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नर्नामूल्य नर्तरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डव करू शकता.   

• ि े ई पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककर्ा र्ाचनाव्यनतररक्त 

कोणतािी र्ापर करण्यापुर्ी ई -सानित्य प्रनतष्ठानची लेखी परर्ानगी 

घेणे आर्श्यक आि.े   
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प्रस्तार्ना 

 

नर्सगंनत सदा घडो ! 

 

मागे मोरोपंत त्यांच्या काळात ‘सुसंगनत सदा घडो‘ असे कािीसे 

सांगून गेले. सांगोत बापडे.  

आता ददर्स बदलले ि ेखरे ! सुसंगनत घडो न घडो, आज जमाना 

नर्संगतीचा आि.े  

Perfect mismatch असा िी एक प्रकार असतो म्िणतात ! 

तर असे ि ेददर्स.  

कथनी नन करणी यांचा ताळमेळ बसला तर आजच्या या जगात 

कसा ननभार् लागायचा?  

तेव्िा एकूणच समाजाकडॆ उलट्या चष्मम्यातून पािण्याचा िा 

प्रयत्न !  

उपरोधाचे ि ेबोल पसंत पडार्ेत िी अपेिा. 
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अपवणपनत्रका 

 

आमच्या शाळेतील मराठीच ेश्री. सामतंसर यासं कृतज्ञतापरू्वक... 

सरामंुळेच आम्िांला मराठीची गोडी लागली. 

 

डॉ.ननतीन  मोरे 
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या सगं्रिातील सर्व लखे ि ेकाल्पननक असनू त्यातंील व्यक्ती, स्थळे, 

प्रसगं याचं ेकोणाला स्र्तःशी साम्य ददसनू आल्यास त्यानंी त े

कोणाला सागं ूनय.े  

उगाच स्र्तःच ेिस ेकरून घ्याल. 

ि ेि ेि े!!!  
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नाच जमरेु नाच 

 

‘मेिरबान, कदरदान, मायबाप ! ददल थाम कर देखो‘ 

‘जमुरा, नाच ददखायेगा?‘ 

‘ददखायेगा‘ 

‘कौनसा नाच ददखायेगा, जमुरे?‘ 

‘कौनसा चानिये? कथ्थक, कुनचपुडी, भरतनाट्यम, बॉनलर्ूडस्टाईल दक 

नडस्को?‘ 

‘जमूरे, तू तो बडा ऍडर्ान्सस्ड िो गया ि ैरे‘ 

‘जी मानलक. मेरी र्ेबसाईट दखेो‘ 

‘र्ेबसाईट? जमुरे की? चल कुनचपुडी ददखा‘ 

‘निी िोगा‘ 

‘तो कथ्थक‘ 

‘नो‘ 

‘भरतनाट्यम‘ 

‘Imposs‘ 

‘तो बचा क्या?‘ 

‘कुछ निी‘ 

‘मग मोठे तोंड करून बोलत िोतास‘ 

‘र्चनें दकम दररद्रत:‘ 

‘जमुरे, तू काय मराठी भाषेचा क्लास लार्लायस की काय?‘ 

‘See my website‘ 

‘बाप रे ! इंनललशचा पण?‘ 

‘मारी र्ेबसाईट जोईलो एकर्ार‘ 

‘जमुरे, तू माझ्या एकिी प्रश्नाचे उत्तर ददलं नािीयेस‘ 

‘तुम्िी मानलक, प्रश्नच नािी नर्चारलात अजून, आनण ररफर टू आमादरे 

र्ेबसाईट‘ 



‘आता कुठली भाषा उरली?‘ 

‘कुठलीिी असो पण तुम्िी कािी नर्चारायचे थांबत नािीत एर्ढ्या भाषेत 

सांगूनिी‘ 

‘जमुरे, तू बदलला आिसे‘ 

‘बदल िा स्थायीभार् आि ेआयुष्मयाचा‘ 

‘र्ा ! दफलॉसॉफर चल खेल ददखा‘ 

‘नाच? तो अबतक क्या था?‘ 

‘क्या खले ददखाया?‘ 

‘मै ह ंजमुरा. अबतक शब्दोंका खेल िी तो था‘ 

‘र्ा ! तू तर मोठा माणूस झालास‘  

‘मग, मी रोज आपल्या नेत्यांची भाषणे ऎकतो‘ 

‘मग नाचाची प्रॅनक्टस कधी करतोस?‘ 

‘तीच‘ 

‘तीच काय?‘ 

‘तीच माझी तालीम‘ 

‘कसली?‘  

‘नाचाची नन नाचर्ण्याची‘   

‘नाचर्ण्याची? कुणाला?‘ 

‘कुणाला काय? आता काय चालू आि?े‘ 

‘काय?‘ 

‘नाच‘ 

‘कोणाचा?‘  

‘तुमचा मानलक, आज जमुरा नचायेगा मानलक को‘ 

‘जमुरे, तूने तो अपनी िद छोड दी‘ 

‘िा,ं मै बेिद खूश ह‘ं 

‘छॊड चल, आज तक ऎसा जमुरा निी दखेा‘ 

‘इसके आगे दखेोगे, you will see henceforth‘ 

‘जमुरे, मी परेशान आि,े या लोकांना खेळ काय दाखर्?ू‘ 



‘िाच खेळ. बचे्च लोग ताली बजार्’ 

‘जमुरे, आनखर तू ि ैकौन?‘ 

‘मैं? जमुरा‘ 

‘ते तर ठाऊक आि,े पण तू इतका हुशार आनण पढानलखा?‘ 

‘पढानलखा ठीक आि ेपण हुशार? कौन बोला?‘ 

‘जमुरे तुम बोलताय तो समझता ि‘ै 

‘तो दफर नौकरी दरे् मेरेकू‘ 

‘नौकरी? तो तू आता जमुरा नसणार? आनखर तुम िो कौन?‘ 

‘कौन? Unemployed postgraduate, आजिी मुझे employment 

exchange स ेयि जॉब नमला ि,ै जमुरेका. आज मेरे पिल ेनौकरीका पिला ददन‘  

‘जमुरे, बाते मत बना, चल नाच ददखा‘ 

जमुरा नाचू लागतो, जमेल तसा.  

‘मेिरेबान, कदरदान. बच्चालोग बजार् ताली. बड ॆबुजुगव करो पादकट खाली, 

पापी पेट का सर्ाल ि,ै नाच जमुरे, नाच. जो जी मे आय ेनाच. जैस ेभी आए नाच, नाच 

जमुरे नाच.‘ 
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जगात र्ागार् ेकस?े  ( अथावत : सखुी िोण्याचा मलूमतं्र ) 

 

फार र्षाांपूर्ी ’जगात र्ागारे् कस?े’ ि े पुस्तक र्ाचल्याचे आठर्ते. या 

पुस्तकांची गंमत अशी असते की त्यात सांनगतलेल े नचकारस े कॉमन सेन्सस मधलेच असत.े 

नशर्ाय छापील अिरांना लेखकच स्र्त: घाबरतो तेव्िा अगदी खरा सल्ला ददला जात नािी. 

आम्िी आता साठीत आलो. जग पाहन झाल.े पुस्तके र्ाचली, पण शेर्टी आम्िाला िर् ेतसेच 

र्ागलो. व्यर्िार िी नशकण्याची गोष्ट आि.े तरी खराखरुा मंत्र द्यार्ासे र्ाटते. सखुी व्िार् े

कस ेनन जगात र्ागारे् कस ेि ेदोन्सिी एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आिते. त्यामुळे एक जरी 

जमल ेतर दसुरे एकार्र एक फ्री म्िटल्यासारख ेनमळतेच. यातील दकत्येक बाबी र्ाचकांनी 

आपापल्या जोखीमीर्र पाळाव्या. यातील सल्ल ेि ेदसुरीकड ेकुठे नमळण्याची शक्यता नािी 

पण तरी ते पाळण्याने झालेल्या नफानुकसानीस सदर लेखक जबाबदार रािणार नािी िा 

र्ैधाननक इशारा दऊेन ठेर्तो. ि ेिी एक आम्िी कमार्लेल ेव्यार्िाररक शिाणपण 

 

मिेनतीस पयावय नािी. 

लिानपणापासूनच मेिनतीची सर्य लार्ा. नर्द्याथी दशा िी खरीखुरी दशा 

व्िार्यास नको असले तर मेिनतीस पयावय नािी. अभ्यास तर बहुतेक करतातच पण 

यशस्र्ी कािी थोडचे िोतात. ददर्सरात्र एक करूनिी यशाची गॅरंटी नमळू शकत नािी. 

यार्र कॉपी करण ेिाच एक रामबाण इलाज आि.े आपला अभ्यास कोठला प्रश्न कोणत्या 

पाठातील आि े ि े कळण्याइतपत ठेर्ा. बाकी मेिनत कॉपी करण्याची कला अर्गत 

करण्यासाठी करा. त्यात पकडल े न जाण्यासाठी आपली मेिनतपणाला लार्ा. 

मेिनतीनशर्ाय यश नािी ि ेमात्र खरे. मेिनत योलय ददशेने करा.   

मोठ्ांनािी मेिनतीस पयावय नािी. फक्त आपापल्या कायविेत्रानुसार त्याची 

ददशा ठरर्ा. बहुतेकदा मराठी माणूस िा नोकरदार असतो. त्यामुळे त्यास डोळयासमोर 

ठेऊनच ि ेनलनिल ेगेल ेआि.े अन्सयांनी आपापल्या कुर्तीनुसार त्यात बदल करार्ा. ककबहुना 

स्र्व्यर्सायातील थोड्ांस ि े र्ाचार्याची फुरसतच नमळायची नािी ि े आम्िास ठाऊक 

आि.े 



कामाकड ेकाम म्िणूनच पािा. काम आपल्यासाठी असून आपण कामासाठी 

नािी ि ेध्यानात ठेर्ा. ऑदफसातील काम ेकरण ेिा आपला पोटापाण्याचा व्यर्साय आि ेि े

लिात ठेऊन र्ागा, जे काम आपल्याला उदरननर्ाविास मदत करत ेत्याचा फडशा पाडण्याचा 

कृतघ्नपणा करू नका.  

 

कामचकुारपणा दगुुवण नव्ि ेतर सद्गणु.  

’पळत्या बैलास मार जास्त’ ि े लिात ठेर्ा. दसुर्यांर्र काम े ढकला. 

याबाबतीत खास नर्चार करा की इतरांना काम े कशी नमळतील. यास कािी जण ’काम 

ढकलण’े म्िणतात. आम्िी िी िचे म्िणतो. पण आपल ेमन साफ ठेर्ा. सुखी िोण्यासाठी ि े

आर्श्यक आि े याची खूणगाठ मनाशी बांधून ठेर्ा. सरकारी नोकरीत असल्यास गाढर् 

सारख ेनन घोडा िी सारखा ि ेध्यानात ठेर्ा. दोघांना सारखाच पगार नमळतो. आपले टेबल 

र्ेळेर्र साफ केल्यास आपल्याकड ेअजून काम नन जबाबदारी येईल याकड ेलि द्या. तेव्िा 

काम पुरर्ून पुरर्ून करा. काम जमत नसल्याचा बिाणा िर्ा नतथे नीट करा. यासाठी 

अनभनय नीट जमण्यासाठी मेिनत करा. साध्या साध्या गोष्टी जमत नािीत असे लिात 

आल्यास मोठी काम े नन जबाबदार्या आपल्यार्र येणार नािीत. आपली अशीच इमेज 

जाणीर्पूर्वक तयार करा. फक्त पुढच्या प्रगतीसाठी आपल्या बॉसला खूष ठेर्ण्यासाठी 

त्याच्या पुढे पुढ ेकरायला चुकू नका. बॉसची खाजगी काम ेअपर्ादात्मक अशा नशताफीने 

करा. ऑदफसच्या कामात जेर्ढे मागे रािाल तेर्ढेच बॉसच्या खाजगी कामात पुढ े रिा. 

समजा तुम्िी सरकारी दफ्तरात ड्रायव्िर आिात. ड्रायवर्गसाठी लागणारी नस्कल्स 

असल्यानेच तुम्िी नोकरीला लागला आिात. आता कािी काळाने तुम्िाला कोणीच काढू 

शकत नािी. तेव्िा कािीिी बिाण े करा. टेननसमध्य े नॉन प्लेइंग कॅप्टन असतो तसे नॉन 

ड्रायवव्िग ड्रायव्िर बना. गाडी चालर्ण ेसोडून तुम्िाला कोणी दसुरे काम दणेार नािी नन 

कामार्रून काढूनिी टाकणार नािी. सरकारी नोकरीत अशा संधी जास्त तेव्िा सरकारी 

नोकरीत नचकटण्यासाठी मेिनत करा. पंतप्रधान नन मंत्री ि े दखेील टेंपररी असतात तर 

सरकारी नोकरीत असलेला चपरासी मात्र पमवनंट असतो ि े ध्यानात ठेर्ून अशी नोकरी 

नमळर्ण्यामागे लागा.  

काम ेकरताना ती चोख करा पण नतच्यात कािी चुका करायला नर्सरू नका. 

तुम्िी अकायविम असल्याचा नशक्का पडले असेल र्ागा म्िणजे तुमच्यार्रील  कामाचा भार 



र्ाढणार नािी. सािबेाच्या पुढेपुढ ेकरा पण तो सािबे तुमच्याच पंथातील नािी याची खात्री 

करून घ्या.  

सािबेाकड ेफायली नेताना त्यात नर्चारायला कािी शंका तयार ठेर्ा. ि ेप्रश्न 

सोपे असतील आनण सािबेाचा इगो दखुार्ला न जाणारे असतील याची काळजी घ्या. 

कठीण प्रश्न सोडर्ायला जयांच्याकड े अनधकार नािी अशाच सिकार्यांची मदत घ्या. 

आपल्या फायलीत मध्य ेमध्य ेसिज ददसतील अशा चुका पेरून ठेर्ा. म्िणजे त्या दाखर्ताना 

सािबेास बरे र्ाटेल. या साठी नेिमी ’यस सर’, ’नो सर’, ’सर?’ ’सर !’ ’सर सर ..’ अस े

र्ेगर्ेगळया पद्धतीने म्िणण्याचा सरार् करा. आपल ेकाम शंभर टके्क नीट करण्याने खालील 

धोके संभर्तात. 

१. सािबेाचा इगो दखुार्तो. आपण त्याला धोकादायक र्ाटू शकतो. 

२. आपल्याकड ेअजून जास्त काम येऊ शकते.  

३.कायविम म्िणर्ण्याचा धोका िोऊ शकतो.   

या धोक्यांपेिा काम ेअधवर्ट करण ेजास्त श्रेयस्कर. कािी कािी सािबेांना ’पेप 

टॉक’ दऊेन सर्ाांना कामास लार्ायची सर्य असते. यास कािी लीडरनशप क्वॉनलटीिी 

समजतात. कुत्रयांपासून रािाता तस े अशा सािबेांपासून सार्ध रिा. No one dies of 

hard work ि ेखरे पण No one dies of laziness ि ेतुम्िाला कोणीच सांनगतल ेनािी, 

ि ेसदरै् ध्यानात ठेर्ा. आपली मुद्रा नेिमी उदास ठेर्ली तर आपल्याकड ेकोणी कामासाठी 

यायची शक्यता कमी िोते. तसा चेिरा ठेर्ायची प्रॅनक्टस करा. मेिनतीस पयावय नािी ि े

आम्िी आधीच सांनगतले आि.े  

तुम्िी स्र्त: अनधकार पदार्र असाल तर कोणतािी ननणवय घेऊन र्ादग्रस्त 

िोऊ नका. घोंगड े नभजत घालतात तशा फायली नभजत घालायला नशका. जेव्िा आपण 

कािी ननणवय घेतो तेव्िा कािी जणांर्र तरी अन्सयाय िोऊ शकतो. तेव्िा ननणवय न घेऊन िा 

अन्सयाय टाळा. दरे्ादारी सर्व जण समान असताना तुम्िीच िा ननणवय का घ्यार्ा? आपण 

indispensable नािी याची खात्री बाळगा. आपला अनधकार आपल्या िाताखालील 

लोकांर्र चालर्ा. त्यांस दयु्यम र्ागणूक दऊेन त्यांच्याकडून काम े करर्नू घ्या. आपल्या 

र्रचे अनधकारी आपणास िीच र्ागणूक दतेात आनण आपल्या िाताखालील लोक िी 

त्यांच्या िाताखालील लोकांस तसेच करतात त्यामुळे याबद्दल मनात खंत बाळगू नका. 



अगदीच उच्चपदस्थ असलात तर आपल्या ननणवयांची जबाबदारी आपल्या िाताखालील 

कमवचार्यांर्र कशी जाईल ि ेपिा कारण येथे ननणवय कधी कधी घ्यार् ेलागतातच.    

अनधकार पदार्र नसलात तरी प्रत्येकास कोणता ना कोणता अनधकार 

असतोच. समजा तुम्िी गाड्ा पाकव  करण्याच्या जागी र्ॉचमन आिात. र्ॉचमन िा कािी 

मोठा हुद्दा नािी. तरीिी तुम्िी अनधकार गाजर्ून दाखर् ू शकता. नतकडून एखाद्या बड्ा 

माणसाची मर्नसनडज जरी आली तरी तुम्िी अनधकाराने त्याला ’गाडी इधर मत लगार्’ 

ककर्ा ’थोडा सीधा लगार्’ असे दरडार् ू शकता. तेव्िा अनधकार असार्यास तुम्िी कोणी 

मोठी व्यक्तीच असार्यास िर् ेअस ेनािी.   

आपल्या अनधकाराचा र्ापर आपल्याहन खालच्या लोकांर्र करा. त्यात 

कोणाचे भलेबुरे िोईल असा संकुनचत नर्चार करू नका. फळाची अपेिा बाळगू नका. 

आपल्या बागेत नेिमी फुलझाडचे लार्ा. 

मोठ्ांचा आदर करा 

सािबेाच्या ’िो’ त ’िो’ नमळर्ा. मोठ्ांचा आदर करायला आपली संस्कृतीच 

नशकर्ते. अनधकारपदी तो मोठा ि ेनर्सरू नका. याला कोणी लाळघोटेपणा म्िणेल. आम्िी 

िी तेच म्िणतो. तुम्िी स्र्त:स सािबेांचे िोयबा म्िणरू्न घ्याल. पण अंनतम सुखासाठी या 

गोष्टींचा बाऊ करू नका. सािबेास कधीच ’नािी’ म्िण ूनका. त्यास र्ाईट र्ाटेल अस ेर्ागू 

नका. त्याने आपली पुढची प्रगती खुंटण्याचा धोका आि े ि े लिात ठेर्ा. तसेच नेिमी 

दसुर्यांचा नर्चार केल्याचे पुण्य िी तुम्िाला लागू शकते. आपल्या घरी दखेील मोठ्ांचे 

ऎका. बहुधा ते ’नर्श्रांती घ’े, ’जेऊन घे’ ककर्ा ’अती काम करू नको’, ’तब्येत सांभाळ रे 

बाबा’ असेच सल्ल ेदते असतात. ते ऎकण्याने आपलाच फायदा आि ेि ेलिात ठेर्ा.  

 

Health is wealth ि ेखरे. त्यासाठी ज ेलागले त ेकरायला कचरू नका.  

प्रकृती सलामत तो नोकरी पचास. तेव्िा त्यासाठी तब्येत सांभाळा.  

अनतनर्चार टाळा. ककबहुना नर्चार करणेच टाळल े तर अनधकस्य अनधकं 

फल.ं दसुर्यांचा तर अनजबात नर्चार करू नका. त्यांच्यार्र कोणतािी उपकार आपल्या 

िातून िोणार नािी याची काळजी घ्या. त्यामुळे त्यांस तुमचे वमधे व्िार्यास लागेल. 

त्यामुळे अशी मदत टाळा.  

आपल्या मनात कािीच साचून राह दऊे नका. त्यामुळे हृदयार्र ताण येतो. 

तेव्िा जे मनात येईल ते बोलून टाका. कोणी त्यास फटकळपणा म्िणेल. आम्िीिी तेच 



म्िणतो. पण तरी तो सोडू नका. आपली नतरसटपणाची इमेज मेिनतीने बनर्ा म्िणजे 

तुमच्याकडून कोणी कािीच अपेिा ठेर्णार नािी. तुम्िी एखाद्या ऑदफसच्या Help च्या 

काउंटरर्र असाल ककर्ा चौकशी नर्भाग सांभाळत असाल तर या गुणाचे संर्धवन करा.   

आपल्या हृदयाचे ऎका. पोटाचेिी ऎका. भूक लागली अस े र्ाटल े तर लंच 

टाइमची र्ाट बघत राह नका. प्रथम जेऊन घ्या, काम िोतच रािते. आजपयांत एखाद्यामुळे 

काम अडल ेअस ेझालेल ेनािी. स्र्त:स indispensable समजू नका. तसेच भुकेल्या पोटी 

काम नीट झाले नािी तर कामार्र अन्सयाय िोईल. नेिमी न्सयायानेच र्ागा. आपल्याला 

र्ाटेल त्या गोष्टी करून मोकळे व्िा. मनात कुढत राह नका. समजा तुम्िी आनण तुमचा नमत्र 

एखाद्या भाषणास गेला आिात. एरव्िी तुम्िी अस े करत नािी, पण नाइलाजाने जारे्च 

लागल.े तेथून सुटण्याचा मागव नािी. कंटाळयाने झोप येते. तर नबनधास्त झोपून जा. तुमच्या 

पुढ ेबसलेला माणूस चेक्सचा शटव घालून बसला असेल तर नमत्र आनण तुम्िी नमळून ननधावस्त 

पणॆ त्यार्र फुल्ली गोळा खेळा. शटव िी नाशरं्त गोष्ट आि े त्याची काळजी करू नका.फक्त 

नलनिताना त्या माणसास गुदगुल्या िोऊ नय ेयाची काळजी घ्या. तो िलला तर तुमच्याच 

गेम मध्ये बाधा येऊ शकते. 

येणार्या जाणार्यांना आपल्या तब्येतीच्या तक्रारी ऎकर्ा. अगदी एखादा 

नजर्ार्रच्या दखुण्यातून उठला असेल तरी त्यास तो तुमच्या पेिािी फीट आि ेअस ेर्ाटल े

पानिजे. िॉनस्पटलात एखाद्या पेशंटला भेटायला गेलात तर आपले दरूचे काका अशाच 

आजारात कस ेगेल ेिी स्टोरी ऎकर्ायला नर्सरू नका. खरा काका नसेल तर मानलेला काका 

तरी असलेच. यामुळे पेशंटच्या मनाची तयारी करायचे मिान कायव तुम्िी करत आिात ि े

समजून समाधानी व्िा. 

 

तलुना करायला नशका 

दरे्ाघरी सर्वच समान आिते. अस े असताना दसुर्या कोणास तुमच्या पेिा 

जास्त कािी नमळत नािी ना याकड ेलि ठेर्ा. तुम्िाला सदु्धा नततकेच नमळण ेिा तुमचा िक्क 

आि.े आपल्या िक्कांसाठी जागरूक रिा. तुम्िाला जर इतरांहन जास्त नमळाले तर तो 

इश्वराचा प्रसाद मानून त्याचा स्र्ीकार करा. स्र्त:स दरे्ाचे लाडके समजा. अथावत तुम्िाला 

जास्त नमळाले याचे कारणच ते आि.े  

 

 



शिाण ेबना.  

जगातील खूपशी द:ुख ेशिाणपणाच्या अभार्ाने आली आिते अस ेसद्गुरू श्री. 

छगनलाल सतपाल म्िणतात. तेव्िा शिाण ेबना. अनतशिाण ेझालात तरी चालेल. ’पुढच्यास 

ठेच मागचा शिाणा’ अस ेम्िणतात. तेव्िा पुढच्याकड ेलि ठेर्ा. त्यास ठेच कधी, कशी आनण 

कुठे लागते याकड े ध्यान अस ू द.े या मध्य े र्ेळ जास्त जातोय अस े र्ाटल े तर तशी ठेच 

लागायची व्यर्स्था करा. Time is money म्िणतात तेव्िा र्ेळ र्ाचर्ा.  

 

कोडग ेबना 

ननल्लवजं सदासुखी म्िणतात. सुखी आयुष्मयाचा मागव ननल्लवजपणातून जातो ि े

आपल्या पूर्वजांना ठाऊक िोते. सुखी माणसाच्या सदर्याची गोष्ट सर्ाांनीच ऎकली आि.े 

ननल्लवजं सदासखुी आनण िी गोष्ट एकमेकांशी सबंंनधत आि ेि ेमात्र तुम्िाला कोणीच सांगत 

नािी. सुखी माणूस ननल्लवजपण ेसदरा न घालता विडत िोता असा याचा अथव आि.े तेव्िा 

ननल्लवज बना. ननलाजरेपणा, ननल्लवजपणा आनण कोडगेपणा या पायर्या िळूिळू 

ओलांडायला नशका. ’कोडगे कुत्रे जेर्ायला उठल’े अस े म्िणतात. याचा अथव कोडलयास 

कधॊच भुकेल ेरािार् ेलागत नािी िा आि.े ’ननलाजरेपणा पोटी फळे रसाळ गोमटी’ िा खरा 

अभंग आि े पण आपल्या धुरीणांनी तो स्र्त:साठी ठेऊन त्याचे शब्द बदलल.े त्यामुळेच 

समाजातील पुढारी या गुणाचे संर्धवन करून अजून पुढ ेजाताना ददसतात. या जगात आलो 

आपण चार ददर्सांसाठी ते या लाज लज्जा शरमपेायी र्ाया घालर् ूनका. गेंड्ाची कातडी 

कमर्ा. कमर्ा म्िणजे मेिनत आलीच. त्यासाठी आपल्या मनाची समजूत काढा. गेंड्ाची 

कातडी ददसायला छान नसली तरी उपयुक्त असत.े बाह्य सौंदयावर्र जाऊ नका. उपयुक्तता 

मित्त्र्ाचीच. ददसण्यापेिा असण ेमित्त्र्ाचे. 

 

सगंीताची उपासना करा. 

रोम जळत असताना नीरो दफडल र्ाजर्ीत िोता. अशी एकाग्रता साधा. आग 

नर्झनर्णे फायर निगेडचे काम असताना त्यात ढर्ळाढर्ळ न करून नीरोने आदशव घालून 

ददला आि ेत्याचे उदािरण डोळयापुढे ठेर्ा. दफडल िी भानगड काय, ती कुठे नमळते आनण 

दफडलचे क्लाससे कुठे चालतात याची चौकशी आजच करा. 

 

 



व्यायाम करा 

व्यायामाने शरीर लर्नचक रािाते. त्यामुळे र्ारा दफरेल तशी पटकन पाठ 

दफरनर्ता येते. त्यासाठी फीट रािा. मोठ्ांसमोर नम्र व्िा. र्ाकार्यास लाजू नका. 

र्ाकताना आपला इगो मध्य ेमध्ये आण ूनका. सर्व एकाच इश्वराची लेकरे असताना समोरचा 

सािबे ककर्ा आपल्या पिातील नेता आपल्याहन लिान आि ेम्िणून र्ाकायचे सोडू नका. 

गरज भासल्यास त्यांचे जोड ेउचला. कोणतेिी काम िलके नसते ि ेसमजून घ्या.  

 

उधार घ्यार्यास लाज ूनका. 

आपल्याकड े कािी कमी असल्यास दसुर्याकडून घ्यार्े ि े लिात ठेर्ा. 

लिानपणी शाळेतील नशिक आपल्याला त्यांच्याकडची नर्द्या दतेात तेव्िा आपण लाजत 

नािी तर इतरांकडील पैसाअडका आपण घेताना का लाजारे्? सर्व सृष्टी माया आि.े आनण 

नाशरं्त आि.े यात आपपरभार् नको. तेव्िा गरज असल्यास मागून घ्या. घेतलेल्या गोष्टी 

परत दऊेन दणेार्याचा अपमान करू नका. मोठ्ा मनाने तो दतेो त्याचे मन मोडू नका. 

पैसाअडका कोणी छातीर्र बांधून नेत नािीत ि ेमनार्र वबबर्ा.  

 

गॉनसप ? नव्ि,े ि ेतर हृदयाच ेटॉननक  

पूर्ी यास चुगली ककर्ा चिाडी म्िणत. आज गॉनसप म्िणतात. गॉनसप मुळे 

आपल ेमन साफ िोण्यास मदत िोते. मन साफ रािाणे आरोलयासाठी नितकर आि.े शेर्टी 

आरोलयं धनसंपदा म्िटलचं आि.े कोणा मागे कािी बोलायची इच्छा झाल्यास मनात दाबून 

ठेर् ू नका. त्यामुळे मनार्र अनार्श्यक ताण पडतो. त्यापेिा बोलून मोकळे व्िा. फक्त 

जयाच्या ककर्ा नजच्या बद्दल बोलायचे ती व्यकी जर्ळपास नािी याची खात्री करा. आज 

तुम्िी नािी बोललात तर उद्या कोणीतरी बोलेलच यामुळे आपल े मन साफ करून घ्या. 

आपल्या घरीिी तशाच गोष्टी घडत असतील तरीिी जरािी अनमान न करता इतरांना 

शेजार्यांच्या ककर्ा आपल्या सिकार्यांच्या चनर्ष्ट गोष्टी सांगा. एखाद्या ददर्शी त्या तशा 

चनर्ष्ट नसतील तर आपल्या कल्पनेप्रमाण ेसांगायला लाजू नका. कल्पना शक्ती दरे्ाने फक्त 

मानर्ासच ददली आि,े नतचा नीट र्ापर करण ेगरजेचे आि.े 

याव्यनतररक्त कािी गोष्टी आिते. जसे चुकांना माफ करा. Forgive and 

Forget म्िणतात. त्याप्रमाणे आपल्या स्र्त:च्या चुकांना मोठ्ा मनाने माफ करा. ि ेजग 

सुखी करून जाईन अस ेम्िणताना इतरांबद्दल आपण कािीच करू शकत नसाल तर ननदान 



स्र्त:तरी सखुी व्िा. उद्या प्रत्येक जण स्र्त: सुखी िोऊ लागला तर संपूणव जग सुखी िोण्यास 

र्ेळ लागणार नािी. भूतकाळ नर्सरून र्तवमानात जगा. आपल्या जुन्सया ददर्सातील 

घोडचुका आठर् ू नका. इतरेजनांस मात्र त्यांच्याच भल्या साठी त्यांच्या चुकांची जाणीर् 

करून द्या म्िणजे त्यांना सुधारण्याची संधी नमळेल. नेिमी इतरांचे भल े वचतण्याने आपल े

हृदय साफ रािाते. 

 

दक्रकेट खेळत असाल तर प्रॅनक्टस म्िणून फुटबॉल खेळून प्रॅनक्टस मधेच जखमी 

िोऊ नका. खरे तर प्रत्यि मॅच पयांत कािी खेळूच नका कारण कोठलेतरी िाड तुटू शकते 

आनण तुमची खेळायची संधी हुकू शकते.  

 

आम्िी ि ेसर्व न घाबरता सांगत आिोत. आजपयांत कोणीिी ि ेअस ेसांनगतले 

नािी. पण तरीिी आपल्यातील दकत्येक स्र्त:च्या व्यार्िाररक शिाणपणातून अस े र्ागत 

आल ेआिते. आपण ि ेर्ाचून स्र्त:चा फायदा करून घ्या. फक्त ि ेसर्व इतरांना सिजपण े

र्ाचार्यास न नमळेल अस ेपिा. स्पधाव नको.  

आमचे काय? शेर्टी ’सर्ेन सुनखनं संतु’ िीच इच्छा आनण काय?  

  



३. 

 

एकनर्साव्या शतकातील मखूाांची लिण े

 

कािी शतकांपूर्ीची गोष्ट. ठोसरांच्या घरी मुलाच्या लग्नाची धामधूम िोती. 

नारायणाने शेर्टच्या िणापयांत र्ाट पानिली. आनण बोिोल्यार्रून धमू ठोकली. लग्नघरी 

िलकल्लोळ माजला. लग्नमंडपातून पळून लग्न न करता नारायणाने आपल ेशिाणपण पटर्ून 

ददले आनण पुढ ेरामदासस्र्ामी बनून जगाला मूखाांची लिण ेसांनगतली.  

तो काळच र्ेगळा िोता. जमाना अलग िोता. प्रत्यि नशर्ाजीराजांचे राजय 

िोते. इमानदारी लोकांच्या नसानसातून र्ाित िोती. राजा तेव्िा उपभोगशून्सय स्र्ामी 

िोता. काळ बदलला. राजे आता उपयोगशून्सय स्र्ामी िोऊ लागल.े प्रजािी बदलली. या 

सर्ाांत मूखवपणात िी बदल झाला. कालचे शिाण ेआज मूखाांत गणले जाऊ लागल.े काळाचा 

मनिमा आनण काय? बदललले्या काळात मूखाांची लिण ेिी बदलली.  

 

इमानदारी 

न बदल ेस्र्ामी  

ठेर्ी इमान ननश्चल 

जाणारे् तयास तो येक मूखव 

व्यापार र्ाढला तशा सर्व गोष्टी बाजारात नमळू लागल्या. पैशांची ताकद 

र्ाढली. पैसा िी फेकण्याची गोष्ट झाली. पैसा तमाशा पािण्याच्या उपयोगात येऊ लागला. 

माणूस प्रगत झाला तशी त्याची क्रयशक्ती र्ाढली. आनण नर्क्रयशक्ती िी र्ाढली. इमान िी 

नर्कायर्याची गोष्ट आि ेयाची जाणीर् लोकांस झाली. जयाची बोली जयास्त त्यास इमान 

नर्कण े िोऊ लागल.े पण तरी कािी मूखव रानिलेच मागे. नशर्ाजी मिाराजांच्या कुत्रयाचे 

उदािरण दऊेन इमानदारी अजूनिी जप ूपािाणारे मूखवच आिते. बदल िोतात त्या प्रमाण े

आपण बदललो नािी तर नामशेष व्िायची पाळी येणारच. 

 

स्र्ामी ननष्ठा 

धन्सयास मानी जो आपला स्र्ामी 

प्राण र्ानिला त्याच्याच पाई 

जाणारे् तयास तो येक मूखव 



पूर्ीच्या काळी स्र्ामीच अस ेिोते की सेर्क आपोआप ननष्ठ िोण्यात धन्सयता 

मानत अस.े आता ते स्र्ामीिी नािीत आनण सेर्किी नािीत. नशर्ाजीमिाराजांसारख े

स्र्ामी असतील तर त्यांच्या साठी प्राण द्यायला त्यांचे श्वान िी तयार असतील. आज 

स्र्ामीचीच ननष्टा आपल्या प्रजेर्र नन सेर्कांर्र नसेल तर सेर्क तरी त्याला अपर्ाद कस े

रािाणार? मागे आपल्या धन्सयाचे नमक खाणारी मंडळी िोती. आता बाजारात स्र्त:च्या 

पैशाने टाटा सॉल्ट आणल्यार्र खाल्ल्या नमठाची तरी काय तमा बाळगार्ी कोणी? आजच्या 

स्र्ामींनी फक्त नशर्ाजीमिाराजांसारखी मोठमोठी नारे् घ्यार्ीत, मिाराजांना दरे्ाचा 

अर्तार बनर्ार्े, म्िणजे आपली प्रत्यि दरे्ाबरोबर बरोबरी करण्याची कोणी अपेिा 

ठेर्णार नािी याची तजर्ीज करून ठेर्ार्ी. आनण सेर्कांचे काय सांगारे्? ते तर यांच्या 

दोन कदम पुढ.े आज कॉपोरेट कल्चर अंगी बाणर्ार्.े जयाची खार्ी पोळी त्याची र्ाजर्ार्ी 

टाळी म्िणतात, जो जयास्त पोळया खाऊ घालील त्याची टाळी र्ाजर्ार्ी. एक स्र्ामी िेड 

खाऊ घालत असले आनण दसुरा त्यार्र बटर िी लाऊन दते असेल तर दसुर्याची चाकरी 

पत्करार्ी, जोपयांत कोणी नतसरा नमळत नािी जो िेड बटर बरोबर जयाम िी खाऊ घालले. 

थोडक्यात काय कोणाची तरी टाळी र्ाजर्ायचीच आि ेतर जयाच्या पोळया जास्त त्याच्य़ा 

टाळया र्ाजर्ाव्यात. पूर्ी नोकरीला नचकटला की गोचीडासारखी ती पकडून ठेर्ीत आज 

फुलपाखरासारख ेएका नोकरीर्रून दसुरीर्र उडतात. तरीिी आज कािी अस ेआिते जे गेले 

ते ददन गेले म्िणून िी पूर्ीच्याच पद्धतीने आपल्या धन्सयाची सेर्ा करण्यात धन्सयता मानतात. 

ि ेमूखाांचेच अर्तार मानल ेपानिजेत.   

 

परोपकार 

सज्ज सदा परोपकार  

न जाणती व्यर्िार 

जाणारे् तयास तो येक मूखव 

फार पूर्ी पु.ल.दशेपांड े नार्ाचे एक लेखक िोऊन गेल.े त्यांनी ‘परोपकारी 

गंप‘ू नार्ाचा लेख नलहन परोपकाराचे स्मारक बनर्ून ठेर्ल े आि.े यातून िर्ा तो बोध 

घ्यार्ा. तो असा की स्मारक गेलले्याचेच बनते, परोपकारास शांती नमळो. तेव्िा 

परोपकाराची फॅशन आता गेली. दसुर्याचे भल ेकरून त्यास आपल्या उपकाराच्या ओझ्याची 

जानणर् न िोऊ दतेा ते करण ेि ेपूर्ी परम कत्यवव्य अस.े आज दसुर्यास वमधे बनारे् लागू नय े

असा उदात्त्त नर्चार करून मदतच न करण ेि ेभासर्ायचा जमाना आि.े तरीिी िातून कािी 



उपकार घडलाच तर त्याचा पुरेपूर मोबदला घ्यायची पद्धत आि.े पूर्ी एका िाताचे 

दसुर्यास कळू नये म्िणत, आज एका बोटाने ददलेल ेदान दोन्सिी िाताच्या दिािी बोटांना 

कळारे् याची सोय िोते. दसुर्यांस त्रास दतेाना मात्र जास्त नर्चार करू नये. आज सॉरी 

म्िटल ेकी काम भागते. अशी सोयच आपल्या भाषाकारांनी करून ठेर्ली आि.े मोठमोठ्ा 

कंपन्सयातून एरटकेट्स मित्त्र्ाचे ि े नशकनर्ल ेजाते, आपल्या नगर्िाईकाचे काम करायला न 

नशकनर्ता त्यास ’सॉरी सर’ कस ेम्िणार् ेयाचेच प्रनशिण ददले जाते. परोपकार िी दरु्नमळ 

झालेली चीज असून त्या शब्दासच शब्द कोशातून काढून टाकण्याची आर्शक्यता आि.े अस े

असताना कािी मिाभाग आजिी पदराला खार लारू्न इतरांस मदत करायला धार्तात. िी 

मूखवपणाची कमालच झाली. 

 

साधी रिाणी उच्च नर्चारसरणी 

रािाणी िी साधी अन 

करे नर्चार उदात्त 

जाणारे् तयास तो येक मूखव 

स्र्त: रामदास स्र्ामी कासेच्या लंगोटीर्र दफरल.े आज तसे करू गेल्यास 

रर्ानगी तुरंूगात व्िायची.  

आज जमाना पॅकेवजगचा आि.े पॅकेवजग मित्त्र्ाचे. आतील माल इतका 

मित्त्र्ाचा नािी. कव्िर अस े असार् े की बघताच खूश व्िार्.े स्र्त: नर्नानतकीट असाल, 

नतकीट परर्डत नसेल तरी चालेल पण कपड ेअस ेघाला की फस्टव काय एसी क्लास मधल्या 

टीसीलािी नतकीट नर्चारताना नर्चार करायला लागार्ा. एकनूर आदमी दसनूर कपडा 

पूर्ीिी म्िणत, आता आदमी शून्सय नूर िी चालतो पण कपडा मात्र शंभर नूर असतो. ‘कारे 

भुललानस र्रनलया रंगा‘ र्गैरे म्िणण्याचे ददर्स खूप मागे पडले. उत्क्रांतीच्या या टप्प्यात ि े

सर्व व्िायचेच. नर्चारीपणाची नर्चारसरणी कधीच मागे पडली. नर्चारसरणी र्गैरे शब्द 

आता र्ापरण ेिी ऑकर्डव र्ाटायला लागल ेआि.े उच्च नर्चार या शब्दातील उंची आता फक्त 

शिरातील उंच इमारतींना लागू पडते. उच्च नर्चारसरणी आनण त्या श्रेणीतील माणस ेआता 

नामशेष व्िायला आली. उच्च काय नन नीच काय नर्चार करणे िचे मागासलेपणाचे लिण 

झाले आि.े आजची ककर्ा खरे तर कालची समाजर्ादी मंडळी यात मोडतात. मोठे मोठे 

उद्योगपती आपली संपत्ती साठर्ून ठेर्तात आनण सरकारकड े आपल्या उद्योग धंद्यासाठी 

मदतीची याचना करतात. त्यांच्या मोठमोठ्ा गाड्ा, िनेलकॉप्टरे आनण उंची कपडलेत्त े



आनण रािणी पाहन सरकार दरबार नमून रािातो. उच्च रािाणी आनण साधी नर्चारसरणी 

मुळे अशा लोकांना सरकार दरबारी मोठा सन्समान नमळतो. तेव्िा अशा चालीने चालणाराच 

खरा शिाणा अन्सयथा समाजर्ाद्यांसारखे नामशेष िोण ेननशबी नलिील ेजाईल ि ेनक्की. 

 

सत्यर्चनी  

सदरै् स्र्मुखी सत्यर्चन 

ददल्या र्चनास रािी नचटकोन 

जाणारे् तयास तो येक मूखव 

िरीश्चंद्राचा अर्तार िा डायनोसॉरच्या जमान्सयातला. त्या दषृ्टीने ते 

समकालीन. ‘सत्यर्चन‘ आनण ‘मेरा र्चन गीता की कसम‘ चे ददर्स गेले. असत्यास प्रनतष्ठा 

नमळू लागली. ददल्या शब्दास जागण ॆिी पद्धत आता नािी. प्रत्येक शब्दास जागत रािाल तर 

नािक जागरण घडले. आनण जागरणाने तब्येत नबघडून िॉनस्पटलची नबल ेर्ाढतील. सदा 

सत्य र्चनाने फक्त अनारोलयसच ननमंत्रण नमळते.  

 

सदाचारी 

समजती सदाचार अनत भारी 

स्र्त:स करती सदा सदाचारी 

जाणारे् तयास तो येक मूखव  

‘सदाचारी सदा नभकारी‘ असा व्यर्िारात न र्ापरला जाणारा पण अत्यंत 

व्यर्िारी असा र्ाक्प्रचार आि.े कािी र्षाांपूर्ी सदाचारी करारे् सकल जन म्िण ूआई बाप 

धडपडत. याची सुरूर्ात ‘सदा सर्वदा योग तुझा घडार्ा‘ ने िोई. पुढ े मग ‘सुसंगनत सदा 

घडो‘ आनण ‘लर्कर ननज े लर्कर उठे तया ज्ञान आरोलय‘ भेटे अस े कािी बािी मुलांस 

नशकनर्ले जाई. पोरांना सदाचारी िोण्यार्ाचून पयावय नसे. मुले करणार तरी काय? 

अभ्यास आनण खेळ याव्यनतररक्त करण्यासारख ेकािी नव्िते. तेव्िा लर्कर ननजणे ठरलले.े 

सुसंगनत घडायला सगळेच सदाचारी. आज कोण लर्कर ननजेल? टीव्िी नन कॉम्प्युटर गेम्स 

मध्य ेअभ्यासास र्ेळ नािी तेव्िा लर्कर ननजण्याची गोष्ट सुचेलच कोणाला? आनण उशीरा 

उठून कोणी पडलाच आजारी तर िॉनस्पटल ेआितेच पिायला. तरी दखेील ददसतात कोठे 

कोठे लोक. सदाचारी म्िणर्ून घेणारे. यांना काळाची पार्ल ेओळखता येत नािीत, र्ागतात 

शिाण्यासारखी. िी स्र्त: नॉन करप्ट असतात, लोकांची काम े करतात, प्रामानणकपणा 



यांच्या अंगात बाणलेला असतो. यांच्या या मूखवपणाच्या सुरस आनण चमत्काररक कथा सर्वत्र 

ऎकार्यास नमळतात.  

 

र्क्तशीरपणा  

जानणतो स्र्त:स 

घड्ाळी गुलाम 

जाणारे् तयास तो येक मूखव 

मुळात िी र्क्त र्क्त की बात ि.ै माणूस जन्समतो तो काय घड्ाळ पाहन? 

घड्ाळ माणसासाठी आि,े माणूस घड्ाळासाठी नािी. तेव्िा त्या ननजीर् काट्यांची 

गुलामनगरी दकती करणार? िा नर्चार आज मित्त्र्ाचा. र्ेळास पैशांप्रमाणे ककमत दऊेन 

निशेबीपणा करण्याचे ददर्स गेले. आता निशेब फक्त नोटांचे िोतात. र्ेळे सारख्या नचल्लर 

गोष्टींचे नािीत.  

 

सद्सदनर्र्के 

सद्सदनर्र्ेकास  

मन केल ेलर्ािी 

जाणारे् तयास तो येक मूखव 

या जडजंबाळ शब्दाचे पूर्ी कोण कौतुक िोई. नीरिीर नर्र्ेक काय नन 

सतअसत चे भान काय. ि ेसर्व आज आऊटडटेेड झाले आि.े सत्याअसत्याशी मन केल ेलर्ािी 

बदलून आज नफा फायद्याशी मन केल ेलर्ािी माननयले नािी जनमत िा आजचा मंत्र आि.े 

आपल्या फायद्यासाठी चांगले काय िाच खरा मुद्दा आि.े एखाद्या गोष्टीचा चांगलेर्ाईटपणा 

नैनतकतेर्र ठरर्ण े कालबाह्य आि.े जो अस े अजूनिी करीत असेल तो मूखवच समजला 

पानिजे.  

‘शिाणपण दगेा दरे्ा‘ म्िणताना शिाणपणाच्या व्याख्या बदलल्या आिते, 

आिते त्या कालसापेि असतात ि े लिात ठेर्लेल े बरे. नािी तर मागायचे एक आनण 

नमळायचे भलतेच ! दरे् िी तथास्तु म्िणले तेव्िा त्याच्याकड ेमागण ेकाय याबद्दल मनात 

नक्लयर असण ेमित्त्र्ाचे. 

  



४ 

 

पतुळयाचं्या दशेा 

 

 मिानपुर नार्ाचा एक दशे िोता. नार्ातच मिानता असल्याने नतथे मिान 

व्यक्तींची कमतरता नतथे नव्िती. कािी र्षाांपूर्ी तर नतथे एक आड एक माणूस मिान िोता. 

पुढ े लोकसंख्या र्ाढल्यार्र ि े प्रमाण घटल े पण अजून िी तो मिान प्रदशे त्याच नार्ाने 

ओळखला जातो. पुढ े त्या दशेात मिान व्यक्तींचे पुतळे बनर्ण्याची प्रथा पडली. मिान 

असल्याचा नुसता संशय जरी आला तरी ती व्यक्ती जाताच नतचा पुतळा उभारला जाऊ 

लागला. त्यामुळे त्या दशेात नशल्पकारांना चांगल ेददर्स आले. कधी कधी तर एखादी मोठॊ 

व्यक्ती गंभीर आजारी पडली तर आजकाल पेपराचे संपादक जसे आगाऊ अग्रलेख नलहन 

तयार ठेर्तात तशी पुतळयाची ऑडवर तयार ठेर्ली जायची. िा दशे पुढ े पुतळयांचा दशे 

म्िणून ओळखला जाऊ लागला. ’सुंदर दशेा पनर्त्र दशेा पुतळयांच्या दशेा’ अस ेनतथले एक 

गीत प्रनसद्ध िोते.  

पुतळे पण दकती र्ेगर्ेगळे असार्ेत. कािी छातीपयांतचे तर कािी पूणव. कािी 

उभ्या तले तर कािी बसलले.े कदानचत कोणाचा पुतळा झोपलेला बनू शकला असता पण 

त्याला लागणारी जागा त्या दशेात कमी िोती. लेखकाचा पुतळा असले तर तो मान मोडून 

नलनिताना ददसे, एखाद्या कर्ीच्या पुतळा असले तर तो अधे तोंड उघडून िात र्र करून 

कनर्ता र्ाचनाचा िार्भार् आणताना ददसे. शेंदाड नशपायाच्या पुतळयाच्या िातात बंदकू 

नािी तर तलर्ार ददसे. तर एखादा नर्चाररं्त पुतळयात जाऊन बसला तरी त्याच्या 

गालार्र दोन तीन बोटे ठेऊन गंभीरपणे बसललेा अस.े पुढार्यांचा पुतळा िात र्र करुन 

लोकांना आर्ािन करतानाचा अस.े माणूस जाताच त्याचा पुतळा उभारला जाई. लोक 

त्याला नमस्कार र्गैरे करीत. िारतुरे िोत. लोक घरोघरी परतत. मग ते पुतळे कार्ळे आनण 

कबुतरांच्या मालकीत येत. ते त्यांची व्यर्नस्थत काळजी घेत. पुतळयांमुळे पक्षयांची संख्या 

त्या दशेात खूप िोती. कार्ळॆ, कबुतरे आनण नचमण्यांना तोटा नव्िता. त्यामुळे पयावर्रणाची 

पण काळजी घेतली जात िोती. पुतळयाच्या पनिल्या र्ाढददर्शी त्याला अंघोळ घालून 

परत िारतुरे िोत. त्यानंतर तो पुतळा ’उरलो पुतळया पुरता’ म्िणून उभा अस.े थोडक्यात 

त्या दशेात नशल्पकार आनण पिी ि ेखूष िोते. 



पुतळयांचा मुख्य उपयोग नंतर मात्र त्याची बदनामी करायला िोत अस.े 

म्िणजे गोरा पुतळा असले तर तर त्याला काळे फासल ेजाई आनण काळा असले तर त्यार्र 

थोडा कचरा ककर्ा चप्पल फेकली की झाले. मग जया कोणाला तो पुतळा जर्ळचा र्ाटेल 

त्यांच्या भार्ना दखुार्त. अनस्मता दखुार्ली जाई. थोडीफार लुटालटू िोई, दोन चार मुडद े

पडत. पडलेल्या मुडद्यात कोणी मिान व्यक्ती असेल तर त्याचा पुन्सिा पुतळा िोई. थोडक्यात 

कोणाला कोणाची कुरापत काढायची असेल तर पुतळे उपयोगी पडत. ककबहुना त्यासाठीच 

नतथल्या सरकारने िी सोय उपलब्ध करून ददली िोती अस ेम्िणता येईल. 

त्या राजयात भार्ना आनण अनस्मता या बनिणी रािात िोत्या. त्यांचा सचंार 

सगळीकड े असायचा. त्या दोन्सिी अत्यंत नाजूक. चालता चालता त्यांना चटकन ठेच 

लागायची. त्या एकमेकांर्र एर्ढ्या अर्लंबून असायच्या की एक दखुार्ली की लगेच 

दसुरीच्या डोळयात पाणी येई. जण ूकािी जुळया बनिणीच. त्यात िी अनस्मता िी मोठी, 

भार्ना लिान पण तरीिी भार्ना दखुार्ली की अनस्मता रडू लागलीच समजा. दशेात पुढ े

फार कठीण पररनस्थती आली. दर ददर्शी कािी ना कािी कारणानी भार्ना आनण अनस्मता 

दखुारू् लागल्या. इतके की त्याचंी प्रकृती अगदी तोळामासा झाली. दोघी आलटून पालटून 

आय.सी.य़ू. त भरती िोऊ लागल्या. त्यांत पुतळयांची नर्टंबना ि ेमुख्य कारण ठरू लागल.े 

सरकारला त्याची दखल घ्यार्ीच लागली. सरकारने भार्ना आनण सुव्यर्स्था नीट रिार्ी 

म्िणून एक अनस्मता खाते तयार करून त्यार्र एक स्र्तंत्र मंत्री नेमला.  

नव्या खात्याच्या नव्या मंत्री मिोदयांनी पनिला ननणवय घेतला तो सर्व पुतळे 

एका रठकाणी िलर्ायचा. सर्व पुतळे िलर्ण े र्ाटत े तेर्ढे सोपे नव्िते. सर्ावत मोठा प्रश्न 

जागेचा. ती नमळर्तानाच भार्ना आनण अनस्मता अजून दखुार्तात काय असा प्रश्न 

सगळयांना पडला. शेर्टी मुख्यमंत्रयांच्या िस्तिेपाने प्रश्न सुटला एकदाचा. एर्ढे सारे पुतळे 

िलर्ण ेमोठे नजकीरीचे काम. त्यात कोणाचा िात तुटला ककर्ा िातातली तलर्ार तुटली 

ककर्ा एखाद्या पुढार्याचे आकाशाकड ेरोखलले ेबोट तुटल ेतर परत भार्ना आनण अनस्मता 

पोिोचायच्या आय.सी.यु.त. पुतळा पाकावत जागा कमी पडली तर पनिल्या आनण दसुर्या 

मजल्यांर्र कािी पुतळे मांडण्याची व्यर्स्था झाली. शाळेत िजेरी घ्यार्ी त्याप्रमाण े ’अ’ 

पासून सुरू करून बाराखडी च्या अिरांक्रमाने पुतळे मांडण्यात आले. नािीतर पनिला कोण 

यार्र िातघाईची शक्यता िोती. त्यात राष्ट्रनपता मिात्मा गांधींचा नंबर बराच मागे गेला. 

तर त्यारे्ळचे एक ( डॉन कम ) प्रनसद्ध पुढारी कै.अमरानंद अडथळे यांचा पुतळा त्यांच्या 

आद्यािरांमुळे पनिला आला. पुतळयांना माळ घालता यार्ी म्िणून स्र्यंचनलत नशडी चीन  



दशेातून मागर्ण्यात आली. जयांना िर् े ते भाड ेभरून ती र्ापरू शकत िोते. पुतळा पाकव  

झाल्यार्र पक्षयांना पण स्थलांतरीत व्िार् े लागल.े कार्ळे नन कबूतरे सर्व एकाच बागेत 

गुण्यागोवर्दाने राह लागली.            

पण एक मात्र झाल.े पुतळयाची नर्टंबना असो की पूजा नतकडील पिारेकरी 

कोणालाच िात ओले केल्या नशर्ाय सोडनेासा झाला. नर्टंबनेसारख्या बेकायदशेीर 

कामासाठी िारतुर्यांपेिा दपु्पट नचरीनमरी द्यार्ी लागू लागली. नुसते काळे फासण े िी 

खार्नचक झाल्याने लोकांनी तो नाद सोडला. पुढ ेपुतळे पाकव  फक्त एक उद्यान म्िणून रानिल.े 

पानलकेने पार्साळयातील चार मनिन े पुतळे धुतल े जातील अस े जािीर करून त्या 

पुतळयांनर्षयी आस्था व्यक्त केली. पुढ ेपुतळयांची उपयुक्तता संपल्याने पुतळे बनणेच बंद 

पडल.े जुने पुतळे अजून िी नतथेच आिते.     

  



५ 

 

नर्चारर्तंाचा ’र्ामना’र्तार 

         

र्ामन िरी जोशी नर्चाररं्त िोईलस ेर्ाटल ेनव्ित.े नािी म्िणजे लिानपणी 

आम्िी एकत्रच र्ाढलो पण त्यात असे कािी गुण ददसल ेनव्िते. आम्िी सारखेच मस्तीखोर 

िोतो. शाळा सुटली, मी कॉमसवला गेलो नन तो आट्सवला. आनण पुढ े काय झाले कॊणास 

ठाऊक. िल्ली खूप र्षाांनी र्ामन पुण्यात भेटला. पूर्ीचा र्ामन्सया खूपच र्ेगळा िोता 

आतापेिा. तो एर्ढा गंभीर झालेला मी कधी पानिला नव्िता. र्ामन भटेला नन मला खूपच 

आनंद झाला. इकडनतकडच्या गप्पा झाल्या. लिानपणच्या आठर्णी जालया झाल्या. त्याला 

म्िटल,े  

 ’र्ामन बाळपणीचा काळ सखुाचा नािी?’ 

यार्र त्याने काय म्िणार्?े  

’अनंता, अरे एक तरी लिान मूल दाखर् असे म्िणणारे. लिानपण दगेा दरे्ा 

र्गैरे मोठेपणी. एकतर कोणी लिान मुलगा स्र्त:ला लिान समजत नािी. आनण प्रत्येक 

मुलाला मॊठेच व्िायचे असत.े आनण गणपुल े गुरूजी आनण घोसाळकर बाईंच्या नशिा 

आठर्ल्या तर कसल ेलिानपण दगेा दरे्ा?’  

त्याचे ि े म्िणण े तसे खरेच िोते. ऒणर् े उभ े रिा, मैदानाला फेर्या मारा, 

उठाबशा काढा अशा दकतीतरी सजा आम्िी एकत्र भोगल्या िोत्या.  

’नािी रे, तरीपण...’ 

मला मध्येच थांबर्त तो म्िणाला, ’अरे िीच माझी नथयरी ऑफ ररलेरटनव्िटी 

२ आि.े आज पेिा आपण काल सुखी असतो. आनण काल पेिा परर्ा. सगळे कािी सापेि. 

तसे पण आज काल मुलानंा बालपण असतेच कुठे. आजकाल फक्त चाईल्डहड” 

मी प्रश्नाथवक नजरेने पाितोय याकड ेदलुवि करीत तो पुढ ेबोलतच रानिला,  

"चाईल्डहड बद्दल मी एक नथयरी मांडली आि.े म्िणजे या शब्दाच्या वु्यत्पत्ती 

बद्दल. यातला हड शब्द मराठीतून गेला आि.े काय आि े२८ सप्टेंबर१८८९ रोजी एक लॉडव 

िडेींग म्िणून गोरा सािबे रार्बिादरू कसबेंच्या घरी आला. सधं्याकाळची ४.३५ ची र्ेळ. 

रार्बिादरुांचा ४ र्षव १२५ ददर्स र्याचा मुलगा समोरच अंगठा चोखत बसला िोता. गेली 



दकत्येक र्षव तो उजर्ा अंगठा चोखत िोता अस ेमानले जात िोते पण मी सप्रमाण नसद्ध केल े

की त्यारे्ळी तो डार्ा अंगठाच चोखत िोता. मुद्दा तो नािी. तर त्याला िडेींगने नर्चारले,  

 ’what is your name, तुझा नाम काय?’  

प्रथम तो कािीच बोलला नािी. सािबेाने परत नर्चारले. त्यार्र त्याने 

आपली तपस्या भंग झाल्यासारखा चेिरा करीत त्याला जीभ दाखर्ली. रार्बिादरूाला 

टेंशन. रार्बिादरुकी जाते की काय? ओशाळर्ाण ेिसत तो म्िणाला,  

 ’small child your majesty. जरा हड आि.े’ िडेींग त्यार्र म्िणाला 

’yes, yes, child hood, child hood.’  

बघ ना आपण यंगहड ककर्ा ओल्डहड कुठे म्िणतो. नंतर तो शब्द इंग्रजीत रूढ 

झाला. तर ि ेथोड ेनर्षयांतर झाले. पण बघ ना ऑदफसात एखादा खडूस बॉस असतो. तो 

कधी एकदा ररटायर िोईल अशी र्ाट आपण पाितो. तो जातो आनण नर्ा कोणी येतो आनण 

पनिला बरा म्िणायची पाळी येते. खरं की नािी? सगळं कािी ररलेटीव्ि आि.े’ ” 

’तुला सांगतो माझी अजून एक नथयरी आि.े नथयरी ऑफ ररलेटीनव्िटी ३.’ 

र्ामन गंभीर पणे म्िणाला. 

’काय आि ेबघ एखादी चूक बािरेच्या कोणी माणसानी केली की ती मोठी 

र्ाटत े  तीच स्र्त; ककर्ा आपल्या जर्ळच्या कोणी केली की लिान र्ाटते. आपल्या 

ररलेटीव्िसची चूक आपण झाकून ठेर्तो.’ 

’म्िणजे आपला तो बाब्या ककर्ा दसुर्याच्या डोळयातील कुसळ ददसते असे 

आपण म्िणतो तोच िा प्रकार’, मी म्िणालो. 

माझ्याकडे अनतगंभीरपणे पिात र्ामन म्िणाला,  

’िोय तुम्िा सर्वसामान्सयांना या भाषेत अस ेसांगता येईल. तर िी नथयरी...’ 

मला सर्वसामान्सय म्िणाल्याकड ेदलुवि करीत मी नर्चारले,  

’पण तू  नथयरी २ आनण ३ बद्दल म्िणालास, नथयरी १ बद्दल कािीच नािी 

बोललास ते?’ 

’अरे ती आईन्सस्टाईनची, त्यानंतर ह्या माझ्या २. आमच्यासारख्यांना 

समाजाला ददशा दाखर्ार्ी लागते ना.’ 

मी र्ामनकडे परत नीट पानिल.े आमच्यासारख्या म्िणजे कोणासारख्या मला 

कळल ेनािी. तरीपण त्याला नथयरींच्या थरांतून बािरे काढार्े म्िणून मी म्िटल,े  



’काय घरच्या फं्रटर्र काय खबरबात?’ 

तसा तो म्िणाला, ’फं्रट, अगदी करेक्ट. फं्रटच. लढाईत सैननक लढतात तसेच 

ि े फं्रट. बायको, मुल ेआनण नातेर्ाईक. त्यात ते तर्िरे्ाईक असल ेकी आणखीनच कठीण. 

सगळयांच्या गरजांसाठी आपण धडपडतो. लढाई चालू. yes, front is the correct 

word.’  

एर्ढ्या र्षाांत र्ामनचे इंग्रजी सुधारल ेअसार्.े  

’तुला अजून एक गंमत सांगतो’, र्ामन गंभीर पणे गंमत सांगत िोता. मला 

त्याच्या गंमतीचीच गंमत र्ाटली. 

”खूप र्षाांपूर्ी आपल्याकड े बायका नर्र्याला परमेश्वर मानायच्या. नंतर 

कािीकाळ त्यांना तो माणूस र्ाटायला लागला. पुढ ेउत्क्रांतीच्या पुढच्या टप्प्यात त्यांना तो 

बैल ककर्ा बैलोबा र्ाटायला लागला. सगळया बायकांना आपला नर्रा अगदी १०० टके्क 

बैलोबा आि ेअशी खात्री असत.े फक्त फरक एर्ढाच, पोळयाच्या ददर्शी तरी बैलांची पूजा 

िोते.’ 

त्याच्या म्िणण्यात न पटण्यासारख ेकािीच नव्िते.  

’अजून सांगू? फार पूर्ी म्िणायचे की ठेनर्ले अनंते तैसेनच रिार्.े आज सांगू 

अगदी तुझ्यासरख्या अनंत नार्ाच्या माणसांची बायको पण ते मानत नसेल. आि ेकी नािी 

गंमत.’ 

र्ामन च्या गंभीर चेिर्यार्र गंमत शब्द शोभत नव्िता. मला माझ्या घरची 

नस्थती डोळयासमोर आली. पूर्ी ब्लॅक आनण व्िाईट टीव्िी िोता तो बदलून कलर टी.व्िी. 

साठी आनण आता तो सदु्धा बदलून वभतीर्र कॅलेंडरप्रमाण ेलटकणार्या टीव्िी साठीचा िट्ट 

आला. कपड ेकाय, फ्रीज काय आनण र्ॉशींग मशीन काय सगळयांसाठी िाच िट्ट. र्ामनचे 

म्िणण ेखरेच िोते.  

त्याची गाडी नॉमवलर्र आणार्ी म्िणून मी म्िणालो,  

’मग र्निनी काय करतात? आनण मुल?ं’ 

’तुला सांगू अनंता, मी लग्नच नािी केल.े’ 

’मग ि ेसगळे?’ 

’अरे ि े समाजशास्रीय अर्लोकन आि े रे. आमच्यासारख्यांना समाजाला 

मागवदशवन करारे्च लागते ना?’ 



र्ामन परत आमच्यासारख्यांना म्िणाला. म्िणजे कोणासारख्या मला कािी 

कळेना. तेव्िढ्यात र्ामनच म्िणाला,  

’बाकी शाळेचे ददर्स मजेचे िोते नािी?’ 

एव्िढ्या र्ेळात पनिल्यांदा त्याने गंभीरपणाचे बेअररग सोडल े पण त्याचा 

चेिरा मात्र निटनर्केट झालेल्या बॅट्समन सारखा झाला िोता. लगेच स्र्त:ला सार्रत तो 

म्िणाला,  

’गेल ेते ददन गेल.े Times have changed अनंता.’ 

एर्ढा र्ेळ आम्िी भर रस्त्यात उभे िोतो. त्याला मी म्िणालो,  

’एकदा ये मुंबईला. भरपूर गप्पा मारू. सध्या आपल्या दोघांचा एक फोटो 

काढून ठेर्तो.’ 

माझ्या मोबाईलचा कॅमेरा उलटा पकडत मी दोघांचा फोटो काढला. पानिल ं

तर त्यात र्ामन गंभीर चेिर्यानी गालार्र २ बोटे ठेऊन उभा. आता मला उलगडा झाला. 

र्ामन आनण नर्चाररं्त झाला की काय? र्ामन मोठा िोऊन नर्चाररं्त िोऊ शकतो असा 

नर्चारिी शाळेत असताना कोणाच्याच मनात आला नसार्ा.  

                                                ***** 

आमच्या लिानपणी नर्चाररं्तांचे फोटो पुस्तकात असायचे. एकजात सर्व 

गंभीर चेिर्याने गालार्र १ ककर्ा २ ककर्ा ४ बोटे ठेऊन बसलले े असायचे. चेिर्यार्र 

वचता करतो नर्श्वाची अस ेभार्. त्यांनी गालार्र १ का ४ बोटे ठेर्ार्ीत याचे काय ननकष 

असतील कोणास ठाउक. कदानचत international वचतक ४ बोटे तर local वचतकांला १ 

बोट अलाउड असार्.े कोणास ठाऊक पण त्या फोटो काढण्याच्या र्ेळी पण त्यांना गिन 

नर्चार करार्ा लागायचा ि ेमात्र खरे.  

मी पण एकदा पाचिी बोटे चेिर्ेयार्र ठेऊन फोटो काढला म्िटल े१स ेभल े

दो, दो स ेभल े५. तर सर्व म्िणाले ’मनोजकुमारचे बेअररग छान घेतलंस तू !’  

मग मी तो नादच सोडला. 

  



६ 

 

 

गणपती बाप्पा आनण मषूक सर्ांद  

 

आज बाप्पाची शेर्टची रात्र. उद्या सकाळी सारे नर्सजवनाच्या तयारीस 

लागतील. गेल ेदिा ददर्स कस ेगेल ेयाचा बाप्पा नर्चार करत िोता. गेले दिा र्षव ननयमाने 

बाप्पा दिा ददर्स कॅजयुअल लीव्ि टाकून येतो. म्िणजे यार्ेच लागते त्याला. एका छोट्या 

गल्लीतील मंडपात दरर्षी बसायचे. ननशबाने आपला मंडप बाकी बाप्पांप्रमाणे बंद नसतो, 

कमीत कमी बािरेचा उजेड तर पािायला नमळतो म्िणून बाप्पास बरे र्ाटते. दरर्षी 

येताना त्याला र्ाटायचे यार्षी तर बंद मंडपात आपल्याला डांबणार नािीत ना? अजून 

तरी तशी र्ेळ आली नािी म्िणून त्यास िायसे र्ाटे. दकत्येक मोठे मोठे बाप्पा नबचारे दिा 

ददर्स बंद मंडपात काढतात. साधा सूयवप्रकाश ददसायची मारामार. दिा ददर्सात नुसती 

दमछाक िोते त्यांची. त्यामानाने आपली नस्थती चांगली म्िणून बाप्पाला नेिमी बरे र्ाटत.े 

त्या मोठ्ा बाप्पांसमोर अलोट गदी. त्यात परत आशीर्ावदाच्या पोझ मध्य े चोर्ीस तास 

उभ ेरािायचे. मूषक सांगतो बाप्पाला कधी इकडील कथा, त्यात पृथ्र्ीर्र लग्नाचा सोिळा 

असतो तेव्िा नर्रा नर्रीला असेच पाच सिा तास िात पुढ ेकरून उभ ेरािार्े लागते म्िण.ॆ 

ते असेच थकून जातात. तसे सगळे बाप्पा दिा ददर्सात दमून जातात. त्यातील कािी पाच 

नािीतर सात ददर्सात परत जातील ते लर्कर सुटतात. पण परत जायचे तर त्या 

मानर्ाच्या िाती. त्यात बाप्पाला कोण थोडीच नर्चारणार आि?े तरीपण ते थकण ेभागणे 

पण परर्डते, पण बाप्पाला त्या आशीर्ावदाच्या पोझ मध्य े सर्ाांना आशीर्ावद द्यार्ाच 

लागतो, कशाला म्िणून आपण आशीर्ावद दऊे नय ेयाचा चॉईस नािी बाप्पाला. त्याचे पण 

र्ेगळे टेन्सशन. 

 

मूषकाची बाप्पाला आठर्ण झाली. तो मुटकुळे करून फुरंगटून बसललेा िोता. 

बाप्पाला िस ूआले. संध्याकाळीच मूषकाचे त्याच्याशी भांडण आले. तो त्याला स्र्स्थ उभा 

राह दईेना तर बाप्पा रागारू्न त्याला म्िणाला, ’नीट उभा रिा मूषका, िल ूनकोस इतका. 

स्र्त:ला काय कॉम्प्युटरचा माऊस समजतोस की काय?’ मूषकाला राग आला. आपली त्या 

ननजीर् माऊसाशी तुलना व्िार्ी याचे त्याला र्ाईट र्ाटल.े बाप्पाने त्या माऊसची तुलना 



आपल्या सारख्या फ्युएल एदफनशयंट र्ािनाशी करार्ी? माऊस, फ्युएल, कॉम्प्युटर, पेट्रोल 

र्गैरे मूषकानेच बाप्पाला ददलेल े ज्ञान िोते. र्षावतील तीनशे पंचार्न्न ददर्स मूषक 

पृथ्र्ीतलार्र जाऊन येऊन असतो. पृथ्र्ीतलार्र या र्षी काय काय पािारे् नन ऎकार् े

लागेल याचा अंदाज तो बाप्पाला दते असतो. बाप्पार्र त्याची माया खूप. तो नचडून 

बसललेा पाहन बाप्पा नेिमीची युक्ती करतो. आपल्या िाताने त्याला गुदगुल्या करतो. मूषक 

कसाबसा राग रटकर्तो थोडारे्ळ, पण मग िसायला लागतोच.  

’ि े काय बाप्पा, धडपण े रागर्ूिी दते नािीस तू.’ लटक्या रागाने मूषक 

म्िणतो. मूषकाचा राग िा असाच. बाप्पाने कािीतरी सांगून ककर्ा गुदगुल्या करून त्याला 

िसर्ल ेकी त्याचे रागार्णे संपते.  

’झाली िौस पुरी बाप्पा?’  

’माझी? म्िणजे तसे बरे र्ाटत.े लोक कस े र्ेड ॆ िोतात माझ्या मागे ते 

बघायला. पण त्या मोठ मोठ्ा बाप्पांइतके आम्िी कािी लोकनप्रय नािी. कधी कधी तर 

आम्िाला आमच्या बाप्पापणाचीच शंका यायला लागते. आमच्यात काय कमी आि े की 

इकडचे लोकिी उठून नतकड ेरांगा लार्तात?’ 

मूषक कािी बोलत नािी. त्यालािी याचे उत्तर कुठे मानित आि?े सर्वज्ञानी 

बाप्पालािी कोड्ात टाकणार्या दोन िाताच्या नन दोन पायाच्या मानर्ाबद्दल मात्र त्याला 

कुतुिल र्ाटायचे ते त्यामुळे. दिा ददर्स बाप्पाबरोबर घालर्ायला नमळाल्याने त्यालािी बरे 

र्ाटत.े छोट्या मंडपात रानिल्याने त्यालािी तसे बरे र्ाटते. त्याचे इतर मूषक बंध ू नबचारे 

मोठ्ा मोठ्ा मंडपात दिा ददर्सात दमून जातात. मोठ्ा बाप्पांसमोरील मूषक 

नर्सजवनानंतर िमखास आजारी पडतात. नर्षय बदलार्ा म्िणून मूषक म्िणतो,  

’काय यार्ेळी मजा आली की नािी बाप्पा?’  

’िो ना. ती नर्ीन गाणी बरी िोती. पोरे छान नाचत िोती. अगदी टी.व्िी. 

र्रच्या कायवक्रमात नाचतात तशी.’  

’बाप्पा, जी.के. र्ाढलंय तुझ.े’  

’िट रे मूषका. समोरच्या त्या घरात ददसतो ना टी.व्िी. रोज ती छोटी पोरं 

नाचत असतात. आर्ाज येत नािी पण नाचतात कशी जोरात. आनण काय सुंदर भरजरी 

कपड ेघालतात. तशीच मुल ेइथ ेपण नाचतात कायवक्रमात.’  

’अस ूद.े तू खूश झालास ना तर बस मग.’  



’उद्या बाप्पा आपल्याला घरी जायचे.’ 

’िोय मूषका. आपण तसे लकी बरे.’ 

’लकी? िा शब्द कुठे नशकलास तू?’ 

’तूच तर माझा गाईड आिसे की. लकी का? तर ते मोठमोठे बाप्पा आिते ते 

समुद्रमागावने घरी पोिोचण्या आधीच दकनार्यार्र परत लागतात. त्यापेिा आपण बरे की 

नािी?’ 

’पण त्यांचा इथला डामडौल तर पिा दकती मोठा. तो कुठलासा बाप्पा आि े

तो सोन्सयाच्या वसिासनार्र बसर्तात म्िण.े त्याच्या अंगार्र दकती दानगनेच दानगने. लोक 

तेच बघायला येतात नतथ.े’  

’नको रे मूषका मला असा न्सयूनगंड दऊेस. आपण गरीबांचे बाप्पा बाबा.’ 

’पण एक सांगू बाप्पा, त्या श्रीमंत नन आपल्या साध्या बाप्पात एक गोष्ट 

सारखीच आि.े’ 

’नको सांगूस, सोपंय ते. भार् नन भक्ती दोन्सिीकड ेसारखीच.’  

मूषक िसतो पण त्याला बाप्पाचे मन मोडर्त नािी. 

’काय रे िसतोस?’ 

’कािी नािी बाप्पा, असचे.’ 

बाप्पाचे कान मोठे पण मंडपातील बोलण ेऎकत नािी तो. लोक काय काय 

मागतात नन िा इथ ेभनक्तभार् मागतोय. बोलूनचालून भोळया शंकराचा पुत्र िा. मूषकाने 

पृथ्र्ीर्रील दकतीतरी ऎकल ेनन पानिले आि ेते बाप्पाला सांगायचा धीर त्याला िोत नािी. 

ते ददसू नय ेम्िणून ि ेबाप्पाचे डोळे असेच छोटे अस ूदते. परत नर्षय बदलार्ा म्िणून तो 

म्िणाला,  

’चल बाप्पा, जरा झोपूयात. दमला असाल. उद्या परत नमरर्णूकीने जायचेय.’ 

बाप्पािी थकलेला. त्याचा डोळा लागला. मूषकिी ते पाहन झोपी गेला.  

अधवर्ट झोपेत बाप्पाला कसला तरी आर्ाज आला. समोर त्याच्या एक भक्त 

उभा िोता. अगदी पाया पडला. दडंर्तच घातला. िात जोडून नमस्कार करीत िोता. तो 

काय मागतोय ते कािी बाप्पास कळेना. पण तो, ’बाप्पा कािीिी माग तुला दईेन पण माझे 

काम िोऊ द’े एर्ढे बोललेला मात्र बाप्पाला कळल.े  

’मला अजून कािी नको. फक्त तुझा भक्ती भार् द.े’  



’भार्? बोला ना बाप्पा तुमचा भार्. काय दऊे? मोठा नबनझनेसमन मी. कािी 

िी दईेन. सोन्सयाचा उंदीर दऊे? पुढच्या र्षी नर्स फेडीन. तेर्ढे एक कामाचे बघा.’  

’अरे, तुझा गैरसमज िोतोय. मला ि े अस े कािी नकोय. द े फक्त भक्ती. 

खरीखुरी.’  

’ि ेकाय बाप्पा. ि ेभक्ती भार् काय मागताय? जरा ररझनेबल कािी मागा की. 

खरे तर मी त्या मोठ्ा बाप्पाकडचे जाणार िोतो पण या नबनझनेस मध्य ेर्ेळच नािी झाला 

पिा. आता उद्या नर्सजवन. त्या लाईनीत नंबर येण ेकठीण. म्िणून तुझ्या पायी आलो बघ.  

िर् ेतर निर्याचा मुकुट दतेो. निर्याच्या मुकुटाने तुझेिी नार् िोईल बघ. नर्साला पार्तोस 

म्िणून फेमस झालास ना की मग असा उघड्ा मंडपात रािणार नािीस. मोठ्ा 

बाप्पांसारखी गदी जमर्शील. बघ, अशी संधी परत परत येत नािी. नर्चार कर बाप्पा. 

निर्यांचा मुकुट फायनल बरंका.’ 

बाप्पालाच घाम फुटला. झोपेतून खडबडून बाप्पा जागा झाला. आपण 

ऎकलेल ेखरे की खोटे त्याला कळेना. मूषकाला नर्चारार् ेतर तो घोरत पडलेला.  

बाप्पाला मूषकाबद्दल प्रमे दाटून आल.े आजपयांत कािी न मागता तो आपले 

र्ािकाचे काम करतोय. मगाशी तो का िसला ते बाप्पाला आता समजले. प्रेमाने त्याने 

त्याच्या पाठीर्र थोपटल ेआनण मूषक अजूनच गाढ झोपी गेला. 

  



७ 

 

द:ुखिताव सखुकताव  

 

‘या र्षीतरी मूषका आपण दफरायला जायचेच बरं.‘ गणराय त्यांच्या र्ािक 

उंदरास म्िणाल.े 

‘कशाला गणराया. इथ ेसर्व मस्त आि.े िा मंडप आि,े इतकी सुंदर सजार्ट 

आि.े कंटाळा येऊ नय े म्िणून गाणी आिते. खायला भरपरू मोदक आिते. रस्त्यांर्र काय 

पिायचे आता?‘ 

‘ि ेपिा तू नेशील की नािी सांग का तुला नुसता आळस आला आि?े‘ 

‘गणराया मी नेईन पण मध्येच सांगू नका परत चल म्िणून.‘ 

‘नािी, नािी म्िणणार.चल बाबा.‘   

मूषकाच्या पाठीर्रून गणराय ननघाले.  

‘चल रे जरा शांतपण ेफेरफटका मारुन येऊ.‘ 

‘नीट बसा बाप्पा. रस्ते जरा खराब आिते. सीट बेल्ट बांधा नािीतर. आनण 

काळजी करू नका नर्सजवनापयांत रस्ते ठीकठाक िोतील सारे. पार्साळयात खराब झालेल े

रस्ते दरुूस्त व्िार्ेत म्िणून तर दरूदषृ्टी दाखर्ून बळर्ंतरार्ांनी तुम्िाला दरर्षी बोलर्ायचे 

ठरर्ल ेमानिती आि ेना बाप्पा तुम्िाला?‘ 

‘बरं बाबा चल आता. अरे िा एर्ढा अंधार कसला?‘ 

‘बाप्पा तो मंडप आि े बरं, तुम्िाला उघड्ार्र टाकू नय े म्िणून िी सोय. 

आनण उघड्ार्रच्या बाप्पांपुढ ेएर्ढी गदी जमते का? तुम्िी म्िणजे मुंबईचे बाप्पा नं. र्न‘ 

‘मूषका, काय इथे आमच्या आमच्यातच स्पधाव सरुू झालीय काय?‘ 

‘अथावत. तुम्िी इथल े मिाराजे, तो नतकडचा बाप्पा म्िणजे सम्राट आनण 

पनलकड ेनतकड ेराजा. अजून कुठे इकड नतकडचा बादशिा.‘ 

‘र्ा ! ि ेफारच छान. आम्िी मिाराजच आिोत इथल.े‘  

बािरे ’र्क्रतंुड मिाकाय सूयवकोटी समप्रभ’ कानार्र पडते. मूषक िा िा करीत 

िसत सुटतो. 

‘काय रे मूषका िसतोस काय?‘ 

‘काय तुझी िी नारे् रे गणराया. र्क्रतंुड काय मिाकाय आनण लंबोदर काय‘ 



‘त्यात एर्ढे िसायसारख ेकाय आि ेरे बाबा?‘ 

‘बाप्पा शुद्ध मराठीत याचा अनुर्ाद केला तर रागार्ाल तुम्िी, र्ाकडतोंड्ा 

आनण ढेरपोट्या म्िटल ंतर आर्डले तुम्िाला? आनण तुमच्या भक्तांच्या भार्ना दखुार्तील 

त्या र्ेगळयाच. बाकी ससं्कृतात आनण आजकाल पृथ्र्ीर्रच्या इंग्रजीत कािीिी बोलल ेतर ते 

नर्द्वत्तापूणव र्ाटते बरं गणराया. 

‘बरे ते जाऊ द.े पुढ ेचल आता.‘  

‘अरे िा गोंगाट कसला?‘ 

‘काय ि े बाप्पा इतक्यात नर्सरलात? िी इकडची भक्तीगीते आिते. पिा 

दकती भक्तीभार्ाने म्िणतायत, मुन्नी बदनाम हुई आनण नचकनी चमेली. पानिलंत बाप्पा 

तुमच्या मुळे बदनाम मनु्नी पण भक्तीरसात न्सिाऊन बदनाम झाली म्िणून दकती आनंदात 

आि.े आनण बाप्पा याला तुम्िी गोंधळ म्िणता? अिो तुमच्या पुढच्या मंडपातील सांस्कृनतक 

कायवक्रमांत ५-६ र्षाांच्या मुली अगदी िार्भार्ांसि ि े म्िणतात आनण त्यांचे आईबाप 

कृताथव िोऊन पाितात तुम्िी पानिल ेनािीत? बाप्पा लि कुठे िो तुमचे? नुसते मोदकांकड े

का?‘ 

मूषका तुझी जीभ फारच र्ळर्ळ करायला लागलीय. 

‘बाप्पा कािीिी बोलायला िी काय नर्धानसभा की लोकसभा र्ाटली 

तुम्िाला? तुम्िी ि े नर्धान मागे घ्या नािीतर मी संपार्र जाईन. मग बघा परर्डतंय का 

तुम्िाला पेट्रोल आनण नडझेल गाडीतून जायला यायला?‘ 

‘बरं सॉरी, सॉरी, मूषका रागारू् नकोस. पण मोदकांर्रून टोचलंस ना म्िणून 

जरा. चल बाबा चल लर्कर.‘ 

‘अरे फारच गदी ददसते इथ?े या लांबलचक लाईनी कसल्या?‘ 

‘तुमच्याच दशवनाच्या बाप्पा. िी पनिली आि े ती साधी, इथ े १२-१३ तास 

थांबल्यार्र तुम्िी दशवन दतेा, ती दसुरी आि ेती पैस ेभरून येणार्यांची. नतथे ३-४ तासांत 

तुम्िी भेटता आनण ती नतसरी आि ेती नर्स फेडणार्यांची.‘ 

‘नर्स?‘ 

‘काय ि े बाप्पा? तुम्िी स्र्त:ला कोण समजता? मुंबईत तुम्िी फेमस काय 

तुमच्या ह्या उंचीमुळे आिात काय? नर्साला पार्ता म्िणून लोकं एर्ढ्या लांबलांबून येतात 

नािीतर..‘ 



‘नािीतर काय मूषका?‘ 

‘जाऊ द ेबाप्पा. पानिलेत का ते मगनशेठ? मागच्या र्षी आल ेिोते, त्यांची 

सारी बेकायदशेीर काम ेकायदशेीर करून घ्यार्ी म्िणून नर्स बोलल ेिोते ते.‘ 

‘मग झाली सारी काम ेतशी?‘ 

‘काय ि ेबाप्पा? तुम्िीच तर केलीत ना ती?‘ 

‘आम्िी?‘ 

‘मग बघा तरी त्यांच्या िातातला सोन्सयाचा मुकूट. तुमच्यासाठीच आणलाय 

खास. मजा आि ेबाप्पा तुमची आनण त्यांच्या मागे पिा. त्या शानलनीताई घाटपांड.े मुलगी 

िोऊ नय ेम्िणून नर्स बोलल्या मागच्या र्षी.‘ 

‘मग ि ेकाम पण झाले?‘ 

‘बाप्पा अिो डॉक्टरांच्या मदतीने आनण तुमच्या आशीर्ावदाने झाले की. आनण 

ती मुल ं ददसतािते ना ती फायनल इयरची आिते. त्यांनी नर्स बोलला िोता पास 

व्िायसाठी. त्यांनी कॉपी केली आनण तुमच्या आशीर्ावदाने ते पास िी झाल ेन पकडले जाता.‘ 

‘म्िणजे ि ेपण आम्िीच केल?े‘ 

‘मग तुम्िी स्र्त:ला समजता काय बाप्पा? तुम्िीच द:ुखिताव आिात ना.‘ 

‘जाऊ द.े चल जरा लांब दफरून येऊ मूषका.‘ 

मूषक एका इमारतीसमोर थांबतो. 

‘र्ा काय सुंदर आि ेरे िी. दकती मोठे मैदान!‘ 

बाप्पा िी शाळा आि.े तुम्िी नर्द्येचे दरै्त म्िणून प्रथम येथ ेआलो. 

‘छान, पानिलंस दकती छान इथल ेसरकार आि.े मुलांची दकती काळजी.‘ 

कािी न बोलता मूषक पुढ ेदसुर्या पनडक इमारती पुढ ेथांबतो. 

‘अरे ि ेकाय दाखर्तोयस?‘ 

‘गणराया ह्या मिापानलका शाळा आिते. या सरकार चालर्ते गरीब 

मुलांसाठी.‘ 

आता कािी न बोलण्याची पाळी बाप्पाची असत.े 

‘चल बाबा अजून पुढ.े‘  

‘अरे ते काय चालल ेआि ेनतथे? तो कोण आि ेरे मूषका?‘ 

‘बाप्पा तो टॅ्रदफक पोनलस.‘ 



‘अरे त्या माणसाने तो निरबा कागद सरकर्ला बघ त्याच्या िातात.‘ 

‘काय बाप्पा आज पनिल्यांदाच येताय काय या पृथ्र्ीतलार्र. त्याने नसग्नल 

तोडला असणार म्िणून तो त्यांची कािीतरी दरे्ाणघेर्ाण सुरू आि ेइतकंच.‘ 

‘अस ंकाय? बरं चल पुढ.े‘ 

‘अरे ि ेकाय करतािते सगळे नमळून?‘ 

‘पिाटेची र्ेळ झाली आि े गणराया. ती माणस े ददसतािते ती पिा दकती 

मेिनत करतािते. त्यातील कािी त्या दधुाच्या नपशव्यांतून दधू काढतायत आनण कािी त्यात 

परत पाणी भरतािते. िा इथला कुटीरोद्योग आि ेबरंका गणराया.‘ 

‘मूषका, अरे िी तर भेसळ झाली.‘ 

‘बाप्पा मग काय झाल?े ि ेदधू नपऊन तर इथली मुल ेमोठी िोतायतच ना? 

आनण तुम्िाला भेसळीची सर्य नािी ? तुमच्या समोरच्या एर्ढ्या गदीत शुद्ध भक्तीर्ाल े

दकती आिते? आिते ते िौश ेनर्शे आनण गर्सेच की.‘   

‘पण यांना पापाची भीती नािी र्ाटत?‘ 

‘नािी, नािीतरी तुम्िी कशासाठी आिात? दर र्षी येताच ना इथे. एका 

नर्सात सर्व पाप ेधुर्ून काढायची मग पुढच्या र्षीसाठी नर्ीन अकाउंट. तुम्िी आिातच 

सुखकताव. सर्व पाप ेनगळूनच तर तुम्िी एर्ढे ढेरपोटे सॉरी लंबोदर झाला आिात ना?‘ 

‘मूषका मला र्ाटत ेपरत आपल्या मंडपात जाऊन बसू.‘  

‘पिा मी म्िटलेच िोते तुम्िी लगेच परत दफराल म्िणून. चला जशी तुमची 

इच्छा गणराया.‘  

‘आनण तू मला चुकीचे सांनगतलेस या मंडपाबद्दल.‘ 

‘काय?‘ 

‘अरे िा बंद मंडप आम्िाला ि े सारे ददसू नये म्िणून आि े आनण ि े ककव श 

आर्ाज आम्िाला ते ऎकू येऊ नय ेम्िणून आिते बरे.‘  

‘सॉरी बाप्पा पण मला र्ाटल ंतुम्िाला िा धक्का सिन िोईल र्ा नािी म्िणून 

सांनगतले नव्िते. चला परत जाऊ.‘ 

  



८ 

 

गणपत श्रीपती सरं्ाद : एक श्रनुतका 

 

पुरातन काळातील गोष्ट आि े . त्याकाळी रेनडओ नार्ाचा नुसताच बोलणारा 

टीव्िी िोता. त्यार्र नचत्र ददसत नसे. नुसताच आर्ाज येई. सरकारी आकाशर्ाणी नार्ाचे 

त्यात चॅनेल असे. त्याला कें द्र म्िटल ेजाई. मायबाप सरकार त्या आकाशर्ाणीर्रून आपली 

र्ाणी लोकांना ऎकर्ायचा प्रयत्न करीत अस.े बाकी र्ेळात करमणूक करण्याचा प्रयत्न िोई. 

त्या कररता त्याकाळी श्रुनतका नामक कलाप्रकार सादर िोई. त्यात बहुतेकदा दोन पात्रेच 

बोलून मनोरंजन करीत असत. बहुधा त्यातूनिी सरकारी कामाच्या जानिरातीच सादर िोत. 

त्यातिी एखादा स्माटव लेखक बोलता बोलता सरकारी खाक्यार्र आपल्या मतांची वपक 

टाकून जाई. रेनडऒर्र िी सरकारी बाबूच बसत. त्यांच्या नजरेतून ि े कधी कधी सुटण े

अशक्य नव्िते. ’सब चलता ि’ै िा आपला तेव्िा पासूनचा बाणा आि.े आज आपण र्ाचू ती 

तशीच एक पण या काळातील श्रुनतका. नतला आज टीआरपी नसल्याने ती रेनडऒर्र प्रत्यि 

सादर िोण्याची शक्यता नािी.  

***** 

गणपत : कायरे नशरपत, लई उशीर केलास यायला?  

श्रीपती : आरे गणप्या, रस्त्यात खड्ड ॆदकती ते ठारं् न्सिाई का तुला?  

गणपत : तर, तर, म्या उडत आलाय न्सिर् ं पंख लाऊन. म्या पण त्याच 

रस्त्यातून आलतो. जरा लर्कर ननघार्ं घरसून. मंजे टायमार्र आला असता माझ्या सारका. 

श्रीपती : ते खरं तुझ ंपण माझी ररक्शा... 

ग : तू कदी ररक्शा घेतली? माला बोल्ला न्सिाईतो? 

श्री : माजी न्सिाई बाबा, मी जया ररक्शेत बासून येत व्ितो ती.  

ग : असं सनर्स्तर बोल की गड्ा.  

श्री : त्या ररक्शेचं चाक खड्ड्ड्ात रुतलं.  

ग : इनतिास पुन्सयांदा घडतो म्िनतात ते खरंच की रे भाऊ. 

श्री : इनतिास ? त्याचा काय संबंद? तू काय सकाळी सकाळी?  

ग : आरं, तसं न्सिर्.ं म्िाभारतात पण अजुवनाचे चाक आडकलं व्ितं. 



श्री : अजुवनाचं न्सिर् ं

ग : मंग कू्रश्नाचे असेल. 

श्री : न्सिाई कणावच्या रथाचं चाल आडकल ंव्ितं. 

ग : तेच ते, कू्रश्न काय नन कणव काय दोनीबी एकच. तर त्यापरमाण े तुझंबी 

चाक आडकल ंअसा दाकला म्या दते िोता.  

श्री : तू काय बाबा गे्रट िाये. पन खरंच झालं आसं की म्या येत िोता त्या 

ररक्शेचं चाक खड्ड्ड्ात आडकल,ं नन ते भायेरच यीना झालं. मग माला ते उतरून भायेर 

ओडार् ं लागल.ं 

ग : माजयाकड ेउशीरा येन्सयाची एकिजारेक कारनं िायत, ि ेनर्ीन एक िजार 

दोनर्ं कारन बरंका. द्यानात रठर्तो नम बी.  

श्री : बरं बाबा. तुजा इस्र्ास नसेल तर जाऊ द.े म्या अपला स्र्ारी बोलून 

मोकळा िोतो. उशीर जाल्याबद्दल स्र्ारी, मग तर तुजं समाधान व्िईल का न्सिाय? 

ग : कारं नशरपत, खरं सांग, एर्डे खड्ड ेिायेत रस्त्यात ? 

श्री : मंग. आरं रस्त्यात खड्ड ेकी खड्ड्ड्ात रस्ते ह्येच समजेना झालंय.  

ग : माला काय र्ाटं्ट नशरप्या, आपण पन यार्र कायतरी उपाय शोदला 

पाह्यजे. 

श्री : आरं आपन काय करनार ? तु काय स्र्ताला न्सयेता नबता समजतो काय? 

ग : ि े पा नशरपत, आपन ते लीडर लोक करतात त्येच करूया. पनिल े

खड्ड्ड्ांची नीट पािणी करूया. म्िजें उपाय सुचंल. माजी मार्शी म्िनायची, समश्या 

सुटायची आसल तर ती नीट समजून घ्यायला पायजे. गेली नबचारी आदल्या र्षावला. 

श्री : मग तु काय दरेक खड्डा पािाणार की काय ?   

ग : व्िय रे गड्ा. आपन बी िर्ाई पािणी करू खड्ड्ड्ांची त्या नेत्यांर्ानी. तु 

येतो का न्सिाई येर्ड ंबोल. 

श्री : कुटे? िर्ाई पािणी ? तुझ्या इमानात? तु काय मोठा न्सयेता लागून गेला 

न्सिर्.ं  

ग : िाय मी मोठाच. माजया कड ॆ प्रार्ेट िनेलकॉप्टर िाये. चल खड्ड्ड्ांची 

पािाणी करू.  



श्री : चल बाबा, तु म्िणतो तर न येऊन सांगतो कुणाला? पण ते तुजं 

िनेलकॉप्टर पडल ंनबडल ंतर?  

ग : आरे शूर र्ीरा, ररक्शात बसायला घाबरत न्सिाईस आनी इमानात बसतात 

घाबरतो? चल नबगी नबगी जाऊ.  

श्री : चल, माला बी एकादा न्सयेता बनल्यार्ानी र्ाटून राह्यलंय. 

 मागे िनेलकॉप्टर उडाल्याचा जोरात आर्ाज. िळूिळू तो कमी िोतो कारण 

गणपत आनण श्रीपत बोलायला लागतात.  

श्री : काय र्ारं सुटलंय. िा पंखा बंद कर. उगा र्ीज र्ाया घालर् ूनये. 

ग : येडा की खुळा. िा काय र्ीजेर्र चालतो की काय ? त्यासाठी केर्डी 

मोठी र्ायर लागंल नजनमनीर्रनं,  

श्री : बरं कमीत कमी िा पाचर्रचा पंखा दोनर्र कर लई थंडी र्ाजतीय इथ.ं 

ग : तु काय र्ारा खायला आला काय ? कामाला लाग. आपल्याला खड्ड े

पाह्यचे आिते. 

श्री : आनी जमलं तर फोटू काडायचे िायेत. 

ग : पा खाली पिा तर खरी. कस ंछोटं छोटं ददसतंय सगळं. 

श्री : गणप्या, ते पािा. त्या गाड्ा पिा कशा र्रखाली उड्ा मारत 

चालतायत. 

ग : तुला खरं सांगू नशरपत, ते पाहन मला कसली तरी आटर्ण येतीय. 

श्री : आटर्ण? ती रे कसली? 

ग : मुंबईत येक एसेलर्डव िाये. नततं असली रोलरकोस्टर का काय म्ितंात 

तशी मशीन िायेत. लोक पयस ेदऊेन जातात नन बसून येतात नतते. इथ ेसरकारने फुकटात 

सोय करून ददली समद्यानंा तर लोक बोंबा मारत्यात.  

श्री : कल्यानकारी सकावर म्िनत्यात ते ह्येच कारं गणप्या ? 

ग : आक्शी खरं बाबा. पिा नशरप्या पिा तो स्कूटर्ावला कसा पडला 

डोक्यार्र.  

श्री : नुस्ता पडला नाय बाबा, परत उटला बी पुन्सयांदा नन परत चालर् ू

लागला त्याची दचुाकी. माला र्ाटं्ट त्याला सर्य जाली असणार पडायची.  

ग : माला तर िी सरकस र्ाटू लागलीय बाबा. 



श्री : खरंच सरकसच िाय िी. ( जोरात ओरडतो ) आरं गणप्या, तो पािा 

रस्ता. 

ग : ककचाळतो कसाला? रस्ता पाह्यला नाय का कदी ? 

श्री : असा सर्व एकदम नाय पाह्यला लई ददसात. थांब म्या फोटू काडतो. 

ग : आपण खड्ड ॆपाह्याला आलो का रस्ते? 

श्री. गणप्या, तुला कळत न्सिाई. आजकाल पेप्रात कसल ेफोटो येतात? 

ग : बघ िां, आज पुरर्णीच्या पैल्या पानार्र सोनमचा िाये नन पेज थ्रीर्र 

मनल्लकाचा. 

श्री : िात लेका. मेन पेपर बघता की नाय ? त्यात सगळीकड ेखड्ड्ड्ांचे फोटू 

िायत. 

ग : मंग? 

श्री : मंग आपण िा अखंड नबन खड्ड्ड्ांच्या रस्त्याचा फोटू दऊे ’दनैनक 

शांतता’ मद.े लोकं नर्सरली असणार कसा ददसतो अखंड रस्ता ते.  

ग : नशरपत तु बी येक सॅंपल िायेस.  

श्री : आरं, इथून नतथून सारे खड्ड े सारकेच, या रस्त्यार्र काय नन त्या 

रस्त्यार्र काय ? त्यात फोटू काढण्यासारखं काय अस्तं का? आपला िा फोटू यील बघ 

पेपरात छापून. 

ग : बरं, बरं. ते पािा नतकड,े लोकं काय करतात आिते? त्यांच्या िातात छत्री 

िाये. ड्रायव्िर इमान थोड ेखाली घ्या. 

श्री : ड्रायव्िर काय ? पायलट म्ितं्यात त्याला. 

ग : ठीके, पायलट जरा खाली घ्या, बघू तर काय करतात आिते्ते? 

श्री : आरे, ते त्या पार्सात खड्ड ेबुजर्ून राह्यलेत पािा. पािा दकती मेिनत. 

कदी पाह्यलंय लोकांना एर्ढं काम करताना? 

ग : पण पार्सात पुन्सयांदा रस्ता र्ाहन लयेला तर? 

श्री : येडा तु रं गणप्या. र्ानिला तर परत बनर्ा. ह्यालाच तर  म्िनेत 

म्ितं्यात. आिी कमवयोग ! आनण तुम्िी लोक सकावर काय करत न्सिाई म्िणून टीका रटपण्णी 

करतात. दकती र्ाईट र्ाटत असेल काम करणार्यांना ? 

ग :  आनी नशरपत ते रंगीत पटॆ्ट ददसत्यात ते कसल ेरं? 



श्री : ते पेव्िर ब्लॉक नी खड्ड ॆबुजर्ले त्यांची निी ददसून राह्यलीय. 

ग : फेर्र ब्लॉक ? ह्यो काय कसला फेर्र रे बाबा ? 

श्री : फेर्र न्सिाई, पेव्िर म्िन्सयात त्याला. पेव्िमेंटार्र लार्तात ते म्िणून. 

ग : पेव्िमेन? त्ये काय अस्तं? 

श्री : पेव्िमेंट म्िजें फूटपाथ, कािी कािी रस्त्याच्याकडलेा अस्तात, त्यार्र 

फेरीर्ाल ेबस्तात, नायतर झोपड्ा बांधतात त्यांना फुटपाथ म्ितं्यात. 

ग : आरे पन िा तर पेर्मेन म्िाई, रस्ता िाये. 

श्री : मंग काय िोतंय त्याला? पण गणप्या आज पाहन घे, उद्या ददसनार 

न्सिाई परत. 

ग : कारं अस ंबोलतोय? उद्या आस ूकी आपन. 

श्री : आपन आसू पण ि ेपेव्िर नसतील की. 

ग : का रं? 

श्री : का काय इचारतोस? पार्सात र्ािनार न्सिाईत का ते? मग उद्या परत 

नव्याने भरनार. 

ग : म्िजें नर्ी म्िनेत? नर्ा खचव ? 

श्री : मंग त्याला काय? अरं पानलका िाय ती. ती म्िनेत करनारच. दकती 

कामस ूिाय पाह्यल ंना ? येकच काम परत परत करील. तुझ्या कू्रश्नाने सानंगतले तसे फळाची 

अपेिा न्सिाई बरं, खड्ड ॆभरलले ेरािो न रािो पानलका काम करनार म्िजें करनार.  

ग : कू्रश्नाचे नार् काडलंस म्िणून मला एक इचार आला बघ नशरपत. 

श्री : नगं रे इतका इचार करूस, सर्य न्सिाई तुला, थकशील. 

ग : ते सोड. म्िाभारतात पन रस्त्यात खड्ड े व्ितेच. नायतर ते कणावचं चाक 

कस ंआडकल ंअस्तं? बोल बोल आता. 

श्री : खड्ड्ड्ात न्सिाई, नचखलात रूतल ेव्िते. 

ग : नचकल का झाला? रस्ता न्सिर्ता म्िणून ना? रस्ता असता तर नचकल 

जाला अस्ता का? मग चाक िी आडकल ंनस्तं नन करणाचा जीर् िी लयेला नस्ता. 

श्री : म्िजें खड्ड्ड्ांमुल ेजीर् गेललेा कणव पनिला असनार. 

ग : अगदी बरोबर बोल्लास पािा. थोडक्यात या खड्ड्ड्ांना पन इनतिास 

िाये. 



श्री : असनारच आपली प्रत्येक गोष्ट त्या प्राचीन गं्रथात िाये म्ितं्यात ते कस ं

खोटं असले. बरं  र्ाजले दकती ? 

ग : बराच उशीर झाला की रं. मीटर र्ाढेल. पायलट. इमान थांबर् बाजूला. 

उतरतो आम्िी इथंच. दकती झाले? 

श्री : दकती िोनार ? समज तू िाटेलात गेला नन नतथे काय मागर्ली, बोलाची 

कढी आनन बोलाचा भात. तर दकती नबल यील? तेर्ढेच बील इथेबी. चल दऊेन टाक. आनी 

उतर.  

िनेलकॉप्टर उतरल्याचा आर्ाज. 

श्री : तर मुलांनो आज आपण काय नशकलो? खड्ड ॆमिाभारत काळात िी िोते. 

ते आपल्या संस्कृतीचा भाग आिते. आनण दोन, छोट्या छोट्या गोष्टीत आनंद मानायला 

नशका. खड्ड्ड्ांतून जाताना तुम्िाला नबना नतकीट रोलरकोस्टर राईड नमळते. त्याचा आनंद 

घ्या.  

ग : बरंका मंडळी, िा नशरपत शाळामास्तर िोता. आता ररटायर झाला पण 

नजत्याची खोड काय जाते? तर मंडळी, आता पुन्सिा भेटू पुढच्या आठर्ड्ात. तो पयांत 

रामराम. 

श्री : रामराम मंडळी.  

***** 

या श्रुनतकेने काय फरक पडलॆ अस ेतुम्िाला र्ाटत?े  

ि ेसारे नलनिणार्या लेखकार्र आकाशर्ाणीर्र अघोनषत बंदी येईल. घोनषत 

बंदी घालायला िी काय मोगलाई नािी, लोकशािी आि.े नमडीयाची ताकद, ताकद 

म्िणतात ती िीच ! आनण ते खड्ड?े ते मात्र नतथेच आनण तसेच राितील. पुढ ेमागे त्यातील 

कािींना िरेरटेज स्टॅटस िी नमळू शकेल ! 

  



९ 

 

नर्यगु फर्ननचर : नव्या यगुाची नर्ी सरुूर्ात ( एक बातमी कम जानिरात ) 

 

पेड न्सयूजचा जमाना आि े म्िण.े जानिरातीचे युग आि े पण आता लोक 

जानिरातींना भुलत नािीत. पेपरात मारे अख्ख्या पानार्र जानिरात द्या, लोक ते अख्खे 

पानच एखादा अभ्यासाचा धडा ऑप्शनला टाकार्ा तसे ऑप्शनला टाकतील आनण पुढच्या 

पानार्र पोिोचतील. इंग्रजीत दोन गंमतीदार शब्द आिते. त्यातला पनिला म्िणजे फूटफॉल. 

म्िणजे एखाद ेनर् ेदकुान ककर्ा अख्खा चकचकीत मॉल उघडला. आपण काय म्िण?ू नतथे 

कुत्रंसदु्धा दफरकत नािी म्िणून. पण इंग्रजी िी आशार्ादींची भाषा. सकारात्मक नर्चारांची. 

ते फक्त त्या मॉलात दकती पार्ल ेपडली ि ेमोजतात. एका माणसाला दोन पाय याप्रमाण े

भागाकार करतात, कुत्रं आल ेतर चारनी भागारे् लागेल एर्ढे भान ठेर्ल ेतर पुरे. अथावत 

’कुत्र ेसुद्धा न दफरकण’े असा र्ाक्प्रचार इंग्रजीत नािी त्यामुळे कदानचत िा प्रश्न उद्भर्णार 

नािी. दसुरा गंमतीदार शब्द म्िणजे गेटींग आयबॉल्स. म्िणजे एखादी गोष्ट बघण्यास भाग 

पाडण.े टीव्िीर्र कायवक्रम स्पॉन्ससर करायचा तर लोक जानिरातीच्या र्ेळात टीव्िी म्युट 

काय करतात, कामेच काय उरकून घेतात नािीतर दसुरा चॅनेल लारू्न बसतात. लोकांना ती 

जानिरात बघायला भाग पाडण ेकठीण. अशा पररनस्थतीत पेपरात बातमी म्िणून छापर्ून 

आणण े िाच काय तो मागव उरला. बातमी म्िटली की लोक गंभीरपणे र्ाचतात. म्िणून 

आपली जानिरात बातमीसारखी छापून आणा. खाली मुंगीएर्ढ्या अिरात जानि. ककर्ा 

ADVT नलिा म्िणजे आपल्या जानिरातीला बातमीचे मूल्य नमळेल. कािीतर ि ेजानि. र्गैरे 

छापायच्यािी फंदात पडत नािीत.  याचा फॉरमॅट बातमी सारखा ककर्ा एखाद्या 

लेखासारखा र्ाटला तर तेच याच जानिरातींचे यश आि.े नर्युगातील िी नर्युग फर्ननचर 

ची अशीच एक बातमी कम जानिरात र्ानगीदाखल. 

िी एक पेपरच्या ’घर आनण र्ास्तु’च्या गुळगुळीत पुरर्णीत प्रनसद्ध झालेली 

’बातमी’ आि.े 

 

’नर्यगु फर्ननचर’च े ( New Age Furniture ) आधनुनक ऑदफससेसाठी 

आधनुनक फर्ननचर ! 



प्रख्यात घोडार्ाला आनण गाढर्र्ाला कंपनीने फर्ननचर िेत्रात उडी घेतली 

असून आधुननक ऑदफससेमध्य ेशोभेल असे फर्ननचर बाजारात आणल ेआि.े कंपनीचे सीईऒ 

श्री.मानणकचंद गुलाबराय घोडार्त यांनी आज या फर्ननचरबद्दल मानिती ददली. ि ेफर्ननचर 

आजच्या काळाशी आनण फास्ट लाइफशी ससुंगत बनर्ण्यात आल्याचे घोडार्त यांनी 

सांनगतले. कंपनीने बाजारात आणललेी िी नर्ीन उत्पादने : 

 

लोकपाल टेबल : 

ददर्स भ्रष्टाचारबद्दल बोलण्याचे आिते. तेव्िा प्रत्यि पैशांना िात न लार्ता 

टेबलाखालून पैस े घ्यायची सोय करणारे ि े टेबल म्िणजे आधुननक जमान्सयातील अत्यंत 

उपयोगी अस ेउत्पादन आि.े आपल्या समोरील व्यक्तीस या टेबलाच्या पेटीत पैस ेटाकताना 

एखाद्या मंददरात पैस े टाकल्याचा फील दणेारे ि े टेबल आि.े यात समोरील व्यक्तीस पैस े

टाकण्यासाठी एक फ्लपॅ दणे्यात आलेली आि.े प्रत्यि पैशांना िात न लार्ल्याने 

अनधकार्यांस नैनतकता पाळणे सोपे िोते, तसेच पैशाला िात न लार्ल्याने कायद्याचेिी िात 

इथे पोचू शकत नािीत असा कंपनीचा दार्ा आि.े मागे कािी पुढार्यांना पैस ेिातात घेताना 

फोटॊ काढून पकडण्यात आल ेिोते. यार्रूनची िी कल्पना आमच्या नडझाईवनग नर्भागास 

सुचली आि े अस े घोडार्त यांनी सांनगतल.े यातील डीलक्स मॉडले मध्य े फ्लॅपमधून 

सरकर्लेल े पैसे थेट आपल्या लॉकरमध्य े पोिोचण्याची सोय आि.े दोनिी मॉडले्स मध्य े

ऑटोमॅरटक नोटा मोजणारे मशीन बसर्ल ेअसून ि ेमशीन सध्या कंपनी इंट्रोडक्टरी ऑफर 

म्िणून दोनिी मॉडले्सर्र मोफत दते आि.े 

 

नस्लवपग अटॅचमेंट : 

सरकारी ऑदफसेस मध्य े काम कमी असल े की झोप काढार्यास नमळार्ी 

यासाठी स्पेशल अटॅचमेंट कंपनीने आणली आि.े टेबलार्र डोके ठेऊन झोपण ेि ेआरोलयदायी 

नसून त्याने मानेचे नर्कार जडू शकतात. म्िणून कंपनीने टेबलास जोडार्याची िी अटॅचमेंट 

नर्कनसत केली आि.े ती ररमूव्िबेल आि ेआनण फोल्ड िोऊन टेबलाच्या खालच्या बाजूस राह 

शकते. या अटॅचमेंटला फोमचे मुलायम आर्रण असल्याने झोप छान लागते र् आपण 

ताजेतर्ाने िोऊन उठता. त्यामुळे जागे झाल्यार्र आपली उत्पादकता र्ाढते असा दार्ा 

कंपनीने केला आि.े         

 



बॉस अॅॅलटव : 

ऑदफसमधली झोप कधीच शांत नसते कारण कधीिी येऊ शकणार्या 

आपल्या बॉसचे टेन्सशन. यार्र उपाय म्िणून आपल्या बॉसच्या आर्ाजाला ओळखणारे तसेच 

त्याच्या बुटाचा आर्ाज ओळखू शकणारे अस ेबॉस अॅॅलटव ि ेअत्याधुननक मशीन कंपनीने 

बनर्ले आि.े बॉस आपल्या पासून शंभर मीटर दरूीर्र असल्यास त्याच्या बुटाच्या ककर्ा 

बोलण्याच्या आर्ाजाला ओळखणारे सॉफ्टर्अेर यात आि.े आपल्या र्रील दिा लोकांचा 

डटॆा यात सेव्ि िोतो र् यातील कोणीिी जर्ळ येत असल्यास याची सूचना तुम्िाला नमळते. 

या मशीन मध्य े व्िायिेरटग मोड आि े जयाची इंटेंनसटी आपल्याला िर्ी तेर्ढी अॅॅडजस्ट 

करता येते. ’कंुभकणव’ ि ेयाचे पुढचे अपडटेेड व्िजवन असून यात झोपलेल्यास गदागदा िलर्ून 

जागे केल ेजाते. त्यामुळे गाढ झोपेतूनिी जाग नक्की येऊ शकते. िी सर्व नडव्िायसेस अत्यंत 

आर्ाजरनित आिते. नस्लवपग अटॅचमेंट बरोबर घेतल्यास बॉस अॅॅलटव ि े नडव्िाईस कंपनी 

ननम्म्या दकमतीत मयावददत काळासाठी दते आि.े   

 

सूचना पेटी कम पेपरश्रेडर : 

आजकाल ऑदफसातून कंप्लेट बॉक्सेस असतात, त्यात सूचना र् तक्रारी 

टाकाव्यात अशी सूचना असत.े त्या कोणी र्ाचत नािीत ि े खरे पण तरी मधून मधून ते 

ररकाम ेकरणे भाग असते. त्या सर्ाांची नर्ल्िरे्ाट लार्ण ेर्गैरे अनधकच काम पडते. कंपनीने 

यार्र उपाय शोधला आि.े टाकलले्या कागदाचे टाकल्या टाकल्या छोटे छोटे तुकड ेि ेमशीन 

करून टाकते. खालील फ्लॅप उघडून िा कचरा साफ करता येतो. िी सोय सर्व ऑदफसेस 

मधून उपलब्ध करून दतेा येईल. यामुळे या अनुत्पादक कामार्रील र्ाया जाणारा र्ेळ 

र्ाचेल र् प्रशासन गनतमान िोईल असा कंपनीचा दार्ा आि.े   

 

कॉम्प्युटर स्पेशल स्क्रीन : 

कामातून नर्रंगुळा िा प्रत्येक कमवचार्याचा िक्क आि.े त्यामुळे सर्ाांचीच 

उत्पादकता र्ाढते. त्यामुळे नर्रंगुळा म्िणून कॉम्प्युटर गेम्स खेळल ेजातात. असे असल ेतरी 

आपल्या सीननयसवना ि े पटेलच असे नािी. त्यांनी तुम्िाला ि े गेम्स खेळताना पानिल े तर 

तुमचे इंप्रेशन खराब िोऊ शकते. ि ेटाळायचे असेल तर कॉम्प्युटर स्पेशल स्क्रीन ला पयावय 

नािी. यामुळे लांबून बघणार्याला गेम्स न ददसता आपली कामाची वर्डो उघडी असललेी 

ददसते. बॉस अॅॅलटव सारखीच याची रचना असून जर्ळ येणार्या आपल्या सीननयरला 



ओळखणारे सॉफ्टर्ेयर यात आि.े आपले सीननयसव र्रील इंप्रेशन त्यामुळे सांभाळता येते 

आनण आपल ेमाननसक संतुलन नीट राखता आल्याने आपली उत्पादकता र्ाढर्ता येते असा 

कंपनीचा दार्ा आि.े पूणव ऑदफसात सर्व र्कव सवनी िा स्क्रीन लारू्न घेतल्यास पन्नास 

टक्क्यांची बचत करता येईल. त्याच प्रमाण ेि ेस्क्रीन्सस लार्ल्याचे गुनपत कंपनी राखेल अस े

कंपनीकडून सांगण्यात आल ेआि.े   

आजच्या फास्ट जमान्सयात ऑदफसच े ि े फर्ननचर आपल्या सर्ाांच्या उपयोगी 

पडले असा नर्श्वास श्री. घोडार्त यांनी व्यक्त केला आि.े आपल्या फर्ननचरची रूपरेषा आनण 

संकल्पना काल त्यांनी पत्रकार पररषद घेऊन स्पष्ट केली. 

 

  



१० 

 

जागनतक अधंश्रद्धाददना नननमत्तान े

 

अनखल भारतीय अंधश्रद्धा जतन संस्थेचे संस्थापक नन प्रमुख रामनारायण 

राघर्ेंद्र कडकोळ यांचे अधंश्रद्धा ददनानननमत्त झालेल ेभाषण.  

अंधश्रद्धा संमेलन नुकतेच उचलकरंजी येथे संपन्न झाले. 

 

माझ्या नप्रय बंध ुभनगनींनो,  

सर्व प्रथम उशीरा आल्याबद्दल िमस्र्. म्िणजे आम्िी ननघालो अगदी र्ेळेर्र 

पण आमच्या गाडीसमोरून एक काळी मांजर आडर्ी गेली. आता आली पंचाईत. खाली 

उतरून सात पार्ल ेमागे जाऊ म्िटल.े पण ते मनास पटल ेनािी. मांजर जर आडर्ी गेली 

असेल गाडीस तर आम्िी सात पार्ले मागे जाऊन काय फायदा? गाडीच मागे जायला िर्ी 

की नको? आम्िी शास्त्राचा योलय अथव लार्ला नन ररव्िसवमध्य ेसात दकलोमीटर गाडी मागे 

घेतली. त्यामुळॆ िा उशीर. पण या कृतीमुळे आम्िाला मनास अपार शांती नमळाली ि ेमात्र 

खरे.  

आता आम्िी या ददनास अंधश्रद्धाददन का म्िणतो? कारण आम्िी  त्या 

पुरोगाम्यांच्या नाकार्र रटच्चून सांगणार आिोत दक आम्िी अस ूअंधश्रद्ध, काय तुम्िी आमचे 

र्ाकड े कराल? त्या ददर्शी आपण मॅच पािताना बनघतल,े तो कोण तो लांब केसर्ाला 

खेळाडू एका पायात काळा तर दसुर्यात लाल मोजा घालून येतो म्िण.ॆ तर तो कोण बॉलर 

फक्त डार्ाच पाय प्रथम टाकतो. या त्यांच्या अॅॅक्शननी त्यांनी आजपयांत दकती नर्क्रम केल े

असतील? तो आणखी दसुरा कोणी खेळाडू मॅच आधी फक्त अळूचे फदफद े खातो म्िण.ॆ 

भारतीय संघात मराठी टक्का घसरत असताना कोण बरे िा मिाराष्टीय खेळाडू? थोडक्यात 

काय िी श्रद्धा की अंधश्रद्धा मित्त्र्ाची. त्या जोरार्र कोणी सेंच्युरी करेल तर कोणी पाच 

नर्केट्स घेईल. प्रश्न फक्त श्रद्धचेाच आि ेि ेखरे.  

मनुष्मय नन बाकी प्राण्यांत फरक आि.े वसि नशकार करताना कधी लकी म्िणून 

आपल्या आयाळीस पांढराच ककर्ा लालच बँड लार्ताना कोणी पानिल ेर्ा ऎकल ेआि ेका? 

पाण्यातील मासा पण झोपून उठतो तेव्िा फक्त डाव्या कुशीर्रूनच उठेल अस े िोते का? 

मानर्ासच फक्त बुद्धीचे र्रदान आि.े ती र्ापरून माणूस नर्नर्ीन नशखरे गाठतो नन तळिी 



गाठतो आि.े बुद्धी नन भक्ती िी दरे्ाने मनुष्मयास ददलेली र्रदाने आिते. ती न र्ापरल्यास 

माणूस आनण अन्सय प्राण्यांत फरक तो काय रानिला?  

 

आता मुद्दा येतो तो श्रद्धा आनण अंधश्रद्धा यांत फरक काय? अगदॊ सोपा आि े

तो. मूठभर पुरोगाम्यांना र्ाटत ेती श्रद्धा आनण आपल्या सारख्या जनसामान्सयांस र्ाटत ेती 

म्िण े अंधश्रद्धा. आम्िाला आमच्या दरे्ाची आनण त्या दरे्ाच्या पृथ्र्ीतलार्रील 

अर्ताराबद्दल र्ाटत े ती म्िण े अंधश्रद्धा. आम्िी आमच्या पूजय गणारामस्र्ामींच्या चरणी 

लीन िोतो. ते पाहन ि ेम्िणतात मिाराजांच्या पायी पडून गरीब अजून दीन िोतो म्िण े ! 

मिाराजांचे भक्तच ते. श्रद्धनेे दते असतात. भक्तीपायी आपल्या भौनतक संपत्तीचे भान 

भक्तांना रािात नसेल तर त्या भक्तीचा दजाव दकती उच्च असले ि े आम्िी सांगायची गरज 

नािी. यास ि ेलोक गररबांचे एक्सप्लॉयटेशन म्िणतात तर यांच्या सारख ेकमवदररद्री िचे !  

आता मला सांगा गुप्त धनाची आशा कोणाला नसते? उद्या ह्या पुरोगाम्यांच्या 

बुडाशी सोन्सयाच्या नाण्यांचा िडंा सापडला तर काय यांना नको असले? पण ते शोधून 

दणेार्या साधुपुरूषांर्र यांचा राग का असार्ा? यांची पोटे भरलेली असतात म्िणून? 

भरल्या पोटी ताटात िात धुताना यांना जांभई येते. ती आर्रता आर्रता यांना असल े

नर्चार सुचतात.  

भानामती काय ककर्ा भूतखेत उतरर्ण ेकाय िी तर आमच्या आनण इतरिी 

अनेक मिाराजांची स्पेशानलटी. यांना र्ाटत े की स्पेशानलस्ट्स फक्त यांच्या मोठमोठ्ा 

िॉनस्पटलांत आिते म्िणून. आपल्या बहुजनांचे िचे तर संरिक आनण त्राते आिते. तुमच्या 

दफया परर्डतील काय आमच्या गोरगररबांस? आमच्या गार्चा गणेश. त्याची बायको 

आजारी पडली. गेला डॉक्टरकड.े चांगली पाचश ेरूपयांची फी भरली. घेतली आठर्डाभर 

औषध.े मला भेटला तर बरी िोतेय म्िणाला. परत जायचे िोते त्याला डॉक्टरकड.े मी 

म्िटल े कािी नािी. दरै्ी उपचारच करू. खेचून त्याला आमच्या गणारामबाबांच्या पायी 

घातला. अंगारा नन बुटीच्या पुड्ा ददल्या. चांगला बोकड कापला. बोकडच  कापला ना? 

की तुमचा नखसा कापला? की र्ाघ वसिाचा बळी घेतला? बोकडाचे मटण खाताच ना तुम्िी 

पण? आता झाला असले र्ीसएक िजारांचा खचव पण गणेशची बायको अगदी ठणठणीत 

बरी झाली. म्िणजे तीन मनिन्सयांनी गेली नबचारी पण येणारा माणूस जाणारच. पण 

जाईपयांत अगदी बरी िोती. कशाला िर्ा तुमचा मिागडा डॉक्टर आनण िॉनस्पटल? 



आता आयुष्मय आि ेतर समस्या आितेच. सर्ाांनाच आिते. त्या सोडर्ायच्या 

कोणी?  

सुख साखरेचा दाणा 

द:ुख िर् ेनततके आणा 

अस े मिाराज म्िणतात. समाजात समस्यांस अंत नािी. कोणी जादटूोणा 

करतो, मूठ मारतो, र्शीकरण करतो. भूताची बाधा िोते. आिते तुमच्याकड ेयार्र उपाय? 

गोरगररबास भूतबाधा िोत असेल तर या पुरोगाम्यांस ग ची बाधा झाली आि.े भूत तर 

आमचे मिाराज उतरर्तील पण यांची ग ची बाधा कोण उतरर्ेल? आता भूत उतरर्ायचे 

तर काय कोंबडी नािीतर बोकडाचे दान करारे् लागेलच. अगदी स्ट्रॉंग भूतास एखादा 

नरबळी पण लागत असले. त्यासाठी अशी िाकाटी ि ेकरतात? यांच्याकड ेआिते उपाय या 

सर्ाांसाठी? उघडतील यांच्या िाय फाय िॉनस्पटलांत ि े भूतबाधा नर्भाग नन नपशाच्च 

नर्भाग? मग या सर्व समस्या सोडर्णार कोण? खरे शास्त्र आमचे आि.े नर्ज्ञान िचे थोतांड 

आि.े यांना नर्ज्ञानाची कार्ीळ झाली आि.े यांना सगळीकड ॆशास्त्र ददसते. नर्ज्ञान पुरार्ा 

मागते म्िण.े अरे पुराव्याने शाबीत झाले म्िणजे झाले? पुरार्ाच खरा याला काय पुरार्ा? 

आता िर्ा ददसली आि ेकोणास? म्िणून ती नािी अस ेम्िणाल? मग या भूतखेतांचा पुरार्ा 

मागता? मुळात यांचे नर्ज्ञान िीच एक अंधश्रद्धा आि.े पुरार्ा नमळाला म्िणून ती गोष्ट खरी 

मानायची काय? ि ेलोक प्रयोग करतात नन नर्ज्ञानाची कास धरतात म्िण.े कास धरा की 

कासेची लंगोटी धरा पण जनसामान्सयांना का भरीस पाडता? त्यांना इथे जगण्याची भ्रांत 

त्यांना तुम्िी भरल्या पोटी ि े नर्ज्ञानाचे डोस पाजताय? कोठे जारे् या गरीबाने?  तुमची 

नर्ज्ञानाबद्दलची श्रद्धा परर्डले का आम्िाला?    

शेर्टी या धमावअधमावच्या गोष्टी कोणी कोणास सांगाव्या? आम्िी ऎकतोय 

म्िणून आमचा पेशन्सस ताणू नका. आमची डॊकी भडकली तर त्यातून अंगार बािरे पडले 

आनण सारे राख करून सोडले. िा इशारा नािी तर धमकीच आि ेि ेआम्िी सांगून ठेर्तो. 

यांची नमजास आमच्या सनिष्मणुतेर्र आि.े एर्ढी विमत बाकी धमाांनर्रूद्ध दाखर्ाल? आि े

विमत? मुंडकी छाटून ठेर्तील एकेकाची. बाकी एक मागास असतील तर आम्िी दिा पटीने 

मागास राह. बघ ूकोण आम्िास अडर्तो ते? आनण आम्िाला अनभमान आि ेत्याचा.  

आज या अंधश्रद्धा ददनानननमत्ताने आम्िी एक बोकड कापून या ददनाचे मित्त्र् 

आपल्या सर्ाांच्या लिात आणून दते आिोत. बोकडाचे बनलदान र्ाया जाऊ दऊे नय े िी 



जबाबदारी आता तुमची आि.े प्रत्येक प्राणाचे मोल अनमोल आि ेि ेआम्िांस कळतेच आम्िी 

समतेचा ढोल बडर्त नसलो तरी. ि े ननमूवलक, यांना नजर्ाची ककमत नािी. सर्व समान 

आिते म्िण.े यांना जात पात नािी, उच्च नीच मान्सय नािी. दरे्ाघरी सारे समान म्िण.े पण 

मला एक तरी समान गोष्ट दाखर्ा. िाताची पाच बोटे समान नािीत, डोळयाची बुबळे 

समान नािीत. एका माणसासारखा दसुरा माणूस नािी. आनण ि े ननघाल े सर्ाांना एकाच 

मापाने मोजायला. नर्षमता आि ेम्िणून समाज आि.े नर्षमता िचे सत्य आि.े आनण तीच 

खरी जोपासण्याची गोष्ट आि.े िाच या ददर्साचा खरा संदशे आि.े आमच्या 

गणाराममिाराजांसारख े अजूनिी कािी योगी पुरूष असतील. त्यांना नमून या ददर्शी 

खरीखुरी अंधश्रद्धा जोपासण्याचा पण आपण करू. 

 

  



११ 

 

िसा मलुानंो िसा 

 

काळ बदलायला र्ेळ लागत नािी म्िणतात. र्तवमानकाळ िा 

भनर्ष्मयकाळातील भूतकाळ असतो. ददर्स तर झपाट्याने बदलत चालले आिते. इतके की 

कालचे पानिलले ेआज ओळखू येऊ नय.े फार र्षाांपूर्ी दारार्र माकडर्ाले यायचे. िातातील 

डमरूच्या आर्ाजात माकडिेी खेळ दाखर्ायची. नंदीबैलर्ाले यायचे, गुबूगुबूच्या 

आर्ाजार्र मुंडी िलर्ायचे. कडकलक्षमी यायची, डोंबारी िोते, कठपुतलीर्ाले िोते, 

गार्ागार्ात र्ासुदरे् अस.े दरु्नमळ प्रकारात अस्र्ल घेऊन दरर्ेशी येई. या सार यांना 

आपापला प्रिेक र्गव अस.े मुल े धार्त जाऊन गदी करीत. त्यातीलच मी एक ददल्ली का 

कुतुबनमनार और िदे्राबादका चारनमनार दखेोचा खेळ दाखर्णारा. डोक्यार्र मशीन 

उचलून गल्लीबोळात दफरत अस.े पोरे सोरे मागे लागत. चार पैशांची कमाई िोई. गेले ते 

ददन. पोरे आता टीव्िी नार्ाच्या रािसाच्या ताब्यात आिते. आमच्या सारख्यांचे खेळ आता 

पोरे ढंुकूनिी पािात नािीत. तरी रािर्ेना म्िणून आलोय िा खळे दाखर्ायला नन 

पोरासोरांना िसर्ायला. एक शेर्टचा प्रयत्न....   

 

या मुलांनो लर्कर या 

आमचा खेळ पिायला या 

धार्त या पळत या 

अभ्यास नबभ्यास सोडून या 

सुंदरती पनिली दनुनया पिायला या 

पिा पिा आनण िसा िसा 

मी म्िणतो म्िणून िसा 

समजल ेतर िसाच न समजले तरी िसा 

िसण्यासाठी जन्सम आपलुा 

तेव्िा या पिा नन िसा  

पोटदखुेपयांत िसा 

फक्त चकटफु तेव्िढे नको. 

डोळे लार्ा त्या नखडकीत 



नीट पिा नन िसा िसा 

 

ते पिा ि ेपिा 

त्यांची गांधी टॊपी पिा, त्या टोपीचा कोन पिा 

त्या टॊपी खालील माणसाने तुमच्याकड ेरोखलले ेबोट पिा, त्या बोटाचे टोक 

पिा 

’तूच आिसे तुझ्या या नस्थतीला जबाबदार, ’ त्यांचा िा उपदशे ऎका. 

आम आदमीला आम ठेर्णारे नेतृत्र् म्िणतात त्याला 

कधी सेक्युलर, कधी स्युडो सेक्युलर 

नेतृत्र्च ते. त्याच्याकड ेनीट पिा 

ते पुढ ेपुढ ेजात आिते   

त्यांच्या मागे धारू् नका 

त्यांचा स्पीड खूप आि े

तोंड आपटून पडाल 

फक्त त्यांचा खेळ पिा नन िसा 

पॉर्टी नबर्टीची लाईन त्यांनी आखली 

त्या लक्षमणरेषकेड ेपिा आनण त्याच्या खालीच रिा 

मग तुम्िाला ते कस ेिात दतेात ते पिा 

येते की नािी िस ू

येणारच, नािी िसलात तर पैस ेपरत 

छान आि ेकी नािी 

बचे्च लोग बजार् टाळी 

 

आता िा दसुरा सीन पिा 

यांच्या मागे एक मंददर आि े

त्यांच्या अंगात भगर् ेकपड ेआिते 

ते काय बोलतािते ते ऎका 

नीट लि द्या, सांभाळा 

कारण अनत धार्नमक आिते ते, कमवठ दखेील बरं 

कािीतरी बोलाल नन त्यांचे व्रत मोडले 

फट म्िणता िह्मित्या कराल नन त्यांच्या शापाचे धनी व्िाल   

काय म्िणतात ते?  

घड्ाळाचे काटे उलटे दफरर्ण्याची विमत आि ेत्यांच्यात 



ऎका आनण िसा.  

समजल ेतर समजले म्िणून िसा, नािी समजले तर तसे म्िणून िसा 

पण जरा जपून बरे, त्यांना ददसू दऊे नका तुम्िी िसता आिात ते  

ते शाप दतेील तर त्यांच्या शापाने नशळा िोऊन पडाल 

कारण यांच्या मागे आमच्या संस्कृतीची ताकद आि े

त्यामुळे यांचा शाप अगदी पॉर्रफुल्ल आि ेबरे, तेव्िा जरा साभंाळून 

मनातल्या मनात िसा 

पुराणातली र्ानगी म्िणनू त्यांचे बोलणॆ िसण्यार्ारी नेऊ नका 

त्यांच्या पुराणातील कथात पुढचे संकेत ददसतात ते पाहन िसा 

आनण मुख्य म्िणजे त्या दरे्ळाच्या कळसाला नमस्कार करायला नर्सरू नका 

आले की नािी िसायला? 

नािी आले तर पैस ेपरत 

बचे्च लोग बजार् टाळी 

 

आता बालकांनो नतसरा सीन पिा 

एकेक राजयातून कस ेछान नचत्ररथ आलेत त्यांचा सीन पिा 

कािींकड ॆकंददल आि,े कािी घड्ाळे घेऊन उभे आिते 

कोणी ित्तीर्र तर कोणी सायकलीर्र स्र्ार, कोणाच्या िातात नर्ळा कोयता 

ददसतोय 

कोणी झाडाची दोन पाने िातात घेऊन उभे आिते 

पिा नीट नचत्ररथार्रील िी दशृ्य े

खरीखुरी माणस ेआिते िी बरे, खोटी नािीत 

नीट कान द्या, काय बोलतात सारे? 

सारे एकाचर्ेळी दकलदकलाट करतात म्िणून कळत नसेल म्िणून घाबरू नका 

नािी कळले म्िणून नबघडत नािी. अंदाज बांधून िसा. 

पण जरा सांभाळा. यातील बहुतेक शाप नबप दते नािीत 

सरळ उचलून नेतील आनण जेलात टाकतील 

यांच्यार्र िसण्याची तयारी असले तर त्याची ककमत मोजायचीिी तयारी 

ठेर्ा 

नािीतर सरळ मनातल्या मनातच िसा कस े

आले की नािी िस?ू नािी आले तर पसैे परत 

बचे्च लोग बजार् टाळी 

 



तीन सीन्सस पानिलेत मलुांनो. आता चौथा पिा. 

यांना सामान्सय जनता म्िणतात. ओळखता की नािी यांना? 

तुमच्या माझ्या सारखेच आिते ते लोक  

ते पण येतात कधी कधी खेळ पािायला. र्ेळ नमळेल तेव्िा 

त्यांच्याकड े पाहन िसा. नीट ओळख दाखर्ून िसा. नीट ननरखून पिा.  

ददसतो काय त्या पनिल्या सीन मधल्यांत  नन यांच्यात फरक?  

काय म्िणता? पनिल्याने टोपी घातलीय?  

त्या दसुर याच्या अंगार्र भगर्ी र्स्त्र ेआिते. 

कोणी ननळी शाल पांघरली आि ेतर कोणी निरव्या कपड्ांत आि.े 

अरेरे काय ि ेतुमचे ननरीिण अस?े नीट पिा. 

त्या पनिल्या नतन्सिी सीन मधल्या लोकांच्या अंगार्र कर्च कंुडले आिते. 

ददसली का?  

त्यांना कोणीच मारू शकत नािी. मारून पिा बाण. कणावसारख ेअर्ध्य आिते 

ते. 

कोण म्िणाल ेते दानशूर पण आिते म्िणून?  

अगदीच िार्रट आिात मुलांनो तुम्िी. आता काय ननर्डणुकीचा टाईम आि े

की तुम्िाला ते कािीिी दतेील?  

ि ेकाय नबन मौसम भलतेच मुलांनो तुमचे.  

ठीक आि.े मी सांगतो त्यांना द्यायला कािी तुम्िाला. 

ते दतेील दो करांनी ते घ्या आपल्या नचमुकल्या िातांनी. घ्या घ्या लाजू नका.  

घ्या तो बोलाचाच भात. पोटभर खा. ओरपा ती बोलाचीच कढी. खा त्या 

बोलाच्याच भाताबरोबर. भरेल ना पोट तुमचे? मग द्या पाह छान पकैी ढेकर.  

छान. कस ेतृप्त ददसतायत तुम्िी मुलांनो.    

 

पानिलेत चारिी खेळ मुलांनो. आता टाका पैसे पटापट. नािी म्िण ू नका. 

िसा, िसा आनण िसत पैसे टाका. गररबाचे पोट आि.े आम आदमीचे िातार्रचे पोट आि,े 

नािी म्िण ूनका प्लीज..... 

  



१२ 

 

’क’ कररयर चा 

 

आमच्या लिानपणी कररयर गायडन्सस र्गैरे थेरं नव्िती. मूल मोठे झाले की 

आपसूकच शाळेत जाई, जमेल तसा आपल्या कुर्तीने अभ्यास करी नन मोठा िोई. अजून 

थोडा मोठा झाला की त्यास डालडाचा डबा बांधून पोिायला धाडत. आता डालडा आि ेपण 

ते डबे नािीत, चाळी गेल्याने डालडाच्या डब्यातील तुळसिी नािी. आता ते डालडाचे डबे 

गेल े नन नस्र्वमग क्लाससे आले. अभ्यासासाठी कोवचग क्लासेस आल.े क्लाससेचा जमाना 

आि.े कारण प्रश्न कररयरचा आि.े  

पूर्ी निशेब साधा सोपा अस.े मूल थोडफेार हुशार आि ेअस ेर्ाटल ेतर त्यास 

सायन्ससला पाठर्ीत. जीर्सृष्टीची त्यास आर्ड असेल तर डॉक्टर आनण स्कू्र, र्ायरी आनण 

नखळे अशा ननजीर्सृष्टीची आर्ड असले तर इंनजननयर बनर्ण्याचे आईबाप ठरर्ीत. मग 

बाकी मुल े कॉमसव ला जात आनण बॅंकेत लागत. त्यातून उरललेी आटवसला जात. या 

व्यनतररक्त कररयरमध्य ेकािी असत ेअस ेपालकास नन बालकांस िी र्ाटत नसे. मेनडकल न 

जमलेली मुल े पॅरामेनडकल कािीतरी कररत. नन इंनजननयर िोऊ न शकणारी नडप्लोमा 

करीत. यात फार कािी जास्त बदल िोत नस.े कािी अपर्ाद असत ते ननयम नसद्ध 

करण्यापुरत.े आमच्या र्गावत एक ननमेश र्ाघेला म्िणून मुलगा िोता. गुजराती भानषक पण 

मराठीत हुशार आनण एकूण अभ्यासातिी हुशार. आमच्या र्ेळी माक्सव दणे्यात पण कंजूषी 

असायची त्यामुळे जास्तीत जास्त माकव  असायचे ऎंशी ककर्ा ब्याऎंशी टके्क. आज सारख े

शंभरात एकश े दोन टके्क नमळण्याचे ते ददर्स नव्िते. त्यात िा ननमेसभाई चांगला 

अठ्ठ्ठ्ाित्तर टक्क्यांनी पास झाला आनण शाळेत दसुरा आला. त्यानंतर याने काय करारे्? 

तर शाळा सोडली. त्याच्या घरचे नशर्णाचे दकुान िोते, त्यात जेंट्स एक्सपटव म्िणून काम 

सुरू केले. आम्िी गॅ्रजयुएट िोईतो याचे नशर्ायच्या कपड्ांचे नखस े फाडून स्र्त:चे नखस े

भरण े नीट सुरू िोते आनण आम्िी अजून दफया भरत िोतो. आमच्या काळातील पनिल े

एयरकंडींशंड टेलररग दकुान त्याने उघडल े तेव्िा आमचा ररझल्ट लागायचा बाकी िोता. 

आम्िी नोकरी शोधत िोतो तेव्िा िा आपल्या छोट्या छोकरीलाकडरे्रून घेऊन विडत िोता. 



अस ेअपर्ादिी नर्रळाच िोते. ( आज िा नर्रळा शब्दाचा र्ापर िी नर्रळाच झालाय ! ) 

बाकी आम्िी मिाजन गत: स पंथ: मधीलच िोतो.  

कररयर मागवदशवन नन अपॅ्टीट्यूड टेस्ट िी आजकालची स्टाईल. मुलगा नुसता 

डॉक्टर नािी तर डोक्याचा बनार्ा की पायाचा स्पेशानलस्ट बनार्ा याचे िी मागवदशवन 

करतात म्िण.े आमच्या कररयरची नौका आपोआपच दकना-यास लागायची. आज ते ददन 

गेल.े आता ते पालक नािीत, नशिक िी नािीत आनण डालडाचे डबे िी नािीत. आनण अथावत 

ती तशी मुलिेी नािीत. आजची मुलेच आपल्या आईबापांस ’चाईल्ड सायकॉलॉजी नुसार 

आम्िाला र्ाढर्ा’ अशी मागणी आपल्या जन्समदात्यांकडे करायची शक्यता आि.े असो. 

बदलत्या काळाचा मनिमा आनण काय?  

कररयरला मराठीत चररताथव असा साधा शब्द आि.े चररताथव म्िणजे आपल े

नन घरादारातल्यांचे पोट भरून चार पैस े कनर्टीला लार्ायला दणेारा पोटापाण्याचा 

उद्योग. इंग्रजीत यालाच कररयर म्िणतात म्िण.े आजचा जमाना सबस े तेज. काल पाटा 

र्ररं्टा र्ापरून दळायच्या गोष्टी आज पाटा नुसता आडर्ा पाडायच्या आत नमक्सर मध्य े

िोतात.  एकूण सुगरणपणा त्यामुळे र्ाढला आि.े दोन नमननटांत मॅगी नूडल्स बनर्णारी 

आज सुगरण मानली जाते. सर्व कािी तेज. इन्सस्टंट. फक्त आजचा ददर्स अजूनिी चोर्ीस 

तासांचाच असतो आनण मूल जन्समाला यायला अजूनिी नऊ मनिनेच थांबारे् लागते. शक्य 

असत ेतर यात िी कािी ’सुधारणा’ झाल्या असत्या पण ते अजून झाले नािी ि ेखरे. अस े

असताना डॉक्टर नन इंनजननयर बनायचे अस ेर्ेळकाढू धंद ेकरायला सांनगतले कोणी? दोनेक 

मनिन्सयात ककर्ा र्षावत नशिण नन र्षावत कमाई. कशाला िर्ीय अक्कल नन मेिनत? 

***** 

आजचा जमाना पण त्यासाठी कसा झाला आि ेपिा. कररयरच्या नर्नर्ीन 

र्ाटा फुटतािते. क कररयरचा नन कररयरच्या नर्ीन र्ाटा अस ेपेपरात येते आनण पोरांना 

या नव्या र्ाटा ददसायला लागतात. तरी दखेील यात अजून िर्ा तसा रोखठोक पण नािी. 

म्िणजे खर-याखु-या कररयरचा पररचय करून ददलाच जात नािी.  

***** 

आजचे सर्ावत यशस्र्ी कररयर अथावतच राजकारणात आि.े नगरसेर्क बना, 

मग आमदार, मंत्रीवबत्री झालात तर ठीकच. इनननशयल इन्सव्िसे्टमेंट सोडली तर नंतर 

येणारा खचव आपोआपच भरून ननघतो. आपली मित्त्र्ाकांिा दकती यार्र तुमचे पुढ ेजाणे 

अर्लंबून असत ेपण अगदी झेड पी चे सभासद जरी रानिलात ककर्ा कोणत्या तरी छोट्यात 



छोट्या पिाच्या नजल्िास्तरार्रील अध्यिपदार्र जरी असलात तरी पुरे. तुमची आर्क 

सुरूच रािते. इंग्रजीत एक par excellence असा शब्द आि.े राजकारण ि े त्या अथावने 

कररयर par excellence आि ेयात शंका नािी. ते न जमल्यास तुम्िी अध्यानत्मक िेत्रात 

येऊ शकता. डायरेक्ट बुर्ा ककर्ा स्र्ामी बनण े सर्ाांनाच जमेलस े नािी पण जमल्यास 

त्यापरता दसुरा धंदा नािी. लोकांची अध्यानत्मक भूक भागर्ण ेि ेआपल ेजीर्न ध्येय िोऊ 

शकते. ते िी नािी जमल ेतर एखाद ेमंददर काढा. या साठी फक्त एक शेंदरू लार्लेला दगड 

बस आि.े रातोरात तो आपल्याला िव्या त्या मोक्याच्या रठकाणी टाका नन नर्लंब न लार्ता 

दसु-याददर्शी नतथे छोटेसेच का िोईना मंददर बांधून टाका. स्र्त: त्याचे पुजारी बना. लोक 

कधीच आपल्या दरे्भोळेपणार्र शंका घेत नािीत. िळू त्या दरे्ाच्या दतंकथा पसरर्ा. 

दरे्ाला कसली आलीय अननधकृतता? त्यामुळे आजूबाजूची अननधकृत बांधकाम ेपडतील पण 

तुमचे अगदी रस्त्यातील मध्यार्र असलले ेमंददरिी लोकच पाडू दणेार नािीत. शेर्टी त्याच 

साठी िोताना तुमचा ’मंददर र्िी बनायेंगे’चा अट्टािास? िळू िळू तुम्िी मंददर ’टायकून’ 

व्िाल पण कोणी तुम्िास तसे म्िणणार नािी कारण ते आपल्या धमावत बसणार नािी. न 

म्िणोत. आपली कररयर नीट फळाला येते ना ि े मित्त्र्ाचे. या नशर्ाय जयोनतषी बनण,े 

न्सयुमरॉलॉनजस्ट बनण,े र्ास्तुशास्त्र कन्ससल्टंट बनणॆ अशा मित्त्र्ाच्या बाबीतिी चांगले 

करीयर िोऊ शकते. या सर्ाांमध्ये कािी समान धागे आिते, ते म्िणजे, या सर्व बाबी 

आपल्या संस्कृतीत बसर्ून करता येतात, लोकांच्या नर्श्वासार्रच अर्लबंून चालतात, आनण 

कोणी कािी बोलल े तर लोकच चर्ताळून तुमचे रिण करतात. डॉक्टरला पेशंटला ठीक 

करारे्च लागते, इंनजननयराने बांधलेला पूल कोसळून चालत नािी, र्कीलास केससे 

लढर्ाव्याच लागतात. या सर्ाांस अकाऊंटीनबनलटी आि.े पण आपल्या नर्ीन कररयसवना 

याचा अपर्ाद. जोनतषाचे भनर्ष्मय चुकल ेम्िणून कोणी त्यास कोटावत खचेत नािी, स्र्ामींनी 

मंत्र ददला नन तो फेल झाला म्िणून स्र्ामीजी कािी जेल मध्य ेजाणार नािीत. या सर्ाांचा 

फायदा घेण ेन घेणे आपल्या िातात आि.े  

 

यानशर्ाय िी कािी जोड कररयसव आिते. टीव्िी सगळीकड ेपसरला. अनखल 

नर्श्व व्यापून उरला. त्यात न्सयूज चॅनेल्स नार्ाची सर्वज्ञानी मंडळींनी चालर्ललेी करमणूक 

प्रधान चॅनल्स आली. यात िेककग न्सयूज पाठोपाठ लागणारे एक्सपटव सर्वच चॅनेल्सना 

लागतात. आपली त्यासाठी उपलब्धता मित्त्चाची. त्या त्या नर्षयातील थोडीफार मानिती 



असण ॆ एर्ढीच अट असते, आनण आपल्याला अस्खनलत बोलता यार् े लागते, एका चॅनेल 

मधून दसु-यार्र जाण्यास पायाला वभगरी असार्ी लागते. एकदा आपली तज्ञ म्िणून ख्याती 

झाली की रटबक्टूतील ननर्डणुकांपासून आडणेगार् खुदवच्या ग्रामपंचायतीतील धक्कादायक 

ननकालांपयांत मत नर्चारल े जाईल. विदी नसनेमातील विसा आनण मराठीतील अविसक 

नसनेमे यार्र िी मत प्रदशवनाचा तुम्िाला िक्क रानिल. र्ीजेपासून पाण्यापयांत सर्व प्रश्नांर्र 

तुम्िाला उत्तरे यायला िर्ीत. ि ेसर्व जुजबी ज्ञान तुम्िास कमर्ारे् लागते पण एकदा न्सयूज 

चॅनल र्रील तज्ञ बनलात की कामाला तोटा नािी. िळूिळू आपण आपला भार् र्ाढर्त नेऊ 

शकता. यानशर्ाय र्ेगर्ेगळया डान्सस, गेम्स नन गाण्यांच्या नन इतरिी ररयानलटी शोज मध्य े

एक्सपटव म्िणून नर्ीन संधी कायम उपलब्ध असतात. त्यासाठी ि े प्रोग्राम्स नीट पािणे 

गरजेचे आि.े डान्सस असले तर एखाद्याची एनजी जोखणॆ मित्त्र्ाचे, त्या स्पधवकाचे िातपाय 

िलतात म्िणून तो जगातील सर्ावत सुंदर डान्ससर आि ेि ेसांगता आले की झाले. गाण्यात सूर 

कसा सुंदर लागला आनण गानयका असले तर ती उद्याची लता आि ेि ेसागंण ेआले की तुम्िी 

एक्सपटव झालात. एखाद्याने कािी करामत दाखर्ली की तोंडाचा आ र्ासून गप्प बसून 

रािाता आल ेपानिजे. बाकीच्या कािी बाबतीतिी थोड ेटे्रवनग लागेल, म्िणजे एकदम उठून 

टाळया र्ाजर्ण ेककर्ा नशट्या फंुकण ेककर्ा डायरेक्ट स्टेजर्र जाऊन शाबासकी दणेे र्गैरे. 

तुम्िाला या नर्षयांतील सर्व यार्यास पानिजे अस ेर्ाटून घेऊ नका. कािी स्पेनसदफक शब्द 

नशकल े की झाले. जर चॅनेलची गरज असेल तर आपल्या सिकारी जज्जाशी भांडण्याची 

तयारी असेल तर तुम्िाला विदीत िी चांगला स्कोप रानिल. फक्त एकच लिात ठेर्ा की 

र्ारंर्ार जज्ज बनून आपण खरेच यातील तज्ञ आिोत असा भ्रम िोऊ दऊे नका म्िणजे झाले. 

या िी पेिा सेनलनिटी बनण ॆिा एक चांगला जोडधंदा आि.े यासाठी आपण 

सर्व प्रथम श्रीमंत असण ेआर्श्यक आि.े तसे नसाल तरी आपण तसे आिोत याचा आभास 

ननमावण करणे गरजेचे आि.े आपली लाईफस्टाईल इंग्रजीत फ्लशॅी म्िणतात तशी िर्ी आनण 

नको त्या पाट्याांना िजेरी लार्ता यायला िर्ी. आपले फोटो पेपरात पेज थ्रीत र्रचेर्र 

यायला िर्ेत. त्यासाठी थोडा खचव लागला तरी भनर्ष्मयाचा नर्चार करून िात सैल सॊडा. 

आपण ’फेमस फॉर नबईंग फेमस’ व्िायचे एर्ढे ध्येय ठेर्ल ेकी आपोआप रस्ते ददसतात. मग 

तुम्िी नचत्र नर्नचत्र कपड े घाला ककर्ा ककर्ा एखाद र्ेळेस कािीच घाल ू नका, एखाद्या 

नर्षयार्र नचत्र नर्नचत्र कमेंट करा. जेर्ढा जास्त नर्निप्तपणा तेर्ढा जास्त सेनलनिटी स्टेटस 

तुम्िाला नमळेल. िळू िळू तुम्िी फेमस झालात की मग टीव्िी र्रील एक्सपटव म्िणून 



बोलार्ल ेजाल, प्रमुख पाहुणे म्िणून उदघाटनाला जाल. ररनबनी कापाल. तुमच्या मताला 

कािी ककमत आनण र्जन नमळेल. एकूण तुमचे कररयर बिरून येईल.  

 

याहनिी इतर अननधकृत धंद ेआिते. ते तस ेअसल ेतरी आपल्या दशेात तसे 

सेफ आिते. फक्त योलय र्ेळी योलय रठकाणी िर्ी तशी कळ दाबता आली की जीर्नभर तुम्िी 

सेफ राह शकता. म्िणजे आपल्याला एखादी पतपेढी काढायची आि.े काढा. िळूिळू त्यातील 

पैशांची अफरातफर इतर पॉर्रफुल लोकांना घेऊन केली तर पचून जाते. चीट फंड काढा. 

त्याच्या नार्ातच चीरटग असल्याने आपण कोणास फसर्ल्याचा आरोप कोणी करू शकत 

नािी. सिकारी तत्त्र्ार्र दकुाने काढा आनण त्याची व्यर्नस्थत र्ाट लारू्न दाखर्ा. या 

व्यर्नस्थतपणात उच्चपदस्थांस सिभागी करारे् लागते एर्ढे ध्यानात ठेर्लेल ेपुरे. नािीतर 

तुम्िी बेरटगच्या धंद्यात उतरा नन सरळ बुकी बना. दोन चार फोन आनण कािी थोड ॆरूपय े

खचूवन कािी र्षाांतच कोटींत खेळू शकाल. र्रील सर्ाांत थोडी ररस्क आिचे. पण जेर्ढी 

ररस्क जास्त तेर्ढा फायदा जास्त ि ेसर्वमान्सय तत्त्र् आिचे. कािी र्षव तुरंूगात काढायची 

माननसक तयारी केलीत तर सुटून आल्यार्र चैनीत राह शकाल. आनण आपल्या दशेातील 

न्सयायालय े तशी मुळातच दयाळू आिते. तुरंूगातून िव्या त्या सोयी आपणच कमार्लेल्या 

पैशांच्या जोरार्र करून घेता येतात. आपल्या दशेातील व्यर्स्थेर्र नर्श्वास ठेर्ा आनण 

र्ाकड्ा मागावने सरळ आपल्या उन्नतीच्या मागावर्र चाला.  

***** 

काळ बदलतो तसा शब्दांचा अथव बदलतो. पूर्ी चररताथव शब्दात 

चाकरमानीपणा आनण कारकुनी डोकार्ायची. आम्िी आज शिाण े झालो. मराठीतिी 

कररयर िाच शब्द सर्वमान्सय आम्िी केला आि ेकारण त्यात चररताथावहन पुढ ेअजून कािी 

आि ेअसा ध्र्ननत अथव आि.े चार पैसे कनर्टीस लार्ण ेएर्ढे मयावददत ध्येय आजच्या मराठी 

नर्तरूणास ठेर्ायचे असेल तर मात्र गोष्ट र्ेगळी. नािीतर त्याने र्ेळीच डोळे उघडून 

आपल्या कररयर मागे लागारे् आनण आपल ेआनण आपल्या मिाराष्ट्राचे नार् उज्ज्र्ल करारे्.       

  



१३ 

 

पयावर्रण ददना नननमत्तान े

 

पयावर्रणाबद्दल आमच्याकड ेअनत जागरूकता आि.े नुसत्या पयावर्रण ददनी 

नािी तर र्षवभर कािी ना कािी कारणाने आम्िी त्यार्र चचाव, नर्चार नन टीका करीतच 

असतो. त्याबाबतीत आम्िी जागरूक आिोत. आनण यासाठी आम्िी सर्व सणांची र्ाट पािात 

असतो. ददर्ाळी आली की आम्िी फटाके उडर्ता उडर्ता त्याच्याने िोणार्या प्रदषूणाची 

चचाव करतो. फटाके फोडून झाल्यार्र आम्िी घरोघरी त्यार्र टीकािी करतो. पेपरर्ाले 

ध्र्ननप्रदषूणाने दकती पातळी ओलांडली याची पाने भरून चचाव घडर्तात. र्ाचकांच्या 

पत्रांतिी याबद्दल बरेच नलहन िोते. मग पुढच्या ददर्ाळीची र्ाट पानिली जाते. 

गणपतीबाप्पांच्या मूती शाडूच्या असाव्यात की नािीत, गणपती उत्सर्ाने सामानजक 

अनभसरण करारे् याबद्दल आम्िी जागरूक असतो. जागरूकतेचा भाग म्िणून यानर्षयांर्र 

स्पधाव घेतल्या जातात. लाऊडस्पीकरन ेगाणी ऎकताऎकता आम्िी धन्सय िोतो. मूती नर्सर्नजत 

केल्यानंतर त्या कशा परत येतात ककर्ा त्यांच्या रंगांनी पाणी कस े दनूषत िोते याबद्दल 

चचावसत्रे झडतात, टीव्िीर्र तज्ञ मंडळी आपला घसा फोडून बोलतात. दरर्षी आमचा िा 

क्रम चुकत नािी. िोळीच्या र्ेळी झाडांच्या तोडीने आमच्या डॊळयात पाणी येते. ते पुढच्या 

िोळीपयांत सुकत नािी. कचरा टाकण े नन गनलच्छ र्स्त्या र्सर्ून त्यांचा सुधार करणे िा 

आमचा राष्ट्रीय छंद आि.े सणासुदीत आम्िी अशा चचाव घडर्तो की जण ूत्या चचाव िी त्या 

सणासुदीचाच भाग असार्ेत. आमचे लोक पण शिाण े आिते. ते या सर्ावत आनंदाने 

सिभागी िोतात. एक बोलतो दसुरा लोकशािी आि े म्िणून ऎकून घेतो आनण लोकशािी 

आि े म्िणूनच दसुर्या कानाने सोडायचा आपला िक्क बजार्तो. आमचा प्रदषूणाचा डाटा 

मात्र अचूक तयार असतो. प्रदषूण ि ेदषूण असून भूषण नािी याबद्दल मात्र आमचे एकमत 

असत.े आमचा मिाराष्ट्र प्रगत आि ेम्िणतात तो उगाच नािी. 

***** 

सकाळी उठून दात घासता घासता पेपर र्ाचायची माझी सर्य आि.े 

बेनसनचा नळ र्ािता सोडून पेपर र्ाचायचा. पपेरातल्या बातम्या र्ाचता र्ाचता कािी 

र्ेळ सिज ननघून जातो. धार्त्या पाण्यात दात घासणे नन दाढी करण ेमला आर्डते. आजचा 

पेपर खास. आज पयावर्रण ददन. म्िणजे राजयात कायवक्रमांना उधाण येणार. उद्या सर्ाांचा 



नडटेल र्ृत्तांत येणार. उद्याच्या पेपराची मी र्ाट पाितो. पण त्या बातम्या काय असतील 

याच अंदाज बांधणे मात्र कठीण नािी... 

सरकारी, ननमसरकारी, खाजगी आनण एनजीऒ सर्ाांचे आपापल े कायवक्रम 

असतात. त्यांच्या पानोपानी नन पानभर बातम्या. बाजूला पानाफुलांची निी. 

एका कायवक्रमात पयावर्रणाचा फील यार्ा म्िणून सजार्टीसाठी पानेफुल े

र्ापरली िोतॊ. दकत्येक झाडांच्या फांद्या तोडून नतथे नैसर्नगक भासणारी सजार्ट केली 

गेली. कािी रठकाणी जंगलाचा फील दणेारे डकेॉर िोते. नतथे दोन मोठी झाड े उपटून 

प्ररे्शद्वारी लार्ली िोती. या कायवक्रमाचे आमंत्रणिी खास आयात केलेल्या गुळगुळीत 

पेपरार्र छापल ेिोते. एके रठकाणी तर लर्ंगी फटाक्यांची िजारांची माळ लारू्न ददर्साची 

धुमधडाक्यात सुरूर्ात झाली. प्रमुख पाहुणे आल े तसा अॅॅटमबॉंबच्या धूमधडाक्याने 

आसमंत दणाणून गेला. मग एनजीओ कसे मागे राितील? फटाक्यांनी प्रदषूण केल े गेल े

याचा ननषेध म्िणून त्यांनी रठकरठकाणी झाड ेतोडून त्यांची िोळी पेटर्ली. कािी झाडे गेली 

पण ननषेध नोंदर्ला जाणॆ मित्त्र्ाचे. कािी रठकाणी कायवक्रमांनंतर तोरण े आनण 

पानाफुलांचा कचरा साफ न केल्यामुळे िी टीका झाली. ददर्सभरातील कायवक्रमात कायवकते 

थकतात. त्यांच्याकडून अजून िी साफसफाईची अपेिा करण ेम्िणजे फार झाले. पण टीका 

करण ेिा आमचा छंदच झाला आि.े एके रठकाणी एक स्नेि मेळार्ा झाला. लोक आपापल्या 

एसी गाड्ांतून आल.े भाषणानबषणांना फाटा दते एकमेकांशी ललोबल र्ॉर्ममगर्र गरमागरम 

चचाव झाली. मग सानमष नन ननरानमष जेर्णार्र तार् मारून लोक आपापल्या एसी 

गाड्ांतूनच घरोघरी परतल.े एर्ढ्या गंभीर कायवक्रमानंतरिी जेर्णात दकती दकलो नचकन 

नन मटन लागल ेयार्रच पेपरात चचाव झाली. कािींनी िा ददर्स र्ॉटरपाकव  मध्ये साजरा 

केला. र्ाित्या पाण्यात खेळता खेळता आपल्या मुलांना पाण्याच्या बचतीचे मित्त्र् िसत 

खेळत समजून सांनगतल े गेल.े जलपररषदचेी पण बैठक झाली. त्यात मंचार्रच्या सर्व 

मान्सयर्रांसमोर नबस्लेरीच्या बाटल्यांची सोय िोती. िा कायवक्रम िी ’बॉटल्ड र्ॉटर मेकसव 

असोनसएशन’ ने प्रानयनजत केला िोता. एके रठकाणी ध्र्नीप्रदषूणानर्रूद्ध मोचाव ननघाला. 

लाऊडस्पीकरर्रून ध्र्नीप्रदषूणा नर्रूद्ध जोरदार घोषणाबाजी झाली. लोकांचा अर्ेरनेस 

र्ाढार्ा म्िणून लाऊड स्पीकरर्रूनच भाषणे झाली. थोडा आर्ाज झाला असेल पण लोकांत 

जागरूकता िोण े मित्त्र्ाचे. त्यामुळे लोकांचे लि र्ेधण्यासाठी लाऊडस्पीकरर्र विदी 

नसनेमातील गाणीिी लार्ली गेली.  



एर्ढी जागरुकता पाहन मन कस े भरून येते. ि े र्ाचता र्ाचता अधाव तास 

कसा ननघून जाईल कळणार िी नािी. मी तो र्ािणारा नळ घाईघाईत बंद करेन.   

***** 

पयावर्रण ददन म्िटल े की माझ्या अंगात निरर्ा रंग संचारतो. मी मुद्दाम 

निरर्ा शटव घालतो. नन निरर्ा रूमाल नन मोजे िी निरर्ेच घालतो. निरव्या भाजयाच 

खायच्या नन कबाब िी िराभराच िर्ा. नचकन नर्थ ग्रीन करी, ककर्ा निरर्ी चटणी अस े

सेनलिेशन करायचे की पयावर्रणाचे रिण िोते ि ेमला ठाऊक आि.े म्िणून मग आज तरी 

दात घासताना मी नळ बंद ठेर्ीन, अंघोळीला पाणी जास्त र्ापरणार नािी. आमच्या 

नबवल्डगीतली झाडे तोडायचा ननणवय आजतरी घेणार नािी. असे कािी कािी मी ठरर्ल.े 

झाड ेददर्सा काबवन डाय ऑक्साईड र्ापरून प्राणर्ायू सोडतात म्िण.े मला जमले तर मी िी 

तसाच प्राणर्ायू सोडून िर्ा शुद्ध करायचा नर्चार करीन. आज तरी कचरा कचरा पेटीतच 

टाकीन. माझ्या बायकोला या सर्ावत जास्त रस नािी. तरी नतला सकाळी सकाळी मी या 

ददर्साचे मित्त्र् समजारू्न सांनगतले. जागनतक पयावर्रण ददन म्िणजे नतला कळल ेनसारे् 

म्िणून म्िटल,े ’आज र्ल्डव एननव्िररन्समेंट ड ेआि.े’ आज कुठला तरी ड ॆआि ेि ेनतला कळल े

आनण ती खूश झाली. ’ड’े म्िणजे सेनलिेशन एर्ढे समीकरण नतच्या डोक्यात दफक्स आि े

म्िणून. रात्री जेर्ायला बसलो तशी ती म्िणाली, ’आज जेर्ायला काय आि ेओळखा पाह?’ 

मला ओळखता येत नािी पाहन ती म्िणाली, ’सोप्पंय, तुमचे आर्डते कैरी घातलेल ेर्रण !’ 

मला कािी समजेना. ’आज तो कािी तरी र्रण ददर्स आि े म्िणालात ना तुम्िी? म्िणून 

केलेय मी खास.’ मी डॊक्यार्र िात मारून घेतला. िी इंग्रजी नमडीयम मध्य े नशकललेी. 

नतला ’पयावर्रण’ सारख ेशब्द न कळण ेस्र्ाभानर्क आि.े शेर्टी पयावर्रणाला सोपा शब्द 

शोधला नािी तर पयावर्रणाचे कािी खरे नािी ि ेमात्र खरे. 

  



१४ 

करमणकू ’कर’मणकू   

 

मध्यंतरी सरकारने सेर्ाकर लार्ला आनण आपण करतो ते सर्व सेर्ाकायव आि े

ि े आपल्याला नव्याने जाणर्ले. कोळयाने जाळे टाकार् े तसे ि े सेर्ा कराचे जाळे टाकून 

सरकारने मासेमारी चालू केली. आता सगळीकड ेसर्व जण सेर्ाच सेर्ा करताना ददसू लागल े

आिते. नर्-यासाठी बायकोने चिा करून समोर आदळला, जेर्ण समोर ठेऊन ’नगळा’ 

म्िणाली ककर्ा नर्-याने घरातील काडी इकडची नतकड ेकेली तरी ’झाली सेर्ा, भरा आता 

कर’ असे िोऊ लागले. सेर्ा कर भरार्ा लागेल या भीतीने मुलांनी आईबापांची सेर्ा करण े

िल्ली बंद केल ेआि.े 

 

सरकारी यंत्रणा नार्ाची एक अमूतव गोष्ट असत.े ती एखाद्या अजगरासारखी 

सुस्त असते. एकदा कर लार्ला की आपल ेखाद्य नगळत पचर्त बसत,े नन परत भूक लागली 

की नव्या गोष्टींर्र नर् े कर लार्ायला तयार िोते. सेर्ा कर लार्ला, नंतर तो र्ाढर्ला, 

नंतर सेर्ािी परम धमव असा संदशे दते सर्व कािी गोष्टींना सेर्ा म्िणून जािीर केल,े लोक 

आधी कुडकुडली पण न कर भरता सांगतात कोणाला. भरपूर कर नगळून सरकारी यंत्रणा 

पोट भरून सुस्त झाली आि.े ते खाद्य पचर्त आि.े जेव्िा या अजगराला जाग येईल तेव्िा 

काय? आणखी कशार्र कर लारे्ल? आनण कर तर लार्ार्ाच लागेल कारण जास्त र्ेळ िा 

अजगर भुकेला रािात नािी.  

   

माझा एक नमत्र आि ेजमदग्नी करकरे नार्ाचा. तो करसल्लागार आि.े त्याची 

स्र्त:ची ’कर आि ेम्िणनू डर आि’े अशी टॅग लाईन असललेी ’कराग्र’ नार्ाची कंपनी आि.े 

िा माझा नमत्र अत्यंत गंभीर आि.े कधीिी न िसण्याचा नर्श्वनर्क्रम त्याच्या नार्ार्र आि.े 

लिानपणीच्या गोष्टीत एक न िसणारी राजकन्सया असायची, ती राजकन्सयाच बहुधा या 

जन्समी जमदग्नीच्या अर्तारात आली असार्ी.  

त्याला मी नर्ीन कराबद्दल नर्चारल ेतर तो गंभीर चेि-याने म्िणाला, ’साधी 

सोपी गोष्ट आि,े या पुढ ेसर्व गोष्टींर्र करमणूक कर लागेल बघ.’  

मी म्िटल.े ’कािीतरीच काय.’  

तर तो म्िणाला, ’मग बघच तू.’ 

 



नर्चार केला तर मला त्याचे पटायला लागल.े आपला दशेच आज करमणूक 

प्रधान आि.े 

कािी दशे उद्योग प्रधान असतात, कािी र्षाांपूर्ी आपला दशे शेतीप्रधान 

िोता. पण तसा आज तो नािी. आज आपला दशे करमणूक प्रधान आि.े  

इथे सर्व जण एकमेकांची करमणकू करायसाठी झटत असतात.  

 

कोणी ना कोणी इथे भाडंत असतात आनण ऎकणारे नन पािणारे धन्सय िोऊन 

आपली करमणूक करून घेत असतात.  

इतरांचा र्ेळ चांगला जार्ा म्िणून इथे रस्तोरस्ती भांडणाचे शोज उत्स्फूतवपण े

िोत असतात.  

जाता जाता एकाचा धक्का दसु-याला लागला तर पनिला ’सॉरी’ म्िणून सपंरू् 

पािात असले तर दसुरा पुढाकार घेतो, ’सॉरी बोला तो िो गया क्या? अंधा ि?ै ददखता 

निी? आंखे फुट गयॊ तेरी?’  

इथून पुढ ेनाट्यास सुरूर्ात िोते.  

अचूक शब्दयोजना, मधे मध े िातर्ारे आनण परफेक्ट बॉडी लॅंलरे्ज या 

जोरार्र शो निट िोतो आनण भरपरू टीआरपी नमळर्ून जातो. बघणारे धन्सय िोतात,  

कािी र्ेळाने पुरेस े नाट्य झाल ेआनण पुरेसे मनोरंजन करून झाले की लोक 

ननघतात फक्त जाता जाता टाळया तेर्ढ्या र्ाजर्त नािीत.  

’नर्दाऊट रटदकट फुल्ल टाईम पास’ झाला म्िणून आनंदनू पुढ ेननघतात.  

लोकल टे्रन मध्य ेिी भरगदीत असे शोज िोतात.  

कुणी कुणाच्या पार्लार्र पाऊल टाकतो. एरव्िी मोठ्ा माणसांच्या 

पार्लार्र पाऊल टाकून पुढ ेजायची आपल्याला नशकर्णूक पण टे्रनच्या लटकंतीत ि ेचालत 

नािी. मागील नपढ्यांचा उद्धार िोतो. बाचा बाची िोते,  

एर्ढ्या गदीत लोकांचे मनोरंजन करायचे िीद कोणी सोडत नािी. बाकीचे 

आपला दिा पंधरा नमननटांचा र्ेळ चांगला गेला म्िणून सर्व आनंदतात.  

घरोघरी पण िीच कथा.  

सासू सुनेला ककर्ा सून सासूला टोचत रािाते. मग त्या सर्ाांचा उद्रके िोतो.  

शेजारी पाजारी कामधाम सोडून कान दऊेन ऎकतात. ननखळ मनोरंजनाच्या 

चार घटका सरल्या की कामाला लागतात.  

त्या शेजारच्या घरात िी असेच असते पण ते नर्सरून मग त्या घरातील बाई 

सर्ाांना ’त्या घाटपांडचेे ऎकल े का’ अशी नांदी करून सर्ाांना कानार्र पडलेल े भांडण 

ऎकर्तात. मग सांगणारीचेिी मनोरंजन नन ऎकणारीिी धन्सय.  

अशी करमणूक नसानसातून म्िणण्यापेिा पाइपा पाइपातून घरोघरी खळेत 

असत.े  



यािीपुढे तर थेट आपली मिापानलका, नर्धानसभा, लोकसभा सभागृि े

आिते.  

आपण ननर्डून ददलेल े प्रनतननधी आपली मनोरंजनाची जबाबदारी जया 

इमानेइतबारे पार पाडत असतात त्याला तोड नािी.  

नतथे बोलताना त्यांच्या नजभांर्र सरस्र्ती तांडर् नृत्य करत.े  

त्या सर्ावस जोड, अॅक्शन म्िणून तोडफोड, मारधाड िोते. थकून भागून 

सभात्याग िोतो. या दजावचे मनोरंजन कुठेच िोण ेशक्य नािी.  

ननर्डणूका आल्या तर बातच नको.  

सर्वच पि जािीरनामा नार्ाचे नर्नोदी पुस्तक काढतात. त्यामुळे 

जयाच्याकडून जास्तीत जास्त करमणूक िोईल तो वजकून येतो.  

आनण सत्तेर्र आल्यार्र जािीरनाम्यातून लोकांना कस े फसर्ल े असे लिान 

मुलांसारखे टाळया नपटीत सांगत र्ाकुल्या दाखर्तो.  

मग लोक पण आपण कस ेफसलो समजून स्र्त:र्रच िसतात.  

अशी करमणकू म्िणजे राजकारण्यांचा नेिमीचा खेळ आि ेआनण लोकांना तो 

खूपच आर्डतो. 

 

सर्व सृष्टी व्यापून दशांगुळे उरणा-या भगर्ंतासारखा टीव्िी आपल्या जीर्नात 

सर्वव्यापी आि.े तो तर बनलाच करमणूकीसाठी आि.े  

त्यामुळे नार्ातच ’िसला ग बाई िसला’, ’दफदी दफदी एक्सप्रेस’, ’फुकट 

फाकट िशा’, ’काका मला िसर्ा’, ’िसतील त्यांच्या कर्ळया ददसतील’ अशा नार्ाचे 

कायवक्रम बनतात जयामुळे लोकांना ि ेिसर्ण्याचे कायवक्रम ि ेकळते.  

त्यातिी ि ेकाम सोपे करायला रेकॉडडे िशे मागे टाकले जातात. म्िणजे कोठे 

िसायचे याचा पण क्ल्य ूलोकांना नमळून जातो.  

तशात या जर कॉनम्पटीशन असतील तर यातील पररिकांना मोठमोठ्ाने 

िसायचे टे्रवनग ददलले ेअसते त्यामुळे पण आपण कुठे िसायचे ि ेकळते.  

सदाबिार नसररयल्स मध्य ेिीरो िीरनर्णीला पट्ट्याने मारतो नािीतर सास ू

सुनेला टोचत असत,े कधी नतला मारायचे, जाळायचे प्लॅन बनर्ते.  

बाकीचा मनिला र्गव एकदसुरीबद्दल पाठीमागून गॉनसप करतो. या सर्ाांतून 

इतर सर्ाांची उच्च दजावची करमणूक िोत असते.  

चोर्ीस तास न्सयूज नार्ची एटंरटेन्समेंट चॅनेल्स आिते. कोठे खून िोर्ो, अपघात 

िोर्ो, डाके-दरोड े पडोत, कोणा नट नट्यांचे दसुरे नतसरे लग्न िोर्ो ककर्ा दसुरा नतसरा 

डायर्ोसव िोर्ो, कोणाचा र्ाढददर्स असो की कोणाचे मरण असो सारख्याच उत्सािाने 

माईकची आइस्क्रीमसारखी ददसणारी बोंडके घऊेन ’अब आपको कैसा लगता ि’ै नर्चारत ते 

दफरत असतात.  



त्या काळी टीव्िी असता आनण अशी न्सयूज चॅनल्स असती तर रार्णाला 

युद्धभूमीर्र खाली पडता पडता पण यांनी िाच प्रश्न नर्चारला असता.  

आनण पाठोपाठ ’अयोध्या के िीरो श्रीराम’ यांची एक्स्ल्युनझव्ि मुलाखत आली 

असती.  

टीआरपी नार्ाच्या टारगटे साठी ि ेसर्ाांचे मनोरंजन करत असतात.  

कधी कािी मजेदार िोत नसेल तर नर्ीन कािी घडर्ून लोकांची मनोरंजन 

भूक भागर्ण्याची िेककग नािीतर मेककग न्सयूज म्िणून जबाबदारी पार पाडतात.  

त्यापुढ ेजाऊन नसनेमा, यात सर्व लाजवर दनॅ लाईफ.  

त्यामुळे त्यात िीरो पायाला चाके लारू्न दफरतो, पंखांनशर्ाय उडतो कारण 

गुरूत्र्ाकषवणाचे ननयम या िीरोस लागू िोत नािीत.  

तो चंद्रार्र जाऊन येऊन असतो. परग्रिार्रील मुलींनािी पटर्ण्याची कला 

त्याला अर्गत असत.े  

याच्या घरी चिा पण बादली एर्ढ्या कपातून नपतात आनण त्याच्या घरी 

मारी नबनस्कटे एखाद्या मोठ्ा ताटली एर्ढी असतात.  

त्यांच्या दाराशी कुत्रा नसून कोल्िा बांधललेा असतो आनण घरात मांजरी 

ऎर्जी र्ाघोबा दफरत असतो. यांच्या घरातल्या वभतींर्र पाल न दफरता मगरी दफरतात.  

गुरूत्र्ाकषवणाचे ननयम या िीरोस लागू िोत नािीत त्यामुळे तो कुठल्यािी 

उंचीर्रून पडला तरी त्याला कािी िोत नािी.  

कोणी दकतीिी मारल े तरी त्याला खरचटत नािी. त्याने फायरटग करून 

एकार्ेळी दिा र्ीस लोकांना मारले की लोक टाळया नपटतात.  

कर भरूनिी अशा मनोरंजनासाठी आतुरलेल ेअसतात.  

नव्िडीओ नन कॉम्प्युटर गेम्स, काटूवन चॅनल्स यांनी लिान लिान मलुांचे 

मनोरंजन करून प्रभशूी नाते जडर्ले आि.े  

लिान मलुे बोलण्याच्यािी आधी मोबाईल िातात घेतात आनण त्यातील 

खेळातून व्यायाम करतात.  

एकूण काय सगळीकड े नुसता मनोरंजनाचा आनण करमणुकीचा बोलबाला 

आि.े 

  

सरकारी अजगरी यंत्रणनेे आजपयांत फक्त नसनमेार्र कर लार्ला आि ेआनण 

बाकी मनोरंजन त्या नजरेतून ननसटले आि.े उद्या एकाने दसु-यास िसर्ल े की भरा कर, 

ककर्ा दोघांनी नमळून नतस-याचे मनोरंजन केले तर भरा कर असे िोणार आि.े लोक 

मनोरंजनातून र्ेळ काढून करमणूक कर भरण्याच्या लाईनीत उभ ेरािाणार आिते. नािीतरी 

टॅक्स आनण मृत्य ूया दोनच शाश्वत गोष्टी या जगात आिते अस ेकोणीतरी म्िटल ेआिचे. 

 



बाकी कािी असो शेर्टी जमदग्नी मात्र ननशबर्ान. त्याला िसर्णारा अजून 

जन्समाला यायचा आि.े त्याला काय, ना मनोरंजन ना िसण ेनन ना मनोरंजन कर भरणॆ. तो 

फक्त सर्ाांना कर भरायचा सल्ला दईेल आनण स्र्त: नामाननराळा रानिल.        

 

  



१५ 

 

क्रांती krnty उत्क्रांती : 

 

मध्यंतरी आपल्या दशेात एक सुपरफास्ट नमनी क्रांती झाली. मोठ्ा लोकांचे 

कोटींचे घोटाळे जािीर झाले आनण सर्वसामान्सयानंा र्ैषम्य र्ाटायला लागले. कुणी नशपाई शें 

मध्य े तर कारकून िजारांत र्रकमाई करतो, अगदीच कोणी एखादा भालयर्ात लाखांत 

खेळतो. आम्िीच नतद्रष्ट, थ ूत्या वजदगानीर्र असे सर्ाांना एकार्ेळीच र्ाटले. कुणी त्याला 

मास निप्नोनसस म्िणाल े तरी ती एक क्रांतीच िोती. ि े मंत्री संत्री कोण लागून गेलेत की 

आम्िी िजारांत समाधान मानारे् आनण त्यांनी कोटी कोटी उड्डाण ेघ्यार्ी? सर्ाांनाच एकाच 

र्ेळी इतरांच्या भ्रष्टाचाराचा नतटकारा येऊ लागला.लोकांचा संताप सतंाप झाला. अगदी 

नतळपापडच म्िणाना. मग तीन चार ददर्स मोचे झाल,े झेंड ेघेऊन दफरण ेझाल,े ननषेधसभा 

झाल्या. मेणबत्त्या लाऊन झाल्या, टोपी घालून दफरण ेझाल.े टोपी न घालणार याकड ेलोकं 

जण ूकोणी ’भ्रष्टाकार’ केला अशा नजरेने पाह लागले. त्या टोपीची नडमांड एर्ढी र्ाढली की 

ती टोपीिी काळयाबाजारात नमळायला लागली. लोकांनी ती िौशेनी चढ्या भार्ात घेऊन 

आपली ननष्टा नसद्ध केली. भ्रष्टाचारानर्रोधात एर्ढे सारे केले म्िणून प्रत्येक जण कृताथव 

झाला. दशेात एक नर्ीनच नथ्रल लोकांना नमळाले. आजपयांत असा अनुभर् कोणाला 

नमळाला नव्िता. ती वझगच र्ेगळी. आपण क्रांनतर्ीर आिोत असा अनभमान सर्ाांना र्ाटू 

लागला. ४-५ ददर्साचं्या प्रदीघव लढ्यानंतर सर्ाांना आपल्या कतवव्याची आठर्ण झाली. जो 

तो परत आपल्या कामाला लागला. 

***** 

त्याउलट गांधीजींनी स्र्ातंत्रयलढा उभारायला र्षावनुर्षव घेतली. परत साध्य 

नन साधनार्र सर्ाांना लेक्चरे फुकट ददली. लोकांना ि े मात्र पटले की िा कॊणी मिात्मा 

आि.े कदानचत दरे्ाचा अर्तारिी असू शकतो. मग लगेच त्याला ररतसर दवे्िार यात बसर्ून 

पूजा करण ेआल.े दरे्ांच्या नशकर्णुकीला पाळून दरे्ालाच आव्िान दणे्याइतके आम्िी नतद्रष्ट 

नािी, नानस्तक तर नािीच नािी. त्यांना दरे् न मानणार या बाकीच्यांनी त्यांना दानर्ाचा 

अर्तार मानल,े त्यामुळे त्यांनािी अनुकरणाची गरज भासली नािी. मग आम्िी त्यांना 

सरकारी वभतीर्रच्या फोटोत आनण १००-५०० च्या नोटेर्र स्थान ददले. सभुाषचंद्रांनी 

सशस्त्र सेना उभारायला दकती र्ेळ घेतला. अशी ददरंगाई आजच्या फास्ट जमान्सयात 

आम्िाला खपत नािी. आम्िी झटपट क्रांती करून मोकळे झालो. त्या आधीच्या क्रांत्यांचा 

सुपरस्लो स्पीड पाहनच गोरासािबे िी र्ैतागून ननघून गेला. आनण दशे स्र्तंत्र झाला तो 

आपल्या मुळे अस ेनेत्यांना र्ाटू लागले. 



आमच्या दशेाला क्रांती तशी नर्ीन नािी. निरर्ी, पांढरी क्रांती आम्िी 

पानिली, कािींनी लाल क्रांती करायचा प्रयत्न केला. पण अशा र्ेगर्ेगळया रंगाच्या क्रांतीत 

ती गंमत नव्िती. म्िणजे त्य़ा फारच नसरीयस क्रांत्या िोत्या. नािी म्िणायला आणीबाणीत 

नंतर कािी मनिन ेक्रांती झाल्याचे सर्ाांनी अनुभर्ले िोते. पण ते तेव्िा, तेव्िा ना फेसबुक 

िोते ना नट्र्टर. बातम्या पण रेनडओर्रच्या, त्यामुळे त्यात िी नथ्रल नव्िते. कॉम्पुटर नन 

टीव्िीने खरी क्रांतीची गंमत आणली.  इंटरनेटर्र आजच्या जनरेशन ने खपू सारे गेम्स खेळल े

आिते. जगाशी नेिमीच कनेक्टेड रािणार या पण स्र्त:ला मात्र ४ वभतींत कॉम्प समोर 

कोंडून घेणार या आजच्या जनरेशन ने इराक की इराण मधली धमाल ररव्िोल्युशन लाइव्ि 

पानिली आनण असाच कािीतरी नथ्रलींग गेम खेळण्याचे मनार्र घेतले. कुणीतरी मग 

फेसबुकर्र स्टॅटस अपडटे केले. भ्रष्टाचारच्या नार्ाने बोंब ठोकली. त्याला थोड्ाच र्ेळात 

२६५७८ लाइक्स नमळाल्या आनण क्रांनतच्या गेमला सुरूर्ात झाली. कोणी नट्र्टरर्र 

नचर्नचर्ाट करू लागल.े कमेंटसचा पाऊस पडू लागला. एसेमसेर्र एसेमसे जाऊ लागल.े िा 

गेम सर्ाांनाच आर्डला. ‘I support’, ‘me too’, ‘I do’ ककर्ा नुसत्याच स्मायली अशा 

संनिप्त प्रनतदक्रयां पासनू नडटेल मधे नचरफाड करणार या संतप्त प्रनतदक्रयांनी इनबॉक्सेस 

भरले. कुणी इंग्रजी मराठीत नलनिल,े ‘maza hya krnty laa suport’. थोडक्यात क्रांती 

krnty बनून अर्तरली. तीन चार ददर्सांच्या फेसबुक आनण नट्र्टरर्रच्या लढाईने क्रांती 

झाली. शेर्टी कुणीतरी परत नलनिल े ‘brd of dis krnty game, ple sumthin els.’ 

फेसबुकार्र पण अशीच कािीतरी नोट आली. नतला पण भरपूर लाइक्स नमळाल.े आनण 

क्रांती संपली.चार ददर्सांच्या त्या गेमची आठर्ण नेटकर अजून िी काढताना ददसतात.   

***** 

खरीखुरी लॉंगटमव म्िणार्ी अशी क्रांती झाली ती इंटरनेट, कॉम्प्युटर, 

मोबाईल आनण टीव्िी ने.  

इंटरनेटने तर सर्ाांना खेळाची आर्ड लार्ली. मैदानी खेळ सर्ाांना प्यारे 

झाले. बोटाच्या एका िालचालीर्र दक्रकेट आनण फुटबॉल सर्व खेळायला लागल.े गोर्धवन 

पर्वत कृष्मणाने एका बोटार्र उचलला म्िणून एका बोटाचा व्यायाम माऊसर्र करून त्याची 

ताकद र्ाढर्ायचे प्रयत्न सुरू झाल.े शिरांत मदैानांची कमतरता. पण इथ े मैदानांत न 

जाताच मैदानी खेळ खळेायची सोय झाली. आता मैदानांची गरज नािी म्िणून मोकळया 

जागा भरण्यात तरबेज राजकारण्यांनी लगेच ती ताब्यात घेतली आनण अनेक समाजोपयोगी 

काम ेसुरू केली.  नतथ ेदकत्येकांची ननर्ार याची सोय कुठे झोपड्ा तर कुठे टोलेजंग इमारती 

बांधून करण्यात आली. थोडक्यात सगळीकड ेनुसता आनंदी आनंद झाला.  

आता तर दकत्येक मलुे ह्या आभासी दनुनयेतच रािायला गेली आिते. आता 

शाळेत न जाताच शाळेचा आभास ननमावण व्िायची शक्यता आि.े आभासी क्लासरूम मध े

अभ्यासिी आभासी व्िायची शक्यता आि.े एकूणच virtual क्रांतीचा आभास ननमावण झाला 



आि.े दकत्येक तरूण तर िी दनुनया ’तबाि’ करायला येणार या दषु्टांचे आभासी ननदावलन 

करण्याचे आभासी काम गेम्समधून करत आिते. कािी मोठ्ा मोठ्ा रेसेस खेळत आिते 

ककर्ा नर्माने virtual आकाशात उडर्त आिते. कािी चोरपोनलसांचा गेम खेळत आिते, 

फक्त फरक इतकाच की पूर्ी मुलांना पोनलस व्िायला आर्डत अस ेआता ह्या गेम्स मधे ते 

आभासी का िोईना चोर िोऊन पोनलसांना फसर्ण्यात धन्सयता मानू लागले आिते.  

कल्पना करा की एखादा मकरंद, नािी, मॅक नार्ाचा तरूण ( िा मात्र खरा, 

आभासी नव्ि े ) virtual र्ल्डव मध े जगतो आि.े सकाळी ११ र्ाजता त्याची पिाट िोते, 

कारण रात्री २-३ पयांत गेम्स आनण इतर अ ॅक्टीव्िीटीस चालतात. आपल्या स्पेशल 

reclining chair र्र तो जागा िोतो. त्याची स्र्त:ची स्पेशल केनबन आि ेत्यात र्ॉटरप्रूफ 

कॉम्प्युटर आनण की बोडव आि.े नर्ीन स्पेश्यल खुची आि ेनतच्यात एखाद्या कमोड सारखी 

रचना आि,े र्र एक अघंोळी साठी शॉर्र आि,े त्या केनबनची स्र्तंत्र ड्रनेेज व्यर्स्था आि.े 

बाजूच्या बेनसन मध े पाणी आि.े एका छोट्या नखडकीतून जेर्ण आत पाठर्ण्याची सोय 

आि.े ददर्सरात्र त्या खचुीर्रून उठायला लागू नय े अशा सर्व सोयी आिते. मॅक सकाळी 

उठला की त्याचा कॉम्प ऑन करतो, मेल चेक करतो, त्याच्या virtual फ्रें डस चे मेसेजेस 

पाितो. केनबनमधल्या बनेसन मध ेदात घासून आपल्या कमोडचेअर मध्य ेदिेधमव पार पाडता 

पाडता त्याची िी काम ेिोतात. मग तो बले र्ाजर्तो तसा त्याचा िेकफास्ट नखडकीतून आत 

सरकतो. आज तो जपानमध्ये असता तर त्याने भरर्ण्यासाठी एखादा रोबो पण install 

केला असता, त्यामुळे आपल्या मागास दशेाचे त्याला कमालीचे र्ैषम्य र्ाटते. मग ऑन 

लाईन नोकरीचे काम. त्यात सर्ड काढून गेम्स, मेसेजेस, फेसबुक, ट्र्ीटर र्गैरे.  आता 

ददर्सभर अशी काम ेकरायची तर एनजी पानिजे म्िणून तो खुचीर्रून उठून आपली शक्ती 

र्ाया घालर्त नािी. उद्या ह्याची खरीखरुी बायको िरर्ली तरी िा गुगल सचव करील, आनण 

एखाद्याचा मृत्य ूझाल्याची बातमी ऎकली तर ’Don, t bother, there are 3 lives’ अशी 

गेम्सची भाषा करेल. त्याला सर्ावत प्यारी कोणती गोष्ट असले तर त्याची खुची नजच्या साठी 

त्याने insurance पॉनलसी घेतली आि.े  अशी िी virtual क्रांती चोनिकड े व्िायच्या 

मागावर्र आि.े     

टीव्िी इंडस्ट्री िी रोजगार िमी योजनेचा भाग आि.े एक चॅनेल त्यार्र १० 

मानलका त्यासाठी ददर्सरात्र काम करणारे नट, नट्या आनण इतर र्गैरे कामाठी. एका 

मानलकेसाठी दीड दोनशेंना रोजगाराची िमी. िी एका चॅनेलच्या एका १५ नमननटांच्या 

दनंैददन मानलकेची गोष्ट असेल तर शकेडो र्ानिन्सयांर्रच्या शकेडो मानलकांनी दकती रोजगार 

ननर्नमती केली असले? एखाद्या पिाच्या जािीरनाम्यात रोजगार ननर्नमती साठी आम्िी 

नर्नर्ीन चॅनेले काढू असे आश्वासन लर्करच ददसायची शक्यता आि.े त्यापुढे जाऊन 

करमणूक प्रधान न्सयूज चॅनेल्स आिते. त्यातील बातम्या खर या की खोट्या ि ेदसुर या ददर्शी 



पेपरात र्ाचून कन्सफमव करारे् लागते. त्यातील बातम्यांच्या करमणूक िमतेर्र ती चालतात. 

त्यांच्या स्टुनडओत एक्स्पटव नार्ाची जमात येऊन जाऊन असत.े अस े रटव्िी एक्स्पटव तयार 

करण्याचे िी कोसेस सरुू व्िायची शक्यता आि.े त्यानशर्ाय ’आस्था’, ’संस्कार’ र्गैरे 

अध्यानत्मक भूक आनण ’फूड फूड’ सारखी खरीखरुी भूक भागर्णारी चॅनेल ेआितेच. कािी 

चॅनेलर्र तर एखाद र्षावपूर्ी जगबुडी िोऊन सर्व नष्ट िोण्यार्ी बातमी आली िोती. आज  

दनुनया िी आि े आनण ती चॅनेल्स िी तगून आिते. िेककग न्सयूज िी तर न्सयूजचॅनेलांची 

आर्डती अ ॅक्टीव्िीटी. कािी जण त्यापुढ े जाऊन मेककग न्सयूज िी करायला लागल.े रटव्िी 

आज सर्व नर्श्व व्यापून दशंांगुळे उरला आि.े 

आनण मोबाईलचे काय? ती तर आधीच मकव ट सारखी अर्स्था आि.े त्याच्यात 

गेम्स आिते, रटव्िी आि,े नमनी का िोईना कॉम्प्यटुर आि.े त्यामुळे तरूण नपढी आपल्या आई 

बापापेिा जास्त प्रेम मोबाईलर्र करतात. त्याचे एयरफोन लारू्न स्र्गव सखुाचा आनंद 

नमळर्तात. त्यासाठी प्राणाची बाजी लारू्न रस्त्यातच काय तर रेल्र् ेरूळांर्रिी चालायला 

िी ते तयार असतात. अशी नजर्ार्र उदार िोणारी नपढी जया दशेात आि े त्या दशेाचे 

भनर्ष्मय कसे असले ते सागंायला नकोच.  

टीव्िी, कॉम्प्युटर आनण मोबाईल घेऊन बसणारी जनता यामुळे आधीचा 

homo erectus नार्ाचा मनुष्मयप्राणी िळू िळू उत्कांत िोत बैठा प्राणी व्िायची शक्यता 

आि.े असो, शेर्टी बदलच या जगाचा स्थायी भार् आि.े  

 

  



१६ 
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१. 

मालन ताई सकाळी उठतात तो त्यांना आपल्यार्रच दया येते. एयरकंडीशंनर 

रात्र भर सुरू िोता तो सकाळी जरा आर्ाज करायला लागतो. त्यामुळे त्या आर्ाजाने 

त्यांची झोप मोड झाली म्िणून त्या नचडतात. आठ र्ाजले आता उठायचे म्िणून उठतात. 

बािरे उकाडा खूप. आतील एसीमुळे तो एरर्ी जाणर्त नािी. पण दकचन कािी एसी िोत 

नािी. मालन बाईंनी कामासाठी पाच बायकांची फौज नेमली िोती. त्यातील पनिल्या दोन 

घरची काम े ननपटायच्या, नतसरी स्टॅंडबाय, कोणी आल ेनािीतर काम ेकरणार, चौथी या 

नतघांर्र नजर ठेर्णार, तर पाचर्ी चौथी नजर ठेर्ते की नािी यार्र नजर ठेर्णार ! आज 

सकाळी सकाळी त्या िायराकीतील चार नन पाच येणार नव्ित्या त्यामुळे मालनबाईंना 

स्र्त:च सर्व दखेरेख ठेर्ायची म्िणजे कामाचा लोड खूपच िोता त्यांच्यार्र. त्यात परत 

दकचन मध्य ेएसी दखेील नािी. नतकडच्या उकाड्ाने त्या बेजार झाल्या.   

दपुारच्या दकटी पाटीत त्यांच्या मैत्रीणी गोळा झाल्या. 

‘नधज कामर्ालीस यु नो, आर सो अनररलायबल. आज सकाळी थ्री ऑफ दमे 

डीडटं टनव अप यु नो.‘ 

‘मग काय ? भजन? ऑर नडर्ोशनल सॉंग ? नर्ठ्ठल नर्ठ्ठल ?‘ 

‘यस. जय जय राम कृष्मण िरी नन दसुरे काय? इट्स सो िॉट नािी ? दकचन 

मध्य ेएसी लारू् म्िटल ेमी अशोकला तर तो ऎकत नािी.‘ 

 ‘अगं बरंय. या बायका लारू्न बसायच्या. आपण बस ू नतकडॆ बेडरूम मध्य े

आपल्या कामर्ाल्या खातात एसी ची िर्ा.‘ 

‘िो ना. ि ेखरंय. ि ेमाझ्या माईंड मध्य े आलंच नव्िते. आनण या बायकांचे 

पगार पण काय र्ाढलेत? आमच्या पाच नंबरला चांगली दोनशे रूपयांची र्ाढ पानिजे.‘  

आपल्या र्ॉड्रोबातून नव्या ड्रसेेस नन साड्ा काढत मालन बाई म्िणाल्या. 

‘काय बाई मिागाई झाली आि,े साध्या नसल्क साड्ा घेतल्या त्या िी आठ 

िजारात. दिा िजार तर यार्ेळी नुसता निर्यांच्या ररगर्र खचव झाला. त्यात परत या 

बायकांना पगारर्ाढ िर्ी. फारच डोक्यार्र चढून बसल्या आिते.‘ 



मालनबाईंचे ि े असेच. नबचार्या घरी बसून असतात. काम े करर्ून घ्या, 

सगळयांर्र लि ठेर्ा, दपुारी मैनत्रणींबरोबर पत्त ेनन गप्प्पा. संध्याकाळी क्लबात. रात्रीपयांत 

दमून जायच्या. जेर्ण मोजकेच घ्यायच्या. म्िणजे चीज सॅंडनर्च नािीतर नचकन सॅंडनर्च 

नाश्त्याला नन जेर्ायला पुरणपोळींर्र ककर्ा श्रीखंडपुरीर्र गुजराण करायच्या नबचार्या. 

मग र्जन कमी करायला नजम मध्ये फी भरून जायच्या. 

‘फीटनेस इज मस्ट‘ िा त्यांचा मंत्र िोता. मग नजम मधल्या व्यायामानंतर भूक 

लागली की कािीतरी र्डा समोसा ककर्ा बगवर खाऊन घ्यायच्या. आपल्या नबचारेपणार्रच 

त्यांना खूप दया यायची. आपल ेर्जन दकतीिी मेिनतीनंतर कमी का िोत नािी याचे त्यांना 

आश्चयव र्ाटायचे.  

ि ेमेल ेनजम र्ाल ेनुसते पैस ेघेतात, र्जन कािी कमी िोत नािी. आपल,े त्या 

िताश िोऊन नजमबािरेच्या कॅं टीनमध्ये नचकन टॉवपगचा नपझ्झा खाताना मनाशीच 

म्िणतात.  

नधस इंनडया इज एकदम नधस, म्िणजे कोणालािी अकांरटनबनलटी नािी इथे, 

त्या नेिमी आपल्या मैनत्रणींना सांगत असतात. 

  

२. 

 

संपतरार् सांगल ेम्िणजे एक मोठे नेते. मिाराष्ट्राची आशा अस ेत्यांना समजल े

जाई ते फार पूर्ी पासूनच, त्यांच्यार्र राजयाची जबाबदारी येणार याचा अंदाज जनतेला 

आला िोता. त्या प्रमाण ेत्यांच्याकड ेनेतृत्र् आलचे. पण स्र्त: संपतरार्ांचा मात्र या सत्तेत 

जीर् रमत नािी. दररोज उठून राजकारण आनण समाजकारण. जीर् नुसता उबून जातो. ना 

कुठे स्र्तंत्र आयुष्मय. राजय एर्ढे मोठे, त्यात परत नर्रोधक टपलले.े डोळयाला डोळा लागत 

नािी ददर्सेंददर्स. खुची कधी खालून ओढली जाईल याचा भरर्सा नािी. उद्या सत्ता गेली 

तर आपल्या िाती काय ? नोकरदारांचे एक बरे असते संध्याकाळी घरी यायचे सकाळी उठून 

कामार्र जायचे. नोकरी जायची पर्ाव नािी नन पगार बंद पडायची वचता नािी. आपल्या 

पाच र्षावत काय काय करणार? पुन्सिा ननर्डणूक वजकायची म्िणजे त्यासाठी बेगमी 

आलीच. परत घरी बसायला लागल ेतर ररटायरमेंटची सोय िी त्यातच पिायची. पाचच 

र्षाांत एर्ढे सारे करायचे म्िणजे मेिनत दकती? एक ददर्स सुखाने झोपता आले तर शपथ. 



परत र्ेळ झाला तर जनकल्याणाचा पण नर्चार करायचा म्िणजे तर अनतच झाले. एक 

माणूस काय काय करणार आनण दकती रठकाणी पािणार ? तरी नर् ेनेतृत्र् म्िणून त्यांचे पुत्र 

त्यांची गादी सांभाळायला समथव िोते. पण या दलदलीत त्यांचे कसे व्िायचे िी पण एक 

वचता. आपल्या राजकारण्यांना फारच मेिनत करार्ी लागते त्या मानाने त्याचा मोबदला  

स्र्त;हन मागून घेतल्या र्ाचून नमळत नािी याची त्यांना खंत फार. परत लोकांचे बारीक 

लि आपल्याकड.े मागे कुठे अपघात झाला नतकड ेभेट द्यायला जायचे म्िणून दसुरी नर्ीन 

पॅंट चढर्ली तर त्याची पण बातमी पेपरात. आधीच्या पॅंटर्र आज बोंबलाचा रस्सा सांडला 

ि े काय सर्ाांना सांगणार ? सार्वजननक सार्वजननक म्िणजे दकती असार्?े साधी पॅंट पण 

आपल्याला िर्ी तेव्िा बदलता येऊ नय?े आपल्या लक्झर गाडीतून जाता येता नेिमी 

त्यांच्या मनात ि ेनर्चार येत असतात. िी सत्ता कािी आपल्याला सोडत नािी नन आपली 

यातून आता सुटका नािी याचे त्यांना नर्लिण र्ैषम्य र्ाटत.े सत्तेत जीर् अगदी कसनुसा 

िोऊन जातो. ’या सत्तेत जीर् रमत नािी’ अगदी ते जाता येता सर्ाांना सांगतात, नर्शेषत: 

कोणी पेपरर्ाल े पत्रकार ककर्ा बोंडूक र्ाल े टीव्िी न्सयूज र्ाले आजूबाजूस ददसले तर.  

नुकतीच त्यांची साठी झाली. दकत्येकांची िोते तशी. पण त्यांच्या सारख्या नेत्याला साठी 

म्िणजे खचव दकती. आजकाल िोर्मडग लार्ायचे तर कठीण आनण पानपान जानिराती 

द्यायच्या तर पेपरर्ाल्यांनी रेट दकती र्ाढरू्न ठेर्लेत? परत दसुर्या कोणी िी आपली 

र्ाढददर्स पुरर्णी दणे्याची व्यर्स्था करायची, आपली आपण ददली ि े कळले तर िस े

व्िायचे. दकती सगळीकड ेबघायचे?      

 

३. 

 

िणमंतरार् िल्ली खूपच टेन्सशन मध्य ेअसतात. िणमंतरार् लांडगे म्िणजे बड े

राजकीय प्रस्थ. झेडपी तून आल े नन बघता बघता आपले साम्राजय उभारून मंत्री झाले. 

पिाला अशाच लोकांची गरज असत ेजे पि नन पैसा उभारतील. िणमंतरार्ांनी काम ेखूप 

केली. बरे र्ाईट कािी पानिल े नािी. आजूबाजूस लि ददल े नािी. आपला मतदारसंघ 

बांधला नन व्िोट बॅंक उभारली. कोणी त्यास र्ोटबॅंकेचा नस्र्स अकाउंट म्िटल ेत्याची पर्ाव 

केली नािी. िणमंतरार्ांस मुल ेदोन. एक मोठा अजुवनरार्. त्यांनी शाळा कािी र्षव केली. 



आता मतदारसंघात लि घालतात. िणमंतरार्ांची रग आनण मगू्ररी त्यांच्यात पुरेपूर 

उतरली आि.े िणमंतरार्ांना त्याचा कोण अनभमान. लोकिी अजुवनरार् िणमंतरार्ांची 

गादी चालर्णार ि े समजून चालल े आिते. अजुवनरार् आपल्या गाड्ा उडर्तात. शिरात 

भटकतात. मनात येईल तसे र्ागतात. िाताखालील लोक त्यांना टरकून असतात. अगदी 

गार्चे फौजदार दखेील. त्यांना िटकायची विमत कोणात नािी. उद्या तेच आमदार नन मंत्री 

िोतील नन त्यांना सलाम करायला लागेल याची जाणीर् पोनलस अनधकार्याना आिचे. 

िणमंतरार्ांना त्यांचा अनभमान आिचे. त्यांची वचता तर नािीच. खरी वचता त्यांना आि ेती 

आपल्या दसुर्या मुलाची. छोटा म्िणजे आता बारार्ीस पोिोचलेला संग्राम. संग्रामचे 

लिानपणापासूनच सर्व कािी र्ेगळे. एक तर शाळेची नन अभ्यासाची गोडी. ते एक समजून 

घेता येईल. असत ेएकेकाला अभ्यासाची आर्ड. असे म्िणून िणमंतरार् दलुवि करीत. पण 

सग्रांमला सर्व म्िणजे िाताखालच ेनोकर चाकर पण आपल्या बरोबरीचे र्ाटत. त्यांच्यात 

नमळून नमसळून रािायला त्याला आर्ड.े त्याचे नमत्र पण अशाच खालच्या र्गावतले िोते. 

संग्रामला ननयमानुसार र्ागायची आर्ड. आपल्यासाठी ननयम बदलून घ्यायचे कधी मनास 

नशर्त नसे. िणमंतरार्ांना आपल्या घरी िा नेभळट कसा जन्समाला आला अस ेर्ैषम्य र्ाटे. 

त्यात पुन्सिा संग्रामला राजकारणाची नार्ड. त्याला पुढ े डॉक्टर व्िायची इच्छा िोती. 

िणमंतरार्ांना र्ाटते की ि ेसर्व आपल्या लायकीचे नािी. आपण राजय करणारे. गरज पडली 

तर आपला डॉक्टर पदरी बाळगू, त्यासाठी ि ेअस ेकािी करायची गरज काय? नार्ापुरती 

नन नार्ामागे लार्ण्यापुरती नडग्री कोणीिी कुठूनिी आण ू शकेल त्यासाठी आपल्या 

आयुष्मयातील कािी र्षे या मुलाने बरबाद करार्ीत? र्कील, डॉक्टर आनण कामांसाठी 

इंनजननयर आपल्या पदरी ठेर्ायचे सोडून आपण इतरांची सेर्ा करणारे कोणी व्िार् े िी 

कल्पनाच िणमंतरार्ांस सिन िोत नािी. ते परोपरीने नर्नर्तात संग्रामला, की िा नभकेचा 

नाद सोडून राजकारणात पडा. आपला सुभा सांभाळा. आम्िी नजर्ापाड मेिनत करून 

नमळर्लेली आमची प्रनतष्ठा धुळीस नमळर्ू नका. िणमंतरार्ांना ददर्सेंददर्स झोप लागत 

नािी. त्यातल्या त्यात अजुवनकड ेपाहन ते समाधान मानून घेतात आनण काय करणार दसुरे 

? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ई सानित्य प्रनतष्ठान 

 

 

ई सानित्य प्रनतष्ठान मराठी सािरांमध्य ेर्ाचनाची आर्ड ननमावण व्िार्ी आनण 

लेखक र् कर्ींना एक सशक्त व्यासपीठ नमळारे् या दिुरेी ितूेने स्थापन झाले. मराठीत एक 

जबरदस्त र्ाचन संस्कृती ननमावण व्िार्ी, तरुणांनी भरपरू र्ाचन करारे्, ग्रामीण भागातील 

तरुणांना मोबाईलर्र पुस्तके उपलब्ध व्िार्ीत, परदशेस्थ मराठी र्ाचकांना सिजासिजी 

इंटरनेटर्र पुस्तके नमळार्ीत ि ेआमचे स्र्प्न. जगातील चाळीस दशेांतील  सुमारे साडतॆीन 

लाख र्ाचक या चळर्ळीचे सभासद आिते.  मिाराष्ट्राच्या जर्ळपास प्रत्येक तालुक्यातील 

खेड्ापाड्ांत ई सानित्य चे र्ाचक आिते. यानशर्ाय सुमारे तीस ते चाळीस लाख र्ाचक ई 

सानित्यच्या र्ेब्साईटला भेट दऊेन पुस्तके डाऊन लोड करतात. पण याने आमचे समाधान 

नािी. जोर्र मिाराष्ट्रातील प्रत्येक सािर िा र्ाचक िोत नािी तोर्र िी चळर्ळ चालले. 

आमचे लक्षय सिा कोटींचे आि.े आमच्या पाठीशी माऊलींचा आनशर्ावद आि.े “ ईये 

मराठीनचये नगरी, िह्मनर्द्येचा सुकाळू करी” िी त्यांची प्राथवना आपणा सर्ाांकरर्ी सुफ़ळ 

संपूणव व्िार्ी. 

आमच्या र्ाचकांना एकच नर्नंती. आपल्या ओळखीच्या दकमान दिा सािरांचे ई 

मेल पत्ते आम्िाला पाठर्ा. अशा ररतीने आपण तीनाचे तीस आनण नतसाचे नतनशे िोऊ. या 

मराठीनचये नगरी िह्मनर्द्येचा सुकाळू व्िायला र्ेळ नािी लागणार. सर्ाांची साथ असेल तर.  

एर्ढी नर्नंती मान्सय कराच.  

ई मेल पत्ते esahity@gmail. com या पत्त्यार्र पाठर्ा बरं! 
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