सॉसची बाटली
खरे तर तो अंत अहसक णून ाला त:ला आिण इतरही अन ेकांना माहीत होता. तरीही आपाला असे
कसे  पडले, हे ाला कळत नते. एका हॉलमे एक सभा चालली होती. ितथे तोही होता. खरे तर िपूल

ान े फ िसन ेमात आिण टीीवर पािहले होते. ते  ाा हातात कुठून आले ? पण अचानक ान े उठून

समोरा वाला गोळी घातली. तो ताळ कोसळला. ानंतर तो सहज ा हॉलबाहेर िनघाला. ितथे ना कुणी
ु
ाला हटकले ना पकडले. पण बाहेरा पॅस ेजमधून पढु े जात तो पायया उतरायला सवात
करणार तेवात

े
समोन ितघ ेजण आले. ान ेच खून के लेला असाचे ांना माहीत होते. ते कसे ? ांनी टीीवर पािहले असल
का ? ते ाला पकडणार आहेत हे जाणवताच ान े ांनाही गोया घाता. मग पायया उतन तो रान े

चा लागला. संाकाळ कवा खरे तर राच असावी. पेगेटवन चालत तो घरी पोचला. हे तर खरे तर पूणच

ु
चकीचे
होते. ाचा शोध सहजच आधी घरीच तर घेतला गेला असता. पण घरी जायलाच हवे होते. काड वापरले
तर तो पकडला जाणे सोपे गेले असते. घरात अस ेल ती कॅ श घेऊनच बाहेर पडायला हवे होते. कुणाशी काही न

े ती सगळी कॅ श िखशात घेऊन तो बाहेर पडला. िनघयापूव ाने कपडे
बोलता ाने जेवण के ले आिण असल
बदलले. तो न ेहमी वापरत नसलेला फुल टीशट आिण जीनची पॅटं ान े घातली. अथात राीचीच वेळ होती. थोडे
चालत गेावर ाला ाचा एक एके काळचा िजगरी िम भेटला. ााशी जेा अन ेकदा वादच होऊ लागले

ु जोडायचा ान े य के ला तरी यान े नाही णजे नकोच आता,
तेा ाने ााशी संबध
ं तोडले होते. ते पा
ु िठकाणी हात लावास वा लागास भाजते हे एकदा कळावर पा
ु पा
ु कोण ितथे
असे के ले होते. अमक

जाईल मरायला ? पण ान े ओळख दाखवली णून यान ेही दाखवली. जाऊ दे आता, कशाला ते जनु े सगळे , असा
यान े िवचार के ला. एक तर आपण एक हसक माणूस आहोत हे लौकरच यालाही कळणार आहे आिण सरे णजे
कशाला आता ते या शेवटा टात, असाही याने िवचार के ला. ा िमाा हातात सॉसची बाटली कशासाठी
ु े कवा त:चेच िखसे तपासायचे असामळे
ु असेल, ान े ती बाटली
होती, कोण जाणे, पण फोन आामळ

याा हातात िदली. ते चालत रािहले. मग ान े ती बाटली परत त:ा हातात घेतली. पूव ते एखाा बारमे
गा मारत बसत असत. ाच िजायाचे पनु ीवन करत हा णाला, कुठे जाऊ या ? तो णाला इथेच पढेु
उजवीकडे मैी नामक आहे, ते चांगले आहे. मग ते ितकडे गेले. पण हे झाावर आपण जाणार कुठे आहोत ?

सगळे एी ँ ड आिण े शन े इथे ल असणार. परगावी जरी गेलो तरी सगया हॉटे लांकडे आपले फोटो आिण
ु आपण नाकासमोर
वणन े गेलेली असणार. अपराधी भाव आिण भीती लपवत तो बोलत रािहला. पूण  आय

घालवले आिण आता हे असे घडाने आिण ते उघड झाान े घरचे, नातेवाईक, िम या सवानाच चंड धा

ु च
ु पडत होते. गा मारता
े बदलतील, या िवचारान े ाा दयाचे ठोके उलटे सलटे
बसेल, काहची तर आय
मारता तो िवषय आलाच ाा बोलयात. तो णाला – आपाला आवयक तेवाच आठवणी राहाात –
रागलोभ, मानापमान, आवडिनवड हे सगळे सतत येईल तसे न होत राहावे. णजे मग चकूु नही आपा हातून

हसा घडणारच नाही – अगदी मानिसकही नाही घडणार – अस े जगता येऊ शके ल ? तो िम चखणा उचलत होता,
तो ाने तडात टाकला, मग ान े एक घोट घेतला आिण जरा वेळ िवचारात बसून रािहला. मग किचत हसून तो
णाला – हा लईच एकदम आािक आहे , अवघड आहे. ते सवडीन े काढ शोधून तू. सा आपांतले
सगळे िवसन जाऊ आिण िदलजमाई क. भेटत रा पूवसारखे. यावर हा णाला की हो, िदलजमाई कच पण
भेटत रा की नाही, ते नाही माहीत. ा िमाला काही कळले नाही.
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िचमणी
ु
मी खरे ते बोन टाकणार. मी एक बाजारबणगा
माणूस आहे. णजे पूव फौजेबरोबर काही इतर माणसे असत
ांतला एक. इतर कामांसाठी कवा िबनकामाचीही. मी  तो तसा नाही पण माझा अथ तोच आहे.
खरे तर माझा अथ मी कधी शोधायचा खास िनकडीन े असा यही नाही के लेला. िशवाय, जगयाचाच काय अथ 
याचाही शोध घेतात णे काहीजण. मी तेही नाही के ले. मी साधा िवचार के ला. शोधणार कोण, मीच ना, मग,
माया बाहेरचे असे काय सापडू शकणार आहे ? जगयाचा अथ काय झाडावन थोडाच पडणार आहे

ु
ु े ? तसे मी इतरांनी सांिगतलेले
सफरचंदासारखा ? की ओसंडून वाहणार आहे पायासारखा माया वमानाम
ळ

ु ता होतीच हो, नाही कशाला णू ? पण काही सापडासारखे
जगयाचे अथ  खूप वाचले/ऐकले /पािहले. उक
नाही वाटले. ते डोात जमा झालेले मी कधी कधी थोडेफार आठवू शकत होतो, इतके च.
ु े एकदा असे वाटूनही गेले की खरेच साले अस े
आपण एका बंिद खोलीत जगतो अस े फीलग यायला लागामळ
जगून पाहायला हवे. बंद खोलीत. पण मग नोकरीचे काय ? िनवृ झाावर पा, असे ठरवले.

ु े आमा म ैीत
मी कुणाला काही सांिगतले नाही. माझे अध िम नािक होते आिण अध धमे े. पण ामळ
काही फरक पडत नसे. मला ते आिक सवधमसमभावी णत. एक कारचा गौरवच तो. पण मला अशी माया
ु
वा जगयाा अथाबल कधी कधी उकता
वाटते, हे ांना मी सांिगतले असते तर ते मला हसले असते. ते
ु ी वापरत जगतो की नाही – ा बीला
ु
णत की आपण आपली ब
ा ा वेळी जे जे महाचे वाटते तोच
एकू ण अथ. सरे काही असूच नाही शकत. मग जगात इतके त, धमसारक, संत होऊन गेले ते काय झक
मारायला, असे मी ांना िवचारे. ते णत, अरे, ते फ तक शााची गती करयासाठी होते. बाकी काही नाही.
बघ ना, पूवप , उरप – हे सगळे तेच तर आहे. याावर, ांना न सांगता, मी एकदा इहवादाा बाहेरचा
उपाय कन टाकला. ही मीच किलेली आभासी माणस े असून माया शोधाला गती देयासाठीच ती या जगात
आहेत, असे मी ठरवून टाकले.
मी कधी कधी एकटा िफरायला जाई. ते णत, असे कधीही कुणी एकटे रा नये. कशाला तो िखता रोगाचा धोका
ु
? पण मी ांना जमानत
नसे. िफन येताना मी एकटाच वाटे ता बागेत जाऊन ितथा बाकावर बस.े इतर ी-

ु खेळणारी मले
ु , पी यांचा मला काही अडथळा होत नस.े पण अशा िनरिनराया जागा, इतकी माणसे जगात
पष,
ु णजे या वाटयाची मजा येई.
असणे हेच मला गूढ वाटे. म

ु सरीतला माणूस मायाच बाकावर येऊन माया शेजारी बसला. सामात: लोकांना
एकदा एक समारे
राजकारणावर बोलायला आवडते, णून मी तो िवषय काढला. तर तो णाला, आमा घराता िफरा
पंावर आपटून एक िचमणी मेली. मीच ितला उचन बाहेर टाकले. मी ितला वाचवू शकलो असतो का, असाही
िवचार येतो मनात कधी कधी. पण ती साली माया ातही येत.े कधी िचमणी णून तर कधी सदं ु र ीचे प

ु ा णजे मला एकटे वाटू नये णून ती आहे माया जगयात. मी च
घेऊन. आिण णते काय, तर णे तल

ु िखिब तर नाही ? यावर तो णाला की मला णजे ाला खरेच नाही माहीत.
िवचारले ा माणसाला, ती
पण असणारच हो िख कारण ती िचमणी जरी खरीखोटी कशीही असली तरी ती सरीच असणार ना ! ती आिण मी
े असे मला ा णी वाटले.
एकच, असे कस े असेल ? इथूनच मला अथाचा माग िदसल
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करकोचा
खरेच सांगतो, करकोचा मी पािहलेलाही नाही. िचपटातही नाही. आपाकडे बयाचदा बगळे दाखवतात.

करकोचे नाहीत. बगयांची माळ ठीक आहे पण करकोांची माळ ऐकलीय कधी कुणी ? तर जे मी पािहलेलेच
नाही वा मला माहीतच नाही कवा सतत कानावर पडतेय, असेही नाही, ते कसे येईल माया बोलयात ? लहानपणी
ती कोा-करकोचा गो ऐकली होती, इतके च. पण ती काही इतकी अगदी माझे मन ापून बसलेली नाही. आिण
ु ात ? तो पी आहे, हे इतपत ठीक पण यान जा काहीच नाही. माया बोलयात तो यायचा
कारणच काय मळ

ु ी
चाच नाही. शेवटी िकतीही, कुणीही असो, ाा वा िता मनाा केत असेल तेच बोलणार ना ? तर त
णालात की मी करकोाबल बोललो. एक वेळ बगळा ठीक पण करकोचा ? नोप ! मला तर अस ेच वाटते की

ु करकोचा आणलात. त
ु ाला तरी समजतो
बगयावर बोलयासारखे काही नतेच तमु ाकडे णून मु ाम ती
ु ाला सोपा वाटला. ाा िवरोधात काही
का करकोचा, हा डाऊटच आहे मला. पण करकोचा खोडून काढायला त
ु ी नामोहरम के लेत अस े दाखवता यायलाच हवे, ही तमची
ु
आयमु टस तयार होती तमु ाकडे. आिण मला त

मानिसक िनकड होती. कारण, तसे तर मी बगयाबलही बोललो नतो. पण मी बगयाबल बोललेलो असू

ु ी जरा पढु े गेलात. आिण माझे णणे णजे करकोचाच
शकतो हे लोकांना पटू शकते, ाचा फायदा घेऊन त

ु ी घाट घातलात. आता मी िकतीजणांना सांगत बसणार की अहो, नाही, मी
आहे अस े दाखवत मला हरवयाचा त

ु ी माया नावावर हा करकोचा खपवलात ामळ
ु े या शाकडे माझे
पार अनिभ आहे करकोचाबल ? खरे तर त
ु े य अस े झाले तयार की करकोावन पढेु ती
ु जे
ल तरी गेले. अथा कारणच नते काही. पण ामळ
ु ी हे असले ु गेम खेळावे हे मला काही आवडलेले नाही. पण मी काय
बोलताहात ते तमु चे बरोबरच आहे. त
ु
ु ाला वाटते की पूण  मलाच िनकालात काढावे. पण एक लात ा,
णतोय हे ताला
समजतच नसान े त
ु अस े णणे आहे असे काहीही सांगत िनरिनराळे लोक मला िठकिठकाणी खोडत राहतील. सगळे
माझे अमक
कदािचत मायापयत येणारही नाही. आिण समजा कळले ते मला तरी असे िकती िठकाणी मी ीकरण देत

बसणार ? आिण मीच बरोबर अस े िस करायची िज तरी कुठाय मायात ? कबना अस े वादात जकणेबकणे हे
मला िनरथ कच वाटत आलेले आहे. माया मतामाणे जग घडले णजे सव माणसांसाठी तो ग असेल, असा
म माया डोात नाही येऊ शकत. कारण पाहतो ना मी, जग कसे असायला हवे हे सांगणारे लोक ! या

ु े झालेय हे नाहीच
सगयांचा महाचा ॉेम मला हा िदसतो की हे जग आता आहे अस े भंगार कशामळ
ायचेय ांना समजून उलट तो ही नकोय ांना समोर णूनच तर ते जग कस े असायला हवे ाा
कना लढवत राहतात.
माझे णणे एवढेच असते की साचे जग हे मतमतांतरांच े आहे. मग ात अिता, करता, अितरेकीपणा,

ु ी मतातं टले की थांबवणार कुठे ते ? णजे सगळे माच होते ना
दहशतवाद, हे सगळे आले. एकदा त
ु णता की तमची
ु
यात – संघष , हसा, अाय, िवषमता ? ती
मते ग आणणार आहेत आिण तो न ेमा

ु
तमा
िव मतांचाही तेच णतो – ाची मतेच िहतकारक आहेत ! णून मी णत होतो की मतांचा हा

ु
मागच नाकारता येईल का ? मी मत नतो मांडत. पण यात तमु चे मत खोडले जाते असे ताला
वाटले. आिण
ु ी करकोचा आणलात. मी एवढेच करणार - त
खोडयासारखे तर मी काही बोलतच नतो. णून हेतपू वू क

आपाला काही णायचेच नाहीय तर खोडले काय जाणार, असे णून ल करणार. सरा काय आहे  ? मी
असा सगळीकडे खोडला जातोय अस े िदसत रािहान े माझी ितमा पराभूत िदसेल का ? अहो, ितमा णजे

सादर के लेले एक मतच तर असते ! माया ितमेची तरी मी कशाला काळजी क ? चा ा तमु चे ! यातून होणार

ु च
काय शेवटी – संगयांचीच मते जोरात चा राहणार, कुणााच मतामाणे पूण  काही घडणार नाही आिण नसते
ु ! चा ा !
कुणी जकत आिण कुणी खोडले जात राहणार ! करकोचा हाच िवषय सतत चचत ठे वा ती
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ाग
ु
ु
माझी भाषाच ताला
हााद वाटत होती असे ने तर माया आठवणा सावाही ताला
तडु वून

ु
काढाया होा. खरे तर ताला
एक कळलेले होते की नको तो गौोट होऊन गेलेला आहे आिण आता

ु
कोणतेही बदल थोपवणार नाहीत उघडकीला आलेला तमु चा रोग. पण ाचाच राग ताला
काढायचा होता आिण
ु ी जाणून होता. आता त
ु ाला परतीचा मागच
साहिजकच मीच होतो िनिम ती जखम खोलली जायाचे, हे त
ु े तमा
ु
उरला नता, यान े होणारा तमु चा ितळपापड िनदान भटा कुांना तरी ठार करेल आिण ामळ

ु
ु ी आनवंु िशकतेच े बंदी ? आहे ा संसारात
मता पेशी शमतील, असे ताला
वाटत होते. आता होता कुठे त
ु जबाबदार ? कारण, असलेले,
ांती करत राहयाचे तमु चे  भंगनू गेलेले होते. मला का धरत होता ती

ु
िदसणारे कोणतेही अि सहन नसते क शकले तमु चे हे वैरभाव. पण मला नगय लेखणे ताला
अपमानाद
ु
ु
वाटत होते. मला मह िदले तरच तमा
ोधाला कदण िमळणार होते ऐितहािसक िवेषणाचे. वषानवष

चाललेला वास कं टाळवाणा असला तरी धोकादायक नता. तमु ा ेयसीचा लपणा हा काही अगदी गगनाला
ु सांगहू ी इित नता की एका नगय कबूतरान े चोच मारली
गवसणी घालणारा ॉेम नता. ितला तर ती
ु
ु
होती तमा
असयावर आिण ान े िव झालेली होती तमची
सवमा िनया.

ु ाला माझे असणे. मी त
ु ाला माहीत झालेलो होतो ते िनारण ती
ु माया नादी
लपवूनच ठे वायचे होते त

ु
लागलात तमा
िखतेत णून. लोकांना हे कळणे शच नते. तमु ची काळजी घेयासाठी तमु चे आकीय

ु ा तमु ची हरवलेली िशफारसपे शोधून ायला. तमचे
ु राग लोभ ेम लळा एवढेच काय तमचे
ु
कधीही तयार होते प
संतापही शाबूत राहावे अशीच ांची इा होती. तरच हे जग, न होयाा भीतीिशवाय क शकणार होते

शाीय राजकीय आथक सामािजक सांृितक आिण भौगोिलक गती. कारण कुणाचीही जखम उघडी राहणे
ु े ांनी घातली होती स ैिनकी िशणात आिण
णजे सतत अिनिततेच े सावट वा देत राहणे होते. ांची मल

सीमाभाग शाबूत ठे वणे मच होते. आतले अाय हळू हळू आज ना उा जाळू न टाकता येतील पण जगात हसे
ु ाला शंकाच नती.
होऊ नये हे महाचेच होते, याबल ांना वा त

ु ी अंातून बाहेर पडलाच होता. आता परत अंात कसे जाणार ? आता त
ु ाला
पण सदैु वान े वा दवाने त

ु ती
ु िखतेत गेला आहात असा बहाणा करणे. आिण तमु चा देवावर िवास
एकच माग होता, तो णजे पा

ु औषधे घेणार नाही, असे णणे. समपु देशनाला येणाया कुणालाही, सारखे ल िगक बोन पळवून
असान े ती
ु ी ांचच
ु ांापासून तटला
ु
े आहात हे दाखवत राहयासाठी आता ती
लावणे. त
आहात अस े भासवणे

ु ाला
अावयक होते. आिण तसे, मनातून, टले तर, मायावर राग काढत राहयात काही तच नाही, हे त
समजत होते. पण जगाा वहाराला वहारान ेच उर तर शोधावेच लागणार होते. अि िटकवायचे असेल
तर साशंकता आिण संशय यांचा ाग करावाच लागणार होता.
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साप, पी आिण माणूस
डगराळ रावर जाणायायेणाया कासखाली सापडून मेलेले अनेक लहानमोठे साप िदसतात. लहानच जा.

े की आपण िजवंत होतो आिण आता मेलोय. ांा बाजून े बोलायला वकीलही नसतात कुणी.
ांना कळतही नसल
फ एकदा एक मोठा साप ितथून जाताना रागावून बोलला होता, ते असे होते – यांा हातून मांजर मेले की साले
पााप णून सोाचे मांजर दान करायचा िवधी करतात – मग ा ना आता सोाचे साप ! तेा माया मनात
े ते मांजराचे ? कारमधले लोक जर उतरले ना खाली तर कडकडून चावेल
िवचार आला की याला कस े कळले असल
हा ांना. पण, भाविनक ृती जा नसते ाला, हा एक ॉेम असतो ाचा. कवा नसतो, असेही णता

येईल. ाा चकचकीत चेसारखाच, किचत पावसात िभजलेला नागमोडी रा हे सगळे रोजच पाहतो आहे.

पण कुणाचे बरोबर कुणाचे चूक हे ाला कळू नाही शकत. तरी ाला थोडे वाईट वाटतेच. पण तो ाचे काम नाही

थांबवू शकत. माणसांा जगातासारखे ायदान ाला कस े येणार ? पण ाला कुणी दोषही नाही देत. जवळू न
उडालेला एक पी णाला, इता कशाला लागतात भावना आिण कना ?
मी वर पािहले. मला उंच उडणारे पी िदसले. ांना हा असा गाांखाली मरायचा धोकाच नाही. एकदा तर मला
च पडला होता की मरतात तरी कसे हे ? उडता उडता हाट अटॅ क येऊन वा ोक आान े थेट खाली पडून

मेलेत, असे तर कधी िदसत नाही. मग एकाने सांिगतले, ातारपण, आजार हे ांनाही असते पण मराया वेळी ते
असे बाहेर नाही काही उोग करत. ांा घरात वा लपयाा िठकाणी ते जातात आिण ितथे मरतात. ांच े

िवघटन लौकर होते. कवा कुठे खालीिबली पडले तर तसले मेलेले अ चालणारेही काही असतात. तसे संपतात मग
ते. अंदशनिबशन काही नाही. मयत पाा साथीदारांना :खिब:खही होते णे !
ु पण मेावर काही कळतच नसणार णा ! तरीही ाा आठवणी
माणसालाच कटकटी फार. जाळा, परा.

ु करा ! आिण फारच मोठा कुणी असल
े तर ाची ारकभवने उभारा,
जागवा, ा करा, आिण अस े वषानवष

ु उभारा, पतयां
ु
ू दंगली करा, एकमेकांच े मडर करा आिण मग
रांना नावे ा, पतळे
ा िवटं बना करा, ांतन
ु
शेवटी सलोाचे, शांततेच े आिण ेमाचे मह चचत ठे वा ! सवात बिमान
ाणी माणूसच – िनववाद !
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दगड
ु ी उठता तेा तमु ा डोातला तमु ा भावाचा दगड संप
सकाळी त
ृ होऊन घ झालेला असतो. काही

ु बोलतही नाही कुणाशी. ा दगडान े त
ु ाला पूण  तोडलेले असते आजूबाजूा हवेपासून. आता पिहले
िमिनटे ती
काम हेच असते की ाला थोडा तरी मऊपणा आणणे. अथा या एकाकीपणान े या जगातून िनवृच झाासारखे
ु . खरे तर हा दगड, जगणे कं टाळवाणे, कडलेले, ू र आिण :खी करत राहतो, हे कळत असूनही
होईल आय

ु
काही करता येत नाही. पण खोटे कशाला बोला, मधून मधून सखाचे
कारंजहे ी उडतातच की ातून ! पण साले ते
आपोआप ाातून नाही उडत. सारखे बाहेन काहीतरी घडावे लागते. श वा बातमी वा आठवण. हा दगड

ु कोण आहात, कसे आहात ते सारखे
साला चेहयावरही करतो पिरणाम बाहेरा. िकतीही नको वाटले तरी ती

ु े , ा मयादते च लोक आपल
ु की ठे वतात, घाबरतात, सावध राहतात आिण काळजी
अधोरेिखत करत राहतो. ामळ
ु ाची. ातून ेमाचा माहोल जो उभा राहतो तो णजे असतो काहीशा मऊ
घेत राहतात ांा ांा आय

पडलेा भावांचा आनंदोव. राीची सहल आिण िदवसाचे िसनेम े एवढाच फरक वागवत. उम दा असावी,
खापदाथाची रेलचेल असावी आिण दगड िवसरत राहणे जमत राहावे, असे म सगळे ! शेवटी जे काय बोलायचे,
ठरवायचे ते वू आिण माणस े यांबलच तर असणार. हेच तर न ैसगक असते. सरे काही तर कन ेतही आलेले
नसते.
यातून आता माणसे, वू, िनसग रावत जाणे तर घडणारच ना. ते अगदी तकाला धन आिण वैािनक

ु ी ठरवता की याला िनयती न णता
िकोणाचेच तर आहे. ाचे पिरणामही घडणारच ना काही ना काही. त

ु ी हळू हळू िशकत आलेले असता – ातूनच तर तमु ा दगडाचे िश
िवान णायचे. खरे तर श, भाषा त
ु घडवत आणलेले असते. ते मा तमु ा बाहेर िदसणाया शरीरासारखे नसते. ते असते िपकासोा
ती

ु णजे ताला
ु
िचासारखे – हात भलतीकडेच असलेले, डोामागे नाक आिण छातीवर डोळे असलेले. म

ु ी णता की िपकासो खरे तर आपले
त:ला न आिण कुप िदसणारे पण थोडेफार गु ठे वता येणारे. बाहेर त
खरोखरचे असणेच िचित करतो – हसक आिण मे ाचा अभाव असलेले आिण तरीही शांततेच े ढग करणारे.

ु ेच तर आपाला तो हवासाही वाटतो आिण ाचा ितरारही वाटतो. यात तान कसले आलेय ? जे
ामळ
आहे ते आहे !
पण कधी तरी येतोच िवचार साला की यान वेगळे काही श असेल का ? छे छे, हा  तर आािक आहे,
ु ी फे टाळता. इथे त
ु ाला एक पसटशी
ु
िनसगबा आहे, कािनक आहे णून त
शंका चाटून जाऊ शकते की

ु
साा ा नाइलाजान े जोपासलेा दगडाला सोडायची भीती तर आपाला बििन
करत नसेल ? ा नको,
िनयती नको पण हा जाच आिण ही हसा अटळ आहे का, याचा मागोवाच नाही ायचा ? का, कशासाठी हा एवढा
बंदोब ? काही हरवयाची, वेड े होयाची शता आहे यात की एक कारची कािनक खाीच आहे तशी ?

ु ेही आपण याच चरकात तर ढकलतो आहोत. ांना ा
आपण ेमाचे, आपा ध ैयाचे कवच िदलेली आपली मल

होणाया अवकाशाची इंचभरही जागा कुणी बळकावता कामा नये, णजे तरी काय ? थोडेफार िडब होत का अस े
ु िमळत राहील, हेच ना ? आपा भावाचा
ना, ांच े अवकाश शाबूत रािहले की आपा कारं ांना आय
दगड जड होत चाललेला जाणवणे आिण बधीर वाटत जाणे णजेच वय होत जाणे ! की ? ----- ००० ---
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अमानषु
ु
ाा पीकडे संपक कौश नते. काही सांगताना ती कुठूनही सवात
करे. संबिं धत पाांची नावे कधी सांग े तर
कधी रान जात. ा पाांच े एकमेकांशी काय नाते हे ऐकणायाला नीट कळावे, याची काळजीच नसे सांगयात.

एक तर िता लांबा नाातले वा मािहतीता कुटं ुबांच े अयावत रेकॉड ाा डोात नसे. खरे तर ाला
ु े , ाचे ऐकणेही
ात खास इंटरेही नस.े हे असले बोलत बसणे, हे ाला वेळ घालवायचे गॉिसप वाटे . ामळ
सदोष अस े. पण एक सपणा णून तो समजून घेत असासारखे बघत राही. मेच , चकूु न, कुणाचे कोण वा
कधी घडला हा अपघात वा कुठे घडला, असे काही िवचारे. ती एकदम भडके . सगळे तर सांिगतले, असा चेहरा

कन जरा िचडून देई उर. तरी ाला नीट कळतच नस.े पण तो िवचारायचा बंद होई. काय होणार आहे नाही

कळले तरी, या िवचारान े तो ग राही. झाले ते वाईट झाले णे. ांावर हे एक मोठे च संकट आहे, णे. ती

ु ाचे वडील कस े बेश
ु
अजून काही सांगत राही. नातेवाईक यायला कसा उशीर झाला, ा अपघातात गेलेा मल
पडले, वग ैरे. तो फ चेहरा गंभीर ठे व े आिण मनात णे, जाऊ दे, म दे ितकडे.
असे दोनतीनदा झाावर ान े न कळलेले िवचारायचेच नाही, हेच तं वापरात ठे वले. पण नंतर पढेु कधी ाचा
उे ख आला तर ते पढु चेही कळत नसे. तेा मा तो कुणाचे कोण ते िवचारी. ती जोरदार िचडे. एवढे सगळे
सिवर सांिगतले तर होते. आपला नवरा आपाला कमतच देत नाही, असे ितला वाटे .
शेवटी एकदा तो वैतागला. तू कृ पया मला काही सांगतच जाऊ नकोस, णाला. माझा म जरा ो असून माझे
ु े आपांत नकोत वाद, णाला. यावरही ती िचडली.
आकलन कमकुवत आहे, णाला. कुणा सयांमळ
अथशाातले बरे कळते इतके अवघड आिण हे सोपे मा नाही कळत. याचे कारण एकच आहे, ते णजे

ु े नातेवाईक आिण
मायाकडे तमु चे लच नसते, असे ती णाली. काय समजायचे ते समज, म देत तझ
मािहतीतले सगळे. मला ांांत कवडीचे इंटरे नाही, तो णाला.
हे ान े एकदा सहज ाा एका िमाला सांिगतले. फारस े मह नसलेले पण ॉेम असलेले असे कस े काही
ु ी भूिमका बरोबर नाही. सयांबल अशी असंवदे नशीलता धारण
असते, हे सांगताना. िम णाला की ही तझ

करणे हे अमानषु आहे. मग, नाही बाबा नीट कळले, हे न पाहता मायावर िचडणे, हे नाही का अमानषु – ाने

ु ा होणारा अपमान यांत िववेकान े काही फरक करशील की
िवचारले. अरे, पण, एखाा माणसाचा मृ ू आिण तझ
ु े आमा
नाही – िमान े िवचारले. िववेकाने फरक तसा नाही बघायचा, हा णाला. ते जे काय घडले ामळ

ु े आमचे संबध
जगयाला आहे का काही धोका वा ास, हे पाहायचे. िचडिचड के ामळ
ं िबघडतात, ेमाचा नाश
होतो – याला मह ायला हवे. लांबचे महाचे की जवळचे याचा िववेक हवा. यावर तो िम णाला की भूिमका
ु
ही मानवतेचीच असायला हवी, मग भले आपले नकसान
झाले तरी चालेल.

ु े आपले संबध
हे नी ना ********** , मग ऐक – या तु या मानवतावादी भूिमके मळ
ं िबघडले, असे समज – तो
णाला. यावर, खात जा मग, तू अमानषु माणसा, तो िम णाला.
--- ००० ---
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यश
ु ता वाटावी
तो एक साधा सवसामा असा कॉलेजिवाथ होता. अास, िसन ेमा, िके ट असा. खास िवशेष उक
ु े ाात जरा वेगळे पणा आलेला होता. एकदा, णजे िनदान अस े
असे फारसे काही नते. पण, एका गोीमळ
ु ही असेल, ाचे बीपी लो
झाले होते की, ाला ूमोिनया झाला होता आिण ातच कवा ाा पिरणामामळे
झाले होते. लघवी थांबली होती. डॉर णाले होते की मराीपयत लघवी झाली तर ठीक, नाही तर अवघड

ु होतो
आहे. तर ते सगळे एकदाचे िनरले गेावर गूढ टा जाणाया गोकडे ाचे ल जायचे. माणूस म
णजे काय होते, असा एक , फार गांभीयान े ने, पण, असू िदला होता ान े मनात.
ाच दरान वतमानपांत बाता येऊ लागा एका हठयोयाबल. हठयोग णजे काय, हे ाला माहीत
नते. तसा तर ान े राजयोग हाही एक श ऐकलेला होता. ाचाही ाला अथ नता माहीत. तर तो हठयोगी
णे पायावन चान दाखवणार होता. हठयोग ही गो स असून ती आहे जगात अिात, हे ाला
दाखवायचे होते. ान े कशी ही खास िसी ा के लेली आहे, तेही ाला दाखवायचे असेल. िसी हा श ाला
वतमानपातूनच कळला होता. ाचा अथ, एखादे िवशेष कौश वा शी असा असावा, असे ाने समजून घेतले
होते. ा हठयोयान े वेळ, वार, तारीखही जाहीर के ली होती. अनेक वाताहर, भारतातली सगळी चॅन ेस आिण
परदेशांतनू ही काही ितिनधी हजर राहणार होते. रोज काही ना काही येत होते. मनातून ाचा याला पाठबा होता –

ू , असे होयात ाला बरे
असे घडावेच असे वाटत होते. काही गोी या आपा इेवर वा मनावर नाहीत अवलं बन
ु े का णून बरे वाटे ल, हे ाला समजत नते. हे काही घडया
वाटे ल, असे ाला वाटत होते. पण, ामळ

आधीच काही लोक या काराची चेा करत होते, िखी उडवत होते. ते ाला आवडत नते. खूप अास कन
े ाला समाधानाचे वाटत
ान े हे काही मत बनवले होते असे ने, पण, आपोआपच अशा गूढाला पाठबा देणच
े तर हा तारीख-वार सांगनू
होते. तरीही, एक  होताच – गूढ णजे जर मनाा कुवतीबाहेरचे काही असल

जाहीर कस े काय करत होता ? णजे ाला आता हे गूढ रािहलेच नसेल का, असा  ाा मनात येई. इथ े
ाला एका ात िके टपटूच े बोलणे आठवे – समजा उंच उडालेला कॅ च आहे आिण तो मायाकडेच येतो आहे,
ु
मलाच पकडायचा आहे – तेवा णांत समजा माया मनात आला िवचार की जमेल ना मला, हा सटला
तर

 ायला हवे ते कॅ च पकडणे.
माझी िकती छी:थू होईल – तर सटु लाच समजा कॅ च ! कोणताही िवचारच न येता पूणच
मग, हा हठयोगी, आता मी दाखवतोच हे कन, असे मानिसक सगळे मोठे कन कसे काय हे करतोय ? कॅ च

ु
सटयाचीच
नाही का यातून शता ? ान े आधी ायल घेऊन पािहली अस ेलच णा ! या कारनाासाठी एक
मोठा हौद बांधला होता णे !
ात घडले असे की तो हौदावर काठाशी उभा रािहला, ान े काही मं टले आिण झटकन पायावन

ु झाला – आिण अरेरे – थेट बडालाच
ु
चालायला णून तो स
तो ! सया िदवशी सगळीकडे तो हौदात उभा

ु
रािहलेला आिण ाा डोा-तडा-जटांवन पाणी िनथळतेय, असे फोटो ! ाला वाटले, बडालाच
होता ना,
े ान े एक दहा िमिनटे तरी पायातच राहायला हवे होते – नंतर तो बाहेर आला असता तर अशी
जाऊ दे – तसच
नाची तरी झाली नसती ! पायात तो इतका वेळ रा शकतो, हे तरी काही िवशेष घडले असते ! ते काहीही असो,
ाला या अपयशाचे वाईटच वाटले , हे मा खरे !
ु बघा आता, पकडतोच मी कॅ च,
तो अर: तड लपवत होता, सगळीकडे हा िवषय टाळत होता. हठयोगातसा,
असे नसावे बतेक, आिण तेच तो करायला गेला आिण फसला. आधी कधीतरी जमले असणार ते ाला. इथे, मन,

ु े तो फे ल गेला असणार. ाला याचे खूप वाईट वाटले. जगातली बरीच अपयशे ही, आता मी
िवचार, अहंकार यांमळ
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ु े , खरे तर अपयशी
ू च घडत असावीत, असे ाला वाटले. ामळ
होऊनच दाखवतो यशी, अशा भावनते न
ु ती वाटायला हवी, असे ाला वाटले.
लोकांबल वाईट वाटायला हवे, सहानभू

पण मग, एक नवाच  आला समोर – अहंकार असला तर अपयश येयाचीच शता जा आिण अहंकारच

नसेल तर ा यशाचा आनंद कुणाला होणार ? िके टपटू हे सगळे सराव करकन यंमानवाच होत असतील साले
ु
! कॅ च सटायचा
च नाही ! मग अगदी कॅ चेस पकडयाचा जागितक िवम कन तरी उपयोग काय ? डेडच ना
सगळे ! मयतच तर !
ानंतर ाला अपयशी लोक िबचारे आिण यशी लोक वेड े वाटायला लागले !
--- ००० ---
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ु
य
रिशयाची एक भूिमका आहे.
ु े नची एक भूिमका आहे.
य
अमेिरके ची एक आहे.
ा, जमनी आपापले काही बोलत आहेत.

ु
ु
रिशयातला किन
प णतोय की णे हे पितनचे
यु आहे, आमची याला माता नाही. कोणाही एखाा
देशान े सया एखाा देशाचा का ावा, हे आाला मा नाही.

ु े नमधले बंडखोर णताहेत की रिशयाचे बरोबर आहे, आपण ांच े ऐकू या.
य

ु े नची अपेा आहे.
भारतान ेही योय ती भूिमका ावी अशी जगाची आिण िवशेषत: य
रिशया हा भारताचा, आजोबांा काळापासूनचा िम आिण संरणाा ेातला िवासू पािठराखा.

ु
कुणी णताहेत की णे अमेिरके न े इकडून जाणाया भारताा सॉट वेअर कामांवर नसता
दोन टे टॅ 
वाढवला तरी भारताचा बाजार बस ेल.

ु ेिगरी नसलेले ान आहे.
-- ही सगळी समजा सांगोवांगीची उथळ मािहती आिण म

ु आिण िवंस तर चा झालेला आहे. आिण ाची ाी वाढली तर कशाचे काय होईल
तर करावे काय ? य
ु णजे आपले काय होईल हे कुणालाच नाही सांगता येणार.
आिण म

यावर, खरे तर, माझा कै . िम जयंत पवार एक िकालाबािधत स सांगनू गेलेला आहे. ‘ वरनभात लोचा कोन
नाय कोचा ‘ ! हे आमा मांजरेकरांना समजले पण या जागितक वेांना कसे समजणार ? ासाठी मराठी ही
मातृभाषा असावी लागते आिण ितला अिभजात भाषेचा दजा िमळावा याचीही िनकड वाटावी लागते.
माया िमांत सव कारचे लोक आहेत, हे कृ पया लात ावे. सकाळी िफरायला गेलो तेा असाच रात
ं नाही िदसत. आी ५-६ िनवृ
ओळख झालेला एक मालदार मराठा िम भेटला. तो णाला, ही तमु ची गॅग

ु े , मला एकालाच पान ान े हे िवचारले. मी णालो की एक तर
कमचारी रोज एक िफरायला जायचो, ामळ
ु े आमचे एक येण े बंद झाले होतेच आिण आता तर एकजण अमेिरके ला गेले, एक राहायला लांब गेले,
कोिडमळ
ु े , तरीही, चल अके ला णत चा ठे वलेय, मी णालो. यावर तो णाला रोज सकाळी देव आपा एक
ामळ

धडा सांगतो, कोणता सांगा – सकाळी उठावर पिहले काम माणूस कोणते करतो ? पाणी िपतो कवा दात घासतो,
मी माझे बामणी उर िदले. तो णाला, नाही, हे करतो – ाने हातात तांा धराचे दाखवले. हो, करे आहे,

ु तूच धवु ायची
ू ठे वतो की बाबा तझी
मी णालो. याचा अथ काय, देव आपाला िदवस उजाडला कीच लगेच सांगन
आहेस ! यावर खळखळू न हसून आी िनरोप घेतला.
पण, तरीही जगाला एक मोठी आशा अजून िशक आहे. तीही मराठी येत नसाने कुणाला माहीत नाही. ती आशा
णजे मराठीतले बरेच लेखक आिण समीक. करे भूिमका घेण े णजे काय, हे ांना िवचारले तर लगेच कळू
शकते.  वा समा काहीही असो, िववेकी भूिमका ायला हवी, असे ते णत असतात. मग, सा ा
वेगवेगया भूिमका िदसताहेत ा िववेकी आहेत की नाहीत ? आिण ाााा ा ा भूिमका िववेकीच

असतील तर काय करावे, हे ांनाच िवचारायला हवे. पण ांाकडे कुणी ढंक
ु ू नही पाहायला तयार नाही. खरे तर

ाथावर आधािरत नसलेली, जगाचे भले करणारी भूिमका कशी असायला हवी, ते ते सव जगाला िशकवू शकतील.
पण, जगात ानाची कदरच रािहलेली नाही !
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यावर, माराठीतलाच एखादा हटके लेखक णतो की माणसाा समांवर बौिक िनराकरणे नाही सापडू शकत,
ु मूषावादाचे – absurdity चे बोलताहात. तोच
कशाला िशणवताय म ? हे ऐकले की ते खवळतात. णजे ती

ु
ु
काय, अिवादाचा, बाचा,
साचा, गीतेचा, बायबलचा, कुराणाचा, तकारामाचा,
जे. कृ मूतचा काळ कधीच
संपला. ा ा काळाला आलेा ितिया होा ा फ – आता ांतले काहीच उपयोगी नाही – अस े ते
णतात. ांच े णणे असते की आजचा हा काळ वेगळा आहे, आता वेगळी पण योय णजे िववेकी भूिमका
लागेल ! – आिण ती भूिमका फ ांनाच माहीत असते, हे यात अात असते.
मराठीता भूिमकावाांच े एकच साधे णणे असते – उगीचच हसा वाढवू नका आिण सविहताची िववेकी

ु यांापयत
भूिमका ा. आमचे ऐकलेत तर नीट, छान जगू शके ल माणूस. – हा आवाज बायडेन आिण पितन
ु ! ासाठी ाथ ना तरी करायला काय हरकत आहे ? अंधेन े का अस े ना ?
पोचेल तो सिदन
--- ००० ---
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ु
ग
खरे तर तो कुणाा शोधातही नता. अााचे िवचार होते डोात, असेही नाही. पण, आपण फारसे काही न

ु
समजता जगत असतो, असे मा ाला वाटत अस.े णजे ाचा अगदी पाठपरावाच
करावा, इतके काही नाही. तो
िसनेमा पान परतत होता तेा ते घडले. राीचे साडेबारा वाजून गेले होते. इकडे तो फारसा कधी आला नता.
े . वाहन िमळाले नाही णून तो थोडा चालत िनघाला होता. तेा एका इमारतीत
एखाा वेळेलाच आला असल

पिहा मजावरा घरात ाला उजेड िदसला. तो णभर थांबला तर कुिणतरी णाले , बघा जाऊन, अूत

आहे. काय आहे, ान े िवचारले. एक सीधा सादा आदमी है, बस, िमल आओ. असे णून तो माणूस िनघून गेला.

ु ता का वाटली असल
े , हे ाला सांगता नसते आले. घडू शकते असे, असे णून तो खरोखरच
आता ाला उक
ितथे गेला. आता माणसान े ाचे हसून ागत के ले. देवांच े फोटो, धूपदीप, फुले-हार असले काहीच नते ितथे.

ु खूप िठकाणी जाऊन आलेले आहात पण ेक वेळी त
ु ाला माहीत असायचे की त
ु ी अमक
ु िठकाणी
बसा, ती

चालला आहात कवा ताजमहाल बघायला चालला आहात. पण आता वेगळे कन पहा – जायचे, पण, कुठे जायचे
ु काहीच िवचारयासाठी आलेला नाहीत, हे मला माहीत
ते ठरलेले वा माहीत असता कामा नये. आिण हो, ती

ु
आहे. आिण आणखी एक, मी काही तमु चाच काय कुणाचाच गु नाही. अथात हे णजे ताला
काही खास वेगळे
ु ाचे काही न समजता जा. कोणाही पिरितीत,
सापडलेय कवा नशीबच काही देऊ करतेय असे त:ा कौतक
कधीही, आपण कुणाहीपेा अिधक शहाणे आहोत, असे समजायचे नाही. याचा अथ, आता मी न होतो, असे
णायचाही उपयोग नाही. मी कुठलाही देवधम  नाही सांगत – या आता. एवढे ऐकावर तो बाहेर पडला.

माहीत नसलेले िठकाण णजे काय, यावर िवचार करतच तो घरी गेला. घराची दारे उघडीच होती. आिण ाा
कुटं ुबातले कुणीच नते घरात. तो ाच िवचारात झोपी जात रािहला, पण, ाला समजत गेले की हे सोपे नाही.
ु बोलावलेही नाही. आिण मी तर
मग तो एक जणू नादच लागला. तोच िवचार. याला गु तरी कसा णावा, पा

ु ितकडे एवात जायाची शताही नाही. आिण गेलोच तरीही, सांिगतले ना एकदा, असे णून तो िचडूही
पा
शकतो. जाऊ दे.

ु ाला
पूव मबं ु ईत िही यायचे. कधी ते बसलेले असायचे े शनवर. ांना कुणी िवचारले की बाबा कुठे जायचेय त
की ते णत, असे काही नाही – आाला इथून जावेस े वाटले की समोर िदसेल ा गाडीत आी बसणार, मग ती
न ेईल ितकडे जाऊ. पण, हेही ाला पटे ना – गाडी कोणती आहे, कुठे चालली आहे, ते काळणारच ना ! पैस े खूप
असतील साांकडे, टीसीबीसी आला तर सहज दंडबड भरत असतील !
ु नाही झालेले असे
ाला एक आले लात की ते श नाही. माहीत नसलेले णजे ाला आपले मन टचसा

ु एक
हवे. आपण या माहीत असलेा जगात गाडले जातोय असेच ाला वाटू लागले. माहीत नसलेले अस े अमक
ु एक णजे माहीत असणेच ते. आिण असे पािहले तर ते िठकाण इथून लांब सरीकडे
े ? अमक
िठकाण कस े असल

कुठे आहे, असे तरी कस े समजता येईल ? आपण आहोत ा बवरच नच झालो तर तेच अस ेल माहीत नसलेले !
णजे आता आहे ते चा ठे वायचे की कुठे ही जाणेच राहणार नाही असे िवसनच जायचे सगळे ? इथ े तो थांबला.
--- ००० ---
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द
े असे नाही, जगभर हेच चाललेय. द नदणी कायाल
 ये तडु ुबं भरलेली आहेत. पंचवीस-तीसजणांना बसायला
इथच
ु ा आहेत, पण, बाकीचे उभे तरी आहेत कवा कुठे तरी जा-ये करत आहेत, वाट बघत. सगयांच े वकील
ख

िनरिनराळे कागद हातात घेऊन साहेबांा के िबनमे आतबाहेर करत आहेत. साहेब सलग येतातच अस े नाही.
ांना अन ेक ूा लावलेा असतात. वेळ िमळे ल तेा ते येतात. ांा के िबनमे जायासाठी ांना
पलीकडून एक वेगळा दरवाजा आहे. ितकडून येऊन ते कधी ानाप होतात ते कळत नाही. लच ठे वावे लागते.
ु े , ते आिवासाने गंभीर असतात आिण मेच
वकील सगळे सतक असतात. हे ांच े होमिपच असते, ामळ
हसतातही.
ु ते तर
ांच े द आहेत ांना तर काळजी असतेच की एकदा होऊन जावे काम. ांच े बरेच िशक आहे आय
आधीरच असतात. ांचा जवळ आलाय मृ ू ांा चेहयांवर अस े असतात भाव की कशाला आणलेय मला

ु डे
ू तक
इकडे, म ा सगळे. एरवी भोसडीचे मला जेवणाचेही नाही िवचारत. सगया मालमेच े िपािपांतन
ु होत जाणार आहेत, हे ांना माहीत असते. काळजी सवानाच असली तरी बरेचजण सौजान े वयरांना
तकडे

बसायला जागा देतात. एखादा तण मा तण असूनही बेिफकीर असतो. कोवधचे वहार करतात भोसडीचे,
रा देत उभे, मायावर उपकार करायला नाही आलेले हे, असे ाा मनात असते. जे ीमंत लोक दासाठी इथे
थांबनू असतात ांच े ायस  खाली कधी एकमेकांशी गा मारतात, कधी हािवनोद करतात तर कधी पगत
ू .
राहतात आपापा गाांतन
ही इमारत नवीच आहे, बतेक अजून कं ीशनही िमळालेले नसावे. पण सरकारी ऑफीसची अज ी आिण
जनसेवेच े मह लात घेऊन जरा काणाडोळा के ला असावा. आिण करायचाच आहे असा िनढावलेपणा तर येऊ
ु झालेली आहेत. काही तासांनी का होई ना
ात इतरांनाही णून खाली काही कान े आिण एकदोन हॉटे लेही स
पण टॉयलेट कुठे आहे ते िवचारावेच लागते. तर ते या मजावर नसाचे कळते. िलट नसाने काहा

पोटात गोळा येतो. खाली तळमजाला जायचे, ितथून पायया उतराया, मग पूण  इमारतीला वळसा घान
ू वाट काढत ा िद पाा टॉयलेटकडे जायचे, असा कार.
मागे जायचे, ितथे वाळू , खडी, दगड, शेवाळे यांतन
ु
ितथे कायमच दोन माणसे नसा
चीवर अंगाला साबण लावून फे साळलेली अंघोळ करत उभी असतात. ातून

ितकडे आत पोचावर एक उंच पायरी चढून मग टॉयलेट असते. वयर माणसे वा िया इथे येऊच नाही शकत.
ते सगळे श तो ट वेळ ताणून न ेतात. पण, शेवटी जावेच लागते तेा वयरांना ितकडेच एका भतीकडेला
न ेले जाते आिण ियांना तर जरा लांब चालत जाऊन एखाा हॉटे लचे उपकार ावे लागतात. ांना उगीचच
े वेळी पाच पये चाज  करतात. काही कारन े जाऊन
उपकृ त झाासारख े वाटू नये णून काही हॉटे लवाले क
येतात.

ु
हे जगयाला सरितते
च े वेन देणारे िठकाण आहे. आपा नावावर हे आहे, ते आहे यान े माणसाला एक तपु ट

समाधान िमळत असते. ांा नावावर काहीच नाहीय अशांना कुणाा ना कुणाा उपकारांची ओझी ावीच
ु
लागतात. शेतकरी, सरकारी अनदानातू
न घरे िमळालेले, कमाईचे वा विडलोपाजत घरे, बंगले असलेले,

ु बाळे वा
कारखानदार, कानदार असे सगळेचजण सतत कोणते ना कोणते द संभाळत असतात. घरातली मळे
पाळीव ाणी यांाइतकाच ांना या दांचाही लळा असतो. एके क द णजे अन ेक वादिववाद, चचा, भांडणे
कवा ाग यांची अिमट दाान असते. असे लाखो, कोवधी द णजे माणसाचा खरा भूिमगत इितहास
असतो. ते दच एक कारे संृतीचे वाहक असतात. वा बदलावी असे वाटणायांना खरे तर ही दांची
13

िनयाच बदलायची असते. काहीजणांा तर हेही येत े लात की मो ही तर खूप लांबची अस ेल गो, माणसाला
ु दम
ु जागता आले तरीही खूप शांतता येईल जगयात.
नसते

ु पण
इथली काही माणसे परदेशांत जाऊन ितथलेही िमळवतात द. लोकांना वाटते, िकती नशीबवान, िकती सखी.
ु गहाण टाकावे लागत असणार या िवचारान े काहीजण मा, म दे णत ांची कीवही
ासाठी सगळे आय

करतात. द या जनरल िवषयावर असो की एके का दावर असो, आजूबाजूा अन ेकांची अन ेक मते असतात.
काही द तर बळकावून िमळवलेले असतात, असेही लोक बोलत असतात. पण ाय या िवषयावर एकमत होऊ
शके ल का कधी ? दहीन, अाय जगणे का यावे आपा वााला या  िवचारात आिण आकीवेत
ु खच पडून जाते.
कोवधचे आय

 ीडा
तेवात, आलेत वाटते साहेब. लगबग वाढली आहे. द नीट होऊन ताात येयासाठी फोअरे – पूव
करावी लागते, ती ा दगीरांमाफ त ांच े ांच े वकील करत असतात. यातून येणाया ायमॅचे समाधान
िकमान चौघांना िमळतेच.
बाहेर पडावर अंगाला जी न ैसगक हवा लागते ती अर: अनोळखी वाटू शकते !
--- ००० ---
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वांयाची भाजी
घटोट ? छे हो. हॉल ितकीट िवसन आलेला माणूस अास िकतीही झालेला असला तरी घाबरलेला असतो,
ु
ु
तसेच आहे ते. भिवाची आच नसती
असून काहीच उपयोग नाही. तमा
शांना पडायला हवेत  ांा
आधीा अथाच.े पण तस े होत नाही. आपण खूपच मरु गाळले गेलेलो असतो कामधाम, पाा-िपकिनक आिण
सडेतोडपणा आिण संवदे नशीलतेच े नाटक यांत. नाटकातला अिभनय ने, ान े तर साधे खरचटतही नाही.
खरोखरचा, अंधाया खोलीत एकान े जगतानाचा अिभनय. तो असा अंगवळणी पडतो की अिभनय णजे फ
ु ी थांबवा आता, तमा
ु
े वाटत राहते. ही भूिमका त
नाटकातला सगीपणा असच
दयावर ताण येतोय – हे ऐकू

ु
शकतो एखादा नट पण सवयीचे झालेले ाणी, रे आिण िझयस
यांच े काय करणार ? कुणी जवळचे जाणार
आहे हे आधीच माहीत असामाणे कशी काय होत असेल मानिसक तयारी ? आिण पाहणारे णतात, तो

धीराचाच आहे. आिण एकदा कुठातरी हॉटे लात आलेा एखाा संकटाचा िका इथे येतो उदाहरणादाखल.
तर भाषा. तीच सारखे गतं ु वून ठे वते. भाषा हीच एक कृ तीच असते जणू. िवचार मानिसक असतील तर कृ तीही

मानिसकच असणार ना. पण तो नाही कुणी िवचार करत. बमतान े चालयातच सेफ वाटते, ाला करणार काय ?
ु ाा कहाणीला महच नाही राहात. मानिसक ढग णजे हॉल ितकीट िवसन आलेला
णूनच एखाा आय
परीाथ. यापढु ा णी काय घडेल ते वेगळे पण आा, या णी भीती वाटणे हे तरी असतेच ना खरे. पण कुणी
ु
ु
गेावर :ख ायलाच हवे याचाच तो एक भाग असतो. सरिचत
आयाा
आराखामाणे गेले समजा

ु तरी घडले काय तर जे माहीत होते तेच. कवा कदािचत भाषा सवयीची झाामळ
ु े नवे काही घडू
अगदी आय
े .
शकत नसल

मला तर वाटते की घटना घडतच नाहीत, भाषाच फ िरपीट होत राहते. आपा आजूबाजूा सावा फार तर
िमसळत असतील ात, पण, मग ात आपले अस े काय असू शके ल ? उगीचच भरकटत बसूच नये णे
माणसाने कारण एखाा वेळी दा खूप झाान े उलाच उला होऊ शकतात. णजे इतके की हा णजे
आपला शेवटच आला की काय, असे वाटावे. पण काहीच चूक न घडता जगणे णजे तर घटनांचा अभावच की !

ु हातपाय कवा ती
ु त:ला जे जसे सादर करत जगत आहात
कधी ना कधी धोात यायलाच हवेत एक तर तमचे
ु अमक
ु अशा कना असतातच की. पण तो काही आरोयासाठी ायाम
ते. नाही तरी कधीही घडू शके ल अमक

नसतो. कोणतीही घटना ही िनळ आपलीच आिण नवीच ठरावी असे तर काही सापडेलसे नाही वाटत. णूनच,
मग, खरे जगणे आिण नाटकातला अिभनय यांतली कमी घातक घटना कुठली, हे कळत नाही.

ु
ु अमक
ु ाचे शौकीन आहात, ताला
ु
ती
वांयाची भाजी फार आवडते आिण घर अगदी आधिनक
ीन असावे असे
वाटते पण ताजमहाल आिण िबला मंिदर णजे एकच ने ना. कोण िवचारतो तमु ा ेमकहाणीला ? आपले

ु
ु ी भाष ेचे
आपले जगा आिण फुटा. हे जग घटनाहीनतेच े शौकीन आहे. ताला
कीत हवी असेल तर झालातच त
ु
गलाम
! हा पेच फ आपाच जगातला. इथे लागणारे हॉल ितकीट णजे तर तमु चे बालपण असते. होय,

णजे माझेच. णून मी िकतीही मोठा झालो तरीही कधी ना कधी कुणी ना कुणी मला पोरकट णेल, हा धोका मी
गृहीतच धरलेला असतो. मी नाहीय फॅ शनचा शौकीन, सरा एखादा कुणी असूही शके ल.
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किवता
ु लेला कवा आरपार घसले
ु ला काही एखादा नवा िवचार असतो, हे आधी डोातून
किवता णजे काहीतरी सच

ु
काढून टाका. तमु ा घरातली री वा पसारा हा माया गढूळ पायाचे काय वाकडे क शकणार आहे ? ती
जपून ठे वलीयत तमु ची बालपणातली जरीची टोपी पण मायाकडे आहे ी रामनवमीचा सठं ु वडा आिण ानंतर

ु
ु ी घेतलेले स ैिनकी िशण
तीन िमांनी िमळू न बदडून िदलेला मार. :खांा याा करताना, ताला
वाटते की त
ु ाला जाणवले ले अहसच
े े मह आिण तमु ा डोयांतनू ओघळलेले मऊ मऊ रे हेच
आिण नंतर त

ु ाला वाटते
आघाडीवर असायला हवेत. पण तसे नाही हो होऊ शकत, ाला जे टोचते ते ाला खणारच ना. त

ु े इतरांनी हे माच करायला हवे की ते या जगात कायमचे म
की तमु चे काही वेगळे आिण अितीय असामळ
ितम णूनच जाला आलेत. तसे तर सगळे च मूर, हसक आिण आमकच असतात आिण िनकाल जो

ु ी :िखतांच े अू पसणाया
ु
लागतो तो कोणाही मूावर आधािरत नसतो. मा आहे की त
आिण ायासाठी
ु
ोिध झालेा महान सरांच े अनयायी
आहात. पण इतरही कुणी कासवांच,े कुणी कुांच,े कुणी अलांच े
ु
अनयायी
असतातच ना. मग ते सगळे ाणी िनसगात उगीचच आहेत, असे कोण णू शके ल ? आिण कोणा
आधारावर िमळणार हा अिधकार कुणालाही ?

ु णता की भाषेप
ु ांसह अन ेकदा
े ा जगणे बघा. रोज मार खाणारी, िसगरेटचे चटके सोसणारी आिण मल
ती
उपाशी राहणारी माउली – ितला एकटीलाच िल ात मग किवता. आपण डबूड करयात अथ च काय मग ? एक
साधे ा ना लात की ेक :ख अितीयच असणार आहे – ाचे रंगप, आकार आिण दाह वेगवेगळे च

ु
ु
असणार आहेत. तर मग किवतेन े काय करायला हवे ? नसती
बमताची माणसकी
दाखवत िफरायचे ? एकच सांगा
– :ख असणे महाचे आहे की नसणे ? सारखी तीच अधवट इमारतीची आिण िवषारी पायाची जाणीव देत

ु ात हा अितीयपणाचा सोसच आपाला :खी करतोय का, हा  का नाही िवचारायचा ?
रािहले की झाले ? मळ

ु मा के लेत की मेलातच ती.
ु ताला
ु
आिण हा  वैध आहे हे ती
वाटे ल की आजपयतचे आपले जगणे फुकट
ु ाला संवदे नशीलता आिण
गेले. आपण िवभ माणसे एक जगतो हेच तमु ावर बबवले गेलेले असान े त
ु ात आपली :खे वेगवेगळी तरी का आहेत आिण हे कायम तस ेच असणार
समता सोन ेरी वाटत राहते. पण मळ
े ?
असेल तर समता येणार कधी आिण कशी ? आपापले :ख हाच तर आपला भय अहंकार नसल
ु
जगरहाटीही िटकवा, सव शे बाळगा, वाढवा आिण ायी राहा – हे तमु चे तान तमचीच
सारखी फाडत राहते,
ु ाला कळत नाही ? ती
ु नसते
ु सखासीन,
ु
हे त
कं टाळलेले, त:च ायाधीश होणारे, समथन े आिण हेटाळणी

ु
ु ाला ? सगया जगाला कळू ा आधी
यांांतच सखाचे
माग  शोधणारे महामूख  आहात हे कळणार तरी कधी त
ु ी ? जणू िनणय सगळे ठरवू शकता त
ु ी कारण
मग मी सेफली समजून ायला तयार आहे, हेच णताय ना त
ु ी नसते
ु शभू होयात सांृितक गती मानता. बदलते अनभव
ु आिण
तेच तमु चे िातं आहे ! त
ु ाला किवतेचा पाया आिण आशय वाटतो. णजेच सगयांनी सफ
े राहात एकमेकांना
बदलते िवचार हाच त
धोाचे राहणे !
ु
ताला
डबाता किवता हीच फ एकच शता वाटते. ातच करत बसा शारी. शोधत बसा माग गटारी
नमूांच े तौलिनक मूमापन करयाचे. चा ा.
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२४ तास
समजा शेयर बाजारातले आपाला शू कळते – समजा कशाला, आहेतच तसे बसं लोक. भारताता दोनअडीच टांन अिधक लोकांना ात इंटरेच नाहीय. ापेा इंटरे णजे ाज िमळवयात ांना इंटरे
ु ीपेा बचतीकडे खूप आहे, असे टले जाते. आिण तरीही, िबिझन ेस चॅन ेस
आहे. इथा लोकांचा कल गतं ु वणक

बघा – अखंड ानस चा असते – की ानय णावे ? नकोच ते – प ैस े िमळवयात वा घालवयात नकोच तो
धामक श. तर ते अखंड बोलत असतात. काय बोलतात, कोण जाणे. साताठ लोक असतात. ांना टले तर २४
तास बोलता येईल यावर, असे वाटते. णजे ांता एके कालाही. पण काल अखेरचे ान िकती परु णार ? रोज
अास तर लागणारच. मग चार चार जणांा दोन टीम कराया. हे बोलताहेत तोवर सया टीमन े अास

ु जाला घालायचे ण सोडले
करायचा. की लगेच टीम बदलाया. एक िरले रेसच णा ना. णजे ते लोक, मले
तर सतत ाच िवचारात असतात. आवडच ती. कवा जीिवतकायच णा ना. हे प ैशाशी संबिं धत असान े कुणी
याला िमशन नाही णणार, इतके च.
पण ांनाच अगदी खास समजायचे काही कारण नाही. काही लोक २४ तास िशक असतात. माझे एक ाापक
िम बार िनवडताना णत, या रावरचा नको, इथ े िवाथ भेटतात ! आता समजा गेलाही असेल तो काळ –

नीतीमू े कायम तीच तशीच थोडीच राहतात ? काहीजण सततचे पढु ारी असतात, काही सततचे कानदार आिण
ु े , ाला
काही सततचे पिरवतनवादीही असतील. तशी ही सगळी ावहािरक उपयोगाची े े आहेत, ामळ

यशी ायचेय तो होणारच तसा २४ तासवाला, हे ठीक आहे. पण किवतेचा, कादंबरीचा ावहािरक उपयोग काय
? टले तर काहीच नाही. पण, तरीही, तेही साले २४ तासांच े लेखक वा २४ तासांच े कवी असतात. चेहरा सतत ‘
दास डगरी राहातो | चता किरतो िवाची || ‘ असा. ांच े चाहतेही सतत जगाचे सांृितक उयन कस े होईल

या िवचारातच गढलेले. ही २४ तसांची काय असते भानगड, असा  पडतोच बयाच सामाांना. तेही गतं ु लेलेच
असतात पण िनरिनराया वधानांत – ाला एकच असे सू नसते. सू टले तर त:चा बचाव कसा करत

ु े इथे एक फारच मोाचा 
राहावे, हेच फ. आता, बजनांचा गौरव कन मते िमळवयाची पत आहे, ामळ
पडू शकतो. भरकटणाया बजनांचा गौरव करावा की िनवडक २४ तस वाांचा ?
आिण इथे येतो तो खरा मूलभूत  – २४ तासवाले असणे आिण भरकटलेले असणे यांत फरक कसा, काय असतो
ु ात ? समाजाला हजारो वषाची सवय अशी लावलेली – आिण ानेही ेेन े लावून
आिण असतो का मळ

घेतलेली सवय अशी असते की हा  िवचारायचाच नाही. काही काय बरेच नट गोरेगोमटे , ऊं चेपरेु असतात आिण
२४ तास के सांच े घोस उडवत असतात. काही णा की बयाच णा ना तर नदशनावरच खूप भर देताना
िदसतात. काही ना काही २४ तास असावे या ीकृ त िनवडीचेच असणार ना हे पिरणाम. आिण सतत भरकटलेले
असणे हे सवसामाांच े धोरणही २४ तासांच ेच तर असते की !
२४ तासांचा हा मं खाऊनच टाकतोय की काय एकू णच जगणे ? आिण तू २४ तास लेखक, मी २४ तास कारकू न,
मग आपला संबध
ं च काय ? का एवढा सोस ा २४ तास ओळखीचा ? ती ओळखच तर आपाला एकमेकांपासून

ु
तोडत नसेल ? “ आमचा सामा माणूस याला कधीच माता देणार नाही ! “ अरे ा,
सामा माणूस ण
कवा तू धन तू ाला ाला खास समजतोस तो ण, हा २४ तासांचा रोग आवडत नाही असा एकजण तरी
ु अमक
ु
आहे का ? ालााला हा रोग तीतेन े पकडतो तो तो अिभमानाने सांगत राहतो, मी २४ तास अमक
असतो !
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ेरणा
आजच सकाळी िफरायला गेलो तेा राने चाललेली एक पालखी पािहली. बारा-पंधराच माणसे होती. पढेु
एकजण राजिच टाइप गोल झडा घेऊन चालला होता. बाकीचे पालखीमागून चालत होते. पालखी नीच जड

होती. ती वाहयासाठी पढेु एक आिण मागे एक असे जरा धेके लोक होते. ती एखाा देवीची वा देवाची असावी

पालखी. आत मूत, हार, फुले, वग ैरे होते. ा दैवताचा मधून मधून जयजयकार चा होता. पण ा भांची वाणी
 नसान े णा कवा माया कानांत दोष असान े णा कवा माझे आकलनच मंद असान े णा, ते दैवत
कोणते आहे ते मला कळले नाही. पण ा अथ गद इतकी कमी होती ा अथ ा दैवताचा दबदबा जरा छोा
समूहातच असावा, असे वाटले. “ जोरात ा रे आवाज ! “ असे मेच एकजण जोरात सांगत होता. ते सगळे
िमळू न एक असयाचा आिवास आिण शौयासाठी आवयक असणारी मूरी हे दोी ांाकडे असाचे
 दशन घडत होते.
ु चाकी चोर असा की माकड पालक असा त
ु ाला आशीवाद आिण ेरणा लागतातच. मराठी िचपटातले
ती

दरोडेखोरही देवीचा आशीवाद घेऊन मगच कामिगरीवर िनघतात. हे खटकयाचा च नसतो. ेम कुणीही करावे
ु
तसेच भी कुणीही करावी, हे असतेच. कामावन माणूस चांगला वा वाईट, पयशील
वा पापी ठरवणे हे

अाात नसते. दरोडेखोरच काय, वेया वा खािटक हेही देवाचे िय भ असू शकतात. हे जणू माणसाा

ु े, वहारात होणारे मूमापन ओलांडायची सहज तयारी यात असते.
बु ीची मयादा मा करणेच असते. बीन
याच आािक ानातून कोणाही देवता वा िवभूती कुणीही, ( वापरा नाही णत ), घेता ेरणेसाठी तरी
चा शकते. एखादे महाराज मग ते आािक ेातले असोत की शौयाा दालनातले असोत, ते परर िव

ु जरा मार खाते णून ती उचलही खाते आिण आमचेच महाराज खरे
समूहांचहे ी ेरणाान असू शकतात. इथे बी
ु बु ू लोक असे काही
आिण ांच े खोटे असा चार करत राहावे लागते. कुठे ते महाराज आिण कुठे हे बाजारबणगे

णायला यात काही वावच नसतो. कारण, माणस े, कृ ती, घटना यांना ांच े असे तं मूिब काही नसते, हे
िवनपणे माच असते.
अनेक नोबेलिवजेत े लेखक-कवी, शा एवढेच काय यग
ं ु हा मानसशाही णतो की जगयात एकटे पणा
महाचा असतो. पण सामात: लोक िभे असतात. ांना आधार लागतो, ेरणा लागते, मागदशन लागते.

ु
याचाच सरा अथ असाही होऊ शकतो की अनयायी
ही भूिमका सदोिदत वागवणारे लोक हे िभे आिण ढगी दोी
ु चा ांांत अभाव असतो आिण तरीही आपण ा गणां
ु च े पूजक आहोत असे
असतात. ांा आदशाा गणां
ु
ांना दाखवायचे असते. एकाच महाराजांच े िभे अनयायी
आपापा टोयांा िजवावर एकमेकांा उरांवर

ु च हसकही
बसायला तयार होतात आिण एकमेकांना न क इितात. ते शिमान नसून कमकुवत आिण ामळे
असतात.
ु असतो तो राजकारणाा  ेात सहज वापरला जातो.
जो समाज एकू णात अशा कोवधी कमकुवत लोकांनी य
तो समाज त:चे चतन वा समज यांना मह देणारा नसतो. सवच ेांत तो परका ठरतो. ेष, िवतु आिण

ु ा टोळीत असू शकतात का, हा
लढाऊ वृी यांािशवाय एखादे ेयर काम करणारे लोक कोणाही अनयायां
ु यांचा अनयायी
ु
 इथे जगयाा बाबतीत ेरणादायी ठ शकतो. आिण मी अमक
आहे णून मी े आहे,
असे काही नसते, हे ानही इथे होऊ शकते.
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किवतेचा अथ
ु एका एका सख
ु लोप माणसाचे चीार असतात फ. माणसाला थोडे
कसला अथ  ? तसले काहीही नसते. नसते

ु लकबी आवडतात, दािगांसारखी ितमांची झबं ु रे आवडतात तर ायचे ते एक.
संगीत आवडते, भाषेा जा
ू येतो याचा तमु चा नीट अास असायला हवा.
मनमोहन देसाई णत की बाबा ेक काय अपेा ठे वन

ु ाला प ैसे आिण वाहवा हवी आहे ना, मग ाला फसवायचे नाही. ाला हवेय ते हवे तसे ायचे.
ााकडून त
ु
ताला
काय महाचे वाटते ते ठे वा उंदराा िबळात. कोवधचा खेळ तर आवडतोय पण अंगात भरलाय
शहाणपणाचा ताप आिण तो तरी कसला तर ामक – हे नाही चालणार. गरीब, सन, ायी, खयाचा भोा

ु :खाचे कवी असोत की सखकारक
ु
आिण तरीही िनभय अशा माणसाचा िवजय दाखवावाच लागेल. किवतेतसा
भावभावनांच े उादक असोत, सगळे मनमोहन देसाईच असतात. आहे तेच जगणे, िगरवत, ाता ात

ु
ु मय करत सांृितक उयनाचा आभास तयार के ला की बास. ासाठीसा
ु
सशोिभत
करत, भािषक रावर सख
ु बदल करत जा की झाले. आता काळानप
ु णजे
िकती वाचावे लागते, पॅशनच असते ती एक. जरा काळानप
काय तर एक उदाहरण घेऊ. शहरे वाढायला लागली ना मग ाचे अूप वाटे ल अस े सारखे शहर शहर करत
बसायचे. शहर काळोखात, शहर परके , वगैरे. ात मग, दंगली, जमावबंदी, नाावरचे खून असे काही घेत जायचे.
ु :खांच े आयाम  करत राहायचे.
ू मानवी जगयाचे सख
हॉटे ले, मॉस, मिे यांतन

आता हे आयाम तरी कसे ? समजा मराठा जातीचा कवी आहे तर महाराात तो णणार की इथे संा आहेच ना
जा, लोकशाही आहे, ांना िमळणारच ना ाधा ! पण तेच भारतीय रावर, हंना िमळणारच ना ाधा,
असे तो णत नाही कारण ाची राजकीय गिणते वेगळी असतात. तो किवता िलिहणार ा अिखल भारताा
िहतााच असणार. भेदभाव नको णणाया. माणसा माणसा माणूस हो कवा मजहब नही िसखाता आपसमे ब ैर
रखना कवा सगयांा अंगातले र लालच असते अशा मूाकतेचा उोष करणाया. ाला असा 
कधीच नाही पडणार की बाबा का नाही होऊ शकत माणसाचा माणूस. पण, मी क  आिण तरीही माणसाचे िहत

ु असतो. काही इतर कारणांनी :खी असला तरी खश
ु असतो. साधेच असते
ु मूाकतेत तो खश
अशा िशवधनी
सगळे . िवषमता जायला हवी की नको, सवाना समान संधी हात की नकोत, ायाचे वातावरण हवे की नको –
अशा ांना कोण नको णेल ? आपोआप सगळे परु ोगामीच की !

इतके सगळे सगयांना कळत असून, रोज एकमेकांच े मडर करताना लालच रदशन होत असून आिण
सगयांचाच ज सेमधूनच झालेला असूनही का बाबा ही िवषमता, ही बेिफिकरी, ही हसा, असे  ाला
पडत नाहीत. ाला भािषक अथाच े गोडवे िगरवयातच इंटरे असते. काढा बरे तमु ा किवतांच े वालंकार
ु याचक शरीर ! आिण त
ु ी महाकवी ?
बाजूला – काय आहे आत – तर साधे एक सख

ु
काहीही कळाया आधी कवनी वेड े ायला हवे. सखाचे
वाटणारे कवा सवयीा खोा मूाकतेच े अथ 
ु
येताच कामा नयेत किवतेत – या मागान े जायला हवे. मनांच े गडे घोळवणे आिण वाचकांच े तीकरण
हे माग

 िलिहता यायला हवे. माहीत असलेला आपलाच
सोडायला हवेत. त:लाच न समजणारे अस े बध आिण िनरथक
टीपणा िगरवत िकती काळ एकमेकांना फसवत राहायचे, हा  हवा समोर. ‘ मला समजलेय ‘ हा भाव समूळ
ु
न ायला हवा. मू नाहीय माहीत, इथून सवात
ायला हवी.
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फुलपाख
तसे तर आपा सबोध-अबोध मनात लाखो गोी पडून असतात. उपयोगाा वेळी पढेु येयासाठी. कवा काही
अही होत असतील. आता लाखो जा वाटत असेल तर हजारो णू. तर ते सगळे ूरॉमे साठवलेले

ु े एवढे खूप झाले. थोडी मािहती आिण थोडी कना
असते णे. आपण काही ा शााचे अासक नाही, ामळ

ु काय तर काही अनभव,
ु रागलोभ, वू हे सगळे
असे िमळू न आपले स. आिण चालते. काही िबघडत नाही. म
घेऊनच जगत असतो आपण. ते सगळे आपला भाव, िवचार, वागणे यांवर भाव टाकत असणारच. एखादी
ी ओळख नसतानाही आपाला आवडत नाही कवा सरी एखादी फारच आकष क वाटते, तेही ातूनच घडत
असेल. सारांश काय की आपाला पाहाता णी कळते की ही वही आहे, ही नदी आहे, ही कं पासपेटी आहे, हा वाघ
आहे, वगैरे. काही वेळी ओळखता येत असेल पण नाव नसेल आठवत, वगैरे.
तर फुलपाख ही काही नहे मी लागणारी गो ने. िवचारही नता डोात. ातही नते की अस े एखादे येईल
आिण इतके आपाला झपाटून टाके ल. णूनच मी लाईफ हे अकनीय असते, असे णत असतो. तर ते आले,

म रंगीबेरंगी आिण सरळ माया खांावरच बसले. आता ाा मत िकतपत काय काय सोयी असतील, कोण
ु
जाणे. मी नसतीच
एक भतीसारखी वू आहे की एक िजवंत ाणी आहे, हे तरी ाला कळले असेल का, ते माहीत
नाही. पण ान े िवास तर टाकला मायावर, हे नी. मी एखादा ‘ हािनकारक बापू ‘ ( िचपट, ‘ मेरी कोम ‘ )
नाहीय हे ाला कसे कळले असेल ? की िनपवीपणाचे िकरणच बाहेर पडत असतील माया असयातून ? मी

ाला ितसाद ायला सु वात के ली, णजे के ले काहीच नाही, आता आत आनंदी झालो. ते कळलेच अस ेल
ू . मग ते माया कानावर जाऊन बसले , मग डोावर. मी आनंिदत होणे हे ालाही
ना ाला माया िकरणांतन

ु
आवडले असणार. ाची आधीची मनिती मला कशी माहीत असणार, पण, ाा सहवासाने मी सखावलो
हे
ाला खूपच आवडले असणार. मी ाला ना मध देणार होतो ना कसले ान, तरीही ते मायाजवळ रा इित
ु असान े जणू तो एक समारंभच घडत होता.
होते. दोघेही खश

मला ते उेजक वाटू लागले तसे आले माया लात की आता माझे मन ाावर ह मागणार – ाला

ु होते. माया अशा कोणाही कृ तीने वा यान े ते खावले गेले असते.
मायात बंदी क पाहणार. ते खूप नाजक
कायमचे िनघूनही गेले असते. ाचे िनघून जाणे एक वेळ ठीक पण ते मायाकडून खावले गेले तर मी त:च

आपोआप खावलो गेलो असतो. णून मग मी फ मनाता मनात ाचे लाड करावे, गजारावे आिण ाचे

ु ावे, असे ठरवले. मला सख
ु िमळते हे ाला कळत अस ेल का ? कळतच नस ेल तर आपाला आपाच
सख
ु आिण कळत असेल समजा तर मला सख
ु देण े ाला आवडते, असाच होतो ना ाचा अथ ? कवा
कन ेचे सख
ु णजे मला सख
ु िमळयाचे ालाही होत असेल सख
ु ?!
ााही पढचे

े ते असो. िकती वेळ राहील ते असे सहवासात ? ालाही या सहवासाचे सन लागेल का ? मग तर
काय असल

ु ात आलेली ही एक वायाची
ु चालेल हे ! हे नसते
ु च एखादे फुलपाख थोडेच आहे ? अनपेितपणे आय
वषानवष
ु झळुु कही असू शकते !
िटकाऊ, सखद

मी ितला िडब न करता असू ायचे ठरवतो, जे आहे ते. कृ ती कन काहीच कात नाही ायचे पण हे आपले
त:चे जगणे आहे हे मा समजत राहायचे ! मजेत ! असे !
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रे हद बांधवा
े वष.
सकाळी जागे होताना हे श आले डोात. आा काय संबध
ं ? हा काही िवषयच नता समोर गेली िकक
े की झोपेत काही आठवयाचे य चा असताना धा लागून मतला एखादा
कदािचत अस े काही घडले असल

ु ा जागेवर ठे वताना माझ े ााकडे ल गेले असेल आिण तोच
े आिण तो उचन प
ूरॉन खाली पडला असल
न ेमका हा असावा ! ात साठवून ठे वलीय ती शाळे त िशकलेली भा. रा. तांांची किवता –
रे हदबांधवा, थांब या ळी अ ु दोन ढाळी,

ती परामाची ोत मावळे इथे झांिशवाली ll ृ ll
जरा वेळ ती ोत की ही ोत असा एक संम झाला िनमाण पण तीच बरोबर हे आले लात. आिण कदािचत
ु े लगेच हेही आठवले
ोत हा श असलेला मजकू र साठवायचे ूरॉन जवळ जवळच असतील, ामळ
शाळे तलेच – मनमोहन नातूच
ं ी किवता –
ु
ती पहा, ती पहा, बापजची
ाणोती

ु
तारकांा समनमाला
देव ांना वाहती

ा वेळी आी हीही चचा के ाचे आठवले की खरोखरच अशी ाणाची काही ोत वग ैरे असते का. पढेु हदी

ू कुणी मेावर तशी एक ोत जाताना दाखवत असत. नंतर तर, कुणी हा योग पसरवला कोण जाणे,
िसनेमांतन
पण, म घातलेला एक माणूस काचेा बंद खोलीत ठे वला होता णे तर तो मेावर ा णी ा काचेला तडा
े . तो योग णजे, आाला माहीत
गेला ! णजे ाण असतोच – ाची ोत ेक वेळी िदसेल, न िदसल

ु
असलेले िस करणारा नसता
आमा शहाणपणाचा परु ावाच ने तर जगापेा आी खूप पढेु असाचा गवही
असायचा ात !
खरे तर मला असे वाटते ना की हे असे खूप ूरॉन िनारण वाया जातात कवा अनावयक बोझ असतात आपा
डोात. माणूस समजा पिहापासून शहाणाच असता, ान े कुणावर आमण वा अाय के लेच नसते तर या

मोा माणसांची काय गरज होती ? िकती ते ? एवढे सगळे अनावयक मोठे आपा मत जागा अडवून बसलेले !
परत ांासाठी कृ त राहा, ांापढेु ूनगंड बाळगा ांा िवटं बन ेन े पेटून उठा, मडर करा – घाण सगळी
जगयातली ! आिण हे झाले मोांच,े बाकी आणखी िकती खूप आहे असे साठवलेले मत जे अिभमान, गव,

अिता या िवभागात मोडते. ातही िहरवा रं ग बिघतला की कुणाचे िप खवळते तर कुणाचे भगवा बिघतावर.
कुणाला संृत काही िदसले की ोध आवरत नाही तर कुणी िनरांजनाला हसतो. पण हे साले सगळे च कोणा ना
ु िदवशी तमक
ु िठकाणी गद
कोणा िचांत अडकलेलेच असतात – णजे ांच े ूरॉन. सगळे साले अमक

ु ! याचा अथ  काय होतो – आपा असं ूरॉमे काय काय भरायचे ते
करणार, हे ठरलेले आहे. वषानवष

ु
काम आधीच होऊन गेलेले आहे. आिण आपण फ ा ूरॉा गलामिगरीत
जगतो आहोत. ेन वॉशगला
नावे ठे वणारे, ाची हेटाळणी करणारे आपण आधीच ेन वॉश झालेले आहोत. वॉश णजे  करणे ने तर
ू ठे वल
कायम बांधन
े अशी घाण ूरॉमे भरणे. कशान ेच खावला जात नाही, अपमािनत होत नाही असा कोण

ु
े तर सगळे च ितगामी णजे भूतकाळगामीच णायला हवेत – परोगामी
आहे ? असा कुणीच नसल
माणूस असूच
नाही शकत ! ती फ ‘ ग ‘ या कन ेसारखी आपा ूरॉनमे कुणीतरी भन ठे वलेली कना आहे.

ु ती
सगळीच माणसे गाढव असतात ( गाढव णजे बेअकली हेही असेच एका ूरॉनमे भरलेले ! ) ामळे
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आपले आिण आपा टोळीचे रा आणू पाहतात आिण अस े समजतात की ा टोळीचे रा अायी होते,

ु ेने का असे ना, रा चांगले
आी ायाचे रा आणणार आहोत ! खरे अस ेल हे ? इथे येतो  की, तरीही, तलन
वा वाईट असू शकतेच ना ? असेल ना, पण ते आी आणू, एवढेच तर णायचेय. आिण चता करायची नाही –
भाषा आिण ूरॉमे साठवलेली, आपण िनवडलेली मािहती, यांत अशी सोयच असते की कशााही िवरोधात
बोलता येत े आिण कशाचेही समथन करता येत े ! सारांश, माणसाने आकीव करत रोज त:वरच ढाळावेत दोन
अू ! आिण बघा, आकीव मे आा आलाच ना, णजे ोतच ना !
--- ००० ---
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लगडे sss बेले sss …
एक िफरता िवे ता हातगाडीवन कलगडे आिण आंब े घेऊन चालला होता. ाची आरोळी होती, “ लगडे sss
बेले sss “ ! णजे, बतेक, कलगडे आहेत आिण आंब े आलेत, असे असावे. पण मग तो पूण , नीट का नाही

ु शन िस ( संपक कौशे ) कमी पडतात. कवा भाष ेची
णत ? एम बी ए वाले णतील की ाची किनके

ु
एवढी काळजीच नसावी ाला. पण करायचे काय ते ? या वेळी तो इथून जाणार हा िवास नसता
तयार करायचा
े तो बघेलच ना,
आहे ाला की बास, उापासून लोक लच ठे वतील. आिण आाही ाला काही ायचे असल
की बाबा काय िवकतोय हा, ते. पण ाची आणखी एक चूक होत होती. तो गाडी फार फा घेऊन चालला होता.

े मे येईोवर तो खूप पढेु गेलेला असणार, मग लोक नाद सोडूनच देणार
णजे, ाची आरोळी ऐकू न कुणी टे रस
तो. कवा मग ाचा खरा, उभे रान िवी करायचा एिरयाच वेगळा असेल आिण जाता जाता उगीच आपले काही
े ाचा िवचार. आिण थोा वेळाने जे कुणी बाहेर पडून ितथून जातील आिण ाची
जमले तर बघू, असाही असल
गाडी पाहतील तेा येईलच ना ांा डोात की, अा, कालगडे आिण आंब े, णजे हाच तो, सकाळचा !

ु ी काय बजनांची भाषा आिण अिभजनांची भाषा अशी तल
ु ना कन ा िबचायाची चेा करताय
कुणी णेल, त
ु मनात ?
का ? ाला उर असे देता येऊ शकते की असे काही कुठे हवेतही नसताना असे का येतये बाबा तया

आिण, बसं आिण असं अशी फू ट पडू नये हे उदा तान सांगत तूच गावभर िफरत असतोस ना ?
मग तसाच एकोपा बजन आिण अिभजन यांांतही राहावा, अशी इा बाळग ना ! अहो, तस े नसते, अबोध

मनात काय काय घडत असते – आिण कुणाचेही े हे चेचलेच पािहजे ! सकाळी उठून एवढे ओझे घेऊन जायचे
क कन बघा णजे समजेल. अरे हो, शारीिरक क महाचेच आहेत पण मनाचे क तू वेगळे का समजतोस ?
ु े,
शरीर आिण मन एकच असते. शरीरािशवाय मन असूच नाही शकत. मन हा शरीराचाच एक भाग असतो. ामळ
शरीराचा गौरव आिण मनाची नाली, असेही नको ना कस.
खरे तर ेकच माणूस कोणा ना कोणा कारणाने आपले असणे ठामपणे अधोरेिखत करत असतो.

ु , े, अहंगड
आपाकडे गट, समूह, टोया खूप आहेत. ामळे
ं , ूनगंड वगैरे असले ॉेस फार आहेत
ु े झालेय काय ते बघा ना. आजच बातमी आहे की सखाा
ु
इथ.े ामळ
– आनंदाा बाबतीत भारत हा जगात

ु ात ? अस ेच आणखी
शेवटून अकराा नंबरवर आहे ! आधी आपण णणार की हे संशोधन िवासाह आहे का मळ
एक संशोधन के ले तर भारत जगातला सवात जा आनंदी देशही ठ शके ल. उगीच ते फार मनावर घेयात अथ
नाही.
ु ी, त
ु ी देशात आनंद िकतपत िनमाण
णजे, आले ना लात, काहीही िवका, कालगडे-आंब े असोत की मन-ब
करताय, हेच शेवटी महाचे ठरते ! आिण इथे येतो  की देशात णजे कुठे तयार करायचा आनंद ? अहो,

ेकाा जगयात – हेच असणार ना ाचे सोपे आिण खरे उर ! णजे काय, माया मनात आनंद िनमाण

ु ी असणार तमु ा ूनगंडात वा अहंगड
ु ी कस े होणार
ू राहायचे ? त
ायला मी तमु ावर अवलं बन
ं ात , त
असे आनंदिनमात े ?
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आपले आपालाच काही सापडते का ते पाहावे लागेल !
ऐ िदल अब कह न जा
ना िकसी का म, ना कोई मेरा
--- हे ठे वायचे लात – आले ना लात ?
--- ००० ---
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सारांश
ु पाहायला सु वात करायची अस े माझे मीच ठरवले आिण ाची एक माफक सवात
ु
सारांश पान े आय
णून
ु के ली. णजे लाईटलीच ायचे सगळे , अशी. ातून समोर आला टोलेजग
टोलवाटोलवी स
ं हा श. याचा

ु डे असतात तसे
अथ मोठा असान े पंचाईत झाली. मग एक आयिडया करायचे ठरवले. आपा मनाचे जसे तक
ु डे के ले. मनाचे खरे तर असे काहीच मापात नसते. तरीही एक सोय णून आिण
ा शाचे बरोर दोन तक
िवचारात तरी एक तोल साधला जावा णून तसे के ले. टोले आिण जंग अस े झाले ते. टोले बरोबर खरे तर

ु े मग जंग हा लढाईशी संबिं धत
घाळही येऊ शकले असते पण तसे झाले नाही. लगावायचे टोले आले. ामळ
श योय ठरला.
ु ी यु िवरोधी असायला हवे, हे सवमा होते. पण बसं लोक शौयाचा गौरव
माणूस णून जगायचे तर त
ु िवरोधी चळवळी करत. ांना खूप छान वाटे . आपण काहीतरी पूण 
करणारे होते. मग उरलेले लोक य

मानवजातीा िहताचे करतो आहोत हे जाणवून ते एकमेकांना धाचे अिभषेक करत. या सगयाचा सारांश असा
ु न े कोण बरोबर हे ठ शकणार नाही.
िनघे की अनेकांत मतभेद आहेत आिण सिहते

ु े च खरे तर ही सारांशाची आयिडया सचली
ु
खूप सिवरपणाचा कं टाळा आामळ
होती. शंभर वष समजा जगणे
झाले तरीही घटनाच असणार ना ा. णजे सारांश काढता येणारच. आिण शेवटी तरी या ा तीन लाख घटना
ु
ु झाले होते मनात. अनावयक
असे कोण कुठे पाहणार आहे. ही आयिडया सचापासू
न साले पिरवतनच स
ु
असलेले वगळत जाता आले तर पूण  आयालाच
सारांशाचे मह येऊ शके ल, हे जाणवले. मग काय काय

वगळावे ? तर उदाहरणाथ  लॅमर आले. आपले मन सया कुणालाही टाया वाजवायला वापरायची गरजच काय,
हा तो  होता. ात नट, ना, होऊन गेलेले मोठे न ेते, िवचारवंत आिण कवीही आले. ांचाही शेवटी सारांश
िनघणारच ना. ांना आवडत होते समजा मोठे होणे, ठीक आहे ना, आी वा-छानही णू पण आमचे मन िकती

ु ाला ? या िवचारान े जरा स ैलच वाटले – आराम – िर लॅ  ! आता आपणही काही फार मोठे डगर पार
देणार त
करत बसायची गरज नाही. बरे वाटले.
ु ी चकती
ु
एकाचे अस े त होते की जगात फुकट काहीच नाही िमळत. ेक गोीची कमत त
करत असताच.

ु ाला ेट वा
मिहना चार लाख कमावता तर गमावता काय काय तेही बघा ना. सारांश, कुणााही मागे पळयात त
ु
ु डे मोजावे लागतातच.
कृ त वा सेफ वा आदश वाटत असेल तर ाा बदात ताला
मनाचे काही तक

काहीच खच न करता तर जगता नाही येणार. आिण तस े पािहले तर खचायचे असते मनच. आता भांडणावर खच

ु वाचवणार कसे ? या ावन गाडी उलटी िफरली. म दे, काही नको सारांश-िबरांश. म ायला
होणारे तकडे
सिवरच ! यान ेही साले जरा िर लॅ  वाटले. आिण झोपच आली !
--- ००० ---
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ु तमु स े कुछ भी न चािहये
मझे
ु पण असे नाही ना चालत. तु यासारा मनाचे कुणी ना कुणी
मग च िमटतो ना. ना मतभेद ना सिहता.

ु ांितकारी णजे सेा िवरोधात वा बयाच लोकांा
असतीलच ना. ांचा पाठबा घेणार की नाही ? ती
ु खोटे बोलत आहात. मकेु श णजे
िवरोधात असू शकता. पण सगयांा िवरोधात कस े असू शकाल ? ती

ु
ु ेच कवा ते असूनही काहना तो आवडला तर काहना ाचे ते अननािसकच
ु
अननािसक.
ामळ
खटकत रािहले

ु
आिण ते ाा शपात
गेले. राकपूरन े सतत ालाच वापरान े या मतभेदाची झळ ालाही बसली. तो
ु े श चांगला की वाईट यावन काही िठकाणी मारामाया
काहना आवडेनासा झाला. मोठा शोमन असूनही. मक

ु ारामाचे, ‘ मािनयले नाही बमत ‘
झालेा आहेत. पण मग काय, मतभेद अटळच समजावेत का ? इथे समजा तक
हे घेतले आिण साच,े ‘ इतर माणस े णजे नरक ‘ हे घेतले तर सगळा िमळू न काय होईल बोध ? आिण मग
आता णजे ओिरिजनॅिलटी णजे काय ? आिण समजा अगदी नवीनच एखादे मत आले णून ाला
ओिरिजनल टले, पण पढेु ा मताला काहचा पाठबा िमळाला तर ाची ओिरिजनॅिलटी संपणार का ?

मते आिण सिहतु ा या रचनेचा कं टाळा यायला जर बंदी अस ेल तर कू मशाहीच झाली ही आिण मानवी हांचा
भंगच. पण लोक िनवांत असतात कारण ांना माहीत असते की मतच नाही असे असूच नाही शकत. मन आहे
ु े मतच नाही ही नसतीच
ु
णजे मनिती आहे णजेच एक िकोण आहे णजेच मत आहे. ामळ
एक
हााद कना ठरते.
मतच नाही असे काही असयाचा कुणालाच धोका नाही वाटत. िनवांत रा शकतात सगळे . मतांच े अि,
गधळ, मारामाया, संघष  आिण ातून िनमाण होणारी सव घाण अबािधत राहणारच या ेन,े िनेन े आिण

ु े होणारी हसा ठीक आहे पण मतवाले असणेच धोात
खाीन े सगळे िनभय राहतात. एकमेकांच े भय आिण ामळ
येण े हे िकती भयावह होईल !
ु
साधे अननािसक
असो की पोपप असोत सगळे एकच ते !
--- ००० ---
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मराठी किवता
ु
तकारामानं
तर त:ला भगाखाली
घेयाा वाटे वर कोण चालले
के शवसतु बालकवी मढकर

कोलटकर आरती भू िचे

धरु ी सदानंद रेग े रामचं कदम
आिण आता ितळवे लाखे चं
सामािजक राजकीय तर ठीकच
ांची े ठरलेली होती आहेत
इतरांना कं टाळा आला तरी
ांना येत नाही हीच ांची ाी
बाकी शेकडो हजारो काय करत रािहले
करत रािहले चवण
िगत आिण सामािजक

ु
यांता ंाचे त:ा सख:खां
चे
मूडसचे उदा कनांच े
कसे जगायला हवे ते कळयाचे
मला कळतेय पण ांना कळत नाहीय याचे
त:ची मते न ैितक कना िदसणाया
समांवरची िनराकरणे
आिण सदयासी आिण आईचे ेम
सारांश णजे सारांशच जगयाचे
ठरवून उगाळत रािहले सदोिदत
आपटत रािहले साीा कांवर
आिण णत रािहले अिभमानाने
आीच िवचारवंत आीच ेिषत
कधी लढ णा कधी देणायाचे
हातच ा कधी शंभरदा ेम करावे
हे िभासारखे अचूक सांगत राहा
कधी घामाचे गोडवे गा
कधी िवलाचे गा

ु णजे काही ना काही
म
उदािगरी कन
जकत राहा अितांची डबकी
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सांगत राहा आी शूर आी िदलदार
आी ेमळ आीच धडा िशकवणारे
थोडात णजे आमचीच लाल असे
ु
किवता करणे किवता सचणे
या आौढीत मगूल
कौशे आसात के लेले जागारच जणू
सदोिदत भोयाभाबा
गीतरचन ेा रावर राहणारे
ु हळवे भावनाशील
नाजक

गदगदणारे रडणारे ोधाने
लाल होत िपा खाणारे
कधी अलं कार कधी ितमांची झबं ु रे
लयदार वळणदार सेी असयाचे
बंधन पाळणारी ी बाळगणारे िदलखेचक
झे घान चतनशील बध डोयांच े
रा. शं. वाळांना पठडी णणारे
पण नांना झाडून हाकलायला हवे

ही ांचीच पठडी नेटान े चालवणारे
ु
कधी िवा कधी भाषाभ
कधी फीडग लावून पािरतोिषके
कधी टोया कन एकमेकांना
वाहवा करणारी किवता सवणारे
थरथरते ओठ थरथरते हात उि

ु कीचे मताचे कवच
मक माणस

ु
भरग पनरावृ
ा भावनांा रेलचेलची
ीमंती यांत सतत लडबडणारी बडबडणारी
ु
किवता मत:
बाहेराली असणारी
हावरट

ु हलवणाया मानवी
कोणाही मळे
समांची आच िनकड नसलेली
ु :खी किवता
आम खश
ारायटी ोअस असलेली
--- ००० --२६-०५-२२.
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