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डॉ. नितीि मोरे

ई सानित्य प्रनतष्ठाि

हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले
ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या
पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांची जात रहािा.

साांगतो ऐका (एकपात्री िाट्यछटा)
लेखक :डॉ. नितीि मोरे
Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.
Email - drnmore@yahoo.com
या पुस्तकातील लेखिाचे सर्व िक्क लेखकाकडे सुरनित असूि पुस्तकाचे ककर्ा त्यातील अांशाचे
पुिमुवद्रण र्ा िाट्य, नचत्रपट ककर्ा इतर रुपाांतर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ािगी घेणे
आर्श्यक आिे. तसे ि के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई िोऊ शकते.

प्रकाशक ई सानित्य प्रनतष्ठाि :
www. esahity. com
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प्रकाशि : १६
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नर्िामूल्य नर्तरणासाठी उपलब्ध.
•
•

आपले र्ाचूि झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकता.
िे ई पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककर्ा र्ाचिाव्यनतररक्त कोणतािी र्ापर

करण्यापुर्ी ई सानित्य प्रनतष्ठािची-लेखी परर्ािगी घेणे आर्श्यक आिे.

साांगतो ऐका (एकपात्री िाट्यछटा)

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

दिाव्या प्रकाशिाच्या निनमत्तािे..
.

ई सानित्य र्रील िे माझे दिार्े,
िाट्यछटाांचे

पुस्तक

आिांद िोत आिे.

िाती

देतािा

ददर्ाकराांच्या

िाट्यछटाांतूि उपरोधाची र्ेगळी पद्धत
ददसायची. तीच येथेिी ददसार्ी..

बोले तैसा चाले िी आदशव व्यर्स्था
झाली.. ती कािी माणसाची खानसयत
िािी! खरे तर तसे झाले असते तर व्यांगनचत्र आनण व्यांग्यलेखकाांर्र सांक्ाांत आली
असती. पण मिुष्य प्राणी तसा दयाळू आिे या बाबतीत आनण सढळ िस्ते तो
नलखाणास नर्षय पुरर्ीत असतो! माझ्या आधीच्या बहुताांश लेखिात त्याांचे
contribution खूप आिे.

मुळात एखादी बातमी र्ाचतािा ककर्ा एखादा प्रसांग घडत असतािा त्यामागे
म्िणजे पडद्यापाठीमागे काय घडू शकते िे कल्पिेत बघायची खोड आिे मला.
व्यांगनचत्रे काढता आली असती तर नलखाणाच्या र्ेळखाऊ फां दात नि छांदात
पडण्याची गरज पडली िसती.. पण नचत्रकला नि माझा आकडा छत्तीसचा..
तेव्िा मी माझ्याच सुपीक डोक्यातूि माझ्याच मिातल्या व्यांगनचत्राांर्र नलिायला
सुरूर्ात के ली. त्यातूिच माझे बहुतेक नलखाण झाले आिे. चक्माददत्याचा

दरबार .. भाग एक आनण दोि ककर्ा शीषावसि.. िाच जमुरे.. मच्छर टाइम्स..
र्गैरे यातूिच नलनिले गेल.े

नलखाणातूि म्िणा की नर्सांगती दाखर्ण्यातूि म्िणा ..कािी बदलेल अशी अपेिा
िािी ठे र्ता येत. फक्त आपण आपला एक दृष्टीकोि र्ाचकाांसमोर ठे र्त
असतो..कािी अांशी त्यातील कोणास तो पटला तरी पुरे एर्ढी माफक अपेिा
करूि.

असे असले तरी नलखाण मिाला आिांद देते. दकत्येक र्षे स्र्ाांत सुखाय नलनित
आल्यािांतर कोणी र्ाचक भेटेल तर बरे असे र्ाटू लागले. ई सानित्यच्या रुपािे
िा world wide platform नमळार्ा या सारखी आिांदाची बाब कोणती
असणार?
ई सानित्य िी मराठी भाषेच्या र्ृद्धीसाठी अलीकडील काळात झालेली सर्ावत
उत्तम गोष्ट असार्ी. मराठी नि नतच्या तथाकनथत ऱ्िासाबद्दल गळे काढत
बसण्यापेिा सकारात्मक दृष्टीिे पुस्तके प्रनसद्ध करूि र्ाचकाांपयंत पोिोचर्णे िी
मराठी भाषेची मोठी सेर्ा ई सानित्य करीत आिे. नर्नर्ध नर्षयाांर्रील पुस्तके
आनण त्याांचे अत्यांत देखण्या स्र्रूपात प्रकाशि िी ई सानित्याची र्ैनशष्ट्ये
म्िणता यार्ीत..

ई सानित्याच्या रूपािे माझ्या अमृताहूिी गोड भाषेिे नतन्िी लोकी झेंडे गाडार्ेत
िीच सददच्छा!
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या सर्व िारटका, र् त्यातील व्यक्ती, िार्े, पात्रे, पत्रे, योजिा
काल्पनिक आिेत आनण याांचा कोणािी जीनर्त र्ा मृत
साम्य आढळल्यास कु णाकडे बोलू िका.
योगायोग असतात!
दुसरां काय!

शी

साांगतो.. ऐका!
( आनण इतर िाट्यछटा )
लेखक:
डॉ. नितीि मोरे

अिुक्मनणका
१. साांगतो .. ऐका!
२. घेलाशेटची खांत!
३. आई जगदांब!े
४. स्र्ागत... िकु शीचे!
५. िव्या मिूचे स्र्ागत!
६. तुम्िाांला साांगतो..
७. मी म्िणतो..
८. भाांडण!
९. मी आज्ञाधारक मुलगा बोलतोय
१०. सािेबाांचे स्र्ागत
११. र्रदनिणा
१२. लक्ष्मीची पार्ले..
१३. ऐकलांत काय?
१४. िािी, मी येणार िािी!
१५. आमची भूक पररषद
१६. द्या टाळी!
१७. मी म्िणजे मी आिे!
१८. लय मागणे िािी!
१९. भो.. भो.. भो..
२०. मी पपजऱ्यातला राघू ..
२१. भाऊ आनण बिीण..
२२. जय जय रामकृ ष्ण िरी ..
२३. मी आनण माझे िशीब!
२४. आले मिाराज..!
२५. बैठक!
२६. ऐका िा माझे जरा..
२७. माझ्या कर्ीमिाची व्यथा!

२८. मी आनण चूक.. अशक्य!
२९. मुखर्टा आनण चेिरा
३०. पचग्या मनिन्याचा िोत िािी तोच!
३१. मी एक फायटर

अपवणपनत्रका
सानिनत्यक ददर्ाकराांच्या स्मृतीस

प्रस्तार्िा
ददर्ाकराांच्या िाट्यछटा मराठीत प्रनसद्ध आिेत. एखाद्या नर्षयार्र मार्ममक
रटप्पणी, त्यात नर्सांगती आनण उपरोध िा िाट्यछटाांचा मुख्य गाभा.
एकू णच या िाट्यछटा छोटेखािी असूििी तो मुद्दा पटर्ूि देण्यात यशस्र्ी
ठरतात.
अशाच कािी िाट्यछटा नलनिण्याचा िा प्रयत्न. यात कािी र्ैयनक्तक पातळीर्रचे
साधेच नर्षय आिेत तर कािी सामानजक- राजकीय.
माझा मुद्दा पटर्ूि देण्यात मी दकती यशस्र्ी झालोय ते र्ाचकच ठरर्तील.
डॉ. नितीि मोरे

१
साांगतो .. ऐका!
काय कसे काय?
ठीक आिे िा?
िािी ददसलात खूप ददर्साांत म्िणूि..
काय?
तुम्िी िोतात नि मीच पानिले िािी?
असे कसे शक्य िो?
माझी चूक कधी िोते का?
माझे ध्याि असते सगळीकडे. चौफे र अगदी! काय ! अगदी बकध्याि! साधेसुधे
िािी. पण मासे नबसे िािी पकडत मी.. पक्का शाकािारी िा! उगाच ते
मच्छीमटण आनण अभक्ष्यभिण कशाला? छे छे .. खरे तर नशर् नशर्.. आनण
तुम्िी पण िका खाऊ.. का? मी साांगतोय म्िणूि. र्ाईट िो ते माांसमटण..
र्ाईटार्रूि आठर्ले..
माझे एक आिे.. साांगतो.. जोर्र मी चाांगला आिे िा तोर्र चाांगला.. र्ाईट तर
र्ाईट.. मग माझ्यासारखा र्ाईट कोणी िािी.. साांगूि ठे र्तो.. तरीपण माझे
नियम आिेत.. कोणाला गाफील ठे र्ूि त्याच्यार्र िल्ला िािी करत मी.. काय
आिे माझ्या तत्र्ात िािी बसत ते. तर ते माझे मलाच म्िणजे मिास घालूि
घेतलेले कुां पण आिे ते.. मी त्याबािेर िसतो जात. मी नियम काटेकोर पाळतो..
माझा तो उसूलच म्िणािा. तर साांगत तेच िोतो िो.
ऐकताय िा?
तसा मी स्पष्टर्क्ता आिे.
माझ्या स्र्भार्ातच असला स्पष्टपणा.. उगाच आत एक बािेर एक िािी.

कु णी त्याला फटकळपणा म्िणाले तरी बेित्तर.. त्यामुळे कोणास राग येर्ो ..
मला िािी पर्ाव त्याांची. का मी करार्ी पर्ाव? अरे कर असेल तर डर िा? माझे
मी म्िटले िा नियम.. म्िणजे एक नशस्त िो .. तर मी ठरर्ूि घेतलेय.. कािी
गोष्टी करायच्या िािीत म्िणजे िािीत. म्िणजे मी त्या करत िािी.. शेंडी तुटो
की पारां बी मग!
असे आिे माझे..
एकदा ठरर्ले की ठरर्ले..
मग मी कोणाच्यािी बापाचे िािी ऐकत.. माझे मलाच कौतुक र्ाटते..
म्िणजे मी असा आनण इतका परफे क्ट कसा?
तसा मी चाांगल्याशी चाांगला आिे पण कोणी आडर्ा आला िा तर.. तर मात्र तो
आिे नि मी आिे.
मग मी चार िात करे ि..
मागे िटत िािी मी..
का िटार्े?
माझी बाजू सत्याची असतािा मी का िटार्े मागे?
माझे म्िणणे एकच आिे..
माझी कदर के ली िािीत तर माझे कािीच नबघडणार िािी. पण माझे ऐकू ि
ठे र्ा..
माझी कदर ि के ल्यास पस्तार्ाल एक ददर्स..
माझे काय नबघडणार? मला कािी तसूभरिी फरक िािी पडणार.
माझ्या इतक्या साांगण्यािांतरिी तुम्िी माित िसाल तर.. िाईलाज आिे
माझा. मी सत्यर्ादी आिे..
मी कोणत्यािी गोष्टीसाठी आकाशपाताळ एक करू शकतो. नजर्ाची बाजी लार्ू
शकतो..
नजद्दी आिे मी ..
तुम्िी ऐकताय िा? की काि बांद करूि बसलािेत? मी साांगतोय नि तुम्िी..
गप्पच!

ऐका की िका ऐकू ..
मला त्याचे काय? मी साांगतो..
मी त्या साऱ्यापनलकडे गेलोय..
माझे सारे कािी र्ेगळे असते.. मी साांगतो िा..
काय िे.. मी बोलतोय नि तुम्िी कािी बोलत िािी.. मीच एकटा बोलतोय..
काय? मी बोलू देत िािी? कायपण तुमचे..
मी.. माझे .. मला.. माझ्यासारखे.. माझ्यासाठी.. मी साांगतोय म्िणूि.. ऐकार्े
तर लागेलच.. मी म्िणतोय िा .. ऐका ..

२
घेलाशेटची खांत !
िे लोग कशाला धार्ते कलते िाय..
साला आम्िी लोक स्पॉन्सर करते .. तरी पि..
झाला काय की पोरा लोग आली पैसा मागायला. मी म्िणाला, कसला पैसा?
पोरा लोग एकदम िोनशयार.. बोलली, शेटजी, तुमी एर्डा मोठा नबनजिेसमि..
िे खरा.. चोकस एकदम.. नबनजिेस बी िाय आि मोठा बी िाय.. अिे मी शेटजी
बी िाय.. तर पोरे लोग बोलते त्यात चूक काय िाय.
तर पोरा लोग बोलले, कॉलेजमदे फां क्सि िाय.. तेचा स्पॉन्सरनशप िर्ा.. बोलले
जे मोठे मोठे लोग असतात त्याकडे मागतात फकस्त. मी म्िणाला, िे पि साला
खराच िाय.. घेला, घेला आि सन्स के र्डी मोठी िाय.. मोठा नबनजिेस िाय..
पोरा लोग खोटा कशाला बोलतील?
तसा माज्या िातूि पैसा निघते िाय.. पण पोरा लोगिे पायला िे माजा जुिा
ददर्स आटर्ला. साला चाांगला माकव नमळाला तर मी पण गेला िसता काय
कॉलेजमदी? धार्ी िांतर बापािे नचकटर्ूि टाकला दुकािमदी.. तेचा काय िाय..
ते नबनजिेस आपल्या रगतमदी िाय. पि ते पोरा पोरी दफरतािा पािते िा तर
र्ाटते.. ते ददर्स पि साला आपल्या आयुष्यमदी यायला पायजे िोते. जार् दे..
असा पि तो परीिा नि तो अभ्यास आपल्या काय बोलते ते.. बस की बात ििी..
पि आपला नबनजिेस मोठा िे खरा.

तर पोराांिा बोलला.. िे घेलाशेट कडू ि पैसा काडिे मुश्कील पि साला जुन्या
ददर्साची याद करूि ददली.. ददला तुमा लोगािा पैसा. पि घेला अि घेला ला
काय नमळे ल? पोरा लोग िोनशयार.. बोलले, शेटजी लार्ूि टाका जािेराती.. तर
अशे झाला.. जािेरात आमची.. बोडव लागला आमचा.. घेला, घेला अि सन्स..
पोरा पोरी बोलर्ायले आली.. म्िणले, शेटजी यार्ा तुमी.. मी म्िणला त्यामुले
कॉलेजमदी तर जाता यील.. जर्ािीत कदी िाय गेला.. डायरे क गल्ल्यार्र
बसर्ला बापािे तर्ा.
तर म्ििूि आमी या कॉलेजमदी आला.. चोकस सगला.. बोडव चकाकते समदा..
काय ते शायपिग.. पोरा लोगाची फु टबॉलची मॅच िाये.. नतचा स्पॉन्सर आमी
लोग. हूि जाऊ दे..
पि िे लोग समदे एका बॉल मागे धार्ते.. िे बरोबर िाय.. एक तर साला
धार्ायचाच कशाला.. आनि आदी बोलते तर एके क पोराला एके क बॉल िसता
ददला.. दर बॉल र्र घेला अि घेला नलर्ूि.. कसली जािेरात जाली असती..
जार् दे.. िेक्स टायम .. आि काय!

३
आई जगदांबे !
देर्ी माते! शरण आलेय गां मी तुला.
शरण म्िणजे िाक घासूि.. पदर पसरूि. तू शक्तीची देर्ता..
तू नर्द्येची देर्ता..
तू धिदेर्ता..
तू देर्ताांची देर्ता..
तू नशर्ाची शक्ती..
तू गौरीची भक्ती..
तू नर्द्यालक्ष्मी..
तू धिलक्ष्मी..
तुझ्यापुढे पदर पसरते गां आई..
तू आई..
तू जगदांबा..
तू भर्ािी..
तू लक्ष्मी..
तू सरस्र्ती!
तू अनखल ब्रह्ाांडाची जििी..
तू जन्मदात्री..
तू रिणकती..
तुझ्यापुढे ितमस्तक मी.. मी एक पामर गां या जगातली.. आता तूच िाती घे गां..
तूच आई िो माझी..
सारे कािी तूच करशील गां..
फार मागणे िािी जगन्माते..

माझी ती सुलू आिेिा.. नतला फक्त चाांगला र्र नमळो.. मला जार्ई नमळो
चाांगला इतके च बरे मागणे..
म्िणजे आई तू पाितेस िा.. माझा मोठा.. तोच रमेश.. लग्न झाले नि बायकोच्या
कह्यात गेला. ताटाखालचे माांजर जणू..! आता दैर् आमचे! त्यातूि कोणाची
सुटका बरे ? रमेश माझा चाांगलाय गां.. साधासुधा आनण सरळमागी.. त्याला या
सटर्ीिे दफतर्ले.. सटर्ी कसली.. काळतोंडी.. काय साांगू त्या भटकभर्ािीचे
कतूवत आई? माझ्या रम्याला र्ेगळा गां के ला नतिे.. आता दोघेच कसे राजा राणी!
त्याच्या पगारार्र डोळा निचा गां.. अडचण िोते म्िणे माझी.. काळतोंडी!
पण मी तुला काय साांगायचे तेच नर्सरले.. त्या सटर्ीचे िार् काढले की असेच
िोते काय करू? नतळपापड िोतो..
तर माझ्या सुलूला चाांगला जार्ई दे.. म्िणजे नतला चाांगला िर्रा नि मला
जार्ई दे.. फार कािी िािी. .
चाांगला कमार्ता दे ..
सुलूच्या मुठीत रानिल असाच दे.
आनण त्याचे घर.. र्ेगळे असेल तर बरे .. बरे कसले उत्तमच! उगाच माझी सुलू
नबचारी त्याच्या म्िाताऱ्याम्िातारीत अडकू ि पडायची!
जार्ई कसा माझ्या गरीब गाई सारख्या सुलूच्या कह्यात रानिल असा दे गां..
ऐकतेस िा आई जगदांबे.. तशी तू आिेसच सर्व ज्ञािी..
आई जगदांबे..
शक्तीदानयिी..
र्रदानयिी.. माते!
फार कािी मागणे िािी!

४
स्र्ागत .. िकु शीचे!
देर्ा.. काय िी अर्कृ पा रे ..
दकती िी निष्ठु रता..
दकती िी निदवयता ..
काय नबघडर्ले रे आम्िी तुझे?
की आमचेच गेल्या जन्मीचे पाप?
आनण नर्सरलास तो आम्िी के लेला िर्स?
ते उपासतापास अि िर्स सायास?
तुझ्या दारी ते िाक घासणे.. तुझ्या नझजर्लेल्या पायऱ्या..
देर्ळातल्या देर्ा.. नर्सरलास .. गाभाऱ्यात बसर्लेला तो सांगमरर्री दगड..
नित्यिेमािे के लेली पूजा अचाव..
तुझ्या िार्े घातलेली जेर्णे..
दर मांगळर्ारचे ते अिर्ाणी दशवि..
िैर्ेद्यात दाखर्लेले ते सुग्रास गोडधोडाचे भोजि..
रोज आरतीच्या र्ेळेस ि चुकता र्ाजर्लेल्या घांटा आनण बडर्लेले ढोल..
गणपतीत ि चुकता र्ानिलेला भांडारा .
तुझ्या उग्र रूपास शाांत करण्यास कापलेला बोकड
काय काय रे ददले िसेल तुला आम्िी?
तुझ्या दरर्ाजात टाांगायला सोन्याची घांटा .. तुझ्या गाभाऱ्यातला िांदादीप..
अस्सल चाांदीचा.
सात मांगळर्ार खास गोडाचा िैर्ेद्य..
अरे इतके कमी िोते रे तुला?
की तूिी माणसासारखा िपापलाय..
कािी िािी तर मागूि घ्यायचांस..

िािी म्िटले असते का तुला?
तुझ्याच दयेिे नि आमच्यािी कतृवत्र्ािे .. कािी कमी िािी रे ..
जे कमी ते मानगतले.. तर तू दुलवि करार्ेस?
अरे दकती पानिलेली स्र्प्ने..
दकती बिर्ले मिसुबे..
दकती रचले मिोरथाांचे मिोरे ..
आमची गादी चालर्ायला र्ारस..
तो येईल.. चालर्ेल गादी ..
अथव देईल आमच्या अनस्तत्र्ाला..
अि शेर्टच्या ददर्शी दाखर्ेल मुक्तीची र्ाट..
पण िािी..
इतके करूि िी अर्दसा..
का पदरात घातलीस ह्या िकु शीला?
पानिलेस दकती तो निरागस जीर्..
पण
काय कामाचा..?
झाला देर्ा आत्मा शाांत?
घातलीस िी पोरगी पदरात..
पण िािी..
तुम्िी सर्व शनक्तमाि..
र्र दयाळू म्िणूि नमरर्णारे .. झाले समाधाि?
झाला आत्मा शाांत? तुला आत्मा आिे की िािी, िािी ठाऊक.. पण..
दुसरा कोणी असता तर िडसूि खडसूि नर्चारला असता जाब.. कु ठे फे डशील िे
पाप म्िणूि..
पण तुला असे नर्चारायची पण िािी रे सोय ..

एकू ण जे के लेस ते बरे िािी के लेस देर्ा एर्ढे साांगूि ठे र्तो आनण काय..!
पनिली असेल धिाची पेटी .. पण िी दुसरी आिे..
िाय रे देर्ा आनण दैर्ा!

५
िव्या मिूचे स्र्ागत!
या मांडळी..
स्र्ागत आिे..
म्िणजे तसे म्िणतात म्िणूि.. स्र्ागत.. सुस्र्ागतम्..
पण खरे साांगतो .. तुम्िाला पाहूि.. तसे ददसताय बरे .. भाषा कु ठची तुमची..
बोलाल तेव्िा कळे लच.. एकू ण अर्तारातूि .. आमच्यातले र्ाटत िािीत..
आमच्यातले म्िणजे..गैरसमज िको.. चतुष्पादातले िािीत.. मिुष्यप्राणी..
इतपतच आमच्यातले असूि िािी चालणार..
काय आिे िा.. तुम्िी कोण कु ठले कु ठल्या प्रकारचे र्गैरे कळणे गरजेचे आिे..
म्िणजे मोठमोठी माणसे बोलत आली .. म्िणजे साांगूि गेली.. मािर् नततका
एकच आिे..मी काय म्िणतो.. आिे िा एक.. मािर् नततुका मेळर्ार्ा.. िे िी
म्िणतो .. पण सृष्टीचा साधा नियम आिे िो..
एका माणसाचा डार्ा नि उजर्ा.. दोघातिी डार्े उजर्े असते.. थोडी जुळी
सोडली तर एक माणूस दुसऱ्यासारखा िािी. मािर् सगळा एक आिे म्िणा.. पण
ते दोि िात.. दोि डोळे .. दोि िाक.. सॉरी.. एक िाक.. र्गैरे पुरता.
थोडा मोठा कॅ िव्िास घेतला िा तर कळे ल..
िे जे पसिासिार्र बसतात ते अनधक मोठे असतात.. जास्त मािर्ी म्िणािा..
ते जे राब राब राबतात.. ते घामेजल्या शरीराांचे.. मळक्या अांगाांचे.. फाटक्या
कपड्ाांतले.. नखशात दमडी िसणारे .. ते कोणत्या कोिातूि त्या पसिासिार्रील
राजानधराजाांशी बरोबरी करू शकतील?
तेव्िा माझे म्िणणे इतके च..
या तुम्िी.. स्र्ागत आिे.. पण तुम्िी आमच्यातले आिात की िािी.. तेर्ढे साांगा.
आमचे द्रष्टे पूर्वज..

त्याांिी दकती दूरदृष्टी दाखर्ली..
त्याांिी कशी नसस्टीम बिर्ली..
ती कालातीत आिे.. तुम्िाला मानितीय , नर्ज्ञािातिी अशी classifications
असतात. म्िणजे तेर्ढे तुम्िी नशकलेले असलात तर पटेल तुम्िाला मी काय
म्िणतोय.. अिो मोठमोठे शास्त्रज्ञ.. सगळ्याच गोष्टींचे र्गीकरण करतात. साध्या
पाण्याच्या त्याांिी तीि अर्स्था आिेत म्िणे! बफव .. पाणी आनण र्ाफ! साध्या
पाण्याबद्दल िे तर बाकीच्याांचे काय?
थोडक्यात काय माणसाचे र्गीकरण के लेच पानिजे.
आनण आमचे ते पूर्वज द्रष्टे िोते! त्याांिी िुसतेच चार र्णव िािी बिर्ले तर
त्याच्यात िी उपनर्भाग के ले त्याांिी.
कु णी ब्राह्ण झाला तर कु णी िूद्र.. ज्याच्यात्याच्या जन्मार्र अर्लांबूि.
दकती शास्त्रशुद्ध!
त्यात कािी ितद्रष्ट िे पाळत िािीत म्िणे.. पटत िािी म्िणतात.. ि पटो..
पण शतकािुशतके रटकलेली िी व्यर्स्था.. अजूििी रटकलीच पानिजे..
रटकर्लीच पानिजे! आनण मला खात्री आिे आपल्या समाजाच्या पुढारलेपणाची..
िी व्यर्स्था रटकणारच!
तर साांगा.. जात कोणती तुमची?
मिू जुिा असो की िर्ा.. ती जात मित्र्ाची.
तर तुम्िी आमच्यातलेच िा?
असाल तरच स्र्ागत इथे..
िे िव्या मिूचे स्र्ागत!

६
तुम्िाांला साांगतो..
काय साांगू तुम्िाांला.. अिो नजथे िुसता भ्रष्टाचार बोकाळलाय.. म्िणजे मीच िािी
.. सारे च म्िणतात तसे.. नजथे पिार्े नतथे भ्रष्टाचार.. भ्रष्टाचारच भ्रष्टाचार..
आनण मला नतटकारा र्ाटतो िुसता नर्चार के ला तरी.. तुम्िाांला साांगतो..
तुम्िाला साांगतो..
साधा चपरासी िो.. दकती कमार्त असार्ा? कु ठे नि कु ठल्यािी ऑदफसबािेर
असो.. आतील माणूस दकती पॉर्रफू ल त्यार्र याचीिी पॉर्र अर्लांबूि असते.
आनण साांगतो ते PWD.. कु रण िो चरणाऱ्याांचे.. म्िणजे काय की माझ्या
मुलीला.. तशी नशकलीय चाांगली.. BA झालीय चाांगली.. दोिदा फे ल झाली
बारार्ीत पण त्या पत्रकाराची ओळख निघाली.. पेपर आणला फोडू ि तेव्िा कु ठे
लागली िैया पार! पण BA? स्र्त:च्या निमतीर्र झाली िो.. म्िणजे टायपपग
करायची.. त्या िोकरीतूि साठर्लेले पाच िजार .. त्या जोरार्र झाली बीए
पास! तर नतच्यासाठी शोधला तो कु णी PWD र्ाला.. काय आिे थोडा हुांडा
जास्त द्यार्ा लागला तरी र्रकड कमाई असली तर पोरीला आयुष्यभर ददात
िािी.. सुखात रािील!
तर साांगत िोतो त्या भ्रष्टाचाराबद्दल. दकती बोकाळलाय सगळीकडे..
कािी र्षांपूर्ीची गोष्ट आिे.. साधे रे शि काडव ते काय.. आम्िा दोघाांबरोबर
माझ्या आईचे िार् घालायला बक्कळ दोि िजार? कािी िीतीमत्ता? तेव्िा माझी
आई नजर्ांत िव्िती िे खरे .. सुटली नबचारी असले ददर्स पािण्यापेिा.. पण
नतला नमळू ि नमळू ि दकती साखर नमळाली असती रे शि र्र ? पार् दकलो?

त्यासाठी दोि िजार? जाऊ दे झाले.. या भ्रष्टाचाराचा असला नतटकारा आलाय
साांगू..
पण तुम्िाला साांगतो ..
त्या राजकारण्याांिाच नर्चारायलाच िर्ा िडसूि खडसूि जाब.. कोटीिे पैसे
खातात िो.. िािी.. खा तुम्िी पण कािी धरबांद..आम्िी इथे .. म्िणजे आमचे
ऑदफस सरकारी .. इथे आम्िी िजाराांत कामे निपटर्तो.. तुम्िी कोटीच्या कोटी
उड्डाणे घेता? तुम्िी नि आम्िी सरकारीच िा? िीतीमत्ता चीज रानिली िािी
तुम्िाला साांगतो..
अजूि काय काय बोलणार? कोळसा उगाळार्ा नततका काळाच िो.. खरे
साांगतो.. अगदी नतटकारा नतटकारा र्ाटतो.. या भ्रष्टाचाराचा..
थाांबा जरा िा फोि घेतो..
कोण? पाटील? िाां.. बोलतोय.. िािी िो .. िािी िािी.. अडीच मध्ये ? िािी..
पाच कमीतकमी.. अिो फाईल िलर्ायचीय.. खायचे काम आिे काय ? आम्िाला
पण र्र द्यार्ा लागतो.. जाब.. साडेचार फायिल .. त्याहूि कमी िािी.. िािी
िो.. पैसे घेऊििी कामे ि करणे आमच्या ethics मध्ये िािी बसत. या तुम्िी..
तर मांडळी.. निघायला िर्े..
आम्िी कामाची माणसे.. सरकारी दप्तरे आमच्या नशर्ाय चालतात िोय?
तुम्िाांला साांगतो..

७
मी म्िणतो..
माझा मुद्दा तोच आिे.
म्िणजे असे की तुमचेिी म्िणणे एकू ण तेच आिे म्िणािा!
म्िणजे असे ..
की आपल्याला या बाबतीत मतभेदास र्ार् िािी.
काय आिे ...
मतभेद िी मिभेदाची पनिली पायरी आिे.
कोण म्िणतो असे?
कोण कशाला िर्े म्िणायला..
मीच म्िणतो असे.
खरे य की िािी साांगा..
िो की िािी?
पण आपल्याकडे िा कोण म्िणाले िे काय म्िणाले याहूि मित्त्र्ाचे असते.
तरी पण ऐका..
मीच म्िणतो िे असे..
तर आपल्यात मतभेद िािीत नि मिभेद तर त्याहूििी िािीत!
खरां य की िािी?
काय आिे िा कािी जणाांिा सर्य असते की कु णा कु णाचे कािी ऐकू ि घ्यायचेच
िािी.. मग त्याला ते मतभेदाचे िार् देतात. मतनभन्नता म्िणे..
एर्ढ्यार्र थाांबतात का िे येरू..
तर िािी!
याला ते लोकशािी म्िणतात म्िणे!
िी असली असेल का लोकशािी?

मी म्िणतो एखादी गोष्ट दोि र्ेगर्ेगळ्या लोकाांिा र्ेगळी कशीकाय ददसू शकते?
एका प्रश्नास उत्तर एकच .. सॉरी.. बरोबर उत्तर एकच एक असू शकते.. िो की
िािी?
िािी म्िणजे इथे तुम्िी िािी म्िणण्याचा प्रश्नच येत िािी..
कारण
िे एक सत्य आिे..
िेच एक सत्य आिे..
आनण िे एकच सत्य आिे!
आनण िे एक सत्यच आिे!
थोडक्यात काय ज्याांिा माझे म्िणणे िािी पटत ते अथावतच चुकतात कु ठे तरी!
अिो मी कधी चुकू शकतो का म्िणता?
अथावत िािी..
अथावतच िािी
आनण
अथावत िािीच!
थोडक्यात काय जे जे माझ्याशी सिमत िािीत ते सर्व चुकीचे आनण
तुमच्यासारखे जे सिमत
ते बरोबर
आनण
तेच बरोबर!
बरोबरच आिे ..
काय आिे..
माझे म्िणणे असे की माझ्याहूि कोणी समाज र्ा देशनित र्ा अनिताचा नर्चार
करू शकतो का चाांगला?

कु णीच िािी िा?
कसे काय करणार ते?
अिो ज्याांिा त्याांिा स्र्ाथव सुचतोय.. आनण मी परमाथावची पररसीमा!
कोण म्िणतो असे?
कोण कशाला म्िणायला िर्े?
िातच्या काकणाांला आरसा कशाला?
तर एकू ण काय तर ...
मी म्िणतो ते खरे ..
मीच म्िणतो ते खरे ..
मी म्िणतो तेच खरे ..
आनण
मी म्िणतो ते खरे च!
खरां य की िािी?

८
भाांडण!
काय भाांडलाय म्िणूि साांगू तो! माझ्याशी!
भाांडण कािी िर्ीि िािी!
गेली दकत्येक र्षे ..
त्याचे नि माझे भाांड्ास भाांडे लागले िािी असा ददर्स जात िािी.
कारण.. ते नर्चाराल .. तर
कािीिी कारण पुरते आम्िाला.
काय आिे घर आिे ..
तर भाांड्ाला भाांडी लागायचीच..
फक्त काचेची िसार्ीत एर्ढे पानिले की पुरे.. िे जरा गांभीर झाले..
म्िणजे भाांडणे .. कोणत्यािी नर्षयार्रची असोत.. आम्िी गांभीरतेिेच करतो..
आनण एक..
चूक अथावतच त्याची असते..
तसा आम्िी अनलनखत नियमच बिर्लाय म्िणािा..
म्िणजे र्ादार्ादी िोते..
भाांडाभाांडी िोते..
शब्दािे शब्द र्ाढतो..
आमची ती भाांडण शक्ती आम्िी पणाला लार्तो..
जाता जाता साांगायला िरकत िसार्ी.. कु ठल्याशा मशीि च्या ताकदीचे एकक
अश्वशक्ती असते म्िणे.. तसे िे मी शोधलेले एकक.. भाांडणशक्ती!
तर आम्िी पणास लार्तो ती..
खरे साांगते ..
कधी कधी दक िािी त्याचा मुद्दा बरोबरिी असतो.. असू शकतो! मला पटू
शकतो..

मग मी सार्धाि िोते! सार्धाि म्िणजे अनत सार्धाि!
माझा मुद्दा बरोबर असतािा फार कािी करार्े िािी लागत.. पण तो बरोबर
असेल तर..
एक आसमािी सांकट म्िणा!
माझे सारे कौशल्य यार्ेळी पणास लार्ते मी!
त्याचे काय..
कािी असले तरी तो सांर्ेदिशील आिे.. तुम्िाला गुनपत म्िणूि साांगायला िरकत
िािी.. बोलू िका कु ठे .. त्याला तर मुळी कळू च िका देऊ.. तो फार चाांगला िी
आिे! त्याच्या आधारार्र मी कािी करू शकते.. म्िणजे कु ठलेिी भाांडण पजकू
शकते मी!
आजर्र माझा रे कॉडव आिे म्िणािा!
माझ्याकडे एक असा स्पेशल .. सेन्सर म्िणा आिे.. मला कळते .. त्याची बाजू
र्रचढ आिे .. असे क्वनचत िोते.. तर माझी अस्त्रे कामी येतात..
एक तर मी नर्षय बदलते ..
मग दिा र्षांपूर्ीची त्याची चूक.. त्याची आठर्ण!
त्यात परत सासरची मांडळी असतातच .. मदतीस! त्याांच्या एके क दुगुवणाचा पाढा
सुरू के ला.. ते दुगुवण खरे असायलाच िर्ेत .. असेिी िािी .. की िा
defensive व्िायला लागतो ..
पण साांगू कधी कधी िा खरे च िाठाळपणा करतो.. िाठाळ म्िणजे.. िाठाळ!
कु ठलीच रिक काम देत िािी ..बच्चमजी चक्क मौि व्रतधारक िोतात! अबोला!
मग मी माझे ब्रह्ास्त्र काढते!
देर्ािे छाि अश्रूग्रांथी ददल्यात.. त्याचा र्ापर!
त्या अश्रूपातात कु णीिी र्ाहूि जायलाच िर्ा! मग याची तर गोष्टच िको!
थोडक्यात काय प्रसांग बाका .. तर काम येती या अश्रूधारा..

मग काय .. बच्चमजी आपली िसलेली चूक मान्य िा करते झाले तर िर्ल!
खरे साांगू..
त्याच्या बोलण्याचा इतका त्रास िोत िसेल नततका त्या मौिाचा िोतो! बोलत
िािी म्िणजे काय! त्यािेच धरला अबोला तर पुढचे भाांडण कु णाशी करार्े?
निदाि त्या साठी तरी .. तू बोलत रिा..
आनण चूक तुझीच िे नर्सरू िकोस कधी..!

९
मी आज्ञाधारक मुलगा बोलतोय..
काय? मी आनण चॉकलेट? िािी िो.. चॉकलेट खाल्ले मी .. म्िणजे खाल्ले िािी
असे िािी.. तसा दोिदा थम्सअप प्यायलो.. आनण एकदा नमररडा पण. आनण
दोिर्ेळा आईस्क्ीम.. पण तेिी की िािी माझ्या फ्रेंडसिी जबरदस्तीिे खाऊ
घातले म्िणूि!
तुम्िाला ठाऊक आिे िा मी दकती आज्ञाधारक आिे ते? गेल्या बारा ददर्साांत ..
िािी र्षावत.. मी कधी तुमचे ऐकले िािी असे ददसले कोणाला? बाराहूि जास्त
िािी म्िणता येत कारण माझे र्यच आिे तेर्ढे! तर मी कधी तुमचे ऐकले िािी
असे झालेय का? िािी िा? कसे ददसणार? कारण तुम्िी मला िल्ली साांगणे
सोडू ि ददलेय.. आई म्िणते, साांगूि उपयोग िािी.. आनण बाबा.. त्याांचे कु ठे लि
असते घरात नि माझ्याकडे?
शाळे तूि बाई पाठर्तात माझ्या एर्ढ्या तक्ारी.. त्या ऐकायला आलेत कधी
बाबा? नबचारी आई मनिन्यात एकदा तरी येतेच शाळे त. मागच्या मनिन्यात तर
नबचारी तीिदा आली.
एकदा काय तर झाडार्र चढू ि पचचा काढल्या म्िणूि. आता आईला काय
साांगायचे त्यात? असा पण तो जोशीसराांचाच नपरीयड िोता. एकतर सर एकदम
बांडल नशकर्तात. उगाच िािी मी गनणतात काठार्र पास िोत! तर त्याददर्शी
सराांिीच साांनगतले.. तू इतराांिा नडस्टबव करण्यापेिा बािेर का जात िािीस?
गुरूची आज्ञा.. पाळायला िर्ीच. म्िणजे मी आईबाबा आनण गुरूजि याांची
आज्ञा पाळतोच िेिमी. बािेर थोडा कां टाळा आला म्िणूि चढलो पचचेच्या

झाडार्र. ते झाड पण र्गावबािेरच आिे िा? सरळ गुरुजींची आज्ञा पाळली तर
असला गिजब कशाला? आई पण र्ैतागली.. खरी तर ती त्या गुरुजींर्र
र्ैतागलेली.. पण नशिकाांर्र कसे रागार्णार.. म्िणूि माझ्यार्र नचडली आनण
काय! तर साांगू का ..या मोठ्या माणसाांिा दक िािी राग कु ठे िा कु ठे काढार्ाच
लागतो. तर िे असे आिे बघा.
तर ते चॉकलेट नि थम्सअप नि आईस्क्ीम.. जबरदस्तीिे कोणी खाऊ नपऊ
घातले.. तर खार्े प्यार्े लागते. माझी आई बोललेली मला.. नतथे कािी असले
खाऊ नपऊ िकोस िाां.. मी आईची आज्ञा कशी काय तोडेि? पण ते माझे
नमत्रलोक आले.. बळजबरीिे .. म्िणाले.. खाऊि दाखर् आईसक्ीम..आता कु णी
असे ललकारले तर.. मी िरलो िे आईला आर्डले असते का? ते थम्सअप.. या
पोराांिी बाळजबरी खाली पाडू ि गळ्यात ओतले असते.. मी ओळखतो त्याांिा
िीट.. त्यात मला झाली असती कािी इजा तर? आईला दकती र्ाईट र्ाटले
असते? तर अशा जबरदस्तीिे माझ्यार्र कसला बाका प्रसांग ओढर्ला म्िणूि
साांगू.. एर्ढे सारे के ले मी आईच्या आज्ञेखातर आनण मी आईबाबाांचे ऐकत िािी
म्िणता तुम्िी? कािीतरी मला खार्े लागले म्िणूि?
तुमचे बरोबर आिे..
तुम्िी मोठे लोक.. आमचा मुलाांचा चष्मा िािीिा लार्त.. ठीक आिे तुमचे..
जातो..
कु ठे काय?
त्या नतथे दूरर्र के रकराांच्या अांगणात पानिल्यात दकती कै ऱ्या लगडल्यात..
प्रॉनमस ददलेय मी बब्याला.. येतो म्िणूि.. ददलेले प्रॉनमस तोडू ? आईला दकती
र्ाटेल र्ाईट तसे के ले तर..?
िकोच.. निघतो .. बाय!

१०
सािेबाांचे स्र्ागत
िमस्कार.. या या..
जरा प्रॅनक्टस करूि घेतो..
ऐकताय िा? ऐकाच.
काय आिे आज आिे जांगी सभा..
जांगली िािी िो..
मिासभा म्िणा िर्े तर.. आजकाल सारे कािी कसे मिा असते.. िुसता गुरू
िसतो िल्ली.. मिागुरू असतो.. तसे.
तर साांगत काय िोतो.. िाां ..
त्या प्रॅनक्टसबद्दल िोतो..
ऐका ..
मला ठाऊक आिे तुम्िी सारे आतुरतेिे र्ाट पािात आिात ज्याांची ते आता
येतीलच. अगदी कु ठल्यािी िणी त्याांचे आगमि िोईल.. तसा निरोप आलाय.
सािेबाांची गाडी निघालीय.. रस्त्यात आिेत सािेब. तोर्र थोडी र्ाट पिा.. मला
ठाऊक आिे तुम्िी दूरदूरर्रूि आलेले आिात. कु णासाठी? तर आपल्या
सािेबाांसाठी. भर उन्िात डोक्यार्र तळपत्या सूयावची उष्णता झेलत तुम्िी आला
आिात ते सािेबाांच्या जाज्र्ल्य आनण नर्चारसांपृक्त भाषणािे आपले काि तृप्त
करूि घेण्यासाठी. आपल्या सािेबाांच्या नर्चारमौनक्तकाांची ओढ तुम्िाला इथर्र
खेचूि आणते. त्या नर्चाराांच्या र्षावर्ात कु ठल्याकु ठे पळू ि जातो िा सूयावचा
उष्मा..
तर सर्ांचे स्र्ागत आिे.. कािी थोडके असतात िौशे िर्से गर्शे..आमच्या
आदरणीय नर्रोधकाांची सभा झाली इकडे िुकतीच. पन्नास रुपये पर िेड रे ट
िोता गदीचा! आम्िाला म्िणजे आमच्या सािेबाांिा असले कािी िािी करार्े

लागत. म्िणजे अगदी र्ीस रूपयाांत तयार िोतात लोक! िा असा आिे सािेबाांचा
कररश्मा!
लर्करच येतील सािेब..
आपले नर्चाराांचे मोती उधळतील..
तुम्िी आम्िी ते निरीरीिे र्ेचू. र्ेचूि पुढे जाऊ. त्याांचे नर्चार आपल्या मिाांिा
पुलदकत करतील. फु लर्तील. एक र्ेगळी अिुभूती देतील.
सािेबाांिी आपल्याला काय काय िािी ददले?
आमचे म्िणाल तर.. ती लाल ददव्याांची गाडी नमळे ल तर त्याांच्यामुळेच.
सािेब द्रष्टे आिेत.
त्याांचे कतृवत्र् मिाि. त्याांची मूती िी नततकीच मिाि असली तरी.
सािेब िे सािेब आिेत.
आम्िी त्याांचे लेकरू आिोत.
गुरूचरणी नशष्य जातो तसे आम्िी त्याांिा शरण आिोत. त्याांच्या पाऊल धुळीच्या
एका कणाचीिी सर आम्िास िािी. आम्िी त्याांचे पाईक िे या माईक र्रूि
साांगार्यास आम्िास अनजबात कमीपणा र्ाटत िािी.
त्याांच्या कतृवत्र्रूपी अर्काशात िी िगरी उजळू ि निघतािा एक पणती म्िणूि
तेर्त रािण्याचे भाग्य आम्िाांस नमळार्े िी एक इच्छा!
लर्करच सािेब मांनत्रमांडळाचा नर्स्तार करतील.
सािेबाांचे लि घारीप्रमाणे चौफे र. सािेबाांिा सारे ददसते.. सारे समजते..
सर्वज्ञािी .. अांतज्ञाविी असे सािेब आपल्याला लाभले िे आपले भाग्य.
असे िे सािेब आता पोिोचत आिेत.
कु ठे काय नर्चारता?
तसा सांदश
े आलाय मला.
तेव्िा आमचे परमनप्रय आनण एकमेर् िेते.. राष्ट्राचे भनर्तव्य.. राष्ट्र उद्धारक..
राष्ट्रत्राता.. आनण देश निमावता.. देश सांरिक.. माििीय श्री. मनिपतरार्
गणपतरार् सुगांधे पाटील अक्कलकोटकर सािेब याांच्या स्र्ागतास तयार रिा..

काय .. ठीक आिे िा?
सािेब ऐकतील िा भाषण.. ?
ऐकतीलच िो.. इथे िसले तरी.. घारीसारखे लि त्याांचे सगळीकडे.
चला..
जायची र्ेळ झाली.
चरणधूळ भाळी लार्ण्याची!

११
र्रदनिणा..
आमचे खास कािी म्िणणे िािी आिे िो..
काय आिे की जिरीत पाळार्ी लागते. ऐकताय िा?
जिरीतीपुढे कोणाचे काय चालतेय?
तसा नर्रोध माझा सगळ्याच र्ाईट गोष्टींिा आिे िो.
कसे आिे िा काळािुरूप माणसािे बदलार्े. बदल िी निरां तर घडणारी गोष्ट आिे.
आनण बदल कसा .. कालसुसांगत िर्ा. पण सांस्कृ ती आनण परां परा अशा कािी
गोष्टी असतात की िािी? बदल असे तडकाफडकी िोत िसतात. आनण करूिी
ियेत तसे. माणसाच्या कलाकलािे ते घडर्णे इष्ट. कोणाचा कल कसा नि
कोणाचा कसा! कशाला कु णाला बदलासाठी भरीस घालार्े? सांस्कृ ती जति करणे
.. परां परा पाळणे.. आनण बदल घडणे र्ा घडर्ूि आणणे.. सारे कसे एकमेकाांत
गुांफले पानिजे एखाद्या िारातल्या फु लाांसारखे! िो की िािी? पनिल्यापासूिच
माझ्या भूनमका कशा स्पष्ट असतात!
आता माझा शांभू..
दकती लाडाकोडात र्ाढलाय.. काय िौस िािी पुरर्ली त्याची आम्िी? फटफट्या
उडर्तो काय.. आता जीप घेऊि ददलीय..कशाची ददात म्िणूि िािी. आनण
देर्दयेिे कािी कमी पण िािी. तुम्िाला साांगतो आमच्या घराण्याचा दीपक..
म्िणजे कु लदीपक आिे आमचा शांभू.. तशी आमची रां जू.. म्िणजे रां जिा.. लिाि
आिे अजूि. लग्नाची िािी. पण कसे ठरर्ले आम्िी पिा.. लग्न िोईल नतचे ते हुांडा
ि घेणाऱ्याशीच! असल्या कु प्रथा मोडायलाच िव्यात. समाजात बदल िा
घडायलाच िर्ा. हुांडा पबडा घेऊि नर्कत िािी घेणार िो आम्िी आमच्या

जार्यास. खरे य की िािी िो साांगा.. हुांडा कलांक आिे आपल्या समाजार्र.
कानळमा.. तेर्ढी िी मोठी िोऊ देत.. तोर्र िा बदल झालाच असेल. िसेल तर
घडर्ूि आणू आम्िी. आमचे काय ठरर्ले की ठरर्ले. त्यात बदल िािी. फक्त
अजूि सात एक र्षांचा काळ जाऊ द्यार्ा.
आम्िाला काय र्ाटते िा .. की अजूि समाजाची तशी तयारी िािी.
शांभू झालाय लग्नाचा.. तो कािी त्या बदलापयंत थाांबेल का? िािी िो. कािी
गोष्टी र्ेळच्या र्ेळी झालेल्याच बऱ्या असतात. तेव्िा शांभूचे लग्न थाटात
िोणारच.
आनण हुांड्ाचे काय म्िणता?
अिो.. िार् िको..
आम्िी हुांड्ाच्या नर्रूध्द..
साांनगतलेिा..
अिो मान्य आिे अजूि ती प्रथा गेली िािी ..तरीिी.
म्िणूि सध्या रीतीप्रमाणे िोऊि जाईल . उगाच कोणाला अडणार िािी नि
िाडणार िािी.
आमचे घराणे पिा.. शांभूकडे पिा.. त्याचेच िो िे सारे .. कु णाचीिी मुलगी येर्ो..
सुखात रानिल. सुखात रानिल.. ऐश्वयावत रानिल. रानिल काय लोळे ल..
नतच्यासाठी तशी र्रदनिणा ..
ती मात्र घ्यार्ी लागेल..
हुांडा िािी िो..
आपल्या परां परा आपण िािीतर कोण साांभाळे ल साांगा तर?
खरे य िा?

१२
लक्ष्मीची पार्ले..
दकती गोड र्ाटते िा ऐकायला? काि सुखार्तात.. जीर् सुखार्तो.. िुसते
ऐकू ििी!
मुलगा झालाय लग्नाचा..
नि आम्िी र्ाट पािातोय त्या लक्ष्मीची! कधी एकदा त्या लक्ष्मीचे िोईल
आगमि..
दकती खस्ता खाल्ला या ददर्सासाठी!
धिाची पेटी दुसऱ्याघरी आनण अस्सल धिाचा पेटारा आपल्या घरी यार्ा..
काय काय िािी के ले? देर्ीला िर्स के ला.. त्याच्या जन्मापूर्ी.. म्िणाले.. देर्ी
माते.. शनक्तमाि तू.. िको देऊस माझ्या पोटी अजूि एक मुलगी..
तुझ्यामाझ्यासारखी.. तू सािात देर्ी.. तुझे ठीक आिे. पण माझ्यासारख्या नबि
देर्ींचे काय करार्े?
िकोच ते..
मुलगी म्िणजे पचता..
मुलगा म्िणजे निपिंती..
मुलगा म्िणजे मोिाची गॅरांटी..
शेर्टला ददस गोड व्िार्ा..
त्यासाठी तोच िर्ा .. र्ांशाचा ददर्ा.. त्याला पयावय काय?
मुलगी म्िणजे धि .. पण परक्याचे.. त्यासाठी कसली करे ि मी प्राथविा? नि नतचे
कसले के ले असते मी स्र्ागत?
ढोल नि ताशे र्ाजतील तेव्िाच जेव्िा या माझ्या कु शीत असेल एक मूल.. म्िणजे
मुलगा.

काल मी कु णाला म्िणाले िी.. माझा एकु लता एक िो लेक.. ती बाई म्िणते
कशी.. काय िे काशीबाई.. रां जू आनण अांजू .. दोघाांिा नर्सरलात की काय? मी
म्िणाले, िािी िो.. पण त्याांिा काय आपले म्िणायचे का?
माझा मक्या कसा .. माझा म्िणजे आमचा आिे..
तसा हूड आिे अजूि.. पण िादािी काय आयुष्यभर रटकते? मुलींचे काय..
दकतीिी आपली म्िणार्ी.. शेर्टी परक्याचीच धि..
पण तुम्िाला साांगते.. मुलगी िी लक्ष्मी बरे .. लक्ष्मी म्िणजे ऐश्वयव.. धि.. ती
आली की घर सुखसमृद्धीिे भरूि जाईल.. िो की िािी?
माझा मक्या आिेच तसा िो. काय भार् चाललाय ठाऊक आिे िा माके टात?
माझा मक्या इां नजनियर.. त्यात एकु लता.. म्िणजे िे सारे त्याचेच.. परत सरकारी
िोकरी.. म्िणजे .. कु णाला बोलू िका .. र्रकड पैशाांची सोय.. मक्या म्िणजे
खणखणीत बांदा रुपया.. मी तो तसा र्ाजर्ूि घेणारच िा!
त्यामुळे लक्ष्मीचे स्र्ागत करण्याची तयारी करतेय मी. लक्ष्मी म्िणजे येणारी
गृिलक्ष्मी. एर्ढ्या भरल्या घरात ररकाम्या िाती कशी येईल ती? म्िणजे माझी
सूि. म्िणतात ते खरे य .. धिाची पेटी बिूि येईल ती..भरल्या घरात भरल्या
िाताांिी.. जुिे लोक हुशार खरे .. उगाच िािी बेटी धि की पेटी म्िणायचे..
आता ती लर्करच येईल. समृद्धी आनण ऐश्वयव घेऊि! दुसऱ्या घरूि येतािा िे
सारे घेऊि येईल ती.
र्ाट पाितेय नतच्या येण्याची..
लक्ष्मी आनण लक्ष्मीच्या पार्लाांची!

१३
ऐकलांत काय ..?
काय म्िणता? तुम्िाला ठाऊक िािी? खरां च?
म्िणजे तुम्िाला कािी िािी कळले? सगळ्याांिा ठाऊक असेल असे र्ाटले मला.
म्िणजे असल्या गोष्टी काय लपूि थोडीच रािातात? मी साांगते तुम्िाला पण
कोणाला साांगू िका.. आनण मी साांनगतलेय म्िणूि तर िक्कीच िका साांगू. तुम्िी
माझ्या खास म्िणूि साांगते.
पण मी तशी कोणाच्या अध्यात मध्यात िसते िो. म्िणजे तशी सर्यच िािी िो
मला. उगाच इकडची काडी नतकडे लार्.. चुगली कर.. कािातल्या कािात साांग..
असल्या गोष्टी िािी िो जमत. आपण बरे की आपले काम बरे . कशाला त्या
चाांभार चर्कशा. नि िसत्या कु चाळक्या. ती सर्य त्या गोदार्रीबाईंची बरे ..
गोदार्री म्िणजे..िािी ठाऊक? ती िािी का.. ते बसके िाक .. दात थोडे र्ाकडे.
िो िो .. तीच .. म्िणजे त्याच त्या गोदार्रीबाई.. त्याांिा सर्य आिे िो असली ..
म्िणजे बघा, त्याांची मुलगी ती पळू ि गेलेली मागच्या र्षी.. मानितीय िा .. तर
आता िाक र्र करूि दफरतात त्या..मी असते तर मला तर बाई िसते दफरर्ले..
मी तर शरमेिेच अधवमेली झाले असते. तर साांगत काय िोते.. उगाच त्या
गोदार्रीबाईंचा नर्षय आला मध्ये.. तशी र्ाईट सर्यच आिे त्याांची.. जाऊदे ..
आपल्याला काय.. ज्याचे त्याचे ज्यािे त्यािे पिार्े आनण काय? पण एक आिे
अशाांिा देर् दरबारात िािी नमळणार माफी कधी..
तर साांगत काय िोते.. त्या गोदाबाईंच्या िादात नर्सरले पिा..
पण आठर्ले की साांगते. तुम्िी माझ्या खास आिात िा म्िणूि. उगाच
बाकीच्याांशी िािी मी बाई बोलत बसत. ती िटर्ी आिे िा.. सनर्त्रा.. बाई काय
नर्नचत्र िार् िै.. ती कोपऱ्यार्रची .. नतला आिे तसली सर्य.. कोणाला काय

बोलार्े .. कसला िािी धरबांद नतला.. तरी बरे घरात िसतो पाय नतचा. िोकरी
करते िा म्िणूि तोरा नतचा! आम्िी पण के ली असती िोकरी.. पण आमचे िे ..
समथव आिेत िो घर साांभाळायला..पण मी काय म्िणते .. करा तुम्िी िोकरी..
हुांदडा गार् .. पण उगाच नमरर्त कशाला दफरायचे.. मी कमार्ते , मी कमार्ते
म्िणूि. तर नतला आिे असली सर्य.. अिो कामर्ाल्या बाईला िी साांगत असते
कािीबािी.. मला कसे कळले? ती कपड्ाला येते िा आमच्याकडे मांजूळा.. तीच
िो नतचा िर्रा दारूडा आिे.. ती साांगत िोती. मी िो ला िो करते िुसती..
उगाच कशाला िसत्या फां दात पडा.. एका कािािे ऐकू ि दुसऱ्यािे द्या सोडू ि.
कािी म्िणा िी सर्य र्ाईटच िो.. उगाच इकडची काडी नतकडे लार्ायची. मला
तर बाई कामातूि फु रसत िसते. याांिा इतका फार्ला र्ेळ कु ठू ि नमळतो कु णास
ठाऊक.. म्िणजे ती मांदी आिे िा ती साांगत िोती.. त्या भडकमकराांकडे कामाला
आिे ती .. भडकमकर म्िणजे पाांढरे के स .. बरोबर..तर त्या मांदीच्या िर्ऱ्याला
ररिा नमळाली म्िणे.. िो .. चालर्तो तो .. दारू नपऊि कु ठे ठोकली िािी म्िणजे
नमळर्ली.. मला कसे मानिती तो दारू नपतो? अिो िे लोक असलेच..
दारूनशर्ाय काम िोते िोय याांचे? म्िणजे आमचे िे पण घेतात अधूिमधूि
दररोज.. पण ती उां ची.. सस्त्त्यातली िािी आनण रस्त्यात थोडीच सापडतात त्या
साटमबाईंच्या िर्ऱ्यासारखे. तर मांदी साांगत िोती की ..जाऊदे आपल्याला काय
करायचेय.. बाई गां. दकती र्ेळ झाला िािी? अजूि दकती कामे बाकी आिेत.
आपले काय त्या कामतबाईंसारखे थोडीच आिे? काय िा ..जे साांगायला आले
तेच नर्सरले िो..
आठर्ले की साांगते.. चला निघू? दळण आणायचेय.. पाणी भरायचेय.. माझे त्या
रां गी सारखे थोडीच आिे.. नतचा तो लांगडा िर्रा नतला दकतीतरी मदत करतो..
बायल्या मेला.. चला आता खरां च निघायला िर्े.. ते काय साांगायला आले िोते..
नर्सरलेच. आठर्ले की िक्की साांगते. आिात िा घरी.. निघते

१४
िािी, मी येणार िािी!
मी मुळीच ऐकणार िािीये तुमचे..
साांगूि ठे र्तो.
का म्िणजे काय?
मी कु ठे .. तुमचा तो घोडा कु ठे ..
घोडा म्िणजे तो घोडेगार्कर.. तोच त्याला पनिले बनिस कायतरी नमळाले िा
िल्लीच अॅपक्टगचे तो. तर या घोड्ाला बोलार्णार असाल तर मी मुळीच िािी
येणार.. साांगूि ठे र्तो. अरे िा लांगोटात िोता ककर्ा नबिचड्डीचा दफरायचा
तेव्िापासूि आम्िी रां गभूमी गाजर्तोय. त्यात िा तसा बराय पोरगा.. पण आम्िी
कसे methodical करायचो अनभिय.. आता सगळे च बासिात गुांडाळायला
निघालीत िी आजची पोरां .
आम्िी काय गाजर्ली िाटके आमच्या काळात मिाराजा! आता र्य झाले. िािी
उभे रािर्त. िािीतर दाखर्ला असता खरा अनभिय तोंडाला रां ग लार्ूि. िे
लोक काय ती उत्स्फू तव अॅपक्टग करतात म्िणे! मी म्िणतो याांची ती अॅपक्टग..
आमचा तो अनभिय! स्टेज गाजर्ायचो आम्िी. गाणी काय रां गायची आमची!
गेले ते ददर्स म्िणा.. आता काय ट ला ट नि फ ला फ असली गाणी.. आनण त्यात
ढाण ढाण सांगीत.. कािठळ्या बसर्णारे .. खरे ददर्स आमचे िोते मिाराजा!
आनण िी आजची पोरे रां गभूमीची सेर्ा करण्याच्या बाता करतािेत..
अरे करता आिात कारण मुळात ती आम्िी घडर्ली म्िणूि िा! आमच्या आधी
िोऊि गेले त्याांिी सुरू के ले नि आमच्यामुळे पुढे गेली रां गभूमी!
आनण िा आजचा घोडा पखकाळतोय? आनण र्र तुम्िी म्िणता त्याच्याबरोबर
आम्िी बसार्े स्टेजर्र? नमळाला असेल िो राष्ट्रीय पुरस्कार.. पण आम्िाला काय
कौतुक? आम्िाला ती रनसकाांची दाद पुष्कळ आिे. इतक्या र्षांिांतर िी ती

आठर्ते आम्िाला. आनण ऐकलेच असेल िा ..बनिसाांसाठी काय काय चालते
िल्ली.. आम्िाला जमले असते तर आम्िीिी िसतो दकती पुढे निघूि गेलो? पण
िािी.. आम्िी पडलो तत्र्ाची माणसे िा! असले कािी कसे जमणार नि कसे
पटणार आम्िाला?
ते कािी असो.
तुम्िी बोलार्ताय प्रेमािे.. मी येईििी. पण माझ्याबरोबर त्या घोड्ाचा
सत्कार? सब घोडे बारा टक्के? अजूििी पेलू शकतो एका श्वासात र्ीस र्ीस
ओळींचे सांर्ाद. अजूििी घेईि टाळ्या.. िे र्य साथ देत िािीिा म्िणूि! आनण
िी कालची पोरे ..
पण िकोच.. मी नििूि साांगतोय तुम्िाांला.. िािी िािी िािी.. नत्रर्ार िािी! जर
घोडेगार्करास बसर्ाल आमच्या पांक्तीत.. नत्रर्ार म्िणजे नत्रर्ार िािी. येत िािी
म्िणूि साांगा! या िटश्रेष्ठ बाबूरार्िे गाजर्लेले ददर्स अजूि आिेत डोळ्याांसमोर!
र्न्स मोअर नि टाळ्याांचा गजर यानशर्ाय एक प्रयोग गेला िािी त्या िटश्रेष्ठास
या कालच्या पोराच्या पांक्तीत बसर्ता? खुशाल बसर्ा.. ददर्स तुमचे आिेत!
सांमेलि तुमचे आिे.. पण मी आलो तर बसर्ाल िा? नििूि साांगतोय पुन्िा
एकदा.. िािी म्िणजे िािी!
काय म्िणता..
प्राथविा आिे तुमची?
ऐकतोय मी.. पण तरीिी िािी. िािी िो जमायचे. िकोच.
कशाला? तुम्िी लोक आिात िा समथव.. रां गभूमीची सेर्ानबर्ा करायला.
आम्िाला कोण नर्चारतोय आता..
काय म्िणता?
तो घोडा नर्चारतोय?
म्िणजे?
त्यािेच बोलार्णे धाडलेय..

आम्िाला आदशव माितो तो? खरे च की काय म्िणता? मी म्िटले िा.. तसा
चाांगला आिे िो तो.. म्िणजे डोक्यात िर्ानबर्ा िािी त्याच्या.
काय म्िणता?
थैली आनण सत्कार?
तसे तुम्िी लोक खूप चाांगले काम करताय बरे .. आम्िी रूजर्लेले रोप र्ाढर्ताय..
छाि. चालू द्या बरे .. तुमच्याकडू िच आशा िो सगळ्या.. आनण येण्याचे
म्िणाल.. तर आग्रि मोडर्त िािी िो.. येतो बापडा. कु णाचे मि मोडर्त िािी
िो माझ्यािे. म्िणजे जुन्या जमान्यातला िटश्रेष्ठ खरा .. पण असो.. येईि.. तेर्ढी
गाडी मात्र पाठर्ा िो.. दगदग सोसर्त िािी.. काय..

१५
आमची भूक पररषद!
िा.. आलो आलो..
कु ठू ि काय.. कु ठू ििी असो.
पण साांगतो.
जागनतक भूक पररषद..
नतचे खास अनधर्ेशि िोते िा नतथूि येतोय डायरे क्ट!
पररषद कशी झाली म्िणता?
छाि!
शेतकरी नि कष्टकरी..
भूक नि भूकबळी..
शिरी नि ग्रामीण कु पोषण..
समस्या नि उपाय..
सर्ांगी नर्चार सर्ांिी के ला!
कु ठू ि कु ठू ि आलेले लोक! दूरदूर गार्चे .. म्िणजे शिरीच.. त्या गार्च्या
अनशनिताांिा कसला येणार अांदाज या समस्येचा! नतथे आपल्यासारखेच िर्ेत.
र्ेळ का लागला नर्चारताय?
अिो, समस्याच दकती गांभीर..
नर्चार नर्निमय करायला र्ेळ लागतोच िा. साांगोपाांग अगदी. आधी समस्येचा
उिापोि.. मग नतचा सर्व बाजूांिी र्ेध.. त्यार्र उतारा.. म्िणजे उत्तर िो.. तेिी
आम्िीच िा शोधणार! जबाबदारी आमची ती!
गार्ोगार्ी दकती भुके नि कां गाल आिेत त्याांची पािणी .. त्याचा शास्त्रशुद्ध
अभ्यास.. शेतकरी समस्येचा धाांडोळा.. धाांडोळा.. डोळा िव्िे.. अगदी बौनद्धक
मेजर्ािी िो.
पररषद अगदी यशस्र्ी..

यशस्र्ी म्िणजे काय नर्चारताय?
समस्या सुटली?
अशी तशी आिे िोय ती सुटायला? िािी, तसे काय काय उपाय सुचर्ले
कोणीकोणी.. ते सारे आम्िी पुढच्या पररषदेत करू कव्िर.
तूतावस सरकारी पातळीर्र निणवय झालाय..
कसला काय?
या समस्येचा अजूि मुळापासूि अभ्यास करण्याचा. िो .. त्यासाठी सनमती असेल
एक.
तेच साांगतोय..
पररषद एकदम यशस्र्ी..
यशस्र्ी म्िणजे .. परत परत तेच .. अिो असे समस्येर्र उपाय एका ददर्सात
निघतात िोय? यशस्र्ी म्िणजे.. माझी नियुक्ती झालीय एका सनमतीर्र.. टीए..
डीए.. आनण भोजिभत्ता!
काय म्िणता?
भूकबळीच्या समस्येर्र सनमतीत भोजिभत्ता? थोडे नर्नचत्र असेल पण साांगू
सरकारी सनमतीचे कायदेकािू पाळार्े लागतात िो. आनण सरकारी नियम
पालि ि करणे म्िणजे.. कायदेभांग! तो करू म्िणता? िको.. त्यापेिा तो
भोजिभत्ता घेऊि टाकणे बरे !
पण मला आर्डली पररषद..
थोडी दमछाक झाली.. कारण ददर्सभर त्या र्ातािुकूनलत दालिात.. या
फाईव्िस्टारचे एसी फार पॉर्रफु ल्ल बाबा! त्यातूि बािेर आलो तर िा उकाडा!
दमणार िािीतर काय!
खरे साांगतो पण त्या िागपूरच्या कु णी पेपर र्ाचला त्यात उन्िातान्िात शेतकरी
कसा घामाघूम िोऊि आजाराांची नशकार िोतो याचे हृदयद्रार्क र्णवि िोते ..
मला तर त्या एसीत घाम फु टल्यासारखे झाले. कसे काय बुर्ा राबतात कोण
जाणे! खरे च ..
काय म्िणालात.. जेर्ण?

ते झाले िो..
ताजचे जेर्ण म्िणजे प्रश्नच िािी िािी का?
थोडक्यात काय जागनतक भूक पररषद चाांगलीच यशस्र्ी झाली िे खरे ..
आता आम्िाला लागलेत पुढच्या अनधर्ेशिाचे र्ेध!
जागनतक आिे तेव्िा कदानचत परदेशी िी असू शकते..
आनण सनमतीचा मेंबर मी..
परदेशात जायचा चान्स म्िणता .. िािी म्िणजे िो.. म्िणजे िािी.. तसे िािी
कािी.. पण समस्या गििच आिे िो.. आमच्यासारख्याांिीच प्रयत्न करायला
िर्ेत.. खरे की िािी?

१६
द्या टाळी !
टाळी द्या टाळी !
आिात कु ठे ..
अिो आपले जमले बरां ..
काय जमलां काय नर्चारता?
आपले नर्चार जमतात बरे का?
अगदी शांभर टक्के जमतात!
तुम्िाांला र्ाटते िा की आम्िी प्रगत िोतो.. मला िी तेच र्ाटते..
र्ाटतच िािी िुसते तर पटते देखील!
त्यात काय िर्ल िो?
िे नर्ज्ञाि नि आधुनिक तांत्रज्ञाि िे आजचे थोताांड िो िुसते! सारे कािी आिे
आपल्या र्ेद आनण पुराणात.
नर्मािे कसली उडर्तात ते अमेररकि.. आपल्या इथे त्या आधीच उडर्ूि
झालेली. िे पाांढरे कातडीर्ाले मिा डाांबीस िो. आपले शोध चोरले. तुम्िाला पण
तेच िा र्ाटते?
द्या टाळी!
तर तेच तर साांगतोय..
कु ठलािी िर्ा शोध घ्या तो तुम्िाांला सापडायलाच पानिजे त्या पुराणाांमध्ये.
िो अगदी कॉम्प्युटर ते आजचे ते मोबाईल.. साधे फोि ते टीव्िी देखील!
तुम्िाला काय र्ाटते ते मिाभारत असेच नलनिले गेले असेल? कॅ मेरात लाइव्ि
पाहूि असणार. आता पुरार्ा प्रत्यि िािी िे खरे .. काय आिे आपण कोणी तेव्िा
िव्ितो .. पण म्िणूि िे असे िािी असे म्िणू शकतो आपण? पररनस्थतीजन्य

पुरार्ा आिे िो. इतके अचूक नि तांतोतांत युद्धाचे र्णवि.. रामायण नि
मिाभारतातले.. असणार ते तांत्रज्ञाि. िुसते तेच िािी..अगदी साधेच र्ैद्यकीय
उदािरण घ्या.. जुन्या जमान्यात आजची सारी ऑपरे शिां व्िायची.. िुसतीच ती
िािी.. त्याहूििी प्रगत. खोटे िािी.. पुरार्े आिेत. िािीतर ित्तीचे नशर आरोपण
झाले असते का शक्य? आजच्या नर्ज्ञािाची गेलीय इथर्र मजल अजूिपयंत?
िािी िा..?
मला ठाऊक आिे तुमचां आमचां जमतां इथे..तुमचे आमचे नर्चार जुळतात
अगदी! म्िणूिच तर म्िटले द्या टाळी!
पण अजूििी इथे आिेत शांकासुर..
त्याांिा िी पुराणातील र्ािगी पुराणातच म्िणूि बेदखल करार्ीशी र्ाटतात.
करोत बापडे..!
झाकू ि ठे र्ल्यािे काय सूयव उगर्ायचा थाांबतो िोय.
जे आिे ते आिे.. facts are facts.. आनण काय!
मला त्याांची िा कीर् येते िो.. दकती िा आांधळे पणा? आपल्या भूतकाळाचा कािी
अनभमाि? दकती नर्कले जाणार तुम्िी त्या पानिंमात्याांस?
काय म्िणता?
मागच्या र्षी माझे बायपास झाले ते..
छे! छे! बायपास काय ते िॉनस्पटलर्ाल्याांिी मागे लागूि करर्ले..पैशाांसाठी िो..
त्यात आमचे घरर्ाले.. एकजात कु चकामी.. आनण मी तसा शुद्धीत िव्ितो ..
त्यात परत आयसीयुत! कोणी बोलू देईल तर शपथ! िो .. िािीतर त्या पािंात्य
इलाजाचा िसता घेतला आसरा.. आपल्याकडे साऱ्या रोगाांर्र अक्सीर आिे
इलाज. उगाच िॉनस्पटलाांची कशाला भरा नबले.. माझा म्िणूि साांगतो अिुभर्..
ते बायपास झालेले मला अनजबात पटलेले िव्िते आनण पटणार िािी तुम्िाला

साांगतो.. घरच्याांच्या आग्रिाखातर खातो त्या गोळ्या पण खरा गुण त्या
सकाळच्या मधपाण्याचा.. अिो जुिी पुस्तके र्ाचूि शोधूि काढला मी िा
रामबाण इलाज! कशाला िर्ीत ती मिागडी औषधे? साांगायचे तात्पयव .. सारे
कािी आिे त्या जुन्या पुराणात नि पुस्तकाांत.. फक्त र्ाचायची इच्छा पानिजे..
आनण त्याहूििी खरा अनभमाि पानिजे!
मला म्िणूि तुम्िी आर्डता.
तुमचे नि माझे जमते यामुळे..
खरे साांगतो तुमचे आमचे जमले..
द्या टाळी!

१७
मी म्िणजे मी आिे!
िमस्कार!
आलात?
तसे तुम्िी येणार िे ठाऊकच िोते मला.
ि येऊि चालले असते?
नि तसे िी िािी.
माझ्यासारख्या साठी तुम्िी येणार िािीत असे कसे िोऊ शकते?
मी शेर्टी म्िणजे मी आिे!
खरां य की िािी?
माझे कतृवत्र्च मुळी तसे आिे.
मी आलो इथे त्याआधी सारा अांधार िोता. सगळीकडे कसा अिागोंदी कारभार!
कोणाचा पायपोस कोणात िािी.
पानिलेच असेल तुम्िी कशी र्ाट लार्लेली त्या माझ्या आधीच्या लोकाांिी!
एकतर त्याांिा कािी येत िािी.
त्याहूििी त्याांची िीयत िािी!
र्र िुसते पैशाांचे खेळ!
माझे िािी बरे तसे!
त्यामुळे मी शेर्टी मी आिे िे तुम्िालािी मान्य व्िार्े.
िािी म्िणता?
ठीक.. थोडे ददर्स जाऊ देत ..
िाती आली िा सत्त्ता की पाहूि घेईि.
सत्ता म्िणजे पॉर्र.. ताकद! त्यासगळ्याांिा सत्तेचे डोिाळे काय.. सत्तालोलुप
कु ठले!
माझे तसे िािी..

तुम्िालािी ठाऊक आिे.
मी शेर्टी मी आिे!
माझा रे कॉडवच तसा आिे म्िणा िा! म्िणजे बघू िका लगेच...
उगाच कालिरण कशाला?
मी साांगतोय िा म्िणजे खूप झाले. कारण..
अिो. मी म्िणजे मी आिे..
मी म्िणेि ते चुकीचे कसे असेल?
उगाच बुर्ा जास्त नचदकत्सकपणा करता तुम्िी!
त्या आधीच्याांच्या र्ेळी कु ठे गेलेली तुमची ती र्ृत्ती? की निर्डक र्ेळी र्ापरता?
तुम्िी त्याांचे बगलबच्चे र्ाटताय मला. िािीतर असे शांकासुरासारखे िसता
र्ागलात!
आनण काय िे ..
आपले भलेबुरे पण कळत िािी? अनत बुद्धु ददसता..
काय म्िणालात?
तुमचा पूणव नर्श्वास आिे माझ्यार्र.. र्ाटलेच मला..
तसे तुम्िी अत्यांत हुशार आिात.. चाांगल्या र्ाईटाची तुम्िाला पारख आिे. तुम्िी
अनतशय कु शाग्र बुद्धीचे आिात.
आनण शेर्टी काय आिे िा..
मी म्िणजे मी आिे..
माझ्या हुशारीचा प्रभार् पडलाच पानिजे िा तुमच्यार्र!
पडणार.. पडणारच!
पडल्यार्ाचूि रािणार िािी!
तर काय मग? खात्री पटली िा?
पटलीच पानिजे िो!
ि पटल्यास.. िा प्रश्नच मुळी गैरलागू आिे िो!
कारण शेर्टी सर्ांिा आपापला जीर् प्यारा असतो िा! तुम्िाला िी असणारच!
शांकाच िको!
कारण तुम्िाला िी ठाऊक आिे..

शेर्टी मी म्िणजे मी आिे!
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लय मागणे िािी!
कोण आिे रे नतकडे..
कोण िसणारच !
आता गेला तो जमािा रे ..
काय ऐश िोती साांगू राजा!
गाड्ा काय.. िोकर कार.. चाकर काय..!
दकती समृद्धी.. लक्ष्मी पाणी भरी..
तशी अजूि भरते म्िणा..
पण प्रत्यि खुचीची उब.. !
नतची तुलिा कशाशी करार्ी?
नतच्यासमोर कोण ितमस्तक िोत िािी? साध्यात साध्या फाटक्या
माणसापासूि.. देशनर्देशातील मारे उच्च नशिणाच्या बाता मारणारे .. नर्द्वाि..
पुस्तकी कीडे..
आनण या साऱ्याांिा नतच्या समोर ितमस्तक िोतािा पािायची सर्य झाली..
त्याहूि मोठा आिांद तो कोणता? लक्ष्मी काय.. येत रािील.. खुची असतािा
कोटी.. िसतािा लाखात.. एर्ढाच फरक! पण त्या साध्या आम पासूि ऐट
नमरर्णाऱ्या खास पयंत साऱ्याांिा झुकतािा पािण्याची मौज .. ती िािी एकट्या
लक्ष्मीत!
काय रूबाब नि ऐट िोती मिाराजा!
एका लेखणीच्या फटकाऱ्यािे िोत्याचे िव्िते नि िव्ित्याचे िोते करण्याची ताकद
िोती.. त्या नशिणाची ऐब दाखर्णाऱ्याांच्या लेखणीत काय असेल..
असली ताकद िोती.. ती ताकद शोधतोय आम्िी!

तर देर्ा.. काय रे िे ददर्स दाखर्तोयस रे ? काल थुांकी झेलण्यासाठी धार्णारे
आज लुप्त झाले? कु ठे ?
कु ठे काय..
अजूि कु ठे ..
नजथे नशते .. नतथेच तर भुते!
देर्ा! छळ िको तुझ्या भक्ताचा रे ..नर्सरलास..
आम्िी तो जीणोद्धार के लेला त्या मांददराचा..
तुझ्या िार्ािे घातलेली ती जेर्णे..
एर्ढे कमी की काय तर यार्र कळस म्िणजे ...
तो गार्देर्ीच्या मांददरार्रचा सोन्याचा कळस..
आठर्तोय िा ..
की नर्सरलास इतक्यात?
अजूि कसली रे आठर्ण करूि द्यार्ी? आम्िी लोक बघ .. घेतले िा कािी की
त्या बदल्यात काम झालेच पानिजे!
अरे तत्र्ां नबत्र् कािी आिेत की िािीत?
व्याकू ळतेिे साांगतोय रे ..
तेर्ढी ती एक खुची.. ती नमळर्ूि दे .. आम्िी प्रयत्न करतोच .. तुझा आशीर्ावद
असू दे ..
फार मागणे िािी..
लक्ष्मी नतच्या पार्लाांिी येतच रानिल..
तू त्या खुचीची व्यर्स्था बघ रे जरा..
ऐकतोस िा रे देर्राया?
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भो.. भो .. भो ..
काय र्ैताग आिे साांगू..
कालपरर्ा पयंत दकती ऐश िोती..
समोर अगदी छाि छाि जेर्ण यायचे. झालेच तर एखादे िाडू क नमळायचे
चघळायला.
अजूििी आठर्ते ..
ती िाडकाांची रास. त्याददर्शी सािेबाांिी घेतलेला ऑदफसचा चाजव. मला र्ाटते
कु ठले तरी मोठे झालेत सािेब. खुचीर्र बसूि झुलत िोते. समोर सारे मािा
डोलर्त उभे.. कािी तरी यस सर , यस सर म्िणत उभे िोते. सािेब जरा जास्तच
खूश र्ाटत िोते. कोणी तरी म्िणाले त्याांिा.. मांत्रीसािेब.. म्िणजे कािीतरी
मांत्रीपबत्री असे असणार सािेब. मला एकू ण अर्तारार्रूि र्ाटले की िे मांत्री
र्गैरे कोणी मोठे असणार!
उगाच िािी लाड झाले माझे.
कोणीतरी म्िणायचे ते ऐकलेले आठर्ते .. म्िणायचे.. मोत्या आता मजाच मजा
तुझी .. समथावघरचे श्वाि! कु णी म्िणूि गेले म्िणे.. समथावघरचे श्वाि .. त्याला
सर्व िी देती माि! खरे असणार ते.
सािेब नतथे िोते तोर्र सगळे लाड करायचे. सािेबाांचे माझ्यार्र प्रेम अतोिात.
कु णालािी त्याांिा भेटायला येण्याआधी मला सलाम करायला लार्ायचे सािेब.
माझािी नततकाच माि िोता! जेर्णाची ऐश िोती. जगण्यात मौज िोती.
सािेबाांच्या कु शीत बसूि लोक मला िािी तर सािेबाांिा घाबरतािा पाहूि िी
गांमत र्ाटायची.
लोक काय काय काम घेऊि यायचे. कोणी िमस्कार करायचे तर कोणी सलाम.
कोणी तर डायरे क्ट पाया पडायचे! मग सािेब सर्ांचे ऐकू ि घ्यायचे.
कु णाकु णाकडू ि कािीर्ेळेस कसली तरी बांडले घेऊि िीट काळजीपूर्वक ठे र्ूि
द्यायचे! आनण ज्याददर्शी िी बांडले यायची त्याददर्शी मला दुप्पट खाऊ
घालायचे! दकत्येकदा तर असे ददर्सचे ददर्स मी खुशीत भरपूर खाऊि घालर्ले

िोते. सािेब मात्र मला घेऊिच बसायचे. ते खुशीत सदाच असायचे. इतक्या
र्षांत कळायचे मला..के व्िा आिांदात असतात नि के व्िा िािी! तर िे असे िोते
ददर्स.
मग काय चार्ी दफरली कोणास ठाऊक.. सािेबाांच्या ऑदफसाची बदली झाली.
कािीतरी लोक बोलले..
सािेब आता मांत्री िािीत का असे काय तरी. लोकाांची र्दवळ घटली. आधी
सकाळपासूि लोकाांची रीघ लागायची. लोक बाडनबस्तरा घेऊि यायचे.. ते येणे
बांद झाले. आता सािेब मला घेऊि बसतात ते सर्यीिे..
िल्ली सािेब जरा नखन्न र्ाटतात.
लाड करतात माझे पण ती पण िुसतीच सर्य.
लोकाांशी बोलतािा आर्ाजातली जरब कमी झालीय सािेबाांची.
की िा मला िोणारा िुसताच भास? कोणास ठाऊक!
कािी असो िल्ली ते ददर्स रानिले िािीत.
मला लोकाांचा िल्ली सलाम नमळे िासा झालाय.
जेर्ण नमळतेय पण त्यात पूर्ीची ती शाि िािी.
िाडके नमळतात पण ती चघळण्यातली मजाच गेलीय.
सािेब उदास असले की मला िी उदास र्ाटल्यार्ाचूि रािर्त िािी.
कां टाळलोय मी आता.
र्ैताग आिे िुसता..
कोणालातरी बोलतािा मी ऐकले त्या ददर्शी..
सािेब .. पुडच्या टायमाला तुमी आल्यनबगर रािात िाय.. नलव्हूि घ्या ..
त्याच्या तोंडात देर् एखादे छािसे िाडू क पाडो! लर्करच तो ददर्स येर्ो.
सािेब खूश तर आपण खूश..
काय ..
आपण आिांदािी शेपटी िलर्ार्ी ..
मस्त िाडके चघळार्ी ..
आनण ताणूि द्यार्ी सािेबाांच्या थांडगार खोलीत ..
आनण काय ..

भो.. भो..
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मी पपजऱ्यातला राघू ..
पाितोय मी सर्व इथूि बरे .
या पपजऱ्यात बसलो असलो ददर्सभर तरीसुध्दा काय झाले..
माझे ध्याि असते िीट.
काल पेरू खातािा मला ददसले िीट.. आमचे मालक ..
म्िणजे िा छोटा ददन्या ..
मस्तपैकी अभ्यासाला बसलेला.
म्िटले आज अचािक ददन्या आनण अभ्यास? माझे लाड करतो तो खूप पण
उिाडपणा भरलाय अांगात. परर्ा रात्री ददन्याची आई त्याला ओरडत िोती.
म्िणूि असणार अभ्यासास बसलेला. त्याच्या पुस्तकात ते काय .. कॉनमक्स
ददसतेय.. म्िटले िा फार मस्तीखोर आिे िा ददन्या. तसा मिाचा चाांगला आिे.
पपजरा कसा माझा लख्ख ठे र्तो. मस्त पैकी पेरू.. मानितीय मला शेजारच्या
जोशाांच्या झाडार्र चढू ि लपूिछपूि आणतो.. पण माझ्यासाठीच िा. मग कधी
निरव्या नमरच्या काय.. कधी मस्त डाळ्या काय. एकदा तर त्या नतखट नमरच्या
खातािा माझी लाल चोच अजूिच लाल झालेली आठर्ते. एकू ण कसे सगळे मस्त
आिे.
तसा पपजऱ्यात र्ेळ गेला िसता पण ददन्याची बिीण.. माया .. ददर्सभर असते
समोर.. माझ्या िािी.. आरशाच्या. काय ददर्सभर पािते कोणास ठाऊक. मला
इथूि ददसते सारे ! कधीकधी बाकी सारे गेले की नतचा कोणी नमत्र पण िळू च
घरात नशरतो.. नमत्र म्िणजे त्या कोपऱ्यार्रच्या परबाांचा नशरू. दोघे गप्पा
मारत बसलेले पाितािा ददर्स कसा छाि जातो. पण तरी पपजऱ्यात थोडा
एकटेपणा जास्तच जाणर्तो अशा ददर्शी. पण एकदा ददन्या आला नि लाड के ले
माझे की सारे नर्सरतो मी.
तशी घरची नशस्त बरी आिे.
सािेब .. म्िणजे ददन्याचे बाबा ..

लोळत पडतात नि एकाएकी ऑदफसला जायला निघतात. माझ्याकडे ढु ांकूििी ि
पािण्याचे व्रत घेतलेय बहुधा त्याांिी. मी इथे येऊ िये अशी इच्छा िोती त्याांची
असे आले माझ्या कािार्र पण मी आलोच .. त्याला कारण ददन्या आनण
ददन्याची आई.
त्याची आई तशी चाांगली आिे.
ददन्याला माझ्यासाठी काय काय देतािा पानिलेय मी. नतला पानिले िा की र्ाटते
माझी पण अशीच आई असणार िा? दकती लाड ते पोराचे. मी लिाि असतािा
माझे पण झाले असतील का असे लाड? कोणास ठाऊक..
आम्िा पक्ष्याांचे सारे च र्ेगळे असते.
िी माणसे कशी रोज झोपतात उठतात काय .. कपडे काय घालतात.. रोज कु ठे
कु ठे जात येत काय असतात. बोल बोल बोलतात.. तसा मीिी बोलतो पण ते कसे
थोडेफार.. िे लोक खूपच बोलतात.. कधीकधी भाांडतातिी.. पण गांमत म्िणजे..
एर्ढे मोठे ते ददन्याचे बाबा.. आम्िा पक्ष्याांच्या नपलाला िी उडता येते नि त्याांिा
अजूि येत िािी. िे लोक जेर्णात काय काय नर्नचत्र खात बसतात. अजूि गांमत
साांगायची म्िणजे डायरे क्ट तोंडािे खातािी येत िािी त्याांिा माझ्यासारखे! कधी
नशकतील कोणास ठाऊक! िा पिाचा जन्म मोठ्या मुनश्कलीिे नमळत असार्ा
बहुधा!
कािी म्िणा घर छाि आिे.
लिाि आिे मी तोर्र ठीक पण मोठा झाल्यार्र मी कोठे जाईि?
पण मी लिाि की मोठा?
आम्िाां पोपटाांत कु ठे मोठे िोऊि कामाला जाण्याची पद्धत आिे?
माझे कािी भाऊ उडतािा ददसतात झाडाझाडार्र. निरर्ेगार थर्ेच्या थर्े
उडतािा दकती मस्त ददसतात!
पण माझेिी मस्तच चालले आिे.
छाि पपजऱ्याचे घर आिे.
मोठे िोईतोर्र सोय आिे..
पण..

एकदा िे जग मस्त पैकी बघूि येईि म्िणतो. कु णास ठाऊक इतक्या ददर्साांिी
उडता येईल िा मला उां च? येईल िक्कीच! ददन्याला साांगूि एकदा तरी उडू ि येईि
.. कालच तो कायतरी गाणे गात िोता.. शुक पांजरी िा .. काय असेल त्याचा
अथव? त्याची आई म्िणाली, शुक म्िणजे रे िा .. पपजऱ्यातला पोपट! ददन्या
टाळ्या नपटत आला .. म्िणाला.. शुक शुक राघू! राघू िे माझे िार् बरे .. मानित
िसेल म्िणूि साांगतो.
थोडक्यात काय तर िे असे आिे!
मजेत आिे म्िणा!
खायलाप्यायला आिे..
मयावददत ककर्ा अनत मयावदत
े उडण्याची सूट आिे..
पपजऱ्याची सुरनितता आिे..
अजूि काय पानिजे?
बस एकदा आकाश कसे नि झाडार्र बसूि पेरू खाल्ला तर कसा लागेल एर्ढेच
बघूि झाले की अजूि काय पानिजे!
ददन्याला साांगायला िर्े..
साांगेि र्ेळ आला की!
आनण पुरेशी पिमत िी आली की..
खोटे कशाला बोला!
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भाऊ आनण बिीण ..
साांगा तर पाहू पटकि ..
माणसाचे व्यर्च्छेदक लिण कोणते.. िािी येत तुम्िाला..
अरे रे..
माणूस आिात की कोण! आपल्या मािर् जातीबद्दल इतकी िी िसार्ी मानिती?
पण तुमचे िे घोर अज्ञाि दूर के लेच पानिजे.
थोड्ाशा पिट देतो..
पिा तरी जमते का?
तुम्िी कधी ऐकले आिेत का ..
र्ाघाांिा आपल्या जातीचा अनभमाि.. आांब्याचे झाड बाकी झाडाांकडे तुच्छतेिे
पािते.. ककर्ा
पाण्यातील अनखल अरबीसागर शाकव ज्ञानत सांघटिा..
कािीच िािीतर मलेररया मच्छराांचा डेंग्यू च्या मच्छराांबरोबर सांघषव .. तीि
ठार.. चार जखमी र्गैरे..
डोके िका िो खाजर्ू ..
कसे ऐकाल?
असे कािी त्या अप्रगत आनण मागास जीर्चराांिा करता येईल का?
तेर्ढी त्याांची बौनद्धक प्रगती झालीय का? अथावतच िािी..
आता तरी कळतेय का काय म्िणतोय मी?
िािी..
अगदीच मागास बुर्ा तुम्िीपण.
ह्याला म्िणतात अनभमाि आनण अनस्मता!
आता तरी कळले की िािी उजेड पडला त्या बथ्थड डोक्यात?
आता मला कळाले िो..

मी त्या ह्या जातीतला .. तुम्िी त्या खालच्या .. कसे कळणार तुम्िाला? तेव्िढी
प्रगती व्िार्ी लागते एर्ढे कळायला देखील!
पण कािी िरकत िािी..
मी समजर्ूि साांगतो..
अनखल मािर् जातीचा िा युएसपी आिे िो ..
अनभमाि आनण अनस्मता!
कु ण्या प्राण्याांत िािी..
र्ृिर्ल्लींत िािी..
कु ठल्यािी इतर सजीर्ात िािी..
असा अनभमाि आम्िाला प्रत्येक गोष्टीचा असतो!
याचे कारण सरळ आिे ..
तो आम्िी उत्क्ाांतीच्या एका टप्प्यात कमार्ला आिे !
जात आनण पोटजात..
धमव आनण पांथ ..
याांचा अनभमाि तर सर्ावत कडर्ा!
आनण आम्िी यार्र िािी थाांबत!
आमचा अनभमाि म्िणजे इतराांस तुच्छ लेखल्यार्ाचूि तो पुरेसा व्यक्त िािी िो
िोऊ शकत!
आमचा अनभमाि कशाकशाचा?
स्र्धमावचा.. स्र्पांथाचा..
स्र्जातीचा.. स्र्पोटजातीचा ..
स्र्भाषेचा .. स्र्बोलीचा ..
स्र् राज्याचा .. स्र्तालुक्याचा
स्र्शिराचा.. स्र्गार्ाचा..
स्र्रस्त्याचा.. स्र्गल्लीचा..
स्र्सोसायटीचा.. स्र्इमारतीचा ..
स्र्मजल्याचा.. स्र्घराचा..

असे अनभमाि आम्िाला र्ाटत असतात. आनण कोणी आमच्या शेपटार्र ददला
पाय की आमच्या या अनभमािदादाची बिीण.. अनस्मताताई .. ती दुखार्ते आनण
आपला फणा काढते बािेर. या भार्ाबनिणींचे एकमेकाांर्र फार प्रेम िो..
आिे तुमच्या मानितीत इतकी प्रगत दुसरी कु ठली जात..
अनभमाि आिे मला आपल्या मािर् प्राणी असण्याचा!
तुम्िालािी आिे िा?
का तुम्िी अजूि नततके िािी झालात .. उत्क्ाांत?
आमच्या जातीतले झाले बरे .. गेले पुढे .. िािीतर तुम्िी..
मागास कु ठले..!
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जय जय रामकृ ष्ण िरी ..
जय जय रामकृ ष्ण िरी..
जय जय रामकृ ष्ण िरी..
पडा रे लोकाांिो .. पाया पडा.
कोणाच्या काय?
अजूि कोणी आिे का इथे?
कोणी िािीिा माझ्यानशर्ाय?
मग अथव सरळ आिे.
पडा पाया माझ्या..
का म्िणता?
कारण ते िी साधे सरळ आिे..
तुम्िाला िािी मानिती?
दकती अज्ञाि.. लि कु ठे असते तुमचे?
कालचीच गोष्ट..
सर्ांिा मानिती झालीय ती.. तुम्िाला िािी म्िणता?
मग मीच स्र्त: साांगूि टाकतो..
तसे मला िािी आर्डत िो स्र्त:च स्र्त:चे गुणगाि करायला. उगाच शेखी
नमरर्णे.. िा स्र्भार्च िािी िो माझा. पण आता साांगार्े लागेल.
आनण नर्िम्रतेिेच साांगतोय..
मीच तो ज्याला काल परमेश्वर भेटला.. िो प्रत्यि ईश्वर.. परमात्मा..
काय म्िणता.. नर्श्वास िािी तुमचा?
कशार्र? प्रत्यि ईश्वरार्र? की मला तो भेटला यार्र?

काय आिे कािी थोड्ाांिाच ददसतो तो. म्िणूि तर तो िािीच असले कािी ते
पाखांडी बोलत असतात. र्र पुरार्ा मागतात त्या परमेशाच्या अनस्तत्र्ाचा! जणू
काय तो नर्धाता आपले आय काडव घेऊि भेटणार आिे! काय पण! पण सत्य
बदलत िािी िा.. मला त्यािे स्र्त: ददले दशवि!
माझ्या या साध्या भाषेर्र जाऊ िका.. जड आनण नक्लष्ट आध्यानत्मक भाषा िी
मी र्ापरू शकतो. पण िािी.. आपले लोक आिेत. त्याांिा साधी भाषाच समजते.
िािीतर काय.. त्या प्रसन्न सुप्रभाती माझ्या अांतमविाचे चिु उघडले.. त्या
ियिाांसमोर उभा ठाकला तो परम ईश्वर.. अिादद अिांत.. करकटार्री ठे र्ूनिया..
माझे गळू ि पडले मी पण .. िे जगनन्नयांत्या.. असे कोणते पुण्य या पामराचे की
तुम्िी प्रत्यि दशविाची कृ पा करार्ी या िश्वर माणसार्र? असेिी कािी िसते
म्िणू शकलो मी?
तर तुम्िाला साांगतो काल ईश्वर दशवि..तेिी यानच देिी यानच डोळा! अलौदकक..
डोळे निर्ले माझे त्या दशविािी!
कािी पुण्यात्म्याांिाच घडते िो िे दशवि. म्िणजे कळले असेलच कािी थोड्ाांिाच
का ददसतो िा ईश्वर!
आनण मलाच ददसला .. अथावत त्याला िी कारण िेच!
म्िणजे तसे िर्ल िािी.. माझे आचरण शुद्ध.. नर्चार शुद्ध.. आचार शुद्ध..
माझा मी पणा कसा गळू ि गेलाय पिा. अनजबात मला कसला िािी
मोि..षनिपूांपासूि अनलप्त..पुण्यात्मा मी .. माझ्यासारख्याला त्या नर्धात्यािे
दशवि द्यार्े यात आिंयव ते कसले?
माझ्या साांगण्याच्या पध्दतीर्र िका जाऊ..
अिो प्रत्यि ईश्वर दशवि ज्यास झाले त्यािे काय करार्े? सर्ांस ते पुण्य र्ाटू ि
टाकार्े.. िाच उदात्त नर्चार मिी माझ्या. पाया पडाल माझ्या तर तो िमस्कार
पोिोचेल प्रत्यि भगर्ांतास बरे ! पडा पाहू पाया आनण पुण्य कमर्ा ..
जय जय रामकृ ष्ण िरी..
जय जय रामकृ ष्ण िरी ..
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मी आनण माझे िनशब!
तुम्िाला साांगतो िनशबार्र माझा जेर्ढा नर्श्वास आिे िा तेर्ढा कशार्रिी
िसेल!
िािी पटत तुम्िाला?
ि पटो!
लिािपणी खेळतािा आम्िी कोणी पजकला की त्याला नचडर्त असू..
अल्ला मेिरबाि तो गधा पिलर्ाि! म्िणजे िनशबाची साथ असेल तर कािीिी
िोऊ शकते!
िी माझ्या लिािपणची गोष्ट..
म्िणजे या िनशबाला मी दकत्येक र्षावपूर्ी भेटलो.. ककर्ा थोडक्यात िे िशीब
आपल्या िनशबी जन्मापासूि नचकटलेय म्िणायचे! कशी िनशबािे थट्टा आज
माांडली .. असे पपजऱ्यातले हृदय नपळर्टणारे गाणे असो.. िशीब कोणाची
माांडत असेल थट्टा.. कोणाची िसेल!
काय खरे य की िािी?
काय म्िणता.. तुमचा िािी नर्श्वास? िसो..
िसते एखाद्याच्या िनशबात असा नर्श्वास ठे र्णे त्याला तुम्िी तरी काय कराल?
ज्याचे त्याचे िशीब!
कािी म्िणा..
िशीब चाांगले माझे की माझा िनशबार्र आिे नर्श्वास..
श्रद्धाच म्िणा िर्े तर!
खरे तर ती सटर्ाई येऊि ललाटरे खा जाते नलहूि तेव्िा िनशबािे मी जागेर्र
िोतो .. म्िणजे कु णी मला उगाच कडेर्र घेऊि इकडेनतकडे 'अले माजा शोन्या..'
असे बोबडे बोल ऐकर्त दफरर्त िव्िते!
आता िे मला कसे मानिती म्िणता?

तर ते माझ्या या असल्या िनशबर्ाि असल्यामुळे लिात येते मला!
म्िणजे पिा..
रोज सकाळी उठता उठता िातात चिा.. काम नर्शेष िािी.. िुसता पगार ..
असली सरकारी िोकरी.. माझे सर्व साांभाळणारी पत्नी.. नर्शेष कािी ि करता
आयुष्यभर नमळालेले िे स्थैयव .. िे सारे खरे तर साांगण्यासारखे िसते.. उगाच
कु णाची दृष्ट लागायची!
पण िशीब माझे दैर् असे बलर्त्तर आिे! कािी िात पाय ि िलर्ता खाटल्यार्री
िरी देतोय.. जाांभूळ तोंडात टपकतेय आपोआप.
अजूि काय िर्े?
िशीब लागते असे िशीब असायला!
तुम्िी माित िािी.. िका मािू ..
पण आिे िे असे िे खरे !
तर िशीबार्र अर्लांबूि रािणे िा माझ्या आयुष्याचा खरे तर पाया आिे.
मला काय र्ाटते िा की िा सारा एक रिस्यमय नचत्रपट आिे..
दैर्ािे नियोनजत.. सटर्ाईिे नलनखत.. काळािे ददग्दर्मशत आनण आपल्याला
मानित िसलेला!
त्या िनशबाच्या रिस्यास काय कोणी बदलर्ू शकणार आिे?
माझी आई छाि र्ाक्प्रचार र्ापरायची.. िाकाच्या शेंड्ाला जीभ लार्ूि पिा
तर! मी आईच्या र्चिाबािेर थोडीच आिे?
उगाच िनशबाच्या िाकाला जीभ कशाला लार्ा नि त्याच्या बािेर जात त्याला
जीभ दाखर्त र्ेडार्ूि कशाला दाखर्ायचे? ठे नर्ले अिांते तैसेनच रिार्े.. सांतादद
मांडळींिा कािी र्ेगळे साांगायचे असेल त्यातूि तर असो..
मी मात्र शब्दश: ठे नर्ले तैसे रिातोय..

माझे िशीब थोर ..
दैर् बलर्त्तर..
की माझा त्यार्र अढळ नर्श्वास..
मला आजर्र माझ्या िरीिे आधी म्िटले तसे खाटल्यार्री ददले आिे!
आनण खरे साांगायचे तर..
ती खाट पण त्याच िनशबािे पुरर्ली आिे!

२४
आले मिाराज..!
पाहू देत बसायची काय व्यर्स्था के लीय गुरूजींसाठी..
अरे टाक ते पनर्त्र आसि खाली.. बैठकीर्रती..
गुरूजी असे कु ठे िी बसत िािीत.
त्याांिा त्याांचे ते पनर्त्र आसिच िर्े. कळलां िा.
िािी चूकूि टाकाल दुसरे कु ठले नि मिाराज कोपले िा तर..
अरे शीघ्रकोपी आिेत गुरूजी.
ते अशा तशा आसिार्र बसतील?
त्याांचा मोडलात िा जर िेम तर त्याचा िािी कािी िेम आनण कािी खरे िािी
तुमचे.. उघडतील चौथा चिु..
िो.. नतसरा िेत्र शांकर भगर्ािाांचा .. त्याांिीच स्र्त: कै लास पर्वतार्र ददला
मिाराजाांिा तो.. बरे ते राहू देत.. िीट व्यर्स्था आिे िा के लेली..
म्िणजे आता मिाराज आसिस्थ िोतील. मग पुढील पांधरा नमनिटे ध्याि.. चिु
नमटू ि.. तुम्िा आम्िाला असतात ते डोळे .. मिाराजाांिा आिेत ते चिु बरे .. तर
ध्यािािांतर मग िीरप्राशि.. कच्चे..
दूध िव्िे िीर.. दूध नपतो ते तुम्िी आम्िी सामान्य.. तर िीर आिे िा गोमातेचे?
पार्शेर.. त्यात थोडे गाईचे तूप.. त्याबरोबर मोजूि पांचर्ीस
मिुका..नबिनबयाांच्या.. साडेसात बदाम सात तास पांचर्ीस नमनिटे पाण्यात
नभजर्लेले.. नि िऊ काजू.. खारर्लेले िकोत.. आनण साल काढलेले िर्ेत.
त्याबरोबर साडे तीि के ळी आनण सव्र्ाअकरा द्रािे.. इतकी न्यािारी झाली की
मिाराज निदद्रस्तार्स्थेत ध्यािधारणा करतात. गुरूजींचे सारे कसे एका
नशस्तीतच चालते. उगाच िािी या र्यातिी तेज:पुांज ददसतात..
या र्यात म्िणजे?
लार्ा अांदाज..

पांच्याित्तर .. ऐंशी ..?
िािी िो..
गुरुजी आता आिेत एकशे पांच्याणर् .. कािी र्षांतच नद्वशतक.. िोईल
िा.. आम्िी भक्तगण करू मोठा सोिळा! मिाराजाांचे सारे च कसे भव्यददव्य मग
तो सोिळा पण तसाच िको का?
काय म्िणता? मिाराज र्ाटत िािीत इतक्या र्याचे?
तेच म्िणतो मी.. नसद्ध पुरूष ते.. त्याांचे र्य काय त्याांच्या शरीरार्र ददसणारे ?
िािीच ददसणार.. िुसते निमालयातच गुरूजी पन्नास र्षे तप करत िोते.
नतथूि इथे त्याांचे भक्त त्याांिा ओढू ि घेऊि आलेत!
िािी पटत?
ि पटो.. असे पण पाखांडी तुम्िी! देर्ाधमावचा तुमच्याशी काय सांबांध? असे
साधुपुरूष आिेत म्िणूि िा दुस्तर भर्सागर तरत आिोत आम्िी .. आनण तुम्िी
सुद्धा!
आनण त्या कुां भमेळ्याची गोष्ट!
मिाराज निमालयातूि आले तेच कुां भमेळ्यासाठी.. नतथे त्याांची बाकी
आखाडातल्या साधूांबरोबर जुांपली..
काय म्िणता?
रागलोभ पजकू ि घेतला पानिजे िा उपदेश मिाराजाांचाच आिे .. आिेच.
तो तुम्िा आम्िा मामुली लोकाांिा लागू .. अध्यानत्मक उन्नतीच्या पायऱ्याांर्र
दकतीतरी म्िणजे लाखो करोडो मैल पुढे असणाऱ्या मिाराजाांिा िे मत्यव मािर्ाचे
नियम लागू कराल?
काय म्िणता..
मिाराज मत्यव िािीत का?
िािीत.. नचरां जीर् आिेत..
आजर्र कोण आलेला परत िािी गेला? खरां य तुमचे..

इथेच ददसते ते त्याांचे अलौदककत्र्!
उद्या आम्िी िसू .. तुम्िी िसाल .. पण मिाराज असतील.. सर्व जगाची काळजी
र्ािात!
चला आटपा लर्कर.. आले र्ाटते मिाराज..
धन्य धन्य झालो.. काय ते तेज पिा..
या मिाराज बसा.. आसिस्थ व्िा.. िमस्कार करतो.. स्र्ीकार व्िार्ा..

२५
बैठक!
िोय िोय ..
बसूयात उद्या.
चालेल िा तुम्िी या.
िो त्याांच्याकडचे असतील कोणी.
कोणी का असेिात आपल्याला काय.
िो की िािी?
अिो बोलूिचालूि आपली बाजू र्रचढ.. आनण आपला मुलगा पण कसा..
खणखणीत बांदा रूपया..
ऐकणार िािीत म्िणजे?
झकत ऐकतील.
अशा तशात सोडते की काय?
त्याांिा काय सारे स्र्स्तात पटर्ायचे की काय? िािी मी काय म्िणते िा..
काटकसर िको नतथे कशाला? रीतभात िको पाळायला?
िािीतर अशािे लोक शेण घालतील शेण. छे िो..
आपल्याला काय जास्त कािी िको. आपल्याला काय कमी आिे का?
पण तेर्ढे एक मािपाि व्यर्नस्थत व्िायला िको? आपण कािी बोलणार िािी
म्िणूि .. उगाच ढील देऊ िका. मामाांिा घ्या.
आमचे िे..
अनजबात तोंड िािी उघडणार िो.
ते म्िणाले िा मुलगी नि िारळ तर त्याला पण देतील मान्यता.
त्यामुळे नतथे मीच िर्ी खमकी.
उगाच कोणाचे ऐकायला िको.

आनण आमच्या सुलूच्या लग्नात िािी का के ला आम्िी खचव? रुखर्त काय..
मािपाि काय.. नर्िीणबाईंच्या साड्ा काय.. िर्ऱ्यामुलाचे कपडे.. सगळे आ
र्ासूि पािात बसलेले. कोणाला बोलायला जागा ठे र्ली िव्िती िो.
मग आता बरे सोडीि. आपली बाजू र्रचढ असतािा कोणाची नमजास िािी
चालायची.
माझे ऐका ..
तुम्िी पण याच.
बोलणी करायला तुम्िी िव्यातच. रीतभात सोडू ि कु ठे चालते िोय.
आनण मी काय म्िणते..
िे सगळे आपल्या पूर्वजाांिी सुरू के ले.. त्याला शास्त्रीय आधार असल्यानशर्ाय
का? आनण आपण कोण त्यात दीडशिाणपण दाखर्णारे ?
तुम्िाला साांगते त्या कु मुदच्या लग्नातला सार्ळा गोंधळ. कोणाचा पायपोस
कोणात िािी. उगाच प्यायला पाणी मानगतले तर ते देखील िािी. जास्त कािी
मागत िािी िो आपण पण कमीतकमी व्यर्स्था िर्ी िा? करा िीट अरें ज.
आनण आम्िी र्ऱ्िाडी येऊ ते एसी बसिेच. उगाच या उकाड्ात घामािे िैराण
नि पोिोचण्याआधीच अधवमेले िोऊि जाऊ.
िो की िािी?
तर साड्ा नि िर्ऱ्या मुलाचा बस्ता..
नि गळ्यातील िार.. अांगठी अगदी रीनतररर्ाजािुसार िोईल.
गाडी? बघू ..
पण बाईकची भारी िौस िो..
िो िा तरूणर्यात असते.
आनण ददली बाईक तर मागे बसूि नमरर्णार कोण? तुमची मुलगीच की िािी?
तो काय आपल्याला घेऊि दफरणार आिे?
िािीतर काय..
उगाच आपले िे िािी ते िािी ऐकू ि िािी घेणार मी. साांगूि ठे र्ते. िो िािीतर
भर बैठकीत उगाच गोंधळ िको.

तुम्िी पण करूि ठे र्ा िीट नर्चार.. काय आिे उगाच शेर्टच्या िणी िे रानिले ते
राहूि गेले मागायचे असे कािी व्िायला िको.. िो की िािी?
िािीतर मी कशी िीट नलस्टच बिर्ूि ठे र्ते.. मग र्ि बाय र्ि सांपर्ू..
िो िा? चला उद्या मेि काम आिे.. बैठकीचे..

२६
ऐका िा माझे जरा..
काय कसे काय ..
दचकलात?
मानितीय तुम्िी घाबरता मला..
म्िणजे आता घाबरताय.. कािी ददर्साांपूर्ी िव्िता घाबरत.. नजर्ांत िोतो िा
तेव्िा!
तुमच्यात काय ..
मृतात्म्याांिा घाबरतात.
तुमच्यात?
अथावत तुमच्यातच.. इथे परलोकर्ासी िोऊि झाले कािी ददर्स मला.. सारे
कािी छाि आिे.. म्िटले एकदा नर्चारपूस करार्ी..
काय म्िणता?
कशाला असली िस्ती उठाठे र्?
अिो काय आिे आलो अचािक निघूि.. सारे अधवर्ट सोडू ि.. थोडी रूखरूख
थोडी हूरहूर लागणारच की िािी? कािीच थोड्ा ददर्साांपूर्ी मी तुमच्यातलाच
एक िोतो.. मत्यव .. आता झालोय अमत्यव खरा पण इतक्या र्षांची सर्य.. ती
जाते का? त्याला कोणी िाक खुपसणे म्िणो.. खुशाल म्िणा..
फक्त माझ्या या आताच्या अर्ताराला िाक आिे का .. एर्ढे तपासूि पिा!
म्िणजे मी तसा पाहू शकत िािीिा म्िणूि!
काय म्िणता..
मी भूत झालोय का?
भूत िािी पण भूतकाळ िक्कीच झालोय..
ताांबे भेटले.. म्िणाले.. काय मी म्िणालो िोतो ते खरे िा.. जि पळभर म्िणतील
िाय िाय.. िोय की िािी..

तेच जरा पािार्े म्िणूि डोकार्त िोतो..
काय आिे ..
तसे मी ऐकले िोते..
मी गेलो िा तर कािी लोक कसे अगदी गडबडीत िोते.. ते एक कोणी म्िणाले..
एकदाचे मोकळे करा.. नतथूि सुरूर्ात झाली! मग माझ्या त्या श्राद्धाच्या घिघोर
चचाव.. दोन्िी मुलाांत पैशाांर्रूि म्िणजे खचव कोणी करार्ा यार्रूि भाांडणे.. िे
त्या तेरा ददर्साांच्या आत..
मी मुक्ती नमळू ि आलो खरा..
आता काय काय िोईल..?
म्िणजे तसा गडगांज िािी पण बरी मालमत्ता सोडू ि आलोय.. निढळाच्या
घामाची.. अचािक आलो तर या पोराांिी काय के ले त्याचे ते पिार्े म्िटले..
तरी ते रामरार् म्िणत िोते..
तेच ते आपले नमत्र..
ते मागील र्षी आले इथे ..
म्िणाले िका जाऊ पिायला.. आता काय पडणार आिे फरक..आनण बघूि बघूि
काय बघणार.. भाांडणेच िा?
तरी आपली एक उत्सुकता असते िा .. आलो झाले..
रामरार्ाांिा ि बघता कसे ददसले असेल..
तर कािी असो..
मी आलो िोतो ते निरर्ानिरर् करायला.. मोठ्याच्या स्र्प्नात गेलो .. तर कसा
घाबरूि ओरडत उठला.. छोट्याच्या गेलो तर तो बोंबलत सुटला.. कािी झाले
तरी पोरे माझी ती.. उगाच िैराण कशाला करा.. सोडला िाद.. म्िटले जार्े
परत! तर तुम्िी ददसलात..
म्िणूि मि मोकळे करार्े म्िटले.. ऐकताय िा?
अरे ..
िे काय तुम्िी पळू ि चाललात..
आठर्तेय मी तुमचा नमत्र.. तुम्िाला उधार ददलेले ते पन्नासिजार.. िािी ते
घ्यायला िािी िो आलोय..

पण ऐकू ि घ्या िा..
कु ठे धार्त सुटलात..
ऐका ..
ऐका माझे जरा..
ऐका िा जरा ..

२७
माझ्या कनर्मिाची व्यथा!
िमस्ते!
या रनसकाांिो या..
मला ठाऊक आिे तुम्िी माझी कनर्ता ऐकायला िािी आलात. तसे तुम्िी माझे
भाषण िी ऐकायला िािी िा आलात! पण तरी मी तुम्िाला रनसकच माितो
आनण म्िणतो. कारण मला भेटलात तर कनर्ता ऐकर्ीिच िा मी.. तेव्िा
रनसका.. आता भेटलोच आिोत तर या कनर्राजाच्या मिची व्यथा ऐका..
काय म्िणता? मी कोण?
अिो माझी काय द्यायची ओळख ती. मीच तो..
चांद्रार्रती जाऊिी चाांदण्या
खुडणार मी
दकरणाांर्र बैसूिी रनर्ला गुदगुल्या करणार मी
सागराच्या तळाशी शांख पशपल्याांिा
र्ेचीि मी
अि निमालयाला खोदुिी कस्तुरी
आणेि मी
... िसू िका.
िे आम्िाला नमळालेले लायसन्स आिे बरे !
कु णी ददले काय नर्चारता?
देर्ािे ..
देर्ािे ददधले जगत िे आम्िास खेळार्या..
कारण आम्िी असू लाडके !
पण काय आिे िा तुम्िाला आम्िी खायला काळ अि भुईला भार र्ाटतो असे
तुमच्या बोलण्यार्रूि र्ाटते..

अिो..
शब्दाांचा िाद िादर्तो आम्िा..
फु लाांचा गांध र्ेडार्तो आम्िा..
कु णी म्िणे कर्ी कु णी कनर्राज..
पण या जगातील एके क ... खुणार्तो आम्िा..!
आम्िाला या जगाच्या नियमाांची काय तमा..
यमकाांच्या यमनियमाांची असते आम्िा ..
िे गाळलेले शब्द सुचले की पूणव करीि िी र्ाक्ये .. म्िणजे ओळ!
आनण खरे साांगतो..
िच जमले तर सगळा घोळ!
तर िे असे आिे बघा.
देर्ािे लाडािे बिर्ले आनण आम्िी त्याचे असू लाडके िे खरे .. त्याच्या
इच्छेिुसार जगत िे सुांदर करायला आलो आम्िी.. पण साांगू तुम्िाला दकती
कठीण काम ते..
कधी कल्पिा सुचते तर शब्द िािीत.. कधी शब्द सुचतात िुसतेच तर कल्पिा
िािीत..
िुसत्या शब्दाांचे काय बिर्ायचे?
मिोरे की ताजमिाल?
शोधीतो त्यात कनर्कल्पिा..

ि सापडल्यास िोतील िाल!
िसताय? िसा बापडे ..
पण आिे िे असे आिे..
खरे तर िे असे आिे..
कल्पिाांचे िातपाय शब्दात जखडल्यानशर्ाय िािी नमळत कनर्मिाला शाांती..
आनण योग्य शब्द नमळण्याची ददिरात पडते कनर्मिास भ्राांनत..
त्यात परत िे व्यर्िारी जग..
शब्दाांचा पाडू ि कीस मागेल मग..
कु णी ि जाणे कशी ती
कनर्मिाची िोई तगमग..
काय ती पैशाची माया काय तो अिांकार.. अिो थकू ि जातो मी या जगाच्या
भाांडणात. कसे जगार्े या निष्ठु र दुनियेत माझ्यासारख्या कनर्मिाच्या व्यक्तीिे?
कोपथबीरीची जुडी आनण कोबी बाजारातूि आणण्यास का झाला जन्म
माझ्यासारख्या कर्ीचा?
कु णास प्रश्न पडतो श्रेयसाचा
आनण
कु णास प्रेयसाचा..
पण खरे ते साांगतो..
िािी रािर्त आम्िा खमक्याांिा.. यमकाांच्या नशर्ाय..
आनण िािी जमली जोडी तर .. जोडी म्िणजे शब्दाांची जोडी ..
ज्याांची असते आम्िाला गोडी..
तर शब्दाांच्या सागरात पोहूि प्रर्ािात.. शोधतो शानब्दक मोती आम्िी मारूि
पायिात ..
आनण तेच िािी गर्सले कधी तर.. आम्िी बेचैि ददिरात!

तुम्िाांला कधी ददसलाय समाधािी कर्ी.. आकां ठ बुडलेला तृप्ततेत?
तर देर्ािे बिर्ले लाडािे पण..
देऊि ठे र्लाय िा अतृप्ततेचा शाप.. त्यातूि सोडर्ील कोण..
आकाशातला बाप?

२८
मी आनण चूक.. अशक्य!
काय मग..
तोडला िा तो कप?
मला मानिती आिे ..
काळजी म्िणूि घ्यायची िािी..
तोडफोड सगळीकडे..
काय?
माझ्या िातूि फु टला तो?
िािी म्िणजे पडला धक्का लागूि माझा.. पण तो नतथे ठे र्ला कु णी?
मीच?
असेल िी मी ठे र्लेला..
पण मुळात त्यात चिा िोता..
काय ? मीच साांनगतलेला बिर्ायला?
पण तो कु णी के लेला?
आता कसे..
चिा के ला िसता तर कप िसता ..
मग तो इथे िसता..
मग तो धक्का लागला िसता..
मग तो कप पडला िसता..
मग फु टण्याचा प्रश्नच िसता..
कळतांय िा मी काय म्िणतोय ते..
म्िणजे काय आिे मूळ कोणाची चूक िे पािणे जरूरी िो..
तशी मुळात मला प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याची सर्यच आिे..
काय म्िणे..?

चिा करायला मीच साांनगतले..
असेल िी ..
िािी मी साांनगतले िे खरे ..
पण याचा अथव िा तर िािी की तो चिा कपातच द्यायला िर्ा?
िािी म्िणजे स्टीलच्या ग्लासातिी नपतात चिा..
खरे साांगतो..
तो याच कपात गाळण्याची कािी जरूरी िोती का? िािी िा?
दुसरा कु ठला घेतला असता तर िा िसता िा फु टला..
काय ?
दुसरा फु टला असता?
तेच साांगतोय..
िा िसता िा फु टला..
मग आता या फु टलेल्या कपाच्या िार्ािे ओरडण्यात काय अथव आिे?
आनण मित्र्ाचे..
चूक माझी िािीच..
भले मी तो कप नतथे ठे र्ला असो..
भले मीच तो कप नतथे ठे र्ला असो..
भले धक्का माझा लागला असो..
कारण काय आिे..
माझे कधी कािी चुकते का?
िािी.. िािीच..
माझे िेिमी बरोबरच असते..

बरोबर की िािी?
मी कशाला नर्चारतोय ..
मला मानिती आिे िा..
माझे िेिमी बरोबर असते ..
माझे िेिमी बरोबरच असते..
माझे िेिमीच बरोबर असते ..
माझेच िेिमी बरोबर असते ..

२९
मुखर्टा आनण चेिरा!
काल आरशात पाितािा पानिले तुला! आरशातला सेल्फी म्िण पानिजे तर.
दकती खूश िोतास रे तो बािेरचा तू..
पण काल आरशातला िी आिांदात िोता..
का?
काय तरी घोटाला ददसतोय रां ..
घोटाळा कसला..
खरे तर घोटाळाच म्िणार्ा का?
कारण तू आरशात कधी खूश ददसत िािीस.
म्िणजे मी तरी िािी पानिले तुला तसे. पण काल मात्र तू िोतास तसा..
खूश!
आरशातला तू आनण आरशाबािेरील तू दोघेिी सारखेच िोते काल..
पण एरर्ी याांच्यात एर्ढा फरक कसा रे ? तसे त्या बािेरच्याला मी िेिमी
िसतािाच पानिलेय..
मग तो आरशात असा का असतो?
कधी उदास कधी दुमुवख..
कधी स्र्तःशीच िाराज तर
कधी कष्टी तर
कधी दु;खी?
त्यालािी िसतािा पािणे एर्ढे दुर्ममळ का रे ?
मान्य आिे यािे जगाच्या बाजारात खाल्ल्या असणार ठोकरा..

पडू ि झडू ि झाला असणार िैराण
आनण परे शाि..
जगाच्या व्यर्िारात खाल्ले असतील टक्के टोणपे..
पण त्या प्रनतमेिे त्याचा इतका बाऊ करार्ा रे ? िािी .. तसा नतचा िक्कच आिे..
दपवण कधी खोटे िसेल िी बोलत.. पण तो खराखुरा मी?
तो आिे का खोटारडा?
असणारच..
कारण सदैर् र्र तोंड करूि िसत असतो तो!
पण काय आिे िा त्या मुखर्ट्यास मुखर्टा तरी कसे म्िणार्े रे ?
उद्या सारे च असे आपले दैर्ाचे धक्के नि जीर्िसांगराच्या जखमा र्ागर्त रडत
रानिले िा तर..
िे जगच असे दुमुवखलेले बिूि रािील..
तेव्िा तो मुखर्टािी िर्ाच..
िो की िािी?
आनण त्या मागचा चेिरा..
ती प्रनतमा?
सत्याची जाणीर् करूि द्यायला ..
तो िी िर्ाच!
पण खरे साांगतो..
असािी येतो एखादा ददर्स..
जेव्िा दोघेिी असतात िसरे ..
दोघाांच्या चेिऱ्यार्र नर्लसते समाधाि.. तसा तो एक कालचा ददर्स जेव्िा तुम्िी
दोघेिी ददसत िोतात आिांदात..

अनधक काय साांगू..
असे ददर्स येर्ोत र्ारां र्ार..
आनण काय?

३०
पचग्या मनिन्याचा िोत िािी तोच
अपत्य प्राप्तीचे सुख कािी र्ेगळे च असते खरे . अपत्य म्िणजे मुलगाच बरे . म्िणजे
आम्िाला िे कािी पनिलेच अपत्य झाले असे िािी. आम्िाला पनिली मोठी कन्या
आिेच पण आपला म्िणार्ा असा तो म्िणजे मुलगाच िािी का? यार्ेळी तरी
मुलगाच जन्मला म्िणूि कसे सारे धन्य र्ाटले. खरे साांगू का तर आपली पुण्याई
फळाला आल्या सारखे र्ाटले आम्िाला. मागच्या र्ेळेचा आईचा सारा रुसर्ा
कसा िणात िािीसा झाला. मला अजूि आठर्तेय आमची सुकन्या जन्मली तेव्िा
आईिे रडायचे बाकी ठे र्ले िोते. सािनजकच आिे. शेर्टी आपल्या सांस्कृ नतचा प्रश्न
आिे िा. आपण िािी तर कोण पाळणार? अथावत यार्ेळी पुत्ररत्न झाले ते कािी
एर्ढ्या सिजपणे िािी. सरकारिे काय काय बांद्या आणल्या, सोिोग्राफीर्र काय
आनण याच्या त्याच्यार्र काय. बांदी आणली तर त्या डॉक्टराांिी आपले भार्
आणखीि र्ाढर्ले. खचव खूप झाला, म्िणजे या आधी दोि र्ेळा पानिले, त्या मुली
जन्मल्या असत्या तर? अथावत त्याांच्या लग्नातला खचव आनण हुांडापबडा पकडला
तर ती डॉक्टराांची नबलां परर्डली म्िणायची. अथावत िे आपलां तुमच्या
आमच्यातलां नसक्े ट, कारण आपली मतां जुळतात म्िणूि, कोणाला साांगू िका,
िािीतर िसती आफत. असो. शेर्टी पुत्रप्राप्तीचे सुख िनशबात आिे म्िणायचे
एर्ढेच.
मुलाबद्दल माझी काय काय स्र्प्नां आिेत. पुत्र व्िार्ा ऎसा गुांडा म्िणतात. नतन्िी
लोकी िा िक्कीच झेंडे रोर्ेल बघा. िक्कीच. आज असेल मनिन्याचा खरा पण
पािता पािता मोठा िोईल. एर्ढा मोठा की गुांडा िोईल. अगदी झेंडे गाडेल.
आमच्या शेजारचे आिेत िा रामभाऊ त्याांचे साांगतो. त्याांिा चार मुलींमागे
मुलगा झाला. त्याांच्या र्ेळी आज सारखी डॉक्टराांची मदत िसायची. पाचव्या
खेपेला मुलगा झाला तसा रामभाऊांिी जल्लोष के ला. पेढ्याांर्र थाांबले िािीत तर
अख्ख्या आळीला जेर्णच घातले. त्याांचा तो उत्साि मला आजिी आठर्तो. काय

तो आिांद ! चार मुलींिांतर सुखाचा नशडकार्ा ! आता चौघींची लग्नां झाली.
मुलगा अगदी िार्ाप्रमाणेच गुांडा ककर्ा गुांड झाला. आता आमच्या एररयातला
दादा म्िणूि दफरतो. आज बाप ियात असतािाच त्यािे त्यास बािेर काढले
घरातूि आनण घरार्र िक्क साांनगतला. नबच्चारे रामभाऊ ! येऊि जाऊि आपल्या
चार पैकी एका मुलीकडॆ ददर्स काढतािेत. शेर्टी मुलीकडॆ ददर्स काढार्े लागार्े
यासारखे दु:ख िािी. या नजण्याचा त्याांिा खेद िोतो. अजूि एखादा मुलगा
असता तर अशी र्ेळ त्याांच्याचर आली िसती. कदानचत त्यािे तरी साांभाळले
असते असे ते मुलींिा साांगतातिी. मुली मायेिे करतात त्याांचे पण रामभाऊांिा
मुलाांचे कौतुक फार. तर साांगायची गोष्ट, मुलगा तो मुलगाच. अशा पुत्र प्राप्तीचा
आिांद आम्िा सर्ांिा िोणां अगदी सािनजकच आिे की िािी? पनिली बेटी असेल
धिाची पेटी पण दकतर्ाका असेिा बेटा धिाचा पेटाराच असतो िािी का?
मी ठरर्ूि टाकलांय, याला डॉक्टर करूि टाकणार मग अगदी घरचा र्ैद्य, उगीच
दर्ाखान्यात लायिी लार्ायला िकोत. िािीतर इां नजनियर तरी, चाांगला सिा
आकडी पगार नमळतो म्िणे त्याांिा. िािीतर करे ल एखादा मोठा नबनझिेस.
अथावत तो मोठा िोईल तेव्िा कशाची चलती असेल त्याचे करे ल कररयर. आज
डॉक्टर इां नजनियराला आिे बक्कळ भार्, पचग्या मोठा िोईल तेव्िाचे कोणास
ठाऊक? शेर्डी मुलगाच तो. धिाचा पेटार घेऊि आणेल कोणत्या तरी मुलीला
घरी. तोर्र आमच्या सुकन्ये ( सुकन्याच नतचे िार् आिे बरां ) चे लग्न आटोपले
असेल त्याच्या आधी. नतच्या लग्नात मात्र माझा हुांड्ाला सक्त नर्रोध असेल.
मुलीची बाजू झाली म्िणूि काय झालां? समाज सुधारायलाच िर्ा की िािी?
पचग्याच्या लग्नात मात्र सारां कािी प्रथेप्रमाणे यथासाांग व्िार्ां म्िणिे झालां. त्यात
देणांघेणां काय, हुांडा नि मािपाि काय. रीतीबािेर मी िािी. आपल्या पूर्ावजाांिी
पाडलेल्या प्रथा आिेत त्या. आपली सांस्कृ ती आिे ती. आपण िािी पाळणार तर
कोण पाळणार?
मुलगा झाला म्िणजे कसा र्ांशाचा ददर्ा पेटल्या सारखा र्ाटतो. कृ ताथव
झाल्यासारखां र्ाटतां. मुलगाच आता आपल्याला मुक्ती देईल. अांत्यसांस्काराला
तोच तर पुढे येईल. बाकी रामभाऊांच्या मुली त्याांिा आयुष्यभर भले साांभाळतील

पण शेर्टी मुलगाच त्याांिा मुक्ती देर्र्ेल की िािी. कािी तर आईबापाांच्या
नजर्ांतपणीच त्याांिा मुक्ती नमळे ल तर बरां अशीिी व्यर्स्था करतात. शेर्टी काय
मुलगा तो मुलगाच. उगीच िािी पूर्ी लोक आशीर्ावद द्यायचे अष््पुत्रा
सौभाग्यर्ती भर् म्िणूि, म्िणजे एक िािी तर दुसरा कोणी कामाला येईलच.
कोणी अष््पुत्री सौभाग्यर्ती म्िटल्याचां ऎकलांय कु णी? पचग्याची सर सुकन्येला
कशी येणार?

३१
मी एक फायटर..
मला ठाऊक आिे..
मी जन्मतःच एक फायटर आिे ते.. आईच म्िणते िा तसे.
मी आले िा जगात तेच मुळात कशी?
मी पािात िोते िा आईच्या पोटातूि..
दकती िािी प्रयत्न के ले मी कोण ते शोधण्याचे साांगू..
डॉक्टर काय .. र्ैद्य काय.. र्ैद ू काय..
काय काय िािी के ले.
एखाद्याच्या जन्माचा असा शोध िोत असेल असे कधी र्ाटलेच िसते मला
िािीतर. आध्यानत्मक लोकाांिा प्रश्न पडतो.. मी कोण? तसा प्रश्न पडलेला..
माझ्या आईच्या पोटात कोण ?
मी आईच्या पोटात असतािाच काय काय िािी नशकले..
आजीच्या बोलण्यातूि कळायचे..
माझी ती मोठी बिीण.. रानगणी.. नतचे िार् अर्दसा आिे असे मला दकत्येक
ददर्स र्ाटायचे कारण आजी नतला अर्दसा अशीच मारायची िाक.
त्यािांतर माझ्या स्र्ागताची तयारी.
आई मला पोटात घेऊि इकडेनतकडे जायची.. तेव्िा िी ती िात दफरर्ायची
पोटार्रूि तेव्िा नतची माया ओसांडूि र्िायची त्या स्पशावतूि..

पाठी आजी आजोबाांचे तुणतुणे र्ाजत असायचे. मी आल्यार्र आईलािी ते बघूि
घेणार िोते म्िणे. म्िणजे काय करणार? आईलािी म्िणजे? मलािी बघूि घेणार
ते? म्िणजे काय?
माझ्या स्र्ागताची असली जय्यत तयारी सुरु िे पोटातूिच कळले मला.
एकदा त्याांिा बोलतािा ऐकलेिी मी.. परत एकदा मुलगी आली तर..
यार्र आजोबा म्िणाले.. असे अभद्र िािी बोलू ..
मी येणार म्िणजे अभद्र की काय?
पण मी मुलगा आिे की मुलगी िे मलातरी पोटात थोडीच समजते..
मग एकदा झाले भाांडण..
आजी आजोबा नि माझे र्डील..
आई प्रेमािे िात दफरर्ायची.. आनण र्डलाांच्या आर्ाजातच मला माया
समजायची.. दोघे माझ्या येण्याची र्ाटच पािात असार्ेत.
मग कशी का असेिा मी आलेच शेर्टी या जगात.
आईच्या पोटातली ऊब सांपली..
मी फोडला पनिला टािो..
मग मस्त जाांभया देत ताणूि ददली..
मग कािी र्ेळात काय झाले साांगू..
आई जर्ळ झोपलेली.. थकली भागली. अगदी निरागस ददसत िोती ती ..
मग कु ठू ितरी आजी आलेली माझ्याजर्ळ.. नतचा स्पशव .. कािीतरी नर्नचत्र
र्ाटला.. मग काय कोणास ठाऊक पण गळ्यार्र कसला तरी दाब जाणर्ला
मला.. आजीचाच तो िात.. माझा श्वासच जरा अडखळला.. मग मी कशीबशी
जोरात रडले.. त्या पाठोपाठ कसला तरी मोठा आर्ाज.. माझ्या बाबाांचा.. त्याांिी
मोठ्या प्रेमािे उचलूि धरले मला.. का कोणास ठाऊक कापत िोते ते अांतबावह्य..
त्याांिी काय ओरडाआरडा के ला.. आजी नि आजोबाांिा िाकलूि लार्ले असेच

र्ाटले मला.. तेर्ढा तो गळ्यार्र पडलेला िात.. गुदमरलेला श्वास.. मग
बाबाांचा स्पशव..
मी पजकले िोते..
म्िणजे जन्मले िी आनण जगले िी.
म्िणजे मी एखाद दोि ददर्साांचीच असेि तेव्िा..
आता आई म्िणते माझी बाई ती.. झगडू ि झगडू ि आलेली.. एकदम फीट आिे
म्िणे मी.. देर्ािे तारलेली मी.. आई रानगणीला लाडािे रागू म्िणते.. म्िणजे
नतचे िार् अर्दसा िािीच..
आजी आजोबा कु ठे गेले कोणास ठाऊक.. पण मला तसले ते अर्दसा र्गैरे िार्
िािीच पडले कधी..
उलट मी माझ्या बाबाांची पण कशी लाडकी झाले..
आज माझा पनिला र्ाढददर्स..
एका र्षावचा नर्चार करते िा..
तर दकतीतरी जग माझे आधीच पाहूि झालेय..
अजूि धड चालता येत िसले तरी..
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