
 

 

  



या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या! 

नोस्टाल्जिया-२ 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां? 

तुम्हालाही काही देता येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हाला आनांद वमळेल 

आवण तुमचां काहीच कमी होणार नाही.  

तुम्ही आशिर्वाद आशि िभुेच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहिुोल अिव तुिच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध 

उांचीवर जात रहावा.   
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या पुहतिकेिील लेखनाचे सर्व िक्क लेखकाकडे 

सुरहिि असून पतुिकाचे ककां र्ा  त्यािील अांशाचे 

पुनर्ुवद्रण र् नाट्य, हचत्रपट ककां र्ा इिर रुपाांिर 

करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ानगी घेणे 

आर्श्यक आि.े िस ेन केल्यास कायदेशीर कारर्ाई 

िोऊ शकि.े  

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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• हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकिा.  

• िे ई पुतिक रे्बसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककां र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त 

कोणिािी र्ापर करण्यापुर्ी ई  -साहित्य प्रहिष्ठानची परर्ानगी घेणे  

आर्श्यक  आिे.  

  



ओळख  

 

 

प्रत्येकाचे कोणीतरी आविते 

लेखक वकां वा कवी असतातच; 

माझ्यापरुते बोलायचे झाल्यास वशवाजी सावांत याांचे मतृ्युांजय ह े

पसु्तक नॉस्टॅलवजयाचे फ़ीवलांग वनमााण करते. 

इतराांची पसु्तके वाचता वाचता मला दखेील वलवहण्याची 

उमी आली; अनेक वर्ष े मी लोकसत्ता, आपलं महानगर, 

प्रहार व म ंबई चौफेर या वृत्तपत्ांमध्ये वलहीत आह;े 

बालसावहत्य, व्यवस्थापन क्षेत्ामधील सॉफ्ट वस्कल्स, वचत्पट 

सषृ्टीमधील व्यविमत्तवाांच्या मलुाखती व जगात साजऱ्या केल्या 

जाणाऱ्या ववववध वदवसाांबद्दल वलहीत असताना लेखक म्हणून 

मी दखेील प्रगल्भ होत गेलो. आजवर ५०० लेखाांचा टप्पा मी 

कधी ओलाांिला ह ेमला देखील कळलेच नाही.  

‘लोकप्रभा’ सारख्या साप्ताहहकांमध्ये मी २०१४ 

मध्य ेमराठी भारे्षचे सौंदया व २०१६ मध्य ेकॉपोरेट मॅनेजमेंट या 



ववर्षयाांवर वर्षाभर लेखमाला वलवहल्या तर पोहलसांचे माहसक 

‘दक्षता’ मध्ये दखेील अिीच वर्ष ेसातत्यान ेलेखन केल.े  

व्यवस्थापनामधील वकचकट इांग्रजी सांज्ञा मलुाांना सहज 

कळाव्यात म्हणनू मी 'व्य' नावाच े व्यवस्थापन क्षेत्ावर एक 

पसु्तक वलवहले ज्याचे प्रकाशन तत्कालीन वशक्षण मांत्ी श्री 

ववनोद ताविे याांच्या हस्ते करण्यात आल ेहोते. 

भारतरत्न लता दीदी याांनी २०१९ मध्य ेवयाची ९० वर्षे 

पणूा केली त्यामळेु त्याांच्या कारवकदीवर भाष्य करणारे 'लता 

९०' ह े पसु्तक रवींद्र नाट्य मांवदरामध्ये प्रकावशत करण्यात 

आल;े या पसु्तकाचे उदघाटन १० मान्यवराांच्या हस्ते करण्यात 

आल े ज्यात मखु्यमांत्ी दवेेंद्र फिणवीस, भावगांधवा हृदयनाथ 

मांगेशकर, सलुोचना दीदी, जॅकी श्रॉफ, सांगीतकार कल्याणजी 

आनांदजी अशाांचा समावेश होता; या पसु्तकामध्ये मी 

मान्यवराांच्या घेतलेल्या १३ मलुाखती /लेख समाववष्ट करण्यात 

आल े होत;े आशा पारेख, वैजयांतीमाला व हमेामावलनी या 

नतृ्याांगना, प्रवसद्ध पटकथा लेखक सलीम खान, वशवसेना प्रमखु 

उद्धव ठाकरे इत्यादींच्या मुलाखती घेत असताना या पुस्तकाची 

प्रस्तावना भारतरत्न सवचन तेंिुलकराांकिून घेण्याचे सौभाग्य 

दखेील मला वमळाले.  



सध्या मी तीन पसु्तके वलहून पणूा केली आहते जी योग्य 

प्रकाशकाच्या शोधात आहते; भारतीय पक्षी, भारतीय फ ले 

व लैंहगक अत्याचार प्रहतबंध आहि महहला सक्षमीकरि 

या तीन ववर्षयाांवर ही पसु्तके आहते.  

आवदवासी क्षेत्ातील मलुाांच्या शैक्षवणक प्रगतीसाठी व 

आरोग्य सांगोपनासाठी वनधी सांकलन करण्याच्या हतेूने प्रवसद्ध 

व्यविमत्वाांवर एक कॉफी टेबल बकु काढण्याचे ड्रीम प्रोजेक्ट 

माझ्या मनात आह;े त्यासाठी आपल्या सारख्या रवसकाांच्या 

भरघोस प्रवतसादाची अपेक्षा आह.े        

 

प्रिवांत दवांडेकर 

९८२१९४७४५७  



मनोगत 

 

अमीन सयानी याांच्या जन्मवदनी, नॉ्टॅशल्जयवचव हा दसुरव 

भवग सादर करताना िलव खपू आनांद होत आह;े सवहशजकच 

आह,े पशहल्यव भवगवलव आपले उदांड पे्रि र् कौतुक 

शिळवल्यविळेु शसक्रे्ल कवढण्यवची पे्ररिव शिळिवरच होती. 

‘नॉ्टॅशल्जयव चव िरवठी अर्ा कवय?’ असव प्रश्न शर्चवरिवऱयवांनव 

'्िरि रांजन' असव िवयबोलीतील िब्द सचुशर्लव खरव पि 

आतव िवत् नॉ्टॅशल्जयव हवच िब्द दसुऱयव भवगवसवठी ठेर्वर्व 

असे अनेक जिवांचे ित पडले आह;े िेर्टी कां शटन्सयूटी असिे 

अनेकवांनव आर्डिवर आहे कवरि त्यवांनव भवग एक दोन असे 

एकत् करून  नॉ्टॅशल्जयव पु् तक (हवडा कॉपी) ्र्रूपवत यवरे् 

असे िनोिन र्वटत आह.े    

असो; दिे शर्दिेवतून र्वचकवांचे हजारो फोन आल,े 

इिेल्स आल्यव, व्हॉट्सअप िेसेज दखेील आले पि आतव 

र्वचकवांनी  एक पवऊल पढुे टवकवरे् म्हिनू इर्े एक सचूनव करत 

आह;े सध्यव पत् लेखन सां्कृती लयवलव जवत आह े तेव्हव 

र्वचकवांनी पत् रूपवत प्रशतसवद द्यवर्व अिी शर्नांती करत आह.े  



प्रत्येकविध्ये एक सांरे्दनिील कलवकवर दडलेलव असतो; 

कधी तो कर्ी होतो तर कधी शचत्कवर; कधी कर्वकवर होतो; 

तर कधी गवयक -र्वदक दखेील. यवतले कवही जि 

शदलखुलवसपिे जगवसिोर व्यक्त होतवत तर कवही आपल्यव 

कोषवतच (जगवलव आपले कवि /कलवकृती आर्डली नवही तर 

यव भीतीपोटी) रवहतवत; यव दोन्सही र्गवांनव प्रोत्सवशहत 

करण्यवसवठी िी अजनू एक शर्नांती करत आह ेकी पत्वसोबत 

त्यवांची कलवकृती देखील िलव पवठर्वर्ी.         

टॅ्रशफक 'टु रे्' असले की त्यवची िजव कवही औरच असते 

नवही ! 'टु रे् टॅ्रशफक’ची सरुुर्वत श्रीिती सररतव र्वकळकर यवांनी 

त्यवांनी शलशहलेले पु् तक पवठर्नू केली आहचे. 

यव भवगविध्ये जे शर्षय घेतले आहते ते देखील तुम्हवलव 

भतूकवळवची सफर घडर्नू आितील यवची िलव खवत्ी आह;े 

शर्िेषतः लतव र् आिव यव सरेुल भशगनींनी गवयलेल्यव गीतवांर्र 

शलहवरे् यव र्वचकवांच्यव सचूनेचव इर्े िवन रवखलव गेलव आहे; 

आपल्यव सैशनकवांर्र दखेील शलहव अिी िवझ्यव िनवतील 

भवर्नव दखेील र्वचकवांनी िवांडली होती; त्यवर्र नक्की शतसऱयव 

भवगविध्ये शलहीन.   



नॉ्टॅशल्जयव िळेु िलव कवय शिळवले ह ेसवांगिे 'िब्दवांच्यव 

पलीकडल'े आह;े िवझ्यव र्शडलवांनव शिकशर्िवऱयव शिक्षकवांिी 

झवलेलव सांपका , िवझ्यव चुलत बशहिीचव  िवळेतील र्गा शित्, 

त्यवचव िवझ्यव बशहिीिी झवलेलव सांपका ; अिव अनेक 

भतूकवळवतील शिशसांग शलांक्स जोडल्यव गेल्यव.  

अनेक शदग्गजवांच्यव सहर्वसवत येण्यवचे भवग्य शिळवले; 

उदवहरि द्यवयचे झवल्यवस गलुजवर यवांचे शिल्प बनशर्िवरे 

'भगर्वन रविपरेु' , दीनवनवर् िांगेिकर रुग्िवलयवचे ट्र्टी  

'धनांजय गोखले', पवलघरच्यव नगरवध्यक्षव, उज्जज्जर्लव कवळे 

आशि इतर अनेक जि !  

चलव तर िग ऋिवनबुांधवच्यव नर्ीन रेिीि गवठी बवांधूयव  

र् तमु्हव सर्ा र्वचकवांनव िवझ्यवतफे नववर्षााच्यव िुभेच्छव र् 

नॉ्टॅशल्जयव -२ च्यव रूपवत एक सरेुल भेट !           

आपल्या प्रवतवियाांच्या प्रवतक्षेमध्य ेआतरु असलेला – 

----- प्रशाांत दाांिेकर.    
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अपाण पवत्का 

 

नॉस्टॅवल्जया ह े पसु्तक कोणाला अपाण करायचे असा 

जेव्हा ववचार मनात आला तेव्हा अनेकाांची नावे िोळ्यासमोर 

आली; त्यात माझे असांख्य वमत् होत;े अनेक सरेुख 

वचत्पटगीताांचे गीतकार होते व काही वनजीव व तरीदेखील खपू 

काही बोलणाऱ्या वस्त ू होत्या; वनसगा ज्याची ववववध रूपे 

आपल्याला मोवहत करतात त्याला दखेील ह े पसु्तक अपाण 

करणे सयवुिक ठरेल. 

माझ्या आजोळच्या समदु्राला (उांबरगाव), माझ्या जानकी 

कुां ज वबवल्िांगच्या गच्चीला, गलुजार सारख्या प्रवतभावांत 

गीतकाराला ह ेपसु्तक अपाण करताना मला खरांच आनांद होत 

आह े कारण गलुज़ारजींच्या भारे्षत साांगावयाचे झाल्यास 

नॉस्टॅलवजया म्हणजे 'मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पिा ह,ै 

सावन के कुछ भीग ेभीगे वदन रख ेहैं; और मेरे एक ख़त में वलपटी 

रात पिी हैं, वो रात बझुा दो, मेरा वो सामान लौटा दो.’  
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सिगरेट 

 

 

‘शसगरेट’ र् ‘बवसरी’ यव दोन गोष्टी आपल्यवपके्षव जव्त र्ेळ  

शप्रयकरवच्यव ओठवांजर्ळ असतवत अिी पे्रिळ तक्रवर  परू्ीच्यव 

कवळी  बऱयवच पे्रयसींची असवयचीआशि ते परू्ीच्यव कवळी सत्य 

दखेील असवयचे कवरि अिवसवठी की, त्यवर्ेळी शसगवरेट ओढिे 

ह ेिदवानगीचे प्रतीक होते र् इलेक्ट्रॉशनक र्वद्यवांचव जिवनव चवल ून 

झवल्यवने पवरांपररक र्वद्ये र्वजशर्ण्यवकडे िलुवांचव कल जव्त 

असवयचव.  

त्यवकवळी तरुिवई िध्ये शसगवरेटच्यव पशहल्यव झरुक्यवबद्दल 

खपू अप्रपू असवयचे; टर्वळ / बॅकबेंचर सोडले तर बरीच िलेु 

पशहलव झरुकव कॉलेज जीर्नविध्ये घ्यवयच;े शसगरेट ओढिवरव 

िलुगव तवे्हव िदवानीचे प्रतीक सिजले जवयच;े जनिवनसवर्र 

अशधरवज्जय गवजशर्िवऱयव शचत्पटवांिधनू हचे सिवजवर्र वबांबशर्ल े

गेले. 

शसगरेट म्हटले की एकच गविे डोळ्यवसिोर सर्ाप्रर्ि यतेे र् 

ते म्हिजे ‘हि दोनो’ िधील दरे् आनांद र् त्यवचव तो म्यशुझकल 

लवयटर; ते धरुवांचे र्लय सोडत ' िैं शजांदगी कव सवर् शनभवतव चलव 

https://www.youtube.com/watch?v=zUKIkIM34wE


गयव' असे बेशफक्रीिध्ये गविवरव दरे् र् पवण्यवत प्रशतशबांशबत होिवरव 

रुपगशर्ातव सवधनवचव िोहक चेहरव; हवच चेहरव जेव्हव दरे्लव शसगरेट 

फेकून द्यवयलव प्रर्तृ्त करतो तेव्हवच पे्रयसी र् शसगवरेटिधील द्वांद्व 

अधोरेशखत होते. 

दसुरे आठर्िीतले गविे म्हिजे ट्रेंड सेंटर झवलेले, शहप्पी 

सां्कृतीचे दिान घडशर्िवरे 'दि िवरो दि' ह ेगविे; यव गवण्यविध्य े

शसगवरेटच्यव बशहिी शचलीि, शचरूट सगळ्यवजिीच दिान दऊेन 

जवतवत. ह ेगविे पांचि ने बनशर्ले खरे; पि त्यवांचे शपतवश्री सशचन 

दरे् बिान यवांचे शपत्त िवत् खर्ळले; अशभजवत िवस्त्रीय सांगीत र् 

भवरतवच्यव िवतीतील सांगीत दिेवऱयव िवझ्यव पोटी असव करांटव कसव 

कवय जन्सिलव असे त्यवांनव त्यव क्षिी र्वटले होते पि कवलवांतरवने यव 

गवण्यवच्यव यिवने सशचनदव यवांचव रवग कवही प्रिविवत शनर्ळलव. 

आजकवल बॉशलर्डूचे नवयक नवशयकव तिवर् िकु्तीच्यव 

सबबीखवली ड्रग्स यकु्त ्पेिल शसगवरेट्स िध्ये अडकल्यवचे ददुरै्ी 

शचत् सिोर आल्यविळेु 'दि िवरो दि' ह ेगविे कवळवच्यव शकती पढेु 

होते यवची प्रशचती येते.    

कवही जिवांनव टेन्सिन आले की शसगवरेट ओढवयची सर्य 

असते बहुदव यवच िवनशसकतेचव र्वपर 'गिुनवि ह ै कोई' यव 

गवण्यविध्ये करण्यवत आलव आह;े एकव शनजान बेटवर्र 

अडकल्यवर्र सर्ा परुुष कलवकवर शसगवर, शसगवरेट, शचरूट ओढत 

https://www.youtube.com/watch?v=zUKIkIM34wE
https://www.youtube.com/watch?v=xKU4q0JELTQ
https://www.youtube.com/watch?v=xKU4q0JELTQ
https://www.youtube.com/watch?v=Kjyr9JYd3-I


ओढत कवही िदत शिळत आह ेकव हे पवहण्यवसवठी र्िर्ि भटकत 

असतवनव यव गवण्यवत दवखशर्ले आहते. 

हवर्डव शिज िधील 'आईये िेहरबवन' ह ेगविे दखेील कोि बरे 

शर्सरेल; िधबुवलव अिोककुिवर लव आपल्यवसोबत डवन्सस सवठी 

बोलवशर्ण्यवसवठी जवते तेव्हव अिोक कुिवरच्यव हवतवतील पेटती 

शसगरेट अिव रीतीने शर्झर्त ेकी सिोर बसलेल्यव के एन शसांग चव 

जळफळवट अजनूच र्वढेल. क्लब सॉन्सग म्हटले की िदहोि नतृ्य, 

किनीय डवन्ससर र् शसगवरेटचे झरुके ही शत्सतू्ी शहांदी शचत्पट 

सांगीतविध्ये ठरलेली असवयची; यवचे अजनू एक उत्ति उदवहरि 

म्हिजे 'आर पवर' शचत्पटविधील 'बवबजूी धीरे चलनव' ह ेगविे.    

‘जब भी कोई कां गनव बोले’ यव ‘िौकीन’ शचत्पटविधील 

गवण्यविध्ये अिोक कुिवर यवांनी रांगेल म्हवतवऱयवची भशूिकव ि्त 

र्ठर्ली आह,े हवतवत शसगवरेट, आपल्यवच तवलवर्र नवचत, 

बवयकोच्यव उपश्र्तीची जरव दखेील दखल न घिेवरव, दरूचव चष्िव 

र्वरांर्वर डोळ्यवांर्र लवर्नू र्त्यवर्रील ललनवांनव पवहिवरव बेरकी 

म्हवतवरव बघिे म्हिजे अनेकवांनव आपले अपिूा ्र्प्न डोळ्यवसिोर 

आल्यवचे नॉ्टॅल्जीक शफशलांग दऊेन जवते. 

अिोक कुिवर र् शसगवरेट म्हटले की अजनू एक हळरे् गवि े

आठर्ते र् ते म्हिजे 'िितव' शचत्पटविधील 'छुपव लो यूूँ शदल िें 

प्यवर िेरव के जैसे िांशदर िें लौ दीए की'; खरे तर यव गवण्यविध्ये उदात्त 

https://www.youtube.com/watch?v=LjZ0DCaPSP0
https://www.youtube.com/watch?v=rIX_UGulNK8
https://www.youtube.com/watch?v=ZWkucLNdyKE
https://www.youtube.com/watch?v=GXgKgZt9Jik
https://www.youtube.com/watch?v=GXgKgZt9Jik


त्यवग र् पे्रि भवर्नव आहचे पि सवधचू्यव आर्वजवसवरखव धीर 

गांभीर र् पशर्त् भवसिवरव हिेांत कुिवर यवांचव ्र्र दखेील आह;े यव 

गवण्यविध्ये खरे तर शसगवरेट चव तसव कवहीच रोल नवही आह.े    

‘अांगरू’ शचत्पटविध्ये एक सुांदर गीत आह े 'रोज रोज डवली 

डवली, क्यव शलख जवए भांर्रव, बवर्रव' यव गवण्यवत दीप्ती नर्ल ्टेज 

र्र गविे गवत असते र् सिोर सांजीर् कुिवर असतो; सिोर बसलेले 

आपले शजजवजी शसगवरेट पीत आह ेहे पवहून दीप्ती शर्चशलत होते र् 

शतच्यव हवतविधनू िवईक सटकतो असव तो िॉट होतव. प्रत्यक्षवत तो 

दीप्तीच्यव शजजवजींचव जळुव भवऊ असतो, ‘अांगरू’ शचत्पटविध्ये एक 

नवही तर दोन डबल रोल (सांजीर् कुिवर आशि दरेे्न र्िवा) असव 

एक धिवकेदवर कर्वनकवचव प्लॉट आहे; यव गवण्यवत गलुजवर 

आशि आिव यवांची केशि्ट्री अफलवतनू जिनू आली आह.े  

‘र्क्त’ शचत्पटविध्ये एक सुांदर गीत आह;े 'चेहरेपे खशुी छा 

जवती ह'ै यवत रवजकुिवर र् सनुील दत्त दोघे ही सवधनवच्यव सौंदयवाने 

घवयवळ झवलेले दवखशर्ले आहते; सरुुर्वतीलव रवजकुिवर ऐटीिध्ये 

शसगवरेटचे झरुके घतेवनव दवखशर्ले आह े पि जसजसे त्यवलव 

कल्पनव येऊ लवगते की सवधनवचव पररकरे्तील रवजकुिवर तो नवही 

तर सनुील दत्त आह ेतेव्हव तो शसगवरेट प्यवयचेच शर्सरून जवतो.        

त्यवकवळी िदवानगीचे प्रतीक असल्यवने शप्रयकरवने शसगरेट 

ओढिे र् त्यवचव धरू त्यवने आपल्यव चेहऱयवर्र सोडिे यवत 

https://www.youtube.com/watch?v=jusGNDPkN50
https://www.youtube.com/watch?v=jusGNDPkN50
https://www.youtube.com/watch?v=cX-SXxM_KGk
https://www.youtube.com/watch?v=cX-SXxM_KGk


पे्रयसीलव िोठे अप्रपू र्वटवयचे; ह्यवचचे दिान 'आपके आूँखोंिे कुछ 

िहके हुए से रवज़ ह'ै यव गवण्यवत होत;े ह ेगविे अर्वातच गच्ची यव 

प्रकरिविध्ये आधीच रशसकवांच्यव भेटीलव आले आह;े शसगवरेट शपिे 

शजतके रोिूँशटक असवयच े तेर्ढेच; शकां बहुनव र्ोडे अशधकच 

रोिूँशटक, शसगवरेट च्यव धरुवची र्लये कवढत िलुींनव इम्पे्रस करिे 

असवयचे.    

्र्तः शसगरेट शिलगवर्नू ती शप्रयकरवच्यव ओठवांर्र ठेर्वयची 

के्रझ पि त्यवकवळी असल्यवने ‘शदर्वर’ शचत्पटविध्ये परर्ीन बवबी 

अशितवभलव शसगरेट शिलगवर्नू दते असल्यवचे दृश्य आह;े 

त्यवकवळी भवरतविध्ये शस्त्रयवांनी शसगरेट ओढिे ह े अधःपतनवच े

प्रतीक असल्यवने 'परूब पशिि' शचत्पटविध्ये सवयरवबवनोलव 

धमू्रपवन करतवनव दवखशर्ले आह;े गविे अर्वातच 'ह ैप्रीत जहवूँ की 

रीत सदव' 

‘हवर् की सफवई’ यव शचत्पटविध्ये शप्रयकरवने दखुवर्ले म्णनू 

पे्रयसी शप्रयकरवलव शडर्चण्यवचव प्रयत्न करते र् पवटीिध्ये अनेकवांनव 

्र्तः च्यव हवतवने दवरू पवजते र् शसगरेट चे झरुके ऑफर करते; 'त ू

क्यव जवने बेर्फव' यव गवण्यवत हिेविवशलनी जिी भवर् खवऊन गेली 

तसवच खलनवयक म्हिनू शर्नोद खन्सनव!  

नांतर असव दखेील कवळ आलव की पे्रयसी शप्रयकरवलव अट 

घवल ू लवगली की आपल्यव लग्नवनांतर त ू दवरू र् शसगरेट सोडून 

https://www.youtube.com/watch?v=NbqCWwlNKrA
https://www.youtube.com/watch?v=NbqCWwlNKrA
https://www.youtube.com/watch?v=4852SdnESN0
https://www.youtube.com/watch?v=4852SdnESN0


द्यवयची; अिी अट पवळिवरव शित् ग्रपु िध्ये असल्यवस इतर शित् 

लगेच म्हिवयचे, "चलव र्शहनींनी र्वघवचे िवांजर केले तर तलुव." 

त्यवत एखवदव शित् असवयचव जो शित्वांसोबत शसगरेट तर ओढवयचव 

पि बवयकोलव कळू नये म्हिनू िग रे्लची खव, पेपरशिांट खव असे 

उद्योग करवयचव; पि तमु्हवलव तर िवहीतच आह ेिशहलव र्गा यव 

बवबतीिध्ये िेरलॉक होम्सच्यव आई असतवत. 

जनु्सयव कवळी घरगतुी शहांसवचवरवची सरुुर्वत कधी कधी 

िशहलेलव जळत्यव शसगवरेटचे चटके दऊेन व्हवयची त्यविळेु यव 

अर्वाने शह शसगवरेट अत्यवचवरवचे दखेील प्रतीक होती.                 

कवलवांतरवने िलुींनी शसगरेट ओढिे हे स्त्री िकु्तीचे प्रतीक बनले 

र् खवस शस्त्रयवांसवठी बवजवरवत रे्गळ्यव शसगवरेट्स आल्यव र् त्यवची 

जवशहरवत खदु्द दीप्ती नर्ल सवरख्यव अशभनेत्ीने केल्यवने त्यवकवळी 

खपू िोठां गहजब िवजलव होतव. आतव तर खवस करून आय टी 

कां पन्सयवांच्यव शप्रिवयसेस बवहरे िलुां िलुी एकत् शसगरेट ओढतवनव 

सरवास शदस ूलवगली आहते त्यविळेु शचत्पटविधनू खलनवशयकेलव 

शसगरेट ओढतवनव दवखशर्ि े र्गैरे िेलोड्रविव कधीच िवगे पडलव 

आह.े  

जनु्सयव कवळी र्डील शकां र्व कवकव इतकेच कवय िेजवरच्यव 

कवकव, कवकूां नव पत्तव न लवग ूदतेव पवनपट्टीर्र शसगरेट ओढिे म्हिजे 

िोठे शदव्य असवयच;े त्यवत जर कडकी असेल तर एकच शसगरेट 



दोन तीन शित्वांिध्ये ओढली जवयची र् िैत्ीचे धवगे अजनू पक्के 

केले जवत असतां; िलव आजोबव त्यवांच्यवसवठी शसगरेट आिवयलव 

पवनपट्टीर्र पवठर्त पि सोबत दोन पैसे पि दते; ज्जयवत पवनवच्यव 

्र्वदवच्यव दोन गोळ्यव िलव खवयलव शिळत. िवझव शसगवरेट्सिी 

सांबांध आलव तो आजोबवांच्यव पनविव शसगरेट आिण्यवइतपतच!  

लग्नवचव िोठव तोटव म्हिजे प्रविशप्रय शसगरेट सोडवर्ी लवगली 

असे जेव्हव एखवदव िध्यिर्यीन परुुष आजही म्हितो तेव्हवच 

शसगरेट बद्दलचव त्यवचव नॉ्टॅशल्जयव अधोरेशखत होतो; नवही 

कव!;शसगरेट िळेु कूँ सर चव धोकव असल्यवने िलव इरे् िदु्दविहून 

सवांगवरे्से र्वटते की शसगरेट ही आठर्िीतच रवशहलेली जव्त 

चवांगली.          

  



कॉलेज  

 

 

कॉलेज म्हटले की प्रत्येकवच्यव िनवत अनेक आठर्िी फेर 

धरू लवगतवत ; िवळेतनू कॉलेजिध्ये पशहले पवऊल ठेर्तवनव 

अनेकवांच्यव िनविध्ये भीती असते ती रॅशगांगची तर कवहींच्यव 

िनविध्ये िवत् आनांदवचव िोर र्ईु र्ईु नवचत असतो; कवरि 

सवहशजकच यशुनफॉिा पवसनू सटुकव, िनवत येईल तेव्हव लेक्चर बांक 

करण्यवचे ्र्वतांत्र्य र् अजनू बरेच कवही. 

कॉलेज िधील शर्शर्ध डेज असो की कॉलेज िधील शर्शर्ध 

िहोत्सर् शतरे् अनेकवांच्यव पे्रिवलव पशहलव अांकुर फुटतो र् यवचे 

र्िान अनेक शचत्पट गीतवांिध्ये आले आह;े प्रकषवाने आठर्िवरी 

कवही गविी म्हिजे ‘िेरे िेहबबू’ िधील टवयटल सॉन्सग; ‘िेरे िेहबबू 

तझुे िेरी िोहब्बत की कसि’ शकां र्व ‘शखलवडी’ शचत्पटविधील 

‘खदुको क्यव सिझती ह’ै; त्यवतील शखलवडी च्यव गवण्यवलव 

र्ोडीफवर रॅशगांगची छटव र् पे्रिवत ‘पहले तकरवर, बवदिें प्यवर’ यव 

शफलॉसॉफीची शकनवर आह े   

िी असे अनेक जि पवशहले आहते की जे कॉलेजच्यव 

पशहल्यवच शदर्िी पोरगी पटर्तवत तर कवही जि कॉलजेची दोन 

https://www.youtube.com/watch?v=xzPGBnKt8z0
https://www.youtube.com/watch?v=xzPGBnKt8z0
https://www.youtube.com/watch?v=5g6_KBNmunE


तीन र्षे सांपर्नू कॉलेज िधनू बवहरे पडण्यवची रे्ळ आली तरी 

आपले प्रेि प्रेयसीकडे व्यक्त करू िकत नवहीत.  

आिच्यव कवळी बऱयवच िवळवांिध्ये िलेु र् िलुी एकत् 

शिकवयचे पि शि्तीच्यव नवर्वखवली दोघवांिध्ये एक – दोन 

िब्दवचे दखेील सांभवषि होत नसे; अिव र्वतवर्रिवत र्वढलेल्यव 

िलुवांसवठी कॉलेजिधील िैत्ीचे पशहले कवही शदर्स म्हिजे खऱयव 

अर्वाने िलुींच्यव सहर्वसवत येण्यवसवठी उचलले गेलेले पशहले 

पवऊलच!; जे िलुवांच्यव बवबतीत तेच िलुींच्यव बवबतीत कवही 

अांिवने खरे असवयचे. 

कॉलेजिध्ये ग्रपु तयवर होण्यवची दोन तीन िखु्य शठकवि े

असवयची; तमु्ही सवयन्ससलव असलव तर प्रयोगिवळेिध्ये पॅ्रशक्टकल 

पवटानर म्हिनू प्रर्ि एखवदव शित् शकां र्व िैत्ीि शिळते, आटास ्लव 

असलव तर एकवांशककव बसशर्ण्यवच्यव शनशित्तवने ऑशडटोररयि िध्ये 

झवलेली जवन पहचवन र् शतसरे शठकवि अर्वातच कूँ टीन.       

‘सवर् सवर्’ शचत्पटविध्ये एक गविे आह े‘तिुको दखेव तो य े

खयवल आयव; शजांदगी धपू तिु घनव सवयव’ यविध्ये कॉलेजच्यव 

कॅन्सटीन र् लवयिरीिध्ये शित्वांच्यव सांगतीिध्ये फवरुख िेख र् दीप्ती 

नर्ल िधील पे्रि फुलतवनव सरेुख ररत्यव दवखशर्ले आह.े ऋषी कपरू 

र् नीत ूकपरू र्र शचशत्त झवलेले ‘हिने तिुको दखेव; तिुने हिको 

दखेव’ ह्यव गवण्यविध्ये सवां्कृशतक कवयाक्रिविधनू फुलिवरे 

https://www.youtube.com/watch?v=-GRqHkV9Bls
https://www.youtube.com/watch?v=-GRqHkV9Bls
https://www.youtube.com/watch?v=odozcUbvHsc
https://www.youtube.com/watch?v=odozcUbvHsc


कॉलेजिधील प्रेि आपल्यवसिोर आले आहचे; पि िवझ्यव परुते 

बोलवयचे झवल्यवस ‘धलू कव फुल’ शचत्पटविधील कॉलेजच्यव 

गॅदररांग िधील ‘तेरे प्यवर कव आसरव चवहतव हूां’ ही जगुलबांदी म्हिजे 

िवझे ऑल टवईि फेर्रेट गविे आह.े 

‘िैं पल दो पल कव िवयर हूूँ’ अिी िवयरी गॅदररांग िध्ये सवदर 

करत प्रेयसीलव कॉलेज जीर्नविध्ये इम्प्रेस करिवरे अनेक जि 

िवझ्यव पवहण्यवत आले आह;े आशि िलुींनव दखेील अिव कलवर्ांत 

हळव्यव िलुवांकडे आकशषात व्हवयलव नक्कीच आर्डते ह ेदखेील 

िी पवशहले आह े  

कॉलेज िधील धसुिसुळव प्रिय पवहवयलव शिळवलव तो एक 

दजुे के शलये यव शचत्पटविधील र्वस ू आशि सपनव र्र शचशत्त 

झवलेल्यव ‘िेरे जीर्नसवर्ी प्यवर शकये जव’ यव गवण्यविध्ये; शलफ्ट 

दोन िजल्यवांच्यव िध्ये र्वांबर्नू पे्रिी यगुलुवने घवतलेलव गोंधळ 

पे्रिविधील उत्कटतव दवखर्वयलव परेुिी होती. 

बरेचदव कॉलेज िधील प्रेिप्रकरिे ही सहलीच्यव र्ेळी जव्त 

बहरवस येतवत; बहुदव शनसगवाच्यव सवशनध्यवत पे्रिवलव अांकुर 

सहजपिे फुटू िकतो; असेच कवहीसे ‘र्क्त’ शचत्पटविध्ये श्रीिांत 

िशिालव र् गरीब ििी कपरू िध्ये झवलेले पवहण्यवस शिळते; ‘शदन 

ह ै बहवरके तेरे िेरे प्यवरके’ ह्यव गवण्यवत शनसगवाच्यव पवर्श्ाभिूीर्र 

कॉलेजिधील िलुवांिलुीचे पे्रि खलुतवनव दवखशर्ले आह.े          

https://www.youtube.com/watch?v=9urIZUwblKg
https://www.youtube.com/watch?v=Rq021lXIz9w
https://www.youtube.com/watch?v=JWpi2r6UiXA
https://www.youtube.com/watch?v=JWpi2r6UiXA


िवझे पशहले कॉलेज पवले कॉलेज (आतवचे सवठ्ये) होते र् 

िवझव शर्षय िवयक्रो बवयोलॉजी होतव; शजर्े आम्ही िोजकेच २० 

– २५ जि होतो; त्यवत िलेु ५ र् बवकी सर्ा िलुीच; आिच्यव ् टडी 

टूसा जवयच्यव त्यव पि खपूच अनरोिॅण्टीक शठकविी (जसे की दवदर 

िलशन्सवरि प्रकल्प / न्सयझूीलांड डेअरी) पि त्यवर्र आम्ही उपवय 

िोधनू कवढलव होतव तो प्रवयव्हटे सहलींचव; तुांगवरेर्श्रलव आम्ही 

सर्वांनी पवर्सवळी सहल कवढली होती; ज्जयवच्यव आठर्िी आज 

दखेील सखुद अनभुर् दऊेन जवतवत. 

पवल्यवात नकुतेच ‘िवन’ नवर्वचे शर्एटर चवल ूझवले होते र् 

शतर्े ‘िवन’ शचत्पट लवगलव होतव; आम्ही िलुवांनी बळजबरीनेच 

िलुींनव दखेील िॅडिचे लेक्चर बांक करवयलव लवर्ले र् सर्ा जि 

त्यव शचत्पटवलव गेलो होतो; सवहशजकच दसुऱयव शदर्िी 

कॉलेजिध्ये हल्लवकोळ िवजलव; कवरि असे प्रर्िच होत होते; 

त्यवर्ेळी िॅडि म्हिवल्यव, “अरे िी ७ िशहन्सयवांची गभार्ती आह;े 

िलव आधी सर्ा गोष्टींची कल्पनव शदली असती तर िी दखेील 

आरवि केलव असतव.” आम्हवलव आिची चकू कळली र् िग 

आम्ही कधीच असव बांक िवरलव नवही. 

कॉलेज म्हटले की त्यवच्यविी शनगशडत अनेक गोष्टी शनिवाि 

होतवत र् नांतर प्रशसद्ध होतवत; उदवहरि द्यवयचे झवल्यवस रुईयव कट्टव 

शकां र्व कीती र्डवपवर् शकां र्व एखवदव नवट्यिहोत्सर्!    



पवले कॉलेज त्यवरे्ळी प्रशसद्ध झवले होत ेते िवधरुी दीशक्षत िळेु; 

शतचव तजेवब शचत्पट तफुवन शहट झवलव होतव; ती पवले कॉलेज ची 

शर्द्यवशर्ानी र् त्यवत िवयक्रो बवयलॉजीची; त्यविळेु आिची कॉलर 

उगवचच टवईट झवली होती; तसे दखेील अशजांक्य दरे्, िध ूसपे्र (शिस 

यशुनव्हसा उपशर्जेती) अिव अनेकवांिळेु आिचे कॉलेज चचेिध्ये 

असवयचे. 

त्यवकवळी नविर्ांत कॉलेजसे िध्ये प्ररे्ि घेण्यवसवठी चरुस 

असवयची त्यविध्ये रुपवरेल, सेंट झेशर्असा, एन एि, रुईयव र् आिचे 

कॉलेज आघवडीर्र असवयच ेकवरि प्रत्येक िलुवलव असे र्वटवयच े

की यवपैकी एखवद्यव  कॉलेज िध्ये प्रर्ेि शिळवलव की ‘पवपव कहते 

ह ैबडव नवि नवि करेगव’ ह े्र्प्न सत्यवत उतरिवरच! 

कॉलेज म्हटले की िलव आठर्िवरी अजनू एक घटनव म्हिजे 

आिच्यव कॉलेजची शर्द्यवर्वांनी असलेल्यव िलुीलव हुांड्यवसवठी 

सवसरच्यवांनी ठवर िवरले होते तेव्हव बी डी डी र्रळी चवळीत 

असलेल्यव शतच्यव सवसरी आम्ही तीन ट्रक शर्द्यवर्ी भरून प्रचांड 

िोचवा नेलव होतव. 

कॉलेज म्हटले की आठर्तवत कॅन्सटीनच्यव असांख्य गोष्टी ज्जयवत 

शित्वच्यव जीर्वर्र केलेली उधवरी, नवपवस न होतव केर्ळ ए टी के 

टी र्र भवगले म्हिनू शित्वांनी िवशगतलेली पवटी, प्रसांगी शित्वसवठी 

केलेल्यव हविविवऱयव! िवझव असव अनभुर् आह ेकी कॉलेजिधील 

https://www.youtube.com/watch?v=FEvBiayarlc
https://www.youtube.com/watch?v=FEvBiayarlc


प्रेिप्रकरिे फवरिी शटकत नवही पि त्यव र्यवत तिी प्रकरिे असि े

भवर्शनक दृष््टयव गरजेची असतवत. कॉलेजच्यव नॉ्टॅल्जीक 

आठर्िींचव पवयवच िळुी अिी असफल पे्रिप्रकरिे असतवत नवही 

कव!    

  



 छेडछाड 

 

 

आयषु्यवत छेडछवड लव खपू िहत्त्र्वचे ्र्वन आह;े छेडछवड 

ही शनरवगस असेल शकां र्व एकव ियवादपेयांत असेल तर खपू सखुद 

आठर्िी दऊेन जवते; शहांदी शचत्पटवांनी एक िोठव गैरसिज शनिवाि 

करून ठेर्लव आह;े 'प्यवर की िरुुर्वत तकरवर से सरुू होती ह'ै 

त्यविळेु पे्रिवत पडलेल्यव पे्रिर्ीरवने पे्रयसीची छेड कवढलीच पवशहज े

असव अशलशखत शनयि तयवर झवलव आह.े  

िवळेिध्ये, कॉलेजिध्ये आपले शित् फुकटच्यव जोड्यव 

लवर्ण्यवचे कवि अगदी न चकुतव करत असतवत; 'बघ ती शकां र्व तो 

तझु्यवकडेच बघत आह'े असे सवांगनू अनेकवांनी िह्मदरे्वचे 'लग्नवच्यव 

गवठी बवांधण्यवचे कवि' आपल्यव हवती कधीनव कधी घतेले असतेच.  

शित् शकां र्व िैत्ीि सवांगत आह ेते खरे आह ेकव ह ेतपवसवयलव िग 

छेडछवड केली जवत;े छेड कवढल्यवर्र हसली म्हिजे फसली असव 

सोयी्कर अर्ा कवढून आपल्यवपैकी अनेकवांनी पे्रिप्रकरिवची 

सरुुर्वत केली असेल - कवय बरोबर नव ! 

कधी कधी तर शित् शकां र्व िैशत्िीच्यव लग्नविध्ये र्ध ूर् र्र 

पक्षवतील तरुि िलेु िलुी एकिेकवांची छेड सांगीतवच्यव िवध्यिवतनू 



कवढत िेहांदीच्यव कवयाक्रिवत /सांगीत कवयाक्रिविध्य े लज्जजत 

आिण्यवचव प्रयत्न करतवत र् त्यव प्रयत्नविध्येच कधी तरी दोन 

हृदयवांच्यव तवरव नकळतपिे जळुतवत. शसलशसलव िध्ये अशितवभ र् 

रेखवचे प्रेि दखेील 'लडकी ह ै यव िोलव' यव छेडछवड रुपी 

गवण्यविधनूच बहरवस येते.            

कधी कधी आपलव गैरसिज होत असतो की एखवदव िलुगव 

आपली छेड कवढण्यवसवठी आपल्यव िवगवर्र आह ेपि प्रत्यक्षवत 

र््तशु्र्ती कवही औरच असते र् ती कळल्यवर्र िवत् रवगवचे 

/भीतीचे रूपवांतर िैत्ी शकां र्व पे्रिवत होत;े अगदी अिीच शसच्यएुिन 

'ररि शझि गीरे सवर्न ' यव गवण्यविध्ये अशितवभ र् िौसिी  चॅटजी 

र्र शचशत्त झवली आह.े   

होळीच्यव शनशित्तवने पे्रयसीच्यव गवलवांनव रांग लवर्ण्यवची छेड न 

कवढिवरव शप्रयकर शिळिे तसे दरुवपव्तच! ;यव प्रसांगवचव 'डर ' 

शचत्पटविध्ये फवर सरेुख उपयोग करून घणे्यवत आलव आह;े  

सहलीलव जवतवनव शफिपॉन्सड च्यव शनशित्तवने आपल्यव ग्रपुिधील 

लैलव िजनचूी छेड कवढून त्यवांनव ऑकर्डा करण्यवची सांधी कवही 

खट्यवळ शित् िैशत्िी िोधतच असतवत.  

शचत्पटविध्ये िम्िी कपरू ने खपू छेडछवड र्वली गविी केली 

आहते; त्यवतील कवही म्हिजे,'लवल छडी िैदवन खडी' शकां र्व 

'शदर्वने कव नवि तो पछूो'    

https://www.youtube.com/watch?v=XJguMcymgMo
https://www.youtube.com/watch?v=IRPCMEJpQaw
https://www.youtube.com/watch?v=v5UCn_aqsuQ
https://www.youtube.com/watch?v=XmMwOM7nyGM


आिच्यवर्ेळी आपि कोिवची छेडछवड करत आहोत ते 

गशुपत ठेर्ण्यवसवठी (आपल्यव कोअर ग्रपु बवहरे पडू नये) त्यव 

िलुवच्यव शकां र्व िैशत्िीच्यव र्शडलवांच्यव नवर्वने सर्ा सांभवषि केले 

जवई; सिझनेर्वलोंको इिवरव कवफी होतव ह ै - कवय भवऊ पटतांय 

नव! 

पि यव छेडछवड प्रकरिवचव एक दःुखद अनभुर् िलव आलव 

आह;े आम्ही सर्ा टे्रनीज ऑशफस च्यव इांडक्िन टे्रशनांग सवठी 

कलकत्तवच्यव ‘बवलीगांज’ लव गेलो होतो; आिच्यव हॉ्टेल सिोर 

एक सुांदर बांगवली िलुगी रवहत असे; ती नेहिी गॅलरीिध्ये उभे रवहून 

आिच्यवकडे पवहत असे; शर्िेषतः िवझ्यविी ती हसनू सांर्वद 

सवधण्यवचव प्रयत्न करत असे; कवरि िी रवत्ी टेपरेकॉडार र्र लवर्त 

असलेली अशभिवन, शिली, सवर् सवर् र् अर्ाची गविी शतलव 

आर्डवयची. आिच्यव ग्रपुिध्ये एक रवज्र्वनी िलुगव होतव; 

पवरांपररक रवज्र्वनी परांपरेतनू आलेल्यव त्यवलव, िवझ्यव कवही 

शित्वांनी भरीस पवडून; ती र्ांगकन्सयव त्यवच्यवतच  इांटरे्टेड आह ेअसे 

पटशर्ल;े तो िलुगव दखेील शतलव रोज नर्ीन नर्ीन भेटी दऊे 

लवगलव; टे्रशनांग चव कवळ सांपवयलव आलव; िी त्यव शित्वलव 

िलुीच्यव घरच्यवांनव  तझु्यव पे्रिवची कल्पनव द ेअसे सवांशगतले; आशि 

अघशटत घडले त्यव िलुीने सपिेल नकवर शदलव; आिचव शित् 

शडपे्रिन िध्ये गेलव र् शहांसक झवलव; िरे्टी त्यवच्यव पवलकवांनव 

बोलवर्नू त्यवलव घऊेन जवरे् लवगले.   



आिच्यव ग्रपुिध्ये एक िीख शित् होतव; तो दर रशर्र्वरी 

आपले केस पगडीतनू सोडवयचव र् धरु्वयचव र् िग किरेपयांत लवांब 

असलेले केस उन्सहवत सकुर्त बसवयचव; आिच्यव ग्रपुिधील 

कवहींनी आिच्यव ऑशफसिधल्यव एकव बांगवली िलुवलव हो्टेलर्र 

आिले र् गच्चीत केस सकुशर्त बसलेल्यव त्यव पवठिोऱयव शित्वलव 

िलुगी असे त्यवलव  भवसशर्ले; ती केस र्वळर्िवरी िलुगी बांगवली 

असनू प्रिवांतलव ती आर्डली आह ेतेव्हव त ूदभुवष्यव म्हिनू त्यवलव 

िदत कर असे त्यवलव शर्नशर्ण्यवत आल;े तर तो पठ्ठव िहवरवष्ट्रीयन 

िलुवलव बांगवली किवलव हर्ी त्यवपेक्षव िीच शतलव प्रपोज करतो 

असे म्हिनू गढुग्यवलव बवशिांग बवांधनू तयवर झवलव;  तेव्हव िग 

आम्हवलव सत्य सवांगवरे्च लवगले.  

िवझ्यव बांगवली शित्वच्यव लग्नवलव िी कलकत्त्यवलव गेलो होतो, 

शतरे् लग्न झवल्यवर्र त्यव रवत्ी िलुवची र्रवत परतते पि नर्रव 

िलुगव र् त्यवचे दोन शित् असे त्यव रवत्ी सवसरी रवहतवत. त्यव रवत्ी 

िलुवच्यव शित्वांचे कवही खरे नसते.  िवझे नवर् प्रिवांतो र् िवझ्यव 

दोन्सही िलुवांची नवरे् शटशपकल बांगवली असल्यवने त्यवांनव िी बांगवली 

िलुीिी लग्न केले आह ेअसे र्वटत होत;े त्यव रवत्ी िलव त्यव िलुींनी 

जे कवही सतवर्ले होते (फ्लटी ांग) ते िवझ्यवसवठी नर्ीनच होते; 

आशि अिरपे्रि िधील रवजेि खन्सनव सवरखां बांगवली धोतर 

घवतल्यवने िी जरी आकषाक शदसत होतो तरी शित्वच्यव िेव्हण्यवांनव 

सविोरे जविे खरोखरच तवरेर्रची कसरत होती.   



नर्रव बवयको िध्ये पि छेडछवड़ होते कव?; उत्तर शनशितच हो 

आह;े कधी कधी लग्नवनांतर नर्ऱयवची िैत्ीि भटेली की बवयकोलव 

नर्ऱयवची शफरकी घेण्यवची इच्छव होते शकां र्व कधी कधी रुसलेल्यव 

जोडीदवरवलव अजनू शचडशर्ण्यवसवठी छेडछवड़ केली जवते; यवच े

उत्ति उदवहरि म्हिजे ' िैं कव करूूँ  रवि िझुे बढ्ुढव शिल गयव' ह े

नटखट गविे.  

लग्न ठरलेल्यव िलुवां िलुींची दखेील नवतेर्वईकवांकडून र्ट्टव 

/छेड छवड़ केली जवते; शर्िेषतः होिवऱयव सवसरच्यवांर्रून; 

खबूसरूत िध्ये रेखवच्यव तोंडचे गविे, 'सनु सनु दीदी तेरे शलए एक 

ररश्तव आयव ह’ै ह ेत्यवचे सुांदर उदवहरि आह.े           

चलव तर इिवनदवरीिध्ये आपले पि अनभुर् िेअर करव             

  

https://www.youtube.com/watch?v=7uEZl-YvhPg
https://www.youtube.com/watch?v=hggjj93pIKA
https://www.youtube.com/watch?v=hggjj93pIKA


पायरी  

 

 

आयषु्यवत आपल्यवलव पवयरी प्रर्ि कळते ते 'अपयि ही 

यिवची पशहली पवयरी असते' यव सभुवशषतवद्ववरे; पढेु आयषु्यवत 

क्र्शचतच 'पवयरी सोडून र्वग ूनकोस’ असव दि दखेील आपल्यवलव 

र्ोऱयविोठ्यवांकडून शिळू लवगतो; पि हळूहळू यव पवयऱयव आपल्यव 

भवर्शर्र्श्वचव अशर्भवज्जय भवग किव बनतवत ह ेआपल्यवलव दखेील 

कळतच नवही.  

चवळीतील पवयऱयवांर्र बसनू शिळोप्यवच्यव गप्पव रांगल्यव 

नवहीत असे एकतरी बवलपि िलव कोिी तरी दवखर्ले कव?; 

गच्चीर्र जविवऱयव पवयऱयवांर्र बसनू शित्वांसोबत चोरलेल्यव कैऱयव 

खवि;े एखवद ेचवर्ट िवशसक बघिे, शसगरेटचव झरुकव घेिे ह ेउद्योग 

आपल्यवपैकी अनेकवांनी केलेले असतवत. पवयऱयव यव चोरून 

केलेल्यव गवठी भेटी शकां र्व कट कवर्र्वनवच्यव अिव सर्ा भल्यव 

बऱुयव गोष्टींच्यव सवक्षीदवर असतवत; अगदी प्रयेसीलव केलेल्यव 

प्रपोझलच्यव दखेील!  

कॉलेजच्यव पवयऱयवांर्र बसनू केलेलां पे्रिवचे प्रपोझल शजतके 

आठर्िीत असते तेर्ढीच आठर्िीत असते पवर्सविध्य े



पवयरीर्रून घसरून पडल्यविळेु शित् िैशत्िीं सिोर झवलेली 

फशजती!  

यव पवयऱयव जेव्हव एखवद्यव दरे्ळवच्यव असतवत तवे्हव िवत् 

िोठ्यव भक्तीभवर्वने त्यवर्र िवर्व टेकलव जवतो; र्ैष्िोदरे्ीच्यव 

पवयऱयव चढतवनव 'चलो बलुवर्व आयव ह'ै हे गविे िलव हटकून 

आठर्वयचे.     

अिव यव पवयऱयव अनेक नॉ्टॅशल्जक गवण्यवच्यव भवग किव 

बनल्यव ह ेआज आपि पवहिवर आहोत. आज ही अनेक गवर्वांिध्य े

नदीकवठी असलेले िांशदर र् िांशदरवकडून नदीशकनवरी उतरत 

जविवऱयव पवयऱयव शदसतवत. गुांज उठी िहनवई िधील 'तेरे सरू और 

िेरे गीत' यव गवण्यवत अशितव र् रवजेंद्र कुिवरचे पे्रि यव पवयऱयवांच्यव 

सवक्षीनेच परर्वन चढतवनव रशसकवांनव पवहण्यवस शिळवले. कवही 

शठकविी नदीकवठी िांशदर नसते पि नदीर्र पविी भरवयलव 

जवण्यवसवठी शकां र्व कपडे धणु्यवसवठी पवयऱयवांची व्यर््र्व असत;े 

अिवच पवयऱयवांर्रून हिेविवशलनी र् फरीदव जलवल जेव्हव 'बेचवरव 

शदल क्यव करे' असे गवत गवत ि्ती करत जवत असतवत तेव्हव 

शचत्पटवच्यव नवर्वप्रिविचे िैत्ीची खिुब ू (सगुांध) आपल्यवलव 

अनभुर्वयलव शिळते. 

यवच नदीकवठी जवे्हव एखवदी तरुिी पविी भरतव भरतव सरेुल 

गविे गिुगिुत असते तवे्हव शतर्नू जविवरव र्वटसरू ती सरेुल तवन 

https://www.youtube.com/watch?v=ljG6atDKyxo
https://www.youtube.com/watch?v=ljG6atDKyxo
https://www.youtube.com/watch?v=IVIQhkZz0gY
https://www.youtube.com/watch?v=IVIQhkZz0gY


ऐकून र्बकलव नवही तरच नर्ल! ‘अशभिवन’ शचत्पटविध्ये जयव 

बच्चन र् अशितवभ यवांच्यवतील पशहल्यव पे्रिवचव अांकुर फुलतवनव 

नदीकवठच्यव यव पवयऱयवच सवक्षीदवर झवलेल्यव पवहण्यवस 

शिळवल्यव; गविे अर्वातच 'नशदयव शकनवरे शगरव आई कां गनव' 

पि िलव सर्वात भवर्ललेे गविे म्हिजे 'शदल कव भांर्र करे 

पकुवर प्यवर कव रवग सनुो'; कुतबु शिनवरच्यव पवयऱयवांच्यव 

पवर्श्ाभिूीर्र दरे् आनांद र् नतून िधील प्रिय पवहतवनव ज्जयव भवर्नव 

िनवत उठतवत त्यव िब्दवांिध्ये व्यक्त करिे खरेच कठीि आह.े 

‘प्यवर की उांचवई, इष्क की गहरवई’ शकां र्व ‘इस हसीं उतवर पे हि न 

बैठे हवर के’ यव ओळींनव न्सयवय दणे्यवसवठी पवयऱयवांचव केलव गेलेलव 

उपयोग केर्ळ लवजर्वब. खरे तर २००३ सवली कुतबु शिनवर 

पवहवयलव गेलो होतो तवे्हव त्यव पवयऱयवांर्र र्ोडवरे्ळ जवऊन 

शर्सवरे्से र्वटत होते पि आतव कुतबुशिनवरच्यव आत जवयलव बांदी 

असल्यवने त्यव सरेुल पवयऱयवांनव ्पिा करण्यवचे ्र्प्न अपिूाच 

रवशहले.  

िलव आर्डिवऱयव दसुऱयव गवण्यविध्ये दरे् आनांद-िधबुवलव 

ही िदन-रतीची जोडी आह;े यव गवण्यवचे रै्शिष््टय म्हिज ेगवण्यवत 

पवयऱयवांचे दिान एकदवही होत नसले तरी पवयऱयवांचव फील िवत् 

अचकू शदलव गेलव आह;े गविे अर्वातच कवलवपवनी िधील 'अच्छव 

जी िैं हवरी, चलो िवन जवओ नव'; यव गवण्यविध्ये दरे् आनांद ने 

https://www.youtube.com/watch?v=QpfolokBUik
https://www.youtube.com/watch?v=dekQT5J3JqU
https://www.youtube.com/watch?v=dekQT5J3JqU
https://www.youtube.com/watch?v=cwBdFom1X30
https://www.youtube.com/watch?v=cwBdFom1X30


पवयरीचव अांदवज न आल्यवने अडखळण्यवचव अशभनय ि्त केलव 

आह ेतर िुक्री, आगव र् जवनकी दवस यवांनी पवयऱयवांर्र उड्यव िवरत 

खवलती उतरण्यवचव अशभनय अगदी सरुवर्टी च्यव तवलवर्र केलव 

आह.े 

िी कधी कवळी पर्ईच्यव नीटी िधनू पी एच डी करण्यवचव 

शर्चवर केलव होतव, नीटीच्यव कॅम्पस िधील त्यव पवयऱयव 

अनेकवांच्यव िनवत घर करून रवहण्यवएर्ढ्यव अनोख्यव आहते; िी 

जेव्हव अगदी फे्रिर होतो र् नोकरीच्यव िोधवत होतो तेव्हव अनेक 

जि िलव सल्लव द्यवयचे, 'अरे इांटरव्ह्य ू लव जवत आहसे, शलफ्ट 

नसेल र् शजन्सयवर्रून गेलवस तर पवयऱयव िोजत जव कवरि िलुवखत 

घेिवरव एखवदव चक्रि शकती पवयऱयव चढून आलव असव प्रश्न शर्चवरू 

िकतो.' 

जे शबग बीचे प्रचांड फॅन आहते त्यवांनव ‘शदर्वर’ िधील 

िांशदरवच्यव पवयऱयवांर्र बसनू आईची र्वट पवहिवऱयव नवश्तक 

शर्जयची आठर्ि हटकून येिवरच; तिीच कवहीिी आठर्ि 

जशम्पांग जॅक चे चवहते असिवऱयव लोकवांनव ‘हिजोली’ िधील 

शजतेंद्र र् लीनव चांदवर्रकरची येिवर, बॅडशिांटन खेळतवनव शजतेंद्र र् 

लीनव ्टेशडयिच्यव पवयऱयवांर्र दखेील ठेकव धरून जेव्हव 'ढल गयव 

शदन हो गई िवि जवने दो जवनव ह ै' म्हिनू गवतवत तेव्हव बॅडशिांटन हे 

ऍक्रोबेटीक एक्ट होऊन जवते. 

https://www.youtube.com/watch?v=LzPQXK7KLuA
https://www.youtube.com/watch?v=LzPQXK7KLuA


शहांदी शचत्पटवांिध्ये रोिूँशटक गवण्यवांिध्ये ्र्प्नसुांदरी रे्ट 

चांद्रवर्रून शप्रयकरवच्यव करे्त येऊन शर्सवर्ते ह ेदवखशर्ण्यवसवठी 

पवयऱयवांचव उपयोग केलव जवतो; यवचे उत्ति उदवहरि म्हिजे 'प्यवसव' 

िधील 'हि आप की आूँखों िें, इस शदल को बसव दें' ह ेगविे.  

िवझे उांबरगवर् चे घर एक िजली असल्यवने सवहशजकच 

िवडीर्र जवण्यवसवठी शजनव असवयचव; त्यव शजन्सयवर्र बसनू िी 

अनेकदव आजीलव पजूवपवठ करतवनव पवशहले आह,े शतची भजन े

ऐकली आहते; घरवतील शस्त्रयवांनव चरुम्यवचे लवडू करतवनव पवशहले 

आह;े ही सर्ा दृश्ये आज दखेील िनःपटलवर्र तवजी आहते. 

पवयऱयव म्हटले की आठर्ते शनतवांत सुांदर भजन; 'नव िैं धन 

चवहूूँ, नव रतन चवहूूँ तेरे चरिों की धलू शिल जवए, तो िैं तर जवऊूँ  

िवि तर जवऊूँ '; यव िध्ये एक आई ईर्श्रवकडे सदु्बद्धी र् दरे्वची फक्त 

कृपव िवगत असते तर शतचव पदभ्रष्ट झवलेलव िलुगव (दरे्वनांद) 

गैरिवगवाने किवर्लेल्यव पैिवतनू आिलेल्यव भेटर््त ूघऊेन शजनव 

चढत असतो र् शतरे्च तो आईचे बोल ऐकून अडखळतो; 

सिदृ्धीच्यव पवयऱयव चढिवरव तो खरां तर नीशतिते्तच्यव पवयऱयवांर्रून 

घसरत असतो.   

पवयऱयवांर्र र्बकून एखवद्यवचे बोलिे चोरून ऐकिे शकां र्व 

कोिवच्यव घरवची बेल उगवच र्वजर्नू र्रच्यव शजन्सयवर्र जवऊन 

लपनू बसिे असे उद्योग अनेकवांनी केलेले असतवत; यव र्रून िलव 

https://www.youtube.com/watch?v=vBTcsTd2kF0
https://www.youtube.com/watch?v=JCJJevxQpfE
https://www.youtube.com/watch?v=JCJJevxQpfE
https://www.youtube.com/watch?v=JCJJevxQpfE


आठशर्िवरी दोन गविी म्हिजे ‘सफर’ शचत्पटविध्ये शजनव चढतव 

चढतव िशिालव ने गविवऱयव रवजेिलव चोरून ऐकिे र् त्यवत 

आपलीच ्ततुी होत आहे हे ऐकून लवजेने चरू होिे; गवि ेतमु्हवलव 

आठर्ले असेलच; 'जीर्न से भरी तेरी आूँखें िजबरू करे जीने के 

शलए'  

दसुरे गविे 'चपुके चपुके' िधील 'अब के सजन सवर्निें आग 

लगेली बदन िें'; ज्जयवत आपल्यव शजजवजींच्यव (ओिप्रकविच्यव) 

नजरवांनव चकर्नू िेहुिी झवलेली िशिालव ड्रवयव्हरच्यव रूपवत 

र्वर्रिवऱयव आपल्यव पतीलव (धिेंद्रलव) भेटत असते, सांियी 

ओिप्रकविवच्यव नजरेपवसनू र्वचण्यवसवठी धिेंद्रने पवयऱयवांर्र 

लपण्यवच्यव केलेलव अशभनय यव गवण्यवलव अजनू सा्ं िरिीय 

बनशर्ते. 

र्ोडक्यवत कवय पत्नीलव कडेर्र घेऊन जेजरुीच्यव गडवच्यव 

पवयऱयव चढिे शजतके रोिूँशटक असते तेर्ढवच रोिवन्सस शसनेिवतील 

पवयऱयवांर्र आपल्यवलव शर्खरुलेलव सवपडेल; कवय बरोबर बोलत 

आह ेनव!                                            

  

https://www.youtube.com/watch?v=6VZDEcwcCak
https://www.youtube.com/watch?v=6VZDEcwcCak
https://www.youtube.com/watch?v=b8UmugQ0cPk
https://www.youtube.com/watch?v=b8UmugQ0cPk


 ऑसिि रोमान्ि 

 

 

जनु्सयव कवळवत नसेल कदवशचत; पि आजच्यव यव जिवन्सयवत 

िवत् अनेकवांच्यव लग्नगवठी ऑशफस िध्येच जळुतवत; ऑशफस 

रोिवन्सस ह ेदखेील एक नॉ्टेशल्जयवचे कवरि अस ूिकते नवही कव! 

ऑशफस रोिवन्सस म्हटले की अनेक सुांदर गविी आठर्तवत; 

त्यवतीलच एक म्हिजे जॉनी र्ॉकर र्र शचशत्त झवलेले गविे, 'जवने 

कहवूँ िेरव शजगर गयव जी'; यव गवण्यविध्ये शप्रयकर र् पे्रयसी यवांनी जी 

धिवल केली आह ेती केर्ळ लवजर्वबच! 

ऑशफस रोिवन्सस हव पवांढरपेिव िध्यिर्गवाच्यव लोकवांच्यव 

बवबतीिध्ये जरव जव्तच घडतो त्यविळेु िध्यिर्गवाचे प्रशतशनशधत्र् 

करिवऱयव अिोल पवलकेरच्यव शचत्पटविध्ये हव रोिवन्सस प्रकषवाने 

जविर्वयचव; अिोल पवलेकर, असरवनी र् शर्द्यव शसांहवच्यव 'छोटीसी 

बवत' यव शचत्पटविधील रोिवन्सस हव जसव शनरवगस होतव तसवच 

कुरघोडी /िह - कवटिह यवांनी दखेील ओतप्रत भरलव होतव; 

यवतील 'न जवने क्यों होतव है ये शज़न्सदगी के सवर्, अचवनक ये िन; 

शकसी के जवने के बवद, करे शफर उसकी यवद’ ह ेगविे अनेकवांच्यव 

िनविध्ये नॉ्टॅलशजयवचे शफशलांग शनिवाि करते. पे्रिवत पडलेली 

https://www.youtube.com/watch?v=KAXqK3AqJP4
https://www.youtube.com/watch?v=KAXqK3AqJP4
https://www.youtube.com/watch?v=NC1yM-9Jwrk
https://www.youtube.com/watch?v=NC1yM-9Jwrk


व्यक्ती कधी कधी ऑशफसच्यव रुक्ष गरवड्यवत दखेील पे्रयसी शकां र्व 

शप्रयकरवच्यव आठर्िींिध्य े किी पवर हरर्नू जवते ह े शर्द्यव 

शसन्सहवच्यव सहज अशभनयवतनू अनभुर्तवनव एक रे्गळीच िजव येते.   

ऑशफस रोिवन्सस िळेु जिी अनेक लग्नवळू तरुि तरुिींची 

नवळ जळुते तद्वत शकत्यकेवांच्यव रै्र्वशहक जीर्नविध्ये र्वदळ दखेील 

शनिवाि करत;े पती पत्नी और र्ो यव शचत्पटविध्ये सेके्रटरीलव पटर् ू

पवहिवऱयव बॉस चे पवत् सांजीर् कुिवर यवांनी भन्सनवट रांगर्ले होते; तर 

'येस बॉस' यव शचत्पटविध्य े लांपट बॉस पवसनू सुांदर सेके्रटरीलव 

र्वचशर्िवऱयव भशूिकेत िवहरुख खवन खपू भवर् खवऊन गलेव होतव.  

यवउलट घरोंदव िधील कर्वनक होते; घरोंदव शचत्पटविधील 

ऑशफस रोिवन्सस लव कवरुण्यवची झवलर आह;े एकवच ऑशफस िध्ये 

कवि करिवऱयव अिोल पवलेकर र् झरीनव र्हवब चे एकिेकवांर्र 

जीर्वपवड प्रेि असते; दोघे सखुवचव सांसवर र्वटण्यवसवठी घरकुलवच े

्र्प्न पवहतवत; पि ते ्र्प्नच उध्र््त झवल्यवने अिोल पवलेकर 

झरीनवलव एक इांशडसेन्सट प्रपोझल दतेो; अिोल हृदयशर्कवरवने त््त 

झवलेल्यव आपल्यव बॉस सोबतच आपल्यव प्रेयसीलव लग्न 

करण्यवची गळ घवलतो; उद्दिे हव की बॉस कवही िशहन्सयविध्येच 

िरेल र् आपली पे्रयसी र् बॉस ची सांपत्ती दोन्सही आपल्यवलव 

शिळतील. यव शचत्पटविधील 'दो शदर्वने िहरिें' हे गविे म्हिजे 

https://www.youtube.com/watch?v=tLC8YVxqnVU


ऑशफस सांपल्यवनांतर बवांद्रव बूँड ्टॅन्सड लव पे्रिवरवधन करवयलव 

जविवऱयव पे्रशिकवांचे प्रवशतशनशधक उदवहरिच आह.े  

हॉश्पटलच्यव पवर्श्ाभिूीर्र डॉक्टर र् नसा िधील पे्रिवचे सुांदर 

शचत्ीकरि 'शदल अपनव और प्रीत परवई' यव शचत्पटविध्ये आह;े 

त्यवतील 'अांदवज िेरव ि्तवनव' ह ेगविे जसे िनवलव भरुळ पवडते 

तसेच पे्रिभांग झवल्यवने (शप्रयकरवचे दसुऱयव कोिविीच लग्न 

झवल्यविळेु) िीनव कुिवरीच्यव तोंडचे 'अजीब दव्तवूँ ह'ै ह े गविे 

दखेील भांगलेल्यव हृदयवचे प्रशतशनशधत्र् करत असल्यवने हृदयवच्यव 

हळव्यव कोपऱयवत नकळतच शर्रवजिवन होते. ह्यव गवण्यवांिळेुच 

‘िोगल ए आझि’ सवरख्यव अशभजवत सांगीत असलेल्यव 

शचत्पटवलव त्यव र्षीचे शफल्ि फेअर शिळू िकले नवही र् यव 

गोष्टीिळेु नौिवदजी खटू्ट झवले होते; ‘अजीब दव्तवूँ ह’ै यव गवण्यवची 

भरुळ जगभरच्यव सांगीत पे्रशिकवांनव एर्ढी पडली होती की यव 

र्रूनच 'आयलांड सॉन्सग' यव गवण्यवची पढेु जवऊन शनशिाती झवली 

होती.                      

शत्िलू शचत्पटविध्ये दखेील ऑशफस रोिवन्सस पवहवयलव 

शिळवलव; सांजीर् कुिवरच्यव िजीतील सेके्रटरी असलेल्यव रवखीलव 

अशितवभ आपल्यव ऑशफस िध्ये कवि करण्यवची ऑफर दतेो; 

आपल्यव बवपवलव शबझनेसिध्ये (र् रै्यशक्तक आयषु्यवत दखेील) 

बरबवद करून आपल्यव ितृ आईच्यव आत्म्यवलव िवांती शिळर्नू 

https://www.youtube.com/watch?v=Fh6fHPDAJRQ
https://www.youtube.com/watch?v=yZ_UkMJHEAk
https://www.youtube.com/watch?v=yZ_UkMJHEAk
https://www.youtube.com/watch?v=U86_C_9hp3Y


दिेवऱयव अूँग्री यांग िलुवच्यव आयषु्यवत रवखीच्यव रूपविध्ये पे्रिवची 

शहरर्ळ येते; ह्यव सखुवच्यव शहरर्ळीत शर्सवर्लो तर आपलव िळू 

उद्दिे बवजलूव पडेल म्हिनू अशितवभ पे्रिवचे अश्तत्र्च नवकवरतो 

तेव्हव त्यवलव पे्रिवची तवकद दवखर्नू दणे्यवसवठी एक सुांदर गीत 

रशसकवांपढेु येते; बोल अर्वातच ‘िोहब्बत बडे कवि की चीज ह’ै  

ऑशफस रोिवन्ससच्यव कवही दःुखद ्ितृी िवझ्यव पवहण्यवत 

आल्यव आहते, िलुगव र् िलुगी एकवच टेक््टवईल शिल िध्ये 

कविवलव होत;े शगरण्यवांचव ऐशतहवशसक सांप झवलव र् यव दोघवांच्यव 

नोकऱयव एकदि गेल्यव; यव तडवख्यवतनू ह ेकुटुांब पढेु कधीच खऱयव 

अर्वाने सवर्रले नवही कवरि बरेचदव ऑशफस रोिवन्ससिळेु 

शनर्डलेल्यव जोडीलव घरच्यवांकडून िवन्सयतव न शिळण्यवचे ते शदर्स 

होते; ऑशफस रोिवन्सस म्हिजे नो कुां डली िॅशचांग, नो हुांडव त्यविळेु 

ऑशफस रोिवन्सस आिच्यवर्ळेी िोठीच रर्क असवयची.                

िी एच आर शडपवटािेंट िध्ये कवि करत असल्यवने ऑशफस 

रोिवन्सस आिच्यवसवठी र्ोडव अनरोिूँशटक शर्षय व्हवयचव; 

सवहशजकच आह ेखपू कां पन्सयवांिध्ये नर्रव र् बवयकोलव एकत् कवि 

करण्यवस बांदी असते शकां र्व नर्रव र् बवयको एकवच कां पनीिध्ये 

असल्यवस दोघवांपैकी एकवलवच ‘एल टी ए’ िवगण्यवचव अशधकवर 

असेल असव शनयि असतो; ऑशफस िधील पे्रिवचे रूपवांतर लग्नवत 

https://www.dailymotion.com/video/xmp6yf


झवल्यवर्र एच आर शडपवटािेंटचे असे खलनवयक होिे िलव 

व्यशक्तिः आर्डत नवही. 

आजकवल ऑशफस रोिवन्सस लव 'लव्ह कि अरेंज्जड' चे कोंदि 

लवभत आह;े िलुगव िलुगी एकिेकवांनव पसांत करतवत र् िग 

घरवच्यव लोकवांची सांिती शिळशर्तवत; पि यव सर्वािध्ये आिच्यव 

सवरख्यव एच आर च्यव लोकवांची पांचवईत होत;े 'िलुवचे शकां र्व 

िलुीचे आधी कोिवसोबत लफडे होते कव?, िलुगव शसगवरेट 

ओढतो कव?, ऑशफस पवटीज िध्ये दवरू शपतो कव?, ऑशफस िध्ये 

प्रिोिनची सांधी शकतपत आह?े' अिव पद्धतीचे प्रश्न शर्चवरून एच 

आर लव भांडवर्नू सोडले जवते. र्रील सर्ा जरी खरे असले तरी 

ऑशफस रोिवन्सस िळेु पिूा ऑशफसिध्येच एक प्रकवरची हलचल 

शनिवाि होते कवरि पे्रि करिवरे त्यवांच्यवच शर्र्श्वत जरी रिलेले 

असतवत तर तरी बवकीचे िवत् गॉशसशपांग करण्यवत व्य्त!  

ऑशफस रोिवन्सस म्हटले की ‘अिी ही बनर्वबनर्ी’ 

शचत्पटविधील अिोक सरवफ; अशर्श्नी भवरे् र् शलांब ू कलरची 

सवडी कोि बरे शर्सरेल?; िरवठी शचत्पटविध्ये िवत् ऑशफस 

रोिवन्सस र्रील गविे शिळिे जरव दरुवपव्तच आह;े जर रशसकवांनव 

एखवद ेगविे आठर्त असेल तर नक्की कळर्वर्े.    

  



रात्र  

 

 

रवत् म्हटले की अनेकवांनव सखुद, दःुखद, िजेिीर शकां र्व भयप्रद 

प्रसांग सहज आठर्तवत; रवत् म्हटले की र्योगटवनसुवर त्यव 

आठर्िी बदलत जवतवत. 

लहवनपिी िलुवांनव लर्कर झोपण्यवसवठी दोन प्रकवरे पे्रररत 

केले जवयचे एक प्रकवर खपू हळर्व र् िवयेने ओतप्रत भरलेलव 

असवयचव र् तो म्हिजे आईने गवयलेली अांगवई शकां र्व आजीने 

िोठ्यव िवयेने कुिीत घेऊन सवांशगतलेल्यव गोष्टी; तर दसुरव प्रकवर 

म्हिजे बवगलुबरु्वची दहित; िोले िध्ये गब्बरची दहित 

अधोरेशखत करण्यवसवठी यव दसुऱयव प्रकवरचव उल्लेख हटकून 

करण्यवत आलव आह;े रवत् र् अांगवई म्हटले की आठर्ते; 

'शलांबोिीच्यव झवडविवगे चांद्र झोपलव ग बवई' ह ेसर्वांग सुांदर गविे. 

पि जेव्हव आई ही सवक्षवत शजजविवतव असते र् पतु् शिर्वजी 

रवजे असतवत तवे्हव त्यवच अांगवई गीतविध्ये बवगलुबरु्व च्यव 

नवर्वखवली ्र्रवज्जयवच्यव ित्बूद्दल िवशहती दऊेन एक र्ीरिवतव 

आपल्यव िलुवचे सिवजप्रबोधन दखेील करत;े गविे अर्वातच 'गिुी 

बवळ असव जवगशस कव रे बवळव' आशि जेव्हव अिी अांगवई जन्सिवलव 

Neej%20Re%20Neej%20Shivraya-Lata%20Dene%20Ishwarache%202%20Marathi%20(gaana.com)
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येते तवे्हव कवळरवत् सरून उषःकवल येिवर यवची खवत्ीच पटू 

लवगते.  

िवझ्यव िवर्सभवर्वची आजी िवलर्िी बोलवयची; िी जवे्हव 

िवर्सभवर्वकडे रवहवयलव जवयचो तेव्हव आजी आम्हव नवतर्ांडवांनव 

िवलर्िी भवषेिधनू रविवयि शकां र्व िहवभवरतविधील गोष्टी 

सवांगवयची; अजुान म्हिवलो, 'रे भीिव, िलव इसरलोस नव; कुां ती 

आउिीने केलेली खीर त ू शकत्यवक खवल्ली' असे गोड सांभवषि 

ऐकतवनव शनद्रचे्यव अधीन कधी व्हवयचो ते कळवयचेच नवही. 

रवत् म्हटली की आठर्तवत येिदुवस चे हळरे् सरू, िशतिांद 

श्रीदरे्ीलव बवपवच्यव िवयेने झोपशर्िवरव किलव हसन जेव्हव 'सरुिई 

अशखयोंिे एक नन्सहविनु्सनव सपनव द ेजवरे' गवतो तवे्हव ती रवत् करुि 

भवसते पि त्यवसोबत शनव्यवाज प्रेिवची सवक्षीदवर दखेील होते. 'रवत 

के रर् पर जवने र्वले,नींद कव रस बरसवने र्वले' चांद्रवचे शकती सवर्ाक 

र्िान आह ेयवत; खरांच रवत्ीलव चांद्रवशिर्वय िोभवच नवही.  

रवत् म्हटले की नकुत्यवच लग्न झवलेल्यव िलुींनव िोहरून 

टवकते ती िधचुांद्रवची रवत्; पि िधचुांद्र म्हटले की िलव िवत् 

आठर्ते ते िजिेीर गविे जे डॉ कवशिनवर् घविकेर र् उिव र्र 

शचत्ीत झवलेले आह;े बोल अर्वातच 'िध ूइरे् अन चांद्र शतरे्, झरुतो 

अांधवरवत... अजब ही िधचुांद्रवची रवत् ' ह े गविे; अनेकदव 

िधचुांद्रवच्यव रवत्ी नर्ीन जोडप्यवची रवत् शठकशठकविी लपशर्लेली 

https://www.youtube.com/watch?v=oJQL9Wf6O4I
https://www.youtube.com/watch?v=oJQL9Wf6O4I
https://www.youtube.com/watch?v=dwOQ0UoWK80
https://www.youtube.com/watch?v=dwOQ0UoWK80


गजरवची घड्यवळे; गवदीखवली लपशर्लेले पवपड िोधण्यवत जवत े

शकां र्व दवरवर्रच्यव नकोिव टकटक ऐकण्यवत जवतो पि यवच 

खट्यवळपिविळेु िधचुांद्रवची रवत् आठर्िीत रवहते. 

रवत् म्हटली की िशहलवांनव आठर्तवत िांगळवगौरीची जवगरिे, 

चवांदण्यव रवत्ी केलेले डोहवळे जेर्ि शकां र्व कोजवशगरीच्यव रवत्ीिध्ये 

केलेले दगु्धपवन; ‘उांबरठव’ शचत्पटविधील 'चवांद िवतलव' ह ेगविे 

रवत्ीच्यव जवगरिवलव क्तरुीचव गांध दऊेन जवते. 

रवत् म्हटली की गवर्वच्यव तरुि र्गवालव भरुळ घवलते रवत्भर 

रांगिवऱयव लवर्िीच्यव फडवची; 'तमु्हवर्र केली िी िजी बहवल' यव 

गवण्यविधील 'अिीच ऱ हवर्ी रवत सवजिव, कधी न व्हवर्ी सकवळ' 

यव ओळी रवत्ीच्यव आठर्िींनव खिुवसदवर करून जवतवत.     

कधी कधी जीर्नवत येिवरी एखवदी रवत् उद्यवचे अशनशित 

भशर्ष्य शकां र्व तवटवतटू घेऊन येिवर असते अिवरे्ळी ती हुरहूर 

लवर्िवरी रवत् खपू जीर्घिेी र्वटते शकां र्व कधीच सांप ू नये असे 

र्वटत असते. ‘रुक जव रवत ठहर जव रे चूँदव, बीते नव शिलन की बेलव 

आज चवूँदनी की नगरी िें अरिवनों कव िेलव पहले शिलन की यवदें 

लेकर आई ह ैये रवत सहुवनी’ यव ओळी जिव कवळजवलव भोकां  

पवडून जवतवत तसेच दसुरे एक गविे कवळजवचे पविी पविी करून 

जवते र् ते आह,े 'रुके रुके से कदि (शचत्पट - िौसि)’  

https://www.youtube.com/watch?v=mjxTIoZyLKQ
https://www.youtube.com/watch?v=VK-s5Ve39LY
https://www.youtube.com/watch?v=-7iPVStwS2k
https://www.youtube.com/watch?v=-7iPVStwS2k
https://www.youtube.com/watch?v=-7iPVStwS2k
https://www.youtube.com/watch?v=qffEu_c4zvI


असे म्हितवत की 'शदर्स हव िहविव असतो तर रवत् र्ेडी 

असते' रवत्ीची र्ेळ ही िोहवत पवडिवरी असते, सांयि सटेुल असे 

र्वगण्यवस प्रर्तृ्त करिवरी असते; यवचेच र्िान करिवरे ज्जर्ेल र्ीफ 

िधील गवि;े 'रवत अकेली ह,ै बझु गये शदय.े' गलुजवर 'इजवजत' 

शचत्पटविध्ये कवय ि्त शलहून गेले आहते,’ िेरव कुछ सविवन 

तमु्हवरे पवस पड़व ह’ै; यविध्ये त्यव रे्ड्यव रवत्ींचे शकती सिपाक र्िान 

आह;े 'िेरे इक ख़त िैं शलपटी रवत पड़ी है, र्ो रवत भलुव दो, िेरव र्ो 

सविवन लौटव दो' शकां र्व 'एक सो सोलव चवूँद की रवतें'; गलुजवर 

सवहबेवांनव खरांच कुशनासवत करवर्वसव र्वटतो. 

रवत् म्हटली की आठर्तवत भतुांखेतां, कट कवर्र्वन, एक 

गढूतव; नशगास ने 'रवत और शदन' यव शचत्पटविध्ये श्प्लट पसानॅशलटी 

सवकवरली होती; 'शदल की शगरह खोल दो' यव गवण्यविध्ये सकवळी 

ससुांकृत असलेली भवरतीय नवरी र्ांदनव, रवत्ी िवत् पेगी होऊन 

अनोळखी िविसवसोबत क्लब िध्ये पविवत्य पोषवखविध्ये नवचते, 

रवत्ीचव सांबांध हव असव श्प्लट पसानॅशलटीिी सुांदर ररत्यव जोडलव 

आह.े 

कोहरव िधील रवत्ीच्यव रे्ळी गढुररत्यव र्वर्रिवरी र्शहदव र् 

हिेांत कुिवर यवांच्यव गढू धीर गांभीर आर्वजवतील ' ये नयन डरे डरे, 

ये जवि भरे भरे; ज़रव पीने दो; कल की शकसको खबर, इक रवत होके 

शनडर िझुे जीने दो' ह ेगविे म्हिजे िब्दवांपलीकडची अनभुतूी आह.े 

https://www.youtube.com/watch?v=aR3wrIa1Iis
https://www.youtube.com/watch?v=OlvXDGJAMT0
https://www.youtube.com/watch?v=OlvXDGJAMT0
https://www.youtube.com/watch?v=AtASLWZvea4
https://www.youtube.com/watch?v=2gMhbWeo30o
https://www.youtube.com/watch?v=2gMhbWeo30o
https://www.youtube.com/watch?v=2gMhbWeo30o


रवत् म्हटले की िरवठीिधील गढूत्र्वचे कोंदि लवभलेले रोिूँशटक 

गविे 'रवत्ीस खेळ चवले हव गढू चवांदण्यवचव' ह ेगविे न आठशर्िवरव 

सांगीतपे्रिी शर्रळवच!  

‘इस रवतकी सबुह नहीं’ असे कवहीसे रवत्ीर्रील गविी 

शनर्डतवनव िवझी झवली होती त्यविळेु यव शर्षयवर्र पढेु दखेील िी 

शलहीनच ज्जयवत यव लेखविध्ये शनसटून गेलेली रवत्ीर्रची गविी िी 

परत एकदव घेऊन येईन.   

पवण्यवच्यव एकव घोटवसवठी रवत्भर र्िर्ि भटकिवरव 'जवगत े

रहो' िधील रवजकपरू र् त्यवची तहवन भल्यव पहवटे तपृ्त करिवरी 

नशगास त्यव अतपृ्त रवत्ीलव पररपिूा करते; अिीच पररपिूातव हव लेख 

रशसकवांनव प्रवप्त करून दरे्ो.      

  

https://www.youtube.com/watch?v=hQDPV8bVv9c


नृत्य  

 

 

िविसू हव उत्सर्शप्रय प्रविी असल्यवने त्यवलव सांगीत र् नतृ्य ह े

दोन्सही प्रकवर शप्रय असतवत पि आपि तोंड उघडले शकां र्व पवय 

शर्रकशर्ले तर जगवपढेु हसे होईल यव भीतीने तो व्यक्त होण्यवस 

घवबरतो; पि आयषु्यवत असे कवही क्षि असतवत की आपि 

सहजपिे नतृ्य करण्यवस प्रर्तृ्त होतो. शित्वचे शकां र्व िैशत्िीचे िेहांदी 

सांगीत असो शकां र्व त्यवांची र्रवत असो; आपल्यवलव नवचण्यवसवठी 

भवग पवडले जवतेच. तसेच कधी कधी गिपती शर्सजान 

शिरर्िकुीिध्ये बवप्पवचां आपल्यवलव नतृ्य करण्यवस प्रर्तृ्त करतो; 

कॉलेज लवईफ िधील िेर्टचव शदर्स दखेील नतृ्यवशिर्वय अपिूाच 

असतो. 

प्रत्येक प्रसांगवलव सवजेसे असेच नतृ्य हरे्; जसे कोकिविधील 

गिेिोत्सर् म्हटले की बवलव डवन्सस हर्वच; िवझ्यव िवर्िीच े

यजिवन सुांदर बवलव डवन्सस करतवत. दहीहांडी म्हटले की दखेील 

तरुिवईचे पवय शर्रकतवतच; 'ब्लफ िव्टर' िधील िम्िीकपरू चे 

गवि;े 'गोशर्ांदव आलव रे आलव जरव िटकी सांभवल बजृबवलव' दही 

हांडीच्यव यव उत्सर्वलव चवर चवूँद लवर्तवत.    

https://www.youtube.com/watch?v=Z60TE_JDsJE


नतृ्य म्हटले की प्रत्येक नवयकवची एक शर्शिष्ट ्टवईल असते; 

पि यव नवयकवांचव कोिी दवदव असलवच तर ते आपले िरवठिोळे 

भगर्वन दवदवच; 'अलबेलव' िधील 'भोली सरुत शदल के खोटे' ह े

गविे म्हिजे नॉ्टॅलशजयव चव परिोच्च शबांदचू आह.े भगर्वन 

दवदवांची अनोखी ्टवईल र्वपरण्यवचव िोह अगदी अशितवभलव 

दखेील आर्रतव आलव नवही; 'पप्प ू कवन्सट डवन्सस सवलव' ऐकून 

नवचिवऱयव आजच्यव तरुिवांनव दखेील भगर्वन दवदवांची कां बर 

हलशर्ण्यवची अदव घवयवळ करून टवकते;  रेट्रो र्ीि िध्ये ह ेगवि े

नेहिीच टॉप र्र असते. 

आिच्यव शित्वांची अशलबवगलव ि्त पवटी रांगली होती; सगळे 

अगदी एक दोन पेग घेऊन िदहोि झवले होते अिवर्ेळी नवचतवनव 

कवही गविी र्वजशर्िे क्रिप्रवप्तच असते; त्यवतीलच एक म्हिजे 'दो 

घूूँट िझुे भी शपलव द े िरवबी'; यवच गवण्यवर्र िी र्म्स अप ची 

बवटली डोक्यवर्र घेऊन िवझ्यव शित्वांसोबत नवचलो होतो; हव 

कोडॅक िोिेन्सट त्यवनांतर कवही र्षवांनी िवझ्यव होिवऱयव सवस ू

सवसऱयवांनी अल्बि िध्ये पवशहलव होतव र् ते दखेील जेव्हव सर्ाप्रर्ि 

ते लग्नवपरू्ी िवझे घर पवहण्यवस आले होते तेव्हव; पि हचे गविे 

जेव्हव गिेि शर्सजान शिरर्िकुीिध्ये र्वजशर्ले जवते तेव्हव िवत् 

िनवलव यवतनव होतवत.  

https://www.youtube.com/watch?v=Cb2ef3cUrKU
https://www.youtube.com/watch?v=dbdtBQ16CXc
https://www.youtube.com/watch?v=z83LpMHN7z4
https://www.youtube.com/watch?v=z83LpMHN7z4


रे्शलांगकर कॉलेज िधनू तीन र्षवांचव िॅनेजिेंट कोसा करून 

जेव्हव कॉलेज लव रवि रवि म्हिण्यवची र्ेळ आली तेव्हव दखेील 

आम्ही सर्वांनी तो शर्रहवचव क्षि ‘शजांदगी शिलेगी नव दोबवरव’ च्यव 

धतीर्र िनसोक्त नवचनू सवजरव केलव होतव.   िलव नवचतवनव 

कॅिेऱयविध्ये आज पयांत फक्त तीनदवच कैद केले गेले आहे; हव 

शतसरव क्षि होतव; पशहलव क्षि अर्वातच िवळेच्यव 

र्वशषाकोत्सर्विध्ये चौर्ी िध्ये असतवनव ितेकरी नतृ्यवच्यव रे्ळचव 

होतव.  

कवही म्हिव भवरतीय लोकनतृ्यवांिधनू शदसिवरी नजवकत 

जगविध्ये इतर क्र्शचतच शदसनू येते त्यविळेु बॉशलर्डू िधील िलव 

आर्डिवरी नतृ्ये ह े बहुतेक करून लोकनतृ्येच आहते. िधिुती 

शचत्पटविधील 'चढ़ गयो पवपी शबछुआ' गवण्यविध्ये रै्जयांतीिवलव 

सरेुख नवचली आह ेयवत कवही दिुत शकां र्व आिया नवहीच पि यव 

गवण्यविध्ये एक िविसू एक रै्शिष््टयपिूा लोकर्वद्य घेऊन ज्जयव 

प्रकवरे लयबद्ध नवचतो त्यविळेु सलील चौधरी यवांच्यव आसविी 

लोक सांगीतवलव /र् इांटरल्यडूलव (दोन कडव्यवांिधील सांगीतवच्यव 

तकुड्यवलव) अजनू पे्रक्षिीय केले आह े.  

िलव रवज्र्वन र् पशिि बांगवल यव दोन रवज्जयवांच्यव 

सां्कृतीबद्दल खपू अप्रपू र्वटते, िी िवझ्यव सौ लव हशनिनू सवठी 

रवज्र्वनलव शफरवयलव घऊेन गेलो होतो; एक शदर्स आम्ही 

https://www.youtube.com/watch?v=M0prEueTYTA


पवशक्तवनी बॉडार र्रच्यव रवज्र्वनी खेड्यविध्ये कवही तवस 

घवलशर्ल;े शतरे् रवज्र्वनी सां्कृतीचे प्रदिान होत े ज्जयवत 

कठपतुळीचव डवन्सस दखेील होतो, कठपतुळी म्हटली की  दोन नतृ्ये 

िवझ्यव डोळ्यवसिोर नेहिी फेर धरू लवगतवत; पशहले 'चोरी चोरी' 

शचत्पटविधील 'जहवूँ िैं जवती हूूँ र्हीं चले आते हो चोरी चोरी िेरे 

शदल िें सिवते हो ये तो बतवओ शक तिु िेरे कौन हो'  आशि ‘बोल 

रे कठपतुलीडोरी’   

नतृ्यविध्ये उच्च दजवाची एनजी िेर्टपयांत किी शटकर्नू 

ठेर्वयची यवचे उत्ति प्रवत्यशक्षक आपल्यवलव 'पर्न शदर्वनी न िवने' 

यव गीतविध्ये रै्जयांतीिवलव यव अशभनेत्ीने दवखशर्ले आह े तर 

पवशििवत्य कॅिे लव अश्लील ते कडे न झकुशर्तव पे्रक्षिीय 

बनशर्ण्यवचव िक्तव हलेन यव गिुी अशभनेत्ी / नशताकेने घेतलव होतव. 

हवर्डव शिज िधील 'िेरव नवि चीन चीन च ू' यव गवण्यविध्ये हलेन 

कवय गोड शदसली आह;े हलेन इतकीच गोड ‘सिवधी’ 

शचत्पटविध्ये नशलनी जयर्ांत शदसली आह;े गविे अर्वातच 'गोरे गोरे 

ओ बवांके छोरे' 

'अपलि चपलि' ह ेएकिेर् नतृ्य असेल ज्जयवत दोन बशहिींनी 

नतृ्यवशर्ष्कवर दवखशर्लव आह ेतर दोन सख्ख्यव बशहिींनी पवर्श्ागवयन 

केले आह े(लतव र् उषव िांगेिकर); त्यविळेु नतृ्यवचव शर्षय शनघवलव 

https://www.youtube.com/watch?v=y43qOiyLS3k
https://www.youtube.com/watch?v=y43qOiyLS3k
https://www.youtube.com/watch?v=J2DNlNxcYH4
https://www.youtube.com/watch?v=J2DNlNxcYH4
https://www.youtube.com/watch?v=8khKmlWbOTM
https://www.youtube.com/watch?v=cQjXKdyp_wM
https://www.youtube.com/watch?v=WkErlBw-8_k
https://www.youtube.com/watch?v=WkErlBw-8_k
https://www.youtube.com/watch?v=nCFMcNU2UEk


की ह ेगविे ओठवर्र येतेच. हुबेहूब सवरख्यव भवर्िदु्रव पेि करिवऱयव 

(शसन्सक्रोनस डवन्ससर) म्हिनू सवई र् सबु्बलुक्ष्िी प्रशसद्ध होत्यव. 

लतव दीदींच्यव पु् तकवसवठी िलव रै्जयांतीिवलव यवांची 

िलुवखत घेण्यवचव योग आलव होतव त्यवरे्ळी त्यवांनी िलव त्यवांचव 

नतृ्यवशर्ष्कवर पवहण्यवसवठी चेन्सनईलव यणे्यवचे अगत्यवच े आिांत्ि 

शदले होते पि िवझ्यव कविवच्यव व्यवपविळेु तो अितृयोग चकुलव 

यवचे आज दखेील िलव रै्षम्य र्वटते. 

र्नर्वसी कल्यवि आश्रिवतफे िी दोनदव तलवसरी आांबेसरी 

इरे् आशदर्वसींसोबत रविनर्िी र् हनिुवन जयांती सवजरी 

करण्यवसवठी गेलो होतो; आशदर्वसींसोबत र्नविध्ये भोजन 

केल्यवर्र आिच्यव बऱयवच गप्पव रांगवयच्यव, िुांबईलव शनघण्यवपरू्ी 

चहव घेतवनव दोन्सही रे्ळव आशदर्वसी तरुि िलुवांिलुींसोबत नतृ्यवचव 

कवयाक्रि रांगलव. आशदर्वसी बोलीिधील गवण्यवर्र त्यव िलुवांसोबत 

नवचिे ह ेआिच्यव ग्रपु िधील र्य्कर बवयकवांनव खपू आर्डवयच े

कवरि त्यविळेु त्यवांनव आपले र्य शर्सरवयचे शनशित्त तर शिळवयचेच 

र् सोबत नतृ्यवच्यव हटके ्टेप्स पि अनभुर्वयलव शिळवयच्यव; ह े

दृश्य खपूच िनिोहक असवयच;े त्यवरे्ळी डोळ्यवांसिोर 

आशदर्वसींसोबत नतृ्य करिवऱयव इांशदरव गवांधी िवझ्यव डोळ्यवसिोर 

यवयच्यव आशि आठर्वयचे शदलीप कुिवरचे ‘गांगव जिनव’ िधील 

गविे 'नैन लड़ जैंह ेतो िनर्व िें कसक होइबे करी'. यव गवण्यविध्ये 

https://www.youtube.com/watch?v=OezJ7Gx0y34


शदलीपकुिवर सहकलवकवरवांसोबत हवतवत हवत धरून दोन्सही पवय 

एकिेकवांर्र क्रॉस करत तीन ्टेप्स घेतो; यव गवण्यवचव तो हटके 

डवन्सस पीस आह;े यव गवण्यविध्ये च नव्ह ेतर सांपिूा शचत्पटविध्ये 

अर्धी भवषेचव जो र्वपर केलव गेलव आह ेत्यविळेु ह ेगविे र् नतृ्य 

भवरतीय िवतीचव सगुांध िवगे ठेर्नू जवते. 

उांबरगवर् िवझे आजोळ; शजर्े नर्रवत्ीिध्ये अ्सल गरबव 

रांगवयचव; आज कवल सवरखव किाकका श्य दवांशडयव नवही; गरबव 

म्हिजे फक्त हवतवच्यव शर्शर्ध िदु्रव केलेलव िोहक नतृ्यवशर्ष्कवर; 

गजुरवर्ी िविसवचव िवनशबांद ू म्हिजे गरबव, िरवठी िविसवचव 

लवर्िी तर दवशक्षिवत्य लोकवांचव िवनशबांद ूभरतनवट्यि; उत्तरेकडील 

पांजवबी लोकवांचव भवांगडव कोिी बरे कसे शर्सरू िकेल?  

 'िैं तो भलू चली बवबलु कव दसे शपयव कव घर प्यवरव लगे' यव 

गवण्यविध्ये दखेील आपल्यव भवरतीय परांपरेची क्तरुी दरर्ळते. 

पि िलव भवर्लेलां सर्वात भवरी नतृ्य आह ेते शचत्पटविधील 

नवही तर रिभिूीर्रील; उध्र््त पवशक्तवनी रिगवड्यवर्र आपल्यव 

शर्जयी िरू भवरतीय सैशनकवांनी केलेलव भवांगडव!; ज्जयवचे र्िान 

'बॉडार' शचत्पटविध्ये डोळ्यवसिोर आिले गेले आह.े                                      

  

https://www.youtube.com/watch?v=s12QqQ_jA5c
https://www.youtube.com/watch?v=9bNklEQMuL8


आंधळा मागतो एक डोळा  

 

तमु्हव सर्वांनव ही म्हि िवहीतच असेल; ‘आांधळव िवगतो एक 

डोळव अन दरे् दतेो दोन.’ असव अनभुर् आपल्यवलव  जीर्नवत 

दखेील कधी नव कधी आलव असेलच; नवही कव?; म्हिजे बघव नव 

दरूच्यव प्रर्वसवचे शतकीट रे्शटांग शल्ट र्र असल्यवने प्रर्वस करतव 

येईल कव ही धवकधकू असतवनव चक्क शतकीट कन्सफिा होऊन शर्ांडो 

सीट शिळिे शकां र्व अगदी ्र्प्नवत दखेील नसतवनव शर्िवनवत 

आपल्यव िेजवरी एखवदी सेशलिेटी येऊन बसिे यव सवरखव सखुद 

धक्कव दसुरव नसतो; िलव दखेील कलकत्त्यवर्रून िुांबईलव येतवनव 

असवच एक अनभुर् आलव होतव; शर्िवनवत िवझ्यव पढुील सीट र्र 

चक्क पवर्श्ागवशयकव अनरुवधव पौडर्वल बसल्यव होत्यव; सवहशजकच 

त्यवांची ्र्वक्षरी घेतव आली र् र्ोडे फवर बोलतव दखेील आले.  

आतव हचे बघव नव कवनसेनवांिध्ये उघड उघड दोन गट आहते; 

एक लतव दीदींच्यव आर्वजवचव फॅन असलेलव तर दसुरव आिव 

भोसले यवांच्यव आर्वजवसवठी रे्डव असलेलव; आतव कल्पनव करव 

यव दोघी जर एकत् गवयल्यव तर कवनसेनवांसवठी ‘आांधळव िवगतो एक 

डोळव’ यवच धतीर्र प्रसांग ओढशर्िवर नव!; असव सखुद धक्कव यव 

दोघी बशहिींनी अनेकदव आपल्यवलव शदलव आह ेर् आज आपि 

अिवच कवही गवण्यवांची चचवा करिवर आहोत.  िलव सर्ाप्रर्ि 



आठशर्िवरे गविे आह े'जहवूँ आरव' िधील 'जब जब तमु्ह ेभलुवयव 

तिु और यवद आए' िदन िोहन र् यव दोन्सही बशहिी म्हिजे जि ू

शत्रे्िी सांगिच!  

‘िन क्यों बेहकव रे बेहकव आधी रवत को, बेलव िेहकव रे िेहकव 

आधी रवत को’ यव गवण्यवबद्दल िलव व्यशक्तिः खपू िित्र् आह े

कवरि यव गवण्यवचे गीतकवर िवझ्यव पवले कॉलेज चे प्रोफेसर र्सांत 

दरे् आहते र् यव गवण्यविध्ये दखेील आिव र् लतव यव दोघींची 

जगुलबांदी ि्त रांगली आहे, पडदयवर्र रेखव र् अनरुवधव पटेल 

असल्यवर्र तर कवय सोने पे सहुवगवच! 

आिव तवई यवांनव एकदव शर्चवरले गेले की ‘आपलव सर्वात 

आर्डतव सह पवर्श्ागवयक कोि’ तेव्हव सिीक्षकवांनव रफी शकां र्व 

शकिोर ह ेउत्तर अपेशक्षत होते पि आिव तवईचे उत्तर होते, ‘लतव 

दीदी’ कवरि लतवदीदींसोबत िवईक िेअर करिे ह े शजतके 

आल्हवददवयक असते तेर्ढेच आव्हवनवत्िक दखेील.     

िवझ्यव सवरख्यव आांधळ्यवलव दरे्वने अनेकदव दोन डोळे शदले 

आहते; उदवहरि द्यवयचे झवल्यवस एकवच पवनवर्र पवच ही 

िांगेिकरवांच्यव ्र्वक्षरी घेतव येिे असो की शक्रकेटच्यव दरे्वची, 

सशचन तेंडुलकरची िलुवखत त्यवच्यवच शदर्विखवन्सयवत बसनू घेतव 

येिे असो. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ucd_KM0oJvs
https://www.youtube.com/watch?v=Ucd_KM0oJvs
https://www.youtube.com/watch?v=zxL7cDqyXRQ
https://www.youtube.com/watch?v=zxL7cDqyXRQ


नौिवद यवांनी दखेील आिव र् लतव यवांचव एकत् उपयोग करून 

घेतलव आह,े शचत्पट अर्वातच 'िेरे िेहबबू' र् गविे 'िेरे िेहबबू िें 

क्यव नहीं' इर्े दखेील पडद्यवर्र रुपगशर्ातव सवधनव असल्यवन े

गवण्यवची लज्जजत हजवर पटींनी र्वढली आह.े 

'ओ चवांद जहवूँ र्ो जवये ' िवरदव शचत्पटवतील यव गवण्यवत 

दखेील आिव र् लतव यव जोडीने जो गोडर्व पेरलव आह ेत्यवलव 

तोड नवही; िीनवकुिवरी र् श्यविव यव दोघींच्यव चेहऱयवर्रील 

शनरवगस भवर् यव गवण्यवलव अजनू शनखवर आितवत. 

‘बसांत बहवर’ शचत्पटविधील 'कर गयव रे, कर गयव िझुपे जवद'ू 

ह्यव गवण्यवत दखेील गांगव जिनुवसवरखव ्र्रवांचव सांगि ऐकवयलव 

शिळतो; भवरत भषूि चव शनशर्ाकवर चेहरव ससुह्य झवलव तो यव दोन 

बशहिींच्यव सरुवांिळेुच. प्रोफेसर शचत्पटविधील 'हिरे गवूँर् कोई 

आयेगव' ह े गविे दखेील यव दोघी बशहिींच्यव प्रशतभेचे उत्ति 

उदवहरि आह;े 'क्यव हुआ य ेिझुे क्यव हुआ' ह ेगविे 'शजस दसे िें 

गांगव बहती ह'ै यव शचत्पटविध्ये आह ेज्जयवत िांकर जयशकिन यवांनी 

परत एकदव आिव लतव यव जोडीलव रशसकवांपढेु पेि केले होते. 

'कवह े तरसवए, शजयरव; कवह े तरसवये' ह े शचत्लेखव 

शचत्पटविधील गविे दखेील दोन्सही बशहिींनीच गवयले आह ेपि 

आिव भोसले यवांच्यव सोबत लतव दीदी नवही तर उषव िांगेिकर 

https://www.youtube.com/watch?v=52jcsA2cDjQ
https://www.youtube.com/watch?v=52jcsA2cDjQ
https://www.youtube.com/watch?v=TYxifE-oYC8
https://www.youtube.com/watch?v=uitUpuqUrRg
https://www.youtube.com/watch?v=ZY6TlCCiJKo
https://www.youtube.com/watch?v=ZY6TlCCiJKo
https://www.youtube.com/watch?v=n4McIJqWWww
https://www.youtube.com/watch?v=lNkdjWrAIKo


आहते; कवही कवनसेनवांच्यव िवशहतीसवठी ह े इरे् िदु्दविहून निूद 

करत आह.े 

‘हलवकू’ यव शचत्पटविध्ये आिव र् लतव दीदी यवांचे एक 

शदलखेचक गविे आह,े 'अशज चले आओ'; यव गवण्यविध्ये 

आपल्यवलव प्रवि र् अशजत सवरखे खलनवयक हलेनच्यव अदव 

अनभुर्तवनव शदसतवत. यव र्रून आठर्ि येते ती भवरत रत्न 

अटलशबहवरी र्वजपेयी यवांची. लतव र् अटल ही नवर् इांग्रजी िध्ये 

शलशहली तर एक िजव शदसून येते, 'LATA' उलटे शलशहल्यवस 

'ATAL' होते; अटलजींनव जसव दीदींचव आर्वज पसांत होतव 

तेर्ढवच पसांत अशजत चव अशभनय दखेील; अशजत चव एक दखेील 

शचत्पट अटलजी यवांनी चकुशर्लव नव्हतव.  

अटलजी र् त्यवांचव शित् दोघेही अशजत यवांचे चवहते होते एकदव 

यव दोघवांिध्ये पैज लवगली की अशजत ह ेकोित्यव प्रवांतवांिधनू येतवत; 

अटलजी यवांचे म्हििे होते अशजत य ुपी िधील िवहजहवूँपरू चे होते 

तर शित्वच्यव िते अशजत हदैरवबवदचे होते; दोघे जि पैज कोिी 

शजांकली ह ेबघण्यवसवठी िध्यरवत्ी आपल्यव पत्कवर शित्वकडे गेले; 

पत्कवर शित् अटलजींच्यव पवगलपन लव कवय म्हिवर्े असे शर्चवर 

करत असतवनव अचवनक हस ू लवगले कवरि अटलजी शजांकले 

दखेील होते र् हरले दखेील होते कवरि अशजत यवांचे घरविे जरी 

िवहजहवूँपरू चे होते तरी अशजत यवांचव जन्सि िवत् हदैरवबवदचव होतव; 

https://www.youtube.com/watch?v=dlTPFMIa-68


अशजत यवांची कबर म्हिनूच रशसकवांनव िवहजहवूँपरू यरेे् पवहवयलव 

शिळते.  

हिेांत कुिवर यवांनी लतव आिव यव जोडीलव ‘शिस िेरी’ यव 

शचत्पटविध्ये एक िवस्त्रीय जगुलबांदी शदली आह,े 'सखी रे सनू बोले 

पपीहव उस पवर.'  

अदवलत शचत्पटविध्ये िदन िोहन यवांनी 'जव जव रे सवजनव' यव 

एकवच गवण्यविध्ये लतव चव उदवसर्विव शखन्सन आर्वज तर 

आिवचव अल्ल्ड अर्खळ आर्वज र्वपरून एक अजरविर 

कॉशम्बनेिन शदले आह;े िदन िोहन ह ेिवझे आर्डते सांगीतकवर 

आहते कवरि ते प्रयोगिील दखेील होते त्यवांनी ‘दखे कशबरव रोयव 

यव शचत्पटविध्ये लतव च्यव दोन गवण्यवांिध्ये आिव ने गवयलेले गविे 

सॅन्सडशर्च करून ड्यएुटची जवद ूसवधली आह;े गविी अर्वातच 'िेरी 

र्ीिव तिु शबन रोए' (लतव) - अश्कोसे 'तेरी हिने त्र्ीर (आिव) - 

त ूप्यवर करे यव ठुकरवये (लतव)           

िेर्टी यव आांधळ्यवचे दरे्वकडे अजनू एक िवगिे आह;े जसे 

लतव दीदींर्र पु् तक शलशहण्यवचे भवग्य िलव शिळवले तसेच भवग्य 

आिव भोसले यवांच्यवर्र पु् तक शलशहण्यवचे दखेील िलव शिळून दे 

म्हिजे आांधळव िवगतो एक आशि दरे् दतेो दोन म्हिवयलव परत िी 

िोकळव! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hgublnQTcUk
https://www.youtube.com/watch?v=hgublnQTcUk
https://www.youtube.com/watch?v=cJ_5wSbQB-I
https://www.youtube.com/watch?v=r9DiCXmeaxE
https://www.youtube.com/watch?v=uVU1HWsyX9w
https://www.youtube.com/watch?v=XDOkpo05NqQ


                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                       

  

प्रशाांत दाांिेकर याांची 

ई सावहत्यवरची 6 पसु्तके 

कव्हरवर फि एक वक्लक 

आवण पसु्तक हजर 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mehfil_e_prashant.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mehfil_e_prashant_2.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/maifil_e_prahsnt_3.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mehfil-e-prahsnt-4.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mehafil_e_prashant_5.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/nostalgia_prashant_dandekar.pdf


समत्रहो, प स्तकं वाचून कोिी शहािं होतं का? 

 

हो! आम्ही म्हणतो वाचनाने माणसू शहाणां होतां. वाचन 

करणारी माणसां त्याांच्याबरोबरच्या वाचन न करणाऱ् या माणसाांहून 

अवधक प्रगल्भ आवण ववचारी असतात.  

कोणत्याही प्राण्याला, सजीवाला, अनभुवाने शहाणपण येतां. 

प्रत्यक्ष अनुभवासारखा वशक्षक नाहीच. इतर प्राण्याांना काही प्रमाणात 

त्याांचे जन्मदाते थोिांफ़ार वशक्षण दतेात. पण मानव हा असा प्राणी आहे 

ज्याला पवुी जगलेल्या आवण आता वजवांत नसलेल्या माणसाांचे 

अनभुवही वशकता येतात. ते पसु्तकाांद्वारे. माणसाला आपल्या 

सभोवताली नसलेल्या, दरू दशेातल्या माणसाांचे अनभुव समजनू घेऊन 

वशकता येतां. तेही पसु्तकाांद्वारे. प्रत्यक्ष अनभुवाांहून चाांगला वशक्षक 

नाहीच. पण इतराांना आलेले अनभुव, त्याांनी खाल्लेल्या ठेचा याही 

माणसाला वशकवतात आवण शहाणे करून सोितात.  

म्हणनू वाचा. वाचत रहा. इतराांना वाचायचा आग्रह करा. 

वाचाल तर वाचाल ह ेशांभर टक्के सत्य आह.े  एक एक पसु्तक म्हणजे 

वव्हटावमनची एक एक गोळी असते असां समजा. शहाणां करून सोिणारां 

वव्हटावमन. आवण जस े इतराांचे अनभुव तमु्हाला शहाणां करतात तसे 

तमुचे अनुभव इतराांना साांगनू त्याांना शहाणां करायचां काम तुम्ही करू 

शकता. तमु्ही तमुचे अनभुव वलहून ई सावहत्यकिे पाठवा. बाकी सवा 

आम्ही बघ.ू 



 

 

 

 

िांडळी! 

र्वचवयलव तर हर्ांच! 

पि र्वचनू झवल्यवर्र प्रशतसवदवयलवही हर्ां… 

…आवण स्वतःही वलहायला हवां.  
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