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या सगं्रिातील सर्व लखे ि ेकाल्पनिक असिू त्यातंील व्यक्ती, स्थळे, 

प्रसगं याचं ेकोणाला स्र्तःशी साम्य ददसिू आल्यास त्यािंी त े

कोणाला सागं ूिय.े  

उगाच स्र्तःच ेिस ेकरूि घ्याल. 
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प्रस्तार्िा 

 

 

अि ंब्रह्मानस्म ! 

 

मी !  

जगातील िा सर्ावत जास्त बोलला जाणारा शब्द असले िी कदानचत. 

मी आि ेम्िणिू तमु्िाला सागंतोय... 

दसुरा कोणी ऎकूििी घईेल काय तमुच?े... 

मी आि ेम्िणिू !... 

मी, मला, माझ े!  

कािी प्रमाणात आपण. अगदीच फार झाल ेतर थोड ेफार आपल्याला नि 

आपल े! 

‘त‘े जरा दरूर्रच ! त्याचं्याशी तसा सबंधं ‘मी‘ म्िणिूच यणेार. 

म्िणज े‘त्या‘ंच्या गोष्टीतिी मी यणे ेअटळ ! 

एकूण काय ‘मी‘ म्िणज ेमाझ ेजग !  

‘मी‘ ब्रह्मच आि ेम्िणािात ! 

मोठॆ मोठे सतं मिात्म े सागंिू गले े की ‘मी‘ पण सोडा. एखाद्या पक्व 

फळापरी ‘मी‘ पण गळल ेतो सतं झाला.  



पण अगदी मी मी म्िणणा-याचंा ‘मी‘ पणा कच्च्या फळासारखा तटुता ि 

तटुणारा , नचकटूि घट्ट बसललेा ददसतो ! 

अथावत एर्ढेिी कािी गभंीर व्िायची गरज िािी.  

मला र्ाटत ेया ‘मी‘ कड ेिसुत्याच नर्िोदाि ेबघायला काय िरकत आि े! 

तर या ‘मी‘ च्या सगं्रिात गभंीर तस ेकािी िािी.  

कािी या ‘मी‘ च्या स्र्भार् र्नैशष्टट्याकंड ेएक िजर टाकायचा प्रयत्न तर 

कािी िसुताच गमंतीचा भाग आि.े 

 

डॉ.नितीि मोरे 
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अि ं म्िणज ेमी ला मी आि ेतसा मी बिर्णा-या माझ्या आई अण्णािंा 

सादर अपवण 
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अि ंब्रह्मानस्म ! 

 

‘अि ंब्रह्मानस्म‘ 

‘असशील‘ 

‘असशील िािी, आिचे !‘ 

‘असले. कुणाच्या बापाचे काय जाते?‘ 

‘अरे, असेल िािी, आिचे अि ंब्रह्मानस्म‘ 

‘एर्ढा अि ंबरा िािी‘ 

‘िा मराठीतला िािी, संस्कृतातला अि‘ं 

‘असले‘ 

‘असले िािी, आिचे. अि ंब्रह्मानस्म‘ 

‘तुला सांगतो, you are infested with G' 

'Infested with G? िी काय भािगड जी?‘ 

‘तुला ग ची बाधा झालीय‘ 

‘ऒि ! ग ची बाधा नबधा काय िाय रे, मी खरंच सांगतोय, अि ंब्रह्मानस्म‘ 

‘असूदते, उद्या तू स्र्त:ला दरे्ाचा अर्तार समजशील‘ 



‘समजशील? समजायला कशाला िर्?े आिचे मी‘ 

‘दरे्ाचा अर्तार?‘ 

‘yes, descendent of दरे्ास !‘ 

‘दरे् की दरे्ास?‘ 

‘अरे दरे्ांच्या घराण्यातला‘ 

‘घराणे? तेिी दरे्ाला? मला र्ाटत े ईश्वर एकच आि.े सारे दरे् िी 

मािर्ाचीच निर्ममती म्िणतात‘ 

‘ईश्वर? मी दरे्ाबद्दल बोलतोय‘ 

‘Come on, ईश्वर आनण दरे् काय र्ेगर्ेगळे असतात?‘ 

'Of course ! ईश्वरमामा माझ्या मातुल घराण्यातला‘ 

‘तुझ ेडोकंनबकं दफरलंय काय रे? ईश्वर मामा काय?‘ 

‘िािी. मी परत सांगतोय, अि ंब्रह्मानस्म!‘ 

‘ठीक आि.े ब्रह्मानस्म तर तसे. तू ब्रह्मानस्म बस्स?‘ 

‘ब्रह्मानस्म िािी, ब्रह्म‘ 

‘अरे आताच तर तू बोललास, अि ंब्रह्मानस्म म्िणिू‘ 

‘ते खरंय‘ 

‘मग मी काय चुकीचे बोललो?‘ 

‘अि ंब्रह्मानस्म म्िणजे माझ ेिार् ब्रह्मा आि!े‘ 



‘साष्टांग दडंर्त दरे्ा !‘ 

‘आशीर्ावद असोत‘ 

‘तू स्र्त:ला काय दरे्नबर् समजतोस की काय?‘ 

‘समजतो? आिचे मी‘ 

‘दरे् आिसे? कनपलदरे्चा भाऊच जसा‘ 

‘Yes. No. म्िणजे माझे िार्च ब्रह्मा नर्ष्टण ू दरे् आि.े I am Mr 

B.V.Dev!' 

'Oh ! म्िणजे त्र्म ब्रह्मा िस्स्त!‘ 

‘िकोस संस्कृतचे लचके तोडूस रे, अरे माझ ेबाबा नर्ष्टण ूदरे्, त्यांचा मी 

शॆडफॆळ !‘ 

‘कळले ! तू ब्रह्मा आिसे कळले‘ 

‘आिचे खरे ! अि ंब्रह्मानस्म!‘  
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मी : एक सदाचाराचा पतुळा 

 

 

 

 आजचीच गोष्ट. आज सकाळी आरशासमोर उभा रानिलो आनण मलाच 

माझा कॉम््लेक्स आला. ईश्वरािे का मलाच एर्ढे रुबाबदार आनण सुंदर बिर्ार्े? 

िेिमी मला र्ाटायचे की त्यामुळे माझ्या बरोबरीच्या लोकांिािी तसेच र्ाटत असेल. 

माझ्या सिा फुटी उंचीिे मी सर्ाांत उठूि तर ददसतोच. त्यात मोजूि पन्नास दकलो र्जि. 

त्यामुळे माझ्या सडपातळत्र्ाचा दकत्येकांिा िरे्ा र्ाटतो. नर्शेषत: माझ्या ऑदफसातील 

पांचाळला तर िक्कीच. स्र्त: मारे मैद्याच्या पोत्यासारखा आि े पण मला म्िणतो की 

माझ्यार्र कपड ेम्िणजे गुढी पाडव्याला गुढीर्र कापड गंुडाळल्या सारख ेददसतात आनण 

माझी दिेयष्टी म्िणजे यष्टी सारखा दिे आि े म्िण.े का त्याला एर्ढा माझा िरे्ा 

र्ाटार्ा? अथावत दरे्ाला इतरांची िी स्चता असार्ी त्यामुळे त्यािे गालबोट म्िणूि 

थोड्याफार गोष्टी ठेर्ल्यात. म्िणजे माझ ेदोि नपर्ळे दात जरा जास्तीच बािरे आलेत 

कुर्िाडी सारख े आनण बाकी दातांची ठेर्ण पण जराशी र्ाकडीनतकडी आि,े ककर्ा 

माझ्या पाठीला जरास े पोक आि े आनण मला जरासे लंगडत चालायची सर्य आि.े 

बोलतािा जरासा बोबडा उच्चार िोतो अस े पांचाळ म्िणतो. पण ि े सर्व माझ्या 

रुबाबदार पणाला िजर लागू िय ेम्िणूिच असणार.  

 



म्िणजे आता ि े असे सांगायचे कारण मी सत्यर्चिी आि.े उगाच खोटे 

बोलायला ककर्ा खोट्या नर्ियािे बोलायला मला आर्डत िािी. आमच्या शाळेत दगुाव 

खोटे िार्ाच्या नशनिका िोत्या. िार् दगुाव खोटे पण त्या प्रत्यिात पडद्यार्रच्या लनलता 

पर्ारांसारख्या र्ागायच्या. त्यांिी सदरै् खरे बोलारे् अस ेदरडार्ूि अशाप्रकारे सांनगतल े

की र्गावतील ९० टके्क मुल ेतेव्िाच खोटे बोलायला नशकली. पण माझा स्र्भार् म्िणजे 

सत्यलोलपु. ( िा माझा शब्द, my मराठीला अल्पशी दणेगी ) त्यामुळे सत्याची कास मी 

कधी सोडली िािी. प्रत्यि धमवराजाला नजथे िरो र्ा कंुजरोर्ा म्िणूि राजकीय धोरण 

पाळारे् लागल ेनतथे मज पामराला मधूि मधूि तसे करारे् लागते यात आश्चयव ते काय? 

खास करूि ऑदफसात उशीर झाला तर. आजर्र मला ४-५ सख्ख्या आनण सार्त्र 

आज्या, आजोबे आनण काके माम ेआिते िचे कधी मला मानित िव्िते. दर उशीराच्या 

र्ेळी ते मदतीला धारू्ि येत माझी सुटका करीत आलले े आिते. शेर्टी अडचणीला 

जर्ळचे िातेर्ाईकच कामाला येतात िा? सािबेांिा िी आता सर्य झाली आि.े म्िणजे 

आधी जरा उशीर झाला की, ’काय आज कोणाचा िंबर?’ म्िणूि नर्चारायचे. अथावत 

आजकाल मात्र मी र्ेळेर्र गेलो तरच उलट मला नर्चारतात, ’काय आज कस े

र्ेळेर्र?’सािबेांिा याचा त्रास िोतो म्िणूि मी तशी पाळी जास्त येऊ िय े म्िणूि 

प्रयत्नात असतोच. िा किर्ाळूपणािी माझ्या िसािसात आि.े आता िी सरकारी िोकरी 

आि.े त्यामुळॆ सािबे िी िोकर आनण मी पण िोकरच. थोडासा नसिीयॉररटीचा फरक 

आनण काय. असो. पण या सर्व प्रकारािे माझ्या कल्पिाशक्तीत र्ाढ झाली आि.े तशी 

र्ेळ पाळण्याची मला सर्यच. र्क्तशीरपणा माझ्या रक्तातच नभिललेा. त्यामुळे अर्धयाव 

तासाहूि उशीरा ऑदफसला आलो तर मला र्ाईट ते र्ाटतेच, त्या पांचाळ िार्ाच्या 

चांडाळासारखे िािी की िेिमी र्ेळेर्रच यायचे आनण उशीरा येणार्यांिा उगीच 

निणर्ायचे. मला मुळात इतरांिा िीि लेखणेच पटत िािी. माझ्या िंतरिी कािी जण 

येतात पण त्या लोकांिा त्याचे कािीिी र्ाटत िािी, साळसूदा सारख े येऊि लगेच 



कामाला लागतात. मला मात्र एर्ढे र्ाईट र्ाटत ेकी ते सिि व्िार्े म्िणूि मला चिा 

्यायला लगेच ऑदफसच्या कॅं टीिला जारे्च लागते. मी कािी बाकीच्यांसारखी लाज 

थोडीच सोडलीय?ऑदफसच्या कामात पण मी अत्यंत पटीक्युलर. खरे तर निशेब 

ठेर्ायचे काम माझ ेिािी तरी पण ते मी इमािेइतबारे करत असतो. त्यात कोणाकडूि 

कािी घ्यायचे म्िणजे परफेक्ट निशेब िर्ाच, शेर्टी सरकारी ऑदफस आि ेि ेिा. पण 

दणे्याघेण्यात पण मी कधी १० टक्क्यांहूि जास्त ताणत िािी. प्रामानणकपणा म्िणूि 

कािी चीज असते की िािी? माझ्या सािबेांशीिी मी याबाबतीत कधी गद्दारी करत 

िािी, ज्याचे त्याचे ज्याला त्याला र्ेळेर्र दऊेि मोकळे व्िार्े, शेर्टी ि ेसर्व घबाड काय 

छातीर्र बांधूि थोडीच जायचे आि?े इन्कम टॅक्स तर िेिमी सरकार घेतेच पण मी 

मलाच एक र्रकड टॅक्स लागू केला आि ेतो म्िणजे र्रकड उत्पन्नाच्या एक टक्का. ते पैस े

जाता येता नभकार्यांत र्ाटूि टाकायचे. अस े मी लाखो रूपय े अजूि पयांत दाि केल े

असतील. तेर्ढीच जिसेर्ा आनण पुण्यसंकलि. पण या सर्व दािाची र्ाच्यता मात्र मी 

कुठे करीत िािी, दािच ते, या िाताचे त्या िातास कळू िय ेम्िणतात. माझ्या कामाचा 

उरक पण चांगलाच आि,े त्यामुळे सदा माझ्याकड े फायलींचा दढगारा पडला असतो. 

संर्धयाकाळी सर्व गेल्यार्र मी फायलींत डोके खुपसूि बसललेा असतो, ते सर्व 

ओव्िरटाईम साठी असे बाकीचे म्िणतात, पण माझी कामाची तळमळ मलाच ठाऊक, 

इतरांिा फक्त ओव्िरटाईम ददसतो. जातािा त्यांची टेबल ं ररकामी असतात आनण मी 

कामात गढलेला असतो. पण दसुर्यांच्या कामात ढर्ळाढर्ळ मला पटत िािी. आपण 

बरे आनण आपल ेकाम बरे. कोणी त्याला अ्पलपोटेपणा म्िणाल ेतरी बेित्तर.  

  

घरी पण मी असाच. बायको कामात मग्न असली तर नतला उगाच त्रास 

िको म्िणूि आरामात उठतो, माझ्या कामातल्या मदतीिे नतचे काम अजूि र्ाढेल याची 



जाणीर् ठेऊि कामे करायचेच टाळतो. इतरांच्या श्रमांची जाणीर् ठेर्ायलाच िर्ी ि ेमी 

मुलांिा यातूि नशकर्तो. शेर्टी मुलांपुढ े आदशव आपणच ठेर्ायला िर्ा िा? आळस 

माणसाचा शत्र ूअसला तरी शत्रूर्र प्रेम करण्याचे बाळकडू मला नमळाल ेआि े त्यामुळे 

उगाच त्या आळसाचा द:ुस्र्ास मला पटत िािी. शेर्टी आळस िा पररश्रमा आधीची 

नर्श्रांती असत,े ती नर्श्रांती बायकोिे घेतली काय की मी घेतली काय? आम्िी दोघ े

र्ेगळे थोडीच आिोत? तशी थोडीफार िालचाल मी करतो, म्िणजे आपला टीव्िीचा 

ररमोट उचल, त्याची बटण ेदाब, कुठे र्जि कमी करायला मैदािी खेळ नव्िडीओ र्र 

खेळ अस ेउद्योग करत असतो, त्यात थकलो तर श्रमपररिार परत. बायको माझ्यार्र 

इतकी का नचडत असत ेतेच कळत िािी, िातपाय िलर्ा म्िणते. ररमोटची बटण ॆकाय 

िात िलर्ल्या नशर्ाय दाबली जातील काय? निला मात्र ते पटतिािी. नचडल्यािे बीपी 

र्ाढेल अस ेकाळजीिे सांनगतले तरी नतला पटत िािी. सर्यच नतची, काय करणार? 

 

िमाशीलता िा माझा मोठाच गुण आि.े माझ्या दकतीिी चुका झाल्या 

तरी मी डगमगत िािी कधीच. त्या परत परत झाल्या तरी बेित्तर पण मी स्र्त:ला 

िेिमीच मोठ्या मिािे िमा करत आलो आि.े माझ्या मुलांबाबतीत िी मी िचे करतो. 

मुल ंआपली छोटी मोठी भांडणं घेऊि येतात. मी घरी असलो आनण जागा असलो तर 

माझ्या कड ॆयेतात. मी टीव्िीला ग्प करतो आनण त्यांच्याकड ेकाि दतेो. दसुर्यांच्या 

मुलांिी नबघडू िये म्िणूि मी त्यांच्या चुका त्यांच्या शटावच्या नखशात घालतो आनण 

माझ्या मुलांिा मोठ्या मिािे माफ करतो, मुलचं ती थोडीफार चुकायचीच,आनण मुल ं

शेर्टी बापार्र जाणारच िा? 

 



तसा मी कधीिी डगमगत िािी,पररनस्थती कशीिी असली तरीिी. माझ्या 

चेिर्यार्रचे भार् ककर्ा भार्ाचा अभार् यामुळे आई मला बार्ळटासारखा बघ ूिकोस 

म्िणायची तर शाळेत नशिक म्िणायचे याच्या तोंडार्रूि माशी दखेील िलत िािी. 

तेव्िा मानित िव्िते की याला नस्थतप्रज्ञता म्िणतात म्िणूि. माझ्या या नस्थतप्रज्ञतेचे 

पाय अगदी पाळण्यातूिच ददसत आल ेआिते. आता लोक त्याला मख्खपणा समजतात 

यात माझा काय दोष? 

  

अजूि दकतीतरी सांगण्यासारख्या गोष्टी आिते, पण मलाच आपली 

रटमकी र्ाजर्त फुशारकी मारायची सर्य िािी, िायर मराठीत त्यालाआत्मप्रौढी 

म्िणतात. ि ेइतके पण सांनगतले कारण मला खोटे बोलता येत िािी आनण खोटा नर्िय 

पटत िािी म्िणूि. त्यामुळे इथेच थांबतो आनण थोडी नर्श्रांती घेतो. हुश्श.. 

  



३ 

 

आम्िी : एक नर्िोदी नर्द्वाि  

 

 

 

आमचे असे मत आि े की नर्िोद िी एक सर्व जीर्िव्यापी गंभीर बाब 

आि.े गेल्या कािी शतकांचा धांडोळा घेऊ गेल्यास ि े प्रकषाविे जाणर्ेल की व्यनक्तगत 

पातळीर्र प्रश्न असो की सामानजक स्तरार्रील लढा, नर्िोदािे त्यात िेिमीच 

मित्त्र्ाची भूनमका बजार्ली आि.े जागनतक स्तरार्र शेक्सनपयर असो की बटाांड 

रस्सेल. त्यािंी नर्िोदास फाटा ददला असले. कािी सानित्य तर िसर्ण्याच्या 

झर्याऎर्जी द:ुखाचे प्रपात कोसळारे् अस ेप्रसर्ल ेअसले. तरीसुद्धा फ्रें च राज्यक्रांतीिंतर 

आनण रेनिसॅं िंतरच्या काळाचे नर्श्लेषण करू गेल्यास नर्िोदाचे आयुष्टयाप्रती आनण 

समाजाप्रती असलले े दानयत्र् अनधकच ठळकपणे जाणर्ेल. र्ूडिाऊस पासूि र्डवस्र्थव 

पयांत ते थेट आदफ्रकेतील िकू्रमा असो की युरोनपयि सात्रव की आल्बेर काम.ू र्ा 

टॉलस्टॉयसारखा रनशयि लखेक असो. दकती िारे् घ्यार्ीत? ब्राऊस्िग आनण यीट्स 

यांच्या नर्िोदािे एक काळ गाजनर्ला. काफ्का आनण काम ूिंतर नर्िोदाचा अस्त्र म्िणिू 

र्ापर िोऊ लागला. र्ूडिाऊस नर्िोदासाठी नर्िोद करीत अस े तर बाकी कािी 

नर्िोदास शस्त्र म्िणूि र्ापरीत असत अस ेददसूि येते. आपल्याकडील कलसेाठी कला की 

जीर्िासाठी कला िा त्याच र्ादाचा पुढचा भाग असार्ा याबद्दल आमच्या मिात 

ककनचतिी ककतु िािी. या सर्ाांच्या नर्िोदािे जगास एक र्ेगळे र्ळण लार्लले ेआि.े 

आपल्याकडील म्िणजे एत्तदशेीय ककर्ा िेमकेच सांगायचे तर मिाराष्ट्रदशेीय उदािरण े



सोडूि दऊे. कारण आपल्याला या सर्व नर्षयाचा जागनतक पातळीर्र सांगोपांग नर्चार 

करायचा आि.े या सर्ाांचा मागोर्ा िचे दाखर्तो की नर्िोदाचे अनर्ष्टकार आनण आयाम 

यांिी सामानजक पातळीर्र आनण राजकीय आनण गैरराजकीय पातळीर्र प्रभार् पाडला 

आि.े एक काळ असा िोता की तेव्िा नर्िोदी लेखकास नर्दषूक म्िणूि निणर्ल ेजाई. 

आजिी िी प्ररृ्त्ती ददसत िािी अस े िािी. पण र्ैनश्वक पातळीर्र नर्चार केल्यास 

नर्िोदातूि िोणारी निष्टपत्ती िी एकूणच दकतीतरी अनधक आि.े कोण्या नर्िोदी 

लेखकास पंक्तीत आपल ेपाि आडरे् मांडले जाईल याची धास्ती र्ाटलीिी असले तर ते 

सािनजकच आि.े पण म्िणूि नर्िोदाची स्थानिक आनण जागनतक पातळीर्रची 

उपलब्धी नर्सरूि चालणार िािी. थोडक्यात नर्िोद िी गंभीरपणे घेण्याची गोष्ट आि.े 

नर्दषूकास माि नमळो की ि नमळो, बार्न्न पत्त्यांतिी दोि जोकर िात नमळर्ूि दतेात. 

नर्िोद िा त्यामुळेच हुकुमाचा एक्का िोऊ शकतो. आम्िी खुद्द त्यामुळेच आयुष्टयभर 

नर्िोदाच्या र्ाटेर्र र्ाटचाल केलेली आि.े नर्िोदी र्ाड;मयात आम्िास कोणी 

िसण्यार्ारी िेत असेल तरी त्यात त्यांचेच िुकसाि आि े ि े आम्िीच जाणूि आिोत. 

िसण्यासाठी जन्म आपुला ि े आमचे तत्र्ज्ञाि. अथावत आम्िी ’I Me Mine’ अशा 

संप्रदायतील िािी आिोत त्यामुळे आपली रटमकी आम्िी इथ ेर्ाजर् ूइनच्छत िािी. फक्त 

जागनतक स्तरापासूि अगदी स्थानिक पातळीर्र नर्िोद कसा पसरला आि े एर्ढेच 

दाखर्ूि द्यारे् िा आमचा ितूे. नर्िोद आनण आम्िी म्िणूिच अनर्भाज्य आिोत. 

आयुष्टयात िॉि-नर्िोदी नलिील ेअसेल आम्िी तर ते ि ेएर्ढेच ! असो.  

 

ि ेसर्व र्ाचूि सामान्य र्ाचकास आम्िी नर्द्वाि आिोत याची खात्री पटली 

असेलच. शेर्टी िचे तर मित्त्र्ाचे. आमच्यात खरोखरची नर्द्वता असेलिी पण तीस 

बहुमताचा आधार नमळत िािी तोर्र ती व्यथव आि.े बहुजिांस आम्िी नर्द्वाि र्ाटण े

गरजेचे आि.े कारण आम्िी अंतबावह्य लोकशािीर्ादी आिोत.  



र्रील मजकूरात कािी तपशीलाच्या चुका आढळतील. कािी कशाला, 

बहुतेक सर्वच तपशील चुकीचा असले, िव्ि े आिचे. याची आम्िाला खात्री आि.े या 

तपशीलातील गफलती काय काय असाव्यात याचा मात्र आम्िाला अंदाज िािी. कारण 

यातील कािी िारे् र्गळता बाकीचा तपशील आम्िी आमच्या कल्पिाशक्तीच्या जोरार्र 

भरूि काढला आि.े यार्र नर्द्वज्जिांिा आिेप अस ूशकतो ि ेखरे. पण आम्िी अंतबावह्य 

लोकशािीर्ादी. समजा निर्डणुकीचे ददर्स आिते, मििीय िेते इनतिासातील दाखल े

नबिधास्त चुकीचे दते दफरत असतात ते िी अगदी िार् आनण तारखांनिशी. काय 

नबघडते त्यािे? बहुजिांिा इनतिास िा असाच ठाऊक असतो. मूठभर इनतिासाचायाांिा 

नि अनभजिांिा िी भल े इनतिासाची तोडफोड र्ाटो, बहुजिांिा पटतो तोच खरा 

इनतिास. या न्यायािे आमचा सुरूर्ातीच्या पररच्छेदातील मजकूर सर्वमान्य िोण्यास 

िरकत िसार्ी. मििीय िेते या ऎनतिानसक तोडफोडीिंतर मुख्यमंत्री ककर्ा पंतप्रधाि 

िोण्याची नि िर्ा इनतिास घडर्ण्याची स्र्पे्ना पाहू शकतात तर आम्िी िुसती नर्द्वाि 

म्िणरू्ि घेण्याची मिीषा बाळगली तर त्यात काय गैर असार्?े नर्द्वज्जिांचा दसुरा 

आिेप असा अस ूशकतो की पनिल्या पररच्छेदातूि िाती कािीच लागत िािी. आम्िी 

म्िणतो, िसेलिी लागत. आम्िीच िी ’शब्द बापुड ेकेर्ळ र्ारा’ अशी स्टाईल नर्कनसत 

केली आि.े त्यातूिच आम्िी नर्द्वाि आिोत याबद्दल आमच्या स्र्त:च्या मिात तरी शंका 

िािी. थोडक्यात अनभजिांस कािीिी र्ाटो आम्िी जितेचे नर्द्वाि आिोत ि ेखरे !  

  



४ 

 

आमच्या नर्िोदाच ेमाकेटटग 

 

 

 

िमस्कार ! आम्िी नर्िोद गायतोंडे. इतक्या र्षाांिंतरच्या सानित्य 

सेर्ेिंतरिी आम्िाला आमची ओळख करूि द्यार्ी लागते िचे तर ददुरै् आमचे आनण 

मराठी सारस्र्ताचे दखेील. तशी आमची ओळख म्िणजे आम्िी लूटमार या मोठ्या मॉल 

मर्धय ेसेल्स प्रमोशि ऑदफसर आिोत, अथावत त्याहूििी मित्त्र्ाचे म्िणजे आम्िी आमच्या 

िार्ाला जागत नर्िोदाचे पाईक आिोत. आमची भूक भागर्ायास िी िोकरी उपयोगी 

पडत असली तरी आमची मािनसक आनण सानिनत्यक भूक मात्र आमच्या नर्िोदी 

लेखिातूिच भागते. आमच्या मॉलमधील र्ेगर्ेगळे व्यार्सानयक आमच्या कडूि 

व्यर्साय र्ृद्धीसाठी सल्ला घेत असतात. तेथ ेआम्िाला आमची प्रनतभा उपयोगी पडते. 

आमच्या नर्िोदाच्या व्यासंगाचा आम्िाला यात खूपच फायदा असतो. आम्िी 

र्ेगर्ेगळ्या स्कीम्स बिर्तो त्या पाहूि जिसमुदायाच्या चेिर्यार्र िसू फुटलले ेआम्िी 

पानिल ेआि.े आम्िी आगपेटी बिर्णार्यांस पण असा सल्ला ददला िोता, की ग्रािकािे 

नर्कत घेण्या आधी प्रत्येक काडी पेटर्ूि पिार्ी आनण मग ती काडपेेटी घरी न्यार्ी.अशी 

योजिा सुरू करा. ग्रािकांचा संतोष िचे आपल े समाधाि! र्ेगर्ेगळ्या स्कीम्स 

बिर्ायचा आमचा िातखंडा. माकेटटग म्िणजे एक प्रकारचा नर्िोद आि े त्यामुळे 

आम्िास ते िीट जमते. त्यासाठी र्ेगर्ेगळ्या शब्दांत योजिा बिर्णॆ िी आमची 

सानिनत्यक जोड सेर्ा म्िणता येईल. सानित्याच्या िेत्रात आम्िी उपेनित असलो तरी 

माकेटटग मर्धये आम्िी िामर्ंत आिोत, त्यात आमचा जीर् रमत िसला तरीिी.  



  

उदािरण द्यायचे तर कसल ेकसल ेद्यारे्? आमच्या मॉल मर्धय ेर्ेगर्ेगळे 

व्यार्सानयक आिते. ’राईझ अॅॅॅंड फॉल नबल्डर’चे ऑदफस आि.े त्या नबल्डरचे 

प्रोजेक्ट्स र्ेगर्ेगळ्या रठकाणी सुरू असतात. एखादा प्रॉजेक्ट स्टेशि पासूि लांब असले 

तर आम्िी नलिीतो, ’फ्री नपक अप फॉम रेलर् ेस्टेशि’. ककर्ा ’कॉम््लेक्स मधूि बसेसची 

सोय उपलब्ध.’ भर जंगलात असले तर ’निसगव सानन्नर्धयात रमूि जा’ अस े नलिायचे. 

पाणी िसेल तर ’चोर्ीस तास िळ’ असे नलिा. बांधकाम बेकायदशेीर असले तर 

स्थानिक िगरसेर्क आनण आमदारांचा आशीर्ावद त्यांच्या फोटॊसकट जानिरातीत 

यायलाच िर्ा. सोन्या चांदीची कािी दकुािे आिते. सोन्याचे भार् सदा र्ाढते असतात. 

त्यार्र लार्ायला कसल्या स्कीम्स बिर्णार? आम्िी मात्र त्यांिा सांगतो, मोठा बोडव 

लार्ा, फ्री! फ्री! फ्री! पुढ ेलिाि अिरात नलिा ’दिा गॅ्रम सोन्यार्र एक एक रूपयाचे 

कॉईि फ्री.’ फ्री शब्द मित्त्र्ाचा. एक छत्रीर्ाला आि.े त्यास आम्िी म्िटल े छत्रयांर्र 

ग्यारंटी कोणीच दते िािी कधी, तुम्िी द्या. फाईि स्प्रट मर्धय ेटाका, छत्री उन्िात आनण 

पार्सात उघडू िये. पॅराशूट र्ाल्यास आमचा सल्ला तर असा की अगदी रर्लेसमेंट 

ग्यारंटी दऊेि टाका. सांगा,नर्मािातूि उडी मारल्यार्र पॅराशूट ि उघडल्यास पैस ेपरत, 

ते िी no questions asked ! टीव्िी र्ाल्यािे तर आमच्या सांगण्य़ार्रूि मोठे बोडव 

लार्ल,े त्यात मुख्य मजकूर फ्री फ्री फ्री िाच. पुढ े एका टीव्िी र्र एक सुई,खोडरबर 

ककर्ा पेनन्सल फ्री नमळेल यांची आकषवक नचत्रे!मर्धये आमच्या मॉल मर्धये एक नजम 

उघडल.े का कोण जाणे कोणीच दफरकेिा. आम्िी म्िटल,े लार्ा बोडव पनिल्या पाच 

नमनिटात दोि दकलो र्जि कमी िोण्याची ग्यारंटी! नजमर्ाला िर्ीि िोता. गडबडला. 

आम्िी म्िणालो, डवे्िील इज इि नडटेल्स. नियम आनण अटी लागू. पनिला फ्री आनण 

ग्यारंटीचा बोडव मोठा लार्ल्यार्र िंतरचा मजकूर मुंगी एर्ढ्या अिरात टाका. फक्त तो 

र्ाचायला स्भग फुकटात र्ाटू िका. नजम मर्धये िव्यािे अॅॅडनमशि घेतािा अट एर्ढीच 



की सर्व फी िाण्यांच्या रूपात द्यार्ी लागेल. मग नखशातील िाण्यांसि आधी आनण फी 

भरल्यार्र त्या िाण्यांनशर्ाय र्जि करा. पाच नमनिटांत दोि दकलो र्जि कमी 

व्िायची ग्यारंटी. जानिरातीत फोटो दतेािा आधीचा फोटो जर्ळचा द्या आनण र्जि 

कमी झाल्या िंतरचा लांबूि काढा. एखाद्या प्रॉडक्ट र्र ’सरप्राईज नगफ्ट’ द्या. सरप्राईज 

म्िणजे एखाद ेचॉकलेट ककर्ा बॉलपेिाची ररदफल ! एर्ढ्या मोठ्या खरेदीर्र एर्ढीशी 

र्स्तू पाहूि ग्रािकाला सरप्राईज व्िायलाच पानिजे ! थोडक्यात स्कीम्स बिर्ण ॆ

मित्त्र्ाचे. ’फ्री’ िा शब्द मित्त्र्ाचा.तुम्िी अगदी तेलात तरंगणारे खाद्य पदाथव नर्कत 

असाल, तर त्यार्र ’कोलेस्टेरॉल फ्री’ नलिा. कोणी म्िटलेच कािी तर सांगा, यातील 

कोलेस्टेरॉलर्र आम्िी कािीच चाजेस लार्त िािी म्िणूि. थोडक्यात भाषा मित्त्र्ाची, 

फ्री िा शब्द मित्त्र्ाचा, स्कीम मित्त्र्ाची. बाकी सर्व ’नियम आनण अटी लागू’ मर्धय े

अॅॅडजस्ट करा.  

 

असा आमच्या कररयरला बिर आला तरी आमचा जीर् यात रमत िािी. 

आम्िाला आमच्या नर्िोदात रममाण व्िायला आर्डते. िीच दनुिया आमची अस ेर्ाटते. 

नर्िोद िा आमचा प्रांत आि,े आमचे चरार्याचे कुरणच म्िणािा. तरी सानित्य िेत्रात 

आम्िी उपेनित ककर्ा पददनलत. आमची पुस्तके छापणारा कोणी िािी. तरी आम्िी 

आमच्या माकेटटगच्या अिुभर्ातूि ’पुस्तकांचा खप कसा र्ाढर्ाल?’ ि ेपुस्तक छापल.े 

तर त्यालाच सले िािी म्िणूि दकुािदारांिी ते ठेर्ायला िकार ददला. आज ते पुस्तक 

दरु्ममळ आि ेकारण कोणीच ते आपल्या दकुािात ठेर्त िािीत. आम्िाला पण म्िणार्ेसे 

र्ाटत,े ’आम्िी कोण म्िणूि काय पुसता आम्िी अस ूलाडके, दरे्ािे ददधल ेअसे जगत ि े

आम्िास िसर्ार्या.’ पण ऎकणार कोण? आमच्या लग्ना आधी आमची पत्नी ’तुमच्या 



बोलण्यातूि चांदणॆ सांडते’ म्िणार्याची, आता साडंलले े चांदण ॆ आर्रूि ठेर्ार्यास 

सांगते. अशी आमची घरी नि दारी अर्स्था झाली आि.े  

 

पण आम्िी माकेटटगर्ाली माणस.े अशी िार जाणारी िव्िते. आमच्या 

सानित्यार्र पण िर्ी स्कीम आम्िी बिर्ार्यास घेतली आि.े सानित्यात ग्यारंटी दणेारे 

आम्िी पनिलेच. अथावत येथेिी ’नियम आनण अटी’ लागू. आमचा असा दार्ाच आि ेकी 

’इस्ट ऑर र्ेस्ट आय अॅॅम द बेस्ट.’ पािा. घ्या आमचे पुस्तक नर्कत. आनण पोटभर 

िसा. िसूि िसूि पोट दखुल्यास ती जबाबदारी आमची िािी िा इशारा आम्िी आधीच 

दऊेि ठेर्तो. िसण्याची ग्यारंटी. तुम्िी फक्त एर्ढेच करा, दकुािातूि आमचे पुस्तक 

नर्कत घ्या आनण र्ाचा. िस ू ि आल्यास पैस े परत. यातील मुंगी अिरातील मजकूर 

असा : आमचे पुस्तक र्ाचतािा पु.ल.दशेपांडे यांचे कोणतेिी पुस्तक बाजूस उघड ॆठेर्ण ॆ

आर्श्यक. आमच्या दिा पािांिंतर एक पाि त्यांच्या पुस्तकातूि र्ाचारे्. यािंतर िस ूि 

आल्यास पैसे परत. िा दार्ा पुस्तक र्ाचूि झाल्यािंतर दिा नमिीटांच्या आत लेखी 

करार्ा. सोबत तुम्िी ि िसल्याची तीि सािीदारांची िमी दणेारे नलनखत पत्र जोडारे्. 

पुस्तकाच्या ककमती एर्ढी प्रोसेस्सग फी बरोबर जोडण ेआर्श्यक. आपला दार्ा मान्य 

झाल्यास मिीऑडवरचे पैस े कापूि बाकी रक्कम आपल्या घरपोच पाठर्ण्यात येईल. 

मिीऑडवरीचे चाजेस र्ाचर्ायचे असल्यास आमच्या गे्रटर िॉयडा या ददल्ली जर्ळील 

कायावलयातूि आपण ओळख पटर्ूि समि िी रक्कम घेऊि जाऊ शकता. िसण्याची िमी 

दणेारी आनण मिी बॅक ग्यारंटी र्ाली िी जगातील एकमेर् योजिा आि े ! लर्करच 

आम्िी नगिीसबुकात िार् यार्े म्िणूि प्रयत्न करणार आिोत. 

  



५ 

 

प.ं र्ा. पोळ : एक द्रष्टा परुूष 

 

 

 

पंढरीिाथ र्ासुदरे् पोळ म्िणजे आमचे लाडके पोळ सर. सरांच्या मृत्युिे 

झालेली पोकळी भरूि येण ेकठीण आि.े आता फक्त त्यांच्या आठर्णी जागर्णे एव्िढेच 

आपल्या िातात आि.े  

रूढाथाविे मी त्यांचा नर्द्याथी िव्ितो नि ते िी कािी माझ ेशाळा ककर्ा 

कॉलेजातील नशिक िव्िते.तरी पण त्यांिा सर म्िणण्याचा मला अनभमािच र्ाटत 

आला आि.े पोळ सरांची नि माझी ओळख कािी र्षाांपूर्ीची. आमचे नर्षय तेव्िा र्ेगळे 

िोते, इंटरेस्ट मात्र थोड े सामानयक िोते. मी शास्त्राचा नर्द्याथी, िंतर अर्धयात्माकड े

र्ळलो. आमची भेट कुठल्यातरी सभेत झाली. िक्की आठर्त िािी पण दाशवनिक 

मंडळाची अर्धयानत्मक सभा िोती. त्याच्या र्ार्मषक समारंभाचे पोळ सर अर्धयि िोते. मी 

सूत्रसंचालक िोतो. सरांचे भाषण झाले. कायवक्रम पार पडला. काय असेल ते असो. 

कायवक्रमािंतर सरांिी जर्ळ बोलार्ल.े सर एखाद्या रत्नपारख्यासारख ेिोते ि ेपनिल्याच 

भेटीत जाणर्ले. रत्नपारख्यालाच रत्नांची ओळख असत े म्िणतात. त्यांच्यासारख्यांची 

िजर कशी तीक्ष्ण असत ेयाचे ते उदािरण िोते. मला म्िणालेच सर, ’तुझ्यात िक्कीच 

कािी स्पाकव  आि.े अजूि खूप पुढ ेजाशील. माझा आशीर्ावद आि.े’ मला आभाळ ठेंगणे 

झाले. सर एर्ढे ज्येष्ठ, ते कस ेचुकीचे सांगतील?  



पुढ े सरांशी ओळख र्ाढली. र्यािे मोठे असल्यािे सर िेिमीच आधार 

दते. प्रोत्सािि दते. धीराच्या चार गोष्टी सांगत. पण म्िणूि सरांिी आपल े श्रेष्ठत्र् 

आमच्यार्र लादल े िािी कधी. आपल्या कायावचा आर्ाका ते जाणूि िोते. म्िणिूच 

आम्िी कनिष्ठ असलो तरी आमच्या कामाचा उल्लखे गौरर्ािे करायला ते कधी कचरत 

िसत. आमच्या दाशवनिक मंडळात पुढ ेतानत्र्क मतभेद झाले. सामान्यांत िोतात तशी 

भांडणे मात्र झाली िािीत. मी स्र्त:चे दशवि प्रसाद मंडळ काढल.े त्यारे्ळी सरांिी 

िेिमीच माझी बाजू घेतली. आज त्यामुळे मी जो आि ेत्याचे शे्रय सरांचेच आि.े आमच्या 

या मंडळाचे र्ार्मषक समारंभ िोतात त्यात सर अर्धयि पदार्रूि आम्िाला िेिमीच 

आशीर्ावद दते असत. त्यातिी त्यांचा लोभ माझ्यार्र जास्त िोता. थोडा आत्मस्तुतीचा 

गंध जाणर्ेल पण सरांिी मला घडर्ल ेआनण सर जाण्याआधीच्या शेर्टच्या सभेत जे 

म्िणाल ेते सर्ाांिा त्यांिी सांनगतले िसेल तरी आता सरांचा मोठेपणा म्िणूि सांगायला 

िरकत िािी. सरांिी आम्िा चारपाच लोकांिा जर्ळ बोलार्ल.े म्िणाले, ’आज मला या 

यशरं्ताचा अनभमाि र्ाटतो. मी जर गुरू असेि तर िा माझा नशष्टय माझ्याहूि सर्ाई 

आि.े’ आता सरच सांगतात तर ते मािणे भाग आि.े सराचं्या प्रोत्साििातूिच मी िा 

माझ्या मंडळाचा पसारा र्ाढर्ला. अर्धयानत्मक संशोधिात पडलो. अर्धयात्मातिी 

शास्त्रीय संशोधिास र्ार् असतो ि ेमीच दाखर्ूि ददले. सरांिा याचा अनभमाि र्ाटे, 

म्िणूिच त्यांिी गुरूपेिा सर्ाई म्िटल ेअसार् ेिा? माझ्या ’कंुडली आनण कंुडनलिी’ या 

नर्षयार्रील एका प्रबंधात मी कािी िर्ीि मुद्द ेमांडल ेिोते. सरांिा या िेत्रात प्रचंड 

गती िोती. सरांचा शब्द अंनतम िोता. म्िणूिच सरांिा ’नशरोमणी पुरस्कार’ नमळाला. 

सर मात्र िेिमीप्रमाणे िम्रच िोते. सर मला म्िणाल,े ’तुझ े ह्या िेत्रातील योगदाि 

माझ्याहूििी जास्त आि.े’ दकती मोठा माणूस ! आनण मला ते स्र्त:हूि मोठा म्िणतात? 

मला अजूि तो पुरस्कार िसेल नमळाला पण सरािंी ि ेम्िणण ेिाच मोठा पुरस्कार आि.े 

गुरूिे आपले अस े कौतुक करारे् याहूि कोणता पुरस्कार असले? सर आता आपल्यात 

िािीत ि ेसत्य पचर्ण ेआता त्यामुळेच जड जाणार आि.े  



सरांचा मी इतका लाडका का िोतो कोणास ठाऊक? त्यांिा स्र्त:ची मुल े

िोती. ती या िेत्रात िािीत. अर्धयात्मातूि मी मी म्िणणारे आपला ’मी’पणा सोडू शकत 

िािी. पण सर याला अपर्ाद िोते. त्यांिी िा ’मी’पणाचा त्याग केला िोता. आनण 

इतरांचे कौतुक. त्यात प्रामुख्यािे माझ ेकौतुक करण्याचा जण ूर्साच घेतला िोता. सर 

सत्यर्ादी िोते. चुकूििी त्यांच्याकडूि असत्य कथि िोत िसे. असे असतािा मला 

आपल्या योग्यतेबद्दल दगुुणा आत्मनर्श्वास ि येता तरच िर्ल. त्यांची माया मला 

लाभली ि ेमाझ ेभाग्यच म्िणार् ेलागेल. ि ेमी त्यांिा एकदा बोललो तेव्िा ते म्िणाल,े 

’यशरं्ता, अगदी असेच िािी, गुरूसिी चांगला नशष्टय िर्ाच असतो की िािी?’ अस ेसर 

प्रेमळ िोते. 

सर िम्रतेचा आदशव िोते. प्रामानणकतेची मूती िोते. त्यांिा आमच्या 

’नजराफ्स क्लब’चा सन्माि नमळाला तेव्िा याची िव्यािे प्रचीती आली. त्यांचे अनभिंदि 

करायला गेलो. पुरस्कार फार सन्मािाचा िोता. सर आिंदात िोते. सािनजकच आि.े 

एर्ढा मोठा सन्माि नमळार्ा म्िणूि आिंद िोण ेस्र्ाभानर्क िोते. ग्पा झाल्या, खाणे 

झाले.जायला निघालो. तर सरांिी काय करारे्? माझ्याबरोबरीच्यांिा बािरे जाऊ ददल.े 

आम्िी दोघेच उरलो. तस ेम्िणाल,े ’यशरं्ता, िा सन्माि तुम्िाला नमळायला िर्ा िोता. 

पण र्य आडरे् येते. नमळेल, एक ददर्स तुमचािी िंबर येईल.’ त्यांच्या बोलण्यात तथ्य 

असणार. म्िणजे असणारच. एर्ढा मोठा माणूस अस े िािीतर कस े म्िणेल? आता 

सरांचाच आशीर्ावद असा नमळाल्यास ि े िी िोईल एक ददर्स. पण सर ते पिायला 

िसतील याचे द:ुख आिचे.  

सर म्िणजे सौजन्याचे दसुरे िार्च िोते. त्यांच्या सौजन्याच्या अिेक 

किाण्या आिते. गरजंूिा ते आपल्या नखशातूि मदत करत. सुदरै्ािे तशी पाळी 

माझ्यार्र आली िािी. पण सर आपल्या मदतीचा गर्गर्ा कोठेच िोऊ दते िसत. मी 



त्यांचाच आदशव ठेर्ला आि.े आमच्या मंडळाकडूि कोणाला मदत दणे्यास आम्िी 

िेिमीच सज्ज असतो. दरर्षी त्यामुळेच माझ ेकोणाला मदतीचे चेक्स ककर्ा गरजेच्या 

गोष्टी दतेािाचे फोटो छापूि येतािा आमच्या मुखपत्रात ददसतील. ददले दाि कोणाला 

सांगू िये, त्याची र्ाच्यता करू िय ेि ेमी सरांकडूिच नशकलो.  

सरांकडूि मी काय काय नशकलो असेि? प्रामानणकपणा, सत्यर्ादीपणा, 

निरपेि र्ृत्तीिे काम करण्याची र्ृत्ती, पैशांबद्दल निमोिीपणा, अखंड मेिित करण्याची 

ताकद अशा दकतीतरी गोष्टी सांगता येतील. माझ्या आयुष्टयाला आकार सरांिीच ददला. 

सर आता आपल्यात िािीत यार्र नर्श्वास ठेर्ण ेकठीण आि.े सरांचा द्रष्टपेण त्यांच्या 

नर्नर्ध भाषणांतूि ददसतोच. त्यांच्या आखूि ददलेल्या मागावर्र चालत रािण े एर्ढेच 

आता आपल्या िातात आि.े सराचं्या आत्म्यास शांती लाभो िीच प्राथविा. 

 

( मिुष्टय स्र्भार्ाचा िा एक िमुिा. दकत्येक मृत्युलेखांतूि िा ददसतो. 

दकत्येक व्यक्तींच्या चररत्रात ते चररत्र नलनिणाराच जास्त डोकार्तो ककर्ा नलनिणारा 

आपण कस े गे्रट ि े त्या चररत्र िायका तोंडूि र्दर्ूि घेतो. नबचारा चररत्र िायक 

अडगळीत पडल्यासारखा उद्धाराची र्ाट पािात पडतो. एखाद्याच्या चररत्रात 

डोकार्णारी िी ’आय,मी, माइि, मायसेल्फ’ माणस ेिक्कीच दरु्ममळ िािीत ! ) 

  



६ 

 

मी (गद्य) लखेक कसा झालो?  

 

अथावत एका मिाकाव्याचा अतं 

 

 

 

 

 

मी सकाळ सकाळी अभ्यासाच्या टेबलार्र बसूि नलिीत िोतो. 

कालच रात्री मी आत्मपररिण मोड मर्धय ेगेलो िोतो. समथव सांगूि गेलेत, 

ददसामाजी कािीतरी नलनित जारे् म्िणूि. आनण मी? ऑदफसातल्या चार दोि सह्या 

र्गळता नलनिण्याशी माझा संबंध उरला िािी. थ ूमाझ्या नजिगािीर्र अस ेर्ाटल.े थू 

करायला िी नजिगािी कुठे सापडले याचा नर्चार करत झोपी गेलो.  

सकाळी उठलो तर म्िटल ेि ेकािी खरे िािी. बदल डालो सबकुछ म्िणत 

सरळ नलिायलाच बसलो. काय नलहू? याचा नर्चार करायला लागलो. गद्य लोिार् ेकी 

पद्य? र्ाटले कनर्ताच नलिार्ी. मी तसा कनर्मिाचा िािी पण पद्य तस े सोपे. 

आपल्याइथ े कनर्तेची मोठी परंपरा आि.े तीि ओळींच्या िायकू, चार ओळींच्या 

चारोळ्यांपासूि खंडकाव्य मिाकाव्या पयांत. मिाकनर् कानलदासापासूि पुढ े मागे 

माझ्यापयांत. म्िणूि ठरर्ल,े कनर्ताच नलिायची.  



माझी खानसयत िी की मी लिािसिाि नर्चारच करू शकत िािी. 

काव्यच नलिायचे तर तीि चार ओळींचे िव्ि े तर चांगले असंख्य, अिंत ओळींचे 

मिाकाव्य म्िणजे अिंतोळी नलिारे्. लागेल थोडा र्ेळ पण ददसामाजी चाराठ ओळी 

नलनिल्या तर र्षाव दोि र्षावत सिज नलहूि िोईल. कानलदासाचे स्मरण करूि 

नलिायला बसलो. एकदा ठरर्ल े की ठरर्ल.े निश्चयाचे तेज मला र्ाटत े माझ्या 

चेिर्यार्र झळकत असारे्. मागे ऋनषमुिी तप करायला बसत नि मग पोथ्या पुराणे 

नलिायला घेत. मोठे मोठे कर्ी लोक थंड िर्ेच्या रठकाणी जाऊि स्फूती येण्याची र्ाट 

पाितात. स्फूती दरे्ता प्रसन्न व्िार्ी म्िणूि काय काय करतात. त्यांच्या घरी त्यांिा 

सांभाळूि घ्यायला लोक असतात. मी या सर्ाांची तमा ि बाळगता मिाकाव्य नलिायला 

बसलो म्िणजे बसलोच. काव्याचे िार् िी ठरर्ल,े काव्यािुभूती. यात मी कनर्तेचा 

नर्नर्धांगांिी नर्चार करणार िोतो. 

 

चार ओळी िोतात ि िोताच तो बायको आली. नतिे मला डायस्िग 

टेबलार्र पानिले आि ेपण अभ्यासाच्या टेबलार्र पाहूि दचकली. 

’अिो, काय करताय?’ 

’नलनितोय.’ 

’ते ददसतेय, पण तुम्िी काय नलनिताय?’ 

’म्िणजे? मी नलहू शकत िािी? काव्यरचिा करतोय.’ 

’क्काय? कसली रचिा?’ 

’काव्य, कनर्ता. िुसते काव्य िव्ि े तर मिाकाव्य. या कुनत्सत र्ृत्तीच्या 

दनुियेची तमा मज िािी. आता एकच र्धयेय. काव्य, िव्ि ेमिाकाव्य. ि ेऎक’ 



ि ेअस ेनलनितो असा ज ेकस ेनलनिलचे िािी 

काय त ूऐकशी गड्या रे ज ेजण ुऎकलचे िािी 

का कुणी व्यथव आता र्ळे आपलुा दर्डार्ा 

का कुणी ऎकर्ाया काि अपलुा नशणर्ार्ा. 

 

’ि ेकाय िर्ेच खूळ?’ 

’खूळ? तुला ि े खूळ र्ाटल?े समथव म्िणालते, ददसामाजी कािीतरी 

नलिारे् म्िणूि.’ 

’कोण म्िणाले?’ 

’रामदास स्र्ामी खुद्द.’ 

’बरे बरे. पण कािीतरी नलिारे् म्िणालेत िा. कािीतरीच िािी. िी ’च’ 

र्र जोर दते म्िणाली.’ 

मराठी भाषा कशी लर्नचक आि ेिािी? एका ’च’ िे अथव बदलतो. 

 

आंग्ल भाषेत एक म्िण आि े म्िण,े ’प्रत्येक यशस्र्ी पुरूषामागे एक स्त्री 

असत,े तो करणारी प्रत्येक गोष्ट चुकीची आि े सांगणारी.’ इथे तर सुरूर्ातीसच मी 

चुकीचेच सर्व करतोय अस ेसांगणारी धमवपत्नी भटेली. म्िणजे मी यशस्र्ी िोणारच. या 

धुंदीत मी पुढील ओळी नलहूि टाकल्या, 

 

 



का कुणी निणर् ेमला इथ ेकाय मी कर्ीच िािी? 

कॊण म्िणतो चार ओळी म्िणज ेसदु्धा कनर्ताच िािी 

काव्य माझ ेमिाकाव्य माझ े 

दरददिी नलिीता मी जण ूकनर्ताच आि.े  

 

मी िेटािे नलनितच रानिलो. बायकोला ऎकर्ायचा धीर मात्र झाला 

िािी. माझा काव्य शास्त्र नर्िोदात रुनच असणारा एक नमत्र आि,े मिोिर इंगळे. 

त्याच्याकड ेगेलो. 

’काय आज इकड ेकुणीकड?े’ 

’मन्या, आज जरा रस्ता चुकलो खरा. पण मिाकाव्य नलिायचा मी निश्चय 

केलाय म्िणूि आलो.’  

डायरेक्ट नर्षयाला िात घालत मी म्िणालो.  

’क्काय? बायको जशी उडाली िोती तसाच मिोिर िी बसल्या जागी 

उडाला.’ 

’येस, कनर्ताच. कनर्ताच िव्ि े तर मिाकाव्य. मी सुरूर्ात िी केलीय. 

ऎक.’ 

मी त्याला माझे काव्य र्ाचूि दाखर्ले. तो तल्लीि िोऊि ऎकतोय अस े

र्ाटल.े त्याचे डोळे बंद िोते. एर्ढ्या लर्कर त्याला झोप लागणे शक्य िव्िते. कनर्ता 

ऎकूि भाि िरपल ेअसार्.े आठ दिा ओळी र्ाचूि झाल्यार्र मी म्िणालो, 



’तसे सो्पेय रे. मोठी कनर्ता नलिायची, मग एिलाजव करायची की झाल े

मिाकाव्य.’  

यार्र मिोिरिे काय म्िणार्?े 

’तू मांजर पानिलीयस?’ 

’अथावत. पण मांजरीचा इथे काय संबंध?’ 

’आि.े र्ाघाची मार्शी एिलाजव करूि र्ाघ बित िािी. तो ओररनजिलच 

िर्ा.’ 

’ठीक आि.े ओररनजिलच मिाकाव्य नलनितो मग तर झाले. मला तुझी 

मदत लागेल मन्या.’ 

मन्या नर्चारात पडला असार्ा. 

’तू गद्य कािीतरी नलिी.’ 

’ते िंतर रे मन्या. प्रथम ि ेकाव्य िातारे्गळॆ करतो मग गद्याकड ेर्ळतो. 

आधी लग्न मिाकाव्याचे. िंतर कथा, कादबंरी आनण लनलत लेखिात नर्िार करीि. 

जमलेच तर कािी नर्िोद, अिुर्ाद नि चररत्र लेखि आि.े फक्त ती समीिा नि 

आत्मचररत्र नलिायला सांगू िकोस.’  

मी मन्याला बोलण्याची उसंत ि दतेा म्िणालो.  

’तुझा कािीतरी गैरसमज झाला र्ाटते. मला त्यापेिा तू गद्य लखेिाकड े

र्ळ अस ेम्िणायचे िोते. 

’त्यापेिा?’ एका शब्दािे अथव दकती बदलतो िािी. मराठी भाषा लर्नचक 

खरी.  



तो पुढचे र्ाक्य म्िणाला तेव्िा माझ्या बायकोचे नि त्याचे एकमत 

असल्याचे मला जाणर्ले. 

 

इजा नबजा झाला. आता नतजा िको म्िणूि मी अजूि कोणाला 

दाखर्ायला िको म्िणूि माझी कनर्ता कोणाला र्ाचूि दाखर्ली िािी. नर्चारात 

पडलो. काव्य मला आर्डते. यमक जुळर्ायची धमक असली कनर्तेत चमक आणता येते. 

गद्याचा पसारा मोठा. पद्य आटोपशीर. म्िणजे मिाकाव्य पण आटोपशीर. त्यापेिा या 

एका शब्दािे माझा काव्य संसार मोडला. माझ्यातला कर्ी नपकल े पाि खुडार् े तसा 

खुडला गेला. माझा कनर्तेशी काडीमोड झाला आनण गद्याशी संसार सुरू झाला. 

िाइलाजािे मी गद्य लेखिाकड ेर्ळायचे ठरर्ल.े पूर्ी लोकाग्रिास्तर् जुन्या नसिेमांचे शो 

लार्त. कोण कोणाला ’्लीज िा नसिेमा दाखर्, दाखर् िा ्लीज’ म्िणायला जायचे 

कोणास ठाऊक? पण जानिरातीत ’लोकाग्रिास्तर्’ नलनिलले े असायचे. मला 

लोकाग्रिास्तर् पद्यलेखिाकड े पाठ र्ळर्ार्ी लागली. आनण गद्याकड े र्ळारे् लागल.े 

थोडक्यात मी गद्यलेखिाकड े र्ळलो तो लोकाग्रिास्तर्च. लोकांिी माझ्यातला कर्ी 

खुडला. आनण त्यात माझ्या मिाकाव्याचा बळी गेला. 

  



७ 

व्यथा एका कथालखेकाची 

 

एक एक ददर्स कसा भाकड उगर्तो. भाकडपणाची तशी कािी र्ेगळी 

व्याख्या िािी. अट्टल चोराची, अट्टल दारूड्याची आनण अट्टल प्रेमीची भाकडददर्साची 

कल्पिा र्ेगळीरे्गळीच असणार. एखादा चोर घ्या. आपल्या कतवव्यासाठी तो रात्रंददि 

मेिित करतो. नजर्ार्रचा धोका पत्करूि कोणाच्या घरात नशरतो. शेर्टी त्या घरात 

त्याला कािीच नमळत िािी. मग त्याला तो ददर्स भाकडच र्ाटणार. ( जाता जाता : 

चोरलोकांचा काळ्या पट्टूयांचा पांढरा टी शटव ककर्ा पांढर्या पट्ट्यांचा काळा टी शटव 

आनण रात्री सदु्धा घालायचा काळा गॉगल नि डोक्याला बांधलेला रठपक्यांचा रूमाल 

असा युनिफॉमव असतो अशी ददर्ाळी अंकातील समस्त काटूवन्स पाहूि माझी समजूि 

िोती. पण माझ्या आयुष्टयातला पनिला चोर मी पानिला तो मात्र अर्धयावचड्डी आनण 

बनियाि मर्धय े िोता ) अट्टल दारूड्याची कथा र्ेगळी. लागोपाठ दोि ददर्स ड्राय ड े

असार्ेत. आनण पनिल्याच ददर्शी सगळा साठर्लेला स्टॉक संपूि गेला तर दसुरा ददर्स 

भाकडात गणला जाणार. अट्टल प्रेमीजिांसाठी भाकडददि.... जाऊ दते. भाकडददर्साचा 

अथव ज्यािे त्यािे आपापल्या मगदरुाप्रमाणे आनण कल्पिाशक्तीिुसार लार्ार्ा. माझ्या 

सारख्या कथालेखकास िर्ीि कािी कथानर्षय सुचत िािी तोच माझ्यासाठी 

भाकडददर्स ि ेमात्र खरे. 

  

दकतीतरी र्षाांपासूि मी कथा या सानित्यप्रकाराची सेर्ा करतोय. ( सेर्ा 

म्िटल ेम्िणूि सरकार यार्र सेर्ा कर तर लार्णार िािी िा? ) मी माझ्या कथामंर्धय े

आजपयांत काय काय िािी नलिील?े एक िायक, िानयका, खलिायक नि खलिानयका, 

सास ूसुिा, सासरे नि दीर, कोणाकोणाचे आई नि बाप. सर्ाांिा मी माझ्या कथांत स्थाि 



ददले नि आर्ाज ददला. सास ुसुिांत मी कधी प्रेमाचे िाते दाखर्ल ेकधी सासर्यास प्रेमळ 

दाखर्ल ेतर कधी दषु्ट. सास ूसुिांचे कधी खलबत्त्यासारख ेिाते दाखर्ल.े म्िणजे कधी 

सास ू खल असेल तर सिू बत्त्ता, तर कधी सूि खल नि कुटणारी कुटील सास ू म्िणजे 

बत्त्ता. माझ्या कथांतूि दकती पात्र े आजर्र आली नि र्ेगर्ेगळ्या प्रकारे र्ागूि गेली. 

िानयका बागडूि गेल्या, आपापल्या लीला दाखर्ूि गेल्या तर कधी नर्रिािे व्याकूळ िोत 

आसर् ेगाळूि गेल्या. िीरो आले. आपापल्या निरर्णींर्र इंप्रेशि मारूि गेल.े नर्लि नि 

नर्लिी आल ेआपापली दषु्टकृत्ये करूि गेल.े िीरो सार्यांिा कधी पुरूि उरल ेतर कधी 

िार मािूि दरे्दास झाल.े जशी कथार्स्तू तशी त्यांची मांडणी मी केली.  

 

माझ े म्िणजे मागणीिुसार रसनिष्टपती करूि कथा नलनिण्याचे दकुािच 

आि े म्िणािा. शेर्टी कथा कथांतूि रसनिष्टपत्ती मित्त्र्ाची. मग तो कुठला ते आपण 

ठरर्ायचे. उदािरणाथव र्ीररस िर्ाय तर िायकाला सैनिक बिर्ा ककर्ा अन्यायानर्रूद्ध 

लढतािा दाखर्ा. शृंगाररस सर्ावत सोपा. टीव्िी ककर्ा स्िदी नसिमेा पिा. घ्या एक िीरो 

नि एक निरॉईि. पुढ े काय सर्व सोपेच सोपे, आनण पॉ्युलर पण तेर्ढेच. करूण रस 

िर्ाय? घ्या दोि आयाबाया. र्ाटा त्यांिा दोि चार चांगली द:ुखे, रडर्ा नि झाली की 

करूण रसाची निर्ममती. िास्यरसासाठी पात्रे कुठलीिी चालतात. त्यातल्यात्यात 

राजकारणी र्गैरे असल े की त्यांच्या बोलण्यातूि िा रस िुसता र्ािात असतो. कािी 

िािीतर निर्डणूक जािीरिामा जरी छापला तरी िास्यरसाचा धबधबा र्ाहू लागतो. 

तशी बीभत्स रसाची मागणी जास्त िािी पण कोणी केली तर मी मागे िटत िािी. मी 

मग दोि एकमेकांनर्रूद्ध ठाकलेल े ( स्र्पिीय र्ा नर्पिीय ) िेते घेतो त्यांिा 

समोरासमोर बसर्तो आनण बीभत्सरसाची भरपूर निर्ममती करतो. सांगायचे काय तर 

मी मागणी तसा पुरर्ठा करण्यात मागे िटत िािी.  



कथा म्िणा ककर्ा िुसते लखेि म्िणा त्याला भरपूर व्यासंगाची जरूरी 

असत.े दशेी नर्दशेी सानित्याच्या र्ाचिाची गरज असत.े त्यात मला िर्िर्ीि कल्पिा 

नमळतात. त्याकथांतूि िाताळलेल्या नर्षयांतूि मला माझी कथाबीजे ( र्ा ! िा शब्द 

मस्त आि े ! ) नमळतात. मग मी माझ्या कथांचे घाण े पाडायला बसतो. घाण े पाडण े

म्िटल ेम्िणूि दचकू िका. शेर्टी मी एक लेखकच आि.े िर् े नतथे िर्े ते शब्द चपखल 

बसर्ण ॆमाझे कामच आि ेिा. त्यामुळे िा घाणा शब्द मुद्दामच र्ापरला आि.े आमचे 

कुटंुब ददर्ाळीर्र जगते म्िणािा. मी इथे जूि जुलैत ऑडवरप्रमाणे ददर्ाळी अंकातल्या 

कथा पाडतो नि िंतर माझी बायकोददर्ाळी फराळ्याच्या चकल्या नि शंकरपाळे 

पाडायला घेत.े म्िणजे मी कथांच्या बल्क ऑडवसव घेतो नि िी फराळाच्या. ( माझ्याहूि िी 

जास्त कमार्ते ि ेमात्र खरे ) 

आज पंधरा जूि उलटूि गेली. पोरांच्या शाळा सुरू झाल्या. दप्तरे, र्ह्या 

पुस्तके आली. िेमेनच म्िणूि िजेरी लार्ायला पार्साळा आला. बेडकांचे डरार् डरार् 

आल.े एर्ढी र्ातार्रणनिर्ममती झाली. पण... 

कोठे आटलाय माझ्या प्रनतभेचा झरा? िळातूि धो धो पाणी यायचे नतथ े

िा कसला ठणठणाट ? कोणी िायक िानयका मदतीला येईिाशा झाल्या. एर्ढा व्यासगं 

पुरे पडिेासा झाला. आता िर्ीि कािी सुचत िािी. संपादकांस काय सांगू? एर्ढा 

ददर्ाळीचा नसझि गेला की कोण नर्चारणार मला? एकेक ददर्स असा भाकड जातोय. 

आजचािी तसाच गेला. आता मी काय करू ? 

  



८  

मी आनण माझ ेभनर्ष्टय 

 

शिाणी माणस े ज्योनतषाचं्या सल्ल्यािसुार चालतात, फक्त कंुडलीत 

चागंला ज्योनतषी नमळण्याचा योगमात्र िर्ा : प.ुल.दशेपाडं े

 

मी शिाणािी आि ेआनण कंुडलीत चांगला ज्योनतषी नमळण्याचा योगिी 

आि.े कािी जण मला अनतशिाणा ककर्ा दीडशिाणा समजतात िा भाग र्ेगळा. आज 

काल नसझेररयि करूि योग्यरे्ळी बाळाला जन्माला आणूि प्रत्यि िनशबाला नचटटग 

करायची पद्धत म्िणा ककर्ा सोय म्िणा, आि.े ४० र्षाांपूर्ी म्िणजे माझ्या जन्मार्ेळी ि े

िव्िते. त्यामुळे सटर्ाईिे र्ेळ आनण रठकाणािुसार कपाळार्र नलनिलेल्या 

िनशबाप्रमाणेच सर्व घडणार ि ेिक्की. िेमके ते काय आि ेिचे ज्योनतषीच र्ाचू शकतात 

आनण त्यातूि मागव िी काढूि दऊे शकतात.  

 

माझ्या सुदरै्ािे अगदी १६व्या र्षीच मला अत्रेशास्त्री म्िणूि ज्योनतषी 

भेटल.े दकत्येक ज्योनतषी भनर्ष्टयाच्या िार्ाखाली आपल्याला आधीच मानिती असललेा 

भूतकाळभनर्ष्टय म्िणूि खपर्तात आनण भनर्ष्टयाबद्दल िक्की ि सांगता ढोबळ नर्धािे 

करतात. अत्रयांचे तसे िािी. त्यांच्या भनर्ष्टयकथिातील अचूकता थक्क करणारी आि.े 

त्याचे अिुभर् पदोपदी येत असतातच पण आमच्या घरी निला त्यार्र नर्श्वास 

दाखर्ायला आर्डत िािी. त्या ज्योनतषार्रूि िी टोचत असत.े अथावत िा पत्नीधमव आि े

त्यामुळे िर्रा जे म्िणेल त्याला नर्रोधी पिाप्रमाणे नर्रोध करणे िा नतचा धमवच आि,े 

या अथाविे ती अत्यंत धार्ममक आि े म्िणायला िरकत िािी. अथावत अत्रयांच्या 



भनर्ष्टयकथिाच्या िंतर दकत्येक र्षाांिी माझ े लग्न निच्याशी झाल े पण नतला एकदा 

उत्सािात सर्व भनर्ष्टय सांनगतले आनण नतचा पत्नीधमव जागा झाला. 

 

 तो ददर्स मला अजूि आठर्तो. अत्रेशास्त्री माझी कंुडली मांडूि बसल े

िोते. िुकतीच शाळा संपली िोती. ररझल्ट तेर्ढा बाकी िोता म्िणूि अनतआिंदात सर्व 

सुरू िोते. प्रथम त्यांच्या कपाळार्र आठ्या िोत्या पण त्यांिी िंतर माझा िात दखेील 

पानिला आनण ते जाळे जरा नर्रळ झाल ेिोते. पुढ ेत्यांिी कथिास सुरूर्ात केली िोती. 

माझ्या बाल कम तरूण मिार्र त्याचा कसा पररणाम झाला िोता ििेी आठर्ते. 

 कंुडलीतील प्रभार्ी रंग म्िणूि लाल रंग असले अस ेअत्रेबुर्ांिी सांनगतल े

िोते, मला व्यासंगाची आर्ड रानिल त्यामुळे एखाद्या नर्षयाचा दकस पाडण्याची सर्य 

रानिल, नशिण गॅ्रज्युएशि पयांत पण त्यात अडथळे यायची शक्यता आि.े लेखणीचा 

संबंध असणारी िोकरी नमळेल आनण लग्न र्याच्या नर्शीिंतर केव्िािी सभंर्ते. पण 

यािी दोन्िींत अडथळे सभंर्तात. पत्नी मिनमळाऊ असले आनण लग्नािंतर उत्कषव िोईल. 

घरबांधणीशी जर्ळचा संबंध येईल. र्याच्या साठाव्या र्षी एक र्जिदार व्यक्ती म्िणूि 

निर्ृत्तीचा योग रानिल. एकूण आयुष्टय सरळसोट रानिल.  

 ि ेसर्व पुढ ेखरे झाल ेअसल ेतरी एक मात्र चुकल ेत्यांिी पत्नी मिनमळाऊ 

असल्याचे म्िटल ेिोते, बहुधा अस े म्िणण्याची पद्धत असार्ी िािीतर ि ेदोि नर्रोधी 

अथाांचे शब्द एका दमात कोणी उच्चारलेच िसते ! 

  

लाल रंगाच्या प्रभार्ाखाली सर्वप्रथम मी आमच्याच नबस्ल्डगीत 

रािणार्या एकमेर् कॉम्रेड जमिाडेंिा भेटलो. कॉ.जमिाडेंच्या घराचा रंग िी लाल 

आनण दरर्ाजा नखडक्यािी लाल रंगाच्या िोत्या. त्यांिा म्िटलं, ’लाल सलाम कॉम्रेड 

जमिाड ेकाका, मी कम्युनिस्ट व्िायचे ठरर्लेय’ तर त्यांिी िातार्र Das Capital चा 



जाडजूड गं्रथ ठेर्ला. पुढ ेते कािी बोलणार त्या आधी मी म्िटल,े ’काका, मुंबई डासांची 

कॅनपटल असले पण त्याचा कम्युनिस्टांची काय संबंध? ते तर मिापानलकेतिी सत्तेत 

िािीत.’ जमिाड े उखडल े अस े चेिर्यार्रूि ददसत िोते. कािीच ि बोलता त्यांिी 

पुस्तक िातातूि ओढूि घेतल,े मला बािरे ढकलल े आनण तो लाल दरर्ाजा माझ्या 

तोंडार्र बंद करूि घेतला. एक शब्दिी ि बोलता कॉ.जमिाडेंिी माझ्यातला लाल 

कम्युनिस्ट संपर्ला. पुढ ेम्िणूि मी राजकारणाकड ेकधीच र्ळलो िािी पण कंुडलीतला 

लाल रंग पाठ कशी सोडणार?शाळेप्रमाणेच पुढेिी तोच लाल रंग माझ्या 

प्रगनतपुस्तकातील सर्ावत प्रभार्ी रंग अस े !त्या लाल रंगाचा प्रभार् अगदी बी.ए. च्या 

फायिल पयांत रटकला. अत्रेशास्त्री म्िणाले तसा मी अभ्यास ू िोतो. एकेका र्षावचा 

अभ्यास मी खूपच नडटेल मर्धय ेकरीत असे आनण दोि र्षव त्याला लागली तरी त्याची 

मला काळजी िस.े बाकीचे नर्द्याथी पुढ े गेले म्िणूि मला खंत िसे कारण मला त्याच 

नर्षयाचा अनधक सखोल अभ्यास करायचा अस.े तसाच मी फायिलला मात्र तीि 

र्षाांचा व्यासंग केला. शेर्टी बी.ए. ची पदर्ी नमळाली आनण माझ्या व्यासंगाचा अंत 

झाला आनण अत्रयांचे दसुरे भनर्ष्टय तंतोतंत खरे ठरल.े व्यासंग िी झाला, सर्व नर्षयांचा 

दकस िी झाला आनण नशिणात अडथळेिी झाल.े  

 फायिलचा फायिल ररझल्ट फायिली आला तेव्िा आईबाबांच्या नजर्ात 

जीर् आला पण मी मात्र नबिधास्त िोतो कारण मला भनर्ष्टय ठाऊकच िोते. िोकरी 

नमळणारच िोती. फक्त आता पुढ े िोकरीचे काय िोणार? लेखणीशी संबंध म्िणजे 

कारकूिी? की एखाद्या कंपिीचा सीईओ? की एका फटकार्यािे िोत्याचे िव्िते ककर्ा 

िव्ित्याचे िोते करणारा राजकारणी? अजव करायच्या निनमत्तािे लेखणीशी भरपूर संबधं 

आला, तेव्िा कॉम््युटर िव्िते म्िणूि सर्व नलिार्ेच लागायचे. िोकरीत पण अडथळे 

येतील म्िणालेच िोते शास्त्रीबुर्ा. शेर्टी एका बांधकाम कंपिीत क्लाकव  म्िणूि लागलो. 

अशा ररतीिे लखेणीची संबंध आलाच आनण घरबांधणीशीिी आला.  



 िल्ली बरंय, कोणाला क्लाकव  नबकव  म्िणत िािीत तर सेल्स मॅिला सेल्स 

एनक्झक्यरुटव्ि ककर्ा माकेटटग मॅिेजर म्िणतात. तसा मी टाइस्पग एक्झ्युदकटीव्ि िोतो. 

तरीिी तेव्िाच्या क्लाकव  म्िणण्याच्या पद्धतीिे लग्नात िी शास्त्रीबुर्ांच्या भनर्ष्टयािुसार 

अडथळे आलेच. आता पगार आनण काम कािीच ि बदलता मी मॅिेजर- डॉक्युमेंट्स 

झालो आि.े म्िणूि निला मैनत्रणींिा सांगायला बरे तरी र्ाटत ेकी ’नमस्टर मॅिेजर आिते 

एका फमव मर्धय’े म्िणूि. म्िणजे झालाच िा लग्नािंतर उत्कषव. लग्नाचीिी अशीच गंमत 

झाली. माझ्या िोकरीमुळे, म्िणजे आधी ती िव्िती म्िणूि आनण िंतर ती कारकूिाची 

िोती म्िणूि असंख्य जणींकडूि िकार येई पण मी नबिधास्त, लग्न प्रत्यि िोईपयांत 

तेिनेतसारे् र्षव उजाडल ेपण र्तवर्लले्या भनर्ष्टयाप्रमाणेच नर्सारे् र्षव उलटूि गेललेेच 

िोते तोपयांत. निच्या मिनमळारू्पणाचा अपर्ाद सोडला तर सर्व कािी 

सांनगतल्याप्रमाणेच घडत गेल ेआि ेआजपयांत, आता फक्त ररटायरमेंटची र्ाट पािायची. 

त्याला िी अजूि र्ीस र्षव बाकी आिते अजूि. आजच मी ८५दकलो पयांत पोिोचलोय 

तर साठीपयांत आणखीिच र्जि र्ाढेल एर्ढे िक्की. त्यामुळे ररटायरमेंट च्या र्ेळी मी 

एक र्जिदार व्यक्ती म्िणूिच ररटायर िोईि. लोक चाळीशीिंतर तरी स्र्त:चे घर 

बांधायला ककर्ा शोधायला लागतात, मी घरबांधणी अगदी गेल ेबारा र्षाांपासूि करत 

आिचे फक्त ती दसुर्यांसाठी एर्ढेच. शास्त्रीबुर्ांची एर्ढी सारी भादकते खरी झाली पण 

निचा तरी नर्श्वास िािी म्िण,े म्िटल,े ’आण तू अनर्श्वास प्रस्तार् पण मला तो िामंजूर 

आि.े’ शेर्टी नतिे माझा याबाबतीत िादच सोडला आि.े 

 

 असे असल े तरी ड े टू ड े म्िणजे शॉटव टमव भनर्ष्टयाबाबतीत मात्र मला 

एर्ढे पटकि यश िव्िते. म्िणजे आज नपर्ळा शटव घालार्ा की पोपटी ककर्ा आज गरम 

पाणी ्यायले तर तब्येत बरी रािील की कोमट अशा गोष्टींकरता मला योग्य मागवदशवि 

नमळायला दकतीतरी कष्ट पडल.े अथावत ते मला दकत्येक र्षव कुठूि िा कुठुि नमळतेच 



आि.े सर्व प्रथम मी काय केले की दररोज सकाळी उठूि पेपरातले भनर्ष्टय र्ाचायचे. 

लोकं पेपरच्या िडेलाईन्स र्ाचतात. आजकाल तर पनिल्या पािार्र पण िडेलाईन्स 

ऎर्जी जानिरातीच असतात िा भाग र्ेगळा. पण कािी र्षाांपूर्ी ि े िव्िते. कािी 

ददर्सांत ते कािी बरोबर जमत िािी अस े ददसले तेव्िा मी दररोज सिा पेपरांतील 

भनर्ष्टयाचा तौलनिक अभ्यास केला. इथे मला माझी अभ्यास ू आनण व्यासंगी र्ृत्ती 

उपयोगी पडली. त्यात एकाच ददर्शी एका पेपरात ’प्रकृनत अस्र्ास्थ्य’ तर दसुर्यात 

’तब्येत सुधारेल.’ नतसर्यात त्याच ददर्शी प्रकृतीबद्दल कािीच ि येता ’आिंदी व्िाल’ 

अस े भनर्ष्टय. तर चौथ्यात ’निरुत्साि’ ! मी ररतसर सर्ाांचा मनििाभर चाटव बिर्ूि 

पानिला. कोणाचे दकती भनर्ष्टय खरे ठरते पाहूि मानितीचा अभ्यास केला. 

मनिन्याभराच्या मानितीच्या अॅॅिानलनसस र्र शेर्टी ’दनैिक कटकट’ चे भनर्ष्टय सर्ावत 

करेक्ट असे ददसले आनण मी दररोज तोच पेपर र्ापरायला सुरूर्ात केली. कोणी पेपरचे 

पनिले पाि र्ाचतात, सकाळी सकाळी तसे मी भनर्ष्टयाचे पाि र्ाचू लागलो. त्यात कधी 

’र्ािि सौख्य’ असे तर कधी ’र्ािि द:ुख.’ कधी ’पोटदखुी’ तर कधी ’समाधाि.’ त्या 

भनर्ष्टयाप्रमाणे मी र्ागत अस े आनण ’द.ै कटकट’ च्या ज्योनतष्टयाला बरे र्ाटेल अस े

र्ागत अस.े पुढ ेकाय झाले कोणास ठाऊक पण तो चार पािी पेपरच बदं पडला आनण 

माझ ेभनर्ष्टयच अधं:कारमय झाल.े पेपर बंद पडायच्या आदल्या ददर्शीचे भनर्ष्टय िोते, 

’पुढ ेधोका,सांभाळूि चाला.’ ते खरे ठरण्याची लिण ेददसत िोती. ते ददर्स कठीण िोते 

फारच. भनर्ष्टयच ठाऊक िािी तर चाचपडायला िोणारच. 

 मग टीव्िी मदतीस धारू्ि आला. चॅिेलांचा रतीब सुरू झाला, ’२४ तास 

न्यूज’ िार्ाची करमणूक प्रधाि चॅिेल्स सरुू झाली. दररोज सकाळी आजच्या 

भनर्ष्टयाचा डोस चिा नपतानपता नमळायला लागला आनण माझा प्रश्न सुटला. मी'MY 

मराठी' चॅिलर्रील दनैिक भनर्ष्टय ऎकू लागलो. आनण माझा प्रश्न कायमचा सुटला. एक 

गंभीर चेिर्याचे ज्योनतषी पार्वतीकुमार सर्व राशींचे भादकत करतात. िी त्याला 



’नचरफाड करतात’ म्िणते. प्रश्न ज्याच्यात्याच्या श्रद्धचेा आि.े माझ्या राशीचे भनर्ष्टय 

ऎकल्यािंतरच माझा ददर्स सुरू िोतो. आज ’र्ाििसौख्य’ ऎकल्यार्र मी टे्रिच्या फंदात 

ि पडता सरळ टॅक्सीिे येतोजातो. ’प्रकृती अस्र्ास्थ्य’ म्िटल े तर लगेच सुट्टी आनण 

डॉक्टरची भेट.डॉक्टरांिा सांगायला मला कािीच िोत िसेल तर मी त्यांिाच कािी 

आजार ददसतोय का बघायला सांगतो, त्यांिा कदानचत थोडा स्कू्र दढला र्ाटत असार्ा 

बहुतेक र्ेळी. कधी ’भेटीगाठी घडतील’ म्िटल ॆ तर लांबलांबच्या िातेर्ाईकांकड े सटु्टी 

टाकूि जातो आनण ते सर्व पण मला पाहूि चाट ! मला शटव पँट पण कोणती घालायची 

यासाठी सकाळचा लकी कलर ऎकार्ा लागतो, िर्ा तो कलर नमळार्ा म्िणूि 

माझ्याकड ेसर्व रंगातल ेकपड ेतयार आिते, म्िणजे लाल शटव,पोपटी कलरची पॅंट ककर्ा 

जांभळ्या कलरची पॅंट सुद्धा आि.े त्यामुळे मी एकदा लाल शटव आनण खाली जांभळी पॅंट 

घालूििी ऑदफसला गेलेलो आि.े याबाबतीत िो कॉंप्रोमाइज. शेर्टी प्रश्न 

भनर्ष्टयाचाआि.े िी गोष्ट मी निला पण लागू करायला गेलो तर निचा स्टोव्ि चा उडार्ा 

तसा भडका उडला. तुमचे तुम्िी पिा आनण घाला गोस्र्दासारख े कपड े ककर्ा जा 

सकव शीत नर्दषूकासारख्या र्ेशात. िी अस ेम्िणाली आनण मी नतचा िाद सोडला. 

 

मोठी मोठी माणस ं सांगूि गेलीत, आपल े भनर्ष्टय आपल्याच िाती आि े

म्िणूि, त्यामुळे िातार्रच्या रेषा खोटे कस े सांगतील? ’तूच आिसे तुझ्या जीर्िाचा 

नशल्पकार’ म्िणतात, तेव्िा आपल्याला समजणार्या भनर्ष्टयाकड े लि द्यायचे नि 

त्याप्रमाण ेर्ागयचे की नतकड ेदलुवि करायचे ि ेज्यािे त्यािे ठरर्ायचे आि.े शेर्टी प्रश्न 

ज्याच्या त्याच्या आयुष्टयाचा आि.े 

  



९ 

 

िी :एक करर्ाददिी 

 

 

 

 

मिाराज म्िनणतल:े पणूव जगत: र्ासि ंघष्टयवयनत र्ासि: 

आद्य मिाराज श्री.उभशे्वर. इ.स.२०१-२५५. ’भांनडयांचा दषृ्टांत’ या 

पुस्तकात त्यांिी िा बोध ददला आि.े उभेश्वर मिाराज लग्नािंतर कािी काळ ससंारी 

आयुष्टय जगले पण त्यांची पत्नी िी पूर्ावश्रमीची आर्डाबाई असार्ी असा पुिजवन्मार्र 

नर्श्वास ठेर्णार यांचे मत आि ेत्यािुसार ते पळूि स्र्र्धयपर्वतार्र गेल.े तेथ ेएका पायार्र 

उभ ेराहूि तपाचारण केले. तेथ ेत्यांिा ददव्यदषृ्टी नमळाली आनण ते परत आले. त्यािुसार 

समोरच्या माणसाच्या मिातील नर्चार त्यांिा र्ाचता येऊ लागल.े तो चष्टमा घालूि ते 

घरी आले आनण आपल्या बायकोच्या मिातील नर्चार पाहूि परत आपले स्र्र्धयपर्वतात 

पळूि गेले. त्यांिी स्र्ािुभर्ार्रूि िा बोध नलनिला असार्ा. 

 

Pots clasheth pots 

नर्ल्यम शेक्सनपयर. ि ेशतकांपूर्ीचे एक युरोनपयि इंनग्लशमधील मिाि 

लेखक असूि त्यांच्या सानित्याची अजूििी चोरी केली जाते यार्रूि त्यांचे मिािपण 

र्धयािात येईल. यार्रूि नतकड े ’अनखल इंग्लंड शेक्सनपयर बचार् सनमती’ची स्थापिा 

केली गेली असूि त्यांिी आमच्या सानित्यार्र चोरीचे आिेप घेतल े असूि त्यार्रूि 

आम्िी आनण अ.इं.शे.ब.स. मधे भाडं्यास भांडी लागली. आम्िी त्यार्र िार्ात काय आि े



अस े शेक्सनपयरिेच म्िटल्याचा दाखला ददला, त्यामुळे ’नर्ल्यमिे म्िटल े काय नि ह्या 

अिंत कुळकरण्यािे म्िटले काय काय फरक पडतो?’ असा सर्ाल करूि त्यांची बोलती 

बंद केली. त्यार्र इथल्या प्रथेप्रमाण े त्यांिी आम्िास काळे फासण्याचे ठरर्ल े पण 

आमच्या र्णावर्र फासलेल े काळे ददसणार िािी म्िणूि तो बेत मागे पडला. शेर्टी 

इंग्लंड आनण भारताचे राजिैनतक संबंध नबघडू िय ेम्िणूि आम्िी माघार घेतली, 

 

सकल जि, भाडंण तडंण 

भाडंण तडंण करीती सकल जि 

मिाराष्ट्र लोकगीते खडं २ पृ.३५४६, मिाराष्ट्र सरकार प्रकानशत 

इ.स.१९५६ 

 

घर म्िटल ेकी भाडं्यास भाडं ेलागायचचे 

सुप्रनसद्ध लेखक श्री. अिंत नर्ठ्ठल कुळकरणी.जन्म इ.स.१९५५. त्यांिी 

नर्पुल लेखि केले असूि त्यांच्या ’र्ाचकाच्या शोधात एक लखेक’ या आत्मचररत्रातील ि े

सुर्चि प्रनसद्ध आि.े  

*****  

र्रील मिापुरूषांच्या मिार्चिांर्रूि भांडणे िा मिुष्टयाचा स्थायी 

स्र्भार् आि े िचे ददसते. मिापुरूष िेिमी योग्य तेच सांगतात. फक्त आमच्याकड े

माझ्याकड े त्यासाठी श्रोत्याची भूनमका असते.एरव्िी टाळी एका िातािे र्ाजत िसले 

पण आमचे यथेे एकतोंडी भांडण ेिोतात. 

आमचे घर तर भाडं्यांचाऑकेस्ट्रा आि.े नतथे भांड्यांचा ऑकेस्ट्रा सतत 

र्ाजत असतो आनण आमची िी त्याचॊ म्युनझक डायरेक्टर. 



आमच्या घरी ’पिाट झाली. भरैूची बायको उठली आनण भांडायला 

लागली’ अशीच स्टोरी असत.े ि ेिी अगदी उत्स्फूतव.  

दधूर्ाल्यािे १५ नमनिटे दधू उशीरा टाकल ेकी िी मला ओरडते, ’तुम्िी 

खूप मऊ आिात म्िणूि त्याची अशी स्िमत िोते.’ त्यार्र तोंडाची र्ाफ एर्ढी दर्डली 

जाते की नतच्यार्र एक नलटर दधू तापू शकेल. िेमका यार्ेळी बाथरूम मधील ररपेयर 

केललेा िळ परत गळायला लागला असतो. त्या ्लंबरच्या िार्ािे माझा उद्धार िोतो. 

इस्त्रीर्ाल्यािे दोि कपड े गिाळ केले असतात त्यासाठी मला फैलार्र घेतले जाते. 

नबस्ल्डग मर्धये कोणीतरी कुणाशी तरी भांडते त्याबद्दल मात्र मी निस्श्चत असतो कारण 

त्यात माझी िक्कीच कािी चूक िसते. आम्िाला मुलगी एकच. ती लग्न िोऊि गेल्यार्र 

सासुरर्ास करायला सिू िसेल या स्चतेिे ती आपल्या लेकीलाच जमेल नततका 

सासुरर्ास करूि आपली िौस पुरर्ूि घेत.े  

भांडण करतािा िी जे कािी करत े त्याला ’करर्ादणे’ िाच शब्द योग्य 

िोईल. त्या अथाविे िी करर्ाददिी आि.े एखाद्याच्या नजभेर्र सरस्र्ती िाचते तशी 

निच्या नजभेर्र कालीमाता िाचते. स्जकलले्या भांडणाची मुंडकी गळ्यात घालूि 

शंकरािे तांडर्िृत्य करार् े तशी इथे पार्वती ितवि करत.े नर्षयाचे बंधि िािी आनण 

कुठलीिी पूर्व तयारी िसतािा चपखल शब्दरचिेत निचा िात कोणी धरू शकणार िािी 

त्या अथाविे नतिे भांडण र्ाङमयाला मित्त्र्पूणव शब्दांचे योगदाि ददले आि.े टोकदार 

शब्द ि ेअस्त्र बिूि र्मी कस ेबसले याची राष्ट्रीय आनण आंतरराष्ट्रीय राजकारणासाठी 

नशकर्णी लार्ार्ी अशी नतची योग्यता आि.े  

जगातील आद्य भांडणाची िोंद इव्िच्या िार्ार्र आि े म्िण.े त्यात ती 

अ ॅडमॅर्र ’सफरचंद नततकेसे गॊड िािी’ म्िणूि डाफरली िोती अस े इनतिास सांगतो. 

फक्त त्याकाळी पैसाच िसल्यािे ि ेभांडण ’सफरचंद मिाग पडल’े म्िणूि झालले ेिािी 

असे प्रनसद्ध इनतिास सशंोधक श्री.यशरं्तरार् बळर्ंतरार् दडप ेपाटील रायरीकर यांिी 

सांनगतले आि.े ह्या ओररनजिल इर्ेचा र्ारसा अजूििी नमळूि सर्वजणी चालर्त आिते. 

ह्या भांडणाचा ओव्िरडोस झाला म्िणूि कधी स्र्त:च अगदी स्र्र्धय पर्वत 

िव्ि ेतरी कमीत कमी माथेरािच्या डोंगरार्र जाऊि तप करायचा नर्चार येतो. पण 

ददव्यदषृ्टीचे चष्टमे एर्ढ्या र्षावत र्ाटूि संपले असतील तर तपाचा काय फायदा आनण 



परत मला गुडघ्याचा आर्थ्ावयरटस पण आि.े दोि पायार्र उभ ेरािायची मारामार तर 

एका पायार्र कसल ेतप िोणार? 

मग मी सेमी मागव म्िणिू घराबािरे पडतो. रस्त्यार्र लोक आपापल्या 

नर्र्ंचिांत चालल े असतात. त्यात मला दोि जणांच्या भांडणाचा आर्ाज ऎकू येतो. 

बघतो तर भर रस्त्यात दोघांचे भांडण सरुू असते. दोघ े भांडणमतूी मध े आनण 

चारीबाजूिी मजा पिायला लोक उभे. दोन्िी पाटी तयारीच्या असल्या तरी कमालीच्या 

संयमी असाव्यात. एकमकेांर्र ओरडण्या व्यनतररक्त पुढ ेकािी सरकत िािीत. कोणीतरी 

’मारो सालेको’ म्िणूि अग्नी प्रज्र्नलत करण्याचा प्रयत्न करतो. आता पुढची गंमत 

बघायला नमळेल म्िणूि सर्व प्रेिक ताटकळले असतात. पण भांडणर्ीरािंा त्याचे कािी 

िािी. शांतपण े ते भांडत रािातात. कािीच घडत िािी म्िणूि कािी लोक पांगायला 

लागतात तर कािी अजूििी आशार्ादी असतात. थोडा र्ेळ जातो तरी ि ेभांडणर्ीर 

बाचाबाची पुढ ेगुद्दागुद्दीसाठी तयार िािीत ि ेपाहूि ते िी कंटाळूि काढता पाय घेतात. 

आपल्या लाइव्ि परफॉमवन्स चा टीआरपी घसरलेला पाहूि दोघे भांडण सपंरू्ि 

आपापल्या मागाविी निघूि जातात. शेर्टी ’दक्रयेर्ीण र्ाचाळता व्यथव आि’े असे म्िटल े

आि ेते उगीच िािी. म्िटलेच िा की मिापुरूष सांगतात ते उगीच िािी. 

कंटाळूि घरी येतो. तर िी र्ाटच पािात असते. मग काल आणलेल्या 

फ्लॉर्र र्रूि नचडनचड. त्यातूि िेमक्या दोि निरव्या अळ्या बािरे पडतात. 

एकदा मी कुठेतरी र्ाचले की अशा पररनस्थतीत नर्िोदाचा नशडकार्ा 

थंडार्ा दऊे शकतो. म्िणूि मी तो प्रयोग करायचे ठरर्तो.  

’अगं मागच्या र्ेळी चार अळ्या िोत्या तर आज दोिच निघाल्या म्िणजे 

िक्कीच प्रगती आि.े आनण आजच्या अळ्या पण कशा निरव्या आिते. पांढर यारंगार्र 

contrast matching मुळे उठूि ददसतािते. बाकी कािीिी म्िण आजकाल 

पूर्ीसारख्या अळ्या पण रानिल्या िािीत. िािीतर आपल्या लिािपणी कशा छाि 

अळ्या निघायच्या िािीत फ्लॉर्रमर्धय!े ’ 

निला येताजाता आपल्या लिािपणी काय िव्िते ि ेसांगायची सर्य आि.े 

मुलगी लिाि असतािा साधा खोडरबर दतेािािी ’आमच्या आईबाबांकडूि आम्िी एर्ढे 



रबर िािी कधी मानगतल’े असे सांगत असे आनण नतला शाळेच्या बस मर्धये सोडतािा 

लिािपणी शाळेत िदी ओलांडूि जारे् लागे याचे र्णवि करत असे. कधी मुलीिे ’आता 

इथे िदी िािी तर ओलाडूं काय?’ अस ेम्िटले तर ’आजकाल मुलं फारच उद्धट झालीत 

आम्िाला िव्िती स्िमत आपल्या आईबाबांिा उलटूि बोलायची’ यार्र निरूपण िोत 

असे. आता नर्िोदापायी नतच्याच सर्यीचा उद्धार मी केला तर पुढ े काय िोणार ि े

सांगायला ज्योनतषाची गरज िव्िती. बोलललेा शब्द परत येत िािी. पूर्ी धिुष्टयातूि 

निघालेला तीर येत िस ेतसा. आजकाल मोबाईलमधूि पाठर्ललेा एसमेेस आनण सेंड 

केललेा इ-मेल परत यते िािी. ( बोलललेा शब्द परत घ्यायची सोय आपल्याकड े

आमदार खासदारांिा मात्र आि.े एकमकेांच्या उरार्र बसूि उणीदणुी काढूि परत ते 

शब्द रेकॉडव मधूि काढूि टाकता येतात, पण ते राजकारणी, आपल्या सारखे सर्वसामान्य 

थोडीच आिते ते? )  

या नर्िोदापायी ’चूल बदं’ सत्याग्रि झाला आनण निचे मौिव्रत नि माझ े

उपोषण िी घडल.े मौि व्रतािे फायदाच झाला पण उपोषणािे तो धुर्ूि निघाला. ज्या 

कोणी नर्िोदर्ीरािे िा सल्ला ददला त्याला कॊटावतच खेचले पानिजे.  

मुलगी कॉलेजात त्यामुळे मी एकटाच नतच्या तार्डीत सापडतो.’जीर्ि 

एक सघंषव आि’े ि े पण कोणा मिापुरूषािे म्िटलंय ते उगीच िािी, बोलूि चालूि 

मिापुरूषच ते ! 

  



१० 

 

मी घतेललेी माझी मलुाखत 

 

 

 

 

 

 

मुलाखतीसाठी मी मला मोबाईल र्र फोि केला तर सतत एगेंज्ड. म्िटल ं

कायवबाहुल्यािे नबनझ असणार.  

िंतर लिात आल ेकी मी माझाच मोबाईल िंबर दफरर्त िोतो,तो एगेंज्ड 

येणारच.  

मग मी मला लॅंड लाईिर्र फोि लार्ला. 

एका कािार्र मोबाईल आनण दसु~यार्र साधा फोि घेऊि रीतसर 

मुलाखतीसाठी अपॉंईंटमेंट घेतली ! 

  

मी: िमस्कार ! आजचे आपल ेखास पाहुण ेआिते प्रनसद्ध नर्िोदी लखेक 

अिंत नमराशी. नमराशींचे दकत्येक नर्िोदी कथा संग्रि प्रनसद्ध झाले आिते.कािी जण 



voracious reader असतात तसे नमराशी ि े voracious writer आिते. िमस्कार 

नमराशी सर ! 

आरशातला मी.: िमस्कार !  

मी:फार ददर्सा पासूि तुमची मुलाखत घ्यायची इच्छा िोती. सरुू 

करूया? 

आ.मी.: यस. व्िा स्टाटव. 

मी: सर्वप्रथम मला सांगा तुम्िाला लेखिाची प्रेरणा कुठूि नमळते? 

आ.मी:प्रेरणा? िोय िोय काय प्रश्न आि ेसांगू? आमच्या कॉलेजात िोती 

ती. प्रेरणा सामंत. इतर अिेकांप्रमाण े नतिे माझा िी िाटव ब्रेक केला िोता. काय सांगू, 

चाली चॅपनलि पासूि सर्व नर्िोदी लखेक कलाकारांपयांत सर्ाांच्या नर्िोदामागेलपर्लले े

द:ुख आि ेबरंका. 

मी: ते एक ठीक आि.े पण सखाराम गटणे सारखा प्रश्न नर्चारतो म्िणूि 

िस ूिका. प्रनतभा साधिाची तुमची कािी पद्धत,र्ेळ र्गैरे? 

आ.मी. : तुम्िी दखुती काय म्िणतात त्या रग र्र िात ठेर्लात पिा. 

प्रनतभा आनण साधिा दोघी प्रेरणाच्या आधीच्या. आणखी काय सांगू. anyway those 

are closed chapters. पण नलखाणातला ददव त्यांिी कायम ठेर्ायला मदत केलीय 

बघा. शेर्टी िास्य रस निर्ममती मागे करूण रसाचा पाझर असतोच अस ेम्िणतात. 

मी: पण तरी तुमचा नर्िोद िा िुसता निखळ नर्िोद र्ाटतो. तर तुमच्या 

मते सर्व शे्रष्ठ नर्िोद कोणता? 



आ.मी.: मला र्ाटत ेकी नर्िोद कांबळी was best. थोडा टेंपरामेंट मर्धय े

मार खाल्ला पण he was the best. 

मी: अस्सं,तर ते अस ेआि.े सर तुम्िाला र्ाटते आजच्या काळात लेखकाला 

केर्ळ नलखाणार्र गुजराण करता येऊ शकेल काय? 

आ.मी.: अिो अगदी िक्की. िल्ली रद्दीचे भार् खूपच र्ाढले आिते. त्यामुळे 

िस्तनलनखत,ेअप्रकानशत पुस्तके र्गैरेिा चांगलाच भार् नमळतो. जेव्िढ े जास्त नलहू 

तेव्िढी जास्त नमळकत िा साधा निशेब आि ेिा. परत इकड नतकडची बनिस,ेथोडीफार 

पुस्तकांची नर्क्री र्गैरे आिचे. 

मी: मग सर र्ाड:मय चौयावर्र तुमचे काय मत आि?े 

आ.मी.: काय आि ेकी अस ंम्िणतात की जगात ओररनजिल अशा फारच 

थोड्या गोष्टी आिते.मी एक सायन्सचा नर्द्याथी आि.े १२र्ी त आम्िी दफनजक्स 

नशकलोिा त्यात काय िोतं की one form of energy gets converted to 

another. त्यामुळे दसुरे कुणी नलनिलले ेमी मला र्ाटेल अशा form मर्धय े नलनिण्यात 

कसली आलीय चोरी ि नबरी. आनण शेर्टी िार्ात पण काय आि?े 

मी: पण मग तुमचे सानित्य दकती र्षे रटकेल अस ेतुम्िाला र्ाटत?े 

आ.मी.: अिंत काळ. शेर्टी paper is recyclable.एका पेपरातूि दसुरा 

पेपर बिर् ूशकतो आपण.त्यामुळे ज्या पेपरार्र ि ेसर्व छापले आनण नलनिल ेजाते त्या 

कागदाला तरी अंत िािी. िा,ं आता त्यार्रचा मजकूर गेला तर िर्ीि कोणी नलहूि 

काढेल. 

मी: तुमचे आर्डते लखेक कोणते ते सांगाल का? 



आ.मी.: मला की िािी दशेी पेिा नर्लायतीच आर्डतात. 

मी: मला र्ाटत ंतुमचा कािी तरी गैरसमज िोतोय. 

आ.मी.: िािी िािी मी लखेकांबद्दलच बोलतोय. मला नर्दशेी लेखकच 

जास्त भार्तात. माझ ेआर्डते लेखक म्िणजे िामीनबया तील कर्ॊ काल्टवि, आदफ्रकेतील 

चाड दशेातील लघुनिबधंकार कारर्ां, ि ेत्याचे टोपणिार् आि,े आनण चीि मधल्या एक 

लेनखका आिते टंूग र्ॉंग टंू. नतकडील सानित्य जास्त पारदशी आनण जीर्िानभमुख असत े

अस ेमाझ ेस्पष्ट मत आि.ेत्यात िर्ीि कल्पिा पण खूप असतात.  

मी: बरं तुमचे आर्डते अॅॅक्टर? 

आ.मी.: िा ं ि े मात्र दशेीच. मिाराष्ट्रातील म्िणायचे तर ठाकरे आिते, 

आठर्ले, राण,े दशेमुख आिते,भुजबळ आिते 

मी: मला र्ाटत ंतुमचा कािी तरी गैरसमज िोतोय. 

आ.मी.: िािी िािी तुम्िाला काय र्ाटतंय मी दशेी का नर्लायती घेऊि 

बोलतोय काय? मी अॅॅक्टर बद्दलच बोलतोय. कस ं आि े र्षाविुर्षां लोककल्याणाचे 

बेअटरग घेऊि ते रटकरू्ि ठेर्ण ेि ेकसलले्या अॅॅक्टरचेच काम िािी का. तर मिाराष्ट्रा 

बािरे मुलायम आिते, ममता, मायार्ती, जयलनलता. खूप सारे आिते. 

मी: म्िणजे राजकारण आनण राजकारणी ि े तुमचा आर्डते टारगेट 

ददसतात. 

आ.मी.: मला िािी र्ाटत तसे. पण टारगट पणा िा राजकारण्यांचा गुणच 

आििेा. त्यांिा र्ेगळे टारगेट करारे् लागत िािी. 

मी: तुमच्या इतर छंदाबंद्दल सांगाल काय? 



आ.मी.:(लाजूि) िा फारच खाजगी प्रश्न झाला िािी का? िािी सांगू 

शकणार मी तुम्िाला. 

मी: तुमच्या मते लेखकाला र्ाचिाची गरज दकती आि?े 

आ.मी.: खूपच. त्यानशर्ाय त्याला िर्िर्ीि कल्पिा सुचायच्या कशा? 

कल्पिा घेऊि त्यांचा नर्लास करणे िचे तर लेखकाचे काम आि ेिा. लखेकाचा व्यासंग 

दांडगा िर्ा. नर्शेषत: परकीय भाषा फारच उपयोगी कारण नतकडचे कोणी आपल्याशी 

भांडायला येत िािी त्यांची कल्पिा र्ापरली म्िणूि. बघा िा ंमी चॊरली म्िणत िािी 

आि.ेएकदा र्ाचि र्ाढले िा की नर्षयांिा तोटा िािी. 

मी: िर्ीि लेखकांिा तुम्िी काय संदशे द्याल? 

आ.मी.: काय आि ेकी ह्या लाईिीत मेिित खूप आि,े म्िणूि तर मी याला 

लेखिकामाठी म्िणतो. त्यासाठी भरपूर र्ाचि पानिजे. भारतीय आनण परकीय सर्व 

भाषांत भरपूर र्ाचा येथेच तुम्िाला िर्िर्ीि आयनडया नमळतील. र्ेगर्ेगळ्या 

भाषांच्या र्ाचिािे भाषानभसरण िोते. आनण परकीय भाषा आमच्या लाईिीसाठी एक 

safer option आि.े 

मी: तुमच्या लेखिार्र कोणाचा प्रभार् आि ेअस ंतुम्िाला र्ाटतं? 

आ मी.: ि ेमी कसं सांगू शकेि? कोणा एकाचाच असा िािी. थोड ंथॊड ं

मी सगळी कडूि उचलतॊ  

( इथ ेसर जीभ चार्तात ) म्िणजे मला म्िणायचंय की सर्ाांचाच प्रभार् 

आपल्यार्र पडत असतो. तरी पण नर्शेष सांगायचं तर र्ेस्ट इंडीज जर्ळ कािी छोटी 

बेटे आिते नतकडचा एक लेखक आि,े क्लाईव्ि कानलचरण म्िणूि त्यािी मला खूपच 



प्रभानर्त केल ेआि.े त्यांिी अददर्ासी संस्कृती र्र उपरोध पूणव नलखाण नतकडच्या र्ांगटू 

भाषेत केल ेआि.े 

मी: म्िणजे सर तुम्िी ख~या अथाविे ग्लोबल आिात. आता सर्ावत शेर्टी 

मला रािर्त िािी म्िणूि िा प्रश्न. स्र्त:च स्र्त:ची मुलाखत घेणे तुम्िाला कािी odd 

िािी र्ाटत का? 

आ.मी.: िािी तस ं िािी आि.े आपल्याकड े एका र्ृत्तपत्रात 

मुख्यसंपादकांची मुलाखत कायवकारी संपादक घेतात. चांगली प्रदीघव असते आनण अगदी 

ि चुकता दरर्षी येते ती. ि ेपण स्र्त:च स्र्त:ची मुलाखत घेण ेिािी का? तसेच माझ े

आि ेि.े का मी माझीच मुलाखत घेऊ िय?े शेर्टी I also need publicity. 
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मी एक भाषासनेर्का 

 

 

 

 

 

 

 अनभव्यक्ती स्र्ातंत्रयाकरता मार खाणार यात सर्ावत लिाि व्यक्ती मीच 

असल ेपानिजे.लिाि पणापासूि नलिायची मला फार िौस.िातात पेनन्सल आली नि मी 

नलनितच सुटल.े मग नजथे जागा नमळेल नतथे. आमच्या िव्यािे रंग ददलेल्या स्भतींर्र 

त्याचा अनर्ष्टकार ददसल्यार्र आईचा संयम सुटला. तेव्िाचे खाल्लले े धपाटे आज िी 

लिात आिते. त्या जुलूमाला ि जुमािता मी स्भतींर्रचे नलखाण चालू ठेर्ल्याचे 

आठर्ते. आपल्या अनभव्यनक्त स्र्ातंत्रयासाठी अस ेक्वनचतच कोणी लढल ेअसेल. 

पुढ ेशाळेत जाऊ लागल्यार्रतर कािी नर्चारू िका. माझ्या नलनिण्य़ाला 

कसलेच बंधि मािर्ल े िािी.उत्तर चूक की बरोबर, र िस्र् दीघव यासारख्या दकरकॊळ 

गोष्टींकड ेलि ि दतेा मी नलनित रानिल.ेआणी,पानण,नम ि ेशब्द बाईंिी दकतीिी र्ेळा 

सुधारल े पण ते तसेच नलिायचा िकेा मी सोडला िािी.एक गनणताचा अपर्ाद.त्यात 

आकड्यांशी संबंध. आमचे दरूचे काका आकड े लारू्ि कंगाल झाले अस े आई 



म्िणायची.तेव्िापासूि मी आकड्यांपासूि दरू रािायचे ठरर्ल.े तरी सुद्धा शाळेतला 

िंबर मी कधी सोडला िािी. दकतर्ा र्गैरेच्या डीटेल मर्धये जायची गरज 

िािी.नलनितािा मी कसलेच बंधि पाळत िस.े इंग्रजी ककर्ा स्िदीत एखादा शब्द 

अडल्यािे मी पेपर कधीच सोडला िािी. भाषेचे मूळ उदद्दष्ट ि ेसंर्ाद साधणे आि ेयाचा 

नर्सर ि पाडता मराठी शब्द र्ापरूि ती र्ाक्ये मी नलिायचे. त्यामुळे माझ ेमाकव  कठोर 

पणे कापल े गेले तरी बेित्तर, मी आपला बाणा कधीच सोडला िािी.आजच्या 

स्िग्लीश,स्मग्लीश भाषेचा र्ापर मी खूप पूर्ीपासूि करत आल े आि े फक्त त्याचे शे्रय 

मला नमळेलस े ददसत िािी. असो भाषेचा िा लढा मी निरपेि भार्िेिे तेव्िापासूि 

लढते आि.े 

 लढाऊ र्ृत्ती पण माझ्यात तेव्िापासूि आि.े नर्शेषत: तोंडाचा पट्टा 

चालर्ण े िी माझी स्पेश्यानलटी.त्यामुळे कॉमि िळार्र पाणी भरायला आई मलाच 

पाठर्त अस.े नतथल्या इतर बायकांकडूि तेव्िा मी खूप सारे िर्ीि शब्द नशकूि घेतल े

आिते. ककबहुिा आणीबाणीच्यारे्ळी शाळेत नशकलेल्या भाषेपेिा तेच शब्द कामाला 

येतात िा माझा अिुभर् आि.े जमेल तेव्िढी मायबोलीची सेर्ा करण्याचाच माझा प्रयत्न 

असतो. मग ती नलनिललेी असो की बोलललेी. लग्नािंतर तर भाषेचे प्रयोग करण्यास 

एक शास्त्रीय भाषेत सागंायचे तर नगिी नपग िाती लागला आि.े तसा माझा िर्रा 

चांगला नशकललेा. चक्क मराठीचा प्रोफेसर. पण घरात मात्र त्याची मात्रा मी चालू दते 

िािी.घरातल्या भाषेत माझाच फायिल र्डव चालतॊ. माझा िर्रा 

नमतभाषी असल्यािे ि े आणखीच सोपे झाले आि.े तॊ आधी तसा िव्िता म्िण.े 

लग्नािंतर माणस ंबदलतात म्िणतात ते खोटं िािी. मी मात्र पनिल्यापासूि आि ेतशीच 

आि.ेमाझ्यामागे ढालगज र्गैरे नर्शेषण ं र्ापरलेली मी ऎकली आिते. तुम्िीच सांगा 

कोणा मागूि र्ाईटसाईट बोलणं लोकांिा शॊभतं का? 



 भाषेची सेर्ा करायला नलनिण्यासारखी दसुरी गॊष्ट िािी.प्रॉब्लेम 

एर्ढाच व्िायचा की मला सुचलले्या नर्षयार्र आधीच कािीतरी नलिील े

असायचे.आता िचे बघा िा. सकाळी सकाळी दधू घ्यायला उठल.ेसमोर भय्या. म्िटल ं

भय्याला ददली ओसरी, आनण त्याच ददर्शीच्या पेपरात ’भय्या िात पाय पसरीची’ अ ॅड. 

सांगा आता काय नलहू? रेल्र्े झालं पोष्ट झाल,ंपाळीर् प्राणी झाल.े चक्क पुलंिी नलहूि 

ठेर्लं आि.ेमाझ्यासाठी काय नर्षय सोडला िािी. शेर्टी सुिीताबाई आनण यशोदाबाई 

मदतीला आल्या. कािीिािी तर आपल्या िक्काच्या िर्र यार्रच नलिारे्.िशीबािे िर्रा 

बेंगरूळ निघाल्यािे मॊठीच सोय झाली माझी. आता ’आमचे ि े: एक र्धयाि’ या रेनडमेड 

िार्ािे ि े नलिारे् की दसुरं कुठल ं िार् द्यारे् याचा नर्चार चालू आि.े शेर्टी पुस्तक 

प्रकानशत िोण े मित्त्र्ाचे.म्िणजे पुढेमागे सानित्यसंमेलिाच्या अर्धयिपदासाठी उभ े

रािाता येईल. तेर्ढीच आपली सानित्य सेर्ा आनण काय? 
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कािी कौटंुनबक िणनचत्र े: कािी मतूव कािी अमतूव 

 

’ि ेकािी फार skill चे काम िािी, for a science teacher like me, I 

just have to get composition of components right.’ कांदपेोि ेखाता खाता 

मी निला म्िणालो. 

’कशाबद्दल बोलताय?’  

’पोह्यांबद्दल. मला काय र्ाटत ं मानिती आि?े जेर्ण बिर्ण े िी 

रासायनिक प्रदक्रया आि ेएक. म्िणजे बघ दिा नमलीलीटर तेल, त्याला उष्टणता ददली 

आनण त्यात मोिरी टाकली की ती तडतडते, िी एक रासायनिक दक्रया आि,े त्यात कढई 

गरम िोते कारण ती ज्या धातूिे बिते त्यातूि उष्टणतेचे र्िि िोते. पोि ेबितात त्रेव्िा 

िी irreversible रासायनिक प्रदक्रया िोते. म्िणजे बघ पोह्यांत घातलेल े नतखट आनण 

मीठ आपण परत नमळर् ू शकत िािी. मला र्ाटत ं for a science teacher कुकींग 

एकदम सोपी गोष्ट आि ेएखाद्या प्रयोगासारखी.’  

माझ ेएर्ढे लांबलचक भाषण नििे ऎकूि घेतल ेयाचे मला आश्चयव र्ाटल.े 

िी दकत्येकदा ददर्सभर स्र्यंपाकघरात कामाला का जंुपूि घेत ेकोणास ठाऊक. स्र्यंपाक 

िा एखाद्या प्रयोगासारखा लगेच संपर्ता येईल अस ेमला िेिमीच र्ाटायचे. 

’बरं, बरं. एक करा, अगदी पूणव जेर्ण िािी पण आज एकदा एकर्ेळचा 

िाश्ता करूि दाखर्ा, िािीतर िुसता उपमा करा. तुमची रासायनिक समीकरण ेर्ापरा 

िीट.’ 



’सोपा आि े तो. रव्यात नतखटमीठ टाकल ं की उपमा तयार. Don't 

ललकार me ! I accept the challenge.’ मी मोठ्या उत्सािात म्िणालो.  

निर्ममतीिमता िा माझा मोठा गुणच आि.े अगदी लिािपणापासूिच. 

आई मला र्ेगर्ेगळ्या समस्यांचे निमावण करणारे यंत्र म्िणत असे. मग त्यात कधी 

एखादा िातपाय तोडूि घेणे असेल र्ा ऎि पररिेच्यारे्ळी माझ े पुस्तक ककर्ा र्िी 

िरर्ण े असेल. निचे मत पण कािी फार र्ेगळे िािी. फक्त आई मला धांदरटच आि े

म्िणायची तसे आपल्यात िर्र्याला म्िणण्याची पद्धत िािी. िर्र्याला बार्ळट म्िटल े

तर मात्र चालत असार्.े तर ते असो. मी शेर्टी तो उपमा बिर्ायला घेतलाच. 

रर्ा िा एक पाणी शोषूि घेणारा म्िणजे hygroscopic पदाथव आि े

म्िणूि मी पाणी जास्त घ्यायचे ठरर्ल.े भांड्यात तेल टाकूि त्यार्र मोिरी तडतडर्ली. 

रर्ा भाजला जार्ा म्िणूि िीट कढईत ओतला. थोडा दफरर्ल्यार्र म्िटल े जरा र्ेळ 

र्ाचर्ायचेिी प्रात्यनिक दऊेि टाकार् ेम्िणूि कांदा नचरायला घेतला.  

’कसला करपट र्ास येतोय िो?’ म्िणत िी स्र्यंपाकघरात नशरली तोर्र 

रर्ा काळ्या पाण्याची नशिा झाल्यासारखा ददसत िोता. मी िार मािणार िव्ितोच.  

’पानिलंस, या प्रयोगातूि एर्ढे नसद्ध झाले की रर्ा भाजायला जाड 

बुडाचे भांड ेलागते.’ मी ओशाळर्ाण ेपण लपर्त बोललो आनण कढई परत चढर्ली. 

यार्ेळी मात्र मी कािी चूक केली िािी. रर्ा कसा छाि खरपसू भाजला गेला. त्यात मग 

फोडणी झाली, नतखटमीठाची iirreversible रासायनिक प्रदक्रया झाली. 

मग मी एका मोठ्या भांड्यात पाणी घेतल.े ते जरा गरम िोते तोच त्यात 

िा रर्ा ओतला. झाला की उपमा. िाय काय नि िाय काय मी मिाशी म्िणालो. 



मग पाणी आटू लागल,े Hygroscopic रर्ा पाणी शोषू लागला. 

Scientific basis समजर्ल्यास स्र्यंपाक करणे सोपे. मी मिाशीच परत बोललो आनण 

उपम्याच्या भांड्यात चमचा घातला तर त्यात बोरापासूि स्लबाच्या आकाराचे मोठे 

रव्याचे गोळे ! ि ेखाणे शक्य िोईल? मीच मला प्रश्न नर्चारला. ि ेअसे िोणार असा 

निला अंदाज असार्ा कारण िी गालातल्या गालात िसत िोती. पण तशी ती शिाणी 

आि,े केव्िा टोचू िय ेि ेनतला िीट कळते.  

आता पाक- शास्त्र असल ेतरी स्र्यंपाक शास्त्रीय पद्धतीिे करण्याचे मात्र 

मी बोलत िािी.  

***** 

र्जिदार व्िायचे माझ े स्र्प्ना िोते. म्िणजे समाजात र्जिदार व्िार्ेस े

मला र्ाटत अस.े ते कािी शक्य झाले िािी. माझ्या बीएस्सी नि एमेस्सीच्या जोरार्र 

मी नशिक झालो खरा पण शास्त्र नर्षयाच्या माझ्यासारख्या नशिकाचे पडूि पडूि काय 

र्जि पडणार? तेव्िा सामानजक ििी तर शारररीक िी सिी म्िणूि माझ ेर्जि र्ाढतच 

गेल ेदरर्ाजाचे नबजागरे कुरकुरारे्त तसे माझ ेगुढगे कुरकुरू लागल ेआनण कोलेस्टेरॉलिी 

र्ाढायला लागल े . ( कािी जणांिा मी याचा उच्चार चोलेस्टेरॉल म्िणिू करतािा मी 

ऎकल े आि,े शास्त्रीय नशिणाचा अभार् आनण काय? ) मी मग र्जिाकड े गंभीरतेिे 

पािायला लागलो. माझ्या स्र्भार्ातच िी गोष्ट आि.े समस्येचे मूळ शोधूि काढण.े परत 

एखाद्या बाबीसाठी स्र्त:च स्र्त:ला जबाबदार धरण्याची पद्धत आपल्याकड े िािी. 

त्यामुळे माझ ेर्जि र्ाढण्यासाठी जबाबदार कोण? मी याचा दोष कोणाला द्यार्ा याचा 

नर्चार करू लागलो.  

’तुझ्यामुळे. तुझ्यामुळेच माझ ेर्जि ि ेअस ेर्ाढतंय,’ मी निला म्िणालो. 

’भाजीत चांगलं दोि पळ्या तेल टाकतेस म्िणूि र्जि र्ाढत चाललेय माझ.े’ 



’िो िा. मग आजपासूि नबितेलाची उकडललेी भाजी खा.’  

मी निला म्िणालो खरे पण खरी गोष्ट मला ( नि निला िी ) ठाऊक िोती. 

फार र्षाांपूर्ी मी आजपेिािी तापट िोतो. मला आठर्ड्यात चारदा तरी भजी िािीतर 

र्डा िािी तर कािी तरी अरबट चरबट लागे. लागे म्िणजे अजूििी लागतेच. 

जेर्ल्यार्र कािी गोड िसेल तर माझा नतळपापड िोतो. पापडार्रूि आठर्ले. पापड 

पण मी कधी भाजूि खात िािी. तो तळूिच माझ्या घशाखाली उतरतो. कािी र्षाांपूर्ी 

नििे माझ्या खाण्यार्र नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केलािी िोता. पण माझ्या स्र्भार्ाला 

अिुसरूि मी ते ताट नभरकारू्ि दऊे लागलो. माझ्या आदळआपटीला कंटाळूि िी माझ्या 

नजभेचे चोचले पुरर्ीत रानिली. कािीिी झाले तरी र्जि र्ाढायला ि ेकारण आि ेि े

खरे. पण मी तरी निला दोष दऊेि पानिला. िी कािी अशी नर्केट दणेार?  

’आनण आता तळण बंद, स्र्ीट नडश बंद, तुम्िीच सांगताय ि ेलिात ठेर्ा. 

’ नतला मला ऎकर्ायची मी आयतीच संधी ददली.  

तरी पण म्िटल ेि ेकािी खरे िािी. कािी करूि र्जि उतरर्ायचेच िा 

दढृनिश्चय मी केला आनण आयुष्टयात प्रथमच नजमची पायरी चढलो. घरी नििे माझी 

अरबटचरबटाची कोंडी केलीच िोती त्यात ह्या नजमर्ाल्यांिी डाएट च्या िार्ाखाली 

आनण कािी िर्ीि उकडूि कडधान्ये र्गैरे सुरू केली. मी फारच नसरीयस िोतो. रोज मी 

सकाळी नियनमत जात अस.े पाऊण तासाच्या व्यायामािंतर श्रमपररिार म्िणूि 

नजमबािरेीलच र्डापार्र्ाल्याकड े दोि र्डापार् खाऊि घरी जात अस.े घरी तळण 

स्ट्रीक्टली बंद िोते. त्यामुळे फक्त दोि र्डापार्िे र्जि र्ाढण्याचे कािी काम िव्िते. 

कधी मधी चर्ीत बदल म्िणूि बगवर िािीतर नपझ्झा पण िोई पण र्जि काय या 

गोष्टींिी र्ाढते थोडीच. उलट नपझ्झार्रील भाज्यांिी आनण बगवर मधल्या कोबीच्या 

पािांिी ते तर एकदम िले्दी फूड असतात असे अस ेमाझ्याच कािी नर्द्याथ्याांिीच मला 



सांनगतले िोते. मनििा उलटला आनण माझ्या र्जिािे कमी िोण्याऎर्जी चांगलेच 

बाळसे धरल.े नजमर्ाले चक्रार्ले. िी मात्र िािी. 

’तुम्िी कािी म्िणा, तुम्िी कािी त्या तळणानशर्ाय रािात िािी. िक्कीच 

कािीतरी कुठेतरी खात असणार,’ नतचा अंदाज म्िणजे ती मला दकती िीट ओळखते 

याचा पुरार्ा िोता. आता मी र्जिाची स्चता करण ेसोडल ेआि.े नजमर्ाले मी त्यांची 

नजम सोडूि गेलो म्िणूि खूश आिते. गुढगे तसेच कुरकुरतात. खाण्यातले तेल कमी 

झालेय पण आता ते िी गुढग्यांिा चोळूि दतेेय. तसा निचा िात चांगला आि ेि ेमात्र 

खरे...  

***** 

’तुम्िाला िौस म्िणूि कशाची िािी.’ 

ि े र्ाक्य मी बर्यापैकी नियनमतपणे निच्याकडूि ऎकत आलो आि.े 

िर्र्यांचे िौशी आनण व्यार्सानयक अस े प्रकार िसतात ि े मला ठाऊक आि े पण मी 

िौशी िर्रा बिण्याचा मधूि मधूि प्रयत्न करत असलो तरी निच्या िौशेच्या 

पातळीपयांत कािी पोिोचू शकत िािी. त्यामुळे माझ े मलाच तोंडघशी पडल्यासारख े

िोते.  

आता यार्ेळची गोष्ट पिा. आमच्या तीि खोल्याचं्या ब्लॉकच्या स्भतींचा 

रंग कधीपासूिच उडाललेा. रठकरठकाणी पोपड े पडलेल.े स्भती त्यामुळे नचत्र नर्नचत्र 

ददसत. यातिी मी माझा एक नर्रंगुळा शोधला िोता. पडल्या पडल्या त्या ििीतूि मला 

नर्नर्ध आकृत्या ददसत. ( चाणाि र्ाचकांिा माझ्या बैठ्या ककव्या पडत्या प्रकृतीची 

यातूि कल्पिा यार्ी. अथावत ि ेिल्लीचे, पनिलीत असतािा मी उत्तम अॅॅथलीट िोतो, 

तेव्िाच्या चमचागोटीत मी फस्टव आलेला मला आठर्तो अजूििी. ) त्यांत मला कधी 

इंददरा गांधींचे िाक ददस,े कधी अनमताभचे िातर्ारे ददसत तर कधी राजीर् गांधींची 



टोपी ददसे. त्यात कधीतर मला निसगव नचत्रे िी ददसत म्िणजे समुद्राच्या लाटा ककर्ा 

डोंगर र्गैरे. दकत्येकदा तर मला त्या नचत्रांिा बाजूिी फे्रम रंगर्ार्ीस े र्ाटे. म्िणजे 

िर्ीि प्रकारचे इंरटररयर डकेोरेशििी िोईलस ेर्ाटायचे. अथावत माझी िी कल्पिा मी 

कधी उघड बोलूि दाखर्ली िव्िती निला, कारण साधेच, एकतर माझी कल्पिा म्िणजे 

निला ती आर्डणे अशक्य, आनण दसुरे त्याच्यार्रूि नििे िल्लाबोल केला तर कठीण. 

म्िणूि िी माझी कल्पिा मी मिातच ठेर्ली िोती. माझी निर्ममती िमता अशी मी 

दडपूि ठेर्ली िोती खरी. ( लिािपणापासूिच मी निर्ममतीिम िोतो. आई मी िर्िर्ीि 

प्रॉब्लेम निमावण करतो म्िणायची. आता तो र्सा नििे मिोभारे् घेतलाय. )तर गोष्ट त्या 

रंग उडालेल्या स्भतींची िोती.  

गेल्या कािी मनिन्यांपासूि नििे मागे लकडा लार्लाय, ’यार्षी रंग 

काढूया घराला, फारच जुिा झालाय.’ 

मी िेिमी प्रमाण ेम्िणालो, ’बघ.ू’  

निला डायरेक्ट ’िािी’ म्िणण्याचे कधीपासूि ठरर्तो पण ते कािी जमत 

िािी.  

त्या स्भतींर्रील काटूविांचा नर्रि, तोिी पैस ेमोजूि, परत रंगकाम म्िणजे 

अख्ख्या घराची आठर्डाभर दशा. मला कािी िा नर्चार पटेिा. अथावत मी कािी निला 

ते सांगू शकत िव्ितो ि ेमात्र खरे.  

’बघ,ू िा पाऊस तर संप ूदते.’ मी निला म्िणालो. 

’ऑक्टोंबरात कसला आलाय पाऊस?’ 



’मागच्या र्षी चांगला िोव्िेंबरात पडला िोता. िर्ामाि खात्यािे 

सांनगतलंय या र्षी पार्साळा लांबणार आि,े कालच्याच पेपरात िोतं, र्ाचलंस की 

िािी?’ मी नबिधास्त ठोकूि ददल,े कारण िी पपेरनबपर र्ाचायच्या फंदात पडत िािी, 

निला पेपराचे कौतुक फक्त रद्दीच्या पैंशामुळेच.  

’आठर्तंय की िािी मला मागच्या िोव्िेंबरात खूप सदी झाली िोती ते, 

तू ते बचकाभर नव्िक्स लार्लसे जानिरातीतल्या सारख ेनि मला जळजळल ंिोते.’ 

’कािीतरीच, मी मोठ्या प्रेमािेच लार्ल.े तुम्िीच उगाच ककचाळला 

िोतात तेव्िा.’ 

’कािीतरीच? अजूि जळजळतंय.’ 

मला र्ाटल ं तो रंगाचा नर्षय मागे पडले. पण निला अजुविाला 

ददसणार्या माशाच्या डोळ्यासारखा फक्त तो घराचा रंग ददसत िोता.  

’उगीच नर्षय बदल ूिका. यार्षी कलर काढायचाच.’ 

मी मग कािीच बोललो िािी. अशा र्ेळी मी कािी बोललो तरी निचा 

पारा चढतोच. िािी बोललो तरी पण तेच. मी ग्प बसूि तोंडाची र्ाफ र्ाया घालर्त 

िािी आनण ऊजेची बचत करतो. मी िेिमी माझ्या मुलांिा नशकर्त आलोय, Energy 

saved is energy produced. अथावत यार्र नििे नतच्या तोंडाची र्ाफ दर्डूि मी 

र्ाचर्लेल्या र्ाफेच्या दु् पट र्ाफ दर्डलीच. या स्त्रीिट्टाचे पुढ े काय िोणार ि े मी 

सांगायची मला िािी र्ाटत कािी गरज आि.े लर्करच आम्िी रंगीबेरंगी 

आकाशकंददलात राहू लागलो. माझी ती स्भतीर्रची अमूतव नचत्रे लोप पार्लॊ याचे मात्र 

मला अतीर् द:ुख झाले. 

  



१३ 

स्र्प्नााचं्या अनल- पनलकडल े

 

 

 

सुनर्चारांचा माझ्या मिार्र खूपच प्रभार् असे, म्िणजे अजूि िी आि.े 

’बाल’ मि िोते तेव्िा तर खूपच, र्यािे मोठा झालो पण आतील मिाची र्ाढ खुंटली की 

काय? ते बालच रानिल ेअसार्.े कारण अजूििी सुनर्चारांची आर्ड कािी जात िािी. 

सदा सत्य बोला, लर्कर निजे लर्कर उठे नि गेलेला शब्द नि धिुष्टयातूि सुटललेा बाण 

परत येत िािी र्गैरे र्गैरे. सुनर्चारांर्र श्रद्धा ठेऊि मोठ्या र्यात बाल मिािे जगण ेिी 

एक कसरत आि ेखरी. 

असाच एक सुनर्चार आि.े.. 

स्र्पे्ना पिायला नशका !  

ठीक आि.े स्र्पे्ना पडतात झोपेत म्िणूि जास्तच झोपा, िा त्याला जोड 

सुनर्चार िा माझा नर्चार ! असो. तर झोप, झोप आनण स्र्पे्ना, स्र्पे्ना...  

  



१. 

श्री. भािुकांत लक्ष्मण सरदशेमुख. ि ेिार् ऎकूि जशी व्यक्ती डोळ्यासमोर 

येते तसेच भािूचे व्यनक्तमत्च आि.े या िार्ाची एखादी व्यक्तीच अस ूशकते, इसम िािी. 

भािू माझा नमत्र. त्याची पत्नी भािुमतीताई. दोघांचा सुखी ससंार. फक्त एकच काळजी. 

त्यांचा आधीचा हुशार मुलगा एका झटक्यात दिार्ी िंतर पास व्िायला तयार िािी. 

मजल दरमजल करीत आता कोठे बारर्ीत पोचलाय खरा पण यार्रूि दोघ ेनर्र्ंचिेत. 

भािू आपली सेंट्रल गव्ििवमेंटची िोकरी इमािेइतबारे सांभाळतोय... 

असा िा भािूकांत. असूि असूि दकती भन्नाट अस ूशकतो? 

भन्नाट भािूला िोकरी लागली. म्िणजे आजर्र तो िोकरी करत िव्िता 

अस ेिािी पण आता त्याला िर्ी तशी िोकरी नमळाली. आजर्र टे्रिचे धके्क खाऊि तो 

कंटाळला िोता. तरी िल्ली गाडीच्या टपार्र रेल्र्ेिे सीट बेल्ट सकट बसायची सोय 

केली आि.े त्यात परत टपार्रूि ओपि एयर ला पन्नास टके्क कन्सेशि ! मिमोकळी िर्ा 

खात तो बुलेट टे्रििे रोज ददल्ली-मुंबई अपडाऊि करतो. बुलेटच्या स्पी्डिे जातािा 

थोड्या डुलक्या दते फे्रश िोत तो ऑदफसात पोचतो. तरीपण र्र चढायची दगदग 

िोतेच. कधी पासूि तो या चंद्रार्रील िोकरीच्या मागे िोता. शेर्टी एकदाची नमळाली. 

आता दर आठर्ड्यात घरी जाऊि येऊि नि एकदा बस्ताि बसल ेकी कायमचे चंद्रार्र 

नशफ्ट. चंद्रार्र अजूि तरी जागा स्र्स्त आिते. परत well plannedरस्ते त्यामुळे टॅ्रफीक 

कमी. एकूणच स्टॅण्डडव ऑफ नलव्िींग चांगले आि.े मंगळार्रिी चांगले जॉब्स आिते पण 

मंगळार्रूि दर आठर्ड्यात जा ये करता येणार िािी. त्यापेिा ि े बरे ! परत 

चंद्रार्रच्या बोडावचे नसलॅबस िी सोपे आि.े पोरगा एकदाचा पररिेतूि सुटला म्िणजे 

बरे. भािू आनण भािी स्र्त:र्र खूश ! आपले ग्रि खरेच उच्चीचेच आिते. चंद्रार्रूि ते 

अनधकच उच्चीचे र्ाटतािते.... 



स्र्प्नाांिा पण नसके्वल असतो की काय? Part 2 ?असणार. Fast 

forwardझाले. भन्नाट भािू आनण भािी चंद्रार्र आता नस्थरार्ल ेआिते. म्िणजे सो्या 

भाषेत सेटल झालेत. त्यांचा मुलगािी नशकूि मोठा झालाय चांगला. काय झालाय 

कोणास ठाऊक पण आि ेकोणी मोठा कोणीतरी. चंद्रार्र तरंगतोय. नतथे artificial झाड े

च झाड.े त्यार्र सूयावच्या एिजीर्र चालणारे मोठमोठाले बल्ब्स. सगळीकड े लख्ख 

उजेड. भािूपुत्र तरंगतोय, त्याच्याबरोबर िी कोण? धरतीर्रची िािी र्ाटत. 

परग्रिार्रची? एनलयि मुलगी?्यार जात,धमव, दशे र्गैरे ििी मािता ि ेठीक पण अब 

धरती भी ििी मािता ? आता काय? परग्रिार्रील मुलीशी लग्न? भािू नि भािी 

माितील? की पृथ्र्ीची इज्जत धोक्यात ? आनण पुढ े यांिा मुल े झाली तर ती कशी 

असतील? पृथ्र्ीर्रील मािर्ासारखी की परग्रिार्रील एनलयि सारखी? भािू आनण 

भािी दकतीिी भन्नाट असल ेतरी त्यांिा कािी सुधरत िािी. भािी एर्ढेच म्िणतेय, तरी 

मी सांगत िोते, चंद्रार्र नशफ्ट िोऊया िको, पण माझ ेमेलीचे कोण ऎकतो इथे ? 

  



२. 

मी. प्रथमपुरूषी एकर्चिी. माझ ेव्यनक्तमत्र् व्यनक्तमत्र् म्िणार्ेसे िािी. 

माझी अंगकाठी ’अंग िीच काठी’ ककर्ा ’काठी सारख ेअंग ज्याचे असा तो’ असा बहुव्रीिी 

समासात नर्ग्रि िोईल अशी आि.े माझी पत्नी माझ्याहूि या अंगात भारी आि.े बाथरूम 

स्सगींग िा माझा शौक आि.े छंदच म्िणा िा. रोज मी माझ्या गळ्याला अंघोळ करतािा 

धार करूि घेतो. आर्ाज असा घासूि पुसूि घेतला की आिचे ददर्स भरची खडघेाशी... 

माझी उंची काय नि नतची उंची काय? ती सह्याद्री एर्ढी तर मी पर्वतीची 

टेकडी. पण िम िार ििीं मािेंगे. आम्िी मग बागेत गेलोच. नतथे ट्युनलप गाडवि मर्धये 

लाल गुलाब फुललले.े मला कंठ ि फुटता तरच िर्ल. मी मुक्त कंठािे गाऊ लागलो, 

स्जदगी िा टूटे लडी 

चल ओरपूया आपण कढी. 

निला माझ्या सारख े शीघ्र कनर्यनत्रत्र् जमत िािी. ती फक्त कढी 

ओरपण्याची अॅॅक्शि करत ेआि.े माझा काय आर्ाज लागलाय सांगू. समोर गुप्तयांचा 

अर्धूत बसललेा. बाजूला अजूि कोणी मी त्यांिा ओळखत िािी. 

’तोडलंस, नमत्रा. तोडलंस!’ अर्धूत म्िणाला. 

’िा काय िर्ा उपद्व्याप? आता काय तोडूि ठेर्लते? एक काम िीट करता 

येत िािी.’ इनत अधाांनगिी. ( खरे तर पाउणांगी, आम्िी दोघ ेनमळूि शंभर टके्क असलो 

तर आकारमािाच्या निशेबािे िी पंच्च्याित्तर टके्क भरत े नि मी पंचर्ीस ) उंचीत नि 

जाडीत मी असा मार खाल्लेला म्िणूि काय झाले, माझा आर्ाज काय लागला िोता 

म्िणूि सांगू !  

ते दसुरे परीिक म्िणालचे, 



’र्ा ! काय स्र्गीय आर्ाज आि ेतुमचा. तुम्िी प्रनत लताच आिात. माझ्या 

दसुर्या दफल्ममर्धय ेगायला याल का?’ 

माझा आर्ाज थोडा बसला असला म्िणूि काय झाले? थेट लता बरोबर 

तुलिा? एका मेल व्िॉइसची? ते परीिक कोण? रामस े नबमसे तर िािीत? मराठीत 

कोणी रामस ेआिते का? कोणीतरी आि ेनतथे म्िणणारे? आनण दसुरा नसिेमा? पनिला 

काढला की अजूि अिुदािाची र्ाट पािात आिते? आनण माझ्याशी डायरेक्ट दसुर्या 

नसिेमाबद्दल बोलतािते?  

 

 

३. 

कॉलेजचे ददर्स. आम्िा नतघांची गॅंग. नतघांिी नमळूि दकती क्लाससे बंक 

केल ेअसतील? ओम. शोम आनण मी. समािधमी. चकाट्या नपटण ेिाच आमचा समाि 

धमव म्िणजे उद्योग. त्यात एकदा ओम आनण शोम चे भांडण झाले. दोघ े भांड भांड 

भांडल.े त्यात मी दोघांिा समजार्ल.े भांडण संपल.े शेर्ट सारा गोड... 

स्थळ कॉलेज कट्टा. पात्रे मी, ओम आनण शोम. ओम ू आनण शोमू 

तार्ातार्ािे भांडतािते. मी आलटूि पालटूि दोघांकड े पाितोय. दोघांची बाचाबाची 

सुरू. र्धर्निप्रदषूण सुरू आि.े आर्ाजाची पातळी र्ाढत आि.े मी डनेसबल्स मीटर घेऊि 

बाजूला मोजत उभा आि.े ऎशी िव्र्दाची पातळी ओलाडंली जातेय. ऎकायला मी 

एकुलता एक. दोघे का एर्ढे भांडतािते? भांडणाचा अॅॅजेंडा काय ि ेकळत िािी. असले 

कािी. ओम ूनचडतो आनण ओरडूि म्िणतो, 



’शोमू, कािी बोलू िकोस. जो ताटली मे खाता ि,ै उसी मे भोक पाडता 

ि.ै’ 

मला त्यािी अर्स्थेत र्ाटत,े काय िी राष्ट्रभाषेची दशा?  

सीि चेंज.. 

भांडण एकाएकी शांत. शोम जेर्तोय. पोटार्र िात दफरर्त शोम उठला. 

ढेकर दते पुढ े झाला. मग ताटली िळाखाली िीट धुतली. त्यािंतर ड्रीलचा घरव घरव 

जोराचा आर्ाज. आपल्या ताटलीला भोक पाडतोय शोम्या, तेिी ड्रीलिे.. 

तेर्ढ्यात नतसर्या मजल्यार्रूि ओम उडी मारतो. माझ्या काळजाचा 

ठोका चुकतो. ओम मात्र नपसासारखा तरंगत, मांजर जशी पायांर्र लॅंड िोते तसा 

पायांर्र सेफली उतरतो. मग तो शोमच्या िातातली ताटली निसकार्ूि घेतो. त्या 

भोकातूि जगाकड े पािातो. ड्रीलमनशिचे पाश्ववसंगीत चाल ू ! त्यािंतर तो आरोळी 

ठोकतो, 

'कुत्ते, कमीिे, I will drink your blood '  

मग शोम िर्ेत उंच उडी मारत नतसर्या मजल्यार्र पोिोचयो. आनण मग 

नतकडूि ओमला जीभ दाखर्ूि नचडर्तो. एकाएकी ओम म्िणतो, 

’बाई, तो पिा िा शोम मला नचडर्तोय ’  

त्या पाठोपाठ आम्िी नतघे गातो, 

’ये दोस्ती िम ििी तोडेंगे...’. 

 

 



४. 

आपल्या संस्कृतीत लग्नाला मित्त्र् फार. लोकशािीमुळे आपल्या कड ेशािी 

लोकांची कमी िािी. त्यामुळे शािी लोकांच्या शािी मुलांचीिी िािी. मधूिमधूि त्यांची 

शािी लग्न ेिोतात. त्यार्र पेपरातूि कौतुक आनण िरे्ा नमश्रीत जोरदार टीका िोतात. ि े

सर्व पुढच्या अशा शािी लग्नापयांत. मर्धय े सारे कस ं शांत शांत. आपल्या सारख्या सर्व 

सामान्यांची लग्न ेम्िणजे मात्र अपर्ाद. माझ्या लग्नातला गोंधळ मला आठर्ला. आमच्या 

लग्नात लग्न लार्णार्या भटजींचाच पत्ता िव्िता ! ते येणारी गाडी पंक्चर झाल्यािे मुहूतव 

टळता टळता र्ाचला ! लग्न े आनण सोिळे ! कालच एका लग्नाला गेलो िोतो. त्यात 

नजलेबी, गुलाबजाम आनण श्रीखंड अशा तीि स्र्ीट डीश, ि े कमी म्िणूि र्र परत 

आइस्क्रीम ! श्रीखंडात जायफळ असत ंम्िण े! झोप येणारच खाऊि... 

स्थळ व्िाइट िाऊस. र्र पाटी, ’व्िाइट िाऊस मंगल कायावलय.’ 

माणसांची गदी. सगळे सुटाबुटातल ेसािबे नि गाऊि मधल्या पांढर्या बायका. स्टेज र्र 

आंतरपाट धरूि एकाबाजूस मिमोिि स्सग आनण दसुर्या बाजूस िर्ाज शरीफ. बाजूला 

सोनिया गांधी िर्र्ारी साडीत उभ्या आिते. आंतरपाटाच्या एका बाजूस िातात माळा 

घेऊि बराक ओबामा नि दसुर्या बाजूस नमशेल उभ ेआिते. फ्रान्सचे राष्ट्रार्धयि भटजी 

म्िणूि पण ते सुटाबुटात पाटार्र बसलेल.े ( मला ते ओळखायला येतात पण फ्रें च नि 

जमवि िारे् र्ाचता ककर्ा उच्चारता येत िािीत. आपल्याकड ेउच्चार सुधारायला संस्कृत 

पाठांतर करतात तसे नतथे फ्रें च नि जमवि भाषेचे आि े म्िण े ) तेव्िढ्यात एक 

आपल्याकडील पोनलस येतो. त्याच्या िातात कुत्रयाचे पटॆ्ट आनण त्यांिा बांधलेल े दोि 

कुत्र.े पोनलस नशट्टी फंुकतो तसे सारे ग्प िोतात. ते कुत्र े मग िारांचा र्ास घेतात. 

पोनलस त्या िारांर्रूि मेटल नडटेक्टर दफरर्तात नि निघूि जातात. पोनलस गेल्यार्र 

एक अनत नध्पाड आनण काळाकनभन्न आदफ्रकि उभा रािातो. सारे मािा र्रकरूि 



त्याच्याकड े पािातात. मिमोिि स्सग एका िातात आंतरपाट पकडूि दसुर्या िातािे 

आपली पगडी सांभाळत त्याच्याकड ेमाि र्र करूि पाितात. तो आदफ्रकि मग आदफ्रकी 

भाषेत पण आपल्या मंगलाष्टकांच्या चालीत मंगलाष्टकं मोठ्यािे म्िणतो. र्ाजर्ा रे 

र्ाजर्ा िोते. सगळे पांढरे पाहुणे आपल्या िातातील अितांकड ेपािात उभ ेरािातात. 

तेर्ढ्यात एक धोतरर्ाला येऊि त्यांिा सांगतो, 

'Throw that rice on the िर्रािर्री’s head' 

सगळे अिता बराक आनण नमशेलच्या डोक्यार्र टाकतात. मग अंतरपाट 

दरू िोतो. नमशेल आनण बराक एकमेकांिा िार घालतात. मग इंग्लंडच्या राणीच्या पाया 

पडतात. काळाला अिुसरूि राणी आशीर्ावद दतेे, ’इष्टपुत्र,पुत्री सौभाग्यर्ती भर् !’ मग 

पंगत बसत.े नमशेल पॅस्ट्रीचा तुकड्याचा घास बराकिा भरर्ते. मग लाजत लाजत िार् 

घेत,े 

धबधब्यात धबधबा िायगारा धबधबा 

बराकरार्ांचा आि ेसार्या जगात दबदबा.  

सारे टाळ्या र्ाजर्तात... 

पिाटेची स्र्पे्ना खरी िोतात म्िणे. मिी र्से ते स्र्प्नाी ददसे अस ेपण म्िण े! 

आता ( िेिमीप्रमाणे ) उलटा अथव लार्ला तर स्र्प्नाी ददसे ते मिात आधी र्स ेकी काय? 

मग त्याचा मलाच पत्तासुद्धा कसा िािी. आनण िी पिाटेची स्र्पे्ना खरेच खरी कशी 

िोणार? भन्नाट भािू नि भािी, ती एनलयि मुलगी कोठूि येणार? मी खरेच गायला 

लागणार? शोम खरेच ड्रीलिे ताटलीला भोक पाडणार? आनण अगदी आंतरराष्ट्रीय 

स्तरार्र नर्चार करतो की काय मी? माझ्या मिी ि ेअसल ेकसे काय र्से जे स्र्प्नाी ददसे? 

( आनण ज्याचा मलासदु्धा पत्ता िसे? ) 



१४ 

( माझ्या ) भनर्ष्टयार्र बोल ूकािी.... 

 

 रनर्र्ार दपुारची र्ेळ. मी आपला िात पसरूि ि.भ.प. पंढरीिाथ िरी 

राजूरकर शास्त्रींसमोर बसलो िोतो. राजूरकरशास्त्री कीतविकार तर आितेच पण प्रनसद्ध 

ज्योनतषीिी आिते. एक डोळा कंुडलीतील घरांर्र आनण दसुरा माझ्या िातार्र 

बारकाईिे रोखूि शास्त्रीबुर्ा मांडी घालूि बसल े िोते. बर याच र्ेळािी शास्त्रीजी 

म्िणाल,े 

’हु ंमेिित तुम्िी फार करता पण िर् ेतस ेयश िािी बरं.’ 

ि ेएकदम परफेक्ट. मेिित मी माझ्या परीिे करत िोतो. आता ऑदफसात 

कधीच मी २०-२५ नमिीटांहूि उशीरा पोिोचत िािी. आठर्ड्यातील कािी ददर्स तर 

मी पूणव र्ेळ कामिी करतो. कािी कािी जण दपुारी जेर्ल्यार्र चांगली अर्धयावतासाची 

डुलकी घेतात आनण मी मात्र १५ नमिीटांतच कामाला लागतो. अकांऊंट च्या कामात 

पण मी कािी गफलत करीत िािी, कधीमधी एक दोि शून्ये पुढ ेमागे झाली तर, तरी 

पण सािबे माझ्यार्र डाफरतात. आमच्या सगळ्या स्टाफ मर्धये जास्तीत जास्त र्ेळा 

सािबे मलाच बोलर्त असतात. कधीमधी म्िणजे कािी र्ेळा त्यांच्या केनबिमधूि त्यांचे 

फायटरग ि ऎकताच मी आललेो आि.े एर्ढे सगळे आि ेपण प्रमोशि च्या र्ेळी मात्र 

अष्टकेर पुढ.ेअष्टकेराला कामाची सर्य अशी िािी, पिारे् तेव्िा त्याचे टेबल खाली. 

सािबे त्याला नर्शेष फायटरग पण दते िािीत. सािबेांिा मस्का लार्ायला तो अगदी 

र्ेळेर्र ऑदफसात येतो आनण काम संपर्ीपयांत बसूि रािातो. माझ्या नसनन्सयरीटीची 

ककमत िािी ऑदफसमर्धय.े शास्त्रीजी खरेच सांगत आिते. 



शास्त्रीजी मधे कािीतरी बोलले तेव्िा मी माझ्याच नर्चारांत गंुग िोतो. 

तेर्ढ्यात त्यांचे पुढचे शब्द कािी आल,े 

’तुम्िी एक करायला जाता आनण कािीतरी भलताच अथव बाकीचे 

काढतात. लोकांचे गैरसमज िोतात.’  

मला शास्त्रीबुर्ांबद्दद्दल आदर र्ाटायला लागला. आमचे घर म्िणजे 

गैरसमजांचा कारखािाच आि.े निला मी कािीिी सांनगतले तरी र्ाकडचे ददसते. शेर्टी 

मी थकूि कािी सांगणे सोडले तर त्यार्र ’आि ेका काळजी कािी, बसले िुसते मुकस्तंभ’ 

अशी शेरेबाजी ऎकार्ी लागते. 

शास्त्रीबुर्ा बोलूिचालूि कीतविकार. त्यांचे बोलणे रसाळ आनण र्ाणी 

मधुर. गंुग िोऊि मी ऎकत रानिलो. त्यांची फी ददली आनण घरी आलो. नर्चार केला तर 

र्ाटले राजूरकर शास्त्रयांिी भूतकाळ तर सांनगतला पण भनर्ष्टयाचे काय?  

दसुर या ददर्शी परत त्यांच्या पुढ ेिात पसरला.  

शास्त्रीजी म्िणाल,े ’जसे भूत तसेच भनर्ष्टय. भनर्ष्टयाची बीजे भूतकाळात 

असतात. तुमचा भूतकाळ अगदी उज्ज्र्ल आि.े’ 

आि े कसला, िोता. मी मिात म्िणालो. १०त इंग्रजी आनण गनणतात 

काठार्र पास, बी.कॉम ला मोजूि ३९ टके्क, पुढ े खाजगी िोकरी कािी ददर्स आनण 

केर्ळ सुदरै्ािे आताची सरकारी िोकरी. त्यातल्या त्यात पे कनमशि िंतर मात्र थोडफेार 

र्ाढलेल ेपगार. आता यालाच उज्ज्र्ल भूतकाळ म्िणायचे तर भनर्ष्टयात आि ेतरी काय?  

’काय आि ेतुमच्या कंुडलीत शिी आनण राहूची आि ेयुती. त्याला केतूचा 

बािरेूि पाटठबा आि.े’ 



बापरे! इथे पण युती की आघाडीचे कोअ ॅनलशि- संनमश्र सरकार. 

कािीतरी करूि ि ेसरकार पाडायलाच िर्े असा नर्पिीय नर्चार मिात आला तोच 

शास्त्रीबुर्ा म्िणाल,े 

’रनर् िा एकच यांचा प्रभार् कमी करू शकतो पण तुमच्यार्र त्याची िी 

कृपादषृ्टी िािी.’” 

’बरोबरच आि.े आमचे सािबे आिते रर्ी रांगणेकर, सदाि कदा 

माझ्यार्र कार्लेलेच असतात,’ मी म्िणालो.’ 

’ते रनर् िािी, रनर् म्िणजे सूयव दरे् प्रत्यि. त्यांची आराधिा करा. 

िमस्कार घाला रोज २१.’ 

माझ्या तंुददलतिूिी दोि अनधक एक तीि िमस्कार झाले तरी खूप. २१ 

कसल ेघालतोय मी. मी मिातच. 

’आनण ओम रर्येय िम: ओम नमत्राय िम: असा जप १०८ र्ेळा करा.’  

त्यातल्या त्यात ि े जमण्यासारख े िोते. पण रोज औरंगजेबासारखी 

जपमाळ ओढत मी ( टीव्िी समोर) बसला असेि ि े नचत्र कािी माझ्या डोळ्यापुढ े

आणता येईिा. 

’आनण दर रनर्र्ारी उपास करा, एका र्ेळी रात्री जेर्ा.दपुारी फक्त दधू 

आनण केळी.’ 

अस्िसक शास्त्रीबुर्ांिी एकदम उपास बॉंबच टाकला. एक तर उपास 

म्िटल े की मला दु् पट भूक लागते. त्यात परत रनर्र्ारी उपास? रनर्र्ार म्िणजे 

सकाळी लोळत पडणे, रनर्र्ारची पुरर्णी अगदी शुभमंगल सार्धाि च्या जानिरातीं 

सकट र्ाचूि काढण,े त्यािंतर नचकि,मटण िािीतर मत्स्यर्गावतील कािी घेऊि यणे.े 

दपुारी त्यांचे बनलदाि साथवकी लागेल इतके चापूि जेर्ण ेआनण दोि तास ताणूि दणेे. 

या स्र्गवसुखाला सोडूि उपास? डायरेक्ट दधू आनण केळी? 



मधुर आनण रसाळ र्ाणीचे शास्त्रीबुर्ा मला एकदम जादटूोणा आनण 

र्शीकरण र्ाले बंगाली बाबा असार्ेत असा भास िोऊ लागला. िािीतर रनर्र्ारचा 

उपास िा कुठल्या अघोरॊ उपायाहूि कमी आि ेका? 

घरी आलो. बायकोिे नर्चारल,े ’काय म्िणाले गुरूजी?’ 

राजूरकरशास्त्रींर्र निचा अतीर् नर्श्वास. त्यांिी अगदी निजवळी उपास 

सांनगतला तरी तो नतिे मला करायला लार्ला असता. 

’अगं शास्त्रीजी म्िणाल ेसोमर्ार,गुरूर्ार आनण संकष्टीचा उपास आपल्या 

दोघांपैकी कोणी तरी करार्ा.’ 

िी ि े नतन्िी उपास आधीपासूिच करत े ि े मला मािीत िोते. माझ्या 

सराईतपण ेबोलण्याचे माझे मलाच कौतुक र्ाटल.े 

’अिो खरंच की काय? ि े तर मी आधी पासिूच करतेय.’ िी अगदी 

समाधािािे म्िणाली. 

’अरे खरेच की.’ मग थोड्यार्ेळािे मी म्िणालो, ’कसंय बरं माल,ू मी आज 

िा जो कािी आि ेिा तो तू आनण तुझ्या उपासामुळेच बरं’ 

’चला तुमचे आपलं कािीतरीच ! ’ िी म्िणाली आनण नर्श्वास बसणार 

िािी पण ती चक्क लाजली. 

एर्ढ्या र्षाांिीपण ती लाजू शकते यार्र माझा नर्श्वास एरव्िी बसला 

िसता. 

राजूरकरांचे भनर्ष्टय आनण भूत कािी असो निच्या लाजण्यामुळे माझ े

र्तवमाि मात्र एकदम उज्ज्र्ल आि,े  

मिात म्िटल ंशास्त्रीबुर्ांिा ददलेली फी तरी अगदी र्सूल झाली. 

  



ई सानित्य प्रनतष्ठाि 

 

इंग्लंडची लोकसंख्या सिा कोटी आि.े आनण मिाराष्ट्राची बारा कोटी. इंग्लीश 

र्ाचकांची संख्या आि ेशंभर कोटी. आनण मराठी र्ाचक? कुठे आिते र्ाचक? कुठे आि े

आपली भाषा जगाच्या िकाशार्र? कुठे आिोत आपण?  

आमची मायबोली जागनतक दजावची भाषा आि!े नतला तो माि जगभरातूि 

नमळायला िर्ा. आनण बािरेच्यांिी म   दणे्यापुर्ी आपण तो द्यायला िर्ा.  माझा 

मराठाची बोलु कर्तुके... अमृतातेिी पैजा स्जके....  माउलींिी दाखर्लेल ंस्र्प्ना पूणव करू 

तरच आम्िी नशर्बाचे मार्ळे.  

आता मराठी ई पुस्तकं तुम्िी www.esahity.com र्रूि डाऊिलोड करा. 

ककर्ा esahity@gmail.com ला कळर्ूि मेल िे नमळर्ा. ककर्ा 7710980841 या 

िंबर ला Whatsapp करूि पुस्तके whatsapp मागे नमळर्ा. ककर्ा ई सानित्यचे 

app. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.esahi

tybooks या स्लकर्र उपलब्ध आि.े download करा. 

आता ठरर्लंय. मराठी पुस्तकांिी अर्घ ं नर्श्व व्यापूि टाकू. प्रत्येक मराठी 

सुनशनिताच्या मोबाईलमर्धय े दकमाि पन्नास मराठी पुस्तकं असलीच पानिजेत.  प्रत्येक 

म     म       !  

तुमची साथ असले तर सिज शक्य आि ेि…े कृपया 

जास्तीत जास्त लोकांिा यात सानमल करूि घ्या. 

टीम ई सानित्य 

http://www.esahity.com/
mailto:esahity@gmail.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.esahitybooks
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.esahitybooks

