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निवडक अिुभव- िव्या शब्दात 

ह ेपसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत.  

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनटे 

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

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

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल 

साांगा.  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची, हिा प्रवतसाद.  

 

 

दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक 

मत असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यास मदत होते. मराठीत अवधक कसदार 

लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध 

उांचीिर जात रहािा.  
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सादर करीि आि े
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णिवडक अिभुव- िव्या शब्दात (कथासंग्रह) 

लेखक: माधव भट आणि काणतिकी भट 

मखुपषृ्ठ: काणतिकी भट  

Kartiki Bhat 

707 Continental Circle,  

Mountain View, CA, US - 94040 

kartikibhat14@gmail.com 

Phone: +1 6504224359 
 

Madhav Bhat 

707 Continental Circle, 

Mountain View, CA, US - 94040 

dr.madhav.bhat@gmail.com 

Phone:+ 1  4083983311 

या पसु्तकािील लेखनाचे सवव िक्क लखेकाकडे सरुहिि असनू 

पसु्िकाचे हकिं वा त्यािील अिंशाचे पनुर्ुवद्रण व नाट्य, हचत्रपट हकिं वा 

इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परवानगी घेणे 

आवश्यक आि.े िसे न केल्यास कायदशेीर कारवाई िोऊ शकिे.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 

and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection in India is available for 

any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The 

Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an 

author’s copyright in a work is recognised even without registration. 

Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, 

damages and accounts.  
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प्रकाशक  :ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www. esahity.in 

www. esahity. com 

esahity@gmail. com 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane.  

प्रकाशन  : २० जून २०२०  

©esahity Pratishthan® 2020  

• हवनार्लू्य हविरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचनू झाल्यावर आपण ि ेफ़ॉरवडव करू शकिा.  

• ि े ई पसु्िक वेबसाईटवर ठेवण्यापवुी हकिं वा वाचनाव्यहिररक्त 

कोणिािी वापर करण्यापवुी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची परवानगी 

घेणे आवश्यक आि.े 
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काणतिकी भट परिचय 

 

माझं बालपि पणु्यात गेलं. 

पिुे ह ेणशक्षिाचे माहिे घि समजले 

जात े आणि त्याचा मला खिंच 

लाभ झाला. णमत्र मैणत्रिी, शेजािी 

यांच्याकडूि अिेक पसु्तकं घिी आििू वाचली. पणु्यात पसु्तकांची 

अिेक दकुािं णििण्यात खपू मजा यायची. घिी चांदोबासािखी 

माणसकं यायची, आणि बोक्या सातबंडे णकंवा णचंटू िी हशा 

णपकायचा. एणिड ब्लीटि ची अिेक लहाि मलुांची पसु्तकं 

इगं्रजीमध्ये वाचली तेव्हा वाटल ं की अशी पसु्तकं मिाठी 

भाषेतसदु्धा णलणहली गेली पाणहजेत. साधािि चौथीत असतािा 

एका मैणत्रिीबिोबि णलणहलेली गोष्ट पणहलयांदा णकशोि माणसकात 

छापिू आली तेव्हा गंमत वाटली. पसु्तक वाचि ति चालचू आह.े 

कॉलेजचसंदु्धा माणसक होतं. प्रवास कितािा प्रवास वििि णलहूि 

ठेवण्याची सवय आह.े ते काही णदवसांिंति वाचिू आठविी जाग्या 

होतात. काळाला अिसुरूि णलहायच ेअसेल ति िवीि साणहत्य 

णिणमिती होत िाहावी हीच इच्छा. त्या णदशेिे केलेला हा एक 

छोटासा प्रयत्ि आह.े ही संधी ईसाणहत्यिे णदली त्याबद्दल त्यांिा 

मिापासिू धन्यवाद.    
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माधव भट परिचय  

 

माझे बालपि आणि तारुण्य ह े

अशा महािाष्ट्रात गेले जेव्हा समाज 

 प्रबोधि आणि सधुाििावादी णकंवा समाजवादी लेखक िाट्य 

कलावंत जसे सिेुशभट, लक्ष्मि माि े णकंवा कोसला काि णकंवा 

िाट्यके्षत्रात श्रीिाम लाग,ू जब्बाि पटेल, णिळू िुले, मोहि आगाशे 

आणि इति असंख्य एकीकडे ति शदु्ध मिोिंजि पि लेखि कित 

समाज बदलांचे प्रणतणबंब दाखविािे प ूभा भावे, ग दी माडगळूकि, 

प ूल दशेपांडे, व प ूकाळे, लक्ष्मि िाव दशेपांडे, द मा णमिासदाि, 

िमेश मंत्री आणि इति असंख्य दसुिीकडे यांचा बोलबाला होता. 

ती णपढी िेणडओ आणि पसु्तकांवि आणि िाट्यमंणदिात आपले 

भावणवश्व समदृ्ध कित होती.  

शालेय जीविात कणवता लेखि ति कॉलेज जीविात 

एकांणकका लेखि, अणभिय आणि िंति वतिमािपत्रात टोपििावािे 

तात्काणलक घटिांवि स्िुटे अशा स्वरूपात मी माझी साणहणत्यक 

आवड काही प्रमािात पवूी जोपासली आह.े आज णडणजटल 

क्ांतीचा िायदा घेविू एका िव्या उमेदीि े मी माझ्या काही 

लघकुथा घेऊि आपलया भेटीस येत आहते.   
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|| श्री || 

 

आयषु्यािील 

सुिंदर आहण 

उदबोधक 

िणािंना  

अपवण  
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अिकु्मणिका 

अन्नपणूाव व्रि 

खरीखरुी इिंटनवहशप 

सिंस्कृिी 

र्नोरिंजनाचे नवे र्ागव 

दािंडेलीची सिल 

‘ग’ ची बाधा 

नरेन्द्र आहण पाणीपरुी 

सिंगीिािील हियापद े

 
या कथा काल्पननक आहेत. कुठल्याही 

व्यक्ती, घटना नकिं वा स्थळाशी साधर्मयय 

आढळल्यास तो योगायोग समजावा 
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अन्नपूर्णा व्रत 

  

दािाची बेल वाजली म्हििू मी जाऊि दिवाजा उघडला. बाहिे 

सिस्वती बाई उभ्या होत्या. मला बघिू हसलया. मी दाि उघडूि 

म्हटले, “या ताई या!” त्या आत येता येताच म्हिालया, “कसा 

आहसे मकिंद?” सिस्वती बाई स्वयंपाकघिाकडे गेलया, मी माझ्या 

अभ्याणसकेकडे वळलो! सिस्वती बाई माझ्यापेक्षा 15-17 वषाांिी 

तिी मोठ्या असतील, त्यामळेु पवूीपासिू मी त्यांिा ताईच 

म्हिायचो. मला अजिूही माझी त्यांची झालेली पणहली भेट 

आठवते. 

 

माझ्या वडीलांचे घणिष्ट णमत्र संभाजीिाव यांचे आग्रहाचे 

णिमंत्रि असलयाि ेमी णदवाळीच्या सट्ु्टया घालवायला उंबिगावला 

गेलो होतो तेंव्हा मी जेमतेम 17 वषाांचा होतो. मी एसटी बसि े

सकाळी बािाचे समुािास पोचलो आणि सिळ त्यांचा घिी गेलो. 

तसेही दपुािचे बािा वाजले होत ेआणि त्यावेळेस माझे स्वागत झाले 

ते मिाठी स्वयंपाकाच्या सगंुधािे! गिम पोळ्या, छाि गिम मसाला 

आमटी, कढईत उकळिािी िस्सा भाजी यांचा जो काय एक 

एकणत्रत सगंुध येत होता त्यािे माझ्या पोटात भकेुचा अणग्ि अजिूच 
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पेटला. दािातिू आत गेलो तो संभाजीिावांच्या िोकिािे माझी 

णवचािपसू केली आणि तो आत खबि द्यायला गेला. माजघिातिू 

संभाजीिावांचा दिदिीत आवाज आला. “येिे मकिंद, हातपाय 

धवुिू जेवायला ये!”  

  

आणि मग मी काय जेवलोय म्हििू सांग!ू आणि त्या पंधिा 

णदवसात मी असा सिस्वती बाईचं्या हातच्या वेगवेगळ्या सगु्रास 

पदाथाांचा भिपिू आस्वाद घेतला. सिस्वती बाईिा बोलायला तसा 

िािसा वेळ िसे! हसिू एक दोि वाक्यात णवचािपसू करूि त्या 

स्वयंपाकात मग्ि होऊि जात!.  

िंति मला कळले की त्या जशा संभाजीिावांकडे स्वयंपाक 

किायला येत होत्या तशाच आणिक बिेच णठकािी स्वयंपाक 

किायला जात होत्या! दसुर यांची जमीि खंडािे कसिारया पतीचे 

लवकि णिधि झाले आणि तीि मलुांचा आणि वदृ्ध सासरयाचा 

भाि त्यांच्यावि पडला होता. 

  

संभाजीिावांचा पसािा मोठा असला तिी त्यांिा समाधाि 

िव्हत.े त्यांचा मोठा मलुगा णशकला असला तिी काही काम कित 

िव्हता. धाकटा चंचल स्वभावाचा आणि मौज मजेत वेळ घालवत 
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होता. मलुगी णहन्दी णसिेमाची गािी ऐकिे आणि कादबंर या वाचि 

यात वेळ घालवत होती. णतचे कॉलेजकडे लक्ष िव्हते. पत्िीचा वेळ 

शेजािी िाहिार या बायकांशी गप्पा माििे आणि सास ू सिेुची 

धसुिुस चवीि ेऐकिे यातच जात होता! 

 

मी तेथे असतािा एक णवणचत्र घटिा घडली. 

 

कुठला तिी सिाचा णदवस होता बहुतेक कुलदवेतेच्या पजूेचा 

असावा. सिस्वती बाई सकाळी जिा उणशिा पि गडबडीत आलया. 

बहुतेक बाकी काही घिचा स्वयंपाक करूि आलया असाव्यात. 

त्यांचा चेहिा उपास करूि आणि सकाळपासिू काम करूि 

थकलेला णदसत होता. बाई पिुि, विि आणि असा सगळा 

स्वयंपाक घाई घाईि े कित होत्या. दपुािचे बािा वाजिू गेले. 

पिुिाचा िैवेद्य घाई घाईिे दवेापढेु ठेविू त्यांिी सगळ्या कुटंुबाची 

पाि ेवाढली. खाली बसा, पित उठा आणि ताट पाट मांडलेलया 

पंगतीपढेु वाकूि वाढा, अशी त्यांची धावपळ उडाली होती. 

 

तेवढ्यात संभाजीिावांच्या मलुीि,े मोठ्या मलुािे आणि 

धाकट्यािे एकांचवेळेस पिुिपोळी, भात, भाजी असे वेगवेगळे 
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पदाथि मागीतले. सिस्वती बाई गडबडीत चलुीसमोरूि उठलया 

आणि वाकूि वाढता वाढता त्यांचा तोल गेला. उपास आणि 

सकाळ पासिू केलेले कष्ट आणि धावपळ त्यांिा सोसली िाही. 

त्यांिा भोवळ आली. त्या ग्लाणितच खाली पडलया. काही क्षिात 

शदु्धीवि आलया तशा चटकि उठूि बसलया. कपाळावि आलेले 

टेंगळू लगुड्याच्या पदिात हाताि ेदाबिू काही वेळ णतथेच बसिू 

िाणहलया. 

 संभाजीिावांच्या पत्िी आणि मलुीची बडबड लगेच सरुू 

झाली. होत िाही ति एवढी कामे घेता कशाला, सिाच्या णदवशी 

पंगतीपढेु बिा महूुति सापडला पडायला. वगैिे वगैिे वगैिे! 

संभाजीिाव सगळे शांतपिे काही वेळ बघत होत.े पि काही 

वेळ सतत चाललेली बडबड ऐकलयावि त्यांचा संयम सटुला. 

“गप्प बसा!” ते जोिात ओिडले! पढेु काही बोलण्याऐवजी ते काही 

क्षि सिस्वती बाईचं्या ओढलेलया थकलेलया चेहर याकडे बघत 

बेचैिीत बसिू िाणहल!े  

थोड्या वेळाि ेत्यांिा काय वाटल ंकोि जाि ेपि त्यांिी कठोि 

शब्दात हुकूम सोडले. सिस्वतीबाईिा त्यांिी समोि पाटावि 

बसायला सांणगतल. पत्िी, मलुीला उिलेला सगळा स्वयंपाक 

किायला बसवल.ं मोठ्या आणि धाकट्या मलुाकडे सिस्वती 
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बाईसमोि पाि मांडूि त्यांिा िीट वाढण्याचे काम णदले. सिस्वती 

बाईचंे जेवि िीट पिूि होईपयांत सगळी तेथे िीट काम किताहते की 

िाही ह ेते स्वतः बघत होत.े त्यांचा रुद्रावताि बघिू कोिाची उलट 

बोलण्याची णहम्मत झाली िाही. सगळे काम झालयावि 

संभाजीिावांिी जाहीि केले की ह ेअसे जेवि सिस्वतीबाईसंाठी दि 

मणहन्याच्या पणहलया िणववािी बिवण्याचे काम पत्िी आणि मलुीचे 

िाहील. जेवि पिूि असावे, अगदी पिूि पोळी आणि इति सवि 

पदाथािसकट! वाढण्याचे काम दोन्ही मलु े कितील! ह े असे िीट 

घडले िाही ति संभाजीिाव त्या मणहन्यात घिात खचािला पैसे दिेाि 

िाहीत. 

 

पढेु मी आठ णदवसांिी माझ्या घिी पितलो आणि कॉलेज 

णशक्षिासाठी मुंबईत आलो. णशक्षि आणि पढेु मुंबईत िोकिी 

आणि पैसा णमळवण्यासाठी किायच्या धमूश्चक्ीत मी पिूि 

अडकलो. पधंिा सतिा वष े उलटूि गेली. संभाजीिाव आणि 

त्यांच्या कुटंुबाशी संपकि  खपू कमी झाला. मी मुंबईत जागा घेतली 

आणि स्थाणयक झालो. एक णदवस अचािक माझ्या अपाटिमेंटमधिू 

बाहिे पडतािा गेट जवळ मला जिुा ओळखीचा चेहिा णदसला. 

सिस्वती बाई वयस्कि झालया होत्या पि आता सखुवस्त ू णदसत 

होत्या. माझ्या अपाटिमेंटमध्यचे विच्या मजलयावि त्यांची मलुगी 
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िाहायला आली होती. णतच्याकडे त्या काही णदवस िाहायला 

आलया होत्या.  

“खपू कष्ट केले माझ्या मलुांिी!” सिस्वती बाई सांगत होत्या, 

“आता सगळे सखुात आहते, आपापलया संसािात! घिी ठेविू 

घेतात! गावाला जाऊ दते िाहीत!” 

मी त्यांिा घिी बोलावले, पत्िीची आणि त्यांची ओळख 

करूि णदली. मलुीकडे असलया की त्यांचे माझ्या घिी येि ेजािे 

असते. माझ्या पत्िीला त्यांचेकडूि जनु्या जनु्या पािंपरिक पदाथि 

बिवण्याच्या पाकणक्या णशकण्याची मोठी आवड! एकदा मी 

सिस्वती बाईिा सहज णवचािले, “संभाजीिाव अँड िॅणमली कसे 

आहते?” “आिे खपू छाि आहते! मोठ्या मलुगा व्यवसाय / शेती 

सवि बघतो, धाकटा सिकािी िोकिीत आह,े मलुगी पणु्याला आह े

आयटीमध्ये! सवि मलु े खपू समंजस आहते आणि कष्ट कििािी 

आहते!” सिस्वती बाई सांगत होत्या. 

 “काय सांगता? मी िाि वषाांपवूी आलो होतो त्या वेळेस ति 

अशी परिणस्थती िव्हती हो?” मी जिा खोचक पिे णवचािले. 

“तमु्हाला दि मणहन्याला स्वयंपाक करूि जेवि वाढण्याचा णियम 

पाळिं तिी जमलं का कधी त्यांिा?” मी माझ्या प्रश्नावलीत भि 

टाकली.  
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“अिे अंगावि काम पडल ं की सवयी बदलतात..! आणि 

सवयी बदललया की आपोआप मािसं बदलतात बाबा!” हसिू 

सिस्वती बाई म्हिालया. “मला पिुिाचे जेवि मणहन्यातिू एकदा 

वाढण्याचा णियम त्यांिा संभाजीिावांिी कधी मोडू णदला िाही!” 

त्यांिी पढेु उत्ति जोडले. “आजिू गावाकडे असले की मला त्या 

घिी जेवण्याचं आमंत्रि असतं!”  

“म्हिज े अन्िपिूाि व्रत केलयाच े िळ णमळाले म्हिायचे 

त्यांिा!” मी चेष्टचे्या सिुात म्हिालो.  

“काहीतिीच बोलतो मकिंद त”ू सिस्वती बाई म्हिालया, 

“अिे त्यांिी आणि गावातलया अिेक घिािी मला काम णदलं आणि 

मदत केली इतकी वष,े म्हििू मी माझ्या पोिांिा पोस ू शकले 

बाबा!”  

मी हसलो आणि पत्िीिे समोि ठेवलेलया जेविावि ताव 

मािला. पत्िीि े णशजवलेलया जेविाचा िस आणि गंध मिात 

साठवलेलया िाि वषाांपवूीच्या गावांकडील चवीची आठवि 

करूि दते होता!  
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खरीखुरी इटंनाशिप 

 

टीिा शाळेत िेहमी अव्वल माकाांिी उत्तीिि होिािी मलुगी. 

१० वी उत्तम गिुांिी पाि पडली. १२ वी मध्ये उत्कृष्ट गिु 

णमळालयावि णतला एका िावाजलेलया अणभयांणत्रकी 

महाणवद्यालयात प्रवेश णमळालयावि घिच्यांच्या आिंदाला काही 

सीमाच उिली िव्हती. घिच्यांिा वाटल ं आता टीिाचं करिअि 

बिलं. 

णटिाच्या महाणवद्यालयात अिेक मैणत्रिी झालया. ती आता 

णिवांत झाली होती. णशक्षक णशकवतील ते जमेल तसं िांगेतलया 

शेवटच्या बाकावि बसिू ऐकायचं. पिीक्षेच्या आदलया णदवशी 

िात्री जागिू अभ्यास किायचा. प्रात्यणक्षकं व्हायची. कॉलेजमध्ये 

आधणुिक यंत्र बिीच होती. प्रात्यणक्षक सांगीतलेलया कृतीप्रमािे 

पिूि केली की वही इथिू णतथिू बघिू भरूि काढायची. िावलया 

वेळात कॉलेजच्या छोट्या उपहािगहृात वडा पाव आणि चहाचा 

भिपिू आिंद घ्यायचा. गप्पा मािायच्या. जवळच्या बाजािात खिेदी 

किायला जायचं. ति कधी कॉलेज मधलया बॅडणमंटि स्पधाांमध्ये 

खपू खेळायचं. वेगळ्या वेगळ्या सामाणजक क्लबमध्ये जाऊि 

अिेक णवषयांवि चचाि लढवायच्या. 



18 

 

णतसिं वषि संपत आलं तसं कॉलेज मधली मलुं वेगवेगळ्या 

प्रोजेक्ट्समध्ये भाग घेत होती. आणि उन्हाळ्याच्या सटु्टीत 

इटंििणशप किण्याच्या मागािवि होती. टीिाच्या मैणत्रिी मात्र या 

णवषयावि िािसं काही बोलत िव्हत्या. काही मलुांिी टीिाला 

णवचािलं की णतचं काही ठिलं आह े का सटु्टीसाठी. सािखी 

आजबूाजलूा इटंििणशपची चचाि ऐकूि टीिाला वाटलं आता 

आपिसदु्धा काहीतिी प्रयत्ि किायला हव.े पणहला प्रयत्ि णतिे 

बाबांजवळ केला. बाबा त्यांच्या कामात मग्ि होत.े त्यांिी शेवटी 

णटिाची बडबड ऐकूि सांणगतलं, “टीिा, त ूएवढी हुशाि मलुगी तलुा 

गिुसदु्धा िेहमी चांगले असतात तलुा खिंच गिज आह े का या 

इटंििणशप ची? जा आता मला काम करू द”े. पणहलया मागाित 

काहीच यश ि णमळालयािे टीिाकडे आता एकाच मागि उिला होता. 

आई. आईला जाऊि णतिे तातडीि ेणतची णडमांड सांणगतली आणि 

पढुचे दोि णदवस इटंििणशप ह्या णवषयावि णपडलं. आईि ेशेवटी एक 

मागि सचुवला, “टीिा त ूतझु्या णमत्र मैणत्रिींिा आणि णशक्षकांिा 

णवचाि िा? मी पि माझ्या ओळखीच्या लोकांिा णवचाित”े.  

 

दसुरया णदवशी चमत्काि घडला. एका णशणक्षकेिे सांणगतलं की 

एका मोठ्या बहुिाष्ट्रीय कंपिीिे काही इटंििणशपच्या जागा रिकाम्या 



19 

 

असलयाचं सांणगतलं होतं. पि जागा कमी असलयामळेु त्यांिी 

चाचिी पिीक्षा घ्यायचं ठिवल ंहोतं. लेखी पिीक्षेत ती, णतची एक 

मैत्रीि आणि दोि मलुं अशी उत्तीिि झाली. त्यामळेु त्यािा 

कंपिीच्या ऑणिसला तोंडी पिीक्षेसाठी बोलावण्यात आले. 

टीिािे आई-बाबांिा सांणगतलयावि ते खशु झाले. टीिािे 

ऑिीसचा पत्ता शोधला, ऑणिस बिच लांब असलयामळेु आधी 

बघिू ठेवलं. 

णशक्षकांिी सांणगतलया प्रमािे टीिा आणि उिलेली सगळी 

मलुे कॉलेजचा गिवेष घालिू तोंडी पिीक्षेला बिोबि िऊ वाजता 

हजि झाली. खपू मोठ्या इमाितीच्या णतसरया मजलयावि ते गेले. 

णलफ्टमधिू बाहिे पडताच मािबल फ्लोअि आणि पांढरया शभु्र 

िंगवलेलया णभंतीवि एक भल ंमोठं णचत्र ंलटकवल होतं. समोि एका 

चकचकीत काचेच्या टेबलावि भिपिू णलपणस्टक लावलेली एक 

रिसेपशणिस्ट बसली होती. सगळी भव्यता णििखत ते णतच्याकडे 

गेले. णति े त्यांिा बाजचू्या एका सोफ्यावि काही वेळ बसायला 

सांणगतले.  

 

समोिच्या णलफ्टमधिु कामावि येिािे सोफ्यावि बसलेलया 

णवद्यार्थयाांिा न्याहाळत होते. त्यांच्याकडे एक शंकेखोि िजि टाकूि 
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ते आपापले काडि स्कॅि करूि कंपिीच्या मखु्य ऑणिसमध्य ेप्रवेश 

घेत होत.े णतथ ेत्या णदवशी िॉिीिमधिू लोक आले होत.े त्यांिा ति 

मजाच वाटत होती. कािि कॉलेजचा पोशाख हा काळपट पांढरया 

आणि णिकट णिळ्या िंगांच्या छटांिी बिलेला होता. मलुींिा एक 

ढगळी सलवाि आणि कुडता आणि णपिांिी िीट चापिूचोपिू 

बसवलेली सळुसळुीत ओढिी. मलुांिा एक सळुसळुीत पांढिा 

शटि, काळी पॅन्ट आणि आयषु्ट्यात पणहलयांदाच लावलेला 

असलयामळेु एक वेडावाकडा टाय. त्या उलट कंपिीचे लोक इस्त्री 

करूि णवलायती उत्तम मापाच्या कपड्यांमध्ये शोभिू णदसत होत.े  

 

टीिाला आत बोलावण्यात आले. कंपिीचा एक मािसू प्रश्न 

णवचािायला बसला होता. पणहला प्रश्न, “त ू ह े जे सॅडंल घातले 

आहते ते घालि ं तलुा योग्य वाटतं का?”. टीिाचं उत्ति, “हो. 

अयोग्य आह ेका ते?”. कंपिीचा मािसू, “इन्टेवीयलुा येतािा पंप 

शजू घालायचे माणहत िाही का तलुा!”. आणि मग आले अिेक 

प्रश्न अणभयांणत्रकी णवषयांवि आधारित. त्यांची उत्तिे दतेा आली 

तशी णटिाला. कंपिीच्या मािसाि े शेवटचा प्रश्न णवचािला, 

“पढुच्या २ वषाित तझु ंकाय काम किायचं याबद्दल काय ठिलंय?”. 

टीिा म्हिाली, “अजिू तसं काही ठिवलं िाहीय,े मला पढुचं 
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णशक्षि घ्यावंसं वाटतंय.” णटिाचं परिक्षि संपल.ं पढुच्या तीि 

जिांचे इन्टेवीय ुझाले. मग बाहिे आलयावि सगळ्यांची चचाि सरुु 

झाली. णटिाच्या मैणत्रिीिे णवचािलं,” त ू पढुच्या २ वषाित काय 

कििाि म्हििू सांणगतलं?” णटिािे णतच ेउत्ति सांणगतले. अजिू एका 

मलुािे पि तेच उत्ति णदले होत.े णटिाची मैत्रीि म्हिाली, “अिे ह े

उत्ति िव्हत द्यायचं! जि कंपिीला वाटल ं की तमु्हाला णशक्षि 

संपलयावि त्यांच्याबिोबि काम किण्याची इच्छा िाही, ति ते 

तमु्हाला घेत िाहीत.” 

 

झालं! एक चांगली संधी गमावली. त्यातील काही मलु े

इटंिव्ह्यमुध्ये उत्तीिि झाली. णटिािे घिी येऊि सगळी हकीकत 

आईला आणि शेजाििीला सांणगतली. शेजाििीच्या ओळखीिे 

णटिािे अजिू एका णठकािी जाऊि पाणहलं की काम णमळेल का, 

पि त्या मािसाि ेसांणगतलं की आमचं काम िािच कठीि आणि 

उच्च स्तिाचं असलयामळेु तझु्यासािख्या अिभुव िसलेलया 

मलुीला इतकं कठीि काम किण्याआधी पाया मजबतू किायला 

हवा. शेवटी णटिाच्या आईच्या मैणत्रिीच्या ओळखीिे एका 

छोट्याशा कंपिीच्या कायिशाळेत काम किण्याची संधी णमळाली.  
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टीिाचा कामाचा पणहला णदवस उजाडला. टीिा खपू उत्साहात 

तयाि झाली. िटिटी घेऊि णदलेलया पत्त्यावि जायला णिघाली. 

सकाळी िस्त्यावि खपूच गदी होती. टीिा हॉिि वाजवत वाजवत 

पाऊि तासािे कायिशाळेकडे जायच्या िाटकापशी पोचली. एक 

खडबडीत कच्चा िस्ता िाटकापासिू आत जात होता. अिेक 

कंपन्यांच्या कायिशाळा िस्त्यािे जातािा णदसत होत्या. शेवटी एका 

छोट्या गललीत एक दोि मजली इमाित णदसली. शेजािीच गाडी 

ठेवायला जागा होती. णटिाला इमाित बघिू थोडासा धक्काच 

बसला. णटिाला मिोमि आधीच्या कंपिीचे भव्य ऑणिस 

आठवले आणि ती थोडीशी णहिमसुली. 

 

टीिा आत गेली. खाली बॉक्स आणि अन्य बिंच पणॅकंगचं 

सामाि पडलेलं होतं. काही मािसं णटिाकडे कुतहूलािे बघत होती. 

एक लोखंडी णजिा विच्या मजलयापयांत जात होता. वरूि आवाज 

आला, “वि ये”. वि गेलयावि उजव्या बाजचू्या एका छोट्या 

खोलीत एक बाई आणि बरयाच मलुी काम कित बसलया होत्या. 

आत अजिू एक खोली होती. णतथेसदु्धा काही बायका काम कित 

होत्या. प्रमखु बाईिंी णटिाला बोलावल.ं सगळ्या मलुींशी ओळख 

करूि णदलयावि म्हिालया, “इथे िोज िऊ ते सहा बसावं लागेल. 
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तलुा ही मीिा णशकवेल आणि सांगेल ते कि.” िऊ ते सहा, िोज! 

बापिे िािच कडक णदसतायत! णटिािे माि डोलावली.  

 

मीिाि ेणतला खालच्या मजलयावि िेल.े कंपिीचं मखु्य काम 

एम्बेडेड प्रिाली बिवण्याचं होत. मीिाि ेणतला संपिूि प्रिाली िीट 

समजाविू सांणगतली. णटिाचा णिरुत्साह दिू झाला आणि णतला 

िवीि प्रिाली णशकण्यात िस वाटू लागला. मग णटिाला आतलया 

बायकांकडे सपुदूि किण्यात आले. त्या सगळ्या प्रिालीच्या णवणवध 

भागांचं सोलडरिंग कित होत्या. णटिाला वाटलं ह ेसोलडरिंगच काम 

ति मला सहज जमेल. एका बाईि ेणतला एक वायिींचा गठ्ठा आििू 

णदला आणि कृती दाखवली. णटिािे भिाभि सगळ्या सोलडि करूि 

ठेवलया आणि त्या बाईला जाऊि सांणगतलं, “माझं झालं”. बाईिे 

येऊि तपासिी केली. “ह ेकाय करूि ठेवलंय, णकती अव्यवणस्थत 

काम केलंस, ह्या जि अशा अवस्थेत णदलया ति मशीि दोि 

णदवससदु्धा णटकिाि िाही, पनु्हा कि सगळ्या”. टीिा णहिमसुली. 

पि काही इलाजच िव्हता. णतच्या आधी लक्षातच आलं िाही की 

ह्या वायिींचा इतका परििाम होईल मशीिवि. णतिे आता मि 

लाविू कामणगिी किायची ठिवली. खपू वेळ दऊेि पनु्हा सगळ्या 

िीट केलया. बाई आलया तपासायला. “वा! जमलं की तलुा!” 
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टीिाला काम कसं किायचं ह ेलक्षात येत होतं. सरुुवातीला 

कोिी बोललं की णतची थोडी मिातिू णचडणचड व्हायची पि 

तीसदु्धा गेली. ज्या प्रमखु बाई होत्या त्यांिी णटिाला प्रत्येक 

मलुीबिोबि एक आठवडा काम किण्याची संधी णदली. काही मलुी 

टीिाशी खपू गप्पा मािायच्या, काही अबोल होत्या. टीिा आपलया 

कामात लक्ष दते असे. एक प्रिाली बिवण्याकरिता णकती चाचण्या 

किाव्या लागतात, प्रत्येक भाग णकती बािकाईिे तपासावा लागतो. 

त्याच्या पॅणकंगसाठी, दरुुस्तीसाठी मािसं िेमावी लागतात, ती 

प्रिाली णकती णदवस णटकेल ह े ग्राहकाला पिुाव्यांसकट द्यावे 

लागत.े प्रिाली िवीि संशोधि, िवीि पद्धतीिे कशी बिवता येईल 

ह े पाहाव े लागत.े आणि सगळ्यात महत्वाचे, ते म्हिज े ग्राहक 

शोधाव ेलागतात! एका छोट्याशा इमाितीत एवढा मोठा कािभाि, 

एवढी मािसं काम कित असतील ह ेति णतला स्वप्िातही वाटलं 

िव्हतं.  

  

पावसाळा आला, मातीच्या िस्त्यावि आिखीिच खड्डे 

तयाि झाले. पि ती उत्साहात कामावि जात होती. मलुींबिोबि 

जेवायला जात असे. त्या बरयाच भाषांमधील माणलकांबद्दल 
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बोलत असत. टीिाला वाटे ह्या कुठलया माणलका शोधलयात. 

काही मलुी पिीक्षांची तयािी कित होत्या, काही कामात वदृ्धी 

व्हायला णशक्षि घेत होत्या. णटिाला िवीि गोष्टी कळत होत्या. 

विच्या एका खिात णदवसभि िेणडओ णमिची लावलेला असे. 

इतकी कलकल! पि त्याचीसदु्धा सवय झाली. प्रत्यकेीची ध्येयं 

वेगवेगळी होती त्याबद्दल चचाि होत असे ती पि णटिाला ऐकायला 

णमळे. टीिाची िटिटीसदु्धा णडमांडमध्य े असे. बरयाचवेळा ती 

कोिाला कोिाला घिी सोडायची.  

 

आता णतिे पि िवीि िवीि णवषयांविील माणलका बघायला 

सरुुवात केली होती. वेगळ्या वेगळ्या कोसिची चौकशी, पढेु काय 

काम किावं ह्याबद्दल णवचाि सरुु केला होता. एखादी कंपिी 

चालविं काही सोपी गोष्ट िाही. कंपिीच्या िस्त्यावि वेगवेगळी 

खाण्याणपण्याची णठकािी हुडकली होती, णतथिू घिी िोज काहीतिी 

चाऊम्याऊ खायला िेलं जायचं.  

 

शेवटचा आठवडा आला. एक णदवस ती काम कित होती 

तेव्हा णतच्या पायावि गदुगलुया झालया. णतिे खाली पाणहल ं ति 

उंदीि! ईई! शेजािी बसलेली मलुगी म्हिे “अगं इथे बिेच आहते, 
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काळजी िको करू काही कित िाहीत ते”. तेव्हा मात्र णतला णतचा 

शेवटचा आठवडा असलयाचा आिंद झाला. णटिािे सगळ्यांिा 

शेवटच्या णदवशी खाऊ िेला. आणि प्रमखु बाईिंी णति ेकेलेलया 

कामाचं प्रमािपत्रसदु्धा णदलं. 

कॉलेजचा णदवस उजाडला. णटिाला णतची मैत्रीि भेटली. 

णटिाला मैणत्रिीिे णवचािलं, “कशी झाली ग इटंििशीप?” टीिा 

म्हिाली, “बिी झाली, खपू वेळ लागला ग णमळायला, तझुी?” 

मैत्रीि म्हिाली, “काही िाही ग उगाच ह्या इटंििणशप प्रकािाचं स्तोम 

माजवलंय, एवढा मोठा इटंिव्य ूघेतला कशाला जि िसुती प्रेसेंटेशि 

बिवायला लावायची होती. आणि िोकिी दऊे असंसदु्धा काही 

बोलले िाहीत.” 

णटिािे मिात णस्मत केल.ं आता णतला णतच्या इटंििणशपच ं

महत्व लक्षात आल ंहोतं. सरुुवात छोटी असली तिी णमळालेला 

धडा मोठा होता.   
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संस्कृशत 

  

“काय कििाि बाबा, आता काही गोष्टी सोडूि द्याव्या 

लागतात! आपि आहोत तो पयांत आपि किायच!े” सयाजीिाव 

सांगत होते. मला त्यांचे बोलिे कळत होत े पि वळत िव्हते. 

मिातिू आश्चयि वाटत होते. सयाजी िाव तसे सधुािक आणि 

आपलया कष्टात मग्ि असिािे! घिात त्यांिा मी कधी उपास 

कितािा पाणहले िाही की पजूा अचाि व्रत कितािा पणहले िाही! पि 

वषाितिू एक णियम त्यांचा कधी चकुला िाही! तो म्हिजे पंढिीच्या 

वाटेवि असलेलया तकुािाम महािाजांच्या पालखी बिोबिच्या 

वािकर यांिा जेवि वाढण्याचा! िात्रीपतूी पालखी मकु्कामाला 

येिाि असली की सयाजी िाव आठ णदवस आधी पढुाकाि घेत. 

सवि णशधा आििू आपलया पत्िी आणि शेजािी कुटंुणबय 

मंडळींच्या सहभागािे जेवि बिविू ते पालखीच्या मकु्कामी 

पोचविू तेथे पंगत वाढूि झालयािंतिच त्यांिा स्वस्थता लाभत 

असे! 

  

अशा या प्रसंगी त्यांचा मलुगा दोि णदवस दारूपाटी किायला 

णमत्रमंडळी बिोबि गेलाय आणि तो या त्यांच्या उपक्मात त्यांिा 
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कधीच मदत कित िाही ह ेमला अिपेणक्षत आणि आश्चयि कािक 

होत.े  

 

“पि सयाजी िाव अहो हा थोडा णवश्वासाचाही प्रश्न आह.े” मी 

म्हिालो.  

“अिे बाबा, अशा प्रसंगात तमुचा णवश्वास कुठे आह ेयापेक्षा 

समाजात वेगवेगळ्या स्तिातील चाि मािसं एकत्र येविू शांतपिे 

काही चांगलं कितात त्याच कौतकु आणि त्याला मदत हा भाग 

अस ूशकत िाही काय? आपि या संस्कृणत आणि समाजाचा भाग 

आहोत आणि या सवि गोष्टींचा आिंद घेण्याची वतृ्ती णकंवा या 

गोष्टीबद्दल काही जवळीक वाटिे ति दिूच पि सविच भाितीय 

संस्कृणत आणि जीवि पद्धतीस पिूिच णििथिक समजिे ह े काय 

चांगले लक्षि आह?े सधुाििेला वाव कायमच असतो पि ह ेघिच 

णिरूपयोगी आह े हा भाव मला िाि अस्वस्थ करूि जातो! ” 

सयाजी िावांिी मिातील मळमळ माझ्यासमोि मोकळेपिी मांडली. 

 

“अहो, तरुि िक्त आह े जिा बंडखोि वतृ्ती, काही वेगळ्या 

वाटा शोधण्याची वतृ्ती असते!” मी म्हिालो.  
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“अिे त्याचा जिा पाश्चात्य गोष्टींकडे जास्त ओढा आह े ते 

काही प्रमािात अपेणक्षत आह.े संगीत असो की खािे णपि ेअसो 

की िहािीमाि असो! आणि माझी काही तक्ाि िाही! पि 

सगळ्याच मिाठी गोष्टी कमी दजािच्या णकंवा णििथिक आहते असा 

भाव त्याच्या वागण्या बोलण्यातिू डोकावला की जिा खंत 

वाटते!” सयाजी िाव सांगत होत.े  

“त ूकाहीही म्हि, पि.... आह ेत्या घिात सधुाििा करू असे 

म्हिि े आणि सगळे घि णिरूपयोगी आह े असे म्हििे या दोि 

दृणष्टकोिात अंति आह”े सयाजी िाव पढेु म्हिाले.  

“तमुची काळजी मला कळते, पि आता या बाजािी आणि 

जाणहिात बाज औद्योणगक जगात आपली स्वत:ची िाळ 

शोधण्यातच आधी शहिी लोकांची वषाििवुष ेजातात! त्याला काय 

कििाि!” मी म्हिालो 

 

सयाजी िावांशी भिपिू गप्पा मारूि मी णिघालो तेंव्हा िात्रीच े

8 वाजले होत.े मुंबईला जािारया णमळेल त्या रेिमध्य े णशिलो 

आणि तेंव्हा गदी कमी असलयािे जिा बाकावि णिवांत पसिलो.  

तेवढ्यात एक तरुि समोि येउि बसला. साधे सिुवाि आणि 

झब्बा अशी भाितीय वेषभषूा, कोिलेली दाढी असा साधाच 
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णदसिािा मािसू होता. कपाळ मात्र मोठे होत.े थोड्या वेळाि ेएक 

अजिू व्यणक्त त्याच्या शेजािी येऊि बसली णिदाि भाितात 

सगळ्यांचे लक्ष जावे अशी ती व्यणक्त होती. कािि साधी जीि पॅन्ट 

आणि टी शटि आणि पायात कॅिवस शजू असलेला तो मािसू 

गौिविीय होता. अमेरिकि णकंवा यिुोणपयि असावा. मी आपला 

वेळ घालवायला माझ्या मोबाइल वि गािी लावली. 

  

“गगि की औि णिसांिा ह,े दाणहिे सिु चंद्रमा बाह,े तीिके बीच 

णछपािा ह.े..’ प्रभा अत्र ेकबीि भजि णहदंोस्तािी क्लाणसकल ढंगात 

गात होत्या. ते संपलयावि कुमाि गंधवाांचा आवेगी सिु घमुला. 

“शनू्य गढ शहि..” गोिखिाथांचे भजि! 

 

समोिचा कोिलेली दाढी ठेवलेला तरुि मि लाविू ऐकत 

होता. ि िाहविू मला तो म्हिला.” तमुच्याकडे असलेली ही णक्लप 

मला द्याल काय? मी गायक आह,े आमच्या घिात णहदंसु्तािी 

संगीताचा वािसा आह.े ह ेजे शब्द आणि गायकी आह ेत्याि ेत्या 

भजिांचा भाव आणि अथि श्रोत्यांपयांत पोचतो छाि!”  

 “म्हिज ेबघा ध्याि किण्यातील बारिकाई कबीि कसे सांगिू 

जातात दोि ओळीत! जसे ते भजि आह ेबघा भीमसेिजी गातात, 
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णगळूि सांडले कलेवि भव भ्रमाचा आकाि! दोि ओळीत सवि माया 

कशी पाि केली ते सांगिू टाकले आह”े तो तरुि पढेु म्हिाला.  

“वा, म्हिज े तत्त्वज्ञािाचा अभ्यासही णदसतोय तझुा!” मी 

आश्चयािि ेम्हटले.  

“तस काही िाही हो, गायकाला गाि ेसमजिू म्हिावे लागते, 

त्याणशवाय मजा िाही”  

“खिे आह!े” मी म्हटले. मी त्या तरुिाला गािी पास केली, 

त्याच्या मोबईल ला. त्यािेही मग त्यािे गायलेले काही िाग, 

ठुमरया, भजि ेमला णदली. झलक ऐकूि गडी तयािीचा वाटत होता. 

मी मग म्हटले “अिे त ूएवढा गायक आहसे ति मला तझुे िाव पत्ता 

दवेिू ठेव, कधी आमच्या सोसायटीमध्ये गिज वाटली ति तलुा 

िक्की बोलावता येईल!” जनु्या मुंबईचा िणहवासी होता तो! 

 

शेजािी बसलेला गोिा ह ेसवि ऐकत होता. अचािक तो पढेु 

सिकला आणि मला म्हिाला. “एवढे तमु्ही भाितीय संगीत 

आवडीि े ऐकता म्हििू णवचाितोय, तमुच्याकडे खास पािंपरिक 

पद्धतीि े वािकरयािी गायलेला हरि पाठ आह े काय? णचपळ्या 

आणि ढोलके वापरूि गायलेला!”  
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मी गाि पडलो क्षिभि, कािि ह े महाशय अस्खणलत 

मिाठीमध्य ेमाझ्याशी बोलत होत!े  

“तसे सातािकि महािाजांचे िेकॉणडांग आह ेमाझ्याकडे, पि ते 

काय तमु्हाला य ूट्यबू वि ही णमळेल! मी काही तसा कधी वािी ला 

वगैिे गेलो िाही णकंवा पालखी आली तिी िाि वेळ 

वािकरयांबिोबि घालवलेला िाही कधी! तमु्हाला अस्सल 

गळ्यात माळ घातलेला वािकिी शोधायला हवा त्यासाठी!” मी 

हसिू म्हिालो. 

“माि किा पि णवचािलया णशवाय िाहवत िाही, तमु्ही एवढे 

अस्खणलत मिाठी कसे काय बोलायला णशकलात?” मी आश्चयाििे 

णवचािले.  

“मी पीएचडी कितोय ‘मिाठी संत पिंपिा तत्त्वज्ञाि आणि 

चाली िीती ‘ या णवषयांवि!” त्याि ेहसिू सांगीतले.  

“ओके, अस होय, ऐकूि छाि वाटल!ं तमु्हाला इति काही 

माणहती हवी असेल ति सांगा”  

“िाही, तसे मी येथील यणूिवणसिटी मधील तज्ञांच्या संपकाित 

आह.े पि जिा बाहिेच्या जगातिू माणहती गोळा किण्याचा प्रयत्ि! 

पढुच्या वषी पंढिीची वािी किायचा प्लाि कितोय!” त्याि ेउत्ति 

णदले.  
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िंति घाटातील वारयात मी जिा डुलकी घेतोय तो मुंबईच्या 

खाडीचा आणि प्रदषूिाचा णवणशष्ट वास आला आणि मला मुंबई 

जवळ आलयाचे कळल!े  

दादि ला उतरूि मी माझ्या लोकल रेिमध्य ेबसलो तो का 

कुिास ठाऊक, पि मी समाधािी होतो. सयाजी िाव त्यांच्या 

मलुाच्या बांधीलकीची काळजी कित असले तिी मला भाितीय 

संस्कृणतच्या भणवष्ट्याची काळजी त्या क्षिी वाटत िव्हती. 
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मनोरंजनणचे नवे मणर्ा 

 

अन्ि, पािी आणि घि या मािसाच्या मखु्य गिजांबिोबि 

मोबाइल आणि वाहि यासदु्धा आता सामान्य मािसाच्या गिजेच्या 

वस्त ु झालेलया आहते. त्यांच्या अभावात अिेक लोकांिा 

हिवलयासािख होतं. मी ति एका पििाष्ट्रात णशक्षि घेिािी मलुगी. 

मोबाइल ति लगेच िवीि णवकत घेतला पि वाहि घेिं णततकं सोपं 

िाही. आणि त्यात काि घ्यायची म्हिज ेइथलया णियमांची आधी 

माणहती करूि घ्यायला हवी आणि पिवािा पि हवा. भाितात 

रिक्षा आणि बस च प्रस्थ आह,े इथे तसं काही उपलद्ध िाही, बस 

असली तिी पाणहज े ती बस णमळिं िािच दणुमिळ. अशा 

परिणस्थतीत उबि ्मळेु माझ्या बिोबिच अिेक णवद्यार्थयाांिा णदलासा 

णमळाला.  

 

पणहलयांदा उबि वापिायचं ठिवल ति कॉलेजला उशीि झाला 

म्हििू. जिासं भीतच मागवली, ड्रायवि मी उभी होत ेणतथे बिोबि 

आला, मॅप वि मला तो कुठपयांत आला ते सवि काही णदसत होतं. 

िीट गाडीचा िंबि णििखिू पणहला आणि णिमटूपिे गाडीत जाऊि 

बसले. ह ेसगळं माझ्यासाठी खपू िवीि होतं.  
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सरुुवातीला खपू गडबड व्हायची. ड्रायवि एकीकडे आणि मी 

एकीकडे. गिगि णिरूि त्याला गाठायच, जि शोधायला वेळ 

लागला ति तो तिति कििाि. ड्रायविशी इगं्रजीमध्ये बोलायला 

दखेील संकोच वाटायचा, आणि जि शेअि िाइड असेल ति इति 

सहप्रवाशयांशी मी काहीच संवाद किायची िाही.  

 

मग हळूहळू जशी सवय झाली तसं उबि ्मागविे मी सहजपिे 

करू लागले. कॉलेज ला जाि,े िोकिी शोधण्यासाठी 

वेगवेगळीकडे करियि िेअि ला जािे आणि िसुतं मैणत्रिींिा 

भेटायला जािे, सगळ्यांसाठी उबि.  

उबिच्या द्वािे वेगवेगळ्या कासिमध्य े बसायला णमळायचे. 

त्याची मजा वाटू लागली. उबि मळेु माझ्या णदशा ज्ञािात ति खपूच 

उन्िती झाली. आता मी ड्रायवि तसंच सहप्रवासी यांच्याशी गप्पा 

मािायला सरुू केलया. इगं्रजीमध्ये सहज पि े बोलण्याची मला 

चांगलीच सवय झाली आणि त्यांच्याशी गप्पा मािि ेहा एक छंद 

झाला.  
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उबि ् द्वािे इतके णवणवध लोक भेटले याच अिेकदा आश्चयि 

वाटतं. इथे अिेक वषि िाहिािे बिेच लोक भेटले, आणि त्यांिी ५० 

- ६० वषाांपवूी इथे काय परिणस्थती होती याचं हुबेहूब वििि मला 

सांणगतलं. एका उबि ्चालकािे ति इथे असलेलया संत्री, सििचंद 

आणि इति िळांच्या बागेचे वििि हुबेहूब सांणगतले. इथलं भव्य 

णवमाितळ एके काळी िक्त एक छोटीशी इमाित होती यावि माझा 

णवश्वासच बसेिा. तो चालविािा स्वतः एक णवमाि चालक होता. 

कोळशयाच्या खािी असलेलं ह े णठकाि ५० वषाित कसं इतक 

सिेुख बिवल ंयाचीसदु्धा गोष्ट सांणगतली. 

 

इथले स्थाईक लोक, त्यांच्या सवयी, त्यांच्या खाण्या-

णपण्याच्या सवयी आणि त्यांच्या अडचिी यांची उत्तम माणहती या 

ड्रायवि आणि सहप्रवाशयांशी बोलिू कळायची. इथलया बॅले 

आणि इति गायि ितृ्याच्या प्रकािांबद्दल सांणगतले. मी स्वतःसदु्धा 

िंति ते उत्कृष्ट ितृ्य बघिू आले. एक मणहला ड्रायवि ति एका 

छोट्याशया गावातिू येऊि इथे स्थाईक झालेली होती, आणि णतिे 

णतच्या गावाच्या आसपास असलेलया प्रेक्षिीय स्थलांबद्दल 

माणहती णदली.  
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सॅि णदएगो िावाच्या शहिात गेलेले असतािा णतथ े उबेि 

आलयािंति वाटेतच माझ्या मोबाइलमध्ये घोटाळा झाला आणि 

िाईड बंद पडली. पि ड्रायवि खपू चांगला णिघाला. त्यािे 

णविामलूय हॉटेल वि पोचवलं, तेवढंच िाही ति जेव्हा मी सांणगतलं 

की मी पयिटिासाठी आले, तेव्हा शहिाची टूि दऊेि कुठली णठकािं 

णििावी याबद्दल माणहती सांणगतली. सॅि णदएगो येथे िौदलाचं खपू 

मोठं काम चालतं. तो स्वतः कदाणचत िौदलात काम केलेला 

असावा आणि त्याि े िौदल जहाजाला भेट दणे्यास सांणगतले. 

त्यामळेु पणहलयांदा मी एक प्रचंड णवमािवाहू िौदल जहाज आतिू 

बणघतले. 

 

अिके क्षेत्रात काम कििािे लोक उबिच्या माध्यमातिू 

भेटायचे. एका मािसाची जहाजांचा णवमा बिविािी कंपिी होती 

आणि त्यात तो मला िोकिी द्यायलासदु्धा तयाि होता! काही 

कॉलेज मधील पोिंसदु्धा िी भिायला हातभाि लागावा म्हििू उबि ्

चालवतात आणि त्यांची मला दाद द्यावीशी वाटायची. काही पोिं 

णवमाितळावि सामाि हलविे वगिे अशी छोटी मोठी कामं 

कििािी होती. त्यांच्याकडूि मला इथलया शाळा कॉलेजच्या 

गमती कळलया. काहींचे स्वतःचे धंद ेहोत ेत्याच ंमाकेणटंग किायचे. 
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त्यांची िेस्टॉिंट होती णतथे येऊि जेवायचा आग्रह धिायचे. एका 

पंजाबी मािसािे ति त्याच्या िेणडयो स्टेशि वि येऊि एखादा मिाठी 

कायिक्म किण्याचा आग्रहच धिला. त्यापवूी एक तास मी एकटी 

कायिक्म करू शकीि असा णवचाि दखेील मिात आला िव्हता. 

पि त्या मािसाि े मला इतक्या उत्तम िीतीिे समजावले, आणि 

माझ्या मिाठी भाषेची जबिदस्त तािीि केली की मला खिंच 

क्षिभि त्याच्या िेणडयो वि जावस वाटल!ं 

 

अिेक मणहला ड्रायव्हि भेटलया. एका बाईकडे णवणवध पफ्यूिम 

होत े आणि णति े त्यांचा सवुास णदला. दसुिी एक िकुताच जॉब 

सोडूि बसली होती आणि णतला हा पैसे कमवायचा उत्तम मागि 

वाटत होता. काहींच्या पािीवरिक अडचिीमळेु ते ड्रायव्हि बिले 

होत.े अिेक दशेांचे लोक भेटले. एका िणशयाच्या बाईि े त्या 

भाषेतील मधिु गािी लाविू ठेवली होती. काही एणशया मधील 

अन्य दशेांच े लोक भेटले, चीि, णव्हएतिाम वगिे आणि त्यांिी 

त्यांच्या दशेातील जीविापद्धतीबद्दल सांणगतले. भाित आणि 

त्यांच्यातील साम्य आणि ििक यावि चचाि केली.  

 



39 

 

काही णविोधी मतांचेसदु्धा लोक भेटले. एका मलुािे ति कॉलेज 

ला जाि े कसे अिावशयक आह े ह े समजावण्याचा मला प्रयत्ि 

केला. दसुरया एकाि ेति आिव्हीमध्य ेम्हिजे गाडीत िाहि ेणकती 

स्वस्त चांगले आह ेआणि भाितातील कमी उत्पन्ि असलेले लोक 

हा मागि का अवलंबत िाहीत यावि तकि  केलं. मी तेव्हा आिव्हीच्या 

अडचिीबद्दल आणि भाितात कमी उत्पन्िामध्यसेदु्धा आिंदात 

िाहू शकता ह्या वाणद्ववादात पडले िाही आणि िक्त त्याच ंम्हििं 

ऐकूि घेतल.ं णवणवध स्तिातील णवणवध परिणस्थतीत लोक या 

उबिकडे जीवि णिवािह किण्यासाठी वळले होत.े त्यांच्या गोष्टी 

ऐकूि मजा वाटायची.  

 

िंति िोकिी लागली तेव्हा मी अिेक कंपिी मधील 

लोकांबिोबि कािपलू म्हिजे त्यांच्या गाडीतिू एकत्र प्रवास सरुू 

केला आणि मला अशीच वेगवेगळी लोक भेटत िाणहली. उबि ्

ड्रायव्हिस्पके्षा सणुशणक्षत आणि बहुश्रतु त्यामळेु त्यांचे अिभुव 

वेगळे. आता स्वतःची काि असली तिी मधिूमधिू मी कािपलू 

कित.े एका मोठ्या कंपिीमध्य े काम कििारया बाईिे ति मला 

सांणगतले की ती िक्त णवणवध लोकांिा भेटण्यासाठी हा कािपलू चा 

उपक्म किते.  



40 

 

भाितात गेल की सगळे आपापलया गाड्या काढूि िोकिीला 

जातात. बस णकंवा लोकलमध्य ेकािात हडेिोि घालिू गािी ऐकत 

बसलेली असतात. त्यांिा मला सांगावस वाटतं की एकदा तमुच्या 

कािातील यंत्र काढूि बघा, तमुच्या णकंवा इति कंपिीतील 

लोकांबिोबि एकत्र कािपलु किा आणि गप्पा मािा, आणि मग बघा 

की तमुचं णकती जास्त मिोिंजि होईल ते!  
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दणंडेलीची सहल 

 

आजच्या शहिांमधील जीविशैली इतकी धकाधकीची 

झालीय ेकी मािसं कधी एकदा शहि सोडूि दिू एखाद्या िम्य अशा 

गावात जाऊि काही णदवस घालवतील याची वाट बघत असतात. 

मी पणु्यातील एका अणभयांणत्रकी महाणवद्यालयात णशक्षि घेिािी 

मलुगी. पिुे ह े माझं आवडतं शहि अशा करिता आह े की इथे 

शहिातील सखु सोई पि अिभुवायला णमळतात आणि णहिवी गाि 

झाडे, णिसगि सौन्दयिसदु्धा आह.े पणु्यात तमु्ही अिेक वषाांचे 

िणहवासी असाल ति सयूिपक्षी, दयाळ णकंवा कधीतिी मोि दखेील 

तमुच्या िजिेस पडले असतील मळुशीकडे णकंवा इति णदशेला 

णििायला गेलयावि. पणु्याच्या परिसिातील णचंच, वड, 

णिलणगिीच्या झाडांमध्ये ही मंडळी घिटी करूि दडूि बसलेली 

असतात. तमु्ही डोळसपिे पणु्यात णििलात ति ह ेपक्षी तमु्हाला 

िक्की िजिेस पडले असतील.  

 

पणु्यात िाहण्याचा हा िायदा मला खपू झाला. णसंहागडपासिू 

पाषाि तळ्यापाशी आणि आिखी अिेक णठकािी पक्षी णििीक्षि 

केलयावि आमच्या पक्षी णििीक्षिात िस वाटू लागला. त्यांिंति 
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आम्ही भितपिू िावाच्या अभयािण्यात गेलो आणि अणधकच गोडी 

लागली. या वषी, आम्ही दांडेली िावाच्या णठकािी सहल न्यायचे 

ठिवले. 

 

आम्ही म्हिजे मी, माझा परिवाि आणि शेजाि पाजािचे 

उत्साही लोक. आम्ही चौदा जि दोि माहीतगािांिा घेऊि बसचा 

प्रवास सरुू केला. दांडेली ह ेगांव बेळगाव पासिू अगदी िजीक. 

त्यामळेु िात्रीचा प्रवास केलयावि सकाळी िाष््टयाच्या वेळेला 

बेळगाव आलं. बेळगावला िाष्टा खपू चणवष्ट, गिम इडली वडा 

सांबाि आणि णवणवध चटण्या. त्याबिोबि गोड णशिा आणि कस्टडि.  

 

पेट पजूा झालयावि सगळ्यांची झोप पळाली आणि प्रवास 

आता खदु्द दांडेलीच्या णदशेिे सरुू झाला. दांडेलीच्या पािझडी 

विाशी इथे पणहली ओळख झाली. िस्त्याच्या एका बाजलूा सपुा 

धििाचे स्वच्छ पािी पसिले होत.े 

आमच्या बिोबिच्या जािकाि दादािे गाडी थांबवली आणि 

अिेक पक्षी दणुबििीतिू णटपले. आकाशात दिूवि एक घाि णदसत 

होती. पाण्यावि रिविटि िावाचे पांढिे पक्षी उडतािा णदसत होत.े 

पाण्यात एका पायावि उभं िाहूि बगळे मासे शोधत होते. झाडांच्या 
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गदि सावलीत लाल णहिव्या िंगांचे सयूिपक्षी सयूिप्रकाशात 

चमकतािा णदसत होत.े ढोकिी िावाचा पक्षी िदी काठी उभा िाहूि 

सगळं काही न्याहाळत होता.  

अचािक दोि उंच झाडातिू दोि मोठे पक्षी उडाले. पटकि 

दणुबिि लावली ति ते धिेश पक्षी णिघाले. या धिेश पक्ष्यासाठी 

दांडेलीचं वि प्रणसद्ध आह.े आणि त्याची झलक पणहलया णदवशीच 

णमळाली. चास िावाचा पक्षी तसंच कोतवाल वि टांगलेलया वायि 

वि बसिू जि ूआमची वाट पाहत होते. 

दांडेली ला पोचताच चणवष्ट असा मिाठमोळा बेत 

आमच्यासाठी तयाि होता. भाकिी बिोबि भिली वांगी, उसळ, 

भात आणि शेवटाला फू्रट सॅलड. काली िदीच्या तीिावि वसवलेलं 

ह े छोटसं पयिटकांसाठी बांधलेल े णठकाि. णतथ े णिवांत वेळ 

घालवायला खपू मजा आली. मोठेमोठ्या वकृ्षांिी आम्हाला घेिलं 

होतं. त्यातील एका वकृ्षावि चढूि बासलेलं असतािा आमचा दादा 

जोिात ओिडत आला. काहीतिी िदीच्या दसुरया तीिावि 

दाखवायचा प्रयत्ि कित होता. पणहलयांदा तो एक भला मोठा दगड 

वाटला, पि िीट बणघतलयावि कळलं की ती ति उन्हात पाहुडलेली 

मगि होती! दादािे चला मलुांिो असा आदशे दऊेि आम्हाला थेट 

जंगलात िेलं. णतथ े िीलगाय णदसली, छोटी कासव पाण्यात 
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तिंगतािा णदसली, प्रचंड आकािाच्या खारुताई णदसलया. काहींिा 

अस्वल आणि णठपक्यांच हिीिसदु्धा णदसलं. संध्याकाळ पयांत 

अशा िीतीि े वेळ घालवला आणि मग आमच्या िाहण्याच्या 

णठकािी पितलो. अंधाि केव्हाच झाला होता आणि थंडी पडली 

होती, मस्त उबदाि शेकोटी पेटविू दादाच्या आणि णमत्रमंडळींच्या 

गोष्टी ऐकण्यात कसा वेळ गेला कळलच िाही. 

 

दसुरया णदवशी पहाटे लवकि उठूि मंडळी पित जंगलात 

जायला तयाि! आजच्या णदवशी आम्ही धिेश पक्षी बघायला 

जािाि होतो. वि अणधकािी आम्हाला विाचा आिंभ होत होता 

णतथ ेघेऊि गेले. सागाचे झाडांचे अजस्त्र ओडंके पडलेले णदसत 

होत.े धिेश पक्षी हा कसा आपला जीवि साथी णिवडतो, झाडाच्या 

ढोलीत घिटे करूि णपलं वाढवतो ह े प्रत्यक्ष डोळ्यािे बघायला 

णमळाले.  

 

धिेश पक्ष्यांचे थवे बणघतलयावि आम्ही िदीवि िािणटंग 

किायला गेलो. होडीत बसिू िदीच्या खळखळत्या पाण्यातिू 

वाहत जातािा सगळे िोमांणचत झाले. िदीच्या दोन्ही बाजलूा 

घिदाट झाडी होती आणि त्या गदि झाडीत णकतीतिी प्रािी लपिू 
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आमच्याकडे बघत असावे. दमिू भागिू आलो आणि जेवि केलं. 

िात्री विात जाण्याचा अिभुव घेण्यासाठी आम्ही पनु्हा अिण्यात 

प्रवेश केला. णकिि झाडीत चंद्रप्रकाशात कोलह ेससे सिसि पळत 

होत,े आणि कुठेतिी िक्त चमकिािे डोळे णदसत होते. डोळ्यात 

स्वतःच बोट गेलं तिी कळिाि िाही इतका अंधाि.  

 

अजिूही आमचा विाचा संपिूि भाग बघिू झाला िव्हता. 

जंगलाचा काही भाग सदापिी वकृ्षांचा होता. णतथे स्थलांति करूि 

भाितात येिािे अिेक पक्षी बघायला णमळाले. णिळ्या िंगाचा िील 

मदाक्ष पक्षी, लाल िंगाचा स्वगीय ितिक पक्षी तसेच शयामा िावाचा 

अत्यंत गोड गळ्याचा पक्षी थईु थईु िाचत होता. णहमालयातील 

पक्षी, णवणवध िंगांचे पािवे बघायला णमळाले. इतके अिोखे िंग 

मिषु्ट्य जातीला णिमािि कििं अशक्य! 

 

संध्याकाळी पनु्हा पणु्याच्या णदशेिे प्रवास सरुू झाला. 

णिसगािि ेिेटलेले ह ेणठकाि मात्र डोळ्यासामोरूि जात िव्हत.े घिी 

आलयावि मी माझे अिभुव णलहायच ेठिवले कािि माझी इच्छा 

होती की बरयाच लोकांिी हा आिंद घ्यावा.  
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‘र्’ ची बणधण 

 

“तलुा ह्या गोष्टींची समज यायला खपू वेळ लागेल! त्यासाठी 

कष्ट किाव ेलागतात! 15 - 15 वष ेिात्रपाळी आणि णदवसा पित 

काम आणि णशक्षि असे सगळे काबाडकष्ट केले म्हिजे कळत.े” 

भास्कि िाव सांगत होत.े त्यांचा पतुण्या आणि धाकटा भाऊ समोि 

बसिू ऐकता ऐकता बटाटे वड्यांवि ताव माित होते. “बिं चहा 

घेिाि की कॉिी?” शेवटी भास्कि िावांच्या पत्िीिे त्यांच ेप्रवचि 

थांबवण्यासाठी प्रश्न टाकला. 

 

“मला णबि साखिेचा आणि णबि दधुाचा लागतो ते तलुा 

माणहती आह ेस्िेहल, मिोहि ला हलली काय चालते ते णवचाि?” 

भावाकडे बोट दाखविू भास्कि िाव त्राणसक सिुात म्हिाले. त्यांच े

प्रवचि थांबवण्यासाठी ही यणुक्त पत्िीि े केली आह े ह े त्यांिा 

मिातिू कळले होत ेआणि त्यांिा ते आवडले िव्हत.े 

 

साठी पलीकडे वय पोचलेल ेभास्कि िाव ह ेिातेवाईक आणि 

आजबूाजचू्या सोसायटीमध्ये वजिदाि आणि भािदस्त व्यणक्तमत्व 

म्हििू परिणचत होत.े त्यांच्याबद्दल समाजात आदिाची भाविा 
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होती. त्याचे कािि ही तसेच होत.े बहुतेक परिणचत वतुिळात 

भास्कि िावांच्या गतायषु्ट्याबद्दल साधािि बरयापैकी माणहती होती. 

त्यांिी अिेक वष े केलेली िात्रपाळी, णदवसा केलेलया पाटि टाइम 

िोकरया आणि ह े सवि आणि कुटंुब सांभाळूि पिूि केलेले 

उच्चणशक्षि, त्यािंति स्वतःचा वाढवलेला उद्योगधंदा ही सवि कथा 

बहुतेक परिणचत लोकािा माहीत होती. भास्कि िावांिा या 

आपलया कष्ट कतृित्व आणि यशाचा अणभमाि होता. त्याबिोबि 

त्यांिा असेही वाटत असे की आपि सवि गोष्टीमध्य े िीट लक्ष 

घालिू बािीक लक्ष ठेविू सलले णदले ति कुटंुणबय आणि िातेवाईक 

यांचे व्यवहाि मागािवि िाहतील. कािि आपली जीवि अिभुवाची 

णशदोिी इति कोिाकडे िाही असे त्यांचे मत होते. दसुिीकडे 

वयािसुाि त्यांचा स्वभाव जिा काळजी कििािा आणि णशस्तणशि 

झाला होता. त्यामळेु मलुगा सधुीि मोठा झाला. त्याचे सवि णशक्षि 

उत्तम झाले. तो व्यवसाय उद्योग उत्तम सांभाळू लागला तिी त्याला 

बािीक बािीक गोष्टीमध्ये आग्रही सलला द्यायला भास्कििाव चकुत 

िसत! 

  

पतुण्या आणि धाकटा भाऊ मिोहि त्यांचा णििोप घेऊि 

गेलयावि भास्कििाव शयि गहृाकडे णिघाले तोच पत्िी म्हिाली, 
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“अहो आता मिोहि भावोजीचं काय ह ेवय आह ेका तमुचे प्रवचि 

ऐकण्याचे!”  

“मी माझ्या पतुण्या ला सांगत होतो!” भास्कि िाव म्हिाले.  

“हो, तो तमुचा लाडका पतुण्या आता मॅिेजि आह ेचेन्िई ला! 

तोच 100 लोकािा प्रवचि दते असेल णतथे” पत्िी ििकार यािे 

म्हिाली.  

“अग आपलया अिभुवाचा िायदा आपलया कुटंुणबयांिा 

करूि दिेाि िाही ति कुिाला दिेाि?” भास्कि िाव म्हिाले.  

“हा असा? ते काय तमु्हाला णवचािायला आले होत े का? 

तमुच्याबद्दल काही वाटत म्हििू सगळे तमु्हाला भेटायला येतात. 

तमुचे प्रवचि ऐकायला येत िाहीत ते!” पत्िीिे उत्ति णदले. “तमु्ही 

जिा सकाळी बाहिे णिरूि येत जा बघ!ू आता गेलया वषािपासिू 

तसेही तमु्ही कंपिीमध्य े जािे कमी केलयं!” पढेु णति े पसु्ती 

जोडली.  

पत्िीच्या णदशेिे उजवा हात झाडूि भास्कि िाव त्राणसक 

चेहर यािे झोपण्याच्या खोलीच्या णदशेिे वळले.  

सकाळी उठलयावि त्यांिी ठिविू गाडी काढली आणि ते 

शहिातील मोठ्या पाकि च्या णदशेिे णिघाल.े गाडी लाविू ते पाकि च्या 

णदशेिे चालत णिघाल.े घाई घाईि ेचालत असतािा त्यांिा जािीव 



49 

 

झाली की खि म्हिज ेघाई किण्याचे काहीच कािि िव्हत.े मग ते 

णिवांत चालत पाकि मध्ये णशिले. पाकि मधील धावण्याच्या पथावि 

दोि िेरया मािलयावि त्यांिा बिे वाटले. सकाळच्या प्रसन्ि हवेत 

णहिवीगाि णहिवळ, िुलझाडे आणि वकृ्षांच्या पालवीचे भिघोस 

णहिवे णवस्ताि बघिू त्यांचे मि प्रसन्ि झाले. णिवांत चालत 

असतािा त्यांिा एक बाक णदसला. त्यावि ते टेकले आणि अवती- 

भोवतीच्या वातावििाचा आस्वाद घेऊ लागले. 

 

अशीच काही णमणिटे गेली आणि त्यांच्या कािावि आवाज 

आला. “मी येथे बसलो ति चालेल का?” त्यांिी माि वळविू 

पणहल ेतो एक त्यांच्याच वयाचा गहृस्थ त्यांची पिवािगी मागत 

होता, बाकावि बसायला! “बसा, जरूि, पाकि  सगळ्यांचाच 

आह!े” भास्कििाव हसत म्हिाले. तो गहृस्थ बसला आणि त्यांिा 

त्याचा चेहिा ओळखीचा वाटला. थोड्या क्षिात त्यांची ट्यबू 

पेटली.  

 “अिे त ू यशवंता का? मी भास्कि, मला ओळखले का? 

आपि प्राथणमक शाळेत एकाच वगाित होतो.” भास्कि िाव 

म्हिाल.े  
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“अिे खिंच, माझ्या लक्षातच आले िाही.” यशवंत म्हिाला. 

“आता ‘साठी बदु्धी िाठी’ अस होत कधी कधी!” तो पढेु णमष्ट्कील 

पि ेम्हिाला.  

“कसा आहसे यशवंता?” भास्कि िावांिी आस्थेिे णवचािपसू 

केली.  

“मी झकास आह!े णिवांत आयषु्ट्य जगतो आणि मला हव ेते 

छंदसदु्धा जोपासतोय. त ूकसा आहसे?” यशवंता म्हिाला. 

 

मग दोघांच्या गप्पा िंगलया. यशवंतांची कथा खिंच अदु्भत 

होती. णमणलटिीमध्ये जातो काय? पाणकस्तािात कैदी म्हििू काही 

महीि े भयंकि परिणस्थतीमध्ये िाणहलयािंति िशीबािे ऑणिसि 

प्रीसिि एक्स्चेंजमध्य ेसटुतो काय? मग मॅिेजमेंट करूि गलिमध्ये 

जाविू प्रचंड यश णमळविू िंति स्वत:ची किसलणटंग काढतो काय! 

त्यातील अडचिी वि मात करूि यश णमळविू मग सवि व्यवसाय 

मलुीच्या िावावि करूि स्वतः बाजलूा काय होतो. आणि आता 

वषाितिू 4 महीि ेआणदवासी भागात मलुांिा आणि तरुि मंडळी िा 

णशकवायला काय जातो. 
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“पैसा उभा किायला ही मदत कितो मी त्यांिा!” यशवंता 

सांगत होता. “मला तशीही प्रवासाची आवड आहचे!” त्याि ेपढेु 

हसत सांगीतले!  

“अिे पि घिात लोक कसे िाहतात, जिा व्यवसायावि दखेिेख 

किायलाही लागत असेल की? आपलयाला लक्ष ठेवावे लागतेच!” 

भास्कि िाव म्हिाले.  

“ह ेबघ भास्कि, एक वेळ अशी येते की तलुा णदसत असतं 

की आपलया सांसारिक जबाबदार या आता खपू कमी झालया. 

घिातील पोि आणि सगळी मंडळी णस्थि आणि स्वतंत्र झालीत. पि 

आपि ते णदसिूही मान्य कित िाही. आपि ‘अिभुव’, ‘सलल’े, 

‘मागिदशिि’ असे शब्द वापितो! पि सत्य असे असते की आपलया 

मिावि पडली असते एक बेडी!” यशवंत म्हिाला.  

“कसली बेडी?” भास्कि िाव आश्चयािि ेम्हिाले  

“आपलया अहकंािाची आणि मायेची आणि अपेक्षांची 

बेडी!” यशवंत म्हिाला. “अिे ती तलुा हळू हळू काढूि िेकाणवच 

लागत.े ड्रायवि सीट सोडावी लागते. त्याणशवाय णिष्ट्काम आणि 

णििमोणह होत िाही मि आणि मिाला शांतता ही लाभत िाही. 

आता बास झाल याि, यशाच्या माग ेधाविे! अिे जिा ‘आपलयाला 

आवडेल ते काम’ परििामाची अथवा प्राप्ती ची गणिते मिात ि 
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मांडता करूि पाहा. बघ काय मजा आह ेआयषु्ट्यात! तलुा सांगतो, 

आता आपलया कुटंुणबय आणि िातेवाईक मंडळी या सवाांबिोबि 

माझी छाि संगत असते पि त्यात मी कुठेच गुंतलेला िसतो. मी 

पिूि शांत झालोय त्यामळेु” 

  

“त ूति तत्त्वज्ञाि बोलायला लागलास बाबा!” भास्कि िाव 

म्हिाल.े 

“ते मला माहीत िाही, माझा दृणष्टकोि बदलला आणि काय 

झाले माहीत िाही पि माझे मि जास्त प्रसन्ि िाहायला लागले ह े

खिे!” यशवंत म्हिाला. 

  

यशवंतला णििोप दवेिू आणि घिी येण्याच ेआग्रही णिमंत्रि 

दवेिू भास्कि िाव घिी णिघाले ते णवचाि मग्ि होविू! त्यांच्यापेक्षा 

कठीि परिणस्थती ला तोंड दवेिू आपलया आयषु्ट्याची घडी बसविू 

मग त्या यशापासिू मिािे पिूि बाजलूा झालेला यशवंत त्यांिा 

अंतमुिख करूि गेला होता. स्वतःबद्दल तो णकती सहज आणि 

णििलस पि ेबोलत होता!  

 



53 

 

घिी पोचले तो िोि वाजला. पलीकडूि कंपिीचा मािसू 

बोलत होता. काहीतिी सलला, णिििय हवा होता त्याला! भास्कि 

िावांिी शांतपिे त्याला सांगीतले, “जिा दोि सेकंद थांब बाबा, मी 

सधुीि ला सांगतो!” त्यांिी िोिचा िेणसवि बाजलूा ठेविू पत्िीला 

सांगीतले. “जिा सधुीि ला िोि घ्यायला सांगशील का? कंपिीचा 

िोि आह!े” ते स्वतः बैठकीकडे वळले आणि टी वी बघण्यात मग्ि 

झाले. त्यांची पत्िी आश्चयाििे त्यांच्याकडे बघत होती.  
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नरेन्र आशर् पणर्ीपुरी 

 

“वा वा..!” ििेन्द्र प्रसन्ि सिुात म्हिाला! आप्पा आपलया 

पांढरया काळ्या दाढी णमशीत हसल े आणि त्यांिी भेळ अजिू 

जोिात णमसळायला सिुवात केली! ििेन्द्रिे पािीपिुी संपणवत भेळ 

कधी णमळेल असे बघायला सिुवात केली. ििेन्द्र आणि आप्पा 

यांचा स्िेह तसा गेलया वषि भिातील! आधी सिुवात झाली ती 

म्हिज े पािीपिुीिे! ििेन्द्र सॉफ्टवेअि कंपिीत कामाला होता. 

संध्याकाळी कंपिीच्या बसमधिु उतिलयावि समोिच्या गाडीवि 

मधिूमधिू पािीपिुी आणि भेळ खािे हा त्याचा आवडीचा छंद 

होता. तसेही ििेन्द्र मुंबईत एकटाच िाहत होता. रूमवि वाट 

बघायला कोि होते? आप्पांची गाडी आणि त्यांची चणवष्ट 

पािीपिुी म्हिजे ििेंद्राचा एक णविंगळुा झाला होता. 

 

पि आप्पा शी िोज भेट व्हायला हलली जिा णवशेष कािि 

घडले होत.े सहा मणहन्यांपवूी एकदा तो कामावरूि लवकि आला 

तेंव्हा कंपिीच्या गाडीतिू उतिलया उतिलया तो जागच्या जागी 

थबकला. समोरूि एक मलुगी घाई घाईिे त्याच्याच णदशेिे येत 

होती. तसा ििेन्द्र पटकि मलुींकडे बघत वेळ घालविारया 
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तरूिांपैकी िव्हता. त्यात करियि आणि कंपिीतील काम यात तो 

गेली दोि वष ेएवढा गुंतला होता की त्याचे स्वतःच्या छंद आणि 

आवडी णिवडी जपण्याकडेसदु्धा िीट लक्ष िव्हत.े पि या समोरूि 

येिार या मलुीत काही णवशेष होत.े सावळा िंग, िजिेत भििािा 

डौलदाि बांधा, घाईघाईत चाललयामळेु खांद्यावि आणि पाठीवि 

णहदंकळिािा काळ्या णपंगट केसांचा बॉब, गोलसि चंहरयाची 

िाजकु णजविी, अप्र िाक आणि प्रसन्ि हसिी िजि! ििेन्द्र जागीच 

णखळला! ती त्याच्या जवळूि पढेु गेली कोिाला हात कित आणि 

“हाय मध”ू म्हििू णतिे कोिाला तिी हाक मािली! णतच्या 

गालाविची खळी चटकि त्याच्या िजिेत भिली आणि णतच्या 

मंजळु आवाजाची त्याच्या कािांिी िकळत िोंद घेतली! 

कुठलयातिी फे्रशििचा गंध त्याच्या िाकाला अधाि क्षि जािविू 

गेला! 

 

त्या क्षि भिात कसे कोिास ठाऊक पि ििेन्द्र ला ती मलुगी 

भाविू गेली. ििेंद्राचे मि, सवि इणंद्रये त्या सोंदयाििभुवात बडूुि तपृ्त 

झाली होती. तो क्षि त्याच्या मिात ठाि मांडूि बसला होता. 

िेणडओ, टी व्ही, णमत्र, गप्पा, काम, घिी आई वडीलांिा केले ल े

िोि, णसिेमा, कुठलेच दसुिे क्षि त्या क्षिाला त्याच्या मिातिू 
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हलव ूशकत िव्हत!े तो क्षि त्याच्या मिाचा ताबा घेऊि बसला 

होता. 

 

ििेन्द्रचे आयषु्ट्य आता जिा बदलले होत.े तो सकाळी मदु्दाम 

लवकि कामाला जात होता. लवकि कंपिीतिू णिघिू त्या वेळेला 

तेथे येविू थांबत होता. दशिि झालयाणशवाय ििेन्द्र आता पढेु 

रूमकडे कूच किेिासा झाला होता! पि त्याला िाि णदवस असे 

कष्ट किाव ेलागले िाहीत. त्याच्या कंपिीिे त्याला एक वकि  शॉप 

किायला पाठवले आणि योगायोगाि ेती मलुगी तेथे त्याच्या बिोबि 

आठ णदवस िोज त्याच क्लासमध्य ेयेत होती. मग ििेन्द्रिे िाि वेळ 

घालवला िाही. मैत्री करूि घेतली. मंजळुा ची कंपिी त्याच्या 

कंपिीजवळ होती. त्यामळेु लंचमध्य ेभेटीगाठी गप्पा सरुू झालया. 

मैत्री ति झाली पि आता पढुचा टप्पा मोठा अवघड होता. मंजळुाच े

िाव कसे खास खेड्यातील पद्धतीच े आह,े अशी चेष्टा सहज 

किण्याइतकी त्याची आणि मंजळुाची आता मैत्री होती. पि प्रपोज 

किायच ेम्हटले की ििेन्द्र कचित होता. 
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त्या णदवशी ििेन्द्र आप्पांच्या गाडीसमोि येविू थांबला खिा 

पि त्याचे काही खाण्याकडे लक्ष िव्हत!े “काय ििेन्द्र, लक्ष कुठे 

आज?” आप्पा त्याच्याकडे बघिू हसल ेआणि त्यािी णवचािले.  

“काय सांग ू आप्पा, मोठ्या अवघड परिणस्थतीमध्ये 

सापडलोय!” ििेन्द्र म्हिाला.  

“कािे? काय झाल?ं” आप्पा णवचाित ेझाले.  

“आप्पा, काय सांगायचं, म्हिज ेतमु्हाला सांगायला हिकत 

िाही. तमुच्यापिुतंच ठेवा एक फ्रें ड आह,े आणि आमची छाि मैत्री 

आह.े पि माझ्या मिात खिं सांगायच ति.. णतच्याबद्दल जिा 

वेगळ्या भाविा आहते. त्या कशा व्यक्त किाव्या अशया पेचात 

आह.े” ििेन्द्र म्हिाला.  

“अिे तलुा ति काहीच प्रॉब्लेम यायला िको. तमु्ही हललीची 

मलुं काय, तमुच्या फ्रें डणशप्स बरयाच मोकळ्या आणि पढुािलेलया 

असतात. तलुा मग ‘भाविा व्यक्त किि’े वगैिे िाजकु प्रश्न पडायचे 

काििच िाही!” आप्पा खोचक पि े ‘पढुािलेलया’ या शब्दावि 

जोि दते हसिू म्हिाल.े  

“अस म्हि ूिका आप्पा! मी तसा िाही” ििेन्द्र म्हिाला.  

“तसा म्हिजे कसा?” आप्पा डोळे बािीक करूि णमशीत 

हसत म्हिाले.  
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“आप्पा, मला कलपिा आह े हलली मुंबई पणु्यात फ्रें डणशप 

असिे आणि ती अगदी सहज मोकळ्या शािीरिक जवळीकीपयांत 

िेि ेह ेप्रमाि बिेच आह.े अमेरिकि संस्कृणतबद्दल णसिेमे आणि 

म्यणुझक वेडीओ बघिू झालेले गैिसमज याला काििीभतू आहते 

असे माझे मत आह.े सािखी प्रसाि माध्यमं िको त्या क्षेत्रात मकु्त 

जीविाचा पिुस्काि कितात आणि चटकि आिंद णमळवायचा मागि 

डोळ्यापढेु येतो! पि माझी मत वेगळी आहते आप्पा! मािसाच्या 

सवि गिजांचे बाजािीकिि आणि सहणजकिि करू िये. प्रेम ह ेत्यात 

काळजीपवूिक आणि मिापासिू वेळ दवेिू सावकाश किण्याची 

गोष्ट आह े असे माझे मत आह े ” ििेन्द्र जिा व्याकूळ आणि 

णवचािमग्ि णस्थतीत असलयािे आपलया णवचािात असलेलया 

णवषयावि कधी प्रवचि द्यायला लागला ते त्याचे त्यालाच कळल े

िाही. 

 

आप्पा हसायला लागले! “हा, हा, म्हिजे तलुा पडलेला प्रश्न 

पिुाति आह!े मलुी समोि आपले प्रेम कसे व्यक्त किावे? आणि 

कधी व्यक्त किावे?” आप्पा हसत म्हिाले!  

ििेन्द्र ओशाळला! 
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 “अिे मग अडचि काय आह?े वाटलं ते बोलिू टाकाव! 

एकति मलुगी हो म्हिेल िाहीति िाही म्हिेल“ आप्पा पढेु म्हिाले  

 “अहो आप्पा, समोि असलेलया व्यक्तीच्या भाविांचा आणि 

सन्मािाचा णवचाि किावा असं िाही का? णवश्वास ठेविू णिखळ मैत्री 

केली आणि याि ेअपेक्षा भंग केला! असे वाटूि णतच ेमत िाि वाईट 

होव ू शकते! मी असलेली चांगली मैणत्रि गमाविू बसेि!“ ििेंद्र 

म्हिाला.  

“अपिाधी वाटूि घेव ू िकोस! प्रेम कििे हा अपिाध िाही! 

दसुर याच्या भाविा आणि स्वातंत्र्याची णिकीि ि किि,े संवादात 

काळजी ि घेिे, हा अपिाध आह!े त ूजेि ऑस्टीिचे ‘pride and 

prejudice’ वाचले आहसे काय? अंहकाि णकंवा बालपिापासिू 

काही काििािे झालेले पवूिग्रह ह ेमािसाला मािसाशी छाि मोकळे 

संभाषि शांतपिे किण्यातील मखु्य अडथळे असतात” आप्पा 

म्हिाल.े  

“बापिे आप्पा, तमु्ही एवढे काही वाचत असाल असे वाटले 

िव्हत!े” ििेन्द्र म्हिाला.  

“बघ म्हिज े पवूिग्रह कसा िकळत आपलयावि परििाम 

कितो! तलुा वाटल,ं भेळ आणि पािीपिुी णवकिािा आप्पा, तो 

साणहत्य आणि कलेत काय िस घेत असिाि! अिे मी िसुता िावा 
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पिुता ‘बी ए’ िाही झालो. साणहत्य आणि वाचि हा माझा छंद 

कायमच होता! आता मुंबईत पैसा भिपिू णमळालया मळेु वेळात 

वेळ काढूि तो छंद जोपास ूशकलो मी! ह ेखिं आह ेम्हिा!” आप्पा 

म्हिाल.े  

“आप्पा, य ू आि ग्रेट! पि मी खिं सांगतो, मी त्या माझ्या 

मैणत्रिीबद्दल णसरियस आह!े माझी णतच्याशी लग्ि किण्याची इच्छा 

आह!े” ििेन्द्र म्हिाला.  

“अिे मग शांतपिे णतच्याशी बोल आणि िंति तझु्या आणि 

णतच्या कुटंुणबयांचा णवचाि किायला णवसरू िका!” आप्पा 

म्हिाले.  

“पि णतला िसुतीच णिखळ मैत्री अपेणक्षत असेल ति?” ििेन्द्र 

म्हिाला  

“मग काय झाल?ं णिदाि त ू आपलया मिातील भाविा 

प्रामाणिक पिे व्यक्त केलया, मिात एक आणि बाहिे दसुिे अशी 

वागिकू ठेवली िाही याबद्दल णतिे तझुे आभािच मािले 

पाणहजेत!” आप्पा म्हिाले.  

“हहेी खिे आह!े” ििेन्द्रला आप्पान्चे म्हििे पटले.  
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“मंजळुा, लग्ि ह्या णवषयावि तझु ेकाय मत आह?े” दसुर या 

णदवशी लंचमध्य ेगप्पा माितािा ििेन्द्रिे णवषय काढायला उगाचच 

एक उच्च चचाि किण्याच्या थाटात प्रश्न टाकला.  

“सिळ सांग की स्वत:च्या लग्िाचा णवचाि चाललाय!” 

मंजळुा णमष्ट्कीलपिे म्हिाली.  

“तझु्याशी आडवळिािे बोलण्यात काही अथि िाही! 

बोलायला अवघड वाटतंय पि सिळ णवचाितो, मंजळुा माझ्याशी 

लग्ि किशील?” ििेन्द्रिे ‘काय होईल ते होईल” असे मिात म्हििू 

बाि सोडला!  

मंजळुा जिा गंभीि झाली. क्षिभि खाली माि घालिू णतिे 

णवचाि केला आणि मग माि उंचाविू त्याला न्याहाळत प्रश्न 

टाकला.  

“ििेन्द्र, ह ेबघ, तलुा मी, माझे व्यणक्तमत्व, स्वभाव, करियि 

असे सगळे आवडत असले तिी माझ्या कुटंुबाबद्दल तलुा काय 

माणहती आह?े”  

“मला काही माणहती िाही, पि मी सिळ तझु्या घिी येविू 

भेटतोच िा? मला सगळीच माणहती कळेल” ििेन्द्र म्हिाला.  

मंजळुा मिातिू सखुावली! ििेन्द्र त्याच्या प्रोपोजलबद्दल पिुि 

प्रामाणिक आह े ह े णतला पटल ं होत! त्याचा थेट मागि णतला 
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आवडला होता. णति ेििेन्द्रला घिचा पत्ता णदला आणि िणववािची 

वेळ ठिवली.  

िणववािी सकाळी ििेन्द्र णति े णदलेला पत्ता शोधत णतच्या 

वस्तीत पोचला. पन्िास वष ेजिुी चाळ वजा वस्ती णदसत होती. 

दोि दोि खोलयांची णभंतीला णभंत लागिू असलेली घिे होती. काही 

लोकािी त्यातच विती मजला करूि खोलया वाढवलया होत्या. 

दाटीवाटी आणि गदीचे छोटे िस्त े आणि डे्रिेज, खाडी, िुले, 

स्वयंपाकाच्या िोडण्या, मासे असे मुंबईत एकत्र अिभुवास येिािे 

असंख्य वास! मंजळुाचे दोि खोलयांचे बैठे घि होत.े मंजळुािे दाि 

उघडले आणि त्याला बाहिेच्या खोलीत खचुीकडे णिदशे करूि 

बसण्याची खिू केली. आतलया खोलीकडे तोंड करूि णति ेहाक 

मािली.  

“आप्पा..?” आप्पा बाहिे आले आणि मंजळुािे ओळख 

करूि णदली, “ििेंद्र, ह ेआप्पा माझे वडील! आप्पा, हा ििेंद्र, मी 

काल बोलले ज्याचबेद्दल तो!”  

ििेंद्र भांबावला होता आणि त्याला पटकि काय बोलावे 

सचुत िव्हत!े समोि त्याचे ओळखीच े‘भेळपिुी वाले’ आप्पा उभे 

होत.े काही क्षिात स्वत:ला सावरूि त्यािे त्यांिा वाकूि िमस्काि 

केला आणि िाि णवचाि किायला वेळ ि दतेा तो चटकि म्हिाला. 
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“आप्पा, मंजळुा तमु्हाला बोललीच असले, तमुचे आशीवािद 

असतील ति मंजळुशी लग्ि किण्याची माझी इच्छा आह!े”  

“अिे बस, तमु्हा दोघांच्या इच्छेणवरूद्ध मी िाही. पि जिा 

तझु्या कुटंुबाची माणहती सांगशील की िाही! आप्पा णमशीत णस्मत 

हास्य करूि म्हिाले.  

“आप्पा माझे वडील पणु्याला असतात, एक इजंीणियरिंग 

मेन्यिेुक्चरिंग यणूिटमध्य ेसीणियि मॅिेजि आहते.” ििेन्द्र म्हिाला.  

“मग त्यांचे आणि तझु्या आईचे मत, पिवािगी वगैिे असे 

काही आधी असेल की?” आप्पा म्हिाले.  

“आप्पा, माझ्या घिी वाताविि जिा मोकळे आह.े माझ्यावि 

माझ्या आई आणि वडीलांचा पिुि णवश्वास आह.े मी माझ्या 

आतापयांतच्या रॅक िेकॉडििे तो णमळवला आह े असे म्हिािा!” 

ििेन्द्र आत्मणवश्वासािे म्हिाला. “तसे िसत े ति मी सिळ येथे 

मंजळुच्या घिी एकटाच पोचलो िसतो! तमु्ही काळजी करूि िका! 

मी त्यांच्याशी बोलिू तमुची त्यांची गाठ घालिू दतेो! “ ििेन्द्र पढेु 

म्हिाला.  

“मग प्रश्नच िाही! मी आत जाविू जिा चहा घेऊि येतो! 

मंजळुा त ूबोल याच्या शी!” आप्पा म्हिाले.  
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“थांबा आप्पा, अिे ििेन्द्र त ू तझु े वडील काय कितात ते 

सांगीतलंस पि आप्पा काय कितात ते तलुा सांगायला िको 

काय?” मंजळुा म्हिाली.  

“त्याची गिज िाही मंजळुा! मी “pride and prejudice’ 

वाचलेय!” ििेन्द्र णमष्ट्कीलपिे म्हिाला!  

“आप्पािी हसिू त्याच्या खांद्यावि थाप णदली आणि ते आत 

गेले. मंजळुा बचुकळण्यात पडूि त्याच्याकडे बघत होती.  
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संर्ीतणतील शियणपदे 

 

िटिाज! अणतशय मिमोहक अशी शंकि बाप्पाची मदु्रा 

डोळ्यासमोि येते. या त्यांच्या ितिकाच्या स्वरूपात त्यांिी णकती 

सखोल ज्ञाि सांगिू ठेवलं आह.े भगवाि णशव यांची पंचक्ीत्य 

णकती सहज पि े साधली आहते. सामान्य मािसाला कळायला 

सोप!े 

 

हीच णकमया आह े संगीत आणि ितृ्य या कलांची. भगवाि 

णशव क्ोध आणि आिंद अशा दोि णविोधी भाविा व्यक्त किायला 

याच कलांचा उपयोग कितात. त्यांचा डमरू वाजविू भक्तांिा मोहूि 

टाकतात. पद्य िचिेला अथिपिूि बिविे, त्याच्यात भाविांचा 

समावेश किि ेह ेसगळे संगीताचे काम. िामायिसदु्धा पद्य िचिा 

आह ेआणि तलुसीदासांिी इतक्या मधिू संगीत रूपात णतचे भाषांति 

केले.  

 

संगीताशी णकती लहािपिापासिू आपला परिचय होतो. 

अंगाई गीते ऐकिे आणि बाल गीत ेम्हििू दाखविे इथिू सरुुवात 

होत.े संगीत ऐकिे यािी स्वतःला आिंद णमळतो आणि गाऊि 
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दाखवण्यािी स्वतःला आणि इतिांिा आिंद णमळतो. ऐकिे आणि 

गाि ेया णक्यापदांिी संगीताची सरुुवात होते. एखादा बेसिु गािािा 

णकंवा बाथरूम णसंगिसदु्धा हास्य णविोद करूि आिंदच दऊेि 

जातो. अंताक्षिी सािखे खेळ खेळूि प्रवास सखुकि होतो.  

 

भाित दशे संगीताच्या बाबतीत िािच भाग्यवाि आह.े 

भाितातील अिेक प्राचीि ग्रंथांची सरुुवात ही मंत्र आणि गायि 

यािी होत.े सामवेद हा पिूि संगीतबद्ध आह.े सहस्रवीिा, बासिी 

आणि ढोलक या वाद्यांचा इणतहाससदु्धा पिूि पि ेमाहीत िाहीय,े 

इतकी प्राचीि आहते. शहिाईसदु्धा पषु्ट्कळ जिेु पि लोकणप्रय वाद्य. 

आणि तसेच णचपळ्या, शंख, घंटा, टाळ आणि मदृुगं जी वाजविू 

णवठ्ठल भक्त णवठ्ठालाचे कौतकु गातात. तािसेि, अमीि खसुिो 

सािख े कलावंतांिी भाितात संगीत वणृदं्धगत केले. अमीि खसुिो 

याि े सतािीचा णिमािि करूि तसेच तबला बिविू संगीत अजिू 

प्रगत केले. पंणडत पलसुकिांिी पाश्चात्य संगीतातील णपयािो वरूि 

पेटी बिवली. 

 

लता दीदी, आशा भोसले, ििी साहबे, णकशोि कुमाि अशा 

गायकांिी संगीतात इतकी मजा आििू टाकली आणि उत्तम 
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गीतकािािा स्िूणति णदली. त्यांची गीते छायागीत णकंवा 

आकाशवािी वि ऐकत ऐकत आपि मोठे झालो. णिणटश 

िाज्याच्या काळात वॉयणलि, णपयािो तसेच णगटाि, सॅक्सोिोि 

याच्याशी भािताचा परिचय झाला. वाद्य वाजविू गायिाची साथ 

किण्याची एक महत्वपिूि णक्या झाकीि हुसेि, णशवकुमाि शमाि 

यांसािखे णदग्गज कलाकाि कित आलेले आहते.  

 

आिंद, क्ोध आणि भणक्त या तीि िसांबिोबि वीि िससदु्धा 

आह.े पवूी शंख िंुकूि सैन्याला जोशात आिायचे. आता िौदल, 

वायदुल आणि सेिा प्रत्येकाचे वेगळे गीत आणि िचिा असते. 

दशेभणक्तपि गीत ेगाऊि स्वतंत्रता णदवस साजिा होतो.  

 

आिखी एक िस म्हिज ेशृंगाि! गजल या लोकणप्रय संगीत 

प्रकािात मखु्यतः या शृंगाि आणि प्रेम िसाची अणभव्यणक्त होते. 

गलुाम आली, मेहदी हसि, बेघम अख्ति आणि जगणजत णसंह 

णचत्रा णसंह यांिा उत्तम लेखकांची साथ णमळाली आणि त्यांिी हा 

संगीतप्रकि गाजवला. आणि शांत तसेच भणक्त िसाचा आस्वाद 

दऊेि गेले पंणडत भीमसेि जोशी, कुमाि गंधवि, णकशोिी अमोिकि, 

प्रभा अत्र,े पंणडत जसिाज इत्याणद. त्यांिी वेगवेगळी लोकगीते 



68 

 

हुडकूि पिुः आपलयापयांत पोचवली. शास्त्रीय संगीत ह े त्यांिी 

आपले कें द्र बिवले आणि प्रेक्षकांपयांत पोचवले. एखाद्या िणववािी 

णिवांत ऐकत बसण्यासाठी आपलयाला हा अमोल साठा सहज 

उपलब्ध आह.े 

  

ितृ्य ह े संगीताचे अणभन्ि अंग आह.े धमेंद्र हमेामाणलिी ला 

णहन्दी णचत्रपटात बागेत िाचतािा, णकंवा शम्मी कपिूला गाण्यावि 

झलुतािा बघिू छाि वाटतं. हलेेि ति णतच्या िाचण्यािे एकदम 

िहस्यमय वाताविि तयाि कित.े भितमिुींिी भितिाट्यम ची िचिा 

करूि आपलया शिीिातील समणमणत दाखविू णदली आणि मदु्रा 

स्वरूपात परृ्थवीविील वेगवेगळे पशपूक्षी तसेच णिसगािचे वििि 

केले. कथक आणि इति िाट्य प्रकािांिी डौल आणि सौन्दयि 

प्रदणशित केले. ितृ्याचसदु्धा गायिासािखच आह,े एखाद्यािे येत 

िसतािा जिी केले तिी तो आिंद दऊेिच जातो.  

 

आता संगीताचे स्वरूप बदलले. यट्ूयबू मळेु सगळी गािी 

हवी तेव्हा ऐकू शकतो. पाश्चात्य संगीताचा प्रभाव वाढत चाललाय. 

गाण्यांची गती आणि लय, गाण्यांचा ढंग बदललाय. संगीत िाटके, 

ओपेिा अशा रूपात प्राचीि संगीत जितेपयांत पोचते आह.े 
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कािमध्ये रेि बसमध्य े लोक हडेिोि कािात घालिू ऐकत 

असतात. श्रेया घोशाल अणजित णसंह आणि शंकि महादवेि सािख्या 

महाि गायकांिी पाश्चात्य आणि भाितीय संगीताचा वेगळाच मेळ 

घालिू णदलाय! त्यात आपि सगळे िममाि होतो. अजिूही 

शास्त्रीय संगीताचा पाया मात्र णटकूि आह,े िक्त विचे कवच वेगळे. 

गािी म्हििे आणि ऐकिे, ितृ्य कििे आणि बघिे तसेच 

वेगवेगळी वाद्य वृंद वाजविू साथ किि,े कुठलेच कायि कमी णकंवा 

जास्त दजािचे िाही. कलाकािाचे महत्व िणसक प्रेक्षकांमळेुच असते. 

त्यामळेु सगळ्या वाचकांिी संगीताचा आिंद वेगवेगळ्या मागाििी 

लटुत िाहावा हीच कामिा!   
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साणहत्य म्हिजे असतं काय? 

जीविाच े अिभुव असतात, कधी खिे ति कधी खोटे 

वाटतील इतके खिे. 

जीविमलूयांच ेआदशि असतात, कधी सोपे, कधी अवघड. 

कधी अशक्यप्राय. 

जगण्याच्या चढ उतािांचे आिस े असतात. कधी 

अिभुवलेल.े कधी ि ऐकलेले. 

आपलया मिाचा, आपलया जीविाचा आिसा असतो साणहत्य. 

साणहत्यात िम ूया. 

साणहत्यात िमिािा समाज अणधक 

ससंुस्कृत, अणधक प्रगतीशील असतो. 

 प्रगती म्हिजे केवळ समदृ्धी िाही िा! 

ई साणहत्य प्रणतष्ठाि. 

मिाठी साणहत्यातील एक कोवळे पाि. 

एक प्रसन्ि अिभुव 

www.esahity.in 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 
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