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लेखक :डॉ. नितीि मोरे
Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.
Email - drnmore@yahoo.com
या पुस्तकातील लेखिाचे सर्व िक्क लेखकाकडे सुरनित असूि पुस्तकाचे ककर्ा त्यातील
अंशाचे पुिमुवद्रण र्ा िाट्य, नचत्रपट ककर्ा इतर रुपांतर करण्यासाठी लेखकाची लेखी
परर्ािगी घेणे आर्श्यक आिे. तसे ि के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई िोऊ शकते.
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नर्िामूल्य नर्तरणासाठी उपलब्ध.
•

आपले र्ाचूि झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकता.

•

िे ई पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककर्ा र्ाचिाव्यनतररक्त कोणतािी

र्ापर करण्यापुर्ी ई सानित्य प्रनतष्ठािची-लेखी परर्ािगी घेणे आर्श्यक
आिे.
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मच्छर टाईम्स

प्रस्तार्िा

आजची र्ृत्तपत्रे िी उद्याची रद्दी आिेत असे म्िणतात म्िणे !
मला िािी तसे र्ाटत.
म्िणजे र्ृत्तपत्रांतील कािी मजकू र काळार्र मात करूि रटकू ि राितो.
िुसताच रटकतो असे िािी तर प्रबोधि करतो.
असा उद्बोधक मजकु राची कमी या सुजलाम सफलाम मिाराष्ट्रात तर िािीच िािी.
गरज आिे फक्त तो शोधूि काढू ि सुजाण र्ाचकांच्या समोर आणण्याची.
मच्छर टाइम्स मध्ये िाच प्रयत्न आिे.
र्तवमािपत्रीय असल्यािे िा मजकू र काल्पनिक असल्याची पळर्ाट िािी काढता यायची
पण तरीिी यातील मजकु राचा नजर्ंत र्ा कोण्या मृत व्यक्तीशी संबध
ं र्ा सारखेपणा िा
निव्र्ळ योगायोग समजार्ा !

डॉ. नितीि मोरे
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अपवणपनत्रका
नजर्ाची मुंबई करार्ी त्याप्रमाणे
नजर्ाची पत्रकाररता करणा-या
सर्व बोरूबिाद्दर पत्रकारांस
सादर नि सप्रेम !
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१
मच्छर टाईम्स : एक िर्ीि दैनिक
त्या ददर्शी रात्री उशीरा झोपलो. बाराला मल्टीप्लेक्सातला शो संपला. मल्टीप्लेक्स
मधला नसिेमा म्िणजे नखशाला भोक आनण त्या पैशांिी निरो िािीतर निरॉईिीची
श्रीमंती पािणे, पण बालिट्ट पुरर्ार्ाच लागला. रात्रीचा शो संपर्ूि घरी आलो. गाढ
झोपेत रात्री पांघरूणातूि कोठू ि कसा कोणास ठाऊक पण एक मोठा मच्छर नशरला नि
त्यािे कडकडू ि चार्ा घेतला. तो मच्छरपण कसा? लाजवर दॅि लाईफ िुसता. एखाद्या
झुरळाएर्ढा मच्छर मी प्रर्मच पािात िोतो. त्याची िांगीच एखाद्या दाभणासारखी
िोती. नसिेमात कसे सारे च एन्लाजव करूि दाखर्तात तसा िा मच्छर. नसिेमातल्या
िीरोच्या घरी भभतींर्र पालींऎर्जी मगरी चालतात नि दाराशी कु त्र्याऎर्जी र्ाघाला
बांधूि ठे र्लेले असते. िा दफल्मी मच्छर चार्ला तसा मी िात र्र करूि त्याला
मारायला लागलो. पकड पकड मला पकड म्िणत तो उडायला लागला. मी त्याच्या मागे
लागलो पण तो कसला िाती येतोय?
पिाटे जाग आली तर कािात आर्ाज येऊ लागले,
’ए, तू नतकडे चार्, िी माझी एररया आिे’
’ती नतकडे बाई झोपली आिे नतला चार्’
’माझे पोट भरले आता, दमलो रात्रभर उडू ि उडू ि. आता मस्त ताणूि देणार’
’डेली िी रात्रपाळी, त्या डेंगूच्या डासांिा बरी ददर्स पाळी नमळते? पुढचा जन्म तरी
डॆंगू डासाचा नमळो.’
मी चमकलो. आजूबाजूला कािात गुणगुणर्या मच्छरांची बोली मला कळायला लागली
िोती ! ती गुं गुं भाषा िोती आनण लिाि मुलांच्या गोष्टीतील पक्षयांची भाषा
समजणार्या माणसासारखे िे झाले िोते. कािात मग रोज रात्री गुं गुं भाषेतील
मच्छरांची बडबड ऎकायला येऊ लागली. कािात िुसता गोंगाट सुरू झाला. या
गुणगुणण्यातूि काय काय ऎकायला यार्े?
’त्या नतर्े शेजारी गेलो तर नतर्ला माणूस रात्र भर जागा, लाईट चालूच.’
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’नतकडे िर्ीि कािीतरी धूरर्ाली अगरबत्ती जाळतात, असा खोकला आला, लगेच उडू ि
आलो नतकडू ि.’
’त्या घरातील मालकीण काय चांगली आिे, घरभर िुसता पसाराच पसारा. लपाछपी
खेळायला मस्त मजा येते.’
’नतकडच्या त्या काळ्याच्या र्ाटेला जाऊ िकोस, काय जाड कातडी त्याची, माझी िांगी
तुटता तुटता बचार्ली. आनण परत त्याचे रक्त नपऊि आजारी पडायचो आपण.’
असे कािी बािी ऎकायला येऊ लागले. एके ददर्शी मात्र कािी र्ेगळे च घडले. एक
मच्छर दुसर्याला कािीतरी मच्छर टाईम्स बद्दल सांगत िोता. मच्छर आनण माशा
यांची युती झाली िोती आनण त्यांिी िा मच्छर टाईम्स िार्ाचा पेपर काढला आिे म्िणे
! माझे कु तुिल जागे झाले आनण मी या मच्छर टाइम्सच्या मागे लागलो. गुं गुं ची भाषा
समजू लागली िोती मला त्यामुळे सारे च कसे सोपे झाले...
जे जे आपणासी ठार्े ते इतरांिा सांगार्े म्िणतात. तेव्िा माझ्या या मच्छर टाईम्स ची
मानिती खास माणसाच्या भाषेत ( मराठीत प्रर्मच ! ) आपल्या साठी.
मच्छर टाईम्स चे संपादक र्गैरे मंडळ बहुधा कोठल्यातरी पेपराच्या ऑदफसात
चार्ाचार्ी करत असार्े कारण त्यांच्या पेपराचे स्र्रूप दकतीतरी आपल्या
दैनिकांसारखेच आिे.
िे आिे त्याचे मास्ट िेड
’एकच चार्ा : मच्छर टाईम्स’
मच्छर आनण मनिकांचे एकमेर् दैनिक व्यासपीठ
अस्र्च्छता िाच परम धमव
शेर्टची ओळ िी त्यांची टॅग लाईि असार्ी ककर्ा लाइफ लाईि िी म्िणता येईल.
यापुढे मच्छर टाईम्स मध्ये आपल्या पेपरासारखीच सदरे . अग्रलेख, बातम्या, फोटो,
जानिराती र्गैरे र्गैरे.
पनिल्याच पािार्र मुख्य बातमी मच्छर टाइम्सच्या पनिल्या अंकाबद्दल. त्या उद्घाटिाचे
फोटो नबटो, आणखीि र्ृतांत. मग अग्रलेख.
अग्रलेख
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माणसाचे डोके रठकाणार्र ठे र्ार्े काय?
मिुष्यप्राणी स्र्त:ला उत्क्रांत र्गैरे समजतो. साध्या भाषेत सांगायचे तर तो स्र्त:ला
शाण्या समजत असेल. देशोदेशी माणसाला के न्द्रस्र्ािी धरूिच सारे कािी िोत असते.
अगदी नशरगणती देखील माणसांचीच िोते. त्यात परत िे बाता पण
मािर्कल्याणाच्याच करतात. जणू कािी जगात आणखी कोणीच िािी ! पण मािर्ाच्या
लिात ि आलेली बाब अशी की मच्छर आनण माश्या िेच या जगातील बहुसंख्य आिेत.
माणूस िा त्या मािािे अल्पसंख्यांत मोडतो. असे असतािा या अल्पसंख्याकांिी असा
तोरा नमरर्ार्ा का? आनण आपल्या सारख्या बहुसंख्यांिी त्यास नभऊि जगार्े का?
मच्छर मनिकांची एकजूट व्िार्ी आनण माणसास त्याची जागा दाखर्ूि द्यार्ी याकरता
िा मच्छर टाइम्सचा प्रपंच मांडत आिोत. याचे आपण सर्ाांिीच स्र्ागत के ले पानिजे.
मािर्ाशी लढा िेच आपले ध्येय आिे आनण असले पानिजे.
या पार्श्वभूमीर्र िा मच्छर टाइम्सचा पनिला अंक आपल्या सोंडेत देतािा आम्िाला
अत्यािंद िोत आिे. या आपल्या मच्छर टाईम्स मध्ये काय काय असेल? मच्छर मनिका
जगातील बातम्या आनण घडामोडी असतील, रोखठोक भूनमका घेणारे अग्रलेख
असतील.काय िसेल म्िणाल तर पेज थ्री मात्र िसेल. मिुष्यप्राण्यािे आपली लाज सोडू ि
कािीबािी तो छापत असेल पण िा सभ्य मच्छर आनण माश्यांचा सभ्य मच्छर
मनिकांकरता पेपर असेल. तेव्िा ि छापण्याजोग्या अर्स्र्ेतील फोटो आम्िी छापणार
िािी. एर्ढी लाज आम्िी अजूितरी बाळगूि आिोत. तेव्िा र्ोडक्यात िे पेज थ्री प्रकरण
मात्र आपल्या पेपरात िसेल. जानिरातदारांच्या कृ पेिेच िे अंक चालर्णे शक्य िोणार
आिे तेव्िा जानिरात पुरर्ण्या असतील.
दैनिक स्र्रूपात निघणार्या या पेपरास या निनमत्तािे आपल्या शुभेच्छा नमळाव्यात
िीच नर्िंती आपणा सर्ाांच्या पंखांशी आिे ! या निनमत्तािे आपला मािर्ाशी िोणारा
लढा अजूि जोमािे पुढे जाईल यात शंका िािी.
संपादक
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यािंतर या दैनिकातील कािी बातम्या पिा :
मलेररया र्ािक डासांची पैदास
उडासपूर शिरात मलेररया र्ािक डासांची पैदास या नर्षयार्र कायवशाळा भरनर्ण्यात
येणार आिे. मलेररयाचे रोगी मािर् ओळखण्याचे प्रनशिण, गनिमी काव्यािे त्याच्या
पांघरूणात कसे नशरार्े, अंगार्रच्या कपड्ांतूि िांगी मारण्याचे प्रात्यनिक प्रनशिण
यात देणार आिे. मलेररयाच्या पॅरासाईट्सिी िी कायवशाळा प्रायोनजत के लेली आिे.
इच्छु क मच्छरांसाठी िी कायवशाळा नर्िामूल्य रािील.
डेंग्यू पसरर्णार्या मच्छरांिो सार्धाि !
मागील र्षी डॆंग्यू मच्छरांिी आपल्या प्राणाची बाजी लार्ूि डॆंग्यू प्रसार करण्याचा
यशस्र्ी प्रयत्न के ला असला तरी मािर्ािे नर्नर्ध उपाय योजत यात अटकार् आणण्याचे
प्रयत्न के ले आिेत. यात दकत्येक मच्छरांिा आपला जीर् गमर्ार्ा लागला आिे. यार्षी
याबद्दल मच्छरांस खास इशारा देऊि सार्धाि करण्यात येत आिे.
बकालपूरात एक िजार मच्छर शिीद
काल बकालपूरातील एका घरात उडणार्या मच्छर बांधर्ांर्र मार्ेदफरू मािर्ािे
के लेल्या स्प्रे िल्ल्यात िजाराहूि अनधक मच्छर शिीद झाल्याची बातमी आिे. िा िल्ला
रात्रीच्या र्ेळी झाल्याचे समजते. िा मच्छरजातीर्रचा भ्याड िल्ला असल्याचे मच्छरमनिका युतीचे निमंत्रक डासू उडास यांिी म्िटले आिे.
मनिकांस खूशखबर
लर्करच आंब्याचा मौसम येणार असूि यार्ेळी ते पीक जोरात येईल असे र्ृत्त आिे.
माणसािे खाऊि टाकलेल्या आंब्यांर्र मनिका भनगिींचा डॊळा असल्यािे त्यांिा िी
खूशखबरच आिे. तेव्िा मनिका भनगिींिो तयार रािा.
अनखल नर्र्श् मच्छर मनिका युतीस आर्ािि
िुकतीच मच्छर मनिका युती झाली असूि त्यात गृिोपजीर्ी झुरळे आनण पाली यांिा
सामार्ूि घेण्यात यार्े असे आर्ािि झुरळे आनण पालींच्या र्तीिे करण्यात आले.
युतीच्या प्रर्क्त्यािे यार्र नर्चार िोईल पण ि उडणार्या जीर्ांचा समार्ेश करार्ा की
िािी यात मतभेद असल्याचे सांनगतले. नतकडे मधमाशा घरातील माशा िसल्यािे
त्यांचा युतीत समार्ेश करू िये असे मनिका प्रर्क्त्या उडू बाई यांिी म्िटले आिे.
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पेपर म्िटला की जानिराती आल्याच. बातम्यांनशर्ाय नि अग्रलेखांनशर्ाय पेपर निघू
शकतात पण जानिरातींनशर्ाय? कधीच िािी. मच्छरटाईम्सिी त्याला अपर्ाद िािी.
िमुन्यादाखल कािी जानिराती बघा :
िांग्या शापविर
मच्छरांिा खूशखबर ! आपापल्या िांग्या तीक्षण करणारे िर्ीि यंत्र ! जाड ब्लॅंकेटातूि
आरपार घुसर्ता येईल अशी धार नमळर्ा !
नचकटू रसायि
मनिकांस एका रठकाणी नचकटू ि राहूि जास्तीत जास्त अन्नग्रिण करण्यास मदत
करणारे रसायि ! िे र्ापरणार्या माशांचे र्जि सरासरी एक ग्रामिे इतरांहूि जास्त
भरल्याचे एका पािणीत ददसूि आले आिे. िे रसायि प्रमुख दुकािांतूि उपलब्ध आिे !
जीर्ि नशिण र्गव : मच्छर मनिकांस जीर् र्ाचर्ण्याचे नशिण
मािर्ािे आपल्या प्रजाती नर्रूद् नर्नर्ध रसायिे र्ापरात आणली आिेत. या
रसायिांिा दाद ि देण्याचे खास प्रनशिण र्गव चालर्ण्यात येणार आिेत. मच्छर दाणीत
घुसण्याचे प्रनशिण मोफत देण्यात येईल. त्र्रा करा ! फक्त कािी िजार जागा उपलब्ध
! प्रर्म उडत येणार्यास प्राधान्य !
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यािंतर एक मोठी घोषणा करण्यात आलेली आिे
अनखल नर्र्श् मच्छर मनिका संघटिा मिासंमल
े ि
उडासपूरात येत्या कािी ददर्सांत िे मिासंमल
े ि भरर्ण्यात येणार आिे : त्यातील कािी
प्रमुख आकषवणे :
डासू चार्रे अध्यि : डासू चार्रे िे डीडीटी िल्ल्यातूि आजर्र शंभर र्ेळा र्ाचलेले
असूि ते अध्यि पद भूषर्तील. त्यांच्या ’डी.डी.टी. चे ददर्स‘ या पुस्तकाचे प्रकाशि िी
तेव्िा करण्यात येईल.
जािीर सत्कार : एक िजार मलेररया जंतू पसरर्णारे मच्छर बांधर् र् टायफॉईड
पसरर्णार्या मनिका यांचा जािीर सत्कार यार्ेळी िोईल.
पररसंर्ाद : दोि पररसंर्ाद िोतील १.मधमाशा या माश्या आिेत का? २. मुंग्यांिा
संघटिेत सन्मािािे बोलर्ार्े काय?
निषेध : मच्छरदाणी, ओडॊमॉस तसेच नर्नर्ध रसायिांिी आपल्या जातीचा िायिाट
करू पािणार्या मािर्जातीचा निषेध करण्यात येईल. मािर्ी भाषेत माश्या मारणे,
माशी भशकणे, कोणास मच्छर म्िणणे असे प्रचनलत प्रकार आिेत. अशी भाषा
र्ापरणार्या मािर्ाचा निषेध करण्यात येईल.
आभार प्रदशवि : डॆंग्यू, मलेररया, टायफॉईड, कार्ीळ असे रोगजंतू आपल्यार्रच
अर्लंबूि असतात. त्यांच्या संघटिांकडू ि आभार प्रदशवि करण्यात येईल.
िा आिे मच्छरटाईम्सचा पनिलाच अंक ! पुढे काय काय िोईल? जोपयांत िी गुंगुं भाषा
अर्गत आिे तो पयांत िर्िर्ीि मानिती मी देतच रानिि !
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२
धमवसत्ता ! एखाद्या राजाची सत्ता असते, ती तो गाजर्तो िी. तशीच धमवसत्ता असते. ती
गाजर्णारे अिेक. लोकांिािी ती भक्तीभार्े श्रद्ापूर्क
व गाजर्ूि घ्यायला आर्दते.
त्यातूििी ती सिाति असली तर पिायलाच िको. मानसक ‘सिाति धमवसत्ता’ मधील
दोि लेख र्ाचकांिा उद्बोधक र्ाटार्ेत. एक स्र्ामी बटु किार्ांच्या आश्रमातील प्रर्चि
तर दुसरे स्र्ामी अपूणाविद
ं ांचे मिोगत ! गंभीरतेति
ू र्ोडी रजा घेऊि या मानसकािे िी
तो मिाराजांची इच्छा िी गोष्टिी अनलकडेच छापली. ती र्ाचकांिा आर्डेल अशी श्रद्ा
र्ाटते. कारण िे सर्व छापले आिे ते सिाति धमवसत्तेत! तेव्िा स्र्ामीजींचे स्मरण करा नि
र्ाचा. तुम्िाला आनत्मक उन्नतीचा मागव जरूर ददसेल! शुभम भर्तु !
 एक प्रर्चि
 मी मठानधपती कसा झालो?
 िी तो मिाराजांची इच्छा !

13
www.esahity.com

.

एक प्रर्चि
( संत श्री समर्व सद्गुरूदेर् स्र्ामी बटु किार्ािंद बापू मिाराजांचे नशष्य श्री. अडगडािंद
यांचे बटु कआश्रमातील एक प्रर्चि )
भक्त आनण भनक्तणींिो,
बोला जय बटु क
या. आलात मिाराजांच्या दरबारात? या तुमचे स्र्ागत आिे. पण तुम्िी कोण आिात?
तुम्िी कोणाचे भाऊ असाल, कोणाचे बाप असाल नि कोणाचे पुत्र असाल. कोणाचे
कायद्यातील पुत्र म्िणजे जार्ई असाल, कोणाचा िर्रा असाल. या आमच्या भनक्तणी
कोणाच्या मुली तर कोणाच्या आई असतील, सासू िािीतर सूि असतील. िणंद िािीतर
भार्जया असतील. पण मिाराज म्िणतात तुम्िी सारे खरे तर दगडगोटे आनण नर्टा
आिात.
तेव्िा िे दगडांिो आनण नर्टांिो, िामाचा जप करा, तप करा आनण स्र्उद्ार करा.
िा भर्सागर तरूि जाण्यास बटु किार् जप पुरेसा आिे. प्रत्यि रामायणातला दाखला
आिे. मिासागरात रामिाम नलिीलेले खडक तरं गले. रामिामाच्या नर्टा तरं गल्या. या
भर्सागरात बुडायचे िसेल नि तरं गायचे असेल तर िाममनिमा जाणूि घ्या. बटु क
िामस्मरण तुम्िाला तारूि िेईल. आनण बुडण्यापासूि र्ाचर्ेल. बटु किार् प्रत्यि प्रभू
रामचंद्रांचा अर्तार आिेत. बोला संत श्री समर्व सद्गुरूदेर् स्र्ामी बटु किार्ािंद बापू
मिाराज की जय. जय जय बटु किार्ािंद िरी.
( मग अडगडािंद एकाएकी दूर रोखूि पिायला लागतात.)
तो पिा. तो पिा मला ददसतोय...
(भक्त आनण भनक्तणी मागे र्ळू ि पाहू लागतात )
पिा पिा तो इसम म्िणार्ा असा माणूस बुडत आिे. दकस दकसम का इसम िै यि?
साधासुधा सामान्य माणूस आिे िा. तो भर्सागरात बुडत िोता. र्ाचला. र्ाचला. आता
त्याला दकिार्यार्र कोणी घेऊि आले आिे. कोणी लार्ले त्यास दकिार् यास? कोण आिे
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त्यास र्ाचर्णारा? अर्ावत आपले बटु क मिाराज आिेत. जयांची श्रद्ा त्यांिा ददसेल.
जयाचा भार् त्याचा देर्. नबि भार्ाचा देर् म्िणजे दगडाची मूती. भार् म्िणजे भाजी
आनण डाळीचा भार् का? आटेदाल का भार् का? तर िािी. भार् म्िणजे मिातील शुद्
भार्. पिा तो शूद्र माणुस. कसा आिे तो? जीर्जंतूं सारखा. आतापयांत तो बुडत िोता.
तो आता पोिोचला दकिार्यार्र. कारण एकच मिाराजांर्रील श्रद्ा. मिाराजांिीच
त्याला र्ाचर्ले. ( अडगडािंद मग मधेच गाऊ लागतात..)
िे नर्र्श्नच अर्घी माया बटु का धर रे तुझी छाया
बटु क जप जे जे कररती भर्सागर ते तरूनि जाती.
मग आरतीच्या चालीत
जय बटु क जय बटु क जय बटु क देर्ा
तुझ्या मुळे नमळे आम्िा छत्र आनण छाया
बोला संत श्री समर्व सद्गुरूदेर् स्र्ामी बटु किार्ािंद बापू मिाराज की जय.
तू कोण आिेस? ती कोण आिे? िा कोण आिे? िी कोण आिे? र्र काय आिे? खाली
काय आिे? आकाशात काय आिे? पाताळात काय आिे? िे सर्व िूद्र जंतू आनण जीर्
आिेत. िा संसार या जीर् जंतूंिी भरलेला आिे. या यकनित मािर्ाला र्ाचर्ण्यासाठी
बटु कमिाराजांचा अर्तार आिे. मिाराज काय म्िणतात? िार् घेत रिा. िार्े ठे ऊ िका,
घ्या. कोणाचे िार् घ्याल? बायकोिे िर्र्याचे िार् घ्यार्े का? कािी फायदा िािी.
मिाराजांचे िार् घ्या. मिाराज काय म्िणतात? िार् घेत रिा. मिात दुसरा नर्चार
आणू िका. श्रद्ेिे मिाराजांच्या पायी डोके ठे र्ा. आपल्याकडील गोष्टींचा त्याग करा.
निमोिी बिा. संपत्तीचा साठा िको. सोिे िको, िाणे िको. िी सर्व माया त्यागूि टाका.
त्याग म्िणजे दाि करा. मिाराजांच्या चरणी र्ाहूि टाका. भक्तीभार्ािे र्िा. जयाचा
भार् जास्त नि त्याग जास्त त्याला नमळे ल मि:शांती जास्त. जो िसत दाि देतो त्याला
शांनत लाभेल.
िे पिा मंगळदास शेठ. त्यांच्या गोडाऊि मध्ये छापा पडणार िोता. मिाराजांच्या
चरणी त्यांिी र्ाहूि घेतले. आज शेठजी सुखात आिेत. शांतीत आिेत. िे कसे झाले?
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मिाराजांच्या कृ पेिे झाले. मिाराजांच्या दरबारात या. त्यांिा शरण जा. बाकी कािी
करा. पण मिाराजांकडे कबूल करा. काळी कृ त्ये करा ती मिाराज पांढरी करू शकतील
पण त्यासाठी नर्र्श्ास िर्ा. श्रद्ा िर्ी. भक्ती िर्ी नि भार् िर्ा. मिाराज सर्ाांचेच
आिेत. त्यांची भक्ती िीच तुमची शक्ती. फक्त िुसती भाकर र्ाढू िका, बरोबर भाजी
िर्ी, कालर्ण िर्े. दाि म्िणजे कालर्ण. दाि करा नि मिाराजांच्या कृ पाप्रसादािे
सुखी व्िा. मिाराज काय करतात? तुमचेच रिण करतात. तुम्िी कोणीिी असा. कािीिी
काम करत असा. मिाराज म्िणतात तुमचा धमव सोडू िका. काय असतो एखाद्याचा
धमव? व्यापारी असेल तर तो काळाबाजार करे ल, साठे बाजी करे ल. सोिार असेल तर तो
सोन्याच्या र्जिात फसर्णूक करे ल, र्ोडेफार त्यांत तांबे नमसळे ल. भाजी नर्कणारा
र्जिात मारे ल. सरकारी अनधकारी लोकांची अडर्णूक करे ल, लाच घेऊि कामे करे ल.
एखादा राजकारणी असेल तर लोकांच्या िार्ािे आपली तुंबडी भरे ल. नर्द्यार्ी असेल
तर तो ि पकडले जाता कॉपी करे ल. गृनिणी इकडच्या चुगल्या नतकडे करे ल, आनण
सद्गृिस्र् ते शांतपणे ऎकू ि घेईल. िाच आपापला धमव आिे. आपण सर्वच अत्यंत
धार्ममक आिोत. आपण आपापला धमव पाळणारच. आम्िी श्रद्ाळू आिोत. आम्िी देर्ा
दारी जातो. त्या दगडाच्या मूतीशी र्ि र्े बोलतो. मिाराजांची देर्ाशी डायरे क्ट िॉट
लाईि आिे. आपल्या व्यर्ा मिाराज दूर करतील. मिाराजांिा तुमच्या कडू ि फक्त काय
िर्े? भक्ती आनण भार्. भाकर आनण भाजी.
मिाराज काय म्िणतात? िे नर्र्श् अर्घी माया आिे. िी माया कोण? माया मेमसाब
काय? की माया िार्ाची मुलगी? की आईची मुलार्रची माया? मायािगरीतली माया?
एखाद्यािे जमर्ूि ठे र्लेली माया? माया िी मायाच आिे. िे नर्र्श् आिेिी आनण िािीिी.
समोर िा डोंगर आिे. पण मी डोळे उघडले तरच. मी उघड्ा डोळ्यांिी पानिला तर
डोंगर, िािीतर कािी िािी. या मायार्ी नर्र्श्ात तू काय घेऊि आलायस नि काय घेऊि
जाणारे स? मिाराज म्िणतात,
मुठ्ठी बांधके आया िै तू िार् पसारे जायेगा
धिदौलत जानगरसे तूिे क्या खोया क्या पायेगा.
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दे. आपल्या दोन्िी िातांिी मिात ककतू ि आणता दे. मग बघा मिाराज तुमच्या साठी
काय करू शकतात.
िे नर्र्श्नच अर्घी माया जाऊ िका देऊ तुम्िी र्ाया
िी माया ती माया ते माया िे माया
सर्व जग िे नमथ्या माया, िे सागर तरूिी जाया
भर्सागर तरूिी जाया बटु का धर रे छाया
िे जगच नमथ्या आिे. उद्या देर्ाशरण जातािा काय िेणार? ि पैसा ि अडका. िा सोिे
िा िाणे. िा जमीि िा जुमला. ते सर्व इर्ेच सोडू ि जायचे. मिाराज म्िणतात, मोि
िको. त्याग करा, दाि करा, देतािा मिात मिाराजांचा जप करा. एका िाताचे दाि
दुसर्यास कळू िये म्िणतात. मिाराज तर म्िणतात एका बोटाचे दाि दुसर्या बोटासिी
कळू देऊ िका. मग मागार्ी का दािाची पार्ती? मागार्ेत का निशेब दािाचे? दािाचा
निशेब ठे र्ाल काय? पाप लागेल पाप. मिाराज म्िणतात, बाकी कशास नभऊ िका, पण
पापाला भ्या. बापाला नभऊ िका, पापाला भ्या.
आज नजकडे जाऊ नतर्े ओळख लागते. ऑदफसात जा, काम व्िायचे तर ओळख िर्ी.
कोटावत जा, चपरासी तरी ओळखीचा िर्ा. िॉनस्पटलात जा, र्ॉडवबॉय तरी ओळखीचा
िर्ा. मिाराजांची देर्ाशी डायरे क्ट ओळख आिे. तेच तुम्िाला पापापासूि नि त्या
पापाच्या नशिेपासूि र्ाचर्तील. त्यासाठी तुम्िी काय के ले पानिजे? मिाराज तुम्िाला
ओळखायला िर्ेत. त्यार्ाचूि कािी खरे िािी.
देर्ािे काय सांनगतले? काम करा, मेिित करा. िामाचे स्मरण करा. उद्या पंतप्रधािांिा
भेटायचे तर डायरे क्ट जाल का? िगरसेर्क आमदाराशी, आमदार खासदाराशी,
खासदार मंत्र्याशी ओळख करूि देईल. मंत्री मग पंतप्रधािांशी भेट घडर्ेल. देर्ाचे तसेच
आिे. डायरे क्ट िंबर लागणार िािी. मिाराजांच्या कडू ि लर्कर लागेल. र्िा आपले
सर्वकािी मिाराजांच्या चरणी र्िा. भक्तीणींिो मागे राहू िका.
शेर्टी िात जोडू ि आरती म्िणूया,
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जय बटु क जय बटु क जय बटु क देर्ा
तुझ्या मुळे नमळे आम्िा छत्र आनण छाया
िे जग असे जसे नमथ्य आनण माया
तुज र्ाचूि जगणे जणु जात असे र्ाया.
बटु कचरणी ठे नर्तो भक्ती भार्े मार्ा
शरण दे दयाळू तू अरे बटु किार्ा
या जगती कसे बसे जगत मी आलो
माझ्या पापभये गांगरूि गेलो.
यास्तर् तु दे आम्िास आशीर्वच देर्ा
तुझ्या मुळे नमळे आम्िा छत्र आनण छाया
जय बटु क जय बटु क जय बटु क देर्ा
िाती माझ्या घडो देर्ा खूप सारी सेर्ा.
बोला संत श्री समर्व सद्गुरूदेर् स्र्ामी बटु किार्ािंद बापू मिाराज की जय. जय जय
बटु किार्ािंद िरी.
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मी (मठानधपती) कसा झालो?
( स्र्ामी अपूणाविद
ं ांचे मिोगत )
माझा जन्मच श्रीअखंडािंद स्र्ामींच्या कृ पेिे झाला असे आई म्िणायची.
लिािपणापासूिच मला स्र्ामीजींच्या मठात गेल्याचे आठर्ते. जन्मल्या जन्मल्या मला
आईिे स्र्ामीजींच्या पायी अपवण के ले िोते तेव्िा मी त्यांच्याच मठाचा पुढे प्रमुख िोईि
अशी शंकािी आईला आली िसेल. आई नि र्डील दोघेिी स्र्ामीजींचे निस्सीम भक्त.
आई दररोज मला मठात घेऊि जायची आनण आपल्या धंदापाण्यातूि र्ेळ नमळाला की
र्डील िी स्र्ामीजींच्या सेर्ेस यायचे. आई खूपच श्रद्ाळू िोती आनण र्डीलिी नतला
कािी कमी याबाबतीत पडू देत िसत. दरर्षी स्र्ामीजींिा आई निरे जनडत मुकुट अपवण
करीत असे. र्नडलांच्या नमळकतीतला मोठा निस्सा स्र्ामीजींच्या चरणी र्ानिला जाई.
त्यामुळे स्र्ामीजींच्या मठात आमची मोठीच र्ट िोती. देर्ानचये दारी र्ट शब्द योग्य
र्ाटत िसेल पण आमच्या सारख्या देर्ाच्या एजंटाकडॆ िा शब्द र्ापरायला िरकत
िसार्ी.
मठात मला सगळीकडे संचार करायला परर्ािगी असे. बॅकस्टेजला मी खुशाल जात
असे. िकळत्या र्यातील आनण र्ोडे कळू लागल्यािंतरच्या र्यातील माझ्या आठर्णी
आिेत. एकदा मी नतर्े असतािा एक माणूस नतर्े स्र्ामींसारखीच नचनलम ओढत बसला
िोता. का कोणास ठाऊक मला तो नबि के स नि दाढीर्ाल्या स्र्ामीजींसारखा र्ाटला.
पुढे मला मागची बाजू एखाद्या िाटकाच्या बॅकस्टेज सारखी र्ाटायला लागली. दाढ्या
आनण के सांचे पाच सिा नर्ग्स िोते. एक मेकपची रूम िोती आनण एक मेकपमॅि नतर्े
िेिमी ददसायचा. तेव्िा िे सर्व काय ते कळायचे िािी पण आता मी त्याच मेकपमॅि ला
पमविंट जॉबला ठे ऊि घेतले आिे. एकदा नतर्े ठे र्लेल्या घडाळ्यांिा मी िात लार्ला
तसा तो नचनलमर्ाला नचडल्यासारखा र्ाटला. त्यािे िाक मारूि कोणाला तरी
बोलार्ले आनण मला बािेर सोडायला सांनगतले. तेव्िा त्याचा आर्ाज िी मला
स्र्ामीजींसारखा र्ाटला िोता.
लिाि असतािा मला स्र्ामीजींचे प्रचंड आकषवण असे. त्यांचे मधूि मधूि िातातूि
अंगारा काढू ि देण,े बॅकस्टेजला पानिलेली घडाळ्याची मॉडेल्स िर्ेतूि काढू ि देणे र्गैरे
प्रयोग बघायला खूप आर्डायचे. असे कािी झाले की लोक चीत्कारायचे, ’जय जय
अखंडािंद स्र्ामी मिाराज.’ एकदा स्र्ामी म्िणाले, ’िे जग सर्व माया आिे’ तेव्िा मी
आईला नर्चारले िोते, ‘आई िी माया कोण?‘ यार्र आईिे मला ’चूप बस रे , मन्या’ (
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मिोज िे माझे खरे िार् खूपच कमी लोकांिा ठाऊक आिे ) म्िणूि गप्प बसर्ले िोते.
र्षावतूि एकदा स्र्ामीजींचा उत्सर् असे. तेव्िा भक्त गण मोठा सोिोळा करीत, देणग्या
देत आनण िर्स फे डीत. स्र्ामीजी छोटे छोटे दगड प्रसाद म्िणूि र्ाटत. त्यांच्या एका
नशष्यािे िा दगड भसिासिार्र ठे ऊि ‘स्र्ामी दगडािंद‘ िार्ािे स्र्ामीजींची एक ब्ांच
दूर गार्ात सुरू के ली िोती िे मला अनलकडेच कळले.
मी बारार्ीत असतािा र्डील गेले. त्यांच्या आजारपणात स्र्ामीजींच्या अंगार्याचा गुण
कािी आला िािी. आपली भक्ती आनण श्रद्ाच कमी पडली असे आईला र्ाटे. र्नडलांिी
मोठ्या निकमतीिे सर्व साम्राजय उभारले िोते. त्यांच्या कोण्या दूरच्या काकांच्या
मृत्यूिंतर त्या काकांची इस्टेट त्यांच्या सख्ख्या मुलांकडे ि जाता आपल्या िार्ार्र
करर्ूि घ्यायची निम्मत त्यांिी दाखर्ली िोती. आपल्यार्र स्र्ामीजींची कृ पा आिे असे
ते म्िणत आनण जमेल तेव्िा मठात जाऊि त्यांची सेर्ा करत. त्यांच्यािंतर र्षवभरात
आई गेली. ती िािी म्िणत असतािा नतचा उपचार मी िॉनस्पटलातच के ला, सिा मनििे
नतिे काढले पण शेर्टी ती देर्ाघरी गेली. मी स्र्त: स्र्ामीजी िोणार िे खूप
लिािपणीच मी ठरर्ले िोते पण आईला तसे कधी म्िणालो िव्ितो. नतला त्याबद्दल
काय र्ाटले असते कोणास ठाऊक. झाले असे की एकदा मी बॅकस्टेजला िेिमीप्रमाणे
बागडत िोतो. नतर्े एक िेिमी बंद असणारी खोली िोती. एके ददर्शी चुकूि उघडी
िोती. मी नतर्े पोिोचलो तर नतर्े सर्व सोन्याचांदीचे दानगिे िोते. एर्ढी संपत्ती दकती
मोलाची असेल याचा मला नर्चारच करता येत िव्िता. माझे र्डील स्र्ामीजींिा
मोठमोठ्या भेटी देत. पण ते एकटेच कािी तसे िव्िते. आपापल्या कु र्तीिुसार देणारे
इतरिी असंख्य िोतेच. घेणारे फक्त एकु लते स्र्ामीजी. त्यामुळे मला स्र्ामीजींचे प्रचंड
अप्रूप र्ाटे. आज ’कररयरच्या अिोळखी र्ाटा’ नि ’क कररयरचा’ र्गैरे नलहूि येते
नतर्ेिी या कररयर नर्षयी कधी नलहूि आलेले िािी. पण मला तरी माझ्या करीयर
साठी िा बेस्ट ऑप्शि तेव्िा र्ाटला.
पुढे अखंडािंद स्र्ामी आजारी पडले तेव्िा मी कॉलेज सोडले नि त्यांच्या जर्ळच्या
र्तुवळात प्रर्ेश के ला. आनण पूणवर्ेळ मठाच्या कायावत झोकू ि ददले. कॉलेज सोडू ि ददले
कारण प्रश्न शेर्टी कररयरचा िोता.
स्र्ामीजींिी मला खूप कािी नशकर्ले. चोर्ीस तास मी त्यांच्या मागे सार्ली सारखा
राहू लागलो. त्यांचे पट्टनशष्य चरणािंद आनण नशरािंद िोते त्यांच्याशी मी अनत िम्रतेिे
र्ागत िोतो त्यामुळे त्यांची देखील आडकाठी मला झाली िािी. िळू िळू स्र्ामीजींकडू ि
मी सर्व ट्रीक्स नशकू ि घेतल्या. लोकांिा मागवदशवि कसे करार्े नि प्रर्चिे कशी द्यार्ीत
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िेिी नशकलो. मधूि मधूि मी पण प्रर्चिे देऊ लागलो. स्र्ामीजींची तब्येत जशी
नबघडत चालली तसा मी िकळत कारभार िाती घेऊ लागलो.
स्र्ामीजींशी माझा िेिमीच संर्ाद िोत असे त्यातूि िी मी दकतीतरी गोष्टी नशकलो जया
मठाच्या सुरळीत चालण्यास आर्श्यक असतात. मुख्य म्िणजे देर्ाचे िार् तोंडात असले
की आपण कािीिी करायला मोकळॆ . त्यात परत बाकीच्यांिा तोच उपदेश के ला की
आपली बाजू र्रचढ िोते. भक्त जे कोणी येतील त्यांिा आपल्यार्र अतीर् नर्र्श्ास
टाकायला सांगायचे, त्यांच्या नर्र्श्ासार्रच त्यांिा नमळणारे फळ अर्लंबि
ू आिे िे
त्यांिा एकदा पटर्ूि टाकले की आपली जबाबदारी फक्त देणगी गोळा करायची. भक्तांिा
िेिमी आपल्या िामस्मरणात गुंग ठे र्ार्े म्िणजे जास्त बोलायला र्ेळ नमळत िािी.
एकदा ते भर दरबारातच आपल्या भक्तांर्र कडाडले िोते कारण त्यािे उलटा प्रश्न त्यांिा
के ला िोता. त्यार्ेळीस इतर भक्तगणांिीच त्या प्रश्न नर्चारणार्यास बािेर काढले िोते.
मी धीर करूि एकदा त्यांिा त्यांच्या खोट्या दाढी नि के सांबद्दल नर्चारले तेव्िा त्यांिी
मोठ्या मोकळ्या मिािे सांनगतले की, ’अपूणाविंदा, ( तो पयांत मी अपूणाविंद िे िार्
धारण के ले िोते ) आपले काम मित्त्र्ाचे िे खरे पण आपले खाजगी आयुष्य िी नततके च
मित्त्र्ाचे. आज मी असाच बािेर पडलो की मला कोणी ओळखत िािी आनण या
स्र्ामींच्या र्ेषात माझी बायको पण मला ओळखत िािी.’ ’बायको?’ मी अगदी
आियाविे ओरडायचाच बाकी िोतो. त्यार्र ते म्िणाले देखील, ’जगाच्या कल्याणा
आपण आिोत िे खरे पण स्र्त:चे कल्याण पण आपल्याला स्र्त:च करार्े लागते.’ याहूि
पुढे कािी मी नर्चारणार त्या आधी त्यांिी नर्षयच बदलला. पुढे त्यांची बायको
र्ारल्याचे कळले आनण त्यांिा कोणी मूलबाळ िािी िे कळल्यार्र मी सुटके चा निर्श्ास
टाकला. बाकी त्यांच्या मेकपचा फायदा आज जागोजागी मला जाणर्तो. अगदी कािी
ददर्सांपूर्ी रात्री ’चांदिी बार’ मध्ये गेलो तेव्िा बािेर पिार्यार्रील आनण आतील
नगर्िाईक म्िणूि आलेले पोनलस अनधकारीिी मला ओळखू शकले िािीत, आनण ते सर्व
माझ्या िजीकच्या भक्तगणांतील असूिसुद्ा !
स्र्ामींिा मी एकदा त्यांच्या अलोट लोकनप्रयतेचे रिस्य मी नर्चारले. स्र्ामीजी
म्िणाले, ’सब माया िै! लोकांिा चुका के लेले चालते, कधी चुका करायलािी आर्डते,
अगदी जाणूिबुजूि चुकीचे र्ागले तरी चालते फक्त त्या गोष्टींची जबाबदारी दुसर्या
कोणी घ्यार्ी असे र्ाटते. िािीतर आम्िी आिोतच त्यांच्या मिातील नगल्ट कमी
करायला.’ स्र्ामीजींिी नगल्ट शब्द र्ापरला तसा मी दचकलो. स्र्ामीजी म्िणाले, ’अरे ,
मी कािी अनशनित र्ाटलो की काय? चांगला ग्रॅजयुएट आिे पण िोकरी नमळे िा मग या
मागावस लागलो.’ मला खरं च धीर आला. मी पण याच करीयरच्या र्ाटे निघालो िोतो
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िा. त्यामुळे िलर्ूि खुटं ा बळकट करार्ा तशा या िेत्रातल्या माझ्या कररयरचा नर्चार
अनधकच पक्का झाला. फरक फक्त इतकाच की स्र्ामीजी ग्रॅजयुएट िोते आनण मला
स्र्ामीजींच्याच आजारपणामुळे नशिण सोडार्े लागले िोते.माझी स्र्ामीजींशी िेिमीच
चचाव चाले. िातात मद्याचा पेला आला दक ते खुलूि बोलत. तेव्िा एकदा मी त्यांिा
नर्चारले िोते, ’िनशबार्र आपण दकती अर्लंबूि रािार्े?’ तर ते म्िणाले, ’अपूणाविंद,
िी सर्व माया आिे. आपण मािू ते िनशब. म्िणजे एखाद्यास उद्या अॅम्ब्युलन्स खाली
अपघात झाला, त्याला त्याच अॅम्ब्युलन्सिे िॉनस्पटलात पोिोचर्ले जाते आनण त्याचा
प्राण र्ाचतो. आता अपघात झाला िे कमिनशब की व्िायचाच िोता तर कमीतकमी
अॅम्ब्युलन्स खाली तरी झाला िे सुदर्
ै िे जयािे त्यािे ठरर्ार्े.’ मला त्यांचे म्िणणे पटले.
स्र्ामीजींकडू ि मठाचा ताबा घ्यायला मला सर्ड भरपूर िोती. र्नडलांिी कायदेशीर
लढाईिे साम्राजय उभे के ले िोते, मला तर फक्त स्र्ामीजींच्या रे डीमेड भक्तांकडू िच
मान्यता नमळर्ायची िोती. स्र्ामीजींचा आजार बळार्त चालला तसा मी माझा
पनर्त्रा बदलत रानिलो. मध्ये मध्ये मी चरणािंद-नशरािंदांचा भार कमी करायच्या
िार्ाखाली स्र्तंत्र दरबार भरर्ू लागलो. अखंडािंद स्र्ामींच्या डोळ्यात येणार िािी
अशा बेतािे भक्तांिा आपल्याकडे र्ळर्ू लागलो. त्यांच्या ियातीतच मठ ताब्यात येणे, ते
िी त्यांच्याच िातूि िे गरजेचे िोते. पण त्यासाठी सर्व भक्तांत माझा उदो उदो िोणे
गरजेचे िोते, म्िणजे स्र्ामीजींिा दुसरा पयावयच रानिला िसता.
मिात तीव्र नर्चार आला की स्र्ामीजीच रस्ता दाखर्तात असे सर्व म्िणतात. तसा
रस्ता लर्करच मला ददसला. चांदिी बारच्याच बािेर मंगेश देसाई िार्ाचा माझा
शाळे तील नमत्र मला भेटला. तो चक्क आंधळ्याच्या भूनमके तूि भीक मागत िोता. या
व्यर्सायात त्याचा चांगलाच जम बसला िोता असे त्यािे सांनगतले. मला यात संधी
ददसली. त्याच्याशी मी बोललो तसा तो तयार झाला. लगेच मी त्याला आमच्या
दरबारात आंधळ्याच्या रूपात बोलार्ले. सर्व भक्तांसमोर मग मी कािी तरी मंत्र
पुटपुटूि त्याच्या डोळ्यांर्रूि िात दफरर्ला तसे त्याला िीट ददसायला लागले. तो
पनिलाच ददर्स िोता जेव्िा भक्तांिी स्र्ामी अपूणाविंदांचा जयजयकार के ला. रूप
बदलूि मंगेश दुसर्या ददर्शी परत आला आनण तोच चमत्कार दुसर्या ददर्शी देखील
झाला. मंगेशिे मग अजूि एक आयनडया ददली त्याप्रमाणे तो या लाईिीतील अजूि दिा
कलाकार नमत्र आणणार िोता. त्या साठी एक जंगी दृष्टीदाि नशबीराची घोषणा झाली.
मंगेश सर्ावत प्रर्म डोळस म्िणूि आला आनण आपला ’अिुभर्’ सर्ाांिा सांगूि गेला.
प्रचंड गदी जमली िोती. त्यात मंगेशचे दिा नमत्र नमसळू ि िोते. ठरानर्क अंतरािे त्यांिा
दृष्टी येणार िोती. बाकीच्यांचे काय? मी सर्व भक्तांिा प्रर्म सांनगतले, ’स्र्ामीजींर्रील
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अतूट नर्र्श्ास िाच तुम्िाला तारे ल. जयांचा नर्र्श्ास अढळ त्याला दृष्टी आल्यानशर्ाय
रािायची िािी. जयांिा आज येणार िािी त्यांिा कािी काळ र्ाट पािार्ी लागेल पण
स्र्ामीजींची कृ पादृष्टी त्यंच्यार्र झाल्या नशर्ाय रािायची िािी. फक्त नर्र्श्ास नि श्रद्ा
अतूट िर्ी.’ यािंतर जे झाले ते मठात अभूतपूर्व िोते. भक्त आधी माझा आनण िंतर
अखंडािंदांचा जयजयकार करत िोते आनण आतल्या खोलीत चरण आनण नशर आिंद
आिंदािे स्र्ामीजींचे पाय आनण डोके चेपीत बसले िोते. िंतर अशीच अजूि दोि
दृष्टीदािाची नशनबरे झाली. मंगेश एके ददर्शी म्िणाला की त्याच्यातील कलाकार त्याला
स्र्स्र् बसू देत िािी म्िणूि कधी लंगड्ाच्या कधी मूक बनिर्याच्या तर कधी
र्ोट्याच्या भूनमका तो करील. बाकी चमत्कार करायला मी समर्व िोतोच. स्र्ामीजींची
प्रकृ ती िाजूक झाली िोती. त्यांच्या पयांत िे सर्व पोिोचेल अशी मी व्यर्स्र्ा के लीच
िोती. शेर्टी चरणािंद आनण नशरािंदांसमोर स्र्ामीजींिी मला मठानधपती म्िणूि
घोनषत करूि टाकले. ते दोघे कािीच करू शकणार िव्िते कारण आपल्या लोकशािीत
जिमतापुढे त्यांिा शरणागती पत्करार्ीच लागली असती. यर्ार्काश स्र्ामीजी गेले.
आनण मी मठाचा सर्ेसर्ाव झालो. माझ्या र्नडलांिी र्ाटलेली संपत्ती परत माझ्याच
कबजात अगदी व्या्जासकट आली. चरणािंद आनण नशरािंदांची भूनमका तीच चरण
आनण नशर दाबायची रानिली, फक्त ते चरण आनण नशर बदलूि अखंडािंदस्र्ामी ऎर्जी
अपूणाविंद स्र्ामींचे िोते.
कोणी अजूि सांनगतले िसेल पण मंददर काढणे, स्र्ामी बिणे आपल्या देशातील बेस्ट
कररयर आिे. भांडर्ल फक्त सुरूर्ातीस लोकांचा नर्र्श्ास संपादणे एर्ढेच लागते. िंतर
तोच नर्र्श्ास लोकांिा आपल्यार्र टाकायला लार्ला की आपले काम संपले. माझा एक
नमत्र िोता. माझ्याहूि तीि र्षाांिी मोठा पण तरीिी दिार्ीत माझ्याबरोबरच िोता.
शाळा सुटली आनण ह्यािे एके ददर्शी शेंदरू लार्लेला मोठा दगड मोक्याची जागा बघूि
एका भपपळाच्या झाडाखाली रातोरात टाकला. सकाळी गदीच्या र्ेळी िा नतर्े
साग्रसंगीत पूजा करायला बसला. लोकांची गदी झाली. स्र्यंभू ििुमािाची स्र्ापिा
झाली. िा बिला पुजारी. लिािशा ििुमािा समोर मोठॊ दािपेटी ठे र्ली. िळू िळू
नर्स्तार झाला, देऊळ झाले. आजूबाजूची अिनधकृ त बांधकामे पाडली तरी
लोकिोभाच्या भीतीिे मंददर तसेच रानिले. उलट आजूबाजूच्या ररकाम्या के लेल्या
जागेत अजूि पसरले. आज, म्िणजे आतापयांत माझ्या नमत्राची तीिेकशे फु टाची फु कटात
नमळर्लेली जागा आिे, आनण तो समाजाला देर्भक्तीचा मागव दाखर्तो आिे. ह्या
मागावत नर्र्श्ास आनण श्रद्ेच्या बळार्र सर्व कािी चालते. डॉक्टर नि र्दकलाला त्यांच्या
त्यांच्या अनशलांिा उत्तरे द्यार्ी लागता तर इर्े सर्व प्रश्नांची आम्िीच तर उत्तरे आिोत.
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लोकांिा र्ाटेल की या लाईिीत फसर्णूक आिे. पण तसे िािी. लोकांची िी अध्यानत्मक
भूक आिे,कोणीतरी ती भागर्ायलाच िर्ी. त्यांिा चार समजुतीच्या म्िणजे कॉमि सेन्स
च्या गोष्टी सांगणारा कोणीतरी लागतो. िी समाजाची सांस्कृ नतक गरज आिे ती आम्िी
भागर्तो. यात लोकांचे आनण आमचे दोघांचे कल्याणच आिे. खर्या देर्ाला फक्त
खराखुरा भार् लागतो पण आम्िी देर्ाचे एजंट, कनमशि एजंट म्िणत िािीत इतके च,
आम्िाला आमचा भार् घ्यार्ाच लागणार िा?
कोणी म्िणेल मी स्र्त:च िे सर्व सांगतोय तर त्याचा भक्तांर्र काय पररणाम िोईल?
पण खरी गोष्ट इतकीच आिे की जयांचा स्र्ामी अपूणाविंदां र्र पूणव नर्र्श्ास आिे त्यांचा
ह्यार्र नर्र्श्ास बसणार िािी आनण जयांचा माझ्यार्र नर्र्श्ास िािी त्यांचा मात्र इर्े
माझ्यार्र नर्र्श्ास बसेल !
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िी तो मिाराजांची इच्छा
बोलो िरी िरी बोलो बोलो बोलो िररराम
िी तो मिाराजांची इच्छा
असा जप करीत साळ्र्ी आत नशरला. प्रर्चिाला अजूि पंधरा नमनिटे बाकी िोती पण
िॉल ररकामाच. एकदम शॉक लागल्यासारखा अबाउटटिव करत तो िॉल बािेर
आला.ररकाम्या िॉल मध्ये प्रर्चिाला मागे बसलो तर मिाराजांची भक्ती पातळ र्ाट्ली
असती त्यापेिा िॉल भरल्यार्र पाठी बसार्े म्िणूि बािेर येऊि मोबाईल कािाला
लार्ूि उभा रानिला. पुढे बसलं तर पाठची प्रेिणीय स्र्ळं मुद्दाम बघायला जमत
िािीत. िी गोष्ट जुिी म्िणजे कॉल िुसता ररनसव्ि करायला १६-१७ रुपये पडायचे
तेव्िाची. साळर्ी िुसताच बंद मोबाईल कािार्र पकडू ि इं प्रेशि मारत असे. आज ठकी
येईल का असा एकच नर्चार त्याच्या मिात िोता.र्ोड्ाच र्ेळात फिाांनडस िॉल मध्ये
नशरला. मागोमाग ३ कु लकणी,२ जोशी,५ पटेल,आनण १ दोशी आले. िळू िळू िॉल
खूपच भरला आनण साळर्ी पाठच्या खुचीर्र जाऊि बसला. त्यािे मोबाईल नखशात
जपूि ठे ऊि ददला. िातापायाची अॅक्शि कािी असो प्रत्येक जण तोंडािी ‘बोलो िरर
बोलो िरर बोलो बोलो बोलो िररराम िी तो मिाराजांची इच्छा‘ असा जप जपत िोता.
साळर्ीच्या डोक्यात ठकीचे नर्चार िोते. ठकी िे खरे नतचे िार् िव्िते, पण
मिाराजांच्या लेटेस्ट भक्तांपैकी ती एक िोती.के तकी मािे आनण रर्ी राणे ककर्ा मािसी
आनण फ्रेनिक अशा जोड्ा इर्ेच जमल्या तशी ठकीशी जोडी जमण्याची साळर्ीला
आशा र्ाटत िोती.त्यातूिच त्याला िा अध्यानत्मक उमाळा येऊ लागला िोता. ठकीच्या
नर्चारांत त्याचा जप ‘बोल ठकी बोल ठकी‘ असा कधी व्िायला लागला ते त्यालािी
कळले िािी.
इकडे cctv मध्ये पािात मिाराज िेिम
े ीप्रमाणे र्ाट पािात िोते. िॉल भरत आला तरी
अजूि फ्रेडीचा पत्ता िव्िता. त्यांिा इतक्यात फातफे कर आजी येतािा ददसल्या.
मिाराजांच्या एकदम जुन्या भक्तांपैकी त्या एक. खरं तर त्या र्याचे मिाराजांिा र्ार्डे.
पण बाई गडगंज श्रीमंत. मिाराजांच्या आर्मर्क इच्छा त्यांच्याकडू ि अपूणव राहूच शकत
िसत. आजी घाईघाईत आत नशरल्या नि िॉलमधल्या फाटक्या जाजमात पाय अडकू ि
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पडल्या. िॉलमधल्या सर्ाांिी डोळे नमटू ि घेत आपल्या जपाचा व्िॉल्यूम र्ाढर्ला. जणू
त्यांिी कािीच पानिले िसार्े. आजी कशाबशा उठू ि खुचीर्र बसल्या. सर्ाांिी एका
डोळ्यािी ते पानिले नि मग डोळे उघडू ि बसायला सर्व जण मोकळे झाले. निच्याऎर्जी
फ्रेडी पडली असती तर असे मिाराजांसकट सर्ाांिा र्ाटले. नततक्यात फ्रेडी खरोखरची
आलीच. सर्ाांिी नतला एकदम सार्ध के ले, ’मॅडम सांभाळू ि,पडाल.’ मिातल्या मिात
सर्ाांिी इतरांिा नशव्या घातल्या नतला सार्ध के ल्याबद्दल. फातफे कर आजी मिातल्या
मिात खदखदल्या,मेल्यांिी मला पडतािा पानिले िोते तर. साळर्ीचे कु ठे च लि िव्िते.
त्याचा ठकीिामाचा जप चालूच िोता त्यात खरी ठकी कधी येऊि बसली त्याला
कळलेच िािी. त्याची तंद्री भंग पार्ली तर समोर ठकी. िी ठकी खरी की ‘लगे रिो
मुन्नाभाई‘तल्यासारखी आभासी ते त्याला कळे िा. िात लाऊि बघायचे तर इं प्रेशि
खराब व्िायचे. पण र्ोड्ा र्ेळािे नतला जप म्िणतािा पानिले नि त्याची खात्री पटली
ती खरोखरची ठकी िोती. आता साळर्ी परत trance मध्ये !
मेकप िंतर मिाराज अर्तरले. मिाराजांचे सारे कािी भव्य ददव्य. भसिाच्या
आयाळीसारखे के स आनण चेिरे ा पूणव लपेलशा दाढीनमशा. मिाराज तेज:पुंज ददसतात
असे त्यांच्या भक्तांिा र्ाटायचे. नजर्े नजर्े शक्य नतर्ूि उगर्लेल्या के सांच्या जंजाळातूि
त्यांचे तेज कोणाला कसे ददसायचे कोणास ठाऊक. आज त्यांिा नतसरा डोळा उघडू ि
भक्तांिा धक्का द्यायचा िोता. िाटकातला स्पेशल इफे क्टर्ाला मुद्दाम येऊि त्यांच्या
कपाळार्र नतसरा डोळा बसर्ूि गेला िोता. मिाराजांचे धक्कातंत्र असेच िोते.
आधीआधी मिाराज ’िरर बोलो’ असा जप नलनिलेल्या र्ह्यांची नर्क्री करायचे.
मिाराजांबद्दलच्या भनक्तभार्ािे जप नलनिणारे तर िोतेच पण त्यात िी (गुरुसारखी)
लुच्चेनगरी करणारे िोते. काय तरी एके क िमुि.े कु णी फक्त पनिल्या ओळीत िरर बोलो
नलहूि खाली _,,_ ची खूण करायचे, कु णी पार्तीपुस्तक भरल्यासारखे तीि काबवि पेपर
खाली ठे ऊि पुस्तक भरत. एकािे तर आपल्या िस्तािरात ‘िरर बोलो‘चा स्टॅंप बिर्ूि
तोच एकाखाली एक मारला िोता. एका जणािे ‘ि.बो.‘ अशा शॉट्फॉमविे र्िी भरली
िोती. मिाराज सर्व बघूि दुलवि करायचे. एके ददर्शी सुरेश शिा िार्ाच्या भक्तािे
आपल्या मुलाच्या उरलेल्या र्ह्यांच्या कोर्यापािांची र्िी बिर्ूि त्यात ‘िरर बोलो‘ चा
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जप नलनिला िोता. ती र्िी मिाराजांच्या चरणी अपवण के ली तसा मिाराजांच्या
चाणाि िजरे िे पुढचा धोका ओळखला. जपाच्या र्ह्यांची नर्क्री तडाखेबंद िोती. तीच
बंद झाली तर काय व्िायचे. मिाराज ताडताड पार्ले टाकत उठू ि गेल.े इकडे भक्त
गणांत एकच गोंधळ उडाला. शेर्टी सुरेश शिाच्या र्िीची गोष्ट बािेर पडली. बाकी
लोकांिी त्या शिाकडे एखाद्या गुन्िेगारासारखे पानिले.
त्यािंतर एके ददर्शी invisible ink िे नलनिलेला एक कागद circulate झाला.कु णीच
कािी बोलेिा. मिाराज पापी लोकांिा मंत्र ददसेल म्िणतात की पुण्यर्ाि लोकांिा यार्र
सर्व भक्तांिी आपले म्िणणे अर्लंबूि ठे र्ले िोते. तेव्िढ्यात मिाराजांजर्ळचे नशष्य
म्िणाले िा कागद कोरा आिे आनण सर्व भक्तांिी नि:र्श्ास सोडला. िंतर मिाराजांिी
कािीतरी जादू के ली आनण त्या कागदार्र आताचा ‘बोलो िरर बोलोिरर...‘ चा मंत्र
उमटला. िंतर ह्या मंत्राची पुस्तके प्रसाद म्िणूि नमळायला लागली. जयाची दनिणा
५०० रुपयांहूि जास्त त्यांिाच फक्त िा प्रसाद नमळायचा.त्यातिी त्यामुळे जास्तीत
जास्त दनिणा द्यायची स्पधाव व्िायला लागली नि मग मिाराज खूश.
आजचे प्रर्चि खास िोते.म्िणजे मिाराज कािी बोलणार िव्िते. खरे कारण कालचा
िॅंगओव्िर. नशष्यगणांिी सुरुर्ात के ली
र्ंदि करतो तुज गुरुराया
पडतो आम्िी तुमच्या पाया
गुरूमाऊली तुम्िी
अत्तरा चा फाया
तुम्िार्ाचूिी जीर्ि र्ाया
मग प्रचंड आर्ाजात जप झाला. िी तो मिाराजांची इच्छा म्िणूि झाले. नशष्यांिी
जािीर के ले आज मिाराज अस्र्स्र् आिेत.ते आज बोलणार िािीत.त्यांच्या नतसर्या
डोळ्यािी त्यांिी जे पनिले त्यामुळे ते फारच अस्र्स्र् आिेत. िॉलमध्ये खळबळ माजली.
िंतर फिाांनडस उभा रानिला. ‘आत्मा आनण परमात्मा यांचा पारलॊदकक संबंध‘ या
नर्षयार्र त्यांचे ‘स्पीच‘ िोते. त्याचे भारी शब्द सगळ्यांच्या डोक्यार्रूि गेल्यािे
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सगळे च इं प्रेस झाले. साळर्ीचे ठकी निररिण चालू िोते. मध्येच ठकी र्ळू ि त्याच्याकडे
पािाते आिे असे त्याला र्ाटले आनण त्याचे लि उडू लागले.
ठकी ग ठकी
राहू िको मुकी
तुझ्यार्ाचूि भजदगी
िोईल ओकीबोकी
असे शीघ्र कनर्त्र् त्यािे दाखर्ले.
र्ोड्ार्ेळािे िॉलमधील ददर्े गेल.े समोरच्या भभतीर्र लाल उजेड पडला. सर्ाांिी
पानिले, िाच तो नतसरा डोळा! मेकपमििी कपाळार्र बसर्लेल्या ददव्याचे बटण
मिाराजांच्या िातात िोते. कािी काळ स्तब्धतेत गेला. आकाशर्ाणी व्िार्ी तसा
आर्ाज आला.एक नशष्य बोलत िोता. त्याच्या डोळ्यात पाणी. ’आज मिाराज मौि
व्रतात का गेल?
े मिाराजांच्या आर्ाजातले प्रर्चिामृत आज आम्िाला का नमळणार
िािी? मिाराजांिी नतसर्या डोळ्यािी जे पानिले, नध:कार असो. या भक्तांची भक्ती
एव्िढी कमजोर व्िार्ी? एक भक्त लर्कर यार्ा त्याला बािेर मोबाईलर्र बोलायची
इच्छा व्िार्ी जप सोडू ि.’ आपला उल्लेख ऎकू ि साळर्ी चमकला. पण त्याचे िार्
कोणीच घेतले िव्िते त्यामुळे तो मी िव्िेच असा निर्मर्कार चेिरे ा करूि तो
बसला.िनशब ठकी पुढे त्याचे िार् घेतले िव्िते. नशष्य पुढे चालू. ’त्या आजी पडल्या. का
पडल्या? कोणी भक्त आला पुढे ते फाटके कारपेट बदलायला?’ पुढे अजूि त्याची बडबड
चालू रानिली. िंतर प्रर्चि चालू रानिले. मोठ्या आर्ाजात जप झाला. साळ्र्ीला
डु लकी कधी लागली कळलेच िािी.
तो जागा झाला तेव्िा सर्व िॉल ररकामा िोता िॉल मध्ये फक्त ठकी आनण तो. ठकी
त्याला उठर्त िॊती, ’अरे अनर्िाश उठ.’ साळर्ीिे डोळे उघडले तर समोर ठकी. अरे
निला माझे िार् कसे कळले?
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ती त्याची दूरची बिीण िोती. मग त्यािे नतला नतच्या घरापयांत सोडले.
परत येतािा तो स्र्त:शीच म्िणाला ’िी तो मिाराजांची इच्छा!‘
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३
समाजधुरीणांमागे उभी िािी रानिली तर ती र्तवमािपत्रे कसली? त्यांचे र्ाढददर्स,
जंयत्या नि मयंत्यांची िोंद..नर्नर्ध र्ृत्तपत्रांतूि आलेली िी ओळख. एक िामदार
संपतरार् सुरिळॆं ची मुलाखत, दुसरा सुदामरार् नशके यांच्या र्ाढददर्सानिनमत्त खास
लेख आनण शेर्टी मानलिीताई समर्ाांच्या मृत्यूित
ं रचा मृत्युलख
े !
 िामदार श्री. संपतरार् सुरिळे यांची मुलाखत
 सुदामरार् नशके : आपले भार्ी मुख्यमंत्री
 मानलिीताई समर्व : बंद हृदयसम्राज्ञीला श्रद्ांजली
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िामदार श्री. संपतरार् सुरिळे यांची मुलाखत
श्री.संपतरार् सुरिळॆ िे राजकारणातील एक रोखठोक व्यनक्तमत्त्र्. ते अभ्यासू व्यनक्तमत्र्
म्िणूि ओळखले जातात. आजकालच्या राजकारणात अशी तत्त्र्भचतक माणसे ददसणे
दुर्ममळ. त्यांचा राजयाच्या प्रश्नांचा गाढा अभ्यास आिे. दरे क प्रश्न सोडर्ण्यासाठी ते
जागनतक ककर्ा आजकालच्या भाषेत सांगायचे तर ग्लोबल भूनमका घेतात. त्यामुळे
आपल्या येर्ील गटारी आनण नस्र्त्झलांडमधील गटारी यांचा तौलनिक अभ्यास ते
करतात. त्यासाठी त्या देशात कािी मनििे काढार्े लागले तरी त्यासाठी त्यांची तयारी
असते. आता र्रील गोष्टच पाहू. मला िािी र्ाटत कोणी नस्र्त्झलांड सारख्या देशास
गटारी पािण्यासाठी भेट ददली असेल. पण संपतरार् तसे करतात. या कामात त्यांच्य़ा
पत्नी सुगंधाताई त्यांिा सदैर् सार् देत असतात. त्या सदा त्यांच्या पाठीशी असतात. मग
भले िी ह्या खचावचा भार नतजोरीर्र पडो आनण नर्रोधक त्यासाठी त्यांिा भलेिी
धारे र्र धरोत. ते अशा टीके स पुरूि उरतात. संपतरार् ददलखुलास आिेत. आपल्या
नर्द्वत्तेचा बडेजार् मात्र ते दाखर्त िािीत. त्यांच्याशी गप्पा मारणे िी कोणािी अभ्यासू
पत्रकारास आर्डते. त्यांच्या घरीच घेतलेल्या मुलाखतीचा िा कािी अंश :

राजयात िुकताच व्यापार्यांचा संप झाला. त्यांची मागणी िोती की कर भरार्ा लागू
िये. आपले काय म्िणणे आिे?
व्यापार्यांशी माझे बोलणे झाले आिे. त्यांचा कर भरण्यापेिा निशेब ठे र्ण्यार्र जास्त
आिेप आिे. त्यासाठी सीएंच्या पाया पडणे आनण सर्व निशेब मांडूि ठे र्णे कठीण आिे.
आनण खर्मचक सुद्ा.

मग यार्र उपाय?
उपाय सोपा आिे. आता लार्लेल्या करार्र दोि टक्के निशेब टॅक्स लार्ायचा. दर नबला
मागे असा टॅक्स ग्रािक भरे ल, तर व्यापार्यांचा करास नर्रोध करायला कारणच
रािणार िािी.

पण यािे मिागाई र्ाढेल?
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जास्त िािी. आनण नर्चार करा, व्यापार्यास निशेब का ठे र्ार्ा लागतोय? तर ग्रािक
त्याच्याकडू ि र्स्तू नर्कत घेतात म्िणूि. तर ग्रािकािे त्याबद्दल र्ोडा नखसा खाली के ला
तर काय नबघडले. अशा सुधारणांची नितांत गरज आिे. आनण व्यापार िा राजयाचा
कणा आिे. तो चालर्णारा व्यापारी मोडू ि पडला तर चालेल काय आपणाला? आनण
परर्डेल का याचा नर्चार व्िायला िर्ा.

राजयात ग्रािक िा राजा असे धोरण सरकारिेच आखले आिे?
अगदी खरे आिे ते. ग्रािक राजा आिेच. पण कोणी नर्कणारा आिे म्िणूि तो ग्रािक
बितो. उद्या नर्क्रीसच कािी िसेल तर ग्रािक तरी उरे ल का? आनण राजा म्िटले तर
त्यास आपल्या प्रजेची म्िणजे व्यापारी र्गावची काळजी घ्यार्ीच लागेल की िािी?

म्िणजे िा प्रश्न सुटण्याच्या मागावर्र आिे?
जर्ळ जर्ळ. मी सीएम िा माझी योजिा सादर के ली आिे. लर्करच याबद्दल सनमती
बसेल.

पाणी प्रश्नार्र तुमचा अभ्यास चालू आिे. नतसरे मिायुद् जयार्र िोऊ शकते ते
टाळण्यासाठी तुमचा िा अभ्यास सुरू आिे त्या बद्दल सांगा जरा.
पाणी प्रश्न मित्त्र्ाचा आिेच. मी त्याचा जागनतक पातळीर्र नर्चार करतो. पण
पृथ्र्ीच्या एक तृतीयांश भागार्रीलच िा प्रश्न आिे. बाकी दोि तृतीयांश भागात पाणीच
पाणी चहूकडे अशी नस्र्ती आिे. त्यामुळे नतर्े पाणी समस्या िािी. माणसाची पाण्याची
तिाि र्ाढतेय. आधी एक लीटर पाणी नपणारा प्रत्येक जण दीड लीटर पाणी
ददर्सागनणक पीत आिे. पण ग्लोबल र्ॉर्ममग मुळे पाण्याची पातळी र्ाढणार आिे आनण
पाण्याची कमतरता कािी प्रमाणात तरी भरूि येणार आिे. र्सुंधरा पररषदेत मी िा
नर्चार मांडला तेव्िा लोकांिा िसू आले पण आज िा उद्या ते त्यांिा पटेलच याची मला
खात्री आिे.

पण त्यामुळे कािी भूप्रदेश पाण्याखाली जाईल.
दोि बाबी आिेत. एक कािी नमळर्ण्यासाठी कािी द्यार्ेच लागते. पाणी िर्े तर कािी
भूभाग घालर्ार्ा लागेल. आनण िे कािी समुद्राचे पाणी िािी. ग्लेनशयरचे पाणी गोडे
असल्यािे ते नपण्यासाठी र्ापरता येईल. संकटात िी संधी शोधणे गरजेचे आिे.
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म्िणजे ग्लोबल र्ॉर्ममग िी समस्याच िािी?
असे िािी. पण र्ाटते तशी िािी. आपल्या कडे लोकांची क्रयशक्ती र्ाढते आिे.
आपापल्या परीिे लोक आपल्या आपल्या घरात एसी लार्ूि आपल्यापुरती यार्र मात
करीत आिेत. आम्िी पण प्रत्येक ऑदफस एयरकं डीशंड करत आिोत. र्ेंबे र्ेंबे तळे साचे
या न्यायािे िळू िळू जागनतक तापमाि कमी िोईलच याची मला खात्री आिे.

पण नर्कासाच्या बाबतीत पयावर्रण खाते ग्लोबल र्ॉर्ममगची भीती दाखर्त असते.
प्रत्येक प्रश्नास उत्तर नमळते पण ते शोधार्े लागते. झापडबंड नर्चार कामाचा िािी. पाय
दुखतात म्िणूि पाय दाबतात म्िणूि मग गळा दुखला म्िणूि कोणी गळा दाबत िािीत.
ग्लोबल र्ॉर्ममगची भीती बागुलबुर्ाची भीती आिे. एका रठकाणची झाडे तोडू ि दुसरी
कडे लार्ा. शिरात लोकांिा रािायला जागा िािी. नतर्े िे झाडे ि तोडण्याचे खूळ
कशाला? दकत्येक डोंगर उजाड आिेत त्यार्र जाऊि झाडे लार्ा िर्ी तेर्ढी. पण मेिित
िको. मग शिरी भागातूि झाडे तोडू िका याची ओरड िोते. उद्या माणसास रािायला
जागाच िसेल तर काय पयावर्रण जतिाच्या िार्ाखाली त्यािे आददमािर्ासारखे गुित
े
जाऊि रािार्े? व्िटीकल डेव्िलेपमेंट व्िायलाच िर्ी. माणुसकीचा दृष्टीकोि ठे र्णे
नततके च गरजेचे आिे.

म्िणजे माणुसकी, िैनतकता मित्त्र्ाची असे तुमचे म्िणणे आिे का?
िोय, ती मित्त्र्ाची आिेच पण त्या पनलकडेिी कािी आिे. िैनतकतेचे कािीसे
न्यायासारखे आिे. न्याय िुसता देऊि चालत िािी पण तो झाल्यासारखेिी र्ाटले
पानिजे. तशी िैनतकता िी ददसली पानिजे. एखाद्या गोष्टीस अिैनतक समजणे िी कािीसे
आपल्या चष्म्यार्र अर्लंबूि असते. कोणाचा अंत करणे अिैनतक पण शत्रूचा अंत
घडर्णॆ म्िणजे शौयव. एखाद्याच्या पाठीत खंजीर खुपसणे अिैनतक िसेल पण तो
खुपसला िे त्याच्या िकळत िोणे गरजेच.े त्यास जर त्याच्या र्ेदिा जाणर्ल्या तर ती
कृ ती िक्कीच अिैनतक म्िणता येईल.

म्िणजे अनधकृ त भूनमका तुम्िी िैनतक अिैनतकतेर्र ठरर्ा असे सांगत आिात.
चांगला नर्षय काढलात. मला र्ाटते की अिनधकृ त र्ा अनधकृ त असे कािी िसतेच.
एखादी इमारत अिनधकृ त आिे म्िणजे काय? कोण मिापानलके ची चार डोकी म्िणतात
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म्िणूि ती अिनधकृ त? ती बांधायला पण नततकीच मेिित लागते. जमीि िी आपली
सर्ाांचीच आिे. अनधकृ त नि अिनधकृ त दोन्िी इमारती जनमिीर्रच उभ्या राितात,
दोघांिा नसमेंट, नर्टा नि रे तीच लागते. आमचे मजूर घाम गाळतात इर्ेिी आनण
नतर्ेिी. तर अशा बांधलेल्या इमारती पाडू ि काय त्यांच्या मेिितीर्र पाणी
दफरर्ायचे? दोन्िीकडे आमचेच िाडामांसाचे लोक राितात. आनण शेर्टी नर्कास
मित्त्र्ाचा, नर्लास िािी. त्यासाठी जी कािी गरज असेल ती भागर्ूि पुढे जार्ेच लागेल
अशा मताचा मी आिे. मग नतर्े नियमांचा बाऊ जास्त करूि चालायचे िािी. लोकांचे
जीर्िमाि उं चर्ायाचे तर उं च टॉर्सविा पयावय िािी मग भलेिी कािी प्रनतनष्ठत त्यांस
अिनधकृ ततेचे लेबल लार्ोत.

तुम्िी िेिमीच अशी रोखठोक भूनमका घेत आला आिात म्िणूि अर्घ्या मिाराष्ट्राला
तुमचे कौतुक र्ाटते...
काय आिे मी रोख घेऊि ठोक देणारा िेता िािी आिे. मला एर्ढेच र्ाटते की उद्या
सर्वच गोष्टींिा परर्ािगी लागायला लागली तर नर्कास खुंटेल एर्ढे व्नक्की.

बरं , आता राजयातील पाणी प्रश्नाकडे र्ळू या..
िा माझ्या सध्याच्या अभ्यासाचा नर्षय आिे. देशोदेशी याबाबत काय अर्स्र्ा आिे िे
बघार्यास मी जगातीत दकतीतरी देशांचा दौरा के ला. मी ह्या अभ्यासािंतर या
निष्कषावर्र पोिोचलो की पाणी िे जीर्िार्श्यक आिे आनण जगातील कोणत्यािी
प्रानणमात्रास याची गरज लागतेच. त्यामुळे पाणी प्रश्न खरे तर जर्लंत प्रश्न आिे म्िणजे
आग नर्झर्ायला तेच पाणी मदत करत असले तरीिी. पाण्यार्र शिरी जिता काय नि
आमचा ग्रामीण शेतकरी बांधर् काय, सगळे च अर्लंबूि आिेत. शेतकर्याचे तर जगणे
मरणे पाण्यार्र अर्लंबि
ू आिे. शेतकरी जगला तर माणूस जगेल. आता कािी
आत्मित्या िोतात. पण आत्मित्या झाल्यास सरकार काय काय करणार? प्रत्येकास कसे
र्ांबर्णार? आम्िी याचा सखोल अभ्यास के ला. अमेररके तील एका खेड्ाशी तुलिा
करायला आम्िी भर मे मनिन्यात नतकडे गेलो. इकडे पाणी टंचाई िोती आनण आम्िी
नजर्ास घोर घेऊि अभ्यास करत िोतो. आमच्या एक लिात आले ते िे की शेतीसाठी
पाणी मित्त्र्ाचे आिे. आज अमेररके तील खेड्ात सुबत्ता आिे ती शेतीस मुबलक पाणी
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नमळाल्यािेच. त्यामुळे पाऊस िीट िोणे मित्त्र्ाचे, त्यातिी आम्िी धरणांतील पाणी
उसासारख्या नपकांकडे र्ळर्ले तर साखर नियावत र्ाढू ि देशाच्या परकीय चलिात र्ाढ
िोईल. असा देश पातळीर्रील नर्चार िोणे गरजेचे आिे.

मध्ये तुम्िी उपोषणास बसला िोतात त्यार्ेळी..
उपोषण िव्िे, ती आत्मशुद्ी िोती. ककर्ा आत्मक्लेश म्िणतात म्िणे. मी तर एकाच
ददर्सात तीि र्ेळा उपोषण करूि तीि र्ेळा आत्मशुद्ी के ली. म्िणजे असे की, सकाळी
ब्ेकफास्ट िंतर दुपारच्या जेर्णापयांत निरं कार उपास, मग दुपारपासूि ते
संधाकाळपयांत दुसरे सत्र नि चिापािािंतर रात्रीच्या भोजिा पयांत तृतीय सत्रातील
उपोषण. मधल्या काळात पाण्याचा एक र्ेंब िी िािी. मिाचा निग्रि के ला की सारे
जमते. मला तर यात इतरांचा िी सिभाग असार्ा असे र्ाटते, म्िणजे एकाच
उपोषणार्ेळी तीि जणांिी सिभागी व्िायचे. सकाळी एकािे, दुपारी दुसरा तर
संध्याकाळी नतसर्यािे बसायचे म्िणजे नतघांिा एका ददर्सात आत्मशुद्ीची संधी
नमळे ल.

पण िे सर्व का के लेत?
िे सर्व करायला कारण म्िणाल तर आिे, म्िणाल तर िािी. मला स्र्त:ला ह्या प्रकाराचा
अभ्यास करायचा िोता एकदा. माझी िी अभ्यासाची िेिमीची पद्त. स्र्त: पारखल्या
र्ाचूि मला चैि पडत िािी. म्िणूि माझ्याकडे येणार्या एका नशष्ट मंडळाचा मी
मुद्दाम उद्दामपणे अपमाि के ला. मग म्िटले बघू आत्मशुद्ीिे मिाची टोचणी कमी िोते
की िािी. पण खरे सांगतो िी पद्त उपयोगी आिे िक्कीच. पण मला त्यास आत्मक्लेष
म्िणायला आर्डत िािी, क्लेष कोणीिी कोणाला, म्िणजे अगदी स्र्त:स िी स्र्त:स
ददलेले र्ाईट. म्िणूि मी यास आत्मशुद्ीच माितो.

लोककलांकडे र्ळू यात. लोककलांिा प्रोत्सािि नमळार्े म्िणूि तुम्िी तमाशा लीग
चालर्णार आिात? त्याबद्दल सांगा जरा.
काय आिे, लोककला िा आपला र्श्ास आिे, म्िणजे असायला िर्ा. त्यातील एक म्िणजे
तमाशा. मी स्र्त: गार्ोगार्च्या तमाशांस नियनमत िजेरी लार्ूि लोककलांस प्रोत्सािि
देत असतो. सरकारातील कोणी नियनमत पणे आपल्याकडे येते म्िणजे सरकार दरबारी
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आपली पररनस्र्ती सुधारे ल असा नर्र्श्ास त्या कलार्ंतांस र्ाटतो. िे सरकार सर्ाांचे आिे
िा नर्र्श्ास ददला गेला पानिजे.

आता शेर्टचे दोि प्रश्न. दिा र्षाांिंतर िा मिाराष्ट्र कोठे असेल असे र्ाटते?
पुढे गेलेला असेल. मी दिा र्षाांिी म्िातारा झालेला असेि. श्रेष्ठींची इच्छा असेल तर
कदानचत मुख्यमंत्र्यांच्या खुचीत िी बसलेला ददसेि. काळ कोणासाठी र्ांबत िािी पण
मिाराष्ट्राचा उत्कषवच िोईल एर्ढे िक्की. पण सदा माझ्या डोक्यात पाणीप्रश्न घोळत
असतो. तर पाण्याचे म्िणाल तर गार् तेर्े टॅंकर योजिा तोपयांत िीट कायावनन्र्त झाली
असेल. पार्सार्र अर्लंबूि ि रािता नि पाईपलायिी नि धरणांर्र खचव ि करता जेर्े
पाऊस पडतो तेर्ील पाणी गार्ोगार् त्याच पैशात टॅंकरिे पुरर्ले जार्े असे मला र्ाटते.
आदफ्रके तील एका छोट्या देशात िी योजिा माझ्या अभ्यासात माझ्या ध्यािात आली.
त्यामुळे टॅंकरच्या बाबतीतरी मिाराष्ट्र स्र्यंपूणव झालेला ददसेल. माझ्या मुलािे
याबाबतीत टॅंकरचा व्यर्साय सुरू करण्याचा निणवयिी घेतला आिे.

सरते शेर्टी, मिाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व्िाल एक ददर्स तेव्िा प्रर्म अॅॅजेंडार्र काय
असेल?
नर्कास. तोिी सर्व समार्ेशक नर्कास. उगाच याला र्गळ त्याला र्गळ असे िको.
गुन्िेगार असो दक गुंड, कु ठल्या गुन्ह्यातला आरोपी. त्याचे माणूसपण मित्त्र्ाचे. अशांिा
राजकीय प्रर्ािात सामार्ूि घेऊि त्यांचे पुिर्वसि मित्त्र्ाचे. माणसाची काम करायची
िमता आिेिा िे बघूि त्यास मंत्रीपद ददले तर असे लोक पण िक्कीच दखलपात्र
कामनगरी करतील. कदानचत कािी घोटाळे िोतील पण कािीच ि घडण्यापेिा ते
परर्डेल. आनण मला स्पष्टपणे र्ाटते की अशा घोटाळ्यांमागे देखील बुनद्मत्तेची गरज
असते. सर्व समार्ेशक नर्कास म्िणूि मित्त्र्ाचा.
संपतरार्ांिी राजयाच्या समस्यांचा खोलात जाऊि अभ्यास के ला आिे आनण या सर्ाांस
एक जागनतक पररमाण आिे िे दाखर्ले आिे. त्यांच्यासारख्यांच्या मागवदशविाची
मिाराष्ट्रास आज नितांत गरज आिे. संपतरार्, आपण आपला मूल्यर्ाि र्ेळ आपल्या
अभ्यासातूि काढू ि ददलात याबद्दल राजयातील जितेच्या र्तीिे तुमचे आभार !
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सुदामरार् नशके : आपले भार्ी मुख्यमंत्री

( सुदामरार् दामाजी नशके यांच्या षष्ट्यब्दीपूतीसाठी र्ृत्तपत्रात प्रकानशत झालेल्या
पुरर्णीतील सुप्रनसद् सानिनत्यक आनण त्यांचे सुहृद श्री. मिादेर् नर्चारे यांचा िा खास
लेख, सुदाम रार्ांच्या र्ेगर्ेगळ्या पैलूंर्र प्रकाश टाकणारा. )
सुदामरार् दामाजीपंत नशके िे मिाराष्ट्रातील एक लोकमान्य आनण कतृवत्र्ाच्या
कसोटीर्र उतरलेले िेतृत्र्. गेल्या ४० र्षाांपासूि त्यांचा र्रदिस्त मिाराष्ट्रार्र आिे.
आज साठीत प्रर्ेश करतािा त्यांच्या कतृवत्र्ास सलाम करूि त्यांिी शंभरी गाठार्ी िी
ईर्श्रचरणी प्रार्विा.
सुदामरार्ांिी ऎि नर्शीत असतािा राजकारणात उडी घेतली. तेव्िाच्या मॅट्रीक
परीिेत नतसर्यांदा यश येत िािी िे पाहूि एखादा माणूस िादरूि गेला असता. पण
सुदामरार्ांची बारकाईिे नर्चार के ला(बारकाईिे कु ठल्यािी गोष्टीचा नर्चार करायची
सर्य अगदी तेव्िापासूिची ) त्यांिा यात कािी दैर्ी संकेत ददसला. त्याददर्सांत सुिील
गार्स्करचा जन्म दक्रके ट खेळण्यासाठी झाला असार्ा असे र्ाटायचे तसा आपला जन्म
राजकारणासाठी झाला असार्ा अशी खूणगाठ त्यांिी बांधली आनण त्यांिी तेव्िाचे एक
बडे प्रस्र् िरभसगरार् इरगोंडा पाटील यांची शानगदी पत्करली. त्याकाळात िरभसग
रार्ांिी आपले साम्राजय स्र्ानपले िोते. आज आपण खळ्ळ खटॅक ची भाषा ऎकतो तसा
तेव्िाचा त्यांचा िारा िोता ’बघतोस काय सलाम कर ! ’ ते तसे घडर्ण्यासाठी त्यांिा
तरूण मुलांची गरज लागायची, अशी मुले की जी त्यांच्या एका िाके सरशी धार्ूि
येतील. सुदामरार् लर्करच त्यांच्या गळ्यातले ताईत बिले. इरगोंडापाटीलांच्या
साम्राजयाची र्ीट ि र्ीट नचरे बंदी बिार्ी म्िणूि त्यांिी खूपच श्रम घेतले. त्या काळात
ते तीिदा तुरूंगातिी गेले. त्यािंतर त्यांचा सुरू झाला नजल्िापररषदेतला प्रर्ास, प्रर्म
सभासद िंतर सभापती, तेव्िापासूिच त्यांच्या उत्कषावस खरी सुरूर्ात झाली.
यर्ार्काश ते आमदार झाले, आधी राजयमंत्री िंतर कॅ नबिेट मंत्री झाले पण आपल्या
सुरूर्ातीच्या ददर्सांिा ते कधी नर्सरले िािीत. १९८५ मध्ये िरभसगरार् आनण त्यांचा
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तरूण मुलगा यांचे अपघाती निधि झाले. सकाळी दफरायला गेलेल्या दोघांिा र्ेगात
येणार्या एका गाडीिे नचरडले. यात सुदामरार्ांचा िात आिे अशी कं डी नर्रोधकांिी
नपकर्ली पण सुदामरार् त्या सर्ाांिा पुरूि उरले आनण िरभसगरार्ंचे साम्राजय त्यांच्या
िाती आले. आजिी त्यांच्या ददर्णखान्यात िरभसगरार्ांचा मोठा फोटो दशविीच
लार्लेला ददसेल. त्यािंतर कािी र्षाांतच सुदामरार् राजयमंत्री झाले. १९८९साली ते
नशिणमंत्री झाले. आज राजयात ८र्ी पयांत परीिा िसतात आनण मुलं ९र्ी पयांत
पोिोचतात पण त्यार्ेळीच त्यांिी अगदी ग्रॅजयुएशि पयांत परीिा िसार्ी असा प्रस्तार्
ठे र्ला िोता. यामागे त्यांची नशिणासाठीची कळकळ िोती. पाटबंधारे खात्यात काम
करतािा िे बंधारे उत्पन्नाचे साधि कसे िोतील या कडे त्यांिी लि ददले. कािी रठकाणी
तर िद्यािी िसतािा धरणे त्यांिी बांधली. उद्या नतर्े एखादी िदी अर्तीणव झाली तर
धरण तयार िर्े असा त्यांचा भनर्ष्यर्ेधी प्रयत्न. आजिी त्यांिा अख्खा मिाराष्ट्र अगदी
तळिाताच्या रे षांसारखा मानिती आिे. पूरग्रस्त भागाची िर्ाई पािणी तर सर्वच
करतात पण सुदाम रार् अर्षवणग्रस्त भागाचीिी िर्ाई पािणी करतात. अशाच एका
दुष्काळी पािणीसाटी मी एकदा त्यांची सोबत के ली िोती. नतकडू ि आल्यार्र
िाश्त्यासाठी आम्िी ओबेरॉय मधे गेलो. नचलीनचकि सॅंडर्ीच चाखतािा त्यांच्या
डोळ्यात पाणी तरळले. मी त्यांिा काय झाले असे नर्चारले तेव्िा दुष्काळी भागाचे कसे
िोईल याची भचता र्ाटते असे ते डोळे पुसत म्िणाले आनण त्यांचा एक संर्द
े िशील
चेिरा मला पिायला नमळाला. योगायोगािे तेव्िा मराठर्ाडा नमत्र आनण सत्तासोपाि
या र्ृत्तपत्रांचे पत्रकार नतर्े िोते. त्याकाळी पनिल्याच पािार्र ’दुष्काळी भाग पाहूि
सुदामरार् नशकें च्या डोळ्यात पाणी’ अशी बातमी र्ाचलेली कािी जणांिा िक्कीच
आठर्त असेल.
राजकीय तत्र्भचतक
सुदामरार् िे एक राजकीय िेतेच िसूि एक राजकीय भचतकिी आिेत. त्यांिी लोकशािी
आनण समाजकारणा बद्द्ल कािी मुलभूत मुद्दे मांडले आिेत.गांधीर्ादाचे त्यांिा
सुरूर्ातीपासूिच आकषवण. जयानर्चारांमुळे र्षाविुर्षव सत्ता नमळत रािते त्याबद्दल
त्यांिा आदर आिे. पण ’खरा गांधीर्ादी कोण?’ या लेखात त्यांिी म्िटले आिे : ’जुन्या
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काळी स्र्त:ला गांधीर्ादी म्िणर्णारे धादांत असत्य कर्ि करीत की सत्य आनण अभिसे
र्र आमचा नर्र्श्ास आिे. आज गांधीर्ादाशी फटकू ि र्ागणणारे मात्र निभीड पणे सत्य
बोलतात की असत्य आनण भिसा याच्या नशर्ाय िा लोकशािीचा डोलारा सांभाळला
जाणे कठीण आिे. आता यापैकी खरा गांधीर्ादी कोणता? आधीचा असत्यर्चिी की
िंतरचा सत्यर्चिी?’ लोकशािीर्र त्यांची श्रद्ा आिे पण अनत तेर्े माती म्िणतात
त्याप्रमाणे अनत लोकशािी िी घातक. नतला दृष्ट लागू िये म्िणूि र्ोडी ठोकशािी
िर्ीच. निर्डणुका िाच लोकशािीचा गाभा आिे. दर पाच र्षाांिी ते निर्डू ि येतात.
त्याबद्दल त्यांिा काय र्ाटते ते त्यांच्या मराठर्ाडा नमत्र मधील मुलाखतीत सांनगतले
आिे : ’आजिी निर्डणूक म्िटली म्िणजे परीिेला बसार्े तसे टेंशि असते. बाकी कु णी
एकदा ग्रॅजर्ेट झाला की त्याला परत परीिा द्यायला लागत िािी पण आम्िाला मात्र दर
पाच र्षाांिी परीिा. निकालापयांत आपली धाकधूक चालूच असते. निर्डू ि आल्यार्र
िल्ली काय ते अॅॅॅंटी ईंकं बंसी म्िणतात त्याचे टेंशि. नर्रोधकांचे एक बरे असते पण
आम्िी निर्डू ि आलो की आपल्या मतदारसंघात कािी झाले तर दुसर्याकडे बोट
दाखर्ता येत िािी. तरी निर्डणुकांर्र आमची श्रद्ा आिे.’
भ्रष्टाचाराबद्दल त्यांिा अतीर् चीड. ती एक लोकशािीला लागलेली कीड आिे.
एखादे काम िोणार िसेल तर तसे सांगा िोणारे असेल तर तसे सांगा. आपला निशेब
चुकता करूि घ्या नि काम मरूि द्या. उगाच पैसा घ्यायचा नि कामिी करायचे िािी
अशी बेईमािी िको. एर्ढी प्रामानणकता िर्ीच. आपल्या कायवकत्याांिा त्यांचे िेच सांगणे
असते. निशोबाला पण ते चोख. पै ि पै चा निशेब त्यांच्याकडे ठे र्ला जातो. प्रत्येकाला
र्रपयांत ठरलेल्या र्ाट्यात कोणतीिी बेईमािी ते िोऊ देत िािीत म्िणूि श्रेष्टीिी त्यांिा
र्चकू ि असतात. कोणार्र भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तर ते प्रर्म जातीिे सर्ाांिा निस्सा
नमळाला की िािी िे तपासूि पाितात. ह्या बाबतीत कोणतीिी ियगय ते खपर्ूि घेत
िािीत. कािी प्रमाणात लाचखोरी गरजेची आिे असे ते निभीडपणे सांगतात.
त्यानशर्ाय समोरच्याला दकती िड आिे आनण ते काम दकती आर्श्यक आिे ते कसे
कळणार असा त्यांचा नबितोड युनक्तर्ाद आिे.व्यक्तीस्र्ातंत्र्य िािी त्यांचा आर्डता
नर्षय आिे. मधे ममता बॅिजींिी व्यंगनचत्रकारास अटक के ली, आंबेडकरांच्या काटूविर्र
िंगामा झाला. त्यार्र त्यांिा सानत्र्क संताप आला. लेखक, व्यंगनचत्रकार,कलाकार असे
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बुद्ीजीर्ी लोक आपल्या लेखणीच्या जोरार्र राजकारण्य़ांची गळचेपी करतात असे
त्यांिा मिापासूि र्ाटते. लेखणी तरर्ारीपेिा ताकदर्ाि असेल तर नतच्यामुळे िोणारी
इजा िी आपल्या अधव आनण अनशिीत कायवकत्याांिी लाठीकाठीिे के लेल्या इजेपेिा
जास्तच असणार. ककबहुिा भिसेर्र आपला नर्र्श्ास िसल्यािे मी लेखणी शक्यतो
िातात घेत िािी असे त्यांिी सत्तासोपाि या र्ृत्तपत्राला ददलेल्या मुलाखतीत सांनगतले
आिे. आपले कायवकते पण तसेच असार्ेत असा त्यांचा कटाि असतो. आपल्या अनशनित
कायवकत्याांिा भार्िा व्यक्त करायला लाठाकाठ्यांचीच भाषा समजते त्यात त्यांची काय
चूक असा सर्ाल ते करतात तेव्िा आपण निरुत्तर झाल्यानशर्ाय रािात िािी. आजचे
राजकारणी गेंड्ाच्या कातडीचे असतात िी टीका त्यांिा टोचते. एका काटूवि मुळे
जयांच्या भार्िा दुखार्ू शकतात ते राजकारणी असंर्ेदिशील कसे असू शकतात? असे
त्यांिा र्ाटते. असे असले तरी लोकशािीचे भनर्तव्य उज्ज्र्ल आिे असे त्यांिा र्ाटते.
आज मी जो कािी आिे तो लोकशािीमुळेच आिे , या लोकशािीमुळेच सुदाम्याचा
सुदामरार् झाला असे त्यांचे सांगणे असते.
अमोघ र्क्तृ त्र्
त्यांिा अमोघ र्क्तृ त्र्ाची देणगी लाभली आिे. त्यांचे भाषण ऎकायला
लांबलांबूि िजारो लोक जमतात. कायवकत्याांिी जमर्लेली िी गदी त्यांचे भाषण
संपेपयांत िलत िािी िे नर्शेष. त्यांच्या भाषणात टाळ्यांचा िुसता कडकडाट सुरू
असतो, त्यातील कािी र्ेळा तर उत्फू तवपणे पण टाळ्या र्ाजर्ल्या जातात. त्यांच्या
भाषणांचा संग्रि ’लोकशािी एक भचति’ या िार्ािी प्रनसद् झाला आिे. त्यात त्यांिी
आपली नर्चार मौनक्तके मांडली आिेत. नर्धािसभेतील त्यांची भाषणे िी गाजतात.
त्याच्या भाषणांचा संग्रि लर्करच प्रकानशत िोण्याच्या मागावर्र आिे.िजरजबाबी
पणामुळे ते नर्रोधकांिा िामोिराम करूि टाकतात. एकच उदािरण देतो. मधे एका
बारचे उदघाटि त्यांच्यािस्ते झाले. तेर्े आधी एका शाळे साठी आरिण िोते असे
नर्रोधकांचे म्िणणे. सुदामरार् उभे रानिले आनण कडाडले ’ती तुमची शाळा िोती आनण
िी सुद्ा मधुशाळाच िा?’ त्यांच्या या उत्तरािे नर्रोधक गप्प झाले.
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कायवकते िीच ताकद
कायवकते िी माझी खरी संपत्ती आनण शक्ती आिे असे सुदामरार् िेिमीच
म्िणतात. त्यांचा आपल्या कायवकत्याांर्र फारच जीर् आनण र्चकिी. त्यामुळेच
तुरुंगातूि सुटलेले त्यांचे कायवकते प्रर्म घरीसुद्ा ि जाता त्यांच्या दरबारात िजेरी
लार्ूि जातात. कायवकत्याांर्र त्यांचे बारीक लि असते. त्यांच्या घरादारार्रिी ते बारीक
लि ठे ऊि असतात. सर्ाांिा ते िार्ानिशी म्िणजे अगदी घरातल्या टोपणिार्ािे
ओळखतात. आधी कतृवत्र् मग िेतृत्र् असे ते िेिम
े ी सांगत असतात. त्यांचा एकनिष्ठ
नशलेदार राजेन्द्र शेलार आमदार झाल्यार्र सोन्याचे दानगिे घालूि त्यांच्या पाया
पडायला आला तेव्िा सद्गददत िोत त्यांिी त्याला म्िटले, ’राजू संधीचे सोिे के लेस रे
बाबा.’असा त्यांचा आपल्या कायवकत्याांर्र जीर्. कायवकत्याांिी अडलेल्या िाडलेल्यांिा
मदत करार्ी याकडे त्यांचा कटाि असतो. त्यांचे कायवकते िी अशांच्या शोधातच
असतात. तुकोबा तरी र्ेगळे काय सांगतात? ,जे का रं जले गांजले त्यांसी म्िणे जो
आपुल,े त्याप्रमाणे रं जल्या गांजल्या गरीबांिा मदत करायला ते सदैर् तत्पर असतात.
कोणी तसा गरीब ददसला िािी तर ते अस्र्स्र् िोतात आनण आधी त्या गरीब माणसास
अडर्तात, िाडतात,िंतर मदत करतात आनण ते पुण्य पदरात पाडू ि घेतात. त्यांचे
कायवकतेच त्यांचे र्ैभर् आिे असे सुदामरार् सर्ाांिा सांगत असतात.
कु टुंबर्त्सल सुदामरार्
सुदामरार् कु टुंबर्त्सल आिेत. आपल्या मुलार्र त्यांचा फारच जीर्. त्यांच्या
सबळ पाठींब्यािेच त्यांचा मुलगा उमेश आज एम.ए. पयांत पोिोचला आिे.
नडग्रयांनशर्ाय प्रनतष्ठा िािी िे त्यांिी सोसले आिे. उमेशला पुढे पी.एच.डी नमळार्ी
याची तजर्ीज पण करण्यात सुदामरार् गुंतले आिेत. उमेश पण एक गुणी मुलगा आिे.
एक टोलिाका सांभाळू ि तो सध्या एक नशिण पुरे करतो आिे. त्याचे भनर्तव्य उज्ज्र्ल
आिे यात शंका िािी. सुदामरार्ांिा कोणी पुतण्यािी िसल्यािे उमेशच त्यांचा
उत्तरानधकारी िोणार यात शंका िािी.
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सुदामरार्ांची दोि श्रद्ास्र्ािे आिेत. पनिले म्िणजे िरभसग ईरगोंडा पाटील. आधी
त्यांच्या असण्यामुळे आनण िंतर त्यांच्या िसण्यामुळे आपली राजकीय कारकीदव घडली
याची त्यांिा सदैर् जाणीर् असते. त्यामुळे ते त्यांच्या स्मृनतपुढे ते सदैर् ितमस्तक
िोतात. दुसरे त्यांचे श्रद्ास्र्ाि म्िणजे निर्डणुका ककर्ा अगदीच िेमके पणे सांगायचे
तर निर्डणूक आचारसंनिता.निर्डणुका आल्यार्रच त्यांचे पालि ि करता आपल्या
पाची र्षाांत मतदारांर्र प्रभार् पडू िये म्िणूि कोणतािी निणवय घेणे ते टाळत असतात.
असे िे सुदामरार् शतायुषी व्िार्ेत िी जगनन्नयंत्याकडे आनण ते लर्करच मुख्यमंत्री
झालेले बघायला नमळोत अशी त्या सर्वशनक्तमाि िायकमांड चरणी प्रार्विा.
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मानलिीताई समर्व : बंद हृदयसम्राज्ञीला श्रद्ांजली
मानलिीताई समर्व एक समाजसेनर्का िोत्या. तशा त्या खोपर मतदार संघाच्या
आमदार िोत्या आनण आधी नतकडील िगरसेनर्का िोत्या पण त्यांिा स्र्त:स
समाजसेनर्का म्िटलेलेच अनधक आर्डे. आपल्या समाजसेर्ेची सुरूर्ात त्यांिी कािी
र्षाांपूर्ी खोपर मध्ये के ली ती पाणी टंचाईच्या प्रश्नार्रूि. त्यार्ेळी िंड,े कळशा आनण
बादल्या घेऊि उपडी बादली मोचाव त्यांिी काढला िोता. त्यािंतर सर्व त्यांिा
बादलीताई म्िणूि ओळखू लागले. त्या प्रश्नाची तड पानलके त गेल्यानशर्ाय लागायची
िािी िे लिात आल्यार्र उलटा तांब्या नचन्िार्र त्यांिी पानलके ची निर्डणूक लढर्ली.
त्यात त्या निर्डू ििी आल्या. आपल्या पानलके तील पनिल्या कारकीदीत या प्रश्नार्र
त्यांिी नजर्तोड मेिित घेतली पण तो असा कठीण प्रश्न आिे की तरीिी सुटला िािी.
तेव्िा पुढील निर्डणूकीत त्यांिी अजूि कािी काळ आपल्या लोकांकडू ि मागूि घेतला.
प्रचारात आपल्याकडू ि िोईल तसा प्रश्न सोडर्ार्ा म्िणूि पाण्याच्या १ नलटरच्या
बाटल्या र्ाटू ि लोकांिा भरघोस मदत के ली. त्या काळात त्यांच्या कायवकत्याांची फौज
जमा झालीच िोती. त्यामुळे परत निर्डू ि येण्यास कािीच अटकार् झाला िािी.
नर्रोधकांिी त्यांच्यार्र बूर् कॅ प्चररग आनण पैसे र्ाटल्याचा आरोप के लाच पण शेर्टी
नर्जय तो नर्जयच असतो. आजिी खोपर मध्ये तसेच पाण्याचे दुर्मभि असते, यार्रूि
तेर्े िी दकती गिि समस्या असार्ी याचा आपल्याला अंदाज येईल. तरीिी ददर्सातूि
अधावएक तास येणारे पाणी मानलिीताईंच्याच प्रयत्नांमुळे आिे याची जाणीर्
खोपरकरांिा आिे. कामकरी मनिलांिा अधूि मधूि मदत म्िणूि त्या पाण्याचे पाऊच
र्ाटत असत. ते नपऊि र्कल्या भागल्या बायकांच्या नमळणार्या दुर्ांचेच
मानलिीताईंिा कौतुक िोते. त्यांच्या यजमािांिी पाणी पळर्ूि ते आपल्या ’समर्व
नमिरल र्ॉटर’च्या कारखान्याकडे र्ळर्ले असा आरोप नर्रोधक भलेिी करोत पण त्या
कारखान्यात पाऊणशे लोकांिा रोजगार नमळाल्यािे त्यांिा कृ तार्व र्ाटत असे.
मानलिीताईंची खरी कामनगरी मात्र िर्ा तेव्िा बंद घडर्ूि आणणे िी िोती. लोक
त्यांिा बंद सम्राज्ञी म्िणत. िळू िळू त्यांचे कायवकते त्यांिा खोपरहृदयसम्राज्ञी म्िणू
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लागले. िंतर त्यांची ओळखच बंदहृदयसम्राज्ञी म्िणूि पडली. स्र्ानिक असो की
राजयस्तरार्रील ककर्ा राष्ट्रीय, कु ठल्यािी प्रश्नार्र ताईंचे मत नर्चारात घेतले जाई. त्या
त्या प्रश्नाच्या सोडर्णूकीसाठी बंद िाच उपाय ददसला तर त्या बंद ची िाक देत.
ककबहुिा बाकी कोणी बंदची िाक ददली तर त्यास मानलिीताईंचे समर्वि असेल तरच
तो खोपरमध्ये यशस्र्ी िोत असे. एकदा बंद जािीर झाला की तो उत्स्फू तव िोईल याची
जबाबदारी त्यांचे कायवकते घेत. रस्त्यारस्त्यार्र उत्स्फू तवपणे दुकािे,ररिा आनण टॅक्सी
बंद पाडणारे त्यांचे समर्ावनचये सेर्क कायवकते पाहूि बंद ि पाळणार्या लोकांिािी लाज
र्ाटे आनण तेिी उत्स्फू तवतेिे सामील िोत. बंद घडर्ण्याच्या त्यांच्या िमतेचा िेर्ा
बाकीच्यांिा र्ाटला िािी तरच िर्ल िोते. आंतरराष्ट्रीय ककर्ा परग्रिार्रील समस्यािी
आपल्या मतदारसंघातील बंदिे सोडर्ता येतील असा त्यांचा नर्र्श्ास िोता आनण अशी
त्यांची आकलि शक्ती िोती. बंद बद्दल त्यांिी मौनलक नर्चार र्ेळोर्ेळी मांडले आिेत.
त्यात त्यांचे भचति ददसूि येते. जगातील कोणतािी प्रश्न बंद र्ाटे सुटू शकतो असे त्यांिा
र्ाटे. बंद आपल्या भारतीय मािनसकतेचा भाग आिे, आपल्या लोकांिा जास्त काम
करायला सांनगतले तर ते ऎकत िािीत उलट काम बंद म्िटले की पदराला खार लार्ूििी
ते तयार िोतात. बंद करार्यास धमक लागते. तो यशस्र्ी करार्याचा तर र्ोडीफार
दगडफे क आनण दोि चार बसेस जाळणे अपररिायव ठरते. पानलके िे जुन्या पुराण्या बसेस
अशा प्रसंगी खास जाळण्यासाठी रस्त्यार्र उतरर्ाव्यात असा ठरार् त्यांिी पानलके त िी
मांडला िोता. आपल्या नर्रोधकांत धमक असेल तर त्यांिी एक तासाचा तरी बंद
घडर्ूि दाखर्ार्ा असे आव्िाि त्यांिी नर्रोधकांिा ददले िोते, ते अजूि कोणी स्र्ीकारले
िािी िे पुरेसे बोलके ठरार्े.
ताई दािशूर िी िोत्या. अडल्यािडल्यांिा मदत करणे िा त्यांचा स्र्भार् धमवच
िोता. दकत्येक संस्र्ांिा त्या लाखालाखाच्या देणगीच्या चेक्सच्या झेरॉक्स कॉपीज उदार
अंत:करणािे पाठर्ीत असत ककर्ा ते चेक्स फॅ क्सिे पाठर्त असत. त्याच्या ह्या
देणग्यांची बेरीजच कािी लाखांत जाईल. अर्ावत त्यांची जानिरात त्यांिी कधी के ली
िािी आनण त्या संस्र्ांची िादािी अशी की त्यांिी देखील अशा देणग्या नमळाल्याचे
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कधी मान्य के ले िािी. देणार्यािे देत जार्े म्िणत मानलिीताई मात्र चेक्सच्या झेरॉक्स
कॉपीस सर्ाांिा पाठनर्तच रानिल्या.
मानलिीताई मात्र भपडािे खर्या समाजसेनर्का िोत्या, त्या सामनजक प्रश्नांतच
अनधक रमत असत. आपल्या िगरसेनर्का निधीतूि त्यांिी एकदा एका गटारार्र झाकण
बसर्ूि घेतले. भर रस्त्यार्रील त्या झाकणार्र आजिी एका खांबार्र मानलिीताई
समर्ाांच्या िगरसेर्कनिधीतूि असा फलक डोलतो आिे. त्या झाकणाला आनण
खांबालािी आज पोरके झाल्याचे र्ाटत असेल. अशी त्यांची माया िोती. त्यांिी िाले
ओलांडण्यासाठी छोटे पूल बांधणे, िळात पा्णी येईल तेव्िा सर्ाांिा कळार्े म्िणूि
खोपर मध्ये भोंगे बसर्णे, कचरा दृश्य राहू िये म्िणूि त्या दढगांसमोर आपल्या
संघटिेचे मोठे बोडव लार्णे अशी दकत्येक कामे खोपर मध्ये करर्ूि घेतली. खोपरमधील
रस्तोरस्ती पडलेले खड्डॆ त्या स्र्त: पेव्िर ब्लॉक च्या तुकड्ांिी भरत असत. त्यामुळे
र्ाििचालकांिा त्रास िोतो या तक्रारीकडे त्या दुलवि करीत. कामे करणार्यांिाच टीके चे
धिी व्िार्े लागते असे त्या िेिमी म्िणत. खोपर मध्ये पार्साळ्यात पाणी साठणे, कािी
घरे पाण्याखाली जाणे िेिमीचेच. स्र्त: मानलिीताईंच्याच कारखान्याच्या अिनधकृ त
बांधकामािे पाण्याची र्ाट अडू ि पाणी साठते या नर्रोधकांच्या आरोपांकडे लि ि देता
लोकांच्या सुटके साठी दोि कायम स्र्रूपी बोटींची व्यर्स्र्ा त्यांिी करूि घेतली आिे.
त्यांिी दोि अॅम्ब्युलन्स िी सदैर् तयार ठे र्ण्याची आपल्या मतदारसंघात सोय के ली
आिे. एकीकडे कािी कायवकते दगडफे क,आनण जाळपोळीत मग्न असतािा त्यांचे अन्य
कािी कायवकते जखमींिा तत्परतेिे आपल्याच अॅम्ब्युलन्स मधूि िॉनस्पटलात िलर्त
आिेत असे हृदयस्पशी दृश्य खोपर मध्ये र्रचेर्र पािायला नमळते. त्यांच्या
लोकनप्रयतेचे िेच रिस्य असार्े बहुधा. त्यांिी मनिलांचे प्रश्न सोडर्ण्यासाठी मनिलामंच
स्र्ापला िोता. त्यातूि कपड्ांच्या नक्लपा, िेअरनपन्स, रबरबॅंड, ररनबिी, पाण्याचे
मग्स इ.जीर्िार्श्यक र्स्तुंचे र्ाटप अशा उपक्रमांिा त्यांिी सुरूर्ात के ली. त्यातूि
मनिला सिमीकरणास मोठीच मदत झाली असे त्यांिा र्ाटत असे. हुंडा बंदी आनण स्त्री
भ्रूण ित्यानर्रोधी त्यांिी प्रभार्ी नर्चार मांडले. कमी र्यात मुलींचे लग्न लार्ू िका असे
त्या आपल्या कायवकत्याांिा समजर्ीत. त्यांच्या भूनमका ठाम पणे मांडायला त्या कचरत
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िसत. त्यासाठी आपल्या कायवकत्याांिा तुरूंगात जार्े लागले तरी बेित्तर अशीच त्यांची
भूनमका असे. शेर्टी त्याच त्यांिा जानमिार्र सोडर्तील अशा खात्रीिे ते िी खुशीिे
तुरूंगात जाण्यास तयार िोत.
त्यांिा िंतर आमदारकी नमळणे ओघािेच आले. मतदारसंघ नर्स्तारला तरी त्यांची
आपल्या र्ॉडावर्रील माया कमी झाली िािी. नर्धािसभेत त्या नमतभाषी असत. कािी
र्तवमाि पत्रांिी त्यांची संभार्िा मौिी आमदार म्िणूि के ली िोती तेव्िा त्यांिी आपल्या
संस्कृ तीतील मौिाचे मित्त्र् सांगूि त्यांिी गप्प के ले िोते. त्या अर्ाविे त्या कट्टर
संस्कृ नतरिक िोत्या. त्यांिा अजूि आयुष्य नमळाले असते तर कदानचत त्या मंत्री ककर्ा
खासदार झाल्या असत्या पण देर्ालािी स्र्गावतील पाणीप्रश्न सोडर्ायला त्यांची गरज
भासली असार्ी !
त्यांच्या मृत्युिंतर त्यांचे कायवकते सैरभैर िोणे स्र्ाभानर्कच आिे. त्यातूि कािी
मोडतोड ककर्ा एक दोि बसेस जळाल्या तर त्यात आियव िािी.आनण र्ार्गेिी कािी
िािी. आपल्याला कधीिी पोनलसांपासूि रिण देणार्या ताई आज िािीत िे सत्य
त्यांच्या कायवकत्याांिा स्र्ीकारार्ार्ेच लागेल. त्यांच्या मृत्युिंतर जो उत्स्फू तव बंद त्यांिी
घडर्ूि आणला त्यातच ताईंच्या कायवकत्याांची कतवबगारी ददसते. कोणी िा बंद भीती
पायी आिे असे म्िटले तरी त्यांची तोंडे बंद करायची भीती त्यांच्या कायवकत्याांिा र्ाटत
िािी. ’समर्ावनचया सेर्का र्क्र पािे असा भूमंडळी कोण आिे’ असे म्िणणारे निभवय
कायवकते त्यांिी घडर्ले. पोनलसांत देखील त्यांिी उपकृ त के लेल्यांची संख्या दकतीतरी
असार्ी त्यामुळे ’घाबरू िकोस मी तुझ्या पाठीशी आिे’ एर्ढा संदश
े आनण बाकीचा
आदेश त्यांच्या कायवकत्याांिा पुरेसा पडत असे. कोण्या कर्ीिे म्िटल्याप्रमाणे, ’खुशीमे
भी पी िै और गम मे भी पी िै’ त्याच प्रमाणे सणासुदीला िी बंद आनण कोणाच्या
मरणािंतरिी बंद पाळणे िी आपली संस्कृ ती आिे, त्यामुळे ताईंच्या अकाली मृत्युिंतर
कािी काळ नजर्े काळच र्ांबला नतर्े कािी ददर्स खोपरातील व्यर्िार बंद रानिले तर
त्यात आियव ते काय.
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अशा या ताई आज िािीत िे पचर्णे लोकांिा कठीण जाईल. िाक्यािाक्यार्रील
मोठमोठी िोर्मडग्स याचीच साि देतात.
ताई तुम्िी गेलात निघूि....
खोपर झाली पोरकी,
जणू झाडे झाली बोडकी.
***
ताई तुमचे प्रचंड उपकार
तुम्िी सार्रला अर्घा संसार
***
प्रचंड माणसाच्या तारणिार
ताई तुम्िी के ली दैत्य संिार
***
र्ेंब र्ेंब पाण्याचा
ताईंच्या आठर्णींचा...
ताई तुम्िी परत या
अशी उत्स्फू तव आनण सैरभैर झाल्यािे असेल पण कािीशी अिाकलिीय अशी काव्ये
िाकोिाकी ददसायला लागली आिेत. त्यातील शब्दश: अर्व मित्त्र्ाचा िािी तर भार्िा
मित्त्र्ाची आिे.
मानलिीताईंच्या मागे त्यांचे यजमाि श्री. सुधाकर समर्व आिेत. त्यांची ’समर्व
नमिरल र्ॉटर’ िी कं पिी आज िार्ारूपाला आली आिे. त्यांचा मुलगा नितांत आज
ताईंच्याच पार्लार्र पाऊल टाकत राजकारणात नशरतो आिे. त्या निनमत्तािे मला
त्यांचे एक र्ेगळे च दशवि कािी मनिन्यांपूर्ी झाले. तीि मनिन्यांपूर्ी त्या आजारी
पडल्या. आजाराचे गांभीयव कळल्यार्र त्यांिी मी आनण इतर दोघा निष्ठार्ंतािा
बोलार्ले. आम्िाला म्िणाल्या, ’मोकळे पणािे सांगा संघटिा आमच्या िंतर कोण
चालर्णार?’ आम्िाला प्रश्न अिपेनित िोता. कोणीच कािी बोलत िािी पाहूि त्या
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म्िणाल्या, ’माझ्या नितांत ला सांभाळू ि घ्याल िा तुम्िी सारे ?’ आम्िी सारे ’िो’
म्िणालो तशा त्या म्िणाल्या, ’मग उद्याच त्यांच्या उपाध्यिपदाची घोषणा करूि
टाका.’ अशा ररतीिे ताईंिी लोकशािी पद्तीिे नितांतला आपले र्ारसदार िेमले.
योगायोगािे नितांतसािेबांचा त्याच ददर्शी २१र्ा र्ाढददर्सिी िोता. अशा ताईंमध्ये
र्रूि हुकू मशािीचे काटे ददसत असले तरी त्यांच्यात सर्ाविुमते कारभार चालर्णार्या
लोकशािीचे गोड गरे आतूि भरले िोते. तीि र्षाांपूर्ी नितांतचे लग्न झाले, तेव्िा
ताईंिी मुलीकडच्यांकडू ि चांगला १० लाखांचा हुंडा घेतल्याची र्दंता िोती. मी स्र्त:
त्याबद्दल ताईंशी बोललो िोतो. ताईंिी त्यार्ेळी माझ्या डोळ्यात झणझणीत अंजिच
घातले, म्िणाल्या, ’भाऊसािेब, पुढेिी लिात ठे र्ा, आपले खासगी आयुष्य र्ेगळे आनण
सार्वजनिक र्ेगळे ठे र्ा, दोघांची सरनमसळ िोऊ देऊ िका.’ त्यामुळे हुंडाबंदी िी
सार्वजनिक भूनमका असली तरी व्यनक्तगत आयुष्यात त्यांची लुडबुड िोऊ देणे त्यांिा
मान्य िव्िते. सुधाकररार् म्िणूिच आजिी कोठे िी पुढे पुढे करतािा ददसत िािीत.
मागील र्षी त्यांिा िातू झाला तेव्िा त्या अत्यंत आिंदात िोत्या. ’िातूच झाला िो’ असे
फोिर्र अत्यािंदािे सांगणार्या ताई अजूििी डोळ्यापुढे येतात. ’आधुनिक तंत्रज्ञािािे
आपले आयुष्य खूपच सोपे के ले आिे’ असे त्या तेव्िा मला का म्िणाल्या िे मात्र कोडे
मला सुटले िािी. असो.
मानलिीताई आज आपल्यात िािीत. त्यांिी घडर्लेले कायवकते आिेत, नितांतसािेब
त्यांची गादी चालर्तील अशी खात्री आिे. िळातूि पडलेल्या पाण्याच्या प्रत्येक
र्ेंबार्ेंबािंतर खोपर मधल्या मनिला त्यांची आठर्ण काढतील. आज खोपर मधील
रस्त्यारस्त्याला आनण प्रत्येक नबभल्डग,शाळा आनण कॉलेजला त्यांचे िार् द्या अशी
मागणी िोत आिे. खोपर लाच मानलिीपुर म्िणार्े अशीिी मागणी िोते आिे. यात
प्रॅनक्टकल प्रॉब्लेम्स लोक ताईंर्रील प्रेमापोटी नर्चारात घेत िािीत. तरी
नितांतसािेबांचे म्िणणे असे की, त्यांिी दाखर्लेल्या र्ाटेर्र चालणे िीच त्यांिा खरी
श्रद्ांजली ठरे ल. िे खरे च आिे. अशा ताई परत परत जन्मत िसतात.
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४
कर्ा दीघव कर्ा नि कादंब-या ददर्ाळी अंकांतूि येतच असतात. अल्पचररत्र र्ाचलं असेल
पण पूणव आत्मचररत्र? या ‘र्ार्मषक चोरबाजार‘ च्या ददर्ाळी अंकातील र्ाचा िे संनिप्त
आत्मचररत्र!
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चोराच्या र्ाटा (एक संनिप्त आत्मचररत्र) : श्री.मिोिर घांग्रे

अपवण पनत्रका
माझे गुरू आनण सिकारी पुरणभसग यांस अपवण.
पुरणभसग, मी एकलव्या सारखा तुझ्याकडू ि नशकलो पण तू द्रोणाचायाव सारखा अंगठा
िािी कधी मानगतलास...
रूण निरदेश
िे सर्व xxxxx xxx माझं म्िणजे ओर्मजिल. मी स्र्त: नलिायचे म्िटले तर सर्व पािं xxx
िी भरूि गेली असती. र्ाचतािाच काय पण छापणार्याच्या पण अंगार्र काटा येईल
अशी माझी भाषा, म्िणूि मी माझे मीत्र पी.पी.भोराडेंिा नर्िंती के ली. xxx िगसेर्क
बिायचे स्र्प्न म्िटल्यार्र ते तयार पण झाले. िे सर्व र्ाचिीय ( िा शब्द भोराडेंिीच
पुरर्ला ) व्िायचे कारण बी तेच. त्यांिा माझा थ्यांक्यू.

मिोगत
ददर्स ट्र्ेंटी ट्र्ेंटी चे आिेत. टेस्ट दक्रके टचा जमािा गेला. र्ि डे चा भार् िी
आता कमी झाला. आता सारे कािी झटपट, इर्े र्ेळ आिे कोणाला? पूर्ी २-३ खंडांची
आत्मचररत्रे नलनित. िंतर २००-३०० पािांची. पण िे सर्व आता out of fashion
झालंय, आता फक्त ३-४ पािांची संनिप्त चररत्रे लोकं र्ाचतील, तर िे आिे माझे संनिप्त
आत्मचररत्र.
फार पूर्ी फक्त चाररत्र्यर्ाि लोक चररत्र नलिायचे. खरं तर माझ्यासारख्या
खतरों के नखलाडीच्या आयुष्यातच रोमिषवक की काय ते प्रसंग जास्त यायची शक्यता
आिे. त्यामुळे ते र्ाचायचे कु तुिल लोकांिा िक्कीच असणार. असो. ह्या माझ्या संनिप्त
आत्मचररत्राचे संनिप्त मिोगत इर्ेच संपर्तो.
*****
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पाळण्यातले पाय
माझा जन्म १९६५ चा. माझ्या आधीच्या ६ भार्ंडांिी र्ापरल्यामुळे असेल
पण माझ्यासाठी चोरबाजारातूि िर्ा पाळणा मागर्ार्ा लागला. त्या चोरबाजारातील
पाळण्याचा गुण लागूिच िा आजचा मन्या घांग्रे बिला असार्ा. तसे माझे पाळण्यातील
पाय ददसायला दुसरीपयांत र्ांबार्े लागले. आमच्या म्युनिनसपालटी शाळे त एक मुलगा
सुगंधी खोड रबर आणायचा. त्याचे िार् आता आठर्त िािी पण माझे पनिले िस्त
कौशल्य मी तो रबर पळर्ण्यात दाखर्ले. पुढे पाचर्ी पयांत प्रगती झाली. त्या र्षाांत
कोणाचे पेि तर कोणाचा कं पास पळर्, पुस्तक िािी तर र्िी पळर्, खाण्याचा डबा
चोर असे अिेक उद्योग के ले. चोरण्याच्या कलेत मी चांगलाच पारं गत व्िायला लागलो.
पररणाम व्िायचा तोच झाला. पाचर्ीत शाळे तूि बािेर पडार्े लागले. अर्ावत एक बरे
िोते. माझ्यामागे इतक्या र्षावत आणखी ५ भार्ंडे जमा झाली िोती त्यामुळे माझ्याकडे
लि द्यायला र्ेळ कोणाकडे िोता? आनण माझ्या गरजा बािेरच्या बािेरच मी पुरर्त
असल्यामुळे आईबापांिा माझी कािीच काळजी िव्िती. त्यामुळे मी शाळे त गेलो काय
की शाळे तूि बािेर काढला गेलो काय त्यांिा त्यात कािीच फरक पडत िव्िता.या
ददर्सांिीच माझ्या पुढच्या आयुष्याचा पाया घातला.
पादकटमारीचे ददर्स
शाळे तूि काढू ि टाकणे माझ्या पथ्यार्रच पडले. शाळे च्या चार भभतींपेिा
मॊठा पररसर मला माझ्या साठी नमळाला. शाळे त असतािाच पादकटमारीची सर्य
मला िोती. त्यात सफाई आणण्यासाठी मी खूप मेिि
े त करीत असे. या दफल्ड मध्ये
प्रॅक्टीकल मित्त्र्ाचे. त्यासाठी भरपूर मेिितीची माझी तयारी िोती. देर् पण कोणाच्या
िातात काय कला देतो पिा. माझ्या िाताची सफाई अशी िोती की कोणालािी त्याचे
पाकीट गेल्याचा साधा संशय सुद्ा येत िसे. कोणाला इजा िोऊ िये म्िणूि मी
काळजीपूर्वक पाकीट मारीत असे. शक्यतो ब्लेड ि र्ापरण्याकडेच माझा कल िोता.
एखाद्या डॉक्टरचा िात चांगला आिे अशी त्याला प्रनसद्ी नमळार्ी तसा आमच्या
लाईिीत मी लर्करच फे मस झालो. पनिल्या पाच सिा र्षावत तर मी कधीच पकडला
51
www.esahity.com

.

गेलो िािी. मध्ये मला पक्या पोर्ळे िार्ाचा नजर्लग नमत्र नमळाला िोता आनण आम्िी
दोघे नमळू ि रे ल्र्े,बसेस,देर्ळे र्गैरे गदीच्या रठकाणी धूमाकू ळ घालत िोतो.
त्या ददर्सांत नसिेमाची नतदकटे ब्लॅक मध्ये नर्कण्याचा धंदा तेजीत िोता.
पाकीटमारी पेिा इर्े ररस्क जास्त पण पैसे पण चांगले नमळायचे. पण पोनलसांकडे
िेिम
े ी लि ठे र्ूि रािायला लागायचे. अर्ावत ररस्क तर सगळीकडेच असते म्िणूि काय
आपण घाबरूि जगणं र्ोडीच सोडू ि देतो? उलट ररस्क जेव्िढी जास्त तेव्िढी कमाई
जास्त िे मी ह्या लाईिीत नशकलो.
साधारणत: १५-१६ र्षाांचा असतािा मी पाकीट मारतािा पनिल्यांदाच
पकडला गेलो. पनब्लक िात धुर्ूि घ्यायला लागले. आधीच मी बारीक त्यात देर्दत्त
दीिर्ाणा चेिरे ा. मला र्ाटले पनब्लकला दया येईल. तेव्िढ्यात एकाएकी मार र्ांबला.
मी पानिले तर दोि िर्ालदार येत िोते. िा माझा पोनलसांशी पनिला संबंध. इकडे
पक्यािे काय के ले की त्याची सायकलच दोि जणांच्या अंगार्र घातली. ती दोघे
ओरडायला लागली तसे पनब्लकचे ध्याि नतकडे. िर्ालदार मला सोडू ि त्याच्या मागे
धार्ले आनण मी पण नतकडू ि पळालो. पक्या त्याच्या सायकलीर्र पसार. तो
सायकलींग एक्स्पटव कसला कोणाच्या िाती लागतोय. नजर्लग नमत्र असार्ा तर असा.
पुढे पोनलस चौकीशी संबध
ं यायला आणखी ५-६ र्षव गेली. त्या ददर्शी पनब्लकिे
पकडले त्याच ददर्शी सकाळी मी पक्याला म्िटले िोते,
’यार पक्या, या पादकटमारीत मजा िािी, कु छ िया करते िैं’
त्यार्र पक्या भडकला”
’तुला मन्या सुख बघर्त िािी, पोटाला देणार्या धंद्याची बदिामी करतोस?’
मी म्िटले,
’अरे कािी challenging पानिजे की िको?’
’धंद्याची बेईमािी करतोस? घंटाई देर्ी तुला नशिा ददल्यानशर्ाय रािाणार िािी बघ.’
संध्याकाळी मग पक्या म्िणालाच,
’पिा घंटाईिे नशिा ददली की िािी?’
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गार्च्या घंटाई देर्ीचे आम्िी परमभक्त. दर र्षी ५ ददर्स आम्िी धंदा बंद
करूि आम्िी देर्ीच्या जत्रेत जात असू.अर्ावत नतकडे जत्रेतल्या गदीत र्ोडीफार कमाई
िोत असेच. सुटी म्िटली तरी िात नशर्नशर्ायचे र्ांबतात र्ोडीच?
पुढे ४-५ र्षे अशीच गेली. मधे कािी ददर्स बायकांच्या गळ्यातील चेि
खेचायचा धंदा के ला. पळत पळत येऊि चेि खेचायची आनण पसार व्िायचे. आमचा
अगदी िातखंडा. आिे िे कौशल्याचे काम, ररस्क पण खूप पण कमाई पण चांगली. पण
लोकांची िीयत पण बरोबर िािी, ददखाव्यापुरत्या खोट्या चेि घालतात. म्िणजे
आपली सर्व मेिि
े त र्ाया.खर्याची दुनिया रानिली िािी िेच खरे . कािी ददर्सांिी काय
झाले की एके ददर्शी एका बाईची चेि खेचूि पळालो. र्ोड्ार्ेळािी साळसूदपणे परत
आलो तर ती बाई नतर्ेच रडत बसली िोती.आज पयांत कोणाचे पाकीट मारल्यार्र मागे
कधीच र्ळू ि पानिले िव्िते. त्या बाईला रडतािा पाहूि मी पक्याला म्िटले
’आज पासूि िी चेि चोरी बंद’ माझ्या स्र्भार्ातच कु ठे तरी िा दयाळू पणा असार्ा.
मारलेली पाकीटे पण पैसे काढू ि मी माझ्या खचाविे पोष्टािे पाठर्त असे. पुढे माझ्या
र्ेदिारनित दरोड्ांचा उगम येर्े असार्ा कदानचत.
पक्या यार्र पण नचडला, ’घंटाई तुला माफ करणार िािी बघ.’
झालंिी तसंच. कािी ददर्स पोनलस स्टेशिची िर्ा खार्ी लागली. कोठडीत मात्र कािी
िर्ीि नमत्र नमळाले. कािी सराईत गुंडांची ओळख झाली. मला माझ्या पुढच्या
प्रर्ासाचा नर्चार करायला र्ाटार्ा अशीच ती पोनलस कोठडीतली नशिा िोती. बािेर
सोडतािा इन्स्पेक्टर यादर् नचकार मोठे लेक्चर देत िोते तेव्िा मी भनर्ष्यातले प्लॅि
बिर्त िोतो. पोनलस कोठडी आनण जेल मला र्ाटत आमच्या लाईिीत पुढच्या
नशिणाचे भाग आिेत. परत आलो आनण मी पादकटमारी सोडली.
आनण घरफोडी कडे र्ळलो.

घरफोडी आनण दरोडेखोरी

53
www.esahity.com

.

घरफोडी िा अत्यंत धोकादायक असा व्यर्साय आिे. त्यात मेिि
े त खूप.
घरादारार्र लि ठे र्ा, अचूक र्ेळ साधा, रात्रीचे जागरण आनण पोनलसांची िेिम
े ीच
भीती. साधे घराच्या दाराऎर्जी नखडक्यांतूि जायचे यायचे, नजन्याऎर्जी पायपार्रूि
चढउतार करायची. अर्ावत कमाई िोते पण टेन्शि पण तेर्ढेच जास्त. या लाईिीत
आल्यार्र मी एक के लं कोणाला कधी इजा के ली िािी. बेशुद् करण्याच्या स्प्रे मारायचा
आनण शांत पणे लुटालूट करायची. उगाच मारामारी फोडाफोडी कशाला. आनण जयाचे
घर लुटायचे त्या अन्नदात्याला कशाला इजा पोिोचर्ा? रक्त पानिले की मला चक्कर येते.
भॊर्ळ येऊि पडलो तर मीच पकडलो जायचो. तसा मी चाकू आनण खेळण्यातलं
नपस्तुल घेऊि जायचो पण त्यांचा उपयोग कधी मी के ला िािी. र्ेदिारिीत घरफोडी
ची कल्पिा मीच प्रर्म मांडली. आजर्रच्या कारकीदीत दकती पादकटे मारली त्याचा
निशोब िािी पण आज पयांत एकू ण ८८ घरफोड्ा माझ्या िार्ार्र आह्रेत.
शुभमंगल
आमीर खािचा रं गीला पाहूि आल्यार्र मी पक्याला एक ददर्शी म्िटले,
’यार पक्या आपुि को सेट्ल िोिे को मंगता. जल्दीिी शादी बिािेको मंगता’
पक्या बोलला, ’चल उडर्ूि टाकू बार’
आमच्यासारख्या िोििार मुलांकडे खूप सार्यांचे लि असणारच. पण मला नर्क्रोळी
स्टेशिार्र पाकीट मारणारी िेमा आर्डली िॊती. मध्ये मी घरफोडी सुरू के ल्यािे नतला
पण माझ्याबद्द्ल आदर र्ाटत असार्ा. र्ोड्ाच ददर्सात आमचे लग्न झाले. पक्याचे
पण झाले त्याच मंडपात. लग्नाला झाडू ि सारी पाकीटमार,दरोडेखोर मंडळी आली
िोती. या लाईिीत माझी र्टच तशी िोती. लग्नािंतर िेमािे आपले कररयर सोडू ि घरी
बसायचा निणवय घेतला. दोि मुलं झाली त्यांच्याकडे लि द्यायला. मुलं नशकायला
पानिजेत असं आम्िा दोघांिा पण र्ाटतं. त्यांिी या लाईिीत येऊ िये असे र्ाटते कारण
िी फार कष्टाची लाईि आिे. र्ेळेचा कािी भरर्सा िािी. रात्री जागरणं िोतात. लोकं
शांत पणे झोपतात तेव्िा आम्िाला नजर्ार्र उदार िोऊि कामार्र जायला लागते.
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बाकी गॅंग र्ाल्यांशी आनण पोनलसांशी चांगले संबंध ठे र्ार्े लागतात. एव्िढे सगळे
मुलांिा जमेलसे र्ाटत िािी. बघू अजूि लिाि आिेत.
चोर संमल
े ि
लग्नात एव्िढे सारे लोकं आले ते पाहूि मला र्ाटलं की िे िॆत्र दकती असंघरटत
आिे. पुढे कािी र्षाांिी म्िणूि मी अनखल भारतीय चौयवकमी संघटिा बिर्ली. मी
सेक्रेटरी आनण डाकू पूरणभसग अध्यि. मध्ये जेलात असतािा पुरणभसगशी चांगलीच
ओळख झाली िोती.
पक्याला म्िटले, ’यार पक्या िर्ीि कािी करुयात रे .’
पक्या म्िणाला, ’मन्या असे बोलू िकोस जाशील िािीतर जेलमध्ये’
मी म्िटले, ’त्यात एर्ढे र्ाईट काय आिे? िर्ीि िर्ीि नशकायची आपली ती शाळा
आिे.’
त्यार्र पक्याच्या डोक्यात आयनडया आली,”अरे आपण सर्व चोर डाकू र्गैरेंचे संमेलि
भरर्ू. म्िणजे सर्ाांिाच कािीिा कािी नशकता येईल. तू आयॊजक, पुरणभसगला अध्यि
बिर्ू.’
पक्याला भन्नाट आयनडया सुचतात. तो खरं च माझा िुसताच नमत्र िािी तर आमच्या
छोट्या टोळीचा मेंदच
ू आिे.
मग आम्िी त्या कामाला लागलो. सर्व मिाराष्ट्रातील पादकटमार,भुरटे चोर, डाकू ,
दरोडेखॊर, स्मगलर यांिा गुप्त आमंत्रणे गेली. पाचगणी जर्ळच्या जंगलात २ ददर्सांचे
मस्त संमल
े ि झाले. पुरणभसग त्याच्या भाषेत बोलला. र्ेदिारनित दरॊड्ांर्र मी
बोललो तसा लंगडा सलीम उखडला. खूि खराब्यानशर्ाय आपली इज्जत रािणार िािी
म्िणाला.अमर गॅंग च्या म्िोरक्याचे बॅंक लुटण्यार्र भाषण झाले. एकू ण सर्व िीट झाले.
बॅंक लुटण्याची कर्ा
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संमल
े िािंतर पक्याच्या डोक्यात बॅंक रॉबरीचा कीडा र्ळर्ळ्त िोता. बॅंक
लुटायची म्िणजे खूि खराबा. मला ते अनजबात आर्डायचे िािी. शेर्टी पक्यािे घंटाई
देर्ीची शपर् घातली म्िणूि तयार झालो.मोठी लुटूया की कोऑपरे टीर् ठरत िव्िते. मी
म्िटले पतपेढी लुटू तर पक्या उखडला. म्िणाला, एव्िढी मेिित कािी लाखांसाठी, तू
एकटाच जा. शेर्टी िाक्यार्रची कोऑपरे टीव्ि बॅंक ठरर्ली. नतच्यात एक म्िातारा
र्ॉचमि असायचा तोिी नबि बंदक
ु ीचा. दुपारी बॅंकेचे अधव शटर खाली आनण पनब्लकला
२ तासांसाठी बंदी. एखादा दरोडा घालायचा म्िणजे िीट नियोजि लागते म्िणजे तो
फसण्याची शक्यता कमी. उद्या दुपारी काम फत्ते करू म्िणूि घरी गेलो तर त्याच
ददर्शी दुसर्या कु णी गॅंगिी तीच बॅंक लुटली. आम्िी डोक्यार्र िात मारला. एव्िढ्या
ददर्सांची मेिित पाण्यात. पक्या म्िणाला काय कॉंनपटीशि र्ाढलीय सगळीकडे. िंतर
तो बॅंक लुटीचा प्लॅि बारगळला तो बारगळलाच. अजूि िी कािी तरी करायची इच्छा
मात्र आिे. पाहू कधी योग येतोय तो. मला र्ाटते एकतरी बॅंक रॉबरी आपल्या
बायोडाटात िर्ीच.
भनर्ष्याचा र्ेध
आज माझी जर्ळ जर्ळ पन्नाशी येऊि ठे पली. खूप कष्ट के ले,मेिि
े त के ली.
कधी मधे जेलात जाऊि िर्ी नर्द्या आत्मसात के ली.आपल्या लाईिीत माझी चांगलीच
र्ट आिे. कोणाला पटो ि पटॊ र्ेदिारिीत दरॊड्ांची कल्पिा माझ्या िार्ार्र आिे.
पोनलसांत चांगल्या ओळखी आिेत. आज खाऊि नपऊि मी सुखी आिे. िर्े असेल तेव्िा
कामातूि सुट्टी घेणं पण परर्डू शकतं. पक्या सारखा नजर्लग दोस्त आिे. सुरूर्ातीला
पक्या नि मी दोघेच िोतो आता िाताशी ४ तरूण मुले आिेत. छोटीशी का िोईिा मन्या
गॅंग आिे. आई घंटाई देर्ीची कृ पा आिे.
पक्याला एकदा मी म्िटले, ’यार िर्ीि कािीतरी करू. आपण असे करूया डाकू बिूयात.
मस्त पैकी घोड्ार्र येऊ गार्ं लूटू. ४-५ र्षाांिी शरण येऊ तर सारी पापं माफ.
ररटायरमॆंट ची सोय िोईल.’
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पक्या िे एखाद्या र्ेड्ा कडे पािार्े तसे पानिले. ’मन्या तू िा बार्ळट आिेस.’
ह्या मन्या गॅंगच्या म्िोरक्याला बार्ळट म्िणायची भिमत फक्त पक्याच करू शकतो.
’अरे डाकू बिायची फॅ शि आता गेली. आता कु णी स्मगलर पण िोत िािीत. ररटायमेंट
ची काळजी आिे तर िगरसेर्क बि िा. अरे राजकारणात जा. तुझ्या सारख्या तरूणांची
आज देशाला गरज आिे.’
’मी आनण तरूण?’
’अरे िेच र्य आिे राजकारणात जायचे. अरे गरज फक्त तुलाच िािी कािी. त्यांिा पण
अशी डेअरींग बाज माणसे लागतात. आज िगरसेर्क उद्या आमदार, िशीब असेल तर
परर्ा नशिण मंत्री’
’मी आनण नशिण मंत्री? मी तर पाचर्ी पण पास िािी झालोय.’
’म्िणूि तर. जे नशकलेले आिेत िा त्यांिा नशिणाची ककमत कळत िािी. तू नशिण मंत्री
म्िणूि आदशव िोशील.’
मला पक्याचे पटले. पक्या आिेच हुशार म्िणा. माझ्या डोळ्या समोर लाल ददव्यांची
गाडी आली. म्िटले उद्याच आमदारांिा भॆटू. मिापानलका निर्डणुका जर्ळच आिेत.
उद्या घंटाई कृ पेिे खरच मंत्री भबत्री झालो तर ’र्ाल्याचा र्ानल्मकी’ असा आत्मचररत्र
पाटव टू नलनिता येईल.
आमचा धंदा: एक भचति
आज मी या धंद्यात गेली ४० र्षव आिे. आम्िाला लिाि पणी मागवदशवि
नमळाले िािी. आपल्याच चुकांतूि नशकत आम्िी मॊठे झालो. िनशबाची सार् नमळाली
आनण आई घंटाई देर्ीचा आनशर्ावद नमळाला आनण मी येर्र्र येऊि पोिोचलो.
पादकटमारी,भुरटी चोरी,जबरी चोरी, घरफोडी,दरोडे, डाके , बॅंका लुटणे,स्मगभलग अशी
दकत्येक िेत्रे या लायिीत आिेत. मेिि
े त सगळीकडेच आिे. डेअररग लागते,प्रसंगार्धाि
लागते, समोरच्याला िसता िसता फसर्ता यार्े लागते,या करता र्ोडे अॅॅभक्टग पण
लागते. या सर्ाांची िीट तयारी करार्ी लागते. िेिम
े ी सतकव रिार्े लागते. पोनलसांशी
आनण इतर गॅंग शी चांगले संबंध ठे र्ार्े लागतात. एखादा दरोडा घालायचा तर १-२
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आठर्ड्ांचे नियोजि लागते. इतके सर्व करूि दकमाि सुरूर्ातीत तरी िनशबाची सार्
लागते.
माझ्या मुलांिी या धंद्यात येऊ िये असे र्ाटते. मी अडाणी रानिलो तसे त्यांिी राहू िये
म्िणूि िेमािी आपली चांगली कररयर सोडली. मुलांिी खूप नशकार्े मोठे व्िार्े. सूट-बूट
आनण टाय लार्ूि एसी ऑदफसात बसूि इं नग्लश मध्ये यस दफस्स करार्े. आजकाल म्िणे
बॅंकेत ि जाताच बॅंकेची कामे करता येतात. तर त्यांिी पक्या म्िणतो त्याप्रमाणे सायबर
क्राईम मध्ये स्पेशलायझेशि करार्े आनण प्रत्यि मैदािात ि उतरता ते आमचे बॅंकेच्या
लुटीचे स्र्प्न साकार करार्े. सुटा बुटात आनण चार इं नग्लश र्ा्क्ये झाडत के लेल्या
गुन्ह्यांिा आपल्या देशात खूपच प्रनतष्टा आिे. आनण काळाप्रमाणे बदलार्े लागणारच िा
माणसाला.
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५
र्तवमािपत्रे नि र्ाचकांची पत्रे एक अनर्भाजय भाग आिे ! एका अनत सदक्रय पत्रलेनखके िे
त्यातूि एका पुस्तकाची निर्ममती के ली ! ठाम्मत िार्ािे िी पत्रे प्रनसद् िोतािेत ! आनण
तीि पत्रे िी पेपरात आलेली अिार्ृत्त पत्रे !
 ’ठाम्मत’ या संग्रिाच्या प्रकाशिा निनमत्तािे
 तीि पत्रे
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’ठाम्मत’ या संग्रिाच्या प्रकाशिा निनमत्तािे
अिसूया सरपोतदार िे िार् ’दैनिक नर्र्श्र्ाताव’ च्या र्ाचकांिा िर्ीि िािी.
अिसूयाबाईंिा आपली मते असतात आनण ती मांडार्यास त्या कचरत िािीत. आपल्या
मतार्र त्या िेिमीच ठाम असतात. जोपयांत त्यांचे स्र्त:चे मतपररर्तवि िोत िािी तो
पयांत तरी. त्या चौफे र र्ाचि करतात. ददर्सभरात नर्र्श्र्ातावच्या चारी पािातील
बातमी ि बातमी त्या र्ाचतात. त्यांिा त्यामुळे स्र्त:चे असे मत प्रत्येक बाबतीत असते.
बदले पयांत त्या ती आपली अनधकृ त भूनमका आिे असे सांगतात. आजच्या अिनधकृ त
पणाच्या जमान्यात िी अनधकृ तता उठू ि ददसते. आपली मते नलहूि छापूि आणणॆ िा
त्यांचा छंदच. ’दैनिक नर्र्श्र्ाताव’चे संपादक श्री. भाऊरार् लाड िे त्यांचे सख्खे मामा.
त्यामुळे त्यांिा मत मांडार्यास िक्काचे व्यासपीठ नमळाले. गेल्या पाच र्षावत एकिी
आठर्डा असा िसेल की जयात नर्र्श्र्ातावतील ’ठाम मत’ या र्ाचकांच्या पत्रांच्या
सदरात अिसूयाबाईंचे पत्र प्रकानशत झाले िसेल. कधी कधी दररोज एक या गतीिेिी
ती छापूि येतात. नर्र्श्र्ातावकारांचा त्यांच्यार्र इतका नर्र्श्ास की त्यांची पत्रे ते डोळे
झाकू ि छापतात. यात कािी कॉलम सेंटीमीटरचीिी सोय िोते. शेर्टी सिकारािेच
उद्ार कसा िोतो िे आपल्या मिाराष्ट्रात सर्ाांिीच पानिले आिे. अिसूयाबाईंच्या या
पत्रांचा संग्रि ’ठाम्मत’ या िार्ािे नर्र्श्र्ाताव प्रकाशि मोठ्या झोकात प्रकानशत करणार
आिे. त्यांची कािी गाजलेली पत्रे आम्िी इर्े पुि:प्रकानशत करीत आिोत.
िर्ामाि खात्याचा गलर्ाि कारभार
या र्षी जुलै उलटू ि गेला तरी पार्साचा पत्ता िािी. तुरळक पार्सािे दुष्काळाचे संकट
जाणर्ते आिे. अधूि मधूि काळे ढग जमूि येतात. आनण ि पडता निघूि जातात.
त्यांच्या र्र िर्ामाि खात्याचे कािीच नियंत्रण िािी काय? उद्या अर्षवणािे मिाराष्ट्र
ग्रासला तर याची जबाबदारी िर्ामाि खाते घेईल काय? ढगांर्र कारर्ाई ि करणायाव
अनधकायाांर्र गलर्ाि कारभारासाठी कारर्ाई करणे गरजेचे आिे. मुख्यमंत्री यात लि
घालतील काय?
पाणी टंचाई आनण भाषासुधाराची गरज
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आपल्या राजयात नर्शेषत: ग्रामीण भागात पाण्याची टंचाई जाणर्त असते. पाणी टंचाई
ददर्सेंददर्स र्ाढतच आिे. पाणी इज अ नलनमटेड ररसोसव असे म्िणतात. पाण्यार्रूि
नतसरे मिायुद् िोण्याची शक्यता आिे. असे असतािा मराठी भाषेत ’पाण्यासारखा पैसा
खचव करणे’ असा र्ाक्प्रचार कसा काय र्ापरात येऊ शकतो? आपल्या लिाि मुलांिा
आपण िीच नशकर्णूक देणार आिोत का की पाणी िी र्ािर्ण्याची गोष्ट आिे? मिाराष्ट्र
सानित्य पररषद याबाबत कािी करे ल का? त्यामुळे गार्ागार्ातील पाणी टंचाई कमी
िोण्यास मदत िोईल.
समुद्राच्या पाण्याचा नपण्यासाठी र्ापर
समुद्राचे पाणी गोडे करूि नपण्यासाठी र्ापरणार िे र्ृत्त र्ाचले. समुद्रात आज अर्ांग
पाणी आिे िे खरे पण कु ठलीच गोष्ट या जगात अमयावददत िािी त्यामुळे उद्या या
प्रकल्पांमुळे समुद्र आटण्याचा धोका संभर्ू शकतो िा इशारा आपण आजच देऊि
ठे र्लेला बरे .
सनचिच्या कौतुकामागची गोष्ट
कालच आमच्या सोसायटीत दक्रके ट खेळणायाव मुलांिी बॉलिे नखडकीच्या काचा
फोडल्या. आज नर्चार येतो सनचि तेंडुलकर लिाि असतािा अशीच नसक्सर मारूि
काचा फोडत असेल काय? जेव्िा तो आजचा सनचि िव्िता तेव्िा त्याच्या काचा
फोडण्याबद्दल त्याच्या नबभल्डगीतील लोक काय म्िणत असार्ेत? आज मात्र कदानचत
ते जुिे काचेचे तुकडे ते सनचििे फोडलेल्या काचा म्िणूि अनभमािािे दाखर्ण्याची
शक्यताच जास्त.
पेपरलेस सरकार
सरकारिे इ गव्ििेन्सची घोषणा के ली आिे. सरकारी कायावलये पेपरलेस ऑदफसेस
बिणार आिेत. सर्वसामान्यास मात्र एर्ढेच मानिती िर्े की पेपरलेस म्िणजे कागदी
िोटांचीिी गरज या ऑदफसांत पडणार िािी काय? िी कायावलये खयाव अर्ाविे भ्रष्टाचार
मुक्त िोतील का?
दिार्ीचा कठीण पेपर
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यार्षी दिार्ीचा गनणताचा पेपर कठीण असल्याबद्दल पेपरात ओरडा िोत आिे.
दरर्षीच असे िोत असते. यार्ेळी माझ्या आजोबांची आठर्ण येते. िीट अभ्यास करणे
मित्त्र्ाचे िे सांगतािा ते म्िणत, ढोपर फु टले तर पेपरार्र खापर फोडू िये !
ओबामांस इशारा
बराक ओबामा अमेररके चे अध्यि म्िणूि निर्डू ि आले. त्यांचे अनभिंदि करण्याआधी
त्यांिा एक इशारा देऊि ठे र्ते. त्यांिी अमेररके चे पादकस्ताि धार्मजणे धोरण सोडार्े
आनण भारतास पारठबा द्यार्ा. माझे जर्ळील कािी िातलग अमेररके त असूि त्यांिी
ओबामांस मतदाि के ले आिे. ओबामांिी भारताबद्दलचे धोरण ि बदलल्यास माझ्या
िातलगांस पुढच्या निर्डणूकीत ओबामानर्रोधी मतदाि करण्यास मी भाग पाडीि.
अनभिंदि करतािाच िा इशारा मी आजच देऊि ठे र्त आिे.
मिाराष्ट्रातील स्र्लांतररतांच्या समस्या
’येर्ा, मिाराष्ट्र आपलाच असां’ म्िणत आपण युपी, नबिारींचे िेिमीच स्र्ागत के ले आिे.
मिाराष्ट्रात दर दिा मैलार्र मराठीबोली बदलते म्िणतात. असे असतािा आपल्या
भिदीभाषी बांधर्ांस ती समजणॆ कष्टाचे पडते. तेव्िा संपूणव मिाराष्ट्र भर एकच प्रमाण
भाषा बोलण्याची सक्ती करार्ी अर्र्ा भिदीस राजयाभाषा बिर्ार्े अशी सूचिा आिे.
अनतर्ी देर्ो भर्: िे नर्सरूि चालणार िािी.
मिाराष्टातील स्र्लांतररतांस समज
प्रगत मिाराष्ट्रात येणायाव लोंढ्यांची संख्या ददर्सेंददर्स र्ाढत आिे. त्यांस साधे
मराठीदेखील समजत िािी. आपल्या लोकांिी त्यांच्याशी भिदीतच बोलार्े िी त्यांची
अपेिा असते. अनतर्ी देर्ो भर्: िे ठीक पण शेर्टी त्यांिी अनतर्ीप्रमाणे चार ददर्स
राहूि निघूि जार्े िे बरे . आपण आपली भानषक अनस्मता जपलीच पानिजे.
जागनतक प्रानणददिा निनमतािे
आपल्याकडे एखाद्या मूखव माणसास गाढर् म्िणण्याची पद्त आिे. निबुवद्पणाचे
गाढर्ाशी िाते जोडले गेले आिे. यानर्रूद् नर्र्श् गदवभ सनमतीिे निषेध िोंदर्ल्यास
आपली तयारी आिे काय? मिाराष्ट्र सानित्य पररषदेिे या नर्रूद् ठरार् के ल्याचे
ऎदकर्ात िािी. भाषा सुधाराची आज गरज आिे. कु त्र्यासारखे भुंकणे, कोल्ह्यासारखा
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धूत,व लबाड लांडगा, मांजरीसारखे डोळे नमटू ि दूध नपणे अशा र्ाक्पचारांर्र बंदी
आणण्याची आज नितांत गरज आिे. पण म.सा.प. चे लि कु ठे आिे?
र्ाघ बचाओ
आज र्ाघ बचाओ िा िारा ददला जात आिे. कािी सेनलनब्टी देखील यात सामील
आिेत. मला असे र्ाटते की प्रत्यि र्ाघािे याबद्दल कधीच कािी सांनगतले िािी. तर
आपण र्ाघांस र्ाचर्ायचे म्िटले तरी जोपयांत स्र्त: र्ाघांसच आपल्या जातीची
काळजी िािी तोपयांत आपले प्रयत्न पुरेसे पडणार िािीत. मागे डायिोसॉर असेच
िामशॆष झाले िोते िे र्ाघांिी लिात ठे र्ार्े.
मराठी सानित्यात रिस्यकर्ांचा अभार्
आपले मराठी सानित्य समृद् आिे पण आजकाल कोणी लेखक रिस्यकर्ा ककर्ा कादंबया नलिीत िािीत. अिावळकर आनण धारपांिंतर ताकदीचे रिस्यमय लेखि करणारे
कोणी िजरे त ददसत िािीत. लर्करच सानित्य संमेलि भरत आिे त्यात याचा नर्चार
करार्ा असे सुचर्ार्ेसे र्ाटते. रिस्य सानित्याचा अिुशेष भरूि काढायचे कोणी मिार्र
घेईल काय?
टीव्िी र्रील मराठी नसररयल्स
आजकालच्या टीव्िीर्रील मराठी मानलका अत्यंत उद्बोधक आिेत. लोकनशिणाच्या
दृष्टीतूि मानलकांतूि जे दाखर्ले जाते त्यािे आपला िोभ कसा व्यक्त करार्ा याचे लोक
नशिण िोत आिे. सासू सुिेला मारण्यासाठी गॅसचे बटण उघडे ठे र्ते, ककर्ा फे स
क्रीमच्या बाटलीतूि अॅनसड भरले जाते अशा िामी कल्पिा दाखर्ूि लोकांस त्याबद्दल
नर्चार करण्यास प्रर्ृत्त के ले जात आिे. याहूि िी कल्पक उपायांकरता चॅिेल्सिे अशा
उपायांसाठी सर्व प्रेिकांसाठी स्पधाव आयोनजत करार्ी. आपल्या मिाराष्ट्रात अशा स्पधेस
प्रचंड प्रनतसाद नमळे ल याची खात्री र्ाटते. कोणास िे आपत्तीजिक र्ाटत असेल पण
आपल्या रागाचा योग्य निचरा करणे िी आपल्या आरोग्याची गुरूदकल्ली आिे िे लिात
घेतल्यास याचे मित्त्र् ध्यािी येईल.
सोन्याचे चढे भार्
र्ाढत्या मिागाईिे लोकांचे कं बरडे मोडले आिे. त्यात आता सोन्याचांदीचे भार् सतत
र्ाढतच चालले आिेत. या नर्क्रमी र्ाढीिे सोिे मध्यमर्गावच्या आर्ाक्याबािेर जात
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आिे. अशा जीर्िार्श्यक गोष्टींच्या भार्ार्र नियंत्रण सरकारिे ठे र्णे आर्श्यक आिे.
आम आदमीच्या िार्ार्र सत्तेत येणारी सरकारे तरी याकडे लि देतील काय?
उपोषण : सरकारी आनण सक्तीचे
एका मंत्र्यांिी आपल्याच सरकारच्या धोरणा नर्रूद् कािी तासांचे उपोषण के ले. एरव्िी
उपोषणािे एखाद्याची शारररीक प्रकृ ती नबघडते. पण मंत्र्यांची राजकीय प्रकृ ती मात्र
त्यांच्या उपोषणािे सुधारली असेल. गररबांस रोजच सक्तीचे उपोषण घडत असते पण
मंत्रीमिोदयांसारख्यांसाठी िे फारच कठीण आिे. ते त्यांिी साधले त्यामुळे त्यांिा त्याचा
फायदा िोईलच.
प्रानणनमत्रांिा आर्ािि
आजकाल प्राणीनमत्र िोण्याची जणू फॅ शिच झाली आिे. त्यामुळे मोकाट सुटलेल्या
कु त्र्यांकडॆ कोणाचे लि िािी. रात्री कोणी कु त्र्यांपासूि सुरनित राहूि घरी पोिोचणे
कठीण झाले आिे. माझे आव्िाि या प्रानणनमत्रांस असे आिे की त्यांिी आपल्या घरातील
कीडे, मुंगी, डास, झुरळे यांिा देखील मारू िये. डासांिा चार्ण्यासाठी सोपे जार्े र्
त्यांिा पुरेसा आिार नमळार्ा म्िणूि उघड्ार्र झोपार्े. माशांकरता आपले अन्न
उघडेच ठे र्ार्े. िात धुतल्यास जंतूंचा िायिाट िोऊ शकतो. नर्नर्ध आजार जीर्जंतूंमुळे
िोतात त्यांिा आटोक्यात आणण्यास औषधे ददली जातात. त्यांिीिी या जंतूंचा िाश
िोतो. या मुक्या जंतूंर्र दया दाखर्ूि िात धुण्याचे टाळार्े आनण अशी औषधे घ्यायचे
िी टाळार्े. इतके तरी िे प्रानणनमत्र करूि दाखर्तील काय?
िेत्यांिी र्ािप्रस्र्ाश्रम स्र्ीकारार्ा
आज आपल्या देशातील सरकार आपल्या संस्कृ तीचे गोडर्े गात आिे. सर्ाांसच त्या
संस्कृ तीचा अनभमाि आिे. िेते मंडळी उठसूट ते जुिे दाखले देतात. पण यांचे िेतृत्र्
करणारे र्ररष्ठ आज पंच्चाित्तरी ओलांडलेले आिेत. आपल्या त्याच संस्कृ तीचा आदर
करूि त्यांिी र्ािप्रस्र्ाश्रम स्र्ीकारला तर ते या पिांस शोभूि ददसेल.
लोकिेते सरखेल सरपोतदारांचे निधि
सुप्रनसद् लोकिेते श्री. सरखेल सरपोतदारांचे निधि दु:खदायक आिे. र्याच्या
सत्त्याऎंशीव्या र्षी मुख्यमंत्री बिण्याची आस मिी ठे ऊि ते गेले. त्यांच्या भूनमकांिा
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प्रनतगामी मािले गेल,े त्यांच्या दकत्येक र्क्त्यव्यांिी गोंधळ उडाला. आपली मते ठामपणे
ि घाबरता मांडणारा िेता आजच्या काळात नर्रळा. स्त्री नशिणास त्यांिी के लेला उघड
नर्रोध ककर्ा मुलगा िाच र्ंशाचा ददर्ा अशा कािी भूनमकांिी रण माजले तरी त्यामुळे
समाजात एक प्रकारची र्ैचाररक घुसळण झाली िे िाकारता येणार िािी. या दृष्टीिे
पानिल्यास त्यांिी समाजार्र उपकारच के ले असे म्िणता येईल. ईर्श्र त्यांच्या आत्म्यास
शांती देर्ो.
अशी िी अिसूयाबाईंची नर्नर्ध नर्षयांर्रील पत्रे. यात त्यांिा कोणतािी नर्षय र्जयव
िािी. कालािुसार कािी मते बदलतिी असतील पण त्या त्या र्ेळी िी ठाम मतेच
असतात. त्यांचा िा संग्रि ’ठाम्मत’ लर्करच प्रकानशत िोत आिे. िोंदणी साठी आमच्या
‘नर्र्श्र्ाताव’च्या कायावलयाशी संपकव साधार्ा.

65
www.esahity.com

.

तीि पत्रे
१.
सत्तासुंदरीचे मतदारराजास पत्र
प्राणनप्रय मातकट माकडा,
खूप ददर्स झाले तुला भेटूि. दर पाच र्षाांचा नर्रि सिि करूि तुला भेटायला दकती
उत्सुक असते मी म्िणूि सांगू. तू आनण मी यांचे िाते कािी अजबच आिे. मी कोणाच्या
गळ्यात माळ घालार्ी िे तू सांगतोस माझ्या गुलाबी गुलामा आनण मी ते निमूटपणे
मान्य करते. तू मला नप्रय आिेस नि तुझ्यानशर्ाय मी कोणाला र्रार्े िे मला कसे
समजेल? तेव्िा माझ्या पोपटी पोपटा आनण मोरनपशी मोरा, मी येतेय तुला भेटायला. तू
सुद्ा मला भेटायला आतुर आिेस िा रे माझ्या औटघटके च्या राजा? िोय, राजाच तू.
औटघटके चा म्िटले म्िणूि रागार्ला िािीस िा गुलामा? तू राजा आनण गुलाम
एकाचर्ेळी आिेस िेच तर आपल्या लोकशािीचे र्ैनशष्ट्य आिे िा गडबड गुलामा?
अर्ावत मी तुला काय सांगणार? तू हुशार आिेस, चतुर आिेस. तुझे राजय घटके त
खालसा िोणार िे मानित असूििी नमळालेल्या कािी तासांच्या र्ेळात तू राजय करूिच
घेतोस. माझ्या अक्कलर्ाि राजा, तेव्िा तू गुरकार्णारा र्ाघ र्ाटतोस आनण मी कोणाला
माळ घातली की तुझा नभत्र ससुला का बरे िोतो रे माझ्या सुंदर उं ददरा? माझ्या
सार्ळ्या बार्ळ्या नि माझ्या बार्ळट बैतान्या. तू तसा हुशार असलास तरी तुला
फसर्ता येते िे मानितेय मला. तुला झुलर्णे नि तुझ्याकडू ि स्र्त:च्या नचन्िार्र ठसा
उमटर्ूि घेणे िा दकत्येकांच्या िातचा मळ. कधी तू भुलतोस तर कधी िािी. म्िणूिच
तर तू कधी भटक भर्ान्या र्ाटतोस तर कधी सटक सुभान्या. असे असले तरी या
लोकशािीत तुझ्यार्ाचूि मी अपूणव आिे रे माझ्या कळकट काळुं द्र्या. काळुं द्र्या म्िणाले
म्िणूि रागार्ू िकोस माझ्या मकव टा. आनण रागार्लास तरी जाशील कोठे ? शेर्टी गाठ
माझ्याशीच आिे िा उं दरा? म्िणूि तर मी तुला नि तू मला भेटायला एर्ढा उत्सुक
असतो िो की िािी? मी लर्करच येतेय माझ्या माकडा. तयार रिा नि तयारीतिी रिा.
या ददर्सापुरतीच तरी तुझीच,
सत्तादेर्ी
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२.
मतदारराजाचे आमदार उमेदर्ारास पत्र
सत्तादेर्ीचे पत्र पार्ले. दकती प्रेम उतू जातेय नतचे सांग?
ू मला भेटायला ती आतुर
झालीय. ती कोणाला माळ घालेल िे मीच ठरर्णार िेिमीप्रमाणे. ती माझ्या शब्दाबािेर
िािी म्िणे. मागच्या र्ेळेस नतिे तुम्िालाच माळ घातली िोती िे मला आज आठर्ले
तुमचा पेपरातला फोटो पाहूि. तसे मला ते जाता येता आपल्या रस्त्याच्या मध्यभागी
फु टलेलल्े या गटाराच्या झाकणार्रचा बोडव र्ाचूििी तुमचे िार् आठर्ते. दकती डौलदार
पाटी आिे, ’आमदार रघुिार्दादा भुसिळे यांच्या आमदार निधीतूि.’ तुमचे कामच
अगदी पक्के. त्यामुळे ते गटाराचे झाकण परत फु टले पण तुमचा तो झाकणार्रचा बोडव
अजूििी रटकू ि आिे आमदार सािेब. दकतीिी भररस्त्यात तो बोडव असो ककर्ा दकतीिी
र्ाितुकीला अडर्ळा त्यािे येर्ो, तो बोडव मात्र अजूििी तसाच तुमच्या कतृवत्र्ाची साि
देत उभा आिे. तुम्िी गेल्या पाच र्षाांत दकती नबझी िोतात याचा अंदाज मला आिे.
निर्डू ि गेल्यार्र त्यामुळे आताच मी तुमचे दशवि घेत आिे. दकती ते कायवबाहुल्य ! असा
कतृवत्र्र्ाि आमदार नमळायला भाग्य लागते. िािी म्िणायला आपल्या भागात
अिनधकृ त दोि नबभल्डगी उभ्या रानिल्या तेव्िा तुम्िी नजर्ाच्या आकांतािे चर्ताळू ि
उठलात नि ती बांधकामेच असली तरी ’सारी माणसे िी देर्ाचीच लेकरे ’ त्या तालार्र ’
ह्या सार्या नबभल्डगी माझ्याच पोरांर्ाणी’ असे भार्ूक आनण बाणेदार उद्गार काढलेले
आठर्तात. सार्वजनिक मालमत्तेचे रिण कोणी असे नजर्ापाड आजकाल कोणी करतो
का सािेब? मध्ये कोणीतरी तुमच्या दादानगरीबद्दल बोलत िोते. तुमचे िार्च
रघुिार्दादा आिे िे त्यांिा मानित िािी का? बांधकामे असोत की िॉटेले की डान्स बार.
बेकायदा असो की कायदेशीर. तुम्िी कधी त्यांिा आपपर भार् िािी दाखर्त सािेब. त्या
सार्यांच्या अडचणीत तुम्िीच धार्ूि येता िा सािेब? टगेनगरी िी राजकारणात
लागतेच असे कािीतरी तुम्िी म्िणालात मध्ये आठर्ते मला. सत्यर्ादी म्िणूि तुमचा
कोण अनभमाि मला तेव्िा र्ाटला सांगू? आपल्या मतदारसंघात मध्ये झोपड्ा उठल्या.
एक ’रघुिगरी’ र्साित रातोरात उभी रानिली. नतिे मोकळ्या मैदािात बस्ताि
बसर्ले. त्याचा सर्व गरीबांस दकती आधार र्ाटला असणार? आपल्या उं च इमारतीत
रािणार्यांिा िे कसे कळार्े? तुमचे नर्रोधक तर याहूििी र्ाईट, ते त्या
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दररद्रीिारायणांिा तुमची व्िोट बॅंक म्िणतात. दकती प्रयत्न झाले पण त्या झोपड्ांिा
म्िणजे गरीबखान्यांिा तुम्िी संरिण पुरर्ल्यार्ाचूि रानिला िािीत. तुमची िी निम्मत
मला आर्डते. नतर्े झोपड्ातूि माणसे र्सत असतािा तुमच्या घरार्र सोन्याची कौले
बसतािा पाहूि खरे सांगतो ऊर कसा भरूि आला. लोक नि नर्रोधक याकडे कु नत्सतपणे
पाितात. पण तुम्िी मात्र समाधािािे आपल्या राजेशािी घराकडे पािात असाल. आता
तुम्िी स्र्त:च समाधािी िसाल तर इतरांिा काय समाधाि देऊ शकाल? तुमच्या
गाड्ांबद्दलिी ऎकू ि आिे. आधी दफयाट मग सॅंट्रो र्रूि मर्मसडीझ कडे तुमचा िोणारा
प्रर्ास मी डोळा भरूि पानिला आिे आमदार सािेब. तुमचा िा उत्कषव िळू िळू
तळागाळापयांत नझरपल्यार्ाचूि राहू शके ल काय? खरे च आमचे िशीब र्ोर म्िणूि
तुम्िी आमचे आमदार झालात. आज सगळीकडे स्पधाव दकती र्ाढलीय. त्यातूि तुम्िाला
परत नतकीट नमळतंय, िे कतृवत्र् काय कमी आिे? तशी कायव अिर्ालाची पािे मी
उलटली नि माझी मलाच लाज र्ाटली. तुम्िी गेल्या पाच र्षाांत एर्ढी कामे के लीत ती
िी मला ददसू ियेत? लानजरर्ाणीच बाब आिे िी िािी का? कािी तर तुमच्या र्ाढता
र्ाढता र्ाढे अशा संपत्तीकडे डोळे लार्ूि बघतात. संपत्तीसंचय करण्याचा िा मागव तुम्िी
आखूि ददलाय, तो आम्िाला मागवदशवक ठरार्ा. तुमची परत निर्ड झाली तर म्िणजे
तशी ती िोईलच, तुमचे एखाद्या छोट्या झाडातूि र्टर्ृिात रूपांतर िोईल यात शंका
िािी. िगरसेर्कपदाच्या रोपट्यातूि आलेल्या झाडाचा असा नर्कास पाहूि दकती
अनभमाि र्ाटतो म्िणूि सांगू? तुम्िी आमदार परत व्िालच. म्िणूि मीच घोषणा देऊि
टाकलीय, ’येऊि येऊि येणार कोण? रघुिार्दादां नशर्ाय आिेच कोण?’
सदा आपल्या आशीर्ावदाच्या प्रतीिेत,
एक मतदार ( एक ददर्सीय ) राजा.
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३.
आमदार उमेदर्ाराचे सत्तासुंदरीस पत्र
नप्रयतम सत्तादेर्ीस,
तुझ्यापासूि कािी ददर्सांपुरता दूर रािण्याचे ददर्स आलेत. तुझी दकती आठर्ण येतेय
सांगू? आचारसंनिता लागू झाली आनण आम्िी एखाद्या पाण्यार्ाचूि माश्यासारखे झालो
आिोत. आचारसंनिता अंगात मुरलेली आिे आमच्या एखाद्या अचार सारखी. खरे च
तुझ्यार्ाचूि आम्िी म्िणजे जलनबि मछली. कािी ददर्सांतच परत तुझी भेट िोईलच.
आपल्या त्या बार्ळ्या मतदारास भुलर्ले की तू आम्िाला माळ घालशीलच. मग आपण
पाच र्षे सुखाचा संसार करायला मोकळॆ . आम्िी त्याचीच स्र्प्ने रं गर्त आिोत सुंदरी. तू
पण िाच नर्चार करतेस िा?
तू मतदार’राजास’ पत्र नलिीलेस म्िणे. तशी िेिमीच दर पाच र्षाांिी नलिीत असशील
पण त्या ’राजा’िी फारच गंभीरपणे घेतलेय सारे र्ाटते. स्र्त:ला खरोखरचाच राजा
समजू लागलाय. पण आम्िी काय तसे कमी िािी. त्याला आमच्या कायावची भुरळ आम्िी
भुरळ पाडलेली ददसतेय. आमचा कायव अिर्ाल आम्िी तसाच बिर्ूि घेतलाय िा?
आजकाल मेिितीर्ाचूि काय िोतेय? म्िणूि तो पंचर्षीय अिर्ाल छापूि घ्यायला
आमची दकती मेिित. आमदार व्िायचे म्िणजे कोण झंझटी. त्यातूि कामे लिात ठे ऊि
छापूि काढणे. आमदार निधी संपर्णे. या टमव मध्ये तर आम्िी दकती अॅॅनक्टव्ि िोतो.
सदिात तर आम्िी एका मारामारीत सदक्रय भाग घेतला. एका माशवलच्या र्ोबाडीत
मारायची निम्मत आम्िी दाखर्ली. शेर्टी िी निम्मत मित्त्र्ाची की िािी? सभात्याग
तर दकती के ले याची गणती िािी. शेर्टी जितेचे प्रश्न सुटायची आमची तळमळ.
निम्मतीच्या जोरार्र दकत्येक गरीबांच्या निर्ासाची आम्िी सोय आजर्र करर्त
आिोत. दररद्रीिारायण त्या झोपड्ातूि कसा राित असेल? कािीिी असो, आम्िी
िेिमीच त्या झोपड्ांचे रिक िोऊि ठाकलो आिोत. नर्रोधक त्यांिा आमची व्िोट बॅंक
भलेिी म्िणोत. कािींिा आम्िी प्रोटेक्शि मिी गोळा करतो असे र्ाटते. पण आमची
िीयत साफ आिे. त्यामुळे दुसर्या कोणाचे नखसे साफ िोत असतील तर लोकप्रनतनिधी
म्िणूि आम्िी का पर्ाव करार्ी? तुझ्यासारख्या सुंदरीिे आम्िाला र्रले ते काय उगाच?
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आमची िीच तर स्टाईल आिे. आजर्र िी आमदारकी झाली. िािी म्िटले तरी िुसती
त्या पदाचीच पण सत्ता असते. त्यातूि खरीखुरी म्िणजे लाल ददव्याच्या गाडीची सता
नमळाली तर काय िोईल? ती कधी नमळे ल? आमदारकीची िी नमजास तर लाल
ददव्याची दकती? आनण िुसता नर्चार कर मुख्यमंत्रीपदाची खुची नमळाली तर? िुसते
िार् काढले तरी अंगार्र काटा येतो. मतदार’राजा’ भले तुला माळ घालायला लार्ो,
आता कधी िा कधी त्या खुच्याव नमळतीलच िा? पाहू. आपले प्राक्ति. तू मात्र माझी सार्
सोडू िकोस बरे नप्रये. तुला परत भेटायची प्रतीिा आिेच.
के र्ळ तुझाच,
िामदार आमदार ( खराखुरा ) राजा
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६
नशिणाचे मित्त्र् पेपरर्ाल्यांिा ठाऊक ! दिार्ी बारार्ी आता जुिी झाली. आता र्ेट
पी.एचडीत मारलेली िी उडी. एका पी.एचडी च्या प्रबंधाची करूि ददलेली िी ओळख !
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माणसं : अशी नि तशी
िुकताच िरी दामोदर लाळघोटे यांिी पीएच.डी साठी िर्ीि प्रबंध सादर के ला. या
जगात सर्ावत जास्त कािी ददसत असतील तर ती माणसे. असे संशोधि या पीएच.डी
च्या नर्द्याथ्याविे के ले आिे. यात माणसे ददसण्याचे प्रमाण त्या भूभागातील जिसंख्येर्र
अर्लंबूि असते असा दुसरा निष्कषव काढला गेला आिे. आता शास्त्रीय संशोधिार्र
आधाररत असल्यािे याला िािी कसे म्िणणार? पुढे माणसांचे िािानर्ध िमुिे असतात
आनण व्यक्ती नततक्या प्रकृ ती असतात असािी निष्कषव काढला आिे. म्िणजे इर्े देर्ािे
दकती मेिित के ली असेल पिा? जगात एकासारखा दुसरा नमळणॆ दुर्ममळ. असे असंख्य
िमुिे जगात िणॊिणी अर्तरत असतात.जगात एकासारखे एक सात लोक असतात
म्िणॆ ( िे संशोधिातीलच एक गृनितक आिे ). म्िणजे एकू ण जगाच्या लोकसंख्येस
सातिे भानगतले तर तेव्िढ्या प्रर्ृत्ती नि प्रकृ ती या जगात आिेत. आपल्या देशाच्या कृ पेिे
या प्रर्ृत्तींचे प्रमाण र्ाढतच आिे. गनणतभयास्तर् िा एक्झॅक्ट आकडा सोडला तरी या
प्रर्ृत्ती नि प्रकृ तींचे प्रमाण खूपच असणार िे खरे . याचा दुसरा अर्व िी िा की जगातील
एकू ण प्रर्ृत्तींचे प्रमाण र्ाढण्यात आपला िातभार िी खूप आिे. आपला देश मिाि आिे
िेच यातूि परत नसद् िोते आिे.
या संशॊधिात माणसांचे नर्नर्ध प्रकार आढळू ि आलेले आिेत. आजर्र पीएच.डी चे
प्रबंध कोणी र्ाचत िसे. पण िा समाजनभमुख प्रबंध असल्यािे याची दखल घेणॆ जरूरीचे
आिे. लाळघोटॆंिा आढळलेली माणसे नर्नर्ध प्रकारांची आिेत. एक ब्ॉड म्िणार्ी अशी
र्गवर्ारी त्यांिी के ली आिे. यातील कािी िमुन्यादाखल :
प्रनतनष्ठत आनण लब्धप्रनतनष्ठत
िे स्र्त:ला प्रनतनष्टत समजतात. ते कोणत्यािी पररनस्र्तीत आपली ’पोनझशि’
सांभाळतात. िी पोनझशि पण त्यांिी स्र्त:च ठरर्लेली असते. यांिा दूरचे सर्व लिाि
ददसते आनण स्र्त:खेरीज इतर सर्व दूर ददसते. स्र्त:खेरीज इतर म्िणूि त्यांिा
कस्पटासमाि ददसायला लागतात. या प्रकारातील एका बाईंिा रस्त्यात अपघात झाला.
रस्त्यार्रील लोकांिी त्यांिा जर्ळच्या म्युनिनसपालटीच्या िॉनस्पटलात अॅॅडनमट के ले.
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शर्ीचे उपचार झाले. बाई बचार्ल्या. शुद्ीर्र आल्या. आजूबाजूची लो कॅ टेगरीच्या
माणसांची गदी पाहूि त्यािी नस्र्तीत नबर्रल्या. पनिल्या नशव्या त्यांच्या तोंडू ि गेल्या
त्या त्या िॉनस्पटलाला नि िंतर नतर्े पोिोचर्णार्या रस्त्यार्रील नबिचेिर्याच्या
माणसांिा. आपली पोनझशि अशी डाऊि के ल्याचे त्यांिा सिि िोईिा. दकमाि
नडस्चाजव च्या र्ेळी तरी चांगल्या िॉनस्पटलातूि बािेर पडार्े म्िणजे इतरांिा सांगतािा
बरे र्ाटेल असे र्ाटू ि गरज िसतािािी मोठ्या िार्ाच्या प्रायव्िेट िॉनस्पटलात रातोरात
ट्रान्स्फर झाल्या. त्यांिी आपल्याला भेटायला आलेल्या लोकांची यादीच बिर्ूि ठे र्ली.
जे कोणी आले िािीत त्यांच्याबद्दल त्यांिी जन्मभरचा अबोला धरला. बाईंिा त्यांिा
र्ाचर्णार्या अज्ञातांबद्दल तरी बरे बोलार्े असे सांगणार्या त्यांच्या मैनत्रणीर्र तर
त्यांिी आणखीच डू ख धरला. िे र्ागणं बरं न्िर्ं असे त्यांच्या िर्र्यास िी र्ाटे पण
बाईंिा िर्र्याचे कािी फार कौतुक िव्िते. िी माणसे मरणािंतर चंदिाच्याच सरणार्र
चढण्यासाठी आग्रिी असतात. कोणाकडे जातािा टीपटॉप असणे यांिा गरजेचे असते
मग त्यासाठी जाण्याचा मूळ िेतू लिात ि घेतला तरी चालतो. मग कोणाच्या
अंत्ययात्रेस जाण्यासाठी िव्या को-या पांढर्या कपड्ांची खरे दी िोते. समोरच्यास
प्रर्ेप्रमाणेच कोरडी सिािुभूती दाखर्ली जाते. इतरांिा स्र्त:हूि लिाि लेखणे िे यांचे
व्यर्च्छेदक लिण आिे. यात त्यांची सारी प्रनतष्ठा पणाला लागते.
खाईि तर तुपाशी
यांिा सार्याच जगण्याची नमजास असते. पण त्यासाठी इतरांिा कमी लेखण्याची त्यांिा
गरज र्ाटत िािी. यांचे सारे कािी यर्ासांग. शॉटवकट्सशी यांचे पटत िािी आनण
कोठे िी कॉम्प्रोमाइज करणे त्यांिा पटत िािी. या यर्ासांगपणाच्या आपल्या कसरतीत
कधी कधी यांची गाडी चुकू शकते. पण याची खंत त्यांिा िािी. उद्या यांिा आपले र्ािि
घ्यायचे असेल तर उगाच पैसे र्ाचर्ायचे म्िणूि िे िॅिो घेणार िािीत. त्यांिा मोठी
एसी गाडीच िर्ी असते. पैसे कमी म्िणूि िी ते छोटी गाडी घेणार िािीत. त्यापेिा ते
गाडी ि घेणं पत्करतील. आनण जन्मभर ररक्शािेिी दफरतील.
आय, मी, मायसेल्फ माणसे
िे स्र्त:स कधीस नर्सरत िािीत. कायम स्र्मग्न असल्यािे आजूबाजूचे यांिा अंधूक
ददसते. आत्मचररत्र नलिीणे यांिा आर्डतेच पण इतरांची चररत्रे यांिी नलिीली तर
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त्यातिी ते स्र्त:बद्दलच जास्त नलिीतात. यांिा मी पण कच्च्या फळासारखे नचकटलेले
असते त्यामुळे ते त्यांच्यापासूि नर्लग िोऊ शकत िािी. मी म्िणजे काय याबद्दल
त्यांच्या स्र्त:च बिर्लेल्या कर्ा नि कल्पिा असतात. त्या येता जाता सर्ाांिा ऎकर्णे
िा यांचा छंद असतो. कोणत्यािी घटिेत ’मी असतो तर’ याचा कल्पिानर्लास करणे िा
यांचा छंद असतो.
फटकळ नि रोखठोक माणसे
या प्रकारातील माणसांच्या नजभेत िाड िसते. ककबहुिा ती जीभ एखाद्या नजमिॅस्टिे
कसरत करार्ी तशी चालत असते. त्यांच्या फटकळपणास ते स्पष्टर्क्ते पणा म्िणर्ूि
घेतात, समोरच्याला याबद्दल काय र्ाटेल याची त्यांिा दफकीर िसते. त्यामुळे कोणाचा
मुलानिजा बाळगणे त्यांिा आर्डत िािी. रोखठोक बोलूि िे मोकळे िोतात. या
प्रकारातील कािी मात्र स्र्त:बद्दल फारच सेनन्सटीव्ि असतात. त्यामुळे स्र्त:च्या
मािापमािाबद्दल मात्र ते जागरूक असतात. त्यामुळे समोरचािी यांच्याप्रमाणेच
फटकळ निघाला तर मात्र यांची पंचाईत िोते.
’ठोकू ि देतो ऎसाजे’ माणसे
या प्रकारातील माणसांिा प्रचंड आत्मनर्र्श्ास असतो. यांिा मानित िािी अशी गोष्ट या
जगात बहुधा िसेलच. कोणत्यािी प्रश्नाचे उत्तर यांच्याकडॆ तयार असते. मग ते उत्तर
बरोबर असो की चूक. यांच्याकडू ि ते उत्तर एर्ढ्या पटकि आनण सफाईिे येते की
समोरच्यास तेच खरे असे र्ाटण्याची शक्यता असते. समोरच्याचे अज्ञाि आनण स्र्त:चा
प्रचंड आत्मनर्र्श्ास या बळार्र िे बाजी मारूि िेतात. यांचा डोलारा दकत्येकदा
यार्रच उभारलेला असतो. एखादे र्ारली पद्तीचे नचत्र आिे समजा. कोणी यांिा
त्याबद्दल नर्चारले तर िणाधावत ते सांगतील, आदफ्रके तील चाड देशातील कोणत्यातरी
शिरातील प्रनसद् कला आिे िी ! एर्ढ्यार्र ि र्ांबता यातील एखाददुसर्या
नचत्रकाराचे िार्िी िे सांगतील. यातील आदफ्रका आनण चाड या मानितीच्या जोरार्र
पुढची काल्पनिक िार्े सांगतील. जयाला या र्ारली नचत्रकलेची मानिती आिे तो िी
यांच्या आत्मनर्र्श्ासापुढे गोंधळू ि जाईल अशी यांची स्टाईल असते. त्यामुळे िे भार्
खाऊि जातात. राजकीय िेत्रात यांिा मित्त्र्ाकांिा असेल तर िे खूप पुढे जाऊ
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शकतात. अगदी मुख्यमंत्रीपदा पासूि पंतप्रधािपदार्र दार्ा सांगण्यापयांत यांची मजल
जाऊ शकते. इनतिास काय भूगोल काय, ककर्ा एखाद्या मित्त्र्ाच्या नर्षयार्रील
मानिती काय, कोणत्यािी गोष्टीची तोडफोड करूि लोकांिा संमोनित करूि िे खूप
मजल मारू शकतात.
सुतासारखी सरळ माणसे
यांिा गरीब गाय, कोणाच्या अध्यात मध्यात िसणारी, िाकासमोर पािणारी अशा
नर्नर्ध िार्ांिी ओळखले जाते. यातील कािींची िाके र्ोडी र्ाकडी असतील पण
सामान्यत: िी माणसे सरळरे षेतच चालतात. कोणाचे पैसे द्यायचे यांच्याकडे रानिले
असतील तर आपण कधी एकदा ते परत फे डू याचे टेन्शि देणार्या पेिा यांिाच जास्त
असते. िे सत्यर्चिी असतात. आनण दकत्येकदा देर्भोळे िी. जग सुरळीत चालण्यासाठी
एखाद्या र्ंगणासारखे िे काम करतात. सारे च उद्या लढाऊ झाले तर एकमेकांचे गळे च
दाबले जातील. त्यामुळे यांचा उपयोग शॉक अब्सॉबवर सारखा िोतो.
नभडस्त माणसे
िी सरळसोटांची एक प्रजाती आिे म्िणजे सरळसोटांपैकी कािींिा नभडस्त म्िटले जाते.
भीड चेपली की माणूस नबिधास्त र्ागतो. यांची भीड कधीच चेपली जात िािी.
त्यांच्या नजभेतिी िाडांचा सांगाडा बसर्लेला असतो. कोणासिी िािी म्िणणे यांच्या
नजभेला झेपत िािी, त्यामुळे आजूबाजूचे कोणी यांचा गैरफायदा घेऊ शकतात. त्यातील
कािींिा िे समजते देखील पण त्याबद्दल मिातल्या मिात चरफडण्याखेरीज िे कािीच
करू शकत िािीत.
र्रर्रची माणसे
यांिा आपल्या भोर्तीच्या सर्ाांची काळजी असते, म्िणजे तसे ते दाखर्त असतात. ती
पोकळ आिे िे यांिा स्र्त:स तर ठाऊक असतेच. यांचा अनभिय चांगला िसेल तर
समोरच्यास पण तसे र्ाटू शकते. िे आपल्या घरी ि येण्याची शक्यता असलेल्यांिा
आग्रिाची आमंत्रणे करतात. यांिा नभडस्त माणसे भेटली अत्यािंद िोतो तर कोणी
फटकळाशी सामिा झाला तर पंचाईत िोते. एखाद्या नभडस्तास िे घरी आग्रि करकरूि
बोलार्तील. त्यास घरी पंक्तीस बसर्ल्यार्र त्याच्यापुढे ताटात एर्ढे कमी र्ाढतील की
त्यािे चाखतमाखतच खार्े. भाजीचे अख्खे भांडे ते याच्यासमोर असे धरतील की त्यास
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भाजी संपत आली आिे िे कळार्े. िात राखूि मग नभडस्त गडी जेर्तो. िी माणसे यार्र
मात्र र्ांबायची िािीत. व्यर्नस्र्त आनण पोटभर जेर्णे कसे गरजेचे आिे िे र्र आपल्या
पाहुण्यास समजार्ूि सांगतील. तरूणांिी कसे चापूि जेर्ले पानिजे यार्र व्याख्याि
देतील. नभडस्तांस काय त्या अधवपोटी जेर्णार्र िे िी पचर्तील.
बादरायण माणसे
ह्या प्रकारातील माणसे र्डाची साल भपपळाला लार्ण्यात तरबेज असतात. आकाशात
ढग आले. अगदी गडगडाट झाला. नर्जा चमकल्या. र्ातार्रण निर्ममती झाली. िभ
मेघांिी आक्रनमले िे गाणे रे डीओर्र र्ाजू लागले. लोक छत्र्या उघडू ि चालू लागले.
एर्ढ्या र्ातार्रण निर्ममतीिंतर सर्व ढग ि पाऊस ि पाडताच निघूि गेल.े बादरायण
माणसे सुरू िोतात, र्ाचकांच्या पत्रव्यर्िारात पत्रे जातात, आजकाल ढग येतात नि ि
पडता निघूि जातात, यार्र सरकारचा नि िर्ामाि खात्याचा कािीच कं ट्रोल िािी का?
सरकारिे या ढगांर्र कडक अॅॅक्शि घ्यायला िर्ी. या प्रकारातील एकािे यार्षी खूप
र्ंडी पडली म्िणूि िगरपानलके स धारे र्र धरले िोते. यांिा सदी झाली तर ते डॉक्टरांिा
सांगतात, चौतीस र्षाांपूर्ी मी बफव खाल्ला िोता त्यामुळे आज सदी झाली. कायवकारण
भार्ाचा अभार् िी यांची खानसयत असते.
र्ाकड्ात नशरणारी माणसे
साध्यािी नर्षयात मोठा आशय शोधणार्या कर्ी आनण लेखकांची एक जमात असते.
त्यांिा आजूबाजूस र्ेगर्ेगळी प्रतीके ददसतात. नि जीर्िाचे नर्नर्ध अर्व ते काढत
बसतात. र्ाकड्ात नशरणारी माणसे िी त्यांच्या इतकीच ककर्ा त्याहूििी हुशार
असतात. ते एखाद्या र्ाक्याचा संदभव सोडू ि अर्व काढू ि लार्ू शकतात. या बळाच्या
जोरार्र ते राजकारणात मुक्त संचार करू शकतात. म्िणजे भिदूधमवसुधारकांिी कािी
सुधारणा सुचर्ल्या तर िे तुम्िी मुनस्लमधमावबद्दल का बोलत िािीत असा प्रश्न
नर्चारतात. एखाद्या घटिेचा िोता िोईल तेर्ढा र्ाकडा अर्व लार्णे यांची खानसयत
तर असतेच पण ती ते ताकद म्िणूि िी र्ापरू शकतात.
ढालगज माणसे
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मराठी भाषेतील िा शब्द नस्त्रयांसाठी राखीर् म्िणूि र्ापरला जातो. सासू िी ढालगज
असार्ी अशी आमची प्रर्ा नि परं परा आिे. िी माणसे सापनशडी खेळतात पण इतरांिा
नशडीर्रूििी सापाच्या तोंडासारखे खाली खेचतात.
लाळघोटेंच्या प्रबंधातील िी कािी िमुन्यादाखल उदािरणे. मूळ प्रबंधच र्ाचण्यासारखा
आिे. त्यातूि ज्ञािमौनक्तके नमळर्ार्ीत असा आिे. पीएच.डीचा आिे म्िणूि काय झाले?
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७
खाणे नि नखलर्णे, पोटातूि हृदयात जाणारा कु दफया मागव र्गैरे आम्िाला पररनचत
आिेतच. तेव्िा र्तवमाि खाद्यसंस्कृ ती र्तवमािपत्रांत ददसायलाच िर्ी ! िी एक ओळख
अर्ावचीि खाद्यसंस्कृ तीची !
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अर्ावचीि मिाराष्ट्रातील कािी खास खाद्यपदार्व
आपला मिाराष्ट्र िा कशातच मागे िािी. या पुरोगामी राजयात खाद्य संस्कृ ती बिरास
आलेली ददसते आिे. या खाद्यसंस्कृ तीत अनर्भाजय असलेले कािी खाद्यपदार्व:
पाठीचे नधरडे
लिाि र् निरुपद्रर्ी बालकांसाठी बिर्ला जाणारा िा एक खास पदार्व आिे. कािी आया
िी िा बिर्त असल्या तरी प्रामुख्यािे नशिक र्गव आपल्या िाताखालील
नर्द्याथ्याांकरीता खास करूि बिर्तात. या करता िात ककर्ा फू टपट्टीचा र्ापर के ला
जातो. पूर्ी छडी र्ापरूि िी बिर्ला जाई. नशिकाचे frustration जेव्िढे जास्त
तेव्िढा िा पदार्व रूचकर िोतो. कािी मुलांमध्ये या पदार्ावमुळे कोडगेपणा िा सद्गुण
र्ाढण्याची शक्यता असते.
बोलानच कढी आनण बोलाचा भात
िा बिर्ण्यास अत्यंत सोपा पदार्व असूि सर्ावत लोकनप्रय पदार्व म्िणूि ओळखला
जातो.कोणीिी के व्िािी आनण कु ठे िी बिर्ू शके ल असा िा पदार्व आिे. िा िुसत्या
तोंडाच्या र्ाफे र्र नशजतो. जीभ िुसती उचलूि टाळू ला लार्ूि अत्यंत सोप्या पद्तीिे
िा बिर्ता येऊ शकतो. लोणकढी र्ाप र्ापरूि िी बिर्ता येऊ शकतो. िा एक रूचकर
पदार्व असूि खाण्या~याला त्यातूि तात्पुरत्या तृप्तीचा ढेकर देणारा सर्ावत स्र्स्त आनण
मस्त असा पदार्व आिे. राजकारण्यांचा अत्यंत आर्डता िा पदार्व असूि तो
आर्श्ासिे,निर्डणूक जािीरिामा र्गैरे िार्ांिी बिर्ला जातो.दर पाच र्षाांिी
बिर्तािा ह्यात िर्ीि मसाला र्ापरल्यािे त्याची चर् बदलत रािते र् खाणा-याला
कं टाळा येत िािी. व्यापारी दुकािदार मंडळी िाच पदार्व after sales service या
िार्ािे बिर्तात. खाणा-याला तात्पुरती तृप्ती नमळत असली तरी याचे पोषण मूल्य
शून्य असूि त्यामुळे याची गणिा junk food मध्ये िोते. यामुळेच कदानचत इतर सर्व
junk foods प्रमाणे िा पदार्व लोकनप्रय आिे.मात्र बिर्णा-याला स्र्त: िा पदार्व खाता
येत िािी.
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पुराणातील र्ांगी
मिाराष्ट्रातच िव्िे तर संपूणव भारतातील िा लोकनप्रय पदार्व आिे. खास करूि संस्कृ ती
रिण मंडळांचा िा आर्डता पदार्व. कािी रठकाणी जेर्णासाठी भात उकरला जातो
त्याप्रमाणे िी पुराणातील र्ांगी उकरली जाऊ शकतात. िी भाजूि र्ा नशजर्ूि खाता
येतात. दकत्येक िॉटेलांत छोले मसाला,मटार मसाला, एग करी र्गैरेंची gravy एकच
असते. फक्त त्यातील घि पदार्ावर्र त्या नडश चे िार् ठरते. तसेच या पदार्ावचे आिे.
नर्नर्ध सामानजक र्ैयनक्तक प्रश्नांर्र उतारा म्िणूि िी र्ांगी बिर्ली जातात. Issue
कोणतािी असो त्यार्र इलाज म्िणूि िी र्ांगी गुणकारी आिेत. याचे पौनष्टकता मूल्य िी
र्ांगी का बिर्ण्यात आली आिेत यार्र ठरते. जर issue एकदम मित्त्र्ाचा असेल तर
िा पदार्व बिर्णा-याची राजकीय ताकद र्ाढर्ण्याची िमता या पदार्ावत आिे.
भूखड
ं ाचे श्रीखंड
भूखंडाचे श्रीखंड िा मिाराष्ट्रातील एक खास पदार्व असूि तो िुसता बिनर्णे सुद्ा
खूपच कमी लोकांच्या आर्ाक्यातील आिे. िा पदार्व फक्त बिर्णाराच त्याच्या
मजीतील कािी लोकांमध्ये र्ाटू ि खाऊ शकतो. ह्या पाककृ ती करता सर्व प्रर्म एक
भूखंड घ्यार्ा लागतो. त्याची उपलब्धता आपल्याआपल्या िमतेर्र अर्लंबूि असते. ह्या
पदार्ावकरता दकत्येक र्षव पडीक असलेला भूखंड र्ापरणे सोयीचे ठरते. तसेच
शाळा,बागा यांकरीता राखीर् असलेले भूखंड र्ापरल्यास पदार्ावची लज्जत आणखी र्ाढू
शकते. तसा भूखंड उपलब्ध िसल्यास आपल्याला िर्े तसे आरिण ररकाम्या भूखंडार्र
करूि घेता येत.े याकरता आरिणाचे घोंगडे कािी काळ नभजत ठे र्ार्े. कािी र्षव
व्यर्नस्र्त नभजल्या र्र ते लोकांच्या जेव्िा नर्स्मृतीत जाईल तेव्िा त्याचे श्रीखंड
करण्यास घ्यार्े. शाळा, बाग,उघडे मैदाि अशी िगर रचिेत सोय करूि घेण्यासाठी
योग्य त्या प्रमाणात enzymes म्िणूि इतर िगरसेर्क,आमदार इ.ची मदत घ्यार्ी.
फक्त श्रीखंड बिूि झाल्यार्र त्यांिा कािी प्रमाणात चाखण्यास देण्यास नर्सरू िये.
झोपडपट्टीतील भूखंड िी याकरता र्ापरता येतात. त्याकरता झॊपडी दादा ह्या
enzymes ची मदत लागेल.झॊपड्ांच्या जनमिीर्रील श्रीखंडामुळे आपले िार् तर
िोतेच पण आपली व्िोट बॅंक िी बिनर्ता येते. िा पदार्व बिर्णे िी एक खूप र्ेळ
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घेणारी आनण अत्यंत सार्धनगरीिे बिर्ार्ी लागणारी गोष्ट आिे. िळू िळू कोणाच्या
िजरे त ि येता बिर्ल्यािे ती बाधण्याची शक्यता कमी िोते. िा पदार्व फक्त
बिनर्णाराच खाऊ शकतॊ अर्ावत त्यातील कािी र्ाटा संबंनधतांिा ददल्यािंतरच याचे
सेर्ि करता येत.े याचे पचि सुलभ व्िार्े म्िणूि आधी आपली लाज कोळू ि नपणे
आर्श्यक आिे. िा अत्यंत पौनष्टक असा पदार्व असूि याचे सेर्ि आनण पचि करता
आल्यास तसे
करणा-याची राजकीय ताकद दकत्येक पटींिे र्ाढू शकते.श्रीखंड बिर्ूि िोण्यासाठी पुढे
नबल्डर िार्ाच्या enzyme ची गरज लागते. या पदार्ावत दकत्येक घटकांची गरज
लागत असली तरी िा अत्यंत गुणकारी आिे.
लाजेचा कोळ
लाज,लज्जा,शरम या सारख्या ि ददसणा-यागोष्टीतूि िा पदार्व बिर्ला जातो. लाज िी
र्ाटण्याची गोष्ट आिे. येर्े र्ाटणे म्िणजे to distribute िसूि to feel िे लिात घेतले
पानिजे. ह्या लाजेचे जिाची आनण मिाची असे दोि प्रकार असूि दोघांचा र्ापर करूि
कोळ बिनर्ल्यास तो जास्त गुणकारी ठरतो. िा पदार्व पचिदक्रया र्ाढनर्ण्यासाठी
उपयोगी आिे. तो बिनर्ण्यासाठी लाजेचा त्याग करणे आर्श्यक आिे. तसे करूि
झाल्यार्र ती नभजत घालूि र्ाटू ि घ्यार्ी. (इर्े र्ाटणे म्िणजे चटणी सारखे र्ाटणे)
त्यािंतेर र्ंडगार नपऊि टाकार्ी. असे के ले असता ’लाज कोळू ि प्याली’ असे म्िणता
येते. स्र्त:च्या लाजेचा कॊळ स्र्त:च प्यार्ा. भूखंडाच्या श्रीखंडाचे पचि िोण्यासाठी िा
पदार्व अत्यार्श्यक आिे. बोलानच कढी बिर्णा-यांिा या कोळाचे नियनमत सेर्ि
अनधकानधक पदार्व बिनर्ण्यासाठी उत्सािर्धवक आिे.
लोणकढी र्ाप
िा एक मध्यमर्गीय पदार्व असूि तो दकत्येक घरात बिर्ला जातो. ऑदफसात दांडी
मारणे, कोणाकडे जाणे टाळणे,एखादे काम टाळणे, कु ठे जाण्यास उशीर िोणे इ. करता
िा खास बिनर्ला जातो. िा तसा निरुपद्रर्ी पदार्व असूि कािींिा तो जीर्िार्श्यक
असल्यासारखा र्ाटतो. बोलानच कढी खाणा-याला त्याचे पोट भरल्यासारखे र्ाटते तसे
इर्े िोत िािी. बिर्णारा मात्र एकदा िा पदार्व बिर्ूि झाला की सुटलो एकदाचा असा
नि:र्श्ास टाकू शकतो.
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मिाराष्ट्रातील िर्िर्ीि खाद्यपदार्ाांची िी फक्त झलक आिे. धम्मक लाडू ,चापट
पोळी,अंगाचा तीळ्पापड असे दकत्येक पदार्व बाकी आिेत. पुढे मागे ’अर्ावचीि
मिाराष्ट्रातील १००१ खाद्यपदार्व’ पुस्तक नलनिण्याचा मािस आिे. तोपयांत रामराम.
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८
बालमैफल, बालजगत, बालोद्याि र्गैरे तर असतातच. पण ‘बाळा जो जो रे ‘ असे
मार्ममक िार् असलेले एक सदर आनण त्यात प्रनसद् झालेला िा एक निबंध !
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बंगलोर ट्रीप : एक प्रर्ासर्णवि
श्रीयुत अरभर्द गोभर्द देशपांडे म्िणजे मध्यमर्गीय िोकरदार माणसाचा एक
प्रोटोटाईप. कु टुंबर्त्सलता िा त्यांचा गुणधमव. त्यामुळे दर उन्िाळ्याच्या सुटीत मुलांिा
घेऊि बािेरगार्ी घेऊि जाणे िा त्यांचा धमव. गार्ोगार्ी दफरल्यािे मुलांिा शिाणपण
येतं िॊ त्यांची श्रद्ा. एर्ढंच िािी तर परत आल्यार्र सिलीचे प्रर्ास र्णवि नलिायचा
नियम त्यांिी मुलांिा घालूि ददला आिे. यार्षी सुटी झाली की बंगलोरला जायचा बेत
त्यांिी बिर्ला. बंगलोरला जाऊि आल्यार्र मुलं बसली िेिम
े ी प्रमाणे प्रर्ास र्णवि
नलिायला.
अरभर्दरार्ांिा तीि मुल,ं नतसरीतील कु .शर्वरी, सातर्ीतला कु . अमर आनण दिार्ीतली
स्कॉलर कु .प्राजक्ता. िे आिेत नतघांिीिी नलनिलेले निबंध
कु .शर्वरी
मे मनिन्याची सुट्टी झाली आनण आम्िी सगळे जण बंगलोरला गेली. ताई बोल्ली की
बंगलॊर म्िंजे खूप मजा म्िणूि मी जायची र्ाटच पिात िोती. आम्िी झुकझुक गाडीतूि
गेलो. आनण मग नतकडच्या बागेत गेलो. त्या बागेत एक गाय िोती. गाय एक पनर्त्र
प्राणी आिे. नतला चार पाय असतात, दोि शींगे असतात. आनण एक शेपट
ू असते. गाय
आपल्या शेपटािे माशा उडर्ते. गाय दूध देते. दुधामुळे आपल्याला ताकद येते. दूध
माला खूप आर्डते.त्यात मी िॉरनलक्स टाकू ि नपते. दुधाचे दिी बिर्तात. आनण दिीचे
ताक. गायीच्या पाठीर्र एक उं च भाग असतो त्याला र्शींड असे म्िंटात. गायीची
ददर्ाळीत पूजा करतात. गायीच्या नपलास र्ासरू असे िार् आिे. अशीिी गाय माला
खूप खूप आर्डते. अनश झाली आमची बंगलोरची सिल.
कु .अमर (ह्याला इं ग्रजीची ‘िाऊस‘ ककर्ा र्ेड आिे ! )
Every May we all go to some out village. So this year may vacation
came and we decided going to Bunglor. When my baba told me this I
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was very very happy. We waited for the going day eagerly. We will
travel by Udyan ekspress. We climbed the train in Dadar. We were in
train for 24 hours. It was very funny. Now train travel becomes my
liking travel.
In Bunglor we stay in a hotel. Bunglor is a very famous city. It is very
very big city. Bunglor is a capital of Karnataka city. We then went to
a big garden. It was very big. Then we sat in a toy train. We also saw
one old King's palace. We sat there in a horse cart. Then we go to
one national park. There are many plants and grass and animals and
birds there. We ate idlis and dossas with sambar and chatani there.
Then we came back. Bunglor was very funny. It has now become my
very liking city.
कु .प्राजक्ता
’के ल्यािे देशाटि मिुजा येतसे चातुयव फार’
असं म्िणतात. खरं च आिे ते. प्रर्ासात िर्ीि लोक ददसतात,िर्ीि प्रदेश ददसतो,
िर्िर्ीि खाद्य पदार्व खायला नमळतात. या सर्ाांतूि आपल्याला खूप कािी नशकायला
नमळत असते. त्यामुळेच मी देशाटिाला िेिम
े ीच उत्सुक असते. या र्षी आम्िी सर्ाांिी
बंगलोरला जायचे ठरर्ले. त्याददर्साची मग आम्िी आतुरतेिे र्ाट पाित िोतो. जायचा
ददर्स आला आनण आम्िी दादरला पुष्पक एक्सप्रेस पकडली आनण आमचा प्रर्ास सुरू
झाला. मला गाडीत चढल्यार्र र्ाफे च्या इं नजिापासूि ते आता पयांतच्या प्रगतीचा
अनभमाि र्ाटू ि गेला. आम्िाला आगगाडीत २४ तास काढायचे िोते. तो अिुभर् कािी
र्ेगळाच िोता. त्यात आम्िी सर्ाांिी खूपच धमाल के ली. भेंड्ा खेळलो,पत्ते खेळलो,
सापनशडी आनण बुद्ीबळ खेळलो. खूपच मजा आली. ते सारे िण मी मिाच्या कु पीत
जपूि ठे र्ले आिेत.
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बंगलोर िे किावटकाच्या राजधािीचे शिर आिे. ते एक मोठे असे भारतातील
मेट्रो शिर आिे. किावटक िे मिाराष्ट्राचे शेजारी राजय आिे. नतकडील कन्नड भाषा िी
आपल्या मराठीसारखीच संस्कृ तोद्भर् आिे. म्िणजे िी आपली भाषा भनगिीच आिे.
बंगलोरला आम्िी एका िॉटेलात उतरलो.नतर्े आमचे खूपच चांगले
आदरानतथ्य झाले. नतर्े इडली आनण दोशे खाऊि आमची रसिा तृप्त झाली. बंगलोरला
राष्ट्रीय उद्याि आिे. नतर्ली र्िराई आनण निरर्ाई डोळे ददपर्ूि टाकणारी आिे. असंख्य
पक्षयांचा नतर्े मुक्त र्ार्र आिे. दकत्येक र्न्यप्राणी आिेत.अशा ह्या रठकाणी निसगावशी
जर्ळीक साधली जाते. असे र्ाटते की परत येऊच िये. ते निसगव सौंदयव मी डोळ्यांत
साठर्ूि ठे र्ले आिे. बंगलोरातील राजाचा राजर्ाडा िी प्रेिणीय आिे. तेर्ील
र्स्तुसंग्रिालयातील शस्त्रात्रे, आयुध,े त्याकाळचे नर्नर्ध पोशाख आनण पुराति भांडी
कुं डी पाहूि अगदी चदकतच व्िायला िोते. नतर्े आम्िी घोडागाडीत देनखल बसलो.
बंगलोरमधील लिाि मुलांचे उद्याि िी अत्यंत सुंदर आिे. आपल्या लिाि भार्ा
बनिणीला मोिर्ूि टाकतील असे खेळ नतर्े आिेत. आम्िी खेळण्यातील झुकझुक गाडीत
बसलो आनण त्या उद्यािाची सफर के ली. नचमुरड्ा शरूला म्िणजे माझ्या छोट्या
बनिणीस िी गाडी खूपच आर्डली.
बंगलोरमधील र्ास्तव्याचे ददर्स संपत आले. मी एक दीघव र्श्ास घेऊि ती
बंगलोरची िर्ा आपल्या छातीत भरूि घेतली. आनण आम्िी मुंबईकडे रर्ािा झालो.
मुंबईत पाय टाकला, घरी आलो आनण िोम स्र्ीट िोम असे का म्िणतात याची प्रचीती
आली.
आमची िी बंगलॊर सिल िेिमीच माझ्या लिात रािील.
आनण अरभर्दरार्ांिी काय नलिार्े?
तुमचा अंदाज खराच आिे. त्यांच्या डायरीतील िोंदीस सुरूर्ात िोते मुंबई बंगलोर ५
नतदकटे रू. ------- पासूि आनण ती संपते मुंबई बंगलोर ट्रीप एकू ण खचव रू. ------- र्र.
आनण त्यांच्या सुनर्द्य ( तरीिी ) शिाण्या पत्नी? सोिालीताई अगदीच ’मेलं कु ठे जाणे
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िको नि येणं िको’ असे म्िणत िसल्या तरी असे कािी नलिायच्या फं दात मात्र पडत
िािीत.
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९
िी कािी प्रनसद् झालेली बातमी पत्रे !
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कािी बातमीपत्रे
१.
िमस्कार.ब्ेकिंतर आपले ‘आआत्त्ता‘ म्िणजेच ‘आज आता ताबडतोब‘ र्ानििीच्या राम
रार्ण य़ुद्ाच्या नर्शेष भागात स्र्ागत आिे. आज सकाळी राम आनण लंकानधपनत
दशािि रार्ण यांच्यात घमासाि लढाईला सुरुर्ात झाली.दोन्िी बाजूंकडू ि कडर्ा
प्रनतकार िोतािा ददसत िोता.रार्णाच्या एकू ण अंदाजार्रूि रार्ण रामाला भारी
पडणार असाच रं ग ददसत िोता.य़ा लढाईचे लाईर् प्रिेपण आपल्याला फक्त आआत्ता
र्ानििी दाखर्त आिे. आमच्या प्रनतनिधी चरखा भट्ट य़ुद्भूमीर्रुि खास आपल्यासाठी
र्ाताांकि करत आिेत.
चरखा, काय मािोल आिे नतर्े?
 िे पिा आज सकाळी जेव्िा युद्ाला सुरुर्ात झाली तेव्िा र्ातार्रण तंग िोते. दोन्िी
बाजूंकडू ि तीव्र प्रनतकार िोत िोता. पण आता युद् संपण्याच्या बेतात आिे असे ददसते.
म्िणजे कोण भजकण्याची शक्यता आिे?
 एकू णच रार्ण जेरीला आल्याचे नचत्र आिे. कोणत्यािी िणी युद् संपल
े असे ददसते
आिे. आनण िी Breaking news आिे. रार्णाच्या पोटात रामाचा बाण लागला आिे.
मी तुला आधीच म्िटले त्याप्रमाणे युद्ाचा अंत जर्ळ आला आिे.
चरखा, तुझे प्रत्यि रार्णाशी बोलणे झाले का?
 िोय, बाण लागूि िंतर खाली पडायच्या िणापयांत माझे बोलणे झाले.
काय म्िणणे िोते रार्णाचे?
 मी रार्णाला नर्चारले की आता कसे र्ाटते त्यार्र रार्णािे अनतशय कष्टािे अशी
मानिती ददली की एकतर बाण खूप तीक्षण आिे त्यामुळे पोटात खूप दुखते आिे र् रक्त
पण खूप र्ािते आिे. आनण मित्त्र्ाचे म्िणजे फक्त आआत्ता लाच िी exclusive
मुलाखत ददली आिे. त्याचबरोबर रामाशी लढाई भारी पडल्याची कबुली पण रार्णािे
ददली.
तू रार्णाला िे नर्चारलेस का की त्याला रामाची माफी कधी मागार्ीशी र्ाटली का?
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 िो. त्यार्र रार्णािे म्िटले की त्याला माफी जरूर मागार्ीशी र्ाटली
मग का िािी मानगतली माफी?
 िो, असे मी नर्चारले तेव्िा रार्णािे सांनगतले की शेर्टपयांत तो िे ठरर्ू शकला
िािी की कोणत्या तोंडािे माफी मागू?
२.
राजयात आज रठकरठकाणी भार्िा दुखार्ल्याच्या बातम्या िाती आल्या आिेत. आज
सकाळी मराठी अनभिेत्री भार्िा दुखार्ल्याच्या बातमींमुळे सर्व मराठी अनभिेत्री
संपार्र गेल्या.मराठी अनभिेत्रींच्या भार्िा दुखार्ल्या िसूि अनभिेत्री भार्िा यांचा
पाय मुरगळ्ल्यािे दुखार्ल्याचे दुपारी समजल्यािंतर त्यांिी आपला संप मागे
घेतला.दरम्याि मराठी नसिेनिमावता संघािे िा संप बेकायदेशीर असल्याचे म्िटले आिे.
पुणे येर्ील मिाराष्ट्र जति संघ या संघटििे नशर्चररत्रात नशर्ाजीमिाराजांची एकाहूि
जास्त लग्ने झालेली दाखर्ल्यािे भार्िा दुखार्ल्याबद्दल निषेध के ला आिे.
इनतिासातील घटिा कािीिी असल्या तरी त्या लोकांपुढे आणतािा तारतम्य बाळगले
पानिजे. इनतिास आपण घडर्ू शकलो िािी तरी आजच्या संदभावप्रमाणे इनतिास
बदलला पनिजे. यापुढे इनतिास संशोधकांची झाल्या घटिा पुढे आणण्याची मिमािी
सिि के ली जाणार िािी असा इशारा संघटिेिे ददला आिे. त्याचप्रमाणे सरकारिे
नशर्चररत्रार्र बंदी आणली पानिजे अशी मागणी संघटिेिे के ली आिे.
मुंबईतील बजरं ग नब्गेड िे ‘ि कत्यावचा र्ार शनिर्ार‘ या र्ाक्प्रचारार्र बंदी
आणण्याची मागणी के ली आिे. शनिर्ार िा मारुतीचा र्ार असूि अप्रत्यिपणे
मारुतीरायाला ि कताव म्िटल्यामुळॆ भाषापंनडतांचा निषेध के ला आिे. अशी
ििुमािभक्तांची भार्िा दुखार्णारी भाषा सिि के ली जाणार िािी र् सरकारिे ह्या
र्ाक्प्रचारार्र तत्काळ बंदी घालायची मागणी के ली आिे.
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या घटिांचे पडसाद आज नर्नधमंडळात उमटले.नर्रोधी पििेत्यांिी भार्िा आनण
सुव्यर्स्र्ेची पररनस्र्ती िाताबािेर गेल्याचे सांगि
ू त्याबद्द्ल सरकारला धारे र्र
धरले.त्यांिी गृिमंत्र्यांच्या राजीिाम्याची मागणी के ली आिे. चचेला उत्तर देतािा
गृिमंत्र्यांिी सांनगतले की राजयात भार्िा आनण सुव्यर्स्र्ेची नस्र्ती उत्तम आिे.
लर्करच फास्ट ट्रॅकच्या न्यायालयांच्या धतीर्र भार्िेचे प्रश्न िाताळण्यासाठी नर्शेष
न्यायालयाची स्र्ापिा करण्याची घोषणा त्यांिी के ली.
३.
िाळे गार् चे आमदार श्री.बाळकराम ताजे पाटील यांच्या िुकत्याच झालेल्या जािीर
सभेचा िा संनिप्त र्ृत्तांत
रामराम मंडळी. िाळे गार् बुद्रक
ु आनण खुदव आनण पंचक्रोशीतील समस्त गार्करी बंधु
भनगभणिो. उन्िातािाची आनण भुकेची पर्ाव ि करता तुम्िी सर्व इर्े माझे नर्चार
ऎकण्यासाठी जमला आिात असा सरपंच श्री.आजे पाटीलांचा फोण आला तसा मी ताज
मधले जेर्ण संपर्ूि िेनलकाप्टर िे तडक निघालो. माझा िेिम
े ीचा र्ामकु क्शीचा
नशरस्ता मोडू ि इर्े आल्याचा मला मिपूर्वक आणंद िोत आिे. तीि र्शाांपूर्ी तुम्िी
माला आमदार म्िणूण निर्डू ण ददले आनण नर्कासाची गंगा इर्े र्ाहू लागली आिे.
आमचे गुरू िणमंत मोनिते िेिम
े ी म्िणायचे की, बाळकोजी(ते मला प्रेमािे आज िी
बाळकोजी म्िणतात) कोणत्यािी चांगल्या गोश्टीची सुरुर्ात स्र्तापासुि
करार्ी.त्यांच्या आन्येिुसार आम्िी तशी सुरुर्ात के ली आिे. तीि र्शाांपुर्ी आम्िाला
सरकारी र्ाििांर्र अर्ळं बूि रािार्े लागायचे ते आता आम्िी तडक िेनलकाप्टर िे येऊ
शकतो. आमच्या नर्रोधकांिा िा नर्कास ददसायचा िािी. मतदार संघाची शेर्ा
करायला कधीिी येता यार्े म्िणूि आम्िी चार अद्ययार्त दक काय अशा गाड्ा
ददमतीस ठे र्ूि आिोत. म्िणजे तुमच्यापॆकी कोणालािी गरज पडली तर आम्िाला
िेसत्या कपड्ानिशी येता यार्े. अशी िी नर्कासाची सुरुर्ात आम्िी स्र्तापासूि करूि
आदशव घालूि ददला आिे. आज आमचा येर्े मोठा बंगला आिे त्यामुळे आम्िी तुमच्यात
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िर्े तेर्ढे ददर्स राहू शकतो. प्रत्येक तालुक्याच्या रठकाणी अशीच सोय करण्याचा
माणस आिे. असाच या भागाचा नर्कास करण्याचा नर्डा आम्िी उचलला आिे.आमचे
नर्रोधक नर्डी उचलली आिे असे खुशाल म्िणोत,त्यांचे कामच आिे ते. िमारा िार्
गररबोंके िार् िा आमचा िारा आिे. त्यामुळे गररबी दकतीिी र्ाढो भचतेचे कारण िािी.
ककबहुणा र्ाढत्या मिागाईिे गररबी र्ाढली तरी बेित्तर उलट त्यामुळे आम्िाला
अनधकानधक गररबांची सेर्ा करण्याचा मोका नमळे ल याचाच आम्िाला आणंद आिे.
४.
आमच्या नचत्रपट प्रनतनिधीकडू ि
‘गटांगळ्या‘ ह्या आपल्या नचत्रपटािे नतदकटबारीर्र आपले िार् सार्वकी लार्ल्यािंतर
निमावते श्री.राजदकशोर यादर् यांिी त्यांच्या तीि िर्ीि नचत्रपटांची घोषणा के ली आिे.
त्यातील ‘डाभोरले‘ िा पनिला नचत्रपट असूि त्यात शिरी जीर्िातील फास्ट लाईफ र्
त्यामुळे िोणा-या भार्भार्िांच्या डाभोरल्याचे नचत्रण आिे, तर ‘तर्ंग‘ िा दुसरा
नचत्रपट ग्रामीण पार्श्वभम
ू ी र्रील असेल.एका गार्ाच्या समुद्रदकिार्यार्र जिाज फु टू ि
तेलाचा तर्ंग पसरतॊ त्यामुळे नतर्ल्या लोकांर्र र् आयुष्यार्र उठणा-या तरं गाचे
नचत्रण यात असेल. जिाज फु टी आनण तेलगळती सामान्य घटिा असली तरी त्याचे
नचत्रण भारतात पनिल्यांदाच या नचत्रपटातूि येत आिे. नतस-या नचत्रपटाचे िार्
‘समाप्त The End‘ असूि द एण्ड िे सुरू िोणारा िा जगातील पनिलाच नचत्रपट असेल
असा दार्ा यादर् यांिी के ला आिे. नतन्िी नचत्रपटांचे ददग्दशवि त्यांचेच असूि िर्े
संगीतकार सुरू संपत यांचे संगीत असेल. नतन्िी नचत्रपट ददर्ाळीच्या दरम्याि प्रदर्मशत
िोतील.
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१०
आनण
र्तवमािपत्रांचा अनर्भाजय भाग झालेला िा नर्ल्लर टाईम्स !
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नर्ल्लर टाईम्स
आजच र्ाचा ! उद्यासाठी !
आपला सर्ाांचा
नथ्रलर टाईम्स !
आपली प्रत आजच राखूि ठे र्ा
नर्ल्लरपणा िा मोठाच गुण आिे म्िणायचा !
सकाळी सकाळी पेपर आला की त्यात पनिले पाि जानिरातींचे. पूणव पािभर, जणू तीच
िेडलाईि. मग आठ दिा पािांिंतर समाज प्रबोधिात्मक आठ पािी पुरर्णी. त्यात मग
िट आनण िट्यांिी कोणते कपडे घातले ककर्ा घातले िािीत, दकती पाट्याव अटेंड के ल्या
ककर्ा कोण कोणाशॊ कसले लफडे करतायत र्गैरे उद्बोधक र् समाजोपयोगी मजकू र.
मूळ पेपर दिा पािी असो की सिा पािांचा ओबडधोबड, पुरर्णी मात्र गुळगुळीत आठ
पािांचीच िर्ी. मागे न्यूज भप्रट मिागल्याची पेपरर्ाल्यांची बोंब या समाजसेर्ेपर
उपक्रमामुळे ऎकू येत िािी!
ददर्स रात्रीच्या धार्पळीत चार िण नर्रं गुळा देण्याचे पनर्त्र कायव! याला कोणी पेज
थ्री म्िणतात. म्िणोत बापडे. आम्िी याला नर्ल्लर टाईम्स म्िणतो.
समाजाला आरसा दाखर्णारे िे पेपर म्िणजे आजचे एक भूषण आिेत. िािीतर आमच्या
प्रात:स्मरणीय िट आनण िट्यांच्या नर्नर्ध चाळ्यांची कम activitiesशी आम्िी
अिनभज्ञ िसतो का रानिलो?
भिदी नसिेमागीतांचे पण तसेच. या करमणुकीत तेिी मागे िािीत. सानिर नि शैलेंद्र
र्गैरे मंडळींिी भिदी नसिेमा गीतांिा कनर्तेच्या गतेत ढकलले ककर्ा लोटले म्िणा. ते
आजकाल आजा मेरी गाडी में बैठ जा ककर्ा िा तूिे नसग्नल देखा अशा सर्व सामान्यांिा
सिज समजेल अशा शब्दकलेत गुंफूि त्यांच्या मुक्तीचे मिाि कायव अनलकडच्या गाणे
रचणा-यांिी के ले आिे. ज्ञािेर्श्रांिी पण िेच कायव के ले िव्िते काय? या दृष्टीिे िे यांचे
संतकायवच म्िणायला िर्े.
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संगीतातिी तेच. रागदारी िी उच्चभ्रूंची मक्ते दारी. आमच्या कािांिा ढाण ढाण मुनजकच
सुखार्ते. आम्िी दकती सिजतेिे ते गुणगुणू शकतो. इनडयट बॉक्स र्रील मानलकांतूििी
िाच संदश
े देतात. सर्ाांिा सगळे च सोपे सुलभ र्ाटार्यास िर्े. चार घटका जे
पिार्याचे ते चकचकीत गुळगुळीत िसेल तर आमचे रोजचे आयुष्य काय र्ाईट आिे?
का आम्िी नसरीयल नसरीयली पािाव्यात?
जीर्िाचा सखोल नबखोल अर्व शोधणे िे नर्चारर्ंतांचे काम. आम्िी ते िािी करत.
आम्िाला प्यारी िीच आमची संस्कृ ती. दकतीिी र्रर्रची म्िणूि निणर्लेत तरी िीच
एक सत्य..बाकी सारे असत्य. आम्िी आमची िी नर्ल्लर संस्कृ ती नजर्ापाड जपणारे िे
मिोरं जि नर्र्श् आम्िाला प्यरे . Times have changed म्िणतात. असेलिी. पण
आमच्या नर्ल्लर टाईम्स िा एक तपाहूि अनधक काळ लोटला. आता कु ठे तो र्यात
येतोय. यापुढे तो अजूििी र्ृभद्गतच िोईल.
सुलभीकरण िा आमच्या आजच्या संस्कृ तीचा पाया आिे. खरे तर सोपेकरण म्िणार्यास
िर्े. कारण सुलभीकरण िा शब्द देखील कारठण्यपातळीर्र र्रचाच िािी का? सारे
कािी कसे सोपे आनण सरळ. उगाच डोक्याला कशाला िर्ा िेडक
े ? आमची दमदार
पाऊले पुढे पडतच आिेत. अजूि पुढेच जाणार आिोत आम्िी. मिोरं जि नर्र्श् आमचे
भार् नर्र्श् आिे. त्यातूि गांभीयव आनण लानलत्यपूणवतेची फारकत जीर्ि दकती सोपे करते
िािी?
म्िणूि सांगतो..
र्ोडक्यात काय जमािा नर्ल्लर टाईम्स चा आिे..आजच र्ाचा..उद्यासाठी
नर्ल्लर टाईम्स..
रटग टॉंग..
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११
आनण शेर्टी.....
टीके नर्िा !
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टीके नर्िा : एका ददर्ाळी अंकाचे संपादकीय पाि
"ि" ददर्ाळी

२०२५ ददर्ाळी
घराणेशािी नर्शेषांक

संस्र्ापक
अरभर्द गोमाजी िाचणेकर
मािद संपादक
नर्र्श्िार् अरभर्द िाचणेकर
संपादक
मंगेश नर्र्श्िार् िाचणेकर
सिसंपादक
राजेश मंगेश िाचणेकर
राजेर्श्री मंगेश िाचणेकर
सुरेश मंगेश िाचणेकर
कायवकारी संपादक
प्रर्मेश राजेश िाचणेकर
उपसंपादक
दीपक राजेश िाचणेकर
उमेश सुरेश िाचणेकर
मनिलानर्भाग संपादक
ददव्या दीपक िाचणेकर
मधुरा उमेश िाचणेकर
बाल नर्भाग संपादक
कु .तन्मय उमेश िाचणेकर
कु .श्रेया उमेश िाचणेकर

संपादकीय
ददर्ाळीचे स्र्ागत करतािा िा घराणेशािी
नर्शेषांक र्ाचकांच्या िातात देतािा
आम्िाला अत्यंत आिंद िोत आिे.
राजेशािी आमच्या अंगात नभिल्यािे
लोकशािी असूििी घराणेशािी सर्व िेत्रात
ददसूि येते. खासदाराचा मुलगा आमदार
आनण आमदाराचा मुलगा िगरसेर्क िोणे
जणू नियमच आिे. र्ेगर्ेगळ्या
उद्योगिेत्रात िी असेच नचत्र ददसते आिे.
घराणेशािीमुळे दकत्यक जणांर्र अन्याय
िोतो. िे नचत्र बदलणे गरजेचे आिे. याच
घराणेशािीचा नर्नर्धांगांिी र्ेध घेण्याचा
िा प्रयत्न आिे.
या र्षावपासूि मनिला नर्भाग आनण
बालनर्भाग िे िर्ीि नर्भाग सुरू िोत
आिेत. िी ददर्ाळी घराणेशािीचा िाश
करणारी िोर्ो निच प्रार्विा.
संपादक

97
www.esahity.com

.

ई सानित्य प्रनतष्ठाि

इं ग्लंडची लोकसंख्या सिा कोटी आिे. आनण मिाराष्ट्राची बारा कोटी. इं ग्लीश
र्ाचकांची संख्या आिे शंभर कोटी. आनण मराठी र्ाचक? कु ठे आिेत र्ाचक? कु ठे आिे आपली
भाषा जगाच्या िकाशार्र? कु ठे आिोत आपण?
आमची मायबोली जागनतक दजावची भाषा आिे! नतला तो माि जगभरातूि नमळायला
िर्ा. आनण बािेरच्यांिी माि देण्यापुर्ी आपण तो द्यायला िर्ा.

माझा मराठाची बोलु

कर्तुके... अमृतातेिी पैजा भजके .... माउलींिी दाखर्लेलं स्र्प्न पूणव करू तरच आम्िी नशर्बाचे
मार्ळे .
आता मराठी ई पुस्तकं तुम्िी www.esahity.com र्रूि डाऊिलोड करा. ककर्ा
esahity@gmail.com ला कळर्ूि मेल िे नमळर्ा. ककर्ा 7710980841 या िंबर ला
Whatsapp करूि पुस्तके

whatsapp मागे नमळर्ा. ककर्ा ई सानित्यचे app.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.esahityboo
ks या भलकर्र उपलब्ध आिे. download करा.
आता ठरर्लंय. मराठी पुस्तकांिी अर्घं नर्र्श् व्यापूि टाकू . प्रत्येक मराठी
सुनशनिताच्या मोबाईलमध्ये दकमाि पन्नास मराठी पुस्तकं असलीच पानिजेत. प्रत्येक मराठी
माणसाच्या!
तुमची सार् असेल तर सिज शक्य आिे िे… कृ पया
जास्तीत जास्त लोकांिा यात सानमल करूि घ्या.
टीम ई सानित्य
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