
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

 

 

डॉ. नितीि मोरे 

 

 

 

 

ई सानित्य प्रनतष्ठाि 



केल्यािे शीर्ाासि 

लेखक  :डॉ. नितीि मोरे 

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo.com 

या पुस्तकातील लखेिाचे सर्ा िक्क लखेकाकड ेसुरनित असूि पुस्तकाचे ककर्ा त्यातील 

अंशाचे पुिमुाद्रण र्ा िाट्य, नचत्रपट ककर्ा इतर रुपांतर करण्यासाठी लेखकाची लेखी 

परर्ािगी घेणे आर्श्यक आि.े  तसे ि केल्यास कायदशेीर कारर्ाई िोऊ शकते.  

 

प्रकाशक  :ई सानित्य प्रनतष्ठाि  

www. esahity. com 

esahity@gmail. com 

प्रकाशि : २१ ऑगस्ट २०१६ 

 

©esahity Pratishthan®2016 

नर्िामूल्य नर्तरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचूि झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डा करू शकता.   

• ि े ई पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककर्ा र्ाचिाव्यनतररक्त 

कोणतािी र्ापर करण्यापुर्ी ई -सानित्य प्रनतष्ठािची लेखी परर्ािगी 

घेणे आर्श्यक आि.े   

 

 

mailto:drnmore@yahoo.com


 

प्रस्तार्िा 

 

उपरोध मीच केला. . . .  
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अशी अपेिा आि.े   
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केल्याि ेशीर्ाासि 

 

लोकमान्यांिी ’सरकारचे डोके रठकाणार्र आि ेकाय?’ असा अग्रलेख नलनिला, 

त्यासाठी ते तुरंूगातिी गेल.े स्र्ातंत्रयािंतर दकत्यके सरकारे दशेात नि राज्यात आली, पण 

त्यांिा रटळकांबद्दल एर्ढा आदर की त्यांचा शब्द खोटा पडू िय ेअशीच काम ेसरकारामागूि 

सरकारे करत आिते. दकत्येक संपादक रटळकांिी पुरर्लेल े रेनडमडे शीर्ाक र्ापरूि 

अग्रलेखाचे कॉलम्स भरत आिते. आता मात्र या डोटयाच्या रठकाणार्र िसण्याची एर्ढी 

सर्य जिता जिादािास पडली आि ेकी एखाद्याचे डोके रठकाणार्र असणेिी ’आऊट ऑफ 

फॅशि’ समजल ेजाऊ लागल ेआि.े  

§ 

आमचे परम पूजिीय आनण सदा प्रात: स्मरणीय श्री गणूमिाराज म्िणतात, 

’प्राण्या, िेिमी शीर्ाासि कर. ’ 

§ 

’फ’ िा एक सामान्यानतसामान्य इसम म्िणार्ा इस दकस्मका आपला एक 

िागररक आि.े अशा रठकाणी एखाद्यास ’ि’ मािायची पद्धत असते पण आपण इथ ेत्याला 

’फ’ मािूि माफक सानिनत्यक बंडखोरी करायला िरकत िािी. तर गोि त्या फ ची आि.े फ 

आपला रिाट गाडग्यास जंुपलेला आम आदमी आि.े  

 

तो दररोज सकाळी उठला की घडाळयाचा अलामा बंद करतो. मग आपल्या 

डोटयार्रील चार्ी फुल्ल दफरर्तो. ती त्याला पूणा ददर्स पुरते. त्याचे डोके एकदम 

रठकाणार्र रािते. रात्रीपयांत चार्ी त्याला पुरते. ती संपली की मग तो झोपी जातो. दसुर् या 



ददर्शी परत िाच क्रम. आपल्याकड ेडोके दफरर्िू र्ागायला आपण कोणीतरी मोठी व्यक्ती 

ककर्ा सत्तेतील कॊणीतरी असार् ेलागते. फ कािी तसा िािी.  त्याला त्यामुळे डोके दफरर्ूि 

र्ागायची परर्ािगी िािी.  

दररोज सकाळी फ ची बायको फ ला ’ि ेका िािी केल’े ककर्ा ’ते का िािी केल’े 

म्िणूि नचडते. तो शांतपणे सर्ा ऎकूि घेतो. न्यािारी झाली की डबा बॅगेत ठेर्ूि फ 

ऑदफसला निघतो. रस्त्यात िीs गदी. धके्क खात फ स्टेशिर्र पोिोचतो. टे्रि कधी कधी 

र्ेळेर्र दखेील येते. त्या ददर्शी त्याला अनत आिंदाचे भरत े येते. कसाबसा  टे्रिमध्य े तो 

लटकतो. गदीत कोणाला तरी धक्का लागायचा ककर्ा पायार्र पाय पडायचाच. मग थोडी 

बाचाबाची. एरव्िी र्ेळेर्र आललेी नि शिाण्यासारखी आललेी टे्रि व्िीटी स्टेशि पासूि 

दोि नमनिटांर्र लग्नात मिगटी घड्याळ िर् ेम्िणूि रुसूि बसलले्या िर्र् यामुलासारखी िटूि 

बसत.े ऑदफसला लेट माका  लागायचा कािी चुकत िािी. लाल माका  लागला की सािबेाचे 

आमंत्रण यायचे. ते ररतसर ओरडूि, नचडूि झाल े की ददर्स खरा सुरू िोतो. ऑदफसात 

कामाचा ढीग पडललेा. फायलींच्या टे्रचा तराजू इि मध्य ेभरललेा नि आऊट मध्य ेएकदम 

खाली. मग माि मोडूि इि मधूि आऊट मध्य े फायली िलर्ण ॆ सुरू. मध्ये मध्य े सािबे 

आपल्या केनबिीत आपला ओरडा खाऊ घालतात, तो पचनर्त काम निपटायचे. सािबेांचे 

ओरडण ॆअंगर्ळणी पडल्यािे एखाद ददर्स तस ेझाले िािी तर दपुारचे जेर्ण गोड लागत 

िािी फ ला. साडपेाचची निघायची र्ेळ झाली की सािबेांिा कािीतरी िेमके काम आठर्ते. 

एकदा पाच सदोतीस चुकली की पुढच्या गाड्यांत बदलापुर पयांत पणूा उभ्यािे प्रर्ास करार्ा 

लागतो. उशीर िोतो तो र्ेगळाच. घरी पोिोचेपयांत बायकोिे कािीतरी आणायला सांनगतले 

िोते याचा नर्सर पडतो. या नर्सरभोळेपणापायी रीतसर बोलणी चिा बरोबर खाऊि 

झाली की परत फ ते सामाि आणार्यास तंगड्या तोडत बािरे पडतो. घरी येतो तर तर 

मुलांबद्दल शाळेतूि आलले्या तक्रारी त्याचे स्र्ागत करतात. शिाणी मलुं िेिमी इतरांच्याच 

घरी का जन्मतात ि ेफ ला कळत िािी. रात्रीचे जेर्ण झाले की त्यािे सकाळी ददलेली चार्ी 

संपते नि तो निद्राधीि िोतो. दसुर् या ददर्शी परत िचे.  

िचे आपल े प्राक्ति की काय म्िणतात ते असार् े अस े फ ला र्ाटत.े आधी फ 

त्याला िशीब असा साधा शब्द र्ापरायचा पण संस्कार की कोणता चॅिल पाहूि फ प्राक्ति 

शब्द र्ापरायचा. भारदस्त शब्द र्ापरल ेकी कस ेबरे र्ाटत.े  

§  



आज कािी र्ेगळेच घडले. फ िे चार्ी ददली स्र्त:ला पण ती उलटी दफरली 

असार्ी बहुधा. फ उठला तर िातार्र उभा रानिला. त्याचे डोके खाली नि पाय र्र. फ ला 

सगळे   उलटे ददसायला लागल.े आपल्या िातार्र आपण इतके पटापट चालू शकतो याचे फ 

ला आश्चया र्ाटल.े   

फ उलटा उभा रानिललेा पाहूि फ ची बायको चक्रार्ली. ती िेिमी प्रमाण े

रागारू्िच बोलली. पण खाली डोके र्र पाय केलेल्या फ ला ते सर्ा उलट प्रमेािे बोलल्या 

सारखे ऎकू आले नि फ खूश झाला. फच्या पायांकड े पाहूि बायको म्िणाली, ’डोकं 

रठकाणार्र िािी काय िो तुमचे?’ 

िेिमीप्रमाण े फ निघाला. सर्ा फ कड े आश्चयाािे पािात िोते. उलट्या िजरेिे 

बघणार् या फ ला त्याचे कौतुक र्ाटल.े टे्रिला िेिमीप्रमाणे गदी, पण फ ला त्याची गंमत 

र्ाटली.   टे्रि आली. गुळाच्या ढेपेला मुंगळे नचकटारे् तस ेलोक टे्रिला नचकटल ेअसतात. फ 

त्यातील एक मुंगळा बिूि नचकटला. व्िीटी आधी टे्रि थांबली. िेिमीप्रमाणे त्या थांबलले्या 

टे्रिमधूि कािी मुंगळयांिी उड्या टाकल्या. त्यामुळे टे्रि ररकामी झाली नि मोकळा श्वास 

घेता आला म्िणूि फ ला बरे र्ाटल.े ऑदफसला िेिमीप्रमाणे उशीर िोणारच असतो पण 

त्यात िर्ीि ते काय? मस्टर र्रील निरव्या कागदार्र लेट माकाांच्या लाल खुणांची ििी फ 

ला आर्डली. सािेे्बांचे बोलार्ण े येते. त्याचे पाय टेबलार्र पाहूि ते चक्रार्ले. त्यांचे 

ओरडण ेफ ला मंजूळ गाण्यासारख ेर्ाटल.े सािबेांची िजर अनत प्रमेळ असल्यासारख ेफच्या 

उलट्या िजरेस जाणर्ल.े  

सािबे म्िणाल,े ’श्री. फ डोके कुठेय तुमचे?’  

फ टेबला जर्ळ आला तर फ चॆ टेबल नि खचुी दोन्िी उलटे झाले. फ िर्ेत 

लटकत बसला. लोकांच्या कौतुक आनण प्रेमाच्या िजरा फ र्र नखळल्या. आज कामाचे ओझ े

र्ाटत िािी. उलट मजा येते. सािबेांिी मध्य ेमध्ये बोलार्ल ेपण फ चे कौतुक करूि फ ला 

परत पाठर्ल.े निघतािा िेिमी प्रमाण े फ ची टे्रि सािबेांिी चुकर्लीच पण आज फ ला 

त्याची दफकीर िािी. फ उशीरा घरी पोिोचला. आणायचे सामाि नर्सरला. बायको प्रेमािे 

’दमला असाल’ असे म्िटल्यासारख ेफ ला ऎकू आले. नर्सरललेे सामाि आणायला फ परत 

आिंदािे निघाला. घरी परत आला तर मलुे आदशा नर्द्यार्थयाासारखी अभ्यास करत बसललेी. 

रात्रीचे जेर्णिी फ ला स्र्ाददि र्ाटले. आजची चार्ी संप ूियेस ेर्ाटत ेपण ती चार्ी संपतेच 

नि फ झोपी जातो.  



दसुर् या ददर्शी मोठ्या अपेिेि े चार्ी उलटी दफरर् ू पािातो पण चार्ी कािी 

तशी दफरतच िािी. िेिमी प्रमाणेच आपला पायार्र फ चालू लागतो.  

खाली डोके र्र पायाची गंमत फ ला आर्डली असत.े भारदस्त भारे्त त्याला 

शीर्ाासि म्िणतात म्िण.ॆ मोठे शब्द र्ापरल ेकी कसे बरे र्ाटत.े  

§ 

एखादी गोि आपण बघू तशी ददसते. शीर्ाासिािे सगळया गोिी उलट्या 

ददसायला लागतात. चांगल्या गोिी र्ाईट नि र्ाईट चांगल्या. शीर्ाासिािे सगळीकड े

चांगुलपणाचा कसा परू आल्यासारखा ददसायला लागतो. थोडटयात काय तर,  

केल्यािे शीर्ाासि 

मिुजा ददसतसे सर्ाच छाि.  

म्िणूिच आमचे परम आदरणीय श्री. गण ू मिाराज म्िणतात, ’प्राण्या िेिमी 

शीर्ाासि कर. ’ 

  



२ 

कायदपेालक मोरूचा तोडगा 

 

मध्य ेफेसबुकार्र कािीतरी नलनिल्याबद्दल अद्दल म्िणूि कुणातरी मुलीला अटक 

झाली आनण मोरूचा ऊर भरूि आला. पनश्चम बंगालात कुणातरी उपद्रर्ी प्राध्यापकाला 

मागे अटक झाली िोती. िंतर आपल्याकड ेकुणी काटूानिस्ट पकडला गेला पण ि ेकुठल्यातरी 

राजकीय चळर्ळीतले िोते. या फेसबुकातली मुलगी अगदीच फेसलसे म्िणजे सामान्य 

िोती. तरीसुद्धा नतच्या एकुलत्या मताची दखल घेणारे सरकार आनण पोनलस आपल्याला 

लाभल.े आपले भाग्यच थोर. मोरूला अनभमाि र्ाटला. लोकशािी लोकशािी म्िणतात ती 

िीच. ह्या खास लोकांिी खास लोकांसाठी चालनर्लेल्या खास लोकशािीत आपण जन्मलो 

म्िणूि त्याला धन्य धन्य र्ाटल.े परत ि ेसर्ा आपल्या मायमराठी भूमीत घडारे् याचे त्याला 

नर्लिण समाधाि र्ाटल.े ज्या तत्परतेिे या समाजद्रोिींचा बंदोबस्त झाला ि े पाहूि या 

मंगल, पनर्त्र आनण दगडांच्या दशेाचे त्याला कौतुक र्ाटल.े  

 

मागे आंबेडकरांर्रील शंकर की गणपती या काटूानिस्टिे फार र्र्ाांपूर्ी काढलेल्या 

काटूाि मुळे संसद पण अस्र्स्थ झाली िोती. त्यारे्ळी िी िीच तडफ सर्ाांिी दाखर्ललेी 

िोती. कोण कुठल े ते जुिे पुराणे काटूाि पण आजच्या मुलाचं्या कोर्ळया मेंदिूी कलुनर्त 

आनण प्रदनूर्त िोऊ िये म्िणूि सर्ा जण पेटूि उठल.े सर्ा मंत्री आनण संत्री कस े तेजािे 

तळपत िोते ते सर्ा दशेािे पानिल.े तेव्िािी मोरू असाच खूश झाला िोता. त्यारे्ळी कािी 

मुलांिी तरी िी काटूान्स पानिली असार्ीत, कािींिी र्ाचली असार्ीत तर कािींिा कळलीिी 

असार्ीत अशा मुलांच्या भनर्तव्यानर्र्यी सर्ाांचा कंठ दाटूि आला. मग या सर्ा मुलांची त्या 

काटूाि र्रूि परीिा घेण्यात आली. ज्यांिी ती पानिलीच िािीत ककर्ा ज्यांिा ती कळलीच 

िािीत ते सर्ा उत्तीणा घोनर्त केले गेले. ज्यांिा ती कळली अशा मुलांिा brain service 

center मध्य ेिेि र्ॉचशग साठी पाठर्ण्यात आल.े िी अशी तडफ आपल्या मिाराष्ट्रात कधी 



ददसेल याची मोरू र्ाट पािात िोता. तो िण आज आला आनण मोरूची छाती अनभमािािे 

भरूि आली.  

 

मोरू जात्याच कायदपेालि करणारा. त्यामुळे कधी िेभळट तर कधी बार्ळट 

म्िणूि ओळखला गेला तरी त्याला त्याची पर्ाा िव्िती. कुठलीिी गोि करण्याआधी ती 

कायद्याच्या चौकटीत बसत ेकी िािी याचा तो शंभरदा नर्चार करी. त्यामुळे कधी कधी ती 

गोि करायची र्ेळ निघूि गेली तरी बेित्तर पण बेकायदा काम कािी करणार िािी असा 

त्याचा पण िोता. ’कायदा पाळा गनतचा, थांबला तो संपला’ ि ेर्ाचूि एकदा नसग्नलला ि 

थांबता त्यािे आपली स्कूटर पुढ ेिेली. तेव्िा र्ाितूक पोनलसािे अडर्ल ेअसता त्या कर्ीच्या 

कायद्यापेिा खरा पोनलसी कायदाच पाळार्ा एर्ढा व्यर्िार त्याला समजला िोता. 

त्यािंतर त्यािे िा गुन्िा रात्री बारा र्ाजले तरी आपली स्कूटर चालर्तािा केला िािी. 

एकदा कोणत्यातरी िातेर्ाईकास पिार्याला जसलोक िॉनस्पटलात रेल्र्ेिे जातािा 

नतदकटास खूप गदी िोती तेव्िा िाइलाजािे त्याला नर्िानतकीट जारे् लागले. तर येतािा 

त्यािे दोि नतदकटे काढूि त्याची भरपाई केली. खरंतर जाऊि नतदकटचेकर कड ेदडंच भरला 

असता पण मागील अिुभर्ांर्रूि तो एर्ढे नशकला िोता की िुसताच कायदा मोडूि भागत 

िािी तर तस े करतािा पकडल े पण जायला िर्.े नतकीटचेकर त्याला धुडकाऊि लार्ील 

याची त्याला खात्री िोती म्िणूि िी दोि नतकीटांची नशिा त्यािे स्र्त:लाच ठोठार्ली 

िोती.  

 

 मोरू अस्र्स्थ झाला. आपल्याकडूि अजूि कािी कायद ेभंग जाणता अजाणता 

झाला काय? त्याला कािी सुचेिा. नर्चार करूि करूि तो दमला. लिािपणी एकदा 

शाळेच्या परीिेत त्यािे समोरच्या मुलाची उत्तरे बरोबर आिते की िािीत एर्ढे 

पािण्यासाठी त्याच्या बाकार्र मागूि डोकार्ले िोते, म्िटल ंतर एक प्रकारची कॉपीच ती. 

िंतर दकत्येकदा रेल्र्ेच्या गदीत फुटबोडाार्र उभ ेरािायला लागल ेिोते त्याला, कािी र्ेळा 



रेल्र् ेबंद असतािा गाडीतूि उड्या टाकूि िाइलाजािे त्यािे रेल्र् ेरूळांर्र िी पाऊले टाकली 

िोती. तो गुन्िा आि े ि े मानित असूििी. कधी कधी पेपरातल्या बातम्या र्ाचूि त्याला 

एखाद्या राजकारण्याला संपर्ारे् अस ेिी मिातूि र्ाटल ेिोते. कािींच्या बाबतीत तर त्याला 

िेिमीच अस े र्ाटत आल े िोते. ि े सर्ा बेकायदेशीर आि े ि े मानित असूििी अस े नर्चार 

मिात येण्यापासूि तो थांबर् ू शकत िसे. मोरू एकदम confession मोड मध्ये आला. 

त्याला र्ाटल ेकी पोनलसांिा शरण जारे् आनण आपल्या आतापयांतच्या सर्ा गुन्ह्यांची कबुली 

दऊेि टाकार्ी. पण िुसता गुन्िा करूि भागत िािी तर तो करतािाच कोणी तरी पािणे 

ककर्ा तो करतािाच पकडल े जाणे जरूरीचे आि े ि े त्याला आतापयांत मानित झाले िोते. 

पोनलसांिी त्यालाच र्ेड्यात काढले असत.े  

थकूि भागूि मोरू रात्री अंथरूणात पडला. समस्येच्या मुळाशी जाण्याची त्याची 

सर्य िोती, त्या फेसबकुार्रील मुलींच्या िातात िा बंदकू िा तलर्ार. कॉम््युटर र्र 

नलनिल्यािे तशी लखेणी पण त्यांच्या िाती िव्ितॊ. बाकीचे काटूानिस्ट पण िाती लेखणी 

घेऊिच कायदभेंग करत िोते. म्िणजे या सर्ाांच्या मुळाशी िीच लेखणी आि.े कायद े

पाळायचे तर नतचेच उच्चाटि करार्यास िर्.े लोकं नशकल े की नबघडतात. नर्िानर्िय 

कायदभेंग करतात. िाती पेि आले की त्यांिा कसला धरबंद रािात िािी. निरिरांिा नर्शेर् 

नर्चार िसल्यािे ते असला बेकायदा व्यर्िार करूच शकणार िािीत. सािरत े ऎर्जी 

निरिरतेचा प्रसार यासाठी गरजेचा आि.े कायदकेािंूच्या पालिात निरिरतेला पयााय 

िािी. सािात्कार व्िार्ा तसा िा नर्चार मोरूला सुचला आनण एका समस्येचे मूळ 

उकलल्याचा आिंद त्याला झाला. त्या आिंदात त्याच्या कायदपेालक ह्रूदयाला अपार शांती 

नमळाल्यासारख ेर्ाटले आनण समाधािािे मोरू गाढ झोपी गेला.  

 

रात्री मोरूला स्र्प्न पडल.े शाळाशाळांतूि आईबाप मुलांची िारे् काढूि टाकत 

आिते. आजपयांत ’नलिा र्ाचा मोठे व्िा’ म्िणणारे आईबाप अचािक ‘नलहू िय ेर्ाचू िये 

गपचुप बसारे्’ का खेळतािते यार्रूि मुल ंगोंधळूि गेली आिते. आजपयांत जे नशकलात ते 



नर्सरूि जा म्िणूि आईबाप मुलांच्या पाया पडतािते. कािी करा पण नलहू िका असा टािो 

मुलांच्या आया फोडतािते. मुल ं कायमची शाळा सटुली म्िणूि पाटी फोडूि मजेत धार्त 

सुटली आिते.  

 

सकाळी उठला तेव्िा मोरूला िलके िलके र्ाटत िोते. शेर्टी एका मोठ्या 

समस्येचे निराकरण झाल ेिोते.  
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र्ारस, र्ारसा, परंपरा, ससं्कृनत इ.  

 

आपला समाज अगदी समदृ्ध र्ारशाचा आि.े र्ारसा िा आपला अगदी 

संर्ेदिशील नर्र्य आि.े बाकी कािी िोर्ो, आजची एखादी गोि िािीशी िोर्ो तरी बेिते्तर 

पण र्ारशाला कुणी िात लारू् िय ेम्िणूि आम्िी अगदी सजग असतो. व्यनक्तगत पातळी र्र 

र्ारसाची आनण समाज पातळीर्र र्ारशाची काळजी.  

गोरा सािबे कधीच गेला पण जातािा दोि गोिी र्ारशात सोडूि गेला. पनिली 

म्िणजे गो  र् या रंगाचे नचरंति  आकर्ाण. आपले राम आनण कृष्ण सार्ळे असोत पण आम्िाला 

गोरा रंगच सुनपररयर र्ाटतो. दशेांतगात गो र् या र्णाात मोडणारे लोक जास्त हुर्ार आनण 

खर् याखुर् या गोर् याची तर बातच िको. त्यांिी कािी सांनगतले तरी आपण मान्य करणार. 

ककबहुिा आपण स्र्त: साठी सटीदफकेट पण गोर् यांकडूिच शोधणार.  

दसुरा र्ारसा अथाातच इंग्रजी चा. कोणी कधी त्या भारे्स र्ानघणीचे दधू म्िटल े

तर आमच्या धुररणांिी ते फारच मिाला लारू्ि घेतल.े दररोज त्या दधुाचा रतीब घरोघरी 

लार्ार्ा म्िणूि मराठी शाळाच बंद पाडायचे ठरर्ण्यात आल.े त्यातूि आजचे नचल्रन्स 

शाळेत ि जाता स्कूलमध्ये जायला लागले आनण त्यांचे मम्मी पपा मोठ्या कौतुकािे ’येरेयेरे 

पार्सा’ ऎर्जी ’रेि रेि गो अर्’े ऎकू लागल.े मुलांिा स्टडी बरोबर एटस्ट्राकरीटयुलर म्िणूि 

टलाससे लारू् लागल.े इंग्रजी फाडफाड बोलणार् याचे कोण कौतुक. िुसता इंग्रजी बोलणारा 

िी सुनशनित समजला जाऊ लागला. कुणी पुढारी मंडळी परदशेातूि आल्यार्र ’नतथली मलु ं

हुशार िो, अगदी लिाि लिाि मलु ं पण इंग्रजी बोलतात’ म्िणूि कौतुक सांगू लागली. 

पॅककगच्या ह्या जमान्यात नर्चारांपेिा त्यार्रील भारे्चे आर्रण मित्त्र्ाचे. कव्िर इंग्रजीचे 

असल ेकी त्यातील नर्चार दयु्यम. गोर् या सािबेाचा िा र्ारसा दकत्येक र्र्ा आम्िी नजर्ापाड 

सांभाळतो आिोत.  



गोर् या सािबेािे सामानजक नशस्त, र्क्तशीरपणा अस े मागास नर्चार दणे्याचा 

प्रयत्न केला पण आमचा स्र्ानभमाि जागा झाला. आम्िी ते सर्ा बाणेदारपण ेिाकारल.े नतथ े

आमचा पूर्ीचा बेनशस्तीचा र्ारसा आम्िी नजर्ापाड जपतो आिोत. आता कािी बुरसटलले े

लोक म्िणतात की आपण समाजात र्ार्रतािा कािी सभ्यता पाळली पानिजे, र्ेळेचे बंधि 

पाळले पानिजे. अन्यांचा आदर केला पानिजे. पण त्यांची संख्या अगदी मयााददत. त्यांच्याकड े

आम्िी लि दते िािी.  

आम्िी परंपरा पाळतो. आता उदािरणाथा ’लेकी बोले सुिे लागे’ िी आमची एक 

उज्ज्र्ल परंपरा. केर्ळ त्याकरता म्िणजे सूि यार्ी याकरता मुलगाच व्िार्ा याचा िट्ट 

िोतो. अथाात सुिेला टोचण्यासाठी बोलायला लेकींचे मित्त्र् िी आमच्या परंपरेत नततकेच 

आि.े आता मयााददत कुटंुबात सूि असली तरी बोलायला लेकच िसले तर िी परंपरा मोडीत 

निघायची भीती आि.े त्यात परत सुिेला सासू टोमण ेमारत ेएव्िढे तरी सामान्य आकलि 

व्िायला पानिजे िािीतर नतला ते लेकीलाच बोलल े असे र्ाटल े तर सासूचे टोमणास्त्र 

निष्प्रभ व्िायचे. त्यामुळे सुिेचे दकमाि नशिणिी मित्त्र्ाचे. म्िणजे स्त्री नशिणाचा पुरस्कार 

िी या परंपरेतूि करता येऊ शकतो. सांगायचा मुद्दा आम्िाला परंपरा नप्रय आिते. हुडंा दणे े

घॆणे सरकारिे बंद केल.े आमचे पुरोगामी तो घेतच िािीत पण परंपरा पाळायची तर थोड े

एक १०-२० तोळे सोिे आनण एखादी गाडी दारासमोर उभी करूि ददली तर कसे परंपरेस 

धरूि र् ह्यायल्या सारख ेिोते.  

  

एखादा  रोिि ककर्ा राजेश त्यासाठी थेट अमेररकेतूि एक दीड मनिन्याची सुट्टी 

घेऊि इथ ेयेतो.  

’आज रात्री जायचे बरं साडतेीि र्ाजता एअरपोटा र्र. फ्लाईट लटे िसली तर 

नमळर्ली. ’  

रोिि ५ र्र्ाांपूर्ी अमेररकेत गेला तेव्िा त्याची आई त्याला ’नर्माितळार्र’ 

सोडायला गेली िोती आता घ्यायला मात्र ’एअरपोटा’र्र. ती कौतुकािे शजेारणीला सांगते,  



’रोिि येतोय दीड मंथच्या व्िकेेशि र्र. त्याला जास्त व्िकेेशि िािी नमळत िा. 

त्यात सगळे उरकायचे म्िणजे मलुगी बघण,े एगेंजमेंट आनण म्यारेज पण. मग दोघ ंडायरेटट 

अमेररकेतच सेटल िोणार. ’ 

त्याच्या लग्नाची जय्यत तयारी. म्िणजे मलुगी पाहूि साखरपुडा नि लग्न उरकूि 

दीड मनिन्यात परत अमेररका. त्यासाठी आधीच जानिरात दऊेि मुलींची शॉटा नलस्ट 

केललेी. जानिरात पण कशी? ’अमेररकानस्थत मुलास गृिकृत्यदि गोरी नशकललेी मुलगी 

पानिजे’ र्गैरे. र्ास्तनर्क नतकड ेओररनजिली गोरी मलुगी नमळू शकते ककर्ा नतथ ेरािणारी 

एखादी भारतीय पण. पण िी हुडं्याची परंपरा ओररनजिल गोर् यांिा समजणार कशी? 

आनण नतकडचीच कोणी मुलगी असली तर आपल्याला परुोगानमत्र्ार्र प्रश्ननचन्ि उठायची 

भीती. त्यापेिा इकडील बरी. एकतर तीिी इकडची इंनडयि म्िणजे गोर् यांच्या दशेांतूि 

आलेल्या फॉरेि ररटंडा ला दबणारी. परत गृिकृत्यदि असायची शटयता असललेी. अथाात 

पूर्ी गृिकृत्यदि मुलगी म्िणजे कमी नशकललेी चालेल पण घर िीट सांभाळणारी िर्ी असा 

अथा िोता तर आता तो बदलला. आता गृ. कृ. द. म्िणजे नशकललेी अगदी डबल गॅ्रज्युएट 

िर्ी पण मलुाची ककर्ा मुलाकडच्यांची इच्छा असेल तर िोकरीनबकरी सोडूि आनण नशिण 

र्गैरे नर्सरूि िसत िसत घरी बसायला तयार असेल अशी असा आि.े थोडटयात मुलगी 

गोरीच िर्ी आनण संस्कृती सांभाळणारी िर्ी. िािीतर परंपरा बुडायची शटयता. िाडाचे 

भारतीय ि ेिोऊ दते िािीत. र्ारसा, परंपरा आनण संस्कृती म्िणजे आमचा प्राण. तो जाईल 

पण आम्िी र्ारसा जपणारच.  

मग कुणा रेर्तीशी लग्न जमते. रेर्तीचे आई बाबा कृतकृत्य िोतात. अमेररकेला 

साजेशा थाटामाटात लग्न िोते. परंपरा पाळायची म्िणूि जास्त िािी तरी ३०-४० तोळे 

सोिं ददलं जाते.   

’पोरीिे िनशब काढल ेिो. नतचे नमस्टर अमेररकेत असतात. ’  

रेर्तीची आई नतच्या शेजारणीला कौतुकािे सांगते. आनण स्र्त: पुण्या 

मुंबईबािरे गेली िसले तरी पुढ े बाळंतपणासाठी अमेररकेला जायची मािनसक तयारी 

करायला लागते. रेर्तीला मुलगाच व्िार्ा िा सांस्कृनतक अट्टािास रोिि आनण रेर्ती 

दोघांच्यािी आयांचा असतो. र्ारस आनण र्ारसा दोन्िी मित्त्र्ाचे. कािी झाल ेतरी शेर्टी 

आम्िी भारतीय. र्ारस, र्ारसा, परंपरा आनण संस्कृती नजर्ापाड जपणारे. कालांतरािे 



रेर्ती बाळंत िोते. पनिली मलुगीच झाली म्िणिू सुतक िािी तरी सुतकी चेिरा करण्याची 

परंपरा अमेररकेतिी पाळली जाते. रेर्ती आनण नतच्या आईलािी अपराधी र्ाटत रािते. 

दोन्िी कुटंुब े ससुंस्कृत असल्यािे ’पनिली बेटी धिाची पेटी’ म्िणत एकमेकांचे सांत्र्ि 

करतात. त्यातल्यात्यात रेर्तीची मुलगी रोििर्र ि जाता रेर्तीप्रमाणचे गोरी असल्यािे 

सुटकेचा नि:श्वास टाकतात.  

पुढ ेमग र्ारसाची र्ाट पािणे आले. मधल्या काळात रोििची आई जेव्िा केव्िा 

अमेररकेत जाईल तेव्िा यार्रूि ’लेकी बोले सुिे लागे’ ची परंपरा पाळायचा प्रयत्न करत.े 

रेर्ती इंनग्लश नमनडयम मध्ये नशकल्यािे नतला सासूचे नतरकस मराठी कळत िािी. सासलूा 

इंग्रजी ’मॉर्डिग मॉिांग हू ह्याज कम तडमडायला’ अशा टाईपातले येत असल्यािे ती इंग्रजीत 

टोमण ेमारू शकत िािी. सासचू्या खािपणाची परंपरा सांभाळता ि आल्यािे सास ूिाराज 

िोते आनण द:ुखद अंत:करणािे परतते. पुढ े रेर्तीला मुलगा िोतो. घराण्याला र्ारस 

नमळाल्यािे सगळीकड ेआिंदीआिंद िोतो. पेस्ट्रीज र्ाटूि तोंड गोड केल ंजाते. रेर्तीची आई 

या र्ेळी समाधािािे इंनडयात परतते. र्ारस नमळाला, र्ारसा सांभाळला, परंपरा आनण 

संस्कृतीचे जति झाले म्िणूि सगळीकड ेआिंदीआिंद िोतो.   

  



४ 

गाढर्ाच ेलग्न!  

 

गाढर् गाढर्ीच्या घरी एका गाढर्ीच्या पाठी गाढर्ाचा जन्म झाला नि 

सगळीकड े आिंदीआिंद झाला. तो गाढर्ाच्या जन्माहूि जास्त परत एक गाढर्ी ि 

जन्मल्याचा िोता. पुढ ेआपल्या र्ंशाला चालर्णारा ददर्ा नमळाला म्िणूि आई नि बाबा 

गाढर् िरखूि गेल.े अत्यािंदािे र्डील गाढर्ांिी लाथा झाडल्या, आपल्या भसाड्या 

आर्ाजात आिंदी गाणे गायले. खायच्या गर्तात आज गूळ आि े नि त्या गुळाची चर् िी 

त्यांिा गोड आि ेि ेजाणर्ल.े  

बाकी कािी असो पण गाढर्ी िोऊ िय ेयाबाबत आई नि र्डील गाढर्ांचे एकमत 

िोते. गाढर्राज्य म्िणजे गदाभपुरात गाढर्ीचे लग्न िा मोठाच कठीण प्रश्न िोता. चांगल्या 

गाढर्ाच्या पदरी बांधायचे तर नतचे लग्न िोईपयांत जीर्तोड मेिित करार्ी लागायची. मग 

ददलर्ाल ेगाढर् येऊि गाढर्ी दलु्िनिया नतच्या सकट कािी संपत्ती आनण दोि दकलो गूळ 

घेऊि जायचे. गदाभराज्यात िीच प्रथा िोती. आनण प्रथा र् ररतीररर्ाज म्िणजे म्िणजे सर्ा 

गाढर्ांचा मािचबद ू िोता. त्यात गाढर्ीकडच्यांिा अशी र्ागणूक नमळणे कोणत्यािी 

गाढर्ीच्या आईबापासिी गैर र्ाटत िस.े ते फक्त आपल्या िनशबास बोल लार्त बसत आनण 

आपल्या गाढर्ीच्या लग्नाच्या तयारीसाठी पैसा साठर्ायच्या तयारीस लागत. गाढर्ी 

जन्मािंतर गार्ात गाढर्ी जन्म सोिळा अस.े गाढर्ी जन्मली की आजूबाजूची गाढब कुटंुबे 

जमत. सर्ा एका र्ेळी लाथा झाडत. िंतर रूदिाचा कायाक्रम असे. कोठे गाढर्ी जन्मास 

आल्याचे त्यामुळे सर्ाांिा कळे. नतच्या बारशाच्यार्ेळी सारे फेर धरूि गाण ेगात,  

िकोस तू िकोस तू 

िकोस तू आम्िा िकोस तू 

अशी कशी अर्दसा 



करी घरादाराची दशा 

कॊणाकोणालािी िकोस तू 

आपणच जन्माला घातलेल्या त्या िाडामांसाच्या गोळयासमोर रडटया 

आर्ाजात गाणी गाऊि नतचे स्र्ागत केल े जाई. ि े सर्ा करण्यात आजूबाजूच्या घरच्या 

गाढर्ींचा पुढाकार अस ेनि ती त्यांची जबाबदारीिी अस.े आजपयांत ती त्या समथापण ेपाळत 

आल्यािेच गदाभसंस्कृतीचे जति िोत आले िोते. गाढर्ी पण लिािपणापासूि ि े सर्ा 

पािातच मोठी झाल्यािे नतला पण ि े सारे अंगर्ळणी पडत असे. यालाच गदाभराज्यात 

संस्कार म्िटल ेजाई. मग मोठी झाल्यार्र िी प्रथा पुढ ेचालर्ायला तीिी िातभार लार्ीत 

अस.े राज्यात लग्नाच्यार्ेळी नर्र्ाितुला िार्ाचा नर्धी अस.े त्यासाठी एक नर्र्ाि तराजू 

अस.े एका तागडीत तो नर्र्ािोत्सुक िर्रा बस.े दसुरे्यात िर्री गाढर्ी. मग त्यांच्या 

र्जिातील फरकाएर्ढ्या गोिी ठेऊि दोन्िी तागडी समाि पातळीर्र आणूि नर्र्ाि लारू्ि 

ददला जात असे. िा फरक भरायची जबाबदारी गाढर्ीच्या आईबापांचीच अस.े त्यामुळे 

ज्याच्याघरी गाढर् जन्म े त्याच्या घरी आिंदोत्सर् आनण गाढर्ीजन्मािंतर शोक िा 

गदाभराज्यातील नियमच िोता. गाढर्ाचे र्जि र्ाढूि त्या नर्र्ाि तागडीतील फरक 

र्ाढार्ा याचा त्याचे आईर्डील त्याचे भरपूर लाड करत, त्याला चांगलेचंुगले खाऊ घालत. 

गाढर्ीच्या घरी पण िाच प्रयत्न चाल े पण नतच्या नर्र्ाितागडीत भरण्यासाठी संपत्ती 

संचयात नतचे आईबाप नि ती गाढर्ी उपाशी रािात नि पै पै साठर्ीत. त्यामुळे गाढर्ी 

कुपोनर्त रािात. असे असतािा गाढर्ीजन्माबद्दलची प्रथा लोकांिा अगदी योग्यच र्ाटे ि े

खरे. गाढर्ी िकोशी र्ाटणे स्र्ाभानर्कच आनण गाढर् पोटी येण े अगदी मुक्ती 

नमळण्यासारखेच िोते त्या गदाभपुरात. आपल्या कजामुक्ती करता एक तरी गाढर् पोटी यार्ा 

याबद्दल आईबाप प्रयत्न करीत. मिुष्यप्राण्याइतका प्रगत गाढर्  समाज िसल्यािे त्यात 

त्यांिा यश नमळत िसे. त्यामुळे कािी गाढर् कुटंुब े दोि तीि गाढर्ींच्या जन्मािंतर 

दशेोधडीला लागल्यानशर्ाय रािात िसत. गाढर्ीला जन्माला घातल्याची िी नशिा 

व्िार्यालाच िर्ी असे त्या गाढर्ींच्या आईबापासि सर्ा गाढर्ांस र्ाटे. असा तो समाज 

एकसंध आनण एक ददलािे रािाणारा िोता. रूढी आनण परंपरांचा अनभमाि बाळगणारा 



िोता आनण त्यासाठी आपल्या प्रजेतील गाढर्ांस जन्म दणेारे्या माता बितील अशा 

गाढर्ींिा िीि लेखण े त्यांच्या संस्कृतीत मित्त्र्ाचे िोते. मािर्ाकड े कामाला राहूि राहूि 

त्यािे ि ेसर्ा नशकल ेिोते. संस्कृतीतील आदािप्रदािार्र त्यांचा नर्श्वास िोता.  

 

आपला कथािायक जन्मला तेव्िा पण असाच आिंदोत्सर् झाला िोता. त्या 

िादात तो एका पायािे अधू आि ेयाकड ेदलुाि झाले. मागील पाय म्िणजे लाथा झाडण्याचा 

मुख्य अर्यर्च अध ूअसल्याचे लिात आले तेव्िा प्रथम त्याच्या आईर्डीलांिा धक्का बसला. 

त्या पायाचे र्जि नर्र्ाि तराजूत कमी भरेल खरे पण पण कािी झाल ेतरी तो एक िर 

गाढर् िोता. लग्नाच्या बाजारात त्याचे पारड ेजडच रािाणार ि ेिक्की िोते. त्याचे रानिलेल े

तीि धड पाय नि त्यार्र चे धड याचे र्जि र्ाढारे् याचा प्रयत्न त्याचे आईबाप करत िोते. 

त्याच्या र्जिार्रच त्याचंी लग्नािंतरची पत ठरणार िोती.  

गाढर् समाजािे अजूििी कािी रीती मािर्ाकडे काम करतािा नशकूि घतेलेल्या 

िोत्या. त्यात मािर् ज्यांिा िलके काम समजतो त्या िलके काम करणारे्याकड ॆ काम 

करणारे्या गाढर्ास िलटया जातीचे मािल ेजाई. जातपात िा तर त्या समाजाचा मािचबद ू

िोता. लग्नात गाढर्ीबद्दल फार अपेिा िसत.  

मानझया जातीची नमळो मज कोणी 

िािी अजूि कािी मागणी 

असा दिृीकोि त्यांचा िोता. कािी गाढर् ेहुशार िोती. त्यांचा रंग थोडा उजळ 

अस ेआनण आर्ाजात त्यातल्या त्यात गोडर्ा अस.े अशांिा शे्रष्ठ मािले जाई. कािी शूर असत 

त्यांची शूर जात मािली जाई. इतर व्यापारे्यांकड ेकाम करणारी गाढर् ेस्र्त:स िी व्यापारी 

म्िणर्त. िलकी काम ेकरणारे्यांकडे काम करणारी गाढर्े िलटया जातीची समजली जात. 

प्रत्येक गाढर्ास आपापल्या जातीचा अनभमाि र्ाटे. एका जातीतील गाढर्ाचे दसुरे्या 

जातीतील गाढर्ीशी लग्न लागणे म्िणजे घोर अिाचार अस ेगदाभ राज्यात समजल े जाई. 

गदाभराज्यातील कायदकेािू कडक िोते. िीतीमत्तेची चाड म्िणूि आपापल्या जातीची 



शुद्धता रटकर्ली जाई. आईबाप र्ारसा बाकी कसला दरे्ोत ि दरे्ो, जाती मात्र आपल्या 

गाढर् नि गाढर्ीं कड ेसंक्रनमत करीत. गाढर्ींिा तर र्ारशात िीच एक गोि नमळत अस.े  

  

आपल्या कथािायकाचे लग्नाचे र्य झाल ेनि त्याच्या आईबापास समृद्धीची स्र्पे्न 

पडू लागली. पायािे अधू झाला तरी अंगािे मजबूत असल्यािे र्जिात तो चांगलाच भरेल. 

त्यातल्या त्यात जास्तच कुपोनर्त गाढर्ी असले तर आपल्या िनशबी चांगलीच श्रीमंती आि े

अशी त्यांची खात्री िोती. र्धूसंशोधि सुरू झाल.े कृश गाढर्ींस जास्त पसंती नमळेल असे 

ठरर्ल.े कािी फें गड्या पायािे चालत तर कािींच्या शेपट्या िव्या तेर्ढ्या लांब िसत म्िणूि 

त्यांिा िापास ठरर्ले जाई. र्धूपरीिेस सर्ा गोतार्ळा जाई. त्यातील कोणास कािी पटत 

िसल े तर सरळ िकार जाई. म्िणजे िर्रे्याच्या मार्शीच्या िर्रे्याच्या बनिणीच्या 

िणंदलेा गाढर्ीच्या शेपटाची लांबी जरा जास्त र्ाटली तरी ती गाढर्ी िाकारली जाई. 

सर्ाािुमते िोईल तोच निणाय, फक्त त्यात गाढर्ाचे मत मात्र नर्चारात घेतल े जात िसे, 

यालािी कारण िोते.  

कथािायक गाढर् पायािे अधू असला तरी एका नशिकाकड ेकामास िोता. त्याचे 

नर्चार जाता येता कािार्र पडूि गाढर्ास आपल्या गाढर्पणातील गाढर्पणाची जाण येऊ 

लागली िोती. जे कािी परंपरेच्या िारे् चालू आि ेते सारेच खरे िािी नि बरेिी िािी अस े

त्याच्या मिािे घेतल ेिोते. आजर्र त्याचे आईबाप जी स्र्पे्न पािात िोते त्यांिा िा मोठाच 

धक्का िोता. नर्र्ाितुला िको नि जातीपातीचे बंधि िको अस े त्यािे म्िटल े तर त्याच्या 

आईिे अंथरूणच धरल.े त्याची मोठी बिीण लग्न िोऊि गेलेली. नतच्या र्ेळचा सारा खचा 

भरणारा िा कोरा चेक म्िणजे गाढर् िोता. त्यािेच अस े तोंड दफरर्ार्?े घरादाराची 

धूळधाण करणारे नर्चार त्याच्या मिी यार्ेत? शरे्टी त्याच्या आईची समजूत घालूि नतला 

र्धूसंशोधिास तयार केल.े त्यातूि िायक गाढर्ास बाद करूि बाकी सर्ा गाढर्ी बघायला 

जात. गाढर्ीच्या घरी लाचार आईबाप त्यांचे स्र्ागत करीत. आपल्या लाचारीिे दया येऊि 

आपल्या गाढर्ीस िोकार नमळार्ा नि झालेच तर कािी संपत्तीदािातूि दयाळू पणे सूट 



नमळार्ी म्िणूि िा लाचारीचा घाट घातला जाई. त्यात पण प्रत्यि िर्रा गाढर् िसला तरी 

चालूि जाई.  

अशा चोखंदळपणातूि एकच झाल.े आर्डलेल्या गाढर्ीकड े द्यायला संपत्ती 

िसायची आनण नजच्याकडूि कािी नमळायची शटयता असे ती कोणा िा कोणाला पसंत 

पडत िसे. भर पार्सात घोंगड ेनभजत पडार् ेअसा िा र्धूसंशोधिाचा कायाक्रम झाला िोता. 

त्यातूि कंटाळूि गोतार्ळयातील एकेक माघार घेऊ लागला नि शेर्टी त्या गाढर्ाचे फक्त 

आईबापच उरल ेर्ध ूसशंोधिास. गाढर्ाचे सर्ा गोिींत बारीक लि िोतेच. आजपयांत लग्न 

ठरायचे कािी टेन्शि त्याला िव्िते कारण एर्ढ्या लटांबरातील कोणीिा कोणी मोडता 

घाललेच याची खात्री िोती, पण जस ेफक्त त्याचे आई र्डील उरल ेतशी त्याच्या छातीत 

धडकी भरली.  

 

गाढर्ािे शेर्टी ठरर्ल.े पायािे अध ू असला तरी मिािे तो चांगलाच मजबूत 

िोता. सारे गाढर् त्या गदाभेश्वराची निर्ममती असतील तर कोणी उच्च नि कोणी िीच िी 

नर्भागणी कािी त्याच्या पचिी पडिेा. गाढर्ीच खरा र्ंश चालर्त असतािा गाढर्ास 

र्ंशाचा ददर्ा मािारे् नि त्या गाढर्ींस िीि लेखारे् यातील ममा त्यास कळेिा. त्याच्या 

आर्डीची एक तथाकनथत िलटया जातीची गाढर्ी िोती. ती प्रथम लग्नास तयार िोईिा 

पण नतला पटर्ूि त्यािे लग्नास तयार केल े नि लग्न उरकूिच एके ददर्शी तो घरी परतला. 

दोघ ेघरी आले तर एकच िलकल्लोळ माजला. ररकाम्या िातािे नर्र्ाि तुला ि िोताच लग्न, 

त्यात पुन्िा जात पात पािाणे िािी. त्याच्या आईस तर धक्का बसूि भोर्ळ आली. बापास 

समजेिा काय करारे्. आपल ेतोंड कुठे लपर्ारे् अस ेगाढर् कुटंुबास झाले.  

 

गदाभपुरातील पंचायत बसली. सारे गंभीर चेिरे्यािे बसल े िोते. आजर्र ि 

झालेल,े अघरटत झाल ेिोते. एक बुजुगा गाढर् उठल ेनि म्िणाल,े  



’िा आपल्या समस्त गाढर् प्रजातीच्या इज्जतीचा प्रश्न आि.े असे कधी आधी झाले 

िािी नि परत कधी िोऊ िय ेयाकरता आपण आजच उपाय योजला पानिजे. आजच याचा 

बंदोबस्त झाला िािी तर िा नर्र्रृ्ि फोफारे्ल. ’   

’खरे आि.े बंदोबस्त अगदी लगेच झाला पानिजे. ’  

समस्त उपनस्थतांिी मािा डोलार्ल्या.  

’आपल्या पूर्ाजांिा काय अक्कल िव्िती अशा प्रथा पाडायला? ि े आजच कोण 

निघाले की कोणा नशिकाकड ेकाम केल ेम्िणूि अक्कल यायला. स्र्त:स अनतशिाण ेसमजता 

काय?’  

मग काय बंदोबस्त व्िार्ा याचा नर्चार सुरू झाला.  

एक सरकारी कायाालयात कामाला असणारे गाढर् म्िणाल,े ’आपण तीि 

गाढर्ाची सनमती िेमूया. नतघांिी नमळूि या समस्येचा नर्नर्ध अंगािी नर्चार करार्ा नि 

उपाय सुचर्ार्ा. फक्त ि ेकाम लर्करात लर्कर िोण ेगरजेचे. ’   

सरकारी कचेरीतील गाढर्ाला र्ेगळाच माि िोता. त्यामुळे सारे काि दऊेि ऎकू 

लागल.े  

’यांचा जो अिर्ाल येईल त्याप्रमाणे िी पंचायत कृती करण्यास बांधील रानिल. 

तसे निदशे ती मग दईेल. ’  

सरकारी शब्दांच्या िुसत्या उच्चारािेच सारे भारारू्ि गेले. सनमती बसली. दोि 

ददर्स त्यांच्या रात्रीपयांत बैठका झाल्या.  

नतसरे्या ददर्शी सारे परत जमल.े सरकारी गाढर् त्या सनमतीत िोते, एक 

न्यायालयातील र्कीलाच्या घरी कामाला असणारे िोते नि नतसरे र्यािे बुजुगा म्िणजे 

ऎकतािी िीट येणार िािी असे नतसरे सदस्य गाढर् िोते.  



’झाड तोडायचे असले तर घार् मुळाशी घालार्ा लागतो, ’ सरकारी गाढर् 

गंभीर पणे म्िणाल.े ’िुसत्या फांद्या कापूि चालायचे िािी. ’ 

’खरे आि ेते. ’ सारी उपनस्थत गाढर् ेम्िणाली. कािीतरी िक्कीच उपाय निघाला 

असार्ा अशी खात्री त्यांिा र्ाटत िोती.  

’मुळापासूि म्िणजे िामशेर्. बंडखोरी आजच मोडूि काढार्ी लागेल. आनण ती 

परत िोऊ िय ेअशी नशिा दोर्ींस झाली तरच ि ेिोऊ शकते. ’ 

सारे्या सभेत शांतता पसरली.  

’ज्या गाढर्ािे ि ेकृत्य केल ेत्यास िामशेर् करा. िा रिगेा बास ि बजेगी बासुरी. 

त्यातिी त्या गाढर्ीची चूक जास्त मोठी आि.े ती अशा लग्नास तयारच कशी िोऊ शकते? 

दोघांचा अंत आज आताच आपली पंचायत करेल असा आमचा निणाय झाला आि.े ’  

सभा सुन्न झाली पण ती िणभरच. त्या िंतर सर्ाांिीच त्या सनमतीच्या या 

निणायाचे कौतुक केल.े सभा संपेपयांतच मध्यरात्र उलटली िोती. सभेचा मोचाा गाढर्ाच्या 

घराकड ेर्ळला. जमार् झाला की त्याची चिस्त्रता अिेक पटींिी र्ाढते. भर मध्यरात्रीच्या 

त्या िल्ल्यात अधूपायांर्र उभा रािात गाढर्ीला र्ाचर्ायचा आटोकाट प्रयत्न गाढर्ािे 

केला. जमार्ास पण गाढर्ीसच प्रथम मारायचे िोते म्िणूि कािी काळ त्या गाढर्ाच्या 

बचार्ापुढे गाढर्ी तग धरूि रानिली. पण त्या जमार्ाच्या ताकदीपुढ े काय कोणाचे 

चालणार? गाढर्ीचा अतं झाल्याचे पाहूि गाढर् जमेल तसे आपल्या तीि पायार्र धारू् 

लागल.े पण जमार्ाला दऊेि दऊेि दकती हुलकार्णी दणेार? अंत अटळ िोता. एक बंड 

मोडूि काढल ेगेल,े अगदी मुळापासूि. गदाभपूर पुन्िा पनर्त्र झाल.े  

 

गदाभपुरात आजिी दकत्येक र्र्ाांिी िी गोि सांनगतली जाते. सर्ा गाढर्ांच्या 

नपढ्यांपुढ े आदशा ठेर्ला जातो.  त्या गाढर् गाढर्ींची गाढर्ांिी एक समाधी बांधली. 



कोणाला त्याचे आश्चया र्ाटेल पण त्या गाढर् गाढर्ींचे बनलदाि र्ाया जाऊ ददल ेिािी. त्या 

समाधीर्र लार्ललेा बोडाच सारे कािी सांगूि जातो : 

’गदाभपुरातील माि आनण शाि जपण्यासाठी यांिी आपल े प्राण अर्मपल.े यांचे 

बनलदाि गरजेचे िोते. यांच्या िंतर या गदाभपुरात अस े िा कधी घडल े िा कधी घडले. 

आपल्या राज्याची प्रथा आनण परंपरा काटेकोर पणे पाळली जार्ी म्िणूि या गाढर् गाढर्ींचे 

बनलदाि झाल.े त्यांच्या या बनलदािाचा निणाय घेतलेल्या त्या द्रिा पंचायत सदस्यांस 

नत्रर्ार सलाम. गदाभपुराचा नर्जय असो! ’ 

 

िी समाधी आज एक प्रनसद्ध पयाटि स्थळ आि ेमािर्ासाठी. गदाभपुरातील त्या 

समाधीचे मािर्ाला कोण कौतुक. जात पात भलेिी गाढर् मािर्ाकडूि नशकल ेअसेल पण 

नतच्या रिणाचा, उच्च िीचतेचा नि सामानजक नर्र्मतेसाठी बनलदािाचा आदशा मात्र 

गाढर्ांिीच घालूि ददला आि.े त्या समाधीच्या दशािास मािर्जात लांबलांबूि येऊि गदी 

करत ेआनण मिात िर्ा नर्चार घेऊि जाते. आजिी मािर्ाच्या गार्ात अस ेकािी बंड झाल े

तर गदाभपुराचाच आदशा ठेर्ला जातो.    

  



५ 

चचग्या मनिन्याचा िोत िािी तोच  

 

 

( चचगी मनिन्याची िोत िािीत तोच िार्ाची ददर्ाकरांची एक प्रनसद्ध 

िाट्यछटा आि.े त्या काळी मुलीच्या जन्मताच नतच्याबद्दलचे स्र्प्न पािणारे्या बापाचे 

र्ात्सल्य ददसत असेलिी पण आजच्या काळात कोणी चचगीच ि जन्मार्ी म्िणूि प्रयत्न 

करणारे्यांची संख्या र्ाढते आि.े त्या ऎर्जी चचगा जन्माला घातला जातो. तो जन्मला की 

त्याच्या बापास धिाचा पेटारा नमळाल्याचा आिंद िोतो. त्याच्याकडूि पुढ े िडंा भरूि 

येणारा हुडंा खुणार् ूलागतो. अशाच एका चचग्याच्या जन्मदात्याची ि ेस्र्गत. )  

 

 

अपत्य प्राप्तीचे सुख कािी र्ेगळेच असते खरे. अपत्य म्िणजे मुलगाच बरे. म्िणजे 

आम्िाला ि ेकािी पनिलचे अपत्य झाल ेअस ेिािी. आम्िाला पनिली मोठी कन्या आिचे पण 

आपला म्िणार्ा असा तो म्िणजे मुलगाच िािी का? यार्ेळी तरी मुलगाच जन्मला म्िणूि 

कस े सारे धन्य र्ाटल.े खरे सांगू का तर आपली पुण्याई फळाला आल्या सारख े र्ाटल े

आम्िाला. मागच्या र्ेळेचा आईचा सारा रुसर्ा कसा िणात िािीसा झाला. मला अजूि 

आठर्तेय आमची सुकन्या जन्मली तेव्िा आईिे रडायचे बाकी ठेर्ल ेिोते. सािनजकच आि.े 

शेर्टी आपल्या संस्कृनतचा प्रश्न आि ेिा. आपण िािी तर कोण पाळणार? अथाात यार्ेळी 

पुत्ररत्न झाले ते कािी एर्ढ्या सिजपण े िािी. सरकारिे काय काय बंद्या आणल्या, 

सोिोग्राफीर्र काय आनण याच्या त्याच्यार्र काय. बंदी आणली तर त्या डॉटटरांिी आपल े

भार् आणखीि र्ाढर्ल.े खचा खूप झाला, म्िणजे या आधी दोि र्ेळा पानिल,े त्या मुली 

जन्मल्या असत्या तर? अथाात त्यांच्या लग्नातला खचा आनण हुडंाचबडा पकडला तर ती 



डॉटटरांची नबलं परर्डली म्िणायची. अथाात ि ेआपल ंतुमच्या आमच्यातलं नसके्रट, कारण 

आपली मतं जुळतात म्िणूि, कोणाला सांगू िका, िािीतर िसती आफत. असो. शेर्टी 

पुत्रप्राप्तीचे सुख िनशबात आि ेम्िणायचे एर्ढेच.  

मुलाबद्दल माझी काय काय स्र्पं्न आिते. पुत्र व्िार्ा ऎसा गंुडा म्िणतात. नतन्िी 

लोकी िा िक्कीच झेंड ेरोरे्ल बघा. िक्कीच. आज असेल मनिन्याचा खरा पण पािता पािता 

मोठा िोईल. एर्ढा मोठा की गंुडा िोईल. अगदी झेंड ेगाडले. आमच्या शेजारचे आिते िा 

रामभाऊ त्यांचे सांगतो. त्यांिा चार मुलींमागे मुलगा झाला. त्यांच्या र्ेळी आज सारखी 

डॉटटरांची मदत िसायची. पाचव्या खेपलेा मुलगा झाला तसा रामभाऊंिी जल्लोर् केला. 

पेढ्यांर्र थांबल े िािीत तर अख्ख्या आळीला जेर्णच घातल.े त्यांचा तो उत्साि मला 

आजिी आठर्तो. काय तो आिंद! चार मुलींिंतर सुखाचा नशडकार्ा! आता चौघींची लग्न ं

झाली. मुलगा अगदी िार्ाप्रमाणेच गंुडा ककर्ा गंुड झाला. आता आमच्या एररयातला दादा 

म्िणूि दफरतो. आज बाप ियात असतािाच त्यािे त्यास बािरे काढले घरातूि आनण घरार्र 

िक्क सांनगतला. नबच्चारे रामभाऊ! येऊि जाऊि आपल्या चार पैकी एका मुलीकड ॆ ददर्स 

काढतािते. शेर्टी मुलीकड ॆददर्स काढार् ेलागारे् यासारख ेद:ुख िािी. या नजण्याचा त्यांिा 

खेद िोतो. अजूि एखादा मुलगा असता तर अशी र्ेळ त्यांच्यार्र आली िसती. कदानचत 

त्यािे तरी सांभाळल े असते अस े ते मुलींिा सागंतातिी. मुली मायेिे करतात त्यांचे पण 

रामभाऊंिा मुलांचे कौतुक फार. तर सांगायची गोि, मुलगा तो मुलगाच. अशा पुत्र प्राप्तीचा 

आिंद आम्िा सर्ाांिा िोण ंअगदी सािनजकच आि ेकी िािी? पनिली बेटी असले धिाची 

पेटी पण दकतर्ाका असिेा बेटा धिाचा पेटाराच असतो िािी का?   

मी ठरर्ूि टाकलंय, याला डॉटटर करूि टाकणार मग अगदी घरचा र्ैद्य, उगीच 

दर्ाखान्यात लायिी लार्ायला िकोत. िािीतर इंनजनियर तरी, चांगला सिा आकडी पगार 

नमळतो म्िण ेत्यांिा. िािीतर करेल एखादा मोठा नबनझिेस. अथाात तो मोठा िोईल तेव्िा 

कशाची चलती असले त्याचे करेल कररयर. आज डॉटटर इंनजनियराला आि ेबक्कळ भार्, 

चचग्या मोठा िोईल तेव्िाचे कोणास ठाऊक? शेर्टी मुलगाच तो. धिाचा पेटारा घेऊि 



आणेल कोणत्या तरी मलुीला घरी. तोर्र आमच्या सुकन्ये ( सुकन्याच नतचे िार् आि ेबरं ) 

चे लग्न आटोपल े असले त्याच्या आधी. नतच्या लग्नात मात्र माझा हुडं्याला सक्त नर्रोध 

असेल. मुलीची बाजू झाली म्िणूि काय झाल?ं समाज सुधारायलाच िर्ा की िािी? 

चचग्याच्या लग्नात मात्र सारं कािी प्रथेप्रमाण ेयथासांग व्िार् ं म्िणिे झालं. त्यात दणेंघेणं 

काय, हुडंा नि मािपाि काय. रीतीबािरे मी िािी. आपल्या पूर्ााजांिी पाडलेल्या प्रथा 

आिते त्या. आपली संस्कृती आि ेती. आपण िािी पाळणार तर कोण पाळणार? 

मुलगा झाला म्िणजे कसा र्ंशाचा ददर्ा पेटल्या सारखा र्ाटतो. कृताथा 

झाल्यासारख ंर्ाटत.ं मुलगाच आता आपल्याला मुक्ती दईेल. अंत्यसंस्काराला तोच तर पुढ े

येईल. बाकी रामभाऊंच्या मुली त्यांिा आयुष्यभर भल े सांभाळतील पण शेर्टी मुलगाच 

त्यांिा मुक्ती दरे्रे्ल की िािी. कािी तर आईबापांच्या नजर्ंतपणीच त्यांिा मुक्ती नमळेल तर 

बरं अशीिी व्यर्स्था करतात. शेर्टी काय मुलगा तो मुलगाच. उगीच िािी पूर्ी लोक 

आशीर्ााद द्यायचे अष््पतु्रा सौभाग्यर्ती भर् म्िणूि, म्िणजे एक िािी तर दसुरा कोणी 

कामाला येईलच. कोणी अष््पतु्री सौभाग्यर्ती म्िटल्याचं ऎकलंय कुणी? चचग्याची सर 

सुकन्येला कशी येणार?   

  



६ 

सत्यमरे् जयत े( अथाात सत्याचा नर्जय ििेमी ’शरे्टी’ िोतो ) 

 

सत्यर्चि िा एक साथीचा रोग असार्ा. नर्नशि डासाच्या चार्ण्यािे तो 

पसरतो म्िणतात. मिापानलकांच्या कृपेिे आपला मिाराष्ट्र मच्छरोत्पादिात अगे्रसर आि.े 

गल्ल्या आनण बकालर्स्त्यांतूि मच्छरोत्पादिाचा धडक कायाक्रम िाती घेतला जातो आनण 

बाकी सर्ा र्ेळापत्रकापेिा मागे असेल तरी िा एक कायाक्रम र्ेळेच्या आधीच संपरू्ि टारगेट 

अनचव्ि करण्यात र्ेगर्ेगळया शिरांतील मिापानलकांची स्पधाा लागते. त्यामुळे ह्या 

मच्छरोत्पात रोगांची लागण िी या मिाराष्ट्र दशेी लर्कर िोते.  

मागे ह्या डासाच्या चार्ण्यािे मिाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आपल्या टगेनगरीची 

कबुली दऊेि बसल.े तेथ े त्यांच्या मागे कोणी चॅिेलचे बोंडूक घेऊि लागल ेिोते अशातला 

भाग िािी, पण िा रोगच असा की आपल्या नजभेतूि शब्द निसटणारच. राजकारणातील 

टगेनगरी िी ’नपर्ळा पीतांबरा’प्रमाण ेनिरूक्ती आि ेि ेसांगायची गरज िािी. पण सांगणार 

कोण कोणाला? जण ू कािी मोठा गौ्यस्फोट व्िार्ा तसा गिजब माजला. टगेनगरी िी 

राजकारणातल्या प्ररे्शासाठी असललेी दकमाि आनण एकमेर् अट आि ेि ेठाऊक असूििी िा 

गोंधळ नि गदारोळ आपल्या प्रगत म्िणर्णारे्या मिाराष्ट्र राज्याला शोभला का याचा 

नर्चार व्िायला िर्ा. तोच मच्छर मग एका माजी उपमुख्यमतं्रांिा चार्ला तर त्यांिी 

निर्डणुकीतील अनतररक्त खचााची कबुलीच देऊि टाकली. इथेिी कोणी कािी नर्चारल े

िसतािाच. मग परत तेच. म्िणजे गदारोळ नि गोंधळ. सत्य ठाऊक असूििी त्याचे उघड 

कथि केल्याचा धक्का सर्ाांिा बसला. धक्का सत्यामुळे िसूि ते सांनगतले गेल्यािे िोता िचे 

दकत्येकांिा कळल े िािी. पेपरर्ाल े सरसार्ल,े चॅिल्सिा टीआरपीच्या उकळया फुटल्या, 

चारदोि टीव्िी तज्ांची चाराठ ददर्साची चूल यार्र पेटली. आम्िाला र्स्तुनस्थती कशीिी 

असली तरी चालते पण ती उघड तशी आि ेि ेमान्य केल्यास आमचा जीर् कासार्ीस िोतो. 

आमचा िा बाणा आम्िी र्ेळोरे्ळी दाखर्ीत आलो आिोतच. त्याचा राष्ट्रीय पातळीर्र 



प्रचार या निनमतािे झाला िी रोजगार िमी योजिे िंतरची आपली दशेाला दसुरी दणेगी. 

त्यामुळेच हुडंाबळी, स्त्रीभ्रूण ित्या, जातपात, जादटूोणा, अंधश्रद्धा र्गैरेत कुठेिी मागे 

िसूििी आपल्या राज्याची प्रगत राज्य म्िणूि जानिरात करता येते.   

 

परर्ा मंत्रालयात गेलो तर िा डास मलादखेील चार्ला.  

काल माझा मुलगा शाळेत गेला िािी. सकाळी शाळा. त्याला झोपेतूि उठर्ले 

तर म्िणाला, ’खूप झोप येते आि.े ’ मी म्िटल,े ’मग जाऊ द.े घ ेसुट्टी. ’ मी असे म्िणालो तर 

त्याची झोपच उडाली. ताडकि उठूि बसला नि म्िणाला, ’िािी. मला कंटाळा आलाय 

जायचा. ’ मी म्िटल,े ’ठीक आि ेिको जाऊस. ’ एर्ढ्या चटकि सुट्टी नमळाली तर तो एकदम 

एटसाईट झाला आनण कंटाळा झटकूि त्याचा नव्िनडओ गेम खेळायला बसला. त्याचा 

झटकललेा कंटाळा माझ्या अंगार्र पडला असार्ा कारण मला मग ऑदफसला जायचा 

कंटाळा यायला लागला. कंटाळा िा डासांमुळे िव्ि ेतर िर्ेतूि पसरणारा असार्ा. मी पण 

तो कंटाळा कुत्रयािे ओल ेअंग झटकार् ेतसा झटकला आनण कसाबसा का िोईिा ऑदफसला 

गेलो.  

िी िोती कालची गोि.  

आज सकाळी उठलो तर मुलगा म्िणाला, ’लीव्ि िोट द्या. शाळेत द्यार्ी लागेल.’ 

’ 

मी मग ती िोट त्याला ददली. संध्याकाळी त्याच्या नशिकांची नचठ्ठी आली. 

दसुरे्या ददर्शी िाफ सी. एल. टाकूि मुलाच्या शाळेत जारे्च लागल.े िडेमास्तरांिा भेटलो. 

ते म्िणाले, ’अिो ि ेकाय नलिील ेमुलाच्या सुट्टीचे कारण? कािीतरी पटेलस ेतरी नलिायचेत 

की िािी?’ 



मी सत्यर्चिाच्या अॅॅटॅक मध्ये नलहूि टाकल,े ’माझा पाल्य कुमार जगि काल 

दद. २५ जुल ैरोजी कंटाळा आल्यामुळे शाळेत गैरिजर रानिला िोता. ’  

िडेमास्तरांिी कीर् आल्याच्या िजरेिे पानिले. सत्यर्चिाच्या बदल्यात अधी 

सी. एल. दऊेि घरी आलो.  

निला िदककत सांनगतली तर उलट ती माझ्यार्रच नचडली. ’बार्ळट आिात’ 

अशा स्पि शब्दात फक्त सांगायचे रानिल.े ’करा अजूि सत्यर्ादीपणा आनण घालर्ा सी एल 

फुकट. माझ्या कामासाठी घ्यायला सांनगतली सटु्टी तर सी. एल. कमी पडतात िा?’ नििे 

आपला पॅरलल टॅ्रक पण चालू केला.  

’अगं पण, आपल्याला पण येतो िा कधी मधी कंटाळा. तुला िािी तसा कंटाळा 

आला की आपण जातो कामत मध्य.े ’ 

नतच्या कंटाळयाचा उल्लखे झाल्यािे ती नचडली असार्ी, म्िणाली,  

’आनण तुम्िी पण मारता दांड्या. पण कारण मात्र ि ेदते िािीत. चांगली दशपुत्रे 

डॉटटरांचे सटीदफकेटे घऊेिच जाता िा?’     

ि ेमात्र खरे. दशपुत्र ेआमचे सज्जि डॉटटर. खोटे सटीदफकेट दते िािीत आनण 

त्यांिा खरी र्ाटतील ती नबिा फी दतेात. पण त्याबद्दल त्यांिा आदल्या ददर्शी दात 

िािीतर डोके दखुल्याचे खोटेच सांगारे् लागते एर्ढे खरे.  

असो. एकूण सत्यर्चिाची पुरेपूर ककमत चुकर्ार्ी लागली.  

 

ि े सर्ा मी माझ्या नमत्राला सानंगतल.े तर तो म्िणाला, ’तुला आपल्या दशेाचे 

िीदर्ाटय ठाऊक आि?े’ 



मी एक सुजाण िागररक आि.े मी म्िणालो, ’ि े काय नर्चारतोस? सत्यमेर् 

जयते. ’ 

’सत्यमेर् जयतेचा अथा कळतो तुला?’  

’अथाात कळतो. शेर्टी सत्याचाच नर्जय िोतो. ’   

’िािी. तू इथेच चुकतो आिसे. याचा अथा आि े सत्याचा नर्जय शेर्टी िोतो. 

सत्य असत्याची िेिमीच लढाई सुरू असत.े त्यातील मधल्या लढाया असत्यच चजकत असत.े 

अगदी शेर्टी चिदी नसिमेात कस ेपोनलस पोिोचतात तसे सत्य चजकते. िा शेर्ट कधी ि े

मात्र सांगता येत िािी. आनण एक. एखादा ररिार्ाला मागे सुटललेी बॅग परत आणूि दतेो 

तर त्याचे कोण कौतुक िोते. पेपरात फोटोनबटो येतात. जर उद्या सारेच तस ेप्रामानणक झाले 

तर कोणी ढंुकूि िी पानिल का त्याच्याकड?े तसेच ि ेसत्याचे आि.े सगळेच सत्यर्चिी झाल े

तर कसल ेसत्याचे कौतुक. असत्याशी झुंज घेतल्यािेच त्याचे तेज झळाळते. म्िणजे बहुतेक 

लोक असत्य कथि करत असतात म्िणूिच ि ेसत्याचे कोडकौतुक. ’ 

 

माझा नमत्र िेिमी मलुभूत असा नर्चार करतो. आनण मुख्य म्िणजे तो 

फार्ड्याला फार्डचे म्िणतो, कुदळ िािी! ( िा इंग्रजीतील call spade a spade 

र्ाटप्रचार मातृभारे्त आणायचे शे्रय माझेच, ि ेमात्र मी सत्यच सांगतोय, असत्य िािी )              

  



७ 

राज-माज शास्त्राची प्रश्न पनत्रका 

 

नशिण िेत्रात आमूलाग्र बदलाचे र्ारे र्ािात आिते अशी बातमी आि.े कालची 

नशिणव्यर्स्था आज कालबाह्य झाली आि.े मुलांच्या सांगोपांग ( ि ेआता कुठल ंिर् ंआंग 

सांगा पाहू, मुलांिो ? ) नर्कासाकरता िर्ीि नर्कासाधाररत नशिण पद्धती बिर्ली जात 

आि.े बाकी नर्र्यांबरोबरच त्यात राज्यशास्त्र नि समाज शास्त्राचा नमलाफ घडर्णारे राज-

माज शास्त्र या नर्र्याचा समार्ेश िोणार आि.े यात प्रश्नाधाररत नशिण असेल. बाकी 

नर्र्यांसारख े धड ॆ ि देता फक्त प्रश्न नर्चारूि त्यांची उत्तरे शोधण्याची सर्य मुलांिा 

लार्ण्यात यार्ी या ितूेिे िा नर्र्य समानर्ि िोत आि.े यात समकालीि राजकारण आनण 

समाजकारण यार्र आधाररत प्रश्न असतील. िेत्यांिा भेटूि त्यांच्याकडूि प्रत्यि अिुभर् 

नमळर्ण्यार्र भर असेल.    

िी आि ेिमुन्यादाखल राजमाज शास्त्राची प्रश्नपनत्रका 

 

१. आश्वासिे म्िणजे काय? ती का ददली जातात? ती पुरी केली असता िरकात 

जारे् लागेल असे िेत्यांिा का र्ाटत असार्?े  

निर्डणूक जािीरिाम्यातील आश्वासिे आनण इतर सभांतील आश्वासिे यांतील 

फरक कोणते?  

तुमच्या नर्भागातील आमदार खासदारांिी ददलेल्या आश्वासिांची यादी करा. 

यात तुम्िी तुमच्या कल्पिाशक्तीिे भर घाल ूशकाल अशी दिा िर्ीि आश्वासिे नलिा.  

( नशिकांसाठी सूचिा : भार्ी पुढारी बिर्ण्यासाठी िा अभ्यास िीट करर्ूि 

घ्या)  



२. आपण पंतप्रधाि ककर्ा मुख्यमंत्री झालोच आिोत अस ेसमजूि भार्ण तयार 

करा. अशा थाटात बोलणारे्या आजूबाजूच्या दिा िेत्यांची िारे् गोळा करा.  

३. आपण िामानिराळे राहूि भ्रिाचार करण्याच्या नर्नर्ध पद्धतींचा अभ्यास 

करा. यातील धोके आनण फायद ेयांचा जमाखचा मांडा.  

४. स्र्ातंत्रयािंतरिी दकत्येक िेते त्या काळची आठर्ण म्िणूि तुरंुगात जात 

असतात. अशा िेत्यांची यादी बिर्ा. त्यांच्या तुरंुगात जाण्याच्या कारणांची मीमांसा करा. 

लोकमान्य रटळकांिी कारागृिात गं्रथ नलनिल.े आजचे िेते तुरंुगात काय काय करत असतील 

याचे पाच अंदाज बांधा. उद्या तुरंुगाच्या चभती बोलू लागल्यातर काय सांगतील याचा 

कल्पिानर्स्तार करा.   

५. निर्डणूक आचारसंनिता िी काय गोि आि?े ’मतदािाआधी मतदारांस 

निर्डणूक आचारसंनिता भंग ि करता कस े भलुर्ार्े’ याच्या दिा युटत्या आपल्या 

िगरसेर्काकडूि गोळा करा.  

६. आभासी नर्कास म्िणजे काय? इमेज नबचल्डग म्िणजे काय? आपण आपल्या 

मतदारसंघात ि  केलले्या नर्कासाची जानिरात कशी करता येईल याचा आराखडा तयार 

करा.  

७. ’तो मी िव्िचे’ ककर्ा ’मला असे म्िणायचे िव्ितेच’ अशा आशयाची र्क्तव्य े

तयार करा. आधी बोलूि िंतर ’मला तसे म्िणायचे िव्िते’ अस ेम्िणण्यासारखी दिा नर्धािे 

र्िीत नलिा.   

८. मोठ्या िेत्यांच्या पार्लार्र पाऊल टाकणारे्या छोट्या बालकांची यादी 

तयार करा. त्यांच्या नचमखड्या बोलांचा संग्रि बिर्ा. िी बाळे खुचीत कधी नचकटतील 

याचा अंदाज व्यक्त करा. घराणेशािीला नर्रोध करणारे्या िेत्यांची यादी बिर्ा. आपल्या 

मुला-िातर्ंडांिा आपला र्ारसदार िेमतािा त्यांिी कोणती कारणे द्यार्ीत याचा 

कल्पिानर्स्तार करा.  



९. दोि नर्रोधी िेत्यांची समोरासमोर भेट घडर्िू त्यांचे भांडण लारू्ि द्या. त्या 

गंमतीबद्दल दसुरे्या ददर्शी र्गाात चचाा करा.  

१०. जातीय दगंली म्िणजे काय? आपल्या नर्भागातील दगंली घडर्ण्याचा 

अिुभर् असणारे्या िगरसेर्क ककर्ा आमदाराची मुलाखत घ्या.  

’दगंली, दषु्काळ आनण त्यांचे राजकीय फायद’े या नर्र्यार्र आपल्या 

नर्भागातील  खासदारांची मुलाखत घ्या.  

११. ’घटिादत्त अनधकार’ आनण ’नर्शेर्ानधकार’ म्िणजे काय? 

नशर्ाजीमिाराजांिा अडर्णारा बालर्ीर आनण टोलिाटयार्र आमदारास अडर्णारा 

कारकूि यांची तुलिा करा. नशर्ाजीमिाराज आनण आजचे आमदार यांची तुलिा करू िका. 

तुम्िी जर त्या रठकाणी कारकूि असतात तर काय केले असत ेते पाच र्ाटयांत नलिा.  

१२. ’चामडी सोल’ू, ’फरफटत आण’ू, ’समुद्रात बुडर्’ू अशासारख्या बाणेदार 

घोर्णा गोळा करूि त्यांचा संग्रि करा. या बाणेदार र्क्तव्यांच्या जिकांची नचत्रे र्िीत 

नचटकर्ा. या र्क्तव्यांबद्दल िंतर काय कायार्ािी करण्यात आली याची मानिती घ्या.  

१३. तुमच्या घरापासूि शाळेपयांत दकती खड्ड ॆ लागतात याची मोजदाद करा. 

त्यातील तुम्िाला आर्डलेल्या खड्ड्ड्याचे र्णाि करा. तो तुम्िास का आर्डतो याची कारण े

नलिा.   

१४. कातडी कमार्ण े म्िणजे काय? गेंड्याची कातडी कशी कमर्तात? ि े

आपल्या नर्भागातील िेत्यांकडूि जाणूि घ्या.  

१५. ’काका मला र्ाचर्ा’ अशी घोर्णा आधी ददली जात अस.े काकाच ’मला 

र्ाचर्ा’ अस े कधीपासूि ओरडू लागल?े तुमच्या मानितीतील सर्ा काका पुतण्यांची यादी 

तयार करा.    

१६. ि ेकरूि पिा 



अ ) एक काल्पनिक मतदाि बूथ बिर्ूि तो ताब्यात घेऊि दाखर्ा. यासाठी 

जरूरी असलले्या सामािाची यादी बिर्ा.  

ब) घरच्याघरी एक अणुभट्टी बिर्ा. गरज पडल्यास आपल्या पालकांची मदत 

घ्या. एक बॉंब बिर्ूि तो फोडण्याचे प्रात्यनिक करा. आपल ेअिुभर् प्रयोगर्िीत नलिा 

क) पाक व्याप्त काश्मीर मध्ये जाऊि नतथे रािणारे्या दिा लोकांची मलुाखत 

घ्या.  

१७. निबंधलेखि 

क) मी पंतप्रधािपदाचा उमेदर्ार झालो तर? 

ख) निर्डणूक जािीरिामा : दकती सत्य, दकती कल्पिानर्लास? 

ग)  निर्डणुका िसत्या तर 

घ) आश्वासिांच्या िािा तरे्िा  

च) िोय! मी भ्रिाचार केलाय!  

  



८ 

मानझया िोर्डडगच ेगायि 

 

आज खूप ददर्सांिी ते जुिे ददर्स आठर्ल.े आम्िी तेव्िा िर्ीिच िोतो. शाळा 

सोडली नि समाजकारणात पडलो. अभ्यासापेिा आम्िाला लोकांत नमसळायाची आर्ड. 

तेव्िा कोणालािी मदत लागली की आम्िी धारू्ि जात अस.ू आमच्या बरे्यापैकी ओळखी 

िोत्या. कािी मोठे लोक आम्िास ओळखत असत. पण आमची खरी इच्छा िोती की लोकांिी 

आम्िाला ओळखारे्. त्यासाठी कािीतरी असे करारे् की लोक ओळख ू नि घाबरूसदु्धा 

लागतील.   

 

आम्िी कायाकते िोतो. गणेशोत्सर्ात भाग घ्यायचो. ररनसटबुके घेऊि र्गाणी 

गोळा करायला दारोदार दफरायचो. गोकुळािमीला दनििडंी, र्र्ााकाठी सत्यिारायणाची 

पूजा, सार्ाजनिक नशर्जयंती र्गैरे मध्य ेआमचा सिभाग असायचाच. मग रक्तदाि नशनबरे 

आयोनजत केली, बंदमध्ये दडुंके घेऊि आम्िी दकुािे बंद पाडत अस.ू दोि चार 

ररटशार्ाल्यांच्या पाठीत काठ्या िाणीत असू आनण बसेस र्र चार दोि दगड फेकत अस.ू 

पण ि ेसर्ा सर्ासामान्य कायाकते करतातच. आम्िाला त्याच्यािी र्र उठायचे िोते. त्यासाठी 

जीर् तळमळत िोता. या र्ेगािे आम्िी ररटायर िोतािा आम्िाला कदानचत िरणारे्या सीट 

र्रचे िगरसेर्कपदाच्या इलेटशिचे नतकीट नमळाले असत ेककर्ा निष्ठार्ाि कायाकते म्िणूि 

फारतर िेत्यांिी आम्िाला ओळखल े असत े आनण आम्िी पण यार्र समाधाि मािूि गप 

रानिलो असतो. पण आम्िाला स्र्त:च िेता व्िायचे िोते.  

आम्िी मग खूप नर्चार केला. एखाद्याची राजकीय ताकद कशात असत?े 

कायदशेीर काम ेतर सर्ाच करतात. त्यासाठी कािी फार अक्कल लागत िािी. जिनिताचा 

आर् सगळेच आणतात. तो तसा आणार्ाच लागतो. आम्िीिी ते करायचो. पण खरी ताकद 



असत े ती बेकायदशेीर काम े करूि ती निभाऊि िेण्यात. स्र्त: ती करूि िामानिराळे 

रािाण्यात नि ज्यांिी ती प्रत्यि केली त्यांची मािगूट सोडर्ूि आणण्यात. अस े केल ेतरच 

आपली र्ट तयार िोते.  

 

अथाात ि े कळायला निनमत्त झाले ते एका िोर्डडगचे. आमच्या एररयात आम्िी 

रातोरात आमच्याच र्ाढददर्साच्या शुभेच्छांचे एक िोर्डडग उभारल.े िोर्डडगची जागा ऎि 

मोटयाची िोती. आमचा मोठा फोटो मध्य ेनि मागे िगराध्यि नि राज्याध्यि नि अजूि मागे 

झाडूि सारे पिश्रेष्ठी. सकाळी आमच्या एररयात िी खळबळ माजली. िोर्डडग बेकायदशेीरच 

िोते. पण मागे मोठमोठ्या पुढारे्यांचे फोटो पाहूि कोणाची चिमत िोणार िात लार्ायची. 

पानलकेची परर्ािगी नि पैस ेभरण ेअशा िुल्लक गोिींत आम्िी पडलो िव्ितो. आले मिात 

नि लार्ला बोडा. खरे तर आमचा र्ाढददर्स चांगला दोि मनिि े िंतर िोता पण एकतर 

डोटयात आयनडया आली आनण िेमकी ती िोर्डडगची जागा ररकामी सापडली. लारू्ि टाकल े

िोर्डडग नि काय. िाच बोडा कायद्यािे उभारायला दकती परर्ािग्या नि पैस ेलागल ेअसत े

कुणास ठाऊक आनण ते करे पयांत आमची साठी उलटली असती कदानचत. दसुरे्या ददर्शी 

पासूि सगळे दकुािदार आम्िाला संतोर्भाई िार्ािे िाक मारू लागल.े  

 

आपल्या आयुष्यात एखादी घटिा घडायची असले तर सगळे कािी त्याच ददशेिे 

घडायला लागते. याचा प्रत्याय आम्िाला दसुरे्याच ददर्शी आला. म्िणजे योगायोगािे 

म्िणा नि सुदरै्ािे म्िणा दसुरे्याच ददर्शी अजूि एक घटिा घडली. आम्िी बािरे कसेिी 

असलो तरी घरी आईला मदत करत असू. िेमके त्याच ददर्शी आईिे धार काढायला म्िणूि 

दोि चाकू नि एक मटणाचा चॉपर िाती ददला. आम्िी निघालो धारर्ाल्याकड ेबाजारात. 

इकड ेिाटयार्र कािीतरी राडा झाला. भांडण जोरात सुरू िोते. आमच्या िातातील चाकू 

नि चॉपर पाहूि दोघ े भांडणारे घाबरल े नि पळूि गेले. िा आमच्या आयुष्यातील टर्डिग 



पॉइंट. आईचा आशीर्ााद आनण काय म्िणणार याला? या प्रसंगािंतर आम्िी फेमस झालो. 

लागोपाठच्या दोि ददर्सांत लोकांची आमच्याकड े पािायची िजर बदलली. पुढ े आम्िी 

त्यार्र कळस चढर्ला. आज आम्िी नशिण मंत्री आिोत. शाळा सोडलेला एक 

माझ्यासारखा माणूस आज नशिणमतं्री आि ेिचे आपल्या लोकशािीचे आपल्याला दणेे आि.े  

जाता जाता आम्िाला त्या चाकू सुरी प्रसंगाची गंमत र्ाटत े ती सांगतो. आज 

आम्िी आिोत त्याहूि मोठे िोऊ. उद्या आमच्या र्र पाठ्यपुस्तकातूि िा धडा येईल. 

आमच्या नशिण खात्यातील लोक मग त्यार्र प्रश्न तयार करतील. म्िणजे उदािरणच 

द्यायचे तर  

प्र. : या प्रसंगातूि आपल्याला िायकाचे कोणते गुण ददसतात? 

उ. : िायकाची मातृभक्ती आनण आईचा आपल्या मुलाला असणारा आशीर्ााद या 

प्रसंगातूि आपणास ददसतो.  

प्र. : या प्रसंगातूि काय बोध घ्याल? 

उ. : दरै्ाची साथ असेल तर साधा माणूस िी मोठा िोऊ शकतो.  

िी आपली अशीच गंमत. पण कधी असे िोणारच िािी आनण आम्िी 

पाठ्यपुस्तकातूि मुलांचे आदशा म्िणूि येणारच िािी अस ेिािी मात्र. िनशबार्र अर्लंबूि 

आि े सगळे. असो. तर एका बेकायदशेीर िोर्मडगिे आम्िी फेमस झालो. कायदा िा 

इतरेजिांसाठी आनण बेकायदा िा आमच्यासारख्या िेत्या आनण धुररणांसाठी. िी 

बेकायदशेीर कामेच आमच्या िेतृत्र्ासाठी मित्त्र्ाची. त्यातच आमचे खरे गुण ददसतात नि 

खरी ताकद ददसते.   

आमचे पनिल ेिोर्डडग आम्िी स्र्खचाािे उभारल.े बोडार्ाल्याला पैस ेअॅॅडर्ान्स 

दऊेि. तो चढरू्ि बांधणारे्याला िी पैसे ददल्याचे आठर्ते. िंतर आम्िी एर्ढे मोठे झालो की 

बॅिरर्ाल्या इस्माईलला आमच्याकड े पैसे मागायची चिमत िािी िोत. ते चढर्णारे्यांची 



मात्र आम्िाला दया येते. पाच पन्नास रूपयांसाठी दकती िी मेिित? घामािे निथळूि नबचारे 

काम करतात. आजच्या मिागाईच्या जमान्यात त्या पन्नास रूपयांिी काय त्यांचे पोट 

भरणार. उगाच त्यांिा नखजर्ल्यासारख ेर्ाटार्यास िको म्िणूि आम्िी ते पण पैसे द्यायचे 

टाळतो. त्यांच्या मिाची काळजी आम्िी िािीतर कोण घेणार? िोर्डडग काढायची 

जबाबदारी मात्र मिापानलका घेत.े ती िी फुकटात. म्िणूि आमचे दसरा ददर्ाळी, इद, 

निसमस, िर्ीि र्र्ा आनण आमच्या लाडटया पिश्रेष्ठींच्या र्ाढददर्साचे िोर्डडग्स लागतच 

रािातात.   

 

ग्रामीण िेतृत्र् गार्च्या मातीतूि येते म्िणतात. आमचे शिरी िेतृत्र् िोर्डडगतूि 

आलेल े आि.े गार्चे कर्ी ’मानझया मातीचे गायि’ करतात तसे आज आम्िी ’मानझया 

िोर्डडगचे गायि’ करतो आिोत. आमचे एक स्नेिी आिते. आिते आमच्या नर्रोधी पिात पण 

राजकारणात असूििी त्यांची प्रनतमा नर्िाि अशी आि.े प्रामानणकपण े ते कामाला जंुपूि 

घेतात. लिािपणापासूिची आमची ओळख. स्र्भार्ािे तस ेगमत्या आिते. एकदा आम्िाला 

म्िणाल,े ’िमारे पास लोगोंकी इज्जत ि,ै इतिी सारी नलखी हुई दकताबें िैं, तुम्िारे पास टया 

ि?ै’ आम्िी पण मागे िटलो िािी, म्िणालो, ’मेरे पास ये एक िोर्डडग और उसस ेआई हुई 

व्िोट बॅंक ि!ै ’ आम्िी गंमतीिे म्िणालो असलो तरी ि ेखरे तर खरोखरच खरे आि.े  

 

ि े सर्ा आठर्ायला कारण म्िणजे कोटााच्या आदशेािे सरकार रस्तोरस्तीचे 

िोर्डडग्स काढूि टाकणार आि ेम्िण.े आमचे तर झाले पण िोर्डडग्स िािीत तर िर्ीि शिरी 

िेतृत्र् कुठूि पुढ ेयेणार? आम्िाला याचीच चचता र्ाटते. ककर्ा असेिी असेल. कदानचत यािी 

र्र उठूि अजूििी ताकदीिे िोर्डडग्स चढर्णारा अनधकच ताकदर्ाि िेता म्िणूि पुढ ेयेईल. 

एखाद्या आपत्तीतूििी कािी चांगले निघू शकते अस ेम्िणतात तस.े       

  



९ 

सार्ाजनिक स्र्च्छतामतं्रयाचं्या डायरीतील एक पाि 

 

आजची सकाळ पण काल सारखीच सुरू झाली. सकाळी सिा र्ाजता उठूि 

र्ॉडाातल्या आदशा शौचालयाचे उद्घाटि. डोळे चोळीत उठारे्च लागले. शौचालयाचे उद्घाटि 

करायचे म्िणूि डायरेटट पोिोचलो. कायाकते आनण कािी लोकं सकाळ सकाळी बरेच जमल े

िोते. पाणी आि ेकी िािी याची खात्री करूि घेतली प्रथम िंतर प्रात:र्मर्धी आटोपले नि 

साखळी ओढली. साखळी ओढूि पाणी र्ािायचा आर्ाज आला तसा सर्ाांिी टाळयांचा 

कडकडाट केला. मग मिुज िगरातील आदशा शौचालयाचे उद्घाटि झाल्याचे मी जािीर केल.े 

गेल्या आठ ददर्सातील ि ेआठर् ेशौचालय उद्घाटि. त्यामुळे आम्िी सकाळी घरी िसतोच 

आजकाल. पनिल्या दोि ददर्साचं्या उद्घाटिाला तर टाकीत काय िळाला पण पाणी िव्िते. 

अशी पंचाईत झाली म्िणूि सांगू. िशीबािे आमच्या पीएिंी धार्पळ करूि कुठूि तरी दोि 

बादल्या पाणी मागर्ल.े तेव्िापासूि कािाला खडा. पनिले िळाला पाणी आि ेकी िािी ते 

चेक करायचे. आता पानलकेच्या निर्डणूकाच जर्ळ आल्या तर या उद्घाटंिांचा धूमधडाका 

आम्िी लार्ला. मागे पंतप्रधािांिी कसलेतरी उद्घाटि आपल्या ऑदफसात बटि दाबूि केल े

िोते तसं कािीतरी िानर्न्यपूणा म्िणूि म्िटल े ररनबि ि कापता स्र्त:च र्ापर करूि 

शौचालयाचे उद्घाटि करारे्. स्र्त: मतं्रीमिोदय येणार असूििी पाण्याची टाकी ररकामी 

ठेर्णार् याला म्िटल े गडनचरोलीलाच पाठर्ार्.े निर्डणूका िोऊि जाऊ द े मग बघार् े

त्यांच्याकड.े त्यािंतर मग भार्ण. गाडगे बाबा आनण स्र्च्छता यार्र गेले सात ददर्स बोलूि 

मी कंटाळलो. मग आज स्र्च्छतेचा नर्र्य थटे अमेररका आनण चीिशी नभडर्ला. अस े

आंतरराष्ट्रीय संदभा घातल ेकी आपली एक मोठी प्रनतमा तयार िोते म्िण.े आमचे कायाकते 

तसे हुशारच. बरोबर िर्े तेथ े टाळया र्ाजर्तात. साबण लारू्ि िात धुतला. अल्पोपिार 

घेतला. घरी आलो तोर्र िऊ र्ाजले िोते.  

मुख्यमंत्रयांिी पण यार्ेळी काय खूळ काढले आनण सार्ाजनिक स्र्च्छता मंत्रालय 

िार्ाचे िर् ेखाते चालू केले आनण मलाच दऊे केले. ि ेकाय मंत्रालय झाले? म्िटले नशिण 

िािी तर आरोग्य खाते तरी? तर मुख्यमतं्री म्िणाल,े ’नशिण मंत्री कसा अनशनित ककर्ा 

कमी नशनित तरी िर्ा. तुमच्यासारखा गॅ्रज्युएट काय कामाचा? आनण आपले िािासािबे 

आताच िॉनस्पटलातूि नडस्चाजा झालेत, त्यांिा आरोग्याचे प्रश्न िीट कळतील. ’ मी म्िटल ं



िुसत्या आमदारकीपेिा कुठलं का िोईिा मंत्रीपद बरं. पण सार्ाजनिक स्र्च्छता म्िणजे? 

असा माझ्या चेिर् यार्रचा भार् पाहूि मुख्यमतं्री म्िणाल,े ’घाबरू िका, तुम्िाला फक्त 

साफसफाई, शौचालय ेर्गैरे बघायचे. ’ मी मिाशी म्िटल ेकमीत कमी शौचालये बांधकाम 

र्गैरे मधे कायाकते साभंाळता येतील. परत ५ र्र्ाािी निर्डणूक लढर्ायची म्िणजे आर्मथक 

तयारी िर्ीच. असो. आता येणारी पानलकेची निर्डणूक म्िणजे टेन्शि. नर्रोधकांकडूि र्ॉडा 

खेचूि आणायचा म्िणजे मेिित िर्ीच. त्यासाठी इतका सगळा खटाटोप.  

दपुारी दोि र्ाजता Bombay Beautiful ची माणसं आली. Bombay 

Beautiful  िार्ाची एि. जी. ओ आि े म्िण.े त्यांिा बोलायचे िोते िोर्डडग आनण बॅिसा 

बद्दल. जस ेते आल ेतस ेमी एकदम आक्रमक पनर्त्रा घेत म्िटल,े ’You seem to be not 

proud of Maharashtra. Bombay चे मुंबई िोऊि दकत्येक र्र्ां झाली पण तुम्िाला र्ेळ 

झाला िािी िार् बदलायला?' माझ्या या पनर्त्रयािे ते अध े गारद झाल.े िोर्डडग्स बद्दल 

कािी म्िणणार त्याच्या आधीच मी पुढचा बाउन्सर टाकला. 'समजा सगळी िोर्डडग्स काढली 

तर ग्यारंटी घ्याल का मुंबई सुंदर व्िायची? You are not aware of government 

policy. िोर्डडग्स मागे पडटया, रंग उडालेल्या नबचल्डगी, कचरे्याचे ढीग लपतात आनण 

मुंबई उलटी अनधक सुंदर िोते. फक्त ते आम्िी officially सांगत िािी. िािीतर िोर्डडग र्ाले 

सरकारकडूि भाड ेमागायचे. म्िणूि silently िोर्डडग्स िा उत्तेजि द्यायचे सरकारी धोरण 

आि.े आनण तुम्िाला फक्त मुंबई सुंदर करायची आि ेतर आम्िाला मिाराष्ट्र आनण जमल ंतर 

िा दशे सुंदर करायचाय. ' माझ्या म्िणण्यापुढ ेते सर्ा ितबल झाले. माझ्यापुढ ेबोलूि कािी 

फायदा िािी असे समजूि त्यांिी काढता पाय घतेला. आता कायाकत्याांिा प्रनसद्धी द्यायची 

तर दसुरा कािी मागा आि ेका?  शेर्टी ते सुद्धा त्यांचे फ्रीडम ऑफ एटस्प्रेशिच िािी का? 

या बाबतीत मी माझ्या गुरंूचा मागा अर्लंबला. अस ेकोणी कािी प्रश्न घेऊि आले तर सर्ा 

प्रथम त्यांचा कुठला तरी र्ीक पॉईंट पकडा, िंतर  ते कािी बोलायच्या आतच त्यांचा मुद्दा 

असा कािी खोडा की त्यािंी तुमच्या कड ेकुठल्यािी आशेिे बोलणेच सोडूि द्यारे्. येथ ेपण 

तेच झाल.े अिो िोर्डडग्ज आनण बॅिर काढूि टाकल्यास आमची िारे् लोकांच्या लिात तरी 

राितील काय?  Bombay Beautiful र्ाल्यांचे काय जाते बोलायला.  



िी लोकं गेली आनण कुठल्यातरी चॅिेलचे लोक घुसल े कॅमेरे आनण माईक ची 

बॊंडके घेऊि. त्यांिा नमठी संदभाात कािी बाई्स िर् े िोते. नमठी िा आमचा आर्डता 

नर्र्य. िशीब तरी लगेच लिात आल ेकी नमठी िदी बद्दल बोलतायत ि.े िािीतर भलतीच 

िेककग न्यूज झाली असती. माईक समोर आला आनण आम्िाला र्ेगळेच स्फुरण चढले. जणु 

मी त्यांच्या पुढ ेएक vision document च ठेर्ल.े आम्िी सांनगतले, 'आज पयांत एक लाख 

पाच मेट्रीक टि गाळ काढूि झाला आि,े अजूि ५ लाख मे. ट. काढला जाईल. त्यािंतर 

पाणी शुद्ध करायचा उपाय म्िणूि मुंबईत १५% पाणीकपात करूि नपण्याचे पाणी रोज 

नमठी िदीत सोडण्याची योजिा आि.े िंतर बोटटग ची व्यर्स्था करण्यात येणार असूि 

दोन्िी दकिारे्यार्रील झोपड्यांिा heritage status दऊेि िरेरटेज टूसा सरुू केल्या जातील. 

बोटटगच्या कॉंटॅ्रटट साठी बोलणी चालू आिते. यासंदभाात आमचे एक नशिमंडळ लर्करच 

पेरू आनण नचली दशेांच्या दौरे्यार्र जात आि.े ' चॅिेलर्ाल ेखूर्. त्यांिी बाई्स चे घास 

मानगतले आनण इथे तर पूणा जेर्णाची थाळीच त्यांिा नमळाली. आम्िी बोलता बोलताच 

नमठी िदीत बोटटग, नमठीच्या दकिारे्यार्रील झोपड्यांिा िरेरटेज दजाा अशा िेककग न्यूज 

सुरू झाल्या आनण रटव्िी र्र आम्िी. एका चॅिेलिी तर नमठी िदीत बोटटग करतािाचे 

ग्राफीक नडझाईिच सुरू केल.े   

पाच र्ाजता आमचे जुिे कायाकते र्ासुदरे् चशगरेंचे भाऊ दामूच्या 

केशकतािालयाचे उद्घाटि. िशीब इथे उद्घाटिाला कात्री केसांर्र िािी तर ररनबिीर्रच 

चालर्ायची िोती. िेिमीप्रमाणे भार्णाला उभे रानिलो. मराठी तरूणािे उद्योजक व्िायला 

िर् ेपासूि सुरू केल.ं पुढ ेभार्णात आजच्या अथाव्यर्स्थेर्र बोललो. त्यािंतर चीि, जपाि 

आनण कोररया बद्दल कािीबािी बोललो. आमचे कायाकते अगदी नििार्ाि. िर्े नतथे िेमटया 

टाळया पडतात. शेर्टी म्िटल े की चशगरे सारख्या तरूणांच्या िातीच आज मिाराष्ट्राची 

िाडी आि े तेव्िा चशगरे आमच्याबाजूला िातात व्िी आकारात कात्री घेऊि उभा िोता! 

भार्णाची पण एक पद्धत असत.े बोलण्यात ददर्सात एकदा तरी आर्मथक नर्र्य 

आणायचाच. कुठेिा कुठे आंतरराष्ट्रीय संदभा जोडायचे. त्यातूि आपली एक अभ्यास ू िेता 

म्िणूि इमेज तयार िोते. बॉडी नबचल्डग सारख ेि ेइमेज नबल्डींग. पुढ ेपुढ ेतर आपल्याला 



यानर्र्यातील खरेच सर्ा येते असा स्र्त:चाच भ्रम तयार िोतो. असो आतापयांतचा ददर्स 

तर मस्त गेला.   

आज संध्याकाळचे काय सांगायचे. मिाराष्ट्राच्या िकाशार्र तमाशा अशा 

कायाक्रमात आम्िी प्रमखु पाहुणे. खरंतर सासं्कृनतक मंत्रयांचे ि े काम. पण त्यांिा 

मुख्यमतं्रयांिी खाते र्ाटपात गृिमंत्री ि बिर्ता डायरेटट सांस्कृनतक मंत्रीच बिर्ूि 

टाकल्यािे ते िाराज. अधूि मधूि ददल्लीत मुख्यमंत्रयांनर्रोधात आघाडी उभारायला जात 

असतात. तसे ते आज पण गेल्यािे आमचा चान्स. लोककला नर्शेर्त: तमाशा आमच्या 

नजव्िाळयाचा नर्र्य. त्यामुळे आम्िी खूर्. नतथे पण भार्णात लोककलारं्र बोललो. लर्कर 

जायचे अस े आयोजकांिा सांगताच त्यांचा आग्रिच पडला थांबण्यासाठी. शेर्टी उशीर 

झालाच रात्री.  

घरी आलो तर रात्रीचे २ र्ाजले िोते. गृिमंत्री रागार्ल्या िोत्या. एरर्ी कुठल्या 

सांस्कृनतक कायाक्रमात आम्िी त्यांिा घेऊि जातो पण आज ते शटय िव्िते. इथे आम्िी 

आमच्या गुरंूचीच पद्धत अर्लंबतो. ते म्िणजे शरणागती. घरी आम्िी कायमच ‘सॉरी’ मोड 

र्र असतो त्यामुळे गृिस्र्ास्र्थय चांगले रािते. आमच्या एका सॉरी िंतर सौ. म्िणाल्या, 

’झोपा लर्कर आता. उद्या परत लर्कर उठायचय. ’ मी म्िणालो, ’िो तर नमलि िगरात 

उद्घाटिाला जायचे आि.े निर्डणूक जर्ळ आि.े मेिित तर करार्ीच लागेल िा?’  

  



१० 

कािी िर्ीि पॉनलरटकल आयनडयाबाजी 

 

पूर्ीचा जमािा ismचा िोता. समाजर्ाद, भांडर्लशािी ककर्ा साम्यर्ाद, 

माटसार्ाद र्गैरे र्ेगर्ेगळे र्ाद िोते. प्रत्येकाचे आपल ेआपल ेतत्र्ज्ाि िोते. पुढारी लोकांचा 

त्यार्र बराच ककर्ा थोडाफार तरी नर्श्वास अस.े त्यांचा असल्यामुळे त्यांच्या अिुयायांचा 

पण अस.े आज आपल्याकडील राजकारणाची एक िॉड नर्भागणी केली तर त्यात कािी डार् े

तर कािी उजर् े आिते. कािी मधल े आिते. त्यातल्यात्यात डार् े राजकारणातील 

र्ाममागााला जास्त लागल ेिसल ेतरी समाजोन्नती ( िा शब्द मी जुन्या पुराण्या अग्रलेखांतूि 

उचलला आि.े आज याचे कािी फारस ेकाम लागत िसारे् )च्या दिृीिे पानिले तर डार्,े 

उजर् ेआनण मधल ेयांत फार कािी डार् ेउजर्े करारे् अस ेिािी. आयनडयॉलॉजीचा जमािा 

मागे पडला. िर्िर्ीि आयनडयांचा जन्म झाला. आयनडयालॉजीपेिा आयनडया बाजी 

सत्तासोपाि चढण्याकरता जास्त उपयोगी ठरू लागली. या आयनडयाबाजीचे ि ेकािी िमुिे :   

संधी साध ू: 

’Opportunity knocks only once. ’ यार्र यांची श्रद्धा असते. संधी िी 

साधण्याचीच गोि आि े यार्र यांचा नर्श्वास असतो, मग ती आपल्या पिातूि असो की 

दसुरे्या कुठल्या. पि र्गैरेची बंधिे यांिा मािर्त िािीत आनण आलेली संधी यांिा िातूि 

सोडर्त िािी. नमळालेल्या ककर्ा नमळर्लेल्या संधींचे सोिे करण्याची संधी ि े िातूि 

घालर्त िािीत. संधी नमळणॆ आनण नमळर्ण ॆि ेयांचे जीर्िध्येय असत.े  

आयाराम आनण गयाराम 

प्रभ ू रामचंद्र आमचा आदशा आि.े या दशेात रामभक्त खूप आिते. पण या 

आयाराम गयारामांसारख े कोणी िसतील. िी रामभक्तांची िर्ी जमात आि े आनण 



संधीसाधूंची पोटजमात. जेथ े कृष्ण तेथे जय असेल तर रामािे पण मागे का रािार्?े फक्त 

येथ ेसत्ता िाच राम असतो एर्ढेच.  

तळे राखील तो पाणी चाखील 

आपल्या संस्कृतीत पाण्याला मित्त्र् आि.े कोणी कोणाला पाण्यास िािी म्िणत 

िािीत. तेव्िा िुसते पाणी नपण्यासाठी तरी कशाला िर्ी कोणाची परर्ािगी? तीिी ते तळे 

राखणारे्यालाच? पाणी चांगले आि ेकी िािी ि ेराखणदारास मध्य ेमध्ये पिारे्च लागते. ि े

त्याचे कताव्यच आि ेसमजले तरी चालेल. आता ते पाणी चाखायला नमळारे् म्िणूि िी कािी 

लोक राखणदारी करायला तयार िोत आिते िी गोि िैसर्मगकच म्िणार्ी लागेल.  

नतसरे 

ि े लिािपणी सारे कािी गोिी रूपात नशकल े असतात. त्यामुळे ऎकलेल्या 

बोधकथांतूि योग्य तो तात्पया काढण्याची सर्य यांिा असत.े दोि बोटयांिी पळर्लेल्या 

लोण्याचा गोळा माकड फस्त करतो िचे यांचे राजकीय जीर्िनर्र्यक तत्त्र्ज्ाि असत.े या 

गोिीतूि आपल्यासारख े बहुसंख्य ’दोघांचे भांडण आनण नतसरे्याचा लाभ’ अस े तात्पया 

काढत असल ेतरी यांचा निष्कर्ा र्ेगळा असतो आनण तेच यांच्या अनस्तत्र्ाचे आनण प्रगतीचे 

रिस्य असत.े दोघांकडील लोण्याचा गोळा िर्ा असेल तर आपण ’नतसरा’ िोण ेगरजेचे आि े

ि ेयांिाच उमगते. त्यामुळे लोण्याचा गोळा असणारे्या बोटयांच्या ि ेशोधात असतात. मग 

त्या दोघांत भांडणाची व्यर्स्था लारू्ि ददली की ि े लोणी खायला मोकळे िोतात. यात 

भांडणारे दोघ ेकोणीिी असोत, नतसरे मात्र स्र्त: असू याची ि ेकाळजी घेतात. मग यासाठी 

समाजात ते आनण आपण अशी व्यर्स्था लार्णे, कधी ि े ’ते’ िोतील तर कधी ’आपण’ 

िोतील. मग रीतसर भांडण सुरू झाल ेकी आपला कायाभाग साधूि मोकळे िोतील. ’नतसरे’ 

बिण ेिीच यांची पॉनलरटकल आयनडयाबाजी.  

गोबेल्सपंथीय 



’मिा सज्जिा गोबेल्स पंथेची जारे्’ िा यांचा मंत्र असतो. त्यामुळे कोठेिी कािीिी 

ठोकूि दणेे आनण नबिधास्त रािाण ेिाच यांच्या यशाचा पाया असतो. इनतिास िा यांच्या 

खास आर्डीचा नर्र्य. तो ि घडर्ता तो बदलण्याचे सामर्थया यांच्या नजभेत असते. ’पनब्लक 

मेमरी इज व्िरेी शॉटा’ यार्र यांची नभस्त असते. लोक एखाद दोि र्र्ाांपूर्ीची गोि 

नर्सरतात तर कािी शे र्र्ाांपूर्ी काय झाले याचे त्यांिा काय आठर्णार? मग ि े आपल े

ित्यार म्िणजे जीभ उचलतात, धिुष्याला बाण लार्ार्ा तशी आपल्या टाळूला लार्तात 

आनण शरसधंाि करतात. आपण बोलतो ते खरे की खोटे अशा मामुली बाबींकड ेि ेलि दते 

बसत िािीत. खरे ककर्ा खोटे कािीिी बोला, दोघांची सरनमसळ करूि बोला पण अस े

बोला की समोरच्यास नर्चार करार्यास र्ेळ नमळू िय.े िीच यांची नर्कनसत झालेली ककर्ा 

केललेी स्टाईल असत.े या बळार्र ते नर्रोधकांिा िेस्तिाबूत करतात.  

िािीतर. . . .  

मी म्िणेि ती पूर्ा ददशा िा यांचा खाटया असतो. ’दोि ददर्सात ि ेकरा’ ककर्ा 

’दोि आठर्ड्यात ते करा’ अस ेआदशे ि ेदतेात, याच्या पुढ े ’िािीतर. . . ’ िा इशारारूपी 

बॉंब तयार ठेर्तात. ’िािीतर. . . ’ िा यांचा आर्डता शब्द. दरर्ेळी ि ेएकाच मागणी साठी 

ि े शस्त्र र्ापरतील असले िािी. आज ज्या गोिी साठी इशारा दतेील उद्या त्याच्याच 

नर्रुद्धिी तसाच इशारा दतेील. ’िािीतर. . . ’ म्िटल्यार्र यांच्या अिुयायांिा चेर् चढतो. 

त्यांच्या िाताला काम पुरर्ण ेआनण आपल ेमित्त्र् र्ाढरू्ि घेण ेअस ेदोन्िी ि ेयातूि साध्य 

करतात. ि चालर्लेल्या गाडीची बॅटरी डाऊि िोते तसे अिुयायी िाताला काम िसले तर 

गंज खातात यासाठी या ’िािीतर. . . ’ िंतर केलले्या तोडफोडीचा यांिा खूप फायदा िोतो. 

त्यामुळे िचे यांचे राजकीय तत्त्र्ज्ाि असार् ेअस ेर्ाटायला लागते.  

ि े अस े कािी आयनडयाबाजीचे िमुिे. आपल्या सुपीक डोटयातूि िर्िर्ीि 

आयनडयांचे पीक निघतच असत.े तोंडात बोटे घालूि बघत रािण ेएर्ढेच आपण करायचे. ि े

असल ेकािी जमले असते तर आपण थोडीच आम आदमी रानिलो असतो?     

  



११ 

बजबजपरुीत सौजन्य सप्ताि 

 

बजबजपुरीत त्या ददर्शी एकच खळबळ उडाली. बजबजपुरी िा एक खंडप्राय 

दशे. त्या दशेात आणीबाणी जािीर व्िार्ी अशी खळबळ उडाली. कारण फक्त सौजन्य सप्ताि 

जािीर िोण्याचे झाले. सौजन्य दाखर्ायला लोकांची िा िव्िती पण सदा तेच दाखर्ायचे 

म्िणजे आपल्या अनभव्यक्तीस्र्ातंत्रयार्र िा घाला आि ेअस ेलोकांिा र्ाटल ेतर त्यात आश्चया 

र्ाटार् ेअस ेकािी िािी. िंतर ि ेसौजन्य फक्त आठर्ड्यापुरताच पाळण्याचे आि ेि ेऎकूि 

लोकांिी सुटकेचा नि:श्वास टाकला नि जास्त नर्रोध ि करण्याचे सौजन्य दाखर्ल.े  

बजबजपुरी एक लोकशािी कम राजेशािी कम हुकुमशािी िोती. म्िणजे दर पाच 

र्र्ाांिी लोक आपला आपला िेता निर्डीत. निर्डणुका िोत. निर्डललेा मग राजासारखे 

राज्य करीत असे आनण आपला आपला हुकूम चालर्ीत अस.े पाच र्र्ाांसाठी त्याला मग 

इकडनेतकड ेबघण्याची गरज िसे. लोकिी मग त्याला तसे सिि करीत. मग सतत त्याला 

नर्रोध करीत रािात. कधी कधी तर त्या राजाला पण आपण निर्डूि कस ेददल ेअसा प्रश्न 

त्यांिा दसुरे्याच ददर्शी पड.े त्यात मग नर्रोधी पि असत. ते तर िार्ापासूिच नर्रोध 

करायला सुरूर्ात करीत. आता पुढच्या र्ेळी आपलाच िंबर म्िणूि पाच र्र्ा ते अगदी 

अपचि िोईपयांत मिात मांड ॆखात.  

यार्ेळी मिाराजांच्या मिात काय आल ेकोणास ठाऊक. त्यांिा र्ाटल ेअस ेकािी 

करारे् की जिता िलली पानिजे. दोि र्रे् निर्डूि आल्यार्र झाली. त्यात िुसते मोचे 

निघाले नि सरकारनर्रोधी घोर्णा झाल्या. मिाराज कंटाळल.े लोकिी मंत्रयांच्या मिमािी 

कारभारास कंटाळले. रोज उठूि सरकारच्या कािीिा कािी भािगडी बािरे पडू लागल्या. 

र्तामािपत्रात रोज रकािे भरभरूि चनर्ि मजकूर येऊ लागला. टीव्िी चॅिल्स र्र खडाजंगी 

चचाा िोऊ लागल्या. नर्रोधी पि आपल्या तरर्ारी नि बंदकुा घेऊि िेम धरूि बस ूलागल.े 



सुंदोपसुंदी या शब्दाचा अथा कळार्ा म्िणूि मुलांिा बजबजपुरीचे उदािरण ददले जाऊ 

लागल.े  

मिाराज खूप म्िणजे खूपच कंटाळल.े यार्र उतारा काय? मिाराजांिी 

उच्चस्तरीय बैठक घ्यायचे ठरर्ले.  

 

उच्चस्तरीय बैठक तर घ्यायचे ठरल े पण बजबजपुरीत नततटया उंच खुच्याा नि 

टेबलच िव्िते. बजबजपुरीतील सुतारांिा ते बिर्ायचे ज्ाि िी िव्िते. तेव्िा अस ेटेबल नि 

खुची बािरेूि आयात करण्यासाठी एका साध्या टेबलखुचीर्र मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. 

या िव्या टेबलखुच्याांसाठी बजेट मंजूर झाल.े लर्करच ते बजबजपुरीत पोिोचले आनण उच्च 

स्तरीय बैठक झाली.  

उच्चस्तरीय बैठकीस सर्ा मंत्रीगण आले. बहुतांश मंत्रयांिा र्योमािािुसार इतटया 

उंचार्र चढण ेअशटय िोते. त्यांिा एका के्रिच्या साह्यािे उंचार्र चढरू्ि बसर्ण्यात आल.े 

कािी थोड े तरूण मंत्री िोते ते टुणकि उडी मारूि बसल.े स्र्त: मिाराजांसाठी िी के्रि 

र्ापरण्यात आली. सारे नर्राजमाि झाले नि बैठक सुरू झाली. बजबजपुरीच्या 

इनतिासातील िी पनिलीच उच्च स्तरीय बैठक असल्यािे सर्ाांसच नतच्याबद्दल उत्सुकता 

िोती.  

नर्नर्ध मंत्रयांिी आपले पॉर्रपॉइंट प्रेझेंटेशि केल.े या मंत्रयांकड ेपॉर्र असो िसो 

पॉर्रपॉइंट मात्र सर्ाांसच उपलब्ध िोतो. त्याचा उपयोग करूि मिाराजांिा या समस्येतूि 

बािरे काढण्यासाठी काय करता येईल याचा नर्चार झाला. कोणी सर्ा मंनत्रमंडळाची परदशे 

टूर काढली तर जागाबदल िोईल आनण परदशेातील राज्यकारभार जर्ळूि पािता येईल 

अस ेसुचर्ल.े एका तरूण मंत्रयांिी भ्रिाचार िािीसा करार्ा म्िणजे ि ेसर्ा टाळता येईल अस े

जोशात सांनगतले. यार्र अशा अर्ास्तर् सूचिांिी आपला र्ेळ घालर् ू िये अशी ताकीद 

मिाराजांिी त्या तरूण मंत्रयांिा ददली. त्यांिी अनधक मॅच्युअर नर्चार करण्याची गरज आि े

अस ेसर्ाच मंत्रयांचे मत पडल.े  



मिाराजांच्या मंनत्रमंडळातील एक र्योरृ्द्ध मंत्री मानणकरार् घोरपड े यांिी 

सौजन्यमनिन्याची कल्पिा मांडली. एक मनििाभराचे सौजन्य िी कल्पिा पचिी पडणे 

आपल्या राज्यात कठीण आि े पण आठर्ड्यापुरता मयााददत सौजन्य सप्ताि िी कल्पिा 

चांगली आि े अस े मिाराजांिा र्ाटल.े इतर मंत्रयांिीिी िी कल्पिा उचलूि धरली. एक 

आठर्डाभर कोणतािी तंटा िािी नि भांडण िािी याचे मिाराजांिा अपू्रप र्ाटले आनण 

पनिल्या उच्चस्तरीय बैठकीत िा निणाय झाल्याचे जािीर करण्यात आले. मानणकरार् 

घोरपडेंिा या सप्तािाचे ’िॅंड अंबॅनसडर’ िेमण्यात आल.े ज्यांिी ियात तंटे बखेड ॆ उभे 

करण्यात नि नर्नर्ध राजकीय, सामानजक, धार्ममक नि जातीय कारणांर्रूि घडर्ण्यात 

येणारे्या दगंलींचे आयोजि नि नियोजि करण्यात घालर्ली त्यांिी सौजन्य सप्तािाचे 

आर्ािि करारे् यात एक काव्यगत न्याय िोता. त्यामुळॆ लोकांचे मिोरंजि िी िोण्यास मदत 

झाली. टीव्िी र्रूि र्योरृ्द्ध मानणकरार् घोरपडॆंिी या सप्तािाची कल्पिा नर्शद करणारे 

भार्ण आपल्या थरथरत्या आर्ाजात केले. ि ेअगदीच िॉि ग्लॅमरस र्ाटल्यािे एका प्रनसद्ध 

नसिेमािटीस िी पाचारण करण्यात आल.े ती अंगठा र्र करूि ’आय सपोटा सार्जन्य सप्ता. 

डू यू ?’ अस े आर्ािि करू लागली. टीव्िीच्या सरकारी चॅिल्सर्र ’सौजन्य सप्ताि पाळा 

गड्यांिो सौजन्य सप्ताि पाळा’ अस ेगाणे र्ाजू लागले. या आर्ाििांिंतर बजबजपुरीत एकच 

खळबळ उडाली.  

 

या निणायािंतर एर्ढी खळबळ माजेल याचा अंदाज मात्र मिाराजांिा आला 

िव्िता. लोकांिी आधी सौजन्य ददर्स असता तर चालल े असत े अस े म्िटल े तर कािींिी 

सौजन्य तास पाळार्ा ककर्ा सौजन्य नमनिट पाळारे् अशी सूचिा केली. एक आठर्डाभर 

राज्य अस े पॅरानलनसस झाल्या सारख े चालर्ार् े का िा प्रश्न कािींिी नर्चारला. टीव्िी 

र्ाल्यांिा खाद्य नमळाल्यािे ते खूश झाले. र्ेगर्ेगळया चॅिल्स र्र तेच तेच तज् र्ेगर्ेगळी 

मते मांडू लागल ेआनण एका चॅिल र्रूि दसुरे चॅिल गाठता गाठता त्यांची दमछाक िोऊ 

लागली. पेपरर्ाल्यांिी मुख्य पेपरात कािींच्या मुलाखती छापल्या आनण गुळगुळीत 

पुरर्ण्यात नसिेमा िटिट्यांच्या फोटॊ सकट प्रनतदक्रया छापल्या. अगदीच थोड्यांिा ह्या 



सप्तािाबद्दल कािी आपत्ती िव्िती. बाकीच्यांिा मात्र यात भांडण्याची मुळॆ ददसत िोती. 

एका  मािसशास्त्रज्ाच्या मते माणसाच्या आतील प्रनतदक्रया अशा कृनत्रम पणॆ दाबल्या गेल्या 

तर त्याचा द्प्पट जोमािे स्फोट िोण्याची शटयता िोती. तर कािींचे मत सौजन्य ि े

लोकशािीस घातक असूि त्यात हुकुमशािीची बीजे आिते असे िोते. मािर्ी मिास अस े

कृनत्रम र्ळण लार्णे योग्य िसल्याचे एका समाजशास्त्रज्ािे आधीच्या मािसशास्त्रज्ाचे मत 

ऎकल्यार्र परत सांनगतल.े एका िटािे तर सौजन्याचा पडद्यार्र अनर्ष्कार दाखर्ण्याकरता 

आपण या सप्तािभर लोकांचे सूक्ष्म अर्लोकि करणार आिोत अस ेसांनगतले. त्याकरता एक 

चष्मा लर्करच आपण परदशेातूि मागर्णार आिोत असे त्यािे सांनगतले नि त्या 

चष्म्यार्रील आयातकर सरकारिे माफ करार्ा असा अजा िी दाखल करूि टाकला. तर या 

आठर्ड्यापुरता आम्िी गळयात गळॆ घालूि फोटो काढणार आिोत अस े आघाडीच्या दोि 

िट्यांिी सांनगतले. आमचे मतभेद आम्िी एक आठर्ड्यािे पुढ ेढकल ूअस ेनसिेमा निमाात्याचें 

म्िणण ेिोते. मराठी िाट्यसृिीव्या कािींची प्रनतदक्रया मराठी पेपरात आली, त्यात निर्ेध 

म्िणूण आम्िी ’सौजन्याची ऎशीतैशी’ िा िाट्य प्रयोग सादर करणार आिोत अस ेसांनगतले. 

कािींिा िी सांस्कृनतक आणीबाणी र्ाटली. लोकांचा सौजन्यास नर्रोध िा सािनजक िोता. 

कारण बजबजपुरीत कोणत्यािी गोिीस नर्रोध करण्याची परंपरा िोती. सरकारिे एखाद े

धोरण जािीर केल े की त्यास बरेर्ाईट कािी ि पािता नर्रोध करण े ि े त्या लोकशािीचे 

र्ैनशष्ट्य िोते. त्यामुळे सौजन्य सप्तािाबद्दल ि े अस े िोण े सािनजक िोते. पण एर्ढ्या 

खळबळीचा अंदाज मिाराजांिा िव्िता. तरीिी खबरदारी म्िणूि मिाराजांिी जास्त भर्नत 

ि भर्नत िोण्याच्या आत िा सप्ताि लागू करण्याचे ठरर्ले. लोक कािी नर्चार करूि कृती 

करण्याच्या आत िा सप्ताि सुरू दखेील झाला. त्याला न्यायालयात आर्ािि दणे्यासाठी नि 

एक PIL दाखल करण्यासाठी कािी एन्जीऒ सरसार्त िोत्या. पण मिाराजांच्या 

अपर्ादात्मक चपळाईिे सर्ाांचे बेत धुळीस नमळर्ल ेगेल.े   

या सौजन्य सप्तािाचा मग र्टहुकूम निघाला. त्यात सौजन्याचा भंग करणारे्यास 

कडक नशिेची तरतूद करण्यात आली. ती नशिा मात्र सप्ताि संपल्यार्र िोणार अस ेजािीर 

करण्यात आल.े तळागाळातूि िी सौजन्य नझरपारे् म्िणूि घराघरातिी सौजन्याचे पालि 



करण्यात यार् ेअसे जािीर झाले. िा र्टहुकूम शाळा, कॉलेजे, घरे, गृिसंकुल,े बागा, उद्यािे, 

उपर्िे, बगीचे, सरकारी तथा खाजगी कचेरे्या, टीव्िी, रेडीओ र्रील कायाक्रम, सार्ाजनिक 

जागा, सार्ाजनिक र्ािि े यांचबरोबर संसद आनण राज्यातील नर्धािसभा यांत िी लागू 

करण्यात आला. एर्ढ्या छोट्या अर्नधत अशा कायद्याचा मसुदा बिर्ण्याचे काम कायदा 

खात्यािे एर्ढ्या नशताफीिे केल्याबद्दल मिाराजांिी स्र्त:ची पाठ थोपटूि घेतली.  

 

सौजन्यसप्ताि लागू झाला आनण टीव्िी र्ाल्यांची धार्पळ उडाली. सास ूसुिेला 

सौजन्यािे र्ागर्ते ि े कोणाला पचिी पडले? आनण पडलेच तर त्याला टीआरपी काय 

नमळणार? नसररयलर्ाल्यांची झोप उडाली. संघर्ा िमारा िारा ि ै म्िणणारे्या 

नसररयल्सच्या लेखकांिा इमजान्सी बोलार्ल ेगेले. सगळा टॅ्रक बदलण ेकठीण असतािा त्यात 

कािींिी सुिेला स्र्प्न पडल्याचे दाखर्ले जाईल अस ेठरर्ल ेतर कािींिी साससू कुठल्यातरी 

टॅ्रर्ल्स बरोबर मलेनशया ककर्ा चसगापूरला पाठर्ायचे ठरर्ल.े त्यातूि त्या टॅ्रर्ल्स 

कंपिीकडूि पैस े पण कमर्ता येतील म्िणूि निमाातेिी खूश झाल.े आठर्डाभर िा 

सौजन्याचा उपर्ास झाल्यार्र सापाचे नर्र् जसे कािी ददर्स ि र्ापरल्यास जास्तच जिरी 

बिते तशा या सारे्या सासर्ा आपला निसका अनधक जोमािे दाखर्तील आनण बुडालेला 

टीआरपी खेचूि आणतील अशी सोय कथािकात करण्याचे आदशे लेखकांस दणे्यात आल.े ते 

नबचारे काय करतील? हुकुमािुसार कथा र्ळण घेत ेतशी इथेिी र्ळण घेईल अस े म्िणूि 

आपली माि मोडूि सौजन्याच्या िा िा तरे्िा शोधण्यापाठी लागल.े जगातले सारे िलर्ाई 

आणूि त्यांच्या समोर बसर्ण्यात आल.े त्यातूि तरी कािी गोड शब्द लखेणीतूि बािरे 

पडॊत. या आठर्डाभरातील टीआरपींच्या चचतेिे चॅिेल िडेिा झोप येईिा झाली.  

 

खरी गंमत रेल्र् े नि बसेस मध्ये झाली. लोक चढण्या आधी ’पिल ेआप, पिल े

आप’ म्िण ूलागल.े त्यात त्याचंी बस नि गाडी सुटू लागली आनण बस नि गाड्या ररकाम्या 

धारू् लागल्या. लर्करच लोकांिी स्र्त:स सार्रल े आनण रांगेिे ते बस गाड्यांत नशरू 



लागल.े त्या लाईिी पाहूि मुंग्यांिािी आपली रांग एर्ढी िीट िसते याची लाज र्ाटली. 

ररिार्ाल ेसर्यीिे ’िािी िािी’ म्िणायचे सोडूि ’या सािबे, कुठे सोडू?’ असा प्रश्न नर्चारू 

लागल.े एक दोि ददर्सात त्यांिा या र्ागण्याचा ताण असह्य झाला आनण दकत्येक जण 

सप्ताि संपेपयांत सुटीर्र गेल.े नर्मािांिा मात्र या सप्तािाची झळ बसली िािी. नतथे 

इंग्रजीतूि कृनत्रम सौजन्य बारोमास र्ािात असत.े त्यात जास्त कािी ि करता ते अजूिच 

िम्रपण े ’सर’ आनण ’मॅडम’ म्िण ूलागल.े रस्त्यारस्त्यातूि लोकांची भांडणे बंद झाली आनण 

लोक एक दसुरे्यांिा मदत करू लागल.े कािी संर्ेदिशील लोक तर मोळी उचलूि 

दणे्यासाठी कुणी म्िातारी मोळीर्ाली ददसते का ि े शोधत दफरू लागल.े आजकाल 

लाकडाच्या मोळया बांधूि कोणी जात िसल्यािे आपल्यातील सौजन्यास बािरे र्ाट करूि 

दतेा येत िसल्याबद्दल त्यांिा अपार खंत र्ाटली.    

 

घराघरात या सप्तािाचा पररणाम झाला. सौजन्य सप्ताि म्िणजे कािींिा सौ. 

जन्य सप्ताि र्ाटला. म्िणजे या सप्तािात तरी बायको आपल्याला जास्त टॊचूि बोलणार 

िािी आनण आपले सौ. जन्य प्रॉब्लेम्स आठर्ड्यासाठी सुटतील असे असंख्य िर्रे्यांिा र्ाटले 

आनण त्यांिी परत याच मिाराजांिा पुढच्या निर्डणुकीत मत द्यायचे ठरर्ूि टाकल.े ’सख्खा 

भाऊ पक्का र्ैरी’ अशा टाइपच्या कुटंुबातूि आपापसातील र्ैरे आठर्डाभर पुढ ेढकलण्याचे 

ठरर्ल.े त्या आठर्डाभरात आपल्या र्ैरांची मिातल्या मिात उजळणी करूि आपले र्ैर 

अजूििी कसे र्ाढर्ता येईल याच्या मिातल्या मिात योजिा बिर्ल्या. िा एक आठर्डा 

संपला की बघूि घेऊ अस ेत्यांिी मिोमि ठरर्ूि टाकल.े  

 

सौजन्याचे र्ारे संसद आनण नर्धािसभांत िी र्ानिल.े नर्रोधी पिीयांिी 

कायद्याचा बडगा िको म्िणूि ग्प बसायचे ठरर्ल े आनण अख्खा आठर्डाभर संसदचेे 

कामकाज अखंड सुरू रानिले. कोणीच सभागृिाचे काम तिकूब ि करर्ल्यािे आपल्या 

कामातूि आपल्याला सुटका नमळत िािी ि ेपाहूि  सत्त्ताधारी पिाचे आमदार नि खासदार 



र्ैतागले पण सौजन्य दाखर्ीत ते सुद्धा ग्प रानिल.े राज्याराज्यातूि मुख्यमतं्रयांनर्रोधातील 

स्र् आनण नर्रोधी पिीयांच्या मोनिमा आठर्डाभर स्थनगत झाल्या आनण दशेभरातल े

मुख्यमंत्री मात्र त्यामुळे खूश झाल.े  

  

सौजन्य सप्ताि संपला आनण सर्ाांिीच सुटकेचा नि:श्वास टाकला. ि ेप्रकरण तस े

सर्ाांिीच एजंॉय मात्र केल.े दररोज मसाल्याचे पदाथा नि मांसािारी यांसारख े तामसी 

खाणारे्यास कधीमधी सानत्र्क आिार बरा र्ाटतो तस े ि े झाले अशी प्रनतदक्रया एक 

नर्चाररं्त श्री. दशसिस्त्रबुद्ध ेयांिी ददली. राज्यभरातूि कािी कािी कायदभेंगाच्या तक्रारी 

आल्या. त्यांचा सिािुभतुीिे नर्चार करूि जास्त कारर्ाई ि करण्याचे सरकारिे ठरर्ल.े या 

सप्तािाची आठर्ण म्िणूि दर मनिन्यात एका ठरानर्क ददर्शी सौजन्य नमिीट पाळूि 

सर्ाांिी एक नमिीटाची शांतता पाळण्याचे घोनर्त करण्यात आले.  

  



१२ 

प्रनॅटटकल रॅशिनॅलझम : श्री. सदाराम सदाफुलेंची एक मलुाखत 

 

माणूस िा एक मोठा चमत्काररक प्राणी आि.े साधेपणािे रिा, मोि टाळा र्गैरे 

साध्या साध्याच गोिी सांगायला दकत्येक साध ू संतांिी अर्तार घेतल.े िुसती स्र्च्छता 

पाळा एर्ढे सांगायला गाडगेबाबांिी आपला जन्म घालर्ला. र्ेगर्ेगळे धमा पण असेच 

कािीतरी सांगतात नि नशकर्तात. जीर्ि र्गैरे सॉनलड गोिी सोडा, ’रस्त्यार्र थुंकू िका’ 

ककर्ा ’बसमध्य े लायिीत चढा’ अशा गोिीपण लोकांिा ओरडूि सांगाव्या लागतात. या 

उलट चोरी, दरोड े , फसर्णूक र्गैरे पिा, ददर्सेंददर्स कायदा आनण सुव्यर्स्था जणू 

आयसीयूत पडल्यासारखी आि.े पोनलस ओव्िरटाईम काम करत आिते. पण आजर्र 

कोणाला चोरे्या कशा कराव्यात ककर्ा दरोड ेघालारे्त कसे, र्ा फसर्णकू कशी करार्ी याचे 

धड े कोणी ऑदफनशयली दते िािीत. ’फसर्णुकीचे तंत्र आनण मंत्र’ ककर्ा ’दिा ददर्सात 

यशस्र्ी दरोडखेोर व्िा, ’ ’चौयाकमा टलासेस’ अस ेकािी कुठे अनधकृतपण े ददसत िािी. या 

गोिी तरीिी पॉ्युलर आिते. उलट साधसुंतांच्या नशकर्णी लोकांिा पटत िसाव्यात. कारण 

त्या ऎकल्या तर जातात पण प्रत्यिात म्िणजे practically कोणी follow करतािा ददसत 

िािीत. ि े अपयश साधूसंतांचेच म्िणायचे. यातूि मध्यम मागा म्िणजे प्रॅनटटकल 

रॅशिॅनलझम. या प्रॅनटटकल रॅशिॅनलझम चे प्रर्ताक आनण मुख्य प्रचारक श्री. सदाराम सदारंग 

सदाफुल ेयांच्याशी या नर्र्यार्र केलेली िी बातचीत.   

 

ि ेप्रॅनटटकल रॅशिॅनलझम काय आि?े 

स. स. सदाफुल े : आजर्र मोठमोठी माणस ेसांगूि आनण नशकर्ूि गेली, ि ेकरा 

ते करा, अस े र्ागा, अमूक करू िका र्गैरे. लोक काय ऎकूि घेतात भक्तीभार्ािे आनण 

दसुरे्या कािािे सोडूििी दतेात. मी सांगतो तो आि ेमध्यममागा. म्िणजे साध्या भारे्त अस े



: सदरै् सत्यच बोला िा आदशा, सत्य बोला िा ठीक, जमेल तसे सत्य बोला िा प्रॅनटटकल 

आनण िेिमी असत्य बोलण े िा र्ाममागा. ि े आनण असेच प्रत्येक सदर्तािाबद्दल सांगता 

येईल. . .    

म्िणजे संतांची नशकर्णकू व्यथा अस ेप्रॅनटटकल रॅशिॅनलझमला म्िणार्याचे आि े

काय ?   

स. स. स. : िािी. अगदी असेच िािी. व्यथा िािी पण आदशा व्यर्स्था उभी 

रािण्यापयांत िा मधला मागा म्िणजे midway आि.े तरीदखेील कािी कल्पिा तर मला 

कालबाह्य आनण कािी स्र्त:शीच नर्संगत र्ाटतात, म्िणजे self contradictory.  

ि ेजरा िीट नर्शद करूि सांगाल काय? 

स. स. स : Yes, नर्शद िा शब्द मी खूप ददर्सांिी ऎकतो आि.े थॅंटस. ि ेअसे 

यकनश्चत, व्यर्च्छेदक, कककताव्यमूढ ककर्ा सबब र्गैरे शब्द िल्ली ददसेिासेच झालेत. तुम्िी 

तो नर्शद शब्द र्ापरल्याबद्दल धन्यर्ाद. तर मूळ मुद्याकड े र्ळतो. साध्या साध्या 

नशकर्णूकी घ्या, स्र्ार्लंबि घ्या. कोठर्र तुम्िी स्र्त:र्र अर्लंबूि रािणार? तुमची काय 

कल्पिा आि ेया स्र्ार्लंबिा नर्र्यी? 

स्र्त:ची कामे स्र्त: करा. . .  

स. स. स : ठीक. आता let us stretch this to maximum. व्िा स्र्ार्लंबी 

व्िा. मी तुम्िाला सांगतो, साधा भात बिर्ा. तुम्िी काय कराल? तांदळू घ्याल पण ते तुम्िी 

तर िािीिा उत्पन्न केले? भांड्यात भात नशजर्ाल ते भांड े तुम्िी स्र्त: बिर्ले आि ेका? 

भात करायचा तर आधी तांदळू पेरा, र्ाढर्ा. ते पीक येई पयांत कोठल्यातरी धातूचे भांड े

बिर्ायला घ्या, आता भाताचे पीक काढायला लागणारे्या गोिी, िांगर म्िणा, पाण्याचे 

पाईप म्िणा आनण दकतीतरी बाबी, काय काय बिर्ाल तुम्िी आनण कसे? साधा शटा 

घालायचा तर तुम्िाला कापसाचे झाड आधी लार्ारे् लागेल. ते पीक काढा, सूत काढा, 



नर्णा, बिर्ा कापड, मग शटा नशर्ा. तो पयांत रिा उघड ेआनण काय ? थोडटयात काय तर 

स्र्र्लंबी व्िा म्िणजे शटय नततके स्र्ार्लंबी व्िा.  

म्िणजे व्यार्िाररकता िी मित्र्ाची. .  

स. स. स. : Yes, प्रॅनटटकॅनलटी मित्र्ाची. दसुरे उदािरण घेऊया. कािी गे्रट 

लोक सांगूि गेलेत, nothing is impossible, या जगात अशटय अस ेकािीच िािी. मी 

म्िणतो, nothing is impossible as long as it is possible. का? उद्या तुम्िी मला 

चॉपनस्टकिी भात र्रण खायला सांगाल. इथ ेमला काट्याचमच्यािे मसाला डोसा खाता 

येत िािी तर चॉपनस्टकिे कसला भात खाणार? उपाशी रािीि मी आनण काय. जे लोक 

म्िणतात की िा impossible शब्द त्यांच्या नडटशिरीत िािी त्यांिा नडटशिरी बदलूि 

घ्यायला सांगार्ी लागेल कारण it is impossible to have a dictionary without the 

word impossible.  

अजूि कािी सांगा िा, तुमचे बोलणे ऎकत रािार्ेस ेर्ाटत.े  

स. स. स. : आता कािी लोक काय सांगतात, मिात कािी ठेऊ िका. बोलूि 

टाका. कुढू िका. शटय आि ेका ते? उद्या रस्त्यात मला माझा बॉस ददसला. तो ददसला की 

मला त्याचा खडूस पणाच आठर्तो. मी काय लगेच जाऊि तसे सांगू त्या बॉसला? उलट मी 

सािरे्ाला, ’काय सािबे इथे कसे ?’ असेच िसिू नर्चारणार िा? ककर्ा एखादा माणूस 

चालला आि ेसमजा रस्त्यार्रूि. लाल शटा आि ेखाली निरर्ी पॅंट. त्याची रंगसंगती पूणा 

करायला तुम्िी काय त्याला थांबर्ूि सांगणार, ’बाबा रे, मधला नसग्नलचा नपर्ळा रंग सुटला 

कसा?’ म्िणजे आपण काय बोलू याचे तारतम्य ठेर्ार्ेच लागते माणसाला.  

बरोबर आि े तुमचे. पण तुम्िी सुरूर्ातीला ते कािीतरी self contradictory 

म्िणाला िोतात? 



स. स. स. : िो. एकच उदािरण दतेो. म्िणजे पिा, स्र्ानभमाि. साधूसंत  

म्िणाल े ’मी पणा सोडा’ आनण तुम्िी म्िणता स्र्त:चा अनभमाि बाळगा. आता िक्की काय 

करा? आि ेकी िािी नर्संगती? माझ ेसांगण ेिचे आि,े be practical. म्िणजे जमेल नततके 

िीट र्ागा.  

व्यार्िाररक शिाणपण म्िणूया का यास?  

स. स. स. : िोय, तुमचा मनतताथा योग्य आि ेपण एर्ढे सोपे करूि सांनगतले तर 

त्यास कोणी तत्र्ज्ाि मािणार िािी. आपल्याकड ेसाध ेज्ाि कठीण शब्दात ददल ेकी त्याला 

नशिण म्िटल े जाते. म्िणूि तर एकतर संस्कृत िािीतर इंग्रजी शब्द र्ापरारे् लागतात, 

भारे्ची कारठण्यपातळी र्ाढर्ण्यास. बाय द रे्, काय भारदस्त शब्द आि े की िािी िा 

कारठण्यपातळी? असो. तर म्िणूि मी यास प्रॅनटटकल रॅशिॅनलझम म्िणतो.  

र्ा! फारच उदबोधक मानिती तुम्िी ददलीत, शेर्टी कािी संदशे द्याल का 

आम्िाला? 

स. स. स. : िोय, थोडटयात सांगायचे तर प्रॅनटटकल रॅशिॅनलझम म्िणतो, ’जमेल 

नततके चांगले र्ागा, ’ यात ’जमेल नततके’ िा शब्द मित्र्ाचा. ि े समजले की प्रॅटटीकल 

रॅशिॅनलझम समजला.  

  



१३ 

यगं ओल्ड निगडे ची नमटींग 

 

पुढचे सरकार तरूणांचे अस े कोणी जािीर केल े नि जेष्ठांच्या दनुियेत एकच 

खळबळ उडाली. आपली सर्ा कायािमता नि अिुभर् पणाला लाऊि सिस्त्रचंद्रदशाि 

झालेल्या नि त्याची आस लागलले्या समस्तांिी सफेदशकंर यांच्या िेतृत्र्ाखाली तातडीची 

बैठक बोलार्ली. त्यांिी आपल ेिामकरण िी तातडीिे ‘यंग ओल्ड निगेड’ करर्ूि घेतले. सर्ा 

मग तातडीिे तयारीस लागले.  

आपल्या व्िीलचेअर िीट चालत आिते याची खात्री करूि घेण्यात आली. त्या 

खडखडू ियेत म्िणूि त्याच्या चाकांिा ऑयचलग करूि घेतले. चष्मे िीट तपासूि घेतल.े 

नियटरग एड्ड्सच्या बटॅरे्या िर्ीि घातल्या गेल्या. कर्ळया िीट बसतािते याची तपासणी 

झाली. आि ेत्याहूि र्य कमी ददसारे् यासाठी जे कािी लागेल त्याची तजर्ीज करण्यात सारे 

गढूि गेल.े आपापल्या सकेे्रटरींिा भार्णे तयार करायचे फमााि सोडल ेगेले.  

िा नर्र्यच असा िोता की पिापि भेद नर्सरल े गेले. अस े आपल्याकड ॆ फार 

क्वनचतच िोते. एक तर आमदार खासदारांचे भत्त ेनि पगार र्ाढर्ण्याच्या र्ेळी सारे एकत्र 

येतात. िािीतर एकाच र्ेळी सत्ताधारी आनण नर्रोधी यांचे घोटाळॆ बािरे आले तर दोन्िीिी 

आपापला एकेक पॉइंट झाला समजूि ति करतात. यार्ेळी सारे्यांिा आपल्या भनर्तव्याची 

चचता र्ाटू लागली. मग दशेापुढील र्ाढूि ठेर्लेल्या संकटाला तोंड दणे्यासाठी सर्ाांिी एकत्र 

यायचे ठरल ेते त्यांच्या र्यास नि अिुभर्ास साजेसेच िोते.  

नमटटग साठी सारे जमल.े कोणी व्िीलचेअर र्रूि आले, कोणी काठ्या टेकत 

पोिोचले. कािी आपल्या सेके्रटरीच्या आधारािे पोिोचले. कािी थोड ॆतर आपल्या पायािेच 

चालत पोिोचल.े बैठक सुरू झाली.  



सर्ाात जेष्ठ पण ताठ नि खणखणीत आर्ाजाचे नर्रोधी पििेते श्री, सफेदशंकर 

यांिी पुढाकार घेऊि बैठक बोलार्ली िोती. तेव्िा सर्ाप्रथम ते उभ े रानिल.े ते अत्यंत 

नसनियर. राजकारणात साठसत्तर पार्साळे पानिलेल.े आपल्या ठणठणीत तब्येतीच्या 

जोरार्र कोणी आपणास र्ृद्ध म्िणूि बाद करू िये असेच त्यांिा र्ाटे. त्यांिी प्रास्तानर्क 

सुरू केल,े ‘बंधुंिो, ( आज त्या बैठकीस कोणीच भनगिी उपनस्थत िव्िती ि े त्यांिी 

चाणािपण ॆिणाधाात पाहूि घेतल.े अिुभर् म्िणतात तो िाच ) आज दशेापुढील या गंभीर 

प्रश्नाचा सामिा करायला आपण जमलो आिोत. जास्त मी कािी बोलणार िािी. माझ े

सिकारी श्री. सभाशंकर नमश्रा जी आज अंथरूणास नखळल े आिते. त्यांिी नलिीलेली िी 

कनर्ता मी र्ाचूि दाखर्तो.  

िम ििीं ररटायर िोंग!े  

र्ो भी टया ददि थ े

जब सर पर भी बाल थ े

अब भी िम कुछ कम ििीं 

पर तब तो िम कमाल के थ े

मािा दक यारों सफेद िी सिी 

थोड ॆबाल तो िैं 

मािा दक यारों चेिरेपर अब 

झुर्ररयोंका जाल भी ि ै

जािे र्ो टयंू किते िैं  

अब बस हुआ, र्ापस जाओ 

अब भी सीिे में र्ो 

आग दफरभी बाकी ि ै



उम्र ढल रिी पर 

मंनझल अब भी बाकी ि ै

मुनश्कल ि ैयारों इस ताज के नबगर जीिा 

नसफ़ा  इस खयाल स ेिी भरााये सीिा 

सेर्ा की आदत स ेिम इस कदर मजबूर िैं  

कैस ेनजय ेिम पनब्लक लाइफ के नबिा 

डरते िैं किी आगे पीछे कोई लोग ििीं 

डरते िैं सोचस ेदक लाल ददयेकी गाडी ििीं 

सोचते िैं खो जाएगें िम किीं 

जब बैठिे को कोई कुसी िी ििीं 

टयों ये िाइन्साफी यारों 

ये पेड र्िीं जो िमिे बोए 

फल हुय ेइिके और िमिीं उन्िें खोए 

टयों दतेे िैं िम ेर्ो उम्र का र्ास्ता 

टया सुिाए ंिम िमारी दास्त्तां 

टया किें िम िाथ में अब भी तीर और कमाि ि ै

कुछ ि किो यारों अभी तो िम जर्ाि िैं. ’  

 

एर्ढे बोलूि ते खाली बसल.े सर्ाािी टाळयांचा कडकडाट करायचा प्रयत्न केला. 

शेर्टच्या ‘अभी तो मैं जर्ाि हू’ं मुळॆ थरथरत े बाहू फुरफुरत े झाल.े बािरेील कोणाला ते 

ददसल ेिसेल पण सर्ाांिा ते आतूि जाणर्ले.  



मग दसुरे जेष्ठ सदस्य किााटकातील दौडा बट्टा गौडा यांचा िंबर आला. त्यांच्या 

िार्ाचा पुकारा झाला तेव्िा त्यांचा डोळा लागललेा िोता. त्यांचे िार् तीिदा पुकारूि झाले 

पण त्यांिा जाग येण्याचे लिण ददसेिा. मग त्यांचे नर्श्वासू आनण अिुभर्ी सेके्रटरी पुढ े

सरसार्ल.े त्यांिी आपल्या सािबेांच्या कािात िळूच म्िटल,े ‘सािबे उठा, सीबीआय चे लोक 

येत आिते! ’ याबरोबर गौडा जागे झाले. सेके्रटरींिी त्यांच्या िातात भार्णाचे कागद 

कोंबल.े गौडांिी आपला चष्मा ठीक केला, नियटरग एड िीट बसर्ल.े गौडांिी भार्ण सुरू 

केल ेखरे पण ते अधार्ट झोपेत असार्ेत. त्यांच्या भार्णातील अधे शब्दच कळेिात. जे कािी 

कळत िोते त्यातूि कािी अथाबोध िोईिा. ते शेर्टी आम्िी शेंडी तुटो की पारंबी, दशेाला 

अशा अर्स्थेत सोडू शकत िािी असे (कािडीत)  म्िणाल.े त्यांचे कट्टर नर्रोधक बेट्टी दौडांिा 

गौडा र्डाच्या पारंब्यांिा लटकतािा ददसू लागले आनण त्यांिा िस ू आले. गौडांच्या 

सेके्रटरींिी िळूच त्यांच्या िातातील भार्णाची पुढची पािे काढूि घेतली. आपले भार्ण 

अधार्ट झाल्याचे गौडांिा जाणर्लेच िािी आनण ते खाली बसल.े सेके्रटरींिी सभेतील 

सर्ाांची अशी सुटका केली.   

पाठोपाठ मग उत्तमरार् पोपटरार् दशेमािे सािबे उभे रानिले. दशेमािे सािबे 

अजूििी काठी नशर्ाय चालतात. ते जात्याच हुशार. त्यांच्याकड ेतीि चार भार्णांचे से्स 

तयारच असतात. त्यातील एक ते र्ाचतात, ’ आज या रठकाणी दशेापुढील जरटल आनण 

गंभीर समस्येचा नर्चार करायला आपण जमलो आिोत. आपण सर्ाांिी एकददलािे याचा 

मुकाबला करण ेगरजेचे आि.े आमच्यात िी चिमत आि.े तो उत्साि आि.े ’ मूळ समस्येचा 

उल्लखेिी ि करता दशेमािे सािबेांचे प्रर्चि सुरू रानिल.े कािी सदस्यांिा पेंग येऊ लागली. 

तसे सफेदशंकरांिा त्यांिा आर्रार् ेलागल,े ’दशेमािेजी, आपके नर्चार िमे मालूम हुए िैं, 

अब बाकी लोगोंका कििा भी सुििा जरूरी ि.ै ’ अस ेम्िणिू सफेदशकंरांिी त्यांिा खांद्यास 

धरूि खाली बसर्ल.े  

मग एकेकाळी जिाल नि लढाऊ िेतृत्र् केलले ेनबिारी बाबू रनतमोििचसग यादर् 

उभ ेरानिल.े त्यांच्या आर्ाजात पूर्ीचा जोश िसला तरी तो असल्याचा थाट मात्र कािी ते 



कमी पडू दते िािीत. ’ कोण म्िणतोय आम्िी कमजोर आिोत? आम्िीच िी इमारत उभी 

केली. आम्िीच त्याच्या पायाचा दगड झालो. इि लोगोंको नसफा  टॉप ददखता ि.ै आम्िीच 

यापुढ ेकळस बिणार. लोक पायाशी िारळ फोडतात, त्याचे घार् आम्िी सोसणार आनण ि े

सारे कळसार्र बसूि िारळ डॊटयार्र ठेऊि घेणार. यि अन्याय िम ििीं सिेंगे.  

बाि ेये कमजोर ििीं,  

कौि किता ि ैिममें ये ताकत ििीं. ’  

त्यांचा आर्ेश मात्र या र्यात िी र्ाखाणण्याजोगा िोता.  

त्यांचे भार्ण संपत असतािाच दलजीतचसग िार्ाचे सदस्य उभ े रानिल.े 

सफेदशंकर म्िणाले, ‘तुमची पाळी येईल, जरा र्ाट पिा. ’ तसा दलजीतचसगांचा पारा 

अजूिच चढला. ‘मैिू बादमें ििी आताच बोलायचे’ असा िट्ट ते धरूि बसल.े िंतर ते 

सफेदशंकरांच्या पुढच्या जागेत येऊि तार्ातार्ािे बोलू लागल े तसा सफेदशंकरांिा िा 

प्रकार कळला. ‘दलजीतचसगजी आप बैठ जाईए. आप समझते िैं र्ि ये जगि ििीं. यि कोई 

संसद ििीं दक यिा पर कोई आके शोर मचाये. िी एक गंभीर सभा आि.े ’ पण दलजीतचसग 

कािी ऎकण्याच्या मिनस्थतीत िव्िते. ते रागारागािे म्िणाले, ‘मैं अभी सभात्याग करता हू.ं 

’ अस ेम्िणूि ते सभेतूि बािरे निघूि गेले. ‘आदतसे मजबूर’ म्िणूि बाकी सदस्यांिी निश्वास 

टाकला.  

मग जरीचसग राठोड उभ ेरानिल.े त्यांिी तोंड उघडल ेतसे त्यांची कर्ळी बािरे 

पडली. झटटयात त्यांिी परत बसर्ली. ते सध्याचे मंत्री. त्यामुळे ते गंभीर पणेच बोलतात. 

’पादकस्ताि को यि इशारा ि.ै आम्िी कमजोर िािी. आमची खामोशी आनण संयम म्िणजे 

आमची कमजोरी िािी. िमिे पादकस्ताि को निन्यािबे बार चेतार्िी दी ि.ै अब यि सौ र्ी 

बार िम चेतार्िी द ेरि ेिैं. ’ सर्ा सदस्य ऎकूि घेतात. जररचसग एकतर मंत्री त्यात परत 

पादकस्तािचा उल्लखे. या नमटींग िंतर त्यांिा परराष्ट्र मंत्रयांच्या नमटींग मध्य े बोलायचे 

असत.े ते चुकूि तेच भार्ण र्ाचतात. सर्ा उपनस्थतांिी शटय तेर्ढ्या जोरात टाळया 



र्ाजर्ल्या. सफेदशंकर म्िणाल,े ‘या टाळया पादकस्तािला ददलेल्या इशारे्यांच्या 

सेंच्युरीसाठी आिते. जरीचसगजी को िार्ददक बधाईयां. ’ 

मग पररनित उल्लाळ उभ े रानिल.े ते ‘बॅकर्डा पाटी ऑफ इंनडया’ चे एकमेर् 

सांसद. आरिण िा त्यांचा आर्डता मुद्दा. ब्याकर्डापणाचा त्यांचा अनभमाि त्यांच्या 

कोणत्यािी भार्णात ददसल्यानशर्ाय रािात िािी. ते म्िणतात, ‘आम्िाला आरिण िर्.े 

मंनत्रमंडळातील तीस टके्क पदे जेष्ठांिाच ददली गेली पानिजेत. ’ इथे उपनस्थत सर्ाांची 

बाकीच्या आरिणाबद्दल स्र् आनण स्र् पिाला सोनयस्कर अशी मते िोती. येथ ेमात्र पिापि 

भेद गळूि पडला. सर्ाांिी आपल्या पुढील बाकाच्या फळया र्ाजर्ूि या आरिणाचे स्र्ागत 

केल.े कािींच्या डॊळयांपुढे या आरिणातूि नमळालेल े मंनत्रपद नि लाल ददव्याची गाडी 

तरळूि गेली.  

त्यािंतर स्र्ातंत्रयसैनिक पंढरीिाथ काशीिाथ चर्चूरकर उभे रानिल.े ि ेखरे द्रि े

िेते. स्र्ातंत्रय िजरेत आल े नि ज्या ज्या िेत्यांिी त्यािंतर स्र्ातंत्रय लढ्यात उडी घेतली 

त्यातील ि ेएक. आपल्याला स्र्ातंत्रयसैनिक म्िणरू्ि घेण्यास कािी मनिि ेतरी कैदते रािण े

गरजेचे आि े ि े त्यांच्या त्यार्यातील द्रिपेणाचेच लिण म्िटल े पानिजे. त्यासाठी त्यांिी 

कायदभेंग करूि अटक करर्ूि घेतली िोती. त्यािंतर ते स्र्ातंत्रयसैनिक ि ेनबरूद लार्ायला 

नर्सरत िािीत. आपल्या भार्णात त्या कािी मनिन्यांच्या कैदचेी आठर्ण ते काढल्यानशर्ाय 

रािात िािीत. ‘आम्िी स्र्ातंत्रयासाठी तुरंूगर्ास भोगला. अपेिा सिि केल्या. त्यामुळेच ि े

ददर्स आजच्या नपढीस ददसत आिते. त्यांिी कृतघ्नपणे आमची सभंार्िा र्ृद्धांत करणे ि े

आमच्या नजव्िारी लागत आि.े आम्िी तुमचे आदशा आिोत. आमच्या मुळेच या दशेाचे भल े

िोईल. तरूणांिीच सत्तपेासूि दरू रिार्.े या नपढीचे र्ागणे म्िणजे आयत्या नबळार्र 

िागोबा प्रमाण े आि.े ’ त्यांच्या भार्णातील सत्तेचा रोखठोक उल्लखे सर्ाांिा आर्डला. 

त्यामुळे सर्ाांिी टाळया र्ाजर्ल्या.  

मग उभ ेरानिलले ेमानणकरार् िररत्न म्िणजे नर्रोधीबाकांर्र आयुष्य काढलेले 

एक जेष्ठ िेते. त्यांिा या निर्डणुकीत तरी सत्त्तासुंदरीचा प्रसाद नमळायची आशा िोती. ती 



पण अशी धुळीस नमळतािा पाहूि त्यांिा अतीच धक्का बसला िोता. ते उभे रानिल.े 

तार्ातार्ािे बोलण्यास ते िातर्ारे करू लागल.े सर्ाांिा ते िात िलतािा ददसल ेपण आर्ाज 

कािी येईिा. त्यािंतर कोणाला कािी कळायच्या आतच ते धाडकि खाली कोसळल.े सारे 

जण सुन्न झाले. बािरेील नसटयुरीटीिे धार्पळ करूि त्यांिा िॉनस्पटलात िलर्ल.े ते 

र्ाचण्याची शटयता कोणालाच र्ाटत िव्िती. कािी र्ेळ सारे शांत पणे बसूि रानिले. 

िॉनस्पटलचा फोि आला तसे सफेदशंकर उभे रानिल.े ‘आज िररत्नजी िे िमारे सामिे िी दशे 

के नलय ेबनलदाि दकया ि.ै आम्िी ि ेिेिमीच लिात ठेऊ. आपल्या न्याय्य िक्कांसाठी लढत 

रािण ेिीच त्यांिा खरी श्रद्धांजली ठरेल. ’  

मग ज्यांिा शटय िोते ते दोि नमनिटे उठूि उभ े रानिल.े दोि नमिीटांच्या 

शांततेिंतर सभा तिकूब झाली. दकत्येकांची भार्ण े बाकी रानिली िोती, पण ससंदीय 

लोकशािीत मुरलले्यांसाठी औनचत्याचा मुद्दा िक्कीच जास्त मित्त्र्ाचा िोता.  

  



१४ 

आमच्या शािी नर्र्ािाची दास्ताि  

 

रामराम! आम्िी जास्र्ंदरार् मनिपतरार् दांडगे पाटील. मालगंुजच्या राज्याचे 

एकमेर् र्ारसदार. आमचे िनशब थोर की आमचा जन्म मनिपतरार् पाटीलांच्या पोटी 

झाला. आमच्या मालगंुजातील आमचे आबा म्िणजे मनिपतरार् संपतरार् दांडगे पाटील एक 

बड ॆप्रस्थ. त्यांचा सामानजक आनण राजकीय िात धरू शकेल असा इथे पंचक्रोशीत कोणी 

िािी. एके काळी शेतमजूरी करणारे माझ ेआबा त्यारे्ळी राजाराम मुरकें  सारख्या मोठ्या 

िेत्याच्या संपकाात येतात काय नि आपल ेसाम्राज्य उभारतात काय सारेच सुरस आि.े त्यांचा 

एकुलता र्ारस म्िणूि मालगंुजात आमची र्ट आि.े तर सांगायची गोि आमच्या नर्र्ािाची 

आि.े  

 

नर्र्ािाचा नर्र्य आबांिी खरंतर खूपच आधी म्िणजे आम्िी १६ र्र्ााचे झालो 

तेव्िा काढला िोता. कॉलेजच्या नशिणासाठी शिरात जायचे िोते. त्या आधी दिार्ीची 

परीिा माझ्या नि आबांच्या प्रयत्नािे पास झालो. ’एखाद्या  नर्लेटशिची तयारी यापररस 

सोपी रे जास्र्ंदा’ असे आमचे आबा आमच्या पुढ्यात दिार्ीचे पेपर टाकता म्िणाल ेिोते. 

इतरांिा पेपर पररिा िॉल मध्ये नमळतात तर आम्िाला दोि ददर्स आधीच नमळाले 

इतकाच काय तो फरक. आम्िी आबांचे लाडके. कुठूि कोणास ठाऊक पण आबांिी आमच्या 

साठी कुठूि तरी प्रयत्न करूि ि ेसर्ा जमर्ले िोते. आम्िी मग दोि ददर्स नचत्त एकाग्र करूि 

अभ्यास केला नि पास झालो. लोक उगाच दिार्ीचा बाऊ करतात. आम्िी झालो िा पास 

दोि ददर्सांच्या अभ्यासात. आबा मग म्िणाल,े ’गड्या मराठा गडी कसा रगेल नि रंगेल 

पानिजेल. रगेलपणा तर चजदगीभर दाखर् ूशकाल पण रंगेलपणासाठी िचे र्य. त्यासाठी 

जार्ा तुम्िी कॉलेजात. जी िर्ी ती मजा मारा पण घरापतुर काय येऊ दऊे िका. िा मनिपत 

काय पण सोसले पण िािक बदिामी िको. आिी लगीि आम्िी म्िण ू नतथच िोईल एर्ढं 



ध्यािात टेर्ा. मुली समद्या सारख्या. आपल्याला घराण्याशी सोयरीक जोडार्ी लागते 

त्यातूि आपल े राजकारण पुढ ं न्यायचे असत.े पूर्ी झ्याक िोतं लोक दोि-तीि लगीि 

लार्ायचे पण आज ते अलाऊट िािी. त्यामुळे सर्ा इचार करूिच व्िाया पानिजेल. आपल े

साम्राज्य ज्याच्यािे र्ाढेल त्याच्याशी सोयरीक. ’  

आम्िी आबांच्या शब्दाबािरे िािी. आम्िी त्यांची आज्ा पाळतो त्यामुळे 

रंगेलपणाचा आदशे शिरात राहूि पाळला आनण नर्र्ािासाठी मात्र शेर्टी घरी परतूि 

आलो, र्नडलधारे्यांच्या आज्ेचे पालि करायची आपली संस्कृती आि.े तस ेदिार्ी पास िोण े

सोपे पण कॉलेज पररिा पास व्िायला अजूिच प्रयत्न करारे् लागल.े मेिितीर्ाचूि यश 

िािी असे आबा म्िणतात तेव्िा त्यांिी माझ्या या पररिांसाठी दखेील खूप मेिित घेतली. 

शेर्टी नडग्री िाती पडलीच. आमचा काळया कोटातला नडग्री िातात घेतलेला फोटो पाहूि 

आबा भरूि पार्ल ेअसार्ेत.  

 

लर्करच झेडपीच्या निर्डणूका िोत्या आनण आबांिा पंढरगार्ाचे आमदार 

संग्रामचसग मोनितेंच्या पाटठब्याची गरज िोती. त्यांची मुलगी सुर्णाा आबांिी िरेूि ठेर्ली 

िोती. आता लग्नासाठी योग्य र्ेळ िोती. आमचा एकनर्सार्ा र्ाढददर्स साजरा झाला आनण 

आबा जण ू त्याचीच र्ाट पािात िोते. कायद्यािे आम्िी नर्र्ािायोग्य झालो नि 

संग्रामचसगांच्या घरी सोयरीक जुळली. सगळे रीतसर ठरल.े तोलामोलाच्या घराण्यातिी 

मुलाचे मोल दकती ि ेआम्िाला प्रत्यिच ददसल.े  

 

आमच्या लग्नाची तयारी सुरू झाली. सुर्णााला मी फार पूर्ी म्िणजे ती 

शाळकरी पोर असतािा पानिल े िोते. तेव्िाच नतच्या डाव्या पायाला अपघात िोऊि तो 

कायमचा र्ाकडा झाला िोता त्यामुळे ती लंगडत िोती. नतला एकदा तरी पािारे् ककर्ा 

नतच्याशी एकदा तरी बोलारे् अस ेफार र्ाटत िोते. आबा म्िणाल,े ’जास्र्ंदा मुलीत काय 



पािायचे. सगळया मुली सारख्याच  इथूि नतथूि. आपल ेमुख्य ते राजकारण ते पुढ ेजायास 

पानिजेल. त्यासाठी लग्न करारे् लागल ेतरी बेित्तर. नशर्ाजी मिाराजांची िािी तीि चार 

लग्न ं झाली िोती ती सर्ा राजकारणापायी बरं. ’ बाकी आबांचे सर्ा ठीक पण नशर्ाजी 

मिाराजांशी तुलिा म्िणजे जरा अनतच िोते. पण आम्िी आबांच्या आज्ेत िोतो. ते 

म्िणतील ती पूर्ा ददशा आनण ते म्िणतील तो सयूा. मग ती उत्तर र्ा दनिण का असेिा आनण 

नतथे सूयााऎर्जी ट्यूबलाईट का असेिा. तरीदखेील तारूण्यसुलभ उत्सािात एकदा तरी 

सुर्णााशी बोलारे्स े र्ाटत िोते ि े खरे. अथाात आम्िी आबांसमोर आमची जीभच म्याि 

करूि टाकली िोती.  

 

लग्नाची मोठीच लगबग सुरू झाली. आमच्या मालगंुजात कसला िॉल नि नबल 

आनण कसल े आलेय िॉटेल. पंढरगार्ी सर्ा सोयी आिते पण नतथे लग्नास आबांचा ठाम 

िकार. मुख्यमंत्री येणार, राज्याचे मंत्री येणार, ददल्लीतल े मंत्री येणार, पिाचे ज्येि िेते 

येणार त्यांच्या तोंडी मालगंुजचेच िार् बसायला िर् े अस े आबांचे म्िणण.े आबांचे 

व्यनक्तमत्र्च अस ेकी त्यांच्यापुढ ेकोणाचे कािी चालत िािी. त्यात परत आम्िी मुलाकडचे. 

आबांच्या शब्दात सांगायचे तर, ’एका तागडीत मुलगा ठेर्ा आनण दसुरीत मुलीसकट अख्ख े

गार् ठेर्ा तरी मुलाची बाजूच जड ठरेल. ’ आबा म्िणाल,े ’संग्रामचसग राज्यातले िेते िाईत 

पण आम्िी मुलाचे बाप आिोत. त्यातल्या त्यात र्जि भरायला ठेर्ा कािी पैसा अडका, 

सोिे िाणे, नि जमीि जुमला, आपल्या ऎपतीिुसार नि आपल्या पोनझशिला शोभेल असा 

म्िणजे पिा िोते का बाजू बरोबरीची. आता िा काय हुडंा िव्ि,ं प्रगनतशील राज्यात आमचा 

हुडं्याला इरोधच िाये. ’ शेर्टी लग्न आमच्या गार्ीच िोणार ते ठरल.े  

 

मग जागेची शोधाशोध. माळराि साफ करूि घेतल.े दोि मोठे शानमयािे 

उभारायचे ठरले. एक एयरकंडीशंड ददर्ाण-ए-खास सर्ा मोठ्या नि तालेर्ारांसाठी नि दसुरा 



ददर्ाण-ए-आम गार्ोगार्च्या जितेसाठी. ऊजाामंत्रयांिा सांगूि मालगंुजातील लोडशेचडग 

बंद करर्ूि घेतल.े नततके ददर्स दररोज शेजारच्या ढालगंुजात अजूि सिा तास र्ीज 

कापण्याचा निणाय झाला. एर्ढे लोक येणार तर रस्ते िर्ेत म्िणूि गार्ात रस्ते बांधल ेगेले. 

जिता या सर्ाांर्र जबरदस्त खूश झाली. मग प्रश्न पाण्याचा रानिला. मुंबईहूि टॅंकरचे टॅंकर 

पाणी मालगंुजमध्य े मागर्ले गेले. मालगंुजातल्या लोकांिी अख्ख्या ियातीत एर्ढे पाणी 

पानिल ेिसेल एर्ढे त्या तीि चार ददर्सात पानिल.े आबांची जितेर्र माया अशी की सर्ा 

गार्ाला त्यांिी िडंा िडंा पाणी घरपोच पोचर्ल.े घरपोच आलले ेपाणी गार्ातल्या मतदार 

भनगिी प्रथमच पािात िोत्या. मग पुढारी येणार म्िणूि िनेलपॅड बांधल े गेले. दोि ददर्स 

पेपरात मालगंुजचीच बातमी, ’केन्द्रीय मंत्री मालगंुजमध्ये’ ककर्ा ’राज्य मनंत्रमंडळ लोटणार 

मालगंुजमध्य’े, बातम्यांिा खंड िव्िता. एका पेपरात आबांर्र दोि पािी आर्रटकल. ि ेसर्ा 

पानिल ेकी आबांचा मालगंुजमध्येच लग्नसमारंभ ठेर्ण्याचा िट्ट दकती योग्य िोता ते पटल.े   

 

प्रत्यि लग्नात तर धमालच झाली. िर्रा एरव्िी घोड्याचरूि येतो तर आम्िी 

ित्ती र्रूि येणार िोतो. त्यासाठी खास ित्ती मागर्ला गेला. प्रथम ित्तीर्र बसायला आम्िी 

नबचकत िोतो पण आबांच्या िजरेच्या धाकािे निमूट बसायला तयार झालो. मंडप पूणा 

सजर्ला िोता. असा एयरकंडीशिचा गारर्ा गार्ात ऎि मे मनिन्यात लोकांिी प्रथमच 

अिुभर्ला. िनेलपॅड नि िनेलकॉ्टर पिायला गदीच गदी जमली. दरूदरूच्या गार्ातले लोक 

जमल.े मंत्री मंडळातले लोक गार्करी प्रथमच पािात िोते. आपण निर्डूि ददलेल्यांचा िा 

रूबाब त्यांिी याआधी कधी अिुभर्ला िव्िता. त्यात अजूि पुढ े नसिेमातल्या िटांची भर 

पडली नि गार् िुसता र्ेडार्ला. जेर्णाची गंमत काय नर्चारता. पंगतीर्र पंगती उठल्या. 

गार्ािे कधी ऎकल ेिसतील अशा मुंबईतील पदाथाांची रेलचेल िोती. आबा जातीिे लोकांिा 

’जेर्ूि जा’ असा आग्रि करीत िोते. लोकं जेर्ूि तृप्त िोत िोते. स्र्त: मुख्यमंत्री आनशर्ााद 

द्यायला आलेल ेपाहूि गार्ाचे डोळे ददपले. गार् पूणा उत्सािात िोते. लोकाचंा आबांबद्दलचा 

आदर ओसंडूि र्ािात िोता. सर्ा गार् चार ददर्स दषु्काळ नर्सरूि गेला िोता. आबांिी 



सग्रामचसगांिा िात कसा मोकळा सोडायला लार्ला िोता. मालगंुजाच्याच काय पण 

आजूबाजूच्यािी गार्ांच्या एकगठ्ठा मतांची बेगमी आबांिी या निनमत्तािे करूि टाकली. 

दषु्काळार्र दोि ददर्स का िोईिा गार्ाला उतारा नमळाला. ्यायला पाणी नमळाल.े 

लोकांिा आपण उंटासारख ेपाणी पोटात साठर्ूि ठेर्ार्ेसे र्ाटल ेअसार्.े दकत्येकांिी तर खूप 

ददर्सात भरलेल ेताट पानिल ेअसार्.े  

 

लग्नाचे कनर्त्र् जोरदार झाल.े मुख्यमंत्रयांच्या भेटीिे मालगंुजचा गाजार्ाजा 

झाला. ददर्सभर बातम्यांत मालगंुजात सर्ात्र आिंदीआिंद ददसला. संध्याकाळी काय कळ 

दफरली कुणास ठाऊक पण भर दषु्काळात असा शािी समारंभ झाला म्िणूि टीका व्िायला 

लागली. नर्रोधकांिा बरे पािर्त िािी िचे खरे. टीव्िी र्र म्िण े सतत िचे सुरू झाले. 

अथाात ि ेसंध्याकाळचे प्रकरण आम्िाला दसुरे्या ददर्शी मानित पडले.  

आम्िाला काय र्ाटत ेकी आमच्या गार्ी दषु्काळ िा िेिमीचाच. परत दषु्काळिी 

दरे्ाचीच मजी. िािी पडला पाऊस तर आबा काय करणार? कमीतकमी चार ददर्स 

दषु्काळ नर्सरायला तर लार्ला. मालगंुजात रस्ते तर आले. गार्ाचे िार् ददल्लीत पोचर्ले. 

या समारंभानिनमत्त दकत्येकांिा रोजगार नमळाला तो र्ेगळाच. नितशत्रूंिा ि े  पािायचेच 

िािी तर काय करणार? आमच्या आऊ तर घाबरूिच गेल्या. आबा खंबीर िोते. म्िणाल,े 

’चार ददस जाऊद्या िर्े खाद्य नमळाले की सर्ा नर्सरतील. ’ 

खरे सांगू का तर संग्रामचसग िी कािी लिाि सिाि िािीत. त्यांचे संपका  

जबरदस्त. त्यात ते राज्यस्तरार्रचे िेते. आबा नजल्िापातळीर्र असल ेतरी नततकेच भारी. 

त्यांचीिी र्ट भारी. जास्तच टीका व्िायला लागली तर आम्िी िर्ीि पनर्त्रा घेतला. आबा 

म्िणाल,े ’तुम्िाला इतकी पण परंपरा िािी मानित की लग्नाचा खचा मुलीकडचे करतात. 

आपल्या दशेात रािाता की आलेत फॉरीि मधूि डायरेटट माईकचे बोंडूक घेऊि. गार्ाच्या 

चालीरीती ठाऊक िािीत आल े मोठे बडबड कराया. ’ आबांच्या आक्रमक पनर्त्रयािे तो 

चॅिेलर्ाला पण गांगरला. आम्िी असा पत्ता संग्रामचसगाकड ॆसोपर्ूि मोकळे झालो.  



संग्रामचसग िी कािी कमी धुरंधर िव्िते. कुस्ती खेळललेा गडी तो. एर्ढ्यात 

थोडीच चीतपट िोणार िोता? टीव्िी र्र स्पॉन्सरड प्रोग्राम्स असतात तस े प्रत्येक 

गोिीकरता प्रायोजक उभ े केल.े म्िणजे मंडप नि एयर कंडीशिर कोण्या रस्ते बांधणारे्या 

कंपिीिे तर जेर्ण रेल्र्तेल्या खािपाि कॉंटॅ्रटटरिे स्पॉन्सर केल्याचे दाखर्ूि ददले. लोकांची 

तोंडे ग्प झाली. पण बातम्यात मग िर्ी चचाा सुरू झाली. या सर्ा बदल्यात कॉंटॅ्रटटसा िा 

काय नमळाले याची चचाा सुरू झाली. झाल्या दोि गोिी, एक तर आमच्यार्रील टीका 

संग्रामचसगार्र ट्रान्सफर झाली. आनण दसुरे टीव्िी र्ाल्यांचे अज्ाि उघड े पडल.े या सर्ा 

कॉंटॅ्रटटरिा संग्रामचसगांिी आधीच उपकृत केल े आनण त्यांचा लगामिी संग्रामचसगांच्याच 

िातात ठेर्लेला आि ेि ेखरे. अस ेअसतािा िव्यािे कािी दणे्याचे कारणच िव्िते ि ेटीव्िी 

र्ाल्यांिा कोण सांगणार?  

 

आज चार ददर्स झाल े लग्नाला. नतकड े ददल्लीत िर्ा बॅंक घोटाळा उघडकीस 

आलाय म्िण.ॆ टीव्िी र्ाल्यांची माइकची बोंडके नतकड ॆ र्ळली. आम्िी मागे पडलो. कोण 

काय लिात ठेर्तोय? या सर्ा गोंधळात आबा म्िणाल ेतेच खरे ठरल,े ’ िाडूक नतथे कुत्रा नि 

चारा नतथे मेंढरं. िर्ा चारा नमळाला की चालली िी टीव्िीची मेंढरं जातील नतथे चरायला. 

आपण फकस्त र्ाट पिायची. ’ आबांचा अिुभर्च दांडगा. परत एकदा ते म्िणाले तेच खरे 

िोतािा ददसल.े  

 

या सर्ा गोंधळात आम्िी सुर्णााकड े पािायला नर्सरूिच गेलो. तीिी 

समजूतदार. नतची कािी अपेिा िसार्ी. आमच्या आऊ एकदा म्िणाल्याच सुर्णााला, 

तुझ्यारूपािे सुर्णा आनण सुर्णाा दोन्िी घरात येत आिते. पुढ ेमागे सरु्णााकड ेलि द्यार्ेच 

लागेल.  

  



१५ 

आमची सामानजक र्ैनशष्ट्य े

 

आम्िी एक समाज म्िणिू एकसंध आिोत. आमच्यात दरुूि दकतीिी फरक ददसले 

तरी आम्िी एकासारख ेएकच आिोत. आमच्या मिाराष्ट्राच्या मातीचा िा गुण असले पण 

जाती पाती, धमा नबमा या सीमा आम्िी माित िािी. आम्िी त्या पनलकड ेआिोत. आमच्यात 

सामानयक गुण अर्गुण सर्ा सारखेच आिते. आम्िाला दकत्येक शतकांची परंपरा आि.े 

दकत्येक मोठ्या मोठ्या माणसांिी िा मिाराष्ट्र घडर्ला आि.े त्यामुळे त्या सर्ाांचा आदशा 

आम्िी ठेऊि असतो. िी मोठी दरे्माणसे. त्यांच्यासारख ेआम्िी िोऊ शकत िािी पण त्यांची 

दिंैददि पूजा मात्र आम्िी सदरै् करत असतो. त्यांचे आदशा पाळण्यासाठी िसूि ते सर्ाांिा 

अनभमािािे सांगण्यासाठीच आिते याची िम्र जाणीर् आमच्या मातीतूि आलले्या सर्ाांिाच 

आि.े त्या मोठ्या व्यचक्तिा आम्िी र्ंदिीय, पूजिीय माितो आनण त्यांचा उपमदा िोऊ िय े

म्िणूि त्यांच्या सारख ेकािी भव्यददव्य ि करण्याचाच आमचा प्रयत्न असतो. शेर्टी आपण 

दरे्ाशी काय बरोबरी करणार? कोणी त्यांचा उपमदा केल्याचा िुसता संशय जरी आला तरी 

आम्िी त्यास इंगा दाखर्ल्यार्ाचूि रािात िािी. असो. तर अशा या आमच्या मिाराष्ट्राची 

कािी सामूनिक र्ैनशष्ट्य ेआिते. ती आम्िी नजर्ापाड जपत आलो आिोत.  

परंपरा आनण रूढीनप्रयता 

आमचा समाज परंपरांचा पाईक आि.े रूढींचा आम्िाला अनभमाि आि.े 

नर्शेर्त: आमच्या कौटंुनबक पातळीर्र आम्िी त्या पाळतोच. उदािरणच द्यायचे तर दकत्येक 

र्र्ाांची आमची हुडंा घेण्याची पद्धत. आमचे पूर्ाज आमच्याहूि हुशार िोते. त्यांिी कािी 

एका नर्चारािेच िी प्रथा पाडली. आता कािी जण समाजद्रोि करूि यास नर्रोध करतात 

पण बहुजि समाज त्यांिा दाद ि दतेा त्यांिा त्यांची जागा दाखर्ूि दतेो. जातपात िा 

आमचा प्राण आि.े त्यासाठी आम्िी प्राणाचीिी बाजी लारू् शकतो. जातीच्या उतरंडीर्र 

आमचा समाज समतोल साधूि उभा आि े िचे खरे. मध्य े मध्ये कोणास जातीपातीचा 



कळर्ळा येऊि मग समािता आठर् ूलागते. पण या जगात एकासारखी दसुरी गोि दसुरी 

िािी ि ेआम्िी जाणतो. उगाच िाकाला जीभ लार्ायचा प्रयत्न आम्िी करीत िािी. आम्िी 

तत्त्र्ाचे पके्क आिोतच.  

दिे किर्ण्याची तयारी 

आमचे ऋनर्मुिी तप करीत. दिे नझजनर्त. दिे किर्ण्याची आमची परंपरा 

आि.े व्रतर्ैकल्ये नि उपासतापास करूि आम्िी व्यनक्तगत कि उपसतोच. पण एक समाज 

म्िणूि आम्िी एकसंध आिोत. त्यामुळे आम्िी संपूणा समाज म्िणूि स्र्कि करतो. आमच्या 

समाजास त्रास झाला तरी आम्िी त्याची पत्रास बाळगत िािी. आमचे सणच पिा. 

ददर्ाळीत आम्िी फटाटयांिी आसमंत दणाणूि सोडतो. िर्ा नि ध्र्िी दकतीिी प्रदनूर्त झाल े

तरी बेित्तर पण आम्िी आमचा बाणा सोडत िािी. गणपती उत्सर्ात आम्िी जल आनण 

ध्र्िी प्रदरू्ण करूि घेतो. िोळीत झाडांची तोडातोड झाली तरी चालेल. पण आम्िी आमचे 

सण साजरे करतोच. इथिेी आम्िी आमची परंपरा सोडत िािी.  

भार्ानभमाि 

आमच्या भारे्चा आम्िाला अनभमािच िव्ि ेतर गर्ा िी आि.े जेव्िाकेव्िा शटय 

िोईल तेव्िा आम्िी आमच्या ’मदटांग’ मध्य ेम्िणजे मायमराठीतच बोलतो. आजिी आमच्या 

कड े कािी मराठी माध्यमातील शाळा आम्िी रटकरू्ि ठेर्ल्या आिते. आमच्या बोलण्यात 

एका र्ाटयात तीि हूि जास्त इंग्रजी शब्द येऊ ियेत म्िणूि आम्िी सजग असतो. आमच्या 

बाण्यािुसार आम्िी घरात फक्त मराठीतच भांडतो पण बािरे आमच्या कॉस्मोपॉनलटि 

समाजास कळारे् म्िणूि मराठी माणसाशीिी चिदीत भांडू शकतो. मराठीस आम्िी 

राजभारे्चा दजाा दऊेििी ती राजाराणी प्रमाण ेर्ागूि आपला माज ि दाखर्ता एखाद्या 

गुलामासारखी इतर भार्ांची सेर्ा करेल याची काळजी घेतो. आमची सनिष्णुता आम्िाला 

येथ ेउपयोगी पडते.  

दरे्भक्ती 



दरे्भक्ती िा आमचा युएस्पी आि.े दरे्ळात नि दवे्िारे्यातच दरे् आि े यार्र 

आमची श्रद्धा आि.े कबीर, ज्ािेश्वर, तुकाराम र्गैरे संतांिा मािर्ात आनण प्रानणमात्रात 

ईश्वर ददसला. थोर संतच ते. त्यांिा जे ददसते ते आम्िा सर्ासामान्यांिा कुठूि ददसेल? आम्िी 

साध ेलोक त्याच दरे्ळांत ईश्वराचा शोध घेतो. आमचा दरे् दवे्िारे्यातच बरा. या दरे्ास िी 

आम्िी दिंैददि जीर्िात येऊ दते िािी. सकाळी पूजा उरकली की आम्िी दसुरे्या ददर्शी 

पयांत आपले काम करायला मोकळॆ. मग त्यात आम्िी कािी चांगले र्ाईट पािात बसत 

िािी. आम्िी इतरांस िीि लेख ूकी खोटेपणािे र्ागू येथे आम्िी दरे्ाला आडरे् येऊ दते िािी. 

नर्नशि दरे्ाचीच आम्िी भक्ती करार्ी असेिी िािी. आज माकेट इकॉिॉमीचा जमािा आि.े 

जो भार् जास्त दईेल त्याला प्रधान्य नमळणारच. तस ेजो आमच्या मागण्या पुरे्या करील 

तोच खरा दरे्. याला कािी जण िर्साला पार्ण ेिी म्िणतात. आम्िी त्याच दरे्ाला शरण 

जातो. त्याची पूजा करतो. कािी दरे् माणसे फकीराप्रमाण े आयुष्य घालर्तात त्याचे 

आम्िाला र्ाईट र्ाटत.े त्यांच्या पश्चात आम्िी त्यांच्या साठी सोन्याची चसिासि ेबिर्तो. 

त्यांिी भल ेसाधेपणाची नशकर्ण ददली असेल पण दकमाि मृत्युिंतर तरी त्या मिात्म्यांची 

परर्ड आम्िी िोऊ दते िािी. त्यांची भव्य दरे्ळॆ बिर्तो. त्यांिा मखरात बसर्ल ेकी आम्िी 

त्याचंी नशकर्ण कशी पाळणार? कारण जाणूिबुजूि दरे्माणसंच ती.   

आम्िी आमच्या दरे्ात िी माणसाचे गुण पािातो. म्िणजे एका अथाािे आम्िी 

दरे्ाचे मािर्ीकरण करतो. साधी िर्साची गोि पिा. माणूस आपापल्या कामातूि जास्तीचे 

उत्पन्न नमळारे् म्िणूि लाच घेतो. त्यातील जे प्रामानणक असतात ते काम करतातिी. तसेच 

दरे्ाचे. आम्िी केलेल्या िर्साची फेड झाली िािी तर दरे् रागार्णारच. सर्ा शक्तीमाि तो. 

संतांिा भल े तो दयाळू की दयाघि बाटॊ पण आम्िाला काय सोडणार आि े तो? आम्िी 

दरे्ाला त्यामुळॆ घाबरूिच असतो.  

श्रद्धाळूपणा 

आम्िी जात्याच अती श्रद्धाळू आिोत. आमची श्रद्धा नर्नर्ध लोकांर्र असत.े 

म्िणजे दरे्ार्रची श्रद्धा िा एक भाग झाला पण त्याचबरोबर त्या दरे्ाचे अर्तार असणारे 



साध ू आनण बाबा यांिा आम्िी माितो. सर्ाशनक्तमाि ईश्वराच्या जर्ळ कािी नमळर्ूि 

घ्यायचे असेल तर आम्िी त्याच्या अर्तारांिा शरण जातोच. त्यांच्या मठात नि आश्रमातूि 

आम्िी त्यांच्या पुढ ेलायिी लारू्ि त्यांिा शरण जातो. आम्िाला अंधश्रद्धाळू म्िणणारे कािी 

पुरोगामी म्िणर्णारे आमच्या ह्याच मिाराष्ट्रात आिते. त्यांच्या मागे आमची सर्ासामान्य 

जिता लागत िािी.  

मनिलाधोरण 

आमच्या पुरोगामी राज्याचे खास मनिला धोरण आि.े आमच्या पोर्थयापुराणांत 

दरे्ी आिते. त्यांच्या पुढ ेआम्िी ितमस्तक िोतो. त्यांिा शरण जाणॆ आमचे आम्िी कताव्य 

माितो. पण इतर िॉि-दरे्ी मनिलांच्या बाबतीत आमचे धोरण स्पि असत.े त्यांची जागा 

कोठे आि ेते त्यांिा दखेील मानित असत ेआनण त्यात फरक िोऊ िय ेयाची आम्िी काळजी 

घेतो. कारण िा आमचा र्ारसा आि.े जन्मदात्री म्िणूि नतचे मित्त्र् असले पण आमचा र्ंश 

आमच्या मुलामुळॆच र्ाढतो अस े आम्िी माितो. या जगात स्त्रीला सोसाव्या लागणारे्या 

किांची आम्िाला सतत जाणीर् असत.े म्िणूिच या जगात येऊि त्यांिी द:ुखी किी िोऊ 

िय े म्िणूि त्यांच्या जन्माआधीच त्यांिा संपरू्ि त्यांच्या यातिा संपर्ण्यासाठी आम्िी 

नर्ज्ािाची मदत घेतो. यात आमच्या कड ेस्त्री-पुरूर् संतुलि नबघडते अशी ओरड कािी ( 

परत तेच! ) पुरोगामी करतात. आम्िी त्यांिा कसली धूप घालतोय? त्यांच्या या त्रयाग्याकड े

दलुाि करूि आम्िी ि े  उदात्त काया पुढ ेसरुू ठेर्ल ेआि.े मनिलांची याबाबतीत पुरोगामी 

लोकांपेिा जास्त काळजी आम्िीच घेतो.   

आम्िीच शे्रष्ठ 

पूे्रे्स सूया उगर्तो, म्िणजे सूया उगर्ेल ती पूर्ा ि ेसारे्या जगास ठाऊक आि.े िी 

पूर्ा ददशा जगास उजेड दतेे. पूरे्कडील आम्िी जगात शे्रष्ठ आिोत ि ेआम्िास ठाऊक िव्िते 

आधी. आम्िाला याकरता इंग्लंड नि अमेररकेतूििी सर्रटदफके्स नमळू लागली. त्यामुळेच 

आम्िी शे्रष्ठ आिोत ि े आम्िाला कळल.े आमच्या हुशार नर्द्यार्थयाांस त्यामुळे नर्द्याप्राप्तीस 



पानश्चमात्य दशेांत जायची इच्छा िोत असत.े आमची बाळे मग तेथेस दशेसेर्ेस रूजू  

िोतात. याबाबतीत ि ेनर्श्वची माझ ेघर ि ेआमचे धोरण आि.े  

भ्रिाचाराचा नतटकारा 

आम्िाला दसुरे्यांच्या भ्रिाचाराचा नतटकारा आि.े ‘सब साल ेचोर िैं’ ि ेआमचे 

िीद र्ाटयच असार्.े आम्िी इतरांच्या या भ्रिाचाराच्या बातम्या चर्ीिे ऎकतो. त्यांिी 

पकडल ेजाऊि कसा मखूापणा केला याबाबत आम्िी नर्चार करतो. या भ्रिाचारात कोणी 

दकती माया गोळा केली यार्रूि आम्िाला त्या त्या िेत्रातील potentialचा अंदाज येतो. 

आम्िी मग त्यार्रूि स्फूती घेतो. आम्िी आमच्या ददर्ाणखान्यात या भ्रिाचारा बद्दल 

गरमागरम चचाा करतो.  

सत्यर्ादीत्र् 

आम्िी शटय िोईल नततके सत्यच बोलतो. िोता िोईल तेर्ढे सत्य बोलारे् ि े

आम्िी पाळतो. नसिेमात पोनलसिी शेर्टीच येतात तसा सत्याचाच नर्जय शेर्टी िोतो 

यार्र आमची श्रद्धा आि.े सतचा असत र्र िेिमीच नर्जय िोतो याचा अथा जो नर्जयी 

िोईल तो िेिमीच सत्य असतो ि ेआम्िी समजलो आिोत. तसेच िा नर्जय शेर्टीच िोतो. 

त्यामुळॆ अधे मधे सत्याच्या नर्जयाची आम्िी अपेिा करत बसत िािी. एर्ढे सामुदानयक 

शिाणपण आम्िी कमानर्ल ेआि.े  

 

अशी िी आमच्या समाजाची कािी सामानयक र्ैनशष्ट्य ेआिते. त्यामुळे व्यक्ती 

नततटया प्रकृती म्िटल ेतरी अिेकते मध्य ेएकता आि ेअसे म्िणतात ते उगीच िािी.  

  



१६ 

सकुाळी मिाराष्ट्राची गायडडे टूर 

 

इय े मिाराष्ट्र िगरी भयकंर दषु्काळ पडला. १९७२ िंतर असा दषु्काळ कोणी 

पानिला िव्िता. तसा िा सरकारमान्य म्िणजे Government recognised दषु्काळ आि.े 

पण आम्िाला कािी ि ेपटत िािी. या सुजलाम भूमीत दषु्काळ पडूच शकत िािी. आमच्या 

इथे तर सुकाळच सुकाळ आि ेसगळीकड.े बघायची इच्छा असले तर ददसेल आनण आम्िी तो 

दाखर्ूिी तुम्िाला. आम्िी घेऊि जात आिोत मिाराष्ट्राच्या गायडडॆ टूरर्र. िीट लि दऊेि 

ऎका, आमचा गाईड जरा िाs आि,े तो बोलतोच िव्ि ेतर मध्य ेमध्ये कनर्तेतच बोलतो. 

जरा सांभाळूि घ्या आनण डोळे आनण काि उघड ेठेऊि बघा म्िणजे झाले.  

गाईड : 

सुस्र्ागतम, सुस्र्ागतम. सर्ाांचे स्र्ागत आि.े मी तुम्िाला मिाराष्ट्रातला सुकाळ 

दाखर्णार आि े आनण कािी कािी ऎकर्णार आि.े आमचा राज्यात धान्यधुन्याचा आनण 

अन्नपाण्याचा भल ेअसले तुटर्डा पण बाकी दकत्येक गोिींचा सकुाळ आि.े चला तर आपण 

बघूया.  

सुस्र्ागतम सुस्र्ागतम 

आगतम स्र्ागतम सर्ाांचे  

बघारे् भाग्य मिाराष्ट्राचे 

या दशेी सुकाळ सदा 

पाऊस घोर्णांचा पड ेसर्ादा 

बघार्ी नि पररसार्ी 

िी मिाराष्ट्राची सुकाळी कथा 



सर्ा जण गाईडिे ददललेा चष्मा डोळयार्र चढर्तात. गाईडच्या मागे मागे 

निघतात.  

ऎका िीट.  ( लांबूि आर्ाज येतो. ) 

मी एक जंबाळ  

मी एक लंबाळ 

माझ्या िको पडू मागे 

घेऊि कापडाचे तागे तागे  

उसर्शील उगीच धागे धागे 

ऎकलंत? कळलं िसेल कािी. घाबरू िका, कोणालाच िािी कळल.ं कदानचत 

त्या कनर्ला दनेखल. िा आमच्या राज्यातील कनर्जिांचा िमुिा आि.े कनर्जिांचा सकुाळ 

येथ ेमाळरािार्र तण माजारे् तसा माजला आि.े कोणी त्यास कॉंगे्रस गर्ताची उपमा दईेल.  

एकाएकी गाईड स्र्त:च र्ाण िािी तर गुण लागल्यासारखा कनर्ता म्िणू 

लागतो. .  

इय ेमिाराष्ट्रानचये िगरी 

कनर्जिांचा पिा सुकाळू 

कनर्जि इथे माजले फार 

जण ूमाळरािी तण फार 

कॉंगे्रसगर्ताचे पीक 

जण ुददसत अस ेचोनिकड े

आम्िी कोण म्िणूि काय पुसता 

आम्िी अस ूट ला फ चे जुळारू 

पाडण्या कनर्ता र्ापरू 



बुंदीचा झारे्या 

ठोकूिी अिरे बसनर्ती 

कानलदासा लाजनर्ती 

अथा प्रकटो ि प्रकटो 

यानच ि यांिा निती 

ि ेकनर्संमेलि भरल ेआि.े समोरचा श्रोतेर्गा कसा बसला आि ेपिा. त्यातील जे 

जागे आिते ते आपल्या पाळीची र्ाट पािणारे अन्य कर्ी आिते आनण जे निद्रार्स्थेत आिते 

ते खरे श्रोते आिते. त्यांच्या घोरण्याचा आर्ाज कधी कधी कनर्तांच्या आर्ाजार्र जाऊ 

लागला तर बाकीचे जागे कर्ी त्यांिा उठर्त आिते. पिा, पिा आि ेकी िािी कनर्जिांचा 

सुकाळच सुकाळ? 

 

चला आता पुढ ेपुढ ेचला.  

ती पिा गदीच गदी ददसते आि ेनतकड.े ते सारे भक्त गण आिते बरे. तो आश्रम 

आि ेबाबांचा. मोठे मिात्मा आिते, डायरेटट दरे्ाचे एजंट म्िणािा. आमच्या पनर्त्र दशेात 

अस े खूप सारे आिते. कोणी त्यांिा बाप ू म्िणतात, कॊणी मिाराज तर कोणी स्र्ामी. 

कािीिी म्िणा. आमच्या या मिाराष्ट्र दशेी यांचा सुकाळ आि ेकारण िी भमूीच पनर्त्र आि.े  

इय ेमिाराष्ट्रानचये िगरी 

साधुसंताचा सुकाळू 

जण ुदरे्ाचा अर्तारू 

पैलतीरी िेती तारू 

करण्या बहुतांचा उद्धारू 

िातातुिी काढती अंगारू 



जि मागे लागल ेफारू 

मग उधळे यांचे र्ारू 

जिसामान्य पुनजती 

आशीर्ाादास र्ाकती 

सकलासं ि ेउद्धरीती 

दनिणा घेऊिी 

ते तुम्िाला मोिापासूि दरू रािण्याची नशकर्णूक दतेील, तुम्िी फक्त त्यांिा 

आपल्याकडची संपत्ती त्यांिा दाि दतेा की िािी यार्र ते ठरर्तील की तुमची भक्ती 

कोणत्या प्रतीची आि.े आपल्या मोिाला सोडूि तुम्िी यांच्या चरणी आपली संपत्ती र्ािा. ते 

तुम्िाला पैलतीरी िेतीलच, फक्त यांच्या चरणी आपली यथाशक्ती संपत्ती आनण जमलंच तर 

भक्ती  र्ािार्ी लागते. यांच्या आश्रमांची आनण मठांची येथ े गदी आि.े या साधुसंतांच्या 

दशेात तुम्िाला परमाथााची र्ाट ि े दाखर्तील. आमच्या मिाराष्ट्रात यांचा सुकाळ आि े

सगळीकड.े  

   

नतकड ेपिा. त्यांच्या िाताकड ेपिा, कस ेतुमच्याकड ेरोखल ेआिते पिा. ते आपल े

पुढारी आिते. गल्ली गल्लीतूि ि ेपुढारी आपल्याला ददसतील. आपल्याला पुढ े िेण्यास ि े

उत्सुक आिते.  

इय ेमिाराष्ट्रानचये िगरी 

अस ेपुढाररयांचा सुकाळू 

जरी अस ेदषु्काळू 

अिुयायांचा 

म्िणती ि ेिेता आनणक पुढारी 

बहुजि उद्धारी 



बोल बोलता बोल ेभारी 

खळळं आनण खट्याक 

तो गल्लीतील कोणी दादा  

माि त्यास नमळॆ इथ ेसर्ादा 

समजारे् आज ि उद्या 

िा िोईल पुढारी 

घोर्णा कररतसे बहु 

योजिांचा पाऊस र्ाहू 

ऎशा बोलण्याच्या कढीस 

ऊत कोठूिी येईल? 

तोडफोडीिे अन्यायार्रील प्रनतकार यार्र यांचे िेतॄत्र् पुढ े आलेल े आि.े फक्त 

अन्याय कोणार्र नि कसा यांच्या व्याख्या ते स्र्त:च करतात आनण स्र्त:च या अन्यायाचा 

बदला घेतात. ि े लोकांचे रिण करतात, दकत्येकदा स्र्त:पासूि सदु्धा. िीट ऎका ते काय 

म्िणतािते, बहुधा दषु्काळार्र कािीतरी उपाय सांगत असतील. यांच्या राज्यात घोर्णांचा 

नि योजिांचा सुकाळ आि.े घोर्णांर्र पीक निघत असत े तर आपल्या राज्यात कधी 

अन्नधान्याचा दषु्काळ पडलाच िसता.  

 

चला अजूि पुढ े चला. गिि तत्त्र्ज्ाि ऎकायची मिाची तयारी करा. आपले 

आपल े काि उपदशेाचे डोस ऎकण्यास उघड े ठेर्ा. पिा आनण ऎका. िीट काि द्या. ि े

आपल्याला ददशा दाखर्णारे नर्चाररं्त आिते.  

इय ेमिाराष्ट्रानचये िगरी 

नर्चाररं्तांचा सुकाळू 

जरी तयांच्या नर्चारांत 



नर्चार िसो.  

स्र्त:स म्िणती तत्र्ज् 

तरी सर्ागुण संपन्न 

उच्चकुल उत्पन्न 

असती ि.े  

नर्चार मांडार्ा िेटका 

जरी असले दकती थोटका 

र्ाटो दकती र्रर्रचा 

कोणासिी 

मांडा नर्चार अनत साधा 

ि सुचल्यास अन्यत्र शोधा 

बोलारे् परी भार्ा 

अनतकठीण.  

अस े स्र्यंघोनर्त आनण स्र्यंस्थानपत म्िणजे स्र्त:स स्र्ार्लंबी मािणारे 

नर्चाररं्त कोणतािी टीव्िी चॅिेल लार्ा आपली मते मांडतािा ददसतील.  कोणाकोणाचा 

कोणतारी ism असतो, यांच्या मतांिा मी Superficialism म्िणतो. यांचा सुकाळ ि े

आमचे व्यर्च्छेदक लिण आि.े  

 

तर असे आि ेमिाराष्ट्राचे सुकाळ पयाटि. यांचे दशाि घ्या आनण धन्य व्िा.  

  

  



१७ 

स्र्ाततं्रय! द इंनडपेंडन्स 

 

सकाळ सकाळी मॉर्डिग र्ॉक घेतला की ताजेतर्ािे आनण फे्रश र्ाटत.े 

ददर्सभराच्या डलेी रूटीि मध ेउत्साि द एथंुनसयाझम र्ाटतॊ  ( आजच्या एसेमेसी चलगोत 

एथंु ). आज १५ ऑगस्ट. स्र्ातंत्रय द इंनडपेंडेंस ददि. तो साजरा करण्यासाठी मी आज एक 

तास जास्त लोळत पडायचे ठरर्ल ेिोते. १५ ऑगस्ट आनण २६ जािेर्ारी या दोिच ददर्शी 

मी राष्ट्रपती, पंतप्रधाि, राज्यपाल ककर्ा मुख्यमंत्री िसल्याचे बरे र्ाटत.े त्या सर्ाांिा लर्कर 

उठूि पांढरे कपड ेघालिू झेंडारं्दि आनण र्र परत लोकांिा उत्साि र्ाटेल अस ेभार्ण द 

टॉक ठोकारे् लागते. ते त्यांचे काम द टास्क आिचे पण त्यािंतरिी माझा उत्साि द एथंु 

र्ाढल्याचे कािी आठर्त िािी. आज खाली उतरलो तर मॉर्डिग र्ॉकला उशीर द लेट झाला 

िोता. नर्न्या खूप ददर्सांिी भेटला.  

’आज तू पण लेट?’   

’आज स्र्ातंत्रय ददि बाबा, ’ मी म्िणालो.  

मग आम्िी र्ॉकच्या कामाला लागलो. तेव्िढ्यात एक कुत्रा द डॉग जोरजोरात 

भुंकायला लागला.  

नर्न्या म्िणाला, ’भुंकू दते त्याला. त्याचा पण स्र्ातंत्रय ददि. भुंकायला कसली 

आलीये म्युनिनसपानलरटची परर्ािगी? आपल्या कड ेथुंकण ेआनण भुंकणे या दोिच दक्रया 

tax free आिते. ’ नर्न्या सत्य द ट्रूथ बोलतो िेिमी.   

मग मी त्याला गंभीर द नसरीयस िोत म्िणालो,  

’नर्न्या स्र्ातंत्रय म्िणजे काय ?’  



नर्न्या म्िणाला, ’सोपे आि ेरे जो जे र्ांनछल तो ते लािो म्िणजे स्र्ातंत्रय. प्रत्येक 

जण िर्ा तसा गोंधळ घाल ूशकेल ते खरे स्र्ातंत्रय. ’   

*****  

नर्न्याचे बोलण े मि द माइंड मध े घोळत िोते. दपुारी झोप द स्लीप काढत 

असतािा र्ेडी र्ाकडी र्ाटये ददसायला लागली :         

७० हूि अनधक र्रे् झाली आपल्या दशेात स्र्ातंत्रय खेळते आि.े  

एखाद्या घरात िर्ा खेळती रिार्ी तसे आपल्या दशेात स्र्ातंत्रय खेळते आि.े  

 ते दशेाच्या िसािसात एर्ढे नभिले आि ेकी त्यामुळे प्रत्येकालाच ते जाणर्ते 

आि.े  

नजकड ेपिारे् नतकड ेस्र्ातंत्रय च स्र्ातंत्रय.  

आमदारांिा आनण खासदारांिा काम ि करता गोंधळ घालण्याचे स्र्ातंत्रय.  

तोडफोड, खुच्याा फेक, राजदडं पळर्ण्याचे स्र्ातंत्रय.  

एर्ढ्या मेिितीसाठी आपल ेभत्त ेनि पगार र्ाढर्ण्याचे स्र्ातंत्रय.  

सत्ताधारे्यांिा कायद ेकरण्याचे स्र्ातंत्रय.  

कायद ेकरूि ते ि राबनर्ण्याचे स्र्ातंत्रय.  

िागररकांिा ते ि पाळण्याचे स्र्ातंत्रय.  

त्याबद्दल मिात आल ेतर नशिा ि करण्याचे शासिाला स्र्ातंत्रय.  

चोर सोडूि संन्याशाला सुळी चढर्ण्याचे स्र्ातंत्रय  

आनण संन्याशाला संन्यास सोडूि चोर बिण्याचे स्र्ातंत्रय.  



तेच तेच बोलूि लोकांिा उल्ल ूबिर्ण्याचे स्र्ातंत्रय.  

लोकांिी स्र्त:ला उल्ल ूबिर्ूि घेण्याचे स्र्ातंत्रय  

आनण त्याच त्याच लोकांिा परत निर्डूि दणे्याचे स्र्ातंत्रय.  

सर्ाांिा आपापल्या भार्िा दखुर्ूि घेण्याचे स्र्ातंत्रय.  

त्या दखुर्ल्या म्िणूि इतरांिा दखुर्ण्याचे स्र्ातंत्रय.  

एखाद्याला काटूाि काढायचे स्र्ातंत्रय.  

आनण काटूाि काढल ेम्िणूि त्याला जेलात पाठर्ण्याचे स्र्ातंत्रय.  

इनतिास पचत िािी म्िणूि तो पुस्तकांतूि बदलण्याचे स्र्ातंत्रय.  

दरे्ांिा दरे् म्िणण्याचे स्र्ातंत्रय  

आनण मोठ्या माणसांिा मॊठे म्िणण्याचे स्र्ातंत्रय.  

त्यांचीच नशकर्णूक त्यांच्याच िार्ािी पायदळी तुडर्ण्याचे स्र्ातंत्रय.  

गरीबांिा पैसे िािीत म्िणूि उपाशी रािण्याचे स्र्ातंत्रय  

आनण अनत श्रीमंतािा र्जि कमी करण्यासाठी पैसे मोजूि उपाशी रािण्याचे 

स्र्ातंत्रय.  

शेतकरे्यांिा नजर्तॊड मेिित करूि धान्य नपकर्ायचे स्र्ातंत्रय  

दलालांिा त्यातूि पैस ेकमर्ायचे स्र्ातंत्रय.  

िुकसाि झाल ेम्िणूि शेतकरे्याला आत्मित्येचे स्र्ातंत्रय  

आनण त्याच्या िार्ािे गळा काढायचे पुढारे्यांिा स्र्ातंत्रय.  

िर् ेते नलिायचे लेखकाला स्र्ातंत्रय  



आनण ते बदलायला लार्ायचे राजकारण्यांिा स्र्ातंत्रय.  

गद्याला पद्य म्िणायचे कर्ीला स्र्ातंत्रय  

कॊठेिी कॊणालािी कनर्ता ऎकर्ायचे स्र्ातंत्रय.  

सडतेोड िाटके आनण नसिेम ेबिर्ायचे स्र्ातंत्रय  

आनण कुणाच्या शेपटार्र पाय दणे्याचे स्र्ातंत्रय.  

स्र्घोनर्त सेन्सॉर मािण्याचे स्र्ातंत्रय.  

व्यापारे्यांिा लोकांिा लटुण्याचे स्र्ातंत्रय  

आनण लुबाडूि घेण्याचे लोकांिा स्र्ातंत्रय.  

िर् ेते िर् ेतेव्िा िर् ेतसे िर् ेनतथे बोलण्याचे स्र्ातंत्रय  

कुणाला ि पटल ेतर नपटर्ूि घेण्याचे स्र्ातंत्रय.  

जे बोललो ते बोललोच िािी अस ेबोलण्याचे पुढारे्यांिा स्र्ातंत्रय.  

मॊठ्या मोठ्या िॉनस्पटलांिा पेशंटािा लुटण्याचे स्र्ातंत्रय  

आनण पेशंटािा डॉटटराला मारण्याचे स्र्ातंत्रय  

र्कीलांिा तारीख पे तारीख नमळर्ण्याचे स्र्ातंत्रय  

अनशलांिा नशव्या घालायचे स्र्ातंत्रय.  

मुलांिा जन्मता रडायचे स्र्ातंत्रय.  

कािींिा जन्मभर रडायचे स्र्ातंत्रय.  

स्र्ातंत्रयाला पारतंत्र म्िणण्याचे स्र्ातंत्रय  

आनण पारतंत्रयाला स्र्ातंत्रय म्िणण्याचे स्र्ातंत्रय 

स्र्ातंत्रय स्र्ातंत्रय सगळीकड ॆस्र्ातंत्रय स्र्ातंत्रय.    



*** 

झोपूि उठलो तेव्िा सिा द नसटस र्ाजले िोते.  

***** 

संध्याकाळ द एनव्िचिग ला खाली उतरलो. नर्न्या परत भेटला.  

त्याला म्िटल,े ’काय केलंस आज?’  

नर्न्या म्िणाला, ’दसुरे काय? दशेभक्ती. बॉबी नसिेमा पानिला आनण ताणूि 

ददली. ’  

मी परत गंभीर द नसररयस िोत नर्न्याला म्िटल,े ’यार नर्न्या ि ेचूक आि ेिािी 

अशा ददर्शी उलट आपण दु् पट द डबल काम करायला पानिजे. ’  

नर्न्या म्िणाला, ’र्ेडा आिसे. ’  

नर्न्या मला र्ेडा द फूल म्िणाला याबद्पद्पल राग येण्याऎर्जी तो अस े का 

म्िणाला याचीच मला जास्त उत्सुकता िोती.  

’मला सांग आपल्या दशेात भरपरू अशी कुठली गोि नमळते?  

’सूयाप्रकाश द सिलाईट, ’ मी उत्सािात म्िणालो.  

’भरपूर अशी एकच गोि आि ेआपल्याकड ेभ. . ’  

बापरे नर्न्या नशव्या दतेोय की काय असे मला र्ाटल.े  

’भ्रिाचार. ’  

’अरे भ्रिाचार द कर्शिचा इथ ेकाय संबंध?’   



एखाद्या झुरळ द कॉक्रोच कड े पिारे् अस े माझ्याकडे बघत तो म्िणाला, 

’भ्रिाचार िोतो कुठे? ऑदफसांत िा? मग अशा राष्ट्रीय सणांिा सुट्टी ददली की त्या ददर्शी 

पुरता भ्रिाचार बंद. लोकंच िािीत ऑदफसात तर दणेार कोण नि घेणार कोण?’  

नर्न्या खरंच हुशार द टलेव्िर आि.े मी म्िटल ेिा तो िेिमीच बरोबर द करेटट 

बोलतो. नर्न्या इज गे्रट. शेर्टी नमत्र द फे्रन्ड कोणाचा आि?े 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

ई साहित्य प्रहिष्ठान मराठी साक्षराांमध्ये वाचनाची आवड हनमााण व्िावी आहण लेखक व 

कवींना एक सशक्त व्यासपीठ हमळावे या दिेुरी िेिूने स्थापन झाले. मराठीि एक जबरदस्ि वाचन 

सांस्कृिी हनमााण व्िावी, िरुणाांनी भरपूर वाचन करावे, ग्रामीण भागािील िरुणाांना मोबाईलवर 

पसु्िके उपलब्ध व्िावीि, परदशेस्थ मराठी वाचकाांना सिजासिजी इांटरनेटवर पसु्िके हमळावीि िे 

आमचे स्वप्न. जगािील चाळीस दशेाांिील  समुार ेसाडॆिीन लाख वाचक या चळवळीचे सभासद 

आिेि  .त्याहशवाय वळााला समुार ेिीस िे चाळीसलाख वाचक वेबसाईटवरून पसु्िके डाऊनलोड 

करिाि . 

अथााि याने आमचां समाधान नािी  .समुार ेबाराकोटी मराठी माासाांपटकक हकमान अधु 

किणजे सिा कोटी लोक “वाचक ”व्िावेि अशी आमची इ ता आिे .माउहलांनी साांहगिलांय .“ जो जे 

वाांहतल िे िो लािो ” . आमचीिी वाांता “िो ”पूणा करील . करीलच. 

आम या वाचकाांना एकच हवनांिी. आपल्या ओळखी या हकमान दिा साक्षराांचे ई मेल 

पते्त आकिाला पाठवा. अशा ररिीने आपण िीनाचे िीस आहण हिसाचे हिनशे िोऊ. या मराठीहचये 

नगरी ब्रह्महवदे्यचा सकुाळू व्िायला वेळ नािी लागणार. सवाांची साथ असेल िर. 

एवढी हवनांिी मान्य कराच.  

ई मेल पते्त esahity@gmail.com या पत्त्यावर पाठवा बरां! 
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