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ऐसी अक्षरे..
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो.
मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकानां ा, टीमला आवण तम्ु हालाही आनदां
वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आनिर्वाद आनि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवांिव फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव नमत्वांचे मेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ानां ा हे पस्ु तक मेल आनि Whatsapp करा
ई सवनहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवम, टेनलग्रवम यवांर्र ्र्तः जव र्
इतरवांिव आमांनत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुमोल अिव तमु च्यव सचू िव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत
आहे. प्ामावणक मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास
मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ
व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा.
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नर्िवमल्ू य नर्तरिवसवठी उपलब्ध.
•
आपले र्वचिू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू
िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपर्ु ी नकांर्व र्वचिवव्यनतररक्त
कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई सवनहत्य प्रनतष्ठविची-लेखी परर्विगी घेिे
आर्श्यक आहे.

डॉ. हनिीन मोरे

डॉ. नितीि मोरे हे व्यर्सवयविे
डॉक्टर असिू र्सई, मबांु ई येथे
श्वसिरोग तज्ञ म्हििू सप्रु नसद्ध आहेत.
त्यविां व मरवठी र् इतर भवषव नर्षयवचां ी
आर्ड
असल्यविे
त्यवतिू च
नलखविवची आर्ड निमवाि झवली.
सवमवन्सयत: आजबू वजच्ू यव दैंिनां दि घटिवतां ील नर्सगां ती र्
त्यवतिू निमवाि होिवरव नर्िोद हव त्यवचां व आर्डतव नर्षय
आनि त्यवतिू उपरोधवत्मक नलखवि आनि ममाभेदी नटप्पिी
करण्यवत ते मवहीर आहेत. त्यवचबरोबर आजबू वजच्ू यव
व्यक्तीमधले िेमके पि हेरूि त्यवर्रही ते हीतवत. त्यवच्ां यव
लेखिवचव कॅ िव्हवस िर्िर्ीि प्रयोगवतां िू कवयम नर््तवरत
असतो. त्यवत पत्लेखि, नर्ज्ञविकथव, कहवण्यव, िवटके ,
एकवांनककव, िवट्यछटव, प्रेमकथव हे सर्ा असते.
िेहमी नदर्वळी अांकवतिू डॉक्टरवांच्यव नर्िोदी कथव
प्रकवनित होत असतवत. ई सवनहत्यर्र त्यवांचे हे बनत्तसवर्े
प्ु तक प्रकवनित होत आहे. त्यवांचव ्र्तःचव असव एक
र्वचकर्गा आतव निमवाि झवलव असिू तो त्यवांच्यव प्ु तकवचां ी
र्वट पहवत असतो.
Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.
Email - drnmore@yahoo.com

ऐसी अक्षरे ..

दोन शब्द

ज्यास क्षरावस्था नाही ते अक्षर. अशा अक्षय अक्षरातां नू बनणारे शब्द, त्या
शब्दाांची वाक्ये, त्यातनू पररच्छे द .. उतारे नन पाठ.. त्यातनू पढु े लहान मोठे ग्रांथ.
शब्दाांना ओळख देणारे स्वर आनण व्यांजने.. त्यातनू उभी रानहलेली ही जगाला
दृष्टी देणारी शब्दसृष्टी.
'ऐसी अक्षरे ..' हा एके का अक्षरावरून नलनहलेल्या उतार्याचां ा सग्रां ह आहे.
'अ' ते 'ज्ञ' मधील अक्षरावां रून सरू
ु होणार्या शब्दानां ी छोटे उतारे , त्या उतार्यासां
आपला एक अथथ असावा, त्यात त्या अक्षराचा नाद जाणवावा अशा पद्धतीने
ऐसी अक्षरे मेळनवत हा अनप्रु ासाचा प्रयोग के ला आहे.
डाॅ. ननतीन मोरे

ऋणननदेश

एका अक्षरापासनू सरू
ु होणारे शब्द शक्य नततके वापरून उतारे नलनहण्याची
कल्पना सचु ली तरी याबद्दल मनात साशांकता होती. ती दरू करून नलनहण्याला
प्रोत्साहन देणारे ई सानहत्यचे श्री.सनु ीळ साांॅांमत याांना या नलखाणाचे श्रेय द्यावे
लागेल. त्याांचे आभार. अक्षर शब्दाची फोड समजवनू साांगणारे प्रा.नवजय काचरे
सर याांचा ही मी ऋणी आहे.
डाॅ.ननतीन मोरे

अ.. आ.. इ.. ई.
उस्मानाबादी
उस्मानाबाद तालक्ु यातील एका
भागाचा अपवाद वगळता उवथररत
भागाची उपेक्षा होत असल्याचा
आरोप
अपक्ष
उमेदवार
श्री.आनिनराव अनांत अडसळ
ु े
याांनी प्रचारसभेत आज इथे के ला.
नवरोधी उमेदवार आपल्याबद्दल
खोडसाळ प्रचार करत असल्याचा
आक्षेपही या सभेत त्याांनी घेतला.
एका उपनवभागाचा अपवाद
वगळता इतर भागाचा आनथथक
नवकास न होणे अतानकथ क असनू
आज जाऊ तेथे खाऊ हा आजार
एकदम उफाळून ऐरणीवर आला
आहे. आपण या असाध्य

आजारावर उपचार करण्यासाठीच
ह्या 'उस्मानाबाद उत्थान सनमती'ची
स्थापना के ली आहे. त्यातनू नवनवध
उपयक्त
ु उपक्रम आखण्यात येतील,
अल्पावधीत अनधकानधक रोजगार
उपलब्ध होतील, आनथथक
आघाडीवर आगेकूच होईल,
आपल्या मतदारसांघाचा अनश
ु ेष
भरून काढण्याचे नवशेष प्रयत्न
होतील. इतर उमेदवाराांकडे असला
कोणताही कायथक्रम नाही, तेव्हा
उस्मानाबादकर
आपल्या
उस्मानाबाद उत्थान सनमतीस
के वळ उपचार म्हणनू नव्हे तर तन
मन धनाने साथ देऊन उपकृ त

करतील असेही ते म्हणाले. इकडून
ननवडून येऊन जनतेच्या उपयोगी
पडण्याचा आनांद काही और असेल
आनण
नवरोधी
उमेदवार
श्री.उमेदनसांग याांच्या अघोनषत
अनधसत्तेचा अांत होईल तेव्हा
उस्मानाबादकर आनांदोत्सव साजरा
करतील असेही अडसळ
ु े पढु े
म्हणाले.
ननवडणक
अनधकृ त
ु ीची
अनधसचू ना ननघाल्यानतां र इकडे

झालेल्या अत्यांत छोटेखानी आनण
अनौपचाररक समारांभात आज
अडसळ
ु ें नी आपली अस्वस्थता
प्रकट करत उस्मानाबादची ओळख
ननमाथण करणे हाच आपला आग्रह
असनू यासाठीच आपला अट्टाहास
असल्याचे अधोरे नखत के ले आनण
ईिरसाक्षीने हे अखांड अनसधारा
व्रत अांगीकारण्याचे आनण अथक
प्रयत्न करण्याचे आिासन नदले.

ऋ
ऋतरु ाज
वसतां ऋततू मृगापाठी मृगयेसाठी
धावणार्या भृांगराज नृपाच्या दृष्टीस
मृगाऐवजी पडली ती मृगनयना
मृदल
ु ा. नृपती भृांगराज वृक्षराजीतनू
अिावर स्वार मागथ काढत
ननघालेला. मृनत्तके चा धरु ळा
पृष्ठभागावरून उडवत. मृगयेत
नृपतीची दृष्टी नेहमीच एकाग्र असे,
धृवतार्यासम दृढ. मृगयेपाठी तृष्णा
नन क्षधु ा याांची स्मृती नृपतीस राहात
नसे. वृक्षराजी, त्यातनू धावणारा
मृग नन अिारूढ भृांगराज.. हे दृश्य
सदा नदसत असे.
परांतु आनक्रत घडले आज..
भृांगराजाची दृष्टी नवचनलत व्हावी
असे दृश्य आज नदसले ..
तृणपात्याांच्या दाटीत एका

तटाकाजवळ सृष्टीचा चमत्कार
म्हणावा अशी ती दृष्टीस पडली.
ननश्चल होऊन भृांगराज ते दृश्य
पाहात रानहला. येथील वृक्षाांची पणे
आनण तृणपाती भृांगराजाच्या
ओळखीची. त्यात ही मृगनयनी
मृदल
ु ा याआधी दृष्टीस कधीच नाही
पडली? पढु े ननसगाथने आपली
नकमया दाखवली .. दो हृदयी मृदू
भावनाांचा उदय झाला. शृांगाररसाने
भृांगराजाच्या मृगयेचा वेध घेतला.
वृक्षवल्लीत वावरणार्या मृदल
ु ेने
भृांगराजाचे हृदय चोरले.
"नृपवर, एक कृ पा करावी.."
"बोलावे मृदल
ु े."
"आपण नृप असता ही कृ पणता
का असावी?"

"भृगां राज आनण कृ पणता?"
"नृपवर.. आपण तृणाहारी
ननष्पाप नजवाचां ी नृशसां हत्या
थाबां वावी. त्याबदल्यात नहस्त्र
ां
िापदाांची नशकार करून मृगयेची
तृष्णा भागवावी. बृहद सृष्टीचे रक्षण
करण्याचा दृनष्टकोन बाळगावा."
शृांगाररसाच्या पररणामाखाली
भृांगराजाने मृगया सोडली. मृदू हृदयी
मृदल
या
स्पृहणीय
ु ाच्या
कामनगरीचा तृणाहारींस पत्ता

लागला असता तर नक्कीच ते सृष्टी
रक्षणाची दृष्टी असणार्या मृदल
ु ेचे
ऋणी रानहले असते.
वनवानसनी मृदल
ु ा लवकरच
भृांगराजाची हृदयवानसनी झाली.
मृदगांु नन सनई चौघडयाांनी,
ऋषीमनु नांच्या साक्षीने ऋचा पठण
करत दोघाांचे स्वागत झाले.
सृष्टीतील ऋतरु ाज वसतां भृगां राजमृदल
ु ेच्या आयष्ु यातही फुलला..

अां
अगां राज
अांबापरु ीचा राजा, राजा
अांगराजाचे अांतगथत राजकारण
म्हणजे कोणासही अांनकत करून
आपल्या अांकावर बसवनू आपला
अांमल प्रस्थानपत करणे. अांगराज
याबाबतीत अांमळ नशीबवान होता.
कारण त्याच्यावर अधां नविास ठे वनू
त्याच्या आज्ञेत अांशभरही बदल न
करता त्याांची अांमलबजावणी
करणार्या सरदाराांचा अांतभाथव
त्याच्या अतां स्थ वतथळ
ु ात होता.
अांगराजास अांतराय न देणारे सरदार
अांतबाथह्य अमां लदार म्हणावे असे
होते. अांमलदार म्हणजे अांगदेशी
अांगराजाचा अांमल प्रस्थानपत
करण्याचा अतां :करणापासनू प्रयत्न
करणारे . आले अगां राजाच्या मना

असा अांगराजाचा कोणताही ननणथय
अांनतम असे. राजाच्या अगदी
अांतमथनी असणार्या हुकुमाांना
अांतयाथमी असल्यासारखे ओळखनू
हे अांमलदार कोणत्याही अांतगथत
बाबींची सबब न देता त्याांची
अांमलबजावणी करत. या सवथ
अांमलदाराांत एक अांगभतू
शहाणपण असावे. अगां राजाच्या
आदेशाांचा अांदाज त्याांना आधीच
येत असे. अांगराजही आपल्या
आदेशाांना अांतमथनाचा आवाज
म्हणत असे. अांगराज कधी अांतमथख
ु
होऊन सार्या अांमलदाराांना
अांधारात ठे वनू ही हुकूम देई.
त्यातील काही अगां ाशी येणारे
असले तरी अमां लदार सवथ

आदेशाांच्या अांमलबजावणीत अांतर
पडू देत नसत. काही आदेश
समजण्यास अांमळ कठीण असले
तरीही
अांतत:
अांदाजपांचे
अांगीकारत अांमलात आणले जात.
हे सारे त्याांच्या अांगवळणी पडले
होते. अवनी आनण अांबर या दोन्ही
नठकाणी अांगराजाचे अांनतम राज्य
आहे व रानहल यावर त्याांचा
अांधनविास होता. - असे असले
तरीही अवनी ते अतां ररक्षातील
प्रत्येक गोष्टीस अतां असतोच.

अांमलदाराच्ां या अांतगथत कुरबरु ींना
आरांभ झाला.. काही गोष्टी
अांगराजास अांधारात ठे ऊन होऊ
लागल्या. काही अांमलदाराांच्या
अांगभतू धतू पथ णाने नन लबाडीने
अांगराजाच्या अननबंध सत्तेच्या
अांताची सरू
ु वात झाली. अनपेनक्षत
घडामोडींचा अांदाज न आल्याने
अांगराजाने अथां रूण धरले.
आनण अांतत: अांगराजाच्या
सत्तेचा अांत झाला

क
कायदा!
कमलाकर कालेलकर काकाांच्या
कामाचे कागद काकांू नी कातरीने
कराकरा कापले, अगदी कापडी
नपशवीसकट. कचर्याच्या कांु डीत ते
टाकणार तोच काका कामावरून
परत आले,
"का इतकी कावली आहेस
कानमनी?"
कानमनी या कातरवेळी कारण
नसताना अशी का कावली
काकाांना काही कळे ना.
इतक्यात कावळा कोकलू लागला.
"कोण कडमडतांय?" कानमनीबाई
करवादल्या
आनण कवाडातनू करूणा कामत
आत नशरली. कानमनीबाई

नतच्याकडे कसनसु ा कटाक्ष टाकून
पाहू लागल्या.
"कानमनीताई, काय? कसली
कामनगरी
बजावल्यासारख्या
बघताय?" हातातील कात्रीकडे
कटाक्ष टाकत करूणा म्हणाली.
"करूणे, कधीची येणार म्हणनू
काकुळतीने वाट पाहात होते.. कामां
आटोपली?"
करूणा म्हणजे कानमनीच्या
काकाची कननष्ठ कन्या, पण
कानमनीच्या मैत्रीणीसारखी.
कमीतकमी करूणेसमोर तरी
कानमनी काही करामती करणार
नाही समजनू कालेलकराांनी ननिास
टाकला.

"कात्री घेऊन काय करताय?"
"काय करणार? पोटाला कात्री
लाऊन कालेलकराच्ां या घरी
आयष्ु य काढले. कलह काही कमी
होत नाही. घेतले ते करारपत्राचे
कागद.. कापनू टाकले. ना रानहला
कागद.. ना होईल कलह."
गृह कलहाने कानमनीबाई इतक्या
कावतील असे काकाांना कधी
वाटले नव्हते.
"कमथ आमचे! कमननशबी आम्ही..
याांचा कननष्ठ भाऊ, कानशनाथ.
कुडमडया भटजी. कोकणातील
जागा द्यायला का कू करतोय. मी
म्हटले, काय करायची जागा..
उगाच. कालेलकराांच्या कलहाला
लावली कातरी.. आता यापढु े
कलह नाही नन काही नाही. उगाच

तब्येतीचे कमीजास्त झाले तर काय
कामाची आहे इस्टेट?"
कानमनीबाईच्या
डोक्यात असे
ां
काही सरू
असेल असे
ु
कालेलकराांना कधीच वाटले
नव्हते. आजकाल त्याांचे बीपी
कमीजास्त होत होते हे खरे ..
कानमनीबाईनीां त्यावर कायमचा
कायद्यापनलकडला
उपाय
काढलेला पाहून कालेलकराांना
कानकोंडे व्हायला झाले.
कुणीतरी कानशनाथाचे कान भरले,
हलक्या कानाचा तो, कशाचाही
नवचार न करता कायदे नवसरून
कच्छपी लागला. कालेलकरावां र
नकटाळ आले. कानमनीकाकांू चा
जीव कळवळला.
- नन त्याांनी कात्रीने करारपत्रे कापनू
कायदेशीर खेळच सांपवला..

ख
खेळ खल्लास!
खरु माांडी घालनू खान खाली बसला
की सगळयाांची पाचावर धारण बसे.
नपत्त खवळले की खान खरु माांडी
घालनू बसायचा. आता खनू खराबा
नननश्चत हे सार्याच्ां या ध्यानी यायचे.
खान होताच तसा, खतरनाक
खैरमोडे आनण खख
ांू ार खान या
दोघाचां ी गँग खतरा गँग म्हणनू
ओळखली जायची. दोघे नमळून
कोणालाही खोपच्यात घेऊन
त्याची खाल उधेडायला मागेपढु े
पाहात नसता. खपू वषांपवू ी दोघे
एका खानावळीत खाना खाताना
भेटले, नतकडे कशावरून तरी
खनू खराबा झाला नन खान आनण

खैरमोडे एकत्र आले. आधी
एकमेकाांवर खार खाऊन असणारे
दोघे आता खल
ु ेपणाने एकत्र येऊन
आपल्या एररयात खरे खोटे करत
नफरू लागले. आनण खोत गल्ली,
त्यातील शभां र खोल्यासां कट खानखैरमोडेच्या खोलवर प्रभावाखाली
आली. लोक त्याच्ां या खोलीत
न्यायासाठी खेटे घालू लागले. रात्री
त्याचां े खेळ नतथे खल्ु लमखल्ु ला
सरू
ु झाले. नागररकानां ा खतरा
गँगचा खतरनाक खौफ वाटू
लागला. खाऊननपऊन सख
ु ी
असणार्या खोत गल्लीतील
लोकाांच्या झोपेचे खोबरे झाले, पण

कोणी ब्र काढला तर खान त्याची
अशी खानतरदारी करे की त्याला
खदु ाची आठवण यावी.
अशा नठकाणी खोली घेऊन
खानोलकर रहायला आला.
वरकरणी खाली मांडु ी पाताळ धांडु ी
खानोलकर खरे तर खपू खट होता
पण खोलीबाहेरील खाटेवर
आकाशातील खग ननरीक्षण करत
तो नसु ताच पडून असे. खान
खैरमोडेंच्या कारवाया बघताना
त्याचा जीव खालीवर होत असे.
खैरनार त्याला खळ
ु चट समजे तर
खान त्याला खळ
ु ा समजनू दल
ु थक्ष
करी नन खानोलकर मनातल्या
मनात खवले बाहेर काढून या
दोघाांचा खळ
ु खळ
ु ा करण्याची
योजना बनवे.

एके नदवशी खानोलकर उठला,
खोल्याखोल्याांतनू
खानखैरमोडेंनवरूद्ध पत्रके गेली. खान
गँगनवरूद्धात लोक खसु ख
ु सु ू बोलू
लागले. खानोलकराची खसु पटे
खतरा गँगला खपु ण्याआधीच
आपल्या खाटेवरून खानोलकर
खजाथतील आवाजात खतरा
गँगनवरूद्ध असा बोलू लागला की
खद्दु गँगस्टरना येऊन खबर घ्यावी
लागली. खानोलकरचा प्लन
खराखरु ा सफल झाला. वेशातां र
करून आलेल्या सबइन्स्पेक्टर
खानोलकरच्या खेळीमळ
ु े खतरा
गँग नन खान-खैरमोडेचा खेळ
खलास झाला नन खोतगल्लीत परत
मोकळे वारे खेळू लागले.

ग
गफूरगँग
गफूरचाचाला गाणी गणु गणु त
गन्ु हा करण्याची सवय आहे. गवईच
जण.ू गफूरचाचाला गन्ु हेगारीत
गलथानपणा खपत नाही.
गचाळपणा करणारा कोणी असो,
त्याची गचाांडी धरल्यानशवाय तो
सोडत नाही. त्याच्या त्या
गरु कावण्यामळ
ु े भल्या-भल्याांची
गाळण उडते. कुणी नकतीही
गडु घ्यावर बसनू गयावया करो,
गफूर-चाचा गप्प बसत नाही..
गफूरचाचा तसा गफूर नाही नन
चाचा ही नाही. तो खरा गोपीनाथ
गायकर म्हणजे गोप.ू . वयानेही
चाचा नाही, तर गद्धेपांचनवशीतला.
पण त्याच्या वागण्याने नन गणु ाांमळ
ु े
त्याला गफूरचाचा म्हणायचे सगळे .

गफूरचाचा त्या गावातील गवळी.
गवळी असल्याने गावभर सांचार.
कुठे ही गोंधळ झाल्याचा ग्रह झाला
की गरु कावनू अांगावर येणारा..
गस्ु ताखी माफ न करणारा.
त्याच्यासारखे गणु उधळणारा गोप.ू .
खरे तर गब्बरनसांग म्हणवायचा, पण
गावातच असा आदशथ असताना
दसु र्या कोणाची गरज काय?
त्याच्या गोटात तो गफूरचाचा
म्हणवला जाऊ लागला. गोपू
हातात गदा धरल्यासारखी काठी
घेऊन नगरे बाज चालीने गरु कावत
गस्त घातल्यासारखा गजथना करत
चालला की गावातील गरु ख्याांना
पण गप गमु ान सलाम
ठोकण्यावाचनू
गत्यतां र नसे.

गोव्यातल्या गीतापरू गावातला
गोलनकल्ला म्हणजे गोपचू ा गड.
गोलनकल्ल्यातील
त्याच्या
गोटातील गणांगाांना गोपू ऊफथ
गफूरचाचाच्या गणु ाांचे कोण
कौतक
ु . या गोलनकल्ल्यातच गोपू
गँगची गहन खलबते होत.
दहशतीची गनणते माांडली जात.
गावातील गब्बर असामींना गोड
गोड बोलनू गांतु वणे नन नांतर गदागदा
हलवनू लटु णे हा गँगचा गोरख धदां ा
होता. त्या लटु ीतले काही पैसे

गरीबाांघरी गेले की तेवढे गडु नवल
गँग कमावनू ठे वत होती. गररबाांना
गोपू आपला वाटला की गँगची
गाडी जलद गतीने रूळावर धावेल
हे गोपचू े गनणत होते. आनण
याबाबतीत तो आपला गरू
ु
गफूरचाचाला मागे टाकून पढु े गेला
होता..
गफूरचाचाचे नदवस नजथे फुले
वेचली नतथे गोवर्या वेचाव्या असे
आले.. गोपू गँग मात्र अजनू ही
गफूरगँग म्हणनू च गणली जाते!

घ
घरोघरी
पहाटे पहाटे घराघरातनू
जात्याची घरघर ऐकू येई. घरोघरी
जात्यावर दळणे दळली जात. घाई
नाही नन काही नाही. घरटयातनू
नचमण्या उठत. घारीपासनू नपल्लू
साांभाळण्याचा घोर त्या नचमक
ु ल्या
जीवाांच्या मनात घर करून असे.
घोरत पडलेली पोरां आनण थोरां
उठली नाहीत तर आया पोराांना
पाठीत धपाटे घालत. व्रात्य पोराांना
साांभाळताना कधी घायकुतीला
येत, पोरां घाईघाईने उठून घटाघटा
दधू पीत नन घाटावर अांघोळ
करायला जात, मग घोटयापयंत
ओले पाय घेऊन घरी आले की
आया घरात घाण आणनू घोळ घालू

नका म्हणनू ओरडत. घटस्थापना
झाली की घरोघरी हेच घडताना
नदसे. नदवाळी दसरा हातपाय
पसराचा घोष होई. नदवाळीचा
नकल्ला बनण्याचे घाटत असे.
घबाड सापडल्यासारखी घाटावरची
माती
घमेल्यातनू
आणनू
घडवांचीवर घातली जाई नन मग
नघसाडघाई न करता घाम गाळून
घडाघडा गाणी टगात नकल्ला
बनवत. त्यावर चढणारी घोरपडही
लावत. घोडयावर स्वार सांताजी
घोरपडेही नकल्ल्यावर तलवार
घेऊन उभा असे. घराघरातनू घरगतु ी
फराळाचा घमघमाट घ्राणेंनियाांना
स्पशथ करून जाई. बायका शेव

चकल्याांचे घाणे पाडत तेव्हा पोरां
घरात नघरटया घालत घटु मळत नन
आया घारीसारखी नजर ठे ऊन
असत. नदवाळीचे चार नदवस
घडामोडींनी भरलेले असत.
राांगोळया घातल्या जात. देवळाच्या
घमु टावर आरास असे. पोरां दोन
घास खाण्यापरु ते घरात असत.
बाकी घराबाहेर. फटाक्याांच्या
आवाजात कुठे लटु ु पटु ीच्या
घमासान लढाया लढल्या जात.
लक्ष्मीपजू नाला घरोघरी के रसण्ु या
येत. माहेरपणाला आलेल्या बनहणी
भावाला ओवाळून गोडाचा घास
भरवत. नदवाळीच्या नननमत्ताने
घारापरु ीचे चार दोन गोड घास
सवांच्या घशात उतरत. घरोबा

असणार्या शेजार्याांच्या घरी
फराळाची ताटे जात. घसघशीत
नदवाळी बक्षीसाच्या आशेने
पोस्टमन घरदारे पालथी घालत.
कोणी देण्या घेण्यावरून सासरु वास
होणारी आईकडे आपली घसु मट
साांगत बसे, सांसारात घषथण
कोणाला चक
ु लेय म्हणनू आई
समजतू घालत बसे..
घटु मळणारे पाय नन मने आवरत
नन सावरत मल
ु ी सासरच्या घरी
ननघत. चार नदवसाांत नदवाळसण
सांपला की घरोघरी पढु ील
नदवाळीची वाट पाहणे सरू
ु होई..

च
वाडा नचरे बदां ी
चौकातील
चौकीत
चौकशीसाठी चार चोराांना पकडून
आणले गेले. चैत्र चतदु श
थ ीच्या
नदवशी भर चांिप्रकाशात चाांदणी
चौकातील चचथच्या बाजच्ू या
वाडयातनू काही नकांमती नचजा
चोरी झाल्या. पोनलसाांच्या सरु क्षेला
नचरून आनण नभांतीत चीर पाडून
नचरे बांदी वाडयाच्या नचरा चोराांनी
ननखळवल्या.
चौकाचौकातनू ननदशथने होऊ
लागली. चनेलवाले चपु बसणार
नव्हतेच. चेंगट चनेलवाल्यानां ी
लागलीच चागां ल्याच चचाथ घडवनू
आणल्या. एक नचमणीही चोच
मारू शकणार नाही अशा

बदां ोबस्तात चोर चोरी करतो कशी?
चचेचे चावनू चावनू चोथा होईल
इतके गर्ु हाळ चालले. अशा
चचेतनू हाती येतात तशी नचपाडेच
ननघाली का? नाही, कमीतकमी
चेहरा न लपवण्यासाठी तरी चाांदणी
चौक पोनलसाांना चतरु ाईने वागावे
लागले. चनेलीय चचेत चेंडू जास्त
कोणाच्या बाजसू टोलवता येईना.
पोनलसाांची नचांता वाढली. चौकशी
नचत्त्याच्या चपळाईने के ल्याचे
दाखवत चार नदवसाांत चार चोराांस
चौकशीसाठी चटचट चतभु थजु
करावेच लागले. चतरु पोनलसाांनी
दोन आनण दोन बरोबर चार असे
गनणत माांडत चोरीचे चार नबांदू

जोडत चार चोराांची गचाडां ी धरली.
चौघाांना चेहरा झाकून चौकीत
चौकशीसाठी आणले गेले. चचाथ
करून चनेल थकले नव्हते, पण
चनवथतचवथणासाठी तोवर नवीन
नवषय नमळालेला. त्यामळ
ु े ही
चाांदणी चौकातील चोरी मागे
पडली. चनेलीय आघाडीत या
चोरीबद्दल नचडीचप्ु प शाांतता

झाली. चार आठ नदवसातां लोक ही
चोरीबद्दल
सारे
नवसरले.
यथावकाश चारी चोर सटु ले.
चोरीचा मामला नवसरला गेला.
नचरे बांदी वाडा ननखळलेल्या
नचर्याांसकट नतथेच तसाच उभा
आहे!

छ
छत्रे छाया .. छाया छत्रे
छगन छत्रेच्या छत्रीतनू छाया
जाताना नदसली नन सगळे छत्र्या
सारून नछिान्वेषीपणे पाहू लागले.
काही छद्मी हसले. काही छी थू
करायच्या सांधीची वाट पाहू
लागले. काही छद्मीपणाने छान
म्हणाले. छाया म्हणजे छबतू ाईची
छानसी छोकरी. छत्रेंचा छोटा
छोकरा छायाला घेऊन नफरतो, तो
ही लपनू छपनू नव्हे .. एवढी त्याची
छाती? त्याच्या ह्या उद्धटपणास छे द
द्यायलाच हवा. ह्या छोटया लोकाांनी
मोठाच छळ माांडलाय.. छोटी जात
नन छानछोकीची स्वप्ने? कोणीतरी
याांच्या वस्तीवर छापा घालायला
हवा.. स्वतःस छै लछनबला

समजणारा हा कोण छोरा? छगन
त्याच्या बापाची छाप. छत्रसाल
छत्रे. ननडर. बापाचे छत्र नन छप्पर
गेले पण हा तसाच. पण म्हणनू
छायाशी सतू जळ
ु वतो? याचे पांख
वेळीच छाटले पानहजेत. यानेच
चाांगल्या घरच्या छोकरीस छे डले
असणार. छे .. यास छरथ याने उडनवले
पानहजे. याच्या छाताडावर चार
छडया बसतील तेव्हा या छोटया
लोकाांचे डोळे उघडतील. स्वतःला
छावा मानतो.. छट, याांची छाटणी
के लीच पानहले .. आनण याची
नहमां त झाली कशी याचा छडा
लावलाच पानहजे.. ही पाळे मळ
ु े
आताच छाटली पानहजेत .. असले

छप्पन पानहलेत.. नाना लोकाांच्या
नाना छटाांच्या प्रनतनक्रया .. त्या
असल्या छापाच्याच असणार ..
छगनला ठाऊक होते.. पण तो ही
छत्रसाल छत्रेंचाचा छोरा होता..
त्याने छत्री बाजसू सारून छबीदार
छायाच्या खाांद्यावर छानपैकी हात
ठे वला.. काढा हवी नततकी छानदार
छायानचत्रे म्हणत .. लोक चपापले
.. छप्पन इचां छातीच्या छत्रेंच्या

छोटया छोर्याशी नभडण्यासाठी
लागणारी
नहमां त..
अगदी
छटाकभरही कोणाकडे नव्हती..
-शेवटी एक नदवस छाया
छापीकर, सार्या नवरोधास छे दनू
छाया छगन छत्रे झालीच..

ज
जाऊ बाबा जोशात ..
जनादथन जाांगले : जमदग्नी, जग
हे असांच असतां.. जीव गेल्यावर
जाग येते जगाला.. नजवांत
माणसाला जनावराइतकीही नकांमत
जग देत नाही ..
जमदग्नी जगताप : जना, तू
म्हणतोस ते जाणवते मला.
जगातल्या नकत्येक जणाांना जाणीव
नाही.. जमानाच असा आलाय..
त्या नजतेन्ि जोगने नाही का..
जनादथन : जोग? जोग नाही,
शहाजोग तो. जास्त बोलू नकोस..
नाव नजतेंि .. हाती जस्ताचा वाळा.
जळो नजणे लानजरवाणे ..
ज्योनतषाने साांनगतलेय..
जमदग्नी : ज्योनतषाचे काय
काम? ज्याचे जळते त्याला कळते..
जना.. जनाबाई .. नाही जनाभाई..

जातीचा खडूस तो. जास्त न
बोललेलेच बरे . जो आनण जो.. अगां
अगां जोग आनण जोशी .. मला कुठे
नेशी म्हण.. जांगली जोग आनण
जाडया जोशी .. ही जोडगोळी
जास्तच डेंजर.
जनादथन : जोडगोळी? जोडयाने
जोरदार मारले पानहजे कुणीतरी
दोघा जणानां ा. तू जप. नजवाला
जपनू रहा. जातीचे धोकादायक ते.
तो जोग आपल्या जटा सावरत नन
नजराफासारखी मान वाकवनू ज्यात
ज्यात तोंड खपु सत असतो. जोखीम
रे दोघाांबरोबर काम करायचे. जम
बसेपयंत जाम टेन्शन ..
जमदग्नी : जना.. तक
ु ा जाम
काळजी. पण आपण नजगरबाज. तो

नजतेन्ि तर मी नजतेंनिय .. त्याांच्या
जवळ नफरकायचे पण जादा लक्ष
द्यायचे नाही.
जनादथन : जमा, खरांय.
तझ्ु याकडे जमा खपू काही आहे. जो
आनण जो ची जन्मापासनू ची
अांडीनपल्ली सारी जाणतोस तू ..
जमदग्नी : ती आता जनु ी
झाली. जोग्याला नाही जोगवा
मागत नफरायला लावला तर
नावाचा जमदग्नी नाही. जन्मभर
आठवण काढत नफरे ल.
जनादथन : नजरवशील त.ू जाडया
जोशाची खोडही जरा नजरली
पानहजे. जमा, जोगचे जावळ
जन्मापासनू च असे जटासां ारखे
असेल का रे ? जटावाला जटाय.ू .
जटा पकडून त्याला जनमनीवर

आणलां पानहजे. जजथर करू दोघाांना
.. जरा जजथर..
जमदग्नी : जाऊ दे रे .. जाऊबाई
जोरात.. तल
ु ा मानहतीय.. जोगीण नन
जोशीण.. दोघी जाऊबाई आहेत..
एकमेकाांच्या जाया..
जनादथन : जमा, खरांय तझु े..
जाऊबाई म्हणतात जाऊबाई जाऊ
जोरात .. त्या जोरावर जोग नन जोशी
जोरदार जोश दाखवनू घेतात..
जमदग्नी: जना, जोखनू आहे मी
याचां े पाणी. यानां ा जायबदां ी करून
जन्मभरची अद्दल घडवेन.. भले
जानमनावर सटु का होवो की
जन्मठे प.. जो आनण जो..
जनादथन : याांना बाळा जोजो रे
करून जोजवनू टाकू.. चल..

जाऊया. बाकी तझ्ु याकडे सगळा
जामननमा मस्त..
जमदग्नी : जामननमा.. जास्तीत
जास्त जामननमा.. तू जपनू जा..
माझ्या घरी जया बोंबलत असते.. तू
मात्र जप..

जनादथन : जातो रे जपनू ..
जपानला जातो.. जोग आनण
जोशाचा जप करत.. जोशात ..
जपानला.. कारण माझा जतू ा है
जपानी ..
जमदग्नी : माझा पण जतू ा
जमथनी.. चल.. जाऊ बाबा जोशात..

झ
झोपडी
वडाच्या
झाडाखाली
झावळयाांची झोपडी झटपट बाांधनू
झाली. झावबाने झोकात उभ्या
रानहलेल्या झोपडीकडे नजर
टाकली. झाड मोठाले त्यामळ
ु े
झोपडीत उन्हाच्या झळा येणार
नाहीत नन हवेच्या झळ
ु ुकाही येत
राहतील. झाडाझडु पात नाहीतर
नकती नदवस काढणार तो? इतके
नदवस झाले, झोपायला झाडाचा
बांधु ा उशाला होता. पण झोपडी
असली की ननवारा नमळे ल.
त्यानदवशी झाडावरून साप झपकन
उतरला.. नन झावबा झोपेतनू जसा
जागा झाला. झरकन सापाकडे नजर
टाकली नन झटकन ननणथय झाला.

झपाझप जाऊन झावळया गोळा
कराव्या नन झावळयाांची झोपडी
झटाझट उभारून टाकावी.
झर्याच्या काठी वडाच्या झाडाच्या
पारांब्या झोपाळयासारख्या लोंबत
होत्या. खाली झक
ु लेल्या
पारांब्याांचा आधारासाठी वापर
करून झावबाने झावळया लावनू
चारीबाजनू े झाकून टाकले. उघड
झाप करायला एक झावळी दरवाजा
म्हणनू लावली. भाांडयावर झाकण
ठे वावे तशा दोनतीन झावळया
छप्पर म्हणनू लावल्या. रात्री
येणार्या नझळनमळत्या

चांिप्रकाशात
छप्पर झांबु रासारखे चमके ल.. नवडी
चा झरु का घेत तो म्हणाला.
"झावबा, झोपडां झकास हाय
जन.ू ."
नझमरलाल झोपडीजवळ येत
झावबाकडे पाहात म्हणाला.
झावबाला नझमरलालचे झोकाांडया
खात येणे अनजबात आवडत नसे.
नव्या झोपडीत नझमरमल असा
झोकून येणार.. नझमरलालला
चक
ु वावे कसे?
"झोपडां झकास चमकतांय.. पन
पानी नझरपनार.."
झावबा म्हणाला. झावबाला
नझमरलालची सवय ठाऊक होती.
नझमरलाल झोपडीतले दोष
शोधण्याआधी झावबाच बोलता
झाला.

"झाले.. बोलनू झाले?"
"नझमर, तू असा झोकाडां या खात
येतो .."
"झाले? बोलनू झाले? पन हे
झोपडां अधीमधु ं हाय बाबा.."
"का? झापां लावलीत की
सगळीकडे.."
"झापाांनी झोपडां व्हतांय व्हय रां?
आता झटाझटा त्या गांगी नझपरीला
झोपडीत आन. दोन नझपर्या
के साचां ी झील व्हतील.. त्याचां ी
झबली वाळत पडतील.. तवा
झ्याक वाटल झोपडां.."
नझमरलाल ननघनू गेला.
झावबा झोपडयाच्या आत
पाहात म्हणाला, "नझमरलाल..
झोक जात असल
ां तझु ा.. पण हे मात्र
झ्याक बोलला की!"

ट
टाकाऊ
"एक टाका टाकून नशवनू
टाक.."ती म्हणाली.
"असा टकमक का पाहतोयस?
टीप तर मारायचीय."
तो खरे तर टरकतो. ती अशीच
त्याला टोकायची. उगाच
टगेपणाचा आव आणला तरी नतचे
न ऐकण्याची टाप नव्हती त्याची.
नतचा आवाजच असा टोकदार
होता. तो नतला टरकावण्याचा
नवचार करायचा.. टरकावणे सोडून
नसु ताच टरकायचा. त्याच्या टारगट
नमत्राांची टोळी त्याची टर
उडवायची, नटांगल करत टोपी
उडवायची, टाांग खेचायची. तो ही
टकाटका अगदी टोकाचा नवचार

करायचा.. तावातावाने उभा
राहायचा आनण दरवाजावर नतची
टकटक ऐकू आली की टरकून
टेबलखचु ीवर टेकायचा. ती नशवण
नटपण करायची.. सांसाराची गाडी
टुकुटुकू चालवायची. फार पवू ी तो
टाांगा हाकायचा. टाांगेवाला
म्हणायचे टारगटपणे लोक, पण
दल
ु थक्ष करून घोडयाांच्या टपटप
टापाांत खश
ू असायचा. ररक्शाांची
टूम ननघाली नन टाांगे बदां पडले.
सांसाराला टेकू म्हणनू ती काम
करायची तेच आता नटकून रानहले.
बेरोजगार तो टरबजु ासारखा बजु नू
बसू लागला. ती टुकीने घर
चालवायची. एके काळी टग्या

असणारा तो आता टेकीस आला.
जाणारे येणारे त्याच्या ररकामपणावर
नटप्पणी करू लागले. त्या नटांगल
उडवण्याने
आत्मनविासा-चा
एके क टवका जणू उडू लागला. तो
नशवण नटपणात हाताने टाके
घालण्यापरु ता उरला. एके का
टाक्यासह त्याच्या ओठाांवर जणू
टाके पडू लागले. ती सारे टुकीनां
करत होती पण हळूहळू नतचे बोलणे

टोकदार होऊ लागले .. नन कधी ते
तसे नसले तरी त्याला टोचू लागले.
हाताला काम नसल्याची टोचणी
बरोबर होतीच.. नदवसभर टकामका
टेळहणी के ल्यासारखे पाहात
राहाणे.. याहून दसु रा उद्योग उरला
नाही .. बेरोजगारीने नटकाऊतनू जणू
एक टाकाऊ कोणी घडवला..

ठ
ठमाकाकू
ठमाकाकू आमच्या
वय वषे साठ
कणा पाठीचा
अजनू ही ताठ

ठमाकाकू तशा
शररराने लठ्ठ
मनाने ॲलटथ
म्हणू नका मठ्ठ

समजती काकू
स्वतः तरणीताठी
चालती तरू
ु तरू
ु
हाती नाही काठी

नवनवीन करीत
रोज पजू ा पाठ
पोथ्या न परु ाणे
त्याांची तोंडपाठ

नपकले पान तरी
म्हणती नहरवा देठ
एका साडी साठी
घालू पालथी पेठ

नशस्तीच्या कडक
ननयम सत्राशे साठ
समजती इतराांना
अगदीच माठ

धरती वेठीस कोणासही
ठमाकाकांू शी गाठ
काांकु कुणी न करावे
काकू सोडती ना पाठ
ठणाणा करती काकू
कोणी न ऐके त्याांचा पाठ
ठणठण ओरडून ओरडून
जीभ ही झाली राठ
ठमाकाकाचां ी त्याच्ां याशी
ठकाठका पडलेली गाठ

होते लव्हमरे ज त्याांचे
कोटथनशप वषथ आठ
कुणी म्हणत काकू खाष्ट
घेऊन हाती येत लाठी
सहानभु तू ी पार मनी
फार ठमाकाकाांच्या साठी
घाबरती सारे त्याांस
काकू लागती पाठी
पाठीमागे म्हणतात सगळे
काकू, साठी बधु नाठी!

ड
गडबड गडबड!
काही गडबड
थोडी खडबड
उगाच लडु बडु
उगाच बडबड

लपनू अडनीड
करतो तडफड
येता उांदीर
घाबर तडफड

रागे भरली खडखड
डोळे फडफड
रागे कडकड
नबजली तडतड

उांदीर उांदीर
करतो ओरड
कशास नतकडे
करतो धडपड

म्हणनू हडहड
म्हणते झडझड
होई धडधड
लपतो अडनीड

बापरे उांदीर
लोळे गडबड
आई वाचव
करतो कुडकुड

हाती घेऊन
काठी जडजडू
उांदरापाठी धावे
करीत बडबड
बाळा नकोस
करू रे रडरड

उांदराला मी
करते हडहड
राग नवसरुनी
आई लाडलाड
बाळ खदु कन
हासे लडलड

ढ
ढोलनकया!
ढमढेरे आनण ढवळे कांपनीचा
ढेरपोटया काळाढूस
मनेजर ढोलनकया ढाांगा टाकत
बाहेर पडला की मागे सारे ढँटढण
म्हणत खश
ू होत. ढोलनकया म्हणजे
खडूस, सगळयानां ा ढ समजणारा.
कामगारानां ा काम नदले की नढलेपणा
अनजबात नाही. ढास लागो नकांवा
ढोमणां नकांवा ढोपर फुटो, पण
ढोलनकयाला नढलाई चालत नाही.
तो नदलेल्या आॅडथरपासनू ढळत
नाही. ढोलनकया कामाचा ढीग
उभारे नन त्याचा आवडता ढोकळा
खाऊन नन चहा ढोसनू ढेकर देत
बाहेर पडे. पक्ष्याने ढोलीत बसावे
तसा के नबन मध्ये ढाराढूर झोपे. मग

कोणी काही म्हणो तो नढम्म हलणार
नाही. पाठीमागे कामगार त्याला ढेप
म्हणत नाहीतर ढोल. त्यासाठी
त्याची चालण्याची ढबच
कारणीभतू होती. तो नढले नन ढगळ
कपडे घालनू चालला की एखादा
ढोल चालल्यासारखा वाटे. तो
आपल्या ढोलीत नशरला की
ढोबळमानाने दोन तास ढाराढूर
झोपे. तेवढा वेळ कामगार त्याचा
मोबाईल ढापनू त्यावर ढळढळीत
नसनेमा बघत बसत नन ढोलनकया
उठला की कामाचे ढोंग करत.
अथाथत कामगार कामचक
ु ार होते
असे नाही पण ढोलनकयाचे नढसाळ
काम त्याला कारणीभतू होते.

अशा ढोलनकयाची बदली
ढाक्याला झाली, एकाएकी
आकाशातनू ढग ननघनू जाऊन
ढगाळ आकाश ननरभ्र व्हावे तसे
कामगार खश
ु झाले.. अगदी
ढणढण ढोल नपटायचेच बाकी होते
जण.ू ढोलनकयाच्या नांतर आलेल्या

ढकाांबेकराांनी मात्र नढसाळ कारभार
सधु ारला. उगाच जन्ु या गोष्टींची
ढाल बनवनू कारणे न देता. इतका
की, आता ढमढेरे आनण ढवळे
कांपनीचे कामगार ढकाांबेकराांचे
ढोल नपटायला लागले!

ण
काक
ां ण भर..
काांकण नकणनकण रूमझमु पैंजण
मांजळ
ु बोलणां भाळी गोंदण
झळ
ु ुक जणू आली रुणझणु
वाटत खश
ु ीचे कणकण कणकण
आली जेव्हा वाटे तो क्षण
नशीबवान तो आहे एक जण
वाटे जणू तो आहे एक सण

येई आता कररत तणतण
मागे माझ्या लावीत भणु भणु
येता जाता अडचण अडचण
अडचणींचे वाजवी तणु तणु ां
इकडेनतकडे पैशाांची चणचण
करवानदत ती मणभर भणभण
उडवीत माझी दणदण दणदण

ऐकून घ्या ही गोष्ट परु ाणी
आता उरली एक नवराणी

आता उरले जीवनभर वण
ससां ाराचे जाहले जणू रण!

त
तारक तृप्ती
तो तसा नतखट म्हणावा असा
स्वभावाने खट. नतरसट, नतरपागडा.
त्याला बघताच कोणालाही
डोक्यात नतनडक येईल. त्याची
बोलण्याची हातोटी अशी की
टाकीची तोटी अधथवट बदां असावी
नन त्यातनू जोरदार तोय वहावे.
नतरकस बोलण्यात तरबेज. त्याचे
तलवारीसारखे तीक्ष्ण शब्द, त्यात
तापट डोके , तामसी, ताठर स्वभाव.
नतररनमरीत तो ताठा दाखवत कधी
तसु डेपणाने लोकानां ा तोडून टाकत
बोलेल हे त्यालाही सागां ता यायचे
नाही. अशा नतरपागडया तारक
नतरोडकराचे नाव खरे तर मारक
नतरोडकर असायला हवे. पण तेवढा
नवचार कोण करतो? आनण त्याच्या

बारशाच्या नतथीच्या वेळी त्याच्या
तोंडवळयावरून तो तरूणपणी तसा
होईल हे कोणास कसे ठाऊक
असणार होते? तनाने तांदरू
ु स्त तो
आपल्या तांिीत असे तेव्हा ठीक.
पण ती तिां ी तटु ली की त्याच्या
नादरू
ु स्त मनातनू नन तासलेल्या
नजभेतनू तासन तास नतरकस शब्द
बाहेर पडत. कमीत कमी शब्दात
जास्तीत जास्त इजा हे तत्रां त्याने
आत्मसात के लेले. कसलेही
तारतम्य न ठे वता तो त्याचां ा वापर
करीत असे. तीन घावात तीनशे
तक
ु डे करावेत असे त्याचे ते वागणे.
तत्पवू ी त्याच्यात तात्परु ते तरी बदल
घडवण्याचे प्रयत्न त्याच्या नमत्राांनी
के लेले .. पण तो ताकास तरू लावू

देईल तर.. नजत्याची खोडच ती..
त्यामळ
ु े असा तारक नतरोडकर
नतच्या येण्याने बदलेलच .. असा
स्वप्नातही कोणी नवचार के ला
नसेल. ती म्हणजे तृप्ती तपु े. श्री.
तक
ु ाराम तपु ेंची तरूण तेजतराथर
कन्या, तृप्ती. तारकच्या आयष्ु यात
नतचा नशरकाव तारकच्या
नमत्रमांडळींनी नशताफीने करवनू
नदला.. तेव्हा ते जणू नतच्या
करामतीची वाट पाहात असावेत ..
तृप्ती तपु े सारे ठाऊक असनू ही या
तापल्या ननखार्यावर नफदा होती.
तेव्हा तत्परतेने त्यानां ी तृप्तीचे
तात्काळ स्वागत के ले. तृप्ती
आपली तन दरू
ु स्त मन दरू
ु स्त
कन्सनल्टांग सनवथस चालवते. नतचे
याबाबतीत स्वतः बनवलेले तोडगे
आहेत. स्वभावाच्या तरू
ु ां गात कै द
झालेल्या
तरू
ु ां गवानसयाांना
स्वभावाच्या शृांखला तोडून मक्त
ु
होण्यासाठी ती उपचार करते.

नतच्या तोडग्याांना तोड नाही, नसु ते
तोंडदेखले तात्परु ते इलाज नाही तर
नतरसट नन नतरकस स्वभावाला
तडीपार करण्याबद्दल नतची ख्याती
आहे. म्हणजे तारकच्या नमत्राांनी
नतची तरफदारी करताना नतची तशी
तारीफ ऐकवलेली.
तेव्हा तृप्ती आता कशा तर्हेने
तारकला नमवते याबद्दल
सगळयाांना उत्सक
ु ता होती.
तृप्ती आली.. नतने पानहले .. नतने
नजक
ां ले .. म्हणजे खटासी व्हावे
महाखट.. नतरसटाशी महानतरसट..
असे काही. तृप्तीसारख्या तरूणीचा
तारकच्या आयष्ु यातला प्रवेश
म्हणजे देव तारी.. त्यास कोणीही
उद्धारी सारखा होता. आपल्याहून
नतखट नतरसट नतरकस अन
नतरपागडे कोणी असू शके ल यावर
तारकचा तसा नविास बसला
नसता. पण तृप्तीच्या त्या नतरसट

गोष्टी तारकला नतच्या अदा
वाटाव्यात .. त्यातनू त्याच्या
नदलाच्या तप्त तख्तावर ती थाटात
नवराजमान व्हावी..
तारकच्या नमत्रमांडळींचा तो पणू थ
प्लन तसा यशस्वी झाला. तीर
ननशाण्यावर लागला. तृप्तीची ती
कामचलाऊ कन्सनल्टांग सनवथस
त्यानांतर त्या एकुलत्या क्लायांटनांतर
गांडु ाळली गेली. तारकच्या
नतरसटपणावर तोच उपचार झाला.
तृप्तीचा अनत नतरकसपणा पाहून
तारक तीन ताड उडालेला. पण

त्यास घाबरून त्यानांतर तारक
सधु ारला.. तृप्तीला तारकची आस
होती. त्या आसेच्या तापल्या
तव्यावर तारकला सधु ारण्याची
पोळी तब्येतीत भाजनू घेतली गेली.
मनाच्या तरू
ु ां गाच्या शृांखला तटतट
तटु ल्या.. नन तृप्तीच्या प्रेमाच्या
तरू
ु ां गात तारक तेव्हापासनू कै द
झाला.

त्र
त्रावणकोरी
त्रावणकोर येथनू हाती आलेल्या
त्रोटक वृत्तानसु ार त्रावणकोर
महापानलके च्या सवथ लढती
नत्रकोणी होण्याची शक्यता आहे.
त्रावणकोरमधील स्थाननक पक्षाच्या
स्थापनेमळ
ु े ननवडणक
ु ीस नत्रनमती
प्राप्त झाली असनू त्यामळ
ु े त्रेसष्ट
जागासां ाठी होणार्या महापानलका
ननवडणक
ु ाक
ां डे त्रावणकोरी जनतेचे
लक्ष लागले आहे. ननवडणक
ू
व्यवस्थेत काही त्रटु ी असल्यास
त्याचा
त्रास
सामान्य
त्रावणकोरवानसयानां ा होणार नाही
याची काळजी घेण्याचे आवाहन
नवीन त्रावणकोर रक्षण पक्षाने के ले
आहे. जनता त्रस्त असनू नतला

अजनू त्रास सहन करण्याचे त्राण
नाही, त्यामळ
ु े जनतेचा नत्रवार
पानठांबा नमळून त्रावणकोर
नत्रभवु नात प्रनसद्ध होईल असेही
सागां ण्यात आले. बाकी पक्षाचां ी
त्रेधा होऊन त्याचां ा नत्रफळा
उडवण्यात आपला पक्ष यशस्वी
होईल असे प्रवक्ते श्री.नत्रभवु नानदां
नत्रपाठी त्रावणकोर टुडेशी बोलताना
म्हणाले. नवद्यमान त्रावणकोर जनता
पक्ष हा सत्ताधारी पक्ष एक नत्रकूटाने
चालवलेला असनू त्या नत्रमतू ीमळ
ु े
जनतेस कोणी त्राता उरलेला नाही.
नत्रशळ
ू या ननशाणीवर त्रावणकोर
रक्षण सनमती सवथ त्रेसष्ट जागा
लढवणार असनू त्यापैकी त्रेपन्न

जागा आम्ही नजांकू असेही त्याांनी
साांनगतले. या ननवडणक
ु ा नत्रपरु ारी
पौनणथमेनांतर होतील असा अांदाज
आमचे वाताथहर नत्रांबकराव नतरपडु े
याांनी वतथवला आहे. त्रावणकोर
महापानलका क्षेत्र हे त्र्याण्णव हजार

नकमी नत्रज्येच्या नत्रभजु पररसरात
पसरले असनू आता त्रावणकोरात
नत्रशांकू नस्थती झाली तर
सत्तास्थापनेचे त्राांगडां कसां सोडवलां
जाणार हे पाहणे मनोरांजक ठरे ल.

थ
थाप : एक ठोकणे!
थापा मारण्याची कला खपू च
थोडया लोकाांना अवगत असते.
म्हणजे थापाडे असतात खपू पण
पचतील अशा मारणारे नन थापाांचे
थरावर थर चढवनू त्याांच्या थप्प्या
रचणारे स्थल
ू मानाने थोडेच. इथे
स्थल
ू मानाचा सांबांध थेट हा
थल
ु थल
ु ीतपणाशी नाही. जानतवांत
थापाबहादरू डफावर थाप पडावी
तसे सरू
ु होतात नन न थकता
थापाांवर
थापा
मारीत
जातात. थोबाडावर थोडाफारही
फे रफार न करता थापा ठोकण्याची
कला जमणारे हे नरबहादरू थापा.
वैनशष्टय म्हणजे याांची जीभ थापा
ठोकताना थोडीही नथजत नाही. हे

थापा लोक थाांबत नाहीत.
ध्येयाकडे अथक वाटचाल करावी
तसे कुठलाही थाांबा न घेता थापाांचा
रतीब घालतात. याांची थोरवी अशी
की याांची थापसृष्टी नन थापादृष्टीही
प्रगत असते. इतकी की कोणास
त्याचा थाांग लागत नाही. मोराने
नथरकावे तशी एके क थाप याांच्या
नजभेवर थईु थईु नतथन करत असते.
पक्ष्याांचा थवा उडावा तशा थापा
आसमांतात उडत असतात.
स्थलकाल वा स्थान काही असो,
जातीचे थापाडे अचल व नस्थर
राहतात. याचां ा थापाांचा कारखाना
कधी थांड पडत नाही. याांच्या
थापाांचे थेंब इतस्ततः नवखरु तात.

काही कारणाने थापाांचा कारखाना
थाांबनू थांडावला तर थनकत थापाांचा
नवचार करून हे थापसम्राट व्यनथत
होतात. या थापाबहादरु ाक
ां डे पाहून
काही होतकरू उमेदवारी करू
लागतात पण तरीही नकत्येक
थापाडे थापा ठोकण्याच्या कलेत
नथटे पडतात. याांच्या नजभा मध्येच
नथजतात, थोबाडावर थडां पणा न
नदसता थोडाफार छद्मी भाव नदसू
लागतो. याचां ी अवस्था नबकट
होते.. कोणी पकडले की थोबाडीत
मारल्यासारखी नस्थती होते. तरीही

ह्याांच्या थापकलेत सधु ारणा झाली
नाही तर याांची छी थू होते. थेट
स्वतःचे थडगे बाांधण्याची पाळी
याांच्यावर येते. पण हे जानतवांत
थापाबहादरु ानां ा थोपवण्यास परु े
पडत नाही. शेवटी थापा
ठोकण्यातले निल यानां ा फुल्ल
िोटल थापा ठोकण्याकडे आकनषथत
करत राहते .. न थाांबता हे
थापसम्राट आपल्या कलेस थोपटत
थापटत पढु े नेत राहतात ..

द
दीनक्षत-नदवेकर!
तो नदनकर दीनक्षत .. आनण ती
नदव्या नदवेकर. देवाच्या घरी गाठी
कशा बाांधनू नदल्या जातात पहा!
नदन्याचा दादा नदगांबर, त्याांच्या
दादरमधील दामोदर आनण सन्स
या नमठाईच्या दक
ु ानात कामाला
असणारे
दशरथ
नदवेकर.
नदवेकराांची कन्या नदव्या. नदवेकर
म्हणजे दधू -दही खात्याचे प्रमख
ु .
देशावरून येऊन द्वारपाल म्हणनू
नोकरीस लागलेले. पढु े दधू दह्याचे
व्यवहार पाहू लागले. दोनतीन
वषांतच दधू दही खात्याचे प्रमख
ु
झालेले. नदवाणजींना नहशेब देऊ
लागले. नदवाळीच्या नदवसाांत
दक
आलेली
नदव्या
ु ानात

नदगबां रच्या दृष्टीस पडली. पढु े
दैवामध्ये नलनहल्याप्रमाणे नन
देवदयेने नदनकर नन नदव्या या
दोघाांचे जळ
ु ले. देवाब्राह्मणाच्या
साक्षीने दीनक्षताांच्या घरी नदव्या
आली.
त्याच नदवसातां
मान्यवर
दैननकातील दैननां दन चचेचा नवषय
होता नदवेकर आनण दीनक्षत डाएट.
दोन्ही बाजचू े आपापल्या दैननां दन
डाएटबद्दल दरु ाग्रही होते. एक बाजू
दसु र्या बाजसू दषू णे देत होती.
दसु रा काही नवषयच नसल्यासारखा
चचेचा दणादणाट सरू
ु होता.
दीनक्षत म्हणाले दधू वज्यथ ..
नदवेकराांकडे दही नको.. दधू च हवे.

दीनक्षत म्हणतात, जेवण दीनवाणे ..
नशक्षेसारखे हवे, तर नदवेकर
म्हणतात, नदनभर जेवा पोट भरे !
अशा वादे वादे जायते दीनक्षत: वा
नदवेकरा: चचेत नदव्या नदवेकरने
नदनकर दीनक्षताांकडे दरवाजावरचे
माप ओलाांडून प्रवेश के ला. दीनक्षत
की नदवेकर? नदन्याच्या घरी ह्या
प्रश्नावरून दीवार उभी राहण्याची
शक्यता नव्हती. पण नदव्याने
लग्नात घेतलेला उखाणा या
सबां धातला होता 'कुठे दधू कुठे दही
सगळे अगदी सही.. नदनकरचे नाव
घेते वाचत ही रे नसपींची वही'
नदगांबरदादानी जाहीर के ले, "ना
दीनक्षत न नदवेकर .. दरवेळी या

दीनक्षत नदवेकरावरून दगां ा होण्याचा
दौर आलेला नदसत असला तरी
देवाकडे दवु ा मागयू ा.. असले वाद
दरू ठे ऊया.. दाल भात खाऊ..
देवदयेने दधु दभु ते घरात भरपरू
आहे.. दवापाण्याची कोणास जरूरी
नाही .. तेव्हा नदवसमान कसेही
असो.. नदवेकर की दीनक्षत ही
दनु वधा इथे नाही. मस्त खा स्वथ
रहा.. दसु रा कुठला कुणी नकतीही
दावा करो.."
नदगांबरच्या प्रनतपादनानांतर
दीनक्षत आनण नदवेकराांपरु ता तरी हा
दीनक्षत-नदवेकर वाद दखल
घेण्यापरु ताही उरला नाही!

ध
धरु ां धर!
धारवाडच्या
सौ.धररत्री
धारपबाईच्या
ां नजभेची धार काही
औरच होती. बाई खर्या
धळ
ु याच्या. लग्नानांतर धारवाडच्या
धनांजय धारपाांच्या घरी आल्या.
त्यानांतर नजभेच्या धारे च्या जोरावर
त्याांनी सारे घर धारे वर धरले.
धनजां यरावाच्ां या 'धरपकडीत
धरले गेले नकत्येक शरू वीर
धररत्रीची वाट पाहतो
धरवत नाही धीर'
या उखाण्याला उत्तर म्हणनू
लग्नाच्या धादां लीत त्यानां ी पनहला
उखाणा घेतला तो
'हृदयात धडधड पायात तोडा

वरातीसाठी धाकटा धडधाकट
घोडा
वाडयात वाडा धारवाडचा
वाडा,
धरती म्हणे मला धनांजयरावाां
घरी धाडा'
आपल्या धारदार आवाजात
असा उखाणा घेतला. लग्नानतां र
स्वतःस हेमा नन धनजां यरावानां ा
धमेंि समजण्या पयंत त्याचां ी धाव
पोहोचली. ही धररत्री नाव धारण
करणारी ड्रीमगलथ पढु े ढीम्मगलथ
बननू असा धमु ाकूळ घालेल अशा
धोक्याचा नवचार कोणी के ला
नसेल.
धमु ाकूळ
कसला
धमु श्चक्रीच.

लग्नाची धामधमू सपां ली.
धररत्रीबाईच्या
स्वभावाचे धरण
ां
जणू फुटले. धनजां यरावाचां ी अजनू ही
धांदु ी उतरली नव्हती. धनांजयरावाांच्या सालस स्वभावाला धक्का
देत नन कोणालाही धपू न घालता
धररत्रीबाईनीां आपले धमू शान सरू
ु
के ले. धनांजयरावाांना हा पनहला
धक्का बसला. धनांजयरावाांच्या
धकाधकीच्या
आयष्ु यातील
हालाला धररत्रीबाईच्या
ां धारदार
नजभेने धरबांद उरला नाही.
बोलण्याचे नननमत्त करून धररत्रीबाई
अगदी दे माय धरणी ठाय करत
सगळी जनु ी धणु ी धवु ायला
लागल्या. कोणाच्या डोळयाांत
धळ
ू फे क करत, नन कोणताही धागा
कोठे ही जळ
ु वत आपल्या मख
ु रूपी
धनष्ु यातनू वाग्बाण सोडू लागल्या

की अगदी धमु श्चक्री सरू
ु झाली
अशी कोणाचीही धारणा होई.
धनजां यराव काही बोलले की
धतू थपणे धाय मोकलनू रडत. पढु े
अथाथतच धतू थ धररत्रीबाईनीां सवांची
अशी धारणा करून नदली की
त्याांच्यापासनू दरू राहण्याचीच
धोरणाचीच कास सवांना धरावी
लागली. धनजां यरावाांचा धीर खचू
लागला. कुठे आशेची धगु धगु ी
नदसेना. धसमसु ळे पणा करून नन
धाकदपटशाने धररत्रीला धाकात
ठे वणे त्याांच्या स्वभावात नव्हतेच.
-पण दैवाने साथ नदली..
या धबडग्यात नन धकाधकीत
तरूण वयातच धनांजयरावाांच्या
कानाने दगा नदला. कोणाला
त्याांच्या तरूणवयातच आलेल्या
बनहरे पणाचा धक्का बसला असेल
पण धनांजयरावाांचे धापा टाकणारे
आयष्ु य आता धडधड धावू लागले.

कानात मशीन आले, हवे तेव्हा ते
सरू
ु बांद करून हवे तेव्हा ऐकता न
ऐकता धररत्रीच्या डोळयात धळ
ू
फे कण्याची सोय झाली. एक धोका
टळला. धररत्रीबाईच्या
ां साप सोडून
भईु धोपटावी तशा बोलण्याचा

धैयाथने सामना करता येऊ लागला.
इतका की, धररत्रीबाईची
ां ख्याती
ठाऊक असलेले धारवाडचे धरु ीण
धनांजयरावाांना धरु ां धर धैयधथ र म्हणू
लागले!

न
नाटक झाले.. जन्माचे
नयनतारा ननावरें चा नवरा,
ननमथलकुमार तसा ननमथळ मनाचा.
ननत्य नेमाने तो नाटकाची नतनकटे
काढे, नयनताराला नाटकाची हौस
भारी म्हणनू . नाही म्हणायला
आठवडयात एक हा ननयमच जण.ू
नोव्हेंबर मनहन्यात नदवाळीत तर
नरकचतदु श
थ ीपासनू रोज एक नाटक
असा नेम त्याांचा. ननमथलकुमारला
आवड नसली तरी नयनतारा बरोबर
इच्छा नसतानाही नोकरी साांभाळून
नाटकाला जावेच लागे. नको
म्हणायची प्राज्ञा नव्हती म्हणाना.
नाटकाच्या आभासी दनु नयेत
नयनतारा रममाण होई, नाटकाच्या
नादात नदवस कसा ननघनू जाई हे

नतला जाणवत नसे. नाटकाचे वेड
वाढले नन नयनताराला ही नवीन
दनु नयाच आवडू लागली. नसु त्या
खर्या दनु नयेत नानवन्य नाही, ननत्य
नवे नवषय नाहीत नन तशी गांमतही
नाही ..
"ननमथल, असे नाटकासारखे
नको का जीवन?"
नयनतारा
ननमथलकुमारला
नवचारे .
"नाटकातील नट नटया खर्या
नाहीत नयन.. जाणनू बजु नू न खरे ती नखर्याची दनु नया.."
नयनतारास तात्परु ते पटत असे,
पण पररणाम जास्त काळ नटकत
नसे. नजरे समोर नाटकाचा पडदा वर

जाई, नाांदी सरू
ु व्हावी, नाटक घडू
लागावे.. नाटकातील पात्रे एका
नादाने नादावनू व्यक्तीरे खा साकार
करू लागत.. हे नाटय त्याांना
नेत्रदीपक वाटे.
नयनताराच्या नेत्राांना हे नेत्रसख
ु
ननरांतर हवे हवेसे वाटे. नयनताराचे
हे नाटयवेड नाही म्हणायला फार
नाही तर नऊ वषथ नटकले. नव्याचे
नऊ नदवस म्हणनू ननमथलकुमारने
नवीन लग्न झाल्यावर नाटकाची
नतनकटे काय आणली, पढु े नाटक
झाले जन्माचे म्हणायची नौबत

आली. ननमथलकुमारने ननमथळमनाने
नयनताराला न नाकारता आधी
नैसनगथकररत्या ती बरी होण्याची वाट
पानहली.. त्याने न जमल्याने एका
नवीन मानसोचार तज्ञाची मदत
घेतली आनण
नऊ वषांनी नयनताराच्या
मनातल्या नाटकाचा नाटयमय
नायनाट झाला, नाटक झाले
जन्माचे म्हणण्यापासनू नयनतारा नन
ननमथलकुमार बचावले.

प
पनु रूक्ती
परत परत पनु रूक्ती म्हणजे
आधीच नपवळया असणार्या
पीताांबराला नपवळा पीताांबर
म्हणणे. पनु रूक्ती म्हणजे एकच
अक्षर, शब्द वा वाक्याची
पनु रावृत्ती. पनु ः पनु ः तेच. पण हे
प्रथम दशथनी पटणार नाही. पनु ः पनु ः
नफरवनू खटांु ी बळकट करावी
लागते. नाहीतर ती ननखळून
पडण्याची शक्यता असते. पहा
पटते की नाही ते.
पनु रूक्तीचे प्रयोग प्राण्याच्ां या
मेंदवू र करण्यात आले. प्राथनमक
प्रयोगात पाहण्यात आले की
पनु रूक्तीमळ
ु े प्राणी नशकत गेले.
एखादी गोष्ट पचनी पडण्यासाठी

पनु रूक्ती, एकाच गोष्टीचा
पनु रूच्चार याांच्या पररणामी पढु ील
प्रनशक्षण होत असावे. पन्ु हा पन्ु हा
पानहल्या-ऐकल्याने मेंदतू ील पेशींत
खांटु ी परत परत नफट्ट बसत असावी.
या पनु रूक्तीचे पररमाण काय
असावे? आपापल्या परीने नन
पररनस्थतीनरू
ु प याचा पररणाम
साध्य करण्याचा प्रयत्न प्रत्येक
प्रनशक्षकाने
प्रामानणकपणे
करावयास पानहजे. त्यासाठी
पनहल्याांदा पनु रूक्तीचे महत्त्व पटले
पानहजे. परांतु एक आक्षेप असा की
पनु रूक्तीने प्रनशनक्षत पोपट ही
पोपटपांची करतो तसे प्रनशक्षण
नसावे. पनु रूक्तीने फक्त पाठाांतर

होते. पटण्यासारखे आहे हे. पण या
आक्षेपावर साक्षेपी पद्धतीने
पानहल्यास पनु रूक्तीसोबत अन्य
प्रनशक्षणही प्राधान्याने व्हावयास
पानहजे. पाठाांतराचेही काही महत्त्व
आहेच.
पस्ु तकी ज्ञान परु े से नाहीच तरीही
पस्ु तकास पयाथय ही नाही. तेव्हा

पनु रूक्ती, पाठाांतर, पाठयपस्ु तकाांचे
वाचन हे प्रनशक्षणाचे प्राथनमक
प्रकार म्हणावयास हरकत नसावी.
हा मद्दु ा परत परत आता सागां ावा
का? नकोच. नाहीतर पनु रूक्तीचा
आक्षेप या पररच्छे दावरच घेतला
जाईल!

प्र
प्रकाश प्रेरणा
'प्रकाश प्रेरणा प्राथनमक प्रशाले'च्या
प्रशस्त प्राांगणात प्रभाच्या प्रथम
दशथनातच प्रमोदची प्रनतनक्रया प्रथम
तजु पाहता अशी झाली होती. प्रभा
प्राथनमक शाळे त प्रनशक्षक नन प्रमोद
प्रमोशन होऊन प्रशालेत आलेला.
प्राथनमक नशक्षण हा पाया म्हणनू
प्रकाश प्रेरणा प्राथनमक प्रशालेचा
नव्याने
प्रारांभ
झालेला.
प्रात:कालीन प्राथथनेसाठी प्राांगणात
मल
ु े जमत. प्रणाम नन प्राथथनेनांतर
प्रभाचा शारररीक प्रनशक्षणाचा तास
असे. प्रमोदचा प्रशालेतील प्रथम
नदवस. प्रमोद प्रवेशद्वारातनू प्रवेश
करता झाला नन प्रभातीच्या प्रहरी
प्रभाच्या प्राकृ नतक सौंदयाथच्या

प्रथम दशथनाने प्रभानवत झाला.
प्रकाश प्रेरणा प्रशालेत नव्याने प्रवेश
करताना आपल्या प्राक्तनात अशी
प्रभा असेल तर.. या नवचारानेच तो
प्रफुनल्लत झाला.
प्रभा नन प्रमोद याच्ां या प्रेम प्रकरणाचे
प्रथम प्रकरण तरी नलनहले जाईल
का? प्रभा प्रमोदच्या प्रेमाला
प्रनतसाद देईल का? प्रमोदचा प्रभाव
प्रभावर पडेल का? अप्रनतनष्ठत
प्रवगाथतील प्रमोद गप्रेस प्रनतनष्ठत
समाजातील प्रभा प्रभणु ेची प्राप्ती
होऊ शके ल? प्रमोद नन प्रभा
नप्रयकर नन प्रेयसी होतील का?
प्रमोद आपल्या प्रीतीचा प्रस्ताव
प्रभासमोर दपु ारच्या प्रहरी तळपत्या

प्रभाकराच्या साक्षीने प्रस्ततु करे ल
नन त्याचवेळी प्रभांजनाचा प्रहार
होईल? समाजातील उतरांडीत
प्रमोदच्या प्रमादाकडे दल
ु थक्ष करून
त्याला प्रनतष्ठा नमळे ल का? प्रभाप्रमोदच्या प्रेमाला नकती प्रनतरोध
होईल? प्रभा नन प्रमोदच्या
प्रेमप्रकरणाचा प्रवास कोणत्या
प्रकारे पार पडेल? या प्रेमावर
समाजात काय प्रनतनक्रया
प्रकटतील? प्रनतनष्ठत समाज
प्रागनतक नवचार करे ल का? या
प्रकारची प्रत्येक प्रेमकथा अशा
प्रश्नाच्ां या उत्तरातनू च प्रकटते का?

या सवथ प्रकट-अप्रकट प्रश्नप्रनतप्रश्नाांची उकल करण्याचा एक
प्रामानणक प्रभावी आनण प्रसन्न
प्रयत्न.. 'प्रकाश प्रेरणा..' आपल्या
नप्रय 'प्रभात' चनेलवर.. प्रनसद्ध
लेखक प्रभाकर प्रेमदास याांनी
आपल्या प्रनथतयश लेखणीतनू
प्रसवलेली ..
लवकरच येत आहे.. 'प्रकाश
प्रेरणा..'
प्रथम प्रकरण.. या प्रनतपदेपासनू ..

फ
फनकरा
तबां ाखचू ी फकी मारत फनकरा
उठतो. तसे फनकराला व्यसन कसले
नाही, फक्त फुकटात नमळाली तरच
तो तांबाखचू ी फकी मारणार. आनण
असे फुकटफाकट देणार कोण? पण
फनकराला त्याची नफकीर नाही.
त्याला तशी कसली फारशी तलफ
येते असेही नाही. फणसाच्या
झाडाभोवती बाांधलेल्या पारावर
फनकरा नदवसभर फे र्या मारत
नफरतो. नतकडे कोणी फरशी
बसवलेली नतच्यावर फतकल
मारून कधी बसतो. डोक्याचा फे टा
उशाला घेऊन फटाफट झोप काढून
घेतो. फारशी तोनशस पडणार नाही
इतपत फुटकळ काम करतो,

फावल्या वेळेत. चणे फुटाणे खाऊन
राहतो. जास्त पैशाची हाव नाही की
फायदा कशात नमळे ल त्याचा
फारसा नवचार नाही. फुकटात काही
नमळे ल ते फायद्याचे. त्यासाठी
फटाफट काही करावे असे नाही.
फळाची अपेक्षा न करणे हा उपदेश
आचरणात आणणारा फनकरा
एकमेव फनकर नसलेला बेनफनकर
माणसू असावा. तो कधी फळे नवके
तर कधी फुलां. कधी कांगवा फणी
नवकत फे रीवाल्याचे कामही
के लेले, कधी फटाके नवकले. पण
फारसे मानवले नाही म्हणनू फार न
ताणता काम सोडून नदलेले. कुणी
फटफटीवर फुकटात नफरवनू

आणले तर फलांग दोन फलांग दरू
नफरणे होई नाहीतर त्या फणसाच्या
झाडाभोवती फे र्या मारणे याहून
दसु रे काही नाही. फनकराबद्दल
साांगतात .. फाल्गनु ी नावाच्या एका
फटाकडीने त्याला नदलेल्या
फटक्यानांतर तो असा फाटका इसम
झालेला. नतचा फोटो फनकराकडे
अजनू ही आहे. लाांब फ्राॅकमधील
ती फाकडू मल
ु गी.. पण फनकराला

आपल्या फुसक्या प्रेमकहाणीचे फुगे
फुगवत राहणे आवडत नाही. त्या
गोष्टीवर फुली मारून फनकरा आता
असा एखाद्या फनकरासारखा नवरक्त
झाला म्हणतात. फाल्गनु ीबरोबरची
नवफल प्रेमकहाणी मनात
तळहातावरल्या फोडासारखी जपत
फनकरा जगतोय.. कोणाला नकतीही
फालतू वाटो त्याचे आयष्य
ु ु़ याची
नफनकर न करता..

ब
बब्बन
बेकार बसनू राहणे बबनला
आवडत नाही. अथाथत बबनच्या
बाई त्याला तशा बसू देत नाही.
"बबन्या, बाईचेां ऐकणार ना तू
बेटा?"
बाई म्हणत नन बबन बळे बळे
डोके हलवे. बाकी काही नाही तरी
बाईनाां बरे वाटावे म्हणनू बबन
काही न बोलता कामाला लागे.
बबन बरु कुलेबाईचा
ां कोणी नव्हता.
बेघर बबन बाईनाां रस्त्यावर
सापडलेला. बाईनीां घरी आणनू
आपल्या बारक्या बाळासारखा
वाढवलेला. बबन तसा नबनडोक
म्हणावा तसा, मेंदू बेतासबात
असलेला. मेंदचू ी बहुधा वाढच

खांटु लेली, पण बाई त्याला
बारीकसारीक कामातनू बरे च काही
नशकवत. नबनाकामाचे बसनू न
राहणे हे त्यातील एक. बबनच्या
बारक्या मेंदतू बर्याच गोष्टी बाईनीां
नशकवनू कोंबलेल्या. बबनही
बाईनाां बरे वाटावे म्हणनू त्या
बर्यापैकी नशकलेला. बाईनाां बोट
दाखवायला जागा नमळू नये म्हणनू
काळजी घेणारा. बबनच्या
छोटयाशा आयष्ु यात बरु कुले बाई
सोडल्यास बाकी कोणी नव्हतेच.
बाईनाां तरी बबननशवाय कोण होते?
अशा बरु कुले बाईच्या
ां घरात तो
बटु का इसम नशरला. लाांब बाह्याांचा
बश
ु शटथ आनण लांगु ीत. नाव

बरकतअली. बबन त्याचा बच्चा
आहे साांगणारा. वषथभर बरकतअली
होता कुठे ? बबन नव्हे तर बब्बनशेर
नाव म्हणे बच्च्याचां. उरूसात
बच्चा हरवला. आपल्या
बगलबच्च्यासां ह
बरकतअली
बाईच्या
ां त्या बैठया घरात नशरला नन
बाजल
ू ा बघ्याांची बरीच गदी जमा
झाली. बबन बाईचा
ां कोणी
नव्हताच.. पण तो बरकतचाच
बच्चा हे कसे साांगावे .. तेही इतने
बरसों के बाद? बरकतला नवचारले
तर तो त्याचे बेडकासारखे
बटबटतीत डोळे अजनू बडे करत
बडबडू
लागला..
"बाई,
बोरगावच्या बहादरू बाबाच्या जत्रेत
बोट सटु ल.ां . आता बाजच्ू यानां ी
पानहल.ां हाच बब्बनशेर.." मग
बबनकडे वळून म्हणाला, "आजा
मेरे बच्चे .. मेरे बब्बन शेर."

बाईनाां आपल्या बहात्तरव्या
वषी अशी काही बाब उद्भवेल असे
वाटले नव्हते. तरीही बाईनीां
साधकबाधक नवचार के ला. बाई
आज आहेत तर उद्या नाहीत ..
बळजबरीने बबनला ठे ऊन घ्यावे
तर बाईच्या
ु ीच्या
ां मागे या मांद बद्ध
बबनचे काय? बरकत अली
म्हणतोय तर बबन असेल ही त्याचा
बच्चा.
"हा बच्चा आमची बकरी
पाळायचा.. बैतल
ु याद है तझु े
बब्बनशेर?"
बबन आधीच मक
ु ा.. त्यात
बालबध्ु दीने काय बोलणार? बाई
त्याच्या बोलक्या चेहर्याकडे बघत
होत्या.. बैतल
ु चे नाव घेताच बबनचे
ते बोलके डोळे चमकले. बहुधा ती
बैतल
ु च त्याचा एकुलता एक
आधार असावी .. बाईची
ां खात्री
पटली. बारा मनहन्याांत बबन

आपल्या बोलणार्या बापाची
ओळख नवसरला असेलही .. पण
मक
ु ा बब्बन मक्ु या बैतल
ु ची..
बकरीची ओळख नवसरला
नसावा..
बाईनीां त्याची बग भरली.
बरकत अलीचे बोट धरून बबन
बब्बनशेर बननू रवाना झाला..
"बाई, एकुलता बच्चा. हरवला नन
याची अम्मी चल बसी. ननशबाला
बोल लावले सगळयाांनी. बहुत
शनु क्रया.. बच्च्याला साांभाळून

घेतले. आता बोट धरून बरोबर
घेऊन जातो.." बश
ु शटाथच्या
बाहीला डोळे पसु त बब्बनचा बाप
बोलला.
जाता जाता मागे वळून बबन
बाईकडे
ां बघत होता. आनण बाई तो
नदसेनासा होईतो बघत काही न
बोलता आपल्या डोळयाांतले पाणी
पसु त होत्या.

भ
भरती
वाांग्याचां भरीत डब्यात भरून
ठे वताना भडभडेंना भरून आले.
भारतीला भरपरू आवडणारा पदाथथ
तो. एरवी मोजनू मापनू खाणारी ती
भरीत मात्र भरपेट खायची. श्री.भरत
भडभडयाांची भायाथ भारती भडभडे
भरधाव गाडीखाली आली.
भारतीला जाऊन आज भरपरू वषे
झाली. पण नतच्या आठवणीत
भडभडे वषाथत एकदा तरी भरीत
करतातच नन नतच्या आठवणींचा
भरगच्च समारांभ भर दपु ारी करतात.
त्यात त्याांचा भर नतला आवडणारे
पदाथथ करण्यावर असतो. भरलेली
घरे सोडून त्याांची मल
ु गी आनण

भारताबाहेरचा मल
ु गा येतात. एक
नदवसासाठी भडभडेंचे घर भरते.
भायेच्या आठवणींना भरते येते,
भडभडेंना भरून येते. सांध्याकाळी
भरतीच्या वेळी सगळे समिु ावर
जातात. भारतीचे आवडते नठकाण
म्हणनू भर समिु ातील भरतीच्या
लाटा पाहात उभे राहतात.
भडभडेंना
भरभक्कम
आधारासारखे असणारे भाऊबहीण
ननघनू जातात. मग भडभडे
भारतीच्या
आठवणींसोबत
भतु ासारखे एकटेच राहतात ..

म
मनोजची मदां ानकनी!
मकरांद : मन्या.. कोण ती ध्यानी
मनी नजची तजु वरी पडली मोनहनी?
मनोज : ती.. ती माझ्या मनची
इच्छा.. मक्या.. ती माझी मनी..
मनीषा.. मडकईकराांची मांदानकनी ..
मकरांद : मख
ू थ नव्हे .. महामख
ू थ ..
मख्ख .. मांद .. मनतमांद .. मन्या तल
ु ा
भेटल का ती मांदानकनी..
मांदानकनीची मनीषा बाळगणार्या
मनजु ा मनोज.. जा.. पण मन्या
तझ्ु या मनोवृत्तीची मज मजा वाटते..
मनोज : मजा? माझ्या
मज्जातांतांचू ी कसम.. या हृदय
मांनदरात एकच मतू ी .. या मननचे
एकच मनोरथ.. ती मनोरम मनोहर
मनकनणथका मत्सखी मांदानकनी ..
मकरांद : सखी? मग मी बापडा
माझ्या या मख
ु ातनू काय वदणार?
माझे मत म्हणजे, मोहक

मोगर्यासारख्या त्या मांदानकनीस
बटमोगर्यासारख्या मल
ु ाचा मोह
होईल? अन झालाच तर नतच्या
मागास घरात मोडता घातला
जाणार नाही? मला मनोमन वाटते
म्हणनू म्हणणे ऐक माझे.. मयाथदा
ओळख.. मती भ्रष्ट होऊ देऊ
नकोस.. दरू
ु न मनोहारी ती मदनाची
मांनजरी. असेल साजरी .. आपल्या
मेंदवू र मेदाचे थर जमू देऊ नकोस.
हा इश्काचा मांगु ळा डसला की
मक्त
ु ता नाही..
मनोज : इश्काचा मांगु ळा? तझु ी
मराठी मोकाट सटु लीय मक्या..
मकरांद : अथाथत. मक
ु ाट ऐक. हा
सवाथत्मक्या मोघम बोलत नाही.
नमत्रास मनापासनू मदत करणे हे
मक्याचे मख्ु य कतथव्य आनण
मक्याचा हा मल
ू भतू गणु धमथ आहे.

उगाच मांदानकनी मांद पावलाांनी
मनोजच्या मनमांनदरात येऊन
स्थानापन्न होईल अशा मनोरथाांचे
मनोरे रचू नकोस. मख
ु ावर
आपटलास की मख
ु भांग होऊन मगू
नगळून बसावे लागेल. या नमत्राच्या
म्हणण्याचे मोल ओळखशील तर
मनोमन माझे आभार मानशील..
मनोज : मांदा. मांदानकनी. माझ्या
मनमनस्तष्कात मक्त
ु सांचार करणारी
ती. मी मक
ू पणे नतला पाहतो.
मक्या, तू नकतीही मल्लीनाथी
के लीस तरी माझ्या मनातील ती..
मोत्यासारखे दात.. नतच्या
मनमोहक हास्यातील नमठास..
आपले मृदल
ु कमलावर
ु कर मख
झेपावणार्या मल
ु ायम के सातां
नफरवते ना तेव्हा ती मोहक अशी
नदसते जणू गल
ु मोहरास मोहर
आला असावा ..

मकरांद : गल
ु मोहर? मन्या,
मोहराचे नाही मानहती .. तू गल
ु
होशील.
फोडणीतल्या
मोहरीसारखा तडतडशील. नमस्टेक
त्या मांगु ळयाची आहे. एकदा
डसला की मग त्याची नाांगी तटु ो की
पारांबी.. मागथ मोकळा सोडायचा
नाही.. मनतताथथ हा.. एक मनोज
नामक मनजु कामातनू गेला..
मनोज : मासा पाण्यातनू बाहेर
यावा असा मी.. मगांु ळा म्हण की
मगांु ी चावली म्हण. मांदानकनीच
माझी
मनल्लका..
माझ्या
मनमनां दरात मनमरु ाद नवहार करणारी
मनमोहक मांदानकनी. मी येतोय ..
मदां ानकनी .. माझी मनकनणथका..
सार्या मेखलाचां े बधां न मोडून हा
मनोज येतोय. मौका पाहून समोर
येतोच.. मदां ी तू मनाने
माझ्याबरोबरच आहेस..

य
यशवतां ाच्या पाठीमागे ..
यरकांु डवार : यशवांत यांदा कदानचत
नाहीं येणार ..
यदनु ाथ : योगी यशवांत? पण यांदा
यदाकदानचत आलाच तर?
यरकांु डवार:
असां
म्हणता
यदनु ाथराव? पण योगायोगाने
आला तरच येईल.
यदनु ाथ: कोण? योगी? तसा अयोग्य
शब्द आहें. योगाभ्यास रोज
करतो तों..

यरकांु डवार : म्हणनू योगी?
यथाशक्ती नन यथामती
योगासनां मी पण करतो.
यावरून मला नाहीं योगी
म्हणत तों कोणी?
यदनु ाथ: यरकांु डवार तमु चे खरे य.
पण त्याचें यच्चयावत सारे
यारदोस्त
येडचाप.
योगीपणाशी यनत्कांनचतही
सांबांध नसतानाां त्या यशवांत
येडेकराला योगी म्हणणें ..
योगी
बनणें
म्हणजे
येरागबाळयाचे काम नोहें.

यरकांु डवार : सारे च यथातथा आनण
काय? येणके ण प्रकारे ण..
यवु राजास योगी बनवण्याचा
यत्न करणें. यात हे लोक
यशस्वी झालें पण यासाठी
यासारखा अट्टाहास योग्य
नदसतो काां?
यदनु ाथ : योग्य? योग्यायोग्यतेबद्दल
नवचार कोण येऊ देईल मनात?
एकदा योगी म्हटला की
यथाशक्ती नन यथायक्त
ु ी योजना
आखनू
यजमानाबां रोबर
यथानस्थत नमरनवताां येतें.
यासाठी सारी यातायात. योगी
यशवतां येसाजी येडेकर..
यरकांु डवार : नाही.. नाही.. योगी
यवु राज नव्हे! यवु राज?
नसु ताच यवु ा आहे तो. यवु राज

नव्हे! योगी यवु राज यशवांत
येसाजी येडेकर नाहीच नाहीं!
यदनु ाथ : हु.ां . यवु ा? अजनू यौवनात
मी म्हणे. यक्त
ु ी करून यौवन
दाखवता येत.ें नाही, ते लाख
यक्त
ु ीवाद करतील.. पण याचे
वय लपतें काां? शोध नाहीतर
म्हणावें.. कुणी यवु राज्ञी..
यरकांु डवार : हु.ां . कोणी याला यमी
नमळते का याचा शोध घेईल
तेव्हा याच्या ध्यानात येईल..
यवु राज म्हणे! यगु ानयु गु े वाट
पानहल तरी कुणी यवु ती या
यवु ा यवु राजाला भीक
घालणारां नाही ..
यदनु ाथ : जाऊ देत यरकांु डवार ..
नाही तर येऊ देत. याच्याशी
आपल्याला काय करायचेय?

तो असेल सकल गणु यक्त
ु ..
आपल्याला अशा योजनाबद्ध
यक्ु त्या जमल्या असत्या तर
आपणही नसतों.. योगी
यवु राज?
यरकांु डवार : खरांय. येणके ण प्रकारे ण
करायचे म्हटलें की यथाक्रम
सारे यायला लागतें डोक्यात ..
मग योग्यता असो की नसो..

योगायोगाने योगी बनतो यावर
आपण काय बोलणार?
यदनु ाथ : हु.ां . यथाथथ अगदी! आपण
बरें नन आपले यमननयमानसु ार
काम बरें ! कसें?
यरकांु डवार : योग्य! यदनु ाथराव
योग्यवेळी योग्य बोलतात!

र
एक ररपोटथ
आज रनववार नद.अठरा फे ब्रवु ारी
रोजी रनहमतपरु येथील रांगभवन
नाटयमांनदरात सप्रु नसद्ध पािथगानयका
श्रीमती रनसका रसाळ याांच्या
सरु ील्या आवाजात रांगभमू ीवरील
रसील्या गीताांचा रांगारांग कायथक्रम
रनसकाांच्या अलोट गदीत पार
पडला. रांगभवन सभागृह तडु ु ांब
भरल्याने
झांबु ड
उडाली,
रस्त्यावरील गदीचा रागरांग पाहून
पोनलसाांना पाचारण करावे लागेल
की काय अशी पररनस्थती उद्भवली.
या रे खीव कायथक्रमाची रांगीत
तालीम एक आठवडाभर रात्रांनदवस
सरुु होती. रांगभमू ीवरील गीताांनी
घडवलेल्या
इनतहासाचे
रांगमचां ावरच
पनु रूज्जीवन
करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे

ननमाथते रांगराव रावराणे यानां ी दैननक
रामरनहम चौफे रशी बोलताना
साांनगतले. गानयका रनसका रसाळ
याांच्या आवाजाची जादू रनसकाांनी
अनभु वली,
रामलीलेनांतर
रनहमतपरु ातील हा प्रथमच रे काॅडथ
ब्रेक करणारा कायथक्रम असनू
आम्ही
अजनू ही
काही
रांगभमू ीवरील रत्ने सादर करू
असेही श्री.रावराणे म्हणाले. त्याांची
रूपरे षा बनवणे सरू
ु आहे.
रनसकाांच्या आश्रयावर सारे काही
अवलांबनू
आहे.
रतलाम
तालक्ु यातील रनहमतपरु या
रचनात्मक कायथक्रमाांमळ
ु े लवकरच
तालक्ु याची साांस्कृ नतक राजधानी
बनेल असेही श्री.रावराणे म्हणाले

ल
लाल लनटके ..
लनटके बोलनू लटकावे?
आम्ही म्हणतो लनटके बोलनू
लटकणारे .. लानत है तमु पर. सफे द
झठू असते तसे लाल लनटके असते
का? कृ ष्णवणीय लनटक्या झठू ला
रांगसफे दी भाषेच्या माध्यमातनू का
के ली जात असावी? लनटके
बोलण्याची लानलमा का पसरू
नये? म्हणजे लाल लटके म्हणावे?
कदानचत पढु ेमागे लोक तसे
म्हणतीलही. लाबां वरचा रस्ता आहे
तसा.. पण लाल लनटके या शब्दाचे
श्रेय आम्ही लाटणार नकांवा लटु णार
हे खरे . म्हणजे लेखणीचे लफ्फे दार
फटकारे मारत लेखन करणारे
आम्ही पत्रकार नाही, ना ही

शैलीदार लेखक. लेखन प्राांतात
लडु बडू करण्याची आमची लालसा
नाही. म्हणजे लाख तशी आमची
लालसा असली तरी आम्ही
लनटके च असे सागां तो आहोत.
कारण आम्हाला लोक कच्चा
नलबां चू समजणार. आम्ही लक्ष
ठे ऊन असतो, पण लोकाचां े बोलणे
मनाला लावनू घेत नाही हा भाग
अलानहदा. आमचे लक्ष्य एकच..
नलनां ग्वनस्टक ररफाॅम्सथ! मराठी
भाषेला परदेशी लँग्वेजची लत न
लागता नन त्या लँग्वेजेसपढु े
लोटागां ण न घालता ती ॲट नलस्ट
काही अांशी, लेटेस्ट शब्दाांना
लोंबकळत का होईना, पढु े जावी हे

लक्ष्य आमचे. आमची लोकल
लँग्वेज मागे पडते याची लक्षणे
आमच्या लक्षात आली नन लगेच
आम्ही त्यासाठी खटपटी अन
लटपटी करू लागलो. लाँग वे आहे
पण त्यासाठी मेहनत करावी
लागली तरी आम्ही लागलीच रे डी
झालो. मग कुणी आम्हाला भलेही

नलांनग्वनस्टक लोफरचे लेबल लावो!
काही होवो हे नलांनग्वनस्टक लाॅक
उघडून नलांनपांग मराठी भाषा शडु
स्टाटथ नलनपांग अहेड. आमची ही
भाषा लालसा जेन्यईु न आहे.. कुणी
नकतीही त्याबद्दल लाल लनटके
बोलतो आम्ही असे काही लागट
नलहो!

व
वडवट्टीवार
'आम्हाला वगळा, मग
आम्हाला वेगळा नवचार करावा
लागेल', नवदभाथतील मान्यवर
व्यनक्तमत्व असलेले वेंकटेश
वडवट्टीवार आपल्या वररष्ठाांना
इशारा देत आपला इरादा व्यवनस्थत
स्पष्ट करत होते. वररष्ठाांचा नवचार
वेगळाच असावा. गेल्या वीस
वषांत वेंकटेश वडवट्टीवारानां ा
नवचारल्या वाचनू पक्षाचे पान हलत
नसे. नवमानासारखा पक्ष वरवर
जाण्यात वडवट्टीवाराांचा हात होता.
एखाद्या
वांगणासारखे
वडवट्टीवारानां ी काम के ले नन कुशल
व्यवस्थापन, व्यनक्तगत लक्ष नन
व्यवहारीपणातनू
वेगवेगळया

लोकाांना घेऊन पक्षाची व्यवस्था
उभारली. व्यक्ती म्हणनू वडवट्टीवार
महत्त्वाचे खरे , पण पक्षाची गरज
सरली की वडवट्टीवार वैद्य आता
गेले तरी चालतील.. त्याांना वापरून
झाले.. पक्षाच्या नवचारसरणीबद्दल
वडवट्टीवार वरवरचा नवचार न
करता उगाच नवनचत्रपणा करत
नवशेष खोलात नवचार करतात,
पक्षाची नवचारसरणी म्हणजे,
नवचार पक्षासाठी आहे, पक्ष
नवचारासाठी नाही, असे वररष्ठाांना
वाटे. नवचारसरणी ही आपल्या
वाटयाला येणारा सत्तेचा लोण्याचा
गोळा पकडण्यासाठी वापरायची
एक वाटी नकांवा वाडगे आहे ..

वररष्ठाांचा हा नवचार पक्का होता.
त्यात नवचाराांचा वाटेल तसा
बागल
ु बवु ा उभा करून वडवट्टीवार
नवशेषतः नवदभाथत नवनचत्र समस्या
ननमाथण करत आहेत असे वररष्ठाांना
वाटे. वरकरणी वडवट्टीवारानां ा
त्याांच्या वतथणक
ु ीचा जाब न
नवचारता त्याांना डावलणे हा
वररष्ठाांनी एकूणच नवचाराांती
घेतलेला ननणथय होता. जागा
वाटपाच्या वेळी वडवट्टीवारानां ा
वरवर
नवचारल्यासारखे
दाखवनू त्याच्ां या वाटचे उमेदवार
डावलणे, वररष्ठानां ी ठरवनू के लेली
ही वाटमारीसारखी खेळी
वडवट्टीवाराच्ां या ध्यानी वेळीच येती
तर ही नवनचत्र अवस्था झाली
नसती. राजकारणात वेळ साधणे
महत्त्वाचे, तेव्हा वेळ न दवडता

वडवट्टीवारानां ी वररष्ठाांना आपला
राजीनामा पाठवनू नदला. नवनवध
पक्षाांच्या वचळणीखाली जाणारे ते
नव्हतेच. त्याच नदवशी सांध्याकाळी
वररष्ठाांच्या नाकावर नटच्चनू
कोणत्याही नवनशष्ट नशष्ट वगाथचे
प्रनतनननधत्व न करणार्या नवदभथ व
वांनचत समाज नवकास नवचार
पक्षाची
घोषणा
वेंकटेश
वडवट्टीवारानां ी के ली. वरवर ही
घटना नवनचत्र वाटेल, पण नवशेषतः
राजकारणाच्या अभ्यासकानां ा हा
नवषय नवशेष नवचारात पाडेल.
वापर करा आनण फे कून द्या.. हा
नवचक्षण व्यापारी नवचार म्हणजेच
नवलक्षण व्यवहारी चाणक्य नवचार
म्हणावा का? की नवसनवशीत
वैचाररक राजकीय नवचारसरणीचा
पररपाक?

व्य
व्याकरण
व्यारा गावातील व्यापारी
व्यांकटेश वाांगीकर याांचा कामाचा
व्याप तसा मोठा होता. व्यांकटेश
वाांगीकर म्हणजे व्यापारी वृत्तीचे.
व्यय आनण नफा याांचे व्यस्त प्रमाण
समजनू व्यय कमी करणे या
व्यनतररक्त दसु रा नवचार नाही.
व्यवसाय नन व्यापाराची व्याप्ती
अनधकानधक व्यापक करण्यात ते
नेहमी व्यग्र असायचे आनण
व्यवसायचेच नवचार त्याच्ां या मनास
व्यापनू असायचे. व्यवसाय म्हणजे
नफा एवढीच त्याच
ां ी व्यावहाररक
व्याख्या होती. त्यामळ
ु े व्यावहाररक
राहून सारे व्यवस्थापन सवथ
व्यवधाने साांभाळत तेच पाहात.
नफा हेच व्यसन असे घडू लागलेले

काही. त्यामळ
ु े व्यनक्तगत आयष्ु य
असे कमी उरलेले. घरच्याांची ही
व्यथा होती तर नफा नमळवणे फक्त
व्यवहायथ हा त्याांचा व्यापारी नवचार
होता. त्यात कोणी व्यत्यय
आणलेला त्यानां ा पटत नसे,
कोणीही नकतीही व्याकूळतेने
सानां गतले तरीही.
अशात एक नदवस व्यारामध्ये
श्री.व्योमके श व्यांकटेिर भेटीस
आले, व्यांकटेश याांचे जनु े नमत्र नन
आता व्याहीही. व्योमके शने
व्यांकटेशची अष्टप्रहर व्यापनू ही न
सांपणारी अस्ताव्यस्त जीवनशैली
पानहली.

"इतका व्यग्र तर देशाचा
प्रधानमांत्री ही नसेल व्यांकटेश .."
व्योमके शने साांनगतले
"तचू सागां .. व्यापार हा पणू थ वेळ
व्यवसाय आहे की नाही?"
"अथाथत. पण व्याकरण
महत्त्वाचेच .."
"व्याकरण?"
"यस, जीवनाच्या भाषेचे
व्याकरण! येथे काही व्याकरणाचे
ननयम आपणच आखनू घ्यावेत,
अशी व्यग्रता नन जीवनातला आनदां
याचां े प्रमाण व्यस्त असते हे
समजनू ."
"तझु े मत तू व्यक्त करतोयस.."
"हे बघ व्यक
ां टेश, व्याकरण
म्हणजे भाषेची नशस्त. तसेच हे. येथे
व्यवस्थापन महत्त्वाचे. वेळेचे
व्यवस्थापन व्यवनस्थत करून
व्यवसायाची व्यवनस्थत व्यवस्था

लावशील तरच तझु ी व्यग्रता कमी
होईल."
"व्योमके श, तू सद्ध
ु ा असे
म्हणावेस?"
"अथाथत व्यांकटेश, व्यक्तीच्या
आयष्ु यात कामा व्यनतररक्त इतरही
बाबी असतात, इतरही व्यक्तींना
तझु ी गरज असते. कामाचे व्यसन हे
इतर व्यसनाांसारखे .. व्याधीसारखे.
व्यसनाधीन व्यक्तीला त्याचे
व्यवधान राहात नाही. कामाचा
व्याप परु े व्योम व्यापनू राहतो.
खरे तर असे भान न राहणे ही या
व्यसनाची व्यवच्छे दक व्याख्या
म्हणता येईल."
"म्हणजे?"
"म्हणजे
व्यवस्थापन..
व्यवस्थापकाांची नेमणक
ू करून
कामाचे नवतरण के लेस तरच ही
व्यवस्था तल
ु ा लावनू देता येईल.
व्यय थोडा वाढेल. पण व्यग्रता कमी

होईल. बघ, मी माझे मत व्यक्त
के ले..
तल
एखाद्या
ु ा
व्याख्यानासारखे
नाहीतर
प्रवचनासारखे वाटत असेल तर.."
"नाही व्योमके श.. तझ्ु या
बोलण्यातली नन घरच्याचां ी व्यथा
व्यथथ नाही. एकाच व्यक्तीला
एकावेळी वेगवेगळी आयष्ु ये
जगावी लागतात.. सवथ नठकाणी
व्यवनस्थत लक्ष देण्यासाठी हे
सव्यापसव्य जरूरी आहेत .."

"आनण तझ्ु या
आयष्ु यासाठीही.."

व्यनक्तगत

व्याही व्योमके श व्यांकटेिराांच्या
व्याकरणाने व्यांकटेश वाांगीकराांच्या
आयष्ु यातील अनतकामाचा बोळा
ननघाला नन आयष्ु याचे पाणी
व्यवनस्थत वाहते झाले..

स
सोपान सख
ु
सोपानरावाच्ां या
सख
ु ाची
सांकल्पना सस्ु पष्ट आहे. सत्तेच्या
सारीपाटावर सगळे दान सयु ोग्य
पडावे नन सरु नक्षत मतदारसांघातनू
ननवडून येऊन सत्तेचा सोपान सरसर
चढून सवोच्च सत्तामक
ु ु ट सर
करावा.. सत्तासपां ादनाची गाडी
ससु ाट सटु ावी.. सख
ु म्हणजे दसु रे
काय असतां? त्या साठी सगळा
अट्टाहास आनण सारे प्रयास आनण
सायास. सरकारी गाडीच्या लाल
नदव्याचा सरु म्य प्रकाश सगळे
आयष्ु य उजळून टाकू शकतो. त्या
साठी सगळयाच्ां या खटपटी नन
लटपटी, सत्तेच्या गल
ु ालाचा
मळवट भरण्याचे सौभाग्य लाभावे

म्हणनू
सरीसृप प्राण्याांसारखे
सरपटणे नन सेवाधमाथचे नाव घेत
सत्तेच्या सांरक्षक आवरणात
स्वतःचा सवंकष नवकास साधत तो
लाल नदवा सपां ादन करणे.. श्रेष्ठींची
सवथ
तर्हेची
सरबराई
करणे.. सगळया सरु स कथा
सोपानराव सावडेकर ऐकून होते.
सत्ता सदांु रीच्या गळयात सोनसळी
सरी घालावी, त्याच्ां या सौभाग्यवती
सानवत्रीबाईहूां न ही सहस्त्र पटींनी
सदांु र आनण स्वगीय सख
ु देणारी
सत्ता सांदु री. आनण नतच्याच
कृ पाकटाक्षाकरता
सगळे
आससु लेले सत्तानभलाषी.

सोपानराव
सावडथयातील.
सत्तारूढ पक्षाशी सांकटकालात
सोबत करत सवांगीण नवकासाच्या
मद्दु यावर स्वार होत सत्तेची चव
पनहल्याांदा चाखली नन नतची चटक
लागली. सारीपाटावरच्या सोंगटया
हलवण्यात सोपानराव सफल होऊ
लागले, तो सापनशडीचा खेळ
खेळताना स्वतः नशडीवर चढत
इतराांना सापाच्या तोंडी द्यायला
लागले. सरस्वती सवथ देवतातां
सनु स्थर देवी, नतच्याशी सख्य कधी
जमले नाही, लक्ष्मी इतकीच चचां ल
सत्तादेवी.. सख्य जमले तरी कधी
सोडून जाईल याची सदोनदत नचतां ा
करण्यात आयष्ु य सरू लागले.
सेवाभावाचा मख
ु वटा सदा सवथदा
चढवनू नमरवणे सोपे नाही हे
सत्तापराङमख
ु ासां कसे समजणार..
सत्ता सांदु रीच्या सांदु र करकमलाांनी
नवद्ध होणार्यास नतचे सक
ु ोमल

बाहुपाश दरू करणे नकती कठीण
जात असावे.. येणारी ननवडणक
ू
कठीण .. सावडेकराांना सवथ बाजांनू ी
समस्त नवरोधकाांनी घेरले..
सत्तासांदु रीस सालानसु ाल पकडून
ठे वणे..
सराथस
सवांस
सवथकाळ जमते असे नाही ..
यावेळीस सोपानराव सावडेकराांस ते
साध्य होणार अथवा नाही .. सत्ता
नसांहासनावर सोपानरावाांस बसवनू
सत्तादेवी सत्तेवर त्यानां ा आरूढ
करून सवोच्च सख
ु ाचा साक्षात्कार
घडवणार की नाही ..
ननवडणक
ु ीच्या अजाथचे सारे
सोपस्कार पार पाडल्यावर
सोपानराव आता याच नचतां ेत सदा
व्यग्र आहेत.

स्व
अपरु ी स्वप्नकथा
"हाय स्वीटी.. तू स्वतः?"
स्वप्नीलच्या बोलण्याने स्वाती
दचकली.
स्वीट
स्वाती?
स्वप्नीलची स्वानमनी? स्वतःवर
खश
ू होऊन आपण स्वप्नात तर
नाही.. असे वाटेपयंत नतच्या
ध्यानात आले, नतचे स्वागत नाही,
तर स्वप्नील स्टेजवर स्वगत म्हणत
होता. स्वप्नील म्हणजे स्वराचां ा
राजा. पण स्वप्नीलची स्वारी आता
अनभनयावर स्वार होऊन रांगमचां ावर
स्वैर सैर करायला ननघालेली. गायन
नन अनभनय या दोघाचां े स्वरूप
वेगळे . दोघे तसे स्वतांत्र नवषय.
स्वप्नीलच्या स्वभावात हे
अनभनयाचे अांग स्वाभानवक नसले

तरी अनभनयाच्या वारूवर स्वार
होऊन रांगमचाचा स्वामी बनणे
त्याच्या स्वच्छांद स्वभावात बसणारे
होते. तसा स्वप्नील स्वयांनसद्ध
होता. स्वावलांबी होता. पण या
क्षेत्रात तो स्वतः स्वायत्त काम करू
लागला तर ही इडां स्री त्याला स्वाहा
करायला मागेपढु े पाहणार नाही, हे
इडां स्रीचे स्वरूप स्वप्नील
स्वप्नातही नवसरू शकत नव्हता.
त्यामळ
ु े स्वतःला इकडील टायकून
म्हणता येईल अशा श्री.
स्वतांत्रकुमार याांच्या स्वाधीन करून
टाकले होते. स्वगीय आवाजाच्या
गायकाला एका फानसथकल नाटकात
उभे
करण्याची
कल्पना

स्वतत्रां कुमाराांची.
स्वाथी
स्वतांत्रकुमाराांकडे आपले स्वातांत्र्य
स्वेच्छे ने गहाण टाकतोय स्वप्नील
हे स्वच्छ नदसत होते. पण स्वातीला
तरीही स्वप्नीलचे ते गद्य स्वर पण
मोहून टाकत होते. स्वेतलानात या
स्वप्नीलने काय पानहले असावे?
काही वषांपवू ी स्वेटर घालनू
स्वप्नील स्वप्नाळू
नजरे ने
काॅलेजच्या काॅररडाॅरमध्ये
नफरे तेव्हा स्वाती स्वस्थ बसू शकत
नसे. पण स्वेतलानाच्या स्वरयत्रां ातनू
येणार्या स्वराचां ी जादू स्वप्नीलवर
आधीच पडलेली, स्वयां स्वप्नीलच
नतच्यावर भाळलेला.. तेव्हा
स्वातीकडे स्वप्नीलचे स्वप्न

पाहण्याहून दसु रा मागथ तरी कुठला
होता?
स्वप्नील आता गायक नट
होण्याची स्वप्ने पाहात होता.
स्वेतलाना स्वरसम्राज्ञी होऊन
स्वतांत्र कररयर साांभाळत होती.
नतच्या
स्वाथी
स्वभावाने
स्वप्नीलचा स्वप्नभांग होईल .. नन
स्वातीचे स्वप्न साकार होईल ..
असा स्वाांत सख
ु ाय नवचार करत
स्वाती समोरची तालीम पाहात
स्वखश
ु ीने बसली.. स्वप्नीलही
स्वखश
ु ीने कधीतरी नतच्याकडे
पानहल..

श
नशदां श
े ाही
"तळहातावर नशर घेऊन
लढणार्या नन शरसांधानात शानतर
नन शरीरात शतदा शर झेलण्यास
तयार अशा शरू वीराांची गरज या
शाही राजवटीला आहे. हे काम
शामळांूचे नाही. शरू ाांचे आहे.
राज्याची शीव ओलाांडून शेजारील
शत्रप्रू देशावर शास्त्रशद्ध
ु पद्धतीने
नशरकाव करतील, शत्रचू े नशरकाण
करतील. शत्रचू ा बीमोड करताना
त्याची शेपटू ही नशल्लक ठे वणार
नाहीत. अशा शौयाथची गरज शाही
राजवटीला आहे. ते शास्त्रशद्ध
ु
नशक्षण देऊन आपले शागीदथही
तयार करतील. शत्रचू ा शेवट
करण्याची नशकवण शागीदांना
देतील. शत्रसू कदानप शरण न
जाणारे नन शत्ररू क्तानशवाय ज्याचां ी

तहान शमणार नाही अशा नन शत्रसू
लीलया शह देत शाही
राजवटीसमोर शत्रसू शभ्रु ननशाण
फडकवण्यास भाग पाडणार्या
अशा शरू वीराांनशवाय या शाही
राज्याचा शकट एखाद्या नशळे सम
अडकून पडेल. लोहासम
शरीराच्या, असीम शारररीक
क्षमतेच्या, शाांत व शीतल नशराच्या
शरू जवानाांच्या शौयाथतनू हे राज्य
घडेल. आनण अशा शरू वीराांच्या
शौयाथला ही भमू ी शतश: नमन
करे ल. हा शनवारवाडा अशा
वीराांच्या प्रतीक्षेत आहे."
"वा! शामराव वा! शब्दफे क
उत्तम. अशी की नशलाांना फुटतील
जीभा.. तमु च्या शब्दोच्चाराने व
शब्दफे कीने हा शष्ु क सांवाद रनसक

शौकाने श्रवण करतील. तम्ु हाला
साांगतो, त्या शाांताराम नशक्याथच्या
पोटात शळ
ू नाही उत्पन्न झाला तर
नाव नाही लावणार नशवतरकराांचे.
अनभनयात तम्ु ही शक्र
ु तार्यासम
शतदा चमकणार हे नन:सांशय!"
"कसचां काय नशवरामपांत.
नशवतरकराांच्या मनचा हा मोठे पणा.
आम्ही शब्दसृष्टीशी खेळणारे .
शाांनतलाल शहा शेठच्या शे दोनशे
पगारावर जगणारे . एक पै नशलकीत
पडणार नाही.."
"ते सारे या नशवतरकरावर
सोडा शामराव नशदां .े त्या नशच्ां या
नशक्याथची एकानधकारशाही मोडून
नशदां श
े ाहीचा शभु ारांभ होईल
समजा. तमु च्याहून एक शताश
ां ही
अनभनय नसताना नशके शहेनशहा
बनू पाहतोय. पण त्यास शह
द्यायलाच हवा. नशांद,े शहाणे

असाल तर शहाच्या शे दोनशेंवर
सोडा पाणी आनण शेकडयाांत नाही
तर लाखाांत खेळायची तयारी करा..
त्यासाठीचा माझा शोध शामराव
नशांदपें यंत येऊन सांपला.. शगनु
म्हणनू आमचा नशरीष शेळके
तम्ु हाला शांभर शेकडयाांचा धनादेश
आगाऊ देईल. होऊन जाऊ देत
शभु आरांभ.."
"पण.. यात शेवटी यश न
आल्यास.. लोक शेण घालतील नन
शोभा होईल.."
"शामराव, या नशवतरकराचा
शब्द आहे. तम्ु ही शातां पणे कामाला
लागा.. नशदां श
े ाहीच्या उदयासाठी
पनहलेच नाटक नशवतरकर
नाटयमडां ळी प्रस्ततु सारे कसे शातां
शातां .. प्रमख
ु भनू मका.. शामराव
नशदां .े ."

ष
कोष
पफबभम
अक्षरे ओष्ठय
साांगतो त्याची
गोष्ट एक स्पष्ट

सनू नतची होई
अगदीच कष्टी
उपाशी पोटी घासे
भाांडी ती उष्टी

एक सासू होती
अगदी खाष्ट
सागां ती ज्येष्ठ
नतचीच गोष्ट

'पो'टासाठी लावे
'पा'ठी कामाचे काष्ठ
'ब'रे कर काम
न हो 'फु'काची रूष्ठ

मनहना असो
वैशाख वा जेष्ठ
श्रावण म्हणवनू ी
उपासाचे कष्ट

'भ'लते न लाड
म्हणे सासू ती खाष्ट
उपाशी सनु ेस नमळे
खावया उष्टां

'म'ग काय करे ती
सासू सनु ेत नवतष्टु
सनू सोनशक बरी
सासू अगदीच दष्टु

दाखवनू म्हणे
वाळून मष्टु ी
उगाच कोणाची
का करावी तष्टु ी

षटकणी झाली
सासू सनु ेची ही गोष्ट
षडयांत्र म्हणत कुणी
सासू ननष्कपटी श्रेष्ठ

करूया बाळाचे
पालन पोषण
दोघाांचे चालले
असले भाषण

होता होता आली
पौष मनहन्याची षष्ठी
सनु ेची बदलली
अगदीच दृष्टी
म्हणे नवर्यास चल
वसवू नवी सृष्टी
दरू दृष्टीने पाहू
करू प्रेमाची वृष्टी

सासनू े ऐकले
असले सांभाषण
घाबरली मनी
जरी कोरडी पाषाण
म्हणे उगाच नको

मनी धरू रोष
माननते कशी
सारा माझाच दोष
मल
ु ाच्या डोळयाांत
वाहे पाणी उष्ण
म्हणे ही माझी राधा
नन मी यशोदेचा कृ ष्ण

'प'रत साांगतो नको
'फु'काचा सघां षथ
'ब'रे घर आपल
ु े
'भ'ला आपलाच हषथ
'मा'गथ मग झाला
सघु ड सल
ु भ नननवथष
न उरला रोष
नवणला आनदां कोष

ह
हरवलेल्या हत्तीची गोष्ट
हळदणकराांनी हत्ती हरवल्याची
तक्रार के ली नन एकच हलकल्लोळ
झाला. हृदयनाथ हळदणकर हतबल
होत डोक्यावर हात मारून बसले.
हत्ती हरवला? असे कसे होईल?
"हल्ली काहीही होऊ शकते.."
हळदणकराांचे शेजारी हरचेकर
म्हणाले.
"हो ना! हत्ती ही काय साला
हरवण्याची नथगां आहे? लाॅस्ट
ॲडां फाउांडमदी इतके इयसथ होता
पण ही हत्तीची गोस्ठ कधी होईल
असे कदी नाय हडथ साला.."
नम.हरीस म्हणाले.
"हट .. हळदणकर टु कायपण
म्हणते.. हाथी कोणी ग्हरात ठे वते
काय?" श्री. होरमसजी.

"हळदणकर प्राजी.. हाथी इिही
नकि रख्ख नदया होगा.. तस्ु सी
ढूांढो.. या तो नछपा होगा नकि.."
हरप्रीतनसांग
"ई तो हमरे यपु ीमें भी नहीं होवत
है.." हरनकशन.
"हुां कहुां छुां.. हत्तीला घरात
ठे वतेच कशाला तमु ी लोक.."
हसमख
ु भाय
हळदणकराांच्या
हरहुन्नरी
शेजार्याांकडून हरप्रकारची मते
व्यक्त होऊ लागली.
"अहो, हातावर हात ठे ऊन बसू
नका. शोधा."
नमसेस हेमा हळदणकर
ओरडल्या नन हळदणकर
हतबलपणे उठून उभे रानहले.

"हत्ती तज्ु या ग्हरमदी मावते
कसा?" होरमसजी बोलले त्यावर
हरनकशननी "हमरीभी समझमें नहीं
आवत है.." म्हणत भर घातली.
"अहो, हरघडी मला हत्ती
नदसतोय.. हटकून आठवण येणार ..
हरीची."
हेमाबाई रडवेल्या होत
म्हणाल्या.
"हरी? हा कोण नवीन?"
हरचेकराांची उत्सक
ु ता ताणली
गेली.
"हॅेरी?"
"हरी नाही. हरी! आमच्या
हत्तीचे नाव.."
"हनत्तच्या! हत्तीचे नाव?"
"मोठया हौसेने ठे वलेले.. हरी..
कुठे हरवला त?ू "
"हळदणकर, हेमाबाई रडते. तू
हरी अप. हाटथ मदी कायकाय होतां
बायडी रडली तर. हीना रडली तर..

हीना मांजी बायडी माज्ही.."
होरमसजी
हीनाबायच्या
आठवणीत हरखनू बोलले.
हळदणकर हतबद्ध
ु होऊन
नवचार करू लागले. चाळीत एकच
हलकल्लोळ माजला. कोलाहल नन
हलचल पाहून ह.भ.प.हरीकृ ष्णबवु ा
हेरांबकर बाहेर आले. हत्ती
हरवण्याबद्दलची सारी हकीकत
परत हेरांबकरबवु ाांना ऐकवली गेली..
प्रसगां हेरून हेरांबकर हाती
नचपळया घेऊन उभे रानहले..
"हे गेले.. हे हरनवले
ह्यासी शोधे जो आपल
ु े..
त्या आधी हे होतेनच
ह्यानच करावी खातरी!
हे मनजु ा, तझु े हरवले काय..
शोधतोस काय.. तजु हवे काय? जे
हवे त्याचा शोध म्हणजे हवेचा
शोध. हवा ह्या नठकाणी आहे.. तसा
तमु च्या मनातील हत्ती सगळीकडे

आहे. ह्याचा शोध नको .. भगवांताचे
हेनच साांगणे.. हेनच दान देगा देवा..
हत्तीचा नवसर व्हावा..
तेव्हा हळदणकर.. आनण
हेमाबाई.. हत्तीचा हा हट्ट सोडा..
हात दाखवनू अवलक्षण करू
नका.."
ह.भ.प. हेरांबकर म्हणाले .. तसे
हळदणकरही 'हरे राम हरे राम.. राम
राम हरे हरे ..' म्हणायला लागले ..

हेमाबाई झोपेतनू जागा झाल्या..
"अहो. हळदणकर.. हे काय?
हद्द झाली.. ह्या झोपेतल्या भजनाला
काय म्हणावे?"
हळदणकर जागे होत ह्यावर
इतके च म्हणाले, "हट्टी.. हेमा.. हट्टी
नाही .. हत्ती, हेमा पानहलास कुठे ?"

ळ
वळवळीचे गाणे
जळात नदसली
कसली वळवळ
वळवळ नाही
आहे सळसळ
कोणी म्हणे सपथ
झाली पळापळ
कोणास जळजळ
कोणास मळमळ
कोणास वाटे
त्याचां ी तळमळ
बालक कोणी
असे अवखळ
म्हणे पाहू मला
असेल गाडां ू ळ
कुणी म्हणे

द्या मज गळ
पकडेन मी
काम हे फुटकळ
कुणी म्हणे हे न
इतके सरळ
साप असे तो
ओके गरळ
कोणी तो शरू
जास्तच अांमळ
बदां करा म्हणे
पाण्याचा नळ
वाहून जाईल
सगळां जळ
प्राण्याची होईल
मग पळापळ

कोणी आले हाती
घेऊन रूळ
पकडतो म्हणे
डाव्या हातचा मळ
कोणी म्हणे मी
वापरून बळ
थाांबवीन याची
असली सळसळ
साळकाया जमल्या
तोंडी नभजे न तीळ
ऐकून आवाज जणू
बसली खीळ

स्तब्ध झाला प्रवाह
स्तब्ध झाले ते जळ
वाकूनन पाहती सवथ
काय ते बळबळां
डोक्यावर हात मारे
ते सगळे दळ
सवथ नचडीचप्ु प
जेव्हा नदसे सतु ळ!

क्ष
एक नवनवनक्षत पररच्छे द
"क्षमा करा, क्षधु ेचा डोंब पोटात
उसळला असेल तर क्षीर सेवन
करा.. क्षब्ु ध होऊ नका. त्यातच
सवांचे क्षेम आहे. या क्षणी
आपल्या क्षमतेस क्षती पोहोचेल
असे करून क्षनणक क्षब्ु ध होण्याने
काही साध्य होणार नाही.
नक्षनतजावरील क्षेत्रात शत्रू
क्षेपणास्त्राांचे क्षेपण करण्याची
शक्यता आहे. त्याच्या ताकदीस
क्षीण आनण क्षिु समजण्याची चक
ू
म्हणजे जखमेवर क्षार लेपन..

आपले क्षेत्ररक्षण हे आपले कतथव्य
आहे. आपल्या नपताजींनी के लेली
चक
ू .. नतची क्षणनचत्रे अजनू ही
डोळयाांसमोरून हलत नाहीत.. त्या
चक
ु ाांचे क्षालन करा. यातच सवांचे
क्षेम आहे. ही तमु च्या क्षमतेची क्ष
नकरण चाचणीच समजा.चमकू देत
क्षात्र तेजाने क्षनत्रयाची समशेर
आनण पोहोचू देत शत्रसू क्षती ..
नकती त्याची न बाळगावी नक्षती .."

ज्ञ
सज्ञु
असा कुणी सज्ञु
अथवा अज्ञ
कथा ही मनोज्ञ
ऐकावी

सम्राज्ञीच्या मनी काय
कुणास न ज्ञात
सगळे अज्ञात
सम्राटासही

एक राजा अन राज्ञी
समजे स्वतःस
राज्ञी नव्हे सम्राज्ञी
राजकन्या त्याचां ी ..

सम्राज्ञीस डरती
ऐशी सम्राज्ञीची ख्याती
ऐसी सगळयाांची ज्ञाती
देशोदेशभरी

सम्राज्ञीचे काय
सोडे सदा आज्ञा
कुणाची न प्राज्ञा
तोडण्याची

राज्ञी म्हणे राजास
करू यासाठी यज्ञ
बोलावू साधू तज्ञ
देशातील

राजास न मान्य
यज्ञाचा उपाय
साांग काही अन्य
म्हणे तो

ज्ञानचक्षनांू ी घडवेन
ऐसी ज्ञानप्राप्ती
असे अनज्ञु ाप्ती
जर मज

सम्राट परे शान
देई नवज्ञापन
आहे देशी तज्ञ
ऐसा कोणी

मजकडे ऐसे ज्ञान
कुणी ही अज्ञानी
होईल सज्ञान
झडकरी

असेल ज्ञानवतां
ऐसा कोणी मान्य
राजकन्येस देई ज्ञान
शाांतपणे

राजा म्हणे मान्य
तझ्ु या ज्ञानाने धन्य
करी यत्न बननू सज्ञु
जमे कोणा न अन्य

आला एक झणी
म्हणे मजला ज्ञान
मजकडे ते नवज्ञान
याचसाठी

जशी ही राजाज्ञा
नाही करे न अवज्ञा
करतो प्रनतज्ञा
म्हणे तो

तरूणाने वापरून ज्ञान
कसले उपाय न ज्ञात
काही मनहन्याच्ां या आत
सधु ारे राजकन्या
तरूण म्हणे ऐका
मनहमा ज्ञानाचा
ज्ञानेंनियाांना फुटे वाचा
ज्ञानमागे
राजा आनण राज्ञी
सांतष्टु ले मनोमनी
ज्ञानचक्षच
ांू ी जीवनी
महती म्हणे

िॉ. वनतीन मोरे याांची ३४+२ प्रकावशत पस्ु तके
याांच्या कव्हरवर वललक करताच (नेट असल्यास) पस्ु तक उघिेल.

ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे चौदावे वर्ष
डॉ. हनिीन मोरे याांचे िे पहतिसावे पुतिक.
िॉ. वनतीन मोरे एक यशस्वी श्वसनरोर्तज्ञ आहेत आवण एक उत्साही
लेखकही. त्याांच्या लेखनात एक टवटवी असते. त्याांचा ववनोद कोणाच्या व्यांर्ावर
आधाररत नसतो, स्तर सोित नाही. समाजातील अवनष्ट ववसांर्तीवर ते आपल्या
ववनोदातनू नेमकां बोट ठे वतात. समझदार वाचकाांना त्याांचा इशारा काफ़ी असतो.
त्यामळ
ु े त्याच्ां या नमग ववनोदाचा एक फ़ॅ नवर्ग वनमागण झाला आहे. ते फ़क्त ववनोदी
सावहत्य नव्हे तर वनरवनराळ्या प्रकारचे लेखन वलहीतात. त्याांनी र्ेली अनेक वर्े
आपले लेखन वनरांतर चालू ठे वले आहे. त्याांना प्रकाशक वमळायला तोटा नाही.
पण त्यानां ा आपली पस्ु तके जास्तीत जास्त लोकापां यंत नेणारे आवण प्रकाशनप्रविया
सल
ु भ असणारे प्रकाशन हवे होते. त्याांनी ई सावहत्यची वनवि के ली.
िॉ. वनतीन मोरे यवच्ां यवसवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली प्ु तके ई सवनहत्य-च्यव
मवध्यमवतिू जगभरवतील मरवठी र्वचकवांिव नर्िवमल्ू य देतवत. असे लेखक ज्यवांिव
लेखि हीच भक्ती असते. आनि त्यवतिू कसलीही अनभलवषव िसते. मरवठी
भवषेच्यव सदु र्ै विे गेली दोि हजवर र्षे कर्ीरवज िरें द्र, सतां ज्ञविेश्वर, सांत
तक
ु वरवमवांपवसिू ही परांपरव सरू
ु आहे. अखांड. वदनानाथ मनोहर(४ पस्ु तके ), शांभू
र्णपल
ु े(९पस्ु तके ), िॉ. मरु लीधर जाविेकर(९), िॉ. वसांत बार्ल
ु (१९), शभु ाांर्ी
पासेबांद(१२), अववनाश नर्रकर(४), िॉ. वस्मता दामले(८), िॉ. वनतीन मोरे (३३),
अनील वाकणकर (९), फ्रावससस आल्मेिा(२), मधक
ु र सोनावणे(१२), अनतां

पावसकर(४), मधू वशरर्ाांवकर (८), अशोक कोठारे (५० खांिाांचे महाभारत), श्री.
ववजय पाांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथग), मोहन मद्वण्णा (जार्वतक कीतीचे वैज्ञावनक),
सांर्ीता जोशी (आद्य र्झलकारा, १७ पस्ु तके ), ववनीता देशपाांिे (७) उल्हास हरी
जोशी(७), नांवदनी देशमख
ु (५), िॉ. सजु ाता चव्हाण (८), िॉ. वृर्ाली जोशी(२६),
िॉ. वनमगलकुमार फिकुले (१९), CA पनु म सांर्वी(६), िॉ. नांवदनी धारर्ळकर
(११), अांकुश वशांर्ािे(१७), आनांद देशपाांिे(३), नीवलमा कुलकणी (२),
अनावमका बोरकर (३), अरुण फिके (४) स्वाती पाचपािां े(२), साहेबराव जवजां ाळ
(२), अरुण वव. देशपाांिे(५), वदर्ांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे , अरुांधती
बापट(२), अरुण कुळकणी(८), जर्वदश खाांदवे ाले(५) पांकज कोटलवार(४) िॉ.
सरुु ची नाईक (३) िॉ. वीरें द्र ताटके (२), आसावरी काकिे(४), श्याम
कुलकणी(२), वकशोर कुलकणी, रामदास खरे , अतल
ु देशपािां े, लक्ष्मण भोळे ,
दत्तात्य भापकर असे अिेक ज्येष्ठ र् अिभु र्ी, कसलेले लेखक ई सवनहत्यवच्यव द्ववरे
आपली प्ु तके लवखो लोकवांपयंत नर्िवमल्ू य पोहोचर्तवत.
अिव सवनहत्यमतू ीच्ां यव त्यवगवतिू च एक नदर्स मरवठीचव सवनहत्य र्ृि
जवगनतक पटलवर्र आपली ध्वजा फिकर्ील यवची आम्हवलव खवत्ी आहे. यवत
ई सवनहत्य प्रनतष्ठवि एकटे िवही. ही एक मोठी चळर्ळ आहे. अिेक िर्िर्ीि
व्यवसपीठे उभी रहवत आहेत. त्यव त्यव व्यवसपीठवांतिू िर्िर्ीि लेखक उदयवलव येत
आहेत. आनि यव सर्वंचव सवमनू हक ्र्र गगिवलव नभडूि म्हितो आहे.

आनि ग्रांथोपजीनर्ये । नर्िेषीं लोकीं “इ”यें ।
दृष्टवदृष्ट नर्जयें । होआर्े जी ।

