नोस्टाल्जिया
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत.

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनटे
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पुस्तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पुस्तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पुस्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल
साांगा.

असे न के ल्यास यापुढे आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची, हिा प्रवतसाद.

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.
प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यास मदत होते. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या
प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.

ई साहित्य प्रहिष्ठान
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हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.

•

आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकिा.

•

िे ई पुतिक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककां र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त

कोणिािी र्ापर करण्यापुर्ी ई साहित्य प्रहिष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यकआिे.

ओळख

प्रत्येकाचे कोणीतरी आवडते
लेखक ककिंवा कवी असतातच;
माझ्यापरु ते बोलायचे झाल्यास किवाजी साविंत यािंचे मृत्यिंजु य हे
पस्ु तक नॉस्टॅलकजयाचे फ़ीकलगिं कनमााण करते.
इतराचिं ी पस्ु तके वाचता वाचता मला देखील कलकहण्याची
उमी आली; अनेक वर्षे मी लोकसत्ता, आपलं महानगर,
प्रहार व मंबई चौफेर या वृत्तपत्ांमध्ये कलहीत आहे;
बालसाकहत्य, व्यवस्थापन क्षेत्रामधील सॉफ्ट कस्कल्स, कचत्रपट
सृष्टीमधील व्यकिमत्तवाच्िं या मल
ु ाखती व जगात साजऱ्या के ल्या
जाणाऱ्या कवकवध कदवसािंबद्दल कलहीत असताना लेखक म्हणनू
मी देखील प्रगल्भ होत गेलो. आजवर ५०० लेखािंचा टप्पा मी
कधी ओलािंडला हे मला देखील कळलेच नाही.
‘लोकप्रभा’ सारख्या साप्ताहहकांमध्ये मी २०१४
मध्ये मराठी भार्षेचे सौंदया व २०१६ मध्ये कॉपोरे ट मॅनेजमेंट या

कवर्षयाविं र वर्षाभर लेखमाला कलकहल्या तर पोहलसांचे माहसक
‘दक्षता’ मध्ये देखील अडीच वर्षे सातत्याने लेखन के ले.
व्यवस्थापनामधील ककचकट इग्रिं जी सिंज्ञा मल
ु ािंना सहज
कळाव्यात म्हणनू मी 'व्य' नावाचे व्यवस्थापन क्षेत्रावर एक
पस्ु तक कलकहले ज्याचे प्रकािन तत्कालीन किक्षण मत्रिं ी श्री
कवनोद तावडे यािंच्या हस्ते करण्यात आले होते.
भारतरत्न लता दीदी यािंनी २०१९ मध्ये वयाची ९० वर्षे
पणू ा के ली त्यामळ
ु े त्यािंच्या कारककदीवर भाष्य करणारे 'लता
९०' हे पस्ु तक रवींद्र नाट्य मिंकदरामध्ये प्रकाकित करण्यात
आले; या पस्ु तकाचे उदघाटन १० मान्यवराच्िं या हस्ते करण्यात
आले ज्यात मख्ु यमिंत्री देवद्रें फडणवीस, भावगिंधवा हृदयनाथ
मगिं ेिकर, सल
ु ोचना दीदी, जॅकी श्रॉफ, सगिं ीतकार कल्याणजी
आनिंदजी अिािंचा समावेि होता; या पस्ु तकामध्ये मी
मान्यवरािंच्या घेतलेल्या १३ मल
ु ाखती /लेख समाकवष्ट करण्यात
आले होते; आिा पारे ख, वैजयतिं ीमाला व हेमामाकलनी या
नृत्यािंगना, प्रकसद्ध पटकथा लेखक सलीम खान, किवसेना प्रमख
ु
उद्धव ठाकरे इत्यादींच्या मल
ु ाखती घेत असताना या पस्ु तकाची
प्रस्तावना भारतरत्न सकचन तेंडुलकरािंकडून घेण्याचे सौभाग्य
देखील मला कमळाले.

सध्या मी तीन पस्ु तके कलहून पणू ा के ली आहेत जी योग्य
प्रकािकाच्या िोधात आहेत; भारतीय पक्षी, भारतीय फले
व लैंहगक अत्याचार प्रहतबंध आहि महहला सक्षमीकरि
या तीन कवर्षयािंवर ही पस्ु तके आहेत.
आकदवासी क्षेत्रातील मुलािंच्या िैक्षकणक प्रगतीसाठी व
आरोग्य सिंगोपनासाठी कनधी सिंकलन करण्याच्या हेतनू े प्रकसद्ध
व्यकिमत्वाविं र एक कॉफी टेबल बक
ु काढण्याचे ड्रीम प्रोजेक्ट
माझ्या मनात आहे; त्यासाठी आपल्या सारख्या रकसकािंच्या
भरघोस प्रकतसादाची अपेक्षा आहे.
प्रश ांत द ांडेकर
९८२१९४७४५७

ई साहहत्यने प्रकाहित के लेली प्रिांत दांडेकर हलहित पस्तके
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
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मनोगत
सध्या करोनाच्या दहितीमळ
ु े सवा जणाविं र स्वतःला
घरात बिंकदस्त करून घ्यायची नामष्ु की ओढकवली आहे; यामध्ये
सवाात मोठी मानकसक कुचबिं णा कोणाची झाली असेल तर
ज्येष्ठ नागररकािंची; करोनामळ
ु े ज्येष्ठ नागररकािंचे मॉकनिंग वॉक,
सिंध्याकाळचा गप्पािंचा कट्टा ककिंवा घरकामाला येणाऱ्या
नोकरासिं ोबतच्या किळोप्याच्या गप्पा सवाच काही बिंद झाले
आहे त्यामळ
ु े भावनािंचा कनचरा होण्याचे सवाच मागा खिंटु ले
आहेत. मध्यमवयीन वगािंच्या नोकऱ्यािंवर गदा आल्याने ते
देखील नैराश्याच्या खाईमध्ये लोटले जात आहेत; करोनाच्या
मृत्यदु रामळ
ु े , भारतीय सणािंचे आनिंदपवा साजरे करायला कमळत
नसल्यामळ
ु े एकूणच जनमानसामध्ये सकारात्मक
सािंगण्यासारखे काहीच उरले नाही.
अिावेळी लोकाचिं ा मडू बदलण्यासाठी भतू काळातील
रम्य आठवणींना उजाळा देणे श्रेयस्कर असते; या उद्देश्यपतु ी
साठीच मी नॉस्टॅकल्जया या पस्ु तकाची कल्पना घेऊन
रकसकािंसमोर आलो आहे.

काही जुन्या आठवणी या कस्तरु ीमृगासारख्या असतात
ज्या आपल्या उवाररत आयष्ु याला कायमचे सगु किं धत करतात तर
काही आठवणी वारुळातून कनघालेल्या लाल मिंग्ु यािंसारख्या
चावनू चावनू बेजार करून टाकणाऱ्या असतात; आपण मात्र
या पस्ु तकातनू प्राजिाचा सडा वेचणार आहोत ज्यामळ
ु े
करोनाचे मळभ दरू होऊन पन्ु हा एकदा आपले वतामान
प्रफुकल्लत होणार आहे. या पस्ु तकामध्ये माझ्यासाठी
नॉस्टॅलकजया कनमााण करणाऱ्या गोष्टींबद्दल कलकहले आहे; पण
माझी अिी अपेक्षा आहे की आपण सवािंनी देखील या गोष्टींिी
कनगकडत आपल्या आठवणी सवािंिी िेअर करून वाचकाचिं ा
आनिंद किगुकणत करावा.
नॉस्टॅलकजया हा कन्सेप्ट आपल्याला आवडल्यास दसु रा
भाग कलकहण्याचा देखील माझा मानस आहे; त्यामळ
ु े त्यासाठी
कवकवध कवर्षय सचु कवल्यास दसु रा भाग हा अजनू वाचकाकभमख
ु
होईल; आपल्या प्रकतकियािंच्या प्रकतक्षेमध्ये आतरु असलेला –
----- प्रिािंत दािंडेकर.
९८२१९४७४५७

अपाण पकत्रका
नॉस्टॅकल्जया हे पस्ु तक कोणाला अपाण करायचे असा
जेव्हा कवचार मनात आला तेव्हा अनेकािंची नावे
डोळ्यासमोर आली; त्यात माझे असख्िं य कमत्र होते; अनेक
सरु े ख कचत्रपटगीतािंचे गीतकार होते व काही कनजीव व
तरीदेखील खपू काही बोलणाऱ्या वस्तू होत्या; कनसगा
ज्याची कवकवध रूपे आपल्याला मोकहत करतात त्याला
देखील हे पस्ु तक अपाण करणे सिंयकु िक ठरे ल.
माझ्या आजोळच्या समद्रु ाला (उिंबरगाव), माझ्या
जानकी किंु ज कबकल्डिंगच्या गच्चीला, गुलजार सारख्या
प्रकतभाविंत गीतकाराला हे पुस्तक अपाण करताना मला खरिंच
आनदिं होत आहे कारण गल
ु ज़ारजींच्या भार्षेत सागिं ावयाचे
झाल्यास नॉस्टॅलकजया म्हणजे 'मेरा कुछ सामान तम्ु हारे पास
पडा है, सावन के कुछ भीगे भीगे कदन रखे हैं; और मेरे एक
ख़त में कलपटी रात पडी हैं, वो रात बझु ा दो, मेरा वो सामान
लौटा दो.’
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प्रस्तावना

प्रत्येकाच्या आयष्ु यात नॉस्टॅलकजया कनमााण
करणाऱ्या अनेक गोष्टी असतात कधी त्या गोष्टी कनजीव
असतात तर कधी सजीव; या गोष्टींिी आपले ऋणानबु िंध
इतके घट्ट असतात की आपले जीवन त्या गोष्टींकिवाय
अपणू चा असते.
या पस्ु तकामधनू मी अिाच काही गोष्टींबद्दल माझे
अनभु व िेअर करणार आहे; अिा करतो की माझ्या
आठवणी वाचनू तम्ु हाला देखील आपले जनु े, हृद्य,
सोनेरी पण आता हातातनू कनसटून गेलल
े े क्षण
सापडतील.

नॉस्टॅकल्जया
लेखक : प्रिािंत दािंडेकर

सायकल

आमच्या तरुणपणी सायकल म्हणजे एक कवस्तृत
भावकवश्व होते; सातवी इयत्तेची स्कॉलरकिप
कमळाल्यावर मला सायकल कमळाली; त्याकाळी
सायकल म्हणजे मैत्री घट्ट करणारे एक साधन होते;
कमत्रािंबरोबर सायकल वरून कफरायला जाताना भारी मजा
यायची. आमच्यावेळी सायकल काहींना आपल्या
प्रेमापाठी हात धवु नू मागे लागताना देखील उपयोगी
पडायची; त्याकाळी कसनेमामध्ये नायक व नाकयका
सायकलवरून लॉन्ग ड्राईव्ह ला जायचे. या लॉन्ग ड्राईव्ह
वरून मला चटकन आठवणारी दोन गाणी म्हणजे एक
चॉकलेट कहरो देवानिंद व त्याकाळची हॉट नाकयका
ममु ताज याच
िं े 'हे मैंने क़सम ली' हे गाणे व कवनोद खन्ना
- सायराबानो चे 'नैनों में दपपन है दपपन में कोई देिूँ
हिसे सबह िाम'; आजकाल जेव्हा कविमगड ला

जाणे होते तेव्हा आकदवासी नवरा बायको असे सायकल
वरून जाताना कदसतात व डोळ्यासमोर ही गाणी लगेच
तरळतात.
आपल्या प्रेमाचा पाठलाग करायला सायकल किी
वापरायची त्याचे िास्त्रिद्ध
ु प्रात्यकक्षक दाखवले ते देव
आनदिं व नतू न ने; गाणे अथाातच 'माना िनाब ने
पकारा नहीं' सायकल म्हटले की आठकवणारे अजनू
एक हटके गाणे म्हणजे दोन सीट्स असलेल्या
लाबिं लचक सायकलवरून िान कचत्रपटामध्ये अकमताभ
व ििी कपरू ने आपल्या प्रेकमकािंसोबत के लेले धसमसु ळे
फ्लटीगिं ; 'िान मेरी िान' हे गाणे आज ही ऐकताना व
पाहताना सदाबहार वाटते.
'सनो सनो हमस चॅटिी मेरे हदल का मॅटर िी' हे
धमाल गाणे जॉनी वॉकर वर कचत्रीत आहे ज्यात तो
सायकलवर बसनू ट्रॅम मधनू जाणाऱ्या आपल्या
प्रेयसीला छे डीत असतो; जेव्हा मी पकहल्या नोकरीकनकमत्त

बालीगजिं ला होतो तेव्हा ट्रॅम बघनू मला हे गाणे हमखास
आठवायचे.
त्याकाळी सायकल फि मैत्रीच जोपासायला
उपयोगी पडायची नाही तर ित्रत्ु व कनभवायला देखील;
हॉकी कस्टक सोबत सायकल चेन ने हाणामारी करणे हा
त्याकाळी मवाली व दादा लोकाचिं ा धदिं ा असायचा. ‘मेरे
अपने’ कचत्रपटामध्ये कवनोद खन्ना व ित्रघ्ु न कसन्हाच्या
टोळक्यािंमध्ये हाणामारी होताना ही सायकल चेन कदसली
होती; त्याकाळी एकमेकाच
िं ा गळा आवळताना हमखास
सायकल चेन वापरली जायची.
पण सायकल ला ग्लॅमर कमळवनू कदले ते आकमर
खान व पजू ा बेदी ने 'जो कजता वो कसकिंदर' कचत्रपटामध्ये
मध्ये; 'पहला निा, पहला िमार नया प्यार हैं नया
इतं ज़ार' या गाण्यात सायकलचा ककती सरु े ख उपयोग
झाला आहे; या कचत्रपटामध्ये दोन ग्रपु मधील सायकल
ियातीचा थरार दाखकवला आहे; पवू ी 'प्रॉकमस टूथपेस्ट'

प्रायोकजत मबिंु ई पणु े सायकल ियात असायची या
ियातीमध्ये 'घाटाचा रािा' हा 'ककताब पटकवण्यासाठी
खेळाडूिंमध्ये जबरदस्त चरु स असायची.
सायकल म्हटले की आम्हाला आठवतो ते आमच्या
बालपणी सायकल वरून भोपू वाजकवत येणारा इडली
वाला अण्णा; त्याकाळी चाकू, सरू ी ला धार काढणारा
चाकूवाला; पोष्टाची तार घेऊन येणारा पोष्टमन देखील
सायकलस्वार होऊन यायचा.
िोभा खोटे ही हास्य अकभनेत्री प्रोफे िनल सायकल
पटू होती; कतच्या या कौिल्याचा 'अनाडी' कचत्रपटामध्ये
कदग्दिाकाने छान उपयोग करून घेतला होता; गाण्याचे
बोल होते, 'बनके पंछी गाये प्यार का तराना' या
गाण्याच्या िेवटी सायकल वर असलेल्या नाकयके ची
(नतू न) व नायकाची (राज कपरू ची) टक्कर होते; असे
प्रेमाच्या पकहल्या भेटीचे क्षण प्रत्यक्षात काही जणािंच्या
आयष्ु यात आले देखील असतील.

सायराबानो चे पडोसन कचत्रपटामधील 'मैं चली मैं
चली, देिो प्यार की गली' हे गाणे देखील
डोळ्यासिं मोर आले नाही तरच नवल!
माझ्या परु ते बोलायचे झाल्यास मला आठवतात ते
कदवस जेव्हा कमत्रािंसोबत मी नव्यानेच झालेल्या सहार
कवमानतळाचा सायकलवरून फे रफटका मारायला
जायचो; आठवतात ते कदवस जेव्हा पावसाळयाच्या
आधी सायकल गिंजू नये म्हणनू ग्रीस लावण्याचा उद्योग.
आमचा एक कमत्र त्याच्या मैकत्रणीला चोरून चोरून
भेटायचा व आम्ही दोघे कतघे त्याचे सोबती बननू
सायकलवरून मागे मागे कफरायचो; उद्देि 'गोंद्या आला
रे ' सारखी भकू मका वठवायला; रस्त्यावर धोका असेल तर
कमत्राला सावध करायला; आता ते इतक्या वर्षािंनी
आठवनू पण मजा येत.े
सायकल बाबत एक उदास आठवण देखील आहे
माझी; आमच्याकडे एक ससा होता तो अिंगणात

खेळताना पाका के लेल्या सायकलच्या स्पोक मध्ये
अडकला; क्षणाधाात माझ्या आईने त्याला सोडकवले
देखील पण तो कनपकचतच झाला; आम्ही डॉक्टरकडे
घेऊन गेलो पण ते म्हणाले ससा कभत्रा प्राणी आहे; त्याला
काहीच इजा झाली नव्हती पण स्पोक मध्ये अडकून
घाबरल्याने त्याला हाटा अटॅक आला व तो मेला.
डहाणू नरपड ला समद्रु ककनाऱ्याला अगदी समािंतर
रोड आहे; अिा एखाद्या रोड वर प्रेयसीला
सायकलवरून डबलसीट घेऊन जायला मला कधीही
आवडेल. असाच एक रोड माझ्या स्मरणात आहे,
मॅटलॉक, इग्िं लडिं चा; कजथे उिंच डोंगर व त्या सोबत खोल
दरीतनू वाहणारी नदी व या दोघािंना समािंतर जाणारा
वळणदार रस्ता. कतथे देखील अिी रोमँकटक राईड
घ्यायला मजाच येईल ना! आता तम्ु ही म्हणाल प्रेयसीच
का बायको का नको तर प्रेयसीला असे घेऊन कफरल्यावर
तीच पढु े जाऊन बायको होणार ना!

गच्ची असो की सायकल; या गोष्टी प्रेमाच्या हलक्या
फुलक्या आठवणी आयष्ु यात नकळत घेऊन येतातच;
चला तर मग िेअर करा तमु च्या आठवणी!
आपल्या बिंगाली कमत्रािंना सायकल ररक्षा देखील आठवत
असेल कारण माणसानिं ी ओढल्या जाणाऱ्या या सायकल
ररक्षा आज देखील कोलकाता िहरात पाहायला
कमळतात; पण त्यािंच्याबद्दल आपण पढु े कधीतरी
सकवस्तर पणे बोल.ू

पाऊस

पाऊस हा नेहमीच रोमँकटक असतो जो पयिंत तो रौद्र
रूप धारण करत नाही; सगळ्यािंप्रमाणेच माझे देखील
पावसािी प्रथम नाते जडले ते कागदी होड्यािंच्या रूपात;
आमच्या जन्ु या कबकल्डिंगमध्ये नारळाची अनेक झाडे
होती त्यामळ
ु े नारळाच्या पेंड्यािंना होडीच्या आकाराचे
जे आवरण असते त्याच्यापासनू आई मला कटकाऊ होडी
बनवनू द्यायची. त्याला स्िू ड्राइव्हर ने भोक पाडून अगदी
कापडी िीड देखील लावायचो पण कागदी होडीची सर
त्याला नसायची कारण कागदी होडी प्रमाणे ती
पाण्याच्या प्रवाहात वाहून जायची नाही; अगिं णातील
ओहोळातनू कनघालेली होडी गटाराच्या पाण्यात जो पयिंत
पोहोचायची नाही तोपयिंत होडी बनकवण्याचे सख
ु
वाटायचेच नाही.

होडीवरून मन उडाले की मग छत्री असनू देखील ती
बाजल
ू ा सारून कमत्रािंसोबत साचलेल्या पाण्यात उड्या
मारत कभजायची मजा सरुु व्हायची पण पाऊस खरा
उमगायला लागतो तो पौगिंडावस्थेमध्ये; कहदिं ी कचत्रपटािंनी
पाऊस इतका रोमँकटक करून ठे वला आहे की कप्रयकर व
प्रेयसी एकाच छत्रीमध्ये पावसात कभजले नाही तर तो जणू
प्रेमाच्या खेळातील फाउलच! राज व नकगास ने या
पावसालाच जणू आपल्या प्रेमाने कचिंब कभजवनू टाकले
होते; गाणे अथाातच; 'प्यार हुआ, इक़रार हुआ है;प्यार
से हफर क्यों डरता है हदल'
पण पावसाच्या पाण्याला आग लावावी तर
आपल्या मधबु ालानेच; 'एक लडकी हभगी भागीसी'
या गाण्यात कतच्या मधाळ िरीरावरुन ओघळणारे
पावसाचे थेम्ब म्हणजे प्रेमाची खमु ारी वाढवणारे मकदरेचे
जामच जण!ू

मबिंु ईचे पावसातील दिान घ्यायचे असेल तर
अकमताभ व मौिमीचे 'ररमहिम हगरे सावन' हे गाणे
अनभु वावे; खरे तर त्याकाळी मौिमीचे अकमताभवर प्रेम
जडले होते पण अकमताभ तर आधीच जया मध्ये
गरु फटला होता. प्रत्यक्ष जीवनात नाही तरी कसनेमात तरी
अकमताभने आपल्याला बाहुपािात ओढावे यासाठी
मौिमीने कदग्दिाकाला तिी कसच्यएु िन कनमााण करण्यास
भाग पाडले; या गाण्यात तम्ु ही पाकहले असेल तर नररमन
पॉईन्ट वरील कठड्यावरून चालणाऱ्या मौिमीला
खाली उतरकवण्यासाठी अकमताभ कतला बाहुपािात घेतो.
पाऊस म्हटले की आठवते नमक हलाल मधील
'आि रपट िाएं तो हमे ूँ न उठाइयो' हे गाणे; या
गाण्यामध्ये अकमताभ व कस्मता पाटील याचिं ी के कमस्ट्री
छान जळ
ु ून आली होती पण या गाण्याच्या िटू नतिं र
कस्मता आपल्या आईकडे ढसाढसा रडली होती; कस्मता

सारख्या सविं ेदनिील अकभनेत्रीला व्यावसाकयक
कचत्रपटामधील हे ओलेते अिंग प्रदिान आवडले नव्हते.
मदनमोहन याच
िं ा कचत्रपट म्हणजे लता दीदींच्या
सरु ािंची बरसात झालीच पाकहजे पण हसते जख्म
कचत्रपटामधील एक गाणे आहे; 'तम िो हमल गये हो';
या मध्ये लता दीदींच्या सरु ाला वावच नव्हता पण
मदनमोहन यािंनी गाण्यामध्ये एक जागा दीदींसाठी
िोधनू च काढली ज्यात लाटािंच्या आवाजाच्या
पाश्वाभमू ीवर लतादीदी एक सरु े ख तान घेतात व त्यानतिं रच
काही क्षणािंमध्ये गाण्यामध्ये पावसाची एिंट्री होते;
पावसासोबत पावसावर आधाररत गाणी आपल्याला
नॉस्टॅल्जीक करून सोडतात.
मला भरपावसात समद्रु ावर जायला आवडते पण
तेव्हा अगिं ावर पडणारे थेम्ब वाऱ्याच्या वेगामळ
ु े पाठ मात्र
चािंगलीच िेकवनू काढतात. इग्िं लडमधील पाऊस
आपल्या पण्ु यातील पावसासारखा ररपररप पडणारा पण

ते थेम्ब इतके गारठलेले असतात की अगिं ावर काटा
फुलतो.
२६ जल
ु ै चा प्रलयक
िं ारी पाऊस व मी दबु ईला होतो;
माझी बायको ऑकफस मध्ये तीन कदवस अडकलेली;
अिावेळी माझ्या १ वर्षााच्या मल
ु ाला सािंभाळले ते
माझ्या आईने! मला सवाात मोठा आश्चयााचा धक्का
देणारा पाऊस हा सौदी अरे कबया सारख्या वाळविंटातील
होता; कवजाचिं े तािंडव व मसु ळधार पाऊस जो कतथे मी
अनभु वाला त्याला तोडच नव्हती; ह्यस्ु टन च्या पावसाची
तऱ्हाच वेगळी; प्रचिंड गडगडाट, चमकणाऱ्या वीजा पण
पाऊस मात्र ररपररप जसा काही बलदडिं िरीराच्या
पेहलवानाच्या कचरक्या आवाजासारखा.
पाऊस म्हटला की मला आठवतो लता दीदींचा सरु
- ‘असा बेभान हा वारा, कठे ही नाव मी नेऊ
नदीला पर आलेला, किी येऊ’, यात पावसाचे
अकस्तत्व परू दाखवनू देतो; या गाण्यातील माझ्या सवाात

आवडत्या ओळी म्हणजे 'कुळाचे, लौकीकाचे मी क्षणी
हे तोडीले धागे; बडु ाले गाव ते आता, बडु ाले नाव ही
मागे कदले हे दान दैवाने, करी माझ्या किी ठे व.ू '
रौद्र पावसाचे म्हणाल तर माझे सासरे २०१३ साली
गेल;े त्याकदविी प्रचिंड पाऊस; रस्ते, स्मिान सवा काही
पाण्याखाली गेलल
े े; अत्िं यसस्िं काराला गरुु जी पण यायला
तयार झाले नाहीत मग स्मिानातील लाकडे रचणारा व
माझ्या मामेभावाच्या मदतीने भडाग्नी कदला व दहाव्याला
अस्थींना मत्रिं ाग्नी कदला होता.
पण पाऊस म्हटले की असे एक दोन अपवाद सोडता
खपू च चागिं ल्या, रोमँकटक आठवणी आर्षाढाच्या
आभाळाप्रमाणे भरून येतात; मला माझ्या प्रेमासोबत
िेअर करायला आवडेल अनभु व कचत्रपटातील प्रसिंग
कजथे कखडकीतल्या पावसाच्या साक्षीने सजिं ीव कुमारला
तनजु ा स्वरात मादाव आणत कवनिंती करते,"मिे िाूँ ना
कहो मेरी िाूँ मेरी िाूँ'; गरुु दत्तच्या आत्महत्येमळ
ु े गीता

दत्त पार कोलमडली होती; कतने गाणे देखील सोडले होते;
हे गाणे गीता दत्तचे कमबॅक गाणे होते.
सिनेम तील प ऊि म्हटले की डोळ् िां मोर ्ेतो
आक श तनू बरिण र ; नव्हे कोिळण र मक्त
ु बेधिंदु
प ऊि. पण यालाही एक अपवाद आहे. गाईड मधला
देव आनदिं आकण ’हदन ढल िाये हाये रात न िाय”
मधला पाऊस. फ़ि कखडकीच्या काचािंवरून हळुवार
धारािंनी सरकत, मक
ू पणे ओघळण र ; अगदी देव
आनदां च्् डोळ् मां धील अश्िांू रख व त्् च््
ख ल वत च ललेल्् सनतीमत्तेि रख .
पाऊस म्हटले की आल्याचा वाफाळलेला चहा व
कािंदाभजी आठवणारच व हे दोन्ही, बायकोच्या हातचे
असेल तर पावसाळा कारणी लागला च समजा!

गच्ची

लॉकडाऊन मळ
ु े सध्या बाहेर जाणे िक्य नाही
त्यामळ
ु ेच गच्चीवर गेलो होतो; हल्ली गच्चीवर जाणे हे
तसे सिंिािंतीच्या समु ारासच होते; पण गच्ची हा माझ्या
कजव्हाळ्याचा कवर्षय आहे; गच्चीवर गेल्यावर मला
नकळतच रोमँकटक व्हायला होते ककिंवा कधी कधी
आपण जगाच्या पसाऱ्यात ककती क्षल्ु लक आहोत याची
जाणीव होते.
गच्ची म्हटले की मला काही रोमँकटक गाणी सहजच
आठवतात; त्यामध्ये प्रामख्ु याने दोन गाणी - एक 'घर'
कचत्रपटामधील 'आपकी आूँिों में कछ महके हुए से
राज़ हैं आपसे भी िबसरत आपके अंदाज़ हैं' व दसु रे
गच्चीमध्ये मनसोि कभजणारे राजेि खन्ना व झीनत
अमानचे ‘भीगी-भीगी रातों में, मीठी-मीठी बातों में,
ऐसी बरसातों में, कै सा लगता है’. मराठीमध्ये

आठवतात ती 'चद्रं आहे साक्षीला' व 'नवीन आि
चंद्रमा, नवीन आि याहमनी' ही समधर गािी;
खरोखर प्रेयसी ककिंवा बायकोसोबत गच्चीवर चद्रिं ाच्या
साक्षीने प्रेमाच्या आणा भाका घेणे म्हणजे फारच हळवे
क्षण असतात बवु ा!
गच्चीवर गाण्याचिं ी मैकफल जमकवणे यासारखे सरु े ख
सरु े ल सिंमेलनच नसते; लोड तक्के टाकून, अत्तराचे
कििंपण पिंख्यातनू (पवू ी जेवणाच्या पिंिीमध्ये असायचे ना
ते उभे फॅ न) फवारून मामेबकहणीच्या लग्ना आधीच्या
रात्री आम्ही भाविंडािंनी सिंगीत रजनी के ली होती.
कचत्रपटाच्िं या बाबतीत म्हणायचे झाल्यास 'बाजार'
कचत्रपटामधील 'हदिाई हदये यूँ हक बेखद हकया; हमें
आपसे भी िदा कर चले' हे गाणे म्हणजे चद्रिं ाचे चािंदणे
जास्त िीतल का आपल्या लता दीदींचा आवाज असा
प्रश्न मनात कनमााण करते; या गाण्यात देखील गच्चीवरच
सरु मयी िाम सजलेली पाहायला कमळते.

गच्चीवर मल
ु ाचिं ा / बालगोपाळाचिं ा हक्क जरा
जास्तच असतो; गच्ची व बालगोपाल म्हटले की
आठवते 'कमली' कचत्रपटामधील 'मैने कहा फलों से
हूँसो तो वो हिल हिला के हंस हदए' हे कजिंदाकदल
गाणे व पडद्यामागनू हळूच डोकाकवणारा अकमताभ.
जयाचा अवखळपणा व मल
ु ाचिं े नृत्य आज ही कततके च
प्रफुकल्लत करते.
एकािंत हवा असेल; अगदी कसगारे ट किलगावयाची
असेल म्हणनू ककिंवा स्वतःलाच ‘मी-टाईम’ द्यायचा
असेल तर गच्ची सारखे कठकाण नाही; अिा
एकातिं ासमयी आठवतात ते गल
ु जार याचिं े स्वर व गायक
भपू ेंद्रचे धीर गिंभीर स्वर; गाणे तम्ु ही ओळखले असेलच;
‘हदल ढूँढता है हफर वही फरसत के रात हदन’ व
त्यातील पि
िं ी; 'या गरकमयों की रात जो परु वाईयाँ
चलें,ठिंडी सफ़े द चादरों पे जागें देर तक; तारों को देखते
रहें छत पर पड़े हुए’

घर पाल्याात असल्याने लहानपणी गच्चीवर जाऊन
आकािात झेपावणारी कवमाने पाहण्याचा छिंद पण होता
पण या कवमानावरून आठवण येते ती 'कमली'
कचत्रपटाच्या आिादायक व त्याचवेळी हुरहूर
लावणाऱ्या िेवटाची. कका रोगामळ
ु े मरणार आहे हे
माकहत असनू देखील जेव्हा जयाला अकमताभ ट्रीटमेंट
साठी कवदेिाला घेऊन जातो तेव्हा कजवाच्या आकािंताने
गच्चीवर धावणाऱ्या अिोक कुमारने एका सहृदयी
बापाच्या सकिं मश्र भावना उत्कटतेने सादर के ल्या आहेत.
त्या कवमानाकडे बघताना त्यािंच्या एका डोळ्यात
आपल्या काळजाचा तक
ु डा परत येईल ही आिा तर
दसु ऱ्या डोळ्यात आपण परत मल
ु ीला कजविंत पाहू की
नाही ही अनाकमक भीती.
गच्ची म्हटली की आठवतो तो खबू सरू त कचत्रपट;
किस्त कप्रय बायकोला, सासल
ू ा व आईला किंटाळलेल्या
नवऱ्याने, सनु ािंनी व मल
ु ािंनी जमकवलेली मैकफल एकदा

नाही तर दोनदा; पकहल्या प्रथम सासऱ्याच्या (अिोक
कुमार) गाण्यावर व तबल्याच्या ठे क्यावर मनसोि
नाचणारी सनू (िकिकला) व होणारी भावी सनू (रे खा) ;
गाणे आहे; 'हपया बावरी' तर दसु ऱ्यािंदा चक्क सासच्ू या
(कदना पाठक) कवरुद्ध बडिं ाचा झेंडा फडककवण्यासाठी.
गच्ची म्हटले की आठवते रगं पच
ं मीच्या हदविी
होिारी फगयांची मारामारी तर कधी गच्चीतील
पापड, करडया, लोिच्याच्या फोडी यांची
वाळविं; आकण सि
िं ातिं ीमधील कायपोचे ही घोर्षणा
ऐकायची तर फि गच्चीवरच. कायपोचे म्हटले की
साहकजकच डोळ्यासमोर उभा राहतो तो 'हम कदल दे चक
ुे
सनम मधील' ऐश्वयाा व सलमानचा धसु मसु ळा पण
कततकाच देखणा प्रणय! पण मला जास्त भावला तो
आराधना कचत्रपटामधील राजेि खन्ना व फरीदा जलाल
चा प्रश्नोत्तराचिं ा रिंगलेला खेळ ज्यात मोठ्या हुिारीने

राजेि फरीदाला होकार द्यायला भाग पाडतोच; गाणे
अथाात ‘बाग़ों में बहार है?’
'ये तेरा घर ये मेरा घर' या गाण्यामध्ये पती पत्नी
मधील रिंगलेला कॉमन माणसाचा प्रणय दीप्ती नवल व
फारुख िेख ने फार उत्तम ररत्या रिंगकवला आहे; हे गाणे
सद्ध
ु ा गच्चीवरच कचकत्रत के ले आहे.
गच्ची म्हटले की आठवतो माडाच्या झावळ्याच्िं या
आडून डोकाकवणारा चिंद्रमा ककिंवा आकािातनू
अचानकच तटु णारा तारा! गच्चीवर जर जाई जईु चा
मािंडव असेल तर क्या कहने!; उन्हाळाच्या सट्टु ीमध्ये
आम्हा बाळगोपाळानिं ा गच्चीवर झोपण्यात खपू मजा येत
असे व मग उत्तररात्री भतू खेतािंच्या गोष्टींना उधाण यायचे.
पवू ीच्या काळी जेव्हा एकत्र कुटुिंब पद्धती असायची,
काका काकू सवा एकत्र राहायचे; अिावेळी जर
वकडलोपाकजात एक ककिंवा दमु जली घर असेल तर
गच्चीवर हमखास एक छोटी झोपण्याची खोली

असायची; त्या खोलीवर नक
ु तेच लग्न झालेल्या
नवदािंपत्याचा एकाकधकार असायचा; ती खोली मग त्या
राजा राणीला स्वगााहून कप्रय भासायची व त्या खोलीला
रिंगमहालचा दजाा कमळायचा; हीच खोली कालातिं राने मग
१० कव ककिंवा १२ कवच्या परीक्षेला बसलेल्या मल
ु ािंसाठी
स्टडी रूम म्हणनू देखील कदली जायची.
गच्ची वर बालपण, प्रणय सोहळा व कोजाकगरी
पौकणामा साजरी करण्याचे भाग्य लाभलेली आमची कपढी
म्हणनू च गच्चीिी समरसनू गेली नाही तरच नवल!

समद्र

मला समद्रु खपू च आवडतो; पोहता येत नसल्याने
पाण्याची भीती वाटत असली तरी समद्रु ककनारी मी
तासिंतास एकटा बसू िकतो; समद्रु ाचे आकर्षाण बहुदा
माझ्या आजोळामळ
ु े म्हणजे उिंबरगावमळ
ु े असावे;
आमचे घर व खाडीमध्ये फि ४- ५ घरािंचे अिंतर आहे;
माडीवर बसा ककिंवा ओसरीवर बसा कतथनू समद्रु ाचे मस्त
दिान घडायचे (आता मात्र िेजाऱ्यानिं ी घर एकमजली
के ल्याने हे सख
ु कहरावले गेले आहे.)
समद्रु ाची गाज मला खपू आवडते, लहानपणी मला
देखील ििंख कििंपले गोळा करायला आवडायचे; हेतू हा
की त्यापासनू काहीतरी कलाकृ ती घडवावी पण
आजतागायत ते काही घडले नाही.

समद्रु म्हटला की तमाम प्रेयसी व बायकाचिं े आवडते
गाणे आठवते; ‘हिथे सागरा धरिी हतथे तिी मी वाट
पाहते’ पत्रु व्हावा ऐसा या कचत्रपटामधील हे गाणे समु न
कल्याणपरू यािंच्या आवाजात आहे; हा कचत्रपट प्रदकिात
होताच लगेच पडला पण या गाण्याच्या तफ
ु ान
लोककप्रयतेमळ
ु े कनमाात्याला इतकी रॉयल्टी कमळाली की
तो मालामाल झाला.
सागर म्हटला की आठवतात स्वातिंत्र्यवीर सावरकर
आकण त्याच
िं े कवरह गीत; 'ने मिसी ने परत
मातृभमीला'; मी जेव्हा समद्रु ावर एकटाच बसलेला
असतो तेव्हा या गाण्याचे सरू समद्रु ाच्या लाटासिं ारखे
सतत माझ्या मनाच्या कभिंतींवर दस्तक देतात.
समद्रु म्हटला की मला आठवणारी रोमँकटक गाणी
अनेक आहेत पण मला अत्यतिं कप्रय असणारे खामोिी
कचत्रपटामधील 'वो िाम कछ अिीब थी ये िाम भी
अिीब है वो कल भी पास पास थी वो आि भी

करीब है'; या गाण्यासारखी डेट करायला मला खपू
आवडेल. या गाण्याच्या िकू टिंगच्या वेळी खरे तर राजेि
खन्ना गाण्याचे बोल कवसरला होता तेव्हा वकहदा त्याच्या
कानामध्ये प्रोकम्टिंग करत होती व म्हणनू या गाण्याच्या
दरम्यान काही काळ कॅ मेरा कतच्या पाठीवर फोकस के ला
होता.
मला आवडणारे दसु रे गाणे घरोंदा कचत्रपटामधील
आहे; 'तम्हे हो ना हो मिको तो इतना यकीं है मिे
प्यार तमसे नहीं है' प्रेयसी ककिंवा बायकोसोबत
हातामध्ये हात घालनू लाटा तडु वत जाणे व जमल्यास
एकच भेळपरु ी ककिंवा गोळा िेअर करण्यासारखे महासख
ु
नसते; मी तर बाबा अनभु वले आहे.
हावडा किज बघताना मला राजेि खन्ना व िकमाला
च्या ‘अमरप्रेम’मधील ती होडी हमखास आठवते व याच
दोघािंवर कचकत्रत झालेले सफर कचत्रपटामधील

समद्रु ककनाऱ्यावरील गाणे; ‘नहदया चले चले रे धारा’
हे देखील माझे अत्यिंत आवडते गाणे आहे.
समद्रु म्हटला की 'सागर हकनारे हदल ये पकारे'
ककिंवा 'समंदरमे नहाके और भी नमकीन हो गई हो'
या सारखी गाणी देखील कॉलेजकुमारािंच्या ओठावर
नक्कीच येत असतील आकण हो समद्रु म्हटले की एक
दजु े के कलये मधील वास-ू सपना नाही आठवले तर तो
मल
ु गा ककिंवा मल
ु गी प्रेम करण्याच्या लायकीचेच नाही
असे खश्ु िाल समजावे!
समद्रु म्हटले की आठवते माझ्या मॅनेजमेंट कॉलेज
च्या कमत्र मैकत्रणींसोबत के लेली अकलबाग टूर;
चािंदण्यारात्री मध्यरात्री सागराच्या साक्षीने के लेल्या
गप्पा; फे साळलेल्या िभ्रु लाटा; दरू वर कदसणारा ककल्ला
सगळेच स्वप्नवत!; भरतीप्रमाणे आमच्या गप्पानिं ा
आलेले उधाण तेव्हाच थािंबले जेव्हा आम्ही बसलेल्या

पायऱ्यापयिंत पाणी आले; रात्रीचे अडीच वाजले होते
तेव्हा.
उिंबरगावच्या ककनाऱ्यावर झोकात साजरे होणारे
गणेि कवसजान देखील मनाच्या कभिंतीवर कायमचे कोरले
गेले आहे; आळीतील सवा मत्ु याा एका झोपाळ्यावर
कवराजमान होत असत मग दोन छोट्या होड्यानिं ा समातिं र
ठे वले जाई व त्यावर मतू ी असलेला झोपाळा आडवा
ठे वला जात असे. मग त्या दोन्ही होड्यािंना कवरुद्ध कदिेने
व्हलवले जायचे ज्यामळ
ु े तो झोपाळा मतू ीसिं कट अलगद
पाण्यामध्ये कहदिं ोळे खात खाली जायचा; कवसजान
बाप्पाचे असते पण डोळे माझे पाणावतात; अगदी
दरवर्षी!
डहाणू व धाकली डहाणू असे दोन भाग आहेत;
तसेच उिंबरगाव च्या समोर नारगोळ बेट आहे त्यामळ
ु े
होडीने दोन्ही कठकाणचा प्रवास करताना मजा यायची पण
आता दोन्ही कठकाणी समद्रु ावर किज झाल्याने ती मजा

पण भतू काळ झाला. मालवणचा कसधिं दु गु ा व मरुु डचा
जिंकजरा ककल्ला पाहण्यासाठी पण समद्रु ावर होडीच्या
रूपात स्वारी के ली आहे; साऊथ हॅम्पटन ककनारा कजथनू
टायटॅकनक चा प्रवास सरुु झाला त्याकठकाणी पण जायचा
योग आला; ब्लॅकपल
ू समद्रु ककनाऱ्याच्या पॅनोरॅकमक व्ह्यू
४०० फुटाच्या टॉवरवरून घेण्याचा अनभु व देखील
थरारक होता.
माझा मावसभाऊ वैमाकनक आहे त्याच्या
प्रकिक्षणादरम्यान त्याने मला चौथीची स्कॉलरकिप
कमळाल्याचे बक्षीस म्हणनू जहु ू एयरपोटा वरून
प्रकिक्षणाथी कवमानातनू गोराई पयिंत समद्रु ावरून
फे रफटका मारून आणले होते तेव्हा मनात आनिंदापेक्षा
अनाकमक भीतीच दाटून आली होती; चला तर मग
समद्रु ाच्या साक्षीने आपण अनभु वलेल्या आठवणी
देखील िेअर करा.

मैत्ी

आयष्ु यात प्रत्येकाच्या वाट्याला मैत्री ही येतचे ;
कधी ती सिंधीसाधू असते तर कधीतरी कनरपेक्ष; मैत्री
म्हणजे वाळविंटामधील मृगजळ नसते तर खरोखरचा
िीतल, मधरु , िाश्वत झरा असतो; मैत्री ही कधी कधी
प्रेमात रूपािंतररत होते व आपल्याला आयष्ु यचा जोडीदार
देऊन जाते; तर कधी मैत्री ही रिाच्या नात्यापेक्षा घट्ट
होते व आपल्याला मन मोकळे करून मि
ु पणे
रडण्यासाठी आश्वासक खािंदा देऊन जाते; मैत्री ही छिंद
/स्वभाव जळ
ु ल्यामळ
ु े जिी होते तिी दोन ध्रवु ासिं ारखे
कवकभन्न स्वभाव असलेल्यािंमध्ये देखील होते.
मैत्री म्हटले की आठवणारी सदाबहार गाणी म्हणजे
- नमक हराम मधील, 'दीये िलते हैं, फल हिलते हैं
बडी महकक़ल से मगर दहनया में दोस्त हमलते हैं' व
िोले मधील 'ये दोस्ती हम नहीं तोडेंगे; तोडेंगे दम

मगर तेरा साथ ना छोडेंगे'. खरोखरच कमत्र हे कमवावे
लागतात; ते कवकत घेता येत नाहीत व कजवाभावाचे कमत्र
मृत्यल
ू ा देखील हरकवतात; कणा व दयु ोधन हे त्याचे उत्तम
उदाहरण पण जेव्हा कमत्र आयष्ु याला कलाटणी देणारा
दवु ा ठरतो तेव्हा ते कृ ष्णाजानु ठरतात.
मला देखील आयष्ु यात खपू कमत्र कमळाले; एकुलता
एक असल्याने मला भावडिं ािंचे प्रेम कमळाले नाही; त्यामळ
ु े
माझ्यासाठी मैत्रीचे महत्तव अजनू च वाढले होते; पण
िालेय जीवनात मला फारसे कमत्र नव्हते पण तो बॅकलॉग
निंतरच्या आयष्ु यात भरला गेला. माझा एक कमत्र होता;
तो प्रेमात पडला होता पण घरून पाकठिंबा कमळणार नाही
असते त्याला वाटत होते; त्यामळ
ु े कमत्राने व त्याच्या
मैकत्रणीने गपु चपू कोटा मॅरेज करण्याचे ठरकवले; त्यासाठी
एक साक्षीदार म्हणनू माझी भकू मका ठरली. तो कोटा
मॅरेजचा कदवस उजाडला तरी कमत्राचा पत्ता नाही; मग
थोड्या तासािंनिंतर तो प्रफुकल्लत चेहऱ्याने आला; झाले

असे की कमत्राच्या धाकट्या भावाने घरी जाहीर के ले की
त्याने त्याचा आयष्ु याचा जोडीदार िोधला आहे; हे
ऐकून माझ्या कमत्राला देखील स्फुरण चढले व त्यानेही
वकडलानिं ा आपल्या प्रेमाची कबल
ु ी कदली. अिाप्रकारे
आमचा गप्तु कट किजण्याआधीच करपला.
माझे बहुतेक कमत्र व मैकत्रणी देखील सोिल कड्रिंकसा
आहेत; आम्हीच आपले लस्सीमध्ये थम्प्स अप टाकून
कपणारे ; एकदा आमच्या सवािंची ओली पाटी होती; एक
कमत्र जरा प्रमाणाबाहेर प्यायला; दसु ऱ्याकदविी
घरच्यािंसमोर जायची लाज वाटू लागली; तेव्हा कमत्राच्या
आईला असे सागिं ण्यात आले की तो दसु ऱ्या कदविी
प्रिािंतकडे व्यवस्थापनाच्या प्रेझेंटेिनच्या तयारीसाठी
थािंबणार आहे; कमत्राची आई एकदम कनकश्चन्त झाली; मी
असा लाईफ सेव्हर असायचो; मजा बघा माझा पकहला
जॉब, पकहले बक्षीस (कॉपोरे ट कक्वझ कजिंकल्याबद्दल)

होते ते मोगल मोनाका ची बाटली; मग काय माझ्या
कमत्रािंच्या आनिंदाला पिंखच फुटले.
अनतिं चतदु ि
ा ीला कगरगाव येथील गणपती कवसजान
कमरवणक
ू ज्यामळ
ु े राजीव व देवकीिी मैत्री जळ
ु ली
यावर्षी आमच्या मैत्रीचा रौप्य महोत्सव साजरा होईल;
सभु ार्ष साठे व कवजया वकहनी; सरुु वात कमत्र म्हणनू झाले
व आता ते दोघे माझे दादा वकहनीच झाले आहेत.
बरे च दा आपले सो कॉल्ड िाईम पाटानर हे कमत्रच
असतात मग तो पकहला कसगारे टचा झरु का असो की
एखादा के लेला राडा असो; राडा म्हटले की आठवते ते
तेजाब कचत्रपटामधील 'सो गया ये िहाूँ सो गया
आसमाूँ' हे गाणे आकण जर आपले हे (कफकझकल
अिंतरामळ
ु े दरू झालेले) िाईम पाटानर जर खपू कदवसािंनी
भेटले तर ओठाविं र सहजच येते ते गाणे; 'बम्बईसे आया
मेरा दोस्त; दोस्त को सलाम करो.'

आनदिं कचत्रपटामधील आनदिं व बाबमू ोिाय सारखी
मैत्री लाभणे यासारखे भाग्य नाही; अकभमान
कचत्रपटामध्ये अकमताभ चे लग्न जयािी झाल्यानतिं र
देखील कबिंदू कनखळ मैत्री जपते व प्रसिंगी दरु ावलेल्या
जोडप्याला अजनू दरू न करता परत जवळ आणण्याचा
प्रामाकणक प्रयत्न करते; मैत्रीचा हा किंगोरा कजतका मोहक
होता (कारण कबिंदचू े अकमताभ वर एकतफी प्रेम असनू
देखील कतने पररकस्थतीचा गैरफायदा उचलला नाही.)
तेव्हढाच खबू सरू त कचत्रपटामधील अिोक कुमार व
रे खाच्या मैत्रीचा (भावी सासरा व सनू ); असेच काहीसे
बॉकण्डिंग पाहायला कमळते ते अथा कचत्रपटामध्ये; कजथे
घटस्फोटाच्या जीवघेण्या नैराश्यामधनू नाकयके ला
वाचवायला कमत्रच पढु े येतो व 'तम इतना िो मस्करा
रहे हो; क्या गम है हिसको छपा रहे हो?' असे म्हणत
नाकयके चा वाढकदवस साजरा करून कतच्या ओठावर
हास्य फुलकवतो.

कमत्राच्या ककिंवा मैकत्रणीच्या लग्नामध्ये आपल्या
अिंगात एक वेगळाच जोि सिंचारलेला असतो कारण
कमत्राच्या ककिंवा मैकत्रणीच्या लग्नाच्या कनकमत्ताने आपल्या
अिंगाला देखील हळद लागेल तर बरिं असा मानस
असतो; 'आि मेरे यार की िादी है' हे गाणे मग
हमखास गणु गणु ले जाते.
आज माझ्या असिंख्य मैकत्रणी आहेत ज्या माझ्यापेक्षा
आज माझ्या बायकोच्या मैकत्रणी जास्त आहेत; अगदी
मबिंु ईमध्ये उतरल्यावर हक्काने माझ्या घरी उतरणाऱ्या/
एक दोन कदवस मक्ु काम करणाऱ्या! अकनिसारखे कमत्र
जे वाढकदवसाला छान के ररके चर करून भेट देतात; दत्ता
सारखे कमत्र जे त्याच्या गोव्याला पाहुणचारासाठी
सहकुटुिंब आमिंकत्रत करतात; प्रगती सारखी मैत्रीण जीने
आईच्या कनधनाप्रसगिं ी माझ्या कुटुिंबाची काळजी घेतली;
या सवािंचा मी ऋणी आहे;माझा कमत्र मिंदार आमची मैत्री
आता कतसऱ्या कपढीमध्ये पोहचली आहे; त्याची व माझी

आई व त्याचा व माझा मल
ु गा असे सवाजण मैत्रीच्या
धाग्यामिं ध्ये गिंफ
ु ले गेलो.
मल
ु गा व मल
ु गी याच्िं यामधील मैत्री एक अजब
रसायन असते, नवऱ्याची मैत्रीण स्वीकारली जाते;
बायकोचा कमत्र स्वीकारणे अजनू जड जाते; पण हे कचत्र
देखील लवकरच बदलेल.

हपयानो
वाद्य हे नॉस्टेल्जीयाचे कारण अिासाठी असू िकते
की अनेकाच्िं या जीवनसाथी कनवडीच्या टप्प्यामध्ये त्यानिं ी
महत्तवाची भकू मका कनभावलेली असते; पवू ीच्या काळी
मल
ु ी पाहण्याच्या कायािमामध्ये हटकून मल
ु ीला सतार
ककिंवा तबिं ोऱ्यावर गाणे पेि करण्याची फमााईि के ली
जात असे ककिंवा कॉलेजच्या स्नेहसिंमेलनामध्ये कगटारवर
ताल धरून मल
ु ींना इम्प्रेस करण्याचा घाट घातला जात
असे; सहलीमध्ये माऊथ ऑगान वाजवनू अनेक
प्रेमवीरािंनी आपले इकप्सत साध्य के ले असेलच.
माझे वडील बल
ु बल
ु तरिंग नावाचे वाद्य फार सदिंु र
वाजवायचे; त्यािंचे या वाद्यावर इतके कनतािंत प्रेम होते की
त्यािंची मृत्यपू वू ा अकिं तम इच्छा मी त्यािंच्या
बल
ु बल
ु तरिंगाची तटु लेली तार दरुु स्त करून आणावी; जी
अथाातच वकडलािंच्या मृत्यमू ळ
ु े अपणू चा राकहली.

मला आयष्ु यात दोन वाद्ये अजनू ही किकावीिी
वाटतात; एक अस्सल भारतीय वाद्य, सतार तर दसु रे
पाश्चात्य धाटणीचे कपयानो; कपयानो म्हणजे राजेिाही
वाद्य त्याला ठे वायला देखील मोठी जागा हवी;
कपयानोला कहदिं ी कचत्रपट सृष्टीमध्ये मानाचे स्थान कदले ते
सगिं ीतकार नौिाद यानिं ी; आकण माझे अहो भाग्य म्हणजे
ज्या पेटीवर व कपयानोवर त्यािंनी चाली लावल्या त्या
दोन्ही वाद्यािंना मला पाहता आले.
प्रत्येक वाद्याला एक सस्िं कृ ती असते; कपयानो म्हटले
की सटु ाबटु ामधील परुु र्षच डोळ्यासमोर येतो ककिंवा
सतार म्हटले की सदिंु र भारतीय साडी पररधान के लेली
स्त्री!
कहदिं ी सिंगीतामध्ये कपयानो व प्रेमातील कत्रकोण हे एक
समीकरणच बनले आहे; त्यामळ
ु ेच आठवतात काही
अवीट गोडीची गाणी जिी की ‘लव्ह इन टोककयो’

मधील, 'मिे तम हमल गये हमदम' ककिंवा मग 'सगिं म'
मधील 'दोस्त दोस्त न रहा'
कपयानो म्हटले की मला अनेक गाणी डोळ्यासमोर
येतात पण त्या गाण्यातील कसच्यएु िन माझ्या जीवनात
यावी असे मात्र वाटले नाही; अथाातच एखाद दसु रा
अपवाद वगळता!; मला खपू भावक
ु करणारे कपयानो
वरील गाणे म्हणजे गमु राह मधील, ‘चलो एक बार हफर
से अिनबी बन िाएूँ हम दोनों’; हे गाणे खऱ्या
अनभु वावर आधाररत आहे. गीतकार साकहर लकु धयानवी
व गाकयका सधु ा मल्होत्राचे एकमेकािंवर प्रेम होते पण
प्रेमाआड धमा आल्याने सधु ाचे लग्न दसु ऱ्या व्यिीिी
लावनू देण्यात आले; एकदा बी आर चोप्रािंच्या पाटीमध्ये
साकहरच्या समोरच सधु ाचे आपल्या पतीसमवेत आगमन
झाले; साकहर अथाातच व्यकथत होऊन पाटी सोडून जाऊ
लागले पण चोप्रािंनी त्यािंना या अनभु वावर गीत कलहून

नैराश्याला सकारात्मक मागा दाखकवण्याचे चॅलजें कदले;
अिाप्रकारे हे गीत जन्मास आले.
कपयानोवर असेच प्रेयसीला गमाकवण्याचे दःु ख
मािंडले गेले ते िह्मचारी कचत्रपटामध्ये; गाणे अथाातच '
हदल के िरोिे में तिको हबठाकर यादो को तेरी मैं
दल्हन बनकर रिगूँ ा मैं हदल के पास.' जेलर
कचत्रपटामधील लता व मदन मोहन यािंचे एक अजरामर
कॉकम्बनेिन म्हणजे 'हम प्यार में िलने वालों को चैन
कहाूँ; हाय, आराम कहाूँ' हे गाणे पण कपयानोवरच
कचकत्रत आहे; आता सािंगा पाहू अिा कसच्यएु िन
कोणाच्या जीवनात याव्यात का? नाही ना!
नाही म्हणायला मला कपयानोवरील दोन प्रसिंग ररयल
लाईफ मध्ये अनभु वायला कनकश्चतच आवडले असते व
त्यातील एक म्हणजे 'अपराध' या कचत्रपटामधील 'सर
तेच छे डीता’ यात रमेि देव काय राजकबिंडे कदसले
आहेत! सीमा देव याचिं ी मल
ु ाखत घेताना या गाण्याचा

आवजानू उल्लेख या लव्ह बड्ास ने के ला होता; व दसु रे
गाणे माझ्या आवडत्या काका वर म्हणजे राजेि खन्नावर
कचकत्रत झालेले 'प्यार हदवाना होता है.'
कामाकनकमत्त अनेकदा पिंचतारािंककत हॉटेल्स मध्ये
जाणे झाले; काही कठकाणी ररसेप्िन मध्ये एक
कपयानोवादक बसलेला असतो व तो अकतथींच्या
फमााईिप्रमाणे कपयानोवर गाणी वाजवत असतो; अिा
कलाकारािंबद्दल मला खपू ममत्व वाटते.
एकदा खपू मजा झाली; मला मनापासनू वाटायचे की
मी एखादी फमााईि त्या वादकाला करावी व आश्चया
म्हणजे मनकवड्या माणसासारखे नेमके तेच गाणे तो
वाजवायचा; असे एकदा नाही तर लागोपाठ तीनदा झाले
होते; कफपरे ड येथील प्रेकसडिंट हॉटेलचा हा ककस्सा
१९९३ साल चा आहे बहुतेक. कामाकनकमत्त
साऊथहॅम्पटन ला असताना पचिं तारािंकीत हॉटेल मध्ये
एक कपयानो होता त्यावर अनेकदा टायटॅकनक चे कसग्नेचर

ट्यनू वाजकवले जाई; कधी कधी ग्राहकानिं ा देखील
कपयानोवर हात साफ करण्याची सिंधी देण्यात येत असे.
मला जर कपयानो वाजकवता आला असता तर
बायको ककिंवा प्रेयसी साठी मला हे गाणे वाजवावेसे
वाटेल - 'आप के हसीन रुख पे आि नया नर है, मेरा
हदल मचल गया तो मेरा क्या क़सर है' तर माझ्या
प्रेमाने माझ्यासाठी 'धीरे धीरे मचल ऐ हदल-ए-बेकरार,
कोई आता है; यूँ तडप के ना तडपा मिे बार बार' हे
गाणे वाजवावे
कपयानोिी आठवणी कनगकडत असणे जरा हटके असू
िकते; हरकत नाही तम्ु हाला आवडणारी कपयानोवरील
गाणी तरी िेअर करा - िक्य असल्यास का आवडते या
कारणासहीत!
आता बोलयू ा माझ्या दसु ऱ्या वाद्याबद्दल; सतार
म्हटले की आठवतात मदन मोहन यािंची काही अप्रकतम
गाणी; 'रस्मे उल्फत को हनभायें' या गाण्यातील

पोस्टल्यडू मधील सतार अक्षरिः अगिं ावर काटा उभा
करते; मेरा साया मधील 'नैनो में बदरा छाये, हबिली
सी चमके हाय' या गाण्यातील सतार उदयपरू च्या कनसगा
सौंदयााला अजनू च खल
ु वते.
खरे तर प्रत्येकाने एखादे वाद्य किकलेच पाकहजे
कारण म्यकु झक कथयरपी अनेक व्याधींना दरू ठे वते हे
एव्हाना कसद्ध झाले आहे; बऱ्याच कॉपोरे ट ऑकफसमध्ये
लोकािंची उत्पादकता वाढकवण्यासाठी इस्िं ट्रुमेंटल म्यकु झक
मदिं आवाजात लावलेले असते; चला तर मग एखादे
सिंदु र वाद्य डोळ्यासमोर आणू व आपला मडू आनिंदी
बनव!ू

पत्

आजकाल पत्रलेखन ही कला दकु माळच होत चालली
आहे; पण माझ्या बालपणात व तरुणपणात मी अनेक पत्रे
कलकहली; पत्रे म्हटले की डोक्यात सवाप्रथम येते ते प्रेमपत्र
पण मी मात्र अनेकानिं ा पत्रे कलकहली कमत्रानिं ा, आई
वकडलानिं ा, किक्षकािंना नातेवाईकािंना; आकण हो प्रेमपत्र
देखील.
प्रेमपत्र म्हटले की कचत्रपटामधील अनेक गाणी
ओठावर येतात; कन्यादान कचत्रपटामधील 'हलिे िो
ित तिे वो तेरी याद में हज़ारों रंग के नज़ारे बन गए
' हे त्यापैकी एक; दसु रे म्हणजे सिंगम कचत्रपटामधील 'ये
मेरा प्रेमपत् पढ़ कर के हक तम नाराि ना होना हक
तम मेरी हज़दं गी हो हक तम मेरी बदं गी हो;
सरस्वतीचिंद्र मधील गाणे;'फल तम्हें भेिा है ित में'
देखील ओठावर येतेच की!

पवू ी जेव्हा टपाल यत्रिं णा नव्हती तेव्हा कबतु र हे
सिंदि
े वाहक असायचे त्यामळ
ु े प्रेमवीरािंना त्याचाच एक
आसरा होता; लता दीदींच्या आवाजातील 'कबतर िा
िा िा, पहले प्यार की पहली हचठ्ठी' हे गाणे आज
देखील लोककप्रय आहे.
आज ही भारतामध्ये कस्त्रयामिं ध्ये कनरक्षरता असल्याने
पत्र पोस्टमन कडून कलहून घेतले जाते म्हणनू च की काय
‘ित हलि दे सांवररया के नाम बाब’ या गाण्याचा
जन्म झाला असावा. प्रेम असफल झाले की एकमेकानिं ा
कलकहलेली प्रेमपत्रे अनाथ पोरकी होऊन जातात पण
अिावेळी कसद्धहस्त गीतकार गल
ु जार कलहून जातात,"
मेरा कछ सामान तम्हारे पास पडा हैं, सावन के कछ
भीगे भीगे हदन रिे हैं; और मेरे एक खत में हलपटी
रात पडी हैं, वो रात बिा दो, मेरा वो सामान लौटा
दो.

मराठीमध्ये पत्रावरून आठकवणारे हटके गाणे म्हणजे
'सप्रेम नमस्कार हवनतं ी हविेष' या गाण्याचे गायक
होते पकिं डत वसतिं राव देिपाडिं े
मला आठवते कमत्राच्या कमत्रासाठी मी प्रेमपत्र
कलकहले होते; पण ते पत्र प्रेमपत्र स्पधेसाठी होते; पढु े खपू
वर्षािंनी मला कळले की त्या पत्राच्या जोरावरच कमत्राच्या
कमत्राने त्याच्या आयष्ु यातील खरीखरु ी प्रेयसी
पटकाकवली होती; मला ते पत्र थोडे धसू रसे आठवत आहे
ज्यात मी असे काहीसे कलकहले होते - 'हे पत्र जरी साध्या
कागदावर कलकहले असेल; यात जरी चाफ्याची फुले
नसली तरी माझे िब्द वाचल्यावर तल
ु ा हे पत्र गल
ु ाबी व
सवु ाकसक नक्कीच वाटू लागेल'; त्यात एका
कचत्रपटगीताच्या ओळी पण कलकहल्या होत्या; ‘रोज हमें
कमलके भी, कमलने की आस रहें ; रोज कमटे प्यास कोई
और कोई प्यास रहें’ त्या पत्रामळ
ु े अनेक इतर प्रेमवीराचिं ी
पत्र मी कलहावीत असे कमत्राने मला सचु कवले होते ज्याला

मी अथाातच नकार कदला होता कारण माझे स्पष्ट मत आहे
की प्रेमाची लढाई प्रत्येकाने स्वबळावर कजिंकावी.
असो माझ्या आयष्ु यातील जी अकवस्मरणीय पत्रे
आहेत त्याचे कवर्षय एकदम हटके होते; माझी माविी
पिंढरपरू च्या वारीला गेली होती; त्या वारीचे अनभु व कतने
मला कळकवले होते; तेव्हापासनू मला वारीबद्दल
सकवस्तर कळले होते; दसु रे पत्र होते मी जेव्हा पकहल्या
जॉब कनकमत्त कलकत्तयाला होतो तेव्हा माझ्या िालेय
कमत्राने, सकचन ने पाठकवलेले पत्र; कलकत्ता जॉब
अचानक ठरल्याने कमत्रािंपैकी कोणालाच काही माकहत
नव्हते त्यामळ
ु े सकचन ने ते पत्र जरा घश्ु यातच पाठकवले
होते व भार्षा पेिवेकालीन मराठी होती व पत्राखाली सही
मोडी कलपीमध्ये होती.
एका मी कविाखापट्टणम वरून कसकिंदराबाद ला येत
होतो तेव्हा अचानक बिंद पक
ु ारल्याने आमची ट्रेन
कसकिंदराबादपासनू १० ककलोमीटर आधीच माळरानी

थाबिं ली होती; त्या रेल्वे ट्रॅक ला १ ककमी अतिं रावर
समािंतर रस्ता होता; सगळे प्रवासी ट्रेनमधनू उतरले व
रस्त्याच्या कदिेने चालू लागले; माझ्या समोर एक
सत्तरीमधील आजोबा होते; मी ते एकटे पडू नयेत म्हणनू
त्यािंच्यासोबत ट्रेनमध्येच थािंबलो. उतरणाऱ्या प्रवािािंना
मी रस्त्यावर पोहचल्यावर आजोबाच्िं या मल
ु ाला फोन
करायला सािंकगतले (१९९६ साली मोबाईल नव्हते);
त्यािंचा मल
ु गा श्रीमिंत होता; तो आकलिान गाडी घेऊन
आला व आम्ही कतघे कसकिंदराबादला पोहचलो;
आजोबानिं ी कृ तज्ञता व्यि करण्यासाठी मला मिंबु ईला
मग एक भावक
ु करणारे पत्र पाठकवले होते.
सैकनकािंनी आपल्या घरच्या लोकािंना कलकहलेली पत्रे
ककिंवा त्यािंना आलेली पत्रे हा खपू हळवा कवर्षय असतो;
बॉडार कचत्रपटामधील, 'सदं ेिे आते हैं, हमें तडपाते
हैं;तो हचट्ठी आती है;वो पछे िाती है;के घर कब
आओगे' हे गाणे डोळ्यात अश्रू आणायला परु े से आहेत;

'हचठ्ठी आई है' हे गाणे देखील अनेकानिं ा भावक
ु करून
जाते.
देवानदिं यानिं ी सरुु वातीच्या काळात सैन्यदलाच्या
कडपाटामेंट मध्ये काम के ले होते; हे कडपाटामेंट सैकनकािंना
येणाऱ्या ककिंवा त्यािंनी कलकहलेल्या पत्रािंचे वाचन करायचे;
पत्रातनू हेरकगरी होत नाही हे पटल्यावरच पत्राचा पढु चा
प्रवास सरुु व्हायचा; लोकािंची वैयकिक माकहती वाचावी
लागते हे देव यािंना व्यकथत करायचे पण या कामामळ
ु ेच
त्यानिं ा कवरह व प्रेमाचे जीवनातील महत्तव जाणकवले.
काही पस्ु तकवेड्या वाचकािंना आपल्या आवडत्या
लेखकानिं ा पत्रे पाठवण्याचा र्षौक असतो; उद्देि दोन
पस्ु तक आवडल्याचा अकभप्राय कळकवणे व आपल्या
आवडत्या लेखकाचे स्वाक्षरीसकहत पत्र कमळकवणे;
माझ्या अनेक कमत्राक
िं डे पु ल, व पु याच्िं या स्वहस्ताक्षरात
कलकहलेल्या पत्रािंचा खकजना आहे.

मी नाकिक ला जॉब कनकमत्त असताना आई बाबानिं ा
पत्र कलहून माझी खि
ु ाली दर आठवड्याला कळवायचो;
आमच्या बालपणी पेन फ्रेंड असा देखील एक प्रकार
असायचा; कवदेिातील कमत्रािंना कलकहण्याचे दोन फायदे
होते; मैत्री वृकद्धिंगत करणे व कवदेिातील स्टॅम्प व नाणी
जमा करणे.
पत्रलेखन हा मराठी च्या पेपरमधील हमखास गणु
देणारा प्रश्न असायचा; पवू ी जेव्हा स्माटा फोनचे प्रस्थ
नसायचे तेव्हा वाढकदवसाला िभु ेच्छा काडा सोबत
कमत्रािंची दोन तीन ओळींची कचठ्ठी देखील सोबत
असायची त्या ओळी तेव्हा सवा कवश्व व्यापनू टाकायच्या;
म्हणनू च आपण सवािंनी पत्रलेखनाची लप्तु होणारी िैली
जपणे कनतािंत जरुरी आहे.

ट्रेन

ट्रेन म्हणजे आमच्या कपढीतील लोकाचिं ा एक हळवा
कवर्षय; साहकजकच आहे तेव्हा हवाई क्षेत्रामध्ये िािंती
झाली नव्हती व बरेचसे लोक हे कनम्न मध्यमवगाातील
होते; लहानपणी झक
ु झक
ु गाडी म्हणनू ही ट्रेन अकधकतर
मल
ु ािंच्या बालकवश्वामध्ये प्रवेि करायची व त्यावेळचे
एकमेव गाणे असायचे ते म्हणजे; 'िक िक, िक िक
अगीनगाडी धरांच्या रेषा’; गाण्यामध्ये तरी ही गाडी
मामाच्या गावाला जायची पण त्याकाळी मामाच्या गावी
म्हणजे कोकणामध्ये जायला ट्रेन नसायची; तर असायची
एस टी.
१५ ऑगस्ट ककिंवा २६ जानेवारी अिा कदविी
कचत्रहार मध्ये 'आओ बच्चो तम्हे हदिाये िाूँकी
हहंदस्तान की' हे गाणे लागायचे ज्यात ट्रेनच्या
प्रवासािारे भारताची महती दाखवली जायची.

पण ट्रेन खऱ्या अथााने रोमँकटक के ली ती देव आनदिं
व राजेि खन्ना यािंनी; 'है अपना हदल तो आवारा' या
गाण्यात देव ने वकहदाला खपू सतावले आहे; या
गाण्यातील माऊथ ऑगान वाजकवला होता तो आपल्या
सवािंच्या लाडक्या पिंचम ने; देव म्हटले की आठवते
'हिया ओ हिया कछ बोल दो' हे गाणे देखील. या
गाण्यात होते आिा पारे ख व देव; अगदी सेम तिीच
कसच्यएु िन आराधना कचत्रपटामध्ये राजेि खन्ना व
िकमाला वर कचकत्रत झाली होती; गाणे अथाातच 'मेरे
सपनोंकी रानी कब आयेगी त' या गाण्याचे वैकिष्ट्य
म्हणजे िकमाला ट्रेन मध्ये बसली नव्हती, कतच्यावरील
िॉट हे स्टुकडयोमध्ये कचकत्रत झाले होते.
माझ्या बाबतीत म्हणायचे झाल्यास लहानपणी
डेक्कन क्वीन मधनू के लेला मबिंु ई पणु े प्रवास, कजातचे
कदवाडकर यािंचे बटाटेवडे, खिंडाळा घाट व बोगदे हा
अनभु व नॉस्टॅकल्जक आहे; 'हहरव्या हहरव्या रंगाची

िाडी घनदाट सागं गो चेडवा हदसता कसो
िंडाळ्याचो घाट' हे गाणे देखील या प्रवासावरच
आधाररत आहे.
ट्रेन म्हटले की आठवते राजेि खन्ना व झीनत अमान
चे 'हम दोनो दो प्रेमी' हे भलतेच रोमँकटक चालत्या
ट्रेनमध्ये कचकत्रत के लेले गाणे; या गाण्याच्या िकू टिंगच्या
दरम्यान मिंबु ईमध्ये तिंत्रज्ञािंचा सपिं झाल्यामळ
ु े पचिं म याने
ट्रेनचे आवाज वापरून इटिं रल्यडू म्यकु झकचा प्रॉब्लेम
सोडकवला होता; मदाल हे वाद्य व सॅण्डपेपर या दोन गोष्टी
वापरून पचिं म यािंनी ट्रेनच्या आवाजाचा इफे क्ट साधला;
असेच दसु रे एक रोमँकटक गाणे ऋर्षीकपरू व पकिनी
कोल्हापरु े यािंच्यावर कचकत्रत झाले आहे; गाण्याचे बोल
आहेत, 'होगा तमसे प्यारा कौन.'
आम्ही जॉन्सन एन्ड जॉन्सनचे ऑकफस सहकारी
वाकर्षाक कॉन्फरन्स साठी उटीला गेलो होतो व निंतर पढु ील
वर्षी मसरु ीला (कदल्ली राजधानी); तेव्हा ट्रेनमध्ये फुल

धडु गसू घातला होता कारण पणू ा एसी बोगी आमचीच
होती अिावेळी दोन गाणी खपू प्रकर्षााने आठवली व ती
म्हणजे बकनिंग ट्रेन कचत्रपटामधील कव्वाली व पेंटल व
ऋर्षीकपरू चे स्त्री वेिातील रफ़ूचक्कर मधील धमाल
गाणे; ‘िक िक बोंबे से बरोडा तक’
अमोल पालेकर ने पडद्यावर नेहमीच कॉमन मॅन
साकारला त्यामळ
ु े त्याच्या कचत्रपटामध्ये मिंबु ईची लोकल
ट्रेन कदसली नसती तरच नवल!; त्याच्यावर व टीना मनु ीम
वर कचकत्रत झालेले 'सनीये, कहहये; कहते सनते बातों
बातों में प्यार हो िायेगा' हे गाणे देखील खपू च सिंदु र
कचकत्रत झालेले आहे.
लोकल ट्रेन म्हणजे समस्त मकहला वगााचे दसु रे
माहेरच; गाडीमध्येच हळदीकिंु कू, गाडीमध्येच
सहकाऱ्याला कनरोप समारिंभ, कतथेच भाज्या कनवडत
सास बहू कसरीयल वर तावातावाने वादावादी; हे सवा
त्यािंच्या इतके अिंगवळणी पडले आहे की कवचारायची

सोय नाही; मकहला स्पेिल ट्रेन म्हणजे तर नसु ता उत्साह
आकण कल्ला असतो.
खपू कसनेमामिं ध्ये ट्रेन हा क्लायमॅक्स चा अकवभाज्य
भाग असतो; त्यातील दोन लक्षवेधी िेवट म्हणजे कदल
वाले दल्ु हकनया ले जायेंगे मधील कसमरन चे
कप्रयकरासोबत कमलन व दसु रा बकिं दनी मधील नतू न वर
कचकत्रत झालेला िेवट; कप्रयकर धमेंद्र सोबत ट्रेन मध्ये
बसनू आयष्ु याची नवीन सरुु वात करायची की आपल्या
वृद्ध व आजारी असलेल्या जन्ु या प्रेमासोबत (अिोक
कुमार) बोटीतनू परत माघारी कफरायचे या किधा
मनकस्थतीमध्ये नतू न असताना पाश्वाभमू ीवर सकचनदेव
बमान यािंचे अप्रकतम गीत 'मेरे सािन है उस पार, मैं मन
मार, हूँ इस पार' वाजत असते व हा सवाच कचत्रपट मग
एक नॉस्टॅकल्जया कनमााण करून जातो.
आम्ही कमत्राच्या लग्नाकनकमत्त राजस्थान ला जात
होतो तेव्हा कडलक्स एक्सप्रेस ने सवाई माधोपरू ला

(िॉडगेज) उतरून सीकर ला जाण्यासाठी मीटर गेज ट्रेन
पकडावी लागत असे; कडलक्स लेट झाल्याने आम्हाला
अक्षरिः कदल वाले दल्ु हकनयाच्या स्टाईल मध्ये ती मीटर
गेज ट्रेन रात्री दीड वाजता पकडावी लागली होती.
ट्रेन म्हटले की दोन दरोड्यािंचा उल्लेख डोळ्यासमोर
यालाच हवा एक इकतहासातील िाकिं तकारकानिं ी रचलेला
काकोरी कट व दसु रा िोले कचत्रपटामधील ट्रेन वरील
दरोड्याला नाकाम करण्यासाठी इन्स्पेक्टर ठाकूरला मदत
करणाऱ्या वीरू व जयचा.
लहानपणी प्रत्येकाला एकदा तरी ट्रेनच्या पटरीवरून
चालत जायची इच्छा असते व रुळाला कान लावनू
दरू वरून येणाऱ्या ट्रेनची चाहूल घेण्याची मनीर्षा असते;
नेमके हेच कुतहू ल 'सदमा' कचत्रपटामध्ये वेडसर
असलेल्या श्रीदेवीच्या मनात येत.े 'ए हिदं गी गले लगा
ले' या गाण्यात ट्रेनचे असेच दृश्य रकसकािंना पाहायला
कमळते; याच कचत्रपटाच्या क्लायमॅक्स मध्ये ट्रेनचे दृश्य

आहे जे आपल्याला पार उध्वस्त करून जाते. स्मृती परत
आलेली श्रीदेवी आपल्या घरी जात असते पण कतला
कतच्या वेडसर आयष्ु यातील कमल हसन बद्दल काहीच
आठवत नसते; आपले अवघे भावकवश्व झालेल्या
श्रीदेवीला आपली ओळख पटवनू देण्यासाठी कमल
हसन कजवाच्या आकातिं ाने प्रयत्न करत असतो; ट्रेन
जसजिी मागास्थ होत असते तसतिी कमल हसनची
तडफड किगेला पोहचते; आयष्ु यात अिी वेळ ित्रवू र
देखील यायला नको.
ट्रेन चा नॉस्टॅकल्जया अनभु वायचा असेल तर
पावसाळ्यानतिं र कोकण ट्रेनचा प्रवास नक्कीच
अनभु वला पाकहजे आता तर रे ल्वे मिंत्रालयाने पारदिी टप
असलेल्या बोगीची देखील कनकमाती के ली आहे. चेन्नई
एक्सप्रेस या कचत्रपटात धबधब्याच्या पाश्वाभमू ीवरील
कोकण ट्रेनचा प्रवास पडद्यावर आला आहेच; तेव्हा

चला तर कखसा गरम असेल तर 'डेक्कन ओकडसी' ने
प्रवास करा व नॉस्टॅकल्जक व्हा.

मित्रहो, पस्तकं वाचन कोिी िहािं होतं का?
हो! आम्ही म्हणतो वाचनाने माणसू िहाणिं होतिं. वाचन
करणारी माणसिं त्यािंच्याबरोबरच्या वाचन न करणाऱ्या माणसाहिं ून
अकधक प्रगल्भ आकण कवचारी असतात.
कोणत्याही प्राण्याला, सजीवाला, अनभु वाने िहाणपण येत.िं
प्रत्यक्ष अनभु वासारखा किक्षक नाहीच. इतर प्राण्यािंना काही प्रमाणात
त्यािंचे जन्मदाते थोडिंफ़ार किक्षण देतात. पण मानव हा असा प्राणी आहे
ज्याला पवु ी जगलेल्या आकण आता कजवतिं नसलेल्या माणसाच
िं े
अनभु वही किकता येतात. ते पस्ु तकािंिारे . माणसाला आपल्या
सभोवताली नसलेल्या, दरू देिातल्या माणसािंचे अनभु व समजनू घेऊन
किकता येत.िं तेही पस्ु तकाििं ारे . प्रत्यक्ष अनभु वाहिं ून चागिं ला किक्षक
नाहीच. पण इतरािंना आलेले अनभु व, त्यािंनी खाल्लेल्या ठे चा याही
माणसाला किकवतात आकण िहाणे करून सोडतात.
म्हणनू वाचा. वाचत रहा. इतरािंना वाचायचा आग्रह करा.
वाचाल तर वाचाल हे ििंभर टक्के सत्य आहे. एक एक पस्ु तक म्हणजे
कव्हटाकमनची एक एक गोळी असते असिं समजा. िहाणिं करून सोडणारिं
कव्हटाकमन. आकण जसे इतरािंचे अनभु व तम्ु हाला िहाणिं करतात तसे
तमु चे अनुभव इतरािंना सािंगनू त्यािंना िहाणिं करायचिं काम तुम्ही करू
िकता. तम्ु ही तमु चे अनभु व कलहून ई साकहत्यकडे पाठवा. बाकी सवा
आम्ही बघ.ू

मांडळी!
व च ्ल तर हवचां !
पण व चनू झ ल्् वर प्रसति द ्ल ही हवां…
…आकण स्वतःही कलहायला हविं.

