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सॉसची बाटली  
 
खर ेतर तो अतं अहसक णनू ाला त:ला आिण इतरही अनकेानंा माहीत होता. तरीही आपाला अस े
कस े पडले, ह ेाला कळत नत.े एका हॉलम ेएक सभा चालली होती. ितथ ेतोही होता. खर ेतर िपलू 
ान ेफ िसनमेात आिण टीीवर पािहले होत.े त े ाा हातात कुठून आले ? पण अचानक ान ेउठून 
समोरा वाला गोळी घातली. तो ताळ कोसळला. ानतंर तो सहज ा हॉलबाहरे िनघाला. ितथ ेना कुणी 
ाला हटकले ना पकडले. पण बाहरेा पसॅजेमधनू पढु ेजात तो पायया उतरायला सुवात करणार तवेात 
समोन ितघजेण आले. ानचे खनू केलेला असाच ेानंा माहीत होत.े त ेकस े? ानंी टीीवर पािहले असले 
का ? त ेाला पकडणार आहते ह ेजाणवताच ान ेानंाही गोया घाता. मग पायया उतन तो रान े
चा लागला. संाकाळ कवा खर ेतर राच असावी. पेगटेवन चालत तो घरी पोचला. ह ेतर खर ेतर पणू च 
चकुीच ेहोत.े ाचा शोध सहजच आधी घरीच तर घतेला गलेा असता. पण घरी जायलाच हव ेहोत.े काड  वापरले 
तर तो पकडला जाण ेसोप ेगलेे असत.े घरात असले ती कॅश घऊेनच बाहरे पडायला हव ेहोत.े कुणाशी काही न 
बोलता ान ेजवेण केले आिण असले ती सगळी कॅश िखशात घऊेन तो बाहरे पडला. िनघयापवू ान ेकपड े
बदलले. तो नहेमी वापरत नसलेला फुल टीशट आिण जीनची पॅटं ान ेघातली. अथा त राीचीच वळे होती. थोड े
चालत गेावर ाला ाचा एक एके काळचा िजगरी िम भटेला. ााशी जेा अनकेदा वादच होऊ लागले 
तेा ान ेााशी सबंधं तोडले होत.े त ेपुा जोडायचा ान ेय केला तरी यान ेनाही णज ेनकोच आता, 
अस ेकेल ेहोत.े अमकु िठकाणी हात लावास वा लागास भाजत ेह ेएकदा कळावर पुा पुा कोण ितथ े
जाईल मरायला ? पण ान ेओळख दाखवली णनू यानहेी दाखवली. जाऊ द ेआता, कशाला त ेजनु ेसगळे, असा 
यान ेिवचार केला. एक तर आपण एक हसक माणसू आहोत ह ेलौकरच यालाही कळणार आह ेआिण सर ेणज े
कशाला आता त ेया शवेटा टात, असाही यान ेिवचार केला. ा िमाा हातात सॉसची बाटली कशासाठी 
होती, कोण जाण,े पण फोन आामळेु कवा त:चचे िखस ेतपासायच ेअसामळेु असले, ान ेती बाटली 
याा हातात िदली. त ेचालत रािहले. मग ान ेती बाटली परत त:ा हातात घतेली. पवू त ेएखाा बारम े
गा मारत बसत असत. ाच िजायाच ेपनुीवन करत हा णाला, कुठे जाऊ या ? तो णाला इथचे पढु े
उजवीकड ेमैी नामक आह,े त ेचागंले आह.े मग त ेितकड ेगलेे. पण ह ेझाावर आपण जाणार कुठे आहोत ? 
सगळे एी ँड आिण ेशन ेइथ ेल असणार. परगावी जरी गलेो तरी सगया हॉटेलाकंड ेआपले फोटो आिण 
वणन ेगलेेली असणार. अपराधी भाव आिण भीती लपवत तो बोलत रािहला. पणू  आयु आपण नाकासमोर 
घालवले आिण आता ह ेअस ेघडान ेआिण त ेउघड झाान ेघरच,े नातवेाईक, िम या सवानाच चडं धा 
बसले, काहची तर आयुचे बदलतील, या िवचारान ेाा दयाच ेठोके उलटेसलुटे पडत होत.े गा मारता 
मारता तो िवषय आलाच ाा बोलयात. तो णाला – आपाला आवयक तवेाच आठवणी राहाात – 
रागलोभ, मानापमान, आवडिनवड ह ेसगळे सतत यईेल तस ेन होत राहाव.े णज ेमग चकूुनही आपा हातनू 
हसा घडणारच नाही – अगदी मानिसकही नाही घडणार – अस ेजगता यऊे शकेल ? तो िम चखणा उचलत होता, 
तो ान ेतडात टाकला, मग ान ेएक घोट घतेला आिण जरा वळे िवचारात बसनू रािहला. मग किचत हसनू तो 
णाला – हा लईच एकदम आािक आह े, अवघड आह.े त ेसवडीन ेकाढ शोधनू त.ू सा आपातंले 
सगळे िवसन जाऊ आिण िदलजमाई क. भटेत रा पवूसारख.े यावर हा णाला की हो, िदलजमाई कच पण 
भटेत रा की नाही, त ेनाही माहीत. ा िमाला काही कळले नाही. 
--- ००० --- 
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िचमणी  
 
मी खर ेत ेबोन टाकणार. मी एक बाजारबणुगा माणसू आह.े णज ेपवू फौजबेरोबर काही इतर माणस ेअसत 
ातंला एक. इतर कामासंाठी कवा िबनकामाचीही. मी  तो तसा नाही पण माझा अथ  तोच आह.े  
 
खर ेतर माझा अथ  मी कधी शोधायचा खास िनकडीन ेअसा यही नाही केलेला. िशवाय, जगयाचाच काय अथ  
याचाही शोध घतेात ण ेकाहीजण. मी तहेी नाही केले. मी साधा िवचार केला. शोधणार कोण, मीच ना, मग, 
माया बाहरेच ेअस ेकाय सापडू शकणार आह े? जगयाचा अथ  काय झाडावन थोडाच पडणार आह े
सफरचदंासारखा ? की ओसडूंन वाहणार आह ेपायासारखा माया वमुानामळेु ? तस ेमी इतरानंी सािंगतलेले 
जगयाच ेअथ  खपू वाचले/ऐकले/पािहले. उकुता होतीच हो, नाही कशाला ण ू? पण काही सापडासारख े
नाही वाटले. त ेडोात जमा झालेले मी कधी कधी थोडफेार आठव ूशकत होतो, इतकेच.  
 
आपण एका बिंद खोलीत जगतो अस ेफीलग यायला लागामळेु एकदा अस ेवाटूनही गलेे की खरचे साले अस े
जगनू पाहायला हव.े बदं खोलीत. पण मग नोकरीच ेकाय ? िनवृ झाावर पा, अस ेठरवले.  
 
मी कुणाला काही सािंगतल ेनाही. माझ ेअध िम नािक होत ेआिण अध धम े.े पण ामळेु आमा मैीत 
काही फरक पडत नस.े मला त ेआिक सवधम समभावी णत. एक कारचा गौरवच तो. पण मला अशी माया 
वा जगयाा अथा बल कधी कधी उकुता वाटत,े ह ेानंा मी सािंगतले असत ेतर त ेमला हसले असत.े त े
णत की आपण आपली बुी वापरत जगतो की नाही – ा बुीला ा ा वळेी ज ेज ेमहाच ेवाटत ेतोच 
एकूण अथ . सरे काही असचू नाही शकत. मग जगात इतके त, धम सारक, सतं होऊन गलेे त ेकाय झक 
मारायला, अस ेमी ानंा िवचार.े त ेणत, अरे, त ेफ तकशााची गती करयासाठी होत.े बाकी काही नाही. 
बघ ना, पवू प, उरप – ह ेसगळे तचे तर आह.े याावर, ानंा न सागंता, मी एकदा इहवादाा बाहरेचा 
उपाय कन टाकला. ही मीच किलेली आभासी माणस ेअसनू माया शोधाला गती देयासाठीच ती या जगात 
आहते, अस ेमी ठरवनू टाकले.    
 
मी कधी कधी एकटा िफरायला जाई. त ेणत, अस ेकधीही कुणी एकटे रा नय.े कशाला तो िखता रोगाचा धोका 
? पण मी ानंा जमुानत नस.े िफन यतेाना मी एकटाच वाटेता बागते जाऊन ितथा बाकावर बस.े इतर ी-
पुष, खळेणारी मलेु, पी याचंा मला काही अडथळा होत नस.े पण अशा िनरिनराया जागा, इतकी माणस ेजगात 
असण ेहचे मला गढू वाटे. मु णज ेया वाटयाची मजा यईे.  
 
एकदा एक समुार ेसरीतला माणसू मायाच बाकावर यऊेन माया शजेारी बसला. सामात: लोकानंा 
राजकारणावर बोलायला आवडत,े णनू मी तो िवषय काढला. तर तो णाला, आमा घराता िफरा 
पंावर आपटून एक िचमणी मलेी. मीच ितला उचन बाहरे टाकले. मी ितला वाचव ूशकलो असतो का, असाही 
िवचार यतेो मनात कधी कधी. पण ती साली माया ातही यते.े कधी िचमणी णून तर कधी स ुदंर ीच ेप 
घऊेन. आिण णत ेकाय, तर ण ेतलुा णज ेमला एकटे वाटू नय ेणनू ती आह ेमाया जगयात. मी च 
िवचारले ा माणसाला, तुी िखिब तर नाही ? यावर तो णाला की मला णज ेाला खरचे नाही माहीत. 
पण असणारच हो िख कारण ती िचमणी जरी खरीखोटी कशीही असली तरी ती सरीच असणार ना ! ती आिण मी 
एकच, अस ेकस ेअसले ? इथनूच मला अथा चा माग  िदसले अस ेमला ा णी वाटले.  
--- ००० --- 
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करकोचा  
 
खरचे सागंतो, करकोचा मी पािहलेलाही नाही. िचपटातही नाही. आपाकड ेबयाचदा बगळे दाखवतात. 
करकोच ेनाहीत. बगयाचंी माळ ठीक आह ेपण करकोाचंी माळ ऐकलीय कधी कुणी ? तर ज ेमी पािहलेलेच 
नाही वा मला माहीतच नाही कवा सतत कानावर पडतये, असहेी नाही, त ेकस ेयईेल माया बोलयात ? लहानपणी 
ती कोा-करकोचा गो ऐकली होती, इतकेच. पण ती काही इतकी अगदी माझ ेमन ापनू बसलेली नाही. आिण 
कारणच काय मळुात ? तो पी आहे, ह ेइतपत ठीक पण यान जा काहीच नाही. माया बोलयात तो यायचा 
चाच नाही. शवेटी िकतीही, कुणीही असो, ाा वा िता मनाा कते असले तचे बोलणार ना ? तर तुी 
णालात की मी करकोाबल बोललो. एक वळे बगळा ठीक पण करकोचा ? नोप ! मला तर असचे वाटत ेकी 
बगयावर बोलयासारख ेकाही नतचे तमुाकड ेणनू मुाम तुी करकोचा आणलात. तुाला तरी समजतो 
का करकोचा, हा डाऊटच आह ेमला. पण करकोचा खोडून काढायला तुाला सोपा वाटला. ाा िवरोधात काही 
आय ुमटस तयार होती तमुाकड.े आिण मला तुी नामोहरम केलेत अस ेदाखवता यायलाच हव,े ही तमुची 
मानिसक िनकड होती. कारण, तस ेतर मी बगयाबलही बोललो नतो. पण मी बगयाबल बोललेलो अस ू
शकतो ह ेलोकानंा पटू शकत,े ाचा फायदा घऊेन तुी जरा पढु ेगलेात. आिण माझ ेणण ेणज ेकरकोचाच 
आह ेअस ेदाखवत मला हरवयाचा तुी घाट घातलात. आता मी िकतीजणानंा सागंत बसणार की अहो, नाही, मी 
पार अनिभ आह ेकरकोचाबल ? खरे तर तुी माया नावावर हा करकोचा खपवलात ामळेु या शाकड ेमाझ े
ल तरी गलेे. अथा कारणच नत ेकाही. पण ामळेु य अस ेझाले तयार की करकोावन पढु ेतुी ज े
बोलताहात त ेतमुच ेबरोबरच आह.े तुी ह ेअसले ु गमे खळेाव ेह ेमला काही आवडलेले नाही. पण मी काय 
णतोय ह ेतुाला समजतच नसान ेतुाला वाटत ेकी पणू  मलाच िनकालात काढाव.े पण एक लात ा, 
माझ ेअमकु अस ेणण ेआह ेअस ेकाहीही सागंत िनरिनराळे लोक मला िठकिठकाणी खोडत राहतील. सगळे 
कदािचत मायापयत यणेारही नाही. आिण समजा कळले त ेमला तरी अस ेिकती िठकाणी मी ीकरण दते 
बसणार ? आिण मीच बरोबर अस ेिस करायची िज तरी कुठाय मायात ? कबना अस ेवादात जकणेबकण ेह े
मला िनरथ कच वाटत आलेले आह.े माया मतामाण ेजग घडले णज ेसव माणसासंाठी तो ग  असले, असा 
म माया डोात नाही यऊे शकत. कारण पाहतो ना मी, जग कस ेअसायला हव ेह ेसागंणार ेलोक ! या 
सगयाचंा महाचा ॉेम मला हा िदसतो की ह ेजग आता आह ेअस ेभगंार कशामळेु झालेय ह ेनाहीच 
ायचये ानंा समजनू उलट तो ही नकोय ानंा समोर णनूच तर त ेजग कस ेअसायला हव ेाा 
कना लढवत राहतात.  
माझ ेणण ेएवढचे असत ेकी साच ेजग ह ेमतमतातंराचं ेआह.े मग ात अिता, करता, अितरकेीपणा, 
दहशतवाद, ह ेसगळे आल.े एकदा तुी मतातं टले की थाबंवणार कुठे त े? णज ेसगळे माच होत ेना 
यात – सघंष , हसा, अाय, िवषमता ? तुी णता की तमुची मत ेग  आणणार आहते आिण तो नमेा 
तमुा िव मताचंाही तचे णतो – ाची मतचे िहतकारक आहते ! णनू  मी णत होतो की मताचंा हा 
माग च नाकारता यईेल का ? मी मत नतो माडंत. पण यात तमुच ेमत खोडल ेजात ेअस ेतुाला वाटले. आिण 
खोडयासारख ेतर मी काही बोलतच नतो. णनू हतेपूवू क तुी करकोचा आणलात. मी एवढचे करणार --  
आपाला काही णायचचे नाहीय तर खोडले काय जाणार, अस ेणनू ल करणार. सरा काय आह े ? मी 
असा सगळीकड ेखोडला जातोय अस ेिदसत रािहान ेमाझी ितमा पराभतू िदसले का ? अहो, ितमा णज े
सादर केलेले एक मतच तर असत े! माया ितमचेी तरी मी कशाला काळजी क ? चा ा तमुच े! यातनू होणार 
काय शवेटी – सगंयाचंीच मत ेजोरात चा राहणार, कुणााच मतामाण ेपणू  काही घडणार नाही आिण नसुतचे 
कुणी जकत आिण कुणी खोडले जात राहणार ! करकोचा हाच िवषय सतत चचत ठेवा तुी ! चा ा ! 
--- ००० --- 
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ाग  
 
माझी भाषाच तुाला हााद वाटत होती अस ेन ेतर माया आठवणा सावाही तुाला तडुवनू 
काढाया होा. खर ेतर तुाला एक कळलेले होत ेकी नको तो गौोट होऊन गलेेला आह ेआिण आता 
कोणतहेी बदल थोपवणार नाहीत उघडकीला आलेला तमुचा रोग. पण ाचाच राग तुाला काढायचा होता आिण 
साहिजकच मीच होतो िनिम ती जखम खोलली जायाच,े ह ेतुी जाणनू होता. आता तुाला परतीचा माग च 
उरला नता, यान ेहोणारा तमुचा ितळपापड िनदान भटा कुानंा तरी ठार करेल आिण ामळेु तमुा 
मता पशेी शमतील, अस ेतुाला वाटत होत.े आता होता कुठे तुी आनवुिंशकतचे ेबदंी ? आह ेा ससंारात 
ातंी करत राहयाच ेतमुच े भगंनू गलेेले होत.े मला का धरत होता तुी जबाबदार ? कारण, असलेले, 
िदसणार ेकोणतहेी अि सहन नसत ेक शकले तमुच ेह ेवरैभाव. पण मला नगय लेखण ेतुाला अपमानाद 
वाटत होत.े मला मह िदले तरच तमुा ोधाला कदण िमळणार होत ेऐितहािसक िवषेणाच.े वषा नवुष 
चाललेला वास कंटाळवाणा असला तरी धोकादायक नता. तमुा येसीचा लपणा हा काही अगदी गगनाला 
गवसणी घालणारा ॉेम नता. ितला तर तुी सागंहूी इित नता की एका नगय कबतूरान ेचोच मारली 
होती तमुा असयावर आिण ान ेिव झालेली होती तमुची सवमा िनया.  
 
लपवनूच ठेवायच ेहोत ेतुाला माझ ेअसण.े मी तुाला माहीत झालेलो होतो त ेिनारण तुी माया नादी 
लागलात तमुा िखतते णनू. लोकानंा ह ेकळण ेशच नत.े तमुची काळजी घेयासाठी तमुच ेआकीय 
कधीही तयार होत ेपुा तमुची हरवलेली िशफारसप ेशोधनू ायला. तमुच ेराग लोभ मे लळा एवढचे काय तमुच े
सतंापही शाबतू राहाव ेअशीच ाचंी इा होती. तरच ह ेजग, न होयाा भीतीिशवाय क शकणार होत े
शाीय राजकीय आथक सामािजक साृंितक आिण भौगोिलक गती. कारण कुणाचीही जखम उघडी राहण े
णज ेसतत अिनिततचे ेसावट वा दते राहण ेहोत.े ाचंी मलेु ानंी घातली होती सिैनकी िशणात आिण 
सीमाभाग शाबतू ठेवण ेमच होत.े आतले अाय हळूहळू आज ना उा जाळून टाकता यतेील पण जगात हस े
होऊ नय ेह ेमहाचचे होत,े याबल ानंा वा तुाला शकंाच नती.   
 
पण सदुवैान ेवा दवान ेतुी अंातनू बाहरे पडलाच होता. आता परत अंात कस ेजाणार ? आता तुाला 
एकच माग  होता, तो णज ेपुा तुी िखतते गलेा आहात असा बहाणा करण.े आिण तमुचा दवेावर िवास 
असान ेतुी औषध ेघणेार नाही, अस ेणण.े समपुदशेनाला यणेाया कुणालाही, सारख ेलिगक बोन पळवनू 
लावण.े तुी ाचंचे आहात ह ेदाखवत राहयासाठी आता तुी ांापासनू तटुला आहात अस ेभासवण े
अावयक होत.े आिण तस,े मनातनू, टले तर, मायावर राग काढत राहयात काही तच नाही, ह ेतुाला 
समजत होत.े पण जगाा वहाराला वहारानचे उर तर शोधावचे लागणार होत.े अि िटकवायच ेअसले 
तर साशकंता आिण सशंय याचंा ाग करावाच लागणार होता.  
--- ००० --- 
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साप, पी आिण माणसू  
 
डगराळ रावर जाणायायणेाया कास खाली सापडून मलेेले अनके लहानमोठे साप िदसतात. लहानच जा. 
ानंा कळतही नसले की आपण िजवतं होतो आिण आता मलेोय. ांा बाजनू ेबोलायला वकीलही नसतात कुणी. 
फ एकदा एक मोठा साप ितथनू जाताना रागावनू बोलला होता, त ेअस ेहोत े– यांा हातनू माजंर मलेे की साले 
पााप णनू सोाच ेमाजंर दान करायचा िवधी करतात – मग ा ना आता सोाच ेसाप ! तेा माया मनात 
िवचार आला की याला कस ेकळले असले त ेमाजंराच े? कारमधल ेलोक जर उतरले ना खाली तर कडकडून चावले 
हा ानंा. पण, भाविनक तृी जा नसत ेाला, हा एक ॉेम असतो ाचा. कवा नसतो, असहेी णता 
यईेल. ाा चकचकीत चसेारखाच, किचत पावसात िभजलेला नागमोडी रा ह ेसगळे रोजच पाहतो आह.े 
पण कुणाच ेबरोबर कुणाच ेचकू ह ेाला कळू नाही शकत. तरी ाला थोड ेवाईट वाटतचे. पण तो ाच ेकाम नाही 
थाबंव ूशकत. माणसांा जगातासारख ेायदान ाला कस ेयणेार ? पण ाला कुणी दोषही नाही दते. जवळून 
उडालेला एक पी णाला, इता कशाला लागतात भावना आिण कना ? 
 
मी वर पािहल.े मला उंच उडणार ेपी िदसले. ानंा हा असा गााखंाली मरायचा धोकाच नाही. एकदा तर मला 
च पडला होता की मरतात तरी कस ेह े? उडता उडता हाट अटॅक यऊेन वा ोक आान ेथटे खाली पडून 
मलेेत, अस ेतर कधी िदसत नाही. मग एकान ेसािंगतले, ातारपण, आजार ह ेानंाही असत ेपण मराया वळेी त े
अस ेबाहरे नाही काही उोग करत. ांा घरात वा लपयाा िठकाणी त ेजातात आिण ितथ ेमरतात. ाचं े
िवघटन लौकर होत.े कवा कुठे खालीिबली पडले तर तसले मलेेले अ चालणारेही काही असतात. तस ेसपंतात मग 
त.े अंदशनिबशन काही नाही. मयत पाा साथीदारानंा :खिब:खही होत ेण े! 
 
माणसालाच कटकटी फार. जाळा, परुा. पण मेावर काही कळतच नसणार णा ! तरीही ाा आठवणी 
जागवा, ा करा, आिण अस ेवषा नवुष करा ! आिण फारच मोठा कुणी असले तर ाची ारकभवन ेउभारा, 
रानंा नाव ेा, पतुळे उभारा, पतुयांा िवटंबना करा, ातंनू दगंली करा, एकमकेाचं ेमडर करा आिण मग 
शवेटी सलोाच,े शातंतचे ेआिण मेाच ेमह चचत ठेवा ! सवात बिुमान ाणी माणसूच – िनववाद ! 
--- ००० ---  
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दगड  
 
सकाळी तुी उठता तेा तमुा डोातला तमुा भावाचा दगड सपंृ होऊन घ झालेला असतो. काही 
िमिनटे तुी बोलतही नाही कुणाशी. ा दगडान ेतुाला पणू  तोडलेले असत ेआजबूाजूा हवपेासनू. आता पिहले 
काम हचे असत ेकी ाला थोडा तरी मऊपणा आणण.े अथा या एकाकीपणान ेया जगातनू िनवृच झाासारख े
होईल आयु. खर ेतर हा दगड, जगण ेकंटाळवाण,े कडलेले, ूर आिण :खी करत राहतो, ह ेकळत असनूही 
काही करता यते नाही. पण खोटे कशाला बोला, मधनू मधनू सखुाच ेकारंजहेी उडतातच की ातनू ! पण साले त े
आपोआप ाातनू नाही उडत. सारख ेबाहेन काहीतरी घडाव ेलागत.े श वा बातमी वा आठवण. हा दगड 
साला चहेयावरही करतो पिरणाम बाहरेा. िकतीही नको वाटले तरी तुी कोण आहात, कस ेआहात त ेसारख े
अधोरिेखत करत राहतो. ामळेु, ा मया दतेच लोक आपलुकी ठेवतात, घाबरतात, सावध राहतात आिण काळजी 
घते राहतात ांा ांा आयुाची. ातनू मेाचा माहोल जो उभा राहतो तो णज ेअसतो काहीशा मऊ 
पडलेा भावाचंा आनदंोव. राीची सहल आिण िदवसाच ेिसनमे ेएवढाच फरक वागवत. उम दा असावी, 
खापदाथाची रेलचले असावी आिण दगड िवसरत राहण ेजमत राहाव,े अस ेम सगळे ! शवेटी ज ेकाय बोलायच,े 
ठरवायच ेत ेव ूआिण माणस ेयाबंलच तर असणार. हचे तर नसैगक असत.े सर ेकाही तर कनतेही आलेले 
नसत.े  
 
यातनू आता माणस,े व,ू िनसग  रावत जाण ेतर घडणारच ना. त ेअगदी तका ला धन आिण वैािनक 
िकोणाचचे तर आह.े ाच ेपिरणामही घडणारच ना काही ना काही. तुी ठरवता की याला िनयती न णता 
िवान णायच.े खरे तर श, भाषा तुी हळूहळू िशकत आलेले असता – ातनूच तर तमुा दगडाच ेिश 
तुी घडवत आणलेल ेअसत.े त ेमा तमुा बाहरे िदसणाया शरीरासारख ेनसत.े त ेअसत ेिपकासोा 
िचासारख े– हात भलतीकडचे असलेले, डोामाग ेनाक आिण छातीवर डोळे असलेले. मु णज ेतुाला 
त:ला न आिण कुप िदसणार ेपण थोडफेार गु ठेवता यणेारे. बाहरे तुी णता की िपकासो खरे तर आपले 
खरोखरच ेअसणचे िचित करतो – हसक आिण मेाचा अभाव असलेले आिण तरीही शातंतचे ेढग करणार.े 
ामळेुच तर आपाला तो हवासाही वाटतो आिण ाचा ितरारही वाटतो. यात तान कसले आलेय ? ज े
आह ेत ेआह े!  
 
पण कधी तरी यतेोच िवचार साला की यान वगेळे काही श असले का ? छे छे, हा  तर आािक आह,े 
िनसग बा आह,े कािनक आह ेणनू तुी फेटाळता. इथ ेतुाला एक पसुटशी शकंा चाटून जाऊ शकत ेकी 
साा ा नाइलाजान ेजोपासलेा दगडाला सोडायची भीती तर आपाला बिुिन करत नसले ? ा नको, 
िनयती नको पण हा जाच आिण ही हसा अटळ आह ेका, याचा मागोवाच नाही ायचा ? का, कशासाठी हा एवढा 
बदंोब ? काही हरवयाची, वडे ेहोयाची शता आह ेयात की एक कारची कािनक खाीच आह ेतशी ? 
आपण मेाच,े आपा धयैा च ेकवच िदलेली आपली मलेुही आपण याच चरकात तर ढकलतो आहोत. ानंा ा 
होणाया अवकाशाची इचंभरही जागा कुणी बळकावता कामा नय,े णज ेतरी काय ? थोडफेार िडब  होत का अस े
ना, ाचं ेअवकाश शाबतू रािहले की आपा कारंानंा आयु िमळत राहील, हचे ना ? आपा भावाचा 
दगड जड होत चाललेला जाणवण ेआिण बधीर वाटत जाण ेणजचे वय होत जाण े! की ? --- 
--- ००० --- 
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अमानषु  
 
ाा पीकड ेसपंक  कौश नत.े काही सागंताना ती कुठूनही सुवात कर.े सबंिंधत पााचंी नाव ेकधी सागं ेतर 
कधी रान जात. ा पााचं ेएकमकेाशंी काय नात ेह ेऐकणायाला नीट कळाव,े याची काळजीच नस ेसागंयात. 
एक तर िता लाबंा नाातले वा मािहतीता कुटंुबाचं ेअयावत रकेॉड ाा डोात नस.े खरे तर ाला 
ात खास इटंरेही नस.े ह ेअसले बोलत बसण,े ह ेाला वळे घालवायच ेगॉिसप वाटे. ामळेु, ाच ेऐकणहेी 
सदोष अस.े पण एक सपणा णनू तो समजनू घते असासारख ेबघत राही. मचे, चकूुन, कुणाच ेकोण वा 
कधी घडला हा अपघात वा कुठे घडला, अस ेकाही िवचार.े ती एकदम भडके. सगळे तर सािंगतले, असा चहेरा 
कन जरा िचडून दईे उर. तरी ाला नीट कळतच नस.े पण तो िवचारायचा बदं होई. काय होणार आह ेनाही 
कळले तरी, या िवचारान ेतो ग राही. झाले त ेवाईट झाले ण.े ांावर ह ेएक मोठेच सकंट आहे, ण.े ती 
अजनू काही सागंत राही. नातवेाईक यायला कसा उशीर झाला, ा अपघातात गलेेा मलुाच ेवडील कस ेबशेु 
पडले, वगरै.े तो फ चहेरा गभंीर ठेव ेआिण मनात ण,े जाऊ द,े म द ेितकड.े  
 
अस ेदोनतीनदा झाावर ान ेन कळलेले िवचारायचचे नाही, हचे तं वापरात ठेवले. पण नतंर पढु ेकधी ाचा 
उेख आला तर त ेपढुचहेी कळत नस.े तेा मा तो कुणाच ेकोण त ेिवचारी. ती जोरदार िचड.े एवढ ेसगळे 
सिवर सािंगतले तर होत.े आपला नवरा आपाला कमतच दते नाही, अस ेितला वाटे.  
 
शवेटी एकदा तो वतैागला. त ूकृपया मला काही सागंतच जाऊ नकोस, णाला. माझा म जरा ो असनू माझ े
आकलन कमकुवत आह,े णाला. कुणा सयामंळेु आपातं नकोत वाद, णाला. यावरही ती िचडली. 
अथ शाातले बर ेकळत ेइतके अवघड आिण ह ेसोप ेमा नाही कळत. याच ेकारण एकच आह,े त ेणज े
मायाकड ेतमुच ेलच नसत,े अस ेती णाली. काय समजायच ेत ेसमज, म दते तझु ेनातवेाईक आिण 
मािहतीतले सगळे. मला ांातं कवडीच ेइटंरे नाही, तो णाला.  
 
ह ेान ेएकदा सहज ाा एका िमाला सािंगतले. फारस ेमह नसलेल ेपण ॉेम असलेले अस ेकस ेकाही 
असत,े ह ेसागंताना. िम णाला की ही तझुी भिूमका बरोबर नाही. सयाबंल अशी असवंदेनशीलता धारण 
करण ेह ेअमानषु आह.े मग, नाही बाबा नीट कळले, ह ेन पाहता मायावर िचडण,े ह ेनाही का अमानषु – ान े
िवचारले. अर,े पण, एखाा माणसाचा मृ ूआिण तझुा होणारा अपमान यातं िववकेान ेकाही फरक करशील की 
नाही – िमान ेिवचारले. िववकेान ेफरक तसा नाही बघायचा, हा णाला. त ेज ेकाय घडले ामळेु आमा 
जगयाला आह ेका काही धोका वा ास, ह ेपाहायच.े िचडिचड केामळेु आमच ेसबंधं िबघडतात, मेाचा नाश 
होतो – याला मह ायला हव.े लाबंच ेमहाच ेकी जवळच ेयाचा िववके हवा. यावर तो िम णाला की भिूमका 
ही मानवतचेीच असायला हवी, मग भले आपले नकुसान झाले तरी चालेल.  
 
ह ेनी ना ********** , मग ऐक – या तुया मानवतावादी भिूमकेमळेु आपल ेसबंधं िबघडले, अस ेसमज – तो 
णाला. यावर, खात जा मग, त ूअमानषु माणसा, तो िम णाला.  
--- ००० --- 
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यश  
 
तो एक साधा सवसामा असा कॉलेजिवाथ होता. अास, िसनमेा, िकेट असा. खास िवशषे उकुता वाटावी 
अस ेफारस ेकाही नत.े पण, एका गोीमळेु ाात जरा वगेळेपणा आलेला होता. एकदा, णज ेिनदान अस े
झाले होत ेकी, ाला मूोिनया झाला होता आिण ातच कवा ाा पिरणामामळेुही असले, ाच ेबीपी लो  
झाले होत.े लघवी थाबंली होती. डॉर णाले होत ेकी मराीपयत लघवी झाली तर ठीक, नाही तर अवघड 
आह.े तर त ेसगळे एकदाच ेिनरले गेावर गढू टा जाणाया गोकड ेाच ेल जायच.े माणसू मु होतो 
णज ेकाय होत,े असा एक , फार गाभंीया न ेन,े पण, अस ूिदला होता ान ेमनात.  
 
ाच दरान वत मानपातं बाता यऊे लागा एका हठयोयाबल. हठयोग णज ेकाय, ह ेाला माहीत 
नत.े तसा तर ान ेराजयोग हाही एक श ऐकलेला होता. ाचाही ाला अथ  नता माहीत. तर तो हठयोगी 
ण ेपायावन चान दाखवणार होता. हठयोग ही गो स असनू ती आह ेजगात अिात, ह ेाला 
दाखवायच ेहोत.े ान ेकशी ही खास िसी ा केलेली आह,े तहेी ाला दाखवायच ेअसले. िसी हा श ाला 
वत मानपातनूच कळला होता. ाचा अथ , एखाद ेिवशषे कौश वा शी असा असावा, अस ेान ेसमजनू घतेले 
होत.े ा हठयोयान ेवळे, वार, तारीखही जाहीर केली होती. अनके वाता हर, भारतातली सगळी चनॅेस आिण 
परदशेातंनूही काही ितिनधी हजर राहणार होत.े रोज काही ना काही यते होत.े मनातनू ाचा याला पाठबा होता – 
अस ेघडावचे अस ेवाटत होत.े काही गोी या आपा इेवर वा मनावर नाहीत अवलंबनू, अस ेहोयात ाला बर े
वाटेल, अस ेाला वाटत होत.े पण, ामळेु का णनू बर ेवाटेल, ह ेाला समजत नत.े ह ेकाही घडया 
आधीच काही लोक या काराची चेा करत होत,े िखी उडवत होत.े त ेाला आवडत नत.े खपू अास कन 
ान ेह ेकाही मत बनवले होत ेअस ेन,े पण, आपोआपच अशा गढूाला पाठबा दणेचे ाला समाधानाच ेवाटत 
होत.े तरीही, एक  होताच – गढू णज ेजर मनाा कुवतीबाहरेच ेकाही असले तर हा तारीख-वार सागंनू 
जाहीर कस ेकाय करत होता ? णज ेाला आता ह ेगढू रािहलेच नसले का, असा  ाा मनात यईे. इथ े
ाला एका ात िकेटपटूच ेबोलण ेआठव े– समजा उंच उडालेला कॅच आह ेआिण तो मायाकडचे यतेो आह,े 
मलाच पकडायचा आह े– तवेा णातं समजा माया मनात आला िवचार की जमले ना मला, हा सटुला तर 
माझी िकती छी:थ ूहोईल – तर सटुलाच समजा कॅच ! कोणताही िवचारच न यतेा पणू च ायला हव ेत ेकॅच पकडण.े 
मग, हा हठयोगी, आता मी दाखवतोच ह ेकन, अस ेमानिसक सगळे मोठे कन कस ेकाय ह ेकरतोय ? कॅच 
सटुयाचीच नाही का यातनू शता ? ान ेआधी ायल घऊेन पािहली असलेच णा ! या कारनाासाठी एक 
मोठा हौद बाधंला होता ण े!  
 
ात घडले अस ेकी तो हौदावर काठाशी उभा रािहला, ान ेकाही मं टले आिण झटकन पायावन 
चालायला णनू तो सु झाला – आिण अरेर े– थटे बडुालाच तो ! सया िदवशी सगळीकड ेतो हौदात उभा 
रािहलेला आिण ाा डोा-तडा-जटावंन पाणी िनथळतये, अस ेफोटो ! ाला वाटले, बडुालाच होता ना, 
जाऊ द े– तसचे ान ेएक दहा िमिनटे तरी पायातच राहायला हव ेहोत े– नतंर तो बाहरे आला असता तर अशी 
नाची तरी झाली नसती ! पायात तो इतका वळे रा शकतो, ह ेतरी काही िवशषे घडल ेअसत े! त ेकाहीही असो, 
ाला या अपयशाच ेवाईटच वाटले, ह ेमा खर े! 
 
तो अर: तड लपवत होता, सगळीकड ेहा िवषय टाळत होता. हठयोगातसुा, बघा आता, पकडतोच मी कॅच, 
अस ेनसाव ेबतके, आिण तचे तो करायला गलेा आिण फसला. आधी कधीतरी जमले असणार त ेाला. इथ,े मन, 
िवचार, अहंकार यामंळेु तो फेल गलेा असणार. ाला याच ेखपू वाईट वाटल.े जगातली बरीच अपयश ेही, आता मी 
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होऊनच दाखवतो यशी, अशा भावनतेनूच घडत असावीत, अस ेाला वाटले. ामळेु, खर ेतर अपयशी 
लोकाबंल वाईट वाटायला हव,े सहानभुतूी वाटायला हवी, अस ेाला वाटले.  
 
पण मग, एक नवाच  आला समोर – अहंकार असला तर अपयश येयाचीच शता जा आिण अहंकारच 
नसले तर ा यशाचा आनदं कुणाला होणार ? िकेटपटू ह ेसगळे सराव करकन यंमानवाच होत असतील साल े
! कॅच सटुायचा च नाही ! मग अगदी कॅचसे पकडयाचा जागितक िवम कन तरी उपयोग काय ? डडेच ना 
सगळे ! मयतच तर !  
 
ानतंर ाला अपयशी  लोक िबचार ेआिण यशी लोक वडे ेवाटायला लागले !  
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

यु  
 
रिशयाची एक भिूमका आह.े  
येुनची एक भिूमका आह.े  
अमिेरकेची एक आह.े  
ा, जमनी आपापले काही बोलत आहते.  
रिशयातला किुन प णतोय की ण ेह ेपिुतनच ेयु आह,े आमची याला माता नाही. कोणाही एखाा 
दशेान ेसया एखाा दशेाचा का ावा, ह ेआाला मा नाही.  
येुनमधले बडंखोर णताहते की रिशयाच ेबरोबर आह,े आपण ाचं ेऐकू या.  
भारतानहेी योय ती भिूमका ावी अशी जगाची आिण िवशषेत: येुनची अपेा आह.े  
रिशया हा भारताचा, आजोबांा काळापासनूचा िम आिण सरंणाा ेातला िवास ूपािठराखा.  
कुणी णताहते की ण ेअमिेरकेन ेइकडून जाणाया भारताा सॉट वअेर कामावंर  नसुता दोन टे टॅ 
वाढवला तरी भारताचा बाजार बसले.  
-- ही सगळी समजा सागंोवागंीची उथळ मािहती आिण मुिेगरी नसलेले ान आह.े  
तर कराव ेकाय ? यु आिण िवसं तर चा झालेला आह.े आिण ाची ाी वाढली तर कशाच ेकाय होईल 
आिण मु णज ेआपले काय होईल ह ेकुणालाच नाही सागंता यणेार.  
 
यावर, खर ेतर, माझा कै. िम जयतं पवार एक िकालाबािधत स सागंनू गलेेला आह.े ‘ वरनभात लोचा कोन 
नाय कोचा ‘ ! ह ेआमा माजंरेकरानंा समजले पण या जागितक वेानंा कस ेसमजणार ? ासाठी मराठी ही 
मातभृाषा असावी लागत ेआिण ितला अिभजात भाषचेा दजा  िमळावा याचीही िनकड वाटावी लागत.े  
 
माया िमातं सव कारच ेलोक आहते, ह ेकृपया लात ाव.े सकाळी िफरायला गलेो तेा असाच रात 
ओळख झालेला एक मालदार मराठा िम भटेला. तो णाला, ही तमुची गॅगं नाही िदसत. आी ५-६ िनवृ 
कम चारी रोज एक िफरायला जायचो, ामळेु, मला एकालाच पान ान ेह ेिवचारले. मी णालो की एक तर 
कोिडमळेु आमच ेएक यणे ेबदं झाले होतचे आिण आता तर एकजण अमिेरकेला गलेे, एक राहायला लाबं गलेे, 
ामळेु, तरीही, चल अकेला णत चा ठेवलेय, मी णालो. यावर तो णाला रोज सकाळी दवे आपा एक 
धडा सागंतो, कोणता सागंा – सकाळी उठावर पिहले काम माणसू कोणत ेकरतो ? पाणी िपतो कवा दात घासतो, 
मी माझ ेबामणी उर िदले. तो णाला, नाही, ह ेकरतो – ान ेहातात तांा धराच ेदाखवले. हो, करे आहे, 
मी णालो. याचा अथ  काय, दवे आपाला िदवस उजाडला कीच लगचे सागंनू ठेवतो की बाबा तझुी तचू धवुायची 
आहसे ! यावर खळखळून हसनू आी िनरोप घतेला.  
 
पण, तरीही जगाला एक मोठी आशा अजनू िशक आह.े तीही मराठी यते नसान ेकुणाला माहीत नाही. ती आशा 
णज ेमराठीतले बरचे लेखक आिण समीक. करे भिूमका घणे ेणज ेकाय, ह ेानंा िवचारले तर लगचे कळू 
शकत.े  वा समा काहीही असो, िववकेी भिूमका ायला हवी, अस ेत ेणत असतात. मग, सा ा 
वगेवगेया भिूमका िदसताहते ा िववकेी आहते की नाहीत ? आिण ाााा ा ा भिूमका िववकेीच 
असतील तर काय कराव,े ह ेानंाच िवचारायला हव.े पण ांाकड ेकुणी ढंुकूनही पाहायला तयार नाही. खर ेतर 
ाथा वर आधािरत नसलेली, जगाच ेभले करणारी भिूमका कशी असायला हवी, त ेत ेसव जगाला िशकव ूशकतील. 
पण, जगात ानाची कदरच रािहलेली नाही ! 
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यावर, माराठीतलाच एखादा हटके लेखक णतो की माणसाा समावंर बौिक िनराकरण ेनाही सापडू शकत, 
कशाला िशणवताय म ? ह ेऐकले की त ेखवळतात. णज ेतुी मषूा वादाच े– absurdity च ेबोलताहात. तोच 
काय, अिवादाचा, बुाचा, सा चा, गीतचेा, बायबलचा, कुराणाचा, तकुारामाचा, ज.े कृमतूचा काळ कधीच 
सपंला. ा ा काळाला आलेा ितिया होा ा फ – आता ातंले काहीच उपयोगी नाही – अस ेत े
णतात. ाचं ेणण ेअसत ेकी आजचा हा काळ वगेळा आह,े आता वगेळी पण योय णज ेिववकेी भिूमका 
लागले ! – आिण ती भिूमका फ ानंाच माहीत असत,े ह ेयात अात असत.े  
 
मराठीता भिूमकावााचं ेएकच साध ेणण ेअसत े– उगीचच हसा वाढव ूनका आिण सविहताची िववकेी 
भिूमका ा. आमच ेऐकलेत तर नीट, छान जग ूशकेल माणसू.  – हा आवाज बायडने आिण पिुतन यांापयत 
पोचले तो सिुदन ! ासाठी ाथ ना तरी करायला काय हरकत आह े? अधंने ेका अस ेना ? 
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

गु  
 
खर ेतर तो कुणाा शोधातही नता. अााच ेिवचार होत ेडोात, असहेी नाही. पण, आपण फारस ेकाही न 
समजता जगत असतो, अस ेमा ाला वाटत अस.े णज ेाचा अगदी पाठपरुावाच करावा, इतके काही नाही. तो 
िसनमेा पान परतत होता तेा त ेघडले. राीच ेसाडबेारा वाजनू गलेे होत.े इकड ेतो फारसा कधी आला नता. 
एखाा वळेेलाच आला असले. वाहन िमळाले नाही णनू तो थोडा चालत िनघाला होता. तेा एका इमारतीत 
पिहा मजावरा घरात ाला उजडे िदसला. तो णभर थाबंला तर कुिणतरी णाले, बघा जाऊन, अूत 
आह.े काय आह,े ान ेिवचारले. एक सीधा सादा आदमी ह,ै बस, िमल आओ. अस ेणनू तो माणसू िनघनू गलेा. 
आता ाला उकुता का वाटली असले, ह ेाला सागंता नसत ेआले. घडू शकत ेअस,े अस ेणनू तो खरोखरच 
ितथ ेगलेा. आता माणसान ेाच ेहसनू ागत केले. दवेाचं ेफोटो, धपूदीप, फुले-हार असल ेकाहीच नत ेितथ.े 
बसा, तुी खपू िठकाणी जाऊन आलेले आहात पण के वळेी तुाला माहीत असायच ेकी तुी अमकु िठकाणी 
चालला आहात कवा ताजमहाल बघायला चालला आहात. पण आता वगेळे कन पहा – जायच,े पण, कुठे जायच े
त ेठरलेले वा माहीत असता कामा नय.े आिण हो, तुी काहीच िवचारयासाठी आलेला नाहीत, ह ेमला माहीत 
आह.े आिण आणखी एक, मी काही तमुचाच काय कुणाचाच गु नाही. अथा त ह ेणज ेतुाला काही खास वगेळे 
सापडलेय कवा नशीबच काही दऊे करतये अस ेत:ा कौतकुाच ेकाही न समजता जा. कोणाही पिरितीत, 
कधीही, आपण कुणाहीपेा अिधक शहाण ेआहोत, अस ेसमजायच ेनाही. याचा अथ , आता मी न होतो, अस े
णायचाही उपयोग नाही. मी कुठलाही दवेधम  नाही सागंत – या आता. एवढ ेऐकावर तो बाहरे पडला.  
 
माहीत नसलेले िठकाण णज ेकाय, यावर िवचार करतच तो घरी गलेा. घराची दार ेउघडीच होती. आिण ाा 
कुटंुबातले कुणीच नत ेघरात. तो ाच िवचारात झोपी जात रािहला, पण, ाला समजत गलेे की ह ेसोप ेनाही.  
 
मग तो एक जण ूनादच लागला. तोच िवचार. याला गु तरी कसा णावा, पुा बोलावलेही नाही. आिण मी तर 
पुा ितकड ेएवात जायाची शताही नाही. आिण गलेोच तरीही, सािंगतले ना एकदा, अस ेणनू तो िचडूही 
शकतो. जाऊ द.े  
 
पवू म ुबंईत िही यायच.े कधी त ेबसलेले असायच ेेशनवर. ानंा कुणी िवचारले की बाबा कुठे जायचये तुाला 
की त ेणत, अस ेकाही नाही – आाला इथनू जावसे ेवाटले की समोर िदसले ा गाडीत आी बसणार, मग ती 
नईेल ितकड ेजाऊ. पण, हहेी ाला पटे ना – गाडी कोणती आह,े कुठे चालली आह,े त ेकाळणारच ना ! पसै ेखपू 
असतील सााकंड,े टीसीबीसी आला तर सहज दडंबड भरत असतील ! 
 
ाला एक आले लात की त ेश नाही. माहीत नसलेले णज ेाला आपले मन टचसुा नाही झालेले अस े
हव.े आपण या माहीत असलेा जगात गाडले जातोय असचे ाला वाटू लागले. माहीत नसलेले अस ेअमकु एक 
िठकाण कस ेअसले ? अमकु एक णज ेमाहीत असणचे त.े आिण अस ेपािहले तर त ेिठकाण इथनू लाबं सरीकड े
कुठे आह,े अस ेतरी कस ेसमजता यईेल ? आपण आहोत ा बवरच नच झालो तर तचे असले माहीत नसलेले ! 
णज ेआता आह ेत ेचा ठेवायच ेकी कुठेही जाणचे राहणार नाही अस ेिवसनच जायच ेसगळे ? इथ ेतो थाबंला.  
--- ००० --- 
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द  
 
इथचे अस ेनाही, जगभर हचे चाललेय. द नदणी काया लय ेतडुुबं भरलेली आहते. पचंवीस-तीसजणानंा बसायला 
खुा  आहते, पण, बाकीच ेउभ ेतरी आहते कवा कुठेतरी जा-य ेकरत आहते, वाट बघत. सगयाचं ेवकील 
िनरिनराळे कागद हातात घऊेन साहबेांा केिबनम ेआतबाहरे करत आहते. साहबे सलग यतेातच अस ेनाही. 
ानंा अनके ूा लावलेा असतात. वळे िमळेल तेा त ेयतेात. ांा केिबनम ेजायासाठी ानंा 
पलीकडून एक वगेळा दरवाजा आह.े ितकडून यऊेन त ेकधी ानाप होतात त ेकळत नाही. लच ठेवाव ेलागत.े 
वकील सगळे सतक  असतात. ह ेाचं ेहोमिपच असत,े ामळेु, त ेआिवासान ेगभंीर असतात आिण मचे 
हसतातही.  
 
ाचं ेद आहते ानंा तर काळजी असतचे की एकदा होऊन जाव ेकाम. ाचं ेबरचे िशक आह ेआयु त ेतर 
आधीरच असतात. ाचंा जवळ आलाय मृ ूांा चहेयावंर अस ेअसतात भाव की कशाला आणलेय मला 
इकड,े म ा सगळे. एरवी भोसडीच ेमला जवेणाचहेी नाही िवचारत. सगया मालमचे ेिपािपातंनू तकुड े
तकुड ेहोत जाणार आहते, ह ेानंा माहीत असत.े काळजी सवानाच असली तरी बरचेजण सौजान ेवयरानंा 
बसायला जागा दतेात. एखादा तण मा तण असनूही बिेफकीर असतो. कोवधच ेवहार करतात भोसडीच,े 
रा दते उभ,े मायावर उपकार करायला नाही आलेले ह,े अस ेाा मनात असत.े ज ेीमतं लोक दासाठी इथ े
थाबंनू असतात ाचं ेायस  खाली कधी एकमकेाशंी गा मारतात, कधी हािवनोद करतात तर कधी पगत 
राहतात आपापा गाातंनू.  
 
ही इमारत नवीच आह,े बतके अजनू कंीशनही िमळालेले नसाव.े पण सरकारी ऑफीसची अज ी आिण 
जनसवेचे ेमह लात घऊेन जरा काणाडोळा केला असावा. आिण करायचाच आह ेअसा िनढा वलेपणा तर यऊे 
ात इतरानंाही णनू खाली काही कान ेआिण एकदोन हॉटेलेही सु झालेली आहते. काही तासानंी का होई ना 
पण टॉयलेट कुठे आह ेत ेिवचारावचे लागत.े तर त ेया मजावर नसाच ेकळत.े िलट नसान ेकाहा 
पोटात गोळा यतेो. खाली तळमजाला जायच,े ितथनू पायया उतराया, मग पणू  इमारतीला वळसा घान 
माग ेजायच,े ितथ ेवाळू, खडी, दगड, शवेाळे यातंनू वाट काढत ा िद पाा टॉयलेटकड ेजायच,े असा कार. 
ितथ ेकायमच दोन माणस ेनसुा चीवर अगंाला साबण लावून फेसाळलेली अघंोळ करत उभी असतात. ातनू 
ितकड ेआत पोचावर एक उंच पायरी चढून मग टॉयलेट असत.े वयर माणस ेवा िया इथ ेयऊेच नाही शकत. 
त ेसगळे श तो ट वळे ताणनू नतेात. पण, शवेटी जावचे लागत ेतेा वयरानंा ितकडचे एका भतीकडलेा 
नलेे जात ेआिण ियानंा तर जरा लाबं चालत जाऊन एखाा हॉटेलच ेउपकार ाव ेलागतात. ानंा उगीचच 
उपकृत झाासारख ेवाटू नय ेणनू काही हॉटेलवाले के वळेी पाच पय ेचाज  करतात. काही कारन ेजाऊन 
यतेात.  
 
ह ेजगयाला सरुिततचे ेवेन दणेार ेिठकाण आह.े आपा नावावर ह ेआह,े त ेआह ेयान ेमाणसाला एक तपुट 
समाधान िमळत असत.े ांा नावावर काहीच नाहीय अशानंा कुणाा ना कुणाा उपकाराचंी ओझी ावीच 
लागतात. शतेकरी, सरकारी अनदुानातनू घर ेिमळालेले, कमाईच ेवा विडलोपाजत घरे, बगंले असलेले, 
कारखानदार, कानदार अस ेसगळेचजण सतत कोणत ेना कोणत ेद सभंाळत असतात. घरातली मळेुबाळे वा 
पाळीव ाणी यांाइतकाच ानंा या दाचंाही लळा असतो. एकेक द णज ेअनके वादिववाद, चचा , भाडंण े
कवा ाग याचंी अिमट दाान असत.े अस ेलाखो, कोवधी द णज ेमाणसाचा खरा भिूमगत इितहास 
असतो. त ेदच एक कार ेसृंतीच ेवाहक असतात. वा बदलावी अस ेवाटणायानंा खर ेतर ही दाचंी 
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िनयाच बदलायची असत.े काहीजणांा तर हहेी यते ेलात की मो ही तर खपू लाबंची असले गो, माणसाला 
नसुत ेदमु जागता आले तरीही खपू शातंता यईेल जगयात.   
 
इथली काही माणस ेपरदशेातं जाऊन ितथलेही िमळवतात द. लोकानंा वाटत,े िकती नशीबवान, िकती सखुी. पण 
ासाठी सगळे आयु गहाण टाकाव ेलागत असणार या िवचारान ेकाहीजण मा, म द ेणत ाचंी कीवही 
करतात. द या जनरल िवषयावर असो की एकेका दावर असो, आजबूाजूा अनकेाचंी अनके मत ेअसतात. 
काही द तर बळकावनू िमळवलेले असतात, असहेी लोक बोलत असतात. पण ाय या िवषयावर एकमत होऊ 
शकेल का कधी ? दहीन, अाय जगण ेका याव ेआपा वााला या  िवचारात आिण आकीवते 
कोवधच ेआयु खच पडून जात.े  
 
तवेात, आलेत वाटत ेसाहबे. लगबग वाढली आह.े द नीट होऊन ताात येयासाठी फोअर े – पवू ीडा 
करावी लागत,े ती ा दगीरामंाफ त ाचं ेाचं ेवकील करत असतात. यातनू यणेाया ायमॅच ेसमाधान  
िकमान चौघानंा िमळतचे.  
 
बाहरे पडावर अगंाला जी नसैगक हवा लागत ेती अर: अनोळखी वाटू शकत े! 
--- ००० --- 
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वांयाची भाजी  
 
घटोट ? छे हो. हॉल ितकीट िवसन आलेला माणसू अास िकतीही झालेला असला तरी घाबरलेला असतो, 
तसचे आह ेत.े भिवाची आच नसुती असनू काहीच उपयोग नाही. तमुा शानंा पडायला हवते  ांा 
आधीा अथाच.े पण तस ेहोत नाही. आपण खपूच मरुगाळले गलेेलो असतो कामधाम, पाा -िपकिनक आिण  
सडतेोडपणा आिण सवंदेनशीलतचे ेनाटक यातं. नाटकातला अिभनय ने, ान ेतर साध ेखरचटतही नाही. 
खरोखरचा, अधंाया खोलीत एकान ेजगतानाचा अिभनय. तो असा अगंवळणी पडतो की अिभनय णज ेफ 
नाटकातला सगीपणा असचे वाटत राहत.े ही भिूमका तुी थाबंवा आता, तमुा दयावर ताण यतेोय – ह ेऐकू 
शकतो एखादा नट पण सवयीच ेझालेले ाणी, र ेआिण िुझयस याचं ेकाय करणार ? कुणी जवळच ेजाणार 
आह ेह ेआधीच माहीत असामाण ेकशी काय होत असले मानिसक तयारी ? आिण पाहणार ेणतात, तो 
धीराचाच आह.े आिण एकदा कुठातरी हॉटेलात आलेा एखाा सकंटाचा िका इथ ेयतेो उदाहरणादाखल. 
तर भाषा. तीच सारख ेग ुतंवनू ठेवत.े भाषा हीच एक कृतीच असत ेजण.ू िवचार मानिसक असतील तर कृतीही 
मानिसकच असणार ना. पण तो नाही कुणी िवचार करत. बमतान ेचालयातच सफे वाटत,े ाला करणार काय ? 
 
णनूच एखाा आयुाा कहाणीला महच नाही राहात. मानिसक ढग णज ेहॉल ितकीट िवसन आलेला 
परीाथ. यापढुा णी काय घडले त ेवगेळे पण आा, या णी भीती वाटण ेह ेतरी असतचे ना खरे. पण कुणी 
गेावर :ख ायलाच हव ेयाचाच तो एक भाग असतो. सरुिचत आयुाा आराखामाण ेगलेे समजा 
अगदी आयु तरी घडले काय तर ज ेमाहीत होत ेतचे. कवा कदािचत भाषा सवयीची झाामळेु नव ेकाही घडू 
शकत नसले.  
 
मला तर वाटत ेकी घटना घडतच नाहीत, भाषाच फ िरपीट होत राहत.े आपा आजबूाजूा सावा फार तर 
िमसळत असतील ात, पण, मग ात आपले अस ेकाय अस ूशकेल ? उगीचच भरकटत बसचू नय ेण े
माणसान ेकारण एखाा वळेी दा खपू झाान ेउलाच उला होऊ शकतात. णज ेइतके की हा णज े
आपला शवेटच आला की काय, अस ेवाटाव.े पण काहीच चकू न घडता जगण ेणज ेतर घटनाचंा अभावच की ! 
कधी ना कधी धोात यायलाच हवते एक तर तमुच ेहातपाय कवा तुी त:ला ज ेजस ेसादर करत जगत आहात 
त.े नाही तरी कधीही घडू शकेल अमकु अमकु अशा कना असतातच की. पण तो काही आरोयासाठी ायाम 
नसतो. कोणतीही घटना ही िनळ आपलीच आिण नवीच ठरावी अस ेतर काही सापडलेस ेनाही वाटत. णनूच, 
मग, खर ेजगण ेआिण नाटकातला अिभनय यातंली कमी घातक घटना कुठली, ह ेकळत नाही.  
 
तुी अमकुाच ेशौकीन आहात, तुाला वांयाची भाजी फार आवडत ेआिण घर अगदी आधिुनक ीन असाव ेअस े
वाटत ेपण ताजमहाल आिण िबला  मिंदर णज ेएकच न ेना. कोण िवचारतो तमुा मेकहाणीला ? आपले 
आपले जगा आिण फुटा. ह ेजग घटनाहीनतचे ेशौकीन आह.े तुाला कीत हवी असले तर झालातच तुी भाषचे े
गलुाम ! हा पचे फ आपाच जगातला. इथ ेलागणार ेहॉल ितकीट णज ेतर तमुच ेबालपण असत.े होय, 
णज ेमाझचे. णनू मी िकतीही मोठा झालो तरीही कधी ना कधी कुणी ना कुणी मला पोरकट णले, हा धोका मी 
गहृीतच धरलेला असतो. मी नाहीय फॅशनचा शौकीन, सरा एखादा कुणी असहूी शकेल.  
---००० ---    
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किवता  
 
किवता णज ेकाहीतरी सचुलेला कवा आरपार घसुलेला काही एखादा नवा िवचार असतो, ह ेआधी डोातनू 
काढून टाका. तमुा घरातली री वा पसारा हा माया गढूळ पायाच ेकाय वाकड ेक शकणार आह े? तुी 
जपनू ठेवलीयत तमुची बालपणातली जरीची टोपी पण मायाकड ेआह ेी रामनवमीचा स ुठंवडा आिण ानतंर 
तीन िमानंी िमळून बदडून िदलेला मार. :खांा याा करताना, तुाला वाटत ेकी तुी घतेलेले सिैनकी िशण 
आिण नतंर तुाला जाणवलेल ेअहसचे ेमह आिण तमुा डोयातंनू ओघळलेले मऊ मऊ  र ेहचे 
आघाडीवर असायला हवते. पण तस ेनाही हो होऊ शकत, ाला ज ेटोचत ेत ेाला खणारच ना. तुाला वाटत े
की तमुच ेकाही वगेळे आिण अितीय असामळेु इतरानंी ह ेमाच करायला हव ेकी त ेया जगात कायमच ेम 
ितम णनूच जाला आलेत. तस ेतर सगळेच मरू, हसक आिण आमकच असतात आिण िनकाल जो 
लागतो तो कोणाही मूावर आधािरत नसतो. मा आह ेकी तुी :िखताचं ेअ ूपसुणाया आिण ायासाठी 
ोिध झालेा महान सराचं ेअनयुायी आहात. पण इतरही कुणी कासवाचं,े कुणी कुाचं,े कुणी अलाचं े
अनयुायी असतातच ना. मग त ेसगळे ाणी िनसगा त उगीचच आहते, अस ेकोण ण ूशकेल ? आिण कोणा 
आधारावर िमळणार हा अिधकार कुणालाही ?  
 
तुी णता की भाषपेेा जगण ेबघा. रोज मार खाणारी, िसगरटेच ेचटके सोसणारी आिण मलुासंह अनकेदा 
उपाशी राहणारी माउली – ितला एकटीलाच िल ात मग किवता. आपण डबडू करयात अथ च काय मग ? एक 
साध ेा ना लात की के :ख अितीयच असणार आह े– ाच ेरंगप, आकार आिण दाह वगेवगेळेच 
असणार आहते. तर मग किवतने ेकाय करायला हव े? नसुती बमताची माणसुकी दाखवत िफरायच े? एकच सागंा 
– :ख असण ेमहाच ेआह ेकी नसण े? सारखी तीच अध वट इमारतीची आिण िवषारी पायाची जाणीव दते 
रािहले की झाले ? मळुात हा अितीयपणाचा सोसच आपाला :खी करतोय का, हा  का नाही िवचारायचा ? 
आिण हा  वधै आह ेह ेतुी मा केलेत की मलेातच तुी. तुाला वाटेल की आजपयतच ेआपले जगण ेफुकट 
गलेे. आपण िवभ माणस ेएक जगतो हचे तमुावर बबवले गलेेले असान ेतुाला सवंदेनशीलता आिण 
समता सोनरेी वाटत राहत.े पण मळुात आपली :ख ेवगेवगेळी तरी का आहते आिण ह ेकायम तसचे असणार 
असले तर समता यणेार कधी आिण कशी ? आपापले :ख हाच तर आपला भय अहंकार नसले ? 
 
जगरहाटीही िटकवा, सव श ेबाळगा, वाढवा आिण ायी राहा – ह ेतमुच ेतान तमुचीच सारखी फाडत राहत,े 
ह ेतुाला कळत नाही ? तुी नसुत ेसखुासीन, कंटाळलेले, त:च ायाधीश होणार,े समथ न ेआिण हटेाळणी 
यांातंच सखुाच ेमाग  शोधणार ेमहामखू  आहात ह ेकळणार तरी कधी तुाला ? सगया जगाला कळू ा आधी 
मग मी सफेली समजनू ायला तयार आह,े हचे णताय ना तुी ? जण ूिनणय सगळे ठरव ूशकता तुी कारण 
तचे तमुच ेिातं आह े!  तुी नसुत ेशभ ूहोयात साृंितक गती मानता. बदलत ेअनभुव आिण 
बदलत ेिवचार हाच तुाला किवतचेा पाया आिण आशय वाटतो. णजचे सगयानंी सफे राहात एकमकेानंा 
धोाच ेराहण े!  
 
तुाला डबाता किवता हीच फ एकच शता वाटत.े ातच करत बसा शारी. शोधत बसा माग  गटारी 
नमूाचं ेतौलिनक मूमापन करयाच.े चा ा.  
--- ००० ---     
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२४ तास  
 
समजा शयेर बाजारातले आपाला शू कळत े– समजा कशाला, आहतेच तस ेबसं लोक. भारताता दोन-
अडीच टांन अिधक लोकानंा ात इटंरेच नाहीय. ापेा इटंरे णज ेाज िमळवयात ानंा इंटरे 
आह.े इथा लोकाचंा कल ग ुतंवणकुीपेा बचतीकड ेखपू आह,े अस ेटले जात.े आिण तरीही, िबिझनसे चनॅेस 
बघा – अखडं ानस चा असत े– की ानय णाव े? नकोच त े– पसै ेिमळवयात वा घालवयात नकोच तो 
धामक श. तर त ेअखडं बोलत असतात. काय बोलतात, कोण जाण.े साताठ लोक असतात. ानंा टले तर २४ 
तास बोलता यईेल यावर, अस ेवाटत.े णज ेातंा एकेकालाही. पण काल अखरेच ेान िकती परुणार ? रोज 
अास तर लागणारच. मग चार चार जणांा दोन टीम कराया. ह ेबोलताहते तोवर सया टीमन ेअास 
करायचा. की लगचे टीम बदलाया. एक िरले रसेच णा ना. णज ेत ेलोक, मलेु जाला घालायच ेण सोडले 
तर सतत ाच िवचारात असतात. आवडच ती. कवा जीिवतकाय च णा ना. ह ेपशैाशी सबंिंधत असान ेकुणी 
याला िमशन नाही णणार, इतकेच.  
 
पण ानंाच अगदी खास समजायच ेकाही कारण नाही. काही लोक २४ तास िशक असतात. माझ ेएक ाापक 
िम बार िनवडताना णत, या रावरचा नको, इथ ेिवाथ भटेतात ! आता समजा गलेाही असले तो काळ  – 
नीतीमू ेकायम तीच तशीच थोडीच राहतात ? काहीजण सततच ेपढुारी असतात, काही सततच ेकानदार आिण 
काही सततच ेपिरवत नवादीही असतील. तशी ही सगळी ावहािरक उपयोगाची े ेआहते, ामळेु, ाला 
यशी ायचये तो होणारच तसा २४ तासवाला, ह ेठीक आह.े पण किवतचेा, कादबंरीचा ावहािरक उपयोग काय 
? टले तर काहीच नाही. पण, तरीही, तहेी साले २४ तासाचं ेलेखक वा २४ तासाचं ेकवी असतात. चहेरा सतत ‘ 
दास डगरी राहातो | चता किरतो िवाची || ‘ असा. ाचं ेचाहतहेी सतत जगाच ेसाृंितक उयन कस ेहोईल 
या िवचारातच गढलेले. ही २४ तसाचंी काय असत ेभानगड, असा  पडतोच बयाच सामाानंा. तहेी ग ुतंलेलेच 
असतात पण िनरिनराया वधानातं – ाला एकच अस ेसू नसत.े सू टले तर त:चा बचाव कसा करत 
राहाव,े हचे फ. आता, बजनाचंा गौरव कन मत ेिमळवयाची पत आह,े ामळेु इथ ेएक फारच मोाचा  
पडू शकतो. भरकटणाया बजनाचंा गौरव करावा की िनवडक २४ तस वााचंा ?  
 
आिण इथ ेयतेो तो खरा मलूभतू  – २४ तासवाले असण ेआिण भरकटलेले असण ेयातं फरक कसा, काय असतो 
आिण असतो का मळुात ? समाजाला हजारो वषाची सवय अशी लावलेली – आिण ानहेी ेेन ेलावनू 
घतेलेली सवय अशी असत ेकी हा  िवचारायचाच नाही. काही काय बरचे नट गोरेगोमटे, ऊंचपेरु ेअसतात आिण 
२४ तास केसाचं ेघोस उडवत असतात. काही णा की बयाच णा ना तर नदशनावरच खपू भर दतेाना 
िदसतात. काही ना काही २४ तास असाव ेया ीकृत िनवडीचचे असणार ना ह ेपिरणाम. आिण सतत  भरकटलेले 
असण ेह ेसवसामााचं ेधोरणही २४ तासाचंचे तर असत ेकी !   
 
२४ तासाचंा हा मं खाऊनच टाकतोय की काय एकूणच जगण े? आिण त ू२४ तास लेखक, मी २४ तास कारकून, 
मग आपला सबंधंच काय ? का एवढा सोस ा २४ तास ओळखीचा ? ती ओळखच तर आपाला एकमकेापंासनू 
तोडत नसले ? “ आमचा सामा माणसू याला कधीच माता दणेार नाही ! “ अर ेुा, सामा माणसू ण 
कवा त ूधन त ूाला ाला खास समजतोस तो ण, हा २४ तासाचंा रोग आवडत नाही असा एकजण तरी 
आह ेका ? ालााला हा रोग तीतने ेपकडतो तो तो अिभमानान ेसागंत राहतो, मी २४ तास अमकु अमकु  
असतो !     
--- ००० ---    
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रेणा  
 
आजच सकाळी िफरायला गलेो तेा रान ेचाललेली एक पालखी पािहली. बारा-पधंराच माणस ेहोती. पढु े
एकजण राजिच टाइप गोल झडा घऊेन चालला होता. बाकीच ेपालखीमागनू चालत होत.े पालखी नीच जड 
होती. ती वाहयासाठी पढु ेएक आिण माग ेएक अस ेजरा धेक ेलोक होत.े ती एखाा दवेीची वा दवेाची असावी 
पालखी. आत मतू, हार, फुले, वगरै ेहोत.े ा दवैताचा मधनू मधनू जयजयकार चा होता. पण ा भाचंी वाणी 
 नसान ेणा कवा माया कानातं दोष असान ेणा कवा माझ ेआकलनच मदं असान ेणा, त ेदवैत 
कोणत ेआह ेत ेमला कळले नाही. पण ा अथ गद इतकी कमी होती ा अथ ा दवैताचा दबदबा जरा छोा 
समहूातच असावा, अस ेवाटले. “ जोरात ा र ेआवाज ! “ अस ेमचे एकजण जोरात सागंत होता. त ेसगळे 
िमळून एक असयाचा आिवास आिण शौया साठी आवयक असणारी मरूी ह ेदोी ांाकड ेअसाच े
 दशन घडत होत.े  
 
तुी चाकी चोर असा की माकड पालक असा तुाला आशीवा द आिण रेणा लागतातच. मराठी िचपटातले 
दरोडखेोरही दवेीचा आशीवा द घऊेन मगच कामिगरीवर िनघतात. ह ेखटकयाचा च नसतो. मे कुणीही कराव े
तसचे भी कुणीही करावी, ह ेअसतचे. कामावन माणसू चागंला वा वाईट, पुयशील वा पापी ठरवण ेह े
अाात नसत.े दरोडखेोरच काय, वेया वा खािटक हहेी दवेाच ेिय भ अस ूशकतात. ह ेजण ूमाणसाा 
बुीची मया दा मा करणचे असत.े बुीन,े वहारात होणार ेमूमापन ओलाडंायची सहज तयारी यात असत.े  
 
याच आािक ानातनू कोणाही दवेता वा िवभतूी कुणीही, ( वापरा नाही णत ), घतेा रेणसेाठी तरी 
चा शकत.े एखाद ेमहाराज मग त ेआािक ेातले असोत की शौया ा दालनातले असोत, त ेपरर िव 
समहूाचंहेी रेणाान अस ूशकतात. इथ ेबुी जरा मार खात ेणनू ती उचलही खात ेआिण आमचचे महाराज खरे 
आिण ाचं ेखोटे असा चार करत राहाव ेलागत.े कुठे त ेमहाराज आिण कुठे ह ेबाजारबणुग ेबु ूलोक अस ेकाही 
णायला यात काही वावच नसतो. कारण, माणस,े कृती, घटना यानंा ाचं ेअस ेतं मूिब काही नसत,े ह े
िवनपण ेमाच असत.े  
 
अनके नोबलेिवजते ेलेखक-कवी, शा एवढचे काय य ुगं हा मानसशाही णतो की जगयात एकटेपणा 
महाचा असतो. पण सामात: लोक िभ ेअसतात. ानंा आधार लागतो, रेणा लागत,े माग दश न लागत.े 
याचाच सरा अथ  असाही होऊ शकतो की अनयुायी ही भिूमका सदोिदत वागवणार ेलोक ह ेिभ ेआिण ढगी दोी 
असतात. ांा आदशा ा गणुाचंा ांातं अभाव असतो आिण तरीही आपण ा गणुाचं ेपजूक आहोत अस े
ानंा दाखवायच ेअसत.े एकाच महाराजाचं ेिभ ेअनयुायी आपापा टोयांा िजवावर एकमकेांा उरावंर 
बसायला तयार होतात आिण एकमकेानंा न क इितात. त ेशिमान नसनू कमकुवत आिण ामळेुच हसकही 
असतात.    
 
जो समाज एकूणात अशा कोवधी कमकुवत लोकानंी यु असतो तो राजकारणाा ेात सहज वापरला जातो. 
तो समाज त:च ेचतन वा समज यानंा मह दणेारा नसतो. सवच ेातं तो परका ठरतो. षे, िवतु आिण 
लढाऊ वृी यांािशवाय एखाद ेयेर काम करणारे लोक कोणाही अनयुायांा टोळीत अस ूशकतात का, हा 
 इथ ेजगयाा बाबतीत रेणादायी ठ शकतो. आिण मी अमकु याचंा अनयुायी आह ेणनू मी े आह,े 
अस ेकाही नसत,े ह ेानही इथ ेहोऊ शकत.े   
--- ००० --- 
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किवतचेा अथ   
 
कसला अथ  ? तसले काहीही नसत.े नसुत ेएका एका सखुलोप माणसाच ेचीार असतात फ. माणसाला थोड े
सगंीत आवडत,े भाषेा जुा लकबी आवडतात, दािगासंारखी ितमाचंी झ ुबंरे आवडतात तर ायच ेत ेएक. 
मनमोहन दसेाई णत की बाबा ेक काय अपेा ठेवनू यतेो याचा तमुचा नीट अास असायला हवा. 
ााकडून तुाला पसै ेआिण वाहवा हवी आह ेना, मग ाला फसवायच ेनाही. ाला हवये त ेहव ेतस ेायच.े 
तुाला काय महाच ेवाटत ेत ेठेवा उंदराा िबळात. कोवधचा खळे तर आवडतोय पण अगंात भरलाय 
शहाणपणाचा ताप आिण तो तरी कसला तर ामक – ह ेनाही चालणार. गरीब, सन, ायी, खयाचा भोा 
आिण तरीही िनभ य अशा माणसाचा िवजय दाखवावाच लागले. किवततेसुा :खाच ेकवी असोत की सखुकारक 
भावभावनाचं ेउादक असोत, सगळे मनमोहन दसेाईच असतात. आह ेतचे जगण,े िगरवत, ाता ात 
सशुोिभत करत, भािषक रावर सखुमय करत साृंितक उयनाचा आभास तयार केला की बास. ासाठीसुा 
िकती वाचाव ेलागत,े पशॅनच असत ेती एक. जरा काळानुप बदल करत जा की झाले. आता काळानुप णज े
काय तर एक उदाहरण घऊे. शहरे वाढायला लागली ना मग ाच ेअपू वाटेल अस ेसारख ेशहर शहर करत 
बसायच.े शहर काळोखात, शहर परके, वगरै.े ात मग, दगंली, जमावबदंी, नाावरच ेखनू अस ेकाही घते जायच.े 
हॉटेले, मॉस, मिे यातंनू मानवी जगयाच ेसखु:खाचं ेआयाम  करत राहायच.े  
 
आता ह ेआयाम तरी कस े? समजा मराठा जातीचा कवी आह ेतर महाराात तो णणार की इथ ेसंा आहचे ना 
जा, लोकशाही आह,े ानंा िमळणारच ना ाधा ! पण तचे भारतीय रावर, हनंा िमळणारच ना ाधा, 
अस ेतो णत नाही कारण ाची राजकीय गिणत ेवगेळी असतात. तो किवता िलिहणार ा अिखल भारताा 
िहतााच असणार. भदेभाव नको णणाया. माणसा माणसा माणसू हो कवा मजहब नही िसखाता आपसम ेबरै 
रखना कवा सगयांा अगंातले र लालच असत ेअशा मूाकतचेा उोष करणाया. ाला असा  
कधीच नाही पडणार की बाबा का नाही होऊ शकत माणसाचा माणसू. पण, मी क  आिण तरीही माणसाच ेिहत 
अशा िशवधनुी मूाकतते तो खशु असतो. काही इतर कारणानंी :खी असला तरी खशु असतो. साधचे असत े
सगळे. िवषमता जायला हवी की नको, सवाना समान सधंी हात की नकोत, ायाच ेवातावरण हव ेकी नको – 
अशा ानंा कोण नको णले ? आपोआप सगळे परुोगामीच की ! 
 
इतके सगळे सगयानंा कळत असनू, रोज एकमकेाचं ेमडर करताना लालच रदश न होत असनू आिण 
सगयाचंाच ज सेमधनूच झालेला असनूही का बाबा ही िवषमता, ही बिेफिकरी, ही हसा, अस े ाला 
पडत नाहीत. ाला भािषक अथाच ेगोडव ेिगरवयातच इंटरे असत.े काढा बरे तमुा किवताचं ेवालंकार 
बाजलूा – काय आह ेआत – तर साध ेएक सखुयाचक शरीर ! आिण तुी महाकवी ?  
 
काहीही कळाया आधी कवनी वडे ेायला हव.े सखुाच ेवाटणार ेकवा सवयीा खोा मूाकतचे ेअथ  
यतेाच कामा नयते किवतते – या मागा न ेजायला हव.े मनाचं ेगड ेघोळवण ेआिण वाचकाचं ेतुीकरण ह ेमाग  
सोडायला हवते. त:लाच न समजणार ेअस ेबध आिण िनरथ क िलिहता यायला हव.े माहीत असलेला आपलाच 
टीपणा िगरवत िकती काळ एकमकेानंा फसवत राहायच,े हा  हवा समोर. ‘ मला समजलये ‘ हा भाव समळू 
न ायला हवा. मू नाहीय माहीत, इथनू सुवात ायला हवी.   
--- ००० ---        
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फुलपाख  
 
तस ेतर आपा सबोध-अबोध मनात लाखो गोी पडून असतात. उपयोगाा वळेी पढु ेयेयासाठी. कवा काही 
अही होत असतील. आता लाखो जा वाटत असले तर हजारो ण.ू तर त ेसगळे रूॉम ेसाठवलेले 
असत ेण.े आपण काही ा शााच ेअासक नाही, ामळेु एवढ ेखपू झाले. थोडी मािहती आिण थोडी कना 
अस ेिमळून आपले स. आिण चालत.े काही िबघडत नाही. मु काय तर काही अनभुव, रागलोभ, व ू ह ेसगळे 
घऊेनच जगत असतो आपण. त ेसगळे आपला भाव, िवचार, वागण ेयावंर भाव टाकत असणारच. एखादी 
ी ओळख नसतानाही आपाला आवडत नाही कवा सरी एखादी फारच आकष क वाटत,े तहेी ातनूच घडत 
असले. साराशं काय की आपाला पाहाता णी कळत ेकी ही वही आह,े ही नदी आह,े ही कंपासपटेी आह,े हा वाघ 
आह,े वगरै.े काही वळेी ओळखता यते असले पण नाव नसले आठवत, वगरै.े  
 
तर फुलपाख ही काही नहेमी लागणारी गो न.े िवचारही नता डोात. ातही नत ेकी अस ेएखाद ेयईेल 
आिण इतके आपाला झपाटून टाकेल. णनूच मी लाईफ ह ेअकनीय असत,े अस ेणत असतो. तर त ेआले, 
म रंगीबरंेगी आिण सरळ माया खांावरच बसले. आता ाा मत िकतपत काय काय सोयी असतील, कोण 
जाण.े मी नसुतीच एक भतीसारखी व ूआह ेकी एक िजवतं ाणी आह,े ह ेतरी ाला कळले असले का, त ेमाहीत 
नाही. पण ान ेिवास तर टाकला मायावर, ह ेनी. मी एखादा ‘ हािनकारक बाप ू‘ ( िचपट, ‘ मरेी कोम ‘ ) 
नाहीय ह ेाला कस ेकळले असले ? की िनपवीपणाच ेिकरणच बाहरे पडत असतील माया असयातनू ? मी 
ाला ितसाद ायला सुवात केली, णज ेकेले काहीच नाही, आता आत आनदंी झालो. त ेकळलेच असले 
ना ाला माया िकरणातंनू. मग त ेमाया कानावर जाऊन बसले, मग डोावर. मी आनिंदत होण ेह ेालाही 
आवडले असणार. ाची आधीची मनिती मला कशी माहीत असणार, पण, ाा सहवासान ेमी सखुावलो ह े
ाला खपूच आवडले असणार. मी ाला ना मध दणेार होतो ना कसले ान, तरीही त ेमायाजवळ रा इित 
होत.े दोघहेी खशु असान ेजण ूतो एक समारंभच घडत होता.  
 
मला त ेउजेक वाटू लागले तस ेआले माया लात की आता माझ ेमन ाावर ह मागणार – ाला 
मायात बदंी क पाहणार. त ेखपू नाजकु होत.े माया अशा कोणाही कृतीन ेवा यान ेत ेखावले गलेे असत.े 
कायमच ेिनघनूही गलेे असत.े ाच ेिनघनू जाण ेएक वळे ठीक पण त ेमायाकडून खावले गलेे तर मी त:च 
आपोआप खावलो गलेो असतो. णनू मग मी फ मनाता मनात ाच ेलाड कराव,े गजाराव ेआिण ाच े
सखु ाव,े अस ेठरवले. मला सखु िमळत ेह ेाला कळत असले का ? कळतच नसले तर आपाला आपाच 
कनचे ेसखु आिण कळत असले समजा तर मला सखु दणे ेाला आवडत,े असाच होतो ना ाचा अथ  ? कवा 
ााही पढुच ेणज ेमला सखु िमळयाच ेालाही होत असले सखु ? ! 
 
काय असले त ेअसो. िकती वळे राहील त ेअस ेसहवासात ? ालाही या सहवासाच ेसन लागले का ? मग तर 
वषा नवुष चालले ह े! ह ेनसुतचे एखाद ेफुलपाख थोडचे आह े? अनपिेतपण ेआयुात आलेली ही एक वायाची 
िटकाऊ, सखुद झळुुकही अस ूशकत े! 
 
मी ितला िडब  न करता अस ूायच ेठरवतो, ज ेआह ेत.े कृती कन काहीच कात नाही ायच ेपण ह ेआपले 
त:च ेजगण ेआह ेह ेमा समजत राहायच े! मजते ! अस े! 
--- ००० ---   
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र ेहद बाधंवा  
 
सकाळी जाग ेहोताना ह ेश आल ेडोात. आा काय सबंधं ? हा काही िवषयच नता समोर गलेी िकके वष. 
कदािचत अस ेकाही घडले असले की झोपते काही आठवयाच ेय चा असताना धा लागनू मतला एखादा 
रूॉन खाली पडला असले आिण तो उचन पुा जागवेर ठेवताना माझ ेााकड ेल गलेे असले आिण तोच 
नमेका हा असावा ! ात साठवनू ठेवलीय ती शाळेत िशकलेली भा. रा. तांाचंी किवता – 
र ेहदबाधंवा, थाबं या ळी अ ुदोन ढाळी, 
ती परामाची ोत मावळे इथ ेझािंशवाली ll  ृll 
जरा वळे ती ोत की ही ोत असा एक संम झाला िनमा ण पण तीच बरोबर ह ेआले लात. आिण कदािचत 
ोत हा श असलेला मजकूर साठवायच ेरूॉन जवळ जवळच असतील, ामळेु लगचे हहेी आठवले 
शाळेतलेच – मनमोहन नातूचंी किवता –  
 ती पहा, ती पहा, बापजुची ाणोती 
तारकांा समुनमाला दवे ानंा वाहती 
ा वळेी आी हीही चचा  केाच ेआठवले की खरोखरच अशी ाणाची काही ोत वगरै ेअसत ेका. पढु ेहदी 
िसनमेातंनू कुणी मेावर तशी एक ोत जाताना दाखवत असत. नतंर तर, कुणी हा योग पसरवला कोण जाण,े 
पण, म घातलेला एक माणसू काचेा बदं खोलीत ठेवला होता ण ेतर तो मेावर ा णी ा काचलेा तडा 
गलेा ! णज ेाण असतोच – ाची ोत के वळेी िदसले, न िदसले. तो योग णज,े आाला माहीत 
असलेले िस करणारा नसुता आमा शहाणपणाचा परुावाच न ेतर जगापेा आी खपू पढु ेअसाचा गवही 
असायचा ात !  
खर ेतर मला अस ेवाटत ेना की ह ेअस ेखपू रूॉन िनारण वाया जातात कवा अनावयक बोझ असतात आपा 
डोात. माणसू समजा पिहापासनू शहाणाच असता, ान ेकुणावर आमण वा अाय केलेच नसत ेतर या 
मोा माणसाचंी काय गरज होती ? िकती त े? एवढ ेसगळे अनावयक मोठे आपा मत जागा अडवनू बसलेले ! 
परत ांासाठी कृत राहा, ांापढु ेनूगडं बाळगा ांा िवटंबनने ेपटूेन उठा, मडर करा – घाण सगळी 
जगयातली ! आिण ह ेझाले मोाचं,े बाकी आणखी िकती खपू आह ेअस ेसाठवलेले मत ज ेअिभमान, गव, 
अिता या िवभागात मोडत.े ातही िहरवा रंग बिघतला की कुणाच ेिप खवळत ेतर कुणाच ेभगवा बिघतावर. 
कुणाला सृंत काही िदसले की ोध आवरत नाही तर कुणी िनराजंनाला हसतो. पण ह ेसाले सगळेच कोणा ना 
कोणा िचातं अडकलेलेच असतात – णज ेाचं े रूॉन. सगळे साले अमकु िदवशी तमकु िठकाणी गद 
करणार, ह ेठरलेले आह.े वषा नवुष ! याचा अथ  काय होतो – आपा असं रूॉम ेकाय काय भरायच ेत े
काम आधीच होऊन गलेेले आह.े आिण आपण फ ा रूॉा गलुामिगरीत जगतो आहोत. ने वॉशगला 
नाव ेठेवणार,े ाची हटेाळणी करणार ेआपण आधीच ने वॉश झालेले आहोत. वॉश णज े करण ेन ेतर 
कायम बाधंनू ठेवले अशी घाण रूॉम ेभरण.े कशानचे खावला जात नाही, अपमािनत होत नाही असा कोण 
आह े? असा कुणीच नसले तर सगळेच ितगामी णज ेभतूकाळगामीच णायला हवते – परुोगामी माणसू असचू 
नाही शकत ! ती फ ‘ ग  ‘ या कनसेारखी आपा रूॉनम ेकुणीतरी भन ठेवलेली कना आह.े 
सगळीच माणस ेगाढव असतात ( गाढव णज ेबअेकली हहेी असचे एका रूॉनम ेभरलेले ! ) ामळेु ती 
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आपले आिण आपा टोळीच ेरा आण ूपाहतात आिण अस ेसमजतात की ा टोळीच ेरा अायी होत,े 
आी ायाच ेरा आणणार आहोत ! खर ेअसले ह े? इथ ेयतेो  की, तरीही, तलुनने ेका अस ेना, रा चागंले 
वा वाईट अस ूशकतचे ना ? असले ना, पण त ेआी आण,ू एवढचे तर णायचये. आिण चता करायची नाही – 
भाषा आिण रूॉम ेसाठवलेली, आपण िनवडलेली मािहती, यातं अशी सोयच असत ेकी कशााही िवरोधात 
बोलता यते ेआिण कशाचहेी समथ न करता यते े! साराशं, माणसान ेआकीव करत रोज त:वरच ढाळावते दोन 
अ ू! आिण बघा, आकीव म ेआा आलाच ना, णज ेोतच ना !  
--- ००० ---    
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लगड ेsss बलेे sss … 
 
एक िफरता िवेता हातगाडीवन कलगड ेआिण आबं ेघऊेन चालला होता. ाची आरोळी होती, “ लगड े sss  
बलेे sss “ ! णज,े बतके, कलगड ेआहते आिण आबं ेआलेत, अस ेअसाव.े पण मग तो पणू , नीट का नाही 
णत ? एम बी ए वाले णतील की ाची किुनकेशन िस ( सपंक  कौश े) कमी पडतात. कवा भाषचेी 
एवढी काळजीच नसावी ाला. पण करायच ेकाय त े? या वळेी तो इथनू जाणार हा िवास नसुता तयार करायचा 
आह ेाला की बास, उापासनू लोक लच ठेवतील. आिण आाही ाला काही ायच ेअसले तो बघलेच ना, 
की बाबा काय िवकतोय हा, त.े पण ाची आणखी एक चकू होत होती. तो गाडी फार फा घऊेन चालला होता. 
णज,े ाची आरोळी ऐकून कुणी टेरसेम ेयईेोवर तो खपू पढु ेगलेेला असणार, मग लोक नाद सोडूनच दणेार 
तो. कवा मग ाचा खरा, उभ ेरान िवी करायचा एिरयाच वगेळा असले आिण जाता जाता उगीच आपले काही 
जमले तर बघ,ू असाही असले ाचा िवचार. आिण थोा वळेान ेज ेकुणी बाहरे पडून ितथनू जातील आिण ाची 
गाडी पाहतील तेा यईेलच ना ांा डोात की, अा, कालगड ेआिण आबं,े णज ेहाच तो, सकाळचा ! 
 
कुणी णले, तुी काय बजनाचंी भाषा आिण अिभजनाचंी भाषा अशी तलुना कन ा िबचायाची चेा करताय 
का ? ाला उर अस ेदतेा यऊे शकत ेकी अस ेकाही कुठे हवतेही नसताना अस ेका यतेये बाबा तुया मनात ? 
आिण, बसं आिण असं अशी फूट पडू नय ेह ेउदा तान सागंत तचू गावभर िफरत असतोस ना ? 
मग तसाच एकोपा बजन आिण अिभजन यांातंही राहावा, अशी इा बाळग ना ! अहो, तस ेनसत,े अबोध 
मनात काय काय घडत असत े– आिण कुणाचहेी े ह ेचचेलेच पािहज े!  सकाळी उठून एवढ ेओझ ेघऊेन जायच े
क कन बघा णज ेसमजले. अर ेहो, शारीिरक क महाचचे आहते पण मनाच ेक त ूवगेळे का समजतोस ? 
शरीर आिण मन एकच असत.े शरीरािशवाय मन असचू नाही शकत. मन हा शरीराचाच एक भाग असतो. ामळेु, 
शरीराचा गौरव आिण मनाची नाली, असहेी नको ना कस.  
 
खर ेतर केच माणसू कोणा ना कोणा कारणान ेआपले असण ेठामपण ेअधोरिेखत करत असतो. 
आपाकड ेगट, समहू, टोया खपू आहते. ामळेु, े, अहंगडं, नूगडं वगरै ेअसले ॉेस फार आहते 
इथ.े ामळेु झालेय काय त ेबघा ना. आजच बातमी आह ेकी सखुाा – आनदंाा बाबतीत भारत हा जगात 
शवेटून अकराा नबंरवर आह े! आधी आपण णणार की ह ेसशंोधन िवासाह आह ेका मळुात ? असचे आणखी 
एक सशंोधन केले तर भारत जगातला सवा त जा आनदंी दशेही ठ शकेल. उगीच त ेफार मनावर घेयात अथ  
नाही.  
 
णज,े आले ना लात, काहीही िवका, कालगड-ेआबं ेअसोत की मन-बुी, तुी दशेात आनदं िकतपत िनमा ण 
करताय, हचे शवेटी महाच ेठरत े! आिण इथ ेयतेो  की दशेात णज ेकुठे तयार करायचा आनदं ? अहो, 
केाा जगयात – हचे असणार ना ाच ेसोप ेआिण खर ेउर ! णज ेकाय, माया मनात आनदं िनमा ण 
ायला मी तमुावर अवलंबनू राहायच े? तुी असणार तमुा नूगडंात वा अहंगडंात , तुी कस ेहोणार 
अस ेआनदंिनमा त े? 
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आपले आपालाच काही सापडत ेका त ेपाहाव ेलागले ! 
ऐ िदल अब कह न जा 
ना िकसी का म, ना कोई मरेा 

                --- ह ेठेवायच ेलात – आले ना लात ? 
  --- ००० ---  
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उडाणट ू 
 
उडाणट ूहा श एकूणच आजा मराठी सृंतीला लावला तरी चालेल. पण इथ ेबोलताना आपण सािह या 
ेापरुती मया दा आखनू घऊे. आिण तहेी इतके कोण घसुळत बसणार ( नसुतीच कचयावर  िया करत बसण े! 
) णनू किवता घऊे. इथले कवी मळुातच किवता िलिहतात त ेकवी णनू ओळखले जायासाठी, तशी माता 
िमळवयासाठी, मोठे कवी णनू िटकून राहयासाठी आिण जनमानसाचा आदर िमळवनू आतु होयासाठी. 
याचाच अथ  किवता िलिहयाचा मळू हतेचू किवताबा असतो. यामळेु साहिजकच मग टीन, सामा अनभुव, 
िवचार, नीतीकना, ाय, समता वगरै ेअिभलािषत मू,े भावभावनाचं ेपनु:य आिण थोडफेार चिकत करणारी 
तंकौश ेया मया दते ही किवता खळेत-बागडत राहत.े अगदी तथाकिथत :खाची किवताही. एकदा उि 
किवताबा मातचे ेअसले की पनुरावृी ह ेएकच किवतचे ेकाय े बनत.े मग भाषवेर आिण तंावर कमत 
असलेले काही कवी इथ ेिनळ िविवधगणुदशन दाखवत अमर होतात. ांा किवतते सलग गाभंीय  कसलेच 
नसत.े पार अिनलिबिनलापंासनू उदा अशा कुसमुाजापंयत.  यानंा जगयाबाबत एकही समा सखोलपण ेिदसत 
नाही कारण पाहायचीच नसत.े कमी कुवतीच ेरटाळ, सफे जगण ेहीच एक आस असावर जनमा मागा न े
आयु रखेाटत जाण ेह ेबधंनकारक ठरत.े जनमा :खाचा माफक डोस आिण जनमा अिताचं ेउदाीकरण 
यात ह ेकवी रमतात. यानंा त:ला एखाद े:ख महाच ेवाटले, मळूापासनू ाकड ेपाहावसे ेवाटले, अस ेघडत 
नाही. कुसमुाज इथले ाितिनिधक भाषा पढुारी होतात – ांा नाव ेभाषािदन साजरा होतो, हा याचा परुावा आह.े 
ह ेअसल ेकवी धम, भी, मे, आिक, नािक, वारकरी, शरू, दशेभ, बािंधलकी, युसमथ क अस ेसगळे 
असतात. या के िवभागाता किवता िलन त ेलोकिय होत राहतात. थोडात णज ेयानंा कशाचचे फारस े
गाभंीय  नसत ेआिण कोणाही समलेा सामोर ेजायची आचही नसत.े  
सरा कार िवोहीवााचंा आिण ातच घसुलेा समतावााचंा. यानंा उर ेआधीच माहीत असतात, :खानंा 
जबाबदार कोण ह ेयाचं ेठरलेले असत,े आता फ सधुारणा करत गलेे की झाले – हा एकूण याचंा ढाचा असतो. 
यातले ज ेळलेले माग  असतात ा ा मागा वरा टोया असतात. बाहरे राजकारणात जी वचैािरक ‘ तयारी ‘ 
लागत ेतीच इथहेी लागत.े इथ ेजरा भाषा थोडीफार यावी लागत,े इतकेच. ह ेनसुतचे एक वचैािरक आमण 
असान ेहहेी पनुरावृीा रोगान े असत.े याचीही उि ेकिवताबा – वा बदलण ेआिण कवी णनू 
गाजण,े हीच असान ेइथहेी  जगण ेआिण ातली ग ुतंाग ुतं ‘ पाहण े‘ ह ेघडू शकत नाही. या िवभागातले 
लेखक-कवी  णतात की आाला किवतचे ेमहच नाहीय --  ती फ साधन आह ेएक. आी णतोय ा 
समा सर िमटून आमची किवता कालबा ावी हीच आमची इा आह.े  
माताा ितिया दते आयु कंठणार ेलोक सज क णज ेकाय असणार ?  याचं ेसगळे लखेन ह े‘ माहीत 
असण े‘ या ेातले असत.े आपला भाव, मत,े आह याचंा िकनारा सोडून ‘ ज ेआह ेत े‘ पाहयाची – ाा 
लौिकक यशापयशाबल बिेफकीर राहयाची याचंी हमत नसत.े मराठी समाजालाही असले काही नकोच असत.े 
ामळेु, उंदराला माजंर साी अशा पतीन ेदोघहेी एकमकेाचंा उपयोग करत राहतात. नसुतीच मतमतातंर ेसोडून 
ज ेतानातले कवा अाातले  असतात ानंा इथ ेहटेाळले जात ेकारण  त े असतात िकनारा 
सोडायला लावणार.े इथ ेतर िभट सरुिततते खळेायच ेआह.े आिण मग हचे लोक एक जमनू रडत िवचारतात की 
मराठी किवता जागितक का होत नाही ? !  
--- ००० --- 
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साराशं  
 
साराशं पान ेआयु पाहायला सुवात करायची अस ेमाझ ेमीच ठरवले आिण ाची एक माफक सुवात णनू 
टोलवाटोलवी सु केली. णज ेलाईटलीच ायच ेसगळे, अशी. ातनू समोर आला टोलेजगं हा श. याचा 
अथ  मोठा असान ेपचंाईत झाली. मग एक आयिडया करायच ेठरवले. आपा मनाच ेजस ेतकुड ेअसतात तस े
ा शाच ेबरोर दोन तकुड ेकेले. मनाच ेखर ेतर अस ेकाहीच मापात नसत.े तरीही एक सोय णनू आिण 
िवचारात तरी एक तोल साधला जावा णनू तस ेकेल.े टोले आिण जगं अस ेझाले त.े टोले बरोबर खर ेतर 
घाळही यऊे शकले असत ेपण तस ेझाले नाही. लगावायच ेटोले आले. ामळेु मग जगं हा लढाईशी सबंिंधत 
श योय ठरला.  
 
माणसू णनू जगायच ेतर तुी युिवरोधी असायला हव,े ह ेसवमा होत.े पण बसं लोक शौया चा गौरव 
करणार ेहोत.े मग उरलेले लोक युिवरोधी चळवळी करत. ानंा खपू छान वाटे. आपण काहीतरी पणू  
मानवजातीा िहताच ेकरतो आहोत ह ेजाणवनू त ेएकमकेानंा धाच ेअिभषके करत. या सगयाचा साराशं असा 
िनघ ेकी अनकेातं मतभदे आहते आिण सिहतुने ेकोण बरोबर ह ेठ शकणार नाही.  
 
खपू सिवरपणाचा कंटाळा आामळेुच खर ेतर ही साराशंाची आयिडया सचुली होती. शभंर वष समजा जगण े
झाले तरीही घटनाच असणार ना ा. णज ेसाराशं काढता यणेारच. आिण शवेटी तरी या ा तीन लाख घटना 
अस ेकोण कुठे पाहणार आह.े ही आयिडया सचुापासनू साले पिरवतनच सु झाले होत ेमनात. अनावयक 
असलेले वगळत जाता आले तर पणू  आयुालाच साराशंाच ेमह यऊे शकेल, ह ेजाणवले. मग काय काय 
वगळाव े? तर उदाहरणाथ  लॅमर आले. आपले मन सया कुणालाही टाया वाजवायला वापरायची गरजच काय, 
हा तो  होता. ात नट, ना, होऊन गलेेले मोठे नते,े िवचारवतं आिण कवीही आले. ाचंाही शवेटी साराशं 
िनघणारच ना. ानंा आवडत होत ेसमजा मोठे होण,े ठीक आह ेना, आी वा-छानही ण ूपण आमच ेमन िकती 
दणेार तुाला ? या िवचारान ेजरा सलैच वाटले – आराम – िर लॅ  ! आता आपणही काही फार मोठे डगर पार 
करत बसायची गरज नाही. बर ेवाटले.   
 
एकाच ेअस ेत होत ेकी जगात फुकट काहीच नाही िमळत. के गोीची कमत तुी चकुती करत असताच. 
मिहना चार लाख कमावता तर गमावता काय काय तहेी बघा ना. साराशं, कुणााही माग ेपळयात तुाला टे वा 
कृत वा सफे वा आदश वाटत असले तर ाा बदात तुाला मनाच ेकाही तकुड ेमोजाव ेलागतातच.  
 
काहीच खच  न करता तर जगता नाही यणेार. आिण तस ेपािहले तर खचा यच ेअसत ेमनच. आता भाडंणावर खच  
होणारे तकुड ेवाचवणार कस े? या ावन गाडी उलटी िफरली. म द,े काही नको साराशं-िबराशं. म ायला 
सिवरच ! यानहेी साले जरा िर लॅ  वाटले. आिण झोपच आली !  
--- ००० ---   
 
 
 
 
 
 



28 
 

मझु ेतमुस ेकुछ भी न चािहय े 
 
मग च िमटतो ना. ना मतभदे ना सिहतुा. पण अस ेनाही ना चालत. तुयासारा मनाच ेकुणी ना कुणी 
असतीलच ना. ाचंा पाठबा घणेार की नाही ? तुी ािंतकारी णज ेसेा िवरोधात वा बयाच लोकांा 
िवरोधात अस ूशकता. पण सगयांा िवरोधात कस ेअस ूशकाल ? तुी खोटे बोलत आहात. मकेुश णज े
अननुािसक. ामळेुच कवा त ेअसनूही काहना तो आवडला तर काहना ाच ेत ेअननुािसकच खटकत रािहले 
आिण त े ाा शपुात गलेे. राकपरून ेसतत ालाच वापरान ेया मतभदेाची झळ ालाही बसली. तो 
काहना आवडनेासा झाला. मोठा शोमन असनूही. मकेुश चागंला की वाईट यावन काही िठकाणी मारामाया 
झालेा आहते. पण मग काय, मतभदे अटळच समजावते का ? इथ ेसमजा तकुारामाच,े ‘ मािनयले नाही बमत ‘ 
ह ेघतेल ेआिण सा च,े ‘ इतर माणस ेणज ेनरक ‘ ह ेघतेल ेतर सगळा िमळून काय होईल बोध ? आिण मग 
आता णज ेओिरिजनिॅलटी णज ेकाय ?  आिण समजा अगदी नवीनच एखाद ेमत आले णनू ाला 
ओिरिजनल टले, पण पढु ेा मताला काहचा पाठबा िमळाला तर ाची ओिरिजनिॅलटी सपंणार का ?  
 
मत ेआिण सिहतुा या रचनचेा कंटाळा यायला जर बदंी असले तर कूमशाहीच झाली ही आिण मानवी  हाचंा 
भगंच. पण लोक िनवातं असतात कारण ानंा माहीत असत ेकी मतच नाही अस ेअसचू नाही शकत. मन आह े
णज ेमनिती आह ेणजचे एक िकोण आह ेणजचे मत आह.े ामळेु मतच नाही ही नसुतीच एक 
हााद कना ठरत.े  
 
मतच नाही अस ेकाही असयाचा कुणालाच धोका नाही वाटत. िनवातं रा शकतात सगळे. मताचं ेअि, 
गधळ, मारामाया, सघंष  आिण ातनू िनमा ण होणारी सव घाण अबािधत  राहणारच या ने,े िनने ेआिण 
खाीन ेसगळे िनभ य राहतात. एकमकेाचं ेभय आिण ामळेु होणारी हसा ठीक आह ेपण मतवाले असणचे धोात 
यणे ेह ेिकती भयावह होईल ! 
 
साध ेअननुािसक असो की पोपप असोत सगळे एकच त े! 
--- ००० ---    
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मराठी किवता  
 
तकुारामानतंर त:ला भगाखाली  
घेयाा वाटेवर कोण चालले  
केशवसतु बालकवी मढकर  
कोलटकर आरती भ ूिच े 
धरुी सदानदं रगे ेरामचं कदम  
आिण आता ितळव ेलाख ेचं  
 
सामािजक राजकीय तर ठीकच  
ाचंी  ेठरलेली होती आहते  
इतरानंा कंटाळा आला तरी  
ानंा यते नाही हीच ाचंी ाी  
 
बाकी शकेडो हजारो काय करत रािहल े 
करत रािहले चवण 
िगत आिण सामािजक  
यातंा ंाच ेत:ा सखु:खाचं े
मडूसच ेउदा कनाचं े 
कस ेजगायला हव ेत ेकळयाच े 
मला कळतये पण ानंा कळत नाहीय याच े 
 
त:ची मत ेनिैतक कना िदसणाया  
समावंरची िनराकरण े 
आिण सदया सी आिण आईच ेमे  
साराशं णज ेसाराशंच जगयाच े 
ठरवनू उगाळत रािहले सदोिदत  
आपटत रािहले साीा कावंर  
आिण णत रािहले अिभमानान े 
आीच िवचारवतं आीच िेषत  
 
कधी लढ णा कधी दणेायाच े 
हातच ा कधी शभंरदा मे कराव े 
ह ेिभासारख ेअचकू सागंत राहा  
कधी घामाच ेगोडव ेगा  
कधी िवलाच ेगा     
मु णज ेकाही ना काही  
उदािगरी कन 
जकत राहा अिताचंी डबकी  



30 
 

सागंत राहा आी शरू आी िदलदार  
आी मेळ आीच धडा िशकवणार े 
थोडात णज ेआमचीच लाल अस े  
 
किवता करण ेकिवता सचुण े 
या आौढीत मगलू  
कौश ेआसात केलेले जागारच जण ू 
सदोिदत भोयाभाबा  
गीतरचनेा रावर राहणारे  
नाजकु हळव ेभावनाशील  
गदगदणार ेरडणार ेोधान े 
लाल होत िपा खाणार े 
 
कधी अलंकार कधी ितमाचंी झ ुबंर े 
लयदार वळणदार सेी असयाच े 
बधंन पाळणारी ी बाळगणार ेिदलखचेक  
झ ेघान चतनशील बध डोयाचं े    
रा. श.ं वाळानंा पठडी णणारे   
पण नानंा झाडून हाकलायला हव े
ही ाचंीच पठडी नटेान ेचालवणार े     
 
कधी िवा कधी भाषाभु 
कधी फीडग लावनू पािरतोिषके   
कधी टोया कन एकमकेानंा  
वाहवा करणारी किवता सवणार े   
 
थरथरत ेओठ थरथरत ेहात उि  
मक माणसुकीच ेमताच ेकवच 
भरग पनुरावृा भावनांा रेलचलेची  
ीमतंी यातं सतत लडबडणारी बडबडणारी  
 
किवता मुत: बाहरेाली असणारी 
हावरट   
कोणाही मळेु हलवणाया मानवी  
समाचंी आच िनकड नसलेली  
आम खशु :खी किवता   
ारायटी ोअस  असलेली  
--- ००० --- 
२६-०५-२२.  
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पवू  िद ाचं े 
 
ितकड ेजाती असा तर कशा असतील कोण जाण ेपण भदेभावािशवाय मानवी मन कुठे अस ूशकेल का याबाबत 
मला शकंा आह.े तरीही, इकडचा ाण ितकडा जाततही े, अस ेतर होऊ नाही शकणार. कवा ितकडची 
जात बघनू इथ ेाला े ठरवण ेजमलेस ेमला वाटत नाही. तर जात माहीतच नसतानाही मला िपरादंेो, 
आयनेो, बकेेट ह ेआवडतात. िवचारसरणीवााचंहेी असतातच की वगेळे भदेभाव. तहेी काहना हीन लेखण,े 
काहची कुचेा करण ेह ेकरतच असतात ना. णजचे या ना ा कारचा भदेभाव असलेली अशीच सगळी मन े
असणारच आिण तरीही ाकड ेल कन किवता वाचता यायला हवी. ानदवे-तकुाराम-रामदास का नाही 
णायच े? तर रामदास ाण होत ेह ेएक आिण ाचंा ाणानंी छळ केला कवा िनदान ानंा ास िदला 
असहेी काही फारस ेवजनदार ांा खाती जमा नाही. अथा, एक आठवण सागंायची झाली तर एक बगंाली 
माणसू एकदा णााच ेमी त: ऐकले होत ेकी मानवी शहाणपणाचा साठा सगळा एका िठकाणी एकवटलेला थं 
हवा असले तर तो णज े‘ दासबोध ‘. ह ेसवानी मा करायची गरज नाही पण त ेचातवु य वादी होत ेहा 
भदेभावाचा मुा लनू त ेवाचता यतेात का, ह ेपाहायला हव.े  
ह ेिनब ु िवचार डोात यायच ेकारण णज ेही दोन सभुािषत े–  
पवू  िद ाचं ेानंा र भावी काळ  
आिण  
सागं ेविडलाचंी कीत तो एक मखू .  
पिहले कवी िवनायकाचं ेआह ेआिण सर ेरामदासाचं.े दोघहेी ाणच ! मग बरोबर कुणाच ेअसले ? आता ‘ पवू  
िद ‘ णज ेकाय ? समजा, शा-फुले-आबंडेकर आिण छ. िशवाजी महाराज. आणखी कुणाला िटळक, सावरकर 
ह ेआवडत अस ूशकतील. कवा गाधंी-नहे-गोळवलकर-डागं-ेचा मजुमुदार. तर ह ेअस ेपवू िदही भदेभावयुच 
असणार – णज ेवगेवगेळेच ना ! मग  असा यतेो की नाही तरी भतूकाळ हा कुणीतरी सािंगतलेलाच िमळत 
असतो, ह ेपाहता सवाना सामावनू घईेल असा एक भतूकाळ तयारच करायला काय हरकत आह े? परुावहेी करायच े
तयार. कोटा त कस ेआपली बाज ूजकावी णजचे आपाला ाय िमळावा यासाठी आपण साीदार ‘ उभ े‘ नाही 
का करत ? तसचे ! पण इथहेी यणेारच एक अडचण ! करणार कोण ह ेतयार, तर मानवी मनच ! णजचे सवमा 
अस ेकाही असचू नाही शकणार ! मन टले की भदेभाव आिण फूट असायलाच हवी !  
नसुता इितहास तरी कसा णावा ? जनकुीय उातंीचाही असणारच ना मोठा वाटा ! पण ात आपले िद काय 
होत ेह ेसागंण ेजवळ जवळ अशच आह.े माणसाच ेजगण ेजर अस ेभतूकाळ आिण जनकुीय पवू पुय यावंर 
आधािरत असले तर एक कारचा िनयितवादच झाला हा ! आिण िकतीही बडबड करा, माणसाा मनाला हा 
आवडतो. कारण माणसाच ेमन हचे अपिरहाय पण ेसाताच ेभोे असत.े एखादा आनदंाचा ण सोडला तर त े
सतत चा असत े– सतत काय रत – िबझी असत े– थकून मरायची वळे आली तरी त ेथाबंत नाही ! या साताा 
तावरच जर जग चालणार असले तर मग र भावी काळाची काही आशाच नाही िदसत. कारण एक ी असो 
की समाज की पणू  मानवजात – ह ेसात तर :ख, सघंष  आिण हसा याचंीच िनमती करताना िदसत आह.े णज े
भतूकाळाची सागंावी अशी कीत उपलबच नाही आह ेतर र भावी काळ कुठला असणार ?  
--- ००० --- 
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मी सकाळी --- 
 
मी सकाळी िफरायला  जातो तेा एक वयर पितपी मला हमखास ॉस होतात. त ेबरचे माया आधी िफन 
यते असतात. पती समुार े६५-६७ असावा. पी समुारे ६२-६३. पती जरा बटुकाच णावा असा आह.े पण मजबतू 
आह.े ाच ेतळहात लाल आहते. चालयात असा बाब आिण जरब आह ेकी हा एखाा फार मोा पदावर होता 
ह ेसागंायची गरजच नाही. ाची पी ा आदरान ेआिण मेान ेााबरोबर चालत ेावनही त ेिदसनू यतेचे. 
तो जेा आजबूाजलूा वा पढु ेलाबं पाहतो तेा ाच ेकपाळ आिण डोळे अतं िवचारम िदसतात. खपू गहन 
िवचार करण ेही ाा लेखी काही िवशषे बाब नसावी. घरात यपंाक आिण इतर कामानंा नोकरचाकर असणार. 
ांा अडीअडचणना हा उपयोगी पडत असणार. मोठमोठी पद ेसभंाळत हा अनके शहर ेिफरलेला असावा 
ामळेु ाला मानवी सबंधंाचं ेमह कळत असणार. कधी हे, कधी धाक, कधी डावपचे, कधी एखााच े
नकुसानही कराव ेलागण,े ह ेअस ेसगळे हंॅडल करत हा शवेटी िनवृ झाला असणार. अनके आान,े सकंटे यानंा 
पार करत आता तो या िनवातं ितीला पोचला असणार. याची पणू  कना आिण त ेसव पान आलेला 
समजंसपणा ाा पीत िदसतो. ाला दोन मलुग ेअसावते. दोघहेी परदशेात. थोराला एक मलुगा, एक 
मलुगी पण धाकाचा िबचायाचा घटोट झालेला असावा. तहेी ान ेिनरले असणार, ाला धीर िदला 
असणार, आता सर ेकर, असा शहाणा साही िदला असणार.  
 
रिशयाचा पिुतन हा एक डुिकेट णज ेितकृती आहे, ही बातमी ाला चिकत कन गलेेली असणार. उर 
कोिरयाा िकम जगा तर समे टु समे चार आहते ण ेितकृती. त ेअस ेतयारच ठेवत असणार. तसचे चगंीभगंी 
जीवन, तशीच काम,े तसचे घाबरणारे लोक भोवती, याचंा ानंा सराव िदला जात असणार. णज ेह ेकुणी समे 
कुणासारख ेतरी िदसत असान ेआता दशेासाठी ह ेअस ेितबब िजण ेांा वााला आले असणार. या 
िवचारान ेहा आपला बटुका आतनू जरा हलला असणार. आपणही एक कार ेया कामासंाठी ेनच तर केल ेगलेो की 
! तचे आपण करत आलो. त ेकुणाऐवजी नत ेइतकेच, पण असहूी शकले असत े! आिण तस ेतर या या जागवेर 
असा असा माणसू हवाच होता की ! इथ ेाचा कॉलेजिम काश बिुसागर हा ाला आठवला असणार. हा 
बटुका आधीपासनू महाशार असणार आिण िशवाय ाला नाटकाची आवड असणार. कॉलेजात काश ना या 
कारात फार आघाडीवर असायचा, णनूच ाचंी ओळख आिण पढु ेमैी झाली असणार. हा मोठा अिधकारी 
झाला आिण काश झाला एक मोठा िददशक. काशन ेबसवलेले, ‘ मीच एक शहाणा ‘ ह ेनाटक ान ेपािहले 
असणार. ात एक नट घोावन पडतो आिण ा धान ेतो करत असलेा भिूमकेतच िफ होतो. 
मराठीतले बरचे लेखक, कवी होतात तस.े मग ाला मानसोपचार देयासाठी तोच दरबारी माहोल ाा भोवती 
ठेवला जातो. ा कामासाठी ा तेाा पोषाखातं वावरणार ेी-पुष कामावर ठेवले जातात. णज ेहा 
मनोण णनू ितकृती आिण त ेएक नोकरी णनू ! मळुातले ह ेिपरादंेोच े‘ कग हेी द फोथ  ‘ ह ेनाटक. तचे 
पढु े‘ जहागंीर जहागंीर ‘ णनू हदीत आलेलेही यान ेकाशमळेु पािहल ेअसणार. मचे त ेनट इसम बर ेहोत े
आिण एका नोकराला णत ेकी ह ेअस ेवेा माणसाच ेअग करायचा मला आता कंटाळा आला आह े!  
 
पिरणाम काय होईल – एक िदवशी हा बटुका ाा पीला णले की त ूखरी नाहीस, सगळे मखुवटे आहते. मग 
ाची पी परदशेाता ांा मलुानंा कळवले की बाबानंो, तमुच ेबाबा मात जाऊन ाचंी तृी जायाचा 
धोका िदसतो आह,े तस ेहोयापवू ानंा भटूेन जा. णज ेमृपूवू भटूेन जा, असाच ना ाचा अथ  ! तवेात 
ितला आठवले की काशला बोलवाव.े ती ाला फोन करले. काश फोनवर णले, “ कोण काश ? मी ाचा 
डुिकेट बोलतोय ! “ 
--- ००० ---   
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खानदान  
 
१९६५ साली सनुील द आिण नतून याचंा एक िसनमेा आला होता ‘ खानदान ‘ नावाचा. ात सुवातीला सनुील 
दला एक िवजचेा शॉक बसतो आिण पिरणामत: ाचा उजवा हात िनकामी होतो – िनजव होतो. आिण 
िसनमेाा शवेटा भागात जेा अटीतटीचा, जीवनमरणाचा वा साा िवजयाचा सगं यतेो तेा सनुीलला 
आणखी एक तसाच िवजचेा शॉक बसतो आिण पिरणामत: ाचा तो हात नीट होतो ! इतका नीट होतो की तो दोी 
हातानंी धवुाधंार मारामारीही क शकतो. आता ह ेपान फार तर कुणी रूॉलॉिज कपाळावर हात मान घतेील 
पण भारतीय ेकानंा ा वळेी तरी काहीही ॉेम आला नाही. नतंर पढु ेकाळानुप सधुारणा एकच झाली की 
हात नसला तरी ‘ शोले ‘ मधा ठाकूरन ेपायानंी गरशी मारामारी केली ! चलता ह ै! ‘ सशंयाला ऐिक 
िगती ‘ असा एक कार असतो कलेत – ा बाबतीत इथला ेक खपूच उदार असतो. याच ेकारण इथा 
तानात असत.े जगयातली अिनितता आिण ‘ कुछ भी हो सकता ह ै‘ ही अिल, िनभ य वृी यातं ाची मळेु 
असतात. रामान ेरावणाला हरवले पािहज,े कृान ेकंसाला सपंवले पािहज,े ह ेठरलेले असत,े मग ासाठी म े
काहीही चालेल ! मग दवेानंी काही जा केली तरी चालेल.  
 
याा मळुाशी असत ेअतै तान. सगळे एकच आहे, याचा अथ  बघा ना काय होतो – काहीच नसण ेहा आह े
ाचा अथ . सगळे एकच असावर त ेएकच आह ेह ेसागंणार तरी कोण ? आसवंेच ना सगळे ! अनादी-अनतं 
णज ेतरी काय – काहीच नसणचे ! काही असण ेटले की मया दा आली ! ामळेु घटना हा कार इथ ेफार 
महाचा ठच नाही शकत. ‘ िदल एक मिंदर ‘ आठवतोय का ? राजकुमार हा मीनाकुमारीचा पती आह ेआिण 
ाला अडिमट केलेय त ेिता पवूा मीा ियकराा णज ेराजकुमारा इितळात ! आिण कहर णज े
आता ाच ेाणावर बते ूशकेल अस ेऑपरशेन करायच ेअसनू त ेसज न असलेा राजकुमारलाच करायच ेआह े! 
णज ेसमजा त ेऑपरेशन फेल झाले तर मीनाकुमारी िमळावी णनू ान ेमुामच तस ेकेले अस ेहोणार ! हा 
निैतक  ओळखनू तो तहानभकू िवसन रािंदवस ा ओपरेशनचा अास करतो आिण ा कामात यशी 
होतो ! उा ऑपरेशन आिण आज राी अास कसला करतोस ुड, अस ेकुणी णत नाही.  पण तरी, पढु े
काय करायच ेहा  रािहलाच असता ना – तर ा अासाा अपार कामंळेु तो कोसळतो आिण मरतो ! मग ह े
दोघ ेपती-पी ाचा पतुळा उभारतात ! सटुले ना  ! कुछ भी हो सकता ह ै! 
 
असं हदी िसनमे ेह ेमषूा  नााच ेबाप होत े– इथ ेवगेळे काही करायची गरजच नाही. आता बघा –  
हॅरॉड पटरन े‘ द लर ‘ ह ेनाटक आा, अलीकड ेिलिहले – तो कार इथ ेहजारो वषापवू होऊन गलेेला आह े! 
नवराच नवयााच पात ियकर णनू यणे े! इथ ेइंदवेानंी तचे केले होत.े गौतम ऋषची पी ानंा आवडली 
तर त ेगौतम ऋषचचे प घऊेन िताकड ेगलेे आिण काय भाग साधनू घतेला ! पण ह ेवाईटच ना ! मग ितला 
िशळा होऊन पडायचा शाप िमळतो आिण रामाा पदशा न ेितला पुा मळू जीवन ा होत े! िशळा होण े
णज ेपापाा, पाापाा मनितीत गोठून जाण.े आिण रामाचा पदश णज े‘ काहीच नसयाचा ‘  
श ! काही नाहीच आह ेतर पाप कसले आिण पााप तरी कसला ? 
 
तर हम ेमत िसखाओ असडटी – हम सब जानत ेह ! असडटीचा उगम अिवादातनू णजचे 
नाथगनसेमधनू णजचे काहीच नसयातनूच तर होतो ! साराशं, हम यडे ेमत समझो – शान ेसमझो ! 
असडटीका परूा ानसागर हमारे पास ह ै– यान ेकुछ भी नही ! समझ े?    
--- ००० --- 
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टे  
 
मला नसुत ेमाहीतच आह ेअस ेन,े मी कबलूही करतो की मला अनकेदा चकुीच े पडतात. चकुीच ेकी बरोबर ह े
नी कळतच नसान ेांावर वा ाचंा िवचार करयात बराच वळेही जातो माझा. आता ‘ अूचंी झाली फुले 
‘ ह ेनाटकच ा ना. जेा ाचार सापेा खपूच कमी होता तेा त ेठीक होत.े की बाबा वतैागनू ाचाय च 
िशरतो गुगेारीत आिण ितथ ेबॉस होतो. आिण मग ‘ खर ेकाय आिण खोटे काय ‘ असा एक मोठा सवंाद ात 
यतेो. आता कुणीही ाचारी असण ेवा गुगेार असण ेह ेइतके आय  वाटाव ेअस ेरािहलेलेच नाही. मग आता 
कोण बघत बसणार त ेइतका वळे ? बर ेलााच े‘ कडक ‘ का ‘ करे ‘ काय असले त,े िकती वळेा बघणार 
कौतकुान े? पण बघा ना, अमिेरकेता मराठी लोकानंी तडुुबं उचन धरले त ेनाटक ! णज ेानंा इथा 
ाचाराची नीट मािहतीच नसले की त ेअजनूही ा जुा काळाशी समरस होऊ शकत असतील ? तोच  आता 
बणेार ेबाबलही यऊे शकतो. आता कुठली बणेारे ह ेअसल ेगॉिसपी लोक सहन करत बसले ? भा भा 
ोलस ना घाबरत नाहीत आता बायका ! एकदा चढण,े झवण ेया शातंली धे देयाची शीच सपंावर राहील 
काय ? णज ेपिरिती बदलावर ा ाचंी धारच जात ेती नाटके मळुातच जरा कमी उंचीची आिण 
जगयाला उथळपणचे सामोरी जाणारी होती की काय ?  
 
शेिपयर णा की िपरादंेो की सा  यांा नाटकातंली पिरिती आता कुठे आह े? णज ेत ेसाले मळुातच 
च अस ेघते होत ेकी कोणाही पिरितीत त ेमाणसाचा गळा पकडणारच ! आता एक गमंत बघा. ‘ हॅटे ‘ ची 
जी गो आह ेतीच सा ा ‘ लाईज ‘ या नाटकाचीही आह.े आईन ेबापाचा खनू कन काकाबरोबर ल करण.े 
ितथ ेहॅटे एकटाच लढत राहतो या ाशी आिण लाईजम ेओिरिस आिण इलेा ह ेबहीणभाऊ. मला 
सागंायच ेआह ेत ेबघा कस ेवाटत ेत.े हॅटे हा िवचार िवचार िवचार यातं अडकून एकूणात नाश कन घतेो. आिण  
ितकड,े इलेाही िवचारातं, पाापात घरेली जात ेपण ओिरिस मा मोकळा राहतो. तो सडू, आनदं, पााप 
वगरेै िवचारानंा थाराच नाही दते ! णज ेह ेदोन मार लेखक काय सागंताहते तर िवचार करतो नाश, िवचार 
घेन वडे ेकरतो, :खी करतो ! वगेवगेया काळातले ह ेदोन महान लेखक िकती वगेवगेया कार ेएका मलूभतू 
ावरच ेाचं ेचतन माडंत आहते आिण तहेी एकच स सचुवणार े! 
 
आपाच आईला आपणच मारायच,े हा जसा एक गहन  होता तसाच  अज ुनालाही पडला होता. आपलेच 
आकीय आपणच मारायच े? कृान ेाला ज ेसािंगतले त ेओिरिस सारख ेअसा िवचारातंनू बाहरे राहणचे 
तर होत े! ह ेपाहता, काही लोक कृाला जगातला पिहला किुन णतात ाचमाण ेाला जगातला पिहला 
अिवादी णायला काय हरकत आह े?  
 
इथ ेमराठीत नायक हा नसुता ाा विडलाशंी भाडंला तरी अिवादी ठरतो – आपण तस ेतर काही णत 
नाही आहोत. मळुापासनू उपटले जाण ेघडािशवाय कसला अिवाद ? नाही तर नसुता एक उपरोधी सरू 
लावनू ठेवला की इथ ेअसड होता यते े! कळत काहीच नसत ेपण अिवादी कवा असड णज ेकाहीतरी टे 
एवढचे असत ेमनात ! मग इथ ेमराठीतही िढगान ेसापडतात अिवादी आिण असड लेखक !  
 
टे होयाच ेिवचारच अिवादाा आड यते असावते !  
कशाला ायचये टे ?  
--- ००० --- 
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याामळेु ह ेाामळेु त े 
 
एकदा एक िवान णाले की सा गेान ेाण सरैभरै झाले होत,े कुठेतरी ानंा त:ची जागा िनमा ण करायची 
होती णनू १८४३ साली िवदुास भाानंी ‘ सीतायवंर ‘ ह ेनाटक िलिहले. आता कारण-पिरणामाचंी साखळी 
माडूंन दाखवण ेह ेतर िवानाचं ेएक मखु कामच असत.े तर ावर मायासारखा एक िकरकोळ िवान णाला की 
मग आता हहेी ा िवचारात – गेा काही वषात, ाणासंाराच शार असलेा काही लोकानंा इथा 
जनतने ेलाथ घान राजकारणातनू हाकन िदले, ामळेु त ेसरैभरै झाले आिण ानंी इथा साृंितक ेावर 
का घतेला. परुावा णज ेदर सािह समंलेनात राजकीय भाषण ेकन त ेआपली कंड शमवनू घते असतात. 
कुणी कुणावर िचडायच ेकारण नाही. आपले दादा रोज एकदा तरी टीीवर ह ेवा णतातच की तो ाचंा 
अिधकार आह.े णज ेएक कार ेपहाटे उठून शपथिवधी उरकण ेहा आमचा अिधकार होता, ाचमाण ेनतंर 
पिरिती पान माघार घणे ेहाही आमचा अिधकार होता. साराशं, ह ेअसल,े डोात यईेल तस ेलेख िलिहयाचा 
माझाही अिधकार मा असावा.  
 
एकजण णाले की महायुानतंर सगळे जग, आी मानवजात हादरली होती. ामळेु, मढकरानंी मराठी 
किवतलेा रंजनातनू वावात आणले. सर ेणज ेातंानतंर भगं झाामळेु मराठी किवता 
वफै झाली. अर ेनसुत ेितिया दते बसण ेहचे आिण एवढचे असत ेका कलावतंाच ेकाम ? पण िवानानंा 
ाचंी शारी दाखवयाचा हाच एक राजमाग  असतो – कारण-पिरणामाचंी साखळी दाखवण.े णज ेबुान े
आजारी माणसू, वृ आिण ते पािहामळेु ान ेबु धम  िनमा ण केला, अस ेणणार का ? या ाला होकार-
नकार कसा ावा आिण ाच ेआपा िवेा कारकीदवर काय पिरणाम होतील ह ेनीट न समजान ेसगळे 
िवान पळून गलेे !  
 
ही घटोटाचं ेमाण जरा वाढतच चालले आह.े मलुी णतात, तझुी पोटगीही नको मला, त ूफुट आधी माया 
आयुातनू. आथक ावलंबन आाच ेपिरणाम आहते ह े! एकदा तर घटोटाचा एक खटला असा आला 
समोर की तो पान त: ायाधीशच हादरले ! नवरा राी झोपते घोरतो ामळेु माझी झोपमोड होत े– ह ेहोत े
कारण ! ायाधीश िदङमढू झाले कारण ानंा त:लाही तशीच घोरायची सवय होती ! 
 
अहो, ाचा भावच तसा आह े– त ेठीक पण तो तसा का झाला बाबा, ह ेनाही पाहणार ? अिमताभ ग ुडं झाला 
कारण लहानपणी गिरबीमळेु ाच ेअपमान झाले होत े! अरे वा ! मग तसचे अमजदचहेी झाले असतील ना, त ेका 
नाही बघत ?अस ेकरता करता एक लात यायला लागत ेकी पाच नाही लागणार ! यातनू ह ेातनू त ेअस ेकरत 
करत कारण-पिरणामाचं ेएक अितभ जजंाळ तयार होईल नसुत ेआिण िनष  काहीच नाही काढता यणेार ! 
एखााला गुगेार ठरवण ेहाच गुा ठरेल, ह ेहोईल िवदश न ! परंपरा, जनकुाचंी उातंी, पिरिती, 
महाकांा ह ेसगळे अस ेपाहात गलेे तर आपण सगळेच आपा सगयांा अस ेअस ेअसायला कारणीभतू 
आहोत अस ेलात यईेल ! आिण एकदा आपण आिण िनसग  ह ेसगळे एकच जगत ेआह ेअस ेिदसले तर कसले 
कारण-पिरणाम ?  
 
कलािनमती णज ेफ ीितिया िनमती ह ेभगंार त सोडून कलेबल बोन दाखवा अस ेआान के 
िवान समीकापढु ेअसायला हव.े मला समीक ायच ेनसल ेतरी अस ेणायचा मला अिधकार आह े!  
--- ००० ---    
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नजर  
 
१.  
आमच ेमलुगी-जावई-नातवडं ेलंडनम ेहोत ेतेा ांाकड ेजायाा िनिमान ेपरदशे वास घडला. माझी 
आई, पी आिण मी. तर िनघयापवू दोनच िदवस आधी आईचा चा फुटला. आता लगचे कुठला चा कन 
िमळणार, असा  आला. आईला तर रोज काही पोथीवाचन करायचचे अस.े आिण अथा त त ेआमाच 
सगयांा भासाठीच अस.े णजचे िताही भासाठीच ना ! तर मिहनाभर चा नाही या शतने ेती 
खपूच नाराज झाली. मग एक कन तर बघ ूणनू ितला एका चाा कानात घऊेन गलेो. ितथ ेकाही तयार 
च ेअसतात उा डबीतले, ातंला बघ ूकुठला जमातोय का, हा िवचार होता. तर एक चा खरचे ओके झाला ! 
आई आनदंली ! यात माझा चागंलुपणा णज े“ जाऊ द,े काही िबघडत नाही मिहनाभर नाही वाचली पोथी तर – “ 
असला बिेफकीरपणा मी केला नाही. ( ह ेमाझ ेतर फारच िकरकोळ. माया आईा चागंलुपणावर बोलायच ेटले 
तर एक मोठा िनबधंच होईल. उदाहरणाथ , आी एकदा िहशोब केला होता तर नााता आिण ओळखीता 
लोकासंाठी इितळात थाबंयाच ेकाम ितन े२७ वळेा केले होत े! )  
२.  
कॉलेजात असताना आमा वगा त एक अधं िवाथ होता. आमचा िमच. तो पणू  अधंळा नता, ाला पसुट-
िफकट िदसत अस.े ती लाल-पाढंरी काठी घऊेन तो म ुबंईत लोकलन ेवा बसन ेकुठेही िफरत अस.े आी ाला 
णायचो, “ साा, त ूअधंळाबधळा काही नाहीस – सगळे िदसत ेतलुा – ािशवाय का त ूनमेका मलुवर 
धडकतोस ! “ यावर तो हसत अस.े ाचा अास आा काही िमांा मदतीन ेचाले. णज,े समजा पारी २ त े
४ मी वड िहरी वाचणार आह ेतर ा वळेी तो माया घरी मालाडला यईे. मग कुणी ५ त े७ इकॉनॉिम 
वाचणार असले तर ासाठी तो मायाकडून सातंाुझला जाई !  आता आाला अस ेचागंले वागायला िमळाव े
णनू ाा बालपणी ाला एक अपघात झाला होता आिण ात ाची नजर गलेी होती.  
३.  
माया आईा मृनूतंर एखाा वषा तच मला त:ला खपू अ िदस ूलागल.े िलिहता-वाचता यईेनास ेझाले. 
टले नबंर बदलला असले. णनू तपासायला गलेो. खास िस डॉरीणबाई. आधी ांा मदतिनसने े
तपासले आिण मग ानंी तपासले. िनष  असा िनघाला की आता काही नाही करता यणेार. नबंर बदलण ेआिण 
चागंले िदस ूलागण ेआता श नाही ! अरे बाप र े! णज ेनजरसधुार क रच ? माझ ेलेखन-वाचन 
थाबंायचीच वळे आली. आिण मला हव ेतेा हव ेत ेवाचनू दाखवण ेवा िलहावसे ेवाटेल तेा िलन घणे ेह ेकोण 
करणार ? जण ूमाया लेखनाअभावी मराठी सारताच ेकाही नकुसानच होणार होत े!  
४.  
एकदा बसा बसा आठवले – तो आईसाठी घतेलेला कामचलाव ूचा असले घरात, तो पा लावनू. णनू तस े
केले तर आय च ! ातनू वित िदसत होत े! िवना कावट माझ ेकाम सु झाले. मग मी तो चा एका 
चाा कानात घऊेन गलेो. ाला घडलेली हकीगत सािंगतली. तो णाला, आता मायावर सोडा. मी नलेेला 
चा आिण माझी डोळेतपासणी कन ान ेचा िदला कन ! तेापासनू काही वष झाली – उम चा आह े
माझ ेकाम ! णज ेबघा, तो ातला चा नसताच घरात आिण तो बघावा वापन असा िवचार आलाच नसता 
माया डोात तर काय झाले असत े? 
५.  
णज ेमाया आईच ेपोथीवाचन चा राहाव ेणनू ऐन वळेी मी केलेली खटपट आिण माया ा अधं िमाला 
िदलेले छोटेस ेसहकाय  – या दोन सत नामंळेुच तर माझी समा हल झाली नसले ? पण मग  असा यतेो की 
मला चागंले वागता याव ेणनू माया आईचा चा फुटला होता ? आिण माया ा िमाला बालपणी अपघातही 
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मायासाठीच झाला होता ? ह ेअस ेएकास एक या पतीन ेअशी नसतीलच कारण.े काहीही घडयाची रचना 
वगेळीच काही अस ूशकेल. आिण तो माझा िम अपघातात जखमी होऊन अधंळा कशामळेु झाला ? आिण माया 
आईचा चा फुटायची काय होती कारणसाखळी ? आिण ही सगळी साखळी िनमा ण ावी णनू आी लंडन 
वास करावा अस ेघडत होत े? िवानवादी िकोण झक मारले अस ेह ेकार आहते. बरे, या िवात बिेश 
काहीही घडत असत ेअसहेी णायची सोय नाही. सगळे िशब  तर िदसत.े नाही तर कॅलडर आिण घाळ ह े
अिातच नसत ेआले ! 
६.  
तर याला िनयती णाव ेकी नसुतचे अात णाव े? की आपण घटना बघनू िवचार करतो त ेचकुीचचे आह े? अशा 
काही घटना एखाा, असं कारणांा का अस ेना, िशीतनू घडत असतील ?  
७.  
िवशषे णज ेकाहीही समजत नसनूही आपण, भिमाग, बिुामायवादी, वगरै ेकाय काय काय काय असतो !  
--- ००० --- 
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िवल  
 
मी आपला एक गमंत णनू माया आजबूाजलूा कवा मायाच आयुात घडलेा काही घटनावंर इथ ेिलहीत 
असतो. त ेकृपया फार गाभंीया न ेघऊे नय.े गाभंीय  णज ेवचैािरक, निैतक, सामािजक, राजकीय वा आथक गाभंीय  
अस ेानंा वाटत ेानंी तर याकड ेलच कराव.े कारण या सवाना काहीही पटवनू देयाचा फारसा गभंीर य मी 
कधी करत नाही.  
 
तर सा अनके वारकरी पुयात िठकिठकाणी मुामाला आहते. ा ा भागातले लोक मेान ेांासाठी चहा, 
िबिटे, नाता, जवेण अशा सोयी करत असतात. आमा इमारतीसमोरा शाळेतही असा एक वारकयाचंा 
समहू दर वष उतरत असतो. ांासाठी आमा सोसायटीता अनके िया सकाळच ेचहापाणी आयोिजत 
करत असतात. याही वष तो काय म चा होता. मी िफन आलो आिण ती गद ओलाडूंन घराकड ेजाऊ लागलो 
तर काही ियानंी, काका, चहा ा णनू मायापढु ेकप केला. मी धवाद, नमार अस ेणनू जाऊ लागलो 
तर, नाही, ाच, असा ानंी आह केला. मग मी उानचे तो िपऊ लागलो. ितथ ेमाझी पीही बसलेली होती. 
िता शजेारी बसलेा एक बाई उठा आिण मला णाा की इथ ेबसनू ा. तस ेपीशजेारी बसताना माझा 
अगंठा चहान ेभाजला. पण मी त ेअिजबात दाखवनू िदले नाही वा कपही हातातनू सटूु िदला नाही. ांामळेु माझा 
अगंठा भाजला अस ेानंा अिजबात वाईट वाटू नय ेयाची काळजी घतेली. आता सोसायटीतले पितपी अस ेितथ े
आीच होतो. काहनी िवल-रखमुाई णनू आमच ेफोटो काढले. काहनी नमारही केले. आपण या योयतचे े
नाही याची जाणीव असान ेमला अथा तच अपराधी वाटले. पण, अस ेना का, केात काही चागंा-वाईट 
शता असतातच, तस ेआपातही काही असले थोड ेचागंले, अस ेसमजनू मीही सवाना नमार करत रािहलो. 
ाच वळेी मला आठवत काय होत ेतर, ाचा ामािणकपणा िस करयासाठी विहदासमोर दवे आनदंन े
मणेबीवर त:चा हात धन भाजनू घणे े!  
 
चागंले अस ेकाही असत ेआिण त ेघडाव,े भले ाव ेणनूच वारकरी वारीला जात असतात. आपणही, एकमकेांा 
चागंलुपणाला आवाहन करत अनकेदा जग स ुदंर कराया यात असतो.  
 
पण चागंलुपणा णज ेकाय, ह ेमतांा रावर, तशा पातं, अनके रचना घऊेन अिात यते ेतेा समा 
िनमा ण होतात. या चागंानंी ा चागंांा उरावंर बसण ेसु होत े! मग, इथ े यतेो की मताा पात 
नसलेले अस ेकाही चागंले अस ूशकत ेका ? यावर अनकेजण पटकन असा िनष च सागंतात की अस ेकाही असचू 
नाही शकत. णज,े ांा मत ेचागंा असलेा काही गणुाचं ेअशं मायात अस ूशकतात, एवढचे. तस ेअशं 
फारच थोड ेअसावते आपात अस ेवाटान ेतर मी अ झालो होतो ! णज ेमीही, एक कारे, एकूणात, 
मताचंा गागोळ, जागंडगुा वा चबाळे णजचे जगण ेअस ेमाननूच तर जगत असणार.  
 
पण ह ेपाहता,  पडतो की माणसाचं ेमूमापन वा ाचंी चागंले-वाईट ही िवभागणी यातं िकतपत त असले ? 
िवलान ेयाबाबतच ेान सवाना ाव,े हीच ाथ ना ! ( की िवल हीही नसुतीच आपली एक मत पातली कनाच 
असले ? ) 
--- ००० ---  
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आणखी एक अध वट िवषेण  
 
सवच िवषेण ेअध वटच असतात. बुी आिण तक  यानंी जर स सापडत असत ेतर िवषेक मडंळी एकदा कॉसे, 
एकदा बीजपेी यांा बाजूचंी माडंणी करणारी िववचेन ेदणेारी झाली असती. तस ेहोत नाही. अ बाजचू ेत ेअ बाजचूचे 
िवषेक असतात आिण ब च ेब. ासाठी अथा तच तपशीलाचंी िनवड, ाचं ेप, ाचं ेअथ  हव ेतस ेवळवाव-े
वाकवाव ेलागण ेह ेघडतच राहत.े ामळेु, कोणतहेी िवषेण ह ेभाविनक वाहोटीला लागनू ऐकाव ेअशा योयतचे े
अस ूशकत नाही. हा अबािधत आिण स पाया लात घऊेन इथ ेमी माझ ेएक िवषेण सादर करत आह.े  
 
िशवसनेा ही ामुान ेमराठी माणसाा िहतासाठी िनघाली. पण नतंर, म ुबंईत काहना अस ेवाटत होत ेकी हचंा 
एक चागंला फोस  उभा केला पािहज.े मराठी काय की ह काय, कोणा तरी समहूाा िहतरणासाठी आलेली ती 
ितिया असत.े णज ेतशा ितिया याात अशी भमूी आधी तयार झालेली असत.े तर यामळेु जरा थोड े
जहाल वळण घऊेन िशवसनेा हवादी झाली. ती ितची घ ओळख झाली. पढु ेभारतीय रावर अशीच ओळख 
बीजपेीची तयार होत गलेी. कोणतीही गो हवतेनू िनमा ण होत नसत,े ती कशाला तरी आलेली ितिया असत.े 
कालातंरान ेबीजपेी हा एक ताकदवर प बनला. या दोघानंाही हवाद िय असान ेत ेएक आले. पढु ेबीजपेी 
णज ेमोठा भाऊ आिण िशवसनेा णज ेलहान भाऊ अस ेहोत गलेे. आिण कदािचत, मग, दोन हवतेच कशाला 
बीजपेीच सव झाली तरी चालेल, अस ेहोऊ लागले.  
 
एक माणसू असो की प की दशे, ाला ओळख लागत.े ओळख हाच जगयाचा आधार असतो. बीजपेी  कायम 
मोठी होत जाणार आिण आपण कायम म अस ेिच िदस ूलागावर, िशवसनेा ही आपली ओळख लोप पाव ू
ायची नाही, या िवचारान ेा पान ेकॉसे आिण रावादी यांाबरोबर जायच ेठरवले. कॉमन िमिनमम काय म 
णज ेअथा तच ात हवाद यणेारच नता. ा दोन कॉसेवााचंा ांातंला कॉमन काय म होता, एक 
णज ेहवादी बीजपेीला सपेासनू र ठेवण ेआिण सर ेणज ेिशवसनेचे ेह पातळ करत नऊेन इथली 
हाची ताकदच कमी करत नणे.े ह ेिशवसनेतेा बयाच लोकानंा सहन झाले नाही. या पतीन ेआपली ओळख 
लोप पावणार आह ेह ेपान त ेिबथरले आिण साचा ॉेम तयार झाला.  
 
आपली ओळखच हरवत असले तर माणसू भरकटू लागतो, हवालिदल होऊ लागतो. सरैभरै होतो. माणसाच े
जगणचे अशा बनावट ओळखवरच चालत असत.े माणस ेवगेवगेळी असण ेणज ेांा ओळखी वगेवगेया 
असण.े यात कुणी कुणाला बरोबर-चकू णण ेह ेिनळ िनब ुपणाच ेअसत.े कारण हा वडेा, हसक असा 
जगयाचा नमनूा सगयानंीच, पणू  मानवजातीनचे ीकारलेला असतो.  
 
णज ेआता, एक णज,े िशवसनेा शद ेगट, नान ेहाचा झडा घतेलेली मनस,े कमकुवत झालेली िशवसनेा 
आिण बीजपेी अस ेचार हवादी इथ ेअसणार. बीजपेी आता शहाणी होईल – ती शद ेगट आिण जमास मनस े
यानंा मानान ेवागवत राहील. ानंी शद ेगटाला िदलेा ऑफरवन त ेिदसतचे आह.े  
 
माणसू हा ाणी ओळख आिण ितिया यांा जजंाळात जगणचे फ सफे आिण श मानणारा असा आह.े 
ामळेु, अशी ना तशी ाची परवड होत राहण ेभाग आह.े जय हद, जय महारा !  
 --- ००० --- 
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कावळा आिण म ुगंसू  
 
आज सकाळी एक अघिटत घडले. मी िजथपयत िफरायला जातो ितथनू एक पाचपास पावले अलीकड ेअसताना 
मागनू एक कावळा आला आिण अगदी माया डोाजवळून वगेात गलेा. ाचा किचत श झाला असावा अस े
मला वाटले. अस ेआयुात कधीच घडले नत.े चकूुन गलेा असले तो जवळून अस ेसमजनू मी पढु ेजाऊ लागलो 
तर गोल िफन यऊेन आता मा नीच ठरवनू तो माया डोाला श कन गलेा. ाला श णाव ेकी 
फटका ह ेकळले नाही. ाचा पखं वा पाय लागला असावा. ही काय भानगड ? ाला माझा काही कारणान ेराग 
आलेला असता तर ान ेचोच मारली असती. तस ेझाले नत.े पण ह ेनसुत ेमाझ ेिवचार झाले. मी असाच पढु ेजात 
रािहलो तर तो पुा तचे करयाची शता वाटली. ितकड ेइतरही खपू कावळे होत,े मग हा एकच कावळा अस ेका 
करत होता ? मला िहचकॉकचा ‘ बडस ‘ हा िसनमेा आठवला. नशीब, सगया कावयानंा असा मायाबल राग 
वा लोभ नाही आह े! नकोच ती कटकट णनू मी ितथनूच माग ेिफरलो. मग मा तो पुा आला नाही. णज ेमी 
पढु ेजाऊ नय,े ह ेसचुवयासाठीच तर ान ेअस ेकेल ेनसले ? आिण पढु ेगेास असा कोणता धोका असणार  
होता ? 
 
आिण पारंपिरक िवचार करायचा टले तर ह ेएखाद ेि तर नसले ? घरासमोर कावळा ओरडला तर पाण े
यतेात, ही एक बरी समजतू सोडली तर कावळा काही कोणा सिुचाबल िस असाच ेऐिकवात नाही. पण, 
अशी कुठली यंणा असणार आह ेजगात की जी सिुच ेवा ि ेदाखवायच ेकाम करत राहील ? आिण तसाही 
िवचार करावा तर कालच संाकाळी मला एक म ुगंसू आडव ेगलेे होत े! त ेतर िनववाद सिुचच समजले जात े! 
एक सिुच आिण एक ि ? मग माया आले लात, आपण त:ा आयुाला, सखु:खाला, 
यशापयशाला फार मह दतेो, णनूच ही िचमीमासंा अिात आलेली आह.े तस ेनसत ेआिण सतं लोक 
णतात तस,े ज ेयतेये वााला त ेजगायच,े अस ेअसत ेतर कुठे  यईेल िचाचंा ? तरीही, टीन नीट चा 
राहाव ेणनू िच ेही बतके ‘ अघिटत ‘ णज ेनहेमी न घडणार ेकाही, अशा पातच ठरवलेली आहते, अस े
िदसत.े   
 
एकूण जगयात आपले वागण ेह ेामुान ेआक ितच असत.े बयाचदा, उपकाराच ेवागणहेी, जरा खोलात 
गेास, आक ित हतेूनंी युच असाच ेिदसत.े आपले यशापयश, सखुलालसा आिण अनके सबंधंातंा 
िया-ितिया आपाला अनकूुलच असायला हात – या तावंरच एकूण जगण ेचा असाच ेजाणवत.े 
याच हतेूनंी मन सतत बा पिरिती, घटना आिण माणस ेकंोल कराया यात असत.े काय घडाव ेयात 
हजारो भाव काय रत असतात, ामळेु, आपला कंोल रा शकेलच याची कदािप खाी नसत.े णजचे ितकूल 
काही घडयाची भीती असत.े ातनूच ही िचमीमासंा, कनने ेका अस ेना, जाला यते असावी.  
णनूच, काहीजण ‘ लेट गो ‘ णज े‘ जाऊ ा, होऊ ा काहीही ‘ अस ेजगयाच ेमह सागंतात. णज,े खर े
तर, अस ेजगण ेजम ूशकेल का, हा अतं महाचा, मलूभतू  आह.े तो  बधा टाळयाकडचे आपला कल 
असतो.  
 
दोन िवरोधी िच ेतर घडली आहते – काय होत ेत ेपा.  
--- ००० --- 
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गाणी  
 
तमुची ईरावर ा असो वा नसो, ही गाणी बघा – 
जो भी ह ैवो ठीक 
ह ैिज़  कर े
हम ही सब जहा ं
की िफ  कर े
कवा -- 
िनया न ेहम को िदया ा 
िनया स ेहम न ेिलया ा 
हम सब की परवाह कर ू,ँ  सब न ेहमारा िकया ा 
आ ... दम मारो दम ... 
कवा – 
म ज़दगी का साथ िनभाता चला गया 
हर िफ़ को ध ुएँ ंम उड़ाता चला गया 
बरबािदय का सोग़ मनाना िफ़ज़लू था -  
बरबािदय का ज मनाता चला गया 
म ज़दगी... 
जो िमल गया उसी को मक़ुर समझ िलया -  
जो खो गया म उसको भलुाता चला गया 
म ज़दगी... 
ग़म और खशुी म फ़क  न महससू हो जहा ँ-  
म िदल को उस मक़ुाम प ेलाता चला गया 
म ज़दगी... 
--- अशी बिेफकीर, बदेरकार, बमेवु त, बजेबाबदार गाणी मराठीत नाहीत. मराठी मगळट आह.े इथ ेफ फुकटच े
शौय , बािलश तशीलता आिण ाळू आमता चा असत.े इथ ेएक तर ‘ चधा उडिवन राई राई एवा 
‘ कवा ‘ शु तारा मदं वारा ‘ चा असतो सतत. ‘ जगाा काणा सतंांा िवभिूत ‘ णज ेआपणच, अस े
समजनू उाहात जगत असतात सगळे.  
 निदया ना िपए कभी अपना जल, वृ ना खाए कभी अपन ेफल । 
अपन ेतन का मन का धन का ज को द ेजो दान ह,ै 
वो सा इसंान, अरे इस धरती का भगवान ह ै॥ --- अशी सगळी माणस ेअस ूशकतात अस ेानंा वाटत.े तस ेकुणी 
नसामळेु त ेगाया झाडत राहतात. पोटखी वा बीपी वा दोी लावनू घतेात. रगगंेा  काठी िदलेली 
वचनहेी पाळणार ेआपण आहोत अस ेानंा वाटत.े ापार, कला, कारखानदारी यातं ानंा फारशी ची नसत.े त े
ािभमानी, अिता जपणारे आिण जाितवतं यो ेअसतात.  
गाणी बदलािशवाय मराठी िचपटाला हदी िचपटाची बरोबरी नाही करता यणेार.  
आिण आौढी आिण आकीव यातंनू मराठी भाषचेी सटुकाच नाही होणार.   
मराठी लोक नसुतचे उपरोध, टोमण,े टोले आिण ितटोले यातं अडकून पडतील.  
आिण करत राहतील पिरितीची शार िवषेण.े  
--- ००० --- 
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नदंनवन  
 
काय झाले ? तुी णत होता की आठ िदवसातं सपंले सगळे आिण तमुची िपे तर णत होती, चारच िदवस ! 
अस ेनसत ेहोत. आी गलेोय यातनू. आी अनभुवी आिण पिरप आहोत. ामळेु, मनाता मनात हसलो फ 
आी. आता, अस ेआता आत हसण ेणज ेयु थोडचे असत े? पण तरीही तुी गरजलात, कुणी म ेपडाल 
तर याद राखा – जगाची राखरागंोळी होईल. पडलो का आी म े? तस ेपडावहेी नाही लागत. आमची सगळी 
राजनीती मेावर आधािरत असत.े मे आिण शातंता. आता काही आपले िजवाभावाच,े आपा मेाच ेिम 
असतात. वळेसगंी ानंा मदत करावीच लागणार ना ! आाला  सगळीकड ेमेच हव ेआह ेपण तस ेअस ूनाही 
शकत ना. आपा िमात आिण ितसया कुणात षे अस ूशकतोच ना. मग आपण शातं रान ाला मदत 
करायची, इतकेच. आपा डोयादंखेत ाचा नाश आपण बघत कस ेबसणार ? म ेन पडता शातं राहायच ेपण 
सहानभुतूीन ेजमले त ेसगळे करत राहायच,े सर ेकाय करणार ? जगाा काणासाठी आीही करतो यु ेपण 
कायमचा िवजय अस ेकाही नसत,े ह ेआाला समजत.े ह ेसमजण ेणजचे शातंतेा िदशने ेजाण.े आी फ 
परुसेा िवसं करतो आिण थाबंतो. पृी आपली सगयाचंी आह,े ितचा नाश होता कामा नय,े ह ेत सतत 
आमा मनात तवेत असत.े  
 
तस ेतर आाला तमुाबलही मेच वाटत.े कोणताही धम  ा कवा तान ा, वगेळी मत ेआिण वगेया 
िवचारसरणी यासंाठी यु ेकरा, माणस ेमारा, अस ेसािंगतलेय का कुठे ? पण याही सरळ साा समजतुीचा अनादर 
करणार ेकाही असतात. जमुानतच नाहीत त.े एककी, ही आिण मखू  असतात त.े एकूण मानवजातीच ेिहत लात 
घऊेन काही कराव ेलागतचे मग. आता तुाला वाटत असले की आी घातक आहोत, कूमशहा आहोत, पण, 
आालाही तमुाबल तचे वाटत,े ह ेसमजनू ा. वन ॅक माइडं नका ठेव.ू जगाची समजतू ही एकरेषीय नसत.े 
हजारो घटक असतात समोर. एक कारे, तस ेतर, तुी वडेचे आहात. आपले तान बरोबर आह ेणज ेाला 
धन आपण ज ेज ेक त ेबरोबरच असणार अशी तमुची ा आह.े यालाच आी ूनेदंनिगरी णतो. 
माणसाच ेमनच कर असत ेतर ातनू अिंतम अस ेकाही कस ेअवत शकेल – हा साधा  न पडणार े
बाजारबणुग ेनदंनवनाा कना करत बसतात. ज ेकधीच कुणालाच श होणार नाही ाा माग ेधावत 
राहतात. आी तस ेनाही करत. शातंताच महाची ह ेआमच ेठरलेले आह.े आी सगयांा सगया यंणा 
समजनू घतेो, ामागाच ेअसं हतेूचं ेजजंाळ समजनू घतेो आिण आपाला आिण जगाला नकुसानीच ेकाही 
घडू नय,े अशा ापक आवाातनू कृती करतो.  
 
एक लात  ा. तुी कसहेी, िकतीही चागंले वागलात तरी काही झगरू लोक सतत तमुावर टीका करणार े
असणारच. जमास शातंपण ेाचं ेजगण ेमिुकल कराव ेकवा श िततके ल कराव ेांाकड,े बास. आी 
मानवी हाचं ेआिण मानवी ातंाच ेभोे आहोत. िकोण िवशाल हवा, औदाय  हव.े आता तुाला वाटेल की 
ाचं ेमाम वापन आी तमुाशी यु करतो आहोत. तुाला एक सागंतो, सगळे मनाच ेखळे असतात. पण 
एक मा आह ेकी ातंले काही खळे खर ेधन वागावचे लागत.े  
 
ह ेसगळेच मनाचं ेखळे आहते अस ेआपण सगयानंीच पणू  पाहण ेह ेतर नाहीच ना घडू शकत ! 
--- ००० ---   
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हद केसरी  
 
हद केसरी पदासाठी कुी चालली होती. दोी पलैवान तयारीच ेहोत.े ाचं ेसागारही बरचे डाव माहीत 
असणार ेहोत.े झाले अस ेकी दोघहेी एकामागोमाग एक अस ेइतके िविवध डाव टाकत गलेे की त ेएकमकेातं परुत े
अडकून आिण ग ुतंनूच बसले. कुठला हात कुणाचा आिण कोणता पाय कुणाचा हहेी सागंता यईे ना ! फ ाचंी 
म ुडंकी तवेढी ओळख ूयते होती वगेळी ! आता यानंा सोडवनू बाजलूा केािशवाय ही कुी पढु ेजाण ेश नत.े 
िवशषे णज ेदोी पलैवान मराठी होत.े ामळेु साहिजकच, अशा पचेांा बाबतीत फारच मारी असलेले काही 
ात बिुामायवादी महाराात होत,े ाचंी काहना आठवण झाली. ानंा बोलवायच ेठरले. तचे का ? 
ापेा वैािनक िकोण वापरणायानंा बोलाव,ू तहेी बरचे उपल आहते महाराात, अस ेआणखी काहीजण 
णाल.े अहो, दोी एकच त,े ितसर ेकुणी णाले. ावर नको आता वाद णनू ा दोी कारा लोकानंा 
बोलवायच ेठरले. ितथ ेएक िनराशावादी उभा होता. तो णाला की बोलवा हव ेतर पण ांातं एकमत नाही होऊ 
शकणार.  
 
शवेटी आले ा दोी िवभागातंल ेलोक. बुावा णाले की साध ेआह,े घामामळेु िचकिचकाट होऊन अडकून त े
िचकटून बसलेले आहते, ावर पाणी मारा. वैी णाले की पाणी नको, कोरडी माती मारा, कोरड ेपडले की 
आपोआप सटुतील. तो वाद शमयाच ेिच िदस ेना तेा एक भिमाग णाला की मायाकड ेगगंचे ेतीथ  आहे, 
त ेमा का, एका िमिनटात काम होईल ! तवेात सरा एकजण अगंायाबल काही सागं ूलागला. या सव एकूण 
वळेात पचं मा ा अडकलेा पलैवानापंासनू जरा लाबं लाबंच राहयाची काळजी घते होता. चकूुन आपणही 
ात कुठे अडकू नय ेहीच ाला काळजी ायची होती.  
 
शवेटी ा सवच उपायानंा माता िमळाली. नाकातडात माती, पाणी जाऊन त ेदोी पलैवान गदुमरणार नाहीत 
याची काळजी घते त ेउपाय करायच ेठरले. ा पलैवानानंा ह ेपसतं होत ेकी नाही त ेकुणी िवचारल ेनाही. मीच 
जकणार, सोडणार नाही – अशा डरकाया फोडणाया ा पलैवानाचं ेलही नत.े अचानक पाणी, माती, 
अगंारा, तीथ  याचंा मारा सु झाान ेत ेएकदम भाबंावनू गलेे ! तरीही तो ितढा काही सटेुना, त ेपान एकजण 
णाला की मायाकड ेगसॅकटर आह े! इथ ेमा सगळेच घाबरल ेआिण थोडा वळे सगळेच य थाबंवायच ेठरले.  
 
ितथ ेएक शहाणा ह ेसव बघत उभा होता. तो णाला की पलैवानानंी ह ेअस ेशारीिरक ग ुतंयाला फस ूनका – ावर 
नका जाऊ – हा ग ुतंा मळुात वचैािरक आह ेकवा कायाचा आह,े अस ेका णानात ! याला कायाची पुके 
आिण पवू घडून गलेेले िनकाल लागतील. यावर जरा चचा  झाावर, पवू अस ेकाही घडलेच नत ेआिण इतका 
हा असा ग ुतंा थमच होतो आह ेयावर सवाच ेएकमत झाले. मग, ह े जर बुीन ेिनमा ण झालेले असतील तर त े
बुीनचे सटुतील अस ेठरले. ावर, नाही, त ेवैािनक िकोणानचे सोडवले गलेे पािहजते, असा काहनी आह 
धरला ! त ेशवेटी मा झाले ! 
 
याला अथा तच वळे लागणार होता. ह ेओळखनू एकेकजण पागं ूलागले. पुके लागणार, अासपणू  बोलाव े
लागणार, अस ेणत हा कार उावर सोपवत सगळेच िनघनू गलेे. ा दोन पलैवानाचं ेरहमय मटुकुळे मा 
ितथचे पडून रािहले. आता अधंारही पडू लागला !  
--- ००० ---    


