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• हवनामलू्य हविरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचनू झाल्यावर आपण ि ेफ़ॉरवडस करू िकिा.  

• ि े ई पसु्िक वेबसाईटवर ठेवण्यापवुी हकंवा वाचनाव्यहिररक्त 

कोणिािी वापर करण्यापवुी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परवानगी घेण े

आवश्यक आि.े   
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 डॉ. बं. न. जाजू 

 जन्म २७ सप्टेंबर १९४३.  

डॉक्टर बंकटलाल जाज ू यांचा जन्म 

बलुढाणा जजल्ह्यातील एका शेती आजण 

व्यावसाजयक पार्श्वभमूी असलेल्ह्या कुटंुबात. 

एका लहानशा खेड्यात झाला. प्राथजमक आजण माध्यजमक जशक्षण ग्रामीण 

भाग्ात झालं. पढेु शासकीय अजभयांजिकी महाजवद्यालय, औरंगाबाद 

येथनू बी. ई. (मेक्यजनकल ) आजण नंतर आय. आय. टी, मुंबई येथनू एम. 

टेक. आजण पीएच. डी. पदव्या प्राप्त केल्ह्या. 1966 ते २००१ असे पस्तीस 

वर्व, महाराष्ट्र सरकारच्या तांजिक जशक्षण जवभागात, शासकीय 

अजभयांजिकी महाजवद्यालय अमरावती, पणुे, औरंगाबाद, जळगाव येथे 

प्राध्यापक, जवभाग प्रमखु, प्राचायव अशा अनेक पदांवर काम केलं. 

त्यानंतर, जी. एच. रायसोनी इजंीनीररंग कॉलेज, नागपरू येथे पाच वर्व 

प्राचायव आजण पढेु ह. व्या. प्र. मंडळ, अमरावती यांच्या इजंीनीररंग कॉलेज 

मध्ये, पाच वर्व प्राचायव म्हणनू काम केलं. एक ख्यातीप्राप्त, जवद्याजथवजप्रय 

आजण आदरणीय प्राध्यापक व प्राचायव.  

 डॉ. जाज ूयांना महाराष्ट्र सरकारचा आदशव जशक्षक परुस्कार तसेच 

इजंडयन अजचव्हसव फाऊंडेशन इजंडया चा जशक्षा भारती परुस्कार प्राप्त. सी. 
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वी. रमन अवॉडव फॉर एक्सलन्स इन इजंीनीररंग अँड टेक्नॉलजी तसेच 

इनंजस्टट्यशून ऑफ इजंजजनयसव इजंडया चा बेस्ट ररसचव पेपर अवॉडव ही 

जमळाला. राष्ट्रीय आजण अंतरराष्ट्रीय स्तरावर ६५ टेजक्नकल शोध प्रबंध 

प्रकाजशत. यरुोप, अमेररका, ऑस्रेजलया व पोतुवगल मध्ये, शोध प्रबंध 

वाचन केलं तसेच काही सेशन ही चेअर केले.  

 डॉ. जाज ू इजन्स्टट्यशून ऑफ इजंींजनयसव इजंडयाचे फेलो तसेच 

कंबिन इसं्टीट्यटू ऑफ इजंडया आजण ISTEI चे आजीवन सदस्य 

आहते.  

 डॉ. जाज ूअमरावती, नागपरू, बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा 

जवद्यापीठात मेंबर ऑफ जसनेट, डीन ऑफ फॅकजल्ह्ट, मेंबर ऑफ 

अॅकडजमक कौजन्सल, मेंबर ऑफ बी, य,ू टी. आर. , मेंबर ऑफ स्पेशल 

Examination कजमटी म्हणनू काम केले॰ जीवनातील सवव के्षिाशी 

जवळीक. साजहत्य, नाट्य, संजगत यात जवशेर् रुजच. ते एक ख्यातीप्राप्त 

वक्ता असनू त्यांनी आतापयंत जवळ जवळ १८० इन्व्हायटेड टेजक्नकल 

Talks जदल ेआहते.  

-------------------------------------  
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ईसाहित्य प्रकाहिि पसु्िके 

फ़क्त एकदा हक्लक करा. उघडेल. वाचा.   

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/susangati_sada_ghado_bankatlal_jajoo.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sujanvakya_bankatlal_jajoo.pdf
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जीवनात कसं बोलावं, वागावं, राहावं,  

ह ेमी जयांच्या कडून जशकलो 

त्या माझ्या होस्टेल मधल्ह्या 

अनेक जमिांना 

आजण 

मी होस्टेल वाडवन असताना 

मला सहकायव करणार् या, माझ्यावर प्रेम करणार् या, 

माझ्या अनेक जवद्यार्थयांना 
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 अनकु्रम 

 मनोगत पान 

• व्ही.एम.व्ही.-वेस्ट होस्टेल 

• इजंीजनयररंग कॉलेज होस्टेल 

• जटस्कोज होस्टेल-जमशेडपरू 

• एच1-आय.आय.टी. बॉम्बे 

• वाडवन म्हणनू  
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 मनोगत: 

 माझ्या जवद्याथी जीवनात जवळजवळ सहा वर्व मी तीन 

महाजवद्यालयाच्या वेगवेगळ्या होस्टेल मध्ये राहलो. होस्टेल मध्ये रहाण्याने 

जवद्याथी, अनेक जीवन आवश्यक गोष्टी जशकतात. वेगवेगळ्या प्रांताचं्या, 

गावाच्या, जातीच्या, भारे्च्या जवद्यार्थयांबरोबर आपण राहतो. हळूहळू ते 

आपले जमि होतात. आप आपसात कसं राहावं, बोलावं ह ेआपण जशकतो. 

त्या काळात खर् या अथावन ंआपण एकमेकांच्या सखु द:ुखाचे भागीदार असतो. 

अडीअडचणीत कोणाला कशी मदत करावी, ह,े अन ्जटम वकव  म्हणजे काय 

ते जशकतो. खर् या अथावन ंहोस्टेल आपल्ह्याला पढुच्या जीवनासाठी घडवतं, 

तयार करतं. मी आज जो आजण जसा आह,े तसा होण्यात माझ्या होस्टेल 

जीवनाचा फार मोठा वाटा आह.े माझ्या या होस्टेल जीवनात मी असंख्य जमि 

जोडले. आज पन्नास साठ वर्ांनंतर ही आम्ही अनेक जमि एकमेकांच्या 

संपकावत आहोत. एकमेकांशी अधाव अधाव तास फोन वर बोलतो. एकमेकांना 

मेल, मेसेजेस पाठवतो. जनु्या गोष्टींना अन ्त्या आठवणींना उजाळा दतेो. या 

75-80 वर्ावच्या वयात अशा जमिांची जनतांत गरज असते. मी भाग्यवान आह े

की माझ्या या होस्टेल च्या जीवनामळेु मला असे जमि लाभले. 

 म्हणनूच मी माझ्या मलुालाही, तो मुबंईला व्ही.जे.टी.आय.ला जशकत 

असताना होस्टेल मध्येच ठेवलं. इतकंच काय, माझी नात (मलुीची मलुगी) 

पणु्याला जेव्हा इजंजजनयररंग ला गेली, तेव्हा माझ्या मलुीचं पणु्याला घर 

असनूही, आम्ही नातीला कॉलेज च्या मलुींच्या होस्टेल मध्ये ठेवलं. पजहली 
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तीन वर्व ती होस्टेल मध्ये राजहली अन ् फक्त फायनलला ती घरी राजहली. 

यामळेु मलुामंध्ये झालेला बदल मी अनभुवला आह.े अगदी रूढ भारे्त 

सांगायचं, तर, होस्टेल मध्ये राजहल्ह्याने मलुं माणसाळली॰ हा पालक म्हणनू 

माझा अनभुव आह.े 

 पढेु तर मी औरंगाबादच्या इजंजजनयररंग कॉलेज च्या होस्टेलचा वाडवन 

म्हणनूही तीन वर्व काम केलं. तेव्हा तर मी 250 जवद्यार्थयांचा पालक होतो. मी 

स्वत: माझ्या संपणूव जवद्याथी दशेत होस्टेल मध्ये राहलो असल्ह्यानं, मला 

होस्टेल च्या जवद्यार्थयांच्या अडचणी, त्यांचे प्रॉब्लेम्स, त्यांच्या अपेक्षा, त्यांची 

भांडण, त्यांच्या रीक्स सारं काही चांगल्ह्या ररती नं माहीत होतं. मी स्वत: 

होस्टेलर असतांनाचे माझे अनभुव अन ्होस्टेल वाडवन असतांनाच ेही काही 

मजदेार अनभुव, मी या पसु्तकात जलहले आहते. मला जवर्श्ास आह ेकी ते 

वाचकांना आवडतील. आवडले तर मला नक्की मेल, मेसेज करा. मला 

आनंद होईल. ई साजहत्य प्रजतष्ठान यानंी याच्या आधी, माझी चार पसु्तकं 

प्रकाजशत केली आहते. ह ेपाचवं पसु्तक. माझ्या, आधीच्या चार पसु्तकांना 

वाचकांचा चांगला प्रजतसाद जमळाला. मला बर् याच वाचकांचे फोन, मेसेजेस, 

मेल आल्ह्या. खपू आनंद झाला. 

 वयाच्या 80 व्या वर्ी मी जलहतो आह े याच ं सवव शे्रय ई साजहत्य 

प्रजतष्ठानाने मला जदलेल्ह्या ऊजेला अन ्प्रोत्साहनाला जातं. ई साजहत्य प्रजतष्ठान 

यांचा मी मनापासनू आभारी आह.े  

 डॉ. बंकट जाज ू  
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व्ही.एम.व्ही.-वेस्ट होस्टेल (समोरून व मागून) 
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व्ही.एम.व्ही.-वेस्ट होस्टेल (समोरचा कॉननर) 
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Group of hostel friends at V.M.V, Amravati 

Standing: (Left to Right): Raghu Bhalerao, Sohan 

Chopde, Laxman Dudhe, Pramod Markande, Damu Kute, 

Sakharam Kasture 

Sitting: (Left to Right): Narayan Dusad, Bankat Jajoo, 

Sukhdeo Shelke, Shegunashi, Damu Ambhore, Uttam Kharat 
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व्ही.एम.व्ही-वेस्ट होस्टेल 

  

 

 

1961 ला मी बलुडाण्याच्या एडेड हायस्कूल मधनू एस.एस.सी. झालो. 

जवदभव बोडावत मेरीट मध्ये 9 वा होतो. त्यामळेु पढेु नागपरू-अमरावतीच्या 

कुठल्ह्याही महाजवद्यालयात सहज प्रवेश जमळेल असं वाटत होतं. पण माझा 

मोठा भाऊ जवदभव महा जवद्यालय ( व्ही.एम.व्ही. ) अमरावतीत जशकत होता. 

त्या वर्ी तो बी.एससी॰ झाला होता अन जतथेच पढेु एम.एससी. करणार होता, 

म्हणनू मी ही व्ही.एम.व्ही.त च प्रवेश घ्यायचं ठरवलं. व्ही.एम.व्ही. मध्ये 

मलुांचे दोन व मलुींचं एक अशी तीन होसटेल्ह्स होती. मलुांसाठी असलेले दोन 

होसटेल्ह्स म्हणजे, ईस्ट होस्टेल व वेस्ट होस्टेल. भाऊ चार वर्व वेस्ट होस्टेल 

मध्येच होता. ही दोन्ही होसटेल्ह्स जतन मजली होती. प्रत्येकी जवळ-जवळ 80 

खोल्ह्या असलेली. पजहल्ह्या मजल्ह्यावर ( Ground Floor ) साधारणतः: सवव 

नव प्रवेजशत ( म्हणजे आमच्या काळी जयाला प्री यजूनव्हजसवटी म्हणायचे ) 

जवद्याथी राहायचे. या मजल्ह्यावर फक्त दोन खोल्ह्याचंा अपवाद वगळता बाकी 

सवव खोल्ह्या फोर जसटर होत्या. त्या दोन, टू सीटर होत्या. हॉस्टेल मध्ये बहुधा 

पदवी उत्तर जवद्याथी नसायचे. फक्त दोन जसंगल जसटर रूम्स होत्या त्यात माि 
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दोन पदवी उत्तर जवद्याथी राहायचे. ते हॉस्टेल चे जप्रफेक्ट असायचे. आमची 

एक कॉमन रूम ही होती. जतच्यात मखु्यत: टेबल टेजनस चं एक टेबल व कॅरम 

बोड्वस असायचे. हॉस्टेलच्या मागच्या बाजलूा तीन मेस होत्या . दोन एका 

बाजलूा नंतर एक सहा बाथरूम्स चं यजूनट व नंतर जतसरी मेस. जतच्या थोडं 

बाजलूा पोस्ट-ऑजफस होतं. या सगळ्यांच्या मागे काही अंतरावर एक लांब 

लचक दहा-बारा संडासाचंं यजूनट होतं. बाथरूम्स च्या समोर एक मोठा 

पाण्याचा हौद होता. त्याला तीन नळ होते.  

 पजहली मेस जसजनयर म्हणजे पाटव-2 आजण पाटव-3 च्या जवद्यार्थयांची. 

मधली प्री-यजूनव्हजसवटी ची. अन ्जतसरी पाटव-1 च्या जवद्यार्थयांची. ईस्ट आजण 

वेस्ट दोन्ही हॉस्टेल च्या मध्ये एक मोठं मैदान होतं॰ त्या मैदानावर त्या त्या 

होस्टेलची व्हालीबॉल व खोखो-कबड्डीचे ग्राऊंडस होते. संध्याकाळी त्यावर 

मलुं खेळायची. कॉमन रूम मध्येही टेबल टेजनस व कॅरम साठी गदी व्हायची. 

एका बाजलूा दोन्ही होस्टेल ला कॉमन असलेला एक छोटा जस्वजमंग पलू होता. 

त्यात वर्ावत 2-3 मजहनेच पाणी असायचं. दोन्हीही होस्टेल पासनू कॉलेज 

अगदी चार जमजनटात चालनू जाता येईल एवढ्या अंतरावर होतं. कॉलेज प्रचंड 

मोठं होतं. भव्य तीन मजली दगडी इमारतीत मेन ऑजफस, खाली आजण वर 

मोठमोठ्या क्लास-रूम्स, स्टाफ कॉमन रूम, पदाथव जवज्ञान व रसायन 

शास्त्राच्या प्रचंड मोठ्या प्रयोग शाळा, जफजजक्स व केजमस्री लेक्चर जथएटसं, 

एक मोठा कॉमन हॉल असं सवव होतं. या कॉमन हॉल मध्ये वर्व भर मोठ मोठे 

कायवक्रम व्हायचे. वकृ्तत्व व वादजववाद स्पधाव, अनेक प्रजसद्ध वक्त्यांची 
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भार्ण, कवी सम्मेलनं, गायनाचे कायवक्रम असं भरगच्च काहीतरी सरुूच 

असायचं. या इमारतीच्या उजव्या बाजलूा एक प्रचडं मोठी इमारत होती .या 

इमारतीत मोठं वाचनालय, काही प्रयोग शाळा. अनेक क्लास-रूमस होत्या. 

याला जीओग्राफी जडपाटवमेंट म्हणायचे. मखु्य इमारतीच्या जवरुद्ध बाजलूा 

दोन्ही होस्टेलस नंतर बॉटनी-जजओलोजी जवभाग, त्यांच्या क्लास रूमस प्रयोग 

शाळा होत्या. त्याच्या अन ईस्ट होस्टेल च्या बाजलूा कॉलेज ची हॉकी, 

फूटबॉल, व जक्रकेटची मैदानं होती. याजशवाय मोठा बोटोंजनकल गाडवन, मखु्य 

इमारती समोरचा गाडवन, प्राचायव, उप-प्राचायव, प्राध्यापकांचे बंगले असं प्रचंड 

मोठं ते महा जवद्यालय होतं. 1922 ला जकंग एडवडव मेमोररअल कॉलेज 

(के.ई.एम.) म्हणनू याची स्थापना झाली होती.  

 वेस्ट होस्टेल मधल्ह्या रूम नंबर 5 मध्ये मला प्रवेश जमळाला. 

बलुडण्याचा माझाच वगव जमि अरुण सावजी हा माझा एक रूम पाटवनर होता. 

दसूरा जचखलीचा सोहन चोपडे. तो चोपडे असं आडनाव जलहत असला तरी 

तो पंजाबी होता. अन ्रूम मधला चौथा अगदीच अपररजचत आखरे म्हणनू 

होता. चार नबंर रूम मध्ये असलेला बलुडण्याचा, आमच्याच हायस्कूल मध्ये 

आम्हाला एक वर्व पढेु असलेला रघ ुभालेराव राहायचा. हा रघ ुपढेु माझा 

चांगला जमि झाला. त्याचं सवव काम फार जशस्तबद्ध असायचं. सकाळी पाच-

साडे-पाचलाच उठायचा. मग समोरच्या ग्राऊंडवर रजनंग, नंतर काही आसनं, 

डबल बार, जसंगल बार वगैरे करायचा. जसजशी आमची मैिी वाढत गेली 

तसतसा तो मलाही सकाळी उठवनू त्याच्या बरोबर ह े सवव करायला 
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लावायचा. पढेु मला याचा फार फायदा झाला. रघचुी तेव्हापासनूच 

आध्याजत्मक बैठक होती. पढेु तर रघ ुझऑुलजी मध्ये एम.एससी., पीएच.डी. 

होऊन , हुशंगाबाद , कोल्ह्हापरू, जनपाणी येथे प्राध्यापक होता. पण ह े सवव 

करतांना त्यानं आपलं सवव आयषु्ट्य रामकृष्ट्ण जमशन ला वाजहल.ं ते अजनूही 

चालचू आह.े अनेक जठकाणी अजनू त्याची व्याख्यानं होतात. तो आजन्म 

ब्रम्हचारी आह.े अजनूही आमची मैिी कायम आह.े आम्ही सतत संपकावत 

असतो. 

 वेस्ट होस्टेल मध्ये आमचा एक आठ-दहा जमिांचा जवळचा ग्रपु तयार 

झाला. आम्ही नेहमी कॉलेज मध्ये, मेस मध्ये, खेळायला, संध्याकाळी 

जफरायला बरोबरच असायचो. त्या पैकी काही जण रूम नंबर 12 मधले, काही 

16 मधले, काही 4 तर काही 9 मधले होते. काही बलुदाणा-जचखली च्या 

आसपासचे, एक वणीचा तर एक उमरखेडचा, एक मलकापरु जवळचा. 

त्यामळेु आमच्या मराठी बोलण्यातले शब्द, उच्चार, हले, वेगवेगळे होते. 

आमचा उमररखेडचा जमि कस्तरेु , नेहमी, तमु्ही असं कामनू करायले, 

वाचायले, जायायले असं बोलायचा. त्याचा एक शब्द फार पेट होता. तो 

म्हणजे ‘ढ्या’. ’चला, ढ्या के साथ जेऊत, चला ढ्या के साथ खेळूत, ढ्या 

के साथ पोहूत. असं त्याचं प्रत्येक काम ‘ढ्या’ के साथ असायचं. मग आम्ही 

सगळे त्याला ‘ढ्या’ च म्हणायला लागलो. एक दधुे होता त्याला थोडं कमी 

ऐकायला यायचं. आम्ही सवव त्याला ‘बजहरं’ असंच म्हणायचो. आमच्या 

मधला दाम ू अम्भोरे चांगला धडधाकट व अगदी जबनधास्त होता. त्याला 
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सववजण ‘ठोळ्या’ असं म्हणायचे. मी, प्रमोद माकंडे, कुटे, दसुाद, आमची, 

टोपण नावं नव्हती. आम्ही ग्रपु मधले सवव जण मजहन्यातनू एकदा अमरावती 

शहरात जसनेमा पाहायला जायचो. त्याही वेळी आताच्या जचिा, प्रभात, श्याम, 

गोपाल या टॉकीज होत्या. आमच्या होस्टेल पासनू, ही जसनेमागहृ चार-पाच 

जकलोमीटर अंतरावर होती. त्या वेळी जसजट बस जकंवा ररक्शा अशी काहीच 

साधनं नव्हती जव्हएमव्ही च्या जवळपास . आम्हाला गावात पायीच जावं-

यावं लागायचं. म्हणनू आम्ही साधारणतः: दपुारच्या तीनच्या जकंवा 

संध्याकाळच्या सहाच्या शो ला च जायचो. आमचा सवव ग्रपु अभ्यास ूअन ्

जागरूक होता. आपल्ह्याला चांगल ं मराठी, जहन्दी , इजंग्लश बोलता आल ं

पाजहज े असं सवांना वाटायचं. आम्ही तसा प्रयत्न नेहमी करायचो. मला 

आठवतं, आम्ही जसनेमाला गावात जातांना, सवांनी असं ठरजवलं होतं की 

हॉस्टेल वरुन टॉकीज पयंत जाताना, सवानंी इजंग्लश मध्येच बोलायचं. चकुलं 

तरी चालेल. इतरांनी चकुीचं बोलणाराला हसायच ंनाही. कोणी कोणी तोंडच 

उघडायचं नाही. ठोळया, ढ्या, कुटे, दसुाद ही मंडळी बोलायचीच नाही. मग 

असं न बोलणाराला सवानंा चहा पाजावा लागायचा. याचा आम्हाला पढेु 

खपू फायदा झाला. मग येतांना त्या जसनेमाच्या गोष्टी, अॅजक्टंग, गाणी यावर 

बोलत बोलत आम्ही येत अस.ू दधु ेखपू चांगलं गायचा. गाणी, माझ्या खपू 

लवकर लक्षात राहायची. मग मी गाता गाता दधुे ला प्रोम्पजटंग करायचो. या 

जसनेमा वरुन आठवण आली . माझा रूम पाटवनर चोपडे याला जसनेमाचं फार 

वेड होतं. तो आमच्या ग्रपु मध्ये होता. पण तो एकटा दर रजववारी जसनेमाला 
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जायचा॰ एकदा श्याम टॉकीज मध्ये ‘जंगली’ जसनेमा लागला. तो 

सायराबानोचा पजहलाच जसनेमा असल्ह्यानं अन शंकर-जयजकशन च्या 

संगीतामळेु अन ् आधीच गाजलेल्ह्या गाण्यांमळेु सवांचं आकर्वण ठरला. 

आमच्या चोपडेनं तो सलग सहा आठवडे पाजहला (दर रजववारी) अन 

सातव्यांदा गेला तेव्हा तीन ते सहा व सहा ते नऊ असे दोन्हीही शो पाहून 

आला. अशी ही वल्ह्ली होती. दर वेळा तो जंगली पाहून आला की रूम मध्ये 

अधाव तास ‘याहूssssssssचा’ जधंगाणा सरुू असायचा. आमचे पलगं तोडतोय 

की काय अशी भीती वाटायची. 

 होस्टेल मध्ये प्रत्येक जवंग ला रूम झाडण्यासाठी व आमची चहा 

पाण्याची भाडंी धऊुन आणण्यासाठी एक गडी/चपराशी असायचा. प्रल्ह्हाद, 

दत्ता, यसुफु अशी त्यांची नावं मला अजनूही आठवतात. ही मंडळी आम्हाला 

‘जाज ूबाब,ू चोपडे बाब ूअसं संबोधायची. आमच्या मेस मध्ये चहा वगैरे काही 

जमळायचं नाही. आम्ही आपापला चहा जकंवा दधू स्वत: स्टोव वर करायचो. 

त्या वेळी चार आण्याला ( 25 नवे पैसे ) एक पाव दधू जमळायचं. दधुवाला 

हॉस्टेल ला यायचा. तसंच सकाळी एक टोस्ट- ब्रेड वालाही यायचा. एक 

जदवस मी टोस्ट जवकत घेतले. दोन तकुडे. त्या आधी मी कधी टोस्ट खाल्ह्ला 

नव्हता. चोपडे म्हणाला “ अबे उसमे अंडा रहता ह.ै और त ूतो अंडा खाता 

नही.” सावजी म्हणाला “अरे काही नाही जाज.ू तो तलुा जचडवतो आह.े “ मग 

मी तो चहा बरोबर खाल्ह्ला. पण चोपडेनं म्हटलेलं ते माझ्या डोक्या बाहरे गेलं 
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नाही म्हणनू की काय थोड्या वेळात मला उलटी झाली. त्याच्या पढुच्या वर्ी 

तर मी चक्क अंडी खायला लागलो. पण तो पजहला प्रसंग अजनू आठवतो. 

 प्री यजूनव्हजसवटीला सकाळी सातलाच कॉलेज असायचं. दोन जपरीयड 

झाले की साडेआठ वाजता 15 जमजनटांचा नाश्त्यासाठी ब्रेक असायचा. मग 

सवव जण मेसकडे धावायच॰े पोह ेजकंवा भजी, असा काही तरी नाश्ता तयारच 

असायचा. तो भरभर खाऊन परत पढुच्या जपरीयड साठी कॉलेज ला पळावं 

लागायचं॰ या पळापळीत एखाद्या वेळी नाश्ता चकुायचा जकंवा पढुच्या 

जपरीयडला उशीर तरी व्हायचा. एकदा तर एका मजेदार कारणामळेु मला माझा 

नाश्ता सोडूनच पढुच्या तासाला जावं लागलं. सकाळी दसूरा जपरीयड 

जफजजक्स चा होता. तो सटुल्ह्या बरोबर आम्ही हॉस्टेल कडे नाश्त्यासाठी 

धावलो. त्या जडपाटवमेंट च्या बाहरेच एक मोठा टॉयलेट ब्लॉक होता. मी जतथे 

टॉयलेटला जाऊन बाहरे पडत होतो तेव्हा आमच्या वगावतला एक कोठारी 

म्हणनू मलुगा आत टॉयलटे मध्ये जशरत होता. तो ईस्ट होस्टेल मध्ये राहायचा॰ 

मी, नाश्त्याला उशीर होऊ नये म्हणनू धावत आमच्या होस्टेलकडे गेलो. 

होस्टेल च्या पायर् या चढतच होतो तर मला समीरहून कोठारी पायर् या 

उतरताना जदसला. माझा माझ्या डोळ्यावर जवर्श्ासच बसेना. कारण मी 

कोठारीला जफजजक्स जडपाटवमेंट च्या टॉयलेट मध्ये घसुतांना पाहीलं होतं. तो 

माझ्या आधी आमच्या होस्टेल मध्ये पोहचनू परतणं शक्यच नव्हतं. मग मी 

परत त्या टॉयलेटकडे धावत गेलो. आत जायला लागलो तर कोठारी बाहरे 

पडत होता. मी गोंधळूनच गेलो. हा काय भानामतीचा प्रकार आह े मला 
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कळेना. मग मी त्याला म्हटलं ‘अरे यार तमु अभी तो हमारे हॉस्टेल के पास 

थे॰ और अभी टॉयलेट से जनकल रह ेहो.’ तो म्हणाला ‘मै तमुहारे होस्टेल 

काय को जाऊंगा ?’ मी बचुकळत म्हणालो ‘अरे मै ने अपनी आखोसे दखेा 

ह ैभाई .’ मग तो जोरजोरन ंहसत म्हणाला. ‘तमुने बराबर दखेा ह.ै लेकीन वो 

मै नही था. मेरा जडुवा भाई था. उसने बॉटोनी-झलूॉजंी जलया ह.ै वह दसुरे 

क्लास मे ह.ै’ मग त्यानं सांजगतलं की ते दोघं अगदी सारखे जदसणारे जळेु भाऊ 

आहते. अन ् ते मदु्दाम सारखेच कपडे घालतात. त्यांची हअेर स्टाइल ही 

सारखीच आह.े त्यामळेु अनेक जण फसतात॰ मी तर त्या जदवशी गोंधळूनच 

गेलो होतो. त्या गडबडीत मी परत नाश्त्याला न जाता पढुच्या तासाला गेलो. 

कॉलेज एकदम दीड वाजताच सटुायचं. मग जेवण. आमच्या मेसच्या 

जेवणापायी आमचे एक दोन वगव जमि कॉलेज सोडून गेल्ह्याच मला अजनू 

आठवतं. आमच्या मेस मध्ये ठाकूर म्हणनू मखु्य स्वयंपाकी होता. तो रोज 

आमटी खपू छान बनवायचा. भाजया यथातथाच असायच्या. आमच्या 

ताटाच्या साइजच्या तो पोळ्या बनवायचा. त्याही जाड. म्हणजे, ग्रामीण 

बोलीत म्हणतात तसं ‘एकच खा अन जतकडं जा’. दसुर् या वर्ी जी मेस 

जमळाली जतचा स्वयंपाकी बरा होता. त्याला आम्ही दाद ूम्हणायचो. तो दर 

मंगळवारी रािी चजवष्ट फोडणीची जखचडी व लसणाच्या फोडणीची कढी 

बनवायचा. ती इतकी चवदार असायची की आम्ही पाच पाच-सहा सहा प्लेट 

कढीच खायचो. मंगळवार ची आम्ही वाटच पाहत अस.ू दर रजववारी दपुारी 

जफस्ट असायची. त्यात कधी जलजमटेड तर कधी अनजलजमटेड श्रीखंड, गलुाब 
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जाम, फू्रट सॅलड असं जमळायचं. एकदा रवीवरच्या जफस्टला गलुाबजाम 

अनजलजमटेड होते. मग आम्ही अम्भोरे, ठोळयाशी पैज लावली .त्यानं पन्नास 

गलुाब जाम खायचे म्हणनू. त्यानं चक्क 52 गलुाबजाम खाल्ह्ले व आम्ही पैज 

हरलो. 

 मेस क्लब जसस्टीमनं चालायची. दर तीन मजहन्यानं मेस सेके्रटरी व त्याचे 

तीन सहकारी जनवडले जायचे. प्रत्येक मेसची टीम वेगळी असायची या 

सगळ्यांवर होस्टेल प्रीफेक्टचं जनयंिण असायचं. जशवाय एक प्राध्यापक 

हॉस्टलचे वाडवन असायचे. त्यांचं क्वाटवर हॉस्टेल ला लागनूच असायचं. 

त्यांचेही जनयजमत राऊंड व्हायचे. आमच्या वेळी हॉस्टेल मध्ये रॅजगंग हा प्रकार 

नव्हता. जनदान आमच्या व्ही.एम.व्ही. च्या हॉस्टेल मध्ये तर मळुीच नव्हता. 

सीजनयरस उलट आम्हा नवीन आलेल्ह्यांना मागवदशवन करायचे. संध्याकाळी, 

समोरच्या मैदानावर आम्ही त्यांच्या बरोबर व्हालीबॉल जकंवा कब्बडी 

खेळायचो. आमचा ग्रपु संध्याकाळी बाहरेच्या वलगाव रस्त्यानं जफरायला 

जायचा. त्या वेळी समोर काहीच वस्ती नव्हती रस्त्याच्या दोन्ही बाजलूा शेतंच 

शेतं होती. त्यात काही शेतामंध्ये मगु तर काही मध्ये भईुमगू पेरलेला असायचा. 

शेंगा आल्ह्या की , आजण शेतात कोणी नसलं की आम्ही मगुाच्या शेंगा तोडून 

खायचो. भईुमगू उपटून आणायचो. मग हॉस्टेल च्या हौदावर धवुनू सामजूहक 

शेंगा खायचा कायवक्रम व्हायचा. एक जदवस आम्ही जफरायला गेलो तेव्हा दधु े

बरोबर नव्हता. तो कधीही बाहरेचा चहा जचवडा घ्यायचा नाही. फार जपनू 

खचव करायचा. सवव जण त्याला कंजरू् म्हणायचे. त्या जदवशी तो जफरायला 



a 

24 
 

बरोबर नव्हता. मग ठोळया म्हणाला ‘ आज जरा बजहर् याची मजा करू. 

आपण रूमवर परत जातांना एका जपशवीत काहीतरी भरून नेऊ . आमच्या 

रूम मध्ये गेल्ह्यावर तो जपशवी बघनू जवचारेलच की काय आणलं. मी म्हणेन 

की आम्ही आज भईुमगूच्या शेंगा आणल्ह्या आहते. त ूआता अधाव जकलो गळु 

आण बाजचू्या कमवचारी वसाहतीच्या जकराणा दकुाना वरून. तो पयंत आम्ही 

मेस मधनू शेंगा भाजनू आणतो. जफर दखेो मजा.’ मग आम्ही तसंच केलं. 

त्यांच्या रूम मध्ये गेल्ह्या बरोबर अभ्यास करता करता दधुेनं जपशवी पाजहली 

अन ्ओरडलाच “अबे ओ, फल्ह्ल्ह्या लाये क्या ? वा वा “। मग ठरल्ह्याप्रमाणे 

अम्भोरेनं त्याला आधी गळु आण म्हणनू सांगीतलं. तो ताबडतोब उठून गळु 

आणायला गेला. आजण पंधरा जमजनटात घेऊन आला. अम्भोरेनं तो घेतला 

अन ् त्याच्या समोर जपशवी उलटी केली अन ् टाळ्या वाजवत सवांना गळु 

वाटला. तो खपू जचडला. आम्ही सवव हसत होतो अन ्तो आम्हाला जशव्या 

दते होता. मग कस्तरेु म्हणाला ‘ अरे अशा जशव्या काहून द्यायायला ? मी उद्या 

ढ्या के साथ जकलो भर शेंगा जवकत आणतो. मग आपण भाजतू अन ्खाऊत.’ 

 माझा भाऊ एम.एससी. पाटव-1 ला होता. त्याला ईस्ट हॉस्टेल चा जप्रफेक्ट 

म्हणनू जनवडलं. त्याला जतथेच वेगळी रूम जमळाली. त्याचेच दोन जमि आमचे 

जप्रफेक्ट होते. ते नेहमी माझी जवचारपसू करायचे. मधनू मधनू मी ही भाऊ कडे 

जायचो. आमच्या वगावतली काही मलुं ईस्ट हॉस्टेल मध्ये होती. त्यांच्याकडे 

ही जायचो. ती मलुं ही कधी कधी आमच्या कडे यायची. ईस्ट हॉस्टेल मध्ये 

आमचा एक वगव जमि होता. सदुशे दासगपु्ता. तो नेहमी शदु्ध जहदंीत , पल्ह्लेदार 
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वाक्ये बोलायचा. मग तो गेला जक आम्ही त्याची नक्कल करीत अस.ू मी 

एस.एस.सी. मध्ये मेरीट मध्ये होतो अन ्आताही चांगला अभ्यास करायचो. 

दासगतुा कधी माझ्या रूम वर आला अन मी त्याला जवचारलं की ‘कैसे आये 

हो दासगपु्ताजी ?’ तर त्याचं पल्ह्लेदार उत्तर असायचं— “ अरे चल पडते ह ै

कभी कभी, आप जैसे ऋर्ीमजुनयोकी चरण धलूी मस्तक लगाने. “ मग माझा 

पाटवनर चोपडे डोक्यावर हात मारून म्हणायचा ‘ यार मेरा सच्चीही मस्तक उठ 

गया. अबे दासगपु्ता, त ूकभी जठकसे समझे ऐसा बोल नही सकता क्या ? ‘ 

आमच्या बाजचू्या रूम मध्ये एक ज्ञानेर्श्र मरगडे म्हणनू परतवाड्याचा 

जवद्याथी होता, तो महाराष्ट्रीय होता, पण त्याला मराठी धड बोलता येत नसे. 

कारण तो दहावी पयंत बैतलुला एम.पी. मध्ये त्याच्या मामाकडे जशकलेला 

होता. त्याचं मराठी ऐकून आम्हाला खपू हसायला यायचं. उदाहरणाथव—‘ त ू

जेवण खाल्ह्ली का ? जकंवा ‘ मी सायकलीच्या च्याकात वारा भरून आणतो.’ 

जकंवा ‘त ू माझी जकताब दऊेन च्यकु. मी तलुा तझुी दऊेन च्यकुलो.’ मग 

आम्ही हसायचो. 

 मजहन्याचा एक जसनेमा पाहायला सोडून आम्ही कधी गावात जायचोच 

नाही. नाही म्हणायला दवेीच्या नवरािेतील यािेला अन दवेी दशवनाला नऊ 

जदवसातनू एक जदवस जाऊन यायचो. ते ही टोळीनं. तसंच गणेश उत्सवाच्या 

दहा जदवसात एखाद जदवशी नाच-गाण्याचा कायवक्रम वगैरे पाहायला जात 

अस.ू अथावत ते ही थेट गावात नाही. जवळच्या गाडगेनगर मध्ये थोडी वस्ती 

होती . जतथे गणपती चे काही कायवक्रम असायचे. ते पाहायला जायचो. खरं 
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म्हणजे तेव्हा जशवाजी कॉलेज ते व्ही.एम.व्ही. याच्या मध्ये जवळ जवळ 

वस्तीच नव्हती. रािीचं तर सोडाच,पण संध्याकाळी सधुा एकटं-दकुटं जायची 

भीती वाटायची. मला आठवतं, आम्ही दोघं भाऊ नहेमी जदवाळीच्या जकंवा 

उन्हाळ्याच्या सटुीत बरोबरच आमच्या गावी जायचो अन यायचो. एकदा 

जडसेंबर मजहन्या माझ्या वडलांचे मोठे भाऊ वारले, तेव्हा मी एकटाच गावी 

गेलो. चार-पाच जदवस राहून परतलो. माझं खेडं जचखली दऊेळगावराजा च्या 

मध्ये होतं. अमरावतीला येतांना आम्ही आमच्या खेड्यावरुन, आधी 

दऊेळगावराजाहून शेगावला जाणारी नवजीवन म्हणनू एक प्रायवेट मोटार 

होती तीनं शेगावला यायचो. चक्क आडीच वाजेपासनू साडेसात असा 5 

तासाचा प्रवास करावा लागायचा. (आता बस ने जास्तीत जास्त दोन तास 

लागतात ) मग शेगाव वरून रािी नऊ ची पॅसेंजर रेल्ह्वे पकडायचो. ती 

बडनेर् याला रािी एक-दीड ला पोहचायची. जतथनू बडनेरा- अमरावती पॅसेंजर 

ने अमरावतीला यायचो. असं करत अमरावती येईपयंत रािीचे दोन-अडीच 

वाजायचे. मी त्या जडसेंबर मध्ये असाच रािी अडीच ला अमरावती स्टेशन ला 

पोहचलो. एकटा. त्या वेळी फक्त सायकल ररक्शा हचे एक साधन होतं. रािी-

अपरािी ररक्शा वाले अडवनू भाडं मागायचे. पण दसूरा इलाजच नसायचा. 

मी अडीच वाजता असाच ररक्शा केला. त्यानं जशवाजी कॉलेज कडून ररक्शा 

घेतला. त्या कॉलेज पयंत ठीक होतं. पढेु अगदी जनमवनषु्ट्य. मला खपू भीती 

वाटायला लागली. जीव मठुीत धरून बसलो. पढेु , आताचा जो राठी नगर 

नंतर चा शेगाव नका आह,े जतथे एक दोन मजली बंगला होता. तो नेहमी 
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जनमवनषु्ट्य असायचा. त्याला भतू बंगला म्हणायचे. जस जसा तो जवळ आला 

माझी गाळणचं उडाली. (अजनूही आठवण आली की अंगावर काटा येतो.) 

कसा बसा तो पार करून रािी तीन ला हॉस्टेल ला पोहचलो. 

 अगदी पजहल्ह्या वेळी जेव्हा आम्ही अमरावतीला गेलो तेव्हा तर मजाच 

झाली. त्या वेळी अथावत भाऊ बरोबर होता. पजहल्ह्या वेळी सामानही थोडं 

जास्त होतं. भाऊ ची पेटी (त्या वेळी आमच्या कडे सटूकेसेस नव्हत्या.) माझी 

पेटी. जशवाय दोघांच्या दोन जपशव्या. माझी गादी , रजई, दोन-तीन चादरी 

हयांची मोठी वळकटी. तेव्हाही आम्ही नवजीवन मोटर नं शेगावला बरोबर 

पोहचलो. पण आमची भसुावळ-नागपरू पॅसेंजर त्या जदवशी लेट झाली होती. 

ती आल्ह्या नंतर सवव सामानासह आम्ही कसे बसे रेन मध्ये बसलो. माझ्या 

आयषु्ट्यातली रेन मध्ये बसायची ती पजहलीच वेळ होती. त्यामळेु भाऊ मला, 

रेनचं जतकीट काढण्यापासनू, प्लॅटफॉमव, ओव्हरजब्रज, वगैरे बद्दल सांगत होता. 

भाऊनं मला सांगीतलं की अमरावती मेन लाइन वर नाही. अमरावतीला 

जायला बडनेर् यावर नेहमी उतरून बडनेर-अमरावती अशी एक छोटी रेन 

पकडावी लागते. परत येतांनाही बडनरे् याला येऊन आपली गाडी पकडावी 

लागते. भाऊ म्हणाला “ बडनेर् याहून अमरावतीला गाडी ही ठराजवक 

वेळेलाच जाते. आज बहुदा आपण बडनेर् याला उजशरा पोहच,ू तो पयंत 

अमरावतीची गाडी जनघनू जाईल. जकंवा अगदी जायला तय्यार असेल॰ 

आपल्ह्याला सवव सामान घेऊन अमरावती गाडीच्या प्लॅटफॉमव वर जावं लागतं. 

बघ ूपोहचल्ह्यावर काय होतं ते. “सदुवैानं आम्ही पोहचलो तेव्हा अमरावती 
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गाडी उभीच होती. आम्ही घाई-घाईनं सामान एक दोन चकरा करून त्या 

प्लॅटफॉमव वर गेलो. भाऊ म्हणाला. ‘ गाडी अगदी जनघण्याच्या बेतात आह.े 

मी आधी सवव सामान गाडीत चढवतो. त ूसामानाजवळ खालीच रहा. यदा 

कदाजचत मी आत असताना गाडी जनघाली तर त ूआह ेजतथचं प्लॅटफॉमव वर 

उभा रहा. घाबरू नको. ही गाडी थोड्यावेळात परत वडनेर् याला येते. मी 

सामानासह अमरावतीला न उतरता याच गाडीन ं परत बडनेर् याला तलुा 

घ्यायला येईन. थोडा वेळ लागला तरी त ू जतथंच बसनू रहा.’ ददुवैानं झाल ं

तसंच. दोन जपशव्या अन मी खालीच राजहलो अन गाडी सरुू झाली. मग 

तासाभरानं ती गाडी परत बडनेर् याला आली. भाऊनं उतरून मला आत घेतलं. 

परत अधाव तास बडनेर् याला थांबावं लागल,ं कारण मेन लाइनची आणखी 

कोणती तरी गाडी येणार होती. जतचेही प्रवासी घ्यायचे होते. रािी तीनला 

अमरावतीला पोहचणारे आम्ही, सकाळी पाच वाजता अमरावतीला 

पोहचलो. तेही बरंच झालं म्हणा. नाही तर परत जतन वाजता त्या जनमवनषु्ट्य 

रस्त्यानं होस्टेलला जावं लागलं असतं. अथावत भाऊ बरोबर असल्ह्यानं भीती 

वाटली नसती म्हणा. असा झाला माझा पजहला रेनचा प्रवास.  

 जप्र यजूनव्हजसवटी च्या परीके्षत आमच्या रूम मधनू मी अन सावजी पास 

झालो. आमच्या ग्रपु मधले, दसुाद, कुटे, भारंबे ह ेनापास झाले. बाकी आम्ही 

सवव जण पास झालो. ह े वर्व आमचं बी.एससी. पाटव-1 चं वर्व होतं. यात 

चांगला परफॉमेंस आला तरच पढेु इजंीजनयररंग जकंवा मेजडकल ला जाता येणार 

होतं. त्यामळेु अभ्यास ू जमिच रूम पाटवनर म्हणनू जनवडायचे होते. आता 
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वरच्या मजल्ह्यावर खोली जमळणार होती. आम्ही म्हणजे मी, माकंडे, दधुे अन 

अम्भोरे चौघांनी जमळून एक खोली घेतली॰ ग्रपु मध्ये ददंाले, उमाळे. 

हरणखेडकर असे आणखी नजवन जमि आले. ददंाले आमच्या गावाकडचा 

होता. तो पजहल्ह्या वर्ी हॉस्टेल मध्ये नव्हता. तो अभ्यास ू होता, तसाच 

जबनधास्त ही होता. नेहमी आमच्या गावाकडचे शब्द त्याच्या बोलण्यात 

यायचे. त्याच्या बोलण्यात ‘खटका’ हा शब्द नेहमी यायचा. ‘याचा खटकाच 

बसनू टाकतो’ म्हणजे एकदाचा बंदोबस्त करून टाकतो. असं तो नेहमी 

म्हणायचा. आम्ही त्याचं नाव ‘खटका’चं पाडलं. आता आमची मेस ही 

बदलली होती व बरी होती. सवावत चांगली मेस सीजनयरस ची होती. जतथे 

सदाजशव म्हणनू एक स्वयंपाकी होता. तो खपू छान भाजया करायचा. अन 

पोळ्याही. मी भाऊ च्या जमिांबरोबर दोन-जतन वेळा त्या मेस मध्ये जेवलो 

होतो. बाकी आमच्या मेसची दादचूी , मंगळवारची जखचडी-कढी मी अनेक 

वर्व जवसरलो नाही. माझं लग्न झाल्ह्यानंतर मी बरेच वेळा माझ्या बायकोला 

तशी कढी करायला सांगायचो. 

 हॉस्टेल मध्ये गणपती च्या वेळी अन ्वाजर्वक स्नेहसंम्मेलना च्या वेळी 

बरीच चहल-पहल असायची. काही सांस्कृजतक कायवक्रम, जसे वादजववाद 

स्पधाव, गायनाच्या स्पधाव (भावगीत अन ्सीने संगीत), जमजमक्री, नाट्यछटा ई. 

ईस्ट, वेस्ट, अन ् गलवस होस्टेलचे जमळून कॉमन व्हायचे. ह े कायवक्रम मग 

कॉलेज च्या सेंरल हॉल मध्ये होतं. आमच्या वगावतला सदुशे दासगपु्ता 

मकेुशची गाणी अगदी मकेुश सारखी गायचा. त्याचं ते ‘नजराना’ जपक्चर 
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मधलं ‘ एक ओ भी दीवालीथी, एक ये भी दीवाली ह.ै उजडा हुआ गलुशन 

ह,ै रोता हुआ माली ह.ै ‘ ह ेगाणं मला अजनूही आठवतं. त्याची मोठी बहीण 

सलुेखा दासगपु्ता एम.ए. ला होती. ती गल्ह्सव होस्टेल मध्ये राहायची. ती लता 

मंगेशकरच गाणी इतकी सरेुख गायची की कॉलेज मध्ये जतला प्रजत लता 

मंगेशकर च म्हणत. ‘अनपढ’ जचिपटातलं ‘ आपकी नजरोने समझा, प्यार के 

काजबल मझेु ’ ह ेगाणं आजही ऐकलं की जतची आठवण होते. खास करून 

‘जी, हमे मंजरू ह,ै आपका ये फैसला’ ही ओळ म्हणताना ‘जी’ नंतर ती जो 

छोटा pause घ्यायची तो अजनूही कानात घमुतो. अथावतच, ह ेभाऊ-बहीण 

स्पधेत नेहमी पजहलेच असायचे. तसेच ईस्ट होस्टेल मध्ये राहणारा भतुडा 

म्हणनू एक मलुगा होता. तो ही एका गाण्या साठी मला अजनू आठवतो. 

दवेानंदचा जनुा जचिपट ‘मंजील ‘त्याच्या गाण्यासाठी अन ्एस.डी. बमवनच्या 

म्यझूीक साठी खपू गाजला होता. त्यात मन्ना डे नं गायलेलं ‘ हटो काहकेो 

झटुी, बनाओ बतीयां. हटो--------,’ ह ेगाणं खपू छान होतं॰ ह ेपणूव गाणं भतुडा 

हुबेहूब मन्ना डे सारखं गायचा. खपू मजा यायची ऐकताना. स्नेहसंम्मेलनात 

अन ् इतर वळेी झालेल्ह्या वादजववाद स्पधेत आम्हाला सीजनयर असलेल े

जवद्याथी वके्त म्हणजे बी.टी.दशेमखु, ( पढेु, जे सलग पाचदा आमदार म्हणनू 

जनवडून आले ) उर्ा ठाकूर, राजेर्श्री जसन्हा, बबन मेटकर, बबन तोटे या 

मंडळीचं भारावनू टाकणारं, फडव वकृ्तत्व ऐकणं म्हणजे परवणी असायची. 

यांचे परीक्षक , आमचे प्राध्यापक, प्रजसद्ध साजहजत्यक के.ज.परुोजहत 

(शांताराम), कवी शंकर वैद्य, नातबूाई ,जवजया जोशी(डबीर) ही मंडळी 
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असायची. त्यांची ही भार्ण ऐकण्याची मजा असायची. हॉस्टेल मध्येच राहत 

असल्ह्यामळेु, सेंरल हॉल मध्ये राि-राि होणारी जहन्दी कवी, मराठी कवी, 

संमेलनं ही आम्ही बर् याच वेळा ऐकायला जायचो. एकूणच व्ही.एम.व्ही. 

मधलं दोन वर्ावचं होस्टेल लाइफ खपू छान गेलं.  

 बी,एससी.पाटव-1 झाल्ह्यानंतर, आम्हा सवांची फाटफुट झाली. पढेु 

आयषु्ट्यात फक्त एकदा, मी औरंगाबाद इजंीजनयररंग कॉलेज मध्ये प्राध्यापक 

असताना कस्तरेु भेटला. तो नांदडेच्या यशवंत महा जवद्यालयात बॉटनी चा 

प्राध्यापक होता. दोनदा माकंडे भेटला. तो महाराष्ट्र स्टेट रान्सपोटव मध्ये 

मेकॅजनकल इजंीजनयर म्हणनू काम करत होता. त्याच्या कडून कळलं की दधुेनं 

बी.एससी. व पढेु कुठला तरी कोसव करून बीएसएनएल मध्ये सजववस धरली. 

अम्भोरे पढेु जडप्लोमा कररून पीडब्ल्ह्यडूी मध्ये काम करत असल्ह्याच कळलं. 

ददंाले व अरुण सावजी डॉक्टर झाले. बी.एससी.पाटव-1 नंतर मला गवनवमेंट 

कॉलेज ऑफ इजंीनीअररंग औरंगाबाद येथे प्रवेश जमळाला. त्या वेळी 

अमरावतीचं इजंीजनयररंग कॉलेज सरुू झालं नव्हतं. तेव्हा जवदभावत राजय 

सरकारचं इजंीजनयररंग कॉलेजच नव्हतं. फक्त नागपरूला रीजनल इजंीजनयररंग 

कॉलेज होतं. त्यातल्ह्या फक्त जनम्या जागाच जवदभावच्या जवद्यार्थयांसाठी 

असायच्या. बाकी राष्ट्रीय पातळीवर भरल्ह्या जायच्या. त्यामळेु जवदभावच्या 

40-50 जवद्यार्थयांना आलटून-पालटून ,एक वर्व औरंगाबाद तर एक वर्व कराड-

सांगली ल प्रवेश द्यायचे. आमच्या वेळी जवदभावच्या 40-45 जवद्याथांना 

औरंगाबादला प्रवेश जमळाला. औरंगाबादला माझी राहण्याची काहीच सोय 
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नव्हती. त्यामळेु इजंजजनयररंग कॉलेज च्या होस्टेल मध्ये प्रवेश जमळण अत्यंत 

आवश्यक होतं. गावात बाहरे खोली घेऊन राहणं परवडण्या सारखं नव्हतं. मी 

सारखी दवेाची प्राथवना करत होतो की दवेा मला होस्टेल मध्ये जागा जमळू द.े 

अन ्परमेर्श्राने कृपा केली अन ्मला औरंगाबादच्या इजंजजनयररंग कॉलेज च्या 

होस्टेल मध्ये प्रवेश जमळाला. 
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औरंगाबाद इजंजजनयररंग कॉलेज होस्टेल 
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Group of Hostel friends at G.C.O.E, Aurangabad 

Standing: (Left to Right): Arun Gorde, Gajanan Deshpande, Madhukar Hiwase, 

Manik Wasatkar 

Sitting: (Left to Right): Lalit Mayani, Narayan Vyas, Manohar Shende, Bankat 

Jajoo, Kanchan Mahashur, Gulab Shah 
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इजंीजनयररंग कॉलेज होस्टेल 

 

 

 

 जवदभावतनू आलेल्ह्या आम्हा सवानंाच होस्टेल मध्ये प्रवेश जमळाला. 

आम्हा 40-45 जणांपैकी नागपरू, चंद्रपरु, वधाव, अमरावती, यवतमाळ. 

खामगाव, मल्ह्कापरु अशा सवव जठकाणचे लोक होते. सवावत मोठा ग्रपु अथावत 

नागपरूचाच होता. होस्टेल मध्ये 93 खोल्ह्या होत्या॰ त्यापैकी दोन खोल्ह्यांची 

एक कॉमन रूम व एका खोलीचं ऑजफस केलं होतं॰ तीन मजली होस्टेलच्या 

प्रत्येक मजल्ह्यावर मलुांसाठी जतस-जतस खोल्ह्या होत्या. सवावत खालच्या 

मजल्ह्यावर आम्ही सवव प्रथम वर्ावचे जवद्याथी राहायचो. प्रथम वर्ावला F.E., 

दसुर् या वर्ावला S.E. तर अंत्य वर्ावला B.E. म्हणत.(आमच्या वेळी 

इजंजजनयररंग चा कोसव तीन वर्ावचाच होता.) S.E. चे जवद्याथी मधल्ह्या तर B.E 

चे जतसर् या मजल्ह्यावर राहायचे. FE ला प्रत्यके खोलीत तीन जणांना राहावं 

लागायचं. साधारणतः: आप-आपल्ह्या गावाची मलु ंरूम पाटवनर असायची. 

माझ्या खोलीत अमरावतीचाच जी.एम.दशेपांडे अन ्अमरावतीला जशकलेला 

वरुडचा ए.के.गोरडे ह ेमाझे पाटवनर होते. औरंगाबादला गेल्ह्यावरच आमची 

ओळख झाली होती॰ बाजचू्या खोलीत खामगावचे तीन जण राहायचे. तर 
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समोर अमरावतीचे दोन व एक चंद्रपरूचा अन त्यांच्या बाजचू्या खोलीत 

मल्ह्कापरू जवळचे तीन जण रहायचे. या चार खोल्ह्याचंा आमचा बारा जणांचा 

एक चांगला जवळचा ग्रपु झाला. तो पढेु जतन्ही वर्व जटकून होता. 

 हॉस्टेल मध्ये, आमच्या बॅचचे आजण आधीचे असे, मुंबई चे ही बरेच 

जवद्याथी होते. त्यात पारशी, गजुराती, जसंधी, पंजाबी असे बरेच होते. खर् या 

अथावनं आमचं औरंगाबादचं होस्टेल कॉस्मोपोजलटन होतं. मराठवाड्याचे अन 

जवदभावतनू आलेले बहुतेक जवद्याथी मराठी भाजर्कच होते. मुंबईहून आललेी 

ही मंडळी नेहमी इगं्रजीत बोलनू आम्हा इतरांवर इम्प्रेशन मारायचा प्रयत्न 

करायची. ते स्वत:ला खपू स्माटव अन ्आम्हाला गावंढळ समजायचे. ते खपू 

फडव इगं्रजी बोलायचा भास जनमावण करायचे. पण हळू हळू आमच्या लक्षात 

यायला लागलं की ते चकुीचं इगं्रजी बोलायचे. मग आम्हीही त्यांची टर 

उडवायचो. जशवाय आम्ही अभ्यासातही वरचढ असायचो त्यामळेु बर् याच 

वेळा असाइनमेंटस जकंवा ड्रॉइगं, सबजमशन वकव  करतताना ते आम्हाला 

जवचारायला यायचे. तेव्हा त्यांची नागी पडलेली असायची. पढेु SE, BE ला 

जमक्स ग्रपु होत. पण FE ला साधारणतः मुंबई-मुंबई , जवदभव-जवदभव, 

मराठवाडा-मराठवाडा असेच ग्रपु असायचे. अथावत तसे एकाच वगावतले 

असल्ह्यानं होस्टेल मध्ये वातावरण खेळी मेळीचं असायचं. त्या वेळा आमच्या 

हॉस्टेल मध्ये रॅजगंग हा प्रकार अजजबात नव्हता. तो िास आम्हाला कधी 

झालाच नाही. पण इतक्या वेगवेगळ्या जठकाणची मलुं असल्ह्यानं, स्वभावाचे 

अन ् सवयींच े अलग अलग नमनुे पाहायला जमळायचे. खरं म्हणजे अशा 
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वेगवेगळ्या लोकांनी आपसात बरोबर राहणं हीच होस्टेल जीवनाची खरी 

जशकवण असते. हाच मोठा फायदा असतो. व्यजक्तमत्व घडवण्यात या 

गोष्टीचा मोठा भाग असतो. 

 इथेही आमच्या दोन मेस होत्या. एक नोनव्हजे अन ्एक व्हजे. या मेसेस 

ही क्लब जसस्टम नी चालायच्या. मेस सेके्रटरी, मेस कजमटी असायची॰ ती 

मंडळी जकराणा, भाजीपाला, आणण्या पासनू जहशोब ठेवण्यापयंत सवव 

पहायची. मेस मधले स्वयंपाकी, इतर काम करणारे नोकर याचंा पगार वगैरे 

तेच पहायचे. मेस मध्ये जेवण चांगलं असायचं. आठवड्यातनू एक जदवस चेंज 

असायचा अन रजववारी दपुारी जफस्ट असायची. कधी जलजमटेड गोडधोड तर 

कधी अनजलजमटेड असायचं. फू्रट-सॅलड वगैरे असलं की जलजमटेड तीन-चार 

वाट्या जमळायचं. पण आम्हा काही जणांना ते ही जास्त व्हायचं. कोणाला 

तीनचं वाट्या परु् या व्हायच्या. आमच्या समोरच्या रूम मध्ये राहणारा आमचा 

एक जमि, सबनीस जोरदार खवैया होता. आम्ही सवव त्याला सबनीस 

पजहलवानच म्हणायचो. मग जयाला जयाला जास्तीची वाटी खायची नसेल तो 

ती घेऊन सबनीसला द्यायचा. अशा तेरा-चौदा वाट्या सबनीस खायचा. 

आम्ही त्याला नेहमी जचडवायचो की त ूइतकं कसं खातोस अन पचवतोस. 

त्याचं नहेमी हसत हसत एकच उत्तर असायचं. “ हमारे चाचाने कहा ह ै,बेटा 

खाते-खाते मरो. “ आम्ही प्रथम वर्ावला होतो तेव्हाची गोष्ट. मला वाटतं 

आम्ही जॉइन झाल्ह्यावर पाच-सहा मजहन्यांनी दशेभर शास्त्री सोमवार सरुू 

झाला. म्हणजे सोमवारी सवांनी फक्त एकच वेळ जेवायचं. आमच्या हॉस्टेल 
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मध्येही शास्त्री सोमवार सरुू झाला. फक्त दपुारी जेवण जमळायचं . रािी मेस 

बंद असायची. मग आम्ही संध्याकाळी भकू लागलीच तर कधी केळी कधी 

जबजस्कट वगैरे खायचो. एका सोमवारी संध्याकाळी आम्ही काहीच खाल्ह्लं 

नाही. पण अभ्यास करता करता रािी दहाच्या दरम्यान मला खपू भकू लागली. 

माझ्याजवळ खायला काहीही नव्हतं. एवढ्या रािी होस्टेलच्या आजबूाजचूी 

दकुानं ही बंद झाली होती. मी दशेपांडेला म्हणालो ‘ यार खपू भकू लागली, 

तझु्याकडे काही आह ेका खायला ?’ तो म्हणाला ‘ अरे मलाही भकू लागली 

आह ेपण माझ्या ही जवळ खायला काही नाही. आता कसं करायचं?’ आमचा 

जतसरा पाटवनर गोरडे होता. तो फार जहशोबी होता. अगदी जपनू खचव करायचा. 

तो म्हणाला “ मी परवा अधाव जकलो शेंगदाणे जवकत आणले होते. माझ्या 

जवळ आहते. मी फारच फार तर चार-एक आण्याचे खाल्ह्ले असतील.” 

त्याला काय म्हणायचं होतं ते आमच्या लक्षात आलं. त्या वेळी एक रुपयाचे 

अधाव जकलो शेंगदाणे जमळायचे. आम्ही म्हटलं, ‘आम्ही दतेो तलुा बारा आणे. 

द ेशेंगदाणे.’ मग आम्ही रािी त्या वेळी ते शेंगदाणे खाल्ह्ले. आमचा गोरडे 

म्हणजे एक वल्ह्लीचं होता. सतत काही तरी जवचारात असायचा. आम्ही जतघं 

जमळून चहासाठी अधाव लीटर दधू घ्यायचो. ते सकाळ दपुारला आम्ही 

आमच्या वातीच्या स्टोव्ह वर गरम करायचो. बर् याच वेळा गोरडे स्टोव्ह च्या 

बाजचू्या खचुीवर बसललेा असायचा. एखाद ं वळेी दधू गरम होऊन उत ू

जायला लागलं, तर तो वाती कमी करण्या ऐवजी ओरडायचा “ अरे जाज,ू अरे 

दशेपांडे दधू उत ूचाललं ‘ मग आम्ही म्हणायचो ओरडतो कशाला? स्टोव्ह 
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कमी कर. एकदा तर त्यानं मजाच केली. टेबलवर स्टोव्ह पेटवला. चहाच्या 

भांड्यात पाणी टाकून त्यात चहाची पत्ती साखर टाकली. ह ेकरतलांना तो एका 

हातात पसु्तक घेऊन वाचत होता. नतंर थोड्या वळेानं दधुाचा कप हातात 

घेतला अन चहाच्या पाण्याला उकळी आली असं वाटून दधुाचा कप उलटा 

केला. सरळ दधू स्टोव्ह च्या जळत्या वातींवर पडलं अन ्फस्स आवाज झाला. 

त्यानं चहाचं भांडं आधी स्टोव्ह वर ठेवलंच नव्हतं. मग आम्ही अन ्तोही खपू 

हसायला लागलो. कधी कधी तो असा हरवनू जायचा. 

 आमच्या आजबूाजलूा एक एक नमनुे होते. बाजचू्याच खोलीत 

खामगावचे तीनजण रहायचे. एक कंचन महाशरू. तो फार अभ्यास ू होता. 

अगदी जनरागस अन ्साधा भोळा. आमच्यापेक्षा वयानं लहान. दसूरा खालसा 

म्हणनू सरदारजी होता. तो खपू बोलका होता. जवनोदी बोलायचा. जतसरा मदन 

चौधरी. हा अजतशय फटकळ अन मोठ्यानं बोलणारा. जतघंही थोड्याच 

जदवसात आमचे चांगले जमि झाले. आम्ही नेहमी बरोबरच असायचो. हा मदन 

एकदा सवांसमोर म्हणाला, ‘ अरे यार जाज ूतमु्हारा चहेरा एकदम मेरे नाना ( 

आईचे वडील ) जैसा ह.ै मै आजसे तेरेको नाना कर के ही पकुारंुगा.’ थोड्याच 

जदवसात माझं ’नाना’ ह ेनावं इतकं पॉप्यलुर झाल ंकी आमचे सगळे जमि, 

क्लासमेट्स मला नाना च म्हणायला लागले.(आम्ही बरेचजण या उतार 

वयातही एकमेकांच्या संपकावत आहोत. अन ् अजनूही ते मला नानाच 

म्हणतात.( जवळ जवळ 58 वर्ांनंतरही ). या मदनची आणखी एक सवय 

माझ्या अजनू लक्षात आह.े आम्ही आठ-दहा जण जेव्हा ग्रपु मध्ये जफरायला, 
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जसनेमाला जकंवा गावात जात असतांना, ( आम्ही नेहमी पायीच जफरायचो-

जायचो )बोलत बोलत जायचो. कधी चचाव , कधी वाद, चाल ूअसायचे. या 

मदनाचा मदु्दा कोणाला नाही पटला जकंवा कोणी त्याच्याशी वाद घातला की, 

तो चालता चालता ‘ कया बात कर रह ेहो यार? ‘ असं म्हणत कमरेवर हात 

दवेनू उभा राहायचा. म्हणजे बाकी सगळे दहा पावल ंपढेु, अन हा मागेच उभा. 

मग तो आमच्यापयंत चालत येई पयवन्त आम्ही थांबायचो॰ आमच्या रूम 

समोर राहणारा व्यास खपू सुंदर जहन्दी कजवता जलहायचा. अगदी एखाद्या 

प्रजथत यश जहन्दी कवी सारख्या. मला कजवतेची मळुातच खपू आवड होती. 

मी ही मराठी कजवता जलहायचो. त्याच्या त्या जहन्दी कजवता ऐकून ऐकून मी ही 

मग जहन्दीतनू कजवता जलहायला लागलो. ( 2011 मध्ये माझा ‘ जवद्रोह ‘ हा 

जहन्दी कजवता संग्रह प्रकाजशत झाला. मला वाटतं 2012-13 ला व्यासचा ही 

‘मनके पांखी’ हा कजवता संग्रह प्रकाजशत झाला. खरं म्हणजे तो खपू अगोदरच 

प्रकाजशत व्हायला हवा होता.) व्यास अन ्मी अजनूही चांगले जमि म्हणनू 

संपकावत आहोत. थोडं जवर्यांतर होईल, पण माझं लग्नही व्यासमळेु जळुलं. 

माझं सासर अमरावती जवळच्याच आवीचं. व्यास ही आवीचाच. व्यासचे 

वडील पंजडत/पजुारी होते. ते सत्यनारायणाच्या कथा, भागवत कथा करायचे. 

लग्न ही लावायचे. आमच्या सासरच्या घरी त्यांचं नेहमी येणं जाण होतं. 

इतकंच नाही तर या दोन्ही घरांचा खपू घरोबा होता. आम्ही बी.ई. पास 

झाल्ह्यावर मी अमरावतीच्या शासजकय अजभयांजिकी महाजवद्यालयात तर 

व्यास पैठणला जायकवाडी प्रोजेक्ट वर सजववसला लागलो. आम्ही नेहमी 
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एकमेकांना पि जलहायचो. एका पिात त्यानं मला माझ्यासाठी आवीचं स्थळ 

सचुवलं. “ मलुगी माझ्या बजहणीसारखी आह.े खपू चांगली अन ससु्वभावी 

आह.े घरचे लोकही खपू चांगले आहते,” ई. त्यानं पिात जलहलं अन माझ्या 

बद्दलही आमच्या सासरच्यांना जलहलं. पढेु रीतसर मलुगा-मलुगी पाहण्याचे 

कायवक्रम झाले अन आमचं लग्न ठरल.ं 

तर असा हा व्यास माझ्या समोरच्या रूम मध्ये राहायचा. नेहमी खपू 

जवनोदी बोलायचा. आम्ही आमच्या रूम साठी एक पाण्याची सरुई खरेदी 

केली होती. रािी पाणी प्यायला सारखं मेस मध्ये जावं लाग ूनये म्हणनू आम्ही 

रािी ती सरुई भरून ठेवायचो. आम्हा जतघांना परेुल इतकं ते पाणी असायचं. 

हा व्यास रोज रािी दहा-साडेदहाला आमच्या रूम मध्ये येऊन सरुईतलं पाणी 

प्यायचा. पजहल्ह्या पजहल्ह्यांदा आम्ही काही म्हणालो नाही पण मग तो रोजच 

येऊ लागला. मी एक जदवस त्याला म्हणालो ‘ यार, तमु अपनी सरुई खरीदकर 

क्युं नही लाते? रोज-रोज हमरा पानी पी जाते हो. ‘ तो म्हणाला “अरे मै ब्राम्हण 

आदमी हू.ं पानी जपता हू ंतो तमुकों पणु्य जमलता ह.ै “ नही जपउंगा तो तमु 

पापीयोको पणु्य कहासे जमलेगा ?” अशी ही वल्ह्ली. यांच्याच बाजचू्या 

रूममध्ये सबनीस पहलेवान अन वसतकार राहायचा. तो फार साधा होता. 

त्याला जहन्दी धड बोलता यायचं नाही. नेहमी काहीतरी गडबड करायचा. 

एकदा आम्ही सवव व्हरांड्यात उभे होतो. जतकडून एक जण मोठ्यानं ‘ बहारो 

से कह दो, मरेे घर न आओ.’ ह ेगाण म्हणत आला. जम वसतकारला म्हटलं 

‘या गाण्याच्या ओळीचा अथव सांग बरं.’ तो म्हणाला ‘यार मला नाही 
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माजहत.’ मी म्हणालो ‘ अरे वसतकार, तो गाण म्हणतोय की बाहरेच्या ना 

सांगा की माझ्या घरी येऊ नका.’ वसतकारनं गालावर हात ठेवला अन ्

जसररयसली म्हणाला ‘अरे हो यार.’ मग सगळे हसत सटुले. अशा या गमती. 

 आमचा जदवाळीच्या सटुी पयंतचा काळ असाच सेट्ल होण्यात अन ्

जमि जोडण्यात गेला. अथावत कॉलेज मध्ये अन ्होस्टेल मध्ये ही आम्ही फार 

व्यस्त असायचो. ड्रॉइगं, सवेईगं च्या शीट्स काढणं, जनवलस 

जलहणं,असाइनमेंटस यामळेु कॉलेज मध्ये तर सोडाच पण होस्टेल मध्येही 

फारसा फावला वेळ नसायचा. तरीही वेळात वेळ काढून आपापल्ह्या ग्रपु 

बरोबर मजहन्याला एकदा तरी गावात जसनेमाला जाण असायचंच . काही काही 

तर जनयजमत जसनेमा पहाणारे होते. आमच्या वगावत एक अनतं तारे म्हणनू 

जवद्याथी जडप्लोमा करून डायरेक्ट सेकंड जयअऱ ला आला. तो फार हुशार 

होता अन अजतशय जशस्तबद्ध पद्धतीनं अभ्यास करायचा. तो सेकंड जययर ला 

मेरीट पजहला अन फायनलला मेरीट दसुरा होता. हा तारे दर रजववारी गावात 

पायी जसनेमाला जायचा. अगदी परीक्षेच्या मध्ये रजववार आला , अन उद्या 

सोमवारी पेपर असला तरी तो रजववारी जसनेमाला जायचाच. आम्हाला आश्चयव 

वाटायचं. आम्ही एकदा त्याला जवचारलं ‘ तारे, यार त ूपरीक्षा सरुू असतानाही 

रजववारी जसनमेाला जातो. कमाल आह.े’ तो म्हणाला कमाल-जबमाल काही 

नाही. माझ्या अभ्यासाच्या वेळी मी बरोबर अभ्यास करतो. त्या वेळी इतर 

काहीही भानगडी मी करत नाही. गप्पा मारत नाही. त्यामळेु माझं सवव झालेलं 

असतं.’ या तारे चा काळे म्हणनू रूम पाटवनर होता. तो बी.एससी. केल्ह्यानंतर 
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एक वर्व जशक्षक म्हणनू नोकरी करून मग इजंजजनयररंग ला आला. आम्ही 

त्याला काळे मास्तर म्हणायचो. तो अभ्यासात यथातथाच होता. अन तारे खपू 

हुशार. मी काळेला नेहमी जचडवायचो ‘ अनंत तारे आकाशी, अन आम्ही 

धरेवर काळे मास्तर॰ ‘आमच्या होस्टेल मध्ये दर मजहन्या-दीड मजहन्यांनंतर 

रवीवरच्या रािी म्यजूजक नाईट व्हायची . साधारणतः: तीन तास तरी हा 

कायवक्रम चालायचाच. पणूव मेस हॉल खचाखच भरलेला असायचा. आमच्या 

होस्टलेचा ऑकेस्रा खपूचं चांगला होता. आमच ेहोस्टेलरच पट्टीचे गायक-

वादक होते. मला आठवतं, फायनल यीयरचा, मुंबईचा एक जजंदानी म्हणनू 

जसंधी मलुगा होता. तो खपूच सरेुख व्हायजलन वाजवायचा. अगदी प्रॉफेशनल 

वादका सारखा. त्याचं ते ‘प्रोफेसर’ जसनेमा मधलं, ‘ऐ गलुबदन, ऐ गलुबदन, 

फुलोकी महक. काटोकी चभुन। तझेु दखेके कहता ह ैमेरा मन ----‘ ह ेगाण 

सवांना खपूच आवडायचं. अजनूही ह ेगाणं कुठे ऐकलं की जजंदानी माझ्या 

डोळ्यासमोर उभा राहतो. अमरावतीचाच एक मधकुर पेंढारकर आमच्याच 

वगावत होता. आम्ही सवव त्याला मध्याच म्हणायचो. तो बलुबलु तरंग (बेंजो) 

अप्रजतम वाजवायचा. सवव कठीण-कठीण गाणी त्यांच्या मधल्ह्या म्यजूजक सह 

इतकी सरेुख वाजवयाचा की बस रे बस. ‘ सवुणव सुंदरी ‘ या जसनमेातलं ‘ कुहू 

कुहू बोले कोयजलया--- ह े गाण तर त्यातल्ह्या सवव राग दारी व शास्त्रीय 

संगीतासह अप्रजतम वाजवायचा. प्रत्येक वेळा मलुं त्याला ह े गाणं 

वाजवायलाच लावायचे. तसंच ‘ चोरी चोरी ‘ मधलं ‘आजा सनम, मधरू 

चाँदनी मे हम’ जकंवा ‘संगम’ मधलं ‘ बोल राधा बोल ‘ ही गाणी त्या मधल्ह्या 
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संगीता सह अगदी उत्कृष्ट वाजवायचा. त्याला जततक्याच प्रॉफेशनली, 

आमच्याच हॉस्टेल मधला एक थीमय्या म्हणनू जवद्याथी होता, तो साथ 

द्यायचा. हा थीमय्या तबला व ढोलक समोर ठेवनू जया वेळी जे लागेल त्या 

वेळी ते तो अगदी उत्तम वाजवायचा. तो इन्स्रूमेंट्स वाजवणार् यांनाच नाही तर 

गाणार् यानाही साथ करायचा. उदगीर जवळचा आम्हाला एक वर्व सीजनयर 

असलेला एक मलुगा (मला आता नाव आठवत नाही) खपू छान हामोजनयम 

वाजवायचा. तो मकेुशची गाणीही खपू छान गायचा. त्याचं ही एक गाण सवांचं 

खपू आवडतं होतं, “ भलुी हुयी यादो, मझेु इतना न सताओ, अब चैनसे रहने 

दो मेरे पास न आओ. “ दरवेळा सवव जण त्याला ह ेम्हणायला लावायचे. तसंच 

जकशोर जमस्कीनचं होतं॰ ( जकशोर जमस्कीन, म्हणजे नंतरचा प्रजसद्ध मराठी 

जफल्ह्म जनमावता ) जकशोर, रफीची गाणी खपू छान गायचा. पण त्याचं सवांना 

खपू आवडललें गाणं म्हणजे कोजहनरू जसनेमातलं ‘ मधबुन मे राजधका नाच ेरे, 

जगरधर की मरुलीया बाजे रे ‘ अप्रजतम गायचा तो. आम्हाला एक वर्व सीजनयर 

असलेला जशरूर ही मन्ना डे ची गाणी तर ्ईतरही गाणी सरेुख गायचा. त्याच ं

वन्स-मोर चं गाण म्हणजे-‘ लागा चनुरीमे दाग, छुपाऊ कैसे “. माझ्याच 

वगावतला उस्मानाबाद जवळचा एक हीराळकर म्हणनू मलुगा खालच्या 

मजल्ह्यावर आमच्याच जवंग मध्ये राहायचा॰ तो ‘ बैज ूबावरा ‘ मधलं ‘ ओ 

दजुनया के रखवाले, सनू ददव भरे मेरे नाले ‘ ह ेगाण फारच छान म्हणायचा. 

जवशेर्त: अगदी शेवटी रफी नं ते जसं उंच स्वरात नेलं आह,े तसं च तसं 

हीराळकर न्यायचा. आमच्या कॉलेज च्या वाजर्वक स्नेह सम्मेलनात ही मंडळी 
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तर असायचीच. या व्यजतररक्त हॉस्टेल मध्ये न राहणारी, चांगलं गाणारी मलु ं

ही असायची. आमच्या प्राध्यापकांपैकी काही उत्कृष्ट वादक होते. श्याम 

कुलकणी सर, तबला आजण बासरी ही खपू छान वाजवायचे. परांजपे सर ही 

बासरी छान वाजवायचे. अन चौधरी सर, अिे सर, गडजहगंलजकर ह ेजतघं ही 

व्हायजलन छानच वाजवायचे. त्यामळेु गॅजद्रगं मध्ये मजा यायची. 

 मला आठवतं, आम्ही जदवाळीच्या जकंवा उन्हाळ्याच्या सटुीवरून 

होस्टेलला परत आलो की कॉलेज तर दसुर् याच जदवशी पासनू सरुू व्हायचं. 

पण आमची होस्टेल मेस आम्ही आल्ह्या नंतर पाच-सहा जदवसांनी सरुू 

व्हायची. कॉलेज च्या बाजलूा उसमानपरुा म्हणनू वस्ती होती. (अजनूही आह े

), जतथे खानावळ जकंवा जेवायला जमळेल अशी हॉटेलस नव्हती. त्यामळेु परत 

आल्ह्या नंतरचे पजहले पाच सहा जदवस आमचा सवव ग्रपु एकि , कधी गावात 

गलुमंडीवर तर कधी रेल्ह्वे स्टेशन ला जेवायला जायचो. सवव जण पायी जाण 

येणं करायचो. पणूव थाळी आम्हाला रोज परवडण्या सारखी नसायची. 

गलुमंडीवर मेवाड व कामाक्षी अशी समरासमोर दोन चांगली हॉटेलस होती. 

जतथे रुपया सव्वा रूपलात बटाट्याची भाजी अन ् पाच परु् या जमळायच्या. 

परु् या बर् यापैकी मोठ्या असायच्या, त्यामळेु तेवढ्यात आमचं भागनू जायचं. 

रेल्ह्वे स्टेशन जवळ एक शेरे पंजाब म्हणनू हॉटेल होतं. जतथं पोळ्या 

जमळायच्या. एका रुपयाला जतन. बहुधा आम्ही भेंडीची भाजी घ्यायचो॰ ती 

एका रुपयात मोठी प्लेट भरून यायची. ती आम्ही दोघात शेअर करायचो. हा 

दर सटुी नंतर चा प्रकार, आम्ही जतन्ही वर्व केला. पाच सहा जदवसात मेस सरुू 
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व्हायची. आमच्या मेस मध्ये रोजच्या जेवणात, ताटात कराळ्याची, जवसाची 

चटणी बहुधा रोज द्यायचे. मुंबई च्या जसंधी-पंजाबी मलुांना कराळा, जवस हा 

प्रकार माहीतच नसायचा. कधी हॉस्टेल चे वाडवन राऊंड वर आले आले की 

मलुं छोट्या-मोठ्या तक्रारी सांगायचे. असंच एकदा वाडवन कडे तक्रार करतांना 

मुंबईचा एक जसंधी जवद्याथी त्यांना म्हणाला, ‘ Sir everyday in mess 

they do not give us pickle, but they give us that iron filings as 

chatani. ‘ आमच्या वाडवनला काही कळलं नाही. मग आम्ही त्यांना 

सांजगतलं ‘ सर तो कराळ्याच्या चटनीला आयनव फाईलींगज असं म्हणतो 

आह.े रूम मध्ये इलेजक्रक हीटर वापरायला बंदी होती. चहासाठी जकंवा गरम 

पाणी करण्यासाठी हीटर वापरता येत नसे. त्याची ताबडतोब तक्रार व्हायची. 

मग हीटर जप्त व्हायचं अन दडंही व्हायचा. त्यामळेु आम्ही वर्वभर थंड 

पाण्यानंच आंघोळ करायचो. 

 आमच्या वळेी जवद्यापीठाची वाजर्वक परीक्षा असायची. ती नेहमी एजप्रल 

मजहन्यात व्हायची. दहा-अकरा जवर्यांची परीक्षा सलग व्हायची, मध्ये रजववार 

सोडून एकही जदवस सटुी नसायची. त्यामळेु माचव-एजप्रल मजहन्यात रािभर 

हॉस्टेलच्या सवव खोल्ह्याचंे जदवे सरुूच असायचे. जशवाय आमच्या वेळी 

ATKT हा प्रकार नव्हता. जवद्याथी एकाही जवर्यात नापास झाला की त्याच ं

वरं् गेलं. त्यामळेु आम्ही राि रािभर अभ्यास करत अस.ू वर्वभर टमववकव , 

असाइनमेंटस, सबजमशन सरुूच असायचं. त्यामळेु आम्ही नेहमी व्यस्त 

असायचो. पण ईतरही अॅक्टीजवटीज सरुू असायच्याच . स्पोट्वस मध्ये टेबल 
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टेजनस , जक्रकेट या मध्ये आमच्या कॉलेज च्या टीम्स फायनल पयवन्त 

पोहचायच्या. जक्रकेटच्या मॅचेस तर गावात जशवाजी मैदानावर व्हायच्या. ते 

आमच्या कॉलेज पासनू 4-5 जकलोमीटर दरू होतं. तरीही आमच्या हॉस्टेलची 

मलुं जतथे चीअर करायला जायची. फायनल जजंकलो तर गाव भरातनू नाचत 

हॉस्टेल ला यायची. कॉलेज मध्ये कल्ह्चरल अॅक्टीजव्हटीज ही वरं् भर सरुू 

असायच्या. त्यातही हॉस्टेलची खपू मलुं भाग घ्यायची. एकमेकांना प्रोत्साहन 

द्यायची. वाजर्वक स्नेह सम्मेलनात ही आमचा भाग असायचा. 

 मला नाटकाची खपू आवड होती. पजहल्ह्या वर्ी सम्मेलनात आम्ही 

प.ुल.दशेपांडेंची ‘ जवठ्ठल तो आला आला ‘ ही मोठी एकांजकका केली. मला 

जतच्यात भटजीचा महत्वाचा रोल जमळाला. मला आठवतं आमचे 

सी.बी.दशेपांडे सर व आंबेगावकर सर आमचे जदग्दशवक होते. सात-आठ 

जदवस तालमी झाल्ह्यानंतर एक जदवस दशेपांडे सर म्हणाले ‘ आपण हया वर्ी 

सम्मेलनात एक नवीन प्रयोग करू. प्रा..वसंत कानेटकरांचं ‘ रायगडला जेव्हा 

जाग येते ‘ ह ेखपू सुंदर नाटक आह.े त्यामधले तीन चार चांगले प्रसंग आम्ही 

जनवडले आहते. या प्रसंगाचंं वाचन तमु्ही करायचं. ह ेनाट्यवाचन आह.े स्टेज 

वर खचु्यांवर बसनू तमु्हाला आप आपल्ह्या पािाचे डायलॉगं वाचायचे आहते. 

पडदा उघडाच राहील. अजभनय न करता, फक्त संवादाच्या फेकीवरून अन 

आवाजाच्या चढ-उतारावरून पररणाम साधायचा आह॰े’आम्ही म्हणालो सर 

गॅजंद्रगं चा मडू असतो. कोणीही ऐकणार नाही अन सगळं फ्लॉप होईल.’ सर 

म्हणाले’ तेच तर पहायच ं आह.े अरे तमु्ही एवढे पट्टीचे वाचणारे आहात. 
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बरोबर पकड घ्याल. फक्त अध्याव तासाचं वाचन आह.े आपण करूच.’ मग 

सरांनी , जशवाजी, संभाजी, येसबूाई, सोयराबाई, हबंीरराव व राजाराम या सहा 

पािांसाठी आमची सहा जणांची जनवड केली. मला जशवाजी महाराजांच ं

वाचायला जनवडलं॰ मग रोज एकांकीची तालीम झाल्ह्यानंतर आमच्या नाट्य 

वाचनाची तालीम व्हायची. जतन-चार जदवसाचं्या वाचनानंतर आम्हालाही ते 

आवडू लागलं. मग आम्ही सगळे आणखी जीव ओतनू वाचायला लागलो. 

आमच्या एकांकीच्या आजण नाट्य वाचनाच्या रंगीत तालमी च्या 2-3 जदवस 

अगोदर, सरानंी फायनल जयअर च्या व्हायजलन वाजजवणार् या त्या जजंदानीला 

व्हायजलन घेऊन नाट्य वाचनाच्या वेळी बोलावलं. तो आल्ह्यावर सर त्याला 

म्हणाले “ जजंदानी ये हमारे लडके गॅजंद्रगं मे आधा घंटा यह नाटक पढने वाले 

ह.ै आज तमु जठकसे सब सनुलो. कलसे ये पढेंगे तब, जसच्यएुशन कों सटू हो 

ऐसा बॅकग्राऊंड मजुझक तमुको बजाना ह.ै ”त्याजदवशी जजंदानीनं ते जसररयसली 

ऐकलं. आमचं झाल्ह्या नंतर आम्ही जेव्हा हॉस्टेलला परत चाललो होतो, तेव्हा 

मी त्याला जवचारलं, ‘ जजंदानीसाब, हम तो मराठीमे पढ रह ेह.ै और मराठी तो 

आपको समझता नही. फीर आप कैसा म्यजूजक देंगे? ‘ तो म्हणाला ‘ अरे यार 

जाज ू, तमु लोग ईतना अच्छा पढ रह ेहो की मेरे सब समझ मे आरहा ह.ै अब 

कल दखेना मेरा कमाल.’ अन दसुर् या जदवशी त्यानं खरंचं आमच्या चढावा-

उताराप्रमाणे वाजवलं. ही आमच्या यशाची मोठी पावतीच होती. सरांनाही 

खपू आनंद झाला. आमची रंगीत तालीम खपूच चांगली झाली अन आमचा 

आत्मजवर्श्ास वाढला. सम्मेलनाच्या रािी आम्ही इतकं जीव ओतनू वाचल ं
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की त्या मडू मध्येही आम्ही सवव श्रोत्यांना अधाव तास जखळून ठेवलं. 

आमच्यासाठी तो एक अजवस्मरणीय प्रसंग होता. त्यात ही आम्ही होस्टेलर च 

जास्त होतो. मग ते जकतीतरी जदवस होस्टेल मध्ये सरुूच होतं. इतकंचं नाही 

तर ते नाटक मला इतकं आवडलं, की त्यातले, संभाजी-येसबूाई, जशवाजी-

येसबूाई यांच्या मधले आग्र् याहून सटुकेच्या प्रसंगाचे डायलॉगं्ज मी पाठच 

करून टाकले. नंतर माझ्या जीवनात ते मी अनेक प्रसंगी स्टेज वर करून ही 

दाखवले आहते. अगदी अजनू पयंत मी ते करतो. 

 सेकंड जयअरला माि मी मराठी नाटकात काम करू शकलो नाही. एफ.ई. 

ला माझं एक अंकी मधलं आजण नाट्य वाचनाचं काम आम्हाला दोन जवर्य 

जशकवणारे प्रा.बाहतेी यांना खपू आवडलं. ते जहन्दी नाटकाचे प्रभारी 

प्राध्यापक होते. एस.ई.ला त्यांनी मला आधीच सांगनू ठेवलं होतं की या वर्ी 

‘तलुा जहन्दी नाटकात काम करावं लागेल. तझु्यासाठी मी त्यात रोल ही पक्का 

करून ठेवला आह.े’ मग मी त्या वर्ी जहन्दी नाटकात काम केलं. 

 सेकंड जययर वरुन आठवण झाली. आमचा प्रथम वर्ावचा जनकाल खपू 

टफ लागला. आमच्या ग्रपु मधनू आम्ही दहा पैकी चार जणच पास झालो. 

आमच्या प्रथम वर्ावच्या वाजर्वक परीके्षत झालेला एक प्रसंग मला अजनूही 

आठवतो. आमच्या वगावत अजय जवरानी अन संजय जवरानी असे दोन सख्खे 

भाऊ होते.(नावं बदलली आहते)् अजय मोठा अन संजय धाकटा होता॰ ते 

आमच्या हॉस्टेल मध्ये एकाच रूम मध्ये राहायचे. दोघंही काही फारसे अभ्यास ू
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नव्हते. श्रीमंत बापाची मलुं ती. मौज मस्तीच जास्त चालायची. त्यातल्ह्या 

त्यात अजय चांगला खळेाडू होता. आमच्या वाजर्वक परीके्षत प्रत्येक 

जवर्याच्या पेपर मध्ये दोन सेक्शन असायचे. एक सेक्शन-- A आजण दसूरा 

सेक्शन- –B. प्रत्येक सेक्शन मधनू, जतन-जतन प्रश्न सोडवावे लागत. अन त्या 

दोन्ही सेक्शन च्या उत्तर पजिका वेगवेगळ्या असायच्या. (मला वाटतं अजनू 

पयवन्त ते तसंच चाललं आह)े ए सेक्शन ची उत्तरं ए च्या उत्तर पजिकेत, अन 

बी सेक्शन ची बी च्या उत्तर पजिकेत जलहायला लागायची. जवद्यपीठाकडे त्या 

उत्तर पजिका तशाच वेगवेगळ्या बंडल मध्येच जायच्या. याची माजहती 

वर्ावच्या सरुवातीलाच आम्हाला द्यायचे. कारण आमच्या कॉलेजच्या टमव एंड 

परीके्षतही तसंचं करावं लागायचं. या गोष्टीचा गैर फायदा आमच्या या जवरानी 

बंधनुी अगदी डोकं लढूवनू घायचं ठरवलं. अथावत त्यांची यजुक्त त्यांनी 

कोणालाही न सांगता अगदी गपु्त ठेवली. ते असं करायचे की, अजय फक्त ए 

सेक्शन चा अभ्यास करायचा अन संजय फक्त बी सेक्शन चा. म्हणजे प्रत्येक 

जवर्याचा जनम्मा अभ्यास एकजण करायचा अन उरलेला जनम्मा दसूरा 

करायचा. त्यांना माहीत होतं की जवद्यापीठाचे परीके्षसाठी येणारे रोल नंबर 

त्यांचे आगे मागेच येणार. म्हणजे ते परीके्षला आगेमागेच बसणार. मग एकानं 

आपला ए तर दसुर् यानं आपला बी सेक्शन सोडवायचा अन ् नंतर हळूच 

इनव्हीजजलेटर च लकं्ष नसतांना ते सेक्शन अदलाबदल करायचे.व कॉपी करून 

दसूरा सेक्क्शन जलहायचे. ही योजना त्यांनी कोणालाही न सांगता 

आपल्ह्यामध्येच गपु्त ठेवली होती. पण परीके्षच्या वेळी त्यांचे दोघांचे रोल नंबर 
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एका पाठोपाठ न येता त्याचं्या दोघाचं्या मध्ये दोन दसुरी मलुं आली. अथावत 

या दोघांचे आडनाव ‘व’ वरून सरुू होणारेच होते. त्यापैजक एक राज होता. 

अन ्दसूरा भास्कर. ( ही चार ही नावं मळुची नाही. मी ती पणूवपणे बदलली 

आहते ) मग दोघा भावांनी राज आजण भास्कर या दोघांना जवर्श्ासात घेऊन 

त्यांना जवनंती केली की असा एकाचा सेक्शन दसुर् या भावाकडे पास करायला 

त्यांनी मदत करावी. त्यात राज थोडा बेजफकीर होता. तो तयार झाला. पण 

भास्कर साधा-सरळ होता. तो तय्यार होईना. या दोन्हीही भावांनी त्याला 

गळच घातली. ‘ तलुा काहीही होणार नाही. आम्ही काळजी घेव.ू ह ेआपल्ह्या 

चौघांनाच माजहत असेल. आणखी कोणालाही आम्ही सांगणार नाही. ‘ शेवटी 

भास्कर तयार झाला. परीक्षा सरुू झाली. अन पजहल्ह्या दोन पेपरला त्यांची ही 

योजना यशस्वी झाली. जतसर् या पेपरला जे दोन इजंव्हजजलेटर आले, त्यातले 

एक प्राध्यापक खपू कडक होते. ते चतरुाईनं कॉपी पकडतात अशी त्यांची 

ख्यातीच होती. ते सारखे रूम मध्ये चकरा मारायचे व जवद्यार्थयांवर बारीक 

नजर ठेवायच.े त्या जदवशी सेक्शन ची अदलाबदल करताना या चौघांमध्ये 

काहीतरी गडबड आह े ह े त्यांच्या लक्षात आल.ं यांच्या हालचाली बंद 

झाल्ह्यानंतर पाचेएक जमजनटांनी ते समोरच्या जवरानी जवळ गेले. 

त्याच्याजवळची उत्तर पजिका पाहीली. तर दोन्ही सेक्शन बी च्याच. एकीवर 

त्याचा नंबर अन दसुरीवर वेगळाच नंबर. मग ते जयाचा तो नंबर होता त्याच्या 

जवळ गेले. जतथेही तोच प्रकार. त्यांच्या लक्षात ही गडबड आली. त्यांनी त्या 

दोघांनाही आपआपल्ह्या जवळ असलेल्ह्या उत्तर पजिका घेऊन ऊभं केलं अन ्
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मधल्ह्या दोघानंाही. मग त्या चारही जणांना घेऊन ते प्राचायावकडे गेले. जतथे 

प्राचायावनी त्यांना खपू दाटलं व खरं खरं सवव उगाळायला लावलं. त्या 

सवांकडून कबलुी जबाब जलहून घेतला. अन ताबडतोब ऑडवर काढून, दोघा 

जवरानी बंधूंना दोन वर्ावसाठी तर राज अन ्भास्करला एक वर्ावसाठी डीबार 

केलं. त्यात भास्कर ने खपू गयावया केली, जवनंती केली. ‘मी गरीब घरचा व 

खेडत्यातनू आलेलो आह.े माझं वर्व जवनाकारण जाईल सर. मी ह े काही 

करायला तयार नव्हतो. या लोकांनी माझ्यावर दबाव आणला.’ असं परोपरीन ं

प्राचायावना सांगनू पाहीलं. आमचे प्राचायव फार कडक जशस्तीचे होते. त्यांनी 

काही एक ऐकलं नाही. 

 पढेु बहुदा जवरानी बंध ू इजंीनीअररंगला आलेच नाही. राज जसजवल 

इजंीनीअररंग करून आमवड फोसेस मध्ये गेल्ह्याचं कळलं. भास्करही यशस्वी 

ररत्या मेकॅजनकल इजंीजनयर झाला. त्यालाही पढेु चागंली नोकरी जमळाली. 

असा हा जकस्सा. यात भास्कर बद्दल आम्हा सवव वगव जमिानंा खपू वाईट 

वाटलं. या सवव प्रकारात त्याचा नाहक बळी गेला. सेकंड जययरला मी आजण 

दशेपांडे आम्ही जनुेच परत रूम पाटवनर झालो. आम्हाला मधल्ह्या मजल्ह्यावर 

दोन जसटर रूम जमळाली. एस.ई.ला आम्हाला आमच्या चॉइस च्या ब्रांचेस 

जमळायच्या. अथावत मेरीट प्रमाणे. सवावत जास्त जप्रफरन्स मेकॅजनकल ला 

असायचा. नतंर इलेजक्रकल, जसजवल असे असायचे. मला आजण दशेपांडे 

दोघांनाही मेकॅजनकल जमळालं. एस.ई.ला मग आणखी मोठा वेगळाच ग्रपु 

झाला. जडप्लोमा करून डायरेक्ट सेकंड जयअरला अडॅजमशन जमळायची. त्यात 
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सेकंड जयअर इलेजक्रकल ला आलेला अनंत तारे हा आमचा ग्रपु फ्रें ड झाला. 

तो खपू हुशार होता. त्याच्याबद्दल मी आधी जलहलं आह.े सेकंड जययरला 

काही प्रॅजक्टकल्ह्स करण्यासाठी आम्हाला आठवडाभर पणु्याच्या इजंीनीररंग 

कॉलेजला जावं लागायचं. त्यावेळची एक मजा आठवली. मी अन माझा रूम 

पाटवनर दशेपांडे आम्ही दोधं पणु्याला गेलो होतो. जतथलं काम झाल्ह्यावर जया 

जदवशी आम्ही औरंगाबादला परत आलो, तेव्हा रािीचे आठ वाजले होते. 

आल्ह्याबरोबर आम्ही हात तोंड धवुनू सरळ मेस मध्ये जेवायला गेलो. जेवनू 

आल्ह्यानंतर, लवकरच म्हणजे रािी नऊलाच झोपलो. अन चक्क दसुर् या 

जदवशी दपुारी अडीच वाजता उठलो. रेकॉडवब्रेक झोप काढली. मेस वगैरे सवव 

बंद होवनू गेली होती. दशेपांडे म्हणाला आज आपण रूमवर जशरा करू. 

आमच्या जवळ चहाची साखर होती. मग उस्मान्परु् यात जावनू एक पावशेर 

रवा अन थोडं डालडा तपू घेऊन आलो. जशरा कसा करायचा ह े आम्हा 

दोघांनाही बरोबर माहीत नव्हतं. मग आम्ही स्टोव्ह पेटवनू त्याच्यावर पातेल ं

ठेवलं. तपू टाकलं. ते गरम झाल्ह्यावर रवा टाकला. तो लालसर होईपयंत 

भाजला. इथपयंत ठीक होतं. मग आम्ही त्याच्यात साखर टाकली. आम्हाला 

वाटलं आता साखरेला जमसळता जमसळता पाणी सटेुल. म्हणनू फूल स्टोव्हवर 

खपू वेळ हलवत बसलो. आम्ही पाणी जकंवा दधू काहीच टाकलं 

नव्हतं.(रूममध्ये दधू तर नव्हतंच) थोड्यावेळानं पातेल्ह्यात सवव जळून कोळसा 

झाला. अन त ेसवव काळं पातेल्ह्याला जचकटलं. दोघांनी कपाळावर हात मारून 

घेतला. परत उस्मान्परु् यात जाऊन ब्रेड आणली अन ्पाच वाजता ती खाल्ह्ली. 
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पढेु घरी आल्ह्यावर कळलं की जशरा कसा करायचा. एस.ई.ला आम्ही सवव जण 

व्यवजस्थत पास झालो. नतंर बी.ई. फायनलला आम्ही हॉस्टेलच्या जतसर् या 

मजल्ह्यावर गेलो. दशेपांडे, महाशरूचा पाटवनर झाला. अन ्मी अन शेंडे रूम 

पाटवनर झालो. तो एफ.ई.ला आमच्या समोरच्या रूम मध्ये व्यासचा पाटवनर 

होता. आमची रूम आता दशेपांडे-महाशरू यांच्या रूम समोर होती. शेंडे 

पजहल्ह्या पासनूच आमच्या ग्रपु मध्ये होता. तो चंद्रपरु जजल्ह्यातल्ह्या 

भद्रावतीचा. खपू अभ्यास ूहोता. अन ्कोणाच्या आध्यात नाही मध्यात नाही 

असा. आमची दोस्ती मग खपू जमली. शेंडे गाणी छान म्हणायचा. जवशेर्त: 

मकेुशची गाणी. सकाळी उठल्ह्या उठल्ह्याच अंथरुणातच त्याचा मकेुश सरुू 

व्हायचा. तो मेस मध्ये जेवताना खपू सावकाश जेवायचा. आम्ही त्याला नेहमी 

जचडवत अस ूकी त ूकाय खरंच एकेक घास 32 वेळा चावतो की काय. बरेच 

वेळा मग मेस मध्ये जेवायला जाताना आम्ही त्याच्या 10 जमजनट अगोदर 

जनघायचो. म्हणजे मग आमचं सवांचं जेवण बरोबर संपायचं. खास करून रािी 

आम्ही असं करायचो. कारण जेवल्ह्या नंतर आम्ही सवव 10-15 जमजनट जफरून 

यायचो. मला आठवतं, फायनल जयअर ला मी आजारी पडलो. मला मेजडकल 

कॉलेजच्या हॉजस्पटल मध्ये 15-20 जदवस अॅडजमट केलं होतं. आमच्या 

हॉस्टेल पासनू ते हॉजस्पटल 4-5 जकलो मीटर दरू होतं. शेंडे एक-दोन जदवसा 

आड सायकल भाड्यानं घेऊन मला दवाखान्यात भेटायला यायचा. येताना 

कधी फळं तर कधी जबजस्कट तर आणायचाच, पण माझे अन्डर जवअर-बजनयन 

धवुनू आणायचा. इतर जमि ही यायचे. पण त्या वेळी शेंडेनं माझ्यासाठी खपू 
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केलं. आमची ही मैिी अद्याप पयंत जटकून आह.े तसे आमच्या ग्रपु मधले 

आम्ही सववच जमि अजनूही संपकावत आहोत. माझ्या अडीअडचणीत मला 

नेहमी मदत करणारा माझा आणखी एक जमि म्हणजे खामगावचा गलुाब शाह. 

मी प्रथम वर्ावला असतांनाच माझे वडील वारले. त्याच वर्ी माझा मोठा भाऊ 

अमरावतीच्या जवदभव महाजवद्यालयात लेक्चरर म्हणनू नोकरीला लागला. 

माझे वडील वारल्ह्यानंतर माझ्या या मोठ्या भावानं आमच्या घरच्यांना 

सांजगतलं की ’आता बंकटला (म्हणजे मला) दर मजहन्याला मी पैसे पाठवत 

जाईन. तमु्ही घरून पाठजवण्याची काही आवशकता नाही.’ मग तो दर 

मजहन्याला 70-80 रुपयांची मनी ऑडवर पाठवायचा. तेवढ्यात माझा 

मजहन्याचा खचव भागायचा. एखाद वेळा मनी ऑडवरला उशीर झाला अन ्मेसचं 

जबल भरायची शेवटची तारीख आली, तर गलुाब शाह माझं जबल भरायचा. 

मधनू कधी लागले तर पैसे द्यायचा. 

 एकदा तर मजाच झाली. आम्हाला कॉलेज मध्ये दपुारी सव्वा बारा ते 

साडे बारा असा 15 जमजनटांचा ब्रेक असायचा. ब्रेक मध्ये आम्ही नहेमी रूमवर 

यायचो. व पढुच्या तासाचंी नोट बकु्स- बकु्स घेऊन जायचो. एक जदवस मी 

आजण शेंडे असंचं ब्रेक मध्ये रूम वर आलो. रूमचं कुलपू उघडायला जशी 

चाबी लावायला गेलो. तर कुलपू तोडलेलं होतं. आम्ही दोघानंी घाईनं दार 

उघडलं अन ्पहातो तर चोरी झालेली. आमच्या बाजचूे रूमवालेही जमा झाल.े 

मग सवव जण म्हणाले वाडवनना सांगा अन उस्मानपरुा पोजलस स्टेशन मध्ये 

तक्रारही द्या. मग ते सवव करायला शेंडे गेला. सवव जण मला म्हणाले पोलीस 
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येईपयंत त ूकशालाही हात लाव ूनको. मी वरवर पाहीलं, तर माझ्या लक्षात 

आलं की माझी पेटी उघडी आह ेव त्यातली माझी एक नवी पॅटं अन शटव 

चोरानं नेला. माझ्या टेबल वरचं माझं अलामव वॉच गेलं. दोनचार जदवसांपवूीच 

आम्ही जखडकीच्या पडद्यांसाठी ( ऊन येत होतं म्हणनू ) आणनू ठेवलेलं नवीन 

कापडही गेलं. आमच्या कॉमन टेबलवर असलेलं चहाचं भांडं अन ्आमचा 

वातीचा स्टोव ही गेला. नशीब, दधुाच्या पातेल्ह्यांत थोडं दधू होतं म्हणनू की 

काय ते चोरानं नेलं नाही. (खरं म्हणजे ते दधू जपऊन पातेलं तो घेऊन जाऊ 

शकला असता. बहुदा त्याच्या डोक्यात ह ेआल ंनाही). थोड्या वेळात शेंडे 

पोलीसांना घेऊनच आला. तो आल्ह्या नंतर कळलं की त्याचे तीस-चाळीस 

रुपये ड्रावर मध्ये होते ते गेले. पोजलसांनी मग आमच्या वॉचमनला बोला ऊन 

खपू दाटलं. तमु्ही झोपा काढत असता वगैरे त्याला म्हणाले. मग काय काय 

चोरीला गेलं याची आम्ही सांजगतल्ह्या प्रमाणे यादी केली. पंच नामा केला. 

माझी पेटी तोडली होती म्हणनू ती ही घेऊन गेले. माझ्याजवळ असलेले 

थोडेफार पैसे माझ्या जखशातच होते म्हणनू बरं. त्या जदवशी दपुारच्या 

जपरीयड्सना आमच्या जवगं मधले कोणीच गेलो नाही. आमचीच एकटी खोली 

फोडली होती. ती का ? हयाच्यावर चचाव झाली. आमची जवंग एका कोपर् यात 

होती अन ् जवंग मध्ये सहा खोल्ह्या होत्या. अन सगळ्यात गरीब खोली 

आमचीच होती. ती सोडून दसुरी कुठली ही रूम फोडली असती तर चोराला 

भारी कपडे, बर् यापैकी पैसे व इतर सामान जमळालं असतं. म्हणजे चोर, 

आमची माजहती असलेला नव्हता एवढं जसद्ध होत होतं. मग माझ्या लक्षात 
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आलं जक सवव खोल्ह्यांपैकी आमच्याच खोलीचं कुलपू तकलाद ूव लवकर 

तोडता येण्यासारखं होतं. मी बाकी सवांची कुलपंू घेऊन आलो. सवांनी ती 

पाहील्ह्या नंतर माझं म्हणणं त्यांना पटलं. पण जे झालं ते झालं. पढेु त्या चोरीचा 

काही पत्ता लागलाच नाही. उलट पोजलस माझी पेटी घेऊन गेले ती ही परत 

जमळाली नाही. ह े सवव एवढ्यावरून आठवलं की, चोरी झाल्ह्यानंतर परत 

सवावत आधी गलुाब शाह आमच्या मदतीला आला. आमच्या रूम वर येऊन 

तो म्हणाला ‘ नाना, मेरे पास दो अच्छे स्टोव ह ैऔर चायके बरतन भी दो ह ै

मेरे पास. मै तमुको मेरा एक स्टो और एक बरतन लाके दतेा हू. ‘ आजण खरंच ं

तो घेऊन आला. माझ्याजवळ काही फारसे कपडे नव्हते. त्यातल्ह्या त्यात 

चांगला पॅटं,शटव चोरानं चोरून नेला.  

 कॉलेज मध्ये नाही तरी रोज खाकी पॅटं अन ् पांढरा शटव हा यजुनफोमव 

घालनू जाव ं लागायचं. आमचे प्राचायव नगरकर इतके कडक होते की 

दरूवरूनही त्यांना कोणी यजुनफॉमव न घालनू आलेला जदसला की ते हात हलवनू 

त्याला जवळ बोलवायचे अन खपू दाटून घरी पाठवायचे. हयावरून एक 

कीस्सा आठवला. एक जदवस त्यांनी असंच एकाला बोला ऊन खपू दाटलं 

अन ् कपडे बदलनू यायला सांगीतल.ं त्यांचं दाटून झाल्ह्यावर ती व्यजक्त 

म्हणाली ‘ सर मी मेकॅजनकल जडपाटवमेंट मध्ये लेक्चरर आह.े याच वर्ी 

लागलो. ते जदसायलाही ठेंगणे अन ्सडपातळ होते. मग प्राचायव त्यांना म्हणाले 

‘ असं होय? मग आधी का नाही सांजगतलं ?’ आम्ही जवद्याथी व्हरांड्यातनू 

ही गम्मत पाहत होतो. प्राचायव गेल्ह्यानंतर आम्ही त्या जजूनयर सरांकडे गेलों 



a 

59 
 

अन म्हणालो ‘ सर आता स्टाफ साठीही यजुनफॉमव ठेवला पाजहजे. 

आमच्यातला एक जण हसनू म्हणाला ‘ सर, तमु्हा लोकांसाठी पांढरा पॅटं अन ्

खाकी शटव हा यजुनफॉमव कसा राहील? ‘ मग सवव जण हसायला लागले. 

 फायनल जयअरला कॉलजे सरुू झाल्ह्यावर मजहन्या भरात जवद्यार्थयांच्या 

इलेक्शन च्या तारखांची नोटीस लागली. स्टुडंट्स यजूनयन मध्ये अध्यक्ष, 

सजचव, स्नेह सम्मेलन सजचव, स्पोटवस सजचव, मॅगजझन सजचव, सांस्कृजतक 

कायवक्रम सजचव, सवव वगांचे प्रजतजनधी अशी बरीच पद ंअसायची. आमच्या 

ग्रपुनं आमचा वगव प्रजतजनधी अन मॅगजझन सेके्रटरी साठी आमचा एक मयानी 

म्हणनू जमि अन ्व्यासला मॅगजझन साठी उभं केलं. आमचं ही शेवटचं इलेक्शन 

होतं म्हणनू आमचा जास्तीच उत्साह होता. आम्ही सवव जणांनी मग व्यासला 

जनवडून आणायचा चंग बाधंला. व्यास आता सेकंड जयअरला होता. आम्ही 

राि-राि भर माझ्याच खोलीत व्यासचे पोस्टसव तयार करायचो. शेंडेचं 

हस्ताक्षर, दशेपांडेचं ड्राइगं खपू चांगलं होतं. मी शेर-शायरी अन ्जसनेमाच्या 

गाण्यांच्या चालीवर पॅरोडी(कजवता) जलहून द्यायचो. इतर जमि ते पोस्टसव 

कॉलेज मध्ये जाऊन जचकटवायचे. अशी धमू, आठ-दहा जदवस सरुू होती. 

शेवटी एकदाचा आमचा व्यास जनवडून आला. मी नेहमीच जसनेमांच्या 

गाण्याची पॅरोडी करत गाणी जोडायचो. मला आठवतं, असंच एकदा आम्ही 

‘ आरज ू‘ हा जचिपट पाहायला आमच्या ग्रपु मधल ेआम्ही फायनल चे सवव 

जमि अन आता सेकंड जयअरला असलेले आमचे हॉस्टेल मधले मदन, सरदार 

खालसा, व्यास, वसतकार असे सववजण गेलो होतो. आम्हाला जचिपट तर 
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आवडलाच , पण त्यातली गाणीही खपू आवडली. आम्ही ती गणुगणुतच 

कॉलेज मध्ये आलो. रािीही माझं, त्यातलं “ छलके तरेी आखोसे, शराब और 

जजयदा “ ह े गाण गणुगणुनं चालचू होतं॰ दसुर् या जदवशी सकाळी उठल्ह्या 

उठल्ह्याच माझ्या डोक्यात ‘ छलके तेरी आखोसे –‘ ची पॅरोडी ( खरं म्हणजे 

जवडंबनच ) डोक्यात आलं. मी ब्रश अन ्टुथपेस्ट घेऊन बाथरूमच्या बेसीन 

वर चळु भरून बाथरूम च्या बाजलूा असलेल्ह्या मोठ्या ग्रीलच्या जखडकी 

जवळ उभं राहून मोठ्यान ं ‘आरज’ू च्या त्या गाण्याच्या चालीवर गायला 

लागलो. “ खालसा तेरी पगडीम,े खटमल ह ैआज दखेा “ खालसा तेरी-----‘ 

नेमकं त्याच वेळी आमच्या खालच्या मजल्ह्याच्या ग्रील जवळ 

खालसा(सरदार) उभा होता. त्यानं माझं ते गाण ऐकलं अन ्खालनूच तो जोरानं 

ओरडला “ अबे वो नान्या के बच्चे , क्या बक रहा ह ै? ” मी वरून ओरडलो 

‘ कुछ नही यार, ऐसेही गा रहा था.’ तो परत ओरडला ‘ अबे वो हसरत जयपरूी 

के बाप, तेरेको मै ही जमला क्या गाना जलखने के जलये? ‘ तेवढ्यात खाली-वर 

आमचे आणखी दोन-चार जमि जमा झाले. सवव जोरजोरानं हसायला लागले. 

माचवच्या मजहन्यापासनू तर आम्ही रािी दोन-जतन वाजे पयंत अभ्यास 

करायचो. त्यामळेु रोज रािी दहा-सव्वा दहाला आम्ही उस्मान्परु् याच्या 

जशवाजी टी स्टॉल वर चहा घ्यायला जायचो. तेव्हाही रोज जातायेतांना अशी 

एकमेकाची जखल्ह्ली उडवण चालचू असायचं. बर् याच वेळा खालसाच टागेट 

असायचा. एक तर तो सरदार. मग सरदारजींचे जोक्स वगैरे सांगनू काहीही 

त्याच्या नावावर खपवलं जायचं. दसुरं म्हणजे खालसाही इतरांची खपू जखचाई 
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करायचा. तो ही वस्ताद होता. पण रोजच्या त्या अध्याव तासाच्या ब्रेकमळेु 

आम्ही सवव फे्रश होऊन परत रािी अभ्यासाला बसायचो. शेवटच्या वर्ी तर 

आजारात माझा मजहना दीड मजहना गेला. त्यामळेु माझा अभ्यास खपू बडुाला. 

शेवटी शेवटी तर मी जवळ जवळ राि राि भर अभ्यास करायचो. नेहमी डोकं 

दखुत राहायचं. अमतृांजन तर कायम माझ्या उशीच्या बाजलूा असायचं. या 

डोके दखुी मळेु मी िस्त होऊन एकदा मेजडकल कॉलेज च्या सीजनयर डॉक्टर 

चारी यांना दाखवायचं ठरवलं. पण त्यांना दाखवायला आम्हाला प्राचायांची 

नोट(जचठ्ठी) न्यावी लागायची. आमच्या हॉस्टेल समोरच प्राचायाचंा बंगला 

होता. नगरकर सर एकटेच राहयचे. त्यांचं कुटंुब पणु्यालाच राहायचं. मी 

त्यांच्याकडे गेलो अन ्त्यांना सवव सांगीतलं. ते म्हणाले “ डॉ. चारींकडे जायची 

काही आव शकता नाही. तझंु पोट बरोबरनाही. तलुा अपचन आजण 

कॉन्स्टीपेशन चा िास आह.े रोज सकाळी आपल्ह्या ग्राऊंडला दोन चकरा 

मारत जा. आजण या दोन प्रकारच्या गोळ्या जलहून दतेो. त्या एक सकाळी अन 

एक जेवणानंतर घेत जा. दहा जदवस घे. तलुा काहीही िास राहणार नाही. मला 

अजनूही त्या गोळ्यांची नावं आठवतात. मी त्या दहा जदवस घतेल्ह्या. मला 

फरक ही जाणवला. रािीच्या जागरणामळेु ग्राऊंडला चकरा माि मारू शकलो 

नाही. या आजारपणात वेळ गेल्ह्यामळेु मला माझ्या बर् याचशा 

अॅजक्टजवटीजना लगाम लावावा लागला. तरी आपले जे आवडते छंद असतात 

ते माणसाला कसे ओढून घेतात आजण अशात जर जवद्याथी दशेत आपण 
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हॉस्टेल मध्ये राहत असलो, तर आपल्ह्या होस्टेलची ही जमि मंडळी 

आपल्ह्याला कसं प्रोत्साहन दतेे, याचं एक मजेदार उदाहरण मला आठवतं. 

 मी वर आधीच जलहल ं आह े की मला नाटकात काम करायची खपू 

आवड अन हौस होती. वर सांजगतल्ह्या प्रमाणे मी प्रथम अन ्जितीय दोन्ही वर्ी 

नाटकात काम केलं. मला तर त्यात खपू आनंद जमळायचाच, पण माझ्या सवव 

जमिांना अन प्राध्यापकांनाही माझं काम खपू आवडायचं. स्नेहसम्मेलन झाल ं

की चार सहा जदवस त्या नाटकाच्या धुंदीत जायचे. जमिांकडून आपलेच 

डायलॉगंज ऐकण्यात मजा यायची. फायनल जयअरला माि, आजारपणात 

माझा मजहना दीड मजहना गेल्ह्यामळेु मी ठरवलं की आता या वर्ी नाटकात 

काम करायचं नाही. त्यात, त्या वर्ी सरांनी बाळ कोल्ह्हटकरांच ‘ मुंबईची 

माणसं ‘ ह ेजतन अंकी नाटक करायचं ठरवलं होतं. त्याच्या रोजच्या दोन-जतन 

तासाच्या तालमी, अन ते ही वीसेक जदवस. त्यात माझा खपूच वेळ जाणार 

म्हणनू मी नाट्य वाचन अन पािांचं जसलेक्शन होणार होतं त्या जदवशी तेथे 

गेलोच नाही. सरांनी आठवण केली म्हणे . पण माझ्या रायल ला गेलेल्ह्या 

जमिांनी त्यांना जाज ू या वर्ी नाटकात काम करणार नाही असं सरांना 

सांजगतलं॰ सरांनी मला दसुर् या जदवशी बोलावनू जवचारलं. ते म्हणाले ‘ अरे 

या नाटकातला हीरो च्या बापाचा म्हणजे त्या कोल्ह्हापरूी पाटलाचा रोल मी 

तझु्यासाठी ठेवला होता. चांगला रोल आह ेतो तझु्यासाठी. ‘ मी सरांना खरं 

कारण सांगनू माझा खपू अभ्यास बडेुल ह ेपटवनू जदलं. मग त्यांनीही फार गळ 

घातली नाही. 
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 एक दोन जदवसातच त्यांच्या तालमी सरुू झाल्ह्या. रािी कॉलेज मध्येच 

त्या व्हायच्या. त्या नाटकातलं श्यामचं म्हणजे हीरोचं काम आमच्या होस्टेल 

मधलाच माझा एक जमि, धमावजधकारी करणार होता. जतन,चार जदवसांनी तो 

मला म्हणाला ‘चल आज आमची प्रॅजक्टस बघायला.’ मी त्या जदवशी 

त्याच्याबरोबर गेलो. त्यांची तालीम सरुू झाली. पजहल्ह्याच अंकात त्या 

पाटलाचं पण काम होतं. आम्हाला एक वर्व जजुनयर असलेला, पंतोजी नावाचा 

मलुगा ते काम करत होता. पाटलाच्या तोंडचे ते डायलॉगंज ऐकून माझ्या 

मनात चल जबचल सरुू झाली. वाटलं, खरंचं ह ेकाम आपण करायला हवं 

होंतं. त्या वेळी त्यांची तालीम पाहून, थोडा अस्वस्थच होऊन रूम वर परतलो. 

आमच्या दोन जवंग च्या मध्ये मोठा कॉरीडोर होता व त्याच्या शेवटी एक मोठी 

ग्रीलची जखडकी होती. संध्याकाळी बर् याच वेळी आमच्या जवगंमधले 4-5 

जण त्या जखडकीत बसनू गप्पा मारत. मी तालीम पाहून परत आलो तेव्हाही 

जतथे 4-5 जण बसलेले होते॰ मला पाहताच एक जमि म्हणाला ‘काय नाना 

कुठे जाऊन आला?’ मी म्हटलं ‘ यार धमावजधकारी बरोबर नाटकाची प्रॅजक्टस 

पाहायला गलेो होतो. ‘ ते म्हणाले ‘ नाना तझु्या डोक्यातनू ते नाटक जाणार 

नाही. ‘मी म्हटलं ‘ खरच यार, आज परत वाटायला लागलं की आपण काम 

करायला पाजहजे होंतं. सालं त्यांची प्रॅजक्टस पाहून बेचैन झालो॰ पण आता 

उशीर झाला यार. ‘ मग एकजण म्हणाला ‘ सालं त ू या वर्ी एक छोटंस 

एकपािीच करून टाक. अजनू दहा अकरा जदवस आहते. तझंु तर काय सात-

आठ जदवसातच बसेल. आपण ईथंच रूम वर एक तास प्रॅजक्टस घेत जाऊ. 
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त्यात तझेु जास्त जदवस अन ्जास्त वेळही जाणार नाही. अन ्हा एक नवीन 

प्रयोग होईल. तलुाही नाटक केल्ह्याचं समाधान जमळेल. चलो. उद्या आपण 

प.ुलं.दशेपांडे, जयवंत दळवी, वसंत सबनीस यांच्या काही जवनोदी 

एकांकीकांची पसु्तकं आण ू अन ् त्यातनू सवांना आवडेल ते जनवडू.’ 

माझ्यापेक्षा माझ्या जमिांच्याच अंगात खपू उत्साह संचारला होता. त्यांचा तो 

उत्साह पाहून माझ्याही अगंात वारं भरलं. मग दसुर् या जदवशी आम्ही गावात 

जाऊन दोन-जतन मोठे बकू शॉपस धुंडाळले. आमच्या सदुवैानं आम्हाला 

प.ुलं.चं एक, दळजव चं एक अन ् बसंत सबजनसांचं एक अशी तीन पसु्तकं 

जमळाली. हॉस्टेलवर येऊन आम्ही ती चाळली. अन ् मग त्यातला जवनोद, 

एकांकीला लागणारा वेळ, त्यातली पािांची संख्या या सवव गोष्टींचा जवचार 

करून आम्ही सवावनमुते वसंत सबनीसांची ‘ चोर आलेच पाजहजे ‘ ही 

एकांकीका जनवडली. ती साधारणतः: तीस- पसतीस जमजनटं चालणारी होती. 

जतच्यात पाच पाि होती. एक मध्यम वगीय अन ्पन्नाशीच्या दरम्यान वय 

असलेलं जोडपं, दोन चोर अन ्एक हवालदार अशी पाच पाि होती. अथावतच 

ही पाचही, आवाज बदलनू, त्या त्या पािाला साजेसा अजभनय मला करावा 

लागणार होता. एकपािी करायची माझी ही पजहलीच वेळ होती. पण पवूी 

शाळेत मी अशा अनेक पाि असलेल्ह्या नकला करायचो. नाट्यछटा करायचो. 

त्यामळेु जमनू जाईल असा जवर्श्ास होता. मग दसुर् या अन ्जतसर् या जदवशी मी 

आधी पाठांतर केलं. जया आवाजात संवाद म्हणायचे होते तशाच प्रकारे मी 

पाठ करताना वाचत होतो. थीम ही मजेदार होती. त्यामळेु मला पकड घ्यायला 
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वेळ लागला नाही. थोडक्यात थीम अशी होती की ‘ तो मध्यम वजगवय गहृस्थ 

आपल्ह्या बायकोच्या दाजगन्यांचा जवमा करून घेतो. दकुानावर परत 

जवकण्यापेक्षा दाजगन्यांच्या जवम्याचे पैसे आपल्ह्याला जास्त जमळजतल असं तो 

आपल्ह्या बायकोला पट वनू दतेो. मग जवमा काढल्ह्यावर ते दाजगन्यांचा डबा 

कापडात बांधनू कपाटात न ठेवता, बैठकीच्या खोलीतल्ह्या उघड्या 

फडताळात ठेवतात. म्हणजे तो चोरांना सहज सापडेल अशा ररती नं. अन ्मग 

रोज रािी ते दवेाची प्राथवना करतात की ‘ दवेा चोर येऊ द.े अन त्याला ह ेदाजगने 

चोरून घेऊन जाऊ द.े’ अन ्मग एक जदवस खरंच दोन चोर येतात. यांना ते 

कपाटाच्या च्याब्या मागतात. मग ह ेदोघं चोरांना गाईड करतात. चोरांना डबा 

जमळाल्ह्यावर ह ेत्यांची जवनवणी करतात की ‘दाजगने खरे आहते. तमु्ही घेऊन 

जा चोर दादा.’ मग त्या चोरांची खािी होते की ह ेदाजगने नकली असावेत. 

म्हणचू ह ेनवरा-बायको ते आपल्ह्याला सहज घेऊन जायला सांगताहते . चोर 

म्हणतात ‘ तमु्ही आम्हाला बनवता काय? आम्हाला नको ह ेदाजगने.’ एवढ्या 

रािी यांचे मोठमोठ्या नी चाललेलं बोलणं ऐकून गस्त घालणारा हवालदार 

ही तेथे येतो. अन ्आणखीच मजा होते. ‘ अशी ही थीम. 

 मग मी दोन जदवसांनी संध्याकाळी आमच्या रूम मध्येच चार-पाच 

जमिांसमोर प्रजॅक्टस करायला लागलो. चार पाच जदवसात माझं एकपािी 

चांगलं व्हयायला लागलं. आमच्या ग्रपुला खपू आवडायला लागलं. 

स्नेहसम्मेलन आता चार-पाच जदवसांवर आलं तसे सवव जण म्हणाले ‘ आज 

नाटकाच्या प्रभारी प्राध्यापकांना सांगनू त्यांच्या कडून तझु्यासाठी अधाव तास 
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मागनू घेऊ. मग त्याच जदवशी आम्ही सरांना भेटलो. मी म्हणालो ‘ सर मी एक 

अध्याव तासाचं एकपािी बसवलं आह.े वसंत सबनीसांच जवनोदी आह ेसर. 

चांगलं बसलं आह.े तमु्ही बघा सर. अन ्नाटकाच्या जदवशी मला तीन अंकी 

नाटकाच्या आधी जकंवा नंतर अधाव तास द्या सर.’ सर म्हणाले ‘ जाज ूमी ते 

पाहायची काही आवश्यकता नाही. त ूचांगलंच करशील. पण तीन अंकी च्या 

आधी तर आम्ही तलुा वेळ दऊेच शकत नाही. कारण आमचा सेट लागलेला 

असेल. अन तो आम्ही नाटक सरुू होण्याआधी उघडा करणार नाही. नंतर 

म्हणशील तर नाटकानंतर 15-20 जमजनट तर आमचं स्टेजच ररकामं होणार 

नाही. राि झालेली असेल. कोणीही तझु्या एकपािी साठी थांबणार नाही. अन 

तझुी मेहनत वाया जाईल. त्यापेक्षा त ूस्टुडं्ट्स नाईट मध्ये कर. प्रा.ताम्हणकर 

इनचाजव आहते. त्यांच्या कडून अधाव तास मागनू घे.’ दशेपांडे सरांनी बरोबरच 

सांगीतलं . प्रा.ताम्हणकर जसजव्हल जडपाटवमेंट चे होते. आमचा त्याचंा जवशेर् 

पररचयही नव्हता. पण आम्ही तीन चारजण त्यांच्याकडे गेलो अन त्यांना सवव 

सांगनू जवनंती केली. ते म्हणाले ‘ मळुीच नाही. आमचा सवव कायवक्रम पॅक 

आह.े तमु्हाला द्यायला माझ्या जवळ वेळ नाही. अन असं एलेवंथ आवरला 

यायचं का ? आधी आले असता तर जवचार करता आला असता.’ त्यांचाही 

बरोबर होतं. आम्ही आधी न सांगता ओव्हर कॉजन्फड्न्सनं जास्तच शहाणपणा 

करून बसलो होतो. पण आता काहीतरी मागव काढणं आवश्यक होतं. मग 

आमच्या पैकी एकजण म्हणाला ‘आपण असं कारू, स्नेहसम्मेलनाच्या प्रभारी 

प्राध्यापकांनाच भेटू. केजमस्री जडपाटवमेंट चे हडे, बक्षी सर इनचाजव आहते. ते 
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फार चांगले आहते. ते नक्की आपल्ह्याला मदत करतील. आम्ही सवव म्हणालो, 

चलो. बक्षी सरांना सांजगतलं की आम्ही सवव फायनल चे जवद्याथी आहोत. ह े

आमचं शेवटचं गॅजंद्रगं आह॰े ते म्हणाल े‘बोला. कशाला आलात तमु्ही?’ मग 

त्यांना पजहल्ह्यापासनू सवव सांगीतलं. म्हटल,ं ‘ सर, मी आधी तमुची जकंवा 

नाटकाच्या सरांची परवानगी घेतली नाही , ह ेमाझं चकुलं सर. पण मी ठरवल ं

होतं की आपलं एकपािी चांगलं बसलं तरच आपण सरांना भेटू. सर मी 

मेहनतीनी चांगलं बसवलं आह.े अध्याव तासाचंच आह.े मी तमु्हाला करून 

दाखवतो सर. तमु्हाला आवडलं तर मला कोणत्याही जदवशी अधाव तास द्या. 

‘ बक्षी सर म्हणाले ‘ मी तझुी मागची नाटकं पाहीली आहते. त ू चांगलं 

करशील ह ेमला माजहत आह.े पण आता वेळेवर, अन ्सवव कायवक्रम जफक्स 

झाल्ह्यानंतर तलुा कुठून वेळ द्यायचा? बरं, एक करूया. परवा रािी जतन अंकी 

नाटकाची रंगीत तालीम आह.े मी प्राचायव नगरकर सरांना अन ्सवव जवभाग 

प्रमखुांना रंगीत तालीम पाहायला बोलावलं आह.े त्या जदवशी नाटकाची 

तालीम संपल्ह्यानंतर त ूतझंु एकपािी करून दाखव . सवांना आवडलं, तर मी 

तलुा कुठे तरी अॅडजस्ट करीन. मी त्या जदवशी तालमी नंतर सवांना अधाव तास 

थांबण्याची जवनंती करीन.’ मी म्हटलं थॅकं य ूसर. मी परवा तय्यार राहीन.’ 

आम्हा सवांना खपू आनंद झाला. आम्ही होस्टेल वर आल्ह्यावर सवव जण मला 

म्हणाले ‘ नान्या, अब एकदम अच्छा करना यार. अब अपनी ईजजत का 

सवाल ह.ै ‘  
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 रंगीत तालमी च्या जदवशी आम्ही आमचे कपडे, थोडी लागणारी प्रॉपजटव 

थोडा मेकअप वगैरे घेऊन कॉलेज मध्ये स्टेज जवळ गेलो. आमचा सवव ग्रपु 

होताच. आधी ‘मुंबईच्या माणसाची ‘ रंगीत तालीम झाली. आमचे प्राचायव 

अन ् सवव जवभाग प्रमखु होतेच. नाटकाचा दसुरा अंक संपला तेव्हाच बक्षी 

सरांनी माझ्या जवर्यी सांगनू शेवटी अधाव तास थांबण्याची जवनती केली होती. 

त्यांची तालीम संपल्ह्याबरोबर आम्ही स्टेजवर गेलो. पाच जमजनटात सेटवर 

प्रॉपजटव लावली. तीन जमजनटात दशेपांडेनं थीमची पार्श्वभमूी व पािांबद्दल 

सांगीतलं अन ्लगेच मी सरुू केलं. बरोबर जतस बत्तीस जमजनटात माझं संपलं. 

मी वाकून सवांना नमस्कार करून उभा राहीलो. सवांनी कडाडून टाळ्या 

वाजवल्ह्या. तसेच आमचे प्राचायव उभे राजहले अन ्म्हणाले ‘ बक्षी, कोण हो 

हा मलुगा? त्याला जरा खाली बोलवा. ‘ बक्षी सरांनी इशार् यानेचं मला खाली 

बोलावलं अन ्प्राचायांना माझं नाव अन ्वगव सांगीतला. मी त्यांच्या पाया 

पडलो. ते बक्षी सरांना म्हणाले, ‘ खपू छान केलं हो यानं. बक्षी, असं करा, 

परवा आपल्ह्या उद्घाटनाला रणजीत दसेाई प्रमखु पाहुणे आहते. सहा वाजता 

उद्घाटनाच्या कायवक्रमाला सरुवात होईल. तो जदड एक तास चालेल. नंतर 

आपण त्यांना होस्टेल च्या मेस मध्येच जेवायला घेऊन जाणार आहोत॰ तमु्ही 

उद्घाटनाचा कायवक्रम आटोपल्ह्या बरोबर प्रमखु पाहुण्यासमोरच या मलुाचं ह े

एकपािी ठेवा. मी त्यांना तशी जवनंती करीन. अन याचं संपलं की आपण 

त्यांना जेवायला घेऊन जाऊ. ठीक? ‘ बक्षी सर म्हणाले ‘ ठीक आह ेसर.’ मग 

मला म्हणाले ‘ आता परवा एकदम चांगलं कर ‘ मी परत त्या दोघांच्याही 
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पाया पडलो. होस्टेल वर आम्ही सवव जण नाचतच आलो. स्टुडं्ट्स नाइटमध्ये 

ही अधाव तास न जमळणार् या मला आता चीफ गेस्ट समोर करायला जमळणार 

म्हणनू सवांना खपू आनंद झाला होता.  

 गॅजंद्रगंच्या जदवशी उद्घाटनाच्या कायवक्रमाला जातानाच आम्ही सवव 

तयारीजनशी गेलो. आमचं सवव सामान आम्ही स्टेजच्या बाजलूा असलेल्ह्या 

रूम मध्ये ठेवलं. आधी स्वागत झालं त्या वेळीच अॅन्करनं, प्रमखु पाहुण्यांच्या 

भार्णानंतर माझं एकपािी होईल ह ेअनाऊंस केलं. नंतर सजचवाचं अहवाल 

वाचन, प्राचायांचं स्वागतपर भार्ण झालं . नंतर रणजीत दसेाई हयांचं भार्ण 

सरुू झालं. ते संपल्ह्यावर आभार प्रदशवन सरुू झाल्ह्याबरोबर आम्ही जवंगेत 

जाऊन उभे राहलो. ते सवव जसे स्टेज वरून उतरले तसे आम्ही पडदा पाडला 

अन ् अवघ्या पाच जमजनटात त्या गहृस्थाच्या बैठकीत जे समान असावं ते 

लावलं. दशेपांडे पडद्यासमोर गेला. त्यानं ‘ वसंत सबनीस जलजखत, जवनोदी 

एकांजकका ‘ चोर आलेच पाजहजे ‘ ही आता आमच ेजमि बंकट जाज ू,एकपािी 

म्हणनू सादर करतील. या एक अंकी मध्ये पाच पाि आहते ती पाचही पाि 

जाज ूकरतील. फक्त अध्याव तासाचा हा एकपािी प्रयोग तमु्हाला आवडेल हा 

मला जवर्श्ास आह.े’ असं सांगीतलं. तो आत आला. मी रंग दवेतेला 

अजभवादन केलं. अन ्पडदा वर गेला. मी पजहल्ह्या दोन-तीन डायलॉग मध्येच 

पकड घेतली. अन ईर्श्र कृपेनं पढेु पढेु ते रंगत गेलं. बरोबर बत्तीस जमजनटात मी 

संपवलं अन वाकून सवांना नमस्कार केला. कडाडून टाळ्या वाजल्ह्या. प्रमखु 

पाहुण्यांनी हाताच्या इशार् यानीच मला खाली बोलावलं. माझं अजभनंदन 
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करून म्हणाले ‘खपू छान केलंसं त.ू’ मग त्यांनी आपली ब्रीफकेस उघडून 

जतच्यातनू एक पसु्तक काढलं. अन ्ते मला बक्षीस म्हणनू जदलं. मी त्यांच्या 

पाया पडलो. आमच्या प्राचायांनीही माझ्या पाठीवर थाप मारली. नंतर प्रमखु 

पाहुणे, नगरकर सर अन ्सवव जवभाग प्रमखु होस्टेल ला जेवायला गेले. आम्हा 

होस्टेल अन इतर सवव जमि मंडळीचा मग तास-जदड तास जल्ह्लोर् सरुू होता. 

त्यानंतर पाहुणे मंडळी होस्टेल हून परतल्ह्या नंतर आम्ही सवव जेवायला गेलो. 

त्या रािी बारा-एक वाजेपयंत आमच्या गप्पा, गोंधळ चालचू होता. दसुर् या 

जदवशी तीन अंकी नाटक होतं. त्या जदवशी आम्ही तीन-चार जमिांनी बक्षी 

सरांना भेटून त्यांचे आभार मानले. ते म्हणाले ‘ आमच्या प्राध्यापक 

मंडळीलाही तझंु एकपािी खपू आवडलं.’ या आठ-दहा जदवसात माझा 

अभ्यास बडुाला. पण अजनूही मला ते सगळं आठवलं, माझ्या हॉस्टेलच्या 

जमिांनी मला जदलेली साथ, त्यांचं प्रोत्साहन अन ्आनदं आठवला की , त्या 

आठवणी मध्ये मी हरवनू जातो. 

 हॉस्टलचे आम्ही सवव मग फायनल च्या अभ्यासाला लागलो. 

बहुतेकांना पढेु नोकरीच करायची होती. नाही म्हणायला आमच्या वगावतल े

दशेपांडे, दत्ता जलमये, उकडगावकर, दसूरा बाहरे राहणारा दशेपांडे, अन 

ईलेजक्रकल मधला महाशरू ह े पढेु एम.टेक.च्या अभ्यासाला जाणार होते. 

त्यांची तशी जोमानं तयारीही सरुू होती. फायनल ची परीक्षा होण्यापवूी आम्ही 

ग्रपुच्या दहा बारा जणांनी गावात प्रजसद्ध असलेल्ह्या मेहमदू फोटो स्टुजडओत 

जाऊन छान ग्रपु फोटो काढला. त्याला , ‘ Departing for Better ‘ असं 



a 

71 
 

नावही जदलं॰ परीक्षा संपली त्या जदवशी आम्ही चक्क दोन जकलो पोह,े कांद,े 

कैर् या, जहरव्या जमरच्या, शेंगदाणा तेल, उस्मानपरू् यातनू घेऊन आलो. हॉस्टेल 

मध्ये आमच्या मजल्ह्यावर व्हरांड्यात रद्दी पेपरांवर कच्चा जचवडा केला. अन ्

सवांनी जमळून खाल्ह्ला. संध्याकाळी, मला आठवतं, ‘ गंगा की लहरे ‘ हा 

जसनेमा पाहायला गेलो. दसुर् या जदवसापासनू आपापल्ह्या गावाला जाण्याची 

तयारी सरुू होणार म्हणनू, जसनेमाहून आल्ह्यावरही रािी एक-दोन वाजेपयंत 

गप्पा करत बसलो॰ दसुर् या अन ् जतसर् या जदवशी आम्ही आपापल्ह्या गावी 

परत जनघालो. अनंत आठवणी बरोबर घेऊन. मला आठवतं, 9 जनू 1966 ल 

आमचा जनकाल लागला. सववच जण चांगल्ह्या प्रकारे पास झालो. जनकालानंतर 

माकव  जलस्ट, टी. सी. घ्यायला जेव्हा कॉलेज ला आलो तेव्हा काही जण भेटले. 

नंतर माि इकडे जतकडे पांगलो. पण आम्ही कायम संपकावत होतो अन ्बहुतेक 

जण अजनूही संपकावत आहोत. आम्हा सवांना सेवा जनवतृ्त होवनू आता 20-

21 वर्व झालीत. आमच्या पैकी महाशरू, शेंडे, दशेपांडे, मयानी ह ेनेल्ह्को, टाटा 

मोटसं, इजंजनीअसव इजंडया जलजमटेड, एल.अँड टी. मधनू उच्च पदावरून 

ररटायर झाले. व्यास, गोरडे, वसतकार, मदन चौधरी, खालसा, गलुाब शाह, 

सबनीस (पहलेवान) ह े पी. ड्ल्ह्य.ु डी., इररगेशन, बी.अँड सी. मधनू, 

सपुररनटेंडेंट , एजक्झक्यटुीव इजंजनीअसं म्हणनू ररटायर झाले. मी आजण जहवसे 

एड्यकेुशन मध्ये येऊन, जहवसे शासजकय अजभयांजिकी महाजवद्यालय पणेु 

येथनू प्राध्यापक म्हणनू तर मी आमच्याच कॉलेजचा म्हणजे शासजकय 

अजभयांजिकी महाजवद्यालय औरंगाबाद चा प्राचायव म्हणनू जनवतृ्त झालो. या 
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दरम्यान आम्ही बरेच जण बर् याच वेळा एकमेकांना भेटलो. भेटलो की 

आम्हाला खपू आनंद व्हायचा अन ्आताही होतो. एक मजेदार भेट आठवते. 

मी 2000ला औरंगाबादला प्राचायव असतांना, एक जदवस माझ्या चपराशानं 

माझ्या चेंबर मध्ये येऊन मला एक व्हीजजजटंग जस्लप जदली. म्हणाला, ह ेगहृस्थ 

तमु्हाला भेटायचं म्हणतात. मी नाव वाचलं ‘ व्ही.जी.सबनीस ‘ म्हणजे 

आमचा पजहलवान. मी चपराशाला म्हणालो. अरे बोलाव त्यांना. आम्ही 

कॉलेज सोडल्ह्या नंतर आज प्रथमच भेटत होतो. सबनीस आत आला, तसं मी 

उठून समोर गेलो. गळा भेटलो. म्हटलं, ’ पजहलवान, 32 साल बाद ? कुठे 

असतोस आता? ‘तो म्हणाला यार, याच वर्ी एजक्झक्यजुटव इजंीजनयर म्हणनू 

ररटायर झालो. आता नाजशकला राहतो.’ मग इकडच्या जतकडच्या गप्पा, 

सवांच्या आठवणी झाल्ह्या नंतर मी म्हणालो, ‘ आज कॉलेज मध्ये असा कसा 

आला त?ू ‘ तो हसत हसत म्हणाला ‘ माझं टी.सी. घ्यायला आलो. आधी 

सरळ तमुच्या जवद्याथी जवभागात गेलो. अन त्यांना माझे जडटेल्ह्स जदले. ते 

म्हणाले साहबे इतक जनू रेकॉडव जमळण कठीण आह.े मग मी तमुच्या 

रजजस्रारला भेटायला आलो तर बाजचू्या ऑजफसवर पाटी वाचली ‘डॉ. 

बी.एन.जाज ूप्राचायव ‘ मला वाटलं, हा तर आपला जाजचू जदसतो. मग तलुा 

आत जचठ्ठी पाठवली. ‘ मी म्हटलं, ‘ पजहलवान त ूआता ररटायर झाल्ह्यावर 

टी.सी. घ्यायला आला? इतके वर्व नेलंच नव्हतं? अन आता काय काम आह े

तलुा टी.सी.चं?’ तो हसत हसत म्हणाला, ‘ मी आता LLB ला पणेु 

जवद्यापीठात अॅडजमशन घेतली आह.े अन त्यांना मायग्रेशन साठी माझं टी.सी. 
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पाजहजे.’ मी म्हटलं ‘ त ू आता एलएलबी करणार? अन कशासाठी? ‘ तो 

म्हणाला’ यार बैठे बैठे क्या करेंगे ? सोचा,चलो एलएलबी करते ह.ै जीये बचे 

तों प्रॅजक्टस भी करंूगा.’ मी म्हटलं ग्रेट. मग मी आमच्या जवद्याथी जवभागाच्या 

क्लाकव ला बोलाऊन सांगीतलं, जनु्या रेकॉडव रूम मधनू आमच्या बॅच चं रेकॉडव 

शोध. अन हयांचं जट.सी. तयार करून आण माझ्या सहीला. त्यानं तासभरात 

ते आणलं. तोंपयवन्त मी त्याला कॉलेज चा सवव जवस्तार दाखवनू आणला. 

आमच्या वळेी फक्त तीन जवभाग होते. जसजव्हल, मेकॅजनकल, व इलेजक्रकल. 

आता सात झाले होते. त्यामळेु प्रयोग शाळा, क्लास-रूम्स कम्प्यटुर सेंटर, 

अशा अनेक इमारती झाल्ह्या होत्या. ते सगळं पाहून त्याला मजा वाटत होती. 

मग पनु्हा एकदा सवव जमिाचं्या आठवणींना उजाळा जदला. माझ्याजवळ जयांच े

जयांचे फोन नंबर होते त्यांच्याशी आम्ही बोललोही. जवळ जवळ दोन तास 

सबनीस माझ्या बरोबर होता. असे ह ेहॉस्टेलच्या जमिांचे बंध॰ 
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जटस्कोज हॉस्टेल जमशेडपरू 

 

 

 एक जलुै 1966 ला मी अमरावतीच्या शासजकय अजभयांजिकी 

महाजवद्यालयात प्राध्यापक म्हणनू रूज ू झालो. 1970 पासनू कराडला 

असलेल्ह्या जटचसं रेजनंग कॉलेजनं महाराष्ट्रातल्ह्या चारही शासजकय 

अजभयांजिकी महाजवद्यालयातील (पणेु, औरंगाबाद, कराड,आजण 
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अमरावती)प्राध्यापकांना उन्हाळ्यात 3 मजहने (एजप्रल,मे,जनू) प्रॅजक्टकल 

रेजनंग साठी, वेगवेगळ्या कारखान्यात पाठवायला सरुवात केली. ह ेसवांसाठी 

अजनवायव नव्हतं. जयांना जायचं असेल त्यांना कराडच्या टी.टी.सी.ला अजव 

करावा लागायचा॰ मग ते भारतातल्ह्या वेगवेगळ्या कारखान्यांशी संपकव  

साधनू रेजनंग साठी प्लसेमेंट जमळवायचे आजण संबंजधत प्राध्यापकाची 

रेजनंगला जाण्यासाठी ऑडवर काढायचे. प्रत्येकाला जतनशे रुपये प्रजतमहा भत्ता 

अन जाण्यायेण्याचा खचव जमळायचा. रेजनंगवर रुज ूझाल्ह्या जदवसापासनू दर 

पंधरा जदवसाला , त्या 15 जदवसात झालेल्ह्या रेजनंग चा 10-15 पानी अहवाल 

कराडला पाठवावा लागायचा. 1972 च्या उन्हाळ्यासाठी मी ही अजव केला. 

अन माचव 1972 च्या पजहल्ह्या आठवड्यातच कराडहून, मी एक एजप्रलला 

जमशेडपरू (टाटा नगर) ला टाटा आयनव अँड स्टील कंपनीत रूज ूव्हावं अशी 

ऑडवर आली. मी डोक्यावर हात मारून घेतला. कारण इतक्या दरू अन उष्ट्ण 

भागात मला जायचं नव्हतं. मला वाटल ंजवळपास कुठं मुंबई-पणु्याला आल ं

तर जाऊ. मग मी आमच्या प्राचायावकडे जाऊन त्यांना ह ेरद्द करण्याची जवनंती 

केली. ते म्हणाले आता ते शक्य नाही. तमु्हाला जावंच लागेल. मग मी ३० 

माचवचं बॉम्बे-हावरा एक्सप्रेसचं टाटानगरचं ररजवेशन केलं. बरोबर २४ 

तासांचा तो प्रवास होता. 

 जायच्या तीन-चार जदवसांपवूी पासनूच माझ्या बायकोने माझी जायची 

तयारी सरुू केली. जतलाही प्रेग्नन्सीचा जतसरा मजहना सरुू होता. पढुचे तीन 

महीने जतला एकटीला काढायचे होते. ती ही काळजी मला होतीच. ती 
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म्हणाली ‘मी मजहना दीड मजहना माहरेी जाऊन येईन. 15-20 जदवस आपल्ह्या 

खेड्यावर जाईन. 15-20 जदवस माझ्या बजहणीकडे. असे जनघनू जातील 

जदवस॰ तमु्ही काळजी करू नका. ‘ माझे कपडे थोडा जचवडा, फराळाचं, बाकी 

सामान टाकून जतनं सटुकेस व एक बॅग भरुन ठेवली. मी बरोबर 30 माचवला 

सकाळी 11 वाजता रेन मध्ये बसलो. दसुर् या जदवशी सकाळी 11 वाजेच्या 

दरम्यान टाटानगरला पोहचलो. जतथे मला जे.टी.आय. म्हणजे जमशेडपरू 

रेजनंग इसं्टीट्यटू ला जायचं होतं. स्टेशन वरूनच एक सायकल ररक्शा केला. 

त्याला कुठे जायचं ते सागंीतलं. जे.टी.आय. फार मोठं होतं, अन ्जतथे सवांना 

माहीत होतं. जतथे पोहचल्ह्यावर मी त्यांच्या ऑजफस मध्ये गेलो. त्यांना माझी 

ऑडवर दाखवली. त्यांनी मला आर.आर.पी. जसंग या रेजनंग ऑजफसर कडे 

पाठवलं. मी त्यांच्या कडे गेलो. माझं पि पाहून त्यांनी त्यांच्या रजजस्टर मध्ये 

माझे सवव डीटेलस जलहले. माझ्या सया वगैरे घेतल्ह्या. मला माझं रेजनंग 

शेड्यलू जदलं. रोजची वेळ समजावनू सांजगतली. रोज सकाळी आठ वाजेच्या 

आधी फॅक्टरीत पोहचनू जतथल्ह्या रेजनंग ऑजफस मध्ये रजजस्टरवर सही 

झालीच पाजहजे, ह ेबजावनू सांगीतलं. ते झाल्ह्यानंतर शेड्यलू मध्ये जदलेल्ह्या 

शॉप मध्ये जायचं. म्हणजे फौंजड्र शॉप, जस्मथी शॉप, मशीन शॉप, रोजलंग जमल. 

जशट मेटल शॉप ई. मध्ये जायचं. दपुारी एक ते दोन लंच ब्रेक. परत दपुारी दोन 

ते पाच शॉप मध्ये. जातानाही रजजस्टर मध्ये सही करायची हहेी सागंीतलं. मग 

ते मला म्हणाले ‘ इथनू थोड्या अंतरावर, इनर सकव ल रोड वर आमचं 

एम्प्लोयीज अँड रेजनंग होस्टेल आह.े जतथे जतसर् या मजल्ह्यावर 75 नंबर ची 
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रूम तमु्हाला दणे्यात आली आह.े जतथे खालीच होस्टेल वाडवनचं क्वाटवर आह.े 

त्यांच्या कडून रूमची चाबी जमळेल. माझा हा फॉमव त्यांना दाखवा. हॉस्टेल 

मध्ये मेस आह.े मेस सेके्रटरीला भेटा. तो सवव सांगेल. जतथे होस्टेल ्क्लकव  ही 

आह.े तो तमु्हाला गाइड करेल. इथनू फाटकाच्या बाहरेून सायकल ररक्शा 

जमळेल. नाही जमळाला तर पायी जाऊ शकता. एक जकलो मीटर आह ेफक्त. 

मग मी बाहरे येऊन ररक्षा केला. व अगदी पाच जमजनटात होस्टेल ला पोहचलो. 

 खालीच वाडवनचं क्वाटवर होतं व जतथेच उजव्या बाजलूा ऑजफस होतं. 

मी जतथे वाडवनना भेटून त्यांना जसंग सरांनी जदलेला फॉमव दाखवला. माझ्या 

सदुवैानं ते महाराष्ट्रीय होते. त्यांचं नाव दाते होतं॰ मी अमरावतीहून आलो ह े

कळल्ह्यानंतर ते माझ्याशी मराठीच बोलायला लागले. पर प्रांतात आपली 

भार्ा बोलणारा भेटला की जकती आनंद होतो. त्यांनी सांगीतलं एक माणसू 

बरोबर दतेो. तो रूम उघडून तमु्हाला साफसफाई करून दईेल. तशी रूम साफच 

आह.े मग मी त्या माणसाबरोबर जतसर् या मजल्ह्यावर गेलो. त्यानं रूम नंबर 75 

उघडून मला साफसफाई करून जदली पाण्याचा ग्लास, पाण्याचा जग सवव धवुनू 

आणलं. त्याला मी जहदंीतच जवचारलं ‘ यहासे फॅक्टरी जकतनी दरू ह ै? और 

वहा कल कैसे जाकते ह?ै ' 

तो म्हणाला ' साब फॅक्टरी दो-ढाई जकलो मीटर ह.ै वैसे तो सायकल 

ररक्षासे जा सकते ह.ै लेजकन रोज ररक्षासे जाना आना बहूत महेंगा पडेगा साब. 

यहा बाजमेू बस्ती ह.ै वहा सायकल की दकुाने ह.ै वो लोग 25 रुपये मजहनेके 
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जकराये पर सायकल दतेे ह.ै सायकल अपने पासही नीचे हॉस्टेल मे रख सकते 

ह.ै नीचे 25 नंबर रूम मे कुछ रेजनंग वाले ह.ै आप ऊनको पछु सकते ह.ै ठीक 

ह ैसाब. कुछ काम हो तो बलुा लेना.' तो गेला तेव्हा दपुारचे तीन वाजत आले 

होते. मी दहा वाजता रेन मध्ये नाश्ता केला होता. पण आता भकू लागली 

होती. बायकोनं जदलेल्ह्या दशम्या होत्याच. आधी त्या खाल्ह्ल्ह्या. मग थोडा 

वेळ आडवा झालो. पाच वाजेच्या दरम्यान उठून हात तोंड धतुलं. आमच्या 

व्हरांड्याच्या टोकाला, माझ्या चार रूम नंतर मोठा बाथरूम ब्लॉक होता. तीन 

बाथरूम, दोन बेसीन आजण तीन संडास होते. चांगला वेल मेंटेण्ड ब्लॉक होता. 

माझी रूम जसंगल जसटर, चांगली मोकळी होती. 

 पाच साडे पाचला खालच्या मजल्ह्यावर रूम नंबर 25 मध्ये गेलो. ती थ्री 

जसटर रूम होती. त्या रूम मध्ये जदल्ह्ली इजंीजनयररंग कॉलेज चे फायनल 

जयअरचे तीन जवद्याथी राहत होते. ते ही एक मजहन्यापवूी रेजनंग साठीच आल े

होते. त्यांचे आणखी दोन महीने राजहले होते. खरे, जशश ूआजण मेहरा अशी 

त्यांची नावं होती. मी त्यांना माझा पररचय करून जदला. उद्या पासनू रेजनंग ला 

सरुवात होईल असं त्यांना सांगीतलं. अन मग त्यांना मेस बद्दल व सायकल 

बद्दल जवचारलं॰ मी इजंीजनयररंग कॉलेज मध्ये प्राध्यापक आह ेह ेकळल्ह्यावर 

ते माझ्याशी आदरानं बोल ूलागले. ते मला प्रोफेसर म्हणनूच संबोध ूलागले. 

ते म्हणाले " कुछ जचंता मत करो प्रोफेसर। अभी हम बाजवूाले बस्तीमे जा ही 

रह ेह।ै वहा जाकर आपको पहले साइकल जदलवा दतेे ह॰ै वहा जतन महीनेका 

जकराया याने 75 रुपये ऍडव्हांस मे दनेे पड़ेंगे। जफर वह साइकल 3 महीने अपन े
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पासही रहेंगी। और आनेके बाद हमारे मेस सेके्रटरी को भी ऍडव्हान्स द ेदेंगे। 

सो आप आजसेही मेस जॉइन कर सकते ह।ै सबुह सात बजेसेही मेस मे चाय-

नाश्ता शरुू होजाता ह.ै यहासे फ़ैक्टरी जानेको साइकल से 10-12 जमजनट लगते 

ह।ै सो य ूकॅन स्टाटव एट 7.45 इव्हन। तो चलो चलते ह।ै “ आम्ही मग बाजचू्या 

वस्तीत साइकलवाल्ह्या कड़े गेलो. त्याने माझे सवव डीटेलस त्याच्या रजजस्टर 

मध्ये जलहून घेतले. ऍडव्हान्स घेऊन ररतसर पवती जदली. मग मला अगजद 

नजवन वाटावी अशी साइकल जदली. त्याच्या बाजचू्या दकुानतनू मी थोडं 

जजुबी सामान घेतलं. आम्ही हॉस्टेल ला परत येऊन सरळ मेस सेके्रटरी च्या 

रूम मध्ये गेलो. त्यांनी माझे डीटेलस जलहून अॅडव्हान्स घेतला. त्या रािी मेस 

मध्ये आणखी काही जणांच्या ओळखी झाल्ह्या. जास्तीत जास्त लोक पंजाब, 

हरयाणा, जदल्ह्ली, य.ूपी. असे जहन्दी भाजर्क होते. काही जबहार-बंगाल चे ही 

होते त्यांचा वेगळा ग्रपु होता. पण एकंदरीत वातावरण चांगलं वाटलं मला. 

जेवण करून रूम वर आलो अन ्लवकरच झोपलो. 

 दसुर् या जदवशी सकाळी लवकर उठलो. आंघोळ करून तयार होऊनच 

7.15 ला मेस मध्ये गेलो. माझ्या आधी बरेच जण आलेले होते. चहा नाश्ता 

झाला. काल रािी मेस मध्ये हरयाणाचा एक रामप्रसाद म्हणनू टाटाचा 

एम्प्लोयी होता त्याचा पररचय झाला होता. तो ही चहा घेत होता. मला 

म्हणाला ‘ कैसे जा रह ेहो फॅक्टरी? सायकल से ही ना?’ मी हो म्हणल्ह्यावर तो 

म्हणाला ‘ मै भी सायकल से ही जाता हू. चलो मेरे साथ. अंदर तमुको जजस 

सेक्शन मे जाणा ह ैवहा छोड दुगंा.’ मी मग त्याच्या बरोबरच गेलो. त्यानं 
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सांगीतलं ह ेपजहलं गेट आह ेआत जायचं. अधावएक जकलोमीटर पढेु गेलं की 

असंच एक मोठं एंरी गेट आह.े त्याला जबश्टुपरू गेट म्हणतात. या सगळ्या 

भागाला जबश्टुपरू असं म्हणतात. त्याच्या खपू पढेु, रेल्ह्वे स्टेशन कडे जो भाग 

आह ेत्याला जगुसलाई असं नाव आह.े अन मागे डाव्या बाजलूा जो भाग 

आह ेते खरं जनुं-ओल्ह्ड जमशेडपरू आह.े त्याचं नाव साक्षी असं आह,े पण 

त्याला ही सवव जबहारी मंडळी साक्ची असं म्हणतात. आम्ही मग सेक्यरुरटीला 

ओळख पि दाखवनू आत गेलो. जतथनू तो मला आतल्ह्या रेजनंग ऑजफसमध्ये 

घेऊन गेला. मला म्हणाला रोज आधी इथे येऊन रजजस्टर मध्ये आपल्ह्या 

नावासमोर सही करायची. आज रजजस्टर मध्ये आपलं नाव एंटर करून घ्या. 

आल्ह्याची वेळ टाकायची. परत जाताना याच रजजस्टर मध्ये जाण्याची वेळ 

टाकून सही करायची. फक्त रजववारला सटुी असते. एक वाजता लंचला 

जाताना जकंवा लुंचहून आल्ह्यावर दोन वाजता सही करायची गरज नाही. मी 

त्याला थॅकं य ूव्हरेी मच असं म्हणालो. तो म्हणाला ‘ इथल्ह्या फॉरमॅजलटीज 

संपल्ह्या की त्यांनाच फौंडरी सेक्शनला ला कसं जायचं ते जवचारून घ्या.’ मी 

आत जाऊन रेजनंग ऑजफसर ला भेटलो. त्यांनी माझे सवव कागद पाहीले. माझं 

नाव रजजस्टर मध्ये जलहल॰ं थोडावेळ बसऊन रेजनगं च्या पद्धती बद्दल सवव 

सजवस्तर माजहती जदली. त्यांनी सांजगतलं की ‘ तीन मजहन्यात तमु्हाला फौंडरी, 

फोजजंग, शीट मेटल, रोजलंग जमल,लाइट अँड मीजडयम स्टृक्चर जमल अन 

मशीन शॉप अशा सहा जवभागात दोन दोन आठवडे जावं लागेल. प्रत्येक 

जवभागातल्ह्या फोरमन ला पजहल्ह्या जदवशी रीपोटव करायचा व जतथल्ह्या रजजस्टर 
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मध्येही रोज सही करायची. पजहल्ह्या जदवशी प्रत्येक जवभागाचे फोरमन तमु्हाला 

काय काय बघायचं, कोठे कोठे जायचं ते समजावनू सांगतील. रोज 

तमुच्याबरोबर फॅक्टरी चा कोणी माणसू जफरणार नाही. तमु्हाला स्वत:ला सवव 

पाहायचं आह.े तमु्ही जतथे कोणालाही काहीही माजहती , प्रश्न जवचारू शकता. 

आपल्ह्या नोट्स जलहू शकता. आकृत्या काढू शकता. प्रत्येक जवभागा मधल ं

रेजनंग संपलं की पढुच्या तीन जदवसाच्या आत, तमु्ही दोन आठवडे काय 

पाहील,ं काय जशकलात याचा 10-15 पानी रीपोटव तमु्हाला याच 

ऑजफसमध्ये सबमीट करावा लागेल व त्याची एक प्रत तमुच्या कराड च्या 

टी.टी.सी.ला पाठवावी लागेल. परवानगी जशवाय एकही जदवस तमु्हाला गैर 

हजर राहता येणार नाही. ‘ त्यानंतर मला फौंडरी सेक्शन मध्ये जायचं होतं जतथं 

कसं जायचं ह े रेजनंग ऑजफस च्या क्लाकव नं सांजगतलं. तेथे मला त्या 

सेक्शनच्या फोरमनला रीपोटव करायचं सांजगतलं. मी फौंडरी जवभागातल्ह्या 

फोरमनला जाऊन भेटलो. जतथे सही केली. त्यांनी त्या जवभागत काय काय 

करतात , काय पाहायच,ं आधी कुठे जायच,ं नंतर क्रमानं कुठे जायचं ह ेसगळं 

सांजगतलं. मी आमच्या कॉलेज मध्ये मॅन्यफॅुक्चररंग प्रोसेसेस 1 आजण 2 ह े

जवर्य जशकवायचो. त्यामळेु मला ह ेसवव माजहत होतं. मग मीच माझा प्रोग्राम 

आखला. त्याप्रमाणे 15 जदवसात काय काय करायचं ते ठरजवल ं अन त्या 

जदवशीच सरुवात केली. टाटा आयनव अडँ स्टील कंपनी ही इतकी प्रचंड मोठी 

होती की एक एक जवभाग म्हणजे एक इडंस्री सारखा वाटत होता. मला 

आठवतं, 1972 ला त्यांचे कमवचारी आजण वेगवेगळ्या ठेकेदारांचे कमवचारी 



a 

82 
 

धरून फॅक्टरीत अडतीस हजार लोक काम करत. एकदा आत आल्ह्यावर 

आपण आपली सायकल घेऊन कुठेही फीरू शकत होतो. आत थोड्या थोड्या 

अंतरावर टॉयलेट ब्लॉकस होते. तशाच कॅटंीन ही होत्या. इतकंचं नव्ह ेतर 

थोड्या थोड्या अंतरावर छोटे छोटे स्टॉलस होते. त्यावर बटाटेवडा – सामोसा, 

जलेबी चहा कॉफी सगळं अगदी सब्सीडाइजड रेट वर जमळायच॰ं अगदी 5 

नया पैशात एक बटाटेवडा जकंवा समोसा जकंवा जलेबी अन 10 पैशात चहा 

कॉफी, जमळायची. एकूण सवव चांगलं होतं. रेजनंग मध्ये ही अगदी वगावत बसनू 

काही करायचं नव्हतं. प्रत्येक जवभागात ही एकदा रीपोटव केल्ह्यानंतर रोज 

आपल्ह्यावर दखेरेख कोणी करणार नव्हतं. सवव आपल्ह्याला स्वत: जशकायचं 

होतं. पाहण्यासारखं, जशकण्यासारख,ं खपू होतं. मी ते अगदी गांजभयावन ं

करायचं ठरवलं. पढेु ते मला खपू उपयोगी पडणार होतं. पजहल्ह्या जदवशी लंच 

पयवन्त हचे सवव चाललं होतं. बरोबर एक वाजता लंचला गेलो. मेस मध्ये आधी 

लोक होतेच. काल ओळखीचे झालेल्ह्या , नंदा, रामप्रसाद श्रीवास्तव, या 

मंडळी बरोबर बसलो. थोड्या वेळानं मेस च्या नोकरानं ताट वाढून आणलं. 

वरण, भात, पोळी, एक भाजी, दही, लोणचं असं सवव होतं. मी वरणात पोळी 

टाकली अन माझ्या लक्षात आलं की वरण मगुाचं आह.े आपल्ह्याला तरुीच्या 

वरणाची सवय. मी बाजचू्या नंदाला जवचारलं ‘ यहा रोज यह ही दाल दतेे ह ै

कया? ‘ तो हसला अन म्हणाला ‘ प्रोफेसर, दखेते जाव. यहा रोज अलग 

अलग दाल याने सात जदन सात दाले बनती ह.ै जैसे, मुंग, मोठ, उडद, चना, 

अरहर(तरू), मसरू और एकजदन जमक्स. आचार भी रोज अलग जमलेगा.’ मी 
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म्हणालो ‘ ठीक ह.ै वैसे आयजडया बरुा नही ‘ मग थोडा वेळ मेस मध्येच जबहार 

अन बंगाल हून आलेले रेनी प्राध्यापक नारायण, आजण दास यांची ओळख 

करून घेतली व त्यांच्याच बरोबर परत फॅक्टरीत गेलो. जाताना ते म्हणाले ‘ 

इथे आपल्ह्याला जशकण्यासारखं खपू आह.े ह ेजदल्ह्लीचे जवद्याथी एकदा सया 

झाल्ह्या की चाटा मारतात. इकडे जतकडे भटकतात. संध्याकाळी आम्ही दोघं 

अन आणखी दोन चार जण जफरायला जात असतो. तमु्ही आमच्या बरोबर 

येऊ शकता. रोज जबषु्टपरू माकेट पयंत चक्कर मारतो.’ मी म्हटलं, येईन आज 

पासनू. मग आम्ही आपापल्ह्या जवभागात गेलो. त्या जदवशी अन पढुच्या ती 

चार जदवसात माझ्या लक्षात आल की कारखान्यात काय काय पाहायचं आह.े 

प्रोसेसेस बद्दल, मशीन्स बद्दल काय काय जवचारायचे आह.े शॉप फ्लोर वर 

काम करणारे सपुरींटेनडेंट, मेकॅजनक्स ह ेफार चांगले होते. जवचारलेली माजहती 

ते नीट समजावनू सांगत. ऑपरेशन्स समजावनू दते. त्यामळेु मलाही इरेंस्ट 

यायला लागला. मी रोज रािी त्या त्या जदवशी आपण काय पाहील,ं जशकलो 

याच्या नोंदी करायचो. 

 हॉस्टेल मध्ये मेस मळेु जवळ जवळ सवांच्याच ओळखी झाल्ह्या होत्या. 

मग मी संध्याकाळी कधी त्या प्रोफेसर मंडळी बरोबर कधी जदल्ह्लीच्या 

जवद्यार्थयांबरोबर तर कधी माझ्या रूम च्या आजबूाजचू्या जमिांबरोबर 

जफरायला तर कधी जसनेमाला जाऊ लागलो. एक जदवस संध्याकाळी नंदा, 

श्रीवास्तव यांच्या बरोबर जफरायला चाललो होतो. आमचा इनर सकव ल रोड 

फार मोठा होता. आजबूाजचूी वस्तीही एकदम पॉश होती. जबश्टुपरू माकेटही 
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मोठं होतं. जतथे सवव प्रकारची दकुानं होती. आम्ही रस्त्यानं चाललो होतो. 

जवरुध्द्ध जदशेनं एका मोटरसायकल वर समोरून दोनजण आमच्या बाजनूे गेले. 

नंदानं त्यांना हात वर करून हाय केलं. त्यांनी ही हाय म्हणनू ते पढेु जनघाले 

तसा मी त्या मोटरसायकल च्या मागे धावत गेलो. थोडं धावलो अन ्परत 

आलो. नंदा मला म्हणाला ‘ क्य ुक्या हुआ? ‘ मी म्हणालो ‘ यार उस मोटर 

सायकल पर जपछे के सीट पर एक के उपर एक दो लडके बैठे थे. ‘ ते सवव 

हसायला लागले. ते म्हणाले ‘ प्रोफेसर, तमुने अजभतक इसको दखेा नही? अरे 

ओ दो लडके नही. जपछे एकही लडका बैठा था. उसका नाम प्रदीप श्रीवास्तव 

ह.ै ऊसकी उचाई एजशया मे सबसे जयादा ह.ै 6 फुट 11 इचं. टाटा मे ही ह.ै 

उसके शजू बाटासे स्पेशल ऑडवर दकेर बनवाते ह.ै वह अपना बास्केट बॉल 

प्लेयर भी ह.ै ओ अपने हॉस्टेल पर नही रहता. जकसी जदन जफर जदखा तो तमुसे 

जमलवायेंगे. ‘ मला नवलच वाटलं. मी मग रोज या जकंवा आमच्या प्रोफेसर 

मंडळी बरोबर जफरायला जायला लागलो. जबश्टुपरू मध्ये एक दोन जसनेमा 

जथएटर अन साकची मध्ये तीन चार जसनेमा जथएटसं होते. या लोकांबरोबर मी 

जतथे काही जचिपटही पाहीले. मला आठवतं, ‘ नजदया के ऊसपार ‘ हा सुंदर 

जचिपट मी जतथेच पाहीला. त्यात सजचन हीरो होता अन साधना जसंह नावाची 

नटी जहरोईन होती. त्यातली गाणी खपूच छान होती. बहुतेक जचिपट भोजपरुी 

घाटातला होता. गाणी तर सववच गोड , भोजपरूी घाटातली होती. या भोजपरूी 

वरुन आठवलं, आमच्या होस्टेल मध्येच खाली समोरच्या भागात एक मोठी 

लॉनं होती. दर शजनवारी रािी जेवणानंतर होस्टेलची बरीच मंडळी दोन-तीन 
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तास या लॉनं वर बसनू गाणी म्हणायचो, नकला करायचो, आप आपल्ह्या 

जवभागातल्ह्या गमती जमती सांगायचो. काही जण आपली वादे्य , जसं ढोलक, 

डफ, बलुबलु तरंग ही घेऊन यायचे. त्यात एक ग्यानचंद झा म्हणनू जबहारी 

होता. तो स्वत:चा ढोलक आणायचा. खपू छान वाजवायचा. खपू छान 

भोजपरूी गाणी म्हणायचा. मला त्या भोजपरूी चाली अन ् शब्द खपू 

आवडायच्या. मी शालेय जीवना पासनू जहन्दी, मराठी कजवता-गाणी 

जलहायचो. ग्यानचंदची ती भोजपरूी गाणी ऐकून मी एक जदवस एक भोजपरूी 

गाण जलहल ं अन शजनवारी रािी घेऊन गेलो. माझ्या परीनं ते मी गाऊन 

दाखवलं. मग ग्यानचंदनं माझा कागद घेतला आजण ढोलक वाजवत ते गाण 

त्यानं इतकं सरेुख गायलं की आम्ही नाचायला लागलो. आता ते गाण मला 

संपणूव आठवत नाही पण दोन कडवी आठवतात. ती अशी---- 

 “ इनकी जबघड़ल ह ै चलजनया, कैसे सधुरे, ओ इनकी जबघड़ल ह ै

चलजनया कैसे सधुरे ? 

 सोना भाव म ेचाँदी जबकत ह,ै चाँदी भाव मे टीनsss 

 रूखी सखुी खाये गरीबवा, नमक जमचव के जबनss 

 तोंद बढ़ावे ह ैलीडरवा कैसे सधुरे ? ओ इनकी जबघड़ल ह ैचलजनया कैसे 

सधुरे? 

 गयी ह ैधोती, गयो ह ैकुरता, आयी तंग पतलनूsss  
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 एक अचम्बा हमने दखेा, लड़की जाय सलनूsss 

 बाल कटावे बेसरमवा, कैसे सधुरे ? ओ इनकी जबघड़ल ह ैचलजनया कैस े

सधुरे ? “ 

अशी सवव गम्मत दोन तीन तास सरुू असायची. या जबहारी मंडळीच्या 

आणखी एका गोष्टीचं मला खपू हस ूयायचं. ह ेलोक ‘र’ ला ‘ड’ अन ‘ड’ ला 

‘र’ म्हणायचे. उदाहरणाथव- ‘ पतली ह ैकमर भारी ह ैघडा ‘ ह ेगाण म्हणताना 

ग्यानचंद नेहमी ‘ पतली ह ैकमड भाडी ह ैघरा ‘ असं म्हणायचा. जकंवा ‘हजारो 

साल नरजगस अपनी बेनरुी पे रोती ह,ै बड़ी मजुश्कलसे होता ह ैचमन मे जददावर 

पैदा' हा शेर ‘ हजाडो साल नडजगस अपनी बेनडुी पे डोती ह,ै बरी मजुश्कल से 

होता ह ैचमन ्मे जददावड पैदा ‘ असा म्हणायचा. आजण आम्हाला मग खपू 

हसायला यायचं. मे च्या मजहन्यात तर जमशेड्परूला तापमान 47 जकंवा 47.5 

जडग्री सेजल्ह्शयस असायचं. त्यामळेु आम्ही शजनवारी बारा-एक वाजे पयंत 

लॉनंवरच असायचो. इतर जदवशीही रािी गरम असल्ह्यामळेु 11-12 वाजे पयंत 

झोपच यायची नाही. मी तर काही वेळा बेड वर पाणी जशंपायचो. जदवसाही 

आम्ही तीन वेळा स्नान करायचो. एकदा सकाळी, एकदा पाच वाजता 

फॅक्टरीतनू आल्ह्यावर अन ्एकदा रािी दहा साडेदहा ला॰ सवव एम्प्लोयी अन 

आमच्या सारखे रेनीज असल्ह्यामळेु झगडा तंटा, बदमाशी, बनवाबनवी ह े

प्रकार नव्हते. तरीही काही वेळा असे थोडेफार अनभुव यायचे. एकदा मी 

फॅक्टरीतनू पाच वाजता परत आल्ह्यावर रोजच्या जठकाणीच माझी सायकल 



a 

87 
 

पाकव  केली. खोलीवर जाऊन फे्रश वगैरे होऊन सहा साडे सहाला जबश्टुपरूला 

काही सामान आणायला म्हणनू जायला खाली आलो. त्या जदवशी मी 

सायकलनं जायचा जवचार केला. म्हणनू सायकल काढायला गेलो. पाहतो तर 

माझी सायकल जागेवर नाही. खाली सगळं सायकल स्टँड धुंडाळलं. पण 

सायकल कुठेच नव्हती. मी घाबरून गेलो. वाटलं, गेली चोरीला सायकल. 

खालच्या मजल्ह्यावर नंदा च्या रूम वर दोन चार जण गप्पा मारत होते. जतथे 

जाऊन त्यांना सांगीतलं. ते म्हणाले ‘चोरी-वोरी कोई नही होती यहा. कोई 

अपना हॉस्टेलर ही लेकर गया होगा. थोडी दरेसे लाकर राख दगेा। कई बार 

अपने कुछ ग्रेट भाई लोग तार या जकले से ताला खोल लेते ह.ै अपना काम 

करके आते ह.ै और सायकल जगह पर रख दतेे ह.ै घबराओ मत प्रोफेसर. 

एखाद घंटेसे दखेना.’ तरी मी हॉस्टेल क्लाकव  अन वॉचमनला जाऊन सांगीतल.ं 

तेही तसंच म्हणाले. मग मी खालीच थोडा जफरून आलो. मेस मध्ये जाऊन 

जेवलो. नंतर जाऊन पाहतो तर माझी सायकल परत आपल्ह्या जागी. मग माझा 

जीव भांड्यात पडला. दसुर् या जदवसा पासनू मी सायकल दसुर् या जठकाणी 

पाकव  करू लागलो. 

 रेजनंग ला येऊन दोन मजहन्याच्या वर झाले होते. मी दर पंधरा जदवसानी 

बरोबर 20-25 पानी रीपोटव रेजनंग ऑजफस ला सबमीट करायचो व एक कॉपी 

पोस्टाने कराड टी.टी.सी.ला ही पाठवायचो. त्या सगळ्यातही माझा बराच वेळ 

जायचा. जशवाय दर आठवड्यात जकमान एक तरी पि बायकोचं यायचंच. 

कधी कधी दोन ही. जतला सजवस्तर पि जलहायचो. जनू च्या दसुर् या 
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आठवड्यात आमच्याकडेच राहणारा कुलकणी म्हणनू एक रेनी होता तो मला 

म्हणाला ‘ प्रोफेसर आता आपले थोडे जदवस राहीले आहते. चलता का? 

आपण दोन जदवस कलकत्त्याला जाऊ. बघनू येऊ.’ मी म्हटलं आपल्ह्याला ते 

सटुी दणेार नाहीत. तो म्हणाला रजववारी सकाळीच जाऊ. स्टील एक्सप्रेस तीन 

तासात कलकत्त्याला पोहचते. सोमवारी रािी दहा पयवन्त परत येऊ. सोमवारची 

सही मंगळवार ला करू. रोज कोणी चेक करत नही.’ मी तयार झालो. येणार् या 

रजववारी आम्ही स्टील एक्सप्रेसनं कलकत्त्याला गेलो. कुलकणीला बरीच 

माजहती होती. त्यामळेु आम्ही जतथे सवव प्रथम वाय.एम.सी.ए. च्या होस्टेल 

मध्ये जाऊन राहण्याची व्यवस्था केली. दोन जदवस जतथल्ह्या महत्त्वा च्या 

पाहण्यासारख्या सवव जागी गेलो. मजा आली. सोमवारी रािी परत जमशेडपरू 

ला आलो. मंगळवारी सकाळी लवकरच सवव आटोपनू फॅक्टरीत गेलो. माझ्या 

मनात सारखी भीती होती की काल चेजकंग झालं असेल तर मेलो. सरळ रीपोटव 

कराडला जाईल. सदुवैानं तसं काहीच झालेलं नव्हतं. कलकत्त्याहून मी बायको 

साठी एक साडी खरेदी केली होती. पण मी जेव्हा जेव्हा जबशतपुरूला जायचो 

तेव्हा जतथल्ह्या एका मोठ्या साड्याचं्या दकुानात, शो केस मध्ये एका 

मोडेल/पतुळ्याला जी साडी नेसवलेली होती ती मला फार आवडली होती. 

मी मग एक जदवस त्या दकुानात जाऊन ती साडी जवकत घेतली. ती कॅजलको 

जमल्ह्स ची होती. सेल्ह्समन म्हणाला अशाच जप्रंटची दसुर् या रंगाची आतनू 

आणतो. मी म्हणालो मला हाच रंग हवा. त्यानं मग मॉडेल ची काढून मला ती 

पॅक करून जदली. हॉस्होलवर आलो. माझ्या शेजारच्या रूम मध्ये कानपरूचा 
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एक अग्रवाल मलुगा राहायचा. तो जटस्कोचा एम्प्लोयी होता. मधनू मधनू 

माझ्या रूम मध्ये यायचा. मी त्याला ती साडी दाखवली. त्याचं लग्न ठरलेल ं

होतं. तो म्हणाला ‘ सर, म ैबस यह ही साडी अपने होनेवाले वाईफ के लीये 

ले जाउंगा. अगले महीने जा रहा हू.’ आमच्या प्रोफेसर नारायण नी मला गायिी 

मंि रोज का म्हणावा अन कसा म्हणावा ह ेजशकवलं. तो मी आजही म्हणतो. 

प्रोफेसर दासनी आपण भरपरू पाणी का प्यावं ह ेमला पटऊन सांगीतलं. ते 

छोटी कळशी भरून पाणी एका वेळी प्यायचे. एकूणच याही हॉस्टेल मध्ये 

माझा वेळ आनंदात गेला. मला बरंच जशकायला जमळालं. कास्मापोलीटन 

वस्तीत अन हॉस्टेल मध्य ेराहायला जमळालं. तो ही एक प्रकारचा अनभुवच 

होता. म्हणता म्हणता रेजनंग संपत आलं. 30 जनू च्या संध्याकाळचं 

अमरावतीचं परतीचं ररजवेशन करून ठेवलंचं होतं. 28-29 तारखेला होस्टेल 

भर सगळ्या जमिांना भेटलो. मेस मध्ये ही सवांशी भेटलो. फक्त तीन 

मजहन्यांच्या त्या होस्टेल च्या वास्तव्याच्या आठवणी होत्या. त्या घेऊन 30 

ला परतीला जनघलो. त्या आठवणी मनाच्या एका कोपर् यात अजनूही शाबतू 

आहते. मधनूच एखाद जदवशी त्यांची उजळणी होते. ( कॅजलको जमल्ह्स ची ती 

साडी माझ्या बायकोलाही खपू आवडली. जतच्या बजहणींनी , मैजिणींनी ही 

खपू तारीफ केली होती माझ्या चॉइस ची. ते ही आठवत राहतं. ) 
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एच-1 - आय.आय.टी. बॉम्बे 

 

 एक जलुै 1966 ला मी अजभयांजिकी महाजवद्यालय अमरावती येथे 

लेक्चरर म्हणनू जॉइन झालो. मी ठरवनू जशक्षकी पेशा पत्करला. मला 

जहदंसु्तान मोटसं कलकत्ता येथेही नोकरी जमळाली होती .पण मला जशक्षकच 

व्हायचं होतं. मला त्याची आवड होती. आता याच पेशा त राहायचं तर पढेु 

जशकून एम.टेक. व नंतर पीएच.डी. ही करण आवश्यक होतं. नोकरी सोडून 

स्वत:च्या खचावनं पढेु जशकायला जाणही शक्य नव्हतं. कारण तेवढी आजथवक 

पररजस्थती सदूु्रढ नव्हती. सरकारनं पढेु जशकायला डेप्यटेुशन वर पाठजवलं तरच 

शक्य होतं. आय.आय.टी.त ( Quality Improvement Program ) 

Q.I.P. असतो. त्यात एम.टेक.ला सरकार दोन वर्ावसाठी डेप्यटेुशन दतंे. 

अथावत एम.टेक.ला अॅडजमशन आपली आपल्ह्याला जमळवावी लागते व नंतर 

सरकारला जवनंती करावी लागते. त्यासाठी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोगा तफे 

अजधव्याख्याता म्हणनू जसलेक्ट झालेलं असणं आवश्यक आह.े मी कॉलेज 

तफे जसलेक्ट झालो होतो. मी रूज ूझाल्ह्यानंतर तब्बल आठ वर्ावनी म्हणजे 

1972ला लोक सेवा आयोगाची जाजहरात आली. मी अजव केला. लोकसेवा 

आयोगाच्या मलुाखतीत जसलेक्ट ही झालो. ऑडवर येता येता 1973 चा माचव 

मजहना आला. त्यातही अमरावती ला पोजस्टंग न येता माझं पणु्याला पोजस्टंग 

झालं. त्यामळेु पणु्याला रुज ूझालो. पणु्याला भाड्याचं घर तीन चार मजहने 
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शोधलं. मला परवडेल असं घर काही जमळेना. त्या वेळी माझी पजहलीच 

मलुगी फक्त पाच मजहन्याची होती. त्यामळेु बायको-मलुीसह पणु्याला राहणं 

आवश्यक होतं. शेवटी मी कंटाळून माझी अमरावतीला बदली करावी अशी 

आमच्या संचालकांना जवनंती केली. अमरावतीहून पणु्याला जायला माझा 

एक जमि साठे, तयार होता. मग आम्ही दोघांनी म्यचुवल रान्सफर साठी जवनंती 

अजव केला. सदुवैा नं माझी परत अमरावतीला बदली झाली. येवढ्यात 1973 

गेलं. मलुगी आणखी एखाद वर्ावन ंमोठी झाल्ह्यावर एम.टेक.ला अजव करायचा 

असं मी ठरवलं. अन ्1975 ला बॉम्बे आय.आय.टी. ला अजव केला॰ त्यांनी 

एम.टेक. साठी घेतलेल्ह्या मलुाखतीत मी जसलेक्ट झालो. मग मी सरकारला 

डेप्यटेुशन साठी अजव केला. सदुवैा नं सरकार नं मला पाठवायचं ठरवलं॰ 

तब्बल नऊ वर्ावच्या गॅप नंतर मी पनु्हा दोन वर्ावसाठी जवद्याथी होणार होतो. 

आय.आय.टी.चा अभ्यास ही भारी. त्यांच्या कडे सेमीस्टर जसस्टीम होती. 

पजहल्ह्या सेजमस्टर च्या परीक्षेत 5.5/10 असा S.P.I. (Semester 

Performance Index ) आलाच पाजहजे नाही तर आय.आय.टी.तनू 

हकालपट्टी. यामळेु मला पजहल्ह्या सिात खपू कसनू अभ्यास करावा लागणार 

होता. या सवव गोष्टींचा जवचार करून मी बायकोला समजावनू सांगीतलं की 

पजहल्ह्या सिात मी एकटाच मुंबई ला जातो. होस्टेल मध्येच राहतो॰ पजहल्ह्या 

सिाचा परफॉमेंस चांगला आला अन मी एकदा जतथे रूळलो की 'मी दसुर् या 

सिात वन रूम जकचन का होईना , आय.आय.टी.त आकोमोडेशन पाहीन अन 

तमु्हाला घेऊन जाईन॰ तो पयंत त ूएकटी इथे रहा जकंवा काही जदवस माहरेी, 
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आमच्या खड्ेयावर , असे काढ.' जतला ते पटलं. मला 25 जलुै १९७५ ल 

जॉइन व्हायचं होतं. माझ्या सदुवैानं माझ्याच जवभागातला माझा जमि दशेपांडे 

हा ही जतथेच पीएच.डी॰ साठी जाणार होता. त्यान ं तीन वर्ावपवूी जतथनूच 

एम.टेक.केलं होतं. त्यामळेु त्याला जतथली सवव माजहती होती. त्याप्रमाणे 

आम्ही २२ जलुैचं रेनचं ररजवेशन करून ठेवलं. दशेपांडेला मॅरीड ररसचव 

स्कॉलर होस्टेल मध्ये फॅजमली आकोमोडेशन जमळालं होतं. पण 22 जलुै ला 

जाताना तो एकटाच येणार होता. जतथे थोडी व्यवस्था करून तो दहा बारा 

जदवसांनी त्याच्या जमसेस अन लहान मलुीला घेऊन जाणार होता. 15-जलुै 

पासनू आम्ही तयारीला लागलो. मला लागणारं सवव सामान माझे कपडे काही 

पसु्तकं वगैरे आटोपशीर पॅक करून ठेवलं. आमचं ठरल्ह्या प्रमाणे माझी 

बायको अमरावतीचं आमचं भाड्याचं घर सोडून सवव सामान घेऊन आवीला 

जतच्या माहरेी जाणार होती. मी मुंबईला गेल्ह्यानंतर ती आजण जतचा भाऊ ह े

सवव जशफ्ट करणार होते. माझी ती एक काळजी जमटली होती. 

 ठरल्ह्याप्रमाणे 22 तारखलेा मी आजण दशेपांडे मुंबईला नीघालो. 

आम्हाला ठाण्यालाच उतरायचं होतं. तसं आम्ही उतरलो. जतथनू स्लो 

लोकलनं आम्ही जवक्रोळीला गेलो. फास्ट लोकल जवक्रोळीला थांबत नाही. 

जवक्रोळी स्टेशन ला बाहरे येऊन थोडंसं टेकडं चढून गेलं की उजव्या बाजलूा 

जसजट बस स्टॉप होता. जतथनू 392 नंबरची बस जमळते. ती आय.आय.टी. च्या 

कॅम्पस मध्ये जाते. अन 337 नंबर ही आय.आय.टी.च्या पजहल्ह्या गेटला ( 

त्याला वाय पॉइटं असं म्हणतात ), जकंवा दसुर् या गेटला जयाला मेन गेट 
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म्हणतात जतथे बाहरेच थांबते. आत कॅम्पस मध्ये जात नाही. या दोन्हीही 

गेटपासनू आमचं होस्टेल-1 ( एच-1 ) ह ेसाधारणतः: दीड जकलो मीटर आह.े 

ह ेसवव मला दशेपांडेनं आधीच सांगनू ठेवलं होतं. पजहल्ह्याच वेळी गेलो तेव्हा 

आमचं दोघाचंं सामानही खपू होतं. त्यामळेु आम्ही बस च्या भानगडीत न 

पडता सरळ टॅक्सी केली अन दशेपांडेच्या हॉस्टेल ला गेलो. त्यानं थोड्या 

जदवसापवूी येवनू आधीच त्याच्या वन रूम जकचन ची चाबी घऊेन ते साफ 

सफू करून ठेवलं होतं. जतथे फे्रश वगैरे होऊन मग आम्ही माझी रूम घ्यायला 

एच-1 हॉस्टेल ला गेलो. जतथला हॉल मॅनेजर नरेूरकर हा दशेपांडेच्या 

ओळखीचाच जनघाला. मग त्याच्याकडे जाऊन आम्ही हॉस्टेल चा अॅडवांस 

वगैरे भरला. मला खालच्याच मजल्ह्यावर थडव जवंग मध्ये 56 नंबर ची खोली 

जमळाली. त्यानंच आम्हाला मेस सेके्रटरीचं नाव व रूम नंबर सांगीतला. सेकंड 

ईयर एम.टेक.चा सीजनयर राम ूअग्रवाल मेस सेके्रटरी होता. मेस, क्लब जसस्टम 

ने चालायची. रामनूं मला मग मेस जवर्यी सवव सांगीतलं. सकाळी चहा-नाश्ता 

आठ ते साडे नऊ. नंतर एक ते दोन अडीच पयंत लंच. संध्याकाळी पाच ते 

सहा जटजफन म्हणजे समोसे, वडे, पॅटीस व चहा कॉफी असं अन रािी आठ 

पासनू दहा पयंत जडनर असं त्यानं सांगीतलं. जशवाय गरुूवारी रािी ड्राय जडनर 

म्हणजे पॅटीस, ब्रेड बटर जचप्स चहा कॉफी अन रजववारी दपुारी जफस्ट अन रािी 

नजथंग. त्याच्याकडे मेस चा अॅडव्हान्स भरला. तो म्हणाला ‘तमु आजसेही 

जॉइन कर सकते हो.’ म्हटलं करंूगा ही. तो म्हणाला ‘ अंदर जातेसे ही राइट 

की अपनी वेज मेस ह.ै बायी ओऱ की नोनवेज मेस ह ै । ‘ मेस च्या उजव्या 
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बाजलूा एक मोठं लाउंज(कॉमन रूम) होतं. दशेपांडे आत घेऊन गेला. 

म्हणाला “ बघ इथे टी.व्ही., रेकॉडव प्लेयर, कॅसेट प्लेयर सवव आह.े यांच्याकडे 

रेकॉड्वस अन कस्सेटचं कलेक्शन फार सुंदर आह.े सवव जनु्या जसनमेांची गाणी, 

गझल, भावगीत, क्लाजसकल व्होकल अन इन्स्टृमेंटल सवव आहते. इथे खपू 

ददी मंडळी असते. कधी कधी तर राि रािभर ते गाणी लावनू बसतात. ह ेबघ, 

तीन चार इजंग्लश तेवढेच जहन्दी, मराठी सवव प्रकारचे वतवमान पि अन ्

वेगवेगळी दहा बारा माजसकं, सवव आह ेवाचायला. नेहमी तलुा लाउंज मध्ये 

सात आठ जण बसलेले जदसतील. हो अन ्या पी.जी. हॉस्टेल मध्ये , बाकी 

तलुा हळू हळू सवव कळेलच की लाउंज मध्ये बमुवडा , पायजामा , लुंगी, नसुतं 

बजनयान घालनू येण्यास बंदी आह.े य.ूजी. हॉस्टेल मध्ये ह ेसवव चालतं. याच्या 

पढेु हॉस्टेल-2 ते हॉस्टेल-11 अशी य.ूजी.हॉस्टेलस आहते. दोन हॉस्टेल मधल ं

अंतर बरंच आह.े समोर जजमखाना ग्राऊंड व इनडोअर आहते. थोडं मेन 

जबल्ह्डींग कडे जाताना उजव्या बाजलूा चांगला जस्वजमंग पलू आह.े आणखी 

पढेु गेलं की डाव्या बाजलूा मेन जबल्ह्डींग, लायब्ररी, कॅटंीन कम्प्यटुर सेंटर व 

इतर जडपाटवमेंटसं आहते. अन उजव्या बाजलूा एक मोठा, म्हणज े अठराशे 

लोक बसतील एवढा मोठा कॉन्व्होकेशन हॉल आह.े बाकी तलुा हळू हळू सवव 

कळेलच “ मला माझ्या रूम ची चाबी जमळालीच होती. आम्ही स्वीपर ला 

घेऊन खोली चांगली साफ करून घेतली. छान होती रूम. जसंगल जसटर. आत 

कॉट, टेबल खचुी, एक कपाट , एका जभंतीला बकु रॅक. मागच्या दाराला एक 
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छोटीशी बाल्ह्कनी. मग मी दशेपांडेच्या क्वाटवर ला जाऊन माझं सामान घेऊन 

आलो. माझ्या जवळ उद्याचा आणखी एक जदवस होता. 

 दसुर् या जदवशी सकाळी उठून बाथरूम ला गेलो. जतथे स्टोरेज टाइप मोठा 

वाटर जहटर होता. पण सकाळी आंघोळ करणार् यांची गदी असायची .त्यामळेु 

आपण आंघोळीला गेलो तेव्हा गरम पाणी जमळेल की नाही याची काही 

शार्श्ती नव्हती. मी काही जणांना आपल्ह्या खोलीतनू बकेट मध्ये गरम पाणी 

घेऊन येतांना पाहीलं. इमशवन हीटरनं ते रूम मध्ये गरम करून आणायचे. मला 

वाटलं आपणही तो जवकत आणावा. त्या जदवशी काही घाई नसल्ह्यान ं

सावकाश मेस मध्ये गेलो. मी मागच्या वर्ी फायनल ला जयाला जशकवलं तो 

अजनल जशंद े म्हणनू माझा जवद्याथीही एम.टेक. ला आला होता. त्याच्या 

बरोबर नागपरूहून आलेले, संजय खेर, संतोर् जैन, सशुील नायक ह ेही बसलेले 

होते. अजनलनं त्या सवांशी माझी ओळख करून जदली. खपू चांगली मलुं होती 

ती. अजनल बरोबर ते ही मला सर म्हण ू लागले. मग आम्ही चहा- नाश्ता 

बरोबरच केला. ते सवव पजहल्ह्या जवंग मध्ये राहणारे. पण पजहल्ह्याच जदवशी 

आमची चांगली मैिी झाली. शेवटी वगव जमिच ते. जतथनू उठून लाउंज मध्ये 

थोडावेळ बसलो. वाचायला खपू होतं. टी. व्ही. सरुू होता. मी जीवनात 

पजहल्ह्यांदाच टी.व्ही. बघत होतो. त्यामळेु मला थोडं कौतकु होतं. मग ती सवव 

मलुं माझ्या खोलीवर आली. म्हणाली ‘ सर ढेकूण खपू आहते कॉट मध्ये. 

आज गादी वगैरे मागच्या बाल्ह्कनीत उन्हात टाकून द्या अन हॉल मॅनेजर कडे 

स्प्रे आह ेतो मारून च्या. आम्ही कालच केला हा उद्योग. ‘ मी म्हटलं मलाही 
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रािी जाणवलं ते. मी आज करतोच ह ेसगळं. मलुं म्हणाली, ‘ वाय पॉइटं ला 

चांगलं माकेट आह.े जतथं सवव जमळतं॰ एक जदड जकलो मीटर आह.े पण 

संध्याकाळी सववच जातात गप्पा मारत मारत. चला संध्याकाळी. ‘ मी म्हटलं 

ठीक आह ेजाऊ. मलाही थोडं सामान आणायचं आह.े पाण्याची बकेट, मग, 

इमशवन जहटर , साबण ई. काही वया, रजीस्टर पण॰’ ते म्हणाले सर, मेन 

जबजल्ह्डंग ला मोठं कोऑपरेटीव्ह स्टोअर आह.े जतथे ह ेसवव स्वस्त जमळतं. जतथे 

ह ेसाबण, टुथ पेस्ट, ब्रश सवव जमळतं. जतथनूच घ्याल ह ेसवव. तरीही त्या जदवशी 

संध्याकाळी मी, जशंद,े खेर. नायक व सवव जफरत जफरत वाय पॉइटं ला गेलो. 

जतथे गेटच्या आताच डाव्या बाजलूा आय.आय.टी॰ मधलं पोस्ट व तार 

ऑजफस होतं. आतच डाव्या बाजलूा एक मोठं पसु्तकाचं दकुान होतं. त्यात 

सवव टेजक्नकल पसु्तकं जमळायची. त्याच्याच बाजलूा एक मेजडकल स्टोअर 

होतं. आतच जकराणा, भाजीची ही दकुानं होती. गेट च्या समोरच सवव काही 

उपलब्ध असलेलं एक मोठं दकुान होतं. त्याचं नाव छेडा स्टोअर असं होतं. 

बहु अंशी हॉस्टेलसव छेडा मधनूच सामान घ्यायचे. त्या जदवशी मी ही बकेट, 

मग, इमशवन जहटर आणखी जनकडीच्या वस्त ुघेतल्ह्या. रािी मेस मध्ये आमच्या 

सारखेच एम.टेक. ला आलेले, पणेु, सांगली, औरंगाबाद, कराड, गजुरात, 

मध्यप्रदशे मधले बाकी जवद्याथी भेटले. माझ्यासारखे डेप्यटेुशन वर आललेे, 

एक एम.पी. व एक गजुरातचा प्राध्यापक ही भेटले. गजुरात चा तर माझ्या 

शेजारी 55 नंबर मध्येच होता. आमच्या थडव जवंग मधले बहुत अशंी एम.टेक. 

मेकॅजनकल चे च होते. आम्ही सवव जमळून नवीन एम.टेक.ला आलेले 35 जण 
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होतो. बाकी मग एम.टेक चे सवव जवभागाचे सीजनयरस , सवव जवभागाचे 

पीएच.डी. स्कॉलरस अशी खपू मंडळी होती. जेवण झाल्ह्यानंतर बहुदा लोक 

लाउंज मध्ये टी.व्ही. बघायचे, वाचायचे. कधी गाणी सरुू असायची. हळू हळू 

मग ते पांगायचे. पण लाउंज जवळ जवळ राि भर उघडंचं असायचं. मेस बंद 

झाल्ह्यावर मेस मधेच एक माणसू छोटं कॅटंीन चालवायचा. त्यात चहा, कॉफी, 

बोनवव्हीटा, जबजस्कट, चॉकलेट सवव जमळायचं व ते रािी 12 वाजे पयवन्त उघडं 

असायचं. 

 25 ला सकाळी नऊला च इजंस्टट्यटू ला जायचं होतं. ती रोजचीच वेळ 

होती. ररस्क नको म्हणनू मी सकाळी सहा साडे सहालाच उठलो. आठ पयंत 

आंघोळ वगैरे सवव झालं. मग अॅडजमशन काडव बाकी सवव कागद पिाचंी फाईल 

घेऊनच मेस मध्ये ब्रेकफास्ट ला गेलो. सवव जमि आलेच होते. बर् यापैकी 

खायला होतं पण चहा कॉफीच्या दोन्ही जपंपातनू घेऊन पाजहल ं तर अगदी 

पातळ रेल्ह्वे प्लॅटफॉमव वर जमळावा तसा चहा-कॉफी होतं. तो तमु्ही जकती ही 

प्या. त्यावर काही बंधन नव्हतं. ते सवव झालं अन मग इजंस्टट्यटू ला पायीच 

नीघालो. तसं एच-1 सवावत जवळ होतं. अन ्वॉजकंग जडस्टन्स होतं. बाकी 

हॉस्टेल चे व आमचेही काही जण सायकल नं चालले होते. पजहल्ह्या जदवशी 

अगोदर ऑजफस मध्ये जाऊन काही फॉम्सव भरले. जतथेच रोल नंबर जमळाला. 

मखु्य म्हणजे आयडेंजटटी काडव जमळालं. त्याजशवाय कुठेच काही कारण शक्य 

नव्हतं. लायब्ररी चं काडव, जफल्ह्म क्लब चं काडव, कम्प्यटुर सेंटर वर काडव 

सवावसाठी ID ची आवश्यकता होती. मग आमच्या जडपाटवमेंट ला गेलो. जतथे 
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पजहल्ह्या सेजमस्टर चे कोसव रजीस्टर करायचे होते. पाच पैकी दोन जवर्य 

कंपलसरी अन तीन ऑप्शनल घ्यायचे होते. सात जदवसाच्या आत ऑप्शनल 

बदल ूशकत होतो. मी आधीच जवचार करून, सीजनयसं बरोबर जडसकस करून 

ठरवनू गेलो होतो. त्यामळेु फार वेळ लागला नाही. मग लायब्ररी मधल्ह्या 

फॉरमॅजलटीज पणूव केल्ह्या. कॅटंीन च्या बाजलूाच जफल्ह्म क्लबचं ऑजफस होतं. 

त्याचं ही काडव काढून मजहन्याचा अडीच रुपयांचा पास काढला. दर शकु्रवारी 

अन शजनवारी असे मजहन्यातनू चार जसनेमा कान्होकेशन हॉल मध्ये 

दाखवायचे. शकु्रवारी सवव जवद्यार्थयावसाठी अन ्शजनवारी प्राध्यापक, ऑजफस 

अन सपोजटंग स्टाफ व त्यांचे कुटंुजबय यांच्या साठी तोच जसनेमा असायचा. 

पण ह ेअगदी फार हाडव अडँ फास्ट नव्हतं. अडीअडचणीत कोणत्याही वारी 

कोणीही जाऊ शकायचं. मजहन्यात बहुदा दोन जहन्दी अन दोन इजंग्लश जचिपट 

असायचे. त्या व्यजतररक्त मजहन्यातनू एकदा मराठी जचिपटही दाखवायचे. या 

जसनेमाना सववजण हमखास जायचेच. अगदी धो धो पाऊस असला तरी. एच-

1 कडून इजंस्टट्यटू ला गेल ंकी एक सात-आठ फुट रंुदीचा क्लोजड कॉरीडोर 

सरुू व्हायचा. तो एक जदड जकलो मीटर लाम्ब होता. त्याच्या दोन्ही बाजलूा 

वेगवेगळे जवभाग होते, प्रयोग शाळा होत्या. बॉम्बे आय.आय.टी.ची ती 

स्पेशाजलटी होती त्या कॉररडोर च्या मध्य भागी एक भव्य कमान होती. 

जतच्यावर ‘ ज्ञान्म परमं ध्येयं “असं मोठ्या अक्षरात जलहलेलं होतं॰ मेन 

जबजल्ह्डंगच्या मागच्या बाजलूा एक प्रचंड मोठी लॉनं होती. जतच्या एका 

बाजलूा एक चार-पाचशे लोक बसतील असा सेजमनार हॉल होता. त्याला एल. 
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टी. म्हणजे लेक्चर जथएटर म्हणायचे. टेजक्नकल सेजमनार व छोटे मोठे कायवक्रम 

इथे व्हायचे. पजहल्ह्या जदवसाचा लंच पयंतचा वेळ असाच सगळं बघण्यात 

गेला. रजजस्रेशन डे होता म्हणनू त्या जदवसापासनू क्लासेस होणार नव्हते. मग 

एक वाजता लंचला गेलो. मेस मध्ये गदी होतीच. होस्टेल सारखंच सवव जेवण 

होतं. पजहल्ह्याच जदवशी काय कळणार? साधारण अडीच वाजता लायब्ररीत 

गेलो. प्रचंड मोठी, चार मजली लायब्ररी होती. माझ्या जवर्याची काही पसु्तकं 

मी इश्य ूकरून घेतली. लायब्ररी सवव जदवस, रािी 11 पयंत उघडी असायची. 

रजववारी सदु्धा. 15 ऑगस्ट आजण 26 जानेवारी दोनच जदवस लायब्ररी बंद 

असायची.  

 दसुर् या जदवसापासनू क्लासेस रेग्यलुर सरुू झाले. अन आमचं रुटीनही. 

होस्टेल मध्ये रॅजगंग वगैरे काही प्रकार नव्हता. पण ते कदाजचत आमचं पी.जी. 

अन ररसचव जवद्यार्थयांचं हॉस्टेल होतं म्हणनू असावं. कारण मी जेव्हा अच्यतु 

गोडबोलेंचं ‘ मसुाफीर ‘ ह ेपसु्तक वाचलं तेव्हा मला कळलं की आमच्या 

य.ूजी. हॉस्टेल्ह्स मध्ये खपू रॅजगंग व्हायचं. गोडबोले आय.आय.टी.त 1972-

73 ला होते बहुदा. म्हणजे आमच्या दोन वर्व अगोदरची गोष्ट. आम्ही हॉस्टेल 

मध्ये राहायला गेलो त्याच्या आठ-दहा जदवसांनी झालेली फे्रशसव नाइट माि 

मला चांगली आठवते. एक जदवस हॉस्टेल नोटीस बोडव वर नोटीस लागली ‘ 

की अमकु एका तारखेला फे्रशसव नाइट होईल. सवव फे्रशसंनी जतला हजर राहणं 

कंपलसरी आह.े सवांनी आधी लाउंज मध्ये संध्याकाळी सात वाजता 

जमायचं. सवव फे्रशसव नी आपला पररचय करून द्यायचा व लागलीच कुठलाही 
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एक आयटम करून दाखवायचा, म्हणजे गाण, डांस, नकला, जोक्स वगैरे 

करून दाखवायचं. नंतर फॅशन परेड होईल अन ब्यजुट क्वीन ऑफ एच-1 फॉर 

द जययर जनवडली जाईल. व नंतर मेस मध्ये जफस्ट-जडनर होईल. ‘ ठरल्ह्या 

जदवशी सवव फे्रशसव आजण जसजनयसव संध्याकाळी लाउंज मध्ये जमा झाले. मग 

एक एक फे्रशर नं आपला पररचय दऊेन आपला आयटम सादर केला. मजा 

येत होती. सवव हसत टाळ्या वाजवत होते. माझी पाळी आली तेव्हा माझ्या 

पररचया नंतर मी म्हणालो “ मै आप सबको मेरी एक जहन्दी कजवता सनुाना 

चाहता हू। जसफव  मेरी एकही ररक्वेस्ट ह ैकी कजवता हास्य या व्यंग नहीं ह।ै थोड़ी 

गंभीर ह।ै पर मझेु जवर्श्ास ह ैकी आप लोगोकों पसंत आएगी। “ तेवढ्यात एक 

जण म्हणाला, ‘ नही पसंत आयी तो भी ताजलया बजा देंगे. जचंता मत करो। ‘ 

मग मी अगदी एका जमजनटात कजवतेची पार्श्वभमूी सांजगतली. अन म्हणालो “ 

कजवता का शीर्वक ह ै‘ जवद्रोह ‘ 

 

जवद्रोह 

 ‘ असत्यके कंधोपर जब सत्यकी लाशको स्मशान जाते दखेा, 

 तब अपनी जचता आप जलाकर,  हमने नया जन्म जलया,  

अपने आपसे जवद्रोह जकया । 

 अबतक जीया हमने जो जीवन,लगता ह ैसब था व्यथव, 

जघसाजपटा हर वसलू था, हर अथव था एक अनथव. 
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 हम सनुते थे उसके घर दरे ह ैअंधेर नही । 

 पर इतनी दरेसे दखेा हमने दरू होता अंजधयरा, 

 जब उजाला दखेनेको आखोमे रोशनी नही होती. 

 रोते रोते जबतता जीवन सारा,  

और तब आता हसने का क्षण,  

जब थककर हारे प्राणोमे , 

 हसनेकी शजक्त नही होती. 

 कैसे ह ैयह दरे, और कैसे नही अंधेर,  

सोच सोच जब थककर हारे, जघसेजपटे अथव शब्द के, 

 जब न आये काम हमारे. सच्चाईकी राह पर अपनी परछाई न आयी साथ, 

 तब हमने सोचा अब करो आत्मघात ।  

अब पथ बदलो, और चलो कोई ऐसी राह,   

जहा दरे तक अंधेर न हो, जहा हरे हो या फेर हो,  

जसफव  वसलुोका ढेर न हो. 

 हम सनुते थे अंजतम जवजय सत्य की ह.ै  

पर सत्य की जवजय होंनेतक,  

 जब व्यजक्त का अंत होते दखेा,  

तब अपनी जचता आप जलाकर हमने नया जन्म जलया , 

 अपने आपस ेजवद्रोह जकया । “ ( जवद्रोह हचे शीर्वक असलेला माझा एक 

जहन्दी काव्य संग्रह पढेु प्रकाजशत झाला )  
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 सवांनी कडाडून टाळ्या वाजवल्ह्या. कजवता सवानंा आवडली होती. 

असं करत करत सवव फे्रशसव संपले. हॉस्टेल सेके्रटरीनं नंतर जाहीर केलं की 

आता ही जी दोन लांब टेबलं ठेवली आहते त्याच्या भोवती सवव फे्रशसव हळू 

हळू जफरतील. म्हणजे फॅशन परेड होईल. व या फे्रशसव मधनू या वर्ीची 

हॉस्टेल क्वीन जनवडण्यात येईल. त्यासाठी सेकंड एम.टेक.चे अग्रवाल व 

सरदार जवदी ह ेदोघं जयरूी म्हणनू काम पाहतील. त्यांचा जनणवय अंजतम राजहल. 

त्या दोन्ही जयरुींना टेबलाचं्या एका टोकाला खचु्यांवर बसवण्यात आलं॰ मग 

जयरुींनी सांजगतल्ह्या प्रमाणे आम्ही सवांनी दोन राऊंड घेतले. अन ्थांबलो. त्या 

दोघांनी दोन जमजनट चचाव केली अन ्सरदारजी जवदी उठून उभा राजहला अन ्

म्हणाला. जाज ू(म्हणजे मी ) इज जधस जययसं हॉस्टेल ब्यजुट क्वीन . सवांनी 

टाळ्या वाजवल्ह्या. मी पढेु होऊन जयरुींनी जदलेलं गलुाबाचं फूल घेऊन हात 

उंचावनू सवानंा हायsss केलं. नंतर डीनरला मेस मध्ये जाताना सवांनी आजण 

खास म्हणजे आमचे जशंद,े खेर, नायक, जैन यांनी मला हसत हसत 

Congratulations जदले. मग मेस मध्ये जेवताना मलाच का ब्यजुट क्वीन 

जनवडलं असेल याच्या वर चचाव सरुू झाली. अथावत गमती गमतीत॰ मी त्या 

जदवशी काळा पॅटं अन काळे ठीबके असलेला पाढंरा मजनला घालनू गेलो 

होतो. त्या वेळी मी शोले मध्ये अजमताभ बच्चन चे असायचे तसे लांब केस 

ठेवायचो. मी म्हटलं, जयरुींना ह ेसवव आवडलं असेल. मग सगळे हसायला 

लागले. बस ही अशी झाली फे्रशसव नाईट. हयानंतर नो रॅजगंग. पण य.ूजी. 

हॉस्टेल मधले अनेक जकस्से मला अच्यतु गोडबोलेंच्या मसुाफीर मधनू आजण 
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आणखी काही जठकाणाहून वाचायला, ऐकायला जमळाले. रॅजगंग चे नाही, पण 

आय.आय.टी.चे होस्टेलसव जकती ग्रेट असतात याचे एक-दोन कीस्से मला इथे 

जलहावेसे वाटतात. गोव्याचे मखु्य मंिी अन भारताच ेसंरक्षण मंिी कैलासवासी 

मनोहर परीकर आय.आय.टी. मुंबई चे जवद्याथी होते. त्यांच्या एका टी.व्ही.वर 

च्या मलुाखतीत त्यांनी सांगीतले ला एक छोटासा कीस्सा मला आठवतो. ते 

म्हणाले ‘ हॉस्टेल मध्ये एक जवद्याथी आपल्ह्याच रूम मध्ये बमुवडा बजनयन 

मध्ये बसनू जडं्रक्स घेत होता. बरोबरच जसगारेट ही ओढत होता. त्याचा एक 

जमि त्याच्या बाजलूा बसनू गप्पा मारत होता. तो जमि काही जडं्रक्स घेत नव्हता 

जकंवा जसगारेट ही ओढत नव्हता. नेमके त्याच वेळेला त्या जडं्रक्स ्घेणार् याचे 

वडील त्याला भेटायला आले. त्यांनी दारावर नॉक केलं. हयाने हातातली 

जसगारेट अॅश रे मध्ये ठेवली, ग्लास टेबल वर ठेवला अन ्दार उघडलं. पहातो 

तर समोर वडील. म्हणाला ‘ बाबा, तमु्ही कसे काय ? ‘ ते ग्लास अन जसगारेट 

कडे बघत बघत म्हणाले ‘आलो सहज तलुा भेटायला. ‘ त्याच्या जमिाच्या ते 

लक्षात आलं. त्या जमिानं लागलीच जसगारेट तोंडात धरली, दारूचा ग्लास 

उचलनू हातात घेतला अन रूमच्या बाहरे जनघनू गेला. त्याचे वडील म्हणाले 

‘ अशा मलुांच्या संगतीत राहत जाऊ नको. ‘ अशी ही ग्रेट मलुं. आणखी एक 

1992 च्या बॅच चा घडललेा खरा कीस्सा वाचण्यात आला. तो इगं्रजीत जसा 

वाचला तसाच जलहतो आह.े मला वाटतं आता अशात मी वाचला. 
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“Once 4 students of I.I.T. Mumbai were playing cards till 

late night and could not study for the test which was scheduled 

for the next day. In the morning they thought of a plan. 

They made themselves look dirty with grease and dirt. 

They then went up to the Dean and said that they had gone out 

to a wedding last night and on their return the tire of their car 

burst and they had to push the car all the way back and that 

they were in no condition to appear for the test. 

The Dean said they could have re-test after 3 days. They 

thanked him and said they would be ready by that time. 

On the third day they appeared before the Dean. The Dean 

said that as this was a _Special Condition Test _, all four were 

required to sit in separate classrooms for the test. 

They all agreed as they had prepared well in the last 3 

days. 

The test consisted of only 2 questions with a total of 100 

marks. 

The questions were : 

Q.1 Which tire burst ? (50 marks) 

 (a) Front Left :-------- 

 (b) Front Right :------- 
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 (c) Back Left :---------- 

 (d) Back Right:---------- 

Q.2 Who sat where in the car ?(50 marks) 

 a) Front Left :-------- 

 b) Front Right :------- 

 c) Back Left :---------- 

 d) Back Right :-------- 

Note : Marks will be awarded only if all 4 answered both 

the questions exactly with the same response. 

True story from I.I.T. Bombay Batch of 1992. 

At the bottom it was written— 

Never underestimate tour teachers. 

‘ गुरु गुरु ही रहेगा ‘ 

  

असे अनेक नग असतात होस्टेल मध्ये. आमच्या होस्टेल मध्ये माझ्याच 

रूम च्या वर 156 मध्ये एक जी. डी. शमाव म्हणनू ररसचव स्कॉलर राहायचा. ती 

एक वल्ह्लीच होती. नेहमी खपू जवनोदी बोलायचा. प्रासंजगक जवनोद खपू छान 

करायचा. तो रोज रािी त्याच्या बाल्ह्कनीत उभं राहून हातात एक ताट घेऊन 

मोठ्या चमचा नं लांब बेल जदल्ह्यासारख ंवाजवायचा अन ्नंतर ओरडायचा ‘ 
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सनुो, सनुो भाईयो, रातके ग्यारह बज गये ह.ै सब लोग मग्गा मारना बंद कर दो॰ 

और अपनी अपनी जकताब बंद करके सो जाओ. चलो, फटाफट. ‘ एकदा तो 

मेस मध्ये माझ्या बाजलूा जेवायला बसला होता. मेस सरव्हटंनं ताट-वाट्या 

आमच्या समोर आणनू ठेवल्ह्या. दसूरा वरण भाजी वाढायला आला तसा शमाव 

त्याला म्हणाला, ‘ क्य ुभाई सब्जीमे नमक, जमचव, आल ूसब डाल जदये ह ैन ? 

‘ मी म्हटलं, ‘ ये नमक, जमचव तो ठीक ह ैशमावजी. पर ये आल ूक्य ुपछु रह ेहो 

?’ तो हसत हसत म्हणाला ‘ अरे यार यह राम ूकी मेस ह.ै यहा हर सब्जीमे 

आल ूहोता ही ह.ै बैगन मे आल,ू जभंडी मे आल,ू जटंडेमे आल ूऔर आल ूमे 

भी आल.ू लाइफ का आल ूका सब कोटा इज मेस मे परुा होजायेगा. आगे 

जजंदगीमे आल ूखानेका काम ही नही. तमुने अजभतक नोट नही जकया ?’ तो 

म्हणत होता ते खरं होतं. बटाटा हा प्रत्येक भाजीचा अजवभाजय अंग होता. खरं 

सांगायचं तर आमच्या औरंगाबाद च्या इजंीजनयररंग कॉलेज च्या होस्टेल 

मेसचं जेवण आय.आय.टी. च्या मेस पेक्षा चांगलं होतं. 

 आमच्या होस्टेलच्या एंरीलाच एका बाजलूा एक छोटी रूम होती. त्या 

रूम मध्ये एक फोन होता. त्या फोन मध्ये एक रुपयाचं नाण टाकून बाहरे फोन 

करता यायचा. अथावत लोकल. बाहरेगावी करायला तर मेन जबजल्ह्डंग मध्ये 

टेजलफोन एक्स्चेंज मध्ये जाऊन STD बकु करावा लागायचा. होस्टेल च्या 

फोन वर बाहरेून कोणाचा फोन आला तर जसक्यरुरटी(वॉचमन) तो उचलायचा 

अन मग जया रूम चा असेल त्या जवंग मध्ये जाऊन खालनूच तो रूम नंबर 

ओरडायचा. ह े जसक्यरुरटीवाले बहुदा नेपाळी जकंवा य.ूपी.चे भैय्या लोक 
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असत. ते मजाच करायचे. समजा रुम नंबर 180 चा फोन असेल तर ते 

खालनूच मोठमोठ्यान ंवन एटी झीरो, वन एटी झीरो असं ओरडायचे. काही 

वेळा तर बाजलूा उभी असलेली मलुं त्याला भलताच नंबर सांगनू पाठवायचे. 

तो मलुगा आला की खपू वैतागनू जसक्यरुरटीलाच जशव्या द्यायचा. मी जॉइन 

झाल्ह्यानंतर साधारणत: एका मजहन्यानं ओलेजम्पक्स सरुू झाले. जदवसभर 

लाउंज मध्ये कोणी न कोणी ते टी.व्ही.वर बघतच असायचं. संध्याकाळी 

आजण रािी ही संपणूव लाउंज भरलेलं असायचं. मी मेस मध्ये जाता येताना 15-

20 जमजनट पाहायचो. बरेच वेळ आमची ही अमरावती-नागपरूची मलुं माझ्या 

रूम वर यायची. मला म्हणायची ‘ सर काय, तमु्ही नेहमी अभ्यासच करत 

असता. एवढे ओलेजम्पक्स चालले आहते ते सदु्धा बघायला तमु्ही येत नाही. 

‘ मी म्हणायचो ‘अरे तमुची गोष्ट वेगळी आह ेबाबा. मला इतक्या वर्ावच्या गॅप 

नंतर आता फास्ट जलहता येत नाही. त्यात आधीच माझी जलहण्याची स्पीड 

य.ूजी. च्या वेळीही कमी होती. तीन तासात माझे कधीच सहा प्रश्न सोडऊन 

व्हायचे नाहीत. साडेचार, जास्तीत जास्त पच व्हायचे. तेव्हाच मी खपू सफर 

झालो. आता ती ररस्क नको म्हणनू मी वाचलेलं सवव जलहून पाहतो. जशवाय 

कॅल्ह्क्यलुेशनस ची ही मला प्रॅजक्टस करावी लागते. अन माझा एस.पी.आय. 

5.5 पेक्षा कमी आला तर मला आय.आय.टी. सोडून जावं लागेल अन माझी 

जछ थ ूहोईल. मला ओलेजम्पक्स साठी एवढा वेळ दणेे शक्य नाही. ‘ मग ते 

हसत म्हणायचे ‘ सर तमु्ही जवनाकारण फार टेंशन घेताय॰ ‘ माझ्या बायकोची 

जनयजमत पि यायची. मी ही जतला ताबडतोब ऊत्तरं द्यायचो. मागे मी हॉस्टेल 
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ची ब्यजुट क्वीन म्हणनू जनवडला गेलो, ह ेजतला एका पिात जलहलं तर जतनं 

माझी चांगली जफरकी घेतली. मी फार जबझी असतो ह े मी जतला नेहमी 

जलहायचो. ‘ चांगला अभ्यास करा तमु्ही. आमची काळजी करू नका असं ती 

जलहायची. तरीही जतनं एकदा कररश्मा केलाच. एक जदवस माझी कम्प्यटुर या 

जवर्याची क्लास टेस्ट होती. फार काही चांगली झाली नाही माझी. त्या मडु 

मध्ये जडपाटवमेंटच्या बाहरे आलो, अन ्समोर बघतो तर अकोल्ह्याचा माझा 

मामेभाऊ उभा. तो माझा जवद्याथी ही होता. मी म्हटलं, ‘अरे त ूयहा कैसे? ‘ 

तो म्हणाला ‘ मझेु ऐसेही बंबई मे काम था, सो मै आया. साथ मे भाभी भी 

आई ह.ै भाभी अकोलाही थी जजजी के यहा. मै जमलने गया था. मै ने ही भाभी 

को कहा, चलो भाऊ से जमलने. ‘ मी अवाकच झालो. म्हटलं ‘जफर कहा ह ै

वह?’ तो म्हणाला ‘हम जसधे तमुहारे हॉस्टेल पर गये. कमरा बंद था. लेकीन 

तमु्हारे बाजवूाला कमरा खलुाही था. सो ऊनको पछुा तो उन्होन ेबताया की 

तमुहारी 9 से 10 कॉम्प्यटुर की टेस्ट , कॉम्प्यटुर जवभागमे ही ह.ै बराबर 10 

बजे तमु बाहर आकर मेकॅजनकल जवभाग को जाओगे. मेरे को उन्होने कॉम्प्यटुर 

जडपाटवमेंट के सामने वाले बडे दरवाजे पर खडा रहना ऐसा कहा. सो मै भाभी 

और गड्ुडी को वहा ही छोडकर यहा आया हू.” मी म्हटलं, चलो. मग आम्ही 

होस्टेल वर गेलो. खरं म्हणजे मला तीचं असं अचानक येण आवडलं नव्हतं. 

मी आधीच खपू टेंशन मध्ये होतो. मला जराही वळे नव्हता. पण आता 

मामेभावासमोर जतला काही बोलणं ही बरोबर नव्हतं. मला आनंद झाल्ह्याच ं

नाटक करण आवश्यक होतं॰ मी बाजचू्या पंड्या म्हणनू माझा जमि होता 
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त्याच्या रूम वर गेलो. पंड्या म्हणाला ‘ यार मेस मे चाय नाश्ता चल ही रहा 

था. सो मैने मेस के आदमी को बोलकर रूम मे ही बलुाकर यहाही भाभी और 

गड्ुडी को नाश्ता करावा जदया.’ मी म्हणालो. ग्रेट. थॅकं य ूपंड्या. मग आमच्या 

रूमवर गेलो. भाऊ म्हणाला ‘ मला मुबंईला चीरा बाजार ला काम आह.े मी 

जनघतोच. तसा आम्ही सकाळी व्ही.टी.ला चहा घेतलाच होता. आता मला 

काही नको.’ असं म्हणनू तो घाईनं गेला. मग मी आधी गडुडीला घेऊन जतचा 

खपू लाड केला. थोडा वळे आम्ही बोलत बसलो. मी जकती ही नाटक केल ं

तरी ती आल्ह्याचं मला आवडलं नाही ह ेजतच्या लक्षात आलं. ती म्हणाली 

आम्ही दोन तीन जदवसांनी परत जातो. मी म्हणालो ‘ तमु्ही असे आता परत 

गेलात तर मला ते आणखी टोचत राजहल अन माझं मन अभ्यासात लागणार 

नाही॰ मी करतो आपली दहा बारा जदवसासाठी व्यवस्था. त ूकाळजी करू 

नको. मला मागे दशेपांडेनं सांगीतलं होतं की त्यांच्या होस्टेल मध्ये एक वन 

रूम जकचन चं क्वाटवर कोणाचे गेस्ट वगैरे आले तर राहण्यासाठी गेस्ट रूम 

म्हणनू ररकामं असतं॰ जशवाय त्या गेस्ट रूम चा हॉल मॅनेजर श्री कुस्नाळे हाही 

त्याच्या ओळखीचा आह े कारण एम.टेक.ला असताना त्याची जमसेस ही 

एकदा आली होती व त्या वेळी दशेपाडें नं ती गेस्ट रूम घेतली होती. जतथे 

कॉट, अंथरुण पांघरूणही आह.े. त ूअसं कर, आता बाथरूम मध्ये कोणीच 

नसतं. जगझरमध्ये गरम पाणीही असेल. तेव्हा त ूअन ्गड्ुडी आंघोळ करून 

घ्या. तमुचं झालं की दशेपांडेला घेऊन कुस्नाळेला भेटतो” त्यांचं 

आटोपल्ह्यावर मी डीपाटवमेंटला जाऊन दशेपांडेला भेटलो. त्याला सवव कल्ह्पना 
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जदली. तो म्हणाला काही काळजी करू नको. आपण आताच कुस्नाळे ला 

भेटू. तो आधी एका आठवड्यासाठी दतेो. नंतर 4-5 जदवस सहज एक्सटेंड 

करता येतं. मग आम्ही त्याच्याकडे गेलो. सदुवैानं गेस्ट रूम ररकामं होतं त्यानं 

सवव रजीस्टर मध्ये नोंद करून मला चाबी ही जदली. मला खपू आनंद झाला. 

माझ्या रूम वर जाऊन बायकोला ते सांगीतलं. मेस ची वेळ होतच आली 

होती. मग मी जतला म्हणालो, ‘ आठ-दहा जदवस सहज राहता येईल. आपण 

रोज असं करायचं सकाळी आठ-सव्वा आठ पयंत गेस्ट रूम वरच आंघोळ 

वगैरे आटोपनू हॉस्टेल ला यायचं. जतथे मेस मध्ये चहा नाश्ता करून मी 

क्लासेस ला जात जाईन अन ्लंच ला परत येत जाईन. तो पयंत तमु्ही दोघी 

माझ्या रूम मध्येच राहायचं. इथे वाचायला खपू आह.े जशवाय तमु्ही हॉस्टेल 

गाडवन मध्ये बस ूशकता. इथे काही बंधन नाही अन सवव अगदी सेफ आह.े लंच 

नंतर मी तलुा गेस्ट रूम वर सोडून क्लास ला जात जाईन. परत पाचला येऊन 

फे्रश होऊन आपण जटजफनला हॉस्टेल मध्ये येत जाऊ व जडनर करूनच परत 

इकडे गेस्ट रूमला येत जाऊ. मी माझा अभ्यास, डेली असाईनमेंट इथे-जतथे 

बरोबर करत जाईन. ‘ जतला मग आल्ह्याचा खपू पश्चाताप झाला. म्हणाली ‘ 

तमु्ही जकती जबझी असता, जकती अभ्यास असतो. अन ्मी जवनाकारणच येवनू 

तमुचा ताप वाढवला. ‘ मी म्हटलं आता काही ही वाटू दऊे नको. मजेत रहा 

आठ-दहा जदवस. मी दहा जदवसा नंतर ्च ंतझंु परतीचं ररझव्हशेन करून ठेवतो. 

शजनवार– रजववार ला बाहरे थोडं मुंबई पाहून येऊ. मी ही अजनू कॅम्पस च्या 

बाहरे पडलो नाही.’ मग आमचं रुटीन सरुू झालं. हॉस्टेल च्या बर् याच जमिांशी 
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जतची ओळख ही झाली. माझी अडीच-तीन वर्ावची मलुगी खपू गोड अन 

बोलकी होती त्यामळेु सवव जण जतच्या शी खेळायचे. माझी थोडी सकव स 

झाली. पण दहा जदवस मजेत गेले. अथावत मी माझा अभ्यास फार सफर होऊ 

जदला नाही. अकराव्या जदवशी जतला व्ही.टी.वर रेन मध्ये बसवनू आलो. 

गलबलनू गेलो होतो. रूम मध्ये आल्ह्या बरोबर जतला पि जलहायला घेतलं. 

ड्रावर उघडून पाहीलं तर जतनं माझ्यासाठी जलहून ठेवलेलं दोन पानी पि जदसलं. 

ते वाचलं अन ्खपू रडलो. मग ताबडतोब जतला उत्तर जलहायला बसलो. असे 

गेले 11 जदवस॰ परत कंबर कसनू तयारीला लागलो. आठवड्यात दोन तरी 

असाईमंेंट असायच्या अन पंधरवाड्यात एका जवर्याची टेस्ट॰ माझा अभ्यास 

चांगला सरुू होता. मला आठवतं, मी ओलेजम्पक्सचे गेम्स फार काही पाहीले 

नाहीत. पण त्यात, त्या वर्ी गाजलेली जजम्न्यजशयम मधली नादीया कामनोच 

जहच्या सवव कसरती, आमच्या तरुण जमिांच्या आग्रहा खातर सवव पजहल्ह्या. ते 

ओलेजम्पक्स जतनं च गाजवलं होतं. पावसाळयाच्या जदवसात आय.आय.टी. 

मध्ये रस्त्यानं चालता चलता समोर साप जदसायचे. जवशेर्त: रािी लायब्ररीतनू 

परत येताना खपू केअरफुली चालावं लागायचं. एका रािी खपू पाऊस झाला. 

आमच्या दोन जवंग्ज च्या मधल्ह्या भागात तलाव झाला. माझ्या रूमच्या 

मागच्या भागात तर पाण्यावर साप तरंगत होता. काही जसनीअसव होते आमच्या 

जवंग मध्ये. ते म्हणाले. डोन्ट वरी. वो अंदर नही आयेंगे. तरी भीती वाटायची. 

असं करता करता जनम्मा ऑक्टोबर संपला. आमची पजहल्ह्या सेजमस्टर ची 

परीक्षा 14 ते 29 नोवेंबर ला होती. मग जडसेंबर पणूव सटुी. नोव्हेंबर च्या 4 



a 

115 
 

तारखेला आमच्या हॉस्टेल चं टमव एंड फंक्शन होतं. हॉस्टेल च्या दोन्ही मेस 

हॉल मध्ये दोनेक तास करमणकूीचा कायवक्रम व नंतर जफस्ट-जडनर असा तो 

कायवक्रम होता. कायवक्रमाच्या दोन-तीन जदवस आधी, रािी माझ्या रूम मध्य े

हॉस्टेल सेके्रटरी, शमाव, राम ुअग्रवाल असे चार-पाच जण आले. म्हणाले ‘ 

जाज ूसाब, परसो टमवएंड फंक्शन मे तमु्हारी एखाद हलकी फुलकी रचना सनुा 

दो. हम तमु्हारा नाम जलस्ट मे जलख रह ेह.ै ‘ मी म्हटलं ‘ यार, हलका-फुलका 

तो मै जलखता नही. गंभीर कहो तो कुछ सनुा दतेा हू. ‘ ते म्हणाले ‘ यार कवी 

हो. इस फंक्शन के जलये कुछ हलका फुलका जलखलो.’ मी म्हटल,ं ‘ कोजशर् 

करता हू. ‘ ते गेले. रािी झोपण्यापवूी मनात जवचार आला की आपल्ह्या 

इजंीजनयररंग च्या प्रॅजक्टकल्ह्स परीक्षांमध्ये नेहमी via-voce म्हणजे तोंडी 

परीक्षा होते. अशी तोंडी परीक्षा जर जफलॉसाफी जकंवा सायकॉलॉजंी च्या 

परीक्षेत घेतली तर कशी प्रश्न-उत्तरं होतील यावर आपण एक व्यंग जलहावं. 

थोडावेळ जवचार केला अन ्जवर्श्ास ठेवा, एका दमात ' व्हायवा ' ही कजवता 

जलहून काढली. मलाच माझी आवडली. नंतर होस्टेल च्या एक-दोन जमिांवर 

दोन शेर जलहले. त्यात माने नावाचा एक सीजनयर होता. त्यानं खपू दाढी 

वाढवनू ठेवली होती. त्याच्यावर एक शेर, अन दसूरा एक लाड म्हणनू होता. 

तो नेहमी बोलतांना एखाद्या दारू जपलेल्ह्या सारखं बोलायचा. त्याच्यावर एक 

जलहला. फं्क्शनच्या वेळी जेव्हा माझं नाव पकुारल ं तेव्हा माइक वर गेलो. 

म्हटलं, ' पहले अपने दो दोस्तोपर दो शेर सनुाता हू बादमे एक व्यंग-कजवता 

सनुता हू.' इथे मी त्या जलहतो आह.े पहला शेर माने पर ह.ै  
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 ‘माना के माने ने दाढ़ी बढाई ह,ै  

खदु अपने हाथो अपनी जवानी जलायी ह ै, 

 अपने आप को माने ना समाजो बेसहारा य,ू  

कोई तो अपनी होगी? क्या सब पराई ह?ै 

 

और अब एक शेर लाड़ के जलए, 

 बहुत जदन से नजर आये लाड़, क्या जफर ठराव चढ़ाये हो ?  

 अरे यार अपनी बोली ही ऐसी ह,ै जमया रोते क्य?ू तो, सरूत ही वैसी ह।ै  

 और अब एक कजवता सनुा रहा हू जजसका जशर्वक ह ै‘ व्हायवा ‘। और 

यह व्हायवा इजंीनीयरींग परीक्षा का नहीं। यह ह ैसायकॉलॉजंी का व्हायवा 

जजसमे ऊटपटाँग प्रश्नोत्तर हो रह ेह।ै तो प्रस्ततु ह ै 

 

व्हायवा 

 “सायकॉलॉजंी के व्हायवा मे प्रोफेसरन ेहमको पछुा,  

चेले अकल बड़ी होती ह ैया भैस ?  

 हमने कहा गरुु, पखुों के जमानेमे अकल बड़ी हुआ करती थी।  

आज तो भैस ही बड़ी ह ै। 

 क्य ूकी कल ही हमने दखेा,  

आप जैसी अकलमंद हस्ती,  
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भैस के मामलुी धक्केसे जनचे जगर पड़ी ह.ै 

 गरुु बोले वाह,खबू कही॰ 

मानाके भैस बड़ी सही। 

अब जदमाग रखो ठंडा  

और ये बताओ पहले मगुी या अंडा?  

 हमने कहा गरुु,  

सवाल थोड़ा टेढ़ा ह,ै  

और अकल वालोने इसका संबंध जेब से जोड़ा ह ै 

 कह गया ह ैकोई अकल का पंडा,  

जेबमे आठ रुपये हो तो पहले मगुी,  

आठ आने हो तो पहले अंडा।  

 गरुु झल्ह्लाए।  

बोले क्या बकते हो?  

ये कोई जबाब ह ै? 

 हमने कहा गरुु,  

ऐसे सवालो का तो बस यही जवाब ह।ै 

 गरुु, जघसेपीटे सवाल क्या पछुते हो ? 

 सवाल पछुो कोई ब्रण्ड न्य ू

 ये सायकॉलॉजंी का व्हायवा ह,ै  

या पी॰एस॰सी. का इटंजव्हवव ? 

 गरुु बोले दखेलुंगा,  

तमु्हें व्हायवा मे फेल कर दूगंा। 

 हमने कहा गरुु बी फेयर,  
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या फीर, लेट अस एक्सचेंज द चेयर 

 गरुु तेरी भी चपु, मेरी भी चपु, 

 इसमे दोनो की भली होती ह।ै  

 वरना हर शेर के अपने जदन तो होते ह,ै  

पर हर जबल्ह्ली की अपनी गली भी होती ह।ै “   

 

 

एवढं बोलनू मी हात जोडले. सवांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. वाह 

कया बात ह,ै असे आवाज आले. एकूण कायवक्रमच चांगला झाला. नंतर जडनर 

झालं. थोडा वेळ लाउंज मध्ये बसनू रूम वर गेलो. परीक्षा जवळ येत चालली 

होती. मेकॅजनकल ला, पॉवर, प्रॉडक्शन, जडजाइन आजण इडंजस्रयल 

इजंीजनयररंग असे सवव जमळून आम्ही एम.टेक.ला 40 जवद्याथी होतो. त्या पैकी 

आम्ही 22 जण होस्टेल मध्ये राहायचो. माझ्यासारखे डेप्यटेुशन वर आलेल े

आम्ही 4 जण होतो. आम्ही चारही जण जनयजमत अभ्यास करायचो. चौघांचं 

लग्न झालेलं होतं. चौघांचं ही एकच ध्येय होतं की पजहल्ह्या सेजमस्टर चा 

ररझल्ह्ट चांगला आला पाजहजे. आम्ही तीन म्हणजे जैन, मी, पटेल पॉवर ग्रपु 

ला होतो. अन पंड्या इडंजस्रयल इजंजजनयररंग ला. आम्ही नेहमी आपसात 

चचाव करायचो. असाइमंेंट्स बरोबर बसनू करायचो. माझ्या बायकोचा अन 

माझा पि व्यवहार जनयजमत सरुू होता. ती येवनू गेल्ह्या नंतर जतला मी जकती 

व्यस्त असतो ह ेकळलं. सारखी मला एन्करेज करायची. फक्त तीचं एकच 

म्हणणं होतं की कसं ही करून दसुर् या सेजमस्टर पासनू कॅम्पस मध्येच एखाद ं
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वन-रूम जकचनचं घर घेऊन आम्हाला तमुच्या बरोबर न्या. आय.आय.टी.त 

अशी आकोमोडेशन जमळायची. जतथले ऑजफस जकंवा जवभागाचे कमवचारी जे 

बाहरे राहून आपल्ह्या घरून रोज येणजाण करायचे, ते कॅम्पस मध्ये ही 

आय.आय.टी. चं कॉटवर घेऊन ठेवायचे. आमच्या सारख्या जववाजहत एम.टेक. 

जकंवा पीएच. डी. च्या जवद्यार्थयांना ते भाड्यानं द्यायचे. त्यांना भरावं लागणारं 

घर भाडं अन वर वीस-पंचवीस रुपये त्यांना द्यावे लागायचे. अथावत यासाठी, 

आम्ही त्या कमवचार् या बरोबर क्वाटवर शेअर करत आहोत त्यासाठी 

ऑजफजशयल परवानगी द्यावी अशी आय.आय.टी. ला जवनंती करून, 

परवानगी जमळवावी लागायची. ह ेसवव मला अन ्माझ्या बायकोला दशेपांडे 

नं अगोदर सांजगतलेलं होतं. त्यानं एम.टेक.ला असं घर जमळवलं होतं. व 

तलुाही माझ्या ओळखीनी मदत करीन असं सांगीतलं होतं. त्यामळेु माझी 

बायको मला सारखं जलहायची॰ माझं फस्टव सेजमस्टर उत्तम ररती नं पास होणं 

ही माझी प्राथजमकता होती. अथावत मी जतला हो हो म्हणायचो. करता करता 

14 नोव्हेंबर आला. परीक्षा सरुू झाली. पजहले दोन पेपर चांगले गेले. मग थोडा 

आत्मजवर्श्ास वाढला. परीक्षेचा शेवटचा पेपर झाला तो पयंत पजहल्ह्या दोन 

पेपरचा जनकालही (ग्रेड्स) नोटीस बोडव वर जडसप्ले झाला होता. 

आय.आय.टी.त पेपर तपासनू झाल्ह्या बरोबर प्राध्यापक आप आपल्ह्या 

जवर्याच्या ग्रेड्स जडस्प्ले करून टाकतात. मला एका जवर्यात A आजण एकात 

B ग्रेड जमळाली. आणखी एकात ए जमळेलच असा जवर्श्ास होता. त्यामळेु 

आता आय.आय.टी. सोडायची पाळी जनजश्चत येणार नाही कारण SPI 
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नक्कीच 5.5 च्या वर राहणार याची खािी होती. 30 नोव्हेंबरचं अमरावतीच ं

ररजरवेशन मी आधीच करून ठेवलं होतं. मग 29-30ला उरल्ह्या वेळात 

दशेपांडे बरोबर एक दोन कॉटवर पाहून त्या त्या माणसाला भेटलो. त्या पैकी 

एक जमण्यासारखं होतं. त्याची थोडी जास्त अपेक्षा होती. त्याला म्हटलं एक 

जानेवारीला परत आल्ह्यावर भेटतो. एक जडसेंबर ला आधी अमरावती आजण 

नंतर 60 जकलो मीटर वर असलेल्ह्या माझ्या सासराला गेलो. माझे पेपर चांगले 

झाले अन ् दोनच्या कळलेल्ह्या ग्रेड्स ऐकून बायको एकदम खरु् झाली॰ 

क्वाटवरही जमेल असं सांजगतल्ह्यावर तर दसुर् या जदवसापासनू काय काय 

सामान न्याव ंलागेल याची यादी करायलाही जतने सरुवात केली. जडसेंबर हा 

हा म्हणता जनघनू गेला. बायकोला म्हटलं मी शक्य जततक्या लवकर घराचं 

ठरवतो पण पक्कं झाल्ह्याजशवाय ररसव्हशेन करू नको. तझु्या धाकट्या 

भावाला बरोबर घेऊन ये कारण सामान बरंच राजहल.ं अन ्ठाण्यावरच उतरुन 

टॅक्सी करून न्यावं लागेल. ठाण्याला गाडी तीन जमजनटंच थांबते. मी तलुा 

गेल्ह्यावर सवव सजवस्तर कळजवन. बरोबर एक जानेवारीला हॉस्टेल वर 

पोहचलो. सवावत आधी इसं्टीट्यटूला जाऊन जनकाल पहायची उत्सकुता होती. 

नेहमी प्रमाणे सकाळचं सवव आटोपनू डीपाटवमेंटला गेलो. कोसव कोआजडवनेटर 

च्या ऑजफस मध्ये जाऊन आधी ग्रेड काडव ( ररजल्ह्ट व माकव जलस्ट ) घेतलं. 

पाहून खपू आनंद झाला. दोन जवर्यांच्या ग्रेड्स अमरावतीला जाण्यापवूीच 

माजहत झाल्ह्या होत्या. अपेक्षेप्रमाणे आणखी एका जवर्यात ए ग्रेड जमळाली 

होती. पण उरलेल्ह्या दोन जवर्यात आजण अध्याव जवर्याचं वेटेज असलेल्ह्या 
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एक्स्पेरीमेंटल लॅब मध्ये सी ग्रेड्स होत्या. सवव जमळून SPI ( Semester 

Performance Index ) 7.8/10. आला॰ अन आणखी आनंदाची गोष्ट 

कळली ती ही की आम्हा 40 जवद्यार्थयांमध्ये एस.पी.आय. प्रमाणे मी जतसरा 

होतो. मग त्याच वेळी दसुर् या सेजमस्टर च्या जवर्यांची जनवड करून कोसव 

रजजस्रेशन केलं. या सेजमस्टर मध्येही 5 जवर्य करायचे होते. दोन जानेवारी 

पासनू क्लासेस अन ्रुटीन सरुू झालं. बायकोला ररझल्ह्ट जलहून कळवला. 

आता लव करात लवकर मी क्वाटवर पक्क करतो. ठरल्ह्याप्रमाणे त ूसमानाची 

बांध बुंद सरुू कर. कूजकंग गॅस टमीनेट करून कागद पि घेऊन ठेव. ई. जतला 

जलहलं. कॅम्पस मध्ये लेक साईड ला एक क्वाटवर जमळण्या सारखं होतं. संबंजधत 

माणसाला दोन-तीन वेळा भेटलो. ओजफजशयल प्रोसीजर पणूव करून, त्यानं 

शेवटी माझ्याकडून तीन मजहन्याचा अडॅवांस घेऊन 15 तारखेला क्वाटवर ची 

चाबी मला जदली. ' मी मधनू मधनू तमु्हाला भेटायला क्वाटवर वर येत जाईन. 

कोणी जवचारलं तर मी ईथेच राहतो असं सांगत जा. ' असं त्यानं मला सांगनू 

ठेवलं. मी त्याच रािी बायकोला ररजवशेन करण्यासाठी जलहलं. अन बाकी 

सामान कसं आणायचं वगैरे सवव सजवस्तर जलहलं. मग मी मलुुंड ला जाऊन 

रेशन काडव काढलं. हॉस्टेलच्या स्वीपर ला बरोबर नेऊन एक जदवस क्वाटवर 

झाडून पसुनू साफ करून ठेवलं. माझी पसु्तकं ठेवण्यासाठी काही लाकडी 

फळ्या ठोकल्ह्या. शेजारची सवव मंडळी फार चांगली होती. सहकायव करणारी 

होती. मला आमच्या जसव्हील जडपाटवमेंट मध्ये पीएच.डी. करणार् या एका 

जमिानं सांगीतलं की माझ्या आधी त्या क्वाटवर मध्ये नगरकर म्हणनू जसव्हील 
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मध्ये एम.टेक. करणारा एकजण राहत होता. तो आमच्या औरंगाबादचे प्राचायव 

नगरकरांचा मलुगाच होता. त्यानं , तो राहत असताना त्यांच्या जवभागातनू 

एका 4 बाय 6 च्या पलंगा इतकी तीन इचं जाडी स्लॅब आणनू त्याला 

जसमेंटचेच जसलेंडर सारखे चार पाय खाली लावनू त्याचा छान पलंग करून 

ठेवला होता. तो बसायला अन ् झोपायलाही खपू कामाचा होता. ह े सवव 

करायला मला वेळ जमळत होता कारण आमच्या वाजर्वक स्नेहा सम्मेलनामळेु 

क्लासेस ही काही बरोबर होत नव्हते. आय.आय.टी. मुंबईत या सम्मेलनाला 

‘Mood Indigo’ असं म्हणतात. दर वर्ी मडू इजंडगो जानेवारी च्या चौर्थया 

आठवड्यात होतो. पजहल्ह्या सिानंतर जवद्याथी परत आलेले असतात. 

आल्ह्याबरोबर मडू इजंडगोच्या तयारीची जोरदार सरुवात होते. बहुतांशी 

जवद्याथी हॉस्टेल मध्येच राहतात. त्यामळेु सवव हॉस्टेल चे मलुं-मलुी, आमाचे 

एम.टेक.-पीएच.डी.चे जवद्याथी मडू इजंडगोच्या तयारीत लागतात. त्याची एक 

मोठी कमेटी फॉमव करतात. तीन-चार जदवस, जदवस राि भरगच्च कायवक्रम 

कान्होकेशन हॉल, लेक्चर जथएटर, जजमखाना ग्राऊंड वर चाललेले असतात. 

दोन-जतन जदवस तर प्रजसद्ध इवं्हायटेड आजटवस्टस च ेकायवक्रम असतात. मलुा 

मलुींच्या गेम्स आजण स्पोट्वसच्या इटंर हॉस्टेल स्पधाव जवळ जवळ 6-7 जदवस 

सरुू असतात. त्यालाही जवद्याथी आपापल्ह्या आवडी प्रमाणे हजेरी लावतात. 

जवद्यार्थयांचे सांस्कृजतक कायवक्रमही खपू होतात. जसे, गायन, नतृ्य, इजंग्लश 

एकांजकका इ. या स्पधांसाठी तर बाहरेच्या कॉलेज चे केवळ मुंबईहूनच नाही 

तर बाहरेून म्हणजे जदल्ह्ली, पाटणा, पणेु, वगैरे वरून ही जवद्याथी भाग घ्यायला 
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येतात. चौर्थया जदवशी रािी नोस्टालाजजया नाईट असते. त्या रािी तर रािभर 

कॅम्पस मध्ये नाच-गाणे, म्यजूजक मस्ती सरुू असते. मडू इजंडगोचं बजेट फार 

मोठं असतं. त्यातला बराच सा भाग जवद्याथी जाजहराती, इडंस्री च्या 

लोकांकडून स्पोन्सोजशवप, मधनू जमा करतात. त्या त्या वर्ीच्या मडू इजंडगो 

अन वर्व असं जलहलेल्ह्या , दर वर्ी वेगळ्या रंगाच्या जस्याव (टी जशट्वस), 

कजमटी ऑडवर दऊेन तयार करून घेते अन अशे हजारो टी शटवस आमच्या व 

बाहरेून येणार् या जवद्यार्थयानंा दपु्पट जकमतीनी जवकतात. त्यातनू ही बराच पैसा 

जमा होतो. जशवाय आय.आय.टी. दतेेच. त्यामळेु सढळ खचव सरुू असतो. 

बाकी जवद्यार्थयांचे अन ्इवं्हायटेड प्रोग्रॅम्स ही खपू उच्च दजावचे असतात. बरेच 

कायवक्रम तीन-तीन जठकाणी पॅरलल सरुू असतात. त्यामळेु आपले काही जमस 

ही होतात. जानेवारी मजहन्यात मी हॉस्टेल मध्येच होतो. त्यामळेु सवव कायवक्रम 

पाहता आले. मला आठवतं, त्या वर्ी एका रािी आशा भोसले, आर.डी बमवन 

अन त्यांचा वाद्य वृंद आला होता. तीन-चार तास बहार दार कायवक्रम झाला. 

अॅक्टर अमीर खानचे काका प्रोड्यसूर नासीऱ खान यांचा मलुगा त्या वर्ी 

आय.आय.टी.त च जवद्याथी होता. त्याच्या ओळजखनं ही सवव बडी मंडळी 

आली होती अशी जवद्यार्थयांमध्ये चचाव होती. माझी बायको आली तो पयंत 

मडू इजंडगो संपला होता. मी ह ेसवव जतला सांगीतलं तेव्हा ती फार खटू्ट झाली. 

मी जतला म्हटलं, अजनू पढुच्या मडू इजंडगोला आपण इथेच आहोत. तेव्हा 

तलुा अन ्गडुडीला बघता येईल. मडू इजंडगो झाल्ह्या वर मी हळू हळू माझं 

सामान होस्टेल वरुन जशफ्ट करण सरुू केलं. होस्टेल मध्ये असलेली माझी 



a 

124 
 

सायकल आता खपू कामी पडणार होती. कारण इथनू जडपाटवमेंट 2-3 जकलो 

मीटर होतं. हॉटेल मधला माझा टेबल ्फॅन, बकेट्स बाकीचं बरंच समान मी 

26 ला दपुारी नेण्याचं ठरवलं. 23-24 तारखेला होस्टेल च्या सवव जमिांना 

भेटलो व 26 पासनू होस्टेल सोडून लेक साइड ला जातो ह ेसांगीतलं. हॉस्टेल 

वर येत राहीन, तमु्ही पण माझ्या घरी या असं सांगीतलं. आमचे अजनल, संजय, 

सशुील, जैन म्हणाले नक्की येऊ. गड्ुडीला भेटायला तर येऊच. 26 

जानेवारीला मी सकाळीच गाडी येण्यापवूीच ठाण्याला पोहचलो॰ गाडी 

प्लॅटफॉमव वर येण्या आधीच माझ्या बायकोच्या भावा नं सामान गेट वर आणनू 

ठेवलं होतं. 3-4 जमजनटात आम्ही सोळा डाग(नग) गाडीतनू उतरवले. बाहरे 

आणनू दोन टॅक्सीत सवव बरोबर ठेवनू क्वाटवरला घेऊन आलो. बायको आजण 

जतचा भाऊ क्वाटवर पाहून एकदम खरु् झाले. त्याच जदवशी मी होस्टेल ्चं सवव 

सामान जशफ्ट केलं. अन हॉल मॅनेजर ला रूम दाखवनू चाबी जदली. माझा 

हॉस्टेल-1 मधला मकु्काम असा संपला. एका सेजमस्टर साठी का होईना पण 

आय.आय.टी. च्या हॉस्टेल मध्ये राहीलो. अनेक गोष्टी 

अनभुवायला,जशकायला जमळाल्ह्या. अनेक जमि जोडता आले. त्या पैकी 

काही तर अजनूही, म्हणजे 47 वर्ांनंतर संपकावत आहते. पण आय.आय.टी. 

च्या एच-1 च्या माझ्या आठवणी एक मजेदार कीस्सा सांजगतल्ह्या जशवाय 

अपणूव राहतील. तो सांगतो. मी हॉस्टेल सोडून अडीच मजहन्यांनंतर म्हणजे 8-

10 एजप्रल ला एका संध्याकाळी एच-1 चा सेके्रटरी, राम ूअग्रवाल आणखी 

दोन जण माझ्या घरी आल.े आम्ही दोघांनीही ही त्याचंं स्वागत केलं. म्हटलं 
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‘ यार आज इधर कैसे? ‘ ते म्हणाले ‘ जाजजूी आपको और भाभीजी को 

हॉस्टेल डे फंक्शनका इजन्व्हटेशन दनेे आये ह.ै परसो श्यामको 7 बजे फंक्शन 

ह.ै इस फंक्शन को अपन ेआय.आय॰टी.के डाइरेक्टर चीफ गेस्ट रहते ह।ै हम 

सारे हडेस ऑफ जडपाटवमेंट और कुछ एम.टेक.—पीएच॰डी॰ के गाइडस को 

भी इवं्हाइट करते ह।ै पहले थोडा एंटटेंमेंट का प्रोग्राम होता ह।ै जफ़र अपने 

होस्टेल के सालभर के जो इवैंट होंते ह ैउसका डाइरेक्टर साब के हाथो प्राइज़ 

जडस्रीब्यशून होता ह।ै और जफ़र जडनर. और जाजजूी आपको तो कंपलसरी 

आना ही होगा। क्यूंकी सववप्रथम होस्टेल क्वीन को ही प्राइज़ दतेे ह॰ै ‘ मी अन 

बायको दोघं ही हसलो अन म्हणालो, ' हम जरूर आयेंगे. ' ते थोडावेळ गप्पा 

करून जनघनू गेले. फंक्शन च्या जदवशी संध्याकाळी मी माझी बायको अन 

मलुगी सवव जण होस्टेल ला गेलो. बरोबर सव्वा सात वाजता आमचे डायरेक्टर 

डे साहबे आले. प्रथम थोडे कायवक्रम झाले. आमचा सीजनयर, मेटालजी 

डीपाटवमेंटचा, शेनॉय अॅन्कर होता. प्राइझ जडजस्रब्यशुन सरुू करतांना तो 

म्हणाला ‘ Respected Director , all heads of the departments, 

faculty members and my friends we shall now begin the prize 

distribution for the various events we conducted in our hostel 

this year. I request our Director to please give away the prizes. 

Traditionally we begin with the prize to the Hostel Queen of 

the year. This year the Juries of Fresher’s Day program 

selected Mr. Jajoo as The Hostel Queen of the year. I invite 
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Mr.Jajoo to receive the prize. ‘ I went on the dais. Received 

my prize. It was a beautiful Ladies Purse. After I took my 

prize, I went to Anchor Mr.Shenoy and said ‘ Shenoy, could I 

speak for two minutes? ‘ He said ‘Yes. Why not? Please 

come.’ I went to mike and said ‘ Respected Director, Faculty 

members, my hostel friends, ladies and gentlemen, I am 

extremely thankful to you all. I especially thank the Juries of 

our Fresher’s Night program who selected me as the Hostel 

Queen of the year. Let me now share with you as to why the 

Juries Mr. Agrawal and saradar Virdi, who are my seniors, 

selected me as the Hostel Queen.  

 इसके जलये आप सब की इजाजतसे मै यहा दो शेर सनुाना चाहूगँा। पहला 

शेर ह ैजमज़ाव गाजलब का । और दसूरा शेर ह ैमेरा। गाजलब साब ने कहा ह-ै-- 

 ‘ आईना दखेके महु अपनासा लेके रह गये, हुजरू को अपना जदल न दने े

पे जकतना गरुूर था, 

 काजसद को अपने हाथसे गदवन न मारीये, उसकी खता नहीं ह ैये, तेरा 

क़ुसरू था। ' 

 मतलब, गाजलब साब ने कहा ह ैकी, हुजरू अपने आपको बहुत खबुसरुत 

समजते थे। अपना जदल न दनेेपर उनको बहुत गरुूर था। पर जब आईना दखेा 
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तो महु अपनासा लेके रह गये। जफर उनको गसु्सा आया तो आईना फोड़ ने 

लगे। तब गाजलब सब आगे कहते ह ै‘ अरे भाई आइनेपर गसु्सा क्य ूजनकाल 

रह ेहो ? उसको क्य ूफोड़ रह ेहो ? आईना तो बेचारा एक काजसद ( संदशे 

वाहक याने मेसेंजर ) ह।ै तमु जैसे हो वैसे उसने जदखा जदया। यह तो तेरा क़ुसरू 

था। उसकी खता नहीं ह ै। इसजलये काजसद को अपने हाथसे गदवन न मारीये। 

और अब मेरा शेर सनुाता हू------ 

 “ आईना दखे के अपने आप पर गरुूर आया,  

के इस बदसरूत पे भी हुस्न का सरुूर आया,  

 पर अंदर की बात बता दतेा हू दोस्तो, 

हमे होस्टेल क्वीन चनुनेमे एक सरदारका जदमाग काम जरूरआया।“ 

 दोस्तो मझेु, हमारे सीजनयर, सरदराजी जवदी ने, होस्टेल क्वीन चनुा था। “ 

 ह ेऐकल्ह्या बरोबर सवव जण मोठ्यानं हसले अन टाळ्यांचा कडकडाट 

झाला. मी माझ्या जागेवर गेलो अन सवावसमक्ष ती लेडीज पसव माझ्या 

बायकोला जदली. नंतर सवव कायवक्रम संपल्ह्यावर आम्ही सवव मेस मध्ये जडनर 

ला गेलो. मेस मध्ये माझे सवव जमि माझ्या बायकोचं अजभनंदन करायला 

लागले. व जतला पाटी माग ूलागले. जतचाही सवांशी आधीचा पररचय होताच. 

थोडा वेळ गप्पा मारून आम्ही परत क्वाटवर ला गलेो॰ फक्त सहा महीने का 

होईना पण मला आय.आय.टी. च्या होस्टेल मध्ये राहायला जमळालं . हॉस्टेल 
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सोडलं तरी पढुचं दीड वर्व मधनू मधनू मी हॉस्टेल मध्ये जायचो. तो एक वेगळा 

अन ्अजवस्मरणीय अनभुव होता. बरेच नवीन जमि जोडता आले. आज 47 

वर्ांनंतर ही त्यातले बरेच अजनू माझ्या संपकावत आहते. बर् याच नवीन गोष्टी 

पाहायला,जशकायला जमळाल्ह्या. अजनूही मला ते जदवस आठवतात. पढेु मी 

तीन वर्ावनंतर परत आय.आय.टी.त पीएच. डी. करायला आलो. पण त्या वेळी 

मला सरुवातीपासनूच फॅजमली आकोमोडेशन जमळालं म्हणनू हॉस्टेल वर 

राहायची पाळी आली नाही. पण त्याही वेळी होस्टेल च्या जनु्या आठवणी 

यायच्या अन ्मी बरेच वेळा होस्टेल ला जायचो. 
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होस्टेल वाडवन म्हणनू 

 

 

 

 माझ्या जवद्याथी जीवनात जवळ जवळ सहा वर्व मी तीन वेगवेगळ्या 

होस्टेल मध्ये राहीलो. त्याबद्दल मी आधी जलहलंच आह.े होस्टेल मध्ये 

राहण्याने जवद्याथी अनेक जीवनावश्यक गोष्टी जशकतात. वेगवेगळ्या 

प्रांताच्या, गावाच्या, धमावच्या, जातीच्या, भार्ेच्या जवद्यार्थयांबरोबर आपण 

राहतो. हळूहळू ते आपले जमि होतात. आपापसात कसं राहावं , कसं बोलावं, 

ह े आपण जशकतो. त्या काळात खर् या अथावने आपण एकमेकांच्या सखु 

द:ुखाचे भागीदार असतो. अडीअडचणीत कोणाला मदत कशी करावी ह,े अन 

टीमवकव  ही जशकतो. खर् या अथावनं होस्टेल आपल्ह्याला पढुच्या जीवनासाठी 

घडवतं, तयार करतं॰ म्हणनूच माझ्या मलुाला, तो मुंबईला व्ही.जे.टी.आय. 

ला जशकत असताना मी होस्टेल मध्येच ठेवलं. इतकंच काय, पढेु, माझी नात 

(मलुीची मलुगी ) पणु्याला जेव्हा इजंीजनयररंगला गेली, तेव्हा पणु्याला माझ्या 

मलुीचं घर असनू सदु्धा आम्ही माझ्या नातीला जतच्या कॉलेज च्या मलुींच्या 

होस्टेल मध्य े ठेवण्याचा जनणवय घेतला. पजहली तीन वर्व ती होस्टेल मध्ये 

राजहली. फक्त फायनल जययरला ती घरी राजहली. यामळेु मलुांमध्ये झालेला 
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बदल मी प्रत्यक्ष अनभुवला आह.े अगदी रूढ भारे्त सांगायचं तर होस्टेल 

मध्ये राजहल्ह्याने, मलुं माणसाळली. हा पालक म्हणनू माझा अनभुव आह.े 

 मी तर याच्या ही पढेु जाऊन , औरंगाबादच्या माझ्याच इजंीजनयररंग 

कॉलेज च्या, मी राहलेल्ह्या होस्टेलचा वाडवन म्हणनू तीन वर्व काम केलं. जतथेच 

होस्टेल जवळ वाडवन क्वाटवर मध्ये राहलो. त्या वेळी तर मी 250 जवद्यार्थयांचा 

पालक होतो. मी स्वत: माझ्या संपणूव जवद्याथी दशेत होस्टेल मध्ये राहलेला 

असल्ह्यामळेु मला वाडवनचं काम खपू चांगल्ह्या तर् रह्नें करता आलं. मला 

होस्टेल च्या जवद्यार्थयांच्या अडचणी, प्रॉब्लेम्स, जवद्यार्थयांच्या अपेक्षा, त्यांची 

भांडण, त्यांच्या जरक्स, सारं काही चांगल्ह्या रीतीने माजहत होतं. अथावत होस्टेल 

वाडवनचं काम मी, काही फार आनंदानं जकंवा उदात्त हतेनूी स्वीकारलं नव्हतं. 

मला ते पत्करावं लागलं. त्याचं असं झालं, 1978 ला, शासजकय 

अजभयांजिकी महाजवद्यालयात जानेवारी मजहन्यात माझं लेक्चरर या पदावरून 

असोजशएट, प्रोफेसर या पदावर प्रमोशन झालं, अन माझी अमरावतीहून 

औरंगाबादला बदली झाली. औरंगाबादला गेल्ह्या गेल्ह्या घर शोधलं. पण, एक 

मजहनाभर शोध करूनही माझ्या बजेट मध्य ेघरभाडं बसेल असं, तीन खोल्ह्याचं 

घर मला जमळेना. घरभाडी अमरावतीपेक्षा खपू जास्त होती. नेमकं त्याच 

दरम्यान औरंगाबादच्या कॉलेज मधील, एका प्राध्यापकाची पणु्याला बदली 

झाली होती. ते होस्टेलचे वाडवन असल्ह्यामळेु वाडवनच्या क्वाटवर मध्य ेराहायचे. 

त्यांनी मजहन्या भरात ते क्वाटवर ररकामं केलं. कॉलेजला ताबडतोब नवीन 

वाडवन हवा होता. पण कोणीही प्राध्यापक वाडवन म्हणनू जायला तयार नव्हता. 
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कारण, ते काम फार जजकीरीचं अन कटकटीचं होतं. मला तर घर हवं होतं. मग 

मी माझ्या दोन-चार प्राध्यापक जमिांना अन काही जसजनयसवना जवचारलं. ते 

म्हणाले, नको. इथ ेहॉस्टेल मध्य ेफार कटकटी आहते. इथ ेवाडवन म्हणनू काम 

करण, म्हणजे पाच वर्व आपलं आयषु्ट्य कमी करून घेण्यासारखं आह.े पण मी 

घर शोधता शोधता फार जजकीरीस आलो होतो. माझी दोन्हीही मलुं लहान 

होती , त्यामळेु त्यांना अमरावतीला एकटं बायकोच्या अंगावर टाकून दणेे 

शक्य नव्हतं. मग मी सरळ प्राचायांकडे गेलो आजण वाडवन म्हणनू माझ्या 

अनमुतीचा अजव जदला. ते म्हणाले ‘ नक्की येता न ? मी हो म्हटल ं. ते म्हणाले 

‘या सामान घऊेन. ‘ मग आम्ही सवव, जनू 78 ला सामान घेऊन औरंगाबादला 

आलो. 

  वाडवन झाल्ह्यानंतर मी अगदी मन लावनू ते काम करू लागलो. 

जवद्यार्थयांच्या अनेक तक्रारी होत्या. लाइट्स , सफाईगार या नेहमीच्या तक्रारी 

अन ्काही आमच्या कॉलेज ची बाहरे राहणारी गुंड प्रवतृ्तीची मलुं, होस्टेल 

मध्य ेरहायची, त्यांचा धडुगसू, पत्त ेखेळणं, मारा मार् या वगैरे. हळूहळू एकेक 

काम हाती घेतलं. सवव जवद्यार्थयांशी ससंुवाद साधनू, खेळीमेळीनं त्यांचा 

जवर्श्ास संपादन केला अन ्काम करत गेलो. ह ेकरताना बरंच ंकाही जशकलो. 

जवशेर् म्हणजे, शांत डोकं ठेवनू मन ओतनू काम केलं की सवव घडी सवु्यवस्थेत 

बसवता येते ह ेअनभुवावरून जशकलो. मी वाडवन म्हणनू रूज ूझाल्ह्यानंतर एक 

आठ-दहा जदवसातच होस्टेल चे रेक्टर अन ् दसुरे वाडवन या दोघांनाही 

कॉलेजच्या जवळच्या सरकारी वसाहतीत ,सरकारी क्वाटवर जमळालं. त्याची ते 
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वाटच पाहत होते. त्यांनी ताबडतोब होस्टेल सोडून त्या सरकारी क्वाटवर मध्ये 

जशफ्ट होण्यासाठी प्राचायांना जवनंती केली. प्राचायावनी त्यांना सांगीतलं की ‘ 

असं एकट्या जाज ूवर होस्टेलचं काम मला टाकता येणार नाही. जशवाय ते 

होस्टेल मध्ये आताच आले आहते. तेव्हा ततूावस मी, तमु्हा दोघांपैकी जयाला, 

अगोदर, सरकारी क्वाटवर अलॉटं झालं त्याला म्हणजे रेक्टर ला आधी 

परवानगी दतेो. त्याप्रमाणे रेक्टर क्वाटवर सोडून गेले. रेक्टरचं क्वाटवर वाडवन 

क्वाटवर पेक्षा मोठं होतं. तो एक स्वतंि बंगलाच होता. आमच्याकडे 

इलेजक्रकल जडपाटवमेंटला प्राध्यापक बी.ए. पाटील म्हणनू बरेच सीजनयर 

असलेले असोशीएट प्रोफेसर होते. ते जया घरात भाड्यानी राहत होते ते घर 

त्यांना छोटं पडत होतं. अनायासे आता हा रेक्टरचा बंगला ररकामा झाल्ह्यानं 

त्यांनी रेक्टर म्हणनू यायचा जवचार केला. बंगला पाहूनही गेले. आमचे प्राचायव 

गणेशराव यांना जेव्हा या गोष्टीची कुणकुण लागली तेव्हा त्यांनी पाटलांना 

बोलावनू गळच घातली. कारण पाटील खपू काम करायचे. त्यांची पसवनॅजलटी 

ही चांगली होती व ते जवद्याथी जप्रय होते. प्राचायाचं्या गडु बकु मध्ये होते. मग 

पाटील दोन-चार जदवसातच रेक्टर म्हणनू आले. अगदी थोड्या जदवसात माझी 

अन ्त्यांची चांगली मैिी झाली. ( आता ते 84 वर्ावचे आहते. जयजसंगपरू ला 

त्यांच्या गावी राहतात. अन ् मला 80 वर्व चाललंय. मी पणु्यात राहतो. 

अजनूही आमची मैिी इतकी घट्ट आह ेकी अजनूही आठ जदवसातनू एकदा 

आम्ही अधाव अधाव तास मोबाईल वर बोलतो. ) एवढंच नाही तर पाटील 

वाजहनी आजण माझी बायको या खपू चांगल्ह्या मैजिणी झाल्ह्या. तसंच त्यांच्या 



a 

133 
 

माझ्या मलुांचं ही. पढेु 15-20 जदवसानीच अमरावतीचे आणखी एक 

प्राध्यापक श्रो कान्हडे औरंगाबादला बदली होऊन आले. ते माझे जमिच होते. 

अजतशय सजजन माणसू आजण कोणत्याही कामाला सदा तत्पर. जशवाय 

डॅजशंग नेचरचा. कान्हडे रुज ू झाल्ह्यानतंर माझ्या घरी आले. तेही घराच्या 

शोधात होते. मी म्हणालो ‘ कान्हडे, येता का माझ्या शेजारी वाडवन म्हणनू? ह े

बाजलूा प्राध्यापक कुलकणी राहतात, त्यांना सरकारी क्वाटवर जमळालं आह.े 

त्यांना ह ेक्वाटवर सोडायचं आह.े रेक्टर बी.ए.पाटील आहते. ते ही खपू चांगले 

आहते. तमु आगये तो अपनी तीनो की अच्छी टीम बन जाएंगी. ‘ जास्त 

आढेवेढे न घेता ते हो म्हणाले. मग मी त्यांना अन ् कुलकणीनंा घेऊन 

प्राचायांकडे गेलो. प्राचायांनी लागलीच तशी ऑडवर काढली. त्यानंतरच्या 

शजनवारी रजववारी कान्हडे अमरावतीला गेले अन ्वाजहनी, त्यांची मलुगी अन ्

सामान घेऊन आले. आमच्या जतघांची मग खपू छान जटम झाली. आम्ही जरी 

कामाची वाटणी केली असली तरी सवव कामं आम्ही जतघं ही जमळून करायचो. 

होस्टेल अॅडजमशन माि फक्त मीच करायचो. मी जवद्यार्थयांमध्ये जास्त 

वावरायचो त्यामळेु रूम अलॉटंमेंट, रूम पाटवनसं मीच ठरवायचो. कोणत्या 

रूम मध्ये कोणती तीन मलुं आहते, कोणत्या वगावची आहते इतकंच काय, 

त्यांची नावं ही माझ्या लक्षात असायची. त्यामळेु मी फ्रें डली असलो तरी मलुं 

मला वचकून असायची. 

 सवावत आधी आम्ही हॉस्टेल च्या मेंटेनन्सचं काम हाती घेतलं. जे 

जसजवल वकव  असेल ते आम्हाला बी.अडँ सी. कडून करून घ्यावं लागतं अन ्
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इलेजक्रकलचं MSEB कडून. मग मी आजण कान्हडेांनी सवव रूम्स, लॅटरीन-

बाथरूम ला चक्कर मारून कुठे काय तटुलं, पडझड झाली याची सजवस्तर 

यादी तयार केली. बी.अँड सी.च्या डेप्यटुी इजंीजनयर आजण त्यांच्या माणसांना 

आणनू सवव दाखवलं अन ते काम लवकरात लवकर करून द्या नाही तर 

जवद्याथी तमुच्या कडे मोचाव घेऊन येतील असं त्यांना सांगीतलं. त्यानंतर सतत 

पाठपरुावा करून आम्ही ते करून घेतलं. तोच प्रकार आम्ही इलेजक्रकल 

जफजटंग्ज बद्दल केला. आजण लटकत असलेले बल्ह्ब, ट्यबू, केसींग सवव ररपेयर 

करून, बदलनू घेतलं.  

 दसूरा मखु्य प्रॉब्लेम होता तो साफ-सफाईचा आमच्याकडे 5 सफाई 

कामगार म्हणजे स्वीपर होते. एकाला एक मजला असे तीन जस्वपरनी तीन 

मजल्ह्याचं काम, एकला मेस हॉल, कॉमन रूम, समोरचं अन ् आजबूाजचूं 

आंगण, अन ्एकाला प्राचायव, रेक्टर, वाडवन या सवांचे क्वाटवर अशी कामाची 

वाटणी करून जदली होती. व दर मजहन्याला यात बदल केला जाईल ह ेही 

सांगनू ठेवलं होतं॰ पण ही स्वीपऱ मंडळी जदलेलं काम व्यवजस्थत करायची 

नाही. काही रूम्स सोडून दते तर कधी संडास-बाथरूम अधववट साफ करून 

पळून जात. हयाबद्दल जवद्यार्थयांच्या कायम तक्रारी असायच्या. मग आम्ही 

प्रत्येक जवंग चा एक एक सेके्रटरी जवद्यार्थयांकडून जनवडून घेतला. त्यानं त्या 

मजल्ह्याचे, जवंगचे व्हरांडे, लॅटरीन- बाथरूम साफ झाल्ह्याचं पाहून त्या त्या 

स्वीपऱ च्या कागदावर तशी नोंद करून सही करावी असं सांगीतलं. तसंच 

प्रत्येक रूम मधील, कोणीही एका जणानं स्वीपऱ च्या कागदावर रूम नंबर 
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जलहून त्याच्या समोर जक्लंड ऑर नॉट असं जलहून नाव व सही करायची अशी 

नोटीस लावली. मग सवव स्वीपरना एक एक वही जदली. व रोज तारीखवार 

त्यात या सवव सया घेऊन ती वही माझ्या घरी जदलीच पाजहजे अन ्दसुर् या 

जदवशी सकाळी कामाला सरुवात करताना ही घेऊन गेलीच पाजहजे असं 

ताकीद दऊेन सांगीतलं. जया जदवशी ही वही सवव नोंदीसह माझ्या घरी आली 

नाही त्या जदवशी त्या स्वीपऱ ची जबन पगारी रजा धरण्यात येईल असं 

सांगीतलं. मी रोज लक्ष घालनू या वया तपासायचो. मला जवळ जवळ सवव 

रूम मधल्ह्या जवद्यार्थयांची नावं माहीत होती त्यामळेु बनवा बनजवला स्कोप 

नव्हता. जशवाय हॉस्टेल क्लाकव ला ही रोज राऊंड घेऊन मला रीपोटव करायला 

सांगीतलं. याचा चांगला पररणाम झाला. तरी ही सफाईगार मंडळी त्यांच्या 

रीक्स चालचू ठेवायची. आम्ही असं ऐकलं होतं की ही मंडळी चगुल्ह्या करून 

वाडवन्स मध्ये बेबनाव जनमावण करायची. अन ्मग, वो सर ने ऐसा बोला असं 

दसुर् या वाडवनला सांगनू चाटा मारायचे. आमच्याकडे एक इस्माईल म्हणनू( 

मी नाव बदललं आह े) स्वीपऱ होता. तो बरेच वेळा दारू प्यालेला असायचा. 

एक जदवस सकाळी मी हॉस्टेल च्या राऊंड वर असताना तो मधल्ह्या 

मजल्ह्यावर काम करत होता. मी त्याला म्हटलं, ‘ क्य ुइस्माईल जठकसे चल 

रहा न काम ? ‘ तो म्हणाला ‘ हा साब. साब आप जकतनी अच्छी तरहसे बात 

करते ह,ै समझाकर बोलते ह,ै वो दसुरे वाडवन तो हरदम गरम होकर बोलते ह,ै 

गाजलया दतेे ह।ै हम भी ऊनको दखे लेंगे.’ मी त्याच्याकडे रोखनू पाजहलं, अन 

म्हणालो, ‘ इस्माईल, वाड्वन लोगोमे झगडे लगाकर मौज करनेके ये तरीक्के 
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बहुत परुाने हो चकेु ह.ै वो साब और मै एकही जगहसे आये ह.ै और ऊनको मै 

जपछले दस साल से जनता हू. और ऊनको तमु क्या दखे लोगे, मै ही तमुको 

दखे लुंगा. हरदम शराब जपकर कामपर आते हो, एखाद जदन पोजलस को 

बलुाकर, सरकारी अस्पताल मे तमु्हारी जाच करवाऊंगा तो सस्पेण्ड हो 

जाओगे. ये सब बंद करो. कामसे काम करो तो तमुको कुछ भी तकलीफ नही 

होगी. ‘ मी वर गेलो की जवद्यार्थयांशी बोलायचो. त्यामळेु त्यांचं ही सहकायव 

मला जमळू लागलं. 

 आता महत्त्वाचा प्रॉब्लेम राजहला होता, तो म्हणजे पॅरासाईट्सचा. काही 

जवद्यार्थयांची हॉस्टेल मध्ये अॅडजमशन नसनूही ते हॉस्टेल मध्ये चोरून, 

आपल्ह्या जमिांना पटवनू राहायचे. पत्त ेखेळायचे. रािी उजशरापयंत जधंगाणा 

करायचे. मी, कान्हडे आजण पाटील साहबे रािीही राऊंड घ्यायला लागलो. 

पजहल्ह्यांदा काही होस्टेलर ना जवर्श्ासात घेऊन कोण कोणत्या रूम मध्ये ही 

मंडळी राहते, कोणत्या रूम मध्ये पत्त्यांचे डाव सरुू असतात याची माजहती 

काढली. ह ेखेळणारे लोक दादाजगरी करायचे. त्यामळेु इतर जवद्याथी त्यांची 

तक्रार करायलाही भ्यायचे. ह ेआम्ही आधी काही जदवस पाहीलं. मग आम्ही 

जतघांनी ठरवलं की एक जदवस रािी 11 वाजता काहीही आवाज न करता, दोन 

वॉचमन बरोबर घेऊन जया रूम मध्ये पत्ते खेळणं चाल ूअसतं त्या रूम वर धाड 

मारायची अन ्र्ंगे हात पकडून त्याच्या त्या वेळी जया दोन मलुाचंी ती रूम 

आह े त्यांना हॉस्टेल सोडायला लावायचं. काही ही दयामाया न दाखवता. 

माझ्या माजहती प्रमाणे त्या रूम मध्ये फायनल यीयर चे दोन जवद्याथी राहायचे. 
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खरं म्हणजे त्या दोघांपैकी एक हॉस्टेल मध्ये न राहता बाहरे राहणारा होता. 

त्यानं त्या दसुर् याच्या, जयाचं नाव राठी असं होतं. (नाव मी बदललं आह)े 

त्याच्या सांगण्यावरून हॉस्टेल मध्ये अॅडजमशन घेतली होती अन ् त्याच्या 

ऐवजी त्या राठीचा कॉमसव कॉलेज मध्ये असललेा, धाकटा भाऊ जतथे 

राहायचा. या राठीचे एक दरूचे मामा खासदार होते म्हणे. म्हणजे, असं तो 

सगळी कडे सांगायचा. ही सवव माजहती आम्ही आधीच काढली होती. आमचे 

काही वॉचमन पवूी जमल्ह्री मध्ये काम केलेले होते. त्यांना एक्स सजव्हवसमन 

म्हणायचे. मग एका रािी त्या रूम मध्ये डाव चाललेला आह,े ह ेकन्फमव करून 

आम्ही जतघं दोन वॉचमन ना अन एका खालच्या मजल्ह्यावरच्या जवद्यार्थयावला 

बरोबर घेऊन त्या रूम वर गेलो. त्या जवद्यार्थयावला आधीच सांगनू ठेवलं होतं 

की त ूत्यांच्या रूमचं दार ठोठावायचं अन ्आतनू कोण आह ेरे असा आवाज 

आला की , मी च आह ेरे. उघड. एवढं बोलनू ताबडतोब जनघनू जायचं. ठरल्ह्या 

प्रमाणे सवव घडलं. आत पाच-सहाजण पत्ते म्हणजे जगुारच खेळत होते. आम्हा 

जतघांना अन वॉचमन ना पाहून ते गडबडून गेले. मग मी राठी ला म्हणालो, 

‘राठी काय चाललं ह?े’ तो आमच्या मेकॅजनकलचाच जवद्याथी होता. मला 

वचकूनच होता. तो म्हणाला ‘ काही नाही सर . एखाद्या वेळेला बसतो सर. ‘ 

मी म्हणालो ‘तझुा रूम पाटवनर मुंदडा कुठे आह े?’ मग त्याच्या भावाकडे पाहून 

म्हणालो, हा कोण बाहरेचा? ‘ तो म्हणाला ‘ मुंदडा त्याच्या नातेवाईकाकडे 

गेला आह.े अन हा माझा धाकटा भाऊ मला भेटायला आला आह ेसर.’ मी 

म्हटलं ‘जकती खोटा बोलशील राठी ? आम्ही सवव माजहती काढून आलो आह.े 
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आम्हाला माहीत आह ेकी मुंदडा हॉस्टेल मध्ये राहतच नाही अन ् त्याच्या 

जठकाणी हा तझुा भाऊ राहतो. तमु्ही नहेमी या रूम वर पत्ते खेळत असता. ‘ 

मग कान्हडे सरांनी त्यांची सवांची नावं अन ्वगव जलहून घेतले. ते सवव आमचेच 

पण बाहरे राहणारे जवद्याथी होते. मग पाटील साहबेानंी राठीला खपू दाटलं. 

अन ् आत्ताच्या आत्ता त ू रूम सवव सामाना सजहत ररकामी कर,असं त्याला 

सांगीतलं. तो म्हणाला, ‘ सर, असं परत होणार नाही. यावेळी माफ करा.’ 

आम्ही त्याचं काही एक ऐकायला तय्यार नव्हतो. एव्हाना आणखी होस्टेलर 

ही जतथे जमा झाले. तो म्हणाला ‘ सर एवढ्या रािी आम्ही दोघं कुठे जाणार? 

आम्ही सकाळी सोडतो वाटल्ह्यास. ‘ आम्ही म्हटलं नाही. वॉचमन ना त्याच्या 

गादीची वळकटी वगैरे घेऊन खाली जायला सांगीतलं. तो म्हणाला ‘सर, 

एवढ्याशा चकुीसाठी तमु्ही मला फार जास्त जशक्षा दते आहात. ‘ आम्ही 

बाकीच्या जवद्यार्थयांना आपआपल्ह्या रूम मध्ये जायला सांगीतलं. मग मी 

राठीला म्हणालो ‘ तलुा आज हॉस्टेल सोडून जावंच लागेल. ही एवढीशी चकू 

नाही. आम्ही प्राचायांना रीपोटव केला तर ते तलुा रस्टीकेट सदु्धा करू शकतात 

एवढी मोठी ही चकू आह.े त ूचपुचाप ऐकलंस तर आम्ही रीपोटव करणार नाही. 

नाही तर आम्हाला तो करावा लागेल. अन ्इथले खासदार तझु्या कुठल्ह्या तरी 

दरूच्या नात्यात आहते ह े ही आम्हाला माहीत आह.े आम्ही त्यांच्याकडे 

जाऊन, तझु्या या भानगडी त्यांना रायजटंग मध्ये दवे.ू अन सवव सांग.ू ‘ मग तो 

म्हणाला ‘ सर मी आता जातो. पण सामान उद्या घेऊन जाईन.’ पाटील साहबे 

म्हणाले. ‘ ठीक आह.े खोलीला आमचं कुलपू लावतो तझु्या अन ्सवाचं्या 
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समोर. त ू उद्या मला भेट. अन ् सामान घेऊन जा. मला रूम उद्या ररकामी 

पाजहजे. ‘ तो हो म्हणाला. आमच्या वॉचमनला पाठवनू पाटील साहबेांनी 

त्यांच्या घरचं कुलपू मागवलं. ते सवांसमक्ष लावलं. तो, त्याचा भाऊ आणखी 

एक जमि आमच्या बरोबरच खाली उतरले अन जनघनू गेले. 

 दसुर् या जदवशी सकाळी साडेसहा वाजताच माझ्या घराचं दार कोणी तरी 

ठोठावलं. मी स्वत:चं दार उघडलं. पाहतो तर समोर राठी उभा. त्याच्या हातात 

पत्त्यांचे दोन पॅक. मला पाहताच त्यानं ते दोन्ही पॅक माझ्या पायावर ठेवले मला 

नमस्कार केला अन म्हणाला ‘ सर यावेळी एकदा माफ करा सर. पढूुन मी 

असं काही करणार नाही. ‘ मी त्याला घरात बोलावलं, ‘ म्हटलं बस. आता 

सांग काय म्हणणं आह ेतझंु ? ‘ तो म्हणाला, ‘ चकुलो सर. माफ करा. मी 

माझ्या भावाची राहण्याची दसुरी व्यवस्था करतो. अन सर शपथ घेतो, 

आजपासनू पत्त्याला हात लावणार नाही. पण मला होस्टेल मधनू काढू नका 

सर. ह ेशेवटचं वर्व आह.े माझी फार बदनामी होईल सर. सवव जमि हसतील 

मला. मी कान धरतो. सर तमु्ही फार चांगले आहात. सवव जवद्याथी म्हणतात, 

तमु्ही नक्की माझी जवनंती ऐकाल. प्लीज. ‘ मी बायकोला आवाज जदला अन 

म्हणालो, ‘आमचा दोघांचा चहा कर’ मग मी त्याला म्हणालो. ‘ त ूआता 

अंत्य वर्ावला आह.े चांगला अभ्यास कर अन चागंल्ह्या माकावनं पास हो, 

म्हणजे नोकरी जमळेल. ते सोडून त ूया फालत ूगोष्टी करून स्वत:चं तर नकुसान 

करतोच आह ेपण होस्टेल चं वातावरण खराब करतो आह.े अन त ूचांगल्ह्या 

घरचा आहसे. मागे काही जदवसांपवूी तझेु वडील आले होते. तेव्हा त्यांना 
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तळुशीला पाणी घालण्यासाठी आमच्या खालच्या बागेत आणलं होतं. 

त्यांच्या कपाळावर कपाळ भरून चन्दन होतं व तोंडान ंते हरी पाठ म्हणत होते. 

मी जखडकीतनू पाजहलं. तझेु ह ेधंद ेत्यांना कळले तर त्यांना जकती वाईट वाटेल 

याचा कधी जवचार केला त ू? ’ तो खाली बघनू चपुचाप सगळं ऐकत होता. 

चहा आला. मी म्हटलं घे. अन ्चहा घेता घेता पढेु बोल ूलागलो. ‘ तझु्यावर 

अॅक्शन तर पाटील साहबे घेतील. तलुा माफ करून हॉस्टेल मध्ये राहू द्या असं 

मी त्यांना म्हणणार नाही. तलुा स्पष्ट सांगतो असं काही मी केल ंतर सवांना 

वाटेल की त ूमाझ्या जातीचा आह ेम्हणनू तझु्यावर काही अॅक्शन झाली नाही. 

लोकांना बोलायला काय लागतं ? अन ्ते मला मळुीच आवडणार नाही. मी 

एक करू शकतो. त्यांना जवनंती करून, या गोष्टीचा प्राचायांना जकंवा कोठेही 

रीपोटव करू नका. राठीच्या त्या खासदार नातेवाईकांना ही काही ही कळव ू

नका. जास्त काही प्रकरण वाढव ूनका. त्यासाठी तलुा फक्त एकाच कराव ं

लागेल. तलुा होस्टेल सोडावंच लागेल. नाही तर याचा रीपोटव झाला तर तलुा 

प्राचायव एखाद वर्ावसाठी रस्टीकेट ही करतील. ह ेसगळं टाळायचं असलं तर 

हॉस्टेल सोड. बाहरे खोली घे. दोघं भाऊ एकि रहा. चांगला अभ्यास करा 

अन चांगल्ह्या रीतीनं पास व्हा. आई-वडलांनाही आनंद होईल. अन ्ह ेबघ त ू

माझ्या पायावर पत्ते ठेवनू माफी मागीतली, शपथ घेतली म्हणजे त ूरातोरात 

सधुारला आहसे असं मला वाटलं असेल, असा तझुा भ्रम झाला असेल, तर 

मी इतका दधू खळुा नाही. या अशा गोष्टी सहजासहजी सटुत नाहीत. त्यासाठी 

संगत सोडावी लागते. मनाची तयारी करावी लागते. तरी ही मी तलुा इतका 
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वेळ समजावलं कारण आज नाही पण पढेु कधीतरी तलुा या गोष्टींचा पश्चाताप 

झाला तर त्या जदवशी मला आजची गरुु-दजक्षणा जमळाली असं मी समजेन. 

आता त ूठरव. अन पढेु तलुा काही जवर्यात, अभ्यासात अडचण आली जकंवा 

आणखी कोणता प्रॉब्लेम आला तर त ूमला कधी ही भेट. मी तझु्याबद्दल मनात 

कुठलीही आधी ठेवणार नाही. समजलं ? ‘ त्या जदवशी त्यानं पाटील 

साहबेांकडून सामान घेऊन हॉस्टेल सोडलं. पढेु तो मधनू मधनू भेटायचा कारण 

त्याच्या वगावला मी एक जवर्य जशकवायचो. ‘ कसा चालला आह ेअभ्यास? 

‘असं जवचारलं की चांगला करतो सर असं म्हणायचा .त्याच्या रूम मध्ये 

मुंदडा म्हणनू जया जवद्यार्थयांनं हॉस्टेलची अॅडजमशन घेतली होती पण जतथे जो 

राहायचा नाही, त्यालाही मी बोलावनू खपू दाटलं. तो राठीच्या वगावतच होता. 

राठी त्या वर्ी बर् या माकावनं पास झाला. त्यानं हॉस्टेल सोडलं तेव्हाच आम्ही 

नोटीस लावली होती की कोणत्याही रूम मध्ये बाहरेचा कोणी राहतो आह ेह े

आढळून आलं तर, त्या रूम मध्ये राहणार् या होस्टेलरांना हॉस्टेल मधनू काढून 

दणे्यात येईल. या सगळ्या प्रकारानं हॉस्टेल मधल ेअसे प्रॉब्लेम्स हळू हळू 

खपू कमी झाले. मलुं ही खरु् होती॰ आमच्या प्राचार् यांचं या गोष्टींकडे बारीक 

लक्ष असायचं. त्यांना ह े हॉस्टेल चे हालहवाल आमच्या कमवचार् यांकडून 

काळायचे. आजण त्यांची दोन्ही ही मलु ंआमच्याच कॉलेज मध्ये जशकत होती. 

एक थडव अन ्एक फस्टव जययरला होता. बरेच होस्टेलर त्यांचे जमि होते. त्यामळेु 

त्यांच्या मलुाकंडून ही त्यांना कळायचं.  
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 नंतर आम्ही काही जदवसांनी होस्टेल सेके्रटरी, जॉइटं सेके्रटरी, रेझरर, 

जवंग सेके्रटरीज यासाठी होस्टेल च्या जनवडणकुा घेतल्ह्या॰ एका रािी आम्ही 

मेस हॉल मध्ये मलुांचं मतदान घेतलं. मी, पाटील साहबे, कान्हडे आम्ही 

जतघंही बसलो. एका कोपर् यात मत पेटी ठेवली. माझ्या समोर एक रजजस्टर 

होतं त्यात प्रत्येक मत दणेार् या जवद्यार्थयावचं नाव व रूम नंबर जलहून सही 

केल्ह्याजशवाय पढेु मतदानाला जाता येत नव्हतं. मलुं एका रांगेत उभी राजहली. 

एक एक मलुगा आमच्या टेबलवर आला की मी त्याचं नाव रूम नंबर जलहून 

सही घेत होतो. एक मलुगा पढेु सरकला की येणार् या मलुाचं नाव व रूम नंबर 

त्याला न जवचारता मी जलहायचो. त्याला फक्त सही करावी लागायची. 

थोडावेळ ह े पाहल्ह्यावर पाटील साहबे मला म्हणाले, ‘ अहो जाज,ू तमु्ही 

कॉम्प्यटुर की काय? मलुांची नाव,ं रूम नंबर पाठ. अजबच आह.े कसं काय 

लक्षात ठेवता तमु्ही ह े? ‘ मी म्हटलं, ‘ मी काही ती पाठ करत नाही. त्यांच्या 

हॉस्टेल अॅडजमशन, रूम अलॉटंमेंट च्या वेळी जलहताना त्यांची नावं अन चेहरे 

माझ्या लक्षात राहतात. जशवाय मी रोज एकतरी राऊंड हॉस्टेलचा घेतो. तेव्हा 

काही जवद्यार्थयांशी बोलत असतो. प्रत्येक नावाला आपल े फोनेजटक्स 

असतात. ते माझ्या लक्षात राहतात.’ त्या रािी केवळ पाटील अन ्कान्हडेनाच 

नाही तर मलुांनाही या गोष्टीचं आश्चयव वाटलं. त्यांना ह ेही कळलं की जाज ू

सरांना आपलं नाव अन ्रूम नंबरही माहीत आह.े त्यामळेु माझ्या समोर त्यांना 

काही बनवाबनवी करता यायची नाही. आमच्या जतघांच्याही त्याचं्या मधल्ह्या 

वावरानं, आमही हॉस्टेलच्या घेत असलेल्ह्या काळजीनं आमच्या जवर्यी 
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त्यांना आदर यकु्त वचक वाटू लागला. एकदा प्राचायांबरोबर झालेल्ह्या 

आमच्या प्राध्यापकांच्या बैठकीत प्राचायांनी, होस्टेल मध्ये, होस्टेलच्या 

वातावरणात झालेल्ह्या सधुारणा सांगनू आमच्या कामाची स्ततुी केली॰ सवव 

होस्टेलर ची नावं, त्यांचे रूम नंबर जाजूंना पाठ आहते ह े त्यांनी आवजूवन 

सांगीतलं.  

 दसुर् या सिात एक वाईट घटना घडली. ती आठवली की अजनूही माझं 

मन गलबलनू जातं. आमच्या होस्टेल मध्ये फायनल जययर इलजेक्रकल चा 

एक जवद्याथी ऐ. डी. भोंडवे राहायचा. खपू चांगला अन अभ्यास ूगरीब घरचा 

जवद्याथी होता. मला वाटतं, त्याचे वडील एक प्रायमरी जशक्षक होते. बहुदा 

माचव मजहन्याची सरुवात झाली असेल. एजप्रल मध्ये जवद्यापीठाच्या परीक्षा 

असल्ह्यामळेु सवव जवद्याथी आपआपल्ह्या टमव वकव  सबजमशन च्या अन 

अभ्यासाच्या गडबडीत होते. अशा वेळी इजंजजनयररंग चे जवद्याथी राि जदवस 

एक करतात. एक जदवस माझ्याकडे फायनल जययरचे जतसर् या मजल्ह्यावर, 

बहुदा रूम नंबर 85 मध्ये राहणारे दोन जवद्याथी आले. म्हणाले, ‘ सर आमचा 

पाटवनर भोंडवे याची तब्येत खपू खराब झाली आह.े आज सकाळ पासनू 

त्याला जतन-चार वांत्या झाल्ह्या. सर सात-आठ जदवसांपासनू तो अगदी कमी 

जेवतो. खपू अशक्त ही झाला आह.े चार पाच जदवसांपवूी आपल्ह्या 

उस्मान्परु् यातल्ह्या एका डॉक्टर ला ही दाखवलं होतं. ते और्धही सरुू आह े

सर. पण काही फरक पडला नाही. तो आराम ही करत नाही सर. सारखा टेमव 

वकव  अन ्अभ्यास करत असतो. तब्येतीकडे लक्ष दते नाही. आज सकाळ 
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पासनूच त्याला बरं नाही. सर आम्हाला वाटतं त्याला गवनवमेंट मेजडकल 

कॉलेज च्या हॉजस्पटल मध्ये घेऊन जावं. तमु्ही आम्हाला तसं पि द्या सर 

म्हणजे ते त्याला लवकर पाहतील अन चांगली रीटमेंट दतेील. ‘ मी म्हटल ं

तमु्ही वर चला. मी अन पाटील साहबे येतो बघायला.’ पाटील साहबे 

इलेजक्रकल जडपाटवमेंटचेच होते. तो जवद्याथी त्यांच्या चांगल्ह्या ओळखीचा 

होता. आम्ही दोघं त्याच्या रूम वर गेलो. तो खपू अशक्त वाटला. त्याला 

म्हटलं ‘ अरे इतक्या जदवस अंगावर कशाला काढल ंदखुणं ? आधी नाही का 

सांगायचं? टमव-वकव  वगैरे नंतर करता आलं असतं. पाटील सरांनी सवव 

प्राध्यापकांना सांगनू तझुी सबजमशन ची डेट वाढवनू जदली असती.’ मग 

आम्ही त्याच्या जमिांना म्हणालो तमु्ही ऑटोररक्शा करून याला मेजडकल 

कॉलेज ला न्या. पि-जबि काही नको. आम्ही तमुच्या मागेच स्कूटरवर येतो. 

‘ मग आम्ही सारे त्याला घेऊन मेजडकल कॉलेज ला गेलो. जतथल्ह्या सीजनयर 

डॉक्टरांना आमची ओळख सांगनू , सवव पररजस्थती सांगनू त्याला लवकर बघनू 

रीट करा अशी जवनंती केली. त्यांनी ताबडतोब त्याला तपासनू याला आताच 

अॅडजमट करावं लागेल असं सांगीतलं. त्याचा बर् याच जदवसांपासनू झालेला 

जॉजन्डस अगदी वाईट अवस्थेला पोहचला आह.े बहदुा त्याच्या जलव्हर वर ही 

पररणाम झाला असण्याची शक्यता आह.े आम्हा काही टेस्ट करून रीटमेंट 

सरुू करावी लागेल असं ते म्हणाले. त्याप्रमाणे त्याला जतथे अॅडजमट केलं. 

मलुांना सांगीतलं तमु्ही एक दोन जण पाळीपाळीनं त्याच्या जवळ रहा. डॉक्टर 

सांगतील तसं त्याला जेवायला द्या. इथे मेजडकल मध्येच ते और्धं दतेात. 
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काही बाहरेून आणावं लागलं तर आणा. पैशांची काळजी करू नका. आम्ही 

व्यवस्था करू. आम्ही परत संध्याकाळी येतो अन ्डॉक्टरनाही भेटतो॰ 

 मग आम्ही परत आलो अन ् संध्याकाळी जतघंही मेजडकलला गेलो. 

डॉक्टर म्हणाले, ‘ We just got the reports of his tests. We have 

accordingly started the treatment. Its quite serious. Will need 

long treatment. He will have to be in hospital for 15-20 days. 

He will get his food etc from hospital only. Ask your students 

not to give him anything to eat without our permission. ‘ 

जवद्याथी ह ेसगळं ऐकतच होते. त्यांना म्हटलं तमु्ही काही जणांची एक जटम 

करा॰ व आळीपाळीनं दोन दोन जण याच्या बरोबर दवाखान्यात रहा. रािी 

सदु्धा रहावं लागेल. अन त्याच्या वडीलांचा आम्हाला पत्ता द्या. आम्ही 

ऑजफजशयली त्यांना कळवतो, पण तमु्हीही एक सजवस्तर पि जलहून त्याच्या 

वडीलांना कळवा. आम्ही रोज संध्याकाळी हॉजस्पटल ला चक्कर मारू. 

तमु्हाला काही अडचण असल्ह्यास आम्हाला सांगा. और्धं ते 

दवाखान्यातनूच दतेात. पण बाहरेून काही आणायचं सांगीतलं तर व घेऊन 

या. पैशाची काळजी करू नका. आम्ही व्यवस्था करू. आमचं पि जमळताच 

म्हणजे चार जदवसांनी त्याचे वडील आले. त्यांना आम्ही सवांनी धीर जदला. 

दवाखान्यात इलाज सरुू आह.े मलुंही काळजी घेतात आह ेअसं सांगीतलं. ते 

म्हणाले ‘ रोज मी त्याच्या जवळ आहचे. रािीपण मी इथेच झोपत जाईन. एक 

जवद्याथी सोबतीला असला तरी परेु. आम्ही रोज संध्याकाळी एक चक्कर 
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जतकडे मारून यायचो. और्धं सरुू होती पण प्रकृतीत जवशेर् सधुारणा वाटत 

नव्हती. 

 आणखी चार-पाच जदवस गेले असतील. एक जदवस सकाळी चार 

वाजताच काही जवद्यार्थयांनी मला उठवनू सांगीतल ं‘ सर थोड्या वेळापवूीच 

भोंडवे वारला. ‘ मी शेजारच्या कान्हडेांना उठवलं. पाटील साहबेांनाही 

उठवलं. मलुानंा म्हटलं तमु्ही जनघा. आम्ही जनघालोच हॉजस्पटल ला. जतथे 

पोहचलो. बरेच होस्टेलर अन त्याचे वगवजमि जमा झाले होते. त्याच्या वडलांच 

सांतवन कसं करावं आम्हाला कळेना. एका प्रायमरीच्या जशक्षकाचा चार 

मजहन्यांनी इजंीजनयर होणारा, हाता-तोंडाशी आलेला, मलुगा ईर्श्रानं असा 

उचलनू नेला होता. ते सारखे रडत होते. त्यांना शातं करून, तमु्ही प्रेत गावी 

घेऊन जाणार की इथेच सगळं आटोपायचं ते सांगा असं आम्ही जवचारताच ते 

म्हणाले. ‘ साहबे गावी तर न्यावंच लागेल. घरी त्याची आई, भाऊ-बहीण 

आहते.’ पाटील साहबे अन ्दोन चार मलुं मग हॉजस्पटलला त्याप्रमाणे सांगनू 

त्यांच्या कडून सवव कागद पि घेऊन प्रेत ताब्यात घेण्याजवर्यी जवनतंी करायला 

गेले. इकडे आम्ही दोघानंी अन इतर मलुांनी जमळून ठरवलं की सातआठ जण 

बसतील एवढी एक टॅक्सी ठरवायची. भोंडवेच्या एका वगव जमिाचं कापड 

दकुान होतं. तो म्हणाला मी शवासाठी लागणारं कापड अन इतर सामान घेऊन 

येतो. तीन चार जण त्या कामाला लागले. थोड्या वेळात मलुांनी टॅक्सी ही 

आणली. आम्ही सवांनी जमळून दोन- तीन हजार रुपये जमा केले॰ प्राचायांना 

कळवनूच आम्ही ईकडे आलो होतो. थोड्या वळेात प्राचायव व जवद्यतु 



a 

147 
 

जवभागाचे प्रमखु व आणखी एक दोन प्राध्यापक आले. सवांनी मदत केली. 

प्राचायांनीही भोंडवेच्या वडलांना धीर जदला. आम्ही आताचा सवव खचव करू 

अन ्पढेुही जमेल तशी थोडी मदत करू असं त्यांना सांगीतलं. तमु्ही शांत रहा 

अन ् काळजी करू नका असंही सांगीतलं॰ साधारणत: दहा एक वाजता 

जनघण्याची तयारी झाली. त्यांच्या बरोबर सहा-सात जवद्याथी ही गेल॰े सवव मलुं 

अन ्आम्ही मग होस्टेलला आलो. थोड्या वेळातच आम्ही सवव होस्टेलर व 

इतर जमलेल्ह्या मलुांबरोबर मेस हॉल मध्ये शोक सभा घेतली. सवानंा अजतशय 

द:ुख झालं होतं. काहीजण तर खपू रडले. आम्ही सवांनी मग जतथेच ठरवल ं

की चार-पाच जदवसात सवानंी जमळून, आपल्ह्या मजी प्रमाणे त्याच्या वडलांना 

मदत करण्यासाठी, वगवणी जमा करायची व त्यांना पोहचवायची. सववजण 

तयार झाले. पढुल्ह्या पाच जदवसात आम्ही जतघं, त्यांच्या जवभागाचे काही 

प्राध्यापक व जवद्याथी, सवव होस्टेल्रर् ् जमळून, मला आठवतं साडेसात आठ 

हजार रुपये जमा केले. त्या मानानं बारी रक्कम जमा झाली होती. ( त्या वेळी 

म्हणजे 1979-80 ल सोन्याचा भाव 10 ग्राम ला 1350 रुपये होता.आज तो 

46500 आह.े म्हणजे आजच्या दरान ंते साधारणत: अडीच लाख रुपये जमले 

होते ). आणही मग रीतसर प्राचायांच्या सहीचं पि व घ्यायची पावती तयार 

करून दोन जवद्याथी अन ्होस्टेल क्लाकव  ला रक्कम घेऊन भोंडवेच्या गावी 

पाठवलं. शोक संदशे अन ती मदत त्याच्या वडीलांना जदली. बरेच जदवस 

आम्ही हळहळत राजहलो. 
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 असे अनेक छोटे-मोठे प्रसंग, घटना मला अजनूही आठवतात. माझं 

1981 च्या एजप्रल मध्ये आय.आय.टी. मुंबई इथे पीएच.डी. साठी जसलेक्शन 

झालं अन सरकारनं ही मला डेप्यटेुशन वर पाठवायचं ठरवलं. एक सप्टेंबर 

1981ला मला आय.आय.टी.त रुज ू व्हायचं होतं. ऑगस्ट च्या मजहन्यात 

आमच्या हॉस्टेल च्या मलुांनी कॉलेज च्या जजमखाना हॉल मध्ये मला जनरोप 

दणे्यासाठी समारंभ आयोजजत केला. त्या समारंभाला आमचे प्राचायव, रेक्टर 

पाटील साहबे, प्रा.कान्हडे, व आमच्या मेकॅजनकल जडपाटवमेंट चे सवव 

प्राध्यापक यांना आमंजित केलं होतं. माझा एक वगवजमि, सजव्हवस लागल्ह्या 

पासनू आमच्याच जडपाटवमेंट ला लेक्चरर होता. सेंड-ऑफ च्या जदवशी तो 

मला म्हणाला, जाज,ू गेल्ह्या पंधरा वर्ावत या महाजवद्यालयात, जवद्यार्थयांनी 

प्राध्यापकाला जदलेला, हा पजहला सेंडऑफ आह.े तो हृद्य प्रसंग मला एका 

खास कारणासाठी जनरंतर आठवतो. माझ्या सेंडऑफ च्या जदवशी स्टेज वर 

आमच े प्राचायव, जवभाग प्रमखु, हॉस्टेलचे रेक्टर पाटील साहबे, दोन वररष्ठ 

प्राध्यापक उपजस्थत होते. हॉलमध्य े पाचशे तरी जवद्याथी असावेत. 

जवळजवळ आठ-नऊ, वगेवेगळ्या वगावचे अन ्वेगवेगळ्या ब्रांचच,े होस्टेल 

मध्य ेराहणारे जवद्याथी, स्टेज वर येऊन बोलल्ह्यानंतर, प्राचायांनी स्वत: भार्ण 

सरुू करण्यापवूी, मलुांना जवचारल ं“आणखी कोणाला बोलायच ंआह ेकाय” 

तेव्हा थडव इयर जसव्हील चा एक जवद्याथी, एन.जे. पैलवाड म्हणनू उभा राजहला 

आजण म्हणाला “सर मला थोडं बोलायचं.” तो जे बोलला ते, त्याच्याच 

शब्दात मी खाली जलजहतो आह.े मला अजनू आठवतं सगळं. तो म्हणाला--- 
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 “ सर आजण जमिांनो मी थडव इयर जसजव्हल चा जवद्याथी. जाज ू सर 

मेकॅजनकलचे. त्यामळेु त्यांनी मला एकही जवर्य जशकवलेला नाही. बर मी 

आपल्ह्या कॉलेजच्या होस्टेल मध्येही राहत नाही. मी भटक्या आजण जवमकु्त 

जमाती चा असल्ह्यामळेु मला संत तकुाराम बॅकवॉडव क्लास होस्टेल मध्य ेजागा 

जमळाली आह.े त्यामळेु होस्टेल वर मी राजहलेलो नसल्ह्यामळेु माझा तसा 

त्यांच्याशी काही संबंध आलेला नाही. पण मला त्यांच्या बद्दल वेगळंच काही 

सांगायचं आह.े मला शाळेपासनू गजणताची म्हणज ेमॅथेमॅजटक्सची खपू आवड 

आह.े वेगवेगळे, मॅथेमॅजटक्स चे प्रॉब्लेम्स जनराळ्या तर् हनेी करून पहायचे हा 

माझा छंद आह.े मागच्या वर्ी मी कॉडँ्रजटक इक्वेशन सोडवण्याची एक वेगळी 

अन ् सोपी पद्धत जवकजसत केली. मला पणूव खािी झाल्ह्यावर मी आमच्या 

गजणतांच्या दोन्ही प्राध्यापकांकडे गेलो. त्यांना सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी 

माझं परुतं ऐकूनही न घेता, मला पळवनू लावलं. आमच्या जवभागातल्ह्या एका 

प्राध्यापका कडे गेलो, ते म्हणाले असं काही नसतं. माझी पद्धत मी सांगायला 

गेलो तर म्हणाले त ूगजणत वाल्ह्यांना दाखव. मी गरीब मलुगा, माझा अवतार 

आजण कपडे ह ेअसे. कदाजचत मी काही वेड्यासारखे करतोय असं त्यांना 

वाटलं असावं. मग मी आमच्या संत तकुाराम हॉस्टेल मधल्ह्या काही अभ्यास ू

आजण हुशार जवद्यार्थयांना, जमिांना ती पद्धत समजावनू पटवनू जदली. त्यात दोन 

मेकॅजनकल चे ही जवद्याथी होते. ते म्हणाले अरे त ूआपल ेहोस्टेल वाडवन जाज ू

सर आहते त्यांच्याकडे घेऊन जा. ते नक्की तलुा मदत करतील. मग मी 

सरांच्या कॉरवरवर सवव घेऊन गेलो. त्यांनी मला, मी कोण, कोणत्या वगावतला, 
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कुठे राहतो, काय काम आह ेअसं सवव जवचारलं. मी त्यांना सवव सांजगतलं. 

त्यांनी मला घरात बोलावनू शेजारी सोफ्यावर बसवलं आजण म्हणाले आता 

त ूकाय आणलं ते मला समजावनू सांग. जवळपास तासभर मी त्यांच्याबरोबर 

बसनू त्यांना सवव जलहून सोडवनू दाखवलं. त्यांनी मला त्यातल ेकाही कागद 

ठेवनू द े , मी परत रािी वाचतो असं सांगीतलं. उद्या माझ्या 1-2 प्राध्यापक 

जमिांशी मी चचावही करतो असेही ते म्हणाले. त ूउद्या संध्याकाळी परत भेट 

अस ेत्यांनी मला सांगीतलं. मी परत दसुर् या जदवशी संध्याकाळी त्यांच्याकडे 

गेलो. त्यांनी सांगीतलं, त ूफार चांगलं काम केलं आह.े त ूजे आणल ंयाच्यात 

फार तर्थय आह.े ह ेसवव दहा-बारा पानात, उदाहरणासजहत इगं्रजीत तलुा जसं 

जमेल तसं जलहून आण. ते आपण व्यवजस्थत जलहून त्यावर एक पेपर जलहून 

मॅथेमॅजटक च्या दोन तीन जनवल्ह्स ला पाठव.ू बघ ूकाय होतंय ते. मग मी जलहून 

आणलेले कागद त्यांनी परत वाचले आजण जया जया जठकाणी सधुारण्याची 

आवश्यकता होती जतथ ेसधुारून व्यवजस्थत जलहून काढ म्हणनू मला सांगीतल ं

जकंवा बसनू टाईप करून आणायला सांगीतलं. मी त्या पेपरच्या चार-पाच प्रजत 

टाईप करून आणल्ह्यावर त्यांनी माझ्याच नावाने 3-4 गजणताच्या जनवल्ह्स ला 

पाठवले. साधारण दोन मजहन्यांनी मला एका जनवल ्चं उत्तर आलं.की माझा 

तो पेपर त्यांच्या पढुच्या मजहन्याच्या आवतृ्तीत प्रकाजशत होईल. मला खपू 

आनंद झाला. मी जाज ूसरांकडे धावत जाऊन त्यांना ते पि दाखवलं. त्यांनी 

माझी पाठ थापटली. खरच पढुच्या मजहन्यात मला त्या जनवल च्या दोन प्रजत 

आल्ह्या. त्यात माझ्या नावाने माझा तो पेपर प्रकाजशत झालेला होता. मी पेढ े



a 

151 
 

घेऊन सरांकडे गेलो. त्यांच्या पाया पडलो. त्यांनी मला उठवलं आजण म्हणाले 

कीप इट अप. एवढंच नाही तर दसुर् या जदवशी ते मला प्राचायांकडे घेऊन गेले. 

आमच्या प्राचायांनी ही माझी पाठ थोपटून त्यांनी आमच्या ऑजफस मधल्ह्या 

अजधकार् यांना बोलावनू त्यावर एक बातमी तयार करून दजैनक मराठवाडा व 

दजैनक अजजंठा या दोन्ही वतवमान पिाकडे पाठवायला सांजगतली’ मग दोन 

जदवसांनी त्या दोन्ही पेपर मध्य ेही बातमी माझ्या फोटो सह छापनू आली. मग 

माझ्या इतर प्राध्यापकांनी, जमिांनी माझं फार कौतकु केलं. पण माझ्या या 

यशाच ेखरे गरुु म्हणजे जाज ूसर आहते. मी त्यांना परत जिवार वंदन करतो. मी 

जाज ूसरांना कधीच जवसरणार नाही.” असं बोलनू पैलवाड चे डोळे भरून 

आले. त्या वेळी माझेही डोळे भरून आले. हॉलमध्ये टाळ्यांचा कडकडाट 

झाला. तो आजतागायत मला ऐकायला येतो आह.े असा हा सेंड ऑफ. कधी 

न जवसरण्यासारखा, कधी न जवसरता येईल असा. 

 जवळ जवळ सव्वातीन वर्व मी औरंगाबादला हॉस्टेल वाडवन म्हणनू काम 

केलं. मी वाडवनशीप घेण्या पवूी आमच्या जवभागाचे एक सीजनयर प्राध्यापक, 

प्रा.जोग म्हणाले होते. ‘ अरे इथे हॉस्टेल मध्ये फार कटकटी आहते. त ू

वाडवनशीप घेऊन स्वत:चं आयषु्ट्य पाच वर्ावनी कमी करून घेशील. ‘ पण खरं 

सांगतो, माझं आयषु्ट्य एका वर्ावनंही कमी झालं नाही. उलट वाडवन म्हणनू 

जगलेली ती सव्वातीन वर्व, त्या आठवणी मी आयषु्ट्य भर जोपासनू ठेवल्ह्या 

आहते. त्या जतन सव्वाजतन वर्ांनी मला अनेक गोष्टी जशकवल्ह्या. अनेक जमि 

जोडता आले. माझ्या अनके जवद्यार्थयांचं प्रेम व आदर मला जमळाला. अजनूही 
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माझ्या काळात हॉस्टेल मध्ये राहणारे बरेच जवद्याथी मला आठवतात. त्या 

पैकी काही तर 40-45 वर्ांनंतरही अजनू माझ्या संपकावत आहते. त्यातले 

अनेक उद्योगपती आहते, काही चीफ इजंीजनयर, सपुररंटेंजडंग इजंीजनयर म्हणनू 

सेवाजनवतृ्त झाले आहते, काही एम.एल.सी., एम.एल.ए. म्हणनू 

राजकारणातही यशस्वी झाले आहते, काहींनी आमच्या जशक्षण क्षेिातही 

चांगलं नाव कमावलं आह.े ते भेटले की जनु्या जदवसांच्या आठवणी काढतात. 

त्यांना पाजहल ंकी मी अजनूही त्यांचं नाव सांगतो. ते आश्चयव चजकत होतात. 

मला आठवतं, 2009 ला औरंगाबाद इजंीनीररंग कॉलेज मध्ये भतूपवूव 

जवद्यार्थयांचा मेळावा ( Alumni Meet ) झाला होता. मी त्या मेळाव्याला 

गेलो होतो. एकतर मी जतथलाच जवद्याथी होतो, अन दसुरं म्हणजे त्याच 

कॉलेज चा प्राचायव म्हणनू मी 2001 मध्ये ररटायर झालो होतो म्हणनू. त्या 

वेळी अनेक जनुे होस्टेलर भेटले अन ्भेटताच मी बर् याच जणांना त्यांच्या नावा 

जनशी संबोधलो. एक पाच सहा जणाचंा ग्रपु माझ्या जवळ आला तसं मी 

म्हणालो ‘काय व्ही. बी. तुंगीकर, काय चाललंयं आता ? “ तसा दसूरा समोर 

आला अन म्हणाला ‘सर, मला ओळखलं ? मी, वडजे. ‘ मी म्हणालो ‘ अरे 

नसुतं वडजे काय म्हणतोस ? एस.एन. वडजे म्हण. ‘ त्यानं साक्षात दडंवतच 

घातला. सवव ओरडले, ‘ सर, कमाल आह ेतमुची ? तीस वर्ावनी आपण सवव 

भेटतो आह ेअन ्तमु्ही धडाधड इजनजशयल सजहत आमची नावं घेत आहात.’ 

मी म्हणालो ‘ That shows how much I loved you and how much 

I lived in you. You are integral part of my life. ‘ 
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 असे ह ेमाझ्या जीवनातले ‘ हॉस्टेल डेज ‘ चे अनभुव आजण आठवणी. 

अजवस्मरणीय या एकाच शब्दात मला त्यांचं वणवन करता येईल . या माझ्या 

जीवनानं मला घडवलं. आयषु्ट्यातल्ह्या या पवावनं मला माणसं जोडणं 

जशकवलं. आज या वयात मी अनेकांच्या संपकावत आह.े त्यामळेु मी एकटा 

आह ेअसं मला वाटत नाही. एलेक्रोजनक जमजडया चे म्हणजे, मोबाइल, ईमेल, 

फेसबकु, व्हाट्सअॅप चे जे काही दषु्ट्पररणाम असतील ते असोत, पण 

माझ्यासारख्या माणसुघाण्या माणसासाठी या उतार वयात ते एक वरदान ठरलं 

आह ेह ेनाकारता येणार नाही. एरव्ही या वयात माझ्या या गोतावळ्याशी 

संपकव  मी कसं ठेव ूशकलो असतो ? मी जवद्याथी जीवनात असताना होस्टेल 

मध्ये जोडलेले अनेक जमि, मी होस्टेल वाडवन असतानाच माझ्या संपकावत 

आलेले माझे जवद्याथी, यांच्याशी मी अजनू बोलतो, त्यांना मेसेज, मले 

पाठवतो अन ् मग आम्ही त्या जनु्या आठवणींना उजाळा दतेो. तो एक 

आनंददायी अनभुव आह.े 

 डॉ. बं॰ न. जाज ू

 जशवरंजन टावसव, पार्ाण, पणेु 

 मोबाईल 8668553115  
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ई सादहत्य प्रदिष्ठानचे हे पंधरावे वर्ष 

डॉ. बं. न. जाजू यांचं हे पाचवे पुस्िक.  

डॉ. बंकटलाल जाज ू ि े इहंजहनयररंगचे प्राध्यापक. १९६६ पासनू िे 

हवहवध इहंजहनयररंग कॉलेजांि प्राध्यापक व प्राचायस िोि.े त्या काळचे िे IIT 

Doctorate. पण त्यांचा स्वभाव हनगवी, हमळून हमसळून रिाण्याचा आहण 

सवाांकडून जे जे हमळेल िे िे हिकण्याचा. इहंजहनयररंग आहण संगीिच नव्ि ेिर 

व्यविारज्ञानिी. यािनू त्यांना मनषु्य स्वभावाचे व त्यािील गुंिागुंिीच्या व्यविारांच े

जे दिसन घडले िे त्यांनी आपल्या समर्स लेखणीिनू अिरी आणले आहण अनेक 

हनयिकाहलकांिनू प्रहसद्ध केले. त्याचे ि े अमलू्य पसु्िक ई साहित्यच्या 

वाचकांसाठी िे हवनामलू्य दिे आििे. त्यांची या वयािली स्मरणिक्ती अगदी 

िल्लख आि े ि े पसु्िक वाचिाना जाणवलेच असेल. त्यामळेु वेगवेगळ्या 

काळािील जग िे आपल्या डोळ्यांसमोर र्ेट उभ ेकरिाि. 

डॉ. बंकटलाल जाज ू यांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली पसु्िके ई 

साहित्यच्या माध्यमािनू जगभरािील मराठी वाचकांना हवनामलू्य दिेाि. असे 

लेखक ज्यांना लेखन िीच भक्ती असिे. आहण त्यािनू कसलीिी अहभलाषा नसि.े 

मराठी भाषेच्या सदुवैाने गेली दोन िजार वष ेकवीराज नरेंद्र, संि ज्ञानेश्वर, संि 

िकुारामांपासनू िी परंपरा सरुू आि.े अखंड. हदनानार् मनोिर(४ पसु्िके), िंभ ू

गणपलुे(९पसु्िके), डॉ. मरुलीधर जावडेकर(९), डॉ. वसंि बागलु (१९), िभुांगी 

पासेबंद(१५), अहवनाि नगरकर(४), डॉ. हस्मिा दामले(१०), डॉ. हनिीन मोरे 

(४२), अनील वाकणकर (९), फ्राहससस आल्मेडा(२), मधकुर सोनावणे(१२), 

अनंि पावसकर(४), मध ू हिरगांवकर (१०), अिोक कोठारे (४७ खंडांचे 

मिाभारि), श्री. हवजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी भावार्स), मोिन मद्वण्णा (जागहिक कीिीचे 

वैज्ञाहनक), संगीिा जोिी (आद्य गझलकारा, १८ पसु्िके), हवनीिा दिेपांडे (७) 
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उल्िास िरी जोिी(७), नंहदनी दिेमखु (५), डॉ. सजुािा चव्िाण (११), डॉ. वषृाली 

जोिी(४०), डॉ. हनमसलकुमार फडकुले (१९), CA पनुम संगवी(६), डॉ. नंहदनी 

धारगळकर (१५), अंकुि हिंगाडे(२६), आनंद दिेपांडे(३), नीहलमा कुलकणी 

(२), अनाहमका बोरकर (३), अरुण फडके(६) स्वािी पाचपांडे(२), सािबेराव 

जवंजाळ (२), अरुण हव. दिेपांडे(५), हदगंबर आळिी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, 

अरंुधिी बापट(२), अरुण कुळकणी(१२), जगहदि खांदवेाले(६) पंकज 

कोटलवार(६) डॉ. सरुुची नाईक(३) डॉ. वीरेंद्र िाटके(२), आसावरी काकडे(१०), 

श्याम कुलकणी(११), हकिोर कुलकणी, रामदास खरे(४), अिलु दिेपांडे, 

लक्ष्मण भोळे, दत्तात्रय भापकर, मगु्धा कहणसक(४), मंगेि चौधरी, प्र. स.ु 

हिरुरकर(३), बंकटलाल जाज ू(५), प्रवीण दवणे, आयास जोिी, सरोज सिस्रबदेु्ध 

(५)  असे अनेक ज्येष्ठ व अनभुवी, कसलेले लेखक ई साहित्याच्या द्वारे आपली 

पसु्िके लाखो लोकांपयांि हवनामलू्य पोिोचविाि.  

अिा साहित्यमिूीचं्या त्यागािनूच एक हदवस मराठीचा साहित्य विृ 

जागहिक पटलावर आपली ध्वजा फडकवील याची आम्िाला खात्री आि.े याि 

ई साहित्य प्रहिष्ठान एकटे नािी. िी एक मोठी चळवळ आि.े अनेक नवनवीन 

व्यासपीठे उभी रिाि आििे. त्या त्या व्यासपीठांिनू नवनवीन लेखक उदयाला येि 

आििे. आहण या सवाांचा सामहूिक स्वर गगनाला हभडून म्िणिो आि.े  

 

।आहण ग्रंर्ोपजीहवये । हविेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट हवजयें । िोआवे जी॥ 


