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नविामूल्य नवतरणासाठी उपलब्ध.
•

आपले वाचूि झाल्यावर आपण िे फ़ॉरवडव करू शकता.

•

िे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककवा वाचिाव्यनतररक्त कोणतािी वापर

करण्यापुवी ई सानित्य प्रनतष्ठािची-लेखी परवािगी घेणे आवश्यक आिे.

अपवणपनत्रका

संवाद िा काऊनससलींगचा पाया आिे.
गेली ककत्येक वर्षे कु टुंब सयायालयामध्ये संवाद साधत
कु टुंबे जोडण्यात कायवरत
माझी बिीण डााँक्टर सुजाता चव्िाण निस

दोि शब्द
संवादोिी प्रकटावे !
एक संवाद.. .
मािसशास्त्राच्या मते संवाद िा दोि जणांच्या संबंधाचा पाया आिे. पाया
मजबूत तर त्यावरील इमारत मजबूत.
सुदढृ संवाद म्िणजे सुदढृ िाती !
पण संवादांचे ककत्येक प्रकार आिेत.
म्िणजे दरवेळी तो दोघांतच िसेलिी.
एकाहूि जास्त माणसांत असेल.
कधी स्वत:शीच साधलेला असेल.
कधी दुस-याचे म्िणणे ि ऎकता स्वत:चीच मते दामटणे असेल.
त्यात त्या दुस-याचा कळवळा असल्याची बतावणी करणारा राजकारणी
संवाद असेल
ककवा
कोणाला बोलू ि देता एकट्यािेच आपली गाडी पुढे िेणारा एकतर्फी
‘संवाद’ असेल.
कािींिा प्रश्न नवचारलेले आवडत िािीत. ते मग सभा गाजवतात.
कािींिा कोणाला प्रश्नच पडू ियेत या खुबीिे बोलायची सवय असते.
कािी सराईतपणे थापा ठोकू ि त्यास सत्य भासवतात.
नचमुकल्या बाळाशी बोबडे बोलत मं मं भरवणारा आईचा संवाद…
चार नचमुरडी एकत्र आली तर खेळता खेळता भांडण नि भांडता भांडता
खेळतात तो संवाद..
प्रेमी युगुलाचा गुलूगुलु संवाद..
एक व्यापारी आपले पैसे वसूलण्यासाठी निसका देण्याच्या भार्षेत बोलतो
तो संवाद.. ..
ते

थेट मोठमोठे पुढारी देशातील जितेस उल्लू बिवायला करतात ते
राजकीय संवाद.
संवादावर जग चालते.
संवाद साधूि मिे जुडतात.. .
संवाद तोडू ि ते मोडतात.
संवादावर सारे कािी.. चालते िव्िे तर धावते.
इं नललशमध्ये याला communication म्िणतात.
म्िणजे समोरासमोर असो.. टेनलर्फोिवर असो.. की मिाजालावर असो..
थोडक्यात काय तर संवादोिी प्रकटावे !
या संग्रिात असेच कािी नितर्फी तर कािी स्वगत ‘संवाद’ आिेत.
कािी एकतर्फी ‘संवाद’ आिेत.
कािी गंभीर तर कािी उपरोनधक नि कािी गंमतीचा भाग आिेत.
नलखाणाची पार्श्वभूमी सांगण्यासाठी िा िी एक साधलेला ‘संवाद’ !
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एक निरागस संवाद
िारायण ! िारायण !
ऍंरटकांचा रोमॅंरटक संवाद !
एक संवाद ररकाम्या घरट्यातला
गुलबकावलीचे र्फूल
शानलिी आनण मालती : संवाद
कक्रके ट : एक ‘बोल‘गेम!
सखाराम गटणे आनण िाथा कामत

९ एक संवाद, असािी!
१० ररव्िसव गीता आख्याि
११ ज्याची त्याची भार्षा
१२ घास घे रे बाळा
१३ नडलया : एक स्वगत
१४ ऑर्फ द रे कॉडव : या सत्तेत जीव रमत िािी !
१५ पुराव्याचे शासि
१६ कल्याणकारी !
१७ कनपलागाईचे अध्यिीय भार्षण : एक संवाद !

एक निरागस संवाद
’ए मी िोणार बाई.. ’
’मी’
’तू बाई िाय काय.. मी बाई’
‘िाय.. .िी िी िी.. तू बुवा.. ’
‘बुवाss बुवाss बावाss बावाss’
‘ए तू ककिाय सर.. बाई िाई काय’
‘श्शुsss मी बाई.. तुम्िी वगावतली मुले.. ’
‘चालेल, पण अभ्यास िाय.. पीटीचा नपररयड.. ’
‘ए पीटीला आपण बािेर जातो िा ग्राउं डमध्ये’
‘श्शुsss.. आवाज िािी.. गोंगाट िािी मुलांिो. िािीतर िेडमास्तर
येतील’
‘ह्या.. कु णीच िाय िेडमास्तर इथे. चल पीटीला जाऊया.. ’
‘ए आज मंगळवारे .. आज िस्तो पीटी.. पीटी उद्या बुदवार’
‘आमाला असतो.. िी की िाई’
‘तुम्िाला असतो.. तर असेल. पण मी क्लासटीचर.. चला मुलांिो.. गप्प..
’
‘गप्पा मारूया?’
‘चुप्प.. ’
‘चुप्पाचुप्पी.. डबा आईसपाईस खेळूया?’
‘श्शुssss िाताची घडी.. ’
‘तोंडावर पोट’

‘ए पोट िाय काय.. ’
‘पोटाची घडी िातावर बोट’
‘िाय काय.. तोंडाची घडी.. ’
‘श्शुsss िाताची घडी तोंडावर बोट.. बाई कोण आिे? मी तुम्िाला आज
खूप गृिपाठ देणारे .. तोिी गनणताचा’
‘चुप.. आमच्या शाळे त की िाई असा िोमवकव िाय देत आमाला
‘त्यापेिा बाई.. गोष्ट.. ’
‘श्शुsss मी कािी गोष्ट सांगणारी बाई िािी.. ’
‘मग ऎकणारी आिेस?’
‘ट्रींग ट्रींग ट्रींग ट्रींग.. .’
‘ए ती काय टेनलर्फोिची ररग आिे? शाळे ची बेल कशी वाजते?’
‘तू बोल’
‘टींग टींग टींग.. ’
‘ए शाळा सुटली.. पाटी र्फुटली.. ’
‘ए मुलांिो ऎका माझे.. िी खोटी बेल.. गेले सगळे .. शी.. आता मी पण
जाते खेळायला..
‘ए चल ब्याटबॉल खेळूयात’
‘माझी ब्याट, मी दोिदा आऊट तर आऊट’
‘माझा बॉल.. मी तीिदा आऊट तर आऊट’
‘ए तीिदा िसते काय.. दोिदा’
‘िािी माजा दादा बोलला.. तीिदा’
‘तीि िाय.. दोि.. ’

‘ए, पण एक टप्पा आऊट’
‘आनण एलपीडब्लू िाय’
‘एलपी िाय काय एलबीडब्लू.. मी कक्रके ट कोचचगला जातो िा सरांिी
सांगले मला’
‘पण एलबी िाय,,आनण त्या छपराला लागलं तर आऊट’
‘त्या जोशींच्या कं पाऊंडात गेला तर पण आऊट’
‘नतथे नसक्स.. ’
‘िािी.. नतथे कु त्रा आिे.. नतथे बॉल गेला तर.. ’
‘ए नसक्स िाय मारायची िां.. तो डॉगी चावला तर’
‘इं जेक्शि देतात, पोटात.. माझी मम्मी बोलली मला’
‘बापरे .. इं जेक्शि? पण नसक्स िाय मारायची.. र्फोर चालेल’
‘आनण तो कु त्रा नतथे असतािा नसक्स मारली तर जो मारे ल तोच बॉल
आणणार’
‘िे.. िे.. ब्याटसमि कधी कर्फल्डींग करतो काय?’
‘ए चल िा लवकर खेळूया.. माझी आई बोलवेल मला अभ्यासाला’
‘चला.. पण टीम बिवूया’
‘मी कॅ प्टि’
‘मी पण.. ’
‘ए मी नवके टकीपर िाय.. बोर िोतो नतथे’
‘ए त्यापेिा आपण डबाऎसपैस खेळूया?’
‘िाय.. लगोरी’
‘िाय नचप्पी.. .. ’
‘आज आम्िी शाळे त कबड्डी खेळलो.. ’

‘ओम कबड्डी कबड्डी कबड्डी.. .’
‘चल लवकर बॉचलग कर.. मी ओपिर
‘आधी टॉस.. ’
‘पण आपल्याकडे कॉईि कु ठाय?’
‘मी कॅ प्टि.. माझा हुकू म.. ’
‘ए,,हुकू म बोलायला िे काय पत्ते आिेत? पाच तीि दोि?’
‘ए चल लवकर खेळूयात’
‘मी िािी.. मी सायकल चालवणारे .. ’
‘मी पण.. ’
‘मग आम्िी खेळतो.. ब्याटबॉल’
‘खेळा.. आम्िी सायकल.’
‘धूम.. धूम.. धूम मचादे धूम मचादे.. ’
‘धूम धूम.. धूम’
‘ए माला पकड.. चोरपोनलस खेळूया’
‘मी िाय.. तू जोरात धावणार.. .’
‘ए मी.. राज्य कोणावर? अक्कड बक्कड बंबे बो.. .खेलिा िै तो खेलो..
ििीतो गेट आऊट.. ’
‘ए जास्तीची मेजॉररटी.. ’
‘ए मी घरी जाणारे ..

जा संकल्पदादा येणारे ’

‘मी िैिा काल पानिला.. पोके मॉिचा गेम’
‘पाहू.. पाहू.. मला दाखव’
‘दाखव िाय काय.. तो दादाच्या मोबाईल मध्ये’
‘तुझा दादा देतो तुला?’

‘िोss, मक्सा मारला की.. ’
‘ए मक्सा िाय मस्का.. ’
‘आईशपथ.. मला आता आठवलय.. मला सॉनलड िोमवकव आिे.. इनतिास
भूगोल.. आई ओरडेल.. मी घरी जाणारे ’
‘मी पण.. मला नशिचॅि पायचाय’
‘मी पण घरी जाणारे .. ’
‘मी पण.. ’
‘ए ते दोघेच बघ ब्याटबॉल खेळतात’
‘ए आम्िी पण येतो.. उद्या मॅच आपली’
‘चालेल.. मी धोणी’
‘मी कोिली.. ’
‘चल बाय.. ’
‘बाय.. ’
*****

२.
( स्थळ : रे ल्वे गाडीतील एक डबा, एक आठे क वर्षावचा र्फाटक्या
कपड्ांतला मुलगा. िातात खेळणी, नचत्रांची पुस्तके घेऊि.. )
‘साब, ले लो िा.. ’
‘.. .. .. .’
‘प्लीज साब.. ले लो.. नखलौिा.. ये िई ककताब िै.. नपक्चर वाली.. ’
‘.. .. .. .’
‘प्लीज साब.. आपका बेटा या बेटी बहुत खूश िो जायेंगे साब.. नखलौिे
लेलो साब.. छोटे बच्चे के नलए.. साब.. ’

िारायण.. .िारायण.. !
‘िारायण.. .िारायण.. ’
‘म्िणजे काय? गुड मॉर्निग.. .की िाऊ आर यू?’
‘िारायण.. .िारायण.. म्िणजे दोसिी.. .पनिला.. गुड.. दुसरा.. िाऊ.. ’
‘अरे वा ! इं नललश नशकलात की तुम्िी मुिीवर.. ’
‘िारायण.. .िारायण.. जगात.. िव्िे या नवर्श्ात असे काय आिे जे
आम्िास ज्ञात िािी?’
‘ज्ञात.. म्िणजे ठाऊक, मानित.. असणारच.. थेट देवाच्या घरूि येताय
तुम्िी.. ’
‘िारायण.. .िारायण.. देवाच्या म्िणा.. त्याहूि नवर्श्नवधात्याच्या ककवा
जगनियंत्याच्या.. घरूि.. आम्िी येथे नविार करीत आिोत.. ’
‘म्िणजे कर्फरत आिात.. ’
‘िारायण.. .िारायण.. तू काय भार्षांतरकार.. आिेस की काय वत्सा?’
‘मुनिवर.. िािी. मी र्फक्त चारचौघांस समजेलसे.. ’
‘िारायण.. .िारायण.. म्िणजे आकलि.. ’
‘िोय मुनिवर.. सगळयांिा समजेल अशी भार्षा.. ’
‘िारायण.. .िारायण.. वत्सा.. तू अजूि िादाि आिेस.. ’
’आनण या भवसागरात गटांगळया खात आिे का मी मुनिवर? पण िुसतेच
अडाणी म्िणा.. ’
‘िारायण.. .िारायण.. िािी.. .आमच्या भार्षाकोशात असे शब्द िािीत..
नि असले तरी ते वापरण्याची आम्िास परवािगी िािी आनण ती असली तरी
आमची तशी इच्छा िािी.. .िारायण.. .िारायण.. ’

‘असे म्िणजे मुनिवर? सोपे?’
‘िारायण.. .िारायण.. सोपे िव्िे वत्सा.. सुलभ.. ’
‘का बरे मुनिवर?’
‘िारायण.. .िारायण.. या नवर्श्नवधात्याच्या राज्यात आम्िी एक सेवक..
राज्य चालवणे िी तो नवधात्याची इच्छा.. िारायण.. .िारायण.. ’
‘खरे य.. पण मुनिवर.. तुम्िी ज्ञात ऎवजी मानित म्िटलात..
नवधात्याऎवजी देवाचे िाव घेतले असते तर.. ’
‘िारायण.. .िारायण.. ?’
‘म्िणजे सोपी भार्षा वापरली असतीत तर?’
‘िारायण.. .िारायण.. वापरली असती पण.. ’
‘पण काय मुनिवर?’
‘िारायण.. .िारायण.. आमचा मुिीपणा आड येतो.. ’
‘म्िणजे?’
‘िारायण.. .िारायण.. अरे मुनिवरािे कसे जड भार्षेत वदले पानिजे.. ’
‘मुनिवर.. आता साध्या भार्षेत सांगा.. ’
‘िारायण.. .िारायण.. सरकारी खाक्या तो.. सरकारी भार्षा..
जडजंबाळच िवी.. सगळयांिा कळली तर.. ’
‘तर काय मुनिवर?’
‘िारायण.. .िारायण.. सगळयांिा कळली तर समजूि सांगणारे .. .त्यांचे
काय िोईल?’
‘म्िणजे?’
‘िारायण.. .िारायण.. आता आमची भार्षा साधी.. वत्सा.. ऎक िीट..
सांगतो.. साध्या भार्षेत सांगतो.. समजूि घे.. िी देवाची यंत्रणा.. ती सवावत वरची..

सरकारी यंत्रणा.. समाज.. मग छोट्या छोट्या अजूि यंत्रणा.. त्यांच्या
नियंत्रणाखाली असणारे लोक.. त्यांिा कदलेल्या आज्ञा.. .ती समजणारे कमी.. मग
समजावूि सांगणारे लोक.. त्यातूि िवा तसा अथव काढू ि घेणारे .. तुम्िी लूपिोल
म्िणतात तसे.. मग समजणारे मोठे .. इतरांहूि कसे श्रेष्ठ.. देववाणी.. संस्कृ त.. ती
कठीण.. म्िणूि श्रेष्ठ नि पनवत्र.. ती सगळयांिी िािी नशकायची.. ज्यांिी नशकायची
ते मोठे .. छोट्यांिी नशकायचीच िािी आनण छोटेच रािायचे.. आता तीच गत
तुमच्या इं ग्रजीची.. जो र्फाडर्फाड बोलेल तोच मोठा.. जो िािी तो छोटा.. भले तो
आपल्या भार्षेत मोठा नविाि का असेिा.. ’
‘खरे य मुनिवर.. ’
‘वत्सा.. भार्षा िे शस्त्र आिे.. जे जोडण्यासिी वापरता येते नि
तोडण्यासिी.. तुम्िी वापरता तोडण्यास.. जो इं ग्रजी बोलतो तो मोठा.. जो कठीण
बोलेल तो वरचा.. साध्या.. म्िणजे योलय भार्षेत सांगेल.. तो नबिकामाचा.. ’
‘मुनिवर.. म्िणजे लानलत्यपूणव बोलू नलहूच िये?’
‘िारायण.. .िारायण.. वत्सा.. तू ऎकलेच िािीस िीट.. आम्िी योलय
भार्षा म्िणालो.. योलय रठकाणी योलय भार्षा.. त्यात गंभीर नवचार िी नि
लानलत्यपूणव भार्षा िी आली.. िारायण.. .िारायण.. आनण योलय िव्िे.. सुयोलय.. ’
‘मुनिवर.. मग तुम्िी का अशा कठीण.. नक्लष्ट भार्षेत वदता?’
‘िारायण.. .िारायण.. आम्िी मुळात कळलावे आिोत.. .त्यात सवाांस
समजले तर.. ? ककती कळ लावावी.. ककतींिा कळ सोसावी लागेल.. िारायण..
.िारायण.. ’

ऍंरटकांचा रोमॅंरटक संवाद !
‘खुल्लमखुल्ला प्यार करें गे िम दोिों.. .इस दुनियासे ििीं डरें गे िम
दोिों.. ’
‘काय िो.. वय काय.. गाताय काय?’
‘घाबरतो काय.. इस दुनियासे ििी डरें गे.. चल तूिी म्िण.. ड्ूएट’
‘चिाटळपणा िकोय.. बोळके झाले तोंडाचे.. ’
‘बोळके कसले.. ?कवळया आिेत माझ्याकडे.. ह्या पिा.. िा.. िा.. िा.. ’
‘चांगली देवाकदकांची भजिं गायची.. िी कसली गाताय गाणी?’
‘भजिाला पुण्य आनण खुल्लमखुल्ला म्िणजे पाप?’
‘अिो जरा वयाचा नवचार?’
‘ठीके .. खुल्लमखुल्ला भजि म्िणेंगे िम दोिों.. इस दुसयासे ििी ड्रेंगे िम
दोिों.. आता ठीक?’
‘कािीतरीच.. िशीब पोरं िािी घरात.. ’
‘म्िणूिच.. आनण पोरं काय.. पोरांचीिी पोरं झाली.. आजीबाई..
खुल्लमखुल्ला.. िम तुम इस कमरे में बंद िो.. ’
‘आज काय झालंय तुम्िाला?’
‘मुझे ये प्रेम का रोग लगा.. काय झालंय काय? गाणी म्िणायची लिर
आलीय.. ’
‘ती ठीक पण म्िणूि असली? नथल्लर?’
‘नथल्लर?’
‘मवालीलोक म्िणतात असली गाणी’
‘मवाली? मी तुला मवाली कदसतोय? िा गजाभाऊ.. मवाली? िी गाणी
निरो नि त्याची निरवीण म्िणतात.. आज तू निरवीण मी िीरो.. ’
‘असला दातपडक्या िीरो? लोकं िसतील.. ’

‘िसू देत.. िसतील त्याच्या कवळया कदसतील.. गजा रे गजा.. काय तुझी
मजा.. गाणे म्िण अजूि.. लोक वाजवतील बेंडबाजा.. गाणे म्िणणे िा माझा
जसमनसद्ध अनधकार आिे आनण तो मी नमळवणारच.. ’
‘हूं.. लोकमासय.. िगरात रािणारे नम. ग.जा.ठाकू रसािेब.. कायतरी
चांगले ऎकवा.. ’
‘ठीक तर मग.. ऎक.. काय म्िणू? देवाघरचे ज्ञात कु णाला की िभ मेघांिी
आक्रनमले?’
‘िको.. िको.. िाट्यगीतांची नचरर्फाड.. ’
‘िकोिा.. मग ऎक.. मेिबूबा मेिबूबा.. मेिबूबा.. मेिबूभा.. .ऊऊऊऊऊ..
.गुलशि मे र्फूल नखलते िैं.. ’
‘बस.. आज एकू णएक उठवळ गाणी.. ’
‘तूच त्या िाट्यगीतांिा िािी म्िणालीस.. घेई छंद मकरं द.. िायतर मग
सुखकताव दुखिताव.. ’
‘म्िणा.. आरती म्िणा’
( सुखकतावच्या चालीत )
‘खुल्लमखुल्ल्ला प्यार करें गे दोिो.. इस दुनियासे.. इस दुनियासे ििी डरें गे
दोिो.. खुल्लमखुल्लम.. ’
‘बास.. झाली तेवढी चेष्टा पुरे.. देवाच्या िावावर असली थट्टा? शोभत
िािी.. वयाचा नवचार करा.. ’
‘तो करूिच म्िणतोय.. खुल्लमखुल्ला प्यार करें गे.. िम दोिों.. मेरे कदल
में आज क्या िै तू किे तो मैं बता दू.ं . तेरी वेणी घालके दू.ं . तुझे.. ’
‘कायतरी.. ’
‘अगं तुला कधीपासूि सांगायचा प्रयत्न करतोय.. ’
‘काय?’
‘अगं आज घरी कोणी िािी.. तुम मैं और ये तििाई.. चल आसमां के
पीछे.. चल दररयामें डू ब जाएं.. ’
‘छू .. कोणी ऎके ल.. म्िातारचळ लागलाय?’

‘िो.. .अगं या मुंबईत जागाच िािी.. कधी पोरं तरी कधी पोरांची पोरं ..
जरा रोमॅंरटक िोऊ म्िटले की आजोबा.. शू आलीय िािीतर आज्जी भूक.. ’
‘श्शु.. असं बोलवतं कसं.. सोसयासारखी िातवंडं’
‘तसं िािी गं, पण आपल्या दोघांिा एकत्र बसूििी ककती वर्षां झाली?
चलो आज कु छ तूर्फािी करते िैं’
‘तूर्फािी? िाडॆ मोडू ि घ्याल.. नि मग मोजत बसाल.. तूर्फािी म्िणे.. ’
‘तसं िािी गं.. चल आज जाऊ जेवायलाच बािेर’
‘िको.. ’
‘का?’
‘पोट नबघडू ि घ्याल.. मग जात बसाल पळत पळत.. ’
‘िािी नबघडणार.. अगं पोलादी पोट माझे.. ’
‘हूं.. ’
‘चल िा तयार िो.. खुल्लमखुल्ला.. ’
‘येईि.. पण एका अटीवर.. ’
‘बोल.. सब शतें मंजूर.. िाचीज िानजर िै.. हुकू म मिारािीजी.. ’
‘अट िीच.. गाणे एकदम बंद.. ऑर्फकोसव बंद.. ’
‘वा ! लगेच मािलेत?’
‘हूं.. गाण्यात काय आिे? आता जातो आिोत बािेर दोघे तर प्रॅनक्टकलच
करूयात.. खुल्लमखुल्ला.. ’
‘चिाटळ.. कु ठले.. थांबा येते तयार िोऊि.. ’
‘आजा.. नजया बेकरार िै.. आयी बिार िै.. आज िम ऍंरटक.. बिे
रोमॅंरटक.. ’

एक संवाद: ररकाम्या घरट्यातला

‘मालू ss ए मालू’
‘आले िो, काय कटकट आिे?’
‘माझे बोलणे तुला कटकट वाटते? ककती बदललीस तू? देख तेरे संसार
की िालत क्या िो गई भगवाि ककतिी बदल गई मालू’
‘हूं, आचरटपणा िको, वय काय गाताय काय?’
‘अग अभी तो मैं जवाि हूाँ, पण तू बदललीस’
‘बदलले मी िािी, तुम्िी आिात’
‘मी? चांगली प्रेमािे िाक मारली.. मालू.. माली.. मालती..
मधुमालती.. ’
‘जा, तुमचे कािी तरीच, अशी िाक मारली िा की मला वाटलं.. तुम्िी
ए काऊ अशी िाक मारली की काय, नचमणरावातल्या सारखी.. आठवतंय िा’
‘ओि! ती कशी नवसरणार कावेरी.. िािी काऊ.. sorry मालू’
‘श्शु sss कोणी ऐके ल.. ’
‘ऐकू देत, कोणाच्या बापाला नभतो का काय िा नवर्श्िाथ.. िसू िकोस’

‘िसू िको तर काय? आठवतात ते कदवस, तुम्िी आमच्या घरी आलेलात,
मागणी घालायला.. एका व्यनक्तची भंबेरी आठवतेय?’
‘अगं मालू मी तेव्िा लिाि िोतो.. ’
‘लिाि? म्िणजे काय बालनववाि की काय?’
‘िािी, त्यात तुझे ते किवल रायबिादुर बाबा.. ठाकु र, कोणीिी घाबरलं
असतं, जसं काय त्यांच्या पोरीला खायला आलेला वाघ िोतो.. .’
‘बरं बरं , मग प्रेम करतािा िािी घाबरलात ते?’
‘वा! आग तो दोिों तरर्फ थी मिारािीजी.. एक तरर्फा ििीं’
‘बस बस.. पण नवशू ककती घाबरला िोतास तू आठवतंय?’
‘आठवतंय, पण शेवटी के लं िा manage? शेवटी मैंिेच पटाया िा?’
‘श्शी! काय िी भार्षा? मला मािीत असतं की िा मराठीचा प्रोर्फेसर
अशी भार्षा बोलेल तर.. .’
‘तर काय राणीसरकार?’
‘मी िािी बोलणार.. ’
‘पण मस्त मजा आली सासरे बुवांिा propose करायला.. . ये िाथ..
मुझे दे दे ठाकु र’

‘शीss काय कर्फल्मी.. ’
‘कर्फल्मी ि नबल्मी.. पण पटले िा ठाकु रसािेब.. काय िा तो शोले..
तुला सांगतो िंतर कधी शोलेत तो गब्बर बोलतो ये िाथ मुझे दे दे तर बाकी
बघणारे टेसस आनण मी िसतोय.. ककती वर्षव गं.. शिात्तर साल.. वेळ जायला वेळ
िािी लागत.. मग तू बसंती, मी वीरू.. दोि पोरी.. त्या िी उडाल्या भुरव..
नचमण्यांसारख्या.. आता काय.. िािी मालू.. अगं मालू’
‘तुम्िी िा उगाच गंभीर िोता.. नवशू कसा िुसता िसायचा.. आपल्या
लेकी तुला काय म्िणायच्या.. जोकर’
‘िुसता जोकर िािी.. जोकर िंबर वि’
‘नवशू पण आता मस्त, दोघी मजेत, सुखीच म्िण आपापल्या घरी.. तू
आनण तुझे ते नविोद, नविोद कसले, प्रोर्फेसर सािेबांचे पीजे.. पण मला िािी
िसायला येत तुझ्या बावळट जोक्स वर’
‘तुला नवचारतंय कोण? माझ्या पोरी िसल्यािा एवढे या जोकरला पुरे..
सरकार! ककती गमतीदार आयुष्य िािी? बालपण.. शाळा.. college..
प्रेमप्रकरणं.. ’
‘क्काय? प्रेमप्रकरणं? अिेकवचिी नवर्श्िाथ? मराठी व्याकरणात
चुकणार िािीत तुम्िी प्रोर्फेसर’
‘अगं in general म्िणालो.. तुला मािीती मी ककती िाकासमोर.. ’

‘िां, पण िाकच थोडं वाकडं’
‘बघिा मग मुलं िोणार.. ती मोठी िोणार.. त्यांची शाळा नि नशिण..
पैसा जमवा.. तुझं office.. मग पोरांची लग्नं.. ’
‘आज काय असला मूड नवशू.. अरे असा िळवा िकोस िोऊ. आम्िा
बायकांिा जमतं ते, कारण आम्िी जातो सोडू ि आमचं घर, मग िवरा, पोरं , िेच
जग.. तुला िािी कळणार.. पण पोरी सासरी गेल्या तर तू ककती रडलास ते
पानिलं मी’
‘छे मालू, तो नवर्षय िको.. I know only one thing.. My
daughters are happy that's all. मालू कु ठू ि कु ठे आला नवर्षय.. तुला बोलवले
कशासाठी नि पोचलो कु ठे .. ’
‘ह्यात िवीि काय नवशू? तुझ्या काळजाचे तुकडे गेले, आपला कु ठलािी
नवर्षय कु ठल्यािी कदवशी इथेच येऊि पोिोचतो’
‘पण मालू कािी कदवसापासूि सांगू मला काय वाटते.. किवल सािेब
बरोबर िोते, च्यायला आपली पोरगी दुस-याघरी पाठवायची.. काय खायची गोष्ट
आिे? साला you got to be strict and खडू स like किवलसाब’
‘प्रोर्फेसर सािेब.. जरा ती भार्षा.. मराठीचे पीएचडी तुम्िी.. ’
‘अगं काऊ.. आतूि येतेिा ती भार्षा.. खरी भार्षा’
‘तर तुमचे काय मित्वाचे काम िोते? ’

‘मालू, कािी िािी गं, जरा प्रेमािे िाक मारायचा प्रयत्न ग, आवाजात
मृदप
ू णा आणायची practice’
‘चला, कािीतरीच तुमचे, इतक्या वर्षाांिी िे काय िवीि? मी आले सगळे
सोडू ि’
‘मग म्िण गाणं, मैं तुझसे नमलिे आई मंकदर जािे के बिािे.. ’
‘छे कािीतरीच तुझं बाई.. नवशू’

गुलबकावलीचे र्फूल !
‘मनल्लका-ए-तरिुम.. .’
‘जी िां, शिेिशाि.’
‘मी तुला शिेिशाि कदसतोय? िातात र्फूल नि जपमाळ घेतलेला?’
‘ऑर्फकोसव ! तू माझा राजा.. . आता िको म्िणूस की ररश्ते में तो िम.. ’
‘िम आपके िैं कौि?’
‘सांग?
ू िीरो.. िंबर.. शंभर’
‘आनण म्िणूि तू ते गाणे गात िोतीस िा? मनल्लका-ए-तरिुम? तू मेरा तू
मेरा िीरो िंबर वि.. ’
‘ते उगीच रे . पण बरे झाले तू आलास, तेिी ि बोलावता’
‘हूं. तुमिे ििी पुकारा तरीपण िम चले आए.. काय िवंय राणीसरकार?’
‘सरकार? लोकनियुक्त?’
‘लोकनियुक्त? िो, िे एकानधकारशािी सरकार.. घाबरतोय का मी
कु णाला?’
‘एकानधकार? बरे ते जाऊ देत.. देिा मला.. ’
‘काय? राणी सरकार ऊर्फव राणी गव्ििवमेंट?’
‘राणी गव्ििवमेंट? मी काय राणी एनलझाबेथ?’
‘यस्स. िो. एनल्ल इज ओल्ड.. वो बुकढया, तू नचनडया. तू गुनडया फ्रॉम
इं नडया.. तू िा.. नप्रससेस.. नप्रससेस डायिा.. ’
‘चल जा.. डायिा म्िणे’
‘यस.. मेड इि चायिा िािी.. डायिा, डायिा.. नपरीत मिी माईिा..
आिंद पोटात माज्या माईिा रं माईिा.. ’

‘मराठमोळी डायिा? र्फॉरे िची पाटलीण?’
‘तर, काय बोलतेस नप्रससेस डायिा?’
‘येस.. नप्रसस नवल्यम.. इि िार्फ पॅंट.’
‘नप्रसस इि िार्फ पॅंट?!’
‘िो. मला गुलबकावलीचे र्फूल दे आणूि’
‘गुलबिी चालेल? की गुलबकावलीच? द र्फूल्स ऑर्फ गुलबकावली?’
‘िोय, गुलबकावलीच’
‘मला वाटते िा तुझा जीव की िािी त्या निळया तळयातल्या सोिेरी
माश्याच्या पोटातल्या सोिेरी साखळीत असावा.. राजकु मारी’
‘काय िा मस्त गोष्टी? गुलबकावलीचे र्फूल.. मस्तच.. पण आता मला
राजकु मारा ते दोि गुलबकावलीचे डबे दे’
‘डबे? गुलबकावलीचे?’
‘म्िणजे ते दोि डबे दे र्फळीवरचे काढू ि’
‘िोय राणीसरकार देतो आम्िी सत्वर. जशी आज्ञा’
‘आनण जरा िळू .. िािी तर िा राजचबडा राजपुत्र.. ’
‘म्िणजे मी? नप्रसस नवल्यम?’
‘िं. तूच. अंगावर पाडू ि घेशील नपठाचा डबा आनण.. ’
‘इथे व्िायची नपठोरी पौर्णणमा !’
‘चल लवकर दे काढू ि’
‘यस्स सरकार. बंदा िानजर िै. हुकू म की तानमली करिे. चला िीरो
कणके चा डबा काढिे !’
‘थयांक्यू राजा’
‘हूं, संसार ! दुसरे काय? पण आिे मस्त’

‘काय िा कणके चा डबा?’
‘िािी गं राणी.. िे सगळे च.. गुलबकावलीचे र्फूल !’
‘िो िा राज्जा.. ’

शानलिी आनण मालती संवाद

( शानलिी आनण मालती दोघी मैनत्रणी. एकाच ऑकर्फसात काम
करणार्या. कामात चोख, लोकांशी िीट व्यविार करणार्या. परत ’नचत्त नतचे
नपलांपाशी’ प्रमाणे घर आनण मुलांत नचत्त अडकलेल्या. कोणाच्या पाठी वाईट ि
बोलणार्या आनण कोणाचे वाईट िी ि चचतणार्या. त्यांचा िा प्रनतनिनधक संवाद.
दोि मनिला कधीिी कु ठे िी भेटल्या की गप्पांिा सुरूवात िोते. त्यात ह्या
मैनत्रणी. त्यांचा िा संवाद. या गप्पा कु ठू ि सुरू िोऊि कशावर पोिोचतील सांगता
येत िािी. त्यांिा अंत िािी. ककत्येकदा तर दोघांचे समांतर बोलणे चालू असते.
चांगले तास भर बोलूि झाले तरी घरी आल्यावर कामातूि वेळ काढू ि त्यांिा परत
र्फोि वर बोलणे चालू ठे वावे लागते. त्यांिा काळाचे आनण नवर्षयाचे बंधि मािवत
िािी. यातील शानलिी कोण नि मालती कोण मित्त्वाचे िािी. )
‘चल गं लवकर, ट्रेि चुकेल.’
‘अगं िो एवढी िी सिी करते नि निघते.’
‘एवढी काय कामात गढलीयस गं?’
‘अगं आलेच.’
दोघी निघतात.’
‘िाडवळे सािेबांिी बोलावले िोते आता. ती लॅण्ड लाईिची र्फाईल
िोती.’
‘काय सािेब ऒरडले की िािीत?’
‘सािेब कधी बोलतात काय? िुसते ओरडत तर असतात.’
‘िो िा, त्यांची नमसेस कशी काय रािात असेल?’
‘अगं तुला मानित िािी ती त्यांच्या वरताण आिे.’
‘म्िणजे दोघांची जुगलबंदीच घरी िोत असेल.’
‘जुगलबंदीवरूि आठवले, मला त्या र्फाईि आटव मध्ये झाककर हुसेि च्या
जुगलबंदीची नतककटे काढायची आिेत.’

‘िो का? तबला. आमचा रोिि नशकायचा, त्या कारे करांकडे.’
‘कारे कर म्िणजे ते सद्गुरू सोसायटीतले का?’
‘िो िा, त्यांची बायको जरा लंगडते ती.’
‘लंगडणार िािीतर काय? वजि ककती आिे नतचे. नतिे तबल्यावर थाप
मारली तर तोच र्फुटायचा.’
‘अगं वजिावरूि आठवलं तो नतकडचा रामशरण भाजीवाला आिे तो
वजिात चांगलाच मारतो बरं . मागे मी एक ककलो मटार आणले, घरी येऊि मोजले
तर ९०० ग्रॅम.’
‘घरी वजि काटा आिे तुझ्या?’
‘तो िािी का त्या कदवशी ट्रेि मध्ये घेतलेला छोटा.’
‘िा परवा. चालतो का चांगला?’
‘िो िा, तर त्या रामशरणकडू ि मटार घेतले त्यातले निम्मे पोकळ. सोलूि
पुरते ५५० ग्रॅम भरले र्फक्त.’
‘मटारचे काय करतेस?’
दोघीिी ट्रेि मध्ये चढतात. ट्रेि ररकामी, कल्याणहूि सुटणारी. जागा
बघूि बसतात. बॅगेतूि भाजी काढू ि निवडायला सुरूवात करतात.
‘रोनिणीला आवडतात म्िणूि कचोर्या के ल्या िोत्या. ह्यांिा पण
आवडतात. तळू ि मस्त लागतात.’
‘मी िािी जास्त तळत. धूर िोतो िा. मग खोकला.’
‘मी तर ती नचमणीच बसवूि घेतली आिे.’
‘नचमणी काय नि कावळा काय, आमच्याकडे कािी बसवायचे तर प्रथम
िािीचा पाढा. नचमणी काय मला खायचीय पण िे ऎकणार िािीत.’
‘अगं, िल्ली खर्या नचमण्या पण कमी झाल्यायत म्िणॆ. आमच्या
सोसायटीत बसवलीयत त्यांच्या साठी रे डीमेड घरटी.’
‘मागे पेपरात वाचले की मोबाईल मुळे नचमण्या कमी झाल्यात.’
‘बघू, िवा मोबाईल?’

‘िो. िोककयाचाच आिे. मागे सोिीचा घेतला तो नबघडला.’
‘सोिीचा टीव्िी बरा म्िणॆ.’
‘आपण कु ठे टीव्िी बघतो? एवढा वेळ कु ठे आपल्याला.’
‘िो िा. मी र्फक्त ती सासू निघाली सासरला नसररयल बघते.’
‘मी पण. ती कोण सासू आिे नतच्या गळयातील माळ ककती छाि िोती
िािी?’
‘मला ती तशी साडी घ्यायची ती कला िेसली िोतीिा त्या धाय मोकलूि
रडण्याच्या प्रसंगात तशी.’
‘िो. मी पण घेणार आिे या वाढकदवसाला.’
‘अगं, माझ्या रानगणीचा वाढकदवस आिे आता मनिसयाभरात. नतला
िवीि सायकल पानिजे म्िणे. म्िणजे बसला २-३िजाराचा र्फटका.’
‘िं. या कदवाळीत रोिि िे उडवले िजाराचे र्फटाके . आता त्यामुळे
खोकला झाला. कोपर्यावरच्या शिा डॉक्टरांिा दाखवले, आता जरा बरा आिे.’
‘शिा डॉक्टरांची और्षधे जरा स्ट्रॉंग असतात िा.’
‘िो िा, पण लवकर बरे वाटते िा. काय और्षधं मिाग झालीयेत िल्ली.’
‘मिागाई खरं च वाढलीय खूप. सरकारचे कािी खरं िािी. गॅसचा भाव िी
वाढणार आिे म्िणॆ.’
‘अगं िो, त्याकदवशी ते कॅं टीि मध्ये सामोसे खाल्ले तर चांगलाच गॅस
झाला पोटात. कोणते तेल वापरतो कोणास ठाऊक.’
‘कु ठल्या त्या रामूच्या कॅं टीि मध्ये?’
‘िो िा. नतकडे मला कोण भेटावी? ती मंगला साठे .’
‘मंगला म्िणजे त्या चेंबूर ब्ांच मधली.’
‘िो. काय सुटली आिे सांग.ू ’
‘मंगलाचे नि माझे कधीच जमायचे िािी सांगते. पण बरे झाले ती नतकडे
बदलूि गेली.’
‘िो िा. अगं यांची पण बहुधा बदली िोईल घाटकोपरच्या ब्ांचेत. मग
बरं य जायला यायला सोपं.’

‘घाटकोपरात? माझ्या िणंदेची आत्या रािते. त्या गणपतीच्या
देवळामागे. नतला गुढगे दुखीचा आजार आिेिा.’
‘अगं नतकडे कजवत मध्ये एक म्िात्रे वैद्य आिेत ते चांगली आयुवेकदक
और्षधे देतात गुढघेदख
ु ीला. स्टेशि जवळच आिे दवाखािा. खूप गदी असते म्िणॆ.’
‘पण र्फार स्ट्रॉंग िािीत िा? िािीतर गरम पडायची. अगं, कजवत मध्ये
आपली िवीि ब्ांच उघडते आिे का?’
‘कोणास ठाऊक. नतकडे बदली िािी झाली म्िणजे बरे . पण आमच्या घरी
आंब्याच्या झाडाची ब्ांच अगदी नखडकी जवळ आली आिे.’
‘मग तू काय डायरे क्ट आंबे खाणार काय या वर्षी? आंबे काय मिाग िोते
िािी मागच्या वर्षी, चारशे रूपये डझि.’
‘मी िािी जास्त खात आंबे कारण मला र्फोड िोतात.’
‘अगं, त्याच्या साठी ते मलम लावायचे आमच्या डॉक्टरांिी कदलंय. तुला
सांगेि िंतर. र्फोि कर घरी गेल्यावर.’
‘अगं अजूि आंब्याच्या नसझि ला वेळ आिे, मग दे. अय्या घाटकोपर
आलंय बघ. बोलता बोलता लिच रािात िािी.’
‘यावर्षी मी टोमॅटो कॅ च अप करणारे घरी. स्वस्त पडतो खूप. रोििला
खूप आवडतो. एक कदवस सुट्टी घेऊि करीि. सध्या सुट्टी नमळणे कठीण आिे.’
‘बिवशील तर मला पण दे थोडा. मी त्या टोमॅटॊ कलरच्या साडीला
मॅचचग चप्पल घेतली त्या कदवशी.’
‘कु ठू ि? लेगएंड मध्ये सेल आिे म्िणे.’
‘सेल? पािायला पानिजे एकदा.’
‘अगं चल आलं वाटतं कुु् लाव. उद्या परत ऑकर्फसात ऑनडट आिे. माझं
सगळं तयारच आिे.’
‘मी त्या िाडवळॆ सािेबांिा सकाळीच सवव बॅलसस शीट्स दाखवल्या
आिेत.’
दोघीिी उतरतात. एक पूवेस रािते नि दुसरी पनिमेस.

घरी पोिोचल्या की घरच्या कामाला लागतात. थोडी उसंत झाली की
मालतीचा शानलिीला ककवा शानलिीचा मालतीला र्फोि जातोच.
‘काय नबनझ का?’
‘िािी गं जरा िी मेथी निवडत िोते. आज मुटके करीि बहुधा मेथीचे.
यांिा खूप आवडतात.’
‘अगं मला पण एकदा नशकव. मागे तू त्या दुधी भोपळयाचे थानलनपठ
सांनगतले ते सवाांिा खूप आवडले. डब्यात मुटके आण उद्या.’
‘िं आणते उरले तर.’
‘अगं र्फोि का के ला तर मित्त्वाचे सांगायला आज वेळच नमळाला िािी.
ती र्फाईल िाडवळे सािेबांिी कदलीय त्यात परांजपे बाईंच्या सह्या बाकी आिेत.’
‘िो का? ठीक मी बघते. बरं झालं तू सांनगतलंस.’
‘िो िा आपण एकत्र आलो पण बोलायला आपल्याला वेळच नमळाला
िािी िा.’
‘बरं मी बघते. परांजपे बाईंिा मध्ये बरं िव्ितं िा?’
‘िो िा, कािीतरी अल्सर नबल्सर असं म्िणाल्या. नतकडे कोणी
झुिझुिवाला डॉक्टर आिेत त्यांिा दाखवले म्िणाल्या.’
‘टेसशि मुळे असेल गं. िाडवळॆ सािेब कािी आपल्याला सुखािे जगू देणार
िािीत.’
‘खरं य गं बाई तुझं.’
‘चल मग सकाळी भेटू ८.५७ ला’
‘चालेल.’
‘तेवढे मुटके नवसरू िकोस.’
‘बरं बाई.’

कक्रके ट.. .एक ‘बोल’गेम !
१
‘ए, मॅच पाह्यली काय?’
‘मी पानिली.. दादा बरोबर.. सॉनलड आिे’
‘तुला काय वाट्टं? कॊण चजकणार?’
‘ऑब्व्िीयस्ली.. मी.. िेमी मीच चजकतो मानित्येय.. ’
‘ते िाय काय.. मॅच मधे.. ’
‘सयूझीलॅंण्ड.. ’
‘ए चूप.. श्रीलंका.. ’
‘दोघे चूप.. मॅच इं ड्ा ऑस्ट्रेनलयाची आिे.. ’
‘मग इं ड्ाच.. मी खोली.. ’
‘ए खोली िाय काय.. कोिली.. ’
‘मी कोिलीच बोल्ला.. िो की िाय?’
‘ए कोिली.. तुजी अिुष्का कु ठाय?’
‘िे िे िे.. मी जातो.. दादा बोलावतोय.. ’
‘बाय.. कोिली.. मी पण जातो.. माला िा ती सुपरमॅिची ऍड पाह्यचीय..
’
‘नझप झॅप.. झूम.. ’
‘ए दुस-या इचिगिंतर खेळू आपण.. ’
‘ए विडेत कु ठे असते सेकंड इचिग.. ’
‘िसेल.. मग आयपीएल मध्ये असेल.. ’
‘चल मी जातो.. माझी ऍड.. ’

‘नझप.. झॅप.. .झूम.. .’
२
‘साला काय तोडेला िै’
‘तोडेला की तुटेला.. ? २२५ स्कोअर?’
‘ते िाय रे .. लास्ट तीि ओव्िरमध्ये म्िणतोय.. पंचेचाळीस रसस..
कायतरी नडर्फेंडेबल.. ’
‘िं.. तो एक्स्ट्राकव्िरवरूि मारलेला शॊट.. ब्याटची एज लागूि.. ’
‘अरे .. तो बॉल थोडा चस्वग झाला.. पण.. त्याचे टायचमग ग्रेट यार.. र्फुल्ल
र्फॉमव यार’
‘साला धोिी खेळला असता िा.. .’
‘त्यािे र्फेकली रे नवके ट.. अरे र्फुल लेसथ बॉल.. िा बॅकर्फूट वर.. कात
सपकि बॉल आत आला.. थोडा र्फॉरवडव खेळला असता तर शुअर बाऊंडरी.. स्ट्रेट’
‘पण कोिलीला ढापला रे .. नक्लअरली बॉल आऊटसाईड ऑर्फ स्टंप िोता
रे .. उगाच एलबीडब्ल्यू.. ’
‘हूं.. . पण च्यायला बॉचलग खतरिाक ऑस्ट्रेनलयाची.. राऊडी राठोड
साला.. १४५चा स्पीड.. टकलावर लागला िा तर कायमचा आऊट.. ’
‘तुला काय वाटतंय.. चजकू आपण?’
‘इं पॉस.. साला र्फॉमवमें आिे ऑस्ट्रेनलया.. दोि नवके ट गेल्यािा तर
कािीतरी चासस’
‘हूं.. .िेिरा नि शमाव.. बॉचलग पडली पानिजे मागच्या मॅचसारखी..
िेिराचे बॉल काय ग्रेट इिकटर.. ’
‘आयला.. टाइम झाला.. चल मॅचिंतर भेटू.’

३
‘िाय! मॅच पानिलीस का?’
‘छे गं!’
‘तू तर म्िणालीस की तू रटव्िीसमोरूि िलणार िािीस.. ’
‘िािीच िलली मी.. पण मॅच िािी पानिली’
‘मग काय सास बहू नसररयल?’
‘छे.. सो डाऊिमाके ट यार.. मी र्फक्त त्याला पानिली.. ’
‘तो? तुझा लांब के सवाला?’
‘सो क्यूट.. आनण िॅंडसम यार.. मी बाकी कािी िािी पानिली.. आनण मी
बोलणारे त्याला के स कापायला’
‘ए माझ्या घरात सगळे नचडलेत.. मागच्या मॅचमध्ये साधा कॅ च टाकला
म्िणूि’
‘साधा? सोपा िव्िता तो.. अगं त्याच्या डोळयावर तो फ्लडलाईट आला..
पानिलंस िा.. आनण माणूस आिे, कधीतरी चुकणारच’
‘तुला काय वाटतेय.. कोण चजकणार मॅच?’
‘कोणी का चजके िा.. िी इज द नविर.. ऑर्फ माय िाटव.. चल बाय.. ’
‘बाय? वेळ आिे अजूि.. ब्ेक.. ’
‘ते िािी गं.. त्याची ऍड येईल आता.. .चल बाय.. र्फोि ठे वते मी.. ’

४
‘काय गं पानिलीस मॅच?’
‘छे गं.. ते आल्याचं लोणचं बिवतेय.. सगळं सामाि काढू ि ठे वलेलं’
‘मग काय लोणचं घालता घालता पािायचीस’
‘तशी कॉमेंट्री येते गं ऎकू ’
‘तुला काय वाटतं? चजकू ?’
‘अगं मसया म्िणतोय बहुधा चजकू .. म्िणजे चजकतील’
‘पण तुला स्कोर मानितीय िा.. एवढ्या कमी रसस.’
‘अगं नमळते ऍडनमशि.. तुला मानितीये त्या इं दच्ू या मुलीला नमळाली
89वर झेनवयसव मध्ये.’
‘तू धसय आिेस.. मी मॅचचा स्कोर म्िणतेय.. ’
‘िो का? ककती गं कमी म्िणजे? चारे कशे?’
‘तुला कािीच मानिती िािी कदसतेय.. ’
‘छे गं .. आपल्याला काय.. सगळे पाितात म्िणूि पािायची.. मसया
म्िणाला ते पटते मला.. कोिलीिी पनिली बॉचलगच घ्यायला िवी’ ‘िोती. िािी
जमत आपल्याला तर कशाला ब्यारटग पनिल्यांदा.. आता मला कळते ते त्याला कळू
िये?’
‘िो िा.. िद्द झाली.. चल अजूि कोणाचा तरी र्फोि येतोय.. मग बोलते’
‘िो.. मी करे ि मग र्फोि.. ’
‘लोणचे पाठव िां’
‘िक्की.. ’

५
‘काय पण खेळतात.. ’
‘हूं.. गल्लीतले पण चांगले यापेिा’
‘अरे त्या धोिीला उगाच माजवूि ठे वलाय रे ’
‘तो परवडला.. शमावला उडवा.. काय धुलाई के ली त्याची’
‘शमावची धुलाई? कु ठल्या मॅच बद्दल बोलताय? पण त्यािे पनिली ब्यारटग
कशाला घ्यायची?’
‘कर्फचक्सग िो सगळे कर्फचक्सग.. नधस जंटलम्यासस गेम ह्याज गॉि टू
डॉलस.. आपल्या वेळी.. ’
‘िो िा.. अरे इतके पैसे नमळतात िीट खेळा िा.. च्यायला २५ ला ३
नवके ट्स.. पनिल्या बॉलवर नवके ट’
‘मी असतो तर त्या शमावला पनिला उडवला असता.. काय ते लांब के स
मुलीसारखे.. यू ह्याव टू अिव द क्याप.. ’
‘खरं य रे .. पण िे सगळे अिव च्या मागे लागलेत.. सगळे आयपीएल मध्ये
पिा कसे धावतात सशासारखे.. ’
‘हूं.. चांगला िातातला क्याच सोडला.. यांिी सोलकरला िािी पानिले
कधी’
‘िो िा.. अरे ते नस्पिसव.. बेदी.. वेंकट.. प्रसिा.. चंद्रा िी सोलकरची
कर्फचल्डग.. च्यायला काय टीम िोती’
‘मला वाटतंय उगाच मॅचमध्ये वेळ घालवतो आपण.. वेस्ट ऑर्फ टाइम’
‘उद्या कु ठली म्याच?’
‘मी ती िािी.. इं नडया श्रीलंका पािणार शनिवारी’
‘पण तुम्िी बघणार िव्ितात.. ’

‘ते जाऊदेत.. र्फायिला पोचणार आपण’
‘शक्य आिे.. पण ओपिसव खेळलेत िीट तर.. मागच्या दोि मॅचमध्ये..
झीरो.. .’
‘कर्फचक्सग असेल.. ’
‘मला कळत िािी एवढे सरे अकराच्या अकरा कसे कर्फक्स िोतात.. ?’
‘िं.. साला कं ट्रीचबट्री िािी कािी.. ’
‘पण आज बॉचलग चांगली झाली तर’
‘अरे २२५ काय स्कोर आिे? तेिी ऑस्ट्रेनलयानवरूद्ध’
‘झाला अधाव तास.. ब्ेक संपला असेल.. चला जाऊया.. पनिली ओव्िर
मित्त्चाची’
‘िो.. लो स्कोअर मॅच मध्ये.. खरं य तुमचे’
‘आठवतंय.. वल्डव कपची मॅच? १८३.. वाली’
‘ते जुिं झालं आता.. चला जातो.. मॅच सुरू िोईल’
‘िं.. .मॅच िंतर या खाली.. भेटू.. ’

६
‘अरे गोचवदा.. ’
‘काय आई’
‘अरे ती म्य़ाच बघतोयस’
‘िो आई’
‘मला कािी कदसत िािी रे .. चश्मा दे पाहू’
‘राहूल.. आजीला चश्मा दे.’
‘िा.. आता कदस्तेय रे .. काय रे गोचवदा.. ’
‘एक नमिीट आई.. जरा ऎकू देत’
‘बरं बाबा.. गप्प बसते.. पण तेवढा गावसकर आला खेळायला की सांग’
‘सांगतो.. तो गावसकर ररटायर िोऊि बसलाय कॉमेंट्रीबॉक्सात.. आला
की सांगतो िां आई’
‘तो परें त मी वेंकटेश स्तोत्र म्िणू घेते रे बाबा.. ’
‘मिात म्िण िां आजी.. ’

सखाराम गटणे आनण िाथा कामत
‘मेरेको एक प्लेट वडा’
‘मेरेकू मसाला डोसा, जरा कडक भाजो’
‘तू आनण डोसा?’
‘यू आर राईट. खरे तर डोसा मला अनजबात आवडत िािी’
‘मग का खातोयस?’
‘अरे नतची आठवण म्िणूि’
‘या वेळी ती कोण?’
‘कोण जाणे’
‘म्िणजे?’
‘नतचे िाव मानित िािी’
‘मग आठवण कोणाची?’
‘अरे ती, काल इथेच िोती, डोसा खात, मी असा इथे बसलेला, ती नतच्या
मैनत्रणी बरोबर’
‘मग?’
‘नतला डोसा र्फार म्िणजे र्फार आवडतो सांगत िोती.’
‘कोणाला? तुला?’
‘िािी नतच्या मैनत्रणीला. मी ऎकत िोतो िुसता’
‘चोरूि?’
‘छे, मी आनण चोरी? चोरी तर नतिे के ली माझ्या ह्या हृदयाची, काय िा
की मी असा इथे नि ती नतथे’
समोरच्या बाकाकडे िात दाखवत तो म्िणाला
‘मग?’
‘मग काय, डोसा संपला नि ती गेली’

‘मग तुझी काय ओळख देख?’
‘छे ! ओळख िािी, र्फक्त देख’
‘आनण तरीिी तू उसासे टाकतोयस?’
‘ऒळख कशाला िवी? शुद्ध प्रेम या सवाांपनलकडे असते’
‘शुद्ध प्रेम की शुद्ध गाढव पणा?’
‘TNS म्िणजे तू ििी समझेगा, तू पोरींिा पाहूि लाजतोस तुला कसले
कळणार प्रेम?’
‘पण खरे सांग ती िी ककतवी?’
‘ककतवी काय? ती काय निशेब ठे वायची बाब आिे?’
‘वा ! काय आलयूवमेंट आिे !’
‘आिेच मुळी, ये जानलम दुनिया नसर्फव निसाब मांगती िै पर दरया में
पािी ककतिा? तुझ्या ह्या डोक्यावर के स ककती? या जगात झाडे ककती? त्या नतथे
कदसते िा त्या आंब्याच्या झाडावर पािे ककती? आिे उत्तर?’
‘िािी.’
‘पण याचा काय संबंध? ’
‘आिे नमत्रा आिे. पुलंचा िाथा कामत माझा रोल मॉडेल आिे, त्या प्रमाणे
मी प्रेिणीय स्थळांवर टेिळणी करतो.’
‘मस्त ! टेिळणी ! तू आता पेपरात कॉलम नलिी, टेिळणी बुरूजावरूि
मी’
‘कर तू माझी रटगल पण काय आिे मी िा असा, िाटव असे तळिातावर
घेऊि कर्फरणारा तरूण’
तो छातीच्या उजव्या बाजूस िात लावत बोलला
‘अरे ह्या बाजूस असते ते िाटव,डावीकडे’

‘असेल, उजवी काय नि डावी काय ? काय र्फरक पदतो? िाटव म्िणजे
िाटवच आनण ती म्िणजे तीच. आनण मी िा असा.’
‘म्िणजे कसा?’
‘रोमॅंरटक. एवढ्या सुंदर कसयका सगळीकडे, कािी पटतात कािी िािीत’
‘पटतात कािी? कधी कदसल्या िािीत वामांगी कोणी?’
‘तुला िािी समजणार प्रेमाची गोष्ट. ती कदसणे, ती असणे, ती िसूि िी
कदसणे, िे जाणे, र्फक्त प्रेमदीवाणे’
‘कळले बाबा, कदवाणे कसले तुम्िी तर चकणे’
‘तू आज चेष्टा कर, पण माझ्यामुळे आि रोमासस नजवंत आिे या जगात’
‘रोमासस? तुला सांगू तू तुझा आदशव बदल, िाथा िको’
‘चुप्प. िाथा इज िाथा’
‘िािी रे , सांगू का सखाराम गटणे आदशव िवा’
‘गटण्या? तो पुस्तकी कीडा? तो आनण आदशव, िा मी चाललो’
‘का? आनण िा डोसा? आठवण संपली काढू ि नतची?’
‘िो, नजथे माझा असा अपमाि िोतो नतथे मी थांबत िािी, गटणे म्िणे
गटणे’
‘ते ठीक, जा तू, तुझा डोसा मी संपवीि, नमत्र म्िणूि तुला मदत के लीच
पानिजे मी, पण या डोशाचे नबल?’
‘नबल? िािी. मी आनण अिब्म्िाचा अपमाि, कदानप िािी. एवढे खाऊि
निघतो.’
थोडा वेळ र्फक्त खाण्याचा मच मच आवाज
‘आता बोल गटण्या कसा रोमॅंरटक?, पोटात डोसा गेला, ती आठवली.
सुरेख !’

‘काय सुरेख? िा डोसा?’
‘छे ! ती अिानमका. बरे आता तुझे ते गटणे पुराण, सुरस आनण
चमत्काररक’
‘तू दोसिी वाचलेस?’
‘कोण दोसिी?’
‘िाथा कामत आनण गटणे?’
‘परत माझा अपमाि? असू देत, िाथा मी वाचलाच िािी, जगलोय,
आनण ऑर्फकोसव गटणे पण वाचलाय’
‘तू वाचलाय पण समजला िािीस’
‘व्िॉट डू यू मीि?’
‘शेवटी काय िोते?’
‘कशाच्या शेवटी?’
‘िाथा नि गटणे’
‘काय िोते?’
‘िाथा घुमुि कर्फरूि परत. समुद्रात पाणीच पाणी पण नपण्याला थेंब िी
िािी.’
‘म्िणजे? िे घे पाणी, पी’
तो पाण्याचा ललास पुढे करत म्िणाला.’
‘िाथा वॉज अिमॅरीड आनण गटणे?’
‘गटणे ? काय?’
‘तुला मानित िािी?’
‘िािी.’
‘अरे , गटणे गेट्स मॅरीड आनण असा तसा िािी, व्िेरी अली. आनण एका
वर्षावत जीविाशी एकनिष्ठ िी. तेव्िा गटणेचा आदशव ठे व बाबा’

‘असे म्िणतोस, देअर यू िॅव ए पॉइं ट’
‘िािी, गटणे सारखा बोल, र्फाडर्फाड मराठीत’
‘ओ.के .’
‘परत िो बॉल?’
‘सॉरी. सॉरी िमस्व. तुझा मुद्दा नवचार करण्याजोगा आिे’
‘म्िणजे माझ्या बोलण्यात चबदू आिे म्िण की ! येथे चबदू म्िणजे पॉइं ट बरे
!’
‘खरे च ! मी आता ठरवलेय’
‘काय?’
‘सखाराम गटणेच माझा आदशव’

एक संवाद.. .. असा िी!
‘काय कसं काय?’
‘आतापयांत बरे िोते.. आता मानित िािी’
‘म्िणजे?’
‘ते जाऊ द्या.. काय म्िणतोय.. रे डा?’
‘रे डा काय म्िणणारे य? वेद?’
‘भारीच बुवा तुम्िी नविोदी.. चांगली गाडी तुमची.. इको फ्रेंडली.. ’
‘िे आता काय? इको.. .’
‘तुम्िाला िािी मानित? पेपर िािी वाचत की काय?’
‘छे.. वेळ कु ठं य?’
‘खरं य.. सगळीकडू ि ह्याला उचल.. त्याला उचल.. नबझी शेड्ूल.. ’
‘िं.. िाईलाज.. काम.. काम‘
‘आमच्याकडे ते गाणे आिे.. सुबि और शाम.. काम और काम.. ’
‘पण ते इको.. कायतरी म्िणजे?’
‘पयाववरण स्नेिी!’
‘िां, आता कळले.. रे डा माझा अमर आिे. आनण िा इं धि िा प्रदूर्षण.. ’
‘खरं य.. यमराजांसाठी कु ठे असणार.. दुसरा यमराज? आत्मा अमर
असतो तसे तुम्िी पण.. अमर.. ’
‘िं.. .काय करायचंय अमर िोऊि.. ’
‘का िॊ? इथे सगळे नभतात तुमच्या येण्याला.. नि वर जाण्याला’

‘ठीकच िा.. कािीतरी.. कसली तरी भीती.. सुरू िोते ते संपते कु ठे तरी..
याची खात्री.. ककतीिी तुम्िी दीघव आयुष्य मानगतले तरी अमरत्व मागत िािी
कोणी.. ’
‘खरं य यमराज.. आमचा आशीवावद पण असलाच.. दीघावयुर्षी िो.. .माझी
आजी म्िणायची िाताची बोटे मोडत.. म्िताराsss िो.. ती गेली नबचारी’
‘िं.. .’
‘िं.. काय? तुम्िीच तर िेलीत िा?’
‘िं.. ’
‘कु णी म्िणत िािी.. अमर िो.. ककवा िोशील.. असा आशीवावद िािी िा
कु णी देत.. ’
‘ते तुमचे तुम्िी पिा पृथवीवर.. ’
‘बरं आज इकडे कसं काय येणं के लंत?’
‘येणं? िेण्यासाठीच येतो आम्िी.. ’
‘कोणाला िो? इथे आजूबाजूस िािी कोणी.. ’
‘िं.. .म्िणजे कोण? ओळखा?’
‘म्िणजे.. .मी जायचे की काय? आनण काय ककमाि सभ्य माणसाचे
नियम तर पाळायचेत.. ’
‘नियम?’
‘अिो इथे कोणी कु णाकडे ि सांगता जात येत िािीत.. ककमाि र्फोि
तरी.. आनण तुम्िी? अचािक.. ?’
‘अचािक?’
‘िो.. च.. अचािक.. कािीतरी सांगावा.. ’
‘पाठवला िोता िा.. ’

‘कधी?’
‘त्या र्फायलीतले ररपोटव.. हृदय कमजोर.. र्श्ास लागतोय.. पायास सूज..
अजूि कािी सांगू?’
‘ते सांगताय िो?’
‘मग काय थेट पत्र नलिीणार की काय?’
‘िािी.. पण.. ’
‘पण नबण िािी.. अरे एकदा माझ्याबरोबर यायचे म्ितले की तुम्िी लोक
िािी िािी ते बिाणे करता.. मग सगळे नवसरूि जाता.. इशारे .. चला.. ’
‘यमराज.. .जरा दोि कदवसांची सोय िोईल तर.. ’
‘ते िोणे िािी.. ललाटरे र्षा संपली.. ’
‘िािी म्िणजे तसे चिापाण्याला.. ’
‘दोि कदवस? चिापाण्याला?शेवटची इच्छा की काय? िशीब या थंडीत
िी इच्छा िािी.. एकदा पावसात नभजूि येतो.. ’
‘यमराज.. असे कसे िो.. तुम्िाला इकडचे कायदेकािूि मानित िािीत?
ररतीभाती ठाऊक िािीत.चिापाणी मला िािी.. तुम्िाला.. ’
‘आम्िाला चिािी िको नि पाणीिी.. आम्िाला काय समजलात? स्वगावत
सुरा नपणारे सुर आम्िी.. चिा पाजतािेत.. ’
‘यमराज.. म्िटले िा मी.. सामासयज्ञाि तोकडे पडतेय.. बरं .. एक िोईल
का बघा.. तुमच्या रे ड्य़ास चांगली अंगावर घालायला देतो.. िरणाची कातडी..
प्युअर.. की आम्िी तुम्िालाच कािी?’
‘िे काय? प्रत्यि यमराजालाच लाच?’
‘काय यमराज तुम्िी.. लाच काय? िा ररतीररवाज.. इथे तर आम्िी
सगळया कामांसाठी करतो असे.. बेकायदा कामांसाठी मोठी.. गणपतीबाप्पांिा

सोसयाचा मुकुट.. देवीला सोसयाच्या जरीची साडी.. ते घेतात.. आमची कामेिी
िोतात.. नि काय यमराज.. िा साळसूदपणा?’
‘िं.. ऎकलंय खरे .. अरे त्याला िवस म्िणतात तुम्िी लोक.. आनण ते
देवानधदेव पण नतथे आिेत.. िैराण.. िा बोलू शकत िा कािी करू शकत.. यांची
कामे झाली.. चढवा मुकुट.. िािी तर अजूि कािी.. तोंड दाबूि बुक्क्यांचा मार..
प्रत्यि देवाला.. एक मीच सुटलोय.. कोणी बोलतो.. यमराजाला िवस? आज ती
िी कसर भरली.. रे ड्ा.. .उचल रे .. वेळ झाली.. ’
‘काय राव.. जरा.. सम.. .जू.. ि.. घे.. त.. .ले.. .. .अ.. स.. .ते.. .. .. .. ..
.’

आनण कािी..
एके री.. ..
‘स्व-गत’ संवाद !

ररव्िसव गीता आख्याि
जय जय रामकृ ष्ण िरी..
जय जय रामकृ ष्ण िरी.. .
तुकाराम मिाराज की जय..
ज्ञािेर्श्र मिाराज की जय..
आज लावलेय ते ररव्िसव गीता आख्याि.. .
रामा रामा िरे िरे रामा.. .रामा..
मिाभारताची गोडी काय वणाववी मिाराजा..
इकडे युद्धभूमीवर शंख ध्विी झालाय.. समरप्रसंगच तो..
आता एक वीर दुस-या वीरास नभडणार.. बाणावर प्रनतबाण.. गदेवर
गदा.. त्यांचा खणखणाट िोणार.. घोडॆ चीत्कारणार.. गजदल मागवक्रमण करणार..
मस्तवाल ित्ती शत्रूंस पायतळी तुडवणार.. नचरडणार..
ते पिा रथ.. .रथी, मिारथी नि त्यांचे सारथी..
त्या वीरांबरोबर.. आता युद्ध पेटणार आिे मिाराजा.. .
आनण िे काय िोतंय मिाराजा..
आता येथे धिुधावरी अजुवि िटू ि बसलेला आिे.. .
काय सांगू सािेबािू तो सीि..
अजुवि म्िणतोय.. म्िणतोय.. कशी करू मी लढाई.. माझ्याच सोय-यांशी..
िािी िे िोणे िािी..
श्रीकृ ष्ण सारथय करतोय.. धिुधावरी पाथावचे.. म्िणतोय.. अजुविा.. िात
लेका..
एवढी गीता सांनगतली मी.. .

पण या डोक्यात प्रकाश ककती? शूसय..
अजुविा.. चल उठ.. आपले कमव करीत रिा.. र्फळाची अपेिा िको करूस..
निव्वळ कमव.. िाच तुझा धमव.. पाथाव.. पाथाव.. उचल ते धिुष्य, जोड तो बाण आनण
घे वेध लक्ष्याचा.. धर िेम..
पण मिाराजा.. या मिाभारतात वेगळे च रामायण घडतेय.. काय.. ?
ऎका..
पाथावचा आज मूड कािी औरच आिे मिाराजा..
पाथव नवचार करतोय.. प्रत्यि कॄ ष्ण म्िणतोय म्िणूि.. पण मी का
ऎकावे?
मग काय व्िायचेय मिाराजा.. मिारथी अडू ि बसलाय..
कृ ष्णाची गीता झालीय सांगूि.. काय तो कमवयोग.. पण अजुविाच्या मिात
कािी अजूिच आिे..
बघा सीि पिा तो युद्धभूमीवरचा..
इकडे अजुवि अडू ि बसलाय.. .आपले धिुष्य टाकू ि.. िािी हृनर्षके शा..
िािी िोणार िे युद्ध.. .िो.. िाय.. िेव्िर..
कृ ष्ण गोंधळात.. एवढी गीता सांनगतलीय मी.. पण इथे काय? तर
पालथया घड्ावर.. पाणी.
पण प्रत्यि कृ ष्ण भगवाि ते.. दयासागर.. कृ पासागर..
पाथावकडे पाहूि त्यास आली दया.. बा अजुविा.. लढत िािीस म्िणतोस?
रानिले.. िको लढू स.. पुढच्या वेळी बघू.. लढशील नि चजकशीलिी.. आता आजच्या
भार्षेत.. बेटर लक िेक्स्ट टाईम.. तेव्िा आता जस्ट नचल..

पाथव बसे खाली मटकिी l तया म्िणे हृनर्षके शी

जाऊ दे झाले ते l जर तुला इच्छाच िसे ll
आता अजुवि बावचळला.. कृ ष्णािे कसे कृ ष्णासारखे रिावे, कृ ष्णासारखे
बोलावे की िािी? िा रणछोडदास?
कृ ष्ण म्िणतोय..

प्रत्येकास अजूि नमळे ल l गा एकू चाससू
मग िनशबाची l साथू नमळे ल गा ll
अजुवि अजूि बुचकळयात.. आज एकाएकी या भगवािास झाले तरी
काय.. देवा तू सुद्धा बदललास की काय?
कसिय्या पुढे म्िणतोय..

चल गा खाऊ ती भेलपुरी l चौपाटीवर पाणीपुरी
म्िणशील तर मारू l नपक्चर एकू ll
आता पाथावस िाटावट्याक यायचा बाकी आिे. काय झाले आिे
कृ ष्णकसिय्या? चक्क ककसी नडस्को मे जाये.. ककसी िॉटेल मे खाए.. म्िणतोय िा?
अजुविाच्या उपदेश ि ऎकण्यािे कृ ष्ण भगवाि उनिग्न झालेत..

अगा जे मी कं टाळू िी l कदधले सोडू ि या जिी
उपदेशाची और्षधी l खूप जाली.. ll
ऎसा म्िणे चक्रपानण l उपदेशाची बोलणी
वाितसे जैसे पाणी l घड्ावरी उलट्या ll

आता पाथावची पाळी आिे बरे मिाराजा.. कृ ष्णािे त्यास उपदेशीले..
अजूि िािी नवसरलाय.. देवा !.. देवािे कसे देवासारखे वागावे.. .!
अजुवि म्िणतोय..

ऎसा कै सा तू िारकाधीशा l नवसरशी आपुलीच गीता
वागावे त्वां देवासम l पाथव म्िणे ll
अजुविास आठवतेय कृ ष्णाची गीता.. पुढे अजूि काय म्िणतो पिा तो..

िको ऎसा म्िणे पाथव l करू देवा अिथव
आपुल्याच उपदेशाचा l अथव का नवसरशी ll
तर जििो.. .पाथव कृ ष्णास काय म्िणाला? िे िारकािाथा.. तूच असे
करशील.. तूच असा बोलशील तर कसे िोणार?
कृ ष्ण त्यावर म्िणतोय, उपदेश करूि कं टाळलो बाबा.. आता जाऊ मस्त
चौपाटीवर.. लेट्स एसजॉय !! िािीतरी माझा उपदेश पालथया घड्ावर
पाण्यासारखा
अजुवि पुढे म्िणतो.. देवा करू काय सेवा? अरे देवा.. िा लोकांचा
अनधकार आिे.. जुिे कदवस गेले आता.. तू गीता सांग.. उपदेश कर.. शेवटी मािणॆ
ि मािणे िे ठरवणार कोण? िाच मािव.. देवा आठव तुझा कमवयोग ! तर आता ऎक

जि गा अनत हुशार l उपदेशाचे त्या मोल र्फार
एके कािी आइकु िी l सोडती दुस-यािे ll

मा र्फलेशू कदाचि l उपदेश तुझाच जाण
कोणी मािे िा मािे त्वां l र्फरक तो कै सा ll
पाथव म्िणतोय, देवा तुम्िी र्फलाची अपेिा िका ठे ऊ.. . सांग ती गीता,
कर उपदेश.. मा र्फलेशु कदाचि देवा.. स्वत:चीच नशकवण नवसरू िकोस.. तेव्िा
तुझी गीता मी ऎकली.. मी िािी तयार लढाईस.. पण तू देवपण िको नवसरूस..
.भगवाि!
कृ ष्णाचा अजुविावर भारी जीव मिाराजा.. .त्याच्या डोळयात पाणी..
भक्त असावा तर असला.. माझी नशकवण लिात तर ठे वतोय.. अमलात आणत
िािी तर काय झाले..
कृ ष्ण त्याला म्िणतो

कृ ष्ण म्िणे गा पाथाव l िाम तुझे ते साथाव
ररव्िसव ती गीता l सांगतसे ll
रामा रामा िरे िरे रामा.. .रामा
तर असे िे ररव्िसव गीता आख्याि मिाराजा..
आपल्याच गुरूला नशकवणारा आज का अजुवि.. .ते कृ ष्ण भगवाि धसय नि
पाथव िी धसय..
बोला.. .
जय जय राम कृ ष्ण िरी.. .
जय जय राम कृ ष्ण िरी.. ..

ज्याची त्याची भार्षा

( कदवाकर रणकदवे िे ’अनखल भारतीय जिपंचायत पि’ िे अनखल
भारतीय िाव धारण करणारु्या पण र्फारशा प्रनसद्धीत िसणारु्या पिाचे
मिाराष्ट्रातील प्रमुख. त्यांच्या पिाचे अनखल भारतीय अध्यि श्री. रामिरे श यादव
मिाराष्ट्राच्या दौरु्यावर िुकतेच येऊि गेल.े त्यावेळी रणकदवेंिी के लेले िे भार्षण.
यादव सािेबांिा मराठी येत िसल्यािे िी चिदीतूि के लेली धडपड )
बंधुंओ और भैणीयों,
आज मैं आप सबका मेरे मि के और हृदयके तळ से वेलकम करता हूं.
िमारे आदरणीय और वररष्ठ िेताजी श्री. रामिरे शजी यादवजी सािेब आज इथे
पधारलेले िैं और आज वे िम सबको संबोनधत करें गे. उिके इस डायरे क्शि की िम
सबको बहुत तिाि लगी हुई िै, म्िणूिच तुम सगळे बडे बेताबीसे तिािभूक
नवसरकर इधर उिके भार्षण की वाट देखते बैठे हुए िैं. रामिरे शजी सािेब िमारे
र्फक्त िेताच ििी िै, पण िमारे आदशव भी िैं. इसके कारणिी िम सब उिके पाय पर
पाय डालके चलिेका प्रयत्न िेिमीच करते आए िैं. उिका िेतृत्व िी िमे पुढका रस्ता
कदखाएगा. आप सब उिका नवचारोंसे लुप्त भार्षण सुििके नलए उत्सुक िैं ये मुझे
ठाऊक िै. पण उसके पनिले मैं यादवजी सािेबजी के बारे में कािी चार शब्द बोलिा
चाहूंगा.
रामिरे शजी यादवजी सािेबिे अपिे पिके प्रगती के नलय क्या कु छ ििी
ककया. उसिोंिे इसके नलए बहुत खस्ता खाईं िैं. कदवसरात्र मेिित करिा कोई उिसे
नशके . जब िमारा पि कु चभी ििी ता तब इसिोंिेिी उसे पाळा और पोसा और
इतिा मोठा बिाया. आज िमारे पिका जो भी कोई िाव िै वो उिके िी कारण िै.

िम सबके म्िणूिच वो एक आदशव िै. िम सबको म्िणूिच उिकािी आदशव िै.
समाज के नलये बांनधलकी कोई उिसे िी नशके . उिके अखंड काम करिेका िमे
िक्कीच अिुकरण करिा चानिए. तो िी िम पुढे जा सकें गे. िमे उिसे म्िणूिच खूप
नशकिेकी गरज िै. इिके पाय पर पाय रखके िी िम ये कर शकें गे. यानशवाय उसिोंिे
नवशेर्षतिा तरूणोंको ऎसा नशिण कदया िै कक उससे तरूण पीढी का उद्धार िोगा.
मनिला वगव करताभी उसिोंिे काम ककया िै. म्िातारे कोतारे लोकोंको पण मदत
करिेका उिका स्वभाव िै. म्िणूिच वो आबालवृद्धोंमे इतिे लोकनप्रय िैं. उिके
अिुयायी म्िणूिच प्रचंड संख्यामे इधर जमा हुए िैं .
यादवजी सािेबजी अपिा भार्षण ठोकें गे इसकी आप वाट देख रिे िैं
इसकी मुझे कल्पिा िै. यादवजी एक र्फडाव वक्ता िैं. उिके भार्षणमे नवचारोंके मोती
टपकते िैं. उिके नवचारोंकी गंगा बिती िै. िम सबको उस बिती गंगा में िमारा
िात धोके लेिा िै. मेरा िी उदािरण देता हुं. मैं पूवी एक वाया गया लडका था. पण
मैंिे एक कदवस उिका भार्षण सुिा. उसके बाद मैं बहुत कु छ नशका. कर्फर मैं
भार्षणोंमेंसे िी नशकता गया. आज मैं जो भी कु छ हूं वो उिसे नशककर िी हुआ हूं.
उिसे नशकनशककरिी मैं इतिा मोठा हुआ हूं. उसिोंिे तरूणोंको क्या कदया उसका
नजवंत उदािरणिी मैं हूं. उिके नवचारोंसेिी एक वाया गया हुआ लडका इस एररया
का िेता बि शका िै. म्िणूि ज्यादा टाईम ि लेते हुए मैं मेरे ये चार शब्द संपवता
हूं.
रामिरे शजी यादवजी का स्वागत करते समय मेरा हृदय बहुत उचंबळ
रिा िै. मेरी नविंती िै की यादवजी िमारे इस प्यारको ग्रिण करे . िमारे इस युनिट
कॊ ओर से उसिें िार डाला जायेगा और र्फूल िा र्फुलाची पाकळी करके िोटोंका िार
घाला जाएगा. मेरी यादवजी से यि नविंती िै की वे यि स्वीकार करे और अपिे
नवचारोंसे लुप्त भार्षणसे िमे प्रज्वनलत करे .

घास घे रे बाळा
(िव्या नपढीच्या मम्मीचा बाळाशी संवाद)
लूक,लूक,लूक म्िणते िा, अरे नतथे िािी रे नियर, नियर पिा रे , इकडे
लूक रे बाबा.
नधस टॉडलर जस्ट डझंट ऎक. नलसि रे बाबा.
ऍंड लूक नियर आनण टेक नधस घास. काय रे असा तू?
सी नधस घास ऑर्फ नचऊ. स्पॅरोताई स्पॅरोताई दार उघड. सी इकडे आनण
तोंड उघड, ओपि रे तोंड लवकर. माऊथ. माऊथ उघड. घे, िा घास क्रोचा. क्रोदादा
क्रोदादा कम र्फास्ट. आनण बाळाच्या िेडवरूि उडू ि जा.
वा ! वा ! बाळािे घेतला र्फस्टव घास, आमचा बाळ र्फस्टव क्लास. आता इट
लवकर लवकर. िीट बाईट कर िािीतर जस्ट नगळशील. इट लवकर लवकर.
शो, शो तुझं माऊथ, तोंड उघड. ओपि, ओपि.
िा घास गेला बाळाच्या पोटात, इिसाईड इकडे.
िाऊ िा घास इज ऑर्फ नचऊ. नचऊताई नचऊताई कम र्फास्ट, बाळाचा
आमचा ब्ेकर्फास्ट.
अरे अरे . सी निअर सी, क्रो िॅज कम. िा बाईट क्रो चा. क्रो भाऊ तू िको
खाऊ. िा माझ्या बाळाचा बाईट. तुला िो िो. बाळ लाकर्फग िो िो िो िोss
नलसि िा बाळ, आता खाऊि झाले की वुई बोथ नवल गो इि बाग.
आपण दोघे नवल प्ले. व्िॉट गेम? ब्याट बॉल? र्फुटबॉल? मी थ्रो बॉल, यू निट. ककती
शिाणा बाळ ऑर्फ माईि.
घे रे , टेक टेक
िीट चावूि खा, डोण्ट नगळ िुस्ता.
आता माझ्या बाळाला श्टोरी सांगते,

एक असते र्फॉरे स्ट.त्या र्फॉरे स्टात की िािी एक मोठ्ठा टायगर असतो.
मम्मी टायगर आनण नतचा नलटील बाळ टायगर. त्या बाळाचे पोट एकदा दुखायला
लागते. तो काय बोलतो, मम्मी मम्मी, पोट दुखते. मग मम्मी काय बोलते
मानितीये, अरे तू ती बकरी खाल्लीस िा काल ती चावली िसशील, िुसतीच
नगळली तर पोटात बाऊ िोतो. म्िणूि माझा बाळ िीट बाईट बाईट करूि नगळे ल.
शाणा ककती बाळ.
चला स्पॅरोताई स्पॅरोताई िाट, बाळाचे जेवण र्फाट. क्रो दादा क्रो दा उडू ि
जा.
चंदामामा, मूिमामा ये ये आता बाळ गाई गाई करत स्लीप करणार,
बाळ आमचा स्वीट बॉय, सॉंग ऎकू ि झोपी जाय.

नडलया ! एक स्वगत !
नडलया..
कु ठे मेलास रे नडलया..
लवकर, अरे डोंगराला आग लागली.. पळत ये रे
नडलया..
तुम्िाला सांगतो, िा नडलया िा..
नडलया म्िणजे माझ्या कदमतीचा कदमती ! कदगंबर मधुकर आनण ती
म्िणजे नतरपुडे बरं .. तुम्िाला काय वाटलं नतसमारखे की नतरपागडे? िािी, तसे
नवशेर्षण म्िणूि वापरायला अगदी काय म्िणतात ते apt म्िणजे योलय, पण याचे
िाव आिे नतरपुडे. नतरपागडे िािी.
आता आपल्याकडे िी िावाची नसनस्टम काय आिे पिा िा.. कदगंबराचा
नडलया िोतो, तसा बाळकृ ष्णाचा बाळू , मोरे र्श्राचा मोरू िोतो. सुलोचिाची सुलू
िोते िशीब.. लोचिाची लोच्या िािी िोत.. एकदा आली िोती आमच्याकडॆ
पंच्याित्तरीची बेबी! तोंडाचे बोळके .. बेबीप्रमाणे. एक बरे य, कोणी बोलू शकत
िािी नतला एवढी घोडी झालीस.. िी म्िणेल मी बेबीच !
तर मी काय म्िणत िोतो.. िां नडलया.. आिेस का वारलास? मृत्युमुखी
की धारातीथी? निधि की देिावसाि.. की निवावण.. स्वगववासी की िुसताच
सववसामासय इसमासारखा मेलास? खरे सांगू िी वगववारी पेपरवाल्यांची. िे लोक
ठरवतात.. कोण वारला.. कोणाचे निधि की देवाज्ञा वगैरे वगैरे..
आता िे बोलण्यापुरते िो. नडलयावाचूि या घरात पाि िािी िलत.
म्िणजे अगदी शब्दश: बरे . आता इथले तीथवरूप आनण त्यांचे छोटे तीथवस्वरूप बंधू..
दोघे पािबाज. आता त्यांिा पाि नखलवणार कोण? नडलया ! त्यामुळे तो िसला तर
पाि िलत िािी िो..
( टेनलर्फोिची ररग वाजते )

िॅलो, कोण िवंय? आकाश? आकाश कोण? िािी मी आकाश िािीय िो..
काय..
( र्फोि बंद िोतो, ररग परत वाजते )
कसे काय? रॉंग िंबर.. कोण? आकाश? िािी िो आकाशकु मार िािी..
पाताळकु मार बोलतोय मी.. रॉंग िंबर िा..
हुश्श.. या र्फोिाचा काय भरवसा िािी िो.. कु णाचा, कशासाठी, कधी,
कसा, का, के व्िा येईल काय सांगता येतं का? आता याला िवाय आकाश..
त्याच्यासाठी आकाशपाताळ एक करतोय.. असेल कािी काम पण.. मी पण करतोय
तसं आकाशपाताळ एक नडलयासाठी.. नडलया कु ठे स रे तू?
( ररग परत वाजते )
यस्स.. बोलतोय. िां.. िो.. िो.. िवीय. तुमच्याच र्फोिची वाट पाितोय..
वा.. अगदी वेळेवर.. कालच एक घेतली.. वीस लाखांची. तुम्िी द्या.. पंचवीसएक
लाखाची.. जास्त घेतली तर? स्वस्तात द्याल? िािी म्िणजे िोलसेल.. अिो असे
काय? िेिमीच्या
नग-िाइकाला..
ठे वला वाटतं.. लाईर्फ इसशुरससवाल्यांचा िो.. नमळाला स्वस्तात तर घेतो
म्िणालो तर कदला ठे ऊि.. तरी बरे र्फोि नतिेच के ला िोता.. चजदगीके बाद भी
म्िणाली.. म्िणजे कािी भूतप्रेत?
पण तुम्िाला सांगतो, त्यापेिा िा मला त्या जानिराती आवडतात.. क्या
आप समश्याओंसे परे साि िैं? िमारे पास िै समाधाि.. मस्त! समाधाि िॉटेल !
म्िणजे ते िाक्यावरचे िो. उसळ नमसळ पाव नि वडापाव स्पेशल ! समाधाि
व्िायलाच पानिजे पिा ! तर त्या जानिराती.. म्िणजे त्या जानिरातील्या सारख्या
समश्या िािीत.. पण तसे नलिीतात.. भटको चािे नजधर काम िोगा इधर ! बाबा
बंगाली!
खरं सांगतो िया बाबाइतका िेवा मला कोणाचा वाटत िािी. काय
करीयर आिे ! वर समाजसेवा.. त्याचे पुण्य वेगळे .. दनिणा अलग !

तशी मलािी एकदा दनिणा नमळालीय.. वरदनिणा ! माझ्या कदसण्यावर
िका जाऊ.. पण माझी बायको.. मी आता इथेय.. ती िािी. आता ती इथे असती
तर मला इतका वेळ बोलू कदलं असतं का? मी असतो एक श्रोता िो ! तर काल
प.पू.जीविनशिणसेवा वाले श्री.श्री. बबिराव घोरपडेबापू बोलले, कािी िी व्िा वा
िोऊ िका.. श्रोते व्िा ! आता मी निच्यापुढे काय? उरलो ऎकण्यापुरता ! तुम्िाला
म्िणूि सांगतो िे बापूंजींचं कररयर पण बेश्ट! उपदेश.. ज्ञािामृत.. बोधामृत.. डोंगरे
बालामृत? िािी पाजामृत.. िािी पाजा अमृत !
( बेल परत वाजते )
िॅलो.. िो मीच.. वा ! छाि ! मी आता तुम्िाला र्फोिच करणार नततक्यात
तुमचा र्फोि आला.. िो मी देईि तुम्िाला.. तुम्िी कशाला तसदी घेताय? मला
काल र्फोि आला.. ते दिा देतािेत.. मी तुम्िाला देतो िा लोि.. िो पेपर वकव .. िो
डॉक्युमेंटस.. अगदी इझी इसस्टॉलमेंट्स.. परत तुम्िी िप्ता नवसरलात िा तर
आमचा माणूस येईल.. वसुलीला.. िोम सर्णवस िो.. परसिल लोि..
अरे .. ठे वला वाटतं नििी पण.. कायपण बाई तुझं.. िो मॅिसव, स्वत:च
र्फोि करतात स्वत:च ठे वतात.. बोलूसुद्धा देत िािीत..
तर माझे काम आिे नडलयाकडे.. कदगंबरा.. दत्ता कदगंबरा यािो..
सावळया मला भेट द्या िो..
सावळया म्िणालो म्िणूि चकू िका बरे .. आपल्या देशावरची माती िी
त्यातील माणसं.. काळी.. ते गाणं आिे िा.. िी कानळ आई.. नतची काळी मुलं.. तर
काळा असूििी कदलवाला.. नडलया.. येरे बाबा.. थकले रे डोळॆ माझे..
समोर एक मानसक पडलेले.. ते उचलूि मोठ्यािे वाचतो.. पाहू काय ते..
ऎका..

काय म्िणतेस?
कािीतरी बोलू िकोस.. मी कािी बोलत िािी म्िणूि
िािी तसे थोडीच..
माझे डोके कर्फरवू िकोस

कशाला.. ?
अगं मला आणखी नचडवू िकोस
मी म्िणाले िा िािी.. िािी म्िणजे िािी..
मागच्या वेळेची गोष्ट वेगळी िोती
वेगळीच.. तेव्िा आपण नतकडॆ िोतो..
इगतपुरीला? िािी.. कल्याण असो तुझे
काय कल्याण? िािी कजवत.. िािी कसारा
कसाटा कसला.. तुला खायचं सुचतंय.. तो आईस्क्रीम मधला.. तशी तू
ओव्िरवेट िािीस
मी िािी खात. एकदम खतरिाक
िाक? सदी झालीय? रूमाल घे
रूमाल? धमाल आिे िािी?
बरं बाई कमाल आिे, धमाल आिे नि रूमाल पण आिे..
ओके कल्याण आिे नि इगतपुरी आिे..
पुरी? कालच खाल्लीस पाणीपुरी
तुला खाण्यानशवाय सुचत िािी काय?
सॉरी..
सॉरी? िको बाबा.. तुम्िी कशाला.. आम्िीच सॉरी..
हुश्श.. .ककती िाटकी? काय नलनितात? नलनिणारे नलनितात पण
वाचणारे ? नि छापणारे ? काय पण.. िविाटक असणार.. खरं सांगू मला आवडतं
वाचायला.. काय ते सांगू? जानिराती. जानिरातीतल्या आयनडयांइतक्या अजूि कु ठे
असतात काय? कालच पानिली जानिरात.. वाळवंटात निरवळ र्फुलवा म्िणे..
कसली जानिरात मानितीय? के सांच्या तेलाची!

( दरवाजावरची बेल वाजते, चुकूि िा र्फोि उचलतो )
अरे च्चा.. मला भास िोतोय काय?
( परत एकदा बेल वाजते )
आता िािी र्फसणार.. तर सांगत काय िोतो.. नडलया.. कु ठे कडमडलाय?
इथे त्याच्यावाचूि पाि िलत िािी.. इतक्या कामाचा नडलया गेला कु ठे ?
( बािेरूि आवाज .. बेल वाजते.. नडलया.. दार उघड.. मेलास की काय
की कु ठे कडमडलायस? नडलया.. )
सॉरी िां.. दार उघडायलाच लागेल, तेिी मलाच. कारण मीच नडलया.
घरात कोणी िािी.. म्िणूि जरा टाइमपास.. िाटकवाल्यांच्या घरात िे अजूि एक
िाटक.. एकजात सारे िाटकी ! म्िणजे िाटकात काम करणारे िो. भाऊसािेब,
दादासािेब, ताईसािेब, झालेच तर सतीशभैया, तुम्िाला सांगतो, कु ठे बोलू िका,
सतीशची लाईि आिे िा गौरी ती पण िाटकातली. सगळयांचे ऎकू ि माझेपण सगळे
िे बोलणे पाठ झालंय. माझं पाठांतर उत्तमच िािी का? काय म्िणतात
भाऊसािेब.. चोख अगदी.
( बािेरूि परत आवाज.. नडलया.. उघड दार.. वारलास की धारातीथी
पडलास.. ?)
आलो आलो.. जातो िो.. जायलाच पानिजे.. बाय !

ऑर्फ द रे कॉडव !
या सत्तेत जीव रमत िािी !
( कािी निवडक पत्रकारांशी मिमोकळा संवाद )
कु णाला कािीिी वाटो पण या सत्तेत जीव रमत िािी आमचा िो.
म्िणजे िोते काय िा िी गाडी.. तो बंगला.. आमची ती प्रनतष्ठा, निष्ठावाि
कायवकते.. सारे कािी आिे. लाल कदव्यांची गाडी, सलाम ठोकणारे पोनलस नि
कमवचारी.. सारे िाताशी आिे.. दैवगती ककती अिाकलिीय असते िािी? कािी
वर्षाांपूवी एक कु ठल्या गुसह्यात.. गुसिा म्िणजे नवशेर्ष िािी, कु ठलातरी खुिाचा
मामला.. त्यात अटक करायला आलेल्या पोनलस ऑकर्फसरचाच आज मी सलाम
घेतोय.. खरे सांगतोय.. मिापासूि.. या सत्तेिे मला खूप कािी कदले.. मािमरातब,
प्रनतष्ठा.. चरचौघात कबूल िािी करत.. पण ऑर्फ द रे कॉडव.. पैसा िी..
तसे पण माणसाला काय लागते िो? एखाद दुसरी गाडी, जाऊ नतथे
रिायला बंगला, िोकरचाकर, हुकू म झेलणारा सेवकवगव नि बरावाईट का असेिा
पण िावाचा दबदबा नि वचक. याहूि काय लागते माणसास? त्यामुळे साध्या
रािणीचा माझा बाणा.. साधेपणा जपणे िी गोष्ट मी नशकलो ती थेट पूज्य
बापूजींकडू ि म्िणजे गांधीजींकडू ि. त्यांचा कायवकाल संपूि वर्षे लोटली तेव्िा त्यात
कालािुरूप बदल मी के ला इतके च. थोडक्यात माझ्यासरख्या साध्या नि कमीतकमी
गरजा असणा-याला िी सत्ता गुदमरवूि टाकते िो.
आता ऑर्फ द रे कॉडव सांगायचे िा तर काय आिे, िी खुची.. सगळे
म्िणतात या खुचीसाठी सगळे राजकारण सुरू आिे. खुचीचा मोि खूप वाईट.. तो
सोडता सोडवत िािी.. वगैरे वगैरे.. बोलणारे कोण? जे आयुष्यात कधी या खुचीवर
िािी बसले नि बसायची शक्यतािी िािी ते बोरूबिाद्दर मोरू पत्रकार. अथावत
त्यात िी सगळे तसे िािीत. अजूििी खाल्ल्या नमठाला जागणारे तुमच्यासारखे
प्रामानणक पत्रकार आिेत, िािीत असे िािी, पण कािी कािी आिेत िा मीठसुद्धा ि
खाणारे .. ते कसले.. .टीका करण्यासाठी जसम आपुला समजणारे . ते बोलतात

कािीबािी.. आता त्यांच्या बोलण्याकडे लि देऊि का आम्िी खुची सोडू ? सत्तेत मि
रमत िसले तरीिी. लोकसेवेचा िा वसा असे उतूि नि मातूि टाकू ि देणे िािी
आमच्या स्वभावात.
तुम्िाला म्िणूि सांगतो.. िे पत्रकार वगैरे असतात िा ते सगळया
समाजाच्या समस्यांच्या मुळाशी असतात. दूर कु ठे खुट्ट झाले.. द्या बातमी. अरे
आमचा मतदारसंघ कु ठल्या कोप-यात.. त्यात मोजूि लोक ककती? कािी लाखभर.
िोऊि िोऊि काय िोणार आिे? पण िािी.. झाली थोडी पैशाची गडबड..
अर्फरातर्फर िािी.. गडबडच.. कािी लाख िी काय अर्फरातर्फरीची रक्कम आिे..
आमची कािी इज्जत आिे की िािी.. तर झाली गडबड.. देऊि टाका बातमी.. तर
मुंबई काय.. पुणे काय.. िागपूर काय.. सामासय माणसाला काय झळ पोिोचणार
आिे? छापा बातम्या नि टाका त्या भाबड्ा जितेस संभ्रमात. अरे कु ठे र्फेडाल िी
पापे? आनण इतके पैसाकें कद्रत कसे तुम्िी बोरूबिाद्दर? सगळीकडे तुम्िाला पैसाच
कदसतो? अरे या सत्तेत मि रमत िािी याला कारण िेच.. तुम्िी.. कािी करू
पाितो.. लागले िात धुवूि मागे..
चुकूि त्या कदवशी कोणा माणसावर.. म्िणजे तो िवालदार िोता..
वाितूक खात्यातला.. ते मित्त्वाचे िािी.. आम्िी म्िणतो, सववप्रथम तो एक
माणूसच.. त्यािे नशट्टी र्फुंकू ि रस्त्यात गाडी अडवली.. भडकले आमचे माथे,,कदले
दोि ठोसे.. आता यात आमचे काय चुकले? चांगला पिाशीतला पोनलस..
जिसेवक.. नशट्या र्फुंकतोय म्िणजे काय? भारतीय संस्कृ ती िावाची कािी चीज
आिे की िािी? त्यात िे नशट्या र्फुंकणे कु ठे बसते? पण त्या बोरू मोरूंिी त्याची
बिवली बातमी.. चारदोि ठोसे ते काय.. त्याची एवढी मोठी घटिा घडवावी या
पत्रकारांिी? जसा कािी आम्िी जीवच घेतल्या.. साधा रस्त्यावरचा माणूस बरा..
मिात येईल त्याला मारू शकतो.. त्याची िािी येत कधी बातमी. िोतात एवढ्या
मारामा-या.. वाचलेय कधी त्याच्याबद्दल? पण आमच्या िनशबी िािी ते सुख.. मग
सांगा कसे रमेल या खुचीत मि?

आता कािी कदवसांपूवीची बाब.. शिीद जवािाच्या घरी भेट.. त्यासाठी
झाला मोठा इं तजाम. त्यात एवढे काय मोठे से? बातमी काय? तर शिीद
सैनिकाघरी भेटीसाठी त्याच्या घरी आम्िी तात्पुरते सोर्फा नि पंखे नि एसी घेऊि
गेलो.. नि आम्िी निघताच ते काढू ि घेतले गेल.े िी काय बातमी आिे? िे सारे काय
आम्िी स्वत:साठी िेलेले? आम्िी टीव्िीत कदसू.. आमच्या मागे सैनिकाचे दाररद्र्य
कदसलेले चालले असते तुम्िाला? आनण सरकारी माल नतथेच सोडू ि त्याचा अपव्यय
करण्याची चिमत िािी आमच्यात.. पण यांिी काय नलिावे? की आम्िी तात्पुरते
सारे सामाि िेल.े . अिो आम्िी गेलो की सगळी चॅिेले येतात.. कदसली असती
जगभरात त्या सैनिकाची गररबी.. रं ग उडालेल्या चभतींचे पोपडे नि ओबडधोबड
जमीि.. पायतुटक्या खुच्याव नि डु गूडुगू िलणारे टेबल.. काय रानिली असती
आमच्या शूर नि लढाऊ जाि देणा-या सैनिकाची शाि? पण त्याचे यांिा कािी
भाि? म्िणूि तर या सत्तेत िािी रमत िो जीव..
ऑर्फ द रे कॉडव सांगतो तुम्िाला.. आता या ऑर्फ द रे कॉडवचािी आलाय
कं टाळा.. साधा आम आदमी.. उठतो नि कु ठे िी कािीिी बोलतो. कु णी येते त्याच्या
मागोमाग.. बोंडू क घेऊि माईकचे? आम्िी िुसती एक नशबी उच्चारायची चोरी.. की
छापतात पेपरात लगेच.. बेताल बडबड म्िणे.. कसा लागेल या सत्तेत जीव?
मिमोकळे पणा िािी.. िवे ते खाणे िािी.. नपणे िािी.. सामासय माणसाला िक्क
ककती तेवढेिी आम्िाला िािीत.. जरा कािी खुट्ट झाले की आिेच िा मग.. िेडलाईि
दुस-या कदवशी. का आम्िी भोगतोय िे सारे ? या सत्तेमुळे.. िकोच ते.. िािी जीव
रमत िो या सत्तेत आता..
आता िे सारे ऑर्फ द रे कॉडव िां.. िािीतर छापाल उद्या पनिल्या
पािावर.. बसलेत आमचे पिांतगवत नवरोधक टपूि.. काढली खालूि खुची तर?
म्िणूि िे ऑर्फ द रे कॉडव.. म्िणजे अशी रे कॉडव लावतो आम्िी मधूि मधूि.. ते िी
ऑर्फ द रे कॉडव ! पण िुसते शब्द िका पाहू.. त्या मागची भाविा पिा.. मग पटेल
आम्िी म्िणतो का ते.. िािी िो या सत्तेत रमत िािी जीव.. .

पुराव्याचे शासि !
बाळांिो.. उठा..
कामाला लागा..
पुरावे तयार करा !
इनत : अस्माकदक !
***
बाळांिो..
शासि म्िटले की प्रशासि, सुशासि, कु शासि, दु:शासि वगैरे प्रकार
आलेच. थेट मिाभारतकालीि संदभव आिेत याला. िािीतर दु:शासि कु ठू ि आला
असता? अथावत ऎनतिानसक व्यक्ती आमच्या आदशव रानिल्या आिेत सदैव, त्यात
कोणी दु:शासिाला आदशव मािले तर ती चूक कशी मािता येईल? म्िणजे दु:शासि
ह्या सवविामाला शासि नवशेर्षण म्िणूि वापरू लागले असेल तर त्याला ऑब्जेक्शि
नमलॉडव म्िणणारे आपण कोण लागूि गेलो गेलोय काळाकोट वाले लायर.. सॉरी
लॉयर? म्िणजे वकील!
आता वकील म्िटले की पुरावे आले. साि आली. अजूि काय काय आले.
येऊ देत त्यांिा. पण ते शासि पुराव्यािेच चालते िे खरे . कोणत्यािी वकीलाप्रमाणे
मी ह्याला पुरावा देऊ शकतो.
म्िणजे पिा. सोदािरण सांगतो.. सोडा िरण िािी. सोदा.. .सोदािरण
सांगतो.. .िािी येथे िरणाचा कािी संबंध िािी. व्याकरणात कच्चे तुम्िी. स अनधक
उदािरण= सोदािरण, लिात ठे वा, िािीतर जाल िरण सोडायला जंगलात..
तर पुरावा.. .
आता आपण एक मोठे शिर घेऊया.. मुंबईच घेऊि टाकू . त्यात एक मोठे
रे ल्वे स्टेशि.. कु लाव घेऊ उदािरणाथव. इथे पण िरण िािी बरे बाळांिो.. उदािरण
म्िणजे साध्या भार्षेत example. तर कु लाव स्टेशि.. नतथे सात आठ आिेत

र्फलाटदादा.. म्िणजे प्लॅटर्फॉम्सव. इकडू ि नतकडे जायचे तर गनतमाि शासि
गनतमाि गाड्ा धाववते. त्यामुळे रूळ ओलांडणे कायद्यावे गुसिाच िसूि तो
दंडिीय सामानजक अपराध ! ( रे ल्वेत भार्षानवभाग पण असणार बहुधा बाळांिो.
तर नतथे पमविंट िोकरीसाठी बीए नवथ मराठी करा िां.. तेवढेच my सॉरी..
मायमराठीस प्रोत्सािि.. .तर रे ल्वे प्रशासिात व्याकरण नवभागिी असेल का?
असणार. खास शासकीय मराठीसाठी शासकीय बाबू असणार नतथे. त्या बाबूंच्या
भार्षेचे एक उदा.. .िरण पिा, स्टेशिवर उद्घोर्षणा िोते : प्लॅटर्फॉमव संख्या एक
वरील गाडी बोररवलॊ जाईल! आता िा प्रगनतपथावरील गनतमाि शासिािे
पुरवलेला रे नडमेड प्रश्न.. वाक्य शुद्ध करूि नलिा! इयत्त्ता नतसरीसाठी. ककत्ती
नशिकांची काळजी आमच्या शासिाला बाळांिो ! )
तर.. कु लाव.. कु ल्यावकडे वळू यात. कु ल्यावला एक प्लॅटर्फॉमवसे दुसरे प्लॅटर्फॉमव
जािे के नलए कृ पया पुल का इस्तेमाल कीनजए.. ऎकू ि कु णी चढायला गेला त्या
रे ल्वेपुलावर.. तर रूळांप्रमाणे या सदैव गदीिे तुडुंब भरलेल्या पुलावर िी जाि
माल का िुकसाि िो सकता िै ! पण िे शासिदरबारी अमासय.पुलावर
चेंगराचेंगरी.. .stampede at Kurla railway bridge.. पुल पार करते चार
घायल.. अशा िेडलाइसस अजूि पेपरात िािी आल्यात. असे असतािा नबिा पुरावा
शासि काय करू शकते? अजूि कोणी मेले िसेल म्िणजे चेंगराचेंगरीच एवढी
िसणार, असेल तर पुरेशी िसेल की कोणी त्यात मरू शके ल असा युनक्तवाद
शासिाच्या वकीलांिी के ला तर त्याचे काय चुकले त्यात? कािूि पुरावा मांगता िै.
और िमारा शासि पुरावेसे.. कायदेसे चलता िै.
तसे आम्िी लोकशािीवादी.म्िणजे लोकांिा कािी िवे िे मानिती
झाल्यावाचूि आम्िी कधी पुरवीत िािी कािी गोष्टी ! साधे िरण.. .उदािरण घ्या.
कु ठल्यातरी िॉनस्पटलात कु ठल्यातरी रूलणाच्या धडधाकट िातेवाईकांिी के ली

डॉक्टरला मारिाण.. .िॉनस्पटलची तोडर्फोड. आता तुम्िाला वाटेल की शासि
स्वत: म्िणेल, िागररकिो,, घाबरू िका.. आम्िी अनतररक्त सुरिा पुरनवत आिोत.
डॉक्टरांिो तुम्िी आपले कतवव्य बजावा.. आम्िी तुमच्या सुरिेसाठी करटबद्ध
आिोत. रुलणालयात तोडर्फोड िोऊ ि देणे िे आमचे कतवव्य.. असे कािी शासिािे
म्िटले तर ती कतवव्यच्युती िोईल की िािी शासिाची? कारण लोकांिा काय वाटते
याची दखल त्यात िािी. ककबहुिा सामासय जितेस तोडर्फोड करूि आपल्या
भाविांचा निचरा िोऊ देणे शासिास मित्त्वाचे वाटत असेल तर शासिास दोर्ष का
द्यायचा? डॉक्टरला सुरिा मित्वाची वाटते याला काय पुरावा? त्यामुळे पुरावा
म्िणूि त्यांिी संपावर जाणे शासिास जरूरी वाटत असेल तर ती शासिाची चूक
कशी मािता येईल. तेच उदािरण ररक्शा ककवा टॅक्सीच्या संपाचे. त्यांिा कालबद्ध
भाडेवाढ िवी की िको िे ते संपावर गेल्यानशवाय शासिास कसे कळणार? के ला िा
त्यांिी संप? मग िरकत िािी. आता पुराव्याचे शासि िलवेल िात नि पाय..
तोपयांत रूलणांचे प्रचंड िाल.. ककवा जितेच्या िालास िािी पारावार.असले मथळॆ
पेपरात आले की शासिास पुरावा नमळतो, जितेस काय िवे त्याचा शासिास
त्यािंतरच पुरावा नमळतो. म्िणजे जििोभ झाला.. .लोकभाविा भडकल्या.. आता
घ्या िवी ती ऍक्शि.. गनतमाि.. प्रगनतपर.. पुढे टाका ते पाऊल.. दु:शासिा..
ऎकतोस िा रे ?
बाळांिो.. असे गोंधळू ि जाऊ िका..
तुम्िाला शासकीय मराठीत याहूि गुंतागुंतीची मराठी ऎकायचीय..
तेव्िा जरा िीट समजूि घ्या..
पुरावे गोळा करा..
शासि तुमचेच आिे !

कल्याणकारी !
‘पश्ट‘ता िा आमचा एक स्वभावाचा नवशेर्ष आिे. त्यामुळे जे कािी असेल
ते एकदम पश्ट ! तर आमचे एक असेच पश्ट मत आिे.. बाकी कािी असो पण राज्य
कसे कल्याणकारीच िवे. सवाांिा सामावत घेऊि जाणारी एखादी िदी असते.. मग
ती वाटेत छोटी झाडे येतात की कचरा येतो िे कािी बघत िािी, सवाांिा घेऊि ती
वािाते. तसे राज्य िवे. प्रनतनष्टतांपासूि कचरािी सामावूि घेणारे . र्फक्त त्या कचयास तो कचरा आिे िे सांगावयास ि कचरणारे .. ते जाणवूि देणारे ते आमचे
राज्य.. एवढाच काय तो सववसमावेशक िदी आनण आमच्यात मामुली र्फरक. तेिी
त्यांिी उत्थािास तयार व्िावे म्िणूि. पश्टच सांगतो.. शेवटी त्यातच त्यांचे
कल्याण. तर अशा कल्याणकारी राज्यात पददनलत.. िीि अनतपनतत आनण
अल्पसंख्यांक यांिा त्यांची ओळख ि नमटवता आपल्यात सामावत पुढे जाणारे
राज्य..
आता तीच गोष्ट कािी वाट चुकलेल्यांची. माणूस गुसिेगार का बितो?
जसमत:च कोणी गुसिेगार िसतो. पररनस्थती त्यास तसे बिण्यास भाग पाडते. अशा
उदात्त िमाशील भाविेिे चालाणारे िे कल्याणकारी राज्य. मग त्यात उच्च-िीच भेद
मावळतात. कारण झोपडीतूि येवो की मिालातूि.. सबका मानलक एक असावा
तसे.. सगळयांिा मत.. एकच !
थोडक्यात काय.. कल्याण.. सवाांचे. एकच ध्यास.. एकच नवर्श्ास..
कल्याण.. कल्याण.. कल्याण.. सवाांचे कल्याण. मग त्यात िा आला.. तो आला.. नि
आम्िी स्वत:देखील आलोच. कल्याण सवाांचेच पण त्यात गुणात्मक नि अंकगुणात्मक
र्फरक. तळे राखी तो पाणी चाखी अशा उदात्त नवचारसरणीवर पाणी कर्फरू िये
म्िणूि तळमळ र्फक्त. कल्याण करायचे िे कािी सोपे काम आिे का? मेिित ककती.
उसिातासिातूि आपल्या गरम तापणा-या एसी गाडीतूि कर्फरणे आले. ज्याला
पाठीमागे नशव्या घालाव्यात अशा लायकीच्या माणसांशी जुळवूि घेणे आले. मग
ककती नि कसे कल्याण के ले याचा तपशील आला.. सामासयानतसामासयास साध्या
भार्षेत त्याचे कल्याण झालेय िे समजावण्यास जानिराती आल्या.. याला म्िणतात
खरी पारदर्णशता.. transparency. पैशांचे मोल ते काय? आपली कामे झालीत िे

त्या जिताजिादविास कळावयास िवे.. भले त्याच्याच पैशातूि का िोईिा. मग
पंचवार्णर्षक उत्सव येतो.. त्यात जीवतोड नमरवणे आले. मिावर दगड ठे वूि
कठोरपणे नलनिलेले जािीरिामे आले. जे पूणव करणे शक्य िािी ते नलहूि अशक्य
कोटीतल्या गोष्टी शक्य आिेत असे वाटवूि देणे.. मायबाप जितेचे दोि िण
आिंदात जावेत याची तजवीज करणे.. ते आले. िा नवर्श्ास.. िा आशावाद..
सकारात्मक नवचार करण्याची आदशव सवय यांचा वस्तुपाठ घालूि देणे आले.
त्यांच्या कल्याणाची आस.. त्याची धग त्यांिा जाणवूि देणे आले. जगाच्या कल्याणा
आमुच्या नवभूती असा दुदम्व य आशावाद स्वत:तच िसेल तर तो दुस-यास काय
पटवणार? त्यामुळे ते िी आले. कोणी चिदा कोणी वंदा,,अशी नस्थतप्रज्ञता आली..
आता याबदल्यात आम्िी नबचा-यांिी के ल्या कािी अपेिा तर काय
चुकले? एका िातािी कदल्यावर दुस-यािी घेणे िी दुनियेची सववमासय रीत आिे.
कदिरात घाम गाळू ि राज्यरोिण झाले.. आता कािी ि कािी आम्िी करणार..
चांगले.. वाईट.. चूक.. बरोबर.. पण तुम्िी वाईटास वाईट नि चुकीस चूक म्िणू
िका एवढी मामुली अपेिा आम्िी िािी करू शकत?
लोकांिा पैशाचे कौतुक नि मोल र्फार.. तुकोबांिी मातीमोल समजूि धि
परत पाठवले. तुकोबारायांिा मोि िािी सुटला िेच खरे . िािीतर सोिे नि माती
एकच असतािा त्यांिी सोिे-िाणे परत पाठवण्याची चूक ि करूि चालले िसते
का? वर परत लक्ष्मीदेवीचा उपमदव? आम्िी या सवाांपनलकडे. आम्िाला िे सोिे.. ती
माती असा भेदभाव करण्याची मनत िािी.. आम्िाला मोि कशाचाच िािी. तेव्िा
जे नमळे ल ते आम्िी ठे ऊि घेऊ.. भले ते सोिे िी का असेिा.. की जमीि.. मातीलािी
िािी म्िणण्याचे पातक आम्िी िािी करत. मग यात कु णी भ्रष्टाचार असे ओरडावे..
मोिमाया सोडा अशी याच भूमीतल्या संतांची नशकवण असतािा? तेव्िा या
मामुली पैशांच्या व्यविाराकडॆ काक दृष्टीिे पाहू िका अशी मामुली अपेिा आम्िी
के ली तर काय चुकले आमचे?

आमची अपेिा एकच.. आमची मेिित पिा.. जानिराती पिा.. डोळे
कदपवूि घ्या.. उगाच काय टीका नबका.. कु जकटपणा त्यागा िे याच भूमीतील
संतांिी सांनगतले िा? िसेल सांनगतले तर तसे सांगणारे सरकारी संत आम्िी बिवूि
घेऊ शकतो.. पण तो दळभद्रीपणा.. टीका-नबका सॊडा.
आनण काय करा म्िणता? आम्िाला तुम्िी एत्तदेशीय आिेत का याचाच
संशय येतो. अरे काय करा काय? आपल्या संस्कृ तीत काय करतात.. देवाची? िािी
िा मानिती? वाटलेच.. तुम्िी तसलेच.. मागासवगीय.. सॉरी.. आम्िाला तसे
बोलायचे िव्िते.. मागासवगीय वगैरे.. उद्या पेपरात आले छापूि तर.. आमच्या
बोलण्याचा नवपयावस के ला असे म्िणू आम्िी.. तर अिो देवाची करतात ती, आरती..
राजा िाच देव.. लोकशािीत कु ठला आला राजा? यांिा सामासयज्ञाि नशकवा रे ..
तर करा काय? आरती..
अरे कदवसरात्र एक करूि तख्तिशीि झालेल्यािे एवढ्या मामुली
अपेिािी ठे ऊ ियेत की काय?
शेवटी जगाच्या कल्याणा आमच्या नवभूती.. कल्याण.. एकच ध्यास..
एकच र्श्ास.. कल्याण.. कल्याण.. कल्याणकारी राज्य आमुचे.. िी तो श्रींची इच्छा..
कल्याण असो.. तुमचे.. तुम्िाला कल्याणकारी आमचे राज्य.. कदसत िसेल
तर !

अनखल भारतीय नवर्श् गौ संमेलि
कनपलागाईचे अध्यिीय भार्षण : एक संवाद
Guys ,
आज आपण इथे का भेटतो आिोत याची तुम्िाला कल्पिा असेलच.
र्फार वर्षाांपूवी एक गाय नि नतचे वासरू.. गाय वासरू िका नवसरू..
म्िणूि प्रनसद्ध िोती. पुढे त्या गायीला सवाांिी िात कदला नि त्या गायवासरू िका
नवसरू ला सगळे नवसरले. आज इतक्या वर्षाांत सगळया देशाच्या कें द्रस्थािी आपण
आलो आिोत याचा आिंद आनण अनभमाि आपल्यापैकी प्रत्येकीस वाटावयास िवा.
पण तो अनभमाि िुसताच पोकळ राहू िये. म्िणजे काय की आपण इतर
सामासय देशवानसयांकडू ि प्रेरणा घेऊि आपल्यािी कािी मागण्या पुढे मांडायला
म्िणजे िंबरायला पानिजेत. अथावत त्या सामासय माणसाहूििी चांगले कदवस guys
आपल्याला देसत आिेत आनण कदसणार आिेत यासाठी आपल्याच पोटातील
तेित
े ीस कोटी देवांचे आपण ऋणी रािावयास िवे. आपण एवढ्या ग्रेट आिोत याची
शंका माझ्या मिात खूप पूवीपासूिच िोती, पण guys, आता मला खात्री पटलीय
आपल्या मिािपणाची. एक कल्पतरू.. म्िणजे िारळाचे झाड आनण आपण
कामधेिू.. सवव इच्छापूती करणा-या. ह्या आपल्या समकालीि मािवी संस्कृ तीत
आपले मित्त्व अिसयसाधारण आिे.
आपली चशगे, आपले खूर, वचशडे नि आपला ह्मम्म आवाज आनण उदरस्थ
तेित
े ीस कोटी देवांची वस्ती िे आपले, मािवी भार्षेत सांगायचे तर USP आिेत.
सध्या आपल्याला चांगले कदवस आले आिेत. त्यांस देशवासीय अच्छे कदि म्िणणात
म्िणे. आपल्या एकएक जीवास नतथे मिुष्याहूििी जास्त ककमत आिे. अथावत ती
तशीच आिे असे मात्र वाटू ि घेऊ िका. तेथील सामानजक उतरं डीत कोण कु ठे आिे
यावर तेथील माणसाची ककमत ठरते. तो जर नवनशष्ट मयावदप
े नलकडील असेल,
जातीपाती वा धमाविे, तर मात्र आपण त्यांच्याहूि श्रेष्ठ ठरतो. मग आपल्या
चशगािािी कोणी धक्का लावला.. ककबहुिा तसा संशयिी कोणास आला तर guys,
तेथील आपले रिक त्या रािसरूपी िराचा िायिाट करण्यास मागेपुढे पािात

िािीत. यात ते अतुलिीय शौयव, धमवरिण, कायद्याच्या चौकटीबािेर जाण्याची
चिमत.. यास कोणी कायदा िाती घेणे का म्िणेिात तेथील कािी छद्म बुद्धीजीवी..
.यांचा एक आदशव घालूि देत आिेत. याबद्दल आपल्या सवाांिा त्या आपल्या
पोटातील तेित
े ीस कोटी देवांहूििी अनधक ऋणी रािावयास िवे.
तर एवढ्या प्रस्ताविेिंतर आपण आपल्या मागण्या पुढे रे टणे गरजेचे
आिे. आज कधी िव्िे ते सरकार आपल्यासाठी आिे, आपल्याला माि आिे, इज्जत
आिे, आपले गोठे थोडेर्फार तुटके र्फुटके असतीलिी पण आपली आयुमवयादा
उं चावण्यास या मािवजातीिे जातीिे प्रयत्न चालवले आिेत.
अशातच आपण आपल्या तीि प्रमुख मागण्या िंबरावयास िव्यात.
सवव प्रथम भार्षासुधार. भार्षा िा संवाद आनण संबंधाचा आत्मा आिे.
तेव्िा मािवी भार्षेत सुधार िी आपली मागणी आिे. कोणास गरीब गाय म्िणूि
निणवणे खूप झाले आता. िी उपमा मागे घेण्याचे कदवस आले. इतरिी कािी
आिेत.. चशगे मोडू ि वासरात नशरणे, वासरात लंगडी गाय शिाणी वगैरे. आपण
गायी कधी चकण्यांत चष्मेवाला शिाणा.. ककवा गोगलमाणूस.. पोटात काणुस..
असले कािी िंबरतो का आपल्या गौभार्षेत? उलटपिी आपण त्यांस दूधच देत
आल्या आिोत. कोणी भाकडगाय शब्द वापरत असेल तर आपण नबिकामाच्या
माणसास भाकडमाणूस म्िणूि निणवतो का? तेव्िा guys, मराठी भार्षा सनमती
याउपरिी िे असले वाक्प्रचार मागे घेत िसेल आपण त्यांच्यावर चशगे रोखूि मोचाव
काढला पानिजे. आपल्यावर िल्ला करण्याच्या िुसत्या संशयावरूििी निित्यारींवर
चालूि जाणा-या ित्यारी अशा आपल्या रिकांच्या एक दशांशिी धैयव आपण अंगी
बाळगू शकलो तर आजचे आपले संमेलि साथवकी लागले असे म्िणता येईल.
आता चारा.. माणसाच्या जेवणाच्या प्रमाणीकरणासाठी नतथे FDA
िावाची संस्था असल्याचे आमच्या कािी आनण ध्यािी आले आिे. आपला चारा..
त्यात र्फायबर ककती.. प्रनथिे ककती.. वगैरे छापूि येत िािी. ककबहुिा आपल्याला
ब्ॅंडेड चाराच नमळावा िी मागणी आपण एक खुरािे के ली पानिजे. रस्तोरस्ती
आपण खातो त्या प्लानस्टकच्या संगीबेरंगी चविीि नपशव्या, यासारखे नित्कृ ष्ट
खाद्य मािवािे बंद करूि अनधक चवदार प्लानस्टक बिवले पानिजे. या

प्लानस्टकवरील पोर्षकद्रव्ये ककती यांची िोंद िवी म्िणजे आमच्या guys िा
informed choice रानिल. आपल्या नितासाठी झटणारे आपले रिक आपली िी
मामुली मागणी िक्कीच िाकारणार िािीत.
आपली अजूि एक मागणी आिे ती चरण रिक.. ककवा खूर रिकांची.
काटाकु ट्यांतूि चालतािा पायत रूतणारे काटे या मािवजातीस कदसत िािीत असे
थोडीच आिे? पण त्यािे डोळयावर कातडे.. भले ते कातडे आता आपले िसो..
ओढायचे ठरवले तरी आपण ककमाि चरणरिक पादत्राणांची अपेिा करू िये?
सध्या ह्या आपल्या प्रमुख व तातडीच्या मागण्या आिेत. िा मािव
तापल्या तव्यावर पोळी भाजूि घेतो.. ते ि जमल्यास तेढी उं गलीसे घी निकलता िै
म्िणूि उं गली तेढी करतो. तेव्िा आपणिी िया गोमय.. म्िणजे शेण िव्िे..
वातावरणात आपल्या मागण्या आपल्या वनशण्डी पाडू ि घ्यावयास िव्यात.. .ि
पेिा..
Guys, िा ‘ि पेिा’ मी तुम्िाला सांगणार िािी.. ककबहुिा िा िपेिा
शब्दच मािवाच्या शब्दकोशातूि घेतलाय.. तुम्िाला ऎकवायला. तेव्िा िी
धमकीची भार्षा आपल्यासारख्या गायींस.. गरीब गायीस िािी.. पण सत्शील,
सुशील वगैरे गायींस.. शोभणार िािी. आज तेित
े ीस कोटी देवांस आपण आपले
उदर रािावयास कदले आिे. त्यांचा माि राखूि, आपण गायी ककतीिी मोठ्या झालो
तरी या प्रवृत्ती आपल्यात ि येवोत िी माझी त्या उदरस्थ देवांस प्राथविा.
Guys, सामथयव आिे चळवळीचे.. सामथयव आिे एकजुटीचे.. तेव्िा समस्त
भारतवर्षावतील गायींिो.. एक व्िा.. गौ एकतेचा.. नवजय असो.. गौ एकता..
चझदाबाद.. Guys.. एक खुरािे.. एक वनशण्डािे.. एक शेपटीिे िी दो चशगािे..
.नवजय आपलाच आिे!!

ई सानित्य प्रनतष्ठाि
मराठी भार्षा आता झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आिे. रडणार्यांकडे लि
िका देऊ. मराठीत कधीच िव्िते इतके वाचक आिेत आता. पुवी पुस्तकाच्या एका
आवृत्तीच्या िजार दोििजार प्रती छापल्या जात. पाच िजार म्िणजे डोक्यावरूि
पाणी.
आता ई पुस्तकांच्या जमासयात एक एक पुस्तक पाच दिा लाख
वाचकांपयांत जातं. वर्षावला चाळीसेक लाख डाऊिलोड िोतात. वाचक एकमेकांिा
परस्पर फ़ॉरवडव करतात. व्िट्स अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टु थ, वेबसाईट, पेसड्राईव्ि,
नसडी अशा असंख्य मागाांिी पुस्तकं व्िायरल व्िायलीत. सुसाट सुटनलत.
खेड्ापाड्ांच्या गल्लीबोळांपासूि ते जगाच्या पारठवरच्या प्रत्येक देशात.
रॉके टच्या वेगािे सुसाट सुटलेल्या मराठीच्या वेगाला आता कोणी थांबवू शकत
िािी.
या धूमधडक क्रांतीत सानमल व्िा. आपल्या ओळखीच्या मराठी
सािरांिा यात ओढा. त्यांचे ई मेल पत्ते, व्िाट्सप िंबर आम्िाला पाठवा. तुम्िी
फ़क्त दिा वाचक आणा. ते शंभर आणतील. आनण ते दिािजार. तुमच्या व्िाट्सप
ग्रुपमधूि

याची

जानिरात

करा.

आपल्याला

फ़ु कट

पुस्तकं

वाचकांपयांत

पोिोचवायची आिेत. आपल्याला रटव्िी पेपर ची जानिरात परवडत िािी. आमचे
वाचक िेच आमचे जानिरात एजंट. तेच आमची ताकद. मराठी भार्षेची ताकद
जगाला दाखवू.

“Language is the blood of the soul into which
thoughts run and out of which they grow.”
– Oliver Wendell Holmes
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