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आठवणी ववसरण्याच्या 
मणृ्मयी िर्षल भजक 

कलाकार मंिळी ववशरे्तः लेखक,कवी मंिळी म्िणजे एकदम िरिुन्नरी 
माणसं! तुमच्या माझ्यासारखी. कािीतरी कलात्मक करणारी, सलहिणारी, 
वाचणारी, वाचता-सलहिताना िरवनू जाणारी. आणण या िरवण्यामध्ये ववसरून 
जाणारी! असं असलं तरी 'ववसरभोळेपणा' िी कािी कोण्या एका वगाषची 
मक्तेदारी नव्िे. बऱ्याचदा प्राध्यापक, कवी, लेखक याचं्यावरच  त्याचा मक्ता 
लादला जातो. पण तेिी खरं नािी.  सोदािरणच सांगत.े  

 
आम्िी राित असलेल्या इमारतीत ,खालच्या मजल्यावर एक मोठं कुटंुब राित 
असे. त्यांच्यापकैी कुणीिी वरील वगाषत मोित नव्ितं. त्यांच ं आिनाविी 
ववसरभोळे वगैरे नव्ितं. पण त्यांच्या घरी गेलं की ववसरण्याच ेएक एक भारी 
ककस्से ऐकायला समळत. त्यांच ं कुटंुब म्िणजे, नवरा बायको आणण त्यांची 
एकापेिा एक व्रात्य चार मलंु. एकदा, कधी नव्िे त े सगळेजण एकत्र बािेर 
किरायला गेले. आणण घरी आल्यावर लिात आल,ं ''अरेच्या,धाकटी ववसरली 
की ततकिचे!''  कािीबािी ववसरण्याच्या अनेक आठवणींचं गाठोि ं आिेच 
गाठीला, त्यातल्या पण कािी ववसरून जातात बघा.आता बस मध्ये छत्री 
ववसरली, भाजीला मीठ ववसरलं या तर अगदी चचल्लर आठवणी आिेत. खरंतर 
आठवणी नव्िेतच त्या. कारण त्या कधी भूतकाळात जमाच िोत नािीत. 
चालचू राितात.  

 
आठवणी म्िणजे कशा एकदम भक्कम पाहिजेत. तर अशाच कािी आठवणी. 
 
आमचं लग्न िोऊन कािी महिनेच झाल ेिोत.े अचानक एखादी गोष्ट मनात 
यावी आणण जास्त ववचार न करता ती करून टाकावी असे त ेहदवस िोत.े एके 
हदवशी रात्रीच्या जेवणानंतर मनात आलं, ससनेमाला जायचं. मग काय, लगेच 
काढली बाईक! ससनेमाला र्ोिाच वेळ राहिला िोता. पण नवऱ्याला एक 
मित्वाच ंमेल करायचं िोतं, म्िणून मग सायबर कॅिे मध्ये गेलो. काम दोनच 
समतनटांचं िोतं. पटकन झाल,ं आणण घाईतच आम्िी ससनेमाला गेलो. ससनेमा 
मस्तच िोता. रात्री दीिच्या समुारास दोघ ंघरी परतलो. घराच्या दाराशी आलो. 
दार उघिण्यासाठी ककल्ली… ककल्ली? ककल्ली? जाताना मीच दार बंद केलं 
िोतं. पसष पण घेतली नव्िती. म्िणजे ककल्ली माझ्या िातातच िोती. आणण 
ती... ती.....सायबर कॅिे मध्ये ववसरली गेली िोती. रात्री दीि वाजता अर्ाषतच 
सायबर कॅिे बंद िोतं. 
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आमचं घर सिाव्या आणण सदैुवाने शवेटच्या मजल्यावर िोतं. सदैुवाने 
आमच्या घराला मोठी बाल्कनी िोती, सदैुवाने बाल्कनीला पत्रा लावायचं काम 
लांबणीवर पिलं िोतं. सदैुवाने बाल्कनीच ेग्रील जाताना लावले नव्ित ेआणण 
सदैुवाने दाराला बािेरून कुलपू लावलं नव्ितं. (ववसरणाऱ्या माणसानंा दैव 
बघा कसं सोबत करीत असतं.) नवऱ्यान ेबबक्ल्िगं च्या टेरेस वरून आमच्या 
बाल्कनीत उिी मारली, कािीतरी खड्खिु करून बाल्कनीचं दार उघिलं,आणण 
मी मध्यरात्री अिीचच्या समुारास मखु्य दारातनू गिृप्रवेश केला. 
 
पणु्यात लक्ष्मी रोि ककंवा तुळशी बागेत गेल्यावर, दोन वपशव्या भरून सामान 
आणल्यावर लिात येतं की आपण ज्या वस्तूसाठी ततर् ेगेलो िोतो, ती वस्त ू
ववसरलीच की! आता िे झाल ंसावषजतनक ववसरणं, पण कािींचं व्यक्क्तगत 
ववसराण्यातिी जण ूपेटंटच असतं. माझी एक मतै्रीण परीिेचा इतका ताण 
घ्यायची की बऱ्याचदा पेपरच्या हदवशी वेगळ्याच ववर्याचा अभ्यास करून 
यायची. एरवी तोंिपाठ असणारी उत्तरं नेमकी तोंिी परीिेच्या वेळी 
ववसरणारेिी खपू जण असतात. (कणाषला िोता तसा कोणतािी शाप 
नसताना!) 
 
एकदा एका नाटकाच्या वेळी मी आणण माझा सिकलाकार दोघेच स्टेजवर 
असं दृश्य िोतं. माझ ंएक मोठं १०-१२ वाक्याचं बोलणंच मी ववसरले. ववसरल े
त ेववसरले, वर मी माझ ेसंवाद ववसरल ेआिे िे देखील ववसरल.े (ववसरणाऱ्या 
माणसांची िीच खाससयत असते.) आणण माझा सिकलाकार संवाद ववसरला 
कसा असा ववचार करून त्यालाच मनातल्या मनात दोर् देऊ लागले. त्यान े
तत्परतेन ेबनववलेल्या नवीन संवादान ेएक मोठा ववसंवाद टळला. कॉलेजच्या 
नाटकात तर ववसरण्याची धमालच असत.े सामान ववसरलं,सरावाची वेळ 
ववसरली, मवू्ि ववसरली, आणण संवाद तर काय िक्कान ेववसरण्याचीच गोष्ट. 

 
एकदा आम्िी चारपाच जण सिलीला तनघालो िोतो. चार हदवसांचा मकु्काम 
िोता. सामान भरपरू झाल ंिोतं. कपि ेखाणं याचं्या बॅगा खचाखच भरल्या 
िोत्या. तनघेपयतं नवीन नवीन गोष्टी आठवतच िोत्या. शवेटी एकदाच े
आम्िी घरातून बािेर पिलो. प्रवासात सरुवातीचा अधाष तास कािी ववसरल ं
नािी ना िे आठवण्यातच गेला. म्िणजे घरातले हदवे, पंखे, नळ, शगेिी, दारं 
वगैरे वगैरे िळूिळू मनाची गािी प्रवासाच्या गािीच्या रुळावर आली. बघता 
बघता प्रवास मजेत संपला. आम्िी िॉटेल मध्ये उतरलो. सामान रुममध्ये 
आल.ं आता आवरून घ्याव ंम्िणून बॅगा उघिल्या गेल्या. आणण लिात आल,ं 
दोन बॅगा इरे् नािीतच. सगळीकि ेशोधाशोध केली,  
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शवेटी आपापल्या स्मतृीला ताण देत, संदभष आठवत, आम्िा सगळ्यांचा 
एकमत झाल ंकी बॅगा घरी िॉलमध्ये सोफ्याच्या मागे ठेवल्या िोत्या, त्या 
ततर्ेच राहिल्या. सिलीला येताना भरून ठेवलेल्या बॅगा ववसरणं िा एक 
नवीन ववक्रमच िोता 
 
एखाद्या नवीन हठकाणी जाताना पणूष पत्ता घ्यायला ववसरणे ककंवा सामान 
आणायला जाताना यादी ववसरणे अशा गोष्टीिी िोत असतात अधनू मधनू. 
पण त्यातूनिी मी नेिमी सिी सलामत सटुत.े जाण्याच्या हठकाणाचं नाव 
आणण स्टेशन माहित असलं की लोकांना ववचारात (तनदान मुंबईत तरी )तुम्िी 
त्या हठकाणी सिज पोिोच ूशकता. याचा अनभुव मी बऱ्याचदा घेतला आिे. 
आणण सामानाच्या यादीचं म्िणाल, तर जरा स्मरण शक्तीला ताण हदला की 
एक दोन वगळता ती पण आठवत.े 
 
एका ववसरण्याला मात्र मी मनापासनू घाबरत ेत ेम्िणजे माणसांना ववसरणं 
(एकतिी). कारण यामध्ये लढा समोरासमोर असतो, आणण आपण लढतोय 
िे समोरच्याला कळूिी द्यायचा नसतं. ववसरण्याच्या अशा अनेक 
ववखुरलेल्या आठवणी माझ्याजवळ आिेत. तुमच्याकििेी असतील. 
कािीजणांकि ेमात्र नसतात अशा आठवणी. अशा लोकांचा िेवा करावा का 
आदर करावा या बाबत सध्या मी गिन ववचार कररत आिे. त्यामळेु इरे्च 
र्ांबत ेनािीतर माझ ेमौल्यवान ववचार मी ववसरून जाईन. 
 
 
drmrunmayeeb@gmail.com 
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ढ मुलांचे िुश्शार बाप 
 ववजय तरवि े
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नागजंपीचा मलुगा दिावीच्या यतुनट टेस्टमध्ये गणणतात काठावर पास 
झाला िोता. आपला मुलगा इंक्जतनअर िोईल अशी स्वप्न ंबघणारे आई-विील 
दोघे भिकले िोत.े अशा वेळी नेिमी िोतं तेच झाल.ं नागजंपीन ंववश्वासमत्राची 
पोज घेतली तन मलुादेखत मलुाच्या आईवर – अर्ाषत नंदवूहिनीवर – पहिला 
िल्ला चढवला. 
“त ूस्वतःच्या मलुाला चांगलं संस्कार हदलं नािी. सशस्त लावलं नािी. आता त े
गणणतात असं हदवा लावलं.” 
 
“मलुगा माझ ंएकट्याचं का?” वहिनीचा समळसमळीत बचाव. 

 
“एकट्याचं? त्याच ंआई कोण? त ूका मी? नऊ महिने तुझ्या पोटात वाढल.ं 
रोज जास्तीत जास्त वेळ तुझ्या जवळ असतं का माझ्या जवळ असतं?” 
भ्रष्टाचाराचा ववर्य तनघाला की भाजपवाले कसे एकच मिुा लावनू धरतात. 
जास्तीत जास्त वेळ सत्तेवर कोण िोतं, कॉगें्रस की भाजप? 

 
“पण त्याला िॉटेलमध्ये ससनेमा बघायला, ट्रीपला जायला, नवीन कपि े
घालायला, मोबाईल िोन घ्यायला, मोटरसायकल घ्यायला पसेै तुम्िीच 
हदलं.” 
 
“त्याला िी भरायला मीच पसेै हदलं की. कोचचगं क्लास मीच लावलं की. घरी 
बसनू अभ्यास करायला नवीन कंप्यटुर आणणक इंटरनेटसाठी मीच पसेै हदलं 
की. तुझ्यावर िोळे झाकून ववश्वास ठेवलं आणण माचगतल ंतेवढं पसेै हदलं. 
पण काय उपयोग झाल?ं तुझं संस्कार कमी पिलं. रामचंद्रा रे...” 
 
“अप्पा,” मलुानं मध्ये बोलायचा प्रयत्न केला. 
 
“चपू. नालायक. त ूम्िणजे आमच्या घराण्यातला जलससचंन खाता तनघालं रे. 
िुल्ली यसुलेस. गेली दिा वर्ाषपासनू मी एवढं तनधी मास्तरांना हदलं. तुला 
हदलं. तुझ्या मेंदतूला अधाष टक्का मेंद ू पण बदु्धीच्या ओसलताखाली आल ं
नाय.” 
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“अप्पा, शाळेतल े मास्तर कॅगवाल्यांसारखेच बेभरवशी आिेत. त्यांच्या 
माकष सलस्टवर ववश्वास ठेव ूनका.” “चपू. जास्त बोल ूनकोस रे.” “अप्पा, िोंट 
वरी. बारावीच्या पररिलेा अजून वेळ आिे. दोन िजार चौदा साली मी बरोबर 
दाखवतो.” 

 
“आणणक बारावीला पण िेच झाल ंतर काय करशील?” 
 
“मी एनजीओ काढीन. खूप खपू पसेै समळवीन. मग अप्पा, आणण अम्मा, 
तुम्िी दोघ ंनसुतं आराम करा. मी मोठा बंगला घेईन. कार घेईन. कामाला 
नोकर ठेवीन. तमु्िाला सखुात ठेवीन.” 
 
“शिाणा माझा बाळ.” नंदवूहिनी बाळाला जवळ घेत बोलली. नाग्यान ं
कपाळावर िात मारून घेतला. 

* 
नागजंपीच्या मलुानं गणणतात हदवे लावले. त्याच वेळी आमचा दसुरा दोस्त 
िररदासच्या मलुानं मात्र गणणतात १५० पकैी १३८ माक्सष पटकावले िोत.े 
इंग्रजीत १०० पकैी ८७ माक्सष समळवले िोत.े त्यामळंु त्या बबचाऱ्याला वाटल ं
की आपला बाप आपल्यावर खुर् िोईल. पण ततर् ंवेगळाच प्रकार घिला. 
िररदास घरी आला, कपि ेबदलले, पंखा लावनू टीव्िी समोर बसला. मलुानं 
त्याला गुणपबत्रका दाखवली. 

 
“काय आिे?” 

 
“मला गणणतात १५० पकैी १३८ आणण इंग्रजीत १०० पकैी ८७ माक्सष 
समळाले.” “मग काय आभाळाला िात टेकले का तुझ?े अगं ए, बािेर ये.” 
“काय झालं?” पदराला िात पसुत अधांचगनी आली. “उद्यापासनू याची 
शाळा बंद. शजेारच्या तनततन ड्रायक्व्िंग स्कूलमध्ये त्याच ंनाव घातलंय. ए 
शुंभा, ऐकतोयस ना? उद्यापासनू त्या स्कूलमध्ये तुला कार, टेम्पो आणण 
ट्रक चालवायला सशकायचंय.” 

 
“अगं बाई, िे काय नवीन खूळ? पोरान ंएवढे चागंले माकष  समळवलेत. त्याला 
काय ड्रायव्िर करायचंय की काय?” 
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“बायकांची अक्कल चुलीपढंु म्िणतात त ेउगीच नािी. अगं दपुारच्या वेळी त ू
त्या तनबुषध्द मासलका बघतेस, त्यापेिा चार बातमीपत्र ंपाित जा. म्िणजे 
असे गाढव प्रश्न तुझ्या मनात येणार नािीत. अगो एकेकाळी इंग्रजी 
वातघणीचं दधू असेल. आता मात्र ववववध गाड्या चालवता येणं िे ससहंिणीचं 
दधू ठरलंय. आिेस कुठं? आजकाल वेगवगेळ्या राजकीय नेत्यांच्या पदरी 
असलेले ड्रायव्िसष िेच ववववध कंपन्यांच े संचालक ककंवा व्िाईस पे्रससिेंट 
िोतात. काय, समजलीस काय?” 

 
“ऐकावं त ेनवलच.” 

 
“िे तर कािीच नािी. एकेकाळी मलुी प्रेमात पिून वप्रयकराबरोबर पळून 
गेल्या तर लोक म्िणायच ेकी मलुीनं नाक कापलं. अजूनिी तसंच म्िणतात. 
पण आता काळ बदललाय. मलुगी एखाद्या नेत्याच्या ड्रायव्िरबरोबर पळून 
गेली तर म्िणतात की पोरीन ं नशीब काढलं. मला देखील वाटतं. आपला 
बाब्या एखाद्या खपू मोठ्या नेत्याचा ड्रायव्िर व्िावा. नंतर कंपनीचा 
संचालक ककंवा व्िाईस पे्रससिेंट व्िावा आणण छान श्रीमंत घराण्यातली 
मलुगी त्याला सांगून ककंवा पळून यावी.” 
 
िररदासनं भाववश िोत बतनयनला िोळे पसुले.िररदासचा मलुगा सध्या 
तनततन ड्रायक्व्िंग स्कूलमध्ये जातो. नागजंपीचा मलुगा पतूी ड्रायक्व्िंग 
स्कूलमध्ये जातो. दोघाचंी स्वप्न ेखरी िोवोत. 
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“िायलॉग” 
संदीप भागवत 

www.esahity.com etyarth.blogspot.in 

कसाब नरकाच्या दरवाज्यात पोचला तेव्िा त्याच ंस्वागत करायला त्याची 
९ जणांची पणूष टीम िजर िोती. गळाभेट करताना कसाबला तेव्िा खूप 
वेदना झाल्या 
 
कसाब : देराभाई, आस्त ेयार, अभीतक गदषनमें ददष िै | जरा सम्भालके| 

 
देरा खान : सॉरी बॉस,् बिोत हदनोंके बाद समलना िुआ, तो रिा निी गया| 
जावदे : सलाम भाई| आनेमें बिूत देर लगा दी यार| 
कसाब : काय करु त े साले हिन्दसु्तानी सोितच नव्ित.े तुम्िी मला 
एकट्याला सोिून इर् ेतनघनू आलात. पण बतघतलंत ना!ं खदुाके घरमें देर 
िै, अंधेर निी| चार वर् ेमस्त पथृ्वीवरल्या स्वगाषत लोळत पिलो िोतो. 
शोएब : काय बोलतोस काय?्  
कसाब : मग?् खोट् ंवाटतय की काय?् ९o हदवस पणुष िोईपयतं जाम त्रास 
हदला साल्यांनी. कबलुी हदल्या नंतर तरी शांत बसाव ंकी नािी? तर येि े
पाककस्तान कि ेशिातनशा करत बसले. कोटाषचा तनकाल येईपयतंच 2 वर्ष 
गेली. ऱोज साल ेकोटाषत न्यायच/े परत आणायच.े सारखे तेच तेच प्रश्न.् 
मला वाटल ् ंिोत ् ंकी आपल्या पकैी कोणीतरी भेटेल पण िळू िळू कळल ंकी 
तुम्िी सवषजण इर् ेआलात.  
ििादलु्लाि : ए! पळून नाय आलो यार, बिोत ट्राय ककया भागनेका, पर 
कसमनोंन ेठोक िाला साला| अपन ेभाई लोगोंनेच अपनेको िसाया यार| 
आपल्याला रोज नमाज पढताना सांगायच,े की ये धरम का काम िै, ये काम 
करनेपर आपको जन्नत समलेगी, पण कसलं काय,् इर् े हिसाब ककताब 
झाल्यावर कळल ं की, िे जे आपण सवष केल ं त े पाप िोतं आणण आपली 
रवानगी आता नरकात झाली आिे. पवूी पसेै नव्ित ेमजा करायला. काम 
केल्यावर पसैे समळणार. मग कुठलिी काम करायची तयारी ठेवली. साली, 
िुल जान लावली एक लाख रुपयांसाठी. आपण जर मेलो तर त े पसै े
आपल्या कुटंुबबयांना समळणार िोत.े कोणांस ठाऊक त ेहदल ेकी नािी. पण 
मजा मात्र रािूनच गेली यार|् 
कसाब : पण आपल्याला कािी गम नािी िं. आपनुने बिुत मजा ककया| अरे 
तुम्िाला माहितीसाठी सांगतो, माझ्या हदमतीला झिे प्लस ससक्यरुरटी 
िोती काल पयतं. रोज वेगवगेळ्या हठकाणािूंन माझ ं जेवण येत अस.े 
स्पेसशअल रूम. िा,ं ितनषश्ि नव्िती, पण चलता िै| दोनवेळा आजारी पिलो 
तेव्िातर काय ववचारू नका. िी सरबराई िोती.  
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आपल्या देशात जर कोणी अस ंकृत्य केल ंअसतं तर कोटाषपयतं न्यायचीिी 
कोणी तसदी घेतली नसती. ठेचनू मारल ् ंअसतं त्याला. अर्ाषत िे िी खरंच 
की िे अस ंघाणेरड् ंकृत्य करणार कोण? चोराच्या घरात कोणी चोरी करत ् ं
का? अस े उद्योग आपणच दसुरीकि े करतो मग आपल्या वाटेला कोण 
जाणार? काय?् 
देरा खान : सिी बोला यार त|ू ठीक िै| आग ेबोल| 
कसाब : आग ेक्या? ४ साल कैस ेकटे पतािी निी चला| अजूनिी राहिलो 
असतो त्या स्वगाषत, पण  
एब : काय झाल ंभाई? कुछ प्रॉब्लेम िुआ क्या?  
 
कसाब : विााँ करेगा कौन प्रॉब्लेम? जो पयतं नाकातोंिात पाणी जात नािी 
तो पयतं िात-्पाय सदु्धा िलवत नािीत. इर्ली जनता इतकी सहिष्ण ुआिे 
की ववचारू नकोस. देशाच्या पंतप्रधानांची/ आपल्या पततची ित्या 
करणाऱ्या आरोपी बाईची िाशी रि करण्यासाठी ववनतंी करणारी व्यक्क्त 
इर् ेआिे, माहित्येय?् 
ििादलु्लाि : क्या बात कर रिा िै? कौन िै ब ेवो? 
कसाब : उसकी बबवी! 
ििादलु्लाि : ककसकी? 
कसाब : उस पी.एम.्की| 
देरा खान : काय बोलतोस काय?् 
कसाब : कसम से यार| येि ेलोग रित े िै यिााँ | बोलत े िै, प्यारस े क्जतेंगे 
सबको| 
िकिझ : िमको क्या च.ु... समझ रिा िै रे| तेरे पिल ेयिााँ आए, इसका 
मतलब ये निी, के त ूकुछभी िाि ेऔर िम सनेु| 
कसाब : सिी बोलता िंू भाई| अरे ये तो इनके हिस्ट्रीमेंसे चलत ेआ रिा िै| 
बघ ना? गांधी पण असेच िोत ेना? 
देरा खान : अरे असा एखादा डििेक्क्टव पीस समळतो, म्िणून काय सगळे 
तसेच नसतात. परवा आम्िी सगळे स्वगाषत साि्-सिाई करायला गेलो 
िोतो. उसी हदन से विााँपर ठाकूर नाम की एक बजुुगष व्यक्ती आई िै| 
ििादलु्लाि : आम्िी त्यांना बोलताना ऐकला तेव्िाच आम्िाला कळल ् ंिोतं 
की, कसाब भाई का टाईम आ गया िै|  
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शोएब : क्या चलती िै बाबाकी| परसों तेरे बारेमें बोला – आज त ूउपर| 
कसाब : एक कानके नीच ेबजाऊंगा ना सालो तमु सबको! 
ििादलु्लाि : भाई, गुस्सा कायको िो रिा िै|  
कसाब : किर क्या पप्पी लूं क्या तमु्िारी? अरे ठाकुर निी,ं ठाकरे सािब नाम िै 
उनका| बिोत नाम िै उनका ममु्बईमें| ससिष  उधर िी निी अपने कंट्रीमेंभी 
पक्ब्लक िरती िै उनसे| कक्रकेट टीमसे लेकर आहटषस्ट तक सभी उनसे 
ररस्पेक्टसे बात करत ेिै, समझे उन्िोंन ेक्या ककया बोला त?ू  
शोएब : चपु बे ििाद, परुी बात बताएगा तो कसाब छोिगेा निी तेरेको| चपु 
बठै| 
कसाब : क्या चपु बठै? बता मेरेको सब| 
ििादलु्लाि : कुछ निी गुरु, गलती िो गई| माि कर| अरे िा ंबॉस,् एक बात 
तेरेको पछुना िी भलू गया| अपने गुरु का क्या िो गया?  
कसाब : कौन गुरु? 
देरा खान : अरे यार, अिजल भाई| त्याच ंकाय झाल?ं 
कसाब : तुम लोग टॉवपक बदली मत करो, पिले मेरेको परूी बात बताओ|  
देरा खान : कायकी बात?् 
कसाब : बालासािब की| वो आदमीकी वजिसे तो मेरेको बिोत तकसलि िुई 
िै, समझ?े  
शोएब : वो कैसे? 
कसाब : अरे, ना हिन्दसु्तान के नये राष्ट्रपतत, बालासािब से समर्षन मांगत े
और ना मैं िांसी चढता|  
ििादलु्लाि : मतलब? 
कसाब : अरे, ये बालासािब विी ंजनाब िै क्जन्िोंन े मेरे और गुरुके िांसीके 
बदले में, नये राष्ट्रपतत के समर्षन में मतदान ककया िै| य़े हिन्दसु्तानी जबान 
के पक्के िोन ेकी वजि से राष्ट्रपतत ने भी अपना वचन तनभाया| मझु ेिााँसी 
लगाकर उन्िोंन ेआधा वचन परूा ककया िै और र्ोििेी हदनोंमे बचा िुआ आधा 
वचन परुा िो जाएगा| ये बालासािब का देिातं निी िोता र्ा, तो मैं, और र्ोि े
हदनोंतक िांसीकी कतार में खिा िो सकता र्ा| अब,े मेरा नंबर तो अिजल 
गुरुके बाद र्ा| सार्में लंबी सलस्ट र्ी| ये बालासािब की वजिसेिी मेरी प्री-
मॅचअुर िरे् िुई िै| 
तेवढ्यात नरकाच्या दरवाज्याची बेल वाजली.  
चचत्रगुप्ताचा  आवाज कानी पिला! " अरे कोण आिे रे ततकि?े जरा त्या 
अिजल गरुु ला आत घेऊन त्याला आणण कसाबला नरकाच ेसंिास - बार्रूम 
साि करायला लावा आणण स्वगाषत  बाळासािेबांना सांगा, “काळजी करू 
नका, तुम्िाला हदलेले शब्द पाळायला सरुुवातझाली आिे ”. 
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नाटक करायचे नाटक 
समटं्स 
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मी नाटक करण्याबिल सलहिणे म्िणज ेएक मोठी गंमतच आिे. मी 
स्वत:आयषु्यात एकदाच िक्त स्टेजवर उभी राहिलेय त ेदेखील मी 
३री-४र्ी मधे असताना कोणत्यातरी नाटकात. आम्िी सुंदर, सबुक 
वगैरे नसल्यान े तस े प्रसंग कमीच आल े शाळेत असताना. सवांनी 
समळून करण्याच ेनाटक वगैरे आमच्या शाळेतल्या बाई कधी करत 
नसत. पण एकुणच आमच्यावळेी शाळेत िेवररझम बराच अस े
त्यामळेु िे नाटकात काम करण े वगैरे माझ्यासाठी अक्स्तत्वातच 
नव्ित.े पण नाटकासाठी मदत मात्र केलेली आिे बरेचदा. आणण तो 
संपणूष प्रवास नीट अनभुवला अनेकवळेा. एका मबैत्रणीन ेसल्ला हदला 
की तुझ े अनभुव शअेर कर, मजा वाटेल वाचायला म्िणून िा 
लेखप्रपंच. 
मला नाटकासाठी मदत करायची पहिली संधी सातवीमधे समळाली. 
लिान मलुींच े मेकप करण,े ड्रसेेसची तयारी वगैरे िे अस े सगळे 
करुन हदल.े पढेु कधी केल ेकी नािी त ेआठवत नािी. १९९९मधे मी 
भारतातून इकि ेआल ेआणण माझ्या काकूमळेु मला ९९च्या सॅनिोजे 
येर् े िोणाऱ् या बीएमएममध े ‘खेळ मांिीयेला’ या अततशय सुंदर 
कायषक्रमाला मदत करायची संधी समळाली. त्यावेळी खपू तालमीना 
जात असे. िे सगळे िौशी कलाकार. प्रत्येकजण नोकरी, काम, घर, 
सशिण सांभाळून वळेेवर तालमीना येत असत. प्रत्येकाच्या कािी ना 
कािी अिचणी असत पण तरीिी लोक घरच े कायष असल्यासारखे 
येत. या कायषक्रमांची अजनू एक मजा म्िणज ेया कायषक्रमात काम 
करणाऱ् यांनादेखील संपणूष ततककट काढाव े लागत े (तेव्िातरी लागल े
िोते). तरी सगळे िौसेन े करत असत. पण माझा सिभाग अगदी 
नगण्य िोता. साधारण ४०-४५ कलावतंाचा तािा िोता. मेकप करणे, 
साड्या नेसायला मदत करण,े िेअरस्टाईल करण ेवगैरे भरपरू काम े
िोती जी वॉलहंटयसषनी वाटून घेतली िोती. कािींच े ६०-६५ सेकंदात 
ड्रसे चेंज वगैरे पण िोत.े पण करायला एकूणातच मजा आली. 
पढेु अजनू १-२ कायषक्रमांना िुटकळ मदत केली पण कॉलजे व 
नोकरी यात सगळे मागेच पिल.े पढुची संधी समळाली ती म्िणज े
'तरुण तुकष  म्िातारे अकष ' केल ेतेव्िा. त ेम्िणज ेआमच ेघरच ेकायष. 
माझ्या नवऱ् यान े हदग्दसशषत केल े िोत.े तेव्िा तालमींच े गणणत 
पहिल्यादंा कळल.े त्या तालमी आमच्याच घरी िोत. शतनवारी आणण 
रवववारी सकाळी ७-१० या वेळात. सरुुवातीला नसुतेच वाचन, पात्र े
पक्की करण,े त्यानतंर मग एकेक प्रवेश उभ्यान ेकरणे, बरोबरीन े
पात्रांच ेपाठातंर चालचू असत े
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िे सगळे पणूषपणे िौशी कलाकार. कािी लोकाना देशात ककंवा इरे् 
आल्यावर नाटकात/ एकाकंककांमधे काम केल्याचा र्ोिाबिुत 
अनभुव असतो. पण सगळे अगदी मनापासनू कष्ट करत 
असतात. ऑकिसची कामे, ववकें िची घरची कामे, पािुणे, इतर 
सोशल कसमटमेंट्स िे सगळे सांभाळत तालमी करायच्या म्िणजे 
खायच्या बाता नव्िेत. कािी कािी कलाकार तर एकेकवेळा ३०-४० 
मलैाचा प्रवास करुन तालमींसाठी येतात. त्यातच ऐनवळेी 
ऑकिसमधे कािीतरी उपटणे, घरची आजारपणे अशी ववघ्ने येतात 
या सगळ्यावर मात करुन सतत ५-६ महिने तालमी करणे सोप े
नसते. िी सगळी तारेवरची कसरत साभंाळत कलाकार आणण 
हदग्दशषक काम करत असतात. दरम्यान नाटककाराकिून 
प्रयोगांसाठी परवानगी घेण्यात येते. प्रयोगाच्या साधारण २ महिन े
आधी बाकीच े तंत्रज्ञ या टीमला येऊन समळतात. त्यात तनमाषता, 
प्रकाश, संगीत, कपिपेट, मेकप, आणण सगळ्यात मित्वाचा 
म्िणजे सेट.  
सेटसाठीच े सामान गोळा करणे िी एक कसरत तनमाषता आणण 
हदग्दशषक पार पाितात. नववन कािी बनवायच े आिे जस े दारे 
णखिक्या तर त ेकमी पशैात कसे बनवता येईल त ेपिाणे वगरेै 
येते. नाटकासाठी िॉल समळवणे, बसण्याची व्यवस्र्ा, संगीत 
आणण प्रकाश देणारे इक्क्वपमेंट्स नीट काम करत आिेत का? 
वगैरे सगळे जाऊन पिाव े लागत.े त े काम मखु्यतः तनमाषता 
बघतो. नाटक २-३ अंकी असेल तर कधी कधी सिाय्यक हदग्दशषक 
अस ूशकतो. मग तालमीच्या वळेा, हठकाणे, कोणाकोणाची तालीम 
आिे िे सगळे तो इमेलमधे पाठवतो. 'तरूण तुकष ' साठी सिाय्यक 
हदग्दशषक नव्िता मग त े सगळे काम हदग्दशषकानेच केले. 
नाटकातील पात्रांच्या व्यक्क्तरेखेप्रमाणे कपिपेट ठरवणे. आपापसात 
कोणाकि े नसेल तर समत्र-मबैत्रणीकंि े चौकशी करुन त े समळवणे. 
अगदी लिान लिान गोष्टी ज्या भारतात गहृित धरल्या जातात 
त्यासाठी इरे् प्रचंि आटावपटा करावा लागतो. अगदी सोपे उदािरण 
द्यायच े झाले तर नाटकासाठी अगदी साधी घरी वापरण्याजोगी 
अशी सािी िवी आिे तर भारतात दकुानात जाऊन आणणे सिजी 
शक्य असते पण त ेइरे् कुणाकि ेआिे का िे बघत किरावे लागत.े 
नऊवारी साड्या वगैरे लागणार असतील तर मग त्या कोणाकि े
आिेत का? की भारतातून मागवाव्या लागतील? भारतातून प्रॉप्स 
आणायच ेअसतील तर मग कोण जाणारे येणारे आिे का शोधणे.  
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भारतात िोन करुन नातेवाईंकांना त े प्रॉप्स ववकत घेण्यासाठी. 
कोणाकि े नेऊन देण्यासाठी तगादे लावणे िे देखील कराव े लागत.े 
बहिणाबाई चौधरी याचं्या कववतांवर आधारीत कायषक्रम केला तेव्िा 
वविीर, जात ेअस ेआम्िी घरी बनवल ेिोत ेएका मबैत्रणीन ेआणण मी 
समळून. 
आता तालमींना रंग भरायला लागलेला असतो. मग िळूिळू लिात 
येते की अजनू तालमींची गरज आिे, अशावेळी ऑकिस संपल्यावर 
तालमी िोतात. रात्री साधारण ७-७.३० त े १०-१०.३० अशा तालमी 
चालतात. शवेटच्या २-३ महिन्यात प्रॉपटी (सेटच े सामान),संगीत 
यासि तालमी करण्यावर भर असतो. मग एक हदवस रंगीत तालीम 
ठरत.े त्यासाठी एखाद्या लायब्ररीचा कम्यतुनटी िॉल ककंवा एखाद्या 
अपाटषमेंट कॉम्प्लेक्सचा िॉल अस ेकाहितरी ठरवल ेजात.े मग सेट, 
संगीत, प्रकाशयोजना, वेर्भरू्सेि एक ककंवा दोन तालमी केल्या 
जातात. चकुले तरी पढेु जात या तालमी िोतात. मग कलाकारांची 
समटीगं िोत.े त्यात स्वतःच ेकाय चकुले, काय बदल करता येतील त े
ठरवल ेजात.े संपणूष +ve /-ve िीिबॅक यावळेी हदला जातो. हदग्दशषक 
िे नोंदवनू घेतो आणण मग पढुील तालमींमध ेत ेबदल केल ेजातात. 
आता नाटकाचा हदवस जवळ येऊन ठेपतो. आदल्या हदवशी एखादी 
चक्री घेउन कलाकरांना ववश्रांती घेण्यास सांचगतल े जात.े 
पिद्यामागच्या कलाकारांची समहटगं िोत.े कॉम वर कोण असेल, 
कोणी कोणत्या कलाकाराला मदत करायची, कोणी सेट बदलायला 
मदत करायची, कोणी कपिपेट सांभाळायचा िे सगळे पक्के केल े
जात.े याच दरम्यात प्रयोगाच्या हदवशीच े वेळापत्रक ठरवल े जात.े 
चर्एटरवर ककती वळेा जमायच,े जेवणाची सोय कोण ककती वाजता 
करणार, पाणी, खिीसाखर वगैरेची व्यवस्र्ा केली जात.े 
 
नाटकाच्या हदवशी आधी स्टेज लावणारे जमतात. िे देखील सगळे 
व्िॉलंटीयसषच असतात. आपला सटु्टीचा हदवस मदतीसाठी आलेले. 
कािी लोकांना अनभुव असतो कािी अगदी नवसशके असतात. पण 
उत्सािान े घरच े कायष असल्याप्रमाणे काम करतात. कलाकार 
जमतात. र्ोि े खेळीमेळीच े वातावरण तनमाषण करुन ताण कमी 
करण्याच े प्रयन चाल ू िोतात. मेकपला सरुवात िोत.े कोण ककती 
माकिासारखे हदसत ेयाची चढाओढ सरुु िोत.े मग सगळॅ स्टेजवर 
जमतात. त्या प्रकाशात मेकप कसा हदसतो, ककती 'रंगवाव'े लागेल 
याचा अंदाज घेऊन उरलेला मेकप पणूष केला जातो.  
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पहिल्या अंकाच्या पहिल्या प्रयोगाच े कपि े घालनू कलाकार तयार 
िोतात. तोवर सेट लागलेला असतो. नटराजाची पजूा िोत.े नारळ 
वाढवला जातो आणण सगळे कलाकार आपापल्या पोणझशन्स लिात 
घेउन तयार रिातात. लाईट्स आणण ऑडिओ सांभाळणारे आपापल्या 
जागी तयार असतात. पिद्यामागच े कलाकार आपापल्या ववगंा 
सांभाळतात. कॉमवरचा माणूस तयार िोतो. 
िे सगळे चाल ू असताना प्रिेक येतात. नाटक सरुु िोण्याआधीच्या 
तीनिी घंटा िोतात. ततसऱ् या घंटेनतंर नाटकाची अनाऊन्समेंट िोत.े 
पिदा वर जातो नाटक सरुु िोते. प्रवेशाप्रमाणे कपि ेबदलणे, मेकप 
टचप करणे, सेट बदलणे िे चालचू असते. प्रेिकांचा अंदाज घेत 
नाटकाचा पहिला अंक संपतो. प्रिेक चिा-बटाटेवड्याचा आस्वाद 
घ्यायला जातात तेव्िा कलाकार पटकन कािीतरी तोंिात टाकून 
पढुच्या अंकाची तयारी करतात. सेट बदलायचा असेल तर त ेकाम 
संपवले जात.े सगळे पढुच्या अंकासाठी सज्ज िोतात. ततसऱ् या 
घंटेनंतर प्रेिक येऊन बसल्यावर पढुचा अंक सरुु िोतो. 
नाटक संपत,े पिद्यामागच्या, स्टेजवरच्या कलाकारांची सवाषना 
ओळख करुन हदली जात.े प्रेिक घरी जायला तनघतात पण 
पिद्यामागच्या कलाकारांच ेकाम अजून संपलेले नसते. उभा केलेला 
सवष सेट मोकळा करुन परत गोिावनूमधे टाकण्यासाठी ट्रक्समधे 
भरला जातो. पे्रिकांकिून कलाकारांच े िोणारे कौतुक पिात िे 
पिद्यामागील कलाकार आपापली कामे करत असतात. र्ोड्याच 
अवधीत सगळे ररकामे िोत.े गाड्या भरतात. तनमाषत्यान ेसोय केलेली 
असेल त्याहठकाणी सगळे तंत्रज्ञ, कलाकार जेवणासाठी जमतात. मग 
कोठे काय चकुले, काय छान झाल,े पनु्िा प्रयोग झाला तर काय 
सधुारणा करु शकतो याचा उिापोि िोतो. जेवणाच्या कायषक्रमानतंर 
सगळे पागंतात. ५-६ महिने चाललेला गोंधळ संपतो. पढुच्या 
शतनवारी-रवववारी तालमी नसल्यामळेु कदाचीत ररकामे वाटत े पण 
त्यावेळी कािीतरी चकुल्या चकुल्यासारखे िोत.े 
वेगळ्या गावी प्रयोग करायचा असेल तर याला अजून एक वेगळे 
वळण येत.े प्रत्येक कलाकार आणण ज्या तंत्रज्ञांना जमत े त े सवष 
आपापल्या खचाषन ेप्रयोगाच्या हठकाणी जातात. याच ेउत्तम उदािरण 
म्िणजे १०-११ एवप्रल २०१०ला झालेली एकाकंकका स्पधाष. एकूण बारा 
एकाकंकका सादर करण्यात आल्या. त्या एकांककमेधील सवष कलाकारांच े
संच अमेररकेतील वगेवगेळ्या हठकाणांिून सशकागोला जमले िोत.े 
दोनपात्री ते जवळपास १०-१२ कलाकार असलेल्या या एकांककका 
पिाताना त्यांच े कष्ट हदसत िोते. नववन जागा, पिद्यामागच े
कलाकार माहिती नािीत असे सगळे असनूिी उत्सािान ेलोक येतात 
आणण आपापल्या कला सादर करुन जातात. यात जाणवतो तो त्यांचा 
उत्साि.  
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नाटक म्िणजे मराठी माणसाचा आत्मा आिे असे म्िणल े जात े
आणण नाटकांमधे काम करणारे, पिायला येणारे आणण मदत करणारे 
सगळे लोक पाहिले की त ेककती खरे आिे याचा प्रत्यय येतो. येवढे 
कलाकार स्वखचाषन े ककत्येक मलैांचा प्रवास करुन लोकापंढेु कला 
सादर करायला तयार असतात यातच सवष आले. कािींना बक्षिसे 
समळाली. कािीचं्या खांद्यावर पे्रिकाकंिून, पररिकाकंिून कौतुकाची 
र्ाप पिली पण आनदं सगळ्यांनाच समळाला. 
आता िे सवष अगदी असेच िोत े का? तर नाटका-नाटकाप्रमाणे 
र्ोििेार बदल िोतात पण एकून ढाचा असाच. कधी कधी एखाद्या 
कलाकाराचा सपु्त गुण कळतो. कधीकधी अचानक एखादा 
स्टेजच्यामागे मन लावनू काम करणारा कलाकार सापितो. हदग्दशषक 
कसे ववचार करतात, त्यांनी प्रेिकांची नस ककतपत ओळखलेली 
असते िे कळते. त्याचंी ववर्यावरची पकि जाणवत.े सदैुवाने मला 
खरोखर चागंल्या हदग्दशषकांच ेकाम बघायची संधी समळाली. स्वतःला 
मखु्य भसूमका करायला समळावी म्िणून हदग्दशषन करणारेिी असतात 
असे ऐकल ेआिे पण सदैुवाने पाहिले नािीये. 
आता यात माझा सिभाग ककती आणण कोणता? तर आमच्या घरी 
तालमी असतील तर सवांना चिा करुन देणे. आणण कधीमधी त्यांच्या 
खाण्यासाठी कािीतरी करणे. नाटकाच्याहदवशी पिले ती मदत करणे. 
संधी समळाली तर मेकप करणे, कपिपेट सांभाळणे.  
 
आणण सगळ्यात मित्वाच ेम्िणजे  
नवरा कलाकार/तनमाषता/हदग्दशषक/पिद्यामागचा कलाकार कािीिी 
असला तरी त्याला जमेल तशी मदत करणे. 
 
 
vadanikaval@gmail.com 
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अववरत झुंज......  
ववश्वजीत दीपक गुिधे 
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ततच ं नाव साववत्री. समदु्रककनाऱ्यालगत वसलेलं ततच ं गाव. 
कष्टावंवना ततचा हदवस मावळला, असं कधी झालंच नािी. हदवस 
उजािल्यापासनू तनजेपयतं केवळ कष्ट आणण कष्ट करणेच ततच्या 
नसशबी िोत.े तनजताना स्वतःच्या तर नािीच पण तनदान 
लेकरांच्या पोटात तरी दोन घास राितील याची शाश्वतीिी नव्िती. 
िसणे, आनंदी रािणे यांसारख्या गोष्टींपासनू ती कोसो दरू िोती. 
पण म्िणून ततन ेपररक्स्र्तीपढेु नागंी टाकलेली नव्िती. संकटांना 
सामोरे जाऊन प्रततकूल पररक्स्र्तीवर मात करण्याची क्जि 
ततच्यात िोती. कदाचचत या क्जिीनेच ततला जीवन जगण्याची 
प्रेरणा हदली. 
ततच्या कष्टांत आणखी भर म्िणजे ततचा दारुिा नवरा. चोवीस 
तास दारूत णझगंलेला. रोज तो व त्याच्यासारखेच त्याच े कािी 
व्यसनी समत्र त्याच्या घरी जमायच ेआणण रात्री उसशरापयतं त्यांच े
िे 'स्नेिसंमेलन' चाल ू रािायच.े ततच्या नवऱ्याला एकच काम 
माहित िोते : 'ओली पाटी'. त्यामळेु ततच्या ऐतखाऊ नवऱ्याचा व 
संपणूष कुटंुबाच्या पोर्णाचा भार ततच्या एकटीच्याच खांद्यावर. 
सकाळी समदु्रककनाऱ्यावर जाऊन ती मासे पकिायची आणण 
बाजारपेठेत ववकायला न्यायची. परेुसे मासे ववकल्या गेले तर ठीक 
नािीतर उपाशी रािायची वळे यायची. 
र्कली-भागलेली ती संध्याकाळी उसशरा घरी परतायची. ततच्या 
भरवशावर घरची चलू पेटायची. मासे ववकून समळालेल्या पशैातंील 
कािी पशैांची ती बचत करायची. नवऱ्याचा दारूचा शौकिी 
ततच्याच पशैातंून चालायचा. ततची पसेै देण्याची इच्छा नसनूिी 
नवऱ्याच्या अत्याचारामळेु ततला नाईलाजाने पसेै द्याव े लागत. 
एखाद्या वेळेस पसेै देण्यास ततन े नकार हदला तर नवऱ्याकिून 
मारिाण आणण सशव्यांचा भिीमार केला जायचा. नवऱ्याच्या 
व्यसनापायी अनेकदा त्यांना उपाशीपोटीच झोपाव ेलागे. नवऱ्यान े
कािी काम करून ततला िातभार लावावा असे ततला वाटू लागले 
िोत.े ती नवऱ्याला म्िणायची, "तुम्िी कािी कामधंदा कािून नािी 
करत ? म्या वाचवनू ठेवलेले सारे पशै े तुम्िी दारूत घालववता 
अन ् तुमच्या दारूपायी म्िायी लेकरं उपाशी झोपतात. म्िायी 
नािीतर तनदान पोराईची तरी काळजी करा." पण ततच्या तनदषयी 
नवऱ्यावर कािीएक पररणाम व्िायचा नािी. त्यांची पररक्स्र्ती 'जसेै 
रे्'. 
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असेच एकदा मासे पकिायला गेली असताना ती ववचार करू लागली, 
"अशीच गत राह्यली तर पढंु कसं व्िईन ? म्या जरी बकंु सशकले नाई 
तरी मले लेकराईले सशकवायचं िाये. सशकवनू मोठ्ठा सायेब बनवायचं 
िाये. त ेजर सशकल े न्िाई तर आज जशी म्िाई क्स्र्ती आिे तशीच 
तेईची पण व्िईन...नाय, नाय, कािी झाल े तरी म्या लेकराईले 
सशकवणार." आणण ती नवऱ्याच्या व्यसनाला आवर कसा घालावा 
याबाबत ववचार करू लागली. आता जर कािी केले नािी तर वळे िातून 
चालली जाईल. मलुाचं्या भववतव्याबिल ततला िुरिुर वाटू लागली. 
नवऱ्याला ववरोध करण्यासाठी ती सामथ्यष एकवटू लागली आणण 
तेवढ्यातच ततला तो प्रसंग आठवला. 
पहिल्या अपत्याच्या वेळी सासरच्यांनी ततची गभषसलगं तनदान चाचणी 
करवनू घेतली. िोणारे अपत्य िे 'मलुगी' असल्याच े त्यांना त्यातून 
कळले. तेव्िा त्यांनी गभषपात करण्यासाठी ततच्यावर खूप दबाव टाकला. 
त्यांना मलुगी नको िोती. त्यांना 'कुलदीपक' िवा िोता. समाजात 
स्त्रीला कायम दयु्यम स्र्ान का हदले जात,े िा प्रश्न तेव्िा ततला 
भेिसाव ू लागला. लक्ष्मी, दगुाष, भवानी या देवींची भक्ती करणारा, 
त्यांची पजूा करणारा आणण त्यांच्या दशषनासाठी मंहदरात रांगाचं्या रांगा 
लावणारा (एका अर्ाषन े स्त्रीला उच्च दजाष देणारा) िाच समाज 
कन्याजन्माच्या वळेी मात्र त्यांना मारून टाकण्याची भार्ा बोलतो, या 
ववसंगतीने ततला ववचार करण्यास प्रवतृ्त केले. शवेटी साववत्रीने कािी 
झाल े मलुीला जन्म द्यायचा तनणषय घेतलाच. ततन े सासरच्यांना 
ठणकावनू साचंगतले की मी असे पाप मळुीच िोव ू देणार नािी आणण 
ततन े सवांचा ववरोध पत्करून मलुीला जन्म देण्याच े धािस केले. 
ततच्यापढेु सासरच्याचं े कािीएक चालले नािी आणण त्यांनीसदु्धा िात 
टेकले. 
या प्रसंगामळेु ततला एकदम स्िुरण चढले. या पररक्स्र्तीला सामोरे 
जाऊन झुंज देण्याचा ततने तनधाषर केला. लेकरांना खूप सशकवनू मोठे 
करण्याचा ततन ेध्यास धरला. कालातंराने नवऱ्याला पसेै देणे तीन ेबदं 
केले. त्यामळेु सािक्जकच त्याची व्यसनाधीनता र्ोिीिार कमी िोत 
गेली. नवऱ्याच्या संस्कारांचा मलुांवर प्रभाव पिू हदला नािी. त्यांना 
नेिमी त्याच्यापासनू दो िात दरूच ठेवले. ती स्वतः जरी असशक्षित 
असली तरी ततन े सशिणाच े मित्व ओळखले िोते. केवळ ज्ञानच 
आपल्याला आपला िक्क समळवनू देतो, िा ववचार ततन े ततच्या 
मलुांच्या मनावरिी बबबंवला. मलुांच्या सशिणाकररता पसेै कमी पिू 
नयेत म्िणून ती अन्य कािी कामेिी करू लागली. ततन ेसशवणकाम सरुु 
केले.  
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"ककती बी त्रास झाला तर चालंल पन लेकराईच्या सशिणाले एक पकैा 
बी कमी नािी पिला पाहिजे" असा ततचा आग्रि िोता. मलुांनादेखील 
ततच्या कष्टांची जाण िोती. त्यामळेु मलुांनीदेखील ततच ेस्वप्न साकार 
केले. घरच्यांचा ववरोध पत्करून ततन े ज्या मलुीला जन्म हदला िोता 
ततन ेकलेक्टर िोवनू ततची मान उंचावली. तर ततचा मलुगािी मोठ्या 
पदावर नोकरीस लागला. ततच्या मलुांनी ततच्या श्रमांच ेचीज केले. 
एका सत्कार समारंभात साववत्रीची मलुगी म्िणाली, "माझ्या आईने 
आयषु्यातील समस्यापंढेु ितबल न िोता ती तनभषयतेने त्यांना सामोरे 
गेली. ततन े संकटांशी अववरतपणे एकाकी झुंज हदली आणण त्यात ती 
यशस्वीदेखील झाली. ततच्यापढेु अिचणीचंा कािीएक तनभाव लागला 
नािी. स्त्री िी अबला नसनू ती आपल्या कतृषत्वाने कोणतेिी ध्येय गाठू 
शकत े िे ततन े जगाला दाखवनू हदले आिे. ती आमच्यासाठी एक 
प्रेरणास्त्रोत आिे. आज मी क्जरे् कुठे आिे त े केवळ ततच्यामळेुच. 
त्यामळेु मी देवाची शतशः आभारी आिे की त्यान े मला अशी आई 
हदली." मलुीच े आपल्याबिलच े िे गौरवोद्गार ऐकून साववत्रीच े िोळे 
पाणावले. आपल्या आयषु्याच े सार्षक झाल्याच े समाधान ततच्या 
चिेऱ्यावर स्पष्टपणे हदसत िोत े
 
vishwajeetgudadhe@gmail.com 
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इतनस्पेक्शन 
वप्रया चचतळे. 
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 इयत्ता चवतीचा वगष. मास्तर येक िोला दरवाज्याकि लावनु 
सशकवत िोत.े ईंन्स्पेक्टर आल.े सशकवल्याप्रमान पोर ऊटली. 
 
'येक सात नम~~~~स्ते‘ 
 
'बसा बसा मलुांनो.' ईंन्स्पेक्टर म्िनला. 
'मास्तर, तूमच्या वगाषतल्या सगळ्यात िुशार मलूाला ऊभ करा. 
मी त्याला गणीतातील कािी प्रश्न ववचारतो.' 
'समर्न्या ऊट. ' मास्तर. 
मी ऊबा रायलो. ४७ माकष  झऊेन सामाईत पयला आल्तो बोल. 
'१७ गुणणले ८ कीती िोतात ?' ईंन्स्पेक्टरन ईचारल. 
'अं ...अं ...' माजी िातभर िाटली. 
मना त १० परयंतच पाि ेयेत वत.े 
'येकश ेचालीस ' मी ठोकल. 
'एकश ेचासळस ? मास्तर िा तुमच्या वरगातला सगळ्यात िुशार 
मलुगा ना? िा चक्क एकश ेचासळस सांगतो.?'ईंन्स्पके्टर आवाक 
झाल्ता. 
'सर आवो िा समर्न्या िूशारच िाय. बाकीची सगली पोर दीिशे
च्या वर सागंतान.' 
ईंन्स्पेक्टर पयली चक्कर आली. 
ईंन्स्पेक्टरच आ केलेल तोंि बंद नाय झाल तवर मास्तरनी ईचार
ल 'सर मलूांनी मिात्मा गांधीजींवर भार्ण तयारकेलय. म्िणायला
 सांगू?' 
'सांगा.' ईंन्स्पेक्टरन तोंि समटल. 
'चंद्रकातं ऊट. भार्ण कर.' मास्तर न आदेश हदला. 
चंद्या ऊटला न भाशनाला सरुवात केली. 
'मत्मा गांधी च पनुष नाव मोिनदास करमचंद गांधी. 
२ आक्टोबर ला पोरबदंर िीत गांधीजीचा जन्म झाला. 
गांधीजीच ेबालपन खपुच गरीबीत गेले. 
ल्िानपनी येकदा त्यांनी विलाचं्या णखच्यातून पशै ेचोरल.े तेसमज
ल्यावर विलांनी त्यांना आवरा मारला आवरामारला क आयकू्शान
 त्यांनी परत कंदीबी चोरी केली न्िाई. 
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आपल ेशालेतील सशक्शन पनुष करुन त ेववलायतेला गेले.तीत ेत्या
नी वकीलीच सशक्शन झतेल. आनी त ेभारतातपरत आल.े 
भारतात त्यांनी वकीलीचा व्यवसाय चाल ूकेला. पन तो काय चा
ल्ला  नाय मग त ेआकिकेत गेले. तीत ेत्यांनीवकीलीचा व्यवसाय 
चाल ूकेला. पन तो बी काय चाल्ला नाय मग त ेभारतात परत 
आल.े 
काय कराव ेया वववंचनेत आस्ताना यकदा त्यांनी सत्याग्रि केला. 
तो चाल्ला. 
मग त्यांनी यकापाटोपाट येक आश ेभरपरु सत्याग्रि केले व र्ो
ड्याच हदवसात आक्क्या भारतात लोकवप्रय झाल.े' 
ईंन्स्पेक्टरला पिुच कायव आयकायला गेल नाय. तो आरवा झा
ल्ता. 
  
 By 
 Priya Chitale. 
 E-mail Member of Esahity Pratishthan 
 
.priya.chitale@stfc.co.in 
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इत्यर्षच्या जानेवारी अंकाची तयारी सुरू आिे. 
नव्या वर्ाषत नव्या जोमाने नवे संकल्प ससद्ध करायचे आिेत. 

स्वतःपासून स्वतःपयतंच्या प्रवासाची इत्यर्षला नवी सुरुवात करायची आिे.. 
 

So… 
 

जानेवारी २०१३ च्या अंकाची र्ीम आिे “सुरुवात” 
 

आपलं लेखन या अंकासाठी लवकरात लवकर etyarth.esahity@gmail.com 
व्र ईमेल करा ककंवा संपकष  करा esahity@gmail.com वर. 

 
इत्यर्षचे आजवरचे सारेच अंक आता ऑनलाईन वाचता येतील 

etyarth.blogspot.in वर!! 
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ई साहित्य प्रततष्ठान 
बारा लाख मराठी वाचकांसाठी ई चळवळ 

  
इत्यर्षचा िा अंक कसा वाटला? छान आिे ना? तुम्िी आम्िाला सांचगतल ंतरच आम्िाला 
कळेल ना! तुमच्यासाठी एवढं पानंच्यापान ंसलहिणाऱ्या त्या लेखक लेणखकेला, तमु्िी कािी 
ना कािी कळवलंच नािीत तर त्या पढुचं पसु्तक तुम्िाला कसं देणार? एक ई मेल तर 
पाठवायची. ककंवा एक िोन. िे लेखक, िे डिझायनसष मराठी भार्वेरच्या प्रेमान े िे सगळं 
काम ववनामलू्य कतष असतात आणण म्िणून इतकं सुंदर साहित्य इतक्या सुंदर पसु्तकात 
तुमच्या पयतं पोिोचव ूशकतो आम्िी. त्यांच्यासाठी तुम्िी दोन शब्द सांगणार ना? 
मोबाईल/इंटरनेटमळेु कधी नािी इतकं जग जवळ आलं. अत्यंत कमी खचाषत ई पसु्तकं 
बनवता येऊ लागली आणण लाखो वाचकांपयतं ववतरण करणं शक्य झाल.ं त्यामळेु 
नवनवीन लेखकांसाठी एक व्यासपीठ उभं झालं. आणण वाचकांना प्रततकक्रया देणंिी सोप ं
झाल.ं 
मराठी भार्ते ककती तरी प्रततभावान व्यक्ती साहित्याच्या बागा उभारू शकतील अशा 
िमतेच्या असतात. कधी कधी त्यांना योग्यवेळी माती खत पाणी समळत नािी. आणण 
त्यांच्या या साहित्याचा आनदं लोकांपयतं कधीच पोिोचत नािी. खत-पाणी म्िणजे 
वाचकांच्या प्रततकक्रया, पत्र,ं मतं, शाबासकी, दाद. 
दसुरीकि ेअसे लाखो वाचक असतात. ज्यांना कािी नवीन छान साहित्य वाचायची इच्छा 
असत.े पण त्यांना नवीन पसु्तकं समळत नािीत. प्रयोग परवित नािीत. कोणती घ्यावीत 
आणण वाचावीत त ेकळत नािी.  
  
  
अशा वेळी ई साहित्य प्रततष्ठानने नवीन साहिक्त्यकांसाठी ई पसु्तकांच ेव्यासपीठ उभे केले. 
आणण लाखो वाचकांपयतं िी पसु्तके ववनामलू्य ववतररत करायला सरुूवात केली. 
चार वर्ांपवुी स्र्ापन झालेल्या ई साहित्य प्रततष्ठानने आजवर आपल्या वाचकांना 
अडिचशिूेन अचधक, दजेदार, मराठी ई पसु्तके ववनामलू्य हदली आिेत. कर्ा, कादंबर्या, 
कववता, प्रवासवणषने सवषकािी सव्वा लाख वाचकापंयतं ववनामलू्य पोिोचत असतं. 
चारशिूेन अचधक नवीन साहिक्त्यकांना या व्यासपीठावरून सादर झाल.े त्यातील अनेकजण 
आज यशस्वी लेखक िोताना हदसत आिेत. इंटरनेटवर मराठी भार्तेील साहित्य लोकवप्रय 
करण्याची चळवळ पढेु जात आिे. प्रेम आणण सौंदयाषबरोबरच ववद्यार्ी आणण शतेकऱ्यांच्या 
आत्मित्या, दिशतवाद, क्स्त्रयांवरील अत्याचार अशा ज्वलंत ववर्यांवरचं साहित्य पढेु येत 
आिे. ववनोद, बालसाहित्य,  शास्त्रीय संगीत,  ककल्ल्यांची माहिती देणाऱ्या पकु्स्तका, 
मराठमोळा इततिास असे सवष कािी ई साहित्य प्रततष्ठानच्या माध्यमातून वाचकांपयतं 
पोिोचत ेआिे. “क्जरे् क्जरे् मराठी माणूस, ततरे् ततर् ेज्ञानेश्वरी” िी चळवळ आपण पिात 
आिातच.  

www.esahity.com etyarth.blogspot.in 

http://www.esahity.com/
http://etyarth.blogspot.in/


सव्वा लाख रससकांपयतं दजेदार साहित्य तनयसमतपणे ववनामलू्य पोचवण्याची आमची 
परंपरा आम्िी सातत्याने चाल ूठेवचू. आम्िाला िा उत्साि आणण प्रेरणा देणारी आपली पत्रिेी 
येत रािू द्या. पण मनात एक ववचार येतो. आपली वाचकसंख्या फ़क्त लाखभर लोकांपयतं  
मयाषहदत  का? १२ कोटी मराठी माणसांपकैी तनदान १२ लाख वाचकापंयतं तरी िे ववनामलू्य 
ई साहित्य  पोचलंच पाहिजे असं नािी का वाटत आपल्याला?   
मग त्यासाठी आपली मदत िवी दोस्तांनो.  
फ़ार कािी नािी बंधो. एकिी पसैा नका देऊ. वेळिी नका दविू. आपल्या ओळखीच्या बारा 
लोकांची, फ़क्त बारा मराठी लोकांची मेल आय िी द्याल? जास्त हदलीत तरी िरकत नािी. 
पण तनदान १२ समत्र ककंवा नातेवाईकांची मेल आय िी पाठवा. असे लोक ज्यांनी मराठी 
वाचाव ेअशी तुमची इच्छा आिे. मराठी माणूस एकवेळ पशैांनी गरीब असेल, पण समत्रांच्या 
बाबतीत श्रीमंत असतो. एक लाख लोकांनी जर प्रत्येकी बारा आय िी पाठवले तर लाखाच े
बारा लाख व्िायला ककतीसा वेळ लागणार? बारा लोकांची मेल आयिी पाठवणाऱ्या 
वाचकांना आम्िी ई साहित्य पाठीराखे म्िणून वेगळे मानाच ेस्र्ान देऊ. तमु्िाला या पढुची 
ई पसु्तके सवाषत आधी समळतील. तुम्िाला आमच्या पढुील प्रवासाची कल्पना देत रािू. 
तुमच्या सचूना मागव.ू तुमच्याकिून मागषदशषन घेत रािू. आमच्या पढुील प्रवासाच ेतुम्िी 
सिप्रवासी असाल. िोणार ना ई साहित्यच ेपाठीराखे ? 
आपल्या खास मराठी समत्र नातवेाईकांच्या बारा मेल आय िी esahity@gmail.com वर 
पाठवा.  
खात्री बाळगा, या मेल्सचा कोणत्यािी तऱ्िेने गरैवापर केला जाणार नािी. त्यांना जाहिराती 
ककंवा फ़ालत ूमेल पाठवनू त्रास देणार नािी. याचंा उपयोग केवळ चांगले दजेदार मराठी 
साहित्य पाठवण्यासाठी केला जाईल.  
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