या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

पन्ु हा एकदा
असा मी असामी-२
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकानां ा ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.

आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो, मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकानां ा, टीमला आवण तम्ु हाला आनदां वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ानां ा आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव
आिशां त्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने
लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व
त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा.

ई सावहत्य प्रवतष्ठान
सादर करीत आहे

पुन्हा एकदा

असा मी असामी
- भाग दोन

(प.ु ल. आपल्या भेटीला)

डॉ वीरेंद्र वसतं ताटके

पन्सु हव एकदव असव िी असविी- भवग २
लेखक- डॉ र्ीरें द्र र्सांत तवटके
पत्तव - ए - १०५, र्नवज पररर्वर सोसवयटी,
कोथरूड, पिु े, ४११०३८
िोबवईल क्रिवक
ां - ९२२५५११६७४
िेल आयडी – tatakevv@yahoo. com
यव प्ु तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकाकडे सरु शित असनू प्ु तकवचे शकांर्व
त्यवतील अांिवचे पनु िाद्रु ि र्व नवट्य, शचत्पट शकांर्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी
लेखकाची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यवस कवयदेिीर
कवरर्वई (दडां र् तरुु ां गर्वस) होऊ िकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright
protection in India is available for any literary, dramatic,
musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act
1957 provides for registration of such works. Although an
author’s copyright in a work is recognised even without
registration. Infringement of copyright entitles the owner to
remedies of injunction, damages and accounts.
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•
शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
•
आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू
िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपर्ु ी शकांर्व
र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई-सवशहत्य
प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे.

डॉ वीरेंद्र वसतं ताटके
(M. Com, MBA, PhD, FICWA, NISM)

डॉ र्ीरें द्र र्सांत तवटके हे कॉपोरे ट
िेत्वत आशि शििि िेत्वत फवयनवन्सस
आशि कॉश्टांग यव शर्भवगवत गेली
पच
ां र्ीस र्र्षे कवयारत आहेत. ते
इशन्स्टटयटु ऑफ कॉ्ट अकौंटांट्स ऑफ इशां डयवचे फे लो िेंबर असनू
फवयनवन्सस शर्र्षयवत त्यवांनी पीएचडी सांपवशदत के ली आहे. गांतु र्िक
ू
शर्र्षयवर्र त्यवचां ी अनेक प्ु तके प्रशसद्ध झवली असनू आकविर्विी,
दरू दिानर्र गांतु र्िक
ू शर्र्षयवर्र त्यवांच्यव िल
ु वखती प्रसवररत झवल्यव
आहेत. बॉम्बे ्टॉक एक्सचेंज आशि असोशसएिन ऑफ म्यच्ु यअ
ु ल
फांड्स ऑफ इशां डयव यवच्ां यवतफे घेतल्यव जविवऱ्यव गतांु र्िक
ू
कवयािवळे चे ते ट्रेनर आहेत. यवशिर्वय ते र्तािवनपत्वांतनू गेली अठरव
र्र्षे लेखन करत आहेत. सध्यव ते पण्ु यवतील एकव एिबीए
िहवशर्द्यवलयवचे प्रवचवया म्हिनू कवयारत आहेत.
प.ु ल. देिपवडां े यवचां े शलखवि हव त्यवच्ां यव शर्िेर्ष शजव्हवळ्यवचव
शर्र्षय आहे. पल
ु ांच्यव हयवतीत त्यवांच्यवसोबत पत्व्यर्हवर करिे आशि
त्यवनांतर पल
ु ांच्यव जन्सिशदर्िी आशि ्िृशतशदनवशदर्िी पण्ु यवतील
त्यवांच्यव शनर्वस्थवनवलव भेट देिे यवतनू र्ीरें द्र तवटके हे पल
ु ांसोबत
अप्रत्यिपिे शहतगजु करत असतवत.

'पुल'ं कीत ठे वा

लेखकाचे मनोगत
‘पन्ु हा एकदा असा मी असामी-भाग एक’ या पस्ु तकाचे ई
सावहत्यातर्फे १४ मे २०२१ (अक्षय तृतीया) रोजी प्रकाशन
झाल्यानांतर लगेचच या पस्ु तकाचा दसु रा भाग प्रकावशत होत आहे.
पल
ु च्ां या स्मृवतवदनी म्हणजेच १२ जनू २०२१ रोजी हे पस्ु तक
प्रकावशत होत आहे याचा ववशेष आनांद होत आहे.
पवहल्या भागाप्रमाणेच या भागातही धोंिोपतां आवण कुटुांबीय
आपल्याला आनांद देतील याची खात्ी वाटते . अर्ाात याचे सारे
श्रेय र्फक्त पल
ु चां े आहे. त्यानां ी वनमााण के लेली पात्े मनात इतकी
पक्की घर करून बसलेली आहेत की वलहताना वेगळे कष्ट पित
नाहीत.
ज्या वाचकानां ा पस्ु तकाचा पवहला भाग वाचायचा आहे ते
बाजच्ू या वचत्ावर वक्लक करून तो ववनामल्ू य िाउनलोि करू
शकतील. पवहल्या भागाप्रमाणेच दसु ऱ्या भागाचे हे पस्ु तक
ववनामल्ु य प्रकावशत होत आहे.
पस्ु तकाच्या वलखाणातनू कोणाचेही मन दख
ु ववण्याचा हेतू
नाहीए; परांतु नजरचक
ु ीने तसे झाले असल्यास त्याांची आधीच
मार्फी मागतो. वाचकाांनी पस्ु तकाच्या दोन्ही भागाांववषयी अवभप्राय

आवण सचू ना ९२२५५११६७४या माझ्या मोबाइल क्रमाांकावर
र्फोन करून वकांवा व्हाट्सअँप मेसेज करून अवश्य द्यावेत ही
ववनांती.
- डॉ र्ीरें द्र र्सांत तवटके
सपां का
डॉ र्ीरें द्र र्सांत तवटके
पत्तव - ए - १०५,
र्नवज पररर्वर सोसवयटी,
कोथरूड, पिु ,े ४११०३८
िोबवईल क्रिवांक ९२२५५११६७४
िेल आयडी –
tatakevv@yahoo.com

पन्ु हा एकदा… चा
भाग १ वाचायचाय?
या वचत्ावर वक्लका.
बस्स. सोप्पांय.

ननवेदन :प्ु तकवतील शचत्े िी ्र्तः रे खवटली आहेत.
ती शचत्े पवहतवनव पल
ु ांच्यव दविले िव्तरवांच्यव,
“लेकव, शचत्ां कवढली आहेस कव X X X X X
कवगदवर्र?” यव र्वक्यवची आठर्ि र्वचकवांनव
नक्की होईल.
- डॉ र्ीरें द्र र्सांत तवटके

II अपपणपत्रिका II

(मनोहरी आठवणी)

फ्लॅटच्या दारावरील ‘प.ु ल. देशपािां े’ ही वळणदार आवण
रांगीत अक्षरे पाहूनच मन रोमाांवचत झालां. दारावरील बेल वाजवली
तर दार उघिायला साक्षात सनु ीताबाई! तोच करारी चेहरा.
िोळ्यावर चष्मा, रुपेरी के स, वर्फकट रांगाची सािी आवण चेहऱ्यावर
अत्यांत शाांत भाव!

माझ्या गोंधळलेल्या चेहऱ्याकिे पाहून त्याांनी ववचारल,ां
“कोण हवयां आपल्याला?”
“मी साताऱ्याहून आलो आहे. हे पल
ु ांचचे घर ना? मी पल
ु ांच्या
र्फोटोचे दशान घ्यायला आलो आहे. आज त्याच
ां ा जन्मवदवस आहे
ना!” मी एका दमात सांपणू ा स्पष्टीकरण वदलां.
फ्लॅटचे दार पणू ा उघिून “या” असे म्हणत त्यानां ी मला हॉल
मध्ये बसण्याची खणू के ली आवण हळूहळू आतील खोलीच्या
वदशेने चालत गेल्या. त्याांच्या चालण्यात एक प्रकारचा सांर्पणा
जाणवत होता.
हॉलमध्ये मोठ्या टीपॉयवर पल
ु ांचा प्रसन्न र्फोटो ठे वलेला
होता. र्फोटोला ताज्या र्फुलाच
ां ा हार होता. आवण र्ोिी र्फुलां
र्फोटोसमोर ठे वली होती. वभांतीवर एका बाजल
ू ा गरुु देव रवींद्रनार्
टागोराचां ा र्फोटो होता तर दसु ऱ्या बाजल
ू ा चाली चॅवप्लनचा र्फोटो
होता. पल
ु ांच्या र्फोटोसमोर दोन क्षण िोळे वमटून शाांत बसलो. नेमकां
त्यावेळी शेजारच्या फ्लॅटमधनू कुमार गांधवाांचां गाणां ऐकू आल.ां ....
तसां गाणां सरुु होतां का मला भास झाला हे कळलां नाही पण तो क्षण
आयष्ु यभरासाठी मनात जपला गेला.

तेवढ्यात सनु ीताबाई हातात पाण्याचा ताांब्या-भाांिे आवण
एका विशमध्ये र्फळां घेऊन आल्या आवण शातां पणे खचु ीत बसत
मला म्हणाल्या, “काय करता आपण?”
त्याच्ां या या प्रश्नावर मी भाबिेपणाने “पल
ु च
ां ी पस्ु तकां
वाचतो”असां उत्तर वदलां.
माझ्या या उत्तरावर मदां पणे हसल्या आवण
म्हणाल्या,"दशानाला शक्यतो सकाळी वकांवा सांध्याकाळी येत जा.
अलीकिे माझी तब्येत बरी नसते त्यामळ
ु े दपु ारी मी र्ोिा वेळ
झोपते.”
मला अपराध्यासारखे वाटले. हे त्याांच्या लगेच लक्षात आले.
त्यानां ी ववषय बदलनू माझी चौकशी के ली आवण पन्ु हा येण्याचे
आमांत्ण वदले.
त्यानतां र पल
ु च्ां या प्रत्येक जन्मवदनी आवण स्मृवतवदनी
पण्ु यातील भाांिारकर रस्त्यावरील 'मालती - माधव' या इमारतीतील
त्याांच्या फ्लॅटमध्ये जाण्याचा योग आला.
खरां तर पल
ु ांच्या जाण्यानांतर सनु ीताबाई मनाने खचल्या होत्या.
मात् त्याांनी स्वतःचां वलखाण आवण पल
ु ांच्या अप्रकावशत लेखाांचां
प्रकाशन करण्याचे काम सरुु ठे वलां होतां. स्वतः सनु ीताबाई
वसद्धहस्त लेवखका, अवभनेत्ी आवण सांवेदनशील व्यक्ती होत्या मात्

पल
ु ांच्या हयातीत त्याांनी 'पल
ु ां-पत्नी' म्हणनू स्वतःची ओळख
मनापासनू वनभावली,पल
ु मां धील कलाकाराला पणू ापणे मोकळीक
देऊन व्यवहार साांभाळण्याचे वकचकट काम स्वतः के ल.ां हे सवा
करताना बोलण्यातील स्पष्टपणा मात् त्याांनी शेवटपयांत जपला.
त्याांच्या ' आहे मनोहर तरी ' या पस्ु तकातील पल
ु ांच्या स्वभावाचां
र्ोिां स्पष्ट शब्दात त्याांनी के लेलां ववश्ले षण वाचनू मी र्ोिसां
वचिूनच त्यानां ा पत् वलहलां होत.ां एका सामान्य वाचकाचां पत् म्हणनू
त्याकिे त्या दल
ु ाक्ष करू शकल्या असत्या, मात् पत्ाला उत्तर देऊन
त्याांनी सख
ु द धक्का वदला होता. उत्तम लेवखका म्हणनू त्याांची
ओळख कायम स्मरणात राहीलच पण त्याचबरोबर पल
ु सां ारख्या
प्रवतभावान लेखकाला अप्रत्यक्षपणे प्रेरणा देणारी सहचाररणी
म्हणनू देखील त्याांची आठवण कायम राहील.
स्वतः पल
े ील ववनोदानां म्हणायचे "आमच्या घरात मी
ु ांदख
देशपाांिे आवण ही 'उपदेश' पाांिे".
या जगाचा वनरोप घेताना देखील सनु ीताबाई मनाला चटका
लावनू गेल्या. त्या ददु वै ी वदवशी आकाशवाणीवरील सकाळच्या
बातम्यात त्याांच्या वनधनाची बातमी सावां गतली गेली आवण वैकांु ठ
येर्े सकाळी आठ वाजता अांत्यसांस्कार असल्याचे कळाले.
अनेकजण वैकांु ठकिे धावले, परांतु अगदी काही वमवनटां उशीर

झाल्यामळ
ु े माझ्याप्रमाणेच अनेकाांना त्याांचे अांवतम दशान झाले
नाही. आयष्ु यभर वेळेचा काटेकोरपणा पाळलेल्या सनु ीताबाईनीां
जातानादेखील वेळ अगदी काटेकोरपणे पाळली होती!
वैकांु ठभमु ीतील त्या अग्नीतनू धरु ाचे लोट हवेत ववरत होते….
त्यातील एका उांच जाणाऱ्या नादबद्ध लके रीकिे पाहत
उपवस्र्ताांपैकी एक ज्येष्ठ नातेवाईक मवहला म्हणाल्या, “पोहचली
आपली सनु ीता भाईकिे
ां !”
सवाांचेच िोळे पाणावले.
आजही भाांिारकर रस्त्यावरून जाताना 'मालती-माधव'
इमारतीवरील नीलर्फलकाकिे पाहून जन्ु या आठवणी पन्ु हा ताज्या
होतात. या दापां त्याने आपल्याला वदलेल्या ' मनोहरी आठवणी '
कायम तशाच राहतील.
र्ीरें द्र र्सतां तवटके

अनक्र
ु िशिकव
१. आवाज... आवाज
२. आणखी एक नवीन ग्रहयोग
३. पायताण खरे दीची ओढाताण!
४. ररक्षा
५. शक
ां रची वशकवणी
६. शांकर जाणार कथ्र्कच्या क्लासला!!
७. ' धोंिोपांताांना आले कॉलेजचे वनमांत्ण '
८. शांकरने वदला सख
ु द धक्का

अगदी पहाटे शीळ घालणारा पक्षी, त्यानतं र
थोडं उजाडायला लागलं की ककलकिलाट करत
येणाऱ्या किमण्या, दुपारच्या वेळी कावकाव
करणारे कावळे , संथ गतीने "कुप- कुप- कुप"
आवाजािी एकाि लयीत माकलका करत राहणारा
भारद्वाज पक्षी ही सारी मंडळी त्यांिा पारंपाररक
आवाज राखून आहेत

१. आवाज... आवाज

बहुचवचात एकववसावे शतक सरुु झाले आवण माझ्या
आवाजाच्या दवु नयेत मोठे लोक म्हणतात तसा ‘आमल
ू ाग्र’ बदल
झाला. काही जनु े आवाज पणू ापणे गायब झाले तर काही नव्या
स्वरूपात पढु े आले. पवू ी कधीही न ऐकलेल्या आवाजाांची भर
देखील त्यात रोज पित असते. या बदललेल्या आवाजाांची सरुु वात
अगदी पहाटेपासनू च होते. पवू ी वकटलीतनू दधू घेऊन येणारा आवण
' बाई दो sss ध ' ची हाकाळी देणारा दधू वाला आताशा वपशवीतले
दधू ' टाकतो ' … पहाटे पहाटे त्याची टू व्हीलर वबवल्िांगच्या खाली
र्ाांबल्याचा आवण नांतर वलफ्टच्या दरवाजाचे उघिण्याचे आवण
बांद होण्याचे आवाज मी रोज ऐकतो … त्यानांतर तो आमच्या
मजल्यावर येतो ……दारात अिकवलेल्या वपशवीत अधाा वलटर
‘गोकुळ’ टाकतो हे सद्ध
ु ा मला ऐकू येतां ……. मवहन्याच्या शेवटी
दधु ाबरोबर दरवाजाला अिकवलेला वबलाचा कागद सद्ध
ु ा ऐकू
येतो. ……लगेच शेजारचे बळवतां राव त्याच्ां या फ्लॅटचे दार उघिून
दधु ाची वपशवी घेऊन विजमध्ये ठे वतात तेव्हा त्या विजच्या
उघिलेल्या दरवाजामळ
ु े मला रोज अांर्रुणातच र्ांिी वाजते …...

तेवढ्यात सायकलवरून जात नेमका आमच्या ग्यालरीत आमचा
'सकाळ'….. शेजाऱ्याक
ां िे 'लोकसत्ता' ……. पलीकिे ' मटा '
टाकल्याचा आवाज येतो. ……. मला एकदा या पेपरवाला
पोऱ्याला पणू ापणे बघायचा आहे. एकदोनदा वखिकीतनू पाहण्याचा
प्रयत्न के ला पण कानटोपी, अध्याा बाह्ाांचा सदरा, ववजार एवढांच
वदसलां………. सायकलवरून न उतरता नेमका नेम धरून
भालार्फेक सारखा हा पठ्ठ्या ‘ पेपरर्फेक ‘ कुठे वशकला आहे हे मला
त्याच्याकिून समजनू घ्यायचे आहे.
तेवढ्यात वरच्या मजल्यावरून आजोबाांच्या देवपजू ेतील घांटा
ऐकू येते..... नतां र त्याांनी पटु पटु लेले स्तोत्.. नतां र आरतीत त्याांनी
एकट्याने वाजवलेल्या टाळ्या... नांतर घालीन लोटाांगणला
आजोबाांनी स्वतः भोवती घातलेली प्रवदक्षणा... सगळां ऐकू येतां!
अलीकिे त्या टाळ्याच
ां ा आवण घटां ेचा आवाज र्ोिा अशक्त
यायला लागला आहे.
र्ोिां उजािायला लागतां तसा आमच्या वबवल्िांगची सर्फाई
करणारा कामगार त्याच्या टुव्हीलरवरून आल्याचा आवाज येतो.
त्याचा आवण सोसायटीच्या वॉचमनचा अगम्य भाषेत चाललेला
सवां ाद आवण ‘गायछाप’ची देवाणघेवाण ऐकू येते.

हे दोघे इतक्या कोणत्या गहन ववषयावर रोज चचाा करत
असतात याचा कानोसा घ्यायचा मी अनेकदा प्रयत्न के ला पण एक
शब्द कळे ल तर शपर्!!
त्यानतां र शाळे तल्या मल
ु ाच
ां े ररक्षावाले आवण व्हॅनवाले काका
आपापल्या गाि्या सोसायटीतील इतर वाहनाांना अिचण होईल
अशा रीतीने पद्धतशीरपणे उभ्या करून गप्पा हाणत बसल्याचा
आवाज ऐकू येतो. मग सोसायटीचे सन्माननीय सभासदपदावधकारी आवण त्या काका लोकाांची रोजची बाचाबाची! (ही
बाचाबाची अगदी त्या म्हैस मधील बाचाबाची सारखी "बा.. चा...
बा... ची...” असते). ही सारी गांमत बघत “यामळ
ु े आज शाळे ला
सट्टु ी वमळे ल का” या ववचाराने आनांवदत झालेल्या पोराांचा
कलकलाट ऐकू येतो. हा सारा गोंगाट वनस्तरतोय तोवर ‘व्यागां व्याांग’ करत दोन चार बल
ु ेट गाि्यावरून सोसायटीतील दादा
मांिळी जातानाचा आवाज येतात. तोपयांत सकाळीसकाळी
आपल्या मालकानां ा वर्फरायला घेऊन गेलेली कुत्ी परत येतात
……. त्या तीनचार कुत्रयाांचे एकमेकाांवर ववनाकारण गरु गरु ण्याचे
आवाज ऐकू येतात……... त्यापाठोपाठ त्याांच्या मालक लोकाांचा
“कीप क्वायट टायगर” आवण मालवकणीचा “नो,सोना बेटा”
असले आवाज न चक
ु ता येतात.

पलीकिच्या फ्लॅटमधनू “बाय मम्मी... येते मी....” असा
आवाज आवण त्यामागनू क्रमाक्रमाने.... फ्लॅटचे दार बाहेरून
ओढून लावल्याचा आवाज.... वलफ्ट उघिझाप आवाज....
पावकां गमधनू बटनस्टाटा स्कुटी गािी सरुु के ल्याचा आवाज येतो.
आता हळूहळू सोसायटी शाांत होऊ लागते. दपु ारी र्फक्त
वटपेच्या स्वरात ओरिणारी भाजीवाली आवण वशरा ताणनू '
बांघार..... ब्याटली... लोखाांि..... रद्दी ' अशा अननु ावसक स्वरात
ओरिणारा एक भांगारवाला याांचे आवाज आळसावलेल्या
वबवल्िांगची झोपमोि करून जातात.... त्यानतां र शाळे त गेलेली पोरां
परत येईपयांत शाांतता....!
सध्ां याकाळी पन्ु हा आवाजाांची दवु नया सरुु होते. सोसायटीच्या
खालनू “रुग्वेद, आर यू कवमांग र्फॉर फ़ुटबाँल?” अशी
आरोळी....... त्यावर नवव्या मजल्यावरून “रुग्वेद हॅज गॉन र्फॉर
वस्ववमगां ” असा प्रवतसाद. मग पावकां गमध्ये सरुु झालेल्या र्फुटबॉल
मॅचचा आवाज.... कोणालातरी बॉल लागतो....... मग परस्पर
एकाने एका र्फुटबॉलपट्टूला पाठीत घातलेला धपका …......
अचानक पळापळ सरुु होते... आवण मॅच स्र्वगत होते.
र्ोि्या वेळाने घराघरातनू स्वयपाांकवाल्या काकू आलेल्याचा
आवाज.... आवण त्यानां ा वदल्या जाणाऱ्या ... “विजमध्ये

सकाळची भाजी असेल बघ... आत्ता कमीच टाक” असल्या
सचू नाचां ा भिीमार. सात सािेसात वाजले की सगळ्याच
ां े टीव्ही
सरुु . वेगवेगळ्या टीव्हीवर सरुु असलेल्या वेगवेगळ्या भाषाांमधील
रिक्या, आनांदी, गांभीर, अवतगांभीर अशा वेगवेगळ्या आशयाच्या
मावलका ……. र्फक्त वरच्या मजल्यावरून पन्ु हा एकदा
आजोबाांच्या आरतीचा आवण घांटेचा आवाज... आवण त्यानांतर
येणार उदबत्तीच्या सगु ांधाचा दरवळ.
रात् झाली तरी आवाज कमी होत नाहीत..... लोक म्हणतात
त्याचा त्ास होतो...... पण मला वाटतां त्या आवाजामां ळ
ु े वजवतां पणा
वटकून राहतो.
काही आवाज मात् अगदी हृदय वपळवटून टाकतात. जसां की,
रात्ी बेरात्ी येणार अँम्बल
ु न्सचा आवाज. अशावेळी जात, धमा, पर्ां
सारां काही ववसरून त्या अनावमक माणसासाठी मन प्रार्ाना करू
लागतां आवण त्यातच झोप लागनू जाते.
या सवा आवाजात वदलासा देणारी गोष्ट म्हणजे सवा पक्षाांचे
आवाज मात् अजनू ही तसेच वटकून आहेत. अगदी पहाटे शीळ
घालणारा पक्षी, त्यानतां र र्ोिां उजािायला लागलां की वकलवबलाट
करत येणाऱ्या वचमण्या, दपु ारच्या वेळी कावकाव करणारे कावळे ,

सर्ां गतीने "कुप- कुप- कुप" आवाजाची एकाच लयीत मावलका
करत राहणारा भारद्वाज पक्षी ही सारी मांिळी त्याच
ां ा पारांपाररक
आवाज राखनू आहेत.
मला आजही वाटतां की गिबि - आवाज - आरिाओरिा हे
मळ
ु ी मनमोकळ्या स्वभावाचां लक्षण आहे. म्हणनू च मला अगदी
शाांत असणाऱ्या सोसायट्या स्वभावाने वशष्ठ वाटतात.
एखादा वदवस सोसायटी पणू ापणे शाांत असली की मला ते
असह् होतां आवण मी मनातल्या मनात जोरात ओरितो
“आवाज.... आवाज.....!”
******************

२. आणखी एक नवीन ग्रहयोग
आमिा अलीकडील अभ्यास सांगतो की
सध्याच्या काळात िहुतेक प्रत्येकाच्या कुंडलीत
आढळणारा योग म्हणजे व्हाट्सअँप -फे सिुकलाईक ग्रहयोग! आम्ही अभ्यास के लेल्या शंभर
माणसांपैकी ९९ माणसांच्या कुंडलीत हा ग्रहयोग
आढळला.

२. आणखी एक नवीन ग्रहयोग

आम्ही पवू ीच म्हणनू ठे वल्याप्रमाणे ज्योवतषाांचे दोन प्रकार
असतात. एक कांु िल्यावरून माणसे ओळखतात तर दसु रे
माणसावां रून कांु िली मािां तात. आमचा अभ्यास दसु ऱ्या प्रकारचा
आहे. आम्ही नसु त्या चेहऱ्याकिे पाहून माणसाची कांु िली साांगतो.
काळानसु ार कांु िल्या बदलल्या आवण कांु िलीत नवीन ग्रहयोग
आले. अशाच एका नवीन ग्रहयोगाबद्दल आपण आज बोलणार
आहोत..
आमचा अलीकिील अभ्यास सागां तो की सध्याच्या काळात
बहुतेक प्रत्येकाच्या कांु िलीत आढळणारा योग म्हणजे व्हाट्सअँप
-र्फेसबक
ु -लाईक ग्रहयोग! आम्ही अभ्यास के लेल्या शांभर
माणसापां ैकी ९९ माणसाच्ां या कांु िलीत हा ग्रहयोग आढळला आवण
कांु िलीत हा ग्रहयोग न आढळलेला शांभरावा माणसू म्हणजे सहा
मवहन्याचे मल
ू होते, असो.
कांु िलीत हा ग्रहयोग कोणत्या घरात आहे त्यावर त्याची
ठळक र्फवलते अवलांबनु आहेत. ददु वै ाने हा योग चक
ु ीच्या वठकाणी

म्हणजे अवनष्ट घरात असला तर त्याचा र्फटका बसलाच म्हणनू
समजा. पण सदु वै ाने हा योग चागां ल्या घरात असला तर मग मात्
काही ववचारू नका. असा माणसू म्हणजे ' आनांदाचे िोही आनांद
तरांग ' अशा उन्मनीय अवस्र्ेत असतो. या माणसाने व्हाट्सअँपवर
एखादा जनु ाट आवण अनेक ग्रपु वर वर्फरूनवर्फरून अगदीच
वमळवमळीत झालेला वकस्सा टाकला तरी त्याला तिु ु ांब लाईक
आवण स्माईली वमळतात. याांचे भाग्य असे की हे जेव्हा ऑनलाईन
असतात तेव्हा त्याांना अचानक एखाद्या ग्रपु वरून नवा करकरीत
ववनोद येतो आवण एका क्षणाचीही उसांत न घेता हे लोक तो ववनोद
स्वतःच्या नावावर खपवनू पढु ील ग्रपु वर ढकलनू देतात आवण
प्रवसद्धदेखील होतात.
याचां ा वनगरगट्टपणा एखाद्या राजकीय पढु ाऱ्याला सद्ध
ु ा
लाजवेल असा असतो. हा गणु देखील हा ग्रहयोग पवत्के त उत्तम
वठकाणी असल्याचे र्फवलत असते. .... पन्ु हा एकदा असो!!
या वनगरगट्टपणामळ
ु े हे लोक इतराांचे ववनोद, वकस्से, कववता,
लेख स्वतःचेच असल्याचे ठामपणे साांगतात. या ग्रहयोगावर
जन्मलेल्या आमच्या पाहण्यातील एका प्राध्यापकाने (ववषय मराठी, २७ पाठयपस्ु तके , १७ कववतासांग्रह, २१ शोधवनबांध)
व्हाट्सअँप ग्रपु वर काही कववता स्वतःच्या नावावर खपवनू लाखो

लाईक्स वमळवल्या होत्या. शेवटी याच ग्रहयोगावर जन्मलेल्या
दसु ऱ्या एका पणु ेरी प्राध्यापकाने (ववषय - इवतहास, ३१
पाठयपस्ु तके , २३० आवेशपणू ा गीते, २८७ शोधवनबांध) ती पदे त्या
कववता त्या मराठी प्राध्यापकाच्या नाहीत असा अभ्यासपणू ा
शोधवनबांध वलहून तो शेकिो व्हाट्सअँप ग्रपु वर वर्फरवला आवण
पवहल्यापेक्षा २७ जास्त लाईक वमळवल्या तेव्हा ते प्रकरण र्ाांबले.
हा प्रसांग आम्ही एके रवववारी आमच्या एका वमत्ाच्या घरी पोहे
खायला गेलो होतो तेव्हा तेर्े आलेल्यापैकी कोणालातरी त्याांच्या
नातेवाईकाांच्या वमत्ाने (पोह्ाची वतसरी विश चेपवता चेपवता)
सावां गतल्याचे ऐकले होते. या दोनही प्राध्यापक महाशयाच्ां या
कांु िलीत व्हाट्सअँप-र्फेसबक
ु - लाईक हा ग्रहयोग अगदी तल्ु यबळ
वठकाणी असणार यात शांका नाही.
या ग्रहयोगावर जन्मलेल्या लोकाांच्या र्फेसबक
ु अकाउांटचे
आम्ही बारकाईने सवेक्षण के ले तेव्हा प्रत्येकाच्या िें ि्सची सांख्या
पाच हजार असल्याचे आमच्या (अभ्यासपणू ा इ. इ.) सवेक्षणात पढु े
आले. आम्ही याववषयी एक लेख वलहून आमच्या र्फेसबक
ु वर
टाकला पण तीन लाईक आवण एक कॉमेंट वगळता काहीही पदरात
पिले नाही (कॉमेंट नक्की काय होती असले आगाऊ प्रश्न कृ पया
ववचारू नयेत). त्यामळ
ु े आमची पवत्का एखाद्या तज्ञ ज्योवतषाला
दाखववण्याचा आम्ही ववचार करत आहोत. ततू ाास आमच्या

अभ्यासपणू ा सवेक्षणाकिे वळू. कांु िलीत हा ग्रहयोग असलेल्या
माणसानां ी त्याांच्या र्फेसबक
ु वर वकतीही र्फालतू पोस्ट टाकली तरी
त्यावर लाईक्सचा आवण कॉमेंट्सचा पाऊस पितो. आमच्या
पाहण्यातील अशा एका व्यक्तीने त्याच्या घराशेजारी असलेल्या
ववजेच्या खाांबाखाली उभे राहून िोक्यावरील वदव्याच्या उजेिात
सेल्र्फी काढून “वर्फवलांग हॅप्पी - ऍन इवव्हवनांग इन गोवा” या
प्रस्तावनेसह तो र्फोटो र्फेसबक
ु वर टाकला आवण तिु ु ांब लाईक
वमळवले होते. वास्तववक त्या सेल्र्फीत त्याच्या घराच्या बाहेर
दोरीवर वाळत टाकलेला त्याचाच बवनयन आमच्या सक्ष्ू म नजरे तनू
सटु ला नाही तरीही र्फेसबक
ु वरील कॉमेंट्समध्ये “पणु ेरी” म्हणावी
अशी एकही कॉमेंट्स आढळून आली नाही. ग्रहयोगाचे र्फवलत,
दसु रे काय!
या ग्रहयोगावर जन्मलेले लोक सांक्राांतीला र्फेसबक
ु आवण
व्हाट्सअँपवरून वतळगळ
ु वाटतात आवण वतर्ेच पतांगदेखील
उिवतात, वदवाळीला वतर्ेच आकाशकांदील लावनू उजेि
पाितात, प्रजासत्ताक वदनाला वतर्ेच झेंिा र्फिकववतात एवढांच
काय सांकष्ट चतर्ु ीला आवण एकादशीला अनक्र
ु मे "हॅपी चतर्ु ी”
आवण “एकादशीच्या शभु ेच्छा” असले वबनिोक मेसेज टाकतात
आवण तरीदेखील र्फेमस होतात. एखाद्या ग्रहाचा प्रभाव वकती
असावा याला काही मयाादा!!

स्वतःच्या बायकोच्या वाढवदवसाला व्हाट्सअँप िीपी,
स्टेटस, र्फेसबक
ु असां सारां काही “बायकोमय” करून टाकून हे कमी
की काय म्हणनू “वप्रये, आणनू देतो तल
ु ा चाांदण्याचा हार” असल्या
र्फळकवणी कववता वतर्े टाकणारे लोक हमखासपणे या
ग्रहयोगावर जन्मलेले असतात असे आमच्या (अभ्यासपणू ा इ. इ.)
सवेक्षणात वसद्ध झाले आहे.
आमचा या ववषयावरील अभ्यास पणू ा होत आला आहे.
लवकरच त्याचा शोधवनबांध व्हाट्सअँप आवण र्फेसबक
ु वर
टाकायच्या ववचारात आम्ही आहोत. मात् आमच्या पोस्टला
लाईक वकती वमळतील हे आजमावण्यासाठी आमची पवत्का
कोणत्या ज्योवतषाला दाखवावी या ववचारात सद्या आम्ही गका
आहोत.
*********************

लहानपणापासूनि िप्पल खरेदी करताना
एवढा कविार कधी के लाि नव्हता. मुळात नवीन
िप्पल खरेदी करायिे प्रसगं फारि कमी यायिे.
घरातील कोणत्यातरी सख्खख्खया ककंवा िुलत
भावंडांिे पायताण मोठ्याला िसेनासे झाले की
लहान भावडं ाला कमळायिे.

३. पायताण खरेदीची ओढाताण!

“साहेब, ही जोिी तम्ु हाला नाही आविली ना तर नाव
बदलेन" दक
ु ानाच्या मालकाांचा आत्मववश्वास वाखाणण्यासारखा
होता.
मी वनमटू पणे पाय पढु े के ले.
गेला अधाा तास झाला मी एका जागी बसनू होतो.....
स्वतःच्या पायावर उभी रहायची ताकदही माझ्यात आता वशल्लक
नव्हती....... माझा एक पाय मालकाच्ां या हातात, त्यामळ
ु े त्या
पायाला रग लागली होती.... पण बोलायची सोय नव्हती.
प्रत्येक नवीन प्रकारची चप्पल माझ्या एका पायात सरकवली
जात होती आवण त्यानांतर एका पायात नवीन चप्पल आवण दसु रा
पाय अनवाणी अशा अवतारात पॅन्ट हाताने घोट्यापयांत वर ओढत
दक
ु ानातील सवााना चालनू दाखववण्याचे प्रात्यवक्षक व्हायचे!!
“साहेब, ही चप्पल बघा…… ववमानाच्या टायरचे सोल
आहेत याला, कसां बी वापरा”….. आणखी एक नवीन चप्पल
माझ्या एका पायात सरकवत मालक म्हणाले.

मला मनात प्रश्न आला की असे कोणते ववमान असेल की
ज्याच्या टायरचे सोल करून चप्पलना बसवण्याची वेळ आली
असेल. असो …….. …एखाद्या वदवाळखोर झालेल्या ववमान
कांपनीचे ववमान असेल असा ववचार करून मी गप्प रावहलो.
“मालक, ववमानाच्या टायरचे सोल लावलेल्या चपलाांमळ
ु े मी
हवेत तर उिणार नाही ना” मी माझा पाय त्याांच्या हातातनू
सोिवण्याचा प्रयत्न करता करता ववनोद के ला.
“साहेब, हा ववनोद तमु च्या पस्ु तकात खपला असता, पण इर्े
नाय चालणार” मालकानां ी एका वाक्यात मला झटक्यात जवमनीवर
आणले.
“साहेब, असा माल नाही वमळणार तम्ु हाला दसु ऱ्या दक
ु ानात"
माझ्या पायात आणखी एक नवी चप्पल सरकवीत मालक म्हणाले.
“चपलापां ेक्षा यानां ा सॅन्िल दाखवा.” वहने सचु वले.
“बरोबर आहे ववहनीसाहेब तमु चे! वजन प्रमाणापेक्षा जास्त
असलेल्या माणसाचा पाय चपलेत नीट बसत नाही. त्यापेक्षा
सॅन्िलमध्ये बक्कल लावनू बसवला की वर्फट्ट बसतो" मालकाांनी
माझ्या वजनावर ववनाकारण वटप्पणी के ली.
“वजन वाढेल नाही तर काय होईल! तोंिावर ताबा नसला की
असच होणार” वहने वतच्या तोंिावरचा ताबा सोिला.

“भाउसाएब, तल
ु ा वजन कमी करायचां असल ना तर सकाली
सकाली गरम पाण्यात वनबां ू पीलनू पीत जा... सगला सपु िा सार्फ
होते.” माझ्या शेजारी बसलेल्या आजोबाांनी ववनाकारण मधे तोंि
खपु सले.
“काय साांगता आजोबा! खरां की काय?” वहचा आनांद गगनात
मावेना.
“होय बेटा, गेली चालीस सालसे मै रोज वनांबू पाणी वपता हू!!”
मग ते वनबां पू ाणीवाले आजोबा आवण आमची ‘ही’ याच्ां यात '
वजन कसे घटवावे ' यावर चचाासत् सरुु झाले. दक
ु ानाच्या
मालकाांनी माझा एक पाय हातात धरून त्या चचेत सहभाग घेतला.
पांधरा वीस वमवनटाांच्या चचेनांतर ‘वजन जास्त असणे
तब्येतीसाठी धोकादायक असते’ यावर एकमत झाल्यावर पन्ु हा
ववषय माझ्याकिे आला आवण चपलापां ेक्षा सॅिलच
मला योग्य
ां
आहेत असा बटू वनघाला.
“साहेब, दाखवू का मग सॅन्िल?” मालकानां ी ववचारले.
“दाखवा" – मी.
“मायकल, तो ब्रँिेि सँिल्सचा माल आलाय ना तो टाक.”
मालकाांनी हुकूम सोिला.

मग तो मायकल दक
ु ानाच्या मधोमध लावलेल्या वशिीवरून
माळ्यावर गेला. अगदी दोन वमवनटात मायके लने दहा-बारा
सॅन्िलचे बॉक्स वरूनच मालकाच्या हातात लीलया टाकले.
आवण त्याच्या मालकाांनी ते बरोबर झेलले…. या दोघाांचे हे कसब
मला खपू च आवितां.
मला एकदा र्फावल्या वेळात त्या माळ्यावर जाऊन वतर्ला
स्टॉक बघायची इच्छा आहे. एवढयाशा माळ्यावरून
वगऱ्हाईकाला हवा असलेला माल तो ‘मायकल’ नामक मल
ु गा
कसा शोधनू काढतो हे मला आजवर न सटु लेले कोिे आहे.
मी लहान असताना आमच्या घरातील माळ्यावर चढून
वतर्ल्या वस्तू काढून देण्याची कामवगरी माझ्याकिे असायची.
असांच एकदा कोळशाांनी पणू ा भरलेले पोतां काढण्याचे काम काकाने
माझ्याकिे सोपवले होते....... एकतर माळ्यावरील अांधारात काही
वदसत नव्हते………. त्यात काकाच्या सचू नाच
ां ा खालनू
भिीमार! त्याच्या सोबत आमची आज्जी कमरे वर हात ठे वनू
“िाव्या बाजल
ू ा बघ- उजव्या बाजल
ू ा बघ” अशा सचू ना देत होती.
अगां ाचां मटु कुळां करून ते कोळशाचां पोतां शोधताना मला जो घाम
र्फुटला होता ना ते आठवलां तर आजही घाम र्फुटतो.

मोठ्या प्रयत्नाांनांतर शेवटी एकदाचां ते कोळशाचां पोतां
सापिलां.... आवण त्यानांतर माळ्यावरून त्या लपलपत्या
वशिीवरून उतरताना माझ्यासकट ते पोतां काकाच्या अांगावर पिलां
आवण……….. शेजारी उभ्या असलेल्या आज्जीने टुणकन उिी
मारत बाजल
ू ा जाताजाता म्हणलेले “हात मेल्या” एवढेच शब्द
मला आठवत होते.
नतां र ओटीवर वतामानपत् वाचत बसलेले आजोबा आवण
माजघरात काम करत असलेला दामू याने प्रर्म मला त्यानांतर
पोत्याला आवण शेवटी काकाला कसे उचलले होते याच्या
रसभरीत कर्ा पढु े अनेक वदवस घरातील मांिळी
येणाऱ्याजाणाऱ्याला साांगत होती. त्यानांतर अनेक वदवस मी
काकाच्या आसपास वर्फरकलो नव्हतो.
इर्े मात् एकावर एक दहा बॉक्स घेऊन वशिी वनम्मी उतरत
मायकलने एका मागनू एक असे सगळे बॉक्स मालकाच्ां या हातात
नेम धरून टाकले.
“हा बघा ऑल सीझनवाला, हा तर एकदम दणकट... तीन
वषाांची कटकट वमटली... वकांवा हा जोि एकदा वापरून बघा...
आयष्ु यभर दसु ऱ्या ब्रँिचे नाव घेणार नाही तम्ु ही" असे त्याचे

एकामागनू एक िायलॉग सरुु होते आवण त्यामळ
ु े माझ्या
िोक्यातील गोंधळ वाढत होता.
खरां तर लहानपणापासनू च चप्पल खरे दी करताना एवढा
ववचार कधी के लाच नव्हता. मळ
ु ात नवीन चप्पल खरे दी करायचे
प्रसांग र्फारच कमी यायचे. घरातील कोणत्यातरी सख्ख्या वकांवा
चल
ु त भावांिाांचे पायताण मोठ्याला बसेनासे झाले की लहान
भावांिाला वमळायचे.
आमच्या लहानपणी शाळे च्या रस्त्यावर असलेल्या एकमेव
चपलाच्ां या दक
ु ानाबाहेर प्रचिां मोठ्या आकाराची कोल्हापरु ी
चप्पल टाांगलेली असायची आवण वतला बाजनू े लायवटांग वगैरे
करून ती सजवलेली असायची. आम्ही पोरां जन्ु यापरु ाण्या चपला
पायात घालनू पाय ओढत शाळे त जाताना त्या सजवलेल्या
चपलेकिे आशाळभतू नजरे ने बघत जायचो. आमच्या वगाातील
सदाच्या पायात तशा कोल्हापरु ी चपला असायच्या. सगळा वगा
भरलेला असताना सदा पायातील चपलाांचा करssकर आवाज
करत वगाात प्रवेश करायचा आवण मास्तरही त्याला आत यायला
वाट करून द्यायचे. सदा वगाातील एट्रां ी सदाच अशी घ्यायचा. तो
वगाात गैरहजर असताना आम्ही त्याच्या चालण्याची आवण
त्याच्या चपलाांच्या आवाजाची नक्कल करायचो.

सदाच्या आवण कोल्हापरु ी चपलेचा आठवणीने मी र्ोिा
गवहवरलो. न रहावनू मी ववचारले,”तमु च्याकिे कोल्हापरु ी चप्पल
आहेत का?”
माझ्या या प्रश्नावर हसण्यासारखे काही नव्हते. पण आख्खे
दक
ु ान हसले.. आमची ही तोंिाला पदर लावनू हसली,
वनांबपू ाणीवाले आजोबा हसले, इतर दोनचार वगऱ्हाईके हसली...
दक
ु े मायकलसद्ध
ु ा
ु ानाचे मालक हसले आवण ते हसले त्यामळ
हसला.
“भाउसाएब, तू कोल्लापरु ी घालनू चालायला लागला ना तर
एवढा काटूान वदसशील ना...” शेजारी बसलेल्या आजोबाांच्या या
वाक्याने आख्खे दक
ु ान पन्ु हा एकदा हास्यकल्लोळात बिु ाले.
माझ्या पिलेल्या चेहऱ्याकिे पहात गल्ल्यावर बसलेल्या
तरुण मल
ु ाने मध्यस्र्ी के ली. मोठ्या आस्र्ेने त्याने ववचारले,
“काका मला सागां ा, तम्ु हाला कसल्या चप्पल पावहजेत?”
मला त्या मल
ु ाचा आधार वाटला …... मी त्याला साांवगतले,
“हे बघ मला पायाला आरामदायी वाटतील, चालायला सोपे
आवण दणकट असां काहीतरी दे.”
क्षणाधाात त्याने ऑिार वदली, “मायकल, काकाांना लोर्फर
दाखव.”

मी खचु ीतनू पिायच्या बेतात आलो. माझ्यासारख्या सज्जन
माणसाला तो तरुण मल
ु गा ‘लोर्फर’ म्हणत होता आवण आमची ही
सद्ध
ु ा कौतक
ु ाने ते ऐकत होती.
मात् ‘लोर्फर’ हा बटु ाच
ां ा प्रकार आहे हा उलगिा मायकलने
लगेच के ला आवण पन्ु हा एकदा माळ्यावरून लोर्फरचे दहा बारा
बॉक्स टाकले आवण त्याच्या मालकाने सद्ध
ु ा “दणकट, ब्रँिेि, तीन
वषाांची काळजी वमटली” ही आधीची टेप पन्ु हा वाजवली.
आता माझ्या आजबू ाजल
ू ा चपला, सॅन्िल आवण बटु ाांच्या
बॉक्सचा एवढा ढीग झाला होता की अजनू र्ोिा वेळ हे असेच
चालले असते तर मी त्यामध्ये हरवनू गेलो असतो.
प्रसगां ाचे गाभां ीया ओळखनू मी वहच्याकिे वनणाय सोपवला.
“तम्ु ही तरी कधी मॉिना (उच्चारी “मॉरिन") होणार” अशी
समजतू घालनू वहने लोर्फर शजू घेण्याचे सचु ववले आवण ‘ मला
लोर्फर शजू खपू म्हणजे खपू आविले आहेत’ - असे परस्पर वतनेच
जाहीर करून टाकले.
….. मग एकदम भिक रांगाचे आवण वववचत् आकाराचे लोर्फर
शजू इतराांनी माझ्यासाठी वनविले आवण एकदाची ‘पादत्ाण
खरे दी’ या ववषयावर पिदा पिला.

त्या लोर्फर शजू ची वकांमत ऐकून माझा चेहरा त्या शजू सारखाच
भिक रांगाचा आवण वववचत् आकाराचा झाला पण "आपण आता
ठरवलांय ना 'मॉरिन' व्हायचां" अशी समजतू वहने घातली आवण
आवण त्या लोर्फर शजु चे बॉक्स हातात घेऊन आम्ही ववजयी मद्रु ने े
बाहेर पिलो.
दक
ु ानात माझ्या लक्षात आले नाही... पण घरी आल्यावर
पायात बटू घातल्यावर लक्षात आले की ते घातल्यावर माझा
अवतार अगदीच लोर्फर वदसत होता......
...
...
.....
सध्या मी भल्या सकाळीच ते लोर्फर शजू घालनू घराबाहेर
पितो आवण सांध्याकाळी अांधार पिल्यावशवाय घराकिे परतत
नाही.!!!!
*********************

िाहेरगावी जाण्यासाठी एसटी पकडण्यासाठी
मी त्याच्या ररक्षातून अनेक वेळा घरातून िसस्टँडवर
गेलो आहे. आकण प्रत्येक वेळेला त्याच्या सवं ादािी
हीि टेप न कंटाळता ऐकत आलो आहे.

४. ररक्षा.

“आमच्या गणु ाांची लोकाांना कदर नाहीये” त्याने नाराज
स्वरात म्हणले.
“बरोबर आहे.” मी त्याला दाद वदली.
"वास्तववक आमचे काम वकती अवघि आहे! आवण
आमच्यावर मोठी जबाबदारी पण असते.”
“बरोबर आहे. तीन लोकाांची जबाबदारी असते तमु च्यावर”
मी मार्फक ववनोद के ला. त्याने माझ्याकिे दल
ु ाक्ष के ले.
"पण लोकाांना आमच्या सेवेची कदर नाहीये!”त्याने खि्िा
चक
ु ववण्याचा प्रयत्न करत म्हणले.
“तमु च्या......!!” खि्िा चक
ु ववण्याचा त्याचा प्रयत्न
असर्फल झाल्यामळ
ु े मला नको त्या वठकाणी खि्ि्याची प्रवचती
आली आवण माझे वाक्य अधावट रावहले.

“तम्ु हीच साांगा साहेब, एवढे खि्िे चक
ु वायचे म्हणजे सोपे
काम आहे का?” त्याने अजनू एक खि्िा चक
ु ववण्याचा असर्फल
प्रयत्न के ला.
“अवजबात नाही” मी कळवळत म्हणालो.
“आमच्यावर ववनोदी गाणी तयार करतात हे वपक्चरवाले”
त्याने सस्ु कारा टाकत म्हणले.
“मी वपक्चर पहात नाही” मी बचावात्मक उत्तर वदले.
“गाणी लावू का साहेब?” त्याने आदराने ववचारले.
माझ्या होकाराला वकांवा नकाराला अर्ा नव्हता कारण माझे
उत्तर वमळायच्या आधीच त्याने टेपरे कॉिारवर कका श्श आवाजात
गाणी सरुु के ली होती. त्या टेंपरे कॉिारचे दोन्ही स्पीकर माझ्या दोन्ही
कानाच्या अगदी जवळ होते.
“गाणी लावल्यावर कसां शाांत वाटतां ना साहेब!” त्याने
आनांदाने ववचारले.
मला त्याचे बोलणे ऐकू आले नाही तरी आरशात बघनू मी
मानेनेच "हो" म्हणले.

“माणसाने कसे आांनदात रहावे - या मताचा आहे मी
पवहल्यापासनू ” त्याने चचेचा आवण ररक्षाचा वगयर बदलला.
“अगदी बरोबर” मी.
“साहेब तम्ु ही मला इतके वदवस बघताय, कधी आपण वदसलो
का दःु खी ?” त्याने चचेचा आवण ररक्षाचा वेग वाढववला.
“च्योउक” मी ' अवजबात नाही ' या अर्ााचे उत्तर वदले.
“आपण बरे आवण आपले काम बरे ” त्याने एक जनरल वाक्य
टाकले.
उत्तरादाखल मी वस्मतहास्य के ले.
“पण लोकाांचां बवघतला ना तम्ु ही... आपलां काम करायचां
नाही आवण दसु ऱ्याला वशव्याशाप द्यायचे..... आता बघा ना हे
साले लोक रस्ते घाण करून ठे वतात आवण वबचाऱ्या इतर लोकाांना
त्याचा त्ास होतो” त्याने तोंिातल्या पानाची रस्त्यावर लाांबलचक
वपचकारी टाकत सामावजक ववषयाला हात घातला.
“अगदी बरोबर आहे” मी त्याच्या वपचकारीत रस न घेता उत्तर
वदले.
खरां तर त्याचा हा सांवाद मी गेले वकत्येक वषे ऐकत आलो
आहे. बाहेरगावी जाण्यासाठी एसटी पकिण्यासाठी मी त्याच्या

ररक्षातनू अनेक वेळा घरातनू बसस्टँिवर गेलो आहे. आवण प्रत्येक
वेळेला त्याच्या सवां ादाची हीच टेप न कांटाळता ऐकत आलो आहे.
“साहेब,इकिच्या पल
ु ावरून घेऊ का? जवळ पिेल” त्याने
एक गगु ली टाकली. “तम्ु हीच ठरवा! तमु च्यावर ववश्वास आहे
आमचा …. तम्ु ही र्फसवणार नाही.” मी मनाचा मोठे पणा दाखवत
म्हणालो. मला मावहत होते की मी कोणताही रस्ता साांवगतलां तरी
तो त्याचेच खरे करणार होता.
माझ्या उत्तराने तो खश
ु ीत आला. त्याने गरा कन ररक्षा वळवनू
एका गल्लीतनू घातली. त्याची ही सवय मला मावहत होती.
त्यामळ
ु े ररक्षात बसल्यापासनू उतरे पयांत मी लहान मल
ु ासारखे
आमच्या दोघाांमध्ये असलेल्या आिव्या दािां ीला घट्ट धरून बसतो.
र्ोि्या वेळाने त्याने टेपरे कॉिार बांद के ला आवण स्वतःच एक
वहदां ी गझल म्हणायला सरुु वात के ली. पहाटेच्या वेळी त्याच्या
आवाजात गझल ऐकणे म्हणजे अत्याचार होता.
त्याने गाणे र्ाांबवावे म्हणनू
म्हणालो,”आवाजात दम आहे तमु च्या!!”

मी

मद्दु ामहून

माझा अांदाज बरोबर ठरला.
त्याने गझल गायन र्ाांबवले. दोन क्षण तो आठवणीत रमला.

"साहेब, कॉलेजात असताना ग्यादररांगमध्ये गाणी म्हणायचो...
वचक्कार बवक्षसां वमळवली आहेत. अजनू ही घरात ट्रॉफ्या पिल्या
आहेत “ररक्षाचा वेग कमी करत तो म्हणाला.
त्याला गाण्यासाठी बवक्षसां देणाऱ्या वशक्षकानां ा मी मनातनू च
हात जोिले.
“ए बैला ……..!! तु X X X X” त्याने जोरदार वशवी
हासिली.
त्याच्या गाण्याववषयी माझ्या मनातील ववचार त्याला कसे
कळले असा ववचार करून मी घाबरून बवघतले ……. त्याचे
बोलणे माझ्यासाठी नव्हते तर रस्त्यातनू आिवे पळणाऱ्या एका
माणसाला उद्देशनु होते.
“बवघतलां ना साहेब.... रस्त्यातनू कशी अिवीवतिवी पळतात
ही लोकां... कशी चालवायची आम्ही ररक्षा?” त्याने मनातील सल
बोलनू दाखवली.
"अगदी बरोबर आहे" मी 'बरोबर आहे' चा जप सरुु ठे वला.
एवढ्यात वसग्नल आला. आता दोनचार वमवनटाांची वनविती
होती. तेवढ्यात त्याने पढु ्यातील एक झाकण उघिून वपवळे र्फिकां
काढलां आवण काच आतनू पसु नू घेतली आवण ररक्षात सगळीकिे

र्फिका 'मारून' घेतला. त्याच्या तसे करण्याने ररक्षा स्वच्छ झाली
का खराब झाली - त्यालाच मावहत!
वहरवा वसग्नल पिल्यावर त्याने एकदोन गाियाांना चलाखपणे
मागे टाकत वेग वाढववला. त्याच्या या कलेचे मला कायमच
आकषाण वाटत आले आहे.. ‘आता धिकणार आपण पढु ल्या
गािीला’ असा ववचार मनात येऊन भीतीने मी िोळे घट्ट वमटून
घेतले की काही सेकांदात तो त्या गािीला चकवत लीलया पढु े
सटकतो.
शेवटी एकदाचे बसस्टँि आले. मी उतरता उतरता त्याने
नेहमीचा िायलॉग टाकला,"साहेब,एवढ्या जवळच्या रोिने
दसु ऱ्या कोणी आणले नसते तम्ु हाला.”
“म्हणलां ना मी मघाशीच - आमचा ववश्वास आहे तमु च्यावर”
- वखशातनू पैशाचे पाकीट काढता काढता मी सद्ध
ु ा नेहमीचा
िायलॉग मारला.
अजनू माझी बस यायला वेळ होता. त्यालाही पढु चे वगऱ्हाईक
वदसत नव्हते.
“साहेब, नेहमी कुठे जाता तम्ु ही यस्टीने?” त्याने माझ्याववषयी
प्रर्मच प्रश्न ववचारला.

“सामावजक ववषयावर व्याख्यानां असतात माझी
वठकवठकाणी... सध्या कोकणात सरुु आहेत व्याख्यानां” मी हरखनू
उत्तर वदलां.
“व्याख्यान म्हणजे भाषण ना साहेब?”
“हो! व्याख्यान म्हणजे भाषण…. आवण ते सद्ध
ु ा सामावजक
ववषयावर” मी अवभमानाने सावां गतले.
“पण एक ववचारू का साहेब?” त्याने िोळे बारीक करत
ववचारले.
“हो हो, ववचारा ना!” मी उत्साहाने म्हणालो.
“या व्याख्यानाचा नक्की काय उपयोग होतो. लोकां सधु ारतात
का या तमु च्या व्याख्यानामळ
ु े ?” त्याने वमाावर बोट ठे वलां.
उत्तरादाखल मी ओशाळत हसलो.
“चला साहेब.. उशीर होईल तम्ु हाला” असे म्हणत त्याने
ररक्षात बसनू ररक्षा पन्ु हा एकदा गरा क
् न वळवली.
*******************

ताळे िदं ाला इग्रं जीत िॅलन्स-शीट म्हणतात.
त्यातील पकहला शब्द ' ताळे ' आकण दुसरा शब्द '
िंद ' आहे . ‘ताळे ’ हा शब्द ‘टाळे ’ या शब्दापासून तयार झाला आहे. इग्रं जीत 'टाळे ' या
शब्दाला ' लॉक ' म्हणतात. थोडक्यात ज्या वेळी
आपण ‘टाळे ’ म्हणजे ‘लॉक’ िंद करतो त्यावेळी
‘ताळे िंद’ तयार होतो.

५. शंकरची त्रशकवणी.

“आजच्या कॉलेज वशक्षणात काही अर्ा नाही” मी सांतापनू
म्हणालो.
शांकऱ्याचां ररपोटा कािा माझ्या हातात होतां. अकरावीच्या
पवहल्या सेवमस्टरचे माक्सा होते त्यात. बाकीच्या ववषयाांचे ठीक
आहे पण अकौंट्समध्ये नापास म्हणजे अवघि होते.
“वावणज्य शाखेचा आत्मा म्हणजे पस्ु तकपालन आवण
लेखाकमा” हे आमच्या अकौंट्सच्या खरु मािां ीकर सराच
ां े वाक्य
कानात आजही घमु त असते. याच सराांनी माझी एक जरनल एांट्री
चक
ु ली म्हणनू माझी वगाातील एांट्री बांद के ली होती …काय मस्त
अकौंट्स वशकवायचे सर.. वगाातील र्फळ्यावर तीनचार रांगाच्या
खिूांनी आखीवरे खीव ताळे बांद काढायचे आवण आम्हा मल
ु ाांना तो
उतरवनू घ्यायला लावायचे. सराांच्या आठवणीत माझी तांद्री
लागली.
"र्फादर, झोप लागली का तमु ची ……”शांकऱ्या वकांचाळून
म्हणाला.
मी दचकून भानावर आलो.

" लवकर सही करून द्या ना ररपोटा कािा. ….. “शांकऱ्या
अत्यतां कोिगेपणाने म्हणाला.
“अरे सही करून द्या म्हणताना लाज वाटत नाही तल
ु ा...”
माझ्या िोक्यातनू अजनू ही खरु मािां ीकर सर गेले नव्हते.
"पण माक्सा सराांनी वदले आहेत ना. मी काय करू त्याला"
शक
ां ऱ्याने वनगरगट्टपणाची हद्द गाठली.
“अरे गाढवा, पण पेपर तू वलहलास ना?” मी रागाने र्फणर्फणत
म्हणल.ां
“इश्श, हे काय बोलणां,…… पेपर ववद्यार्ीच वलहतात,…
वशक्षक नाही वलहीत” वहने नेहमीप्रमाणे बाष्कळ ववनोद करत
वातावरण हलकां करायचा प्रयत्न के ला.
“हे बघ तू मधेमधे बोलू नकोस …… काय अर्ा आहे का या
कॉलेजात आवण त्या वशक्षणात..” मी माझां बेअररांग सोिलां नाही.
“मग मी उद्यापासनू नको जाऊ का कॉलेजात?” शक
ु ा
ां र सद्ध
त्याचे बेअररांग सोिायला तयार नव्हता.
“नको जाऊस …… उद्यापासनू कादां े बटाटे ववकत बस
मांिईत.” मी शक्य वततक्या ओरिून म्हणलां.
“काय बाई बोलणे हे! इतकां काही घालनू पािून बोलू नका
पोराला..”

“मग काय करू? ………. आरती ओवाळू?” मी
“तम्ु ही कशाला आरती ओवाळताय त्याची. मीच ओवाळते
तमु ची. ऑवर्फसातनू आला की त्या मोबाईलमध्ये िोकां घालनू
बसता ते र्ोिां कमी करून पोराचा अभ्यास घ्या म्हणलां तर राग
येतो तम्ु हाला………. . पन्नास पन्नास व्हाट्सअँप ग्रपु वर तेच ते
र्फालतू जोक पाठवता त्यापेक्षा पोराचे पस्ु तक जरा उघिून बघा
म्हणलां तर िोक्यात राख घालनू घेता लगेच....... " वहने तर माझेच
ररपोटा कािा वाचायला सरुु वात के ली.
“अगां पण...!” मी शरणागतीचा सरु लावला.
शांकऱ ् मात् ववदाउट वतकीट माणसाला वतकीट चेकरने
पकिल्यावर त्याच्याकिे रे ल्वेतील इतर लोक जसे पाहतात तसा
गालातल्या गालात हसत माझ्याकिे पहात होता.
“काय अगां पण, लग्नाच्या वेळेला तमु च्या मामानी सावां गतलां
होतां की तम्ु ही कॉलेजात अकौंट्समधे कायम पवहले असायचा...
वकती अवभमान वाटला होता त्यावेळेस मला”- वहने िोळ्याला
पदर लावनू म्हणलां.
वतच्या या वाक्याने मात् पढु च्या प्रसांगाची नाांदी होणार हे
लक्षात येऊन मी लगेच ववषय बदलला.

“शांकऱ्या, आण तझु े ते अकौंट्सचे पस्ु तक! बघतो कसां काय
येत नाही तल
ु ा अकौंट्स!” मी आवाज चढवनू म्हणलां.
“बाई... देवच पावला म्हणायचां.......... बसा तम्ु ही बापलेक
अभ्यास करत........ मी गरमगरम गोिाचा साजां ा करून आणते.”
असां म्हणत ही स्वयांपाकघराकिे पळाली.
“र्फादर, कॉलेजचे अकौंट्सचे पस्ु तक वमळाले नाही ….. मी
आमच्या अकौंट्सच्या सराांनी वलहून वदलेल्या नोट्स आणू
का…?.” शांकर तत्परतेने म्हणाला.
“आण आण …… जे काही आहे ते आण.” मी पण आता
इरे ला पेटलो होतो.
शक
ां ऱ्याने त्याची सॅक उलगिून त्यातनू एक वही काढली
आवण त्यातनू एक पान उघिून माझ्यापढु े धरले.
मी वाचू लागलो ……………..
ताळे बांदाचे महत्व आज आपण ताळे बांदाववषयी मावहती घेणार आहोत.
ताळे बांदाला इग्रां जीत बॅलन्स-शीट म्हणतात. ताळे बांद हा शब्द दोन

शब्दापासनू तयार झाला आहे. त्यातील पवहला शब्द ' ताळे '
आवण दसु रा शब्द ' बदां ' आहे . ‘ताळे ’ हा शब्द ‘टाळे ’ या
शब्दापासनू तयार झाला आहे. इग्रां जीत 'टाळे ' या शब्दाला ' लॉक
' म्हणतात. र्ोिक्यात ज्या वेळी आपण ‘टाळे ’ म्हणजे ‘लॉक’ बांद
करतो त्यावेळी ‘ताळे बांद’ तयार होतो. या ताळे बांदाचे अनेक
उपयोग असतात. तसेच त्याचे अनेक र्फायदे असतात. यावशवाय
त्याचे काही तोटे देखील असतात. काही व्यवसायात ताळे बदां
करतात तर काही व्यवसायात ताळे बांद करत नाहीत. ताळे बांद तयार
करणे हे अवतशय हुशारीचे काम असते. ताळे बांद तयार करण्याचे
काही वनयम असतात. काही व्यावसावयक असे वनयम पाळून
ताळे बांद तयार करतात तर काही लोक त्या वनयमाांचे पालन न करता
ताळे बांद तयार करतात.
र्ोिक्यात, ताळे बांद हा व्यवसायातील महत्वाचा घटक आहे.
मला शक
ां ऱ्याच्या नोट्स वाचनू घेरी आली. शक
ां र मला
गदागदा हलवत म्हणाला “र्फादर.., पढु ल्या पानावर वदलेला
होमवका वाचा ना. उद्या मला पणू ा करून द्यायचा आहे क्लासमध्ये.”
मी वनमटू पणे वहीचे पढु चे पान उलगिले आवण वाचू लागलो.

होमवका
१)वनरवनराळ्या व्यक्तींना आवण सांस्र्ाांना अनेकववध
कारणासाठी ताळे बांदाच्या अभ्यासाची गरज का असते हे
उदाहरणासह स्पष्ट करा.
२) एका आांतरराष्ट्रीय कांपनीच्या गेल्या दहा वषाातील
ताळे बदां ाचा अभ्यास करून दसु ऱ्या एका आतां रराष्ट्रीय कांपनीच्या
ताळे बांदाशी तल
ु नात्मक ववश्ले षण करा.
३) “मालाच्या वनयाातीसाठी खेळत्या भाांिवलाचा उपयोग
वनयाातदार करतो.” हे वाक्य ताळे बांदाच्या मदतीने स्पष्ट करा.
४) आपल्या गावातील एका बदां पिलेल्या व्यवसायाच्या
मालकाशी ‘ताळे बांद’ या ववषयावर मल
ु ाखत घ्या आवण त्याला
सल्ला देणारे दहा मद्ध
ु े वलहा.
५)आतां रराष्ट्रीय ववत्तीय अहवाल मानदिां आवण लेखा पद्धती
सधु ारण्याच्या वदशेने आपले ववचार माांिा.
६)' आवर्ाक अहवालाची गणु वत्ता वाढववणे आवण सीमापार
व्यापार, गांतु वणक
ू आवण या क्षेत्ातील प्रशासन वनयवमत
करण्यासाठी प्रादेवशक आवण आांतरराष्ट्रीय सांस्र्ाांशी सांबांध
प्रस्र्ावपत करण्याची वदशा ' - या ववषयावर एक शोध वनबधां वलहा.

मी शांकऱ्याकिे करुण नजरे ने पावहले. तो माझ्या मोबाईलवर
गेम खेळत बसला होता. मी स्वयपां ाकघराचा कानोसा घेतला
…रवा भाजल्याचा मस्त वास येत होता...... मी शांकऱ्याला म्हणलां
“आण तझु ां ररपोटा कािा …. सही करतो”
******************

“हे पहा, आजच्या जगात फॉरवडड जायिे
असेल तर काहीतरी फॉरवडड करायला हवे.”
“म्हणजे नक्की काय करायिे?”
”मी ठरवले आहे. शंकरला कथ्थकिा क्लास
लावायिा”

६. शंकर जाणार कथ्थकच्या क्लासला!!

शेवटी शांकरला कथ्र्कचा क्लास लावायचा हे र्फायनल
झालां. खरां तर त्याला शास्त्रीय गायनाची वशकवणी लावायची माझी
खपू इच्छा होती. र्फुटण्यापवू ी त्याचा आवाज बरा होता. आमची
ही भजनी मांिळातील अभांग घरात गणु गणु ायची ते ऐकून
शांकऱ्यासद्ध
ु ा ती गाणी घरात म्हणायचा ……….. म्यवु झक
िायरे क्टर रघवु ीरकुमार याच्या मागादशानाखाली तयार झालेले
“सांदु र ते ध्यान……. उभे ववटेssssवरी…….. करsss
कटावरीssss……” हे आधवु नक चालीतील भक्तीगीत शांकऱ्या
हावभाव करून म्हणायचा………... खरां तर रघवु ीरकुमारची ही
नवी चाल म्हणजे रखमु ाई ववठ्ठलाच्या कमरे ला ववळखा घालनू
गोवा लायनीच्या बोटीत लोक नाचतात त्या गाण्यासारखी होती हे
माझे मत आजही ठाम होते पण तरीही शांकऱ्याच्या आवाजात
गोिवा होता. त्यामळ
ु े च त्याला शास्त्रीय गायनाची वशकवणी
लावावी या मताचा मी होतो.

तसां पावहलां तर आमच्या घराण्यात सवाांनाच गाण्याची आवि
खपू . आमचे बाबा खश
ु ीत आले की िोक्यावर तेल र्ापता र्ापता
नाट्यगीते म्हणायचे ………. आमचा वदगांबर काका देवळात
कीतान करताना भसाि्या आवाजात का होईना पण पदे
म्हणायचा........... आवण मला सद्ध
ु ा गाण्याची र्ोिीर्फार आवि
आहेच.
शांकऱ्याला शास्त्रीय गायनाची वशकवणी लावावी असां माझां
मत होतां पण आमच्या वहचां एकदम वेगळां मत होतां.
“शास्त्रीय गायन वशकून माझ्या पोराला गावातल्या पोराांसारखां
ब्याकविा (उच्चारी ‘ि’ पणू ा) ठे वायचां नाहीये मला.” ही तणतणत
म्हणाली.
हळूहळू ही इतकी पणु ेकर झाली होती (हो, आम्ही काही
वषाांपवू ी पण्ु याला वशफ्ट झालो आहोत) की स्वतःचे लहानपण
कोकणातल्या छोट्या गावात गेलां आहे हे ती सोयीस्कररीत्या
ववसरून गेली होती.
“मग काय करायचे ठरवले आहेस तू सपु त्ु ाांचे!”मी जरा टोचनू
म्हणजे पणु ेरी भाषेत ज्याला खवचटपणाने म्हणतात तसे ववचारले.
“हे पहा, आजच्या जगात र्फॉरविा(पन्ु हा उच्चारी ‘ि’ पणू ा)
जायचे असेल तर काहीतरी र्फॉरविा (पन्ु हा तेच) करायला हवे.”

“म्हणजे नक्की काय करायचे?”
“मी ठरवले आहे... शक
ां रला कथ्र्कचा क्लास लावायचा.”
आवण अशा तऱ्हेने शांकरला कथ्र्कचा क्लास लावायचा हे
सवाानमु ते (!) ठरलां …….. आता पवहला प्रश्न उभा रावहला तो
क्लास कोणाकिे लावायचा ……... यावेळी सद्ध
ु ा म्यवु झक
िायरे क्टर रघवु ीरकुमार मदतीला धावनू आले. त्याांनी प्रो.
कांु भकोणम याांचे नाव सचु ववले.
“कोर्रूिला कुणालाही ववचारा कांु भकोणम सराांचे क्लासेस
कुठे आहेत …… खपू प्रवसद्ध आहेत ते!” -इवत रघवु ीरकुमार.
“पण त्याांचा मोबाईल नांबर…?” मी पटु पटु लो
“ते मोबाईल सारख्या उत्तेजक वस्तू वापरत नाहीत….
त्याांच्या साधनेत व्यत्यय येतो” सखाराम गटणेच्या स्टाईलमध्ये
रघवु ीरकुमार उत्तरले.
“अरे म्हणजे तमु च्या सारखेच आहेत म्हणा की ते” मी ववनोद
के ला पण रघवु ीरकुमारानां ी माझ्या ववनोदाला एक पणु ेकर दसु ऱ्या
पणु ेकराच्या ववनोदाला दाद देत नाही तशी अवजबात दाद वदली
नाही.

“अगां पण हे दोघेही मोबाईल वापरत नाहीत आवण त्या
कांु भकोणमचा पत्ता सद्ध
ु ा नीट मावहत नाही. ….. कोर्रूिला
जाऊन कसां शोधायचां त्याला?” मी कुजबजु लो.
“अहो असां काय करताय, ते म्हणतायेत ना -कोणालाही
ववचारा कोर्रूिमध्ये.”
शेवटी आम्ही एके रवववारी दपु ारी वनगिीपासनू कात्ज बसने
वनघालो. कारण आमच्या घरातनू कोर्रूिला जायचे म्हणजे
बसवशवाय पयााय नव्हता. त्यात पण्ु यातील भयांकर ट्रॅवर्फक. ……
देवाच्या कृ पेने कधी नाही ते बसमध्ये बसायला जागा वमळाली
होती. साधारणतः एक तासाचा प्रवास होता. मला जरा िुलकी
लागली की शक
ां ऱ्या लगेच “र्फादर, ती बघा नवीन वबवल्िांग” वकांवा
“र्फादर, ते बघा मवल्टप्लेक्स” असलां काहीतरी ओरिायचा. जरा
िोळ्याला िोळा लागू देत नव्हता.

चादां णी चौकाच्या स्टॉपला उतरल्याउतरल्या शांकरने गगु ली
टाकली ,”र्फादर, या चौकाला ‘चाांदणी चौक’ हे नाव कसे पिले?”
मी त्याच्याकिे सार्फ दल
ु ाक्ष के ले.

शेवटी एकदा कोर्रूिला आम्ही पोचलो आवण रणरणत्या
उन्हात प्रो कांु भकोणमचा पत्ता शोधू लागलो …… कोर्रूिच्या
त्या मख्ु य रस्त्यावर मेट्रोचे काम सरुु होते त्यामळ
ु े आधीच ट्रॅवर्फक
जॅम असलेला रस्ता आणखीनच गदीचा झाला होता ………..
भर उन्हात शांकऱ्याची पस्ु तकी वजज्ञासा जागृत झाली होती.
“र्फादर, मेट्रोचा उपयोग काय?” इर्पासनू “मेट्रोचा स्पीि वकती
असतो?” इर्पयांत प्रश्न ववचारून झाले होते. मी उत्तरादाखल र्फक्त
मान िोलवत होतो आवण त्याला रस्त्याने ओढत घेऊन चाललो
होतो. त्या कांु भकोणमला कोणीही ओळखत नव्हतां कोर्रूिमध्ये!
“अगां पण नसु तां कांु भकोणमचे क्लास असां साांगनू कसां
सापिेल? बाकी काहीतरी मावहती नको का?” मी वैतागनू म्हणालो.
“अहो असां काय करताय, रघवु ीरकुमार म्हणाले आहेत ना की
कोणालाही ववचार कोर्रूिमध्ये …….. ते बघा समोरून येणारे
आजोबा ओळखीचे वाटताहेत. त्याांनाच ववचारू.”
खरांतर ते आजोबा ओळखीचे –वबळखीचे काही वाटत नव्हते
पण पन्ु हा वादात न वशरता सरळ त्या आजोबानां ा जाऊन नमस्कार
के ला.
“नमस्कार.” - मी

“ओहोहोहो, नमस्कार नमस्कार, अरे वा, आज सहकुटुांब
इकिे कोर्रूिला.” आजोबानां ी अदां ाजपच
ां े बोलायला सरुु वात
के ली.
“हो, मल
ु ाला कथ्र्कचा क्लास लावायचा होता.” मी
“अरे वा, हे तमु चे वचरांजीव आवण कन्या ना? वकती वदवसाांनी
पाहतोय” शक
ू िे पहात आजोबा उद्गारले.
ां र आवण शरयक
शरयच्ू या िोळ्यावर झोप आली होती आवण शांकरचे
आजोबाक
ां िे अवजबात लक्ष नव्हते. तो मेट्रोचे काम पाहण्यात दगां
होता.
“बाळ..... नाव काय तझु ?े ” आजोबानां ी प्रेमानी ववचारले.
“हक्याल
ु स”
शांकरच्या उत्तराने आजोबा दचकले.
ही पटकन पढु े आली आवण म्हणाली, “त्याचे नाव शक
ां र.
कॉलेजात जातो. मेट्रोची आवि आहे त्याला... त्यामळ
ु े वनरीक्षण
सरुु आहे त्याचे... आम्हाला कोर्रूिमधील प्रो. कांु भकोणम याांचे
कथ्र्क क्लासेसमध्ये जायचे आहे.”
“प्रो कांु भकोणम?” आजोबाांनी िोळे बारीक करून िोक्याला
ताण देत ववचारले.

“हो... हो... तेच ते...” ही अधीरतेने म्हणाली.
“गाण्याचे क्लासेस?” पन्ु हा बारीक िोळे आवण िोक्याला
ताण!!!
“गाण्याचे नाही कथ्र्कचे क्लासेस!” वहने चक
ु ीची दरुु स्ती
के ली.
“हो हो... माझ्या शेजारीच आहे तो वशकवणीचा क्लास....!
सगु म सांगीत वशकवतात ना ते?” आजोबाांची गािी गाण्यातच
अिकली होती.
“सगु म सांगीत नाही.... कथ्र्क” पन्ु हा एकदा चक
ु ीची दरुु स्ती.
“तेच ते, माझ्या शेजारी आहेत ते क्लास!!! काय बरां त्याांचे
नाव?” पन्ु हा बा. िो. आवण िो. ता.
“कांु भकोणम?” ही अगदीच अधीर झाली होती.
“कोण कोणम?” बा. िो. ... िो. ता.
“कांु भ…!!!” ही
“भाऊसाहेब तमु ची रास कोणती?” आजोबानां ी माझ्याकिे
बघत गािी दसु ऱ्याच रुळावर नेली.
“वृषभ” मी.
“तमु च्याकिे बघनू वाटलेच मला!!” – आजोबा.

“म्हणजे, काय म्हणायचे आहे तम्ु हाला!!!” िोक्यावर
तावलेले ऊन माझ्या आवाजातनू प्रकट झाले.
“तसे नव्हे हो भाऊसाहेब... आजच सकाळी वतामानपत्ात
वृषभ राशीचे भववष्य वाचले होते - प्रवास टाळावेत. ह्ॅ... ह्ॅ....
ह्ॅ” आजोबा.
“र्फादर, इर्ला मेट्रो प्रवास कधी सरुु होणार?” शक
ां र.
“आजोबानां ा ववचार. त्याांना सगळ्या प्रवासाचे भववष्य मावहत
आहे” मी सद्ध
ु ा ह्ॅ ह्ॅ ह्ॅ करत म्हणल.ां
“माहीत आहेत का तम्ु हाला प्रो. कांु भकोणम याांचे क्लासेस?”
वहने पन्ु हा गािी रुळावर आणली.
“अहो, ते काय कोर्रूिमध्ये कोणालाही ववचारा.... इर्े
सगळ्यानां ा सगळां मावहत असत”ां आजोबाांनी जाताजाता आम्हाला
ज्ञानामृत वदले.
र्ोिां पढु े गेल्यावर एका दक
ु ानात आम्ही पत्ता ववचारला.
त्यानां ी ईशान्य वदशेला जायला सावां गतले. ..... आता ईशान्य वदशा
नक्की कुठे यावर आमच्यात र्ोिे घरगतु ी भाांिण झाले... शेवटी ही
म्हणेल ती ईशान्य वदशा असे मान्य करून आम्ही सगळे वहच्या
मागे चालू लागलो. र्ोि्या वेळात आम्ही ईशान्य वदशेला जात

नसनू वायव्य वदशेला जात आहोत असा साक्षात्कार झाला... मग
पन्ु हा एकदा भर रस्त्यात घरगतु ी भािां णाचा एक छोटा कायाक्रम
झाला...!!
इतक्यात शांकरला मस्तानी आवण कोवल्रांकचे दक
ु ान वदसले.
माझेही िोके तापले होते. आम्ही टू- बाय - र्फोर (स्मॉल ग्लास)
अशी पोटभर मस्तानी प्यालो. छोटी शरयू सद्ध
ु ा र्ोिी तरतरीत
झाली. दक
ु ानदार एकदमच सज्जन होता. त्याने ववचारपसू के ली
आवण इर्ेच आतल्या बोळातील अपाटामेंटमधील तळमजल्यावर
क्लासेस आहेत अशी मावहती वदली.
आम्ही त्याचे आभार माननू पळतच त्या अपाटामेंटकिे धाव
घेतली..... अपाटामेंटच्या तळमजल्यावरच असलेला क्लासचा
बोिा लाबां नू च वदसला.. पण वतर्े दरवाजावर कागदावर काहीतरी
वलहून वचकटवले होते. आम्ही जवळ जाऊन तो कागद वाचण्याचा
प्रयत्न के ला... त्यावर वलहले होते, -- प्रो कांु भकोणम याांचे
कथ्र्कचे क्लासेस या मवहन्यापासनू बदां होत आहेत. त्याऐवजी
त्याांचे धाकटे बांधू प्रो. शांभु शोनम याांचे शास्त्रीय गायनाचे क्लासेस
सरुु होत आहेत. शास्त्रीय गायनाची आवि असलेल्या ववद्याथ्याांनी
खालील क्रमाांकावर र्फोन करावा.

हे ऐकून माझा चेहराच पिला …………..... मी हताशपणे
वहच्याकिे पावहले तर ही म्हणाली, “रघवु ीरकुमार म्हणतच होते
…... मास्टर शांकरचा गळा चाांगला आहे... त्याला शास्त्रीय
गायनाचा क्लास सरुु करा म्हणनू !”
मी वतचे पढु चे बोलणे ऐकले नाही..
****************

७. ' धोंडोपंतांना आले कॉलेजचे त्रनमंिण '
“आमच्या कॉलेजात बोलवलांय तम्ु हाला र्फादर, "...........
शक
ां रने माझ्या िोळ्यापढु े, जणू काय तो माझ्या अटके चे समन्स
घेऊन आला होता, अशा प्रकारे कागद नाचवला.
एक तर मला पेपर वाचताना असां मधे कोणी काही आणलां तर
प्रचांि सांताप येतो.... आमच्या वहला याची र्फार सवय!
‘ आतां रराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या वकांमती कशा वाढत
आहेत ‘ - ही बातमी मी वाचत असतो....... आवण नेमक्या अशा
वेळी ही िोळ्यासमोर वकराणासामानाच्या वबलाचा कागद नाचवत
म्हणते, “पावहलां का तम्ु ही, वकती महागाई झाली आहे!”
वकांवा ‘ इराण-अमेररका सांघषा उर्फाळून येण्याची शक्यता ‘याववषयीचा अग्रलेख मी वाचत असतो अशा वेळी आमची ही
माझ्या िोळ्यासमोर वतचा मोबाईल आणत चाळीतील व्हाट्सअँप
ग्रपु वर बवे काकांू चा आवण पावशे काकांू चा सांघषा कसा उर्फाळून
आला आहे हे दाखवते.
आत्ताही तसेच झाले...... ऑवर्फसातनू नक
ु ताच येऊन पेपर
वाचत बसलो होतो........ शक
ां र अजनू कॉलेजातनू यायचा

होता..... शरयू वतच्या मैवत्णींकिे गेली होती आवण हीचे
स्वयपां ाकघरात काहीतरी सरुु होते.
र्ोिक्यात घरात शाांतता होती.
बऱ्याच वदवसाांनी हा योग आला होता.
ही सांधी साधनू मी वतामानपत्ात आलेला ‘ एकववसाव्या
शतकातील टेक्नोसॅव्ही जगातील मल
ु ाांचे भावववश्व’ - हा लेख
समजनू घेण्याचा प्रयत्न करत होतो.
खरां तर मला आधवु नक मल
ु ाांववषयी लेख समजत नाहीत
आवण त्यातील भाषा तर अवजबात लक्षात येत नाही. तरीदेखील
“तम्ु हाला ना मल
ु ाच्ां या भववतव्याववषयी कािीची वचतां ा नाही” या
वहच्या वाक्यामळ
ु े मी तो लेख समजनू घेण्याचा प्रयत्न करत होतो.
त्यातील पवहल्याच वाक्याला मी बराच वेळ अिकलो होतो आवण
त्यातील शब्द दातात अिकलेल्या बिीशेपच्या कणासारखा त्ास
देत होते.
लेखातील पवहले वाक्य पढु ीलप्रमाणे होते 'एकववसाव्या शतकातील तरुण मल
ु ाांच्या उज्ज्वल
भववतव्यासाठी आपण एक होऊन पृथ्वीवर एकसघां राज्य वनमााण
करायला हवे म्हणजेच जगभरातील मल
ु ाांच्या कल्याणाचा ध्यास
घेऊन माक्साच्या सामावजक बदलाचा खरा अन्वय आपण लक्षात

घेऊन जगात वदसनू येणारी शस्त्र स्पधाा, सत्ता स्पधाा, भाांिवलदाराांचा
अकारण द्वेष, वशक्षणाच्या नावाखाली चालणारा हैदोस इत्यावदस
पायबांद घालू शकतो '.
िॉ. शामल शेरतक
ु िे नावाच्या लेवखके चा हा लेख होता. मी
त्या मोठ्या वाक्याचे छोटे तक
ु िे करून ते समजनू घेण्याचा प्रयत्न
करत होतो तेवढ्यात शांकर आला.
“आमच्या कॉलेजात बोलवलांय तम्ु हाला र्फादर” शांकरने तेच
वाक्य ररपीट के लां.
“हो हो शांकऱ्या.... ऐकू आलांय मला... मी काही बवहरा
नाहीये.” मी हातातील वतामानपत् आपटत म्हणलां.
“जरा कुठे वतामानात िोकां घातलां की आलाच हा मधेमधे” –
मी.
“इश्श, वतामानात कसलां िोकां घालताय... वतामानपत्ात
म्हणा.” ही अांगावर बाांधलेल्या पाांढऱ्या र्फिक्याला हात पसु त
स्वयपां ाकघरातनू वदवाणखान्यात येत म्हणाली.
“ते कळतांय मला... आवण हे अांगावर कसलां पाांढरां र्फिकां
बाधां लयस त”ू मी र्फणर्फणत म्हणल.ां

“अहो हे र्फिकां नाही वकचन एप्रन म्हणतात त्याला...
स्वयपाक
ां घरातील घाण अगां ावर उिू नये म्हणनू वापरायचां असतां
ते” ही त्या र्फिक्याला हात पसु ायचे प्रात्यवक्षक दाखवत म्हणाली.
वतच्या या दाव्यावर माझ्याकिे उत्तर होतां पण ववषयातां र नको
म्हणनू मी शांकरकिे मोचाा वळवला.
“कशाला बोलावले आहे मला तझ्ु या कॉलेजात?”
“तेच साांगतोय र्फादर! हे लेटर वाचा म्हणजे अांिरस्टॅिां होईल
तम्ु हाला” शक
ां रने पन्ु हा माझ्या िोळ्यासमोर कागद नाचवला.
“दे इकिे ते पत्! आवण हे बघ शांकऱ्या, माझ्याशी बोलताना
इग्रां जी शब्द वापरत नको जाऊस... आवण मला परत र्फादर
म्हणालास ना तर तांगिां तोिीन” पत् उघिता उघिता मी शांकऱ्याला
झापले.
“ओक्के र्फादर” आईच्यामागे दित शांकऱ्या पटु पटु ला.
त्याच्याकिे दल
ु ाक्ष करत मी मोठ्या आवाजात पत् वाचायला
सरुु वात के ली.
वप्रय धोंिोपांत, (मी चष्म्यातनू हळूच वहच्याकिे पावहले . वहचे
लक्ष नव्हते.)

आपला पाल्य कु शांकर आमच्या महाववद्यालयात कवनष्ठ
महाववद्यालयात वशक्षण घेत आहे. आमच्या महाववद्यालयातील
वशक्षकाांच्या पढु ाकाराने “तरुण मल
ु ानां ा समजनू घेताना..” या
पररसांवादात कु शांकरचे पालक म्हणनू आपली वनवि झाली आहे
तरी त्याला आपण हजर रहावे ही ववनांती. कायाक्रमाची वेळ आवण
वदवस आपल्याला आपल्या पाल्याकिून कळे लच.
आपल्या प्रवतसादाची वाट पहात आहे (मी पन्ु हा एकदा
वहच्याकिे पावहले. आत्तासद्ध
ु ा वहचे लक्ष नव्हते.)
कळावे
आपली
सरोज खरे
(वगा वशवक्षका, अकरावी क)
मी त्या पत्ाची घिी करून शांकरकिे देत ववचारले, “आता हे
काय नवीन? काहीतरी उद्योग के लेला वदसतोयस कॉलेजमध्ये.”
“अहो, कधीतरी चाांगला ववचार करा..... एवढां पढु ारी म्हणनू
बोलावलांय तर जावा की.”

"अगां पढु ारी म्हणनू नाही बोलावले.... वशक्षकाांच्या
पढु ाकाराने आयोजीत के लेल्या कायाक्रमात बोलावले आहे... जरा
नीट ऐकत जा ना” मी वैतागनू म्हणलां.
“अहो पण बोलावले आहे ना एवढां आग्रहान.ां बाळ शक
ां र…,
येतील रे हे नक्की तझ्ु या कॉलेजात” वहने चचेला पणू ाववराम वदला.
त्या पत्ाने आमच्या घरातील वातावरणच बदलनू गेल.े
घरातील प्रत्येकजण मला पररसांवादाववषयी सल्ला देऊ
लागला.
शांकरने तर कॉलेजात होणाऱ्या पररसांवादाची मॉक टेस्ट
घ्यायला सरुु वात के ली.
स्वयपाक
ां घरातील िायनींग टेबलावर माझी ही मॉक टेस्ट
चालायची. सरोज खरे मॅिमचा रोल अर्ाातच आमच्या वहच्याकिे
आला, शांकर कॉलेजचा वप्रवन्सपल झाला तर धाकटी शरयू व्हाईसवप्रवन्सपल अर्ाात उपमख्ु याध्यावपका झाली. मला आठवतांय
आम्ही शाळे त असताना आमचा एक टग्या वमत् व्हाईस
वप्रवन्सपलना ‘वाईच वप्रवन्सपल’ म्हणायचा. त्याच्या मते वप्रवन्सपल
शाळे त नसतानाच अगदी र्ोि्या काळासाठी या व्हाईस
वप्रवन्सपलना अवधकार प्राप्त होतो आवण अगदी र्ोि्या काळासाठी
तो वप्रवन्सपल असतो म्हणनू ' वाईच ' वप्रवन्सपल! असो.

तर काय साांगत होतो... आमच्या स्वयांपाकघरातील िायनींग
टेबलवर दररोज मॉक टेस्ट सरुु झाल्या. पवहल्याच वदवशी िायनींग
टेबलच्या एका कोपऱ्यातील खचु ीत मला बसवलां गेलां,बाकीचे
वतघे त्याांच्या खच्ु याात बसले (एकूण चारच खच्ु याा आहेत आमच्या
घरात) आवण माझी उलटतपासणी सरुु झाली. मी बोलावे कसे,
हसावे कसे, प्रवतक्रीया कशी द्यावी याववषयी प्रत्येकजण मला
सल्ला देऊ लागला.
त्यातही शांकर -शरयचू े माझ्या देहबोलीकिे अवधक लक्ष.
“र्फादर, तम्ु ही हात टेबलवर ठे वा” इवत शांकर.
“बाबा, खचु ीत बसल्यावर तम्ु ही पाय सारखे हलवू नका” इवत
शरय.ू
मल
ु ाांचे एक ठीक आहे पण वहने सद्ध
ु ा सचू ना द्यायला सरुु वात
के ली,”खचु ीत बसताना पोक काढून बसू नका”
मी स्वतःच्या मनाला शाांत बसण्याची ताकीद देऊन वतघाांच्या
सचू नाचां े काटेकोरपणे पालन करत होतो. त्याचे कारणही तसेच
होते. मी मनातनू या पररसांवादाच्या भानगिीला घाबरलो होतो.
टीव्हीवर पाहतो ना मी रोज पररसांवाद. कोणत्यातरी ववषयावर
वेगवेगळ्या टोकाची मते असलेल्या व्यक्ती ज्वलांत ववषयावर
त्यापेक्षाही ज्वलांत अशी चचाा करत असतात.

त्यातनू हा शांकऱ्याच्या कॉलेजातील पररसांवाद. एवढ्या
सगळ्या पोराांमधनू शक
ां ऱ्याची आवण पयाायाने माझी त्यासाठी का
वनवि झाली असेल याचे मला कोिे पिले होते.
मळ
ु ात कोणत्याही ववषयात माझे स्वतःचे असे मत नसते.
माझ्याशी बोलणाऱ्या प्रत्येक माणसाचे बोलणे मला पटते त्यामळ
ु े
त्याच्यावर पन्ु हा वाद घालनू स्वतःचे मत माांिायचा प्रश्नच येत
नाही.
आवण मला हेच कळत नाही की हे कॉलेजातील लोक तरी
पालकानां ा बोलावनू कशाला घेतात! आमचा शक
ां र अभ्यासात
र्ोिा कच्चा आहे हे मी नेहमीच मान्य करतो पण म्हणनू काय अशा
मल
ु ाच्ां या पालकानां ा िायरे क्ट कॉलेजात बोलवनू पररसवां ादातां भाग
घ्यायला लावायचां!
मी कॉलेजात असताना माझी अभ्यासातील प्रगती
साधारणतः शांकर सारखीच होती पण म्हणनू काही आमच्या दामले
मास्तराांनी आमच्या वविलाांना कधी कॉलेजात बोलावनू घेतलां
नाही.
दामले मास्तर आमचे क्लास-टीचर होते आवण अर्ाशास्त्र
वशकवायचे. त्याच
ां ी वगा घ्यायची पद्धत अर्फलातनू च होती. सपां णू ा
वगााला त्याांच्या रोल नम्बरप्रमाणे बाकाांवर बसायला साांगायचे.

म्हणजे पवहल्या बाकावर रोल क्रमाांक एक असलेला ववदयार्ी,
त्याच्या शेजारी रोल नबां र दोन असलेला ववद्यार्ी असे...! वगाात
वशरल्यावशरल्या ते सवाांना रोल नांबरप्रमाणे बसायला साांगायचे
आवण नांतरच वगा सरुु करायचे. प्रश्न उत्तर सरुु झाली की ते रोल
नांबरचा पक
ु ारा करत ववद्याथ्यााला उभे करायचे.
साधारणतः त्याांचा वगा पढु ील प्रमाणे चालायचा :
“रोल नांबर अठ्ठावीस उभा रहा आवण अर्ाशास्त्राचा अर्ा
साांग.”
मग रोल नांबर अठ्ठावीस उभा रहायचा आवण अर्ाशास्त्राच्या
अर्ााचा अनर्ा करायचा.
माझा रोल नांबर सतरा होता. वषाभर त्याांनी वगाात आवण
वगााबाहेर मला - “रोल नांबर सतरा” याच नावाने हाक मारली.
त्याचां ी हाक मारायची पध्दत् सद्ध
ु ा अशी होती की ‘रोल नबां र
सतरा’ ऐवजी ‘कै दी नांबर सतरा’ असांच ऐकू यायचां.
अशाच एका लेक्चरला त्याांनी मला उभे के ले.
“रोल नांबर सतरा, उभा रहा आवण ररझव्हा बँकेचे सवाात
महत्वाचे काम सागां .”
मी र्रर्रत उभा रावहलो. मला उत्तर येत नव्हते.

मी मदतीसाठी शेजारी बसलेल्या बाळूकिे (रोल नांबर
अठरा!!) पावहले पण तो मान खाली घालनू बसला होता. माझी
चळ
ु बळ
ु बघनू दामले मास्तर पन्ु हा किािले “रोल नांबर सतरा...
बवहरा झालास का... ररझव्हा बँकेचे सवाात महत्वाचे काम साांग.”
माझ्या बद्ध
ु ीला ताण देऊन मी उत्तर वदले, “देशातील बँकाांच्या
सट्टु ् याांची यादी जाहीर करणे हे ररझव्हा बँकेचे सवाात महत्त्वाचे काम
असते.”
माझ्या उत्तराने बाळूसवहत सगळा वगा खोखो हसला होता.
दामले मास्तर तर असे सांतापले होते की जणू काही माझ्या
उत्तराने देशाची बँवकांग व्यवस्र्ा कोलमिली होती आवण सरकारने
त्यासाठी दामले मास्तरानां ा जबाबदार धरले होते.
खरां तर मी वदलेल्या उत्तराचाच मला पढु ील आयष्ु यात उपयोग
झाला. पण मास्तराच
ां ां मत वेगळांच असायच.ां
सांतापनू मास्तराांनी मला पढु े बोलावले, “रोल नांबर सतरा पढु े
ये.”
मी पाय ओढत पढु े गेलो.
मास्तराांनी मला साांवगतले, “रोल नांबर सतरा... म्हण
माझ्यामागे - ररझव्हा बँकेचे सवाात महत्वाचे काम म्हणजे पतधोरण
ठरवणे”

माझी घाबरगांिु ी उिाली होती त्यामळ
ु े मी ‘पतधोरण’ ऐवजी
‘पत्धोरण’ म्हणालो आवण पन्ु हा एकदा सगळा वगा खोखो हसला
आवण दामले मास्तर पन्ु हा एका सांतापनू लालबांदु झाले.
र्ोि्यार्फार र्फरकाने असा प्रसगां वगाातील प्रत्येक रोलनांबरवर
यायचा.. पण म्हणनू काही मास्तराांनी आमच्या पालकाांना
कॉलेजात नाही बोलावनू घेतलां.
जे काही वाद असायचे ते आम्ही आवण दामले मास्तर
याांच्यात... त्याचे पिसाद घरापयांत कधीच उमटायचे नाहीत.
हेच दामले मास्तर ररटायिा झाल्यानांतर एकदा बँकेच्या
एटीएमबाहेर गोंधळलेल्या वस्र्तीत उभे होते. मी आवण बाळू नेमकां
त्यावेळी वतर्नू चाललो होतो. मास्तरानां ा पाहून आम्ही र्ाबां लो.
मास्तराांना एटीएममधनू पैसे काढायचे होते. त्याांचा मल
ु गा
बाहेरगावी गेल्यामळ
ु े हे काम त्याच्ां याकिे आले होते. मी आवण
बाळूने त्याांना त्यावेळी पैसे काढायला मदत के ली होती. बाळू
माझ्या कानात कुजबजु ला होता,”मास्तराांना ववचार ना, लोकाांना
एटीएममधनू पैसे काढून देणे हे ररझव्हा बँकेचे काम आहे का?” मी
बाळूकिे दल
ु ाक्ष के ले होते.

र्ोिक्यात, आम्ही ववद्यार्ी आवण वशक्षक याांच्यातील
वादवववाद एका ठराववक पातळीपयांतच ताणले जायचे.... त्यात
आम्ही पालकाांना कधीच सहभागी करून घेतले नाही.
“अहो र्फादर, झोप लागली का तम्ु हाला …… आपली मॉक
टेस्ट अधीच रावहली.” शक
ां ऱ्या खचु ी गदागदा हलवत होता
त्यामळ
ु े माझी तांद्री भांग पावली..... आवण पन्ु हा एकदा आमची
मॉक टेस्ट सरुु झाली.
....... अशा एकामागनू एक टेस्ट होऊन त्याची अगदी ' टेस्ट
वसरीज ' झाली आवण आमची तयारी पणू ा होईपयांत पररसांवादाची
ताररख अगदी जवळ येऊन ठे पली.
*******************

के वढे मोठ्ठे सभागृह होते ते! स्टेजवर सहासात
खुच्याड मांडल्या होत्या. मागे गडद रंगािा मोठा
पडदा होता आकण त्यावर आजच्या पररसवं ादािा
छान फलक होता.

८. शंकरने त्रदला सुखद धक्का

शांकरच्या कॉलेजातील होऊ घातलेला आवण आमच्या घरात
गेले वकत्येक वदवस गाजत असलेला “तरुण मल
ु ाांना समजनू घेताना
' या पररसवां ादाचा वदवस शेवटी उगवला.
मला या पररसांवादाला कु. शांकरचा पालक म्हणनू वनमांत्ण
आले होते तेव्हापासनू आमची लगबग सरुु होती. ऑवर्फसातनू घरी
आल्यावर मला खचु ीत बसवनू वेगवेगळ्या प्रकारे प्रश्न ववचारून
माझी तयारी करून घेण्याची कामवगरी आमची ही, शांकर आवण
शरयू घेत होते. तरी देखील या क्षेत्ातील कोणातरी जाणकार
माणसाचा सल्ला घ्यावा यावर घरातील सवाांचे एकमत झाले.
माझ्या मावहतीपैकी या क्षेत्ातील एकमेव जाणकार माणसू
म्हणजे नानू सरांजामे. या पररसवादां ाववषयी मी त्याचे मत जाणनू
घेण्याचा प्रयत्न के ला.
“ए देवखये साब,पररसवां ाद याने दो या अवधक व्यवक्तयों में
वकसी बात, ववषय आवद के सांबांध में होनेवाला तका सांगत या
ववचारपणू ा वादवववाद” अांगात गल
ु बक्षी रांगाचा सदरा आवण

िोळ्यावर मोठा गॉगल असा अवतार असलेला नानू ऑके स्ट्राच्या
पढु े एक मनष्ु य हाताच्या हालचाली करतो तशा हालचाली करत
माझ्याशी बोलायला लागला.
“अरे पण मी काय बोलायचे वतर्े?” मी मळ
ू मदु द्य् ाला
ववषयाला हात घातला.
“ए देखो धोंिोपतां ”
“नानू वप्लज मराठीत बोलशील का?” मी अक्षरशः हात
जोित नानल
ू ा ववनवणी के ली.
“ओके , ओके , उस्का क्या है... सॉरी.. सॉरी... त्याचां काय
आहे धोंिोपांत, तमु च्या मनात त्या ववषयासदां भाात जे जे येईल ते ते
वबनधास्त बोलायचां!” नाननू े नेमक्या शब्दात साांवगतले.
“अच्छा... अच्छा.... म्हणजे आपल्या परीने सवां ाद साधायचे
वठकाण म्हणजे पररसांवाद!” मी शावब्दक ववनोद के ला पण नानू
त्यावर अवजबात हसला नाही.
“एक लक्षात ठे वा धोंिोपांत, तमु चा वचरांजीव तम्ु हाला
ऑब्झव्हा करत असणार आहे तमु चे बोलणे... त्यामळ
ु े तम्ु ही
जबाबदारीने बोलले पावहजे पररसवां ादात” नाननू े ववषयाला भलतेच
वळण वदले.

एका अर्ााने नाननू े मला माझ्या जबाबदारीचे भान करून वदले.
खरां तर मी मनातनू र्ोिा घाबरलोच होतो. शक
ां ऱ्याचे घरातील
आवण चाळीतील वाढते प्रताप पाहून त्या पररसांवादात होणाऱ्या
नाचक्कीचा अांदाज आला होता. त्यामळ
ु े वतर्े त्यावेळी तोंि
लपववण्यासाठी नक्की काय बोलावे यासाठी नानक
ू िून मला मदत
हवी होती पण नाननू े चचाा वेगळ्याच वळणाने नेली. शेवटी मनाचा
वहय्या करून मी पररसवां ादासाठी तयार झालो.
आवण शेवटी एकदा तो पररसांवादाचा वदवस आला.
खास या वदवसासाठी वहने शक
ां ऱ्यासोबत जाऊन माझ्यासाठी
खरे दी के लेला नवीन स्काय ब्ल्यू रांगाचा शटा घातला होता. एरवी
माझे बश
ु कोट आवण ववजारी म्हणजे मळखाऊ विपाटामेंट हे
तम्ु हाला माहीतच आहे.
वदलेल्या वेळेआधी अधाा तास आम्ही कॉलेजात पोचलो.
शांकरने आम्हाला र्ेट कॉलेजच्या सभागृहाकिे नेल.े
के वढे मोठ्ठे सभागृह होते ते! स्टेजवर सहासात खच्ु याा माांिल्या
होत्या. मागे गिद रांगाचा मोठा पिदा होता आवण त्यावर आजच्या
पररसांवादाचा छान र्फलक होता.
वतर्े कॉलेजच्या वप्रवन्सपल, इतर वशक्षक आवण मल
ु े उपवस्र्त
होती.

लगेचच कायाक्रमाला सरुु वात झाली.
उपवस्र्त लोकाांचे स्वागत शांकरच्या वगावशवक्षका सरोज खरे
याांनी के ले.
त्यानतां र या कायाक्रमा मागची भवू मका एका वशक्षकाांनी
त्याांच्या भाषणात साांवगतली.
त्यानतां र वप्रवन्सपल मॅिमचे भाषण होते. त्याांनी पररसांवादाचे
महत्व ववशद (त्याांचाच शब्द) के ले. आजच्या काळात पालक
आवण मल
ु ामां धील सवां ाद कसा कमी झाला आहे आवण त्याला
पालक कसे जबाबदार आहेत हे सद्ध
ु ा त्याांनी ववशद के ले...
पालकाांनी मल
ु ाांचे भावववश्व् समजनू घ्यावे असे आवाहनही त्याांनी
के ले. (म्हणजे नक्की काय करायचे हे मला कळले नाही.. असो!)
वप्रवन्सपल मॅिमच्या भाषणातील प्रत्येक वाक्य माझ्यासाठीच
आहे असे मला वाटत होते..... आवण त्या एवढ्या मोठ्या
सभागृहात त्या माझ्याकिेच पाहून भाषण करत होत्या असे वाटत
होते..... आजबू ाजचू ा काळोख, िोक्यावर वर्फरणारा पांखा आवण या
सवाापेक्षाही न कळणारी भाषणे आवण मान्यवराांची मनोगते यामळ
ु े
मला कधी झोप लागली हे कळलांच नाही. झोपेत स्वप्न पिले.
पालकाचां ा वगा भरला आहे, वप्रवन्सपल मॅिम वगा घेत आहेत आवण
प्रत्येक पालकाला पढु े बोलावनू काही प्रश्न ववचारत आहेत . माझा

नबां र आला तेव्हा मला एकाही प्रश्नाचे उत्तर न आल्यामळ
ु े त्याांनी
अगां ठे धरायची वशक्षा वदली आहे. एवढ्यात शाळे चा वशपाई आला
आवण त्याने माझ्या नावाचा पक
ु ारा के ला, “श्रीयतु धोंिोपांत
जोशी.... श्रीयतु धोंिोपांत जोशी” मला कोणीतरी धक्के देतांय असां
वाटलां... झोपेतनू जागा झालो तर आमची ही माझा खाांदा गदागदा
हलवत म्हणत होती, “अहो, तम्ु हाला बोलवतायत पढु े” मी िोळे
चोळत जागा झालो तर खरांच स्टेजवरून माझ्या नावाचा पक
ु ारा सरुु
होता. खचु ीतनू उठून उभा रावहलो तर कॉलेजातील दोन मल
ु े मला
माझ्या खचु ीतनू स्टेजपयांत घेऊन जाण्यासाठी आली होती. मोठ्या
आदबीने त्या दोघानां ी मला स्टेजवर नेल.े वतर्ेसद्ध
ु ा माझी ख्रचु ी
दाखवनू मला बसण्याची ववनांती के ली. माझ्यासाठी हे सारे च नवीन
होते. मी खचु ीत बसता बसता पढु े पावहले. सभागृह खचाखच भरले
होते. माझ्या आजबू ाजच्ू या खच्ु याांवर वेगवेगळे लोक बसले होते.
आळीपाळीने मी सवाांकिे पाहून घेतले, एकही ओळखीचा नव्हता,
मात् साता जन्माची ओळख असल्यासारखे प्रत्येकाने माझ्याकिे
पाहून वस्मतहास्य के ले. माझ्या छातीतील धिधि वाढली होती.
वनवेदकाने सरुु वात के ली, “श्रोतेहो आपण सवा तज्ञ व्यक्तींची
मनोगते ऐकली.

या प्रसांगी आपले मनोगत व्यक्त करण्यासाठी आपण श्री
धोंिोपतां किमिेकर-जोशी यानां ा ववशेष अवतर्ी म्हणनू आमवां त्त
के ले आहे.
श्री धोंिोपतां याच
ां ा वचरांजीव कुमार शक
ां र आपल्या कवनष्ठ
महाववद्यालयात वशक्षण घेत आहे.
आजच्या पररसवां ादात वेगवेगळ्या वक्त्यानां ी आजच्या
तरुणाईबद्दल त्याांची मते माांिली आहेत. श्री धोंिोपांत याांनी प्रत्येक
वक्त्याचे मनोगत ऐकले असेलच. या सवा वक्त्याांच्या वतीने श्री
धोंिोपतां याांनी त्याच
ां े मनोगत व्यक्त करून या पररसवां ादाचा समारोप
करावा ही ववनांती.
त्यानतां र टाळ्याच्ां या गजरात माझे स्वागत के ले.
झोपेतनू उठल्यामळ
ु े माझे अांग जि झाले होते. जि पाउलाांनी
मी माईकच्या वदशेने गेलो आवण भाषणाला सरुु वात के ली.
“सवाप्रर्म मी व्यासपीठावरील आवण सभागृहातील
मान्यवरानां ा नमस्कार करतो.
खरां तर एवढ्या मान्यवर व्यक्तींच्या मनोगताांवर मी भाष्य करणे
म्हणजे प्रभू रामचद्रां ाच
ां े लक
ां े तील पराक्रम या ववषयावर कांु भकणााने
वनबांध वलहण्यासारखे आहे (हशा आवण टाळ्या). तम्ु हाला खरां

सागां तो या वक्त्याांच्या भाषणाांमळ
ु े आवण वप्रवन्सपल महोदयाांच्या
भाषणामां ळ
ु े माझी झोप उिाली. (टाळ्या)
आयष्ु यात बऱ्याच वदवसाांनी या सभागृहाएवढी शाांत जागा
पावहली आहे (टाळ्या) आवण या शाांत वातावरणात मन शाांत
करून बसल्यानांतर आजबू ाजच्ू या आवाजाांकिे कानािोळा करत
मी िोळ्यावर कातिे ओढून बसलो होतो (बारीक हशा आवण
टाळ्या) पण व्यासपीठावरील मान्यवराांच्या मनोगताने मी खाि्कन
जागा झालो. आजच्या प्रसांगी तरुणाांना मी एवढेच साांगेन की त्याांनी
कायम िोळे उघिे ठे वणे आवश्यक आहे (टाळ्याांचा पाऊस)
अन्यर्ा त्याांची अवस्र्ा माझ्यासारखी होईल (बारीक हशा).
आजचा कायाक्रम आयोवजत के ल्याबद्दल सवा आयोजकाच
ां े
अवभनांदन आवण आभार.
भववष्यात देखील असेच कायाक्रम आयोवजत करण्यासाठी
शभु ेच्छा.
एवढे बोलनू मी माझे मनोगत सांपवतो.”
माझ्या भाषणानांतर सवाांनी जोरदार टाळ्या वाजवल्या...
पटकन सांपवले म्हणनू असेल!
त्यानतां र वनवेदकाने पन्ु हा माईकचा ताबा घेत साांवगतले,
“आजच्या कायाक्रमात श्री धोंिोपांत याांना बोलववण्यामागे एक

महत्वाचे कारण आहे. गेले वषाभर आम्ही आमच्या
महाववद्यालयातील सवा ववद्याथ्याांसाठी एक स्पधाा आयोवजत के ली
होती. शाळे तील वशस्त, वनटवनटके पणा, वगाातील हजेरी,
अभ्यासातील प्रगती या वनकषाांवर या स्पधेतनू आम्ही शाळे चा
आदशा ववद्यार्ी वनविला आहे. त्या ववद्याथ्याांचे नाव आहे - कु.
शांकर धोंिोपांत किमिेकर-जोशी!
(बराच वेळ टाळ्याांचा किकिाट!) त्यानांतर वनवेदकाने
साांवगतले -आम्ही या स्पधेत सहभागी झालेल्या ववद्याथ्याांना प्रश्न
ववचारला होता, ‘आपला आदशा कोण? ’ त्यावेळी कु. शक
ां र याने
“माझे बाबा” असे उत्तर वदले होते त्यामळ
ु े अशा आदशा वपत्याला
आपण आजच्या कायाक्रमात येण्याचे ववशेष आमांत्ण वदले होते.
माझ्यासाठी हा सख
ु द धक्काच होता. मी शांकऱ्याववषयी वकती
चक
ु ीचा ववचार करत होतो हे मनातल्या मनात आठवले आवण
माझी मलाच लाज वाटू लागली. शक
ां र मात् हसतहसत पढु े आला
आवण स्टेजवरच वाकून माझ्या पाया पिला. पटकन मी त्याच्या
हाताांना धरून त्याला उभे के ले आवण त्याची गळाभेट घेतली. मी
वतर्नू च शक
ां रच्या आईकिे पावहले.... वतच्या िोळ्यात पाणी होते
आवण चेहऱ्यावर आनांद होता.... तो आनांद शांकरला पाररतोवषक

वमळाल्यापेक्षा शांकर समजतू दार झाल्याची पावती या बवक्षसाच्या
रूपाने वमळाल्याचा होता.
*******************

“पन्ु हा एकदा… पल
ु आपल्या भेटीला…”
या पस्ु तकाच्या इतर भागाांसाठी सांपका साधा.
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