
 

 

 

  



प्रिय पत्रास, 

 

 

 

 

डॉ. प्रितीि मोरे 

 

 

 

 

ई साप्रित्य िप्रतष्ठाि 

  



प्रिय पत्रास, 

हे पसु्तक प्रिनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ प्रमप्रनट 

१ प्रमप्रनट : लेखकाांना फ़ोन करून ह ेपसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ प्रमप्रनट : ई साप्रहत्य िप्रतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते 

कळिा. 

१ प्रमप्रनट : आपले प्रमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अप्रण ई साप्रहत्यबद्दल साांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके प्रमळणे बांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा िप्रतसाद. 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. िाांजळ मत, सूचना, टीका, प्रिरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  िामाप्रणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला िगती करण्यासाठी प्रदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अप्रधक कसदार लेखन व्हािे 

आप्रण त्यातून िाचक अप्रधकाप्रधक िगल्भ व्हािा, आप्रण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या िबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  



प्रिय पत्रास, 

लेखक  :डॉ. प्रितीि मोरे 

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo.com 

या पुस्तकातील लखेिाचे सर्व िक्क लखेकाकड ेसुरप्रित असूि पुस्तकाचे ककर्ा त्यातील अशंाचे 

पुिमुवद्रण  र्ा िा्य, प्रचत्रपट ककर्ा इतर रुपांतर करण्यासाठी लेखकाची लखेी परर्ािगी घणे  े

आर्श्यक आि.े  तस ेि केल्यास कायदशेीर कारर्ाई िोऊ शकते.  

 

िकाशक  :ई साप्रित्य िप्रतष्ठाि  

www. esahity. com 

esahity@gmail. com 

िकाशि : २४ जुलै २०१८ 
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प्रर्िामूल्य प्रर्तरण ासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचूि झाल्यार्र आपण  ि ेफ़ॉरर्डव करू शकता.   

• ि ेई पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककर्ा र्ाचिाव्यप्रतररक्त कोण तािी र्ापर 

करण्यापुर्ी ई -साप्रित्य िप्रतष्ठािची लेखी परर्ािगी घेण े आर्श्यक आि.े    
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डॉ. प्रितीि मोरे याचंी साप्रित्यसपंदा: 

चक्रमाददत्याचा दरबार(िाटक) 

केल्यािे शीर्ावसि, 

िाच जमूरे िाच, 

अिम ब्रह्माप्रस्म, 

मच्छर टाईम्स, 

संर्ादोिी िकटार्े 

या कोल्िटकरांच्या घरात (िाटक ) 

िेमातुराण ां (िाटक) 

चक्रमाददत्याचा दरबार-२ (िाटक) 

सांगतो ऐका (एकपात्री) 

िी सर्व पुस्तके  

ई साप्रित्यच्या र्ेबसाइटर्र  

उपलब्ध आिते. 

www.esahity.com 
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डॉ. प्रितीि मोरे यांच्या अकराव्या पुस्तकाच्या प्रिप्रमत्तािे 

ई साप्रित्य िप्रतष्ठाि दिा र्र्ाांपुर्ी सुरू झालं. जगभरात ई पुस्तकांची 

संकल्पिा रुजू लागत असतािाच मराठीतिी ई पुस्तकं सुरू झाली. मराठीत 

अमॅझॉि सारखे िचंड इन्व्िसे््मेंट करण ारे प्रखलाडी उतरले. त्यांच्यासमोर ई 

साप्रित्य म्िण जे अगदीच ललबुटटबू. पण  गेली दिा र्र्ां आप्रण  आजिी गुगलर्र 

“मराठी पुस्तक” ककर्ा “Marathi ebook” टाकले की ४ कोटी ९३ लाख िांर्ांमध्ये 

पप्रिले दसुरे िार् येते ते ई साप्रित्यचेच. िी करामत आि े आमच्या लेखकांची. 

र्ाचकांिा सातत्यािे दजेदार मिोरंजक उच्च ितीची पुस्तके “प्रर्िामूल्य” दणे ारे 

आमचे लेखक िचे या स्पधेचे प्रर्जेते आिते.  

मराठीत “साप्रित्यरत्ांच्या खाण ी” प्रिपजोत या ज्ञािोबांिी माप्रगतलेल्या 

पसायदािाला ईश्वरािे तेर्ढ्याच उदारतेिे खाण ींचा र्र्ावर् केला. मराठीचे ददुरै् ि े

की या खाण ींतली रत्े बािरे आण ण े आप्रण  त्यांचे पैलू पडल्यार्र त्यांिा शोकेस 

करण  े आप्रण  जागप्रतक र्ाचकांसमोर ते पेश करण  े यात आपण  कमी पडलो. इथे 

उत्तम साप्रित्यासाठी भुकेलेले र्ाचक आप्रण  उत्तम र्ाचकांच्या िप्रतिेतले साप्रिप्रत्यक 

यांच्यात प्रब्रज बिण े आर्श्यक आि.े प्रर्शेर्तः डॉ. प्रितीि मोरे यांसारखे साप्रिप्रत्यक 

जयांिा प्रलप्रिण्यात आिंद आिे पण  त्यापुढील जटील िदक्रयेत पडण्यात रस िािी 

अशांसाठी. प्रर्दशेांत मोठे लेखक एजंट िेमतात आप्रण  ते बाकी सर्व व्यर्िार 

पिातात. मराठीत िी सोय िािी.  

ई साप्रित्य िप्रतष्ठाि िी कािी अिुभर्ी िोफ़ेशिल िकाशि संस्था ि्ि.े 

पण  गेल्या दिा र्र्ाांत आमच्या ि ेलिात आले की मराठीत रत्ांच्या खाण ी आिते 

आप्रण  त्यांत उतरूि िात काळे करूि माती गाळ उपसत राहूि जर प्रचर्टपण े काम 



करत राप्रिले तर एकाहूि एक भारी रत् े गर्सण ार आिते. एखाद्या मोठ्या 

धप्रिकािे, पंप्रडतांच्या सिाय्यािे, दरबारी आश्रयासि जर ि ेकाम िाती घेतले तर 

मराठी भार्ेतले साप्रित्य जागप्रतक पटलार्र आपला ठसा िक्की उमटर्ेल. 

डॉ. प्रितीि मोरे यांची अकरा अिकाप्रशत पुस्तके िकाशात आण ण्याचा 

माि ई साप्रित्यला प्रमळाला. शंभू गण पुले यांची िऊ, डॉ. र्संत बागुल यांची बारा, 

शुभांगी पासेबंद यांची सात, अप्रर्िाश िगरकर यांची पाच अशा अिेकांच्या 

पुस्तकािंा र्ाचकांपयांत िेण्याचे भाग्य ई साप्रित्यला लाभले. अस े अिेक 

“स्र्ांतःसुखाय” प्रलिीण ारे उत्तमोत्तम लेखक कर्ी या मराठीच्या “साप्रित्यरत्ांप्रचया 

खाण ीं” मध्य े आिते. अशोक कोठारे यांिी मिाभारताच्या मूळ संप्रितेचे मराठी 

भार्ांतर सुरू केले आि.े सौरभ र्ागळे, ओंकार झाजे, पंकज घारे, प्रर्िायक 

पोतदार, ददप्ती काबाडे, भूपेश कंुभार, सोिाली सामंत, केतकी शिा असे अिेक 

िर्ीि लेखक सातत्यपूण व लेखि करत आिते. ई साप्रित्यकडे िौशी लेखकांची कमी 

कधीच ि्िती. पण  आता िौसेच्या र्रच्या पायरीर्रचे, लेखिाकडे गंभीरपण े 

पिाण ारे आप्रण  आपल्या लेखिात िगती कशी िोईल याकडे लि दणे ारे लेखक आता 

येत आिते. त्यांच्या साप्रित्याच्या िकाशाला उजाळा प्रमळो. र्ाचकांिा आिंद 

प्रमळो. मराठीची भरभराट िोर्ो. जगातील सर्ोत्कृष्ट साप्रिप्रत्यक िसर्ण ारी भार्ा 

म्िण ूि मराठीची ओळख जगाला िोर्ो. 

आमेि 

सुिील सामंत 

अध्यि 

ई साप्रित्य िप्रतष्ठाि  



आऊटबॉक्स!  

 

एक छोटे पत्र.. िस्तार्िेदाखल!  

 

पत्र आप्रण  संर्ाद.  

आजकाल इन्वटंट संर्ादाच्या जमान्वयातिी पत्राचा चामव रटकूि आि.े.  

कारण  पत्र आपले हृदय खोलूि दाखर्ण्याची संधी दतेे.  

आजकाल पत्र लेखि कमी झाले तरी त्याचे मित्र् िािी कमी झाले..  

 

या संग्रिात अशीच कािी पत्रे आिते.. पप्रिलेच पत्र.. या पत्रास उदे्दशूिच आि.े 

आप्रण  बाकी आिते कािी गंभीर तर कािी खेळकर.. आप्रण  अथावत कािी उपरोप्रधक!  

 

'ई साप्रित्य'र्र िकाप्रशत करतािा लेखिाचे िर्िर्ीि फॉमव िाताळण्याचा आिंद 

आि.े. त्यात ि ेपत्रांचे पुस्तक.. पसंत पडार्े अशी अपेिा आि.े 

 

डॉ. प्रितीि मोरे  

 

  



अनकु्रमणिका 
 

१ प्रिय पत्रा.. 

२ आता तरी येशील का? 

३ प्रिय ढगास,  

४ द मदटांग.. माय मराठीस 

५ माझ्या प्रिय बालपण ा 

६ प्रिय रूपयास  

७ उल्या चष्मम्यास 

८ प्रिय प्रर्िोदास  

९ प्रधिचॅक गंगूस  

१० सत्तासुंदरीस पत्र  

११ छंदीफंदीस  

१२ प्रिय मी 

१३ अिादद अिंतास  

१४ प्रिय मृत्यूस  

 

  



१ 

 प्रिय पत्रा..  

िमस्कार..  

पत्रास कारण  की,  

 

अगदी सुरूर्ातीलाच सांगूि टाकतो तुला.. तू म्िण जे या ह्रदयीचे त्या ह्रदयी घालण .े. एकदा ि े

सांप्रगतले म्िण जे पुढे अजूि तुझ्याबद्दल प्रलिायला िको.. पण  आता प्रलिायला बसलोच आि ेतर 

या हृदयीचे प्रितगुज करूिच टाकतो तुझ्याशी.  

 

पूर्ी ख्यालीखशुाली सांगायला तू यायचास प्रि जायचास.. फार कािी पूर्ीची िािी िी  गोष्ट.. 

थोडीफारच र्रे् झाली.. गार्ातच काय शिरा शिरातिी लोक र्ाटेकड ेडोळे लारू्ि बसायचे 

तुझ्या. कारण  ते्िा तूच एक िोतास जो कोण ा प्रियजिाची खुशाली कळर्ायचास. दरूदशेीची 

सासुरर्ाशीण  असो की प्रतचे मािरेर्ासी असोत.. दरू प्रशकायला की िोकरीला गेललेा घरातला 

कोण ी असो..  की दरू सीमेर्र जीर् धोक्यात घातलेला जर्ाि असो.. साऱयांचे िेम कुशल 

कळर्ण े तुझीच जबाबदारी असायची. तुझ्या येण्याकड ेडोळे लारू्ि बसायचे लोक .. 

चातकासारखी र्ाट पािात बसायचे. प्रि तू आला िािीस तर लोक प्रिरमसुलेपण ािे घालर्ायचे 

ददर्स. तू आलास की आयाबाया आपल्या पोरीच्या खुशालीिे खुशाल ्िायच्या. कधी त्यात 

गोड बातमी असायची कधी िुसतेच िेम.. कधी सासरच्या छळाची उघडपण े कळूि येऊ िय े

अशा शब्दांत आपल्या आईबापास प्रलप्रिलेली किाण ी. प्रतकड ेिी सासुरर्ाशीण  आपल्या भार्ा 

प्रि बप्रिण ींच्या र्ा आईबापांच्या पत्राची र्ाट पािात बसलेली. एखादा रमेश कॉलेजच्या 

प्रशिण ासाठी पडला बािरे तर आई काकुळतीिे सांगायचीच.. पत्र पाठर्त रिा रे बाबा! रमेश 

पण  त्याच्या स्र्भार्ािुसार र्ागायचा.. तारुण्याच्या त्या उत्सािात िमखास प्रलिायचा कंटाळा 

करायचा प्रि इकड ेघरच्यांच्या छातीची धडधड र्ाढर्ायचा. िेमी प्रजर्ांचा तर तूच एक आसरा 

िोतास. िेमपत्र िार्ािे तुझे िार् गाजत असायचे ते्िा. मला आठर्ते कॉलेजमध्य ेिोतो ते्िा 

कािी धाडसी िेमर्ीर तझुा र्ापर करू पािायचे. त्यातले कािी ्िायचे यशस्र्ी.. कािी पकडले 

जायचे प्रि कॉलेजात उगीच बदिामिी ्िायचे. एकूण  तू िर्ािर्ासा िोतास आप्रण  आिंद .. 

िािीतर कमीतकमी ददलासा तरी.. दऊेि जायचास.  

 

अथावत तू तसा िेिमीच फक्त आिंद द्यायचास असे िािी.. तुझी ती बिीण ..  प्रतला तार 

म्िण ायचे.. ती आण ायची बहुधा द:ुखद बातम्या. म्िण जे ती आली .. प्रतला घेऊि येण ारा 



तारर्ाला आला की.. लोकांच्या हृदयाची धडधड र्ाढायची. थरथरत्या िातांिी उघडायचे ती 

तार. ती यायची तीिी दकत्येकदा रात्री प्रि मध्यरात्री! अशी तुझी ती बिीण  असली िा तरी तू 

मात्र सर्ाांचा लाडकाच िोतास ि ेखरे. ते्िा तर िोतासच.. पण  काळ बदलला.. खरेतर तू 

िािीच बदललास पण  लोकच बदलल ेआता. तू िोतास ते्िा लोक पोस्टमि काकांची कशी 

आतुरतेिे र्ाट पिायचे. गार्ागार्ांत तर ते पत्र दात्याचेच काय तर  र्ाचण्याचेिी करायचे 

काम.  

 

आज तुलाच प्रलप्रितोय पत्र .. कारण  तूच  आज दरु्ममळ झालायस. पप्रिल्यांदा तो टेप्रलफोि 

आला.. तरी त ूरटकूि िोतास तसा.. कारण  तसे टेप्रलफोििी प्रततके सर्ाांघरी िसायचे. आप्रण  

तसेिी एका घरातल्या फोिर्र सर्ाांसमोर उघड सारे काय कोण ी बोलण ार? प्रतथे लखेण ीच 

िर्ी.. आप्रण  त्यासाठी तचू कामी यायचास ि ेखरे. पण  मग मोबाईल फोन्वस आले. त्यांच्या 

िल्ल्यापुढे तुझा िािी लागला पाड. एका िण ात इकडची बातमी प्रतकड ेजात असतािा कोण  

तुझ्या मागे जाण ार? परत र्र घरोघरी ित्येकाला एक या प्रिशेबािे आले ते मोबाईल. त्यात 

बोलण्याचीिी गरज िािी.. िुसते संदशे प्रलहूि पाठर्ण े शक्य झाले प्रि तुझा भार्च उतरला 

जण ू! आज तुझ ेते िेमळ दशवि झाले दरु्ममळ.  

पण  फार जुन्वयािी िािी प्रि आजच्या ददर्सांबरोबरिी जमर्ूि घेण ाऱया अशा आमच्या प्रपढीला 

तू आठर्त रािातोस ि ेखरे. तू गेलास तो point of no return म्िण ता येशील असा. ते्िा 

गेलास तो गलेास तू िेिमीसाठी. पण  तशी आमची प्रपढी िशीबर्ाि कारण  तुला जर्ळूि 

पािण ारे आम्िी शेर्टचे..  

 

मला आठर्तेय..  

पत्र प्रलप्रिण े र्ाटायचे प्रततके सिज िसायचे. साधी पत्रे तशी िेिमीच्या मायन्वयात जखडूि 

यायची..मग ते मायिे तीथवरूप .. तीथवस्र्रूप प्रि प्रचरंजीर् यापुढे जायचे िािीत. पुढे त्यात 

कृतािेक िमस्कार.. ककर्ा सिेम.. साष्टांग र्ा प्रशरसाष्टांग िमस्कार..र्ा..अिेकोत्तम 

आशीर्ावद..असल ेएक्स्टेंडडे मायिे यायचे. मजकूर तसा साधाच असायचा.. म्िण जे..  तब्येतीची 

काळजी घेण े.. उलट टपाली खुशाली कळर्ण े र्गैरे.. ककर्ा मी इथ ेमजेत आि.े. काळजी 

िसार्ी..  ककर्ा लर्करच येण े करारे्.. सुट्टी प्रमळण े कठीण  आि.े. र्ाट पािात आि.े.  र्गैरे 

िसंगािुरूप.  तरी दखेील बहुतेकर्ेळी त्या चार ओळी र्ाचूि लोक खुश ्िायचे. खरा कठीण  

मामला मात्र त्या िेमपत्रांत असार्ा. असंख्यरे्ळा खोडललेे मायिे.. िुसतेच प्रिय की प्रियतमा.. 

की अजूि कािी.. पुढे काय काय काव्यमय मजकूर.. कुठूि कुठूि शोधलले्या कप्रर्ता प्रि बाकी 

काय काय ..  



 

पण  एकूण  पत्र लखेि िी ते्िा एक कला िोती. लोक आपल ेह्रदय उघडूि दाखर्ल्यासारखी 

प्रलिीत दकत्येकदा. कािी अगदी प्रबप्रझिेसर्ाली ककर्ा कामापुरतीिी असतील पण  सर्वसाधारण  

पत्रांतूि िुसतीच खुशाली िसे कळत. त्यातूि िेम ओतू जाई. आज ते मायिे िािी उरल ेप्रि ती 

'आपला आज्ञाधारक' म्िण र्ण ारी मलुामुलींची जमात िी िािी उरली.  

 

प्रर्चार केला तर र्ाटते.. कालाय तस्मै िम: .. कालािुरूप बदल िोतात.. िोत रािातात. 

्िार्यासिी पाप्रिजेत ि ेखरे.. पण  त ेिोतािा आत कुठेतरी कािीतरी गमार्ल्याची भार्िा िोते 

मिात.. तसेच  तुझे कािीसे आि.े  

तुझी ती बिीण .. तार .. िािीशी झाली.. कालर्शच म्िण ा. तसा त ूअजूि आिसे तग धरूि .. 

पण  आज बदलल ेसारेच. तू आिसे..पण  कसा? व्यप्रक्तगत स्र्रूपातला तू िािीसा िोण्याच्या 

मागावर्र आिसे. जो उरला आिसे तो फक्त ऑदफप्रशयल कागदपत्र ेपाठर्ण्यापुरता. बॅंकाची पत्र े

प्रि प्रर्प्रर्ध ऑदफसच्या िोरटसा.. िुसती कायदशेीर कम्युप्रिकेशन्वस.. जयात तू पोिोचल्याचे 

पुरारे् गोळा करता येईल अशा स्र्रूपातला उरला आिसे तू.  
 

पण  खरे सांगू का.. ि ेिोण ारच.. पूर्ी कबुतरे पाठर्ायची संदशे.. ती लुप्त झाली .. असेच म्िण ा 

ककर्ा तुझ्यामुळे म्िण ा..तू आलास.. ककर्ा तुझे राजय आले म्िण ा.. पण  शरे्टी काय 

संर्ाद..कम्युप्रिकेशि .. मित्त्र्ाचा .. तुझे स्र्रुप भल ेबदलल ेअसो पण  लोकांची ती गरज पूण व 

िोतेच आि.े. फक्त आजच्या त्या तंत्रज्ञािात  तुझ्यातला तो ओलार्ा प्रि तुझ्यातली ती गोडी 

आता असेलच अस ेिािी.. काळ िर्ािी आि े.. बदलत राप्रिल.. आजच्या या मोबाईलच्या 

संर्ादाची जागा अजूि कुण ी घेईल.. पण  तू सदरै् मिात रािशील.  दकतीिी चकचकीत आली 

ती साधिे संर्ादाची .. पण  तुझे ते गारूड.. त्याची तुलिा िािी िोऊ शकण ार कोण ाशी ..  

थोडक्यात काय तर माझ्या या हृदयीचे तुझ्या हृदयी घालतोय या पत्रातूि..  

 

तुझाच..  
 

ता. क. तुला प्रलप्रितोय पत्र प्रि िा ता.क. प्रर्सरूि कसा चालले? तू असशील तर िा ताजा 

कलम तर िर्ाच. तर ि ेपत्र िी कसा अपर्ाद असेल? तर िा ता.क. तुझाच एक भाग असायचा. 

दकत्येकदा िा ताजा कलम पत्राहूििी मित्र्ाचा असायचा. कधी आठर्ण  करूि द्यायचा तर 

कधी इशारे द्यायचा, कधी ताकीद द्यायचा.. िा ता.क. तुझी आठर्ण  येते म्िण ूि.. परत 

जमल्यास भेटूच..  
  



२ 

आता तरी येशील का ?  

  

प्रियतम...  

आपले पत्र पार्ले. आपण  कुठल्या प्रिशेबािे सागंत आिात की आपण  म े

मप्रिन्वयापयांत मोकळे ्िाल? आप्रण  इकड ेयेण्याचे कराल? आपला इरादा 

िेक ददसत िािी. आम्िी आपल्यार्र खफा आिोत. एका माण सािे इकड ेि 

येण्याचेच ठरर्ललेे ददसते. आपल्या र्ाटेकड े पाहूि आमचे डोळे प्रशण ल े

आिते. ि ेपत्र तार समजूि लागलीच प्रिघूि यणे्याचे करारे्. ते िी आमची 

िकृती तोळामासा िोण्याअगोदर.. शीघ्र पत्रोत्तराबरोबर व्यप्रक्तश: शीघ्र 

गतीिे येण्याचे करारे्. राण ीसरकारांचा हुकूम समजूि उलटपार्ली ि 

आल्यास यथायोग्य समाचार घेऊि सजा फमावर्ली जाईल याची िोंद 

घ्यार्ी..  

.... तुझीच  

 

प्रियतमे..  

तुझे पत्र पोिोचले. तुझ्या पोष्टाचा स्पीड चांगलाच जलद ददसतो. त्यामुळे ते 

पत्र रमतगमत आप्रण  डुलत डुलत आठर्डा भरात पोिोचले इथर्र.  

तुझ्या भारे्ची गंमत र्ाटली.  

तू मीिािी िसूि साठीच्या दशकातील कोण ी गोप्रपकाबाई प्रलप्रित असाव्यात 

असे र्ाटल ेर्ाचूि. छाि जमते तुला असे प्रलिार्यास.   

येण्याचे म्िण शील तर इथूि सर्ड प्रमळण े कठीण .  You know my 

boss..खत्रुड is the only word. Anyhow..ियत् करतो.  

दकती मस्त र्ाटतेय पत्र र्ाचतािा सांगू.. िस्तािराचा ओलार्ा टाईप केलेल्या 

अिरास िसतो..  

इतपत ऑदफप्रशयल मजकूर पुरे..  

पुढे काम की बात..   



दकती मप्रििे झाले प्रिय.े. स्र्प्नातिी तू ददसत िािीस इतका प्रमस करतोय 

तुला. ददल करता ि ैउडकर आऊं.. सामिे बैठंू.. और दोिराऊं...इथे िदीकाठी 

संध्याकाळी मस्त िातात िात घालूि दफरायला दकती मजा येईल.. पण  िाय .. 

िुसतेच प्रिया आज माझी िसे साथ द्याया.. म्िण तािा  कंटाळा येतो. िेमी 

प्रजर्ांची ताटातूट करण ाऱया या िोकरीच्या बलैाला ढोल.. ढोल आप्रण  

बैल..  जरा जास्तच दशेी र्ाटतात िािी असल्या हृदयद्रार्क मजकुरात? पण  

आतूि आलेल ेआिते ते dear!  

चल.. थांबतो.. माझ्या गुलाबाकडूि लगेच उत्तर येऊ दते.. मोगऱयासारख्या 

टपोऱया अिरात! दकती मजा िा गं  खरीखरुी पत्रे र्ाचतािा! 

... तुझाच 

 

प्रियतम,  

गुलाब आप्रण  मोगरा!  

आम्िी असल्या चापलूसीस भुल ू ऐस े आपण ास र्ाटत असले र्ाटत असले 

तर तो आपला घोर गैरसमज आि.े फुलाचंी िारे् ठेर्ूि fool  ( 

गोप्रपकाबाईिी कािी इंग्रजी बुके प्रशकल्यात म्िण ार्े ) बिर्ण्याचे इकडूि 

घाटत आि ेअसा राण ीसरकारांच्या मिाचा समज झाला आि.े त्यास ित्यि 

भेटी अंती खलुासा केल्या र्ाचूि समाधाि  िोण े िािी. तरी सबबी ि दणे े. 

आपण  लिदी प्रसिेमा.. िा्यगीते..भार्गीते.. र्गैरेची उजळण ी यथे े

येऊि  केल्यास उत्तम. िात तुझ्या िातात .. धुदं िी िर्ा ि े गाणे  जास्त 

योग्य िोईल अस े र्ाटत िािी का आपण ांस? तशी आम्िास िी गाण ी 

येतात. तेरी दो रटकीया की िौकरी में मरेा लाखोंका सार्ि जाए.. काय 

म्िण ायचे ते कळले असेलच! म्िण ूि मिोरे्गािे येण्याचे करारे् म्िण जे 

आम्िी संतुष्ट िोऊ.. कळार्े .. लोभ असार्ा..  

...तुझीच 

 

प्रियतमे..  

प्रियेची िाराजी ओळखूि चंद्राच्या चकोराची सय येते गं.. तू म्िण ालीस ते 

खरे.. दो रटदकया की िौकरी.. फार पूर्ी बोिापाटाांच्या िेपोप्रलयिाला 

समजलले े सत्य सांगतो राण ीसरकारांस.. सैन्वये पोटार्र चालतात.. तद्वत िी 



संसाररूपी लढाई पोटार्रच लजकली जाईल! काय िा दपु्रियेचा न्वयाय! तू 

म्िण तेस तशी गाण ी गायला आर्डले मला. ककर्ा िािीिी आर्डण ार.. का ते 

ओळख? करेक्ट ओळखल्यास तू ओळखशील त्याच्या शभंरपटीिे तुला बिीस! 

िस ूिकोस.. ि ेबिीस दोघांत प्रर्भागूि असेल ि ेतुलािी ठाऊक आप्रण  मलािी! 

असो .. पण  तुझ्या पत्रलेखिास दाद द्यायलाच िर्ी राण ी! एखादा खप्रलता 

धाडल्यासारखी पत्र े तुझी. काय सांगू मी तुझ्या पत्राची दकती र्ाट पािात 

िोतो. िी मजा खऱयाखुऱया पत्रातच.. हुरहूर, बेचैिी आप्रण  भाप्रर्क 

करामती...old is gold..या फास्ट जमान्वयातिी आपली snail mail would 

win! आपली भेट ित्यि िािी .. पण  पत्र रूपी तर िोते.. ि े िी िस े

दोडके...sorry थोडके!  

असो.. तू थोडक्यात सारे प्रलहूि जातेस.. मला शब्दांचा फाफटपसारा 

मांडायला लागतो. माझे गुल्लाबाचे फुला.. आमाचा लोभ आिचे. आप्रण  

ित्यि भेटीची ओढ िी आि.े तोर्र..  

..तुझाच  

 

प्रियतम..  

प्रजथे सागरा धरण ी प्रमळते.. प्रतथ ेतुझी मी र्ाट पािाते.. िच आलास तर 

र्ाट लार्ते..  

...तुझीच 

 

प्रियतमे..  

काय ि ेगुलबािो.. गुल गुलशि गुलफाम.. गुलाबी गुलाबाच्या फुला.. दकती िी 

िाराजी.. मोठ्या उत्सकुतेिे ि े पत्र उघडल े तर त्यात फक्त दोि ओळींचाच 

मजकूर? तो िी खंडण ी माप्रगतल्यासारखा? राण ीसरकार कमीतकमी शब्दात 

ठासूि अथव भरण्यात माप्रिर आिते.. पण  या चातकास कािी शब्दांचे तुर्ार 

चोचीत पडण्याची आस आि.े. गोप्रपकाबाईंिी इतके िाराज िोऊ िये.. आम्िी 

आलो की आपला राग शांत करूच.. तुम्िी ते कोड.े. मागील पत्रातील.. 

सोडर्लेत का? सोडर्ाच.. मिातल्या मोर प्रपसांची शपथ तुला आि.े. ददल्या 

घेतल्या र्चिांची शपथ तुला आि.े.   

... तुझाच 



 

प्रियतम..  

िाण िाथ.. इस िाचीज को प्रलखिेका बहुत कंटाळा आता ि!ै तुझी िी पत्र े

आतुरतेिे र्ाट पािात र्ाचते मी राजा! प्रलहू पािाते पण  प्रलप्रिता येत 

िािी.. पण  ते गाणे  खरेय.. पत्र तुझे येता अर्प्रचत.. गाली लाली खुलते 

िकळत..  

...तुझीच  

 

प्रियतमा..  

Thanks..दकती बरे र्ाटतेय सांगू राण ी.. आप्रण  एका गुलाबी गुलाबाच्या 

फुलाचे गाल.. लाल.. लाल..! दकती बरे र्ाटतेय सांगू.. ते कोड े सोडर्ायचे 

सोडूि ददलसे की काय? लिट दऊे? गाण्यासाठी तोंड र्ापरायचे की.. बस 

इतकीच लिट..  तशी तू माझ्याहूििी चतुर, चाण ाि आप्रण  लब्बाडिी आिसे ि े

मला ठाऊक आर् राण ी.. कधी र्ाटत ेअसल्या पत्रांसाठी तरी कािी ददर्स दरू 

रिायला िर् े की काय? तुझे मोत्यासारख्या अिरांतल े पत्र.. त्यापुढ े माझे 

प्रगचप्रमड.. पण  कस ेिी असो.. पण  राण ी भार्िा सच्च्या आिते सोळा आण !े 

ऑदफसच्या बलैाला अजूि एकदा ढोल.. मधुराण ी तुला सांगू का..  

...तुझाच 

 

प्रियतम..  

तुझे पत्र प्रमळाले. मजकूर समजला. कळारे्. इतकेच प्रलप्रिण ार िोते मी! 

ितीिा करण्याची प्रशिा.. तुझ्या दशविाची र्ाढ प्रभिा.. तुझे कोड ेउलगडल े

आि े मला..आलास की ित्यिच तोंड दईेि तुझ्या िश्नास! मग ते शभंर 

पटीिे र्ाढर्ायचे की िार्े ते तू ठरर्. तूतावस र्ाट पािण .े. कधी रे येशील 

तू.. प्रजर्लगा!   

...तुझीच  

 

प्रियतमे..  

िाय.. िको अस ेजीर्घेण  ेप्रलप्रित जाऊस.. इथ ेददर्स सरत िािीत.. त्यात तुझ े

असल ेपत्र.. दकतीदा गाऊ.. प्रिया आज माझी िसे साथ द्याया.. तुला आठर्ते.. 



आपण  त्या प्रसिेमाला गेलो िोतो.. त्यातले ते गाणे .. ददल दीर्ािा.. प्रबि 

सजिाके मािेिा.. आज अजूि प्रलिर्त िािी राण ी.. ऐक .. िको जाऊ 

कोमेजूि माझ्या िीतीच्या फुला..  

...तुझाच 

 

प्रियतम...  

ये पगला.. समझािेसे समझेिा..! आम्िी फक्त आमच्या राजकुमाराची र्ाट 

पाितोय.. आतुरतेिे.. कािी िोर्ो.. तू असा जर्ळी रिा.. दकती िाटवलेस रे 

तुझे ते ऑदफस.. मी दकती र्ैतागलेय सांगू..?  

...तुझीच 

 

प्रियतमे..  

गुलबदि गुलाबी गुलाब.. माझ्या फुलािे अस े कोमेजू िये.. उदास का तू.. 

आर्र र्ेड ेियिातील पाण ी.. लाडके.. आम्िी मोिीम फत्त ेकरण्याचा आटोकाट 

ियत् करीत आिोत. आपल्या िस्तस्पशाविे पुिीत झालेल्या खप्रलत्याच्या 

कागदाचा सुगंध आमच्या काळजात भरूि घेत आिोत. मग तो गंध आमच्या 

धमन्वया धमन्वयांतूि र्ािील.. िखप्रखशांत.. पोिोचेल ते..आठर्ते ते 

िखप्रखशांत? शाळेतल्या बाईंिी उपटल ेिोते माझे काि.. तू ते्िा दोि र्ेण्या 

घातलेली .. पप्रिल्या बाकार्र बसूि िसलेलीस मला.. िखप्रशखांत! आठर्तेय 

अजूििी.. आज फारा ददर्सांिी आपल्या ल्िस्टोरीच्या सुरूर्ातीची याद 

आली.. आप्रण  िखप्रखशातं गेलो मोिरूि! मशु्कील ि ै बहुत आसाि ििीं ि.ै. 

प्यार भलुािा बचपि का!  

...तुझाच  

 

प्रियतम..  

बाई बाई मिमोराचा कसा प्रपसारा फुलला.. तुझे पत्र र्ाचूि आठर्ली ती 

गोष्ट.. दकती दफदीदफदी िसललेे मी तुझ्यार्र! िखप्रशखांत! तोच तो िण  

राजा.. तुझ्ता चेिऱयार्रचे प्रिरागस भार्.. मी िसले खरी .. पण  खरे तर 

प्रतथेच फसले.. तू खाली बसेतोर्र मला दकती र्ाईट र्ाटले सांगू.. म्िण जे 

तुला मी ते कधीच सांप्रगतलेय.. कल्पिा कर.. त्या प्रखशातूि प्रिघालीय 



आपली िी स्टोरी! ते सोड.. येतोस कधी ते सांग.. र्ाट पाहूि डोळयांच्या 

झाल्यात खाचा.. प्रलखो कब आओगे.. तुम प्रबि य ेघर सुिा सुिा ि.ै.   

...तुझीच 

 

प्रियतमे..  

परत राण ी ि.े. ि े काय? रुलायेगी क्या पगली? त्या िेमकथेला सरुूर्ात 

प्रखशातूि झाली.. प्रि प्रखशातच संपण ार िोती ती.. remember माझ्या 

प्रखशातले ते िेमपत्र.. सुरंगी सुमधुर सुंदरीस.. सुरूर्ातीचा सुयोग म्िण ूि 

प्रलहूि ठेर्ललेे प्रखशात. ते िेमके पडार्े टीचरच्या िाती.. त्या सु स ु र्ाल्या 

पत्रािे माझे डोळे स-ुजर्ले चांगलेच! आप्रण  लबाड तू.. त्याकड ेसु-चतुरतेिे  

स-ुकािाडोळा केलास.. अजूि िािी प्रर्सरलोय.. आलो की घेईिच बदला!   

...तुझाच 

 

प्रियतम..  

येच राजा.. कधी येतोस? बदला घ्यायला तरी ये.. प्रर्रिाग्नीत जळतेय िी 

राप्रधका.. कृष्मण ाची सखी..  

...तुझीच 

 

प्रियतमे..  

कृष्मण ाची राधा.. रोप्रमयोची जूप्रलएट.. आठर्तेय.. कॉलेजच्या िाटकात िोतो 

आपण  दोघेिी.. तू प्रि मी.. िाटकातल े िर्रा बायको.. ित्यिात 

िोण्याअगोदर..  

मस्त िोते िाटक ते.. िाटक कसल.े. real life! तू दकती छाि करायचीस काम 

स्टेज र्र. मी तुला पािात रािायचो िुसता.. प्रर्सरायचो आपल्या 

लाईन्वस..rather लायिी मारतािा लाईन्वस प्रर्सरायचो.. आपला डायरेक्टर 

िोता िा समीर.. कसली तडी ददलेली त्यािे मला.. तुझ्यामुळे .. 

couldn't  help.. तुझ्याकड े पाितािा मी सगळे प्रर्सरायचो.. लायिींचे 

काय.. जास्त िािीत.. साताठ र्रे् झाली .. मतंरलेल े ददर्स ते राण ी..wish 

they come back..  



...तुझाच 

 

प्रियतम..  

मी प्रर्सरेिसे र्ाटते तुला? िाटकातल्या िाटकात.. मध्ये स्टेजर्र अधंार 

झाला ते्िा तू कािात येऊि कुजबुजलास..ते I  love you.. मी िण भर 

प्रर्सरलेच िोते माझा डायलॉग.. त्या िाटकात िंतर िोता तो आपल्या 

भांडण ाचा सीि.. मला प्रचडायचे तुझ्यार्र प्रि तू ..I love you .. 

बोलतोयस.. फप्रजती िोता िोता बचार्ले मी.. प्रर्सरले िािी अजूि..wish 

those days are back..इतकी र्रे् लोटली.. खरेच िािी र्ाटत.. मी 

तुझी आठर्ण  काढूि इकड ेतळमळतेय प्रि तू आठर्ण ींची पुरचंुडी.. परुचंुडी 

कसली .. पोतडचे  उघडूि बसलायस.. 

...तुझीच  

 

प्रियतमे..  

काय करू राण ी? इकड ेऑदफस प्रतकड ेबॉस .. कामाचा डोंगर प्रि त्यात सतत 

ददसत रािण ारी तू.. प्रर्रिाग्नी! खरा शब्द आि ेिा? भार्ा आपली गे्रट आि.े 

प्रबरिाकी आगमें जलिा.. य ेभी कोई जीिा ि.ै. ये भी कोई मरिा..आठर्तेय 

एकदा आपण  त्या िदीदकिारी बसलेलो.. समोर सूयावस्त.. रंगीबेरंगी आकाश.. 

िात तुझ्या िातात.. धुंद िी िर्ा.. तू म्िण ालीस .. तू असा जर्ळी िर्ा.. मी 

म्िण ालो.. चल घेऊया चिा! एक एक आठर्ण  माझी सखी आि ेगं..  

...तुझाच 

 

प्रियतम..  

राजा.. दकती रे रडर्शील? ते राण ी ि प्रबण ी .. सरकारप्रबरकार.. कािी 

कामाचे िािी रे.. तुला आठर्तात त्या गोष्टी मी प्रर्सरेि का रे? प्रतथ े

खाल्लेल्या मक्याचा दाण ा ि दाण ा आठर्तो.. म्िण जे दाण ादाण  आठर्ते.. 

माकड िातातले कण ीस प्रिसकायला आल े त्यारे्ळेची! कसल े रे ददर्स ते! 

आठर्ायला लागल े की अजूिच आठर्ायला लागतात.. करोगे याद तो .. 

कुछ और याद आएगी..  



...तुझीच 

 

प्रियतमे..  

खरंय राण ी.. पण  ि ेददर्स सरतील.. ददस जातील.. ददस येतील.. भोग सरल 

.. सखु येईल.. तुझ्यामाझ्या संसाराला आप्रि काय िर्ं.. पुढे प्रलिर्त िािी.. 

...तुझाच 

 

प्रियतम..  

िोय रे.. तुझ े माझ े लेकरू.. मी पण  पाितेय र्ाट.. त्याची ककर्ा प्रतची! 

तुझंमाझं लेकरू.. आप्रण  आपले घरकुल.. पण  त्याआधी.. मी रागार्लये 

तुझ्यार्र.. तुझे त ेदरूदशेी जाण े.. मी आता बोलण ार िािीए तुझ्याशी ..  

...तुझीच 

 

प्रियतमे..  

ि.ं. िकोस सखे अशी रागारू्स.. का गं अबोला.. बोल कािीतरी बोल माझ्या 

फुला.. जरी बोलण े ि ेतुझे चांदण्याची सुरी! लेकराची र्ाट मीिी पाितोय गं.. 

मी असा परदशेात.. तूच येऊ शकली असतीस तर? मला ठाऊक आि ेते शक्य 

िािी .. आता.. माझ्यासाठीिी.. पुढ े कधी.. तू असतीस तर फुलला असता 

चांदण्यांचा मळा.. 

...तुझाच 

 

प्रियतम..  

िको रे राजा.. भरूि यतेो गळा.. थकले रे िंदलाला.. प्रलहूि प्रलहूि थकल े

.. दमले तुझ्या येण्याची र्ाट पािात.. मला र्ाटते मी तेच तेच प्रलप्रितेय 

का? प्रलप्रिण े बंद करू? तू र्ैतागला असशील तेच तेच र्ाचूि..  

...तुझीच 

 

प्रियतमे..  

िािी गं.. तुझ्या पत्रांर्र जगतोय मी.. तुझ्या िातांचा स्पशव झाललेा कागद .. 

तुझी पत्रे मी पुन्विा पुन्विा र्ाचतोय.. ररप्र्िजि म्िण ! इथल्या शुष्मक 



र्ातार्रण ात तोच प्रर्रंगुळा प्रि ददलासा िी.. तुझे पत्र र्ाचल े की तू जर्ळ 

असल्यासारख े र्ाटते. र्ाटते तुझ्या िातांचे िार आिते गळयात.. मी त्यांिा 

आंजारतोय.. गोंजारतोय.. तू मला प्रबलगूि म्िण तेस.. शोन्वया..  

तुझा तो आर्ाज ऐकायची खूप इच्छा िोते गं.. प्रलप्रिल्यािे मि तरी िोते 

मोकळे.. तू प्रलिीत रिा.. तोच माझा िाण  आप्रण  िाण र्ायू..  

...तुझाच 

 

प्रियतम..  

Sorry..आजर्र मी माझाच करत िोते प्रर्चार.. तू पण  एकटाच आिसे .. 

तेिी दरूदशेी .. तुलािी एकटेपण ा सोसत िसले .. कधीच रे मी असा प्रर्चार 

िािी का केला? माझी मलाच र्ाटत ेलाज.. यापुढे मी िािी रे रागार्ण ार 

तुझ्यार्र .. खोटेखोटे िी िािी. खरेच.. शपथ! पण  काय करू रे.. I miss 

you.. सैरभैर िोते मी एकटी.. आपण  भेटलो ते्िा चंद्र िोता सािीला.. 

त्या चंद्राची शपथ..  

...तुझीच 

 

प्रियतमे..  

प्रिये.. िाण प्रिये.. तुझ्यातला िाण  गेल्याला आज बरोबर एक र्र्व झाले. तू 

गेलीस.. आपल्या बाळाच्या प्रिशाण ीसि.. तू िोतीस एक उत्सािाचा झरा.. 

सतत गुण गुण ायचीस तू.. ती सारी भार्गीते तुझ्या आर्डीची.. तुझ्या 

आर्ाजात माधुयव िोते. िाद िोता. आज तू प्रजथे पोिोचलीस प्रतथूि माझी 

आठर्ण  काढत असशील. तू िोतीस. कॉलेजपासूि.. खरेतर शाळेपासूि आपली 

साथ. मग कामाप्रिप्रमत्त माझे दरू रािाण े.. आता असतीस तर तू मला प्रि मी 

तुला असलीच पत्रे प्रलप्रिली असतीिा गं... आज अिार्र िोऊि प्रलिायला 

बसलो तुला.. तर तू प्रलप्रिल्यार्ाचूि माझे पत्र कस ेिोण ार गं  पूण व? मग मी 

तुझीिी प्रलहूि काढली पत्रे.. तू असेच प्रलप्रिले असते िा गं.. मी ओळखतो गं 

तुला.  

डार् अधाव मांडूि .. प्रि मोडूि तुला जायला लागले. भातुकलीच्या खेळामधली 

राण ी अध्यावर्र डार् सोडूि गेली. ते गाणे  तुला आर्डायचे फार. तशी तुला 

असली गंभीर म्िण ा .. ककर्ा द:ुखभरी म्िण ा गाण ी आर्डायची िािीत. पण  ि े

गाणे  आर्डायचे तुला. दकत्येकदा िकळत पाण ी यायचे तुझ्या डोळयांत ते 



ऐकतािा. मी पाप्रिलेय ते तुझ्या िकळत. तुला असे िोण ार ि ेठाऊक िोते का 

गं? खरेतर ि े जीर्िच भातुकलीचा खराखुरा डार् आि े अस े र्ाटायला 

लागलेय मला. सारे त्यात खोटे ि ेखेळण ाऱया प्रचमुकल्यािा समजत िािी.. पण  

कधीतरी उमजतेच ते! डार्ार्रूि कोण ीिा कोण ी कधी िा कधी जाण ारच.. 

पण  थोडा र्ेळ तरी खेळण्यास जास्त प्रमळार्ा िा? जर आप्रण  तर.. काय अथव 

आि ेसखी आता..बहुधा तुझी गरज त्या स्र्गावत जास्त िोती काय ि कळे. तू 

गेलीस सोडूप्रिया आत सर्व धागे.. ि े िी तुझे आर्डते गाणे  िोते िा गं? ती 

बगळयांची माळ अजूििी अंबरात फुलते. सारे कािी तसेच.. मीिी तसाच आि े

र्रूि.. फक्त तू असतीस तर?  शेर्टी एकच.. तू येण ार िािीस ि े माप्रित 

असूििी.. सखी मंद झाल्या तारका.. आता तरी यशेील का?  

... जन्वमजन्वमांतरी तुझाच  

  



३ 

प्रिय ढगास, 

 

फार फार र्र्ाांपूर्ी तू एका कप्रर्च्या सांगण्यार्रूि गेला िोतास.. संदशे घऊेि. ठाऊक आि े

मला.. दतू म्िण ूि गेलेलास ते.  

तो कर्ी थोर िोता ि ेखरे.. आप्रण  आपल्या प्रियलेा संदशे पाठर्त िोता ि ेखरे.. पण  त ूसंदशे 

घेऊि गेललेास तो कर्ी थोर म्िण ूि की त्याची ताटातूट झाललेी म्िण ूि? 

काय आि ेआमच्या इथे मोठ्यामोठ्या लोकांची कामे सिज िोतात.. ते काम दकती मित्र्ाचे 

ककर्ा कस ेि ेमित्र्ाचे िसते.. पण  तुझे तस ेिसण ार..  कारण  या युगाचा तो चापलुसीचा धमव 

तुला ते्िा कुठूि ज्ञात असायला.. ते्िा त्या प्रर्रिार्र सिािुभूतीची फंुकर मारायला म्िण ूिच 

तू गेला िोतास रे?  

 

तर िी िांदी झाली.. आप्रण  थोड ेतुझे  लांगुलचालि! आता तुला अंदाज आलाच असण ार.. 

आजचा माण ूस गोड बोलतोय म्िण जे.. त्याचे िक्कीच कािीतरी काम असण ार!  
 

तर ढगास.., 

ढग म्िण ालो म्िण ूि रागारू् िकोस. र्ाघ म्िटले की खातो प्रि र्ाघ्या म्िटले की िी खातोच! ि े

उदािरण  अगदीच संयुप्रक्तक िािी ि ेमान्वय पण  तरी तुला मघे ि म्िटल्याबद्दल रागारू्ि फुगू 

िकोस.. फुटशील प्रि खाली िोईल र्र्ावर्!  

तसे तुझे फार चूक िािी म्िण ता यायचे.. काय आि ेिा भार्ा थोडी जरटल र्ापरल्यार्ाचूि 

र्जि पडत िािी प्रतचे! एकच माण ूस.. बघ िां.. मास्तर.. गुरूजी आप्रण  सर.. काय प्रचत्र रािते 

डोळयांसमोर? प्रतघेिी एकच पण  मळक्या टोपीत मास्तर.. बऱया सदऱया पायजम्यात गुरुजी प्रि 

एकदम शटव पॅंटीत सर!  

तर तुला ढग म्िण ायला कारण  िी तेच रे.. मिाकर्ीचा संदशे र्ािक तो मघे.. आप्रण  

माझ्यासारख्या सामान्वयाचा तो ढग!  

असो.  

 

तर ढगास..,  



संदशेर्ििाचे दकत्येक झाले िकार. आजकाल तर सारे कािी िण ाधावत! ते्िा तुझी कुठली 

आठर्ण  यायची लोकांिा! पण  मला तूच िर्ा आिसे.. अगदी बाय चॉइस! शेर्टचे आंग्ल शब्द 

बघूि प्रबचकू िकोस! आजकाल सारी पोरे िचे प्रशकतात.. यरेे येरे पार्सा ऐर्जी रेि रेि गो 

अर्े! थोडक्यात काय र्ातार्रण  ढगाळ आि ेप्रि तूच िर्ास ि ेखरे!  

ि ेप्रलप्रितोय तुला खरे पण  तुझ्यासाठी िािी ते.. तू तो िमाल भारर्ािी.. एर्ढे काम करारे्स.. 

करशील िा?  

 

आर्ाढस्य िथम ददर्स.े.  

तुला पाप्रिल ेप्रि आर्ाढ िसूििी त्या मिाकर्ीच्या काव्याची आठर्ण  झाली. िोण ारच िा. ते 

िभ झाकूि टाकण ारे काळेभोर ढग. र्ेगर्ेगळया आकारातले. सूयावला झाकोळण ारे प्रि धरतीर्र 

छत्री सारखे पसरललेे. त्या यिाला र्ाटल ेअसण ार तूच तो जो त्याच्या प्रियेला  संदशे 

पोिोचर्ण ारा! मेघदतू! तर तू माझेिी काम करूिच टाक!  

कसल ेम्िण तोस?  

 

अरे तेच ते..  

मिाकर्ी िोताच मोठा..मिाि.. पण  माझ्या भार्िा कािी र्ेगळया असण ार आिते का रे? 

काप्रलदासािे तुला दाखर्ला असेल मागव..आप्रण  भुलला असशील त्या शब्दांिा.. त्याबद्दल तक्रार 

िािी माझी. तो कर्ी िोताच मिाि. त्याच्या शब्दांर्र कोण ीिी मोप्रित िोईल. तसा तू 

झालासच. पण  म्िण ूि माझ्या सारख्या कर्ी िसलेल्याचे तू िािी ऐकण ार का रे? भल ेमग संदशे 

काव्य रूपात िसले. त्यामागच्या भार्िा तर  सच्च्या आिते ि ेखरे.  

ि ेसारे जरातरी काव्यमय झाल.े पण  का िािी प्रलहू काव्यात? आमच्यासारख्यांिी सदा 

सार्धाि प्रर्श्रामाच्या तालार्रच रािायला िर्?े संगीत र्ा काव्याच्या तालार्र िको?  

 

आता खरी गोष्ट..  

या तुम्िा ढगांच्या साप्रिध्यातच आम्िी काढतोय आयुष्मय. आम्िी म्िण जे मी आप्रण  माझे अजूििी 

साथी आिते. तक्रार िािी रे. ते कतवव्य आमचे. दकत्येकदा र्ाटते.. घर कब आओगे म्िण त कुण ी 

र्ाट पािात असण ार. कुण ी र्ाटेकड ेडोळे लारू्ि पािात असण ार.. चार ओळींच्या पत्राची चार 

मप्रििे र्ाट पािात! मग त्या पत्रात चेिरा पाहूि मि ररझर्ायची सर्य झाली आतापयांत 

सगळयांिा. झाली म्िण जे झाली असण ार.  

 

मी आलो िा इथे..  



खरे सांगतो सगळे कािी अधवर्ट सोडूि.. काय झाले सांगतो. सारे कािी पार पडले. आमचा 

गृििर्ेश झाला. प्रियेचे प्रि माझे चार ददर्स ओळख िोण्यातच गेल.े प्रि प्रिघार्े लागले मला. 

गार्ाकडची ती. माझ्याशी लग्न िोऊि आली खरी पण  अशी स्र्पे्न पाप्रिली असतील का रे प्रतिे.. 

चार ददर्सांतच िव्या िर्रीस िर्रा घरात ददस ूिये. जयाच्यासाठी प्रि जयाच्या प्रजर्ार्र 

मािरेचे  सारे धागे सोडूि यायचे तोच िसण ार घरात.. प्रतिे कोण ाकड ेपिारे्? सुळार्रल्या 

पोळीची चर् प्रियेला अशी इतक्या लर्करच कळूि यार्ी? बरे, प्रबचारीची अपेिा कािी फार 

िसण ार. जयाच्याशी जन्वमगाठ बांधली त्यािे दकमाि कािी ददर्स जर्ळ रािार्े िी कािी िव्या 

िर्ेल्या िर्रीची अपेिा फारच मोठी म्िण ार्ी का रे? त्यात सारे सोडतािा ि ेिी ठाऊक प्रतला 

की िा सिजी संपकव  िोईल ि सिज परत यणे े. तरी मिार्र दगड ठेर्ूि आलो प्रिघूि. या 

गण र्ेशािे िचे प्रशकर्ले रे.  
 

पण  आठर्ण  प्रतची येते.  

त्या चार ददर्सांत.. गालार्र प्रतच्या खळया पडतात .. मोठे टपोरे मोत्यासारखे डोळे प्रतचे.. 

लाजते िा ती जमीि पायाच्या अंगठ्यािे उकरत प्रि पदराशी खेळत.. प्रतचा लांब केसात 

िरर्ण्यास र्ेळ प्रमळाला िािी रे.. प्रतच्या चेिऱयार्रचे िसू मी प्रिघतािा आसूंत बदलले. र्ाईट 

िािी र्ाटत त्याचे पण  आठर्ण  तर येतेच िा. प्रखशातल्या फोटोशी मी ककर्ा तसप्रबरीशी प्रतिेिी 

दकती माराव्यात गप्पा?  

 

इथे सारे कािी सुिसाि.. एकतर िी झाड.े.झाड ेकसली.. जंगल.. बाजूला घोंघार्ण ारे पाण्याचे 

िर्ाि.. जोरदार झोंबरा र्ारा.. ददर्स रात्र डोळयांत तेल घालूि ददललेा पिारा.. िातातली 

गि सांभाळत.. मधूिमधिू तो गोळीबार.. आप्रण  या साऱयांबरोबरच तू.. गार्ाकड ेउंच 

आसमंतात ददसण ारा तू आता माझा सखा सांगाती बिूि अगदी जर्ळ माझ्या असतोस. माझ्या 

अगदी जर्ळचा सखा त.ू. या इथ ेचालण ाऱया गोळयांिंतर जीर् प्रजर्ात आि ेि ेतपासूि पाितो 

मी.. मी माझ्या कतवव्य बजार्ण्यात िािी करू शकत कसर. पण  तू तर मकु्त आिसे िा.. या उंच 

उंच पर्वतरांगांर्रूि प्रिघूि तू जाऊ शकशील िा माझ्या गार्ात.. घेऊि माझा संदशे..  
 

संदशे कसला रे.. 

िुसती खुशाली कळाली तरी प्रिया आिंदिू जाईल.  

म्िण ार्े.. प्रजथर्र मी यते िािी तोर्र आसर्ांिा बंदी आि.े डोळयांतले रटपूस पुसण ारा िसले 

कुण ी तर त्या आसर्ांिा काय अथव राप्रिला? आता जे्िा के्िा जाईि ककर्ा जाऊ शकेि ते्िा 

सगळया ददर्सांची कसर भरूि काढेि.  

तोर्र..   

आम्िी िी लखड लढर्तो..  



सीमेर्रची आघाडी सांभाळत.  

प्रि तू म्िण ार्े तोर्र प्रतकड ेआपली लढाई लढ..  

सीमेर्र लढत आम्िी असलो िा तरी आमच्याबरोबर तुम्िीिी िी लढाई लढतच असता. आमची 

ददसते सर्ां जगास लढाई.. तुमच्या लढाईस समजण ारे मात्र कोण ी िािी. संत मंडळी सांगूि 

गेले.. रात्रंददि आम्िा यदु्धाचा िसंग..  

आम्िी तर शब्दशः लढतोय इथ ेपण  म्िण ारे्, तुमची िी लढाई पण  प्रततकीच कठीण  आि.े 

आम्िाला शूर र्ीराचा दजाव दणे ाऱयािे तुमच्याकड ेिी पािण  ेगरजेचे आि.े जया धीरोदात्तपण े 

प्रतिे मला प्रिरोप ददला प्रतचे कौतुक करायला िको का?  

 

मला ठाऊक आि ेढगा, त्या कप्रर्राजासारखी काव्यमय प्रि प्रितांतसुंदर भार्ा माझ्यासारख्या 

रांगड्या गड्या कड ेिािी. पण  िीट समजूि घेशील तर तुला कळेल.. आतूि आललेे शब्द आिते 

रे ि.े त्यामुळे त्यात सच्चाई आि.े ददलकी पुकार आिचे पण  त्याहूििी पुढ ेजाऊि माझ्या प्रियेची 

काळजी आि.े. प्रतच्या आठर्ण ीत प्रभजलेल ेि ेशब्द आिते.  
 

माझ्या प्रमत्रा,  तू उन्वमुक्त आिसे.. इथूि आमचा गार् जरूर दरू आि ेपण  तुझ्यासारख्या 

स्र्च्छंदीस त्याचे काय. फक्त र्ारा र्ािील तसा र्ाहूि जाऊ िकोस. माझा प्रिरोप घेऊि थेट 

जा.. प्रतच्या िातार्रली मेंदी अजूि प्रिघाली िसले.. डोळयातल ेपाण ी सरल ेिसले.. र्ाट पािण  े

सुरूच असले. सांग प्रतला.. प्रिये र्ाट िको पाहूस.. िी जीर्िाची र्ाट सरायची आि ेअशीच 

र्ाटेकड ेडोळे लारू्ि. त्यापेिा समज.. िी खुशाली कळणे  म्िण जेच माझे येण े.. आप्रण  माझा िा 

मेघप्रमत्र आि ेिा.. तोर्र काळजी िको.. आिसे िा रे तू आप्रण  करशील िा एर्ढे काम?  

 

करशीलच.. खात्री आि ेमला!  

ते्िा ढगा .. आता प्रिघा..  

रस्ता दरूचा आि.े.  

प्रिरोप मित्र्ाचा आि.े.  

ते्िा..  

कृपा अस ूद्यार्ी.. दयाघि ..  

अंबुजा..  

मेघा!  
 

... तुझा  

 



  



४ 

द मदटांग.. माय मराठीस,  

 

िाय!  

िौ आर य?ु  

म्िण जे कशी आिसे?  

मी? मी इकड ेएकदम डुइंग र्ेल! िकंी आप्रण  डोरी एकदम! आप्रण  थयांक्स िा प्रर्चारल्याबद्दल!  

 

तुला प्रलिायला बसलोय ि ेपत्र .. 

कारण  तुझा ददि म्िण जे मराथी ड ेआि ेिा! तो सपे्रलब्रेट करायलाच पाप्रिजे की िािी? ररयली.. 

एक ड ेकसला साजरा करायचा आपल्या भारे्चा.. अख्ख ेर्र्वच िको का करायला? पण  तशी 

पद्धतच पडूि गेलीय िा आजकाल.. तर आपण िी का मागे रिा? 

तर तू जागोजागी भेटतेस तर दकती बरे र्ाटते सागूं? तू सर्व मिाराष्ट्रभर आिसे.. राजयाबािरेिी 

आिसे.. अगदी आऊट ऑफ कंट्री दखेील तुझी एटं्री आि.े. एकदम िॅशिल आप्रण  इंटरिॅशिल! 

तुझा एर्ढा ररच पाहूि दकती बरे र्ाटते सांगू..  

इकड ेआपल्या स्टेट मध्य ेतर कोसाकोसार्र तू तुझे रूपड ेबदलतेस.. तुझे ि ेप्रर्भ्रम मि मोिर्ूि 

टाकतात..म्िण जे तू दकती ब्यूटीफूल असली पाप्रिजेस िा! आगरी.. मालर्ण ी पासूि 

ठसक्यातल्या र्ऱिाडी पयांत.. तुझा लिजेा बदलतो.. तुझे बाह्यरूप बदलते.. जेर्ढे बदलले तेर्ढी 

तू अप्रधकच आकर्वक र्ाटू लागतेस. तरीिी आम्िी िमाण  म्िण जे स्टॅंडडव भार्ा कर्टाळूि बसतो.. 

बाकीच्यांिा कधी ग्राम्य.. कधी मागास माितो ि ेखरे. पण  तुझी ती बोली रूपेच खरेतर तुला 

िर्ािी आप्रण  खळाळती ठेर्तात. उगाच त्या शिरी भारे्स सुपीररयर ठरर्ूि बाकीच्यांिा कमी 

लेखल्यािे तुझेच िोते िा लुस्काि.. आय मीि िुकसाि? तशी तू पार्लोपार्ली भेटत असतेस 

खरी. िल्ली पण  भटेतेसच. कारण  तू मिाराष्ट्राची ऑदफप्रशयल लॅंग्रे्ज आिसे िा! तुझा ते..  काय 

म्िण तात.. उद्धार करायला सगळेच एकदम एथं ुअसतात इकड.े उद्धार म्िण जे काय.. एकदम 

तुला र्ैभर्ाच्या प्रशरी बसर्ायला! म्िण जे तसे ऐकूि आि ेमी म्िण ूि एक सांगतो. िािीतर तुला 

र्ाटेल आम्िी अप्रजबात बॉदरच िािी करत की काय तुझ्याबद्दल. ग्ििवमेंट मागूि ग्ििवमेंट 

तुझी काळजी र्ाितात. सगळा कारभार तुझ्याच बरोबर ्िार्ा.. मग ते अगदी सुंदर 



प्रर्लोभिीय अशी सरकारी मराठी र्ापरतात.. अशी जी प्रर्द्वािातील प्रर्द्वािास पण  समजू िय.े. 

बाय द र्े.. प्रर्द्वाि म्िण जे आपल ेलिेड पीपल.. उगाच डाऊट िको मिात म्िण ूि सांगतो.  

 

तू भेटलीस मला ती जन्वमतःच. म्िण जे माझ्या जन्वमािंतर तू भेटलीस.. पप्रिला ्यॅंिा भार्ातीत 

असला तरी मग मम्मी आप्रण  डडॅी प्रशकर्तील ती भार्ा. ते मराठी म्िण ूि मी मराठी! कुण ी 

म्िण ाले िा.. लाभल ेआम्िास भाग्य बोलतो मराठी.. तर मी खरंच फॉच्युविेट.. मलािी मराठी 

लॅंग्रे्ज बोलायला भेटली म्िण ूि. अगदी लिािपण ी तुझ्या भेटीची घराखरेीज दसुरी िमखास 

जागा म्िण जे ते आमचे स्कूल.. लक बघ िा माझे.. आमच्या र्ेळी मराठी शाळािी िोत्या चक्क! 

आता तरी पटल ेिा तुला आमच्या सत्ताधारी र्गावस तुझी केर्ढी लचता आि.े. पुढ ेकाय.. 

ग्लोबलायझेशि! स्कूलास्कूलातूि इंप्रग्लशचे र्ाप्रघण ीचे फ्लेर्डव प्रमल्क बाटल्या भरभरूि पाजू 

लागलेत. त्यात तू जरा बकॅर्डव राितेस की काय असा डाऊट येऊि राप्रिलाय. त्यामुळे आता 

मराथी स्कूल्स बंद.. अथावत थडव लॅंग्रे्ज म्िण ूि तुझी सक्ती करायला प्रर्सरल ेिािीत िा.. म्िटल े

िा उगाच गलतफिमी िको की कुण ी तुझ्याबद्दद्दल बॉदरच करत िािी म्िण ूि. पुढ ेकॉलेज.. पण  

कॉलेजच्या प्रसलॅबस मध्ये तू इन्वक्लूड ि्ितीस. कशी असशील? तू राजभार्ा म्िण ूि कागदार्र 

आिसे.. पण  ज्ञािभार्ा तर कधी बिू शकशील? तुझ्यात ती पॉर्र असेल िी पण .. प्रचिी लोक 

मुलींचे पाय बटुात आखडूि त्यांची र्ाढ खुंटर्तात.. तशी आमच्या द्रष्म्या लोकांिी तुझी र्ाढ 

खुंटर्ण्याचा घेतलाय र्सा! आप्रण  सांगू एर्ढे प्रडटरमीन्वड आिते िा ते.. एकदा र्सा घेतला की 

कधीच चुकत िािीत यात!  

 

पण  तरी सांगतो तुला..  

या सगळयांिाच कशाला के्रप्रडट तुझ्या या कंडीशि बद्दल? आमचे मराठी पीपल आिते िा ते 

पण  एक दसुऱयाशी मराठीत बोलायला अडखळत असतात.. अडखळतात म्िण जे िपे्रझटेट.. 

उगाच डाऊट रािायला िको म्िण ूि सांगतो. गार्ागार्ांत तुझी अजूि सद्दी चालते पण  शिरात 

मात्र आता तू डाऊिमाकेट िोतेस की काय असा डाऊट येतो. आजकाल म्िण ूि आमचे प्रचल्रि 

लोक स्कूलमध्य ेजॉिी जॉिी यस पापा प्रशकतात.. उगाच चल रे भोपळया टुण ूक टुण कू र्गैरे 

र्ाचत बसत िािीत.. अगदी आजचे श्याम पण  आपल्या मम्मीच्या िाकार्र रटच्चूि िरॅी 

पॉटरच र्ाचतात.. श्यामची आईप्रबई िािी. अजूि उदािरण च द्यार् ेतर.. मोठमोठ्या मॉल 

मधूि चकचकीत र्ातार्रण ात तुझा र्ापर करायला यांिा कसेस ेर्ाटते.. प्रतथे ते 'िौ मच फॉ दटॅ 

र्ॉटबॉटल'् असेच पाप्रिजे.. मग दकतीिी असो स्र्भारे्चा अप्रभमाि! िगतीपथार्रील 

मिाराष्ट्रातील प्रर्माितळ काय की ि ेमॉल काय..  प्रर्कासपथार्र सुसाट सुटलेल्या 

मिाराष्ट्रातील या झगमण ाऱया भागात डाऊिमाकेट मराथी चालत िािी.. ती चालले फक्त 

एसटी स्टॅंडार्र.. अशी आपली आपण च घातललेी समजूत आि ेमिाची.. त्यामुळे साप्रित्यात 



भल ेलजको अगदी बहुभाप्रर्क ऑललप्रपक ककर्ा अमृताशी पैजा.. अशा रठकाण ी दकिई तू ऑड 

र्ाटतेस असे र्ाटत असार्े बहुजिांस! परत त्या सािबेाच्या भारे्त बोललो तर एकतर 

बोलण ारा डायरेक्ट िायली एजयुकेटेड आि ेि ेलगेच कळते प्रि एक लॅंग्रे्ज ऑफ एक्सिेशि 

म्िण ूि ती सर्यीची झालीय िा! थोडक्यात आमचे प्रर्चारी जि िी आमच्या सरकारांच्या 

इतकेच ॲप्रक्ट्िली प्रर्चार करतात तुझ्याबद्दल!  

 

भारे्चा प्रर्कास प्रतच्यामळेु येऊ शकण ाऱया आर्मथक ताकदीतूि िोतो म्िण तात.. हुश्श.. दकती 

प्रडदफकल्ट सेंटेन्वस िािी? र्ाचूिच टेन्वस ्िायला िोईल!  मधे कुठेतरी ि ेर्ाचण्यात आले. म्िण जे 

तू आलीस की तुझ्या मागे जॉब्स येण ार का? आधीच ज्ञािभार्ा म्िण ूि तुझी र्ाढ खुटंर्लीय.. तू 

िोकरीची भार्ा िोशील.. ददल्ली बहुत दरू ि.ै. तोर्र तुला रटकर्ायला आम्िी कंबर कसूि 

तयार आिोत. कारण  तू आमची मायबोली आिसे.. ज्ञािोबाची तुकयाची तू भार्ा.. अमृताहूिी 

गोड ि ेखरेच. संस्कृत तुझी जििी असेलिी .. जििी म्िण जे.. आजच्या ललगोत मॉम.. तू 

अमृताशी पैजा लजकशील.. तशी तुझ्यात कॅपॅप्रबप्रलटी आि.े. िो डाऊट.. पण  तुला तो तसा चान्वस 

प्रमळाला तर िा? खरे तर आम्िी तो ददला तर!  

 

तर माय मराठी,  

तुझ्या उितीचे सारे ियत् आम्िी करण ारच पण !  

तुझा भूतकाळ तर उजर्ल िोताच.. र्तवमाि सामोरी आिचे.. त्याबद्दल काय सांगण ार..?  

आप्रण  फ्युचर? त्याबद्दलिी काय सांगण ार?  

तुझी ओढ आि.े.  

तुझ्याबद्दल माया प्रि िेम आि े..  

ते रटकार्े..  

माझ्या मायभार्ेबद्दलची िी ओढ..  

कािी िमाण ात खरीतर कुतरओढ..  

प्रतचे काय..  

आप्रण  तू ददसतेस..  

सरकार दरबारी लक्तरे िेसूि राजयभार्ा बिण्याची आतुरतेिे र्ाट पािण ारी माझी माय!   

मोठ्या मोठ्या िप्रतभारं्त लखेक प्रि कर्ींच्या अजरामर लेखण ीतूि  प्रझरपलेली माझी माय!  

तुझ्या छटा दकती सांगाव्यात!  

तान्वहुल्या बोबड्या मराठीतिी तुझा िाद खुळार्तो.. 

तशीच र्ाकर्ार्ी तसे र्ाकेल भार्ा म्िण ूि र्ाकर्ण ाऱया लखेकाची भार्ािी खुण ार्ते.  



दकत्येकांिी कालातीत गं्रथसंपदा प्रिमावण  केली तुझाच र्ापर करूि. कावे्य.. मिाकावे्य 

प्रलप्रिलीत.. अजरामर िाटके प्रलप्रिलीत..  

तुझा अप्रभमाि बाळगार्ा प्रततका कमीच..  

ते्िा  

आम्िी दकती िाऊड फील करतो ककर्ा र्ुई आर िाऊड ऑफ य ूि ेसांगण्यासाठीच िा पत्रिपंच!  

 

आप्रण  तुझी आमच्याकडूि उिती िोईल ते्िा िोर्ो..रादर आम्िी िोऊ दरे्ू ते्िा िोईलच ती.. 

आम्िाला तुझी ककमत कळेल ते्िा कळो..  

तोपयांत..  

आिते आमची गाण ी..  

गर्व गीते.. मिाराष्ट्र गीते.. मराठी गीते.. तुझे पसेंटेज म्िण जे टक्का घसरला तरी बेित्तर.. 

तुझे गर्व गीत आम्िी गायल्यार्ाचूि राित िािी.  

 

तुला र्ैभर्ाच्या प्रशखरार्र बसर्ायची आम्िी ओथ मराठीददिी मराठीतूिच घेतो..  

अगदी सीररयसली! 

 

तुझाच..  

  



५ 

माझ्या प्रिय बालपिा,  
 

तसा तू आठर्त असतोस मधूिमधूि.. पण  खरे तर आता त्यासाठी पण  िािी र्ेळ प्रमळत. भेटला 

असतास तर कडकडूि असतो भटेलो .. पण ..  

 

काल तू भेटलास माझ्या बाळाच्या बाळमुठीत.. तो शांत झोपललेा.. त्याच्या मुठीत घेऊि त्यािे 

आण लेली िर्ीि खेळण्यातली छोटीशी गाडी. काल तो झोपण ारिी ि्िता त्या गाडीशी 

खेळण्यासाठी. पण  शेर्टी त्या प्रिद्रादरे्ीच्या कुशीत गेलाच झोपूि गाढ. त्याच्या त्या बंद 

डोळयांआड तो स्र्प्नात रंगला असण ार. त्याची ती मूठ उघडूि ती गाडी घतेािा थोडासा झाला 

जागा पण  परत गाढ झोपूि गेला त्याच्या आईच्या कुशीत.. तसाच तू माझ्यासाठीिी िोतास रे.. 

आता तूिी िािीस.. तुझे काय कालािुसार तू जाण ारच िोतास.. तसा गेलास.. आप्रण  माझी 

आई.. तीिी िािी आता.. प्रतच्या कुशीची ऊब िािी आप्रण  तुझ्या आठर्ण ीप्रशर्ाय कािी उरले 

िािी.. पण  मी सुदरै्ी रे.. दकती आिंद ददलास तू मला. आज माझ्या बाळाच्या चेिऱयार्र 

ददसतो तसा प्रिखळ प्रिव्यावज आिंद.. त्याची तुलिा अजूि कशाशी करण ार?  

 

पण  गंमत सांगतो.. तू िोतास िा ते्िा र्ाटायचे.. कधी एकदा त ूजाशील प्रि मोठेपण  येईल .. 

मोठ्यार्यात आईला ि प्रर्चारता चॉकलेट प्रि आईस्क्रीम घेण्याच्या बदल्यात मी तुला 

सोडायला िोतो तयार! तरी ते्िा तू आर्डायचास ि ेआज जाण र्तेच.. आईचे बोट धरूि 

शाळेत जातािा मागे बघत बघत जाण ाऱयायेण ाऱया गाड्यांची गंमत.. आई डब्यात द्यायची त्या 

आर्डत्या  पोळयांच्या तुपािे पचपचीत गूळ टाकूि केलले्या लाडर्ांची गंमत प्रि र्ाढददर्साच्या 

ददर्शी करायची त्या गुळाच्या प्रशऱयाची गंमत.. बाबा मूड आला की खळेायचे बॅट बॉल .. 

त्यांिा माझ्याबरोबर कधीच लजकता यायचे िािी.. आज मी माझ्या धाकल्याबरोबर ठरर्ूि 

कसा िरतो .. ते आज जाण र्ते.. त्यांच्या बरोबर गण पती पिायला घेऊि जातािा िक्कािे 

खांद्यार्र बसायचो मी.. ते खांद ेदखु ूशकतात याची कधी जाण ीर्िी ्िायची िािी.. प्रि ते 

करूििी द्यायचे िािीत.. मग कधी पकडापकडी.. यात िी अथावतच लजकायचो तो मीच.. कधी 

कॅरम.. त्यात िरण्यास दकती मेिित करार्ी लागत असले ते आज मलुाशी खेळतािा जाण र्ते. 

अजूि त्या तुझ्या आठर्ण ी कालच सारे घडल्यासारख्या  ताजया आिते रे.. अजूि र्ाटते त्या 



तुझ्या छायेत जारे् पण  आता तू भल ेयेशील पण  आण ू शकशील का माझ्या स्र्गवस्थ आईबाबांस.. 

आप्रण  ते िसतील तर तुझा उपयोगच काय?  

 

पण  तसा तू साळसूद िोतास.. खेळायला द्यायचास कधी मिमुराद.. कधी थोडफेार.. पण  त्या 

बदल्यात आपली ककमत र्सूल करायला िािी प्रर्सरायचास.. अभ्यासाचे ओझे बाळगत काढार्े 

लागल ेिा ददर्स की कसा तुझा राग राग यायचा.. इथे आई बाबा काका मामा.. सारे मोठे मारे 

बाता मारतािते अभ्यासाच्या पण  स्र्त: कधी बसलेत अभ्यासास.. िार् िको! आज माझ्या 

पोराला पाितो िा अभ्यासाची टाळाटाळ करतािा ते्िा तू आठर्तोसच..  

 

बाकी तसा तू िोतास तर ती शाळा िोती.. शाळेतली मज्जा िोती.. प्रचत्रकलेचा तास िोता.. 

आठर्ड्यात र्ाट पाहूि पाहूि येण ारे पीटीचे प्रपररयड्स िोते..र्र्ावत एकदा येण ाऱया शाळेच्या 

सिली प्रि गाण ी प्रि िाटकांचे शाळेतले गॅदटरग.. र्र्वभर र्ाट पाहूि येण ारा स्पो्सव ड.े. प्रि 

गळयात लटकारू्ि आललेा मी..  दोि चार खेळात प्रमळर्लेली पदके.. आप्रण  फक्त त्याचर्ेळी 

शाळेत प्रमळण ारे बटाटेर्ड े..  

 

मग ददर्ाळी.. ते फटाके प्रि रोर्ण ाई.. बाकी गंभीर असण ारी माझी आई ते्िा ददसायची 

िसतािा.. खरे सांगतो ददर्ाळी म्िण ूि मला जास्तच आर्डायला लागायची.. मग ददर्ाळीत 

बाबा बसायचे कंददल बिर्त.. त्यात माझी लुडबुड असायची.. रांगोळया काढतािा रंगात 

बरबटलले ेिात .. प्रि ते पुसूि खराब केललेा िर्ा सदरा.. अगदी काल घडल्यासारखे आठर्तेय 

मला.. या साऱयाचा सािीदार िोतास तो तूच..  

गण पतीच्या ददर्सांत बाबांचे बोट धरुि पाप्रिलेल ेये मंडप.. िर्रात्रीत रात्र जागर्ूि एखाद 

ददर्स खेळलेला गरबा.. रोज िर्ा म्िण ूि िट्ट.. जो कधी त्या सकाळच्या शाळेमुळे मंजूर 

्िायचाच िािी कधी.. ते्िा आलेला तुझा राग अजूि आठर्तो.. तस ेरोज संध्याकाळी आई भर 

खेळातूि मैदािातूि उचलूि आण ायची िा ते्िा र्ाटायचे.. तू गेलास प्रि मी मोठा झालो की 

खेळेि मिसोक्त..  

अजूि आठर्ते िोळी.. आई ताकीद दऊेिच पाठर्ायची िा.. एका तासात घरी येण्याची.. 

िािीतर सदी ्िायची मला म्िण .े. ते्िा छाि छोटे.. र्ाईट मोठे र्ाटूि जायचे ते तुलािी असले 

आठर्त.  

तसा तुला खोडकरपण ािी असले रे आठर्त.. झाडार्र चढूि काढलले्या कैऱया.. प्रि पेरू.. दगड 

मारूि पाडललेी जांभळे.. सायकल प्रशकतािा फोडूि घेतललेी ढोपरे प्रि िंतर त्याच 

सायकलीर्रूि लांब लाबं मारलले्या रपेटी .. घाबरूि पाण्यापासूि दरू रािात टाळलेल े

पोिायला प्रशकण  ेप्रि बाबांिी पोटाला धरूि घडर्लेली पाण्यातली सरै.. काय काय आठर्ते 

तुला आठर्तािा.. एकदा आठर्ते तुला.. आजारी पडलेलो मी.. दकती मौज र्ाटललेी कारण  



आजारी पडलो की आई  कधीच ओरडायची िािी.. एर्िी स्र्तःच्या िातािे खा म्िण ण ारे 

बाबा उशाशी बसूि स्र्तः खाऊ घालायचे मऊ आप्रण  ऊि ऊि र्रण भात ते्िा तुझे कौतुक 

र्ाटल्यार्ाचूि रािायचे िािी.. त्यात परत जाता येता आई कपाळार्र िात ठेर्ूि ताप पिायची 

िा.. र्ाटायचे असाच पडूि रिार्ा .. प्रि .. मग िळूच एकेका खेळाची यायची आठर्ण .. प्रि 

कधी एकदा ताप प्रिघूि जातो असे ्िायचे..  

 

तसा तू साधासरळ मात्र ि्ितास रे.. कधी मारकु्या प्रशिकाच्या िातूि पट्टीचा मार खाऊ 

घालायचास कधी एखाद्या पेपरात लाल लाल खुण ांिी घरी बाबांच्या ओरड्याची भीती 

घालायचास..  

तू चांगला िोतास तेर्ढाच र्ाईट आिसे असे  र्ाटायला लार्ायचास अशा र्ेळी..  

 

तू आठर्लास की त्या उन्विाळयाच्या सु््या आठर्तात..भर दपुारच्या त्या दक्रकेट मॅचेस प्रि 

तलार्ात सूर मारत पोिोणे .. दपुारी मांडलेल ेपत्त्यांचे प्रि कॅरमचे डार्.. कधी मूड लागला तर 

र्ाचलेली पुस्तके प्रि त्यातिी प्रशर्ाजीमिाराजांच्या चररत्राची पारायण े.. थकूि भागूि सुट्टीच्या 

ददर्सांत मग रात्री आकाशातल्या चांदण्या मोजत गच्चीर्र झोपण े.. त्याआधी लार्लेल्या 

गाण्यांच्या भेंड्या.. सटु्टी संपत आली की जीर् कसा कसािुसा ्िायचा रे ते्िा.. आप्रण  दसुरीकड े

शाळेतले प्रमत्र परत भेटण्याची आतुरता िी.. मग मस्त िर्ीि पुस्तकाचा र्ास घेत .. मराठीच्या 

पुस्तकातल्या सगळया र्ाचूि काढलेल्या गोष्टी.. काय काय आठर्ार्े..  

 

आज आठर्लास तू माझ्या बाळाच्या बाळमुठीमुळे.. बाळमूठच ती..काय आप्रण  दकती घट्ट 

पकडण ार.. मुठीतल्या र्ाळू सारखा तू प्रिसटलास.. जातािा ती रेती कसा मऊ मुलायम स्पशव 

सोडूि जाते तसा गेलास.. आठर्तोस तू प्रि त्याबरोबरच ते सोिेरी ददर्स.. आप्रण  त्याहूििी 

कातर र्ेळी कधी हुरहूर लार्ण ाऱया त्या आईबाबांच्या गोड आठर्ण ी.. 

 

दकती रे गोड िोतास तू?  

आठर्ले की जीर् कसा जुन्वया जमान्वयात पोिोचतो.. तू दकती सुंदर िोतास..  

पण  आज मोठा झाल्यार्र आजूबाजूला पाितो िा ते्िा अजूि कािी जाण र्ते.. रम्य ते 

बालपण .. अस ेमला साऱयाच बाळांसाठी म्िण ता आले असते तर? जया जीर्िाचा तू पाया 

आिसे तोच साऱयांसाठी असा का अस ूिये..कािी बाळे जन्वमजात अशी का असार्ीत की त्यांिा 

ते बाळपण चे सारे सखु प्रमळू िये? कुण ी िातीपायी धड प्रिपजत िािी.. कुण ी मेंदतूूि अध ू

जन्वमतो.. कुण ाला तू येताजाता आजारी पाडतोस.. प्रि बालपण ाच्या साध्या साध्या आिंदांिा 



मुकर्तोस.. याहूि िी भयंकर तर कािींिा तू त्यांची आई ककर्ा बाबा यांच्यापासूि िी दरुारू्ि 

ठेर्तोस.. कािी िातीपायी धड असतील त्यांिा गरीबीच्या चक्कीत दळूि काढतोस प्रि ते मग 

शाळा र्गैरे प्रर्सरूि मेिितीमागे लागतात.. जगण्यासाठी प्रि िुसते तगण्यासाठी संघर्व त्यांिा 

या र्यातच  करायला लार्तोस..  

 

आयुष्मयात तू एकदाच येतोस.. आप्रण  आयुष्मयभराची िांदी गाऊि जातोस.. माझ्यासाठी ती 

आिंदाची िोती ि ेतुझे उपकार.. एखाद्या गोष्टीचा setting the tone म्िण तात िा तसा तू 

माझ्यासाठी केलास. आजच्या माझ्या आिंदाचा पाया तू आिसे.. तसाच सगळया छो्या 

बालकांसाठी िोशील िा तू? म्िण जे मग कोण ी अिाथ िसले .. कुण ी जन्वमजात बौप्रद्धक र्ा 

शारीररक व्यंग घेऊि आलेला िसले.. कुण ी जगण्याच्याच संघर्ावत कोर्ळया र्यातच गंुतलेला 

िसेल..  

 

तसे तुझ्या िातात काय आि.े. आपण  फक्त सर्े सतुं प्रिरामय: एर्ढी इच्छा करायची आप्रण  त्यात 

ित्येक बालक- बाप्रलकेस एक अत्यंत आिंदी बाळपण  लाभो एर्ढी इच्छा करायची आप्रण  काय?  

आता तुझी भेट तर तशी डायरेक्ट िािी िोण ार कधी ...पण  माझ्या तान्वहुल्या-सोिुल्याच्या 

प्रचमुकल्या पार्लांत प्रि प्रमटलले्या पापण्यांिी स्र्प्ने पािण ाऱया िेत्रांत तू परत ददसतोयस.. 

खरेच.. आता तरी लर्कर िको जाऊस.. तो मोठा िोईल तसे तुझ ेप्रर्भ्रम अजूि मी पाप्रििच..  

आप्रण  त्या माझ्या दसुऱया बालपण ात िरर्ूििी  जाईि..  

 

बरंय..  

भेटू.. जमेल तस.े.  

 

तुझाच. 

  



६ 

प्रिय रूपयास,  

 

तुला प्रलिायला बसलो.. रागारू् िकोस .. पप्रिले पत्र तुला िािी म्िण ूि.. इथे दकतर्ािी लागला 

िंबर तुझा तरी सर्ाांिा माप्रिती आि ेतूच सर्ावत मोठा!  

तू सबस ेबडा रुपय्या!  
 

येरे येरे पार्सा म्िण ूि लिािपण ी ददला मी पसैा.. मधूि मधूि भेट ्िायची ते्िा.. िट्ट केला 

की आई म्िण ायची.. प्रबलकूल कािी प्रमळण ार िािी.. पैस ेकाय झाडाला लागतात काय! ते्िा 

तू झाडाला लागत िािीस एर्ढे समजलो मी.. ते्िापासूि तू मागेच पडलास.. आप्रण  सर्ाांच्याच 

मागे पडतोस तू .. असा की, कळायला लागले त्यािंतर ि ेकळले की तुझ्यार्ाचूि कािीच शक्य 

िािी या जगात.. आप्रण  तू आमच्या मागे पडलास म्िण ूि पडल ेसगळे जग तुझ्या मागे! तो 

लिािपण ीचा पैसा.. झाला असेल खोटा कप्रर्तेत पण  खो्या पैशािी खऱया पैशाचे सोंग िािी 

आण ता येत. खरेतर कशािेच आण ता येत िािी तुझे सोंग.. म्िण जे तू एक जागप्रतक सत्य आप्रण  

तुझे सोंग आण ता येत िािी ििेी  दसुरे जागप्रतक सत्य.  

 

प्रर्चार केला तर र्ाटते की तू प्रर्प्रिमयाचे साधि आिसे एक. तू आला असण ार जगात एक सोय 

म्िण ूि.. लोकांिा दरे्घेर् करता यार्ी म्िण ूि तुझा जन्वम झाला असण ार.. पण  पुढे िाकापेिा 

मोती जड ्िार्ा तसा डोक्यार्र बसलास चढूि तू. खरेतर चूक तुझी िािी.. तू इंप्रग्लश मध्य े

म्िण तात िा तसा.. necessary evil आिसे. तुझ्याप्रशर्ाय जगरिाटी चालण े अशक्य. तुझी 

ताकद मोठी.. जयांच्याकड ेतू आिसे.. ते मोठे लोक.. जयांच्या कड ेिािीस ते दीि.. आि ेरे आप्रण  

िािी रे .. दकती साध्या व्याख्या आिते िा.. तुझ्यामुळे! म्िण ूि मग मोठे िोण्यासाठी सारे 

लागलेत तुझ्यामागे. पण  सारेच तस ेिािीत.. संत सांगूि गेल.े. जोडोप्रिया धि उत्तम व्यर्िारे.. 

तसे दकत्येक करतात.. आप्रण  कािी..फक्त तुझाच प्रर्चार करतात.. ददिरात.. मग तू कसा का 

येईिास.. व्यर्िार उत्तम असो की िसो.. पुढ ेदकत्येकांिी तर तुला साधि बिर्ण्याऐर्जी साध्य 

बिर्ले.. तुझी ताकद अफाट आि ेि ेओळखूि तुझ्या मागे लागले.. तुझ्यामळेु दकत्येकजण   मोठे 

झाले.. म्िण जे मोठे आप्रण  िप्रतप्रष्ठत. तुझ्याप्रशर्ाय गती िािी.. मती िािी.. इतकी की आपल्या 

प्रिमावत्या दरे्ास िी ि ेस्र्प्रिर्ममत पैसाच दऊे करतात.. िर्स  म्िण ा की लालूच म्िण ा.. त्या 

िार्ाखाली! थोडक्यात त्या सर्वशप्रक्तमाि प्रर्धात्याहूि कदाप्रचत तू जास्त ताकदर्ाि आिसे. 



कदाप्रचत म्िण ार्े .. कारण  एक तो मृत्यू आि ेजयास तू िािी अजूितरी खरेदी करू शकलास.. 

िािीतर अमत्यव मािर् तझु्या बळार्र अमर झाला असता! आप्रण  एखादी 'शेर्ट िसललेी गोष्ट' 

प्रलहूि बसला असता. दकत्येक जण ांची आयुष्मये तू घडर्लीस .. ककर्ा प्रबघडर्लीसिी. 

प्रबघडर्ण्यात िी तू मागे िसतोस.. कुण ा सोिे आप्रण  िाणे  मृप्रत्तकेसमाि मािण ाऱयास 

संतपदार्र पोिोचर्ू शकतोस तू.. तर कुण ाच्या चाररत्र्याची र्ाट लार्ण ारािी तूच अस ू

शकतोस..  
 

तुझी ताकद म्िण जे.. तू काय िािी करू शकत..? बहुतेक गोष्टी तुझ्यापयांत येऊि थांबतात. 

िािी तर अडखळतात.. तू िात दाखर्लास की मगच जातात पुढे.. तू असलास की माण सू 

श्रीमंत गण ला जातो.. तू असलास की एखादा दशे बलाढ्य मािला जातो.. तू िसल्यािे कािी 

लोक प्रतसऱया जगात गण ले जातात. तू आलास की माि मरातब आला.. िप्रतष्ठा आली.. सर्व 

जगभरात दकत्येक प्रर्प्रर्ध भार्ा बोलल्या जात असोत.. तुझी भार्ा िी सर्व जगाला कळण ारी 

एकमेर् भार्ा आि े. तू असलास की सारे सोपे सरळ.. तू िसलास की प्रर्पिार्स्था.. दकती साध े

सरळ र्गीकरण  िोते िा जगात तुझ्यामुळे. फार काय.. जे तुझ्या मागे लागत िािीत ते साधे 

सरळ.. सज्जि! आप्रण  फक्त तुझाच प्रर्चार करण ारे येि केि िकारेण .. ते लालची प्रि लोभी.. 

िामाप्रण कतेच्या व्याख्या पण  दफरतात तुझ्याच अर्तीभर्ती..िीतीप्रियम दफरतात तेिी 

तुझ्याभोर्ती..  एखादा कामात उत्तम असले तर तो म्िण र्तो.. खण खण ीत बंदा रूपया.. आप्रण  

तोच जर कुठे चुकत असले तर .. आपलेच िाणे  खोटे! तुला र्ाटूि टाकण ारा दािी म्िण र्तो 

आप्रण  तुझा उत्तम र्ापर करण ारा अथवज्ञािी. या उलट तुला प्रचकटूि बसण ारा कर्डीचंुबक.. 

चमडी जाय पर दमडी ि जाय म्िण र्ण ारा!  
 

तुझी रूपे अिेक.. सुर्ण वमुद्रांच्या रुपातला तू.. पढुे काय.. कसली कसली िाण ी आली.. त्यांची 

िारे् बदलली..कर्डी त.ू. दमडी िी तूच आप्रण  कपर्ददकिी तूच.. आण्याच्या िाण्यातला तू, पुढे 

झालास कागदी रुपया! लक्ष्मीची र्ेगर्ेगळी रूप ेसगळी! प्रतला आम्िी दरे्ता माितो.. प्रतची 

पूजा आलीच करण े मागोमाग. दकत्येक राखतात प्रतचा माि पण  दकत्येक प्रर्प्रधप्रिर्ेध ि 

बाळगता लागलात लक्ष्मी संचयाकड.े इप्रतिासात तू ददसतोस.. तुझ्यामुळे इप्रतिास घडर्ला 

ककर्ा बदलला गेलाय.. तू दकत्येक राजये उद्दध्र्स्त करण्यास कारण  झालास.. दकत्येक राजये तू 

िोतास म्िण ूि समदृ्ध झाली.. अगदी इप्रतिासातले र्भैर्शाली राजय म्िण ूि एखाद्या राजयाचे 

र्ण वि येते ते्िािी समदृ्धी तुझ्यातच मोजली जाते आप्रण  एखाद ेकंगाल राजय.. त्याचे  दाररद्र्यिी 

मोजले जाते ते तुझ्याच  िसण्यािे! ते्िाची फंददफतुरी आप्रण  आजच्या जमान्वयातील लाचखोरी 

ि ेदखेील तुझ्याच माध्यमातूि िोत आलेय..  प्रि िोत राप्रिल. िा भूतकाळ ककर्ा इप्रतिास आप्रण  



र्तवमािकाळ पाहूि र्ाटते.. तू म्िण जे जगातील एकमेर् सत्य आिसे.. आप्रण  भप्रर्ष्मयातिी तसाच 

रािशील..  
 

सबस ेबडा रुपय्या म्िण ण ारा कर्ी सत्याच्या दकती जर्ळ आि ेिािी? र्ाचायला ि ेसाध.े. 

म्िण जे लाप्रलत्यपूण व िसलेिी पण  सत्य लप्रलत भार्ेतच सत्य असते असे थोडीच आि.े. सत्य 

िेिमी सत्यच असते िचे सत्य! तू िर्ा आिसेच सर्ाांिा.. तू आिसे तर सुखसोयी आिते..  तू 

दकमाि एका प्रडप्रग्नटीिे जगण्याची सोय करूि दतेोस.. तुझ्यामुळे सखुसोयी प्रमळर्ता येतात.. 

जास्तच असलास िातात तर चैि.. आप्रण  ऐशोआरामिी. तू िसल्यास कुत्रा िाल खाण ार िािी 

असली अर्स्था आण ूि सोडतोस. पण  तुझी गंमत अशी की फक्त तू आिसे म्िण ूि जयाच्याकड ेतू 

असशील तो सुखी असलेच अस ेिािी सांगता येत. तू ती ग्यारंटी िािी दऊे शकत.. बाकी कािी 

तुझ्यािे प्रर्कत घेता येईल पण  तुझा र्ापर करूि सखुी माण साचा सदरा प्रर्कत घेता येईलच 

असे िािी..!  

सर्ाांस प्रिय तू .. जास्त आलास िातात की डोक्यात िर्ा गेल्यासारख ेर्ागायला लारू् शकतोस.. 

िाती घबाड आल ेकी िीयत बदलू शकते.. तू िर्ास.. दकमाि गरजा भागर्ण्यासाठी.. पण  असा 

िी िको येऊस की माण सू म्िण ूि जीर्िच जगण े कठीण  िोऊि बसारे्.. ककर्ा तसे िोऊ िये 

असा प्रर्चार करण्याची शक्ती तरी तुझ्या बरोबरच येर्ो.. तू येशील जाशील.. पण  एखादा 

बरोबरचा माण ूस .. त्याला तुझ्यामुळे दखुार्ल ेजाऊ िये एर्ढीच इच्छा..  

कारण  तू िाती आलास की भल्याभल्यांची मती प्रबघडते.. भल्याभल्यांिा तुझ्या बळार्र स्र्गव 

दोि बोटे उरतो..  

स्र्तःस श्रेष्ठ समजतात दकत्येक तुझ्या बळार्र..  

अगदी दरे्ाच्या खालोखाल!  

तसे कािी िोऊ िये ि ेमित्त्र्ाचे..  

तुझ्या इतकेच!  

तू जगण्याचे साधि बिूि रिा..  

सर्ाांिा समाि िसलास तरी दकमाि िमाण ात प्रमळत रिा..  

ि ेजग सुखी-समाधािी आप्रण  समदृ्ध करण्यातला तुझा र्ाटा तू उचलत रिा.. आप्रण  काय प्रलहू?  

 

तुला ि ेपत्र प्रलहूि बरे र्ाटले..  

ि ेजर पोष्टात टाकार्े म्िटलेिा..  

तरी त्यार्रिी  तुझीच दप्रिण ा लागेल..स्टॅम्पच्या रूपात..  आि ेकी िािी गंमत..  

ते्िा पाठर्त िािी पोष्टािे.. तेर्ढीच बचत.. तुझीच!  
 

तर बरंय.. भटेत रिा बरे असाच!  

तुझाच..  



७ 

उल््या चष्मम्यास,  

 

तू डोळयांर्र चढलास कधी ते आठर्त िािी.. पण   कािामागूि येऊि प्रतखट झालास तू.. 

अथावत ि ेम्िण ण्यापुरते.. तू कािी आला िािीस कािामागूि.. खराखुरा चष्ममा..  म्िण जे 

चाळीशी .. चढतो चाळीशीत त्याच्या आधीच तू डोळयांर्र चढूि बसलास ि ेखरे..आप्रण  तो िी 

कसा.. की तो सलुटा चष्ममा कािीिी दाखर्ो, तू मात्र त्यातल्या प्रि त्या मागच्या गंमतीच 

दाखर्ण्यात मश्गुल असतोस.. 

 

मुळात तू आिसेच एखाद्या खोडकर लिाि मुलासारखा.  

म्िण जे आठर्ते मला ..  

इकड ेर्गावत बाई मारे प्रशकर्त असोत.. भूप्रमतीतील िमेय आप्रण  प्रसद्धता .. तू मागच्या बेंच र्र 

ती दोघे जण ू कोण ी मुलगा मुलगी आिते अशी प्रचत्रे काढण्यात दगं असतोस. ि ेतर त्या 

शाळेतल्या ददर्सांतले.. तर पुढे तर काय.. चेकाळलासच तू.. तू तुझा दबदबा अजूिच 

र्ाढर्लास.. सारे सलुटे उलटे करूि दाखर्ण्याची तुला असली िौस..कॉलेजात काय प्रि 

त्यािंतर काय तुझ्या िजरेतूि कािी सरळसोट प्रिसटेल तर शपथ.. प्रर्दरू्कािे खाली डोके र्र 

पाय करूि पिारे् तसा त ूसगळीकड ेपािात बसतोस. प्रमप्रश्कल िजरेिे.  

पण  त्यात एखाद्यास प्रर्दरू्कािमाण े िसर्ण्याचीच तुला िौस आि ेम्िण ार्े तर दकत्येकदा तू जया 

पध्दतीिे पाितोस ते मूळ गोष्टीहूि िी जास्त गंभीर र्ाटायला लार्तोस. तशी खोडच आि ेरे 

तुझी!  

तू उलटा आिसेच .. पण  म्िण ूि सरळ तुला कािी ददसत िािीच की तुला तसे बघायचेच िसते?  

 

तू चढलास डोळयांर्र प्रि अगदी गेलास िाताबािरे.. म्िण जे तुझ्यार्र कसलास कंट्रोल ठेर्ू दते 

िािीस तू तो घालण ाऱयाला. साध्या साध्या पेपरातल्या बातम्या.. पण  तू उल्या र्ाचायला 

लार्तोस. मग एखादा मतं्री कुठे उशीरा.. तसा मतं्रीर्गव कुठे र्ेळेर्र पोिोचला तर खरेतर 

यार्यास पाप्रिजे बातमी.. ( िी तुझीच प्रशकर्ण  बरे ) .. तर त्याच्यामागचे कारण  तू तुझ्या 

िजरेिे शोधूि काढतोस. अजूि उदािरण च द्यायचे तर.. कुठे एखाद ेसार्वजप्रिक काम झाल े

प्रबिबोभाट तर तुला चेर् चढतो.. म्िण जे बघ िा .. एकदा तू म्िण ाललेास.. शभंर कोटींहूि 

जास्त रकमेची अफरातफर झाली तरच त्याला घोटाळयाचा कॅप्रबिेट दजाव द्या! ककर्ा .. एखाद्या 



मंत्र्यासंत्र्याच्या बोलण्यातला अथव प्रि अिथव तू काढण्यात र्ाकबगार! अथावत तू कािी फक्त 

राजकारण्यांिाच असा पाितोस अस ेिािी.. ती जमात तुझ्या आर्डीची खास ि ेखरे .. कारण  

कथिी आप्रण  करण ी मध्य ेफरक ददसला की तुझी प्रतथे उडी ठरललेी..पण  सामाप्रजक .. प्रि 

व्यप्रक्तगतिी..  जीर्िातल्या प्रर्संगती तुझ्या िजरेतूि सुटत िािीत. तुला अशी सर्यच आि.े. 

सर्य कसली खोड म्िण ार्ी.. बातमी मागची बातमी पिायची तुझी खोड.. प्रजत्याचीच 

म्िण ायला पाप्रिजे.. कारण  इतके र्रे् प्रचकटूि राप्रिलायस..डोळयांर्र ..  तो कािी 

मेल्याप्रशर्ाय प्रिघायचा िािीस. मले्यार्रच काय .. िंतर िी प्रिघशील का? र्र जातािा खाली 

िाथ जाएगा म्िण तात.. पण  तो उल्टा चष्ममा घेऊि जाण ार का.. ककर्ा इकड ेसोडूि जारे् लागेल 

का.. कुण ास ठाऊक? की र्रती िेता येत असले तर परत प्रतकड ेिी िचे.. िारदमुिींसारखे कळ 

लार्ण ?े  

 

तसा तू जगभर िप्रसद्ध आिसे.. मोठमोठ्या वं्यगप्रचत्रकारांचा तू सिचर.. दकत्येक लखेकांिी प्रि 

कर्ींिी दखेील तुला डोळयार्र र्ागर्ले प्रि लेखण ीर्र प्रमरर्ले. लोकांिी त्या सर्ाांिा डोक्यार्र 

घेतले. कारण  ते िप्रतभार्ंत िोते. त्यांिा तुझ्यातूि पाितािा एक अलगच ददसायची िी दपु्रिया. 

कदाप्रचत जगाचे खरे स्र्रूप त्यांिा दाखर्ायचे तर असेल पण  खरीखुरी दपु्रिया कोण ी पाप्रिल 

का ददसली प्रर्द्रपू तर? मग ते प्रतला तुझ्या िजरेिे पािात प्रर्िोदाच्या र्ेष्टिात सादर करत 

असार्ेत. सर्ाांिा अंतमुवख करर्ण्याची तुझी ताकद ि ेखरेच! कदाप्रचत जग बदलूि टाकण्यासाठी 

ते तुझ्यातूि पािात असतील.. ि्ि.े. तसेच असण ार ते.. पण  खरे सांगतो..  

जग पूण वपणे  बदलर्ण्याची ताकद तुझ्यात िसेलिी पण  तुझा उद्देश मात्र तसा असतोच. उगाच 

कुण ाच्या उखाळया पाखाळया काढण्याचा तुझा स्र्भार् िािी..फक्त शालजोडी आपले आर्डते 

र्स्त्र असल्यासारखा तू र्ागतोस.  

असे असले तरी जग बदलूि टाकायची तुझी इच्छा समजते रे मला..  

पण  ते असे बदलले..?  

कोण ास ठाऊक..  

 

कदाप्रचत तूच खरा असशील.. बदल अकस्मात आप्रण  बािरेच फक्त झाला तर रटकत 

िािी..अगदी आत..  मूळ स्र्भार्ात झाला तर रटकूि राप्रिल.. असे तुझ ेतकव शास्त्र असार्े.. 

उल्या चष्मम्यातूि पाित कोण ासिी अंतमुवख करार्े िा तुझा असले अंतस्थ ितूे.. बदल कसा 

एखाद्या व्यक्तीत प्रझरपत  गेला पाप्रिजे प्रि मरुला पाप्रिजे.. 'जग बदल घालिू घार्' ि ेतुझे िी 

तत्र्ज्ञाि.. पण  घार् घालण्याच्यािी पध्दती असतात िा! कािी एक घार् दोि तुकड ेकरतात.. 



कािी तेच काम िळूिळू करतात.. तर तू 'सौ सुिार की' मध्ये प्रर्श्वास ठेर्तोस अस ेर्ाटते 

मला.  एक लोिार एखाद्या घार्ात सारे बदलले िी,  पण  एखाद्याची प्रर्चारशक्ती अशी 

एकाएकी िािी बदलत प्रतला िळूिळूच आकार द्यार्ा लागतो..  

प्रर्चार केला की र्ाटते लोिाराचा िातोडा सरळ प्रि दशृ्य पररण ाम घडर्तो.. प्रि तू अदशृ्य 

असा. दोघे जरूरी आिते या समाजस्र्ास्थयासाठी. पण  तुला िुसताच प्रर्िोद आप्रण  उपरोध 

समजूि तुझाच उपिास करतात दकत्येकजण !  अथावत तू या पप्रलकडचा आिसे. ककर्ा आधी 

म्िटल ेिा तसा प्रजत्याची खोड तू.. कािी केल्या डोळयांर्रूि उतरायचा िािीस.  

 

तशी तुझी रूपे दकतीक आिते..  

कधी प्रिखळ प्रर्िोद.. कधी उपरोप्रधक तर कधी मार्ममक.. कधी िुसत्याच टपल्या मारत पुढ ेतर 

कधी कोपरखळया मारण ारा.. कधी कोण ास समजण ारिी िािी अशा साळसूदपण े त ूयेतोस.. 

कोण ास र्ाटेल दकती भोळा रे तू .. पण  तुझ्यासारखा तूच एक ..  

तुझी असली िी रूपे मिमोहूि टाकतात. त्यातूि कधी तू प्रिखळ िसर्तोस. तू गालार्र िास्य 

फुलर्तोस िलकेच.. कधी खुदखुुद.ू.कधी बोचरा असतोस तर कधी काटेरी..  कधी अंतमुवख 

करर्तोस.. कधी स्र्तःच्याच मूखवपण ाची जाण ीर् करूि दतेोस. आप्रण  कधीतर तू आल्याचे 

जाण र्ू िये इतका subtle असतोस तू.  

 

पण  खरे सांगतो .. खरा चष्ममा दषृ्टी सधुारत असले पण  तू िजर दतेोस.. त्यामुळेच असण ार.. तू 

मला आर्डतोस फार.. तुझे कौतुक दकती करार्?े तू आिसे म्िण ूि ि ेजग दकती र्ेगळे र्ाटते 

िािीतर तेच ते अि तेच ते बघत कसे कंटाळर्ाण े झाले असते सारे. त्याच त्या िीरस प्रि 

कािीशा दषु्ट अशा दपु्रियेत तू चेिऱयार्र चार रेर्ा िास्याच्या फुलर्ूि जातोस.. कधी 

प्रिरर्ळीसारखा र्ाटतोस पण  दकत्येकदा मृगजळासारखा आिसे तू ि ेजाण र्ूििी िर्ािर्ासा 

र्ाटतोस. 

आलास तू तसाच रिा.. रािशीलच ि ेमाप्रिती आि ेकारण  म्िटल ेिा .. प्रजत्याची खोड.. आप्रण  

एकदा का तुझ्यातूि जग बघायची झाली िा सर्य की बाकी कािी ददसायचे िािी..  

 

खरे तर तुला उलटा म्िण ण े दकती योग्य याचीच शंका येते मला दकत्येकदा. तू भलेिी उलटा 

रािात असशील र्टर्ाघळासारखा.. पण  तुझी दषृ्टी मात्र जास्तच आरपार आि.े तुला जे ददसते 

ते इतरांिा सुल्या चष्मम्यािी ददसेल का..? िािीच ददसत. प्रर्संगती आप्रण  उपरोध िा तुझ्या 

अप्रस्तत्र्ाचा पाया आि.े. तू त्यामुळे अमर आिसे.. जोर्र प्रर्संगतीचा पूरेपरू स्टॉक पुरर्ण ारे 

आिते तोर्र तू आप्रण  तुझा उपरोध िी असण ारच. आप्रण  बोले तैसा ि चाले िी तर माण साची 



खाप्रसयत.. त्यामुळे तुला मोकळे राि प्रमळण ार प्रि तू तुझ्या खाली डोके र्र पाय या ब्रीदास 

जागत धुमाकूळ घालण ारच!  

अजूि काय प्रलहू? तू आिसेच.. असाच रािशील.. आप्रण  रिाच.. म्िण जे ि ेजग सुसह्य िोईल.. 

तुला िी ते ठाऊक आिचे! 

 

चल , आता माझ्या या प्रलप्रिण्यातल्याच  कािी प्रर्संगती शोधूि र्र तू कािी टपली 

मारण्याआधी ..  

बाय बाय..  

 

तुझाच  

  



८ 

प्रिय प्रिनोदास, 

 

िा! िा! िा!  िा!  

भेटलास आता .. बरे र्ाटल ेरे..  

काय आि ेिा .. र्य र्ाढले प्रि लोकांच्या अपेिा बदलल्या.. प्रि मी एक िोफेशिल.. त्यामुळे 

तुझ्यापासूि दरू आप्रण  गंभीरतेिेच रािायची अपिेा करतात सारे.. मग िसण े आता दमुीळ िोत 

चालललेे.. पण  आज या पत्राप्रिप्रमत्तािे आठर्ण  आली तुझी आप्रण  जीर् िलका िलका झाला.  

 

तू म्िण जे प्रजर्ाचा प्रर्सार्ा..  

पण  िािी..  

तुझ्याहूि ते लांब चेिरार्ाले गंभीर प्रि ओढूि ताणू ििी का िोईिा गांभीयावचा आर् आण ण ारे 

ढुढ्ढाचायव स्र्तःला मोठे समजतात. का तुझ्याहूि तो गंभीरपण ा मोठा? का तू सर्ाांिा असा 

िलका र्ाटार्ास? गिि प्रि गंभीर म्िण जेच कािी मोठे.. अगदी उदात्त .. असे का ्िार्े? मान्वय 

आि ेकी जीर्ि िी एक गंभीर गोष्ट आि.े. पण  तू कािी एक प्रथल्लर थोडीच आिसे? का 

तुझ्याकड ेअशा िजरेिे कुण ी पिारे्?  

 

अगदी लिािपण ी तुला दात काढण े म्िण ूि प्रिण र्ायचे.. मोठेपण ी तू ददसलास की तुझाच 

उल्लखे उपरोधािे करण ारे लोक खूप आिते. करोत बापड!े तुझी ककमत कािी प्रथल्लर पण ात िी 

करू धजतात ते्िािी आश्चयव र्ाटत रािते. मला तरी तू तापलेल्या उन्विात थंडगार पाण्याच्या 

प्रशडकाव्या सारखा र्ाटतोस. म्िण जे काय िा की आजूबाजूला रखरखते ऊि असते ते कािी 

बदलता येत िािी आपल्याला पण  कमीत कमी त्या झळांपासूि स्र्तःला सांभाळता तरी येते 

त्या पाण्यामुळे. तसा तू.. शुष्मक, मतलबी आप्रण  कािीशा प्रिदवयी दपु्रियेत प्रजण े सह्य खरेतर 

सुसह्य करायला तुझीच लागते मदत. अथावत इतक्या गंभीरतेिे तुझ्याकड ेि पािता चार 

िण ांचा प्रर्रंगुळा म्िण ूि तुझ्याकड ेपािण ारेिी दकत्येक आिते. कुण ी कसिेी पाहू दते..  

पण  मी तुझ्याकड ेएक तत्र्ज्ञाि म्िण ूि पाितो..  

तत्र्ज्ञाि..!  



कोण ास.. कोण ास कशाला.. बहुतेक ढुढ्ढाचायाांस तुझा प्रि गिि गंभीर तत्र्ज्ञािाचा संबंध जोडण े 

िचे प्रर्िोदी र्ाटेल.. र्ाटू दते. 

पण  माझ्यासारख्याला प्रि तुला दखेील..  त्याचे काय िोय? आला िण  प्रि आला ददर्स ..स्र्तः 

आप्रण  इतरांिा आिंद दणे े अशा प्रलप्रमटेड दफलॉसॉफीचे आपण  अिुयायी. याला दफलॉसॉफी 

म्िण ता येत असले तर! कोण ाकोण ाला िसण्याचे िण  पुरर्त रािण  ेिा तझुा स्र्भार्. तो 

आर्डतो मला. त्यामुळे तुझा प्रर्सर ि ्िार्ा ि ेमित्र्ाचे.  

 

म्िण जे बघ िा ..  

माण ूस संकटांकड ेकसा कडू काढा प्यायल्यार्र तोंड िोते तसा पाितो. तेच त्यािे स्र्तःला 

टपल्या मारत पाप्रिल ेतर? अरे ती पररप्रस्थती कदाप्रचत िािी बदलण ार.. पण  प्रतच्याशी 

झुंजायचे बळ तर तू दशेील िा! आप्रण  कोण ास ठाऊक.. खरे तर तुझ्या मदतीिे ती बदलता िी 

येऊ शकते. शेर्टी काय.. कोण  कुठल्या चष्मम्यातूि पाितो ककर्ा खरेतर .. पाहू शकतो .. ते 

मित्त्र्ाचे! पण  उल्या चष्मम्यातूि पािण्यासाठी पण  तो तसला चष्ममा डोळयांर्र चढर्ता आला 

पाप्रिजे.. आप्रण  तशी इच्छािी पाप्रिजे..िािी का?  

 

तू आिसे म्िण ूि जीर्ि सुखकर आि.े  

तू आिसे म्िण ूि ताण तण ार्ांिा आपले अक्राळप्रर्क्राळ िातपाय पसरता यते िािीत. पण  

तुझ्यामुळे सत्यापासूि दरू पळता येते असे िािी म्िण र्त .. त्या सत्य पररप्रस्थतीस तोंड दणे्याची 

लिमत तू दतेोस अस ेम्िण ता येईल. तू चेिऱयार्र िास्य खुलर्ण्याचा र्सा घेतलास ते खरे .. तू 

गंभीरतेशी र्ार्ड ेअसल्यासारखा र्ागतोस ि ेिी खरे.. पण  खरे सांगू.. तू एक गंभीरतेिे 

घेण्याचीच गोष्ट आिसे. आप्रण  जयास ि ेकळले तो तरूि जाईल या कष्टिद आप्रण  र्ारंर्ार 

झोडपूि प्रिराशेत ढकलण ाऱया प्रिमवम दपु्रियेत.. जयास ि ेप्रर्िोदाचे प्रतसरे िेत्र िसले त्यास 

त्यामुळे यातिा कठीण  िोण ारच या जगात.  

 

तुझा संबंध िसण्याशी..  

कधी िुसतेच प्रस्मत..  

कधी खळखळूि तर कधी गडगडाटी िास्य..  

एक पाप्रिलसे का तू .. बाकी भार्भार्िा असतील िी िाण्यांिा.. ककर्ा सगळया 

सजीर्ांिा..  पण  कोण ाला िसतािा पाप्रिल ेिािी कोण ी.. अगदी पाळीर् आप्रण  लाडके 

माण साळललेे घरचे कुत्र ेम्िण ा की मांजर.. खुशीत आले प्रि िसायला लागले असे कधी झालेय 

का?  म्िण जे तू .. आप्रण  िास्य .. माण साचे व्यर्च्छेदक लिण  मािारे् काय? ककर्ा दरे्ािे 



ददलेली मािर्ाला दणे गी? आप्रण  तुझ्यामुळे ती प्रमळाली आपल्याला.. आप्रण  त्या िसण्याचे िी 

दकत्येक िकार केल ेगेलेत.. अगदी लिाि बालकाच्या प्रिमवळ िास्यापासूि खलिायकाच्या छद्मी 

िास्यापयांत. ि ेआसुरी  िास्य तुझ्यामुळे िािी ि ेखरे पण  बहुतांश िास्यरसात तुझा सिभाग 

असतो ि ेखरे..  

 

तसे तुझ्या र्ाटेर्रचे प्रशलेदार खूप आिते. अगदी आपल्या मिाराष्ट्रातील.. दशेातील आप्रण  

अख्ख्या जगातीलिी. कोण ी लखेण ीिे तुला घडर्ते कोण ी िा्य- प्रचत्रपटातूि. कोण ी प्रचत्र र्ा 

वं्यगप्रचत्रातूि. लोकांिा खळखळूि िसर्ण  ेिाच धमव असल्यासारख ेकोण ी र्ागते. लोक त्यांिा 

माितात.. ते प्रर्दरू्क म्िण ूि. कोण ी त्यांिा उच्च कोटीचे साप्रिप्रत्यक र्ा कलाकार म्िण तािा 

ददसत िािीत.. अगदी प्रियम प्रसद्ध करण ारे अपर्ाद र्गळता. आप्रण  त्या प्रर्िोदकमी आप्रण  

प्रर्िोदधमीयांस त्यांचे पाि साप्रिप्रत्यकांच्या पंक्तीत आडरे् मांडल ेजाते असे र्ाटार्.े. याहूि 

ददुरै् ते कुठल?े 

 

तुझे दकत्येक िकार आिते म्िण तात.अस ूदेत.. अगदी लिाि बालकाच्या प्रिमवळ िास्यापासूि 

खलिायकाच्या छद्मी िास्यापयांत. ि ेआसुरी  िास्य तुझ्यामुळे िािी ि ेखरे पण  बहुतांश 

िास्यरसात तुझा सिभाग असतो ि ेखरे..  

एखाद्या प्रर्र्याची प्रचरफाड करण ारे तज्ञ असतात ते तुझेिी गंभीरतेिे प्रर्श्लेर्ण  करतील. 

करोत.. त्यांचे कामच ते. पण  प्रिखळ आिंद दणे ारा प्रि िसर्ूि सोडण ारा असा तू खरा. बाकी 

उपरोध प्रि उपिास िी तझुी चुलत भारं्ड ेम्िण ार्ीत. येता जाता प्रचमटे काढायला आर्डते 

त्यांिा. त्यांची खोडच असली. दकतीिी मामला प्रबकट असो त्यांिा त्यातिी गंमत ददसते! िी 

तुझी भारं्ड ेखाली डोके र्र पाय करूि चालतात.. सदरै्! एखाद्या गंभीर बाबीला शकव रेत 

घोळण्याचे काम ते करतात. उगाच रडतोंडपेण ा कशाला.. त्यापेिा द्या एक शालजोडीत! 

त्यातिी एक आिंद असतो. प्रचमटे काढतात तेिी रेशमी. सदरै् उल्या चष्मम्यातूि पािण ारे ते 

मात्र उगाच कुण ाला खुपले अस ेर्ागत िािीत!  

 

पण  खरे सांगू िा .. तर कोण ाला दखुारू्ि एखाद्यास िसर्ण ारा असा िी तुझा िकार असतो 

म्िण तात. मला तर त्यांच्याशी तुझा दरुान्वर्यािेिी िािी र्ाटत संबंध. जयाचे काम िसर्ण्याचे 

तोच एखाद्यास .. मग तो त्याचा िार्डता माण ूस का असेिा.. दखुारू् शकतो? िी तर 

प्रर्िोदधमावशी ितारण ा झाली िािी का? 

 



मी प्रर्िोदधमव म्िण ालो.. तत्र्ज्ञाि म्िण ालो.. िक्कीच ते गिि गंभीर लोक  रागार्तील.. पण  का 

िािी तुला धमव म्िण ?ू का िसारे् तुझे तत्र्ज्ञाि? आप्रण  िािीतरी आजकाल खरा धमव पाळण ारे 

कमीच  ददसतात िािी.. मग िा प्रर्िोद धमव तरी पाळला जाईल अशी अपिेा का प्रि कशी 

ठेर्ार्ी? असो. बोचरा काटेरी आप्रण  कोण ास प्रर्द्ध करूि सोडण ारा तू .. तू असार्ास अस ेतरी 

म्िण ार्े कस?े फार फार तर यास भसेळीचा प्रर्िोद म्िण ता येईल.. खूपदा असा प्रर्िोद 

राजकारण ी करतािा ददसतात.. प्रजथे कोण ास प्रिखळ आप्रण  प्रिमवळ पण े िसर्ण े िाच प्रर्िोदाचा 

ितूे पायदळी तुडर्तात ि ेराजकारण ी.. इतरिी अिेक गोष्टींिमाण े..तेिी आपला िूद्र मतलब 

साधण्यासाठी..  प्रतथे असल्या िुसत्याच िसर्ण ाऱया शब्दांिा प्रर्िोद तरी का प्रि कसे म्िण ारे्? 

असो.. अशा आपमतलबी ककर्ा कमरेखाली साळसूदपण े र्ार करण ाऱयांकडचे एक प्रर्िोद म्िण ूि 

दलुवि करारे् ि ेउत्तम.. िो की िािी.  

तर मुद्दा एर्ढाच की तू तुझ्या प्रिखळ स्र्रूपातच आर्डतोस.  

 

आजर्र गिि गंभीर प्रर्चारांतूि ि ेजग घडलेय म्िण तात िा.. एकेक तत्र्ज्ञाि प्रि िािाप्रर्ध 

प्रथयरीज बिल्यात या जगाच्या.. अगदी मािर्ाच्याच िािी तर या सृष्टीच्या अप्रस्तत्र्ाच्या. 

त्यात तू कुठेच ददसत िािीस. सािप्रजकच आि.े या गिि जगात तुझे काय काम? चेिऱयार्रील 

रेर्ािी ि िलर्ता ( खरेतर माशी िी ि उडर्ता म्िण ायला िर्!े ) जगाच्या उद्धाराची लचता 

र्ागण ारे ि ेसारे.. त्यात तू कुठूि असण ार? पण  त ूत्यांच्यात िािीस म्िण ूि कािी प्रबघडत 

िािी..  

खरे तर जगण े .. त्याची कला म्िण ा की शास्त्र म्िण ा.. ि समजता िी जगायला प्रशकर् ूशकतोस 

तू.. कािीच िािी तर कमीत कमी या प्रिषु्ठर जीर्िाचे फटकारे सिि करायला ताकद दतेोस तू.. 

थोडक्यात काय तर तू दकत्येकांच्या जगण्यात र्ंगण ाचे काम करतोस.. र्गंण च.. खरंय ते.  

 

कधी र्ाटते तूच िािीसा झालास तर काय िोईल? अिुददि अिुतापे जगरिाटीत तापलेल्यांिा 

आधार द्यायला तू िसशील तर? पण  िािी.. माण सू आि.े. त्याचे िसण  ेआि.े. तोर्र तू 

रािशीलच.. जोर्र माण सू 'बोले तैसा ि चाल'े चा पाईक आि ेतोर्र तू रािशीलच.. कारण  

प्रर्संगती िा तुझा पाया.. आप्रण  त्या पुरर्ण ारे जोर्र जोरात आिते.. तोर्र तू िी रािशील.. 

मला काय र्ाटते िा.. की येतािा रडत आलेल्याला जातािा तरी िसत जाता यार्े..असला 

कािी तुझा ियत् असायला िर्ा का?  अगदी असेच िािी.. पण  त्याचे  पृथर्ीतलार्रचे र्ास्तव्य 

दकमाि सुखद प्रि सह्य करण्याचा तुझा उद्देश असायला िर्ा.. आप्रण  आि.े तू आपल ेकाम इमािे 

इतबारे पार पाडतोसच. फक्त आम्िा प्रजर्चरांिा तुझी ककमत समजूि घेता आली पाप्रिजे..  



 

अप्रधक काय प्रलहू.. जयाचे तुला प्रि मलािी र्ार्ड.े. त्याच गंभीरतेिे प्रलिायला बसलो.. तुलाच 

प्रलप्रितािा अगदी गांभीयाविे प्रलिारे्.. आि ेकी िािी प्रर्रोधाभास? आप्रण  असलाच प्रर्रोधाभास 

िा तुझा पाया आि!े  

ते्िा तू ि ेधीर गंभीर पत्र र्ाच.. आप्रण  एक डोळा प्रमचकार्त िास पाहू!  

 

तुझाच..  

  



९ 

प्रधिचॅक गंगूस,  

 

तुला प्रलितोय ते पयलेच पत्र. तुलाच काय.. कुिालाबी पत्र प्रलिलले ेपयल ेपत्र. पत्रच िाय तर 

कायपि प्रलितोय िा ते पि लय ददर्सािी. आपल्या आयटेमला प्रलिलले्या पत्राला मोठे लोक 

लर्लटेर बोलतात म्ििे. प्रलितोय खरा पि आमची प्रिम्मत िाय तुला द्यायची ि ेपत्र. झाली 

प्रिम्मत आि ददले तुला तर ि ेर्ाक्य गाळूि र्ाच.  

 

तसा आपण  लोक आप्रि आमचा पंटर लोक.. क््यार्र अि िाक्यार्र प्रश्या मारतात म्ििूि 

सर्ाविा म्िायती. उगाच त्यात मी पि बदिाम. पि खरे सांगतो आयच्याि.. जािारी कुण तीबी 

पोरगी डोले र्र करूि पाित िाय.  तशी तू बी गंगू.. तू पि पािात िसिार.. पाह्यलेस तर 

कळेल.. त्या प्रश्या मारण ाऱयात मी िसतो. तो ददघ्या, राघू आि मंक्या.. त्यांची आदतच बुरी. 

साला पोरीबाळींकड ेअसल्या िजरेिे पाितात. मी त्यातला िाय. कदी तू माि र्र करूि 

पाशील तर तुला कळेल मी दकती जंटलमि मािूस िाये. तो कुण ता प्रसिमेा िोता िा.. 

आमीरखािाचा रंगीला.. त्यात तो मर्ाली टपोरी अस्तो.. त्याला ती उमी काय पि कारण  

िस्तािा पटते. खरे सांग तू पि पाह्यला असिार.. तर आपि तर त्यापेिा िाप पि मर्ाली िाय. 

तो प्रतकड ेब्लॅक करायचा प्रतकटे .. आपि कदी असल्या धंद्याच्या र्ाटेला पि गेला िाय अजूि. 

आईच्याि सांगतो. 

 

तर माझे गंगू.. तुझ ेखरे िार् खरेच िाय ठाऊक.. पि तुला काल पाह्यला िा त ते गािा 

आटर्ला.. गंगू तारूण .. जार् द.े तुला काय बोलतात ती.. गलतफैमी ्िायची. तर मी तुझा िार् 

माझ्यापुरता गंगू ठेर्लाय.. त्यासाठी रागार् िको.  

तसा असल ेलटेर प्रलिन्वयाचा एक्सप्रपरंस आपल्याला िाय आि.े लर्च काय साद ेलेटर पि 

आपि प्रलित िाय. काय प्रलिला असता तर ि्र्ीत शाळा सोडली अस्ती काय? ते आमचा 

दांडकेर गुजी.. चांग्ला मािूस िोता..ते बोलायचे.. सख्या कायपि खरडलास तर काय तरी माकव  

दइेल. पि आपि आईचा ऐकायचा. आई म्िण ायची, मास्तरांक तरास िािी दउेचो िां सख्या.. 

तर आपि पेपर कोरा करकरीत द्यायचा.. उगाच गुजींिा तपासायचा तरास िाय द्यायचा मी. 

उसूल चा पक्का आपि..शरे्टपरेि आईचा आयकला. ते जार् द.े.पत्र प्रलिायचा अिभर् िसल्यािे 

थोडा इकडपे्रतकड ेभरकटिार. तसा रात्र ि ददर्स बसूि प्रलितो पि चूक झाली तर िासू िकोस 



िां.. आप्रि आमची भाशा पि.. खूप मिेन्वतीिे प्रलितो तर प्रतला पि िास ूिको. त्या 

मागच्या..काय बोलतात त्या बार्न्विा बघ म्िजें झाले.  

 

तर माझे प्रधिचॅक गंगू, काल तुला पाह्यले िा..ते रापप्रचक िस्तािा.. तुला सांगतो.. साला 

कप्रलजा खलास झाला. कालीज म्िजें ते मुगीर्ाला िाय.. ददल बोलतात ते. कुिी आमाला 

मर्ाली बोलतात तर आमाला काय कालीज िस्ते? सगली मािस ंएकसारखी असे बापूजी 

बोलल ेिोते िा. बापूजी म्िजें तेच ते िोटेर्रले. आपि बाकी काय िाय पि त्यािला माितो.. 

सगल्या िोटार्र िसत बसायचा काय खायचा काम िाय.. तर कालीज आपिला पि िाय ि े

खरा. प्रि ते काल तुला पाहूि िल्ला ि ेपि खरा! ते काय बोलतात.. सोला आिा सच तसा!  

 

तर मला पयल्या ददसन्वयालाच तू आर्डली. तुझे ते िासिे.. मोठे मोठे डोले प्रि लाम केस.. पाहूि 

रातभर झोपला िाय आपि. ते कुठचा जुिा प्रपच्चर िाय िा.. िमेा र्ाला.. रीमगरल.. तशी तू. 

आप्रि त्यात कायतरी ते इगं्रजी बोलतात िा तसे .. लर् याट फस्स साईड.. म्िजें काय िा.. 

पप्रिला झूट लर् िोता तसे. तर असा झालाय खरा. काल पास्न ंमाझा मि रठकािार्र िाय ते 

त्याचमुले. आज िाक्यार्र पि िाय गलेा. आमचे ते पंटर मारत बसल ेबोंबा..  म्िजें आज ते 

परतापभाऊ.. तेच आमदार.. िायेत िा त्यांचा िफ्ता गोला करायची तारीख. पि माझा कामात 

ददलच िाय लागत. लर् झाला की सगळा छाि छाि ददस्ता.. ते अप्रिल कपूरचा फाडू डायलॉक 

िाय िा.. ये प्यार भी दकतिा प्यारा ि.ै. तसा . मला पि ती राडबेाजीर्ाली भाशा िाय 

आर्डली आज. आप्रि िफ्ता घ्यायचा तर राडबेाजी लागतेच िा. ती कशी करिार आज? म्ििूि 

गेलाच िाय िाक्यार्र. तू आली िा लाईफ मद ेतर एकदम जंटलमि मािूस बिूि राििार 

आपि. आईच्याि..  

 

काल पास्नं मी तुझाच प्रर्चार करतो. ददर्सा डोल ेउगड ेअस्तािा पि तूच प्रि बंद डोल्यामागे 

पि तूच! काय काय स्र्प्न ेपायली मी.. ते गाण ा बोलतात िा शारूखच्या प्रसिेमात.. तुमिे ि 

जािे क्या ख्र्ाब ददखाए.. तसा!  आपि घर बसर्.ू. माझी माय पि आता थकत चाल्ली. प्रतला 

माझ्या प्रजर्ाचा दकती घोर. तू आली की ती एकदम खूश िोईल. तुझ्यामुल ेमी लायिीर्र यीि.. 

म्िजें सरल सांगायचा तर. तुझ्यार्र मारललेी लाईि मुल ेमी लाईि र्र यीि असे प्रतला र्ाटेल. 

खरे सांगतो.. तसा आपि चांग्ला मािूस िाये. त्या टपोरी गॅंग बरोबर आपला तसा काय 

बोलतात तो.. ददल का ररश्ता िाय. तू िा बोल्लीस की पुढचा सगला प्लालिग करू. लाईफ कसा 

सेट करूि टाकू. तो आमीरखाि बोलतो तसा.. सेटल िोिे को मांगता!  

 



आता परेि तुला माझी सगली स्टोरी प्रलिली. ददलकी बात प्रलिली. तू प्रधिचॅक तर आिचे.. 

काल साला गॅंग मधला कुिी तुला पाह्यले तर आपला झगडा झाला. आपल्यार्ाली कड ेकुिी 

पंटर डोला र्ाकडा करूि पाहु िाय शकते. तर सगला असा झालाय एक ददर्समद.े ऐकते िा?  

 

शेर्टला एकच प्रलितो.. आपि साला असला. दकती सोंग आिला तरपण  टपोरीपिा लपत िाय. 

तू आर्डली मला. ददस्ते चांग्ल्या घरची. आपि डोरे डालतो म्िजें आपल्याला आर्डली म्ििूि. 

इतके प्रलिले ते शाळेतल्या िऊ र्रशात प्रलिल ेिसेल. तर आपल्याला आपली जागा ठाऊक 

िाय.  

आर्डली म्ििूि प्रलितो. िंतर फाडूि फेकूि दिेार ि ेपत्र. तुला तुझ्यासारखा कुिी भेटेल. प्रि तू 

सुखी ऱिाशील. माझी दरु्ा िाय. आपला काय.. साला िा जल्म र्ाया घालर्ला. आता र्ले पि 

गेली प्रिघूि जंटलमिपिा करायची. पुडच्या जल्मात सुधरतो आप्रि भेटू. रागार् िकोस िा.ं. 

पंटर असला तरी ददलका सच्चाय आपि.  

 

तुझा असायला पाह्यजे ..  

पि िसललेा,  

 

सख्या िरी  

  



१० 

सत्ता सुंदरीस पत्र..  

 

माझ्या िाण प्रिय आप्रण  हृदयतुकड्या सत्तासुंदरीस,  

 

काय ददर्स आले माझ्यार्र..  

प्रजची जोडी माझ्याशी र्र्ाविुर्र्ां जमलेली त्या स्र्प्नातील सत्तासुंदरीचा प्रर्योग..  

प्रिये काय सांगू..तू गेलीस साथ सोडूि आप्रण  झुरतोय तुझ्यासाठी.  

िाण प्रिये.. कधी यशेील परतूि?   

 

आठर्तात ते ददर्स..  

तुझ्या संगतीिे काढलेल.े. 

मी िोतो.. तू िोतीस.. ते टेबल.. मित्र्ाची ती खचुी.. झेंड.े. रबरी प्रशके्क.. सगळे सगळे िोते.. 

आतािी सारे कािी आि.े. बस तू िािीस .. ते गाण े आि ेिा.. ये जीिा भी कोई जीिा ि ैलल्ल.ू. 

तसे .. तुझ्यार्ाचूि िी खचुी पण  काय खुची आि ेसांग.. तूच िािीस तर या साऱयांिा काय अथव 

सांग..सर्व कािी तूच आिसे ग.. तुझ्याप्रशर्ाय मी म्िण जे दात िसलेला र्ाघ .. िािीतर लशग 

िसललेा गेंडा! गेंडा आप्रण  आम्िी राजकारण ी यांच्यात तुलिा करायला आर्डते लोकांिा.. 

म्िण ूि ि ेउदािरण  आप्रण  काय!   

 

मला आठर्तात ते ददर्स..  

खूप र्रे् िोऊि गेली.. तू ि्ितीस ते्िा. तुला दरुूि पिायचो.. तुला िसले त्याची कल्पिा.. 

पण  तुझी स्र्प्ने पिायचो.. दकत्येकदा तर उघड्या डोळयांिी!  

तुझ्या सुंदरतेिे माझे मि मोहूि टाकायचीस तू. सुदंरतेचेच िािी तर तुझ्या िमतेचेिी प्रर्भ्रम 

माझ्या मिात रंूजी घालत अजूिच ओढ प्रिमावण  करायचे तुझी. दकती ताकद आि ेगं तुझ्यात.. 

तुझ्या त्या मोिक अदा.. आप्रण  काय काय.. खरे सांगू दकती झुरलोय मी तुझ्यासाठी! ते्िा 

र्ाटायचे.. ते कुठल्याशा प्रसिेमात आि ेिा.. तस.े. तुम िोती तो यू ंिोता.. तुम िोती तो ये 

किती.. तू असतीस तर मी काय काय केल ेअसते.. तू असशील तर काय बिार िोईल ..  

 



तसा मी प्रजद्दी आि ेगं.. पार्वतीिे लजकार्े प्रशर्ास तसे मी तप केल ेसमज  तुझ्यासाठी! तशी तू 

झालीस िसि.. 

 

तुझा तो सिर्ास .. धुंद करण ारा.. तू भेटलीस आप्रण  दपु्रिया बदलली. मी बदललो.. एका अथाविे 

तू माझ्यातली प्रजगर जागर्लीस.. माझ्यातल्या 'मी' ला मीच तोर्र ओळखत ि्ितो तो 

ओळखायला लागलो. तू आलीस प्रि माझी मलाच ओळख िव्यािे झाली. असे म्िण तात िा, 

जगाच्या कल्याण ा संतांच्या प्रर्भूती .. तसा जिकल्याण ासाठी माझा अर्तार.. ि ेतूच जाण र्ूि 

ददलेस सखे मला.. माझ्यातील सुप्त ताकद तू िसतीस तर कळली असती का गं सखये? तुला 

सखय ेम्िण  ूिा? म्िण जे तू िोतीस तशी आधी.. प्रिय सखी.. प्रजर्ाभार्ाची मैत्रीण .. माझ्या 

मिातली सिचर.. सिचाररण ी. सिचाररण ी..? कसे म्िण ू मी तुला तसे ? दकती द:ुख ददलसे तू 

मला.. आता त ूदसुऱया कुण ाशी घरोबा रचलास.. काय कमी िोते गं माझ्यात? मी तुझ्यासाठी 

काय काय िािी केल?े इतकी र्रे् तू रागार्ली िािीस.. आप्रण  आता त्या कुण ा उपटसुंभाच्या 

गोड गोड आप्रण  आश्वासक बोलास भुललीस. कशी काय फसलीस? कसा गं प्रर्श्वास बसला तुझा 

त्याच्यार्र? 

 

तशी तू चंचल आिसे म्िण तात सगळे. मलािी ते माप्रिती िोते. पण  मला र्ाटायचे मी तुझा 

लाडका िोतो. कारण  तुझी कृपादषृ्टी िोती. माझ्यार्र तर दकत्येक र्रे्.. तुझी कृपा िोती ि ेखरे 

पण  त्याला कारण  माझ ेकतृवत्र्िी तसे िोते. तुझ्यासाठी सारेच करतात मिेित. तुला र्श 

करण्यासाठी सारेच शथव करतात ियत्ांची.. त्या साऱयांच्या गोड गोड आश्वासिांिा भुललीस 

का गं? माझी तक्रार पण  त्यांच्याबद्दल िािी. तुझ्याबद्दल आि.े बघ. साध ेएक कॉलेज असते.. 

त्यात एखादी कॉलेजसुंदरी असते .. कॉलेजक्वीि.. तर त्या सुंदरी मागे सगळे असतातच िा? 

तसेच आि ेि.े तू तर सुंदरींतलीिी सुंदरी.. तुझ्यामागे सारेच असण ार! पण  तू मी असतािा 

त्यांिा भुललीस कशी? काय झाले ते तुझे तुला माप्रित पण  मला तरी तुझ्यार्ाचूि जगण्याची 

कल्पिा िािी करर्त. आप्रण  सिर्त िी. तू अचािक सोडूि जार्ीस? 

 

तू िोतीस तर लाल ददर्ा िोता.. ते हुजरे.. ती आजूबाजूला प्रर्खुरलेली भतेु..भुते म्िटल ेम्िण ूि 

घाबरूि जाऊ िकोस िां. अगं आमची प्रशते असतील तर आमच्याभोर्ती जमतील ती कोण ? 

भुतेच िा? तर ती भुते .. आप्रण  र्ेळी अर्ेळी चालण ारी खलबते.. डार् प्रि िप्रतडार्.. येताजाता 



ददल्लीच्या प्रि प्रतथूि प्रिघूि गल्लीच्या केलले्या फेऱया.. फेऱया म्िण जे उड्डाणे .. दकती मोिमयी 

प्रि धुंदी आण ण ारे ददर्स िा ते? प्रर्सरलीस का त्या िर्ीि ददलखेचक घरोब्यािंतर?  अशी 

प्रिदवयी प्रि प्रिषु्ठर िको िा िोऊस.. आठर् आम्िी दकती लोकाप्रभमखु िोतो. जिसेर्ा.. 

जिकल्याण .. लोकप्रित.. लोकउद्धार.. आमची ती ब्रीदर्ाक्ये आठर्.. 'एकच हुकंार.. 

जिउद्धार..' 'दत्ता सरिौबत.. सर्ाांसोबत' .. 'एकच सोबत.. सरिौबत सरिौबत.. !' र्ा! अजूि 

आठर्ले की रोमांच उभे रािातात अंगार्र!  

 

एक सांगायचे परत तुला गं.. तुझ्यामुळे मी िोतो, तशी माझ्यामुळे तू िोतीस ते्िा. या 

सरिौबतार्र तू िी िौबत आण लीस. पण  सांगूि ठेर्तो.. पस्तार्शील त्या काळतोंड्याकड े

पािात. मान्वय आि ेकी, तू मान्वय िािीस करण ार.. मला ठाऊक आि.े. तुझा तो काय 

म्िण तात...इगो .. मोठाच आि े.. पण  तू पण  माझी र्ाट पािात असण ार.. चंचलतेिे तू गेलीस 

खरी.. पण  मी रागार्लो िािी बरे तुझ्यार्र.. िर्ापालट म्िण ूि चारददर्स गेल्यासारखी जा.. 

आप्रण  प्रिमूट परत ये बरे..  
 

अजूि काय प्रलहू? तू तर प्रलप्रिण ार िािीस.. तुझे एकच ब्रीद.. बोलण  ेबंद.. फक्त राबण े.. उगाच 

िािी सत्ता राबर्ण े म्िण तात.. एकूण  तुला कळल ेिा मला काय म्िण ायचे ते.  
 

तुझ्यासाठी मी झुरतोय.. तू िर्ीस म्िण ूि तळमळतो.. जलप्रबि मछली सारखा.. 
 

ते्िा तू ये.. प्रिघूि य.े. त्या काळंुद्र्यास सोडूि परत ये.. मी बघतोय र्ाट तुझी.. 
 

ऐकतेस िा? येतेस िा? मी व्रत घेतल्यासारखा.. सत्ताव्रती.. सांगूि ठेर्तो.. यापुढ ेअसा 

बािरेख्यालीपण ा िकोस गं करू..  
 

तुझ्याच  र्ाटेकड ेडोळे लारू्ि बसललेा, 

 

िा. दत्त ूसरिौबत 

माजी मंत्री  

कामगार, सिकार..  

कल्याण , उद्धार आप्रण  उपकार मतं्री  

  



११ 

छंदीफंदींस,  

 

कालच पाप्रिले तुम्िांला.. पाप्रिल ेम्िण जे ददसलात प्रतथे िाक्यार्रच्या क््यार्र..  

िािी म्िण जे तुमचा तो छंद..  

फंद म्िण  ूका .. की छंदच ठीक?  

काय आि ेिा काल िाक्यार्र पाप्रिल ेते्िा तोंडात पािाचा तोबरा िोता. मला र्ाटते त्यामुळेच 

असेल बाजूिे गेल ेतरी प्रश््या फंुकल्या गेल्या िािीत. तसे तुम्िी सधुारायचे िािीत ि ेकळते 

मला.. तोंडातले पाि र्ाया जाऊ िये म्िण ूि  स्र्तःच्या मिाला.. खरेतर त्यामुळेच तोंडाला 

घातला असण ार लगाम ि ेिी कळते मला!  

 

आजर्र क््यार्रच्या पोरांपुढूि जातािा माि खाली घालूि जायची सर्य पोरींची.. 

त्यामुळे र्ाटेल तुमची लिमत चांगलीच आि ेम्िण िू. पण  आज सांगायलाच िर्े मी. एक्या 

दकु्या पोरीला गाठूि छेडण ारे तुम्िी भाईबंद.. सारा धरबंद सोडूि! पण  कािी असो..  

पाहूि फार अप्रभमाि र्ाटतो..  

का, दकती प्रि कसा ते कशी सांगू?  

 

क््याक््यार्र बसलले्या त्या फौजा.. र्ािराचं्या म्िण  ूतर त्यांच्या प्रिष्मपापपण ाची उगाच 

िोईल बदिामी. आप्रण  खऱयाखुऱया सैप्रिकांच्या फौजा म्िण ू तर.. अथावत एर्ढा अपमाि कधी 

कुण ी कुण ाचा केला िसले! समजूि घ्या बरं बाबांिो .. अपमाि तुमचा ि्ि.े. तर त्या जािबाज 

सैप्रिकांचा आि ेबरे! िािीतर उगाच गैरसमज!  

 

तर अप्रभमाि र्ाटतो तो अशा माझ्या दशेबांधर्ांचा..  

अिािा! काय ते ददव्य रूप.. काय त ेतेज! कुण ी सख्या िरी आि.े. कुण ी अजूि कुण ी.. म्िण जे 

छो्या सलुताि.. लंब ूपलैर्ाि.. तोतरु कमलाि.. िी िार्े िािीत.. एक एक संस्था आिते स्र्तः 

उगाच कािी जण ांिा तुम्िाला गंुड ककर्ा मर्ाली.. िािीतर उगाच दादा म्िण ायची सर्य असते 

पण  प्रिष्मकाम कमवयोग्यासारख ेतुम्िी मिाला िािी लारू्ि घेत कािी.. आपल्या ध्येयपथार्र 

उमदपेण ािे र्ाटचाल करीतच रािता.  



 

काय काय िािी करत तुम्िी?  

क््यार्र बसूि शीळ सगंीताची आराधिा. ददर्स िािी रात्र िािी.. र्ेळेचे बंधि िािी.. 

झोकूि दऊेि केललेी ती टगेप्रगरी.. जाण ाऱया येण ाऱयास छेडण े या ध्येयपूतीसाठी अपार 

मेिित..या मिेितीचे चीज ्िार्े म्िण ूि सर्व प्रमळूि करता ती अजूि मेिित.. चोिोबाजंूिी 

लारू्ि बसण ारे तुम्िी फीलल्डग.. र्ा! तुमच्या या बुप्रद्धकौशल्यापुढ ेकोण ीिी िोऊि जाईल 

ितिभ. ध्रुर्ताऱयाइतके  अढळ स्थाि तुम्िालोकाचें या क््यार्र.. खरे सांगते.. अप्रभमाि 

र्ाटेल िािीतर काय? आपल्या ध्येयासाठी अस ेददिरात्र एक करण ारे.. त्यासाठी काबाडकष्ट 

करण ारे.. त्यापासूि जरािी प्रर्चप्रलत ि िोण ारे असे दकती असतात तरूण ? भर तारुण्यात तुम्िी 

असे झपाटूि जाऊि बसता िा प्रश्या फंुकत.. अप्रभमाि तर र्ाटेलच िा! त्यात कािी कािी तर 

प्रसिेसंगीताची पण  उपासिा करतात. त्याचददर्शीची ती गोष्ट.. तो िेिमी चेक्स शटावतला 

तुमच्यातला.. आपल्या दचुाकीर्र बसूि 'आती क्या खंडाला' आळर्ीत िोता. दकती मधुर 

आर्ाज त्याचा! रागदारीर्र िभुत्र्.. िािीतर असल ेशास्त्रीय संगीत त्याच्या कंठातूि 

ऐकार्यास प्रमळारे् अस ेते मित्भाग्य त्यारे्ळीस प्रतथूि जाण ारीचे. इतके भरूि येते सांगू 

तुमच्या त्या क््यार्रच्या गॅंगला पाहूि. अगदी डोळे भरूि यार्ेत अस!े त्यात परत 

व्यायामाची आर्ड तुम्िा सर्ाांिा आिचे. दडंातल्या बेटकुळया दाखर्त शटावच्या बाह्या दमुडत 

तुम्िी त्या चालीत चालतािा पाहूििी अगदी भरूि येते. दकती मि लारू्ि ब 

िर्ले तुम्िा लोकांिा दरे्ािे! मि लारू्ि बिर्ल ेप्रि कािी ददर्स प्रिदद्रस्त झाला असले तो 

शेर्शायी भगर्ाि! अजूििी तोंडात बोटे घालूि स्र्तःच्याच प्रिर्ममतीर्र खूश िोत असण ार तो! 

का िािी ्िार्े? असली जगातील रत्े पैदा करूि त्यास स्र्तःचाच िरे्ा र्ाटत असार्ा.  

 

पण  खरे तर मला प्रलिार्याचे अजूि दसुरेच कािी आि.े. 

सांगूिच टाकार्े डायरेक्ट..  

तर..   

तुमच्या या अर्तारात आम्िाला उद्याचा िेता ददसतो.. िेतृत्र् िेतृत्र् म्िण तात ते जन्वमास येते ते 

यातूिच.. कारण  तुमची सामाप्रजक जाण ीर्.. खरेच आि ेते..  

 

कारण  िुसतेच क््यार्र कूपमंडकीय अप्रस्तत्र् िािी तुमचे..  

अजूििी बरेच कािी..  

सामाप्रजक भाि आि ेखपू तुम्िांला. कुठे खुट्ट झाल ेकी धारू्ि जाण ारे तुम्िीच असता. कोण तेिी 

भांडण  िोर्ो र्ा तंटा.. कािी त्याला राडा म्िण तात.. तेथे पप्रिल्यांदा धार्िू जाण ारे 



तुमच्यापैकीच असतात. उगाच डोळेझाक करूि पुढे जाण ारे पांढरपेश ेअशारे्ळी दकती खुजे 

भास ूलागतात. आप्रण  र्र तुम्िीच तो राडा केला असा खोटा िाटा आरोप तुमच्यार्रच करायला 

ि ेमोकळे!  

 

कोण त्यािी पिाचा बंद.. कारण  कोण तेिी असो.. समाज सधुारण ा करार्यास पेटूि उठता 

तुम्िी! इतके जर्लंत असते तुमचे र्ागण े की त्या आगीत कधीकधी आजूबाजूच्या बससे प्रि 

गाड्यािी आपोआप पेट घेतात! 'बंद' का िोतात..? अन्वयायाप्रर्रुद्ध दाद मागार्यास. मग त्या 

अन्वयायाप्रर्रुद्ध तुमची मिे पेटण ार िािीत अस ेकसे िोईल? कुण ीिी समाजार्रील अन्वयाय 

प्रिर्ारण  करण ारा  पि असो..त्यांचा बंद तुम्िी िसाल तर िािी यशस्र्ी िोत. अशार्ेळी तुम्िी 

कायवकते बिता. कायवकते म्िण ूि  तुमचे कतृवत्र् झळाळूि प्रि उजळूि उठते.  

त्याददर्शीचीच गोष्ट.. 

दगंल उसळली. िेिमीिमाण े! आमच्यासारखा सामान्वय प्रभत्रा माण सू दगंल झाली म्िण ूि घरात 

शेपूट घालूि जीर् र्ाचर्ायला दडूि बसतो.. ते्िा प्रजर्ार्र उदार िोऊि प्रिधड्या 

छातीिे  रस्त्यार्र उतरतात..  ते तुम्िीच असता. कोण ाचे िुकसाि िोऊ िये याची कोण  लचता 

तुम्िाला.. दकुािे बंद केली की त्या प्रबचाऱयांच्या दकुािदारांच्या मालमत्तचेी तोडफोड प्रि 

िासधूस टळते.. रस्त्यार्र जाण ाऱया येण ाऱयांिा िी इजा िोऊ िये म्िण ूि रस्त्यार्र उतरू दते 

िािी. 
 

असे सर्वगुण संपि तुम्िी.. समाजभूर्ण  म्िण ायला िर्े.. पण  ओळखले जाता छंदीफंदी म्िण ूि.. 

र्ाईट िका र्ाटूि घेऊ.. शाळा कॉलेजातले औपचाररक प्रशिण  भल ेिसले झाले तरी जगाच्या 

प्रर्द्यापीठात पदर्ीधरच ि्ि ेतर डॉक्टरेट प्रमळार्ी इतकी पात्रता अंगी बाण र्ता तुम्िी..  

पण  मिाला लारू्ि ि घतेा जया प्रिर्मर्कारतेिे तुम्िीलोक काम करता त्याला तोड िािी..  

आप्रण  म्िण ूिच ि ेसमजूि घ्या..  

आज उगाच छंदीफंदी काय .. सख्या िरी काय.. प्रिण र्तात प्रिण र्ण ारे.. पण   तुमचे भप्रर्ष्मय 

उजर्ल आि.े. कािी एक क्वाप्रलदफकेशि कमर्ल्यार्र कुण ा ि कुण ा पिात तुम्िाला स्थाि पके्क. 

क्वाप्रलदफकेशि म्िण जे.. तुम्िी आता जे करता तेच.. पण  फक्त जास्त मि लारू्ि.. मग िथम 

कायवकताव.. िंतर िेता.. खरे प्रिरे अशा कोंदण ातच शोभतात प्रि उठूि ददसतात. उज्ज्र्ल 

भप्रर्ष्मयात पुढे िगरसेर्कपद.. आमदारकी पण  असते प्रलप्रिललेी.. अगदीच िशीबर्ाि असाल 

तर एखाद मतं्रीपदिी. अशारे्ळी प्रियतीचा काव्यगत न्वयाय ददसतो. िािक बदिाम तुम्िी.. 

तुम्िी कोण ी िसतािा.. म्िण जे तुमची कुठलािी ओळख बिली  िसतािा पोप्रलसांच्या 

अरेरार्ीस बळी पडता. तेच लाल ददव्याच्या गाडीत तुम्िाला सरंिण  द्यायला.. यस्सर म्िण ूि 

मागेपुढे दफरतात तुमच्या.. आि ेकी िािी काव्यगत न्वयाय? िाच दपु्रियेचा न्वयाय आि.े. 



ताकदीला सलाम आि!े आप्रण  अथावत सत्ता िी ताकद आि!े काय कोठूि कोठे पोिोचता तुम्िी.. 

आपल्या मिगटशक्तीच्या बळार्र. आज गल्लीत बसण ारे तुम्िी.. पुढे अगदी ददल्लीिी खुण ार्ू 

शकते. 

कसा थक्क करण ारा िर्ास तुमचा.. कुठूि सरुू झाला.. संपतोय कुठे..  
 

जाता जाता उगाच एकच! अगदी प्रर्र्य सोडूि..  

तुम्िालोकांची भार्ा अप्रतशुद्ध असते म्िण े. गाळूि प्रि चाळूि शुद्ध बिर्लेली. एक र्ेगळी 

लोकभार्ाच म्िण ािा!  मला स्र्तःस ती काय ठाऊक..तेर्ढी कुर्त िािी माझी. पण  ती 

अप्रभजात टपोरी भार्ा आत्मसात ि करू शकल्यामुळे िी साधी सरळ घरगुती भार्ा र्ापरत 

आि.े तुमच्या भारे्शी शयवत ि लार् ूशकते िी.. ि लजकू शकते. कोण ी अमतृाते पैजा लजकण्याची 

बात करू शकत असले या मायभारे्त तर तुम्िी त्यािी पुढे चार घरे! एकदम तडीपार भार्ा ती! 

सुमडीत दकतीिी ियत् केले िा तरी कोण ाच्या भेजात प्रशरायची िाय! आता मी त्या ले्िलची 

िािी उंची ि खोली गाठू शकत. 

तर या अशा भारे्बद्दल माफी मागते. जमले प्रततकी समजूि घे आप्रण  काय?   

 

अजूि काय प्रलहू.. काल क््यार्र तुमच्या गॅंगला पाप्रिले प्रि प्रलप्रिल्यार्ाचूि िािी रािर्ल.े 

उद्याच्या िेतृत्त्र्ाचे असे दशवि डोळा भरूि घेतल ेमी.. धन्वय र्ाटल ेसांगते!  

तरीिी तुम्िा लोकांच्या बदिामीबद्दल र्ाईट र्ाटते रे. काय करू. जोर्र तुम्िी कुण ी बित 

िािीत तोर्र उगाच बदिाम िोत रािता तुम्िी.. कधी तर र्ाटत ेतुम्िा छंदी फंदींचा चांगला 

जंगी सत्कारच करूि टाकला पाप्रिजे.. फक्त एकदा तुमच्या घरच्या आयाबप्रिण ींिा प्रर्चारूि 

पुढे काय ते ठरर्ू.. िो की िािी?  

 

तुझी म्िण ण्याचा िािी धीर िोत..  

तरीिी पत्रा शेर्टी कािीतरी प्रलिारे् म्िण ूि.. 
 

तुझी..  
 

ता.क.  

काल रात्रीच्या राड्यात खूप गडबड झाली म्िण े.. रात्री खूप आर्ाज िोत िोता. कोण  गेले आत? 

िािी म्िण जे एर्ढ्या लिमतीचा गडी.. िार् ठाऊक असललेे बरे.. पुढेमागे बिण ाऱया आमच्या 

िगरसेर्काचे..  
 

  



१२ 

प्रिय मी..  

म्िण जे .. माझ्यातल्या गेलेल्या 'मी' स,  

 

कालच तू गेलास अस ेकळले..  

तू बातमीयोग्य असतास तर मृत्यू समयी तुझ्यामागे तुझा आत्मा आप्रण  शरीर असल्याची बातमी 

आली असती पेपरात..  

 

पण  तू तसा िुसताच गेलास..  

ककर्ा मेलास..  

दिेान्वत र्ा दिेार्साि ्िायला तू कािी मोठा कुण ी माण ूस ि्ितास. प्रिधि पण  िािी झाले 

तुझे.  

तू फक्त गेलास.. मेलास िुसता.  

प्रजर्ंत दिे पाठी ठेर्ूि.  

आप्रण  कुण ी िुसता इसम तू .. तू गेल्याची बातमी यार्ी इतके कािी बातमीमूल्य कमार्ललेेस 

तू? िािीच िा! तर थोडक्यात काय तू गेलास.. ठार मलेास ..अगदी अिंतात प्रर्लीि िािी 

झालास पण  लेखक म्िण िू मेलास.  

 

मेलास म्िण जे काय..  

मरण्यासाठी कािी श्वास बंद पडार्ा लागतोच असे िािी.. ह्रदय धडधडीत.. धडपण .े. 

धडधडतेय आप्रण  तू तसाच ते मागे सोडूि ि धडपडता प्रिघूि गेलास.. दिेार्र तू कािी ददसू दते 

िािीस गेल्याच्या खुण ा. तू  गेला आिसे ि ेमला सोडूि कुण ालाच िािी ठाऊक. मग मोठा कुण ी 

असता तरी पेपरात कशी येण ार बातमी.. अमूक अमूक आज मलेा म्िण ूि?  

 

तसा तू एकाएकी गेलास असे तरी कस ेम्िण ार्?े तू थोडा थोडा मरतच िोतास रोज.. म्िण जे 

जगत िोतास.. जगता जगता मरत िोतास.. एकेकाळी कोण्या तत्र्ज्ञािे म्िटलेय.. 'ये जीिा भी 



कोई जीिा ि ैलल्लू!' तर िचे खरे.. जर 'ये जीिा' म्िण जे जगण ेच िसले तर तू मलेासच िा? खरे 

की िािी? म्िण जे खरे तर ि ेिोतच िोते.. िण श: कण श: 

इंप्रग्लशमध्य ेम्िण तात तसे 'slowly but surely..' क्रमाक्रमािे तुझ्या मरण ाची गाथा प्रलप्रिली 

जात िोती.. गाथा कसली.. प्रस्क्रप्ट ककर्ा पटकथा म्िण ..या प्रर्श्व पटलार्र कोण ी एक असा 

प्रचदकत्सक र्ृत्तीचा टीकाखोर..  कुण ी कसा काय असा जगू शकतो..? त्याला जगण्याचाच िक्क 

िाकारण ारे आिते चोप्रिकड.े.  

आप्रण  त्यांचे म्िण ण े कािी र्ार्गे िािी.. 

ते काय म्िण तात ऐक जरा..  

ते म्िण तात..   

प्रलहू द ेत्याला..  

त्यािे प्रलिारे् िा..  

जरूर प्रलिारे्..  

छाि मिोरंजक प्रलिारे्..  

मस्त गोड गोड गोष्टी.. िािीतर गोग्गोड कप्रर्ता..  

अगदी स्र्ातंत्र्य आि ेत्यास..  

अगदी डायप्रबटीस झाला ते गोडधोड र्ाचूि तरी चालेल..  

पाप्रिलेस दकती उदारमतर्ादी आिते ते.. पण  तू कसला..  

िसत्या उठाठेर्ी बसलास करत.. उगाच कसले कसल ेप्रर्चारतोस िश्न.. तुझे काय काम आि ेि?े 

उत्तरे शोधतोय..  प्रि िको ते िश्न उकरूि काढतोस.. सांप्रगतल्या कुण ी उचापती.. ि ेिोण ारच 

िोते.. आमचे एक कोकण ी दोस्त म्िण तात िा तसे.. अरे तुझा पगार दकती.. तू बोलतो दकती! 

अगदी खरंय ते बाबा. तुझी प्रजत्याची खोड कािी जाईिा.. कुत्र्यासारखी शेपूट सरळ कािी 

िोईिा.. मग ि ेिोण ारच िोते.. आधीपण  तुला इशारे ददल ेिोते जाण त्या जण ांिी.. तूच जाणू ि 

िािी घेतलेस ते..  

आप्रण  ..  

काल त्याचा शेर्टचा अध्याय प्रलप्रिला गेला असार्ा.. तुला मरण े भाग िोते.. तसा तू गलेास.. 

चांगले झाल.े. चांगला ददर्स िोता रे कालचा.. अगदी संकंष्ट चतुथी.. मरण्यासाठी भाग्य लागते 

या ददर्शी.. त्याददर्शी तुला जाता आले.. आभार माि.. की अजूििी तझुा ताठा कायमच आि े

की सगळेच ददर्स पप्रर्त्र असतात म्िण ूि..? का तू यांच्या श्रद्धांर्र उडर्तोस असल ेप्रिलवज्जपण  े

अश्रद्धचेे लशतोड.े.  

 



तसा तू मोठा िोतासिी.. ि्ितास िी. मोठा िोतास कारण  तू प्रलप्रित असायचास सदा. आप्रण  

मोठा ि्ितास िी .. कारण  तुझे ऐकण ारे िोते का कुण ी आजूबाजूला? ि्ितेच.. र्ाचण ारे िोते 

.. पण  समजण ारे? तू प्रलिायचास..  लखेण ीला तुझ्या धार िोती. िुसतीच िािी तर चांगली 

उपिासाची धार िोती.. तरर्ारीिे र्ार करूि कोण ास घायाळ केलले ेददसते समोर.. तू जे कािी 

करायचास तो गप्रिमी कार्ा. तुझ्या र्ारांिी ्िायच्या जखमा पण  ददसायच्या िािीत. रक्त ि 

सांडता रक्तपात घडर्ायचास तू. समाज असो की राजकारण .. सामाप्रजक प्रि राजकीय 

पररप्रस्थती तुझ्या लेखण ीतूि सुटायची िािी.. मग तू तीच लखेण ी घेऊि लागायचास मागे. 

त्यातूि सपासप घार् घालायचास. कोण ाच्या श्रद्धांिा अंधश्रद्धा म्िण ायचास.. कोण्या 

राजकारण्याच्या बोलांतला फोलपण ा दाखर्ायचास. तुझ ेते प्रलखाण  उगाच बोचरे असायचे. 

काटे काय टोचतील .. तुझे शब्द टोचूि जायचे. जखमा करायचे कधी.. कधी जाण ूिबुजूि 

खपल्या धरलेल्या जखमांर्रल्या खपल्या काढूि जखमेचे खरे स्र्रूप दाखर्िू द्यायचे. 

पण   समाजपुरूर्ास प्रिदद्रस्त रािार्यासच  आर्डते फार.. मूखावसारखा तू त्याला गदागदा 

िलर्ूि जागे करायचास. एर्ढेिी ठाऊक िसारे् तुला की जर्ालामुखी प्रिदद्रस्त असललेाच 

बरा!  पण  ि ेतुला कोण  सांगण ार? आप्रण  तुला पटण ार काय ते? उगाच त्याला जागर्ूि 

र्ाकुल्या दाखर्ूि तू प्रचडर्ण ार तर तुझ्या कमावची फळे तुला भोगार्ी लागण ारच कधी ि कधी? 

करारे् तस ेभरारे् िा या जगाचा प्रियमच आि.े. तर गेलास ते आपल्या कमाविेच.  

 

पण  असा गेलास ते बरे झाले..  

जीर् सलामत तर पुढच्या गोष्टी पचास! िािीतर मागे कािी खरोखरच स्र्गवर्ासी झालेल े.. 

कुण ी कािी म्िण ो.. जिकृपेिे त्यांची भेट लर्करच घडर्ूि आण ली गलेी त्या जगप्रियंत्याशी. तू 

त्यामािािे िशीबर्ाि. तुला दसुरी सधंी ददली गेली.. खरेतर तूच घेतलीस ती.. आता रामिाम 

जप कर.. िररिामात दगं िो.. कारण  िसतािा उचापती िकोत.. आमच्या श्रद्धा प्रि धमावर्र 

िकोत.. आमच्या श्रध्दास्थािी  असण ाऱया बाबा प्रि बुर्ांर्र िकोत.. आमच्या लाडक्या 

राजकारण्यांर्र िकोत.. आप्रण  िकोत म्िटले म्िण जे लगेच प्रलप्रिण्याच्या स्र्ातंत्र्यास प्रिरार्ूि 

घेतले म्िण ूि तर िकोच िको. चांगले आयषु्मय प्रमळाले ते सत्कारण ी लार्.. भजि कीतवि 

कर..सत्संगात रमर् मि आपले.. उगाच सकळांिा शिाण  ेकरूि सोडण्याचा शिाण पण ा करू 

िकोस .. आप्रण  एक.. सर्ावत मित्त्र्ाचे.. उगाच िश्न प्रर्चारू िकोस.. िसत्या शंका काढू िकोस.. 

एर्ढे एक प्रशकलास िा की बास! मग शतायुर्ी िोशील..  तुला मरण च िािी मग जण ू समज! 

 

कािीतरी चुकतेय माझे ि ेखरे..  



चूक म्िण जे.. अगदी प्रर्सरलोच रे.. तू मेलायस आधीच.. मेललेी कोंबडी िालचाल करत िािी.. 

तू पण  घे प्रतचा आदशव.. छाि प्रिपचीत रिा पडूि.  

जीर् तर गेलाच आि ेतुझा.. तर ऐक..  

रािर्त िािी म्िण ूि प्रमत्रत्र्ाचा दतेो सल्ला.. तुला म्िण जे.. माझ्यातल्या मी ला. आता मरूि 

झाले.. मरण ोत्तर जग िसते कुठेच.. ते्िा आता तो मी िािी.. िर्ा मी मात्र घडू शकतो. थोड े

िमते घे.. थोड ेकलाकलािे घे.. जया साऱयांच्या िाती कतुवमअकतुवम सत्ता आि.े. त्या साऱयांशीच. 

दरे्ािे ददलेले एकच िाशरं्त आयुष्मय ि.े साथवकी लार्. िररगुण  गायिाहूि िभार्ी आि ेते या 

साऱयांचे गुण गायि.. भक्ती आप्रण  सश्रद्ध पूजा. तू मेलास खरा.. पण  अगदीच पूण व मरू िकोस.. 

अजूि िातात लेखण ी आि ेिा ती र्ापर या सर्ाांच्या कल्याण ासाठी. िीतीमत्तेच्या फुकाच्या 

र्ांझो्या गप्पा मारण े सोड. छाि शिाण ा िो.. मग बघ ि ेसारे येतात की िािी मागे मागे. 

झालेच तर कमार्शील िार्.. पसैा आप्रण  पाररतोप्रर्कांचे ढीग िी कदाप्रचत.. र्ाममागावस लागू 

िकोस.. पुिजवन्वम झालाय.. तो भगर्ाि चरण ी व्यतीत कर.. आपापल्या काळात चलती असण ारे 

भगर्ाि कोण .. ि ेमात्र तारू्ि सुलाखूि ठरर्.. म्िण जे बघ.. या पुिजवन्वमात जातोस की िािी पुढ े

ते.. शेर्टी काय.. पुढ ेजात रािाण े ि ेमित्त्र्ाचे.. तुला पण  आधी तेच िर् ेिोते िा.. पण  तुझा 

मागव चुकललेा.. पुढ ेजाणे  म्िण जे काय याची व्याख्या चुकली.. आप्रण  खरेतर सारे 

कािीच  चुकलेल े.. आता मरण ोत्तर तरी  सुधर..  

पुन्विा िव्यािे जन्वमेि मी म्िण .. आप्रण  उभा रिा.. र्ाकल्या कण्यािे.. कर मजुरा आप्रण  िो अमर..  

 

एर्ढे जरी प्रशकलास तरी मरण  साथवकी लागल ेम्िण ायचे तुझे.. मरण ात खरोखर जग जगते 

म्िण तात िा ते अस.े.  

आधी अप्रत ककर्ा दीड शिाण ा िोतास.. स्र्तःस शिाण ा समजण ारा.. आता खरा शिाण ा िो.. 

दपु्रिया मुठ्ठीमें करायची आस बाळग..  

िो पुढे..  

आप्रण  पुढेच जात रिा..!  

 

तुझाच .. 

'मी' प्रिघूि गेल्यार्र राप्रिललेा मी.. 
 

  



१३ 

अिादद अिंतास,  

 

तुला प्रलप्रिण्याचा िा पप्रिलाच िसंग.. 

 

प्रलप्रितोय ते तुला पोिोचेल की िािी. ठाऊक िािी.. मुळात तू आिसे का? असशील तर तुझा 

पत्ता काय? तू आिसे म्िण तात तर जगभरात ि ेका अस ेद:ुख पसरललेे रे? गोंधळलोय मी.. 

म्िण ूिच तर ि ेपत्र.. जसा मी मिातूि गोंधळलोय िा तोच तुला पत्रातिी ददसेल.. आप्रण  िा 

गोंधळ िाच तर या पत्राचा गाभा आि ेअस ेसमजूि र्ाच. आप्रण  जमल्यास द ेउत्तर..   

 

कोण ी तुला घालते साकड.े. कोण ाला भटेीलागी आस.. कुण ी कासार्ीस.. आप्रण  तुझ्या भेटीसाठी 

काय काय िािी करीत ते? कुण ी तुझ्या िामस्मरण ात दगं.. कुण ामुखी सदा भक्तीरंग.. कुण ी 

तुझ्या चरण ी लीि .. कुण ी भजिात तल्लीि.. कुण ी म्िण े .. रंजल ेगांजले.. त्यांच्या सेर्ेत तू 

भेटशील.. कुण ी अखंड प्रर्श्वास  व्यापूि तू दशांगुळे उरलास अस ेसांगूि गेला.. कुण ी पािते तलुा 

सगुण  रूपात तर कुण ी कुण ी म्िण े िािी घडण ार दशवि कारण  तू तर प्रिगुवण  प्रिराकार. मोठमोठे 

िोऊि गेले संत आप्रण  मिात्मे.. सारे तुझ्या भटेीचा ध्यास घेऊि जगल े.. आप्रण  तो घेत घेतच 

तुझ्या भेटीस पोिोचल.े. तुला भटेल ेिा रे ते सारे?  

 

काय आि ेिा.. या जगात सगळा गोंधळ माजलाय बघ! तो िी कसा? तर तुझेच िार् घेऊि! मी 

सागंारे् अस ेिािी .. तू सर्वज्ञािी.. अंतयावमी.. पण  ि ेपाहूि एकच मागण  ेरे .. साकड ेम्िण .. 

एकदा तरी दशवि दचे..  

 

एकदा तरी स्र्त:च्या तोंडूि सांगूि टाक तुला िक्की काय आर्डते.. उगाच 'ह्याच्या त्याच्या' 

तोंडूि िकोस पाठर्ू संदशे.. ि े'ह्याच्या त्याच्या' म्िण जे असतीलिी तुझी खास माण स.े. पण  

सांगू आम्िी साधे लोक आिोत िा त्यांचा प्रर्श्वास िािी या संत प्रि मिात्म्यांर्र. कुण ी म्िण ाले.. 

ढाई अिर िेम का.. जे का रंजल ेगांजले र्गैरे.. कुण ी सांगूि गेल.े. जिसेर्ा िीच ईश्वर सेर्ा.. 

आप्रण  काय काय सांगूि गेले ते मोठे लोक. आम्िी र्ाजर्ल्या टाळया..आम्िी भजिे केली.. टाळ 



कुटत कीतविे केली.. सारे कािी केल.े फक्त त्यांच्या खऱया उपदशेास सोडूि. खुलभर दधुाची 

किाण ी र्ाचली, दर श्रार्ण ात अगदी मिोभारे् पण   पण  त्यातला अथव िािी समजूि घेतला. 

आम्िी व्रते केली..तुला िसि करायला आम्िी मंददरात गेलो.. ि जाण ो तुझा इतरिी दरे्ांशी 

असेल कॉंटॅक्ट तर.. मशीदीत चादरी घेऊि गेलो .. चचवमध्य ेमेण बत्त्या पटेर्ल्या.. तुला र्ाितो 

आम्िी गोडधोडाचा िैरे्द्य.. तूच प्रिर्ममलेली फुले तुझ्याच झाडार्रूि ओरबाडूि तुलाच परत 

र्ाितो आम्िी. तुला िर्स बोलण्याची लाचखोरीिी करूि पाितो आम्िी. एक्सचेंज ऑफसव िी 

चालतात आमच्याकड.े तू बिर्लेलेचे िाण ी .. बोकड काय की कोंबडा काय .. तुझ्याच पायाशी 

कापतािा आमचे िात िािी कापत. उलट भक्तीचा उन्वमाद संचारतो आमच्या अंगात. कोण त्या 

आईबापास आपल्याच अपत्याची आपल्याच डोळयांसमोर ित्या झाललेी पािायला आर्डले .. 

असला ितद्रष्ट प्रर्चार िािी येऊ दते आम्िी आमच्या मिांत. आम्िी तुला िर्े, आर्डते म्िण ूि , 

तुझ्याच इच्छेखातर सारे करत राितो. आप्रण  तुझी इच्छा.. ती आम्िाला कशी कळली.. िा 

प्रर्चार िी येऊ दते िािी आम्िी मिात..  

 

पण  सांगतो या गोंधळास तूच आिसे जबाबदार.. स्र्त:स प्रर्धाता म्िण र्तोस.. प्रर्श्वकमाव 

म्िण र्तोस.. मग िा गोंधळ िी तूच िािी का प्रिर्ममलास? तुझे ते मौि..तुझे संशयास्पद असण .े. 

दकत्येकदा असूि िी िसल्या सारख ेअसण  े..कसा रे तू असा?  

यदा यदा िी धमवस्य .. ग्लाप्रिभवर्प्रत.. ते्िा तू यतेोस म्िण .े. पापाच्या घड्याच्या भरण्याची 

र्ाट पाितोस म्िण े.. दषु्ट दजुविांचे प्रिदावलि करतोस म्िण े.. एका िश्नाचे दशेील उत्तर? तुझ्या 

िातूि असे दषु्ट बितातच कसे? तू दयाळू आिसे.. कृपाळू आिसे .. तुझ्या भक्तांिाच तू 

पार्तोस..र्गैरे खूप ऐकूि आि ेमी.. पण  एकदा सारी सृष्टी तुझीच प्रिर्ममती म्िटल ेकी त्यात तू ि े

डार्े उजरे् का ठेर्लेस रे? दकमाि एक दसुऱयास िेमािे र्ागर्ण्याइतपत  तू या मािर्ास 

सुसंस्कृत का िािी बिर्लेस? की तुझा प्रिशेब पक्का आि?े दखु में समरण  सब करे.. म्िण ूि तू 

द:ुख ेर्ाटलीस? जया दपु्रियेत िायक आिते प्रतच्यातच खलिायकिी.. जयात शोर्क आिते त्याच 

दपु्रियेत शोप्रर्तिी.. प्रजथ ेतू संत मिात्मे घडर्लसे प्रतथेच भोंद ूआप्रण  छद्म संतिी बिर्लसे.. 

प्रर्चार केल्यास र्ाटते.. तू आिसे िा खरेच.. की प्रि्र्ळ आमच्या मिाची एक सिजूत? 

असशील तर कुठे तरी कािीतरी चुकतेय अस ेिािी र्ाटत तुला?  

 

या सगळयांर्र एकच उपाय आि.े. या भूतलार्र तू तुझ्या रूपात जन्वम घे. समस्या इतकीच की 

तुला आम्िी ओळख ूकस?े तुला पाप्रिल ेतर कोण ीच िािी.. जी कािी प्रचत्र ेप्रि मूती आिते त्या 

साऱया आमच्याच कल्पिेतूि आल्यात रे..  



 

तसे तुझे खूप लाडिी केलते आम्िी.. कौतुक केल ेतुझे.. आरत्या गायल्या.. स्तोत्रे स्तर्िे प्रलप्रिली 

आप्रण  गायली.. तू ईश.. ईश्वर.. परमेश्वर.. प्रर्धाता.. जगप्रियंता.. तुझ्या भक्तीत आयुष्मय 

घालर्तो.. तुला आर्डते म्िण ूि पूजा अचाव करतो.. तुला िोम िर्ि आर्डते म्िण े.. व्रतर्ैकल्ये.. 

उपासतापास.. िर्ससायास.. सारे तुझ्या आर्डीखातर.. इतके लाडारू्ििी तुझ्याकडूि ठोस 

कािीच उत्तर िािी.. सत्यमेर् जयतेच्या जयघोर्ात असत्य असंख्य छो्यामोठ्या लढाया कशा 

लजकतात रे? की प्रतथ ेतुझे केलले ेलाड कमी पडतात? अन्वयाय िोतािा कुठे रे जातो तुझा ईश्वरी 

बाण ा? जगात असंख्य द:ुखे र्ाटतािा कुठे जाते तुझे दरे्पण ? सांग तू खरेच आिसे?   

 

आप्रण  तू िािीस अस ेपण  कस ेम्िण ार्े? तान्वह्या बाळाच्या दतंप्रर्िीि िास्यात तूच असतोस.. प्रि 

पप्रिल्या प्रिरव्या तृण पात्यात िी तूच ददसतोस.. त्या फुलाचं्या गंधकोर्ी तू 

असतोस..प्रिसगावतल्या प्रर्भ्रमात तू.. प्रिसगावतल्या चमत्कारात तू.. रात्रंददि तान्वहुल्याला 

सांभाळण ाऱया माऊलीत तूच असतोस.. ददिरात्र पोराबाळांची काळजी र्ािण ाऱया प्रपत्यात िी 

तूच ददसतोस.. दीि दबुळयांची सेर्ा करण ाऱयांत तू असतोस..एखाद्या आिंदर्िात झडलेल्या 

मिांची प्रि तुटलेल्या मिांची मशागत करूि सार्रण ारा िी तूच असतोस..तू आिसे की िािी 

कुण ास ठाऊक.. पण  त ूिािीस असे तरी का म्िण ार्े?   

िा असला प्रतढा.. िा िी तूच बिर्लास िा रे? एकदा दशवि ददलसे तर खलुासा िोईल. दशेील 

का? माझ्या सांगण्याखातर? जो तुझे अप्रस्तत्र्च आि ेकी िािी प्रर्चारतोय.. जो तुझी भक्ती 

सर्वमान्वय मिुष्मयाच्या पद्धतीिे करत िािी..  

 

शेर्टी एकच.. माझी आई.. प्रजला  कधीच तू तुझ्याकड ेबोलारू्ि घेतलेस.. ती असती तर 

रागार्ली असती.. तुझी प्रिस्सीम भक्त ती. तुझी चेष्टा खपायची िािी प्रतला.. तुलाच प्रलप्रिललेे 

असे पत्र र्ाचूि व्यप्रथत झाली असती ती.. पण  काय करू .. मी पुरता गोंधळलोय रे.. ऐकतोस 

िा?  

  

तुझाच  

एक भक्त .. (म्िटले तर चालेल िा?) 

 

  



१४ 

प्रिय मृत्यूस ..  

 

मृत्यो..  

फार लाड झाल ेतुझे.. िसता दरारा.. िसता र्चक..  

करूि करूि रे काय करशील..  

तुझ्या िातात आिचे अजूि काय?  

कुण ी म्िण तात तुला िात िािीच.. िुसत्याच कराल दाढा आिते तुझ्या जबड्यात आप्रण  तू 

प्रिदवयी आप्रण  कू्रर आिसे..अक्राळप्रर्क्राळ.. आिसेच .. काळ आिसे तू..  

पण  एखाद्या िाप्रण मात्राचे हृदय बंद पाडण्यार्ाचूि प्रि मेंदचेू काम बंद करण्यार्ाचूि तुला येते 

तरी काय?  

तू प्रिदवयी आिसे..  

तू िोत्याला ि्िते करतोस..  

लिािथोर बघत िािीस..  

खरेच आि ेते.  

प्रचमुकल्या एक दोि ददर्सांच्या बाळासिी उचलिू िेतािा तुझे िात िािी कापत प्रि तसाच तू 

ि्र्दी गाठलेल्या जख्खड म्िाताऱयास िी त्याच तटस्थतेिे  िेतोस.. तुझ्यापुढे रंक काय प्रि रार् 

कय सारे समाि आिते ि ेखरे.. पण  एखाद्या िुकत्याच उमललेल्या आयुष्मयास सपंर्तािा कसला 

रे प्रमळतो तुला आसुरी आिंद? तान्वह्या बाळाच्या आईसिी त ूउचलतोस.. ते्िा त्या प्रचमुकल्या 

प्रजर्ाची कािी पर्ाव िािी र्ाटत तुला? दशेाच्या एखाद्या शूर प्रशपायास उचलतािा तू सलाम 

करतोस त्याला? िािी.. तुझ्यालेखी तो िी सारखा प्रि एखादा प्रिढावर्लेला चोर िी सारखा. 

सगळयांिा त्याच प्रिमवमतेिे िेतोस तू.. 

प्रर्चार कर..  

ि ेजग सुंदर आप्रण  रािाण्याजोगे करायला दकतीकांिी मेिित घेतलीय.. कािी त्यातले तर 

indispensable म्िण ार्ेत अस.े. पण  तुला काय त्याचे.. धरली मािगूट प्रि िेला र्रती.. 

असला खाक्या तुझा! अरे कोण ी थोर लोक झाले.. मिात्मा झाले.. संत .. तुझ्या लेखी ते एक 

जीर्धारी िाण ी जयांचा अंत घडर्ण  ेि ेतुझ ेकतवव्य आि.े. मग त्यांच्या मागे लोकांची कािी उडो 

दिैा..  

 



तू माझ्या आईला िेलसे.. र्डलांिा िेलसे.. आयुष्मयाच्या उत्तराधावत एक एक करूि अजूि 

कोण ाकोण ाला िेशील..त्यात माझा िी असेल एकदा िंबर..  

आि ेखरी िी गंमत..  

कारण  तुला घाबरार्े असे तुझ्यात कािीच िािी..  

घाबरार्े कोण ास..  

जयापासूि आपण  आपला बचार् करू शकू असा कोण ी असल्यास..  

तू असला आिसे?  

मुळीच िािीस रे..  

एकदा तू ठरर्लसे की कोण ाचे तू ऐकण ार िािीस प्रि एखाद्याची िाण जयोत प्रर्झर्ल्यार्ाचूि तू 

रािण ार िािीस..  

असे असतािा कशाला िर्ी ती तुझी प्रमजास? का कोण ी दबूि रिारे् तुझ्यापुढे.. र्ाघ म्िटले की 

खातो .. र्ाघोबा म्िटल ेतरी खातोच.. तर तुला मरण  म्िण ू की मृत्यू .. यायचा तो तू  येण ारच 

प्रि न्वयायचा तो िेण ारच!  

 

खरे सांगतो..  

भीती तुझी िािीरे र्ाटत..  

तू आल्यार्र मग काय ?  

असल्या अज्ञातास घाबरतात लोक. आप्रण  तू घेऊि गेल्यार्र त्या माण साच्या मागच्यांचे काय.. 

याला घाबरतात लोक.. आप्रण  तू मारे समजूि चालतोस .. तुलाच घाबरतायत लोक म्िण ूि! 

अरे, एकतर गेलेल्यास कसल ेकाय जाण र्ते.. मेललेी कोंबडी िािी घाबरत आगीस. तर तुझ्या 

त्या यमदतूाचा  कशाला िर्ा िसता तोरा?  

 

पण  अजूि प्रर्चार केला िा तर काय र्ाटते सांगतो ...  

 

प्रजथे सरुूर्ात आि ेप्रतथ ेशेर्ट असतोच.. अगदी िा आसमािी सूयव.. त्याला िी अंत आि.े. 

एखादी गोष्ट सुरू झाली की प्रतचा अंत अटळ आि.े. सृष्टीच प्रियमच तो.. मग त्याच्यापुढे 

कोण ाचे िािी कािी चालत.. त्या प्रियमासच तुझे िार् ददले प्रि तू मोठा तोऱयात सर्ाांच्या 

मािगुटीर्र चढूि बसलास..आप्रण  घडर्तोयस उत्पात. 

 

खरे सांगू तर तू तो यमदरे् िािी आिसे.. मुळात तू जीर्ि दाता दरे् असचू शकत िािीस .. तू 

घेता आिसे.. असेिी त्या दरे्ास कोण ी पाप्रिले.. तू मात्र ददसतोस पदोपदी.. लाडक्याचा अचेति 



दिे कुरर्ाळण ारी  माता..आईला र्ा प्रपत्याला माडंीर्र डोके घेऊि प्रिरोप दणे ारा 

त्यांचा  मुलगा .. आयुष्मयाच्या दोन्विी टोकांत तू ददसतोस..  

 

पण  तुझे ते रिस्य कळलये मला..  

तू एक सृष्टीचा प्रियम आिसे फक्त..  

जया गोष्टीस सुरूर्ात प्रतचा अंत..  

अटळ बाब आि ेिी..  

तसे ि झाल्यास सगळे जाईल कोलमडूि.. ि ेजगाचे रिाटगाडगे चालायचे तर.. जन्वम िर्ाच.. 

आप्रण  तू िी िर्ाच! तुझे कतवव्य कठोरपणे  तू प्रिभार्तोस.. आप्रण  बदिाम िी िोतोस.. अथावत 

तुला त्याची काय तमा..  

 

असे असले िा तरी तू सुदंरच असण ार.. तुझे यणे  ेम्िण जे दरे्ाघरी जाण े ते असुंदर कसे अस ू

शकेल? तू तुझ्या र्ेळी ये.. असिेी आपले प्रियजि आिते त्यांिा तू आधी घऊेि गेलेलाच आिसे.. 

भेट िोईल त्यांची.. पण  तोर्र .. 

 

तोर्र मी एकच करीत रािण ार..  

तू सुंदर असलास तरी ि ेआयुष्मयिी सुंदरच आि.े. ते अजूि सुंदर करण ार.. बाकी तू आिसेच .. 

खेळ कधी संपर्ायचा ते ठरर्ायला!  

िोय की िािी?  

ते्िा आता आपली दोस्ती ्िायला िरकत िािी..  

येशील ते्िा भेटूच!  

तोर्र..  

 

तुझाच..  

 

 

 


