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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!

सदू आमि दादू

हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पि तरीही आम्ही ते वाचकाांिा णविामल्ू य घेऊ देतो.
कारि ई पस्ु तक एकदा बिलां की एकजि वाचो वा एक लाख.
आमचां काहीच कमी होत िाही.
उलट आिांद वाढतो.
मजा येते.

पि

तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्यािे ई साणहत्यच्या लेखकाांिा, टीमला आणि तम्ु हालाही आिांद णमळे ल

आणि तमु चां काहीच कमी होिार िाही.
तम्ु ही आनिर्वाद आनि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवांिव फ़ोि करूि दवद द्या
आपल्यव नमत्वचां े मेल पत्ते आम्हाला द्या
णमत्ािां ा हे पस्ु तक मेल आनि Whatsapp करा
ई सवनहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवम, टेनलग्रवम यवांर्र ्र्तः जव र् इतरविां व आमांनत्त
करव. सोशल णमणडयावर ई साणहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुमोल अिव तमु च्यव सचू िव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने
लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व
त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा.
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सदू आणि दादू
लेखक: डॉ. नितीि मोरे , र्सई
Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.
Email - drnmore@yahoo.com
यव प्ु तकवतील लेखिवचे सर्ा हक्क लेखकवकडे सरु नित असिू प्ु तकवचे नकांर्व
त्यवतील अि
ां वचे पिु माद्रु ि र्व िवट्य, नचत्पट नकांर्व इतर रुपवतां र करण्यवसवठी
लेखकवची लेखी परर्विगी घेिे आर्श्यक आहे. तसे ि के ल्यवस कवयदेिीर
कवरर्वई होऊ िकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India
is available for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work.
The Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an
author’s copyright in a work is recognised even without registration.
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction,
damages and accounts.

प्रकविक ई सवनहत्य प्रनतष्ठवि :
www.esahity.com
esahity@gmail.com
प्रकविि : ३० जािेवारी २०२२ (पौष वद्य त्योदशी, शके १९४३ )
©esahity Pratishthan®2022
नर्िवमल्ू य नर्तरिवसवठी उपलब्ध.
• आपले र्वचिू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपर्ु ी नकांर्व र्वचिवव्यनतररक्त कोितवही र्वपर
करण्यवपर्ु ी ई सवनहत्य प्रनतष्ठविची-लेखी परर्विगी घेिे आर्श्यक आहे.
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डॉ. नितीि मोरे हे व्यर्सवयविे डॉक्टर असिू र्सई,
मबांु ई येथे श्वसिरोग तज्ञ म्हििू सप्रु नसद्ध आहेत. त्यविां व
मरवठी र् इतर भवषव नर्षयवचां ी आर्ड असल्यविे
त्यवतिू च नलखविवची आर्ड निमवाि झवली. सवमवन्सयत:
आजबू वजच्ू यव दैंिांनदि घटिवांतील नर्सांगती र् त्यवतिू
निमवाि होिवरव नर्िोद हव त्यवांचव आर्डतव नर्षय आनि त्यवतिू
उपरोधवत्मक नलखवि आनि ममाभदे ी नटप्पिी करण्यवत ते मवहीर आहेत.
त्यवचबरोबर आजबू वजच्ू यव व्यक्तीमधले िेमके पि हेरूि त्यवर्रही ते हीतवत.
त्यवांच्यव लेखिवचव कॅ िव्हवस िर्िर्ीि प्रयोगवांतिू कवयम नर््तवरत असतो.
त्यवत पत्लेखि, नर्ज्ञविकथव, कहवण्यव, िवटके , एकवांनककव, िवट्यछटव,
प्रेमकथव हे सर्ा असते.
िेहमी नदर्वळी अांकवतिू डॉक्टरवांच्यव नर्िोदी कथव प्रकवनित होत
असतवत. ई सवनहत्यर्र त्यवांचे हे छनत्तसवर्े प्ु तक प्रकवनित होत आहे.
त्यवांचव ्र्तःचव असव एक र्वचकर्गा आतव निमवाि झवलव असिू तो
त्यवांच्यव प्ु तकवांची र्वट पहवत असतो.
Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.
Email - drnmore@yahoo.com
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(४ पत्कथव)
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चार शब्द
णप्रय अमक
ू यास णकांवा णहस
णप्रय तमक
ू यािे णकांवा णहिे णलणहलेली पत्े..
णि त्यातिू साकारलेले कथािक..
म्हिजेच या पत्रूपातील चार पत्कथा..
डॉ. णितीि मोरे .
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सदू आनि दवदू
अिक्र
ु म
१. सदू आनि दवदू
२. अव्यक्त
३. धोबीपछवड
४. आतव तरी येिील कव ?
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१

सदू आणि दादू
णप्रय दादसू
तल
ु ा णलहायला बसलो की काय णलहावे कळत िाही.. िाही.. काय
काय णलहावे कळत िाही! आपली भाषा णकती लवणचक आहे िाही दाद?ू
काय आणि काय काय मध्ये इतका फरक पडावा काय? काय! तू म्हिशील
मी णलणहतोय काय पि! पि खरे सागां तो मला याचे काय पि वाटत िाही!
काय आहे तल
ु ा माणहती आहे माझ्या अशा काय पि णलहायची आणि काय
काय असे शब्द खेळ खेळत बसायची सवय आहे मला! एकूि काय.. हाय
काय आणि िाय काय! हो की िाय?
तर आता मळ
ू मदु द्य् ाकडे वळावे का? िकोच. तल
ु ा सवय आहे
माझ्या अशा दळि माांडत हळूहळू मदु द्य् ावर पोहोचायची. मला वाटते ती
मोडू िये! त्यामळ
ु े थोडे अजिू पररचयात्मक प्रस्ताविा वगैरे णकांवा पह्यले
िमि वगैरे णलहूि मग मळ
ू मदु द्य् ाला स्पशश करतो! िाहीतर तझु ी अवाांतर
वाचिाची सवय मोडायची! अवाांतर म्हिजे मदु द्य् ास सोडूि आजबू ाजचू े
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सारे वाचण्याची. आठवतेय आपि कॉलेजात असतािा पि असे करायचो?
आपि िाही मी! मी रोज तल
ु ा िसु ता रोजचा पेपर वाच म्हटले तरी िाक
मरु डायचास त.ू पि शेवटी माझे ऐकूि तू वाचू लागलास. त्याचा तल
ु ा णकती
फायदा झाला! म्हिजे तझु ी ती िोकरी णमळण्यासाठी झालेल्या मल
ु ाखतीत
बातम्याच वाचिू प्रश्न णवचारलेत की काय असा प्रश्न पडावा! तर ते एक राहू
दे.. मला यावरूि एक गािे सचु ते आहे तेवढे साांणगतल्यावाचिू पढु े िाही
जाता येिार..
दळि माांडू दे रे ..
माझे सारे दळिासाठी !
तर आता दळि! जात्यावर बसले की ओव्या सचु तात म्हिे! गांमत
सागां ?ू मागे काही णलहायला सचु त िव्हते त्यामळ
ु े मी चक्क जाते आििू
सकाळी दळण्याचा प्रयत्ि के ला. हल्ली सारे रे डीमेड णमळते आणि गहू
प्रत्यक्ष दळायचे तर एवढा स्टॅणमिा कुठूि आिायचा? मग मी रे डीमेड पीठच
जात्यात डायरे क्ट घालिू जाते णफरवत बसलो. तल
ु ा साांग.ू .
सकाळची मांगलमय वेळ.. पक्षी िक
ु तेच झोपेतिू जागे झालेत..
जाांभया देत कूजि करताहेत.. बाहेर दधू वाले णि पेपरवाल्याांचे आवाज
येताहेत णि त्या वातावरिात काही ओळी सचु ल्या मला जरूर. त्यातल्या
काही तल
ु ा साांणगतल्या िाहीत तर तोंड फुगविू बसशील. म्हििू णलणहतोच..
वाच..
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जात्याच्या जोत्यावर I बसला रां माझा दादरू ाया
दळि दणळतो काणां डतो I सदरू ाया
दणळता काांणडता जात्यावरी I ओवी साांडे ओवरी वरी
देई रे देई जरा अक्कल त्यास I सदरू ाया
मागिू घेईि अक्कल ि लाजता I दादसू ाठी रे आपल्या
देईल िाहीतर टपल्या I सदरू ाया
पाणहलेस दाद,ू या सदसू णकती काळजी तझु ी. मागे श्यामची आई
अशा ओव्या आपल्या श्यामसाठी गात असे तशा मी दादसू ाठी जात्यावर
बसिू गायलो. िसु ताच गायलो िाही.. तर जे तझ्ु याकडे असण्याची शक्यता
िाही ते मागिू घेतले मी त्या ओव्यातां िू . असा तू माझा णजगरी दोस्त आहेस.
माझ्या ओव्यािां ी तल
ु ा िक्कीच भरूि आले असिार हे मी इथिू ही सागां ू
शकतो. उगाच िाही अख्खी चार वषे आपि एकाच रूम मध्ये होतो. आता
वषे लोटली त्यास पि अजिू आठवतात ते णदवस.
आठवतेय? पणहलाच णदवस आपला. मी रूम मध्ये णशरलो. तू
आधीच बसलेलास येऊि. मी म्हिालो तल
ु ा, मी सद.ू . तू कोि? तू
म्हिालास, जमेल आपले िक्की.. मी दाद!ू खपू िांतर कळले तझु े िाव दादू
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िव्हतेच.. तू कुिी भैरविाथ िावाचा गडी होतास! कागदोपत्ी.
बाकीच्यासां ाठी भैरू. माझ्यासाठी दाद!ू तझ्ु या णविोदबद्ध
ु ीची ओळख पटली
पणहल्याच णदवशी. ते एक बरे झाले. कारि णविोदच काय बाकी दसु ऱ्या
कुठल्या बद्ध
ु ीचेही दशशि िांतर तू घडू णदले िाहीस लबाडा! अजिू आठवतात
ते णदवस.. म्हििू च तर ओव्याांमधिू ही तझ्ु यासाठी खास अक्कल मागिू
घेतली आहे. मला तझु ी णकती काळजी हे पाहूि तझु ा ऊर भरूि आला
असिारच.
आपि णतकडे हॉस्टेलात तासि तास गप्पा मारायचो आठवतेय?
काय बोलत असिार आपि? आता आठवत िाही. पि माझी ही
णवषयाांतराची सवय तेव्हापासिू ची. त्यामळ
ु े त्यात तल
ु ा िवलाचे काही
िाही. तर तल
ु ा साांगावयाचे ते एक..
काल सध्ां याकाळी आकाश भरूि आले. त्यात तझु ी आठवि
आली. म्हििू णलणहतोय हे पत्. आणि हाच गड्या पत्ाचा मख्ु य मद्दु ा..
मेरा दादू गया रांगिू
णकया िै वहाांसे टेणलफूि..
तम्ु हारी याद सताती है!
पत्ाच्या शेवटी मख्ु य मद्दु ा णलहावा ही माझी णजत्याची खोड! तल
ु ा
ती ठाऊक आहेच.
पत् णलणहच.
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वाट पाहतोय.. ररक्षावाला! हे शेवटचे उगाच. णदवस गिपतीचे.
बाप्पा हे गािे ऐकल्याणशवाय मोदकािां ा तोंड.. सॉरी सोंड लावत िाही म्हिे!
त्यामळ
ु े हे गािे ऐकूि ऐकूि म्हटले तल
ु ादेखील या उच्च दजाशच्या काव्याची
अिभु तु ी द्यावी.. म्हििू आपले ते वाट बघतोय ररक्षावाला!
चल.. लेखिसीमा
तझु ा
सद्या
ता.क. आपल्या वगाशतील सीमा साखरदाांडे णदसली होती त्या
णदवशी. सटु लीय चाांगलीच.. म्हिजे तू सटु लास! असो.
ता.क. २
णलणहण्याकररता काही कथाकाव्य बीजे असल्यास पाठव. इकडे
रूजविू त्याचे झाड उगवता आले तर पाहातो.
बाय
सद्या
***
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णप्रया सदरू ायास,
तझु े अत्यतां णजव्हाळ्याचे पत् पावले. सतां ोष जाहला. त्यातील
णतरकस टोमण्याांिी तू इतक्या वषाांत काहीच बदलला िाहीस इतके कळाले.
आपली मैत्ी णकती गाढ असावी याचा प्रत्यय तझ्ु या ओव्या वाचिू
आला. ज्या गोष्टीची स्वतःस गरज आत्यांणतक आहे ती सोडूि तू माझी णचांता
करतोयस हे पाहूि भरूि आले. स्वतः सोडूि माझ्यासाठी तू अशी प्राथशिा
करावीस यातच सवश आले. तसा तू त्यागी आधीपासिू च होतास. तू
अभ्यासाचा त्याग करूि कट्ट्यावर वेळ घालवीत असायचास ते आठवते.
असेच बारीकसारीक त्याग तू तेव्हा करायचास ते आठविू मि भरूि आले.
तर आधी तझ्ु या ताकाबद्दल.. म्हिजे ताज्या कलमाांबद्दल. सीमाच्या
बद्दल तू आठवि करूि णदलीस आणि मि त्या रम्य आठविींत रमिू गेल.े
साखरदाडां े तेव्हा उसाच्या णचपाडासारखी होती ती सरु िाचा गड्डा बिलीस
म्हिालास.. एकच प्रश्न.. तू णतला ओळखलेस कसे?
दसु रे .. कथा आणि काव्यबीजे परु वण्याचा व्यवसाय माझा िाही.
असली कामे स्वतःच स्वतःची करूि स्वावलांबी व्हावे म्हिजे कुिापढु े
कुिी आयणडया देता का आयणडया असा हात पसरावा लागत िाही!
ततू ाशस.. समज ती सीमा तझ्ु या मिातली एक सांदु री होती.. आज तू णतला

14

सदू आणि दादू

डॉ. णितीि मोरे

पाणहलेस.. मग तझ्ु या णवद्ध मिोवस्थेबद्दल काढ पािे भरूि! एक बीज इथे
णदसतेय.. घाल खतपािी आणि वाढतोय का वक्ष
ृ बघ तझ्ु या कथेचा.
तल
ु ा माझी आठवि आली याबद्दल खरे च मि भरूि आले.
रूममधल्या पणहल्या णदवसाबद्दल णलहूि तू आठविी जागवल्यास त्याबद्दल
धन्यवाद. त्याणदवसाांत तू तझु ी होती िव्हती णततकी बद्ध
ु ी वापरूि सांपवली
असिार. आम्ही परु विू वापर करिारे . त्यामळ
ु े बणु द्धमत्तेचा परु वठा
माझ्याकडे अजिू ही सरु ळीत आहे. फक्त कथा काव्य बीजाांप्रमािेच बद्ध
ु ी
परु वण्याचाही व्यवसाय िसल्यािे क्षमस्व!
आता माझे म्हििू काही पत्ात स्वतांत् णलणहिे ..
मागे एक लाविी वाचली.. होय ती बघिे माझ्या तब्येतीत बसत
िाही.. ते असो. पि त्यात अत्तराचा फाया .. तम्ु ही मला आिा राया असे
काही होते.. मला सदांु राताईची आठवि आली. णतिे पि असेच काही
म्हटले असते.. अत्तराचा फाया मला आिा सदरू ाया! सदांु रा कुठे असते रे
आजकाल? म्हिजे णतचाही भोपळा झाला की काय? पि तझ्ु या सटु लेल्या
पोटाची शपथ.. सदांु रा तल
ु ा िक्कीच णमस करत असिार!
बाकी आमचे राज्य इथे व्यवणस्थत आणि सरु ळीत सरू
ु आहे.
त्यामळ
ु े णचांता िसावी. आणि मी काही तझ्ु यासारखा लेखक णकांवा कवी
िाही. त्यामळ
ु े वेडेवाकुडे णलहीि त्यास गोड माििू घेिे.
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खरे तर तझु े पणहलेच वाक्य माझ्याबाबतीत खरे . तल
ु ा काय काय
णलहू हे कळत िाही आणि मला काय णलहू ते! तरीसद्ध
ु ा मी आपल्या
कॉलेजच्या मवामां मध्ये एक कणवता णबिधास्त णलणहली होती.. आठवत
असेल तल
ु ा की ठाऊक िाही. पि तझ्ु या ओव्याांिा उतारा म्हििू चालेल
का तचू बघ.
ऐका ऐका हो सवशत्
आमचा आहे एक णमत्
होते त्याचे पणहले सत्
णलणहले (प्रेम)पत् तयािे
णप्रये तजु वीि मी उदास
म्हितो कवी देवदास
टाईट अणत हा प्रेमपाश
मम हृदयास पाणडतो घरे
तू माझे गे हृदयस्वाणमिी
वाग्ववरदे णवलाणसिी
ह्र्दयावरूिी हे गजगाणमिी
तू तडु विु ी जाऊ िये
16

सदू आणि दादू

डॉ. णितीि मोरे

चल वेगीिे चाल गे सदांु रा
होडी आली असे बदां रा
प्रवेशण्या मम मिमांणदरा
येशी िा तू तातडीिे
वाट पाणहतसे मी व्याकूळ
देवासी वाहूि खोबरे ि गळ
ू
ि समजावे यास खळ
ू
होशील िा प्रसन्ि?
एवढ्या वषाांिीदेखील मला शब्द ि शब्द आठवते ती कणवता.
कारि काय असेल त्याचे सागां ? काही तकश ? अरे एकच कारि.. की ही
माझ्या आयष्ु यात के लेली पणहलीच.. आणि शेवटची कणवता! माझ्या
लग्िाितां र णि त्याआधीही माझ्या णहच्यासाठी मी तझ्ु याकडूिच कणवता
णलहूि घेतल्या होत्या.. आठवते िा? वणहिींची मजा आहे.. काव्यप्रसतू ी
यांत्च घरी आहे तमु च्या! त्यातिू छपाई यांत्ासारखा खाडखाड आवाज येत
असतो का? असल्यास कळविे. माझ्या माणहतीतील एका मेकॅणिकला
जरूर पाठविू देईि. यांत् दरू
ु स्तीसाठी. अरे णमत्च णमत्ाच्या कामी िाही
आला तर कोि येईल?
17
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असो. पत् फारच लाबां लेसे वाटते का? णकांवा तू वाचतािा
कांटाळलास का? असल्यास णलणहण्याचे साथशक झाले म्हिावे! त्यामळ
ु े मी
कृताथश आहे.
तझु े उत्तर येईलच.
तझु ा
दादणू मया
ता. क.
आपल्या मैत्ीचा सवु िश महोत्सव साजरा करण्याची वेळ झाली. तझु ी
तब्येत बरी िसल्याचे कािी आले होते. काळजी घेिे. तम्ु ही आम्हाला खपू
हवे आहात. तम्ु ही िसलात तर या पामरािे कोिाच्या तोंडाकडे पाहात
तमु चेच पाय खेचावेत?
दादू
***
णप्रय दादणू मयास,
तातडीिे सावकाश उत्तर णदल्याबद्दल आभार. तझु े पत् हाती आले
आणि ते मी अधाश्यासारखे वाचिू काढले असे तल
ु ा वाटेल. साहणजकच
आहे. पि तसे काही िाही. तरी तझ्ु या पत्ािे सांतोष जाहला हे खरे . णकत्येक
वषाांिांतर हा पत्व्यवहार जन्ु या णदवसाांची आठवि करूि देतो.
साखरदाांडी बद्दलच्या प्रश्नातली खोच.. त्यास सीमा िाही. तू होतास
तसाच आहेस.. आिांद आहे! पि एका लग्िात ती स्वतःहूि येऊि भेटली.
18
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स्वतःची ओळख करूि णदली णतिे. तेव्हा णतिे मला कसे ओळखले असा
प्रश्न णवचारिे जास्त सयां णु क्तक व्हावे िाही का? हवे असल्यास णतचा पत्ता
कळवतो. कळीचा िारद होण्यास माझी हरकत िाही! तझु े कथाबीज पावले.
त्याचा वटवक्ष
ृ बिवण्याचा प्रयत्ि करीि. पि त्यातिू तिृ पाते जरी उगवले
तरी धन्य म्हिावे असे माझ्या मेंदचू े झाले आहे. आजकाल णलहावयास
सचु त िाही. तल
ु ा पत्े णलणहत बसावे लागते. यावरूि णकती मांदी मेंदतू ील
या लेखि णवभागात असावी याचा अांदाज यावयास हरकत िाही. असो.
मांदी सगळीकडेच आहे आजकाल. बाजारपेठाही ओस पडल्याचे पेपरात
वाचले. आठवले म्हििू जाता जाता हा प्रश्न णवचारूि घेतो.. पेपर वाचायची
सवय सरू
ु ठे वलीस की िोकरी णमळाल्यािांतर सोडूि णदलीस? माझे ऐक.
वाचि सरू
ु ठे व. कुठे उपयोगी पडेल साांगता येत िाही.
बाकी भैरू पैलवाि कसा आहे? तझ्ु या उजाड अशा डोक्याची शपथ
घेऊि काही णलहावेसे वाटते पि माझ्या सटु लेल्या पोटाचा अस्थािी
उल्लेख करूि तू गाठलेल्या पातळीइतका मी खाली कसा जाऊ? सदांु रा
कणवता (णतच्याइतकीच) सांदु र आहे. मी ती वाचलेली आठवते. आणि
त्यािांतर तू कणवतालेखि बांद के लेस हा तझ्ु या सज्ञू पिाचा परु ावाच मािला
पाणहजे! तझ्ु या अशा सज्ञू पिामळ
ु े च तझु ी आणि माझी मैत्ी झाली आणि
णटकली आहे इतकी वषे. िाहीतर तू णमत् म्हििू माझी णिवड के ली असतीस
का? तझ्ु या णिवडीबद्दल तल
ु ा िक्कीच अणभमाि वाटला पाणहजे!
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तझ्ु या एकास एक ठोश्यामळ
ु े शाणब्दक बॉणक्सगां खेळल्याचा भास
झाला. तझ्ु या एका मैणत्िीच्या उल्लेखास माझी एक! माझ्या ओव्याच्ां या
उत्तरात तझु ी एक कणवता! असो. खेळाची तझु ी आवड अजिू णटकूि आहे.
फक्त पैलवािी सोडूि बॉणक्सांग करतोस असे वाटते. आिांद आहे!
काव्यप्रसतू ी यांत् हल्ली बांद आहे. काव्यणिणमशतीचाच खडखडाट
असल्यािे यांत्ाच्या खडखडीचा प्रश्न िाही! तरी तो मेकॅणिक ते यांत्च सरू
ु
करूि देत असल्यास त्यास पाठविे! कमीत कमी पढु च्या णदवाळी
अांकाांसाठी बेगमी करीि. या वषी माझे असांख्य वाचक माझ्या णलखािास
मक
ु िार पि पढु ील वषी काही होते का ते पाहता येईल. तरी देखील एक
खास तझ्ु यासाठी म्हििू कणवता णलणहली आहे. तू वणहिींकरता माझ्याकडूि
कणवता णलहूि घेतलेलीस ती आठवते. गांमत साांगतो, त्यािांतर राघव, मक्ु या
आणि णदन्या णतघािां ी माझ्याकडे अशाच कणवताचां ी ऑडशर णदली होती!
त्यािां ी देखील त्याितां र यशस्वी णकल्ला लढणवला. त्या णतघाच्ां याही लग्िात
मी गेलो होतो त्याची आठवि झाली. असो. तशा कणवता णलहूि तेव्हा
णवकल्या असत्या तर? गडगांज श्रीमांतीत लोळलो असतो. फक्त त्या चारही
वाणहिी मांडळींस त्या कणवता मी णलहूि णदल्या होत्या हे ठाऊक िाही म्हििू
बरे . िाहीतर तम्ु हा लोकाच्ां या घरी मी म्हििू पाहुिा आलो तर चारी घरचा
पाहुिा उपाशी राणहला असतो!
तर काव्ययांत् बांद असले तरी खास तझ्ु यासाठी ही खास कणवता..
कणवता कसली तझु ी आरतीच ओवाळतो आता..
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जय जय जय पैलवाि भैरू
िादी ि लागे तझ्ु या कुिी ऐरू गैरू!
इक्षदु डां ासम दडां तझु े ते
बेटकुळी शोभे ि मळ
ु ी ते
तव भेटीसाठी भक्तगि येथे
लाांबलाांबिू ी लाईि लावती ते
जय जय..
तझ्ु या मठु ीचा एकच प्रहार
वाके ल ती सटकि् लोह पहार
तझ्ु या ताकदीिे होईल कहर
असो सकाळ रात वा दपु ार प्रहर
जय जय..
दादणू मया दादू दादोजी तू असशी
स्ततु ीसमु िाांिी णबल्कुल ि फसशी
काडी पैलवािी असली तू करशी
भल्याभल्यािां ा दाखवशी फरशी
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जय जय..
थोडक्यात तझु ी आरती ओवाळूि धन्य धन्य वाटले. आता सख
ु ािे
डोळे णमटावयास हरकत िाही. म्हिजे काही वेडेवाकडे णवचार िकोस आिू
मिात. झोपण्यापवू ी णलणहत आहे हे पत्. तेव्हा अजिू जाांभया अिावर
होण्याआधी आवरते घेतो. ( जाांभया मला अिावर होण्याआधी.. तल
ु ा िव्हे.
तझु े काय सप्रु णसद्ध साणहणत्यकाची पत्े वाचतोयस.. एके काचे िशीब आणि
काय! )
तझु ा
सदू
ता.क.
ताकात णलणहण्याजोगे काही िाही.. म्हििू ताक ररकामा
सदू
***
णप्रय सदोबास,
सदू म्हटले तरी णलणहतोस आणि सदोबा म्हटले तरी णलणहतोस!
तेव्हा सदोबाच म्हितो आज.
पत् णमळाले. वाचले. समजले. कळले. आता या सवश णियापदाांचा
काळ ओळख म्हििू साांगू िकोस. तझ्ु या पत्ावरूि तू कुठल्याशा
साणहणत्यक ब्लॉक मध्ये अडकला आहेस असे वाटते. आिांद आहे! त्यामळ
ु े
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आरती तर आरती.. काही तरी तझ्ु या लेखिीतिू प्रसवलेस याबद्दल
समाधाि आहे आणि या सप्रु णसद्ध अशा महाि लेखकाचा लहाि प्रेरिा स्त्रोत
मी असावा याचाही आिदां आहे.
तझु े पत् वाचता वाचता खरे च आभां या जिावर झाल्या. त्यामळ
ु े
पढु ील भाग मी आपि आपल्या शेवटच्या बेंचवर बसिू झोपा काढत िोट्स
काढायचो तसा णलणहला आहे. त्यामळ
ु े च.ु भ.ु द्या.घ्या.
तर माझी पैलवािकी व्यवणस्थत सरू
ु आहे. आजवर णकत्येकाांिा
आसमाि दाखवले. बाय द वे .. कुिास लोळवल्यास त्यास आसमाि
दाखविे म्हितात.. फरशी दाखविे िाही बरे ! तरी तझ्ु या फरशीची फारशी
दखल ि घेिे इष्ट.
तझ्ु या आरतीमळ
ु े मला आपि म्हिायचो ती आरती मटु कुळे ची
आरती आठवली. आरती छाि होती ( णलणहलेली.. ) तू णलणहली होतीस
तरीही! आता ती आठवत िाही. तशी आरतीदेखील चागां लीच होती. ती
पि कुठल्या समारांभात भेटली तर कळविे. तल
ु ा अशा वगशभणगिी बऱ्या
सगळीकडे भेटत असतात. अजिू एक बाय द वे.. णतिे तल
ु ा ओळखले हा
तझु ा भास.. आभास.. भ्रम की कल्पिाणवलास? कारि जन्ु या सदचू े काही
अांश फक्त मािववांशशास्त्रज्ञाांसच ओळखू येतील इतका तू बदलला आहेस.
िसु त्या सटु त्या पोटावर जाऊ िकोस.. वणहिीस णवचार.. बघ ती काय म्हिते
ते!
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असो. तझु ा तझ्ु या कणवतामां ळ
ु े तझ्ु या वणहन्या आम्हाला वश
झाल्याचा गोड गैरसमज झालेला णदसतो. तो तसाच राहू देण्यास हरकत
िाही. तेवढाच तझु ा सेल्फ एस्टीम वाढेल. णमत्ासाठी एवढे तर मी करू
शकतोच! आणि डोळे णमटण्याआधी थोडे समाधाि तल
ु ा णदल्याचे मलाही
समाधाि! डोळे सख
ु ािे णमट. फक्त पढु चे पत् णलणहण्याआधी ते उघड म्हिजे
झाले. खपू णदवसाांिी मला कुिाच्या णटांगलीची सांधी णमळत आहे. ती वाया
जाऊ िये आणि काय! बाकी काय सांतोष ही सांतोष.
णदवाळी जवळ येत आहे. काय िवल णवशेष? थोडक्यात णदवाळीत
काय लाविार णदवे? फराळ खाऊि अजिू ढेरी वाढविू ि घेिे.. आणि
फटाकड्यापां ासिू दरू राहिे.
तझु ा दादणू मया
ता.क.
( मी दही व्यवणस्थत लावल्यािे माझ्याकडे भरपरू ताक आहे!)
१
एक मेंदू तरांग आला आज.. तझ्ु या णलखाि क्षमतेच्या ऱ्हासाचा
उल्लेख के ला आहेस त्या अिषु ांगािे. आज सकाळीच वाटले मला..
जात्यावर बसावयास तेथे पाणहजे जातीचे! ते येरागबाळ्याचे काम िोहे!
तेव्हा थोडी तडजोड करावी आणि णमक्सर चालविू ओव्या स्फुरतात का ते
पहावे.
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२
तझ्ु या पत्लेखिािे जिु े णदवस आठवले. वो भी क्या णदि थे! बाकी
तल
ु ा काही येत असो की िसो हे मात् तू छाि के लेस. मी उत्तर णलणहिच.
फक्त उत्तरे णलणहता यावीत अशी पत्े णलणहत जा. आतरु तेिे पाहतोय वाट.
३
आणि एक.. तझु ी बहुतेक पस्ु तके वाचलीत मी.. चाांगला णलणहतोस
म्हटले तर मी खोटे बोलतोय असे तर िाहीिा वाटिार तल
ु ा? पि खरे य ते.
म्हिजे मी खोटे बोलतोय ते िव्हे.. तू माझ्याकडूि बऱ्यापैकी णशकलास हे
बघिू बरे वाटते.
तझु ा
दादू
***
णप्रय दादाभाईस,
पवू ी दादाभाई िौरोजी िावाचे मोठे महाि गहृ स्थ होऊि गेल.े त्याचां े
िाव तू लावावेस यासारखा दैवदणु वशलास तो कोिता? दचकू िकोस. आता
तू माझी पत्े वाचशील तेव्हा अशा मोठमोठ्या शब्दाांची सवय करूि ठे व!
ि कळल्यास णवचारूि घेत जा.
णदवाळीचा उल्लेख तू के लास.. तेच तर तल
ु ा मी णलणहले होते. या
णदवाळीत माझ्या लेखिशक्तीचे णदवाळे वाजले की काय ि कळे . उगाच
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काही खरडिाऱ्यापां ैकी मी िाही. तल
ु ा ठाऊक आहेच ते! त्यामळ
ु े या
णदवाळीत णवशेष काही साणहणत्यक णदवे लागले िाहीत.
दसु रा उल्लेख फटाकड्याबां द्दल. तल
ु ा िक्की काय अणभप्रेत आहे ते
कळे ल काय? िाही म्हिजे मी तल
ु ा ओळखिू आहे त्यामळ
ु े िक्कीच तू
फटाक्याांबद्दल बोलत िाही आहेस होय की िाही? आणि कुठल्याही
फटाक्याां णि फटाकड्यापां ासिू मी णकती दरू असतो हे मी साांगण्याची गरज
िाही. ती स्पेश्याणलटी तझु ी. काणमिी कामेरकर आठवत असेलच. खरे तर
णतलाच तू आठवत असशील! तर मला असा शहाजोग सल्ला देिाऱ्या
मकश टा.. त्याणिणमत्तािे तू फटाकड्याचां ी आठवि काढूि घेतलीस इतके मात्
िक्की! असो. णदवाळीचे फटाके इतपत परु े ! िाहीतर धमू धडाका व्हायचा
णहला णकांवा तझ्ु या घरी वणहिीला काही सगु ावा लागला तर!
तू माझी पस्ु तके वाचलीस हे वाचिू आिदां झाला. णकतीही वाया
गेलल
े ा असलास तरी तझ्ु यात काही चागां ले गिु शाबतू आहेत ते असे! मात्
वाचलेल्या काही पस्ु तकाचां ी िावे कळवली असतीस तर बरे झाले असते!
तल
ु ा आभां या जिावर झाल्या हे वाचिू मला असिे हिावर झाले.
फक्त एक णमत् म्हििू काळजीपोटी सल्ला देतो. जाांभई देतािा तोंडात माशी
णशरू देऊ िकोस. आजकाल माशाांचा िेम िाही.. णकांवा खरे तर िेम धरूि
त्या तझ्ु या तोंडात णशरतील. मग णबचाऱ्या माशाांचे काही खरे िाही. त्या
मक्ु या प्राण्यावर दया तू िाही करिार तर कोि करिार? बाय द वे.. तल
ु ाच
बाय द वे सचु ते असे िाही.. तर
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बाय द वे.. १ माशी स्त्रीणलगां ी असेल तर णतचे पणु ल्लगां ी रूप काय
काही कल्पिा?
बाय द वे २ मक्ु या प्राण्यावां र दया करा म्हििू गेले साधू सतां त्यात
मच्छर, माशा, झरु ळे इत्याणद का समाणवष्ट िसावेत? त्याांिा सरसकट सारे च
मारत असतात. ते काय बोलके प्रािी समजावेत का? आणि दया त्याांच्यावर
करत िसू आपि तर त्याांचा िायिाट हे सवशमान्य राजमान्य का असावे?
माणहती आहे तझ्ु या कुवतीबाहेरचे णवचारत आहे प्रश्न पि बघ.. जरूर प्रयत्ि
करूि. शेवटी काय.. प्रयत्िे वाळूचे कि रगणडता तेल ही गळे ! काय?
त्यातिू अजिू एक
बाय द वे.. ३. माझ्या एका कथेत बायको असे म्हिते.. मग िवऱ्यािे
काय करावे.. तेल म्हििू एक णकलो वाळू आििू देतो! बस रगडत म्हित!
आणि काढ तेल! अथाशत िवऱ्याची पाठ रगडली जाते शेवटी हे तल
ु ा सागां िे
ि लगे!
असो.. आता रस्ता सोडूि.. म्हिजे बाय द वे जािे परु े ! आता मळ
ू
मागाशवर येतो. तर तझु े मळ
ू पत् ताकाहूि छोटे आहे गड्या. कधीतरी तू
पत्ाऐवजी िसु तीच ताजी कलमे णलणहशील असा सांशय येतो मला. होते
असे कधी कधी. म्हिजे सांशय िाही. तझ्ु या णलणहण्याबद्दल बोलतोय मी.
काही म्हि तल
ु ा पत्े णलहायला लागल्यापासिू णि तझु ी पत्े यायला
लागल्यापासिू जरा बरे वाटते आहे. आजकाल टेणलफोििे सारे तांत्
णबघडविू टाकले आहे. पत्ाची गांमत िाही त्या सांभाषिाांत हो की िाही?
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उदाहरिाथश फोिवर तझ्ु या जन्ु या जमािातल्या गल
ु ाबी आठविी! त्या
णलणहतािा आपिच पन्ु हा तरूि झाल्यासारखे वाटते िाही?
तू म्हिशील जिु ा जमािा कसला? अजिू यौविात मी.. मी आहेच..
तझु े ठाऊक िाही! आणि तू लाख म्हिशील तसे.. पि तझ्ु या डोईवरल्या
तळपत्या आणि चमकत्या चांद्रास साक्षीस ठे व म्हिजे झाले!
बाकी तझु ी णदवाळी कशी काय? जे काय लावायचे ते णदवे तू कधीच
लाविू घेतले आहेस तेव्हा िव्यािे तू तरी काय करशील? णदवाळी अांक वगैरे
वाचतोस की िाही? की णदवाळी म्हिजे िसु तीच खादाडी? तशी वणहिी
सगु रि. त्यामळ
ु े तझु े पोटोबा सदा तप्तृ असतात. तेवढा णजभेवर ताबा
ठे वलास की झाले!
आमच्याकडे णदवाळी म्हिजे काय.. घरट्यातिू णपले गेली उडूि.
आम्ही दोघे एकमेकाचां ी तोंडे पाहात साजरी करतो झाले.. सॉरी. णलहायला
घेतल्यापासिू ठरविू टाकलेय एकही सरू असा णिगेणटव्ह लावायचा िाही.
आपि णवचार करतो तेच णलणहतो असे िाही.. णकत्येकदा णलणहतो त्याचा
ही णवचार करत असतो. वरील वाक्य पढु े कुिी कोटेबल कोट्स म्हििू
वापरल्यास त्याचा हक्क माझ्याकडे आहे हे ठे वशील िा लक्षात?
तर दादणू मया, पत्प्रतीक्षेत..
तझु ा
सदू
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ता. क.
तझ्ु या ताकाहूि माझे ताक छोटे.. पि पॉवरबाज..
का का ची आठवि येते की िाही?
***
णप्रय सदणु मया,
सदणु मया, तझु े णमया मठू भर.. दाढी हातभर पत् वाचले. म्हिजे काय
ते णवचारशील.. तर हे, पत्ाशेवटी तू जे णलणहलेस िा ते काही तझ्ु यापरु तेच
मयाशणदत िाही रे . घरोघरी मातीच्याच चल
ु ी राजा. तेव्हा णचअर अप. आणि
त्या मळ
ू मदु द्य् ाला लपवायचा एवढाही प्रयत्ि िाही करू. शेवटी आपल्या
भाविा व्यक्त करायलाच पत् णलणहतो िा आपि? तेव्हा जे साांगायचे ते
लपवायला हातभर दाढीसारखे पत् तझु े! असो. यापढु े मिातील णलहायला
पत्व्यवहार. मग सारे च काही छाि छाि म्हििू कसे चालेल सागां .
णदवाळी म्हटले की फराळ हे खरे च रे . आठवते आपली हॉस्टेल
मधली णदवाळी? आठवत असिारच रे . तेव्हा आपि अभ्यासामळ
ु े घरी
जाऊ शकलो िव्हतो तर आपल्या घरच्याांिी तशीच के ली असिार िा
णदवाळी? थोडक्यात बेटा सपु ातले कधी ि कधी जात्यात येतातच!
त्यामळ
ु े सष्टृ ीचे चि आपल्या गतीिे चालते आहे एवढे आणि
एवढेच खरे आणि तल
ु ा काय णि मला काय वाटिारा एकटेपिा.. तोही
29

सदू आणि दादू

डॉ. णितीि मोरे

खराच! असे काही णलणहले की मी कुिी मोठा असल्यासारखे वाटते.
त्यामळ
ु े त्यापरु ते मोठे पि स्वीकारूि परत .. पिु श्च णवदषु काचा वेश धारि
करतो. म्हिजे मग आपि काहीही के ले तरी लोक हसतात! मग तो णवदषू क
भले रडत का असेिा! लोक काय टाळ्या णपटायचे थाांबत िाहीत!
तर आता तझ्ु या बाकीच्या मदु द्य् ाांकडे.
मकश टाचे तकश ट चाांगलेच लक्षात आहे म्हिायचे. का का (म्ह.तीच..
काणमिी कामेरकर) िे मकश ट म्हटल्याचे आठवतेय तल
ु ा अजिू ही! मला
देखील. अथाशत त्याचवेळेस आपल्या क्लासरूमबाहेरच्या झाडावर एक
माकड उड्या मारत होते हा योगायोग म्हिावा का? तर का का ची आठवि
येतेच आणि त्याबरोबर बाकी सद्ध
ु ा णकतीतरी होत्या त्याांचीदेखील. आठवते
ती ज्योती िरगांदु ?े णि डाव्या गालावर तीळ असलेली मिीषा म्हात्े.
गालाच्या खळ्यावां रूि िाव पडले असावे असे वाटायला लाविारी गीता
खळे . आज जन्ु या आठविींची पोतडी उघडूिच बसलोय. आणि आज
भाऊबीज आहे. पाडवा सरला कालच! आणि आता काय साऱ्या
वगशभणगिीच. तल
ु ा ही मान्य व्हावे ते! आणि िाही झाले तर वणहिी असेलच
डोळे वटारूि बाजल
ू ा उभी.
तू कुठली पस्ु तके वाचलीत मी हे णवचारले आहेस. का कोिास
ठाऊक ते वाचतािा त्याच्यामागे तझु ा छद्मी हसतािाचा चेहरा णदसत होता.
णसिेमात कसा पत् वाचतािा णदसतो चेहरा तसा. तल
ु ा मी काही वाचू शके ि
हेच पटत िाही णि पचतही िाही असे णदसते. पि तल
ु ा दोष िाही देत.
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कॉलेजच्या जमान्यापासिू च मी हा असा. तेव्हा सावकाश कळवतो िावे..
फक्त त्यापढु े काही प्रश्न णवचारूि तू परीक्षा घेिार िाहीस िा इतके प्रॉणमस
दे म्हिजे झाले.
तर तझु े बाय द वे गांमतीदार आहेत. माझ्या डोक्यावरूि जातील हे
खरे . पि त्यात माझी चक
ू िाही. माझी साडेपाच फूट उांची कारि आहे
त्याचे. आणि उांची आपल्या हाती असते का? अरे गावस्करला पि णलटल
मास्टर म्हित त्याच्या उांचीमळ
ु े . तर माझी शारीररक उांची कमी असेल पि
बौणद्धक उांची िाही! तल
ु ा ते िाही पटिार पि वस्तणु स्थतीकडे डोळे झाकूि
कसे चालेल? तरीदेखील तझ्ु या प्रश्नाांिा उत्तरे देिे कठीि आहे. मासा हे
माशीचे पणु ल्लांग समजले तर तो आांतरप्रजातीय णववाह होईल! त्यामळ
ु े तझु ा
हा मौणलक प्रश्न असाच सोडू इथे.
तझु ी मक्ु या प्राण्याबां द्दलची कळकळ आणि कळवळा पाहूि भरूि
आले. तू आता मणक्षका सवां धशि आणि मच्छर पालिाकररता ऊवशररत
आयष्ु य वाहूि घ्यावेस असे वाटते. झरु ळ सगां ोपिाचाही जोडव्यवसाय
करावा. झरु ळ म्हटल्यावर वणहिी साथ देईलच त्या कामास! जमल्यास
पाली आणि घश
ु ी याांकररता डे के अर सरू
ु के लेस तर उत्तमच. पि तझ्ु या
प्रश्नाांिी तझ्ु या बणु द्धची चमक आणि झेप णदसत आहे हे िक्की!
पि मी देखील काही प्रश्न णवचारु शकतो.. बाय द वे! उदा. १
थाणलपीठाला इणां ग्लशमध्ये काय म्हितात? २ समज अ हा ब पेक्षा दहा
पटीिे हुशार असेल.. तर आपल्यात अ आणि ब कोि? प्रश्न सोपा वाटत
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असेल पि तसा तो िाही.. तू स्वतःस हुशार समजशील तर मी म्हिेि तू
स्वतःस शहािा समजतोस! आणि मी हुशार तझ्ु याहूि म्हिालास तर
वस्तणु स्थती आहे म्हििू मान्य करावेच लागेल मला!
एकूि काय बाय द वे णवचार आम्ही देखील करत असतो.
बाकी तू पत्ाबद्दल म्हिालास ते खरे आहे. पत्लेखिािांतर तल
ु ा
िक्कीच तरूि झाल्यासारखे वाटत असिार. आपि िसतो तसेच
आपल्याला व्हावेसे वाटते यातच सारे आले!
तू णलहावयास सरू
ु वात करूि आयष्ु यात तू काही चाांगले करू
शकतोस एवढे मात् णसद्ध के ले आहेस यात शांका िाही.
उत्तर णलणहशीलच. वाट बघतोय. ररक्षावाला िव्हे.. मी!
तझु ा
दादोजी
ता. क.
तल
ु ा तेल हवे असल्यास सागां . घरपोच होलसेल वाळू णडणलव्हरी
णदली जाईल.
मे. दादू आणि दादू
सॅडां सप्लायसश
***
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णप्रय दादू द दातवाला,
दादू द चकलास? म्हिजे दचकलास? दातवाला म्हटले म्हििू ? अरे
दोि कारिे आहेत त्याला,
१ काही जि हाताच्या िखाांिी बोचकारतात तर काही डायरे क्ट
दाताांिी चावा घेतात. तू दसु ऱ्या प्रकारातील. बऱ्यापैकी साणहणत्यक चावे
घेतलेस त.ू दात साांभाळ म्हिजे झाले या वयात! िाहीतर अगदीच बोळके
व्हायचे! बाय द वे.. मागे कुिा एकाच्या कवळीतलेही दात णकडल्याचे
ऐकले होते. ऐकावे ते िवलच िाही का?
२ णवदषू क म्हििू दात काढिे, कुिाला काढायला लाविे आणि
त्यातिू टाळ्या णमळविे व्यवणस्थत जमते तल
ु ा. कदाणचत तू दतां स्पेशाणलस्ट
म्हििू जास्त शोभला असतास असे वाटते. िाही म्हिजे दात पि काढले
असतेस, वर त्यातिू कमाई पि के ली असतीस!
णदवाळी सपां ली की वषश उलटल्यासारखे वाटते. अजिू दीड दोि
मणहिे बाकी असिू ही! आता वषशअखेर आणि िववषश! त्या कुण्या कणविे
िेमेणच येतो पावसाळा का म्हटले असावे? िेमेणच येिारे उन्हाळे णि णहवाळे
काय सष्टृ ीच्या चमत्कारात बसत िाहीत की काय? त्याांचे कौतक
ु िको?
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कौतक
ु सगळ्याचे व्हावे! मागे एकदा तू फायिल परीक्षा पणहल्या फटक्यात
पास झालेलास तेव्हा मी तझु ेसद्ध
ु ा कौतक
ु के लेले.. आठवतेय िा?
आजकाल मला असले मल
ू भतू प्रश्न पडतात सागां तो. आणि
तझ्ु याकडूि समस्यापतू ीची शक्यता िसतािाही तल
ु ा णलणहत असतो. असो.
जमल्यास प्रयत्ि करावास िाहीतर दे सोडूि. जगात णकत्येक अशा गोष्टी
तल
ु ा ठाऊक िाहीत हे ठाऊक आहे मला. त्यातील अजिू एक!
तर वषश उलटत आले.
पढु ील मणहन्यात तझु ा वाढणदवस असतो. णकतवा ते मी णलहू िये णि
तू साांगू िये! तरीही वाढणदवसाचे काय प्लॅन्स? इथेही दचकलास िा?
दचकलास तर चालेल.. गचकलास तर िाही चालिार! अरे एक जिु ीपरु ािी
डायरी सापडली त्यात णलणहलेला तझु ा वाढणदवस. पढु च्या मणहन्यापयांत
लक्षात िाही राणहले तर? म्हििू आताच िोंद करूि ठे वतो! वयोमािािसु ार
तल
ु ा िाहीतर णवसर पडायचा!
यावषी इकडे थांडी लवकरच पडली आहे. माझे ठीक आहे. थोडे
तरी चरबीचे सांरक्षि आहे. तझ्ु या डायरे क्ट हाडाांत डायरे क्ट थांडी घसु त
असेल िाही भैरू पैलवाि? तरी साांभाळूि राहावे. मागे तचू मला
णलणहल्याप्रमािे.. तू आम्हाला खपू खपू हवा आहेस अजिू ! अरे असा
आयता कोिी पाय खेचावयास णमळत असेल बकरा तर त्या बकऱ्यािे
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शतायषु ी व्हावे असे त्याच्या जवळच्यािां ा का िाही वाटिार? त्याला कुिी
बकरी इदच्या णदवशी कापेल का? तर वाढणदवस..
तेव्हा आताच णवश करूि घेतो.. जीवेत शरद: शतम! म्हिजे शरदा
तू शांभर वषे जग! आणि मी देखील तल
ु ा तेव्हा म्हिजे शांभराव्या वाढणदवशी
परत णवश करीिच!
कालच एक कथा णलहायला घेतली आहे. तझ्ु या पत्ातिू सचु ली.
त्यामळ
ु े तल
ु ा त्याचे श्रेय! चाांगली जमली तर तझ्ु या आयष्ु यात तझ्ु या िावावर
काही चाांगले काम िे णडट होईल! तेवढेच पण्ु य तल
ु ा! आणि त्याची गरज
आहेच. स्वगाशत ॲडणमशि सोपी िाही म्हितात. म्हिजे फक्त ऐकूि आहे.
जाऊि प्रत्यक्ष िाही पाणहले काही मी. पि णतकडची एिट्रन्स खपू टफ असते
म्हितात! असो. माझा काही प्रश्न िाही पि तू णतकडे स्वगाशतच येऊ
शकलास तर बरे . दोघे एकत् राहू.. त्यामळ
ु े असा पण्ु यसचां य सरू
ु ठे वत जा.
पत्ोत्तरातील अक्षर थोडे थरथरत्या हाती णलणहल्यासारखे वाटते
गड्या. हातीपायी धड आहेस िा? अथाशत माझ्यासारख्या लेखकास पत्
णलहायचे म्हिजे थोडे कांपि साहणजकच आहे. पि तल
ु ा साांगतो..
आपल्याकडे णकत्येकाांची णकांमत ते गेल्यावर कळते. मग त्याच्यावर
पोस्टमॉटेम बणक्षसाांचा वषाशव होतो.. तो णकती महाि होता वगैरे भतू काळात
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सागां ायला आम्हास आवडते. तर हे सारे माझ्याबद्दल हे चािाक्ष दादिू े
ओळखले असेलच. सागां ायचा मद्दु ा.. त्यावेळी माझा अप्रकाणशत
पत्व्यवहार प्रकाणशत करतील. तेव्हा तझु ी पत्े माझ्या बरोबरीिे येतीलच!
ससु ांगतीचा असा फायदा होतो! अथाशत कॉलेजच्या णदवसाांपासिू तू
माझ्याबरोबर असल्यािे तल
ु ा अिभु व आहेच.
चल इथे थाांबतो. कथािकात काही सचु ते आहे.. ते णलणहिे ही
प्राथणमकता! तू काय आहेसच.
पत्ोत्तर णलही. मला तशी बरीच कामे असतात. तझु े तसे िाही. तेव्हा
णलहीच.
तझु ा सदू
ता. क.
का का णकशाचा..
***
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सद्गिु ी बाळ सदू यास
अिेकोत्तम आशीवाशद.
पत्ास उशीर होतो आहे. क्षमस्व! काय आहे थोडे हळू हळू चालते
काम आणि णवसरलो णलहावयास. तरी रा मा िये! म्ह. राग मािू िये!
तझ्ु या महाितेबद्दल साांणगतलेस ते बरे के लेस. काय आहेिा मला
कधी तझ्ु याबरोबर राहूिही सांशय आला िव्हता की तू इतका मोठा असशील
त्याचा! चाांगलाच छुपा रुस्तमु णिघालास!
हल्ली स्वगाशचे बणु कांग इकडूि करता येते असे कुठे तरी वाचलेले
आठवते. वाचावे ते िवलच िाही का? थोडक्यात आम्हीदेखील काही
वाचि करीत असतो.
तझ्ु या एके का मदु द्य् ास.. खरे तर गदु द्य् ास.. उत्तर देण्याइतकी सवड
मला िाही. माझा णबणझिेस मोठा. सकाळी उठूि मी कामास लागतो ते थेट
रात्ी पयांत! सगळ्यात मोठे काम म्हिजे कुठले काम करायचे ते आठविे!
मला काय वाटते िा.. तरूिपिी डोक्यावर के स िसले तर चालतील.. िांतर
उगवले की बरे ! म्हिजे शेंडी असेल तर आठविीसाठी मारता येईल िा
गाठ?
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बघ.. मल
ू भतू णचतां ि तझु ी मोिोपॉली िाही. मलाही थोडेफार जमते!
तझ्ु या आणि माझ्या मल
ू भतू मध्ये मात् मल
ू भतू फरक आहे! तू मल
ु भतू
म्हिजे तझ्ु यातले भतु ासारखे मल
ू ! आणि मी म्हिजे खराखरु ा मल
ू भतू !
जास्त णडटेल णलणहत िाही. उगाच गाढवापढु े वाचली गीता..
पि एका गोष्टीची कबल
ु ी द्यायलाच हवी..
माझ्या पत्ाची अशी स्ततु ी तझ्ु याकडूि अपेणक्षत िव्हती! माझा
णवदषु काचा उल्लेख पटलेला णदसतोय. आभारी आहे. या िाचीज पत्
लेखकास एका प्रणथतयश लेखकािे िावाजावे याउप्पर त्या भगवांताकडे
मागिे िाही! आता मी डोळे णमटण्यास मोकळा असे िाही म्हििार.. कारि
अजिू खपू काही करायचे बाकी आहे.. झालचां तर तल
ु ा पत्े णलहायची
आहेत! िाहीतर तझ्ु या णिणद्रस्त प्रणतभेस कोि आिील जाग आणि समस्त
मराठी भाषा मक
ु े ल िा तझ्ु या साणहत्यकृती! तू गोष्ट णलणहण्यास सरू
ु वात
के लीस हे ऐकूि भरूि आले.. डोळे. आता ते रडू कोसळल्यािे की आणि
कशािे हे मी तझ्ु यावर सोडतो! पि हृदयातल्या रक्तवाणहन्यासां ारखा णकांवा
तांबु लेल्या गटारीसारखा तो ब्लॉक णिघाला हे महत्त्वाचे! मी त्यात तल
ु ा
उपयोगी पडल्यामळ
ु े मला प्लांबर झाल्यासारखे वाटत आहे बघ!
तू समस्यापतू ीसाठी माझी णिवड के ल्यािे मला कुठल्याशा
माणसकातील चांपू वन्स झाल्यासारखे वाटते आहे! इश्श! काही तरीच हाां
सद्या! काही म्हि तल
ु ा माझ्यासारखा णमत् णमळाला हे मात् सष्टृ ीचे कौतक
ु
जाि बाळा!
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तझ्ु या पत्ाबां द्दल एकच.. म्हि बदलिू घेतली पाणहजे.. िळ्याबरोबर
गाड्याची जत्ा! तेव्हा वत्सा तजु प्रत कल्याि असो. आकाशातील बाप
जेव्हा घेण्यास येईल पापपण्ु याचा णहशेब तेव्हा फक्त माझे िाव घे! उद्धार
होईल! काां की जो पण्ु यात्मा तू शोधत आहेस तो तझ्ु यासमोरच आहे.
णकशाच्या काकाचे णकस्से का काळजात कै द के लेस? काणमिीस
उचक्या भरपरू लागत असिार! बाकी वगशमैणत्िींस देखील! त्या उचक्याचां ा
उगम मात् तझ्ु यामळ
ु े हे समजिू घे.
पत् जरा णवस्कळीत वाटत असेल तर ते कायशबाहुल्यािे बरे ! त्यामळ
ु े
गोड माििू वाचावे. आणि अक्षरास हसू िये!
पत्ोत्तराच्या प्रतीक्षेत.. भारतीय पोस्ट णडपाटशमेंट. आपल्या
पत्व्यवहारावरच पोस्टाचा खचश भागत असिार.. तेवढाच परोपकार आणि
काय!
बाय
तझु ा
डाडू
ता. क.
१
कथा सावकाश येऊ दे.. घाई िको.. सोऱ्यातिू चकली पडावी तशी
कथा पडोत तझ्ु या सपु ीक मेंदतू िू हीच सणदच्छा!
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२
कथा कशी णलहावी.. बाय दादणू मया.. स्टेप बाय स्टेप गाईड..
वाचा पढु ील पत्ात!
ड
***
डाडूणमयास,
ह बा णव णव!
म्ह. का?
ओळखल्यास माझे अधे राज्य बक्षीस!
मला माणहती आहे तू ओळखू शकिार िाहीस ते.. आणि तू का
व्यथश आपल्या लहाि मेंदसू तािावेस? आधीच तो णचमक
ु ला.. तेव्हा
सस्पेन्स ि तािता..
ह बा णव णव! हळू बाबा णवसराळू णवि.ू . !
तझ्ु या पत्ाची वाट पाहात म्हातारा झालो असे वाटायला लागले
आहे मला! आणि णवसरतोस कसला? शेंडी िसेल तर शेपटीला गाठ मार!
आम्हा उत्िाांत प्राण्याांचे शेपटू गळाले तरी तशी सोय तल
ु ा आहे.. णकती तझु े
भाग्य! माशा.. दोन्ही पु आणि स्त्रीणलगां ी.. उडवायची सोय आहे तझ्ु याकडे!
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तू थोड्या आळसािेच पत् णलणहल्याचे जािवते आहे
शब्दाशब्दातिू . इतकी कसली रे कामे तल
ु ा? तरी बरे डोक्यावरच्या के साचां ा
भागां पाडण्याचा वेळ वाचतो तझु ा. माझ्या कथेची काळजी करू िये. गोष्ट
पिू श करण्यास श्री समथश आहेत! तरीदेखील तझु े ते गोष्ट णलणहण्याचे तांत्
आणि मांत् वाचण्यास मी उत्सक
ु आहे! बघयू ा काय म्हितात दादणू मया ते!
आपला ज्याच्याशी दरु ान्वायािेही सांबांध िाही त्याबद्दल काय णलणहतोस
याची उत्सक
ु ता आहे. तसा तल
ु ा अिभु व बराच आहे म्हिा! कॉलेजच्या
पररक्षाांत तू वेगळे काय करायचास?
वाढणदवस तझु ा उलटूि गेला दाद.ू आठवि होती की णवसरलास?
बहुधा णवसरला असावास. बरे झाले मी आधीच तल
ु ा णवश करूि घेतले
होते. आता एक कोडे.. माझा वाढणदवस कधी ते आठविू दाखव! एक क्लु
देतो.. तझ्ु या मैणत्िीच्या वाढणदवसाच्या दसु ऱ्या णदवशी. आता तू
णवचारशील कुठली मैत्ीि? म्हिजे कुठकुठली मैत्ीि.. इतक्या होत्या! तर
तीच िीले िीले गाल और लाल लाल बाल.. सॉरी तपशीलात थोडी चक
ू
होतेय. पि तू ओळखशीलच िक्की! आणि आता तल
ु ा िक्कीच आठवेल
माझा बड्डे!
माझी तब्येत आता बरी आहे. डॉक्टरचे औषध घेतल्यािे त्या
डॉक्टरला बरे वाटते आहे! त्यामळ
ु े तझ्ु या पत्ाची वाट पाहात होतो. ते आज
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आले आणि बरे वाटले. माझ्या पत्ात या उप्पर सीररयस मजकूर अलाऊड
िाही. तेव्हा पन्ु हा आपल्या िेहमीच्या णलखािाकडे वळतो.
तर गोष्ट णलहूि होत आली आहे. खरे तर मध्ये खपू णदवस गेल.े त्यात
वेळ झाला िाही. आणि तझु े स्फूणतशदायी पत्ही आले िाही त्यामळ
ु े गोष्ट
अधशवट राणहली आहे. ती पिू श करे ि. गोष्ट अशी आहे की णतच्यात दोि
म्हातारे .. ते एकटे असतात एकदा भेटतात कुठे तरी. मग गप्पा मारत सटु तात.
रोज भेटूि असाच गप्पाांचा णसलणसला सरू
ु राहतो! मग एके णदवशी
त्याांच्यापैकी एक येतच िाही! पढु े काय.. णलणहतोय! णदल थामके बैठो! तल
ु ा
काही सचु ल्यास सचू िाांचे स्वागत आहे! आज णकतीतरी णदवसाांिी पोवाडा
णलहायची इच्छा झाली.. णलहूि टाकला! आता तू तो वाचिू टाक!
आइका एका शरू सरदाराची कथा
माज्या रां दादू रायाची कथा
त्यािे के ला पि
एकदा पि
त्याच्या डोईवर ओझां मि मि
लावीतो सद्यापाठी भिु भिु
त्याला रां मयतरीची आि
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जी रां जी रां जी..
दादू तो सथां आणिक णवसराळ
डोक्यावर उजाड प्रदेश गवताळ
दादू म्हिे बाप णहरवागार भवताल
आठणवतो णदव्य आपला भतू काळ
त्याला रां भतू काळाची आि
जी जी जी जी..
काय ते होते णदवस महाराज
त्याला िा सचु े काही काम ि काज
म्हििू का सोणडतो कुिी हो लाज
त्याचा हो अलग अलग हा बाज
त्याच्या सवश मयतरिींची आि
जी जी जी..
कुिी होती एका कूमशगती काणमिी
जशी का गजगती गजगाणमिी
आठवे गीता मीता िीता माणलिी
पवू ाश अपवू ाश मांदाणकिी शाणलिी
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त्याला त्याच्या का का ची हो आि
जी जी जी..
मदश मग ददश होऊिी उभा ठाकला
म्हिे मी असा मदश मावळा
कुिा जरी भासे तो बावळा
मकश ट म्हििू ी प्रणसद्ध तो जाहला
त्याला त्याच्या वाकुल्याांची आि
जी जी जी..
होती त्याची अलगच असली शाि
बघता बघता सटु े त्याचे हो भाि
लायिी मारतो असा पैलवाि
भैरू मग जाला म्हििू महाि
त्याच्या त्या महाितेची आि..
जी जी जी..
दादणू मया तसा होता िशीबवाि
त्याला भेटे सदू िामक णमत् महाि
ताररले त्याचे तारू सद्यािे म्हििू शाि
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दादू देई दाि सटु ता णगराि
त्याला त्याचा िणशबाची हो आि
जी जी जी..
थोडक्यात दादू हे असे आहे बघ. तझ्ु या िणशबाबद्दल हेवा वाटावा
अस दोस्त तल
ु ा णमळाला. आणि काय हवांय?
असो. अजिू णलणहले असते पि तल
ु ा वाचायला झेपेल का? म्हििू
थाांबतो.
पत् पोहोचल्या पोहोचल्या णलहायला घे तझु े पत् म्हिजे हळू बाबा
थोडे जलद पाठवतील उत्तर!
तझु ा
सद्या
ता. क.
तेवढ्या तझ्ु या कापऱ्या हाताचे बघ. कुछ लेते क्यू िही?
सदू
***
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णप्रय सदभु ौ,
काय वां पाविां तमु ी तर लय फमाशस पवाडा णलवलात. आसां वाट्टां
णशवाजी म्हाराजािां तर या उब्या म्हाराष्ट्राि कुिाचा आइकावा पवाडा तर तो
माजाच! आि णलहावा कुिी.. तर आपल्या गिु ी शाहीर पठ्ठे सदाराव याांिी.
तू इक्ता हुशार कदी जाला रां.. तजु ां कवणतक वाटतया िेमीच.. तज्ु या
हुशारीचा कुिाला सौंशय यू िये असा तू िेमी वागत आसतो. परतेक्ष या
णमतरास बी कदी त्याचा आिभव आलेला न्हाई आजवर ते तू करूि
दागवतोस.. आिांद हाये.
तझु ी कथा णलहायला घेतलीस ती अजिू परु ी के ली िाहीस? अरे
चालव काही डोके आणि टाक णलहूि पटकि. णदल थामके बसलोय..
लवकर णलही िाहीतर खरे च थाबां िू जायचे ते!
तू कारि िसतािा परु ािी यादोंको ताजा करत आहेस यार. उगाच
त्या सवश जिींिा उचक्या लागत असिार. णबचाऱ्या! काही म्हि अजिू ही
मला सॉफ्ट कॉिशर आहे.. कारि मी आहेच तसा मोठ्या हृदयाचा! मोठ्या
ह्रदयावरूि आठवले.. डॉक्टर म्हिे मी खरे च बडे णदलवाला आहे म्हििू !
काणडशओमेगल
ॅ ी म्हिे! आता इतक्या जिींिा ठे वायचे त्यात तर ह्रदय मोठे च
हवे हो की िाही? तब्येत माझी अगदी तणबयतीत असते आजकाल. त्यामळ
ु े
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कापऱ्या हाताच
ां े काय घेऊि बसलाहेस.. डॉक्टर म्हिे कांपवात आहे..
म्हिजे हात कापले िाहीत तर तो णबचारा आजार गोंधळूि जाईल! त्यामळ
ु े
ह्या
हळुबाबाचे हळूहळू णलखाि
वाचावे ियिाांस देऊिी ताि!
वा! दोि ओळी तरी जमल्या बघ! पवळ्याशेजारी ढवळ्या बाांदला..
आणि वाि िाही तर गिु लागला! तर तझु ां गिु लागलां पाहा पाविां..
होपफुली याहूि जास्त कसले गिु लागिार िाहीत!
असो.. आता ज्याची तू आतरु तेिे वाट पाहातो आहे ते..
तझ्ु यासारख्या होतकरू लेखकासां ाठी..
कथा कशी णलहावी याचे मागशदशशि.. मागशदशशक श्री दादोपतां दादोजी
दोंदे..
वाचा तर..
गोष्ट णलणहण्याची पाककृती
साणहत्य
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एक कथािक. त्यात काही मािसे घ्यावीत. कुठल्या प्रकारची गोष्ट
णलहावयाची आहे त्यावर अवलबां िू मािसे घ्यावीत. उदा. प्रेमकथेत िायक
िाणयका.. णमत् मैत्ीि.. मग आईबाप.. त्यात कॉलेज घेतल्यास उत्तम. िायक
हरहुन्िरी असल्यास गािे, कणवता, म्यणु झक, मारामारी इ. सोय आपोआप
होते. तेवढी पािे भरण्याची सोय. बाकी पात्े चवीप्रमािे!
कृती
वरील सवश पात्े एकत् करूि घ्यावीत. कथेच्या प्रकारािसु ार वाटूि
घ्यावीत. म्हिजे पाटा वरवांट्यावर अथवा णमक्सर मध्ये. जात्यावर दळले
तरी चालेल. अरद मरद वा एकजीव णमश्रि करूि घ्यावे. ते चकलीच्या
सोऱ्यात टाकूि घ्यावे. एका कढईत तेल गरम करूि घ्यावे. आणि वरील
णमश्रिाच्या कथा पाडाव्यात. मांद आचेवर खरपसू तळूि घ्याव्यात.
खसु खश
ु ीत होतात. गरमागरम वाढाव्यात. (कुिी खायला तयार िसेल तर
स्वतःच खाव्यात)
या रीतीिे कथा णलणहल्यास तर सदोबा िाव काढले असतेस
आपल्या शाळे चे.. शाळे तिू िव्हे! तेव्हा अजिू वेळ गेलेली िाही! या
दादगू रू
ु जींचे मागशदशशि घे.. खपू णशांक.. मोठा हो! णश वरील अिस्ु वार मद्दु ाम
णदला आहे! जे तल
ु ा शक्य आहे तेच करावयास साांगतोय! णशकिे तेरे बस
की बात िही.. आता तू म्हिशील.. बस क्या! तर बस!
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पन्ु हा भेटू पढु च्या पत्ात! तोवर
बाय.. टेक के अर!
तझु ा
दादू
ता. क.
पढु च्या पत्ी
वाचा.. फमाशस लाविी!
आता तझु ी झोप उडिार हे िक्की! पि पाव्हिां जरा दमािां
***
दादजू ी,
तमु चा ताक तमु च्या पत्ाहूि फमाशस म्हिा की वां. हे पत् णलणहन्यास
कारि की हे णलव्हल्याणबगर तमु ी तमु चे दसु रे पत् याचां न्हाई अि तमु ची
फमाशस लाविी वाचायला णमलायची न्हाई. फकस्त एक कीडा डोक्यात
वळवळतोय.. ह्ये णलखाि णबखाि कांदी पास्िां.. की फकस्त लाविीपरु तेच
गड्या? की अजिू कुिाकडिां णलविू घेतोयास?
वाट पाहतोय.. दादजू ी जरा जल्दी भेजो तम्ु हारा लाविीभरा खत!
एकूि लाकडां गेली पढु े पि दादणू मयाचा रांगेलपिा जाईिा म्हिा की!
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तू मी णवचारलेल्या प्रश्नािां ा हुशारीिे कात्जचा घाट दाखवलास की!
िीले गाल
करती हाल
लाल बाल
णतचे कमाल
भरूिी पाहतो
तजु ला डोळा
दृष्ट तू करीते
चोळामोळा
बघ एकदाच
मागे णफरूि
पलट मागे
माि णफरविू ..
आठवते ती कणवता आणि त्या कणवतेची मालकीि? तू हुशारीिे
उत्तर टाळलेस हे मला कळले िाही असे तल
ु ा वाटते आहे का? त्यामळ
ु े
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लाविीचे आणमष दाखविू मळ
ू प्रश्न टळे ल अशा भ्रमात राहू िकोस! हम
सवाल करिेवाले उत्तर णिकालिा जािते हैं!
तझु ी गोष्ट णलणहण्याची पाककृती उत्तम आहे. त्यामळ
ु े या
पाककृतीच्या कत्याशिे कामास लागावे आणि कथा चकल्या पाडाव्यात
हव्या णततक्या! आम्ही आहोतच तझ्ु या वातड चकल्या खायला! हल्लीच
िवीि दात बसवले आहेत त्याांची टेस्ट होऊि जाऊ देत.
माझी कथा पढु े सरकत आहे. थोडा वेग कमी आहे पि कथा
लेखिात वेगापेक्षा आवेग महत्वाचा! (अजिू एक कोटेबल कोट..) त्यामळ
ु े
ती पढु े सरके लच!
बाय द वे.. िववषाशच्या शभु ेच्छा! हल्ली थट्टीफस्टच्या िावाखाली
धागडणधगां ा चालतो िाही? की आपि अकाली वद्ध
ृ झालो आहोत? तू काय
के लेस िवीि वषाशरांभी?
जािेवारी म्हिजे माझा िावडता मणहिा. णहला देवाघरी जाऊि
आता दहा वषे झाली. जािेवारीतच. अथाशत तल
ु ा ठाऊक आहे. शेवटी तू
आणि मी.. सेणलांग इि सेम बोट! पळा पळा कोि पढु े पळे तो एवढे पाहायचे
51

सदू आणि दादू

डॉ. णितीि मोरे

बाकी आहे! तल
ु ा पत् णलणहल्यापासिू मात् एक िवी उमेद वाटते आहे.
कारि माझ्याहूि बावळट असा तू णदसलास की वाटते.. ठीक आहे यार..
गॉड इज िॉट दॅट अिकाइडां टू मी!
चल आज इथेच थाबतो! वाट पाहातोय लाविीची लाविीसम्राट
दादजू ी ढोलकर! हूि जाऊ द्या!
तझु ा
सदू
ता. क.
तझ्ु या कांपवात आणि मोठ्या हृदयात काळजीचे कारि िाही िा?
एक तपशील चक
ु तोय तझु ा.. मोठ्या ह्रदयात सवाांिा सामावण्यासाठी जागा
आहे असे िव्हे.. इतक्या जिींिा णतथे ठे वल्यािे ते मोठे झाले आहे. ते
असो.. पि कमीत कमी पत्े णलणहत जा. एवढा धडधाकट आहेस िा?
कमीतकमी याचा अथश पत्े कमी णलही असे िाही.. ॲटलीस्ट पत् णलही!
एवढी साहेबाची भाषा तल
ु ा कळत असावी!
***
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णप्रय सदाणशवराव पेशवे यासां
आपले पत् पावले. मजकूर समजला. तझु ाच काय माझा ही
जािेवारी िावडता मणहिा आहे. आणि त्याचेही कारि तेच रे ! असो.
तर तझु ी ती कणवता! लाल लाल बाल वाली णवसरलो िाही मी. त्या
कणवतेच्या मालणकिीसही िाही णवसरलो. ती स्िेहा.. तल
ु ा माझ्याच तोंडूि
ऐकायचे तर ऐकूि घे िाव. िाव घ्यायला लाजत िाही मी! लग्िातही मी
तझ्ु यासारखा भाजीत भाजी मेथीची वाला उखािा िव्हता घेतला. तझ्ु या
लग्िातली धमाल आठवते मला अजिू . वणहिींिी उखािा घेतलेला..
िाही आता साांगत िाही मी तो.. पि सदू तू चक्क लाजलेलास!
आय कुडन्ट णबणलव्ह दॅट! म्हिजे आमचा णिलशज्जम् सदासख
ु ी लाजू
शकतो? त्यावेळी फोटो काढूि ठे वायला पाणहजे होते! आणि त्याितां र
णतच्या हातिू घास घेतािाही लाजलेलास त!ू अख्ख्या आयष्ु यातील लाजिे
सांपवलेस त्या णदवशी तू आणि अखडां आयष्ु य णिलशज्जम् झालास त!ू
तर माझ्या मोठ्या काळजाबद्दलची कळकळ.. कळवळा आणि
काळजी कळूि काळजात कालवाकालव की झाली! तू खरे तर डॉक्टरच
53

सदू आणि दादू

डॉ. णितीि मोरे

बिायचास! पढु च्या खेपेस जाईि तेव्हा डॉक्टरािां ा हे णवचारूि घेतो.. माझ्या
डॉ. सदभु ाऊिे णदलेले सेकांड ओणपणियि म्हििू !
आता तल
ु ा ज्या गोष्टीचा बेसब्रीसे है इतां जार ती गोष्ट.. लाविी! तल
ु ा
साांगू लाविी णलणहिे सोपे आहे रे ! शब्द णफक्स असतात.. तेच णफरवायचे!
आता तू म्हिशील म्हििू मला जमते ते.. मान्य आहे! पि काहीतरी जमतेय
िा!
तर अणधक ि तािता.. वाच!
माझा माझ्यावर ताबा ऱ्हाइिा
माझ्या रूपाला लाजांल आईिा
काल आला गडी एक पैलवाि
त्याची आगळी व्हती शाि
समद्या गावात त्याला माि
बघत राणहले मी बेभाि
त्याचा रूबाब मिातिू जाईिा..
माझ्या रुपाला लाजांल आईिा
तो आसांल असा मदश पैलवािी
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म्या पि िार हाय बाविखिी
आडदाडां रूप गडी मरदािी
म्या पि चतरु िार खािदािी
गडी माझा होईल की होईिा
माझ्या रूपाला लाजांल आईिा
म्या गावाची लटक चटक चाांदिी
म्हित्यात लाखात अशी देखिी
भरदार अशी जरी छोटीशी चिी
त्यासाठी सजले करूि कांगवाफिी
तो माझा होईल झाल्याणबि ऱ्हाइिा
माझ्या रूपाला लाजल
ां आईिा
गडी भेटांल आज पन्ु यादां ा तरी
डोळा घालीि म्याां त्याचावरी
दोगां णमळूि जाऊ कोल्हापरु ी
इष्काची हौस करूया परु ी
कुिी पाणहल की िा पाणहिा
माझ्या रुपाला लाजांल आईिा
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आता उडवा फे टे सदाणशवराव!
करू िका डराव डराव!
तम्ु ही चोर आम्ही साव..
खाऊ िका उगीच भाव!
त्या लाविीच्या चार कडव्याांिी माझा आत्मणवश्वास वाढलाय
चाांगलाच! आता कदाणचत महाकाव्यही णलहूि जाईि जाता जाता!
तझु ा
शाहीर दादू
ता. क.
१
यापढु े काव्य रचिा सरू
ु करू म्हितोय.. काही काव्यबीजे पाठव!
अथाशत तझ्ु याकडे काही असतील तर!
२
काव्यरचिा सोपी असते रे .. ती सोपी व्हावी म्हििू मी जळ
ु िाऱ्या
शब्दाांची बॅकां काढीत आहे. तल
ु ा हवे असल्यास शब्द भाड्यािे वा कजाशऊ
णमळतील.
तझु ा
ददू ा
***
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शाहीर दादसू
तू शाहीर.. लाविीत माहीर!
फमाशस आगदी गड्या. दादू दादू कुटां रां इक्ता णशकलास.. वशीला
अस्ता तर बाणलस्टर झाला अस्तास की रां. पि गड्या येक साांग यातला
पैलवाि गडी मांजे तचू की न्हाई? कोंच्या मांजल
ु ा सातारकरीिीिां ब्वा म्हटली
तल
ु ा पाहूि ही लाविी? लय ब्येस गड्या! लय ब्येस! अशी ही साताऱ्याची
तऱ्हा!
अरे णलणहता येत िाही म्हितोस आणि असे णलणहतोस.. णलणहता
येत असते तर आमच्यासारख्या लेखकाच्या पोटावर पाय आिला असतास
त.ू
आता मी हे णलणहले म्हििू लगेच भाळूि जाऊ िकोस स्वतःवर!
णलहावे लागते. िवोणदताांिा प्रोत्साहि द्यावे लागते. कौतक
ु ाचे चार शब्द
कधी ऐकले िसतील ते तरी ऐकायला णमळावेत हीच एक इच्छा.
तझु ी शब्द बॅकेां ची आयणडया भन्िाट आहे. फक्त तपशीलात थोडी
णमस्टेक आहे. इथे तझ्ु या बॅकेां स लोि तझु ा ग्राहक म्हिजे मी देईि. इच्छा
असल्यास सांपकश साधावा. येऊ घातलेल्या महाकाय महाकाव्यासाठी
होलसेल दरात शब्द णमळतील. अजिू एक.. ही महाकाव्याची घोषिा ऐकूि
स्वतः व्यास आणि वाणल्मकी अस्वस्थ झाल्याची खबर आहे! त्याांिा
असली स्पधाश इतक्या यगु ायगु ात कधी दृष्टीक्षेपातही आली िव्हती! तेव्हा
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लगे रहो लाविीसम्राट! फक्त एक पोक्त सल्ला.. णकतीही बेडकी फुगली तरी
त्याचा बैल होत िाही! तरीही बेडका, मदत म्हििू काही शब्द सॅपल
ां म्हििू
फ्री पाठवत आहे.. बाहेर माहेर.. छाती िाती माती.. वेढा तेढा मेढा.. आतडे
कातडे..इ. जमेल तसे आणि णततके वापरूि घेिे. अजिू हवे असल्यास
मागिू घेिे. लाजू िये. तल
ु ा म्हििू सवलतीत देईि.
बाकी ते लग्िातले िाव घेिे अजिू आठवते. आमच्यात लाजण्याची
पद्धत अजिू ही आहे लग्िात! तमु च्यात िाही हे मी तझ्ु या लग्िात पाणहलेच
आहे! तसा णिलाजरे पिा तल
ु ा मात् शोभिू णदसत होता हे खरे !
िावे आणि िावाच्या मालणकिी लक्षात ठे वण्याची तझु ी क्षमता दाद
देण्याजोगी! पत् णलहायला णवसरिारा णवसराळू णविू हे मात् िीट ध्यािात
ठे वतो! ये बात कुछ हजम िही हुई! पि तझ्ु याबाबतीत कुछ भी हो सकता
है! शेवटी काय आपल्या प्रायॉररणटस ठरवाव्या लागतात आणि काय!
बाकी तझु े कांपवाताचे हात काय म्हितात? मोठ्या ह्र्दयाचा त!ू पि
तू काय अि मी काय एकाच बोटीचे प्रवासी.. सारे प्रवासी बोटीचे म्हि!
आपि एकाच बोटीिे एकाच णठकािी पोहोचिार हे ठरलेले. तेव्हा थोडी
हुरहूर लागते रे !
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ता.क.
गहृ पाठ:
फुकटात णमळालेल्या शब्दाांतिू एक कणवता प्रसवा आणि आपल्या
णमत्ास पत्ातिू कळवा.
***
राजमान्य राजश्री श्रीमाि सदभु ाऊ सापळे याांसी,
बालके दादचू ा णश सा ि.
आपले पत् पावले. त्यातील तमु च्या िेहमीच्या सवयीिे शेवटच्या
काही वाक्यात मळ
ू मद्दु ा साांगण्याचा यत्ि समजला.. गड्या हे सांध्याछाया
णभवणवती ह्रदया णलखाि शोभत िाही रे तल
ु ा! गेल्या पत्ात णि ह्या पत्ातही!
अरे आपली इणिगां सपां ली की पॅव्हेणलयिमध्ये परत जावेच लागेल िा!
लहािपिापासिू मला िवे काही णदसले की गमां त वाटते. काय िवीि आहे
णकांवा असेल याची उत्सक
ु ता दाटूि येत.े मग या इणिगां ितां र काय.. हे पि
पाहायची उत्सक
ु ता आहेच. णतथे गेल्यावर माझी मालती परत भेटेल याची
ओढ ही आहे. तेव्हा सांध्याछाया णभववीत िाहीत! उलट या सांध्या आणि
छाया कशा असतील ते ही पाहायचे आहे! असतील.. सांदु रच असतील!
तझ्ु या फ्री शब्दाांबद्दल थयाांक्स! काव्यमातेचे काव्यप्रसतू ीगहृ ात िाव
िोंदवले आहे. त्यातिू िऊ मासात कणवता प्रसतू होईल. त्या णडणलव्हरी िांतर
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णतची णडणलव्हरी पत्ाद्वारे रीतसर देण्यात येईल.. िोंद घ्यावी! तो पयांत
पैलतीरी ियि लाविू बसू ियेत. आपली कणवतारुपी िात अगां ाखाद्यां ावर
खेळविे आहे!
बाकी वाढणदवसाबद्दल तू णवचारले होतेस.. साांगतो. आमच्या येथे
सवाांचेच वाढणदवस झोकात साजरे होतात! तसाच माझाही झाला. के क
कापिू झाला. कापऱ्या हाताांिी के क कापिे वाटले णततके कठीि िव्हते
णमत्ा! सगळ्याांिी हॅपी बथशडे टू यू म्हििू गािे गायले. एकूि आिांदी आिांद
झाला. मी देखील सवाांिा ररटिश णगफ्ट म्हििू एक एक एक्लेअर वाटले.
आपल्याला गड्या इतके च झेपते. पि सारे च खश
ू होते हे महत्त्वाचे! तझु ा
वाढणदवस अथाशतच माझ्या लक्षात आहे. योग्य वेळेस तल
ु ा शभु ेच्छा
णमळतीलच! मागे तू म्हिालास त्याप्रमािे शेपटीस गाठ मारूि ठे वली आहे!
आणि त्यासाठी एक शेपटू लाविू घेतली आहे. णमत्ाचा प्रेमळ आग्रह आणि
काय! फक्त गाठ मारल्यावर थोडे दख
ु ा काही अिभु व
ु त आहे.. तल
त्याबद्दल? म्हिजे दख
ु ण्याबद्दल? कदाणचत ओररजीिल शेपटू कमी दख
ु त
असावी या आणटशणफणशयल शेपटीपेक्षा. आपला स्वािभु व कळविे.
तझ्ु या कथेत पढु े काय झाले गड्या? म्हिजे त्यातला एक अचािक
येिे बांद का झाले याचे उत्तर शोधतो आहेस? मी कथालेखिाच्या टीप्स
पाठवल्या होत्या त्यात टाकूि चकल्या तळूि पाहािे! बाकी आपि
प्रणथतयश लेखकसयू श! आपल्यापढु े तोंड उघडिे म्हिजे सयू ाशपढु े
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काजव्याचे चमकिे! अथाशत हे मी सयू ाशस्ताितां रच्या काजव्याबद्दल बोलत
आहे!
एक चागां ली गोष्ट घडते आहे.. जािेवारी सपां ला.. आता पढु च्या
वषीपयांत काही तो येत िाही! याबाबतीत तमु चां आमचां जमतां बरे ! आता
फे ब्रवु ारीत काही व्हॅलेंटाइन्स डे असतो म्हिे. आपल्यावेळी ही सोय िव्हती.
िाहीतर णकती सोपे झाले असते िाही? असू देत. पढु च्या जन्मी उपयोगी
पडेल! असा ददु म्श य आशा-वाद हवा! आपल्या वगाशत आशा होती णतचा णि
ह्याचा काही सांबांध िाही.. िाहीतर भोचक पिे काहीतरी णलणहशील. तशी
सवयच तझु ी!
तझु ा डायणबटीस बरा आहे िा? गोड ि खाता माझ्याशी गोड वागला
असतास तर ही वेळ िसती आली! तू साांणगतलेलेच तल
ु ा साांगतो.. जीभेवर
ताबा हवा!
तझु ा
दादू
ता. क.
व्हॅलेन्टाइि डे कसा साजरा के लास ते कळव! जमल्यास फोटो
देखील पाठविे!
दादू
***
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णप्रय दद्दसु ,
काय सागां ू गड्या! पत् णलहायला उशीर होतोय.. तोही माझ्या कडूि!
तल
ु ा अपेक्षा िसेल याची. कारि तू तर हळूबाबा! आणि णवसराळू णवि!ू
पि िाही राजा! व्हॅलेन्टाइि डे सेणलब्रेट झाला माझा! कसा? अरे गोकुळ
भरलेले काही णदवस! तू िात अांगाखाद्यां ावर खेळू दे म्हिालास.. तेच घडले
रे . माझी एकुलती राजकन्या सवु िाश आणि णतची णचमक
ु ली राजकन्या..
दोघेही आलेले. सारा आिांदी आिांद! असे णदवस गेले की ते मी मिात भरूि
ठे वले आहेत. दीघश श्वासातिू ! आता पढु चे काही मणहिे बघायला िको.
त्यामळ
ु े आिांदात आहे मी!
खरे तर तू म्हितोस तेच ठीक. एरवीही आिांदात राहिे गरजेचे आहे.
उगाचच आपल्या एकटेपिाचे कोडकौतक
ु करूि स्वतःवरच दया येि.े .
मख
ू शपिा आहे. आज या बाबतीत तल
ु ा पिू श माक्सश.
माक्सश म्हिजे अगदी कालश माक्सश म्हि!
आठवतोय िा कालश माक्सश?
असो. आता तझु े कौतक
ु बास झाले. आता स्वप्िातिू वास्तवाकडे
वळू. तर कणवता करिे सरू
ु आहे की िाही? खरे तर एक गद्य मािसू पद्य
भाषा करतो हाच एक मोठा णविोद आहे की िाही? पि णविोद आयष्ु य
ससु ह्य करीत असेल तर तेही िे णडट तल
ु ा द्यावयास हरकत िाही!
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तर कधी पाठवतोस तझु े णविोद.. म्हिजे कणवता? वाट पाहतोय
बाबा.
आता मला वाट पाहण्याचाच छांद लागलाय म्हि िा! दोि तीि
मणहन्याांतिू घरी येिारी राजकन्या ( णतला राजकन्या म्हटले की मी
आपोआप बितो.. राजा!) आणि मणहन्या दोि मणहन्यात येिारे तझु े पत्!
याांिा लाइफलाइि म्हिू िये तर काय म्हिावे? आज माझे काही णबिसले
आहे गड्या पि. बघू म्हिता तझ्ु यातले दगु शिु णदसायलाच तयार िाहीत!
होते असे कधी कधी! आता तझु े म्हििे माििू मी आता एकदा ही सांध्या
आणि छाया याांिा घाबरिार िाहीए. याबाबतीतही तझु े आभार मािावेच
लागतील.
एकाएकी हा आभार समारांभ झाल्यासारखे वाटायला लागले आहे
राजा! पि तू असे चागां ले काही करत असतास आधी तर तल
ु ा आधीही मी
चागां ले िसते का म्हटले? काही हरकत िाही आता तर आता.. सधु ारलास
हे चागां ले झाले! इट्स िेव्हर टू लेट यार!
बाकी तझु ा वाढणदवस आिांदात साजरा झाला याचा आिांद झाला.
एक्लेअर काय णकांवा के क काय.. शेवटी आिांद महत्वाचा! तो तल
ु ा
णमळाला याचाच आिांद आहे मला देखील!
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आज खपू णदवसात खपू तप्तृ वाटते आहे. अथाशत काही णबिसले
आहे माझे! म्हिजे तल
ु ा चागां ले म्हिावेसे वाटतेय यातच सारे आले. पि
णमत्ा.. एक साांगतो .. यू आर ॲि इपां ॉटशन्ट पाटश ऑफ माय लाइफ! थयाांक्स
फॉर णबइगां देअर! तझु ी पॉणझणटव्ह एिजी इज इन्फे णक्षयस. आणि मी
तझ्ु याहूि णकत्येक पटींिी िशीबवाि असतािाही तचू मला आधार द्यावास..
हॅट्स ऑफ टू यू णमत्ा..
आणि आज णलणहले िा ते एकदम मिापासिू गड्या. थाांबतो.
पत्ोत्तराच्या प्रतीक्षेत
तझु ा
सदू
ता. क.
णजक
ां लसां णमत्ा.. आणि णजक
ां लास ही त!ू
सदू
***
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णप्रय सदटु ल्या,
हे आभार समारांभीय भाषि वाचले. गड्या डोळे भरूि आले.
थरथरत्या हातािां ी पसु ले स्वतःच ते. तसे इथे सारे काही आहे रे .
आजबू ाजल
ू ा समवयीि आहेत. समद:ु खी िाही म्हित. णकत्येकाांिा तर
पोटची पोरे सोडूि गेलीत इकडे वद्ध
ृ ाश्रमात. कुिाच्या घरात जागा िाही
त्याांच्यासाठी तर कुिाच्या मिात! मी कमीत कमी त्याांच्यापेक्षा सदु वै ी.
आम्हाला तर मल
ू बाळच िाही. त्यामळ
ु े असलेल्या मल
ु ाांकडूि उपेक्षेचे तरी
द:ु ख िाही. मालती गेल्यावर हेच माझे घर. गेली काही वषे ह्या
आश्रमामळ
ु े च झालीत ससु ह्य. त्यात गेल्या काही मणहन्याांपासिू तझु ा पत्
सहवास. मी आयष्ु यात कधी पेला अधाश ररकामा आहे म्हटले िाही. अरे तो
त्या पेल्यातल्या पाण्यावर अन्याय िाही का? मालती गेली.. एकटेपिा काय
असतो ते अिभु वले. त्यात ह्या आश्रमातल्या सपु ातल्या लोकाचां ी साथ..
आज िा उद्या सारे च जातील जात्यात! पि सारे जाििू बजु िू हसत असतात.
णवरांगळ
ु ा म्हििू सारे च एकमेकाचां ी णटांगल करत असतात. िवा कुिी णभडू
आला तर त्याला कॉलेजच्या णदवसाांसारखे रॅ णगांग ही करतात. आमच्या
इथले सारे च म्हिजे इकडचा स्टाफ आणि माझे डॉक्टर.. सारे च चाांगले
आहेत. त्या साऱ्याांवर णि तझ्ु यासारख्या दोस्ताांवर उगाच दमु शख
ु होऊि का
करावा अन्याय?
मी काय की तू काय.. आपि काही मोठे तत्वज्ञ िाही. सामान्य
मािसे आपि. आपले सारे च सामान्य. म्हििू आपि णवचार ही सामान्य
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का करावा? तू मला जे आज णलणहलेस तेच माझ्याकडूि तल
ु ा लागू होते
राजा. यू आर ॲि इक्वली इम्पॉटशन्ट पाटश ऑफ माय लाइफ. आणि मी
त्याबद्दल तल
ु ा थयाक्ां स िाही म्हििार! कारि मीच िसतो तर तू माझ्या
आयष्ु याचा भाग कसा झाला असतास? पि आज तू खश
ू आहेस वाचिू
मी पि खश
ू झालोय इथे. वयािसु ार की काय माणहती िाही डोळे भरूि
येताहेत.. तेव्हा थाांबतो रे .
वाट पाहतोय.. तझ्ु या पत्ाची.
तझु ा
दादू
ता. क.
१ होळी गेली.. पाडवा येतोय.. लवकरच एक राष्ट्रीय सि येतोय..
कुठला ते कळे लच तल
ु ा.
२ कालश माक्सशला कसे णवसरिार? आपल्या कॉलेजात जगातील
सारे बॅक बेंचसश एक व्हा ही हाक त्यािेच तर णदलेली! अगदी कालश.. िाही
काल घडल्यासारखे आठवतेय! िाही.. तसे िसिार.. हल्ली मला काल
घडलेल्याचा णवसर पडतो.. पि जन्ु या गोष्टी बरोबर आठवतात..
बाय
दादू
***
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णप्रय सद,ू
सद्या सध्या आहेस कोठे ? होळी कधीच झाली. पाडवा आला. रांग
बरसे गािे म्हििू झाले. गढु ्याही झाल्या उभारूि. कॉलेजातली आपली
रांगपांचमी आठवली. तरी तझ्ु या पत्ाचा पत्ता िाही. अरे तू लेखक. तझ्ु या
पत्ास उत्तर देिे ही आजवरची माझी एकमेव साणहत्यणिणमशती. थोडक्यात
तझु े पत् हे माझ्या पत्लेखिाचे इधां ि. असे असतािा तेच तू णलणहत िसलास
तर म्या पामरािे साणहत्यचल
ू कशावर पेटवावी? काय णलहावे?
आठवतेय, तू कशा लाांबलचक णचठ्ठ्या णलहायचास पवू ी.. म्हिजे
आपि कॉलेजमधिू काही मणहन्याांसाठी घरी जात असू त्यात तझु ी दोि तीि
पत्े णलहूि होत. मला झकत उत्तरे द्यावी लागत. मी ती कशीबशी णलणहत
असे. पि आता तचू णलणहत िाहीस.. णलहीच.. कारि एकच.. म्हातारी
मेल्याचे द:ु ख िाही. पि काळ सोकावतोय! हल्ली तर गडी लई फॉमाशत
होता. आणि एकाएकी पत् णलणहिे बांद व्हावे?
रांगपांचमीच्या आठविी णकती आहेत साांग.ू तल
ु ा ठाऊक असिार..
तझ्ु या आठविीत असिार सगळे च! माझी मालती मला त्याच णदवशी
भेटलेली. त्यावेळी तू मला णकती णचडवलेलेस. आणि त्यावेळी मी लाजलो
होतो! आणि तू म्हितोस मी णिलाजरा आहेस! आणि त्यािांतर तू मला
णकतीवेळा कणवता णलहूि णदलेल्यास. मालल
ू ा कणवताांचे वेड होते. मी णतला
फक्त तझ्ु यावर आणि तझ्ु यासाठीच मी कणवता करतो साांगिू बाकी कणवता
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लेखिातिू सटु का करूि घेतलेली. प्रेमात सारे च माफ! पढु े आमची प्रेमकथा
त्याच पायावर उभी राणहली. याच्यापढु े त्याबद्दल मी तझु ा ऋिी राणहि वगैरे
णलणहले असते.. पि िाही णलणहिार.. कारि आपला आभार प्रदशशिाचा
समारांभ आधीच सांपलाय िा!
त्यािांतर मला तझु ी आणि वणहिीची झालेली भेट आठवते. आपल्या
रूममध्ये तम्ु ही भेटिार होतात. मी िसल्याचे समजिू . आणि मी त्या
बेडखाली लपिू राणहलेलो. कसली धाांदल उडालेली तझु ी! तू तर तेव्हा
रागवलेलास माझ्यावर! पि आपल्याच शरीराच्या भागावर कुिी रागावू
शकतो? आपि एकाच शरीराचे दोि भाग असल्यासारखे अणभन्ि होतो.
पढु े आपल्या वाटा वेगळ्या झाल्या. आधीतरी आपि भेटत अस.ू िांतर तू
सांसारात रमलास. मालती आणि मी आम्हाला ि होिाऱ्या मल
ु ामल
ु ीची
वाट बघण्यात गतांु लो. आपले एक ठीक असते पि मालतीला ते असह्य
व्हायचे. शेवटी आम्ही समजिू चक
ु लो.. आमच्या िणशबी हेच आहे. पि
त्यात णकतीतरी वषे खची पडली. तल
ु ा तशी माझी कहािी ठाऊक आहे.
मध्ये आपला रे ग्यल
ु र पत्व्यवहार होता. तझ्ु या राजकन्येच्या लग्िात आपि
भेटलो ते शेवटचे. िांतर मालतीच गेली. मी इकडे आश्रमात आलो. मी तेव्हा
िणशबावर खपू रागावलेलो. णकत्येक मणहिे माझे असेच गेल.े शेवटी णवचार
के ला.. णथांक हाऊ सदू णवल णथांक अबाऊट इट.. तू अखांड पॉणझणटव्ह
असायचास. आणि ॲडव्हसश पररणस्थतीतच तर आपली खरी परीक्षा होते.
एक णदवस सकाळी उठलो तेच हा णवचार करूि. एका रात्ीत समळ
ू
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बदललो. म्हटले िो मोअर णिणबगां . जे णमळालेय त्याबद्दल णवचार करीि.
णथक
ां हाऊ सदू णथक्ां स! असो. इतके गभां ीर णलणहिे परु े आता. मला ही ते
शोभत िाही.. आणि तझ्ु या जन्मजात भोचकपिािे तू त्यावर काहीबाही
खोचक णलहायचास.. म्हिजे णलणहशीलच!
पि आता तल
ु ा णदलेले प्रॉणमस.. यस्स वेडीवाकुडी का होईिा
णलणहलीय मी कणवता.. वाच.. िाही वाचावीच लागेल तल
ु ा. आणि
णतच्याबद्दल मत िाही कळवलेस तरी चालेल. तू काय बाबा.. प्रणथतयश
साणहणत्यक!
सदू दादचू े बडबडगीत!
एका गावात होती
एकदा दोि मल
ु े
एका हाती बक
ुे
दसु ऱ्या हाती झल
ु े
उांच लई उडे
झल्ु यावरचा दादू
ये जणमिीवरती
साांगे त्याला सदू
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दादू ऐकतो कसला
उांच जाऊि बसला
सद्या मारे धक्का
धापकि खाली फसला
सद्या होता हुशार
दादू लाडका त्याचा फार
म्हिे बाळा रहा तयार
अशी स्टोरी सो फार..
सदू दादू दोघे होते
जन्मजात खोडकर
दोघे मसालेदार
एक कुबल दसु रा बेडेकर!
एकदा झाले काय
सद्या ओढे दादचू े पाय
दादू तसा हुश्शार
तावडीत सापडेल काय!
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सळ
ु कि सटु े उठे
सदू हाती िाही येई
दादू ि सापडतो
त्यास उपाय का काही!
असे खेळतात ते
रोज रोज कबड्डी
सदू णलांबू कच्चा
दादू म्हिे तू िा रे ड्डी?
त्यात माझ्या उत्तांगु प्रणतभेस शोधू िकोस.. प्रणतभा इिामदार.. तीच
थडश इयर वाली.. णतला तर मळ
ु ीच िको शोधसू . फक्त बडबडगीत आहे ते
दोि णिरागस बालकाचां े! वाच आणि सोडूि दे!
पत् णलही रे .. वाट बघतोय.. आता पाडवा.. पढु च्या मणहन्यात
राष्ट्रीय सि आहे आपला!
तझु ा
दादु
ता. क.
दही ि लावल्यािे आज ताक िाही!
***
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बालके सदसू
अिेकोत्तम आशीवाशद.
सद्या गदध्् या आहेस कुठे ?
आपला राष्ट्रीय सि म्हिजे तझु ा वाढणदवस आला णि तू साधे चार
ओळींचे पत् णलहू ियेस? अरे तू आज मोठा झालास.. सद्या जयांती आज
आणि तू लोळत पडलायस गाढवासारखा. उठ आणि मोठ्या मािसाांच्या
पाया पड.. म्हिजे माझ्या. जीवेत शरद: शतम.. म्हिजे अजिू म्हतारा
होशील असा एक म्हताऱ्याचा दसु ऱ्यास आशीवाशद!
अरे णवचार काय आहे तझु ा? मागच्या पत्ाचे उत्तर िाही.. ि राहविू
आज परत णलणहतोय. का असला अबोला कळे ल काय? की ती तझु ी
िविविोन्मेष शाणलिी की अशी काहीतरी म्हितात त्या प्रणतभेिे तल
ु ा इथेही
णदलाय दगा.. टागां म्हििार होतो.. पि वाढणदवसाच्या शभु णचतां िात थोडा
डेकोरम तर पाळायला हवा!
तर आज काय प्लॅि? तझु ा वाढणदवस म्हिजे काय! वणहिीचा
णफक्स बेत असायचा. तझु ी आई तझ्ु यासाठी बिवायची तसा गळ
ु ाचा णशरा!
आता तझु ी लाडकी लेक बिवतू खाऊ घालत असेल. तेवढे ब्लड शगु रीकडे
लक्ष राहू दे म्हिजे झाले.. म्हटले िा.. जीभेवर ताबा हवा! तर णशराणबरा
खाऊि झाला असेल तर आळस झटकूि उठ आणि ध्येयाकडे वाटचाल
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कर! तझु े ध्येय एकच.. मला पत् णलणहिे! ती ध्येयपतू ी झाली की तू डोळे
णमटलेस तरी चालेल.. मग पढु च्या पत्ाच्या वेळी उघड ते!
वाढणदवसाचे फोटो पाठव. तझु ी आधीच सटु लेली ढेरी अजिू णकती
सटु ली ते बघायचे आहे. तझ्ु यात णि माझ्यात हाच फरक आहे बघ! माझ्या
एकदा पडलेल्या टक्कलाची टक्के वारी वाढण्याची शक्यता िाही.. पि तझु े
वाढता वाढता वाढलेले पोट भेणदले सयू शमांडळा म्हििू णकतीही पढु ारलेले
असू शकते! तेव्हा माझे फोटो बदलिार िाहीत तर तझ्ु यात जािवेल बदल!
तेव्हा ि लाजता फोटो पाठवच!
वाट पाहातोय रे .. णलही लवकर!
दझु ा,
तादू
ता. क.
या पत्ास उत्तर िाही णदलेस तर रागावण्याचे सवश हक्क राखिू ठे वले
आहेत मी!
दादु
***
73

सदू आणि दादू

डॉ. णितीि मोरे

आदरिीय दादक
ू ाकासां
स. ि.
तमु चे अप्पाच्ां या वाढणदवसाच्या शभु ेच्छा देिारे पत् आजच
णमळाले. दैवयोग काय असावा.. की अप्पाांिा त्याांच्या जन्मणदिीच देवाज्ञा
झाली. त्याआधी मणहिाभर ते आजारी होते. त्या अवस्थेतही अप्पा 'पत्
णलहायचेय' असे काही पटु पटु त असत. आज तमु चे पत् णमळाले. त्याांच्या
टेबलाच्या ड्रॉवरमध्ये तमु ची आधीची पत्े णमळाली. आणि त्याांिी आजारी
पडण्याआधी तम्ु हाला णलहायला घेतलेले पत्देखील णमळाले. तेव्हा त्याांिी
तो पत् णलणहण्याचा ध्यास का घेतला होता ते कळले. त्याांचे ते अधशवट
सोडलेले पत् देखील बरोबर पाठवत आहे.
त्याांच्या आयष्ु यात तमु चे स्थाि महत्त्वाचे होते. णकत्येकदा ते तमु च्या
कॉलेजच्या मैत्ीच्या गोष्टी सागां त असत. त्याच्ां या जाण्याितां र हा एक
अध्याय सपां ला म्हिायचे. गेल्या काही मणहन्याांत ते खपू च खश
ू णदसायचे.
त्याचे श्रेय तम्ु हालाच आहे.
आपली काळजी घ्या. प्रकृती साांभाळा.
आपली िम्र
सौ. सवु िाश
अप्पाचां े ते अधेमधु े पत् बरोबर णदले आहे.
***
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णप्रय दादणू मयास,
कणवता फमाशस. आवडली. फक्त सदू आणि दादू या िावाचां ी
अदलाबदल झाली आहे. तेवढी चक
ू सधु ारलीस तर उत्तम. थोडक्यात काय
सधु ारिेस भरपरू वाव आहे!
तर.. तझु े पत् वाचिू फार शाांत वाटत आहे. णमत् असावा तर असा.
म्हिजे माझ्यासारखा.. ज्याला तू असे पत् णलहू शकतोस. कसे कोि जािे
काही णदवसाांपासिू अगदीच तप्तृ आणि शाांत वाटत आहे. वाटते की आता
आपली ही खेळी सांपली तरी चालेल. आधी वाटत असे की कधीही तो
यमदतू येऊि म्हिेल, म्हाताऱ्या म्हाताऱ्या खाऊ का तल
ु ा.. मी म्हिेि..
िको रे बाबा खाऊ मला.. चार णदवस राणहि.. तपू रोटी खाईि.. मग मला
खा! असे म्हििू मी भोपळ्यात बसिू णिघिू जाईि. पि आता वाटतेय..
त्यािे णवचारावे.. म्हाताऱ्या म्हाताऱ्या.. खाऊ का तल
ु ा. णि मी म्हिेि.. खा
की! तू म्हिालास तशी उत्सक
ु ता मला देखील आहे. अिांताच्या प्रवासाची.
णतथे जायला ि णतणकट लागते िा काही सामाि. तू म्हिालास तसे.. मला
देखील णतथे णहला जाऊि भेटण्याची उत्सक
ु ता आहे..
फक्त पत्ाचां ी उत्सक
ु ता असते ती िसेल.. म्हिजे मी िसल्यास तल
ु ा
पत् कोि णलणहल रे ? आणि तझु े कसे होईल रे ?
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एक माझ्यासाठी चागां ली आणि तझ्ु यासाठी वाईट गोष्ट आहे रे ..
आता तझ्ु याकडे आयणडयाचां ी भीक िको मागावयास.. कारि मी णलणहत
होतो त्या गोष्टीचा शेवट आता जवळ आलाय..
(पवू शप्रणसद्धी: गांधाली णदवाळी २०१९)
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२

अव्यक्त ..
णडअर राम,
गॉट णधस ॲड्रेस समहाऊ.. आहेस कुठे रे त?ू एफबी वर तझु े िसु तेच
िाव पाणहले. फोटो िाही णि काही िाही. कुठूि कुठूि पत्ता णमळवला.. आणि
पत् णलहायलाच बसले..
कसा आहेस त?ू पचां वीस वषाांत आपली भेट िाही की कसला
अतापता िाही. बिारसमध्ये आहेस एवढे या पत्त्यातिू कळले.. पि त्याच्या
पढु े मागे अजिू काही िाही .. तल
ु ा इतक्या वषाांत या ॲिीची आठविही
िाही आली का रे ? िसेल आली तरी ठीक आहे.. मला मात् डॉ. रामशरि
णत्पाठींची आठवि मधिू मधिू येत होती.. कॉलेज सोडल्यािांतर आपले
मागश वेगळे झाले.. अजिू ही कॉलेजचे णदवस आठवतात.. राम िावाचा एक
हँडसम डॉक्टर सगळ्या पोरींत प्रणसद्ध होता.. आणि त्याची मी एक खास
मैत्ीि होते.. खास म्हटले तर चालेल िा तल
ु ा? त्यािांतर तू जो णदसेिासा
झालास..
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लवकर तझु ा व्हॉट्सॲपचा िबां र पाठव म्हिजे इन्सटां कम्यणु िके शि
होईल.. हो की िाही?
तू णकतीही णबझी असलास िा तरी जन्ु या मैत्ीची शपथ, या पत्ास
उत्तर णलहीच .. म्हिजे माझी तशी ऑडशर आहे समज हवे तर. वाट बघतेय.
ॲिी
***
णप्रय ॲिी,
तझ्ु या पत्ाचे पाकीट णि त्यावर तझु ां मोत्यासारखां अक्षर पाहूि
उडालो मी तीिताड. इतक्या वषाशतही तझु ां अक्षर िाही णवसरलोय.. तचू साांग
इ मेल णि व्हॉटसॲ
् प वर असले अक्षर बघायला णमळाले असते?
हस्ताक्षराच्या मागे.. णसिेमात दाखवतात िा तसे.. ती व्यक्ती उभी असलेली
णदसते.. त्या साठी ह्या स्िेल मेलला पयाशय िाहीच.
इतक्या वषाांिी तझु ां अचािक पत् येऊि पडलेय .. माझा णवश्वास
बसत िाही.. आणि पचां वीस वषाांिांतरही तेव्हाची गोल्डि कॉलेजक्वीि ॲिी
व्हगीस माझी आठवि काढूि मला पत् पाठवते.. और क्या चाणहए?
खरां साांगू िा तर मला णलहावे काय तेच सचु त िाहीये.. या पत्ाच्या
सख
ु द धक्क्यातिू सावरलो की मोठे पत् णलहायला घेईि. मोठमोठया
उत्तराांसाठी मी प्रणसद्ध होतोच की िाही कॉलेजात?
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पि सध्या एवढेच. आधी जाऊि हे पोस्टात टाकतो. भारतीय पोस्ट
खात्यास आपल्यासारख्याचां ी सक्त गरज आहे! वयाच्या पन्िाशीत देशाला
आपली तेवढीच मदत!
रामशरि
***
णडअर राम,
थयाांक्स. तू पत् पाठवलेस .. अगदी लगेच णि मिापासिू णलणहलेस..
धन्यवाद. तझ्ु या मोठ्ठ्या पत्ाची वाट बघते आता.
तू काही इतक्या सहज मला तझु ा फोि िांबर द्यायचा िाहीस असे
णदसते .. हस्तणलणखत पत्ाबद्दल तू म्हितोस ते खरे च आहे.. पि मला तझु ां
अक्षर वाचिे म्हिजे डॉक्टरचे णप्रणस्िप्शि वाचल्यासारखे वाटते त्याचे
काय? णबचारे तझु े पेशटां ! िाही पि तू पॅथॉलॉणजस्ट आहेस.. तल
ु ा कशाला
णप्रणस्िप्शि णलहावे लागत असिारे .. तरीही तझु े पत् वाचिू आयॅम णिल्ड!
राहता राणहली कॉलेज क्वीि ची क्वीिणशप.. ते सांस्थाि कधीच
खालसा झाले.. त्यामळ
ु े गेलेल्या णदवसाांच्या आठविी फक्त उरल्या
आहेत..
ते सोड, लवकरच डॉक्टर रामशरि पन्िाशी गाठत आहेत. तझु ा
वाढणदवस अजिू लक्षात आहे माझ्या ..
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काय बेत? दिक्यात होऊि जाऊ देत.. हाफ सेंच्यरु ी सेणलब्रेशि.
जवळपास असते तर मी आलेच असते..
पि काही हरकत िाही. माझ्या वाटेचा के क तू खाशीलच.. अजिू ही
तू तसाच खादाड आहेस का? असशील तर बायकोचे हाल आहेत तझ्ु या.
णबचारी जेवि बिविू बिविू थकत असेल.. लग्िाआधी भेटवली असतीस
तर णतला वॉिश तरी के ले असते िा..
तझु े लाांबलचक पत् णलहायला घे. अक्षर जमेल तसे काढ.. मला
िाहीच कळले तर जवळचा के णमस्ट आहेच .. काय?
ॲिी
***
णप्रय ॲिी,
तझु े दसु रे पत् णमळाले. काही गोष्टी णक्लयर करूि टाक.. तझु े
अक्षरशः मोत्यासारखे तेव्हाही होते णि आता ही आहे.. पि मला सागां
सगळ्याच
ां ेच अक्षर असे सदांु र असते तर कुिी तझ्ु या अक्षराला सदांु र म्हटले
असते काय? थोडक्यात आमच्या सारख्यामां ळ
ु े तझ्ु या अक्षराला खरी णकांमत
आहे! थोडक्यात यू शडु बी ग्रेटफूल की माझे अक्षर अक्षरशः तझ्ु यासारखे
सांदु र िाही! हो की िाही?
फोि िांबरचे काय आहे िा की मी एकदा माझ्या खचु ीत बसलो की
फोिकडे पाहात िाही. बारा तास मी हॉणस्पटलात असतो.. मायिोस्कोप
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आणि स्लाइड्सणशवाय दसु रे काही सचु त िाही मला.. आजबू ाजल
ू ा पाहात
िाही मी. मग तू म्हिशील, रामच्या डोक्यात हवा गेलीय. ही जस्ट डझटां
ररप्लाय एिी फोि कॉल्स! त्यापेक्षा हे गोगलगाय टपाल चागां ले .. हो की
िाही? हे प्रश्नणचन्ह व्याकरिाच्या सोयीसाठी फक्त.. तू होच म्हििार याची
खात्ी आहे मला.
तर आता तल
ु ा माझी पांचवीस वषाांची गोष्ट सागां िू टाकतो. अगदी
दर वषाशला एक ओळ णदली तरी पांचवीस ओळी होतात. त्यात मग इट्रां ो..
कन्क्लयजु ि वगैरे घातले की तीस पस्तीस ओळी तर कुठे गेल्या िाहीत ..
आता तचू लाांबलचक पत्ाची अपेक्षा व्यक्त करूि स्वपादधोंडा पाडूि घेत
असशील तर माझी त्यात चक
ू िाहीच.. हो की िाही? हे प्रश्नणचन्ह ही
तसेच.. त्यामळ
ु े उत्तर .. िाही हेच!
तर सरू
ु पॅथॉलॉजीपासिू करतो. इन्टिशणशप सपां ली णि तू कॉलेज
सोडूि गेलीस.. ती गेलीसच.. आगेमागे काही कॉलेजची पोरां आहेत णि
जस्ट फ्यू मथां स अगो आपि सगळे बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स होतो .. हे णवसरलीस?
अथाशत तझ्ु या स्वप्िातला णप्रन्स चाणमांग भेटला असिार .. त्याच्या रथावर
आरूढ तू सांसारात मग्ि असिार .. असा णवचार करूि ही तेव्हा बरे
वाटायचे.. एम डी त मी पणहला आलो तेव्हा ते गोल्ड मेडल पणहले तल
ु ाच
दाखवायचे होते.. पि तझु ा पत्ता काही लागला िाही. त्यावेळी हे मोबाईल
णि सोशल साइट्स िव्हत्या, िाहीतर.. तर पॅथो सांपले.. मी काही वषे
आपल्याच गोल्डि मेणडकल कॉलेजात लेक्चरर झालो.. मग बॅक टू बिारस.
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इकडच्या मोठ्या हॉणस्पटलात मी चीफ पॅथॉलॉणजस्ट आहे.. वकश लोड खपू
आहे.. बारा तास मी कामात डुबविू घेतो स्वतःला.. बाकी कसला णवचार
करायची गरजच िाही मग.. पॅथो मध्येही रीिल पॅथॉलॉजीत माझां
स्पेशलायझेशि आहे.. अगदी ररसेंटली अणमलॉइड णकडिी डायग्िोझ
के ली.. माझ्या दहा पेशांटची सीरीज पढु च्या कॉन्फरन्समध्ये प्रेझेंट करतोय..
बस और क्या चाणहए जीिे के णलए?
थोडक्यात हे असे आहे.. आजही कॉलेजचे णदवस आठवतात.
इग्रां जी िाटकातली तू राजकन्या .. एका खऱ्या राजकन्येिे खोट्या
राजकन्येचा णदमाखात के लेला रोल.. मी यात फक्त प्रेक्षक वगाशत .. स्टेजवर
ि मला कधी वावरिे जमले, ि जमेल.. पि तू ग्रेट होतीस .. जस्ट अ सेकांद..
तू िाव णबव बदलिू स्टेज आणटशस्ट तर िाही िा झालीस? आपल्या ट्रेक्स
आठवतात.. णपकणिक्स णि कॉलेज वीक.. ऑिे स्ट्रात आपि सगळे धमाल
करत असायचो.. तझ्ु या आजबू ाजल
ू ा सदा पोराचां ी गदी. तसे असले तरी
तझु ी ि माझी मैत्ी मात् खास होती. कॉररडॉरमध्ये आपि तासि् तास गप्पा
मारत बसायचो.. कणटांग चहा णि अखांड गप्पा. वईु वेअर बेस्ट ऑफ फ्रेंडस.्
म्हििू तर तझु ा कॉलेज सोडल्यावर कसलाच कॉन्टॅक्ट िाही म्हटले तर
थोडी धाकधक
ू व्हायची. बट िॉट िाऊ.. यू मस्ट बी हॅपी णवथ यवु र हब्बी
अँड णकड्स ..
मला सध्या तरी कॉलेजच्या ग्रपु मध्ये िाही जावेसे वाटत.. एकतर
ॲम ॲव्हसश टू मोबाईल .. आणि दसु रे , मला वाटते आय हॅव ग्रोि अप
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फास्टर दॅि यू ऑल.. णकांवा लाईफ हॅज मेड मी ग्रो अप फास्टर दॅि अदसश!
कॉलेजग्रपू मधला टाइमपास आता िाही खिु ावत मला.. त्यापेक्षा
कुठल्यातरी रे अर पॅथो स्लाइड्स बघण्यात जास्त गमां त वाटते मला.
तल
ु ा माझा वाढणदवस आठवतो.. एकच ररक्वेस्ट.. कॅ ि यू ररमाइडां
मी व्हेि इज इट? आणि तझु ा बथशडे कधीय ते पि कळव जरा. आजकाल
हे बथशडे सेणलब्रेशि वगैरे खपू च होते िाही? आपल्यावेळी एक कप
आइस्िीममध्ये साजरा व्हायचा तो..
तू पत्ाला उत्तर णलहीच. माझ्या िेहमीच्या जिशल्स णि हॉणस्पटल
कम्यणु िके शि मध्ये तझ्ु या अक्षरातले पत् म्हिजे सक्ु या गवतात उमललेले
रािफूल वाटते.. त्याची भल
ू पडिार िाही असे कसे होईल? तेव्हा णलहीच..
णलणहत रहा..
वाट बघतो.. ॲश्यअ
ु र यू ऑफ ररप्लाय फ्रॉम माय साईड..
बाय
राम
***
णडअर राम,
थॅक्स
ां फॉर फाइणां डांग टाइम टू राइट.. मी णलणहतेय.. तू णलहीशील..
लेटर फॉर अ लेटर णवल मेक द होल वल्डश लेटरड्.. णलटरल्ली..
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तू पॅथोचा बॉस झालायस हे वाचिू आयॅम प्राऊड ऑफ य.ू तू तेव्हा
पि रॉणबि आणि बॉइडची टेक्स्ट बक्ु स बायबलसारखी वाचायचास.. पॅथो
प्रॅणक्टकल दपु ारी जेविाितां र असायचे.. आम्ही सारे लॅबमध्ये डुलक्या
काढायचो तेव्हा तचू एकटा जागा असायचास. झोप येऊ िये म्हििू
त्याणदवशी दपु ारचे जेवि स्कीप करायचास. अशी णकतीतरी प्रॅणक्टकल्स
आठवतात मला. आपि मग सांध्याकाळी कँ टीिमध्ये गप्पा मारत तासि्
तास बसायचो. आपली गँग पि तशी क्यटू होती. खरे साांगू िा, तर ते
कॉलेजचे णदवस अगदी कालच सगळे घडल्यासारखे डोळ्याांपढु े येतात.
कट्ट्यावर आपली गँग बसलीय. कुिी सीररयस असेल तर त्याला गांभीर
राहूच ि देण्याचा पि करत एकमेकाचां ी टाांग खेचायचो आपि. आय िो, तू
तसा शाांत तेव्हाही होतास.. पि कट्ट्यावर तझ्ु यात काय सांचारायचे भतू
कोिास ठाऊक. याच कॉररडॉरमध्ये बसिू णकत्येक जोड्या जमल्या.. काही
तटु ल्या.. णि काही.. जमता जमता राणहल्या. एखाद्या दहावीतल्या णिबधां ात
णवचारावे तसे, गोल्डि मेणडकल कॉलेजचा कट्टा बोलू लागला तर.. असा
काही णिबधां णलहावा का रे ? तू णलणहशीलही. कॉलेजला आता सत्तर वषी
झाली.. दर वषाशवर एक णलणहली तरी सत्तर ओळी होतात .. आणि बाकी
इट्रां ो णि कन्क्ल्यजु ि वाल्या आहेतच ॲणडशिल.. म्हित. आय णथांक दॅट
इज यवु र सीिे ट ऑफ टॉणपांग एक्झाम्स!
बरे , बथशडेबद्दलचे रडगािे गािे बांद कर.. कमॉि.. आठवत िसेल
तर आपले बथश सणटशणफके ट चेक कर.. िाहीतर अथाशतच मी आहेच.. पि या
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स्िेल मेलचा काय भरवसा? आज टाकलेले पत् पढु ील वाढणदवसाला
णमळाले तर? त्यापेक्षा तू आपला िबां र देऊिच टाक.. म्हिजे इन्स्टांट
ररमायडां र पाठवेि..
मी तल
ु ा तेव्हापासिू ओळखिू आहे. िो वि कॅ ि कणन्व्हन्स य.ू . अ
टफ िट टू िॅ क.. त्यामळ
ु े तू मला िांबर देिार िाहीस हे माणहती असिू ही
णलणहतेय.. णलहीत राणहि.. णटल आय गेट दॅट फ्रॉम य.ू . आणि यू ऑल्सो
िो मी वेल.
ॲिी
ता.क.
तझु े पत् वाचतािा काही प्रश्न येतात मिात .. बट् सम अदर टाइम..
ॲ
***
णडअर ॲ,
ररगाडशस फ्रॉम आर.ए.एम.. म्हिजे रँ डम ॲक्सेस मेमरी .. त्यामळ
ु े
अजिू काही आठविी हव्या असतील तर ॲक्सेस कर.. फक्त बथशडेट मात्
सोडूि .. का ते णवचारू िकोस..
हे शेवटचे वाक्य णलणहले िा की मला णमलीतला अणमताभ
आठवतो.. पाठूि कुिीतरी म्हितेय..
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णकतिे दख
ु ी हैं अणमतबाब.ू . जया भादरु ी णसपां थॅणटकली बघतेय
आणि अणमतबाबू गािे गात बसलेत.. मद्यपाि करत..
एखाद्या द:ु खाला काव्यात्म कसे करावे या णसिेमावाल्याक
ां डूि
णशकावे िाही? आणि ते मद्यपाि! मला आठवतेय आपले णकती णडस्कशि
झालेले या बद्दल. तू म्हिालेलीस.. माय सोल कांडीशि इज.. िो अल्कोहोल
फॉर माय ग्रमू .. मी म्हिालेलो तेव्हा .. बट यवु र जॉिी ऑर रॉबटश ऑर
पीटर.. हॅव यू सीि एिी वि िॉट णड्रांणकांग इि कॅ थणलक्स? सो णवल्यू बी
अिमॅररड िू आऊट?
तू काही बोलली िव्हतीस तेव्हा पि आय होप यू हॅव मॅिेज्ड अ
टीटोटलर हब्बी.. टी टोटलर म्हिजे चहा णपिारा िवरा! तू तशी णजद्दी
आहेस..
तू अशी पि णजद्दी आहेस.. माझ्याकडूि फोि िबां र णमळाल्यावाचिू
शातां होिार िाहीस .. पि ते काय म्हितात तसे, हमिे भी कच्ची गोणलयाां
िहीं खाई.. हे लोकां कसल्या गोणलयाां खातात एिी आयणडया?
पॅराणसटॅमॉल? डोन्ट िो! पि सागां ायचा मद्दु ा हम भी इतके च णजद्दी है!
तू इतके सारे णलणहलेस पि सध्या काय करतेस ते साांणगतले िाहीस
ते? अँड यवु र णडयर िवरा. तू म्हितेस तसे कॉलेजबद्दल णलहायला बसलो
तर .. दर मणहन्याला एक प्रमािे साडेचार वषाांच्या णकती ओळी होतील?
णहशेब तू कर.. तेव्हा णलणहिे कठीि िाही .. णलणहलेले वाचिे णि ते
वाचण्यापासिू वाचिे कठीि आहे.. तेव्हा णवचार करूि साांग..
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बाय द वे, तू अजिू ही कणवता करतेस का? की ये ढेर से कपडे मैं
कै से धोऊां वगैरे म्हिता म्हिता कणवताचां ा प्रवाह आटला? तशी वॉणशगां
मणशन्स णमळतात चागां ली .. तर कणवता करत असशील तर िमन्ु यादाखल
एखादी पाठव. चकलीसारखी खसु खश
ु ीत असेल तर बरे च.. मी कणवता
णलणहिे कधीच बांद के ले आहे. प्रत्येक णठकािी इतराांिा वाव देण्याचा उदार
दृणष्टकोि माझा. तेव्हा तू णबिधास्त रहा. णधस राम णवल िॉट कम इि वे..
आता मी ज्या चारोळी णलहायचो त्यात राम िव्हता हे खरे .. पि हे सीिे ट
तझ्ु याणशवाय अजिू कुिाला ठाऊक आहे साांग? फक्त एकच..
कणवताांबरोबर इग्रां जी इटां ू णहदां ी णडक्शिरी पि पाठवायला णवसरू िकोस!
चल बाय, वईु द णबझी पीपल ची जाण्याची वेळ झाली.. णलही परत
काहीतरी .. मी पि णलहीिच.. काहीतरीच .. प्रॉणमस!
बाय
राम
***
णडयर राम,
णकती छाि वाटतांय साांगू पत्े वाचतािा .. तू म्हिालास ते खरांय.
इन्सांट कम्यणु िके शि हॅज मच लेस चामश.. याचा अथश तझु ा मोबाईल िांबर मी
मागत िाही असा िाही मात्. तो णमळे पयांत मी सतविार तल
ु ा.. अगदी भतू
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बििू बिारसच्या घाटाघाटात णफरूि तल
ु ा हैराि करिार .. अथाशत थोडा
प्रॉब्लेम आहेच, भतू बिण्याचे क्वाणलणफके श पोस्ट मॉटेम णमळते म्हिे..
आणि माझ्या सारख्या अलाइव्ह आणि णकणकांग वि ला भतू ाचे प्रमोशि
असेच कसे णमळे ल..
तू कणवताांचा णवषय काढलेलास.. बट आय हॅव स्टाॅॅप्ड द
प्रॉडक्शि णडअर. त्यामळ
ु े चकलीसारखी ही िाही णि के कसारखीही िाही
..िो मोअर पोएट्री फॉर मी.. आणि इथे ही तल
ु ा खािे सचु ावे? कणवतेला
चकलीची उपमा देिारा तचू पणहला .. आणि ही उपमा म्हिजे खाण्याचा
तो उपमा िाही एवढे ध्यािात ठे व! थोडक्यात काय तर णडक्शिरी पाठवायची
गरज िाही! आणि खादाड बकासरु ा, आय णपटी यवु र वाईफ!
तझ्ु या त्या चार ओळींच्या कणवताांची आपल्यावेळी िे झ होती..
आठवतेय मला.. तझ्ु या स्पेशल इग्रां जीत तू तझ्ु या चारोळ्या समजाविू
सागां ायला लागायचास.. तझ्ु या चारोळ्या तझ्ु या इग्रां जीहूि ओररणजिलच
मला जरा जास्त कळायच्या! तझु ां चारोळ्या प्रॉडक्शि बदां आहे हे ऐकूि बरां
वाटले .. म्हिजे बराच मािसाळलायस.. की बायकोिे ठोकूि ठोकूि सरळ
के लाय तल
ु ा? तसेच असिारे िाहीतर कणवलोक काय असे गप्प बसतात?
तू िाटकाबद्दल म्हिालास िा, एक इग्रां जी िाटक मी प्रोफे शिल
स्टेजवर के लेले. लाँग बॅक. पन्िास शोज के ले. त्यातली गांमत गेली..
आपली कॉलेज गँग णि तू िव्हतास िा ऑणडयन्स मध्ये. मग परत कधीच
88

सदू आणि दादू

डॉ. णितीि मोरे

स्टेजवर चढले िाही. खपू णठकािी मेणडकल ऑणफसर होते.. आता जी.पी.
आहे. पेशटां आहेत.. दे कीप मी णबझी..
चल, णवल राईट टू यू लॅटर..
टेक के अर
ॲिी
***
णडअर ॲिी,
सॉरी. णलहायला थोडा उशीर झालाय.. पि यू आर टू बी ब्लेम्ड! तू
भतू झालीस तर कशी णदसशील याचा णवचार करत होतो. कल्पिा कर..
पाांढऱ्या साडीत तू .. हा भतु ाांचा यणु िफॉमश असतो का? तर अशी श्वेताांबरा
त.ू . णसणटांग ऑि द मािगटू .. असो.. मरे तम्ु हारे दश्ु मि यार.
माणहती असते तर तझ्ु या सगळ्या िाटकाच्ां या सगळ्या शोज् िा
आलो असतो.. बट दॅट वॉज िॉट टु बी. यस णमलॉडश.. वईु प्लीड णगल्टी.. द
इणां ग्लश स्टेज लॉस्ट द मोस्ट णब्रणलयांट ॲक्ट्रेस.. माझ्या कणवताांबद्दल काय
बोल?ू तू बोलिू टाकलेच आहेस.. तेव्हा कुठला 'एक ओळी' कणवताांचा
प्रकार माके टमध्ये येईतोवर काही णलणहिार िाही मी!
असो.
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ॲिी, तू पत् ॲबरप्टली थाबां वलेस.. पि टेल य.ू . पेशटां ् स ररयली
कीप अस णबझी. अपडेट्स इि मेणडसीि आर रॅ णपड.. वईु हॅव टू बी ऑि द
टोज .. मला हे आवडते.. िो टाइम टू णथक
ां अबाऊट एणिणथगां !
वाढणदवसाबद्दल म्हिालेलीस िा.. तू म्हितेस म्हििू यावेळीस
के क कापिार आहे.. ॲटणलस्ट वि पसशि शडु बी हॅपी.. हो की िाही?
आणि तझ्ु या पत्ाची वाट पाहतोय ..
राम
ता.क.
जमले तर तझु ा फॅ णमली फोटो पाठव.. यू िो आयॅम फोटोफोणबक.
मी फक्त पासपोटश साईज फोटो काढतो. तझु े तसे िाही. ए कॉलेज क्वीि अँड
अ ग्रेट स्टेज ॲक्ट्रेस.. फोटो पाठवच.
राम
***
णडअर राम,
एक ररक्वेस्ट.. याला तू िाही म्हिालास तर िो मोअर लेटर
बाजी..अगदी हमारी माांगे परू ी करो स्टाईल मोचाश काढेि बिारसवर.. म्हिजे
मग तल
ु ा मािावेच लागेल..
एक मेि आणि एक सब ररक्वेस्ट अँड माय अांडरटेणकांग..
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१. प्लीज बथशडेच्या णदवशी जॉइि अवर कॉलेज ग्रपू .. जस्ट फॉर अ
डे. िणथगां मोअर दॅि दॅट
२. त्यासाठी तझु ा फोि िबां र लागेल.. प्लीज मला दे.
३. अांडरटेणकांग: मी तल
ु ा कधीच तझ्ु या िांबरवर कॉल करिार िाही,
िा ही मेसेज करीि.. दॅट्स ॲिास वडश .. यू िो हाऊ पणटशक्यल
ु र आय ॲम.
तू िाही म्हििार िाहीस याची खात्ी आहे मला. मी म्हिाले म्हििू
तू बथशडे के क कापायला तयार झालास.. णहमिग णवतळतोय.. आयॅम
ऑब्लाइज्ड.. थयाांक्स. तझु ा के कसोबत फोटो पाठव ही मात् माझी मागिी
िाही णडअर राम! तेव्हा ओन्ली शाणब्दक ररपोटश णवल डू.. सध्या िो मोअर
अदर णडस्कशन्स. गपृ वर सगळे आर वेणटांग फॉर य.ू ॲम शअ
ु र यू णवल्बी
हॅपी णवथ देम!
चल.. अगदी ऑणफणशयल पत्ासारखे..
थयाणां कांग यू इि अँणटणसपेशि
यवु सश णसणन्सयरली
ॲिी
***
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णप्रय ॲिी,
आय णगव्ह अप.. णगव्ह इि.. तू णजक
ां लीस.. ते मला आधीच ठाऊक
होत.ां यू आर डेणस्टन्ड टू णवि अँड रूल ..आय कॅ ि िॉट इमॅणजि यू लणू झगां
णडयर!
माय फोि िांबर इज णसांपल.. 98 फॉलोड बाय माझ्या वाढणदवसाच्या
तारखेचे आठ णडणजट्स! सोपाय िांबर. आणि तू शब्दाची णकती पक्की
आहेस ते मला ठाऊकच आहे.. बट यू मे कॉल मी व्हेि िीडेड ..
िांतर णडटेल्स मध्ये णलहीि.. लाांबलचक.
सध्या णबझी णवथ िेक्स्ट मांथस प्रेझेंटेशि.
बाय. सी यू सिू ऑि द ग्रपू ..
राम
***
णडअर राम,
थयाक्ां य.ू कॉलेजचे सगळे तल
ु ा गपृ वर पाहूि खश
ू झाले. यू ऑल्सो
सीम्ड हॅपी णडअर.. तू माझे ऐकूि एवढे सारे के लेस.. मी पि खपू खश
ू आहे.
सो थयाांक्स..
पि आज पत् णलहायचे कारि वेगळे आहे राम. तझु ी पत्े वाचली
मी.. आणि कालची तझु ी ग्रपू वरची बडबडही.. ॲज अ गडु फ्रेंड, कॅ ि यू
टेल मी.. व्हाय आरांट यू हॅपी णवथ लाइफ?
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कामात सगळे च णबझी असतात .. पि म्हििू कोिी आजबू ाजल
ू ा
बघिे सोडत िाहीत. तझ्ु या दोि पत्ातां ला अडां रटोि इज णडस्टणबांग मी णडअर.
आणि आय डोन्ट णथक
ु ीची आहेत.. ऑफकोसश आय वडु
ां माझी ररणडांग चक
बी हॅप्पी इफ इट इज सो.
आणि सगळ्यात शेवटी.. तू काल म्हिालास ते.. आय, मी,
मायसेल्फ इज द फॅ णमली.. याचा अथश काय?
प्लीज राइट टू मी.. वेणटांग अँक्शसली फॉर ररप्लाय..
ॲिी
***
णप्रय ॲिी,
कॉलेजात असतािा मी तल
ु ा साांणगतले होते, यू शडु बी अ
सायणकयाणट्रस्ट.. तू वाक्याच्ां या मागच्या भाविा णकती हुशारीिे वाचतेस..
बोललेले शब्द तर कळतातच तल
ु ा, ि बोललेले ही कळतात .. तेव्हा ही तू
तशीच होतीस.. अजिू ही तशीच आहेस.. तू का िाही पीजी के लसां तेव्हा?
तर काही गोष्टी आपल्या काळजात दडविू ठे वाव्या लागतात.
अगदी आपल्या सावलीला ही साांगू ियेत णि समजू ियेत. पि मािसाचे
मि मोठे च णवणचत् असते. कुठे िा कुठां त्याचा उच्चार होतच राहतो.
इतराांच्या िाही लक्षात येत णकांवा त्याांच्यासाठी मी कोि? पि तू हुशार
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आहेस.. िसु तीच हुशार िाहीस, सेणन्सणटव्ह आहेस.. त्यामळ
ु े यू णपक्ड इट
अप राइटली..
तू णवचारतेस म्हििू सागां तो.. फक्त तझ्ु या मिात ठे व.. अथाशत आय
डोन्ट िीड टू टेल यू णधस..
खरे तर ही गेल्या पांचवीस वषाांची गोष्ट आहे. एम डी सांपले,
लेक्चररचा जॉब सोडूि बिारस ला मी परत आलो. तोवर मी लग्ि ि
करण्याचा णिश्चय करूि टाकला होता. कारि 'ती' मल
ु गी. मिोमि ती माझी
होती. णतची स्वप्िे पाणहली मी.. आवडायची ती मला. माझा अांदाज आहे
णतला पि मी आवडत असिार. पि पोरां काही पोरींसारखी अशा गोष्टी
समजण्यात तरबेज िसतात .. तल
ु ा साांगतो, णतला मी कधीच माझ्या
मिातली गोष्ट साांणगतली िाही. त्याला ही काही कारिां होती.. ती कारिां
िाही सागां त.. पि ती सख
ु ी व्हावी एवढे मिोमि वाटायचे तेव्हा .. बिारसला
आलो.. घरचे मागे लागले लग्िासाठी. एक तर ते जिु े णदवस. त्यात यपु ी.
दहावीपयांत पि कोिी णशकलेली मल
ु गी णदसेल तर शपथ.. त्याचा फायदा
झाला मला. मी ठरवलेले.. यापढु े फक्त णतच्या आठविींवर जीवि
काढायचे.. तेवढी कणमटमेंट हवीच .. माझे वडील मोठे ज्योणतषी होते.
त्याांिी कांु डली पाहूि साांणगतले, लग्ि होईल पि उशीरा.. ते ही लव्ह मॅरेज!
त्या सगळ्या प्रेणडक्शिची पि एक्सपायरी डेट णिघिू गेलीय. पढु े काय,
बाबजू ी गेले, आई गेली. मी एकुलता.. एकटा उरलो. म्हििू म्हटले, आय
मी मायसेल्फ इज माय फॅ णमली! इतराांिा ती थट्टा वाटली पि तल
ु ा बरोबर
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कळले ते. तू तझ्ु याकडे ही गोष्ट गणु पत ठे व.. आज ही णतची आठवि येते
मला.. आज काल कॉलेजची पोरां णकती सहजपिे मव्ू ह ऑि करत राहतात
.. मला िाही पटत. णकती सदांु र बधां ि आहे आमचे.. णतला तर ते ठाऊकही
िाही .. ती कुठे य त्याचा िक
ु ताच थोडा पत्ता लागलाय. शी इज अ स्वीट
पसशि.. मस्ट बी हॅपी णवथ हर स्वीट फॅ णमली.. अँड शी णडझव्हशस इट दॅट वे!
तर ॲिी, हे सगळे असे आहे. णलणहण्यात कुठे कुठे एकटेपिाचा
उल्लेख होत राहतो.. कारि दॅट हॅज णबकम अ पाटश ऑफ माय पसशिॅणलटी..
बाय. जास्त णवचार करू िकोस. कुिाला तरी साांणगतले की
मिावरचे ओझे कमी होते. हू एल्स दॅि यू फॉर इट? आय ॲम अदरवाईज
अ हॅपी मॅि..
राम
***
णडअर राम,
तझु ी ती एक्स णमस एक्स कोि होती ते सागां ू िकोस तरी चालेल..
तल
ु ा णतचा पत्ता लागलाय म्हितोस .. अजिू शोध घे णतचा.. बी अ णलट्ल
बोल्ड आणि बघ णतला काय हवांय ते.. णबणलव्ह इि यवु र फादसश प्रेणडक्शि..
हॅव फे थ आणि यू मे गेट यवु र लव्ह. इट्स िेव्हर टू लेट णडयर..
णवल डेली प्रे फॉर य.ू .
ॲिी
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***
णप्रयतमा ॲि,
णप्रयतमाच..
तू बी अ णलट्ल बोल्ड म्हिालीस िा..
हे पत् शेवटी मी णलहायचे ठरवलेच.. प्लीज पत् पिू श वाच, िांतर
फाडूि टाक.. रागावलीस माझ्यावर तर चालेल, यापढु े तू पत् िाही णलणहलेस
तरी चालेल. कारि तो तझु ा हक्कच आहे..
ती एक्स णमस एक्स.. खरे तर एक्स िाहीच.. तर ती णमस एक्स तचू
आहेस ॲि. तल
ु ा शेवटचे पाणहलेले ते कॉलेजात. तू बाय म्हिायला
आलेलीस. मी णमत्ाांबरोबर होतो. ठरविू तझ्ु याकडे दल
ु शक्ष के लेले तेव्हा. तू
एकाएकी णिघिू गेलीस.. तझ्ु याशी बोललो असतो तर रडलो असतो
तझ्ु यासमोर.. म्हििू बोललोच िाही .. पढु े तझु ा पत्ताच िाही काही. एम डी
झालो तेव्हा ते गोल्ड मेडल तल
ु ा दाखवायचे होते.. तल
ु ा शोधिार कुठे होतो
मी?
तू आवडायचीस मला, खरे तर णदवसरात् ॲि माझ्या णवचारािां ा
व्यापिू होती. पि ज्या िात्याला भणवष्य िाही .. त्यात तल
ु ा ते सगळे साांगिू
का तल
ु ाही द:ु खी करावे? माझे कुटुांब बिारस मधले प्रणतणित ब्राह्मि कुटुांब.
कमशठ आणि सिातिी. पांचवीस वषाांपवू ी ब्राह्मि कुटुांबात णिश्चि सिू ही
गोष्ट पचिी पडलीच िसती. आजबू ाजचू े सिातिी तझु ा णि माझा जीव
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घेतल्यावाचिू शातां झालेच िसते.. आणि बिारसमधल्या दसु ऱ्या
णिश्चिािां ाही त्यािां ी सपां वले असते. णतथे त्याचां ाच कायदा चालतो.. तसे
तझ्ु या घरचे पि अस्सल भारतीय असल्यािे त्यािां ा देखील हा णहदां ू जावई
पचिी पडला िसताच .. शेवटी जात णि धमश आर ररयल ररॲणलटीज ऑफ
अवर सोसायटी.. ह्याच खऱ्या गोष्टी आहेत जि.ू . त्याांच्यासाठी प्रेम वगैरे
सगळे दय्ु यम .. तल
ु ा काहीच ि साांगिे हाच एक उपाय होता. तझ्ु या सारख्या
कॉलेजक्वीिला स्वप्िातला णप्रन्स णमळिे कठीि िव्हतेच.. तो णमळालाच
असिार. यू मस्ट बी हॅपी णवथ लाइफ.. मला तेच तर हवे होते.. बट आय
ॲम कणमटेड.. तझ्ु याणशवाय मी कधी कोिाचा णवचार िसते करू शकलो..
सो व्हॉट मी तल
ु ा कधी बोललो िसेि.. पि आय मायसेल्फ ॲम अवेअर
ऑफ इट.. तेवढी कणमटमेंट तर हवीच..
आज तल
ु ा साणां गतले हे.. णफणलगां ररणलव्हड. तू हे वाच णि णवसरूि
जा. ॲि, तझ्ु या सख
ु ी ससां ारात डोकावण्याचा माझा थोडाही उद्देश िाही.
तेव्हा हे पत् िष्ट करूि टाक. या जन्मी िाही पि पढु ील जन्मी तरी आपि
भेटूच परत..
बाय.. टेक के अर.
तझु ाच
रामशरि
***
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णडअरे स्ट राम्या,
येस राम्याच आहेस तू माझा. तू इतका वेडा असशील याचा अांदाज
िव्हता मला. तू काय णि मी काय.. दोघाचां े प्रेम अव्यक्त राणहले .. कॉलेजच्या
शेवटच्या णदवशी यू इग्िोअडश मी.. रागाविू णतरणमरीत मी णिघिू गेल.े आय
वॉज अपसेट फॉर मांथस टुगेदर.. मग मेणडकल ऑणफसरचे जॉब करत राणहले
.. कुठे च मि लागेिा .. तल
ु ा म्हटले तसे स्टेजवर काम करूि पाणहले .. ते
ही सोडले. णतशी गाठे पयांत हे असेच सरू
ु होते. तू एमडी झालास तोवर तझु ा
ट्रॅक होता. पढु े काय कसलाच पत्ता िाही.. मी पि ठरविू टाकले .. डीप
फ्रॉम णवदीि आय फे ल्ट कणमटेड टू य.ू . घरचे लग्िासाठी मागे लागले. मी
एकच कांणडशि घातली.. िो अल्कोहॉल फॉर माय ग्रमू .. तल
ु ा ठाऊकच
आहे हाऊ इट्स इि कॅ थणलक्स.. हळूहळू लग्िाचे वय उलटूि गेल.े लोकाांिी
णवचारिे पि सोडले .. अँड आय वॉज ररणलव्हड. णहअर आय ॲम कणमटेड
टू य.ू . तझु ा पत्ता णमळाला हल्ली तर म्हटले तझ्ु याशी थोडा सपां कश असेल तर
तेवढेच जगण्याला णिणमत्त राणहल..
आता एकच बाकी आहे, फे मस पॅथॉलॉणजस्ट डॉ. रामशरि णत्पाठी
बिारसमध्येच असतील तर पणहली फ्लाइट पकडूि णतकडे येत.े . तझु ी
हरकत िसेल तर.. तझ्ु या डोळ्याांत पांचवीस वषाांपवू ीची मी असिार.
त्यािांतर माझे वजि सातशे णकलो तीि ग्रॅम िी वाढले आहे.. सोबत माझा
लेटेस्ट फोटो पाठवतेय. लवकर णििशय घेिे. मला तझ्ु या फोटोची गरज
िाही. असे पि पासपोटश साइझ फोटो बघण्यात काय गांमत असिार आहे?
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तझु ीच
ॲि
***
णडअरे स्ट णमसेस ॲि,
तू णजद्दी आहेस हे ठाऊक होते पि इतकी णजद्दी असावीस?
तू बिारस ला येऊ िकोस कारि पढु ील आठवड्यात मीच येतोय
मांबु ईत कॉन्फरन्स साठी. दोि णदवस आधी पोहोचतो.. बधु वारी. तझु ा
वाढणदवस तो. एकत् सेणलब्रेट करू. तझु ा वाढणदवस माझ्या लक्षात कसा ते
णवचारू िकोस.. लक्षात ठे वायला तो णवसरलोच कधी होतो मी. माझा
वाढणदवस मी कधी सेणलब्रेट के ला िाही, पि गेली पांचवीस वषे मी तझु ाच
वाढणदवस एकट्यािे सेणलब्रेट करत आलोय णडअर.. आता एकत् साजरा
करू.. णमसेस ॲि..
कधी तल
ु ा भेटतोय असे झालेय..
आणि एक.. आमच्या पॅथो कॉन्फरन्ससाठी णमस्टर रािशरि आणि
णमसेस ॲिी म्हििू तझु े पि िाव रणजस्टर करूि टाकलांय मी. पांचवीस
वषाांच्या कणमटमेंटिांतर औपचाररक लग्िणवधीची खरांच गरज आहे? मला
िाही वाटत.. शेवटी बाबजू ींची प्रोफे सी खरी ठरली म्हिायची..
राम्या ऑफ ॲि
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३.

धोबीपछाड!
णप्रय मरु लीधरास,
तल
ु ा णकत्येक वषाांिी पाणहले. णकती आिांद झाला म्हििू साांग.ू
शाळे तल्या त्या णदवसाांिांतर या शाळे त आपली भेट झाली. आपले रोल
बदलले. तेव्हा आपल्या शाळे तले आपि णमत्. एकाच झाडावरच्या णचांचा
मीठ लाविू खािारे . पेरूच्या बागेतील तरु ट पेरू खाऊि दात कसेसे
झालेले.. सारे आठवले. माझ्या शेजारी तू बसायचास, तो बाक आठवला.
खरे सागां तो अगदी पाठीला बाक यायचे वय होईल तोवरही बालपिाच्या
आठविी णवसरता येिार िाहीत. गावाकडल्या णवणहरीत डुांबता डुांबता
आपि तासितास काहीतरी बोलत अस.ू काय बोलायचो आठवत िाही.
पि बोलायचो अखडां . तसा तू बोलका ढलपा. तोंडाची टकळी अखांड सरू
ु
असायची. गांमत बघ, आपि दोघेही पढु े या बोलण्याच्याच व्यवसायात
उतरलो. म्हिजे तझ्ु या णि माझ्या सामाणजक स्थािात जमीि अस्मािाचा
फरक आहे. तझु ी लाल णदव्याची गाडी घेऊि सगळ्याांचा सलाम घेत
णफरतोस त.ू गावागावातिू भाषिे देतोस. बोलिे णि बोलत राहािे हेच तझु े
भाांडवल. मी शाळा मास्तर. माझे ही काम तेच. अथाशत णशकवण्या व्यणतररक्त
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कामातां िू वेळ णमळू णदला तर. ते असो. शाळे तील मल
ु े 'मक
ु ी णबचारी कुिीही
हाका' अशी असतील तर आम्ही ही 'मक
ु े णबचारे .. कोितेही काम
याच्ां यासमोर खश
ु ाल टाका' या कॅ टेगरीतले. तमु च्या शासिव्यवस्थेची कृपा.
आणि काय? असो. ते रडगािे िकोच. तझ्ु या समोर तर िकोच िको.
तर आज शाळे ला भेट द्यायला तझ्ु या शासकीय गाडीतिू आलास.
मोठा मांत्ीणबांत्ी झालास म्हििू ओळख णवसरला िाहीस, हे पाहूि भरूि
आले. आमच्या शाळे च्या अांधाऱ्या खोल्या पाहूि लवकरच इकडे चाांगल्या
णदव्याांची णि मल
ु ाांसाठी चाांगल्या बाकाांची व्यवस्था करण्याचे आश्वासि
देऊि गेलास. ते पिू श होवो की ि होवो, पि कुिीतरी तसा णवचार तरी
करतोय हे पाहूिच बरे वाटले. बाकी आश्वासिाांचे काय? सवश पिू श के ली
म्हिावे तर णदवसाकाठी तू शांभर णठकािी शभां र वेळा वेगवेगळी देत
असिार. कोिकोिती ध्यािात ठे विार? आणि काही पिू श के ली तरी काही
िा काही मागे सटु िारच. तेव्हा तम्ु ही शासकच काय, पि आम्ही सामान्यही
ते जास्त गभां ीरतेिे घेत िाही. उगाच अपेक्षाभगां ाचे द:ु ख पदरात पाडण्यापेक्षा
अपेक्षा ि ठे विे हाच खरा मागश हे तत्वज्ञाि जीविाच्या शाळे त णशकलोय
आम्ही.
असो. बाकी कसा आहेस? तक
ु तक
ु ीत काांतीवरूि मात् तल
ु ा मांत्ीपद
मािवले हे णदसतेय. तझ्ु या मांत्ीपदाच्या शपथेच्या णदवशी िणशबािे मी
शहरात होतो. टीव्हीच्या डब्यात तझु ी छबी पाहूि णकती आिांद झाला साांग.ू
शाळे त असतािा तू इतका मोठा होशील याची कल्पिा कुिी के ली िसेल.
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घोसाळकर गरुु जींिी तर तझु ी आशाच सोडलेली जि.ू तसे गरुु जी बरे होते
पि तझु े पाळण्यातले पाय बघण्यात चक
ु ले म्हिायचे आणि काय?
तू भेटलास.. तझ्ु या व्यस्त कामकाजात जास्त वेळ बोलता आलां
िाही. म्हििू म्हटले णलहूिच टाकावे. तझ्ु या उत्तराची अपेक्षा आहे.
णलणहशील िा? शाळे त तसे णिबांध मी तल
ु ा णलहूि द्यायचो. आठवते िा?
एकाच णवषयावर मी दोि वेगवेगळे णिबांध णलहायचो.. एक माझा णि दसु रा
तझ्ु यासाठी. पि तझु े पत् मात् तल
ु ाच णलहायचेय.. तसे णलणहशीलच. वाट
पाहातोय.
तझु ा णमत्
गोपाळ
***
णप्रय णमत् गोपाळ,
तझु े पत् अिपेणक्षत होते. णमळाले णि आिदां झाला. राजकारि णि
मत्ां ीपद वगैरे णमळाले. आम्ही जितेत राहिारी मािसां पि पाण्यात राहूि
तहािलेले तसे आम्हाला जवळचे कोिी िसल्यासारखे. जो भेटेल तो
कामासाठी. उगाच णमत् म्हििू भेटावा असा कोिी िाही. त्यामळ
ु े तल
ु ा भेटूि
आिांद झालाच णि तझु ी णचठ्ठी वाचिू तर अणधकच आिांद झाला.
तू म्हितोस ते खरे य. शाळे तले णदवस णवसरू म्हिता णवसरता येत
िाहीत. घोसाळकर गरुु जींच्या पट्टीचा मार आठवतो अजिू . पट्टी तटु ली पि
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आपि काही बदललो िाही. आपि म्हिजे मी. तू तसा हुशार. स्काॅॅलर
म्हिावा तसा. तू माझा णमत् म्हििू माझीपि कॉलर ताठ असायची. दहावीत
इग्रां जीिे दगा णदला. गणितात काठावर पास झालो. णतथेच आपले मागश
बदलले. खरे तर तू अजिू पढु े जायचास. पि पररणस्थतीमळ
ु े ही
शाळामास्तराची िोकरी पकडलीस. पोराांिा णशकवण्यासारखा आिांद िाही
तो णमळवतोयस. िाहीतर आमचे बघ. कामापरु ता मामा आम्ही. सगळे जी
हुजरू जी हुजरू . राजकारिात कोिी कोिाचे िाही. आजचा णमत् उद्याचा शत्ू
णि परवा कदाणचत परत णमत्. कोिाचा आपल्यावर भरवसा िाही णि
आपला कोिावर िाही. आजचा णमत् पायात पाय घालिू कधी तोंडघशी
पाडेल साांगता येत िाही. त्या हळदिकराच्या हऱ्याला मी असा तेव्हा
पाडला होता. गरुु जींिी हातावर तटु ेपयांत पट्टीचा मार णदलेला. तल
ु ा साांगतो,
तेव्हापासिू कातडी जी जाड झालीय, राजकारिात हरघडी उपयोगी पडतेय.
बाकी बोलण्याबद्दल बरोबर बोललास. तेवढेच तर भाडां वल
आमच्या गाठीशी आहे. शब्दाचां ा उपयोगच तो आहे. वापरा, वापरत रहा.
बोलायला मी तेव्हा पटाईत होतो.. आता आम्ही िसु ते बोलत असतो. समोर
माईक णि चार डोकी णदसली की भाषिाला चेव येतो. पि तसे असले तरी
शाळे तल्या वक्तृत्व स्पधेत णजक
ां ायचास तचू . आम्ही ओवाळूि
टाकल्यासारखे. िववीपयांत तू मदत के लीस. दहावीत िाईलाज झाला. त्यािे
फार काही णबघडले असे िाही पि एखादी णडग्री िावापढु े लागली की
प्रणतिा आपोआप मागे लागते. अरे , आजकालची पोरां हुशार झालीत,
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राजकारिात येण्याआधीच ॲडव्होके ट िाहीतर डॉक्टर वगैरे णडग्रयाचां ी सोय
करूि ठे वतात. त्यासाठी तशी समातां र व्यवस्था असते. णतचा वापर करतात.
म्हिजे पढु च्या राजकारिाचेच धडे ते तेव्हापासिू च घेतात म्हि िा. तर ते
आमचे राहू दे.
तल
ु ा भेटलो तर आम्हाला खरे च आिांद झाला. राजकारिाच्या
दलदलीत अशी मैत्ीची कमळे उगविे म्हिजे िवलच.
जमले तर पन्ु हा प्रत्यक्ष भेटू. तोवर पत्ोपत्ी भेटत राणहले तर बरे . तू
काय, णलणहण्यात तरबेज. णलहीच. आम्ही जमेल तशा भाषेत उत्तर णलणहत
राहूच. णिबांधाची याद णदलीस मि मागे गेले. आजचा णदवस छाि गेला.
तू पत् णलहीच.
तझु ा णमत्,
आमदार मरु लीधर गळ
ु विी
राज्यमांत्ी
साांस्कृणतक आणि णशक्षि खाते
महाराष्ट्र राज्य
***
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आमदार मा. मरु लीधर गळ
ु विी यासां ,
पद आणि प्रणतिेिे तम्ु ही कुठच्या कुठे णिघिू गेलात. आिदां आहे.
बाकी पायाकडे िव्हे तर कळसाकडेच आपि बघतो. त्यामळ
ु े आजवर
तमु च्या गाठलेली उांचीच महत्त्वाची. बाकी शाळकरी णदवसाांचे काय?
पाळण्यातले पाय कोिाला णदसले ि णदसले.. ते पढु े पडायचे थाांबतात
काय? तसे ते पडलेच आणि तम्ु ही उत्कषशणबांदू गाठलात, तो ही अल्पावधीत.
आपल्या गावास त्याचा अणभमाि आहे आणि राणहल.
बाकी राजकारिाचे काय? त्यासारखा सवशव्यापी णि सवशसमावेशक
णवषय या जगात िाही. अन्ि, वस्त्र, णिवारा या सवाांिा राजकारि स्पशिशू
जाते. अशी कोितीही जीविावश्यक गोष्ट िाही की णजच्यावर राजकारि
प्रभाव टाकत िाही.
बाकी णशक्षकी पेशा वगैरे आदशश हे सागां ण्यापरु ते. म्हिजे आपल्या
डबल स्टँटडशला शोभेलसे. गरू
ु देवो म्हिा णि मणहिोि मणहिे पगार अडकविू
त्या गरू
ु ला उपाशी ठे वा. अथाशत वषशभरात एकदा गरू
ु च्या पायावर डोके
टेकायला णवसरत िाही कुिी. पि तो णदवस गेला की कुिाचे उगीच लाड
िाहीत. तसे तमु चे िाही. तम्ु हा मांडळींचे लाड इतर कुिी करण्याची गरजच
िाही. तो तमु चा पदणसद्ध अणधकार आहे म्हिािा. ते तम्ु ही स्वतः करविू
घेता. आिांद आहे म्हिायचा.
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तमु ची इकडच्या शाळे ची भेट फार गाजली. इकडच्या पेपरवाल्यािां ी
मोठमोठया हेडलाईन्स छापल्या. तमु चे एक दोि फोटो आले. तमु च्या
आश्वासिाबां द्दल चौकटीत मजकूर आला. एकूि दौरा यशस्वी झाला
याबद्दल दमु त िसावे.
तम्ु हाला राजकारिात कोिी णमत् िाही म्हिालात. मान्य आहे. पि
एकूि आयष्ु यात ही तसेच असते. मािसू शेवटी एकटाच असतो णि
एकटाच राहतो. त्यामळ
ु े कोिी कोिाचे िसते. आयष्ु याच्या प्रवाहाच्या
ओघात दोि ओडां क्याांसारखे कोिी भेटतात णि परत णवलग होतात. ही
णियती म्हिावी. एकदा हे मान्य के ले की कोिी आपले कायमचे
िसल्याबद्दल फारसा खेद होण्याचे कारि िाही. अथाशत मी थोडा भाषेचा
णवद्याथी असल्यािे हे माांडू शकतो. पि तम्ु ही मांडळी प्रत्यक्षात हे आचरिात
आित असता. त्यामळ
ु े मी तम्ु हाला िव्यािे सागां ावे असे िाही. असो.
भेटीमळ
ु े जिु े णदवस आठवले हे खरे . शाळे तल्या लहाि पोराांच्या
जागी मी स्वतःस पाहतो. थोडे हसू येत.े लहािपिच्या आपल्या रम्य
आठविींत रमता रमता पढु े आयष्ु यातील वाढूि ठे वलेला सांघषश आठवतो
णि यापेक्षा कष्टात णि गररबीत गेलेले बालपिच रम्य होते असे वाटायला
लागते. तमु च्या शाळे तल्या णदवसाांत णशक्षा अणधक णि णशक्षि कमी
असेलही पि आता त्याच णशक्षि खात्यात मांत्ी बििू तम्ु ही काव्यगत
न्यायािे बदला घेतला असे िाही वाटत? असो. उगाच गाांभीयाशिे णलहावे
कशाला?
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तम्ु ही तसे खपू च णबझी असिार. मांत्ी होिे काही सोपे काम िाही,
आणि ते पद णटकविू ठे विे तर िाहीच िाही. सावशजणिक आयष्ु यात
वावरतािा तम्ु ही सरावला असिार वषाशिवु षे, तरीही बरे वाईट
आपल्याबद्दल णलहूि छापिू येते ते वाचिू वाईट णकांवा चाांगले वाटत
असेलच िा? कारि िक
ु ताच एका पेपरात णशक्षिखात्याबद्दल लेख
वाचला. कोरडे ओढिारा. एरवी काही वाटले िसते, पि त्या खात्याचा
मांत्ीच णमत् आहे म्हटल्यावर थोडे वाईट वाटलेच. असो.
एकदा भेट झाली, परत कधी होईल? कदाणचत मीच मांत्ालयात
चक्कर मारे ि तेव्हा. पि णतकडे आजबू ाजसू कोिाला णफरकू देतीलसे वाटत
िाही. त्यामळ
ु े ही पत्ोपत्ी भेटच सध्या तरी खरी. मी तर णलणहिच. तम्ु ही
सद्ध
ु ा वेळ काढूि णलणहत राहिे.
आपल्या गावच्या आपल्या शाळे च्या वाचिालयातल्या पेपरात
तमु च्या फोटोचे कात्ि.. माजी णवद्याथी म्हििू अणभमािािे लागले गेल.े
याच शाळे िे आपल्याला दहावीचा फॉमश भरू णदला िव्हता आधी,
उपणस्थती कमी पडते म्हििू ! असो. कालाय तस्मै िम: आणि काय!
असो. पत्ोत्तराच्या प्रतीक्षेत
आपला
गोपाळ
***
107

सदू आणि दादू

डॉ. णितीि मोरे

णप्रय गोपाळ,
तझु े पत् णमळाले. एकाएकी तू मला आदराथी बहुवचिात घालिू
टाकलेस? काही हरकत िाही. भाषेचे काय? ती आपल्यासाठी आहे, आपि
णतच्यासाठी िाही. खरे की िाही?
तसा मांत्ी झालो णि जगाचे सांदभश बदलले. बघ िा, एरवी तझु ा
शाळकरी दोस्त कोिी भेटला असता तर अशी पत्ापत्ी झाली असती का?
थोडक्यात काय या खचु ीची णकमया सारी. णि ती णमळवण्यासाठी के लेल्या
मेहितीचीही. तल
ु ा ते गािे आठवते? दणु िया करे सलाम असे काहीतरी. तर
हे असे आहे. तझ्ु याबद्दल म्हित िाही, पि असतील णशते तर जमतील भतु े
हे आम्ही दररोज पाहतो. उद्या बडु ाखालची खचु ी गेली की णशपायाचा
सलामही सलामत राहात िाही. म्हििू सारा खचु ीसाठी अट्टाहास णि
आटाणपटा. मग राजकारि त्यासाठी करिे आलेच. तल
ु ा गमां त सागां तो..
लोकसेवा, जिसेवा, समाजसेवा वगैरे वगैरे ही त्या खचु ीपयांत पोहोचण्याची
भाषा आहे. म्हिजे एखाद्या कुलपु ाची णकल्ली असावी िा तशी. उद्या कोिी
मला मांत्ी बििू राज्य करायचेय तेव्हा मत देऊि माझे स्वप्ि साकार करा
असे खरे खरु े साांगू लागला समज.. कोिी ढुांकूिही पाणहल का? त्यासाठी
णतथे देवािघेवािच हवी. आम्ही त्याांिा स्वप्ि दाखवतो. त्याबदल्यात मते
गोळा करतो. साधा व्यवहार आहे हा. जो जास्त चलाख तो जास्त काळ
दणु ियेला फसवू शकतो. मी ग्रामपांचायतीतिू सरू
ु वात के ली. आजवर
णकत्येक णिवडिक
ु ाांच्या परीक्षा णदल्या. दहावी काय की अगदी बीए एमे
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काय.. त्याहूि कठीि, ज्या पररक्षेचा पेपरच ठाऊक िाही अशी परीक्षा.
णकतीतरी देऊि झाल्या. काही पास झालो, काही फे ल. हळूहळू हा पेपर
आपिच बिवायचा असतो.. प्रश्न आपिच तयार करायचे णि उत्तरे ही
आपिच द्यायची हे कळायला लागले. आता णिवडिक
ू म्हिजे अपेणक्षत
२१ प्रश्नाांचा प्रश्नसांच झालाय जि.ू हे सवश तल
ु ा साांगायचा मद्दु ा हा, की यातिू
ताविू सल
ु ाखिू णिघालेल्यास कुिी टीका करा की स्ततु ी काय फरक
पडिार? गमां त बघ, आध्याणत्मक लोक याला णस्थतप्रज्ञता म्हितात, णि
राजकारिात ह्यालाच म्हितात गेंड्याची कातडी! तशी कातडी कमाविू
वषे उलटली. थरावर थर पटु ावर पटु े चढावीत तसे जमलेत. तेव्हा टीके चे
वगैरे मिावर णवशेष घेऊ िकोस.
बाकी गरू
ु जिाांबद्दल णलणहलेस ते खरे य. पि अगदी खरे साांग?ू
जिता णजतकी जास्त सणु शणक्षत णततकी जास्त प्रश्न णवचारते. आमची ही
जमात अशी आहे णजला प्रश्न णवचारलेले आवडत िाहीत. तर णशक्षिाचा
कै वार घेताघेताच जिता कमी णशणक्षत रहावी ही तारे वरची कसरत आमची
सरू
ु असते. हे तल
ु ा उघड साांगिार िाही कोिी, पि तझु ा णमत् म्हििू
सागां तोय. आहे हे असे आहे. तेव्हा आपल्या सांस्कृतीला अिसु रूि
गरू
ु जिाांस वांदि तर करू आम्ही, पि त्याांिा डोक्यावर चढविू ठे वण्याइतके
मख
ू श राजकारि आम्ही करत िाही.
तू म्हिालास तो काव्यगत न्याय वगैरे आम्हाला कळत िाही. तशी
मांत्ीपदाची खाती सारखीच, काही कमी खाती.. काही जास्त खाती आणि
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काय? आपापल्या वकुबावर अवलबां िू आहे. त्यामळ
ु े मत्ां ीपद ही
पक्षश्रेिींची कृपा णि त्या सधां ीचे सोिे करिे ही आपली करामत. असो.
सध्या शाळाच्ां या प्रवेशाबद्दल धोरि बिणविे सरू
ु आहे. िवीि
णशक्षि धोरिाची रूपरे षा आखायची आहे. अधिू मधिू उद्घाटिे णि भाषिे
आहेत. कॉलेजात आम्ही कधी गेलो िस,ू पि णतथल्या प्राचायाांिा णि
प्रोफे सराांिा चार शब्द णशकविक
ु ीचे साांगावे लागतात. पोराटोराांिा
अभ्यासाबद्दलचे अथाांग ज्ञाि वाटल्याच्या सरु ात काही साांगावे लागते. कामे
खपू णि वेळ कमी असा प्रकार आहे. अथाशत सत्ताकारिात पढु ील णशड्या
चढायच्या तर हे करिे आलेच. रात्ीचा णदवस करिे आलेच. त्याबद्दल
तिार करूि कसे चालेल?
इतक्या वषाांत आम्ही णशकलो ते सत्य एकच आणि अबाणधत
सत्य.. ते एकच, उगवत्या सयू ाशला िमस्कार करते जग. अथाशत िमस्कार
करिे आपल्या सस्ां कृतीत बसिारे आहे. सयू शदवे सवश चराचरातील ऊजेचा
स्त्रोत म्हििू त्याला िमि करिे आले.. बाकी फक्त उगवत्या सयू ाशसच
िमस्कार ही मािसािे काढलेली सधु ाररत आवत्तृ ी म्हि.
असो. तझु े णिहेतक
ु पिे णलणहलेले पत् वाचिू बरे वाटते. णलणहत रहा.
आता थाांबतो, जवळच्या कॉलेजात प्राध्यापकाांिा मागशदशशि
करण्यासाठी जायचे आहे.
पत्ाची वाट पाहातो.
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तझु ा णमत्
आमदार मरु लीधर गळ
ु विी
राज्यमांत्ी
साांस्कृणतक आणि णशक्षि खाते
महाराष्ट्र राज्य
***
आमदारसाहेबाांस,
सादर िमस्कार
तम्ु ही पत्े छािच णलणहता. मिातले णवचार कागदावर उमटविे इतके
सोपे काम िाही. तम्ु ही लीलया जमवता. छािच.
बाकी णशक्षि णि राजकारिाबद्दलचे स्पष्ट णवचार णवचार
करण्यासारखे आहेतच. आम्ही णशक्षक वगश म्हिजे भारांभार भरती के लेले
थोडे सणु शणक्षत हमाल आहोत. हमालाांबद्दल काही आकस िाही, िा ही
त्याांच्या कामास कमी लेखिे. पि आमचे काम जी वरूि ऑडशर येईल
त्याची अांमलबजाविी करिे. णखचडी णशजवण्यापासिू णिवडिक
ु ीच्या
कामापयांत .. मागे जिगििेच्या कामात मी गावोगाव भटकलो. इतरही कामे
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.. कमी णतथे तम्ु ही म्हित आमच्याकडूि करविू घेतात. वेळ णमळाला तर
आम्ही मल
ु ािां ा णशकवतो ही असे म्हिायची वेळ आलीय. अथाशत
बेरोजगारीहूि हा रोजगार बरा. उगाच सगळ्याबद्दल तिारच कशाला
करावी? पोरां काय आठवीपयांत िापास होत िाहीत. त्यामळ
ु े ि पोराांिा टेन्शि
िा त्याांच्या घरी. फक्त णखचडी खायला णमळावी म्हििू शाळे त येिारे
णकत्येक जि आहेत. एकूि तम्ु ही म्हिालात तसे, शासि दरबाराचे
णशक्षिधोरि एक धोरिीपिािे यशस्वीरीत्या सरू
ु आहे. ह्या सवाांचा कधी
कधी उबग येतो. हे सोडूि वाटतां दसु रां काही करावे. मिात णवचार अिेक
आहेत. त्याांिा आकार कसा णमळावा?
कधी कधी वाटते शाळे पासिू एका णशस्तीत अभ्यास के ला मी, पढु े
थोडेफार णशक्षि घेतले. णडग्री िावापढु े लागली. शेवटी बिलो काय? तर
शाळामास्तर. याचसाठी के ला होता अट्टाहास? मास्तरकीची तशी आवड
मला. पि अशैक्षणिक कामेच इतकी की शैक्षणिक काम म्हिजे फक्त हजेरी
पट भरिे णि पोरािां ा पस्ु तके उघडायला लाविू बाकी कागदोपत्ी कामे पिू श
करत बसिे. असो. रडगािे परु े माझे.
तर आपल्या शाळे तील इतराांची हालहवाल काही? माझ्या माणहतीत
तरी जास्त कोिी िसते. तो हरी हळदिकर बाहेरगावी असतो, तो भेटलेला
एकदा हल्ली. त्याला ते पायात पाय घालिू पाडल्याचा प्रसांग अजिू
आठवतो. उगाच डोक्यात हवा गेली असिार, कारि म्हिाला कसा,
मरु लीधराची लाईि एकदम व्यवणस्थत जमलीय. पायात पाय घालिू पाडिे..
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राजकारण्यासां ाठीच योग्य. लहािपिच्या त्या खोड्यािां ा मोठे पिी असे
प्रोजेक्ट करिे मािभावी पिा िसु ता. घोसाळकर गरू
ु जी गेल.े तशी आपली
शाळा आहे तशीच आहे. णशक्षक कोिी ओळखीचे उरले िाहीत पि इमारत
तशीच आहे. अथाशत शासकीय शाळाांच्या इमारती बदलिू बदलिू णकती
बदलिार? शहरात शाळा असती तर जागेला गगिाएवढा भाव असता,
खेड्यातील जणमिीवरच्या शाळे चे एवढे काय, हो की िाही?
जमल्यास िवीि दौऱ्यात आमच्या शाळे कडे येता येईल तर उत्तम.
तेवढीच भेट होईल. थोडे आधी कळवल्यास पवू शतयारी करता येईल.
इन्स्पेक्शि बद्दल िाही बोलत मी. तयारी म्हिजे पाहुिचार वगैरे.
शासिात कोिी माझा णमत् आहे यावर माझा खरे च णवश्वास बसत
िाही. िाहीतर स्वतःस णबचारी समजिारी जमात सामान्याांची. तमु च्या
सारख्या असामान्याचां ी ओळख असिे म्हिजे णकत्येक समस्यावां र जालीम
इलाज. असो. शेवटी णशक्षि म्हिजे तरी काय? सामान्यत्वाकडूि
असामान्यत्वाकडे प्रवास करिे. तमसो मा ज्योणतगशमय म्हितात तसे. त्या
अथाशिे आम्हा लोकाांचे णशक्षि अजिू सरू
ु च आहे म्हिायचे.
असो. जास्त वेळ घेत िाही. कायशबाहुल्यातिू वेळ काढूि पत्ोत्तर
णलणहिे.
तमु चा णमत्
गोपाळ
***
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णप्रय णमत्ास,
कायशबाहुल्याबद्दल म्हिालास म्हििू गमां त आठवली. आमच्याकडे
िामकरिाची पद्धती असते, त्यात एखाद्या हृदयसम्राट असतो तसा एखादा
कायशसम्राटही असतो. पि तू एक पाणहले आहे का? तल
ु ा कोिी मेंदसू म्राट
सापडिार िाही. कारि मेंदू काम करायला लागला की आमची पांचाईत
होते. मािसू हा भाविाप्रधाि प्रािी असल्यािे णकती सोय झालीय साांग.ू
िाहीतर बद्ध
ु ीप्रधाि जितेस झल
ु वावे ते कशाच्या जोरावर? असो. तू
जवळचा म्हििू णलणहतोय िाहीतर दसु रा कोिी ह्याची ब्रेणकांग न्यजू च
बिवायचा.
तर तझु े पत् वाचले की खरोखरच सामान्य जितेस काय वाटत
असेल याचा णवचार येतो. जिसेवेसाठी अहोरात् आम्ही झटत असतो, पि
अफाट जिसख्ां येपढु े आम्ही कुठे कुठे परु े पडिार? तरीही यथाशक्ती आम्ही
झटत असतोच. शेवटी पचां वाणषशक परीक्षा कोिाला सटु ली आहे? परीक्षा णि
णतची आणथशक तरतदू ह्यात पाच वषे हा हा म्हिता णिघिू जातात. त्या
कामातिू डोके वर काढायला खरे च वेळ होत िाही. त्यात परत व्यक्तीगत
कामे घेऊि येिाऱ्याांची भाऊगदी. खरोखरच मरु ली भाऊ म्हित गळ्यात
पडिारे मतदार. त्याांची कामे होतील वा ि होतील, पि गोड शब्द बोलावेच
लागतात. मग कुठे भाषिे ठोका, उद्घाटिे करा.. णवणधमांडळाचे अणधवेशि
णि णमणटांगामागिू णमणटांगा.. वगैरे वगैरे. तरीही तल
ु ा मी णचठ्ठी का णलणहतो?
कसलीच अपेक्षा ि ठे वता तू णलणहतोस म्हििू .
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मागे तू टीके बद्दल णलणहले होतेस. टीका कोिाला चक
ु लीय? अगदी
गाधां ीजींच्या देशप्रेमावर सश
ां य घेिारे या देशात णिपजलेत. देशासाठी त्याग
सोसिाऱ्यावां रही, अगदीच मोठमोठया िेत्यावां र वाटेल ते आरोप करिारे ही
बाांधव आपलेच आहेत. त्याांच्या पढु े आम्ही कोि? यक:णश्चतच म्हिावे.
तर टीका होिारच. काही िा काही आमच्याणवरोधी शोधिू काढले
जािारच. या बाबतीत तरी मोठमोठया लोकाांशी आमचे साम्य आहे!
तझ्ु याबरोबर मिमोकळे पिािे बोलले की बरे वाटते. शाळे त तू मला
अभ्यासात मदत करायचास. आता तल
ु ा कसली मदत हवी असेल तर
णविासांकोच साांग. यथाशक्ती मी ती करे िच.
आता थाांबतो. स्वच्छता मांत्ी णदल्लीत गेलते , त्यामळ
ु े इकडच्या
शौचालयाच्या उद्घाटिाची जबाबदारी आमच्यावर येऊि पडलीय. णतकडे
जावे लागेल. तेव्हा आता थाबां ावे लागेल.
तझु ा णमत्
आमदार मरु लीधर गळ
ु विी
राज्यमांत्ी
साांस्कृणतक आणि णशक्षि खाते
महाराष्ट्र राज्य
***
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मेहरबाि मत्ां ी महोदय साहेबासां ,
सादर िमस्कार
तमु च्या णबझी शेड्यल
ू मधिू वेळात वेळ काढूि तम्ु ही णलणहता याचे
अप्रपू आहेच. णमत्ास पत् णलणहण्यासाठी कायशबाहुल्याचे णिणमत्त ि साांगता
तम्ु ही णलणहता याबद्दल आभार. तसे मैत्ीत आभार माििे प्रशस्त वाटत
िसेलही पि ती समसमाि व्यक्तींची मैत्ी असेल तर. तम्ु ही तमु च्या
कतशत्ृ वाच्या जोरावर पढु े णिघिू गेलात आणि मी णशकवण्या घेिारा साधा
शाळामास्तर म्हििू मागे राणहलो.
तम्ु ही राजकारिी मांडळी मात् तशी णदलखल
ु ास असता. म्हिजे
बाहेर तम्ु ही णकतीही णवकासाच्या गप्पा मारा, तो णवकास कोिाचा याबद्दल
आतील गोटात णबिधास्त बोलत असता. णकांवा िसालही. णिव्वळ णिखळ
मैत्ीच्या जोरावर तम्ु ही ते मला सागां त असाल. तसे असल्यास माझे भाग्य
थोर.. की मला असा एक सरकार दरबारातील णमत् भेटला, जो माझ्याशी
सणवस्तर बोलायलाही तयार आहे. तमु चा जिसांपकश दाांडगा णि आजबू ाजल
ू ा
असतात ऐरे गैरे. एक णविांती आहे, म्हिजे तसे मला िकोय काहीही. पि
णविांती इतकीच, राजकारिातल्या गांमती जमती साांणगतल्या तर? यद्ध
ु स्य
कथा रम्य: म्हितात तशाच राजकारिस्य कथाही रम्य म्हिाव्यात अशाच.
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त्याही प्रत्यक्ष त्यात मरु लेल्या कोिाकडूि ऐकिे म्हिजे पवशिी.
राजकारण्याच
ां ा मिष्ु य सपां कश दाडां गा, येिारे अिभु व सामान्याच्ां या
णवचारशक्तीपणलकडील. मािवी स्वभावाचे णवशेष जेवढे तम्ु ही जवळूि
पाहता, क्वणचतच इतराांस णदसत असतील. राजकारिी एखाद्या िटासारखा.
कोित्याही भणू मके त, पात्ात अणभिेता कसा णशरतो तसा णशरिारा, म्हिजे
समोरच्याच्या मिात कोिती चाल आहे ते समजिू त्याप्रमािे आपली प्यादी
चेहऱ्यावर त्याच्या अगदी णवपरीत भाव ठे विू हलविारा. णकती म्हििू
वैणशष्ट्ये साांगावीत? तर अशा काही सरु स आणि चमत्काररक कथा
ऐकायला गमां त वाटेल. अथाशत तमु ची हरकत िसेल तरच. माझ्या सारख्या
णिरूपद्रवी णशक्षकाकडूि ही माणहती अथाशतच बाहेर कुठे जािार िाही.
ब्रेणकांग न्यजू ची बीमारी शहरी. आमच्या गावात टीव्ही आहे, पि वीजेच्या
लपडां ावामळ
ु े त्या णदव्य दरू दशशिास गावकरी अजिू सरावले िाहीत हे खरे .
असो. जमल्यास थोडे थोडे राजकारि प्रत्यक्ष मत्ां ीमहोदयाक
ां डूि
णशकावयास णमळाले तर कृष्िाच्या तोंडूि डायरे क्ट गीता ऐकल्यासारखे
वाटेल. ही माझी एक सचू िा. तसा आग्रह िाही.. तरी पहावे जमल्यास.
बाकी शाळा ठीक सरू
ु आहे. सरकारी ग्राांट सरकारी वेगािे येत.े
पगार ही एकावेळी तीि चार मणहन्याांचा णमळतो. तो णमळतो तेव्हाचा
आिांदच वेगळा. वषाशतिू सरकार कृपेिे असा आिांद तीिचार वेळा णमळतो.
कृपा आहे सरकारची आणि काय? मल
ु ाांिा णखचडी खाऊ घालिू आता
णखचडी तज्ञ झालो आहे. णिवत्तृ ीिांतर एखादे छोटे हॉटेल काढता यावे इतपत
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णशकूि घेऊ का? ही एक गमां त म्हििू . अशा बारीकसारीक समस्या मत्ां ी
महोदयासां सागां िू त्याच्ां या वेळेचा अपव्यय करिे अक्षम्य आहे हे मान्य.
त्यामळ
ु े आधीच क्षमा मागिू ठे वतो.
आपला
गोपाळ
***
णप्रय गोपाळ,
राजकारिाबद्दल तल
ु ा इतका रस असल्याचे वाचिू खरांच बरे वाटले.
आपल्याकडे राजकारि णिणषद्ध क्षेत् माििू णशकले सवरलेले लोक त्याकडे
दल
ु शक्ष करतात. अथाशत णतथे पाणहजे जातीचे हे खरे च. तरी देखील तझु ा राजका-रि कथा ऐकण्याचा इट्रां ेस्ट पाहूि काही गोष्टी णलणहिच.
दहावीपयांतचा जीवििम तर तल
ु ा ठाऊक आहेच. णतथिू आपली
आयष्ु ये वेगवेगळ्या वळिावां र गेली. आपल्या गावचे सरपचां श्री.गोणवदां राव
गिफुले याांिी तेव्हा पांखाखाली घेतले म्हििू , िाहीतर सारे आयष्ु य फुकट
गेले असते. गोणवांदराव तसे खटपटे लटपटे. त्याांच्या कडूि खपू काही
णशकायला णमळाले. कोिाशी बोलावे कसे णि त्याच्या अगदी बरोबर उलट
त्याच वेळी वागावे कसे.. कोिाला सांशय ि येता डाव कसा साधावा वगैरे
वगैरे राजकारिातील कठीि पि मल
ू भतू गोष्टी आम्ही त्याांिा पाहूि पाहूि
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णशकलो. गोणवदां रावाचां े आम्ही उजवे हात होतो अगदी. त्याचां े ऋि आणि
त्याचां ी णशकविक
ू ही आम्ही जन्मभर णवसरिार िाही. मग काही वषाांत
त्याचां ा डाव त्याच्ां यावर उलटविू आम्ही सरपचां पदाची माळ स्वतःच्या
गळ्यात घालिू घेतली. आपला णशष्य असा आपल्या पढु े गेलल
े ा पाहूि
एखाद्या गरू
ु ला कसे भरूि आले असते िाही? पि तेव्हा हृदयणवकाराचा
झटका येऊि गोणवांदराव णिवतशले णि गरू
ु च्या छत्छायेस आम्ही हरपलो.
त्याांच्या णशकविक
ु ीची णशदोरी घेऊि पढु े आम्ही णवधािसभा लढवली.
हरलो एकदा. मग पढु ील वेळी णजांकलो. णहमां त ि हरता लढिे महत्त्वाचे.
त्यावेळी श्री.मारोतीराव पाटील मदतीस आलेल.े ते आमचे दसु रे गरू
ु
म्हिायला हरकत िाही. गोणवांदराव शाळा चालवत म्हिावे तर मारोतीराव
डायरे क्ट पोस्ट ग्रॅज्यएु टचे णशक्षि देिारे . त्याांिी राज्यभराची दृष्टी णदली. एका
परीिे राज्यातील मत्ां ीपदासाठी आम्हाला तयार के ले म्हि िा. आता सध्या
मारोतीरावातां आणि आमच्यातिू णवस्तव ही जात िाही. पि त्यािां ी तेव्हा
उपकृत के लेले ह्याचा उल्लेख आम्ही ते स्वतः हरले तेव्हाच्या सभेतही के ला
होता. तल
ु ा म्हििू सागां तो, एकाच पक्षाचे आम्ही, पि मारोतीरावाचां ा पत्ता
तेव्हा आम्ही कापला म्हििू ही खचु ी आमची झाली. त्याांचे उपकार स्मरूि
आम्ही ती साांभाळतो आहोत. मारोतीराव आता तळ ठोकूि आहेत इकडे,
आमचा पत्ता काटण्यासाठी. तझ्ु यासारख्या िवख्याांिा ही पतांगबाजीसारखी
काटाकाटी पाहूि गाांगरल्यासारखे होईल. चालायचेच. राजकारि म्हटले की
अशा गोष्टी व्हायच्याच.
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अथाशत मधल्या काळात सगां ीत खचु ीचा खेळ कसा चालतो ते
जवळूि पाणहले. त्या खेळात जसे योग्य वेळी तम्ु ही खचु ी समोर िसाल तर
बाद होता तसेच इथे ही. वेळ साधिे महत्त्वाचे. जर ती वेळ लवकर येत
िसेल तर तशी सांधी णिमाशि करिे महत्त्वाचे. असो. ह्यास कोिी
गणलच्छपिा माित असतील, पि खद्दु चािक्य सारे साांगिू गेलाय. त्या
प्राचीि परपरां ागत ज्ञािाप्रमािे वागिे गणलच्छ कसे असेल? आणि सारे च
मारे स्वच्छतेकडे धावायला लागले तर गणलच्छवस्ती सधु ार कायशिम कोिी
राबवावा? असो. ततू ाशस इतके ज्ञाि परु े .
णलणहत रहा. वाट पाहातो.
तझु ा णमत्
आमदार मरु लीधर गळ
ु विी
राज्यमांत्ी
साांस्कृणतक आणि णशक्षि खाते
महाराष्ट्र राज्य
***
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माििीय िामदार मत्ां ी महोदय यासां ,
तमु चे पत् अणत रोचक आहे. राज का रि म्हििू तम्ु ही त्यास
यद्ध
ु ाच्या पातळीवर आििू ठे वले आहे. आपल्या णशक्षकाांबद्दलचा आदर
व्यक्त करण्याची तमु ची राजकारिी पद्धत आवडली. गरू
ु ची णवद्या गरू
ु लाच
परत देण्याइतके णशक्षि देिारे गरू
ु धन्य आणि णवद्याथी ही धन्य. मारोतीराव
हल्ली णतकडे म्हिजे मांबु ईतच तळ ठोकूि आहेत की णदल्ली दरबारी? िाही
म्हिजे असे णििशय णतकडूि होतात असे आम्हा सामान्याांस वाटते म्हििू .
मारोतीराव आणि णशवाजीराव कदमाांचे साटेलोटे असल्याचेही ऐणकवात
आहे. णशवाजीरावही तमु च्या आगेमागे असायचे, ते मारोतीरावाांच्या गोटात
गेले असे णदसते. तम्ु ही म्हिता तसे, चालायचेच. णवजयराव णिकम आणि
बबिराव णिांबाळकराांबद्दल ही असेच काही कािावर आले आहे. हे सारे च
णतकडे तळ ठोकूि मोचाश बाधां िी करत आहेत का? राजकारिात णवजेत्यासां
शत्ू फार असे णदसते. अथाशत ह्यातील आतील बातम्या तम्ु हालाच ठाऊक.
आमचे फक्त सागां ोवागां ी आणि कािोकािी. असो.
पढु े मागे मांबु ईत कामाणिणमत्त येिे व्हायची शक्यता आहे. अथाशत
तमु ची भेट होण्याची शक्यता कमीच, कारि तम्ु ही सतत दौऱ्यावर असिार.
तरीही तम्ु ही पढु ील मणहन्यात कधी असण्याची शक्यता आहे ते कळवल्यास
त्याप्रमािे येता येईल. अथाशत काम काही िाहीच, जन्ु या मैत्ीस उजाळा
आणि काही िाही.
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सध्या शाळे च्या इन्स्पेक्शिची गडबड आहे. पटसख्ां येवर शाळाचां ी
मान्यता ठरते, तेव्हा गरु ाांिा सध्ां याकाळी गोठ्यात घेऊि जावे तसे सकाळी
मल
ु ािां ा शाळे त आिावे लागते. तशी मल
ु ां चागां ली असतात. मला वाटते
त्याांचा बरा वाईट मािसू होतो तो मोठे पिी. म्हिजे मल
ु ां वयािे लहाि पि
मिािे मोठी, आणि मोठी मािसां वयािे वाढतात णि मिािे कोती होत
जातात. आणि आपि त्याांिा मोठे म्हित असतो! णकती मिोज्ञ णवरोधाभास
हा िाही? असो. असले काही णिरीक्षि आमच्यासारख्या ररकामटेकड्याचां े
काम. तम्ु ही तमु च्या कामात मश्गल
ू असता. चाांगले आहे.
सवड काढूि पत्ोत्तर देिे.
आपला,
गोपाळ
***
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णप्रय णमत् गोपाळराव,
खपू च णदवसािां ी तझु े पत् आले. वाट पाहात होतो. अथाशत तल
ु ा तझु ी
कामे असिारच. मध्ये दीड दोि मणहिे उलटूि गेले म्हििू वाटले, तब्येत
वगैरे ठीक आहे की िाही. तशी ती असिार.
गमां त साांगू तर काही णदवसाांपवू ी तझ्ु या सारखाच णदसिारा कोिी
मािसू रस्त्यावर णदसला. आम्ही आमच्या गाडीत होतो. वेगािे गाडी पढु े
गेली. मग णवचार आला, तू आलास तर तसे कळवशीलच. आणि
एकासारखी णदसिारी मािसे असतातच. असो.
तर तझु े म्हििे खरे आहे. वयािे वाढतात मािसां णि मिािे छोटी
होत जातात. हा जगाचा णियमच असावा. िाइलाज आहे.
एकूि तू राजकारिाची बरीच माणहती गोळा के लेली णदसते. तू
घेतलेली िावे बरोबर आहेत, पि ही माणहती तल
ु ा माणहती कोठूि
णमळाली? म्हिजे आतील गोटातील आहे, णवशेषतः णवजय णिकमबद्दल.
तो माझा उजवा हात एके काळी. हल्लीच एकाएकी मारोतीरावाांिी
णफतवला. फारसे कोिास माणहती िाही. िाइलाज आहे. आमची धादां ल
पाहात असशीलच. म्हिजे सगळे काही एकाचवेळी वेगवेगळ्या
आघाडीवर लढत रहायचे. राज का रि म्हिालो ते यासाठी. समाजकारि,
राजकारि आणि सत्ताकारि ह्या एकापढु े एक येिाऱ्या पायऱ्या आहेत.
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शेवटी उद्देश शेवटच्या पायरीवर चढिे. णतथे मात् आपली सावलीदेखील
आपला साथ देईल की िाही ते सागां ता येत िाही तर इतराचां े काय? णििावाि
हा शब्दच शब्दकोशातिू काढूि टाकण्याची वेळ आलीय हे खरे . असो.
रडगािे आम्ही राजकारिी लोक कधीच गात िाही. जितेला सख
ु स्वप्िात
गांगु विे णि गांतु विे हे आमचे काम. त्यात मग आपली व्यक्तीगत दख
ु िी
कोिास कशी ऐकवावीत? असो. राजकारिात हे चालायचेच.
पढु ील मणहन्यात णवचारशील तर आम्ही येऊि जाऊि अस.ू दौरे
आहेत, णमणटांगा आहेत, णिवडिक
ु ा आहेत. मधिू मधिू णदल्ली दरबारात
हजेरी लावावी लागते. हजारो व्यवधािे आहेत. सारे साांभाळूि तझु ी भेट
घेता येईलच याची शक्यता आजपासिू वतशविे कठीि. लवकरच णशक्षक
मतदारसांघाच्या उमेदवारीची वेळ येईल, णतकडे जमल्यास लक्ष द्यायचे
आहे. पि सध्या लक्ष परदेश दौऱ्याच्या तयारी कडे लागले आहे. सहा ते
तीस या तारखामां ध्ये आम्ही िक्कीच येथे िाही आहोत. णस्वत्झलांडमधील
प्राथणमक शाळाच
ां ी पाहिी करण्यास जायचे आहे. मोठया णमितवारीिे हा
दौरा माििीय मख्ु यमांत्ी याांच्याकडूि सँक्शि करविू घेतला आहे. अथाशत
घार णहडां ते आकाशी णचत्त णतचे णपलापाशी सारखे लक्ष सारखे इकडे लागले
असेल. आमदारपदास पाच वषे कुिी धक्का लावू शकत िाही, पि
मांत्ीपदाचे तसे िाही. पि णशक्षिमांत्ी म्हििू णस्वत्झलांडला जायचे आहे ते
ही महत्त्वाचे. मांत्ी झाल्यावर हा पणहलाच मोठा परदेशी दौरा, तो ही
णस्वत्झलांडचा. त्यामळ
ु े आमच्यावर जळिाऱ्याांच्या सांख्येत िक्कीच वाढ
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होिार. असे म्हितात णशखरावर एकाच मािसाला उभे राहण्याची जागा
असते, अजिू तर णशखराचा पत्ता िाही तरीही णहतशत्ू जमा करत जावे
लागते. राजकारि ते, िाइलाज आहे. असो.
बाकी तझ्ु यासारख्याांचे एक बरे आहे, उगाच ह्या सगळ्या गोष्टींची
कटकट िाही. यद्ध
ु ाच्या कथा आवडत असल्या तरी कोिी यद्ध
ु ावर हौसेिे
जात िाही, तसेच आहे हे थोडेफार. राजकारिाच्या कथा ऐकतोयस मोठया
इट्रां ेस्टिे.
थोडा पढु ील पत्व्यवहारास उशीर होईल. यरु ोपात अस.ू आम्ही िसू
तोवर इकडे मधल्या णिवडिक
ु ा होतील, िवे पदवीधर आमदार म्हििू
येतील. त्या तशा णिरूपद्रवी णिवडिक
ु ा त्यामळ
ु े फारसे टेन्शि िाही. आम्ही
परतलो की मग सणवस्तर परदेश दौऱ्याबद्दलही णलहूच.
तझु ा णमत्
आमदार मरु लीधर गळ
ु विी
राज्यमांत्ी
साांस्कृणतक आणि णशक्षि खाते
महाराष्ट्र राज्य
***
125

सदू आणि दादू

डॉ. णितीि मोरे

माििीय मत्ां ीमहोदय यासां ,
सादर िमस्कार
हे पत् णमळे ल तेव्हा तम्ु ही णस्वत्झलांडच्या थांडगार हवेत
वणहिींबरोबर ट्यणु लप गाडशिमध्ये णफरत असाल. अथाशत प्राथणमक
णशक्षिाबद्दलचे प्राथणमक काम आटोपिू च. ददु वै ािे मी मांबु ईत दाखल
होण्याची आणि तमु ची प्रयािाची तारीख एकच आहे. अथाशत मागे दोिदा
हल्लीच मी मांबु ईत काही भेटीगाठींसाठी येऊि गेलो. तेव्हा अणतशय घाईत
होतो, त्यामळ
ु े भेटीसाठी येऊ शकलो िाही. आणि आता सवड असेल तेव्हा
तम्ु ही िसिार. हे असेच असते. दात असतात तेव्हा चिे िाहीत णि चिे
आहेत तेव्हा दात िाहीत, असले काही िा काही वाटत राहते. पढु े मागे भेट
होईलच. तेव्हा िवलणवशेष समजेलच.
समाजकारि णि राजकारि ही सत्ताकारिाचीच अणभन्ि अगां े आहेत
हे पटते. शेवटी हाती सत्ता िसते त्यास णवचारतो कोि? तेव्हा दोन्ही गोष्टींचा
वापर करूि सत्तापदावर बसण्यात गैर काहीच िाही. पि काही जिाांिा
समाजकारिाणशवाय ही सत्ताकारि जमू शकते अशी उदाहरिेही
णदसतातच. असो.
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हे पत् फक्त णलहूि पाठविू ठे वलेय. तम्ु ही पत्ोत्तर णलहू शकिार िाही
याची कल्पिा आहेच. म्हििू जास्त काही णलणहत िाही. सध्या पत् िवीि
पाठवत िाही. तम्ु ही परत आलात की मगच िवीि घडामोडींबद्दल णलणहले
जाईल. तोवर िमस्कार.
तमु चा णमत्
गोपाळराव कोळसेपाटील
***
णमत्वयश मरु लीधर यास,
म्हटल्याप्रमािे पत् णलणहतोय ते िवीि घडामोडींितां र. तू आधीच
म्हििू ठे वलेयस, राजकारि आहे तेथे सवश चालायचेच. त्यास अिसु रूिच
सारे झाले समज. मा.मारोतीराव, यशवतां राव, णवकासराव इत्यादींच्या
भेटीगाठीतिू हे सारे साध्य झाले. राजकारिात काहीही घडू शकते हे खरे च.
िाहीतर माझ्यासारखा एक णशक्षक णिवडूि येतो काय णि णशक्षिमांत्ीपदावर
बसतो काय.. सारे च अकणल्पत. अथाशत त्यासाठी मला मेहित करावी
लागलीच. प्रत्यक्ष णिवडिक
ु ीच्या वेळी तू यरु ोपात होता. तू पोहोचताच
तझ्ु याकडूि राजीिामा घेण्यात आला. मी तझ्ु याजागी राज्यमांत्ी झालो.. ह्या
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सगळ्यासाठी मागशदशशि तू िकळत करत होतासच. एकलव्यािे
द्रोिाचायाांकडूि णशकावे तसे राजकारि मी तझ्ु याकडूि णशकत आलो
आहे. आपली पत्ापत्ी ही गेल्या आठदहा मणहन्यातली. त्याआधीपासिू च
णकत्येक वषाांत तझु ा उत्कषश होतािा पाहात णि त्यातिू णशकत आलो आहे.
या वषी णशक्षक उमेदवाराांची णिवड होतािा मारोतीरावाांहूि अन्य कोिी
मदत करिारा मला भेटू शकिार होता? तझ्ु या पत्ातिू तचू त्याांचे िाव
सचु वलेस आणि माझा प्रवास थोडा अणधक सक
ु र झाला. तसे मारोतीराव
व्यक्ती म्हििू चाांगले आहेत, माझे णशक्षक असिे उपयोगी पडले. त्यातिू
णिवडूि आल्यावर तझ्ु या जागी राज्यमांत्ी म्हििू णशणक्षत आमदारास
बसविे.. अथाशत णशणक्षत असिे णशक्षिमांत्र्यास गरजेचे िाही, परांतु
मारोतीरावाांिी तझु े अणशणक्षत असिे िेमके हेरूि त्याणवरूद्ध पक्षश्रेिींकडे
आवाज उठवला. खरे तर तझु ी खचु ी काढूि घेिे इतका मयाशणदत ॲजेंडा
मारोतीरावाांचा असण्याचा फायदा मला झाला.. णकांवा मी तो उठवला म्हि.
हा तू णिवडिक
ु ीत त्यािां ा पाडलेस, त्याचा त्यािां ी घेतलेला बदला म्हिता
येईल. अथाशत तझु े आमदारपद कोिीच काढूि घेऊ शकिार िाही हे खरे .
ही मांत्ीपदाची खचु ी तशी उबदार आहे. तझ्ु या राजीिाम्यािांतर येथे
बसतािा तसे थोडे अवघडल्यासारखे झाले, पि ते तात्परु ते. राजकारिात
सारे चालायचेच हे तू साणां गतलेले ब्रीदवाक्य मी सदैव ध्यािी ठे वतोय.
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आपि आधीही णमत् होतो. पढु े ही तसेच राहू. हे राज का रि
आपल्यामध्ये णविाकारि येऊ देऊ िये हे उत्तम. मला मिापासिू तसे वाटते.
तल
ु ा पटत असेलच.
आता मांत्ालयात कधी कामाणिणमत्त माझ्या दालिात येऊि भेटू
शकतोस. तझ्ु या णबझी शेड्यल
ू मधले कायशिम आता मला अटेंड करावे
लागतील, पि णमत् म्हििू तझ्ु यासाठी वेळ काढीिच. राजकारि तात्परु ते
णि मैत्ी अखांड आहे..
तझु ा णमत्
आमदार गोपाळराव कोळसेपाटील
राज्यमत्ां ी
णशक्षि खाते
महाराष्ट्र राज्य
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४.

आता तरी येशील का ?
णप्रयतम...
आपले पत् पावले. आपि कुठल्या णहशेबािे साांगत आहात की
आपि मे मणहन्यापयांत मोकळे व्हाल? आणि इकडे येण्याचे कराल?
आपला इरादा िेक णदसत िाही. आम्ही आपल्यावर खफा आहोत. एका
मािसािे इकडे ि येण्याचेच ठरवलेले णदसते. आपल्या वाटेकडे पाहूि
आमचे डोळे णशिले आहेत. हे पत् तार समजिू लागलीच णिघिू येण्याचे
करावे. ते ही आमची प्रकृती तोळामासा होण्याअगोदर.. शीघ्र पत्ोत्तरा
बरोबर व्यणक्तश: शीघ्र गतीिे येण्याचे करावे. रािीसरकाराचां ा हुकूम समजिू
उलटपावली ि आल्यास यथायोग्य समाचार घेऊि सजा फमाशवली जाईल
याची िोंद घ्यावी..
.... तझु ीच
***
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णप्रयतमे..
तझु े पत् पोहोचले. तझ्ु या पोष्टाचा स्पीड चागां लाच जलद णदसतो.
त्यामळ
ु े ते पत् रमतगमत आणि डुलत डुलत आठवडा भरात पोहोचले
इथवर.
तझ्ु या भाषेची गांमत वाटली.
तू मीिाक्षी िसिू साठीच्या दशकातील कोिी गोणपकाबाई णलणहत
असाव्यात असे वाटले वाचिू . छाि जमते तल
ु ा असे णलहावयास.
येण्याचे म्हिशील तर इथिू सवड णमळिे कठीि. You know
my boss..खत्डु is the only word. Anyhow..प्रयत्ि करतो.
णकती मस्त वाटतेय पत् वाचतािा साांग.ू . हस्ताक्षराचा ओलावा
टाईप के लेल्या अक्षरास िसतो..
इतपत ऑणफणशयल मजकूर परु े ..
पढु े काम की बात..
णकती मणहिे झाले णप्रये.. स्वप्िातही तू णदसत िाहीस इतका णमस
करतोय तल
ु ा. णदल करता है उडकर आऊां.. सामिे बैठूां.. और दोहराऊां...इथे
िदीकाठी सांध्याकाळी मस्त हातात हात घालिू णफरायला णकती मजा
येईल.. पि हाय .. िसु तेच णप्रया आज माझी िसे साथ द्याया.. म्हितािा
कांटाळा येतो. प्रेमी णजवाांची ताटातटू करिाऱ्या या िोकरीच्या बैलाला
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ढोल.. ढोल आणि बैल.. जरा जास्तच देशी वाटतात िाही असल्या
हृदयद्रावक मजकुरात? पि आतिू आलेले आहेत ते dear!
चल.. थाबां तो.. माझ्या गल
ु ाबाकडूि लगेच उत्तर येऊ देत..
मोगऱ्यासारख्या टपोऱ्या अक्षरात! णकती मजा िा गां खरीखरु ी पत्े
वाचतािा!
... तझु ाच
***
णप्रयतम,
गल
ु ाब आणि मोगरा!
आम्ही असल्या चापलसू ीस भल
ु ू ऐसे आपिास वाटत असेल वाटत
असेल तर तो आपला घोर गैरसमज आहे. फुलाचां ी िावे ठे विू fool (
गोणपकाबाईही काही इग्रां जी बक
ु े णशकल्यात म्हिावे ) बिवण्याचे इकडूि
घाटत आहे असा रािीसरकाराांच्या मिाचा समज झाला आहे. त्यास प्रत्यक्ष
भेटी अांती खल
ु ासा के ल्या वाचिू समाधाि होिे िाही. तरी सबबी ि देिे.
आपि णहदां ी णसिेमा.. िाट्यगीते..भावगीते.. वगैरेची उजळिी येथे येऊि
के ल्यास उत्तम. हात तझ्ु या हातात .. धांदु ही हवा हे गािे जास्त योग्य होईल
असे वाटत िाही का आपिाांस? तशी आम्हास ही गािी येतात. तेरी दो
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णटकीया की िौकरी में मेरा लाखोंका सावि जाए.. काय म्हिायचे ते कळले
असेलच! म्हििू मिोवेगािे येण्याचे करावे म्हिजे आम्ही सतां ष्टु होऊ..
कळावे .. लोभ असावा..
...तझु ीच
***
णप्रयतमे..
णप्रयेची िाराजी ओळखिू चांद्राच्या चकोराची सय येते गां.. तू
म्हिालीस ते खरे .. दो णटणकया की िौकरी.. फार पवू ी बोिापाटाांच्या
िेपोणलयिाला समजलेले सत्य साांगतो रािीसरकाराांस.. सैन्ये पोटावर
चालतात.. तद्वत ही ससां ाररूपी लढाई पोटावरच णजक
ां ली जाईल! काय हा
दणु ियेचा न्याय! तू म्हितेस तशी गािी गायला आवडेल मला. णकांवा
िाहीही आवडिार.. का ते ओळख? करे क्ट ओळखल्यास तू ओळखशील
त्याच्या शभां रपटीिे तल
ु ा बक्षीस! हसू िकोस.. हे बक्षीस दोघातां णवभागिू
असेल हे तल
ु ाही ठाऊक आणि मलाही! असो .. पि तझ्ु या पत्लेखिास
दाद द्यायलाच हवी रािी! एखादा खणलता धाडल्यासारखी पत्े तझु ी. काय
साांगू मी तझ्ु या पत्ाची णकती वाट पाहात होतो. ही मजा खऱ्याखऱ्ु या
पत्ातच.. हुरहूर, बेचैिी आणि भाणषक करामती...old is gold..या फास्ट
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जमान्यातही आपली snail mail would win! आपली भेट प्रत्यक्ष िाही
.. पि पत् रूपी तर होते.. हे ही िसे दोडके ...sorry थोडके !
असो.. तू थोडक्यात सारे णलहूि जातेस.. मला शब्दाचां ा
फाफटपसारा माांडायला लागतो. माझे गल्ु लाबाचे फुला.. आमाचा लोभ
आहेच. आणि प्रत्यक्ष भेटीची ओढ ही आहे. तोवर..
..तझु ाच
***
णप्रयतम..
णजथे सागरा धरिी णमळते.. णतथे तझु ी मी वाट पाहाते.. िच आलास
तर वाट लावते..
...तझु ीच
***
णप्रयतमे..
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काय हे गल
ु बािो.. गल
ु गल
ु शि गल
ु फाम.. गल
ु ाबी गल
ु ाबाच्या
फुला.. णकती ही िाराजी.. मोठ्या उत्सक
ु तेिे हे पत् उघडले तर त्यात फक्त
दोि ओळींचाच मजकूर? तो ही खडां िी माणगतल्यासारखा? रािीसरकार
कमीतकमी शब्दात ठासिू अथश भरण्यात माणहर आहेत.. पि या चातकास
काही शब्दाांचे तषु ार चोचीत पडण्याची आस आहे.. गोणपकाबाईिीां इतके
िाराज होऊ िये.. आम्ही आलो की आपला राग शाांत करूच.. तम्ु ही ते
कोडे.. मागील पत्ातील.. सोडवलेत का? सोडवाच.. मिातल्या मोर
णपसाांची शपथ तल
ु ा आहे.. णदल्या घेतल्या वचिाांची शपथ तल
ु ा आहे..
***
णप्रयतम..
प्राििाथ.. इस िाचीज को णलखिेका बहुत कांटाळा आता है! तझु ी
ही पत्े आतरु तेिे वाट पाहात वाचते मी राजा! णलहू पाहाते पि णलणहता येत
िाही.. पि ते गािे खरे य.. पत् तझु े येता अवणचत.. गाली लाली खल
ु ते
िकळत..
...तझु ीच
***
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णप्रयतमा..
Thanks..णकती बरे वाटतेय सागां ू रािी.. आणि एका गल
ु ाबी
गल
ु ाबाच्या फुलाचे गाल.. लाल.. लाल..! णकती बरे वाटतेय साांग.ू . ते कोडे
सोडवायचे सोडूि णदलेस की काय? णहटां देऊ? गाण्यासाठी तोंड वापरायचे
की.. बस इतकीच णहटां .. तशी तू माझ्याहूिही चतरु , चािाक्ष आणि
लब्बाडही आहेस हे मला ठाऊक आव रािी.. कधी वाटते असल्या
पत्ाांसाठी तरी काही णदवस दरू रहायला हवे की काय? तझु े मोत्यासारख्या
अक्षराांतले पत्.. त्यापढु े माझे णगचणमड.. पि कसे ही असो.. पि रािी
भाविा सच्च्या आहेत सोळा आिे! ऑणफसच्या बैलाला अजिू एकदा
ढोल.. मधरु ािी तल
ु ा साांगू का..
...तझु ाच
***
णप्रयतम..
तझु े पत् णमळाले. मजकूर समजला. कळावे. इतके च णलणहिार होते
मी! प्रतीक्षा करण्याची णशक्षा.. तझ्ु या दशशिाची वाढ णभक्षा.. तझु े कोडे
उलगडले आहे मला..आलास की प्रत्यक्षच तोंड देईि तझ्ु या प्रश्नास! मग ते
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शभां र पटीिे वाढवायचे की िावे ते तू ठरव. ततू ाशस वाट पाहिे.. कधी रे
येशील त.ू . णजवलगा!
...तझु ीच
***
णप्रयतमे..
हाय.. िको असे जीवघेिे णलणहत जाऊस.. इथे णदवस सरत िाहीत..
त्यात तझु े असले पत्.. णकतीदा गाऊ.. णप्रया आज माझी िसे साथ द्याया..
तल
ु ा आठवते.. आपि त्या णसिेमाला गेलो होतो.. त्यातले ते गािे.. णदल
दीवािा.. णबि सजिाके मािेिा.. आज अजिू णलहवत िाही रािी.. ऐक ..
िको जाऊ कोमेजिू माझ्या प्रीतीच्या फुला..
...तझु ाच
***
णप्रयतम...
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ये पगला.. समझािेसे समझेिा..! आम्ही फक्त आमच्या
राजकुमाराची वाट पाहतोय.. आतरु तेिे.. काही होवो.. तू असा जवळी रहा..
णकती हाटशलेस रे तझु े ते ऑणफस.. मी णकती वैतागलेय सागां .ू .?
...तझु ीच
***
णप्रयतमे..
गल
ु बदि गल
ु ाबी गल
ु ाब.. माझ्या फुलािे असे कोमेजू िये.. उदास
का त.ू . आवर वेडे ियिातील पािी.. लाडके .. आम्ही मोहीम फत्ते
करण्याचा आटोकाट प्रयत्ि करीत आहोत. आपल्या हस्तस्पशाशिे पिु ीत
झालेल्या खणलत्याच्या कागदाचा सगु धां आमच्या काळजात भरूि घेत
आहोत. मग तो गधां आमच्या धमन्या धमन्यातां िू वाहील.. िखणखशातां ..
पोहोचेल ते..आठवते ते िखणखशातां ? शाळे तल्या बाईिीां उपटले होते माझे
काि.. तू तेव्हा दोि वेण्या घातलेली .. पणहल्या बाकावर बसिू हसलेलीस
मला.. िखणशखाांत! आठवतेय अजिू ही.. आज फारा णदवसाांिी आपल्या
लव्हस्टोरीच्या सरू
ु वातीची याद आली.. आणि िखणखशाांत गेलो मोहरूि!
मश्ु कील है बहुत आसाि िहीं है.. प्यार भल
ु ािा बचपि का!
...तझु ाच
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***
णप्रयतम..
बाई बाई मिमोराचा कसा णपसारा फुलला.. तझु े पत् वाचिू
आठवली ती गोष्ट.. णकती णफदीणफदी हसलेले मी तझ्ु यावर! िखणशखाांत!
तोच तो क्षि राजा.. तझ्ु ता चेहऱ्यावरचे णिरागस भाव.. मी हसले खरी .. पि
खरे तर णतथेच फसले.. तू खाली बसेतोवर मला णकती वाईट वाटले साांग.ू .
म्हिजे तल
ु ा मी ते कधीच साांणगतलेय.. कल्पिा कर.. त्या णखशातिू
णिघालीय आपली ही स्टोरी! ते सोड.. येतोस कधी ते साांग.. वाट पाहूि
डोळ्याांच्या झाल्यात खाचा.. णलखो कब आओगे.. तमु णबि ये घर सिु ा
सिु ा है..
...तझु ीच
***
णप्रयतमे..
परत रािी हे.. हे काय? रुलायेगी क्या पगली? त्या प्रेमकथेला
सरू
ु वात णखशातिू झाली.. णि णखशातच सांपिार होती ती.. remember
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माझ्या णखशातले ते प्रेमपत्.. सरु ां गी समु धरु सदांु रीस.. सरू
ु वातीचा सयु ोग
म्हििू णलहूि ठे वलेले णखशात. ते िेमके पडावे टीचरच्या हाती.. त्या सु सु
वाल्या पत्ािे माझे डोळे स-ु जवले चागां लेच! आणि लबाड त.ू . त्याकडे स-ु
चतरु तेिे
स-ु कािाडोळा के लास.. अजिू िाही णवसरलोय.. आलो की घेईिच
बदला!
...तझु ाच
***
णप्रयतम..
येच राजा.. कधी येतोस? बदला घ्यायला तरी ये.. णवरहाग्िीत
जळतेय ही राणधका.. कृष्िाची सखी..
...तझु ीच
***
णप्रयतमे..
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कृष्िाची राधा.. रोणमयोची जणू लएट.. आठवतेय.. कॉलेजच्या
िाटकात होतो आपि दोघेही.. तू णि मी.. िाटकातले िवरा बायको..
प्रत्यक्षात होण्याअगोदर..
मस्त होते िाटक ते.. िाटक कसले.. real life! तू णकती छाि
करायचीस काम स्टेज वर. मी तल
ु ा पाहात राहायचो िसु ता.. णवसरायचो
आपल्या लाईन्स..rather लायिी मारतािा लाईन्स णवसरायचो.. आपला
डायरे क्टर होता िा समीर.. कसली तडी णदलेली त्यािे मला.. तझ्ु यामळ
ु े ..
couldn't help.. तझ्ु याकडे पाहतािा मी सगळे णवसरायचो.. लायिींचे
काय.. जास्त िाहीत.. साताठ वषे झाली .. मांतरलेले णदवस ते रािी..wish
they come back..
...तझु ाच
***
णप्रयतम..
मी णवसरे िसे वाटते तल
ु ा? िाटकातल्या िाटकात.. मध्ये स्टेजवर
अांधार झाला तेव्हा तू कािात येऊि कुजबजु लास..ते I love you.. मी
क्षिभर णवसरलेच होते माझा डायलॉग.. त्या िाटकात िांतर होता तो
आपल्या भाांडिाचा सीि.. मला णचडायचे तझ्ु यावर णि तू ..I love you ..
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बोलतोयस.. फणजती होता होता बचावले मी.. णवसरले िाही अजिू ..wish
those days are back..इतकी वषे लोटली.. खरे च िाही वाटत.. मी तझु ी
आठवि काढूि इकडे तळमळतेय णि तू आठविींची परु चडांु ी.. परु चडांु ी
कसली .. पोतडेच उघडूि बसलायस..
...तझु ीच
***
णप्रयतमे..
काय करू रािी? इकडे ऑणफस णतकडे बॉस .. कामाचा डोंगर णि
त्यात सतत णदसत राहिारी त.ू . णवरहाग्िी! खरा शब्द आहे िा? भाषा
आपली ग्रेट आहे. णबरहाकी आगमें जलिा.. ये भी कोई जीिा है.. ये भी
कोई मरिा..आठवतेय एकदा आपि त्या िदीणकिारी बसलेलो.. समोर
सयू ाशस्त.. रांगीबेरांगी आकाश.. हात तझ्ु या हातात.. धदांु ही हवा.. तू
म्हिालीस .. तू असा जवळी हवा.. मी म्हिालो.. चल घेऊया चहा! एक
एक आठवि माझी सखी आहे ग.ां .
...तझु ाच
***
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णप्रयतम..
राजा.. णकती रे रडवशील? ते रािी ि णबिी .. सरकारणबरकार.. काही
कामाचे िाही रे .. तल
ु ा आठवतात त्या गोष्टी मी णवसरे ि का रे ? णतथे
खाल्लेल्या मक्याचा दािा ि दािा आठवतो.. म्हिजे दािादाि आठवते..
माकड हातातले किीस णहसकायला आले त्यावेळेची! कसले रे णदवस ते!
आठवायला लागले की अजिू च आठवायला लागतात.. करोगे याद तो ..
कुछ और याद आएगी..
...तझु ीच
***
णप्रयतमे..
खरांय रािी.. पि हे णदवस सरतील.. णदस जातील.. णदस येतील..
भोग सरल .. सख
ु येईल.. तझ्ु यामाझ्या सांसाराला आणि काय हवां.. पढु े
णलहवत िाही..
...तझु ाच
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***
णप्रयतम..
होय रे .. तझु े माझे लेकरू.. मी पि पाहतेय वाट.. त्याची णकांवा
णतची! तझु मां ाझां लेकरू.. आणि आपले घरकुल.. पि त्याआधी.. मी
रागावलेय तझ्ु यावर.. तझु े ते दरू देशी जािे.. मी आता बोलिार िाहीए
तझ्ु याशी ..
***
णप्रयतमे..
ह.ां . िकोस सखे अशी रागावसू .. का गां अबोला.. बोल काहीतरी
बोल माझ्या फुला.. जरी बोलिे हे तझु े चादां ण्याची सरु ी! लेकराची वाट मीही
पाहतोय गां.. मी असा परदेशात.. तचू येऊ शकली असतीस तर? मला
ठाऊक आहे ते शक्य िाही .. आता.. माझ्यासाठीही.. पढु े कधी.. तू
असतीस तर फुलला असता चाांदण्याचां ा मळा..
...तझु ाच
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***
णप्रयतम..
िको रे राजा.. भरूि येतो गळा.. थकले रे िांदलाला.. णलहूि णलहूि
थकले .. दमले तझ्ु या येण्याची वाट पाहात.. मला वाटते मी तेच तेच
णलणहतेय का? णलणहिे बांद करू? तू वैतागला असशील तेच तेच वाचिू ..
...तझु ीच
***
णप्रयतमे..
िाही गां.. तझ्ु या पत्ावां र जगतोय मी.. तझ्ु या हाताांचा स्पशश झालेला
कागद .. तझु ी पत्े मी पन्ु हा पन्ु हा वाचतोय.. ररणव्हजि म्हि! इथल्या शष्ु क
वातावरिात तोच णवरांगळ
ु ा णि णदलासा ही.. तझु े पत् वाचले की तू जवळ
असल्यासारखे वाटते. वाटते तझ्ु या हाताचां े हार आहेत गळ्यात.. मी त्यािां ा
आांजारतोय.. गोंजारतोय.. तू मला णबलगिू म्हितेस.. शोन्या..
तझु ा तो आवाज ऐकायची खपू इच्छा होते गां.. णलणहल्यािे मि तरी
होते मोकळे .. तू णलहीत रहा.. तोच माझा प्राि आणि प्रािवाय.ू .
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...तझु ाच
***
णप्रयतम..
Sorry..आजवर मी माझाच करत होते णवचार.. तू पि एकटाच
आहेस .. तेही दरू देशी .. तल
ु ाही एकटेपिा सोसत िसेल .. कधीच रे मी
असा णवचार िाही का के ला? माझी मलाच वाटते लाज.. यापढु े मी िाही रे
रागाविार तझ्ु यावर .. खोटेखोटे ही िाही. खरे च.. शपथ! पि काय करू रे ..
I miss you.. सैरभैर होते मी एकटी.. आपि भेटलो तेव्हा चांद्र होता
साक्षीला.. त्या चांद्राची शपथ..
***
णप्रयतमे..
णप्रये.. प्रािणप्रये.. तझ्ु यातला प्राि गेल्याला आज बरोबर एक वषश
झाले. तू गेलीस.. आपल्या बाळाच्या णिशािीसह.. तू होतीस एक
उत्साहाचा झरा.. सतत गिु गिु ायचीस त.ू . ती सारी भावगीते तझ्ु या
आवडीची.. तझ्ु या आवाजात माधयु श होते. िाद होता. आज तू णजथे
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पोहोचलीस णतथिू माझी आठवि काढत असशील. तू होतीस.
कॉलेजपासिू .. खरे तर शाळे पासिू आपली साथ. मग कामाणिणमत्त माझे दरू
राहािे.. आता असतीस तर तू मला णि मी तल
ु ा असलीच पत्े णलणहली
असतीिा गां... आज अिावर होऊि णलहायला बसलो तल
ु ा.. तर तू
णलणहल्यावाचिू माझे पत् कसे होिार गां पिू श? मग मी तझु ीही णलहूि काढली
पत्े.. तू असेच णलणहले असते िा गां.. मी ओळखतो गां तल
ु ा.
डाव अधाश माांडूि .. णि मोडूि तल
ु ा जायला लागले. भातक
ु लीच्या
खेळामधली रािी अध्याशवर डाव सोडूि गेली. ते गािे तल
ु ा आवडायचे
फार. तशी तल
ु ा असली गांभीर म्हिा .. णकांवा द:ु खभरी म्हिा गािी
आवडायची िाहीत. पि हे गािे आवडायचे तल
ु ा. णकत्येकदा िकळत पािी
यायचे तझ्ु या डोळ्याांत ते ऐकतािा. मी पाणहलेय ते तझ्ु या िकळत. तल
ु ा
असे होिार हे ठाऊक होते का ग?ां खरे तर हे जीविच भातक
ु लीचा खराखरु ा
डाव आहे असे वाटायला लागलेय मला. सारे त्यात खोटे हे खेळिाऱ्या
णचमक
ु ल्यािा समजत िाही.. पि कधीतरी उमजतेच ते! डावावरूि कोिीिा
कोिी कधी िा कधी जािारच.. पि थोडा वेळ तरी खेळण्यास जास्त
णमळावा िा? जर आणि तर.. काय अथश आहे सखी आता..बहुधा तझु ी गरज
त्या स्वगाशत जास्त होती काय ि कळे. तू गेलीस सोडूणिया आत सवश धागे..
हे ही तझु े आवडते गािे होते िा गां? ती बगळ्याांची माळ अजिू ही अांबरात
फुलते. सारे काही तसेच.. मीही तसाच आहे वरूि.. फक्त तू असतीस तर?
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शेवटी एकच.. तू येिार िाहीस हे माणहत असिू ही.. सखी मदां झाल्या
तारका.. आता तरी येशील का?
... जन्मजन्मातां री तझु ाच
(पवू शप्रणसद्धी : णप्रय पत्ा, ई साणहत्य प्रकाशि)
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डॉ. णितीि मोरे याांची ३५+२ प्रकाणशत पस्ु तके
याच्ां या कव्हरवर णक्लक करताच (िेट असल्यास) पस्ु तक उघडेल.
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ई साणित्य प्रणतष्ठानचे िे चौदावे वर्ष
डॉ. णनतीन मोरे याांचे िे छणिसावे पस्ु तक.
डॉ. णितीि मोरे एक यशस्वी श्वसिरोगतज्ञ आहेत आणि एक उत्साही
लेखकही. त्याच्ां या लेखिात एक टवटवी असते. त्याचां ा णविोद कोिाच्या
व्यांगावर आधाररत िसतो, स्तर सोडत िाही. समाजातील अणिष्ट णवसांगतीवर ते
आपल्या णविोदातिू िेमकां बोट ठे वतात. समझदार वाचकािां ा त्याांचा इशारा
काफ़ी असतो. त्यामळ
ु े त्याांच्या िमश णविोदाचा एक फ़ॅ िवगश णिमाशि झाला आहे.
ते फ़क्त णविोदी साणहत्य िव्हे तर णिरणिराळ्या प्रकारचे लेखि णलहीतात. त्याांिी
गेली अिेक वषे आपले लेखि णिरांतर चालू ठे वले आहे. त्याांिा प्रकाशक
णमळायला तोटा िाही. पि त्याांिा आपली पस्ु तके जास्तीत जास्त लोकाांपयांत
िेिारे आणि प्रकाशिप्रणिया सल
ु भ असिारे प्रकाशि हवे होते. त्याांिी ई
साणहत्यची णिवड के ली.
डॉ. णितीि मोरे यवांच्यवसवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली प्ु तके ई सवनहत्य-च्यव
मवध्यमवतिू जगभरवतील मरवठी र्वचकवांिव नर्िवमल्ू य देतवत. असे लेखक ज्यवांिव
लेखि हीच भक्ती असते. आनि त्यवतिू कसलीही अनभलवषव िसते. मरवठी
भवषेच्यव सदु र्ै विे गेली दोि हजवर र्षे कर्ीरवज िरें द्र, सांत ज्ञविेश्वर, सांत
तक
ु वरवमवांपवसिू ही परांपरव सरू
ु आहे. अखांड. णदिािाथ मिोहर(४ पस्ु तके ), शांभू
गिपल
ु (े ९पस्ु तके ), डॉ. मरु लीधर जावडेकर(९), डॉ. वसतां बागल
ु (१९),
शभु ागां ी पासेबदां (१३), अणविाश िगरकर(४), डॉ. णस्मता दामले(९), डॉ. णितीि
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मोरे (३६), अिील वाकिकर (९), फ्राणन्सस आल्मेडा(२), मधक
ु र
सोिाविे(१२), अितां पावसकर(४), मधू णशरगावां कर (८), अशोक कोठारे (४७
खडां ाचां े महाभारत), श्री. णवजय पाढां रे (ज्ञािेश्वरी भावाथश), मोहि मद्वण्िा
(जागणतक कीतीचे वैज्ञाणिक), सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १८ पस्ु तके ),
णविीता देशपाांडे (७) उल्हास हरी जोशी(७), िांणदिी देशमख
ु (५), डॉ. सजु ाता
चव्हाि (८), डॉ. वषृ ाली जोशी(३१), डॉ. णिमशलकुमार फडकुले (१९), CA
पिु म सांगवी(६), डॉ. िांणदिी धारगळकर (१५), अांकुश णशांगाडे(१८), आिांद
देशपाांडे(३), िीणलमा कुलकिी (२), अिाणमका बोरकर (३), अरुि फडके (६)
स्वाती पाचपाांडे(२), साहेबराव जवांजाळ (२), अरुि णव. देशपाांडे(५), णदगांबर
आळशी, प्रा. लक्ष्मि भोळे , अरुांधती बापट(२), अरुि कुळकिी(९), जगणदश
खाांदवे ाले(५) पांकज कोटलवार(५) डॉ. सरुु ची िाईक(३) डॉ. वीरें द्र ताटके (२),
आसावरी काकडे(६), श्याम कुलकिी(३), णकशोर कुलकिी, रामदास खरे (४),
अतल
ु देशपाडां े, लक्ष्मि भोळे , दत्तात्य भापकर, मग्ु धा कणिशक, मगां ेश चौधरी
असे अिेक ज्येष्ठ र् अिभु र्ी, कसलेले लेखक ई सवनहत्यवच्यव द्ववरे आपली
प्ु तके लवखो लोकवपां यंत नर्िवमल्ू य पोहोचर्तवत.
अिव सवनहत्यमतू ीच्ां यव त्यवगवतिू च एक नदर्स मरवठीचव सवनहत्य र्ि
ृ
जवगनतक पटलवर्र आपली ध्वजा फडकर्ील यवची आम्हवलव खवत्ी आहे. यवत
ई सवनहत्य प्रनतष्ठवि एकटे िवही. ही एक मोठी चळर्ळ आहे. अिेक िर्िर्ीि
व्यवसपीठे उभी रहवत आहेत. त्यव त्यव व्यवसपीठवतां िू िर्िर्ीि लेखक उदयवलव
येत आहेत. आनि यव सर्वंचव सवमनू हक ्र्र गगिवलव नभडूि म्हितो आहे.
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आनि ग्रांथोपजीनर्ये । नर्िेषीं लोकीं “इ”यें ।
दृष्टवदृष्ट नर्जयें । होआर्े जी ।
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