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हिरव्या बोक्याची गोष्ट 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा. 

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके 

वमळण ेबांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 
दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत 

आह.े  प्रामावणक मत असाि.े ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत 

होत.े मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, 

आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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डॉ. हितीि मोरे 

डॉ. हितीि मोरे ि े व्यर्सायािे डॉक्टर 

असिू र्सई, मुिंबई येथे श्वसिरोग तज्ञ म्िणिू 

सपु्रहसद्ध आिते. त्यािंिा मराठी र् इतर भाषा 

हर्षयािंची आर्ड असल्यािे त्यातिूच 

हलखाणाची आर्ड हिमावण झाली.  सामान्यत: 

आजबूाजूच्या दैंििंहदि घटिािंतील हर्सिंगती र् 

त्यातिू हिमावण िोणारा हर्िोद िा त्यािंचा आर्डता हर्षय आहण त्यातिू 

उपरोधात्मक हलखाण आहण ममवभेदी हटप्पणी करण्यात ते मािीर 

आिते. त्याचबरोबर आजबूाजचू्या व्यक्तीमधले िेमकेपण िरेूि 

त्यार्रिी ते िीतात. त्यािंच्या लेखिाचा कॅिव्िास िर्िर्ीि प्रयोगािंतिू 

कायम हर्स्तारत असतो. त्यात पत्रलेखि, हर्ज्ञािकथा, किाण्या, 

िाटके, एकािंहकका, िाट्यछटा, प्रेमकथा ि ेसर्व असते. 

िेिमी हदर्ाळी अिंकातिू डॉक्टरािंच्या हर्िोदी कथा प्रकाहशत िोत 

असतात. ई साहित्यर्र त्यािंचे ि ेसव्व्िसार्े पसु्तक प्रकाहशत िोत आि.े 

त्यािंचा स्र्तःचा असा एक र्ाचकर्गव आता हिमावण झाला असिू तो 

त्यािंच्या पसु्तकािंची र्ाट पिात असतो.  

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo. com 
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अव्िप्राय 

डॉ हिहति मोरे यािंचे हिरर्ा बोका िार्ाचा कथासिंग्रि 

िकुताच र्ाचला. ते स्र्त: एक फुफ्फुस रोग तज्ञ आिते. त्यामळेु 

मािर्ी शरीर,  शरीर रचिा, शरीराचे व्यापार यािंची त्यािा 

चािंगली जाण आि.े लिािपणापासिू त्यािंच्या मिात जे हर्ज्ञाि 

घोळत िोते त्याचे त्यािी हर्ज्ञाि कथेमध्ये रूपािंतर केले आि.े 

त्यािंच्या कथेचे बीज कोठेतरी बािरेूि सचुले असारे् असे र्ाटत 

रािते. उदा काल यिंत्राची कल्पिा तशी जिुी आि.े त्यार्र त्यािी 

दोि कथा हलहिल्या आिते. भार्िा हियिंत्रण बािरेील 

उपकरणाद्वारे हकिं र्ा मेंदमूधील भाग बदलण्यासाठी मतृ 

मेंदमूधील जीहर्त भाग र्ापरणे िी कथा िार्ीन्यपणूव र्ाटली. 

कािी कथाबीजे मात्र तशीच सोडल्यासारखी र्ाटली. अधािंतरी 

िी मतृ्यिूिंतर अहस्तत्र् आि े काय या कथेर्र एक अप्रहतम 

पसु्तक िोऊ शकेल. डॉ रेमॉन्ड मडूी या प्रख्यात मािस 

शास्त्रज्ञािे मतृ्यचू्या उिंबरठ्यार्र जाऊि आलेल्या व्यक्तींच्या 

अिभुर्ार्र पार्णे दोिशे पािािंचे जे पसु्तक हलहिले आि ेते 

एकदा र्ाचायला सरुर्ात केली म्िणजे एका बैठकीत र्ाचिू 



िोते. तसाच प्रयत्ि डॉक्टरािी केला आि.े फक्त त्यािंचा 

कथािायक स्र्प्िातूि जागा िोतो एर्ढाच फरक .  

कोणत्यािी हर्ज्ञाि कथेमध्ये सध्या जे हर्ज्ञािािे हसद्ध केले 

आि ेत्यापढुील हर्ज्ञाि काय असेल याची कल्पिा आजच्या 

हर्ज्ञािार्र बेतता आली तर र्ाचकािंिा अशी कथा अहधक 

जर्ळची र्ाटते. िािीतर आपल्या लिािपणी गलुबकार्लीचे 

फूल आणण्यासाठी राजकुमार र् त्याला अडचणींिा द्यारे् 

लागलेले तोंड िी शेर्टपयंत फॅन्टसी र्ाटत रािते. तसे डॉ 

हिहति मोरे यािंच्या कथेचे कोठेिी झाले िािी. त्यािंच्याकडूि 

आणखी कसदार हर्ज्ञाि कथािंची अपेिा आि.े लर्करच त्यािंचे 

दसुरे पसु्तक अहधक मिोरिंजक कथेसहित येईल अशी अपेिा  

मोिि मद्वाण्णा  

हर्ज्ञाि प्रसारक मराठी हर्ज्ञाि पररषद  

तीि हर्ज्ञाि पसु्तकािंचे लेखक- ई साहित्य  

ता 30/08/2020    

  



 

 

हिरव्या बोक्याची गोष्ट !                                                          

 

प्रोफेसर नागेश गणपत्ये.  

मलंु त्यांना िनस्पत्ये म्हणतात!  

िनस्पतीशास्त्र त्यांचा प्राण. एखाद्या झाडपाल्याच्या 

काढ्यासारखे ते कोळून प्यायलेला माणसू. व्शकिणे उत्तम पण 

त्यांना मलंु घाबरून राहात. माणसू तसा साधा पण  व्तरसट. 

काहीसा उद्धट म्हणा. म्हणजे काही िेळेस उद्धटपणाला 

फटकळपणा व्कंिा स्पष्टिके्तपणा म्हणनू खपिल े जात,े पण 

प्रोफेसरसाहबे जेन्यईुन उद्धट. त्याबद्दल त्यांना काही िाटायच े

पण नाही. व्हरव्या झाडांत राहूनही व्पिळा माणसू असे काही 

म्हणायचेही, अथाात ते त्यांच्या पाठीमाग.े व्हरिाईत राहूनही 

माणसू असा राहू शकतो? म्हणजे राहू शकतोच..कारण प्रोफेसर 

त्याच ेव्जिंत उदाहरण समोर. त्यांच्या व्तरसटपणापायी बायको 



सोडून दरूदशेी कररयरच्या नािािर गेलेली. मलू बाळ नाही. 

झाडं, पानं, फुलं, मळंु व्न रोपं यातच त्यांचे जीिन सामािलेलं.   

नाही म्हणायला एक नागोजी त्यांच्याबरोबर. नागोजी 

म्हणजे त्यांचा नोकर. सािलीसारखा त्यांच्यामागे. तो ही 

एकटाच. साहबेांनी दहा िर्ाांपूिी गािाहून आणलेले. बाकी 

कोणाबरोबर साहेब कसेही िागोत, नागोजी बरोबर नाही. 

साहबेांना अभ्यासाला िेळ व्मळािा म्हणनू ते मदु्दाम व्तरसट 

िागतात असे मात्र नागोजीला िाटत.े तसा तो त्यांचा ब्लल्य ू

आइड बॉय जण ू ! आव्ण एक. म्हणज े त्यांचा लाडका 

पांढराशुभ्र बोका! नागाजुान ! थोडक्यात त्यांच्या छोटेखानी 

बंगल्यात नागेश, नागोजी आव्ण नागाजुान असे व्त्रकूट ! 

बंगलाही कसा? एका खोलीत पसु्तकांचा अिाढव्य पसारा, 

दसुरीत साहेबांची लॅब. तासनतास पानंफुलं घेऊन बसणारे 

प्रोफेसर साहेब. मधनू मधनू जंगलात झाडांच्या नमनु्यांसाठी 

नागोजी बरोबर िटकंती.  

व्तरसटपणा जमेस धरूनही त्यांना त्यांच्या क्षेत्रात मानाचे 

स्थान आह.े नाि मोठे त्यांचे. ‘इटंरनॅशनल जनाल ऑफ 



बॉटनी’मध्ये ते व्नयमाने व्लहीतात. ‘द ट्री’ च्या तर ते 

संपादकमंडळात आहते. असे सारे आह.े 

*** 

नागोजी एकव्दिस त्यांना सांगायला आला, 

"साहे्यब, गािी थोडे पयसे धाडायच ेहायेत, माय एकटी, 

व्तला पाह्यला कोण नाय, पोटापाण्याचा प्रश्न साह्येब.." 

"व्कती दऊे?" 

"द्या साहे्यब समजनू..पन द्येिानी हे्य पोट व्दलं नसतं तर?" 

प्रोफेसरसाहबेांना नागोजीची दया तर आलीच. 

आपल्याकडील चार पैशांनी कोणाची िकू िागत असेल तर 

छानच म्हणनू त्यांनी त्याला पैस ेदऊेन त्याची बोळिण तर केली 

पण तो पोटापाण्याचा प्रश्न त्यांच्या डोक्यात घमुत राव्हला. 

‘कशासाठी पोटासाठी’ व्कंिा ‘पोटापरुता पसा पाव्हजे’..िगैरे 

लव्लत व्िचार त्यांच्या डोक्यात येण्याची शक्यता नव्हतीच ह े

खरे. पण कुठे तरी एक व्ठणगी पडली. व्ठणगी पडायची िेळ 

महूुतााचीच असािी बहुधा. म्हणजे न्यटूनने काय सफरचंद 

पव्हल्यांदाच पडताना पाव्हले? की जेम्स िॅटनी व्कटलीचे 

झाकण िाफेन ेपव्हल्यांदाच उडताना पाव्हल?े त्या गोष्टीची िेळ 



यायला व्ठणगी पडािी लागते. म्हणजे पहा, पोटाची िकू 

नागोजीला आह े तशीच साहबेांना पण. दोघांची धडपड 

पोटासाठीच. असे असल ेतरी एकाएकी हा पोट नसते तर हा 

नागोजीचा प्रश्न प्रोफेसरांना का सतिािा? झाडपाला खाऊन 

माणसू जगतो..प्राव्णमात्र जगतात..एका प्राण्याला दसुरा खातो. 

जीिन साखळी सुरूच राहते. मग मेलेला प्राणी मातीत 

व्मसळतो..धरणीत व्मसळला की त्याची पोर्क द्रव्ये परत 

मातीत..मग झाडे ते शोर्नू घेतात..आव्ण बनितात ते 

अन्न..अन्न.. 

अन्न..अन्न.. त्यांच्या डोक्यात घमुत राव्हले असािे. रात्री 

ते झोपले तेव्हाही त्यांना व्दसत राव्हली ती झाडे..अन्न.. 

नागोजीच्या न पाव्हलेल्या आईचे खपाटीला गेलेल े पोट.. 

हातात कटॊरा घेऊन िीक मागणारी मलंु.. त्याचबरोबर 

पंचतारांव्कत हॉटेलातल्या कॉन्फरन्स मध्ये उंची जेिण.. मग 

कुठे अन्नाची नासाडी करणारे लोक.. कुठे लक्ष्मीचा िरदहस्त 

म्हणनू शॆखी व्मरित ताटात अन्न सोडणारे लोक..  

िकू.. पोट.. अन्न.. िकू.. उदरिरण मग ते व्िकाऱ्याच े

असो की कोणा पोट पढुे आलेल्या शेटजीचे असो.. अन्न आव्ण 



पोट िरणे यािरच जग चाललंय.. आव्ण या सिाांच्या मळुाशी 

कोण? तर त्यांच्या लाडक्या िनस्पती.. येस.. झाडे.. ही झाडेच 

सषृ्टी जगितात.. मनषु्यास व्न प्राण्यांस.. त्यांना आपल्या 

झाडांबद्दल अतीि प्रेम दाटून आलं आव्ण कृतज्ञतेन े िरून 

आल.े. त्यांनी घडाळ्यात पाव्हल ेतेव्हा पहाटेचे चार िाजलेले.. 

 

सहाच्या ठोक्याला उठण्याचा व्शरस्ता प्रोफेसरांनी कधी 

सोडला नाही. आज छान हिा पडलेली. नागोजी झोपलेला 

बाहेर. आज ते िेगळ्या िाटेने अधाा रस्ता पोहोचले तसे त्यांना 

एकाएकी काहीतरी सचुल्यासारखे िाटल.े. होय.. झाडे 

बनितात अन्न.. मग माणसात काय आह ेकमी? अन्नधान्यात 

स्ियंपणूा म्हणजे काय नुसतेच जास्त अन्नधान्य व्पकिणे? 

आव्ण ते घ्यायला पैसेच नसतील तर? नो.. असे नाही.. 

माणसानेच माणसाच े अन्न बनिायला हिे. व्कंिा मग 

कमीतकमी त्या नागजुानाने तरी का बनि ूनये स्ित:चेच अन्न? 

झाडाप्रमाणे?  

शेिटचा झाडाप्रमाणे शब्लद त्यांच्या डोक्यात व्फरत 

राव्हला.. प्रोफेसर घरी आले.. नागोजीने टेबलािर त्यांच्यासाठी 



नाश्ता ठेिलेला. आव्ण नागाजुानसाठी दीड पेलािरून दधू एका 

ताटलीत. साहबे खायला बसले. व्न नाग्या बोका लपलप व्जिेन े

दधू व्पऊ लागला. प्रोफेसरसाहेबांची कडक ऑडारच 

नागोजीला.. नाग्याबोक्याला दीड पेला दधू द्यायलाच हिे... 

*** 

साहे्यब म्हणतात नाग्याला आता कमी दधू द.े. नागाजुान 

हल्ली जरा ससु्त व्दसतोय.. उंदीर पकडायची हौस िागली की 

काय याची? दधू प्यायचा िेग पण कमी होताना व्दसतोय.. 

साहबे हल्ली ह्या नाग्याला घेऊन काय करतात? .. नाग्या रोज 

थोडा व्िव्हळतो.. कसले व्िण्जेक्शन मारतात की काय?.. 

असणार.. रोज त्या बोक्याला सईु टोचतात.. नाग्याची प्रकृती 

मात्र सधुारतेय.. साहेबांना व्िचारू?.. नको.. एिढा मोठा 

साहबे.. मला कशाला काही सांगेल.. व्न सांव्गतलं तरी मला 

काय कळणारे त्यातलं.. पण साहे्यब हल्ली लय व्बझी 

व्दसतात.. कॉलेजातनं येतात व्न पसु्तकं पसरून बसतात.. मग 

तासनतास त्या नाग्याला घेऊन लॅब मध्ये.. मग रोज नाग्याचा 

हळूच व्िव्हळण्याचा आिाज.. रोज हल्ली बसतात 

नाश्त्याला.. पण नाग्याला हल्ली दधू एकच पेला द्यायला 



सांगतात साहबे.. आव्ण नाग्याचं पण पोट िरतंय त्यानी.. आता 

तर अधाा पेलाच सकाळी व्पतो.. आव्ण साहे्यबांबरोबर बाहेर 

पडतो नाग्या.. त्याला घरात नाय घ्यायचं व्दिसिर.. पडू द े

उन्हात बाहरे.. साडेपाचाला साहेबांबरोबर तो घरात व्शरतो.. 

रोज खाण ं व्पणं नाही.. पण व्दसतो कसा मस्त.. उगीच नाही 

बोका म्हणतात बोक्याला.. आव्ण आजकाल कसा व्हरिट 

व्दसायला लागलाय.. उन्हात माणसू काळा पडतो व्न हा बोका 

काय व्हरिा पडतो की काय? 

 

नागोजीच्या या व्दिसेंव्दिशीच्या व्िचारचक्रात मग एके 

व्दिशी खंड पडला... 

एके व्दिशी नागोजीला एक व्हरिागदा प्राणी व्दसला 

घराबाहेर. आव्ण दरिाजा उघडताच तो घरात व्शरला. नागोजी 

काठी घेऊन लागला त्याच्यामागे व्न त्याचा म्यांि चा आिाज 

ऎकताच कळाले त्याला, हा तर नागाजुान ! नव्शब 

नाग्याबोक्याच्या पाठीत ही काठी नाही हाणली! म्हणजे हा 

नाग्या आता व्हरिा गार झाला? झाडाप्रमाणे? मांजरं असतात 

पांढरी व्न काळी, पण व्हरिी? पव्हल्यांदाच पाहतोय.. 



*** 

संध्याकाळी साहेब खपू खशुीत असल्याचे नागोजीला 

जाणिले. 

"साहे्यब, साह्येब, आव्क्रत झालं.. तो नाग्याबोका.. 

झाडािानी व्हरिा पडलाय.." 

"अरे नागोजी, म्हणनूच तर मी खशू आहे रे. अरे माझ्या 

बोक्या..नाग्या..नागाजुाना.." 

नाग्या धाित आला व्न साहबेांनी त्याच्या व्हरव्या अंगािर 

प्रेमाने हात व्फरिला. 

"नागोजी, लिकर तयारीस लाग. चहा टाक व्न खायला 

कर, माझे काही व्िद्याथी व्न ते पाटील व्न व्मश्रा सर येतील 

इतक्यात. आव्ण लिकर संपिनू त ू पण ये बाहरे.. आज मी 

खपूच खशू आह े रे.. माझ्या बोक्या! याला काही खायला 

द्यायची गरज नाही बरं का रे, याच ंपोट िरलंय अगदी.. हो की 

नाही रे नागाजुाना?" 

नागाजुानाने मग आपली व्हरिी  शेपटू होकाराथी हलिली.  

 



थोड्या िेळातच सारे हजर झाल.े मध्ये सर म्हणज े

प्रोफेसरसाहबे व्न हीरो सारखा व्हरिा बोका त्यांच्या मांडीिर. 

बाजलूा सारे बसलेले व्न जव्मनीिर नागोजी आज पव्हल्यांदाच 

काहीतरी साहेबांचे व्शकिणॆ अटेंड करायला बसलेला.  

"कााँग्रॅट्स सर. खरंच व्कती व्हरिागार व्दसतोय हा बोक्या." 

"हो ना सर.. इट्स अमेव्झंग सर, व्हरिं मांजर !" 

साहबेांनी सरुू केलं, 

"ह्या व्हरव्या बोक्याच ंसारं श्रेय या नागोजीला बरं कारे.." 

सगळया नजरा नागोजीकडे िळल्या तसा नागोजी 

लाजल्यासारखा झाला. 

"ह्या नागोजीला प्रश्न पडला पोट नसतं तर? आता ते तर 

शक्य नाही. पण आपण आपलेच अन्न बनि ूशकलो तर? झाडे 

कशी बनितात, तसे माणसाला का जमणार नाही? अथाात नाही 

जमत कारण झाडे सयूाप्रकाशापासून आपले अन्न बनितात. 

त्यासाठी त्यांच्यात क्लोरोप्लास्ट असतात ह ेतर आपल्याला 

माव्हतीय. त्यात ते व्हरिे रंगद्रव्य असते, क्लोरोव्फल नािाच.े 

त्यामळेु ते सयूाप्रकाशाचे रूपांतर आपल्या अन्नात करतात. 

याला फोटोव्संथेव्सस म्हणतात ह े आपल्याला ठाऊक आह.े 



आता तो प्रकाश तर आपल्याला व्मळतो पण आपल्याकडे 

क्लोरोप्लास्ट नाही. म्हणनू आपण झाडांिर अिलंबनू 

आहोत." 

"पण सर काही प्राणी तर करतात ना फोटोव्संथेव्सस ?" 

"तझु ंखरंय, पण ते अगदी मयााव्दत ऊजाा लागणारे आव्दम 

जीिांसारखे प्राणी आहेत. िाघ व्संहासारखे सोडा पण 

मुंगीसारख्या छोट्या जीिांनाही ह े शक्य नाही. कारण 

त्यांच्याकडे ह ेक्लोरोप्लास्ट नाहीत." 

"म्हणजे सर  तुम्ही या बोक्यात क्लोरोप्लास्ट घातलेत?" 

"यस, य ूआर राईट. पण तरीही एक मोठी अडचण होती. 

झाडे काही हलत नाहीत प्राण्यांसारखी. म्हणजे त्यांना त्यात 

आपली ताकद व्कंिा ऊजाा घालािी लागत नाही. थोडक्यात 

त्यांचे एनजी एक्सपेंडेचर कमी. प्राण्यांना धािािे लागत,े 

त्यासाठी प्रचंड ऊजाा खचा होते. ती या सयूाप्रकाशातून कशी 

व्मळणार?" 

"कशी काय सर?" 

"अरे नाहीच व्मळणार. आव्ण काय आह े की झाडे पण 

जेिढा सयूाप्रकाश पडतो ना त्याच्या दहा िीस टक्क्यांचाच 



िापर करू शकतात. त्यामळेु व्कतीही क्लोरोप्लास्ट मी त्या 

बोक्याच्या पेशींत इजंेक्ट केल ेतरीही त्याला अन्नपुरिठयास 

परेुसे पडणार नाही ह े मला व्दसत होत.े तर मी त्या 

क्लोरोप्लास्टनाच थोडे माॅॅव्डफाय केल,े म्हणजे त्यांच्यातच 

जनकुीय बदल घडिला, तो असा की ते आता जास्त म्हणजे 

सत्तर ऎशंी टक्के सयूाप्रकाश िापरून अन्न बनितील. म्हणजे 

या बोक्याचे व्नदान व्नम्मे पोट तरी िरेल व्दिसिरात. बाकी 

खाणे व्पणे आहचे की नाही." 

"सर ग्रेट !" 

"खरंच सर हा बोका एव्हरग्रीन आह ेम्हणायचे तर !" 

"हो ना ! एव्हरग्रीन!" 

*** 

नागोजी कान दऊेन ऎकत होता. त्याला व्कतीतरी 

व्दिसांपासनू पडलेल्या प्रश्नांची काही उत्तरे व्मळाली होती, व्न 

काही त्याच्या आकलनाच्या बाहरे होती. पण आज साह्यबांनी 

काही तरी मोठे काम केलंय एिढे त्याला जाणित होते. साहेब 

खशू झाल्यािर त्यांचा व्तरसटपणाचा मागमसू आज व्दसला 

नाही, म्हणजे आपल्या अभ्यासात कोणी अडथळे नको 



आणायला म्हणनू ते तसे करतात ह्या आपल्या मताबद्दल 

त्याला अजनू खात्री पटली. एिढ्या व्दिसातल्या 

नाग्याबोक्याच्या िागण्याचा व्न त्याच्या व्हरव्या रंगाचा ही 

उलगडा झाला त्याला. म्हणजे व्दिसिर बाहरे सूयाप्रकाशात 

जेिण बनितो तो स्ित:चे तो व्हरिा बोका. आव्ण आता 

व्दिसेंव्दिस आळशासारखा पडून असतो. 

नागोजीच्या मनात एकाएकी काय आल े की जाऊन 

साहबेांपढु ेउिा राव्हला, 

"साहे्यब थोडं बोलायचंय.." 

"बोला नागोजीराि, बोला.." 

प्रोफेसर त्याच्याकडे कौतुकाने पाहत बोलले 

"काही नाही साहेब," नागाजुानकडे पाहात तो म्हणाला, 

"एक व्िचारू साहेब?" 

"बोल नागोजी." 

"असा व्हरिा मानसू नाय ना बनिणार तुम्ही?" 

"का रे?" 



"नाही म्हणजे पोटाचाच प्रश्न सटुला की तर माणसाचं काय 

खरं नाही." 

"म्हणजे रे?" 

"म्हणजे साहेब, सारी लढाई पोटासाठी आह ेपण पोटच 

नसल ेतर माणसू ऎदी बनणार नाही ना? आधी मीच बोललो 

पोट नसतं तर आज बी मीच बोलतो..पोटाचा प्रश्न सटुला 

तर..तर बी कठीणच हाय माणसाचं." 

 

आधी पोटाचा प्रश्न आव्ण आता पोटाचा प्रश्न सटुला तरी 

प्रश्नच? प्रोफेसरसाहबे पनु्हा एकदा व्िचारात पडल.े ते ही 

नागोजीच्याच प्रश्नान.े जड आिाजात ते नागोजीला म्हणाले, 

"खरंय बाबा नागोजी तझुे.." 

  



 

रॉहबनिूड ची गोष्ट ! 

 

 

गव्हनामेंट मेडीकल कॉलेजचे पॅथॉलॉजी व्डपाटामेंट. 

लेक्चरर डॉ.अंशमुन कानडॆ.  

निीन पोव्स्टंग, आजपासनू पीएम म्हणजे पोस्टमॉटेम मध्य.े 

पॅथॉलॉजीच्या िेगिेगळ्या व्ििागांतनू व्फरून आता 

पोस्ट्मॉटेम मध्ये. हा त्याचा व्िशेर् आिडता व्न हातखंडा 

व्िर्य. फॉरेव्न्सक पीएम पॅथॉलॉजीत येत नसली तरी त्यात तो 

एक्सपटा. इतका की फॉरेव्न्सकिाले पण त्याला गुंतागुतंीच्या 

केसेस मध्ये बोलािीत.  

आज जॉईन झाला अंशमुन आव्ण आजच संध्याकाळी 

इमरजंसी कॉल ! तो घरून व्नघाला. 

"िामन्या ब्रो, जाऊन येतो रे." 

"मी सांव्गतलेले लक्षात आह ेना रे अंश?ु" 



"यस माय ब्रदर, व्िल डू द नीडफूल. मी आता व्नघतो." 

 

पॅथॉलॉजी पीएम रूम म्हणजे मोठे बेड िजा टेबल. 

िेगिेगळी व्चरफाडीची आयधुे, स्कल म्हणजे किटी 

उघडायला करितीसारखी हत्यारे आव्ण ह े सिा सांिाळणारा 

व्जिाजीमामा. 

पीएम रूम मधला िास नाकात घेत अंशमुन म्हणाला, 

"व्जिाजीमामा सारे तय्यार?" 

"होय सर." 

"असणारच ! व्जिाजीच्या जीिािर पीएम रूम चालत.े" 

"काय सर थट्टा करताय? पण आज खपू व्दिसांनी?"  

"हो रे, िेळच नाही बाबा, ब्ललड बॅकेंतनू व्नघायला." 

व्कत्येक मव्हन्यांत अंशमुनची फेरी झाली नव्हती पीएम 

मध्य.े अगदी व्हस्टोपॅथो नंतर ब्ललड बॅकंमध्ये तो गळ्यापयांत 

बडुालेला. अथाात काही चॅलेंव्जंग नसेलही पीएम मध्य ेनाहीतर 

त्याला बोलािणे गेल्याव्शिाय राव्हले नसत.े 

"चल घे लिकर. आव्ण एक खाली जार घे." 



"कशाला?" 

"घे तर व्जिाजीमामा, स्टराईल हिे." 

"पीएम मध्ये स्टराईल? बरं घेतो साहेब." 

अंशमुनसर पॅथोत लाडके. आव्ण व्जिाजी त्या 

पीएमरूमचा जण ू प्राण ! पंढरपरूची िारी करणारा व्न 

तळुशीमाळ घालणारा व्जिाजी त्या पीएमरूमच्या िातािरणात 

व्िजोड िाटायचा. पण कामासाठी सारेच त्याच्यािर व्िसंबून 

असायचे. आता टेबलािर डॆड बॉडी आव्ण समोर व्जिाजी 

तयार. 

"सर, मतृव्यक्तीिर कोणीतरी हल्ला केलाय 

लाथाबुक्क्यांनी. पोटाला मार लागला असािा कारण हेडइजं्यरुी 

व्दसत नाहीये," व्जिाजी म्हणाला. 

"ह.ं" अंशमुन. 

व्जिाजीन े सराईतपण े मधोमध इव्न्सजन घेतले. व्व्हसेरा 

काढला. मग छाती उघडून हृदय व्न फुफ्फुसं बाहरे. स्कल 

उघडायची पाळी आली. 

"व्जिाजी थांब. तो मेंद ूमाझ्यासाठी ठेि. राहू द,े मी येतो." 



हळुिार हातांनी अंशमुनने आधी सीएसफ ररकाम्या जार 

मध्य ेगोळा केला, मग मेंदचूा पढुचा फ्ॉटंल लोब व्न त्यामागचा 

थोडा िाग काढला व्न त्या जार मधे घातला.   

व्जिाजीला काही तरी आव्क्रत घडतंय असे िाटले पण तो 

काही बोलला मात्र नाही. समोरच्या जार मध्ये सीएसएफ मध्य े

मेंद ूव्िसािला. अंशमुननी िामनला तसा फोन लािला, 

"ये लिकर." 

आव्ण पढुील दोन व्मव्नटांत िामन हजर ! 

"इतक्यात? काय सुपरसॉव्नक जेट की काय?" 

"नाही रे. आय िाॅॅज रेस्टलेस ॲट होम. तझु्यामागे मी 

पण येऊन बाहरेच थांबलो होतो अंश,ु बरं द ेमला. मी व्नघतो." 

तो जार घेऊन िामन तडक घरी व्नघाला. अंर्मुन आपला 

पेपरिका  करत बसला.  

त्याच्या डॊळ्यांसमोर तो कालच दपुारचा प्रसंग आला.  

 

िामन, तो आव्ण रॉव्बन. रॉव्बनने समोर कॉफी आव्ण चहा 

आणनू ठेिला. िामन कॉफी व्पतो व्न अंशमुन चहा. रॉव्बनची 



चकू कधी होत नाही. कधी साखर कमी नाही की जास्त नाही. 

कधी कपातून सांडण े नाही. कधी चारिाजेनंतर एक 

व्मव्नटाचाही उशीर नाही. चहा कॉफी झाल्या झाल्या रॉव्बन कप 

उचलनू धिुनू ठेिी त्यात कधी चकू नाही.  

आज अंशमुन खशू होता. व्मरन िेटल्यान.े  

"काय आज गाडं खशुीत अगदी?" िामन म्हणाला. 

"अरे ब्रो, व्हेन िाॅॅज आय सॅड एव्हर? एनी िे आज 

सॉव्लड धमाल झाली लॅब मध्ये." 

"काय रूपाली िेटली की नाही?" 

रूपाली ! व्कत्येक मव्हन्यांपासून अंशमुनच्या मागे 

लागलेली. व्न अंशमुन व्तला टाळता टाळता थकून गेलेला ! 

"अरे तीच तर धमाल ! मी रूपाली िर गोष्ट व्लहीलीय, रू-

पाली िर." 

"रू-पाली?" 

"यस माय ब्रदर रूssपाली. ऎकि?ू" 

मग अंशमुन त्याला रूपाली ची गोष्ट ऎकि ू लागला. 

त्यामाग े रूपाली सारख्याच पांढ -याफटक पालीचा संदिा. 



दोघांची ती गोष्ट ऎकता ऎकता परेुिाट झाली. अगदी डॊळ्यात 

पाणी आल.े 

िामन म्हणाला, "काय रॉव्बन आह े की नाही धमाल 

रूपाली िव्हनींची?" 

"िव्हनी?" अंशमुन  

पण िामनच ेलक्ष रॉव्बनकडॆ लागलेल.े त्याने रॉव्बनकडॆ 

टाळी मागायला हात पढु ेकेला. पण रॉव्बनकडून काहीच उत्तर 

नाही. 

हसता हसता िामन एकदम सीररयस झाला. 

"अंश.ु. य ूसी .." 

िामन इवं्ग्लश बोलतोय म्हणजे काहीतरी गंिीर आह ेहे 

अंशमुनला ठाऊक आह.े  

‘रॉव्बन शडु ररस्पााँड. ही शुड लाफ व्िथ अस." 

अंशमुन काहीच बोलला नाही.िामन अस्िस्थ आह ेएिढे 

मात्र त्याला जाणिल्यािाचून राव्हल ेनाही.  

त्या व्दिशी िर मध्यरात्री एकाएकी िामन अंशमुनला 

उठित म्हणाला, 



"अंश,ु य ूकॅन हले्प." 

अंशमुन व्मरनची स्िप्न ेपाहतोय त्यात ही झोपमोड.  

"कशाबद्दल? झोप ूद ेआता." अंशमुन 

"ऎक, उठ, गेट अप अाँड व्लसन." 

नंतर खपू िेळ िामन त्याला काहीतरी सांगत होता व्न 

अंशमुन आपल्या इवं्जनयर िािाच े कौतकुाने ऎकत बसला 

होता. िामनला त्या रात्री झोप आलीच नाही. त्यानंतर लगेचच 

ह ेपीएम. सकाळीच तो पीएम व्ििागात आलेला व्न आता हा 

इमरजंसी कॉल!  

 

घरी आल्यािर िामन त्या फ्ााँटल लोबकडे पाहत बसला 

थोडा िेळ. रॉव्बनची झोपायची िेळ झालेलीच. अंशमुन 

परतला तेव्हा रॉव्बन िामनच्या मांडीिर होता. 

"गडु य ू हिॅ कम अंश,ु इट इज व्स्टल व्हायटल.. जस्ट 

होल्ड व्धस." 

रॉव्बनला उपडा पकडून िामनचे काम चाल ूहोत.े अगदी 

एकाग्रतेने. िामनला अशा िेळी बोललेल े चालत नाही. 



अंशमुनला फक्त बघायचे काम. रूममध्ये नसुताच सोल्डररंग, 

कव्टंग व्न कॉटरीचा आिाज. पहाटेपयांत िामनच ेकाम चाल ूव्न 

अव्सस्टंटच्या रोल मध्य ेअंशमुन.  

सकाळ झाली तसा िामन म्हणाला, "आय व्थंक आय हिॅ 

डन इट! कीप यिुर व्फंगसा क्राॅॅस्ड." 

"आता काय िामन?" 

"चोिीस तास. मी हा सीएसएफ पंप चाल ूठेितो. त ूफक्त 

ह ेएलेक्ट्रीक चाजार ऑन ठेि." 

"मी जाऊ हॉव्स्पटलात? दपुारी येतो" 

"ओके, पण मी इथनू हलत नाही. हा पंप महत्त्िाचा. त ू

जेिण बनि. मला खाऊ घाल. मी रॉव्बनकडे पाहातो." 

"ओके िामन, मी पाहतो सारे. उद्या पयांत सगळे ठीक 

होईल." 

"हो, लेट्स सी." 

 

चोिीस तास उलटले. िामनने सारी कनेक्शन्स चेक केली. 

अंशमुन बाजूला उिा. दोघांनी रॉव्बनला उिे केल.े रॉव्बनच्या 



ओठांची थोडी हालचाल झाली. दोन पािले टाकत रॉव्बन पढुे 

झाला. सकाळच्या प्रोग्रामप्रमाणे तो व्कचनकडे िळाला तसा 

िामन म्हणाला, 

"रॉव्बन थांब." 

तसा रॉव्बन थबकला.  

"बस थोडा. जरा या अंशमुनची गोष्ट ऎकूया. अंश ुसांग रे 

ती रूपाली आम्रपालीिाली गोष्ट." 

अंशमुनने सरुूिात केली. 

"ऐक आता ही आम्रपालीची गोष्ट. रूपालीिरून सचुलीय, 

ऎक.. 

 

आम्रपालीची गोष्ट 

राणी रू-पाली चा मेसेज आला तशी पाल आळस झटकून 

उठली. जायचा हतला कंटाळा िोता पण जाणे भाग िोते. 

आय िवॅ टू गो-पाल. ती स्वत:शीच म्िणाली. 

य ूकॅन िॉट गो-पाल, राणी रू-पालीच्या मिालाबािेरील 

द्वार-पाल म्िणाला. 



व्िाय? व्िाय कान्ट आय गो-पाल? मला राणी रू-पालीन े

बोलावलेय. 

राणी रू-पाली? ओके. ओके. दने गो-पाल. 

मग पाल जाऊन राणी रू-पालीच्या पढुे उभी राहिली. राणी 

रू-पाली ने हतला पाहिल ेहन ती कडाडली, 

भला ये पाल मेरे से सफेद कैसे? 

इसका कारण मैं वापरती िू ंहटनो-पाल रानी-पाल. 

हतच ेउत्तर ऎकून राणी रू-पाली अजनू हचडली. 

कॊण आि ेरे हतकडे? 

राम-पाल हन महि-पाल आत आल.े 

जा सोडून या हिला, राणी रू-पालीचा आदशे. 

कुठे राणी रू-पालीजी? 

कुठे काय? ने-पाल 

जशी आज्ञा. 

मग महि-पाल हन राम-पाल पालीला घेऊन ने-पालला 

गेले. हतथल्या जंगलात एका आंब्याच्या झाडावर हतन ेआपले 



घर बनवल.े तेव्िापासून ती आम्र-पाली म्िणून ओळखली जाऊ 

लागली. 

खरे तर िी सत्य घटना आि े पण तमुचा हवश्वास नािी 

बसला तर मी काय करणार क-पाळ? 

 

संपली ही आम्रपालीची गोष्ट !" 

"िा ! छान अंशमुन ! पालीिर गोष्ट ! मस्तच. होय की नाही 

रॉव्बन?" 

िामन म्हणाला आव्ण टाळीसाठी त्याने हात रॉव्बनपढु े

धरला. क्षणात रॉव्बनचे डोळे लकाकल.े त्याने दखेील हात पढुे 

केला व्न िामनला टाळी व्दली.  

अंशमुन आव्ण िामन एकमेकांकडे पाहून हसले. 

"रॉव्बन माय व्डयर," िामनने त्याच्या गालाचा मकुा 

घेतला.  

िामन व्न अंशमुन दोघ े एकदम आनंव्दत झाले. त्याला 

कारणही तसेच होत.े जगातला पव्हला इमोशनक रोबो त्यांनी 

बनिला होता.  



"खशू ! लेट्स सेव्लब्रेट यार. रॉव्बन जरा व्मठाई आण!" 

रॉव्बन आपल्या चालीन ेआत गेला. तसा िामन म्हणाला, 

"बघ अंश,ु ॲज आय टोल्ड य.ू या रॉव्बनमध्य े या 

फंक्शनल मेंदचूा िाग कसा मस्त व्फट झालाय. नव्शबाने 

आपल्याला असा फे्श मेंद ू व्मळालाय. मी काय केल ेना की 

फ्ााँटल लोब व्न ॲमॅगव्डला ह ेब्रेनचे पाटा याच्या सव्का टमध्ये 

इवं्टग्रेट केल.े अगदी परफेक्ट झालंय. मेंद ू बहुधा सगळ्याच 

प्राण्यांत असतो पण मानिाएिढा व्िकव्सत तो कुठेच झालेला 

नाहीये. व्न आपल्या िाि िािना म्हणज ेइमोशन्स या फ्ााँटल 

लोब व्न ॲमॅगव्डला मधनूच कंट्रोल होतात. याचे व्सग्नल्स मी 

त्याच्या बाकीच्या सव्का टमध्ये जोडल े ते आता काम करू 

लागलेयत." 

"खरेय िामन्या ! द इमोशनल रोबो ! आता त ू खरा 

बायोमेव्डकल इवं्जव्नयर शोितोस ! ग्रेट !" अंशमुन म्हणाला. 

"ह.ं आता हा रॉव्बन नसुता रोबो नाही ! आता हा आमचा 

खरा व्मत्र झालाय अंश.ू" 

"रॉव्बन नाही आता रॉव्बनहूड !" 

  



 काल यंत्र!  

 

 

तो आव्ण मी..  

मी होतो त्याचा जानी दोस्त. म्हणजे मी होतोच दोस्त 

त्याचा. पण जानी म्हणजे कसा? पिूी लंगोटी यार म्हणायचे 

तसा? माझी मैत्री होती.. यारी होती. तो सगळ्या गोष्टी 

सांगायचा मला त्याच्या मनातल्या.  

 

माझ्या व्न त्याच्यात खपू फरक. तो अभ्यासात हुशार. 

व्िज्ञानाची आिड त्याला. त्यात व्लहायचाही िारी.  

आम्ही एकाच कॉलेजात होतो.. पण तो सायन्सचा 

व्िद्याथी.. मी मराठीचा. असे असल े तरी त्याला माझ्याहून 

जास्त व्लहायची आिड. छंद म्हणा. आपली मोठाली पसु्तके 

िाचत मध्ये व्लहायला कसा िेळ व्मळायचा त्याला कुणास 

ठाऊक. त्यात परत शास्त्राचा व्क्लष्ट अभ्यास. त्यात त्याला 

चांगलीच गती होती. मी पहायचो ना.. त्याला परीक्षेत माक्सा 



चांगलेच असायचे. आव्ण मी? इकडे िार्ाव्िर्यातली गाडी 

रडतखडत ढकलत होतो.  

 

असे असले तरी मला त्याचा हिेा नाही िाटायचा. कारण 

त्याच्यासारखी व्दनरात मेहनत करायची मला नाही िाटत 

माझ्या मनाची तयारी होती. तो रात्री व्दिे जाळत िाचत 

बसायचा तेव्हा मी सखुाने स्िप्न ेपाहात झोपलेला असायचो. 

तो िेड लागल्यासारखा गुंतलेला असायचा. ह ेकाही माझ्याने 

होणारे नव्हतेच.  

 

त्याच्या त्या सदा व्यस्तपणाला अपिाद फक्त आमच्या 

उन्हाळी सटु्टीचा. तेव्हा तो मोकळेपणाने गप्पा मारत बसायचा. 

त्याच ेस्िप्न होत ेते शास्त्रज्ञ बनाियाचे. मला िाटायचे त्याला 

स्िप्न े पण तशीच पडत असािीत नेहमी. िाटायचे म्हणजे 

काय.. तो सांगायचाच.. "कल्पना कर.. मी मोठ्या लॅब मध्ये 

आह.े. लांब ॲप्रन घालून. माझ्या अितीििती सगळे व्िद्याथी 

जमलेत.. मी प्रयोगामागून प्रयोग समजनू सांगतोय.."  



व्कंिा कधी म्हणायचा.. "आपल्यान े ना असे काही 

संशोधन झाले पाव्हजे ना की जगात दखल घेतली गेली 

पाव्हजे.."  

आव्ण मला िाटायच.े. तो ह ेकरू शकेल असे बहुधा.  

 

सटु्टी लागली की याच्या कल्पनांचा िारू उधळायचा. 

आपल्या दशेी व्दमागस ेनिनिीन काही बनिायचा तो. 'दशेी 

व्दमाग' हा त्याचाच शब्लद. मग कधी तो त्याच व्दमागाचा िापर 

करून व्िज्ञानकथा व्लहीत बसायचा. व्लहायचा चांगले. मी 

खरा िार्ाव्िर्य घेतलेला. पण व्लहायचा कंटाळा मला. आव्ण 

हा सटु्टीत तीन चार तरी व्िज्ञानकथा प्रसिायचा.  

त्याच्या गोष्टी पण िेगिेगळ्या व्िर्यांिर असायच्या. कधी 

डायनोसॉरबद्दल. कधी अिकाशात घडणाऱ्या. कधी 

ितूकाळातील तर कधी िव्िष्यातील! कल्पनेच्या िराऱ्या 

व्िज्ञानाच्या जोडीने येत त्याच्या गोष्टीत. मी म्हणालो ना मला 

हिेा नाही िाटायचा त्याचा .. त्याला हा एकमेि अपिाद.. 

त्याच्या त्या िारे्चे मला अप्रपू होत.े खोटे कशाला सांग,ू  

थोडीफार असूया ही होती. इकडे मी स्ितः िार्ेचा व्िद्याथी 



असनूही त्याला माझ्याहून जास्त िार्ा येत असािी? तीही 

लव्लत कथा व्लव्हण्याइतकी? लव्लत असल्यातरी तो 

व्िज्ञानकथाच व्लहायचा. खरेतर उलट म्हणायला पाव्हजे.. 

व्िज्ञानकथा असल्या तरी तो त्या लव्लत साव्हत्यासारखाच  

व्लहायचा.  

सटु्टी लागली की त्याचे डोळे चमकायचे. एरव्ही 

अभ्यासाच्या धबडग्यात तो पार बडुलेला.. आता आपल्या 

छंदात मग्न व्हायला मोकळा. मला कळो न कळो.. त्या 

व्िज्ञानातल्या संकल्पना मला सांगत बसे. कधी डोक्यातल्या 

व्िज्ञानकथांचे व्िर्य.. आव्ण त्याच्या डोक्यातल्या कल्पना 

यांच्याबद्दल बोलणे होई. माझा सहिाग यात श्रोता म्हणनू 

असायचा. तो एकूण तसाच असणार होता कारण मी तसा 

जात्याच आळशी होतो ना. आव्ण त्या व्िर्यात माझी गती तशी 

मंदच होती, व्कंिा खरेतर नव्हतीच!   

 

त्याच े ऐकून ऐकून िाटू लागले.. की बहुधा या सिा 

व्िज्ञानकथािाल्यांचा लाडका व्िर्य असािा कालयंत्र.. 

अथाात टाईम मशीन.. कारण तो खपूदा त्याबद्दल बोलायचा. 



आव्ण त्यात त्याच ेअजनू एक स्िप्न.. एक असेच टाइममशीन 

बनिायच.े.जनु्या व्कंिा पढुच्या जगाची सैर करून यायची! ती 

ही व्कतीही कालापढु े िा मागे.. शतकेच नाहीत तर लाखो 

िर्ाांमागे जायचे.. व्न परत यायच.े त्याच्या डोक्यात याच 

कल्पना घोळत असायच्या सदा. तशी या िर्ी सटु्टी सुरू झाली 

त्याची तीही याच धुंदीत असािी. पोरे कशी परीक्षा झाली की 

हुदंडतात.. व्सनेमे काय पाहतात.. िटकतात इकडे व्तकडे.. 

आव्ण हा..परीके्षहून तडक परत आला व्न कामाला लागला!  

 

मला म्हणायचा.. "बघच ह े माझे टाईममशीन बनते की 

नाही!" मग तासनतास त्यात बडुलेला असायचा तो. रात्री बसून 

आपल्या व्लहायच्या गोष्टींत मग्न.. मध्ये कधी माझे मत 

घ्यायचा गोष्टीिर. मी सदु्धा काही मोठेपणाचा आि आणत 

त्याला मत सांगायचो. यािेळी मात्र त्याने गोष्ट फारच सरुस 

आव्ण सुंदर रचली होती. चंद्रािरची िस्ती आव्ण त्यािर त्याची 

कल्पनाशक्तीची िरारी! छान! मी म्हणालो दखेील त्याला.. 

पाठिनू दे व्िज्ञान पररर्दचे्या स्पधेत! बघ!ू म्हणनू तो आपल्या 

कामात गढला. गोष्ट छानच होती.. कल्पना आव्ण व्िज्ञान 



दोघांच्या व्मश्रणातनू बनलेली. एखाद्या कसलेल्या sci fi 

लेखकाप्रमाणे जमलेली. जाता जाता ह े सांगायला हिे.. 

त्याच्यामळेु मला या व्िज्ञानकथांची चांगलीच गोडी लागली 

होती. आव्ण मी त्या रस घेऊन िाच ू लागलो होतो. प्रत्यक्ष 

व्िज्ञानाशी माझा संबंध एिढाच होता आजिर!  

 

काही असो.. गडी एकदम फोकस्ड! आपले व्चत्त ढळू न 

दणेारा. टाईम मशीनचे िेड घेऊन.. खरेतर खळू घेऊन.. 

बसलेला. त्याला म्हणालो मी.. "गड्या ह ेटाईम मशीन एक 

कल्पना आह े नसुती. किी कल्पना म्हणतो मी व्तला.. त्या 

कल्पना कशा कसल्याही अस ू शकतात.. आगा न व्पछा 

असलेल्या.. तसे या टाईम मशीनबद्दलही िाटत ेमला." 

यािर तो हसला.. म्हणाला.. "किी कल्पना म्हण की 

अजनू काही.. मी लिकरच बनितो की नाही बघ ते मशीन..!" 

 

मध्य ेकाही व्दिस गेल.े मी त्याच्या प्रगतीकडे लक्ष ठेिनू 

होतो. व्हमतीचा व्न व्हकमती खरा तो.. रात्रंव्दिस जागायचा 

कधी कधी! जेिणाखाण्याची शदु्ध नसायची. कसले कसले 



साव्हत्य घेऊन बसायचा.. गहन आकडेमोड करत. त्या काळात 

त्याने दोन फोटो काढून टांगले आपल्या टेबलासमोर.. एक 

न्यटूनचा आव्ण दसुरा आईनस्टाईनचा. म्हणाला, 

"एकलव्यासारखा व्शकेन मी.. टाईममशीन बनिीनच.."  

अभ्यासात नसेल रमला कधी इतका दंगला होता तो. मी 

माझा टाईमपास करीत बसायचो. आव्ण िेळ व्मळेल तशा 

आव्ण व्ततक्या झोपा काढायचो. माझा त्याला तसाही काही 

उपयोग नव्हताच.. एक गप्पा मारणे सोडल ेतर. त्याला व्िरंगळुा 

तेिढाच.  

 

आव्ण तो व्दिस उगिला..  

मी झोपलेलो नेहमीप्रमाणे. हा आला व्न म्हणाला, "उठ.." 

मी ढाराढूर.. डोळे व्कलव्कले केल.े. तो पढुे म्हणाला,  

"उठ.. आय हिॅ डन इट!" 

मला िाटले अजनू एखादी व्लव्हली असेल यान ेगोष्ट. पण 

मला हाताने उठित म्हणाला, "बन गया मेरा टाईम मशीन.." 



मी कधीमधी कव्िता करायचो.. झाली की म्हणायचो.. 

"बन गई मेरी कव्िता!"  त्या चालीिर हा म्हणतोय.. टाईम 

मशीन बनलेय म्हणनू?  

आजिर मी गंमतीत घेत होतो सारे.. खरेच बनल ेते मशीन?  

नक्की हा प्रकार काय असािा? कधीतरी त्यान ेसांव्गतलेले 

टाईममशीन बद्दल पण मी ऐकेन तर ना? आव्ण ऐकूनही मला ते 

कळेल तर ना!  

 

पण आता ते मशीन सत्यात आलेच होत.े मला उठािेच 

लागले. काही झाल ेतरी जानी दोस्त तो माझा. त्याच्या एिढ्या 

मोठ्या यशाचा अव्िमान िाटलाच पाव्हजेना मला. समोर काही 

मशीन व्दसत होत.े गोल गोल. त्यात मध्यिागी बसायला जागा. 

समोर असंख्य बटणे. अधनूमधनू चमकणारे लाल व्न व्हरिे 

व्दिे.  

"बॅटरीिर चालेल ह?े" 

मी बािळटासारखा व्िचारला प्रश्न.. 



पण गंिीरतेने तो म्हणाला, "यस.. सोलार बॅटरी.. एक 

पॅनेल आह ेते सौरशक्तीिर चाजा होईल. आव्ण त्यात मी त्याला 

स्ितःहून चाव्जांग होत राव्हल अशी सोय केलीय.. गाडीची 

बॅटरी कशी होत ेतशी.." 

"मग काय आता या मशीनीतनू कुठे?"  

"कुठे काय..? ितू नाहीतर िव्िष्यात.. मला तरी ितू 

काळात जायला आिडेल.." 

"िा! ग्रेट! पण परत कधी येशील?" 

"चांगला प्रश्न व्िचारलास.." एखाद्या मलुाखतीत बोलािे 

तसा तो म्हणाला.. "माझा फॉम्युाला सोपा आह.े." 

फॉम्युाला म्हटले की माझी दांडी गलु होते.. कुठलेही 

गव्णतातील समीकरण म्हटले की मी माझ्या मनाला त्रास करून 

घेत नाही.. उगाच चकुले उत्तर म्हणनू हळहळ कशाला िाटून 

घ्या. आव्ण व्दिे लािायच ेतर ते मी दहािीतच नसते लािल?े  

तरी तो पढु े म्हणालाच, "त ू व्कती दरू जाशील यािर ते 

अिलंबनू आह.े. म्हणजे दोन िर्ाांपिूीच्या काळात गेलास तर 

काही व्मव्नटांत परत.. दोन हजार िर्ाांपिूीच्या काळात गेलास 

तर.. व्हशेब करून सांगतो.. सतरा व्दिस.. साधारणपणे!" 



"बाप रे! एिढा िेळ.. ?" 

"लागणारच ना.. एका िर्ााला दहा कोटीन ेिाग द्यायचा.. 

ह ेमाझ्या ह्या मशीनचे स्टॅडंडाायझेशन आह.े." 

एका की दहा कोटीने कसला िाग दतेोय  मी.. कोटीचे 

आकडे िाचनू मीच िागणार होतो व्तकडून! असेल त्याच े

काही कॅलक्युलेशन..  

"उद्या मी ट्रायल घेणार.. मशीनमधनू जाणार .. ितूकाळ! 

ही पहा बटणे.. आकडा दाबलास की तात्काळ त्या काळात!" 

"िा! ट्रायल घेऊन टाकू.." 

"त ू नव्ह.े. मीच जाणार. आव्ण त ू उद्घाटन कर ह े बटन 

दाबनू.. उद्या! इथे व्कती िर् े मागे व्कंिा पढुे जायचे त्याचा 

आकडा दाबायचा .. त्यात अव्धक व्कंिा उणेची खणू केली की 

व्ततकी िर् ेपढुे व्कंिा मागे.. आह ेकी नाही सोपे?" 

हु.ं. सोपे तर होतेच!  

 

रात्रिर मी जागाच होतो. माझ्या डोळ्यांसमोर आमच्या 

मैत्रीतल े व्दिस येत होत.े त्याची व्दनरात मेहनत.. आव्ण त्या 



व्िज्ञानकथा! हल्ली मी नारळीकर िाचनू संपिलेले.. लोंढ्यांची 

पसु्तके आिडायला लागलेली.. कुण्या रव्शयन लेखकाची 

अनिुाव्दत पण व्मळाली मला. टाईम मशीन सगळ्यांचाच 

आिडता व्िर्य. याव्शिायही काय काय व्लव्हतात ह े ग्रेट 

लोक. त्यामळेु एखादी िैज्ञाव्नक काल्पव्नक गोष्ट सत्यात येताना 

बघण्याची मला उत्कंठा होती. त्यातील काहीही कळल ेनाही 

तरी. रात्री मी त्याच्या त्या चंद्रािरच्या गोष्टीचा व्िचार करत 

होतो.. न जाणो ह ेही सत्यात येईल एक व्दिस. आव्ण ते येिो 

न येिो.. त्या  त्या गोष्टीसाठी बक्षीस व्मळेलच इतकी सुंदर 

जमलीय ती. अजनू काही व्िचार करता करता माझा सकाळी 

डोळा लागला असािा परत.  

 

कारण मी उठलो तेव्हा तो नव्हता. त्याच ेते मशीन नव्हत.े 

मी डोळे चोळून आठिले.. आव्ण डोळ्यापढुे लख्ख व्दसले..  

तो जायला व्नघालाय.. म्हणाला, "दोन हजार िर्ाांपिूीच्या 

काळात सोड मला." मी उद्घाटनाच े बटन दाबताना त्याला 

अंगठा दाखिला.. "ब्राव्हो माय फ्ें ड" म्हणालो.. काळाचे बटण 

दाबल.े. उणे..  



 

पढु े काही सांगण्याआधी ह े सांगायला हिे.. मी रात्रीतनू 

इटंरनेट िरून ज्यरूाव्सक पीररयडची माव्हती काढलेली. िीस 

कोटी िर्.े. डायनोसॉर तेव्हा राज्य करीत होत.े. 'मेसोझइुक' का 

असा काही त्या कालखंडाचा उल्लेख होता. माझ्या डोक्यात 

त्यातले व्शरले थोडेफार.. त्या मळेु त्यातील तो कालखंड 

चकुीचा अस ूशकतो. िीस कोटी िर्!े मी मनातल्या मनात नोंद 

केलेली.. एिढा आकडा लक्षात ठेिलेला मी! दोनािर आठ 

शनू्ये!  

 

मग काळाच ेबटण दाबताना मी दोन हजारािर पाच शून्ये 

अव्धक दाबली तेव्हा ती चकू म्हणािी की मी मदु्दाम केल े

म्हणािे? तो व्नघून गेला. प्रयोग चांगलाच यशस्िी झालाय. 

बाकी माझे गव्णत व्कतीही कच्चे असो.. हा व्हशेब चकुायचा 

नाही.. आव्ण आता तो परत येईल.. दोन कोटी िर्ाांपिूीच्या 

काळात गेलाय.. तर येईल तोिर दोन िर् ेउलटतील! व्हशेब 

सोप्पा आह.े. दहा कोटींनी िागायचे!  

 



मी कामाला लागलो. त्याची ती पसु्तके आिरून ठेिनू 

व्दली. त्याचा पसारा सगळा ठेिनू व्दला बाजलूा.  आव्ण 

महत्त्िाच.े. त्याची ती सुंदर व्िज्ञानकथा.. शोधनू काढली व्न 

पाठिण्यासाठी तयारीस लागलो. म्हणजे पाव्कटात िगैरे 

घातली. फक्त एक बदल करून.. लेखक म्हणनू माझे नाि 

घालनू. मला खात्री आह ेह ेपाच हजाराच ेबक्षीस माझेच!  

 

दोनेक मव्हन्यांतच व्नकाल आला.. आव्ण अथाातच 

पव्हल्या पाररतोव्र्काचा मान मलाच व्मळाला. गोष्ट होतीच 

माझी तशी छान! माझे लेखक बनण्याचे स्िप्न पुरे झाले.. अजनू 

त्याला येण्यास व्कतीतरी मव्हने बाकी आहते. येईल.. िेळ काय 

पटकन व्नघनू जातो.  

***** 

कुठल्यातरी अशाच गोष्टीत िाचलेले आठिल े मला.. 

झोपचे्या काही स्टेजेस असतात म्हणे. त्यातल्या कुठल्यातरी 

एका स्टेजमधली स्िप्न ेजागेपणी लक्षात राहतात म्हणे.  

तसेच झाल!े  



त्या स्िप्नातून जागा झालो तो दरदरून घाम फुटलेला. 

एका कथेच्या बव्क्षसासाठी इतके काही? अगदी टाईममशीन 

बनिनू मी माझ्याच जानी व्मत्रास नाहीस े करािे? मी असेन 

आळशी .. पण असा खुनशी स्ििाि ही  माझ्यात आह?े माझी 

मलाच लाज िाटली.. ते स्िप्नच आह े म्हणनू मी व्नश्वास 

सोडला. डोळे उघडून पाव्हले बाजलूा तर तो टाईम मशीनशी 

झटापट करत होता बाजलूाच.. 

 

त्याला म्हणालो, "काय बनतेय ना मशीन? बनेलच.. पण 

तझु्या मशीनचे उद्घाटन मी नाही करणार.." 

तो माझ्याकडे एखाद्या िेड्या माणसाकडे पहािे तसा 

पाहात राव्हला!  

 

स्िप्नात काय झाल ेसांगायची व्हमंत मला तरी नव्हती!  

  



बळी तो कान हपळी 

 

नामदार अप्पाजी घोरपडे आज खशुीत होत.े. इतक्या 

मव्हन्यांत पव्हल्यांदाच.  

 

अप्पाजी घोरपडे म्हणजे कें व्द्रय मनषु्यबळ व्िकास 

म्हणजेच एच.आर.डी. व्मव्नस्टर, गव्हमेंट ऑफ इवं्डया. ते 

आव्ण त्यांचा उजिा हात म्हणजे तात्या गायकिाड. दो हसंोंका 

जोडा म्हणनू प्रव्सद्ध आहते दोघ.े राजकारणात कोणी कुणाचा 

व्मत्र नसतो म्हणण्याला एक अपिाद. तात्या अप्पाजींचे व्नरपेक्ष 

व्मत्र. अगदी अप्पाजींच्या पडत्या काळातही कधी साथ सोडली 

नव्हती त्यांनी. अप्पाजी खशू झाल ेतसे तात्या म्हणाल,े "मी 

म्हटल ेहोते अप्पा तलुा. अरे धीर धरािा लागतो. आज लािा 

झाड तर फळ  यायला दोन तीन िर्ा लागणारच की नाही? धीर 

धरा.. धीरापोटी फळे रसाळ गोमटी.." 

"तात्या, त ूम्हणतोस ते खरेच. धीर धरािा .. आव्ण रसाळ 

फळे चाखािीत.. आता आलीय ती िेळ. 



तात्या काहीही म्हण, व्िज्ञान आव्ण तंत्रज्ञानाव्शिाय 

तरणोपाय नाही. आव्ण एच.आर.डी.मध्ये बसनू व्िज्ञानाची 

धरलेली कासच आम्हाला पढु े घेऊन जाईल.. त ू म्हणाला 

होतास ते खरेच झाल ेतात्या." 

 

गेल्या व्निडणकूीत तात्या चांगले सव्िा चार लाखांहून 

जास्त मतांनी व्निडून आले. व्निडणकुीच्याच िारे्त सांगायचे 

तर त्यांच े व्नकटतम प्रव्तदं्वदी.. त्याचेही व्डपाॅॅव्झट जप्त 

झालेले. अप्पाजींची लोकव्प्रयता पाहून त्यांना कॅव्बनेटमध्य े

घेणे िाग पडले पक्षश्रेष्ठींना. अप्पाजी आधीच्या मंत्रीमंडळात 

राज्यमंत्री होत.े ते आता कॅव्बनेट मंत्री झाल.े पण 

खातेिाटपाच्या िेळी गोंधळ झालाच. त्यांना हिे होते ते रेव्हने्य ू

खात.े पण श्रेष्ठींनी दोनच पयााय व्दलेले .. एच. आर. डी. नाहीतर 

क्रीडामंत्रीपद. रेव्हने्यमूध्ये संधी खपू, पण क्रीडाखात्यात कसले 

खेळ खेळणार? पण तात्यांनी समजािल े तेव्हा अप्पाजींना. 

संयम आव्ण सबरुीचा मंत्र. एच. आर. डी. पदरात पाडून घ्या. 

उद्या पाहू काय होतेय ते.. तात्यांचा सल्ला.. आज तो फळाला 

येताना व्दसतोय. 



 

अप्पाजी मंत्री झाल.े मंत्रीपदाबरोबर उद्घाटने आली.  

समारंि आल.े िेगिेगळ्या व्यासपीठांिरून िार्णे ठोकण े

आल.े अप्पाजी त्यात हुशार होत.े म्हणजे व्िर्य कोणताही 

असो, माईकचे बोंडूक समोर आल े की यांची गाडी सरुू. 

स्ित:ला व्िर्य समजो न समजो, समोरच्या मोठमोठया 

शास्त्रज्ञांना चार समजतुीच्या गोष्टी सांव्गतल्याव्शिाय सोडत 

नसत  अप्पाजी.  कें द्रातले मंत्री ते, त्यांना कोण अडिणार? 

सगळे ऐकून घेत. त्यात एके व्दिशी एका शास्त्रीय संमेलनाचे 

उद्घाटन मंत्रीमहोदय अप्पाजींच्या हस्ते झाल.े नेहमीप्रमाण े

अप्पाजींनी सिा गाजिली. त्यांची माणसं गदीत पेरून 

ठेिलेली, कोठे टाळ्या िाजिायच्या ह्याची सक्त ताकीद तात्या 

त्यांना आधी दऊेन ठेित. त्यांची माणसं आता सरािान ेचकुत 

नसत. तशीच यािेळीही चुकली नाहीत. अप्पाजींनंतर प्रव्सद्ध 

संशोधक डॉ. जलील अन्सारी बोलले. व्िर्य होता 'डाव्िानचा 

व्सद्धांत आव्ण आपण' अप्पाजींनी मन लािनू िार्ण ऐकल े

असािे, कारण सरत ेशेिटी व्नष्कर्ा काढायचा तो काढलाच..  

परतल्यािर तात्यांना म्हणाल,े 



"चांगला बोलला नाही अन्सारी. हुशार आह.े" 

"असणारच. एिढा मोठा शास्त्रज्ञ." 

"असेल. पण मी तलुा सांव्गतले तेच यान ेशास्त्रीय िार्ेत 

सांव्गतले .. लक्षात आल ेतझु्या?" 

"काय?" 

"अरे अन्सारी काय म्हणाला? ते इगं्रजीत.. सव्हाायव्हल 

ऑफ व्फटेस्ट.. म्हणजे आपण म्हणतो तेच.." 

"काय?" 

"तात्या, त ूतातोजी आहसे रे.. साध्या िार्ेत याचा अथा 

आह,े बळी तो कान व्पळी .. ज्याच्या अंगी ताकद तोच दईेल 

सिाांना ताकीद .. समजल?े" 

"असेल. पण डाव्िान कशाला हिा त्यासाठी .. अप्पाजींचा 

व्सद्धांत पण हाच आह ेकी नाही?" 

"अथाात. सव्हाायव्हल ऑफ व्फटेस्ट आव्ण स्ट्रॉगंेस्ट.. 

म्हणनू मी म्हणतो, बलिान व्हा, ताकद कमिा .." 

"म्हणजे व्यायामाला लागा .." 



"नाही तात्या .. राजकीय ताकद. म्हणजे काय आव्ण 

कायकाय ते मी सांगायला नकोच. पैसा हिा, लोकसंग्रह हिा.. 

शव्क्तमान, बलिान, धनिान, व्िद्वान सिाांचा पाव्ठंबा हिा.. हे 

व्मळिण्यासाठी मळुात ताकद हिी.. ताकदीने ताकद अजनू 

िाढत े.." 

"अप्पा, तझु्याकडे यातले काय कमी आह ेरे?" 

"काय कमी? तसे नाही तात्या, ताकद असती तर गहृमंत्री 

झालो नसतो..? आव्ण एक व्दिस पंतप्रधान पदाची खचुी 

व्मळिण्याच्या रांगेत असतो. झालो काय? मनषु्यबळ व्िकास 

मंत्री. म्हणजे नाि िले अस ूदते मनषु्यबळ व्िकास पण ताकद 

अजनू कमािणे आह.े. तात्या, अजनू जोरात कामाला लागण े

आल.े. तात्या व्िचार कर अजनू काय करता येईल.. व्िचार 

कर.." 

या गोष्टीला सहा मव्हने उलटून गेल.े अप्पाजी व्न तात्या 

राजकारणातले कसलेले गडी. त्यांची ताकद िाढणारच होती, 

तशी िाढत होती. अप्पाजी 

मात्र समाधानी नव्हत.े ताकद िाढिण्याचा जादचूा 

फाॅॅम्युाला हिा होता त्यांना.  



 

लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंिाचे महत्त्ि जाणून  

तात्यांकडे अप्पाजींनी व्दिसातले सारे मराठी आव्ण इगं्रजी 

पेपर िाचण्याचे काम व्दलेले. त्यात तात्यांना एक व्दिस 

डॉ.अन्सारींचा लेख हाती लागला. 'माणसाच्या प्रगतीत 

व्िचारांच ेमहत्त्ि.'  

माणसू व्िचार करतो म्हणजे काय करतो.. मेंदतूील 

िेगिेगळे व्ििाग कस ेजोडल ेजातात आव्ण त्यातून माणसाच्या 

व्िचारांचा ओघ व्नमााण होतो. त्यात माणसाच्या व्िचारांिर 

माणसाच ेसारे आयषु्य कस ेआकार घेते, आव्ण आयषु्यातील 

अनिुिांिर व्िचार करणे कस ेअिलंबनू असत,े व्िचार आव्ण 

आचारांची सांगड घालण्याचा दखेील व्िचार कसा येतो 

माणसाच्या मेंदतू याचे शास्त्रीय व्ििेचन होते. सारे िाचनू 

झाल्यािर शेिटची िाक्ये तात्यांनी अधोरेव्खत करून 

अप्पाजींकडे पेपर व्दला .. त्यात व्लव्हलेले होत े .. 

'व्िचार ही बदलांची गंगोत्री आह.े माणसाच्या मनाचा थांग 

लागणे मवु्श्कल जरूर आह े पण अशक्य नाही. शास्त्रान े

केलेल्या प्रगतीच्या जोरािर मनषु्याचे व्िचार समोरील 



माणसास िाचता येऊ शकतील असे संशोधन आम्ही करत 

आहोत. एकूणच दशेाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीन े या निीन 

संशोधनाचा उपयोग होऊ शकतो. लिकरच आम्ही ह ेतंत्रज्ञान 

दशेाला अपाण करू.'  

 

अप्पाजींनी िाचून पेपर बाजलूा ठेिला. हीच ती जादचूी 

व्कल्ली. ह्याचीच जण ूते िाट पाहात होत.े  

डोक्यात त्यांच्या समोरच्या व्यक्तीच्या डोक्यातले व्िचार 

कस ेजाणनू घ्यािे याचेच व्िचार घोळत होते.. 

समोरच्याच्या खेळीची माव्हती आधीच व्मळाली तर 

राजकारणात मागे िळून पहािेच लागणार नाही .. राजकारण 

म्हणजे बदु्धीबळ. बदु्धीच ेबळ िाढण्यास िेळ लाग ूशकतो, पण 

समोरील माणसाच्या सोंगटीची चाल कळली जर आधीच तर.. 

त्यािर मात करणे सोपे.. अप्पाजी आपल्या कायाालयातून बाहरे 

पडल.े. आपल्या गाडीतून व्नघाल े तेव्हा पाव्हले त्यांनी.. 

पंतप्रधान कायाालयातून डॉ. जलील अन्सारी बाहरे पडत होत.े.  

 



अप्पाजींनी तात्यांना आतल्या खोलीत बोलािनू घेतले. 

खपू िेळ त्यांची गपु्त खलबत े सरुू राव्हली. "डॉ. अन्सारी! 

तात्या, नक्कीच त्याला शोध लागला आह.े" 

"कशािरून?" 

"त्याव्शिाय तो आला इकडे?" 

"अप्पा.. आपण शोध घऊेयात.. त्याला शोध लागला 

आह ेकी नाही याचा!" 

"आव्ण माणसू कसा आह ेयाचा ही.." 

"म्हणजे?" 

"त िरून ताकिात तात्या. साम दाम दडं िेद.. कशान े

नमणारा आहे ते शोधा. त्याप्रमाणे आपली कृती झाली पाव्हजे 

.. एकदा का ह ेतंत्रज्ञान हाती आल ेकी बघशील तात्या .. त.ू." 

"हु.ं. बघूयात. लाितो कामाला माणसं.. आपण आपल्या 

व्मव्नस्ट्रीतून एक िका शॉप ठेिल े तर.. डॉ. अन्सारी मखु्य 

पाहुणा. दऊे त्याला िाि.." 

"आव्ण त्याने ती यंत्रणा आधीच सरुू केली असेल.. 

आपल्यािरच िापरली तर?" 



"ह ेखरंय अप्पाजी .." 

"तर जे काही करायचे ते लिकरात लिकर. अगदी रॅव्पड 

ॲक्शन फोसा.. या कानाचे त्या कानाला कळू न दतेा. आव्ण 

महत्त्िाच.े. डायरेक्ट संपका .. डॉ. अन्सारीशी टाळा. जोिर 

नक्की माव्हती व्मळत नाही. मग अन्सारीशी मी डील करेन 

स्ितः .. जे काही असेल ते.. पैसा अशािेळी कामी नाही येणार 

तर कधी येणार ..? पैशाला न िुलणारा माणसू अजनू या 

अप्पाजीन ेपाव्हला नाहीय.े" 

 

यंत्रणा सरकारी असली तरी व्तच्या कामाचा िेग ठरिला 

जातो तो ती चालिणाऱ्यांकडून. त्यामळेु त्यांना हिी तेव्हा ती 

यंत्रणा िायिेुगाने चाल ूशकते. राजकारण्यांच्या महत्िाकांके्षचा 

िारू व्जतक्या िेगात उधळेल व्ततक्या िेगाने ही यंत्रणा ही सरुू 

होत.े त्यामळेु अप्पाजींना सगळी माव्हती व्मळण्यास िेळ  

लागला नाही. समोरच्याच्या मनात येणारे नेमके व्िचार 

शोधणारी एक यंत्रणा डॉ.अन्सारीने नव्यान े घडिलेली. 

शास्त्रज्ञच तो. त्यात जगिर नािाजलेला माणसू. व्कत्येक 

निनिीन शोधांचा जनक म्हणनू नाि आह े अन्सारीचे. हा 



लेटेस्ट शोध. त्या नव्या मशीनची काम करण्याची पद्धत कशी 

आह े यात अप्पाजींना रस नव्हता, पण ती यंत्रणा राबिनू 

राजकारणाच्या व्शड्या धडाधड चढण्यात मात्र होता. एकािेळी 

एक व्जना न चढता डायरेक्ट उड्या मारण े आव्ण आपल्या 

ध्येयापयांत पोहोचणे.. या साठी अथाातच कोणत्याही थरास 

जाण्यास अप्पाजी तयार होते..  शेिटी बळी तोच कान व्पळी.  

 

आज अप्पाजी खूश होण्यास कारणही तसेच होते.. 

आव्ण आज अन्सारी त्यांच्या समोर होता.. आपल ेबळ 

िाढिण्याची व्कल्ली त्यांना सापडलेली..  

 

सगळी माव्हती त्याच्याबद्दल काढून झाल्यािर अप्पाजींचा 

नाईलाज झालेला. आज अन्सारीला त्यांच्या माणसांनी पकडून 

आणलेले. कुणाच्याही नकळत. अपहरण करून. अन्सारी 

समोर बसलेला आव्ण अप्पाजी त्याच्याशी बोललेही. 

आजच्या यगुात माणसाने व्कती मखूा असािे याचा नमनुा 

म्हणजे डॉक्टर अन्सारी. त्या यंत्रणेची सिा माव्हती आव्ण 

अव्धकार हव्या व्ततक्या व्कंमतीत व्िकत घ्यायला अप्पाजी 



तयार होते. पण अन्सारीला पैशांची व्कंमत नाही. पण स्ितः 

व्जिाचीही नसािी? अप्पाजींचा व्हसेंिर व्िश्वास नाही. जी गोष्ट 

सामोपचाराने साधता येते त्यासाठी व्हसंा कशाला? अगदीच 

नाईलाज झाला तर शेिटचा पयााय म्हणनू व्हसंा करािी लागत.े 

अप्पाजी म्हणतात.. महािारताचा आदशा डोळ्यांपढुे ठेिनू 

चाललो आयषु्यिर .. कमा महत्िाचे म्हणत.   

साम दामाची िार्ा समजण्यासाठी असणारी अक्कल 

अन्सारीत डेव्हलपच झालेली नाही.. अप्पाजींचे मत झाल.े 

अन्सारी गोडीगुलाबीने ते निे सॉफ्टिेयर व्न ते व्डव्हाईस दणेार 

नाही एिढे लक्षात आल े व्न अप्पाजींचा नूर बदलला. एिढा 

मोठा शास्त्रज्ञ असा व्नघािा? ज्याला पैशाची व्कंमत कळत 

नाही त्याला अजनू काय कळत असेल? पण शेिटी सारे काही 

हाती आलेच अप्पाजींच्या.. शस्त्राच्या बळािर शास्त्र.. 

 

बंदकुीच्या नळीच्या धाकािर व्कत्येक जणांनी इव्तहास 

रचला, बनिला व्न बदलला. इव्तहासात इतके आदशा 

असताना सरकारातील अप्पाजी घोरपडे कस े काय मागे 

हटतील? हिे ते व्मळिणे हा त्यांच्या स्ििािाचा िाग. हट्टीपणा 



म्हणा व्कंिा व्जद्द म्हणा .. हिे ते त्यांनी व्मळिलेच. आता ती 

यंत्रणा िापरून अप्पाजी राजकारणात पढुेच जातील.. डॉक्टर 

अन्सारी सारखे कुणी येईल व्न जाईल ..  

 

दोन व्दिसांनी मोठी बातमी आली, 'प्रव्सद्ध संशोधक डॉ. 

जलील अन्सारी बेपत्ता. त्यांच्या व्निासस्थानातून त्यांचे 

अपहरण झाल्याचा गहृखात्याचा संशय. तर त्याचिेळी 

मनषु्यबळ व्िकास मंत्रयांनी त्यांचा परकीय दशेांशी संबंध 

असल्याचा संशय व्यक्त केल्याने व्दल्लीत आज एकच 

खळबळ उडाली. डॉ. अन्सारी एक प्रव्सद्ध शास्त्रज्ञ होत.े 

त्यांच्या बेपत्ता होण्यामागे ज्या कोणाचा हात असेल त्यांना 

शोधनू काढण्यास सरकार मागेपढु े पाहणार नाही असेही 

मनषु्यबळमंत्री श्री. अप्पाजी घोरपडे यांनी पत्रकारांना सांव्गतले. 

गहृखात्याच ेमंत्री श्री. व्जतेन्द्र व्संग यांनी पढुील तपास चाल ू

असनू लिकरच या प्रकरणाचा छडा लागेल असे आश्वासन 

पत्रकारांशी बोलताना व्दले.' 

 



अप्पाजींच्या िात्यात आता निीन अस्त्र आलेले. निीन 

बळाच्या आधारािर व्दसेल त्या व्िरोधकाच ेकान व्पळण्यास ते 

तयार होते आता. अप्पाजींचा घोडा उधळायला लागला. 

सगळीकडे आपल्या महत्िाकांके्षच्या िारूिर आरूढ होऊन 

अप्पाजी तात्यांबरोबर ससुाट सटुले. िाटाघाटीत अप्पाजींचा 

हात धरणारा कुणीही नव्हता. आता तर समोरच्या व्यक्तीच्या 

मनातले कळायला लागल्यािर त्यांच्या घोडदौडीला लगाम 

घालणारा कुणीच राव्हला नाही. डॉ.जलील अन्सारींचा पत्ता तर 

कुणालाच लागणार नाही याची व्यिस्था तर करून ठेिलेली 

त्यांनी पण त्याही पढु े जाऊन त्यांच्या अपहरणािरून रान 

उठिले. शेजारील शत्रचू्या पढुे आपण कमजोर पडत आहोत 

आव्ण व्दिसाढिळ्या अपहरण होत असेल तर गहृमंत्री म्हणनू 

व्जतेंद्रव्संग यांचा राजीनामा घ्यायला हिा याची मागणी 

आपोआपच यायला लागली व्मव्डयातनू. अप्पाजी आपले पत्ते 

तर नीट खेळत होतेच. आता पढु ेसगळे मोकळे रान होत.े.  

 

तीनच मव्हन्यांत श्री. अप्पाजी घोरपडेंनी गहृखात्याची सतू्र े

व्जतेंद्रव्संग यांच्याकडून हाती घेतली. परकीय शक्तींनीच डॉ. 



अन्सारींचे अपहरण केले असनू अशा गंिीर पररव्स्थतीत 

गहृखात्यात अशा कणखर व्यक्तीचीच गरज असल्याचे खदु्द 

पंतप्रधानांनी ितृ्तपत्रांना मलुाखतीत सांव्गतले .. आव्ण 

व्दल्लीच्या मदतीस महाराष्ट्र धािनू गेल्याच्या बातम्या 

सगळ्या मराठी ितृ्तपत्रांनी व्दल्या ..  

 

  



 

स्वपनांच्या पहलकडले.. 

 

उदय आला तेव्हा मी कसाबसा जागा झालो. 

"काय उगाच मेव्कंग डेव्सकेटेड कोकोनट ऑफ स्लीप.." 

अधािट झोपेतही मला असले इगं्रजी सचुते. खोबरे म्हणज े

डेव्सकेटेड कोकोनट!  

"अरे िाजलेत व्कती ते पहा.." 

'काय सहा िाजले? सयूाा, एिढ्या िल्या पहाटे कशाला 

उगिलास?" 

"मी उदय असलो तरी तो तसा उदय नाही झालाय माझा. 

आव्ण सहा नाही .. दहा. उठ आव्ण कामाला लाग .." 

"झोप ूदते रे. काल रात्रिर जागा होतो मी.. आव्ण मला 

िाटत ेआय हॅि गाॅॅट द सोल्यशून .." 

'सोल्यशून? कशाच?े" 

"कशाचे असते सोल्यशून?" 



"सॉल्ट प्लस िाॅॅटर? नाहीतर साखर आव्ण पाणी?" 

"तसले नाही .. माझ्या प्राॅॅब्ललेमचे उत्तर व्मळाले .." 

"ओह! व्िश्वाची उत्पत्ती कशी झाली याचे उत्तर सापडलेले 

व्दसतेय.." 

'िा! तलुा कसे कळले?' 

"पण त्या उत्पत्तीपेक्षा चहा पत्ती जास्त महत्त्िाची आह.े.' 

"संपली आह.े. रात्री तीन कप चहा प्यालो मी.. त्यात 

संपली .." 

उदय म्हणजे माझा रूम पाटानर. मी तसा शास्त्रज्ञ नाही ना 

ही गव्णतज्ञ. पण असे मोठमोठे प्रश्न मला पडतात व्न त्याची 

उत्तरे मला व्मळाल्यासारखी िाटतात. बहुतेकदा ती पहाटे 

झोपेतनू पडलेल्या स्िप्नात व्दसत असतात मला. सकाळी 

उठल ेकी लक्षात येत,े ह ेउत्तर नाहीच म्हणनू! व्कंिा स्िप्नात 

व्मळालेल े उत्तर माझ्या व्कतीही प्रयत्नानंतर लक्षातच नाही 

म्हणनू. तरी माझे प्रयत्न काही सोडलेल ेनाहीत मी. नाही म्हणता 

म्हणता एखाद्या गढू प्रश्नाचे उत्तर व्मळून ही जायच े मला. 

न्यटूनला कस े सफरचंद पडता पडता व्मळाले उत्तर तसे. 

थोडक्यात तो आयझॅक न्यटून असेल तर मी एकझॅक्ट न्यटून 



बन ूशकेन कधीतरी. अथाात ही एक गंमत म्हणनू, नाहीतर शास्त्र 

आव्ण माझे तसे फार काही सख्य नाही. पण प्रश्न मात्र सतत 

पडत असतात मला. त्यांची उत्तरे शोधत असतो मी सगळीकडे. 

ही व्िश्वाची उत्पत्ती हा त्यातील लेटेस्ट प्रश्न. 

म्हणजे झाल ेकाय की त्या व्दिशी मी आव्ण उदय दोघेही 

बसलो होतो बोलत. मी, त्याच्या म्हणण्यानसुार, माझ्या 

अकलेचे तारे तोडत होतो. त्यात उदय म्हणाला, "कोणत्या 

दिेाने घडिल ेतलुा कोणास ठाऊक!" 

मी म्हणालो, "जसा मानि व्ततुका एकच आह.े. तसा 

िगिान सिा एकच आह ेम्हण. त्यामळेु व्जस िगिान ने बनाया 

इस फूल और पत्तोंको.. फूल म्हणजे इगं्रजीतील नाही.. आव्ण 

ते तलुा उद्दशेनू नाही .. व्जस िगिान ने बनाया इस व्चव्डया 

और कौिे को.. व्कंिा इस उदय को .. उसीन ेबनाया है मझुको. 

म्हणजे बघ ना, कशी झाली असेल या व्िश्वाची उत्पत्त्ती?" 

अशी व्ठणगी पडली आव्ण माझ्या मनात प्रश्न घोळू 

लागला.. या समग्र व्िश्वाचा उगम का आव्ण कसा झाला 

असेल? याची उत्तरे शोध ू लागलो मी. पसु्तके धुंडाळतोय.. 

व्दनरात्र व्िचार करतोय..  



माझे ह े असेच आह.े प्रश्न पडतात, ते पाठलाग सोडत 

नाहीत, जोिर दसुरा कुठला प्रश्न पडत नाही मला. पव्हल्याचे 

उत्तर व्मळतेच असे नाही, पण बहुधा व्मळाल्यासारखे िाटते 

मला. व्कत्येकदा एकाचिेळी अनेक प्रश्नही पडत असतात 

मलस. माझ्या प्रश्नांची नक्की उत्तरे व्मळण्याचे एकच व्ठकाण 

असते, ते म्हणजे मला पडणारी स्िप्न.े स्िप्नात सगळे काही 

सोपे सरळ होऊन जात.े प्रश्न सटुतात. गुंता उलगडत  जातो. 

समाधानाने मी उठतो.. पुढील प्रश्नाकडे िळण्यासाठी आव्ण 

लक्षात येत ेमला, स्िप्नात उत्तर व्मळालेय खरे.. पण ते उत्तर खरे 

तर मला आठितच नाही अव्जबात. पण एक फक्त व्फव्लंग 

राहत,े प्रश्न सटुल्याच.े असे व्कत्येक प्रश्न सोडिलेत मी. फक्त 

त्यांचा माझ्याकडे रेकॉडा मात्र नाही. 

व्िचार करा, गहन अशा प्रश्नांची उत्तरे या ियात मी व्दली 

तर ॲररस्टाॅॅटल व्न प्लेटो िगैरेंच्या पंक्तीत नाही का 

बसणाऱ्या मी? आव्ण मग कदाव्चत काही िर्ाांनी एखाद्या 

इव्तहासाच्या पसु्तकात माझा व्िचारिंताच्या पोझ मध्य ेफोटो 

व्दसेल ..  

 



यािर व्िचार करता करता माझ्या लक्षात आल े ते ह.े. 

सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे माझ्याकडे आहते.. पण ती व्मळिायची 

तर मला हमखास उत्तरे दणेारी माझी स्िप्ने मला लक्षात ठेिािी 

लागतील. माणसाला स्िप्न ेका पडत असािीत? मनी िसे ते 

स्िप्नी व्दसे इतके सोपे असेल ह?े माणसाला स्िप्ने का पडत 

असािीत याचेही उत्तर मला स्िप्नातच व्मळेल? व्मळाले तरी 

ध्यानात राव्हल माझ्या? व्िश्वाची उत्पत्ती मागे सोडून मी आता 

स्िप्नांच्या मागे लागलो. 

*** 

डॉ. अतलु तकुाराम अिसरे. स्िप्न तज्ञ आव्ण स्िप्न 

सल्लागार. शास्त्र व्कती प्रगत झालेय नाही? स्िप्न सल्लागार 

पण एक स्पेशाव्लटी झालीय. मी डॉक्टरांच्या समोर बसलो 

होतो.. 

 

डॉक्टर अिसरे तसे तरूण होत.े व्बझी असतील बहुधा. 

कारण केस अस्त्यािस्त होते त्यांचे. ते कापण्यास अिसर 

नसािा व्मळत कदाव्चत. 

"हलॅो डॉक्टर. मी श्रीकृष्ण सदानंद पेडणेकर." 



"बोला, नक्की काय प्राॅॅब्ललेम आह?े" 

"काय आहे ना डॉक्टर, मला स्िप्न े पडतात. स्िप्नात 

व्कत्येक जव्टल समस्यांची सोल्यशून्स व्मळतात .." 

"दट्ॅस ग्रेट. मग प्राॅॅब्ललेम कुठे आह?े" 

"पण उठल्यािर सारे काही व्िसरून जायला होत े.." 

'मग?' 

"मळुात अशी स्िप्न े पडािीतच का? पडत असल्यास 

त्यांचा फायदा काय? व्न व्िसरून गेल्यास तर काहीच उपयोग 

नाही .." 

"थांबा.. स्िप्न े माणसाला का पडतात? झोपेच्या पाच 

स्टेजेस असतात. आपल्याला झोपेत कळत नाहीत .." 

"अथाातच. झोपेत कस े कळणार?" मी उगाच मध्य े

बोललो. त्याकडे दलुाक्ष करत डॉक्टर म्हणाले,  

"तर झोपेतली पाचिी स्टेज असते, त्यात डोळ्यांची जलद 

गतीन ेहालचाल होत असते.. त्यािेळी मेंद ूजलद काम करत 

असतो .. अशा िेळी आपल्याला स्िप्न ेपडत असतात. मग 

काही सेकंदात डोळे उघडल ेतरच ती लक्षात राहतात, नाही तर 



व्िसरली जातात. एका रात्रीत अशी व्कत्येक स्िप्न े पडत 

असतात .." 

"म्हणजे मेंद ूतेव्हा ॲव्क्टव्ह असतो?" 

"ॲक्च्यअुली यस. स्िप्नांबद्दल आपल्याला आता खपू 

काही माव्हती झाल ेआह,े तरी अजनू खपू माव्हती होणे बाकी 

आह.े." 

"पण माझ्या स्िप्नांबद्दल? त्यांचे काय करू? मला तर 

िाटत ेजगातील व्कत्येक प्रश्नांची उत्तरे मला व्मळतील ती स्िप्न े

लक्षात राव्हली तर.." 

'फाॅॅर एक्झांपल?" 

"नकुताच मी व्िश्वाच्या व्नमााणाबद्दल व्िचार करत होतो. 

आव्ण मला िाटतेय मला उत्तर व्मळाले त्याचे स्िप्नात." 

"छान. मग सांगनू टाका.." 

"तोच तर प्राॅॅब्ललेम आह ेना सर. उठल्यािर व्िसरतो मी. 

अशी उत्तरे व्मळू शकतात?" 



"फाॅॅर अ मोमेंट धरून चाल.ू. अथाातच व्मळू शकतात .. 

म्हणजे उत्तरे तमु्हाला व्कती व्न कशी व्मळतील ते तमुच्या 

स्ित:च्या स्िप्नांिर अिलंबनू आह.े." 

"आव्ण प्रश्नांिर सदु्धा डॉक्टर?" 

"अथाात. कोणते प्रश्न पाडून घ्यायच े ह े ही तमुच्यािरच 

अिलंबनू आह.े. नाही का?" 

"पण मग माझी स्िप्न?े आव्ण सर, माझे स्िप्न आह.े. 

एखादा गहन व्न कूट प्रश्न सोडिला आह ेमी.. मग तत्ििेत्ता िा 

तत्िव्चतंक म्हणनू मी ओळखला जाईन. आयॅम शअुर, माय 

ड्रीम्स आर ऑफ दटॅ िथा .." 

"ओके. आपण ते आता प्रवू्ह व्कंिा व्डसप्रवू्ह करू शकू.." 

"म्हणजे ॲक्च्युअल पुरािा?"  

खरेतर डॉक्टर बोलताना मध्ये मध्ये बोलणे चकुीचे पण 

माझी ती सिय आह.े कोणाच्याही बोलण्यात स्िल्पव्िराम 

टाकल्याव्शिाय मला चैन पडत नाही. कदाव्चत डॉक्टरांना 

सिय असािी अशा पेशंट्सची. कारण सराईतपणे दलुाक्ष करत 

ते पढुे बोलत राव्हल े.. 



"नाऊ व्थंग्स आर व्संपल अाँड इझी .. आपण तमुची स्िप्न े

रेकॉडा करूयात." 

"रेकॉडा?" 

"अगदी सीडी व्नघेल त्यांची. ती बव्घतली की तमुची 

तमु्हाला उत्तरे व्मळतील." 

"स्िप्नांची रेकॉडा?" 

"यस्स यंग बॉय. व्धज आर ररसेंट ॲडव्हान्सेस. माझ्याकडे 

मशीन आह.े त्यात िेगिेगळे इलेक्ट्रोड्स आहेत. ते रात्री लािनू 

झोपायच ेडोक्यािर आव्ण डोळ्यांिर माझ्या इन्ट्रक्शन्सनसुार. 

त्यातनू मेंदचूी ॲव्क्टव्व्हटी रेकॉडा होईल. पण ती ग्राफच्या 

रूपात असेल. मग आम्ही ती स्पेशल सॉफ्टिेअरनी ॲनालाईझ 

करू. त्यानंतर प्रोसेसर मधनू ते सारे जाईल. त्याचे ॲक्च्यअुल 

व्व्हव्डओ मध्ये रूपांतर होईल. ती सीडी व्मळेल तमु्हाला. बघा 

ती आव्ण ठरिा.." 

"पण एका व्दिसात एकाच व्दिसाची स्िप्न े व्दसतील.. 

सॉरी, रात्रीची स्िप्न ेव्दसतील..?" 

"अथाातच. इलेक्ट्रोड्स लािल्यािरच रेकॉडा होईल. 

त्याव्शिाय आता आम्ही प्रयत्न करत आहोत चीप बेस्ड 



रेकॉडाचा. म्हणजे त्या व्चप्स आम्ही बसिनू दऊे मग तमु्ही त्या 

जोडल्या तर डायरेक्ट तमु्हाला रेकॉडा व्मळेल. पण ते तंत्रज्ञान 

अजनू डेव्हलप होतेय. सध्या तमु्ही एक आठिडािर रेकॉडा 

करा. नंतर सगळा डेटा प्रोसेस करून सीडीिर रेकॉडा करून 

बघता येईल." 

"दट्ॅस ग्रेट डॉक्टर." 

"यानंतर तुम्ही ती रेकॉडा बघाल, तर त्याच े काही 

ॲनाव्लव्सस असेल तर ते आपण त्यानंतर बघ.ू." 

"ओके सर.' 

"बाहरे आमचा टेव्क्नव्शअन व्शकिेल कस े इलेक्ट्रोड्स 

कनेक्ट करायचे ते. नीट व्शकून घ्या. आव्ण कम बॅक आफ्टर 

अ िीक." 

"यस सर.. पण इलेक्ट्रोड्स म्हटल्यािर शाॅॅकव्बक नाही 

ना बसणार?" 

"ऑफकोसा िॉट. ते फक्त ॲव्क्टव्व्हटी रेकॉडा करणारे 

असतील. लािनू व्बनधास्त झोपा. आव्ण एक. या आठिडािर 

दर तासातासात काय काय केलेत ते व्लहून ठेिा. आव्ण 

कुठल्या व्िर्यांिर व्िचार करता ते ही." 



"यस्सर.. थ्यांक्स. आठिड्याने येतो मी." 

ते छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स घेऊन मी रूमिर आलो. िायरलेस 

होत.े बटण ऑन केल ेकी ब्लल्य ू टूथने कनेक्ट होऊन व्तकडून 

इटंरनेटने डॉक्टरांकडे डायरेक्ट रेकॉडा. या आठिड्यात चांगली 

उपयोगी स्िप्न े पडली पाव्हजेत नाहीतर परत हे रेकॉडा करत 

बसािे लागेल .. आता पडणाऱ्या स्िप्नांबद्दल व्िचार करायला 

हिा..  

 

आठिड्यािरात परत डॉक्टरांकडे गेलो मी. त्यांनी व्दलेली 

सीडी घेऊन परत आलो. माझ्या स्िप्नांची रेकॉडा बघायची 

मोठीच उत्सकुता लागली होती मला. व्दिसिार आव्ण 

िेळेसकट व्व्हव्डओ रेकॉव्डांग होत ेस्िप्नांचे. काय काय नव्हत े

त्यात? पव्हल्याच रेकॉडा मध्ये मी बैलगाडीत बसनू चाललो 

होतो. एके व्ठकाणी स्पीडब्रेकरिर डोके आपटल े माझे. 

दसुरीकडे मी मॅरॅथाॅॅन धािनू व्जंकलो होतो.. एकात मी 

बसमध्ये सीटिरून िांडत होतो.. आव्ण एकात तर चक्क मी 

डॉक्टर व्न अिसरे डॉक्टर पेशंट म्हणनू समोर असे बसलेलो 

होतो! मी माझी डायरी उघडून पाव्हली. व्दिसिराच्या घटनांचा 



व्न स्िप्नांचा ताळमेळ काही बसत नव्हता. बधुिारी सकाळी 

उठलो तेव्हा एक मोठा प्रश्न .. बेडूक व्हरिा असला तरी 

झाडाप्रमाणे अन्न का तयार करत नाही .. स्िप्नात सटुल्याच े

व्लव्हलेल.े पण रात्रीच्या स्िप्नात बेडकाचा पत्ताच नाही. तेच 

शकु्रिारी.. परग्राहािरून येणारे कुणी पथृ्िीिर व्दसतील का 

खरोखर.. हा प्रश्न सटुल्याची नोंद डायरीत .. आव्ण रात्रीच्या 

स्िप्नात मी पाणबडुीने समदु्राच्या तळाशी जाऊन माशांशी 

खेळत होतो.. एका ऑक्टोपसाच्या आठ हातांशी मस्ती करत 

होतो! एकूण साधाही प्रश्न कुठलाच सटुलेला व्दसत नव्हता या 

रेकॉडामध्ये तरी.. तर व्िश्वाच्या उत्पत्तीसारख े गहन व्न गढू 

प्रश्नांच ेतर राव्हलेच बाजूला.  

 

ते काही असो, परत मी काही निीन रेकॉडा नाही काढली. 

मला इटंरेस्ट गहन प्रश्न सोडिण्यात होता. 

ते नाही सटुले, पण त्या व्नव्मत्ताने स्िप्नांची रेकॉडा व्नघत े

आव्ण ती आपण परत पाहू शकतो ह ेतरी कळले.. 

 



एकूण काय.. मी व्िचारिंत होणे कठीण आह.े कुठे 

तत्ििेत्ता म्हणनू फोटो येणे पण अशक्य आह.े पण मी व्िचार 

करणे सोडले नाही अजनू व्िव्िध प्रश्नांिर.. उत्तरे व्मळाली की 

सांगेनच.. स्िप्नांच्या पव्लकडे असािीत बहुधा ती..  

  



 

आमच्या कालयंत्राची गोष्ट  

 

माझे शेिटचे काम आटोपले. सगळे काही चेक केल.े 

सगळ्या िायसा व्जथल्या व्तथे होत्या. सिा व्दिे नीट चालत 

होत.े बीपसा चालत होत ेठीक. मी व्नघणार इतक्यात आठिण 

आली व्न मी मागे व्फरून माझे ऑटोग्राफ बकु व्न पेन व्न 

पेव्न्सल बरोबर घेतली. पेव्न्सल कशासाठी? तर पेन नाही 

चालले तर म्हणनू. माझ्या व्मत्रांनी माझ्याकडे प्रफू हिे म्हणनू 

सांव्गतलेले.. एक फोटो हिेत आव्ण दसुरे, स्िाक्षरी हिीच 

ज्यांना िेटेन त्यांची. माझ्या प्रयोगाचा हा कळसाध्याय होता. 

इतक्या िर्ाांची मेहनत सफल होणार होती. काही चूक झाली 

तर मात्र कठीण होत.े मी जातोय त्या काळातनू परत आलोच 

नाही तर?इव्तहासात गडूुप होऊन जाणार की काय मी? पण तरी 

स्ितःच्याच संशोधनािर अव्िश्वास कसा काय दाखिणार होतो 

मी?  



व्नघण्याआधी मात्र मी सगळ्या गोष्टींची साद्यंत नोंद एका 

डायरीत करून ठेिली. एस्केप व्मशन नािानी. त्यात मी 

व्नघण्याची िेळ, परतण्याची अपेव्क्षत िेळ आव्ण मी परत न 

आल्यास कोणती बटणे दाबािीत िगैरे व्लहून ठेिल.े पव्हला 

प्रयोग म्हणनू मी माझ्या काही व्मत्रांना त्याबद्दल माव्हती 

व्दलेली. सगळ्यांनी ऐकून घेतले. बहुतेकांनी पाठीमागे माझी 

याला िेड लागलेय म्हणून संिािना केली असणार .. माझा एक 

व्मत्र सोडून ..  

"सदानंदा, तुला मी एकटा नाही सोडणार .. मी पण 

येतोय.."  

महशे एकदम अव्धकार िाणीने म्हणाला होता. त्यामळेु 

माझ्या कालयंत्रात दोघांसाठी जागा बनिणे िाग पडल े होत े

मला. त्यासाठी थोडी व्डझाईन पण मी बदललेली. आज या 

सगळ्या गोष्टींची फायनल परीक्षा होणार. तसे कालयंत्राबद्दल 

गोष्टींतनू व्कत्येकदा िाचलेले. त्याबद्दलच्या सरुस आव्ण 

चमत्काररक आव्ण बहुतेक िेळा अव्तरंव्जत िाटतील अशा 

व्िज्ञानकथा िाचलेल्या. पण त्या कथा कधी िव्िष्यात सत्यात 

येतात व्कंिा येऊ शकतात यािर तेव्हा व्िश्वास नव्हता बसत 



माझा. पण एका व्जद्दीने मी कालयंत्र बनिायला घेतले त्याला 

तीन िर् ेउलटून गेलेली. महशे मध्ये मध्य ेचौकशी करायचा, ते 

िगळता बाकीच्यांनी माझी गणती िेड्यांत करून टाकलेली. 

काही असो. मी प्रयत्न सोडल ेनाहीत आव्ण त्याचेच फळ आता 

मला व्मळत होत.े नाही म्हणायला महशे बरोबर होता त्यामळेु 

मला बरे िाटत होत.े  

आम्ही कालयंत्रात बसलो. बसता बसता महशेला म्हटल,े 

"बघ अजनूही व्िचार कर. आपण  साडेतीनशे िर् ेमागे चाललो 

आहोत खरे पण तेव्हा आपण समजा कीडा व्कंिा मुंगी असलो 

आव्ण त्या रूपात डायरेक्ट गेलो तर?" 

पनुजान्मािर महशेचा गाढ व्िश्वास होता. आमची त्याबद्दल 

चचााही झालेली व्कत्येकदा. त्यामळेु त्याला व्चडिण्यासाठी मी 

म्हणालो होतो ते.  

"व्कंिा त ूमांजर व्न मी कुत्रा असलो तर?" 

महशेने माझा प्रश्नांची टोलिला ..  

"म्हणजे बघ, आपण साडेतीनशे िर् ेमागे पोहोच.ू. मी कुत्रा 

.. कदाव्चत तोच, महाराजांचा व्नष्ठािान. पण म्हणून काय मी 



मांजरी मागे लागणार नाही? त ूमांजर. मी कदाव्चत व्तथेच तझु्या 

नरडीचा घोट घेईन.. बघ.. त ूयेतोस की मी जाऊ?" 

महशेने धोबीपछाड घातला मलाच.  

जास्त काही न बोलता मी यंत्र सरुू केल.े माझ्या ॲडजस्ट 

केलेल्या िेगानसुार अठरा व्मव्नटांत आम्ही व्शिकालीन 

रायगडािर असणार होतो. माझ्या मशीनचे िैव्शष््टय होत े ह.े 

त्यात हिे ते स्थळ आव्ण तारीख घातली की त्या व्ठकाणी त्या 

तारखेस पोहोचत होते मशीन. कालयंत्र बनितानाच व्िचार 

केला होता मी. सिाप्रथम दशान घ्यायच े ते व्शिाजी 

महाराजांचेच. ते ही राज्याव्िर्ेक होताना. प्रत्यक्ष महाराजांना 

िेटून त्यानंतर इव्तहासातील काही मोठया लोकांना िेटायच.े. 

नक्की काय काय करािे ह ेपव्हला प्रयोग यशस्िी झाल्यािर मी 

ठरिणार होतो.  

 

कालयंत्र धडूुम आिाज करत व्नघाल.े महेश आव्ण मी 

दोघ ेस्तब्लध होतो. यानंतर काय काय अदु्भत गोष्टी होणार आहते 

याची िाट पाहात होतो. काही िेळातच आम्ही व्कल्ले 

रायगडािर होतो.. 



महशे आव्ण मी िारािनू गेलो अगदी. राज्याव्िर्ेकाची 

धामधमू सरुू होती. आम्ही यंत्रातनू उतरण्या आधी िेळ चेक 

करून घेतली. पंधरा व्मव्नटे रायगडािर थांबनू आम्ही व्नघणार 

होतो. यंत्रातून व्नघून आम्ही खाली आलो. गडािर समोर 

महाराजांचा राज्याव्िरे्क सरुू. इव्तहासातली नाि े आठित 

आम्ही एकेकास आमच्या मनाने ओळख ू लागलो. गडािर 

लोकांची बोली िेगळी. कपडे िेगळे. आम्ही शहरी कपड्यात. 

एकाएकी माझ्या लक्षात आल,े आम्ही पोहोचलो तर होतो त्या 

काळात, पण व्तकडे कुणालाच आम्ही व्दसत नसािे. कारण 

आम्ही इतके िेगळे व्दसत असनूही कुणी आमची दखल घेत 

नव्हते. व्शिाजी महाराजांना आम्ही लिनू मजुरा केला. 

आमचेच काय सिाांचेच दैित समोर बसलेल ेत्यामळेु आमची 

नजर महाराजांिर व्खळून राव्हलेली. बाजलूा संिाजी राज े

असािेत लहानगे. इव्तहास माझा कच्चा व्िर्य. त्यामळेु 

राज्याव्िर्ेकासमयी कोण कोण हजर होत े यांची आताच्या 

इव्तहासात झाललेी नोंद मी कधी िाचली नव्हती. आमची 

पंधरा व्मव्नटे संपली. कालयंत्रात काही व्बघाड होऊ नय ेम्हणनू 

लगेच व्नघणे िाग होते. महाराजांकडे बघून आपल्या फारच 

लहान असण्याची जाणीि झाली. त्यामळेु महाराजांसोबत 



फोटो काय व्न सही काय.. कसलेच िान राव्हले नाही. आव्ण 

यंत्रात बसल्यािर लक्षात आल,े आम्ही कोणाला व्दसत 

नव्हतोच.. तर ह े स्िाक्षरी व्न फोटोचे जमािे कस?े िारािनू 

आम्ही परतलो.. परत येताना एक शब्लदही बोलणे नाही झाल.े  

 

इव्तहास हा नािडता व्िर्य असला तरी इव्तहासातील 

व्यक्तींबद्दल मला आकर्ाण आह.े त्यामळेु महशेच्या साथीन े

िेगिेगळ्या महान व्न महनीय व्यक्तींना बघण्यासाठी आम्ही 

पणूा यादीच बनिनू टाकली. माझ्या यंत्रात घालण्यासाठी एक 

व्िव्शष्ट तारीख आव्ण स्थान यांची आिश्यकता होती. त्यािेळी 

त्याव्ठकाणी ती व्यक्ती असणार आव्ण व्तच ेआम्हाला दशान 

घडणार. त्यासाठी इव्तहासाचे ज्ञान आिश्यक होते. इथे मनीर्ा 

म्हणजे महशेची मैत्रीण आमच्या मदतीला आली. ती आम्हाला 

संशोधन केल्यासारख्या तारखा व्न व्ठकाणे काढून दईे. मग 

आम्ही त्या कालयंत्रातनू सिाांच ेदशान घेऊन येत अस.ू आम्ही 

व्कत्येक जणांचे दशान घेतले..  बाजीराि पेशिे, राघोबादादा, 

माधिराि पेशिे, अव्हल्याबाई होळकर, राणी लक्ष्मीबाई, राणा 

प्रताप, अकबर आव्ण व्बरबल.. ऑगस्ट क्रांती मैदानात 



गांधीजी, लाल व्कल्ल्यािर नेहरू, शास्त्रीजी, आझाद व्हंद सेनेत 

सिुार्चंद्र, अंदमानात सािरकर.. यादी मोठी होती. एका 

तासात जाऊन आम्ही दशान घेऊन  

परत येत होतो. माझे यंत्र अगदी व्यिव्स्थत साथ दते होते. 

खरेतर आता ऐव्तहाव्सक व्यक्तींना िेटण्याची म्हणजे बघण्याची 

धुंदी माझ्या यंत्राच्या निलाईहून जास्त होती. अगदी सियीन े

आम्ही जात येत होतो. 

त्यात एक व्दिस महशे म्हणाला, "सदानंदा, मनीर्ाला 

आपल्या यंत्रातनू येण्याची खपू इच्छा आह.े. व्तला पाव्नपतला 

िेट द्यायची आह.े िर लढाईच्या िेळी." 

मनीर्ा म्हणजे महशेची मैत्रीण.. गेल्या तीन िर्ाात त्यांच्या 

मैत्रीने व्कती प्रगती केली त्याबद्दल मला ठाऊक नव्हते, कारण 

मी माझे कालयंत्र बनिण्यात गुंग होतो. मनीर्ा आम्हाला 

इव्तहासाच ेइनपट्ुस दते होती, मदत करत होती. पण महशेच्या 

हाती कालयंत्र सोपिणे तेही मनीर्ा बरोबर असताना थोडे 

धोक्याच े होते. आजिर मी यंत्र ऑपरेट करत होतो. महशे 

बघायचा नसुताच, पण त्याने काही गोंधळ घातला तर? पण 

मनीर्ाला इतक्या मदतीनंतर नाही म्हणणे कठीण होत.े 



"महशे, त ूनक्की लक्ष दऊेन िापरशील कालयंत्र? व्तकडे 

जाऊन काही गडबड झाली तर अडकून पडशील..' 

"छे रे! मी बघनू बघनू व्शकलोय.." 

"ठीक.. अजनू एकदा व्शकून घे. आव्ण कालयंत्र सरुू 

झाल्याव्शिाय ह े गेट बंद करायचे नाही .." मी कालयंत्राच्या 

दरिाजाकडे बोट दाखित म्हणालो.  

"आव्ण माझ्याकडे इथे इमजान्सी कंट्रोल आहेतच. 

पंधराव्या व्मव्नटाला त ूपरतण्याचा संदेश नाही व्मळाला तर मी 

इकडून तमु्हाला परत आणेन. घड्याळाकडे लक्ष ठेि.. यात 

चकू चालणार नाही.." 

एक सांव्गतले पाव्हजे, कालयंत्र तर मी बनिलेले पण पंधरा 

व्मव्नटांत त्याचा परतीचा प्रिास करािा लाग.े त्याच्यािरच्या 

सोलार पॅनेल्सनी बॅटरी तेिढ्या िेळेसाठीच चाजा होई. त्यामळेु 

तसे झाल ेनाहीतर यंत्र मध्येच बंद पडण्याचा धोका होता.  

मनीर्ा आव्ण महशे पाव्नपतच्या लढाईच्या दशानासाठी 

व्नघनू गेले. जीि टांगणीला लािनू मी िाट पाहात बसलो. यंत्र 

पोहोचून पंधरा व्मव्नटे उलटली, ते परतण्याचा व्सग्नल काही 



व्दसेना. क्षणाचाही व्िलंब न करता मी इमजान्सी यंत्रणेची बटणे 

दाबली.. 

 

थोड्याच िेळात माझे ते कालयंत्र धडधडत  परत आल.े. 

आतनू व्नघाला तो फक्त महशे .. 

"मनीर्ा?" 

"ती चकूुन मागे राव्हली .." 

"मागे राव्हली म्हणजे?" 

"मी कालयंत्रात चढलो. ती बाहरे होती.. आव्ण एकाएकी 

त ूइकडून यंत्र माघारी बोलािनू घेतलेस.." 

"पण ती बाहरे काय करत होती?" 

"मनीर्ा? ती सेल्फी घेत होती.. कालयंत्राबरोबर.. आता?" 

"आय डोन्ट नो.. काय करूया? दोन अडीचशे िर्ाांपिूी 

आव्ण िर लढाईत सोडून आलास त ू व्तला .. आव्ण सेल्फी 

घ्यायला व्तला तीच िेळ आव्ण जागा व्मळाली? दरिाजा बंद 

का केलास..?" 



महशे रडिेला झालेला.. आता व्तला आणायच े तर 

व्कमान दोन तास सोलार पॅनेल चाजा व्हायला हिे.. तोिर ती 

व्तकडे .. घाबरली असेल की इव्तहासकार म्हणून यदु्धाचा 

आाँखो दखेा हाल पाहात असेल? पण महशे मात्र घाबरला 

होता.  

खपू व्िचार करून आम्ही प्लॅन बनिला.  

 

आम्ही दोघे व्नघालो. खरेतर मी एकट्याने जायला हिे 

होत,े कारण यंत्रात दोन जणच बस ूशकत होत ेएका िेळी. पण 

महशेचा पे्रमी जीि व्तला िेटायला आतरु झालेला. त्यामळेु मी 

व्तला घेऊन येईन आव्ण अजनू एका फेरीत महशे परत येईल..  

 

आम्ही पोहोचलो तर मनीर्ा व्तकडे मजेत होती.. महशेला 

पाहताच खोटी खोटी रागाित म्हणाली, "मला सोडून कसा 

गेलास.. बोल ूनकोस माझ्याशी." व्तकडे मी पण होतो, पण मी 

नसल्यासारख े बोलणे होते व्तच.े एकाएकी मला पाहात 

म्हणाली, 

"सॉरी हां.. ह्याच्यामळेु तलुा परत यायला लागले!" 



सेल्फी काढत थांबलेली ती.. आव्ण यंत्रात बसण्याच े

सोडून बाहरे राव्हलेली ही तीच.. पण दोर् महशेचा? असेल प्रेमी 

जीिांचा िेगळा काही व्हशेब .. 

"व्कत्ती मस्त लढाई सांग ू .. तो अब्लदाली आला चालून.. 

सदाव्शिरािांची लढाई पाव्हली आव्ण दत्ताजी व्शंद ेपण.. बचेंगे 

तो और िी लडेंगे बोलताना पण ऐकली .. त ूहिा होतास.." 

"मनी, लढाई बघत होतीस की व्सनेमा?" महशे म्हणाला 

तशी ती फुरंगटून म्हणाली, 

"त ूएक शब्लद बोल ूनकोस माझ्याशी.." 

अव्धक काही होण्याअगोदर मी म्हणालो, 

"मनीर्ा, सध्या लगेच आपल्याला परत जायला लागेल 

.." 

"आव्ण माझा महशे?" 

"त्याला दसुऱ्या फेरीत आणेन मी.. त ूव्सनेमा पाव्हलास ना 

आता त्याला पाहू द ेथोडािेळ.." 



दोन तीन तासांचा व्िरह! ती िेदना चेहऱ्यािर व्दसत होती 

व्तच्या पण आता इलाज नव्हता. आम्ही दोघे कालयंत्रात 

बसलो.. 

 

आजचा व्दिसच असा असणार .. कारण यंत्र सरुूच 

होईना. सारे काही तपासून पाव्हले मी.. पण त्यातला दोर् 

सापडेना. मनीर्ा खाली उतरली व्न आरामात महेशच्या हातात 

हात घालनू पाव्नपतची लढाई बघत बसली..  व्न मी .. 

कालयंत्राशी लढाई करत बसलो.. शेिटचा पयााय म्हणनू मी 

एस. ओ. एस. चे बटण दाबल.े. आव्ण िाट पाहात बसलो. 

 

कालयंत्र इकडे बंद पडलेय. आव्ण महशे व्न मनीर्ा 

व्बनधास्त गप्पा मारताहते चौपाटीिर असल्यासारखे? मनीर्ा 

मधनू मधनू हात करून लढाईतल्या प्रमखु पात्रांची ओळख 

करून दते होती. प्रसंग बाका होता पण दोघांना त्याचे काहीच 

िाटत नव्हते .. मला प्रथमच व्प्रयाची आठिण झाली. गेले सहा 

मव्हन ेती रोज येऊन बसतेय पण मीच टाळतोय व्तला.. उगाचच 

कामाच्या नािाखाली.  



 

थोड्याच िेळात एक निे कालयंत्र येऊन थांबले 

बाजलूाच. त्यातनू एक गोरा बाहरे आला.. माझ्याकडे पाहात 

म्हणाला, "हाय सदानंड.. व्म. व्िल्सन व्हअर .." 

 

आमचा कालयंत्राने झपाटलेल्यांचा एक आंतरराष्ट्रीय ग्रपु 

होता. त्यातील एक एक गळत गेले. शेिटी आम्ही दोघेच 

उरलो. व्िल्सन व्ब्रव्टशर. त्याला पव्हल्यांदाच िेटत होतो मी.. 

आमच्या संकेतानसुार कोणाला अगदीच इमजान्सी आली तर 

हा एस. ओ. एस. संदशे होता.  

"हाय व्िल्सन .. व्धस सीम्स आऊट ऑफ ऑडार.." 

"ओके .. बट व्िॉट आर य ूडुईगं व्हयर.." 

मग समोरच्या लढाईकडे पाहात म्हणाला, "ओह.. त ू

आव्ण तझुे इव्तहासाचे िेड.." 

 

एिढे मोठे निीन कालयंत्र येऊन थांबले तरी महशे आव्ण 

मनीर्ा स्ितःतच दगं होत.े एकदा िाटले दोघांना असेच सोडून 



द्यािे अडीचशे िर्ाांपिूीच्या काळात.. जाग ेहोतील तर बसतील 

बोंबलत. पण मनीर्ाची इतकी मदत झालेली.. व्तच्यासाठी तरी 

असे करून चालणार नाही. त्यांना त्यांच्या स्िप्न समाधीतनू 

जाग ेकेलेच मी.. 

 

मग आता कोणी कस ेजायचे याच्यािर िाद होणार होता.. 

पण दोघेही एकदमच म्हणाल,े "आमची व्चंता नकोस करू.. त ू

हो पढु.े संध्याकाळ पयांत ये परत म्हणजे झाल!े" मग मी आव्ण 

व्िल्सन व्नघालो. प्रथम त्याचा बेस काँ प व्न व्तकडून माझा. 

माझ्या बेसिरून माझे ते यंत्र दरुूस्त व्हायला हिे. मग 

व्िल्सनला घेऊन परत पाव्नपतािर..  

 

मी बेस काँ पिर पोहोचलो. आम्ही येत नाही ह े पाहून 

इकडच्या हुशार लोकांनी बटणे हिीतशी िर खाली केलेली. 

त्यामळेु ते कालयंत्र बंद पडलेले पणूापणे. आम्ही बटणे 

ठीकठाक केली. व्िल्सनची बॅटरी चाजा करून परत पाव्नपतािर 

पोहोचलो.  

महशे आव्ण मनीर्ा अजनूही एकमेकांत दगं होत.े 



मला पाहताच महशे म्हणाला, "अरे इतक्यात पोहोचलास 

कसा?" 

"इतक्यात? तझुा व्सनेमा सुरूच आह ेिाटत ेअजनू?" 

समोर घनघोर लढाई सरुू होती. आता परतीचा प्रिास. 

एका यंत्रात दोघ ेबसणार. महशे आव्ण मनीर्ाला माझ्या यंत्रात 

सोडायला तयार नव्हतो मी. परत काही गोंधळ घातला तर? 

मला िाघ, शेळी आव्ण गित पैलतीरी न्यािे कस े

एकमेकांपासनू सरुव्क्षत ठेिनू असे काहीतरी कोडे आह ेत्याची 

आठिण झाली. शेिटी मनीर्ा कशीबशी माझ्याबरोबर येण्यास 

तयार झाली.. व्िल्सन महेशला व्हाया लंडन सोडणार होता.  

 

आम्ही व्नघालो. मनीर्ाला म्हटल,े "काय कसा होता 

अनिुि?" 

"मस्त! पाव्नपतच्या लढाईिर आता मी मस्त काही व्लहून 

काढते.." 

"पण त ूइकडे अडकलेलीस.. टेन्शन नाही आल ेतुला?" 



"छे! माझा महशे काहीतरी करून येईलच.. खात्री होती 

मला. आपण पोहोचल्यािर महशे खपू उशीरा तर नाही ना 

येणार?" 

इकडे प्रसंग कसला ओढिलेला आव्ण ही पे्रमप्रसंगाची 

गोष्ट करतेय? की हा प्रताप त्या प्रेमाचाच आह?े  

 

आम्ही पोहोचलो, पाठोपाठ काही तासांनी महशे आला. 

व्िल्सनला गडुबाय करून मी माझ्या कालयंत्राला चाव्जांग मध्य े

ठेिल.े पढुे व्कत्येक व्दिस मी त्यात कुठे गेलो नाही. आव्ण एके 

व्दिशी व्िल्सनचा एस. ओ. एस. मेसेज आला. शंिर िर् ेपढुे 

जाऊन पठ््ठया पॅव्सव्फक महासागरातल्या एका बेटािर 

अडकला होता. मला इव्तहासाची हौस तर ह्याला पणूा जगाच्या 

िगूोलाची. त्याची सटुका करून व्नघालो .. व्िल्सनला म्हटले, 

"िईु शडु इपं्रोव्हाइज अिर मशीन्स .. पंधरा व्मव्नटे िेव्टंग इज 

टू शाॅॅटा अ टाईम .. आव्ण ह ेपाॅॅइटं टू पाॅॅइटं चालत ेना 

मशीन.. त्यात ही सधुारणा पाव्हजे. कुठूनही कुठेही जाता 

यायला हिे!" 

 



आता आम्ही ह्या सधुाररत व्हजानिर काम करतोय. यािेळी 

नव्या कालयंत्रात व्प्रयाला घेऊन जाईन.. असे िचनही व्दलेय 

मी व्तला! 

  



 

ओळख 

 

न्य ू न्यूरोकेअर हाॅॅव्स्पटलामध्ये आज मोठीच धामधमू 

होती. व्तसऱ्या मजल्यािरच्या मखु्य ऑपरेशन व्थएटरमध्य े

आजबूाजलूा दोन व्थएटसा. सकाळपासनूच दोन्हींमध्ये व्सस्टसा 

आव्ण डॉक्टसा धािपळ करत होत.े सगळीकडे कडक 

व्नजांतकुीकरण केलेले. एका व्थएटरमध्ये एक शस्त्रव्क्रया 

डॉ.पांडेंनी सरुू केलेली. दसुरीकडे डॉ.मांडकें नी. दोघांची कामे 

तशी अिघड.  

 

फार पिूी ब्रेनडेड पेशंट्सचे िेगिेगळे अियि दान केल े

जायच.े ह्रदय, व्लव्हर, व्कडनी िगैरे व्कत्येक अियि 

प्रत्यारोपणासाठी िापरता यायच.े पण आता निीन 

गाइडलाइन्स आल्या. ब्रेनडेड म्हणजे मतृािस्थेतला मेंद.ू एकदा 

मेंद ूमतृ झाला की माणसू त्याचा श्वास सुरू राव्हला तरी व्न ह्रदय 

धडधडत असल ेतरी परत ठीक होणार नाही ह ेिैद्यकीय क्षेत्राने 



आव्ण त्याहून महत्त्िाच ेकायद्याने मान्य केलेले. त्यामुळे त्याच े

व्िव्िध अियि प्रत्यारोपणासाठी िापरता येतात. त्यात आता 

प्री ब्रेन डेड म्हणनू मेंदचू्या व्स्थतीचे निे िणान करण्यात 

आलेले. म्हणजे मेंद ूआता अजनू काही काळात मतृित होईल. 

त्याआधीच म्हणजे पणूापण ेमतृ्य ूहोण्याआधी तो काढून त्याच े

प्रत्यारोपण शक्य आह.े. आजिर असे झाल ेनाही त्यामळेु हा 

प्रयोगच आह.े आव्ण त्यात दोन मेंद ू हाताळले जाणार. 

मेंदसूारखा नाजकू अियि. पणूा मतृ होण्याच्या आत हलकेच 

काढणे.. त्याचिेळी त्याला व्जिंत ठेिणे. हे सरुू असतानाच 

ज्याला मेंद ू प्रत्यारोपण करायचे त्याचेही त्याचिेळी सारे 

ऑपरेशन पार पाडून नव्या मेंदलूा जागा करून दणेे.. एकूण 

अव्तकुशल व्न त्याचबरोबर अव्तजलद कामाची गरज होती. 

डॉ. पांडे त्यांचे टीम लीडर. व्िख्यात न्यूरोसजान. त्यांच्या बरोबर 

डॉ.मांडके. आव्ण डॉ.पंड्या न्यरूॉलॉव्जस्ट. आजिर ब्रेन 

ट्रान्सप्लांटिर व्कमान पंधरा आंतरराष्ट्रीय पररर्दांत िार्णे 

व्दलेली त्या व्तघांनी. पण जोिर प्रत्यक्षात ते होत नाही तोिर 

िार्णे ही िार्णेच राहाणार होती. त्यामळेु आज प्रत्यक्ष संधी 

व्मळत असताना ती साधण्यासाठी धडपड सरुू होती. प्रत्यक्षात 



तसे झाल ेतर प्रत्यारोपणातील आव्ण एकूण िैद्यकीय व्िश्वातील 

हा एक महत्त्िाचा टप्पा ठरणार होता.  

 

आज एक प्री ब्रेन डेड.. म्हणजे मेंद ू पणूापण े मतॄ 

होण्याआधीचा.. अपघातात सापडलेला रूग्ण त्यांच्या 

हाॅॅव्स्पटलात आला, तसा त्यांनी मेंद ूप्रत्यारोपणाचा व्नणाय 

क्षणाधाात घेऊन टाकला. प्रव्सद्ध कीतानकार ह.ि.प. 

सातारकरबुिा त्यांचे एक जनेु रूग्ण होत.े गेले काही िर् ेत्यांचे 

उपचार डॉ. पांडेंकडेच सरुू होते. सातारकर बिुा म्हणजे प्रव्सद्ध 

प्रिचनकार. सत्शील, पणु्यिान आव्ण हजारोंच्या आदरास पात्र 

असे सातारकरबुिा. गािोगािी कीतान करीत व्फरणे.. त्यांची 

कीताने म्हणजे मधरु आव्ण रसाळ िाणीन ेये ह्रदयीच ेते ह्रदयी 

घालणे.. त्यातनू लोकांना चार शहाणपणाच े शब्लद ऐकिणे.. 

त्यांच्या असंख्य श्रोत्यांपैकी कुणीतरी शहाणा होईल या 

अपेक्षेत िर्ाानिुरे् त्यांची कीताने होत होती. बिुा 

पंच्याहत्तरीच्या घरात पोहोचले आव्ण त्यांचे हात कापू लागले. 

डोके हल ू लागल.े दोन पािल े उचलणे मवु्श्कल, शब्लद 

तोंडातल्या तोंडात अडकू लागले. त्यामळेु कीतान करणे म्हणजे 



अशक्यातली बाब. त्यामळेु बिुा घरीच होते. उपचार सुरू होत.े 

पण पाव्का न्सनच्या या आजारात त्यांचा पणूा उपयोग होणे 

अशक्यच होत.े त्यातल्या त्यात हाताच े कंपन थोडे कमी 

झालेले व्न चालता चालता पडणे कमी होऊन काठी घेऊन ते 

चालायला लागलेले इतकेच. पाव्का न्सनच्या आजारात आजिर 

मेंद ू प्रत्यारोपणाबद्दल व्िशेर् व्िचार झाला नसला तरी मेंदतू 

व्बघाड होण्याच्या आजारात मेंदचू निा बसिणे हा पयााय तसा 

शास्त्रीय होता. आजिर डॉ.पांडेंनी बिुांच्या घरच्यांना त्यासाठी 

तयार करून ठेिलेल.े उपचारादरम्यान त्यांना मेंदचू्या 

प्रत्यारोपणाच्या शक्यतेची कल्पना व्दलेली. ह ेआजिर झाले 

नाही, पण शक्य आह.े. पण अथाातच त्यात धोकेही आहतेच. 

सद्य व्स्थतीत बुिांची प्रकृती एका मयाादपेलीकडे सुधारणार 

नाहीच. तेव्हा ही संधी घेणे त्यातील धोक्यांसह आिश्यक. 

मेंदचूा रक्तपरुिठा आव्ण मेंदसू लागणारे ग्लकुोज जरा कमी 

पडल े की मेंदतू व्बघाड व्हायला लागतो. त्यात बुिांचा मेंद ू

काढून निा बसिण्यापयांतच्या काळात श्वास आव्ण ह्रदयाच े

काया कृव्त्रमररत्या चालू ठेिणे हे आणखीच आव्हानात्मक. 

बिुांची पंच्याहत्तरी ओलांडलेली त्यामळेु ियोमानानसुार 

शरीराची शक्ती पण कमी पडू शकत.े त्यामळेु अगदी ऑपरेशन 



टेबलािर त्यांचे बरेिाईट होण्याचीही शक्यता त्यांनी 

सगळ्यांपासनू लपिनू ठेिली नव्हती. "डॉक्टर तुम्ही म्हणाल 

तसे.." डॉक्टर पांडेंच्या सदुैिाने घरच्यांनी पणूा व्िश्वास टाकला 

व्न प्री ब्रेन डेड मेंद ू व्मळाला तसा बिुांच्या शस्त्रव्क्रयेचा 

तात्काळ व्नणाय डॉक्टर पांडेंनी घेतला.  

 

शस्त्रव्क्रया दोन्ही रूग्णांच्या नाजकूच. जाणाऱ्या रूग्णाचा 

मेंद ूकुठेही इजा न होता त्याच्या नसांसकट मोकळा करणे.. ते 

होताना त्याचा रक्तपरुिठा सरुू ठेिणे.. मेंदचू्या आतनू बारा 

के्रव्नयल नव्हाज् बाहरे पडतात त्यांना नीट सट्ुया करुन काढणे 

व्न मेंदचू्या खालील िागात मेड्यलुा ऑबल्यांगेटामध्ये श्वास 

आव्ण ह्रदयाच्या व्नयमनाची कें द्र े असतात त्यांची काळजी 

घेणे.. मग पाठीच्या कण्यात व्शरणाऱ्या स्पायनल कॉडाला 

िेगळा करणे.. दोन्ही रूग्णांिर एकाचिेळी साधारण एकाच 

प्रकारच्या शस्त्रव्क्रया पार पडल्या की पढुे निा मेंद ू बिुांच्या 

किटीच्या आत बसिणे. ह े करताना प्रत्येक नस आव्ण नस 

एकमेकांना जोडून घेणे महत्त्िाच.े मेंदतूनू व्नघणाऱ्या बारा 

नव्हाज ् म्हणजे डोळा, कान, नाक, जीि अशा महत्त्िाच्या 



स्पेशल सेन्सेसच्या नव्हाज. आव्ण खाली स्पायनल कॉडाला 

जोडणे म्हणजे सिाात कठीण काम. ह्यासाठी सगळी टीम 

एकाचिेळी कामाला लागलीय. सिा कामे िरािरा अत्यंत 

काळजीपिूाक पार पडताहेत. बिुांचा श्वास नीट सरुू आह े व्न 

ह्रदय ही मजबतू आह.े त्यामळेु ह ेसारे यशस्िी होणारच असा 

डॉ.पांडेंचा ददुाम्य व्िश्वास आह.े. मेंदचूी पणूा जोडणी पार पडली. 

जनेु हाड असेल .. मजबतू. त्यामळेु असेल, बिुांनी शस्त्रव्क्रये 

दरम्यान चांगलाच तग धरला.  

 

शस्त्रव्क्रया पार पडली. नसांची जोडणी होऊन त्या ररजनरेट 

होण्यास थोडा काळ जािा लागेल. पण एकदा मेंद ूजोडला गेला 

व्न त्याच ेकाम व्यिव्स्थत सरुू झाल ेकी शस्त्रव्क्रया पणूा यशस्िी 

झाली म्हणायची. डॉक्टर पांडे आव्ण डॉक्टर मांडके दोघेही 

बारकाईने लक्ष ठेऊन होते बिुांिर. बिुा अजनू पणूा शदु्धीत 

नसल ेतरी बाकी सिा व्सव्स्टम्स व्यिव्स्थत सरुू होत्या बुिांच्या. 

श्वास व्न ह्रदय, व्लव्हर व्न व्कडनी सारे काही यथाव्स्थत सरुू. 

याचा अथा नव्या  मेंदतूनू महत्त्िाची सारी शरीरप्रव्क्रया 

व्यिव्स्थत कंट्रोल होतेय. पण बाकी मेंदचूे काया? बुिा एकदा 



शदु्धीिर आल े की पढुच े सारे लक्षात येणार होत.े तीनचार 

व्दिसांत हातापायांची बोटे बिुा हलि ूलागल,े स्ितःहून. कुठे 

व्सस्टरने इजंेक्शन द्यायला घेतले की त्यांच्या चेहऱ्यािर 

िेदनाही व्दसायला लागल्या. डोळे उघडणे बाकी होत.े उठून 

बसतील, व्यिव्स्थत चालतील.. डॉक्टरांनी याबद्दल 

आशादायक व्चत्र उिे केल े होत.े सगळे उत्सकुतेने त्या 

व्दिसाची िाट पाहात होत.े. आव्ण तसे झाल ेतर पाव्का न्सनिर 

हा अंव्तम व्िजयच गणला जाणार होता. आव्ण जगातली 

पव्हली मेंद ू प्रत्यारोपणाची शस्त्रव्क्रया.. ती ही यशस्िी. 

आजारातनू बिुांची सटुका होणार होती. सगळ्यांचे लक्ष 

त्यामळेु ह्या पव्हल्यािव्हल्या मेंद ूप्रत्यारोपणाकडे लागल ेहोत.े 

आव्ण आजिरची एकूण पररव्स्थती पाहता त्यात यश 

येण्याचीच व्चन्ह ेव्दसत होती.  

 

दोन आठिड्यात बुिांनी हात पाय स्ितःहून हलिण्यास 

सरुूिात केली. एके व्दिशी डोळे उघडून ते आजबूाजलूा 

पाहायला लागले. डोळ्यांत ओळख नसली अजनू, तरी त्यांना 

व्दसत असाि ेव्यिव्स्थत असा डॉक्टरांचा अंदाज होता. हात 



हलिनू ते प्रव्तसाद दऊे लागले. थोडक्यात ही शस्त्रव्क्रया 

यशस्िी होण्याची सारी लक्षणे व्दसायला लागली. अजनू 

बोलत नव्हते बुिा. चालत ही नव्हत ेपण हात हलिताना त्यात 

कंपने नव्हती.  

हळूहळू बुिा उठून बसायला लागले. नाकातनू नळीन े

खाणे जायचे ते आता स्ितः तोंडाने खायला लागले. 

व्फव्जयोथेरापीच्या व्यायामांनंतर उिे राहायला लागले. आव्ण 

एक व्दिस चाल ू व्फरू लागले. त्यांच्या पाव्का न्सनच्या 

आजारात सधुारणा व्दसत होतीच. फक्त अजनूही बिुा 

खाणाखणुांनी बोलत होत.े. तोंड हलतेय पण शब्लद फुटत नाहीत 

अशी अिस्था. डॉक्टरांनी आशा सोडली नव्हती अजूनही.  

त्यांची बायको पतुळाबाई डॉक्टर पांडेंना काकुळतीच्या 

सरुात व्िचारायची, "डॉक्टर ह ेओळखणार व्न बोलणार कधी?" 

डॉक्टर म्हणायच,े "मािशी, इतके व्दिस कळ काढली 

..अजनू थोडी िाट पहािी लागेल .." 

"तमुचे खरेय डॉक्टर. त्या व्िठोबालाच व्चंता म्हणायची." 

"मला आशा आह ेमािशी, आज ना उद्या बिुा सिाांना 

ओळखतील.. बोलतील, अगदी कीतान ही करतील बघा." 



"तसे झाल ेतर व्िठोबा पािला म्हणायचा. पण आता तर 

ह ेचाल ूलागल,े व्फरू लागल ेहा पण चमत्कारच म्हणायचा .." 

 

दोन आठिडे अजनू गेल.े बिुा सधुारत होते. हातापायांची 

हालचाल व्यिव्स्थत होत होती. बोलण्यासाठी शब्लद तोंडातनू 

फुटत नव्हता. बिुा घरी आल.े खाणाखणुांनी काही बाही सांग ू

लागले .. बुिा नसुतेच होते.. कोणाला ओळख न दाखिता. 

पतुळाबाईनंाही नव्हते ओळखत ना आपल्या मलुांना. बुिा 

ओळखतील, बोलतील.. कधी?  

सारे त्याच व्दिसाची िाट पाहात होत.े. 

 

आव्ण एके व्दिशी चमत्कार झाला. बिुांच्या तोंडून शब्लद 

बाहेर पडू लागले.. सारे अचंव्बत होऊन ऐकत राव्हले .. बुिा 

बोलायला लागले. ऑपरेशन नंतर दोन मव्हन्यांत. बिुांची 

रसाळ आव्ण मधरु िाणी परत ऐकू येणार ..  

पण झाल े िलतेच. आजिर आयषु्यिर स्िच्छ आव्ण 

दिेाच े नाि घेत बोलली जाणारी त्यांची िाचा .. एकाएकी 



व्शिराळ झाली होती. बिुांचे िागणे बदललेले.. िार्ा 

बदललेली ..  

अजनूही इकडे घरच्या कुणाला ओळखणे नाही. 

पतुळाबाई व्न मलेु घायकुतीला आली. बिुा आहते पण ते 

त्यांच्या सारखे नाहीत. घरात आहते पण घर त्यांचे नाही. 

आजबूाजलूा सारी माणसे आहते, पण ती त्यांची माणस े

नाहीत..  

 

बिुांच्या तोंडाचा पट्टा सुटलेला. त्यांना पकडून कुणी 

आणलेय.. व्न घरी कधी घेऊन जाणार.. आपल्या कोणत्या घरी 

जायची गोष्ट बिुा करू लागलेत? िेटीला आलेल े म्हणत, 

"बिुा काय कस ेकाय?" 

यांच ेउत्तर .."कोन बिुा न व्बिा? बिुाव्बिा नाय िळखत 

मी.. मला माझ्या घरी घेऊन चला. व्हकडं कुटं घ्यून आला मला 

xxxx?" 

सगळ्यांना िाटले, बुिांची शस्त्रव्क्रया हा पव्हला चमत्कार 

असेल तर त्यांच्या तोंडातली व्शिराळ िार्ा हा दसुरा चमत्कार 

.. 



 

डॉक्टर पांडे आव्ण डॉक्टर मांडके दोघेही व्िचारात पडल.े 

मेंद ू प्रत्यारोपण तर यशस्िी झाल.े  पाव्का न्सनिर व्िजय 

व्मळिला .. पण ह ेकाय व्हािे?  बुिांचा मेंद ूकाम तर व्यिव्स्थत 

दतेोय पण ह ेिागण ेका बदलािे? घरातील कोणाला ओळख ू

नये.. िार्ा इतकी बदलािी?  

डॉक्टरांनी त्यांना िेटायला बोलािले .. 

बिुा समोर बसलेल.े इतकी िर् ेडॉक्टर पांडेंचे पेशंट ते, पण 

डॉक्टरांना ओळख दाखित नव्हते. 

डॉक्टर मांडकें नी एखाद्या नव्या पेशंटला व्िचारािे तसे 

बिुांना व्िचारल,े 

"बाबा नाि काय? राहायला कुठे?" 

"म्या? बजाप्पा गिांद,े राहनार सोलापरू. आव्ण साहे्यब मी 

तसले काही धंद ेनाय करत.. पोव्लस साले फुकट अडकितात. 

या बजाप्पाचे नािच मायला खराब. कुठे काही खटु्ट झाल ेकी.. 

xxxx आव्न ह्या लोकानी पकडून व्ठिलंय व्हकडं .. साहे्यब 

तमुी तरी सांगा अन ्घरी जाि द्या मला माज्या. घरी िाट पाहात 

असतील समद.े." 



 

डॉक्टर पांडे आव्ण डॉ. मांडके व्िचारात पडल.े एकाएकी 

काही लक्षात यािे तसे डॉ.पांडेंनी व्सस्टरला बोलािनू घेतले..  

ज्या मतृदहेाचा मेंद ू काढला होता त्या मतृदहेाचे पेपर 

मागिल े..  

 

..त्यािर नाि होत.े. बजाप्पा सीताराम गिांद,े राहणार 

सोलापूर .. आव्ण नोंद होती.. पोव्लसांना चकुिता चकुिता 

त्याच्या गाडीला अपघात झालेला. त्यातच ओढिलेला मतृ्य ू

..  

 

  



 

जमदग्नी हडव्िाइसची गोष्ट  

 

रा.ग. म्हणजे रामचंद्र गणफुले, हडेक्लाका . सगळ्या 

कचेरीत मेहनती आव्ण डोकेबाज म्हणनू प्रव्सद्ध होते रा.ग. 

आजही ते आपल्या केव्बनमध्ये बसलेले. पाय पसरून. 

ररकामटेकडे. तसे त्यांना काम नाही असे नाही. समोर 

फायलींच्या थप्प्या लागलेल्या आहते. पण रा.ग. त्यांच्याकडे 

ढुंकूनही पाहात नाहीत. सरकारी नोकरीत एक बेव्सक व्फक्स्ड 

पगार असतो. तो व्दिसिरच्या काम न करण्याचा व्न 

ओव्हरटाईममध्ये मेहनत करून कामाचा फडशा पाडण्याचा 

एक्स्ट्रा पगार व्मळतो ह ेडोकेबाज रा.ग.नी कधीच ओळखले 

होत.े त्यामळेुच तर मेहनती व्न डोकेबाज रा.ग. अशी ख्याती 

कमािलेली त्यांनी.  

आज ही नेहमीप्रमाणे जेिण झालेले. अय्यर व्न ते दोघांची 

खास जोडी. अथाात रा.ग.नी आपल्या मेहनती स्ििािानसुार 

सगळ्या स्टाफच्या डब्लयांची चि चाखनू मग आपल्या डायव्नंग 



पाटानरची व्निड केलेली. अय्यरच्या डब्लयातल्या इडल्यांचे व्न 

डोशांच ेनानाव्िध प्रकार, त्याच्याबरोबरच्या रस्समांचे, सांबार 

चटण्यांच े प्रकार व्न नसुत्या दहीिाताच्या व्हरायटीिर खू ू़श 

होऊन आपल्या हाताखालच्या व्यंकटेशन अय्यरला ही संधी 

व्दली होती. एकत्र जेिण म्हणजे जेिणाचे आदान प्रदान 

आलेच. त्यांच्या सदुिैाने अय्यरला शदु्ध महाराष्ट्रीय जेिण 

आिडायचे.. त्यानसुार परस्पर सहाय्य आव्ण सामंजस्यािर 

दोघांची जोडी बनली होती. ते काही असल े तरी डोकबाज 

म्हणनू रा.गं चेच नाि होत ेकचेरीत. तर आज दपुारी नायलॉन 

इडलीला सांबारात बडुिनू व्न खोबऱ्याच्या चटणीत घोळिनू 

खाल्ल्यािर ढेकर दते बसलेले रा.ग. कचेरीत िामकुक्षीची सोय 

का नसािी याचा नेहमीप्रमाणे व्िचार करत होत,े तर आत रीटा 

व्डमेलो सांगत आली,  

"समिन दअेर सर.. टू सी य.ू" 

"पण त्या समिन ला नाि गाि काही नाही?" 

"आय डोन्ट नो गाि सर.." 

"आव्ण नाि?" 

"दटॅ आय नो.." 



"मग सांग की. नाि घेतल्यासारख ेलाजतेस कशाला?" 

"व्िॉट सर?" 

"काही नाही. कोण आह?े" 

"सर समिन कॉल्ड .." 

"हू कॉल्ड व्हम?" 

"सर.. लेम्मी कंव्प्लट.. समिन कॉल्ड व्मस्टर ताफरकेफर.. 

नो सर.. फातरकेफर.. सॉरी, व्मस्टर फातरफेकर." 

"काय काम आह?े" 

"आय डोन्ट नो सर.. बट कसला तरी डेमो द्यायचाय ही 

इज सेइगं .." 

"डेमो? व्िॉट डेमो?" 

अशी पण जेिणानंतर झोप घालिायची होती त्यांना. 

याबाबतीत त्यांचा व्नयम होता एक. कचेरीत झोपायचे नाही. 

त्यामाग ेत्यांना झोपण्यासाठी बेड नसणे आव्ण बसल्या बसल्या 

झोपले तर मानेच े दखुणे बळािणे ही दोन कारणे खरी पण 

डोकेबाज रा.ग.नी आपल्याला ऑव्फसच्या िेळेत कुणी 

झोपलेल े खपणार नाही ह े आपल्या हाताखालच्या लोकांत 



पसरिनू ठेिलेले. त्यामळेु इतर सरकारी दफ्तरांत आव्ण त्यांच्या 

सेक्शनमध्ये फरक जाणिायचाच. कारण लंचटाईम नंतरही 

त्यांच्या व्ििागात जाग ेराहणारे लोक व्दसायचेच. आजही ही 

झोप उडिायला कुणी आयता आलाय म्हटल्यािर रा.ग. खशु 

झाल े

 

"सेंड व्हम इन.. बघ ूकसलाय डेमो ते.." 

एक चाव्ळशीतला टायव्बय गळ्यात लटकिलेला माणसू 

आत व्शरला. रा.ग.ना टायची हौस खपू व्दिस होती. टाय 

लािला की माणसू आपोआप मोठा असल्यासारखा व्दसायला 

लागतो. पण ही  

लग्नाआधीची गोष्ट. गळ्यातला टायला जेिणानंतर तोंड 

पसुताना पाव्हल ेत्यांच्या पत्नीने एकदा आव्ण त्यांना टायबंदी 

लाग ूकेली आयषु्यिरासाठी. आजही रूमालान ेहात पसुताना 

त्यांना ते आपले टायिाल ेव्दिस आठितात. रूमाल व्न टाय.. 

दोघांनी तोंड पसुण्यात फरक तर असणारच ना. त्या 

फातरफेकरच्या टायनी त्यांना अजनूच आठिण आली त्या 

टायची. 



"येस.. बसा." 

"नमस्कार. मी रघिुीर फातरफेकर. फ्रॉम यंग आंत्रप्रनुर 

असोव्सएशन. आयॅम द ब्रांच हडे ऑफ पीस फाउंडेशन.." 

"कुठल्या तकुड्याचा? पीस म्हणालात म्हणनू व्िचारले." 

त्याकडे दलुाक्ष करीत शांतपणे रघिुीर पढुे बोलत राव्हला. 

"तर आमच्या कंपनीने एक निीन माॅॅडेल डेव्हलप 

केलेय.. ॲगंर मॅनेजमेंट मधले." 

"हाँगर?" 

"हाँ नाही अाँ. अाँगर म्हणजे रागाच्या मॅनेजमेंटचे. सामान्यतः 

माणसाला राग येतो तेव्हा काय होत?े की माणसाच्या मेंदतू दोन 

व्ििाग असतात. एक व्लंव्बक व्सस्टीम .." 

"मेंदतू व्लंब?ू की डोक्यात बटाटे?" 

"तर राग आला की व्लंव्बक व्सस्टीम प्रीफ्ााँटल कॉटेक्सला 

संदशे पाठित.े." 

"एस एम एस की व्िॉट्सॲप.. की इमेल?" 

रा.ग. असे मध्ये बोलत राव्हले तरी रघुिीर थंड डोक्याने 

ऐकून घेत बोलत राव्हला. 



"तर हा संदशे आल्यािर माणसू क्षणाधाात व्नणाय घेतो.. 

रागिायच ेकी नाही. खरेतर हा संदशे येण्याच्या आत हा व्नणाय 

होतो. मेंदतू रासायव्नक व्क्रया होत े.." 

"म्हणजे केव्मकल लोच्या?" 

"आपला प्री फ्ााँटल कॉटेक्स आपल्याला व्ििेकाने 

िागण्याचे व्सग्नल्स दते असतो. व्तथे संदशे पोहोचण्याच्या 

आत माणसू ररॲक्ट करतो म्हणनू त्याची ररॲक्शन 

तडकाफडकी होत.े मग रागािल्यािर तो काहीही करू शकतो. 

व्चडतो, ओरडतो. कधी हातघाईिर येतो." 

"घाई.. तशी काही घाई नाही. बोला तमु्ही." 

"तर ह ेसंदशे पोहोचण्यासाठी जो िेळ लागतो काही सेकंद 

त्याची िाट पाहणे हा अाँगर मॅनेजमेंटचा पाया आह.े." 

"हो.." रा.ग. आपल्या पायाकडे पाहात म्हणाल.े 

"तर आम्ही जी व्सस्टीम डेव्हलप केली आह े ती यािर 

बेस्ड आह.े म्हणजे हा जो िेळ आह े त्याचा उपयोग करून 

माणसाची ररॲक्शन तोिर व्डले करणे. व्कंिा ह ेसंदशे अव्धक 

जलदगतीन ेपाठिणे.." 



"म्हणजे टूजी पेक्षा फोरजी ने पाठिणे .." 

"तर आमची व्सस्टीम ह्या बेव्ससिर काम करते." 

"म्हणजे तेच. राग येत असेल तर एक ते दहा आकडे मोजा. 

मी तर शंिरपयांतही मोजायला तयार आह!े त्यासाठी पैस ेमोजनू 

असली व्सस्टीम कशाला?" 

"आमची व्सस्टीम िेगळी आह.े समजा दोन व्यक्ती 

आहते.." 

"समजा कशाला .. आहतेच इथे. तमु्ही आव्ण मी. व्हाय 

अननेसेसरीली समजा? व्हाय व्मरर फाॅॅर हातच्या झाकणाला 

नाही काकणाला.." 

"तर समजा, ज्याला राग येतो आह ेव्कंिा येणार आहे तो 

रागी .." 

"रागी? की बाजरी?" 

"आव्ण ज्याच्यामळेु राग येईल तो रागर .." 

"रागर? हा कुठला निा शब्लद?" 

"आव्ण एकाच िेळी दोघे रागािल ेतर? तझुा रॉजर आव्ण 

रॅगी रोल बदलतील फाटफाट.." 



"एक्झॅक्टली साहबे. तुम्ही म्हणता ते खरेय.." 

"एक व्मव्नट. तमु्ही पढुे सांगाच पण त्याआधी तमुच्या 

व्सव्स्टमची व्कंमत व्कती ते सांगनू टाका. म्हणजे मनातल्या 

मनात कॉस्ट बेव्नव्फट रेव्शओचे गव्णत होत राव्हल.." 

"अथाातच. फक्त तमु्ही व्नष्कर्ा काढण्याआधी पणूा ऐकून 

घेतलेत .." 

"द्याट य ूडोन्ट िरी.. आयॅम ऐव्कंग .." 

"आमच्या व्सव्स्टमची िाव्र्ाक व्कंमत, खरेतर सबव्स्क्रप्शन 

आह ेव्दिसाला दहा रूपये फक्त.. म्हणजे ताशी आठाण्याहूनही 

कमी.." 

"सेकंदाचा रेट सांव्गतलात तर.. पण माझ्या डोक्यात आता 

बसल्या बसल्या आयव्डया आलीय.. दहा मण्यांची माळ 

बनिनू िाटा सगळ्यांना.. लाइफटाइम दहा रूपये .. राग येतोय.. 

काउंट टेन मणीस.. अव्त राग येतोय .. परत मोजा .. हाय काय 

अन नाय काय..!" 

"यस्सर.. तर आमची व्सव्स्टम .." 

"फुस्स.." 



"काय झाल ेसर?" 

"व्सव्स्टमची व्कंमत ऐकून व्स्टम बाहरे पडली तोंडातून." 

"तर आमची व्सव्स्टम दोन्ही बाजूंनी काम करू शकत.े 

म्हणजे आता समजा एक माणसू आह.े." 

"समजा कशाला? आपल्या दशेात माणसांची काय कमी 

आह?े" 

"तो रोज ऑव्फसला उशीरा पोहोचतो." 

"ह ेसमजण्याचीही गरज नाही .." 

"त्याचा बॉस रोज त्याच्यािर रागाितोय.. व्चडतोय.. तर 

बॉस ने काय करािे?" 

"व्चडािे, ओरडािे, लाल माका  लािािा, पगार कापािा .. 

म्हणजे मला तर दररोज उशीर होतो म्हणनू माव्हती आह.े." 

"तर सर समजा ही व्सव्स्टम बसिली .." 

"व्हाय समजा? .. बसिलीच समजा .." 

"तर रागर ने ही व्सव्स्टम बसिली तर रागीचा राग तो 

कंट्रोल करू शकतो.." 

"व्िॉट डू य ूमीन?" 



"म्हणजे समजा तो रागर क्ष आह.े. आव्ण बॉस द रागी 

म्हणजे य, तर आमची व्सव्स्टम िापरून क्ष कॅन कंट्रोल य चा 

राग! म्हणजे ही व्सव्स्टम असेल तर य न रागािेल न ओरडेल. 

मग रेड माका  आव्ण पगार कट तर दरूची गोष्ट. या पद्धतीत क्ष 

रागरच्या हाती समोरच्या य चा राग कंट्रोल करण्याची व्कल्ली 

आह ेसर.. आजिरच्या अाँगर मॅनेजमेंटमध्ये ह ेदलुाव्क्षत झालेले. 

त्यात रागी स्ितः स्ितःचा राग कंट्रोल करेल.. ते ही इफ ही 

िााँट्स टू. इकडे रागर व्िल व्डसाईड! म्हणजे व्सव्स्टम िापरून 

खशुाल उशीरा येऊन साहेबापढुे उिे रहा. ही िोन्ट गेट अाँग्री..  

म्हणजे आमची व्सव्स्टम काय करते की इट सेंड्स 

व्सग्नल्स, ज्यामळेु व्लंव्बक व्सव्स्टम .." 

"पनु्हा व्लंब ूकुठून आणलेत?" 

"व्लंव्बक व्सव्स्टम ते प्रीफ्ााँटल कॉटेक्स व्सग्नल्स पटकन 

पोहोचतील.. प्रीफ्ााँटल कॉटेक्स मग सबरुीचा सल्ला दईेल. 

त्यामळेु ररॲक्शन टाईम िाढेल. त्यामळेु माणसू रागािणे 

व्िसरेल.. आव्ण सिाात महत्त्िाचे म्हणजे इथे य रागीचा राग क्ष 

रागर कंट्रोल करेल.." 



"काही िाटेल ते आणता माझ्यासमोर. टीव्हीिर येतात ना 

हजारो गोष्टी .. मी फक्त चार व्दिस िापरले ह ेिजिॉल आव्ण 

माझे िजन चाळीस व्कलो कमी झाल.े. व्कंिा माझ्या गडुघ्यांच े

दखुणे पळाल े .. आता मी पळू शकत.े. िापरा गडुघाॅॅल 

ऑयल.." 

"नाही सर, आमची व्सव्स्टम पणूापण ेशास्त्रीय आह.े." 

"शास्त्रीय? टीव्ही नाही, बंगाली बाबाची आठिण येत े

मला .. िटको चाह ेव्जधर काम होगा इधर.. संपणूा िशीकरण.." 

"नाही सर. आम्ही शास्त्रीय आधारािर पणूापणे तयार 

केलीय व्सव्स्टम. म्हणजे बघा, आज तमु्ही घरी गेलात. 

बायकोन े सांव्गतलेय येताना अमकू अमकू गोष्ट घेऊन या .. 

तमु्ही व्िसरता नेहमीप्रमाणे आव्ण तमकू तमकू नेता अमकू 

अमकूच्या ऐिजी. मग काय ती व्चडणार, ओरडणार. पण नाही. 

तमुच्याकडे आह ेआता ही व्सव्स्टम. तमु्ही तमुच्याकडची ही 

व्सव्स्टम ऑन करणार. मग ती ओरडणे व्िसरून म्हणणार, होतं 

असं कधी कधी .. उद्या आणा..  नाहीतर मीच जाऊन आणेन. 

तमु्ही थकल ेअसणार .. चहा घेता ना.." 



"ह ेबघा व्म. फातरफेकर, आतापयांत मी ऐकून घेतले पण 

ह े शेिटचे उदाहरण म्हणजे अव्तशयोक्तीचीही अव्तशयोक्ती 

आह.े." 

"नो सर. नो अव्तशयोक्ती. फक्त फॅक्ट्स.." 

"आव्ण य ू िेर टू व्गव्ह अ डेमो.. कुठे आह े डेमो? डेमो 

कुठेय? डोन्ट व्थंक मी तमुच्या टॅ्रप मध्ये फसेन.. डेमो दाखिा 

नाहीतर गो बॅक इव्मव्जएटली. उगाच माझा िेळ खाताय. अाँगर 

मॅनेजमेंट म्हणे. तमु्ही मलाच आता राग आणताय.. व्हअेर इज 

द डेमो?" 

"यस्सर, थ्यांक्स. आता तमुच्या लक्षात आल ेअसणार मी 

काय म्हणतो ते." 

"व्यथा िायफळ बडबड नको.. फसिाफसिी दसुरीकडे 

िॉट व्िथ व्धस रा.ग." 

"यस्सर.." 

रघिुीर शांतपण ेउिा राव्हला हातातील एक छोटेसे लाल 

बटण आव्ण शटााच्या व्खशातनू एक लहानसे मशीन काढून 

रा.ग.च्या समोर ठेिल.े 



"नाऊ व्धस इज इट सर.." 

"ही? ही तमुची व्सव्स्टम? अाँड य ूव्थंक व्धस िक्सा? व्चटींग 

अाँड फ्रॉड.." 

एकाएकी फातरफेकरचा आिाज चढू लागला.. 

"सर.. उगाच मी ऐकतोय म्हणनू काही बोल ूनका. इतक्या 

िर्ाांच्या मेहनतीने बनिलीय व्सव्स्टम. घ्यायची तर घ्या.. 

नाहीतर राव्हले .." 

"िा! आता आले ना आपल्या िळणािर .." 

"ऑफकोसा सर, आमच्या मेहनतीिर शंका घेताय?" 

"व्हाय आर य ूगेव्टंग अाँग्री? सेल्सपसान शडु हॅि व्जिेिर 

साखर आव्ण डोक्यािर बफा  .. उगाच रागािणे शोित नाही. यू 

आर द आयव्डयल एक्झांपल.. सेल्समन कसा नसािा .." 

"यस्सर.." म्हणत रघिुीरने परत व्सव्स्टमचे बटण हाती 

घेतले. ते छोटेसे मशीन व्खशात ठेिल.े. त्या बटनािरचा िॉब 

िळिला आव्ण म्हणाला, 

"पाव्हलंत सर.. मी ही व्सव्स्टम काढून ठेिलेली तर मला 

लगेच राग यायला सरुूिात झाली. आधी तमु्ही मला काहीही 



बोललात तरी फरक पडत नव्हता. मी जसे मशीन काढले तसा 

परत आय स्टाटेड गेव्टंग अाँग्री. आता परत घातली व्सव्स्टम तर 

आयॅम कुल नाऊ. हचे तर ॲक्च्यअुल डेमो आह.े." 

"ह ेआव्ण डेमो?" 

"यस ्सर. यािर दोन अव्धक एक तीन मोड्स आहते. एक 

सेल्फ म्हणजे स्ितः स्ितःला कंट्रोल जो मी आतापयांत ठेिला 

आह.े दसुरा समोरच्याला कंट्रोल करण्यासाठी आव्ण व्तसरा 

एकािेळी दोघांना कंट्रोल करण्यासाठी. मी सेल्फ मोडिर 

ठेिलाय तो. नाहीतर तमुचे आतापयांतच ेबोलणे ऐकून कधीच 

व्नघनू गेलो असतो.. ह्याच्यातनू व्नघणाऱ्या िेव््ज मळेु सगळे 

काम होत.े यातील िेव्हज ् मेंदचू्या त्या िागात पोहोचून 

संदशेिहनाची गती शंिरपव्टने िाढितात. त्या मळेु  व्लंव्बक 

व्सव्स्टम .." 

"तो व्लंब ूका काही आहे तो बाजलूा ठेिा.. पढुे बोला.." 

रा.ग. ना त्या व्लंव्बक व्सव्स्टम व्न या फातरफेकराची व्सव्स्टम 

दोघांचा एकाचिेळी राग आला. पण रघिुीर शांत होता..  

"सर, इट्स अ ररव्होल्यशूनरी प्राॅॅडक्ट. त्यामळेु 

व्यक्तींमधली िांडणे कमी होतील. रागािनू होणारी हाणामारी 



नाहीशी होऊ शकत.े थोडक्यात जगात शांतता नांदािी यासाठी 

आमचा हा छोटासा प्रयत्न आह.े. अजनू डेमो हिा असल्यास 

ह े बटण व्फरिनू दाखितो.. हाऊ आय कॅन कंट्रोल यिुर 

अाँगर.." 

"नको. नाऊ आय गेट इट.. पण या व्सव्स्टमचे नाि काय 

आह?े" 

"सर, इट्स कॉल्ड जमदग्नी व्डव्हाइस. खरे आह ेते अाँव्ट 

जमदग्नी पण जमदग्नी व्डव्हाइस ह ेआपल्या संस्कृतीला धरून 

आह.े िॉट टू अाँटागोनाईज आपले ऋर्ीमनुी.. हो की नाही? तर 

व्कती व्डव्हाइस दऊे तमु्हाला? आजसाठी स्पेशल ऑफर आह े

सर.." 

नकळत रघुिीरने कंट्रोल िॉब व्फरिला. 

"सर, एकूण पेमेंट तीनहजार सहाशे पन्नास अव्धक 

ररचाजेबल बॅटरीचे दोन हजार, एक िर् े मेंटेनन्स दोन हजार 

पाचश ेआव्ण रव्जस्टे्रशन आव्ण टॅक्स सगळे व्मळून नऊ हजार 

नऊश े.. त्यात आज यएुसबी कॉडा, ही कॅररंग केस फ्ी आव्ण 

दहा टक्के ऑफर व्डस्काउंट.. म्हणजे फक्त नऊ हजार. 

मव्हन्याला आठशेहूनही कमी सर..जस्ट साडे सातशे पर मंथ" 



मारूतीच्या शेपटासारखी व्सव्स्टमची व्कंमत िाढत होती. 

रा.ग. शांतपणे ऐकत बसले होते. एरव्ही ते व्चडल ेअसत,े पण 

आता त्यांना त्या व्सव्स्टममागची मेहनत जाणित असािी की 

काय कोणास ठाऊक? 

"काही हरकत नाही. तुमचे प्राॅॅडक्ट यवु्नक आह े

व्म.फातरफेकर. चेक घेऊनच जा.."  

 

"थ्यांक्स व्म. गणफुले. काही प्राॅॅब्ललेम झाला तर माझा 

नंबर आहचे, त्यािर संपका  करा.." चेक व्खशात ठेित रघिुीर 

उठला. आव्ण बाहरे पडता पडता त्याने परत सेल्फ कंट्रोलिर 

िॉब व्फरिला..  

  



 

करहवता धनी..  

 

व्खडकीतून तो आत व्शरला. पाईपािरून चढून िर 

येण्याची त्याची ही पव्हलीच िेळ. खाली उतरून कपाटासमोर 

उिा राव्हला. हात िर पोहोचणार कसा? मग त्याची उंची 

हळूहळू िाढत गेली. हलक्या हातांनी कपाट उघडल े त्यानी. 

समोरच लाल डबा होता दाव्गन्यांचा. तो हातात घेतला. 

बाजलूा नजर व्फरिली.. तर नोटांची थप्पी. ती पण हाती घेतली. 

काम आटोपले त्याच.े त्याची उंची परत कमी झाली. परतण्यास 

व्नघणार तोच रूममधला व्दिा लागला. कुणीतरी आत 

आलेले.. समोरचे कपाट उघडे पाहून त्या माणसाने चोर चोर 

आरडाओरडा केला.. तो हळूच बेडखाली व्शरला.. व्तथे एक 

मोठाली बॅग होती, व्तच्या मागे लपून राव्हला. िर मध्यरात्री 

आरडाओरड्याच्या आिाजाने व्बव्ल्डंगमध्ये लोक उठल.े. 

सगळे त्या दसुऱ्या मजल्यािरच्या घरी धािल.े पिारांच्या घरी 

आज चोरी झालीय.. आठिड्यापिूी असाच चोर व्शरलेला 



तळमजल्यािर.. सारे काही व्जथल्याव्तथे. ना दरिाजा तटुलाय 

ना व्खडकी मोडलीय. चोरी तर झालीय पण चोराच्या 

हालचालीचा मागमसू नाहीय.े. 

सगळ्यांनी इकडेव्तकडे शोध घेतला.. कुणाचे लक्ष नाही 

ह ेपाहून तो व्खडकीतनू पसार झाला. त्याची यशस्िी म्हणािी 

अशी ही दसुरी चोरी.  

 

इन्स्पेक्टर िागळे आठिड्यापिूीही आलेले.. आजही 

आल.े दोन्ही घरांत कसून शोधाशोध करून गेल.े ना कुठे 

पायांच ेव्नशाण, ना हातांचे ठसे. चोरी झालीय दोन्ही घरी. पण 

कशी झाली? स्नीफर कुत्रा आणला.. त्याला ही कसला िास 

लागेना. दोन्ही घरी अशीच चोरी.. आधी तळमजल्यािरच्या 

मनसखुानींकडे चोरी झाली तेव्हा ही हीच गत. त्या 

मनसखुानींनी स्ितःच इन्शरुन्सच्या पैशांसाठी काही बनाि 

केला असणार अशी शंका िागळेंच्या मनात बळाित 

असतानाच ही तशाच पद्धतीने झालेली दसुरी चोरी. त्याच 

व्बव्ल्डंगमध्ये.  

 



इन्स्पेक्टर िागळेंना आता कळेना काय करािे? दोन चोऱ्या 

दोन आठिड्यात. कसलेच धागादोरे व्दसत नाहीत. चोरीची 

पद्धत सारखीच. खालचा गरुखा म्हणतोय, 'नहीं शाब, न कोई 

आया न कोई गया.' तो शेरबहादरू कामाबद्दल एकदम व्सव्न्सयर 

गणला जाणारा. व्बव्ल्डंगला सीसीव्टव्ही गेटिर लािलाय, 

त्यातही कसलीच हालचाल नाही. चोरी होतेय कशी? इन्स्पेक्टर 

िागळेंनी माणसे पाळतीिर ठेिली. आजबूाजलूा चौकशी 

केली. सगळ्यांच्या नकळत पिार व्न मनसखुानी दोघांच्या 

आव्थाक व्यिहारांची माव्हती काढली पणूा. दोघांचे व्यिहार तसे 

चोख म्हणािे असे. मखु्य म्हणजे हरिलेल्या मदु्दमेालाचा 

इन्शरुन्स त्यांनी काढलेलाच नव्हता. परत एकदा इन्स्पेक्टर 

आव्ण त्यांचे सहकारी व्बव्ल्डंगमध्ये पोहोचल.े सगळ्या 

व्बव्ल्डंगच ेचारी बाजूने फोटो काढल.े चारी बाजूंनी बारकाईने 

पाहणी केली. कुठे कसलाच धागा दोरा व्मळाला नाही..  

 

िागळेंना उद्या एसीपी हळदणकरांना जिाब द्यायचाय. 

चोऱ्या झाल्यात.. त्याबद्दल त्या झाल्यात एिढे सोडून 

कसलीही माव्हती हाती नाही. काय सांगणार होते ते? दपुारी 



िेटायला जायचेय आव्ण सकाळ सकाळी परत फोन िाजला 

पोव्लस स्टेशनला.. पव्हल्या मजल्यािर चोरी झालीय! परत 

तेच. ना कसला परुािा न धागा दोरा. आज खरडपट्टी व्नघणार, 

ती व्कती असािी त्याचा अंदाज लाित व्नघाल े इन्स्पेक्टर 

िागळे. पव्हल्या मजल्यािरचे घर मेस्त्रींचे. गेल ेकाही व्दिस घरी 

नव्हत ेते. कालच आलेले परत. ते घरी नसताना चोरी न होता 

ते असताना व्हािी? आधीचे सारे फोटो घेऊन त्यांची तलुना 

करत बसल े सगळे पोव्लसठाण्यातले हडे कॉन्स्टेबल आव्ण 

कॉन्स्टेबल्स. व्नष्कर्ा इतकाच व्नघाला, कुठे धागा दोरा नाही. 

फक्त एकच, आधी मेस्त्रींची व्खडकी बंद होती, ते काल 

आल्यािर उघडली आव्ण चोरी त्यानंतर झालीय. म्हणजे चोर 

व्खडकीतून आला? व्खडकीच्या गजांतनू व्शरणारा कोण 

असेल? लहान मलू एखादे? ते तरी आत कस ेयेईल? आव्ण 

असल ेतर ते कुठून येताना िा जाताना व्दसायल ेहिे.. हिेतनू 

उडून तर नाही ना येणार ते?  

 

हडे कॉन्स्टेबल सािंतांच्या ह्या सिालानी िागळेंच े

कल्पना चक्र सरुू झाल.े. हिेत उडणारे चोर? पण हिेत उडल े



कुणी तरी व्खडकीतून व्शरणार कस?े चोरी करून नाव्हसे होणार 

कस?े उडत की उड्या मारत?£ एक गोष्ट अजनू बचुकळ्यात 

पाडणारी .. सारी घरे एकाच इमारतीत. ती ही एकाच व्िंगमध्ये.. 

एकािर एक. व्तसऱ्या मजल्यािरच्या शास्त्रींना सािध राहण्यास 

सांव्गतले पाव्हजे .. त्यांच्या व्खडकीिर नजर ठेिली पाव्हजे.  

िागळेंचे व्िचार चक्र सरुू होत.े.  

 

रात्री दमनूिागनू िागळे घरी आल.े जिळच त्यांचा छोटा 

मलुगा कालच त्याच्या िाढव्दिसाला व्मळालेल्या खेळण्यांनी 

खेळत होता. एकाएकी त्यांच्या पायाला काहीतरी जाणिले .. 

"बाबा.. हाँड्स अप.. माझा निीन रोबो.." 

घाबरल्यासारखे करीत त्यांनी हात िर केले. मग त्या 

रोबोच्या करामती दाखिण्यात मलुगा गुंग झाला. 

एकाएकी त्यांच्या मनात व्िचार आला .. चोरी करणारा 

कुणी रोबो तर नसेल? इतका प्रगत रोबो? इतका प्रगत आव्ण 

ॲडिान्स रोबो..? छोटासा असेल तर व्खडकीतनू आत व्शरेल. 

पण िर चढेल कसा? हिेत उडणारा असेल व्क ड्रोनमधनू उडत 

येणारा? की उडिला जाणारा?  उडिला जाणारा.. म्हणज े



त्याचा कंट्रोल? तो जिळपास कुठेतरी असायला पाव्हज े .. 

रात्रिर मनात व्िचार चक्र सरुू होत.े. 

सकाळी इन्स्पेक्टर िागळे उठून कामािर व्नघाल े तर 

रात्रीतल्या त्या व्िचारांची त्यांना गंमत िाटली. व्सनेमात 

काहीही दाखिता येत.े सत्यात ते तसे होतेच असे थोडीच 

आह?े शास्त्रींच्या व्खडकीखाली पहारा बसिण्याचा व्नणाय 

घेऊन ते पोलीस स्टेशनात पोहोचल.े  

 

दपुारच्या कामातनू सिड व्मळताच िागळेंचे लक्ष परत 

त्याच रात्रीतल्या व्िचारांकडे िळल.े रोबो .. तो ड्रोनमधनू 

येणारा आव्ण व्खडकीतनू व्शरणारा.. ड्रोन मधनू असेल तर रात्री 

ड्रोन उडण्याचा आिाज यायला पाव्हजे. की ॲडिान्स्ड 

रोबॉव्टक्स मध्ये येत ही नसेल. त्याचा कंट्रोल कुठेतरी जिळच 

.. काय हरकत आह?े व्थयरी मांडायला?  नाहीतरी केसमध्य े

धागेदोरे नाहीतच काही..  

 

इन्स्पेक्टर िागळेंची गाडी परत त्या इमारतीत पोहोचली. 

रव्हिाशांना 'पोव्लस तपास सरुू आह'े छापाची उत्तरे दते ते 



कामाला लागल ेपरत. ररमोट कंट्रोल असेल तर तो समोरच्या 

इमारतीतनू चाल ू असािा? त्यांनी नीट व्नरखनू पाव्हल.े 

समोरच्या इमारतीत तीन मजल्यािरच्या सहा व्खडक्या आव्ण 

ह्या इमारतीतील ह ेतीन मजले .. दरू असले तरी समोरासमोर 

होत.े.  

 

तीन आठिडे उलटून गेलेल.े आजिर कसला पत्ता लागत 

नाही. रव्हिासी पण कंटाळून गेले. शास्त्रींच्या व्खडकीखालचा 

पोव्लस पहारा उठिला गेला. इन्स्पेक्टर िागळेंना त्यांच्या 

सीव्नयसाकडून चांगलीच तंबी ही व्मळाली. पण तंबी व्मळून 

कामे थोडीच होतात? पणूा व्डपाटामेंट त्यांच्या त्या रोबोव्टक 

चोरीच्या व्थयरीिर हसल.े चोरीची ही केस जण ूथंड बस्त्यात 

पडली.  

 

रात्रीची िेळ. तो शास्त्रींच्या उघड्या व्खडकीतनू आत 

व्शरला. समोर कपाट. त्याची उंची सरसर िाढत गेली. कपाट 

उघडल े तर आत लाल रंगाच्या दाव्गन्यांच्या दोन पेट्या. 

नोटांच्या व्यिव्स्थत लािनू ठेिलेल्या थप्प्या. त्यान े सगळे 



हातात घेतल.े काही व्मव्नटांत काम संपिनू तो व्खडकीत 

पोहोचला. क्षणात त्याची उंची कमी झाली. व्खडकीतनू तो 

बाहेर पडला.. 

 

शास्त्रींच्या बेडरूममध्ये दडिनू बसिलेल्या कॅमेरात रेकॉडा 

झालेली टेप पोव्लस स्टेशनात बघता बघता इन्स्पेक्टर 

िागळेंच्या चेहऱ्यािर हस ू फुटले. रोबोन ेचोरी केली.. खरेतर 

रोबोकडून चोरी करिनू घेतली गेली.. इथपयांत माग लागला 

होता. आता त्या रोबोमागचा करव्िता धनी फक्त शोधणे आल.े  

 

शास्त्रींकडच्या, खरेतर घडिनू आणलेल्या, चोरीने 

अजनूच खळबळ माजली. चार िेळा चोरी झाली. एकाच 

पद्धतीने. एकाच इमारतीत. पोव्लसांना पत्ता लागत नाही म्हणनू 

टीकेची झोड उठली. इन्स्पेक्टर िागळे शांतपणे प्रश्न टोलित 

होत.े त्या करव्ित्या हातास चकूुनही संशय न येता पढुचे काम 

करायचे होते.. खोटे दाव्गन ेआव्ण खोट्या नोटांची पडुकी गेली 

.. शास्त्रींना व्िश्वासात घेऊन सारे काही गवु्पत राखले गेले.  

 



समोरच्या इमारतीत तीन जणांच्या व्खडक्या. ह्या 

इमारतीतल्या व्खडकीतनू लपनूछपनू ररमोट कंट्रोलने एखादा 

रोबो ऑपरेट करता येऊ शकेल.. व्िज्ञानान ेझेप घेतलीही आह े

इतकी. त्याचा फायदा करून घ्यायचा की गैरफायदा हे 

िापरणाऱ्यािर अिलंबनू. तळमजल्यािर जोशी राहतात. 

ऐशंीच्या घरातले आजोबा व्न तशीच म्हातारी आजी. 

त्यांच्याकडून असले काही घडणे अशक्य. िरची दोन्ही घरे बंद 

होती त्या व्दिशी. पव्हल्या मजल्यािर मल्होत्रा बाई राहतात. 

एकट्याच. त्या कॉलेजात इगं्रजीच्या प्रोफेसर आहते. त्यािर 

राहणारे सतीश व्मश्रा. ते इलेव्क्ट्रकल  इवं्जव्नयर. म्हणजे ह ेकाम 

त्यांच्याकडून होण्याची शक्यता आह.े चोरीच्या व्दिशी मात्र 

दोन्ही घरे बंद..  

 

इन्स्पेक्टर िागळेंच्या व्िचारांची गती िाढली अचानक. 

ररमोट कंट्रोल आव्ण त्याच्याने ऑपरेट केला जाईल असा प्रगत 

रोबो.. आजिर फार काही जणांना जमेल असे नाही हे. म्हणज े

त्यात असणारे तज्ञ थोडेफारच असणार. म्हणजे शोध घ्यायचा 

तो रोबॉव्टक्समधले तज्ञाचा.  



 

िागळेंचा शाळेतील दोस्त.. डॉ. व्चत्तरंजन साळिी. 

आय.आय.टी.तला स्कॉलर. शाळेपासूनच अत्यंत तल्लख 

बदु्धीचा. िागळेंना त्याची आठिण आली. त्याच्याकडून ही 

माव्हती व्मळणे शक्य होते.. 

िागळेंनी फोन लािला, 

"हलॅो, इन्स्पेक्टर िागळे व्हयर .. कॅन आय स्पीक टू डॉ. 

साळिी?" 

कुण्या पोव्लसाचा फोन आला की जशी तंतरते तशीच 

हालत डॉ. साळिींची झाली.. 

"येस.. स्पीव्कंग.." 

"व्चत्या .. साल्या साळिी .. ओळख व्िसरलास?" 

"ओहो.. िागळे. अरे साधी माणसं आम्ही.. पोव्लसांचा 

फोन आला तर घाबरणार नाही कोणी?" 

"अरे कर नाही त्याला डर कशाला?" 

"ओके मराठी स्कॉलर.. बोल काय काम काढलेस?" 



इन्स्पे. िागळेंनी सारी कहाणी सांव्गतली.. पढुे काही 

व्िचारण्याच्या आत साळिी बोलले, "एकच माणसू आह े

दशेात समज.. हू इज केपबेल. दी िडा इन रोबोव्टक्स .. डॉ. 

सधुीर श्रीिास्ति.. मी व्यव्क्तशः नाही ओळखत पण असल्या 

करामती इज व्हज फोटे. आव्ण त्याने आता फ्लाइगं रोबो 

बनिायला घेतला असणार .." 

"पण त्याला व्क्रव्मनल बॅकग्राउंड आह?े" 

"आय डोन्ट नो.. मी ओळखत नाही, पण शोध. आय व्थंक 

यिुर सचा व्िल बी ओव्हर िन्स य ूफाइडं व्हम." 

"ओके. अरे या केसेसनी माझे केस पांढरे व्हायची िेळ 

आलीय.. थ्यांक्स." 

 

शेिटी शोध लागलाच म्हणत इन्स्पेक्टर िागळे कामाला 

लागले. डॉक्टर श्रीिास्तिांचा शोध मात्र िाटला त्याहून कठीण 

होता.. दसुऱ्या मजल्यािरच्या व्मश्रांचा संबंध तर शोधनूही 

सापडेना. मल्होत्रा बाईचंा संबंध? त्याबद्दल काहीच माव्हती 

व्मळेना. नाही म्हणायला बाईकंडे मध्येच कुणीतरी येत असत े

एिढी माव्हती व्मळाली. पोव्लस तपास म्हणनू त्यांच्याही 



घराचा तपास झाला. त्यात काही व्मळेना .. इन्स्पेक्टर िागळे 

पढुे काय म्हणनू डोके खाजव्ित पोव्लस स्टेशनात बसलेले .. 

त्यात पोव्लस स्टेशनात निनिीन केसेसची िर पडतच राहत.े 

पण ही केस िागळेंच्या डोक्यातून जाईना. परत ती चोरीची 

रेकॉडा लािनू ते बसल.े आव्ण त्यात गुंग असताना व्शपायाने 

िदी व्दली.. 

"साहेब, बाहरे कुणी श्रीिास्ति आलेत. अजांट िेटायचेय 

म्हणतात." 

"कोण?" 

"कुणी डॉ.सधुीर श्रीिास्ति आहते.." 

 

इन्स्पेक्टर िागळे ताडकन् उठून उिे राव्हल.े  चाळीशीतील 

मध्यम उंचीचे पण एखाद्या स्कॉलरसारख्या लकुचे डॉ. 

श्रीिास्ति आत येत म्हणाल,े 

"इन्स्पेक्टर िागळे .. आय हिॅ टू कन्फेस .. अथाात 

गनु्ह्याबद्दल नाही. कारण मी केलेला तो प्रयोग .. यशस्िी प्रयोग 

म्हणा .." 



िागळे आ िासनू बघत असतानाच श्रीिास्तिांनी सगळा 

मदु्दमेाल समोर मांडला. चार िेगिेगळ्या पॅकेटमध्ये व्यिव्स्थत 

लािनू िर नािाची लेबल्स लािलेली ..  

"सॉरी, तमु्हाला खपू त्रास व्दला .. पण व्धस िाॅॅज पाटा 

ऑफ माय रोबोव्टक्स एक्सपररमेंट्स.. आव्ण सारे प्रयोग 

यशस्िी झालेत. नाऊ माय रोबो कॅन फ्लाय.. पायपािर चढतो, 

उतरतो तो.. इट कॅन जज द हाईट आव्ण आपली उंची अॅडजस्ट 

करतो तो. कुणी आल ेजिळ तर तो लपतोही.. तो उड्या मारू 

शकतो.." 

"ओह..!" 

"शेिटच्या प्रयोगात मात्र फसलो मी.. म्हणजे तमुच्या 

सीसीटीव्हीचा अंदाज त्याला नाही आला.." 

समोरच्या लॅपटाॅॅपिर कॅसेट सरुू होती ती पाहात 

श्रीिास्ति म्हणाल.े 

"आव्ण खोट्या दाव्गन्यांचा.. व्न नोटांचाही .." 

"ओह! शेिटच्या चोरीत सारे खोटे दाव्गने होते? मी उघडून 

पाव्हल ेनाहीत अजनू .. बट दने दट्ॅस अनदर फेल्यअुर.. रोबोज 

ना खरे व्न खोटे ओळखता यायला हिेच. आम्ही रोबोज 



इव्िॉल्व्ह करतोय ..म्हणजे ते कुठे व्न कस े िापरता येतील 

त्याचा शोध घेतोय. बट आय मस्ट ॲडव्मट.. तमु्ही हुशार 

आहात. य ूहडॅ ऑल्मोस्ट कॅ्रक्ड द केस .." 

"म्हणजे रोबोव्टक्सचा चोरीसाठी िापर .." 

"नो नो.. इन्स्पेक्टर. व्धस इज िॉट दटॅ व्संपल. अथाात 

चकुीच्या हाती लागल ेतर व्डझास्टर. बट य ूगाॅॅट इट.." 

"थ्यांक्स.. पण तमु्ही पकडले गेला असतात तर कोणी 

व्िश्वास ठेिला असता तमुच्यािर? म्हणजे मी तरी नाही .." 

"दट्ॅस अनदर स्टोरी! अाँड आय मस्ट कन्फेस .. दअेर आर 

फ्य ूपाटानसा इन क्राईम व्हअर!" 

"म्हणजे? आव्ण क्राईम ..?" 

"नाि ेऐकायची आहते? सगळ्यात प्रथम तमुचे व्मत्र डॉ. 

साळिी.. त्यानंतर तमुचे एसीपी हळदणकरसाहेब.. ह े कमी 

म्हणनू की काय.. त्या इमारती शेजारच्या इमारतीतला 

िाॅॅचमन नरबहादरू थापा.. इन्स्पेक्टर िागळे, यू आर लकी.." 

"मी? आव्ण लकी?" 



"यस. हळदणकर साहेब व्न साळिीसर दोघे माझे व्मत्र 

आहते. एकदा िेटलो होतो आम्ही व्तघे, तर 

हळदणकरसाहेबांनी तमुची खपू स्ततुी केली. म्हणाले ही इज द 

बेस्ट ब्रेन इन द इन्व्हवे्स्टगेशन्स.. एखाद्या सीव्नयरचा इतका 

व्िश्वास व्मळिलाय तमु्ही .. दटॅस ् व्हाय आय सेड.. य ू आर 

लकी. तर टू प्रवू्ह द पाॅॅईटं तमुची परीक्षा घ्यायचा प्लॅन होता 

आव्ण त्यात माझा स्िाथा होतात. चढणारा, उडणारा रोबो व्न 

स्ितःच स्ितःला मॅनेज करणारा रोबो.. नाईटंी पसेंट यशस्िी." 

"साळिी तर म्हणाला तो ओळखत नाही तमु्हाला .." 

"ते उगाच. बट ही डीड व्गव्ह माय नेम.. तमु्ही रोबोव्टक 

चोरी पकडलीत.. ही िाॅॅज इम्पे्रस्ड.. आज न उद्या माझ्यापयांत 

पोहोचलाच असतात इन्स्पेक्टर िागळे. इट िाॅॅज ॲन 

एक्सपररमेंट.." 

"ॲन एक्सपररमेंट नाही .. टू इन िन! एक तो रोबोिर व्न 

दसुरा माझ्यािर केलेला." 

"येस.. मी रोबोज व्िदाऊट ररमोट कंट्रोल कस े िाग ू

शकतात ह ेपाहात होतो." 

"म्हणजे चोरी रोबोने स्ित: केली.." 



"अथाातच. त्यासाठी त्याचे प्रोग्राव्मंग केल ेगेले. पण घरात 

व्शरण्यापासून बाकीचे सारे त्याचे त्यान ेमॅनेज केल.े मी फक्त 

नरबहादरूच्या केव्बनमध्ये बसनू त्याची िाट पाहात होतो." 

"म्हणजे त्या रोबोचा करव्िता धनी?" 

"मी. करव्िता धनी मी होतो ही.. आव्ण नव्हतो ही!" 

  



 

व्िच्युुअल ररॲहलटी! 

 

सहाच्या ठोक्याला सोनािणेबाई उठल्या. नेहमीप्रमाणे. 

इतक्या िर्ाांची सिय त्यांची. सकाळची शाळा. आठिाजेतोिर 

सिा आिरून शाळेत जायचे. साडेचारला घरी. गेल्या दोन 

िर्ाात यात बदल झालेला. हडेव्मस्टे्रस म्हटल्यािर कामे पण 

जास्त असणारच. त्यामळेु अजनू लिकर जायला लागायच.े 

बाई हाडाच्या व्शव्क्षका. त्यामळेु हडेव्मस्टे्रस झाल्या तरी मलुांचे 

िगा घेणे काही कमी केल ेनव्हते. िौव्तकशास्त्र त्यांचा हातखंडा 

व्िर्य. समजायला कठीण म्हणनू मलुांना व्शकिायला अजनूच 

मजा यायची त्यांना. शेिटच्या बाकािरच्या शेिटच्या मलुाला 

संकल्पना कळेतोिर त्या व्शकिायच्या. हिेचा दाब, 

गरुूत्िाकर्ाण व्न आव्का व्मव्डजचा व्सद्धांत.. न्यूटन व्न 

गॅव्लव्लओ मंडळी नसती तर जगाच े काय झाल े असते? 

िौव्तकशास्त्र म्हणजे अध ेगव्णत. तो त्यांचा आिडता व्िर्य. 

त्यामळेु मोठया रंगात येऊन त्यांचे व्शकिणे चाले. सगळी मलंु 



त्यांच्या व्शकिण्यािर खशू होती. सोनािणेबाईचंा तास म्हणजे 

पोरं िौव्तकशास्त्राचाही अभ्यास करायला राजी असायची. इतर 

व्िर्यांना असले व्शक्षक का व्मळू नयेत त्यांना? अगदी 

पीटीच्या तासाहूनही बाईचंा तास आिडायचा त्यांना. 

बाई होत्याच तशा. पस्तीस िर् ेएकाच शाळेत व्शव्क्षका 

होत्या. मलुांच्या व्कत्येक बॅचेस हाताखालनू गेलेल्या. अगदी 

पव्हल्या बॅचेसच्या व्िद्याथ्याांची मलेुही त्यांच्या शाळेत येताना 

पाव्हलेली. आव्ण त्यांचे आता पालक झालेले व्िद्याथी 

अजनूही आठिण काढतात त्यांची.  

 

आज साडेआठाला बाई आपल्या खचुीत बसल्या. समोर 

व्िद्याथी बसलेले व्दसल ेआव्ण त्यांची कळी खुलली. ही पद्धत 

थोडी निीन होती. पण नेहमीप्रमाणे त्यात मलुांचा आिाज 

होता. त्यांची बडबड होती. खोड्या होत्या. कुणी हळूच पाणी 

व्पतो चोरून. कुणी लपिनू लपिनू डब्लयातून काही तोंडात 

टाकतो. कुणी बाईचंी पाठ िळताच काहीतरी बोलून आपण 

काहीच केल ेनाही असे तोंड करून साळसदूपणे बसतो. बाईचंा 

तास असला तर मात्र त्यांच्या मलुांना असले काही सुचत नसे 



जास्त. पण तरीही इतक्या िर्ाांत इतकी मलंु हाताखालून 

गेलेली. त्यात ही गंमत असते. एकेक मलू मोठे होत जाताना 

पहायची गंमत. आव्ण त्यात आपला हातिार लागल्याच े

समाधान ही. अगदी शाळेतल्या सारखाच नसला तरी समोर 

व्िद्याथी िगा तर होताच. मलंु एका जागेिर बसून होती. आज 

बाईनंा पव्हला चौथा व्न सातिा व्परीयड घ्यायचा होता. मध्य े

बाई मोकळ्याच होत्या. पण तीन तास व्शकिायला व्मळेल 

म्हणनू बाई खशू होत्या. 

 

बाजचू्या खोलीतून केतन सारे पाहात बसला होता. 

पव्हलाच व्परीयड सरुू झाला. त्याच्या मोबाईलिरून 

शाळेतल्या तास सरुू होण्याची घंटा त्याने िाजिली. बाईनंी 

तास सरुू केला .. 

 

केतननी सांव्गतलेल्या गोष्टी लक्षात होत्या त्यांच्या.  

"आई, हा िगा थोडासा िेगळा आह.े हा चष्मा फक्त 

घालािा लागेल काळा. मग िगा सुरू. समोर मलंु असतील. तू 



बोल. ती पण बोलतील. हजेरी घे. आव्ण व्शकि तुझा तास 

संपेल तोिर." 

"चष्मा कशाला?" 

"त ूघाल फक्त. मग कळेल तलुा." 

"पण शाळेत जायला नको मला?" 

"त ू नाही जाणारेस. शाळाच येईल तझु्याकडे. बघशील 

त.ू." 

 

केतन म्हणाला तसेच झाले. घंटी िाजली व्न बाईनंी चष्मा 

चढिला डोळ्यांिर. समोर शाळेचा िगा होता. मलंु होती. नििी 

ब चा िगा. मलंु ओळखीची नव्हती िाटत. शाळेतली सगळी 

मलंु बाईचं्या ओळखीची. नाि आव्ण आडनािासकट. ही मलंु 

कोण?  

बाईनंी मग पव्हला तास सगळ्यांच ेनािगाि व्िचारण्यात 

घालिला. कोणाला काय आिडते, कोण खेळतो चांगला 

आव्ण कोण व्लव्हतो, गातो िगैरे छंदांची माव्हती घेतली.  



मलंु निीन होती पण बाईचं्या बोलण्याने ती पण खशू 

झाली. एक व्परीयड संपला. बाई थोडािेळ मोकळ्या झाल्या. 

चष्मा काढून घरातल्या कामात दगं झाल्या.  

नंतर चौथा व्परीयड.. सातिा व्परीयड पण झाला. बाई 

आज प्रसन्न व्दसत होत्या. 

"कशी झाली शाळा आई?" 

"छान. पोरं खपू गोड आहेत रे. मस्तीखोर आहते काही पण 

पोरं नाही तर कोण मस्ती करणार. उद्या परत शाळेत जायची 

िाट पाहातेय मी.. नाही, शाळा माझ्याकडे येण्याची िाट 

पाहतेय मी.." 

 

आठिडा गेला. सोनािणे बाई आपल्या शाळेत रूळल्या. 

मन लािनू व्शकित होत्या. व्िर्य तर त्यांचे अगदी तोंडपाठ. 

सगळे पसु्तकातले धडे तोंडपाठ. मलुांना व्शकिल े की 

समाधानाने बाई घरातल्या कामांना लागत. 

 



"एकच आठिडा.. आठिड्यापिूी आव्ण आता जमीन 

अस्मानाचा फरक आह ेडॉक्टर .." केतन डॉ. िाटिडेकरांना 

सांगत होता.. 

"माझा व्िश्वासच बसत नाही डॉक्टर .." 

"छान. म्हणजे आपली योजना सफल होतये म्हणायची .." 

"अगदीच.." 

"त्यात तमुची मदत मोलाची केतन. तमु्ही या व्फल्डमधल े

नसता तर मी ह ेप्रत्यक्षात करू नसतो शकलो.. य ूहिॅ एक्सीडेड 

माय एक्स्पेक्टेशन्स.. एिढी ररयाव्लटी.. व्हच्युाअली तयार 

करणे.. साऊंड्स इम्पाॅॅव्सबल.. आव्ण आपल्या पेशंटला 

त्याचा चांगलाच फायदा होतोय.. गडु.." 

 

एक मव्हन्यापिूी केतन आपल्या आईला घेऊन आला 

व्क्लव्नक िर. सायव्कयाट्री व्क्लव्नक म्हणजे कुणी िेड्यांचा 

बाजार म्हणतो त्याला. डॉ. िाटिडेकर आपल्या क्षेत्रातले 

नािाजलेल ेतज्ञ. सोनािणेबाई ररटायर होऊन सहा मव्हन ेहोऊन 

गेलेल.े बाई आधी अगदी व्यिव्स्थत होत्या. ररटायर झाल्या व्न 

व्िव्चत्र िागू लागल्या. तासन ् तास व्िंतीकडे पाहून बोल ू



लागल्या. झोपेतून उठून मलुांना नोट्स व्दल्यासारखे बोलू 

लागायच्या. सकाळी उठून तयारी करून बसायच्या. पसु्तके 

हाती घेऊन खूप िेळ नसुतीच पान ेउलटत बसायच्या. बाईचंा 

व्िव्चत्रपणा िाढत चाललेला. व्दिसेंव्दिस व्िव्क्षप्तपणा.. 

व्िव्चत्रपणा कुणी िेडेपणा म्हणािा अशा सीमेिर पोहोचताना 

व्दसत होता. डॉक्टरांनी संपणूा गोष्ट ऐकून घेतली. बाईचं्या 

पस्तीस िर् े व्शकिण्याचा संबंध असािा त्यांच्या िागण्याशी 

इतपत व्नष्कर्ााला ते पोहोचले..  

 

"केतन, तमु्ही चार व्दिसांनी एकटे या.. मी केस 

ॲनालाइज करतो. लेट्स ्सी व्िॉट बेस्ट आय कॅन डू फाॅॅर 

माय टीचर.." 

"तमुची टीचर?" 

"येस.. आय प्राऊडली से, मी सोनािणे बाईचंा व्िद्याथी 

आह े म्हणनू. तात्परुत्या ह्या गोळ्या घ्या. पण मला िाटतेय 

आय नो व्िॉट शी नीड्स.. तमु्ही या परत." 

 

चार व्दिसांनी केतन डॉक्टरांसमोर बसलेला.. 



"डॉक्टर, त्या गोळ्यांनी आई थोडी शांत झाली पण 

डोळ्यातला व्जिंतपणा व्दसत नाही.." 

"ह े बघा, केतन, मी व्िचार केलाय. तमुची आई एक 

डेव्डकेटेड टीचर होती. आय नो हर.. कारण मी त्यांचाच 

व्िद्याथी. बाईचंा हा अितार झालाय म्हणनू नाहीतर 

स्कॉलसाच्या बॅचचा व्िद्याथी म्हणनू मला ओळखलेच असत े

त्यांनी. आमच्या सगळ्या शाळेतल्या सगळ्यांच्या सगळ्यात 

आिडत्या व्शव्क्षका होत्या त्या. आज शाळा सोडून इतकी िर्े 

झाली तरी िईु ररमेंबर हर.. शाळेच्या ररयवु्नयनला अजनूही 

त्यांची आठिण काढतो आम्ही. आय व्थंक शी इज डेस्परेटली 

व्मव्संग हर स्कूल .." 

"पण आई ररटायर झालीय.." 

"तेच. शी इज व्मव्संग स्कूल.." 

"पण मग?" 

"ह ेबघा, शी नीड्स टू कंव्टन्य ूटीव्चंग.." 

"म्हणजे खाजगी क्लासेस मध्ये .." 



"नो.. केतन. त्यांना परत आपल्या शाळेत व्शकिायला 

जायला पाव्हजे .." 

"पण डॉक्टर हाऊ इज इट पाॅॅव्सबल? आफ्टर शी हजॅ 

ररटायडा?" 

"माझ्याकडे एक कल्पना आह.े लहान मलुांच्या 

गेममधली.. तमुच्या ओळखीत कुणी व्हच्युाअल गेम व्डझायनर 

आह?े" 

"खरं सांग ूसर, मी स्ितःच सॉफ्टिेअर मध्ये आह.े. आय 

व्थंक य ूआर ररफरींग टू व्हच्युाअल ररॲव्लटी.." 

"यस, यू आर टू शापा. मी काय सांगणार ते तमुच्या आधीच 

आलेय ध्यानात.." 

"यस. मी आताच इमॅव्जन करतोय तमु्हाला हिे तसे.. मी 

सांगतो व्िॉट आय कॅन मॅनेज. मग त्यात काही ॲव्डशन्स 

असतील तर सांगा सर.." 

"यस.. व्ब्रव्लयंट मॅन. गो अहडे." 

"सर मागे एक गेम आलेला, पोकेमाॅॅन गो. दटॅ िाॅॅज 

ऑगमेंटेड ररॲव्लटी. म्हणजे त्यात आजबूाजलूा नेहमीच्या 



गोष्टींत इटं्रोड्यसू केलेल्या कााँप्यटुर इमेजेस व्दसायच्या. आपण 

त्यापढु ेजाऊ. इट िडु बी व्हच्युाअल ररॲव्लटी.. म्हणजे आई 

समोर ॲक्च्युअल क्लासरूम असेल, ॲक्च्यअुल मलंुमलुी 

असतील. आईला ते सारे शाळेच्या िातािरणात घेऊन जाईल. 

शी िडु बी कट फ्रॉम ररॲव्लटी इन दटॅ टाइम.. आव्टाव्फव्शयल 

इटंव्लजन्स िापरून आपण मलुांना ररॲक्ट करायला व्शकि ू

शकतो. म्हणजे व्शकिणे एक ररयल लाईफ अनिुि होईल 

व्तच्यासाठी. व्हच्युाअल असला तरीही. आव्ण तुम्ही म्हणता 

तोच प्राॅॅब्ललेम असेल तर एकदा ती परत मलुांत व्मसळली की 

िॉमाल होऊन जाईल.. आय होप." 

"िा! तमु्ही इन नो टाइम सगळे व्डझाईन पण करून 

टाकलेत.. आय व्थंक दटॅ शडु सॉल्व्ह हर प्राॅॅब्ललेम." 

"तमु्हाला िाटत ेतसे सर?" 

"यस, लेट्स ्होप फाॅॅर बेस्ट. तमु्ही कामाला लागा. व्कती 

व्दिस लागतील तमु्हाला ह्यासाठी?" 

"जास्त नाही सर, एक आठिडा. त्यानंतर मी व्तला तयार 

करतो या व्हच्युाअल क्लासरूम साठी." 

"ग्रेट. लेट्स ्होप फाॅॅर द बेस्ट. तोिर गोळ्या सरुू ठेिा.." 



"यस डॉक्टर. आय व्िल गेट बॅक टू य.ू" 

 

सोनािणे बाई आता दररोज शाळेत जाऊ लागल्या. खरेतर 

शाळाच त्यांच्या घरात येऊ लागली. बाई सकाळी शाळेचे 

व्परीयड घ्यायच्या.. सिा मलुांशी हसनू बोलायच्या. त्यांना हिे 

ते व्मळाले आता. बाकी घरात सगळ्यांशी व्मळून व्मसळून 

िागायच्या. त्यांची शाळा आिासी का असेना, पण 

त्यांच्यासाठी सत्यात आली होती. सत्यातल्या शाळेतून ररटायर 

व्हायला लागते, ह्या व्हच्युाअल शाळेत त्या हिी व्ततकी िर्ा 

व्शकिणार होत्या!  

 

.. हीच त्यांच्यासाठी आता ररॲव्लटी आह!े  

 

  



 

अधांतर ! 

 

 

व्टंग टॉगं... 

बेल िाजली..  

'आलात?' 

'यािे..यािे !' 

'यमसदनात आपले स्िागत आह.े.कृपया प्रतीक्षा करा..' 

मागनू रेकॉडेड आिाज येऊ लागले.. 

'आपला िेळ व्कंमती आह.े.िाट पाव्हल्याबद्दल 

धन्यिाद..' 

मध्येच जाव्हरातीचा सूर.. 

'इदं्रलोकाच्या िास्तव्यासाठी एकच 

व्ठकाण..अमरािती..सिा सुखसोयींनी यकु्त..अमरािती..' 

व्टंग टॉगं..  



'कृपया िाट पहा..आपला िेळ व्कंमती आह.े.आमची 

सारी िाहन ेव्यस्त आहते..’ 

परत जाव्हरात.. 

'व्प्रय आमचुा एक स्िगा दशे हा...लगेच बकु 

करा..स्िगासफर टूसा आव्ण टॅ्रव्हल्स..’ 

'िाट पाव्हल्याबद्दल धन्यिाद..लिकरच आम्ही तमुच्या 

सेिेत हजर होऊ..प्रतीक्षेबद्दल धन्यिाद..रांगेचा फायदा 

तमु्हाला आम्हाला.. सिाांना.. आपला क्रमांक येण्याच्या बेतात 

आह.े. कुसीकी पेटी..क्षमस्ि.. आपल्याला प्रतीक्षा करािी 

लागली त्याबद्दल आम्ही व्दलगीर आहोत..कृपया आम्हाला 

सहन करा..' 

 

सगळ्या घोर्णांनी मी चांगलाच गोंधळलो. अथाात मी 

कधी इथे आधी आलो होतो असे नाही.. 

परलोकातील हा पव्हलाच प्रसंग व्न अनुिि.. पण त्या 

शेिटच्या bear with us च्या 'आम्हाला सहन करा'च्या 

अनिुादानी तशाही व्स्थतीत डोक्यािर हात मारून घेतला 

असता.. शक्य असते तर.. मराठीचे व्धडंिडे.. इथेही.. bear 



with us म्हणजे आम्हाला सहन करा? हाडाचा व्शक्षक मी.. 

आता व्नशे्चष्ट अिस्थेत ह ेसहन करण्यािाचून काही पयााय पण 

नव्हता ना.. 

 

परत मागनू आिाज सरुू झाला.. 

‘आमची सिा िाहने इतर यात्रेकरंूना घेऊन गेली 

आहते..कृपया िाट बघा व्कंिा आपण थोड्यािेळाने परत 

प्रयत्न करू शकता..’ 

मी त्या तशा अिस्थेतही गडबडलो. परत या म्हणजे? मी 

हातपाय हलिायचा प्रयत्न केला. थोड्या पापण्या हलिनू 

पाव्हल्या..काहीच हलेना..मग परत या म्हणजे काय?  

परत जाव्हराती सरुू.. 

‘सुंदर झरे..सुंदर घरे..एकमेि तरीही माफक..न्य ू हेिन्स.. 

नदीव्कनारी आपल ेहक्काचे घर..व्िसरू नका..न्य ूहिेन्स..!’ 

‘कृपया प्रतीक्षा करा.. िाट पाव्हल्याबद्दल धन्यिाद.. 

आपण रांगेत आहात..’ 



‘कोण म्हणतो नरक नरक आह?े समस्याओसें परेशान.. 

हमारे पास ह ै समाधान..जय बाबा नरकासरु.. एकदा अिश्य 

खात्री करा..' 

'कृपया प्रतीक्षा करा.. या रूटिरची सिा िाहन े व्यस्त 

आहते..’ 

‘शंिर टक्के यशाची हमी.. नरकातून स्िगाात प्रिेश.. 

कायदशेीर सल्ला.. लगेच िेटा.. का.य.दािेदार.. एकच 

व्िश्वसनीय नाि..’ 

‘स्िगााला कंटाळलात..? नरकाला िेट.. फ्ी एक रात्र.. 

संपका  रौरि टॅ्रव्हल्स..’ 

‘कृपया िाट बघा..’ 

जाव्हरातीचा मारा सुरू.. 

ही िाट बघा.. कतारिाली िार्ा पथृ्िीिरून येताना कोणी 

एमटीएनएलिाल्याने इथे आणली की इकडून पुनजान्मानंतर 

त्याने पथृ्िीिर आणली असेल? कोण जाणे!  

मी शांतपणे कतारमे उिा म्हणजे आडिा राव्हलो. एकच 

होत.े. माझ्याप्रमाणे सगळेच व्नष्प्राण.. त्यामळेु उगाच कोणाची 



बाचाबाची नाही की िांडण नाही.. लाईनमें क्या घसुता ह ैिगैरे 

नाही.. एकूण छान सारे.. त्या गोष्टीपेक्षा त्या जाव्हराती मस्त 

िाटत होत्या. एिढा कल्पनाव्िलास तर ताव्मळ 

व्सनेमािाल्यांना पण जमणार नाही. मी पढुच्या जाव्हरातींची 

िाट पाहू लागलो तर सगळीकडे शांतता. मध्येच रांगेची 

घोर्णा..मग जाव्हरात आलीच.. 

'व्टंग टॉगं..' 

'सफेदीकी चमकार.. िापरा.. श्वेता साबण.. स्िगााहून 

सुंदर.. धिल इडंस्ट्रीचा.. श्वेता साबण...’ 

मग परत..  

'कृपया सहकाया करा.. आम्हाला सहन करा..’ 

‘नरकापासनू मकु्ती..? होय ह ेशक्य आह.े. नरकातच राहून 

स्िगा सखु.. सलुि हप्त्यांिर उपलब्लध.. व्गरीशंकर 

एंटरप्रायझेस..’ 

'नरकात जाताय..? घाबरू नका आम्ही आहोत..’ 

 

जाव्हरातींिर जाव्हरातींचा मारा सरुू.. घोर्णा सरुू.. 



मी चव्कत झालो असतोही पण त्या अिस्थेत चव्कत होता 

येत नाही.. खरे सांगतो.. म्हणजे अनुििाचे.. खरेतर 

स्िानुििाचे बोल ते.  

 

थोडा िेळ गेला व्न माझ्यापढुच्या बॉड्या िळून पढुे जाऊ 

लागल्या.. घोर्णा झाली.. 

‘स्िगािाल े डािीकडे..नरकिाले उजिीकडे.. कृपया 

लायनीत यािे..’ 

माझ्यापढुे तीन जण होत.े पव्हला स्िगााकडे..दसुरे दोन 

नरकाकडे.. 

माझे काय होणार..?  

शक्य असते तर तशाही व्स्थतीत मी म्हणालो असतो.. तेरा 

क्या होगा काव्लया? बघेबघे पयांत माझ्या नंतरच्या बॉड्याही 

हलल्या.. मी अडकलो.. आता काय? अधांतरी?  

तेिढ्यातल्या तेिढ्यात मी व्हशेब मांडायला घेतला. पाप े

व्कती? नाही म्हणायला मी अगदीच काही गौ-आदमी नव्हतो. 

चकूुन िाजीिाल्याने जास्त पैस ेपरत व्दले तर साळसूदपणे ते 



व्खशात घालण्याची लबाडी मी अधेमधे करत ही असे.. आता 

इथे खोटे कशाला बोला? सांगायचा मदु्दा माझ्या खात्यात अशी 

पाप ेअसणारच. अगदी लहानपणी चोरलेला खोडरबर िा पेरू.. 

सोळािर्ाांखालील दषु्कृत्ये पापे म्हणनू  व्हशेबात पकडतात की 

नाही कोणास ठाऊक.. म्हटल े ना पव्हल्यांदाच इथ े

पोहोचललेो.. मग मी जमा पाहू लागलो. तसा मी दयाळू.. मदत 

करणारा सिाांना.. व्शक्षक म्हणनू व्कतीकांच ेआयषु्य घडिले 

असेन.. आता त्याला व्कती िेटेज कोणास ठाऊक. मी करतोय 

व्हशेब.. पाप व्न पणु्याचा. मला तर िाटतंय.. पणु्यच जास्त.. 

पण आता काय? मी पाहात राव्हलो.. काय होणार माझे.. डािा 

की उजिा? डािीकडे की उजिीकडे.. की असाच.. अधांतरी?  

आता माझे काय व्न कस ेकाय होणार? व्चंता काही सटुत 

नाही मागची. माझ्यामागून आलेले गेले पढुे व्न मी लटकतोय.. 

अधांतरी.  

माझे ह ेअसेच..  

रेल्िेच्या लायनीत असो की चकूुनमाकून व्सनेमाच्या 

व्तकीटाच्या.. नंबर आला की व्खडकी बंद! ह ेमी व्तकडे होतो 



तेव्हाची गोष्ट.. पण आताही? म्हणजे ह ेनशीब अजनूही व्हलॅीड 

राहत?े  

 

मी िाट पाहू लागलो.  

दसुरे काय करू शकणार होतो मी?  

आता त्या मागच्या घोर्णा बंद झालेल्या. त्या बंद 

झाल्या? की मीच त्या एररयातनू कुठे बाजलूा व्शफ्ट झालोय? 

कोण जाणे. मला आठिल.े. बारािीत असताना माझी 

माका शीटच व्मळाली नव्हती. मी पास की नापास तेच कळेना. 

तेच माझ्या यवु्नव्हव्साटीच्या पररक्षेत.. तेच आता इथेही? ददुिै 

म्हणािे तर ह ेदैि पोस्ट्मॉटेमही लाग ूपडते की काय?  

 

आता माझा संयम संपत आला.  

दिेा.. व्न दिैा.. कसले हे खेळ?  

मुंबईत सगळी घाईची सिय.. व्न इथे नसुताच टाईमपास. 

गेली बािन्न िर् े धािाधाि.. ररटायरमेंट.. आता आरामच 

आराम.. कसली घाई.. 



िव्िष्यच अधांतरी म्हणािे तर माझ्यासारख्या डेड 

बॉडीला िव्िष्य अस ूशकते का? सब्र का फल मीठा होता है 

म्हणत त्या गोड फळाची िाट पाहात बसलो.. म्हणजे पडून 

राव्हलो झाल.े. 

 

व्कती िेळ झाला कुणास ठाऊक. आजबूाजसू काही 

हालचाल नाही व्न तशी ती व्दसायची लक्षणे ही नाहीत. व्नजान 

व्ठकाणी मी एकटा.. आधी सोबतीला तरी काही बॉड्या 

होत्या.. आता त्याही नाहीत.. 

 

***** 

 

कंटाळून मी जांिई व्दली मोठी. झोप येत होती खपू. आता 

असे होऊ शकते याचाच मला धक्का बसला. हळू हळू थोडे 

गरम िाटायला िाटायला लागले, अंगातनू काही सळसळत 

गेले. डोक्यात रक्तच पोहोचले जण.ू डोळे व्कलव्कले करत मी 

उघडल.े.  



बाजलूा टोप्या व्न मास्क घातलेल े दोघ े व्तघ.े. डॉक्टर 

असािेत. त्यांच्या मागे अजनू दोघ े व्तघ.े.दोन तीन बहुधा 

व्सस्टसा असाव्यात अजनू. म्हणजे ह ेहॉव्स्पटल की काय?  

"मी इथे कसा?" मी कसाबसा बोललो. इतक्यात 

मास्कमागनू आिाज आला.. 

"व्सस्टर.. िईु हॅि डन इट.. कॉन्ग्रॅटस डॉक्टर फडके.. कस े

आहात व्म.कुलकणी?" 

शेिटचा प्रश्न मला उद्दशेनू होता! 

"मी? आह?े मी ठीक आह.े. पण तो स्िगा.. नरक.. ती 

िेव्टंग व्लस्ट.." 

बोलता बोलता जाणिले माझ्या छातीिर मोठे बॅडेंज 

आह.े. 

"म्हणजे.. मी व्जिंत आह.े.?" मी परत बोललो. 

"य ु आर सेफ.. ॲडं आऊट ऑफ डेंजर.." एक डॉक्टर 

बोलल.े 

"लिकरच तुम्ही घरी जाल तमुच्या.. इटस ए ब्रेकथ्र.ू." 



म्हणजे काय असािे? असेल काही.. माझ्या पापण्या परत 

जड झाल्या... 

 

दसुरा की व्तसरा.. कदाव्चत चौथा व्दिस असेल. त्या 

व्दिशी डॉक्टर आल ेतेव्हा मी व्जिंतही होतो व्न शुद्धीतही.. 

आव्ण जागा पण.. 

"गडुमॉव्नांग, व्मस्टर कुलकणी.." 

"मॉव्नांग सर.." मी हळूच बोललो. 

"व्सस्टर ऑल इज िेल.. बीपी..?" 

"सर, सगळे पॅरामीटसा ठीक" 

"डॉक्टर एक व्िचारू?" मी कसाबसा म्हणालो.. 

"व्मस्टर कुलकणी.. सगळ्या गोष्टी नंतर.. अजनू काही 

व्दिसांनी.. अगदी व्डटेलमध्ये.. आता जस्ट रेस्ट.. ठीक व्हा 

मग." 

 

अजनू आठएक व्दिस गेल े असािेत. आयसीयतूनू मी 

िॉडाात आलो आज. नाकात नळी, हात व्न मानेिर सुया. असे 



असल े तरी बराच ताजातिाना होतो.. दोघ े डॉक्टसा.. एक 

डॉक्टर िरूचा व्न दसुरे फडके डॉक्टर.. सकाळ सकाळी यायच,े 

व्सस्टर पहारा व्दल्यासारख्या आजबूाजूला चोिीस तास. 

व्मनीटाव्मनीटांचा रेकॉडा ठेिताहते जण.ू िॉडाात आलो तेव्हा मी 

व्हला स्िगा- नरक िगैरेबद्दल बोललो. मला अगदी स्पष्ट 

आठित होते ते.  

ही म्हणाली, "नको तो व्िर्य..िास असणार ते.. 

जिळजिळ आशाच सोडली होती आम्ही. त्या दगंलीत गोळी 

लागली तमु्हाला.. िाटले संपले सारे.." 

व्हच्या डोळ्यांना धारा लागलेल्या.  

ते पाहून मी व्िर्य सोडून व्दला व्तथेच. तरी मला त्या 

रस्त्यािर झालेली दगंल आव्ण पळापळ आठित होती 

अंधकूशी. त्यात गोळीबार झाला असािा आव्ण गोळीन ेघेतला 

असािा माझा प्राण.. नाही.. आता मी व्जिंत आह ेतर..अगदी 

कंठाशी आणनू ठेिला असािा.  

 



दसुऱ्या व्दिशी मी उठून बसलो होतो सकाळी. छातीिर 

बॅडेंज पण होते .. पण  एकूण हुशारीत होतो मी डॉक्टर राऊंडला 

आल ेतेव्हा. 

"गडु मॉव्नांग सर.." 

"मॉव्नांग..काय कस े आहात व्म. कुलकणी?" डॉक्टर 

िरूचा बोलले. 

इतक्यात डॉक्टर फडके म्हणाल,े "आव्ण कॉगं्रॅट्स, 

व्म.कुलकणी. तमु्ही जगातला व्िक्रम केलाय, तमु्हाला कल्पना 

नसेल.." 

"सर म्हणजे?" 

दोघ े डॉक्टसा समोरच्या खुच्याांिर बसले. डॉक्टर फडके 

म्हणाल.े. 

"ऐका.. सांगतो" 

दोघांनी आलटून पालटून सांगायला सरुूिात केली.. 

ज ेत्यांनी सांव्गतले ते असे होत.े. 

"तमु्हाला आणल ेतेव्हा तुम्ही ऑलमोस्ट मतृित होतात. 

छातीत लागलेली गोळी.. रक्त िाहतेय.. ना नाडी ना 



ब्ललडप्रेशर.. मग आम्ही एक व्नणाय घेतला. अशा गंिीर 

जखमांत पेशंट िाचण्याची शक्यता जिळपास शून्य. तेव्हा 

आम्ही केल े काय ना..की प्रथम तमुच्या मेंदलूा झोपिल.े. 

म्हणजे गोठिले, अव्त थंड सलाईन त्याच्यापयांत पोचिनू.. या 

तापमानात मेंद ूव्नष्क्रीय होतो. त्याची प्राणिायचूी गरज नाहीशी 

होत.े. हळूहळू सिा शरीराच्या पेशी गपगार होतात. त्यांना ना 

प्राणिायचूी गरज ना रक्ताची. म्हणून रक्त काढून आम्ही थंडगार  

सलाईन खेळिल ेसिा शरीर िर. या सगळ्यात मेंदलूा लिकरात 

लिकर झोपिणे महत्िाचे. कारण नाहीतर तो चार पाच 

व्मव्नटांतच प्राणिायूव्िना व्नकामी होऊ लागतो. हचे सगळ्यात 

आव्हानात्मक. मग बाकी शरीरातील पेशी पण त्या अव्तशीत 

तापमानात झोपनू जातात. मग आमच्या हाती काही तास 

असतात.. तेिढया िेळात आम्ही तमुचे ऑपरेशन केल.े सगळे 

रक्त काढून.. मग ते सगळे रक्त सिा उरकल्यािर तमुचे तमु्हाला 

परत.." 

"डॉक्टर ह ेफारच इटंरेस्टींग आह.े." 



"हू.ं. इटंरेस्टींग आव्ण आव्हान पण.. जिळजिळ मतृप्राय 

शरीरात प्राण ओतायचा..त्यासाठी त्याची सारी 

मेटाबॉव्लझम.." 

"म्हणजे चय-अपचय व्क्रया.." डॉक्टर फडक्यांनी मराठीत 

िार्ांतर केल.े  

"तर सगळी मेटाबॉव्लझम बंद पाडायची..त्यात ऑपरेशन 

संपिायच.े. पण या मेहनतीचे फळ व्दसतेय.. त्यातही मेंदलूा 

हानी न पोहोच ू दणेे महत्िाच े आव्ण कठीण. जगात तमु्ही 

पव्हलेच असे.. 

आव्ण सामान्य पररव्स्थतीत ह ेआम्ही नाही करू शकत पण 

ज्या अिस्थेत तमु्ही आणले गेलात त्यात याव्शिाय दसुरा 

पयाायही नव्हता.. आजिर असली सजारी कुणी केली नसली 

तरी काही प्रमाणात अशी ररस्क घेऊन ऑपरेशन करायला 

आम्ही तयार झालो. नव्शबाने तमुच्या नातेिाईकांनी व्हरिा 

व्सग्नल व्दला.. आव्ण.." 

"यांचा पुनजान्म झाला म्हणा डॉक्टर" ही मध्येच म्हणाली.  



"सर, मी काय.. सगळे तमुचेच श्रेय.. ह े सगळे एका 

स्िप्नासारखे िाटतंय..पण मी एक व्िचारू.. म्हणजे तुम्ही थोडे 

फ्ी असाल तर.." 

"ओह व्म.कुलकणी.. बोला.. बोला.." 

"डॉक्टर त्या िेळात मी काय पाव्हले सांग?ू मी पाव्हली 

स्िगा नरकातली लाईन.. यमसदनातील जाव्हराती.. आव्ण 

एमटीएनएल सारख्या घोर्णा.. अजनू अगदी नीट 

आठितायत.." 

"हू.ं.कदाव्चत व्नयर डेथ अनिुि असतील.. की स्िप्न?े 

की त्या अिस्थेतली तमुची इमॅव्जनेशन! ते काही असो, पण 

आम्ही तुम्हाला जे केले ना त्याला सस्पेंडॆड ऍव्नमेशन 

म्हणतात..थोडक्यात बेडकासारखी व्नव्द्रतािस्था. थंडीत बेडूक 

व्नपव्चत पडून राहतो.. गोठल्यासारखा. त्याची ऊजेची गरज 

नगण्य..तसेच काहीसे ह"े डॉक्टर िरूचा म्हणाले. 

"पण घाबरू नका.. तुम्ही काय बेडकासारख्या उड्या मारत 

नाही व्फरणार.." डॉक्टर फडके हसत बोलले. 

 

एकूण ह ेअसे झाल ेतर.  



ते स्िगा व्न नरक खरेच की काय? व्तथली ती लाईन व्न 

जाव्हराती खरोखर की नसुता िास? िास नसतील.. आपल्याच 

मनातल्या कल्पना! पण खरेच ह ेअसे असेल तर.. म्हणजे ते 

व्तकडेही ह ेअसेच  असते की काय? कोणास ठाऊक ! 

 

मी मात्र सध्या अधांतरी नाही.. 

अगदी अलाईव्ह व्न व्ककींग.. म्हणजे व्जिंत आह ेह ेखरे! 

  



 

 

 

 

 

  

 

डॉ. व्नतीन मोरे यांची प्रकाव्शत पसु्तके 

यांच्या कव्हरिर व्क्लक करताच (नेट असल्यास) पसु्तक उघडेल. 
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ई साहित्य प्रहतष्ठानचे िे तेरावे वरु्.  

डॉ. हनतीन मोरे यांचे िे सहव्वसावे िुस्तक. 

डॉ. व्नतीन मोरे एक यशस्िी डॉक्टर आहतेच आव्ण एक 

उत्साही लेखकही. त्यांच्या लेखनात एक ताजेपण असते. त्यांचा व्िनोद 

कोणाच्या व्यंगािर आधाररत नसतो, तर समाजातील अव्नष्ट व्िसंगती 

ते आपल्या व्िनोदातनू अलगद दाखितात. समझदार िाचकांना त्यांचा 

इशारा काफ़ी असतो. त्यामुळे त्यांच्या व्िनोदाचा एक फ़ॅनिगा व्नमााण 

झाला आह.े ते फ़क्त व्िनोदी साव्हत्य नव्ह ेतर व्नरव्नराळ्या प्रकारच े

लेखन व्लहीतात.  त्यांनी गेली अनेक िरे् आपल ेलेखन व्नरंतर चाल ू

ठेिले आह.े त्यांना प्रकाशक व्मळायला तोटा नाही. पण त्यांना आपली 

पसु्तके जास्तीत जास्त लोकांपयांत नेणारे आव्ण प्रकाशनप्रव्क्रया सलुि 

असणारे प्रकाशन हि ेहोते. त्यांनी ई साव्हत्यची व्निड केली डॉ. व्नतीन 

मोरे आपली अनेक पसु्तके ई साव्हत्यच्या माध्यमातनू जगिरातील 

िाचकांना व्िनामलू्य दतेात. अस े लेखक ज्यांना लेखन हीच िक्ती 

असत.े आव्ण त्यातनू कसलीही अव्िलार्ा नसत.े मराठी िारे्च्या 

सदुिैान े गेली दोन हजार िरे् किीराज नरेंद्र, संत ज्ञानेश्वर, संत 

तकुारामांपासनू ही परंपरा सरुू आह.े अखंव्डत.  

शिंभ ू गणपलेु (िऊ पसु्तके), डॉ. मरुलीधर जािडेकर (९ 

पसु्तके),  डॉ. र्सिंत बागलु (१६ पसु्तके), शभुािंगी पासेबिंद (९ पसु्तके), 

अहर्िाश िगरकर (चार पसु्तके), िासा येर्तीकर(८), डॉ. हस्मता 

दामले (९ पसु्तके), डॉ. व्नतीन मोरे (२५ पसु्तके), अिील र्ाकणकर 



(७ पसु्तके), रत्िाकर मिाजि (४ पसु्तके),  अििंत पार्सकर(चार 

पसु्तके), मध ू हशरगािंर्कर (४), अशोक कोठारे (१० िजार पािािंच े

मिाभारत), श्री. व्िजय पांढरे (महाराष्ट्राचे मखु्य अव्ियंता, ज्ञानेश्वरी 

िािाथा), मोिि मद्वण्णा (जागहतक कीतीचे रै्ज्ञाहिक, ४ पसु्तके), 

सिंगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १७ पसु्तके), हर्िीता देशपािंडे (८ 

पसु्तके), उल्हास हरी जोशी(६), नंव्दनी दशेमखु (५), सजुाता चव्हाण 

(८), डॉ. िरृ्ाली जोशी(१३), डॉ. नंव्दनी धारगळकर(८) संयम 

बागायतकर(२), मीना खॊंड(३)  असे अिेक ज्येष्ठ, अिभुर्ी लेखक ई 

साहित्याच्या द्वारे आपली पसु्तके लाखो लोकािंपयंत पोिोचर्तात. 

एकिी पैशाची अपेिा ि ठेर्ता. 

अशा साहित्यमतूी िंच्या त्यागातिूच एक हदर्स मराठीचा 

साहित्य र्िृ जागहतक पटलार्र आपले िार् िेऊि ठेर्ील याची 

आम्िाला खात्री आि.े यात ई साहित्य प्रहतष्ठाि एकटे िािी. िी एक 

मोठी चळर्ळ आि.े अिेक िर्िर्ीि व्यासपीठे उभी रिात आिते. त्या 

त्या व्यासपीठािंतिू िर्िर्ीि लेखक उदयाला येत आिते. आहण या 

सर्ांचा सामहूिक स्र्र गगिाला हभडूि म्िणतो आि.े 

आव्ण गं्रथोपजीव्िये । व्िशेर्ीं लोकीं ’इ’यें । 

 दृष्टादृष्ट व्िजयें । होआि ेजी । 

 


