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चिाचा घोट, जुनी गाणी ककवा आवडती वेणुिून आहण पाऊस या नेिमीच्या समीकरणात आता
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आसमंतात सामावून राहिलेल्या पावसासारख्याच आमच्या संवेदना सुद्धा आसमंतात
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सातासमुद्रापार िसून कु णीतरी उद्याच िे शब्द वाचत असेल िी िावनाच िारावून टाकणारी
आिे. अहिव्यिीचं िे िक्काचं माध्यम माझ्यासारख्या शेकडोंना उपलब्ि करून देण्यात माझा
िातिार लागतो आिे िे तर आणखी खास! त्यामुळेच आज माझं आहण माझ्या लॅपटॉपचं सुद्धा
एक आगळं वेगळं नातं आिे.
तसंच नातं आिे माझं आहण माझ्या वाचकाचं. माझ्या मनात उठणाऱ्या प्रत्येक कल्पनेचा,
माझ्या स्वप्नांचा, आशा-अपेिांचा, आठवणींचा, आनंदाचा, दुुःखाचा सगळयांचाच सारांश िनून
िा ईत्यर्षचा अंक िरारी

तो आिे. माझ्या प्रत्येक वाचकाच्या मनाला माझ्या मनाशी आहण

इतरांच्या मनाशी जोडू न आपलं स्वतुःचं असं एक आगळं वेगळं आंतरजाल तयार करतो आिे.
त्याच्यासोित माझं मूतष स्वप्न सुद्धा िराऱ्या घेत आिे.
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िरारणारे . त्या सगळयांनाच माझा इर्ून सलाम.
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" उं ची "
ज्यांची बयग फुलून आली
त्यांनी दोन फुले द्ययवीत
ज्यांचे सू र जुळून आले
त्यांनी दोन गयणी द्ययवीत
ज्यांच््य अांगणयत झुकले ढग
त्यांनी ओांजळ पयणी द्ययवे
आपले श्रीमांत हृद् त्यांनी
ररते करून भरून घ््यवे .
आभयळय-एवढी ज्यांची उांची
त्यांनी थोडे खयली ्यवे
मयतीत ज्यांचे जन्म मळले
त्यांनय खयांद्ययवरती घ््यवे

…दत्तय हलसगीकर…

ईत्यर्थ चा हा अंक कवी दत्ता हलसगीकर यांच्या स्मृतीला
समर्पित
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आमचे "दादा"
१० जूनला सकाळी वतषमानपत्रे वाचली अन प्रचंड िक्का िसला.

मला वडील िंिूसमान

असणारे कवी-हमत्र श्री. दत्ताजी िलसगीकर, यांचे सोलापूरला दुखद हनिन झाले िोते. माझे
मन एकदम २३-२४ वर्े मागे गेले. १९८८ ला मी िँक ऑफ इं हडया मध्ये सोलापूरला िदली
िोऊन गेलो व त्यानंतर माझे पहिले पुस्तक "तुम्िी अन तुमची मुलं" जुलै १९८९ मध्ये प्रहसद्ध
झाले. ते श्री. दत्ताजींना िेट देण्यासाठी मी गेलो िोतो. "हजच्या अपार कष्ांमुळे आम्िी िे
द्ददवस पहिले, त्या माझ्या आईला.." मी माझे पुस्तक अपषण के ल्याचे वाचून, दत्ताजींनी, त्याचे
कारण हवचारले. मी सांहगतले. त्यांनीिी त्यांची आईवर के लेली कहवता मला लगेच वाचून
दाखवली. आम्िा दोघांचे डोळे किी पाणवले िे जाणवलेच नािी. आम्िा दोघांचे लिानपण
अत्यंत दाररद्र्यात, कष्ात व िलाखीत गेले असल्यामुळे, आमच्या मनाच्या तारा के व्िा जुळल्या
ते आम्िा दोघांनािी कळले नािी. हवचार जुळले, मैत्र वाढले, सिवास वाढला, सलगी वाढली..
आहण दत्ताजी आमचे "दादा" के व्िा झाले िेिी कळले नािी.
मी नुकत्याच साहिहत्यक हवश्वात प्रवेश के ल्यामुळे व दत्ताजीसारखे मान्यवर कवींची मैत्री,
त्यामुळे मीिी सोलापूरला साहिहत्यक हवश्वामध्ये वावरू लागलो िोतो. दत्ताजी मला हवहवि
साहिहत्यकांकडे, कवींकडे घेऊन जायचे, आवजूषन ओळख करून द्यायचे.

त्यांच्यामुळेच

आयुष्यातील पहिल्या कवी-संमेलनात मला माझ्या कहवता सादर करायची संिी हमळाली व
रा.ना. पवार यांच्यासारख्या द्ददग्गज कहविरोिर मनसोि गप्पा मारायचा योगिी आला.
कं िर तलावाकाठी असलेल्या दत्ताजींच्या घरी आमच्या गप्पांच्या मैद्दफली जमायला लागल्या.
माझ्या पुस्तकाची ३ वर्ाषत हतसरी आवृत्ती हनघाली याचे दत्ताजींना खूप अप्रूप. मग त्यांनी
आहण माझा एक हमत्र जयंत राळे रासकर यांनी पुढाकार घेऊन हतसऱ्या आवृत्तीचा प्रकाशन
समारं ििी घडवून आणला. नेमक्स्पया त्याच द्ददवशी श्री. िाळासािेि ठाकरे यांची सोलापुरातील
पहिलीच सिा (१६ मे १९९३) सोलापुरात जािीर झाली.

आता आमच्या प्रकाशन

सोिळयाला द्दकती लोक येणार? ह्या माझ्या शंकेवर दादांनी िीर द्ददला....व आमचा प्रकाशन
ई-साहित्य प्रतिष्ठान
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सोिळा दीड-दोनशे लोकांच्या उपहस्र्तीत छानपैकी पार पडला. दादांच्याच प्रोत्सािनाने पुढे
मी वर्षिर दै.तरुण िारत मध्ये एक माहलका मी हलिली व चालवली. ती खूपच लोकहप्रय
झाली.

हतचेच नंतर काढलेले पुस्तक "सुसंवाद सिकाऱ्यांशी" व पहिल्या पुस्तकाच्या अनेक

आवृत्त्या हनघाल्या याचे दादांना कोण कौतुक. त्यांच्या ज्या-ज्या साहिहत्यक हमत्रांकडे आम्िी
जायचो त्यांचेजवळ ते याचा आवजूषन उल्लेख करायचे व माझी ओळख करून द्यायचे. अत्यंत
सािे, साहत्वक पण द्ददलदार व मनहमळाऊ व्यहिमत्व म्िणजे आमचे दादा .
मी हवडंिन गीते करीत असे. दादा मला आवजूषन ती ऐकवायला लावत. व त्यातील
त्रुटी, काय िवे, काय नको िेिी सांगत. गप्पांच्या ओघामध्ये

त्यांनी एकदा सिजपणे

हवडंिन काव्यातील गोम मला समजून सांहगतली. त्याचा मला खूप फायदा झाला. आता मी
आचायष अत्रयांवर

हवडंिन-गीतांचा

दौंडमिील एका कायषक्रमामध्ये उत्कृ ष्ठ

कायषक्रम करतो याचेिी दादांना खूप कौतुक असे.
हवडंिन काव्याचे पाररतोहर्किी दादांच्याच िस्ते

र्घयायचा गोड योगिी आला .

१९८० च्या दशकात जांिूळपाडा गावात ढगफु टी झाली िोती. आसपासची ४-५ गावेच्या
गावे वाहून गेली. त्यारठकाणी नंतर आपद्ग्रस्तांसाठी आश्रम उिे राहिले. त्या आश्रमाच्या
व्यवस्र्ापकांनी दादांची खालील "उं ची" िी कहवता आश्रमाच्या प्रवेश दारावर लावायची
परवानगी माहगतली. दादांनी ती तत्काळ द्ददली. ती कहवता हतर्े हवराजमान झाल्यावर त्या
संस्र्ेवर दानशूर लोकांनी देणग्यांचा असा कािी वर्ाषव के ला की त्यांची अवस्र्ा "दुिळी माझी
झोळी." अशी झाली .

त्यांच्या ह्या कहवतेने "दानाची" व लोकहप्रयतेची अशी कािी "उं ची"

गाठली की हवचारता सोय नािी. आज मिाराष्ट्रातील अनेक सामाहजक व सेवािावी संस्र्ांच्या
प्रवेश-दारावर ती हवराजमान झाली असून,

त्या सवष संस्र्ांवर दानवीर लोकांची खास

मेिरे नजर वळलेली आिे. व त्या संस्र्ांवर लाखो रुपयांच्या देणग्यांचा वर्ाषव झालेला आिे.
अंतनाषद माहसकाचे संपादक श्री. िानू काळे यांनी त्यांच्या माहसकाच्या १९९०-९२ च्या एका
अंकामध्ये या कहवतेला मुख-पृष्ठावर मनाचे स्र्ान सालंकृत द्ददले िोते, याची आज आवजूषन
आठवण येते.
ई-साहित्य प्रतिष्ठान
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१९९४ साली मी पुण्यात परत िदली िोऊन आलो. त्यांनत दादा पुण्यात के व्िािी आले की
पहिला फोन मला असायचा "अहवनाश, मी पुण्यात आलो आिे इतके द्ददवस मुक्काम आिे.."
दादांना पुण्यातील वाितूक, रस्ते, वेगवेगळी रठकाणे, लांिची

अंतरे याििल एकप्रकारची

काळजी वाटायची. मग त्यांना त्यांच्या हवहवि साहिहत्यक हमत्रांकडे घेऊन जायची जिािदारी
आपसूक माझ्याकडे यायची. आम्िीिी आमच्या M-80 वर मनसोि चिडायचो. पुलंच्या ८१
व्या वाढद्ददवसाचे द्ददवशी दादांचा एकदम सकाळीच फोन,
" मी पुण्यात आलेलो आिे. आपल्याला िाई-कडे ( पु.ल.) जायचे आिे. त्यांचे नवे घर माहितेय
का?" अध्याष तासात आम्िी पु.लंच्या घरी िजर. पु.ल. तेव्िा खूप आजारी िोते. आम्िी
पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे अहिष्चचतन के ले. दत्ताजींकडे पाहून पु.ल.म्िणाले, "नाव आठवत
नािी" दत्ताजींनी नाव सांहगतल्यावर पुलंनी तत्काळ कोटी के ली, " िा सलगी करतो.असे लोक
म्िणतात खरे " त्यािी अवस्र्ेत पुलंच्या ह्या तत्काळ कोटीवर उपहस्र्तांमध्ये जोरदार िशा
हपकला.

दादांनी त्यांची, "उन्िातल्या चांदण्यात" व "चाहूल वसंताची" िे दोन काव्य संग्रि मला
प्रेमाने िेट द्ददले. ती माझी लाख मोलाची ठे व आिे. माझ्या घरी दादा आले की येर्ेिी
गप्पांच्या मैद्दफली रं गायच्या. असेच एकदा दादा आले िोते, तेव्िा दादांच्या ३-४ गाजलेल्या
कहवता ( चट चट चाललेत नाजूक पाय, रं गावली, आई व उं ची ) दादांनी गाऊन दाखवली व
ती मी टेप करून ठे वलेली आिे.

दादांच्या कहवतेत िव्य द्ददव्य असे नािी, त्याििल त्यांना खंत नािी. पण त्यांच्या कहवतेत
स्वानुिूहत आिे, हनसगषहसद्ध आढ्यता व रसगंि त्यात ओतप्रत िरलेला आिे. माणसातील
सद्भावनेला मनापासून िाक मारणारी आिे, आव्िान करणारी अशी दादांची कहवता आिे .
ई-साहित्य प्रतिष्ठान
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वडीलिाऱ्यांवर व जीवनावर, आई आहण गुरूंवर श्रद्धा ठे वणारी आिे. म्िणूनच ती मनाला
िावते, आत कु ठे तरी मनात जाऊन रुतून िसते. िेच मित्वाचे. असा आमचा मनमोकळा,
सालस, प्रेमळ व द्ददलदार कवी हमत्र आज आमच्यात नसला तरी त्यांच्या असंख्य कहवता
आपणा सवाांनाच कायमच्या सार् व आनंद देतील, मागषदशषन करतील, याििन खात्री आिे.
अशा आमच्या दादांना हवनम्र श्रद्धांजली .

अहवनाश िोमे.
३ कहल्पका सोसायटी, शीला हविार
वसाित, कवे रोड, पुणे-३८.
(भ्रमणध्वनी : ९८८१६-४०४४७)
avinashbhome2004@yahoo.co.in
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ट्रेक माहणकडोि....
हववेक आहण िरे श दोघेिी ट्रेक ला गेले, इर्े समीर आहण हवन्या परीिा देतािेत. आपण मात्र
काय करायचं? अस नेिमीचा प्रश्न घेऊन द्ददन्या दारात उिा. मी त्याला म्िणालो सध्या झोपा
काढ. दोघांच्या परीिा संपल्या म्िणजे आपणिी जाऊ ट्रेक ला. तसा तो जरासा खुश झाला
आहण घरी जाऊन ट्रेक च्या तयारीला लागला. आता तसे मलािी तयारीला लागणे िाग िोतेच
म्िणायला. कारण जुना टेन्ट आता िरपूर हझजला िोता. नवीन आणायचा िोता. िरपूर
शॉचपग करायची िोती. मग द्ददन्यालाच घेऊन गेलो आहण सगळी तयारी करून घेतली. समीर
आहण हवन्या परीिा देऊन आले आहण आम्िी असे चौघे हनघालो. हववेक आहण िरे श ह्यांना
आम्िी मिल्याच पोइन्टला गाठणार िोतो. ह्या टोळीचा म्िोरक्स्पया मीच. नकाशा, टेन्ट, िॅटरी,
दोऱ्या माझ्याच कडे. मॅगी, पाणी, फस्टषएड, हडशेस, िांडी िाकीच्यांकडे. िोलता िोलता आम्िी
गाडीतून खाली उतरलो. आहण माहणकडोिच्या मागच्या िाजूला उतरलो.
माहणक डोि म्िणजे जुन्नर मिील एक मस्त रठकाण. पाणीच पाणी आहण आजूिाजूला ट्रेकसष ला
खुणावणारे उं चच उं च डोंगरकडे. हिरवळ. मस्त सगळे . ह्या आिी इर्े आम्िी आलो नव्ितो.
म्िणजे मी सोडू न िाकीचे. मी लिानपणी आलो िोतो, हशवनेरी, नाणेघाट वगैरे वगैरे पाहिले
िोते. इतक्स्पयात द्ददन्या ने समोरचा िोडष वाचला "इर्े हििटे आढळू न येतात. कृ पया गटाने
द्दफरावे. िातात काठी अन्यर्ा आणखी शस्त्र िाळगावे" झाले. द्ददन्या अगदी गार पडला.
कसािसा त्याला समजावून आम्िी पुढे हनघालो. माहणकडोि च्या िाजू िाजू ने आम्िाला
नाणेघाटात जायचे िोते. दुपारी ऊन जरा जास्तच लागत िोते. इतक्स्पयात पाणीिी संपले िोते.
समीर िाटल्या िरायला पाण्याकडे गेला आम्िी हतघे इर्े जरा सावलीला िसलो. इतक्स्पयात
द्ददन्या आहण हवन्या जरा िलके िोऊन आले. आहण माझीिी एक डु लकी झाली. समीर ने जरासे
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पाणी तोंडावर टाकू न मला उठवले. आहण आम्िी परत हनघालो. आता चढण जरा जास्त िोती.
झाडंिी दाट िोऊ लागली िोती. हववेक ला फोन करून आम्िी हवचारले कु ठे आिे ते आहण मग
त्यांना गाठायला आम्िी सर सर हनघालो.
चपपळगाव जोगा िरण आहण माहणकडोि ह्या मध्ये एक डोंगररांग आिे. त्यात अगदी मिला
असा एक डोंगर चंद्रासारख्या आकाराचा आिे. हतर्ेच हववेक आहण िरे श र्ांिले िोते. आम्िी
जवळ पास पोिोचलोच िोतो इतक्स्पयात चढताना द्ददन्याचा पाय मुरगळला. आई ग. आता काय.
स्प्रे मारा आहण हनघा. संध्याकाळ िोत आली यार. र्ांिून उपयोग नािी. We have to
move. द्ददन्या हिचारा रडत कढत चालू लागला.
आला आला डोंगर जवळ आला. इतक्स्पयात लांिून कु णी येताना द्ददसले. द्ददन्या जरासा फु लला
िोता. कसला आता तर एकदम सुपरमेन झाला िोता. कारण समोरून हववेक आहण िरे श नािी
तर दोन सुपर डु पर फट्याक पोरी येत िोत्या. त्यािी ट्रेकसष िोत्या िहुतेक. पण फार त्राहसक
द्ददसत िोत्या. एकीला गुडर्घयाला कािी लागले िोते. त्यांना पाहून द्ददन्या अगहतक िोऊन जवळ
गेला अगदी आमच्या आिीच. र्ोडीसी हवचारपूस झाल्यावर कळले की त्यांची चुकामुक झाली
आिे. त्यांचा ग्रुप त्यांना सोडू न हनघून गेले. ह्या मुली न अश्याच असतात. नेिमी उशीर मग
आणखी काय करणार ते ग्रुप वाले. हवन्या ने नेिमी प्रमाणे काडी टाकली. हततक्स्पयात त्यातली
व्यवहस्र्त असलेली शहमका, हवन्याला म्िणाली "रात्री, आम्िी झोपेत असताना एका हििट्याने
आमच्या कॅ म्पवर िल्ला के ला. त्यात सगळयांची पांगापांग झाली. आहण तसेच त्यात मग
आमचे मोिाईल आहण साहित्य असेच हतर्े पडू न राहिले. आता आमच्या कडे कािीच नािी.
अंगावरच्या कपड्याहशवाय.'' आहण अिरशुः ती रडू लागली. त्यातच त्या िीना ला मार कसा
लागला ह्याचे कळले. मग काय त्यांना आमच्यात सामील करून आम्िी हववेक आहण िरे शला
गाठायला हनघालो. आता पयांत त्या मुलींनी आमच्या मोिाईलवरून घरी आहण इतर ग्रुप
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वाल्यांना कळवले िोते. आम्िी आता हववेक आहण िरे श ला गाठू न कॅ म्प िंद करून घरी
परतणार िोतो.
संध्याकाळी ६.३० च्या सुमारास. तो चंद्रकोरी डोंगर िेटला. आम्िी सगळे एकत्र िेटलो. आहण
सगळी माहिती सांगून आता परतीची वाट िरू लागलो. खरं तर हतर्े हििट्याने िल्ला के ला
म्िणून जास्त िमक करायची सोडू न आम्िी परतण्याचा हनणषय घेतला. आता पयांत त्या दोघी
आमच्यात िरपूर हमसळू न गेल्या िोत्या. िसत खेळत आम्िी चालत िोतो.
िोलता िोलता आता रात्र झाली िोती. आम्िी टेंट लावले. मुलींना टेंट मध्ये झोपायला
सांहगतले. आहण उरलेले दोघे कॅ म्पफायर कडे लि देतील असे ठरले. िूकिी लागली िोती.
पाणी वगैरे काढू न आम्िी मॅगी तयार के ली. पोटिर खाल्ली. आहण गाणी वगैरे िोलून र्कू न मग
झोपायला हनघालो. हववेक आहण िरे श िे जागणार िोते.
रात्री ११.३० च्या दरम्यान अचानक टेंट च्या मागे कसली तरी िालचाल द्ददसली. हववेक ने
हशटी वाजवून सगळयांना जागे के ले. आम्िी टेंट मिून िािेर आलो िघतो तर काय, तीन
हििटे एकमेकांत िांडत िोते. आगीमुळे ते जवळ येत नव्िते. द्ददन्याची तर िोिडीच वळली.
हववेक आहण िरे श हुश्शार झाले. समीर ने काठी िातात घेतली. हवन्याने िॅटरी त्या हििट्यांच्या
डोळयात मारायला सुरुवात के ली. इतक्स्पयात मी सुरी काढू न िातात िरली. जवळ पास अिाष
तास िा खेळ चालला. त्यांना हुसकावण्यात िराच वेळ गेला.
पण त्या टेंट मिील पोरी अजून िािेर आल्या नव्ित्या. ते हििटे गेल्यावर आम्िी टेंट मध्ये
पाहिले तर मुली गायि. कु ठे गेल्या असतील? शोिाशोि सुरु. आम्िी टेंट वगैरे िांिून त्यांना
शोिायला हनघालो. तेिी अगदी गटाने. एक एकटे नािी. िऱ्याच वेळा नंतर कु णाचा तरी
रडण्याचा आवाज ऐकू आला. जवळ जाऊन पाितो तर िी तर िीना. हिचा गुडघा जखमी असून
िी इतकी का पळाली? िरं शहमका कु ठे य? ती इतकी गप्प झाली की कािीच िोलत नव्िती.

ई-साहित्य प्रतिष्ठान

14

गद्यसंस्थान: ई साहित्य प्रतिष्ठान

आम्िाला वाटले कािी तरी वाईट घडले असेल. कािी वेळा नंतर ती िोलली द्दक शहमका पुढे
पळाली. मग िीना ला पाठमोरी घेऊन. समीर आहण आम्िी हनघालो. समीर दमला द्दक हवन्या
घेई मग िळू िळू ते माझ्यापयांत येई. द्ददन्या वाचला कारण तोिी पायाने चुकला िोता ना.
२.३० वाजता शहमका सापडली. अगदी हवव्िळत िोती ती. िघतो तर हतच्या पायाला.
सापळा िोता. त्याने हतचा पाय पूणषपणे जखमी के ला िोता. मग काय हतला त्यातून सोडवले.
दवा पट्टी के ली. आहण हनघालो हतला हि पाठमोरी घेऊन. काय िालत झाली िोती म्िणून सांगू.
कशाला इतकी मदत करत िोतो त्या मुलींची काय ठाउक ? पण तरी आता ते हवहिहलहखत
असेन असे मानून चालत राहिलो. आता रस्ता द्ददसू लागला िोता. कारण कािी गाड्या येत
जाताना द्ददसत िोत्या. आम्िी आता जंगल सोडले िोते. माहणकडोि िरणाच्या िस
स्र्ानकाजवळ एक छोटेखानी घर िोते हतर्े आम्िी र्ांिायचे ठरवले.

त्या मुली एकदम गप्प झाल्या िोत्या. कु णीच कु णाकडे पाित नव्िते फि त्या घराकडे कू च
करत िोतो. अचानक मला जाणवले की पाठीवरचे ओझे अगदीच कमी झाले आिे. मी लि द्ददले
नािी. वाटले आता सवय झाली असेन. दोघींना त्या घराजवळ उतरवून िवे तर आराम करू.
हततक्स्पयात समीर म्िणाला "अग िीना तू इतकी िलकी कशी झालीस ग?" कािीच आवाज
नािी. मी िघतोय तर िीना आिे कु ठे त्याच्या पाठीवर? "सम्या अरे ती िीना कु ठे य?" " कु ठे य
म्िणजे? िी काय पाठीवर." असे म्िणत त्याने पाठी पाहिले तर एक मेंढरू त्याच्या पाठीवर
िोते.
तसेच एक माझ्यािी पाठीवर िोते. दोघांच्यािी हृदयाचा ठोकाच चुकला. द्ददन्याने तर जीन्स
ओलीच करून टाकली. घािरलेले आम्िी ती मेंढर तशीच सोडू न पळत पळत त्या घरापाशी
पोिचलो. आमचा आवाज ऐकू न घरातला एक माणूस िािेर आला. पाणी पाजून त्याने अगोदर
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आम्िाला शांत के ले. अन मग हवचारले काय झाले ते. त्याला आम्िी सगळी िद्दिकत सांहगतली.
त्यावर तो म्िणाला. "काय फहजती करून घेतली पोरं िो. असं जंगलात कु णी पोरी घावत्यात
िोय? अरे िडळी िोत्या त्या. अन ते हििटे नव्िते काय. जादू टोना िोता. नािीतर त्यांनी
तुम्िाला असेच सोडले असते काय? िे काय तुमच्या सोित नािी झालं. ह्या िाजून जाण्याऱ्या
चार पाच लोकांसोित झालाय ते. तुमी उगाच गेलात ह्या िाजून." त्याने सांहगतलेले पटले िी.
पण मग त्या िडळींनी आम्िाला कािी का के ले नािी? िरं मोिाईल मध्ये के लेले कॉल पाहिले
तर कािीच एन्ट्री नव्ित्या. असे कसे? िाच हवचार करत करत आम्िी घरी पोिचलो. िूत हित
कािी नसते. असे मनोमन ठरवत. झाला प्रसंग सारे हवसरण्याचे ठरवून आम्िी पुन्िा रात्री
िेटलो.
आता पुन्िा पुढच्या महिन्यात ट्रेक तोिी पुन्िा माहणकडोिच..!! िघू त्या िडळी िेटतात का?

सुहजत (िवल िृव)
,
९९३०२९३९२९
suj.the.rose.for.u@gmail.com
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शाळे चा पहिला द्ददवस... ते शेवटचा...
शाळे चा पहिला द्ददवस म्िटलं की आताची मुलंच डोळयासमोर येतात. आता मुलं नसषरी
पासूनच शाळे त जायला लागतात. अडीच तीन वर्ाांची असताना. सािहजकच ती रडतात. पण
मी शाळे त जात िोते तेव्िा. (फार फार वर्ाषपूवीची गोष्. किीची तेिी आठवावं लागतंय.)
सिाव्या-सातव्या वर्ी पहिलीत प्रवेश असायचा. ज्युहनअर हसहनअरिी नव्िते. नसषरी तर
लांिची गोष्.
घरातली मोठी िावंडं, आजूिाजूची मुलं शाळे त जाताना नेिमी पाहिलेली असायची त्यामुळे
आपण शाळे त किी जाणार याची उत्कं ठाच हनमाषण व्िायची तोवर. आहण सोडायला आईिािांनी यायचं िा प्रकार तर अहजिातच नव्िता. मोठ्या िावंडांचा िात िरून पाठवलं जायचं.
उत्कं ठा तर अमाप असायची. पण शाळे त त्याने पहिलीच्या वगाषत िसवून द्ददलं िोट सोडू न
आहण गेला की प्रचंड िावरल्यासारखं वाटत रािायचं अनेक द्ददवस. आता तर शाळे िािेर जेवढी
मुलं तेवढ्या आया ककवा पालक द्ददसतात. शाळा िरताना आहण सुटताना.
मी तर अगदी लिान गावात शाळा हशकले. पहिली ते सातवी अगदी खेडं िोतं. आहण
आजूिाजूला पाचेक द्दकलोहमटरच्या पररसरात त्याहून छोट्या वाड्या, कोंड, खुद-ष िुद्रक
ु गावं.
हतर्ं फि चौर्ी पयांत शाळा असायच्या. मग पाचवी पासून हतर्ली मुलं आमच्या शाळे त
यायची. चालत. पाचवीतली मुलं म्िणजे दिा िारा वर्ाांची. पण ती उन्िा-पावसात, शेतांतून,
िांिावरून, वाटेत एखादा ओढा, नाला असं पार करून ती मुलं यायची. सोिती सोितीनं. पण
त्यांचेिी आईवडील किी आलेले पाहिले नव्िते तेव्िा.
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माझ्या मोठ्या िावाला र्ोड्या शिरवजा गावात सातवी पासून एका ओळखीच्या घरात
हशकण्याकररता ठे वलं. तो शनीवारची सकाळची शाळा करून दर आठ-पंिरा द्ददवसांनी
पंिराएक द्दकलोहमटर चालत घरी यायचा आहण सोमवारी सकाळी लवकर उठू न अकराची
शाळा गाठायचा. िे आठवलं की असं वाटतं आपण िल्ली मुलांची जरा अतीच काळजी करतो
का? की काळ िदललाय? मुलांवर अभ्यासाचीिी सिी करतो. माकाांचं दडपण आणतो. माझ्या
हपढीत फु ल्ल नापास िोईपयांत कु णाचेच पालक मुलांच्या अभ्यासाच्या िाितीत हवचारपूस
करीत नसत. मनसोि खेळू देत. हुंदडू देत.
िाय द वे. यावरून व्यंकटेश माडगूळकर यांची "शाळा" िी कर्ा आठवली. तीन चार मुलं
एकद्ददवस शाळे त जायला हनघून शाळे त न जाता रानात हुंदडत राितात तेव्िा द्ददवसिर
घेतलेल्या वेगवेगळया अनुिवांचे अहतशय सुंदर हचत्रण त्यात आलेलं आिे. आहण असं वाटतं की
खरं च. वास्तव ज्ञान तर शाळे च्या आतल्यापेिा शाळे च्या िािेरच अहिक हमळतं. म्िणून तर
माडगूळकर पुढे जाऊन र्ोर साहिहत्यक झाले. हशवाय त्यांचे र्ोरले िंिू गद्ददमा तर मॅट्रीकच्या
पररिेत नापास झाले म्िणून वहडल रागवले तर जेवणावरून उठू न घर सोडू न र्ेट कोल्िापूरला
हनघून गेले. आहण जवळजवळ वर्षिर घरच्यांना त्यांचा पत्ता नव्िता. त्यांची माऊली येणा-या
जाणा-या प्रत्येकाजवळ चौकशी करत राहिली की माझा गजानन द्ददसला का कु ठं शिरात
म्िणून. आहण इर्ं गजानन मिाराज िालजी पेंढारकरांच्या कोल्िापूर येर्ील स्टु डीओत िोतकरू
लेखक-कवी म्िणून दाखल झालेले!!
अशा दांड्या शाळे त असल्यापासूनच आम्िी पण खूप मारल्या. गहणतात अगदी हझरो माक्स्पसष पण
हमळवले एकदा चाचणी पररिेत (वीसापैकी शून्य). पण शाळे िािेरचं ज्ञानिी फारसं कािी
हमळवलं नािी.व्यंकटेश माडगुळकरांप्रमाणे. सातवीनंतर तालुक्स्पयाच्या गावी दिावीपयांत तीन
वर्े मामाकडे राहून हशकलो सगळी िावंडं. त्यावेळी छोट्या खेड्यावरून आलेली अशी अनेक
िाचरं आपापल्या मामांकडे, काकांकडे राहून हशकायची. अहिकतर मामाकडेच. आहण मामा

ई-साहित्य प्रतिष्ठान

गद्यसंस्थान: ई साहित्य प्रतिष्ठान

18

देखील ते आपलं कतषव्यच समजायचा. आता असं हचत्र कु ठं असेल का माहित नािी. काळ खरं च
िदलला खूप िदलला.
हतर्ंिी शाळा जवळपास मैलिर लांि िोती. घरासमोरच िायवे िोता तो ओलांडून जायचं.
पण पहिल्या द्ददवशीिी कोणी सोडायला आलं नािी. िािा येऊन चार द्ददवस आिीच मामांकडे
सोडू न गेले फि. मग मामाकडे इतर िावंडं. दुस-या मामाचीिी िोती हशकायला
त्यांच्यािरोिरच शाळा गाठली. डिा घेऊन शाळे त जाणं िे उगाच आपलं कौतूकाला असायचं
अिूनमिून. अकराला पोटिर जेवूनच शाळे त जायचं. तीनच्या मिल्या सुटीत किी घरी यायचं
चिा वगैरे प्यायला (आम्िाला चिा हपऊ देत हिनिास्त. दूि वगैरेचे लाड नव्ितेच. हशवाय
कोकणात दूिाची वानवाच िोती त्या काळात) नािीतर शाळे तच टाईमपास करायचा दिा
पंिरा हमहनटं. शाळे च्या समोर मोठी आमराई िोती. हतर् जाऊन वेळ घालवायचा. साडेपाचला
सुटलं की तडक घरी.िूक प्रचंड लागलेली असायची. मामी कािी हचवडा, काकडीचे वडे वगैरे
करून ठे वायच्या. ते र्ोडं र्ोडं प्रत्येकाच्या िातावर ठे वायच्या. तो खाऊन खेळणं (जे मी किीच
खेळले नािी) गृिपाठ करणं की. आठला गरमागरम जेवण जेऊन पुन्िा कािी वाचन, गप्पा
करून साडेनऊ दिाला झोपून जायचं.
रे डीओ असायचा. मामा श्रीमंत िोता. त्याच्याकडे १९७२ सालीच पहिला टीव्िी आला िोता.
पण त्यावर आमची माती आमची माणसं आहण छायागीत िे दोनच कायषक्रम िोते तेव्िा. आहण
आम्िाला आमची माती आहण आमची माणसं यांचं कािी कौतूक नव्ितं तेव्िा कारण ती दोन्िी
अवती िवती िरपूर िोती. वेगळी टीव्िीवर पािण्याची आवश्यकता नव्िती. छायागीताचं मात्र
अप्रूप िोतं. पण उपकार के ल्यासारखं पाचसिा गाणी दाखवायचे तीिी किीकिी अिषवट.
आठवड्यांतून एकदाच.
अशारीतीने दिावीपयांतचा काळ गेला. आहण पुन्िा गावात पुढची शाळा नािीच. मग
शेजारच्या गावी १२ वी पयांतचे वगष िोते. हतर्ं एस. टी.ने जाऊन येऊन ती दोन वर्ष पूणष के ली.
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यातिी छळ असा िोता की दिावी - िारावीच्या पररिेचं कें द्र दुस-या गावी असायचं. त्याचं
प्रचंड टेन्शन यायचं.कारण त्या गावात जायला ज्या कािी मयाषद्ददत एस.टी. असायच्या त्यावर
अवलंिून रािावं लागायचं. त्या आल्या, नािी आल्या, उहशरा आल्या तर? या काळजीत अिाष
जीव. अिाष इं ग्रजी-गहणताच्या शत्रूंनी र्रकापलेला. अशा अवस्र्ेत परीिा द्यायच्या. पुरेशी
पुस्तकं , क्स्पलास असलं कािी नव्ितं. एकमेकांची पुस्तकं , गाईड्स घेऊन हनिवायचं. (तेव्िा
शाळे ला मारलेल्या दांड्या, हशिकांचं समजावणं आठवायचं. पण वेळ हनघून गेलेली असायची
तोपयांत. आहण आता एकला चालो रे हशवाय गत्यंतर नािी. िे आपोआप हशकायला हमळायचं.)

दिावीच्या परीिा कें द्राच्या रठकाणी एक लांिचे काका राित िोते. िािा म्िणाले त्यांच्याकडे
रिा पररिेपुरतं. म्िणून रिायला गेले आहण दुस-याच द्ददवशी त्यांची म्िातारी आजी वारली.
घरात िा गोंिळ. ते कािी म्िणाले नव्िते तरी मीच हनघून आले पुन्िा घरीच. मला आता
आश्चयष वाटतं की या सगळया काळज्या आम्िी आमच्या इवल्याश्या जीवावर वािायचो. पण
पालकांना त्याचं कािी सोयर-सुतक नसायचं. आहण आता आपण मुलांच्या द्दकती काळज्या
वाितो. पण त्यामुळेच आपण त्यांना अहिक परावलंिी करून ठे वतो असं वाटतं. त्यांचं त्यांना
झगडू च देत नािी आपण. सगळं आयतं वायतं मागण्याआिीच. किी किी तर गरजेआिीच
देऊन ठे वतो आपण.

अशारीतीने दिावी-िारावीचे दोन मित्त्वाचे टप्पे संपले आहण हशिणाला हतर्ंच राम राम
घडला. कारण पुन्िा तेरावी कररता आणखी पुढच्या, दूरच्या गावी जावं लागणार िोतं.
िारावीत पास झालेल्या मुलींमध्ये मी एकटीच. आहण कािी मुलं. शी. सोित नािी मैहत्रणी तर
कसं जायचं एकटं एवढ्या लांि. अशी अत्यंत संकुहचत त्या काळाला अनुसरून झालेली
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मानहसकता. आहण लगेच एका िँकेत हमळालेली नोकरी यामुळे पदवी हमळवायला पुढे पंिरा
वर्ाषचं मध्ये अंतर पडलं. लग्न िोऊन मुलगा झाला. तो शाळे त जायला लागला ज्युहनअरला
आहण मी प्रर्म वर्ष कला हविागात प्रवेश घेतला. हतसाव्या वर्ी. आहण आयुष्यात न
हमळालेला फस्टषक्स्पलास एम.ए.च्या शेवटच्या वर्ी हमळाला..!!

अशी िी साठा उत्तराची किाणी सफळ-संपुणष झाली. पण उशीरा उशीरा.
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ज्येष्ठ कवहयत्री शांतािाई शेळके ह्यांच्या प्रदीघष
सिवासातील संस्मरणीय िण :
"हचरं जीव चचचोरे , तुम्िी छान हलहिता, तुम्िाला चांगली संिी हमळाली पाहिजे, हमळे ल,
हमळे ल !" पूज्य शांतािाई शेळके , ह्यांचे िे आश्वासक उद्गार मी अनेकवेळा त्यांच्या मुखातून
ऐकत असे !
आकाशवाणी पुणे कें द्राच्या, दुस-या मजल्यावरील टॉक स्टु हडओमध्ये, मी माझ्याच कहवतांच्या
ध्वहनमुद्रणासाठी माईकसमोर उिा िोतो. तेर्ील तंत्रज्ञांनी मला कािी सुचना के ल्या. माझ्या
िातामध्ये कहवतांचे कागद िोते, पण मनामध्ये पूज्य शांतािाईंचे वरील वाक्स्पय जागे झाले िोते.
शांतािाईंच्या पहवत्र आठवणीने मी जरासा िललो. आज मला आकाशवाणी कें द्रावरून माझ्याच
कहवता वाचनाची संिी हमळाली पण त्या ऐकायला शांतािाई कु ठे आिेत ? आज त्या लािहणक
अर्ाषने नािीत तर्ाहप आजचा द्ददवस, "सिा जून", शांतािाईंच्या प्रर्म पुण्यहतर्ीचा ! त्या
पावन आत्म्याचा मला खरा कृ पाशीवाषद लािला.
खूप लिानपणापासूनच अगदी मी शाळे त असल्यापासूनच मला शांतािाईंच्या कहवता
मनापासून आवडायच्या ! त्यांनी हलहिलेली गाणी मी कान देऊन ऐकायचो. त्यांच्या कहवता,
त्यांचे लेख मी आवजूषन वाचायचो. शांतािाईंचे सोपे शब्द, िोली िार्ा, हचत्रदशी वणषनं ह्यांनी
माझ्या मनाचा के व्िांच ठाव घेतला िोता. िघता-िघता, माझ्या त्या
पोरवयात, शांतािाई शेळके माझ्या श्रद्धास्र्ान झाल्या.
मला अजून आठवतंय, चाळीस वर्ाांपूवीपासून मी त्यांना पत्रं पाठवीत आलोय. तेव्िां पोस्टकाडष
पाच पैशाला हमळायचं !शांतािाई तेव्िां दादरला रािायच्या. माझ्यादृष्ीने आनंदाचा िाग
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म्िणजे, माझ्या िािड्या िावनेला दाद देणारी, शांतािाईंची असंख्य पत्रोत्तरे िी मला येऊ
लागली. आजवर मला आलेली त्यांची सवष पत्रं मी मोठ्या आदराने जपून ठे वली आिेत. त्यांची
सुवाच्च वळणदार अिरातील पत्रं म्िणजे माझा मोठा ठे वाच िोय. पुढे शांतािाई दादरहून,
िांद्र्याला साहित्य सिवासमध्ये रािायला गेल्या. एकदा मी एका पत्रात त्यांच्या िेटीची इच्छा
व्यि के ली. शांतािाईंचे मला लगोलग पत्रं आले, "मुंिईला याल, तेव्िां अवश्य घरी या".एकदा
एका घरगुती समारं िासाठी मी मुंिईला गेलो िोतो. रहववारचा तो द्ददवस िोता. सकाळचा
समारं ि झाला आहण मनात आलं, आज शांतािाईंच्या घरी जावे, मनातल्या हवचारानं, लगेच
कृ तीमध्ये रुपांतर के लं. प्रिादेवीहून मी िांद्र्याला साहित्य- सिवास मिील शाकुं तल हिल्डींग
मध्ये गेलो. दारावरची िेल वाजवली आहण काय आश्चयष ! खुि शांतािाईंनीच दरवाजा उघडला.
"नमस्कार, मी चचचोरे " मी म्िणालो. "पत्रं पाठहवणारे " असे िसत िसत म्िणत, शांतािाईंनी
माझे स्वागत के ले.माझ्या अचानक जाण्याने, माझ्या मनावर आलेलं दडपण, िणात पळालं.
त्या पहिल्या िेटीमध्ये शांतािाईंचा आहण माझा खूप छान सुसंवाद झाला. त्यांनी माझ्या
छंदाििल आपुलकीने माहिती करून घेतली. त्याद्ददवशी संध्याकाळी दादरला त्यांचे "गुरुवयष
गडकरी" ह्यांचेहवर्यी व्याख्यान िोते. त्यांच्यािरोिर त्यांनी मला दादर स्टेशनला सोडू न त्या
कायषक्रम स्र्ळी गेल्या.
ऑगस्ट पंच्याऐंशीमध्ये शांतािाई पुण्यामध्ये स्र्ाहयक झाल्या. पुणे-सातारा रोडवरच्या
आदशषनगरमध्ये त्यांचं वास्तव्य िोतं. आता तर काय ? शांतािाईंकडे माझे वरचेवर जाणे सुरु
झाले. पत्रं पाठहवणे िंद झालं आहण समि िेटी घडू लागल्या.मला सुरुवातीला एका गोष्ीचं
अवघड वाटलं ! ते म्िणजे त्यांना कोणत्या नावानं संिोिायचे ? त्या मला मातेसमान! त्यांच्या
घरातील िाऊ, िहिणी, वहिनी सगळे "शांतािाई" ह्याच नावाने िाकारायचे. त्यांची िाचरं
त्यांना "आत्यािाई" म्िणत.
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एकदा मी त्यांना ह्याहवर्यी िोललो. त्या खळखळू न िसल्या, म्िणाल्या, "अिो चचचोरे मला
शांतािाईच म्िणा, मुंिईला मला कॉलेजमध्ये हवद्यार्ीिी शांतािाईच म्िणत".
एक झालं, माझ्या सारख्या जाण्यानं, मी त्यांच्या घरचा किी झालो, ते माझे मलािी कळलं
नािी. शांतािाईंिरोिरच, त्यांचे िाऊ-िावजय, आप्पा आहण काकी तसेच त्यांच्या आईशी वहिनीशी (त्या आईला वहिनी म्िणत) माझं घरातलं नातं जडलं.
शांतािाईंचा कें व्िािी सिज माझ्या घरी फोन येऊ लागला. मी घरी असो वा नसो, शांतािाई
माझ्या घरातल्यांशीिी प्रेमानं िोलत. दर चार-आठ द्ददवसाआड माझं त्यांच्याकडे जाणं िोऊ
लागलं ! किी शांतािाईंकडे मी गेलो आहण त्यांच्याकडे कु णी कामासाठी आलेलं असायचं,
अश्यावेळी शांतािाईंची आई-वहिनी, माझ्याशी गप्पागोष्ी करायच्या. मध्येच आत जाऊन
सांगायच्या, "अगं शांतािाई तुझा चचचोरे आलाय गं"!
शांतािाई जेव्िां मुंिईला िोत्या तेव्िां त्यांच्या दर वाढद्ददवसाला, मी त्यांना शुिचचतन पत्रं
पाठवीत असे. पण आता तर त्या पुण्याला आल्या िोत्या. शांतािाईंचा जन्मद्ददवस, तारखेने
िारा ऑक्स्पटोिरला आहण हतर्ीने नवरात्रातील सातवी माळ ! मी दोन्िी द्ददवशी शांतािाईंकडे
जायचो. पण तरीिी शांतािाईंना माझे वेगळे च कौतुक वाटायचे, ते म्िणजे मी त्यांच्या
आईच्यािी दर वाढद्ददवसाला जाऊन त्यांना नमस्कार करायचो. गोकु ळाष्मी िा तो द्ददवस !
शांतािाईंच्या पुण्यातील घराच्या वरच्या मजल्यावर, त्यांचं स्वतुःच असं एक छोटेखानी
ग्रंर्ालय िोतं. त्यामध्ये हवहवि साहिहत्यकांचे ग्रंर् हशस्तीमध्ये उिे ठाकलेले द्ददसायचे.
शांतािाई ग्रंर्ांना हजवापलीकडे जपायच्या. अहतशय नीटनेटकी िांिणी असलेल्या नव्या
पुस्तकांनािी त्या स्वतुः वेष्णे घालायच्या. वाचनासाठी पुस्तकांचा मुि वापर त्यांना मंजूर
िोता, परं तु पुस्तकाची पाने दुमडलेले त्यांना किीिी खपायचे नािी. पुस्तकं खराि िोतील,
कोपरे मुडपतील, िांिणी उसवेल, असा वापर त्यांना अहजिात चालायचा नािी. नव्या-जुन्या
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पुस्तकांचा तो हवहशष्ठ दपष त्यांना आवडायचा. वाचनानंतर पुस्तकं जागच्याजागी ठे वायची
त्यांची सवय स्पृिणीय िोती.
शांतािाई गप्पांची मैफल फार छान जमवायच्या. त्यांच्या गप्पांमध्ये नेिम
े ीच हनखळ, हनमषळ
आनंद हमळायचा. हवनोद, चेष्ामस्करीिी चालायची. शांतािाईंची स्मरणशिी अफाट िोती.
द्दकत्येकवेळा त्या नव्या-जुन्या कहवता, गीतं, सुिाहर्तं, श्लोक, आयाष, कदड्या, ओव्या घडाघड
म्िणून दाखवायच्या. ि-याच वेळा सुिाहशतांचा अर्ष सांगत. िार्ांतररत िागाचा मूळ गािा
समजावून सांगायच्या. किी किी आम्िी दोघे, आठवणीतल्या हवहवि कहवतांचे पठण करायचो.
"िघ आई आकाशात, सूयष िा आला", डॉ. हव. म. कु लकणींची "चावडीच्या पाठीमागे, जुना
सरकारी वाडा", के शवकु मार अर्ाषत आचायष प्र.के . अत्रे ह्यांची "आजीच्या जवळी घड्याळ
कसले", या आहण अश्या असंख्य कहवतांची उजळणी िोत असे. पण माझी एक खोड िोती, ती
म्िणजे, मी ि-याच कहवता, जुन्या गाण्यांच्या चालीवर म्िणत असे. उदािरणार्ष, िघ आई
आकाशात, िी कहवता, कौन परदेसी तेरा, ह्या चालीवर तर, चावडीच्या पाठीमागे, मेरा द्ददल ये
पुकारे आजा, तर आजीचे घड्याळ - चक्क शादुल
ष हवक्रीडीत असल्याने, शुि मंगलच्या चालीत
म्िणायचो. िास्याची कारं जी फु टत.
एकदा मात्र माझी फहजती झाली, मी एक कहवता म्िणली, आहण मी त्यांना हवचारले,
शांतािाई िी कहवता कोणाची ? माझ्या त्या प्रश्नावर शांतािाई हमश्कील िसत म्िणाल्या,
"िल्या गृिस्र्ा त्या कहवतेच्या कवहयत्री आपल्या समोर िसल्या आिेत". ती कहवता िोती.
पैठणी !
शांतािाईंच्या हवनोदी पण श्लेशपुवषक िोलण्याचा एक सुंदर प्रसंग :- आदरणीय स्वरसम्राज्ञी
लतादीदी आहण मीनाताई पुण्यास

आल्या िोत्या. त्या द्ददवशी सकाळी, द्दददींच्या घरी,

शांतािाई आहण मी गेलो िोतो. द्ददवसिर गप्पा झाल्या. जेवण झाले. संध्याकाळी त्या मुंिईला
हनघाल्या. आम्िी हजना उतरत िोतो. मी खालच्या पायरीवर िोतो. शांतािाईंनी डाव्या िाताने
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हजन्याचा कठडा िरला िोता. त्यांना चालतांना, हजना चढता-उतरता त्रास व्यायाचा म्िणून
त्यांचा उजवा िात मी िरला िोता. एकच उं च असलेल्या पायरीवर पाय ठे वल्यावर, शांतािाई
म्िणाल्या, "हचरं जीवा, आपापल्या पायरीने रािावे "! हनहमशातच दीदी म्िणाल्या, "शांतािाई
िरोब्िर, तुम्िी उं च पायरीवर आिात !" सगळे जण खळखळू न िसले.
शांतािाई उमद्या

मनाच्या िोत्या. नवागतांना त्या नेिम
े ीच प्रोत्सािन

द्यायच्या.

माझ्यासारख्याने कु ठे हलहिले, िोलले, तर त्या उत्स्फु तषपणे मनमोकळी दाद द्यायच्या. चार जुलै
सत्त्याण्णव िा द्ददवस मी कसा हवसरे न ? िारतरत्न लतादीदी मंगेशकर ह्यांनी हलहिलेल्या
लेखांचं संकलन, "फु ले वेहचता" या पुस्तकाच्या रुपात त्या द्ददवशी प्रकाहशत झालं. तो
काहलदासद्ददन िोता. मुंिई येर्े हडहसल्व्िा शाळे च्या मैदानावर झालेल्या त्या कायषक्रमात प्रमुख
पाहुणे िोते, संगीतकार दत्ता डावजेकर, पंहडत हजतेंद्र अहिर्ेकी ह्यांच्या शुििस्ते "फु ले
वेहचता"चे प्रकाशन झाले िोते. समारं िामध्ये, लताद्दददींच्या सवष लेखांचा मी एक संग्रािक संकलक म्िणून माझेिी मनोगत सादर झाले. साहित्य - संगीत - कला िेत्रातील अनेक मान्यवर
त्या प्रसंगी उपहस्र्त िोते. पंहडत हजतेंद्र अहिर्ेकी, मा. दत्ता डावजेकर सािेिांनी, त्यांच्या
िार्णामध्ये माझे कौतुक के ले. दुस-या द्ददवशी संपूणष मिाराष्ट्रामध्ये वतषमानपत्रात ती िातमी
आली. मी मुंिईहून पुण्याला पोिोचायच्या आिी शांतािाईंचा माझ्या घरी चार-पाच वेळा,
फोन येऊन गेला, "माझ्या हचरं जीवाचे अहिनंदन"!
शांतािाईंकडे जाण्याने एक िोऊ लागले, ते म्िणजे, दोन िेटींच्या दरम्यान, त्यांनी जे जे लेखन
के लेले असायचे, ते लेखन, त्या मला आवजूषन वाचायला द्यायच्या ! कािी वेळा, त्या स्वतुःिी
लेखनातील कािी संदिष वाचून दाखवायच्या. हवशेर् म्िणजे, त्या लेखनाचे प्रयोजन, त्या
संदिाषतील मूळ कल्पना, स्मृती, प्रसंग, त्या लेखानाशी कसे हनगडीत आिेत, ते सोदािरण
सांगायच्या. मी िाग्यवान असा की, त्यांचं िहुतांशी लेखन, प्रकाशनापूवीच मला वाचायला
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हमळालं !अगदी शेवटी म्िणजे, त्यांनी के लेलं, ज्येष्ठ कवी गुलझारजींच्या काव्याचं - "हत्रवेणी"चे
िार्ांतर िोय !
शांतािाई उगाचच गंिीर मुद्रा करून िसल्यात, असं पाहिल्याचे मला तरी आठवत नािी.िां,
प्रसन्न वृत्तीने हलहिणा-या शांतािाई आजिी डोळयांसमोर द्ददसतात. छोट्याश्या लाकडी
डेस्कवर, एकाग्र िोऊन, तन्मयतेने त्या कागदाचे तावच्या ताव हलहित, तेिी शाई पेनने !
िॉलपेनने हलहिणे, त्यांना किीच आवडले नव्िते.
शांतािाईंनी संपाद्ददत के लेला, माझ्या मते सवोत्तम ग्रंर् म्िणजे, "लता" िोय ! ती. लताद्दददींच्या
कारद्दकदीला पंचवीस वर्े पूणष झाली, म्िणून मौजने िा ग्रंर्, १९ एहप्रल १९६७ रोजी प्रकाहशत
के ला िोता. सप्टेंिर १९८८ मध्ये एके द्ददवशी संध्याकाळी, शांतािाई आहण मौजचे श्री. पु.
िागवत माझ्या घरी हनवांत आले िोते. माझ्या छंदाहवर्यी, शांतािाईंनी, श्री. पु. िागवत
ह्यांना कािी सांहगतले िोते. गप्पांची ती अहवस्मरणीय संध्याकाळ िोती.
शांतािाईंिरोिर प्रवास करणं, म्िणजे आनंदपवषणी असायची. वेगवेगळया हनहमत्ताने,
त्यांच्यासि मी प्रवासाचे अनेक सुखद

अनुिव घेतले आिेत. एके द्ददवशी िल्या पिाटे,

शांतािाईंचा फोन आला, म्िणाल्या, "हचरं जीवा, काल तुमचा फोन खूप वेळ एंगेज िोता, आज,
आत्ता आपल्याला मुंिईला प्रिुकुंजमध्ये {ती. लतादीदी मंगेशकरांचे घरी} जायचे आिे. लवकर
आवरा, मी र्घयायला येते, आहण मग पुढे जाऊ." िाळकृ ष्णाप्रमाणे मी एका पायावर तयार
झालो. आम्िी

मुंिईच्या द्ददशेने हनघालो. तासािरात आम्िी लोणावळयाला पोिोचलो.

चिासाठी गुरुकृ पा िॉटेलमध्ये गेलो. त्या रठकाणी कु ठल्याश्या कॉलेजचे हवद्यार्ी-हवद्यार्नर्नी
सिलीसाठी आलेले द्ददसले. "अरे त्या िघा, शांता शेळके "- त्या घोळक्स्पयातील एकाची आरोळी !
झालं, िघता-िघता, शांतािाईंच्यािोवती हतर्ेच गोलगदी जमली. कु णाला त्यांची स्वािरी
िवी िोती, तर कु णाला त्यांच्यािरोिर फोटो काढायचे िोते. शांतािाई मुलांमध्ये मस्त रममाण
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झाल्या. सह्या झाल्या. फोटो झाले, आहण नंतर आम्िी गाडीत िसलो. वळणावर गाडी वळे पयांत
ती सगळी मुलं - मुली िर्षिराने टाटा करत िोती.
नारळी पौर्नणमेचा तो द्ददवस िोता. खंडाळयाच्या डोंगरमाथ्यावर पाउस अिरशुः कोसळत
िोता. हनसगाषची ती लीला पाहून, शांतािाई, र्ोड्याच गप्प िसल्या असतील ? शक्स्पयच नािी.
शांतािाईंनी काहलदासाच्या मेघदुतापासून

अनेक कवींच्या पावसाच्या काव्यपंिी िरािर

म्िणण्यास सुरुवात के ली. ते डोंगर, त्या द-या, ती रानझाडे, ते ििििे, सारे जण जणू
शांतािाईंकडू न स्वतुःचे कौतुक ऐकू न घेऊ लागले.
आम्िी मुंिईला पेडररोडवरील प्रिुकुंजच्या दाराशी पोिोचलो, तरी आमच्या गप्पागोष्ी सुरु
िोत्या. तो द्ददवस िोता रिािंिनाचा! आदरणीय दीदी, मीनाताई, आशाताई, उर्ाताई,
आपल्यापेिा वयाने लिान असलेल्या पण कतृषत्वाने मिान असलेल्या आपल्या लाडक्स्पया
िावाला, हृदयनार्ांना राखी िांिून औिण करीत िोत्या.
शांतािाईंनी हलहिलेली गणपतीची गाणी, पंहडतजी चालीत िांित िोते. मालकं समिील "आले
रे गणपती आज दारी रे ",तसेच, िंसध्वनीमिील "दाता तू गणपती गजानन", तेव्िांचा िा प्रसंग,
मी माझ्या मनामध्ये जपून ठे वलाय.
"मंगेशकर" घराहवर्यी त्यांना वाटणारा हजव्िाळा सवषज्ञात आिे. त्या असंख्य प्रसंगांचा
सािीदार िोण्याचं सौिाग्य त्या परमेश्वराने मला द्ददले, मी िरून पावलो. प्रत्येक कायषक्रमाला
आम्िी िरोिर जायचो. मग तो कायषक्रम गाण्याचा असो, शुिहववािाचा असो, ककवा अगदी
एखादा अनौपचाररक घरातला सुखसोिळा असो !
शांतािाईंना रे खाहचत्रांची खूप आवड िोती. लिान वयात आईच्या रांगोळयांनी, त्यांना आकृ ष्
के लं िोतं. त्यामुळे कु ठल्यािी पुस्तकात, अर्वा माहसकात रे खाहचत्र आढळलं, की, त्या आिी ते
रे खाहचत्र नीट िघायच्या आहण मग तसंच रे खाटायचा सराव करत असत. रे खाहचत्रांची
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पुस्तकिी त्या स्वतुःच्या संग्रिामध्ये जपून ठे वायच्या. शांतािाई गप्प िसल्या आहण त्यांच्या
िातामध्ये कागद-पेन द्ददसलं की, खुश्शाल समजावं, की रे खांकन चालू आिे. मांजर िा त्यांच्या
हजव्िाळयाचा प्राणी िोता. त्यांच्या घरात, खोलीत, आजू-िाजूला सतत मांजर असायची. किी
किी त्या कौतुकानं मांजराला जवळ घेऊन, अगदी माणसांप्रमाणे गप्पागोष्ी करायच्या. तर
अश्या मांजराचे हचत्र रे खाटणे, त्यांच्या सरावाचं िोतं. अगदी एखाद्या कायषक्रमाला गेल्यावर,
मिल्या

छोट्याश्या

फु रसतीच्या

िणी,

हनमंत्रण

पहत्रके वर,

झटकन,

िोकोिांची

छिी,शांतािाईंच्या पेनमिून साकारली जायची.
ज्येष्ठ गाहयका-हचत्रकार उर्ाताई मंगेशकरांनी काढलेली असंख्य हचत्रं - ग्रामोफोन रे कॉड्सषची
कव्िसष, सी डी, कॅ सेट कव्िसष, मोठी पेंटींग्ज पाितांना तर शांतािाई िान िरखून जायच्या.
श्रीिेत्र आळं दी येर्े संपन्न झालेल्या, साहित्य संमेलनाच्या शांतािाई शेळके अध्यि िोत्या, तर
मा. लतादीदी मंगेशकर प्रमुख पाहुण्या िोत्या. त्या तीन द्ददवसामध्ये आळं दीला साहित्य प्रेमींचं
जे उिाण आलं िोतं, त्याला तोड नािी. शब्द-स्वरांच्या पावन इं द्रायणीमध्ये श्रोतृवृंद यर्ेच्छ
चचि हिजला िोता. शांतािाईंचा वाचकवगष, चाितावगष के वढा मोठा िोता, त्याचे एकहत्रत
दशषन त्या रठकाणी अनुिवावयास हमळाले िोते.
शांतािाई, पुण्याच्या के .ई.एम. िॉहस्पटलमध्ये तीनशे पंिरा क्रमांकाच्या खोलीमध्ये
और्िोपचार घेत िोत्या. मी, रोज सकाळी आहण संध्याकाळी तसेच सुटीच्या द्ददवशी द्ददवसिर
हतर्ेच असायचो. अशाच एका सकाळी, मी िॉहस्पटलमध्ये गेलो तेव्िां शांतािाई म्िणाल्या,
"हचरं जीवा, तुझी शांतािाई आंिळी झाली, आज सकाळीच, माझ्यािातून चष्मा खाली पडला,
काडी तुटली." त्या द्ददवशी रहववार िोता. चष्म्याची दुकानं िंद. मी, रास्ता पेठेत, पॉवरिाऊस
स्टेशनजवळ दुकानं शोिीत द्दफरत िोतो. एका िंद दुकानापाशी गेल्यावर कळलं, दुकानं-मालक
वरच राितो. मी वरती गेलो. दुकानदाराला सांहगतले, "अिो, शांतािाई शेळके , कहवता
हलहिणा-या, गाणी हलहिणा-या, इर्ेच के .ई.एम.मध्ये ऍडहमट आिेत. त्यांच्या चष्म्याची काडी
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तुटली आिे. प्लीज िसवून देता कां ?" शांतािाईंच्या त्या रहसक चाित्याने, खाली येऊन दुकान
उघडलं.
त्यानं चष्म्याची काडी दुरुस्त करून द्ददली, इतकं च काय, तो िला गृिस्र्, माझ्यािरोिर
शांतािाईंना िेटायला आला.शांतािाई समि िेटल्याचा आनंद, त्यांच्या चेि-यावरून ओसंडून
वाहू लागला. चष्मा दुरुस्तीचे पैसे घेण्याचेिी त्यांनी हवनम्रपणे नाकारले !
असाच एक हृदयस्पशी प्रसंग ! शांतािाई आहण मी के .ई.एम.मध्ये िोलत िोतो. वेळ दुपारी
चार-सव्वाचारची िोती. एवढ्यात दारावर टकटक असा आवाज आला. मी म्िणालो,
"शांतािाई कु णीतरी व्िी.आय.पी. असणार." मी दार उघडले, अन् मी अवाक िोऊन िघतच
राहिलो ! "या, या, शांतािाई, िघा कोण आलंय तुम्िाला िेटायला....." शांतािाईंनी पडल्यापडल्या दाराकडे वळू न पाहिले. "या-या िाई-सुनीतािाई या." मिाराष्ट्राचं लाडकं दैवत, सािात
पु. ल. देशपांडे आले िोते ! "शांतािाई गप्पांची मैफल घरी जमवू या, इर्े काय करता ? लवकर
ि-या व्िा आहण घरी या", इहत पु.ल.! माझ्या मनात हवचार आला, दोन मोठी माणसं ि-याच
द्ददवसांनी िेटत आिेत. त्यांना िोलू द्यावे. म्िणून मी खोलीच्या िािेर जाऊ लागलो.
शांतािाईंच्या ते लिात आलं, "हचरं जीवा, इकडे या, मला माहितंय, िािेर कां हनघाला. िसा
इर्ेच, िाई आहण तुम्िी मला एकाच प्रेमाने िेटता, िाई िे चचचोरे ...."! "िो, लतािाईंवर
हलहिणारे "! पु.लंच्या मुखातील िे शब्द ऐकू न माझ्या अंगावर आनंदाने काटा आला. पु. ल.
आहण सुनीतािाईंना मी नमस्कार के ला आहण हतर्ेच िाजूला उिा राहिलो.
पुढे शांतािाई ि-या िोऊन घरी आल्या. आहण एक द्ददवशी पु.लंना देवाज्ञा झाल्याची कु वाताष
कळली. िालगंिवषमध्ये झालेल्या शोकसिेला, स्वतुःची तब्येत िरी नसतांना, शांतािाईंनी
येण्याचा िट्ट िरला. मी त्यांना घेऊन िालगंिवषमध्ये गेलो.शांतािाई िोलल्या, पण नंतर त्या
खूप काळ िेचैन िोत्या. िरे च द्ददवस जुन्या आठवणीत गुरफटल्या िोत्या.
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शांतािाई र्ोर साहिहत्यका तर मी एक त्यांचा सामान्य वाचक ! पण आमच्यात आपलेपणाचं,
आपुलकीच अकृ हत्रम नातं शेवटपयांत रटकू न राहिलं. शांतािाईंचं माझ्या घरी येणं म्िणजे आनंद
पवषणी असायची.माझी आई आहण सौ. ह्यांच्याशी घरगुती नाते हनमाषण झाले िोते. हवशेर्
म्िणजे, माझ्या हववािसमारं िाला शांतािाई आवजूषन पुण्याला आल्या. द्ददवसिर जमलेल्या
गणगोतावळयामध्ये रमल्या. लक्ष्मी-पूजनाच्यावेळी शांतािाई म्िणाल्या, "हचरं जीवा, सौ.चे
नाव िदलू नकोस, "िारती"च राहू दे. पुढे माझ्या कन्येच्या िारश्याला त्यांनी सुचहवले, "अरे
हतचे नाव मेिा ठे वा, मेिा म्िणजे िुद्धी." माझी मुलगी त्यांना नेिम
े ी "शांताआजी" म्िणायची.
त्याचे त्यांना
खूप अप्रूप वाटायचे. त्या म्िणायच्या, "घरा-दारातली सवष मुले मला शांतािाई म्िणतात. फि
मेिा मला शांताआजी म्िणते." मेिाच्या पहिल्या वाढद्ददवसाला त्यांनी छानशी खुची द्ददली
िोती. लिान मुलांची अनेक पुस्तके त्यांनी मेिाला द्ददली. त्या प्रत्येक पुस्तकावर त्यांनी हलहिले,
"हचरं जीव मेिाला, शांताआजी कडू न."
पुस्तकावरून आठवलं, शांतािाई मोठ्या मनानं ज्याला-त्याला पुस्तकं हनर्नमतीतलं श्रेय
द्यायच्या. एकदा मी त्यांच्याकडे गेलो असता, त्यांनी नुकतीच हलहिलेली प्रस्तावना मला
वाचायला द्ददली. शेवटच्या पररच्छेदापाशी मी घुटमळलो. म्िणालो. "अिो, शांतािाई, माझे
कसले आिार मानता ?"त्यावर त्या म्िणाल्या, "अरे िािा, माझ्या जुन्या कहवता, गाणी
इतस्ततुः हवखुरलेली िोती. ती गोळा करण्यात तुमचा मोठा वाटा आिे. त्याचे श्रेय द्यायलाच
िवे !" ते पुस्तकं िोतं "फु लांचे द्ददवस, कळयांच्या राती"!
एकदा मी एका कायषक्रमासाठी नाहशकला जाणार िोतो. शांतािाई म्िणाल्या, "हचरं जीवा, िी
दुर्नमळ इं ग्रजी पुस्तके , तात्यांना -कु सुमाग्रजांना द्यायची आिेत, माझे त्यांच्याशी िोलणे झाले
आिे." मी त्या पुस्तकांचा गठ्ठा िांिला, आहण नाहशक मुकामी वंदनीय कु सुमाग्रजांच्या घरी
गेलो, त्यांची हन माझी ती पहिली समि िेट िोय ! त्या पूवी त्यांची मला आलेली तीन पत्रोत्तरे
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माझ्या संग्रिात िोती ! कु सुमाग्रंजाच्या सिवासाने मी िारावून गेलो. त्यांचे प्रेमळ िोलणे,
घरगुती अगत्याने वागवणे, िे माझ्यासाठी खूप कािी िोते.
सतत िरिरून िोलणा-या शांतािाई, अखेर एका दुुःसाध्य आजाराला िळी पडल्या. दुसयाच्या मदतीने कां िोईना, पण शांतािाई चालत-द्दफरत िोत्या. अखेरीस दवाखान्यामध्ये
दाखल करायच्या आिी कािी द्ददवस, मी आहण माझी सौ. त्यांच्याकडे गेलो िोतो.
गुढीपाडव्याचा तो द्ददवस, कािी अनाहूत हुरहुरीत गेला. संगीतकार मीनाताई मंगेशकरखडीकर ह्यांनी स्वरिद्ध के लेली ध्वहनफीत नुकतीच प्रकाहशत झाली िोती. ती कॅ सेट त्यांना
देण्यास मीनाताईंनी मला सांहगतले िोते. शांतािाई म्िणाल्या, "हचरं जीवा, आत्ताच ऐकू या िी
कॅ सेट" शांतािाई ह्यांनी हलहिलेल्या त्या गाण्याचे शब्द िोते, "तू नसता, मज संगे, वाट िी
उन्िाची संगतीस एकांती वेदना मनाची"! ते गाणं गायले िोते, उर्ाताई मंगेशकर ह्यांनी. त्या
गाण्यानेिी रहसकांना वेड लावले िोते. आता जाणवतं शांतािाईंनी ते गाणं हलहिलं म्िणजे
त्यांच्या माघारी, चाित्यांची जी मनोवस्र्ा िोईल, त्याचं शब्दहचत्रण त्यांनी आिीच हलहून
ठे वलं की काय?
एके सकाळी मी दवाखान्यात गेल्यावर, डॉक्स्पटरांनी मला हवचारले, "तुमचे आहण त्यांचे नाते
काय"? मी झटकन म्िणालो, "अिो काय सांगू ? रिाच्यािी पलीकडचे, नात्या पलीकडचेिी
नाते आिे आमचे"! शांतािाई दवाख्यान्यात असतांना, समस्त मंगेशकर कु टु ंहियांचा हन माझा
फोनवर सकाळ-संध्याकाळ संपकष िोता.
चार जूनला दुपारी, डॉक्स्पटर म्िणाले, "आता मनाची तयारी करा". माझ्या पायाखालची वाळू
सरकली, मी कोलमडलो. "अिो दोन द्ददवसांनी त्यांची वहिनी अमेररके तून येत आिे. कािीिी
करा." अखेर सिा जूनची पिाट झाली, ती काळीज फाडू न गेली...
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मंगेशकर लोकांच्या सािीने, "हचरं जीव चचचोरे " िे हिरूद त्यांनी मला मोठ्या प्रेमानं ििाल
के लं िोतं ! "हचरं जीव चचचोरे , आज अमुक कायषक्रमाला जायचे आिे, हचरं जीवा प्रकाशकांकडे
जायचे आिे....", आजिी माझ्या कानामध्ये

शांतािाईंचा तो मिाळ आवाज सतत घुमत

असतो, अन् माझं व्याकु ळ मन आठवणींच्या चिदोळयावर वर-खाली झुलू लागते......

उपेंद्र चचचोरे
कप , ३८३

प ,

प ४११ ०३०
. ०२०-२४४८७३६९
chinchoreupendra@yahoo.com
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स. दा. रडके आहण सदानंद
सदाहशव दामोदर रडके त्याच्या नावाला स्मरून सतत दुमुषखलेलाच असायचा. सगळे जग
चुकीच्या ककवा वाईट गोष्ींनी िरले आिे, त्यात रिाण्याच्या लायकीचेच ते नािी असे त्याचे
मत िोते. त्याििल इतर माणसे तक्रार का करत नािीत िी त्याची सवाषत मोठी तक्रार असे.
सगळे लोक त्याच्या वाईटावर टपून िसले आिेत असेिी त्याला किी किी वाटत असे. त्याचे
रडगाणे ऐकू न कं टाळलेल्या एका माणसाने त्याला सांहगतले की जवळच सदानंद नावाचा नेिमी
आनंदात रािणारा एक सुखी माणूस राितो. सदाहशवाचा त्यावर हवश्वासच िसेना. तेंव्िा तो
माणूस त्याला सदानंदाकडे घेऊनच गेला. सदाहशवाची लिान मुलगीसुध्दा िट्ट िरून त्याच्या
मागे मागे हतर्े गेली.
सदानंदाने त्यांचे स्वागत करून त्यांना दारातून आत यायला सांहगतले. त्याचे एका खोलीचे घर
पाहून सदानंद उद्गारला, "आत येऊन काय करू? तुमच्या डोक्स्पयावर िसू?" सदानंदाने शांतपणे
दोन घडीच्या खुच्याष उघडू न पुढे के ल्या. कु रकु रतच सदाहशव एका खुचीवर िसत िोलला,
"तुम्िी खूप सुखी आिात असे ऐकले िोते, तुम्िाला कािी प्रॉब्लेमच नािीत का िो?" सदानंदाने
उत्तर द्ददले, "अिो. तुम्िी आज माझ्याकडे पहिल्यांदाच आला आिात. आिी तुम्िी कोण ते
सांगा. माझ्याििल आपण नंतर िोलू." "माझे नाव स. दा. रडके " "तुम्िी कु ठू न आला आिात?"
"जवळच माझा िंगला आिे, पण कोणी त्याच्याकडे लिच देत नािी िो. सगळा घाणेरडा झाला
आिे. पिावे हतर्े िूळ, डाग आहण िेगा द्ददसतात." "तुमच्या घरी आणखी कोण कोण असतात?"
"आई, िाप, ििीण, िाऊ, िायको, २ मुले वगैरे िरपूर लोक आिेत, पण कोणी माझे ऐकतच
नािीत. सारखी कटकट करत असतात." "घरािािेर तुमचे कोण हमत्र वगैरे असतीलच." "छे!
इर्ले सगळे लोक इर्ून हतर्ून अप्पलपोटे आहण हिलंदर आिेत. हशवाय वर मलाच द्दफदीद्दफदी
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िसत असतात. इर्े कोणािरोिर संिंि ठे वायची मुळी कु णाची लायकीच नािी." "परगावी
तुमचे कोणी आप्त असतील." "िट् ! पुण्याची माणसं िारी खंवचट, कोल्िापूरची ठसके िाज आहण
नागपूरची तर नेिमी आपलाच िडेजाव सांगणारी. त्यांच्याशी कोण संिंि ठे वेल?" "िरं , आज
माझ्याकडे कशासाठी आला आिात?" "तुम्िी खूप मजेत रािता, नेिमी चांगल्या मूडमध्ये असता
असं यांनी सांहगतलं म्िणून तुम्िाला िेटायला यांनीच मला इर्ं आणलं आिे. पण इर्ं तर
एवढ्याशा टीचिर जागेत इतकी अडगळ आिे, हशवाय सगळीकडे िूळ, डाग आहण िेगा. मला
तर िे पिावतसुध्दा नािी. तुम्िी कसं काय इर्ं सुखाने राहू शकता िो?" "ते माझं हसक्रेट आिे.
एरवी मी किी कु णाला सांगत नािी, पण तुम्िाला ऐकायचे असेल तर मी सांगेन, पण त्यासाठी
आिी दोन हमहनटे तुम्िाला मी सांगेन ते करावे लागेल. घािरू नका, तुम्िाला कािीिी कष्
पडणार नािीत."

"सांगा."

"तुम्िाला माझं घर पिावत नािी ना? आपले डोळे हमटू न र्घया आहण मी सांगतो ते मंत्र पाच
पाच वेळा म्िणा." "श्रीगणेशायनमुः"
"श्रीग्णेशैन्म्ि"
"असे घाई घाईने म्िणलेत तर ते त्या देवाला समजणार नािीत, जरा सावकाश म्िणा श्री ग णे
शा य न मुः"
त्यानंतर ॐ नमुःहशवाय, ॐ नमो िगवते वासुदव
े ाय वगैरे आणखी कािी देवांचे मंत्र त्याने
सदाहशवाकडू न पाच पाच वेळा म्िणवून घेतले. तोपयांत त्याच्या डोळयावरचा चष्मा िलके च
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काढला, त्यावर िसलेली िूळ, पडलेले डाग, रे घोट्या वगैरे पुसून तो स्वच्छ के ला. तो त्याच्या
डोळयावर पुन्िा चढवून खोलीतला द्ददवा मालवला आहण म्िंटले, "आता डोळे उघडलेत तरी
चालेल."
"िे काय? सगळीकडे अंिार पसरला आिे."
"तुमच्या मनावरचं माझ्या खोलीचं तुम्िाला न आवडलेलं हचत्र मी पुसून टाकलं आिे. आता मी
दाखवतो ते पिा आहण लिात ठे वा."
असे म्िणून त्याने िातातल्या िॅटरीचा झोत एका मूतीवर टाकत हवचारले, "कृ ष्णाची िी मूती
द्दकती सुरेख आिे ना?"
"असेल, मग मी काय करू?"
"छान द्ददसते तरी आिे ना?"
"िो."
िातातल्या िॅटरीचा झोत चितीवर टांगलेल्या एका हचत्रावर टाकू न हवचारले, "िा समुद्रद्दकनायाचा देखावा द्दकती हुिेहूि काढला आिे ना?"
"असेल, पण आपल्याला त्याचा काय उपयोग आिे? त्या हचत्रातल्या वा-यानं इर्ला उकाडा
कमी िोणार आिे का?"
"नािी, पण या हचत्राकडे पिाणे तर चांगले वाटते तर आिे ना?"
िॅटरीचा झोत हतर्े आलेल्या लिान मुलीच्या तोंडावर टाकू न हवचारले, "द्दकती गोड मुलगी आिे
ना? तुझीच आिे िी." असे म्िणत त्या मुलीला खुणेनेच सदाहशवाकडे पाठवले. त्यानेिी हतला
जवळ घेतले. घरातला द्ददवा लावून सदानंदाने सांहगतले, "आता तुम्िाला दाखवलेल्या तीन्िी
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सुंदर गोष्ी या इर्ेच िोत्या, पण मघाशी तुमचं लि त्यांच्याकडे गेलं नािी. तुम्िाला माझ्या
घरातच नािी तर सगळीकडेच िूळ, डाग आहण िेगा द्ददसत िोत्या, कारण त्या तुमच्या
चष्म्याच्या काचेवर िोत्या. इर्े असलेले पेन, कागद, पुस्तके , कात्री, सुईदोरा, स्क्रू ड्रायव्िर,
कुं चा, झाडू वगैरेसारख्या तुम्िाला अडगळ वाटणा-या या सगळया गोष्ी माझ्या उपयोगाच्या
वस्तू आिेत. मुिामच मी त्या सगळया आपल्या नजरे ला येता जाता सिज द्ददसतील अशा
ठे वल्या आिेत. ज्या वेळी ज्या गोष्ीची मला गरज पडते तेंव्िा ती मला लगेच हमळते, हतला
शोिावे लागत नािी की िािेर जाऊन ती आणावी लागत नािी. सुंदर मूती ककवा फ्रेम वगैरेंकडे
पाितांना मला आनंद हमळतो, त्यांचा मला द्दकती उपयोग िोतो याचा हवचार मी करत नािी,
त्याचप्रमाणे उपयुि वस्तूंमुळे माझी कामे लवकर िोतात, त्यांच्याहवना ती खोळं िून रिात
नािीत, यातूनिी मला वेगळया प्रकारचा आनंद हमळतो. त्या वस्तू द्ददसायला सुंदर असण्याची
गरज नािी, त्या लगेच िाती येणे मित्वाचे असते. ज्याचा मला कािी उपयोगिी नािी आहण जो
चांगला द्ददसतिी नािी असा कचरा मी के राच्या टोपलीत टाकू न देतो. नंतर मला त्याचा त्रास
िोत नािी.
माणसांच्या िाितीतसुध्दा असंच असतं. कािी कािी माणसं खूप हुर्ार, जाणकार, हवनोदी,
अनुिवी, देखणी, प्रेमळ वगैरे असतात, त्यांच्या सिवासात आपल्याला आनंद हमळतो. आपल्या
कामाच्या िाितीत त्यांचा आपल्याला उपयोग िोईलच असे नािी. तर अनेक माणसांकडे
कु ठलेिी हवशेर् गुण नसले तरी ती आपल्या कामाची असतात. त्यांची आपल्याला खूप मदत
िोते. या सवाांकडू न आपल्याला आनंद हमळत असतो. वस्तू आहण माणूस यात एक फरक मात्र
असतो. वस्तू आपण िोऊन कािी करत नािीत. आपण त्यांचा उपयोग आपल्याला िवा तसा
करून घेतो. माणसं मात्र दुस-याला आनंद ककवा मदत देऊ शकतात तसेच त्रासिी देऊ शकतात.
एवढे लिात ठे वले की आपल्याला काय करायचे ते ठरवता येते. ज्याच्याकडू न जेवढा आनंद,
सिकायष, मदत वगैरे हमळे ल तेवढे र्घयावे. त्याच्या इतर िाितीतील उणीवांकडे जास्त लि देऊ
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नये, आवश्यक वाटल्यास त्यापासून सावि रिावे एवढेच करायचा मी प्रयत्न करतो. त्यामुळे
मला माझ्या सिोवतालचे जग वाईट आिे असे वाटत नािी. या जगातल्या आपल्याला
आवडतील त्या आहण उपयोगाच्या वस्तू शोिाव्यात, त्या आणून ठे वून र्घयाव्यात, न आवडणाया सोडू न द्याव्यात. त्याचप्रमाणे आपल्याला आवडणारी, प्रेम आहण मदत करणारी माणसे
जोडावीत, कोणािरोिर गिन हवर्यावर चचाष करावी, कोणाशी र्ट्टामस्करी करावी, कोणाचे
मजेदार अनुिव ऐकू न र्घयावेत, कोणाकडू न मनोरं जक माहिती र्घयावी. कोणाचे गाणे ऐकावे,
कोणाचा अहिनय पिावा अशा असंख्य प्रकारे आपल्याला इतर लोकांकडू न आनंद हमळत
असतो. त्याचप्रमाणे आपल्या कामात असंख्य लोकांचे सिकायष ककवा मदत आपल्याला हमळत
असते. ती करणे िे त्यांचे कामच आिे, त्याची त्यांनािी गरज आिे ककवा त्यापासून त्यांचािी
फायदा िोतो वगैरे हवचार करण्यापेिा आपल्याला लाि झाला आिे याकडे लि द्ददले तर
त्यापासून समािान हमळे ल. माणसांचे आपसातले संिंि परस्परावर अवलंिून असतात. त्यामुळे
समोरच्या माणसाने आपल्याला कसे वागवावे असे आपल्याला वाटते तसे आपण त्याच्याशी
वागलो, तर तोिी आपणास तशी वागणूक देण्याची शक्स्पयता असते. दुस-यांकडू न मदतीची
अपेिा करायची असल्यास जे जे आपण त्यांच्यासाठी करू शकतो ते करत रिावे. ज्यांच्याशी
पटत नसेल त्यांच्यापासून दूर रिावे. आपली दृष्ी स्वच्छ ठे वली, त्यावर िूळ िसू द्ददली नािी,
डाग, चरे पडू द्ददले नािीत तर आपल्याला ते सगळीकडे आहण सारखे द्ददसत रािणार नािीत.
एवढे के ले तर या जगात आनंदी रिाणे शक्स्पय आिे."

आनंद घारे
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आमचे क्स्पलासेस जॉइन करा
शाळा सुरु िोऊन दोन द्ददवस झाले िोते. राणेसर त्यांच्या गहणताच्या तासासाठी 'दिावी अ'च्या
वगाषत आले. इतर हशिकांप्रमाणे त्यांनीिी सवाांना यंदा दिावीचे वर्ष आिे आहण त्यांनी िरपूर
अभ्यास करायला िवा याििल सूचना द्ददल्या. त्याच वगाषत सोिम नावाचा हवद्यार्ी िोता जो
गेल्या वर्ी परीिेत पहिला आला िोता आहण गहणतात तो हवशेर् हुशार असल्याने सरांचािी
लाडका िोता. आपला तास संपल्यावर राणेसरांनी त्याला शाळा सुटल्यावर िेटायला सांहगतले
त्याप्रमाणे तोिी सवष हवद्यार्ी गेल्यावर स्टाफरूमकडे हनघाला. सर त्याची वाट िघत स्टाफ
रूमच्यािािेरच उिे िोते.
''काय सर, तुम्िी िोलावलं िोतं मला ?''
''िो, अरे यंदा दिावी, अभ्यास जोरदार असायला िवा या वर्ी !"
"ठाउक आिे सर, सुट्टीत सुरुवात के लीये र्ोडी"
"ते अपेहित िोतंच मला, अभ्यास कसा चाललाय मग? "
"चालू आिे...नेिमीप्रमाणे "
"तू या वर्ीिी क्स्पलास लावला नािीयेस म्िणे. गेल्या वर्ीपयांत ठीक िोते पण आता दिावीला
एक-एक माकष द्दकती मित्त्वाचा ठरतो माहिती आिे ना"
"माहिती आिे सर...पण मला...नािी जायचंय क्स्पलासला "तो र्ोडासा अडखळत िोलला.
तो असं िोलल्यावर सरिी िणिर त्याकडे पाहू लागले.
"तुझ्या घरी कािी अडचण आिे का? म्िणजे पैशाची वगैरे? "
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"नािी...नािी, तसे कािीच नािीये. िािांनी मला हवचारले िोते क्स्पलास लावायचा आिे का
म्िणून पण मलाच आवडत नािी."
"अच्छा, पण तुला जमेल का िे सगळे , या वर्ीिी तू शाळे तून पहिला येशील या ििल मला
कािी शंका नािी पण..."
"तुम्िी आिात ना सर, अभ्यासात मला कािी अडचण असेल तर हवचारे नच तुम्िाला "
"ते आम्िी आिोतच रे , पण तू क्स्पलास लावलास तर जास्त उजळणी िोईल, त्याचा तुला
फायदाच िोईल ना "
"त्याची गरज नािीये. मी माझा अभ्यास स्वत: करू शकतो या ििल मला खात्री आिे
आहण...क्स्पलासेस िा प्रकार मला किीच पटत नािी...म्िणून मग नािीच."
"ठीक आिे मग,जशी तुझी इच्छा."
सर हनघाले तसा तो िी माघारी वळू न चालू लागला.
पुढील कािी महिन्यात शाळे त जेव्िा जेव्िा परीिा झाल्या त्या सगळयात त्याची अभ्यासातील
प्रगती द्ददसत िोतीच. अिून-मिून सोिमने िोलल्याप्रमाणे तो कािी शंका हवचारायचा तेव्िा
आपण याची कािी मदत करू शकतो म्िणून सरांनाच जास्त आनंद वाटायचा. जसजशी अंहतम
परीिा जवळ येऊ लागली तशी सवाांनाच खात्री वाटू लागली की सोिमच शाळे तून पहिला
येणार. िघता िघता परीिा आली आहण संपली देखील.
लवकरच परीिेच्या हनकालाचा द्ददवस उजाडला तेव्िा सवाांच्या अपेिेप्रमाणे सोिमने उत्तम
माक्स्पसष हमळवले िोते. मेरीट ४ माकाांनी हुकली िोती याचे इतरांना र्ोडे वाईट वाटले पण
सोिमला सरांनी हवचारले तेव्िा तो म्िणाला,
" मला हिलकु ल वाईट वाटले नािी सर. मला जे िवे िोते ते मी हमळवले. यापुढेिी हमळवत
रािीनच."
आहण शेवटी त्याने िोलल्याप्रमाणे क्स्पलासेसहशवायच यशाचे हशखर गाठले िोते. राणेसरांना
आपल्या नव्या हवद्याथ्याांना सांगण्यासारखी अजून एक गोष् हमळाली िोती. "
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आता कािी द्ददवसांपूवीच दिावी-िारावीचे हनकाल लागलेत आहण त्यामुळे सगळीकडे 'आमच्या
क्स्पलासच्या' हवद्याथ्याांनी यशाचे झेंडे रोवल्याचे फलक झळकू लागलेत. पेपरिर, टी.व्िी. वर
आमच्या क्स्पलासचे गुणवंत हवद्यार्ी आहण क्स्पलासचा यशाचा आलेख यांच्या िातम्या द्ददसत
आिेत. मेिनतीने यश हमळवणाऱ्या हवद्याथ्याांचे कौतुक िोण्यात कािीच गैर नािी पण या
सगळया मागचा उिेश िा क्स्पलासची प्रहसद्धी आहण त्यातून अहिकाहिक पैसा हमळवणे असाच
असतो. 'कोचचग क्स्पलास' घेणाऱ्या कु ठल्यािी व्यिीला हशिणाची तळमळ वा गरीि हवद्याथ्याांना
सिकायष वगैरे करण्याचा िेतू असेल असे हिलकु ल वाटत नािी.
मला कायम त्या हवद्याथ्याांचे कौतुक वाटत आले आिे जे गररिीतून हजिीने अभ्यास करून पुढे
आले आिेत. के वळ गरीि आिेत म्िणून नािी पण ते सवषच जण जे स्वप्न पाितात आहण ते पूणष
करण्यासाठी हततक्स्पयाच जोमाने कष् देखील करतात. आपल्याला पुढे काय व्िायचे आिे िे
िऱ्याच जणांना कळत नसले तरी या िाित जरा हवद्याथ्याांनी हवचार करायला िवा. दिावीिारावीच्या हवद्याथ्याांना जिािदारीची फार जाणीव नसली तरी घरात आहण आजूिाजूला काय
चालले आिे िे कळण्याइतपत समज त्यांना असते. आपले पालक मेिनतीने कमावलेला पैसा
के वळ आपल्या सुरहित िहवतव्यासाठी खचष करत असतात. िल्ली दिावी-िारावीचा
गाजावाजा िोऊन क्स्पलासेसचा खचष इतका वाढला आिे की या तीन वर्ाषत सािारणपणे लाखदीड लाख रुपये क्स्पलासेसच्या फीसाठी खचष िोतात. अडहमशनचा खचष वगैरे वेगळाच. सांगायचा
मुिा िा आिे की इतका वारे माप खचष आपल्या हशिणासाठी िोतो आिे िे ठाउक असूनिी
द्दकत्येक हवद्यार्ी ह्या खचाषला पयाषय नािीच असा समज िाळगून आिेत आहण पयाषयाने त्यांचे
पालकसुद्धा िे मान्य करतात की क्स्पलासहशवाय मुले पास िोणार नािीत वा चांगले माक्स्पसष
हमळवणार नािीत.
सगळी मुले क्स्पलास लावतात म्िणून मलािी पाहिजे असे जे त्यांचे म्िणणे असते त्याचे कारण
म्िणजे एकतर या सगळयांचाच आपण क्स्पलासहशवाय चांगला अभ्यास करून पास िोऊ असा
त्यांना हवश्वास नसतो वा आपल्या िमतेहवर्यी न्यूनगंड असतो. दुसरे म्िणजे या वयात हजर्े
घरच्यांपेिा हमत्रमंडळी जवळची वाटतात हतर्े सािहजकच त्यांच्या सिवासात रािायला
अहिक आवडते. क्स्पलासच्या हनहमत्ताने हमत्रांसोित मजा मस्ती करायला हमळते जी क्स्पलास
नसता करता येणे अवघड असते. क्स्पलासच्या हनहमत्ताने नवे हमत्र-मैत्रीण जोडता येतात िे कािी
नव्याने सांगायला नको. नवे कपडे आहण नव्या फॅ शनचे प्रदशषन करायला हमळते िे सुद्धा
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क्स्पलासला जाण्यामागे एक कारण असते आहण यातील कै कांना आपल्यासाठी पालकांनी
िरमसाठ फी िरली आिे िी सामान्य गोष् वाटते.
आता िे सगळे मी यासाठी हलहित नािीये की मी शाळे त हुशार हवद्यार्ी िोतो आहण मला
किीच क्स्पलासची आवश्यकता िासली नव्िती. पण क्स्पलासची कल्पनाच मुळात मला पटत नािी.
फार फार तर खाजगी हशकवणी असेल तर ठीक आिे पण 'कोचचग क्स्पलास' नावाचा प्रकार गेल्या
कािी वर्ाषत िळावला आिे तो अगदीच अमान्य आिे. आपण स्वत:हूनच नकारात्मक पद्धतीने
हवचार के ल्याने 'कोचचग क्स्पलास'ला पयाषय नािी, याच हनष्कर्ाषवर शेवटी पोिोचतो.
माझ्या िाितीत एक गंमतीचा द्दकस्सा घडला िोता. िारावीच्या परीिेत कॉलेजमिून मी
पहिला आलो िोतो आहण िे कॉलेजिर िऱ्याच जणांना ठाऊकिी िोते. पण जो मुलगा दुसरा
आला िोता तो एका नावाजलेल्या क्स्पलासचा हवद्यार्ी िोता आहण त्यामुळे आमच्याच
कॉलेजच्या िािेर त्याचा फोटो आहण अहिनंदनपर फलक लागले िोते. वास्तहवक मी कु ठल्यािी
क्स्पलासहशवाय पहिला आलो याचे कौतुक व्िायला िवे िोते. अर्ाषत मला या गोष्ीचा राग नािी
आला उलट िसूच आले.
शाळा-कॉलेजात म्िणजे अगदी िी.कॉम पयांत सुद्धा मी कु ठली शंका असेल तर हशिकांना
हवचारायला कचरायचो नािी आहण यािाित एखादा अपवाद वगळला तर कु णीच हशिक
हवद्याथ्याांना सिकायष करण्यास टाळाटाळ करत नािीत. िी म्िटली तर खूप सािी गोष् आिे
म्िटले तर िरीच मोठी आिे. क्स्पलासला जाणारे हवद्यार्ी शाळे त-कॉलेजमध्ये किीच हशिकांना
शंका वा प्रश्न हवचारत नािीत, त्यात त्यांना िीती वाटते की कमीपणा वाटतो ते त्यांना ठावूक
पण िे असे आिे. क्स्पलासेसमध्ये कािी फालतू प्रकार चालतात असे म्िणणे नािीये माझे पण जे
कािी चालते त्याचे मोल हततके नक्कीच नािी हजतके लोक समजतात. क्स्पलासेसमध्ये फार फार
तर वेगळे काय िोते ते अभ्यासाची उजळणी आहण हशवाय अवांतर परीिा. िे सारे कािी
हवद्याथ्याषच्या मनाची तयारी असेल तर तो करू शकतो िे क्स्पलासला न जाणाऱ्या हवद्याथ्याषच्या
यशावरून द्ददसून येते. हशिणासाठी इतका पैसा मोजायची वेळ का आली आिे? मान्य आिे की
सगळीकडे स्पिाष वाढली आिे. पण आपल्या मुलाने अहिक चांगले माक्स्पसष हमळवून चांगल्या
कॉलेजला अडहमशन र्घयावे यासाठी इतका पैसा ओतण्यापेिा मुलांमध्ये ते क्स्पलासेसहशवाय िे
यश हमळवू शकतात िा आत्महवश्वास हनमाषण करायची कु णीच तसदी घेत नािी का ?.
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आिी म्िटल्याप्रमाणे मी आजपयांत कु ठलेच क्स्पलास लावले नािी पण मी सगळयाच परीिांत
उत्तम माकाांनी पास िोत आलो आिे. मी कािी फार िुहद्धमान प्राणी नािी जे कािी यश हमळाले
ते अभ्यासातील सातत्याने आहण मेिनतीनेच हमळाले. क्स्पलासेस नसल्याचा उलट प्रचंड फायदा
व्िायचा आहण आजिी िोतो. मला स्वत:साठी कायम िरपूर वेळ हमळतो. मी जेव्िा-जेव्िा
माझ्या हमत्रांशी िोलतो ते सारे च या िावपळीच्या चक्रात अडकलेले असतात आहण मुळात िे
िदलू शकते िे त्यांच्या मनाला मान्य नसते. आज पहिली-दुसरी पासून पालक आपल्या
हचमुरड्यांना क्स्पलासेसना घालत आिेत. इतका अभ्यास लादल्यावर कसे व्िायचे त्यांचे ? पयाषय
आिे पण तो आपण स्वत:हून टाळतो आिोत. कसे िदलणार िे हचत्र ?

तुम्िाला काय वाटते?

सागर कोकणे
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चजदगी का सफर

१७ जून ,संध्याकाळी सिाच्या सुमारास मोिाईल वाजला.पलीकडे एक पाद्दकस्तानी हमत्र
िोलत िोता.त्याने हनर्नवकारपणे िातमी द्ददली.'ओ,यार तुम्िारा राजेश खन्ना मर गया'. िातमी
अनपेहित नव्िती.सकाळीच त्याला परत िॉहस्पटल मिे दाखल के ल्याचे ऐकले िोते .त्यामुळे
कदाहचत आणखीन तब्येत खालावून जीवाचे िरे -वाईट िोण्याची शक्स्पयता
िोतीच.आठवडािरापूवी तो असाच िॉहस्पटल मिे दखल झाला िोता.तेव्िाच हमहडया ने
'तयारी' के ली िोती.पहिली 'ब्रेककग न्यूज' द्ददली द्दक त्याच्यावरची द्दफल्म पण channel वर
तयार िोती. पण तेव्िा त्यांची तयारी फु कट गेली.!(कािींनी तो िरा िोऊन घरी गेला तरीहि
ती द्दफल्म दाखवून पण द्ददली !!) यावेळेस हमत्राची 'ती' िातमी खोटी असण्याची शक्स्पयात खोटी
असण्याची शक्स्पयता कमी िोती.िावत घरी गेलो.टीवी लावला .इं टरनेट वर चेक के ले पण कु ठे च
कािी िातमी नव्िती.मग जरा िायसे वाटले.असं म्िणतात द्दक हजवंतपणी मृत्यूची िातमी
पसरली तर त्या माणसाचे आयुष्य वाढतं.तसं असेल तर 'त्या' पाद्दकस्तानी हमत्राचा राग न येता
मी त्याला दुवाच द्ददला असता.मृत्यू ची िातमी ऐकू न जर राजेश खन्ना चे आयुष्य वाढणार
असले तर लाख वेळा अशा िातम्या ऐकायची माझी तयारी िोती.हमत्राच्या दृष्ीने ती हनव्वळ
िातमी िोती.पण आमच्या हपढीच्या दृष्ीने तो एक आघात िोता.माझ्या िाव-िावनांशी त्याला
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कािी घेणे देणे नव्िते..िातमी देऊन त्याने फोन िंद के ला िोता.पण माझ्या िाव हवश्वातल्या
आठवणीचा दरवाजा मात्र तो उघडू न गेला िोता.
१९७० च्या दशकाच्या सुरुवातीला जेव्िा आमची हपढी वयाच्या दशकात हशरत िोती तेव्िा
पासून राजेश खन्ना नावाचे गारुड आमच्या मनावर राज्य करू लागलं िोतं .१९६५ च्या
कु ठल्याशा स्पिेत त्याची हनवड झाली िोती आहण लगेच िहिता िरोिर 'राज ' हमळाला.पण
सवषप्रर्म ररलीज झाला तो चेतन आनंद चा इं द्राणी मुखजी िरोिर 'आखरी खत'. सुरवातीचे िे
दोन्िी हचत्रपट तसे आपटले.तसाच नसीर हुसैन चा 'ििारोके सपने' देखील.पण १९६९ साली
शिी सामंता चा 'आरािना' रोक्स्पसी ला लागला आहण राजेश खन्ना एका रात्रीत स्टार
झाला.आरािना िरोिर द्दकशोर कु मार च्या कारद्दकदीला पण वेग आला.आिी द्दकशोर देव
आनंद चा आवाज म्िणून ओळखला जायचा पण आता राजेश खन्ना चा आवाज म्िणून
ओळखला जाऊ लागला.द्ददलीप,राज,देव हि त्रयी उताराला लागली िोती.नवीन हपढी एका
आयडॉल च्या शोिात िोती.तो त्यांना राजेश खन्ना च्या रूपाने हमळाला,त्याचे mannerism
,मान हतरकी करत गाणे म्िणण्याची स्टाईल ,दोन्िी डोळे हमचकावून िोलण्याची लकि,िसरा
चेिरा त्या हपढीला एकदम आपलासा वाटला.त्याच साली आलेल्या िी.आर. चोप्रा च्या
'इत्तेफ़ाि' ,'दो रास्ते' मिे त्याच्या अहिनयाची चमक द्ददसली.वयाच्या अवर्घया २७ व्या वर्ी
राजेश खन्ना superstar पदावर आरूढ झाला.मग त्याला मागे वळू न पािायला फु रसतच नािी
हमळाली.७० साली खामोशी,सफर सारख्या हचत्रपटात गंिीर िहमका करून त्यांनी लोकांची
मने चजकली आहण नंदा िरोिर 'द्दद ट्रेन'मिे 'गुलािी आंखे म्िणत सस्पेन्स थ्रीलर मिे पण काम
के ले.तोपयांत राजेश खन्ना लोकांना आवडयला लागला िोतं ६९ साली रोक्स्पसी ला आरािना
गोल्डन जुहिली साजरी करत असतानाच हमनवाष ला 'दो रास्ते 'मध्ये तो मुमताज िरोिर 'चूप
गये तारे 'म्िणत गदी खेचत िोता.(जुन्या हमनवाष मिला दो रास्ते िा शेवटचा हचत्रपट .नंतर ते
पडू न नवीन िांिण्यात आले आहण नवीन हमनवाष मिला पहिला हचत्रपट िोता 'लाल पत्र्र')'दो
रास्ते' नंतर त्याचा आमने सामने असलेला पहिला डिल रोल (आरािना मध्ये पहिला राजेश
मरतो मग दुसरा जन्म घेतो) मनमोिन देसाई चा 'सच्चा झुटा' dreamland ला लागला आहण
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'द्ददल को देखो चेिरा न देखो म्िणत राजेश यशाची आणखी एक पायरी चढला .त्यावर्ी चे
द्दफल्मफे अर अवाडष देखील हमळवले.त्याकाळी लग्नाच्या वरातीत जी कािी हनवडक गाणी
वाजवली जायची त्यात 'मेरी प्यारी ििाहनया' चा वरचा क्रमांक िोता.पण ७१ साली ह्रीहशके श
मुखजी चा 'आनंद 'स्वहस्तक ला लागला आहण याने लोकांच्या हृदयात घर के ले.िा हचत्रपट
त्याला कारकीदीच्या सवोच्च हशखरावर घेऊन गेला.असं म्िणतात हृहर्दांच्या मनात िा
हचत्रपट राज कपूर ला घेऊन काढायचे हवचार द्दकत्येक वर्ष घोळत िोते.पण जेव्िा आनंद
काढायची वेळ आली तेव्िा राज कपूर चे वय त्याच्या चेिऱ्यावर द्ददसायला लागले
िोते.हृर्ीदांनी राजेश ची हनवड के ली आहण राजेश ने देखील आलेल्या संिी ची सोने के ले. ७१
साली मुंिईत स्वहस्तक ला लागलेला 'आनंद 'हसल्वर जुहिली करूनच उतरला.त्यात राजेशचे ते
िािूमोशाय म्िणणे,चजदगी िडी िोनी चाहिये लम्िी निी.उदासी क्स्पया खुिसुरत निी िोती
िािूमोशाय?,तुम्िे क्स्पया आशीवाषद देऊ ििन ये िी तो निी कि सकता द्दक मेरी उमर तुम्िे लग
जाये.िम सि रं गमंच द्दक कठ्पुतलीया िै हजनकी डोर उपरवाले द्दक उन्गलीयोसे िंिी हुई िै
,आनंद चा एके क डायलॉग त्यावेळचे रे हडयो प्रोग्राम ऐकू न आजिी स्मरणात आिे.आनंद िघून
र्ेटर च्या िािेर पडलेला पहब्लक गहिवरून डोळे पुसतच िािेर पडायचा.आनंद ने त्याच्या
हृदयात घर के लेले असायचे.आनंद राजेश खन्ना ला कारकीदीच्या सवोच्च स्र्ानावर घेऊन
गेला.स्वहस्तक मध्ये आनंद गदी खेचत असताना अलंकार ला तो 'आन हमलो सजना' मध्ये आशा
पारे ख िरोिर 'अच्छा तो िम चालते िै 'म्िणत पहब्लक ला वेड लावत िोता.नाझ ला मयाषदा
मध्ये मालाहसन्िा िरोिर 'चुपके से द्ददल दै निी तो' म्िणत छेड काढत िोता.तर 'अंदाज' मध्ये
िेमा माहलनी ला मोटार सायकल वर िसवून 'चजदगी एक सफर िै सुिाना' म्िणत मुंिईची
सैर घडवून आणत िोता.'अंदाज' मध्ये इं टवषल च्या आिी जेव्िा तो मरतो तेव्िा अखं र्ेटर
िळिळायचे.अंदाज मिले त्याचे नाकाच्या मध्यावर र्ोडा खाली खेचून गॉगल घातलेले पोस्टर
लोकांना आकर्ूषन घेत िोते.त्यावेळेस तो जे करे ल ती स्टाईल व्िायची .आनंद पासून त्याने
घातलेल्या गुरु शटष ची फे शन आली .अंदाज मध्ये pant वर शटष घालून त्यावर िेल्ट लावायची
िन्नाट कल्पना त्याचीच (त्याने ते पोट लपवण्यासाठी के ले हि गोष् वेगळी !) Novelty ला
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'िार्ी मेरे सार्ी' मध्ये 'चल चल मेरे िार्ी' म्िणत आिाल वृद्धाना वेड लावत िोता.(िंगलोर
ला िार्ी.. चे शूटटग करताना राजेश च्या डोळयाला ित्ती चा दात लागल्याची अफवा
पसरल्यावर हनमाषत्यांचे िािे दणाणले िोते आहण fans च्या हृदयाचा ठोका चुकला िोता.)७२
ला ताडदेव ला गंगा जमना िे र्ेटर उिे राहिले आहण 'सच्चाई छु प निी सकती'म्िणत हमशी
लावलेला राजेश चा 'दुश्मन' लोकांना प्यारा झाला.रोक्स्पसी िे तर राजेश च्या हचत्रपटांचे
मािेरघर झाले िोते.आरािना नंतर आलेला कटी पतंग व त्यानंतर अमर प्रेम यात
राजेश,द्दकशोर आर डी च्या संगीतात लोकांना न्िावू घालत िोते.त्याचवेळी हलिटी ला 'आपण
देश' मध्ये तो मुमताज िरोिर 'सून चंपा सून तारा'करत 'दुहनया मे लोगो को िोका किी िो
जाता िै' म्िणत आरडी च्या आवाजात गजषत िोता.पण हि गजषना राजेश ची स्वतुःची झोप
उडवीत िोती.याच काळापासून राजेश चे हपक्स्पचर पडायला सुरुवात झाली िोती.द्ददल दौलत
दुहनया,मेििूि द्दक मेिद
ं ी ,िावची जोरू, का गुलाम ,मेरे जीवन सार्ी,माहलक ,शेह्जादा द्वारे
अपयशाच्या हनसरड्या पायऱ्या उतरायला सुरुवात झाली िोती .मग सुरु झाली िे
superstar पद आपल्याकडे कायम ठे वण्याची िडपड.७३ ला फि 'अ' या आद्यािराने
आपल्या हचत्रपटांची सुरुवात करणारे जे.ओमप्रकाश चा 'अ' द्दक कडी तोडकर अशी जाहिरात
के लेला 'राजा रानी' फ्लोप ठरला.पण यश चोप्रा production चा पहिला हचत्रपट 'दाग'
हमनवाष ला िीट गेला.हृहर्दा चा 'नमकिराम 'Novelty ला चालला आहण राजेश खन्ना ने
आपण अजून संपलो नािीं िे दाखवून द्ददले.पण सूयष अस्ताला जाताना जसा मोठा िोतो तसे िे
िोते.आनंद आहण नमक िराम मध्ये राजेश ला तुल्यिळ लढत देणारा नवख्या अहमताि चा
जंजीर ७३ साली इम्पेररअल ला लागला.रोमांटीक हिरो चा जमाना संपत आला िोता.Action
युगाची सुरुवात िोत िोती.पण राजेश िा िदल स्वीकारायला तयार नव्िता.७४ साली आप
द्दक कसम,प्रेम नगर,रोटी िीट झाले.परत राजेश खन्ना कॅ म्प मिून राजेश खन्ना च्या
comeback घोर्णा झाली.पण त्याच साली हतकडे अहमताि चा 'द्ददवार' आला आहण
अहमताि ने आपले स्र्ान पक्के के ले.राजेश मात्र अपयशाच्या खाईत गटांगळया खात
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िोता.अजनिी ,िमशकल,प्रेमकिाणी,आक्रमण,मिाचोर,िंडलिाज,मेििूिा ,त्याग,कमष,चलता
पुजाष ,अनुरोि,आहशक हू ििारोन्का ,आईना,पलको द्दक छाव मे,जनता िवालदार,प्रेम
िंिन,मजनून,रे ड रोज,आंचल..... अपयशाची माहलकाच लागली.मिेच एखादा chaillababu
व अमरदीप िीट व्िायचा आहण काका च्या कॅ म्प मिून परत comeback ची घोर्ण व्िायची
.पण राजेश चा जमाना संपला िोता,ज्या वेगाने तो यशाच्या हशखरावर चढला त्याच्या दुप्पट
वेगाने तो अपयशाच्या दरीत फे कला गेला.यशाला हवनम्रतेची ,हवनयाची

जोड हमळाली तर

पाय जहमनीवर राितात आहण अिंकाराची द्दकनार लािली तर ते यश डोक्स्पयात जातं.माझ्या
सारखा मीच िा गंड राितो.
िांद्रा च्या ज्या काटषर रोड वर राजेंद्र कु मार चा 'हडम्पल'िा िंगला त्याने हवकत घेऊन त्याचे
'आशीवाषद' िे नामकरण के ले िोते.त्या आशीवाषद िंगल्या समोर एके काळी राजेश खन्ना ची एक
झलक पािण्यासाठी चाित्यांची रांग लागलेली असायची.त्याचे नुसते दशषन िोताच जे हचत्कार
िािेर पडायचे त्याने तो देखील सुखावला जायचा.देव देव म्िणजे काय?िा प्रश्न त्याला
पडायचा.त्याच्या चाित्यांच्या दृष्ीने तो पृथ्वीतलावरचा देवच िोता.ते त्याची पूजा
करायचे.त्याची नुसती गाडी द्ददसली तर हतला तरुणींचा गराडा पडायचा.आहण गाडी वर
चुिनांचा वर्ाषव िोऊन ती हलपहस्टक च्या माक्स्पसष ने न्िाऊन हनघायची..गाडी हनघून जाताच
टायर खालची िूळ मुली चसदूर म्िणून कपाळाला लावायच्या. त्याच्या नुसत्या फोटो िरोिर
अनेक तरुणींनी त्याला मनोमन वरून लग्न लावले िोते.तरुणींची रिाने हलहिलेली पत्रे
आशीवाषद वर यायची असे एक न अनेक द्दकस्से.
एके काळी या िंगल्याच्या िािेर हनमाषत्यांची रांग लागलेली असायची.तो आशीवाषद िंगला
आता ओस पडला िोता.संध्याकाळी गदी व्यायची ती त्याच्या चाित्यांची नव्िे तर त्याच्या
गोतावळयातील त्याच्या चमच्यांची .ते म्िणायचे 'उपर आका नीचे काका' त्याला ते खरे
वाटायचे. superstar पदाची नशा िवी िवीशी वाटायची.१९७३ साली BBC ने
त्याच्यावर Bombay superstar नावाची documentry के ली िोती.देश -हवदेशातून
लोकं त्याला िघायला यायचे. द्ददल दौलत दुहनया,त्याग,िोला िाला,चलता
पुजाष,नौकरी,मेििूि द्दक मेिद
ं ी,दुश्मन दोस्त,असे अनेक हचत्रपट पूणष िोऊन त्यांचे िहवतव्य
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द्ददसायला लागल्यावर आपल्या कारकीदीवर त्याचा पररणाम िोऊ नये म्िणून ररलीज
िोण्यापासून लांिवले.
८० नंतर पण कु दरत,राजपूत,िनवान ,ददष सारखे त्याचे हचत्रपट आले .मिूनच एखादा टीना
मुनीम िरोिर द्दफफ्टी द्दफफ्टी,सौतन िीट व्िायचा.पण आता तो पूवीचा राजेश राहिला
नव्िता.शिाना आझमी िरोिर'र्ोडीसी िेवफाई' म्िणत 'अवतार' र्घयायचा.पण िात जमत
नव्िती.मग त्याने राजकारणात उडी घेतली.हतर्ेिी िात जहम नािीं आहण एके काळचा राजेश
खन्ना नावाचा superstar अलग अलग पडायला लागला.त्याच्या वैयहिक आयुष्यात न
हशरलेले जास्त चांगले.कलाकाराचे खाजगी आयुष्य िे िािेर चचेचा हवर्य असते. पण राजेश
आपल्याला िािेरून जसा िावला,आवडला तसाच आपण त्याचा स्वीकार के ला.त्याच्या
िूहमकांच्या आपण प्रेमात पडलो.त्याची अदाकारी िावली,त्याचे संवाद मनाला कु ठे तरी
हिडले,त्याच्या लकिी डोळयांना सुखावून गेल्या.एके काळी आमच्या कळत्या नकळत्या वयात
मनाच्या िावहवश्वात त्याने प्रवेश के ला.कु ठे तरी त्याने आम्िाला हसनेमाचे वेड लावले .हसनेमा
ििलची ओढ हनमाषण के ली.त्याची अदाकारी,त्याच्या हचत्रपटातील गाणी गुणगुणत आम्िी मोठे
झालो.मोठे झाल्यावर आम्िाला आमचे नवीन आयडॉल्स सापडले.पण तरीिी आम्िी राजेश
खन्ना ला सोडले नव्िते.त्याच्या पडत्या काळातिी आम्िाला मनापासून वाटायचे द्दक ह्याचा िा
हचत्रपट तरी हिट व्िावा.आमच्यासाठी नािी तर के वळ त्याच्यासाठी.कारण आम्िी राजेश खन्ना
नावाचा तो िारावलेला काळ हवसरूच शकत नािी.म्िणून राजेश खन्ना ला उद्धेशुनच
म्िणतो.........
"आनंद मध्ये जेव्िा ' तू चजदगी कै सी िी पिेली िाय' असं म्िणाला िोतास तेव्िा आम्िालािी ते
एक कोडे वाटू न आम्िी माना डोलावल्या िोत्या .नंतर तू याच जीवनाला खेळकर पणे िघत'
अंदाज' मध्ये मोटार सायकल वर िेदरकारपणे गात िोतास'चजदगी एक सफर िी सुिाना,यिा
कल क्स्पया िो द्दकसने जाना' आम्िाला िे हि पटले िोते. मग तूच 'सफर'मध्ये 'चजदगी का सफर िै
ये कै सा सफर'म्िणून सवाल के ला िोता आहण आमचे डोळे पाणावले िोते.मग तूच 'आप द्दक
कसम 'मध्ये आमची समजूत काढलीस 'चजदगी के सफर मी गुजर जाते िै जो मकाम वोि द्दफर
नािी आते'आम्िी िेिी समजून घेतले.पण जीवनाचे िे सवष तत्वज्ञान गाण्यातून ऐकणं आहण
ई-साहित्य प्रतिष्ठान

55

गद्यसंस्थान: ई साहित्य प्रतिष्ठान

पडद्यावर साकारणं सोपं आिे रे .तुझ्या जाण्यानंतर आता जाणवतेय द्दक जीवन िे द्दकती
िणिंगुर आिे.शेवटी तुझ्या दाग मिील काव्यात्मक ओळीचा आिार घेतो
" आप न जाने मुझको समझते क्स्पया? मैं तो कू छ िी निी.
इस कदर प्यार इतनी िडी चीज मैं रखुंगा किा?इस कदर प्यार रखने के काहिल निी.
मुझको इतनी मोिोब्ित न दोस्तो,सोचलो दोस्तो! इस कदर प्यार कै से सम्िालुंगा मैं ?मैं तो
कू छ िी निी.
प्यार अगर एक पल का िी हमल सके तो िडी चीज िै चजदगी के हलये मगर आदमी को ये िी
हमलता निी
मुझको इतनी मोिोब्ित हमली आपसे ये मेरा िक निी मेरी तकदीर िै,
मैं जमाने के नजरोमे कू छ िी न र्ा
मेरी आंखो मी अितक वो तस्वीर िै ,
इस मोिोब्ित के िदले क्स्पया नजर दु
मैं तो कू छ िी निी,
इज्जते,चािते,उल्फते,शोिरते कोई चीज दुहनया मे रिती निी
,आज मैं हू जिां कल कोई और र्ा,
ये िी एक दौर िै ,वोि िी एक दौर र्ा ,
आज इतनी मोिोब्ित न दो दोस्तो ,
के मेरे कल द्दक खहतर कू छ िी न रिे
आज का प्यार र्ोडा िचाके रखो मेरे कल के हलये
,कल !! कल जो गुमनाम िै,कल जो सुनसान िै,
कल जो अनजान िै,कल जो वीरान िै
मैं तो कू छ िी निी मैं तो कू छ िी निी..........

प्रशांत कु लकणी
coolkarnipr@gmail .com

अलहवदा राजेश !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ई-साहित्य प्रतिष्ठान

56

गद्यसंस्थान: ई साहित्य प्रतिष्ठान

२३००

प

आ

आ .द
प

.
प

,

ए

क

.

आ

क

क

प

क

क

.आ

.
क

प

.
क प
!

आ . आप

आ एक

प
प

प
द

.आ

.

प

,
,

.आ

. आ

प
.

एक एक
क

,

आ

क
प

,

. आ
एक एक द

. प

द

आप

प .
.

क

क

.प

.आ

आ द

कप

,

क

क
. प

प

क

. प

क/ क
क

प

. क

क/
.

आ

ई-साहित्य प्रतिष्ठान

57

गद्यसंस्थान: ई साहित्य प्रतिष्ठान

क
प
क

.

क

क .आ

.

कप

क

प

क

क

प प

प

आ .प

प क

प

क

क

क

क

आ

प ,

.

प

क

.
प

प

आ

क, द द ,
,
क,

प

.

क द,

क

आ

प

एक

क
क

आ

प
आ

, द

.
क
.

,

,
,

द
क

आ
द

क .

.

आ

.

द

द,

द

प द

.

.

क

क

एक

क

द

“

, क

एक

प

क

क

,

,

,

क

.

द क दक ,

क

द

द

आप

प
प

,

क

.
क “द

”

द

आप

”

प

आ

.

एक
आ . क
प

क

आप

क

क

कद

आ

.

ई-साहित्य प्रतिष्ठान

58

गद्यसंस्थान: ई साहित्य प्रतिष्ठान

कप
प प

आ

प

.आ
. आप

क

प

आ

एक क

द

क

आ

आप

.

द

क
क

.

प

क

द

आ . आ

क

कआ

आ

.

आ

,

आ
क क

क

.क
आप

एक

क ? १२ क

आ

आ

.

प

आ
.प

द

.क

आ

आ

प

आ
क

प

कप

कप

.क
क

द द

क
क

द प द

आ

ए

क

.

.

esahity@gmail.com

आ

क

. क

.आ

क

.आ

क

प

प

क

।

प

द

.

पक

क

॥

द

क
क
.क
.क

ई-साहित्य प्रतिष्ठान

59

गद्यसंस्थान: ई साहित्य प्रतिष्ठान

आ

एक

प

आ .आ

ऑ

क

क

.

आ

क.

द
आ

प
आ

क

,

etyarth.esahity@gmail.com
क

क ,
.

आप

क

!

ई-साहित्य प्रतिष्ठान

