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• क्षर्नार्लू्य क्षर्तरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपण ह ेफ़ॉरर्डव करू शकता.  

• ह ेई पसु्तक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापरु्ी क्षकिं र्ा र्ाचनाव्यक्षतररक्त कोणताही 

र्ापर करण्यापरु्ी ई-साक्षहत्य प्रक्षतष्ठानची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आह.े 

  



 

लेखक पररचय  

*रं्िेश गवठोबा चौधरी 

(बी.ए.-र्ुंबई गवद्यापीठ),  

गनवतृ्त गवक्रीकर गनरीक्षक-र्हाराष्ट्र शासन 

 

*गवशेष छंद व आवड - गियाारोहण, गचत्रपट आस्वाद, लेखन-

वाचन…. उत्यादी. 

*इतर र्ागहती - *एच. एर्. आय. दागजागलंि(W.B.) येथे बेगसक 

र्ाउंटेगनअररंि कोसा पणूा केला(१९८६). 

*यंि गझंिारो रेकसा, साद र्ाउंटेगनअसा, गहर्ालयन क्लब, वाय. एच. ए. 

आय.(नवी गदल्ली)  या गियाारोहण संस्थांच्या गनसिा-साहस गशबीर-

पदभ्रर्ण र्ोगहर् आयोजनात व गवगवध गहर्ालयीन  गियाारोहण 

र्ोगहर्ांत सहभाि घेतला आह.े 

*अगखल र्हाराष्ट्र गियाारोहण र्हासंघ, या गशखर संघटनेत कायारत.  

*वाय. एच. ए. आय.(नवी गदल्ली) आयोगजत राष्ट्रीय स्तरावरील 

पदभ्रर्ण व गियाारोहण र्ोगहरे्त  िोवा, सरहान सांिला, सार पास 

(गहर्ांचल प्रदशे), अंदर्ान, या पररसरात कॅम्प लीडर पदावर सेवा  

केली आह.े 

*सहयाद्री पररसरात दिुा भटकंती व कडे-कातळ आरोहणात सहभाि 

घेतला आह.े 



 

*१९९८ र्ध्ये र्हाराष्ट्र राज्यात आयोगजत केलेल्या पगहल्या नािरी 

एव्हरेस्ट गियाारोहण र्ोगहर्तेील सपोटा टीर्र्ध्ये सेवाकायाात सहभाि 

घेतला होता. 

*काही सर्ाजसेवी संस्थांर्ध्ये कायाात सहभाि घेतलेला आह.े 

*प्रभात गचत्र रं्डळ-र्ुंबई या जनु्या-जाणत्या संस्थेचा सभासद असनू 

चांिले गचत्रपट पाहाणे व त्यावर गलगहणे होते. 

* दगैनक, साप्तागहक, र्ागसक व गदवाळी अंकात लेख प्रगसद्ध झाले 

आहते.  (सकाळ, नवशक्ती, स्वराज्य, धनधुाारी, ललना, गजद्द, 

कोल्हापरू चौफेर, र्ुंबई चौफेर, इत्यादी).  

*र्ुंबई आकाशवाणीवर काही लेख प्रसाररत झाले आहते. 

*२०१८ पासनू गवगवध गवषयांवर र्राठीत ब्लॉि र्ाध्यर्ातनू दरर्हा 

लेखन होते.  

 Blog' Title - Yes, Life is Beautiful, but…… 

 Blog site - welcomezindagimarathi.blogspot.com   
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         लेखकाचे मनोगत व ऋणदनिेश           

 

 र्ी गनयगर्त ब्लॉि लेखन जानेवारी २०१८ पासनू करीत आह.े ‘येस, 

लाईफ इज ब्यटुीफुल, बट………. ‘ असे या ब्लॉिचे गशषाक असनू ते 

‘welcomezindagimarathi.blogspot.com’ या साईटवर दर र्गहन्याच्या एक 

तारखेस प्रगसद्ध होत.े यार्ध्ये वेिवेिळ्या गवषयांवरील सागहत्य असते. 

 र्ाझ्या दनंैगदन वाटचालीत वेळोवेळी आलेले अनभुव आगण र्ाझे र्नस्वी 

छंद जोपासताना गर्ळालेल्या बऱ्यावाईट अनभुतूी र्ी गलहीत असताना, या 

सागहत्यातील गनवडक लेख पसु्तकरूपात संवेदनशील वाचकांपढेु यावेत, अशी 

र्ाझी इच्छा होती. त्याप्रर्ाणे, ब्लॉि साईटवर प्रगसद्ध झालेले काही गनवडक लेख-

सागहत्य, र्ी तरु्च्यासर्ोर सादर करीत आह.े 

 र्ात्र, ह े लेखन कोणा र्ान्यवर सागहगत्यकाचे नसनू सवासार्ान्य 

लेखनप्रेर्ीचे आह,े त्यादृष्टीन ेयाचे वाचन व्हावे.  

 प्रारंभी, सन २०१८ र्धील गनवडक वाड्र्य र्ी या पसु्तकात सादर केले 

आह.े  

 आपण सजु्ञ व संवेदनशील वाचक आहात. त्यार्ळेु, या ब्लॉि वाचनानंतर 

ज्या बऱ्यावाईट प्रगतगक्रया आपणाकडून येतील, त्यांचे र्ी र्नःपवूाक स्वाित करेन. 

 ह ेपसु्तक ‘ई सागहत्य प्रगतष्ठान’ या सेवाभावी संस्थेच्या वतीन ेप्रकागशत 

होत आह,े याचा र्ला गवशेष आनंद आह.े या संस्थेच्या संपादन गवभािाचे प्रर्खु 



 

सनुीळ सार्ंत व त्यांच्या सवा सहकाऱ्यांनी र्ला पसु्तक प्रकाशनपवूा काळात केलेले 

र्ािादशान खपू र्हत्वाचे होते. र्ी त्यांचा र्नःपवूाक ऋणी आह.े 

 जिभरातील ददी वाचकांच्या हाती प्रत्येक र्राठी सागहगत्यकाचे अर्लू्य 

वाड्र्य पोहोचावे, याकरीता ‘ई सागहत्य प्रगतष्ठान’ चा पररवार अथक प्रयत्न 

प्रारंभीपासनू करीत आह.े आज र्ी दखेील त्यांच्या या सत्कायाात सहभािी होत 

आह.े  

 अजनू एक सांिायचंय. ही ई-सागहत्य कृती आपल्या हाती येण्यापवूी ‘ई 

सागहत्य प्रगतष्ठान’ चे अनभुवी तंत्रज्ञ स्नेही व पसु्तकाची र्ळू रुपरेखा अगधकागधक 

नेटकी करण्यासाठी प्रयत्न करणारी र्ाझी सकुन्या तन्वी, या साऱ्यांनीच प्रकाशन पवूा 

कार्ात खपू र्ेहनेत घेतली आह,े याबद्दल त्या साऱ्यांचाही र्ी ऋणी आह.े 

 इगत………..…. 

 

 

 चारुदत्त 

 (र्ंिेश गवठोबा चौधरी)  



 

 

 

|| समर्पकत || 

मला लहानपणी वाचनाची गोडी लावणारे 

माझे स्वगीय आई-बाबा, 

यांना ही सार्हत्य रृ्ती 

सपे्रम समर्पकत. 
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                  आठवणीतील व्याख्याने                    
 

 

 आपले ज्ञान व प्रबोधन वाढगवण्यासाठी आपल्या आयषु्ट्यात पसु्तकं, ग्रंथ 

जेवढे र्हत्वाची भगूर्का बजावतात, तेवढीच र्हत्वाची भगूर्का सर्ाजातील ज्ञानी 

वके्त, सागहगत्यक, आगण गवगवध क्षेत्रातील अभ्यास ू र्ान्यवरांचीही आह.े त्यांचे 

प्रबोधनपर गवचारच सर्ाजाला सशक्त करत असतात, असे र्ाझे प्रार्ागणक र्त 

आह.े  

 र्ाझे वाचनवेड जोपासताना काही र्ान्यवरांचे गवचार गवगवध व्याख्यान 

र्ालांर्धनू व चचाात्र्क कायाक्रर्ातनू ऐकायची र्ला चांिली संधी गर्ळाली.  

 एकदा, प्रगसद्ध लेखक गनर्ालकुर्ार फडकुले यांच े ‘ आपले दनंैगदन जीवन 

आपण कसे जिावे व जिण्यातला आनंद कसा अनभुवावा ’, या गवषयावरील 

श्रवणीय व्याख्यान ऐकावयास र्ी िेलो होतो. ते व्याख्यान तमु्हालाही आनंद 

दईेल……….. 

         जगण्यातला आनंि           

 

 गववेकानंद व्याख्यानर्ालेतील यावेळी सवाच श्रोत्यांना आवडलेले ह े

व्याख्यान असावे. र्लाही या व्याख्यानाने चांिलेच प्रभागवत केलेय. 

 डॉ. गनर्ालकुर्ार फडकुले ह ेप्रगसद्ध लेखक. जिण,े आयषु्ट्यातील ताण-तणाव, 

सखु-दःुखं आगण र्नाचा कर्कुवतपणा घालवनू र्ाणसाने आनंदी कसे व्हावे?, ह े

सांिणारी त्यांची खपु पसु्तके आहते. आपण ती अजनू वाचलेली नसली तरी आज 



 

त्यांचे "जिण्यातला आनंद", या गवषयावरील गवचार प्रत्यक्ष ऐकायचेच, ह ेठरवनू 

व्याख्यानास आवजुान उपगस्थत रागहलो.  

 र्ाणसान े गनराश होऊ नये, सतत आशावादी असावे. कारण, जि जरी 

क्षणभंिरु असले, तरी त्यात गवगवधता आह.े प्रत्येक क्षणाचे वेिळेपण आह.े ते 

आपण सवाांनी अनभुवायला हवेय. ह ेअवघड नाही. अथाात अनभुव र्ात्र घ्यायला 

हवा. 

 त्यांनी लहान र्लुाच े उदाहरण गदले. लहान र्लुाला खेळवणारा म्हातारा 

िहृस्थ रडणारे र्लु बऱ्याच प्रयत्नाने हसते-फुलते करतो. त्या र्लुाला आनंदी 

करण्यात व त्याच्या चेहऱे्यावरचे हास्य पाहाण्यात वदृ्ध स्वतःला धन्य र्ानतो. त्याला 

र्लुाचे हसण ेहवेय. हाच त्याचा खरा आनंद! 

 एक कगवता डॉ. गनर्ालकुर्ार फडकुलेंनी श्रोत्यांसर्ोर िद्य रूपात ऐकवली. 

एक तरुण जोडपे संवाद करताना म्हणते की, पंचवीस वषाापवूीचा काळ अन 

आताचा, यात गकती फरक पडलाय? पंचवीस वषाांपवूीची आठवण काढताना तो 

गतला म्हणतो--त्यावेळची तझुी र्ाझ्याकडे सल्लजपणे बघण्याची लकब आिळी 

होती. गकती छान लाजायचीस त्या वेळी! तो चेहरेा, ते लाजणे, तो आनंदी भाव र्ला 

दाखव ना तझु्या चेहऱे्यावर? ती उत्तरते-‘ आता दखेील र्ी हसतेय की! पण त्यावेळच े

हसण ेनाही जर्णार र्ला. तो भाव कसा बरे जर्ेल र्ला? ती वेळच तशी होती. 

त्यावेळी त ू दखेील अधीर होतास र्ला भेटायला. दोघंही आपण तरुण होतो! 

एकर्ेकांबद्दल उत्कटता होती. पण आता पंचवीस वष ेउलटून िेलीत. काळ िेलाय. 

पाणी वाहून िेलेय आता. आता तसे 'असणे', र्ला कस ेबरे जर्ेल? आता तलुा तरी 

'त्या' नजरेन ेपाहाता येईल का र्ाझ्याकडे?, त्या पंचवीस वषाापवूीसारखे? ‘ 



 

 नंतर भाषणात फडकुले यांनी जॉजा वॉगशग्टनची िोष्ट सांगितली. तीन-चार 

र्जरू एक िाडी हाकत असतात. िाडी एका गठकाणी अडखळते. ती नीट र्ािाावर 

आणायला गबचाऱ्या र्जरुांना कठीण जात.े आणखी एकजण र्दतीला हवा असतो 

त्यांना. इतक्यात त्यांच्यावर दखेरेख करणारा सपुरवायझर तेथे येतो. तो र्जरुांना 

झापतो. ' आटपा लवकर ', म्हणतो. ते उत्तर दतेात-' साहबे, आम्हा गतघांना ह े

जर्णार नाही '. त्याच सरु्ारास एक व्यक्ती घोड्यावरून त्या गठकाणी येते. ती व्यक्ती 

सिळे बघते आगण गवचारते- ' तमु्हाला कसे बरे जर्ेल एवढे ओझे उचलणे? आणखी 

एकजण हवाच.' जवळ उभ्या असलेल्या सपुरवायझरला ती व्यक्ती गवचारत,े ’ 

आपण का बरे यांना र्दत करत नाही? पटकन िाडी रस्त्यावर येईल की! ‘ ह े

ऐकल्यावर तो सपुरवायझर वैताितो. उसळून तो म्हणतो - ' र्ी कोण आह ेर्ाहीत 

आह ेकां? र्ी ऑगफसर आह ेत्यांचा. र्ी कशी काय र्दत करू? तेच करतील ह े

कार्.' 

 ह े ऐकून वाटसरू घोड्यावरून उतरतो. सपुरवायझरला म्हणतो - ' ह े बघा 

साहबे, ठीक आह ेआपले म्हणणे. पण र्ि र्ी जर यांना र्दत केली तर? तर आपली 

काही हरकत आह ेकां? ‘ सपुरवायझर उत्तर दतेो- ' नाही, नाही, तमु्ही यांना र्दत 

करू शकता की.' 

 वाटसरू र्जरुांच्या कार्ास हातभार लावतो. िाडी ढकलत ढकलत रस्त्यावर 

आणली जात.े गबचारे र्जरू त्या वाटसरूचे आभार र्ानतात. तेव्हा वाटसरू र्जरुांना 

म्हणतो, ' यात आभार र्ानण्यासारख ेर्ी काय केलेय? तमु्हाला र्ी थोडी र्दत केली 

इतकेच. र्ला पण यात आनंद वाटला. तमु्हाला परत र्ाझी काही र्दत लािली तर 

र्ला जरूर बोलवा. र्ी नदीच्या पलीकडे राहातो. तेथे र्ाझे घर आह.े र्ाझे नांव जॉजा 



 

वॉगशंग्टन. ‘ असे म्हणनू वाटसरू घोड्यावर बसनू गनघ ूलाितो. ह ेनांव ऐकल्यावर 

त्या सपुरवायझरची बोबडी वळत.े शेवटी तो जॉजा वॉगशंग्टनची र्ाफी र्ाितो. 

 म्हणजेच, एका र्ोठ्या र्ाणसान ेसवासार्ान्य र्ाणसांना र्दत करण्यात आनंद 

र्ानला. कशात भेद नाही र्ानला. आपणही तसेच वाियूा. गनराशा नेहरे्ीच असते 

आपल्या सभोवती. ती झटकून आनंद गर्ळवायला र्ोठे कष्ट कराव ेलाित नाहीत. 

तो सहजसाध्य आह.े र्ात्र तरु्ची दृष्टी तशी हवी. तमु्ही एखाद्या व्यक्तीवर श्रद्धा ठेवा. 

संस्थेवर ठेवा. राष्ट्रावर ठेवा, सदवै कायारत राहून आनंदर्ािी व्हा! 

 व्यावहाररक जीवन साऱ्यांचेच असते. ते नेहरे्ी काट्याकुट्यानी भरलेल े

असते. पण त्यातील फुले वेचणे आगण फुलांर्धील सिंुध शोधण,े ह े आनंद 

गर्ळगवण्याचे र्ोठे साधन आह,े ह े लक्षात ठेवा. व्यावहाररक जीवनात आपण 

सर्ाधानी कधीच राहात नाही. आपल्या साऱ्या इच्छा केव्हाच पणूा होत नाहीत. पण 

याचा अथा असा नव्ह ेकी आपण गनराश व्हावे, हताश व्हावे. त्यात सदु्दा आनंद 

असतो, ह ेपाहायला गशकले पागहज.े वेचलेल्या फुलांतनू गर्ळणाऱ्या सिंुधाने आपण 

र्ोगहत व्हायला हवेय. यापेक्षा वेिळा आनंद तो कोणता? 

 भारताच्या स्वातंत्र लढ्यात अनेकजण फाशी िेले आहते. लौगककाथााने सारे 

म्हणतील की, ‘ त्यांचे जीवन बरबाद झाल.े त्यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात आणला 

दशेासाठी, त्यापायी स्वतःला संपवले!’. 

 र्ी तसे म्हणणार नाही. ते र्हात्र् े र्ेलेले नाहीत. ते खरे जिलेत. त्यांनी 

जिण्याचा 'खरा' आनंद उपभोिलाय. 



 

 म्हणनू तमु्ही साऱ्यांनी सतत आनंदी राहा. आनंदी म्हणजे व्यावहाररक आनंदी 

नव्ह!े उदाहरणाथा-स्वतःला पिारवाढ गर्ळाली, स्वतःची पेन्शन वाढली की, 

वाढणारा आनंद! 

 जिताना वेिवेिळ्या अनभुतूी घ्या. र्जेत गफरत राहा. खरी दृष्टी वापरून जिा. 

त्याि करा दसुऱ्यासाठी. चांिले कार् करीत राहा. कायार्ग्न राहा. गवकृतीर्ध्ये न 

जाता ‘प्रकृती’कडे जा. 

 आपल्या भाषणाचा सर्ारोप करताना गनर्ालकुर्ार फडकुले श्रोत्यांना म्हणाले, 

‘ र्ाणसाचा आनंद ज्ञान गर्ळगवण्यात आह.े दसुऱ्याला हसगवण्यात आह.े लहान 

र्लुांचे रडण ेथांबगवण्यात आह.े गफरण्यातच नव्ह ेतर सिंुध घेण्यात आनंद आह.े 

आनंद रडण्यात सदु्दा आह!े दणे्यात तो आह.े घेण्यातही आह.े खेळण्यात आह.े 

एवढेच नव्ह ेतर आनंद अभ्यासण्यातही तो आह.े र्रण्यात आनंद आह ेआह,े तसा 

संकटात असताना दखेील आनंद आह.े तो प्रेर्ात आहचे. पण गवरहातही आह.े 

भक्तीत आह,े िाण्यांत आह.े वाचनात आह,े अन गलगहण्यातही आह.े दसुऱ्याची 

सेवा करण्यांत सदु्दा आनंद आह.े’ 

 डॉ. गनर्ालकुर्ार फडकुलेंचे बहुर्ोल शब्द आपण जपनू ठेवायला हवेत.  

 र्ात्र, या एका व्याखानार्ळेु आपल्यात काय, कोणातही बदल घडणार नाही. 

या व्यवहारी जिात सदवै आनंद गनर्ााण करण्याची उर्ी गटकणे खपू कठीण आह.े 

त्याऐवजी या लेखकाचे वाड्र्य आपण आपल्या संग्रही ठेवनू ते वाचायला हवेय. 

त्याचा लाभ आपल्याला गनगितपणे होईल आगण आपले जिणेही आनंदर्यी 

होईल. 

  



 

                   मनातलं जनांत                    

 

 आठवतेय १९८२ साल? आगण जानेवारी र्गहन्यातली १८ तारीख? याच 

गदवशी गिरणी कार्िारांच्या संपास सरुुवात झाली. अजनूही तो गर्टलेला 

नाही!(कायद्याच्या नजरेतनू). आज या घटनेला ३६ वष ेहोऊन िेलीत. हजारो िरीब, 

िरज ूकार्िारांची पार वाताहात करून टाकली या संपाने. 

 र्ात्र या संपात ति धरणारे कार्िार आगण त्यांच ेपररवार अजनुही वाटचाल 

करीत जीवनाची रहाटिाडी ओढत, ढकलत पढेु चालले आहते गनधााराने. या संपाचे 

राजकारण करणारे काही राजकीय पक्ष आगण पढुारी त्यांच्या गनतीप्रर्ाणे वािलेत, 

अन आताही वाित आहते. 

 र्ी संपापवुी गर्लर्ध्य े कार्ाला होतो. र्लाही या संपाची झळ बसलीय. 

त्यावेळचे गर्ल र्धल ेवातावरण कसे होते, कार्िार श्रर् करताना काय अनभुगवत 

होत,े दःुख-सखु कसे झेलीत होत,े यागवषयी येथे गलगहण्याची र्ाझी इच्छा आह.े 

 

         एका दगरणबांबूची गोष्ट.......           

 

 कापडाच्या गर्लर्धली नोकरी करण्यागवषयी गततकीशी आस्था कोणी 

बाळित नाही. गर्लचा कार्िार म्हणजे फडतसू र्ाणसू.’ गिरणीतला ना? र्ि तो 

गिरणबांबचू ', असे शेरे र्ी स्वतः ऐकले आहते. 



 

 अशाच एका गर्लर्ध्य ेर्ी तीन वष ेकाढलीत. वडील कार्िार होते गबगर्ंि 

खात्यात. येथे धाग्यांची प्रचंड गबम्स येत असत. ते धािे एका लायनीत यावेत म्हणनू 

छोटया अणकुूचीदार तारेन ेकार् कराव ेलाि.े गबर्चा र्ोठा रोल र्ध्य ेव दोन्ही बाजसू 

एकेक कार्िार बसत. तारा आगण धािे एकाच रेषेत ना िुंतता एका लायनीत यायला 

हवेत अशा पद्धतीन ेकार् चाले. या कार्ासाठी नजर बारीक असावी लाित.े 

 जेवणाचा डबा घेऊन बहुधा रोज र्ी गर्लर्ध्य े जायचो. वगडलांच े दोस्त 

म्हणत- ' आला, गवठोबाचा बाप आला जेवण घेऊन! ', ह ेऐकून हसायचो. र्ला 

िंर्त वाटे. 

 एकदा गर्लर्ध्य ेनोटीस लािली की, एप्रेगन्टस क्लाक्सा हवेत. र्ी अजा केला. 

र्ला इटंरव्यलूा बोलावले. इटंरव्यरू्ध्ये र्ी पासही झालो. र्ात्र र्ेगडकलच्या परीक्षेत, 

वजन कर्ी म्हणनू बाजलूा काढले! र्ि धावाधाव करावी लािली. नंतर गर्लचे 

डॉक्टर म्हणाले-' वषाांनंतर परत र्ेगडकल टेस्ट घेईन.' त्यानंतर कार्ावर हजर झालो. 

 वषाभरात र्ला िोडाऊन, ररंिवापा, सोसायटी ऑगफस, अशा गवगवध 

खात्यातनू गफरगवले. आठवड्यातनू एकदा लेक्चसा होत. लालबािच्या ' एनटीसी ' 

रेगनंि हाऊसर्ध्य ेसिळे एकत्र येत अस.ू तेथे र्जा यायची. लेक्चरपेक्षा दिंल जास्त! 

गशकगवणारे खास नव्हते. साहगजकच नोट्स गलहून घ्याव्या लाित. तेथे र्लुीही 

होत्या. चेष्टार्स्करी करणारेही होते. 

 गर्लर्ध्य ेभटकायला गर्ळायचे. कापड खात,े फोगल्डंि, ररंिवापा, डाइिं, वेस्ट 

ररकव्हरी, रेशन दकुान, वायंगडंि, अशी गकतीतरी खाती पाहू लािलो. तेथल्या 

र्ाणसांशी ओळखी होऊ लािल्या, त्या वाढू लािल्या. 



 

 या गर्लर्ध्ये क्लाका  म्हणजे राजा र्ाणसू. कार्िार आम्हाला र्ास्तर म्हणनू 

हाक र्ारत. र्ानान ेवािवीत. र्ी वगडलांच्या खात्यात िेल्यावर त्यांच ेदोस्त आस्थेने, 

कौतकुाने बोलत. खपू बरे वाटे. 

 गर्लर्ध्य ेकापड खात ेर्हत्वाचे. पण त्या खात्यात उभे राहवत नस.े केवढा 

आवाज! खटाखट खटाखट साचे चालत. कोणी दोन साचे तर कोणी चार साचे 

चालवत. त्यांना नाव ंहोती- दोनबाजवुाले, चारबाजवूाले! 

 वीज कपातीचे गदवस होत.े तेव्हा ररंिवापा र्ध्य ेहोतो. सवा कार्िारांना बहुधा 

रोज लेऑफ द्यावा लाि.े म्हणजे कार्ावर नसुती हजेरी लावायची व घरी जायचे! 

काही भाि पिार गर्ळत असे. पण त्यासाठी हजेरी लािायची. 

 कार्ात असताना इथे काहीजणांशी ओळख झाली. जनेु सहकारी िर्तीशीर 

होत.े एक शेडिे नावाचे क्लाका  होते. इर्ानदार र्ाणसू. दसुरे सरु्ंत गशंद.े र्ाझी त्यांची 

गवशेष दोस्ती होती. हा हरहुन्नरी र्ाणसू. िायक, वादक, नाटकात पण कार्ं करायचा. 

 इथे एक क्लाका  होता. नाव आठवत नाही. तो स्वभावाने थोडा कडक होता. 

तो गतरसटही होता. र्ाझ्याशी र्ात्र हा चांिले वाि.े तो जातीभेद र्ानायचा. याला 

जेव्हा पाणी लाि,े चहा लािे, त्यावेळी याने सांगितल्यावर कार्िार आणनू दते. र्ात्र 

ठरागवक जातीच्या कार्िारांकडून तो ह ेकार् करून घ्यायचा. इतरांकडून नाही. 

 गर्लच्या कॅन्टीनची आठवणही तशीच आह.े रोज जेवणासाठी कॅन्टीनर्ध्ये 

झुंबड उडे. उसळ, शेव, बटाटेवडे चहा आगण जेवण ह ेपदाथा गर्ळायचे आम्हाला. 

ते सवा अल्प दरात गर्ळायचे. 

 



 

 कॅन्टीनर्ध्ये आयझेक नावाचा एक क्लाका  होता. टॉप कपड्यात राहायचा तो. 

पण त्याच्या ततृीयपरुुषी वािण्यार्ळेु पाहायला गवगचत्र वाटे. दर् दऊेन कॅन्टीनच्या 

र्ाणसांकडून आयझेक कार्ं करून घेई. याची जीभ तेज होती. घाणेरड्या व 

हरतऱ्हचे्या गशव्या याला पाठ! रोज भांडणे ठरलेली. पाहणारांची र्ात्र करर्णकू 

असायची. आयझेकचे चालणेही लोकनाट्यातल्या र्ावशीसारखे होत!े त्यार्ळेु तो 

असला की कॅन्टीनर्ध्ये धर्ाल यायची. 

 आर्च्या गर्लर्ध्य े दसरा, िोगवंदा आगण हनरु्ान जयंती ह े सण उत्साहात 

साजरे व्हायचे. दसऱ्याला सटु्टी असल्यान े आदल्या गदवशी गिरणी पाहायला 

लोकांना आत प्रवेशासाठी परवानिी होती. गर्लर्ध्य ेजत्रेतला उत्साह यायचा. त्या 

गदवशी सारे खात े सजवले जाई. िोंडयाची फुले, आंब्याचे टाळे, िलुाल, यांनी 

गर्लचा पररसर फुलनू जायचा. सिळेच उत्साहात वावरत. एका वषी र्ात्र त्या गदवशी 

चोरी झाली आगण आत सोडणे बंद झाल.े दसऱ्याचा उत्साह पण र्ावळला. 

 हनरु्ानाच ेर्ोठे दऊेळ गर्लर्ध्य ेहोते. तेथे रोज रात्री आरती व्हायची. हनरु्ान 

जयंतीला तर भागवक कार्िार दऊेळ छान सजवीत. र्ोठी पजूा-आरती करीत. 

दरवषी िोकुळाष्टर्ीला असाच उत्साह असायचा गर्लर्ध्य.े दहीकाला करीत 

कार्िार बंध ू' िोगवंदा रे, िोपाळा ' करीत धर्ाल नाचायचे. त्यांचेवर पाणी ओतणारे 

पण उत्साही कार्िार होत.े या वातावरणार्ळेु सिळेच आनंदाने वावरत असत. 

 गर्लर्ध्य े चकुार कार्िारांचा दखेील भरणा होता. त्यांची बसण्याची, 

गवश्रांतीची जािा ठरलेली! गबगल्डंिच्या कोपऱ्यात, कॅन्टीनच्या आडोश्याला, 

नाहीतर संडास-र्तु्रीचा कठडा! अशा गठकाणी ह ेगबनधास्त गवश्रांती घ्यायचे. 



 

 र्ी िोडाऊनर्ध्ये दोन र्गहने होतो. पण कार्ाला र्डू लािेना. बरोबरची र्ाणसं 

जास्त बोलत नव्हती. अपवाद ज्ञानेश्वर िावडे आगण एक धोतरवाले क्लाका  यांचा. 

पैकी िावडे नंतर निरसेवक झाले. 

 आर्च्या गर्लर्ध्य ेयगुनयन होती आर.एर्.एर्.एस.ची. म्हणज ेराष्ट्रीय गर्ल 

र्जदरू संघ. त्यांची र्ेजॉररटी होती. काही कायाकते र्ात्र गततकेसे चांिले नव्हत.े लोकं 

तोंडावर गशव्या घालत. र्ोठा संप व्हायच्या अिोदर दत्ता सार्ंतच्या यगुनयनने 

गशरकाव केला. कार्िारांर्ध्ये हाणार्ाऱ्या झाल्याचे नेहरे्ी कानावर येई. या 

यगुनयनच्या िेट गर्टींग्स व्हायच्या. पगहली पाळी सटुायच्या वेळेला. िेटवर 

पढुाऱ्यांची भाषणं ऐकायला दसुऱ्या पाळीवर येणारे, पगहल्या पाळीचे कार्ावरून 

सटुणारे, अशा साऱ्या कार्िारांची िदी व्हायची. रस्त्यावरून जाणारे-येणारे पण 

जोरदार भाषणबाजी आगण यगुनयनच्या घोषणा ऐकायला हटकून थांबत. 

 र्ला एक वषााची एप्रेगन्टसगशप संपल्यावर ब्रेक गर्ळाला. एन.सी.टी.व्ही.टी. 

परीक्षेत र्ी नापास झालो. पास झाले त्यांना घेतले कार्ावर. नाराज झालो. पण काय 

करणार? 

 गर्लच्या सोसायटी ऑगफसर्ध्ये काही र्गहन ेर्ला कार् करायला गर्ळाले 

होत ेएप्रेगन्टसगशपर्ध्ये. त्यांचेकडे कंपनी व्यगतररक्त बाहरेचा स्टाफ घ्यायची प्रथा 

होती. तेथे र्ाझा नंबर लािला. र्गहन्याला पिार होता १३०/-रुपये.  

 या सोसायटी ऑगफसर्ध्य ेकार् करताना र्जा येई. एकेक नि होते. रार्भाऊ 

िरुव, वेलींि र्ास्तर,प्रधान, बधुकर, गशकारखान,े आर्ले इत्यादी....खरोखर ही 

इरसाल र्ाणसं होती! रार्भाऊ सिळ्यांचे दोस्त. छेड काढताना झाडून सारे गवषय 

चचेला येत.  



 

 प्रधान पक्के बेवडे होत.े रोज सकाळी त्यांना प्यायला लाि.े सायंकाळी पण 

तेच. त्यांच्या चेहऱे्यावर र्ात्र नशा गदसायची नाही! कार्ात ते हुशार होत.े वेलींि ह े

वयान ेगसगनअर. ते फारसे बोलत नसत. यांच्या अबोल स्वभावाने त्यांची हटेाळणी 

होई.  

 गर्लच्या सोसायटी ऑगफसर्ध्ये असताना एका सुंदर बाईची क्लाका  म्हणनू 

नेर्णकू झाली. सोसायटीच्या वतीने कार्िारांच्या र्लुांना जी शैक्षगणक र्दत 

दणे्याची योजना होती. ते कार् आम्ही करीत अस.ू त्या गदवसात काही 'रगसक' 

कार्िार या ना त्या कारणान ेबाईला पाहायला येत. ही बाई सदु्दा बोलकी होती. तीचे 

नाव होते गनलांबरी. ती काही र्राठी नाटकातनू कार्ं करायची. तीची नंतर येथनू 

दसुऱ्या गडपाटार्ेंटला बदली झाली. 

 सोसायटीच ेप्रर्खु(सेके्रटरी) होत ेतावडे र्ास्तर. ते थोडे गवगक्षप्त स्वभावाचे 

होत.े दर दहा पंधरा गदवसांनीं त्यांना आपल्या केगबनर्धल्या टेबल, खचु्याांची गदशा 

बदलायची लहर यायची! र्ि जवळच्या कार्िाराला बोलावं, कपाट इकडुन गतकडे 

हलव, टेबल-खचु्याांची गफरवागफरव कर, असे प्रकार ऑगफसर्ध्ये चालत. हा 

सर्ारंभ चाल ूअसताना बाहरे चेष्टा र्स्करीला ऊत यायचा. 

 सोसायटीच्या कगर्टीची र्ागसक सभा व्हायची. आम्ही आपले कार् करीत 

राहायचो. त्या गदवशी चहा गबगस्कटे खायला गर्ळत असे. सोसायटी ऑगफसर्ध्ये 

असताना ओव्हरटाईर् भरपरू गर्ळे. तेथे बॅकेसारख ेकार् चाले. बरीच र्ागहती ज्ञात 

होत होती. गवशेष म्हणज ेर्ोठ र्ोठया रक्कर्ेच्या बेरजा र्ारताना डोके दखुायच.े 

र्ात्र हळूहळू सवय झाली. आर्च्यातले एक्सपट्ास खातेबकुातील वरच्या कोपऱ्यात 

पेगन्सल धरून सरक्कन खाली आणीत. झाली बेरीज! 



 

 सोसायटी होती कार्िारांची. त्यांच्यातलेच कगर्टी र्ेंबसा. सारे काही त्यांच.े 

त्यात काही गवगक्षप्त स्वभावाचे होत.े गनरक्षर दखेील होते, पण जाणकार होते. 

 

 येथे असताना दसुऱ्यांदा र्ी नापास झालो! शेवटचा चान्स म्हणनू पनु्हा 

परीक्षेला बसलो. यावेळी पास व्हावे लािले. कंपनीने परत इटंरव्य ुघेतला आगण 

हिंार्ी क्लाका  म्हणनू र्ाझी नेर्णकू केली. काही र्गहन्यांनी प्रोबेशन ऑडार हाती 

पडली. आता र्ी पर्ानंट होणार होतो सहा र्गहन्यांनी! ह ेसहा र्गहन ेसंपल.े ऑडार 

आज येईल, उद्या येईल, अशी वाट पागहली. हडेक्लाका ला भेटलो, तेव्हा, लवकरच 

ऑडार हाती दऊे असं ते म्हणाले. 

 याच दरम्यान गिरणी कार्िारांचा संप होणार अशी हवा उठली. दत्ता सार्ंतची 

यगुनयन जोरात होती. िेटवर पनु्हा सभा व्हायला लािल्या. संघागवरुद्द आवाज उठत 

होता. कार्िार संभ्रर्ात पडत होत.े जाहीर सभांचा त्यांचेवर पररणार् होत होता.  

 १९८२ च्या जानेवारीत १८ तारखेपासनू गर्लचा बेर्दुत संप होणार ह ेनक्की 

झाले. हा संप सरुू झाला आगण सारेच संपले. सारे कार्िार कायर्चे घरी बसले. 

र्ाझे प्रोबेशन िेले आगण नोकरी सदु्दा! 

 या संपकाळात कार्ावर जाण्यासाठी काही जण तयार होते. त्यांच्या भेटी 

संघाच्या पढुाऱ्यांनी घेतल्या. त्यांना गर्लर्ध्य ेनेण्या-आणण्याची व्यवस्था केली, 

गर्लर्ध्य े राहायची पण सोय केली. काही लोकं आठवडा-र्गहनाभर तेथे राहू 

लािले. र्ी प्रयत्न केला असता तर संधी गर्ळाली असती. पण नाही िेलो. 



 

 गिरणी संपाच्या दोन गदवस अिोदर एका खात्यात कार्िाराचा भीषण र्तृ्य ू

घडला. र्शीनची दरुुस्ती करीत असताना एक तरुण कार्िार उसाच्या 

गचपाडासारखा यंत्रात सापडला आगण िेला! खपू वाईट घडले ह.े 

 गर्लचे कार्िार बहुसंख्येने गनरीक्षर. त्यार्ळेु साहगजकच फसगवल े जात. 

व्यसनी व कजाबाजारूपणा होताच. दर र्गहन्याच्या दहा तारखेला गर्ळणारा पिार 

वीस तारखेपयांत खतर्! र्ि पठाणाकडे खात े उघडून त्याच्याकडून भरर्साठ 

व्याजान ेकजा घ्यावे, असे सारख ेव्हायचे. सोसायटीच ेकजा काढून दणेेकरी भािवणे 

ह ेतर गनत्याचेच! 

 १९८२ च्या गिरणी संपाने या अगशगक्षत व कजाबाजारी कार्िारांच ेफार हाल 

झाले. काहींनी िावचा रस्ता धरला, कोणी गभवंडी, आग्रीपाडा, इथल्या छोट्या 

र्ोठ्या गर्ल साच्यांवर कार्ं सरुू केली. तर काही जण फेरीवाले, वडेवाले बनलेत. 

र्ाझे वडील खात्यातल्या कपातीर्ळेु आधीच गनवतृ्त झाले होत.े र्ी संपानंतर सात 

आठ र्गहन्यांनी नोकरीस लािलो. 

 सध्याचे गदवस र्ात्र गर्लचा शेवट होऊन िेल्याचे गदवस आहते. आता ज्या 

गठकाणी आठ दहा गिरण्या गदर्ाखात उभ्या होत्या, त्या घोडपदवे-फेरबंदर भािात 

म्हाडाची र्ोठी वसाहत उभी रागहलीय टॉवरच्या रूपात! लोअर परळ भािात तर 

उत्तुंि टॉवर अन रंिीबेरंिी र्ॉल लोकांची िदी खेचत आहते. 

 आणखी एक गवशेष सांि?ू र्ुंबई र्हापागलका आगण राज्य सरकार म्हणे गिरणी 

कार्िारांची आठवण सवााना (अिदी बाहरेच्या पयाटकांनाही) राहावी म्हणनू भव्य 

असे संग्रहालय उभारण्याची योजना साकारत आह!े 



 

 सारांशाने सांिायचे झाले तर, र्हाराष्ट्राचे र्ँचेस्टर म्हणनू पवूी पररगचत 

असलेल्या र्ुंबईतील कापड गिरण्या आता हद्दपार झाल्यात. उद्योिपतींनी 

गबल्डसाच्या र्दतीन े इथे र्ॉल आगण उत्तुंि टॉवर उभारण्याचा गवडा उचललाय. 

गिरणीर्ध्ये भरपरू कापडाची गनगर्ाती होऊन रगशया, अर्ेररका, इत्यादी दशेांत कापड 

पवूीप्रर्ाणेच गनयाात करावे, आपली गर्ल आधगुनक करावी, कार्िारांनाही गस्थरता 

द्यावी, अशी इच्छा र्ालक विा व कार्िार संघटना, एवढेच काय, सरकारला, तसेच 

लोक प्रगतगनधींना र्नापासनू वाटतच नसावी........... 

  



 

         वाचनछंि           

 

 र्ोबाईल आगण नेटवर गदवस रात्र र्ग्न असणारी सद्याची तरुण गपढी व जेष्ठ 

र्ंडळी पसु्तक, र्ागसक अथवा इतर गनयतकागलकांकडे ढंुकूनही पाहात नाहीत. 

वाचन संस्कृती अिदी क्षीण झाल्यासारखी आता सवात्र गस्थती आह.े  

 ह े‘नेट’ वास्तव र्ान्य केले, तरी गकत्येक दगैनक वतृ्तपत्रे, गनयकागलके आगण 

पसु्तकांच्या खपांचे उच्चांक नोंदगवले जात आहते. गकत्येक शहरे आगण िावांतील 

ग्रंथालये नव्या उर्ेदीने वाचकांना अद्ययावत पद्धतीने वाचकांना आकगषात करीत 

आहते. 

 र्लाही पवूीपासनू ग्रंथालयांनी आकगषात केलेले आह.े शालेय जीवनात र्ाझ्या 

आईवडीलांनी ही ओढ र्ला लावलीय. हा छंद र्ी आजही सोडलेला नाही.  

 एकांतगप्रय व्यक्तीला र्नशक्ती दतेा दतेा, संपणूा सर्ाजाची ज्ञानकक्षा 

वाढगवण्याचा ध्यास घेणाऱ्या या ‘वाचनछंदा’गवषयी र्ाझ्या सद्भावना येथे व्यक्त 

करीत आह…े……………. 

 

  



 

         माझी लायब्ररी           

 

 र्ुंबईतील घोडपदवे या कार्िार वस्तीर्धील एका चाळीत र्ाझे बालपण व 

गशक्षण झाले. वगडल गर्ल कार्िार होत.े आई, बगहण-भावंडांसह आर्चे सारे सहा 

जणांचे कुटंुब. त्यातल ेआई, बाबा व र्ी, असे गतघेजण वाचनप्रेर्ी. 

 जवळच असलेल्या कार्िार कल्याण कें द्रातील वाचनालयार्ध्य ेजाऊन बाबा 

पेपसा वाचीत. त्यांच्याबरोबर जाता जाता र्लाही वाचायची आवड गनर्ााण झाली. 

आई तेथे दपुारी गशवणकार्-भरतकार् गशकायला जायची. तीच े पण वाचनवेड 

वाढले. 

 या कें द्रात पेपरगशवाय येणारी साप्तागहके, र्ागसके र्ाझ्या वाचनात आली. 

चांदोबा, कुर्ार, आगण र्लुांचे र्ागसक र्ी आतरुतेने वाचत होतो. शाळेचा 

अभ्यासही होताच. अकरावीपयांत गशकून कॉलेजर्ध्य ेजायला लािलो. र्ुंबईतील 

प्रगसद्ध अशा रुईया कॉलेजर्ध्य ेकला शाखेत गशकत असताना तेथल्या भव्य अशा 

लायब्ररीतील अभ्यासाव्यगतररक्त पसु्तकांत र्ी डोकाव ूलािलो. गकतीतरी सागहत्य 

सर्ोर येत होते. अधाशासारखा त्याचा आस्वाद र्ी घेत होतो. त्यातनूच कधीतरी 

आपण दखेील स्वतःची लायब्ररी करावी व अखंगडतपणे वाचन कराव,े ह ेर्नाशी 

पक्के ठरगवले. 

 दरम्यानच्या काळात नोकरी व कॉलेजचा अभ्यास, अशी धावपळ करीत 

असताना प्रवासात वेळ गर्ळेल तेव्हा जवळचे पसु्तक वाचत असे. थोरार्ोठ्या 



 

लेखक-र्ान्यवरांना िाठून त्यांची स्वाक्षरी घेणे हा त्या काळचा र्ाझा आवडता छंद 

दखेील र्ाझे वाचनवेड वाढवीत रागहला. 

 त्यावेळी पसु्तक प्रदशान पाहून र्ोह व्हायचा. र्ि गखसा पाकीट पाहून पसु्तक 

खरेदी सरुू केली, अन र्ाझ्या लायब्ररीला आकार येऊ लािला. छोट्याशा कपाटात 

दाटीवाटीने र्ाझी पसु्तके गदसायला लािली. घरातले कधीर्धी पसु्तके चाळताना 

गदस ूलािले, याचा आनंद वाटला. या लायब्ररीत कोणी फुकट गदलेली पसु्तके आगण 

जनु्या बाजारात घेतलेली पसु्तकेसदु्दा प्रवेश करीत होती. 

 अथाात, र्ाझ्या लायब्ररीत नसलेली, तसेच येण े शक्य नसलेली बरीच 

िाजलेली पसु्तके र्ी शालेय व कॉलेजजीवनात वाचनू काढलीत. स्वार्ी, र्तृ्युंजय, 

अर्तृवेल, ययाती, अरेगबयन नाईट्स, सत्तांतर, बनिरवाडी, क-हचें पाणी, र्ाझी 

जन्र्ठेप, श्यार्ची आई, रार्निरी, एक िाव एक पाणवठा, बलतंु, िारंबीचा बाप,ू 

नक्षत्रांचे दणेे, जन ुबांडे, ऋत ूचक्र, आर्चा बाप अन आम्ही, साद दतेी गहर्गशखरे, 

संशयकल्लोळ,...... अशी अिगणत पसु्तके वाचलेला र्ी भाग्यवान वाचक आह!े 

काहींची नाव ेआता नीट आठवत नसली तरी 'ती' स्र्रणात आहते.  

 अन लेखकांबद्दल गवचाराल, तर ि.गद. र्ा., व्यंकटेश र्ाडिळूकर, नां.स. 

इनार्दार, प.ुल.दशेपांडे, श्री.नां.पेंडसे, िो.नी.दांडेकर, द.र्ा.गर्रासदार, उद्धव 

शेळके, साने िरुुजी, रणगजत दसेाई, र्ाधव िडकरी, श्री.दा.पानवलकर, रत्नाकर 

र्तकरी, शंकर पाटील, आचाया अत्र,े अगनल अवचट, रार्दास फुटाणे, सरेुश 

भट......असे गकतीतरी गदग्िज र्ाझे आवडते आहते. 

 आज र्ाझी लायब्ररी र्ाझ्या घरार्ध्य े स्थानापन्न झालीय. एका कोपऱ्यात 

छोटेसे कपाट बनवनू घेतलेय. त्यार्ध्ये गवषयवार पसु्तके ठेवलीत. हरतऱ्हचेे गवषय 



 

असलेली ही पसु्तके एकाच गठकाणी दाटीवाटीन ेपण आनंदाने नांदताहते. कार्ाच्या 

धावपळीत, वेळ काढून र्ी ही पसु्तके वाचीत आलोय. 

 गियाारोहक असल्याने सयाद्री आगण गहर्ालयीन भटकंती साठी उपयोिी 

ठरणारी पसु्तके, संदभा ग्रंथ, जनाल्स जर्वनू ठेवलीत. नकाशे तर नेहरे्ी लाितात. 

िोनीदांचे दिुा भ्रर्ण िाथा र्ला केव्हाही दिुाांवर सफर घडवनू आणते. अध्यात्र्ाच्या 

जवळ नेताना शास्त्राधार सांिनू आपली ज्ञानतषृा भािगवणारे र्नशक्ती र्ागसक र्ी 

पवूी गनयगर्त घ्यायचो. ही र्ागसके र्ाझ्या संग्रही आहते. यशवंत पाठकांचे पसायदान 

ह ेछोटेखानी पण र्ोठे ज्ञानदान दणेारे पसु्तक र्ी पनु्हा पनु्हा वाचतो. 

 र्ी गचत्रपट रगसकदखेील आह.े १९८३ पासनू प्रभात गचत्रर्ंडळ या सपु्रगसद्ध 

गसने प्रेर्ी संस्थेचे 'वास्तव रुपवाणी' ह े र्ागसक(आता-त्रैर्ागसक) लायब्ररीर्ळेुच 

र्ाझ्या गनयगर्त वाचनात असते. 

 कगवतांगवषयी जवळीक असल्याने पाडिावकर, र्ोघे, पाटणकर, यांची 

कगवता आगण शायरीचा लाभ र्ला गर्ळतो. राजकारणावर गवडंबन करणारा रार्दास 

फुटाणे यांचा कगवता संग्रह र्ाझ्याजवळ आह.े र्ी आगस्तक आगण धर्ाप्रेर्ी 

असल्याने काही धागर्ाक-कागर्ाक पसु्तके र्ला लाितात. श्रद्धापवुाक व िांभीयााने ही 

पसु्तके आपण वाचली तर दवे तसेच धर्ााच्या गनर्ाळ अगस्तत्वाची आपल्याला 

जाणीव होते, असा र्ाझा गवश्वास आह.े यागशवाय, गदवाळी अंक र्ला वाचायला 

आवडतात. काही चांिले अंक र्ाझ्याकडे आहते. 

 साऱ्या जिात प्रगसद्ध असणारी भिवद्गिीता खपूदा वाचनूही ती पणूा आकलन 

न झाल्याचे जाहीरपणे कबलु करणारे गकतीतरी गवद्वान असतील. र्ाझ्या लायब्ररीत 



 

र्ात्र सलुभ भिवद्गिीतेचे िोष्टीस्वरुप छोटे पसु्तक वाचताना र्ला गतचा भावाथा 

कळल्यावर, र्ी आनंगदत होतो. 

 कधी र्ी गखन्न असलो की, कगवता वाचनू स्वतःला सावरतो. तर, कधी 'प.ुलं.' 

ची आठवण आल्यावर सहुास्य होऊन र्ी थेट 'गनवडक कालगनणाय' हाती घेऊन 

त्यात प.ुल. नी गलहून ठेवलेले खसुखशुीत लेख वाच ूलाितो. र्ाझ्या संग्रहात जनु्या 

वतार्ानपत्रातील बरेच र्हत्वाचे लेख आहते. ते पण र्ला गनयगर्त नव ेज्ञान दते 

राहतात. दिुाा भािवतांचे ऋत ूचक्र तर दरवेळी र्ला काही नव े गनसिा िजु दऊेन 

जात.े 

 र्ाझ्या लायब्ररीर्ध्ये फक्त थोरार्ोठ्यांच्या प्रगसद्ध ग्रंथ-पसु्तकांचा सर्ावेश 

नाही, पण जी पसु्तके आहते, ती र्ाझी चांिली सोबत करून र्ला योग्य जीवनर्ािा 

दाखवीत आली आहते.  

 आणखी एक, र्ाझ्या लायब्ररीत फक्त पसु्तकेच नाहीत बरं का! गकतीतरी जनु्या 

आगण स्र्रणीय अशा र्राठी, गहदंी िाण्यांच्या, तसेच शास्त्रीय संिीत-धनुीच्या 

एसीडीज,व्हीसीडीजदखेील आहते. 

 र्ाझ्या घरी र्ाझी स्वतःची लायब्ररी आह ेम्हणनू र्ी केवढा भाग्यवान! असा 

िवा र्ला नाही. कारण, साधी व काहीशी गवस्कळीत र्ांडणीची र्ाझी लायब्ररी आह.े 

र्ात्र ती 'गजवंत' आह ेआगण ती कोणाही ददी वाचनप्रेर्ीसाठी खलुी आह.े  

 परंत ु एवढे वाचन वेड आता आह े तरी गकतीजणांत? र्ोबाईल अन 

कॉम्प्यटुरच्या धाव-रिाड्यात वाचन करणे म्हणज ेअडाणीपणा व ररकार्टेकडेपणा 

सर्जला जातोय. र्ाझ्या लहानपणी सहाजणांच्या कुटंुबात र्ी, बाबा, आई घरी 



 

लायब्ररी नसतानाही वाचनवेडे होतो. आज चारजणांच्या कुटंुबात र्ीच एकर्ेव या 

लायब्ररीचा लाभ घेणारा आह,े त्याचे काय? 

 ह े शल्य उरी बाळिनु जाता जाता आनंदाने र्ला सांिावेसे वाटते की, या 

वाचनप्रेर्ार्ळेुच र्ी वेळोवळेी लेखनाची अनभुतूी घेत आलो आह.े कधी साप्तागहक, 

र्ागसक, गदवाळी अंकात, तर कधी वतार्ानपत्रात लेख छापनु आल्यावर होणारा 

गनगर्ातीचा आनंद र्ी अनभुगवत आह.े  

 आज या गलखाणार्ळेुच आकाशवाणीने र्ला बोलण्याची तीन वेळा जी संधी 

गदली, त्याचे श्रेय र्ी र्ाझे वाचनवेड वाढगवणाऱ्या लायब्ररीलाच दईेन. अथाात, 

गदवसेंगदवस तीळ तीळ वाढत राहणाऱ्या र्ाझ्या लायब्ररीतील पसु्तकांचे पणूापणे 

वाचन करण ेर्ला या जन्र्ात तरी शक्य होईल असे वाटत नाही, ह ेशल्य र्ाझ्या 

अंतर्ानी कायर् राहाणार आह.े 

  



 

                  दचत्रपट गप्पा                   

 

 

 गचत्रपट म्हटला की आपल्या डोळ्यापढेु 'करर्णकू' हा शब्द उभा राहातो. पण 

खरोखर गचत्रपट हा फक्त आपली करर्णकू करीत असतो का? 

  

 पवूी गथएटरर्ध्य(ेआगण आता घरोघरी) आरार्ात दोन-तीन तास लोकं गसनेर्ा 

पाहात असत. या गसनेर्ांत तमु्ही-आम्ही िुंि होऊन जायचो. गसनेर्ा संपला की, 

आपण भानावर यायचो. याचे रहस्य काय बरे होत?े तर, आपल्याला त्या गसनेर्ाची 

कधी कथा भावायची, तर कधी त्यातली अवीट िोडीची िाणी आपल्या ओठांवर 

कायर्ची घर करून राहायची. गसनेर्ात उत्तर् कार् करणारे कलावंत, त्यांच्या 

सौंदयाासह भगूर्कांवर र्ोहीत झालेले तरु्च्या र्ाझ्यासारखे गकत्येक रगसक 

असतील! 

  

 यालाच र्ी गचत्रपटाचा आपल्यावर पडलेला 'प्रभाव' म्हणेन. सवासार्ान्य 

प्रेक्षकावर गचत्रपटाचा हा प्रभाव पडत असेल तर त्या रगसक प्रेक्षकान े अगधक 

जािरूक नजरेतनू गचत्रपट का पाहू नय!े याकरीता रगसक-प्रेक्षकास काही पथ्ये जरूर 

पाळावी लाितील. 



 

 पगहल ेर्हत्वाचे पथ्य म्हणजे त्यान ेकोठलाही गचत्रपट फक्त करर्णकू म्हणनू 

बघ ूनय.े तो एक कलाकृती म्हणनू बघावा. 

  

 ही कलाकृती पाहात असताना आपण र्खु्यतः चार घटकांना भेटतो आगण 

अनभुवतो. ते चार घटक, गकंवा गचत्रपटाचे अंि म्हणा हवंतर, म्हणज े कथा, 

गचत्रपटातली पात्र,ं संिीत आगण गदग्दशाक. 

  

 गचत्रपटाची कथा काल्पगनक असो वा वास्तव, आपण ती वास्तव म्हणनू 

बघतो. चांिली कथा आपल्याला गनगित्तपणे गखळवनु ठेवते. कथेत कधी प्रेर्ावर 

भर असतो, तर कधी शौयाावर.  

 खपू गवषयांच्या कथा आपल्याला गचत्रपटांतनु गदसतात. दशेप्रेर्, िररबी-

अगर्री या दोन्हीतला दरुावा, प्रेर्, गपळवणकू, जगर्नदारी, खनू, बलात्कार, यदु्ध, 

साहस, गवज्ञान, अंतराळ, जादईु परीकथा, गनसिाप्रेर्, पयाावरण, पाणी, जन्र्-र्रण, 

पत्रकाररता, क्रौया, संिीतप्रेर्, गशल्पकला, उदासी, आनंदीजीवन, तरंुुिातील कैदी, 

परुुषाथा, स्त्रीचे जिण,े भोिवतृ्ती, गवनोद, लहानर्लुांचे गवश्व, क्रीडाप्रेर्,........असे 

गकतीतरी गवषय गचत्रपटातनू पाहायला गर्ळतात.  

 गचत्रपटात कधी एकाच गवषयावर भर असतो तर कधी इतर उपगवषयांची एकत्र 

िुंफण केलेली असते. गचत्रपटातील पात्रं प्रेक्षकांना गचत्रपटाची सिळी कथा उलिडून 

सांितात. ती नकली व कळसतू्री असली तरी तीच आपल्याला भेटतात, आपल्याशी 

बोलतात. त्यांचे सखु-दःुख जिणे-वावरणे.......इत्यादी आपण जवळून बघतो. 

त्यातनु आपले त्यांचे नात ेहोते. 



 

 गचत्रपटातील पात्रांत गकत्येक दशेी-गवदशेी, गवलक्षण अगभनय सार्थ्या 

असलेले भगूर्का करतात. तरुण, वदृ्ध, बालक, र्ाता-भगिनी, सौंदयावती, कृरकर्ी, 

यांच्या रूपात ते आपल्याला भेटतात. गचत्रपट तारण ेअथवा पाडणे त्यांच्याच हाती 

असते. 

  

 गसनेर्ा गनर्ााण करून तो आपल्यापढेु आणण्याच े सारे श्रेय ह े गनर्ाात्याचे 

असते. परंत ु आपल्यासर्ोर सवा पात्रं बोलकी करून ती कथेसह सादर करणारा 

कलाकार असतो गचत्रपटाचा गदग्दशाक. चांिला गसनेर्ा पाहून प्रेक्षक प्रभागवत झाले, 

तर त्याचे सिळे श्रेय प्रथर् गदग्दशाकाकडे जात.े र्ात्र गचत्रपट पडला, तर साऱ्या 

अपयशाला जबाबदार असतो गदग्दशाकच! 

 आपल्या भारतात आगण जिभरात यशस्वी-अयशस्वी गकतीतरी गदग्दशाक 

होऊन िेलेले आहते, आजही आहते. 

 जवळपास प्रत्येक गसनेर्ात संिीत असते. संिीताचा वापर गसनेर्ातनु करणे 

गदग्दशाकांना आवश्यक वाटते. या संिीतार्ध्ये दोन कप्पे असतात-एक म्हणजे 

गसनेर्ात सातत्यान ेआपण ऐकतो ते पाश्वासंिीत(सरुावट, धनू, िंभीर गकंवा िंर्तीदार 

प्रसंिी आपण ऐकतो ते संिीतातले तकुडे), दसुरे म्हणज े गसनेर्ातील िाणी. या 

िाण्यांगवषयी खपू काही गलगहण्यासारखे आह.े येथे आपण गसनेर्ा पाहाण ेया गवषयी 

बोलत असल्याने संिीताचा गवस्तार नको. र्ात्र संगक्षप्तपणे सांिायला हवेच. 

  

 गसनेर्ातील सवाच संिीत आपल्याला श्रवण कराव ेलािते. अवीट िोडीची 

िाणी तर आपण हृदयाच्या कप्यात ठेवतो. ती आपण िातो िणुिणुतोही, र्ि ती 



 

िाणी नायक-नागयकेन े दःुखात िायलेली असोत की सखुात! उडती िाणीही 

आपल्याला गप्रय होतात. ही सारी िाणी िाणाऱ्या आपल्या खऱ्या िायक-िागयकेचे 

काय? तो तर आपल्याशी स्वरिुंजन करीत असतो. 

  

 तर, ही झाली गसनेर्ातील चार र्हत्वाची अंि. आता या चारजणांच्या संितीत 

गसनेर्ा एकाग्रता आगण सलितेन ेपाहाण्यासाठी योग्य जािा म्हणज ेगसनेर्ाचे चांिले 

गथएटर ह े लक्षात ठेवा. घरार्धील गट. व्ही. अथवा गव्हगडओ आपल्याला ही 

एकाग्रता दऊे शकणार नाही. 

  

 प्रत्येक गसनेर्ा एक कलाकृती म्हणनू पागहल्यानंतर त्याच्या वर सांगितलेल्या 

चार अंिांगवषयी आपले प्रार्ागणक र्त ठरेल ते त्या गसनेर्ाचे खरे-खरेु परीक्षण 

सर्जावे. 

  

 या गठकाणी तमु्हाला सांितो की, तमु्ही केलेले गसनेर्ाचे परीक्षण आगण 

अभ्यास ूगचत्रपट सगर्क्षकाचे पररक्षण यात जरूर फरक असेल. पण त्याची धास्ती 

नको. कारण त्या सर्ीक्षकाची नजर असंख्य गसनेर्ांच्या अभ्यासपणूा गनरीक्षणानंतर 

तयार झालेली नजर आह,े तर तरु्ची-र्ाझी नजर आह ेजाणत्या रगसक प्रेक्षकाची. 

  

 र्हाराष्ट्रात र्ाझ्या र्ागहतीप्रर्ाणे सिळ्यांत जनु्या असलेल्या 'प्रभात' गचत्र 

र्ंडळाचा र्ी जेव्हा सदस्यही नव्हतो, तेव्हा कॉलेजात बोअर वाटणाऱ्या लेक्चसाना 



 

बटु्टी र्ारून र्ी इतर गर्त्रांसह र्ॅटीनी शोजला जायचो! त्यावेळी पागहलेल्या आगण 

लक्षात रागहलेल्या गसनेर्ांर्ध्ये-िाईड, आँखे, जॉनी वाँकर(ह े गसनेर्ाचे नाव), 

कािजके फुल, कोहरा, असे गकतीतरी आहते. 

  

 तत्पवूी शालेय जीवनात पागहलेले गसनेर्ा दखेील र्ाझ्या अजनू लक्षात आहते. 

ते म्हणज-ेउजाला, र्ेरा साया, असली नकली, पत्थर के सनर्, नािीन, ताजर्हल, 

दादीर्ाँ,काननू, साहब बीबी और िलुार्, चायना टाऊन, नया दौर, प्यासा, वक्त, दो 

रास्ते, आराधना,अर्रप्रेर्, अन्नपणूाा, र्ोलकरीण, सांिते ऐका, केला इशारा जाता 

जाता, एक िाव बारा भानिडी, सोंिाड्या, र्ुंबईचा जावई, सतीच ंवाण, वारणेचा 

वाघ, पांच नाजकू बोटं, एक दोन तीन, वैभव, वैशाख वणवा, बीस साल बाद, शांतता 

कोटा चाल ूआह,े संत तकुारार्, श्यार्ची आई, र्ाणसू, शेजारी, संत सख ू…,अशी 

गकती नावं सांिावीत? 

 प्रभात गचत्र र्डंळाचा सदस्य झाल्यावर र्ात्र र्ी र्ाझ्या 'शोधक' नजरेने गसनेर्ा 

पाहू लािलो. पवूी बगघतलेले गसनेर्े र्ला पनू्हा पाहायला गर्ळाले. आता ते र्ला 

वेिळे भास ू लािले. काही अगधक भावले, तर काहींना अिोदर एवढे चांिले 

ठरवल्याची खंतही वाटली! 

  

 प्रभात र्ाफा त दशेी-गवदशेी कलात्र्क आगण िाजलेले तसेच दगुर्ाळ गचत्रपट 

दाखगवले जात. गवदशेी गचत्रपट पाहाताना भाषेची अडचण येई. र्ात्र बहुतेकवेळा 

इगं्रजी सबटायटल्स वाचायला गर्ळाल्याने सर्जणे सोप े होई. आजघडीला र्ी 

पागहलेल्या गचत्रपटांची यादी र्ोठी नसली तरी ती छोटीही नाही. 



 

  

 तमु्हीसदु्धा खपू गसनेर्े पागहलेले असतील नाही का? र्ि तमु्हीही रगसक प्रेक्षक 

आहात असे र्ी म्हणेन. तर रगसकहो, र्ी पागहलेल्या आगण जाणलेल्या गसनेर्ांचे 

'सार' सांिायचे म्हटले तर एवढेच सांिेन की, जािगतक गसनेर्ात र्ला इटली, जपान, 

जर्ान, झेक, स्पेन, अर्ेररका, गस्वडन,......या दशेांच ेगचत्रपट आवडतात. थेट आगण 

वेधक गचत्रण,गकरकोळ वाटणारा गवषयदखेील र्ोठा करून रंजक बनगवलेली कथा, 

अस्सल छायागचत्रण, प्रारंभीची आिळी गवगक्षप्त वाटणारी संिीत सरुावट, गबनधास्त 

परंत ु प्रार्ागणक अगभनय करणारे कलावंत,आगण ह े सिळे आटोपशीर वेळेर्ध्ये 

सादर करणारा कसबी गदग्दशाक र्ला तरी श्रेष्ट वाटतो. इन्ड बिार्न, गस्पलबिा, 

कुरुसावा, बतााल,ू गडगसका, चागप्लन,.....ह ेत्यातल ेकाही जेष्ठ अन श्रेष्ठ कलाकर्ी! 

 

 काही चांिल ेअपवादात्र्क गचत्रपट सोडले, तर रगशया, चीन, गसलोन,.....या 

दशेाच्या गचत्रपटांनी र्ला बोअर केलेय. इझ्राईल, ब्रागझल, आगिका, नेदरलँड, 

इराण, तकुा स्तान,.....या दशेांच्या काही गवलक्षण गचत्रपटांनी र्ी प्रभावीतही झालोय. 

 आपल्या भारतीय गचत्रपटांबाबत र्ी आनंदी आह.े स्विीय व्ही. शांतारार्, 

सत्यगजत रॉय, गवर्ल रॉय, दादासाहबे फाळके, राजकपरू, गवजय तेंडुलकर, िोगवंद 

गनहलानी, रार् िबाले, राजा परांजपे, बी.आर. चोप्रा,.....इत्यादीं गचत्रर्हषीनंी गहदंी-

र्राठी गसनेर्ासषृ्टी िाजवलेली आह.े 

  

 आगण, बास ू चटजी, ऋतपुणुा घोष, बास ू भट्टाचाया, गिरीश कनााड, िोगवंद 

गनहलानी, अडुर िोपालकृष्ट्णन. जब्बार पटेल, राजदत्त, शार् बेनेिल, दीपा र्ेहता, 



 

अर्ोल पालेकर, कांचन नायक, आशतुोष िोवारीकर, सत्यदवे दबु,े तपन गसन्हा, 

र्णृाल सेन, ऋगत्वक घटक, गिरीश कासारवल्ली,......या गदग्िजांचे गदग्दशान र्ला 

कसे गवसरता येईल? 

  

 रगसकहो, आपण प्रत्येक गसनेर्ा पाहाताना तो फक्त करर्णकू म्हणनू नव्ह,े तर 

एक कलाकृती म्हणनू पाहावा या हतेनेू र्ी तरु्च्याशी या गचत्रपट िप्पा र्ारल्यात, 

यार्ळेु तमु्हा रगसकांचे गचत्रपट प्रेर् अगधक जािरूक व अभ्यास ुव्हावे, हीच या क्षणी 

इच्छा आह.े  

 " येस, लाईफ इज ब्युटीफुल, बट........" ह े पसु्तकाचे नाव ऑस्कर 

गवजेत्या "Life is Beautiful" या गवदशेी गचत्रपटापासनु र्ी घेतलंय. ‘प्रभात’ 

संस्थेर्ळेु हा गचत्रपट र्ला बघण्याची संधी गर्ळाली. या गचत्रपटागवषयी र्ाझे 

प्रेक्षकीय गनरीक्षण र्ी तमु्हाला इथे सांित आह…े…..  

  

         लाईफ इज ब्युटीफुल          

 

*गदग्दशान व प्रर्खु भगूर्का-रॉबटा बेगनग्नी. 

*३ ऑस्कर व अकॅडर्ी परुस्कार प्राप्त इटागलयन गफल्र्-१९९७. 

 एका सत्य घटनेवर आधाररत असलेल्या या गचत्रपटाची कथा थोडक्यात अशी 

आह-े- 



 

 र्हायदु्धात झळ बसलेलं एक हतबल कुटंुब. यात यदु्ध कैदी खपू आहते. 

त्यांच्यासर्वेत इतरही असंख्य कुटंुब आहते. तेथल्या छळाची ही ददुवैी कथा आह.े 

 जेलर्धील र्गहला आगण परुुषांना वेिळे ठेवले जाते. गचत्रपटाचा नायक 

आनंदी चेहऱे्याचा एक तरुण कैदी आह.े त्याला िोगजरवाणा आठ-दहा वषााचा एक 

र्लुिा आह.े या लहान र्लुाला आईकडे ठेवायचे? की बापाकडे? असा प्रश्न लष्ट्करी 

अगधकाऱ्यांना पडलाय! गबचारं भाबडं पोरिं जेल बघनू िोंधळून िेलंय. जेलच े

अगधकारी त्या र्लुाला वगडलांकडे सोपवायचे ठरवतात. पोरिं आईपासनू वेिळे 

होताना आकांडतांडव करतं. आई अगधकाऱ्यांकडे गवनवणी करत,े पण उपयोि होत 

नाही.  

 इतर कैद्यांबरोबर आई-वडील वेिवेिळ्या बरागकत रवाना होतात. तेथल े

अवघड जीवन सरुू होतं. र्लुाचा बाप जेलर्ध्य ेगवगवध चौकश्यांना सार्ोरा जात 

आह.े दरवेळी त्याच्या जवळ त्याचा र्लुिा असतो. अगधकारी चौकशी करताना 

बापाला र्ारगपट करतात. ह ेपाहून पोरिं हवालगदल होतं. ह ेकाय चाललंय? ते पोरिं 

बापाकडे आगण त्या र्ारणाऱ्या अगधकाऱ्यांकडे पाहतंय. अगधकारी गनदायी आहते. 

बाप र्ात्र चतरु आह!े तो गवनोदी चेहरेा करून र्लुाला म्हणतो- अरे, ह ेकाही गवशेष 

नाही बरं, हा आर्चा एक खेळ आह.े र्जा येतेय या खेळात र्ला. भाबडं पोरिं हसनू 

बापाला दाद दतंे! 

 जेलर्धील ही छळ कहाणी काही संपत नाही. बाप अंिावर र्ार सोसत 

आपल्या पोराला ररजवत जितही असतो. गतकडे आई र्लुाला बघायला आतरु 

झालीय. पण दोघे र्ायलेक जवळ येऊ शकत नाहीत.  



 

 जेल अगधकाऱ्यांच्या चौकशी अंती लहान र्लुांचा बाप दोषी ठरतो. त्याला 

िोळी घालनू ठार र्ारण्याची गशक्षा जाहीर होत.े िोळी घालणारे अगधकारी सज्ज 

होतात. ते दृश्य पाहताना प्रेक्षकांच्या डोळ्यात आसवं दाटतात. र्लुाचा बाप र्ात्र 

अगतशय आनंदात आह!े तो र्लुाला सांितोय-‘ अरे, हा सदु्दा एक चांिला र्ॅगजक 

िेर् आह.े आता र्ी सर्ोरच्या बॉक्स र्ािे लपणार आह,े र्ि र्ी कोणालाच गदसणार 

नाही, तलुाही नाही. बायबाय बेटा, बाय……. ‘ 

 या गचत्रपटाची ही दःुखद कहाणी शेवट र्ात्र सुंदर करत.े गचत्रपटातील 

अखेरच्या दृश्यात लहान र्लूिा र्ोठा झालाय. तो आपल्या हसतर्खु बापासारखा 

आनंदी आयषु्ट्याला सार्ोरे जायला हाती फुले घेऊन सज्ज झालाय!  

  



 

                  लक्ष वेधी                    

 

 आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी, आपला रोजचा आहार कसा असावा, 

आगण रोि-व्याधी, आजारात आपण कोणती खबरदारी कशी घ्यावी, याचे साध्या 

सोप्या शब्दांत 'लोकसत्ता' या र्राठी वतृ्तपत्रात गववेचनात्र्क लेखन करणारे व 

र्हाराष्ट्रात सपुररगचत असलेले पणु्याचे वैद्य खडीवाले आज हयात नाहीत. िेल्या 

गडसेंबर र्गहन्यात पणुे येथील कर्ाभरू्ीत त्यांच ेदःुखद गनधन झाले.  

 ‘लोकसत्ता’ या जाणत्या वतृ्तपत्रात त्यांचे प्रगसद्ध झालेले लेख र्ाझ्यासारख्या 

गकत्येकांना उपयोिी ठरलेत. त्यांनी गलगहलेली आहार, आरोग्य व आयवुेगदक 

औषधागवषयीची पसु्तके र्ागहतीपणूा असनू ती प्रगसद्ध आहते. 

 या थोर व्यक्तीचे स्र्रण म्हणनू हा लेख गलगहला आह.े......... 

 

         कडक दशस्तीचे डॉक्टर, वैिय खडीवाले           

 

 वैदय खडीवालेंकडून र्ी उपचार करून घेत होतो त्यावेळची िोष्ट. त्यांच ेसिळे 

पेशंट्स त्यांना वैदय नव्ह ेतर डॉक्टर म्हणत असत. म्हणनू र्ी यागठकाणी त्यांचा 

डॉक्टर म्हणनू उल्लेख करतोय. 



 

 र्ला प्रोस्टेट ग्रंथींचा त्रास सरुू झालेला होता. त्यार्ळेु र्तू्रर्ािाात अडथळे 

वाढत होते. पवूी एक शस्त्रगक्रया जे. जे. हॉगस्पटलर्ध्ये झाली होती. आता पनु्हा 

शस्त्रगक्रया करायचा प्रसंि र्ाझे ताण वाढगवणारा होता. म्हणनू र्ी ठरगवले, की 

आपण खडीवालेंशी संपका  साधायचा व त्यांच ेकडून उपचार करून घ्यायचे.  

 पणु्यात डॉक्टरांचा र्ोठा दवाखाना असल्याची र्ागहती र्ला गर्ळाली. 

पणु्यातील एका गर्त्रान ेदवाखान्याचा पत्ता व फोन नंबर गर्ळवनू गदला होता. तेथे 

प्रत्यक्ष जाण्यापवूी फोन केला, तर फोनवर डॉक्टर स्वतः भेटले! ते म्हणाल,े ‘ र्ी 

रगववारी, सोर्वारी र्ुंबईत असतो. दादरला र्ाधववाडीत र्ाझा दवाखाना आह,े तेथे 

या तमु्ही.' 

 दादर पवूेकडील स्टेशनच्या जवळ र्ाधववाडीची र्ोठी गनवासी वसाहत आह.े 

तीच्या आतील बाजसू िल्लीर्ध्ये कोपऱ्यात एक छोटेखानी दवाखाना आह.े साऱ्या 

र्ुंबईर्ध्ये तो दवाखाना प्रगसद्ध होता. इथे लांबनूलांबनू िरज ूपेशंट्स यायचे. त्यांत 

िरीब, श्रीर्ंत, साक्षर-गनरक्षर असे सारे पेशंट्स होत.े गहदंीतला प्रगसद्ध नट प्रेर्चोप्रा 

सदु्दा तेथे यायचा. यागशवाय, काही डॉक्टरदखेील त्या दवाखान्यात उपचाराला 

आलेले र्ी बगघतलेत. 

 

 खडीवालेंच्या दवाखान्यात दीडदोन तास सहज जायचे. दवाखान्याबाहरे 

आगण आतर्ध्ये र्ोठी रांि असायची. र्ात्र सिळे गशस्तीत व शांततेत रांि लावायचे. 

पेशंटचा नंबर आल्यावर डॉक्टर पेशंटकडे त्याचा आजार, सध्यगस्थती याची र्ागहती 

घेत. अिोदरचे ररपोट्ास आगण औषध ेबघत.  



 

 डॉक्टर खडीवाले क्षणभर पेशंटच े गनरीक्षण करीत, त्यानंतर ते सिळी 

कािदपत्रे, औषध ेबाजसू ठेवायचे. पेशटंवर उपचार सरुू करण्यापवूी ते त्याला सक्त 

सचूना द्यायचे – ‘ र्ी सांगितलेली सिळी पथ्ये तमु्ही व्यवगस्थत पाळायला हवीत. 

र्ी सांगितलेल्या गदवशी इथे यायला हव.े तरच र्ी उपचार सरुू करेन.’ त्यांची औषधे 

म्हणज ेआयवुेगदक िोळ्या, पावडर, आगण रस-काढा-पडू. 

 आयवुेगदक उपचारार्ध्ये पथ्यपाण्याला जास्त र्हत्व असते. ही उपचार पद्धती 

पेशंटला प्रभावी उपचार दतेे. लवकर बरीही करत,े पण त्यान े नीटपण े पथ्य 

पाळल्यानंतर! व्यवगस्थत उपचारानंतर पेशंट बरा होतो, ह ेसत्य आह.े याची खात्री 

त्यांच्या दवाखान्यात येणारे पेशंट्स दते होत.े 

 खडीवाले डॉक्टरांचा दवाखाना साधा होता. पण तेथे सतत िदी असायची. 

त्यांच्या दवाखान्याची वेळ सिळेच पाळायच.े त्यार्ळेु त्यागठकाणी िोंधळ-िडबड 

र्ी कधीच पायली नाही. 

 र्ी त्यांच्याकडे उपचारासाठी जाऊ लािलो. पगहल्यावेळी त्यांना पागहल.े 

डॉक्टर वयोवदृ्द होत.े त्यांची साधी कृश पण काटक अशी र्तूी, फारशी िडबड न 

करता कोणाची र्दत न घेता कार् करायची पद्धत र्ला वेिळी वाटली. 

 पांढरा शभु्र लेंिा आगण सदरा घातलेल्या डॉक्टरांचा स्वभाव काहीसा रािीट 

होता. र्ात्र ते गर्गश्कलदखेील होते. याची झलक र्ला वेळोवेळी दवाखान्यात 

बघायला गर्ळाली. तेथे काही असे पेशंट्स यायचे की, जे डॉक्टरांकडुन औषधे 

न्यायचे, पण ती औषध े घेताना हयिय करायच.े वर पढुच्या वेळी आल्यावर 

डॉक्टरांकडे तक्रार करायचे, ' डॉक्टर, अहो तमु्ही गदलेले औषध लाि ूपडत नाही हो. 

तब्येत आह ेतशीच आह…े....' अशा वेळी उलट तपासणी झाल्यावर डॉक्टरांच्या 



 

लक्षात यायचे की, हा पेशटं काही आपण सांगितल्याप्रर्ाणे औषध घेत नाही. 

आपल्या सचूनाही नीट पाळत नाही. 

 अशा पेशंट्सची कुठलीही भीडभाड न करता डॉक्टर त्याला तासायचे, र्ि तो 

पेशंट बाईर्ाणसु असो की आणखी कोणी! काही जण तर त्यांच्या दटावण्यार्ळेु 

रडलेले र्ी पागहलेत! डॉक्टर स्पष्टच सांिायचे, ‘ येता कशाला इथे र्ाझ्याकडे? र्ी 

नाही तरु्च्यासाठी बसलोय इथं. र्ला तरु्चे पैसेपण नकोत. र्ी सांितो ते तमु्ही का 

ऐकत नाही सांिा ना? र्ाझ्या सचूना पाळायला जर्त नसेल ना तमु्हाला, तर र्ि 

इथनू पढेु येऊ नका दवाखान्यात. चालायला लािा.’ डॉक्टरांचा हा अगवभााव पाहून 

सिळेच हबकून जायचे! ‘ ही चांिली औषधं र्ी या दसुऱ्या पेशंटना द्यायला 

बसलोय. ह ेतरी बरे होतील की. ते ऐकतात र्ाझं, वाितात तसे..........’ 

 दरवेळी कोणी ना कोणी पेशंट डॉक्टरांच ेफटके खाई. ते दृश्य पाहताना वाईट 

वाटे. त्या पेशटंचा दीनवाणा चेहरा पाहवत नस.े खडीवाले डॉक्टर र्ात्र कधी पाझरत 

नव्हत.े 

 गनरोिी प्रकृतीबाबत डॉक्टरांचे सिळ्यांना सांिणे असायचे, ' तमु्ही र्ीठ खाऊ 

नका, भात खाऊ नका, चहा सोडून द्या, ऐदी-आळशी राहू नका. व्यायार्-हालचाल 

सरुू ठेवा. आपल्या शरीराची झीज कार् करून झाली पागहज.े र्ेद वाढवनू नको. 

तमु्ही र्ांसाहार नका करू. ते र्ाणसाचं अन्न नव्ह.े पश-ुपक्षांचा आहार आह.े तमु्ही 

शाकाहारच करा. त्यार्ळेु चांिले ठणठणीत राहाल. जास्त जिाल…....' 

 खडीवालेंच्या दवाखान्यात येणाऱ्या काही पेशंटना गर्ळालेले खरर्रीत 'डोस' 

इथे र्दु्दार् सांिायला हवेत, कारण तेथे येणाऱ्या र्ाझ्यासारख्या पेशन्ट्सना त्यार्ळेु 

चांिली गशकवण गर्ळालीय. 



 

 एकदा र्ाझ्या रांिेत पढेु दोन र्गहला उभ्या होत्या. चांिल्या सगुशगक्षत गदसत 

होत्या. त्यातली एक सास ूहोती. दसुरी सनू होती. सासबूाईनंा उपचारासाठी सनेुने 

दवाखान्यात आणले होते. 

 

 त्यांचा नंबर आल्यावर सनेुने सासबूाईचं्या दखुण्या-खपुण्यागवषयी डॉक्टरांना 

सांगितले. सनेुची कैगफयत ऐकून घेतल्यावर डॉक्टरांनी सासबुाईचंी चांिलीच 

खरडपट्टी काढली.  

 ते म्हणाल,े ' हीला र्ाझी औषधं काय करायचीत? ही अशीच बरी होईल.  

 घरात हीला त ू कार्ाला लाव चांिली. भांडी घासायला लाव. वजन कर्ी 

होईल हीचे.  

 घरातली लादी पण साफ करून घे तीच्याकडून.......'  

 ह े ऐकणारे आम्ही सिळे खोखो हसत होतो(पण दबक्या आवाजात)! 

डॉक्टरांचे बोलणे झाल्यावर गबचाऱ्या सासबूाई ओशाळवाण्या चेहऱे्यान े त्यांना 

म्हणाल्या, ' डॉक्टर, र्ी करत ेहो घरातली कार्ं….' सनू पण म्हणाली,' सासबूाई 

घरात बसनू नाही राहात हो, कार्ं घरात करतात त्या.'  

 त्यावर डॉक्टर ताडकन सनेुला बोलले, ' कशावरून खरे बोलतेस त?ू तीची 

बाज ूनको घेऊस. र्ि एवढी जाड कशी झाली ही? ‘ त्यावर दोघींचा आवाजच बंद 

झाला!  

 नंतर डॉक्टरांनी त्यांना औषधं गदली आगण सासलूा शांत सरुात म्हणाले, ' ही 

औषधं र्ी सांगितल्याप्रर्ाणे घे. या पड्ुयांवर काय गलगहलंय ते नीट वाच. उद्यापासनू 



 

चांिली कार्ाला लाि. शेजार-पाजारी जाऊन कार्ं कर. त्यांचे कपडेलत्ते धतुलेस 

तर बारीक होशील त.ू तझु ेवजन कर्ी झालेले गदसले पागहज ेर्ला पढुच्या वेळी 

येशील तेव्हा, काय? ' गबचाऱ्या सास-ूसनुा नम्रपण ेडॉक्टरांचे म्हणण ेऐकत होत्या. 

त्यांनी औषध ेघेतली आगण पनु्हा येण्याच ेसांिनू गनघनूही िेल्या.  

 डॉक्टरांची अजनू एक आठवण सांितो. एक र्ध्यर् वयाची सगुशगक्षत बाई 

एकदा दवाखान्याच्या दारात बाहरेील बाजलूा कोपऱ्यात बराच वेळ उभी रागहली 

होती. हळूच र्सुर्सुत रडताना रांिेतले पेशन्ट्स बघत होत.े डॉक्टर र्ात्र गढम्र् 

तीच्याकडे बघत नव्हत!े  

 या साऱ्याचे आम्हाला कोडे पडले होत.े र्ाझा नंबर जवळ आला होता. 

इतक्यात ती बाई डॉक्टरांजवळ आली आगण काकुळतीने त्यांना म्हणाली- ' डॉक्टर, 

आता र्ी सिळी औषधं व्यवगस्थत घेईन. सिळे पथ्य नीट पाळेन. पण आता र्ला 

औषधं ध्या तमु्ही, गप्लज,....' 

 तीचा तो स्वर ऐकल्यावर वाईट वाटले. परंत ु डॉक्टर तीच्याकडे रािावनूच 

बघत होत.े त्यांनी तीला गवचारले, ' अिं, त ू अजनू इथेच थांबलीस कशाला? 

सांगितलं ना तलुा परत येऊ नकोस र्ाझ्याकडे म्हणनू?....' त्यावर त्या बाईन ेचक्क 

हात जोडत डॉक्टरांची क्षर्ा र्ािीतली! पनु्हा त्यांना गवनवणी केली. डॉक्टर काहीच 

बोलले नाहीत. ते िप्प राहून जवळच्या पेशंटला औषधं दते रागहले. ती बाईही तेथनू 

हलेना! र्ि काही वेळाने डॉक्टर तीला म्हणाल-े ' ए बाई, जा, रांिेत जा. शेवटचा 

पेशंट झाल्यावर र्ी तलुा औषध दईेन......' या एकाच वाक्यान े बाईला(आगण 

आम्हालाही) धीर गर्ळाला! ती बाई रडणे गवसरून आनंदाने रांिेत जाऊन उभी 

रायली.  



 

 खडीवाले डॉक्टरांच्या दवाखान्यात एका गठकाणी त्यांनी गलगहलेली पसु्तके 

गवक्रीसाठी ठेवलेली होती. अिदी र्ाफक गकर्तीतली ही पसु्तके काही पेशंट्स 

गवकत घ्यायचे. पणु्यात डॉक्टरांचा औषध संशोधन व उत्पादनाचा छोटा कारखाना 

होता. िरीब-िरज ूकार्िार, र्गहलांना त्यांनी या उपक्रर्ातनू रोजिार गदला होता.  

 या थोर धन्वंतरीकडे र्ी तीनचार र्गहन े उपचार घेत होतो. र्ात्र त्यांनी 

सांगितलेल्या काही सचूना र्ला नीट पाळता आल्या नाहीत. र्ाझा सवयीचा चहा 

काही बंद होईना. र्ांसाहार र्ला सोडवेना. तातडीचे उपचार म्हण ू सरुू केलेली 

एलोपॅथीची औषधेपण र्ी बंद करू शकत नव्हतो.  

 काय करायचे? र्ाझी पररगस्थती गबकट झाली होती. र्ि र्ी हॉगस्पटलर्ध्ये 

दाखल झालो आगण सरळ शस्त्रगक्रया करून उपचार करून घेतले.  

 त्यावेळी, जरी र्ी या खडीवाले डॉक्टरांकडुन उपचार करून घेणे बंद केले 

असले तरी, र्ाझ्या आरोग्यदायी जीवनासाठी त्यांनी र्ला (आगण इतरांनाही) 

उपचाराच्यावेळी गदलेल्या बहुर्ोल सचूना र्ी जर्ेल तशा पाळीत आलोय. 

डॉक्टरांची र्ी घेतलेली पसु्तके दखेील नेहरे्ी र्ला उपयोिी ठरत आहते.  

 अशा या जाणकार वैदय खडीवाले डॉक्टरांचा र्ी सदवै ऋणी आह.े 

  

 त्यांना र्ाझी र्नापासनू श्रद्धांजली....... 

  



 

                  कथाघर                    

 

 या कथाघरात प्रवेश करताना आचाया प्रल्हाद केशव अत्रे या प्रगसद्ध लेखक, 

पत्रकार, नाटककाराची आठवण होत.े 

 आचाया अत्र ेर्ाझ्या आवडत्या लेखकांपैकी एक आहते. कॉलेजात असताना 

त्यांच्या ‘क-हचें पाणी’ या िाजलेल्या आत्र्चररत्रान े भारून टाकले होते. 

आयषु्ट्यातल्या उलाढालीवर त्यांनी गलगहलेले 'र्ी कसा झालो', ह ेएक वेधक पसु्तक 

आह.े अत्रयांची गकतीतरी नाटकं अजनूही रंिभरू्ी िाजवताहते. त्यांच े कथासंग्रह 

दखेील वाचकगप्रय आहते. त्यांनी गनगर्ालेला व सानेिरुुजींच्या आयषु्ट्यावर गचगत्रत 

झालेला ' श्यार्ची आई ' हा र्राठी गचत्रपट राष्ट्रीय पाररतोगषक गवजेता ठरलाय. 

 त्यांची 'चांिणुा' कादबंरी प्रगसद्ध आह.े ती सत्यावर आधाररत आह.े प्रगतकुल 

पररगस्थतीशी सार्ना दणेाऱ्या यशोदचेी कथा वाचकाला अंतर्ुाख करत.े 

 त्या पसु्तकाच्या प्रारंभी अत्र े म्हणतात '.....आजकालचे आम्ही लेखक 

स्वतःला वास्तववादी म्हणवतो खरे, पण जीवनातली खरीखरुी वास्तवता 

गचतारण्याची गहम्र्त आह ेकां आर्च्या अंिात?.........खऱ्या चांिणुेच्या जीवनाची 

कहाणी अजनू संपलेली नाही. ती कशी संपेल याची कल्पनाही करण्याची शक्ती 

र्ाझ्या प्रगतभेत नाही. छे छे, जीवन फार भयंकर आह.े ते आपणाला सर्जत नाही. 

म्हणनुच आपण जितो आहोत......' 



 

 कथा कादबंरीर्ध्ये वास्तवता हवी, ह ेआचाया अत्र ेयांचे योग्य र्त लक्षात 

ठेवनू र्ी आपणापढेु एक कथा सादर करतोय......... 

 

         तारीख पे तारीख           

 

 दार्ले आता कोटाात बसनू कंटाळले. ‘गकतीवेळ वाट बघायची शेट्टी 

वगकलाची?  दरवेळी हा आपल्यानंतर तासाभरानी येणार. र्ि पढुचे सिळे सोपस्कार 

परेु व्हायला आणखी एक तास!’ 

 ' रगवकांत दार्ले.....', जोरदार आवाज गदला कोटााच्या क्लाका ने! दार्ले 

हडबडून उभ ेरागहल.े  

 त्यांनी हात वर करून ' र्ी हजर आह.े...' असा इशारा क्लाका ला गदला.  

 क्लाका न ेगवचारल,े ' आपण गफयाादी कां? ‘ 

 ' हो हो ', दार्ल ेतत्परतेने म्हणाले. 

 त्यावर क्लाका न ेत्यांना प्रश्न केला, ‘ वकील आलेत का तरु्चे? ‘ 

 दार्ले चटकन म्हणाल,े ' नाही आलेत अजनू. पण ते गनघालेत इकडे यायला. 

अंधेरी कोटाातनू इथे येतील ते....' 

 जज्ज र्ॅडर् दार्लेंकडे पाहून हसल्या. ' ठीक आह.े ही केस नंतर ररकॉल करा'. 

 क्लाका ला त्यांनी तसे गनदशे गदले. दार्ले आता गनधाास्त झाले.  

 कोटाातनं काही वेळ बाहरे जायला आता हरकत नव्हती. दार्ले िॅलरीत आले. 



 

 कोटााची िॅलरी ऐसपैस आह.े तरुळक र्ाणसं येजा करीत होती.  

 यगुनफॉर्ा र्धले पोलीस, पटे्टवाले गशपाई, चपराशी इथनु तेथे जात येत होत.े  

 िॅलरीच्या टोकाशी काचेचा र्ोठा दरवाजा होता. त्या पढेु जीन.े  

 तेथेही छोटी िॅलरी होती. तेथे कोणी नव्हत.े दार्ले गनवांतपणे िॅलरीत उभे 

रागहले. 

 कोटााच्या इर्ारतीखाली रस्त्याच्या कडेला एक र्ोठी पोलीस व्हनॅ उभी होती.  

 व्हनॅजवळ बारा पंधरा यगुनफॉर्ा र्धल ेशस्त्रधारी पोलीस! दार्ले चक्रावल!े  

 पण ह ेतर कोटा आह.े येथे पोलीस-आरोपींची वदाळ असतेच.  र्ि िाड्याही 

असणार ना त्यांच्या? दार्लेंनी स्वतःला सर्जावले. 

 तेवढ्यात कोटााचा एक वयस्कर चपराशी तेथे येऊन उभा रायला. तो खाली 

पाहू लािला. र्ि त्यान ेदार्लेंकडे हसत बगघतले.  

 तो म्हणाला,' आज र्ोठा आरोपी आलाय आपल्या कोटाात! ' 

 ‘ कोण आरोपी?' दार्लेनी त्या चपराश्याला गवचारले. 

 ‘ वेलची िँिचा बाप्पा पजुारी.' 'काय म्हणता काय?, बाप्पा पजुारी? '  

 दार्लेंच्या भवुया उंचावल्या! दार्लेंच्या नजरेपढेु क्षणात त्या दादाचे साम्राज्य 

उभ ेरायले. र्ुंबईतल्या गबल्डसा अन डेव्हलपसाकडून वारेर्ाप  खंडणी वसलू करणारा 

हा कोट्याधीश, नव्ह ेअब्जाधीश दादा आज इथे आलाय? 

 तो चपराशी पढेु बोल ू लािला....' आता बाप्पा पजुारी येरवडा जेलर्ध्ये 

असतो. इथं अजनू एक र्ोठी व्हनॅ आलीय पोलीसांची. ती पलीकडच्या बाजलूा 

उभी रायलीय.' 



 

 ‘ हां, बरोबर, म्हणनू तर एव्हढा फौज फाटा....', दार्लेंनी आपली प्रगतगक्रया 

गदली. 

 अहो, आज कोटाात तारीख आह ेनां त्याची. गतसऱ्या र्ाळ्यावर सकाळीच 

येऊन बसलाय तो.’ 

 पनु्हा दार्लेंसर्ोर त्या दादाची धारदार नजर उभी रायली. भेदक डोळे, रािीट 

चेहरा. कर्ी ऊंची असनूही दर्दार पावलं टाकीत शहरभर वावरून दहशत 

िाजवणारा बाप्पा पजुारी अिदी नावाजलेला दादा होता. र्ात्र हा दादा लोकांना 

आवडायचा. कोणाला काय र्दत लािली, पैसे लािले की लिेच र्दतीला पढेु 

व्हायचा. लोकांची कोणती कार्ं अडकली की दादाची र्ाणसं तत्परतेनं तेथे हजर 

असायची! जातीनं ती प्रश्न सोडवायची. त्याच्या एररयात तर सिळ्या लोकांचा हा 

भाई! िरीब, श्रीर्ंत, छोटे र्ोठे दकुानदार, िरज ू आया-बाया गबनधास्तपणे दादा 

राहात असलेल्या गबगल्डंिर्ध्ये जायच्या, त्याची र्दत गर्ळवायच्या. आर्दारकीची 

एक टर्ा भोिलेला हा दादा र्हात्र्ा होता. त्याच्या कुटंुबातल्या जवळच्या 

व्यक्तीदखेील आज त्याच्यार्ळेु राजकारणात चर्कू लािल्यात. हाच दादा एका 

हत्येप्रकरणी अडकलाय! बाप्पा पजुारी आता या जेलर्ध्य ेआलाय! ‘  

 दार्लेंचे गवचारचक्र संपत नव्हत.े खाली बघत असलेला चपराशी आता 

दार्लेबरोबर िप्पा हाण ूलािला  

 ‘ साहबे, तमु्हाला सांितो, या दादाला आपण जवळून ओळखतो.  गकतीतरी 

वेळा या कोटाात बाप्पा येऊन िेलाय. लाख र्ाणसू आह ेबघा.  तमु्हाला खोटं वाटेल, 

पण तो आपल्याला पसानली ओळखतोय....' 

 ' काय म्हणतां?', दार्लेंच्या भवुया पनु्हा वरती िेल्या! 



 

 ' र्ि काय, आपण खपु वेळा भेटलोय बाप्पा पजुारीला या कोटाात.  त्याला 

काय लािलं सवरलं तर आणनू गदलंय त्याला! ' 

 ' बापरे, भारीच आह ेहा दादा.’ दार्ले त्याला म्हणाले.' 

 इतक्यात वरच्या र्जल्यावरून काही पोलीस लिबिीनं खाली िॅलरीत येऊ 

लािले.  

 ' चला, चला, इथं थांब ूनका तमु्ही....गतकडं आतल्या बाजलूा व्हा.’  

 पोगलसांनी जबरदस्तीन ेसिळ्यांना आतल्या िॅलरीत लोटल ेआगण बाहरेून 

काचेचा तो र्ोठा दरवाजा लावनू बंद केला. पोलीस आता तेथे पाहरा दते उभ ेरायले. 

 चपराशी दार्लेंबरोबरच आतल्या िॅलरीत आला आगण उभा रागहला. सिळे 

काचेबाहरे पाहू लािले.  

 चपराशी दार्लेंना म्हणाला, ' बाप्पा पजुारी आता खाली गनघेल इथल्या 

गजन्यातनु. आता आपल्याला इथे जवळून तो बघायला गर्ळेल.  र्ला ओळख 

दाखवेल बघा तो. तमु्ही बघाच.' चपराशाच्या बोलण्याकडे दार्ले आियाचगकत 

होऊन पाहू लािले. इतक्यात दार्लेंना गजन्यातनु पाचसहा िन घेतलेले पोलीस 

खाली येताना गदसले. पोगलसांच्या र्ाि,े एका हाताला बेडी ठोकलेला बाप्पा पजुारी 

येताना गदसला!  

 डोक्यावर गतरकी िांधी टोपी. भेदक बेदरकार नजर आगण टपोऱ्या डोळ्याने 

चौफेर बघणारा बाप्पा पजुारी दार्लेंनी पागहला. याचे व्यगक्तर्त्त्व एकदर् साधे! 

जेर्तेर् उंची. पायात कोल्हापरूी चपला.  



 

 पांढऱ्या शभु्र सदरा लेंग्यातला हा दादा दार्ले जवळून बघत होत,े एवढ्यात 

दादाची नजर दळवींवर िेली. 

 ‘ काय दळवी? ', एवढे दोन शब्द उच्चारीत बाप्पा पजूारी खाली उतरताना 

बोलला आगण त्यान ेहात उंचावला! आता दळवी चपराशी धन्य झाले! 

 ' साहबे, बगघतलंत का? ', दळवींनी दार्लेंना गवचारले. दार्लेही धन्य झाले! 

 आता दार्लेंना दळवीबद्दल आदर वाटू लािला! र्ि दार्लेंनी त्याला 

गवचारले,' काय हो दळवी, एवढ्या लांबनू हा आरोपी आणणे ही साधी सोपी िोष्ट 

नाही,बरोबर? ‘ 

 त्यावर दळवी दार्लेंकडे गनगवाकार नजरेन पाहू लािला. दार्ले पनु्हा त्याला 

बोल ूलािले.  

 ' अहो दळवी, केवढा बंदोबस्त लाितो या लोकांना? पार पणु्याहून इथे 

आणायचे म्हणजे? त्यात काही धोका घडला तर? ‘ 

 दळवी त्यावर हसला व म्हण ू लािला.....,' अहो साहबे, काळजीचं नसत 

त्यात.’  

 ‘ या दादा लोकांचा वेिळा बंदोबस्त असतो. सिळं र्ॅनेज केलेलं असतं यांचं!’  

 ‘ कोटााच्या तारखेला यायचं म्हणज ेवाटोवाट काही दवेघेव होत.े’ 

 ‘ काही व्यवहार घडतात. काही पोगलसांना सर्जतात, काही सर्जत नाहींत!' 

 ' बापरे, सिळंच भयानक आह ेकी हो ह.े' दार्ले त्याला म्हणाले. 



 

 ' र्ि काय हो, एवढ्या प्रवासात थांबायला खपू कारणं असतात की, भेटीघाटी 

घडतात... र्ागहती दतेा येते. घेता येते. इथं कोटाात आल्यावर तरी काय कार् असतं 

यांचं? ‘ 

 ‘ पढुची तारीख गर्ळत.े र्ि यांची पढुची वारी…...' 

 दार्लेंना घडाघडा र्ागहती दणेाऱ्या दळवीला आता त्याच्या साहबेाची 

आठवण झाली.  

 तो दार्लेंना म्हणाला,' चला साहबे, र्ी गनघतो आता, नाहीतर र्ाझी काही 

खैर नाही....,' 

 दळवी एवढे बोलनू गनघनूही िेला! दार्ले आपले एकटेच िॅलरीत उभे रायले. 

 कोटाातले ह ेधक्के दार्लेंना बसत असताना शेट्टी वगकलांनी त्यांना आवाज 

गदला, 

 ' दार्लेसाब, र्ै अभी आ िया हू.ं चलो, अंदर कोटा र्े जायेंि…े.....'  

  



 

                  समाजसवेंिना                    

 

 उस्र्ानाबाद-लातरू परीसरातील गकल्लारी येथे १९९३ र्ध्य े झालेल्या 

प्रलयंकारी भकंूपाची दघुाटना बहुधा सवााना ज्ञात असेल. घटना तशी जनुी आह.े पण 

अंतर्ुाख करणारी. 

 अशा आपत्तीच्या काळार्ध्य,े आपण कताव्यभावनेने एखाद्या सत्कायाात 

सहभािी होतो, आगण र्ि येतात ते गवगवध अनभुव आपल्याला आणखी अंतर्ुाख 

करतात. 

 या गवषयीच र्ी येथे सांित आह.े................... 

 

         द ुःख पर्वताएर्ढे           

  

 धरणी कंप पावत ेम्हणज ेनेर्के काय होते, याचा प्रत्यक्ष अनभुव र्ी घेतला 

३० सप्टेंबर १९९३ च्या पहाटे! वास्तगवक आम्ही र्ुंबईकर यावेळी अिदी िाढ 

झोपेत असतो. 

 र्ी सदु्दा त्यावेळी िाढ झोपेत असताना अचानक, आपण झोपाळ्यावर 

असल्यासारखे हलत आहोत, ही जाणीव र्ला झाली! ताडकन र्ी उठलो. काहीसे 

ओरडलो सदु्दा! 'अहो, हलतंय हलतंय बघा.' ह े शब्द उच्चारताना र्ी जवळच्या 

गभंतीवरील पसु्तकांचे कपाट तर पडत नाही ना? ह ेपागहले. घरातले कोणी उठेनात. 

र्ि र्ी स्वतःला वेड्यात काढल.े आजबूाजसू यावेळी पणूा शांतता होती!  



 

 म्हणज ेआपल्याला ह ेस्वप्न विैरे पडल ेहोत ेतर! र्ी स्वतःला सर्जावले व 

पनु्हा अंथरुणावर पडलो. 

 सकाळी उठल्यावर र्ी ह ेघरच्यांना र्ी गवचारणार होतो की, ‘ तमु्हाला अशी 

जाणीव झाली होती का ‘, म्हणनू. पण ऑगफसात जायच्या िडबडीर्ळेु ह ेगवचारणे 

राहून िेले.  

 ऑगफसर्ध्ये जो तो ' लातरूला र्ोठा भकंूप झालाय, गकतीतरी र्ाणस े

दिावलीत ', असे म्हण ू लािल्यावर आपल्याला पहाटे आलेला अनभुव खरा 

असल्याची र्ला खात्री पटली. त्यानंतर वतार्ानपत्रे, रेगडओ, गट.व्ही. यांचेर्ाफा त 

आलेल्या बातम्यांनी र्न अस्वस्थ होऊ लािले. अवती भवतीचे लोकसदु्दा त्याच 

अवस्थेत होत.े 

 र्ुंबईतील एक नवखे, पण लोकगप्रय सायंदगैनक ' आज गदनांक ' भकंूपाच्या 

बातम्या सातत्याने दते होत.े इतर दगैनकाप्रर्ाणे या दगैनकातही भकंूपग्रस्तांना र्दत 

करण्याचे आवाहन करण्यात येत होत.े ‘ आज गदनांक ' ने त्यासाठी तातडीन ेएक 

सगर्ती स्थापन केली होती. अगजत वाडेकर, सनुील िावस्कर, नाना पाटेकर, 

सदागशव अर्रापरूकर, आशा भोसले, असे र्ान्यवर लोक या सगर्तीत सहभािी 

झाले होत.े  

 आर्च्या गियाारोहक पररवारातील प्रगसद्ध गियाारोहक प्रजापती बोधण े ह े

सगर्तीच्या वतीन े गकल्लारी व आसपासच्या िावात र्दत काया पार पाडत होते. 

र्ुंबईतील अनेक गियाारोहक आगण गिरीप्रेर्ी यवुक-यवुती दखेील या र्दत कायाात 

गहरीरीने भाि घेत होत.े 



 

 ह े र्दतकाया म्हणज े प्रार्खु्याने गजवंत वा र्तृ व्यक्तींना गढिाऱ्यातनू बाहरे 

काढण,े गजवंत असल्यास त्यांची सरुगक्षत स्थळी रवानिी करण,े जखर्ी असल्यास 

तातडीने त्यांना उपचाराकरीता जवळच्या आरोग्य पथकाकडे सपुदूा करण,े आगण 

र्तृव्यक्तींचे दहन-दफन नातेवाईकांच्या र्दतीन ेकरण,े असे होत.े  

 ही कारे् घटनास्थळी आलेले भारतीय लष्ट्कराच्या सैगनकांचे पथक करीत होते. 

त्यांच्या या कार्ात ‘ आज गदनांक ‘ च्या तरुण स्वयंसेवकांची खपू र्दत होणार 

होती. 

 प्रजापती बोधणे यांच्या नेततृ्वाखाली ' आज गदनांक ' च ेकाही कायाकते, र्ुंबई 

व आसपासचे काही गियाारोहक लिेच गकल्लारीस रवाना झाले. गकल्लारी ह े

प्रजापतीचे िाव. त्यार्ळेु र्दतकाया करताना तेथील पररसराची व्यवगस्थत र्ागहती 

गर्ळणार होती.  

 गकल्लारीत दाखल झाल्यानंतर सारेजण गदवसरात्र कार्ाला लािले. 

भकंूपार्ळेु कोसळलेल्या घर-वास्तूंच्या भग्न अवस्थेतील र्ाती-दिडांच्या राशी 

तपासल्या जाऊ लािल्या. र्तृ व्यक्तींची शरीरं हाती गर्ळू लािली. क्वगचतप्रसंिी 

गढिाऱ्यात आवाज आला, की सर्जावे कोणीतरी जखर्ी जीव आतर्ध्ये आह.े र्ि 

कायाकते तो ढीि अलिद उपसायचे आगण त्या सदुवैी जीवास बाहरे काढायचे. 

 लष्ट्कराचे पथक एकीकडे जोरात कार्ाला लािले होते. त्यांना आर्च्या 

कायाकत्यााची खपू र्दत व्हायची. लष्ट्करी अगधकारी कौतकुाने कायाकत्याांची पाठ 

थोपटायचे. एका अगधकाऱ्याला प्रश्न पडला की, या अथकपणे कार् करणाऱ्या 

तरुणांच्या जेवणाचे काय? ते र्कु्कार् कोठे करतात?  



 

 गकल्लारीतील र्दत पथकाचे एक अगधकारी र्ेजर सभुेदार यांनी आर्च्या 

संस्थेची र्ागहती घेतली आगण सवा कायाकत्याांना लष्ट्करी कॅम्पर्ध्य े राहण्या-

जेवण्यासाठी आग्रह केला, र्ात्र त्यांना भार नको म्हणनू आर्च्या कायाकत्याांनी 

नम्रपणे नकार गदला. र्ि सभुेदार साहबेांनी आर्च्या र्दत पथकातील कायाकत्याांचा 

र्कु्कार् जेथे होता, त्या गकल्लारीर्धील 'िावकरे' यांच्या वाड्याच्या आवारात 

गर्लीटरीचा एक तंब ूउभारून साऱ्यांच्या गनवासाची व्यवस्था केली. 

 या साऱ्या घडार्ोडी र्ुंबईत असताना र्ला ऐकायला गर्ळाल्या. दादरला 

आर्च्या अगखल र्हाराष्ट्र गियाारोहण र्हासंघाचे कायाालय होते. र्हासंघाचा 

पदागधकारी सनुील राज हा जास्तीत जास्त गियाारोहक आगण गिररप्रेर्ी कायाकते 

गकल्लारीतील भकंूपग्रस्तांना र्दत करण्यासाठी जावेत, म्हणनू धावपळ करीत होता. 

गतकडे गकल्लारीत, प्रजापती बोधण े दनंैगदन सहाय्य आगण इतर कार्ांचा ररपोटा 

र्ुंबईतील ' आज गदनांक ' ला कळगवत होता. सरकारी अगधकाऱ्यांशी दखेील 

प्रजापती संपका  ठेवनू होता. 

 र्ी व र्ाझे काही गर्त्र गर्ळून गतकडे जाण्यास सज्ज होतो. दादर येथील ' आज 

गदनांक ' च्या कायाालयात आम्ही सात आठ स्वयंसेवक हजर झालो. एक खासिी 

बस आम्हाला गकल्लारीस नेणार असल्याचे सर्जले. पण काही वेळाने कळल ेकी, 

ती बस जाणार नाही! कायाालयाने एस.टी. र्हार्ंडळाकडे गवचारणा केली, तेव्हा 

र्ागहती गर्ळाली की, रात्री अकरानंतर गतकडे जाणाऱ्या िाड्या नाहीत!  

 दादरर्धील एक कायाकताा रवींद्र पाटील एक जीप गकल्लारीत नेणार होता. 

र्ात्र त्याचे पैशाचे पाकीट आजच र्ारल े िेले, त्यात असलेले त्याचे ड्रायगव्हिं 

लायसन्स िेले! ही आवश्यक वस्त ूआता नसल्यान ेती जीप कशी जाणार? ह ेसारे 



 

पागहल्यावर आम्ही रेल्वेने गतकडे जायचे ठरवले. पण खपू रात्र झाली होती. याच 

दरम्यान, घाटकोपर येथील सािरर्ाथा गियाारोहण संस्था व गसव्हील गडफेन्स यगुनटच े

काही तरुण टेम्पोन ेभकंूपग्रस्तांना द्यावयाचे सार्ान घेऊन येणार होत.े त्यांनी ' आज 

गदनांक ' कडे गकल्लारीत प्रवेश गर्ळावा म्हणनू सहाय्याची गवनंती केली. त्यांना 

आवश्यक ती कािदपत्रे दणे्यात आली. त्याच टेम्पोतनू र्ाझ्यासह काही स्वयंसेवी 

कायाकते गकल्लारीकडे गनघालो. 

 गकल्लारी ह ेजवळचे िाव नव्ह,े चांिला पंधरा-सोळा तासांचा प्रवास करावा 

लाितो. र्ुंबईहून पणुे र्ाि ेसोलापरू, नळदिुा असे जावे लािते. उर्रग्याच्या वाटेवर 

असताना एक वाट जळकोट, सास्तरु र्ाि ेगकल्लारीकडे जाते. 

 रात्री साडेअकराला आम्ही र्ुंबईतनु गनघालो होतो. जळकोट िाठले, तेव्हा 

दपुारचा एक वाजला असेल. दपुारचे जवेण तेथील खानावळीत घेतले. जळकोट 

िावातील पडझडीची र्ागहती खानावळीच्या र्ालकाने आम्हाला गदली. िावातील 

उध्वस्त झालेली काही घरे दरुवर गदसत होती. 

 काही वेळाने टेम्पो उदतपरुला पोहोचला. ह ेछोटे िाव असनू रस्त्याच्या कडेला 

दतुफाा, व आतल्या बाजसू दिड र्ातीच्या राशीच राशी गजकडे गतकडे गदसत होत्या! 

येथे आम्ही थांबलो आगण गवचारपसू सरुू केली. येथील बहुतेक घरे प्रार्खु्याने 

काळीशार र्ाती, गठसळू दिड व क्वगचत चनुा, यांचे गर्श्रणातनु बांधली िेलीत. 

वास्तगवक काळी र्ाती बांधकार्ाची पकड घेण्याइतकी गचकट नसते. चनुा तर 

सारेजण वापरत नव्हत.े हा सारा गठसळूपणा या उध्वस्थ अवस्थेस कारणीभतू 

ठरल्याच ेजाणवले. 



 

 या गठकाणी चालताना जपनू पढेु पाऊल टाकावे लाि.े काही गठकाणी 

दरवाजाच्या बाजकूडील गभंती केव्हाही कोसळतील अशा अवस्थेत होत्या. दिड 

र्ातीच्या राशीतनू डोकावणारे तटुके र्ाठ, भांडी, धान्याची कणिी, जनु्या र्ोडलेल्या 

र्ांडण्या, स्तब्धपण ेलटकणारी दवेाची तसबीर ह ेसिळे पाहून पार उदासी आली. 

 उदतपरू नंतर दोन-तीन छोटी िावं लािली. र्ि सास्तरु िाव आले. पेपरर्ध्ये 

या िावांगवषयी वाचलेले, ती िावे आता प्रत्यक्ष पाहत होतो. सास्तरु क्षेत्रफळान ेर्ोठे 

नसले तरी येथे र्ाणसांची वस्ती जास्त आह.े या िावात रस्त्याच्या दतुफाा असलेली 

कोणतीही वस्त ूशाबतू अवस्थेत गदसेना. सिळीकडे दिड व र्ातीच्या राशी! त्यात 

अडकलेले जनु्या घराचे खांब, वासे आगण इतर अवशेष........ 

 रस्त्याच्या एकीकडे र्ोठा खड्डा खणनू तो बलुडोझरने पनु्हा बजुवल्याच्या 

खणुा गदसल्या. जवळ एक उंचवटा होता. त्यावर उभ े रागहले की सारे सास्तरु 

न्याहाळता येतेय. सर्ोर र्ोठी शेतजर्ीन आह.े त्याचे एक बाजसू प्राचीन वाटणारे 

एक र्ोठे दवेालय कोसळून पडलेय. दसुऱ्या गदशेस नजरेच्या टप्यात येणारी सिळी 

घरे ढासळून िेलेली. अिदी कोठली गभंत कोठे होती, अन कोठला दिड कोणत्या 

गदशेस होता ह ेसर्जत नव्हते. 

 िावात गशरल्या गशरल्या एक गतठा लाितो. तेथे लष्ट्कराचे कॅम्प्स लािलेले 

आहते. कोठेतरी रेगडओवर र्दतीसाठी दणे्यात येणाऱ्या सचूना ऐकू येतात, 

आर.एस.एस.च्या जनकल्याण सगर्ती राहुट्यांर्धनू कायाकते इकडे गतकडे 

धावताहते. एके गठकाणी साध ू बैराग्यांची राहुटी. भकंूपग्रस्तांना दणे्यात येणाऱ्या 

जेवणाची त्यांनी तयारी चालगवलेली. 



 

 सास्तरुर्ध्ये असताना गवशेष जाणवत होत े ते म्हणजे, तेथे भाऊिदी करून 

वावरणाऱ्या वाहनांगवषयी. सरकारी अगधकाऱ्यांच्या अंब्यागसडसा, गर्गलटरी रक, 

खासिी बघ्यांची वाहन,े आगण त्या वाहतकू कोंडीत आर्चा टेम्पो! 

 सास्तरु र्धल्या त्या छोट्या टेकाडावर र्ी व दोघेजण जवळचा भाि न्याहाळत 

असताना तेथे दोघ े ग्रार्स्थ आपापसात काहीतरी बोलत होत.े र्ी त्यांना र्ध्येच 

गवचारले, ' काहो, ते जे र्ंगदर कोसळले त्यांच्या आत कोणी र्ाणसं होती का हो? ' 

त्यावर एकजण उत्तरला -' अहो, कोण असायचं त्या गठकाणी वस्तीला? कोणीच 

नाही.’ तो पढेु सांि ूलािला, ' हा जो र्ातीचा र्ोठा खड्डा गदसतोय ना, त्या गठकाणी 

र्ोजता येणार नाहीत एवढी र्ाणसं परुलीत गर्गलटरीनं! एकावर एक र्ाणसू ठेवलंय 

हो त्या गढिात. सिळा िाव बरबाद झाला आर्चा.......' त्याचे शब्द ऐकताना सनु्न 

व्हायला झाले. 

 त्याच गढिाच्या बाजलूा अिदी अलीकडेच गवटांनी बांधलेल्या कबरी होत्या. 

त्यावर पसरलेले अबीर, िलुाल, फुलं, उदबत्ती पाहून ह े जास्त गदवसांच े नाही ह े

स्पष्टपणे गदसत होत.े आम्ही उभ ेहोतो तेथे र्धनूच हवेची झळूुक आली की कुबट, 

उग्र असा वास येई.  

 येथनू पढेु गनघाल्यानंतर एक दोन वळणं पार करून एका नाक्यावर आर्चा 

टेम्पो थांबला. त्या गठकाणी एक गदशा दशाक फलक होता. डावीकडे नारंिवाडी, 

साळेिाव, सर्ोर होळी अन उर्रग्याच्या गदशेने जाणारा रस्ता. 

 सास्तरुर्ध्ये अिोदर र्ागहती गर्ळाली होती की, जवळ असलेल्या रेबे 

गचंचोळीच्या िावकऱ्यांना कपडे, धान्य अशा वस्तूचंी आवश्यकता आह.े आम्ही 

तेथे पोहोचलो. र्ात्र यावेळी गदवस र्ावळत चालला होता. गकल्लारी िाव येथनू 



 

जास्त लांब नसल ेतरी गतकडे पोहोचायला रात्र होणार होती. गशवाय, िावात प्रवेश 

करतानाचे सोपस्कार होतील. त्यानंतर टेम्पोतले सार्ान जर्ा करण्याची कारे् काही 

लिेच होणार नव्हती.  

 हा सिळा गवचार करून आम्ही या िावात आज थांबायचे गनगित केले. 

इथल्या िरजवंतांना काही र्दत दखेील दऊे आगण उद्या सकाळी गकल्लारीत जाऊ 

असे सवाांनी ठरवले. 

 आर्चा टेम्पो थांबलेला पाहून काही ग्रार्स्थ लिेच िोळा झाले. टेम्पो र्दतीचे 

सार्ान घेऊनच आलाय, ह ेत्यांनी जाणले. काही बायका पण टेम्पो जवळ येऊन 

गवचारायला लािल्या. 

 या नाक्याच्या दसुऱ्या गदशेला होळी तांडा या छोट्या वस्तीतली घरं उद्वस्थ 

अवस्थेत गदसत होती. तेथील ग्रार्स्थांना तात्परुता गनवारा सर्ोरच्या बाजसू 

गर्ळालेला, तर पलीकडील बाजचू्या शेड्सर्ध्ये रेबे गचंचोळी िावातनू आलेले 

र्ािासविीय ग्रार्स्थ. या साऱ्यांना जेवण आगण चहा दणे्यासाठी तेरणा साखर 

कारखान्याने र्ोठा र्ंडप तयार केला होता. आर्च्या सहकाऱ्यांनी गनणाय घेतला की, 

येथे सार्ान वाटण्यापवूी काही कुटंुबांची व्यवगस्थतपणे चौकशी करावी. 

 तेथे एक तरुण भेटला. नाव आठवत नाही. बीए. डीएड. इतके गशक्षण झालेय 

त्याचे. हा भाबडा तरुण ‘त्या’ गदवसाच्या भयाण हकीकती सांि ू लािला- ' 

कोसळलेल्या गढिात अडकून पडले होतो. पायाला केवढी जखर् झालीय बघा. 

आर्ची र्ांि सर्ाजाची वस्ती एक बाजलूा होती. इकडे िावात गशवागशव चालते. 

त्या गदवशी पहाटे भकंूप झाला आगण लिेच आवई उठली की, र्ाकणी धरण 



 

फुटलेय. सिळेच घाबरलो होतो. सारी वस्ती नेसत्या वस्त्रागनशी अन हाती गर्ळेल ते 

सार्ान घेऊन इथे आलीय. सवणाांना हचे हव ेहोत…े....' 

 ह े बोलणे सरुू असताना एक र्ॅटेडोर व्हनॅ आर्च्या जवळ येऊन थांबली. 

िाडीच्या बॅनरवर गलगहले होत े ' पंढरपरू व्यापारी संघ '. पांढरा शभु्र सदरा, टोपी, 

परीट घडीतील लेहिें अशा पोशाखातले दोघे जण खाली उतरले. त्यानंतर पाच सहा 

जण बाहरे आले. काहींच्या हातात कापडांची िठडी गदसली. 

 आर्च्या भोवती असलेली बहुतेक लोकं त्यांच्यापाशी जर्ा झाली. आया-

बाया आगण पोरांनी अिदी वेढा घातला. ते गबचारे िांिरून िेले असावेत! अखेर 

त्यांच्यातल्या एका पढुाऱ्याने ओरडून सांगितले, ' ह ेबघा, तमु्हा साऱ्यांना कापडं 

गर्ळणार. तमु्ही आधी खाली बसनू घ्या पाहू......'. र्ि िडबड शांत झाली.  

 एका बाजलूा िडी र्ाणसं, तर दसुऱ्या बाजलूा आया-बाया आगण लहान पोरं 

बसली. वाटप करणारे दाते आता िठड्यातील नवीन कापडं त्यांना वाटायला 

लािले. र्ात्र घाईघाईत त्यांच्या लक्षात आले नाही की आपण कुणाची कापडे 

कुणाला दतेोय? कारण, ती बायका परुुषांची कापडं एकगत्रत झाली होती! िोंधळात 

िोंधळ सरुू झाला! 

 योिा योिाने ज्यांना योग्य कापडं गर्ळाली ते आपल्या राहुटीकडे गनघाल.े 

इतरांचे काय! त्यांच्या हातात नको ती कापडं पडली होती! त्यार्ळेु पनु्हा िडबड 

सरुू झाली, इतका कल्ला सरुू झाला, की ते पढुारी उरलेल्या कपड्यांची िठडी 

घेऊन त्यांच्या र्ॅटेडोर व्हनॅकडे गनघाले. ते जाणार म्हटल्यावर लोकं जोरात ओरडू 

लािली! काहीजण स्वतःला नको असलेले कपडे गर्ळाले तेथेच टाकून दऊे लािले, 



 

तर कुणी दसुऱ्याच्या हातातील कपडे गहसकाव ूलािले! हा सारा प्रकार बघायला ते 

पढुारी थांबले कुठे? त्यांची व्हनॅ तर परतीच्या वाटेवर लािली होती! 

 येथील आर्ची र्दतीची कारे् आटोपल्यावर सर्जले, की येथनु पढेु एक छोटी 

वस्ती आह ेनािराळ म्हणनू. ती पण उद्वस्थ झालीय. त्या िावकऱ्यांना सदु्दा काही 

र्दत हवीय. र्ि आम्ही सिळे गतकडे गनघालो. टेम्पो र्ात्र ड्रायव्हर, गक्लनरसह 

तेथेच थांबणार होता. 

 रात्रीच्या अंधारात शेताच्या वाटेन ेकाही काळ चालनू िेल्यावर गर्लीटरीचे 

तंब ूलावलेले कॅम्प गदसले. गर्लीटरीचे दोघे सैगनक आगण एक ग्रार्स्थ बसनू इकड-

गतकडच्या िप्पा र्ारीत होते. त्यांनी आर्चे स्वाित करीत आर्ची गवचारपसू केली. 

त्यांनी र्ागहती गदली की या भािात गर्लीटरीनेच सिळ्यांना र्दत केली आह ेव 

करतही आह.े ह ेस्पष्ट झाल्यावर आम्ही परत रेबे गचंचोळीच्या वस्तीकडे परतलो. 

 इकडे एक अजब प्रकार घडला होता. ’ नािराळ येथे जाऊन सिळेच सार्ान 

आम्ही गतकडच्या िावकऱ्यांना दऊे. आपल्या लोकांना यातले काहीच गर्ळणार 

नाही, ‘असा सर्ज रेबे गचंचोळी आगण होळी तांडा िावच्या काही ग्रार्स्थांचा झाला 

होता! या िोंधळार्ळेु आर्च्या टेम्पोत बॅाम्ब ठेवल्याची अफवा पसरली िेली होती! 

साहगजकच गर्लीटरी अगधकारी, तसेच पोलीसांनी टेम्पोच्या ड्रायव्हर-गक्लनरची 

सडकून हजेरी घेतली आगण टेम्पो तपासणीच्या वेळी दोघे कुठे िायब झाल्याने 

त्यांचा संशय अगधकच बळावला!  

 हरतऱ्हचेी चौकशी त्यांनी केली. टेम्पो उघडायला लावला. िाडीचा नंबर, 

ड्रायव्हरचे लायसन्स, संस्थेची र्ागहती ह ेसारे िोळा करून वर आर्च्या टेम्पोतील 

दोन प्लॅगस्टकच्या बादल्या ते जबरदस्तीने घेवनू िेले!  



 

 चीड आली साऱ्या प्रकाराची अन वाईटही वाटले. सिळाच अडाणीपणा. ही 

एवढी धावपळ आर्च्या कायाकत्याांनी आगण आर्च्या संस्थानी का व कशासाठी 

केली? बॅाम्ब आर्च्याच लोकांना र्ारायला आम्ही का म्हणनू आण?ू ‘ या गवचारान े

आम्ही हबकून िेलो होतो. गदवसभराच्या प्रवासात आलेला गशणवता अजनू िेला 

नव्हता, त्यात हा ददुवैी प्रकार!  

 काही वेळाने आर्च्या टेम्पोपाशी र्घाशी भेटलेला ग्रार्स्थ तरुण आला. तो 

म्हणाला- ' या गदवाण्या लोकांना र्ी सर्जावनू सांगितले होत,े तरी त्यांनी गवश्वास 

नाही ठेवला आगण ह ेअसे झाले. र्ी काय करणार, सांिा? नंतर इतर दोघे आले. 

सर्जावणीच्या सरुात बोल ूलािले. र्ि हळूहळू सारे शांत झाले. 

 रात्र केव्हाच झाली होती, सिळ्यांना भकूा लािल्या होत्या. बरोबर आणलेले 

काहीबाही खाल्ले आगण सार्ानाचे वाटप उद्या सकाळीच करूया, आता झोपण्याची 

कुठे सोय होतेय ते पाहू, असे ठरवले.  

 पाऊस पडण्याची गचन्ह े गदसत होती. या कॅम्पजवळ तेरणा सहकारी साखर 

कारखान्याचा एक रक उभा होता. िावकऱ्यांनी रकच्या वर आछादन म्हणनू र्ोठी 

प्लॅगस्टक शीट अंथरली आगण र्ि त्याच रकर्ध्ये काही िावकऱ्यांसह आम्ही 

र्कु्कार् केला. 

 सकाळी अन्न छत्रातील कायाकत्याा िावकऱ्यांनी चहा गदला, बरे वाटले. 

त्यानंतर सार्ान वाटपाचे कार् सरुू झाले. प्लॅगस्टकच्या बादल्या, जेवणाची छोटी 

भांडी इत्यादी वस्तूंच ेवाटप नीट चौकशी करून केले. आता फक्त रेशनची पोती 

उरली होती टेम्पोर्ध्य.े ती गकल्लारील शासकीय अगधकाऱ्यांच्या ताब्यात द्यायचे 

ठरवनू आम्ही इथल्या िावकऱ्यांचा गनरोप घेतला.  



 

 गकल्लारी पवूी होळी िाव लािले. इथे सदु्दा बहुतेक वस्ती नष्ट झालीय. 

पनुवासनासाठी लष्ट्करान ेउभारलेले तंब ूजािोजािी गदसत होत.े  

 आम्ही गकल्लारीत प्रवेश केला. ह ेिाव र्खु्य रस्त्यापासनू काहीस ेआत आह.े 

िावातील र्खु्य रस्त्याच्या वळणावर पोलीस, लष्ट्कर, आगण शासकीय 

अगधकाऱ्यांची वाहन ेगजकडे गतकडे गदसत होती. र्दतीचे र्खु्य कें द्र याच गठकाणी 

होत.े येथे एका झाडाखाली टेबल र्ांडून बसलेला कर्ाचारी काही िावकऱ्यांना 

िावात जाण्यासाठी ओळखपत्र दणे्याचे सोपस्कार करीत होता. या पररसरात दखेील 

दतुफाा असणाऱ्या बऱ्याच घरांची भकंूपार्ळेु झालेली हानी आम्हाला पाहायला 

गर्ळाली.  

 प्रवेशासाठी आवश्यक असणारी कािदपत्रे घेऊन आर्चे काही कायाकते 

तेथील अगधकाऱ्यांना भेटले. र्ि टेम्पोतील रेशनची पोती शासनाच्या िोडाऊनर्ध्ये 

जर्ा करण्यास िेलो.  

 इथल्या चौकात असलेल्या गशवरायांच्या पतुळ्यापासनू काही अंतरावर तेरणा 

सहकारी साखर कारखाना आह.े गजल्यातला हा पगहला सहकारी साखर कारखाना. 

अलीकडे तो बंद असायचा. त्याचे आवारात शासनाने तात्परुते िोडाऊन करून 

भकंूपग्रस्तांना र्दत म्हणनू आलेल्या दशेी-गवदशेी वस्त ू ठेवल्यात. लष्ट्कराचे एक 

अगधकारी व उदिीरचे तहगसलदार या दोघांची दखेरेख या गठकाणी होती. त्यांचे 

र्दतीला लष्ट्करी सैगनक तसेच प्रगशक्षण घेणारे पोलीस. ही सारी र्ंडळी सदवै तेथे 

झटत होती. 

 अन्नधान्याची पोती, कांद े बटाट्याच े र्ोठर्ोठे ढीि, ब्लॅकेंट्स, सोलापरुी 

चादरी इत्यादी सार्ानाचे िठडे, जनु्या-नव्या कपड्यांचे र्ोठाले बंडल्स, परदशेातनू 



 

आलेले तंबचू ेखोके, र्ोठ्या प्लॅगस्टक सीट्स, हजारो भांडी आगण बादल्या! ह ेसारे 

पाहून ‘ केवढी र्ोठी र्दत गर्ळालीय!’, असे कोणीही म्हणेल. 

 सारे सार्ान जर्ा केल्यानंतर आम्हाला पोचपावती दणे्यांत आली. सिळ्यांची 

गवचारपसु विैरे झाली, अन आम्ही तेथनू पढेु गनघालो. वाटेत रस्त्याच्या कडेला 

शेतात लावलेले लष्ट्कराचे कॅम्प्स गदस ूलािले. काही िावकऱ्यांना तात्परुता गनवारा 

तेथे गर्ळालेला होता. 

 आर्च्या संस्थेचे गठकाण शोधत पढेु गनघालो. एका वाड्याच्या आवारातील 

कंपाउंडची गभंत ढासळलेली गदसली. त्या जािेत लटकवलेला ' आज गदनांक ' चा 

कापडी फलक बगघतला आगण आम्ही आत गशरलो. 

 ही जािा गकल्लारीतील ग्रार्स्थ िावकरे यांची. भकंूपाचा दणका या सधन 

ग्रहस्थानाही बसलाय. त्यांचा वाडा बैठा असला, तरी त्यावर स्लॅबचे आच्छादन 

आह.े आत गतन्ही बाजलूा बांधलेल्या आठ दहा खोल्या आहते. प्रत्येक खोलीला 

थोडीफार इजा पोहोचलीय. या वाड्याचे प्रवेशद्वार केव्हाही कोसळेल अशा 

अवस्थेत आह.े येथल्या एका खोलीत कायाकत्यााचा राबता आह.े एका कोपऱ्यार्ध्ये 

जनु्या नव्या कपड्यांची बोचकी रचनू ठेवलीत. दसुऱ्या कोपऱ्यात आवश्यक 

प्रथर्ोपचाराची औषध े ठेवलेली. बाजलूा एक स्टोव्ह, कायाकत्याांना खाण्यासाठी 

लािणारे रेशन विैरे..... या वाड्याच्या आवारात लष्ट्करी अगधकाऱ्यांनी गदलेला तंब ू

दखेील आह.े कायाकते त्यात राहातात. 

 आज सिळे जण येथनू दीड दोन गक. र्ी. वर असलेल्या तळणी िावात कार् 

करायला िेलेत असे सर्जले. लिेच आम्ही टेम्पोने तळणी िाव िाठले. आर्च्या 

सहकाऱ्यांनी तळणीत आर्चे स्वाित केले. गवचारपसू केली. या उद्वस्थ िावात कार् 



 

करण्यापवूी आर्च्या गसगनअसानी कार्ाच्या स्वरूपाची प्राथगर्क र्ागहती गदली. 

राजेंद्र टन्न ू या छात्रभारतीच्या पंढरपरू येथील कायाकत्यााने अगधक सर्जावनू 

सांगितले. 

 त्यानंतर आम्ही, म्हणजे र्ी व संजय नेव,े तसेच आर्चे र्ुंबईचे दोस्त बाबलू 

व बळवंत ज े आर्च्या अिोदर इथे आले होत,े त्यांच्याबरोबर आम्ही कार्ाला 

लािलो. टेम्पो घेऊन आलेले सहकारी र्ात्र आर्चा गनरोप घेऊन परत गनघाल.े 

 इथला गदवसभराचा कायाक्रर् म्हणजे भकंूपात कोसळलेल्या वास्तरू्ध्ये 

अडकलेल्या वस्त-ूसार्ान काढण्यासाठी िावकऱ्यांना प्रत्यक्ष र्दत करण.े त्यांची 

नीट गवचारपसू करून, र्ागहती घेऊन सरकार र्ाफा त त्यांना गर्ळण्याजोिी र्दत 

दणे्याकरीता सहाय्य करण,े नव े जनेु कपडेलत्ते िरज ू व्यक्तींना दणेे, त्याचप्रर्ाणे, 

िावकरी बंधूंशी संपका  साधनू हानीचा तपशील घेणे. ह े करताना लष्ट्करी 

अगधकाऱ्यांच्या कार्ात सदु्दा आम्ही र्दत करणार होतो.  

 सरुुवातीच्या बॅचर्धील आर्च्या सहकाऱ्यांनी अथकपणे शोध काया करून 

र्तृ व्यक्तींना गढिातनू बाहरे काढण,े त्यांचे दहन-दफन करण,े जखर्ींवर उपचार 

करण्यासाठी प्रथर्ोपचार कें द्रात त्यांना पाठगवणे, र्ेलेल्या िरुांची गवल्हवेाट लावणे 

अशी कारे् केल्याची र्ागहती गर्ळाली. कार्ाचा हा पगहला टप्पा पणूा झाला होता. 

आता उवाररत पनुवासनाची कारे् सरुू झाली होती. 

 तळणी िाव तसं छोटेसेच आह,े पण िावातली बैठी व इर्ल्याची घरं कोसळून 

िेली आहते. कोठेही नजर जावी अन दिड र्ातीची रासच रास आपल्या नजरेस 

यावी, असे सवात्र दृश्य आह.े जनेु परुाणे पण भक्कर् वाटणाऱ्या वास्तूंचे लाकडी 

खांब पार िाडले िेलेत! क्वगचत, गढिार्धनू त्यांचा एक भाि डोकावनू ' र्ी एवढा 



 

भक्कर् असनू दखेील र्ाझ्या ' र्ाणसांना ' वाचव ूशकलो नाही ' ह ेआपल्याला 

केगवलवाण्या अवस्थेत सांितोय, अन आपण त्या दिड र्ातीच्या राशी सारखे 

गनजीव व गनगवाकार होऊन सारे काही पाहतोय, अशी तळणीतली पररगस्थती आह.े 

 इर्ल्यांचे अवशेष काही गठकाणी डोकावतात, त्या इर्ल्यांच्या अधावट 

रागहलेल्या, तडकलेल्या गभंतींना लटकावलेले सर्स्त दवेागदकांचे फोटो आपल्याला 

त्यांच्या अगस्तत्वाची जाणीव करून दतेात, तर कोठे घरातल्या वायरींचे घोस 

लोंबकळणाऱ्या अवस्थेत व त्यातच अडकलेला एखादा गसगलंि पंखा वाकड्या 

गतकड्या रूपात आपल्या नजरेस गदसतो. 

 तळणीचे प्रर्खु दवेस्थान नािनाथेश्वराचे. तेथला दवे सगुस्थतीत आह.े र्ात्र 

दवेळाच्या भोवताली असणाऱ्या दोन दिडी गभंतींना र्ोठे तडे िेलेत! पाठीकडील 

एक कोपरा कळसापासनू खालपयांत ढासळलेला आह.े 

 गकल्लारी अन तळणी िावात आम्ही इतर स्नेयांच्या र्दतीन ेसरुू केले होत.े 

र्ुंबईतील प्रगसद्ध र्गहदं्र अँड र्गहदं्र कंपनीचे कर्ाचारी, केव्ह एक्सप्लोरसा-र्ुंबई या 

संस्थेचे अनभुवी गियाारोहक गर्त्र व इतर कायाकते, या साऱ्यांसर्वेत ओळखही 

झाली.  

 या कार्ात, कधी र्ाती-दिडांच्या राशीत अडकलेली कोणाची एखादी शेिडी 

काढून द,े तर कधी कोणाची भांडी, लाकूड सार्ान, गकर्ती वस्त,ू वापरातली चांिली 

कापडं, पेट्या गढिातनु शोधनू काढायच्या, असे र्दत कायाही आम्ही करीत होतो. 

कधी एखाद्या घरात धोक्याच्या गठकाणी अडकलेले स्टीलचे कपाट कौशल्याने 

काढण्याचे कार् आर्च्यातील कायाकते करीत होते. काहीजण िावात जाऊन 



 

सवेक्षणाचे गनगर्त्तान ेचौकशी करून तेथल्या िावकऱ्यांच्या आणखी काही अडचणी 

आहते का? ह ेजाणनू घेत होते व त्या अडचणी सोडगवण्याचे प्रयत्न सदु्दा करीत होत.े 

 या र्दत कायाात गवशेष आठवणीत रागहलेल्या काही छोट्या र्ोठ्या घटना इथे 

सांिणे र्ला र्हत्वाचे वाटते- 

 तळणी िावात चांद नावाच्या िहृस्थाचे घर होत.े भकंूपात ह े कुटंुब गढिात 

अडकले होत.े ते सात-आठजण असावेत. १७/१८ वषााची तरुण र्लुिी पण त्यात 

होती. तीन ेस्वतःची सटुका करून इतरांचीही सटुका केली. र्ात्र दोन जणांना ती 

वाचव ूशकली नाही. ही धाडसी तरुणी व चांद ह ेदोघेजण त्यांच्या र्हत्वाच्या वस्त ू

गढिातनू काढण्याकरीता यायचे. आम्ही त्यांना र्दत केली व काही वस्त ूगर्ळवनू 

गदल्या.  

 िावकऱ्यांना दणे्याकरीता जर्गवलेल्या जनु्या कपड्यांचा गढि आर्च्या 

कायाालयात पडला होता. िरजनुा त्यातले कपडे द्यावेत हा आर्चा हते.ू दसुऱ्या 

िावातनू, येथे येऊन राहणारे लोक ह ेकपडे घ्यायला यायचे. पण त्यातील काहींचे 

रडणे व बतावणी खरी वाटत नव्हती. अशा लोकांना आम्ही सर्जावनू परत 

पाठवायचो.  

 गकल्लारी िावात एक र्ोठी शाळा आह.े शाळेच्या पटांिणात साधूंच्या एक 

िटाने काही िावकऱ्यांची जेवणाची व्यवस्था केली होती. त्या गठकाणी िदी आगण 

कलकलाट असायचा! यातले बरेच जण इथले नसायचे! स्थागनक िावकरी यार्ळेु 

नाराज होत.े 

 कपडे परुगवण्याबाबतीत येथील िावकऱ्यांच्या पनुवासन कॅम्पर्ध्ये चौकशी 

केल्यावर एक अजब प्रकार सर्जला. शहरातनू येणारे लोक यांना जे कपडे दऊे 



 

करीत, त्यात बहुतेक फॅशनेबल कपडे असायचे. म्हणजे र्ॅक्सी, िाऊन, गर्डी डे्रस, 

पंजाबी डे्रस, गजन्स पॅन्ट.... कॅम्पर्धील बाया बापड्यांचा आम्हाला सवाल होता, ‘ 

या असल्या कपड्यांचा िावातल्या लोकांना काय उपयोि सांिा बरं? अहो, परकर-

पोलकं अन नऊवारी-पाचवारी लिुडी नसणाऱ्या बायका आम्ही ', 

 तळणीतील एका दवेळात र्ठ होता. त्यात एक िोसावी बाबा राहायचे त्यांचे 

नाव ब्रम्हचारी सकुदवे गिरी. बाबांचे वय साठच्यावर असावे. शरीर सडपातळ, वणा 

काळा, अंिावर लालभडक खर्ीस आगण धोतर घालणाऱ्या सखुदवे बाबांच ेसार्ान 

र्ोठ्या गढिातनू शोधण्याचे कार् लष्ट्कराचे जवान करीत होत.े आर्चा ग्रपु त्यांच्या 

कार्ात र्दत करीत होता. सकुदवे बाबा डोक्याला हात लावनू त्याच गठकाणी एका 

कोपऱ्यात गखन्न अवस्थेत बसले होत.े 

 त्यांच्या वस्त ूशोधताना छोटा तांब्या सापडला. र्ि एक घोंिडी गर्ळाली, र्ात्र 

ती फाटलेल्या, जीणा अवस्थेत हाती. बाबांची काही कापडं दखेील सापडली. ती 

फाटलेली असनूही बाबा सोडायला तयार होईनात! नंतर पैशाची छोटी परुचुंडी 

गर्ळाली. त्यात सहाश ेअठ्ठावीस रुपये होते.  

 बाबा हळूहळू नॉर्ाल होत होते. र्ात्र र्ध्येच काही आठवले, की ते दःुखी कष्टी 

व्हायचे. आम्ही त्यांचे सांत्वन करण्याचा प्रयत्न करीत होतो. र्ि भकंूपाच्या रात्रीची 

हकीकत बाबांकडून ऐकायला गर्ळाली. रोज र्ठात चार-पाच िावकरी रात्री 

झोपायला यायचे. बाबा त्या गदवशी लातरूला वस्तीला िेले होत.े भकंूपात र्ठात 

झोपलेले गढिात सापडले, त्यातला एकजण र्ात्र दिावला.  

 आम्ही बाबांना सारख े र्हाराज र्हाराज संबोध ू लािलो, तेव्हा ते गचडून 

उद्गारले- ' अहो, र्ी कसला हो र्हाराज! िावातल्या लोकांना इथं आणनू जिुार, दारू 



 

आगण कसली कसली र्दत र्ी करायचो. र्ला र्हाराज नका म्हण ूतमु्ही! '. याच 

वेळी त्या गढिार्ध्ये एक जनुाट पत्रयाची पेटी सापडली. र्हाराजांच्या या पेटीर्ध्ये 

पन्नास रुपये, एक पोथी, जनेु कपडे, आगण िांजाची पडुी सापडली! 

 तळणीत कार् करीत असताना एकदा िुंडूराव पाटील म्हणनू एका िहृस्थांनी 

आर्ची र्दत र्ागितली. त्यांची जनुी परंत ुगकर्ती भांडी गढिात अडकली होती. ती 

काढून द्यायची होती. ते कार् सरुू झाले. खपू वेळ झाला, पण भांडी काही सापडेनात. 

फक्त धान्याची कुसलेली कणिी, लाकडी पाट, अशा गकरकोळ वस्त ू तेवढ्या 

गर्ळाल्या. या कार्ात सिळ्यांना थकायला झाले. पाटीलही गनराश झाले. शेवटी 

शोधकार् थांबगवले त्यांनी.  

 खरा प्रकार असा घडला होता की, भकंूप झाल्याच्या दसुऱ्या, गतसऱ्या गदवशी 

बाहरेून आलेल्या बघ्यां लोकांची िदी या िावात झाली होती. त्यावेळी काही 

लबाड लोकांनी संधी साधनू हाती येईल ते घेऊन पोबारा केला होता! िुंडूराव 

पाटलांनीच ही र्ागहती आम्हाला शोधकार् थांबगवल्यानंतर गदली!  

 गकल्लारी, तळणी आगण र्ांिरुळ ही िाव ेएकर्ेकांपासनू फार लांब नाहीत. 

पैकी र्ाकणी धरणाला जवळ असणारे िाव तळणी व र्ांिरुळ. तेथे बांधलेल्या 

र्ातीच्या बंधाऱ्यांना खपू गठकाणी पडलेल्या भेिा आम्ही प्रत्यक्ष बगघतल्या. 

 तळणीतल्या बाबांच ेकार् करीत असताना बाजचू्या एक घराचा ढीि पोगलस 

प्रगशक्षणाथी उपसीत होत.े घर र्ालकाचे नाव होत ेर्हादवे कृष्ट्णा कळशेट्टी. कुटंुबात 

वाचलेला हा एकर्ेव र्ाणसू. दःुख करून करून तो गनगवाकार झाला होता. 

पोगलसांच्या कार्ात तो र्दत करीत असताना एकाला गभंतीवरील घड्याळ सापडले 

अन र्हादवे आनंदाने उठला! ते घड्याळ घेऊन जवळच्याना दाखव ू लािला. 



 

घड्याळ सगुस्थतीत होत.े ते बंद पडले होत े भकंूपाची नेर्की वेळ कोणती ते 

दाखवनू(पहाटे ५.४०)! 

 गकल्लारीतील जनेु व प्रगसद्ध असे गनळकंठेश्वर र्ंगदर आता साफ आडवे 

झालेय फक्त र्तूी आगण जवळपासचा भाि सखुरूप अवस्थेत आह.े 

 भकंूपग्रस्तांना करावयाच्या र्दती संदभाात पाहाणी करायला गकल्लारी तळणी 

पररसरात गदवसभर येणाऱ्या र्ोटारी व त्यातनू येणारे शासकीय अगधकारी, र्ंत्री, 

व्हीआयपी पढुारी, ह े लोक काही अंशी र्दतकायाात अडथळा आणीत. म्हणजे 

कायाकते अथवा कोणी कर्ाचारी कार् करीत असेल तर ते, या लोकांचे आिर्न 

झाल्यावर थांबवावे लाि.े कारण एकच. त्या व्हीआयपी लोकांची सरुक्षा!  

 िंर्त म्हणजे नागशकच्या पोलीस प्रगशक्षण र्हागवद्यालयातील प्रगशक्षणाथी 

उपगनरीक्षक अिदी पांढरे शभु्र कपडे घालनू चार्ड्याच्या बटुांसह भर गचखलात, 

तैनाती फौजेसारखे या व्हीआयपींच्या स्वाितास उभे राहात. जोडीला अथाातच 

खाकी वेशातले पोलीस! 

 गकल्लारीत एकदा सायंकाळी काही पढुारी त्यांच्या लव्याजम्यासह आले. 

िावातील चौकात त्यांचा टेम्पो उभा रागहला. भकंूपानंतर असंख्य र्तृात्म्यांची शरीरे 

ज्या गठकाणी काही गदवसांपवूी ठेवली होती ते ह ेगठकाण. त्याच गठकाणी आर्च्या 

फॅशनेबल पढुाऱ्यांनी लग्नात जसा फोटोचा सोहोळा करतात, त्या पद्धतीन ेस्वतःचे 

फोटो काढून घेतले! 

 गकल्लारीच्या पनुवासन केन्द्रात िावकऱ्यांशी एकदा बोलत असताना रस्त्यावर 

एक गर्नी रक येऊन उभा रायला. त्यावरील कापडी बॅनरवर ‘ हाव्हसे्ट गव्हजन 



 

गर्नीस्टसा – र्ुंबई ‘ असे ठळक अक्षरात गलगहल ेहोते. जवळपासचे लोक लिबिीने 

तेथे जर्ा झाले. त्यात आयाबाया व लहान र्लुेही होती.  

 हा प्रकार जवळून पहावा म्हणनू र्ी, संजय नेव ेव चेतन गदवेकर टेम्पो पासनू 

काही अंतरावर उभ ेरागहलो. जवळपास ३०-४० िावकऱ्यांचा जर्ाव तेथे जर्ला 

असावा. र्ि दोनतीन गटपटॉप डे्रस घातलेल े संस्थेचे कायाकते त्या जर्ावात 

गर्सळले. एकीकडे त्यांच ेगव्हडीओ गचत्रीकरण सरुू झाले होत.े जर्ावाचा उत्साह 

वाढला, तेव्हा शांततेचे आवाहन करण्यात आले. एका कायाकत्यााने रकर्धनू पाले 

ग्लकुोज गबगस्कटचा र्ोठा बॅाक्स आणला. म्होरक्या तरुण कायाकत्याान ेतो बॅाक्स 

उघडून एक पडुा हातात घेतला व लोकांना, म्हणज ेत्या कॅर्ेऱ्याला दाखगवला. पढेु 

आंग्ल भाषेत त्यांचे प्रवचन सरुू झाले......Look, they are in such 

position.......in bad situation........they need our help....they need 

food. Now they are taking....... 

 ह े न सर्जणाऱ्या िावकऱ्यांर्ध्ये चळुबळु सरुू झाली. ते एकर्ेकांकडे 

भांबावनू पाहू लािले. वस्त ू गर्ळण्याची काही गचन्ह े गदसेनात. आपण येथे का 

थांबलो आहोत, हा त्यांना प्रश्न पडला. या जर्ावार्ध्ये चार दोन तरुण हातवारे करून 

त्या कायाकत्याांना प्रश्न गवचारू लािले. परंत ुतो आंग्ल प्रवचनकार तरुण कॅर्ेऱ्याकडे 

पाहत व हातातला गबगस्कटचा पडुा गफरवीत बोलतच रागहला! 

 आता जर्ावाचा िलका वाढू लािला. त्यातील एक तरुण ओरडला- ' अरे, 

तमु्ही काय दते नाय, काय नाय, उिीच इथं फुकाची बडबड कराया आलात 

व्हय?.......' त्यावर एक कायाकताा गहदंीत त्याला सर्जाव ूलािला-' अरे भाई, सनुो, 



 

सनुो आपका गपक्चर आएिा गट. व्ही. पर '. र्ि कोणीतरी गशवी हासडली. 

वैतािलेला जर्ाव हळूहळू त्या खोक्याजवळ आला.  

 आता आपले काही खरे नाही, ह ेलक्षात आल्यावर त्या हायफाय कायाकत्याांनी 

आवरत ेघेतले. नेर्क्या याच क्षणाचा फोटो र्ी घेतला. कॅर्ेऱ्याचा फ्लॅश पडल्यावर 

कायाकते चपापले! एक कायाकताा पटकन जवळ आला आगण धर्कीच्या सरुात 

आर्च्याशी बोल ूलािला. प्रेसचे आहोत म्हटल्यावर तो िप्प बसला आगण परतला. 

लिेच रकन ेते र्ाघारी गफरले! 

 अशा अपवादात्र्क घटना सोडल्या, तर बऱ्याच सर्ाजसेवी संस्थांची सगक्रय 

र्दत या संकटग्रस्तांपयात पोहोचत होती. शासनाचे सगचव, गजल्हागधकारी, 

र्ंत्रीिणांचे सहाय्यक, सरकारी कर्ाचारी, त्याचप्रर्ाणे गवगवध स्वयंसेवी संघटनांचे 

कायाकते प्रार्ागणक भावनेने केलेले सेवा कायाही गवसरता येणार नाही. 

 गकल्लारी व आसपासच्या िावातील भकंूपग्रस्त बांधवांना र्दतीचा हात 

दणे्यात गसंहाचा वाटा अथाातच भारतीय लष्ट्कराकडे जातो. लष्ट्कराचे उत्साही जवान 

व अगधकारी यांनी तातडीचे र्दत काया त्या भािात अखंगडतपणे केलेले आह.े 

पोलीसांचे कार् सदु्दा तेवढेच र्हत्वाचे आह.े तीन तीन गदवसांची ड्यटुी लािोलाि 

पण ेत्यांना या भािात करावी लािलीय. आरोग्य गवभािाचा सवा अगधकारी-कर्ाचारी 

विा, गजल्हा पररषदचेे कर्ाचारी आगण शाळांचे गशक्षक ह ेवेळकाळ आगण घरदाराचा 

गवचार न करता या कार्ात र्ग्न रागहले होते आगण अजनूही ते कायारत आहते. 

 भकंूपग्रस्तांना परदशेातनू बरीच र्दत आली होती. त्यार्ध्ये अद्यावत तंब ूहोत.े 

ते कोणाला द्यावेत असा अगधकाऱ्यांना प्रश्न पडला होता! र्ॉडना स्वरूपाचे तंब ू

लावणे िावकऱ्यांना नीट जर्त नव्हत.े त्यांना तंब ू लावनू गदला, तरी त्या तंबतू 



 

िावकरी चलू कशावरून नाही पेटगवणार? ही र्ोठी भीती होती. म्हणनू शासनाच्या 

अगधकाऱ्यांनी र्ाजी सैगनकांच्या र्दतीने िावकऱ्यांना तंब ूलावनू गदले. 

 या भकंूपाने लहानथोर र्लुांच्या गशक्षणाचे बारा वाजवले. सदुवैाने काही 

संस्था त्यांना चाल ूवषााचा अभ्यासक्रर् गशकगवण्यासाठी पढेु आल्या. या भकंूपात 

जी घरे व वाडे कोसळले, त्यांत गकत्येकांची कािदपत्रे, पैसेअडके, दागिने, 

रेशनकाडास, शेतीवाडीचा आधार ठरणारी िरेुढोरे िेली. कोणाचा एकुलता एक 

र्लुिा दिावला, तर कोणाची लेक िेली, कोणी आपल्या आई वगडलांना र्कुले, 

तर कोणाचे नवजात र्लू दखेील दवेाघरी िेले. 

 गकल्लारीत असताना एकदा पहाटे( ९ ऑक्टोबर १९९३) झालेल्या भकंूपाने 

साऱ्यांना चांिलाच दणका गदला. आदल्या रात्री वाड्याच्या आवारातील टेंटर्ध्ये 

खाली गचखल असल्याने त्यावर जवळच असलेल्या लाद्या व्यवगस्थतपणे साऱ्यांनी 

बसगवल्या होत्या. त्यावर र्ोठे कापड अंथरल्यावर काहीजणांच्या झोपण्याची सोय 

झाली. सिळे कायाकते गनद्रचे्या अधीन झाले होत.े फक्त राजेंद्र टन्न,ू संजय नेव ेआगण 

आणखी एकजण र्ध्यरात्रीपयांत वाड्याच्या एक कोपऱ्यात िप्पा हाणीत होते. नंतर 

ते झोपायला आले. टन्न ूर्ात्र त्यांच्या गदवसभराच्या कार्ाचा ररपोटा डायरीत गलहू 

लािले. 

 र्ध्यरात्री बरोबर २.१५ ला धरणी िदािदा हल ू लािली, अन िाढ झोपेत 

असणारे आम्ही सारे जाि ेझालो! र्ी तर ताडकन उठून जर्ीन हलतेय, जर्ीन हलतेय 

असे म्हणत सैरावैरा तंबबूाहरे आलो! या भकंूपाने सिळेच गसररअस झाले होत.े 

आयषु्ट्यात अनभुवलेला हा दसुरा र्ोठा भकंूप! झोपेतनू उठताना जगर्नीच्या खाली 



 

सर्दु्राच्या लाटांसारखा आवाज र्ाझ्या कानात स्पष्टपणे ऐकू येत होता. २.१७ ला 

पनु्हा जर्ीन हलली! त्यानंतर २.१९ ला पनु्हा एक धक्का बसला! 

 हा भकंूप झाला तेव्हा आपली उडालेली तारांबळ आगण दसुरीकडे र्दतीच्या 

कार्ात आग्रहाने कार् करणारे आपण! खरे कोण आगण खोटे कोण? सिळाच 

गवगचत्रपणा होता! 

 आपण लोक गकती सखुी आहोत. या दःुखी बांधवांचे सवास्व िेलेय. आपण 

फक्त त्यांच्या तात्परुत्या सोयी लावण्यासाठी इथे येतो. अशानं त्यांच ेिेलेले सवास्व 

परत थोडेच येणार आह?े आगण या गठकाणी आपण अजनू गकती काळ कार् करू 

शकू? आपली क्षर्ता खरंच तेवढी आह ेका?  

 र्ात्र या दःुखी बांधवांना र्दत करण्याच्या कार्ात आपला खारीचा वाटा 

आह,े यात सर्ाधान आह.े लष्ट्कराला आगण शासनाला अनेक स्वयंसेवी संघटनेची 

व कायाकत्याांची र्दत लाभलीय. दःुखी बांधव अगधक गवश्वासाने कायाकत्यााकडे 

पाहत आहते.  

 त्यार्ळेुच उजाड झालेल्या वस्त्या, वास्त ू भगवष्ट्यात येथे नव्या रूपात व 

भक्कर्पणे उभ्या रागहलेल्या गदसतील, र्ात्र भगवष्ट्यात गनसिाान ेसदु्दा या बांधवांना 

साथ द्यायला हवीय, नाही का? 

  



 

                  भटकंती मनसोक्त                   

 

 गनसिा प्रेर्ी गर्त्र-र्ैगत्रणींनो, तमु्हाला गफरायला, र्नसोक्त भटकायला आवडते 

ना? र्ाझे तर ठार् र्त आह ेकी, भटकंतीची आवड ज्याला नाही, तो या छान व 

सुंदर आयषु्ट्यातील र्हत्वाचे आनंदी क्षण घालवनू बसलाय. 

 र्नसोक्त भटकताना गर्ळणारा आनंद शब्दांच्या पलीकडचा आह.े र्ात्र हा 

आनंद घेताना आपण गकती सावध आगण चतरु असायला हवे. याच गवषयी र्ला 

काही सांिायचंय. 

 र्ात्र ह े सांिणे अनभुवी आगण गनष्ट्णात भ्रर्ण करणारांसाठी नाही, ह े

सवासार्ान्य आगण नवख्या भ्रर्णप्रेर्ींकरीता आह.े 

 

         मनसोक्त दफरा, पण.........           

  

 आपल्या अवती भवती असंख्य पयाटन संस्था कायारत असतात. त्यातील 

र्ान्यवर व चांिली सेवा दणेाऱ्या संस्था पयाटकांची नीट काळजी घेतात. इतरांचे 

काय? गशवाय अलीकडे र्हािडी रक्कर् त्यांना दणे्यापेक्षा स्वतंत्र ग्रपुने गफरून 

र्नसोक्तपणे पयाटन कराव,े असे र्ानणारा र्ोठा विा आपल्यात आह.े  

 यात गनयोजनाची जबाबदारी असली तरी वेिळ्या अनभुवातनू िैरसोयींना 

सार्ोरे जाताना आगण त्या सोडगवताना आपला आत्र्गवश्वास वाढतो. वेळापत्रकाचे 

बंधन नसते. नीट गनयोजन करून कर्ी पैशात जास्त भटकंती होते. स्वतंत्रपण े



 

केलेल्या प्रवासाचा आनंदही गर्ळतो. आकगस्र्क अडचणींना सार्ोरे जाण्यात एक 

वेिळेच गिल असते, नाही का? 

 आपण शाळा-कॉलेज, नोकरी, व्यवसायाच्या गनगर्त्ताने आगण नंतर गनवतृ्ती-

र्ध्य ेगनरंतर गफरत भटकत असतो. यातनू गनरगनराळे अनभुव गर्ळत जातात. आपण 

घरातनू बाहरे पडल्यावर आपली नेहरे्ीची हद्द ओलांडल्यानंतर म्हणजेच िाव, शहर, 

राज्य, आगण आपला दशे, यांच्या सीर्ा ओलांडल्यानंतर प्रवासात आपली नजर 

नीट उघडी ठेवावी. थोडेही िाफील राहू नय.े नाहीतर िोत्यात येऊन आपल्यासह 

इतरांचेही नकुसान होईल. 

 

प्रवासाला दनघाल तेव्हा सोबत काय घ्याल? 

 जेवढी जास्त गठकाण े करीत असाल तेवढा अगधक कालावधी तमु्हाला 

लािेल. त्या दृष्टीन ेतमु्ही सार्ान घ्यावे. अंथरूण-पांघरूण, कपडे आवश्यक तेवढेच 

घ्यावेत. गलखाणाची, नोंद ठेवण्याची आवड असल्यास पेन, पेन्सील वही/डायरी 

हवी. कॅर्ेरा प्रवासात र्हत्वाचा सोबती असतो. पण तमू्हाला फोटो काढता येत 

नसतील तर? िपृर्धल्या इतरांची अथवा नवीन पररगचतांची अशावेळी र्दत घ्या. 

लक्षात ठेवा, आपण पागहलेले प्रत्यक्ष स्थळ ही कायर् आठवण म्हणनू गनगर्ाती 

करण्याचे कार् तरु्चा कॅर्ेरा करीत असतो. म्हणनू तो हवा. 

 

*औषधे :- 

 आपण एकदा घराबाहरे पडलो की तेलाची पोळी चपाती, तपुातील जेवण, 

आवडती चटणी-लोणचे-र्रंुबा-जॅर्/सॅास सिळीकडेच खायला थोडे गर्ळत?े र्ि 



 

जे काही गर्ळत ेते खावे लाित.े ते सवाानाच पचते असे नाही. कधी कधी अपचन 

दखेील होत.े आपल्या तोंडाची चव जात.े  

 बदलते हवार्ान, प्रवासाची दिदि, गवश्रांतीर्ध्ये अगनयगर्तपणा, वेिवेिळ्या 

तेल तपुातली गकंवा कोरडी पोळी चपाती व इतर पदाथा खाणे, अस्वच्छ वातावरण, 

झोप न गर्ळणे, या साऱ्यांर्ळेु आपण अस्वस्थ होत राहातो. अशा वेळी तब्येत 

गबघडली की प्रवास अध्याावर सोडायची पाळी येते. कधी उपचारासाठी डाँक्टसा, 

दवाखाने/हॉगस्पटल्स शोधावे लाितात. ते उपलब्ध झाले तरी अडचणी येतात. र्ात्र 

त्या गठकाणचे उपचार स्वीकारावे लाितात. या सिळ्याचा पररणार् आपल्यासह 

इतर सहप्रवाशांवरही होतो. 

 ह ेटाळण्याकरीता प्रवासापवूी खबरदारी घ्यायला हवीय. त्याकरीता तमु्ही काय 

कराल? 

 तमु्ही गनरोिी असलात, तरी सवासाधारण प्रवासात लािणारी औषध ेजवळ 

बाळिा. त्यासाठी तरु्चे फ़ॅगर्ली डॉक्टसा तमु्हाला िाईड करतील. तमु्ही अिोदर 

कोठल्या आजारपणातनू बरे झाले असाल, कोणते ऑपरेशन झालेले असेल, 

रक्तदाब-हदयगवकाराचे गकंवा आणखी कोणते उपचार सरुू असतील आगण तरीही 

तरु्च्यावर प्रवास करण्याची पाळी आलीय अथवा इतरांच्या आग्रहार्ळेु तमु्ही 

प्रवासास जाणार असाल, तर नीट गवचार करून गनघा. तरु्च्या तज्ञ डॉक्टसाचा आधी 

गवचार घ्या. त्यांनी सल्ला गदल्यावर गनघा.  

 प्रवासात नेहरे्ीची औषध,े इजंेक्शन्स गशरींजसह जवळ ठेवा. ती संपण्यापवूी 

खरेदी करून ठेवा. त्यांचे डोस वेळेवर घेत जा. सहप्रवाशाना त्याची र्ागहती अवश्य 

द्या. प्रवासातील खाण्यावर गनयंत्रणही ठेवा. 



 

*प्रवासातील दवश्ांती व झोप :- 

 आपल्या भटकंतीत स्वतःच्या शरीराला नीट गवश्रांती अन झोप अत्यंत 

जरुरीची असते. परंत ु रेल्वे/बस/गवर्ान/छोटे र्ोठे वाहन, त्यातल्या िैरसोयी, 

म्हणजेच तांगत्रक गबघाड, प्रवासात गर्ळणारे गसग्नल्स, रॅगफक जॅर्, खराब हवार्ान, 

स्थागनक आंदोलने, अशा गकतीतरी अडचणी प्रवासात व्यत्यय आणीत असतात. 

अशा वेळी तमु्ही गवश्रांती तरी गकती व कशी घेणार? 

 घरी असताना गनयगर्तपणे रात्रीची गनवांत झोप गर्ळते. काहींना दपुारी 

वार्कुक्षी करायला गर्ळत.े प्रवासात ह े सारख े शक्य नसत.े वाहनातनू होणाऱ्या 

प्रवासात आरार्दायी सीट गर्ळाली तरी तासनतास बसनू राहणे अवघड असते. 

रेल्वेत बथावर हव ेतसे पसरता येते. सवात्र गफरताही येते. र्ात्र सवा गठकाणी रेल्वचेा 

प्रवास शक्य नसतो. तेव्हा, तमु्ही अशा गस्थतीत गर्ळेल तेवढी गवश्रांती व झोप घ्या, 

व संधी गर्ळाली तर पाय र्ोकळे करण्यासाठी थोडे तरी चाला-गफरा. त्यार्ळेु तमु्ही 

प्रवासात नेहरे्ी िेश राहाल.  

  

*वाहनातून दफराल तेव्हा :- 

 आपले स्वतःचे वाहन व ग्रपुर्धील इतरांच ेवाहन अथवा भाड्याने घेतलेले 

वाहन प्रवासासाठी घ्यायचे आपण ठरगवलेत, तर ते वाहन तंदरुुस्त म्हणजे चांिल्या 

गस्थतीतील आह े का, याची खात्री करून घ्या. वाहन चालक, त्याचा-गक्लनर 

अनभुवी आगण चांिला हवा. लांबचा प्रवास असेल, तर दोन चालक असावयास 

हवेत. प्रवासात त्या दोघांनाही आरार् गर्ळतो व आपणही सरुगक्षत राहातो. 



 

 वाहन गकतीही चांिले असल,े तरी त्यात केव्हाही तांगत्रक गबघाड होतो. टायसा 

कधी पंक्चसा होतात, तर कधी आपली िाडी तापते! अती उष्ट्म्याने टायर फाटून 

अपघातही होतात. कधी बॅटरी कर्ी होते, लाईट्स जातात. स्टारगटंि रबल सरुू 

होतो. पावसात आगण पहाटेच्या धकु्यार्ध्ये सर्ोरच ेनीट गदसत नाही. कधी वायफसा 

गबघडतात. असे गकती प्रकार सांिावेत?  

 वाहन प्रवास हा अडचणीगशवाय सहसा पार पडत नाही. म्हणनू तमु्ही 

प्रवासाला गनघण्यापवूी आपले वाहन छान पैकी ' तयार ' करून घ्या. ते तपासनू घ्या. 

जादा टायर, ट्यबू अद्ययावत करून घ्या. जॅक, प्लि-पान्हा गकट/इतर टूल्स तयार 

ठेवा. िाडीच ेसाईड/िंट/बॅकग्लास तसेच लाईट्स तपासनू चाल ूकरून घ्या. िाडीची 

सगव्हागसंि पण करून घ्या. फॅाि लाईट्स िाडीला हवेतच. आतील लाईट्स, स्पीकसा 

दखेील आवश्यक आहते. हल्ली सीटबेल्टस िाडीत असतात ते अवश्य वापरा. 

 प्रवासी वाहनाच्या टपावरील सार्ानाचे कॅरेज/हौद व्यवगस्थत करून रस्सीसह 

तयार ठेवा. लहान वाहन असेल तर त्याच्या टपावर काथ्याची जाड तयार चटई 

अंथरून बांधनू घ्यावी. त्यार्ळेु उन्हाळ्यार्ध्य ेगदवसा प्रवास करताना आत िारवा 

राहातो. र्ात्र अधनू र्धनू पाण्याचा गशडकावा त्यावर व्हावा. तमु्ही म्हणाल, 

आर्च्या िाडीत तर एसी आह,े कशाला हवाय टपावर काथा आगण जाड चटई?, 

तमु्ही ह ेलक्षात ठेवा की प्रवासात आपले इधंन जास्तीत जास्त वाचवावे, कारण 

सवात्र पेरोल-गडझेल-सीएनजी, गकंवा ई चागजांिची सोय नसत.े ददुवैाने कुठे इधंन 

संपले तर आह ेत्या गठकाणी थांबावे लाित ेआगण ते सरुगक्षत नसते.  

 आपल्या वाहनात इगंजन ऑईल आगण पाण्याने भरलेले कॅन्सदखेील 

असावयास हवेत. 



 

 तसेच, सरुके्षसाठी वाहनाचे लॅाक असल.े तरी फक्त डोअर लॅाकच नव्ह,े तर 

पेरोल टाकी व जादा टायसासाठीही वेिळे लॅाक असावे. त्याचप्रर्ाणे 

पेरोल/गडझेल/सीएनजी/ इ चागजांि पढेु कुठे गर्ळेल, टायरचे पंक्चसा कुठे काढले 

जाईल, ररपेररंि िॅरेज कोठे असेल, ही सारी र्ागहती खबरदारी म्हणनू अिोदरच 

गर्ळवावी. 

 प्रवासात वाहनाचे पागकां ि करण े ही छोटी सर्स्या नव्ह!े िदीच्या गठकाणी 

िाडी पागकां ि करताना र्ोठी पंचाईत होत.े स्थागनक व्यापारी त्याचा िैरफायदा घेतात. 

प्रायव्हटे पागकां िसाठी र्ोठे शलु्क द्यावे लािते, परंत ुवाहन सरुके्षची र्ात्र िॅरंटी नसते! 

काय करणार अशा वेळी? अशा पररगस्थतीत सरुगक्षत व अगधकृत पागकां िचा 

व्यवस्थेचा शोध घ्यावा. खबरदारी म्हणनू आपला चालकही िाडी जवळ ठेवावा. 

तेही नको असल्यास सरळ काहीशा दरू अंतरावर र्ोकळ्या पण सरुगक्षत वाटणाऱ्या। 

गठकाणी वाहन पाका  कराव.े 

 

*प्रवासातील दनवास, मुक्काम व सुरक्षा :- 

 घरून गनघण्यापवूी प्रवासाचे गनयोजन करून र्कु्कार्ाचे गठकाण ठरगवले 

असेल तर अगधक उत्तर्. र्ात्र प्रवासात आयत्यावेळी गर्ळणाऱ्या र्कु्कार्ाच्या 

गठकाणी खबरदारीने राहा. आपले ठेवलेले सार्ान कुलपूबंद करून ठेवा. बाहरे 

जाताना खोली-हॉलला स्वतःचेच टाळे लावा. बाहरेून आल्यावर अिोदर ठेवलेले 

सार्ान त्याच गठकाणी व व्यवगस्थत गस्थतीत आह ेकी नाही, ते बघा. जोखर्ीच्या 

वस्त ूयेता जाता जवळच ठेवा. 



 

 अथाात, सवाच गठकाणी ह ेजर्त नाही. तेव्हा, गनदान कोणाला संशय येणार 

नाही अशा सार्ानात र्हत्वाच्या वस्त/ूपैसे ठेवावेत. वास्तगवक प्रवासात जोखर्ीच्या 

वस्त,ू तसेच जास्त रोख रक्कर् घेऊ नय.े दािदागिने तर नकोतच. ते असली-नकली 

कसेही असले तरी चोरटे त्यावर नजर ठेवनू लटुतात व त्यार्ळेु जीवाला धोकाही 

होतो.  

 पैशांच्या बाबतीत बोलायचे तर रोख रक्कर्ेऐवजी डेगबट/के्रगडट काडा अथवा 

रॅव्हलसा चेक्स जवळ बाळिावेत. ते सवाात सरुगक्षत. पण काही गठकाणी एटीएर् 

सेंटर/बॅकं नसेल तर, गकंवा वीज ेअभावी यंत्रणा बंद असली की र्ोठी पंचाईत होते. 

अशा प्रसंिी राखीव स्वरूपात जवळ असलेली रोख रक्कर् उपयोिी ठरत.े र्ात्र ती 

सरुगक्षतपणे व गवभािनू ठेवावी. 

 रेल्व े प्रवासात बॅिा, सटुकेसेस साखळीबंद करून लॅाक कराव्यात. छोटया 

पसेस, पाऊच चांिले बंध असलेले घ्यावेत. स्टर्क पाऊच, गपटू्ट सॅक सिळ्यात 

उत्तर्.  

 

*प्रवासातील खरेिी:-- 

 र्हाराष्ट्रात, तसेच र्हाराष्ट्राबाहरे गफरताना प्रत्येक गठकाणचे वेिळे वैगशष््टय 

असते ते खरेदीचे. कुठे लाकडी कला कुसरीच्या वस्त ूव खेळणी चांिली गर्ळतात, 

तर कुठे शाली अन चादरी प्रगसद्ध असतात. तांब्या-गपतळेच्या वस्त,ु चांदी, 

गचनीर्ातीच्या कलात्र्क वस्त,ू स्पोटा शजू, संिीत वाध्य,े लाकडी गकंवा धातचू्या 

गशल्पवस्त,ू छान कपडे, साड्या, दगुर्ाळ, आगण असली रुद्राक्ष, र्णी-र्ोत्यांच्या 



 

र्ाळा, अशा गकती तरी वस्त ूगवगशष्ठ गठकाणीच घ्या, अस ेआपल्याला गनघण्यापवूी 

बरेच र्ागहतिार सांितात. त्या त्या गठकाणी सदु्दा ह ेसांगितले जात.े 

 आपण प्रवासास िेलो की अशी खरेदी व्हायलाच हवी. परंत ुआपण गफरायला 

जातो, भटकतो ते कशासाठी असते सांिा? आपण नवनवीन गठकाणे बघावीत, 

प्राचीन वास्त,ू तीथाक्षेत्र पाहायला जास्त वेळ घ्यायचा हा प्रवास पयाटनाचा र्खु्य हते ू

असतो. त्याऐवजी आपण खरेदीसाठी गदवसभर बाजार पालथे घालणे योग्य आह े

का? आपण खरेदीत जास्त स्वारस्य दाखगवले, तर प्रवासातील पढुचे वेळापत्रक 

कोलर्डुन जाते. 

 काही गठकाणे पाहण्यासाठी वेळेचे बंधन असते. पण आपण खरेदीर्ध्य ेिुंि 

होऊन जातो. काही लबाड प्रवासी एजंट आपल्याला बोलनू संर्ोगहत करून 

टाकतात! म्हणनू तमु्ही गवचार करा आगण खरेदीपेक्षा स्थल दशानाला जास्त र्हत्व 

द्या. 

 र्ी र्ुंबईकर असल्याने चतरु खरेदीदार आह.े साऱ्या दगुनयेतल्या वस्त ूआर्च्या 

र्ुंबईत गर्ळतात. त्यातही आपण बािेगनंि केली, तर वस्त ू स्वस्तात गर्ळतात. 

तमु्हीही चतरु राहा आगण खरेदीपेक्षा गफरण्यावर भर द्या. र्ात्र काही गठकाणी 

गर्ळणाऱ्या दगुर्ाळ व चांिल्या वस्त,ू फळे, गर्ठाई, जेवण, खाद्यपदाथा, यांचा अवश्य 

लाभ घ्या. उदा. नागशकचे र्नकुा-बेदाणे, कुल ूर्नालीची गलची, गशडीतील िोड 

पेरू, डाळींब, रार्फळे, राजस्थानची डालबाटी, घट्ट दधुातला र्धरु चहा, 

जयपरू,उदयपरुचे नर्कीन; चंदीिढचे तपू व तपुातली गर्ठाई, लोणची-अचार, 

िोव्याचे काजिूर, सावंतवाडीची लाकडी खेळणी, सातारचे कंदी पेढे, पणु्याची 

बाकरवडी, सोलापरुी चादरी, ओरंिाबादची पैठणी, कोल्हापरुी साज आगण ठुशी, 



 

दागजागलंिचा जिप्रगसद्ध पत्ती चहा, गतबेटी िागलचे, काश्र्ीरच्या र्ऊ शाली, 

पष्ट्र्ीना, केशर, भंडारदरा-बारीर्ध्ये गर्ळणारा असली र्ाव्याचा पेढा, सरुती साड्या, 

र्द्रासी कॉफी, कोलकात्यार्धील रसिलु्ल,े बंिाली गर्ठाई, नािपरूकडची 

आंबटिोड संत्री व बफी, अंदर्ानचे नारळपाणी, हदै्राबादी र्टण, र्हाबळेश्वरची 

स्टॅाबेरी, गकंनोर-गहर्ांचलची सफरचंद,े नेपाळी रुद्राक्ष, अस्सल िजुराती जेवण आगण 

उंगधयो...... ही यादी वाढतच जाईल. तमु्ही ह ेसिळे पहा. खरेदी करा व पदाथाांचा 

आस्वादही घ्या, पण वेळ, तब्येत आगण गखसापागकट सांभाळून! 

 

*फोटोग्राफी:-- 

 आपण पागहलेल्या पयाटन स्थळांची गचरंतन आठवण आपल्या संग्रही राहावी, 

म्हणनु प्रवासात कॅर्ेरा अवश्य हवा. पण त्याकरीता बेगसक फोटोग्राफीचे ज्ञान असणे 

िरजेचे आह.े प्रवासात आपण भेट गदलेले प्रत्येक स्थळ, त्याचे ऐतेहागसक र्हत्व, 

जवळचा पररसर, त्याचप्रर्ाणे तरु्चे स्वतःचे, ग्रपुचे, कधी स्थागनकांच,े असे सवा 

फोटो तमु्ही अवश्य घ्या. ह ेकरताना त्या स्थळाचे नाव, पररसर नीट लक्षात ठेवा व 

त्याची नोंद ठेवा. ह ेदखेील लक्षात ठेवा की, त्या स्थळापेक्षा आपण दयु्यर् आहोत.  

 काहीजण आठवण म्हणनू आपले नाव पत्ता, प्रवासाची तारीख, भेट गदलेल्या 

गठकाणी गलहून गकंवा कोरुन ठेवतात. त्यासाठी काही प्रवासी खडू, पेन-र्ाका र गकंवा 

रंि-ब्रश स्वतः जवळ बाळितात. ही वाईट सवय आह.े तमु्ही असे कधीही करू 

नका, आगण इतराना दखेील तसे करू दऊे नका.  

 प्रवासात बऱ्याचदा नदी नाले, ओढ,े उत्तुंि इर्ारती, गशल्प, प्रवेशद्वारे, कर्ानी, 

स्तपू, तसेच, पक्षी-प्राणी-जलचर, वेधक व्यक्ती, दवेालये, इत्यादींच े गचत्रण 



 

करण्याची चांिली संधी आपल्याला गर्ळते. र्ात्र त्यासाठी आपल्या जवळ कॅर्ेरा 

हवा.  

 काही गठकाणी प्रवासात आपल्याला फोटोग्राफी करता येत नाही. उदा. काही 

प्राचीन दवेालये, दगुर्ाळ गशल्प वस्त,ू संरगक्षत वास्त,ू सैन्याच्या गनयंत्रणाखालील 

पररसर, अशा गठकाणी तमु्ही फोटॊ काढण्याचे धाडस कृपा करून करू नका. 

नाहीतर, तरु्चा कॅर्ेरा जप्त करण्यात येईल आगण नसत्या अडचणी तरु्च्या तसेच 

सहप्रवाशांच्या र्ाि ेलाितील. 

  

*प्रवासातील नोंिी :-- 

 आपल्या प्रवासात, ग्रपुर्ध्ये एखादी व्यक्ती हौशी व उत्साही असते. तीला 

प्रत्येक स्थळाची, प्रसंिाची र्ागहती स्वतःकडे नोंदवनू ठेवायची सवय असते. अशा 

हौशी सवंिड्याकडे आपण प्रवासातील सवा नोंदींची जबाबदारी द्यावी. त्याचा 

तरु्च्या संपणूा गनयोजनात उपयोि होईल. यार्ळेु सिळ्या िोष्टींची नीट र्ागहती 

दखेील राहील. गशवाय, भगवष्ट्यात तरु्च्याच पररगचतांना त्यांचे कायाक्रर् आखताना 

या नोंदी उपयकु्त ठरतील. 

 या नोंदीर्ध्य ेकायाक्रर्ाचा दनंैगदन प्रवासर्ािा, स्थळाचे र्हत्व, यात्री गनवास, 

संपकाात आलेल्या र्हत्वाच्या व्यक्ती, आकगस्र्क पररगस्थती उदभवल्यास 

लािणारी र्ागहती, दनंैगदन खचा उत्यादी सवा तपशील सर्ागवष्ट करावा. 

  



 

*भटकंतीचे पूववदनयोजन:- 

 प्रवासाचा प्रारंभ करण्यापवूी गकर्ान तीन र्गहने अिोदर आपण पणूा 

कायाक्रर्ाची नीट आखणी करावयास हवी. रेल्व-ेबस-गवर्ानाचे आिाऊ आरक्षण, 

बस-खासिी वाहन र्ालक-एजन्सीकडून चांिल्या वाहनांची गनगिती, सरुगक्षत 

र्कु्कार्ांची खात्रीशीर र्ागहती, यापवूी जाऊन आलेल्या पररगचत, अनभुवी 

लोकांकडून गर्ळगवलेली र्ागहती, ह ेसारे तरु्च्या पवूागनयोजनात अत्यंत आवश्यक 

आह.े 

 हल्ली खपू पयाटन संस्था दशेात, परदशेात कायारत आहते. त्यांचेकडे सहज 

चौकशी केली तरी चांिले र्ािादशान गर्ळत.े गवगवध राज्यांच्या पयाटनसंस्था ही 

र्ागहती दणे्यास तत्पर असतात. पयाटन गवशेषांक, र्ागसके, वतार्ानपत्रातील काही 

लेख, पसु्तके, यांच्या वाचनाचाही चांिला उपयोि करून घ्यावा.  

 आता तर, आपल्या र्ोबाईल फोनवर जिभरातील प्रत्येक र्ागहती क्षणात गर्ळू 

शकते! एवढे लक्षात ठेवा की, जेवढे चांिले पवूागनयोजन तमु्ही कराल, तेवढा तरु्चा 

प्रवास उत्तर् होईल. तेच पयाटन तमु्हाला अगधक आनंद दईेल. 

 

*सावधान :- 

 तमु्ही तरु्चा प्रवास गनधाास्तपणे करा. प्रवासात आनंदी व हसतर्खु राहा. नव 

नव्या गर्त्र र्ैगत्रणींचे तमु्ही सवंिडी व्हा. इतरांना गफरण्यास प्रोत्साहन द्या. र्ात्र 

तरु्च्या प्रवासात सदवै सावध असा. पैसे, वस्त,ू व तमु्ही स्वतः इतरांसह सखुरूपपणे 

घरपोच यायला हवेय, याचे नेहरे्ी भान अस ूद्या. 



 

 तमु्ही म्हणाल, ह ेपनु्हा पनु्हा का सांिताय? -सावध राहा, सावध राहा म्हणनू? 

अशाने नवखा पयाटन प्रेर्ी घाबरून नाही का जाणार? कधी गफरण्यासाठी तो बाहरे 

पडणारच नाही. 

 गर्त्र हो, र्ला व इतरांना आलेले वाईट अनभुव तमु्हा कोणासही येऊ नयेत, 

तमु्ही सारे आनंद यात्री व्हावे, अपररगचत गठकाणी तमु्ही संकटात सापडू नय,े अशी 

र्ाझी प्रार्ागणक इच्छा आह.े 

 पैसे लटुले िेल्यानंतर घरी परतायला व खायला पैसे र्ािणारे दाम्पत्य र्ी 

हरद्वारला पागहलेय. शागब्दक िैरसर्जार्ळेु अंिावर धावनू येणारा र्ाणसू र्ी 

गसलिढुी ते दागजागलंि प्रवासात अनभुवलाय. गकर्ती कापड खरेदीसाठी संर्ोगहत 

केल्यानंतर संपणूा ग्रपु तासनतास कसा टेक्सटाईल इम्पोररयर् र्ध्य ेवेळ घालवतो व 

भरर्साठ खरेदी करतो, याची प्रत्यक्ष प्रगचती र्ी राजस्थानात घेतलीय. रेल्व ेप्रवासात 

ठेवलेली गकंर्ती सार्ानाची सटुकेस अवघ्या पाच गर्गनटात लंपास झाल्यावर 

रडवेले झालेले श्रीर्ंत बंिाली कुटंुब र्ी जलपायिडुीर्ध्ये बगघतलेय.  

 वस्त ूगवकत घेत नसाल, तर ताबडतोब र्ाझ्या दकुाना सर्ोरील जािेतनू तरु्ची 

िाडी हलवा, असे धर्कवणारा आळंदीकर र्ाझ्या चांिला लक्षात रागहलाय. चपला 

ठेवायला भलीर्ोठी रांि पाहून िेटपाशी त्या ठेवल्यानंतर, परतताना त्या चपला 

नाहीशा झाल्यावर केवढी पंचाईत होते, ते श्रीसाईचं्या गशडीत आम्ही अनभुवलेय. 

र्ोठ्या ग्रपुर्धनू हरद्वार ते गदल्लीच्या प्रवासात बसर्ध्य ेरॅकवर ठेवलेली आर्ची बॅि 

शेजारच्या चोरट्या प्रवाशाने िपुचपू पळवनू नेल्यानंतर आर्च्यावर जी आपत्ती 

कोसळली, ती अजनू आम्ही गवसरलेलो नाही. स्नान करून ओल्या वस्त्रानेच 

दवेळात जायची परंपरा आह,े त्याबरोबर नवीन पंचा उपरणे लािेल ते आम्ही दऊे, 



 

त्यागशवाय श्री शनीच्या दवेळात तमु्हाला प्रवेश गर्ळणार नाही, शनी दवेाला 

वाहायला कॅनभर तेल लािेल ते आर्च्याकडूनच घ्या, असे बेधडक खोटे बोलनू 

भागवकांना कापणारे शनी गशंिणापरूचे काही दकुानदार आम्ही अनभुवल ेआहते. 

 एवढेच नव्ह,े तर रेल्वेर्ध्ये प्रवाशांशी ओळख वाढवीत स्वतःचे खाणे-

खाऊ/फळे दऊेन, नंतर िुंिी आलेल्या प्रवाशांना लटुणारी टोळी पोगलसांनी 

पकडल्याचे वतार्ानपत्रात तमु्ही-आम्ही नेहरे्ी वाचत आहोत. िदीर्ध्ये बसण्याच्या 

जािेवरून शागब्दक बोलचाली होता होता चालत्या िाडीतनू बाहरे ढकलण्याच्या 

घटनासदु्दा अवतीभवती घडलेल्या आहते. असे दःुखद अनभुव तमु्हाला येऊ नयेत. 

तरु्ची सफर गनगवाघ्नपण ेआगण आनंदर्यी व्हावी, असे र्ला वाटते.  

  

*ही दठकाणी आयुष्यात एकिा तरी पहा:-- 

 अंदर्ानचे जले, जागलयनवाला बाि, वाघा बॉडार, कन्याकुर्ारी, पेररयार, 

बनारस, िोर्खु, िंिणानी(उत्तर काशी), पशपुतीनाथ, पषु्ट्कर येथील घाट, हल्दीघाट, 

हवार्हल, दधूसािर, पतु्तीचेरी, हावडा गब्रज, टायिर गहल(दागजागलंि) व गतबेटीयन 

ररफ्यजुी कॅम्प, कोलकात्यातील बेल्लरू र्ठ व शांती गनकेतन. ताजर्हाल, 

सवुणार्ंगदर व जागलयनवाला बाि, हरद्वार-ऋगषकेश, र्लाना व र्गणकरण(कुल)ू, 

इगंडया िेट, दधू सािर धबधबा,........... 

 

  



 

*आदण, आपल्या महाराष्रात दफरताना :- 

 गशवदिुा रायिड, पावनगखंड, गसंहिड, श्रीशंभरुाजांचे तळुापरू येथील 

स्र्गृतस्थळ, तारकली बीच, चवदार तळे, जनेु र्हाबळेश्वर, हरे्लकसा-आनंदवन, 

भार्रािड, श्रीर्ंत पेशव्यांचे िाव श्रीवधान, कोकणकडा-हररिंद्रिड, शेिाव व 

आनंदसािर, ब्रह्मगिरी, अगजंठा, नािफणी, गसंधदुिुा, शगनवारवाडा, श्रीर्लंििड, 

कािलजवळील श्रीकाडगसदे्धश्वर र्ठ, गचपळूणजवळचे र्िर दशान केन्द्र, वेळासचे 

कासव प्रजनन केन्द्र, दापोलीचे कृषी गवद्यापीठ व बरुोंडी,सावंतवाडीचा र्ोती तलाव, 

भंडारदरा जवळील अर्तेृश्वर, िोरोबा काकांचे तेर, श्री के्षत्र आळंदी,............... 

 पयाटन स्थळांची ही यादी वाढतच राहील, म्हणनू तमु्ही भटकंतीच्या पवूा 

तयारीला लािा बघ…ू………….. 

  

  



 

                  इदतहासात                    

 

 इगतहास म्हटला की, ऐतेहागसक घटना आल्या, स्थळे आली, शरू वीर अन 

योध्याच्या कहाण्याही आल्या. र्ात्र भगवष्ट्यातील वाटचाल करताना प्रेरणा व बळ 

दणेारा इगतहास आपल्या आयषु्ट्यात जरूर हवा. 

 र्ी दिुाप्रेर्ी आह.े त्यार्ळेु इगतहास र्ला कायर् प्रेरणादायी ठरला आह.े दिुा 

भ्रर्णाचा र्ाझा छंद तर आयषु्ट्याच्या वाटचालीत र्ला खपू फलदायी ठरला आह.े  

 र्ाझा आवडता िड आह ेपणु्याजवळील दिुा राजिड. र्राठी स्वराज्याची ही 

पगहली राजधानी. स्वराज्य संस्थापक गशवप्रभूंच्या कायाकतृात्वाची अनभुतूी घेतलेला 

हा दिुार् िड पणु-ेवेल्ह-ेतोरणा पररसरात आजही भक्कर् गस्थतीत उभा आह.े 

 तमु्ही इगतहासाचे ददी असाल तर छानच. नसलात, तरी इगतहासाची सफर 

घडगवणारे ह े' सवुणा पान ' तमु्ही जरूर वाचा......... 

 

         अवतरली दशवशाही तेथे...           

 

 स्वराज्यभषूण छत्रपती गशवरायांचा राज्यागभषेक सोहळा साजरा झाल्याला 

आज तीनशे वष ेवषााहून अगधक काळ लोटला आह.े हा सयुोि साधनू र्ुंबईच्या यंि 

गझंिारो रेकसा(वाय. झेड. रेकसा) या प्रगसद्ध गियाारोहण संस्थेने ठरगवले की पणुे 

येथील दिुार् राजिडावर गत्रशताब्दी आिळ्या वेिळ्या रीतीने साजरी करायची. तेथे 



 

िड जािरण करायच!े त्याकाळी असलेला जािता पहारा िडावर गदवसरात्र िडावर 

ठेवायचा, र्राठर्ोळ्या र्ावळ्यांनी िड पणूापणे भरून टाकायचा. स्वराज्यातील 

सरदार-र्ान्यवर शरूवीरांसर्वेत राजिडावरील सदर पनू्हा भरवायची!  

 राजिडावर िड जािरणाचा कायाक्रर् गनगित झाल्यावर आर्चा यंि गझंिारो 

पररवार उत्साहान ेकार्ाला लािला. 

 पणुे सातारा र्हार्ािाावर नसरापरू फाटा लाितो. तेथनू वेल्ह ेयेथे जाणारा िाडी 

रस्ता आह.े वाटेत गवंझर, र्ािाासणी, साखर अशी िांवे लाितात. या िाववस्तीतनू 

राजिडाच्या गदशेने जाणाऱ्या वाटा आहते. गियाारोहक, आगण गनसिाप्रेर्ींना र्ोहात 

पाडील असा हा राजिड सहज साध्य नाही. त्यासाठी दोन,तीन तासांची पायपीट व 

चढण करावी लाित.े 

 राजिडावर लांबच लांब पसरलेली सवुेळा र्ाची, दहुरेी तटबंदीची संजीवनी 

र्ाची, अभेद्य हत्ती खडक, झुंजार बरुुज, दखेणा िुंजण दरवाजा, पाली दरवाजा, 

पद्मवतीदवेीचे र्ंगदर, उत्तुंि असा बालेगकल्ला, स्वच्छ गनतळ व खोल पाण्याची 

गवस्तीणा पसरलेली पाण्याची टाकी ह ेसारे आपल्याला भारावनु टाकते. 

 अशा सुंदर राजिडावर इगतहासकालीन पोशाखात दिुाप्रेर्ी र्ावळे वावरणार 

होत.े रोज िडावर पालखी गनघणार होती. पहाऱ्याच्या र्शाली पेटणार होत्या. 

गकल्लेदारांचे अष्टोप्रहर पहारे बसणार होते. भालदार-चोपदार िडावर वावरणार होते. 

ऐतेहागसक सदर पनु्हा भरणार होती. केवढी ही अदु्भत कल्पना! 

 र्ि सारे र्ावळे तयारीस लािले. संस्थेच्या र्ुंबई पणु्यातील कायाकत्याांनी या 

िड जािरण कायाक्रर्ासाठी र्दत, दणेग्या िोळा करायला सरुुवात केली. त्याला 

प्रगतसादही चांिला गर्ळू लािला. 



 

 र्ी या वाय. झेड. चा एक सार्ान्य सदस्य होतो. गिरिावातील स. का. पाटील 

उद्यानात संस्थेच्या गनयगर्त बैठकांना र्ी जाऊ लािलो. काही कार्ांची जबाबदारीही 

घेतली आगण जर्ेल तसा धाव ूलािलो. 

 या अपवूा अशा िड जािरण सोहोळ्यात सहभािी होण्यासाठी राजर्ाता 

गवजयाराजे गशंद,े गशवशाहीर बाबासाहबे परंुदरे, दिुावेडे सागहगत्यक िो. नी. दांडेकर, 

गशवभक्त साबीर शेख अशा र्ान्यवर व्यक्ती राजिडावर येणार होत्या. यापैकी, फक्त 

िो. नी. दांडेकर(यांना आम्ही अप्पा म्हणायचो) व साबीरभाई शेख ह े दोघ े

राजिडावर उपगस्थत रागहले. इतरांना आकगस्र्क आलेल्या अडचणींर्ळेु सहभािी 

होता आले नाही.  

 र्हाराष्ट्राचे प्रगसद्ध गशल्पकार अण्णा सहस्रबदेु्ध यांचेकडून संस्थेने छत्रपती 

गशवरायांचे गसंहासनावर बसलेले ब्रॉझंवणााचे सुंदर गशल्प तयार करून घेतले होत.े 

ते िडावर आणनू स्थानापन्न करण्यात आले.  

 स्वराज्यात राजिडावर ज्या गठकाणी जरीपटका फडकत असे, तेथे िड 

जािरणाचा र्खु्य सोहोळा साजरा झाला. िो. नी. दांडेकरांनी जरीपटका फडकाऊन 

िडजािरण सोहोळयाचे औपचाररक उदघाटन केले. त्यावेळी ते भारावनू िेले होते. 

ते म्हणाल,े ' आज गकत्येक वषाांनी हा ध्वज येथे फडकतोय, तो राजा धन्य होईल 

तरु्च्यावर.' 

 आर्च्या संस्थेचे संगक्षप्त नाव होत े ' वाय झेड ' ते अप्पांना गवगचत्र वाटले 

असावे. आपल्या भाषणात ते म्हणाले,' एवढं चांिलं कृत्य करणारी तरु्ची संस्था 

आह,े पण तमु्ही ह े‘वाय. झेड.’ नाव प्रथर् बदलायला हवंय. बोला, बदलणार तमु्ही 

ह ेनांव? ' भारावलेल्या बहुतेकांनी त्या सर्यी होकार गदला. र्ात्र ही गियाारोहण संस्था 



 

आजही ' वाय.झेड.(म्हणजे यंि गझंिारो) ' म्हणनू कायारत आह.े र्हाराष्ट्रात 

नावारूपाला आलेल्या या संस्थेचे ५०० हुन अगधक ' यंि गझंिारो' आहते. 

 राजिडावरील िड जािरण सोहळा पाच गदवस चालला होता. या काळात 

िडावर रोज पालखी गनघायची. त्यावेळच्या वेशातील र्ानकरी र्ंडळी-भालदार, 

चोपदार, ततुारी वाजगवणारे, लालकेशरी पािोटी आगण ढाल-तलवारी हाती घेतलेले 

र्राठर्ोळे र्ावळे, नऊवारी साड्या ल्यालेल्या र्गहला, लेझीर्-ढोलवाल,े.......... 

असा सारा जार्ागनर्ा पालखीबरोबर असायचा. 

 ही पालखी पद्मावती र्ाचीवरून गनघायची व सवुेळार्ाचीच्या गदशेने जायची. 

परत वाजतिाजत पद्मावतीवर यायची. िडावर वासदुवेाची दखेील फेरी व्हायची. 

 दखेण्या अशा राजिडावर पनु्हा गशवशाही अवतरलीय याचा प्रत्यय आम्ही 

दररोज घेत होतो. िडावरील ' सदर ' पणु्याच्या गर्त्रांनी छान सजवली होती. 

बाबासाहबे परंुदरे यांनी गनगर्ालेल्या ‘ जाणता राजा ‘ या गवक्रर्ी कायाक्रर्ातील ह े

कलावंत गर्त्र होत.े सदर दरबारातील गसंहासन, दरबार, बैठका, गवगवध दालने, सदर 

सजावटीसह इतर सवा कार्ांकडे आर्चा तात्या ताम्हणकर गवशेष लक्ष दते होता. 

सदरेवर गशवराज्यागभषेक सोहळा र्ोठ्या जल्लोषात साजरा झाला.  

 राजिडाच े र्ध्यवती गठकाण म्हणज े पद्मावती र्ाची. पद्मावती र्ंगदराच्या 

प्रशस्त जािेत बहुतेक कायाक्रर् सादर होत असत. या र्ाचीवर वारा र्ात्र जोरदार 

असायचा! आर्च्या जेवणावळीच्या पत्रावळी उडून जातील एवढा तफुान वारा इथं 

वाहायचा! 

 िड जािरण सोहळा नीटपणे पार पडावा म्हणनू गसगनअर र्ंडळीनी कार्ाची 

गवभािणी करून गदली होती. तरी कार् करताना काही प्रर्ाणात िोंधळ व्हायचा. 



 

डे्रस, ढाली, तलवारी, भाले, पिडी, कणाफुले, र्ाळा, इतर दागिने, ह े भाड्याने 

आणलेल ेसार्ान काही र्ावळे व्यवगस्थतपणे बाळिीत नव्हते! गदवसभर पहाऱ्याची 

व इतर कारे् करून गबचारे र्ावळे थकायचे व रात्री तंबतू गशरल्यावर अंिावरचा वेश, 

तलवार, पिडी काढणे त्यांच्या जीवावर येई! त्याऐवजी ऊशाला तशीच पिडी ठेऊन 

गबचारे र्ावळे झोपेच्या अधीन व्हायचे! 

 र्ाझी ड्यटुी सवुेळा र्ाचीवर होती. पद्मावती र्ाचीपासनू लांब अंतरावर 

असलेली ही र्ाची अगतशय सुंदर होती. या गठकाणी र्ावळ्याची सेवा दतेाना र्ला 

गवशेष आनंद होता. र्ात्र र्ला पोशाख गर्ळाला नव्हता. त्यार्ळेु र्ी गसगव्हल 

डे्रसर्ध्ये र्ाचीवर गफरायचो. एका सरदाराचा र्ी र्दतनीस र्ावळा होतो.  

 त्या सरदाराचं नाव अशोक िायकवाड. त्याला गहरवाजदा सरदारी पोशाख व 

स्वराज्यकालीन पिडी गर्ळाली होती. अशोक त्या पोशाखात खरा सरदार 

भासायचा. आम्ही दोघे जनेु गर्त्र होतो. सवुेळार्ाचीवर दोघे बरोबरीने कारे् करीत 

होतो. सवुेळावरील पहाऱ्याच्या बरुुजांवर शाळकरी आगण तरुण र्ंडळीच जास्त 

होती. चौदा-पंधरा वषााची ही र्लुे असावीत. त्यांचेकडे नीट लक्ष द्यावे लाि.े  

 आर्च्या ग्रपुर्ध्ये एक उत्साही र्ावळा होता. त्याचे वय असावे ३०-३२ वष.े 

त्या र्ावळ्याचा स्वभाव थोडा गवगक्षप्त होता! 

 एकदा रात्रीचा र्कु्कार् सवुेळा र्ाचीवरील एका छोट्या पठारावर करायचे 

ठरले. तेथे र्कु्कार्ी तंब ू उभारण्यासाठी त्या जािेच्या गदशेने आम्ही रांि करून 

गनघालो. एका र्ावळ्याच्या पाठीवर त्यावेळी गपटू्ट सॅक होती. त्याने स्वतःच्या 

पायातले हटंर शजू पायात घालण्याऐवजी सॅकला पाठी लटकावले होत.े ते शजू 

लोंबकळत आगण सारखे त्याच्याच पाठीला लाित होते! 



 

 सयूाास्ताची वेळ होती. त्या पररसरात झाडे झडुुप ेबरीच होती. नवखे व लहान 

र्ावळे चालताना आधीच टरकल ेहोते. त्यात, सॅकच्या पाठी शजू लावलेला तो 

र्ावळा म्हण ूलािला-‘ र्ाझ्या पाठी पाठी कोणीतरी येत आह.े ते सारखे धक्का दतेेय 

र्ला! ह ेऐकून गबचारे लहान र्ावळे गबथरले!  

 नंतर कसेबसे आम्ही त्यांच्यासह पठारावर पोहोचलो. तेथे तंब ू लावताना 

जवळपास साप-गवंच ू येऊ नयेत म्हणनू आर्ची साफसफाई सरुू झाली. इतक्यात 

त्या सॅकवाल्या र्ावळ्यान े एक दिड उचलला, त्या खाली एक गजवंत गवंच ू

गर्ळाला! र्ि काय! ' बापरे! गवंच,ू गवचं…ू...' गबचारे र्ावळे ओरडू लािले. तेथले 

वातावरण िंभीर झाले!  

 र्ि आम्ही सावधपण ेकार् करीत दिड, छोटी रान झडुुपे व वाढलेल ेिवत 

बाजलूा सारले. थोडा जाळ पण केला. चांिली सफाई केल्यानंतर त्या छोट्याशा 

पठारावर आम्ही तंब ूलावले.  

 अशोकन े ‘त्या’ र्ावळ्याला दर् गदला. घाबरलेल्या र्ावळ्यांना सर्जावनू 

शांतही केले. र्ि िंर्तीजर्ती, गवनोदाचे बोलणे सरुू झाले. त्यानंतर सिळे छान 

र्डूर्ध्ये आले. 

 राजिडावर एकीकडे िाणे-पोवाड्याच्या तालर्ी होत होत्या, कारण िडावर 

आम्ही शागहरी कायाक्रर् सादर करणार होतो. त्यासाठी आर्च्यातले सात-आठ जण 

र्ुंबईत चांिली तयारी करून आले होत.े िोंधळिीत, नर्न, पोवाडे, र्हाराष्ट्र िीत, 

असे आर्चे जंिी शागहरी सादरीकरण होते.  

 आर्च्या शाहीरांचे नाव बाळ(गवजय) पंगडत. हा पण र्ाझा स्नेही! र्ुंबईतील 

त्याच्या ररकाम्या खोलीर्ध्ये आर्च्या तालर्ी र्गहनाभर चालत होत्या. 



 

 आर्चा शागहरी कायाक्रर् पद्मावतीच्या दवेळात रात्री सरुू झाला. या वेळी 

सरुुवातीला साबीर भाईनंी गशवकालीन पोवाडे आपल्या खणखणीत आवाजात 

म्हटले. हा र्ाणसू पक्का गशवभक्त होता. स्वराज्याचा इगतहास, िडकोटांची इत्यंभतू 

र्ागहती यांना गतथी-वारासह तोंडपाठ होती! भाई गकतानकार सदु्दा होते. 

 र्ुंबई दरूदशानची र्ोठी टीर् राजिडावर गचत्रीकरण करण्यासाठी आली होती. 

दरूदशानचे प्रगसद्ध कलावंत जयंत ओक यांनी उस्फूतापणे या कायाक्रर्ात गक्रकेटची 

कॉर्ेडीयकु्त कॉर्ेंटरी सादर करून प्रेक्षकांची वाहवा गर्ळगवली! 

 आर्च्या शागहरी कायाक्रर्ाचा शेवट र्ोठा िर्तीशीर झाला! एवढ्या रात्री 

उगशरापयांत आर्चे प्रत्येक सादरीकरण पद्मावती र्ंगदरात बसलेले प्रेक्षक तल्लीनतेने 

ऐकत आगण पाहात होते. त्यांच्या चांिल्या प्रगतसादार्ळेु आर्चा शाहीरांचा सर्हू 

एकापाठोपाठ एक अशी िीतं, पोवाडे, िोंधळ सादर करीत होता.  

 र्ात्र, आर्च्यातल्या काही गचगकत्सक शाहीरांनी बारकाईने चौफेर नजर 

र्ारल्यावर त्यांच्या लक्षात आले की, आम्हाला दाद दणेारे ददी प्रेक्षक अंथरूण 

पांघरूण घेऊन र्ंगदरात झोपायला आले होत!े कधी एकदा हा कायाक्रर् संपतोय, 

असे त्यांना झाले होत!े कारण, आर्ची शाहीरी संपल्यागशवाय त्यांना र्ंगदरात पथारी 

पसरता येणार नव्हती! 

 असा हा ' राजिड जािरण सोहळा ' र्ोठ्या जल्लोषात संपन्न झाला आगण 

आम्ही गशवप्रेर्ी र्ावळे ऐतेहागसक आठवणी र्नी जािवत राजिड उतरू लािलो. 

आर्चा परतीचा प्रवास संपनू सारे नेहरे्ीच्या रार्रिाड्यात व शहरी वातावरणात 

िुंतनू िेलो!  



 

 त्यानंतर, दोन तीनदा या दिुार् राजिडावर र्ाझे जाण ेझालेय. अजनूही सारे 

काही आठवते व त्यावेळचे ऐतेहागसक क्षण र्नी जाि े होतात. राजिड दखेील 

आर्च्यासाठी आजही पनुः जािा होतो व साद घालनू म्हणतो- ‘ र्ाझ्या 

र्राठर्ोळ्या र्ावळ्यांनो, र्ाझ्या गवगस्तणा सागनध्यात या आगण र्नसोक्त रहा. हा 

राजिड तरु्च्या स्वािताकरीता सदवै सज्ज आह!े ’ 

  



 

                  पररसर                    

 

 भटकंतीच्या गनगर्त्तान े प्रवास करायची संधी खपूवेळा गर्ळाली. सयाद्री 

आगण गहर्ालयीन पदभ्रर्णासाठी दशेभरात प्रगसद्ध असलेल्या यथु असोगशएशन 

ऑफ इगंडया या गदल्लीत र्खु्यालय असलेल्या(YHAI ) संस्थेने आयोगजत 

केलेल्या काही गहर्ालयीन पदभ्रर्ण र्ोगहर्ेत कॅम्प लीडर म्हणनू कार् करताना 

राजधानी गदल्लीचा पररसर र्ला पाहायला गर्ळाला. त्या राजधानीतील ही छोटीशी 

सफर............. 

 

         रम्य आदण अगम्य राजधानी दिल्ली          

 

 रात्री अकराच्या सरु्ारास हरद्वारला आम्ही जी बस पकडली, ती गनघाली होती 

गदल्लीला. बसर्ध्ये आर्च्यासह सारे प्रवासी झोपेच्या र्डूर्ध्ये होत.े सिळे सार्ान 

टपावर चढवले अन आम्ही आत जािा पटकावली. काही वेळाने बस सटुली. 

 र्ला व नऱ्याला बसायला जािा नव्हती. उभ ेराहावे लािले. बाकीचे एव्हाना 

झोपेच्या अधीन झाले होते. बस वेिान े गदल्लीच्या गदशेने चालली होती. आम्हा 

दोघांना झोप येत होती. पण बसायला सीट्स नाहीत तर काय करणार? र्ि दोघांनी 

एक शक्कल काढली. बसच्या गखडक्यांना जाडजडू पडद ेलावलेले होत,े त्यातला 



 

र्ोठा पडदा अंथरला खाली, त्यावर दोघे पसरलो. कानाजवळ बसच्या इगंजनाची 

सरुावट ऐकत कशीबशी झोप घेतली. 

 पहाटे पाचचा सरु्ार असावा. आर्च्या बसन े गदल्लीच्या आंतरराज्य 

बसस्थानकात प्रवेश केला. आम्ही सारे बसच्या टपावरील व आतर्धील सार्ान 

उतरणे सरुू केले. एवढ्यात कुजबजु ऐकू आली, ‘ बॅि हरवली, बॅि हरवली.......' 

 आर्च्याकडील एका बॅिेत संस्थेची र्हत्वाची कािदपत्रे, काही रक्कर्, 

राजनच्या खाजिी वस्त,ू असे र्हत्वाचे सार्ान ठेवले होते, ती बॅिच िहाळ झाली 

होती! 

 साऱ्यांचा र्डू िेला. बस अजनू तेथेच उभी होती. लिेच आम्ही बसचे 

कानाकोपरे धुंडाळले. पण काही उपयोि झाला नाही. 

 राजधानी गदल्लीर्ध्य ेआर्चे स्वाित अस ेझाले!  

 अशा या ऐतेहागसक राजधानीत आर्चा दोन गदवस र्कु्कार् होता. या अल्प 

काळात र्ी बगघतलेलं गदल्ली शहर कसे होत,े ते सांितो---- 

 या शहराचे दोन भाि आहते. जनुी गदल्ली-र्खु्य शहर, आगण गनयोजनातनू 

वसलेले प्रशस्त असे नवी गदल्ली शहर. आपल्या र्हाराष्ट्रातील बहुतेकजण इथे 

आल्यानंतर र्हाराष्ट्र सदन अथवा र्हाराष्ट्र भवन राहण्यासाठी पसंत करतात. र्ात्र 

व्हीआयपी, राजकारणी नेत,े प्रगसद्ध सार्ागजक कायाकते आगण त्यांच्या गशफारशीने 

येणारी र्ाणसं र्हाराष्ट्र भवनात िदी करतात!  

 इतर र्हाराष्ट्रीयन र्ाणसांना ‘र्हाराष्ट्र सदन’ आपलेसे वाटते. ते आह ेनवी 

गदल्ली स्थानकापासनू काही अंतरावर असणाऱ्या पहाडिंज पररसरात. 



 

 आम्हाला वरील दोन्ही गठकाणी राहाता आले नाही, आर्ची सोय 

गदल्लीतल्या प्रगसद्ध चांदणी चौकाजवळील रायबहादरू धर्ाशाळेत झाली. ही 

धर्ाशाळा गनःशलु्क आह.े परंत ु नेहरे्ीचे गफरत े व्यापारी, तसेच ओळखीचे लोक 

इथल्या व्यवस्थापकांशी सलिी करून धर्ाशाळेतल्या खोल्या अडवनु ठेवतात! 

त्यांना ‘चायपानी’ दऊे केले, तर र्ात्र आपल्याला चटकन राहायला जािा गर्ळत!े 

 रायबहादरू धर्ाशाळेत लाईटचे भाडे वेिळे. संडासचे वेिळे. भल्या पहाटे 

संडासला जाताना हातात पैसे ठेवावे लाितात, नाहीतर तेथे प्रवेश गर्ळत नाही! या 

धर्ाशाळेच्या आवारात एक इस्त्रीवाला आह.े आपण त्याच्याकडे इस्त्रीला कपडे 

गदले, आगण त्यान ेसांगितलेल्या वेळी कपडे आणायला िेलो, की तो तेथे नसतोच! 

जवळ चौकशी केली तर कोणालाच त्याची र्ागहती नसते! आपल्याकडे र्याागदत 

वेळ असल्यार्ळेु जास्त थांबता येत नाही. एक तर पवूागनयोगजत स्थळदशानार्ळेु 

कोठे जायचे असते, गकंवा परतीच्या प्रवासाची घाई असते. अथाात, इस्त्रीवाला र्ात्र 

बेपत्ताच असतो! ज्यांना धर्ाशाळा सोडायची असते ते आपले कपडे नाईलाजाने 

तसेच गनघनू जातात. आर्चे तेच होणार होत.े र्ात्र आम्ही त्या इस्त्रीवाल्याचा शोध 

घेऊन आर्चे कपडे परत गर्ळवले. 

 गदल्लीर्ध्य ेहॉटेलपेक्षा धाब्यात लोक जास्त जातात. िंर्त म्हणज ेतेथे ऑडार 

गदल्यावर बऱ्याच वेळाने खाणे गर्ळते. गिऱ्हाईकं ते सहन करतात! पण 

धाब्यार्र्धील पदाथा िरर्ािरर्, र्सालेदार आगण चगवष्ट असतात.  

 गदल्लीत लस्सी चांिली गर्ळते. र्ोठ्या स्टीलच्या ग्लासर्ध्य ेसिंुधी लस्सी 

गपताना छान वाटते. 



 

 गदल्लीतील चांदणी चौक म्हणज े र्ुंबईतील जण ू भेंडीबाजार! हा वदाळीचा 

भाि आह.े छोटी र्ोठी दकुाने, र्ाकेट, काही ऑगफसेस, हॉटेल, धाब े यांच्या 

जोडीला शीखपंथीयांचा िरुुद्वारा, या साऱ्यांनी चांदणी चौक-फतेहपरुी पररसर 

वेढलेला आह.े शकु्रवारी नर्ाजसाठी र्गशदी जवळील र्खु्य रस्ता बंद होतो, तर 

शीख बांधवांच्या िरुुद्वारा जवळील प्रशस्त फुटपाथवरून वाटसरूला जाऊ दते 

नाहीत!  

 या राजधानीच्या शहरात बेकारांचा भरणा भरपरू आह.े शहरात सायकल ररक्षा 

बऱ्याच गफरताना गदसतात. र्ात्र तरुणांपेक्षा वयस्कर ररक्षावालेच सायकल ररक्षा 

चालवताना गदसतात. गबचारे धंदा गचकाटीन ेकरतात. प्रवाशांची पाठ काही सोडीत 

नाहीत! 

 गदल्लीतली सवासार्ान्य हॉटेल्ससदु्धा र्जेशीर अनभुव दतेात. एका हॉटेलर्ध्ये 

बसलो होतो, तेथला वेटर र्रिळल्यासारखे कार् करीत होता. आम्ही र्ुंबईकडचे 

आहोत कळल्यावर र्ात्र त्याचा र्रिळलेपणा िेला! आम्हाला त्यान े अजीजीने 

गवचारले, ' साब, बंबईर्े र्ेरे लीय ेकुछ नौकरी गर्लाकर गदजीए ना.', त्या गबचाऱ्याला 

नोकरी दणे्याइतके आम्ही कोणी र्ोठे नव्हतो. र्ात्र त्यांची इथली कार् करण्याची 

पद्दत र्ुंबईतील लोक सहन करतील काय?, आर्च्या र्ुंबईतल्या हॉटेल्सच्या 

वेटसाची कार्ातील चपळाई व बोलण्यातली अदब यांच्यात येईल का? असे प्रश्न 

र्ाझ्या र्नात उभ ेरागहल.े 

 गदल्ली शहराचे भषूण ठरलेला प्रगसद्ध लाल गकल्ला चांदणी चौकापासनू 

फारसा लांब नाही. तेथे पयाटकांची नेहरे्ी िदी असते. या गकल्ल्यावर लष्ट्कराचा 

वावर असतो. लालगकल्ल्यात खासिी दकुाने गवखरुलेली आहते. हा गकल्ला लाल 



 

तांबसू दिड, र्ातीन ेबांधलेला खराखरुा ' लाल' गकल्ला आह.े तो पक्का र्जबतू 

असनू दखेणा वाटतो.  

 दरवषी लाल गकल्ल्यावर भारताचा स्वातंत्रगदन सोहोळा गदर्ाखात साजरा 

होतो. या गकल्ल्याचे आणखी एक गवशेष म्हणजे ' गदवाण-ए-आर् ' व ' गदवाण-ए-

खास ' ह ेदोन आगलशान व सुंदर असे राजर्हाल! या र्हालातील उंच छत व अवती 

भवतीचे रेखीव, कोरीव कार् पाहण्याजोिे आह.े या गशवाय, या गकल्ल्यात 

इगतहासकालीन गकर्ती प्रस्तरांची गसंहासने पाहायला गर्ळतात. 

 लाल गकल्ल्याच्या प्रांिणात रोज संध्याकाळी एक गवशेष दृक्षाव्य कायाक्रर् 

पयाटकांना दाखगवण्यात येतो. त्याला प्रेक्षक िदी करतात. हा ध्वनी-प्रकाशाचा र्ेळ 

साधणारा सुंदर कायाक्रर् असनू यात गकल्ल्याचा इगतहास व घटनांचे वणान सादर 

होत.े  

 राजधानीतील नवी गदल्ली ह े गवस्तीणा शहर आह.े या शहरात लोकसभेची 

दखेणी वास्त,ू राष्ट्रपती भवन, सगचवालय आगण दशेोदशेींच्या वकीलाती आहते. 

कें द्रीय र्ंत्री, खासदार, व्हीआयपीज, ह े दखेील नवी गदल्लीत राहातात. स्विीय 

लालबहादरू शास्त्री, पंगडत नेहरू, र्हात्र्ा िांधी, इगंदरा िांधी, राजीव िांधी इ. प्रगसद्ध 

नेत्यांची सर्ाधीस्थळे सदु्धा नवी गदल्लीतील गवस्तीणा जािेत गवसावली आहते. 

 भारताच्या गदवंित पंतप्रधान स्व. इगंदरा िांधींचे ' तीन र्तूी सदन ‘ आता 

राष्ट्रीय स्र्ारक झालेय. त्यांना र्ारेकऱ्यांनी िोळ्या झाडल्या होत्या, त्यावेळचे 

रक्ताचे डाि अजनूही तेथे पाहायला गर्ळतात. त्यांचा ध्वगनर्गुद्रत आवाज ऐकताना 

आपण िंभीर होतो. त्यांचे स्र्तृी स्र्ारक म्हणनू प्रगसद्ध असलेले ' शक्तीस्थळ ' 



 

पाहायलाही पयाटक येतात. दशेोदशेीचे दगुर्ाळ प्रस्तर त्या गठकाणी गवगशष्ट पद्दतीने 

र्ांडून ठेवलेत. 

 गदल्ली शहराचा फेरफटका आपण खासिी व सरकारी पयाटन संस्थेर्ाफा त करू 

शकतो. र्ात्र ती धावती व फसवी भेट असते. सवा गठकाण ेआपण व्यवगस्थत वेळ 

दऊेन पाहू शकत नाही.  

 आम्ही एका खासिी पयाटन बसन े गदल्ली पागहली. या घाईघाईच्या गरपने 

आम्हाला फक्त कुतबु गर्नार, गबलाा र्ंगदर, इगंडया िेट, एक प्राणी संग्रहालय, इत्यादी 

पाहायला गर्ळाले. सपु्रीर् कोटा, संसद भवन, परराष्ट्रांच्या वकीलाती, ह े र्ात्र 

बसर्धनूच (दरूदशान) बघावे लािले.  

 गदल्लीतील इगंडया िेट भव्य आगण प्रशस्त आह.े तेथल्या स्तंभावर यदु्धात 

हौतात्म्य पत्करलेल्या भारतीय जवानांची नाव े कोरलेली आहते. वीर जवानांना 

र्ानवंदना दणेारी ' ज्योत ' अखंडपणे तेवत असते. नवी गदल्लीत पागकस्तानी 

वकीलातीची इर्ारत उठून गदसते. 

 

 गदल्लीत गबलाा र्ंगदर पाहायला िेलो, तेव्हा आर्च्यातल्या एकाच्या चपलाच 

िायब झाल्या! शेवटी आर्च्या गर्त्राला अनवाणी बसर्ध्य ेपरतावे लािले. 

 तर, अशी ही ऐतेहागसक, भव्य अन गदव्य राजधानी गदल्ली पागहली खरी, ती 

र्नाला फारशी आवडली नाही आगण भावलीही नाही.  

 गदल्लीकरांना बाहरेच्यांगवषयी आस्था नाही, की सोयरसतुक पण नाही. 

गदल्लीर्ध्य ेरस्त्यात गकंवा एखादया वसाहतीत साधा पत्ता जरी आपण एखाद्याला 



 

गवचारला, तरी गदल्लीकर नकाराची र्ान गफरवनू बेगफकीरीने पढेु गनघनू जातात! 

गदल्लीकराना पाहुणचार करण्यातही स्वारस्य वाटत नाही.  

 इथल्या हॉटेलचे वेटसा व र्ुंबईतले उडपी गकंवा इतर हॉटेलचे वेटसा, यांच्या 

स्वभावात जर्ीन अस्र्ानाचे अंतर जाणवते. जनु्या गदल्लीचा बकालपणा पयाटकाला 

बेचैन करतो, तर नव्या गदल्लीचे रेखीवपण त्याला प्रसन्न करत.े 

 अथाात, आपल्या दशेाच्या या रम्य, पण अिम्य अशा राजधानी गदल्लीत 

अगधक काळ रागहलो, तर तीचे अंतरंि र्ला अगधक कळू शकतील. 

  



 

                  स्वगवस्थ                    

 

 लाखो श्रोत्यांना आपल्या सरु्धरु आगण ददाभऱ्या स्वरांनी सदवै तपृ्त करणारे 

थोर पाश्वािायक स्विीय र्हरं्द रफी ह ेर्ाझे अत्यंत आवडते िायक. 

 या थोर िायकाच्या स्र्तृीला अगभवादन करताना र्ी तमु्हाला एका र्राठी 

गचत्रपट िीतागवषयी जेष्ठ िीतकार गवनायक राहातेकर यांनी सांगितलेली स्र्रणीय 

आठवण इथे सांित आह.े........ 

  

         रफीसाहब……….          

  

 दशेासाठी लढणाऱ्या शौयाशील जवानांवर सन १९७५-७६ साली 'शरूा र्ी 

वंगदले' या र्राठी गसनेर्ाची गनगर्ाती प्रभाकर गनंकळकर यांनी केली. त्याचे संिीतकार 

होत ेश्रीकांत ठाकरे. हा गसनेर्ा यदु्ध व प्रेर् कथेवर आधाररत होता. 

 या गसनेर्ातील िीत लेखनाची जबाबदारी उर्ाकांत काणेकर व िीतकार 

गवनायक राहातेकर या दोघांवर होती. राहातेकरांच्या तीन िीतांपैकी दोन कृष्ट्णा 

कल्ले यांनी िायचे ठरले होत.े रागहलेले एक िीत कोणी िायचे, याचा गनणाय 

श्रीकांतजीनी घेतला नव्हता. 

 त्या िीताचे बोल होत-े-' अरे दःुखी जीवा बेकरार होऊ नको.........'. 

गसनेर्ातील खलनायक होता एक पागकस्तानी हरे. त्याला पकडले जात.े त्यावेळी 



 

बंगदवासात असताना त्याची उदासी ददाभऱ्या िीतातनू व्यक्त होणार होती. ह ेिीत 

र्राठी होते, तरी त्यात काही शब्द गहदंी-उदूा असावेत, अशी श्रीकांतजींची इच्छा 

होती. िीत गलगहण्यापवूी गवनायक राहातेकरांना चाल ऐकगवण्यात आली. त्याप्रर्ाण े

राहातेकरांनी िीत तयार केले. श्रीकांतजी अन गनंकळकरानाही ह ेददाभरे िीत पसंत 

पडले. ' ह ेिीत आपण र्हरं्द रफी कडून िाऊन घेणार आहोत. तोच ह ेिीत िायला 

गफट्ट आह,े ' असे श्रीकांत ठाकरे म्हणाले. िीतकार गवनायक राहातेकरांना याचा खपू 

आनंद झाला. 

 त्यानंतर श्रीकांतजीनी रफीसर्वेत भेट ठरवली व राहातेकरांना तयार राहायला 

सांिीतले. वांद्र े पररसरात पगिर्ेला र्हरं्द रफीचे घर होत.े गवनायक राहातेकर, 

श्रीकांत ठाकरे आगण प्रभाकर गनंकळकर असे गतघ ेरफीच्या घरी िेले.  

 छान स्वभावाचा हा हसतर्खु र्ाणसू. रफीने गतघांचे गदलखलुासपणे स्वाित 

केले. गसनेर्ाचा गवषय व िीत रफीला भावले. नंतर श्रीकांतजींच्या गनदशेाप्रर्ाणे 

आपल्या सरु्धरु आवाजात रफीन ेते िीत िायला सरुुवात केली. खरोखर रफी तो 

रफीच. त्याच्या स्वरांना तलुना नाही. रफीचे ते ससु्वर ऐकताना गतघेही नादर्गु्ध 

झाले! 

 त्या िीताचा पढुचा टप्पा होता रेकॉडीिंचा. ताडदवेला गफल्र्सेंटरचा स्टुगडओ 

होता. तेथे वेळात वेळ काढून संिीतकार र्दनर्ोहन, स्वतः बाळासाहबे ठाकरे 

रफीचा आवाज ऐकायला आले होत!े ह े िौरवाच े क्षण गवनायक राहातेकरांच्या 

कायर् स्र्रणात रागहलेत. त्या िीताचे रेकॉडीिं परफेक्ट झाले. िीत खपू श्रवणीय 

होईल, असा राहातेकरांचा अंदाज होता, तो खरा ठरला. आजही आकाशवाणीवर 

ह ेिीत ऐकायला जाणकार श्रोते आतरु असतात. 



 

 ' शरूा र्ी वंगदले ' चा प्रीगर्अर शो गिरिावातील सेन्रल गसनेर्ार्ध्ये र्ोठ्या 

थाटार्ाटात प्रदगशात झाला. रार्कृष्ट्ण उल्हाळ या उर्ेदीच्या गदग्दशाकान े गदग्दगशात 

केलेला हा गसनेर्ा होता. त्यातील िाणी रगसकांच्या ओठी िाऊ जाऊ लािली. 

गसनेर्ाचा नायक होता सनुील रेिे(भारतीय जवान), खलनायक होता 

रगवराज(पागकस्तानी हरे) आगण नागयका होती सरला येवलेकर. या साऱ्यांनी 

गसनेर्ात जीव ओतनू कार् केले होत.े हा गसनेर्ा खपू चालला 

 आणखी एक गवशेष म्हणज े रफीचे िीत पडद्यावर िाणारा नायक नव्ह,े तर 

खलनायक होता!  

 आजही या गसनेर्ातील रफीन ेिायलेले ' अरे ह ेदःुखी जीवा, बेकरार होऊ 

नको.....', ह ेददाभरे िीत ऐकणारे ददी श्रोते म्हणत असतील,' वाह! वाह! रफीसाहब 

आपने तो कर्ाल कर दी...............'  

         गीतकार दवनायक राहातेकर यांचे संपूणव गीत           

(गचत्रपट-शरूा र्ी वंगदल,े संिीत-श्रीकांत ठाकरे, स्वर-र्हरं्द रफी, पडद्यावर 

िाणारा नट-रगवराज.) 

 

 अरे दःुखी जीवा बेकरार होऊ नको....... 

 बरे ते नाही तलुा पाश रेशर्ी कुठले 

 अखेरच्या घडीस हो र्षु्ट्कील तटुायाते 

 अरे दःुखी जीवा बेकरार होऊ नको........ 

 अकेला त ूतलुा या जिात सर्ज ूनको 



 

  

 र्ी बदनशीब असा, दःुख र्ला सार्ोरी 

 कहाणी ददाभरी लोक ऐकती लाखो 

 ह ेफूल उर्लले नव्हतेची सावली सरली 

 कुणी ना हात गदला दरू रागहले धनको 

 अरे दःुखी जीवा बेकरार होऊ नको......... 

  

 तलाश रोज करी ध्यास घेतला परुता 

 र्ला ते प्यार हव ेआणखी काही नको 

 अरे दःुखी जीवा बेकरार होऊ नको...... 

  



 

                  मनभावन गीत, गाणे आदण कदवता                    

 

 या क्षणी आठवण होतेय शब्दप्रभ ुकगववया र्ंिेश पाडिावकर यांची. त्यांचा 

"सलार्" हा काव्यसंग्रह १९७८ र्ध्ये प्रगसद्ध झाला. "सलार्" र्ध्य ेपाडिावकरांनी 

सन १९७५ र्ध्य ेदशेात लादल्या िेलेल्या आणीबाणीच्या वातावरणात प्रगतगक्रया 

म्हणनू काही कगवता गलगहल्यात. त्यात कगववया र्ंिेश पाडिावकर शब्द सार्थ्यााचे 

र्हत्व सांितात---- 

 " शब्द ह ेर्ाझ्या कगवतेचे र्ाध्यर् आह.े र्ी शब्दब्रह्माचा उपासक आह.े या 

शब्दाचे रहस्य र्ी शोधतो आह.े “ 

 

 “ शब्द, गजवंत शब्द, 

 गभजल ेपंख फडफडवणाऱ्या 

 पाखरांसारखे शब्द,  

 अन्यायाच्या पहाडाच्या 

 गठकऱ्या गठकऱ्या करणारे 

 सरंुुिासारखे शब्द, 

 ओल्या र्ातीच्या वासाचे शब्द, 

 प्रकाशान ेझळाळणारे शब्द, 

 अंध सत्तेचा थरकाप उडवणारे शब्द, 



 

 िांधी आगण र्ागटान ल्यथुर गकंि 

 यांच्या छातीतली जखर् व्यक्त करणारे शब्द, 

 म्हाताऱ्या आजीसारखे अनभुवी, शहाणे शब्द, 

 अपार गनःशब्दतेशी एकाकार होणारे शब्द....” 

 

 अनभुवाच्या प्रत्येक वळणावर अनेक रुपांनी ह ेशब्द र्ला भेटत असतात. 

 बापान ेआपल्या चार तरूण र्लुांना गवचारले, " तमु्हाला कोण व्हायचे आह?े"  

 पगहला म्हणाला, र्ी सेनागधकारी होणार.  

 दसुरा म्हणाला, र्ी कारखानदार होणार.  

 गतसरा म्हणाला, र्ी वकील होणार.  

 चवथा र्लुिा िप्पच होता--आपल्याच तंद्रीत असल्यासारखा.  

 त्याला तंद्रीतनू जािा करुन बापान ेपनु्हा गवचारले,  

 " अरे, तलुा कोण व्हायचे आह?े " तेव्हा तो र्लुिा हसनू म्हणाला, 

 " र्ला... र्ला... सर्जनू घ्यायचे आह.े "  

 बापान ेत्रागसक स्वरात गवचारले, " सर्जनू? काय सर्जनू घ्यायचे आह?े "  

 तो र्लुिा म्हणाला, " र्ला र्ाणसू सर्जनू घ्यायचा आह.े  

 र्ाणसू दःुखी होतो म्हणजे काय? तो र्ोहात पडतो म्हणजे काय?  

 ज्या यशाच्या र्ाि ेतो छाती फुटेपयांत धावत असतो त्या यशाचा नेर्का अथा 

काय?  



 

 र्ाणसू एकाकी का होतो? र्तृ्यचूा अथा काय?  

 ह ेसारे र्ला सर्जनू घ्यायचे आह.े " 

 

 र्ाझी कगवता कशासाठी या प्रश्नाचे उत्तर त्या चवथ्या र्लुाच्या उत्तरापेक्षा 

वेिळे नाही. र्ला र्ाणसू सर्जनू घ्यायचा आह े आगण र्ाणसावर प्रेर् करीत 

र्ाणसाचे िाणे र्ला िायचे आह.े….....”  



 

र्नात काही छान छान उर्टत रहातं. 

ते र्नातच उर्टणाऱ् या शब्दांनी सजवनू 

इकडे गतकडे गलगहलं जातं. 

कधी वही, डायरी. 

कधी फ़ेसबकु ब्लॉि 

कधी व्हटसप, तर कधी र्ेल वर गलहून 

याचे त्याच े ररप्लाय येतात. लोकांना 

आवडतं, पनु्हा पनु्हा वाचावंसंही वाटतं. 

 

अशा वेळी ते संकगलत करावं. 

एका वडा फ़ायगलत टाकावं 

आगण ई सागहत्यकडे पाठवनू द्यावं. 

 

आनंद घ्या. आनंद द्या. 
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