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शिभ्रष्टाचार!

हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अवण ई
सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ
शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.
प्रामावणक मत असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत
अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज
एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.

शिभ्रष्टाचार!
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शर्िामूल्य शर्तरणासाठी उपलब्ध.
•
•

आपले र्ाचूि झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू िकता.
िे ई पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचिाव्यशतररक्त कोणतािी र्ापर

करण्यापुर्ी ई साशित्य प्रशतष्ठािची-लेखी परर्ािगी घेणे आर्श्यक आिे.

शिभ्रष्टाचार! - या पुस्तकातील लेखिाचे सर्व िक्क लेखकाकडे
सुरशित असूि पुस्तकाचे ककिं र्ा त्यातील अिंिाचे
पुिमुवद्रण र्ा िाट्य, शचत्रपट ककिं र्ा इतर रुपािंतर
करण्यासाठी

लेखकाची

लेखी

परर्ािगी

घेणे

आर्श्यक आिे. तसे ि के ल्यास कायदेिीर कारर्ाई
िोऊ िकते.
लेखक :डॉ. शितीि मोरे
Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.
Email - drnmore@yahoo. com
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1. चक्रमाददत्याचा दरबार १(िाटक)
2. चक्रमाददत्याचा दरबार २(िाटक)
3. के ल्यािे िीर्ावसि,
4. िाच जमूरे िाच,
5. अिम ब्रह्माशस्म,
6. मच्छर टाईम्स,
7. सिंर्ादोिी प्रकटार्े
8. या कोल्िटकरािंच्या घरात (िाटक )
9. प्रेमातुराणािं (िाटक)
10.

सािंगतो ऐका (एकपात्री)

11.

प्रिय पत्रास

िी सर्व पुस्तके ई साशित्यच्या र्ेबसाइटर्र उपलब्ध आिेत.
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डॉ. शितीि मोरे यािंच्या बाराव्या पुस्तकाच्या शिशमत्तािे
ई साशित्य प्रशतष्ठाि दिा र्र्ाांपुर्ी सुरू झालिं. जगभरात ई
पुस्तकािंची सिंकल्पिा रुजू लागत असतािाच मराठीतिी ई पुस्तकिं सुरू झाली.
मराठीत अमॅझॉि सारखे प्रचिंड इन्वव्िेस््मेंट करणारे शखलाडी उतरले.
त्यािंच्यासमोर ई साशित्य म्िणजे अगदीच ललिंबुटटिंबू. पण गेली दिा र्र्ां आशण
आजिी गुगलर्र “मराठी पुस्तक” ककिं र्ा “Marathi ebook” टाकले की ४
कोटी ९३ लाख िािंर्ािंमध्ये पशिले दुसरे िार् येते ते ई साशित्यचेच. िी करामत
आिे आमच्या लेखकािंची. र्ाचकािंिा सातत्यािे दजेदार मिोरिं जक उच्च प्रतीची
पुस्तके “शर्िामूल्य” देणारे आमचे लेखक िेच या स्पधेचे शर्जेते आिेत.
मराठीत “साशित्यरत्ािंच्या खाणी” शिपजोत या ज्ञािोबािंिी
माशगतलेल्या पसायदािाला ईश्वरािे तेर्ढ्याच उदारतेिे खाणींचा र्र्ावर्
के ला. मराठीचे दुदर्
ै िे की या खाणींतली रत्े बािेर आणणे आशण त्यािंचे पैलू
पडल्यार्र त्यािंिा िोके स करणे आशण जागशतक र्ाचकािंसमोर ते पेि करणे
यात आपण कमी पडलो. इथे उत्तम साशित्यासाठी भुकेलेले र्ाचक आशण
उत्तम र्ाचकािंच्या प्रशतिेतले साशिशत्यक यािंच्यात शब्रज बिणे आर्श्यक आिे.
शर्िेर्तः डॉ. शितीि मोरे यािंसारखे साशिशत्यक जयािंिा शलशिण्यात आििंद आिे
पण त्यापुढील जटील प्रदक्रयेत पडण्यात रस िािी अिािंसाठी. शर्देिािंत मोठे
लेखक एजिंट िेमतात आशण ते बाकी सर्व व्यर्िार पिातात. मराठीत िी सोय
िािी.

ई साशित्य प्रशतष्ठाि िी कािी अिुभर्ी प्रोफ़े ििल प्रकािि सिंस्था
िव्िे. पण गेल्या दिा र्र्ाांत आमच्या िे लिात आले की मराठीत रत्ािंच्या
खाणी आिेत आशण त्यािंत उतरूि िात काळे करूि माती गाळ उपसत राहूि
जर शचर्टपणे काम करत राशिले तर एकाहूि एक भारी रत्े गर्सणार आिेत.
एखाद्या मोठ्या धशिकािे, पिंशडतािंच्या सिाय्यािे, दरबारी आश्रयासि जर िे
काम िाती घेतले तर मराठी भार्ेतले साशित्य जागशतक पटलार्र आपला
ठसा िक्की उमटर्ेल.
डॉ. शितीि मोरे यािंची बारा अप्रकाशित पुस्तके प्रकािात
आणण्याचा माि ई साशित्यला शमळाला. ििंभू गणपुले यािंची िऊ, डॉ. र्सिंत
बागुल यािंची बारा, िुभािंगी पासेबिंद यािंची सात, अशर्िाि िगरकर यािंची
पाच अिा अिेकािंच्या पुस्तकािंिा र्ाचकािंपयांत िेण्याचे भाग्य ई साशित्यला
लाभले. असे अिेक “स्र्ािंतःसुखाय” शलिीणारे उत्तमोत्तम लेखक कर्ी या
मराठीच्या “साशित्यरत्ािंशचया खाणीं” मध्ये आिेत. अिोक कोठारे यािंिी
मिाभारताच्या मूळ सिंशितेचे मराठी भार्ािंतर सुरू के ले आिे. सौरभ र्ागळे ,
ओंकार झाजे, पिंकज घारे , शर्िायक पोतदार, ददप्ती काबाडे, भूपेि कुिं भार,
सोिाली सामिंत, के तकी ििा असे अिेक िर्ीि लेखक सातत्यपूणव लेखि करत
आिेत. ई साशित्यकडे िौिी लेखकािंची कमी कधीच िव्िती. पण आता
िौसेच्या र्रच्या पायरीर्रचे, लेखिाकडे गिंभीरपणे पिाणारे आशण आपल्या
लेखिाला पैलू पाडण्याकडे लि देणारे लेखक आता येत आिेत. त्यािंच्या
साशित्याच्या प्रकािाला उजाळा शमळो. र्ाचकािंिा आििंद शमळो. मराठीची

भरभराट िोर्ो. जगातील सर्ोत्कृ ष्ट साशिशत्यक प्रसर्णारी भार्ा म्िणूि
मराठीची ओळख जगाला िोर्ो.
या सर्ाात ई साप्रित्याचािी खारीचा र्ाटा असेल िा आनंद. आप्रि
या यशात ई लेखकांचा ससंिाचा र्ाटा असेल याचा अप्रिमान.
आमेि
सुिील सामिंत
अध्यि
ई साशित्य प्रशतष्ठाि

गोष्टीरूप भ्रष्टाचार!

चार िब्द..
इिं शग्लिमध्ये एक र्चि आिे,
what can not be cured should be endured.
भ्रष्टाचाराचे तसेच आिे.
खरे तर त्यापुढे जाऊि िुसतेच सिि ि करता त्यातूि कािी बोध घेता आला तर उत्तम.
म्िणजे
what can not be cured should be endured and enjoyed म्िणा!
भ्रष्टाचाराचा अक्राळशर्क्राळ रािस आपल्या कराल दाढािंिी समाजपुरूर्ास कु रतडतो
आशण बोचकारतो आिे.. आपल्या अजस्त्र बाहिंच्या शर्ळख्यािे जखडू ि टाकतो आिे..
त्याच्या करकचूि आर्ळलेल्या बाहपािािंत समस्त समाजास मूर्चच्छवत पाडण्याची ताकद
आिे.. र्गैरे र्गैरे र्ास्तर्र्ादी शलशिण्यापेिा िा भ्रष्टाचारासुर कसा शर्दूर्कासारखा
गुदगुल्या करूि मारतोय िे सािंगणे जास्त मिोरिं जक व्िार्े की िािी?
मागे गोष्टीरूप गािंधीजी की गोष्टीरूप शर्िोबा अिी पुस्तके असत. तसेच िे गोष्टीरूप
भ्रष्टाचार!
एकू णच शर्र्य आशण आिय पािता िे पुस्तक िाती देतािा आििंद िोत आिे िे तरी कसे
म्िणार्े?
असो!
डॉ. शितीि मोरे

अपवणपशत्रका
पुस्तकास शर्र्य पुरर्णाऱ्या अगशणत ज्ञात अज्ञात 'र्ीरािं'स !

भ्रष्टाचार!

अिुक्रमशणका
१ भ भ्रष्टाचाराचा: एक छोटेसे लचिंति!
२ र्ोट फॉर भ्रष्टाचार!
३ िामदेर्रार्ािंची छोटीिी बोधकथा!
४ सुखपुरची िर्ी गोष्ट!
५ सापळा!
६ मोरे श्वर पिंशडतािंचे प्रमोिि आशण ििंकर भगर्ाि
७ 'मी', 'तो' आशण चोरी!
८ दुराचाराच्या ताईताची गोष्ट
९ तीि मडकी
१० खड्डेपुराण
११ तळे राखी तो पाणी (फक्त) चाखी?

१ भ भ्रष्टाचाराचा : एक छोटेसे लचिंति !
भारतासारख्या खिंडप्राय देिाची अथवव्यर्स्था कािी लाखो िजारो कोटींची. त्यात
कािी कॊटींची अफरातफर म्िणजे दयाव में खसखस. आपल्याकडे गेल्या दकत्येक र्र्ाांत
बोफोसव, चारा, लॉटरी, भूखिंड, 2G, common wealth, आदिव, व्यापम अिा दकत्येक
खर्या खोट्या घोटाळयािंिी इशतिास घडर्ला आिे ! पुढे कािी र्र्ाांिी इशतिासाच्या
पेपरात घोटाळा आशण त्यात गोर्लेले िार् अिा जोड्या जुळर्ण्याचा ५ माकाांचा
एखादा प्रश्न शर्चारता येईल. आदिव घोटाळयािे तर त्याच्या सिंबिंशधत फायली िरर्ूि
घोटाळयािंचा आदिव घालूि ददला आिे. आता coommon wealth gamesचे
उदािरण घेऊ. Common wealth चा िब्दिः अथव कु णी सामाशयक सिंपत्ती असा
घेऊि सिंबिंशधतािंिी आपापला त्या सिंपत्तीतला शिस्सा घेतला तर त्यािंिा बोल का लार्ला
जार्ा. आपल्याकडे रे ल्र्ेत घोर्णा िोते की, रे ल्र्े आपकी सिंपत्ती िै. उद्या कु णी रे ल्र्ेचा
एखादा डबा स्र्तःचा शिस्सा म्िणूि घरी घेऊि जायला शिघाला तर आपल्याला
त्याला कायदेिीर उत्तर देता येणार िािी तसेच िे commonwealth चे प्रकरण.
त्यात एर्ढा गिजब का व्िार्ा तेच कळत िािी. व्यापम िार्ाच्या घोटाळयािे तर
व्यापक स्र्रूप धारण के ले आिे. या खेरीज सत्ताधार्यािंच्या लाडक्या उद्योगािंचे उद्योग
आिेत. ि उघडकीस आलेले ककिं र्ा पूणव पचिी पडलेले घोटाळे असतील. िािी शचरा
िािी पणती अिी त्यािंची कोठे िोंद िी िसेल. असो. थोडक्यात काय शर्श्वरूप दिविा
सारखे िे घोटाळे दिवि !
पण असे असले तरी एकू णच आपल्याकडे शियोजिाचा अभार् आिे. त्याला िे घोटाळे
तरी कसे अपर्ाद ठरतील? िुसते घोटाळे घोटाळे करत बसण्यापेिा त्यार्र उपाय
िोधणे गरजेचे आिे.
सर्व प्रथम चायपािी, अफरातफर, लाच, घॊटाळा अिी त्यातील गुिंतलेल्या रकमेर्र
अर्लिंबूि र्गवर्ारी व्िायला िर्ी. उगाच लाखािंच्या ककिं र्ा कािी कोटींच्या गडबडीला
घोटाळयाची प्रशतष्टा देणे योग्य िािी. राजयात आशण के न्वद्रात घोटाळे खाते र् घोटाळे
मिंत्री यायला िर्ेत. िगरसेर्क, आमदार, राजयातील मिंत्री, खासदार, कें द्रातील

राजयमिंत्री आशण कॅ शबिेट मिंत्री अिा hierarchy िुसार एका शर्शिष्ट मयावदप
े यांत
अफरातफरीस घोटाळे खात्यातूि sanction शमळर्ले की ५ र्र्ाांसाठी तो त्यािंचा
शर्िेर्ाशधकार समजला गेला पाशिजे. आशण त्यार्र कोणी टीका के ली तर तो
शर्िेर्ाशधकार भिंग समजला जाऊि त्यार्र कारर्ाई के ली गेली पाशिजे. घोटाळयाची
मयावदा १०० कोटीर्र िेऊि ठे र्ता येईल. त्यासाठी दाररद्र्य रे खेच्या धतीर्र scam
line म्िणजे घोटाळे रे र्ा बिर्ता येईल. गररबी शिमूवलिासाठी दाररद्र्य रे र्ा खाली
खाली आणायचा मागव सर्ावत सोपा तसा घॊटाळे शिमूवलिा साठी िी घोटाळे रे र्ा र्र
र्र िेता येईल. १०० कोटींर्रच्याच कु ठल्यािी घॊटाळयाची चौकिी करायचे ठरले
तर बाकी परचुरण अफरातफरींच्या चौकिी र्रचा र्ेळ आशण पैसा र्ाचर्ता येईल.
त्याच प्रमाणे प्रत्येक घोटाळयार्र service tax लार्ला तर सरकारी मिसूलात भरीर्
र्ाढ िोऊ िके ल. लोकपाल आशण लोकायुक्त िे मुळात खर्चचवक इलाज आिेत. त्यापेिा
घोटाळयािंिा घोटाळे ि म्िणणे िाच भ्रष्टाचार शिमूवलिार्र जालीम इलाज आिे.
आशण आता मुळापासूिच उपाय करण्याची गरज आिे.
लिाि मुलािंिा शिकर्तािाच ‘भ’ भटजीचा शिकर्ण्याऎर्जी ‘भ’ भ्रष्टाचाराचा शि ‘घ’
घोटाळयाचा असेच शिकर्ण्याचा गिंभीरपणे शर्चार व्िायला िर्ा.
म्िणजे भार्ी शपढ्यािंत भ्रष्टाचाराबद्दल कािी ‘मुल’भूत लचिंति िोऊ िके ल !

२ र्ोट फॉर भ्रष्टाचार!
आजचा ददर्स कािी र्ेगळाच उगर्ला.
म्िणजे झाले काय की रोज पेपरात कोणा िा कोणाच्या भ्रष्टाचाराच्या बातम्या येतात.
घोटाळे शि दकटाळे .. त्यार्र मग चर्चर्वतचर्वण. दोिचार ददर्स रर्िंथ करणे. मग तो
घोटाळा पचला की िर्ीि दुसरा पुढे येणार. तसे आमचे राजकारणी देखील हिार शि
efficient.. त्यामुळे िे माध्यमािंिा िे खाद्य शि चारा ते पुरर्तात. त्या शबचार्यािंिा
उपािी मरू ि देण्यासाठी किं बर कसूि ते आपले कामास जुिंपूि घेतात. आज कोठे िे
घोटाळे िसते तर दकतीएकािंचा रोजगार बुडला असता. लचिंता करतो शर्श्वाची या
न्वयायािे िे आमचे समाजधुरीण सर्ाांच्या िातािंस काम पुरर्तात.
या बदल्यात त्या शबचार्यािंिा काय शमळते? िकारात्मक बातम्या शि चौकश्यािंचा
ससेशमरा? दकतीिी झाले तरी िे सारे थोर देिसेर्क. कािी प्रधाि, कािी साधे. यािंच्या
तोंडास जरा कािी डाग लागलेले ददसले की सार्या शसस्टीमिे त्यामागे लागार्े? इतका
कृ तघ्नपणा आपल्यात आला कु ठू ि? तर आज याच्या उलटे झाले!
अशखल भारतीय घोटाळा पाटी (अभाघोपा) स्थापि झाली आशण खळबळ माजली.
त्याची घोर्णाच पिा :
या पाटीच्या सभासदास दकमाि एका घोटाळयात सिभागी असणे गरजेचे असे त्याची
घटिाच सािंगते. अत्यिंत िुद्ध चाररत्र्याच्या लोकािंस येथे प्रर्ेि असेल. म्िणजे सत्य
दडपूि कोणी खोटे खोटे घोटाळयात सिभागी असल्याचे दाखर्ले तर त्यास दयामाया
िािी. आम्िी सगळे सिि करू पण या बाबतीत आमची ध्येयधोरणे सुस्पष्ट आिेत..
दकमाि एक घोटाळा िर्ा, त्याबद्दल पेपरात ररपोटव िर्ा. पोशलस ऍक्ििचा कािी
रे कॉडव िर्ा. तुरूिंगर्ारी असल्यास उत्तमच. म्िणजे दकमाि पात्रतेच्या व्यक्तीस सभासद
िोता येईल तर तुरूिंगर्ासाचे कष्ट उपसलेल्यािंस सरशचटणीसपद. िा तुरूिंगर्ास मात्र
कोणत्या राजकीय कारणािी झालेला िसूि कु ठल्यातरी गुन्विेगारी - भ्रष्टाचारी
कृ त्याबद्दल असार्ा. याखेरीज कोटींचा घोटाळा करणार्यास अशधक पात्र समजले
जाईल. प्रामाशणकपणािे आपले घोटाळे करणार्यािंची कदर के ली जाईल. पिाच्या
यूथलर्िंग मध्ये िर्ीि तरूणािंस जे चोरीमारी, दरोड्यात आपले कररयर बिर्ू

इशच्छतात, त्यािंिा राजकीय प्रशििण देऊि मुख्य प्रर्ािात भार्ी िेतृत्र्ास मुख्य
प्रर्ािात आणले जाईल.
अिा या प्रकारची घोर्णा झाल्यार्र गिजब ि िोता तरच िर्ल! पण सत्यमेर् जयते
ब्रीद असलेल्या या देिात िे सद्यशस्थतीतले दकमाि सत्य आिे आशण िे मान्वय िोत आिे
िी मोठी घटिा आिे असे मत थोर तत्र्लचिंतक आचायव घ. ि. कर्े यािंिी व्यक्त के ले.
राजकारणातील पारदिवकता ती िीच.. उज्ज्र्ल उद्यासाठी अिा प्रामाशणक पिाची
गरज आिे असेिी ते म्िणाले.
आम्िी मग स्र्स्थ बसलो िािी. आचायव म्िणतात म्िणजे भशर्ष्य उज्ज्र्ल असणारच.
तेव्िा आम्िी जयोशतर्चर्विारद श्री. शर्िय उदय आचायव यािंिा भेटूि पुढील शस्थतीचा
आढार्ा घेतला. िे आचायव िुसते िार्ाचेच आचायव िािीत. त्यािंचा अभ्यास गाढा.
तारीख र्ेळेिुसार भशर्ष्य सािंगण्यात िातखिंडा असणार्या आचायाांिी या आधी म्िणजे
२२ जुलै २०१२ रोजी दुपारी २. २२ ला जगबुडीचे अचूक भशर्ष्य र्तवर्ले िोते.
याििंतर दुसरी जगबुडी एका तपािे िे िी त्यािंचेच भादकत. मागे त्यािंिी योजलेल्या
कािी जयोशतर्ी उपायािंमुळे पशिली जगबुडी टळली िोती. अिा या शर्िारदाचे भादकत
िे बातमीसारखेच छापार्यास िर्े.. तसेच आम्िी छापत आिोत! त्यािंिी भादकत के लेले
पुढील काळात शिघणारे कािी पि असे :
अशखल भारतीय भ्रष्टाचार पि (अभाभप)
अशखल भारतीय घोटाळा पिातूि ध्येयधोरणािंबद्दल मतभेद झाल्यािे फु टूि शिघालेला
पि. याची घटिा बरीचिी मूळ पिासारखी असली तरी ती तसे िसल्याचे
सिंस्थापकािंचे म्िणणे आिे. ‘घोटाळा िा भ्रष्टाचाराहूि मोठा म्िणूि आम्िीच मोठे ’ असे
‘शपतृ-पि’ म्िणतो तर ‘भ्रष्टाचार िा घोटाळयाचा जिक.. म्िणूि आम्िीच मोठे ’ असा
या िर्ीि बालकाचा दार्ा! असो. याशिशमत्तािे जितेस िर्ा ऑप्िि शमळाला िे
मित्र्ाचे!
खूिंखार पाटी (खूिंपा)
िी लढाऊ लोकािंिी स्थाशपलेली एक सिंघटिा. त्यािंिी पुढे राजकारणात प्रर्ेि के ला.
त्यािंच्या पिात चोर, डाकू आशण लुटारूिंिा सामर्ले असूि खुिासारख्या

आरोपाखालील व्यक्तीस खास दजाव ददला जातो. चाकू , बिंदक
ु ािी बिर्लेली त्यािंची
शििाणी खूप कािी सािंगि
ू जाते. खूख
िं ार िे िार् िी पिाच्या ध्येयधोरणािंस साजेसे आिे.
खिंडणीखोसव ऑफ इिं शडया ( के के आय )
खिंडणीखोर आशण ब्लॅकमेलसव यािंची एक्स्लूशजव्ि पाटी. ‘काळे धि ब्लॅकमेललिंगतूि’ िे
यािंचे ब्रीद र्ाक्य, म्िणूि पािंढर्यापैिास िात देखील ि लार्ण्याचा यािंचा बाणा आिे.
शर्शर्ध मागाांिी शर्शर्ध प्रकारे गोळा के लेली खिंडणी िे स्र्रूप राजकीय र्ाटत िसेलिी
पण त्यािंिी याचे एक राजकीय तत्र्ज्ञाि बिर्ले असूि त्यातूि शिर्डणुका लढर्णे िे
यािंचे मुख्य उदद्दष्ट आिे.
गरीब पि ( गप )
गरीबी िा मोठाच सद्गुण आिे. म्िणजे ती असली की िटर्ण्याची घोर्णा करता येते.
िा पि रॉशबिहूडच्या टाईपचे काम करतो. खाऊ शि शमळू ि र्ाटू ि घेऊ िे यािंचे
तत्र्ज्ञाि. त्यातील ठराशर्क शिस्सा गरीबािंस िे र्ाटू ि देतात. अथावत गरीब कोण िे
ठरर्ायचे िक्क िी यािंच्याकडेच. मदतीची आस यािंिा एर्ढी असते की कोणी गरीब
ददसला िािी तर कािींिा लुटूि िे गरीब बिर्तात शि मग मदत करतात.
तूप ओढा पाटी ( तूओपा )
आपल्या पोळीर्र तूप ओढणे िे आज राजकीय़ तत्र्ज्ञाि म्िणूि मान्वयता पार्लेले आिे.
तेव्िा या पिाचे भशर्ष्य उज्ज्र्लच असेल िे सािंगायला जयोशतर्ी िको!
अशखल भारतीय स्र्च्छ पि ( अभास्र्प )
रोज चमचमीत शतखट-जाळ खाणार्यास गोडाचे कौतुक. तिी भ्रष्टाचारािे
बरबटलेल्यात िी अभास्र्प आपले ‘आरिण’ बिर्ूि आिे. कोणत्यािी पिातले करूि
करूि भागले शि देर्पूजस
े लागले या टाईपच्या लोकािंचे आश्रयस्थाि. गिंगेत डु बकी
मारूि पापे धुतली जातात तिी या पिात िुसते सामील िोऊि िुद्धीकरण करूि घेता
येते. अथावत िार्ात स्र्च्छता असली तरी आतूि मात्र आपल्या स्र्त:च्या
भ्रष्टाचाराबद्दल फारसा शतटकारा िसलेला िा पि इतरािंच्या तिा र्तवणुकीर्र लि

ठे र्ूि असतो. आपल्या उलाढालींर्र कोणाचे लि ि जाऊ देण्यात तरबेज असा िा पि
इतरािंिा मात्र तत्र्ज्ञािाचे डोस पाजत असतो. यातूि स्र्च्छ भारत िोण्याची स्र्प्नेिी
दाखर्तो.
थोडक्यात काय भ्रष्टाचाराचे भशर्ष्य उज्ज्र्ल आिे. भ्रष्टाचार करा शि सुखात जगा..
उगाच त्याबद्दल र्ाईटसाईट बोलूि र्ातार्रण कलुशर्त करणार्यािंपासूि सार्ध रिा.
लाचलुचपत, चोर्यामार्या, दरोडे, फसर्णूक िा या युगाचा शिरस्ता आिे. सत्याकडे
ििामृगासारखे डोके खुपसूि र्ा डोळे शमटू ि पाशिल्यािे सत्य बदलत िािी.. उगाच
आत्मर्िंचिा िको.. खर्याखुर्या सत्यास सामोरे जा.. उचला ते तुमचे बोट शि दाबा ते
व्िोटटिंग मिीिचे बटण.. भ्रष्टाचारास आपले ककिं मती मत द्या.. तसािी तो शर्जयी
िोईलच.. पण आपल्या पाटठिं ब्यािे भरघोस मतािंिी शर्जयी करा.. व्िोट फॉर..
भ्रष्टाचार.. !

३ िामदेर्रार्ािंची छोटीिी बोधकथा!
मध्यिंतरी कासारगार्ात मोठीच धामधूम िोती.
कासारगार्चे आमदार, राजयातील आजर्रचे सर्ावत तरूण मिंत्री राजयाचे शििण मिंत्री
िामदेर्रार् मोशिते जेल मधूि बेल र्र सुटूि आले तेव्िा त्यािंचे धूमधडाक्यात स्र्ागत
झाले.
िामदेर्रार् राजयातले सर्ावत तरूण मिंत्री.
तीि र्र्ाांपूर्ी डायरे क्ट शर्धािसभेर्र आमदार म्िणूि ते शिर्डू ि आले शि लगेच मिंत्री
पण झाले.
मिंत्री िोताच त्यािंिी कामाचा धडाका लार्ला. िर्ी पाटी पेशन्वसल योजिा आखली
आशण राबर्ली देखील.
त्यात शििणखात्या सारख्या अिुत्पादक खात्यातूि कोट्यार्धींचे उत्पादि पण करूि
दाखर्ले.
मग त्या घोटाळयाची चौकिी िोऊि तीि मशििे तुरुिंगर्ास. ििंतर रीतसर बेलर्र
सुटका.
तीि र्र्ाांतला त्यािंच्या प्रगतीचा आलेख थक्क करणारा िोता.
शििण खात्यात एर्ढी धडाडी तर मिसूल-शबिसूलात काय करतील िे.
अगदी अचिंब्यािे त्यािंचे पाठीराखे आशण शर्रोधक त्यािंच्याकडे पाहू लागले.
िेतृत्र् िेतृत्र् म्िणतात ते िेच अिी त्यािंच्या मतदार सिंघात सर्ाांची खात्री पटली.
आशण बेल शमळू ि आल्यार्र त्यािंचे शर्जयी र्ीरासारखे जिंगी स्र्ागत झाले.
जेल मधूि आल्यार्र त्यािंिी राशिलेली कामे धडाक्यािे िाती घेतली.
त्यात सर्व प्रथम त्यािंचे तुरूिंगर्ासािे पुढे ढकललेले लग्न उरकू ि घेतले.
त्यािंच्या पाटी पेशन्वसल घोटाळयाचे एव्िढे िार् झाले की त्यािंच्या लग्नात त्यािंच्या
बायकोिे िार् घेतले ते िी असे, ‘घोटाळयात घोटाळा पाटी पेशन्वसल घोटाळा आशण
लाजत लाजत िार् घेते िामदेर् रार्ािंची मिंजुळा. ’
या उलट कािी र्र्ाांपूर्ीची कासारगार्च्या िेजारील ओसाडगार्ची किाणी.
िरलसिंग रार् पाटील िे शतथले एक बडे प्रस्थ. त्यािंिी कोटी कोटीिी माया गोळा के ली
िोती.

त्यािंचा िातू कु ठल्यातरी प्रकरणात १०००० रुपयािंची लाच घेतािा पकडला गेला
आशण िरलसिंग रार्ािंिी अिंथरूणच धरले.
शजथे लाख आशण कोटी खाली बात िोत िािी शतथे िजारािंची लाच मागूि घराण्याच्या
िार्ाला कलिंक लार्ायची अर्दसा आपल्या िातर्ाला आठर्ार्ी याचा त्यािंिा जबर
धक्का बसला.
शजथे लाखािंची फु ले र्ेचली शतथे या िजारािंच्या गोर्र्या र्ेचाव्या लागाव्यात यामुळे
िाय खाऊि त्यािंचा त्यातच अिंत झाला.
पुढे त्यािंच्या िातर्ाला १ र्र्ावची शििा झाली.
१०००० रूपयािंच्या लाचखोरीत पकडले गेल्यािे सारे पाटील खािदाि देिोधडीला
लागले.
या उदािरणातूि लिािग्या िामदेर्ािे बोध घ्यायचा तो घेतला, तो म्िणजे घोटाळा
करा पण कािी respectable रकमेचा करा.
आशण तरूण पणी तो अमिंलात पण आणला.
िेर्टी पुढच्यास ठे च मागचा ििाणा म्िणतात ते उगीच िािी !

४ सुखपूरची िर्ी गोष्ट!
सुखपूर िार्ाचे राजय िार्ाप्रमाणेच सुखी..
सुख पुरेपूर भरूि र्ािणारे .. म्िणजे ओसिंडणारे म्िणूि त्याचे िार् सुखपूर पडले असार्े
का? गोष्ट तिी जुिी म्िणजे प्राचीि म्िणार्ी. शर्क्रम-र्ेताळातल्या गोष्टीत एक सतयुग
शि कशलयुग यािंच्या सिंशधकालात घडणारी गोष्ट आिे तिी म्िणार्ी अिी! थोडक्यात
सुखपूर तेव्िा सुखािे ओसिंडत िोते.
राजयात सगळे कािी िोते, पैसा अडका, सोिे िाणे.. लोक उद्यमी.. िेतकरी प्रगत शि
सधि. अिा शस्थतीत काय िव्िते शतथे? तर िा चोरी िा लबाडी.. िा दरोडेखोरी.. िा
मारामार्या ि लाचलुचपत. लोक एकमेकािंिा सािंभाळू ि रिायचे. राग आला तर ते एक
ते दिा आकडे मोजूि तो शजरर्ायचे. त्यात राग िािंत झाला की िात शमळर्णी..
ददलजमाई र्गैरे. लोकािंिा िा िार् िा पैिािंची लालसा. मग एकू ण ते गार् सिंपन्नतेकडे
र्ाटचाल करत िोते. सुखपूरचा भ्रमलसिंगराजा आजच्या काळात असता तर त्यािे
आपल्या छबीतल्या जाशिराती पािोपािी छापल्या असत्या.. आशण त्यात सत्य सोडू ि
दुसरे कािी कोणास िोधूििी आढळले िसते.
चिंद्रार्रिी डाग िा सृष्टीचा शियम आिे. येथे तोच शियम लागू ि पडता तर िर्ल!
सगळे असले तरी राजयात कािी एक अस्र्स्थता िोती. याला कारण बेरोजगारी.
घरातल्या एकािे कमार्ले तरी ते पुरेसे पडते तर बाकीच्यािंिी काय काम करार्े? कािी
तसे करत त्यािंिा अशतररक्त सिंपत्तीचे काय करार्े कळत िसे, अिात ररकामे िात शि
डोकी चक्रार्ूि ि गेली तर िर्ल.
अिाच कािी ररकाम्या डोक्यािंिी आपल्या भ्रमलसिंगराजाकडे एक शिष्टमिंडळ िेण्याचा
शर्चार पक्का के ला. सुखपूरचा राजा तो! सिंर्ेदििील असणारच. सिािुभूतीिे त्यािे
सगळे ऎकले शि िार्ाला जागूि राजा भ्रमात पडला. लर्करच तोडगा शिघेल म्िणूि
त्यािे आश्वासि ददले. आशण आता काय करार्े म्िणूि प्रधािजींस सािंगार्ा धाडला!
राजय चालर्णे कठीण असेल पण सुखपूरात ते अजूिपयांत सोपेच िोते. त्यामुळे अिी
कािी समस्या िाताळण्याचा राजाला अिुभर् िव्िता.

प्रधािजी आले ते आपली झोप मोडू ि. सुरळीत चालणार्या त्या राजयात जास्त कािी
काम िव्िते.. अथावत पगार चालू असल्यािे त्यािंचीिी कािी तक्रार िोती असे िव्िे.
भ्रमलसिंगराजािंच्या शिरोपाििंतर त्यािंिी तडक राजमिाल गाठला..
“मिाराज, काय हकू म?”
“प्रधािजी, आपल्या राजयातील ररकामटेकडे असोशसएिि ऑफ सुखपूरचे तरूण येऊि
भेटले आम्िास. त्यािंच्या म्िणण्यािुसार त्यािंच्या िातािंिा काम िािी. ”
“तसे ते आम्िास िी िािी. ” म्िणता म्िणता प्रधािजींिी जीभ चार्ली, मिाराजािंिी
पगार कमी के ला तर? “खरे य मिाराज.. ”
“मग यार्र उपाय काय?”
“सशमती.. मिाराज”
“सशमती? पण एका सशमतीत इतके सगळे ? सगळयािंिा सामार्ूि घेईल अिी सशमती
किी बिेल प्रधािजी?”
“िमा असार्ी मिाराज.. सशमती आपण िेम.ू . समस्येचा अभ्यास करण्यासाठी.. मग
दुसरी त्यार्र उपाय िोधायला.. ”
“मग शतसरी.. ते उपाय.. योजिा करायला.. र्ा.. ! एक सशमती.. पिंधरा माणसे.. या
शििेबािे पिंचेचाळीसािंची सोय िोईल.. िेमूि टाका सशमती.. आला अिर्ाल की
सािंगा..”
“िोय मिाराज. ”
रीतसर सशमती बसते.. रीतसर अिर्ाल येतो. रीतसर मिाराजािंसमोर मािंडला जातो..
रीतसर खलबतिं िोतात..
काय असते अिर्ालात?
सशमती आजूबाजूच्या देिािंच्या शस्थतीचा धािंडोळा घेत.े त्यात असे आढळते की सुखपूर
सुखी असेल िी पण मागास आिे. येथे िा चोर आिेत. शि त्यामागोमाग येणारे पोशलस.
तुरूिंग िािीत शि न्वयायालयेिी. त्यात तुरूिंगातले ककिं र्ा पोशलसस्टेििातले कमवचारी
िािीत. िेजारील राजाच्या दरबाराबािेर पिारे करी असतात, तेिी िािीत. सगळे च
सुरशित असेल तर कोण कोणाची रिा करणार? थोडक्यात या िेत्रात मोठीच पोकळी

आिे. िे िेत्र उघडल्यास त्यात अिेक िोकर्यािंच्या सिंधी आिेत. चोरी, लबाडी, दरोडे,
भािंडणे, मारामार्या, लाचखोरी इ. मुळे राजयास एक प्रकारे चैतन्वय येत.े त्यामुळे या
िेत्रातला ििंभर टक्के अिुिेर् भरल्यार्ाचूि राजयाची भरभराट िोणार िािी.
अिर्ाल सादर झाला तसा भ्रमलसिंगािंचा भ्रम दूर झाला. त्यािंचे डोळे खाडकि उघडले.
आजर्र सुखपुरास ते सुखी समजूि चालले िोते. राजे अिंतमुख
व झाले. त्यािंिा कोणीतरी
गदागदा िलर्ल्यासारखे झाले. त्यािंिी ठरर्ले, बाकी सरकारी अिर्ालािंची गत किीिी
िोर्ो.. िा अिर्ाल गािंभीयाविे घ्यायचाच. देिातील शस्थती बदलायचीच.. मग
त्यासाठी दकतीिी प्रयत् लागोत.. आपल्या िागररकािंिा िा िर्ीि रस्ता दाखर्ायलाच
िर्ा! दरबार बरखास्त झाला. प्रधािजी शि बाकी दरबार्यािंिा त्यािंिी परत पाठर्ूि
ददले. आपल्या मिालात ते शर्चारात गढू ि गेले. त्यािंच्या राजयात एर्ढे शर्चारात
पडार्ेसे अजूिपयांत कािीच घडले िव्िते! रात्री त्यािंच्या तेथेच डोळा लागला. त्यात
स्र्प्निी त्यािंिी पाशिले.. सारे कािी अिािंत.. लोक धार्तािेत.. पोशलस.. तुरूिंग.. स्र्त:
मिाराज न्वयायशिर्ाडा करतािेत.. कोणी िळू च लाच खातोय.. मग पकडला जातोय..
त्याला र्ाचर्णारे र्कील.. पकडणारे पोशलस.. शि त्यामागूि येणार्या यिंत्रणा.. सर्ाांिा
कामच काम.. बेरोजगारीला शर्राम.. सगळीकडे दाम करी काम.. कशलयुगातला कली
शिरलाय.. मिाराज जागे झाले ते असे स्र्प्न पाहूिच!
दुसर्या ददर्िी मिाराजािंिी जिसभा बोलार्ली. सुखपुरातील सगळे रस्ते माणसािंिी
फु लूि उठले. मिाराज काय बोलणार यासाठी आतुर गदी जमली. भ्रमलसिंग काय
बोलणार याचा अिंदाज िा प्रधािािंिा िा कोणा मिंत्र्यािंिा.. ते िी उत्सुक.. काय बोलणार
मिाराज?
मोठी सभा झाली. मिाराजािंिी प्रजाजिािंिा उद्देिूि भार्ण के ले:
“माझ्या सुखपूरर्ासी बिंधुभशगिींिो,
आजर्र मी म्िणत आलोय की िे सुखपूर िे सिंपूणव.. पररपूणव राजय आिे.. येथे काय
िािी? सुखसमृद्धी आिे.. सारे प्रजाजि िेक आिेत. येथे लािंड्यालबाड्या िािीत,
चोर्यामार्या शि डाके िािीत.. त्यामुळे त्यातूि येणारे सिंघर्व िािीत. आम्िास र्ाटले
एक राजास काय िर्े अजूि? पण आमच्याच प्रजेिे आमचे डोळे उघडले.. जग कु ठे

चालले शि आम्िी कोठे आिोत? येथे सतयुग कर्टाळतो आिोत आपण.. कशलयुगाचा
फे रा आला तरी.. सिंपत्ती िा या युगाचा पाया आिे. तो मजबूत िर्ा. तो तसा व्िार्यास
िर्ा असेल तर शततकी सिंपत्ती जर्ळ िर्ी.. मग ती कोठू ििी येर्ो.. किीिी येर्ो..
सरळमागे आजर्र जगत आलात तुम्िी.. भरपूर आििंद लुटला.. आता बदल्यात कलीचा
सिंदि
े ऐका.. लुटा.. पण आििंद िािी.. सिंपत्ती लुटा.. शजथे शमळे ल तेथूि.. ओरबाडा..
लुटा.. पळर्ूि न्वया.. ककिं र्ा फसर्ूि न्वया.. पाया मजबूत करा.. िे सर्व किासाठी?
आजच्या िािी.. उद्याच्या आििंदासाठी.. आििंदाची व्याख्या िीट बिर्ा.. जुिी व्याख्या
बदला.. जो धिातूि येतो तोच आििंद.. आजपासूि आम्िी िर्ीि शियुक्त्या करत
आिोत.. पोशलस.. शिपाई.. पिारे करी.. न्वयायालये.. त्यातील कमवचारी.. या सर्ाांस
काम शमळर्ूि देण्याचे काम तुमचे.. ती तुमची जबाबदारी समजा.. बदलत्या मिूचा िा
सिंदि
े .. सत्ययुगातूि कशलयुगाकडे.. तेव्िा जुन्वया सर्यी शर्सरा.. उपटा लझिंजया
एकमेकािंच्या.. िोऊद्यात भािंडणे भार्ाभार्ात.. सिंपत्तीसाठी बसा एकमेकािंच्या उरार्र..
पडू द्यात चार गुद्दे.. कािी मुडदे.. लिात ठे र्ा.. धि िाच ईश्वर.. ”
मिाराजािंच्या या र्ाणीचा प्रभार् सर्व जितेर्र ि पडला तरच िर्ल. मिाराजािंच्या
त्या एका भार्णात सारी जिता बदलण्याचे सामर्थयव िोते.
लोक बदलले..
जर्ळजर्ळ िव्र्दटक्के राजभक्त बिले.. मिाराजािंिी दाखर्लेल्या र्ाटेर्र भशक्तभार्ािे
चालू लागले.
आशण उरलेले दिा टक्के.. अल्पसिंख्य राजद्रोिी.. आपल्या जुन्वया मूल्यािंिा.. जुन्वया
सुखपुराला कर्टाळू ि बसले! आपल्या छोट्या झोपडीर्जा घरात..
शि बाकी िव्र्द टक्के..
आपापल्या मिालात इतरािंिा ठकर्ण्याचे.. अजूि मालामाल िोण्याचे मिसुबे
बिर्ण्यात मग्न झाले... उद्याच्या आििंदासाठी!

५ सापळा!

स्थळ: एक सरकारी ऑदफस.
सरकारी कचेरी जिी ददसार्ी तसे. मागे गािंधीजींचा फोटो. बाजूला चालू सरकारच्या
पिंतप्रधािािंची छबी असलेले कॅ लेंडर. आतमध्ये के शबि असार्ी असा एक दरर्ाजा.
एक उच्चमध्यमर्गीय आशण मध्यमर्यीि माणूस आत शिरतो. िार् मित्र्ाचे िािी.
सोयीसाठी जाधर् म्िणूया. जाधर् येतात. िातात चािंगल्यापैकी बॅग. सोिेरी काड्यािंचा
चष्मा.
समोर टेबलािंखुच्याांर्र कमवचारी बसले आिेत. त्यािंच्या पुढे िार्ाच्या पाट्या. एस. आर.
कािंबळे , बाजूला रा. तु. परब, सुिाशसिी जोिी, ज. जी. आचायव. आजूबाजूला कािी
ररकामी टेबले आिेत. एका र्र कु . चिं. कु ळे अिी पाटी. ते टेबल िी ररकामे आिे.
कािंबळे र्णाविे काळे आशण चेिऱ्यार्र छद्मी िास्य असलेले. परब पन्नािीतील गृिस्थ,
सुखर्स्तुपणा दाखर्णारा तुकतुकीत चेिरा. जोिीबाई शतिीतल्या. िातात
शर्णकामाच्या सुया, बाजूला मोबाईल घेऊि बसलेल्या. तर आचायव एखाद्या
र्ारकऱ्यासारखे ददसणारे . एक पात्र अजूि आिे. तो म्िणजे भगर्िंत, म्िणजे
ऑदफसातला शिपाई. चाळीिीत असार्ा. कपाळार्र गिंध, गळयात तुळिी माळ.
जाधर्: कु ळे सािेब इथेच बसतात िा?
कािंबळे : हिं..
जाधर्: मला भेटायचे िोते
कािंबळे : मग भेटा. अगदी साग्रसिंगीत रामभरत भेट िोऊ देत.. काय परब?
परब: िो िा!
जाधर्: पण कु ळे सािेब कु ठे त?
परब: आम्िाला माशिती असते तर सािंशगतले असते की िािी? काय जोिीबाई?
जोिी: िो िा! आज एर्ढा शर्णूि झाला की छाि..
जाधर्: कोण छाि? कु ळे ?
जोिी: िॅ िॅ िॅ िॅ.. भारीच शर्िोदी बाई तुम्िी..

परब: कु ळें िा शर्णूि झाले?
कािंबळे : कॅ य तरी.. कॅ य काम आिे?
जाधर्: कु ळें िी एक मशिन्वयापूर्ी बोलार्ले िोते..
जोिी: मग आज किाला आलात?
कािंबळे : मशिन्वयापूर्ी यायचेत िो की िािी परब?
परब: िो िा!
जाधर्: तसे िािी.. मशिन्वयाििंतर बोलार्ले िोते..
कािंबळे : मग आज किाला? या मशिन्वयाििंतर
जाधर्: िािी.. तसे िािी.. मशिन्वयापूर्ी मी आलो िोतो. तेव्िा त्यािंिी आज यायला
सािंशगतले िोते..
आचायव: मशििा! िी सृष्टी िश्वर आिे.. आज आिे तर उद्या िािी.. उद्या आिे..
तर परर्ा िािी..
परब: आशण परर्ा आिे तर तेरर्ा िािी..
जोिी: ऐकले का? काल दाखर्ले टीव्िीर्र.. परर्ा जगबुडी येणार..
कािंबळे : च्यायला! उगाच आलो आज.. मस्त ताणूि ददली असती
परब: कािीतरीच.. परर्ा जग बुडले की काय ताणूिच ताणूि द्यायचीय
जाधर्: कु लभूर्ण कु ळे सािेब कु ठे त?
जोिी: अय्या.. कु कु कु .. कु लभूर्ण कु ळे कु ठे त..
कािंबळे : कोंबडा आरर्ल्यासारखा र्ाटतो.. कु कू च कू .. िो की िािी?
परब: िो िा
जाधर्: अिो काम मित्र्ाचेय..
आचायव: अिो काम म्िटले की मित्र्ाचेच असायचे.. स्र्ामी म्िणतात.. डार्े उजर्े िको
कामात.. िे जग सोडू ि जातािा जगशन्नयिंता शर्चारे ल तेव्िा तयार ठे र्ा शििेबाच्या
चोपड्या
जोिी: अय्या.. माझे ते अकाऊिंट टॅली करायचे बाकी आिेत..
आचायव: ते िोईल िो जोिीबाई.. पण ते िव्िेत.. कु ठे त्या िश्वर जगाच्या िश्वर िूद्र
चोपड्या आशण कु ठे त्या शचत्रगुप्ताच्या दरबारात पाप पुण्याचा शििेब शलशिलेल्या
र्ह्या..
परब: आचायव.. एक शर्चारू.. म्िणजे तुम्िाला माशिती असेल म्िणूि.. काये अभ्यास
दािंडगट तुमचा..

जोिी: अय्या! दािंडगट िै कै .. दािंडगा!
परब : तेच ते.. तर त्या शतथे शचत्रगुप्ताच्या ऑदफसात कॉम्प्युटर असतो काय?
कािंबळे : एक करूया.. परबािंिा पाठर्ूि देऊ.. बघूि या प्रत्यि डोळयािंिी
आचायव: मस्ती िको परब.. कािंबळे ..
जोिी: िो िा! देर्ाददकािंची कसली करताय थट्टा?
जाधर्: अिो.. कु ळे कु ठे भेटतील?
कािंबळे : हिं.. अस्से शर्चारा.. की तसे.. या इथल्या कोणासिी याचे उत्तर ठाऊक िािी!
जाधर्: अिो पण..
आचायव: अिो िािी शि जािो िािी. कु ळे कु ळे दकतीिी आक्रोिला बळे बळे तरी ि कळे ..
समस्त जगताच्या स्र्ामीस ठार्े..
जोिी: (एकाएकी र्र बघत) अय्या.. कु ळे सािेब िर्ेत तुम्िाला? मग तसे शर्चारायचे
िािीत?
जाधर्: तेच शर्चारतोय..
जोिी: तेच काय तेच? कु ळें ची बदली झाली!
कािंबळे : िेड्डॉदफसला..
जाधर्: कु ठे ?
जोिी: कु ठे िर्ेत की कु ळे ?
जाधर्: (िट्ट के ल्यासारखे) िािी िो फक्त कु ळे िर्ेत
जोिी: अय्या.. असे बोलता िा तुम्िी.. आज दकिई आमच्या राज िी असाच िट्ट
के लेला.. फक्त एक्लेयसव िर्े म्िणूि.. फार चिंट झालाय लब्बाड..
जाधर्: मी िािी िो लबाड.. ते कु ळे ?
कािंबळे : िेडॉदफस..
जाधर्: म्िणजे?
परब: िे.. डॉ.. दफ.. स..
जाधर्: िािं.. म्िणजे िेड ऑदफस.
परब: तेच तर म्िणाले कािंबळे .. कु ळे िर्ेत तर गाठा िेडॉ.. िािी तुम्िाला ते िािी
कळत.. गाठा िे.. ड.. ऑ.. दफ.. स..
जाधर्: अिो पण माझे पेपर इकडे या ऑदफसात आिेत िा!
जोिी: असतीलिी!
जाधर्: असतील.. िािी आिेतच!

जोिी: जिी मजी तुमची..
जाधर्: माझी कसली िो मजी त्यात. ते पेपसव.. कु ळे ..
परब: काय िो.. आचायव.. या कु ळयािंचे िार् एखाद्या देर्ाचे असते तर आज या काकािंिा
दकती पुण्य प्राप्ती झाली असती िािी.. िुसत्या िामस्मरणाचा मशिमा..
आचायव: पशिल्यािंदा योग्य बोललात परब.. िामस्मरणाचा अगाध आिे मशिमा.. स्र्ामी
म्िणतात.. जपिा िाम जय श्रीराम.. स्र्ामी म्िणतात..
जाधर्: पेपर माझे..
आचायव: िािी.. स्र्ामी पेपर बद्दल कािी िािी बोलत.. स्र्ामी म्िणतात.. जळी स्थळी
काष्ठी पार्ाणी.. चराचरात व्यापूि उरलेल्या त्या भगर्िंताचे िामस्मरण करा..
परब: आशण भर्सागरातूि तरूण जा
आचायव: तरूि.. जा.. तरूण िािी!
जाधर्: अिो.. माझ्या पेपरािंबद्दल कु णी माशिती देईल का?
परब: पेपर! तुम्िाला पेपर िर्ेत?
जाधर्:िो..
परब: ते कु ळे साह्यबािंकडचे..
कािंबळे : मागच्या मशिन्वयात ददलेले?
जाधर्: िो.. ते शिरव्या फायलीत िोते..
कािंबळे : ते शिरव्या फायलीतले.. जोिीबाई तुम्िाला ठाऊक आिेत?
जोिी: (दचकते) अय्या! िी शिरर्ी साडी िा? िर्ीि िािीये.. जुिीच.. कािीतरीच
तुमचे
कािंबळे : कािीतरीच काय? शिरर्ी फाईल शि पेपरबद्दल बोलतोय..
जोिी: िोक्का? मग तसे शर्चारायचेत िा? िािी ठाऊक..
जाधर्: मी कोणाकडे जार्े?
परब: भगर्िंत..
आचायव: िे बरे बोललात.. भगर्िंताहूि दुसरा कोण असणार सिारा.. तोच ताररतो तोच
माररतो..
परब: ते खरे च आचायव.. पण मी आपल्या भगर्िंत शिपायाला मारत िोतो िाक!
भगर्िंतss
(भगर्िंत शिपाई आतूि बािेर येतो)

भगर्िंत: तुमी बोलार्ले सायेब? िाक आयकू ि ते तसेच टाकू ि आलो.. जगदिंब.. िेरिंब..
जगदिंब..
परब: काय टाकू ि आलास भगर्िंता?
भगर्िंत: िातचे काम सायेब.. बोला काय हकू म?
कािंबळे : इस्पीक!
जोिी: (लाशडकपणे) अय्या.. आमच्या गार्ाकडे दकिई िर्ऱ्याला हकू म म्िणतात..
कािंबळे : म्िणजे.. इस्पीक?
परब: िर्रा आिे तेव्िा.. बदाम म्िणा कािंबळे ..
जोिी: (लाजत) अय्या! कािीतरीच.. चार्टपणा
भगर्िंत: मला किाला बोलाशर्ले धाडले?
परब: अरे िािं.. िे साह्येब आलेत त्यािंचे पेपर कु ठे त? कु ळे सािेब कु ठे ठे र्ूि गेलेत?
भगर्िंत: मला कु ठे ठार्की सायेब.. पण िोधू िकतो.. जगदिंब..
जाधर्: अिो मग िोधा िा.. मला आज बोलार्लेय ते..
परब: भगर्िंता.. जा तर शबचारे खोळिं बलेत सािेब. त्यािंची सेर्ा कर. मदत कर त्यािंिा.
भगर्िंत: िे काय सािंगणिं साह्येब.. या शितिं या.. या सायडीला.. िेरिंब.. जगदिंब.. जगदिंब..
या अिे शिकडे..
(दोघे बाजूला जातात)
जाधर्: (कु ळें च्या टेबलाकडे पािात) शतकडे ठे र्लेत पेपर.. मला र्ाटते इथेच असणार..
कु ळयािंच्या टेबलात..
भगर्िंत: जगदिंब.. जगदिंब.. आता सािंगा.. दकती म्ित्र्ाचे िायेत पेपर तुमचे?
जाधर्: अिो खूप.. पुढचे सगळे त्यार्र अडकलेय..
भगर्िंत: मग ठरर्ा तुमीच सायेब..
जाधर्: काय?
भगर्िंत: पेपर कधी शमळिार.. जिंटलमि ददसत्यात.. अर्ो िाशपसचा शियम िाये..
तुमाला पेपरची जल्दी दकती त्यार्र औलिंबूि िाये.. जगदिंब..
जाधर्: म्िणजे?
भगर्िंत: अर्ो.. म्ििंजे म्ििंजे काय? िे िाशपस दकती मोठे य..
जाधर्: िािं.. तसे मोठे च म्िणायला िर्े..

भगर्िंत: त्यात िोधािोध करायचे म्िणजे.. टेबल दकती.. खुची दकती.. दरे क टेबलार्र
पेपरर्र र्जि ठे र्ायला लागते.. र्ारा लई शिते.. पेपर उडाया काय येळ लागतो का?
जाधर्: अिो पण कु ळें िा देऊि झालेय सगळे ..
भगर्िंत: काय सायेब.. तसे तुमी िेडॉफसात जाऊि यू िकतात.. ते भेटतील शतथिं
जाधर्: पण पेपर इथेत िा..
भगर्िंत: िाय साह्येब.. ते खरिं .. पि ते कु ळें िा भेटले की बरे र्ाटल िा.. म्िणूि
जाधर्: अरे .. पण पेपर इथे आिेत िा..
भगर्िंत: त्येच तर मी सािंगूि राह्यलो.. िर्ा शभडू िर्े राजय.. ल्िाि मुलिं खेळत्यात तसे..
भगर्िंत: मग काय.. दकती अजविट ठरर्ा.. जाधर्: म्िणजे..
भगर्िंत: काय सायेब.. त्येच त्येच परत सािंगाया टायम िाय.. जगदिंब.. जगदिंब..
(जाधर् शखिातूि िोटा काढू ि भगर्िंतच्या िातार्र ठे र्तात)
जाधर्: एर्ढे पुरतील?
भगर्िंत: सायेब.. टेबलिं मोजलीत िा? ह्यात काय िोतिंय.. ?
(अजूि थोड्या िोटा देत)
जाधर्: मग िे अजूि..
भगर्िंत: (पैसे शखिात ठे र्त) चालतील.. एका आठर्ड्यात या सायेब.. काम झालच
समजा.. या भगर्िंतचे काम चोख.. जगदिंब.. जगदिंब.. या सायेब.. याच र्ेळी आलात
की पेपर िातात.. देर्ाची आि..
जाधर्: अरे तुम्िी आज देणार िोतात..
भगर्िंत: काय चेष्टा गरीबाची सायेब.. एर्ड्यात आज कसे काम िोणार? पेपर
िोधायची काय सोपी बाब साह्येब? र्ारिं दकती डेंजर सुटतिंय.. र्र अजूि कामे
खोळिं बलीत..
जाधर्: अजूि िर्ेत.. सािंगा तसे..
भगर्िंत: िाय सायेब.. (िात पुढे करत) आपण अिे मागत िाय..
(जाधर् अजूि िोटा काढू ि िातार्र ठे र्तात)
भगर्िंत: आता ठीक.. थािंबा सायेब.. आलेत तर पेपर घेऊिच जार्ा.. उगा परत परत
जा ये.. जिंटलमि ददसता म्िणूि.. जगदिंब.. िेरिंब.. जगदिंब..
जाधर्: िक्की शमळतील िा आजच?

भगर्िंत: िक्की म्िणजे काय? गळयात माळ िाय.. र्ार्गिं िाय बोलत.. शिकडिं या
सायेब.. माजया मागूि.. आि एक ध्यािात ठे र्ा.. त्या जोिीबाईंकडे िायेत पेपर..
जास्त बोलू िगा.. घ्या आि सुटा..
जाधर्: म्िणजे पेपर तयार आिेत?
भगर्िंत: साह्येब.. िर्ेत िा पेपर? म्ििलिं िा जास्त बोलू िगा.. गुमाि पेपर घ्या ि
सुटा.. या भगर्िंतचे काम चोख अगदी.. जगदिंब.. जगदिंब..
जाधर्: र्थयािंक्यू िा.. पेपर घेतो आशण जातो..
भगर्िंत: (शखिार्र िात ठे र्त) या सायेब.. अिीच कृ पा ठे र्ा..
(जाधर् जोिीबाईंकडे जातात. बाई आपला लोकरीचा गुिंडा बाजूला ठे र्तात.
ड्रॉर्रमधूि पेपर काढू ि देतात. समोरच्या रशजस्टरर्र सिी घेतात. जाधर् पेपर बॅगेत
ठे र्ूि शिघूि जातात. )
परब: कु ळे सािेब.. या आता बािेर.. ऑल शक्लयर.. गिीम गॉि..
(कु ळे के शबिमधूि प्रकटतात. )
कािंबळे : कसे काय आिे ते िेडॉशफफस्स कु ळे ?
कु ळे : अशत उत्तम.. अतीच उत्तम! भन्नाट कल्पिा आचायव! भगर्िंताची कृ पा आिे!
आचायव: िे अगदी ििंभर टक्के खरे बोललात! सारी भगर्िंताची कृ पा.. त्याच्या
इच्छेशिर्ाय झाडाचे पाििी िलत िािी.. आशण त्याच्याच इच्छेिे र्ारे र्ाितात..
त्याच र्ाऱ्यािे पेपर उडू ि जातात.. ते उडू ि जाऊ ियेत म्िणूि.. र्जि तर ठे र्ार्ेच
लागते! सारी त्या भगर्िंताची लीला.. !
जोिी: खरिं य आचायवजी!
(सगळे आकािाकडे पाहूि िमस्कार करतात.. )

६ मोरे श्वर पिंशडतािंचे प्रमोिि आशण ििंकर भगर्ाि
"भगर्ाि, आजतक मैंिे आपसे कु छ ििी मािंगा, लेदकि आज.... आज कु छ मािंग रिा हूिं"
गाभाऱ्यातले ििंकर भगर्ाि दचकले, िा डायलॉग त्यािंिी आधी ऐकलेला. एका
गणेिोत्सर्ात समोरच्या मिंडपात लागलेल्या शसिेमात. तो कु णी अशमताभ बच्चि िोता
म्िणे. प्रत्यि अशमताभ इथे? पण िा तर अशमताभ बच्चिचा आर्ाज िािी र्ाटत.
िा कोण? भगर्ािािंिी स्मृतीकोिाला ताण ददला. त्यािंिा आठर्ले, मागच्या र्ेळी
शगरगार्ातल्या देर्ळात गणपती बाप्पा समोर िाच डायलॉग मारतािा आशण कािी
ददर्सािंिी त्याच्या पुढे १ दकलोभर पेढे चढर्तािा ह्याच मिुष्यास त्यािंिी पाशिले िोते.
मोरे श्वर पिंशडतािंची िी आयशडया िोती, दरर्ेळी िर्ीि देर्ापुढे मागणी करायची.
म्िणजे ‘मैंिे आजतक कु छ ििी मािंगा’ म्िणता येतिं. िर्ीि देर् म्िणजे िव्या रठकाणी
असणारा देर्. मिुष्यप्राण्याच्या कृ पेिे अिा देर्ािंची कािी कमी िव्िती.
ििंकरभगर्ािािंिा आता या भक्ताची चेष्टा करायची लिर आली.. म्िणाले,
"र्त्सा, मागच्या मशिन्वयातच िा डायलॉग मी ऎकला िोता तुझ्याकडू ि.
त्या गणपतीबाप्पासमोर. "
पिंशडत एकदम अशर्चल उभे राशिले. देर्ासमोरिी ि डगमण्याइतकी कातडी
कमार्लेली त्यािंिी आजर्रच्या िोकरीत. त्यािंच्या त्या मागच्या मागण्या खऱ्याच
िोत्या. ििंकरास कसे कळले? कदाशचत गणपतीिे बाबािंिा सािंशगतले असार्े आशण काय
त्याबद्दल! िणात सार्रूि म्िणाले,
"भगर्ाि, इस मशििेमे मैिे आजतक आपसे कु छ ििी मािंगा. लेदकि आज कु छ मािंगिे
आया हूिं. इस बार जो प्रमोिि िो जाय तो पूरा एक दकलो पेढा चढाऊिंगा. "
आपल्या दिक लथिंककिं ग र्र पिंशडत खूि. लेटर एडीटटिंगची ऑदफसातील कारकु िी सर्य
इथे उपयोगी पडली िोती! तर िा मराठी माणूस लििंदीत डायलॉग का मारतोय िे
भगर्ािािंिा कळे िा.

"र्त्सा, दरर्ेळी िुसते पेढेच का? दुसरे कािी का िको? आम्िाला िािी र्ाटत की कािी
तरी चमचमीत खार्े? पाणीपुरी िािीतर भेळपुरी, बटाटार्डा िािीतर समोसा तरी.
दरर्ेळी गोड खाऊि किं टाळा आलाय िुसता. "
ििंकर भगर्ािािंपासूि क्लू घेऊि पार्वती म्िणाली, "मी पण िे खरे खुरे दाशगिे सािंभाळू ि
थकलेय, आम्िाला िािी र्ाटत कािीतरी िर्ीि आर्टवदफशियल दाशगिे घालार्ेत?
िर्ीि िर्ीि शडझाईिच्या साड्या घालाव्यात. "
"खरे य, आशण दरर्ेळी आमच्या पुढे िारळ फोडू ि िारळपाणी. आम्िाला िािी र्ाटत
कधी थम्स अप िािी तर पेप्सी ककिं र्ा शमरािंडा प्यार्े. कोणी उघडतो का आपल्यापुढे
थम्सपची बाटली? आपल्याला ि शर्चारताच दरर्ेळी पेढे शि शमठाईच िुसती. " इशत
भगर्ाि.
"ठीक आिे भगर्ाि, यार्ेळी जरा सािंभाळू ि घ्या. येर्ढे प्रमोिि िोऊ द्या.
मग पाणीपुरी चढर्ीि तुम्िाला. चािंगली सोन्वयाची बरिं !" पिंशडत आश्वासि देत म्िणाले.
"अरे , ती काय खाता येईल का? खरीखुरी तुम्िी माणसे खाता ती आण. " भगर्ाि
म्िणाले शि पिंशडत चक्रार्ले. यार्ेळी िे काय आक्रीत, प्रत्यि भगर्ािच कािीतरी
मागतायत. पिंशडत गोंधळले, घाबरले आशण पटकि बािेर पडले.
पिंशडतािंिा िेिमी आश्चयव र्ाटायचे, ५० मुलािंच्या र्गावत शििक एके का कडे लि देऊ
िकत िािीत तर िा देर् प्रत्येकाकडे individual attention कसा देत असेल बरे ?
त्यात ३३ कोटी देर् आशण १०० कोटींर्र भक्तगण असले तरी सर्व र्कव लोड मुख्य १०१५ देर्ािंर्रच येत असणार. परत फे डलेल्या शि ि फे डलेल्या िर्सािंचा शििोब आशण
त्यार्र जी कािी अॅक्िि घ्यायची ती ठरर्ायची. दकतीतरी कठीण काम, कदाशचत
कॉम्प्युटराजड असेल िी सगळे कु णास ठाऊक. असो, असेल कािी म्िणूि ते प्रमोिि ची
र्ाट पाहू लागले.
*****
इकडे ‘कै लास टाइम्स’ मध्ये दुसर्याददर्िी पशिल्याच पािार्र बातमी.

‘ििंकर भगर्ािािंची प्रमोििच्या बदल्यात भक्तािंकडू ि पाणीपुरीची मागणी. िारद
मुिींिी के लेला पदावफाि’
असा मथळा देऊि त्यात आदल्या ददर्िीच्या पिंशडत आशण भगर्ािािंच्या सिंभार्णाचा
दाखला िोता. पुढे िी अिुशचत प्रथा आता पृर्थर्ीर्रूि स्र्गावत येत असल्याबद्दल
काळजी व्यक्त करूि स्र्यिं शर्ष्णूभगर्ािािंिी यात लि घालार्े असे म्िटले िोते.
आजर्र भक्तगण िर्स बोलतात तो आपल्या मजीिे, त्यात ते काम िोर्ो र्ा ि िोर्ो
कधीच आपल्यार्र ठपका येत िािी पण आता आपणच मागणी के ली तर भक्तािंच्या
सार्या योग्य र्ा अयोग्य मागण्या मान्वय करण्याचे बिंधि येऊि स्र्गावची स्र्यिंपूणवता िष्ट
व्िायची भीती अग्रलेखात व्यक्त करण्यात आली. या बातमीिे देर्लोकात एकच
खळबळ माजली.
शर्ष्णू भगर्ािािंिी ििंकर पार्वतीस पाचारण के ले.
"काय आम्िी र्ाचतोय ते खरे की काय?" शर्ष्णूभगर्ािािंिी शर्चारले.
"भगर्ि.. सत्य असत्य आपणास ठाऊक असतेच. त्यामुळे यामध्ये आम्िी के र्ळ गिंमत
के ली िे ध्यािात आलेच असेल.. "
"आशण भगर्ि, गणेिाची पृर्थर्ीतलार्र भेट असते दिा ददर्स.. त्यािे शतथल्या
सािंशगतल्या गमती जमती त्यार्रूि.. " पार्वतीिे खुलासा के ला.
शर्ष्णू भगर्ाििी म्िणाले, "पेपरर्ाले कािीपण छापत असतात. "
भगर्ाि शर्ष्णूिंचे समाधाि झाले आशण त्यािंिी यार्र पुढे कािीच अॅक्िि ि घेण्याचे
ठरर्ले.
मग कै लास टाइम्स मध्ये दररोज तोच शर्र्य. शतसर्या ददर्िी यात शर्ष्णू भगर्ािािंचे
आशण लक्ष्मीदेर्ींचे पण िार् गोर्ण्यात आले तसे चौकिी सशमती स्थापि करण्याचे
भगर्ाि शर्ष्णूिंिा ठरर्ार्ेच लागले. ब्रह्मदेर्ाकडे त्याचे अध्यिपद आले. सशमती
स्थापि झाली आशण कै लास टाइम्स िािंत झाला. ििीब पृर्थर्ीतलासारखी बातम्यािंची
चॅिल्स िािीत असे गणेिाच्या मूर्कािे गणेिास सािंशगतले. स्र्गवलोक असो की
पृर्थर्ीलोक चौकिी सशमत्या िेिमीच आपल्याच गतीिे काम करतात. त्यामुळे सारिं
कािी िािंत िािंत झाले.

इकडे शर्ष्णू भगर्ािािंिा मात्र र्ाटले की प्रत्यि ििंकर भगर्ािािंिी या प्रकरणात िेमके
पृर्थर्ीतलार्र काय सुरू आिे ते पािार्े. त्यािंिी सुचशर्ले की उभयता जाऊि प्रत्यि
पािार्े म्िणजे आपणास खरा अिंदाज येईल. प्रत्यि शर्ष्णूची आज्ञा.. ििंकरभगर्ािािंिा
जाणे भाग िोते. त्यािंच्या शिर्ललिंगे आशण अमरिाथासारखी देर्ळे यािंचा तात्पुरता
चाजव ििंदीकडॆ सोपर्ण्यात आला. आशण ििंकर पार्वती दोघािंिी पृर्थर्ीतलाकडे प्रस्थाि
के ले.
*****
पिंशडतािंच्या घरी दोघे पोचले तेव्िा पिंशडत आशण त्यािंची बायको यािंचे भािंडण चालू िोते.
तार्ातार्ािे.. गिंमत म्िणजे बोलणेिी त्या िर्साबद्दलच िोते! दोघे काि देऊि ऐकू
लागले..
पिंशडतािंची बायको: दकती र्ेळा तुम्िाला सािंशगतलिंय मी एर्ढ्या तेर्ढ्यार्र िर्स बोलू
िका. देर्ाला काय र्ाटेल तुमच्या बद्दल
पिंशडत: मला एर्ढा खुळा समजू िकोस बरिं , मी दरर्ेळी िर्िर्ीि देर्ाकडे िर्स
बोलतो म्िणजे कोणाला कािी कळत िािी. आता यार्ेळी थोडा घोटाळा झाला खरा.
मागच्या र्ेळी माझ्या बॉसला िटर्ायसाठीचा िर्स गणपतीला बोललो तर बाप्पािे
बहधा ििंकर भगर्ािािंिा िे सािंशगतले असार्े.
बायको: आशण ते पाणीपुरीचे काय म्िणत िोतात?
पिंशडत: कािी िािी बहधा भास झाला असेल मला. िािीतर देर् कधी कािी मागतो
का भक्ताकडे?
बायको: देर्ािे जे माशगतले ते द्याल का तुम्िी? देर्ाला कािी ि मागता फक्त भक्ती
करणारे भक्त िर्ेत म्िणतात साधुसिंत.
पिंशडत: तुझे र्ेगळे च कािीतरी. असे देर् कािी बािी मागू लागणारच िािी बघ िािीतर
त्याच्याकडे कोण पाशिल ढु िंकूि देखील? आशण आम्िी सरकारी िोकर फार स्माटव
असतॊ. कोणाला कसे मॅिेज करायचे आम्िाला िीट समजते. आमचा मागचा बॉस तसा
कािी फार र्ाईट िव्िता पण तो गेल्याशिर्ाय कसे शमळणार प्रमोिि? बोललो झालिं
िर्स. काय आर्ाज काढला सािंगू गणराया समोर. िक्कीच इिं प्रेस झाले असणार िािीतर
दुसरे कािीच ि करता त्याची बरी बदली झाली असती? गणरायािंिी लसिंगलिॅंडड
े

करर्ली ती बदली. पण यार्ेळी काम थोडे कठीण आिे. िुसतिंच िर्सार्र अर्लिंबूि
चालायचिं िािी.
बायको: म्िणजे काय करणार तुम्िी?
पिंशडत: कािी िािी गिं आपलिं मी असिंच म्िटलिं.
पृर्थर्ीर्र पोिोचताच असे ऐकार्े लागले शिर्पार्वतीस. आशण यार्ेळी फक्त
भगर्ािािंर्र शर्सिंबूि चालायचे िािी म्िणजे? िर्साखेरीज अजूि दुसरा कोणता मागव
असार्ा? पार्वती शर्चारात पडू ि ििंकरास म्िणाली.. "तुमच्या ध्यािात येतेय का? या
पिंशडताच्या मिात अजूि कािी आिे.. "
"खरिं य उमे.. जे जे िोईल ते पिार्े.. आशण काय. "
थोडार्ेळ घुटमळू ि पिंशडत आपल्या आतल्या खोलीत गेले बायकोच्या िकळत.
"चल त्या शखडकीतूि पाहू"
म्िणत दोघे दुसऱ्या शखडकीबािेर उभे राशिले.
ििंकरपार्वतीिे पाशिले.. पिंशडतािंिी दार िीट लार्ूि दोि बॅगा काढल्या आशण कु ठल्यािा
कोपर्यातूि कागदाची कािी बिंडले काढू ि बॅगेत भरली. आशण ’मी चाललोय गिं’ असे
म्िणूि िातात बॅग घेऊि बािेर पडले देखील.
ताडताड टािंगा टाकत पिंशडत शिघाले. मागोमाग ििंकर शि पार्वती. जाता जाता पार्वती
भगर्ािािंच्या कािात पुटपुटली,
"भगर्ाि. गणराया म्िणत िोता ती पृर्थर्ीर्रची सर्ावत मित्त्र्ाची गोष्ट िीच असार्ी,
द्रव्य असार्े िे, गणरायापुढे खूप जमा िोते, तो येतािा बरोबर आणत िािी िािीतर
लोकिं टाकणिंच बिंद करतील म्िणत िोता. आपल्याहूििी िी चीज ताकदर्ाि आिे म्िणे.
म्िणजे िा मिुष्यप्राणी आिे िा त्याची त्यार्रच सर्ावत जास्त श्रद्धा आिे म्िणूि म्िटले.
िािीतर रागार्ूि कराल तािंडर्िृत्य!"
"िािी गिं उमे.. " ििंकर भगर्ाि गळयातल्या सपावची र्ेटोळी अॅडजस्ट करत म्िणाले,
"बरिं बरिं . चल लर्कर. पाहू तर िा कोठे जातोय ते. "
दोघिं पिंशडतािंच्या मागोमाग पोिोचले एका इमारतीत. शतथल्या एका शलफट मध्ये पिंशडत
चढले शि शिघूि गेले..
"िे काय आिे भगर्ाि.. "

"कािी ठाऊक िािी.. पण िा पिंशडत त्यात शिघूि गेला बघ. एर्ढ्या मोठ्या शबलल्डिंगीत
याला कोठे िोधणार?"
"तरी मी म्िणत िोते.. लर्कर चला.. "
"हिं.. तू म्िणालीस िा लर्कर चला ते.. खरे य तुझे.. चल इथेच पाहू र्ाट. "
"हिं.. पाहूया. पण भगर्ाि, तुमच्या ददव्यदृष्टीिे तुम्िाला ददसले का बॅगेत काय काय
िोते?"
"अगिं उमे, या मािर्ािे आपल्या लिात येऊ िये म्िणूि अिी बॅग बिर्ली असार्ी..
आशण आपण पाशिली िा ती कागदाची बिंडले. तू म्िणालीस ते खरे , िेच ते द्रव्य
असार्े.. धि ककिं र्ा पैसा म्िणतात ते. "
कािी र्ेळ असाच गेला. पार्वतीिे ििंकर भगर्ािािंचा डमरू तोर्र साफसूफ पुसूि
घेतला. जटािंमधूि गिंगेचा ओघ थोडा मिंद झालेल्यासारखा र्ाटत िोता. िलक्या िातािे
त्याचे आऊटलेट साफ के ले तिी गिंगा परत जोरात प्रकट झाली. मग शत्रिूळाची टोके
गिंगेच्या पाण्यािी स्र्च्छ के ली. सापाच्या िर्ीिच कात टाकलेल्या कातडीस
पुसण्याच्या बेतात असतािाच अचािक पिंशडत बािेर पडले. जातािा िातात असलेली
ती बॅग आता िव्िती. घाईघाईत पिंशडत शिघाले शि त्यािंच्या मागे ििंकरपार्वती.
पोिोचले ते परत पिंशडतािंच्या घरी.
"बघा.. तुमच्या र्ेंधळे पणामुळे काय िक्की घडले िेच िािी कळले. आता
शर्ष्णूभगर्ािािंिा काय उत्तर देणार?" पार्वतीिे आपली पत्ीपदाची सत्ता गाजर्त
म्िटले. ििंकरभगर्ाि कािी म्िणण्याच्या बेतात िोते तोच पिंशडत दुसरी बॅग घेऊि परत
घाईघाईत बािेर पडले.
"चला भगर्ाि. आशण परत जर तिी शलफटशबफट असली तर बघत िका बसू िुसते.. "
जणू पार्वती रोज त्या शलफटिी जात असार्ी अिा थाटात म्िणाली.
दोघे पिंशडतािंच्या मागोमाग पोिोचले ते त्याच इमारतीत. पिंशडत शलफटमध्ये शिरले शि
चपळाईिे ििंकरपार्वती त्यािंच्या मागोमाग आत शिरलेच.
'उमेिकु मार गुप्ता' अिी पाटी शि पुढे कु ठल्या अगम्य भार्ेत त्यािंचा हद्दा शलशिला
असार्ा.. अिा के शबिमध्ये पिंशडत शिरले शि त्यािंच्या मागोमाग ििंकरपार्वती.

पिंशडत शि गुप्ता एकमेकािंिी काय बोलत असार्ेत? "िी भार्ा ओळखीची िािी र्ाटत..
" पार्वती कु जबुजली..
"हिं.. असणार.. आिंग्ल की कु ठली तरी.. बघ पिंशडत कसा िसतोय.. "
"िसतोय कसला.. लाचारीचे िसू र्ाटतेय"
"हिं.. बघ ती बॅग गुप्ताकडे ददली बघ.. शिच्यात पण तेच द्रव्य असार्े.. "
पिंशडत िसत िसत बािेर पडले शि त्यामागोमाग ििंकरपार्वती!
"ऐक.. उमे.. मला समजले िे काय आिे ते.. कळले का उमे तुला, अगिं िा माणसािे
माणसाला बोललेला िर्स आिे. फक्त फरक इतकाच की देर्ाचा िर्स काम झाल्यार्र
फे डतात आशण िा काम व्िायच्या आधीच!"
*****
या इतक्या प्रर्ासािे असेल की एकू णच जे पाशिले त्याचा पररणाम असेल.. परत
जाईपयांत दोघे दमूि गेल.े तरीिी शर्ष्णूभगर्ािािंिा ररपोटव द्यायला दोघे गेले. त्यािंिा
सारी िदककत सािंगूि ििंकर भगर्ाि म्िणाले, "भगर्ि, झाले िे असे झालेय. कािी
करूि त्या पिंशडतािंचे प्रमोिि थािंबर्ा. िािीतर त्याला र्ाटेल आम्िीच त्यास मदत
के ली. "
"खरे य शिर्ा.. " शर्ष्णूभगर्ाि म्िणाले. "पण आता आपल्या िाती काय आिे?"
"कदाशचत कोणाचे हृदय पररर्तवि के ल्यास?" पार्वती भाबडेपणािे म्िणाली आशण
भोळया सािंब ििंकरभगर्ािािंिा त्यािी शस्थतीत िसू आले.
"असली हृदये बदलण्यासाठी िसतात उमे.. तुला या मािर्ाची रीत िािी ठाऊक िा..
"
"यमराज.. " शर्ष्णू भगर्ाि िाक मारीत म्िणाले. तसे यमराज आपला रे डा घेऊि
आले.
मग यमराजािंिी रे कॉडव तपासला. त्यािुसार पिंशडताची आयुष्याची दोरी अजूि
पिंधरार्र्े लािंब िोती.
"आपण यार्े यमराज.. " शर्चारात पडत शर्ष्णूभगर्ाि म्िणाले शि रे ड्यार्र स्र्ार
िोऊि यमराज आपल्या कामाला शिघूि गेले.
"एक सािंगू भगर्ि.. "
"बोला पार्वतीदेर्ी.. "

"भगर्ि.. जे काम तुमच्यािे कठीण र्ाटते िा ते लक्ष्मीदेर्ींस सािंगार्े.. "
"िी कल्पिा चािंगली आिे उमे.. हिार खरी!"
"पार्वतीदेर्ी, तुम्िी म्िणता िा ते खरे य.. जया द्रव्यलोभािे िे घडतेय त्याच द्रव्याची
भीती दाखर्ली तर.. लक्ष्मीदेर्ीच िे काम करील. आशण आता तुम्िी शिधावस्त जा.
कै लासार्र शर्श्रािंती घ्या. एकदा शििे म्िणजे लक्ष्मीिे लि घातले की काम झालेच
समजा.. एकदा त्या ऑदफसमधल्या दोघािंिा लक्ष्मीदेर्ींची भीती पाडली की मग सारे च
सोपे.. यार्े आता आपण. "
ििंकरपार्वती शिघूि गेले शि:ििंक मिािे. लक्ष्मीदेर्ीिे मिात आणले तर कोणाचे
कािीिी िोऊ िकते यात काय ििंका?
लक्ष्मीदेर्ीिे मग त्या दोि जणािंचा िोध घेतला. त्यात एक िोते सिंभाजी काकडे शि
दुसरे उमेि गुप्ता. मग लागलीच कामाला लागल्या त्या आशण रोज दोघािंच्या स्र्प्नात
दिवि देऊ लागल्या. कधी दोघे त्यात तुरूिंगात खडी फोडत तर कधी पोशलसािंच्या
गाडीत चेिरा झाकू ि बसत. एकदा तर काकडे िाटव अटॅक येऊि िॉशस्पटलमध्ये
पोिोचले स्र्प्नात. एकात गुप्ता आपल्या मुलाच्या िाळे त.. त्याच्या िातार्र शलशिलेले
मेरा बाप चोर िै दाखर्त.
स्र्प्नािंच्या माशलके िे दोघे मिोमि घाबरले. एकू णच याचा सिंबिंध पिंशडतािंच्या त्या बॅगेिी
असार्ा असे ध्यािात आले शि
काकडेंिी गुप्तािंिा सकाळसकाळी फोि लार्ला..
"क्या गुप्ताजी क्या बातमी िै?"
"काकडेजी, इतिी सुबि सुबि कै से याद दकया?" गुप्ता जािंभई आर्रत बोलले.
"अरे ओ प्रमोिि का प्रकरण िै िा मोरे श्वर तुकाराम पिंडीत का उसके बारे में कु छ.. "
पिंशडतच्या प्रमोिि बद्दल कािीतरी म्िटल्यार्र गुप्ता ताडकि झोपेतूि जागे झाले.
"िािं, बोलो. मुझे दो ददि से बुरे सपिे आ रिे िैं िायद इसी बारे में िो काकडॆजी. "
"िािं मुझभ
े ी बहत भीती र्ाट रिी िै. र्िी तो कि रिा हूिं. इतिे साल में ये ऎसा कभी
ििी हआ बाबा. "
"एक काम कररए.. आजिी शमलकर सोचते िैं कु छ.. "

दोघािंची भेट लर्करच झाली. दोघािंतील सरकारी अशधकारी जागा झाला. गुप्ताजी
आपले कौिल्य दाखर्त म्िणाले,
"पशिले ये देखो दक सीसीटीव्िी मे तो कु छ ििी िै िा रे कॉडव. "
"अरे .. गर्रमेण का सी सी टीर्ी आदा टैम तो बिंद रै ता.. "
"िािं काकडेजी. र्िी तो एक सिारा िै.. "
काकडेंचा शर्श्वास अथावतच अिाठायी िािी. त्यापाठी दकत्येक र्र्ाांचा अिुभर् आिे
सरकारी कामाचा. सीसीटीव्िी बिंदच असतो आशण दोघे सुटके चा शिश्वास टाकतात.
काकडे पुढचा शर्चार करत म्िणाले,
"अरे गुप्ताजी, िमको अब आगेका शर्चार करिा िै.. किी र्ो पिंशडतिे कु छ स्टींग लबिंग
तो ििी िा दकया िोगा?"
"दकया तो कै से मालूम पडेगा. ििी तो िम उसका पैसा र्ापस कर दें?"
"अरे ििीं, ििीं.. मैंिे तो र्ो पिंचार्न्न इिं च र्ाला मोठा टीव्िी पण बुक कर डाला िै..
मेरा बच्चा कबसे मागे लगा था.. "
"िािं और लक्ष्मी को र्ापस लौटािा भी अिुभ िै िा?"
दोघे शर्चारात पडले. एकाएकी काकडे कािी समजल्यासारखे म्िणाले,
"देखो गुप्ताजी, अगर र्ो स्टींग करता िै तो तोंड तभीच खोलेगा जब िम उसे प्रमोिि
ििी देंगे.. "
"मतलब?"
"अरे गुप्ताजी.. अगर प्रमोिि दे देते िै, तो र्ो तो चूप िी बैठेगा िा. "
"सिी किा.. "
"दफर तोंड खोला तो खुद िी गोतेमे आएगा ििं"
"शबल्कु ल सिी किा आपिे. आप जैसे सीशियर अफसर से यिी सीखिा चाशिए. इसका
मतलब िै दक उसे अभी प्रमोिि तो देिा िी पडेगा. दफर िम लोग सेफ. और ऎसे भी
सपिोंकी िी तो बात िै. इतिा िम लोग डरें गे तो देि की सेर्ा कै से कर पाएिंगे
काकडेजी. " गुप्ताजी बोलले आशण सकारात्मक माि िलर्त काकडे म्िणाले,
"सिी किा आपिे गुप्ताजी. "
*****

कै लास पर्वतार्र ििंकर पार्वती शिधावस्त बसलेले. शर्िेर्त: पार्वतीला शर्श्वास िोता..
देर्ीला ददलेले काम, त्यात चूक िोणे सिंभर्च िािी.
तर एके ददर्िी गाभाऱ्यात भर दुपारी आर्ाज आला शि ििंकर भगर्ािािंची समाधी
भिंगली
"कसला आर्ाज गिं उमे.. "
समोर पिंशडत उभे. िातात पाणीपुरीचे पॅकेट आशण एक कोल्डलड्रिंक्सचा क्रेट! िर्स
फे डण्यार्रूि त्यािंची शि भटजीबुर्ािंची बाचाबाची सुरू िोती.
"असला िेर्ेद्य? शिर् शिर्.. कधी असा िैर्ेद्य िािी पाशिला आम्िी.. अिािे बाटेल िों
आमचे मिंददर.. " भटजी तारस्र्रात ओरडत िोते आशण खुद्द ििंकर भगर्ािािंिीच िे
माशगतले यार्र पिंशडत ठाम िोते!
"अिों.. िणभर मािूि चालूया.. ििंकर भगर्ाि बोलले तुमच्यािी.. पण असली
मागणी?"
आर्ाज ऐकू ि एक सीशियर भटजी आले. सारा प्रकार समजूि घेत म्िणाले, "अिो
पिंशडत, देर् कु णाची किी परीिा घेईल याचा िेम िािी. त्यात परत िे ििंकर भगर्ाि.
िसती परीिा पाहू िका. र्िा िे सारे पण एका सोन्वयाच्या पाणीपुरी बरोबर. जा..
लर्करच फे डा तो िर्स! अिा कायावत उिीर िको बरे !"
प्रमोििच्या फायद्यापुढे सोन्वयाची पाणीपुरी कािी फार तोट्याचा सौदा िव्िता. उगीच
ररस्क किाला म्िणूि पिंशडतािंिी सोन्वयाच्या पुरीबरोबर िर्स फे डला. सगळीकडे आििंदी
आििंद झाला. सोन्वयाच्या प्राप्तीतूि भटजीगण खूर् आशण प्रमोिि मुळे पिंशडत तर खूपच
खूर्.
फक्त गोंधळात पडले ते गाभाऱ्यातील ििंकर शि पार्वती. ब्रह्मा, शर्ष्णू आशण मिेि
शर्चारात पडले. डोके खाजर्ूििी कािी शिष्कर्व शिघेिा. िेर्टी लक्ष्मीदेर्ी म्िणाल्या,
"या साऱ्यातूि िेर्टी एकच शिष्कर्व शिघतो, जन्वम आशण मृत्यू अजूि तरी आपल्या
िातात आिे. पण पाप आशण पुण्याचा शििोब अकाउिं ट बिंद करतािा म्िणजे
एखाद्याच्या मरणाििंतरच. त्या जन्वम मृत्यूच्या दोि टोकािंतल्या आयुष्यामधे कोणी
काय करार्े यार्र आपले काय शियिंत्रण आिे? िा मिुष्यप्राणी कायकाय करील ते
पािार्े िुसते. बाकी आपल्या िातात आिे तरी काय?"

७ ‘मी’, ‘तो’ आशण चोरी!

‘मी’
शलिायला बसला की ‘मी’ ची छाि तिंद्री लागते. एका पािार्र चार िब्द शलशिले की
त्यातले दोि खोडले जातात. कधी तर र्ाक्येच्या र्ाक्ये गाळली जातात. ‘मी’ च्या
कथेतील पात्रे ‘मी’ च्या हकु मािुसार र्ागू लागली की ‘मी’ ला बरे र्ाटते. िायक,
िाशयका आशण त्यािंचे खल counterparts गरजेिुसार तालार्र िाचायला लागतात.
अिी पात्रे िाचर्णे िे कठपुतलीच्या खेळाप्रमाणे आिे िे खरे पण एकदा जमले की
छाि !
‘मी’ चे िायक िाशयका कधी भािंडभािंड भािंडतात तर कधी प्रेमाचा ओव्िरडोस घेतात.
खलिायक र्गैरे ‘मी’ जास्त आणत िािी तसा. एकतर प्रत्येक माणूसच तसा ‘ग्रे’ असतो
असे ‘मी’ ला र्ाटते त्यात कोणाला काळा रिं ग किाला फासा?
‘मी’ च्या तिंद्रीत कोणी शडस्टबव के लेले ‘मी’ ला खपत िािी. सगळयािंिा सक्त ताकीद
असते घरी. ‘मी’ च्या मुलीिे तर 'काम चालू रस्ता बिंद' अिी पाटीच बिर्ूि घेतली
आिे. तर मुलािे 'अपघाती िेत्र' अिी पाटी त्यार्र कर्टी आशण िाडािंच्या शचत्रािंसकट
अिी !
शिस्सीम साशित्यसेर्काची अिी थट्टा िोतच रािणार म्िणूि ‘मी’ िे िसण्यार्ारी िेतो..
आशण ि िेऊि सािंगतो कोणास? या सगळयास त्यािंच्या आईचा जो मिापासूि पाटठिं बा
आिे!
‘तो’
‘त्या’चे सारे च जगाशर्परीत. लिािपणापासूिच. पाळण्यात पाय ददसायला ‘तो’ म्िणॆ
कधी पाळण्यात झोपलाच िािी. ‘त्या’च्या दािंडगटपणा पुढे पाळणा तरी काय रटकार्

धरणार? िाळे तिी ‘तो’ जगार्ेगळा. ज्ञाि ते ज्ञािच, ते पुस्तकातूि पेपरात कॉपी करूि
शलशिले म्िणूि कािी फार शबघडते असे ‘त्या’ला र्ाटत िसे. िल्लीच्या ‘कॉपी पेस्ट’ चा
उगम ‘त्या’च्यापासूिच झाला असार्ा. िे शर्श्वची माझी मालमत्ता असा ‘त्या’चा
दृशष्टकोि तेव्िापासूिचा. चौयवकमव िे एक कमवच आिे शि ते मिापासूिच करार्े लागते
िी ‘त्या’िे लिािपणापासूिच मिार्र लबिंबर्लेली शिकर्णूक. स्र्त:च स्र्त:ला. तसा
‘तो’ सेल्फ मेड ! घराण्यात कोणी पुर्वसरू ी िािी, परिं परा िािी. िािी म्िणायला
‘त्या’च्या बाबािंिी एकदा झाडार्रचा पेरू चोरायचा प्रयत् के लेला लिािपणी. तेव्िा तो
झाड मालक ऐिर्ेळी आला शि त्यािंिी झाडार्रूि इमजवन्वसी टाकलेल्या उडीिे पायार्र
झालेल्या जखमेचे व्रण त्यािंच्या मिार्र मात्र जन्वमभर रटकले असार्ेत. कारण त्या ििंतर
त्यािंिी ते िेत्रच त्यागले. ‘त्या’िे मात्र त्यातूि योग्य तो धडा घेतला. ‘तो’ फोकस्ड िोता
लिािपणापासूिच. चोरी करणे ठीक पण पकडले जाणे चुकीचे. खूप शर्चारािंती ‘त्या’िे
फू लप्रूफ चोरीची पद्धत िोधूि काढली. आपले मागव ‘त्या’िे स्र्त:च िॊधले मग ते मागव
दकतीिी र्ेड्या र्ाकड्या पायपार्रूि का जाईिात ! ‘त्या’िे मग ‘चोरी आशण शिरजोरी’
काढली. चौयवकमावसाठी किं पिी ! ‘तो’च शतचा CEO. ‘त्या’च्या िाताखाली त्याची
मोठी टीम. चोरीच पण किी organised sector मध्ये. साध्या भार्ेत त्याला टोळी
ककिं र्ा गॅंग म्िणता येईल.
त्या ददर्िीची गोष्ट
त्या ददर्िी ‘मी’ असाच बसलेला. गोष्टीतली पात्रे किी ििाण्यासारखी र्ागत िोती.
एक पशिलर्ाि मुलगा मुलगी पिायला म्िणूि आलेला शतच्या घरी. त्याच्याकडू ि
शतच्या घरचे जड कपाट िलर्ूि घेण्यासाठी मागे लागतात असा प्रसिंग. मुलगा ते
िलर्ूि देतो तिी मुलीची आई म्िणते, “िा त्या मागच्या र्ेळेच्या मुलाहूि बराय जरा,
आशण पुढे सिंसारात असे सामाि र्गैरे िलर्ायचे प्रसिंग खूप येतात तेव्िा िा पैलर्ाि
खरा कामाचा बाई. बघ पटते की िािी. असे जड सामािसुमाि िलर्णे फार अर्घड
असते िािीतर !”
इथपयांत व्यर्शस्थत जुळत आलेली गोष्ट. पुढे कािी शलिीतोय तोच..
‘मी’ च्या पाठीर्र थाप पडली, आशण डोक्यार्र थिंड िळीचा स्पिव झाला. ‘मी’ ला
टक्कल चािंगलेच पडलेय त्यामुळे िळी जरा जास्तच थिंड र्ाटत िोती.

"िॅंडस अप!" तो िळीर्ाला ओरडला.
"कोण तू? इथे कसा?"
‘मी’ बाजूचे इिं ग्रजी पुस्तक शमटत म्िणाला.
‘‘मी, िर्चर्वलक"
"मी" चा ररटायडव शििकी बाणा जागा झाला असार्ा.
"पूणव िार् सािंगार्े बाळा. िुसतेच िार् िािी, "
‘मी’ म्िणाला. तसा मागूि िात आला. चािंगलाच राकट िोता. त्या िातािे आपले
शर्शझटींग काडव ‘मी’ च्या समोर ठे र्ले.
चीफ िर्चर्वलक
मॅिेजर (ऑपरे िन्वस)
चोर आशण शिरजोर प्रा. शलशमटेड.
एर्ढेच त्या काडावर्र शलशिलेले. बाजूला एक बिंदक
ू ीचा लोगो.
‘मी’ त्या िळीसारख्या र्स्तूस शर्सरला असेल. त्यामुळे झटकि मागे र्ळला. तो चीफ
िर्चर्वलक पण दचकला. त्याच्या िातातील ती थिंड गोष्ट म्िणजे एक साधी िळी िोती
स्टीलची. बाकी तो मात्र चोरासारखाच चोर ददसत िोता. आडव्या काळया प््य़ािंचा
टी िटव शि एक डॊळा झाकणारी काळी पट्टी, गळयात रूमाल बािंधलेला समोर गाठ
असेल असा. ‘मी’ िे ती िळी पाशिली तसा ‘मी’ दचकला. तो कािी बोलायच्या आत
‘मी’ म्िणाला,
"बस शतथे, चोरी शबरी ििंतर कर. घरी असेिी कोणी िािी. बस थोड्या गप्पा मारूया. "
"चुप्प ! मला माझे काम करू दे. काढ कािी असेल ते. "
"काम काय रे िेिमीचेच आिे ते. आपण िेिमीच शबझी असतो िा. खरे सािंगू तुझे
शव्िशजटींग काडव मला आर्डले फार. "
त्या स्तुतीिे असेल पण त्याच्या चेिऱ्यार्रचा ऊग्र भार् लोप पार्ला.
तो खरिं च समोरच्या खुचीर्र टेकला.

"अरे मी एक लेखक आिे. ररटायडव शििकिी. तुझ्यािी बोललो की मला िर्ीि
आयशडया शमळतील. आशण माझ्या अिुभर्ाच्या किा रूिंदार्तील. "
"काय रूिंद िोतील? आशण काय िोईल?"
त्याला किा र्गैरे समजले िसार्े. म्िणजे ‘मी’ िे समीिािी शलिार्ी का? कोणाला
कळणार िािी असे िब्द ‘मी’ ला येतात की !
"कािी िािी. तू तुझे काम आरामात कर पण आधी आपण जरा बोलू तर. "
तो िीट बसला.
‘मी’ िे शर्चारले, "काय रे िी िळी? बिंदक
ु ीऎर्जी?"
"काय सािंगू तुम्िाला आमची ब्यथा? परर्डत िािी खरी बिंदक
ू , मिंदी काय आमच्या
धिंद्यात िसते? आशण तुमच्या सारख्या शििकाकडे येतािा किाला िर्ीय खरी बिंदक
ू ?"
तो ‘मी’ च्या घरी आला तेव्िाच कळत िोते मिंदी दकती असेल िािीतर एका शििकलेखकाकडे काय असणार असे डबोलिं? िणभर तो च्या एका उघड्या डोळयात पाणी
तरळल्यासारखे ‘मी’ ला र्ाटले.
"मला सािंग. तू िा एक डोळा असा झाकू ि का ठे र्तोस?"
"खरे सािंगू? मला कािी र्र्ाांपूर्ी र्ाचायची आर्ड िोती फार. ददर्ाळी अिंकातल्या
शचत्रािंत चोरािंचा युशिफॉमव िाच असतो. म्िणूि मी आमच्या किं पिीत िाच युशिफॉमव
ठे र्लाय. "
"किं पिी?"
"येस. चोरी आशण शिरजोरी प्रायव्िेट शलशमटेड, मी प्रोप्रायटर. "
"िे खूपच इिंटरे लस्टिंग आिे रे . "
"अिो माझे र्शडल लिािपणी पेरू चोरतािा पकडले गेले. त्यािंिी असा धसका घेतला
की परत चोरीच्या र्ाटेस गेले िािीत. मी त्यातूि धडा घेतला. चािंगलाच शिकलो मी
त्याििंतर. "
"काय शिकलास? बिंदक
ु ीऎर्जी िळी तर घेऊि दफरत असतोस. आशण शिकलास
दकतर्ीपयांत?"

"दकतर्ी पेिा काय शिकलो िेच मित्त्र्ाचे. शििणािे काय िोतिंय िो. मी शिकलो
एर्ढेच की चोरी करणे र्ाईट पण पकडले गेलो तरच. मी आमच्या किं पिीत ट्रेलििंग देतो.
आजर्र पोशलसस्टेिि पाशिले िािी. सतरा र्र्ाांचा रे कॉडव आिे माझा. "
"सतरा र्र्व?"
"मग काय ! कॉलेज सािंभाळू ि मी िर्ीि तिंत्रे शिकलो. BA शर्थ मराठी आिे मी. "
BA ! ते िी मराठीतूि. म्िणजे त्याला किा र्गैरे समजले असार्े.
"मग तू भीत शबत िािीस?"
"भीती कसली? पण किं टाळा येतो कधी कधी. "
"किं टाळा?"
"अिो लोक काय घरी पैसा अडका शि दाशगिे ठे र्तात काय? टाकतात लॉकरमध्ये. मग
िे घर फोडा काय, िोधा काय, मेिित र्ाया जाते िा. मेिित दकती? रात्रीची
जागरणिं, पायपार्रूि जाणिं येणिं, कु लूप तोडणे आशण िे सारिं पोशलसािंपासूि सार्धशगरी
बाळगत. कधी र्ाटतिं ररटायर िोऊि घरी बसार्िं!"
"खरिं य बाबा!"
‘मी’ ला एखाद्या गोष्टीच्या लेखिासाठी धुिंडाळलेली पुस्तके शि त्यातूि कािीच ि
शमळाल्यास िोणारी शिरािा आठर्ली.
तेर्ढ्यात तो उठू ि उभा राशिला.
"बिंदक
ू िािी म्िणूि मला असा तसा समजू िका लेखक रार्. मी एकटाच भारी आिे. "
"बस रे ! तुझी मेिित अिी र्ाया जाणार िािी पण खरिं सािंगू तुझा गृिपाठ चुकला.
माझ्याकडे कािी िािी तर लॉकरात काय ठे र्ू? तू िोध शि शमळाले तर दफफटी दफफटी
र्ाटू ि घेऊया. "
"काय चेष्टा करताय माझी?"
"अरे , तू BA आिेस िा, तुला ठाऊक असणार दिा शििकािंची. "
"ते िी खरिं च. पण माझा ददर्स असा भाकड जाऊ देऊ? चल काढ तो मोबाईल शि
घड्याळ. "
"घे बाबा !"
‘मी’ त्या दोन्विी गोष्टी काढत बोलला.

त्या गोष्टी िातात घेऊि पािात तो म्िणाला,
"दुसरे कािी िािी? एर्ढे जुिे पुराणे घड्याळ शि िा सडेला मोबाईल. चल काढ पैसे
िािीतर तू आिेस शि मी आिे. "
"िािंत िळीधारी िर्चर्वलका िािंत. जे िािीच घरात ते मी कोठू ि पैदा करू? तू तुला िर्े
ते कर. "
त्याचा धीर सुटत चालला असार्ा.
"तुम्िी एर्ढे लेखक आशण असे कसे?"
"अरे लेखक आशण तो िी मराठी म्िणूिच असा. "
"ठीक आिे, आजचा ददर्स माझा ऑफ समजतो, थोडा र्ेळ बसतो शि मग शिघतो. "
"Thats like a good thief, बस. "
"एर्ढी सारी पुस्तके ! बाप रे ! इिं शग्लि पण !"
"इिं शग्लि, ती अिीच. "
"अिीच म्िणजे? दकती झाली पुस्तके तुमची?"
"१५, आता िे सोळार्े. िी इिं ग्रजी रे फरन्वस ला. "
"कथा लेखिाला कसला आलाय रे फरन्वस?"
त्याच्यातला BA मराठी जागा झाला असार्ा.
"काय आिे कािी अडले, सुचले िािीतर. थोडी ललिंक ककिं र्ा क्ल्यू घ्यायचा. तुला म्िणूि
सािंगतो, कधी कधी अख्खी गोष्ट देखील शमळू ि जाते. "
"चला, शिघतो. माझी जागा चुकलीच. "
"शिराि िोऊ िकोस बाबा. "
"िािी तसे िािी. मला सािंगा एक न्विार्ी दुसऱ्या न्विाव्याकडू ि पैसे घेतो का?"
"िािी, पण याचा सिंबध
िं ?"
"ककिं र्ा एक डॉक्टर दुसऱ्याचा इलाज करतािा पैसे घेतो का?"
"िसेल, पण याचा काय सिंबिंध?"
"आिे सिंबिंध आिेच. "
"मी िर्चर्वलक"

"िुसता िािी चीफ िर्चर्वलक!"
"तुम्िी पण िर्चर्वलक"
"मी?"
"िे इिं शग्लि इिंटू मराठी? िे र्ाड. मय चौयव िािी का? BA मराठी आिे मी, एर्ढे मला
कळते. मग आपला उसूल आिे, चोराच्या घरी चोरी िािी करत. बाय, मी शिघतो. "
तो सुळकि शिघाला शि शखडकीच राजरस्ता असल्यासारखा पायपार्रूि बािेर पडला.
‘मी’ पािातच राशिला शि थोडा अिंतमुवख िी झाला.

८ दुराचाराच्या ताईताची गोष्ट
कु णीतरी मागे घोर्र्ाक्य ददले, ’मेरा भारत मिाि. ’
त्यार्र कोणा श्रीमाि सत्यर्ादीिे समािंतर घोर्र्ाक्य बिर्ले,
’सौ में से िब्बे बेईमाि दफरभी मेरा भारत मिाि’
आमची त्यामुळे फारच पिंचाइत िोतेय. आम्िी बाकीच्या बच्याकु च्या १० टक्क्यािंतले
अल्पसिंख्यािंक. िे असे मायिॉररटीत आम्िाला ढकलायचे काम आमच्या िाळे िे के ले.
आमची िाळा म्िणजे आदिवर्ादी शििकािंिी चालर्लेली आदिव िाळा िोती. आमच्या
तेव्िाच्या शििकािंिा जणू सद्गुणी मुलािंचा कारखािाच उभारायचा असार्ा. त्यात
आम्िी र्ेगर्ेगळे सद्गुण अिंगी बाणर्ार्े म्िणूि प्रयत् के ले जायचे. त्या िकळत्या र्यात
शििक सािंगतील तेच खरॆ र्ाटायचे. त्यातूि आम्िी प्रामाशणकता, सचोटी,
सत्यर्चिीपणा शि र्क्तिीरपणा असे आजचे कालबाह्य गुण उचलले. ते पण कणावच्या
कर्च कुिं डलािंसारखे आम्िािंला शचकटू ि बसले. त्या बाळकडू ची कडू फळे आम्िी आजिी
भोगतो आिोत. लिािपणीचे सिंस्कार सिजी पुसि
ू टाकले जाऊ िकत िािीत िेच खरे .
प्रामाशणकपणाची आम्िािंला अिी कािी सर्य लागली की सरकारी िोकरीत राहूििी
आम्िी कोरडे ते कोरडेच आिोत. लििंमत िी अिी िािीिी झाली आिे की कोणाकडे एक
पैसा पण र्रचे मागायला जीभ रे टत िािी, आमच्या बरोबरीचे लोक पिा कु ठे शिघूि
गेले. त्यािंच्याकडे एक िव्िे तर दोि दोि गाड्या आल्या, दोि तीि घरे आली, बिंगला
आला. सारा कािी आििंदी आििंद. िािीतर आम्िी, साठी जर्ळ आली तरीिी अजूि र्ि
बीएचके च्या घरचे कजावचे िप्ते फे डतो आिोत आशण सेकिंड िॅंड स्कू टरर्र ये जा करतो
आिोत. िे सर्व पाशिले की र्ाटते की काय भार् पडली ती िाळा शि शिकर्णूक? त्या
िव्र्द टक्क्यािंतील दिा टक्के पकडले जातात आशण त्यातील दिा टक्क्यािंिा कािी शििा
िोते. ती भोगूि झाली की िे सिंपत्ती उपभोगायला परत तयार. आम्िाला िाळे िे

प्रर्ािाबरोबर पोिायचे शिकर्लेच िािी प्रर्ािाशर्रूद्ध पोिणे म्िणजे ट्रॅदफकमध्ये
गाडी उलट्या ददिेिे चालर्णे, अपघात िोणारच. िे सर्व घडले त्या िाळे मुळे. आम्िी
मग आमच्या िाळे ला आशण जया कमिशिबािे आम्िाला त्या िाळे त जार्े लागले त्या
िशिबाला बोल लार्त बसतो. दुसरिं काय आपल्या िातात आिे? एर्ढेच िािी.. िाळे िे
आमची किी पिंचाईत करूि ठे र्लीय याचे उदािरण देतो एकच.. आमच्या िाळे त
आम्िाला र्ेळेचे मित्त्र् शिकर्ले गेल.े र्क्तिीरपणा िा मोठाच गुण असल्याचे शिकर्ले
गेले. र्ेळ र्ाया घालर्ू िये म्िणे. आम्िी र्ेळेचा पुरेपूर उपयोग करतो तर ऑदफसात
सािेब आमच्यार्रच सारी कामे ढकलतो. आशण परत बाकीचे दकती unreliable
आिेत यार्र लेक्चर आम्िीच ऎकतो. कु णी र्ेळ ददली की आम्िी ती पाळल्याशिर्ाय
रािात िािी, तिी र्ाईट म्िणा सर्यच लागली आिे. मध्ये आम्िाला एका समारिं भाचे
शिमिंत्रण आले. आयोजक आमच्या ओळखीचे. तीि तीिदा फोि के ला आशण म्िणाले
'िक्की या बरे , ठीक सात र्ाजता' त्यासाठी आम्िी दोि तासाचे स्पेिल कन्वसेिि काढले
धार्त पळत ६. ५९ ला पोिोचलो तर शतथे आयोजकािंपैकीच कोणी िव्िते तर
बाकीच्यािंची बातच िको. थािंबलो. पार्णे आठाला कोणीतरी आयोजकापैकी एकजण
आला. म्िणाला, 'िोईल सुरू साडे आठपयांत. ' किं टाळलो आशण शिघूि आलो. दुसर्या
ददर्िी त्या माझ्या आयोजक शमत्राचा फोि आला. "कािो आला िािीत?"
मी काय झाले ते सािंशगतले. त्यार्र ते म्िणाले, "अिो सात र्ाजता म्िणजे
साडेआठिर्ाला सुरू िोतो, इिं शडयि स्टॅंडडव टाइम माशित िव्िे का तुम्िाला. "
‘अगदी बार्ळटच आिात’ िे िेर्टचे र्ाक्य ि बोलतािी समजत िोते. या
र्क्तिीरपणापायी बार्ळटपणाचा शिक्का लार्ूि घेतला.
ते जुिे ददर्स िोते शर्श्वासाचे. लोकािंचा िाळे र्र, शििकािंर्र शर्श्वास िोता. लोकािंचा
तसा सगळयािंर्रच शर्श्वास असायचा. इकडे िाळे त प्रामाशणकता, सचोटी, सौजन्वय,
र्क्तिीरपणा, चािंगल्या सिंगतीत रािार्े, व्यसिािंपासूि दूर रािार्े असे कािीकािी
शिकर्ले जायचे आशण घरचे पण िाळे त मुलािंचे व्यर्शस्थत शििण िोतेयिा म्िणूि
गाफील रािायचे. घरी परत ‘सदा सर्वदा योग तुझा घडार्ा' शि बाकी स्त्रोत्रे म्िणायची
आशण रामायण मिाभारतातल्या गोष्टी ऎकायच्या, तेव्िाच्या शसिेमात िीरो िेिमीच
पोशलस असायचा अशण कधी चोर िीरो असलाच तरी दयाळू असायचा. आशण कािी

झालिं तरी अिंती शर्जय पोशलसािंचा व्िायचा. चोराला पण पश्चात्ताप व्िायचा.
सगळीकडे सदाचारणाचे कसे पीकच आले असायचे. आमच्यात पण सदाचार असाच
कॉंग्रेसगर्तासारखा फोफार्ला िोता. त्यात तो कधी outdated झाला याकडे
कोणाचेच लि राशिले िािी.
या सद्गुणािंपायी आमची खरी पिंचाईत िोते ती िर्र्र्वददिी. लोकािंिा किा छाि छाि
र्ाईट सर्यी असतात. कािी चिाचे कपच्या कप घिाखाली घालतात तर कािी पाि
तिंबाखूच्या लपिंका टाकतात. कािींिा उिीरा उठायची सर्य असते. कािी धुम्रर्लयात
काळ व्यतीत करतात आशण कािी एकच प्यालाचे अिेक प्याले ररचर्तात. आम्िी
सकाळी रोज लर्कर उठतो, चिा कािी जास्त शपत िािी, आशण बाकीच्या र्ाईट
सर्यींपासूि तर दिा िात दूर. आता िर् र्र्वददिी सोडायचे तर काय सोडायचे?
इतरािंचे बरे असते त्याच त्याच सर्यी िर्र्र्वददिी परत परत सोडता येतात पण आम्िी
अल्लाघरची गायच जणू!
िे सर्व उफाळू ि यायला शिशमत्त झाले ते आमच्यापेिा जयुशियर मिोिर लोखिंडल
े ा
प्रमोिि शमळण्याचे. आशण या सदाचाराचा आम्िाला फार त्रास िोऊ लागला.
ददर्सरात्र आम्िी बाकीच्यािंसारखे स्माटव झालो अिी स्र्प्ने आम्िी पाहू लागलो. या
सदाचाराच्या शर्ळख्यातूि बािेर पडू ि मुख्य प्रर्ािात यायची र्ारिं र्ार इच्छा िोऊ
लागली. भलभलत्या सर्यींचे र्य उलटले तरी दकमाि ररटायर व्िायच्या उरलेल्या
एका र्र्ावत आर्चथवक उत्कर्व साधूि घ्यार्ा असे र्ाटू लागले. पण सिंस्कार तसे करू देत
िव्िते. दादरच्या पुलार्रील फे रीर्ाल्यािंिी पोशलसािंची गाडी पािताच िािीसे व्िार्े
आशण ती जाताच परत अर्तीणव व्िार्े तसे िे शर्चार थैमाि घालू लागले.
आम्िी मग मिािी कािी ठरर्ूि मिोिर लोखिंडच्े या बिंगल्यार्र गेलो. मिोिर
आमच्याहूि सिा र्र्ाविी लिाि पण ९० टक्क्यािंपैकी, ९० टक्क्यािंिा आपल्याकडे
आरिण असते त्यामुळे भरभर र्र चढत आमचा सीशियर झालेला. आम्िी आमची
समस्या कथि के ली. तसा मिोिर िसला. म्िणाला, "better late than never,
अजूि एक र्र्व बाकी आिे बघा जमेल तेव्िढे. "

आम्िाला ‘तेच’ जमत िािी असे सािंशगतल्यार्र तो शर्चारात पडला आशण थोड्या
र्ेळािे म्िणाला, "सापडला उपाय. अिो आपण त्या जाशिराती पाितो िा, समस्याओं
से परे साि िमारे पास िै समाधाि. त्या बाबा मिमद ििा बिंगाली कडे जाऊया. "
आम्िी घाबरलो. आमच्या छातीत सिाचे काळीज फीट झालेले आिे. बिंगाली बाबा
जादूटोण्यािे आमचे कबूतर िािीतर कोंबडा बिर्ेल अिी आम्िाला भीती र्ाटली.
मिोिर मागेच लागला. आपल्या शबरादरीत अजूि कोणी येतोय म्िणूि एक्सायटेड
असार्ा. त्यािेच बाबाची अपॉइिं टमेंट घेतली.
आम्िी शिघालो तर शिचा सद्गददत िोत शिरोप घेतला. कािी बरे र्ाईट झाले तर
आमच्या इन्वस्पेक्टर शमत्राला फोि कर म्िणूि ििंबर देऊि ठे र्ला. आम्िाला एखाद्या
ऎशतिाशसक कॅ रॅ क्टरचा भास िोत िोता. युद्धार्रच शिघालेत जणू.
कु ठल्यातरी गल्लीत बाबाचे दुकाि िोते. आम्िी घाबरूि बािेरच बसलो. लोखिंडे धीट.
आत गेला. आतूि बाबाचे मधूि मधूि िसणे ऎकू येत िोते. त्यािे पण अिी के स कधी
पाशिली ककिं र्ा ऎकली िसार्ी. थोड्या र्ेळात तो बािेर आला.
त्याच्या िातात एक ताईत िोता. तो आम्िाला देत म्िणाला, "िा दुराचार का तार्ीज
आिे, ३ घिंटोंमे िमखास यि. "
िमखास िब्द बाबाचा िसार्ा.
मी गळयात घालण्याआधी म्िटले, "मिोिर, पण बाबाचे पैसे?"
मिोिर म्िणाला, "मी ददले. आता िीट र्ागा, कमाई करा शि मग माझे पैसे परत करा.
त्यात मात्र बेईमािी िको. "
गळयात तो ताईत घालूि घरी आलो. आम्िी िातीपायी धड आशण मिुष्यरूपात परत
आलो ते पाहूि िी पण शिधावस्त झाली.
दुसर्या ददर्िी सकाळी ऑदफसात जाऊि पशिले टेबल बदलूि घेतले. बहसिंख्य
र्ापरतात तसे पुढे फलॅप असलेले ब्राईब टेबल आणर्ले. त्याच्या फलॅप मधूि टाकलेले
पैसे डायरे क्ट आपल्या लॉकरात पडतात.
समोर पाटी बसलेली. आजपयांत आमचा लौदकक र्ेगळा िोता. पण त्या टेबलाकडे
पािात समिंजसपणा दाखर्त त्यािंिीच शर्चारले, "दकती?"
आम्िी ताईतार्र िात ठे र्त म्िणालो, "पन्नास!"

"पिंचर्ीसचा रे ट आिे, सािेब" म्िणत माझ्यासारख्या िर्शिक्याच्या टेबलातूि पिंचर्ीस
िजाराच्या िोटा सरकर्ल्या. त्यािंचे पेपर सिी करूि त्यािंच्या िातात ददले. पाटी
समाधािािे परत गेली. पैसे देऊििी एर्ढ्या पटकि त्यािंचे काम कधी झाले िसार्े.
िी आमची शबिकष्टाची पशिली कमाई ! र्याच्या एकोणसाठाव्या र्र्ी. ’एर्ढी र्र्व
र्ाया घालर्लीत थू तुझ्या शजिगािीर्र’ असे आम्िी स्र्त:िीच म्िटले. ददर्स भरात
अजूििी कािी िोटा जमल्या. ती थप्पी शखिात घालूि बािेर पडलो. ताईत चािंगलाच
पॉर्रफु ल िोता. ददर्सभरात आम्िी आमच्या प्यूििीिी अशजबात सौजन्वयािे र्ागलो
िािी, फोिर्र शबिधास्त थापा पण ठोकल्या, ददर्स भरात चािंगला १०-१५ कप चिा
पण झाला. एका िातािी थप्पी आशण दुसर्यािे ताईत सािंभाळत घरी आलो तर
आम्िाला खूपच उिीर झाला िोता. आमच्या र्क्तिीरपणाचा असा अिंत झाल्याचे
पाहूि आम्िी खूि झालो. िी म्िणाली, "अिो सामाि आणायचे, फी भरायचीय
मुलािंची" आशण काय काय.
शतच्या िातात ५००च्या ४-५ िोटा कोंबत म्िटले, "जार् मजे करो. "
िी बघतच राशिली. पै-पै चा शििेब करणारे आम्िी आमूलाग्र बदललो. मग बिंगला
आला, गाडी आली. ती गाडी एके ददर्िी बािेर काढली आशण भरधार् चालर्त िोतो
तिी जोरात कोठे तरी ठोकली. दचकू ि आम्िाला जाग आली. आम्िी खाटेर्र. िे
िॉशस्पटल आिे की काय असे र्ाटले.
लोखिंडाची खाट आशण र्र खडखडणारा पिंखा. िे सारे स्र्प्नच िोते तर. मी दचकू ि
उठलेला पाहूि िी म्िणाली, "काय झाले िो?"
म्िणजे िे िक्कीच स्र्प्न िोते. "कािी िािी. झोप तू" मी शतला म्िणालो.
सकाळी शिला स्र्प्नाबद्दल सािंशगतले. लोखिंडल
े ा आमच्या आधी प्रमोिि कसे शमळाले ते
सािंशगतले. म्िटले अजूि आम्िी कजवच फे डतोय आशण लोखिंड्या बिंगल्यात राितोय शि
गाड्या उडर्तोय.

आधी तर िी कािीच बोलली िािी. ििंतर म्िणाली, "काय त्याचे कौतुक सािंगताय,
िुकताच डायशबटीस आशण िाटव अटॅक शि अॅडशमट झालेला. बायपास पण झाली या
र्यात. "
"अगिं पण कमीतकमी बायपासचे पैसे भरायची तर ऎपत आिे िा त्याची. "
लोखिंडच
े े प्रमोिि आमच्या शजव्िारी लागल्याचे शिच्या लिात आले असार्े.
ती म्िणाली, "ठीक आिे. जा तुम्िी सोिे सोडू ि त्या लोखिंडाच्यामागे. मुले आिेतच. ती
पण तुमच्या पार्लार्र पार्ले टाकतीलच त्या लोखिंडच्ॆ या मुलािंसारखी. तुम्िी बसा ते
पैसे मोजत. मी चालले मािेरी मुलािंिा घेऊि. "
लोखिंडच
े ी मुले ददर्टी ह्या िब्दािेच र्णवि करार्ी अिी िोती.
िी खरी हिार आिे. कु ठल्या िाळे त जायची शर्चारले पाशिजे. आमच्या इतक्या
र्र्ावच्या सिंस्कारािंिा फे ल जातािा पाहूि िी बरोबर जागी झाली.
आज रात्री आम्िाला खूप ददर्सािंिी खरी िािंत झोप आली. शिचा अशभमाि पण
र्ाटला. लििंदी शसिेमा असता तर याच र्ेळी लोखिंडल
े ा पोशलस अटक करतायत असे
दाखर्ले गेले असते. आजच्या स्र्प्नात कोणीतरी देर् आला, कोणीतरी का, तर त्याला
गणपतीची सोंड िोती पण गळयात साप आशण पाठी दत्तासारखी गाय.
आम्िाला म्िणाला, "आम्िी दुशिया बिशर्ली तेव्िा बिर्ायचे िोते ते सारे च प्रामाशणक
मिुष्य, पण िा प्राणीच असा शबलिंदर की तो प्रत्यि आम्िालािी फसर्तोय अजूि. पण
अजूि िी कािी आिेत भले मिुष्य प्राणी या पृर्थर्ीतलार्र. म्िणूि तर िे जग रटकू ि
आिे. त्यािंची सिंख्या कमी पण त्यािंच्या ताकदीपुढे बाकीच्यािंचे कािी चालत िािी. तेव्िा
तुमचे तुम्िी ठरर्ा. "
ठरर्ायचे काय िोते?
शििे तर आधीच आमचे डोळे उघडले िोते.

९ तीि मडकी

( तीि मडकी िार्ाची सािे गुरूजींची गोड गोष्टीत एक गोष्ट आिे. त्यात एका गरीब
ब्राह्मणाला ििंकर भगर्ाि जादूचे एक मडके देतात. त्यातूि तो श्रीमिंत बित जातो. पण
ते मडके मुलािंच्या िातूि फु टते. ििंकर भगर्ाि दुसरे मडके देतात ते चोरीला जाते. तर
शतसर्या मडक्यातूि रािस बािेर पडू ि ते रािस त्याला त्याचे चोरी गेलल
े े मडके परत
शमळर्ूि देतात. काळ बदलला. गरीबापेिा श्रीमिंतच जास्त कु रकु र करायला लागला.
जास्तच दु:खी व्िायला लागला. त्याचीिी इच्छापूती भगर्ाि करतीलच िा? )
भरतपूर िार्ाच्या एका राजयात एक गरीब शबचारा श्रीमिंत माणूस राित िोता.
रमणलाल त्याचे िार्. त्याच्याकडे स्र्त:च्या २ गाड्या िोत्या, रिायला बिंगला िोता
अगदी शस्र्लमिंगपूल सशित, बायको शि दोि मुलिं िोती. खाऊि शपऊि सुखी असला तरी
रमणलालला कािीतरी सतत जाचत िोते. त्याच्याकडे २ गाड्या असल्या तरी त्यातील
एकिी मर्चसवडीस ककिं र्ा बी. एम. डब्लू. िव्िती. पैसा अडका असला तरी त्याला स्र्त:चे
िेशलकॉप्टर घ्यायला परर्डत िव्िते. त्याचे कािी प्रशतस्पधी लाल ददव्यािंच्या सरकारी
गाडीतूि जातािा पाहूि त्याचे हृदय कळर्ळत असे. आपल्या दु:खािे तो बेजार झाला
िोता. सतत एकच ध्यास.. तो म्िणजे कािी करूि िे सर्व शमळर्ायचेच. पण मागव
कािी ददसेिा. करार्े तर काय करार्े?
अशत शिराि िोऊि एके ददर्िी सकाळी तो मिंत्रालयाच्या बािेरील झाडीत गुडघ्यात
माि घालूि रडत बसला. िेिमीप्रमाणे ििंकर पार्वती आकािातूि चाललेले
मॉर्िांगर्ॉकला! पार्वतीच्या िजरे स तो पडला. शतचे हृदय कळर्ळले. ती ििंकर
भगर्ािािंस म्िणाली, "भगर्िऽ, िा कॊण दु:खी माणूस आिे ते पाहूि येऊ. सकाळ
सकाळी अिी उदास माणसे पाशिली की मला कसेसेच िोते. "

ििंकर भगर्ाि म्िणाले, "बरिं उमे, पाहू या तर"
पार्वती िे शतचे कागदोपत्री िार् असले तरी ििंकर भगर्ाि घरी शतला उमा अिीच
िाक मारतात!
दोघे येऊि रमणलालच्या पुढे उभे ठाकले.
’काय बरे िर्े आिे तुला र्त्सा? का तू इतका शिराि ददसतोस?’
समोर प्रत्यि ििंकर पार्वतीला पाहूि रमणलाल चक्रार्ला.
"ििंकर भगर्ाि आपण स्र्त:?" र्ाकू ि दिंडर्त घालत रमणलाल म्िणाला.
मग स्र्त:ला सार्रूि त्यािे आपले दु:ख कथि के ले.
ििंकर भगर्ािािंिी कु ठलासा मिंत्र म्िटला. आशण एक मडके त्याच्या िातात ददले.
म्िणाले, "र्त्सा तुझे कल्याण असो. "
रमणलाल आ र्ासूि पाित असेपयांत ििंकर पार्वती अिंतधावि पार्ले.
मडके आशण प्रत्यि ििंकरािे ददलेल!े काय असार्े? आशण असले साधे मडके आपल्या
बिंगल्याच्या डेकॉरला िोभेल का असा शर्चार करीत रमणलाल घरात शिरला. िातात
ते लाल मडके ! ते पािाताच त्याची बायको ककिं चाळली,
"िीऽ िे कसले मडके . काय डोके शबके दफरले की काय िो? मी िािी िी घाण ठे ऊ
द्यायची माझ्या घरात. " ती दम भरत म्िणाली.
मुलिं पण चक्रार्ली, िे काय बाबािंचे िर्े खूळ?
"पाहू, पाहू" म्िणूि दोन्विी मुले ते मडके िातात घ्यायला भािंडू लागली.
"अरे , अरे , पडऽ पडऽ पडेल"
रमणलाल ओरडला. कािी झाले तरी प्रत्यि भगर्ािािंिी ददलेले मडके िोते ते.
चमत्कारी असणार ते!
आशण चमत्कार झालाच! त्याच्या त्या ’पड पड’ बरोबर त्याच्या समोर कोळिाच्या
खाणी उभ्या राशिल्या. रमणलाल हिार. त्याला ििंकर भगर्ािािंचा सिंकेत कळला.
आपले भाग्य आता ह्या कोळिाच्या खाणीत आिे िे त्याच्या लिात आले. कोळिाची
िािी ती तर पैिाचीच खाण िे समजूि रमणलाल खूि झाला. तरी 'श्िी! िी काय बाई
काळी काळी कामे करायची' म्िणूि बायकोिे िाके मुरडली. 'रिं गािे काळा असला तरी
तो पैसाच!' रमणलाल मिािी म्िणत कामाला लागला. कािी ददर्सािंतच रमणलालचा

उत्कर्व झाला. दारािी बी. एम. डब्लू. आली. एक मर्चसवशडस आली. आशण याच साठी
के ला िोता अट्टािास र्ाल्या िेशलकॉप्टरची ऑडवरिी त्यािे ददली
सगळीकडे आििंदीआििंद झाला. बायको पण खूि िोती. सारे सुखात चालू असतािाच
गडबड झाली. म्िणतात िा ’दैर् देते पण कमव िेते’ त्याप्रमाणे िर्िर्ीि खाणी काढता
काढता मुलािंच्या िातूि मडके खाली पडले शि फु टले.
आता रमणलालला मडके च िािी तर ििीबच फु टल्यासारखे र्ाटले.
त्या िेशलकॉप्टरची ऑडवर कॅ न्वसल करार्ी लागली. असल्या िामुष्कीिे रमणलाल
शिराि झाला. सािशजकच ते. आता करणार काय?
शर्चार करकरूि तो एके ददर्िी परत मिंत्रालयातील झाडीत गुढघ्यात डोके घालूि
रडत बसला. याच रठकाणी त्याला उत्कर्ावची दकल्ली शमळालेली! अजूििी कािी
शमळे ल. देर् दयाळू आिेच!
ििंकर पार्वती िेिमी मॉर्िांग र्ॉकला शिघत तसे आजिी शिघालेले. पार्वतीला दया
आली. ििंकर भगर्ािािंिी लि िसल्याचे दाखर्त पुढे जाण्याचा प्रयत् के ला. पण
पार्वतीचा िट्ट..
'"भगर्ि् ऽ, िा कोण दु:खी आत्मा आिे पाहूया तर खरे . "
ििंकर भगर्ाि म्िणाले, "अगिं उमे, आपली शर्ष्णू भगर्ािािंिी अपॉंईटमेंट आिे. उिीर
िोईल. "
पार्वती मात्र ि््च करत म्िणाली, "तुम्िी या. िािीतर मी कािी तुमच्या बरोबर
यायची िािी. "
स्त्री ि््च तो. परत एकदा ििंकर पार्वती रमणलाल पुढे उभे ठाकले. रमणलालिे रडत
रडत मडके आशण त्याबरोबरच ििीबिी फु टल्याची िदककत सािंशगतली.
पार्वतीला दया आल्यार्ाचूि किी राशिल? ती म्िणाली, "भगर्िऽ ते दुसरे मडके द्यार्े
या गरीब शबचार्यास. "
ििंकर भगर्ाि ि ऐकू ि कोणाला सािंगणार? मिंत्र म्िणूि आशण अजूि एक मडके
रमणलालच्या िाती देऊि ते अिंतधावि पार्ले.

रमणलाल खुिीिे घरी आला. यार्ेळी काय असेल? मडक्यासारखे मडके ते. पण
यार्ेळी बायको मडक्याला घाणेरडे िािी म्िणाली. मुलािंिी मडकिं िातात घेत म्िटले,
"बाबा यातूि काय शमळे ल?"
बायको म्िणाली, "यार्ेळी बहधा सोन्वयाची खाण असेल. "
असे म्िणूि मडके उपडे धरूि 'पड पड' म्िटले तरी पण घडले कािीच िािी.
बायको म्िणाली, "काय िो िीट बघूि िािी आणायचे का? शडफे क्टीव्ि र्ाटते"
रमणलालला र्ाटले, यार्ेळी फसर्ले की काय? तेिी प्रत्यि ििंकरभगर्ािािंिी?
पण िािी. तेर्ढ्यात त्याच्या दारार्रची बेल र्ाजली. लालददव्याची गाडी घेऊि
चक्रमाददत्य मिाराजािंचा दूत समोर उभा िोता! मिाराजािंिी रमणलालला उद्योग
आशण बािंधकाम मिंत्री बिर्ले. म्िणजे रस्ते बािंधणी आशण टोल गोळा करायचा !
कािी असो. रमणलालची बायको मिंत्रीण बाई बिली. लाल ददव्याची गाडी आली. मग
काय खरीच पैिािंची खाण िाती लागली! िेशलकॉप्टर दारी उडू आशण झुलू लागले.
रमणलालची आधीच गुणी असलेली दोन्विी मुले आणखी गुण उधळू लागली. अगदी
िाताबािेर जातेय प्रकरण पाहूि चक्रमाददत्यािंसारख्या कधीच मिंत्र्यािंिा िात ि
लार्णार्या मिाराजािंिा देखील त्याची दखल घ्यार्ी लागली. रमणलालचे मिंत्रीपद
गेले. म्िणजे त्याला तातडीिे काढू ि टाकार्े लागले.
रमणलाल र्ैतागला. र्ेडाशपसा झाला. परत परत मडके िलर्ूििी पाहू लागला. पण
िािी..
मिंत्रीपदार्ाचूि रमणलालची शस्थती दात िसलेल्या र्ाघासारखी झाली. पण र्ाघच
तो! तो काय गर्त खाणार? रमणलाल परत उदास झाला. घरी बसूि झुरू लागला.
पूर्ावश्रमीच्या मिंत्रीणबाई िैराश्यािे घेरल्या गेल्या. रमणलाल दीिर्ाणा घरात बसू
लागला. तर
एके ददर्िी ती म्िणाली, "िुसते िातार्र िात घेऊि काय बसलात ? जा जाऊि
मागच्या र्ेळेसारखे रडत बसा. बघा एखादे िर्े मडके शमळतिंय का ते. जा कामाला
लागा. "

रमणलालला िे सुचलेच िव्िते. अधाांशगिीच्या सुपीक मेंदब
ू द्दल त्याच्या मिात अपार
अशभमाि दाटू ि आला. परत शिर्पार्वती येतील? िव्यािे कृ पाप्रसाद देतील? जाऊि
बघण्यास िरकत तर िािीच. रमणलाल परत शतकडे झाडीत जाऊि रडत बसला.
िेिमी प्रमाणे मॉर्िांगर्ॉकच्या र्ेळी ििंकर पार्वतीस रमणलाल ददसलाच. पार्वतीला
र्ाटले, एर्ढे सगळे देऊििी िा का बरे रडत असार्ा?
पार्वती म्िणाली, "भगर्िऽ, तुमचे शतसरे मडके देऊया या शबचार्यास. "
ििंकर भगर्ाि म्िणाले, "उमे, यार्ेळी मला भरीस घालू िकोस बरिं . "
पण पार्वतीच्या िट्टापुढे भगर्ािािंचे काय चालणार ? परत जाऊि रमणलाल समोर
उभे रिार्ेच लागले!
रमणलाल सरार्ल्याप्रमाणे भगर्ािािंिा म्िणाला, "भगर्िऽ, आपण सर्वज्ञ आिात. पण
मागच्या र्ेळचे मडके शडफे क्टीर् िोते. त्यातूि मिंत्रीपद परत कािी शमळत िािी. "
"परत? म्िणजे?"
रमणलालला सर्व िदककत सािंगार्ीच लागली.
"मग आता काय िर्े र्त्सा तुला?"
"भगर्ाि, असे र्ाटते िा की माझे भले इतरािंिा बघर्त िािी. मला र्ाटते जयािंिी
जयािंिी चूक के ली त्यािंिा बदडू ि काढार्ॆ. "
"िे बघ, िे आता िेर्टचे मडके आिे. िे अभिंग आिे आशण तुझी साथ कधीच ि सोडेल
असे आिे. जो चुकेल त्याला शििा करणारे िे मडके आिे. िर्े असेल तर सािंग. "
रमणलालचे डोळे चमकले.
"भगर्िऽ, तुमच्या प्रसादास मी िािी कसे म्िणू?"
"तथास्तु! िे घे. "
असे म्िणूि ििंकर भगर्ािािंिी शतसरे मडके त्याच्या िाती ठे र्ले आशण अिंतधावि पार्ले.
रमणलाल अधीरतेिे घरी आला.
बायको आशण मुले र्ाटच पािात िोती. "अरे र्ा! शमळाले की शतसरे मडके !" उत्सािािे
ती बोलली, "बघा रे पोरािंिो काय आिे त्यात. परत ती लाल ददव्यािंची गाडी शमळाली
की सुटले बाई. ती गाडी गेल्यापासूि ते गेटर्रचे पिारे करी पण सलाम करे िासे झालेत.

आशण काल तर एके रठकाणी मला टोलिी भरार्ा लागला. काय ददर्स आले! आपणच
इतके ददर्स चालर्ायचो तो टोलिाका आता आपल्यालाच त्यार्र पैसे भरार्े लागत
आिेत. "
शजथे फु ले र्ेचली शतथे गोर्र्या र्ेचाव्या लागाव्या अिा तालात एक्स मिंत्रीण बाई
कु रकु रत बोलल्या.
मुलेिी उतार्ीळ झाली. मडके उलटे करूि ’पड पड’ म्िणू लागली. तसा एक रािस
बािेर पडला. त्याच्या िातात एक मोठी लाठी िोती.
"िक्कीच िा चुगलखोरािंिा अद्द्ल घडर्ायला आला असणार. चुकीच्या लोकािंिा अद्दल
घडर्ण्यासाठी मुद्दाम माशगतलेय मी ते मडके . " असे रमणलाल म्िणता म्िणता तो
रािस िातातील लाठीिे चौघािंिा बदडत सुटला.
"बाबा, िे काय. र्ाचर्ा र्ाचर्ा. "
मुले शजर्ाच्या आकािंतािे ओरडू लागली.
"अिो िे काय आणले तुम्िी? ह्याला आर्रा. " बायको ओरडली.
"अरे रािसा, िे काय चालू आिे? चुकूि भगर्ािािंिी िे मडके ददले आिे र्ाटते. शिर्
शिर् शिर् शिर्" मार खाता खाता रमणलाल म्िणाला. आशण ’शिर् शिर्’ असे
म्िणताच रािस परत मडक्यात जाऊि बसला. सगळयािंिी सुटके चा शि:श्वास टाकला.
बायको म्िणाली, "उद्याच जा आशण मडके बदलूि आणा. कािी तरी घोटाळा ददसतोय
िक्कीच. "
एर्ढे बोलूि िोतेय तोर्र परत रािस बािेर येऊि सर्ाांिा बदडत सुटला.
’शिर् शिर्’ जप करताच तो परत मडक्यात जाऊि बसला. दर शमशिटाशमशिटाला
रािस बािेर आशण शिर् िामाचा जप िोताच परत आत. असे चक्र चालू िोते.
रमणलाची बायको र्ैतागली. आधीच लालददव्यािंची गाडी गेल्यािे र्ेतागलेली ती
मूर्चतवमिंत करर्ाददिी बिली. रमणलालिी र्ैतागला. "बाबा, फोडतो िे मडके आम्िी!"
म्िणत पोरािे मडके आपटले खाली. पण मडक्याला कािीच ि झालेले पाहूि
रमणलालला आठर्ले, िे मडके अभिंग आिे आशण शिर्जींिी देतािा तसे सािंशगतलेच
िोते! कु ठू ि िे अमर आशण अभिंग मडके आणले असे िोऊि गेले रमणलालला.
कािी मशििे असेच गेले मध्ये.
आपल्या मडक्यािे काय झाले असेल अिी पार्वतीला उत्सुकता र्ाटत िोती.

ती म्िणाली, "भगर्िऽ, रमणलाल आता चािंगलाच सुधारला असेल िािी?"
ििंकर भगर्ाि िसत म्िणाले, "पािायचेय तुला उमे? चल दाखर्तो. "
असे म्िणूि दोघे अदृश्य रूपात पृर्थर्ीतलार्र आले.
रमणलालच्या बिंगल्यार्र 'स्र्ामी रमणाििंद मिाराज आश्रम' अिी मोठी पाटी िोती.
बािेर भक्तािंची भली मोठी रािंग. गदीच गदी. रमणलाल एका लसिंिासिार्र बसलेला.
बाजूला ते मडके सजर्ूि ठे र्लेल.े त्याच्या बाजूला एका सीडी प्लेयर र्र सतत 'शिर्
शिर्' जपाची रे कॉडव लार्लेली. रमणाििंद स्र्ामी आिीर्ावदासाठी फक्त िात दाखर्त
गप्प बसलेल.े मडक्यातूि रािस बािेर येतोय आशण शिर् िामाच्या जपाबरोबर आत
जातोय. भक्तगण तल्लीि िोऊि बघत आिेत. रमणलालची मुले गदीला आर्र घालत
आिेत. जाता जाता भक्तगण दशिणा टाकत आिेत. बािेर शिर्ललिंगाची जोरदार शर्क्री
िोतेय आशण ‘शिर् शिर्’ जपाच्या रे कॉडवस खपतािेत!
ििंकर भगर्ाि िसले आशण पार्वतीला म्िणाले, "चल उमे परत जाऊ. "
ते शिघूि गेले आशण रमणलालचा त्या अभिंग मडक्यातूि िोणारा उत्कर्विी अभिंगच
राशिला. आजिी भरतपुरात गेलात तर 'शिर् शिर्' मिंत्र म्िणत लोक चालतािा
ददसतात. रमणाििंद स्र्ामींिी देि ठे र्ला, त्याििंतर त्यािंच्या मुलािंिी िे भशक्तकायव सुरू
ठे र्ले. आज त्यािंची शतसरी शपढी या देर्कायावत आिे.
आशण ते अभिंग मडके ? ते िी अजूि शतथेच आिे त्या रमणाििंद आश्रमाच्या शर्स्तीणव
आशण पशर्त्र र्ास्तूत! िा ते रािस बदलले िा रमणाििंदािंच्या पुढच्या शपढ्या!

१० खड्डेपुराण
कािी गोष्टी उगीच बदिाम िोत असतात. रस्त्यार्रील खड्डे िे त्यातील एक! खरे तर
खड्डे आशण खाचखळगे िे भारतीय तत्र्ज्ञािातील जीर्ि जगतािा येणाऱ्या
अडथळयािंचे प्रतीक आिे. असे असतािा ते िािक बदिाम व्िार्ेत िा!
अथावत िे म्िणणे आमचे आिे. आमचे आमच्या घरी सुद्धा कोणी ऐकत िािी. तेव्िा
खड्डड्यािंर्रील आमचे मुलभूत आशण मुलगामी र्गैरे लचिंति कोण ऐकणार? म्िणजे
कोणीच िािी ऐकणार याबद्दल आम्िास तीळमात्रिी ििंका िािी! तरीदेखील िे आम्िी
आमच्या र्ाचकािंसमोर िे मािंडत आिोत. खड्डड्यािंिा िािक बदिामीस सामोरे जार्े
लागत आिे.. आपल्या सिंस्कृ तीतील दुस्तर भर्सागराचे प्रतीक असे िे खड्डे भ्रष्टाचाराचे
प्रतीक बिूि रािार्ेत िा! या सारखा दैर्दुर्चर्वलास िसेल.
पण 'शजसका कोई ििी उसका तो खुदा िै यारो' म्िणतात तसा या खड्डड्यािंिा
'खड्डड्यात जा' ि म्िणता आम्िी मदतीस धार्ूि आलो. आम्िी कोण? बाणेदारपणे
आम्िीिी शर्चारू िकतो.. म्िणूशि काय पुसिी.. पण िािी! दाताड र्ेंगाडु शि आम्िी
कोण िे सािंगणारच! कारण आम्िी मराठी भार्ेचे सुपुत्र आिोत आशण शतचे 'पािंग फे डू ि
शतला र्ैभर्ाच्या शिरी बसशर्णें'साठी 'साप्ताशिक अणकु चीदार' चालर्तो. खड्डे आशण
खळगे िे सदर आम्िी शियशमत चालर्त असतो. िे आमचे साप्ताशिक लोकशप्रय असले
तरी ते शमळणे दुमीळ आिे. त्यामुळे दकत्येकािंिी त्याचे िार् ऐकले िसेल. तर या
खड्डड्याधाररत लघु लघु लेख ककिं र्ा कथा आम्िी मागर्ल्या. बशिसे लार्ूि! पशिले
बिीस चक्क एक टायर स्कू टरसाठी! दुसरे बिीस एक टायर ट्यूब, शतसरे बिीस दोि
मशििे लल्लि आशण लल्लि टायरर्ाल्याकडे मोफत िर्ा आशण उत्तेजिाथव म्िणूि
त्याच्याकडेच एकदा फु कटात पिंक्चर ररपेर! असली बशिसे लार्ली की प्रर्ेशिकािंचा
ओघ लागला िुसता! कु ठल्यािी रस्त्यार्र जसे खड्डे असार्ेत तसा उदिंड प्रशतसाद

शमळाला. त्यातील प्रथम तीि आशण उत्तेजिाथव पाररतोशर्क प्राप्त एक असे चार लेख
येथे प्रशसद्ध करीत आिोत.
१.
जीर्ि एक खड्डा!
पशथक: मुशिर्र िा रस्ता सफलतेकडे जाईल का?
मुशिर्र: अर्श्य जाईल र्त्सा! सफलतेकडॆ जाणारा रस्ता खाच खळग्यातूि जातो आशण
पाशलके च्या कृ पेिे या रस्त्यात खूप सारे खड्डे आिेत.
पशथक: आपला आशिर्ावद असार्ा मुशिर्र. पण मिाराज, सफलता म्िणजे काय िे
मला सािंगाल काय?
मुशिर्र: र्त्सा तू अजूि लिाि आिेस, िादाि आिेस. तूतावस एर्ढेच समज की सफलता
म्िणजे या रस्त्यार्रूि दुसऱ्या टोकार्र एकिी िाड ि तोडता ककिं र्ा एकिी सािंधा
शखळशखळा ि िोता पोिोचणे
( जीर्ि जलाराम जार्ळे , डु बके र्ाडी )
२.
खड्डा : एक र्ृत्तािंत!
मध्यिंतरी मुिंबईत २५६ खड्डे असल्याचे पाशलके िे जािीर के ले आशण एकच खळबळ
माजली. एकतर खड्डे मोजणी करणे कमवकठीण. त्यात एकच खड्डा पुन्विा पुन्विा मोजला
गेला तर मुश्कील. मला तर र्ाटते पाशलके िे खड्डड्यािंिा पण िार्े द्यार्ीत. म्िणजे
मिात्मा गािंधी खड्डा, िेिरू खड्डा, इिं ददरा खड्डा, राजीर् खड्डा आशण ििंतर सोशिया,
राहूल, शप्रयािंका इ. अिा खड्डड्डय़ािंची लाईि लागॆल. यात कदाशचत परप्रािंशतयािंची िार्े
ददली जाण्याचा धोका आिे पण एकच खड्डा परत परत तरी मोजला जाणार िािी. ह्या
२५६ आकड्यामुळे पाशलके ला इमरजन्वसी शमटटिंग बोलर्ार्ी लागली. आयुक्तािंिी
सर्वप्रथम खड्डड्यािंच्या समस्येबद्ल शिर्ेदि के ले. त्यात शत्रसदस्यीय सशमतीिे सिंपूणव
अभ्यास के ल्यार्र काढलेला शिष्कर्व सादर के ला. ह्या अभ्यासािुसार िे खड्डे पार्साच्या
पाण्यामुळे पडले आिेत असे शसद्ध के ले गेले आिे. यार्र शर्रॊधी पि िेत्यािंिी सािंशगतले
की कािी रस्तािंर्र खड्डे पडले आिेत याची चौकिी िोण्यापेिा कािी रस्त्यािंर्र ते का

पडले िािीत याची सखॊल चौकिी व्िार्ी. एका सदस्यािे ठे केदाराला दकतीिी दिंड
झाला तरीिी त्यािे material मध्ये एर्ढी बचत के ली आिे की दिंड भरूि िी तो
फायद्यातच असेल अिी आकडेर्ारी सादर के ली. सभागृि िेत्यािंिी त्यार्र र्ेगळाच
मुद्दा मािंडला. त्यािंच्या म्िणण्यािुसार कािी गार्ािंत िी खड्डड्यािंची समस्याच िािी
कारण शतथे रस्तेच िािीत. तेव्िा खड्डे असणे िे प्रगतीचे लिण आिे असे ते म्िणाले.
त्याििंतर शर्रोधी पििेत्यािंिी अशधकच मुलभूत मुद्दा उपशस्थत के ला. त्यािंिी खड्डा या
िब्दाची कायदेिीर व्याख्या काय आिे याची पृच्छा के ली. पाच इिं च खोल असलेल्याला
खड्डा म्िणार्े की अधाव फू ट खोल असेल त्याला म्िणार्े यार्र र्ाद झाला. कािी
शिशित सदस्यािंिी खड्डड्यािंची लािंबी, रूिंदी आशण खोली यार्रूि त्याचे आकारमाि
गशणती पद्धतीिे काढण्याची सूचिा के ली. परिं तु खड्डड्याची कायदेिीर व्याख्या कोणीच
सािंगू ि िकल्यािे मुळात खड्डेच बेकायदेिीर असूि त्यािंची मोजणी देखील बेकायदेिीर
असल्याचा ठरार् झाला. आयुक्तािंिी िेर्टी यासाठी एक सशमती िेमण्याची घोर्णा
के ली. त्यातच आयुक्तािंचे पी. ए. घाईघाईत सभागृिात आले आशण त्यािंिी िा सिंदि
े
आयुक्तािंिा ददला की मुिंबईत दकत्येक रठकाणी दोि खड्डड्यािंची युती िोऊि एक आशण
कािी रठकाणी तीि-चार खड्डड्यािंची मिाआघाडी िॊऊि मिाखड्डे तयार खाले आिेत
त्यामुळे खड्डड्यािंची एकू ण सिंख्या खूपच कमी व्िायला मदत झाली आिे.
( गोलर्िंद गणाजी गायदुधे, गायर्ाडी )
३.
िेमेशच येतो..
िेमेशच येणाऱ्या पार्साळयाचे कौतुक कोणी बाळ करीत असतािाच रस्ते खड्डड्यािंिी
आक्रशमले जातात. मग र्ाचकािंच्या पत्रािंचा पाऊस पडायला लागतो. पेपरात रकािे
भरभरूि बातम्या आशण अग्रलेख यायला लागतात. टीव्िी र्ाले पण टीआरपी िुसार
खड्डड्डय़ािंचे closeups दाखर्ायला लागतात. कािी चॅिल्स र्र िे खड्डे आशण
चिंद्रार्रील खड्डे यार्र तुलिात्मक कायवक्रम िोऊ लागतात. एका चॅिेलिी तर
मॅरेथॉिच्या धतीर्र खड्डाथॉिची घोर्णा के ली. यात स्पधवकािंिा दोि दकमी
खड्डड्याखुड्डड्यातूि धार्ार्े लागणार िोते.
या सर्ावत गलबल्यात रस्ता आशण खड्डे यािंची प्रतीकात्मताच िरर्त चालली आिे असे
र्ाटते. भारतीय सिंस्कृ तीत प्रतीकािंचे मित्त्र् फार. दकत्येकदा तर सिंस्कृ तीपेिािी प्रतीके

जास्त मित्त्र्ाची. आता कार्ळा फािंदीर्र बसला िे साधे र्ाक्य घ्या. या र्ाक्याचे
आपापल्या र्कू बािुसार र्ेगर्ेगळे अथव काढता येतील.
मोठा र्कू ब : झाड िे अशखल शर्श्वाचे प्रतीक आिे. त्यार्र चा कार्ळा म्िणजे तुम्िी
आम्िी. कार्ळा उडाला तर झाडाचे कािीच शबघडत िािी, तद्वत एका माणसाच्या
असण्या िसण्यािे जग कािी बिंद पडत िािी.
मध्यम र्कू ब : झाड म्िणजे आत्मा आशण कार्ळा म्िणजे प्राण. कार्ळा उडाला तरी
झाड शतथेच रािते म्िणजे आत्मा अमर राितो.
िून्वय र्कू ब : कार्ळा िार्ाचा एक पिी एका झाडाच्या फािंदीर्र बसला आिे.
आपल्याला िर्ा तसा अथव आपण काढू िकतो. सुप्रशसद्ध डॉ. गजेन्वद्र कर्े यािंिा तर
ड्रायलव्ििंग लायसन्वस मध्ये कृ ष्णाच्या र्ासलेल्या ’आ’ मध्ये ब्रह्मािंड ददसार्े तसे
आयुष्याचे सार दडलेले ददसते. लायसन्वस म्िणजे आपला जन्वम. आता जीर्ि रूपी
रस्त्यार्र िीट गाडी िाका िािीतर अपघात ठरलेला र्गैरे र्गैरे. तर मुद्दा िा की रस्ता
आशण खड्डड्यािंचे पण तसेच आिे. जीर्िरूपी रस्त्यार्र अडचणीचे खाच खळगे
असायचेच. त्यात आपल्याला सािंभाळू ि चालार्े लागेल असा सिंदि
े िे खड्डे देत
असतात. कु ठे तरी खड्डेशर्रशित रस्ते बिर्ूि आपण आपला िा सािंस्कृ शतक र्ारसा
गमार्णार आिोत काय िा खरा प्रश्न आिे.
( गोळाराम तोळाराम तुळपुळे, कु रके र्ाडी बुद्रक
ू )
४.
शर्धीमिंडळातूि..
खड्डड्यािंच्या मुद्यार्र शर्चारशर्शिमय करण्यासाठी शर्धीमिंडळाची खास बैठक आज
बोलार्ण्यात आली. खड्डड्यािंमुळे र्ाििािंचा र्ेग कमी झाल्यािे अपघातािंची सिंख्या कमी
झाल्याची आकडेर्ारी पररर्िि मिंत्र्यािंिी सादर के ली. दकत्येक र्ािि चालक र्ाििे
बािेर काढायचे टाळत असल्यािे प्रदूर्णात घट झाल्याचे पयावर्रण मिंत्र्यािंिी सािंशगतले.
चचेला उत्तर देतािा गृिमिंत्री म्िणाले की ’खड्डड्यात जा’ सारखा बाणेदार र्ाक्प्रचार
देणाऱ्या खड्डड्यािंची िािक बदिामी िोत असूि मराठी भार्ेची िी गळचेपी सिि
के ली जाणार िािी. 'गार् शतथे रस्ता आशण रस्ता शतथे खड्डा’ िी योजिा पूणव
मिाराष्ट्रात अिंमलात आणण्याची घोर्णा त्यािंिी के ली.
( चु.िं रा. चामखीळर्ार, िागपूर )

(शर्जेत्यािंिी आपली बशिसे कायावलयातूि िुक्रर्ारी दुपारी २. २२ ते २. ३२ या
र्ेळात घेऊि जार्ीत. येतािा आपले आधार काडव आणणे आर्श्यक)
*****
साप्ताशिक अणकु चीदारची
सडेतोड आशण टोकदार भूशमका
खड्डे पुराणातील ह्या उद्बोधक गोष्टी. जया गार्ात रस्तेच िािीत त्यािंच्या जखमािंर्र
पेपरातील पािभर खड्डड्यािंच्या फोटोंतूि मीठ चोळू ि शखजर्णे कु ठल्या सिंस्कृ तीत बसते
ते र्ाचकािंिीच ठरर्ार्े!
सिंपादक

उपसिंिार..

११ तळे राखी तो पाणी (फक्त) चाखी?

कुिं पण िेत खाते म्िणणार्यािंची मला कीर् येत.े
तळे राखणारा पाणी चाखू िकतो तर कुिं पणािे काय घोडे मारलेय? तळे राखणारा
अख्खे तळे शपत िािी कारण त्याची तेव्िढी िमता िसते म्िणूि? त्यािे आपली ती
िमता ि र्ाढर्ता िुसत्या पाणी चाखण्यार्र समाधाि मािार्े याहूि दुसरा
दैर्दुर्चर्वलास कोणता? समोर गोडे पाणी असतािा ढीगभर... थेंबिी िािी म्िणार्े
अिीिी शस्थती िािी. तरी त्यािंचा िा कमवदररद्रीपणा? िेत खाणार्या कुिं पणािे तेर्ढी
आपली िमता र्ाढर्ण्यासाठी मेिित घेतली असते. श्रम करूि आपल्या आर्ाक्यात
र्ाढ करूि घेणे यासाठी तळे राखणार्यास कोणी अडर्ूि ठे र्लेय काय? थोडक्यात चूक
कुिं पणाची िािी. तळे राखणार्याच्या कमवदररद्रीपणाची आिे. यार्रच िे सिंपत िािी.
या पुढे जाऊि ते कल्पिादाररद्री पण असतात. सरकारी खात्यात कसे सगळे
र्ेगर्ेगळया मागाांिी खात असतात. िुसतेच ताटली घेऊि र्ाढा जेर्ण असे िािी
म्िणत. आपल्याला शमळणार्या पगारास जागूि खाण्यासाठी िर्िर्ीि मागाांच्या
कल्पिा ते लढर्तात. यातील कािीच तळे राखणार्यािंस जमू िये? िुसतेच चाखत
माखत तळे उष्टार्णारे िे राखणदार या उज्ज्र्ल परिं परे स एक कलिंक आिेत.
अथावत िे थोडे जास्तच कठोर िोतेय. म्िणजे शबचारे तसे चाखत माखत का िोईिा
पाणी चाखतात. आपले ब्रीद शि घेतलेला र्सा िािी टाकत. उतत िािीत, मातत
िािीत. कुिं पण एका दमात सिासारखी ताकद दाखर्त असेल पण तळे राखणारा
आपली ताकद िळू िळू का िोईिा कासर्ासारखी दाखर्तोच. सैशिकािंच्या पायाच्या

बोटाच्या िाडािंिा एक ‘माचव’ फ्रॅक्चर िोते म्िणे. म्िणजे प्रत्यि एकच घार् ि बसता
थोड्या थोड्या घार्ािंिी पायाचे िाड दुभिंगते. आपले तळे राखी या र्गावतले. कुिं पणर्ाले
एक घार् दोि तुकडे र्गावतले. एकू ण दोघािंचे मागव शभन्न असतील पण ध्येय एकच.
आशण ते गाठल्यार्ाचूि या ध्येयशिष्ठािंिा चैि िािी.
या सर्ावत सगळयात मागास ककिं र्ा काळीमा फासणारे ते स्र्यिंघोशर्त प्रामाशणक! िे
कािीच खात िािीत. कािी तर खाऊ देणार िािीत अिा गमजािी मारतात. आपल्या
सिंस्कृ तीचा िा शर्िेर्. सोडणे, त्याग, ि करणे यास प्रशतष्ठा अशधक ! जसे खाणार्यािंत
िाकािारी श्रेष्ठ कारण ते मािंसािार िािी करत तसे या प्रामाशणकािंचे झालेय. एक तर
यािंची सिंख्या काय? अल्पसिंख्यािंकािंची िी शमजास? कोणी म्िणेल तुझा पगार दकती..
बोलतो दकती ! तर या प्रामाशणकािंमुळे खरे तर ती र्ेगर्ेगळी ऍंटी करप्िि खाती
उघडार्ी लागलीत. शर्चार करूि सािंगा या दिा टक्के अल्पसिंख्यािंकािा िोधूि
काढण्यासाठी असा कािी ब्युरो काढला तर दकती सरकारी खचव र्ाचेल? ऍंटी करप्िि
र्र खचव दकती? त्याचा गर्गर्ा दकती? खाणारे दकती? पकडले जातात त्यातले दिा
टक्के. त्यातील दिा टक्क्यािंिा कािी शििा िोते. त्यासाठी त्या खात्यार्र खचव दकती?
याहूि सोपे म्िणजे आडमागावस राजमागव का म्िणू िये? असतील कािी प्रामाशणक
अल्पसिंख्यािंक, त्यािंचा भार इतरािंिी का सोसार्ा? थोडक्यात काय तर सगळयािंिा िी
कुिं पण द्वेर्ाची कार्ीळ झाली आिे. उगाच त्यािंच्या िार्े ििंख करकरूि कािठळया
बसर्णे िाच जणू एक छिंद! त्यात उगाच त्या दिा टक्के सुक्यािंबरोबर िव्र्द टक्के ओले
भरडले जातात.. याचे कोणी ठे र्णार का भाि?
या पुढे करप्िि ब्युरो स्थापि करा. कोणी खात िािी म्िटल्यार्र त्याची करा चौकिी.
मग बघा किी धाड धाड कामे िोतात. मागे एका द्रष्ट्यािे ( अशत शर्ियामुळे िे आम्िी
सािंगू इशच्छत िािी की तो द्र्ष्ष्टा म्िणजे आम्िीच ) म्िटलेय की भ्रष्टाचारास भ्रष्टाचार ि
म्िणणे िा तो सिंपर्ायचा रामबाण इलाज आिे. असे असतािा यार्र मायबाप सरकार
शर्चार करील काय?
असो. आम्िी आमचे कतवव्य पार पाडले. प्रामाशणकपणे !
आता चेंडू.. सरकारच्या कोटावत ! तोर्र तळे राखणारे िा दकल्ला िी लढर्तीलच !

