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शंऩादकीय
नमस्कार वाचक िमत्हो.
बऱ्याच ददवसांनंतर अपली भेट होते अहे त्याबद्दल सवथिथम ददलिगरी व्यक्त करते. काही कारणास्तव आत्यथथचा पिहला
वाढददवसही साजरा होउ शकला नाही. पण अता अम्ही नव्या जोमाने अलो अहोत अिण काही नव्या कल्पना ऄंमलात
अणण्याचे ियत्न करत अहोत.
ऑगस्ट सुरू अहे अिण सगळीकडे यावेळी समाधानकारक पाउस अहे. श्रावणामुळे धार्नमक वातावरण अहे. गोपाळकाल्याची
धूम अहे. यासोबतच यंदा अम्ही घेउन येत अहोत थोडी वैज्ञािनक मािहती. अपली संस्कृ तीअिण सण-वार यांची मािहती
अपल्याकडे एका िपढीकडू न दुसऱ्या िपढीकडे ददली जाते. पण अपल्या देशाच्या बाहेर या मिहन्याचं काय महत्व ऄसू शकतं
याची मािहती मात् अपल्याला बाहेरूनच िमळवावी लागते.
तर मग यंदा अपण जाणार अहोत सुदरू ईत्तरे कडे. म्हणजे कॅ नडा, नॉवे, िस्वडन, ईत्तर रिशया यांसारख्या ईत्तर धृवाजवळील
िदेशांत अिण जाणून घेणार अहोत एका नैसर्नगक अियाथबद्दल. या ऄंकात दर दोन लेखांमध्ये तुम्हाला एक सुंदर फोटो
टाकलेला अढळे ल. हे सवथ फोटो फोटोशॉपमध्ये बनवलेले नसून ऄगदी खरे अहेत. अिण अकाशात पसरलेला हा सुंदर
िकाशच या मिहन्याचा िवशेष अहे.
जो सुंदर िकाश तुम्हाला ददसतो अहे त्याला मराठीत धृवीय िकाश ककवा आं ग्रजीत Aurora Borealis ऄसं म्हणतात. पृथ्वीच्या
अयनांबरापलीकडे सूयथ अिण आतर खगोलांकडू न येणारे सौर वारे (Solar Winds) तसेच िवद्युतचुंबकीय लहरींंंच्या
िभावा मुळे िचंड भाररत कण (आलेक्स्परॉन्स) तयार होतात. या कणांचे िवशाल झोत जेव्हा एकमेकांवर अदळतात तेव्हा हे
नयनमनोहर िकाश पहावयास िमळतात
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या िकाशझोतांचा िभाव साधारणतः ३ ते ६ ऄंश ऄिांशाच्या भागात दोन्ही गोलाधाथत ददसतो. अिण हा धृवीय िकाश सवाथत
जास्त पहायला िमळतो तो ऑगस्ट मिहन्यात! सवथ िकारचे रं ग अिण अकार आथे पहायला िमळतात.ज्यावेळी अपण
अपल्या श्रावणमासाचा अनंद ईपभोगतो त्याच वेळी सुदरू ईत्तरे ला ऄवकाशात ही रं गपंचमी होत ऄसते.
यंदाचं मुखपृष्ठही याच थीमला ऄनुसरून ठे वलं अहे. अजपासून बरोबर तेरा वषाांपूवी कॅ नडाच्या अकाशात धृवीय िकाश अिण
तळपता धूमके तू एकत् पाहण्याचा योग जुळून अला. अिण नव्या मािहितचं संकलनकरण्याच्या अपल्या या ईपक्रमाचा
शुभारं भ बनण्याचा मान त्या योगाच्या ऄत्यंत दुर्नमळ छायािचत्ाला िमळाला.
तर हा होता ऑगस्ट मिहना.. येत्या सप्टेंबर मिहन्यात अपण साजरा करणर अहोत आं िजिनयसथ डे! तर सगळ्याच आं िजिनयर
िमत्ांच्या लेखांचं स्वागत अहे.

सृजा
etyarth.esahity@gmail.com
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अकाशातल्या ठोंब्याबद्दल ....!
काल िजममधून खाली ईतरलो. साडेअठ वाजले होते. गाडी जवळ पोचताना िजमकडे जाणारा िमत् भेटला. हा बहुदा
माझ्या बरोबर ऄसतो, सातच्या सुमारास. अज आतक्स्पया ईशीरा येतोय म्हटल्यावर गुड मॉर्ननग ऐवजी साहिजकच
माझ्याकडू न त्याच्यावर िश्न अपटला गेला, "ऄरे , अज आतका ईशीर का?" त्याचे स्पष्टीकरण चालु झाले. "काल श्रावण
संपला ना, त्यामुळे रात्ी ईशीरा पयांत 'बसलो' होतो. श्रावणाच्या म्हैनाभरात सॉिलड तहान लागली होती. िमत्ही होते
बरे च. दहा ददवस अधीच ठरवून ठे वले होते. फार मजा के ली. एकदम अईट ! पार कल्ला के ला. अता अिण दहा ददवस बंद
ना. गणपती अहे, बाप्पा. अपण नाही गणपतीत घेत. त्यामुळे अज जरा ईशीर झाला." मी, "ओके , गुड डे." एवढंच
म्हणालो. िमत्ाच्या िनवेदनाला लॉग अईट के लं अिण गाडीकडे सटकलो.
गाडीत नेमका गुलाम ऄली 'हंगामा है क्स्पयो बरपा, थोडीसी जो पीली है..' ची ऄधथवट रािहलेली गझल संपवत होता.
त्यामुळे िमत्ाच्या कालपयांत दाटू न अलेल्या कं ठाची पुन्हा एकदा अठवण झाली. प्यायची तर िबनधास्त प्यायची ना.
श्रावण ककवा गणपतीसाठी स्वत:वर बलात्कार कशाला? दहा ददवस अधी प्लाननग म्हंजे त्याही वेळी आच्छा झालीच ऄसेल
ना. प्यावेसे वाटले ऄसेलच ना. अिण गणपती यायच्या अधी एकच ददवसाचा चान्स िमळाल्यावर अधीच्या मिहना भराची
अिण नंतरच्या दहा ददवसांची एकत् िपउन घ्यायची हा के व्हढा त्ास? अिण कशासाठी? अिण त्या ददवसांमध्ये आच्छा
होउन प्यायची का नाही? तो एकच ददवस जो मध्ये होता त्या ददवशीच का चालते ? माझा मानसीक त्ास ऄसा होता की
त्या मिहन्यात अिण नंतरच्या दहा ददवसात ऄसा काय फरक ऄसतो ज्यामुळे अपल्या आच्छांचे दमन माझ्या िमत्ांना करावे
लागते? या श्रद्धाळू लोकांची गिणतं मला कधीच कळत नाहीत. वषथ भर कु णाचा ना कु णाचा ऄसा त्ास ऄसतोच. परवा
पाटी करू ऄसं ठरवायचं ऄसेल तर एकजण तरी म्हणतोच ' िमत्ा परवा गुरुवार अहे बरं का, दत्ताचा वार अहे. दुसरा
ददवस िनवडा.' श्रद्धेचा अिण या बलात्काराचा नैितक सबंध काय ?
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गणपतीच्या अदल्या ददवशी काय नसतं जे त्या दहा ददवसात ऄसतं? म्हंजे अदल्या ददवशी गणपती िपताना बघत नाही
का? तो अलेला नसतो म्हणुन त्याला चालतं की तो अलेलाच नाही त्यामुळे त्याला िवचारायचा संबंधच काय? ककवा तो
अलेला नसल्यामुळे तो बघू शकत नाही, त्याला समजतच नाही.
या िपण्याच्या पार्श्थभूमीवर तर एक भारी दकस्सा अहे माझ्याकडे. अमच्या गावात म्हंजे िनपाणीला एक देवी ऄसते.
बहुतेक ग्रामदेवता वगैरे. कारण ती एका दकल्ल्यात ऄसते. जुना भुइकोट दकल्ला ऄसतो नवरात्ात मोठा ईत्सव ऄसतो.
ऄसणारच. देवी अहे. दसऱ्याच्या पूजेला देवीला चक्क दारूचा नैवेद्य दाखवतात. अिण नैवेद्य म्हंजे ऄसं छोट्याश्या वाटीत
चमचाभर वाढू न नाइ देत. डायरे क्स्पट बाटली - म्हंजे क्वाटथर - ईघडतात अिण देवीच्या नाकाला लावतात. तशी पद्धतच अहे
अिण मग ितचा चेहरा भक्तांना दाखवतात. पुण्यवान लोकांना म्हणे ितचा नझगता चेहरा अरशात ददसतो. खूप लहान
ऄसताना मला खूप टेन्शन यायचं कारण मला ती नझग कधीच ददसली नाही. अता बोला. देवाला हवी की नको? त्याच्या
समोर चालते की नाही?
माझा त्याचा न्हंजे देवा िबवाचा फारसा सबंध माझ्या भर यौवनापासून नाहीच. म्हंजे त्यांच्या पैकी - गणपतीअदी कु णाचाच संपकथ नाही, फारसा पररचयही नाही. त्यामुळे त्यांच्या संदभाथत पाळायची पथ्ये ही फारशी मािहती नाहीत. पण
वाचना मुळे त्यांच्या - म्हंजे ददवािबवाच्या - काही खास बाबी मािहती अहेत. म्हंजे परमेर्श्राने चराचर व्यापलेले अहे.
अिण तो सगळीकडे ऄसतो अिण अपण जे जे करतो त्याची म्हणे तो नोंद ठे वतो अिण त्या नोंदींचा रे फरन्स घेउन मेल्यावर
अपल्या पाप पुण्याचा म्हणे िहशोब तो मांडतो. मग अपले डीपाटथमेंट ठरवतो. म्हंजे नरक की स्वगथ वगैरे. अता एव्हढी
लांबलचक श्रद्धा ठे वणा-यांना हे मािहती नसतं का ? एखादे पाप करताना अपल्याला तो पाहतोय? गुप्तपणे ! त्यामुळे तो
घरी अला काय ककवा नसला काय, फरक नाही पडला पािहजे. त्याचा वार ऄसला काय ककवा नसला काय, फरक नाही
पडला पािहजे कारण तो चराचर व्यापुन रािहलाय ना. भक्त िह्लादाने नाही का त्याच्या ईद्दाम बापाला, िहरण्यकश्यपुला
सांिगतलं होतं की माझा नारायण सगळीकडे अहे. या खांबांमध्येही अहे. त्याच्या बापाने मग खांबाला लाथ मारली. लाथ
लागल्यामुळे रागावून त्यातून नरनसह नामक नारायणाचा ऄवतार बाहेर अला .त्याने िहरण्यकश्यपुला मारून टाकलं. हे
सगळ्यांना मािहती ऄसेलच ना. म्हंजे श्रद्धाळूं ना तरी. पण तरीही हेच श्रद्धाळू "चोरून" एखादी गोष्ट कशी करू शकतात?
चोरून म्हंजे आकडे ितकडे कु णी बघत नाही ऄसं बघून वा समजून! हो, म्हंजे डोळे िमटू न दुध िपणाऱ्या मांजरीसारखं!
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िशडीच्या एका भक्ताने कमाल के ली. एक सोन्याने मढवलेली शाल बनवली. दकमती िहऱ्यांचा भराव ऄसलेली.एकदम
महागडी. तशी सगळी कडे बातमी फु टली. टीव्हीवर, पेपरात, आमेल वर दणका चालु झाला. करोडो रुपयाची शाल. भल्या
भल्या भक्तांना फ़्रस्रेट करून टाकलं. त्याना वाटलं हा सगळ्यात जवळ जाणार बाबांच्या. अपल्या पुढ.े अपण तर फक्त
चांदीचा मुकुटच चढवलाय. पण थोड्याच ददवसात गंमत झाली. ती सोन्याची शाल खोटी ऄसल्याची देवस्थानाला कु णीतरी
सांिगतलं. तो िहरो हे 'िामािणक' पणे कबुल करून ररकामा झाला. मला तेच म्हणायचंय. देवावर अहे ना तुमचा िवर्श्ास?
मग तो सगळीकडे अहे हे कसं काय बुवा ही जनता िवसरू शकते ? दकत्येक चोरांच्या बातम्या टीव्हीवर वगैरे ऄसतात ना.
ऄमकी चादर चढवली. तमकी पूजा बांधली. या जनतेवर भ्रष्टाचाराचे, धमकी ददल्याचे वा ऄन्य कसले तरी हमखास अरोप
कसे ऄसतात? त्या जेडच्े या मारे क-याचा कु ठल्यातरी देवावर िवर्श्ास होता. खून के ल्यावर तो पिहल्यांदा त्या देवाला गेला
ऄसे कु ठे तरी वाचलं. म्हंजे येडं कोण अहे? जनता की देव?
भक्ती बरोबर येणारी नैितकता मला कधी ददसत नाही त्यामुळेही त्याचे अिण अपलं कधी जमलंच नाही. तो एकतर
नसावाच ककवा ऄसला तर ऄत्यंत ऄकायथिम म्हंजे दढम्म ऄसावा. कु ठे ददसला नाही त्यामुळे अपण नाही त्याच्या मागे
धावणार ऄसं म्हटलं तर हमखास एक टोमणा कानावर येतो की तो पापी लोकांना ददसत नाही. हो पण माझे जाउ द्या हो.
तो ऄसेल तर काही रठकाणी त्याने त्याचा िताप दाखवायलाच हवा होता.
पंधरा वीस ददवसापूवी ऄसेल, एका कायाथलयात वाट बघत मुंबइत बसलो होतो. वेळ घालवायला समोर टेबलावर पडलेला
टाआम्स ऑफ आं िडया चाळायला घेतला. ती बातमी वाचायची नव्हती पण परत परत ितकडे डोळे जात होते. शेवटी
डोळ्यांनी माझ्या मनाला घट्ट पकडलं अिण त्या बातमीवर घेउन गेल.े घटना मुंबइतली. एक िचमुरडी सुमारे अठ नउ
वषाथची. िबस्कीट अणायला घराजवळच्या दुकानाकडे ईड्या मारत चाललेली. वाटेत ितचा बाप भेटला. तो हल्ली फारसा
घरी नसतो. बाबा भेटल्यावर िचमुरडीला अनंद झाला. तो म्हणाला चल माझ्याबरोबर. तश्याच ईड्या मारत ती बाबा
बरोबर गेली. एक २०- २१ वषाथच्या पोराकडे तो बाप ितला घेउन गेला. त्याला म्हणाला ही घे तुला. िहचे काय करायचं ते
कर. त्या हरामखोर बापाला अइने घराबाहेर काढलं होतं. कारण अपल्याच तीस वषाथच्या पोरीबरोबर त्याला झोपायचं
होतं. घराबाहेर काढलं म्हणुन तो बायकोवर िचडला होता. ितचा बदला घ्यायचा होता. तो २०- २१ वषाथचा गुंड ितला
एका स्टेशनवर घेउन गेला. वारं वार ितच्यावर बलात्कार त्याने के ला. काम झाल्यावर रुळाशेजारच्या एका नाल्यात ितला
फे कू न ददली. वेदनेनं बेजार झालेली िचमुरडी अक्रोश करत त्या दलदली मध्ये गटांगळ्या खाउन मेली.
मला वाचून दरदरून घाम फु टलेला. शरीर िचंड थरथरत होतं. पळत फ्रेश रूम मध्ये जाउन ईलटी होते का पािहलं. जमलं
नाही. धावत गाडी कडे गेलो. बसलो. सुरु के ली. लांबवर गेलो. काचा बंद के ल्या अिण जोरजोरात पाच िमिनटं ककचाळलो.
थोडा मोकळा झालो. ....... मी कदािचत पापी ऄसेन. मला अकाशातला मायबाप ददसत नाही हे मान्य पण त्या िचमुरडीचं
काय? ितचा काय हो दोष? पाप अिण पुण्याच्या चक्रात ऄजुन ऄडकलेलाही नव्हता तो जीव. मग ितच्यावर एव्हढा भीषण
ऄत्याचार होताना चराचर व्यापलेला तो परमेर्श्र करत काय होता, शेजारी ईभा राहुन?
तो ऄसेल वा नसेल. मी दखल घेण्याच्या लायकीचा तो नक्की नाही, माझ्या वयाच्या सोळाव्या वषाथपासूनच…
सुधीर मुतालीक, नािशक. "sudhirmutalik@gmail.com"
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कृ ताथथ िाण
वषथ १९३९, शहर लाहोर, स्थळ - लाहोरची - िहरामंडी, वेळ रात्ीची. रात्ीचे जेवण झाल्यानंतर पान खाण्यासाठी
तीन - चार तरुण पानाच्या ठे ल्यासमोर ईभे अहेत. त्यातलाच एक गोरागोमटा देखणा तरुण, एका छायािचत्काराचा
सहाय्यक म्हणून काम करणारा, जेवणापूवी थोडेसे नशापाणी करून अलेला. त्याच्यापासून काही ऄंतरावर ईभा ऄसलेला
एक माणूस या तरुणाला न्याहाळतोय, त्याच्या मनात तो भरलाय, त्याचे राजनबडे व्यिक्तमत्व त्याला अवडलेय. तो जवळ
जाउन त्या तरुणाला िश्न िवचारतो. जणू िनयतीच त्याच्या तोंडू न िश्न िवचारतेय. .
तुझे नाव काय?
त्ािसक चेहऱ्याने तो तरुण िवचारतो 'तुम्हाला काय करायचं?' त्यावर तो माणूस म्हणतो, कृ पया गैरसमज करून घेउ नका.
माझं नाव वली, मोहम्मद वलीं. मी एक लेखक अहे. ििसद्ध दफल्म िनमाथते दलसुख पांचोली यांनी नुकताच माझ्या एका
कथेवर िचत्पट िनमाथण के ला अहे. मी अता त्यांच्या नवीन िसनेमा साठी एक दुसरी कथा िलिहतोय. त्या िसनेमाचे नाव
अहे 'यमला जट‘ ज़ो पंजाबी मध्ये बनणार अहे. मी मघापासून तुमच्या हालचाली बघतोय. ती तुमची पान खाण्याची
स्टाइल, बोलण्याची लकब. माझ्या कथेमध्ये एक character अहे, जे हुबेहूब तुमच्या व्यिक्तमत्वाशी जुळते. तुम्हाला
माझ्या िसनेमात काम करायला अवडेल का ?
'नाही' तो तरुण तडकाफडकी ईत्तर देतो. 'ठीक अहे, तरी पण हे माझे visiting card घ्या, िवचार करा अिण ईद्या
लाहोरच्या पांचोली अटथ स्टु डीओ मध्ये सकाळी १० वाजता मला भेटायला या’..
तो तरुण दुसऱ्या ददवशी स्टु डीओत जात नाही. अदल्या ददवशीची वली साहेबांबरोबरची भेटही िवसरून जातो, पण िनयती
त्याला तसे सोडणार नसते. त्याच्या पुढच्या शिनवारी तो तरुण परत िमत्ांबरोबर लाहोरच्या प्लाझा िसनेमा मध्ये
िपक्स्पचर बघायला जातो. परत त्याची योगायोगाने वली साहेबांशी गाठ पडते. त्याला (न अल्याबद्दल) पंजाबी मध्ये
िशव्यांची लाखोली वाहतात क़े वळ त्यांचा राग शांत व्हावा म्हणून तो तरुण दुसऱ्या ददवशी त्यांच्या बरोबर
स्टु डीओत जातो. त्याचे फोटो काढले जातात, स्क्रीन टेस्ट घेतली जाते.
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ऄंितमतः त्याची 'यमला जट‘ या िचत्पटातील खलनायकाच्या भूिमके साठी िनवड के ली जाते. पन्नास रुपये मिहना या
ऄटीवर करारही होतो. 'पण सर, तो तरुण चाचरत म्हणतो 'मला फोटोग्राफी मध्ये सध्या मिहना २०० रुपये िमळतात.'
ठीक अहे,मग फोटोग्राफर म्हणून काम करत रहा. अम्हाला जेव्हा शूटटगच्या वेळी तुझी गरज भासेल तेव्हा अम्ही तुला
बोलवु. ऄरे भल्या माणसा, तुला समजत कसे नाही, अज तू पन्नास रुपयाच्या करारावर सही कर. भिवष्यात हाच करार
तुला लाखोंच्या राशीत लोळवेल. ऄशी संधी लाथाडू नकोस. हो म्हण अिण सही कर.' पांचोली स्टु डीओ चे मालक दलसुख
पांचोली विडलकीचा सल्ला देत होते. त्या तरुणाने थोडा िवचार के ला. करार पत् समोर ओढले व अयुष्यातला पिहला
िसनेमा contract साइन के ला. खाली लफ्फे दार ऄिरात सही के ली 'िाण दकशन िसकं द'!
१२ फे ब्रुवारी १९२०जुनी ददल्लीच्या बालीमारन (हो, तेच बल्लीमारान, िजथे गािलब रहात ऄसे) आथे जन्मलेल्या िाणचा
'यमला जट’ हा पिहला पंजाबी िचत्पट. पण त्यांना व्हायचे होते फोटोग्राफर. मेररकच्या परीिेनंतर पुढील िशिणात मन
रमत नसल्याने िाणने विडलांकडे फोटोग्राफी िशकण्याची आच्छा व्यक्त के ली. विडलांनी िमत्ाच्या A. Das & Co. या त्या
वेळच्या सुििसध्द फोटोग्राफरकडे apprentice म्हणून लावून ददले. ितथे ते developing & printing पण िशकले. पण
िनयतीने त्यांना मायानगरीत अणून सोडले. सुरुवातीला चौधरी, खजांची, या िचत्पटात खलनायकाचे काम के ल्यानंतर
'खानदान‘ मध्ये नूरजहान बरोबर नायकाची भूिमका देखील के ली पण पडद्यावर स्वतःला नाियके च्या मागे झाडामागे
पळताना, गाताना बघून त्यांनाच अवडले नाही. तेव्हाच त्यांनी ठरवले की ऄशाच िचत्पटात काम करायचे ज्यात
अपल्याला पडद्यावर गावे लागणार नाही.
१९४५ ते १९४७ चा तो काळ. भारतात स्वातंत्र्याचे वारे वाहायला लागले होते. लाहोरला १५-२० िचत्पटात काम करून
झाले होते. ४७ च्या ऑगस्ट मिहन्याच्या पिहल्या अठवड्यात िाण अपल्या मुलाचा वाढददवस साजरा करायला
लाहोरहून आं दोरला अला होता. एका रात्ी रे डीओ वरून बातमी अली की लाहोर मध्ये रक्तपात झालाय. फाळणीच्या
जाणीवेने लोकांची माथी भडकली होती. लोक एकमेकांच्या जीवावर ईठले होते. लाहोरला परतायचे दरवाजे ऄसे
ऄचानक बंद झाले होते . १५ ऑगस्ट ला भारत स्वतंत् झाला. िाण सारख्या ज्यांनी लाहोरला अपले घर मानले होते ते घर
अता दुसऱ्या देशाचा भाग झाले होते. बायको ला बरोबर घेउन नहदी िचत्पट सृष्टीत नशीब अजमावण्यासाठी िाण मुंबइत
येउन दाखल झाला. त्यानंतर त्यांना पुढील अयुष्यात ऄनेक वेळा पादकस्तानहून लाहोर भेटीची अमंत्णे अली पण ते
कधीच लाहोरला गेले नाहीत. ज्या मातीतून त्यांना जबरदस्तीने हाकलण्यात अले, त्या मातीची ओढ त्यांना कधीच वाटली
नाही. फाळणीची भळाळती जखम ईराशी धरूनच ते अयुष्यभर जगले.
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१९४७ साली पत्नी शुक्स्पलासह मुंबइत अल्यावर िाण सुरुवातीला ताज हॉटेल मध्ये रािहला (४७ साली ताजचे भाडे होते
ददवसाला ५५ रुपये फक्त ऄन तेही ब्रेकफास्ट, लंच व िडनर सह !)मग सुरु झाल्या एका स्टु डीओतून दुसऱ्या स्टु डीओत काम
मागण्यासाठी चकरा. पण ही वाट वाटली तेवढी सोपी नव्हती. हळू हळू त्यांच्याजवळचे होते-नव्हते ते पैसे समाप्त झाले.
पत्नीच्या सोन्याच्या बांगड्या िवकायची वेळ अली. ताज मधून कमी ग्रेडच्या हॉटेल मध्ये स्थलांतर सुरु झाले. ऄसे बेकारीचे
अठ मिहने गेल्यावर एक ददवस ऄचानक Bombay Talkies मधून िाणला फोन अला. ते नवीन कलाकारांना घेउन
िजद्दी हा िचत्पट काढत होते. नव्या िहरोचे नाव होते देव अनंद, नवीन िहरोआन होती कािमनी कौशल अिण
खलनायकाच्या भूिमके साठी िाणला साआन करण्यात अले ते ५०० रु. च्या करारावर. (त्यावेळी हे ितघे िमुख नट चचथगेट
हून लोकल रेन ने मालाडला जायचे. मालाड स्टेशनहून चालत स्टु डीओत जायचे व संध्याकाळी शूटटग संपल्यावर मालाडचचथगेट हा परतीचा िवास करायचे.
अठ मिहने बेकारीतून होरपळल्यानंतर (!) निशबाने साथ द्यायला सुरुवात के ली होती. िजद्दी नंतर अठ ददवसात
ऄपराधी, पुतली, गृहस्थी या िचत्पटांच्या ऑफसथ अल्या. मग अला िाणच्या खलनायकाच्या कारकीदीवर िशक्कामोतथब
करणारा रे हमान, सुरैया, गीता बाली बरोबरचा 'छोटी बहेन'(चले जाना नही नैन िमलाके , चूप चूप खडे हो जरूर
कोइ बात है, वो पास रहे या दूर रहे, नजरोमे समये रहते है – संगीत - हुस्नलाल - भगतराम) आथूनच सुरुवात झाली
भारतीय िसनेमाच्या नंबर वन 'Baddy'ची. नंतरच्या काळात या ब्याडीच्या वाटेला ईतमोत्तम खलनायकाच्या भूिमका
येत गेल्या. िाणनेही अपल्या ढंगाने त्यात ऄिभनयाचे गिहरे रं ग भरले. हलाकु , अशा, मधुमती, ऄदालत, ऄफसाना,
मुनीमजी, चोरी चोरी, तुमसा नही देखा या सारख्या िसनेमातून िाण अपले villain चे स्थान पक्के करत होता. िहरोआनच्या
मागे झाडाच्या अडू न आकडे-ितकडे पळत, रोमान्स करत गाणं म्हणणाऱ्या Goody Goody िहरो च्या भूिमका करणं त्याला
जमत नव्हतं. तशी त्याची आच्छाही नव्हती.
राज-ददलीप-देव या त्याकाळच्या ित्कु टाच्या िेमात िबब्बा घालणारा हा िाणच ऄसायचा. देव अनंद बरोबर िजद्दी,
मुनीमजी, ऄमरदीप, जब प्यार दकसीसे होता है या िसनेमातून villain च्या भूिमका के ल्यानंतर जॉनी मेरा नाम, देस परदेस,
मध्ये मोठ्या भावाची तर वॉरं ट मध्ये विडलांची भूिमका िाणने के ली .
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ददलीप कु मारसह अझाद, देवदास, मधुमती, ददल ददया ददथ िलया, अदमी, गोपी यात खलनायक म्हणून चमकला. पण
अजही अपल्या लिात राहतो तो 'राम और शाम ' मधला ददलीप कु मारला चाबकाने फोडू न काढणारा िाणचा गजेंद्र !
राज कपूरच्या चोरी चोरी, छिलया, ददल ही तो है यात काम के ल्यावर िाणने मेरा नाम जोकरच्या ऄपयशानंतर कजाथच्या
खाइत लोटलेल्या राज कपूरच्या बॉबीत के वळ एक रु. मानधनावर काम के ले होते. (बॉबी िहट झाल्यावर राज कपूरने त्याचे
योग्य ते मानधन पाठवले हा भाग वेगळा) अर. के .च्या िजस देशमे गंगा बहती है मधला राका डाकू ही िाण ची भूिमका
मात् अपण िवसरू शकत नाही. याच राज कपूर ने िाण ला त्याची आमेज बदलण्याचा ियत्न 'अह'मध्ये डॉक्स्पटर चा गुडी गुडी
रोल देउन के ला होता. पण अह पडला व िाणचा चांगले रोल करायचा ियत्नही फसला.
नंतरच्या काळात राजेंद्र कु मार, िवर्श्िजत, िजतेंद्र, धमेंद्र, मनोज कु मार, शम्मी कपूर, शशी कपूर यांच्या िेमात काटे
घालण्याचे काम िाणने आमाने ऐतबारे के ले. त्या काळात िाणच्या भूिमकांमध्येदख
े ील वैिवध्य ऄसायचे. नव्हे तर िाण
जाणीवपूवथक ते अणण्याचा ियत्न करायचा. संपकाथत येणाऱ्या माणसाच्या वागण्याचा, बोलण्याचा, देहबोलीचा बारकाइने
ऄभ्यास करायचा. मग ते character लिात ठे उन िचत्पटात एखाद्या भूिमके मध्ये त्याचा चपखलपणे वापर करायचा.
मेकऄप मध्ये देखील कधी दाढीचे वेगवेगळे िकार तर कधी िमश्यांचे िविवध ऄवतार, तर कधी डोक्स्पयावर के सांचे ऄनेक
िकारचे िवग्ज याचा ईपयोग के ल्यानेच िाणचा नेमका एकच चेहरा अपल्या डोळ्यासमोर येत नाही. िजस देशमे... मधला
राका, ईपकार मधला मलंग चाचा, जंजीर मधला शेरखान, बॉबीतला हाय सोसायटी मध्ये वावरणारा ऊषी कपूरचा बाप
ऄशी िाणची िविवध रूपे अपल्याला ददसतात. काही वेळा िविवध मािसकांमधले दाढी, िमशी, िवग ऄसे गेट-ऄप ऄसलेले
फोटो तो कट करून ठे वायचा व त्याचाही योग्यवेळी वापर करायचा.
जेव्हा-के व्हा एखाद्या िचत्पटासाठी िाण भूिमका साइन करायचा तेव्हा त्या भूिमके त वेगळे काय करता येइल याचा अधी
िवचार करायचा. मग मेकऄपमन पंढरी दादा जूकर व िवग मेकर कबीर यांना बोलावणे जायचे. िाणच्या डोक्स्पयातील
कल्पना त्यांच्या समोर मांडली जायची. कधी कधी त्या भूिमके चे sketches काढले जायचे, मग जन्माला यायची ित्येक
िसनेमासाठी वेगवेगळी characters. खानदान मधील त्याचा वेश हा िहटलरच्या िमशा अिण हेयर स्टाइल सारखा होता .
तर ऄमर ऄकबर ऄंथोनी मधला ऄब्राहम नलकन सारखा, जुगनू मध्ये त्यांनी मुिजबुर रे हमान सारखी िमशी, कु ताथ, चष्मा
वापरला होता. तर िनगाहे मधील दाढी sam pitroda सारखी ठे वली होती.
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वेशभूषे बरोबर त्याच्या लकबीही वाखाणण्या जोग्या ऄसायच्या. ददल तेरा ददवाना मध्ये िवडी ओठांच्या डावीकडू न
ईजवीकडे दफरवत संवाद बोलण्याची, मयाथदा मध्ये पेटती िसगारे ट िजभेच्या सहाय्याने ईलटी करून परत बाहेर
काढण्याची, कब, क्स्पयू और कहा? त नाणे ईडवून ईलट्या हातावर झेलण्याची तर मजबूर मध्ये ऄंगठा अिण बाकीच्या
बोटांची वतुथळ करून माणसे हेरण्याची लकब, या लकबी त्याच्या भूिमके त चामथ िनमाथण करायच्या. बडी बहेन मध्ये त्याचा
िवेश हा ऄसाच िसगारे ट ओढत ओठांच्या चंबू करून त्याची वतुथळ करून फे कण्यात (Rings) व्हायचा. त्या टरग्स ददसल्या
दक समजायचे की ‘हा अला’ म्हणून.
जवळ पास २० वषथ खलनायकाच्या वेगवेगळ्या व्यिक्तरे खा साकार के ल्यानंतर १९६७ मधे िाणच्या कलाजीवनाला
कलाटणी देणारा 'ईपकार' अला. यात त्याने एक पाय गमावलेल्या मलंग चाचाचा रोल के ला होता पण अपली आमेज
बदलण्याचा िाणचा हा पिहलाच ियत्न नव्हता. ५३ साली अह अपटल्यावर ६५ मधे मनोज कु मार च्या शहीद मधील
के हार नसगची भूिमका गाजली. त्यावेळचे पंतिधान लालबहादूर शास्त्री यांनी शहीदचे कौतुक के ले. अपल्या जय जवान जय
दकसान या घोषणे वर एखादा िचत्पट बनवण्याची िवनंती मनोज कु मारला के ली अिण ईपकारचा जन्म झाला. ईपकार
मध्ये िाण वर 'कस्मे वादे प्यार वफा सब बाते है बातो का क्स्पया’ हे गाणेही िचित्त झाले. (हे गाणे गायला दकशोर कु मारने
नकार ददल्यानंतर मग कल्याणजी अनंदजी यांनी मन्नाडे कडू न गाउन घेतले). ईपकारने िाणची आमेजच बदलून टाकली.
२० वषथ लफं गा, हलकट, बदत्तमीज, हरामी ऄशी िेिकांची िवशेषणे झेलणाऱ्या िाणवर कौतुकाचा वषाथव व्हायला लागला.
अिण मग सुरु झाली िाण ची नहदी िचत्पट सृष्टीतील Second Inning!
ईपकार नंतर िाण चररत् ऄिभनेत्याच्या भूिमके त ददसायला लागला. िेिकही त्याच्या या नव्या भूिमकांना िितसाद देउ
लागले. २० वषथ खलनायकाच्या भूिमके तून लोकांच्या मनात कायम ितरस्कार िनमाथण करणारा िाण अपली ती आमेज पुसन
ू
टाकण्यात पुरा यशस्वी ठरला. एक काळ ऄसा होता की िाणच्या नुसत्या एन्री वर बाय-बापड्या त्याच्या नावाने कडकडा
बोटे मोडायच्या, त्याला िशव्यांच्या लाखोल्या वाहायच्या. तोच िाण अता लोकांच्या गळ्यातला ताइत बनायला लागला
होता. त्यांच्या या दोन्ही आमेजचा सुरेख वापर हृषीके श मुखजी यांनी गुड्डी मध्ये के लाय. एक िसंगात िाण धमेंद्रला
अवडलेलं घड्याळ देउ करतो तेव्हा ितथे शूटटग बघायला अलेली गुड्डी धमेंद्रला हळू च म्हणते की घेउ नका ते घड्याळ
त्यांच्याकडू न, ते देण्यामागे जरूर त्यांच्या मनात काहीतरी वाइट हेतू ऄसेल. त्यावर धमेन्द्र ितला सांगतो, िाण सारखा
चांगला माणूस या दफल्म आं डस्री मध्ये शोधूनही सापडणार नाही. पण त्यांच्या सारख्या चांगल्या माणसाला वाइट
माणसाच्या भूिमका कराव्या लागतात.
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ईपकार नंतरही िाण अदमी, ब्रह्मचारी, तुमसे ऄच्छा कौन है, हमजोली, प्यार ही प्यार, कब क्स्पयू और कहां, गवांर, अन
बान, रूप तेरा मस्ताना या िचत्पटात खलनायक म्हणून चमकला पण नंतर चररत् नायकाच्या भूिमके तच रािहला. त्यातच
भर पडली िाणचे ित्येक िचत्पटात एखादे गाणे ऄसण्याची. ईपकार मधले कस्मे वादे िहट झाले होतेच. जंजीर मधले
शेरखानचे यारी है आमान मेरा हेही िहट झाले. िचत्पट िवतरकांचा िनमाथत्यांवर िाणवर िचित्त झालेले एखादे गाणे हवेच
ऄसा दबाव वाढायला लागला. वास्तिवक िाणला पडद्यावर गाणे गायचा जाम ितटकारा, पण व्यावसाियकतेच्या
गिणतांमध्ये त्यांना हा दबाव स्वीकारावा लागला अिण मग सुरु झाली िाणच्या िचत्पट गीतांची रांग. मजबूर मध्ये 'अ
गोयचो सायबा, िवक्स्पटोररया २०३ मधे दो िबचारे िबना सहारे , धमाथ मध्ये राझ की बात कह दु तो जाने मैदफल मी दफर
क्स्पया हो, बेइमान मधील न आज्जत की नचता, कसौटी मधील हम बोलेगा तो बोलोगे की बोलता है, या सवथ िाण वर िचित्त
झालेल्या गाण्यांनी िाणला एका वेगळ्याच लोकिियतेच्या िशखरावर नेल.े
गाण्याबरोबरच िाण िवनोदी भूिमके त देखील धमाल ईडवून गेला. या िवनोदी भूिमकांची सुरुवात झाली ती दादामूनी
ऄशोक कु मार यांच्या बरोबरच्या िवक्स्पटोररया नं २०३ ने. यात या दोघांनी राजा और राणा या भूिमकांमध्ये जी बहर
ईडवून ददली, की पुढे या दुकलीला घेउन चोरी मेरा काम, चोर के घर चोर, राजा और राणा ऄसे धमाल िवनोदी िचत्पटच
िनघाले. िाण ने अप के ददवाने, जंगल मे मंगल (दुहरे ी भूिमका )यात देखील िवनोदी भूिमका खुबीने रं गवल्या. सत्तरच्या
दशकात िाणपेिा जास्त मानधन घेणारा फक्त एकच कलाकार होता तो म्हणजे राजेश खन्ना. पण या दोघांनी त्याकाळात
मयाथदा वगळता एकत् काम के लेच नाही (नंतर सौतन, बेवफाइ मध्ये एकत् अले) राजेश खन्नाचे म्हणणे ऄसे होते की माझे
िचत्पट यशस्वी करायला िाण सारख्या िव्हलनची अिण मेहमूदच्या कॉमेडी ची गरजच नाही. (त्याकाळच्या कु ठलाही
िचत्पट या दोघांिशवाय पूणथ व्हायचा नाही) राजेशने एक िकारे िाणला ददलेली ही compliment च होती. सत्तर ऐंशीच्या दशकात बॉबी, जुगनू, धमाथ, जोशीला, कसौटी, संन्यासी, दस नंबरी, िवर्श्नाथ, दोस्ताना, कजथ, कालीया, नसीब,
ऄमर ऄकबर ऄंथोनी, सौतन, सनम बेवफा या िचत्पटात िाण चररत् ऄिभनेत्याच्या भूिमके त ऄवतरला.
िाणच्या ऄनेक िचत्पटांची जर श्रेयनामावली बिघतली तर सुरुवातीचे नायक, नाियका, व िमुख कलाकारांचे नाव
अल्यानंतर िाणचे नाव येइ. ते देखील AND PRAN ऄसे. एकदा एका एका चाहत्याने त्यांना िवचारले होते की तुमचे नाव
नुसते िाण अहे का AND PRAN अहे? ते स्वतःचे िसनेमे फार क्विचतच बघत ऄसत. जंजीर जवळपास वीस वषाथनंतर
त्यांनी बिघतला व ऄिमताभला फोन करून सांिगतले की मला तुझे जंजीर मधले काम अवडले म्हणून. वीस वषाथनंतर का
होइना िाण साहेबांकडू न अलेली ही िितदक्रया ऄिमताभला सुखावून गेली.
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िचत्पटा व्यितररक्त त्यांना ईदूथ शेरोशायरीचीही अवड होती. फु टबॉल, हॉकी, दक्रके ट या खेळावरही िेम होते. १९५० च्या
सुमारास त्यांनी एक फु टबाल टीमही काढली होती. किपल देव जेव्हा ईगवता दक्रके टपटु म्हणून ईदयास येत होता तेव्हा
BCCI ने त्याला ऑस्रेिलयाला रेननग साठी पाठवायचे ठरवले. पण कोणी स्पोन्सोर िमळे ना. (तेव्हा BCCI ची ही
पररिस्थती होती!) िाणला हे समजताच त्यांनी स्वतः किपलचा रेननगचा खचथ ईचलण्याची तयारी दशथवली होती. सर फ्रांक
वॉरे ल िाणचे चांगले िमत् होते. जेव्हा जेव्हा ते भारतात यायचे तेव्हा मुंबइत िाणला भेटल्यािशवाय जायचे नाहीत. १९७९
साली अिसफ आक्स्पबालच्या नेतृत्वाखाली पादकस्तानची टीम भारतात अली तेव्हा िसकं दर बख्तच्या भेदक गोलंदाजी मुळे
ददल्ली कसोटीत भारत पराभवाच्या छायेत होता पण ददलीप वेंगसरकरच्या शतकाने भारताला सामना ऄिनणीत ठे वण्यात
यश िमळाले. त्यावेळी िाणने खुश होउन भारतीय संघाच्या सवथ खेळाडू च
ं ा गोल्ड मेडल देउन सत्कार के ला होता व िसकं दर
बख्तलाही तो मेडल द्यायला िवसरला नाही .
िाणला ईपकारने पिहले Best Supporting Actor चे दफल्मफे यर ऄवाडथ िमळवून ददले. दुसरे 'अंसू बन गये फु ल' ने
(अपल्या ऄश्रूंची झाली फु ले या नाटकावर अधाररत) व ितसरे बेआमान मधील पोिलस हवालदाराच्या भूिमके ने िमळवून
ददले पण ते स्वीकारण्यास मात् त्यांनी नकार ददला. त्याचे कारण होते त्या वषीचे सवोत्कृ ष्ट संगीतकाराचे पाररतोिषक
बेआमानसाठी शंकर जयदकशन यांना जाहीर झाले होते. िाणचे म्हणणे ऄसे की हे ऄवाडथ पाकीझासाठी गुलाम मोहम्मदला
िमळायला हवे होते. अपल्या याच भूिमके वर ठाम राहत िाणने ऄवाडथ स्वीकारण्यास ऄसमथथता व्यक्त के ली होती. (िाणचा
िनणथय दकती योग्य होता. अजही पाकीझाची गाणी अपण अवडीने ऐकतो. ती अपल्या स्मरणात अहेत. बेइमानचे
एकतरी गाणे तुम्हाला अठवते का ?)
रूढाथाथने िाणला िचत्पटसृष्टीत िवेश करण्यासाठी संघषथ करावा लागला नाही पण िव्हलन म्हणून अपले स्वतंत् स्थान
िनमाथण करण्यात अिण ते रटकवण्यासाठी त्यांनी ऄपरं पार कष्ट घेतले. ईपकार मधून िाणने हेच िसद्ध के ले की
खलनायकाला कायम त्याच िकारच्या नकारात्मक भूिमका करत रहायची गरज नाही. जर त्याच्यात िमता व अत्मिवर्श्ास
ऄसेल तर त्या चाकोरीबद्द भूिमके तून बाहेर पडू न तो नायक-चररत् नायकाच्या भूिमकाही यशस्वीपणे साकार करू शकतो.
िाणने ही वाट तयार के ली व नंतर त्याच वाटेवर खलनायक म्हणून कारकीदथ सुरु के लेले शत्ुघ्न िसन्हा, िवनोद खन्ना चालत
गेल.े पुढे यशस्वी नायकही झाले .
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नहदी िचत्पट सृष्टीचा एव्हढा पगडा भारतीय जनमानसावर अहे की मुल जन्मले की त्याचे नामकरण एकतर देवाददकांच्या
नावे के ले जाते नाहीतर त्याकाळातील लोकििय ककवा अवडत्या िचत्पट ऄिभनेत्याच्या नावाने. पूवीच्या काळी राज,
ददलीप, राजेंद्र, मनोज ऄशी मुलांची नावं ठे वली जायची. त्यानंतर िपढी बदलली व राजेश, ऄिमत, शशी, िवनोद, सुनील
ही नावं ठे वली गेली. अजची िपढी संजय, ििितक, ऄिभषेक, सिचन ऄशी नावे ठे वते. काळ बदलला िपढ्या बदलल्या पण
नावे ठे वायचा हा िसलिसला कायम अहे. फक्त दोनच नावं या अधीच्या िपढ्यांनी अपल्या मुलांची कधीच ठे वली नाहीत.
एक म्हणजे रावण अिण दुसरे िाण!!! एक आितहासात बदनाम झालेले अिण दुसरे खलनायकाच्या भूिमका करून वतथमानात
बदनाम झालेले. िाण हे नाव अजपयांत कोणी ठे वल्याचे ऐदकवात नाही. माझ्या मुलाचे नाव िाण ठे वल्याचा पेढा मी तरी
अजपयांत कधी खाल्ला नाही.
हेच िाण या ऄिभनेत्याचे यश अहे. ईणीपुरी सहा दशक हा माणूस यशस्वी जीवन जगला. ऄनेक िकारच्या िविवधरं गी
भूिमका के ल्या. मान-सन्मान िमळवले. चांगला माणूस म्हणून दफल्म आं डस्रीमध्ये नाव कमावलं. हस्ते परहस्ते गरजूंना मदत
के ली. मुलांना ईच्च िशिण ददले, एकसे एक गाड्यांचा शौक के ला. बंगल्यात एकाच वेळी ५-६ जातीचे कु त्े पाळण्याचाही
शौक पुरा के ला. पत्ते, दक्रके ट, फु टबाल, हॉकी याचा भरपूर अनंद लुटला. ईत्तोमोत्तम निंक्स्पसचा अस्वाद घेत जीवन जगला.
वयाच्या नव्वदी पयांत कृ ताथथ अयुष्य जगला. माणसाला अणखी काय हवे ऄसते अयुष्यात? या जगात येताना कोणाचा
तरी 'दुवा' बनून येतो अिण जाताना लाखो, करोडो चाहत्याचा दुअ घेउन जातो. यापेिा कृ ताथथ जीवन काय हवे? या
िसनेसृष्टीत नायक म्हणून ऄनेकांनी स्वतः ला िमरवले. पण खलनायक म्हणून ऄिभमानाने स्वतः ला िमरवणारा िाणच!
भारतीय िसनेसृष्टीचे शताब्दी वषथ साजरे होत ऄसताना िाणसारख्या बुजुगथ ऄिभनेत्याचे जाणे ही गम दक की बात सहीच
पण त्याहीपेिा वाइट या गोष्टीचे वाटते की यानंतर कु ठल्याही नवीन िचत्पटाच्या श्रेय नामावलीत AND PRAN ही
अद्यािरे यापुढे कधीही ददसणार नाहीत.
िशांत कु लकणी.
"coolkarnipr@gmail.com"
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िवज्ञान-तंत्ज्ञानाच्या बुरख्याखालील

ददखाउ सुरिा व्यवस्था
एका पंचतारांदकत हॉटेलमध्ये पाहुण्यांना भेटायला जाण्याचा योग नुकताच अला. हॉटेलच्या भव्य िवेशद्वाराशी माझी
गाडी ऄडवून ितच्याखाली मागून एका चाकावर लावलेला अरसा दांडयाच्या अधाराने दफरवला गेला, िडकी ईघडू न पुन्हा
लावली गेली अिण पुढे जाण्यासाठी गाडीवर थाप पडली. मी मागे वळू न भोळसट भाव चेह-यावर अणून िवचारले, “काय
पािहलेस रे ?”, “साब, बॉम्ब दफट दकया है क्स्पया देखनेकी अडथर है”. मी पुन्हा िश्न िवचारला, “बॉम्ब कसा ऄसतो रे ”? सुरिा
कमथचारी ओशाळं हसला अिण मला ‘पुढे जा’ म्हणाला तोवर माझ्या मागची वाहनं हॉनथ वाजवायला लागली होती. बॉम्बच
लावून मला माझं वाहन अत न्यायचं ऄसेल तर तो मी गाडीच्या मागेच लावला पािहजे ऄसं काही ऄसतं का? ऄथाथत तेही
मला माहीत नाहीये कारण मी दहशतवादी नाहीये. पण ऄशा िकारच्या तपासण्या अजकाल जागोजाग के ल्या जातात.
’भाबड्या’ दशहतवाद्यांना वाटावं की अपला आथे काही पाड लागणार नाही ऄसा हेतू ऄसतो की काय न कळे !
स्थळ िवमानतळ. आथे तर ऄनेक सुरिा ’सकथ शीतून’ जावे लागते. आतर िवासात िवाशांची एवढी ’सुरिा चंगळ’ के ली जात
नाही. िवमान िवास करणारे सगळे च व्हीअयपी ऄसतात ऄसे ऄजूनही यंत्णांना वाटते की काय न कळे . तरी शशी थरूरनी
सांगून झालंय की आथेही ’कॅ टल क्स्पलास’ ऄसतो ते. ऄसो. पिहला मुजरा घडतो तो वाहनातून िवमानतळावर
िशरण्याऄगोदरच. अडव्या ितडव्या लावलेल्या बॅररके ड्समधून वाहनाचा वेग कमी करत ते पुढे काढावे लागते. पुढे लगेचच
एक सुरिा अिधकारी ऄसतो. वाहनाची काच िंायव्हरने ककचीतशीच खाली के ली की तो अत एक दृिष्टिेप टाकू न लगेच
पुढे जायची खूण करतो अिण अता येथपासून अपण खूपच सुरिित अहोत ऄशी समजूत करुन घ्यायला हरकत नसते.
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नुकत्याच माझ्या वाचनात अलेल्या िवमान िवास सुरिेवरील डेिव्हड पग यांच्या एका लेखात (साआं रटदफक ऄमेररकन, जुलै
२०१२) त्यांनी िवमान िवासावेळी घेतल्या जाणा-या सुरििततेबाबतची िखल्ली ईडवली अहे. त्यांचं तंत्ज्ञानावर िविवध
िनयतकािलकांमधून स्तंभलेखन चालू ऄसतं. ते सदर लेखात म्हणतात, “हे कालबाह्य िनयम िवमान िवास सुरिित करण्यात
मदत तर करीत नाहीतच पण त्याची पररणती िवमानतळांवर मोठमोठ्या रांगा लागण्यात होतेय”. ११ सप्टेंबर २००१च्या
ऄितरे क्स्पयांच्या हल्ल्यानंतर जनजीवनावर फार मोठे पररणाम झाले - िवशेषतः िवमान िवासावर. त्या ददवसापासून
ऄमेररकन सरकारने कोट्यावधी डॉलसथ खचथ के ले, नव्या िनयमांचा ऄंतभाथव के ला अिण िवमानिवासच कोलमडवून टाकला
म्हणा ना! हे कायदे/ िनयम िवज्ञान अिण कारणमीमांसेवर ऄवलंबून ऄसते तर टीकाकारांनी याला 'सुरििततेचे नाटक' ऄसे
नांव ददले नसतं. या नाटकाच्या ऄंकांमध्ये िवाशांना अम्ही सुरििततेसाठी काहीतरी करीत अहोत हे पटवण्याचाच जास्त
ददखाउपणा ददसून येतो. पग ईदाहरणादाखल आलेक्स्परॉिनक ईपकरणांिवषयी िलिहतात. त्यांचं िलखाण मुख्यत्वेकरून जेव्हा
अपण ‘सुरिा तपासणी’ च्या दरवाज्यावर पोहोचतो ितथलं अहे. (या नावावरून ऄसं समजायला हरकत नाही की
अतापावेतो अपण सुरिित अहोत हा अपला भ्रम होता ककवा यंत्णेला अपल्या सुरिेिवषयी काही पडलं नाहीये. त्यांना
त्यांच्या िवमान, िवमानतळ, वगैरे मालमत्तेची काळजी अपल्यापेिा सुरिेपि
े ा जास्त अहे अिण अपण दहशतवाद्यांपैकी
एक अहोत की काय म्हणून अपली तपासणी होत अहे)
सामानाच्या स्क्रीननगच्यावेळी लॅपटॉप बॅगत
े ून काढू न प्लािस्टक रे मध्ये ईताणाच ठे वला पािहजे या वेडगळ िनयमावर पग
बोट ठे वतात. हा िनयम फक्त लॅपटॉपनाच लागू होतो. टॅबलेट संगणक, फोन्स, आलेक्स्परॉिनक खेळण्यांचे मॉिनटसथ, कॅ मेरे मात्
यातून वगळले अहेत. ऄसं का बरं ? तर म्हणे लॅपटॉपसारखी मोठी ईपकरणं बॅगेतील सामानाचे एक्स्पस-रे करताना ऄडथळे
अणतात! त्या िनयमातही गंमत अहे. ११ आं ची लॅपटॉप बॅगेतून काढला नाही तरी चालतो पण १३ आं ची लॅपटॉप मात्
काढावा लागतो! ऄथाथत ही पररिस्थती ऄमेररके तली अहे. भारतात मात् सरधोपट सगळ्यांनाच सगळ्याच िकारचे लॅपटॉप
बाहेर काढू न रेमध्ये ठे वावे लागतात हा भाग वेगळा. अम्ही पािात्यांचं ऄनुकरण करण्यात एक पाउल पुढे ऄसतो ना!
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ऄमेररके त िवमानतळाच्या आमारतीत िशरण्यापूवी मेटल िडटेक्स्पटरच्या चौकटीतून जे अतापावेतो जावे लागे त्याची जागा
अता सूक्ष्मतरं ग लहरींमधून जायची ईपकरणं घेत अहेत. याचा ईद्देश तस्करीचा माल अिण धातूपासून न बनलेल्या
शस्त्रास्त्रांचा शोध घेण्यासाठी होतो. पण िवासी हे यंत् त्यांच्या व्यिक्तगत स्वातंत्र्यावर घाला अणणारे (सुरिेचे ऄिधकारी
त्यांच्या स्क्रीनवर िवाशांना नग्न बघू शकतात म्हणून), ककथ रोगास िनमंत्ण देणारे अिण महागडे (ित्येक मशीनची ककमत
सुमारे ९० लाख रुपये) अहेत म्हणून त्याचा िनषेध करतात. िशवाय हे ईपकरण वापरायला दुप्पट कमथचारी, िवाशांना
करावी लागणारी पूवथतयारी (िखशातल्या सगळ्या िजनसा काढू न ठे वाव्या लागतात - ऄगदी पैशाचे पादकट अिण बोर्नडग
पासही) अिण नंतर स्कॅ न या सगळ्याला सुमारे एक िमिनट (म्हणजे मेटल िडटेक्स्पटरपेिा ६० पट ऄिधक वेळ) लागतो. याचा
पररणाम ऄसा की ज्या रठकाणी ऄशी मशीन्स बसवली अहेत तेथील िवमानतळावर देशी ईड्डाणांसाठीही िवाशांना दोन
तास अधी बोलावलं जातं. या वेळात दकती कोटी डॉलसथची ईत्पादन तूट होतेय याचा कोणी िवचारच के ला नाहीये ऄसं पग
महाशय म्हणतात!
िलझ स्कली नावाची अयरीश स्त्री सध्या भारतात भटकतेय अिण ितनं बरीचश्या गंमतशीर पाट्यांची छायािचत्ं ितच्या
ब्लॉगवर (http://www.madamletmetellyouonething.com/) संकलीत के ली अहेत. त्यातील ऄसंच एक छायािचत्
िवमानतळावरील सूचनेसंबंधी अहे. “सुरिेच्या तपासणीनंतर अपण अपलाच मोबाइल न्या” (जणू काही सुरिा ऄिधकारी
ऄसं सुचवतायत की आथं तुमचे मोबाइल ऄसुरिित अहेत अिण त्याला ते जबाबदार नाहीत!)
पग त्यांच्या तंत्ज्ञानाच्या िेत्ाबाहेर जाउन आतरही काही हास्यास्पद िनयमांची ईदाहरणे देतात. १०० िमलीग्रॅम पेिा
जास्त द्रव पदाथथ िवाशाला सोबत न्यायला बंदी अहे. पण गंमत म्हणजे जर बाटली १०० िमली ग्रॅम पेिा मोठी ऄसेल
अिण त्यातील बरे चसे पेय संपलेले ऄसेल तरी ती न्यायला परवानगी नसते! मात् १०० िमलीग्रॅम पेिा कमी पण एकापेिा
जास्त बाटल्या भरून ऄसे ऄनेक िवासी गट एकच पदाथथ तो नेउ शकतात ककवा बाळाचे १०० ग्रॅम पेिा जास्त ऄसे ऄन्न
ऄसेल (अिण तुमच्याबरोबर बाळ ऄसेल) तरीही परवानगी अहे!
अणखी एका वेडगळ िनयमाचे पालन काही वेळा करावं लागतं. गेल्या वषी युरोपला जाताना दुबइच्या िवमानतळावर
पायातले बूट काढू न एक्स्पस-रे स्कॅ नर मधून तपासावे लागले. पण १२ वषाथपेिा कमी वय ऄसलेल्या िवाशांना मात् या
तपासणीतून सूट ददली होती!
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२६/११ नंतर मी एकदा ऄसाच अंतरराष्ट्रीय िवमानिवास करीत होतो. माझ्या बॅगेतून नेत ऄसलेला नेलकटर मला
सुरििततेच्या कारणास्तव तपासणीवेळी टाकू न द्यावा लागला. ऄनेक देशांतून एकत् अलेले अम्ही ऄसेच या
सुरििततेिवषयी गप्पा मारत होतो. िवनोदाने माझी एक सहाध्यायी म्हणाली की कदािचत पुढील िवासात ितची नखंही
तपासली जातील अिण ती वाढलेली ऄसल्यास िवासापूवी कापायला लावतील!
ऄशीच अणखी एक वेडगळ संकल्पना. िवमानोड्डाणाच्या अिण ईतरण्याच्या वेळी िवाशांनी त्यांच्याकडची आलेक्स्परॉिनक
ईपकरणं ऄगदी हेडफोन्स, आ-बुक रीडसथही बंद करण्याचा अग्रह. का तर म्हणे ही िवमानाच्या नेिव्हगेशन मध्ये ती व्यत्यय
अणतात. खरं पहाता यास ठोस शास्त्राधार नाहीये. ताित्वक दृष्ट्या ऄसे ऄनुमान के लं अहे की ही ईपकरणं िवमानाच्या
आलेक्स्परॉिनक्स्पसवर पररणाम घडवून अणू शकतात पण अतापावेतो या कारणामुळे एकही ऄपघात झालेला नाहीये. म्हणजे
िवज्ञानाद्वारे पडताळणी न के लेल्या ऄशा ऄंधश्रद्धांद्वारे के लेला िनयम िवाशांना वेठीस धरत ऄसल्याचं ददसतं. भारतात मात्
गेल्या वषाथपासून या िनयमात थोडी सूट देण्यात अल्याचे ददसतंय. िवमान जिमनीला टेकल्याबरोबर अता मोबाइल चालू
करण्याची परवानगी देण्यात येते कारण कदािचत अता िवाशांनीच हा िनयम धाब्यावर बसवायला सुरुवात के ली अहे!
सुमारे बारा वषाांपूवी श्रीलंकेच्या िवास करायची संधी िमळाली होती. परतताना माझ्याबरोबरच्या एका सहाध्यायीने
टॅक्स्पसी िंायव्हरला िवचारुन लंकेत िमळणारी रामबुटान नावाची फळं िवकत घेतली. त्यावेळी एलटीटीइचा दहशतवाद
जोरात होता. के साळ अवरण ऄसणा-या या फळाची चव बघायला अम्ही सगळे च ईत्सुक होतो. टॅक्स्पसीत अिण नंतर
ितथल्या िवमानतळावर आतक्स्पया वेळा अमची अिण अमच्या सामानाची झडती झाली की ते फळ चाखायला वेळच
िमळाला नव्हता. िवमानात बसल्यावरच काय ती ईसंत िमळाली मग माझ्या सहाध्यायीने ितच्या पसथमधील फळं कापायचा
चाकू रामबुटान कापायला काढला. ऄनेकदा सामान एक्स्पसरे तून गेल,ं दोनदा झडती झाली अिण कु ठे ही अिण कु णालाही हा
सापडला नव्हता! ‘वा रे सुरिा व्यवस्था’ ऄसं एका बाजूला वाटलं अिण अता िवमानात या बाइने हा चाकू काढला अहे तो
कु णी बघीतला तर त्याचे पररणाम काय होतील या िवचाराने मी मात् सदथच झालो.
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२००९ मध्ये स्वाइन फ्लूच्या साथीने जोर धरला होता. भारतात येणा-या िवाशांना तो झाला अहे काय याची खात्ी करून
घेण्यासाठी अंतरराष्ट्रीय िवमानतळांवर डॉक्स्पटसथची िनयुक्ती के ली गेली. ऄथाथत अमचं नेहमीच वरातीमागून घोडं ऄसतं त्या
पध्दतीनं. स्वाइन फ्लूचे दकती तरी िवासी भारतात अले ऄसण्याची शक्स्पयता वतथवल्यावर! दकती रोगी या डॉक्स्पटसथना
िवमानतळांवर िमळाले याचा कु ठे तपशील िमळत नाही. पण िवमानतळावरील गदी वाढवायला मात् हे एक िनिमत्त त्या
ददवसात झालं ऄसणार अहे.
तर ऄसे हे ददखाउपणाचे नमुने. ऄमेररके त ईघडपणे िनषेध करण्याचा स्वभाव ऄसणा-या िवाशांच्या वैतागण्याची
सुरिारिकांना कल्पना अहे. याचा कधी तरी स्फोट होइल याची त्यांना जाणीव अहे. म्हणूनच अता ते नवे स्कॅ नसथ
िवाशांचे नग्न िचत् स्क्रीनवर पाठवले जात नाही तर यंत्च त्याचे पृथक्करण करतात ऄसे पटवून सांगत अहेत. काही
िवमानतळांवर ज्यांच्याबाबत फारशी शंका नाही ऄशा िवाशांची वेगळी रांग लावून त्यांचे कोट, बूट न काढता तपासणी
के ली जात अहे. तरी ऄसे िनयम फक्त िवमान िवासासाठीच का? रे ल्वे िवासासाठी का नाहीत (तेथे खरे पहाता िवाशांची
संख्या शेकड्यांनी जास्त ऄसते) ऄसा िश्न पग महाशयांना पडतो हे सहािजकच अहे. हे िनयम िनष्पापांना ऄितरे क्स्पयांपासून
दकतपत संरिण देउ शकतात हा िश्नच अहे पण वैतागवाणे मात् ठरतात हे मात् नक्की.
िवमानतळाच्या िवेशद्वारात िवमानिवासात बरोबर कु ठल्या-कु ठल्या वस्तू वज्यथ अहेत याची एक िचत्रुपात यादी अिण
ित्येक वस्तूच्या िचत्ावर लाल फु ली मारलेली ऄसते. या यादीत अपली ऄक्कलही (common sense) िवाशांनी बरोबर
नेउ नये याचा ऄंतभाथव करावा अिण 'अल्या िनयमास ऄसावे सादर' याची िवाशांनी तयारी ठे वावी ऄसं पग सुचवतात.
मुरारी तपस्वी tapaswimurari@gmail.com
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श्री. िवजय पांढरे यांच्या खुल्या पत्ास ईत्तर
मा.संपादक आत्यथथ व िवजय पांढरे साहेब ,
अताच मी आत्यथथच्या ऑक्स्पटोबर २०१२ च्या (वषथ पिहले ऄंक ५वा) ऄंकातील श्री. िवजय पांढरे ह्यांनी सवथ ऄिभयंत्यांना
संबोिधत के लेले ऄनावृत्त (खुल)े पत् वाचले.
ह्याचा मला अलेला एक ऄितशय कटू ऄनुभव मी येथे देत अहे.
१९६३ मध्ये मी शासकीय दुग्ध शाळा िवकास योजनेतील कृ षी बांधकाम िवभागात किनष्ठ ऄिभयंता ह्या पदावर नािशक
येथे रुजू झालो. १९७० मध्ये माझी ठाणे िजल्ह्यातील तलासरी जवळच्या दापचरी दुग्ध िकल्पावर बदली झाली.
दापचरीस अल्यावर माझी िनयुक्ती मातीचे धरण सबिडिव्हजन मध्ये झाली होती. हे मातीच्या धरणाचे काम मुंबइच्या
९०% टॅक्स्पसी ज्यांच्या मालकीच्या होत्या अशा एका महाधनाढ्य सरदारजींना िमळालेले होते व त्यांचा िितिनधी म्हणून
रशीद नांवाचा एक रे िसडेंट आं िजनीऄर काम पहात ऄसे.
मी कामावर रुजू झालो त्यावेळी कट-ऑफ रेंचच्या मातीच्या भरावाचे काम जोरात चालू होते. बॉरो एररयातून ऄनेक डंपर
माती अणत व जिमनीवर पसरत ऄसत. तांित्क स्पेदकदफके शनिमाणे एका वेळी ९” पेिा जास्त जाडीचा थर करू नये.९”
ॅँ रने सतत पाणी मारत राहून व १० टनाचा रोड रोलर व िशप फु ट रोलर
जाडीचा भराव करत ऄसताना सुद्धा त्यावर टॅक
दफरवून भरावाचे मधून मधून टेनस्टग करून ते ९५% िॉक्स्पटर डेिन्सटी येइपयांत भराव कॉम्पॅक्स्पट करावयाचा ऄसतो व ते
अल्यावरच दुस-या थरास सुरुवात करायची ऄसते.
मला मात् पािहल्याच ददवशी तेथे ऄसे अढळू न अले की येथे टेक्नीकल स्पेिसदफके शन्स पुणथपणे गुंडाळू न ठे उन मनमानी
करून सराथसपणे १.५’ ते २’ जाडीचा भराव कोणतेही रोनलग न करता टाकण्यात येत होता व नंतर त्या २’ जाडीच्या
ॅँ र पाणी टाकू न व नावापुरता ५-७ िमिनटे रोलर दफरवून झाला की पुन्हा दुस-या थराचा भराव
भरावावर एखादा टॅक
टाकण्यास सुरुवात करण्यात येत होती. हे सवथ कामावर देखरे खीसाठी सरकारने पगार देउन ठे वलेले माझे आतर सहकारी
आं िजनीऄर ईघड्या डोळ्यांनी कोणताही िवरोध न करता िनमूटपणे पहात होते.
माझ्या स्वभावाला हे कदािप पटणारे नसल्याने मी ताबडतोब ऄशा िकारे भराव करण्यास अिेप घेउन काम थांबवले.

www. esahity. com

डंपरच्या िंायव्हसथनी ही गोष्ट ठे केदाराचे कामावर ऄसलेल्या आं िजिनयसथच्या कानावर घातली. त्यांचेतील एक िसिनयर
आं िजनीऄर माझ्याकडे अला व मला बाजूला घेउन समजुतीच्या स्वरात मला म्हणाला “साहेब कशाला िनष्कारण चालत्या
गाड्याला खीळ घालायचा ियत्न करता अहात? पावसाळ्यास अता फक्त १.५ मिहनाच बाकी अहे व त्यापूवी हा भराव
अत्तापेिा ९ मीटर ईं च ईचलणे भाग अहे व म्हणूनच अम्ही ऄितशय जोरात सुरू के लेले हे भरावाचे काम तुम्ही ऄसा
ऄडथळा अणून बंद करू लागलात तर वेळेत कसे पूणथ होणार? तुमच्या काही ‘ऄपेिा ’ ऄसतील तर तुम्ही त्यासाठी
संध्याकाळी अमचे रे िसडेंट आं िजनीऄर श्री. रशीदसाहेबांना भेटा. अम्ही त्यांना सांग.ू ते तुमची नाराजी दूर करून तुम्हाला
एकदम खुष करून टाकतील पण मी त्यांना िनिून सांिगतले की मला कु णाला भेटायची काय जरूरी अहे? मी ऄिजबात
नाराज नाही. पण जर तुम्ही टेक्नीकल स्पेिसदफके शन्स धाब्यावर बसवून अता चालू अहे त्याचिमाणे पुढे काम चालू के लेत
तर ते मी कदािप होउ देणार नाही हे पक्के लिात ठे वा. मी त्यांना न बधल्याने त्यांचा नाइलाज झाला व त्या ददवसाचे
ईवथररत काम त्यांना िनयमानुसारच करावे लागले.
माझ्या ऄंदाजािमाणे त्या ददवशी संध्याकाळीच त्यांनी ही गोष्ट त्यांचे रे िसडेंट आं िजनीऄर रशीद ह्याचे कानावर घातली
ऄसावी. कारण दुसरे ददवशी माझ्या धाकाने घाबरून भरावाचे काम ऄगदी काटेकोरपणे िनयमानुसारच चालू होते. दुपारी
१२ च्या सुमारास रे िसडेंट आं िजनीऄर रशीद जीप घेउन कामावर अले व त्यांनी मला साआट ऑफीसमध्ये येउन भेटा ऄसा
िनरोप पाठवला. त्यावर माझे त्यांच्याकडे काहीच काम नसल्याने व ते माझे वररष्ठ ऄिधकारीही नाहीत ककवा मी त्यांचा
नोकरही नाही त्यामुळे त्यांना भेटण्यास मी येत नाही ऄसा ईलट िनरोप धाडला. त्यामुळे हे साधेसुधे िकरण नाही हे
रिशदच्या लगेच लिात अले व थोड्याच वेळात तोच माझ्याकडे अला व मला दमात घेत एके रीवर येत म्हणाला “तुझ्या
सारखी गुरगुरणारी ५६ कु त्ी मी अत्तापयांत पािहली अहेत व त्यांना आतके सुतासारखे सरळ के लय की अता ती मी
त्यांचेपुढे टाकत ऄसलेल्या तुकड्यांसाठी अशाळभूत होउन माझ्यापुढे लाळ घोटत ऄसतात. तू तुझी ककमत बोल. मी वाटेल
ती देइन. पण ऄसे काम थांबवलेस तर तुला ते फारच महागात पडेल हे लिात ठे व.”
पण जेव्हा त्याच्या दमदाटीला ककवा धमक्स्पयांनाही मी दाद देत नाही व मी फक्त िनयमानुसारच काम करू देइन ऄन्यथा
नाही हे त्यास समजले तेव्हा िनराश होउन तो कॅ म्पवर परत गेला.
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दुसरे ददवशी तो पुन्हा अला व मला धमकावून म्हणाला “आतर आं िजिनयसथना तो दर अठवड्याला फक्त दोनशे रुपये देतो पण
तू जरा जादा शहाणपणा दाखवतो अहे म्हणून तुला मी दर मिहन्याला मी तुला एक पाचशे रुपये देत जाइन,ब-या बोलाने,
मी ते घेउन त्याच्या कामात ऄडथळे अणू नयेत ऄन्यथा तो मला चुटकीसारखा त्याच्या साइटवरुन बाजूला करे ल, पुढे त्याने
फु शारकीने ऄसेही सांिगतले की तुझ्या ऄिधिक ऄिभयंत्यांपासून ते खात्याच्या मंत्र्यांपयांत सवथ जण त्याच्या िखशात अहेत
अिण येथे दापचरीस ऄसणारी एकू ण एक आं िजनीऄर ऄिधकारी मंडळी म्हणजेच सवथ डेप्युटी व एिक्स्पझक्स्पयुरटव्ह आं िजिनयसथ हे
तर लाचार ऄसल्यासारखे दीनवाणे होउन दर मिहन्याचे पिहल्या अठवड्यात त्याच्या कॅं पवर येतात व िभका-यांिमाणे
रांगेत ईभे राहातात अिण कु त्र्याला पावाचा तुकडा टाकावा तसे मी त्यांच्या झोळीत टाकलेली नोटांची पुडकी घेउन मला
मानाचा मुजरा करून िनमूटपणे िनघून जातात. तू शहाणा ऄसल्याने ह्याचा नक्की िवचार करशील व वेळीच भानावर येउन
त्याने ददलेल्या ऑफरचा िस्वकार करून स्वत:चे कल्याण करून घेशील.”
त्याचा हा सल्लाही मी ठोकरला व त्याला खडसावूनच सांिगतले की, “मंत्र्यांपयांत सवथ जण त्याच्या िखशात ऄसल्याने
त्यांच्या मदतीने त्याने माझी डॅमचे साआटवरून ईचलबांगडी करावीच” त्यामुळे हे पाणी काही औरच अहे ह्याची त्याला
खात्ी पटली व तो दुस-या तयारीला लागला.
त्यानंतर वेगाने चक्रे दफरली व लवकरच ऄिधिक ऄिभयंता ह्यांचेकडू न एिक्स्पझक्स्पयुरटव्ह आं िजिनयरना एक ऄजांट ऄसा िशक्का
ऄसलेले पत् अले व त्यात त्यांनी ऄसे अदेश ददले होते की “पावसाळा अता तोंडावर अलेला ऄसून तो ित्यि सुरू होण्याचे
अत मातीच्या भरावाचे काम पूणथ होणे हे जवळ जवळ ऄशक्स्पयिाय ऄसल्याने ते वेळेत ईरकण्यासाठी हे पत् िमळताच
युद्धपातळीवर ियत्न करणे जरुरीचे ऄसल्याने ताबडतोब दोन पाळ्यात कामास सुरुवात करावी.”
ह्या अदेशामागचे (पडद्यामागचे) खरे राज-कारण ऄसे होते की, दोन पाळ्यात काम चालू के ल्यावर ठरवून ठे वल्यािमाणे
मला रात्पाळीत टाकायचे म्हणजे ददवसा माझी पीडा रहाणार नाही व मी रात्पाळीत गेल्यावर झोपून जाइन अिण
तेव्हाही रिशदला िवनासायास हवे तसे काम करता येइल.
ठरवल्यािमाणे दुसरे च ददवसापासून माझी रात्पाळीत वणी लावण्यात अली, हुकू म हातात पडताच मी एिक्स्पझक्स्पयुरटव्ह
आं िजिनयरांकडे गेलो व त्यांना सांिगतले की मी रात्पाळीत जायला तयार अहे, मात् धरणाची साइट कॉलनीपासून ८
दकलोमीटर दूर ऄसल्याने कामावर जाण्यासाठी वाहनाची व्यवस्था करावी व रात्पाळीत सुपरिव्हजन करताना नीट ददसावे
म्हणून मला एक मोठा टॉचथ देण्यात यावा. माझ्या दोन्ही मागण्या ह्या सनदशीर व रास्त ऄसल्याने त्यांना त्या नाकारता
अल्या नाहीत म्हणून ते मला म्हणाले मी तुम्हाला थोड्या वेळाने कळवतो.
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थोड्या वेळाने ते मला म्हणाले की रोज सध्याकाळी डॅमचे साइट वरुन एक डंपर लेबरना घेउन कॉलनीत येताच ऄसतो,
त्यातून मी कामावर जावे व एक-दोन ददवसात एक नवा मोठा टॉचथ खरे दी करून मला देण्यात येइल.
पण तो डंपर ठे केदाराचा ऄसल्याने व त्याने देउ के लेल्या ह्या मेहरबानीमुळे मला ऊणाइताला यावे तसे नमधेपण येइल व मी
त्या दाबाखाली कामात चोखपणा दाखवू शकणार नाही ऄसे सांगून त्यांचा तो िस्ताव स्वीकारण्यास नकार ददला त्यामुळे
ऄखेरीस नाआलाजाने त्यांना मला सरकारी जीप ईपलब्ध करून द्यावी लागली.
दुसरे ददवशी सायंकाळी ७.३० वाजता मी व माझे दोन ऄिसस्टंट एक मुकादम व एक कारकू न ऄसे अम्ही ितघे
रात्पाळीसाठी जीपने डॅम साआटवर पोहोचलो.
ददवसािमाणेच रात्ीच्या दकरथ ऄंधारातही मी कोणतीही कसूर न करता चोखपणे ड्यूटी करू लागलो व ठे केदारास मनमानी
िमाणे काम करू देण्यापासून रोखून धरले. दुसरे ददवशी मला एक मोठ्ठा नवा टॉचथही आश्यू करण्यात अला. त्याचे ईजेडात
मी माती योग्य जाडीतच पसरली जात अहे ना ह्याची खात्ी करूनच पुढच्या डंपरला माती खाली करण्यास संमती देत
होतो.
डंपर िंायव्हरकडू न हे सवथ िनयिमतपणे रिशदच्या कानावर जातच होते व त्यांचे मनमानीपणे काम करावयाचे मनसुबे
माझ्या चोख व खंबीर वागण्याने धुळीस िमळाल्याने तो मनातून ऄितशय खवळला होता.
ऄखेरीस एका रात्ी त्याने सवथ डंपर िंायव्हसथना सूचना ददल्या की तुम्ही त्या आं िजिनयरकडे ऄिजबात लि न देता
नेहमीसारखे अणलेली माती खाली करणे चालू करा, जर त्या आं िजिनयरने मध्ये येउन तुम्हाला ऄडवले तर सरळ त्याच्या
ऄंगावर डंपर खाली करा व त्याला मातीत गाडू न टाका, काही झाले तरी मी भक्कमपणे तुमच्या पाठीशी अहे तेंव्हा त्याला
िबलकु ल घाबरू नका.
अिण दुस-याच रात्ी डंपर िंायव्हसथनी पूवथवत मनमानी करण्यास सुरुवात के ल्यावर िंायव्हरला डंपर खाली करण्यापासून
रोखण्यासाठी मी डंपरच्या मागे जाउन ईभा रािहलो, तेव्हा िंायव्हर खाली ईतरून माझेपाशी अला व म्हणाला साहेब
कृ पा करून तुम्हा बाजूला व्हा ऄन्यथा मी काहीही िवचार न करता सरळ डंपर खाली करे न पण मी ऐकत नाही ऄसे पाहून
त्याने खरोखरच सरळ डंपर माझ्या ऄंगावरच खाली के ला,त्या बरोबर एकदम जी माती माझ्यावर पडली त्याने माझा
चष्मा ईडू न मातीत गेला, टॉचथ हातातून सुटली व तीही मातीत गेली माझ्या नाकातोंडात माती जाउन खांद्यापयांत मी त्या
मातीत गाडला गेलो,ितकडे िबलकु ल लि न देता िंायव्हर डंपर घेउन िनघूनही गेला. माझ्या सहकारी मुकादम व कारकू न
ह्यांनी मला बखोट्यास धरून मातीतून ओढू न बाहेर काढले व सुरिित जागी नेउन बसवले. चष्मा व टॉचथ तर शोधूनही
िमळालीच नाही, मी मात् जीवावरच्या िसंगातून के वळ नशीब बलवत्तर होते म्हणूनच बचावलो ऄसे म्हणावयास हवे.
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दुसरे ददवशी सकाळीच मी झाल्या िकाराचा सिवस्तर ऄहवाल िलहून काढू न त्याच्या १०-१५ िती काढू न त्या डेप्युटी
आं िजनीऄर, एिक्स्पझक्स्पयुरटव्ह आं िजनीऄर,सुपरीनटेनडग आं िजनीऄर, डी.एस.पी, कलेक्स्पटर, डेऄरी किमशनर, खात्याचे व
मुख्यसेक्रेटरी, राज्यमंत्ी व कॅ िबनेट मंत्ी ऄशा सवाांना तर पाठवून ददल्याच पण तेवढ्यावर गप्प न बसता मी माझ्यावर
गुदरलेल्या िसंगाचा सिवस्तर वृत्तान्त मुंबइच्या िमुख वतथमानपत्ांच्या संपादकांनाही पाठवला. आतके च नाही तर
अमच्याकडे ऄसलेल्या पॉके ट बुक नांवाच्या ऄत्यंत महत्वाचा डॉक्स्पयुमेंटमध्ये झाल्या िकाराची सिवस्तर नोंद के ली. िनयम
क्र. २ नुसार ऑिडटचे वेळी नोटबुकातील अशा नोंदी तपासून त्याची दाखल घ्यावी ऄसा कायदा अहे.
माझे पत् िमळताच नेहमी ऄजगरासारखी सुस्त ऄसणारी संपूणथ सरकारी यंत्णा एकदम शॉक बसल्यासारखी खडबडू न
जागी झाली.
रशीदने मुंबइस जाउन बरीच धावपळ के ली व पाण्यासारखा पैसा खचथ के ला अिण िकरण दाबून टाकण्यात तो यशस्वी
झाला. पैशापुढे ऄखेर सत्याची गळे चेपी झाली.
मुंबइहून रशीद दापचरीस परतला तो माझ्या बदलीची ऑडथर घेउनच.
कोणतेही सबळ कारण न देता माझी दोन महीने पूणथ होण्याची अतच तेथल्या तेथेच आररगेशन िडिव्हजनमधून िबनल्डग
िसिव्हल िडिव्हजनमध्ये बदली करण्यात अली.
एकू ण काय तर ऄखेर भ्रष्टाचाराचाच िवजय झाला व सत्याची गळचेपी झाली हाच कटू ऄनुभव मला अला.
िमोद तांबे
११ जुलै २०१३
"pltambe@yahoo.co.in"
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मांडवली
“हमारी युिनयन, हमारी ताकद “
“जो हमसे टकरायेगा, िमट्टीमे िमल जायेगा ”
बाहेर घोषणाबाजीला जोर अला होता. मराठी माणसाचा कै वारी म्हणवणा-या युिनयनच्या घोषणा मात् नहदीत होत्या, हे
ऐकू न तशाही पररिस्थतीत मला हसू अलं.
“का रे , हसतोस का ? “मानेने िवचारले.
“ऐक जरा, बाहेर काय ओरडतात ते, आकडे मराठी ऽ मराठी, म्हणून धोषा लावणा-यांचे पाठीराखे बाहेर नहदीत बेंबीच्या
देठापासून ओरडत अहेत.”
एव्हाना ओरडणा-यांचे म्होरके अत येउन दाखल झाले होते. खादीचे पांढरे स्वच्छ स्टाचथ के लेले पायजमे व झब्बे, पांढ-या
चपला, ित्येकाने दाढी वाढवलेली, कपाळावर कुं कवाचा भला मोठा रटळा, गळ्यात जाड सोन्याचे साखळदंड व चेन,
मनगटावर सोन्याच्या पटटयात लावलेले जाडजूड घड्याळ, दोन्ही हातात सोन्याची कडी, ित्येक बोटावर भली मोठी
ऄंगठी, ऄशा “भाइ” वेशात मुख्य नेता व त्याचे कायथकते कम् चमचे अत अले. त्यांच्या नजरे तील जरब व चेहऱ्यावरील
मग्रूररचे भाव ते काम ’गार’ नेते ऄसल्याची खात्ी देत होते. धाडददशी के िबनचे दार ढकलून ते टोळकं अत घुसलं देखील.
“ह्ये बघा, अमच्यापाशी लै टाइम न्हाइ. तुमचा कोन जो म्याणेजर ऄसंल, त्याला लगीच िहथं बोलावून घ्या ऄन् ह्ये बघा,
अम्हाला जास्त घोळ नको. अमच्या लोकांच्या रास्त मागन्या हाइत, त्या मान्य करा. न्हाइतर मग...”
बंगलोरच्या हेड ऑदफसमधून जेमतेम एक मिहन्यापूवी जॉआन झालेले कोप्पीकर साहेब हा सगळा िकार बघून हादरलेच.
गेला एक अठवडा रोजच्या रोज गेट िमटींग होत होत्या. आं टरनल युिनयनचे लोक मागण्यांचे पत्क देउन गेले होते. पसथनल
मॅनेजर माने त्यांच्याशी बोलणे पण करत होता ऄन् ऄचानक हे बाहेरचे लोक कोण येउन घुसले ?
“हा काय िकार अहे ? कोण तुम्ही ? तुम्हाला अत कोणी सोडलं ? िसक्स्पयुरीटी ऽऽऽ !” कोप्पीकर ओरडले.
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“ह्येच ते कोप्पीकर साह्यब, जणरल म्यानेजर आथले. “बरोबरच्या एकाने मािहती पुरवली. “अंगाश्शी, बरच झाल ना मंग ,
ह्यो आथच गावला त्ये. काय बोलायचं ते अता यापुढं अमच्याशी बोलायचं, समजला का ?”
“ भाउ, ऄहो, तुम्ही ईभे का, बसा ना.” माने पुढे होउन ऄदबीने त्या नेत्याला म्हणाला.
म्हणजे ही काय भानगड अहे ? हा माने ओळखतो की काय या भाइ लोकांना, मला कळे ना हा काय िकार अहे. मी
नजरे नेच त्याला िवचारलं, तर हा हळू च जवळ येउन पुटपुटला, “सांगतो, थोड्या वेळाने,”
“भाइ ,तुम्ही बोलताय ना ?” – माने
“हां, तर मग अमच्या मानसांनी तुम्हाला ऄगुदरच सांगीत्लं ऄसल. यापुढं कं पणीत कोणती बी भरती ऄसन तर अम्हाला
इर्श्ासात घेतल्या िबगर करायची नाही. अधी अमची पावती फाडायची मंग पुढच काम बघायचं. अल का तुमच्या
टकु याथत?” – भाइनी डायरे कट मुद्यालाच हात घातला.
“हे बघा, ररक्रूटमेंटच्या अमच्या पॉिलसीज या थेट कॉपोरे टकडू न येतात. अम्ही त्यात काही बदल करू शकत नाही. माने,
तुम्ही हे त्यांना समजवून सांिगतले अहे ना ?”– कोप्पीकर.
“हो, सर, हो सर. मागच्या िमटींग मध्ये मी हेच सांिगतलं, सर.” – माने
“अमी बी ऐकलं की समदं पन येक ध्यानात रठवा, तुम्हाला धंदा िहतं करायचा हाय की नाही ते येक डाव पक्क ठवाां. िहतं
करायचा ऄसन तर, अमचा सबूत फायनल. आथल्या ित्येक घरटी एका मानसाला तुमच्या िहतं नोकरी भेटलीच पािहजे.
ऄन् सामान ईचलन्याच कं त्ाटदार बी अमी सांगू त्येच राहतील. त्यांच्या रे टचं अमच्यावर सोडायचं. कसं ?” – भाइ.
“ऄहो, पण हे कसं शक्स्पय अहे ? त्यांना नोकरीवर ठे वायचं म्हणजे त्यांना काम यायला नको का ? आथे अम्ही आतका
सॉदफसटीके टेड म्हणजे ऄगदी स्टेट ऑफ द अटथ प्लांट अणणार अहोत, तो चालवायला चांगली िशकलेली माणसं
लागतील.” – प्लाननगच्या बेन्द्रेला मधे मधे बोलण्याची भारी सवय.
“हां ना ? मग त्यान्ला िशक्वा की, कोन नाइ म्हनतो ? लागा अत्तापासून कामाला. त्यानला पगार बी द्या ऄन् समदं बेज्वार
िशकवा. लै हुशार हैती अमची पोरं .” – भाइशी बोलण आतकं सोप नाही हे अता सगळ्या स्टाफच्या लिात यायला लागलं
होतं. आथे कामाला लागणाऱ्या ित्येक माणसाकडू न भाइची माणसं पैसे वसूल करतात ऄन् त्यात म्हणे अपल्या आथल्याही
कोणाचा तरी कट ऄसतो ऄसं कानावर येत होतं, त्याची चुणूक अता ददसायला लागली.
पण हे सगळं चालू ऄसताना मानेचा खुललेला चेहरा काही तरी वेगळं च सांगत होता. काय कारण ऄसेल बरं ?
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“मंग ? त्ये समदं कसं दफक्स्पस करायचं ते मानेसाहेब ठरवतील. झालं तर मग फायनल.” ऄसे म्हणून अले तसे सगळे टोळके ‘
फायनल झाले ‘ऄसे सांगन
ू वावटळी सारखे िनघून देखील गेल.े
झाल्या िकाराने हादरलेले कोप्पीकर साहेब ऄजून पुरते सावरले नव्हते. त्यांनी मानेला थांबवून घेतले. हळू हळू बाकीचे
अपापल्या कामाला लागले.
“माने, काय म्हणत होता तो भाइ ?”– कोप्पीकर
“म्हणजे काय अहे ना सर, अपल्याला पण त्या लोकल लीडर लोकांशी जरा जुळवून घ्यावं लागेल.”
“ऄरे , पण या एवढ्या सगळ्या लोकांना पे रोलवर घेणं कसं शक्स्पय अहे ? काहीतरी अपलं ईगीच.”
“मी काय म्हणतो सर, मी जरा बोलून बघू का त्यांच्याशी ? काही तरी मागथ नक्की िनघेलच.”
“हे बघा, अपल्याला कापोरे ट कडू न ऄगदी िक्स्पलयर सुचना अल्या अहेत. एकही आं डायरे कट मॅन पॉवर मध्ये वाढ होउन
चालणार नाही.”
“हो ना सर, मी काय म्हणतो, अता जी िलस्ट अपण दफल्टर प्लांटसाठी फायनल करणार अहोत ना त्यात काही त्यांची
माणसं ऄॅड के ली तर ? म्हणजे तुमच्या परवानगीनेच हं सर,”- माने
“मग ठीक अहे , बघा कसे मॅनेज होते ते अिण शरद तू पण जरा मदत कर मानेंना “ – भांबावून कोप्पीकर मला म्हणाले.
“ते माझ्यावर लागलं सर, तुम्ही काही काळजी करू नका.” – माने.
त्या नंतर नेमकी काय चक्रं दफरली कोण जाणे. झटक्स्पयात भरती सुरु झाली. लेखी, तोंडी, आं टरव्ह्यू सगळे सोपस्कार चालू
झाले. मंजूर झालेल्या दफगरपेिा दकतीतरी जास्त लोकांना जोइननग लेटसथ पण देउन झाली. जिमनी घेताना बािधत
झालेल्या लोकांच्या ओरीिजनल यादीमध्ये नवीन नावे घुसवण्यात अली ऄशा तक्रारी पेपसथ मध्ये यायला लागल्या.
सगळीकडे गाजावाजा होउ लागला ऄन् त्यात बातमी अली ‘हेड ऑदफस मधून आन्क्वायरी करायला लोक येणार’.
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त्यािमाणे आन्क्वायरी झाली. कोप्पीकर साहेबांच्या सांगण्यानुसार व त्यांच्या परवानगीनेच अपण सवथ के ले ऄसा पिवत्ा
मानेने घेतला. या सगळ्या भानगडीत कोप्पीकर साहेबांचा बकरा बळी गेला.
काल तो भाइ व माने एकामागे एक थोड्या थोड्या वेळाने हॉटेल गेटवे मधून बाहेर पडताना ददसले त्यामागे ही ऄशी
एकं दरीत योजना होती तर! तरी म्हटलं, हा माने एकटा यावेळी आतक्स्पया मोठ्या हॉटेल मध्ये काय करत होता. अता एकदम
ईलगडा झाला.
एका अठवड्याने फॅ कटरीच्या रस्त्यावर भले मोठे पोस्टर लागले.
“भाइ अगे बढो, हम तुम्हारे साथ है, चाकणचे तारणहार,
शहर ऄध्यिपदी तुमची नेमणूक झाल्याबद्दल तुमचे हार्ददक ऄिभनंदन !”
झुकून नमस्कार करतानाच्या पोज मधील भाइच्या कटअईटखाली बरे च फोटो होते, त्यात अमचे ‘िेरणा स्थान’ म्हणून
ऐटबाज टोपी िबपी घातलेल्या फोटोमध्ये माने ऄगदी ओळखू येत नव्हता.
- ऄरुण लेल.े
lele.arun@mungiindia.com
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एके काली मंबई-ऩणेशारख्या ऴषरांत एकळटऱेऱा मराठी ळाचकळगग आता जगाच्या कानाकोऩयागत ऩोषोचऱा आषे . ई
शाहषत्य प्रततष्ठानच्या ळाचकळगागत जशा ओमान, नॉळे, कझाखस्थानचा मराठी तरूण ळाचक आषे तशा
मषाराष्रातल्या खेड्याऩाड्यांतऱाषी यळा ळाचक आषे . मराठी ऩस्तकांचं वळतरण शळगत्र ऴक्य षोत नाषी. ऩण स्माटग
मोबाईऱ मात्र आता घरोघर ऩोचऱे आषे त. आणण त्याळर ई शाहषत्य प्रततष्ठानची ई ऩस्तकं ळाचता येतात. ळॉट्श ऍऩ
आणण ब्लल्य टूथ द्ळारे षी ऩस्तकं एकमेकांना फ़कट आणण शषज दे ता येतात. त्यामले अऴा ळाचकांची फ़ार मोठी
शोय षोत आषे . ई शाहषत्य प्रततष्ठानची ईहानेश्ळरी आणण मोरया शारखी ऩस्तकं दऴऱसाळधी ळाचकांऩयंत ऩोषोचऱी.
याचं कारण या माध्यमाची शषजता. ई माध्यमातून दजेदार शकश ळाचनीय शाहषत्य नव्या वऩढीऱा उऩऱब्लध करून
दे ण्याचा एक मषायहच आम्षी उभारऱा आषे . आणण त्याऱा आऩऱी शाथ ममलाऱी तर यातून काषी भव्य उभे राषीऱ.
ई शाहषत्य प्रततष्ठानतफ़े नव्या तरूण ळाचकांना व्याशऩीठ ममलळून दे ण्याचा प्रयत्न आषे . त्याचबरोबर षे शाहषत्य
केळल मनोरं जनाशाठी न रषाता त्यातून काषी प्रबोधन, काषी जागत
ृ ी, काषी शामाजजक चलळल उभी रषाळी.
मषाराष्राच्या उद्याच्या प्रगतीत ई शाहषत्य प्रततष्ठानचा खारीचा ळाटा अशाळा. आणण षी प्रगती केळल भौततक नव्षे
तर शळांगगण अशाळी. आजत्मक आणण ळैचाररक अशाळी. म्षणन
ू आम्षी ई ऩस्तकाचा ऩयागय तनळडऱा. खेडोऩाडी
ऩोषोचेऱ. जगभर ऩोषोचेऱ. मख्य म्षणजे ई ऩस्तक षे “नैनं त ं दजतत ऴस्त्राणण नैनं दषती ऩाळक्” अशे अवळनाऴी
अशल्यामले आऩल्यानंतरच्या ऩतनाश वऩढयांऩयंत ते शखरूऩ अशणार याचाषी वळचार कराळा. याच्या तनममगतीचा
अत्यल्ऩ खचग आणण ऩयागळरणाची षानी न षोता त्याचा प्रशार षा व्याऩक वळचारषी मनात धराळा. आणण या
चलळलीऱा ऩाहठं बा म्षणून ऱेखकांनी आऩऱी ऩस्तकं ळाचकांशाठी उऩऱब्लध करून द्याळीत. अथागत वळनामूल्य. ई
शाहषत्य प्रततष्ठान ना ऩैशे घेत ना दे त.
षे व्याशऩीठ तरूण नळऱेखकांशाठी तर स्ळत्चेच मक्तद्ळार आषे च आषे . आऩल्या मऱखाणात ककतऩत दम आषे याचा
ऱेखाजोखा घेण्याशाठी याषून अगधक चांगऱे माध्यम नाषी. कारण ळाचकांच्या स्ऩष्ट प्रततकिया इंटरनेटळर जऴा
ममलतात तऴा आणण त्या शंख्येने शमोराशमोर ममलण्याची ऴक्यता कमीच. नळीन ऱेखकांनी स्ळत्च्या कररयरची
शरुळात ई ऩस्तकांतूनच कराळी.
ळाचकांनीषी आऩऱी जबाबदारीचा ळाटा उचऱाळा. आऩल्या ओलखीच्या आठ ळाचकांचे ई मेऱ ऩत्ते आम्षाऱा कलळाळे.
त्यायोगे षा ळस
ृ बषरत जाईऱ. आज ऩाळणेदोन ऱाखांच्या घरात अशऱेऱा ई शाहषत्य प्रततष्ठानचा ळाचकळगग ऱळकरच
दषा ते बारा ऱाखांऩयंत ऩोषोचाळा षे उहिष्ट आषे . बारा ऱाख म्षणजे फ़ार नाषी. बारा कोटी मराठी माणशाचा फ़क्त
एक टक्का. तेळढा तरी आऩण कव्षर करू या. तेळढे तरी ळाचक आऩण जमा करू या. त्यांना नळीन आणण जतया
चांगल्या ऱेखकांचे भारी भारी शाहषत्य दे ऊ या. ळाचन शंस्कृतीऱा मोबाईऱच्या स्माटग यगात नेऊया.

ई शाहषत्य प्रततष्ठानचं ततनऴेळं ऩस्तक
ऱळकरच येत आषे . चार शाडेचार
ळवांत ततनऴे ऩस्तकं. ऩाळणेदोन
ऱाख ळाचक. शाताठ ऱाख ळेबशाईट
जव्षजजट्श. बारा ऱाखांचं उहिष्ट.
कोण म्षणतो मराठी भावेचं काषी खरं
नाषी? मषाराष्र आणण मराठी भावा
कठच्या कठे जाईऱ ऩषा. नेऊया!
तम्षी आणण आम्षी.
esahity@gmail.com
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