
 

 

सभंाषणाच ेखळे 

 

डॉ. शशांक परुळेकर 

 

 

 

 

 

 

 

 

ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

  

 

 

 

 

 

 

संभाषणाचे खेळ 
डॉ. शशांक परुळेकर 

 

 

 

 



संभाषणाचे खेळ 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 
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कळिा. 

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

सावहत्यबद्दल साांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

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

ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून 

िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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मनोगि 

 

खेळ म्िणजे गंमि असं समीकरण प्रत्येकाच्या मनाि असिं. लिानपण िर 

वेगवेगळ्या खेळांवरच पोसलेलं असिं. शाळा कॉलेजांि मुलं खेळिाि िी प्रामुख्याने 

मनोरंजनासाठी, आहण कािी कुशल जणं शाळा ककवा कॉलेजचं आंिरशालेय ककवा 

त्याहून मोठ्या स्पधाांमध्ये प्रहिहनहधत्व करण्यासाठी. फार थोडी जण ं खेळ कररअर 

म्िणून जोपासिाि, बाकीचे हवहवध स्पधाक प्रत्यक्ष ककवा टीव्िीवर बघण्याि पुढील 

आयुष्याि खेळांबरोबरचं नािं जपिाि. या खेळांपहलकडे आणखी एक जग असिं, 

ज्याि वेगळ्याच प्रकारचे खेळ खेळले जािाि याची बर् याच जणांना कल्पनाच नसिे. 

ि े मानहसक स्िरावर खेळले जाणारे खेळ असिाि. बर् याचदा या खेळांमध्ये 

खेळणार् यांना हवकॄि का िोईना आनंद हमळिो खरा, पण खेळवलेल्यांचा जािो जीव 

अशी पररहस्थिी हनमाकण िोिे. आपल्याला कोण काय त्रास कशा प्रकारे दिेंय याची 

कल्पनािी नसलेले जीव स्विीःच ंसंरक्षण करू शकि नािीि. त्या अशा अश्राप जीवांना 

ि े खेळ ओळखायला हशकवण ं आहण त्यांच्यावर काय उिारा असिो त्याची कल्पना 

करून दणें िा या पुस्िकाचा उदे्दश आि.े जोडीने मनोरंजनिी आिचे. मला या खेळांची 

कोणी कल्पना द्रदली नव्ििी. माझ्याबरोबर त्यािले कािी खेळ खेळून कािी लोकांनी 

माझ्या मनाला त्रास द्रदला िो मी इिर जण सिन करिाि िसा सिन करि राहिलो. 

एक द्रदवस त्याबद्दल हवचार करिाना मला िो काय प्रकार आि ेि ेअकस्माि जाणवलं. 

मग मी लोकांची संभाषणं काळजीपूवकक ऐकू लागलो, आहण संभाषणाचे अनेक खेळ 

माझ्या लक्षाि आले. िे सगळे येथे मांडले आििे. त्यांच्यावर मी जे उपाय सुचवले 

आििे िे मी वापरून बघून, त्यांची उपयुक्तिा पडिाळून पाहूनच सुचवलेले आििे.  

पुस्िकाचे दोन भाग आििे. पहिल्या भागाि संभाषणाच्या हवहवध 

खेळांची माहििी आि,े िर दसुर् या भागाि त्या खेळांवर असणार् या उिार् यांचा 



उिापोि आि.े पुस्िक सुरुवािीपासून शेवटपयांि वाचल ंिरी चालेल, ककवा एकेक खेळ 

पहिल्या भागाि वाचल्यावर त्याचा उिारा दसुर् या भागाि वाचला िरी चालेल.  

जसे अनहभज्ञ वाचक ि े पुस्िक वाचिील, िसे ि े खेळ खेळणारेिी 

वाचिील. या खेळाडूंमध्ये उपरिी िोऊन िे ि ेखेळ खेळायचे बंद झाले िर समाजाचं 

थोडं भल ंिोईल. 

 ज्यांनी स्विीः ि ेखेळ खेळून मला त्रास द्रदलेला आिे, त्यांनीिी ि ेपुस्िक 

वाचावं अशी माझी इच्छा आि.े त्यामुळे त्यांना पश्चात्ताप िोणार नािी ि ेमला माहिि 

आि,े कारण मी त्यांना ओळखिो. पण मी त्यांना ओळखलंय ि े समजून त्यांच्या 

मनाला त्रास झाला िर त्यांच्या कुकमाांची थोडी फार भरपाई िोईल अस ंमला वाटिं. 

शशाकं परुळेकर 



लेखकाहवषयी थोडंस ं

 

 

 

डॉक्ट्टर शशांक परुळेकर के.ई.एम्. िॉहस्पटल आहण सेठ जी.एस.्मेहडकल 

कॉलेजाि स्त्री आहण प्रसूिीरोगहवभागाचे प्राध्यापक आहण प्रमुख आििे. द्रदवसभर रुग्णसेवा 

आहण सायंकाळी वाचन आहण हलखाण असा त्यांचा द्रदनक्रम असिो. वैद्यकीय हवषयांवर 

त्यांची वीस पुस्िके प्रकाहशि झाली आििे. स्त्री आहण प्रसूिीरोगावरच्या इंटरनॅशनल 

जनकलचे िे संस्थापक संपादक आििे. वैद्यकीय हशक्षण घेिांना आलेले अनुभव त्यांनी 

'डॉक्ट्टरबाबू' आहण ‘डॉक्ट्टर चाणक्ट्य’ या पुस्िकांमध्ये िलक्ट्याफुलक्ट्या शैलीि मांडले िोिे. 

'चाणक्ट्यहचत्रे' ि े त्यांचे व्यंगहचत्रांचे पुस्िक 'डॉक्ट्टर चाणक्ट्य' या कादबंरीशी नािे बांधून 

आि.े  

एकमेकांबरोबर बोलिाना माणसं कोणिे खेळ खेळिाि त्याचे हचत्रण त्यांनी 

त्याच शैलीि या पुस्िकाि केले आि.े 

  



 

 

 

सबद सबद िर कोई कि,े सबदके िाथ न पावं । 

एक सबद औसधु करे एक सबद द्रकनी घाव ॥ 

--- सिं कबीर 

 

शब्द वापरे िरकोणी. शब्दाला िाि न पाय. 

एक शब्द औषध बन.े एक शब्द करी घाव. 

 सिं कबीर 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

भाग १
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माझ्या लिानपणीच्या आठवणी हवचारल्या िर मी खेळांच्या िव्या 

िेवढ्या आठवणी सांगू शकेन, आहण त्या अभ्यास, पररक्षा, वडीलधार् यांची अभ्यास 

कर म्िणून बोलणी आहण माराच्या धमक्ट्या यांच्या एकहत्रि संख्येच्या अनेक पटीि 

असिील अशी माझी खात्री आि.े माझं एकेक खेळण ं माझ्या आठवणीि आि.े 

शाळेचा वगक सुरू िोण्यापूवी बाकांवर उड्या मारून खेळलेले खेळ, कवायिीच्या 

िासाला आहण मधल्या सुट्टीि शाळेच्या मैदानावर खेळलेले खेळ, संध्याकाळी 

घराजवळ हमत्रांबरोबर खेळलेले खेळ, उन्िाळ्याच्या आहण द्रदवाळीच्या सुट्टीि 

घराि बसून आहण घराबािरे खेळलेले  खेळ यांच्या आठवणी आिा द्रकत्येक 

वषाांनंिर मनाला िशाच गुदगुल्या करिाि. आमच्या लिानपणी नव्ििे िे खेळ पुढे 

टीव्िीवर द्रदसायला लागले आहण वाटलं की खेळिा येईल िे सगळं खेळून झालंय, जे 

खेळिा येि नािी िे बघून झालंय. खेळांबद्दल नवीन हशकण्यासारखं कािी हशल्लक 

राहिलेलं नािी. केवढी मोठी चूक िोिी िी! 

खेळांचे दोन प्रकार असिाि ि ेमला शाळेि जाण्यापूवी घरीच समजलं 

िोिं. 'दपुारच्या उन्िाि खेळायच ंनािी कारण त्याने आजारपणं येिाि. त्या वेळी 

घराि बसून बैठे खेळ खेळायचे. संध्याकाळी ऊन कमी झालं की बािरे जाऊन 

मैदानी खेळ खेळायचे' अस ं माझ्या आईने मला जेव्िा पहिल्यांदा उन्िाि जाऊन 

खेळायची इच्छा झाली िेव्िा समजावलं िोिं. 'मग घराि बसून काय खेळू िे सांग' 

अस ंम्िटल्यावर हिने घरबसल्या खेळिा येण्यासारखे खेळ बाजारािून आणून द्रदले 

िोिे. मैदानी आहण बैठ्या खेळांिला फरक मला वाटिं सवाांना नीट माहिि असिो. 

द्रक्रकेट आहण फूटबॉल ि े नक्कीच मैदानी खेळ आििे. बुद्धीबळ आहण कॅरम ि े
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िेवढ्याच खात्रीने बैठे खेळ आििे. फक्त उघड्या मैदानावर खेळलेले खेळ आहण चार 

भभिींमध्ये खेळलेले खेळ असा त्यांच्यािला फरक अधोरेखीि  करणारा मुद्दा नािी 

याचीिी मला वाटिं सवाांना कल्पना असावी. घराबािरे झाडाखाली कॅरम ककवा 

पत्तयांचा डाव मांडला म्िणून िे खेळ मैदानी िोि नािीि. िसेच चाळीिल्या 

व्िरांड्याि ककवा मोबाईलवर द्रक्रकेट खेळलं म्िणून म्िणून िो बैठा खेळ िोि नािी. 

कोणिािी नवा खेळ खेळला की िो मैदानी ककवा बैठा या प्रकाराि टाकायला 

आम्िी पोरं अगदी लिानपणी हशकलो. त्यामुळे खेळांचं वेळापत्रक बनवणं सोपं 

जायचं. या दोन प्रकारांि न बसणारा एखादा खेळ असेल यावर आमच्यापैकी 

कोणाचािी हवश्वास बसणं शक्ट्य नव्ििं. 

लिान मुलांना समज कमी असिे. त्या वयाि सगळ्या गोष्टी अगदी 

स्पष्ट द्रदसिाि म्िणा, ककवा द्रदसिाि िशाच त्या स्पष्ट वाटिाि म्िणा. आयुष्य 

रंगीबेरंगी असिं. काळा आहण पांढरा ि ेएकमेकांच्या हवरुद्ध असणारे रंग असिाि. 

पांढरा चांगला असिो आहण काळा वाईट असिो असा समज असिो. त्या दोघांच्या 

मधल्या करड्या छटा जाणवि नािीि, आहण जाणवल्या िर समजि नािीि. वय 

वाढि गेल ं की पररपक्विा येऊ लागिे. द्रदसिं िसं कधीकधी नसिं ि े समजायला 

लागिं. वयाचं पहिलं वषक पूणक व्िायच्या आधी बरीच मुलं बोलायला लागिाि. 

सुरुवािीला त्यांचं संभाषण त्यांच्या मािांबरोबर असिं. आई आपल्या मुलाबरोबर 

कािीबािी बोलि असिे आहण मूल िािपाय िलवून आहण हकंार दऊेन हिला उत्तर 

दिे असिं. घरािली इिर माणसंपण त्या बाळाबरोबर बोलि असिाि आहण 

त्याच्या संभाषणकलेच्या हवकासाला िािभार लावि असिाि. मूल घराबािरे 

पडायला लागलं की त्याला हमत्रमैहत्रणी भेटिाि. एकमेकांबरोबर िोणारं त्यांचं 

संभाषण ि ेअगदी हनमकळ असिं. पण पुढे मूल शाळेि जािं, कािी काळाने कॉलेजाि 

जािं, आहण त्याचा इिरांबरोबर िोणारा संपकक  वाढि जािो. माणसं बरी असिाि 

िशी वाईटिी असिाि. सगळ्यांचीच संभाषणं स्वच्छ नसिाि. त्यांिल्याच कािी 
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संभाषणांमध्ये हवहवध खेळ दडलेले असिाि. त्या हनष्पाप हजवाला िे खेळ समजि 

नािीि, पण त्यांचे पररणाम मात्र चांगलेच जाणविाि. 

ि ेसंभाषणाचे खेळ बैठे ककवा मैदानी नसिाि. िे जसे एका जागी बसून 

खेळिा येिाि, िसे उभे असिाना, चालिाना, धाविाना, प्रवास करिाना, आहण 

मैदानी खेळ खेळिानािी खेळिा येिाि. त्यांची वगकवारी करायची झालीच िर 

त्यांना मानहसक खेळ म्िणिा येईल. ह्या खेळाच्या प्रकाराचा शोध मैदानी आहण 

बैठ्या खेळांच्या शोधानंिर बर् याच काळाने लागला. इिर  खेळांच्या मानाने िा 

प्रकार बराच गुंिागुंिीचा असिो. दोन ककवा जास्ि व्यक्ती जेव्िा एकमेकांबरोबर 

बोलिाि िेव्िा त्याला संभाषण अस ं म्िणिाि. संभाषणाि सिभागी असणार् या 

मंडळींनी साधारणपणे समान प्रमाणाि बोलण ं अपेहक्षि असिं. संभाषण िा 

मनुष्याचा समाजाि हमसळण्याच्या द्रक्रयेचा एक मित्वाचा भाग आि.े संभाषणाचा 

हवषय कािीिी असू शकिो. नाश्त्याला कोणिा पदाथक बनवायचा, हबघडलेलं 

हशवणयंत्र कसं दरुुस्ि करायचं, ककवा एका दशेाने दसुर् या देशाहवरुद्ध युद्ध पुकारणं 

योग्य आि े का? यांिला एखादा ककवा इिर कोणिािी हवषय संभाषणाला चालू 

शकिो. संभाषणािून कािीिरी हनष्पन्न हनघालं पाहिजे असािी कािी हनयम नसिो. 

जोपयांि सिभागी व्यक्ती त्या हवषयावर एकत्र बोलिाि िोपयांि संभाषण चालू 

रिािं. येवढ्या सोप्या आहण सरळ गोष्टीि खेळ खेळण ंकसं शक्ट्य आि ेअसा प्रश्न 

कोणालािी पडेल. त्याचं उत्तर मनुष्यप्राण्याच्या स्वभावाि दडलेलं आि.े माणसाचा 

स्वभाव अहिशय गुंिागुंिीचा असिो. कोणाबरोबर बोलावं, आपल्याला जे ज्ञान िवं 

िे हमळवावं आहण आपल्या मागाकने जावं येवढं त्याला पुरि नािी. त्याि कािीिरी 

गंमि असावी लागिे. आहण गंमि येण्यासाठी खेळापेक्षा जास्ि चांगली कोणिी गोष्ट 

सुचिे बघा. खेळ आहण गंमि यांचं अद्विै अगदी लिानपणापासून त्याच्या मनावर 

ठसलेलं असिं. माणसाच्या उत्क्रांिीि संभाषण आलं आहण नंिर लवकरच हवहवध 

प्रकारचे संभाषणाचे खेळ आले. 
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पारंपररक खेळ आहण संभाषणाचे खेळ यांच्यािला मुख्य फरक िा की 

संभाषणाचे खेळ पटकन ओळखिा येि नािीि. पारंपररक खेळ ओळखणं सोपं 

असिं.  एखाद्या मैदानाि कािी जण ंहमळून धावपळीसारख्या शारररीक िालचाली 

करि असिील आहण िी उत्तेजीि आहण आनंदी असिील, िर िी नक्कीच एखादा 

मैदानी खेळ खेळि असणार अस ंअनुमान बांधायला िरकि नसिे. जर कािी व्यक्ती 

एका जागी बसून एखाद्या पटावर सोंगट्या िलवि असिील ककवा पत्ते िािाि 

घेऊन इथे हिथे टाकि असिील, आहण िसं करिाना िी उत्तेजीि आहण आनंदी 

असिील, िर िी नक्कीच एखादा बैठा खेळ खेळि असणार अस ं अनुमान 

बांधायलािी एखाद्या शेरलॉक िोम्सची गरज नसिे. पण जर कािी व्यक्ती संभाषण 

करि असिील िर त्या संभाषणाचा एखादा खेळ खेळिाििे की नािी ि ेठरवणं सोपं 

नसिं. त्याच्यासाठी थोडी मानसशास्त्रीय दषॄ्टी, या खेळांच्या हवहवध प्रकारांचं ज्ञान, 

आहण थोडा अनुभव असावा लागिो. पारंपररक खेळ खेळणार् यांना िे िो खेळ 

खेळिाििे ि ेपकं्क माहिि असिं. याउलट संभाषणाचे खेळ खेळणार् यांना िे स्विीः िो 

खेळ खेळिाििे याची बर् याचदा जाणीवच नसिे. एखादा हशार खेळाडू 

जाणीवपूवकक ि ेखेळ खेळिो, नािी असं नािी. िो ज्यांना खेळविो त्यांििी एखादा 

हशार हनघिो ज्याला काय चाललंय िे समजिं. पण अशा व्यक्ती हवरळाच. 

पारंपररक खेळाि एक व्यक्ती ककवा गट भजकिो, आहण इिर जण िरिाि. सांहघक 

ककवा बुद्धीबळासारख्या खेळांि कधीकधी कोणीच भजकि नािी आहण कोणीच िरि 

नािी. संभाषणाच्या खेळांि मात्र िार-जीि नसिे. असिे िी केवळ भजकल्याची 

ककवा िरल्याची भावना. जो खेळ खेळिो त्याला एक प्रकारचं समाधान आहण 

आनंद जाणविो, िर जे खेळवल े जािाि त्यांना िरल्याची भावना, असमाधान, 

बळी ठरल्याची जाणीव आहण त्या सवक प्रकाराचा  उबग जाणविो. प्रत्येक खेळ 

वेगळा असिो आहण त्याच्यापासून जाणवणार् या भावनािी वेगवेगळ्या असिाि. 
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आपल्या भोविी रोज खेळले जाणारे ि े खेळ ओळखणं, त्यांिल्या 

गंमिीच्या भागाचा आनंद घेणं, त्यांिल्या वाईट भागांना उिारा शोधणं, आहण 

गरज पडेल िेव्िा त्यांिला एखादा खेळ खेळणं ि े वाचकाला जमावं िा या 

पुस्िकाचा उदे्दश आिे. 

 

*** 
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'अ ं...' खेळ 

 

'अं ...' खेळ िा सगळ्याि सोपा संभाषणाचा खेळ आि.े ककडरगाटकनच्या वगाकिलं ि े

संभाषण पिा. 

 

हशक्षकीः बडूं, या द्रढगािल ेलाल, हनळे आहण हपवळे मणी 

वगेवगेळ्या खोक्ट्यांमध्य ेभर बघ.ू 

बडूंीः अं ... 

हशक्षकीः हशवाय काचचेे मणी आहण प्लाहस्टकच े मणी 

वगेवगेळे ठेव िो. 

बडूंीः अं ... 

 

बंडूच विकन एखाद्या मिीमंद मुलासारखं आि.े मिीमंद असण ं याचा या 

खेळाशी काडीमात्र संबंध नसिो. ददुवै ककवा असाध्य हवकार यामुळे झालेली 

एखाद्या व्यक्तीची िी दीुःखाहन्िका असिे. पण 'अं ...' खेळ खेळणारा खेळाडू अधाक 

शिाणा नसिो िर अहिशिाणा असिो. जेव्िा िो िा खेळ खेळि नसिो िेव्िा िो 

िुमच्याआमच्यासारखाच असिो. पण जेव्िा त्याला एखादं काम द्रदलं जािं िेव्िा िो 

आळसोबा िे काम टाळण्यासाठी िा खेळ खेळिो. बंडूला मणी वेगवेगळे करण्याचा 

हवलक्षण कंटाळा असिो. हशक्षकांच्या प्रत्येक सूचनेला "अं ..." असं हनबुकद्ध िोंड 

करून म्िटलं की िे आपला नाद सोडून देिील ि ेत्याला माहिि असिं. जर एखादा 
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हशक्षक अगदीच हचवट असला आहण त्याने बंडूच्या खनपटीला बसून ि ेकाम करून 

घेिलं, िर बंडू मण्यांचं असं काय हमश्रण करून दिेो की हशक्षकांनी परि त्याच्या 

वाट्याला जाऊ नये. िा बंडू मोठा झाला की संसाराि आहण कामाच्या रठकाणीिी 

लग्न िुटू न दिेा आहण नोकरी सुटू न दिेा जमेल िेवढा िा खेळ वापरिो. सरकारी 

नोकरीि असलेल्या बंडू हशपायाचं सािबेांबरोबरचं ि ेसंभाषण पिा. 

 

 

बंडूला सगळं समजलंय या भरवशावर जर सािबेांनी त्याला कामाला 

लावलं, िर बंडू पत्र खारकरांना आहण फाईल कँटीनवाल्याला दऊेन कॉफी घेऊन 

परि येिो. बंडूने िा खेळ सािबेांबरोबर थोड्या वेळा यशस्वीपणे खेळला की 

पुढच्या वेळी जास्ि हशार हशपायाला काम सांगण ं आहण जमेल िेव्िा बंडूची 

दसुर् या हवभागाि बदली करून घेण ंयेवढंच सािबेांच्या िािाि उरिं. 

सािबेीः बडूं, ि ेपत्र पाचव्या माळ्यावर नारकरानंा 

द,े ि ेदिेील िी पाविी दसुर् या माळ्यावर 

खारकरानंा द.े 

बडूंीः अं ... 

सािबेीः खारकर दिेील िी फाईल मला आणनू द.े 

यिेाना या थमाकसमध्य े कँटीनमधनू चिा 

घऊेन य.े 

बडूंीः अं ... 
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'अं ...' खेळाच्या जमेचा बाजू खूप आििे. िो खेळण ंअगदी सोपं असिं. 

िो पाहिजे िेवढा वेळ खेळिा येिो. िो खेळण्यासाठी ना अक्कलहशारी लागिे, ना 

ज्ञान लागिं, ना भाषेवर प्रभुत्व लागिं. िो खेळ खेळिाना शारररीक ककवा 

मानहसक िाण अहजबाि जाणवि नािी. या खेळाची एकमेव कमकुवि बाजू अशी 

की लोकांचं या खेळाडूबद्दल मि एकूण वाईट िोिं. आत्मप्रहिष्ठा असणार् या 

कोणालाच िे आवडण्यासारखं नसिं. पण ज्यांचा आयुष्याचा मूलमंत्र 'काम टाळणं 

मित्वाचं, प्रहिष्ठा गेली खड्ड्ड्याि' ि ेअसिं, त्यांना िा खेळ म्िणजे वरदान असिं. 

फक्त आपण ज्यांच्याबरोबर िा खेळ खेळलो आिोि त्यांच्याबरोबर बोलिाना 

नेिमीच िा खेळ खेळण्याचं भान राखावं लागिं. त्याि जर चूक झाली िर पदाकफाश 

िोिो. पुढे काय िोईल िे सूज्ञास सांगणे न लगे. 

 

*** 
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'इकडून? बरं हिकडून' खेळ 

 

अं ...' खेळ िा कहनष्ठ श्रेणीच्या नोकरीच्या रठकाणी ठीक असिो. पण जर 

आपला आळसोबा जरा वररष्ठ हद्द्द्याच्या जागेवर असेल, िर त्याच्या महिमंदिेवर 

कोणी हवश्वास ठेवणार नािी. अशा व्यक्तींना अं ...' खेळाचा 'इकडून? बरं हिकडून' 

िा एक प्रगि प्रकार वापरावा लागिो. सावकजहनक रुग्णालयाि कामाला असणार् या 

डॉक्ट्टर बंडू ढग्यांचं िे उदािरण द्रकिी बोलकं आि ेपिा. 

 

हवभागप्रमुखीः डॉक्ट्टर ढग,े िा ररपोटक उद्या सधं्याकाळपयांि 

आपल्याला पाठवायचा आि.े 

डॉक्ट्टर बडूंीः िो. िो खूप मित्वाचा आिे असं मी त्या द्रदवशी 

कॉन्फरन्समध्य ेऐकल.ं 

हवभागप्रमुखीः िमु्िी िो ियार केला का? 

डॉक्ट्टर बडूंीः फॉमक एल आणायला मी स्विीः आज दपुारी 

िडेऑद्रफसला जािो. 

हवभागप्रमुखीः अिो, मी ररपोटक ियार करण्याबद्दल बोलिोय. फॉमक 

एल कसला? 

डॉक्ट्टर बडूंीः िोय. नािी. फॉमक एच असणार िो. 
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हवभागप्रमुखीः अिो, आपल्याला ररपोटक ियार करायचाय. फॉमक 

नकोय आपल्याला. 

डॉक्ट्टर बडूंीः िोय िोय. आपली टायहपस्ट चिाला गलेीय. िी आली 

की मी हिला भप्रटर दुर्ुस्ि झाला का हवचारिो. 

हवभागप्रमुखीः (हचडून) अिो, भप्रटटग राहू द.े िमु्िी ररपोटक ियार 

केलाय का आधी? 

डॉक्ट्टर बडूंीः नािी. करिो ना. उद्या आहण परवा माझी ओटी आि.े 

िरेवापासनू मी याच कामाला लागिो. 

हवभागप्रमुखीः (सिंापलले,े चिेरा लालबुदं, कपाळावरची शीर 

फुगलेली) डॉक्ट्टर ढग े... 

डॉक्ट्टर बडूंीः िमु्िाला बरं वाटि नािीय े का? पाणी आणा रे 

सरासंाठी. 

 

हवभागप्रमुख काय म्िणिाििे िे न समजण्यायेवढा बंडू मिीमंद नािी. 

पण त्यांनी 'इकडून जा' अस ंम्िटलं की 'िो, िो. मी हिकडून जािो' अस ंम्िणायचं, 

त्यांनी ररपोटक माहगिला की भलिाच कसलािरी फॉमक आणायच्या नावावर पळ 

काढायचा, त्यांनी 'उद्या ररपोटक पाठवायचाय' अस ं म्िटलं की 'मी िेरवापासून 

कामाला लागिोच' असं म्िणायचं, िा 'इकडून? बरं हिकडून' खेळाचा हचत्तथरारक 

प्रकार आि.े प्रत्येक वाक्ट्याला व्याकरणाच्या दषॄ्टीने योग्य पण असंबद्ध उत्तर द्रदल ंकी 

सािबे हचडणार, आहण अस ंपुनीःपुन्िा व्िायला लागल ंकी मित्वाची कामं दसुर् या 
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एखाद्या हशार माणसाला करायला सांगणार ि े या खेळाच्या खेळाडूंना माहिि 

असिं. सािबेांचं आपल्याबद्दल मि कािीिी िोवो, आसपासच्या इिरांचं िसं िोणार 

नािी ि े या खेळाडूला माहिि असिं. हवलक्षण हशारी असल्याहशवाय म्िटलं िर 

योग्य पण अगदी असंबद्ध बोलणं िी काय खायची गोष्ट नसिे. िा खेळ खेळण ंि े

येरागबाळ्याचं काम नािी. 

 

*** 
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'उद्गार' खेळ 

 

बोलणार् याचं म्िणणं नीट ऐकणं िी एक कला आि.े िे ऐकिाना मध्येच 

अडथळा न आणणं िी एक हशस्ि आि.े आपलं म्िणणं इिरांनी - हनदान कोणीिरी - 

ऐकावं अस ं प्रत्येकाला वाटिं. स्विीःच्या आवाजाइिका इिर कोणाचाच आवाज 

प्रत्येकाला हप्रय नसिो, अस ंकोणीिरी मोठ्या व्यक्तीने म्िटलंय, आहण िे शंभर टके्क 

सत्य आि.े अथाकि इिरांचं म्िणणं ऐकण ंयाि फक्त कान उघडे ठेवून बसणं अहभप्रेि 

नािी, िर िे ऐकून समजून घेणं, त्यािल्या भावना जाणणं आहण मग त्याच्यावर 

योग्य अशी प्रहिद्रक्रया नोंदवण ंि ेअहभप्रेि आि.े पण ऐकणारा केवळ ऐकिोय की 

समजूनिी घेिोय ि े बघायला बर् याच बोलणार् यांना वेळ नसिो. अशा व्यक्तींचं 

बोलणं ऐकण ं भाग आि े पण िसं करण्याची इच्छा मात्र नािी अशा व्यक्तींचा 

'उद्गार' खेळ आधारस्िंभ असिो. रामराव आहण राधाकाकंूचं ि ेसंभाषण पिा. 

 

राधाकाकूीः … आहण मग हवठाबाई उठल्या आहण सरळ हनघनू 

गले्या. 

रामरावीः ि!ं 

राधाकाकूीः आम्िी सगळ्याजणी अगदी चाट पडलो. 

रामरावीः अह्! 

राधाकाकूीः ि े सगळं इिक्ट्या पटकन झाल ं की उठून त्यानंा 

थाबंवायच ंकोणालािी सुचलं नािी 
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रामरावीः अस!ं 

राधाकाकूीः कािी समजि नािी. असं अवाक्षरिी न बोलिा 

िडकाफडकी उठून जाण ंबरं द्रदसि ंका? 

रामरावीः ि ं…! 

 

रामरावांचं लक्ष राधाकाकंूच्या बोलण्याकडे अहजबाि नािी. िे 

विकमानपत्र वाचण्याि गकक  आििे. 'ि!ं' 'अह्!' 'अस!ं' 'ि ं...!' अस ेउद्गारवाचक शब्द 

राधाकाकू बोलिाना क्षणभर श्वास घ्यायला थांबल्या की िे वापरिाि. जोपयांि 

राधाकाकू 'िुमचं माझ्या बोलण्याकडे जरासंिी लक्ष नािीये. सिि मेलं िे 

विकमानपत्र वाचायचं. आत्ता मी िुम्िाला काय म्िणाले सांगा' असं म्िणून त्यांना 

भखडीि पकडि नािीि िोपयांि िा खेळ असाच चालू राहू शकिो. 

िा खेळ िसा हनरुपिवी प्रकारचा आि.े खेळाडूला बोलणार् याला त्रास 

दणे्याची ककवा दीुःख पोचवण्याची अहजबाि इच्छा नसिे. त्याला फक्त आपण 

मनीःपूवकक ऐकिो आिोि असं भासवायच ंअसिं, आहण िो वेळ सत्कारणी लावायचा 

असिो. आपल्याला मनस्वी श्रोिा हमळाल्याचा आनंद बोलणार् याला हमळि असिो. 

श्रोत्याला आपला प्रत्येक मुद्दा पटिोय याचा आनंद िर अवणकनीय असिो. 

खेळाडूच्या दषॄ्टीने पाहिलं िर िा खेळ फार नािी िरी बर् यापैकी सोपा असिो. चार 

पाच उद्गारवाचक शब्द आलटून पालटून वापरल ेिरी काम भागिं. बोलणार् याशी 

सिमिी दशकवल्यामुळे बोलणार् याचं खेळाडूबद्दलचं मि चांगल ं िोिं आहण नािं 

असलं िर िे अहधक घट्ट िोिं. वाचवलेला वेळ आवडीच्या कामी लावल्यामुळे 

फायदा आहण समाधान अशा दोन्िी गोष्टी हमळिाि. फक्त जरासं लक्ष 
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बोलणार् याकडे ठेवावं लागिं, कारण एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर उद्गारवाचक शब्दाने 

द्रदलं िर हवकेट जािे. त्यामुळे प्रश्न हवचारला गेला की 'काय म्िणालीस?' असं 

म्िणून परि प्रश्न ऐकणं आहण त्याला योग्य िे उत्तर दणें येवढं पथ्य पाळावं लागिं. 

िेवढं केलं की िा खेळ यशस्वी िोिोच. 

*** 
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'ि.ं..' खेळ 

 

'उद्गार' खेळ नेिमी खेळिा येि नािी. एकिर बोलणार् याला जेव्िा एखाद्या 

प्रश्नाचं उत्तर िवं असिं िेव्िा िा खेळ िोकडा पडिो. त्यािून जेव्िा बोलणारा कािी 

अपेक्षा व्यक्त करि असिो िेव्िा हवचार न करिा त्याच्याशी पूणक सिमिी व्यक्त 

करण ंकधीकधी िोट्याचं आहण कधीकधी धोक्ट्याचं ठरू शकिं. जेव्िा बोलणार् याला 

केवळ श्रोत्याची गरज असेल िर वेगवेगळे उद्गारवाचक शब्द आलटून पालटून 

वापरायचा त्रास घेण्याचीिी गरज नसेल. िेव्िा 'ि.ं..' खेळ अहिशय उपयुक्त ठरिो. 

कसा िे पिा. 

 

 

 

 

मीनािाईीः गले्या रहववारी ना, शेजारच्या बीनान े नवा कोरा 

हडनरसटे फक्त अठराशे रुपयांना हवकि घिेला ... 

वगरेै ... वगरेै ... 

गंपरूावीः ि.ं.. 

मीनािाईीः त्याच ं हडझाईन इिकं छान आि े म्िणनू सागं.ू 

त्याच्या द्रफकट हपवळ्या रंगाि ... वगरेै ... वगरेै ... 
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गंपरूावीः ि.ं.. 

(विकमानपत्र आजूला ठेवनू आघंोळीला जािाि) 

मीनािाईीः आहण िमु्िाला आश्चयक वाटेल ... वगरेै ... वगरेै ... 

गंपरूावीः (आघंोळीहून परि यऊेन कपडे करिा करिा) ि.ं.. 

मीनािाईीः या रहववारी ना आपण दोघ ंजाऊन.. 

गंपरूावीः मी ऑद्रफसला जािो. आिा आपण सधं्याकाळी 

बोलयूा. बाय! 

 

'ि.ं..' िा एक शब्द वापरून गंपूरावांनी संभाषण द्रकिी 

पररणामकारकररत्या चालू ठेवल ंपिा. िा माणूस आपलं अख्ख ंआयुष्य फक्त 'ि.ं..' 

अस ं म्िणून आनंदाि काढू शकिो. फक्त मधून मधून ''अच्छा, बाय!', 'मी आलो', 

'आिा झोपूया' वगैरे म्िणून िा खेळ िात्पुरिा थांबवावा लागिो आहण योग्य वेळी 

परि सुरू करावा लागिो. संभाषणाि संपूणक सिभाग असल्याचं भासवणं फक्त 'ि.ं..' 

येवढंच बोलून साधिा येिं, आहण त्या काळाि वाटेल त्या इिर गोष्टी (मयाकदिेच 

िो) करायच ं स्वािंत्र्यिी हमळि.ं आपलं अपूणक संभाषण मध्यंिराच्या वेळी थांबलं 

हिथून पुढे सुरू करण्याची जबाबदारी बोलणार् यावर असिे, त्यामुळे कािी लक्षाि 

ठेवण्याचीिी गरज नसिे. 

*** 
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'एकभाषण' खेळ 

 

 

 

संभाषणाच्या व्याख्येप्रमाणे संभाषणाि सिभागी िोणार् या व्यक्तींनी 

साधारणपणे समसमान बोलणं अपेहक्षि असिं. 'उद्गार', 'ि.ं..', 'अं' सारख्या 

खेळांमध्ये िवं िेवढं बोलायचं स्वािंत्र्य असूनिी खेळाडू मोजकंच बोलिो. 

'एकभाषण' िा खेळ या हवरुद्ध आि.े याि खेळाडू इिरांचं ि ेस्वािंत्र्य हिरावून घेिो. 

खेळाडूचं बोलण ं अखंड असिं. कािी हवहशष्ट हस्थिीि िा खेळ आनंदाि चालू 

शकिो, नािी अस ंनािी. उदािरणाथक प्रेयसी बोलि रिािे िेव्िा हप्रयकर हजवाचे 

कान करून आहण िोंड बंद ठेवून हिचं बोलणं ऐकि रिािो. पण अशी मोजकी 

उदािरणं सोडली िर सामान्यपणे ऐकणार् याला मध्येच स्विीः बोलण्याची सुरसुरी 
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येिेच. त्याने िसा प्रयत्न केला की िा खेळाडू खाली द्रदलेल्या वाक्ट्यांचा आलटून 

पालटून प्रयोग करिो आहण िो प्रयत्न िाणून पाडिो. 

 

"शू SS" 

"कािीिरीच!" 

"मध्य ेमध्य ेबोल ूनकोस." 

 

कािी खेळाडूंना असलं कािी बोलण्याची इच्छा नसिे, कारण त्यांच्या 

बोलण्याचा प्रवाि हवषयबाह्य बोलल्यामुळे खंहडि िोिो. अस ेखेळाडू समोरच्याहून 

मोठ्या आवाजाि बोलणं, समोरच्याहून जास्ि जलद गिीने बोलणं अशा क्ट्लुप्त्या 

वापरून त्याला नामोिरम करिाि. खेळाडूचा आवाज द्रकनरा आहण वरच्या 

पट्टीिला असला िर ि े काम अहधकच सोपं िोिं. थोडा वेळ असं चालू राहिलं 

ऐकणारा मध्य ेबोलण्याचे प्रयत्न सोडून दिेो. 

ज्या खेळाडूला सवक मित्व स्विीःला हमळावं अशी इच्छा असिे िो िा 

खेळ खेळिो. इिर कोणीिी व्यासपीठाच्या मध्यावरची जागा घेण्याचा प्रयत्न करण ं

त्याला सिन िोि नािी. बहिेक वेळा असे खेळाडू त्यांच्या क्षेत्राि सवाकि वररष्ठ 

जागी नसिाि. पण हिथे असण्याची त्यांना ददुकम्य इच्छा मात्र असिे आहण हिथे 

असण ंिा त्यांचा जन्महसद्ध िक्कच आि ेअसं त्यांचं ठाम मि असिं. त्या स्थानावरची 

व्यक्ती िजर नसिाना ि ेखेळाडू िा खेळ खेळिाि. कधी ना कधी िे बोलून बोलून 

दमिाि आहण थांबिाि. मग इिरांना बोलण्याची संधी हमळिे. पण इिर जण 

मित्तवाचं बोलून मोठेपणा हमळविाििे असं त्यांना वाटलं की दम खाऊन ि ेखेळाडू 
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परि टरगणाि उिरिाि. 'िाडवैर' नावाचा दसुरा एक खेळ िे अशा पररहस्थिीि 

कधीकधी वापरिाि. िो खेळ आपण नंिर पाहू. 

जेव्िा 'एकभाषण' खेळ एखाद्या जोडप्याि खेळला जािो , िेव्िा 

पररहस्थिी कािीशी वेगळी आहण कधी कधी रोचक असिे. बहिेक वेळा खेळाडूला 

सिि बोलण्याची िीव्र अशी मानहसक इच्छा असिे, पण त्याचा ििेू वाईट नसिो. 

लग्नापूवी िा खेळाडू बोलण्याचं आहण जोडप्यािली दसुरी व्यक्ती ऐकण्याचं काम 

करिे. हववािानंिर जर या खेळाडूने खेळािून हनवॄत्ती घेिली आहण दोघांचं संभाषण 

समिोल व्िायला लागलं िर त्यांचा संसार सुखाचा िोिो. जर त्याने िो खेळ खेळणं 

चालू ठेवल ं िर िोणारे पररणाम दसुर् या व्यक्तीवर अवलंबून असिाि. जर त्या 

दसुर् या व्यक्तीनेिी िाच खेळ खेळायला सुरुवाि केली आहण दोघांनी एकमेकांना 

समजून घेऊन हवरोध केला नािी िर 'दिुरेी एकभाषण' िा खेळ ियार िोिो. िो 

आपण नंिर पाहू. जर आपलं लग्न रटकावं अशी त्या दसुर् या व्यक्तीची इच्छा असली 

िर िी 'उद्गार' ककवा 'ि.ं..' िा खेळ खेळून आयुष्य आनंदाि चालू ठेविे. जर आपलं 

कंटाळवाणं वैवाहिक आयुष्य िसंच चालू ठेवावं अस ंहिला वाटलं िर िी 'स्टोनवॉल' 

ककवा 'दगडी भभि' िा खेळ खेळिे. िो खेळ आपण या खेळानंिर पाहू. जर त्या 

दसुर् या व्यक्तीला 'एकभाषण' खेळ असह्य झाला आहण त्यावर कािी उिारा सुचला 

नािी िर िी लग्न मोडिे. घटस्फोटाच्या अनेक कारणांपैकी ि ेएक कारण. 

 

*** 
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'दगडी भभि (स्टोनवॉल)' खेळ 

 

 

 

'दगडी भभि' िा जरी संभाषणाचा खेळ असला िरी त्याचा खेळाडू िोंडािून 

अवाक्षरिी काढि नािी. बोलण्याचं काम दसुरी व्यक्ती करिे आहण खेळाडू 

हिच्याकडे संपूणक दलुकक्ष करिो. ना िो हिच्या प्रश्नांना उत्तर देि, ना स्विीःचं असं 

कािी बोलि, ना इिर कोणत्यािी मागाकने कािी प्रहिद्रक्रया दशकवि. िो बोलणार् या 

व्यक्तीकडे बघििी नािी. स्विीः जगण्याच्या अंिीःप्रेरणेि ह्या खेळाचं मूळ दडलेलं 

असिं. बोलणार् या व्यक्तीच्या बोलण्यामुळे त्याला यािना िोि असिाि, पण िे नाि ं

त्याला कािी कारणास्िव िोडिा येि नसिं. भांड्याला भांडं वाजवून कलि वाढवि 

रिाण्यापेक्षा 'दगडी भभि' िा खेळ खेळून आयुष्य काढणं त्याला श्रेयस्कर वाटिं. 
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'एकभाषण' खेळाि जोपयांि प्रेमळ आहण आनंदी गोष्टी बोलल्या जािाि िोपयांि िो 

खेळ चालून जािो. पण त्या गोष्टींची जागा कडवट गोष्टींनी घेिली आहण िे अिी 

झालं की दसुरी व्यक्ती 'दगडी भभि' या खेळाचा आसरा शोधिे. िी एक अहिशय 

खोल अशी मानसशास्त्रीय गोष्ट आिे. हिच्याि अहधक रस असणार् यांनी 

मानसशास्त्राची पुस्िकं वाचावी. 
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'दिुरेी एकभाषण' खेळ 

 

जेव्िा 'एकभाषण' खेळाचे सारख्याच िाकदीचे खेळाडू एकमेकांबरोबर 

संभाषण करिाि आहण एकमेकांबरोबर युद्ध न करिा समझोिा करिाि िेव्िा िा 

खेळ रंगिो. त्यांच्या संभाषणाचा हवषय एकच असला पाहिजे असा कािी हनयम 

नािी. हवषय एकच असला िरी त्यांच्या संभाषणाि सुसूत्रिा नसिे, ककवा एकाच्या 

बोलण्याचा दसुर् याच्या बोलण्याशी िकक शुद्ध संबंध असिोच असं नािी. जर दोघेिी 

सुसंस्कॄि असले िर एका वेळी एकच जण बोलिो. त्याने श्वास घेण्यासाठी म्िणून 

उसंि घेऊन बोलण ंथांबवलं की दसुरी 

 

 



26 

व्यक्ती बोलायला सुरुवाि करिे. हिने श्वास घेण्यासाठी थांबेपयांि पहिली व्यक्ती 

वाट बघिे. प्रत्येक जण हजथे थांबिो 

हिथूनच पुढे बोलायला सुरुवाि करिो. नीना आहण मीना यांच्यांिलं ि े संभाषण 

पिा. 

 

नीनाीः िरुण हपढीला स्विीःचं आयुष्य पाहिज ेिसं जगू द्याव ंि ेमाझ्या 

सासूला समजिच नािी. िी सिि माझ्याि कािीिरी दोष 

शोधिच रिाि.े िी िर ... 

मीनाीः मी माझ्या नवर् याला स्पष्ट सांहगिल ंकी मी त्या पाटीला िो 

जुना ड्रेस घालनू जाणार नािी. मला माझ ंसमाजािल ंस्थान 

रटकवलं पाहिज ेना? जर मी त्याला ... 

नीनाीः आम्िाला एकत्र बसनू टीव्िीसदु्धा बघ ूदिे नािी. ि ेठीक आि े

का? आिा बघ, आमच्या लग्नाला ... 

मीनाीः त्याच्या मनासारख ं करू द्रदल ं ना, िर िो माझी काकूबाई 

करून टाकेल. 

जरी या संभाषणाचा त्रयस्थ श्रोत्याला हवशेष बोध झाला नािी, िरी त्या 

दोन खेळाडूंना मात्र त्याि कािीिी चूक वाटि नािी. जर खेळाडू सुसंस्कॄि नसिील  

िर दोघेिी एकाच वेळी बोलिाि आहण कोणीच ऐकि नािी. त्याचं फहलि 

इिरांसाठी कोलािल असलं िरी त्यांच्यासाठी संभाषणच असिं ि ेहवशेष. 
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'फुल्लीच ेसभंाषण' खेळ 

 

िा खेळ जोडप्यांमध्ये हप्रय असिो. जेव्िा दोन ककवा अहधक जोडपी एकत्र 

जमिाि आहण पुरुष एका बाजूला आहण हस्त्रया दसुर् या बाजूला अस े न बसिा 

'वामांगी रखुमाई' या पद्धिीने गप्पा मारायला बसिाि िेव्िा िा खेळ खेळला 

जािो. पुरुष मंडळी एका टोकाहून दसुर् या टोकाला एकमेकांबरोबर बोलिाि, आहण 

हस्त्रयािी िसंच करिाि. आपलं बोलणं एकमेकांना नीट ऐकू जावं म्िणून 

बोलणार् यांचे आवाज बर् यापैकी मोठे असिाि. जरी त्यांच्या ध्वनीलिरी एकमेकांना 

छेदनू जािाि िरी त्या कािी हबघाड िोऊ न दिेा समोरच्यापयांि पोचिाि. कधी 

कधी दोन खेळाडू एकाच वेळी बोलिाि आहण त्यांच्या संबंहधिांना िे काय बोलले 

िे समजि नािी. अशा पररहस्थिीि खेळाडू काय ऐकू आलं नािी िे आपलं आपण 

समजून घेऊन पुढे जािाि, ककवा 'काय 

म्िणालाि?' अस ंहवचारिाि. िा खेळ इिर 

कािी व्यत्यय आला नािी िर द्रकिीिी वेळ 

चालू राहू शकिो. खेळाडू जोडपी 

असण्याचीिी आवश्यकिा नसिे. चार पुरुष 

आहण चार हस्त्रयािी एकत्र बसून िा खेळ 

खेळू शकिाि. फक्त त्यांनी समोरासमोर 

बसून फुल्लीच्या द्रदशांि संभाषण केलं की 

काम िोिं. 

 

***  
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'भरिाड' खेळ 

 

'भरिाड' िा कधी कधी संभाषणाचा खेळ असिो, िर कधी कधी िी फक्त 

बोलण्याची लकब असिे. एखादा ठराहवक शब्द ककवा शब्दसंच भरिाड म्िणून 

वापरला जािो. आपल्या बोलण्याि जागोजागी - नव्व्याण्णव टके्क वेळा अयोग्य 

जागी - िो वापरून खेळाडू त्याच्या मिे त्याचं बोलण ं रोचक करि असिो. त्या 

भरिाडीमुळे त्याच्या बोलण्याचं आकारमान िर  

 

वाढिंच, पणे िे भारदस्ििी िोिं असं त्याचं प्रामाहणक मि असिं. एखाद्या 

हवषयावर आपण खूप कािी आहण िेिी मित्तवाचं बोललो अस ंवाटणं त्याच्यासाठी 

भझग आणणारं असिं. प्रोफेसर बंडोपंिांचं ि ेभाषण पिा. 

जर िमु्िी खरोखर या गोष्टीकडे पाहिलिं, िर खरोखर िमुच्या ध्यानाि 

यईेल की आपल्या उत्तराि िी गोष्ट खरोखर घािल्यामुळे िे उत्तर 
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खरोखर फार चागंल ं झाल ं आि.े त्यामळेु िमु्िी खरोखर वाचकाचा 

हवश्वास सपंाद ूशकिा. खरोखर सागंायच ंिर असं करण ंखरोखर योग्य 

नसि,ं पण या जगाि खरोखर अस ंकेल्याहशवाय खरोखरीच ंयश हमळू 

शकि नािी. 

 

जर िुम्िी स्विीः मोजलं नसेल िर मी सांगिो, प्रोफेसरांनी या िीन 

वाक्ट्यांमध्य े 'खरोखर' िा शब्द नऊ वेळा पेरलाय. िो खरोखर द्रकिी वेळा योग्य 

िोिा िे िुम्िीच ठरवा. कदाहचि भाषेवर प्रभुत्व नसणं, सभाधीटपणा नसणं, आपण 

बोलिो त्यावर पूणक हवश्वास नसण ं अशा कारणांमुळे िा खेळ खेळणारे खेळाडू 

बोलण्याि जागोजागी अशी भरिाड भरि असिील. कदाहचि िी फक्त वाईट 

सवयिी असेल. आपली अपररपक्व आहण अपूणक मानहसकिा झाकण्याचा िा प्रयत्न 

असिो असािी मानसशास्त्रज्ञांचा एक हवचारप्रवाि प्रचहलि आि.े 

सुहशहक्षि आहण सुसंस्कॄि प्रोफेसर बंडोपंिांच्या जागी शाळेि आठवीि दोनदा 

आहण नववीि एकदा नापास िोऊन नववीि असणारा खंडू िा खेळ कसा खेळिो 

बघा. 

 

खंडूीः काय रे पाडूं, िुझ्या आxx, िोिास कुठे इिका वळे? मी 

आXXXX इथ ेनऊ वाजल्यापासनू िझुी वाट बघिोय ना! 

पाडूंीः अरे मी हनघणार िवेढ्याि बाबानंी मला पोस्टाि पाठवल.ं 

खंडूीः अरे आXXXX पोस्टाि काय पाद्रकटावंर स्टँप हचकटवायला 
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गेला िोिास का रे भोXXX? अरे माXXXX माझ ंिोमवकक  

परंु िोि नािी म्िणनू मी आXX िझुी वाट बघिो आहण ि ू

भेंXX पोस्टाि जािोस काय? 

पाडूंीः अरे, अजनू वळे आि.े आत्ता कॉपी कर. 

 

आ, मा, भें वगैरेने सुरू िोणारे असंसदीय शब्द खंडू भरिाड म्िणून वापरिो 

याचं कारण अपुरी शब्दसंपदा ि ेनक्कीच नािी. समोरच्यावर आहण आजूबाजूच्यांवर 

आपण एक रांगडा माणूस आिोि अशी छाप पाडण्याचा िो एक केहवलवाणा प्रयत्न 

आि.े बसस्टॉपवर हमत्राबरोबर खेळलेला िा खेळ खंडू आयुष्यभर खेळू शकणार 

नािी ि ेनक्की. 

 

*** 
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'अिम'् खेळ 

 

'अिम्' खेळ िा एक फार लोकहप्रय खेळ आि.े या खेळाडूचं फक्त स्विीःवर 

अलोट प्रेम असिं. या प्रेमाचा एक अहवष्कार म्िणून त्याला स्विीःचा आवाज इिर 

कोणाच्यािी आवाजापेक्षा खूपच जास्ि हप्रय असिो. बीना िा खेळ नीनाबरोबर 

कसा खेळिे पिा. 

 

नीनाीः मी माझ्या सासूला अगदी कंटाळलये. मी केलले्या 

प्रत्यके गोष्टीि िी वाईट शोधि असि.े 

बीनाीः ि ूऐकू नकोस हिच.ं मी नािी ऐकि माझ्या सासचूं. 

माझी सासू िर िझु्या सासूच्या दसपट त्रासदायक 

आि.े पण मी हिला अहजबाि भाव दिे नािी.जर का 

हिन े... वगरेै... वगरेै... 
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'अिम्' खेळाचे खेळाडू ि ेप्रत्येक संभाषण स्विीःकडे वळविाि. जर सुरुवाि 

त्यांनी केली असेल िर िे स्विीःचं बोलून संपेपयांि बोलि रिािाि. जर सुरुवाि 

इिर कोणी केली असेल िर त्याला फार वेळ बोलू न दिेा िे संभाषण स्विीःच्या 

िाब्याि घेिाि. जर समोरच्याला िे आवडलं नािी आहण त्याने बोलायला सुरुवाि 

केली िर त्याचं थोडंसं बोलून झाल्यावर त्याच्या बोलण्यािला एखादा धागा पकडून 

िे परि स्विीःबद्दल बोलायला सुरुवाि करिाि. जर समोरचा िुल्यबळ ठरला आहण 

या खेळाडूला कुठच्यािी पररहस्थिीि संभाषणाचा िाबा सोडायचा नसला, िर 

त्याला 'एकभाषण' या खेळाचा आधार घ्यावा लागिो. 

 

*** 
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'मी सोन्याचा' खेळ 

 

'मी सोन्याचा' िा खेळ 'अिम्' खेळाची सवाकि प्रगि आवॄत्ती म्िणायला 

िरकि नािी. जगािल्या कोणत्यािी हवषयावर आपल्यायेवढं दसुर् या कोणाचंिी 

प्रभुत्व असण ंशक्ट्य नािी असा या खेळाडूंचा ठाम हवश्वास असिो. 'अिम्' खेळाि 

खेळाडू स्विीःच ंिुणिुणं वाजवि रिािो. त्याि हवद्वत्तेचा फार मोठा भाग नसिो. 

'मी सोन्याचा' या खेळाि खेळाडू समाजाि प्रहिहष्ठि असिो. स्विीःचं िुणिुणं 

वाजवण्यासारखं कमी दजाकचं वागण ंत्याच्या प्रहिष्ठलेा शोभणार नािी याची त्याला 

कल्पना असिे. पण हवद्वत्ता दाखवण्याची संधी द्रदसली की त्याला स्फुरण चढिं. त्या 

हवषयाचं फारसं ज्ञान नसल ंिरी त्याचं कािी हबघडि नािी. सत्य आहण कल्पनेचं 

अस ं काय बेमालूम हमश्रण िो सादर करिो की श्रोिे मंत्रमुग्ध व्िावे. प्रोफेसर 

बंडोपंि िा खेळ द्रकिी िाकदीने खेळिाि पिा. 

 

सानीेः मग िो उठला आहण सरळ हनघनू गेला. 

मानीेः अस?ं ि ेजरा हवहचत्र वाटि.ं 

सानीेः जरा का? फारच हवहचत्र वाटि.ं आम्िी सगळे गोंधळलो. 

बडंोपिंीः अशा वागण्याला असणारी िमुची प्रहिद्रक्रया अगदी अनरुूप िोिी. 

सानीेः ि ेसगळं यवेढ्या पटकन झाल ंकी कोणाला उठून त्याला थाबंवायच ं

सुचलचं नािी. 
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मानीेः अस?ं 

सानीेः िो ना? खरंच, कोणी अस ं हमटटगमधनू एक अक्षरिी न बोलिा 

उठून जाऊ शकि?ं 

बडंोपिंीः अशा घटना मधनू मधनू घडि असिाि. थॉमस हूवरन े

पदभार हस्वकारल्यावर केलले्या पहिल्या भाषणाि त्याचा 

उल्लेख केला िोिा. अशा घटनाचंं हवश्लषेण करण्यासाठी 

मानसशास्त्राच ं सखोल ज्ञान आवश्यक असिं. जेव्िा िमु्िी 

रान्झकॅ्ट्शनल अ नॅाहलहसस समजनू घेिा आहण िो खर् या 

आयुष्यािल्या घटनानंा लाविा िवे्िा ि े स्पष्ट िोि.ं एका 

हवहशष्ट मानहसक हस्थिीिल्या व्यक्तीला ि ेसिज पटि ंिर 

इिर मानहसक हस्थिीिल्या व्यक्तींना ि े हवहचत्र वाटि.ं 

मकॅमास्टरच्या वबेसाईटवर या हवषयावर एक लेख 

हलहिललेा आि ेिो िमु्िी अवश्य वाचा. िो खरोखरच खपू 

उद्द् बोधक आि.े 

 

बंडोपंिांनी संभाषणािलं पहिलं 

वाक्ट्य उच्चारलं िे एक वैहश्वक सत्य 

सांहगिल्याच्या थाटाि उच्चारलं. इिरांनी एक-

दोन वाक्ट्य म्िटल्यावर त्यांनी संभाषणाचा 

िाबा घेिला िो बरीच हवद्वत्ता दाखवून 

िोईपयांि सोडला नािी. थॉमस हूवरचा त्यांनी 

अगदी सिज उल्लेख केला. आपलं अज्ञान द्रदसू 

नये म्िणून इिर जण सिसा थॉमस हूवर कोण 
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अस ं हवचारि  नािीि. साने आहण माने त्याच पठडीिले हनघाले. थॉमस हूवर 

नावाचा कोणी माणूस आि ेककवा िोऊन गेला की नािी कोण जाणे. पण जर कोणी 

हवचारलंच िर िो बेंजाहमन फँ्रकहलन यांचा दसुरा सेके्रटरी िोिा अस ं हबनधास्ि 

सांगिा येिं. अशा वाक्ट्यावर संशय व्यक्त करायला बरंच धाडस लागिं आहण िे 

बहिेकांकडे नसिं. बंडोपंिांचं पुढचं वाक्ट्य ऐकलं की त्यांचा मानसशास्त्राचा 

अभ्यास खूपच गाढा असावा असा ऐकणार् यांचा समज िोिो. िो खरा की खोटा ि े

िपासून बघायला सामान्यपणे कोणी जाि नािी. रान्झॅक्ट्शनल अ नॅाहलहसस या 

कठीण गोष्टीचा उल्लेख अशा पद्धिीने करण ं िा बंडोपंिांच्या या खेळािील 

कौशल्याचा सवाकि मोठा पुरावा आि.े ऐकणार् याला बंडोपंि या कसल्याशा 

अ नॅाहलहससचे िज्ज्ञ आििे ि े न पटविा पटिं. मॅकमास्टर या रठकाणाचा उल्लेख 

केल्यामुळे बंडोपंि ि े मोठे अभ्यासक आििे याची साक्ष पटिे. वेबसाईटबद्दल 

बोलल्यामुळे िे कॉम्प्यूटर गुरू आििे याची खात्री िोिे. या सवक अवजड गोष्टी 

येवढ्या साध्या संभाषणाि त्यांच्याकडून ऐकल्यावर िे अशा गोष्टी रोज सकाळी 

प्रािर्ववधी करण ं आहण दाि घासण ं यासारख्या द्रक्रयांइिक्ट्याच सिजिेने करि 

असणार अस ंऐकणार् याला वाटिं. 

'मी सोन्याचा' िा खेळ खेळणार् या खेळाडूला मेगॅलोमॅहनया (स्विीःच्या 

श्रेठ्तत्वाबद्दल भ्रम असणं) नावाचा मानहसक हवकार असिो ककवा त्याला एका 

हवलक्षण न्यूनगंडाने पछाडलेलं असिं, जो झाकून टाकण्यासाठी िो िा खेळ खेळिो. 

 

*** 
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'बोलने ि ेसत्य' खेळ 

 

मेगॅलोमॅहनया असणार् या व्यक्तीचा एक अहवष्कार या खेळाि द्रदसून येिो. िा 

खेळाडू आयुष्याि बर् यापैकी उच्च स्थानी पोचलेला असिो. आयुष्यािली िी कमाई 

त्याने कोणत्या मागाकने केलेली असिे िे मित्वाचे नािी. आपण या स्थानी आिोि 

म्िणज े आपण नक्कीच सवोत्तम आिोि असा त्याचा समज असिो. उच्चस्थ मंडळी 

शिाणपणाच्या गोष्टी करिाि या समजामुळे त्याला असं वाटायला लागिं की िो जे 

बोलेल िे शिाणपणाचंच असणार. िळूिळू त्याचा िा समज इिका दढॄ िोिो की की 

एखाद्या हवषयाची माहििी असो ककवा नसो, िो हजभेला इच्छा िोईल िे बोलिो, 

आहण आपण बोललो िेच त्या हवषयावरचं अंहिम सत्य असं जािीर करिो. 

कुठल्याशा सरकारी सहमिीचे अध्यक्ष बंडोपंिजी यांचं कायककत्याकबरोबरचं ि े

संभाषण पिा. 

 

कायककिाकीः सािबे, दौरा चागंला झाला का? 

बडंोपिंजीीः ठीक िोिा. पण आम्िी उिरलो िोिो ि ेिॉटेल एकदम बकेार 

िोि.ं हिथल ं जवेण हभकार िोि.ं एसी टुकार िोिा. अरे, 

आम्िी इलेहक्ट्रक रेझर लावायचा म्िटल ं िर इलेहक्ट्रक वॉल 

सॉकेटं चनु्याने भरून काढलेली िोिी. 

कायककिाकीः सािबे, िो चनुा नसणार. आम्िी वायटरग करिाना बघिो. 

स्वस्िािली सॉकेटं लावली की त्यािंल ं अ लॅ्युहमहनयम सफेद 

जंग पकडि ंि ेअसणार ि.े 
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बडंोपिंजीीः चल रे. यवेढे पावसाळे काढल,े आम्िाला काय चुना ओळखिा 

यिे नािी काय? चुनाच िो. 

कायककिाकीः जी सरकार . 

 

सािबे सहमिीवर कसे पोिोचले िे कायककत्याकला माहिि असिं. सािबेांना 

वायटरगचा ओ की ठो माहिि नािी याचीिी त्याला स्पष्ट कल्पना असिे. पण 

सािबेांची चूक हसद्ध करायची नसिे 

ि े शिाणपण त्याला असिं. ददुवैाने 

प्रत्येक वेळी सािबेांच म्िणणं खरं 

ठरलं की त्यांच्यावरचा त्या खेळाचा 

पगडा अहधकाहधक घट्ट िोि जािो 

याची त्याला कल्पना नसिे. जाणकार 

नसिाि िे मात्र सािबेांच्या हवद्वत्तेनं 

प्रभाहवि िोि रिािाि. 

 

*** 
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'साध ंयवेढंपण' खेळ 

 

सरकारी ककवा हनमसरकारी नोकरीि कायम झालेल्या व्यक्तींना 'साधं 

येवढंपण' िा खेळ खेळायला फार आवडिं. त्यांना हमळणारा पगार त्यांना आवडिो, 

पण म्िणून त्यांना करावं लागणारं िेच िे, नीरस काम त्यांना आवडावं असा कािी 

हनयम नसिो. त्यांच्याकडून काम करून घ्यायला येणार् या माणसांमुळेच त्यांना िे 

फालिू काम करावं लागिं असा त्यांचा समज असिो. या माणसांना त्यांच्याकडेच 

यायला िवं, दसुरा पयाकय नािी ििेी त्यांना ठाऊक असिं. येणारी माणसं आपापल्या 

क्षेत्राि द्रकिीिी किकबगार असोि, िी आपल्याकडे आली म्िणजे आपण हनर्वववादपणे 

त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ आिोि आहण त्यांना त्यांची जागा दाखवून द्रदलीच पाहिजे असं 

त्यांच िकक ट असिं. खालील वाक्ट्यांचे नमूने पिा. 

 

पोस्टािला क्ट्लकक ीः ि ेरहजस्टर एडीच ंकाडक कस ंलावलयं? साध ंरहजस्टरपण 

करिा यिे नािी! 

बकेँिला टेलरीः पैस ेकाढायची हस्लप कशी भरलीय? लोकानंा िल्ली साधी 

हवथड्रॉवल हस्लप भरिा यिे नािी. 

सरकारी ऑद्रफसािला हशपाईीः इथ े गदी करू नका. लोकानंा साध ं लायनीि उभ ं रिािा 

यिे नािी. 

या खेळाडूंच्या बोलण्याचा सूर असा असिो की िे स्विीः हवहवध 

गोष्टींमध्ये वाकबगार आििे, आहण लोकांना रहजस्टडक एडीची हस्लप लावणं, पैसे 
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काढण्याची हस्लप भरणं, रांग लावण ं यासारखी सोपी कामंसुद्धा नीट करिा येि 

नािीि. येवढ्या साध्या गोष्टीसुद्धा नीट करिा येि नािीि िर िी लोकं इिर गोष्टी 

कशा धडपण ेकरणार अस ंत्यांना सूहचि करायच ंअसिं. 

ि े खेळाडू िा खेळ लोकांचा अपमान करण्यासाथी जाणून बुजून 

खेळिाि अस ंनािी. कराव्या लागणार् या कामाचा त्यांना हिटकारा असिो. इच्छा 

असणारी चांगली कामं करण्याची त्यांची क्षमिा नसिे. आपल्या या हस्थिीला 

आपल्याकडे येणारी माणसं जबाबदार नािीि िर आपण स्विीःच जबाबदार आिोि 

ि े समजण्यायेवढी प्रगल्भिा त्यांच्याि नसिे. आपल्याहून चांगल्या हस्थिीि 

असणार् या व्यक्तींबद्दल असूयािी असिे. या सवक गोष्टींचा पररपाक आलेल्या 

माणसांशी उद्धटपण ेबोलून त्यांचा अपमान करण्याि िोिो. 

 

*** 
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'अरे, काय झाल'ं खेळ 

 

 

एखादी वाईट गोष्ट द्रदसली िर िळिळणं िा सहॄदय माणसाचा स्वभाव 

असिो. जर िी वाईट गोष्ट आपल्या पररहचिाला, स्नेह्याला ककवा नािलागाला 

झाली िर आपण कळवळ्याने त्याची चौकशी करिो, जमेल िसं सांत्वन करिो. 

यािलं कािी आपल्या शत्रूला झालं िर कािी माणसं उघडपण ेआनंद व्यक्त करिाि. 

माणसं सवक प्रकारची असिाि. पण कािी झालंच नसेल ककवा अगदी क्षुल्लक असं 

कािी िरी झालं असेल िर 'अरे, काय झालं' िा खेळ खेळून घेणारीिी माणसं 

असिाि. 

नीना आहण बीना या एका वगाकिल्या मुली. नीना सवक बाबिीि थोडी उजवी, 

िर बीना थोडी डावी असल्यामुळे थोडी दीुःखी, असूयाग्रस्ि, आहण असमाधानी. 

शाळा संपेपयांि िीच हस्थिी असिे. कॉलेजची दोन वषां गेल्यावर दोघीजणी भेटिाि 

िेव्िा बीना िा खेळ कसा खेळिे पिा. 
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बीनाीः अरे, नीना! 

नीनाीः िाय, बीना. 

बीनाीः अग नीना, काय झालयं काय िुला? अशी काय द्रदसियेस ि?ू 

नीनाीः (िबकून) अ?ं 

बीनाीः अग, रंग द्रकिी काळवडंलाय िझुा! 

नीनाीः कु..कुठे काय. 

बीनाीः आहण िब्येि द्रकिी खराब झालीय िझुी. अग ं काय िोियं िरी 

काय िुला? 

नीनाीः कािी नािी ग. चार द्रदवस जरासा फ्लू झाला िोिा. आिा बरी 

आि ेमी. 

बीनाीः चल ग. फ्लनू े यवेढी खराब िोशील का? चागंल्या डॉक्ट्टरला 

दाखव. चल, हनघि ेमी. 

नीनाीः अं..(िोंड पाडून थोडा वळे हिथेच उभी रिािे). 

 

'अरे, काय झालं' िा मानहसक खच्चीकरणाचा खेळ आि.े कािी वाईट 

झाल्यावर दीुःख व्यक्त करण्याऐवजी आधीच दीुःख व्यक्त करून आहण खोटी 
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सिानुभूिी दाखवून कािीिरी वाईट िोण्यासारखी हस्थिी हनमाकण करायचं ि ेिंत्र 

आि.े िापािनं उठलेल्या बीनाचा चेिरा जरासा कोमेजलेला असणार याबद्दल वाद 

नािी. पण हिचा चेिरा काळवंडलाय, िब्येि खूप खालावली आि ेअस ंसुचवणं ि े

फारच झालं. िे अिीव सिानुभूिीपूणक आवाजाि म्िटल्यामुळे िे खरं असणार असा 

बीनाचा समज िोिो. त्यािून हिच्या डॉक्ट्टरने केलेलं फ्लूचं हनदान चुकलं असणार 

आहण आजार नक्कीच जास्ि हसररयस असणार अस ं भाद्रकि करणं िा िर खाली 

पडलेल्यावर वार करायचा प्रकार झाला. आपल्याहून रंगरूपाने उजव्या असणार् या 

नीनावर बीनाने घेिलेला िा बदला अक्षम्य आि.े िा अभाहविपणे खेळला गेलेला 

खेळ नािी, िर जाणूनबुजून, पूवकियारीने केलेला िल्ला आि.े 

 

*** 

  



43 

'मला वाटि ंि'ू खेळ 

 

'मला वाटिं िू' िा हनररच्छ सल्ला देण्याचा खेळ आि.े एखाद्याला 

कािी अडचण आली आहण त्यािून कािी मागक सुचि नसेल िर आप्तस्वकीय आहण 

हमत्रमंडळी सल्ला दिेाि. त्याि खेळाचा कािी भाग नसिो. 'मला वाटिं िू' िा खेळ 

खेळणारी मंडळी आप्तस्वकीय ककवा हमत्रमंडळी असू शकिाि, पण त्यांचा सल्ला 

मात्र भलेपणाचा नसिो. नीना आहण बीनाचं उदािरण पिा ना. 

नीनाीः मला माझ्या सासूचा अगदी कंटाळा आलाय. मी केलले्या प्रत्यके 

गोष्टीि िी चकुा काढि रिाि.े 

बीनाीः पण ि ूऐकून का घिेसे? मला वाटि ंि ूहिची चागंली काढावीस. 

नीनाीः कािी िरी काय? भयकंर िोंडाळ आि े िी बाई. हिची कोण 

चागंली काढणार? 

बीनाीः मग मला वाटि ं ि ू िझु्या नवर् याला नवी जागा बघायला 

सागंावसं. राहू द ेहिला एकटीला या घराि. 

नीनाीः माझा नवरा! िो हिचचं ऐकिो. िो हिला कधीिी सोडून जायचा 

नािी. 

बीनाीः अग पण ि ू अस े द्रकिी द्रदवस काढशील? ि ू िझु्या आयषु्याची 

वाट लावनू घेियेस. त्याला एकदा नीट सांग सगळं. त्यािनू 

कािी झाल ंनािी िर मला वाटि ंिू सरळ त्या दोघानंा सोडून 
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जावंस. 

 

खरं िर आपलं दीुःख िलकं करायला बीनाला एका श्रोत्याची गरज आिे. 

आपल्या त्रासािून मागक हनघणार नािी याची हिला कल्पना आि,े आहण िे कोणी 

सुचवावेि अशी हिची अपेक्षा नािी. हिची गरज मैत्रीण या नात्याने 

भागवण्याऐवजी 'घाल एक घाव आहण कर दोन िुकडे' या प्रकारचा सल्ला बीना 

हिला दिेे याि जरी हिचा स्वाथक नसला िरी मैत्रीणीचा कळवळा नक्कीच नािी. 

आपण सल्ला द्रदला ि ेएक चांगलं काम केलं असं खोटं समाधान हिला हमळिंय. 

बीनाने चुकून एक घाव घालून दोन िुकडे केलेच िर लांबून गंमििी बघायला 

हमळणार आि.े झालंच िर िेव्िा सांत्वनाला जाऊन याच खेळाचा पुढचा भागिी 

खेळिा येणार आि.े बीनाची खेळी आहण व्यूिरचना अचूक आिेि. 
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'िाडवरै' खेळ 

 

 

'िाडवैर' िा खेळ िाकद 

ककवा अहधकाराच्या झगड्याचा 

खेळ आि.े एका हवहशष्ट 

अहधकारासाठी प्रयत्न करणारी 

माणसं प्रहिस्पध्याकबरोबर िा 

खेळ खेळिाि. बहिेक सामान्य 

माणसं अशा झगड्याि नसिाि. 

त्यामुळे िा खेळ क्वहचि खेळल्या 

जाणार् या खेळांि मोडिो. 

संस्थांमधल्या सहमत्या, एकत्र 

कुटंुब वगैरे रठकाणी एखाद्या व्यक्तीला इिरांपेक्षा जास्ि अहधकार असण्याची इच्छा 

झाली की मागाकिून सिजी दरू न िोणार् या माणसाबरोबर िी िा खेळ खेळिे. 

आपल्याहून जास्ि किॄकत्व असणार् याला खाली ओढल्याहशवाय आपण वर जाऊ 

शकणार नािी अशा भयगंडािून या खेळाची हनर्वमिी झालेली आि.े िा खेळाडू मग 

त्या वैर् याच्या प्रत्येक सूचनेला उघडपणे हवरोध करिो आहण त्याच्या प्रत्येक 

हवधानावर टीका करिो. 

बंडूराव आपल्या मानलेल्या वैर् याबरोबर भर सभेि िा खेळ कसा खेळिाि 

पिा. 
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रमेशीः माझ्या हवभागाला एक मोठी अडचण आि.े ररक्त पदं न 

भरण्याच्या धोरणामळेु आम्िाला काम करायला माणस ं कमी 

पडिाििे. 

बडूंरावीः आपल्या ससं्थिे कुठेच ररक्त पदांची समस्या नािीये. 

रमेशीः कदाहचि िुमच्या हवभागाि िी समस्या नसेल. मी माझ्या 

हवभागाबद्दल बोलिोय. जर मला जास्ि माणसं हमळाली नािीि 

िर हनयि िारखलेा काम संपवण ंजमायच ंनािी. 

बडूंरावीः ि ेअगदी िास्यास्पद हवधान झाल.ं खपू सखोल हवचारहवहनमय 

करून आपण ि ेधोरण हनहश्चि केलं िोि.ं त्या धोरणाि आक्षेपािक 

कािीच नािीय,े आहण सवक काम ंअगदी उत्तम ररत्या चाल ूआििे. 

एखाद्या रठकाणी िस ंनसेल िर हिथल्या माणसांची कायकक्षमिा 

वाढवली पाहिज.े 

 

बंडूराव आहण रमेश याच्या हवभागांचा काडीइिकािी परस्परसंबंध 

नािी. बंडूरावांना रमेशच्या हवभागाची कािीिी माहििी नािी. धोरण बनवण्याि 

बंडूरावांचा जरािी सिभाग नव्ििा. बंडूराव रमेशच े वररष्ठ नािीि आहण सदर 

हमटटगमध्ये रमेशच्या बोलण्यावर टीकारटप्पणी करण्याचा त्यांना कािीिी अहधकार 

नािी. फक्त प्रहिहक्षप्त द्रक्रया म्िणुन िे रमेशला हवरोध करिाि. संस्थाचालकांना 

रमेशला मदि करण्यासाठी नवी माणसं नोकरीि घ्यायची नािीि, त्यामुळे बंडूराव 

स्विीःचा संबंध नसिानािी बोलले िरी संस्थाचालक हिकडे केवळ काणाडोळाच 

करि नािीि, िर त्यांचं म्िणणं बरोबर असल्याच्या थाटाि रमेशच्या न्याय्य 

मागण्यांकडे दलुकक्ष करिाि. जर धोरण ठरवणार् या माणसांनी बंडूरावांचं म्िणणं 
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ग्राह्य धरलं िर रमेशने द्रकिीिी प्रयत्न केला िरीिी िे आपलं चुकीचं धोरण 

बदलणार नािीि. जर पुढेमागे ददुवैाने बंडूराव धोरण बनवणारे झाले, िर 

रमेशच्या सगळ्या चांगल्या कल्पना केराच्या टोपलीि जािील.  

'िाडवैर' या खेळामुळे केवळ रमेशचंच नािी िर संस्थेचंिी नुकसान 

िोिंय. 

*** 
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'दादा, िाई, वहिनी' खेळ 

 

या खेळाि खेळाडू एखाद्या अपररहचिाला आपल्या जवळच्या 

नािेवाईकाला उदे्दशावे िसे उदे्दशिो, म्िणजे समान वयाच्या पुरुषाला दादा आहण 

स्त्रीला िाई ककवा वहिनी, आईवहडलांच्या वयाच्या पुरुषाला काका आहण स्त्रीला 

आई, मावशी, काकी आहण वॄद्ध पुरुषाला आजोबा आहण स्त्रीला आजी. एक िर 

जवळचं नाि ं दशकवल्यामुळे थोडी आपुलकी हनमाकण िोिे. हशवाय आपल्याला या 

खेळाडूने सन्मानाने िाक मारली असंिी वाटिं. जेव्िा एखाद्या अपररहचिाकडून 

आपल्याला कािीिरी िवं असिं पण त्याचा हद्दा माहिि नसिो ककवा त्याच्या 

हद्द्द्याचा आपल्या कामाशी कािी संबंध नसिो, िेव्िा िा खेळ उपयोगी पडिो. 

जेव्िा एक स्त्री खेळाडू एका पुरुषाला दादा असे संबोधिे िेव्िा आणखी एक फायदा 

िोिो, िो असा की दादा म्िणणार् या स्त्रीकडे थोड्याफार वाईट नजरेने बघण्याची 

त्या पुरुषाची इच्छा असली िरी िी दादा म्िटल्यावर त्वररि मरिे. 

म्िाळसा कोळीण बंडूबरोबर िा खेळ कसा खेळिे पिा. 

(बडूं मासमेाकेटाि हिरव्या रेक्ट्झीनची हपशवी िािाि लटकिी धरून 

अहनहश्चि पावलानंी िळूिळू पढेु सरकिोय.) 

म्िाळसाीः अरे ए दादा, य ेइकडॅ य.े 

बडूंीः (चमकून म्िाळसाकडे बघिो) अ?ं 

म्िाळसाीः अरे य.े िुला पापलेटं दिे.े िाजी आििे बघ. 
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बडूंीः (म्िाळसासमोर उभा राहून) कशी द्रदली? 

म्िाळसाीः दादा, िझु्याकडून जास्ि पसैे घेणार नािी. घऊेन जा एक जोडी. 

बघ, सफेद पाण्याची आििे. वहिनी खशू िोईल बघ. 

बडूंीः ि ेझाल.ं पण कशी द्रदली? 

म्िाळसाीः घ.े शभंरला जोडी. 

बडूंीः शभंर? नको, खूपच वाटिाि. 

म्िाळसाीः दादा, िुला म्िणनू शभंरला दिेये. बाकीच्यानंा एकसचेाळीसला 

द्रदलीयि. 

बडूंीः अं... 

म्िाळसाीः इकडे आण िी हपशवी. दादा, खराब हनघाली िर परि आण. 

सगळे पैस ेपरि दईेन. 

बडूंीः अं... (म्िाळसान ेिािािनू काढून घिेलले्या हपशवीकडे बघि बघि 

पैस ेकाढायला हखशाि िाि घालिो.) 

 

भाजीवाले, फळवाले, फेरीवाले इत्यादी हवके्रिे मंडळींचा िा आवडिा 

खेळ आि.े िा खेळ िे आनंद हमळवण्यासाठी खेळि नािीि िर आपली हवक्री 

वाढवण्यासाठी खेळिाि. डॉक्ट्टर मंडळी आपल्याहून फार लिान नसलेल्या पेशंटला 

बाळा म्िणून िाक मारिाि िेव्िा आजारी असणार् या माणसाला वडीलकीच्या 
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नात्याने धीर द्यावा िा त्यांचा ििेू असिो, िसा आपुलकीने िो पेशंट पुढच्या वेळी 

आपल्याकडेच यावा िािी ििेू असिो. 

िाच खेळ 

साध्या, सोप्या 

पािळीवरून हवषारी 

पािळीवर नेणारे 

खेळाडूिी असिाि. 

कामाच्या रठकाणी स्त्री 

सिकमकचार् याला सिज 

मैत्रीच्या भावनेिून 

म्िटल्यासारखं दाखवि 

'स्वीटिाटक', 'हडअर', 'िनी' 

अस ंउल्लेखणं िा साधा 'दादा, िाई, वहिनी' खेळ रिाि नािी, िर िो हिला स्त्री 

म्िणून सिावण्याचा प्रकार ककवा लैंहगक छळ िोिो. यािीपेक्षा िीन पािळीवर 

जाऊन त्या स्त्रीला द्व्यथी शब्द वापरून त्रास दणेारे खेळाडूसुद्धा असिाि. कायद्याचा 

आधार घेऊन त्यांचे िे खेळ बंद पाडण्याचा मागक सवाकि सोईस्कर असिो. 

 

*** 
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'व्यस्ि मन' खेळ 

 

खूप मित्वाची कामं असणार् या 

माणसांना बारीकसाररक गोष्टी डोक्ट्याि 

ठेवायला जागा नसिे. त्या मित्वाच्या 

कामांची चकं्र त्यांच्या डोक्ट्याि द्रफरि 

असिाि. मग साध्या साध्या गोष्टींचं 

त्यांना हवस्मरण िोिं. अशी माणसं जगाि 

थोडीच असिाि. पण आपण िसं असाव ं

ककवा द्रकमानपक्षी आपण िसे आिोि असं 

जगाला भासावं असं वाटणारी माणसं 

बरीच असिाि. 'व्यस्ि मन' िा खेळ 

त्यांची इच्छापूिी करण्याचं एक मित्वाचं साधन आि.े एका सरकारी सहमिीचे 

अध्यक्ष बंडोपंिजी िा खेळ कसा खेळिाि पिा. 

 

बडंोपिंजीीः मडंळी, आज आपण आपल्या धोरणाचा फेरहवचार 

करण्यासाठी जमलो आिोि. उसाच्या द्रकमिी या वषी .. (टरग 

टरग.. फोन वाजिो) िॅलो, िा,ं... बोलिोय...अच्छा ... बरं ... 

दऊेन टाका िो मागिोय िवेढी रक्कम..(फोन ठेविाि) ... िा,ं 

िर काय म्िणि िोिो मी? 

कायककिाक क्र.१: उसाच्या ककमिी, सािबे. 
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बडंोपिंजीीः िा,ं उसाच्या ककमिी. जर या वषी उसाच्या ककमिी आपण 

गले्या वषी िोत्या िवेढ्याच ठेवल्या, िर शेिकर् याचंं खूप 

नकुसान िोईल. माझ्या मि ेसुमारे दिा टके्क वाढ करणं योग्य 

िोईल. 

कायककिाक क्र.२: सािबे, पण िवेढ्यान ेिोईल का? 

बडंोपिंजीीः पंधरा टके्क वाढवल्या िर जास्ि चागंल.ं पण सरकार ियार 

िोणार नािी. िरी आपला आग्रि आि े िर आपण पंधरा टके्क 

वाढ सुचवयूा. बघ ूकाय िोि ंि.े 

कायककिाक क्र.३: सािबे, िस ं पाहिल ं िर उशीरच झालाय. आजच्या आज 

पाठवल ंिर बरं. 

बडंोपिंजीीः पाठवयूा. िमु्िी अजांट ि ेियार करून घ्या. 

कायककिाक क्र.२: सािबे, दसुरं एक काम आि.े लटेरिडे संपि आलीयिे. 

शासकीय मिुणालयाला बरेचदा फोन केले, पण कािी काम 

िोि नािीय.े 

बडंोपिंजीीः मी बोलिो. अजांट असेल िर थोडीशी इथचे छापनू घऊे. त्या 

ह्याला फोनवर घ्या ... काय त्याच ं नाव ... आपल ं छपाईच ं

काम निेमी करिो िो ... 

कायककिाक क्र.१: बाळक्ट्या भप्रटर, सािबे. 

बडंोपिंजीीः िा,ं बाळक्ट्या. शभंर एक छापनू घऊे त्याच्याकडून. 
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आपण कोणत्या हवषयावर बोलि िोिो िे मध्येच फोन आला म्िणून 

बंडोपंिजी हवसरण ंशक्ट्य नव्ििं. गावाि एकमेव भप्रटर बाळक्ट्या, त्याचं नाविी िे 

हवसरण ंशक्ट्य नव्ििं. पण डोक्ट्याि मित्वाचे हवषय असल्यामुळे असं हवस्मरण िोिं 

ि े त्यांनी दाखवलं आहण कायककत्याांचा सािबेांबद्दल वाटणारा आदर वाढला. िो 

आदर वाढणं िेवढं जरूरीचं नव्ििं िरी बंडोपंिजी िो खेळ खेळले, कारण त्याची 

सवय ठेवणं मित्वाचं असिं. मग जेव्िा गरज पडिे िेव्िा खेळ सिज आहण कुशलिेनं 

खेळला जािो. 

कािी खेळाडूंचं येवढं खेळून समाधान िोि नािी. आपल्या डोक्ट्याि 

असणार् या मित्वाच्या हवचारांची गदी सूहचि करण्याबरोबर दसुर् या एखाद्या 

व्यक्तीला चुकीच्या उल्लेखाने मारलं िर एका दगडाने दोन पक्षी मारून िोिाि ि े

त्यांना माहिि असिं. उदािरणाथक वेगवेगळ्या रठकाणच्या सरकारी डॉक्ट्टरांची 

हमटटग चाललीय हिच्याि डॉक्ट्टर भशद ेडॉक्ट्टर मेििांबरोबर िा खेळ कसा खेळिाि 

पिा. 

 

डॉक्ट्टर भशद:े हमसेस पटेल, अिो हमसेस पटेल, मला सागंा ... 

डॉक्ट्टर मिेिा: मी डॉक्ट्टर मिेिा आि,े हमससे पटेल नािी. (डॉक्ट्टर मिेिांचा 

सरू रागाचा आि.े दोघी एकमकेींना वषकभर ओळखिाििे. 

डॉक्ट्टर मिेिा सहमिीच्या ज्यषे्ठ सदस्य आििे. मिेिांची जाि 

त्यांच्या मि े पटेलापंके्षा वरची आि.े मुख्य म्िणजे िा प्रकार 

बनॅजींनी पवूी करून झालेला आि.े) 
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डॉक्ट्टर भशद:े माफ करा ि.ं माझ्या डॉक्ट्याि पटेलच िोि.ं मला सागंा, 

आपली पढुची हमटटग कधी असेल? 

डॉक्ट्टर मिेिा: पढुच्या महिन्याच्या चौदा िारखलेा. 

डॉक्ट्टर भशद:े यवेढ्या लवकर? 

डॉक्ट्टर मिेिा: िोय. हनयमाप्रमाण े एका महिन्याच्या आि दसुरी हमटटग 

घ्यावी लागि.े 

डॉक्ट्टर भशद:े पण हमसेस पटेल ... 

 

एका हमहनटाच्या कालावधीि डॉक्ट्टर मेििांनी रागाच्या सुराि नुकिीच 

सुधारलेली डॉक्ट्टर भशद े चूक त्या परि एकदा करिाि त्याचं कारण त्या खूप 

मित्वाच्या हवचारांि व्यग्र आििे अस ं नािी िर त्या 'व्यस्ि मन' ह्या खेळाच्या 

अहिप्रगि चाली खेळिािे्ि. कािी कारणाने त्यांना डॉक्ट्टर मेििा  आवडि 

नसाव्याि. आपला मोठेपणा दशकविाना डॉक्ट्टर मेििांना पाडून त्यांनी एका दगडाने 

दोन पक्षी मारलेयि. 

 

*** 
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'भरकटणारं मन' खेळ 

 

 

माणसाचं मन स्वभावि: चंचल असिं. त्याला काबूि ठेवण्यासाठी 

प्रयत्न करावे लागिाि. मित्वाचं संभाषण चालू असिाना िर मन अगदी हस्थर 

असावं लागिं. जेव्िा दोन ककवा अहधक 

माणसं संभाषण करि असिाि िेव्िा 

प्रत्येकाचं मन त्या संभाषणावर हस्थर 

असणार अशी सवाांची अपेक्षा असिे. 

ज्याला िे जमि नािी िो संभाषणाि भाग 

न घेिा स्िब्ध रिािो, कारण आपलं हचत्त 

थार् यावर नािी ि े इिरांना समजलं िर 

आपली लाज जाईल अशी त्याला हभिी 

वाटि असिे. संभाषणाच्या हवषयाि त्याला 

रस नािी आहण त्याच्या मनाि दसुरेच 

कािी हवचार चालू आििे अस ंद्रदसून चालि नािी. पण अस ंकोणी मुद्दामहून केलं 

िर? शक्ट्य वाटिं का िे? िो, करिाि. 'भरकटणारं मन' िा खेळ खेळणारे लोक अस ं

करिाि. डॉक्ट्टर बंडू आहण सौ. मीना यांच्यािलं ि ेसंभाषण पिा. डॉक्ट्टरसािबेांनी 

एक नवी ऑपरेशन करण्याची पद्धि शोधून काढली आि.े त्या पद्धिीने केलेल्या 

पहिल्या ऑपरेशनबद्दल िे आपल्या सौभाग्यविींना सांगिाििे. 
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डॉक्ट्टर बडूं: काय हवलक्षण केस िोिी म्िणनू सागं.ूत्या पशेटंच ं आिड ं

पोटाि सगळीकडे पकं्क हचकटलेल ंिोि.ं पारंपररक पद्धिीन े

कािीिी करण ंशक्ट्य नव्िि.ं 

सौ. मीना: मग काय केलिं िमु्िी? 

डॉक्ट्टर बडूं: मग मी माझी नवी पद्धि वापरली. मी त्या हचकटलले्या 

आिड्याच्या गोळ्याच्या पाठच्या बाजनू े जायच ं अस ं

ठरवल.ं 

सौ. मीना: ि.ं 

डॉक्ट्टर बडूं: सवकप्रथम मी हलव्िर िपासून पाहिली. िी ठीक िोिी. मग 

मी त्या गोळ्याच्या उजव्या बाजनू े... 

सौ. मीना: उद्या सकाळच्या नाश्त्याला लोणी-पाव चालेल का? अडंी 

संपलीयिे. 

ऑपरेशन करण्याचा चाकू डॉक्ट्टर बंडू ऑपरेशन हथएटरमध्ये ठेवून आले िोिे 

ि ेत्यांच्या सौभाग्यविींचं नशीब. डॉक्ट्टर बंडूंच्या िािाि त्या क्षणी िो चाकू असिा 

िर त्यांनी काय केलं असिं त्याची कल्पनाच करवि नािी. 

बंडू आहण मीना या नवपररणीि जोडप्याचं ि ेसंभाषण पिा. 

 

बडूं: हप्रय,े िझुा िाि िािाि घऊेन इथ े बसण ं िा एक फार रोमाचंक 

अनभुव आि.े अस ंवाटियं की अख्ख्या जगाि फक्त ि ूआहण मी अस े

दोघेच आिोि. 
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मीना: इश्श. 

बडूं: मी िुझ्या डोळ्यािं वाकून बघिो ना, िेव्िा मला बाकी सगळ्या 

गोष्टींचा हवसर पडिो. िासाच े िास गेल े िरी मी िसाच िुझ्या 

डोळ्याचं्या डोिाि बडूुन रािीन. 

मीना: इश्श. 

बडूं: आहण दधुाच्या साईसारखी िझुी िी हनिळ त्वचा... 

मीना: अिो, दधुावरून आठवल,ं घरािल ंदधू संपलंय. सधं्याकाळी आणल ं

पाहिज.े 

 

केवळ नवपररणीि असल्यामुळे द्रकिीिी संिाप आला िरी बंडूने मीनाला 

कािी केलं नािी. 

या दोन्िी उदािरणांमध्ये संभाषण करणार् या व्यक्ती मनाने एकमेकांच्या 

अगदी जवळ आििे. एकाच्या आवडीच्या हवषयावर िे बोलि असिांना दसुर् या 

व्यक्तीच ंमन भरकटावं ि ेकदाहचि त्या बोलण्याि अहजबाि स्वारस्य नसल्यामुळे 

असेल कदाहचि. पण लग्न जुनं झाल्यावर आहण अहिपररचयाि अवज्ञा झाल्यावर 

अस ंझालं िर नवर् याची चांगली हजरवायला म्िणून खेळलेल्या 'भरकटणारं मन' या 

खेळाची िी दोन उत्कॄष्ट उदािरणं म्िणावी लागिील. 
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'सगळेचजण म्िणिाि' खेळ 

 

'सगळेचजण म्िणिाि' िा दषु्ट प्रवॄत्तीच्या भेकड व्यक्तींचा खेळ आि.े 

यांना इिरांबद्दल वाईट साईट 

बोलायच ं असिं, पण िसं म्िणायचं 

धाडस मात्र त्यांना नसिं. आमने 

सामने िोणं, भांडण ककवा मारामारी 

िोण ंयांची त्यांना हभिी वाटिे. इिर 

कोणी ककवा सवकचजणं िसं म्िणिाि 

अस ंम्िणण्याि त्यांना सुरहक्षि वाटिं, 

कारण दखुावलेला माणूस सवकचजणं 

म्िणिाि त्या अथी आपण वाईट असू 

अस ं िरी समजेल, ककवा सवाांबरोबर द्रकमानपक्षी भांडायला िरी जाणार नािी. 

स्विीः सोडून इिर कोणीिी िसं म्िणि नसल ं िरी खरं-खोटं करिा येणार नािी 

अशा पद्धिीने सवाांचं िेच मि आिे असा िवाला  दणें एकदम सोप ं असिं. 

उदािरणाथक खंडू आहण पांडूचं ि ेसंभाषण पिा. 

 

खंडूीः िझु्या अशा वागण्यामुळे सवकचजण हचडलयेि. 

पाडूंीः अं ... 

खंडूीः ि ूकोणालािी आवडि नािीस. 
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पाडूंीः ... 

खंडूीः िझु्याबरोबर बोलायलािी कोणी ियार नािी. ि ू हपकहनकला 

आलास िर त्याचं्यापकैी कोणीिी हपकहनकला यणेार नािीय.े 

 

पांडूला अहिशय दखुावणं िा खंडूच्या खेळाचा उदे्दश आि.े सवाांचा 

आपल्याबद्दलचं मि इिकं खराब आि े िे समजल्यावर िो अहिशय खचून िर 

जाईलच, पण कमकुवि मनाचा असेल िर कदाहचि जीविी दईेल. िो जीव दईेल 

अशी खंडूला कल्पना नसावी, कारण िेवढी संवेदनशीलिा असिी िर िो िा पाशवी 

खेळ खेळलाच नसिा. 

 

*** 
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'अधकसत्य' खेळ 

 

मुत्सद्दी आहण कावेबाज माणसं ‘अधकसत्य’ िा खेळ अहिशय 

पररणामकारकररत्या खेळू शकिाि. एखाद्याची भनदानालस्िी करणारी एखादी गोष्ट 

त्यांना इिरांच्या गळी उिरवायची असिे. िी गोष्ट इिकी सुरस आहण चमत्काररक 

असिे की ऐकणारा हिच्यावर हवश्वास ठेवणारच नािी. पण जर त्या गोष्टीि मध्ये 

मध्य ेसत्य गोष्टी पेरल्या, िर त्या सत्य आििे ि ेनक्की माहिि असल्यामुळे ऐकणारा 

उरलेल्या भागावरिी हवश्वास ठेविो. सत्यावर बेिलेलं असत्य सत्य वाटिं या 

सूत्रावर िा खेळ बेिलेला असिो. बंडू खंडूला या खेळाने कसा गंडविो पिा. 

संभाषणाि उल्लेख असणार् या पांडूला स्विीःची बायको आहण बीनाला स्विीःचा 

नवरा आि.े 

बडूंीः िुला माहििीय,े पाडूं आहण बीनाच ं लफडं चाल ू आि.े ि े निेमी 

एकत्र असिाि. दोघ ं वगेवगेळ्या हवभागांि आििे िरी चिा, 

जेवण या वेळी एकत्र सापडिाि. 

खंडूीः ि ेकाय, त्याचंी मतै्री आि ेम्िणूनिी असेल. 

बडूंीः मतै्री! दोघ ं कॉलेजाि िोि े ना िवे्िािी त्याचंी मतै्री िोिी. दोघ े

िॉस्टेलमध्ये रिायच.े िो रात्र रात्र हिच्याच खोलीि असायचा. 

प्रोफेसर घाटग्यानंी त्यानंा एकदा स्पष्टच हवचारल.ं 

खंडूीः ि?ं 

बडूंीः मग? सांगिो काय? दसुर् या कोणी िस ं हवचारल ंअसि ंिर हिन े
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त्याच्या कानपटाि मारली असिी. पण प्रोफेसर घाटग्यासंमोर 

काय हबशाद िोिी हिची? गप्प बसली. उगाच वाटेल ि ेबोलणारे 

नव्िि ेि.े 

खंडूीः ि.ं.. 

बडूंीः अरे, काय चाललयं ि ेसगळ्यानंा माहिि आि.े 

खंडूीः ि?ं 

बडूंीः आजसुद्धा दोघ ं एकत्र दवेळाि जाऊन आल.े दोघाचं्यािी 

कपाळावर शेंदरूाचा रटळा आि ेबघ. 

खंडूीः ि!ं 

सत्य आहण कल्पनाहवलास यांचं ि े

बेमालूम हमश्रण आि.े बंडूच्या 

बोलण्यािला हनळ्या अक्षरांि 

छापलेला भाग सत्य आि,े बाकी 

सगळा कल्पनाहवलास. पण पांडू 

आहण बीनाचे हववािबाह्य संबंध 

आििे अस ं खंडूला पटवण्याि बंडू 

यशस्वी झालाय. 

*** 
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'जगा बोले सनु ेलाग'े खेळ 

 

नावावरून जरी िा सासून ेसुनेबरोबर खेळायचा खेळ वाटला, िरी िो 

िेवढ्यापुरिा मयाकद्रदि नािी. वयस्क अशी कोणिीिी व्यक्ती, ककवा ज्ञानाने अथवा 

हद्द्द्याने ज्येष्ठ अशी कोणिीिी व्यक्ती जर आजूबाजूच्या कहनष्ठ व्यक्तींबद्दल 

अप्रत्यक्षपणे कािी वाईट बोलू इहच्छि असेल िर िा खेळ खेळू शकिे. कोणावर स्पष्ट 

आरोप केलेला नसल्यामुळे ककवा कोणा हवहशष्ट व्यक्तीबद्दल वाईट बोललेलं 

नसल्यामुळे आमने सामने ककवा खरं-खोटं असा फैसला संभवि नािी. मी 

िुमच्याबद्दल नािी िो, असंच जगाि काय चाललंय त्याबद्दल बोलि िोिो, अस ं

म्िणायला िा खेळाडू मोकळा असिो. 

राधाबाईंचं उदािरण बघा. त्यांचं संयुक्त कुटंुब आि.े घराि त्या स्विीः 

(वय वषे ७०), मुलगा (वय वषे ४०), सून (वय वषे ३७) आहण नािू (वय वषे १२) 

इिकी माणसं आििे. घरी पाहणे आलेयि. राधाबाई त्यांच्याबरोबर बोलिाििे. 

मुलगा आहण सून आजूबाजूला आििे, पण संभाषणाची सूत्रं मात्र राधाबाईंच्याच 

िािाि आििे. राधाबाईंचं एकभाषण पिा कसं चाललंय िे. 

 

िल्ली मुलानंा आपल्या वदॄ्ध आई-वहडलाबंरोबर रिायला आवडि 

नािी. त्यांचा कािी उपयोग नसिो ना! 

(अस्वस्थ शािंिा) 

िल्लीच्या सनुानंा त्याचं्या सासवांचं प्रमे वाटि नािी. सासवानंी 
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त्यांच्यावर मुलीसारखं प्रेम केलं िरी त्यानंा ि ेजाणवि नािी. 

(अवघडललेी शािंिा) 

आई-वहडलानंी गाठीशी चार पसै ेसाठवनू ठेवल ेअसिील िर एकवळे 

मुल ंत्यानंा बघिाि. मी सागंि ेिमु्िाला, काय िमुची इस्टेट असेल िी 

मुलाबाळांना आत्ताच वाटून टाकू नका. िमु्िी जाईपयांि त्यानंा वाट बघ ू

द्या. 

(अहधकच अवघडलेली शािंिा) 

 

राधाबाई आपल्याच घरािल्या गोष्टी बोलिाििे असा पाहण्यांचा समज िोिो 

कारण राधाबाईंचं व्याकरण िसं नसलं िरी सूर मात्र िोच आि.े त्यािून िसा कािी 

हवषय नसिांना त्या बोलिाििे त्याचं कारण त्यांच्या घरािली पररहस्थिी िेच 

असणार अस ं कोणीिी गॄहिि धरून चालेल. मुलगा आहण सून अवघडून गप्प 

बसिाि. धरलं िर चाविं आहण सोडल ंिर पळि ंअशी त्यांची पररहस्थिी असिे. 

गप्प बसल ंिर राधाबाई म्िणिाि िशीच त्यांच्या घरािली पररहस्थिी आि ेअशी 

पाहण्यांची खात्री िोिे. राधाबाईंची जीि िोिे. 'आपल्या घरी अस ं आि े अस ं

वाटिंय का िुला आई?' असा प्रश्न मुलाने धीर करून केलाच िर 'छे रे, मी आपलं 

सवकसाधारण जगांि काय चाललंय िे सांगि िोिे' असं त्या म्िणिाि. पण 

सवकसाधारण जगांि असंख्य गोष्टी चालू असिाना राधाबाई याच हवषयावर 

बोलल्या, म्िणज े त्यांच्या घराििी िेच चालू असणार अस ं पाहण्यांना वाटणं 

सािहजक आि.े मुलाच्या आहण सुनेचा हभिीने हबचार् या गप्प झाल्या असणार अस ं

त्यांना वाटिं. राधाबाई अशािी भजकिाि. 
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आपण संभाषणाच्या खेळांचे जे प्रकार आिापयांि पाहिले िे शुद्ध प्रकार 

म्िणायला िरकि नािी. शुद्ध म्िणजे एका खेळाचा दसुर् या खेळाशी कािी संबंध 

नािी अस.े िरबेज खेळाडू शुद्ध खेळ िर खेळिािच, पण बर् याचदा दोन खेळांचं 

हमश्रण करून एक हमश्र खेळिी खेळिाि. कािी जण गरज पडेल िसं एका खेळािून 

दसुर् याि, दसुर् यािून हिसर् याि आहण हिसर् यािून परि पहिल्याि ककवा दसुर् याि 

अशा उड्या सुद्धा मारिाि. शुद्ध खेळ ओळखणं िसं सोप ंअसिं. हमश्र खेळ आहण 

बदलिे खेळ ओळखणं त्या मानाने कठीण असिं. हवहवध लोकांची हवहवध 

पररहस्थिीिली संभाषणं लक्षपूवकक ऐकली िी िे िळूिळू जमायला लागिं. 

वाचकाने ि े खेळ हशकून िे स्वि: खेळावे असा या पुस्िकाचा उदे्दश नािी. 

यशस्वी िोण्यासाठी कोणिािी खेळ खेळण्याची आवशकिा नसिे. आपल्याबरोबर 

कोण कोणिा खेळ खेळिंय येवढं समजल ं की पुरे. एकदा खेळ ओळखला की त्या 

व्यक्तीचा उदे्दश काय आि ेिे कळिं, आहण मग आपण काय करायचं िे ठरविा येिं. 

खेळ ओळखला की त्या खेळािून आपल्याला येणारी िरण्याची भावना, हनराशा, 

द:ुख, अपमान या भावना येि नािीि. आयुष्य सोपं िोिं. कािी जणं अभाहविपणे 

कािी खेळ खेळि असिील. आपण काय करिो आिोि आहण त्याचे काय दषु्पररणाम 

िोिाि याची त्यांना कदाहचि कल्पना नसेल. ि े खेळ समजल्यावर त्यांनी 

आत्मपररक्षण केलं आहण िे खेळ खेळण ंबंद केलं िर उत्तम. माणसाची पुढे उत्क्रांिी 

िोईल िसिसे नवे नवे खेळ जन्म घेिीलच. पुढच ंपुढे बघूया. 

 

*** 
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प्रत्येक अडचणीला उिारा नसिो जसं प्रत्येक आजाराला औषध नसिं. 

पण म्िणून माणसाने प्रयत्न करायच ंसोडून द्यायचं नसिं. प्रयत्न करायचे आहण यश-

अपयश जगहन्नयंत्यावर सोपवायचं ि ेजीवन जगण्याचं सूत्र भगवद्द् गीिेि मांडलेलं 

आि.े संभाषणाचे सगळेच खेळ कािी वाईट नसिाि. खेळाडू-खेळाडू प्रकारच्या 

खेळांि दोन व्यक्ती असिाि आहण दोघेिी खेळिाि. एक व्यक्ती दसुर् याला खेळविे 

अस ंनसिं. अशा प्रकारचे खेळ जर प्रमाणाि खेळले िर चांगलंच असिं. त्यांच्यामुळे 

खेळाडूंना आनंद हमळिो. त्यांचे िाण िणाव दरू िोिाि. याउलट खेळाडू-खेळवलेला 

या प्रकारचे खेळ नुसिे वाईटच नसिाि, िर कधीकधी फार धोकादायकिी असिाि. 

अस ेखेळ खेळण्यामागचं प्रयोजन चांगलं नसिं. कधीकधी िर िे चांगलंच दषु्ट असिं. 

अशा खेळाडूंना इिरांना दीुःख दणे्याि एक प्रकारचा हवकॄि आनंद हमळिो. जर िा 

खेळाडू हशार असेल िर त्याला आपण खेळि असलेल्या खेळाची आहण त्याच्या 

खेळवलेल्यांवर िोणार् या पररणामांची कल्पना असिे. पण जर िो हशार नसेल 

आहण इिरांचं बघून ककवा पूवी स्वि: या प्रकारे खेळवला गेल्यामुळे िो खेळ 

हशकला असेल िर आपण िा खेळ खेळि आिोि याची कल्पना नसिाना िो खेळ 

खेळिो. अथाकि त्यामुळे त्याची कॄिी क्षम्य ठरि नािी. खेळ जाणूनबुजून खेळलेला 

असो की अजाणिा, त्याला काबूि आणण ंआहण शक्ट्य असेल िर िो खेळला जाणंच 

थांबवणं ि ेकसं करायचं ि ेआपल्याला आिा पिायचं आि.े 

खेळाडू, खेळवलेले आहण त्रयस्थ प्रेक्षक अशा सवाांनीिी ि े पुस्िक 

वाचावं अशी माझी अपेक्षा आि.े आपण काय करू नये आहण आपल्याला कोणी 
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खेळवू लागल ंिर आपण काय करायचं ि ेत्रयस्थ प्रेक्षकांना त्यािून समजेल. आपल्या 

खेळांचं दषु्ट स्वरूप आहण त्यांचे इिरांवर िोणारे दषु्पररणाम या पुस्िकाच्या 

वाचनािून खेळाडूंना कळिील आहण िे स्विीःला सुधारिील अशी कदाहचि वेडी 

आशा बाळगायला िरकि नािी. जर असा पररणाम झाला िर ि ेजग सवाांसाठीच 

अहधक आनंदमय, ककवा द्रकमानपक्षी अहधक सुसह्य िोईल. जर असा पररणाम 

झाला नािी िरी खेळवलेल्यांना त्यांना िोणार् या त्रासावर उिारा िर हमळेल. ज्या 

मंडळींना स्विीःला सुधारण्याची गरज असिे त्यांना िसं करावसं वाटि नािी, 

कारण त्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागिाि. उलट ज्या पद्धिीने आयुष्य जाि असिं 

त्याच पद्धिीने िे जाऊ दणें सोपं आहण आनंददायी असिं. स्विीःला सुधारण्यासाठी 

आत्मपररक्षण आहण प्रखर अंिीःप्रेरणा यांची गरज असिे. बहिेक खेळाडूंकडे या 

दोन्िी गोष्टी नसिाि. त्यामुळे असे खेळाडू ि ेपुस्िक वाचून सुधारिील असं नािी. 

पण गुन्िगेार समुपदेश वापरून सुधारला नािी िर त्याला योग्य िो दडं दऊेन 

समाजाची सुरक्षा राखावी लागिे. पुस्िकाच्या या भागाि आपण संभाषणाच्या 

हवहवध खेळांवर काय उिारा योजिा येईल िे पिाणार आिोि. 

 

*** 
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'अ.ं..' खेळ 

 

'अं...' खेळ िा िसा फारसा दषु्ट खेळ नािी. खेळवलेल्यांवर त्याचा 

फारसा वाईट पररणाम िोि नािी. आपल्याला काय सांहगिलंय िे कळल ंनािी असं 

भासवून जर कामचुकारपणा करण्याचा त्यामागचा उदे्दश असेल िर िो 

खेळवलेल्यांवर ककवा इिरांवर अन्यायकारक ठरिो. कारण खेळाडू जे काम टाळू 

पिािो िे त्याने केलं नािी िर इिर कोणालािरी करावं लागिंच. त्यामुळे शारररीक 

श्रम िोिाि, वेळेचा अपव्यय िोिो, आहण इिर कोणाचंिरी काम करावं 

लागल्यामुळे मानहसक असमाधानिी िोिं. असं जर वारंवार िोि राहिलं िर शेवटी 

काम करावं लागणार् याला वैफल्य येिं. िसं िोण्यापूवीच िा खेळ थांबवणं गरजेचं 

असिं. िा खेळ थांबवण्याचा सवोत्कॄष्ट मागक म्िणज े खेळाडूबरोबर स्पष्ट आहण 

हनहश्चि प्रकारे बोलणं िा असिो. 

 

काय रे, 'अं...' म्िणनू माझी द्रफरकी घिेोस का? ि ूहशार आिेस ि ेमला नीट 

माहिि आि.े उगाच आपण मठ्ठ आिोि अस ंका भासविोस? की ि ेकाम िलुा 

करायच ंनािी? िसं असले िर स्पष्ट सागं. मग आपण काय करायच ंि ेबघू. 

 

बहिेक वेळा िा उपाय रामबाण ठरिो. पण कधीकधी िा खेळाडू 

मिाठक हनघिो. वरीलप्रमाणे बोलल्यावर िो उत्तरादाखल परि 'अं...' अस ंम्िणिो. 

जर त्याच्याि समंजसपणाचा अभाव द्रदसला, िर त्याचा खेळ त्याच्यावरच 

उलटवण ंिा चोख उपाय ठरिो. दर वेळी इिरांनाच त्याच्याकडे काम हनघावं आहण 
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त्याला इिरांची गरज कधी पडूच नये असं िोण्याची शक्ट्यिा नसिे. त्याला गरज 

पडली आहण िो आपल्याकडे आला, की त्याने काय काम आि े िे सांहगिल्यावर 

'अं...' अस ं म्िणून हनबुकद्ध चेिरा करून त्याच्याकडे बघि राहिलं की िो वठणीवर 

येिो. 

 

खेळाडूीः अरे, मला ना आज लवकर घरी जायचंय. ि ू माझ े कॉल 

घेशील का? 

खेळवलेलाीः अं... 

खेळाडूीः अं...? 

खेळवलेलाीः िोय, अ.ं..! फक्त िुलाच काम सांहगिल्यावर 'अ.ं..' करिा यिे ं

अस ंनािी. मलासुद्धा ि ेयिें. 

खेळाडूीः (थोडा हवचार करिो) बरं बरं. कळल.ं पनु्िा नािी करणार. 

आिा घशेील माझ ेकॉल? 

खेळवलेलाीः ठीक आि,े घेईन. पण िी लास्ट वॉर्ननग. पनु्िा जर िू 'अं...' 

चा प्रयोग केलास िर याद राख, पढेु कधीिी िुझ्या 

अडचणीच्या वेळी उपयोगी पडणार आिी. 

*** 
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'इकडून बरं हिकडून' खेळ 

 

वररष्ठ अहधकारी दोन प्रकारचे असिाि - सभ्य आहण सुसंस्कॄि ककवा 

गुंड. सभ्य माणस ं साधारणपणे हभडस्थ असिाि. त्यांच्याबरोबर कोणी िा खेळ 

खेळलं िर सभ्यिेच्या मयाकदिे रिाण्याची त्यांची सवय त्यांना नडिे. जमाना 

बदललाय, चांगल्याबरोबर चांगल ंआहण वाईटाबरोबर वाईट वागलं िरच आपला 

हनभाव लागेल ि ेत्यांनी समजून घेण ंगरजेचं आि.े त्याचबरोबर संयम बाळगणंिी 

गरजेचं आि.े डोकं िापवून घेिलं िर पररहस्थिीवरचं हनयंत्रण जािं ि े 'इकडून बरं 

हिकडून' खेळ खेळणार् या खेळाडूला नामोिरम करिाना ध्यानाि ठेवावं लागिं. 

डॉक्ट्टर बंडू ढग्यांना सरळ कसं करायचं बघा. 

 

हवभागप्रमुखीः डॉक्ट्टर ढग,े िमु्िाला िा ररपोटक उद्यापयांि ियार 

करायचाय. 

डॉक्ट्टर बडूंीः िोय सर. िो खपू मित्वाचा आि ेअस ंमी कॉन्फरन्समध्य े

ऐकल.ं 

हवभागप्रमुखीः िर मग िमु्िी िो ियार केला असेलच. 

डॉक्ट्टर बडूंीः फॉमक एल ् आणायला मी स्विीः आज दपुारी िडे 

ऑद्रफसला जािो. 

हवभागप्रमुखीः िमु्िी नको जायला. िा फॉमक एल ् घ्या आहण ररपोटक 

आत्ताच्या आत्ता ियार करा. 
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डॉक्ट्टर बडूंीः अ ं ... अ ं ...फॉमक एल ् नािी, फॉमक एच ् म्िणायच ं िोि ं

मला. 

हवभागप्रमुखीः फॉमक एच ् अहस्ित्वाि नािी. फॉमक एल ् भरून एका 

िासाि माझ्यापढेु िजर करा. 

डॉक्ट्टर बडूंीः अं ... अ ं ... टायहपस्ट चिाला गेलीय. िी आली की मी 

हिला भप्रटर दरुुस्ि झाला का हवचारिो. 

हवभागप्रमुखीः भप्रटर नको. िािाने भरा. 

डॉक्ट्टर बडूंीः सर, उद्या आहण परवा माझी ओ.टी. आि.े खपू हसररयस 

पेशटं ऑपरेशनसाठी आििे. िरेवापासनू मी या कामाला 

लागिोच. 

हवभागप्रमुखीः डॉक्ट्टर ढग,े एका िासाि मला ररपोटक हमळाला नािी िर 

मी िमुच्या नावावर मेमो काढीन आहण िमुच्या गोपनीय 

अिवालाि िशी नोंद करून िुमची हवभागीय चौकशी 

सरुू करीन. लक्षाि आल ंका िुमच्या? 

डॉक्ट्टर बंडू हशार आििे. माघार कधी घ्यायची ि े त्यांना समजिं. खेळ 

आवरिा घेऊन िे एका िासाि ररपोटक बनविाि, आहण या वररष्ठांबरोबर िा खेळ 

खेळण्यापूवी दिा वेळा हवचार करिाि, एवढा िा उपाय जाहलम आि.े 

*** 
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'उद्गार' खेळ 

 

'उद्गार िा एक हनरुपिवी खेळ आि.े आपलं कोणी िरी ऐकावं असं 

प्रत्येकाला वाटिं. कािी वेळा िी एक गरज बनि.े जर कोणी खेळाडू िी पूणक करि 

असेल िर त्याि वाईट िे काय? खरं िर 'उद्गार' खेळ संभाषणाि ऐकून घेण्याच्या 

कलेची प्राथहमक गरज आि.े संभाषणाि स्विीःला काय बोलायचं िे बोलून 

घेण्यापेक्षा समोरचा काय बोलिो िे नीट ऐकणं जास्ि मित्वाचं असिं. पण फक्त 

समोरच्यालाच बोलिं ठेवायचं असा प्रकार सुरू झाला की िो खेळ बनिो. बर् या 

हॄदयाची माणसं समोरच्याची मानहसक गरज भागवायच्या उदे्दशाने िा खेळ 

खेळिाि. लबाड ककवा पािाळयंत्री माणसं समोरच्याला बोलिं ठेवून माहििी 

काढून घेिाि आहण मग योग्य रठकाणी या माहििीच्या जोरावर चाव्या मारून आग 

लाविाि. 

आयुष्याि आपलं मन मोकळं करणं थोडंफार गरजेचं असलं िरी िे 

एकमेव उद्रद्दष्ट कधीच असू शकि नािी. ऐकणार् याचा संभाषणाि उत्कट सिभाग 

असण ंआवश्यक असिं. त्यासाठी त्याला संभाषणाच्या हवषयाची सखोल माहििी 

असावी लागिे, त्यावर योग्यायोग्यिेचा हवचार करिा यावा लागिो आहण मग 

त्यावर योग्य िो अहभप्राय दिेा यावा लागिो. या सवक गोष्टी शंभर टके्क जमणं कठीण 

असिं. त्या मानाने कािीिी ठोस अस ेप्रयत्न न करिा 'उद्गार' खेळ खेळून वेळ काढिा 

येिो. ज्या गरजू खेळवलेल्यांना खेळाडूची दयाबुद्धी आहण कनवाळूपणा यांिला 

फरक समजि नािी त्यांना या खेळाि स्विीःला खेळवून घेण ंचालण्यासारखं असिं. 

पण ज्या व्यक्तींना िा फरक समजिो आहण संभाषणािून थोड्याशा मानहसक 

समाधानापहलकडे कािीिरी िािी लागावं अशी इच्छा असिे त्यांनी 'उद्गार' 
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खेळाच्या खेळाडूंना टाळून योग्य प्रकारे संभाषण करू शकणार् यांना हनवडावं ि े

उत्तम.  

जर 'उद्गार' ह्या खेळाचा खेळाडू आगलाव्या असेल िर त्याला पूणकपणे 

टाळणं योग्य. जर िे शक्ट्य नसेल िर त्याच्या मन मोकळं करण्याचा मोि कटाक्षाने 

टाळावा. 

 

*** 

  



74 

'ि'ं खेळ 

 

'ि'ं िा खेळ खेळाडू-खेळाडू या प्रकारचा खेळ आि.े अहलहखि अशा 

एकमेकांच्या संमिीने िो खेळला जािो. एकमेकांना पूरक अशा संबंधामध्ये िा खेळ 

रंगिो. एकमेकांच्या कमकुविपणाची ककवा कमिरिेची पूणक जाणीव असून त्याचा 

पररणाम परस्परसंबंधांवर िोऊ न दिेा खेळायचा िा खेळ आि.े ज्या अथी कािी 

मोठा उपिव न िोिा आयुष्य पुढे सरकि असिं, त्या अथी ि े परस्पर संबंध 

बदलण्याची फारशी गरज नािी असं म्िणिा येिं. खरं िर िी योग्य पररहस्थिी 

नािी. संभाषणाि 'ि'ं पहलकडे बरंच कािी म्िटलं जावं. पण नवरा-बायकोमधली 

एक व्यक्ती शांि स्वभावाची असेल, ककवा िी दसुर् या व्यक्तीच्या विकनामुळे शांि 

स्वभावाची झाली असेल, िर हिला शांि राहू दणे्याि कािी वाईट नािी. जर या 

खेळाडूची इच्छा झाली िर िो िा खेळ खेळायचं थांबवून संभाषणाि सद्रक्रय 

सिभाग घेऊ शकिो. जर त्याच्या मिे िो हवषय संभाषणासाठी योग्य नसेल आहण 

करण्यासारख्या इिर गोष्टी त्याच्याकडे असिील िरच िो िा खेळ खेळिो. त्याच्या 

समोरच्या व्यक्तीला िो िा खेळ खेळिोय याची बर् याचदा कल्पना असिे, पण 

त्याच्याबद्दल हिची कािी िक्रार नसिे. या दोघांचं एकत्र आहण स्विंत्रपणे असं 

समुपदशेन केलं, िर या खेळावर माि करिा येिे. पण मला वाटिं त्यासाठी खचक 

िोणारा वेळ आहण पैसा अनावश्यक ठरेल. 

*** 
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'एकभाषण' खेळ 

 

'एकभाषण' िा खेळ खेळवलेल्यासाठी कािी फारसा आल्िाददायक 

नसिो. परमेश्वराने प्रत्येकाला मन आहण बहिेक जणांना  बोलण्याची क्षमिा 

द्रदलेली असिे. बोलणं िा आपला जन्महसद्ध िक्क आि े याची प्रत्येकाला जाणीव 

असिे ककवा द्रकमानपक्षी त्याचं विकन िरी िसं असिं. जर कोणी या िक्काची 

पायमल्ली केली िर िे माणसाला आवडि नािी. िा खेळ थांबवण्याचे अनेक मागक 

आििे. त्यांिला सवाकि ढोबळ पण अहिशय पररणामकारक मागक म्िणजे खेळाडूला 

गप्प करण.ं िा मागक द्रकिी चांगला पररणाम घडवून आणिो पिा. या उदािरणाि अ 

िी व्यक्ती एकभाषण िा खेळ खेळिेय. 

 

बीः आज आपण आपली कायकसाधकिा कशी वाढविा यईेल याचा हवचार 

करण्यासाठी जमलो आिोि. 

अीः खरं िर आपली कायकसाधकिा कािी वाईट नािीय.े पण आपण 

आपल्याि निेमीच सुधारणा करू शकिो. गले्या वषी आपलं ठीक 

चालल ंिोि,ं पण हवक्रीचं प्रमाण थोडं कमी िोिं. 

कीः पण हवक्रीच ेआकडे िर... 

अीः (मोठ्या आवाजाि क चा आवाज दाबनू टाकि) हवक्रीच े आकडे िी 

आपल्यासारख्या कंपनीची कायकक्षमिा िपासनू पिाण्याची सवाकि योग्य 

पद्धि आि.े जर आपण आपले गले्या पाच वषाांच ेहवक्रीचे आकडे िपासनू 

पाहिल े... 
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कीः मला िेच म्िणायचयं... 

अीः श!ू (क िबकिो आहण गप्प बसिो) हवक्रीच े आकडे आपल्याला खपू 

माहििी दिेील. आपण कोणालािरी आपले गले्या पाच वषाांच े हवक्रीच े

आकडे काढायला सागंयूा. ि ेनसुि ेनजरेखालनू घािल ेिरी परेु. माझी 

खात्री आि ेकी त्यांच ंपथॄक्करण करायचीिी गरज पडणार नािी इिके ि े

आकडे बोलके असिील. 

कीः अ, गप्प बस. िू खूपच बोलिोयस. हवक्री िा िझुा प्रािं नािी. एच.् आर्. 

िा िझुा प्रािं आि.े जेव्िा एच ् आर् शी सबंंहधि हवषय असले, िेव्िा 

आम्िी िझु ंमि हवचारू.. (अ ित्तकाळ गप्प िोिो) 

'ए गप्प बस' िा जाहलम उपाय आि े खरा, पण िो सभ्य समाजाि 

आहण कंपनीच्या हमटटगमध्ये िेवढा चपखल बसि नािी. जरी अ चं वागण ं चीड 

आणणारं असलं िरी त्याच्याबरोबर त्याच पद्धिीने वागण ं सभ्य विकनाि मोडि 

नािी. परस्परसंबंध बरे नसल ेिरी िे इिक्ट्या जािीरपणे सांगण्याची गरज नसिे. ब 

चेअरमन असलेल्या हमटटगमध्ये अ चा िा खेळ द्रकिी प्रभावीपणे थांबवला जािो 

पिा. 

बीः आज आपण आपली कायकसाधकिा कशी वाढविा यईेल याचा हवचार 

करण्यासाठी जमलो आिोि. 

अीः खरं िर आपली कायकसाधकिा कािी वाईट नािीय.े पण आपण आपल्याि 

निेमीच सुधारणा करू शकिो. गले्या वषी आपलं ठीक चाललं िोि,ं पण 

हवक्रीच ंप्रमाण थोडं कमी िोि.ं 

बीः (अ च्या खांद्याला स्पशक करिो आहण त्याच्या कानाि कुजबजुिो) ि ेबघ अ, 



77 

अशा गोष्टींसाठी आिा आपल्याकडे वळे नािीये आहण ि ेिझु ंक्षते्र नािीय.े 

हमटटगच्या शवेटी जेव्िा एच.् आर्. शी सबंंहधि बोलणं िोईल िेव्िा आपण 

िझु ंमि हवचाराि घऊे. मधल्या काळाि मी िुला ज ेन्यूजलटेर बनवायला 

सांहगिलं िोि ंत्याच्यावर ि ूका काम करि नािीस? 

अ आहण ब सोडून इिर कोणालािी ि ेऐकू जाि नािी. अशा प्रकारे अ 

ची अब्रू जाि नािी. अ गप्प बसिो आहण खेळाच्या अडथळ्याहशवाय हमटटग 

सुरळीिपणे पार पडिे. चेअरमनने िी गोष्ट आणखी दोन-िीन वेळा केली की अ या 

समूिासमोर िा खेळ खेळायचा थांबिो.  

पण जर चेअरमन खंबीर नसेल िर अ सारख्या माणसांना काबूि ठेवणं 

त्याला जमि नािी. अशा पररहस्थिीि ि े काम इिर मंडळींना करावं लागिं. िी 

गोष्ट िेवढी कठीण नािी. िा खेळ फक्त अ च खेळू शकिो असं नािी. जर अ चा 

आवाज मोठा असेल िर इिर कोणाचा आवाज त्याहून मोठा अस ू शकिो. 

पुरुषापेक्षा स्त्रीचा आवाज वरच्या पट्टीिला असिो. जर एखादी स्त्री मोठ्या 

आवाजाि बोलू शकि असेल िर अ चा आवाज सिज लुप्त करू शकिे. दर वेळी अ ने 

बोलण्यासाठी िोंड उघडलं की अशा स्त्रीने उच्चरवाि कािीिरी बोलावं, जेणेकरून 

अ चा आवाज इिर कोणालािी ऐकू येणार नािी. जर हिने ि ेकाम चोख केलं िर 

आपण काय बोलिो ि े अ ला स्विीःलाच ऐकू येणार नािी. जर त्यान े दिॄगिीने 

बोलणं, मोठ्याने बोलणं, शू म्िणणं, मध्ये मध्य े अडथळा आणण ं वगैरे उपाय 

करण्याचा प्रयत्न केला िर हिने त्याच्याकडे पूणक दलुकक्ष करून आपलं बोलणं चालू 

ठेवायचं आहण िो जेव्िा थंड पडेल िेव्िाच थांबायचं. िी थांबल्यावर त्यान े जर 

परि बोलायला सुरुवाि केली िर हिने जोर करून त्याला परि नामोिरम करायचं.  
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अशा स्त्रीची या कामासाठी हनवड अहिशय हवचारपूवकक आहण 

चोखंदळपणे करावी लागिे, अन्यथा िी या खेळाला चटावण्याचा धोका असिो. मग 

अशा स्त्रीला थांबवण्याचा एकमेव मागक 'ए गप्प बस' िाच उरिो. 

 

*** 

  



79 

'दगडी भभि (स्टोनवॉल)' खेळ 

 

'दगडी भभि (स्टोनवॉल)' िा एक जबरदस्ि िगडा खेळ आि.े िो 

नापसंिी दशकविो. िो आत्मसंिुष्टिेिून दसुर् याला दरू ठेवण्याकडे असलेला कल 

दशकविो. जेव्िा बोलणार् याला आपण बोलण्याच्या आहण समोरच्याने िे ऐकण्याच्या 

आपल्या अहधकाराची पूणक जाणीव असिे, िेव्िा समोरच्याने 'दगडी भभि' खेळ 

खेळल्यास बोलणार् याला अहिशय क्ट्लेश िोिाि.  

नवरा-बायकोच्या मध्ये जेव्िा िा खेळ खेळला जािो िेव्िा त्यांचे 

परस्परसंबंघ इिके नकारात्मक झालेले असिाि की जरी िी दोघं एका घराि रिाि 

असली िरी िी समांिर अशी वेगळी वेगळी आयुष्य जगि असिाि. घटस्फोट घेऊन 

एकमेकांपासून दरू िोण्याच्या हस्थिीला िा संसार पोचलेला असिो. िसं जर त्यांनी 

केलं नािी िर आपलं दीुःखी कष्टी जीवन कसंबसं रेटि रिाण ंएवढंच त्यांच्या िािांि 

उरलेलं असिं. घडणार् या गोष्टींवर दोघांचािी िाबा नसिो. आपल्या एके काळी 

आनंदी असणार् या संसाराला आिा ि े ग्रिण कशामुळे लागलंय ि े त्यांनी समजून 

घ्याव ं लागिं. िसं झालं िरच त्यांना त्यावर उपाय शोधण्यासाठी प्रयत्न करिा 

येिील.  

ि ेपुस्िक वाचून अशी माणसं हववाि समुपदशेकाकडे जाण्यास उदु्यक्त 

िोिील. त्यांना बरंच आत्मपररक्षण आहण खडिर प्रयत्न करावे लागिील. 

साध्यासुध्या प्रयत्नांनी ककवा पुस्िक वाचून थांबविा येणारा िा प्रकार नािी. 

*** 
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'दिुरेी एकभाषण' खेळ 

 

'दिुरेी एकभाषण' िा एक खेळाडू-खेळाडू प्रकारचा खेळ आि.े िो 

सिसंमिीने खेळला जािो. आहण िो खेळल्यामुळे दोन्िी खेळाडूंना आनंद हमळिो. 

त्यामुळे िो थांबवण्याचं कािीच कारण नािी. खरं िर खेळाडूंच्या, प्रेक्षकांच्या नव्ि,े 

आनंदासाठी खेळल्या जाणार् या इिर कोणत्यािी खेळासारखा िो असिो. जर ि े

इिर खेळ समाजाने हस्वकारले आििे िर या खेळावर टीका करण्याचा ककवा िो 

थांबवण्याचा प्रयत्न करण्याचा आपल्याला काय अहधकार आि?े 

जर पत्नी आहण हिची मैत्रीण िा खेळ खेळि असिाना पिी हिथे िजर 

असेल िर संसाराचा एक भाग म्िणून त्याने िो हस्वकारावा. पसंि नसलेल्या 

त्याच्या कािी गोष्टी त्याची पत्नी हस्वकारिेच ना? लग्न आहण संसार म्िटला की कुठे 

ना कुठे िडजोड आलीच. जर पिी कािी मित्वाचं काम करि असेल आहण त्याला 

या खेळाचा त्रास वाटि असेल िर त्यान े चंबूगबाळं उचलून दसुर् या खोलीि जावं 

आहण त्या मैत्रीणींना खेळायला मोकळं मैदान द्यावं. जर पत्नीच्या मैत्रीणीचा पिीिी 

िजर असेल, िर चौघांना हमळूण 'फुल्लीचे संभाषण' ह्या खेळाचा आनंद लुटायला 

िरकि नािी. 

 

*** 
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'फुल्लीच ेसभंाषण' खेळ 

 

'फुल्लीचे संभाषण' िा खेळिी खेळाडू-खेळाडू या प्रकाराि मोडिो. फरक 

येवढाच की त्याि दोन ककवा अहधक खेळाडूंच्या जोड्या एकाच वेळी खेळि 

असिाि. िसा िो हनरुपिवी खेळ आि.े खेळणारी सवक मंडळी आनंदाि असिाि. 

त्यामुळे िा खेळ चालू राहू दणें योग्य असिं. 

खेळाडूंची बैठकयोजना केवळ योगायोगाने चुकीची झाल्यामुळे िी 

फुल्लीसारखी रचना उद्भविे. कदाहचि त्याचं कारण योगायोग नसून 'वामांगी 

रखुमाई' बसण्याचा प्रघाि असावा. अशा पररहस्थिीि जोड्यांिील पुरुष 

एकमेकांसमोर आहण हस्त्रया एकमेकांसमोर बसिील अशी व्यवस्था यजमान ककवा 

यजमानीणबाईंनी करावी. त्यायोगे बोलणार् यांच्या ध्वनीलिरी एकमेकांना छेदनू 

जाणार नािीि आहण आपला संभाषणािला जोडीदार काय म्िणिोय िे 

ऐकण्यासाठी कानांना िाण द्यावा लागणार नािी. जोडीदाराला ऐकू जावं म्िणून 

मोठ्या आवाजाि बोलण्याचं प्रमाण कमी िोईल आहण शेजारपाजारच्यांना आपल्या 

आवडीचे टीव्िीचे प्रोग्राम बघिांना त्रास िोणार नािी. जर त्यांच्या घराि 

अंथरुणाला हखळलेली व्यक्ती ककवा पररक्षेसाठी अभ्यास करणारी मुलं असिील िर 

मात्र या खेळामुळे िोणारा त्रास थांबवणं केवळ परमेश्वरालाच जमेल, कारण 

‘िुमचा आवाज जरा कमी करा’ अस ंशेजार् यांना सांगण ंबहिेक माणसांना प्रशस्ि 

वािि नािी. 

*** 
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'भरिाड खळे' 

 

'भरिाड' खेळ िी एक लकब असिे आहण वापरलेले शब्द संसदीय 

असिाि िोवर सगळं ठीक असिं. जर एखाद्या हशक्षकाला एखादा शब्द ककवा 'खरं 

िर' सारखा शब्दसमूि त्याची गरज नसिाना त्याच्या भाषणाि वारंवार 

वापरावासा वाटि असेल िर त्याचे हवद्याथी ‘मोजण्या' चा खेळ सुरू करू शकिाि. 

आपल्या हशक्षकाने िो शब्द ककवा शब्दसमूि आज द्रकिी वेळा वापरला ि ेमोजून 

िास संपला की एकमेकांना सांगण्यािला आनंद और असिो. जर त्यांनी 

वषकभरािील प्रत्येक द्रदवसाचे आकडे गोळा केले आहण त्यांचा आलेख काढला िर 

त्यांच्या शालेय ककवा मिाहवद्यालयीन आयुष्यावर बेिलेल्या कात्रणांच्या विीि 

मोलाची भर पडू शकिे. पण या गोष्टीवर लक्ष कें द्रिि केल्यामुळे अभ्यासाकडे पूणक 

दलुकक्ष िोण्याचा धोका उद्भविो. या एकमेव कारणास्िव या खेळाडूने आपला खेळ 

सोडण ं गरजेचं ठरिं. आपली हशकवण्याची पद्धि सुधारण्यासाठी त्याने अन्य 

हशक्षकांची मदि घ्यावी, हशक्षणकलेची पुस्िकं वाचावी, ककवा त्यावर बेिलेली 

एखादी कायकशाळा ककवा चचाकसत्र याि भाग घ्यावा.  

हशकवणं ि े एक शास्त्र आिे, जे बी.एड्. आहण ित्सम कोसेसमध्ये 

हशकविाि. वैद्यकीय ककवा िंत्रहशक्षणासाठी हशक्षकांना असे कोसक अहनवायक 

नसिाि. त्यांना वर उद्द्धॄि केलेल्या हवहवध मागाांची मदि घेण ंगरजेचं ठरिं. या 

दषॄ्टीने दोन गोष्टी मला खूप उपयुक्त वाटिाि. एक म्िणजे सूक्ष्महशक्षणिंत्र. अख्ख्या 

भरलेल्या वगाकला जो हवषय हशकवायचा असेल िो फक्त चार-पाच जाणत्या 

हशक्षकांसमोर हशकवायचा. मग िो हशक्षक हशकविाना कुठे कमी पडला त्याचा त्या 

जाणत्या हशक्षकांनी उिापोि करायचा. िा उिापोि सकारात्मक पद्धिीने केलेला 
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असल्यामुळे त्यांनी हनदहेशि केलेल्या िॄटींबद्दल राग मानायचा नािी, उलट त्या 

दरुुस्ि करण्याच्या दषॄ्टीने पावलं उचलायची. दसुरी गोष्ट म्िणजे त्या हशक्षकाचं 

हशकवण ं हव्िहडओ कॅमेर् याने मुद्रिि करायचं. मग त्याने स्विीः िे पिायचं आहण 

ऐकायचं. त्रयस्थ दषॄ्टीकोनािून स्विीःकडे पाहिलं की सुधारणा पटकन िोिे. िी पद्धि 

फक्त िोिकरू हशक्षकांनाच नव्ि ेिर आपलं बोलणं सुधारण्याची इच्छा असणार् या 

इिर माणसांनािी उपयुक्त ठरावी. 

स्विीःची रांगडी प्रहिमा उभी करण्यासाठी एखादा िरुण पोरगा िा 

खेळ खेळि असेल िर मात्र गोष्ट खूपच गंभीर थराला पोचलीय ि ेसमजून चालावं. 

ि ेउदािरण पिा ना. 

 

"अरे सकाळी सकाळी माXXXद कुठे आलास ि?ू मी िर भेंXद इिक्ट्या 

लवकर उठायच ं म्िटलं िर एकदम ऑफच िोिो. च्याXला झोप िर 

परुी व्िायला पाहिज ेना भोXXच्या." 

 

आपल्या बरोबरच्या दसुर् या पोराला, हमत्रत्वाचं संभाषण करिाना 

अवघ्या िीन वाक्ट्यांि आई-बहिणीवरून चार हशव्या ऐकवणं ि ेकािी शिाणपणाचं 

लक्षण नािी. संभाषण किाक अहशहक्षि आहण असंस्कॄि असावा असं समजायला 

कािीच िरकि नािी. ज्याच्याबरोबर संभाषण चालू आि ेिो जरी स्वच्छ आहण शुद्ध 

भाषा वापरि असेल िरीिी या खेळाडूच्या भाषेि कािी फरक पडि नािी. 

बसस्टॉप, रेल्वेस्टेशन, शाळा-कॉलेजचा कट्टा, बस, रेल्वे अशा सवक रठकाणी िा 

खेळाडू असंच बोलिो. आजूबाजूला मुली ककवा हस्त्रया असल्या िरीिी त्याच्या 
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भाषाशैलीि कािी फरक पडि नािी. उलट त्यांच्यावर आपल्या रांगड्या 

व्यक्तीमत्वाची छाप पडेल अशा भ्रमाि िो असिो. अशा भाषेमुळे त्या उत्तेहजि 

ककवा हस्िहमि िोि नािीि िर उलट त्यांना ि े द्रकळसवाणे वाटिे याची त्याला 

कल्पना नसिे. कदाहचि देखणं व्यहक्तमत्व, रुबाबदार कपडे, शुद्ध भाषा, हशारी 

आहण पैसा या इिरांवर छाप पाडणार् या गोष्टींचा त्याच्याकडे अभाव असल्यामुळे 

िो या खेळाकडे वळलेला अस ूशकिो. या खेळाडूला मानसोपचारांची हनिांि गरज 

असिे. अशा व्यक्ती िे पुस्िक वाचण्याची फारशी शक्ट्यिा नािी. आहण जरी त्यांनी 

िे वाचलं िरी िा सगळा प्रकार काय आि ेि ेत्यांना समजेल अस ंवाटि नािी. ज्या 

अथी परमश्वरानेच अशा व्यक्तींनािी हनमाकण केलेलं असिं त्या अथी जगाला 

त्यांचािी कािीिरी उपयोग असणारच. म्िणून त्यांना िडीपार करून टाकण ंककवा 

गोळी घालून ठार करणं िा या खेळावरचा उपाय ठरू शकि नािी. िसं कायद्याच्या 

चौकटीि बसििी नसावं. कदाहचि वाढत्या वयानुसार िा खेळाडू सुधारेलिी. 

िोपयांि त्याला टाळणं श्रेयस्कर. जर आपण सामाहजक बांहधलकी म्िणून अशा 

खेळाडूंचं समुपदेशन करून त्यांना या खेळापासून परावॄत्त करू इहच्छि असाल, िर 

अवश्य प्रयत्न करा. त्यासाठी माझ्या सद्रदच्छा िुमच्याबरोबर सदवै असिील. 

 

*** 
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'अिम' खेळ 

'अिम' खेळाि खेळवलेली मंडळी हचडिाि, त्रस्ि िोिाि ककवा 

थोडक्ट्याि सांगायचं िर पकिाि. संभाषणाि प्रत्येकाला स्विीःचा न्याय्य हिस्सा 

िवा असिो. जेव्िा िो हिस्सा नाकारला जािो िेव्िा माणसाला राग येिो. जर प्रेमी 

युगुलािली एक व्यक्ती िा खेळ खेळि असेल िर प्रेमाचा रंग गहिरा असेपयांि 

खेळवलेल्याला आनंदच वाटि रिािो. पण या खेळामुळे प्रेम अकाली ओसरण्याचा 

धोका असिो. ि ेउदािरण सोडून इिर सवक व्यक्तींसाठी या खेळाला उिारा शोधणं 

हनकडीचं असिं. अशा खेळाडूपासून दरू पळणं िा एक मागक आि.े पण आयुष्याि 

येणार् या अडचणींना िोंड दऊेन त्यांच्यावर माि करण ंआहण िसं करिाना आनंदाि 

असण ंयाि पळून जाण्याला स्थान नसिं. या खेळाडूंना कसं िोंड द्यायचं बघा. 

नीनाीः मी माझ्या सासूला अगदी कंटाळलये. मी केलले्या प्रत्यके गोष्टीि 

िी वाईट शोधि असि.े 

बीनाीः ि ूऐकू नकोस हिच.ं मी नािी ऐकि माझ्या सासचू.ं माझी सास ू

िर िझु्या सासूच्या दसपट त्रासदायक आि.े पण मी हिला 

अहजबाि भाव देि नािी. जर का हिन े... वगरेै... वगरेै... 

नीनाीः िोय ग. पण मी माझ्या सासबूद्दल बोलि िोि.े हिच्याबद्दल मी 

पढेु बोल ूका? 

'अिम' खेळाचा खेळाडू अशा उत्तराने गप्प िोिो. खेळवलेला आिा 

संभाषणाि आपला न्याय्य हिस्सा घेऊ शकिो. पण ि े सगळं िात्पुरिं असिं. 

कुत्र्याचा शेपटासारखा िा खेळाडू परि मूळपदावर जािो. िो जेव्िा जेव्िा अस ं

करिो िेव्िा िेव्िा त्याला आपल्या न्याय्य िक्काची जाणीव करून दऊेन मागाकवर 

आणावं लागिं. 
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'मी सोन्याचा' खेळ 

 

स्विीःच्या मोठेपणाहवषयी भ्रामक कल्पना असणारी माणसं 'मी 

सोन्याचा' िा खेळ खेळिाि. या खेळाडूंना जबरदस्ि िाकद आहण इिरांवर संपूणक 

िाबा या गोष्टी स्विीःकडे असाव्या अस ंिीव्रिेने वाटि असिं. आपल्या या सवोच्च 

स्थानाला कोणी धक्का लाविंय अस ंवाटलं की िे चविाळिाि. या खेळाचे बहिेक 

खेळाडू मेगॅलोमॅहनया या मानहसक हवकॄिीचे रुग्ण नसले िरी त्याच पंथािले 

असिाि. ि े खेळाडू धोकादायक मात्र नसिाि. िे फक्त बोलिाि, करि कािीच 

नािीि. जर खेळवलेली व्यक्ती शिाणी असेल िर हिला या खेळाडूच्या बोलण्यािली 

अहिशयोक्ती ककवा असत्य उमगिं. शिाणी माणसं अशा खेळाडूंना सिन करिाि 

ककवा त्यांच्याकडे दलुकक्ष करिाि. त्यांना सुधारण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा िा मागक 

सोपा असिो. बाकीची लोकं मात्र फसिाि. िी या खेळाडूंचं म्िणणं भक्तीभावाने 

ऐकिाि. त्यांनी सांहगिलेल्या गोष्टी म्िणजे अंहिम सत्य िोय असा ग्रि करून 

घेणारी माणसंिी असिाि. अशा माणसांचे संबंहधि गोष्टींबदलचे हनणकय चुकीचे 

ठरण्याची आहण त्यामुळे नुकसान िोण्याची खूप हभिी असिे. ि े खेळाडू म्िणजे 

समाजाला असलेला एक धोकाच म्िटला पाहिजे. िे समाजाला िळूिळू का िोईना 

पोखरिाि आहण नासविाििी. त्यांना िा खेळ खेळण्यापासून थांबवण्याि 

समाजाचं भलं असिं. प्रोफेसर बंडोपंिांना या खेळाि कसं िरवायचं पिा. 

सानीेः मग िो उठला आहण सरळ हनघनू गेला. 

मानीेः अस?ं ि ेजरा हवहचत्र वाटि.ं 

सानीेः जरा का? फारच हवहचत्र वाटि.ंआम्िी सगळे गोंधळलो. 
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बडंोपिंीः अशा वागण्याला असणारी िमुची प्रहिद्रक्रया अगदी अनरुूप िोिी. 

सानीेः ि ेसगळं यवेढ्या पटकन झाल ंकी कोणाला उठून त्याला थाबंवायच ं

सुचलचं नािी. 

मानीेः अस?ं 

सानीेः िो ना! खरंच, कोणी अस ंहमटटगमधनू एक अक्षरिी न बोलिा उठून 

जाऊ शकि?ं 

बडंोपिंीः अशा घटना मधनू मधनू घडि असिाि. थॉमस हूवरन े पदभार 

हस्वकारल्यावर केलले्या पहिल्या भाषणाि त्याचा उल्लखे केला 

िोिा. 

मानीेः थॉमस हूवर? बेंजाहमन फँ्रकहलनचा शोफर? त्याला यवेढी हवद्वत्ता 

असले अस ंमला वाटलं नव्िि.ं 

बडंोपिंीः अं... नािी. िो बेंजाहमन फँ्रकहलनचा सकेे्रटरी िोिा. 

मानीेः चला िो. कािीिरीच सागंिाय. रुडी हवल्सन बेंजाहमन फँ्रकहलनचा 

सकेे्रटरी िोिा. 

बडंोपिंीः अं... 

लोणकढ्या थापा मारून आपल्या हवद्वत्तेचं भ्रामक जग हनमाकण करण्याि 

बंडोपंि उस्िाद. त्यांच्यापेक्षा जास्ि लोणकढी त्यांच्याहून जास्ि आत्महवश्वासाने 

मारली िर िे नक्की चीि िोिाि. एकदा का त्यांना अस्मान दाखवलं की िे पुन्िा या 

मंडळींसमोर िा खेळ खेळि नािीि. जर त्यांना पुनीःपुन्िा अस्मान दाखवलं िर िे िा 

खेळ खेळायच ेकायमचे बंद िोिाि.  
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'बोलने ि ेसत्य' खेळ 

 

जर 'बोलेन िे सत्य' खेळ एखादा खेळाडू एकाच माणसाबरोबर खेळि 

असेल आहण सत्य या दोघांमुळेिी बदललं जाण्याची सुिराम शक्ट्यिा नसेल िर या 

खेळाला थांबवलं नािी िरी चालिं.  

उदािरणाथक "टेस्ट मॅच, ५० ओव्िर, २० ओव्िर, वन डे अशा सगळ्या 

प्रकारचा द्रक्रकेटच्या सगळ्या मॅचेस बुकींनी द्रफक्ट्स केलेल्या असिाि" असं 

छािीठोकपणे कोणी म्िटलं, िर िे खरं असो ककवा खोटं असो, खेळाडू आहण 

खेळवलेला अशा दोघांनािी कािी त्रास नसिो. पण जर एखाद्या गोष्टीवर हनणकय 

घ्यायचा असेल आहण त्या हनणकयावर बरंच कािी अवलंबून असेल िर मात्र जर 

कोणी िा खेळ खेळायला सुरुवाि केली िर त्याला युद्धपािळीवर थांबवावं लागिं. 

जर बॉसच िा खेळ खेळि असेल आहण घेिलेल्या हनणकयाची पूणक जबाबदारी 

त्याच्यावरच असेल िर इिर मंडळी सुरहक्षि िरी रिािाि. पण बहिेक वेळा जर 

गोंधळ झाला िर लटकवण्यासाठी बळीचा बकरा ठरवलेला असिो. नुकसान िर 

िोिंच. त्यामुळे िा खेळ थांबवणं सवकच बाजंूनी हििावि ठरिं. ि ेकसं करायच ंपिा. 

 

कायककिाकीः सािबे, दौरा चागंला झाला का? 

बडंोपिंजीीः ठीक िोिा. पण आम्िी उिरलो िोिो ि े िॉटेल एकदम 

बकेार िोि.ं हिथल ंजेवण हभकार िोि.ं एसी टुकार िोिा. 

अरे, आम्िी इलहेक्ट्रक रेझर लावायचा म्िटलं िर इलहेक्ट्रक 
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वॉल सॉकेट चनु्यान ेभरून काढलेली िोिी. 

कायककिाकीः सािबे, िो चनुा नसणार. आम्िी वायटरग करिाना बघिो. 

स्वस्िािली सॉकेटं लावली की त्यांिलं अ लॅ्युहमहनयम सफेद 

जंग पकडि,ं ि ेअसणार ि.े 

बडंोपिंजीीः चल रे. यवेढे पावसाळे काढल,े आम्िाला काय चनुा 

ओळखिा यिे नािी काय? चुनाच िो. असली चनुा 

भरणारी माणस ंआम्िी बरोबर ओळखनू आिोि. 

कायककिाकीः सािबे, आपण म्िणिा ि ेबरोबरच असणार. पण आपल्या 

िळघराि अशी सॉकेटं आििे आहण त्याचंी भोकं अशाच 

पाढंर् या पदाथाकन े भरलेली आििे. त्याच ं रासायहनक 

पथॄक्करण करून घऊे का? 

बडंोपिंजीीः अ?ं नको. उगाच नको त्या गोष्टींवर खचक करायचा नािीय े

आपल्याला. आपण टेंडर भरल ं िोि ं त्याचं काय झाल ं ि े

सागं मला. 

जर कोणी खंबीरपणे उभं ठाकलं आहण आपण कदाहचि िरू अस ं

जाणवल ंकी ि ेखेळाडू माघार घेिाि. नम्र पण ठामपणे त्यांचं चुकीचं म्िणणं खोडून 

काढावं लागिं. िॉटेलािल्या सॉकेटांि चुना िोिा ि ेमान्य केलं की िा खेळाडू िा 

खेळ खेळायला आणखी चटाविो िा धोका िर आिचे, पण उद्या िो बेसमेंटमध्ये 

गेला िर आपल्या सॉकेटांमध्ये चुना कोणी भरला म्िणून बोंबाबोंब करण्याचा 

धोकािी आि.े चार पाच वेळा अशा खेळाडूचं म्िणणं  पद्धिशीरपणे खोडून काढलं 
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की बहधा िो िा खेळ खेळायचा थांबिो. पण जर त्याचं खेळण ंचालूच राहिलं िर 

त्याला त्याचं मि कागदोपत्री नमूद करायला सांगावं लागिं. ि ेउदािरण बघा. 

 

बडंोपिंजीीः आपला हवद्यिुपरुवठा वारंवार खहंडि िोिो,कारण आपल ं

वायटरग कमी प्रिीची वायर वापरून केललें आि.े िी 

बदलनू चागंल्या प्रिीची वायर टाका. मग बघा िा त्रास 

थाबंिो की नािी ि.े 

इंहजहनअरीः सािबे, मला वाटि ंआपण एकाच वळेी उच्च दाबाची अनके 

उपकरणं वापरिो. त्यामुळे बराच हवद्यिुपरुवठा एकदम 

खेचला जािो. आहण िो िाण न झेपल्यामळेु हवद्यिुपरुवठा 

खंहडि िोिो. आपण वगेवगेळ्या खोल्याचं ं वायटरग 

वगेवगेळं केल ंपाहिज ेआहण प्रत्यके खोलीला वगेळा फ्यूज 

ककवा ररपर लावला पाहिज.े माझ्या अिवालाि मी िस ं

नमदू केलं आि.े 

बडंोपिंजीीः चल रे. काय मूखकपणा आि ेिा. वायर बदला आहण बघा. 

इंहजहनअरीः ठीक आि ेसािबे. आपल्या शरे् याची िशी नोंद करून मी 

वकक  ऑडकर काढिो आहण आपल्या सिीला ठेविो. आपली 

सिी झाली की काम करून घिेो. 

कागदोपत्री असलेल्या नोंदीप्रमाणे संपूणक जबाबदारी आपल्यावर असेल 

ि ेलक्षाि आलं आहण आपला इलेहक्ट्रकल इंहजहनअर म्िणि िोिा िसं न केल्यामुळे 

प्रचंड िोटा झाला िे समोर आलं िर मोठा गोंघळ िोईल ि े डोक्ट्याि हशरलं की 

बंडोपंिजी माघार घेिाि. जर आपल्या िोंडी आदेशानुसारच काम करून घ्या, 



91 

आपण सिी वगैरे करणार नािी असा पहवत्रा जर बंडोपंिजींनी घेिला िर 

इंहजहनअरसमोर दोन पयाकय रिािाि. पहिला म्िणज े बंडोपंिजींबरोबर िोणारं 

प्रत्येक संभाषण मोबाईल फोनवर ध्वनीमुद्रिि करून ठेवायचं, जे पुढे कामास येईल. 

दसुरा पयाकय म्िणजे आपण एक द्रदवस बळीचा बकरा ठरणार अशी मनाशी 

खूणगाठ बांधायची आहण नवी नोकरी शोधायची. 
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'साध ंयवेढंपण' खेळ 

 

'साधं येवढंपण' िा खेळ खेळणारी माणसं वैफल्यग्रस्ि असिाि. त्यांची 

स्विीःची कुवि कमी असिे. आपण यशाच्या पायर् या चढू शकणार नािी याची 

त्यांना जाणीव असिे. ज्या माणसांकडे बरंच कािी आि ेत्यांचा त्यांना मत्सर वाटि 

असिो. आपलं नशीब फुटकं म्िणून त्यांचा हनयिीवर राग असिो. आपल्यावर 

दवैाने केलेल्या अन्यायाचा त्यांना बदला घ्यायचा असिो. यशस्वी वाटणार् या 

माणसांना कीःपदाथक लेखलं की आपण त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ आिोि असं िे स्विीःच्या 

मनासमोर हसद्ध करि असिाि. त्यांचा िा न्यूनगंड आहण त्यामुळे िोणारं त्यांचं 

आक्रमक विकन दरुुस्ि करण ंि ेखेळवलेल्याला शक्ट्य िोि नािी. त्यांच्या अरे ला कारे 

म्िणणं शक्ट्य असिं. पण त्यामुळे त्यांचं मानहसक संिुलन दरुुस्ि िोि नािी, उलट 

हचघळिं. िे दरुुस्ि करण्यासाठी त्यांना मानसोपचारिज्ज्ञाला भेटून उपचार करून 

घावे लागिाि. दरम्यानच्या काळाि खेळवलेल्यांच्या मनाच्या शांिीसाठी ि ेखेळ 

िात्पुरिे कसे थांबवायचे िे पाहूया. 

पोस्टािला क्ट्लकक ीः ि े रहजस्टर ए.डी.चं काडक कस ं लावलयं. साध ं रहजस्टर 

ए.डी.पण करिा यिे नािी. 

खेळवलेलाीः जर आपल्याला काडक एका हवहशष्ट प्रकारे लावनू िव ं

असले िर िशा सूचना आपण काडाकवर स्पष्टपण े

छापाव्या. आहण आपण 'साध ं रहजस्टरपण' असं 

म्िणालाि ि ेमला आवडलेल ंनािी. आपल्या म्िणण्याचा 

अथक मला काडकिी लाविा यिे नािी आहण त्याहून अवघड 

अशी कामं िर नक्कीच करिा यिे नािीि असा िोिो. 
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मला ब्रने ट्यमूर काढिा येिाि, जे काम काडक 

लावण्याच्या कामापके्षा नक्कीच जास्ि अवघड आि.े 

 

आपण एका न्युरोसजकनच्या कामावर टीका करिोय ि े लक्षाि आल्यावर 

पोस्टािला क्ट्लकक  एकदम गप्प िोिो. खेळवलेला न्युरोसजकनच असण ंगरजेचं नािी. 

िो जे कािी काम करि असेल िे त्याने न्युरोसजकनच्या कामाच्या जागी घालावं. ि े

खेळ थांबवण्याचं िंत्र जर वाचकाच्या नीट लक्षाि आलं नसेल िर बँकेिल्या कॅश 

काउंटरवरच्या टेलरला िा खेळ खेळिाना कसं थांबवायचं िे बघूया. 

बकेँिली टेलरीः पैस े काढायची हस्लप कशी घाणरेडी भरलीय. लोकानंा 

साध्या हस्लपमधल्या ररकाम्या जागासदु्धा भरिा यिे 

नािीि. 

खेळवलेलाीः जर आपल्याला ररकाम्या जागा एका हवहशष्ट प्रकारे 

भरून िव्या असिील िर आपल्या शीषककांच े सामान्य 

भाषिेल े प्रहिशब्द हिथ े छापा. िुमच े संहक्षप्त शब्द 

समजि नािीि. आहण आपण 'साध्या हस्लपमधल्या 

ररकाम्या जागासदु्धा' अस ं म्िणालाि ि ेमला आवडलले ं

नािी. आपल्या म्िणण्याचा अथक मला  हस्लप 

भरण्यापेक्षा जास्ि अवघड अशी काम ंकरिा यिे नािीि 

असा िोिो. मला ब्रने ट्यूमर काढिा यिेाि, जे काम 

हस्लप भरण्याच्या कामापेक्षा नक्कीच जास्ि अवघड आि.े 

ि ेिमुच्या लक्षाि यिे नसेल िर माझ्या खात्याि द्रकिी 

रक्कम जमा आि े ि े बघा. िवेढी रक्कम जमा करण ं ि े
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हस्लप भरण्याच्या कामापके्षा नक्कीच  खपूच जास्ि 

कठीण आि?े 

खेळवलेला न्युरोसजकन आि ेकी नािी ि े पडिाळून बघणं भले कठीण 

असलं िरी बँकेिल्या कॅश काउंटरवरच्या टेलरला हिच्या कम्प्यूटरच्या स्क्रीनवर 

खेळवलेल्याच्या अकाउंटमध्ये द्रकिी पैसे जमा आििे ि े िर नक्कीच नीट द्रदसि 

असिं. हिचा खेळ िडकाफडकी थांबिो. 

*** 
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'अरे, काय झाल'ं खेळ 

 

जर एखाद्यावर कोणी जाणून बुजून अन्याय केला असेल, त्याला त्रास 

द्रदला असेल, ककवा त्याचं नुकसान केलं असेल, आहण जर सवकसम्मि मागाकने त्याचा 

बदला घेण ंशक्ट्य नसेल, िर मानहसक समाधानासाठी कोणी िा खेळ खेळलं िर िे 

क्षम्य ठरू शकिं. पण हवनाकारण ककवा असूयेमुळे कोणी िा खेळ खेळायला लागलं 

िर स्विीःच ं मानहसक खच्चीकरण िोऊ देण्यापेक्षा त्या खेळाडूलाच रोकण ं कधीिी 

श्रेयस्कर असिं. 

नीन बीनाला िा खेळ खेळिाना कसं थांबविे बघा. 

 

बीनाीः अरे, नीना! 

नीनाीः िाय, बीना. 

बीनाीः अग नीना, काय झालयं काय िुला? अशी काय द्रदसियेस ि?ू 

नीनाीः कुठे काय? मस्ि मजिे आि ेमी. काय केसांि वगरेै कािी पडलयं 

का माझ्या? 

बीनाीः नािी ग. अग ंरंग द्रकिी काळवडंलाय िझुा. 

नीनाीः ए बावळट, त्याला काळवडंण ं नािी म्िणि, टॅभनग म्िणिाि. 
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सटु्टीि य.ुएस.्ला गेल ेिोि.े हिथ ेबीचवर... (डोळे हमचकावि)े 

बीनाीः य.ुएस.्? (पडलले्या आवाजाि) अरे वा. 

नीनाीः पण ि ू अशी द्रफकटललेी का द्रदसियेस? खािसे हपिेस ना 

व्यवहस्थि? 

बीनाीः अं ...िो. 

नीनाीः की हब्लभचग केलयस? संभाळ िो, पनुीःपनु्िा हब्लभचग केल ं िर 

हस्कन खराब िोि ेम्िणे. 

बीनाीः नािी ग. 

नीनाीः एनी व,े मला पळायला िव.ं टीव्िीवर ऑहडशन आि ेमाझी. 

बीनाीः ब..बाय. 

 

आपलं मानहसक खच्चीकरण करू पिाण्यावर प्रहििल्ला चढवायचा आहण 

त्याला चारीमुंड्या चीि करायचं अशी िी रणनीिी आि.े िमखास यशस्वी िोिे. 

यु.एस.्ला न जािाच िशी लोणकढी मारू नये. त्या जागी खरं आहण योग्य असं 

दसुरं कािीिरी म्िणावं. 

 

*** 
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'मला वाटि ंि'ू खेळ 

 

'मला वाटिं िू' िा खेळवलेल्याचा वेळ फुकट घालवण्याचा खेळ आि.े 

खेळवलेल्याला कनवाळूपणाची गरज असिे, सल्ल्याची नव्ि.े जर त्याच्या 

अडचणींवर कािी उपाय असेल िर िो स्विीः शोधून काढण्यायेवढं डोकं त्याला 

असिं. एखाद्याला जर जरासं कमी डोकं असलं िरी स्विीःची अडचण आहण िी 

सोडवण्यासाठी स्विीःचा उपलब्ध असेल िो सवक वेळ असिाना जर िोडगा सापडला 

नािी िर पाच-दिा सेकंद हवचार करून त्रयस्थाला िोडगा सापडणं शक्ट्य नसिं ि े

त्या त्रयस्थाला समजायला िवं. पण त्रयस्थाचा ििेू िोडगा काढणं िा नसून खेळ 

खेळण ंिा असला की सारं संपलंच. मग िो पद्धिशीरपणे त्या खेळवलेल्याचा वेळ 

फुकट घालविो, ज्या वेळाि इिर कोणीिरी जास्ि उपयोगी पडू शकल ं असिं. 

खेळाडू सुचविो िे उपाय खरं िर िद्दन हनरुपयोगी असिाि, आहण त्याची जाणीव 

खेळाडू आहण खेळवलेला या दोघांनािी असिे. खेळवलेला या खेळामुळे त्रस्ि िोिो 

कारण एक िर िो त्याच्या अडचणींनी आधीच हपडलेला असिो, आहण त्यावर कडी 

म्िणज ेत्याला खेळाडूच्या पोकळ सल्ल्याकडे लक्ष दऊेन त्यासाठी त्याचे वर उपकार 

मानावे लागिाि. ि ेअसमाधान त्याच्या मनाि साचि जािं आहण शेवटी अिी झालं 

की त्याचा स्फोट िोिो. खेळवलेल्याने िा खेळ वेळीच थांबवणं त्याच्या हििाचं 

असिं, ज्यायोग े हवनाकारण िोणारा मानहसक छळ टळिो. आिा आपण िा खेळ 

कसा थांबवायचा िे पाहूया. बीना िी खेळाडू आि े आहण नीना बीनाचा खेळ 

थांबविेय. 

नीनाीः मला माझ्या सासूचा अगदी कंटाळा आलाय. मी केलले्या प्रत्यके 

गोष्टीि िी चकुा काढि रिाि.े 
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बीनाीः पण िू ऐकून का घिेेस? मला वाटि ं िू हिची चागंली 

काढावीस. 

नीनाीः खरंय िझु ं म्िणण.ं पण ि ेशक्ट्य नािी. कोणीिी हिची चांगली 

काढू शकणार नािी. 

बीनाीः मग ि ू... 

नीनाीः (बीनाच ं वाक्ट्य मध्यचे िोडून) माझ्या नवर् याला नवी जागा 

घ्यायला सागं?ू हिला सोडून जाऊ? जमणार नािी. माझा 

नवरा हिचं सगळं ऐकिो, माझं नािी. िो हिला कधीिी सोडून 

जाणार नािी. 

बीनाीः पण रोज रोज ... 

नीनाीः िा त्रास कसा सिन करायचा? की मी दोघानंािी सोडून जाऊ? 

बोलायला सोप ंआि ेग. पण मला नोकरी नािी. काय करणार 

मी घर सोडून? 

खेळाडू काय म्िणणार याचा हवचार करून खेळवलेल्याने िे आधीच 

म्िणायचं आहण मग योग्य मुदे्द मांडून त्याच्या भचध्या करायच्या. यामुळे खेळाडू 

गोंधळून जािो. त्याच्या खेळाच्या सगळ्या चाली त्याच्याऐवजी खेळवलेल्यानेच 

करून टाकल्या की खेळािली सगळी मजाच हनघून जािे. खेळाडू काय म्िणणार 

याचा अंदाज बांधणं फारसं कठीण नसिं. त्यान े िा खेळ इिक्ट्या वेळा खेळून 

झालेला असिो की जी व्यक्ती खेळवली जाि असिे हिला आधी पाठ केलेल्या 

नाटकािल्या संवादासारखी िी वाक्ट्यं सुचिाि.  

***  
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'िाडवरै' खेळ 

 

'िाडवैर' या खेळावर हनयंत्रण हमळवण्यासाठी खूप िाकद लावावी 

लागिे. िा खेळाडू िगडा असिो. खेळवलेल्याला खाली खेचण्यासाठी िो सगळी 

िाकद पणाला लाविो. खेळवलेल्याला त्याचं अहस्ित्व राखण्यासाठी धडपड 

करायची असिे, आहण पुनीःपुन्िा अशी धडपड करायची पाळी येऊ नये म्िणून िी 

हवषवल्ली कायमची छाटूनच टाकायची असिे. सुरुवािीला खेळाडूच्या प्रत्येक 

चालीला योग्य िे उत्तर द्रदल ंिर कधी कधी पुरिं. कसं िे पिा. 

 

रमेशीः माझ्या हवभागाला एक मोठी अडचण आि.े ररक्त पद ं न 

भरण्याच्या धोरणामळेु आम्िाला काम करायला माणस ं कमी 

पडिाििे. 

बडूंरावीः

  

आपल्या ससं्थिे कुठेच ररक्त पदांची समस्या नािीये. 

रमेशीः बडूंराव, माझ्या हवभागाशी आपला कािीिी सबंंध नािीय ेआहण 

आमच्या अडचणींची आपल्याला कािीिी कल्पना असण्याची 

शक्ट्यिा नािीये. आपण कॄपा करून माझ्या बोलण्याि अडथळे 

आणण ंबदं कराल का? 

(िी सरळ संघषक करण्याची चाल आि े आहण िी करण्याि गरै 

अस ंकािीच नािी.) 
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बडूंरावीः वा! मी सदु्धा या ससं्थेचा एक भाग आि ेआहण माझ ं हनरीक्षण 

माडंण ंि ेमाझ ंकिकव्य आि.े 

रमेशीः आपल्या भावना मी समज ू शकिो. पण माझ्या स्विीःच्या 

हवभागाबद्दल असणार् या माझ्या हनररक्षणाहून आपल ं हनररक्षण 

अहधक योग्य आि ेअस ंआपल्या बोलण्यावरून वाटि,ं आहण ि े

चूक आि.े जर संस्थिे ररक्त पदांची अडचण नािी िर ससं्था 

नेमनू द्रदलेली ल्क्ष्य ंका बरं पार पाडू शकि नािी? आपली हवक्री 

३५% आहण नफा ४७% ने खाली का बरं आलाय? आपल्या 

प्रहिस्पध्याांची हवक्री आहण नफा वर वर जािायि. 

बडूंरावीः ि ेअगदी िास्यास्पद हवधान झालं. खपू सखोल हवचारहवहनमय 

करून आपण ि ेधोरण हनहश्चि केल ंिोि.ं त्या धोरणाि आक्षपेािक 

कािीच नािीय,े आहण सवक काम ं अगदी उत्तम ररत्या चाल ू

आििे. एखाद्या रठकाणी िस ं नसेल िर हिथल्या माणसाचंी 

कायकक्षमिा वाढवली पाहिज.े 

रमेशीः बडूंराव, धोरण ठरवण्याच्या सहमिीि आपण नव्ििा ि े मला 

ठाऊक आि.े मी द्रदललेी आकडेवारी अचकू आि े ि े हसद्ध 

करणारी कागदपत्र ंमाझ्याकडे आििे. याउलट आपण कसलीिी 

आकडेवारी न माडंिा नुसिीच हवधानं करि आिाि. जबाबदार 

व्यक्तींच्या समोर चुकीची हवधानं करून आपण सवाांची 

द्रदशाभलू करिा आिाि, ज्यामळेु आपल्या ससं्थचे ं नकुसान 

िोण्याचा धोका आि.े चअेरमन सर, बडूंराव माझ्या 

हवभागाच्या कामाि ढवळाढवळ करिाििे आहण त्यामुळे 
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संस्थचे ं ज े कािी नकुसान िोईल त्याची सपंणूक जबाबदारी 

बडूंरावावंर रािील िी गोष्ट सभचे्या इहिवतॄ्ताि नमदू करावी 

अशी माझी आपल्याला हवनिंी आि.े 

  

बंडूराव द्रकिीिी वजनदार असामी असले िरी त्यांच्यामुळे संस्थेचं 

नुकसान िोिंय असं सप्रमाण हसद्ध झाल्यावर त्यांच्या पाठीशी उभं रिाण ं

चेअरमनना झेपण्यासारखं नसिं. 

जर बंडूराव येवढे वजनदार असिील की त्यांना गप्प करणं चेअरमनना 

जमण्यासारखं नसेल िर पुढच्या सभेि जेव्िा बंडूराव कािी हवधान करिील िेव्िा 

रमेशने त्यांच्याबरोबर िाच खेळ खेळावा. गुरुची हवद्या गुरुला फळणं याला इश्वरी 

न्याय म्िणिा येईल. 

 

बडूंरावीः मी अस ंसचुविो की आपण आपली हवक्रीची पद्धि बदलावी. आपण 

आपला सगळा साठा एखाद्या एजटंला हवकावा. मग त्याला वाटेल 

त्या दरान ेत्याला िो माल हवकू द्यावा. 

रमेशीः बडूंराव, िमु्िी गले्या वळेी ि े केल ं िोि ं िेव्िा संस्थलेा दीड कोटी 

रुपयाचंा िोटा झाला िोिा. आिा परि िसाच िोटा व्िावा अशी 

आपली इच्छा आि ेका? 

बडूंरावीः छे छे. आपला संस्थलेा दीड कोटी रुपयाचंा िोटा झाला नव्ििा. 

कािी िरीच! 

रमेशीः माझ ंथोडं चकुलंच. िुमच ंम्िणण ंबरोबर आि.े आपला दीड कोटी 
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रुपयाचंा िोटा झाला नव्ििा. आपला एक कोटी एकोणसाठ लाख 

रुपयाचंा िोटा झाला िोिा. प्रत्यकेासमोर असलले्या वार्वषक 

अिवालाि िस ंस्पष्ट नमदू केलेल ंआि.े 

बडूंरावीः या वळेी आपण दलालाबरोबर जास्ि रकमेसाठी वाटाघाटी करू. 

रमेशीः म्िणज े सले्समधली माणस ं वषकभर टेबलावर पाय ठेवून आराम 

करायला मोकळी रिािील. काय, खरं ना? जर आपण सले्स हवभाग 

पूणकपणे बदंच केला आहण हिथल्या माणसाचं्या पगाराच े पसै े

वाचवल े िरच बडूंराव िमुच्या सूचननेसुार एजटंला सगळा माल 

दऊेन कंपनीचा नफा िोईल … कदाहचि! 

(हिथे सले्स मनॅेजरचा पारा चढि असिो. त्याच्या िोंडाकडे बघनू 

बडूंराव एकदम गप्प िोिाि.) 

 

वारंवार अस ंव्िायला लागल ंकी बंडूरावांना शिाणपण येिं. आपण इिरांना 

त्रास द्रदला की िे सुद्धा आपली हपस ंकाढिाि ि ेत्यांना उमजिं आहण अहनच्छेने का 

िोईना, त्यांचा खेळ थांबिो. 

 

*** 
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'दादा, िाई, वहिनी' खेळ 

 

'दादा, िाई, वहिनी' खेळ साधारणपणे खेळवलेल्यांना अहप्रय वाटला 

िरी कधी हभडस्थपणामुळे िर कधी संकोचामुळे िे िो चालू राहू दिेाि. जर 

भाजीवाल्याने आपल्याला काका ककवा काकी म्िटलं, िर भाजी खरेदी करून आहण 

मनािल्या मनाि िो मूखक आि े अस ं म्िणून आपण आपल्या मागाकने जाऊ शकिा. 

त्याला टोकल ंिर आपण िसं सिजच म्िणालो अस ंिो सांगेल आहण आपली पाठ 

वळली की आजूबाजूच्यांसमोर आपली टर उडवेल अशी कदाहचि आपल्याला हभिी 

वाटि असेल. पण जर आपण काका ककवा काकीच्या वयाचे नािी आिोि आहण िो 

आगाऊपण ेबोलिो आि ेअस ंआपल्याला वाटल ंिर आपण त्याला िसं स्पष्टपण ेसांगू 

शकिा. 

 

भाजीवालाीः काकू, टोमटॅो घ्या. शिेावरून आलिे. िाज ेआििे. 

हगर् िाईकीः टोमटॅॉ िाज ेअसिीलिी. पण मी िझुी काकू नािी ि ेमला पकं्क 

माहिि आि.े िेव्िा मला काकू न म्िणिा ि ू फक्त िझु्या 

टोमटॅोंबद्दलच बोल. काय भाव आि ेटोमटॅोंचा? 

(भाजीवाला िोंड वाकडं करिो पण परि काकू म्िणि नािी.) 
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जेव्िा खेळाडू एका स्त्रीसिकार् याला िनी ककवा स्वीटिाटक अस ंसंबोधिो 

िेव्िा िी एक वेगळीच गोष्ट असिे. ि ेविकन घॄणास्पद असिं आहण िे हिथेच थांबवणं 

योग्य असिं. बघा िे कसं करायच ंिे. 

 

बडूंीः िाय ्िनी, ि ेपत्र टाईप कर बघ ूपटकन. 

ननीीः ि ेबघ बडूं, मी सािबेांनी द्रदलेल ंपत्र टाईप करिये. ि ेझाल ंकी 

िझु ं पत्र टाईप करेन. आहण ि े बघ, मला िनी वगरेै म्िटलेल ं

आवडि नािी. िेव्िा यापढेु मला िनी म्िण ूनकोस. 

बडूंीः मी िस ं केवळ मतै्रीच्या भावनेन ं म्िटल.ं यवेढा नखरा करून 

दाखवायची गरज नािीय.े 

ननीीः मी उगाच नखरा करून दाखवि नािीय.े फक्त मला िनी अस ं

कोणी म्िणाव ं त्याबद्दल माझ्या कािी अपेक्षा आििे, त्यािं ि ू

बसि नािीस यवेढंच. 

 

(बंडू यािून योग्य िो बोध घेिो आहण परि ननीला त्रास दिे नािी.) 

*** 
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'व्यस्ि मन' खेळ 

 

जर आपले सािबे 'व्यस्ि मन' खेळ खेळि असिील िर त्यांना िो खेळू 

दणें शिाणपणाचं असिं, कारण त्यामुळे फारसं कािी हबघडि नािी आहण िे खेळि 

रिािाि िोपयांि चांगल्या मूडमध्ये रिािाि. सािबेांचा खेळ थांबवला िर बरंच 

कािी हबघडू शकिं. जर सािबे फारच हपडायला लागले, िर पुढे द्रदलेल्या 

उदािरणाप्रमाणे करिा येईल. 

सािबेीः लेसर भप्रटरची कार्ट्ररजं मागवा. अ ं.. िो आपल्याला निेमी कार्ट्ररज ं

परुविो त्याच ंनाव काय ि?े 

रमेशीः जॉनी हडकोस्टा? 

सािबेीः नािी, जॉनी हडकोस्टा नािी. 

रमेशीः सदा कावळे? 

सािबेीः नािी, सदा कावळे पण नािी. अरे, िो बटुका, गोरा माणसू रे, 

छोटीशी दाढीवाला ... 

रमेशीः आिा आल ंलक्षाि िमु्िी कोण म्िणिाय ि.े पॅररक हडकोस्टा. 

सािबेीः नािी, पॅररक हडकोस्टा पण नािी. िुला कािीच कसं आठवि 

नािी. मागच्या वळेचं त्याच ं हबल काढून बघ. त्याच्यावर त्याच ं

नाव आहण फोन नबंर हमळेल. 
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सािबेांना खेळाचा कंटाळा येिो आहण िे खेळ थांबविाि. कारण 

रमेशकडून त्या माणसाचं नाव काढून घ्यायचं िा त्या खेळाचा अपेहक्षि शेवट 

असिो. एकामागून चुकीची नावं ऐकण ंत्या खेळाि बसि नािी. रमेशला खरं नाव 

माहिि असिं, पण िो िे उच्चारि नािी. आपण खूप कामाि असिो आहण कार्ट्ररजं 

पुरवणार् या माणसाचं नाव लक्षाि ठेवणं असलं फालिू काम करायला आपल्याला 

िोि नािी, ि ेरमेशसारख्या (फालिू) माणसांनी आपल्यासाठी करायचं असिं असं 

सािबेांना सूहचि करायचं असिं. रमेशला िे थोडसं का िोईना, अपमानास्पद वाटिं 

याि कािी नवल नािी. 

िा खेळ जास्ि बेदरकारपण ेखेळिाि त्यांना कसं थांबवायचं िे आपण 

डॉक्ट्टर मेििांच्या उदािरणािून पाहूया. 

डॉक्ट्टर भशद:े हमसेस पटेल, अिो हमसेस पटेल, मला सागंा ...  

डॉक्ट्टर मिेिा: (डॉक्ट्टर भशदेंच ं बोलण ं िोडून) मी डॉक्ट्टर मिेिा आि,े 

हमसेस पटेल नािी. 

डॉक्ट्टर भशद:े अ ं .. माफ करा. मला वाटल ंिुमच ंनाव पटेल आि.े मला 

सागंा आपली पढुची सभा कधी असेल? 

डॉक्ट्टर मिेिा: पढुच्या महिन्याच्या चौदा िारखलेा. 

डॉक्ट्टर भशद:े यवेढ्या लवकर? 

डॉक्ट्टर मिेिा: िोय. हनयमाप्रमाण े दोन सभामंध्य े याहून जास्ि अंिर 

ठेविा यिे नािी. 

डॉक्ट्टर भशद:े पण हमसेस पटेल ... 
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डॉक्ट्टर मिेिा: काय हमससे भशडी? 

डॉक्ट्टर भशद:े मी डॉक्ट्टर भशद ेआि,े हमसेस भशडी नािी. 

(डॉक्ट्टर भशदेंचा स्वर रागाचा आि.े त्यानंा राग यणे ं

सािहजक आि.े आजवर त्यानंा कोणीच हमससे भशडी म्िणून 

सबंोधलेल ं नािी. डॉक्ट्टरऐवजी हमससे म्िटललेिंी त्यानंा 

आवडलेल ंनािी.) 

डॉक्ट्टर मिेिा: माफ करा ि.ं मला वाटलं आपण हमससे भशडी आिाि. 

आपण काय म्िणि िोिा? 

डॉक्ट्टर भशद:े आपल्याला उन्िाळ्याच्या सटु्टीपवूी सभा घ्यायला िवी. 

डॉक्ट्टर मिेिा: िोय हमससे भशडी, आपण िस ंकरायचा प्रयत्न करूया. 

डॉक्ट्टर भशद:े (रागान)े मी िमु्िाला साहंगिल ं ना की मी डॉक्ट्टर भशद े

आि,े हमससे भशडी नािीय.े (डॉक्ट्टर भशदेंचा राग 

समजण्यासारखा आि.े डॉक्ट्टर मिेिानंी एक हमहनटापवूीच 

त्यांना हमसेस भशडी अस ं सबंोधल ं िोि ं आहण भशद्यानंी 

त्यांना आपल ंखरं नाव सांहगिल ंिोि.ं) 

डॉक्ट्टर मिेिा: मला माहिि आि.े आपण मला पनुीःपनु्िा हमसेस पटेल 

म्िटल ंकी मला कस ंवाटि ंि ेआपल्याला कळाव ंम्िणनू मी 

आपल्याला हमससे भशडी अस ंसबंोधलं. 

डॉक्ट्टर भशद ेडॉक्ट्टर मेििांबरोबर िा खेळ पुन्िा कधीिी खेळि नािीि. 

***  
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'भरकटणारं मन' खेळ 

 

आपल्याबरोबर बोलणार् या व्यक्तीचं मन खरोखर भरकटणारं आि ेकी 

िी आपल्याबरोबर 'भरकटणारं मन' खेळ िा खेळ खेळिेय ि े आधी नीट ठरवावं 

लागिं.  

जर हिचं मन वेगवेगळ्या वेळी आहण वेगवेगळ्या माणसांबरोबर 

बोलिाना भरकटि असेल आहण सुरू असलेल्या संभाषणावर हिला लक्ष कें द्रिि 

करिा येि नसेल िर हिला डॉक्ट्टरकडून उपचार करून घेण्याची गरज असिे.  

जर िी व्यक्ती इिर माणसांबरोबर बोलिाना व्यवहस्थि असेल आहण 

एका ठराहवक व्यक्तीबरोबरच भरकटणारं मन दाखवि असेल, िर त्यांचे 

परस्परसंबंध हवलक्षण हबघडलेले असावेि. जर एका हवहशष्ट हवषयावर बोलिानाच 

हिच ं मन भरकटायला लागि असेल िर हिला त्या हवषयाचा हवलक्षण कंटाळा 

असल्यामुळे अस ंिोि असावं अस ंसमजून पुढच्या वेळी िो हवषय टाळावा. त्यामुळे 

अस ंिोण ंबंद िोईल. 'िू माझ्या बोलण्याकडे लक्ष दणेार असशील िरच मला िुझ्या 

बोलण्याकडे लक्ष द्यावसं वाटेल' असंिी म्िणून पिािा येईल. कदाहचि याि 

'भरकटणार् या मन' वाल्या व्यक्तीचा कािी दोष नसेल, िर खेळवलेल्याचाच दोष 

असेल. अशा पररहस्थिीि खेळवलेल्याने समुपदशेन करून घ्यावं. दोघांच्या 

परस्परसंबंधािला हबघाड दरुुस्ि झाला की िा खेळ खेळला जायचा थांबिो. 

*** 
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'सगळेचजण म्िणिाि' खेळ 

 

'सगळेचजण म्िणिाि' या खेळाच्या खेळाडूला िर दिेांिाची हशक्षा 

योग्य ठरेल. इिरांना दखुावण्यासाठी िो िा खेळ एक शस्त्र म्िणून वापरिो. त्याला 

सुधारण्याचा द्रकिीिी प्रयत्न केला िरी त्याच्याि काडीचािी बदल िोि नािी. 

दिेांिाची हशक्षा दणें आपल्या िािाि नसल्यामुळे द्रकमान पक्षी त्याच्याबरोबर 

जशास िसं वागावं असं माझं मि आि.े कसं िे बघा. 

 

खंडूीः िझु्या अशा वागण्यामुळे सवकचजण हचडलयेि. 

पाडूंीः िझु्याबरोबर मी वागिो िसचं मला िझु्यासारख्या सवक 

जणाबंरोबर वागाव ंलागि.ं मग ि ेहचडणार याि नवल ि ेकाय? 

खंडूीः ि ूकोणालािी आवडि नािीस. 

पाडूंीः िुला सवाांची इत्थबंिू बािमी द्रदसिेय. ि ू जनिेची मि ं हवचारि 

द्रफरि असावास. त्यापके्षा चार पसै े हमळिील अस ं कािी 

सकारात्मक काम का करि नािीस? 

खंडूीः िू आजबूाजूला असणिंी लोकांना सिन िोि नािी. ि ू बदलला 

नािीस िर आपण नोकरी सोडून जाऊ अस ंि ेम्िणिायि. 

पाडूंीः ि ेमी त्याचं्या िोंडून ऐकल ंकी मी त्याच्यावर हवश्वास ठेवीन. या 

क्षणी फक्त ि ू िस ं म्िणिोयस. बरं ि े िलुा माहिि आिे का की 

बर् याच जणानंा ि ू हबलकूल आवडि नािीयेस आहण िुला 
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कामावरून काढून टाका असा दबाव ि ेमाझ्यावर टाकिाििे? 

 

खंडू अवाक िोिो. आपण लोकांना आवडि नसू अस ंत्याला कधी वाटलेलंच 

नसिं. त्याचा खेळ त्याच्यावर िर उलटलाच, वर नोकरीिी जायची पाळी आली. 

पांडूबरोबर िा खेळ खेळायला िो परि धजावि नािी. 

 

*** 
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'अधकसत्य' खेळ 

 

'अधकसत्य' खेळ खेळणारा खेळाडू 'सगळेचजण म्िणिाि' खेळ 

खेळणार् या खेळाडूइिकाच सडक्ट्या मनोवॄत्तीचा असिो. फरक येवढाच की खर् याचं 

खोटं करण्याि िो वाकबगार असिो, आहण म्िणून िो जास्ि धोकादायक असिो. 

कायद्याि बसलं असिं िर एकदा सोडून दोनदा दिेांिाची हशक्षा दणे्याची त्याची 

लायकी असिे. रोखठोक सामना करून त्याला नामोिरम करावं लागिं. कसं िे 

पिा. खेळाडू आि ेबंडू. 

 

बडूंीः िुला माहििीय,े पाडूं आहण बीनाच ं लफडं चाल ू आि.े िे निेमी 

एकत्र असिाि. दोघ ंवगेवगेळ्या हवभागािं आििे िरी चिा, जेवण 

या वळेी एकत्र सापडिाि. 

खंडूीः ि ेकाय, त्याचंी मतै्री आि ेम्िणूनिी असेल. 

बडूंीः मतै्री! दोघ ं कॉलजेाि िोिे ना िेव्िािी त्याचंी मतै्री िोिी. दोघ े

िॉस्टेलमध्य े रिायचे. िो रात्र रात्र हिच्याच खोलीि असायचा. 

प्रोफेसर घाटग्यानंी त्यानंा एकदा स्पष्टच हवचारल.ं 

खंडूीः ि?ं 

बडूंीः मग? सागंिो काय? दसुर् या कोणी िसं हवचारल ं असिं िर हिन े

त्याच्या कानपटाि मारली असिी. पण प्रोफेसर घाटग्यासंमोर काय 



112 

हबशाद िोिी हिची? गप्प बसली. उगाच वाटेल ि ेबोलणारे नव्िि े

ि.े 

खंडूीः ि.ं.. 

बडूंीः अरे, काय चाललयं ि ेसगळ्यानंा माहिि आि.े 

खंडूीः ि?ं 

बडूंीः आजसुद्धा दोघ ंएकत्र दवेळाि जाऊन आले. दोघांच्यािी कपाळावर 

शेंदरूाचा रटळा आि ेबघ. 

खंडूीः अरे! ि ेबघ पाडूं आहण बीना दोघ ंएकत्र इथेच यिेायि. चल त्यानंा 

िोंडावरच हवचारूया. (बडूंचा िाि घट्ट धरिो जेणकेरून िो पळून 

जाऊ शकणार नािी.) अरे पाडूं आहण बीना, जरा एक हमहनट इकड े

यिेा का? बडूं म्िणिो की िमु्िी दोघ ंकॉलजेच्या िॉस्टेलमध्य ेरिाि 

िोिा. खरं का ि?े 

पाडूंीः नािी रे. मी मुलाचं्या िॉस्टेलमध्य ेरिाि िोिो आहण बीना मुलींच्या 

िॉस्टेलमध्य ेिोिी. 

खंडूीः मला वाटलंच, पण बडूं उलटंच म्िणि िोिा. 

पाडूंीः पण िो आमच्या दोघांबद्दल का बोलि िोिा? 

बडूंीः अं..अ.ं. 

बीनाीः मला माहििी आि े िो काय बोलि िोिा. िो िी घाणरेडी गोष्ट 
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बर् याच जणानंा सांगिो. 

खंडूीः िसं वाटलंच मला, म्िणनू िर मी िमु्िा दोघानंा थाबंवल.ं 

बीनाीः िो म्िणिो िस ंकािी नािीय.े आमची चांगली मतै्री आि.े एवढंच 

नािी िर ऑद्रफसािनू सटुल्यावर आम्िी दोघं एका समाजसवेी 

संस्थिे कायककि े म्िणून काम करिो. अंध हवद्याथ्याांना मदि 

करण्यासाठी िी ससं्था कायक करि.े हमळेल िवेढा वळे आम्िी त्या 

कामासाठी खचक करिो. 

खंडूीः ि ेमला माहिि आि.े बडूंन ेअशा गोष्टी मला परि सागंू नय ेम्िणनू 

मी िुमच्यासमोर खरं-खोटं केल.ं िी गोष्ट िो आिा परि कोणाला 

सागंणार नािी अशी मी आशा करिो. 

(बडूं आपला िाि खडूंच्या िािािनू खेचनू  सोडविो आहण एक 

अक्षरिी न बोलिा हनघनू जािो.) 

 

असले खेळ खेळणं बंडू बहिेक थांबवणार नािी, पण हनदान या हिघांसमोर 

िरी िो ि ेखेळ खेळायचा नािी. 
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'जगा बोले सनु ेलाग'े खेळ 

 

'जगा बोले सुने लागे' ह्या खेळाचे खेळाडू बहिेक नव्या हपढीवर नाराज 

असिाि. कदाहचि स्विीःला हमळायला िवा िो मान आपल्याला हमळि नािी असं 

त्यांना वाटि असावं. सासू-सुनेबद्दल बोलायचं िर आपला मुलगा सुनेने 

आपल्यापासून हिरावून घेिला अस ं सासूला वाटि असावं. हिच्या कुटंुबाि आिा 

'आम्िी' ऐवजी 'मी आहण िे दोघ ं(ककवा दोनाहून जास्ि माणसं)' असिाि. सून कशी 

वाईट आिे िे दाखवू शकि नसल्यामुळे िसं सुचवायचं िी ह्या खेळाची चाल असिे. 

हिच्या चालीला प्रहिचाल खेळून हिला िरविा येि नािी कारण िी कुटंुबाि ज्येष्ठ 

आहण आदरणीय अशा स्थानावर असिे. हिच्याकडे जास्ि लक्ष पुरवणं, हमळालेल्या 

प्रत्येक संधीच्या वेळी हिला मान देणं आहण प्रत्येक गोष्टीबद्दल हिच ंमि घेण ंअशा 

पद्धिीने हिला भजकून घ्याव ं लागिं. थोडक्ट्याि सांगायचं िर हिला अपेहक्षि 

असणारं मित्व हिला द्रदल ंकी िी िा खेळ खेळायची थांबिे. 

 

*** 
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हनष्कषक 

 

संभाषणाचे खेळ समाजाि नुसिेच नव्ि ेिर चांगले पाय रोवून आििे. 

त्यांच्यावर द्रकिीिी उपाय केले िरी त्यांचे उच्चाटन िोण ेनािी. सध्या अहस्ित्वाि 

असलेले खेळ आहण खेळाडूंची मानहसकिा या दोन्िी गोष्टी वाचकाला नीट 

समजल्या असिील असं समजायला िरकि नसावी. त्यामुळे कोणीिरी एखादा नवा 

खेळ खेळायला लागला िर िो खेळ आिे ि े ओळखण ं जमायला अडचण नसावी. 

त्याचं हवश्लेषण करणंिी कठीण वाटू नये. जर िा खेळ  हनरुपिवी वाटला िर त्याचा 

आनंद घ्यायला िरकि नािी. जर खेळाच्या चालींमध्ये कसब जाणवलं िर त्या 

कसबाचं कौिुक अवश्य करावं. जर एखादा दषु्ट खेळ नजरेस पडला िर हवचारपूवकक 

िो थांबवण्याचा प्रयत्न करावा. शब्द शस्त्रांयेवढे आहण कधी कधी िर शस्त्रांपेक्षािी 

जास्ि घािक अस ू शकिाि. शारररीक जखम कालांिराने भरिे, हिच्या वेदना 

शमिाि, पण शब्दांच्या जखमा वषाकनुवषे रटकिाि. या एका कारणास्िव दषु्ट असे 

संभाषणाचे खेळ अवश्य बंद पाडावे. या पुस्िकािून हमळालेलं ज्ञान वाचकांनी 

इिरांबरोबर खेळण्यासाठी वापरू नये अशी माझी इच्छा आि.े माझी भूहमका 

सैहनक धडवणार् याची आि.े सैहनकाला स्वसंरक्षण करिा यावं आहण दषु्टांचं हनदाकलन 

करिा यावं या ििेूने ि े हशक्षण द्रदलेलं आि.े सैहनकान े ि े पहवत्र किकव्य सोडून 

स्वाथाकसाठी भाडॉत्री सैहनक बन ूनये ि ेमाझं एकमेव मागण ंआि.े िे पुरं केलं िर 

माझी गुरुदहक्षणा मला हमळाली अस ंमी समजेन. 
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ई साहित्य प्रहिष्ठान मराठी साक्षरांमध्ये वाचनाची आवड हनमाकण व्िावी 

आहण लेखक व कवींना एक सशक्त व्यासपीठ हमळावे या दिुरेी ििेूने स्थापन झाले. 

मराठीि एक जबरदस्ि वाचन संस्कृिी हनमाकण व्िावी, िरुणांनी भरपूर वाचन 

करावे, ग्रामीण भागािील िरुणांना मोबाईलवर पुस्िके उपलब्ध व्िावीि, 

परदशेस्थ मराठी वाचकांना सिजासिजी इंटरनेटवर पुस्िके हमळावीि ि े आमचे 

स्वप्न. नव्याने लेखन करणार् यांना एक मोठा वाचकवगक सिजासिजी उपलब्ध व्िावा 

िी आमची इच्छा. जगािील चाळीस दशेांिील  सुमारे साडॆिीन लाख वाचक या 

चळवळीचे सभासद आििे. वषाकला चाळीस लाख डाऊनलोड्ड्स जगभरािून िोिाि. 

पण आम्िी अहजबाि समाधानी नािी. जगभरािल्या १२ कोटी मराठी 

लोकांपैकी द्रकमान सिा कोटी िरी वाचक व्िायला िवेि. एक मोठ्ठी चळवळ उभी 

रिायला िवी. चांगल्या लेखकांना कोटीभर वाचक हमळायला िवेि. 

ि े अशक्ट्य नािी. आमच्या वाचकांना एकच हवनंिी. आपल्या ओळखीच्या 

द्रकमान दिा साक्षरांचे ई मेल पत्ते आम्िाला पाठवा. अशा ररिीने आपण दिाचे 

शंभर, शंभराचे िजार आहण िजाराचे िळूिळू कोटी िोऊ. या मराठीहचये नगरी 

ब्रह्महवदे्यचा सुकाळू व्िायला वेळ नािी लागणार. सवाांची साथ असेल िर.  

एवढी हवनंिी मान्य कराच.  

ई मेल पत्ते esahity@gmail. com या पत्तयावर पाठवा बरं. 

 


