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ई साहित्य प्रहिष्ठान  



या मित्ाांनो! घऊेन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!  

सलुट उलट  

 

ह ेपसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकाांना ववनामलू्य घऊे दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?  

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तमु्हालाही आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  
तमु्ही आनिर्वाद आनि िभेुच्छव द्यव 

लेखकवांिव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव नमत्वांचे मेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना ह ेपसु्तक मेल आनि Whatsapp करा 

ई सवनहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवम, टेनलग्रवम यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांिव 

आमांनत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुमोल अिव तमुच्यव सचूिव द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध 

उांचीवर जात रहावा.  



सलुट उलट 

लेखक: डॉ. नितीि मोरे 

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  
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नर्िवमलू्य नर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचिू झवल्यवर्र आपि ह ेफ़ॉरर्डा करू िकतव.   

• ह ेई पु् तक र्ेबसवईटर्र ठेर्ण्यवपरु्ी नकां र्व र्वचिवव्यनतररक्त कोितवही र्वपर 

करण्यवपरु्ी ई -सवनहत्य प्रनतष्ठविची लेखी परर्विगी घेिे आर्श्यक आह.े    



डॉ. हनिीन मोरे 

डॉ. नितीि मोरे ह े व्यर्सवयविे डॉक्टर 

असिू र्सई, मुांबई येथे श्वसिरोग तज्ञ म्हििू 

सपु्रनसद्ध आहते. त्यवांिव मरवठी र् इतर भवषव 

नर्षयवांची आर्ड असल्यविे त्यवतिूच 

नलखविवची आर्ड निमवाि झवली.  सवमवन्सयत: 

आजबूवजचू्यव दैंिांनदि घटिवांतील नर्सांगती र् 

त्यवतिू निमवाि होिवरव नर्िोद हव त्यवांचव आर्डतव नर्षय आनि त्यवतिू 

उपरोधवत्मक नलखवि आनि ममाभेदी नटप्पिी करण्यवत त े मवहीर 

आहते. त्यवचबरोबर आजबूवजचू्यव व्यक्तीमधले िेमकेपि हरेूि 

त्यवर्रही ते हीतवत. त्यवांच्यव लेखिवचव कॅिव्हवस िर्िर्ीि प्रयोगवांतिू 

कवयम नर््तवरत असतो. त्यवत पत्लेखि, नर्ज्ञविकथव, कहवण्यव, 

िवटके, एकवांनककव, िवट्यछटव, पे्रमकथव ह ेसर्ा असत.े 

िेहमी नदर्वळी अांकवतिू डॉक्टरवांच्यव नर्िोदी कथव प्रकवनित होत 

असतवत. ई सवनहत्यर्र त्यवांचे ह ेबनत्तसवर्े पु् तक प्रकवनित होत आह.े 

त्यवांचव ्र्तःचव असव एक र्वचकर्गा आतव निमवाि झवलव असिू तो 

त्यवांच्यव पु् तकवांची र्वट पहवत असतो.  

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo.com  



 

 

 

A politician needs the ability to 
foretell what is going to happen 
tomorrow, next week, next month, 
and next year. 

 

 And to have the ability afterwards 
to explain why it didn’t happen. 

Winston Churchill 
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उलट सुलट ते सुलट उलट 

 

ववणकामात असले टाके असतात म्हणे.. दोन सुलट एक उलट असे 

काहीतरी. ववणलेल्या वस्त्रात आिवे न उभे धागे असतात. समाजाच्या 

ह्या महावस्रात ही असे ताणे बाणे असायचेच. पण उलट्या चष्मम्यातून 

पावहले की उलटे सुलट वदसतात वन सुलटे उलट. शेवटी काय सगळे 

उलटसुलट सुलट उलट होऊन जाते आवण काय! 

माझ्या 'केल्याने शीर्ाासन', 'नाच जमूरे नाच' आवण 'ऐसा भी होता 

है' मध्ये ही काही प्रमाणात हेच उलटसुलट झाले होते. पण आजूबाजूचे 

जग दयाळू आहे. ते ववर्याांची कमी काही पिू देत नाही. ववसांगतींच्या 

पुरातून काही थेंब वटपण्याचा हा प्रयत्न ..  

काही उलटसुलट वलवहले गेले असेल तर उदार अांत:करणाने 

वाचक माफ करतीलच.. पण त्याचबरोबर यातील सवा पाते् वन प्रसांग.. 

घटना.. वगैरे पूणापणे काल्पवनक आहेत.. योगायोगाने कुठे साधम्या 

आढळल्यास तो ही योगायोगच समजावा. कुठे काही कुणास आपल्या 

स्वत:बद्दल वलवहले गेले असे वाटले तर ते त्याांच्याबद्दल नसून इतर 

कुणाबद्दलच आहे याची खात्ी बाळगावी. शेवटी काल्पवनक गोष्टी 

कल्पाांतापयंत सापिू शकतातच नाही का?  

िा  ॅ.वनतीन मोरे  



सुलट उलट  

 

अिुक्रम  

 

१. माझी सरकारी नोकरी  

२. तीन शरद  

३. त्याचा राजकीय मॉल  

४. शांकासुराचा वध  

५.अखांिपुरातील ववकासगांगा 

६. वन:प्रश्नां सदा सुखी  

७. आमचे ज्ञानाजान २४×७  

८. समकालीन समथा  

९. मस्कापॉवलशी  

१०. बुटकयाांच्या देशात 

११. कोंिो ववठ्ठलाची बखर  

१२. आपण आवण ते 

१३. भावनाबाई आवण अवस्मताताई  

  



 

 

 

 

 

 

 

माझी सरकारी िोकरी.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

सरकारी कायाालयात 

काम केल्याचे खपू सारे फायद े

असतात .. म्हणजे पगार तर 

वमळतो.. वर ओव्हरटाइमची 

सोय असते.. खचुीच्या 

'ब क'वर रेलनू वामकुक्षी एवढा 

एक ड्रॉ'ब क' सोिला ना तर 

सरकारी नोकरी सारखी दसुरी 

नोकरी नाही तमु्हाला साांगतो. 

गेल्या वीस वर्ांच्या 

नोकरीत, सरकारी नोकरीने 

मला काय काय नाही वदले?  

आजकाल तर बेरोजगारी 

खपू आह ेम्हणतात..  सरकारी 

दप्तरे पण टेंपररी जॉब वन 

कााँन्ट्र कट वकलसा किून 

कायाभाग साधतात.  

  



कााँन्ट्र कट वकलर म्हणज े एखाद्या जॉबचा फिशा पािणारे. 

त्याांचे सारेच टेंपरवारी. फक्त तेही काम जाऊ नय ेम्हणनू काम मात् 

पमानांट वाटावे असे करत बसतात. सरकारी कचेऱ्या अशाांवर 

चालत असाव्यात .. आमच्याकिे तर एकजण गेले दहा वर्ा टेंपररी 

आह!े पण माझे तसां नाही. नोकरीला वचकटलो.. तीन मवहन्ट्यात 

पमानांट.. मग फक्त पेन्ट्शन वकती बसेल एवढीच उत्सकुता उरली. 

अथाात अधेमध ेप्रमोशन वगैरे .. त्याच्या परीक्षा वन मलुाखती.. 

तमु्हाला साांगतो, थोिा वववेक मनी बाळगला की ध्यानात येईल.. 

प्रमोशन चार ऐवजी सहा वर्ाात वमळाल्याने काही एक वबघित 

नाही. उगाच लवकर प्रमोशन वमळवण्याचे एक टेन्ट्शन आवण 

त्यासाठी उरफोि मेहनत. सरकारी कामाची उतरांिच अशी की दोन 

तीन वर्ाात लोकलाजेस्तव प्रमोशन द्यावेच लागत.े. वाढत्या 

वयाइतके चाांगले कवावलवफकेशन या जगात  नाही .. आवण गांमत 

म्हणज ेत्यासाठी आपल्याला काहीच मेहनत करावी लागत नाही! 

अजनू एक महत्त्वाचा मदु्दा .. सवा सरकारी नोकराांनी ध्यानात घ्यावा 

असा.. तमु्हाला प्रमोशन वमळाले तर ठीकच.. म्हणजे त्यासाठी 

प्रयत्न कराच .. पण माग ेरावहल्यामळेु तमुचा पगार खपू काही माग े

रावहल असे नाही. थोि्याफार फरकाने पगार पण वाढत रावहलच. 

साांगायचा मदु्दा इतकाच .. सरकारी नोकरीत पढेु पढेु गेल्याने तमुचा 

फार काही फायदा होईलच असे नाही. या उलट तमुची वनवि न 

झाल्यास आजबूाजचू्या साहबेाांच्या तमुच्याकिून अपेक्षा कमी 



होतील.. 'हा काही कामाचा नाही' .. 'थोिा सटक िोकयाचा आह'े.. 

'याचां काही खरां नाही' .. 'याच्याकिून कामाची अपेक्षा ठेवणे 

म्हणज ेदगिावर िोके आपटून घेणे' .. अशा इमेज वबवल्िांगसाठी 

कठोर मेहनत करावी लागते.. पण एकदा नोकरीत पमानांट झालात 

की पढुील काही वर्ांत मेहनतीन ेअशी प्रवतमा उभारणी करा.. 

एकदा ही मेहनत फळाला आली की आपली ऑपरेशन गव्हनामेंट 

सववास मोवहम फते्त झालीच म्हणनू समजा. आता त्यापढेु फक्त 

सोयीसवुवधाांच्या राशी पसरलेल्या वदसतील ..   

तर वीस वर्ांपवूी तेव्हाचे दहा हजार खचा करून सरकारी 

नोकरीत वशरलो.. नोकरीचा पायगणु इतका चाांगला .. की गेल्या 

दोन वर्ाात धिाधिा नकार पचवलेला मी लग्नाच्या बाजारात .. तो 

पमानांट सरकार नोकरीमळेु हातोहात उचलला गेलो.. म्हणज े

एकसाथ नोकरी आवण छोकरी ही. आताच्या वहच्या असण्यावर 

जाऊ नका, पण त्याकाळी छोकरी म्हणावी अशीच होती ती. 

थोिकयात सरकारी नोकरी मळेु माझा भाव लग्नबाजारात इतका 

वाढेल असे वाटले नव्हत े.. अगदी सरकारी नोकरीत वचकटण्याचा 

खचा भरून आलाच त्याबरोबर काही तोळे सोनेही गाठीस बाांधता 

आले. एकतर नोकरीवाला नवरा मलुगा दवुमाळ.. त्यात सरकारी.. 

त्यात कायमची.. कोणत्या वधवूपत्यास भरून येणार नाही अशी 

आखिूवशांगी बहुदभुती गाय पाहून? त्या आनांदाच्या भरात हात 



सैल सोिावा लागला तरी भावी आयषु्मय त्याांच्याच लािकया 

मलुीचे सधुारणार आह े इतका समांजसपणा माझ्या सासरेबवुाांत 

होता. आवण नको वततके वशांगावर न घेण्याचा गणुही माझ्याकिे 

होताच. त्यामळेु पांधरा हजाराऐवजी सािेतेरा हजाराचीच सोय 

झाली लग्नात तेव्हा मी दखेील फार ताणनू धरले नाही. उगाच रूसनू 

वगैरे बसलो नाही. वचत्ती अस ूद्यावे समाधान म्हणत.. 'वदिहजार 

द्या नाहीतर हा वनघालो' असा त्ागाही मी केला नाही. शेवटी सोय 

जाणतो तो सोयरा इतके ध्यानात ठेवणे महत्त्वाचे ..  

तर नोकरी लागली. लग्न झाले. लवकरच सरकारी घर 

वमळण्याची वेळ झाली.. म्हणज ेकवाटासा! हा फायदा, फायदा म्हणनू 

मोजण्याआधी घरभािे भत्ता वाहतकू भत्ता वगैरे वहशेब करावा .. 

नाहीतरी सरकारी नोकरीत वेळेचे बांधन नसत.े तसे कागदोपत्ी बांधन 

असले तरी आमच्यासारख्या जनु्ट्याजाणत्याांना त्यातील वाटा 

आवण पळवाटा ठाऊक असतातच. तर कामाच्या वठकाणाजवळ 

रावहलात की बॉस उगाच 'नजदीक रहते हो वफरभी लेट' म्हणनू 

करवादणार.. त्यापेक्षा आपले वाहनस्वातांत्र्य वटकवनू ठेवावे.. 

म्हणज ेते कुठेही ठप्प पािता येते. वर बस आवण रेल्वेतनू लटकून 

प्रवास करण्याबद्दलच्या सहानभुतूीची बेगमी करता येते ती अलग. 

थोिकयात सारासार ववचार करून मी िोंवबवली सोिली नाही. 

वविलोपावजात घरात वािविलाांची पणु्याई वास करून असते. ती 

अशी कशी सोिावी? त्यामळेु ती पणु्याई ठेऊन घेत मी आई वन 



विलाांची सोय गावच्या घरी लावनू वदली. त्यामळेु राजा राणीचा 

सांसार ही सरुू झाला.. एका नोकरीत इतकी शक्ती अस ूशकते?  

थोिकयात काय वयाच्या पांचववशीत अपनी गि्िी वनकल 

पिी! धािधाि ते ही. तमु्हाला साांगतो, खाजगी नोकरी वमळत ेपण 

ती वटकवण्याचे टेन्ट्शन फार. चार पैसे मवहना काठी जास्त भलेही 

वमळोत, पण जोवर तमु्ही नोकरीत आहात तोवरच. उद्या नोकरीच 

नसेल तर? पगार ठप्प! या उलट माझी ही पमानांट नोकरी .. मी 

ड्रायव्हर असेन गािीवर..  ड्रायवव्हांग ला अनवफट असेन आता.. 

तरी मला पगार वमळणारच. मग ड्रायव्हर म्हणनू मी गािीचे चाकही 

न हलव ूशकलो तरीही. पमानांट नोकरीत सरकार आपल्या नोकराांना 

आईच्या मायेने साांभाळून घेते. वकतीही चकुा पोटात घालत राहत,े 

वर कालमयाादते पगार वाढवनू ही दते राहत.े अशा सरकारास 

मायबाप सरकार म्हटले जाते ते उगीच नाही! अशी सवुवधा खाजगी 

नोकरीत नाही.  

 

काळ काम आवण वेगाची गवणत ेसरकारी नोकरीत वेगळ्या 

पद्धतीने सोिवता येतात. बाकी वठकाणी माणसां वाढली की 

कामाला लागणारा वेळ कमी होत जातो, तर इकिे काम करणारी 

माणसां वाढली की लागणारा वेळ वाढत जातो.. स्वतःला एखाद े

काम येत असल्याचा फाजील आत्मववश्वास न बाळगता ते काम 



करण्यास इतरही काही जण पात् आहते, त्याांना सांधी वमळवनू दणेे 

आपले कताव्य आह.े. ह ेसमजनू एकजण दसुऱ्यास 'पहले आप 

पहले आप' म्हणनू सांधी दते राहतो.. त्यात त्या कामाची गािी एका 

वठकाणी उभी राहत.े. त्यात एका कामास लागणारा वेळ अनांत अस ू

शकतो.. ह ेकाळ अनांत असल्याच ेशाश्वत सत्य सरकारी नोकरीत 

वशकायला वमळत.े खाजगी नोकरी सारखा टारगेट्सचा टारगटपणा 

सरकारी पद्धतीत नसतो. एखाद्याच्या िोकयावर बांदकू रोखनू 

त्याच्याकिून वेळेवर काम करवनू घेण्याचा अमानरु्पणा मायबाप 

सरकार कधी करत नाही .. म्हटले ना, उगीच नाही सरकारला 

मायबाप म्हटले जात.े 

 

तर सरकारी नोकरीने मला खपू काही वदले. आवण अजनूही 

ती दते आह.े महत्त्वाचे म्हणज ेमी सरकारी नोकरीची पद्धत घरच्या 

म नेजमेंटमध्ये वापरायला सरुूवात केली वन सारे प्रॉब्लेम्स 

चटुकीसरशी आजचे उद्यावर ढकलता येऊ लागले. काळाच्या 

अनांतपणापढेु आजची समस्या उद्यावर ढकलणे वदसताना थोिे 

वववचत् वाटू शकेल.. पण ज्याने ही पद्धत अवलांबली त्यासच वतचे 

महत्त्व समज ूशकेल. या पद्धतीत सवाात महत्त्वाची असत ेती सवमती 

बसवणे. म्हणज ेकोणतीही समस्या उद्भवली की तातिीन ेवतच्यावर 

उपाय शोधण्यासाठी सवमती गठन करून टाकावी. गठन करण ेहा 

खास सरकारी शब्द घरीसदु्धा त्याच अथााने वापरला जावा.. 



वकत्येकदा नसुती सवमती नेमल्यावर ही समस्या वनराकरणाचा 

अनभुव आला आह ेमला. म्हणज ेसवमती गठन झाली. घरचीच 

सवमती, त्यामळेु मी पदवसद्ध चेअरमन.. थोिकयात रबर स्टाँप.. 

आवण ही सेके्रटरी .. येथे चेअरमनला बोलण्याची सांधी वदली जात 

नाही. चेअरमन कधी कधी आपली अांगभतू सबरुी आवण सांयम 

ववसरला की खिाजांगी होत.े. मळू समस्या मग बैठकीतील 

वादावादीहून सोपी वदसायला लागत.े. सवमती एकदा बसली की 

वतच्या खाली उप सवमती.. उप उप सवमती बसवण्याची सोय 

असते. त्याांच्या मग बैठका होतात .. अहवाल सादर होतात .. 

बहुतेकदा वनष्मकर्ा म्हणनू पढुील वनणायासाठी परत बैठक घेण्याचे 

ठरते.. सरकारी बैठकाांचा एक फायदा घरगतुी बैठकाांत वमळत नाही 

मात्. बैठकीच ेभत्त ेवन अल्पोपहार .. घरगतुी बैठकीत सेके्रटरी मिू 

मध्य ेअसेल तर अल्पोपहाराचा प्रश्न सटूु शकतो ह ेमात् खरे..  

सरकारी नोकरीन े मला काय वशकवले असेल तर ह.े. न 

सटुण्याइतकी कुठलीच समस्या जवटल नसते.. वकत्येक समस्या 

आपोआप सटुतच असतात. काळ ह ेसवा समस्याांवरील जालीम 

और्ध आह.े. आवण एखादी समस्या नाही सटुली तरी ववशेर् 

वबघित नाही .. वतच्याहून मोठी समस्या उद्भवली की आपोआप 

पवहलीचा ववसर पितो.. थोिकयात ह ेररअल लाइफ जीवन वशक्षण 

दणेारी ती सरकारी नोकरीच. माणसाचा मी पणा सोिवण्याचा एक 

साइि फायदाही त्यात आह.े स्वतःस शहाणे समजनू समस्या 



वनवारण करू जाल तर फसाल.. या ववश्वाच्या पसाऱ्यात आपण 

एक यःकवित जांतसूम.. उगाच हातवबत धवुनू प्रॉब्लेम 

सोिवण्यासाठी माग ेलागण्याचा आगाऊपणा.. कुणी साांवगतला? 

ह ेमी पणा टाळण ेनोकरीत राहून मरुलो की वशकायला वमळत.े 

नवीन नवीन लागलेले अवधकारी असतात, त्याांच्या ह ेध्यानात येत 

नाही. विपाटामेंट बदलनू टाकण्याच्या गोष्टी होतात. वशस्त 

आणण्याच्या गोष्टी होतात .. पण जसा काळ उलटतो .. इांग्रजीत 

म्हणतात तसे.. मोअर द वथांग्ज चेंज, मोअर द े ररमेन सेम.. गेल्या 

वकत्येक वर्ाात न बदललेला सरकारी ऑवफसचा चेहरा.. तो 

कालातीत आह ेअसे नाही वाटत?  

आमच्या विपाटामेंटकिे एकदा आवथाक बाबींवर मतप्रदशान 

करण्याची वेळ ओढवली. कुणी सांधी आली चालनू आली अस े

म्हणेल त्यावर. पण सारा दृवष्टकोनाचा फरक आह.े अथाात आम्ही 

सवमती बसवली.. पवहल्या बैठकीत उपसवमती नेमण्याचा वनणाय 

झाला.. त्यावर उपसवमतीच्या अध्यक्षपदी कोण बसावे यासाठी उप 

उप सवमती नेमली गेली.. शेवटी उप उप सवमती बसली. मग 

उपसवमती.. सवमत्याांच्या उतरांिीत मळू आवथाक बाब कुठली होती 

त्याचा ववसर पिला.. ती हुिकून काढायला परत सवमती बसवली 

गेली.. इतकया सवमत्या झाल्या एकावेळी की प्रत्येकीसाठी एक 

अध्यक्ष शोधणे कठीण झाले. नाईलाजाने एका सवमतीच्या 

अध्यक्षपदी मला बसाव े लागले .. सवमतीचे काही नाही. 



अध्यक्षपदाचेही काही कौतकु  नाही, पण भर दपुारी दोन वाजता 

बैठका घ्याव्या लागल्या.. त्यामळेु बसनू का होईना होणाऱ्या 

वामकुक्षीत खांि पिला वकत्येक वदवस. त्या जागरणान े तब्येत 

वबघिते की काय असे झाले.. सरकारी नोकरीत असे धोकयाचे 

प्रसांग येऊ शकतात ह ेमात् म्हणनू ध्यानात ठेवावे लागत.े अथाात 

यावेळी चकू माझीच होती. गाफील रावहलो.. सवमतींच्या जांजाळात 

मागा वनघत नाही .. त्यावर नवी सवमती हा उपाय ह ेमाझ्या वेळीच 

ध्यानी येऊन मी वसक वलव्ह वेळेवर टाकायला हवी होती. रामदास 

स्वामी 'अखांि असावे सावधान' ह ेसाांगनू गेले ते ह ेअसे वैवश्वक 

सत्य आह.े 

या आवथाक सवमतीचा एक फायदा मात् झाला.. म्हणज ेमी 

घराचा एक मवहन्ट्याचा अथासांकल्प  माांिण्याचा आदशे काढला 

घरी.. असे पण फेब्रवुारी आला की दशेाला अथासांकल्पाच ेवेध 

लागल्याच्या बातम्या येतात. माझ्यासारख्याला तर अथासांकल्प 

आवण त्याच्या बातम्या इतकया वर्ांत तोंिपाठ झाल्या आहते. 

आठ वदवस आधीपासनू ए टू झेि क्षेत्ातले तज्ञ आपल्या अपेक्षा 

व्यक्त करत राहतात. काही धिाकेबाज अथासांकल्प अपेवक्षत २१ 

प्रश्न साांगावेत परीक्षेआधी तसे छातीठोक साांगतात. लोक दोन 

घटका करमणकू करून घेतात. रूपया असा येणार आवण असा 

जाणार .. काही गोष्टींवरचा कर वाढणार .. तर काहींवरचा काढणार 

.. सरकारी पक्ष म्हणणार अथाव्यवस्थेस चालना वमळणार.. ववरोधी 



पक्ष त्याच्या एकदम उलट.. अथाव्यवस्था ठप्प पिणार असल्याचे 

भावकत करणार .. खरेतर अथासांकल्पाचे घाऊक पेपर आधीच 

छापले तर काही वबघिणार नाही .. असो. तर मी अथासांकल्प 

घरीपण लाग ूकरण्याचा सांकल्प सोिला. पण गािे मदुलात अिले.. 

म्हणज ेखरेखरेु मदु्दल रूपया असा येणार म्हणनू दाखवण्यासाठी तरी 

यायला हवा.. तरी गािी दामटली.. रूपया असा जाणार म्हणनू 

वलहायला बसलो तसे सौ. च्या तोंिून खचााचा पाढा म्हटला गेला.. 

रूपयात शांभर पैसे असतील पण जाणाऱ्या रूपयाला वाटा हजार .. 

येणारा रूपया कसाबसा पगारातनू घरात वशरतो.. अथासांकल्प पढेु 

मी बनवलाच नाही पण खरेच जाणाऱ्या रुपयाच्या वाटा हजार 

असतील तर ते खात ेकाही न बोलता साांभाळणाऱ्या बायकोला मी 

मनातनू सलाम केला. उघि सलाम करण े सवमतीच्या 

प्रोटोकॉलमध्ये बसले नसते.. नाही म्हटले तरी मी चेअरमन होतो 

सवमतीचा..  

तर सरकारी नोकरी असा प्रोटोकॉल वशकवते. नोट पटु अप 

करण्यापासनू ते कुठलाही पाांढऱ्यावर काळा अजा खरिण्यासाठी 

एक वशस्त पाळावीच लागत.े छोट्या साहबेाकिून मोठया 

साहबेाकिे पेपर हलावे लागतात. ते वकती जलद हलतील ह े

ज्याच्या त्याच्या इच्छाशक्तीवर अवलांबनू असते.. आवण 

इच्छाशक्ती त्यामागील आवथाक बाबींवर! पण वकतीही तगिी 

आवथाक बाज ूअसेल तरी सरकारी कायाालयीन प्रोटोकॉल हा पववत् 



असल्यासारखा पाळावा लागतो. वब्रवटशलोक इांग्रजीबरोबरच 

आपल्या वारशात प्रोटोकॉलची ही वशस्त सोिून गेले याबाबत 

कुणाचे दमुत होऊ नये. असो.. 

 

सरकारी नोकरी म्हटले की शेवटी रावहला भाग वरकमाईचा. 

म्हणज ेदबकत दबकत सगळीकिे याची चचाा होत असते. सरकारी 

नोकरी म्हणजे वरकमाईची खाण.. वगैरे वगैरे. आता वीस वर्ांच्या 

नोकरीनांतर एकच साांगतो.. दरुून िोंगर साजरे.. दणेाऱ्याला घेणारा 

एकुलता वदसतो पण त्याचे वशस्तबद्ध आवण प्रोटोकॉलनरुूप वाटप 

वदसत नाही .. इकिे दखेील अथासांकल्पीय प्रारूप.. आलेला रूपया 

असा जाणार लाग ूपित राहत.े. समजा आज एक रूपया कमाई 

झाली.. तर प्रोटोकॉलनसुार वरचा साहबे वन त्याच्यावरचा साहबे 

अशी वाटणी होत राहत.े. शेवटी वझरपत वझरपत माझ्यासारख्या 

कारकुनाकिे एक आणा उरला तरी बककळ म्हणावे.. म्हणनू 

म्हटले, वरकमाई ही खरी नव्हचे. लक्ष्मीला पाठ न वफरवण्याचे 

सांस्कार पाळावे लागतात म्हणनू .. पण दरुून िोंगर साजरे ह ेमात् 

खरे..  

म्हणज ेसरकारी नोकरीचा य ुएस पी कुठला ह े ववचारले तर 

काय साांगता येईल.. कायमची नोकरी .. उगाच येता जाता कामाचा 

तगादा नाही .. हव्या तेव्हा हव्या त्या वनयमात बसवनू घेता येणाऱ्या 



सट्ु्टया.. आवण नोकरी अांती वमळणारे पेन्ट्शन. त्यामळेु इतके समजनू 

कधीही काही व्हायचे असेल तर सरकारी नोकरच व्हा..  

..अथाात व्हा म्हणज े .. तेवढ े तमुचे मागील जन्ट्मीचे पणु्य 

असेल तरच सरकारी नोकर व्हाल..  

  



 

 

 

 

 

 

तीि शरद  
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शरदला आपल्या 

आिनावाचा फार अवभमान 

आह.े गवा म्हणावा इतका. 

जन्ट्माने वदलेले आिनाव वन 

जन्ट्मानेच वमळालेल्या स्व-

धमााचा अवभमान हचे त्याच े

खरे सांवचत. मैदानात 

सांध्याकाळी लाठी घेऊन 

अज्ञात शत्वूर चालनू 

जाताना त्याचे बाहू 

फुरफुरतात. िोळ्याांत त्वेर् 

दाटून येतो. परधमीयाांच े

आक्रमण थोपवनू धरताना 

त्याच्या गळ्याच्या वशरा तट्ट 

फुगतात. प्राचीन 

सांस्कृतीबद्दल त्याच्या मनात 

अतीव आदर.  



साांप्रत काळाहून त्याचे मन त्या काळात रमत असते. आपले 

पवूाज वकती द्रष्ट ेअसावेत? या काळातही आजवर कालबाह्य न 

होऊ शकलेल्या वकत्येक चालीरीती पािून ठेवणारे, जीवनाची 

चाकोरी आखनू दणेारे ते पवूाज.. त्याांच्याबद्दल आदर दाटून येतो. 

प्राणपणाने हा वारसा जपला पावहज े.. मग समोरच्याचा प्राण गेला 

तरी बेहत्तर. रोज सकाळी उठल्यावर आधी प्रात:स्मरणात शत्चूा 

नायनाट करण्याची इच्छा मनी दाटून येते. शत्वूर तटूुन पिण ेवकां वा 

तशी इच्छा सदा मनात बाळगणे हाच त्याचा छांद.  

शत् ू त्याचे एकच एक नाहीत. कारण जसजसा त्याचा स्व-

अवभमान वाढत गेला तसतसे त्याला जाणव ूलागले, आपण वकती 

मोठे आहोत वन आपल्यापढेु आजबूाजचूे वकती यःकवित. 

त्याबरोबर आधीचा धमाावभमान आता  जात्यावभमानातही बदल ू

लागला. शरद मोठा होत गेला तसे त्याचे शत् ूवाढत गेले. म्हणज े

त्याला तसे जाणव ू लागले. परधमी तर परधमीच आहते.. पण 

स्वधमाात त्याची बरोबरी करू पाहणारेही खालच्या वगाातनू 

आलेले.. त्याला त्याांचा वतरस्कार वाटतो. आधी नसुतीच वकळस 

वाटायची. कुठल्याशा घाणीतनू आलेले सारे. स्वच्छतावप्रय त्याला 

अशा घाणीची घणृा वाटायची. गटारे साफ करणारे 

आपल्यासारख्याशी कसली बरोबरी करणार? खालच्या 

जातींबद्दल वलहून ठेवनू त्या पवूाजाांनी वकती महत्कमा केले आह े

याचा ववचार करून त्याचा ऊर भरून येतो. त्यात पढेु काय तर 



आरक्षण आले. कालचे वनम्नवगीय लोक वशकायचा प्रयत्न करू 

लागले. एखाद अपवाद वगळा.. त्याांना कसले झेपते ते वशक्षण? 

ज्याांनी हलकी कामे करावीत त्याांच्या हाती ह ेमेंद ूवापरावा लागेल 

असे काम? बिुणार सांस्कृती. एक वदवस पणूा सांस्कृती बिुवणार ह े

लोक. त्यात मग वकत्येक वशकू लागले, खाांद्याला खाांदा लावनू उभे 

राहू लागले .. बिुणाऱ्या सांस्कृतीकिे वैर्म्यान े पाहातोय शरद. 

आजवर आपल्या उच्च जातीचा अवभमान अजनू जास्त वाढावा 

म्हणनू अजनू किवट ववचार गरजेच.े इतकया वर्ांपवूी जे पवूासरूी 

साांगनू गेले, इतकी वर् े ही सांस्कृती जतन केली ती काय अशी 

उधळून लावण्यासाठी? या खालच्या जातींना वेगवेगळी कामे नेमनू 

वदलीत ती समाजाचे रहाटगािग ेव्यववस्थत चालावे म्हणनूच ना? 

ऋर्ीमनुींनी वलहून ठेवले त्याची उपेक्षा कशी करावी? काही सांत 

मांिळी होऊन गेली, कुणी सांस्कृत भार्ेतले ज्ञान प्राकृतात आणले, 

कुणी शहाणपण सकल जनाांस वशकवण्यासाठी मनाचे श्लोक 

मराठीत वलहून गेला. बामणासारखा ब्राह्मण सांत तहानलेल्यास 

जातपात न पाहता कोणाला पाणी पाजनू गेला. पण त्याआधीच 

ऋर्ी साांगनू गेले, वेगवेगळ्या ग्रांथात वलहून गेले ते काय उगीच? 

या सांतमांिळींनी आपली टाळवचपळ्या घेऊन दवेभक्ती करावी. 

उगाच समाजास शहाणपणा वशकवण्याचा अवतशहाणपणा 

कशाला? समानतेच्या असल्या वशकवणी कसल्या द्याव्यात? 

हाताची पाची बोटे समान नसताना पायापासनू वनमााण झालेला 



क्षदू्रावतक्षदू्र वशरापासनू ववकवसत झालेल्या उच्च वणीयाशी कसा 

काय बरोबरी करू शकतो? परधमा वन परजात .. दोघाांबद्दल ववचार 

करकरून त्याचे िोके भणभणनू जाते. कसे व्हावे या धमााच े वन 

सांस्कृतीचे. काळ बदललाय म्हण.े. आजबूाजसू आपल्याच 

धमाातले, एवढेच काय आपल्याच उच्च जातीतलेही काही, 

बदलत्या काळाची गरज म्हणत सवा बांधन तोिून मानव वततका 

एकच आह ेम्हणताना ऐकले की त्याच्या कपाळावरील वशरा तट्ट 

फुगतात.. हाताच्या मठुी आपोआप वळतात वन सांस्कृती 

सांरक्षणासाठी तोंिातनू असांस्कृत शब्द आपोआप बाहरे पितात. 

पण सांस्कृती सांरक्षण आवण सांवधान करणाऱ्यास त्याचे काय होय? 

घि्याळाचे काटे उलटे वफरवता आले असते तर? वकत्येक रूढी वन 

परांपरा जागतृ करून आपल्या धमाास परत ऊवजातावस्थेत आणता 

आले असते.. त्या उज्ज्वल परांपरा आवण त्या रूढींचा अवभमान 

दाटून येतो मनात वन दसुऱ्याच क्षणी त्या गत वदवसाांची आठवण 

येऊन मन भरून येते त्याचे. एकाएकी सनातन धमा सांरक्षणाथा काही 

तथाकवथत समाज सधुारकाांची आहुती दणेाऱ्या आपल्या 

धमाबाांधवाांबद्दल अवभमान वन आदर मनात दाटून येतो. अजनूही 

त्यामळेु धमा पनुरूज्जीवनाच्या शकयतेत काही धगुधगुी असल्याचे 

वाटून तेवढेच मन शाांत होते त्याचे. रात्ी झोपताना तो शत् ू

वनदाालनाची स्वप्न े पाहातो .. वन धमााच्या अवकाशात सनातन 



धमााची प्रभात उगवेल वन ती प्रभा सकल समाजावर पसरेल.. अशा 

ववचारात त्याची मांगल प्रभात उगवत.े.   
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भीमा सोनकाांबळेंच्या पोटी शरद आला जन्ट्माला. मोठ्या 

हौसेने त्याचे बारस ेझालेले. सोनकाांबळेंच्या मोठया घरात आनांदी 

आनांद झालेला सगळा. शरदचे आजोबा आपले गाव सोिून 

शहरात आले.. वशक्षण नाही. मजरूी केली. कामाला माग ेहटले 

नाहीत.. वशक्षणाचे महत्त्व जाणले त्याांनी.. भीमा सोनकाांबळे 

जात्याच तसे हुशार. वशकायची हौस मोठी. आवण आपल्या 

विलाांसारखी ढोर मेहनत करायची नसेल तर हचे वशक्षण कामी 

येणार ही खणूगाठ मनाशी बाांधनू अभ्यासाला जुांपनू घेतलेले. पढेु 

आरक्षणाचा फायदा घेत हव ेते वशक्षण वन हवी ती नोकरी. पटापट 

वशि्या चढत सरकार दरबारी ऑवफसर. मोठे घर. पगार भरपरू वन 

सबुत्ता घरात. आजोबाांनी गावी जातपातीवरून टकके टोणपे 

खाल्ले.. भीमा सोनकाांबळेंच्या नवशबात पवहली काही वर्ा सोिली 

तर तशी अवस्था रावहली नाही. मोठया शहरात एकाला दसुऱ्याकिे 

पहायला कुठे वमळतो वेळ. घि्याळ्याच्या काट्यावर चालणारे 

शहर. थोिेफार जातीपातीवर वहणवण ेव्हायचे पण अगदीच मामलुी 

म्हणावे तसे. भीमा आपल्या गणुवते्तवर वर आलेले फक्त 



आरक्षणाच्या वशि्या चढून वर लवकर पोहोचलेले. इतराांना ज्यास 

दहा वर् ेलागतील वतथ े पाच सात वर्ांत पोहोचलेले. पवूीच्या 

वपढ्याांनी पावहली नसेल अशी सवुस्थती. शरद उघि्या िोळ्याांनी 

बघत होता. विलाांची मेहनत वन आजोबाांची ढोर मेहनत. 

गावगाि्यातल्या गोष्टी ऐकायला येत. दोन घोट पाणी ही न वमळावे 

असली वस्थती. वशवावशव वन गावकुसाबाहरेचां वजणां. न पढेु यायला 

सांधी न वाव. आजोबा शहरात आले नसते तर.. वन विलाांनी त्याचा 

फायदा घेतला नसता तर? पण आज शरद किे काय नाही? घरदार 

आह,े सबुत्ता आह.े कपिेलत्ते आहते.. श्रीमांती आह.े. शरद उघि्या 

िोळ्याांनी पाहतोय .. त्याला ठाऊक आह,े काही असो नसो 

त्याच्याकिे त्याची जन्ट्मजात जात आह.े. वकत्येक वपढ्या अन्ट्याय 

सहन केला.. आता त्याच जातीच्या आधारावर पढेु जाण ेआह.े 

ढोर मेहनत सांपली, मेहनत ही सांपली. आता सारे काही 

आरक्षणाच्या बळावर. जात नाही ती जात.. जाऊ नय ेवाटते कधी 

ती पण जात.. पवूी वतच ेतोटे होत.े. आता वतचे फायद.े कुणी कुण्या 

महापरुूर्ाने जावतअांताच्या बाता केल्या असतील .. पण अशी 

फायद्यातली जात सांपनू चालेल काय? आता गावाकिल्या वन 

कदावचत शहरातल्याही काही गरीब घराांत सांधी नसेल वमळत.. पण 

शरद व्यवहारी आह.े आपल्या हुकुमाच्या पत्त्याचा हुकुमी वापर 

करतो तो.. जात नाही ती जात यावर श्रद्धा आह ेत्याची. त्याबळावर 



पढेु जायची स्वप्न ेपाहतोय तो.. त्याची स्वप्न ेप्रत्यक्षात आणण्यास 

त्याची जात समथा आहचे!  
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बी.शरद आपले आिनाव नाही लावत. फार पवूी आिनावा 

पाठोपाठ जात साांगायची प्रथा होती म्हणे. पण ती माग ेपिली. तरी 

आिनावाच्या आिून जात कळून घेणारी मांिळी आहतेच.. मग 

त्यावर थाांबनू चालत नाही.. त्यातल ेपोटभेद पण आिनावावरून 

साांगतात वकत्येक जण. शरदला ह्या सगळ्याचा वतटकारा. त्यामळेु 

तो आिनाव लावत नाही .. फक्त नाव. त्यावरून जो बोध घेता यावा 

तेवढा परुा! तसा तो गप्प असतो. समाजात बोलका म्हणनू प्रवसद्ध 

नाही तो.. बोलेल कसा?  

तो बघतो सगळीकिे .. पवहला शरद दसुऱ्याकिे कसा 

तचु्छतेने पाहतो ते.. खालच्या वगा वन वणाातनू आलेला.. आता 

वमरवतोय कसा तोरा .. दसुरा शरद पवहल्याकिे वततकयाच तोऱ्यात 

पाहतोय .. कसा दते नाहीस माझे हकक म्हणत .. पण बी. शरदबद्दल 

दोघाांचे एकमत आह.े धमावनरपेक्ष? जात वनरपेक्ष? ज्याला 

स्वधमाावभमान नाही, जातीचा अवभमान नाही.. गवा तर सोिा.. सवा 

धमा समान.. जातव्यवस्था नको असली काही मानवी 

अवस्तत्वाच्या मलूतत्वाांची पायमल्ली करणारे ववचार जोपासत 



माणसू म्हणवनू न घेण्याच्या लायकीचा हा बी. शरद. यास खरेतर 

या जगात रहायचा हकक नाही. अशा वबन कण्याच्या लोकाांमळेुच 

तर आज आमच्या धमााची अशी अवस्था झालीय.. जर ही 

मलू्यव्यवस्था नसेल तर प्राणी आवण माणसाांत काय फरक रावहल.. 

आपल्या सांस्कृतीची चाि नसलेला.. जोवर ही सामावजक कीि नष्ट 

होत नाही तोवर दवेावदकाांनी साांवगतलेला धमा प्रस्थावपत होणार 

नाही.. पवहल्या शरदने शत्ूांच्या यादीत भर घालताना ववचार केला. 

अजनू आपल्या राष्मरात कायदा काम करतो नाहीतर अशाांची 

गचाांिी बाांधनू कधीच या सवाधमासमभाववाल्यास स्वगादशान 

घिवनू नरकात धािल ेअसते..  

दसुरा शरद पण वतसऱ्यावर असाच भिकतो. 

या वतसऱ्या शरदासारखे लोक आमच्या सारख्याांच्या जातीवर 

िोळा ठेवनू आहते. याांना काय ठाऊक आमच्या पणजोबाांच े हाल.. 

आजच्या माझ्या वस्थतीवर जाऊ नका.. मान्ट्य आह ेआमच्याच 

जातीतले काही भाऊबांद अजनू हलाखीत आहते.. पण ती त्याांची 

चकू. माझ्याकिे बघा.. जातीच्या वशिीवरून मी वर चढणारच.. 

माझी आताची वस्थती पाहू नका .. आवण हा जात नको म्हणतोय.. 

नककीच कुणीतरी उच्चवणीय असणार. बोलतोय मोठया तोंिाने 

पण मनात त्याच्या आमच्याबद्दल िरे् असणार वन असयूाही. जात 

नको म्हणववणाऱ्या वतसऱ्या शरदाबद्दल राग उफाळून येतो.. 

पवहल्या शरदाइतकाच िरे् तो वतसऱ्याचा करतो.  



 

बी. शरद मग गप्प बसनू राहतो. तोंि उघिणार कसा? 

बहुसांख्य समाज लोकशाही चालवतो .. आपल्यासारख्या अशा 

अल्पसांख्य लोकाांनी आपापल्या मयाादते राहावे ह े समजनू .. 

वततका शहाणपणा अांगी बाणवनू आह ेवतसरा शरद. वकमान वजवांत 

रहाण्यासाठी गप्प बसणे हाच पयााय आह ेइतके त्याला आता कळू 

लागलेय.. आिनाव न लावनू शाांततेने तो सवांचा वनर्ेध करतोच 

आह.े. वकत्येकाांच्या नकळत ..   



 

 

 

 

 

 

 

त्याचा राजकीय मॉल 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आपला महाराष्मर 

उद्यमशील आह.े उद्यमशील 

हा शब्द आम्ही तसल्याच 

उद्यमशील वतृ्तपत्ातनू 

वशकलो आहोत ह े जाता 

जाता साांगायला हव.े. 

तथाकवथत नागरी भार्ेत 

यास नस्ते धांद े म्हणनू 

वहणवले जात असेल पण 

आम्हास उद्यमशील शब्द 

आविला. त्यामळेु जनु्ट्या 

गोष्टी वापरात काढायच्या 

धोरणानसुार तो जनुा शब्दही 

इथे वापरत आहोत..  

तर या प्रगतीशील 

महाराष्मरात उद्यमशील अशा 

शीलवांताांची कमी नाही. 

वतकिे टाटा वबलाा असतील 



 तर आमचे वकलोस्कर आहते.. वतकिे अजनू कुणी असतील तर 

आमचेही अजनू कुणी आहते.. पण कुणी नव्याने स्टाटा अप.. 

नवीनतम कल्पनेचा नाववन्ट्यपणूा आववष्मकार असणारा व्यवसाय 

सरुू केल्याच ेकुणी पावहले आह ेका?  

झाले काय की त्यावदवशी नेहमीप्रमाणे घाईघाईन ेचाललो 

होतो. आता आम्हाला घाई कसली असणार नेहमी? पण तसे 

दाखववले नाही तर आमची पत कमी होण्याचा धोका आह.े तर 

आम्ही चालले असताना भाऊराव भेटले.. तेही आमच्यासारखेच 

गिबिीत होते.  

"काय कुणीकिे?" 

"कुणीकिे काय? खास गावाहून आलोया.. त्या पॉवलवटकल 

मॉलमध.े ग्राांपां ची इलेकशन विकलेर झाली नव्हां का?" 

"पॉवलवटकल मॉल? ह ेकाय बवुा प्रकरण?" 

"प्रकणा? हाय का? तमु्हाला इकिां राहून खबर न्ट्हाय आवण 

गावागावातनू लोकां  येतात इकिां.." 

आमच्या मागासलेपणाचे आम्हाला खरेच वैर्म्य वाटले .. 

पॉवलवटकल मॉल.. आमच्याच इलाकयात आवण चालवणारा 

आमचाच वमत्.. आवण आम्हाला 

.. एका वतृ्तपत्काराला त्याची खबरबातही अस ूनय?े  

 



वजतेंद्र जगदाळे.. आमचा कॉलेजातला खास दोस्त. हरहुन्ट्नरी 

आवण चबढब्या.  

'काहीही करेन पण नोकरी नाही.. व्यवसाय .. स्वयांरोजगार .. 

आज आपल्याला स्वयांरोजगारीत तरूणाईची गरज आह.े.' 

तो म्हणालेला तेव्हा .. त्यातनू तरी त्याच्या राजकीय कलाचा 

अांदाज आम्हाला तेव्हा यायला हवा होता. पण नाही! याबाबतीत 

आमचे सारेच आिाखे चकुल.े. अगदी त्याच्या 'वजतेंवद्रयां' मॉलचा 

ही पत्ता लाग ूनय ेइथवर चकुल.े. पण ही चकू आम्ही सधुारायचे 

ठरवले.. आम्ही दवैनक 'सभोवार'च ेसांपादक .. तेव्हा या मॉलला 

प्रवसद्धी द्यायची जबाबदारी आमच्यावर आम्ही स्वतःच लादनू 

घेतली..  

"सांपादक सभोवार बोलतोय.. वजतेंद्र जगदाळे आहते का?" 

"बोलतोय .." 

इतकया वर्ांनीही त्याचा आवाज मी ओळखला.. तो कसला 

ओळखतोय? 

'आम्ही आमच्या पेपर साठी तमुच्या नाववन्ट्यपणूा मॉलची 

मावहती घेऊ इवच्छतो.." 

"कोण? मध्या त?ू" 

"च्यायला.. वजत्या त ूओळखलेस! कमाल आह.े." 

"ते ठीक, पण ह ेसांपादक वबांपादक बनायचे नाटक कशाला?" 



"नाटक? अरे खऱ्याखऱु्या पेपराचा खराखरुा सांपादक .." 

शकु्रवार दपुारची अपॉ ांइांटमेंट घेतली वजतेंद्रची.. रीतसर..  

 

'वजतेंवद्रय' नावाचा चकाचक मॉल उघिून काही वर् ेझाली. 

वथएटर काय, फूि कोटा काय अगदी गजबजलेला मॉल तो. त्याच्या 

एका छोट्याशा लक्षातही येणार नाही अशा दरवाजातनू वजतेंद्र 

आम्हाला आत घेऊन गेला. समोरची दवुनया वेगळी.. इकिची 

वेगळी. मॉलच्या आत अजनू एक दमुजली इमारत होती.. वजतेंद्र 

मला पाहताच पढेु होत म्हणाला,  

"अरे वेलकम मध्या .. काय आह ेआज अधाा वदवस सटुी.. 

म्हटले आरामात गप्पा मारू. हा खास मॉलही दाखवतो तलुा .. 

आवण काय एकदम सांपादक वगैरे .. ऐकत नाही काय .." 

"बस काय.. पण तझुी आयविया एकदम भन्ट्नाट आह.े." 

 

इतकया रामावतार भाजीवाला आत वशरला.. 

"रामावतार तमु इधर?" 

"अरे, तो माल घेऊन आला असणार.. वकतना ह?ै" 

"पच्चीस वकलो साब.." 

"अच्छा ह ैना?" 



"हाां साब. एकदम अच्छा. आधा फुटा हुआ, आधा एकदम 

नरम.. थोिा सिा हुआ भी ह ै .. माल एकदम सिा हुआ अच्छा 

वमलेगा साब.." 

"ठीक.. गािी लेके आओ.." 

पाठोपाठ अजनू एक माणसू वशरला.. 

"लाया साब.." 

"अरे महम्मद .. इतना दरेीसे? वकतना ह?ै" 

"पाांचसौ.." 

"ठीक, जाव.. मैं आता हूां.." 

 

मग आमच्याकिे वळून म्हणाला, "चल, तलुा दाखवतो काय 

ते.. माल पण उतरवनू घेतो.. पवहल्याांदा सभा उधळणे सेकशन 

पाहू.." 

 

आम्ही गेलो तर रामावतार त्याचा माल उतरवत होता.. 

बाजलूा मोहम्मद अांिी .. 

"ह ेअांिी आवण टोम टो सेकशन. अांिी तशी जास्त पहायला 

लागत नाहीत. पण टोम टो नरमच लागतात .. असा कन्ट््यजू होऊ 



नकोस .. अरे सभा उधळायची तर ह ेसगळे प्रोव्हाइि कराव ेलागत.े 

आम्ही होलसेल दरात दतेो सगळे .." 

आम्ही पढेु वनघालो .. 

"हा शाई ववभाग. कुणाच्या अांगावर शाई फेकायची तर ती 

इकिे.. त्यात आम्ही इनोव्हशेन आणलेय.. म्हणज ेलाांबनूही अचकू 

शाई फेकायची असेल तर ह्या स्पेशल हाय स्पीि जेट वपचकाऱ्या 

आहते.. त्या आम्ही खास विझाईन केल्यात.. तलुा साांग ूलवकरच 

वईु ववल गेट पेटांट फ़ॉर दोज.. आवण हा चप्पल ववभाग .. कुणावर 

चप्पल फेकायची असेल तर अशा जनु्ट्यापरुाण्या चपला इथे 

वमळतील. फेकणारा स्वतःची चाांगली चप्पल फेकेल तर जाताना 

काय अनवाणी जाईल? चपलाांचा हार ही हवा असेल तर इथे दतेो 

आम्ही.. मेवकां ग चाजेस मात् अलग.." 

ववववध कोल्हापरुी, स्लीपसा, तटुलेल्या चपला नीट माांिून 

ठेवलेल्या.. बाजलूा चपलाांच्या हाराचे साँपल्स लटकावनू ठेवलेले..  

"चल पढेु दाखवतो.. हा सवाात महत्त्वाचा .. ह्यमून ररसोसा 

ववभाग .. इकिे हवी तशी माणसां प्रोव्हाइि करतो आम्ही.. त्याला 

सांलग्न हा मेकप आवण कपिे ववभाग .. काय आह ेकुठल्या सभेत 

कोण असणार ऑवियन्ट्स ह ेठरवावे लागते.. कामगार नेता आह ेतर 

सभेत कामगार असणार .. शेतकरी नेता असेल तर शेतकरी.. 



समजा एखाद्या मध्यमवगीय लोकाांची सभा आह.े. सभा अटेंि 

करणारा असो की 

ती सभा उधळायचे कााँर कट वमळाले तर असो, तसा ऑथेंवटक 

वदसणाराच प्रेक्षक हवा.. माणसां भाि्याने दतेो आम्ही.. वेल रेन्ट्ि .. 

त्याांना सभेप्रमाणे कपिे वन मेकप करून पाठवतो.. त्याहून 

महत्त्वाची गोष्ट म्हणज े त्याांचे इांटलेकच्यअुल रेवनांग .. मॉब मध्य े

काही हुशार माणसां आम्ही प्रोव्हाइि करतो.. ती बरोबर हव्या त्या 

वेळी हव े ते ववर्य उपवस्थत करतात .. त्यासाठी त्याांना रेवनांग 

दणे्यासाठी हा ववभाग. इकिे भार्ा तज्ञ, राजकीय स्पेशावलस्ट, 

लेखक वगैरे आमचा इन हाऊस स्टाफ सारे उपलब्ध आहते.. मेकप 

आवटास्ट पण वसनेमातले आता ररटायिा असे आहते.. तलुा साांग ू

आजवर कुणाला सांशय ही नाही आला की ह ेसारे आम्ही सप्लाय 

करतो म्हणनू.." 

 

वजतेंवद्रयां मॉल च्या दोन मजल्याांत बरेच काही दिलेले वदसत 

होत.े आम्ही पाहात होतो. वजतेंद्र साांगत होता..  

 

"आता हा मोचाा ववभाग. मोच्यााला लागणारी सवा सामगु्री.. 

इन्ट्कल्यवुिांग माणसां इथनू परुवतो आम्ही. घोर्णा दणेारे दहा टकके 

जण एकूण माणसाांपैकी प केजमध्य ेफ्री. कुठे रािा करायचा असेल 



तर मात् वेगळा चाजा लागतो.. म्हणजे गोंधळ घालायचा असेल 

नसुता तर वेगळा वन ॲकच्यअुल जाळपोळ वन हाणामारीला वेगळा. 

कारण त्यात लीगल चाजेस येतात .. आमची वकीलाांची वेगळी 

फौज त्यासाठी आह.े. परत त्यात जो कोणी पकिला जाईल 

त्याच्या घरची आम्ही जबाबदारी घेतो. स्पेशल इन्ट्शरुन्ट्सचा हप्ता 

असतो त्यासाठी आमच्या रवजस्टिा माणसाांचा. त्यामळेु कोणी 

कोटाबाजीत अिकला तरी पढेु आम्ही सोिवणार याची खात्ी 

असते.. त्यामळेु होतां काय की आमची माणसां मन लावनू काम 

करतात.. आणखीन एक.. जाळपोळ करायला लागणारे सामानही 

आम्ही परुवतो.. जनेु टायसा, रॉकेल, पेरोल  वगैरे. बस वगैरे 

जाळायची असेल तर मात् कमीतकमी दोन वदवस आधी बवुकां ग 

लागते. ती बसही आम्ही परुवतो. ए टू झेि ररकवायरमेंट पणूा 

झाल्याच पावहजेत .. धरण ेधरून बसायलाही माणसां परुवतो वन 

उपोर्णाला बसणारी दखेील. गांमत म्हणजे उपोर्णाचे दोनतीन 

प्रकार आहते. एक तर उपोर्णाला मखु्य माणसू पाटीचा असावा 

लागतो. पण एकटा बसनू काय इांप्रेशन पिणार म्हणनू आगे माग े

आमची माणसां बसतात. त्यात मग एकासारखी एक वदसणारी 

बसवावी लागतात. आठ तासाांची वश्ट.. एक गेला की 

त्याच्यासारखा वदसणारा दसुरा बसतो. त्यातले कोणी उपोर्णाने 

आजारी पिले तर चालत नाही. मात् हल्लीच एका उपोर्णाला तर 

खरोखरीच एकाला आजारी पिण्याचा अवभनय करावा लागला 



होता.. अवभनय आवण राजकारणाचा जवळून सांबांध आह ेह ेमी 

तलुा साांगायला नकोच.. त्यामळेु अवभनय आवण नाटक उपववभाग 

ही आमच्याकिे आह.े ररटायिा नाट्यशास्त्राचे प्राध्यापक 

साांभाळतात तो." 

आम्ही आ वासनू पाहात वन ऐकत होतो .. 

"आता पढेु जाऊ.. हा सभा मांिप ववभाग. एकदा ऑिार 

वमळाली की ग्राऊां ि बवुकां ग पासनू सगळी अरेंजमेंट करून वमळते 

इथे. इथे फस्टा कम फस्टा बेवसस वर काम चालते. कुठलीही पाटी 

व्यजा नाही आम्हाला आवण कोणालाही आम्ही झकुते माप दते 

नाही. म्हणनू माकेटमध्य ेआमची इमेज चाांगली आह.े सगळ्यात 

महत्त्वाचे आम्ही इकिे श्रोते परुवतो. दर माणशी दर तासाला दर 

वफकस. नेता मदु्दाम उशीरा येणार असेल तर वेवटांग चाजेस अलग. 

टाळ्या वाजवणे, घोर्णा दणेे याांच्यासाठी स्पेशावलस्ट स्पेकट टर 

प केजेस आहते. त्याांना आमचा रेवनांग ववभाग तयार करतो. दसुऱ्या 

मजल्यावर दाखवेन तलुा ते. पण सभा अरेंजमेंट हा सगळ्यात सोपा 

ववभाग बाकीच्याांच्या तलुनेत. हव ेअसतील तर मखु्य नेत्याआधी 

बोलणारे वेळ भरून काढणारे वके्तही परुवतो आम्ही. वकां वा पाटी 

जी असेल त्याांना तयार भार्णे बनवनू दतेो आम्ही. आता ह ेबघ, 

ये इकिे, इकिे झेंिे, ब नसा, टोप्या, टीशटा, िोकयाच्या पट््टया .. 

पोस्टसा आवण इतर लागेल तशी सामग्री वप्रांट करतो आम्ही. 



बघशीलच त.ू. सगळ्या पाटीजच्या ऑिार आहते आमच्याकिे. 

इथेपण नो फेव्हररांग एनी वन.." 

"ह ेनो फेव्हररांग थोिां कठीण असेल नाही? सत्तेवरचे प्रेशर 

नाही आणत?" 

"हुां.. पण त्याांना आता कळलांय.. आय वोन्ट्ट बज.्. काय आह,े 

आज ववरोधात आह ेतो उद्या सते्तत अस ूशकतो.. आज कुणाच्या 

वखजगणतीत नाही .. तो उद्या कुठल्या अवधकार पदावर अस ू

शकतो. लोकशाही आह ेही. आम्हाला सारे समान .. इनफ कट मी 

अांिरटेवकां गच साइन करून घेतो िीलच्या आधी.. त्यात सारी 

कलमे आहते.. दाखवेन तलुा ऑवफसात गेलो की.. चल पढेु 

जाऊ.." 

 

आम्ही एका लायब्ररी वजा खोलीत वशरलो.. 

 

"हा ववभाग आह ेना त्यात खपू सारी पसु्तके आवण कॉम्प्यटुर 

ववभाग आह.े त्यात आमची स्पेशावलस्ट मांिळी काम करतात. 

कुण्या पाटीकिून प्रश्न आले, जनुी मावहती हवी म्हणनू एन्ट्कवायरीज 

आल्या की आम्ही सारे रेफरन्ट्सेस काढून दतेो. त्यासाठी 

इवतहासाचे, राज्यशास्त्राचे प्रोफेसर आहते इथे नोकरीला. आवण 

आमचे अजनू एक वैवशष््टय म्हणज ेआमच्याकिे ववववध भार्ेचे 



तज्ञ अव्हलेेबल आहते. काहीतर प्रवसद्ध लेखक आहते. ते भार्णां 

तयार करून दतेात हव्या त्या भार्ेत. तलुा तर ठाऊक आह े

आपल्याकिे कोसाकोसावर बोली बदलताता. तेव्हा अगदी 

कानाकोपऱ्यातल्या बोली भार्ेतही भार्णां बनव ूशकतो आम्ही. 

तेवढा ररसचा आवण पेि स्टाफ आह ेआमच्याकिे.." 

"वा! खपू ववचार केलेला वदसतोयस.." 

"करावाच लागतो रे. सांसद वकां वा ववधानसभतेील भार्णां 

वेगळी .. जाहीर  सभेतील वेगळी.. वनविणकू प्रचारातील वेगळी.. 

दांगल घिवनू आणायची असेल तर एक वकां वा ती शमवायची 

असेल तर वेगळी .. पक्षश्रेष्ठींना सचूक इशारा दणेारी वेगळी, 

ॲकच्यअुल बांिखोरी करण्याची घोर्णा करणारी वेगळी.. 

धिाकेबाज नेततृ्व प्रस्थावपत करायच ेअसेल तर.. आपली प्रवतमा 

सांवधान करणारी वेगळी. राजकारण म्हणजे शेवटी काय? जो 

जास्तीत जास्त लोकाांना जास्तीत जास्त वेळ जास्तीत जास्त पटवनू 

जास्तीत जास्त वहप्नोटाइज्ि अवस्थेत ठेव ूशकतो तो लोकवप्रय 

नेता. तो घिवण्यासाठी लागणारे सारे आम्ही परुवतो. बाकी त्याचे 

स्वतःचे प्रयत्न .. ते भोरे पाटील सरपांच झाल े उांबरखेिा गावचे 

आता .. वतकिची उत्स्फूता दांगल इकिे पांधरा वदवस आधीच प्ल न 

केलेली आम्ही. माणसू हुशार. बरोबर सारे घिवनू आणले वन साधा 

कायाकताा आज सरपांच झाला. स्वतःच्या प्रयत्नाांवर अवलांबनू 

आह.े. म्हणनू आम्ही ग्यारांटी दते नाही.. िाॅ कटर कुठे गाँरांटी 



दतेात? तसेच ह ेआह.े. पण विा ऑफ माऊथवर सारे चालते.. 

बाहरेच्या चकाचक मॉल माग ेअसा पॉवलवटकल मॉल आह े ह े

कुणाला मावहती आह?े फक्त ज्याांना त्याची गरज पिते त्याांनाच.." 

"खरांय.." 

"हा सावहत्य ववभाग.. इथे कवी आवण लेखक आहते आमचे 

खास. हा कववता उपववभाग .. त्यात साध े सरळ कवी आहते 

आमच्या पे रोल वर. ते घोर्णा बनवतात. वेगवेगळ्या 

ववर्याांवरच्या. बाकी मोठे प्रवथतयश कवी वन लेखक ही आहते. ते 

इमेज वबवल्िांग साठी एखाद्या नेत्याच्या नावावर कववता, 

अभ्यासपणूा लेख, लवलत लेख वगैरे वलवहतात.. आमच्या एका 

लेखकानी तर कमीत कमी पाच जणाांची आत्मचररत् ेवलहून वदलीत 

आजवर.. ती ही गाजताहते.. 

आता पढेु हा कायाकते ववभाग. इथे कोणाला हव ेवततके वन 

हवे तसे कायाकते परुवतो आम्ही. साधे म्हणज ेरोजांदारीवर.. आज 

इकिे उद्या वतकिे.. कुठेही जाणारे.. तर वनष्ठावांत हव ेअसतील तर 

थोिा जास्त खचा येतो.. म्हणजे ते ठरलेला काळ त्या नेत्याबरोबरच 

राहणार. त्याांना दसुरीकिे नाही पाठवत. नेत्याांना पण त्यामळेु 

वसकयरुरटी राहत.े म्हणज ेबघ, वकत्येकदा कायाकत्यांना स्वतःच्या 

महत्वाकाांक्षा असतात. कोणी एकीकिून दसुरीकिे फुटतो. वकत्येक 

जणाांना स्वतःलाच पढुारीपण हव ेअसते.. वकती वदवस आम्ही 



नसुत्या सतरांज्या उचलणार म्हणत बांिखोरी करणारे ही असतात. 

एकदा वनष्ठावान कायाकते प केज घेतले की हा प्रॉब्लेम नेहमीसाठी 

सटुलाच. परत आम्ही दरवर्ी कााँर कट ररन्ट्य ू करतो.. म्हणज े

कायाकताा वर्ाानवुर् ेवटकून राहू शकतो. त्याचा पगार आमच्याकिून 

प केजमध्ये समाववष्ट असतो. अशाांच्या वजवावर नेता वबनघोर राहू 

शकतो.." 

"वा! भन्ट्नाट आह.े." 

"तलुा साांगतो, एका वजतेंवद्रय मॉलन े वजतकया रोजगाराच्या 

सांधी उपलब्ध करून वदल्यात ना वततकया मनरेगाने पण नसतील 

वदल्या.. ववचार कर.. इतकया पाटीज.. त्याांचे कायाक्रम .." 

"खरांय तझुां वजतेंद्र .."  

आम्ही अचांब्याने सारे पाहात होतो.. वल्ट मधनू वर आलो..  

  

"हा दसुरा मजला म्हणज ेआमचा खास आह.े" 

"इथे तर कलासरूम वदसताहते .." 

"तेच. इकिे आम्ही लेकचसा घेतो. ज्याांना आपली राजकीय 

कारकीदा घिवायची वकां वा पढेु आणायची आह ेत्याांच ेरेवनांग होते 

इथे. उदाहरण घ्यायचे तर.. समज एखादा सरपांच आह.े त्याने 

गावात कामे केलीत वकां वा नाही यापेक्षा त्याला कामे केलीत ह े

सगळ्याांना दाखवनू कसे द्यावे .. प्रोजेकशन कसे कराव ेयाचे रेवनांग 



द्यावे लागेल. त्यात चमकदार भार्णे ठोकणे, राष्मरीय आवण 

आांतरराष्मरीय ववर्याांवर अभ्यासपणूा वाटतील असे ववचार ववववध 

व्यासपीठाांवर माांिणे, राजकीय समज, समाजकारणातील समज 

इत्यादींमध्ये वाढ घिवनू आणणे .. यावशवाय आम्ही ववचारतो 

पाटीला, त्याांची प्रवतमा कशी घिवायची आह.े. काहींना जहाल तर 

काहींना मवाळ, उदारमतवादी प्रवतमा हवी असते. काहींना आपली 

आधीची प्रवतमा बदलायची असते. लढाऊ नेता बनायच े तर 

भार्णात करायचे बदल वगैरे आमचे स्र टेवजस्ट वशकवतात इथे. 

घराणेशाहीची चचाा खपू होत,े आमच्याकिे राज्यातल्या पांधरा 

मोठ्या घराण्यातली वीस मलुां सध्या वशकताहते.. भार्णां कुठे कशी 

ठोकावीत, कुठे कशा समस्या वनमााण कराव्यात .. सोप्या समस्या 

कठीण भासवनू सोिवनू आपले नेततृ्व कसे प्रस्थावपत कराव ेवगैरे 

वकतीतरी गोष्टी आम्ही नव्या वपढीला वशकवतो. नसलेल्या समस्या 

वकां वा ज्याचे उत्तर आपल्याला ठाऊक आह ेअशा समस्या वनमााण 

करून सोिवणे यावर नव्या वपढीचे नेततृ्व एस्ट वब्लश करण्यात 

हातखांिा आह े आमचा.. स्पेशलायझेन म्हण एक प्रकारचे. 

यावशवाय इमेज वबवल्िांग साठी पेपरात अभ्यासपणूा वलखाण छापनू 

आणणे, इांटरनेटवरून आपला प्रचार करत राहणे, ववरोधकाांची 

बदनामी करून आपली प्रवतमा उांचावणे इत्यादीची प कजेस ही 

आम्ही दतेो. त्यात आठवि्यात तीनदा मोठया अवभनेत्याकिून 

ॲवकटांगचे धिे पण इन्ट्कल्यिू करतो आम्ही कॉवम्प्लमेंटरी. 



यावशवाय या मजल्यावर आमच्या लढाऊ बाण्याच्या माणसाांच े

घोर्णा दणे्याचे रेवनांग, आक्रमक दहेबोलीचे रेवनांग .. वगैरे सगळे 

इथे होत.े." 

"छानच आह ेही कल्पना .." 

"हो ना! सगळ्यात वहट आह ेहा ववभाग ..  

आता पढेु बघ.. हा सव्ह े ववभाग. इथे आम्ही सवा प्रकारचे 

सव्ह े करतो. म्हणज े वनविणकू पवूा, वनविणकू पिात. तसेच 

एखाद्या पाटीला हव ेते वनकाल प्रेविकट करणारे ऑथेंवटक वाटतील 

असे सव्हहेी आम्ही करून दतेो. त्यासाठी हा सव्ह ेमॉविवफकेशन 

ववभाग. आमच्या स्ट वटवस्टकस विपाटामेंट खाली हा येतो.." 

"स्ट वटवस्टकस विपाटामेंट?" 

"यस्स. स्ट वटवस्टकचे प्रोफेसर अट च्ि आहते.. िाटा 

कां पायवलांग, ॲनावलवसस, प्रेझेंटेशन आवण मॉविवफकेशन असे 

उपववभाग आहते. तलुा म्हणनू साांगतो.. िाटा फ वब्रकेशनचा खपू 

मोठा ववभाग आह ेपण तो सीके्रट आह.े त्यात वबना सव्ह ेहवा तो 

िाटा आम्ही परुवतो.. त्यासाठी अत्यांत हुशार स्ट वटवस्टवशयन्ट्सची 

गरज लागत.े. शेवटी पॉवलवटकस प्रपोगांि्यावर चालते.. अवभनय 

महत्त्वाचा .. लोकाांच्या हृदयात जागा बनवनू घेतली की प्रत्यक्ष 

काम वततके महत्त्वाचे नाही .. ही एक प्रोसेस आह.े. कोणाची वकती 

महत्वाकाांक्षा आवण क प वबवलटी यावर सारे अवलांबनू आह.े. पण 



त्याला ररयल एफट्ासची जोि लागत ेती आम्ही परुवतो.. म्हणनू 

म्हणालो ना, हा दसुरा मजला सवाात महत्त्वाचा. नेततृ्व घिवण्याची 

शाळा म्हण एक प्रकारे .." 

 

आम्ही उतरून खाली आलो वजतेंद्रच्या केवबनमध्य.े आम्ही 

खरे साांग ूतर भारावलो होतो. इतकी नवीन .. नाववन्ट्यपणूा कल्पना 

आवण वतचा हा असा आववष्मकार .. बोलायला शब्द नव्हत े.. 

तरीही ववचारायचे म्हणनू म्हणालो, 

"एवढया साऱ्या राजकीय लोकाांबरोबर काम.. तलुा भीती 

नाही वाटत?" 

"अरे, प्रोटेकशन इतराांना दतेा येते.. ते स्वतःला घेता येतांच ना? 

आवण एक.. इमेज महत्त्वाची. माकेटमध्ये मी आमची एक इमेज 

बनवलीय.. इम्पावशायल असण्याची .. आता सगळ्या पाटीज ना 

ठाऊक आह.े. त्यामळेु नो एवन्ट्मटी.. सगळेच आपले दोस्त .. 

आधी आम्ही एखाद्या पाटीशी लााँग टमा कााँर कट करायचो.. 

आता ते बांद केले आम्ही. कारण मग बाकीच्याांचा मागा बांद होतो. 

लोकशाहीत ह ेठीक नाही, नाही का? मला स्वतःला राजकीय मत 

नाही .. िावे पण माझे, उजव ेपण माझे.. पढुारलेले माझे वन दवलतही 

माझे .. कुठलाही धमा व्यजा नाही.. कोणतीही पाटी व्यजा नाही. 

सवांना सारखीच मदत आवण सवांपासनू सारखेच अांतर.. तलुा 



साांवगतले होते ना तसे ह ेअांिरटेवकां ग सही करून घेतो आम्ही.. फस्टा 

कम फस्टा सव्हाि्.. आवण ररझल्टची कसलीच गाँरांटी नाही .. पण 

प्रयत्न मात् शांभर टकके .. आवण लोकाांना मावहती झालीय.. इथे 

कोणतीच पाटी फेव्हरीट नाही.. सत्ताधारी ही नाही वन ववरोधी ही 

नाही. ॲब्सोल्यटूली इम्पावशायल.. जो पवहला येईल त्याचे काम 

.." 

"आवण एकच सभा अरेंज करायचे कााँर कट वमळाले वन नांतर 

उधळायचे.." 

"फस्टा कम फस्टा.. अरेंज करायचे ठरवले तर उधळायचा 

कााँर कट नाही घेत मी .. यात अवजबात बेइमानी नाही. पण दसुरी 

कोणी उधळणारा असेल तर प्रोटेकशनचे प केजेस आहते 

आमच्याकिे.. पण अरेंवजांग पाटी ह ज टू विकलेअर द थ्रेट अाँि प े

अस.. पढुचे आम्ही पाहून घेतो.. सेम वे स्वतःला ही मी प्रोटेकट 

करून ठेवतो.. थोिी ररस्क आह ेपण ती कशात नाही? नसुता रस्ता 

ओलाांिून जायचे तर त्यातही ररस्क असतेच की नाही?" 

"बापरे! ह ेकठीण आह!े" 

"कठीण आह े पण कराव ेलागते रे.. सगळीकिे कााँट कट्स 

लागतात स्पेशली पोवलसाांत वगैरे. पण हळूहळू गेम समजायला 

लागतो.. पाटीज नाऊ ररलाय ऑन अस.. एकदा पेमेंट केले की 

जनरली नो हिेेक.." 



"ह ेअगदीच आऊट ऑफ द वल्िा आह ेबाबा .." 

"थयाांकस.. त ूस्वतः पत्कार आहसे.. खास दोस्त म्हणनू सगळे 

दाखवले .. छाप ूमात् नकोस .. तलुा ह ेसाांगायला नकोच.." 

"खरांय तझुां.." 

"वकां वा नाहीतर असे कर..  एखाद्या ववनोदी लेखाचा ववर्य 

बनवनू वलही.. वदवाळी येतेय जवळ.. छापनू टाक.." 

"छान कल्पना.." 

"की वलहून दऊे तलुा? लेखकाांची कमी नाही इथे.. छाप तझु्या 

नावान े.." 

आम्ही म्हणालो, "नको.. वततकी ताकद आह ेलेखणीत.. 

पत्कार झाला म्हणनू त्याने ववनोदी वलहू नय ेअसे थोिीच आह?े 

वलहीन मी!" 

 

तर हीच ती वजतेंवद्रय मॉलची गोष्ट. मॉल वन त्याच्या मालकाचे 

नाव काल्पवनक .. बाकी सगळे सत्य!  

  



 

 

 

 

 

 

 

शंकासुरांचा वध! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िा. भगवािदास मोनिते पाटील 

राज्यमंत्री, मिसूल खाते.. 

.. साहबेाांचा शपथववधी 

कालच पार पिला..  सरपांच 

पदावरून आमदार.. 

आमदारकीतनू राज्यमांत्ी. 

प्रगतीपथावरील महाराष्मरात 

ते ही तसेच प्रगतीशील 

आहते..  

.. साहबे म्हणजे 

सावाभौम. सत्ताधीश. 

साहबेाांनी या राजकारणात 

येण्याआधी खपू अभ्यास 

केला. राजकारण आवण 

अभ्यास .. लोकाांचे खपू 

गैरसमज असतात.  

त्याांना वाटते या राजकारण्याांचा सारा वेळ कट कारस्थानात 

जातो. अजुानाला माशाचा िोळा वदसावा तशी त्याांना फक्त 



सत्तापदाची खचुी वदसत.े. वदसतेच. पण त्यात गैर ते काय? कोणत्या 

क्षेत्ातल्या लोकाांना त्या क्षेत्ातले उच्चपद खणुावत नाही? अगदी 

राजकारणाच्या क्षेत्ाशी समाांतर गाँगवाले घ्या. गल्लीतल्या दादाला 

पढेु माग ेअजनू मोठा नामचीन गुांि बनायची लालसा असते की 

नाही? िाॅ न बनण ेही महत्वाकाांक्षा असतेच की नाही? वकती वर् े

आपल्याच गल्लीत शेर बननू राहणार तो? चाकू सरुीवरून 

ॲिवान्ट्स्ि वपस्तलुापयंत प्रगती करण्याची इच्छा असणारच 

त्याची. ह्याहीपेक्षा साधी उदाहरणे घेऊ.. लोक मेहनत का करतात? 

त्या त्या क्षेत्ात वर येण्यासाठी. प्रत्येकास अशी महत्वाकाांक्षा 

असते. गायकास रफी..वकशोर..मकेुश व्हायचे तर गावयकेस लता..  

आशा. वक्रकेटरास धोनी नाहीतर तेंिुलकर. म्हणजे उच्चपदाची 

आस कोणाची जात नाही. वसनेमात कुणी असेल तर त्यालाही 

बनायचे नांबर वन. तर साहबे कसे अपवाद असणार? ज्या 

सत्ताकारणात त्याांनी झोकून वदले त्यात नांबर वनच्या खचुीच ेध्येय 

ठेवावे ह ेनैसवगाक आह.े. फक्त त्यास कुणी सत्तेची हाव म्हणतात 

कुणी सत्तेची भकू. असो. मानवी स्वभाव असा वववचत् आह.े स्वतः 

सोिून इतराांकिे बोटे दाखवणे आविते त्यास. म्हणजे 

गल्लीबोळातील कुणी कारकून उठतो वन वरच्याकिे बोट दाखवनू 

म्हणतो.. वकती भ्रष्टाचारी..! हाच सामान्ट्य इसम आपल्या 

ऑवफसात बसला की टेबलाखालनू शांभराच्या नोटा घेताना शेंबिू 

आपल्या नाका ह े ववसरतो.. आता कारकून आवण खचुीवरील 



अवधकार पदस्थ.. दोघाांच्या आपापल्या वकमतीत फरक असणारच 

की नाही? तर ते असो. 

तर साांगत होतो साहबेाांच्या अभ्यासाबद्दल. राजकारणात 

येण्याआधीपासनू साहबेाांची वन आमची वजगरी दोस्ती. अथाात 

आम्ही फक्त साहबेाांच्या बाजसू बसनू मम म्हणायचो. कधी आपले 

मत द्यायचोही. पण साहबेाांचे पाणी काही वेगळेच ह ेआम्ही तेव्हाच 

जोखले होत.े साहबे उपलब्ध सांधींचा अभ्यास करायचे. साहबे 

ग्रामपांचायतीत पोहोचले.. सरपांच झाले.. अशा एकेका मकुकामावर 

पोहोचले की तेथवर कसे पोहोचलो याचाही ववचार करायच.े. 

तसेच आता..  

 

साहबेाांनी मांत्ीपदाची शपथ घेतली वन काल आम्ही आमच्या 

या यशाची मीमाांसा करत बसलेलो. साांगायचे म्हणज ेसाहबेाांइतके 

स्वावलांबी दसुरे कुणी नसेल.. साहबे म्हणतात, राजकारणात कुणी 

कुणाचा काहीही नसतो.. वमत् वकां वा शत्हूी! म्हणनू सारे काही 

स्वतःचेच स्वतःला कराव ेलागत.े आजबूाजसू कायाकत्यांची फौज 

असते. साहबेाांचा हुकूम झेलायला तत्पर लोक असतात. अगदी 

स्वतःस वनष्ठावांत म्हणवनू घेणारे अनयुायी आहते.. पण ववश्वास 

कोणावर ठेवावा? साहबे म्हणतात अगदी आरशातल्या स्वत:च्या 

प्रवतमेवरही ववश्वास ठेवता येत नाही .. तेव्हा त्यामळेु ही मीमाांसा 



करण ेही स्वतःवरच आले.. अथाात यास आमचा एक अपवाद. 

आम्ही म्हणजे साहबेाांच ेसहावे इांवद्रय! 

 

तर ती मीमाांसा.. म्हणजे साहबे यशाचे पैल ू पिताळून 

पाहतात.. म्हणजे पढुच्या वेळी अजनू पढेु जाण्यास त्याचा फायदा 

घेता येतो. साहबे म्हणतात, कुणी म्हटले आह ेकी माणसू चकुाांतनू 

वशकतो.. ते ठीक, पण माणसान े यशातनूही वशकायलाच हव.े. 

म्हणज ेआम्ही इथवर का आवण कसे पोहोचलो ते आम्हास मावहती 

झाले की अजनू पढेु जाण्यास मदत होईल.. आकाांक्षापढुती गगन 

ठेंगणे म्हणतात.. कालचा सरपांच.. आजचा राज्यमांत्ी .. उद्याचा 

क वबनेट .. नांतर मखु्यमांत्ी पदाची खचुी.. मग वदल्ली दरू नाही .. 

 

आमचे ववरामगाव म्हणज ेसाहबेाांचा सभुा. सगळ्या गावाची 

प्रगती साहबेाांनी घिवनू आणली. म्हणज ेअगदी दवाखान्ट्यापासनू 

ते टेवलफोन लायनी.. मोठाली दकुाने ते वसनेमा वथएटरां. पाइप 

लायनीतनू पाणी.. अजनू काहीबाही. दहा पांधरा वर्ांपवूी गावात 

काहीच नव्हते यापैकी. साहबेाांनी ववचार केला .. गावातनू पढेु 

यायचे तर गावही पढेु यावयास हव.े प्रगतीसाठी सांधी हवी तर गाव 

िोळ्याांत भरावयास हव.े. उदाहरणच घ्यायचे तर.. मातीचे रस्त ेकी 

िाांबरी सिका .. दसुऱ्यात सांधी जास्त. गावात कुणी आला की 



प्रथम रस्तेच पाहातो. काळ्याभोर सिकेकिे पाहाताच त्याला 

गावच्या प्रगतीचा अांदाज येतो.. आम्ही दरवर्ी त्याांच ेनतूनीकरण 

करवतो .. तसेच सगळे पाण्याच्या लायनी .. दवाखान े आवण 

दकुानाांचे ही तसेच. म्हणज ेएकूण प्रगतीच्या आराखि्यात ही सारी 

कामे बसवणे महत्त्वाचे. दृष्मय प्रगती मागे स्वतःची अदृष्मय प्रगती 

करवनू घेणे.. हा साहबेाांच्या आजवरच्या यशस्वी राजकारणाचा 

मलूमांत्. त्यात मग हवेेदावे आले.. कुरघोि्या आल्या.. ववरोध 

करणाऱ्यास गप्प करण ेवन गप्प बसवणे आले.. साम दाम दांि भेद.. 

चाणकय नीती आली.. आपल्या परुातन काळात राजनीतीचे धिे 

दऊेन गेलेल्या चाणकयाचे नीतीचे धिे वगरवणे आले.. साहबेाांना 

आपल्या भतूकाळाचा प्रखर अवभमान. साहबे म्हणतात, हा 

अवभमान महत्त्वाचा. म्हणजे कुणी त्या वारश्याची वचवकत्सा करू 

नय ेयाबद्दल साहबे आग्रही असतात. आपल्या पवूाजाांहून आपण 

शहाणे आहोत का? त्याांच्या वशकवणकुीची वचवकत्सा करणे 

म्हणज ेआपल्याला आपल्या सांस्कृतीचा अवभमान नसणे. ह ेप्रश्न न 

ववचारणे साहबेाांच्या स्वभावात त्यातनूच वभनल े असावे .. 

साहबेाांना दखेील कुणी प्रश्न ववचारलेले आवित नाही .. तेव्हाही 

आवण आताही. तर आम्ही दोघाांनी यशाचा अभ्यास केला.. त्याचा 

सांबांध या प्रश्नकत्याशंीच आह.े. आवण आज त्यातील एक अत्यांत 

महत्वाच्या धि्याबद्दल इथे साांगतो आहोत आम्ही.. तो म्हणज ेह े

ववववध शांकाकुशांका काढणारे वन प्रश्न ववचारणारे.. वमवियातले 



शांकासरु आवण साहबेाांच्या प्रगतीस कारण आह ेतो त्याांनी केलेला 

या शांकासरुाांचा वध!  

 

आम्ही साांवगतले आधी.. तसे आमचे गाव प्रगती करतेय.. 

अगदी कुणाच्या नजरेत भरण्याबरोबर नजरेत येईल अशी! 

साहबेाांचा कारभारच असा.. गवतमान. सगळीकिे धिक ॲकशन. 

गावात रस्त ेनसतील तर दर वर्ी त्याचे नववनीकरण कसे होणार .. 

ते नसेल तर कााँर कटर पाया पिावयास कसे येणार? दकुानाांच्या 

परवान्ट्याचे ही तसेच. साहबेाांचा स्थावनक कारभार आपल्याच 

वनयमाांनी चालणार. इकिे कायदाही साहबेाांचा.. साहबेच पोवलस 

वन साहबेच न्ट्यायाधीश. साहबेाांबरोबर राहून आमच्या लक्षात 

आलेली गोष्ट एक.. कामाचा वेग महत्त्वाचा. सरकारी काम वन 

वर्ाानवुर्े थाांब ह ेइतर वठकाणी ठीक पण आमच्या सभु्यात एक 

घाव दोन तकुिे. द्तर वदरांगाई साहबेाांना पटत नाही वन पचतही 

नाही. कुठलाही वनणाय साहबे खपू ववचाराांती घेत नाहीत. त्या 

ववचारातील कालापव्ययात ववचाराांचा क्षय ठरलेला. वर होणारी 

वदरांगाई. गावाचे कल्याण झटपट व्हायचे तर वनणाय झटपट हवेत.. 

एकच उदाहरण द्यावे तर एके वठकाणी शेतजवमनीवर बाांधनू 

काढलेला शॉवपांग कॉम्प्लेकस. काही शेतकऱ्याांना जमीन गमवावी 

लागली पण त्याच दकुानाांत त्याांच्यासकट वकत्येकाांसाठी रोजगार 

वनमााण झाले.. वर झकपकीत दकुानामळेु गावाची कळकट प्रवतमा 



बदलता आली ते वेगळेच. काही शतेकऱ्याांनी वनणायाववरूद्ध 

बोंबाबोंब केली.. त्यातील एक दोघाांना वबचाऱ्याांना त्यात मतृ्य ूही 

आला. पण आमचा तो शॉवपांग कााँप्लेकस त्याांच्या बवलदानाला 

स्मरून वदमाखात उभा रावहला.. बेभरवशाच्या शेतीऐवजी दकुानात 

राबणारे पगारी शेतकरी.. साहबे म्हणतात, ववकास म्हणजे अजनू 

दसुरा काय असतो? कामाच्या अशा धिक पद्धतीन ेगावाचे भल े

होत े .. गावकऱ्याांचे प्रेम वमळत.े. साहबेाांची लोकवप्रयता वाढत 

राहते.. गावाचा ववकास केल्याबद्दल गावकरी कृतज्ञ राहतात .. 

साहबेाांची राजकीय वन आवथाक शक्ती ववधाष्मण ूहोत राहते.. साहबे 

म्हणतात..  

.. आवण इथेच या शांकासरुाचा जन्ट्म होतो..  

 

आपल्या लोकशाहीचा हा शाप आह.े.  साहबे  अनवभवर्क्त 

सम्राट आमच्या गावाचे. पण तरीही वनविणकुा कोणास 

चकुल्यात? आम्हीही त्या लढवतो. वजांकणार आम्हीच ह ेठाऊक 

असनूही. लोकशाहीत ह्या वनविणकुा म्हणज े पैशाचे काम. 

पाण्यासारखा पैसा वाहवावा तेव्हा पाच वर्ााची सोय होते.. अगदी 

वजांकण्याची खात्ी असनूही साहबेही अपवाद नाहीत त्यास. 

वेगवेगळ्या ववकास कामाांची गांगा गावातनू वाहताना साहबेाांच्या 

घरी दखेील थोिे पाणी दऊेन जात.े लक्ष्मी पाणी भरत ेम्हणतात.. 



तो वाकप्रचार यातनूच आला असावा की काय? पण मदु्दा 

शांकासरुाांचा आह.े. साहबेाांच्या ववववध योजनाांची वचरफाि 

करावयास त्याांचा जन्ट्म झाला की काय.. आम्हाला एकदा शांका 

येऊ लागली.. साहबे म्हणाले, खरेय. एखाद्याचे भले पाहवत नाही 

या लोकाांना ..  

 

गाव खपू मोठे नाही आमचे. वतथे ह्या कानाची त्या कानाला 

कुणकुण लगेच लागत.े ववरामगाव आवाज, ववराम टाइम्स, चौफेर, 

अववराम.. अशा नावाची वतृ्तपत्े वनघतात. साहबेाांनी सरुूवात केली 

राजकीय कारकीदीस तेव्हा त्याांच्या पत्काराांस अवभमानान ेबरोबर 

घेऊन वनघायचे. साहबेाांच्या कौतकुाच्या बातम्या छापनू यायच्या. 

त्याांची छबी वदसायची पवहल्या पानावर वनत्य. काही वर्ांपवूीची 

ही गोष्ट आह.े मग या पेपरवाल्याांच्या अांगात काय आले कुणास 

ठाऊक.. साहबेाांच्याच व्यवहाराांबद्दल बातम्या छाप ू लागले. 

सरुूवात केली ती अववराम ने.. पढेु अजनू एकान.े पेपराचा खप 

वाढवायचा आवण काय.. तशी आमची यांत्णा सज्ज होती. 

टाइम्सवाला रातोरात गिगांज श्रीमांत झाला.. चौफेरला सगळ्या 

सरकारी जावहरातींचा शब्द वमळाला.. अववराम मात् न थाांबता 

वलहीत होता.. त्याला ववराम दणेे गरजेचे होत.े. पण दवेाघरी न्ट्याय 

आह.े. अववरामच्या छापखान्ट्यास शॉटासवका टने आग लागली.. वन 

त्याच्या हरकतींना ववराम वमळाला ..  



आम्ही यातनू वशकलो.. धिाच घेतला म्हणा ना. एकतर ह े

पेपरवाले कुणाच ेनसतात. वनभीिपणा वन वनभायतेच्या नावाखाली 

काहीही कधीही छापतात.. कुठून कुठून परुाव े गोळा करतात 

स्वतःला विटेवकटव्ह समजनू.. त्याांची तोंिे बांद करण्यात आपला 

अमलू्य वेळ वाया घालवणे.. नाही आम्हाला मांजरू. गावाचा 

ववकास अशाने माग े ढकलला जाईल. त्यातल्या त्यात काही 

पेपरवाले समजतूदार असतात .. पण कधी कुणी आपल्या पत्कार 

बाण्याचा अवभमान वाटून उलटेल साांगता येत नाही. असतात असे 

काही वनवद्रस्त ज्वालामखुी! म्हणनू साहबेाांनी वनणाय घेऊन टाकला 

.. पत्काराांशी दोस्ती म्हणजे सापास दधू पाजणे.. ही गोष्ट अथाात 

काही वर्ांपवूीची. साहबे एखादा अपवाद वगळता सगळ्याांशी 

फटकून वाग ूलागले. कुणाला आपली बातमी दणेे नाही वन कुणाशी 

काही घेणे दणेे नाही. एखाद दसुरा वनष्ठावांत पगारी पत्कार पदरी 

बाळगला की सारी सोय होते.. त्यात ह्या स्वयांघोवर्त वनभीिाांचा 

ससेवमरा कशाला? अथाात तेव्हा आजचे ह ेटीव्ही च नेल्स जास्त 

नव्हत.े पत्कार ही आपल्या सत्यान्ट्वेर्णाच्या नशेत असायचे 

तेव्हा. पढेु काळ बदलला. च नेल्सची बोंिूकां  घेऊन क्षणोक्षणी 

बातम्याांचा रतीब घालण्याचे वदवस आले.. बातम्या दणे्याबरोबर 

बातम्या घिवण्याचीही जबाबदारी त्याांच्यावर आली हळूहळू. 

स्थावनक पातळीवर केबल टीव्हीच ेचमको पत्कार वनमााण झाले.. 

काम थोिे खावचाक झाले.. पण गावाच्या ववकासाच्या सकारात्मक 



बातम्या दाखवण्यासाठी साहबेाांनी एक च नेलच ववकत घेऊन 

टाकला. एकतरी पत्कार वन एकतरी च नेल आपल्या पदरी बाळगणे 

महत्त्वाचे ह ेआम्ही वशकलो म्हणाना.. त्यामळेु आमच्या कामाची 

मावहती आवण महती चोवहकिे पसरवता येते..  

थोिकयात काय तर, साहबेाांना कारकीदीच्या सरुूवातीसच 

ध्यानात आले.. प्रश्न ववचारणारे, शांकाकुशांका काढणारे ह े

शांकासरु.. हचे लोकशाहीचा आिोसा घेऊन समाजाची वदशाभलू 

करणारे खरे असरु. ते ववकासात अिथळे आणतात. ससुाट 

प्रगतीच्या गािीचा ब्रेक असणारे ह े शांकासरु.. त्याांचा रीतसर 

बांदोबस्त करून ठेवल्यानेच आज इथवर आलेत. साहबेाांना 

परुाणकालीन सांस्कृतीचा कोण अवभमान! आपल्या ववववध 

दवेावदकाांचा मवहमा वणाताना त्याांना कोणाना कोणा दतै्याचा .. 

असरुाचा वध करावा लाग.े. तसा ह्या शांकासरुाचा वध करून साहबे 

पढेु आले आहते. वध म्हणजे ..  

 

.. पत्काराांचे आयषु्मय खितर याची आम्हास कल्पना आह.े 

धकाधकीच्या आयषु्मयात घिणाऱ्या अपघाताांत वकत्येकाांना 

अकाली प्राण गमवावे लागले आहते .. त्या वबचाऱ्याांचा अपवाद. 

पण वध होण्यास दरवेळी यमसदनच पहावे लागण्याची गरज नाही.. 

म्हणज ेतो वध काहीवेळेस लाक्षवणक अथााने ही असेल.. म्हणज े



सदा माइकचे बोंिूक घेऊन प्रश्न ववचारणाऱ्याांची तोंिे बांद करण ेवा 

आपल्याला हवी तशी, हवी तेव्हा, हवी वततकी उघिवणे.. हा 

लाक्षवणक वध.. तो जास्त पररणामकारक. कारण त्यातनूच आपली 

ववकासकामाांची जांत्ी हवी तशी आपल्या जनतेपयंत पोहोचवता 

येते.. आता तर तांत्ज्ञानाने सारेच सोपे करून ठेवलेय.. सोशल 

वमविया नावाची सोय झालीय.. हवा तो मजकूर हवा तेव्हा हवा 

तसा पसरवण्याची सोय ही ववकासासाठी क्राांती म्हणावी. आजच्या 

मावहतीयगुाचा हा फायदा. साहबेाांना तो झटकयात ध्यानी आलेला. 

मावहती कानोकानी पोहोचवणे आवण ती ही हव्या त्या स्वरूपात .. 

आपली प्रवतमा बनवनू वतचा प्रसार करणे.. जनमानसाच्या मनात 

ववकासपरुूर्ाची प्रवतमा बनवनू त्यासाठी मागेपढेु कुठे न पाहणारा 

हा नेता असे वचत् उभ ेकरण.े. आवण या सवांस छेद कोणी दऊे 

पाहणारे शांकासरु असतील तर त्याांचा बांदोबस्त करण.े. आमचे 

काम सवादरू पोहोचवणारे आमचे पगारी आयटी एकसपटाच हल्ली 

शांकासरुाांचा बांदोबस्त करतात. एखाद्या शांकासरुाची असली 

नसलेली अांिीवपल्ली बाहरे काढण ेम्हणजे याांच्या िाव्या हातचा 

मळ. साहबे म्हणतात, दोन रेर्ा आहते समजा.. एक आपली, एक 

त्याांची .. आपली रेर्ा मोठी करायची असेल तर सोपा मागा म्हणजे 

त्याांची रेर्ा पसुत जाण.े. म्हणजे आपली आपोआप मोठी होत.े. ह े

व्हायचे तर शांकासरुाांच्या वपलावळाांना त्याांची जागा दाखवलीच 

पावहज.े त्याांच्याबद्दलच समाजात सांशय पसरववला तर आपली रेर्ा 



आपसकू मोठी वदसत जाईल.. साहबेाांच्या या द्रष्टपेणास फळे 

आलीत.. त्यामळेु आता प्रश्न ववचारणारी जमात नामशेर् होऊ 

घातलीय. ववकासाचा वारू आता चौफेर उधळेल. साहबे समाधानी 

आहते आता..  "आम्ही न कोणा पेपरवाल्याांच्या न कोणा 

च नेलवाल्याांच्या प्रश्नास उत्तरे दणे्यास बाांधील आहोत.. आमचा 

ववश्वास प्रश्न ववचारणाऱ्याांवर नाही. आम्ही पत्काराांस सामोरे जात 

नाही .. ना पत्कार पररर्दा घेतो. आम्ही वतकिील दोरच कापनू 

टाकले आहते. वेगवेगळ्या शांकासरुाांस आम्ही सांपवनू टाकले 

आह.े लोकशाहीचा चौथा स्तांभ म्हणवणाऱ्या पण प्रत्यक्षात 

ववकासगांगेस वठकवठकाणी अिवणाऱ्या शांकासरुाांचा वध हा 

आमच्या राजकीय कारकीदीचा एक स्तांभ म्हणनू उभा केला आह े

आम्ही. त्याची फळे आम्हास वमळत आहते आज." साहबे 

आमच्याशी खाजगीत बोलताना म्हणाले त्यावदवशी.. ते खरेच 

आह!े  

 

आज साहबे मांत्ी झालोत. राज्यमांत्ीपद फार मोठे नाही याची 

कल्पना आह ेत्याांना. साहबेाांहून मोठे वदग्गज पक्षश्रेष्ठी म्हणनू वर 

बसलेले आहते. साहबे  अजनू पढेु जातीलच. एक ना एक वदवस 

या राज्याच्या मखु्यमांत्ीपदावर बसण्याची त्याांची महत्वाकाांक्षा पणूा 

होईलच. 



.. पण तोवर.. आजही आमच्या ववरामगावाचे साहबे 

अनवभवर्क्त राजे आहते.. यात कुणा शांकासरुाांस.. कुणी अजनू 

नजरचकुीने शाबतू असल्यास.. शांका नसावी..   



 

 

 

 

 

 

 

अखंडपुरातील नवकास गंगा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एक एवप्रल हा 

पतांगरावाांच्या आयषु्मयातला 

आनांदाचा वदवस असतो. 

बाकी जगात एवप्रल फूल 

म्हणनू भले ही साजरा होत 

असेल तो पण बाकी जगाशी 

अखांिपरुास दणेेघेणे नाही.. 

त्याांच्या अखांिपरु गावात तो 

गेले सहा वर् ेउत्सवासारखा 

साजरा होतो.. काां न व्हावा? 

 

श्री. पतांगराव ढोल े

पाटील म्हणजे 

अखांिपरुातील मोठे प्रस्थ. 

वविलोपावजात जमीन 

जमुला. शेती. घरदार. 

राबणारे मजरू आवण 

वाि्यावर नोकर चाकर.  



त्या पायावर कळस चढवणारे अखांिपरुातले एक कतृात्ववान 

नेततृ्व म्हणज ेश्री.पतांगराव.  

दाराशी आधी बैलगािी झलुायची त्याांच्या विलाांच्या 

काळात. एक घोिागािी ही बाळगनू होते ते. काळाप्रमाणे बदल 

व्हायलाच हवा. पतांगराव हुशार खरे. काळाची पावले ओळखनू 

त्याांनी पावले टाकली.. तशी हुशारीही त्याांना वारशात वमळालेली..  

 

त्याांचे वािविील गावचे जमीनदार. सावकारी हा जोिधांदा.. 

पतांगरावाांचे विील भगवांतराव हुशार खरे. मयाावदत जवमनीवरून 

वमळणाऱ्या मयाावदत उत्पन्ट्नाच्या मयाादा त्याांच्या ध्यानात आल्या. 

आजबूाजचूी गररबी त्याांना वदसत होती.. 

त्यासाठी सावकारीस त्याांनी जोिधांद्याऐवजी मखु्य व्यवसाय 

बनवण्याकिे पावले टाकली. वसलू न झालेल्या कजाातनू जप्त 

कराव्या लागलेल्या जवमनींतनू आपली जमीनदारी ही त्याांनी 

वाढत्या चांद्रकलेप्रमाणे वाढवत नेली. घरीदारी अशी सबुत्ता येत 

गेली. ऋद्धीवसद्धी पाणी भरत होत्या असे म्हणायची पद्धत असते 

ना एक .. तसेच काही. पण पतांगराव ववशीत आले .. एक वदवस 

भगवांतरावाांचा अचानक मतृ्य ूझाला. सगळा कारभार पतांगरावाांवर 

येऊन पिला. शेती वन जवमनी.. कजााऊ रकमेचे वहशेब .. 



त्यात मजरुाांना कुणीतरी उकसवणारे चळवळे कायाकते गावात 

वशरलेले. थकलेल्या कजाापायी जवमनी भगवांतरावाांनी मोठया 

हुशारीने कमावल्या होत्या. चळवळ्या लोकाांनी वतथे शेतकरी वन 

मजरुाांना त्याांच्या हककासाठी लढायला वशकवणे सरुू केले.. सांकटे 

एकट्याने येत नाहीत ह े खरेच. पण कतृात्ववान माणसू अशा 

सांकटाांस सांधी समजनू लढतो. पतांगरावाांनी ही तेच केले. घरचा 

कारभार तर हाती होता.. गावचा कारभार ही हाती येण ेहाच त्या 

सांकटावर उतारा .. सत्ता असली की गावच्या जवमनीवरील सात 

बाराचा उतारा हवा तसा बदल ूशकू ह्याची जाण होती त्याांना.  

 

तसे पतांगराव हुशार खरे. पसु्तकी वशक्षण ह ेखरे वशक्षण नव्ह े

याची जाणीव अगदी शाळेत असताना झालेली .. त्यामळेु 

जीवनाच्या शाळेत प्रत्यक्ष वशक्षण घेण्यासाठी नववीतच शाळा 

सोिून वदलेली. त्याांना पररवस्थतीचा अांदाज यायला वेळ लागला 

नाही. बदलत्या वातावरणात स्वतःत बदल घिवनू आणणे.. हा 

जीवशास्त्रीय वसद्धाांत हािीमाांशी रूजलेला. ह ेवशकण्यासाठी शाळा 

कॉलेजातले पसु्तकी वशक्षण कशाला हव?े या सगळ्या 

पररवस्थतीवर मात करायची असेल, सगळ्या चळवळींची वळवळ 

थाांबवायची असेल तर गावची सत्ता आपल्या हाती हवी.. ती 

वमळवणे कठीण असले तरी अशकय नाहीच.. इतकी लढून 

वमळवलेली लोकशाही नाहीतर काय कामाची? हात सैल सोिल े



की वनविणकुाांतनू वर येण्याची सांधी प्रत्येकास दते ेती. त्याबरोबर 

थोिी दहशतीची फोिणी वदली की वनविणकुीच्या यशाची 

पाककृती अगदी बरोबर जमनू येते .. तशी त्याांनी जमवनू 

आणलीच. यश साजरे करण्यासाठी पतांगरावाांनी पांगती उठवल्या. 

गावजेवणात अधापोटी शेतकरी वन मजरू ढेकर दते जेवले.. थोि्याच 

वदवसाांत पतांगराव गावचे सवेसवाा झाले. त्याांच्या आधीचे सरपांच 

त्याांचे तगिे ववरोधक खरे पण शहरात एकदा गेल े काय वन 

वतकिच्या रस्त्यावर एका भरधाव रकखाली वचरिले गेले काय.. 

पतांगरावाांच्या हाती गाव आले.. चळवळ थांि पिली.  

 

पतांगराव गावच्या दवेीचे परमभक्त. सश्रद्ध अगदी.  

सत्ता हचे सत्य .. सत्याला मरण नाही आवण सत्यमेव जयत.े. 

अशी श्रद्धा असलेले. त्याांच्या दवेीवरील श्रदे्धनेच त्याांचा उत्कर्ा 

घिून आला. बाकी मोठ्या घरातील पढुील वपढ्या लाखाचे बारा 

हजार करतात .. वविलोपावजात सांपत्तीचा चरुािा करतात .. वतथ े

पतांगरावाांनी हाती असलेल्या लाखाचे बारा लाख करण्याची 

वकल्लीच सरपांच बननू हस्तगत केली. बैलगािीत वफरले ते त्याांचे 

वािविील. पण प्रगती साधत गावात पवहली चारचाकी गािी 

पतांगरावाांनीच आणली. त्यासाठी गावाच्या बाहरेून एक िाांबरी 

रस्ता ग्रामपांचायतीने बनवनू घेतला.. हा गावातील पवहला रस्ता. 



ववकास ववकास म्हणज ेतरी दसुरा काय असतो? त्या ववकासाकिे 

िोळे वदपवनू गावकरी पाहात होत.े पतांगरावाांच्या कृपेने त्याांच्याच 

शेतावर का होईना पण मजरुी वमळत होती. हाताला काम होत.े 

रोजगार होता. गावाला चार घास वमळत होते खायला. शेतकरी वन 

मजरू घाम गाळत होते.. पतांगरावाांचे नेततृ्व बहरास येत होत.े.  

 

दवै माणसाची मात् परीक्षा पाहात असते. सारे काही ठीक 

झाले तर दवैास ते पाहवत नसाव े की काय? पतांगरावाांच्या 

कतृात्वाचा वारू असा उधळत होता. पांचववशीत शेजारच्या 

गावच्या मोवहत्याांची शेवांती कारभारीण म्हणनू आली. लग्न थाटात 

वन पाटलाांच्या इतमामाला साजेस े मोवहत्याांनी करून वदले. 

अखांिपरुातील सगळ्याांना एका वदवसासाठी का होईना पोटभर 

जेवण वमळाले. आठविाभर लग्नसोहळ्याची चचाा गावभर होत 

रावहली .. पढेु पतांगरावाांना पवहल ेकन्ट्यारत्न झाले. दसुऱ्या वेळी तरी 

आपला वारस पोटी येईल म्हणत पतांगरावाांनी गावात बफी वाटली. 

पण दवैगती अशी असावी.. सहा वर्ाात चार कन्ट्या पदरी पिल्या 

.. पतांगराव तसे नाउमेद होणारे नव्हते. पण तरीही त्याांच्या हाती 

यातले काय होते? जे ज ेहोईल ते ते पहावे म्हणत पतांगराव आपली 

गादी चालवणाऱ्या पतु्रत्नाची वाट पाहात होत.े.  

 



सहा वर्ांपवूी तो वदवस उगवला. एक एवप्रल. पाचव्या 

प्रयत्नात पतांगरावाांच्या पदरी यश पिले. पतु्रत्नाचा जन्ट्म झाला.. 

परत गावजेवणे झाली. सगळीकिे आनांदी आनांद झाल्याचे सरपांच 

पतांगरावाांनी जाहीर करून टाकले. पतु्ाचे नाव मोठया कौतकुाने 

कौतकुराव ठेवले. आपल्या गादीचा वचमकुला वारस वाढताना 

पतांगराव पाहात होत.े दरवर्ी एक एवप्रल, म्हणज ेकौतकुरावाचा 

जन्ट्मवदन थाटात साजरा होत होता.. गावचे नवनेततृ्व जन्ट्माला 

येण्याची तारीख ती. गावभर आनांदाची लहर येत होती. अगदी 

सरपांचाांच्या हुकुमानसुार. 

 

आजचा वाढवदवस मात् अजनू खास होता. कौतकुराव 

शाळेत जाऊन एक वर्ा झाले होत.े घरचा  लािाकोिात वाढलेला 

कौतकुराव. शाळेतल्या लाकिी बाकि्याऐवजी मऊ गादीचा 

स्वत:चा बेंच घेऊन जाई. सरपांचाांचाच हुकूम तो. मास्तर कसे 

टाळणार? कौतकुरावाच े शाळेतही कौतकु होतेच. बाकी 

ववद्याथयांनाही कौतकुरावाच ेकौतकु होतेच. शाळेतला अभ्यास ही 

त्याच्या कलान ेचाले.. तो पाच सहा वर्ााचा वचमरुिा असेलही.. 

पण जन्ट्मजात गणुाांमळेु मास्तराांना आदशे दईे.. त्याप्रमाण ेशाळेत 

वशकवणे चाले.. अशात एक वर्ा हा हा म्हणता वनघनू गेले.. 

कौतकुराव पवहलीची परीक्षा उत्तीणा झाले.. अथाातच उत्तम गणुाांनी. 

ते प्रगती पसु्तकावरील स्वतःचे नाव वन गणुाांचे आकिे भलेही 



कौतकुरावास स्वतःला वाचता येत नसतील.. पण त्याांच्या 

पवहलीची परीक्षा उत्तीणा होण्याचा आनांद सांपणूा गावास झाल्याचा 

आदशे सरपांचाांनी काढला. या वर्ी कौतकुरावाचा जन्ट्मवदन अजनू 

थाटात होण्यासाठी अजनू एक कारण वमळाले .. गावातील 

नवनेततृ्व शाळेत वशकून शहाणे होत होते.. शाळेतील पवहलीची 

परीक्षा उत्तमरीत्या उत्तीणा होऊन उच्च वशक्षणासाठी दसुऱ्या इयत्तेत 

दाखल होत होत.े.  पतांगरावाांना कौतकुरावाचे कौतकु वाटावे 

असेच होत ेसारे..  

 

अखांिपरुात एक एवप्रल चा वदवस थाटात साजरा होई गेली 

पाच वर्.े या वर्ी त्यात दधुात साखर पिावी असे झाले.. 

कौतकुरावाचा कौतकु सोहळा पार पिला. गावाच्या ववकासात 

बाांधलेल्या एकमेव रस्त्यावरून चालणाऱ्या गावकऱ्याांना मोठमोठे 

फलक दतुफाा लागलेले वदसले ..  

 

ज्ञानियाांचा राजा..  

 

कौतकुराव पतांगराव ढोल ेपाटील.. पवहलीची परीक्षा पवहल्या 

प्रयत्नात पवहल्या वगाात पवहल्या क्रमाांकाने पास झाल्याबद्दल 

आवण सहाव्या वाढवदवसाबद्दल अवभनांदन आवण शभुेच्छा..  



त्यावर कौतकुरावाची छबी एकीकिे. दसुरीकिे पतांगराव .. 

वन खाली शभुेच्छुक म्हणनू पतांगरावाांच्या हाताखालील 

कायाकत्यांचे छोटेखानी फोटो.. 

 

अख्ख्या गावान े असले बोिा आजवर पावहल े नव्हते .. 

पतांगराव काही कामावनवमत्त शहरात आलेले काही मवहन्ट्याांपवूी.. 

तेव्हा वतकिे रस्तोरस्ती असे बोिा लागलेले पावहलेले त्याांनी. 

वतकिे शहरी भार्ेत होविंग म्हणतात म्हणे. पण ही ववकासाची गांगा 

आपल्या अखांिपरुातही आणायचीच.. हा वनिय करून ते गावी 

परतलेले. 

 

आज तो वदवस उजािला.. रस्त्यावर दतुफाा बोिा उभारले गेले. 

शेजारच्या तालकुयाच्या गावातनू खास बनवनू घेतलेले ते. 

गावकऱ्याांनी प्रथमच हा प्रकार पावहला. मोठ्या कौतकुाने 

कौतकुारावाचा फोटो झळकलेला पावहला. गावचा तो रस्ता त्या 

बोिांनी सशुोवभत झाला.. आदशेानसुार गावात आनांदीआनांद 

झाला..  

 

.. आवण ववकास ववकास म्हणजे तरी दसुरे काय असते म्हणत 

साऱ्या गावानी ववकासगांगेत हात धवुनू घेतले..   



 

 

 

 

 

 

 

वन:प्रश्नां सदा सुखी! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लहानपणापासनूच तो 

तसा. त्याच्या लहानपणीच्या 

लहान मेंदतू मोठेपणीही 

काही ववशेर् फरक नाही 

पिला. एखाद्याचा मेंद ू

ववकवसत होतो.. लहान 

मेंदचूा मोठा मेंद ू होतो.. 

मनषु्मय मोठा झाला की 

शहाणा होत जातो.. वकत्येक 

प्रश्नाांची उत्तरे स्वतः शोधतो.. 

वकत्येकाांची शोधतच नाही .. 

वकां वा सोयीस्कर ती उत्तरे 

शोधनू काढतो. पण 'तो' 

वेगळा आह.े त्याला प्रश्नच 

पित नाहीत.. अगदी 

पवहल्यापासनूच. म्हणज े

त्याचे म्हणणेच असे.. 'जग 

जसे बनले आह ेतसेच्या तसे 

स्वीकारले तर प्रश्न पिण्याची 



 गरजच काय? जर तसे नसते तर आजवर ते वटकून रावहले असते 

का?' त्याच्या या वबनतोि प्रश्नावर कोणी काय उत्तर दणेार? 

 

थोिकयात तो स्वतःला 'अाँटी सॉके्रवटस' म्हणवनू घेई. 

सॉके्रवटसला प्रश्न ववचारण्याची सवय होती म्हण.े कुठल्याही 

उत्तराहून प्रश्न महत्त्वाचे .. ते पिण े महत्त्वाचे आवण ववचारणे 

महत्त्वाचे .. अस ेकाही सॉके्रवटसचे म्हणण ेअसेल तर याचे त्याच्या 

अगदी ववरूद्ध टोकाचे. 'आजवर प्रश्न पिलेल्या माणसासाठी वन ते 

न पिलेल्यासाठी असा कोणता बदल या जगात वदसला आह?े' न 

राहवनू तो हा प्रश्न मात् ववचारतो! 

 

या ववर्यावरून आमचा वाद होत असे नेहमीच. म्हणजे तेच.. 

त्याला वजज्ञासा का नसावी? त्याला प्रश्न का पिू नयेत? हा प्रश्न मी 

त्याला ववचारतो.. वतथनू वादास सरुूवात होत.े.  

"फार पवूी जगातील एकेका गोष्टींबद्दल प्रश्न पिले म्हणनू तर 

नवीन शोध लागले" .. मी म्हणतो.  

"त ूकाही म्हण.. शोध लागल ेअसतील ही.. पण नसत ेशोधले 

तरीही लागलेच असते.." 

"म्हणजे?' 



"म्हणज े इतकेच.. ववधीवलवखत. जे होणार ते ठरलेले. 

पवूावनयोवजत. त्यात बदल अटळ आह.े. अगदी त ूमला हा प्रश्न 

ववचारणे वन मी ह ेउत्तर दऊेन तलुा वनरूत्तर करण.े. ह ेदखेील." 

"म्हणज ेज्याांना प्रश्न पितात ते दखेील ववधीवलवखत?" 

"हा प्रश्न तलुा पिू शकतो.. मला नाही! मी अाँटी सॉके्रवटस 

आह.े." 

"अाँटी सॉके्रवटस? ही काय नवीन भानगि?" 

इथे त्यान े मला सॉके्रवटसच्या प्रश्नोपवनर्दाबद्दल साांवगतले. 

प्रश्नोपवनर्द शब्द त्याचाच. सॉके्रवटस प्रत्येक बाबतीत नाक 

खपुसत प्रश्न ववचारायचा म्हणे. पण त्याला ते नामांजरू होते. उगाच 

कुतहूल वन वजज्ञासा या गोंिस नावाखाली प्रश्न ववचारण े म्हणजे 

काहीतरी खसुपटां काढणां असां त्याला वाटायचां.  

शाळेत असताना त्याच्या या अाँटीसॉके्रवटस पववत्र्याबद्दल 

मला कौतकु होत.े वशक्षकाांना प्रश्न पिलेच नाहीत तर परीक्षाच रद्द 

होतील या आशेने. पण तसे कधीच घिले नाही. असा मळुापासनू 

म्हणज ेर विकल ववचार करणाऱ्याांची उपेक्षा ही काय आजची गोष्ट 

नाही नाहीतरी! त्यामळेु परीक्षा होत. त्यात रीतसर वदवे लागत.. ते 

का लागतात याची घरी वचरफाि होई.. काय केले की त ू

सधुारशील.. असा प्रश्न घरी ववचारला जाई.. मी प्रश्न ववचारून 



भांिावनू सोिणारा.. आवण कुठलाच प्रश्न न पिणारा तो.. तो मात् 

अभ्यासात पढेु होता.. 

"अरे, सगळां सोपां वन वसांपल आह!े घरी म्हणाल,े अभ्यास 

कर.. मी करतो. आपल्या सराांनी साांवगतले, गहृपाठ कर.. मी करतो. 

उगाच का करू? असला प्रश्न पित नाही मला. वलही म्हटले की 

वलहायचे. खेळायला जा म्हटले की खेळायचे. नसत ेप्रश्न ववचारत 

बसायचे नाहीत .." 

लहानपणी ही स्र टेजी त्याला हात दऊेन जायची. शाळेत 

त्यामळेु चमको मलुाांत त्याची गणना व्हायची.  

कॉलेजात तो गेला असणार वन पढेु नोकरी केली असणार ती 

ही साांवगतले गेले म्हणनू .. आपल्या आयषु्मयाचे पढेु काय कराव े.. 

हा प्रश्नही त्याला पिला नसावा! पण त्यामळेुच की काय.. तो 

सगळ्याांत पढेु.  

आयषु्मयात यशस्वी व्हायला ज ेकाही लागत े ते त्याच्याकिे 

होतेच. नसत्या शांका कुशांका नव्हत्या. आज्ञाधारकपणा होता.. 

चौकसपणा वन प्रश्न पिून त्यावर ववचार करण े यात वेळ न 

दविण्याने असेल, पण त्याची गािी ससुाट सटुली होती.. 

"तमु्ही लोकां  काय करता ना.. इकिेवतकिे काही बाही ववचार 

करत बसता. तमु्हाला प्रश्न पितात खपू. मी पावहल ेआह.े. प्रश्न 



पिणे म्हणज ेवेळेचा अपव्यय. आपल्याला रेविमेि उत्तरे वमळत 

असताना प्रश्न कशाला पािून घ्यावेत?"  

त्याचा हा वबनतोि प्रश्न! त्यान े नोबॉल टाकावा तसा 

ववचारलेला!  

 

या बाबतीत मात् त्याचे वचांतन मलूभतू म्हणाव ेअसे होत.े 

एकदा आम्ही असेच बसलेलो असताना त्याने त्याबद्दल 

साांवगतलेले मला.. 

"तमुच्या लोकाांचे काय आह ेना.. य ूऑल आर अ कन्ट््यनू्ट्ि 

लॉट. अरे तमु्हाला सगळ्या बाबतीत शांका. ववज्ञानात शांका.. 

म्हणज ेबघ ना.. जीवशास्त्रात शरीराचे काम कसे चालते.. ह ेवाचनू 

समजनू घ्यावे .. कठीण वाटल ेतर िोकेफोि करीत बसावे .. पण 

मला साांग आपल्या शरीराला ते सारे अगोदरच ठाऊक आह.े 

त्यासाठी आपल्याला अन्ट्नपचन कसे होत ेकी हृदयाचे काम कसे 

चालते ह े मावहती असण्याची गरज नाही.. अरे न्ट्यटूनचे वनयम 

ठाऊक नसनूही गरुूत्वाकर्ाण तसेच काम करत.े. 

रसायनशास्त्रातल्या वक्रया आपल्याला ठाऊक नसल्या तरी तशा 

घितातच. आपल्याला त्याांची मावहती हवीच हा अट्टाहास 

कशाला?" 



"पण साल्या पेपरात तर त ूतोिफोि करतोस.. उगाच नाही 

टॉपमध्य ेअसतोस .." 

"ते मी आज्ञा पालन करतो म्हणनू. अभ्यास करा म्हटले की 

तो करायचा.. उगाच का वन कशाला कशाला? तमु्ही लोकां  जी 

अजनू ववचार करता ना त्यामळेु पांचाईत होत.े. तमु्हाला सगळेच 

प्रश्न पित असतात .. म्हणजे बघ ना, शास्र वन गवणत एकवेळ 

बाजलूा ठेऊया .. पण बाकी प्रश्न तमु्हाला पितात की नाही? म्हणजे 

समाजव्यवस्था शतकानशुतके चालत आलीय. ती अशी का? हा 

काय प्रश्न झाला? समाजात ववर्मता का? जावतभेद का? ह ेकाय 

प्रश्न आहते? चालीरीती वन वांशपरांपरागत रूढी वटकल्या त्या काय 

उगाच? उगाच त्याबद्दल िोके खाजवीत बसावे.. अरे मी तर 

त्याबद्दल तावातावाने प्रश्न ववचारणारेही काही महाभाग पावहलेत. 

आता साध्या साध्या प्रथा का पिल्या हा काय प्रश्न होऊ शकतो? 

आपले पवूाज होतेच महान. आपली सांस्कृती होती महान. आपले 

सारे काही होते महान. त्याांना प्रश्न ववचारून लहान तोंिी मोठा घास 

घेण्याचा प्रयत्न करणार तर तो घशात अिकणारच नाही का?"  

"म्हणज ेसमाजाने बदल ूनय?े" 

"बदलावे! त्याच्या सामवूहक नशीबाप्रमाणे बदलावे! पण तो 

कसा बदलावा वन कसा नाही.. का बदलावा असल्या गोष्टींत 

आपण नाक खपुस ू नय.े तो बदलेल तेव्हा ते बदलही आपण 



मकुाटयाने स्वीकारावेत. उगाच शांकासरुासारखे प्रत्येक गोष्टीचा 

वकस पािणे कशाला? बाकी काही नाहीतरी माझ्या व्यवक्तगत सखुी 

आयषु्मयाची ही वकल्ली आह ेसमज.." 

 

ह ेसारे एकाएकी का आठवावे?  

काल रस्त्यातनू जाताना बाजनेू एक लाांबलचक गािी 

थाांबली.. मला नावाने हाक मारत त्यातील गहृस्थाने मजेत 

वदसतोयस.. अशी प्रश्नवजा सरुूवात केली.. 

गप्पा झाल्या मोजनू दोनचार वमवनटे. एवढया लाांबलचक 

सरकारी गािीत बसलेल्या त्यान ेमाझ्यासारख्याला इतकी वमवनटे 

द्यावी ह ेही खपू होत.े तो 'तो'च होता.. तो बोलत होता .. त्याच्या 

बोलण्यात शकय वततके प्रश्नवचन्ट्ह न वापरता बोलत होता तो.. 

त्याला बघताच मला आठवलेले ते एकदा मागे बोलताना 

म्हणालेला तो.. 'मला ववचारशील ना तर प्रश्नवचन्ट्ह ह्या 

ववरामवचन्ट्हावरच बांदी आणली पावहज.े' 

.. प्रश्न आवण प्रश्नवचन्ट्हाांवर बांदी घालण्याची भार्ा बोलणारा 

तो.. कुठेतरी सरकारी उच्चपदावर पोहोचला असणार तर त्यात 

नवल नाही!  

"अरे, वदल्लीत असतो. गव्हनामेंट ऑवफवशयल. जॉइांट 

सेके्रटरी टू फायनान्ट्स.." 



बाप रे! याची मजल इथवर पोहोचली! त्याच्याच बरोबरीचा 

फायनान्ट्स मधला मी एका को-ऑपरेवटव्ह बाँकेत क वशयर आह.े 

तो आज भेटला वन उगाच प्रश्न पिला.. माझे काय चकुले? 

शाळेतील हूिपणा गेल्यावर मी पढेु सधुारलो. चाांगल्या माकांनी 

ग्र ज्यएुट वन पोस्ट ग्र ज्यएुटही झालो. नोकरीला लागलो. 

आज्ञापालनापेक्षा असां का आवण असांच का असले प्रश्न पाित 

रावहलो स्वतःला. त्यात झाले एकच.. प्रश्न पित रावहले वन मी मागे 

पित गेलो.. एका नोकरीतनू दसुरी.. वतकिून वतसरी. शेवटी 

सध्याची ही को ऑपरेवटव्ह बाँकेतील .. इतके सगळे करून शेवटी 

त्यातनू मी साधले ते काय?  

'वनलाज्जां सदा सखुी' म्हणतात.. तसा हा 'वन:प्रश्नां सदा सखुी' 

होता. त्याचे यवुक्तवादही तसे बरोबर होत.े मला सतत प्रश्न पित 

असतात. तो म्हणाला त्याच प्रकारचे. ववज्ञानातले प्रश्न सोप े

म्हणावेत तसे. म्हणज ेएखाद्या वैज्ञावनकाने वचकाटीन े वन आपली 

सारी प्रवतभा वापरून मेहनत केली तर उत्तरे वमळूही शकतात. पण 

ग वलवलओला पथृवी गोल आह े वन सपाट नाही या त्याच्या 

शोधाबद्दल वशक्षा का झाली.. याचे उत्तर शोधले आह ेकुणी? याची 

ही उत्तरे कदावचत वमळतील पण त्याच्यावर उपाय काय.. हा प्रश्न 

पिला असेल तर त्याचे उत्तर वमळेल का कधी? असे अनांत प्रश्न 

आहते.. समाज व्यवस्था नावाखाली वन रूढी वन परांपरा या 

नावाखाली .. त्याांच्याबद्दल पिले प्रश्न तरी उत्तरे आहते कुणाकिे? 



'तो' म्हणतो तेच खरे.. उगाच प्रश्न पािून घेऊन आपले आयषु्मय 

द:ुखी करून घेणे.. कुणी साांवगतले आह?े 'ठेववले अनांते तैसेवच 

रहावे' याचा अथा हाच असावा?  

 

आज त्याच्या गािीतनू ऐटीत चालला होता तो. रेविमेि 

उत्तराांच्या जोरावर भराभर वशि्या चढून गेला असणार. सरकारात 

प्रश्न न ववचारणाऱ्यास खास वागणकू वमळते म्हणतात. वररष्ठाांच्या 

हो ला हो म्हणणारे होयबा म्हणवले जातात. तो नसुता होयबा नाही. 

तो प्रश्न न पािून घेणारा अवतकुशाग्र बदु्धीचा अवधकारी आह.े 

त्याला सगळीकिून ववशेर्तः सरकारातील उच्चपदस्थाांकिून 

मागणी असल्यास नवल नव्हत.े त्याच गणुाच्या जोरावर तो अजनू 

पढेु जात रावहल. त्या एका गणुाच्या बळावर तो सखुी रावहल .. 

पढुच्या वपढीसमोर आदशा ठेवेल.. 

वन:प्रश्नां सदा सखुी!   



 

 

 

 

 

 

 

आमचे ज्ञािार्जि.. २४×७  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कुणीतरी म्हटलांय .. 

जीवन ही अखांि वशकत 

राहण्याची गोष्ट आह े असे 

काहीतरी. अजनू कुणी 

म्हणालेला.. मी खरा हुशार 

होतो पण वशक्षणान े मला 

वबघिवले.. आम्ही खरांच 

साांगतो .. आम्हास दोन्ट्ही 

पटते.. म्हणनू आम्ही उगाच 

जास्त वशक्षणामाग े नाही 

लागलो. काय उगाच पसु्तकी 

वशक्षणाने पसु्तकी वकिा 

बननू आपलेच आयषु्मय 

कुरतिायचे? पण जीवन 

नामक उघि्या पसु्तकातनू 

आम्ही वशकणे सोिले नाही 

वन सोिणार ही नाही .. पण 

तमु्हाला साांगतो, ह े

जीवनवशक्षण होत ेना ते 



 धीम्या गतीने. पढुच्याच ठेच मागचा शहाणा म्हणतात ना.. तर 

पढुच्याकिे लक्ष ठेवा..त्यात परत पढुचा कोण ते शोधणे आले.. 

त्याला ठेच लागेल त्याची वाट पहा .. तेव्हा कुठे तमु्ही मागनू शहाणे 

होणार! त्यात तो वकां वा ती सावध असेल वन पायात चाांगले बटूवबट 

घालनू चालत असेल.. वन रस्ताच मळुात चाांगला असेल.. तर ठेच 

लागण्याची बोंब.. तर पढुच्यास ठेच लागलीच नाही तर आपण 

वशकावे ते काय?  थोिकयात ह ेथोिे सांथगतीने चालणारे वशक्षण 

आह.े ह े ही आम्ही कुठे वशकलो? या जीवनशाळेतच. म्हणजे 

उघि्या िोळ्याांनी पावहले तर वशकायला वमळत ेखपू.. 

 

काही वर्ाापवूीची गोष्ट. तेव्हा आजबूाजलूा फक्त टीव्ही 

वरच्या जावहरातींतनू वशक्षण वमळायचे. 

तसे रोजच ेपेपरवबपर यायचे पण त्यासाठी वाचन महत्त्वाचे .. 

हल्लीच आम्ही वमळवलेले ज्ञान साांगते की दृक श्राव्य ज्ञान जास्त 

सहज आत्मसात होत.े. हल्ली म्हणज े.. तोच नवा ज्ञानस्रोत. आता 

वाचन मनन वचांतन या गोष्टी कालबाह्य झाल्यात ह े खरे. 

काळाप्रमाणे बदलणे ही गोष्ट आम्ही वशकलोय.. आता ज्ञानाची 

गांगा सवा वभांती वन अिथळे मोिून तोिून सगळीकिे वाहू लागली 

आह.े दथुिी भरून. त्यात आपली घागर भरून घेण ेसहज शकय 

आह.े. ते वर्ाानवुर्े तप वन ज्ञानसाधना वगैरे करण्याचे वदवस गेले. 



पवूी मोठा व्यासांग वगैरे करायचे वविान लोक. म्हणज ेआधी वविान 

म्हणवनू घेतले की पाठोपाठ व्यासांग करावाच लागायचा त्याांना. 

वकत्येक महारथींनी तर रात्ीचा वदवस केला ज्ञानाजानासाठी 

म्हणतात. प्रचांि मोठे ग्रांथ वाचायचे म्हण.े

तत्वज्ञान कोळून प्यायला ह ेसगळे करावे लागत अस ेतेव्हा. 

तेव्हाचे वदवसमान वेगळे. म्हणजे जो कोणी व्यासांगी म्हणवनू घेऊ 

इवच्छतो त्याला तेव्हा ह ेसारे करावेच लागायचे. तशी फ शनच होती 

म्हणाना. पण फ शनप्रमाणेच वदवसही बदलतात. मठूभर ज्ञानी 

लोकाांची मके्तदारी आता मोिीत वनघाली. ग्रांथालयाच्या वभांती 

आता मोिल्या गेल्या. ज्ञान चोहीकिून उपलब्ध झाले. काळमान 

बदलत चालले. फार पवूी जांगलात जाऊन एका पायावर वगैरे 

वर्ाानवुर्े तप कराव ेतेव्हा कुठे कुणी ऋवर् म्हणनू रेकवग्नशन द्यायचे. 

ती पद्धत नांतर बांद झाली. काही वर्ा कुणी जवळच्याच एखाद्या 

वपांपळावबांपळाच्या झािाखाली िोळे वमटून बसनू वदव्य ज्ञानाची 

प्राप्ती करायला लागले. मग झािां सोिून लोकां  घरी बसनूच अभ्यास 

करायला लागले. तेव्हा तेलाचे वदवे रात् रात् जाळून वन िोळ्याांवर 

ताण पािून ग्रांथवाचन चाल.े पण आता ज्ञानसाधनेसाठी वन 

ज्ञानप्राप्तीसाठी ग्रांथाांची आवशकयता नाहीशी झाली. तप वगैरे 

आऊटिेटेि आधीच झालेले. स्वतःला अवत शहाणे समजनू 

ज्ञानप्राप्ती करणाऱ्या अल्पसांख्याकाांची बोलती आवण चलती आता 

बांद झाली. ज्ञानगांगेस घातला गेलेला बाांध फुटला.. खरेतर धरण 



फुटले. सवासामान्ट्य बहुजन ज्ञानाच्या महापरुात वभजनू वचांब झाला. 

त्या स्वतःच वविान म्हणवणाऱ्याांची सद्दी सांपली. समानतेच्या या 

यगुात आता बहुसांख्याांस ज्ञानप्राप्तीचा सलुभ मागा वमळाला. 

वर्ाानवुर्ा केलेला कूमागती व्यासांग वन अभ्यास अगदीच 

आऊटिेटेि झाला. हल्लीच्या फास्ट यगुात ह े व्हायचेच होत.े 

अगदी शालेय.. महाववद्यालयीन.. उच्च अवतउच्च वगैरे वशक्षण 

घेऊन त्याचा तोरा वमरवणाऱ्याांची तोंिे बांद झाली.. कुठेही न जाता 

आपल्या हाती ज्ञानाची वकल्ली आली..  

 

ही सारी क्राांती तांत्ज्ञानाची. तांत्'ज्ञान' म्हणज ेपरत कसले तरी 

ज्ञान आले.. ते ववकवसत करणारी काही सपुीक िोकी आली.. 

करोत बापिे. पण आता त्या तांत्ज्ञानावर आधाररत सधुाररत वशक्षण 

आवण ज्ञानप्राप्तीचे मागा आले. आधी दवुनया मठु्ठीमें करायला 

मठूतरी आवळावी लाग.े आता ती कराग्रे वस ूलागली. हाताच्या 

बोटाने भ्रमणध्वनीवरून सारे काही क्षणाधाात समोर येऊ लागले. 

जादचू्या वचरागातनू वजन बाहरे येऊन हुकूम मेरे आका म्हणायचा 

तशी ॲलेकसा पण आली. आधी म गी नामक पकवान्ट्न बनवायला 

दोन वमवनटे तरी लागायची आता त्याहून कमी वेळात 

ज्ञानसागरातले मोती वेचायची सोय झाली. एखाद्यास वविान 

व्हायचे असेल तर म गी बनवनू ती खाईपयंत ववित्ता वमळवण्याचे 

क्र श कोसेस गगुलनामक ववद्यापीठात उपलब्ध झाले. तरीही ह े



गगुल ववद्यापीठ ववद्याथयांच्या इच्छेनसुार ज्ञान दते.े त्याहूनही 

अवधक सामान्ट्य जनाांस असामान्ट्य असे सामान्ट्य ज्ञान दणेाऱ्या 

ववद्यापीठाच्या शाखा व्हॉटसॲ्प आवण फेसबकु नामक वठकाणी 

उघिल्या गेल्या. पहाटे पहाटे पक्ष्याांचे कूजन पवूी चाले. हल्ली ही 

करत असतील.. ठाऊक नाही. आम्ही हल्ली उशीरा वनजे 

(त्यामळेु) उशीरा उठे त्यास ज्ञान आयरुारोग्य भेटे या सवुचनानसुार 

चालतो. भल्या सकाळी अकरा वाजता आम्ही वदवसाची सरुूवात 

सवुचनानी वन तत्वज्ञानानी करतो. क्षणभांगरु आयषु्मयाच ेक्षण न क्षण 

वापरा असे काही वाचल्यावर आम्हास ती पाच तास झोपही जास्त 

वाटू लागत.े भ्रमणध्वनीवरून ज्ञानाजानाच्या सांधी सोिून वनवद्रस्त 

व्हावे .. आमचे आम्हास शरवमांदा व्हावयास होते.. मग दअेर इज 

ऑल्वेज ॲन अनदर िे असा तत्वज्ञानवजा सवुवचार आमच्या 

भ्रमणध्वनीवर वाचला की आम्हास जीवनवशक्षणाचा नवीन धिा 

वमळतो. दपु्पट हुरूपाने आम्ही ज्ञानसागरातील काही ज्ञान तरु्ार 

सांचय करावयास लागतो. 

 

या ववद्यापीठात काय नाही? आहार ववहार शास्त्रापासनू 

आरोग्यापयंत.. अथाकारण.. समाजकारण.. राजकारण.. परुातन 

सांस्कृती ते तत्वज्ञान ते अध्यात्म.. प्राचीन कालीन वैज्ञावनक प्रगती 

बद्दल आम्ही अवभमानाने ऊर दाटून येईतोवर चचाा करतो.. ती 

वकतीही अशास्त्रीय असेल पण उज्जवल इवतहासाबद्दल अवभमान 



आवण गवा आम्ही इथनूच वशकलो. राजकारणाचे धिे आम्हास 

प्रत्यक्ष चाणकयाकिून येथे वमळतात. भारतवर्ा नामक दशेाच्या 

इवतहास भगूोलाचे धिे आम्ही शालेय इवतहासानांतर हल्ली येथेच 

घेतले. परुातन सांस्कृतीबद्दलचा आमचा अवभमान येथील 

अभ्यासानांतरच उफाळून येऊ लागला आह.े आमचे थोर पवूाज 

आपला वारसा सोिून गेले त्यास शतके लोटली.. पण आधवुनक 

ववज्ञान तांत्ज्ञानाने तो वारसा परत आम्हास उमजनू येऊ लागला 

आह.े शतकानशुतके चाललेली जातपात नामक कालातीत 

व्यवस्था वन त्यामागील शास्त्रीय आधार आम्हास येथेच 

वशकावयास वमळाला आह ेवन त्यामळेु  अवभमानान ेआमची छाती 

भरून येत असते . जनु्ट्या रूढी अन ्परांपरा याच आधवुनक तांत्ज्ञानाने 

आमच्यापयंत पोहोचवल्या. बहुतेक सवा उज्वल प्रथाांचा इवतहास 

आम्ही समजनू आहोत. सती प्रथा अन ्केशवपनासारख्या प्रथाांचा 

शास्त्रीय आधार आता समजणे बाकी असले तरी आमच्या या 

वशक्षणात एक न एक वदवस आम्ही ह ेसवा वशकूच याची आम्हाला 

खात्ी आह.े आरोग्यशास्त्र ही तर या ववद्यापीठाांची स्पेशावलटी 

आह.े आम्ही तर आधवुनक वैद्यकीय शास्त्र ह ेथोताांि आह ेया 

वनणायावर येऊन पोहोचलो आहोत. वेद्यकीय शास्त्र आठ ते दहा 

वर्े अभ्यासा अांती आत्मसात होत ेम्हणतात .. यासारखे धादाांत 

असत्य नसेल. या लोकाांच्या मेंदतूील जळमटे एकदा आमच्या 

ववद्यापीठातनू धवुनू घेतली तर सदी खोकलाच नव्ह ेतर दातदखुी 



पासनू मोठमोठे हृदयववकार, मधमुेहा पासनू क न्ट्सर पयंत सवा 

आजाराांवर उपचार वकती सहज सोप ेआहते ते या मांिळींस समजनू 

येईल. आवण उगाच वर्ाानवुर् ेअभ्यासाचा तोरा वमरवणे बांद होईल. 

राजकारण ववशेर्त: समकालीन राजकारण हा या ववद्यापीठातच 

वशकवला जाणारा ववर्य आह.े कधी सत्ताधारी तर कधी ववरोधी 

पक्षाांची तळी उचलण्याचे वशक्षण दणेारे ह े ववद्यापीठ आह.े 

लोकशाही दशेात अशा ज्ञानाची महती पटल्यान े मोठमोठया 

पदाांवरूनही राजकारणी या ववद्यापीठात मानद सेवा पिद्याआिून 

दते असतात असे आम्ही याच ववद्यापीठात एके वठकाणी वाचले 

आह.े तत्वज्ञान ही या ववद्यापीठातील एक अत्यांत महत्त्वाची शाखा 

आह.े सलुभीकरण हा या वशक्षणाचा व्यवच्छेदक ववशेर् आह.े 

गीता साांवगतली श्रीकृष्मणाने.. ती समजनू दणे्यासाठी ज्ञानेश्वराांपासनू 

वटळकाांपयंत वकत्येकाांनी प्रयत्न केले. पण त्या तत्वज्ञानाचे सामान्ट्य 

जनाांसाठी सलुभीकरण फक्त या ववद्यापीठातील क्र श कोसेस मध्येच 

झाले आह.े समाजाच्या उतरांिीत सवाात खालच्या पायरीवरील 

कुणासही ते सहज उपलब्ध व्हावे याहून मोठी शैक्षवणक क्राांती 

दसुरी कोणती असेल?  

 

थोिकयात काय.. तर चोवहकिून ज्ञानाचा मारा होतोय.. घेता 

वकती घेशील दो कराने म्हणत चोवीस तास परेु पिणार नाहीत इतके 

ववववध प्रकारचे ज्ञान उपलब्ध आह.े परत एकाच ववर्याचे एका 



वेळी नाही.. तर एकाच वेळी अनेक ववर्य.. जीवनाची 

वफलॉसॉफी.. केसाांपासनू ते नात्याांपयंत सगळ्यातील गुांता कसा 

सोिवावा .. थांि चहा ते गरम कॉफी.. मेथी मटार मलाई.. पासनू 

मगूा मसल्लम..  परुातन भारतातील सांस्कृती .. राजकारण ते 

समाजकारण .. परुातन सांस्कृती ते आधवुनक ववज्ञान.. शहाणे करून 

सोिावे सकल जन या बाण्यान ेचालणारी ही ववद्यापीठे. आम्ही 

अखांि ज्ञान प्राप्तीमाग ेअसतो त्यामळेु. चोवीसतास ही कमी पिावेत 

असा क्षणश: कणश: ज्ञान सांचय आम्ही करत आहोत.. आमच े

ज्ञानाजान असे चोवीस तास आठवि्यातले सात वदवस.. वर्ााच े

तीनशेपासष्ट वदवस सरुूच असते ..  

 

आता त्यात खांि पािून वन वेळात वेळ काढून आम्ही ह ेका 

साांगत आहोत? आजवर कुणापयंत ही ज्ञानगांगा पोहोचली नसेल 

तर त्यास ही जाणीव करून द्यावी म्हणनू. कारण जे जे आपणासी 

ठावे ते इतराांसी साांगावे असे आम्ही येथेच वशकलो आहोत हल्ली 

..  

 

तेव्हा.. बघता काय.. सामील व्हा!   



 

 

 

 

 

 

 

समकालीि समर्ज 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ह.भ.प. बबनराव 

पांवितराव.. कोरिगावच े

नवीन आमदार आवण आता 

नामदार.. वशक्षण राज्यमांत्ी. 

तसे बबनरावाांच ेतीथारूप श्री. 

आबासाहबे पांवितराव 

म्हणज ेकोरिगावातील मोठे 

प्रस्थ.. पण हयात सगळी 

ववरोधी पक्षात गेलेली. 

अगदी सरपांचपदावर 

कोणीही असो त्याला 

ववरोध.. वर नैवतक दरारा 

त्याांचा. पण सगळ्याचा 

उपयोग काय? आबासाहबे न 

सरपांच झाले, न आमदार 

झाले न मांत्ी. अगदी क्षमता 

असनूही. पण त्याांच्या 

वचरांजीवाांनी ही चकू 

सधुारली… ह ेबबनरावबवुा 



 कीतानकार म्हणनूही प्रवसद्ध आहते पांचक्रोशीत. त्याांच्या कीतानाला 

गाव लोटत असे. पढेु राजकारणात व्यग्र झाले वन कीतानाला सवि 

वमळेना. पण आता मांत्ीपदावर बबनराव बसले पण कीतानकाराचा 

वपांि स्वस्थ बस ू दईेना. मांत्ीपदाची शपथ घेऊन झाली वन 

गावदवेीच्या दवेळाच्या भव्य पटाांगणात बबनरावाांनी आपले मांत्ीय 

झाल्यानांतरचे पवहलेववहले कीतान केले. त्याांच्या राजकीय सभाांना 

गदी जमवली जाई तशीच मांत्ीमहोदयाांच्या कीतानालाही अलोट 

गदी जमली ह ेसाांगणे नकोच. 

बबनरावबवुाांच्या मखुी सांतवाणी वसती करून असते. 

त्यामळेु कीतानात सांताांचे अभांग वन उदाहरणे असल्यावाचनू त्याांच े

कीतान पणूा होत नाही. तकुाराम आवण ज्ञानेश्वराांचे अभांग त्याांच्या  

मखुी असतातच.. पण त्याांचा खासा अभ्यास समथा रामदासाांचा. 

मनाचे श्लोक.. दासबोध.. करूणाष्टके.. सगळे काही मखुोद्गत 

बवुाांना. मांत्ी झाल्यावर आपल्या उत्कर्ााचा मांत् कोणता ह े

साांगण्यासाठी असेल.. आज बवुाांनी समथांच्या मनाच्या श्लोकाांचा 

आधार घेऊन रसाळ वनरूपण केले.. 

आपल्या राजकीय उन्ट्नतीचा उांचावणाऱ्या आलेखाचा पट 

उलगिून दाखवला. त्यातनू होतकरूां स वशकण्यासारखे खपू काही 

आह.े राजकारणच नव्ह े तर आपापल्या कुठल्याही क्षेत्ात वर 

येण्यासाठी आवश्यक अशा बाबींबद्दल मागादशान बबनराव बवुाांनी 

आपल्या समुधरु आवाजाने वन रसाळ वाणीन े केले आह.े ते 



उद्बोधक आह ेवन रांजकही. बवुाांच ेकीतान प्रत्यक्ष बघणे आवण ऐकणे 

हा एक आनांददायी सोहळा असतो.. पण सवांच्याच भाग्यात ह े

नाही. तेव्हा अन्ट्याांसही त्याचा लाभ व्हावा म्हणनू त्याांचे ह ेकीतान 

सादर आह.े. वाचा त्याांच्याच शब्दाांत..  

 

जय जय रामकृष्मण हरी.. जय जय रामकृष्मण हरी.. 

पुांिवलक वरद ेहारी ववठ्ठल .. 

श्री एकनाथ नामदवे तकुाराम.. 

ज्ञानेश्वरमाऊली.. भक्ताांची सावली .. 

ववठोबा माऊली.. भक्ताांना पावली .. 

जय जय रघवुीर समथा 

 

कोरिगावच्या बांधभुवगनींनो.. आज परत कीतानकार म्हणनू 

गावदवेीच्या पटाांगणात उभा राहताना मला त्यावदवशी मांत्ीपदाची 

शपथ घेताना झाला वततकाच आनांद होत आह.े सारी तमुची 

म्हणज े जनता जनादानाची कृपा.. तेव्हा तमुच्यापढेु नतमस्तक 

होऊन वन आभार माननू गावदवेीचे स्मरण करून या कीतानास 

सरुूवात करतो.. 

 



नाच ूकीतानाचे रांगी 

ज्ञानदीप लाव ूजगी.. 

 

तर महाराजा..  

समथा रामदासस्वामी काय साांगनू गेले.. 

 

समथाावचया सेवका वक्र पाह े

असा सवा भमूांिळी कोण आह े

 

समथा साांगनू गेलेत.. सेवक व्हा.. कुणाचे? समथााचे.. तर 

महाराजा.. समथाावचया ह्या सेवकाकिे कोणी वाकि्या नजरेनां 

बघत नाही .. हा बबनराव.. आपली ग्रामपांचायत होती.. वतची 

महापावलका झाली.. पांचायतीचा सदस्य नगरसेवक झाला .. 

महापौर झाला.. नांतर आमदार आवण त्याचा आता मांत्ी झाला.. 

लाल वदवा गािीवरी ववसावला .. कसा महाराजा? समथाावचया 

सेवेतनूी..  

 



समथा द्रष्ट े .. समथांनी साांवगतले आम्ही आइवकले.. आम्ही 

समथा वचन पावळले.. एकतरी ओवी अनभुवावी.. आम्ही सारे 

मनाचे श्लोक अनभुवल े.. कसे? तेच साांगतो महाराजा .. 

 

जय जय रघवुीर समथा..  

 

अहल्या वशळा राघवें मकु्त केली 

पदीं लागताां वदव्य होऊवन गेली॥ 

 

वचरांजीव केले जनी दास दोन्ट्ही 

नपुेक्षी कदा राम दासावभमानी॥ 

 

समथा म्हणतात.. 

वशळा उद्धरली राघवाच्या चरणाांनी.. तसा बबनराव उद्धररला 

समथांच्या पावलाांनी .. खरांय की नाही.. समथा म्हणज ेकोण? समथा 

म्हणज ेआमचे पक्षश्रेष्ठी महाराजा .. जया ववणाता शीणली वेदवाणी 

.. असे आमचे पक्षधरुीण.. आम्ही त्याांचे उचलले जोिे.. तयाांनी 

आम्हा पायी घावतले तोिे .. थोिे थोिके वन साधे नाही.. मांत्ी पदाचे 

महाराजा ..  



तर 

 

मना सज्जना हीत माझें करावें 

रघनुायका दृढ वचत्ती धरावें॥ 

 

तर लोक हो.. रघनुायक म्हणजे कोण? आमचे पक्षधरुीण बरां.. 

रघनुायकास ध्यानी मनी स्वप्नी बसवावे.. समथा साांगनू गेलेत..  

 

न बोलें मना राघवेवीण काांहीं 

जनी वाउगें बोलता सखु नाही॥ 

 

करीं रे मना भवक्त या राघवाची 

पढुें अांतरीं सोविां वचांता भवाची॥ 

 

तर आम्ही त्यामळेु सवा वचांता त्यावगली. सदवै त्याांच्याच 

वचांतनात आम्ही वेळ घालववतो.. अांथरूणातनू उठताच 

प्रभातसमयी ही त्याांचेच नाव..  

 

प्रभात ेमनी राम वचांतीत जावा 



पढेु वैखरी राम आधी वदावा॥ 

 

राम म्हणजेच राघव.. रघनुायक.. म्हणजे आमचे पक्षातील 

वररष्ठ. आवण वैखरी म्हणज े वाणी बरे महाराजा.. आपल्या 

ईशभक्तीचे सखु अवणानीय आह.े. त्या भक्तीन ेहोतो तो द:ुखाचा 

नाश .. तेव्हा समथा म्हणतात.. दःुखाची स्वयें साांवि जीवी करावी.. 

महाराजा.. समथाच साांगनू गेलेत.. भक्तीचे बळ अतलुनीय 

आह.े. भक्तीचे फळ अपवूा आह.े. तेव्हा  

 

मना सज्जना भवक्तपांथेवच जावें 

तरी श्रीहरी पाववजेतो स्वभावें॥ 

 

आपापला श्रीहरी आपल्याला पावलाच पावहज े..  

भक्तीन ेकाय साध्य होत नाही? फक्त आपापला रघनुायक 

आपण शोधावा.. काां? कारण समथा म्हणतात .. मना राघवेंवीण 

आशा नको रे.. तोच त्ाता, तोच उद्धार कताा.. तोवच कताा आवण 

करववता.. त्यामळेु उठता बसता काया करता जळी स्थळी आपला 

रघनुायक पहावा..  

 



मना उन्ट्मनी शब्द कुां ठीत राह।े 

तो रे तोवच तो राम सवात् पाह े

 

मांिळी, आपला राघव म्हणज ेकोण? तर जया ववणाती वेद-

शास्त्रे-परुाणे. समथा साांगतात .. आपले नेततृ्व म्हणजे वत्लोकी 

प्रवसद्ध असे .. तेव्हा त्याांची महती काय वणाावी महाराजा .. आवण 

त्याांचा कोप ओढवनू घेतला तर..  

 

बळें आगळा राम कोदांिधारी 

महाकाळ ववक्राळ तोही थरारी॥ 

 

पढेु मानवा वकां करा कोण केवा 

प्रभात ेमनी राम वचांतीत जावा॥ 

 

तर अशा या सवाशवक्तमान जगवन्ट्नयांत्याचे प्रभातकालीन 

स्मरण केल्यान ेकाय होते? जना उद्धरी नाथ लोकत्याचा. समथा 

साांगनू गेलेत .. 

 

जगी पाहता दवे कोट्यानकुोटी 



जया मानली भवक्त जे तेवच मोठी॥ 

 

म्हण ेदास सायास त्याचे करावे 

जनीं जाणता पाय त्याचे धरावे॥ 

 

समथांचा आदशे. पाळण ेभाग आह ेमहाराजा.. आवण असे 

जे करतात.. ते धन्ट्य.. जनीं तोवच तो मानवी धन्ट्य होतो.. समथा 

त्याांना कामधेनचुी उपमा दतेात.. ज्याांच्या योगे सत्तायोग घिून 

येतो.. त्याांची तलुना अन्ट्य कुणाशी कशी करावी?  

 

मना राम कल्पतरु कामधेन ु

वनधी सार वचांतामणी काय वानूां॥ 

 

जयाचेवन योगे घिे सवा सत्ता 

तया साम्यता कायसी कोण आताां॥ 

 

अशा कल्पवकृ्षाखालील कामधेनकूिून मनोरथ पणूा होणारच 

महाराज.. पण समथा ह े साांगतानाच पढेु सबरुीचे बळही साांगनू 

जातात. सदा नम्र रहा.. मनास जास्त सांवेदनशील बनवणे म्हणता 



आपल्याच अधोगतीस वनमांत्ण..  वररष्ठाांपढेु मान तकुववत रहा.. 

वाकववत रहा.. लववचक व्हा ..  

 

मना शे्रष्ठ धाररष्ट जीवीं धरावे 

मना बोलणे नीच सोशीत जावें॥ 

 

स्वयें सवादा नम्र वाचे वदाव े

मना सवा लोकाांवस रे नीववावें॥ 

 

रामदासाांची ही वशकवण पाळण्यास कठीण.. कधी मनस्ताप 

होईल.. कधी क्रोध अनावर होईल .. पण मन:शाांवत ढळू न दणेे.. 

समथाच इशारा दतेात.. न होताां मनासाररखें द:ुख मोठे.. तर समथा 

साांगनू गेलेत.. नीट लक्ष दऊेन, कान दऊेन ऐका जनहो ..  

 

जनीं सवासखूी असा कोण आह े

ववचारें मना तुांवच शोधवुन पाह॥े 

 

आपणास हव ेते पद, हव ेतेव्हा, हवे तसे वमळेलच असे नाही 

.. पण सांयम ठेवा. नको रे मना क्रोध हा खेदकारी.. रागावर वनयांत्ण 



ठेवा. समथा म्हणतात, पढेु सवा जाईल काही न राह े.. क्रोधान ेफक्त 

खेदच वनमााण होतो महाराजा .. तर यावर उपाय काय? एकच..  

 

रघनूायकासाररखा स्वावम शीरीं 

नपुेक्षी कदा कोपल्या दांिधारी॥ 

 

नाहीतर काय होईल महाराजा.. बघा समथावाणीची ताकद 

बघा. तीनशे वर्ांपवूी काळाच्या पढेु पाहणारे समथा रामदास.. काय 

म्हणनू गेले?  

 

मना साांग पाां राखणा काय जाले 

अकस्मात ते राज्य सवै बिुाले॥ 

 

नीट समजनू घ्या.. अकस्मात ते होऊन जात.े आपले राज्य 

आपले सांस्थान वकतीही मजबतू असो.. श्रेष्ठींची मजी खफा झाली 

तर.. अकस्मात होणार होऊवन जात.े. तेव्हा महाराजा, पक्षाची सेवा 

करावी.. अखांि सेवा.. अववरत सेवा.. चारचौघात जास्त बोल ूनय े

.. पण आपापल्या राघवाची महती मात् साांवगत जावे ..  

 



मना रे जनीं मौनमदु्रा धरावी 

कथा आदरे राघवाची करावी॥ 

 

नसें राम ते धाम सोिूवन द्यावे 

सखुालावगां आरण्य सेवीत जावे॥ 

 

समथा साांगतात .. वजथे आपले धरुीण नाहीत वतथ ेआपले 

काय काम? त्यापेक्षा वनवास पत्करला .. त्याांच्यासाठी वनत्य जीव 

वझजवावा.. आवण अशा या 

जयाची वलला ववणाती लोक तीन्ट्ही अशा सवोत्तमाचा दास 

बननू रहावे .. हाच आपला धमा आह.े.  

 

सदा दवेकाजीं वझज ेदहे ज्याचा 

सदा रामनामें वद ेवनत्य साचा॥ 

 

स्वधमेवच चाले सदा उत्तमाचा 

जगीं धन्ट्य तो दास सवोत्तमाचा॥ 

 



तर अशा भगवांताची कृपा आपल्यावर झाली तर काय कमी 

आह ेआपल्याला?  

 

अखांिीत भेटी रघरूाजयोग ू

मना साांिीं रे मीपणाचा ववयोग॥ू 

 

तर अशा राजयोगाची फळे वमळतात. वमळाल्यावाचनू राहात 

नाहीत .. एकदा समथााघररचे श्वान त्यास सवाही दतेी मान इतके 

लक्षात आले की मग सारेच सोप ेसलुभ.. मग 

 

समथाावचया सेचका वक्र पाह े

असा सवा भमुांिळी कोण आह॥े 

 

तेव्हा..  

 

जगीं होइजे धन्ट्य या रामनामे 

वक्रया भवक्त ऊपासना वनत्य नेमे॥ 

 



त्याांनतर आपापला रघनुायक आपल्याला अभय दईेल. मग 

आपण आपल्याला हव ेते करण्यास मकु्त ..  

 

जयाचेवन नामें महादोर् जाती 

जयाचेवन नामें गती पाववजेती॥ 

 

जयाचेवन नामें घिे पणु्यठेवा 

प्रभात ेमनी राम वचांतीत जावा॥ 

 

पण महाराजा.. मग घोिे अिते कोठे? अहांभाव.. कोरिाच 

अवभमान.. मी पणा.. तो सोिा.. आपापल्या राघवाचरणी लीन व्हा. 

समथा साांगतात .. मना वीट मान ूनको बोलण्याचा  

 

नको रे मना शीकवूां पवूढलाांसी 

अहांभाव जो रावहला तजूपासी॥ 

 

अहांभाव ज्या मानसीचा ववरेना 

तया ज्ञान ह ेअन्ट्न पोटी वजरेना॥ 

 



बहु नाम या रामनामी तळेुना 

अभाग्या नरा पामरा ह ेकळेंना॥ 

 

अशाांना समथा अभागी म्हणतात.. पामर म्हणतात..  तर अशा 

पामराांनी करावे ते काय?  

 

जेण ेमवक्षका भवक्षली जावणवेची 

तया भोजनाची रुची प्राप्त कैची॥ 

 

हरीवचांतने अन्ट्न सेवीत जावे 

तरी श्रीहरी पाववजेतो स्वभावें॥ 

 

अन्ट्यथा.. अन्ट्यथा तलुा ववचारतो तो कोण? वजवा मानवा 

वकां करा कोण पसेु.. थोिकयात जन हो.. आह ेह ेअसे आह.े.  

 

अती आदरें सवाही नामघोर्े 

वगरीकां दरी जाइजे दरूर दोर्ें॥ 

 

हरी वतष्ठत ूतोर्ला नामघोर्ें 



ववशेर्ें हरामानसीं रामपीसें॥ 

 

श्रेष्ठींचा नामघोर् करत रहावा. प्रभातकाळी तर वचांतन करावेच 

पण उठता बसता काया कररता रघनुायकाचे स्मरण करीत रहावे ..  

 

सदा सवादा राम सन्ट्नीध आह े

मना सज्जना सत्य शोधनु पाह॥े 

 

तर जन हो.. राघवाची भक्ती हीच असे शक्ती. तेव्हा आपापला 

राघव शोधा लोक हो.  

 

जया मानला दवे तो पवुजताह े

परी दवे शोधवुन कोणी न पाह॥े 

 

तेव्हा त्या राघवाची सदा सवादा भक्ती करा.. नामस्मरण करा. 

नामस्मरणाचा मवहमा अगाध आह.े समथा साांगनू गेलेत.. 

 

सदा सवादा योग तझुा घिावा 

तझुे कारणी दहे माझा पिावा॥ 



 

भक्तीची ही अनोखी ताकद आह ेमहाराजा.  

तेव्हा, सदा सवादा प्रीती रामी धरावी.. श्रेष्ठींचे गणु पहा.. ते या 

गणुामळेुच धरुीण जाहल ेह ेसमजा. उगाच उिदामाजी काळे गोरे, 

काय वनविावे वनविणारे म्हणनू रित बस ूनका.. 

 

नस ेपीत ना श्वेत ना श्याम काांही 

नस ेव्यक्त अव्यक्त ना नीळ नाहीं॥ 

 

जगी पाहता दवे कोट्यानकुोटी 

जया मानली भवक्त जे तेवच मोठी॥ 

 

तर जन हो.. लोक हो.. मोठया भवक्तभावान े ह े वनरूपण 

ऐकावयास आलेल्या श्रोतवृृांदास.. ह.भ.प.बबनराव पांवितराव याांचे 

खास साांगणे आह.े. 

 

मखुे बोवलल्यासाररखे चालताह े

मना सद्गरुु तोवच शोधवुन पाह॥े 

 



आयषु्मयात यशस्वी होण्यासाठी काय कराव ेजन हो. समथा 

साांगनू गेलेत.. आपल्या आपल्या राघवाचा शोध घ्या.. त्याची 

भक्ती करा.. आपल्या राघवापढेु नतमस्तक व्हा.. त्याची सेवा करा.. 

त्याचे आदशे पाळा .. यश तमुचेच आह.े.  

 

म्हण ेदास ववश्वासताां मवुक्त लाह े

मना सांत आनांत शोधवुन पाह॥े 

 

आमचे एक शाळासोबती मुांबईत बसमध्ये कां िकटर आहते.. 

ते सदवै एक सांदशे दते असतात.. पढेु चला.. पढेु चला.. तर 

आपणही आयषु्मयाच्या मावगाकेतनू पढेु सरकत रहावे.. आपापल्या 

दवेाने दाखवलेल्या मागाावर मागाक्रमणा करत रहावे.. मना सवादा 

वहत माझे करावे ह ेसदवै ध्यानी ठेवावे.. आज राज्यमांत्ीपद आह.े. 

उद्या पढुचे काही .. अजनू पढेु अजनू पढुील काही. एक वदवस असा 

येईल महाराजा .. आम्हीच स्वतः धरुरणाांत गणले जाऊ.. जनता 

जनादान आवण वररष्ठ नेतेगण या साऱ्याांच्या कृपादृष्टीने.. महाराजा 

आयषु्मय सुांदर आह.े. ते अजनू सुांदर करा.. आयषु्मय तलम कापि 

असेल तर त्यावर भरतकामाची नक्षी ववणा .. समथा साांगनू गेलेत 

तसे 

 



मना सवादा सज्जनाचेवन योगें 

वक्रया पालटे भवक्तभावाथा लागे॥ 

 

वक्रयेवीण वाचाळता तेवच मोठी.. तेव्हा प्रत्यक्ष वक्रया करा.. 

जय जय रघवुीर समथा .. 

बोला पुांिवलक वरद ेहारी ववठ्ठल .. 

श्री रामदास ज्ञानदवे तकुाराम..  

जय जय रामकृष्मण हरी 

जय रामकृष्मण हरी.. 

जय जय रघवुीर समथा..  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

मस्का पॉनलशी!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मध ु माजगावकर 

रस्त्यात भेटला.. अगदी 

खशुीत वदसत होता. मधचु्या 

चेहऱ्यावर मधरु हास्य.. 

म्हणज े एका कानापासनू 

दसुऱ्यापयंत तोंि ववस्फारून 

ववलसत असलेले हास ू

तोंिावर. नेहमी वचराईताचा 

काढा घेऊन भटकणारा तो 

आज अचानक हसताना 

वदसतोय? सयूा उत्तरेकिे 

उगवला की काय? एरव्ही 

हसण्यासाठी पैसे लागावेत 

म्हणनू असा वनहासरा असावा 

असा सांशय यायचा मला. 

पण आज गािी खशुीत 

होती.  

"काय एकदम मजेत?" 

"अथाात .. अथाातच. चल तलुा चहा पाजतो.." 



जवळच्या शांकरववलास वहांद ू हॉटेलात बसनू आम्ही त्या 

जागेचे भािे वसलू केल्यासारख ेबसलो. एक एक कप चहाच्या 

पैशात गप्पा मारायला जागा वमळाली. 

"अरे, तलुा साांग,ू प्रमोशन वमळाले मला. म्हणनू खशू आह े

मी." 

"अथाात. खशू होण्यासारखीच गोष्ट आह.े ग्रेट." 

"तेवढेच नाही. माझ्या पढुच्या दोनतीन जणाांपढेु गेलो मी. 

म्हणज ेसाधारण दोन वर् ेआधी प्रमोशन .."

मध ू तसा कॉलेजात हुशार फारसा नव्हता. कामाला बरा 

म्हणावे तर बाकी वठकाणी तो गलथानपणासाठीच प्रवसद्ध होता. 

मान मोिून काम करण ेत्याची खावसयत होती असेही नव्हत.े माग े

एकदा त्याच्या ऑवफसात गेलेलो तर ह ेमहाशय काम सोिून इकिे 

वतकिे वटवल्याबावल्या करत वफरत होते.  

"काम काय रे होत राहात.े जगात कोणाचे कोणावाचनू अित े

आवण अिलेय का? उगाच ते सारे कामसपूणाचे बेअररांग घेत जण ू

ऑवफस आपणच चालवतो असा आव आणतात.." 

"पण मग तझु ेकाम?" 

"हा.. हा.. तलुा नाही कळणार. सकाळपासनू मी दसुऱ्याच 

कामात वबझी आह.े बॉसच्या घरी प्लांबर पाठवायचाय. ते अरेंज 

करतोय.." 



खपू वर् ेझाली तेव्हाची ही गोष्ट आठवली मला. मधचू्या 

चेहऱ्यावरच्या रेर्ा फक्त बॉसचे नाव घेताना हसल्यासारख्या हलत 

होत्या. बाकी वेळी वनववाकार. 

 

थोिकयात अशा या मधलूा एकाएकी इतराांना िावलनू 

प्रमोशन वमळावे यात मला आिया वाटावे यात आियााची काही 

बाब नव्हती. पण त्याच्यासमोर ते दाखवणे प्रशस्त वदसले नसत,े 

म्हणनू तोंिदखेलां म्हणालो, "अरे वा! चाांगलाच आहसे त.ू शेवटी 

एवफवशयन्ट्सी पेज.. हो की नाही ..?" 

"िोंबलाची एवफवशयन्ट्सी वमत्ा." 

स्वतः मधचु स्वत:बद्दल असे म्हणत होता! तेही त्याच्याच 

प्रमोशनसाठी त्याच्याच पैशाांनी चहा पाजताना!  

"या जगात काम करूनच दाम वमळत असतां तर जग फार 

वेगळे झालां असतां. ससा आवण कासवाच्या गोष्टीत कासव वजांकते. 

वजांकायलाच हव.े शेवटी लहान मलुाांसाठी वनरागस वन वनष्मपाप 

मनाने वाचायची गोष्टय ती. खऱ्या आयषु्मयात हरूनही ससा वजांकू 

शकतो. रीतसर कासव वजांकलाय ह े वदसनूही. म्हणजे तो अांपायर 

आपल्या बाजलूा हवा इतकां च. मग कासवासारखी ढोरमेहनत.. 

खरेतर कासवमेहनत कशाला करावी? आपली मेहनत योग्य 

जागीच वापरा की.." 



"म्हणजे? मेहनतीला वकां मत नाही?" 

"आह.े आहचे. पण त्याहीपेक्षा जास्त महत्त्वाच्या गोष्टी जगात 

आहते.. आपला प्रॉब्लेम कुठेय ठाऊकै..?" 

"कुठेय?" 

"अरे, आपण जन्ट्मापासनू ते मोठे होईतो पोराांना असल्या 

आदशावादी गोष्टी ऐकवतो. पोरांच ती. त्याांना त्या वयात पटतात 

गोष्टी. मोठे होत गेले की त्याांना बाहरे जग वदसत े ते नेमके उलटे. 

त्यातील शहाणे मग समजनू जातात.. वशकतात स्वतःच. जे काही 

बोधकथाांत वगैरे साांगतात ते गोष्टीतच ठीक. त्यात सत्याचा 

लवलेश नाही. गोष्टींत काय, हव े ते घिवता येते. पण त्यात खरी 

त्या गोष्टींची चकू नाहीच.. बघ ना. आता असे तर साांगनू चालणार 

नाही .. ससा कासवाशी शयात हरला.. पण पांचाांनी कुठला तरी 

वनयमावली काढली बाहरे.. त्यातल्या कुठल्यातरी कलमाच्या 

उपकलमाच्या कुठल्यातरी उप उप कलमान्ट्वये कासव शयातीतनू 

िायरेकट बाद केला गेला. ससा वजांकला. आधी खरी गाजरां खात 

झोपलेला. आता खशुीची गाजरां खात आनांदात झोपला घरी. खरी 

घिणारी गोष्ट हीच. पण आपली व्यवस्था ह ेसाांगण्याच्या आि येते. 

गांमत म्हणजे प्रत्यक्ष कृतीत ह ेकेले तर चालेल .. म्हणज ेआपण 

करू ही. पण बोलनू दाखवनू चालायचे नाही. कोणाला असे कर .. 

अमकु वठकाणी असा ववशला लाव.. कुणाला कसे वखशात टाक.. 



असले जीवनोपयोगी सल्ले कुणीच दते नाही. वदलेले चालत 

नाहीत. कारण मग तमु्हाला मग प्रवतष्ठा वमळणार नाही .. अजनू 

गांमत म्हणजे मात् ही प्रवतष्ठा याच उपायाांनी व्यववस्थत ववकत घेता 

येते.. आह ेकी नाही गांमत? वजतकी गाठीला पुांजी अवधक वततकी 

प्रवतष्ठा अवधक! वतथ ेमग धनप्राप्तीचा मागा महत्त्वाचा नाहीच. फक्त 

बोलनू दाखवनू चालायचे नाही. धनाचा स्त्रोत साांगनू चालायचे 

नाही.. थोिकयात काय बी वल्िाली वाईज .." 

"पण याचा सांबांध तझु्या प्रमोशनशी?" 

"अथाात. अथाातच आह.े माझ्या दोन सीवनयसा ना मागे 

टाकायचे तर दोन मागा होते. ससा वकां वा कासव.. कासवासारखी 

मेहनत करून राबनू वमळाले असते यश वकां वा नसतेच वमळाल.े पण 

सशासारखे वागनू मात् हमखास .." 

"म्हणजे?" 

"तलुा वाटेल मी कसा वबनधास्त साांगतोय .. पण साांवगतल े

म्हणनू काही वबघित नाही. शेवटी उघि गवुपत आह े ते. कुणी 

माझ्या मागनू बोलेलच. ते मीच बोलतो की. उगाच पाठीमागे 

गाॅ वसप कशाला .." 

"म्हणज ेकाय?" 

"म्हणजे? मस्का पॉवलशी इज द बेस्ट पॉवलसी! मागे कसे 

ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉवलसी म्हणायचे तसे मस्कापॉवलशी इज द 



बेस्ट पॉवलसी! मस्का म्हणज ेलोणी वकां वा बटर. मराठीत कुणी 

मस्का मारण े म्हणतात तर इांग्रजीत बटररांग अप! म्हणज े भार्ा 

बदलली तरी वाकप्रचारात बदल नाही! यवुनव्हसाल प्रकार असणार 

हा! स्थळ, काळ वन भार्ा.. कसलेच बांधन नाही. त ूम्हणशील ह े

प्रकरण काय आह.े. तर साांगतो. आमच्या ऑवफसातला बॉस.. 

पवहले काही वर्ा होता अय्यरन नावाचा. त्याच्यासाठी मी इिली 

आटा वन साांबार पाविर घरपोच घेऊन जायचो. कधी िोसा तर 

कधी मेदवूिापीठ ही. त्या काळात मी दावक्षणात्य बनत चाललो 

होतो.. म्हणजे स्त्री दावक्षण्यासारखे.. दवक्षणी बॉस दावक्षण्य! 

अय्यरसाहबे मग रान्ट्सफर घेऊन गेला. जाईपयंत आय वाॅ ज वहज 

बेस्ट एम्प्लाॅ यी होतो. अगदी सवटावफकेट पण वमळाले तेव्हा. 

अय्यरनसाठी दावक्षणात्य वस्कल्स िेव्हलप केली. काही मद्रासी 

शब्दही वशकलो. लुांगी घालनू ऑवफसात जायचे बाकी होत ेतोच 

अय्यरनची बदली झाली. वन आला तो बॉस िायरेकट उत्तरप्रदशेी, 

वतवारी. म्हणजे आता इिली िोशाचे घाण ेबांद. आता नव्यान ेवहांदी 

वशकणे आले. तलुा तर मावहतीच आह ेआपले वहांदी वकती ग्रेट 

असते ते. पण मी वशकलो. आवहस्ता आवहस्ता हमने वहांदीका ज्ञान 

हावसल वकया. वतवारीच्या घरची कामे मी जाता येता करायला 

लागलो. अगदी त्याच्या लहान मलुास कधी शाळेत 

सोिण्यापासनू. चांद ही वदनोंमें मानों हम उनके खास हो गए. 

वतवारीजी का हमपर खास लोभ. हमस ेऔर हमारे कामसे वे बहुत 



प्रभाववत हुए. अरे, बाकी कामां काय कोणीही करेल. बॉसच्या 

िोकयावरचे ओझे हलके केले की त्याची एवफवशयन्ट्सी वाढत ेकी 

नाही? एका दृष्टीन ेते ही ऑवफसचेच काम नाही का?" 

मधचूे लॉवजक वबनतोि होते.  

"एकच पॉवलसी ठेवावी. आपल्या वर जो कोणी असेल .. 

म्हणज ेज्याच्या हाती आपल्या भववष्मयाची दोरी.. तो.. त्याला खशू 

करून सोिाव.े तो खशू तर आपण खशू. आवण त्याला काय वाटेल 

त्याचा ववचार करू नय.े बहुतेक वेळी तो ही त्या वठकाणी 

असल्याच उपायाांनी पोहोचलेला असतो. तेव्हा वन:शांक मनाने 

कामाला लागावे." 

"मला वाटतां अजनू एक चहा घ्यावा.." 

"घे की. ब्रेि बटर पण मागव. बटर महत्त्वाचे .." 

पढुच्या चहाच्या कपाबरोबर तो बटरचे महत्त्व साांगत बसला.  

"तलुा साांगतो सगळीकिे ह ेबटर महत्त्वाचे. बाकी मेद वकां वा 

चरबी वकतीही बदनाम असो, वांगण म्हणनू तीच कामी येते. म्हणजे 

कुणाला वहणवायला कुणी म्हणत,े काय चरबी चढलीय .. वकां वा 

आांग्ल भार्ेतही .. फ ट हिे वगैरे. कुणी काही करताना चकू केली 

की फ ट वफां गर.. कुणाला वचिवायला वकां वा विवचायला.. फ टसो.. 

भार्ेचे बांधन नाही .. अगदी घट्ट शटाातनू तुांवदलतन ू पोट बाहरे 

िोकावावे तसे भार्ेचे कुां पण तोिून मेद बाहरे ओसांित असतो. पण 



चाकां  काय वकां वा एखाद ेमशीन काय .. कुरकुरायला लागले की 

त्याची ती कुरकुर बांद करायला हचे वांगण कामी येते.. इतके की 

आांग्ल भार्ाही त्याला वेल ऑ इल्ि मवशनरी म्हणते. थोिकयात 

शास्त्रात घर्ाणान ेहोणाऱ्या गोष्टींच ेवणान असते.. नसुतीच कुरकुर 

नव्ह,े तर उष्मणता वनमााण होणे.. भागाांची झीज होण,े ऊजाा वाया 

जाणे.. इत्यादी अनेक गोष्टी ह ेघर्ाण घिवनू आणते.. ते टाळायच े

तर त्यात वांगण हवेच.. आवण वांगण म्हणज े काय? तर त्यात 

तेलासारख ेवस्नग्ध पदाथाच कामी येतात त्यासाठी .." 

थोिकयात ब्रेिबटरमधला बटर हा फारच उपयकु्त पदाथा 

असणार .. 

"तर आपण काय करावे मावहती आह ेका? वजथे वजथे गरज 

आह ेवतथ ेवतथे हा मस्का लावत सटुावे. एकदा घर्ाण कमी झाले 

ना की पढेु सगळे सरुळीत होत राहाते. वतवारी गेल्यावर बोस म्हणनू 

बांगाली बाब ूआले नव ेबॉस.. आमार शोनार बाांग्ला म्हणत मी मास े

खाऊ लागलो. एरवी पकका शाकाहारी.. मत्स्याहारी झालो. गरज 

पिली नाही म्हणनू नाहीतर मासेमारी ही केली असती. रवींद्रसांगीत 

ऐकायला लागलो. दोनचार बांगाली वसनेमाही पावहल ेबोलायला 

ववर्य हवा म्हणनू. शाांवतवनकेतनाबद्दलही बोलायला लागलो. 

आपल्याला काय, काही करून बाबमूोशाय खशू झाल्याशी 

मतलब. अस ेनवनवीन बॉसेस बदलत राहतात म्हणनू आपल्याला 

तसे बदलावे लागत.े पण कुणीही येवो.. आपली पॉवलसी एकच.. 



मस्का पॉवलशी. योग्य लोकाांना योग्य वेळी योग्य वततका मस्का 

लावणे .. घर्ाण कमी झाले की यांत् व्यववस्थत चालते. ऊजाा वाया 

जात नाही. मस्का लावणे हचे वांगण आह.े काही लोकां  ना उगाच 

आपल्या इगो मध्य ेअिकून बसतात. वन मग नवशबाला दोर् दते 

माग ेपितात .." 

"ह ेत ूइतकया सहज साांगतोयस?" 

"अथाात. आधी म्हणालो ना, आपल्याकिे वहप्पोक्रसीच 

जास्त. बोलायचे एक करायच ेभलतेच. वशकवणकू वेगळी, वागणे 

वेगळे .. परत घोर्णा काय? सत्यमेव जयत!े मी सत्यावर ववश्वास 

ठेवतो. उगाच काहीतरी गोलमोल साांगत नाही तलुा. पण माझ्या 

प्रमोशनचे रहस्य ह ेआह.े अरे बोस बाब ूइज ब्हरेी ब्हरेी ह्याप्पी ववथ 

मी. ही ह ि टू वगब्ह मी प्रामोशान.." 

 

पढेुही मध ुकाही काही साांगत होता. दोन कप चहा वन ब्रेिबटर 

च्या साथीन े प्र वकटकल आयषु्मयातील एका सत्याचे दशान त्यान े

घिवले. साांगताना काहीही साांगोत कुणी, हॉनेस्टी .. वकां वा ऑनेस्टी 

इज द बेस्ट पॉवलसी..  

.. मस्का म्हणजे बटर लावल्यावर नसुती माशी म्हणजे ्लाय 

ही बटर ्लाय होत ेकी नाही? तर मधचु्या ब्रेन वाॅ वशांगनांतर 

पटलेय मला, मस्का पॉवलशी हीच बेस्ट पॉवलसी!  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बुटकयांच्या देशात .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आम्ही वनघालो तर 

समोरचा दरवाजा अगदीच 

छोटा होता..  

दशेच बटुकयाांचा..  

.. तर दरवाजा कशाला 

उांच हवा? अथाात आम्ही तसे 

वभांतींतनूही जाऊ शकतो. 

आमच्या आत्म्याला कोण 

अिवनू ठेवणार?  

पण आम्ही 

दरवाजातनूच आत वशरलो.. 

वशस्त हवीच. आत्मा 

असलो म्हणनू काय झाले? 

आजबूाजसू सगळीकिे 

झिुपां होती. 

वकृ्ष म्हणावा असा 

कोणी नाही .. 

  



गवत चोहीकिे माजलेले.. अस्ताव्यस्त वाढलेले.. 

नाही म्हणायला काही झिुुपाांवर फुलां उमललेली. तेवढाच 

नयन सखुकारक भाग.  

फुलां पण तशी छोटीशीच.. रानफुलांच ती पण त्या झिुपाांच्या 

मळकया वहरव्या रांगामध्ये तेवढाच उठून वदसणारा फुलाांचा रांग.  

गवतावर इटुकली पाांढरी फुलां.  

छोटी छोटी फुलपाखरां उित होती.  

दरू दरू पयंत असलेच दृश्य. छोटी झािे.. छोटी पान.े. फुलां 

छोटी.. फळ येणारी झािांच नसावीत?  

आम्ही पढेु जात होतो.  

अजनू पयंत एकाही माणसाचां दशान झालां नव्हतां. एरवी 

वनसगााची वहरवाई कशी मनमोहक वदसत.े इथे मळलेला वहरवा रांग. 

बहुतेक ती माती उिून पानाांवर बसलेली.. वचटकून.  

पावसाची सर आली तरच धवुनू वनघेल.  

मळकट रांगच तो. कशान ेतरी धवुनू काढायलाच हवा. तशी 

सोय असते.  

एकदा धवुनू काढल ेकी पनु्ट्हा पवहल्यासारखेच तजेलदार होता 

येतां.. धवुनू काढायला कधी पाऊस लागतो..  



तशी पववत् नदीत िुांबण्याची सोय आह.े. पण ती 

माणसाांसाठी. झािाांना ती सोय नाही.  

 

पढेु मग माणसाांचा प्रदशे लागला. 

माणसांच माणसां. सगळीच बटुकी. पेंवग्वन नावाचे पक्षी जस े

लायनीत चालतात तशी चाललेली. तशी सगळीच माणसां सारखी 

वदसायला. एकासारखी एक..  

आम्ही पाहात पाहात पढेु वनघालो..  

सगळे बटुके वशस्तीत चाललेले. कदमताल करत.  

आम्ही त्या वशस्तीन ेप्रभाववत होत होतो. बटुके सारे तोंिातनू 

एकही शब्द न काढता चालले होत.े  

सगळ्याांनी आपले हात माग ेबाांधनू घेतलेले.  

आम्ही बटुकयाांच्या त्या दशेातले एकासारखे एक सगळे पाहून 

भारावनू गेलो.  

आम्हाला याची सवय नव्हती म्हणावे, तर तसे काही नाही. 

आम्ही दखेील याच दशेातील.  

आम्ही इथेच जन्ट्मली. आम्ही मेलो ते दखेील इथेच. पण 

आमच्या वेळी ह ेअसे नव्हते. 

नव्हत ेम्हणावे तर नव्हतचे असे नाही.  



पण आम्ही वेगवेगळ्या उांचीची माणसां होतो. अशी वशस्त 

आमच्यात नव्हती. ना ही आमचे हात असे स्वतःच बाांधनू मागे 

धरून आम्ही चालायचो. चालायचो ते इतस्ततः ववखरून.  

ना वशस्त ना काही.  

आमची तोंिां चालायची. वकत्येक तर एकमेकाांशी एकाच 

वेळी बोलायचे.  

कुणी भाांिायचे, कुणी कुणाची उणीदणुी काढायचे. कुणी 

गणुगान करायचे, कुणी वशव्याशाप.  

कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही असली वस्थती. 

म्हणज ेपररवस्थती.  

त्या गलकयाने सारे काही अशाांत अशाांत..  

आता बराच बदल घिलाय..  

आवण बऱ्यासाठीच घिलाय तो.  

आमच्या वेळीही असे बनण्याचा प्रयत्न चालायचा. पण तसे 

घिले मात् नव्हत.े  

आम्ही गेलो त्यानांतरची ही प्रगती असावी..  

आम्ही सारे वनरखनू पाहात हरखनू गेलो होतो.  

अशा वशस्तीत प्रगती वकती दरू असणार?  

तशी काही तर समोरच वदसत होती.  



म्हणज े आम्ही चाललो होतो तो रस्ता अत्यांत गळुगळुीत 

आवण रूां द होता. बटुकयाांच्या प्रचांि फौजा जायच्या तर तो तसा 

हवाच..  

अथाात आधी रस्ता तसा बनला की आधी फौजा ह े मात् 

आम्हाला कळत नव्हते.  

आम्ही चाललो होतो.  

समोर वशस्तीत एका सारख्या एक वदसणाऱ्या बटुकयाांच्या 

फौजा चाललेल्या, एखाद्या वमशनवर वनघाव्यात अशा.  

आवण एखाद्या मवशनचा पट्टा चालावा तशा.  

एखाद्या सैवनकी वशस्तीत सारे चाल ूहोते.  

पावलाांचा खाि खाि आवाज सोिला तर सारे काही शाांत 

शाांत होत.े  

आम्ही आजबूाजसू पावहले ..  

म्हटले अशा शाांततेत पक्ष्याांचे तरी आवाज येतील. आवण 

समोरच्या वनरभ्र आकाशात वन आसमांतात मोठमोठे पक्षी तरी 

वदसतील. पण नाही.  

सगळीकिे फक्त वचमण्या.  

बाकी पक्षी गेले कोठे?  

आम्ही अजनूच वनरखनू पावहले .. होत.े. सगळे पक्षी होते.  



अगदी झेप घेणारा गरूि वन वदगांतरा जाणारी घार ही..  

पण सगळ्याांचा आकार वचमणीइतका.  

त्या शाांततेत वन एकीकरणात कावळेही वचव वचव करायला 

वशकलेले वदसत होत.े  

असल्या वशस्तीचे आम्हाला अप्रपू वाटल्यावाचनू रावहले 

नाही.  

 

आम्ही पावहले तर एकासारखी एक घरे वदस ूलागली. सारी 

घरे उांचीने छोटी.  

बटुकयाांना उांच घरे कशाला हवीत?  

आवण एकसारख्या एक बटुकयाांसाठी घरे ही एकासारखी एक 

वदसत होती.  

आपापले घर येताच एक एक बटुका त्यात वशरत होता.  

पण बाकी बटुकयाांच्या फौजा मात् अखांि चालतच होत्या. 

 

आता आम्ही थकत चाललो होतो.  

आत्मा झाला तरी त्यास थकवा येणारच.  

तसा आम्हालाही आला होता.  

परताव ेम्हटले तर पाय वनघत नव्हता.  



आमच्या वेळीस बेवशस्त अन ्अस्ताव्यस्त दशे असा एकसांध 

झालेला पाहून आमचे एरवी िोळे भरून आले असते.. पण 

आत्म्याांना ती सोय नाही.  

आम्ही तसेच रेटत पढेु वनघालो..  

खरेतर त्या फौजाांच ेदृश्य असे की त्यावरून नजर हटू नये.  

.. आवण वरून चालता चालता आम्ही कशावर तरी जोरदार 

धिक वदली..  

आत्म्यास तशी उिण्याची सोय आह.े  

आवण या बटुकयाांच्या दशेात आम्ही वरून उिता उिता 

कशाला धिक दऊे असा सांशयही आम्हाला नव्हता आला.  

तेव्हा त्या फौजाांच्या कवायती सदृश चालण्याचे मनोहारी 

ववहांगम दृश्य पाहता पाहता आम्ही कशाला तरी धिकलो होतो..  

तो एक पतुळा होता..  

"सॉरी हाां.. मला अांदाज नव्हता इथे इतके उांच काही असेल 

म्हणनू .. इतकया बटुकयाांच्या प्रदशेात इतके उांच काही.." 

"नाही.. मी इथे नाही .. माझा पतुळाही नाही .." 

"मग माझी धिक ..?" 

"अरे वभांतीतनू आरपार जाणारा आत्मा असा पतुळ्यावर 

आपटेल की काय?" 



"ते ही खरेच.. मग?" 

"मी ही आत्माच.. घटुमळता.." 

"म्हणज ेआत्म्याांची धिक?" 

"म्हणज ेकाय? आत्म्याांचीच धिक ही." 

"पतुळा.. म्हणजे कुणी मोठी व्यक्ती असणार तमु्ही .." 

"मी? मला नाही ठाऊक वकती मोठा होतो मी. पण माझा 

पतुळा पािला गेला. कुणी त्यावर बांदकुीच्या गोळ्या चालवल्या, 

कुणी हातोि्याांचे घाव घातले. मी आधी गेलेलोच .. मग 

पतुळ्यातनूही गेलो.. पण माझा आत्मा घटुमळतोय येथे .." 

"अरे रे.. पण ही प्रगती पाहून तमुचे िोळे वनवल ेअसतील.. 

असा एकसांध .. एक वदल .. एकासारखा एक दशे.." 

"तलुा काय वाटते? पण ते माझ्या या घटुमळणाऱ्या 

आत्म्याला पटत नाही ना.. इथली शाांतता जीवघेणी आवण ह े

यांत्मानवासारखे एकाहून एक बटुके.. नाही पाहवत .." 

"पण मला तर सगळीकिे प्रगतीच प्रगती वदसतेय.. मी आलो 

तेथपासनू इथवर.. रस्त े वन पलू.. वाहतकू वन वेग.. सबुत्ता वन 

सांपन्ट्नता .. ना कोठे बेवशस्त.. ना बकालपणा.. सारे एकसरुात.." 

"की एकसरुी? अरे, आम्ही स्वप्ने पावहली ती माणसाांना उांच 

बनवायची.. पण प्रत्यक्षात झालां ते उलटेच.. एकासारख ेएक सगळे 

.. ते बनवण्यात सगळ्यात लघतु्तम म्हणजे छोटा कोण त्यासारखे 



सारे बनवनू साच्यातनू काढले जातात .. त्याांच्या फौजा मग हव्या 

तशा हव्या वततकया वफरवल्या जातात. इतकया बटुकयाांसाठी इतके 

पलू न रस्त ेहवेतच.." 

"म्हणज ेतमु्हाला नाही आविले? की नाही पटले?" 

"अरे, इथे आम्हाला वन आमच्या आत्म्याला ववचारतो कोण? 

वचत्त जेथ भयहीन म्हणत आम्ही स्वप्ने पावहली.. आता सगळीकिे 

भयहीन नव्ह े .. भयाण शातांता .. आत्म्याला ओरिता येत नाही. 

नाहीतर मी ओरिून शाांततेचा भांग केला असता .. आवण त्याहूनही 

वेदनादायक काय ठाऊक आह?े" 

"काय?" 

"अरे, इथे कुणाला उांच व्हायचेच नाहीय.े. काही उांच तर मदु्दाम 

बटुके झालेत. इथल्या व्यवस्थेत सगळ्याांना बटुकेपणातच धन्ट्यता 

वाटतेय.." 

"हां.. सारेच बटुके.. बटुकयाांच्या दशेात.." 

"तलुा भार्ा नाही येत नीट .. दशे बटुकयाांचा असेल.. पण सारे 

बटुके नाहीत .." 

"मग?" 

"अरे, बटुकयाांत आवण खजु्याांमध्ये फरक असतो.. ह्या साऱ्या 

एका साच्यातनू वनघालेल्या या खजु्याांच्या फौजा.. आवण हा 

खजु्याांचा दशे.." 



आम्ही काही म्हणणार तोच तो पतुळ्यातला आत्मा की 

आत्म्याचा पतुळा नाहीसा झाला. आत्माही नाहीसा होऊ शकतो? 

ह ेआम्हाला एक नवीनच मावहती झाले.  

आम्ही परतीच्या प्रवासाला लागलो. खाली नजर लावनू 

पावहल.े. 

त्या खजु्याांच्या फौजा कदमताल करत कोणाच्यातरी 

कुठल्यातरी इशाऱ्यावर वनघाल्यासारख्या सैवनकी वशस्तीत 

चालल्या होत्या..  

.. आवाज त्याांच्या पावलाांचा येत होता.. 

.. आवण बाकी सगळीकिे शाांतताच शाांतता होती..  

  



 

 

 

 

 

 

 

कोंडो नवठ्ठलाची संनिप्त 

बखर 

 

 

 

 

 

 

 

 

मलकापरू नामक एका 

राज्याच्या मालकाची ही 

बखर. मालक म्हणज ेतेथील 

सत्ताधारी. लोकशाही 

असल्याने वनविणकू नामक 

चाळणीतनू स्वतःच्या 

अककलहुशारीने बाहरे 

वनघालेला वन त्यानांतर 

वनवाावचत राजेशाही 

चालवणाऱ्या श्री.दगिोजी 

धोंिोजी पळस े पाटील 

याांच्या कतृात्ववान 

कारकीदीची ही बखर.  

आम्ही वलवहणार.. कोंिाजी 

ववठ्ठल मलकापरूकर. 

मलकापरू राज्याचे स्थावनक. 

सात वपढ्या आमच्या याच 

दशेात वाढल्या. त्यामळेु 

आम्हास ह ेसारे इवतहासाचे 



 जे काही किू-गोि बाळकिू वांशपरांपरागत वमळाले आह.े आमचे 

राज ेश्री.रा.रा.पळस ेपाटील याांच्या कतृात्वाचा आलेख इवतहासात 

नोंद करावा व वचरांतन जपला जावा या एका प्रयोजनाने आम्ही ही 

बखर वलवहत आहोत. एक बदल मात् आम्ही केला आह.े पवूी ज्या 

राजाचे वा राज्याचे नाव द्यावयाचे त्या नावे बखर ओळखली जाई. 

परांत ुआम्ही मात् आमच्या बखरीस आपलेच नाव दते आहोत. 

म्हणज ेइवतहासावर आमचे नाव कोरण्याची ही एकच सांधी आह ेह े

समजनू. तर प्रस्ततु आह ेकोंिो ववठ्ठलाची बखर.. 

 

इवतहास सांशोधनासाठी जनु्ट्या परुाण्या बखरींचे महत्त्व परत 

साांगण्याची गरज नसावी. बखरींतनू तत्कालीन सांदभा लागतात. 

त्यावेळची सामावजक 

राजकीय पररवस्थती समज ू शकते. बखरीमधील भार्ा ही 

तत्कालीन असावी. त्यातील भार्ेचे सांदभाही तत्कालीन असावेत. 

तेव्हाच्या ववववध घटनाांवर त्यात भाष्मय असावे. आज एखादा 

सांशोधक ते घेऊन बसतो .. भार्ेचा अभ्यास करावा लागतो.. मग 

बखरीमधील मजकुराचा. म्हणज े इवतहास सांशोधनात बखर 

वाङमय महत्त्वाचे. आवण त्यातनू  खरांतर याहून महत्त्वाचे म्हणज े

इवतहास सांशोधन के्षत्ात त्यामळेु काही रोजगार वनवमाती ही होते. 

म्हणज ेभावी बेरोजगारीवर एक इलाज म्हणावा का?   



असो. आम्ही आज वकत्येकाांस गतकाळातील घिामोिींवर 

िोकेफोि करताना पाहतो. कधी कधी दया येते. म्हणजे तेव्हाच्या 

घटनाांवर लख्ख प्रकाश पािणारे काहीच वलहून ठेवले नसाव?े 

काही वठकाणी ते सापितेही. पण त्यासाठी वकती मेहनत? तेव्हा 

त्या भावी इवतहास सांशोधकाांचे काम सलुभ कराव ेहा ही एक उद्दशे 

आमच्या मनी आह.े तर अशा ववववध बाबींचा साांगोपाांग ववचार 

करून आम्ही ही बखर वलहून ठेवत आहोत. पढेु मागे आम्ही नस ू

पण आमच्या ह्या बखरी त्यावेळच्या इवतहास सांशोधनात महत्त्वाचा 

भाग बनतील. आमची भार्ा हा तेव्हाचाही अभ्यासाचा एक ववर्य 

असेल. आमच्या भववष्मयकालीन जनाांना त्यातनू आजच्या 

वतामानात म्हणजे भववष्मयकालीन भतूकाळात िोकावता येईल. 

भववष्मयातील वपढ्याांची वचांता आम्ही नाही तर कोण वाहणार. तेव्हा 

साांप्रत राजकीय सामावजक पररवस्थतीवर भाष्मय करणारी ही सांवक्षप्त 

बखर भववष्मयकालीन वपढ्याांस नजरेसमोर ठेवनू वलवहत आहोत. 

साांप्रतकाली भजूापत्े उपलब्ध नसल्याने ह्या साध्या कागदावर 

वलवहणे भाग आह.े भजूापत्ाांवर वलवहले असते तर यास अवधक 

ऑथेंवटकत्व वमळाले असते असे वाटते. असो. नाइलाजाला काय 

इलाज?   

 

  



कोंडो नवठ्ठलाची बखर  

स्थळ मलकापरुी. वीस साल आधीची बाब. स्थावनक 

राज्यकारभारावर पकि ठेवोन असलेले राज ेभागोजीराव रावराणे 

याांचा वचक पणूा दशेी. भागोजीराज े दर पाच वरीस जाहल ेकी 

वनविणकू नामक यज्ञ घिवनू आणत. अश्वमेधासाररखा वनविणकू 

अश्व सांपणूा दशेभरात वफरवनू आवणला जाई. त्यास अिवण्याची 

वहांमत कोणाची? ऐसी हवककत वकत्येक दशके चालली. 

भागोजींचा अश्व वफरणे केवळ एक उपचार म्हणनू बननू रावहला. 

आवण भागोजींचे राज्य अबावधत रावहले. गावोगावी भागोजींचे 

गणुगान होऊ लागले. जनेच्छा असो वा नसो रयतेस ते करण ेभाग 

पिो लागले. जनतेस असांतोर् व्यक्त करणेही कठीण ऐसा समय 

आला. आवणक त्याउलट तीस सांतोर् व्यक्त करण ेभाग पािावे असे 

आदशे भागोजींच्या सही वशककयाने वनघाले. जनतेस दसुरा पयााय 

नसल्याने तीस तसे कराव ेलागत होते. म्हणजे मन एक साांगते अन 

शरीर दसुरेच काही साांगते ऐसे जाहले. भागोजीराजे आपवलयाच 

मस्तीत गुांग जाहल.े अश्वमेधाचा वनविणकू अश्व धािण्याचा समय 

आला की त्याांस मस्तीतनू जाग येई. दशेकालात अनागोंदी माजली. 

जनतेस परेशानी सवात् होवोन दशे येथनू तेथनू कष्टी जाहला. 

स्थावनक जनाांस हालअपेष्टा जास्त. सगळीकिे बेबांदशाही 

माजलेली. ऐसी हालत की रयत भांिावनू भरिून वनघालेली. परांत ु

भागोजीराज ेसत्तावसांहासनावर माांि ठोकोन होत ेतसेच रावहल.े  



मलकापरुीचा वाढता असांतोर् भागोजीराजेंच्या सत्ताधुांद 

नजरेतनू सटुला. जाहल ेऐसे की वनविणकुीचा घोिा दौिवण्याचा 

समय समीप आला. मलकापरुी दगिोजी धोंिाजी पळसे पाटील 

नामक तरण्या बाांि यवुकास हा अश्व अिवनू यज्ञ वजांकण्याची ईष्मयाा 

वनमााण जाहली. आजवरच्या अश्वमेधाने बेसावध आवणक 

सत्तामदाांध भागोजी राज े याांचे त्याकिे दलुाक्ष जाहल.े आपल्या 

साम्राज्यावरील न मावळणाऱ्या सयूाास स्मरोन भागोजीराजेंनी 

अश्वास वदवग्वजयास बाहरे सोविल.े इकिे पळसेपाटलाांनी गवनमी 

कावा अवलांवबला. अश्वमेधाचा उधळलेला वारू अिवनू त्यावरून 

स्वार दस्तरुखदु्द दगिोजी राजधानीत पोहोचले. भागोजींस पळता 

भईु थोिी जाहली. दगिोजी वसांहासनारूढ जाहले. आवण 

दगिोजींच्या राज्यास प्रारांभ जाहला. भागोजीरावाांच्या सांपलेल्या 

सद्दीबद्दल रयतेस ना खेद ना खांत जाहला. आजवर भागोजींच्या 

जलुमुातनू होणाऱ्या सटुकेच े स्वप्न दाखवणारा कुणी मलकापरुी 

वक्षवतजावर उगवला याचेच जनतेस अप्रपू. त्यात पळसेपाटील अवत 

हुशार. जनरोर् अन जनप्रक्षोभास इतकी वर्े त्याांनी हवा दऊेन त्या 

वठणगीचा अग्नी चेतववला, त्याची धग भागोजीराजाांस लागली 

असती तर राजे सावध जाहल े असते. परांत ु आपल्या उबदार 

महालाच्या आत सरुवक्षत राज ेगाफील रावहल ेअन 

दगिोजी पाटलाांनी त्याचा परेुपरू फायदा उठववला. त्यात 

रयतेस आपण स्वत: एकमेव तारणहार असल्याच ेस्वप्न पािणे हा 



पळसेपाटलाांचा हातखांिा. भागोजीराज े नामक असरुाचा सांहार 

करण्यास दगिोजी एखाद्या दवेासम धावोन आले अन दषु्ट सांहार 

करोन मलकापरुाचा उद्धार करववला.. ह ेवचत् रयतेच्या ध्यानी मनी 

वचत्ती वबांबववण्यात दगिोजी यशस्वी जाहले. अन तेथेच त्याांची 

अश्वमेधातील ववजयश्री वनवित जाहली. आवण मलकापरुी पांत गेले 

अन ्राव चढले हा इवतहास वलवहला गेला.  

 

दगिोजी पळसेपाटील मलकापरूचे राज ेजाहल.े अश्वमेधातनू 

आलेला नवा तरणाताठा अन ्उमदा राजा म्हणनू सगळीकिे त्याांच े

स्वागत जाहले तर नवल नव्हत.े पळसेपाटील महाराजाांनी अशी 

सरुूवात अवतशय रूबाबदार रूपात केली. जन सवा भारावनू 

आपल्या नव्या राजाची अश्वारूढ छबी पाहण्यात गुांग जाहली. 

भागोजीराजाचा घोिा अिववणारा राजा महान असणार याांत जनाांस 

शांका नव्हती. आवणक अशी शांका नसण्यास दगिोजी राजाांची 

स्वत:ची यकु्ती कारणीभतू होती. दगिोजीराजे तरूण होतेच. त्यात 

तिफदार. अत्यांत तल्लख बदु्धीचे तेज लाभलेल्या 

पळसेपाटीलाांच्या या धाकल्या पातीन ेभागोजींच्या राज्याची लक्तरे 

वेशीवर टाांगण्यास सरुूवात केली ती अश्वमेधाच्या आधीपासनू. 

कोणास वाटेल की यज्ञ वजांकल्यानांतर त्याच खांि पािोन दगिोजी 

कामास लागले असतील. परांत ुअत्यांत चलाख पळसेपाटीलाांनी गत 

कालीन ददुाशेचे स्मरण जनतेस सतत करोन दणेे ही शककल 



लढववली. आपली रेर्ा दसुऱ्यापेक्षा मोठी करण्यास दसुऱ्याची रेर्ा 

लहान करण ेह ेअवत सलुभ, ह ेतांत् दगिोजींनी आत्मसात केले. 

मलकापरूच्या साऱ्या समस्याांचे मळू भागोजीरावाांच्या कारकीदीत 

कसे ह ेजनतेस समजावणे, स्वतः राजा म्हणनू राज्यास पढेु नेण्याहून 

सलुभ इतकी व्यावहाररक बदु्धी दगिोजीरावाांठायी होतीच. वतचा 

वापर करीत दगिोजी वसांहासनावरून राज्य हाकू लागले.  

दगिोजी अत्यांत हुशार आवणक तल्लख बदु्धीच.े त्याांनी 

भागोजीराजाांचा िरे् सोविला नसला तरी भागोजीराज ेवकत्येक वर् े

वसांहासनारूढ का आवण कसे जाहल ेयाचा बारीक अभ्यास करणहेी 

सोविल ेनाही. रयतेस कशा प्रकारे झलुवावे याचा गाढा अभ्यास 

करोन ते कामास लागले. त्याबरोबर त्याांनी स्वतः साठी प्रकट 

आवण जनाांसाठी अप्रकट ऐश्या चत:ुसतू्ी तयार करववल्या आवणक 

त्याची अांमलबजावणी करण्याचे वनदशे वदधले. राजाचा वनदशे हा 

आदशे अन ्हुकूम ह ेसवांस आजवर ठाऊक झालेले. त्यामळेु सक्त 

अांमलबजावणी होणार याबद्दल कोणावचया वचत्ती यवत्कां वचतही 

वकां त ुनव्हता. जनसामान्ट्याांची अवलवखत चत:ुसतू्ी येणेप्रमाणे:  

१. राजाज्ञा न पाळण ेह ेदवेाज्ञा होण्यास वनमांत्ण   

२. राजद्रोह हा राजाशी द्रोह, तद्नरु्ांगे राज्याशी. 

३. राजाच्या कोणत्याही वनदशेास कोणत्याही प्रकारचा वकां त ु

वचत्ती आणणे ह ेसरकार दरबारी पाप अन ्यथायोग्य सजेस पात् 



४. राजाजे्ञनसुार राज्यातील सकल जन सखुी घोवर्त केली 

जातील. या उप्परही कोणी द:ुखी आत्मा आढळल्यास त्यास प्रथम 

क्रमाांकाचे सतू् ववनाचवकशी लाग ूहोईल.  

दगिोजी ऐसे सजु्ञ. समस्त रयत टाकाच्या एका फटकाऱ्यात 

सखुी घोवर्त केल्यान ेसमस्ताांस तकरारीस वाव रावहला नाही. सखुी 

जन तकरार करण्यास घाबरू लागली. तकरार करणारी ती द:ुखी ह े

हळूहळू जनमानसात रूजववले गेले. दगिोजींस तसा धीर अमाप. 

ह े बीज रोववले गेले.. तयाचे रोप अन ् तद ् नांतर वकृ्ष होण्यास 

लागणारा समय हाच आपल्या भावी सम्राटपदाची बीजरोपणी 

असल्याचे त्याांनी मनोमनी तािले. त्याची फळे लगिली. जन सवा 

या सवयीस रूळून गेले. तकरार करण्याची सवय जनाांची सटुली 

वकां वा त्याांनी ती सोविली. राजाजे्ञची आता गरज रावहली नाही. 

दगिोजी राजेंच्या एका इशाऱ्यावर जनता समजो लागली. असल्या 

धैयावान धिक राजाच्या कववतकात गुांगली. राजाची इच्छा ही 

जनाच्या भलाईची इच्छा ह े तािून सखुाने राहू लागली. 

दगिोजींच्या पढेु आता कसलाच अिसर रावहला नाही. सखुनैव 

राज्यकारभारात राज ेगुांतल.े मलकापरुास सोवनयाची खाण म्हणत 

म्हणत त्यातनू सोवनयाचाच धमू्र काढण्याची स्वप्न ेदाखव ूलागले.  

मलकापरुी तद्नांतर दगिोजी सम्राट जाहल.े परांत ुतैसा प्रकट 

वदांिोरा वपटला गेला नाही. वतकिील वनविणकुीतनू राज्यावर 

येणाऱ्यास जनतेचे सेवक सांबोवधण्याचा प्रघात असल्यामळेु ऐसे 



नामकरण कागदोपत्ी जाहले नसल ेतरी चक्रवती सम्राट दगिोजी 

पळसेपाटील ह े वबरूद जनमानसाच्या मनात मात् पकके जाऊन 

बसले. दगिोजीराजेंच्या प्रयत्नाांती जनसामान्ट्याांस ववचार करण ेहचे 

एक महत्पाप अन ्दशेववघातक ऐसे पटो लागले. राजेच्छा हाच 

दशेाच्या उद्धारासाठी वन उत्कर्ााकररता पयााय असोन त्यास 

कोणताही अन्ट्य पयााय नसल्याचे पटोन जनसामान्ट्य सम्राट दगिोजी 

याांच्या गणुगानात रममाण जाहल.े  

दगिोजी राज ेयाांनी ऐसी बाजी मारोन नेली. जन मनात वेगळे 

स्थान बनवनू ते जनतेच्या हृदय वसांहासनावर आरूढ जाहल.े 

पांचवर्ीय अश्वमेध हा एक उपचार बनोन रावहला. सम्राट दगिोजी 

पळसेपाटील याांच्या राज्यावरोन आता सयूा मावळेना जाहला. 

दगिोजी राजे परांत ु तल्लख होत.े त्याांनी राज्यभर चौफेर नजर 

ठेववली होती. अवलवखत चत:ुसतू्ीच ेकाटेकोर पालन सरुू ठेववले 

होत.े लाखाांच्या पोवशांद्यास जनपालनाथा काही उपद्रवी नागररकाांस 

बळी चढवावे लागले तर ते दशेकालाच्या भल्याकररता असल्याने 

त्यास सामान्ट्य जनाांच ेकिवे समथान लाभो लागले. हळूहळू ऐसे 

होता होता जनसामान्ट्य राजास ववरोध करणाऱ्याचा बांदोबस्त 

स्वतःच करो लागली अन ्आपल्या राजाचे कववतक करणाराची 

बिदास्त. कोणत्याही दशेववरोधी कीिीचे दशेात पालन करण्याहून 

त्याांस तविपार करण ेअथवा परलोकी धािणे इष्ट.. ते नच जमल्यास 

शृांखला पररधान करोन कारागहृ ेभरणे इष्ट.. अांवतम दशेकालाच्या 



वहताकररता ह ेसारे करणेच इष्ट ऐसे जनसामान्ट्यास पटो लागले. या 

सवांमळेु दगिोजी राजेंस अत्यांत सांतोर् जाहला. ज्याांसाठी सारे 

आयषु्मय वेवचले ते जनसाधारण राजेंच्या कायाास वाहून घेऊ लागले. 

ऐसे की दगिोजी राज ेम्हणजेच मलकापरू अन मलकापरू म्हणजे 

दगिोजी राज ेऐसे समीकरण प्रस्थावपत जाहले. काही कालावधीत 

दगिोजी तारणहार भगवांताचा अवतार असल्याची वदांता 

पसरववली गेली. जनसामान्ट्यास ते पटले. वकत्येक स्थळी 

दगिोजींची मांवदरे उभारली गेली.  

दगिोजी राजेंनी तैसी बहुत काये आरांवभली. परांत ु  त्यातील 

महत्तम काया म्हणज े दशेभक्ती जनमानसात रूजववली. आपल्या 

सम्राटाहून अन्ट्य कोणी दशेवहत वचांतक कोणी नसनू सम्राटवहत ते 

दशेवहत, दगिोजी राजेंची कोणतीही पित्या फळासारखी आज्ञा 

हीच दशेवहतकारक, कोणतेही धोरण ह ेदशेवहताकररताच याबद्दल 

जनमानसी कोणताही सांदहे नसणे ही दशेप्रेमाची नवीन व्याख्या रूढ 

केली गेली. महाराजाांहून अलग ववचार करण ेअथवा तो वचत्ती 

आणणे ह े'दशे हा दवे असे माझा' मानणाऱ्या जनमानसी पापाचरण 

ठरो लागले. ऐश्या जनाांचा वन:पात हचे दशेोद्धाराच े सतू् ऐस े

जनीमनी ठसवोन महाराज अन्ट्य कारभारात मग्न जाहल.े  

प्रत्यक्ष राज्यकारभारात दगिोजी तल्लख होत.े त्याांस 

पररवस्थतीचा अांदाज जलदीने येत असल्याने तीवर मात करणे 

सलुभ असे. बाकी पररवस्थती म्हणजे काय? दशे म्हटले की सांकटे 



आलीच. ती मधील दशेाांतगात वन दशेाबाहरेील सांकटे 

भागोजीरावाांच्या वर्ाानवुर् ेदलुाक्षामळेु अन चकुीच्या धोरणाांमळेु 

याबाबत जनमानसात कोणताही वकां त ुराहू नय ेयाबद्दल त्याांनी खासे 

प्रयत्न केले. प्रयत्न तेथे यश ह ेठाऊक असल्यान ेसांकटाांचा सामना 

जनसामान्ट्य भागोजीराजेंस दोर् दऊेन करो लागलीच अन 

राजाजे्ञनसुार सखुी अन सांतषु्ट राहू लागली. सांकटे सलुतानी असली 

तरी ते सांकट येताच अस्मानी असल्याचे भासववण्याचे कसब 

राजेंच्या अांगी होत.े राजाज्ञा होताच त्याांची तैनाती फौज अशा 

प्रचारात स्वतःस झोकून दईे. अस्मानी सांकटे ही भगवांताच्या 

इच्छेनसुार येत असल्याने त्या जगवन्ट्नयांत्याच्या मनी दशेाच े

काहीतरी भले असावे अशा मनाने मलकापरूवासी सांकटास सामोरे 

जात. अशा अस्मानी सांकटाांत तोंि दणे्यास दगिोजींसारखे राजे 

लाभले म्हणनू ईश्वराचे खास आभार मानत. सांकटाांस सांधी मानणारे 

फार थोिेथोिके लोक असतात. दगिोजी राज ेयाांतील वशरोमणी. 

त्यामळेु अशा आपत्तींतनू त्याांची प्रवतमा अजनू उजळून उठे. 

वर्ाानवुर्े ऐस ेचालत रावहले. जनसामान्ट्य ववचार करण े ववसरोन 

गेली अन सखुसागरात िुांब ूलागली. दगिोजी राजेंच्या राज्यावरील 

सयूा आता मावळेना झाला. पांचवावर्ाक अश्वमेधावेळी मात् 

दगिोजी अवत सावध पववत्ा घेत. भागोजींचा अश्व त्याांनी 

अिववलेला, तैसा कोणी आपला अिव ूनय ेयाकररता िोळ्यात 

तेल घालनू दशेभर लक्ष ठेववत. यावठकाणी गाफील राहणे अयोग्य 



ह ेत्याांस पकके ठावकी असे. अशा अश्वमेधाच्यावेळी जनतेस सत्य 

असत्य काल्पवनक वा खऱ्या दशेी वा परकया सांकटाचा बागलुबवुा 

दाखवला की जन भयभीत होऊन उठत. दगिोजी राज ेमलकापरुीचे 

एकमेव तारणहार असोन, त्याांच्यावशवाय सद्गवत नाही याची खातरी 

पटोन त्याांस परत राज्यपदी बैसववत.  

राजेंच े अनांत उपकार मलकापरुावर असल्यान े जनसामान्ट्य 

त्याांची मांवदरे उभारू लागले. त्यात वजतेपणी एखाद्यास भगवांताचा 

दजाा वमळण ेअन ्असला प्रत्यक्ष दवेाचा अवतार भतूली जन्ट्मोन 

त्यान ेप्रत्यक्ष मलकापरुी राज्य करणे याबद्दल मलकापरूकर सदवै 

ऋणी रावहले. आम्ही या सवांचे प्रत्यक्ष साक्षीदार. आज वलवहते 

समयी परत अश्वमेधाच्या वारूस सजववणे सरुू आह.े गावोगावी 

याची पजूा अचाना होवोन हा अश्व राजधानीत पोहोचेल हा उपचार 

वनव्वळ बाकी असोन पढुील पांचवर्े जनसामान्ट्य दगिोजीराजेंस 

गादीवर बसवोन वनघोर राहतील. आम्हीही तैसेच. ऐस ेहोण्यास 

भाग्य लागत.े मलकापरूीच्या भाग्योदयास ललामभतू आमच्या 

लािकया सम्राट दगिोजी राजे पळसेपाटील याांस शत शत नमन 

करीत हा लेखनप्रपांच सांपवीत आहोत.  

 

इवत लेखनसीमा ।।  



 

 

 

 

 

 

 

आपण आनण ते 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१ 

"लग्नाची बोलणी सरुू 

होणार ..  

त्यात काका म्हणाल,े 

'चाांगले स्थळ आह.े. 

आपल्यापैकी आह ेमलुगा..' 

मन कसां भरून आलां. 

आपल्यापैकी आह े म्हणजे 

वचांता वमटली. नाहीतर लोक 

काय म्हणतील.. खरांतर 

लोकाांची वचांता नाही. इतकया 

शतकाांचा वारसा आवण 

परांपरा, रूढी आवण रीती 

मोिाव्या लागणार नाहीत .. 

ह ेएकदम बेस्ट झालां.. बाकी 

मलुगा चाांगला आह े की 

नाही .. ते इतकां  महत्त्वाचे 

  



 नाही, नाही का? आपल्यापैकी आह ेतो.." 

२ 

"वतकिे काय कायम अशाांतता. दांगेधोपे सगळी किे. कालच 

मोठा दांगा झाला म्हण.े दांगा म्हणज े जाळपोळ, तरवारी घेऊन 

एकेकाचे गळे कापले म्हण.े दकुानां जाळली. बायका पोराांच ेहाल 

झाले. पण चाांगली गोष्ट म्हणजे सगळी त्याांची लोकां  होती 

मेलेल्याांत. आपल्यापैकी कुणी नाही. असांच पावहज े .. माजलेत 

ते.." 

३ 

"अहो, आपलां मत ..? वनविणकुीत आपल्यापैकी जो 

त्यालाच द्यायचां. म्हणज ेतो कसा का असेना, आपल्यापैकी हवा. 

त्याांच्यातला असेल वकतीही  चाांगला.. त्याला काय चाटायचाय? 

आपल्यापैकी कुणी असला म्हणज ेझालां.. मी तर तसेच करतो.. 

तमु्ही पण करा.. त्याांना वनविून आणनू िोकयावर बसवायचां काय 

आपण?" 

४ 

"तो ना? अरे मदत तर करायला हरकत नाही. तसा गरजवांत 

आह ेतो. बरा आह.े पण एकच प्रॉब्लेम आह.े. आपल्यापैकी नाही 

तो. म्हणज ेतसां आपलां परकां  नाही करू, पण करून करून मदत 

आपल्यापैकी कुणाला केली तर जास्त बरां नाही का? म्हणजे 



आपल्यापैकी कुणाला मदतीची गरजच नाही असां थोिीच आह?े 

सत्पात्ी मदत केली की समाधान वन आपल्या समाजापैकी कुणाला 

असेल तर अवधकच समाधान.." 

५  

"माजलेत ते लोकां . अरे सगळीकिे पहाव े तर त्याांचाच 

वशरकाव. कुठेही जा. ते सापिणारच. माजणार नाहीत तर काय? 

आपणच िोकयावर चढवनू ठेवलेय. आवण आपल्या लोकाांत एकी 

नाही ना. उद्या तेच बहुसांख्य आवण आपण अल्पसांख्य होणार 

बहुधा. साांगनू ठेवतो, सतका  रहायलाच हव ेआपण. ते कधी पढेु 

वनघनू जातील साांगता येत नाही .." 

६ 

"तो? अगां काय पावहलांस त्याच्यात? म्हणजे बाकी सगळां 

असेल ठीक पण आपल्यातला नाहीए तो.. लोकां  शेण घालतील 

तोंिात .. असे शेण खाल्ल ेतर.." 

७  

"साहबे.. जरा पहा की नोकरीचां. म्हणज ेत्याला पाठवतो मी. 

काय तो इांटरव्ह्य ूवगैरे घ्या. घेऊन टाका. म्हणज ेसोपस्कार सारे पार 

पािा.. कोणाच्या िोळ्याांवर नको यायला. पण त्याला वसलेकट 

कराच .. आपल्यापैकीच आह.े आपणच सपोटा आपल्या लोकाांना 

नाही केला तर कोण करणार? हो की नाही?" 



८ 

"आज या वठकाणी श्री.अमकू तमकू याांचा सत्कार करताना 

मला खपू आनांद होत आह.े श्री.अमकू तमकू याांनी आपले नाव 

उज्ज्वल केले आहचे पण सगळ्यात आनांदाची बाब ही की ते 

आपल्यापैकी एक आहते. त्या लोकाांच्या नाकावर वटच्चनू त्याांनी 

आपले नाव या वठकाणी उज्ज्वल केले आह.े. " 

९  

"स्काॅ लरवशप? करून टाकू.. म्हणज ेआपल्यापैकी फक्त 

हवा तो वकां वा ती. त्याांना मदत करू. आपले ववद्याथी वर आले 

पावहजेत.. शेवटी आपण आपल्या समाजाचे दणेे लागतोच की 

नाही?" 

१० 

"काय साहबे.. उगाच अिवनू धरताय? अहो ओळखल े

नाहीत वदसतांय.. मी तमुच्यापैकीच एक की. आपल्या माणसाांचे 

काम नाही करणार तमु्ही तर कोणाचे करणार? आपल्या माणसाला 

असे अिवनू धरण ेशोभत नाही .. घ्या तमु्ही थोिे पैसे पण आपल्या 

माणसाांकिून थोिे कमी घ्या.." 

११  

"नाही साहबे, तसां त्या वस्तीत घर दाखवलां असतां.. थोिां 

स्वस्तात वमळेल पण तमु्ही त्यातल ेवदसत नाहीत. घर कसां आपल्या 



माणसाांत हवां. त्याांच्यात रहायला मजा नाही येणार साहबे.. 

भाि्याने घेणार तरी लोकां  तयार होत नाहीत तमु्ही तर ववकत 

घेण्याचां म्हणताय .." 

१२ 

"अहो, घर तमु्ही लाख घ्यायला तयार असाल पण वतकिे 

लोकां  ववकायला तयार असतील तर ना? वकतीही पैसे मोजा.. ते 

आपल्याच लोकाांना ववकणार घर. बाकीच्याांना सांपणूा मज्जाव .." 

१३ 

"साहबे, तमुची वनकि आह ेम्हणनू घेऊन जातोय. भाि्याने 

वमळेल घर पण साहबे तमु्ही तसलां काही खात नाही म्हणनू साांगा. 

त्याांना तसलां वतथे चालत नाही.. तमु्ही खा बाहरे कुठे .. आता घर 

हवां तर खोटां बोलावे लागेल.. त्याांच्यातल्याच लोकाांना दतेात ते 

घर म्हणनू .." 

१४ 

"त्याचां काय? अहो उगाच कौतकु नको. आपल्यापैकी 

थोिीच आह ेतो. वमळाली सांधी वन गेला पढेु. नसत ेलाि .." 

१५  

"त्याांना या पढुाऱ्याांनी लािावनू ठेवलांय. मतां हवीत म्हणनू. मी 

म्हणतो याांना मतदानाचा हककच कशाला हवा? तो फक्त आपल्या 

लोकाांनाच द्यायचा. म्हणजे आपोआप लायनीवर येतील.." 



१६ 

"आपली गोष्ट वेगळी. आपण सवुशवक्षत लोकां . त्याांच्यासारखे 

अिाणी नाही आपण.. आपण ववचार करू शकतो वन त्या 

अिाण्याांना काय.. वदली एक वहरवी नोट की टाकतील मतां.. 

आपल्यासारखां थोिीच आह.े. पण आपल्याला एक मत वन त्याांना 

ही एकच मत.. लोकशाही म्हणे.." 

 

आपण आवण ते.. 

सांत महात्मा लोक साांगनू गेले.. सगळी एकाच दवेाची लेकरां.. 

सांत वन महात्मेच ते. त्याांना तसे साांगावेच लागत.े आवण प्र वकटकल 

दवुनयेचा त्याांना अनभुव तो काय? सगळेच सारख ेअसतील तर त्या 

दवेाने त्याांना बनवताना असे वेगवेगळे का बनवले असेल? 

काहीतरी उद्दशे असणारच ना त्या ववश्वकम्यााचा? आपण 

ओळखायला हवा तो.. आपल्यापैकी कोण वन त्याांच्यापैकी कोण.. 

ओळखायला नको? शेवटी असे 'आपण आवण ते' असले ववभाजन 

व्हायलाच हवे.. अगदी ववज्ञानातही शास्त्रीय भार्ेत ही असले 

वगीकरण केले जातेच .. तर समाजशास्त्रीय ववभाजनही करायला 

हवेच. आवण सगळ्याांना सोपे पिावे असे दोनच ववभाग आहते 

त्यात : आपण आवण ते..  

मानवजातीची याहून समपाक ववभागणी कोणी करू शकेल?  



 

 

 

 

 

 

भाविाबाई  

आनण  

अनस्मताताई  

 

 

 

 

 

 

 

 

आटपाट नगर होत.े त्या 

नगरात दोन मैवत्णी राहात 

होत्या. सख्ख्या बवहणी 

सारख्या. भावना आवण 

अवस्मता नावाच्या. 

भावनाबाई लहान तर 

अवस्मताताई मोठी . मैवत्णी 

असल्या तरीही दोघ्या 

सख्ख्या बवहणीसारख्या. 

म्हणज ेएकीला ठेच लागली 

की दसुरीच्या िोळ्यात 

पाणी. एक दखुावली की 

दसुरीही लगेच दखुावली 

जाई. त्यात दोघी अवत 

सांवेदनशील. लाजाळूच्या 

पानाांची काय कथा? त्याांना 

हात लावला की वमटतात. 

पण भावनाबाई आवण 

अवस्मताताई तर कोणी हात 

लावेल याची नसुती शांका 



आली तरी शहारून उठत. म्हणज े त्याांच्या त्या सांवेदना वकती 

नाजकू असाव्यात की कुणास कळूही नयेत वन फट् म्हणता 

ब्रह्महत्या व्हावी तशा त्या दखुावल्या जाव्यात. दखुरी नस म्हणनू 

एक प्रकार असतो म्हण.े म्हणजे वजच्यावर हात ठेवला की वेदना 

जाणवतात. लगेच आवण प्रकर्ाान े जाणवतात. तशा दोघींच्या 

सगळ्याच नसा दखुऱ्या. कुणी कुठे हात ठेवावा? वकां वा हात 

ठेवण्याचा ववचार करावा वन उगाच वबचाऱ्या दोघींना दखुवनू 

ठेवावे.  

 

आटपाट नगरात मात् त्या दोघींची काळजी घेणारे खपू सारे 

होत.े तेही उच्च पदस्थ. ते आधी उच्चपदस्थ झाले वन मग काळजी 

घेऊ लागले की त्या दोघींची काळजी घेऊन मग तसे झाले याबद्दल 

मतभेद होऊ शकत असतील, पण त्या स्थानाांचा या दोघींशी 

जवळचा सांबांध असे ह े



नककी. अवस्मताताई नावाच्या  वकत्येक ताया नगरात होत्या. 

प्रत्येकीस आपापली ओळख करून दणे्याचे काम ह ेसारे करत. 

कुणी त्याांस राजकारणी म्हणत तर कुणी समाजधरुीण. समाजास 

वदशा दणे्याचे महान काया करत असताना अवस्मताताई ांची ओळख 

जनसामान्ट्याांस ते करवनू दते. मग ववववध अवस्मताताया जाग्या 

होत. कोणी भार्ा भवगनी, कोणी प्राांत भवगनी, कोणी पांथ भवगनी, 

कोणी जात भवगनी तर कोणी पोटजात भवगनी.. आवण या सवांवर 

एक म्हणज े धमाभवगनी अशा वेगवेगळ्या अवस्मताताई नगरभर 

वास्तव्यास होत्या. 

तशा त्या असल्या तरी काही अवस्मताताया वनवद्रतावस्थेत 

असतील तर त्याांना उठवण्याचे महान काया ह े राजकारणी करीत 

असत. या महान कायाानांतर तेथील जनसामान्ट्याांस ह ेपटू लागले की 

मतदानोत्सवात मताांची बेगमी करत ह ेसारे समाजधरुीण सत्तापदी 

ववराजमान होत. अवस्मताताई याकामी त्याांस अत्यांत उपयोगी पित 

असत. त्याचबरोबर भावनाबाई ांची काळजी घेणे ओघानेच येई. 

म्हणज े अवस्मताताई ांची धाकटी बहीण भावनाबाई. या 

भावनाबाई ांच्या सांवेदना बोथट होऊ नयेत याची सदवै काळजी घेणे 

ह ेमहान काया नेत ेलोक करीत असत. त्यामळेु ही भावनाबाई ांची 

अवस्था सदवै वचघळती जखम असावी अशी असावी याची 

काळजी घेणे ह ेया समाजनेत्याांचे काम ते चोख बजावनू समाजास 

योग्य वदशेने नेत. कुणी कुवत्सत लोक वनविणकुीत स्वतःस मत 



वमळावे या वदशेने जे नेतात त्याांस नेता म्हणतात असे साांगत. पण 

या भावनाबाई वजतकया पटकन दखुावतील वततकया अवस्मताताई 

जाग्या होऊन दखुावल्या गेल्या की खऱ्याखोट्या शत्वूर मात करणे 

या नेतेगणाांस सोप ेहोई. बरे, दखुावण्यासाठी त्याांस कोणतेही कारण 

परुत असे. म्हणज ेकुणी काही बोलले, वलवहले, वचत्े काढली की 

वचत्पट बनवल े.. वकां वा याचा नसुता सांशय आला तरी भावनाबाई 

आवण अवस्मताताई याांचा थयथयाट सरुू होई. अथाात या सवांचे 

वदग्दशान हचे महान नेतेगण करीत. काही तर अशा वदग्दशानामळेुच 

महान गणले जात. इवतहास, परुाणकाल,दवेावदक,धमा,भार्ा,जात 

वगैरे काहीही ववर्य असो, अवस्मता चेतवणे वकां वा अवस्मतेचे 

स्फुवल्लांग चेतवणे ह ेमहत्त्वाचे याबद्दल ह ेसदवै जागरूक राहात, 

सामान्ट्याांस जागतृ करत. एकदा भावनाबाई दखुावल्या की 

अवस्मताताई ांस आवाहन करावे. मग त्या उद्रकेातनू ववध्वांसक कृत्ये 

केल्यावाचनू या दोघी शाांत होण े कठीण. याांच्याकिे कायाकते 

नामक तैनाती फौज असे. तोंिास काळे फासणे, वनदशान,े 

तोिफोि,जाळपोळ, चालणाऱ्या गोष्टी बांद पािणे इत्यादी कायाक्रम 

या फौजेस दऊेन हाताांस काम वदले जाई. तेवढीच रोजगाराची सोय 

म्हणनू कायाकत्यांच्या फौजा वनषे्ठन ेकामास लागत. नाटक, वसनेमा, 

पसु्तक, वचत्पट या कलाांतनू अववष्मकृत होणाऱ्या बाबी याांना जास्त 

आविीच्या. नाटक वसनेमा बांद पािणे वकां वा त्या नाट्य-वचत्पट 

गहृाबाहरे वनदशाने करण े आवण त्यात असलेल्या खचु्यांची 



तोिफोि करणे, पसु्तक असल्यास ते फािून जाळण,े सांबांवधताांच्या 

तोंिाांस काळी शाई फासण ेअसे ववववध उपक्रम राबवले की दोन्ट्ही 

भवगनी शाांत होत. कायाकते अत्यांत वनष्ठावान असत. मळू मदु्दा 

समजो न समजो आपल्या बोलववत्या धन्ट्याच्या इशाऱ्यावर पढुील 

कायाक्रम पार पाित. यास कोणी कायदा हाती घेणे म्हणोत की 

जबरदस्ती आवण अन्ट्याांच्या आववष्मकार स्वातांत्र्यावर गदा.. याची 

तमा वकां वा पत्ास न बाळगता कायाकते कामास लागत. यातनू 

कोणी कायद ेतोिण्यासाठी पोवलसयांत्णेने पकिला की बोलववता 

धनी त्यास सोिवनू आणे, त्यामळेु त्याची वट अजनूच वाढत असे. 

समाजातील मठूभर सोिले तर अन्ट्याांस या सवांचा असा फायदाच 

फायदा होत असे. म्हणज े ववरोधी उपक्रम राबवणाऱ्याांस आपले 

महत्त्व वाढवता येई, कायाकत्यांस तयार अन ्सदवै कामात ठेवनू 

तलवारीस गांज न चढण्याची काळजी घेता येई, तर सरकारी यांत्णेस 

काही एक केल्यासारख ेदाखवनू आपली क्षमता वकां वा कायाक्षमता 

दाखवनू दतेा येई. जनसामान्ट्याांस आपल्याला भावना आहते व त्या 

दखुावल्यास अवस्मताताई पण दखुावतात याची जाणीव झाली की 

आयषु्मयातील खऱ्या प्रश्नास बगल दतेा येई. थोिकयात ववववध 

समाज घटकाांचा यात फायदाच फायदा असे. समाजातील मठूभर 

ढुढ्ढाचाया यात खसुपटे काढत, व्यक्ती वन भार्ण, आववष्मकार वन 

लेखन अशा ववववध स्वातांत्र्याांबाबत गळे काढत. पण लोकशाही 

दशेात बहुमतानेच सारे होत असते तसे आटपाट नगरातही होई. 



त्यामळेु बहुसांख्याांस जे पटत ेभावत े वन आविते वकां वा परविते 

त्यास सत्य मानण े यातच बहुजनाांचे वहत याबद्दल कोणाच्याही 

मनात यवत्कां वचतही वकां त ु नस.े त्यामळेु भावनाबाई अन ्

अवस्मताताई ांचे वनरांकुश राज्य तेथे सरुू अस.े  

 

ह े मठूभर ढुढ्ढाचाया मात् लाांब तोंि करून आपल्या 

स्वातांत्र्याची चचाा वबचाा करत बसत. म्हणजे कुठे पत्े वलहून,पेपरात 

बातमी आणनू नाहीतर दृकश्राव्य असे जे माध्यम हाती लागेल 

त्यातनू. आपले मत व्यक्त करून प्रवसद्धी वमळवणे हा त्याांचा 

अांतस्थ हते ूअसल्याच ेसाांवगतले जाई. जनतेस ते पटल्यान े त्या 

मठूभराांकिे काणािोळा करून जनता समाजधरुीणाांच्या पाठी ठाम 

उभी राही. दोघींच्या सांवेदना जागतृ असल्यान ेत्याांना वेदना होतात 

.. याबद्दल जनतेस खात्ी असल्याने अन्ट्य कोणत्याही मताांचा 

उपहास केला जाई. त्यात ह े स्वातांत्र्यवादी आधीच अल्पमतात 

असत वन लोकशाही असल्याने बहुमताचाच ववजय होई. आवण 

भावनाबाई आवण अवस्मताताई ांचा वरचष्ममा कायम राही. अथाात ह े

वततके सोप े नस.े यासाठी ही वबचाऱ्या समाजधरुीणाांस मेहनत 

करावी लाग.े म्हणज ेनको वततके ववचार जनता करू लागली, तीस 

या सगळ्या तथाकवथत अल्पसांख्य आवण अल्पमती 

स्वातांत्र्यवाद्याांच ेपटू लागल ेतर समाजाची प्रगती होणार कशी या 

ववचारान े सारे अस्वस्थ होत. पण नेततृ्व करायचे म्हणज े सवा 



ववरोधास तोंि द्यावेच लागते ह ेठाऊक असल्याने ते धीरोदात्तपणे 

यास सामोरे जात. अथाात नगरातील जनसामान्ट्य तसे सजु्ञ 

असल्याने ते या नेतेगणाांच्या माग ेठामपणे उभ े राहून भावनाबाई 

आवण अवस्मताताई ांचा वजवापाि साांभाळ करत. शतकानशुतके 

चालत आलेले जात, पोटजात, भार्ा, पांथ, राज्य, धमा असे 

अवस्मताताई ांचे आविते मदु्द े ह े काळाच्या कसोटीवर वटकून 

रावहलेले असल्यान ेस्वतःस ववचारवांत म्हणववणाऱ्या काही समाज 

सधुारकाांस जनता त्याांची जागा दाखवनू दईे.  

 

अशा या भावनाबाई आवण अवस्मताताई. दोघाांच्या मैत्ीच्या 

कथा आजही आटपाट नगरात प्रवसद्ध आहते. जनसामान्ट्याांच्या 

मनावर राज्य करणाऱ्या या दोन मैवत्णी आवण त्याांना तसे करू 

दणे्यास मदत करणारे समाजनेते .. आटपाट नगर सदवै त्याांच ेऋणी 

होत,े आह ेआवण रावहल .. शेवटी प्रश्न अवस्तत्वाचा आह.े 

काय आह,े या दोघींचे अवस्तत्व म्हणज े मनषु्मयप्राण्याचे 

व्यवच्छेदक लक्षण आह.े म्हणज ेउदाहरणाथा, झािे वन इतर प्राणी 

याांच्या सजीव साम्राज्यात भावनाबाई आवण अवस्मताताई 

असल्याच े कुणी ऐकलेय? आांब्याचे झाि बोरीबाभळीला कधी 

वहणवताना ऐकलेय? वकां वा अल्सेवशयन कुत्ा साध्या कुलुांगी 

कुत्र्यास हीन लेखताना पावहलेय? नाहीच असे काही होणार. वबचारे 



ववचार करू शकत नाही. माणसासारखा मेंद ूउत्क्राांत झालेला नाही 

त्याांचा त्याला ते तरी काय करणार? पण आम्हा मानवप्राण्याांचे तसे 

नाही.. आम्ही प्रगत. उत्क्राांतीच्या सवाात वरच्या टप्प्यावरील.  

 

.. तर साांगायचे काय, अहो, मानवजातीतनू भावनाबाई आवण 

अवस्मताताई वगळल्या तर उरेल ते काय शेवटी?  

  



 

 

 

 

  

 

  

 

िॉ. वनतीन मोरे याांची ३१+२ प्रकावशत पसु्तके 

याांच्या कव्हरवर वकलक करताच (नेट असल्यास) पसु्तक उघिेल. 
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/prematuranam_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/vyaktikatha_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ahh_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/toch_chnadrama__nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/don_ank_premaache_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/msr_v2020_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chakramaditya_3_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/m_lovemarriage_s_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/hirvya_bg_nitin_more.pdf


  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sangato_aika_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/machchhar_times_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ya_kolhatakaranchya_gharat_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/samvadoni_prakatave_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/letters_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/valutil_regha_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/nach_jamure_nach_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/aham_brahmasmi_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/adhunik_kahanya_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ragdarabari_nitinmore.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sandhisaadhoo_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/na_ba_kavita_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kkk_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhrashtachar_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/aam_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kelyane_shirshasan_nitin_more.pdf


  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/jackson_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mi_melania_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/2321233723672323.html
http://www.esahity.com/2357238123612367233723682323.html
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/vyakti_ani_katha_2__nitin_more.pdf


ई सानित्य प्रनतष्ठािचे िे चौदावे वर्ज  

डॉ. नितीि मोरे यांचे िे बनिसावे पुस्तक. 

 

िॉ. वनतीन मोरे एक यशस्वी श्वसनरोगतज्ञ आहते आवण 

एक उत्साही लेखकही. त्याांच्या लेखनात एक टवटवी असते. 

त्याांचा ववनोद कोणाच्या व्यांगावर आधाररत नसतो, स्तर सोित 

नाही. समाजातील अवनष्ट ववसांगतीवर ते आपल्या ववनोदातनू नेमकां  

बोट ठेवतात. समझदार वाचकाांना त्याांचा इशारा काफ़ी असतो. 

त्यामळेु त्याांच्या नमा ववनोदाचा एक फ़ नवगा वनमााण झाला आह.े ते 

फ़क्त ववनोदी सावहत्य नव्ह े तर वनरवनराळ्या प्रकारचे लेखन 

वलहीतात.  त्याांनी गेली अनेक वर् ेआपले लेखन वनरांतर चाल ू

ठेवले आह.े त्याांना प्रकाशक वमळायला तोटा नाही. पण त्याांना 

आपली पसु्तके जास्तीत जास्त लोकाांपयंत नेणारे आवण 

प्रकाशनप्रवक्रया सलुभ असणारे प्रकाशन हव े होते. त्याांनी ई 

सावहत्यची वनवि केली. 

िॉ. वनतीन मोरे यवांच्यवसवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली पु् तके ई 

सवनहत्य-च्यव मवध्यमवतिू जगभरवतील मरवठी र्वचकवांिव नर्िवमलू्य 

दतेवत. असे लेखक ज्यवांिव लेखि हीच भक्ती असते. आनि त्यवतिू 

कसलीही अनभलवषव िसते. मरवठी भवषेच्यव सदुरै्विे गेली दोि 

हजवर र्षे कर्ीरवज िरेंद्र, सांत ज्ञविेश्वर, सांत तकुवरवमवांपवसिू ही 



परांपरव सरुू आह.े अखांड. वदनानाथ मनोहर(४ पसु्तके), शांभ ू

गणपलुे(९पसु्तके), िॉ. मरुलीधर जाविेकर(९), िॉ. वसांत बागलु 

(१९), शभुाांगी पासेबांद(१२), अववनाश नगरकर(४), िॉ. वस्मता 

दामले(८), िॉ. वनतीन मोरे (३२), अनील वाकणकर (९), फ्रावन्ट्सस 

आल्मेिा(२), मधकुर सोनावणे(३), अनांत पावसकर(४), मध ू

वशरगाांवकर (८), अशोक कोठारे (५० खांिाांचे महाभारत), श्री. 

ववजय पाांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथा), मोहन मिण्णा (जागवतक कीतीचे 

वैज्ञावनक), सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १७ पसु्तके), ववनीता 

दशेपाांिे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नांवदनी दशेमखु (५), िॉ. 

सजुाता चव्हाण (८), िॉ. वरृ्ाली जोशी(२३), िॉ. वनमालकुमार 

फिकुले (१९), CA पनुम सांगवी(६), िॉ. नांवदनी धारगळकर 

(११), अांकुश वशांगािे(१०), आनांद दशेपाांिे(३), नीवलमा 

कुलकणी (२), अनावमका बोरकर (३), अरुण फिके(३) स्वाती 

पाचपाांिे(२), साहबेराव जवांजाळ (२), अरुण वव. दशेपाांिे(५), 

वदगांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरुां धती बापट(२), अरुण 

कुळकणी(८), जगवदश खाांदवेाल(े४) पांकज कोटलवार(२) िॉ. 

सरुुची नाईक (३) िॉ. वीरेंद्र ताटके(२), आसावरी काकिे(३) असे 

अिेक ज्येष्ठ र् अिभुर्ी, कसलेले लेखक ई सवनहत्यवच्यव द्ववरे 

आपली पु् तके लवखो लोकवांपयंत नर्िवमलू्य पोहोचर्तवत.  

अिव सवनहत्यमतूी ांच्यव त्यवगवतिूच एक नदर्स मरवठीचव 

सवनहत्य र्िृ जवगनतक पटलवर्र आपली ध्वजा फिकर्ील यवची 



आम्हवलव खवत्ी आह.े यवत ई सवनहत्य प्रनतष्ठवि एकटे िवही. ही एक 

मोठी चळर्ळ आह.े अिेक िर्िर्ीि व्यवसपीठे उभी रहवत आहते. 

त्यव त्यव व्यवसपीठवांतिू िर्िर्ीि लेखक उदयवलव येत आहते. 

आनि यव सर्वंचव सवमनूहक ्र्र गगिवलव नभडूि म्हितो आह.े  

 

आनि ग्रांथोपजीनर्ये । नर्िेषीं लोकीं “इ”यें । 

दृष्टवदृष्ट नर्जयें । होआर्े जी । 

 

 


