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• क्षर्वनथमूल्य क्षर्वतरणथसथठी उपलब्ध.  

• आपले र्वथचून झथल्यथर्वर आपण ह ेफ़ॉरर्वडा करू शकतथ.  

• ह ेई पुस्तक र्वेबसथईटर्वर ठेर्वण्यथपुर्वी ककर्वथ र्वथचनथव्यक्षतररक्त कोणतथही र्वथपर 

करण्यथपुर्वी ई-सथक्षहत्य प्रक्षतष्ठथनची परर्वथनगी घेणे आर्वश्यक आह.े 

  



 

मी क्षनर्वृत्त झथलो  

पैसे कमथर्वणे ह े ध्येय नथही तर ते सथधन आह.े ध्येय आह े ते आयुष्य 

सुखथने, आनंदथने, समथधथनथने जगथर्वे.  

बरोबर २२ र्वर्थांपूर्वी यथच तथरखेलथ (३१-१-१९९५) मी क्षनर्वृत्त झथलो. 

मथगे र्वळून बघथर्वे असे र्वथटले. अन् योगथयोगथने कक्षर्वर्वया बथ. सी. मरे्ढकरथंच्यथ 

खथलील ओळी र्वथचण्यथत आल्यथ.  

 

"सर्वे जन्तु रुटीनथ: | सर्वे जन्तु क्षनरथशयथ: ||"  

आक्षण खथलील ओळी सुचल्यथ! 

"अगदी र्वेळच्यथर्वेळी"  

र्वेळच्यथर्वेळी मी जन्मलो  

र्वेळच्यथर्वेळी मोठथ झथलो 



शथळेत गेलो 

कॉलेजथत गेलो  

ग्रॅजुएट झथलो  

र्वेळच्यथ र्वेळी नोकरी लथगली  

लग्नही झथले  

मुले झथली  

मुले मोठी झथली  

मुले शथळेत गेली, कॉलेजथत गेली  

र्वेळच्यथर्वेळी मुलथंची लग्ने लथर्वून ददली  

मग र्वेळीच क्षनर्वृत्त झथलो  

त्यथनंतर मुलथंची मुले मोठी होतथनथ बक्षघतली  

र्वेळीच म्हथतथरथ झथलो  

मरेनही, र्वेळच्यथ र्वेळी! 

अगदी कसे आखीर्व रेखीर्व! 

"अशथ येर्ल्यथ संसथरथत  

जगण्यथचथ चुकलथ पथर्ढथ; 

आक्षण शेर्वटी पररक्षस्र्तीचथ  

गळ्यथखथली उतरे कथर्ढथ.  



 

"सर्वे जन्तु रुटीनथ: | सर्वे जन्तु क्षनरथशयथ: ||" 

सत्य अक्षप्रय असलं कटू असलं तरी ते सत्य असतं! पण ..पण.. 

ह े अधासत्य आह!े यथ 'रुटीन'मधेच क्षर्वरंगुळथ शोधथयचथ असतो, अर्ा 

शोधथयचथ असतो. यथ 'क्षनरथशयथ'तच आशय शोधथयचथ असतो, सुख शोधथयचे 

असते.  

सथमथन्य मथणसथची ही व्यर्थ मरे्ढकरथंनी अचूक सूक्षचत केली आह.े 

जीर्वनथच्यथ रुटीनमध्ये मथणसथचथ जगथयचथ पथर्ढथच चूकन जथतो आक्षण 

पररक्षस्र्तीचथ कथर्ढथ गळ्यथखथली उतररथर्वथ लथगतो. जगणे रथहून जथते. 

आपण नोकरी, कथमधंदथ करतो ते पैसे कमथर्वण्यथसथठी. ते ध्येय नथही तर 

सथधन आह.े ध्येय आह ेते आयुष्य सुखथने, आनंदथने, समथधथनथने जगथर्वे. ते कधीही 

दषृ्टीआड होऊ दऊे नये.   

  



हहगणे - पुणे   

 

  महर्ी भथरतरत्न श्री. धोंडो केशर्व कर्वे उर्ा  आमचे लथडके  

'आण्णथ'  

मी अशथच क्षनर्वडक आठर्वणी सथंगणथर आह े की ज्यथ मी कधीच क्षर्वसरु 

शकत नथही! ज्यथंच्यथ मथझ्यथ आयुष्यथर्वर र्थर मोठथ पररणथम झथलथ आह.े 

मथझी ही आठर्वण मी ७-८ र्वर्थांचथ होतो तेव्हथची आह.े मलथ हहगण्यथलथ 

महर्ी अण्णथ कर्वे यथंच्यथ अनथर् बथलथकथश्रमथत ठेर्वले होते. सकथळी लर्वकर उठथर्वे 

लथगे. ददर्वसभर सगळे अगदी क्षशस्तीत चथलत असे. संध्यथकथळी क्षतर्ल्यथ एकथ 

मोठ्यथ हॉलमध्ये आम्हथलथ खेळथयलथ, धुडगूस घथलथयलथ क्षमळे. क्षतर्ेच मी अण्णथंनथ 

पथक्षहल्यथचे आठर्वते. कृश शरीर. येऊन एकथ कोपऱ्यथत खुचीत बसत.  

रथत्री १० र्वथजतथ सगळे ददर्वे मथलर्वून टथकीत. (क्षर्वजेचे ददर्वे होते). मग 

अंधथर गुडूप. मलथ अंधथरथची र्थर भीती र्वथटत असे.  



आश्रमथतले बंददस्त आयुष्य मलथ आर्वडत नव्हते. रथग पटकन यथयचथ. 

मथरथमथरी करण्यथ एर्वर्ढी तथकद नव्हती. तेव्हथ भथंडण झथले की मी क्षशव्यथ द्यथयचो. 

मी खेडेगथर्वथतून गेलो होतो. त्यथमुळे तोंडथत अस्सल गथर्वरथन क्षशव्यथ होत्यथ.  

मुलथनंी मथझी तक्रथर केली. मलथ बोलर्वून रथगे भरले र्व पुन्हथ असे केले तर 

परत पथठर्वून दऊे असथ दमही ददलथ. मलथ एर्वरे्ढ कथही कळत नव्हते. पण क्षशव्यथ 

ददल्यथतर परत पथठर्वू ह ेपके्क लिथत ठेर्वले. आक्षण मथझथ क्षशव्यथ द्यथयचथ सपथटथ मी 

आणखीनच जोरथत सुरु केलथ! कथरण मलथ क्षतर्ून लर्वकर सुटथयचे होते! 

आम्ही रथहत होतो त्यथ जुन्यथ बरथकी होत्यथ. एकथ खोलीत मलथ र्वथटते 

आम्ही ३ ककर्वथ ४ मुले होतो. मी क्षशव्यथ दतेो म्हणून एके ददर्वशी मलथ 

व्हरथंड्यथतल्यथ एकथ खथंबथलथ बथंधून ठर्वले! जथणथरी येणथरी मुले मथझ्यथकडे बघून 

हसत होती.  

मी रथगथने भरपूर क्षशव्यथ दते रथक्षहलो. कुणीच लि दते नव्हते. शेर्वटी 

रडून पथक्षहले. मलथ सोडथ मी पुन्हथ क्षशव्यथ दणेथर नथही असेही बोललो पण कथहीच 

पररणथम झथलथ नथही. शेर्वटी कंटथळून कधी सोडतथत यथची र्वथट पथहत रथक्षहलो.  

कथही र्वेळथने मलथ सोडले. मी मथत्र कथही झथले तरी आज रथत्री पळून 

जथयचे ठरर्वले. संध्यथकथळी मुले जेर्वथयलथ गेली तेव्हथ बरथकीत कुणीच नव्हते. ही 

र्वेळ योग्य आह ेम्हणून मी मथझी सतरंजी, पथंघरून आक्षण दप्तर घेतले, र्वळकटी केली 

आक्षण अंधथर पडथयलथ लथगलथ असे बघून हळूच गेटकडे जथयलथ लथगलो. पहथरेकरी 

होते त्यथंच्यथ दसुऱ्यथ बथजूने मी जथत होतो. तो त्यथंच्यथपैकी कुणीतरी मलथ बक्षघतले 

र्व पकडून ठेर्वले. मी पळून जथत आह े मलथ सोडथ असे सथंगून बक्षघतले पण कथही 

उपयोग झथलथ नथही! व्यर्वस्र्थपक कथ कुणीतरी आले. मथझी चौकशी केली. मी कथ 

पळून जथत आह ेतेही क्षर्वचथरले.  

आणखी कथहीजण आले. 



तेव्हड्यथत कुणीतरी म्हणथले अरे यथची आई इर्ेच क्षर्वधर्वथ र्वसतीगृहथत 

आह.े मथझ्यथ आईलथ बोलथर्वले. ती आली. मलथ परत खोलीत घेऊन आली. मथझी 

समजूत कथरू्ढन म्हणथली र्ोडे ददर्वस र्थंब मी मथमथलथ बोलथर्वून तुलथ परत घेऊन 

जथयलथ सथंगते. त्यथप्रमथणे कथही ददर्वसथंनी मथमथ आलथ र्व मथझी सुटकथ झथली.  

पण एक गोष्ट मथत्र झथली. मी त्यथनंतर आयुष्यथत परत कधीही क्षशव्यथ 

ददल्यथ नथहीत! 

(मथझी आई आश्रमथत होती एर्वरे्ढच मलथ कळत होते. क्षतचथ सहर्वथस 

कधीच न लथभल्यथमुळे क्षतच्यथक्षर्वर्यी मलथ क्षर्वशेर् कथही र्वथटत नव्हते! आईची आई 

- मथझी आजी हीच मथझी आई होती.) 

१९४६ सथली आम्ही मुंबईत आलो. मथमथ आधीच इर्े होते. आई सेकंडरी 

ट्रेंड क्षशक्षिकथ होऊन आली आक्षण मरथठथ मंददर यथ संस्र्ेत क्षशक्षिकथ म्हणून रुजू 

झथली.  

 

 

  



घोटी - इगतपुरीजर्वळचे एक गथर्व.  

आमचे तेव्हथचे खेडे आतथ चथंगले छोटेसे शहर झथले आह.े मुंबईहून 

नथक्षशकलथ जथतथनथ इगतपुरी नंतर येणथरे गथर्व 'घोटी बुद्रकु'. यथ गथर्वथतल्यथ शथळेत 

आजोबथ हडेमथस्तर होते. 

गथर्वथच्यथ एकथ बथजूलथ नदी र्व दसुऱ्यथ बथजूलथ एक टेकडी होती. आतथ ती 

टेकडी भुईसपथट करून क्षतच्यथ बरोबरमधून एक्स्पस्प्रेस हथयर्वे गेलथ आहे! ज्यथ 

कोणथच्यथ सुपीक डोक्स्पयथतून ही छोटीशी टेकडी तोडथयची कल्पनथ आली त्यथचे 

कौतुक करथयलथ हर्वे. कथरण टेकडीलथ र्वळसथ घथलून सहज रस्तथ नेतथ आलथ असतथ! 

पण मग टेकडीतले दगड रु्कट सरकथरी पैशथने क्षमळथले नसते  

उन्हथळ्यथत नदीर्वर पथणी भरथयलथ जथयचे म्हणजे र्वथळर्वंटथत भरपूर 

खेळथयलथ क्षमळथयचे. कथरण नदी कोरडीठथक असथयची. र्वथळूत खड्डे खणून त्यथत 

जमणथरे पथणी भरथयचे. २-३ तथस लथगथयचे. 

कधीतरी जथऊन गथर्व बघथर्वे म्हणून १० र्वर्थांचथ असतथनथ सोडलेले गथर्व 

६५ र्वर्थानंतर बघथयलथ गेलो. जथतथनथच इतक्स्पयथ इमथरती, दकुथने बघून र्वथटले 

आतथ सथरे पथर बदलेले ददसते आह.े तरी पण शेर्वटचथ प्रयत्न म्हणून क्षतर्ल्यथच एकथ 

मुलथस क्षर्वचथरले 'जुने' मथरुतीचे मंददर कुठे आह.े तो उत्सथहथने दथखर्वथयलथ आलथ 

आक्षण कथही क्षमक्षनटथतच मथरुतीच्यथ मंददरथपुरे्ढ येऊन र्थंबलो.  

खथली उतरून बक्षघतले तर मथझ्यथ अंगथर्वर रोमथंच उठले. अगदी जसेच्यथ 

तसे, ६५ र्वर्थांपूर्वीचे गथर्व समोर ददसत होते. तेच रस्ते, तीच घरे आतथ आणखीनच 

जुनी झथलेली! 

मंददरथत गेलो तर धक्कथच बसलथ. जुनी मूती बथजूलथसथरून त्यथजथगी नर्वी 

मूती बसर्वली होती! दोन्ही मूती शेजथरी शेजथरी बघून मन क्षर्वर्ण्ण झथले. 



आम्ही रथहतथ असलेले घरही जसेच्यथ तसेच होते पण मोडकळीलथ 

आलेले! 

सथंगथयचे म्हणजे ६५ र्वर्थांपूर्वी यथ छोट्यथशथ गथर्वथत मथरर्वथडी / गुजरथती 

लोकथंची र्थर मोठ्यथ प्रमथणथत र्वस्ती होती. सगळी दकुथने दकरथणथ मथलथपथसून ते 

कपडेलत्ते, सोनथरथची, सथर्वकथरथंची अशी गदी होती. आम्ही २-३ घरे बदललेली 

आठर्वतथत. ती सगळी मथरर्वथडी लोकथंची होती. ते मथलक आम्ही क्षबऱ्हथडकरु! 

आज ६५ र्वर्थानंतर त्यथ लोकथंनी नर्वी घोटी र्वसर्वली आह.े त्यथमुळे जुनी 

आह े तशीच आह.े कळकट मळकट मजुरथंची, कथमकऱ्यथंची, दथररद्र्यथत क्षखतपत 

पडलेली! 

यथ ६०-७० र्वर्थात आमचे लोक कथहीच क्षशकले नथहीत कथ ? 

 

                                         आम्ही रथहत होते ते घर ! 

  



 

 

आजोबथंची आठर्वण -  

क्षनर्वृत्त झथल्यथर्वर आजोबथ र्वेळ जथर्वथ म्हणून क्षभिुकी करू लथगले. ते 

सत्यनथरथयण पूजथ सथंगथयलथ आजूबथजूच्यथ भथगथत जथऊ लथगले. ह ेमथझ्यथ मोठ्यथ 

मथमथलथ आर्वडत नसे.  

पण आजोबथ पूजथ सथंगथयलथ जथयचे, दक्षिणथ मथत्र घ्यथयचे नथहीत. 

इतकेच कथय दरे्वथपुरे्ढ जमलेले पैसे, र्ळे नथरळ र्वगैरे पण क्षतर्ल्यथ लोकथंमध्ये र्वथटून 

टथकीत असत. त्यथमुळे पंचक्रोशीत तेच भटजी हर्वेत म्हणून लोक त्यथंनथच 

बोलथर्वीत! असथ भटजी कुठे क्षमळणथर ? 

पुरे्ढ जेव्हथ म.गथंधींचथ खून झथलथ तेव्हथ अनेक ब्रथह्मणथंर्वर हल्ले झथले. 

कथहीनथ मथरहथण झथली. आक्षण अनेकथंनथ पोक्षलसथंनी पकडून नेले. 

आम्हथलथही भीत र्वथटत होती. पण आजूबथजूच्यथ लोकथंनथ जेव्हथ कळले 

तेव्हथ ते आपणहून पुरे्ढ आले आक्षण त्यथंनी २४ तथस आमच्यथ चथळीत पहथरथ ठेर्वलथ. 



आमच्यथ केसथलथही धक्कथ लथर्वू दणेथर नथही असे ठथसून सथंक्षगतले. आक्षण तसेच झथले. 

आम्हथलथ कसलथही त्रथस झथलथ नथही. 

आपल्यथ स्र्वभथर्वथने आजोबथंनी लोकथंची मने हजकून घेतली होती. त्यथंचथ 

स्र्वभथर्वच दसुऱ्यथनथ समजून घेण्यथचथ, मदत करण्यथचथ होतथ.  

त्यथंचे क्षनधन झथले तेव्हथ ते नथयर हॉक्षस्पटलमध्ये होते. संध्यथकथळ झथली 

होती तेव्हथ दसुरे ददर्वशी जर्वळच्यथच मरीन लथईन्स येर्ील स्मशथनभूमीत न्यथयचे 

ठरले. आम्ही पोचलो तेव्हथ सथरी स्मशथनभूमी मथणसथंनी भरून गेली होती. 

पंचक्रोशीतील लोक आले होते. आजोबथंची लोकक्षप्रयतथ बघून मथझे अंत:करण भरून 

आले.    

आजोबथ धथर्ममक असले तरी कमाकथंड, रूर्ढी परंपरथ यथंनथ र्थर महत्र्व दते 

नसत. आधुक्षनक क्षर्वचथरथंचे होते. सोय महत्र्वथची. गोष्टी र्वेल्हथळ होते. गोष्टी 

सथंगतथनथ रंगून जथत, आक्षण आम्हथलथही क्षखळर्वून ठेर्वीत.  

================= 

मथझ्यथ शथळथ, कॉलेज जीर्वनथत क्षर्वशेर् कथही झथले नथही. कॉलेजतर नोकरी करून 

करीत होतो. त्यथमुळे कॉलेजमध्ये मुले धमथल करीत असत ह ेर्क्त ऐकून मथक्षहत 

होते! 

शथळेत मथत्र असंख्य गमतीशीर गोष्टी घडत असत. त्यथची ही झलक! 

संस्कृतची आम्हथ मुलथंनथ भीती र्वथटत असे. कथरण ते संधी प्रकरण. 

एकथलथ एक  शब्द जोडून भलथ मोठथ  शब्द तयथर होत असे. असे ते कथ करीत कळत 

नव्हते. मुलथंनथ अर्ा लर्वकर कळू नये हथ उदे्दश असथर्वथ! 



त्यथ धसक्स्पयथने मथझ्यथ बथकथर्वरच्यथ एकथ मुलथने एक सथधथ शब्द असथ 

तोडून र्वथचलथ. जन + कत + नयथ! आक्षण र्वगथात एकच हशथ क्षपकलथ. त्यथलथ कळेनथ 

कथय झथले ते.  क्षशिकही, एरर्वी गंभीर चेहऱ्यथने क्षशकर्वणथरे, त्यथ ददर्वशी 

पक्षहल्यथदंथच इतके हसतथनथ बक्षघतले. शब्द होतथ जनक + तनयथ ी सीतथ! 

पण त्यथलथ कथय नथर्वे ठेर्वणथर! मीही एकदथ असथच हशथ  क्षपकर्वलथ होतथ. 

मलथ अचथनक  श्लोक र्वथचून अर्ा क्षर्वचथरलथ. मलथ शरीर आक्षण मन  र्वेगळे करथयची 

कलथ अर्वगत होती. तेव्हथ भथनथर्वर आलो आक्षण शेजथऱ्यथलथ क्षर्वचथरले कथय करथयचे 

? त्यथने श्लोक दथखर्वलथ आक्षण अर्ा सथंग असे हळूच सथंक्षगतले. तो बहुतेच रथजथ 

ददलीप-हसह-संर्वथद असथ असथर्वथ. त्यथत आठर्वते त्यथप्रमथणे क्षलक्षहले होते अयम 

'दरे्वदथरो: रिणथर्ाम' हथ हसह इर्े ठेर्वलथ आह.े मलथ 'दरे्व' कळलथ  'दथरथ' म्हणजे 

बथयको हहेी कळले. मी ठोकून ददले, "दरे्वथंच्यथ बथयकथंचे रिण करण्यथसथठी यथ 

हसहथलथ येर्े ठेर्वले आह.े आक्षण र्वगथात एकच हशथ क्षपकलथ. क्षशिकही हसू आर्वरू 

शकले नथहीत! 

एकथ 'इनोसंट' मुलथने एकदथ हथतर्वर करून 'क्षनतंब' यथ शब्दथचथ अर्ा 

क्षर्वचथरलथ. आम्ही सगळे आतथ कथय होणथर यथ कथळजीत होते. पण सरथंनी 

क्षततक्स्पयथच शथंतपणे उत्तर ददले, " रंु्ढगण, कुल्ले ".      

 

================================================== 

  



आज मी अनुभर्वलेल्यथ, तीन अक्षतशय महत्र्वथच्यथ घटनथंची नोंद करणथर 

आह.े त्यथर्वेळेस मथझे र्वय होते ११-१२ र्वर्े. 

यथ तीनही घटनथंमध्ये मुंबईचे जन-जीर्वन एक नथही दोन नथही तर सलग 

३-४ ददर्वस बंद पडले होते! आक्षण तेही र्क्त कथही मक्षहन्यथंच्यथ र्रकथने. 

कथरणे मथत्र अगदी क्षभन्न होती! 

        

१) १५ ऑगस्ट १९४७ : स्र्वथतंत्र्यददन - ज्यथ ददर्वसथची सथरे दशेर्वथसी 

अत्यंत आतुरतेने डोळ्यथत प्रथण आणून र्वथट पथहत होते.  

न भूतो न भक्षर्वष्यती असथ हथ आंनद सोहळथ, उत्सथह, उन्मथद पथहथयलथ 

क्षमळथलथ. रथत्री बथरथ नंतर मुंबईत लोक बेभथन होऊन रस्त्यथर्वर उतरली होती. 

जल्लोर् चथलू होतथ. नथचत, गथत रथत्रभर हहडत, घोर्णथ देत मौजमजथ करीत 

होती. लोकल ट्रेंन्स, बसेस आक्षण ट्रथमही चथलू होत्यथ. कुणी क्षतकीट कथर्ढत नव्हते, 

कुणी क्षतकीट क्षर्वचथरतही नव्हते. ट्रक्स्पसमधून लोक घोर्णथ दते, गथणी म्हणत, नथचत 

होते. हॉटेल्समधे जथ खथ, प्यथ पैसे द्यथर्वे लथगत नव्हते.  

रे्रीर्वथल्यथंनी तर आपलथ सगळथ मथल केव्हथच र्वथटून टथकलथ होतथ. आक्षण 

ते जल्लोर्थत सथमील झथले होते. लोक एकमेकथंनथ शुभेच्छथ दते होते. 

र्वंदमेथतरमच्यथ घोर्णथ, नेत्यथंच्यथ नथर्वथचथ जयजयकथर करत होते.  



मुंबईत रोर्णथई केली होती. २-३ ददर्वस हथ उत्सर्व सथजरथ केलथ गेलथ. 

शथळेतही हचे उत्सर्वथचे र्वथतथर्वरण होते.  

लोकथंनथ कथय करू अन कथय नको असे झथले होते. अनेक शतकथनंतर असे 

स्र्वथतंत्र्य पक्षहल्यथंदथच अनुभर्वयथस क्षमळत होते.  

================ 

 

२) ३० जथनेर्वथरी १९४८ : म.गथंधींचथ खून. सथऱ्यथ दशेथर्वर शोककळथ 

पसरक्षर्वणथरी घटनथ. संध्यथकथळची र्वेळ होती. ही बथतमी पसरली आक्षण सगळे लोक 

रस्त्यथर्वर जमथ होऊन कथही आणखी मथक्षहती क्षमळते कथ ते बघत होते. रक्षडयोर्वर 

बथतम्यथ सथंक्षगतल्यथ जथत होत्यथ. बथतम्यथ क्षमळर्वण्यथचे तेच एकमेर्व सथधन होते. 

(त्यथकथळी रक्षडयो ही सुद्धथ दरु्ममळ गोष्ट होती.) 

दसुरे ददर्वशी र्वतामथनपत्रथतून मथक्षहती क्षमळथली. पण खून कुणी केलथ ते 

स्पष्ट होत नव्हते. क्षतसरे ददर्वशी नक्की बथतमी आली की एकथ ब्रथह्मणथने हथ खून केलथ 

आह.े आक्षण सथरथ महथरथष्ट्र र्ढर्वळून क्षनघथलथ. मुंबई बंद झथली. महथरथष्ट्र बंद झथलथ.  

सर्वात्र ब्रथह्मणथंर्वर हल्ले सुरु झथले! जे गथंधीर्वथदी ब्रथह्मण होते त्यथंनथही 

सोडले नथही! यथचथ अर्ा स्पष्ट होतथ की शतकथनूशतके, क्षपढ्यथनक्षपढ्यथ जो अन्यथय 

सहन करथयलथ लथगलथ होतथ त्यथचथ रथग बथहरे पडत होतथ. त्यथचथ संबंध गथंधीचथ 

खून झथलथ यथपेिथ तो एकथ ब्रथह्मणथने केलथ यथच्यथशी जथस्त होतथ! 

हथ रथग अनेक ददर्वस धुमसत होतथ. अनेक ब्रथह्मणथंची धरपकड झथली. 

आमची शथळथ २-३ मक्षहने क्षशिक नथही म्हणून बंद होती. पथल्यथातल्यथ कथही संस्र्थ 

६ मक्षहने बंद होत्यथ. तथपलेले र्वथतथर्वरण शथंत व्हथयलथ कथही मक्षहने जथर्वे लथगले. 



================== 

३) २१-२२ नोव्हेंबर १९४८ : मुंबईत चक्रीर्वथदळ. क्षनसगथाचे रौद्ररूप.  

तथशी १०० मैल र्वेगथने र्वथरे र्वथहत होते. २४ तथसथत ५ इंच पथर्वसथची 

नोंद झथली होती. रथत्रीची र्वेळ त्यथमुळे आणखीनच भयथनक र्वथटत होते. आमच्यथ 

चथळीतल्यथ कथही घरथंची कौले उडून गेली होती. सर्वात्र भीतीचे र्वथतथर्वरण पसरले 

होते. लोक जीर्व मुठीत धरून र्वथदळ र्थंबण्यथसथठी दरे्वथची प्रथर्ानथ करीत होते. 

पहथटेच्यथ सुमथरथस र्वथरे कमी झथले. सकथळ झथली. लोक बथहरे पडून अंदथज घेत 

होते.  

रस्तोरस्ती मोठमोठी झथडे उन्मळून पडली होती. रल्र्वेच्यथ ओव्हर हडे 

र्वथयसा रठकरठकथणी तुटल्यथ होत्यथ. लोकलची र्वथहतूक पूणा ठप्प झथली होती. मुंबई 

शहरथत कथय झथले असेल यथचे तका क्षर्वतका  सुरु होते. कथरण कुणी कुठे बथहरे जथऊच 

शकत नव्हते. ऑदर्सेस बंद होती. दसुरे ददर्वशीच नथही तर ३-४ ददर्वस र्वतामथनपत्रे 

दखेील क्षमळत नव्हती. र्वीज गथयब होती. 

मुंबई शहरथशी संपका  तुटलथ होतथ. मुंबई अिरश: बंद होती. पुन्हथ असे 

कधी घडले नथही. 

 

================================================== 

 जग सुंदर आहे, जीर्वन सुंदर आह.े पण ते क्षनभेळ सुंदर नथही. त्यथत अनेक 

नकथरथत्मक गोष्टीही आहते. त्यथतून आपल्यथ र्वथट्यथलथ कथय येईल ते बरेचदथ 

नक्षशबथर्वर / पररक्षस्र्तीर्वर अर्वलंबून असते. पररक्षस्र्तीशी कसे जळर्वून घ्यथयचे ते 

आधी क्षशकथयलथ हर्वे. 



आपल्यथलथ क्षमळथलेले जीर्वन होतथ होईल तेर्वरे्ढ आनंदथने, सुखथने 

जगथयचथ प्रयत्न करणे एर्वरे्ढच आपल्यथ हथतथत असते.  

सकथरथत्मक दषृ्टीने आपण बक्षघतले पथक्षहजे. क्षनणाय चुकतथत, चुकीची 

क्षशिथ भोगथर्वी लथगते. यथचेही भथन ठेर्वथयलथ हर्वे. चुकथ होऊ नयेत यथची कथळजी 

घ्यथयलथ हर्वी. सगळेच कथही मनथसथरखे होणे शक्स्पय नथही.  

  



मरथठी मथध्यम - 

 

मथझी शथळथ - पथले रटळक क्षर्वद्यथलय 

मी मरथठी मथध्यमथतून क्षशकलो. आमच्यथर्वेळेलथ बहुसंख्य मरथठी मुले 

मरथठी मथध्यमथतूनच क्षशकथयची. कथही श्रीमंत लोक त्यथंच्यथ मुलथंनथ इंग्रजी 

Convent शथळेत ककर्वथ Public Schoolमध्ये ठेर्वीत असत. 

मी १९५४ सथली SSC - (त्यथर्वेळेची अकरथर्वी) पथस झथलो. आमच्यथ 

र्वेळेलथ क्षशिण खथत्यथलथ कथय लहर आली मथक्षहत नथही पण त्यथंच्यथ योजनेप्रमथणे 

शथळेने आम्हथलथ इंग्रजी हथ क्षर्वर्य मरथठीतून क्षशकर्वलथ! प्रश्न पडलथ नथ ?  

आम्हथलथ इंग्रजी आद्यथिरथंची ओळख मरथठीतून करून ददली. म्हणजे असे 

ABCDEFG असे न म्हणतथ अॅ ब क ड ए र् ग असे क्षशकर्वले! 

a = नीट बघथ, खथली Apple आह ेआक्षण र्वर त्यथचथ दठे ददसतोय नथ ?, 

मग ह ेअिर अॅपलचथ ी अॅ  

b = बघथ बटथटथ आक्षण त्यथच्यथ बथजूलथ सुरी म्हणून बटथट्यथचथ ी ब  



c = सोपे आह.े हथतथतले 'कडे' ददसते आह ेनथ ? म्हणून कड्यथचथ ी क  

e = कथनथतले इयर ररग म्हणून इयररग चथ ी ई  

f - र्णीतलथ ी र्  

g - गणपतीची सोंड म्हणून गणपतीचथ ी ग र्वगैरे र्वगैरे. 

स्पेहलग सथंगतथनथ क+अॅ+ट ी कॅट  

ब+अॅ+ट ी बॅट 

लेसन शब्दथचे स्पेहलग असे सथंगथयचो ी ल इ स स ऑ न! पुरे्ढ Teacher 

असे शब्द आले आक्षण पुरती भंबेरी उडथली! इंग्रजीची र्वथट लथगली! 

त्यथकथळी कक्षनष्ठ मध्यमर्वगथातील मुले कॉमसालथ जथयची. मीही तेच केले. 

आक्षण इंग्रजी क्षलक्षहतथ येत नथही, समजत नथही म्हणून इंटर कॉमसालथ चक्क नथपथस 

झथलो! 

  



शथळेतल ेदकस्स े- 

शथळेचथ क्षर्वर्य क्षनघथलथ आह ेतर कथही दकस्से सथंगून पुरे्ढ जथतो. 

'पुलं' ज्यथ शथळेत क्षशकले त्यथच शथळेत क्षशकथयचे भथग्य मलथही क्षमळथले. 

त्यथमुळे ' क्षबगरी ते मॅरट्रक' मधे र्वणान केलेले कथही असथमी येर्े भेटले. चपलथ 

क्षर्वसरणथरे मथस्तर र्वगैरे. आम्हथलथ संस्कृत आक्षण इंग्रजी क्षशकर्वणथरे मथस्तर एकच 

होते. त्यथंचथ उच्चथरथंर्वर र्थर कटथि होतथ. बॉयीझ आक्षण गल्सा मधल्यथ बॉयीझ शब्द 

म्हणतथनथ जीभ 'झणझणली' पथक्षहजे म्हणथयचे! Walked आक्षण Looked ह ेशब्द 

उच्चथरतथनथ 'र्वथक्स्पड' आक्षण 'लूक्स्पड' मधल्यथ ड चथ उच्चथर पूणा जोर दऊेन म्हटंलथ 

पथक्षहजे यथर्वर त्यथंचथ भर होतथ! 

आमच्यथ र्वगथात (त्यथलथ कथय दबुुाद्धी सुचली दरे्व जथणे!) एक Convent 

मधे क्षशकणथरथ मुलगथ आलथ. र्वगथात आम्हथ ' र्थडर्थड' मरथठी बोलणथऱ्यथ मुलथंत 

तो क्षबचथरथ बुजलथ असथर्वथ! जथऊन कोपऱ्यथत बसलथ. मथस्तरथंनी त्यथलथच पकडले 

आक्षण कक्षर्वतथ र्वथचथयलथ सथंक्षगतली. त्यथचे ददुरै्व असे की त्यथलथ नेमकी 'Work 

while you work' कक्षर्वतथ आली. त्यथने सुरुर्वथत केली 'र्वक व्हथइल यु र्वक'. झथले, 

मथस्तरथंचे क्षपत्त खर्वळले! त्यथंनी त्यथची जीभ र्वथकडी होई पयांत त्यथच्यथकडून र्वका , 

र्वका , क र्वर जोर दते म्हणर्वून घेतले!  

==========  



मी 'फ्लोरथ र्ौंटन' लथ क्षसद्धथर्ा कॉलेजमधे प्रर्वेश घेतलथ. क्षतर्े आम्हथलथ 

क्षशकर्वथयलथ प्रथ. कर्वक्षयत्री शथंतथ शेळके, प्रथ. अनंत कथणेकर, प्रथ. रथ. क्षभ. जोशी, प्रथ. 

रमेश तेंडूलकर असे ददग्गज होते.  

शथन्तथबथई क्षशकर्वथयलथ आल्यथ की त्यथंनथ इंग्रजी क्षचत्रपटथंच्यथ कर्थ 

सथंगथयचथ आग्रह व्हथयचथ आक्षण त्यथही र्थर आरे्ढर्वेर्ढे न घेतथ, डोक्स्पयथर्वरचथ पदर 

सथर्वरीत, कर्ेत गुंगर्वून टथकीत असत. ‘मोक्षहनी’मध्ये 'क्षहरव्यथ चथदरीर्वर' ह े सदर 

खूप लोकक्षप्रय होते. "शथंतथबथई इंग्रजी क्षचत्रपटथंची कर्थनकं अत्यंत रसथळ शैलीत 

क्षलहथयच्यथ. जणू त्यथ परदशेी कर्थ नव्हत्यथच. स्र्वत: लेक्षखकेच्यथ र्वथटथव्यथ अशथ त्यथ 

खूप प्रभथर्वी दीघाकर्थ र्वथचतथनथ मनथची पकड घ्यथयच्यथ" इक्षत सुधीर मोघे.  

प्रथ. कथणेकरसरथंनथ सथक्षहक्षत्यक गप्पथ मथरथयलथ र्थर आर्वडथयचे. ते 

सथंगथयचे अभ्यथस गथईडमधून करथ! पण मी सथंगतो ते तुम्हथलथ कुठे ऐकथयलथ 

क्षमळणथर नथही. आक्षण ते खरेच होते. त्यथंचे बोलणे ऐकत रथहथर्वे असे र्वथटे. 

दोन र्वर्े कशी गेली कळलेच नथही. मी इंटर कॉमसा परीिेत नथपथस 

झथलो! र्थर मोठथ धक्कथ बसलथ. एक र्वर्ा रु्कट गेले. कशथतच मन रमत नव्हते. पुरे्ढ 

क्षशकथर्वे असेही र्वथटेनथ! असेच सहथ मक्षहने गेले. 

  



एअर इंक्षडयथत कथयमस्र्वरूपी नोकरी - 

 

पुरे्ढ ओळखीने एअर इंक्षडयथत कथयम नोकरी क्षमळथली. ४ जथनेर्वथरी 

१९५७. पगथर बेक्षसक रु.८० + महथगथई भत्तथ रु.६५ असे एकूण रु.१४५ पगथरर्वर 

Dispatch क्स्पलथका  म्हणून रुजू झथलो. प्रथ.रं्ड र्वगैरे र्वजथ जथतथ रु.१२८ take 

home salary. त्यथकथळी हहेी भथरी र्वथटले. 

 

मी मथझ्यथ इंग्रजीबद्दल क्षलक्षहले आहेच. बोलतथ यथयचे नथही. आक्षण 

ऑदर्समधे इंग्रजी मथध्यमथतले सहकथरी 'र्थडर्थड' इंग्रजी बोलथयचे. त्यथमुळे 

मथझ्यथत र्थर मोठथ न्यूनगंड क्षनमथाण झथलथ होतथ. आपले इंग्रजी सुधथरथर्वे, चथंगले 

बोलतथ यथर्वे म्हणून मी खथस प्रयत्न केले. 

१) मथझथ एक क्षिश्चन क्षमत्र पथल्यथातच रथहथयचथ. लोकलने रोज बरोबर 

जथत होतो त्यथलथ इंग्रजी बोलथयलथ क्षशकर्व अशी क्षर्वनंती केली आक्षण त्यथने खूप 

मदत केली.  

२) त्यथकथळी Earle Stanley Gardner च्यथ 'Perry Mason' यथ 

पथत्रथच्यथ रहस्यकर्थ र्थर लोकक्षप्रय होत्यथ. कुणीतरी सथंक्षगतले त्यथतले कोटथातले 

'सीन' र्वथच. तेर्े संर्वथद असतथत. त्यथतून मी खूप कथही क्षशकलो. आश्चया र्वथटेल पण 

मी एकदथही एकही कथदबंरी पूणा र्वथचली नथही. 'कोटा सीन' मधले संर्वथद मथत्र पथठ 

केले होते.  



३) दररोज मरथठी आक्षण त्यथच मथलकथचे इंग्रजी अशी दोन र्वृत्तपत्रे 

घ्यथयचो. उदथ: TOI आक्षण महथरथष्ट्र टथइम्स. आधी मरथठी र्वथचून त्यथच बथतम्यथ 

इंग्रजीत कशथ ददल्यथ जथयच्यथ ते बघथयचो. यथचथही र्थर र्थयदथ झथलथ. 

४) ऑदर्समधले पत्रव्यर्वहथर बथरकथईने र्वथचथयचो. Dispatch लथ 

असल्यथमुळे ह ेसहज शक्स्पय होते. 

  



Air India - CHQ (Commercial Headquarters) -  

मी एअर इंक्षडयथत नोकरीलथ लथगलो ते Dispatch Section मध्ये. 

कमर्मशयल हडेक्वथटार असल्यथमुळे परदशेथतून पत्रे यथयची. खूप छथन छथन क्षतदकटे 

लथर्वलेली असथयची. ती घ्यथयलथ सूटबूटर्वथले ऑदर्ससा यथयचे. मलथ भथर्व द्यथयचे. 

मीही खुश होऊन त्यथंनथ क्षतदकटे कथरू्ढन द्यथयचो. कथही ददर्वसथंनी मलथ मथझ्यथ एकथ 

सहकथऱ्यथने सथंक्षगतले अरे ही क्षतदकटे तू अशी कोणथलथ दते जथऊ नकोस. तू स्र्वत: 

जमर्व. र्थर मोठथ छंद आह ेहथ.  

तोपयांत मलथ कथही कल्पनथ नव्हती. मग मी स्र्वत:च क्षतदकटे जमर्वथयलथ 

सुरुर्वथत केली. बऱ्यथपैकी क्षतदकटे जमल्यथर्वर एके ददर्वशी एकथ मोठ्यथ र्वहीत 

क्षचटकर्वथर्वीत म्हणून बथजथरथतून गमची बथटली आणली आक्षण रथत्री जथगून ती 

क्षतदकटे क्षचटकर्वून टथकली. सकथळी गदीत बक्षघतली नथहीत.  

अनुभर्वथने शहथणे होणे कधी कधी र्थर महथगथत पडते! 

रथत्री कथरू्ढन बक्षघतली आक्षण मलथ धक्कथच बसलथ. सगळ्यथ क्षतदकटथंर्वर 

गम लथर्वलेल्यथ जथगी डथग पडून क्षतर्लथ रंग क्षनघून गेलथ होतथ! सगळी क्षतदकटे 

रु्कट गेली होती! 

दसुरे ददर्वशी क्षमत्रथलथ सथंक्षगतले तर त्यथने कपथळथलथ हथत लथर्वलथ. 

म्हणथलथ, " अरे शहथण्यथ, त्यथसथठी खथस पेस्ट क्षमळते. हसर्ेरटक ग्लू चथलत नथही.  

मी नर्वथ धडथ क्षशकलो. आधी यथ छंदथची मथक्षहती घेऊन मगच कृती 

करथयलथ पथक्षहजे होती.  

पण त्यथनंतर मथत्र छंद नीट जोपथसलथ. आतथ गेली दकत्येक र्वर्े 

दर्लथटेलीचथ मेंबर आह.े त्यथमुळे पथदकटे, क्षतदकटे घरपोच क्षमळतथत. दोघथ-क्षतघथंनी 

त्यथंचे संग्रह मलथ ददल्यथमुळे मथझथ संग्रह मोठथ झथलथ. 



हथ मथझथ आयुष्यथतलथ पक्षहलथ छंद. त्यथ नंतर आयुष्यथत अनेक छंद 

जोपथसले.  

छंदथंमुळे आयुष्यथलथ चथंगले र्वळण क्षमळते हथ मथझथ अनुभर्व आह.े 

म्हथतथरपणी आजथरपणथत छंदच उपयोगी पडतथत. ह े मी नथही तर मथझे न्युरो 

सजान सथंगत असत.  

२) मलथ र्वथचनथची आर्वड शथळेत असल्यथपथसूनच होती. नथर्मथधर्वथंच्यथ 

जथड जथड कथदबंऱ्यथ र्वथचतथनथ भथन हरपून जथयचे. र्वीरधर्वल, सथर्वळ्यथ तथंडेल, 

सोनेरी टोळी आक्षण स्र्वरथज्यथर्वरच्यथ अनेक कथदबंऱ्यथ र्वथचलेल्यथ आठर्वतथत. हरी 

नथरथयण आपटे, क्षर्व. स. खथंडेकर, नथ. क्षस. र्डके यथंच्यथ कथदबंऱ्यथही र्वथचथयचो. 

पण कक्षर्वतथ र्वथचन ह े मथत्र अगदी आर्वडीने करथयचो. कक्षर्वतेच्यथ 

पुस्तकथंचे एक बरे असते. कुठेचेही पथन कथरू्ढन र्वथचथर्वे. मथगचथ पुर्ढचथ संदभा बघथर्वथ 

लथगत नथही. कक्षर्वतथ कधी क्षशळ्यथ होत नथहीत. दर र्वेळी र्वथचतथनथ आनंदच दतेथत. 

दकतीही र्वेळथ र्वथचथ. आतथ तर ३० र्वर्थांपूर्वीचे संग्रह कथरू्ढन र्वथचत बसतो. 

दकतीतरी कक्षर्वतथ नव्यथने र्वथचत आह ेअसे र्वथटते. आतथ कथही नर्वथ अर्ा जथणर्वतो! 

मी दरर्वर्ी पुस्तक प्रदशानभरले की ४-५ कक्षर्वतथ संग्रह घ्यथयचोच. 

र्वर्ाभरथत अनेक पथरथयणे व्हथयची. पुन्हथ नर्वीन र्वर्थात नर्वीन संग्रह. असे करत आज 

मथझ्यथकडे तीनशेच्यथ र्वर संग्रह आहते. 

३) एक्षव्हएशनचथ इक्षतहथस - 

मी नोकरीलथ लथगल्यथपथसून मलथ क्षर्वमथनथंक्षर्वर्यी खूप उत्सुकतथ होती. 

त्यथमुळे जी जी मथक्षहती / क्षचत्रे क्षमळतील ती ती जमथ करत गेलो. कथमथमुळे त्यथकडे 

लि दतेथ आले नथही. पण क्षनर्वृत्त झथल्यथर्वर यथच क्षर्वर्यथर्वर तीन पुस्तके क्षलक्षहली. 

पक्षहले एअर इंक्षडयथचथ इक्षतहथस, दसुरे जथगक्षतक हर्वथई र्वथहतुकीचथ इक्षतहथस, क्षतसरे 



एक्षव्हएशन िेत्रथतील प्रमुख व्यक्तींची ओळख आक्षण शेर्वटचे ई-बुक 'पंख' २ भथग. 

क्षशर्वथय धमाग्रंर्थंची ओळख अशी पुस्तके क्षलक्षहली. क्षतसरे पुस्तक 'आतथ र्वंद ू

कर्वीश्वर'.  

( www.esahity.com )  

४) ओररगथमी हथ क्षर्वर्य नव्यथनेच क्षनर्वृत्त झथल्यथर्वर क्षशकलो. यथ छंदथने 

मथझे क्षनर्वृत्तीचे जीर्वन व्यथपले गेले. पथर बदलून गेले. 

५) इंग्रजी कक्षर्वतथ! मथझ्यथ आयुष्यथतलथ हथ एक चमत्कथर! क्षनर्वृत्तीनंतर 

घडलेलथ. 

६) र्वृत्तपत्रथत स्तंभ लेखन, स्रु्ट लेखन, पत्रे. 

७) समथजसेर्वथ - मन रमले नथही! 

 

  



एअर इंक्षडयथत कथम - आठर्वणी - 

आम्ही एअर इंक्षडयथत कथम करत होतो ते एक भथरथर्वलेल्यथ क्षजद्दीने. क्षतर्े 

'जॉब रं्क्स्पशन्स' नथर्वथचथ प्रकथर नव्हतथ. पडेल ते कथम ककर्वथ सथंगतील ते कथम 

मनथपथसून करथयचे एर्वरे्ढच मथक्षहत होते. त्यथचथ पगथरथशी ककर्वथ हुद्यथशीही कथही 

संबंध नव्हतथ. कथही अपर्वथद र्वगळले तर कुणी बॉस नव्हते आक्षण कुणी कक्षनष्ठ 

नव्हते.  

कथम करणथरथचे कौतुक व्हथयचे. प्रमोशन्सही कथम बघून ददली जथयची. 

र्वक्षशलेबथजी नव्हती. भ्रष्टथचथरही नव्हतथ. त्यथमुळे प्रमोशन्सचथ क्षनणाय सगळ्यथंनथ 

मथन्य असथयचथ. 

युक्षनयन्सचे अक्षस्तत्र्व अजून उदयथलथ यथयचे होते! 

आमच्यथ र्वेळेलथ ओव्हरटथईम हथ प्रकथर नव्हतथ. ददर्वसथचे नेमून ददलेले 

कथम पूणा केल्यथखेरीज घरी जथतथ येत नसे. आक्षण जे उक्षशरथ बसून कथम करीत 

त्यथंनथ दसुरे ददर्वशी र्वथर्ननग क्षमळत असे की तुम्ही तुमच्यथ कथमथत र्थर आळशी 

आहथत, र्वेळेत कथम पूणा करथयलथ क्षशकथ. त्यथर्वरच तुमचे भक्षर्वतव्य अर्वलंबून आहे! 

सथठ र्वर्थांपूर्वीचथ कथळ आक्षण नंतरचथ कथळ यथत खूप र्रक झथलेलथ 

जथणर्वलथ. जीर्वनमूल्येच बदललीत की कथय असे र्वथटले.  

नंतरच्यथ कथळथत, ओव्हरटथईम क्षमळथर्वथ म्हणून कथम पेंहडग ठेर्वीत असत! 

ह ेएकथ कक्षमटीचे क्षनरीिण होते! 

========  

आमचे ऑदर्स र्ोटामधे बँक ऑर् इंक्षडयथच्यथ इमथरतीत ४ थ्यथ 

मजल्यथर्वर होते. तेर्े मी ८ र्वर्े नोकरी केली आक्षण नंतर एअरपोटालथ बदली करून 



घेतली. यथ कथळथत तेर्े तीन मोठ्यथ घटनथ घडल्यथ. आक्षण त्यथ तीनही घटनथ मलथ 

जर्वळून पथहथयलथ क्षमळथल्यथ ह ेक्षर्वशेर्. 

आमच्यथ ऑदर्सची क्षबल्डींग मुंबई हथयकोटथाच्यथ पथठीमथगच्यथ बथजूलथ 

होती. मधे र्क्त एक लहथन रस्तथ होतथ. आमच्यथ क्षबल्डींगच्यथ छोटथश्यथ गच्चीतून 

हथयकोटथात जथणथऱ्यथ येणथऱ्यथ लोकथंच्यथ हथलचथली ददसत असत. 



नथनथर्वटी केस - 

 

१) कमथंडर नथनथर्वटीचथ मुंबई हथदरर्वून टथकणथरथ खटलथ 

(1959).  

नथनथर्वटीने खून केलथ होतथ. त्यथची केस चथलू असतथनथ कोटथात आणतथनथ 

आम्ही मुद्दथम त्यथलथ पथहथयलथ गच्चीत यथयचो. पोक्षलसथंच्यथ तथब्यथत न दतेथ नेव्हीने 

त्यथलथ त्यथंच्यथच तथब्यथत ठेर्वले होते. तो रु्ल युक्षनर्ॉमामधे यथयचथ. मथगेपुरे्ढ 

नेव्हीच्यथ गथड्यथंचथ तथर्थ असथयच्यथ. लोकथंच्यथ दषृ्टीने तो क्षहरोच होतथ. त्यथलथ 

बघथयलथ प्रचंड गदी उसळत असे. ज्यथ ददर्वशी त्यथच्यथ केसचथ क्षनकथल होतथ त्यथ 

ददर्वशी तर हथयकोटथाचे आर्वथर, ती गल्ली इतकेच कथय पण संपूणा फ्लोरथ र्ौंटन 

मथणसथंनी गजबजून गेले होते. र्वथहतून ठप्प झथली होती. संध्यथकथळी ४ र्वथजेपथसून 

गदी होत होती. ७ र्वथजले तरी ज्युरींचथ क्षनकथल येत नव्हतथ. उत्सुकतथ प्रचंड 

र्वथर्ढली होती. यथ केसचथ मुंबईत खूप गर्वगर्वथ झथलथ होतथ. क्षजर्े जथल क्षतर्े हथच 

क्षर्वर्य. 

शेर्वटी ज्युरींनी आठ क्षर्वरुद्ध एक अशथ बहुमतथने ‘Not guilty’ म्हणून 

जथहीर केले. लोकथंनी मोठथ जल्लोर् केलथ. नथनथर्वटी हझदथबथदच्यथ घोर्णथंनी 

पररसर दणथणून गेलथ. 

कोटारूममधे पण आनंदथने घोर्णथ ददल्यथ जथत असतथनथच जज्ज मेहतथंनी 

जथहीर केले की ज्युरींचथ क्षनणाय चुकीचथ (perverse) आह.े त्यथमुळे मी ही केस 



मुंबई हथयकोटथाकडे पथठर्वीत आह.े यथ नंतर ज्युरी नेमण्यथची पद्धत बंद करण्यथत 

आली! 

मथझ्यथ एकथ क्षमत्रथने त्यथर्वेळच्यथ क्षब्लट्झच्यथ अंकथतले उतथरेच्यथ उतथरे 

पथठर्वले होते. त्यथच्यथ आधथरे मी चक्क ती १००% खरी गोष्ट जशीच्यथ तशी क्षलहून 

कथर्ढली. ती स्र्वतंत्रपणे .pdf form मध्ये तयथर केली आह.े 

यथ प्रेमथच्यथ शोकथंक्षतकेर्वर १९६३ सथली ‘ये रथस्ते ह ै प्यथर के’, १९७३ 

मधे ‘अचथनक’ आक्षण अलीकडे २०१६ मधे ‘रुस्तम‘ अशथ हहदी दर्ल्म्स ररलीज 

झथल्यथ.  

 



२) ऐक्षतहथक्षसक घटनथ म्हणजे संयुक्त महथरथष्ट्र व्हथर्वथ म्हणून क्षनघथलेल्यथ 

मोचथार्वर फ्लोरथर्थऊंटन येर्े गोळीबथर होऊन त्यथत १०5 हुतथत्मे झथले. ते 

र्रथरनथट्य –(January 1960)  

संयक्त महथरथष्ट्र चळर्वळ जोरथत होती. ज्यथ ददर्वशी मोचथा क्षनघथलथ होतथ 

त्यथ ददर्वशी संध्यथकथळी मुंबई रथज्यथचे मुख्य मंत्री मोरथरजी देसथईं यथंच्यथ आदशेथने 

मोचेकऱ्यथंर्वर गोळीबथर केलथ गेलथ आक्षण त्यथत १०५ मोचेकरी हुतथत्मे झथले. यथ 

घटनेनंतर मोरथरजींच्यथ जथगी यशर्वंतरथर्व चव्हथण यथंची मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक 

झथली. 

ही घटनथ घडली तेव्हथ मी फ्लोरथ र्ौंटनलथ असलेल्यथ आनंद 

भर्वनमधल्यथ क्षसद्धथर्ा कॉलेजच्यथ इमथरतीत होतो. गोळीबथर झथल्यथचे आर्वथज 

येतथच आम्ही खथली धथर्व घेतली पण आधीच पोलीस बंदोबस्त होतथ. कोणथलथही 

बथहरे पडू दते नव्हते. जर्वळ जर्वळ दोन तथसथंनी बथहरे कथर्ढले र्व क्षशस्तीत 

रस्त्यथच्यथ एकथ बथजूने चचागेटलथ जथऊ ददले. दसुरीकडे कुठेच दर्रकू दते नव्हते. 

नक्की कथय झथले ते दसुरे ददर्वशी र्वतामथनपत्रथतून कळले! 

 



 

'मथधर्व कथझी' यथ एकेकथळच्यथ अत्यंत गथजलेल्यथ सत्यकर्ेर्वर आधथररत 

'तो मी नव्हेच' ह ेआचथया अत्रेंचे नथटक प्रभथकर पणशीकरथंच्यथ प्रमुख भूक्षमकेतून खूप 

गथजले.  

३) ‘तो मी नव्हचे’ रे्म मथधर्व कथझीचथ आख्यथ महथरथष्ट्रभर गथजलेलथ 

खटलथही यथच सुमथरथस सेशन्स कोटथात चथलू होतथ. 

ज्यथ घटनेर्वर आचथया अत्रेंनी ‘तो मी नव्हचे’ ह े नथटक क्षलक्षहले आक्षण ते 

प्रभथकर पणशीकरथंच्यथ अक्षभनयथने खूप गथजले. तेर्े कथझीलथ बघथयलथ खूप गदी 

व्हथयची. मीही एकदथ चंपुतथई गोखले यथंची उलटतपथसणी चथलू असतथनथ 

बघथयलथ गेलो होतो! 

=========================== 

  



Sincerity - Punctuality - devotion 

आर्वड - क्षनयक्षमतपणथ - क्षनष्ठथ  

ऑदर्समधे एक गोष्ट लिथत आली ती म्हणजे पुरे्ढ पुरे्ढ करणथरे बोलघेर्वडे 

सहकथरी, उक्षशरथ येणे, र्वथटेल तेव्हथ रजथ घेणे आक्षण त्यथहीपेिथ कथम पेंहडग ठेर्वणे 

यथतही र्वथकबगथर होते! 

मी नेमके ते हरेले आक्षण त्यथचथच र्थयदथ उठर्वलथ. मी कधीही उक्षशर केलथ 

नथही. नथईलथज असेल तरच रजथ घ्यथयचो आक्षण कथम पेंहडग ठेऊन कधीही घरी 

गेलो नथही. हळूहळू ही गोष्ट र्वररष्ठथंच्यथ लिथत आली आक्षण मी एक 'Sincere, 

punctual आक्षण कथमथत up-to-date आह ेअसथ त्यथंनथ क्षर्वश्वथस र्वथटलथ.  

यथचथ पररणथम मलथ 1964 सथली 'Merit Award' क्षमळण्यथत झथलथ. 

मथझ्यथ पररश्रमथंचे र्ळ मलथ क्षमळथले. 

मेरीट अर्वथडाची पथटी - र्क्त अर्वथडा क्षमळथलेले आक्षण त्यथ क्षर्वभथगथतले 

कमाचथरी. कंपनी दकती सथधेपणथने रथहत होती. पैशथचथ अपव्यय नथही! 

    



Graduate होणे महत्र्वथचे होते कथरण ऑदर्सर व्हथयचे असेल तर तेर्वरे्ढ 

Qualification आर्वश्यक होते. कॉलेजमध्ये प्रर्वेश घ्यथयचथ म्हणजे ऑदर्सलथ 

उक्षशरथ यथर्वे लथगणथर होते. ऑदर्सकडे अजा केलथ आक्षण त्यथंनी परर्वथनगी ददली. 

अट एकच क्षजतके उक्षशरथ येईन क्षततके लेट बसथयचे! 

मी KC Collegeलथ अडक्षमशन घेतली. तेही कॉलेज ओव्हल मैदथन 

ओलथंडले की लथगलीच रस्त्यथलथ लथगून होते. तेर्े एक बरे होते. कथहीही कन्सेशन्स 

पथक्षहजे असतील तर पैसे भरले की लथगलीच क्षमळत असत! इतकेच कथय मथझे 

कॉलेजचे Attendance चे ददर्वस कमी पडत होते. रु.२०० भरले आक्षण परर्वथनगी 

क्षमळर्वली! मी एकदथचथ Graduate झथलो! मथझथ प्रमोशनचथ मथगा मोकळथ झथलथ! 

KC कॉलेजची एक आठर्वण मुद्दथम सथंगण्यथसथरखी आह.े क्षतर्े 

इक्षतहथसथलथ प्रथ. रथ.क्षर्व. ओतूरकर ह े प्रख्यथत इक्षतहथस तज्ञ होते. मथझ्यथसथरखे 

अनेक क्षर्वद्यथर्ी आमचथ क्षर्वर्य नसलथ तरी त्यथंच्यथ र्वगथात त्यथंचे लेक्स्पचर ऐकथयलथ 

जथयचो. र्वगा गच्च भरलेलथ असथयचथ. मुले चुपचथप बसलेली. त्यथंनी बोलथयलथ 

सुरुर्वथत केली ऐकत रथहथर्वे असे र्वथटे. इक्षतहथसथतले प्रसंग इतके खुलर्वून सथंगत की 

प्रसंग डोळ्यथपुरे्ढ उभे रथहत असत.  

मलथ एकथ गोष्टीचे र्थर आश्चया र्वथटे. एरर्वी क्स्पलथस बुडर्वून कॅन्टीनमधे गदी 

करणथरे क्षर्वद्यथर्ी इर्े इतके शथंत बसून कसे ऐकू शकतथत ? प्रथध्यथपक रटथळ 

क्षशकर्वीत असतील तर कॅन्टीनचथ पयथाय असतोच! 

****************************************  

  



मथझथ पक्षहलथ क्षर्वमथन प्रर्वथस : मुंबई-ददल्ली-मुबंई - 

त्यथर्वेळी एअर इंक्षडयथकडे Lockheed कंपनीची Super-constellation 

जथतीची क्षर्वमथने होती.  

ददर्वसथचे क्षर्वमथन कथही कथरणथमुळे उक्षशरथ रथत्री सुटणथर होते त्यथमुळे 

मथझथ अधथा उत्सथह मथर्वळलथ होतथ! भीती र्वथटत होती! क्षर्वमथन सुटले. मुद्दथम 

क्षखडकीची जथगथ पकडली होती. पण बथहेर बक्षघतले तर अंधथर गुडूप! ददसले ते 

क्षर्वमथनथच्यथ पंखथर्वरचे इंक्षजनचे दशृ्य. त्यथतून ज्र्वथळथ बथहरे पडत होत्यथ. स्टोव््चथ 

बनार तथपल्यथर्वर जशथ ज्र्वथळथ ददसतथत तशथ ददसत होत्यथ. मलथ कधी एकदथ यथतून 

सुखरूप बथहते पडू असे झथले! ददल्लीच्यथ र्वथस्तव्यथत देखील परतीच्यथ प्रर्वथसथची 

कथळजी करीत होतो! जेव्हथ परत सुखरूप आलो तेव्हथ सुटकेचथ श्वथस सोडलथ. आक्षण 

पुन्हथ यथ र्वथटेलथ जथयचे नथही असे ठरर्वले! 

योगथयोग असथ की एअर इंक्षडयथने ही सर्वा Super-constellation 

क्षर्वमथने बदलून बोईंग कंपनीची जेट B-707 जथतीची क्षर्वमथने खरेदी केली. ह े

क्षर्वमथन मथझे अत्यंत आर्वडीचे क्षर्वमथन.  

क्षर्वमथनथंनथ नथर्वे दणे्यथत खूप कल्पकतथ ददसली. अगदी सुरुर्वथतीच्यथ 

Constellation क्षर्वमथनथंनथ  Princes, नंतरच्यथ क्षर्वमथनथंनथ Ranee आक्षण 

त्यथनंतरच्यथ Emperor अशी नथर्वे ददली गेली. 

Constellation - १) मलबथर क्षप्रन्सेस, २) रजपूत क्षप्रन्सेस, ३) मुगल 

क्षप्रन्सेस, ४) मरथठथ क्षप्रन्सेस, ५) क्षहमथलयन क्षप्रन्सेस, ६) बेंगथल क्षप्रन्सेस, ७) कथश्मीर 

क्षप्रन्सेस. 



 

Super-constellation १) रथनी ऑर् झथंसी, २) रथनी ऑर् इंद, ३) 

रथनी ऑर् क्षचत्तोर, ४) रथनी ऑर् अजंतथ, ५) रथनी ऑर् एलोरथ, ६) रथनी ऑर् 

क्षनलक्षगरीज, ७) रथनी ऑर् आग्रथ, ८) रथनी ऑर् क्षबजथपूर, ९) रथनी ऑर् मदरुथई 

१०) रथनी ऑर् गोलकोंडथ.  

 

B-707 : क्षहमथलयथच्यथ क्षशखरथंची नथर्वे : १) गौरीशंकर,  २) नंदथदरे्वी, 

३) एव्हरेस्ट, ४) कथंचनगंगथ, ५) धर्वलक्षगरी, ६) नंगथपरबत, ७) मथकथलू, ८) 

ल्होत्से, ९) अन्नपूणथा, १०) कथमेत, ११) क्षत्रशूल,  



 

Jumbo Jets - B-747 : एम्परर - १) अशोक, २) शहथजहथन, ३) 

रथजेन्द्रचोलथ, ४) क्षर्वक्रमथददत्य, ५) अकबर, ६) चंद्रगुप्त, ७) कक्षनष्क, (क्षहमथलय) ८) 

कृष्ण दरे्व रथयथ, ९)समुद्रगुप्त, १०) महने्द्रर्वमान ११) हर्ा र्वधान 

 

 

Combi - 747 : 



 

 

  



लोकलचथ जीर्वघणेथ प्रर्वथस 

  

र्ोटामधल्यथ ऑदर्समध्ये मी ८ र्वर्े नोकरी केली. नंतर एअरपोटार्वर 

बदलीसथठी हट्ट धरलथ यथचे एकमेर्व कथरण म्हणजे लोकलचथ जीर्वघेणथ प्रर्वथस! 

गदीत मथझथ जीर्व गुदमरथयचथ. डबथभर घथमटर्वथस, लोकथंची बडबड, 

क्षसगथरेट ओर्ढण्यथर्वर बंदी नव्हती म्हणून तो धूर, आक्षण र्वर नुसतेच जथगच्यथजथगी 

दर्रणथरे पंखे. बसथयचे लथकडी बथक, त्यथंच्यथ र्टीत दबथ धरून बसलेले रे्ढकुण. मी 

बथकथर्वर जथगथ असली तरी बसथयचो नथही. मलथ इतरथंपेिथ जथस्तच त्रथस होत 

असथर्वथ! 

आजच्यथ क्षपर्ढीलथ रे्ढकुण हथ इर्वलथसथ कीटक कथय प्रतथपी होतथ ह ेसथंगून 

कळणथर नथही! एक गथणे होते 'रे्ढकुण र्थर झथले म्हणून गेलो मी रथनथत, तेर्े जथऊन 

पथहतो तो रे्ढकुण मथझ्यथ कथनथत' असे बरेच मोठे गथणे होते.  

इतकेच कथय एक श्लोकही आठर्वतो. 'कमले कमलथ शेते, हर: शेते 

क्षहमथलये, हरर:च  िीरथब्धौ शेते, मन्ये मत्कूण संशयथत!'   

अर्ा -" लक्ष्मी कमळथत, शंकर क्षहमथलय पर्वातथर्वर आक्षण क्षर्वष्णू समुद्रथत 

कथ रथहतथत, तर जक्षमनीर्वरच्यथ रे्ढकणथंच्यथ भीतीने! 



र्ोड्कक्स्पयथत कथय तर लोकलचथ प्रर्वथस टथळथर्वथ म्हणून बदली करून 

घेण्यथक्षशर्वथय मलथ पयथाय नव्हतथ! त्यथनंतर कधीही लोकलच्यथ र्वथटेलथ गेलो नथही! 

मी पथल्यथालथ रथहत असल्यथमुळे एअरपोटा घरथपथसून चथलत २०-२५ 

क्षमक्षनटथर्वर होतथ. पुरे्ढ सहथरलथ नर्वीन एअरपोटा बथंधलथ तरी ऑटोमुळे १५ 

क्षमक्षनटथत पोचत असे. उरलेली ३० र्वर्े आरथमथत एअरपोटार्वर नोकरी केली. 

यथ क्षनक्षमत्तथने कथही र्वर्थानंतरचे दोन अनुभर्व आतथच नोंदर्वीत आहे, 

कथरण ते लोकल प्रर्वथसथशी क्षनगडीत आहते.  

 

१) मी ऑस्टे्रक्षलयथतील पर्ा यथ शहरी गेलो होतो. रथत्री टीव्हीर्वर 

जथक्षहरथत बक्षघतली की लोकलने आरथमथत प्रर्वथस करथ! मथझी उत्सुकतथ चथळर्वली 

गेली. क्षमत्रथलथ म्हटंले उद्यथ सकथळी पक्षहले यथ लोकलने प्रर्वथस करू! स्टेशन जर्वळच 

होते Bayswater. सकथळी तेर्े पोचलो तर छोटेसे स्टेशन. सबंध स्टेशनर्वर र्क्त 

एकच व्यक्ती, रेल्र्वेचथ कमाचथरी. त्यथच्यथजर्वळून क्षतदकटे घेतली. गथडी आली. र्क्त 

तीनच डबे! तीनही डबे पूणा ररकथमे! आम्ही प्रर्वथसीही र्क्त तीनच! डब्यथत 

बसथयलथ सोरे्, अगदी स्र्वच्छ!  मी स्र्वप्नथत तर नथहीनथ अशी शंकथ आली. जगथच्यथ 



पथठीर्वर अशीही लोकल असते यथर्वर क्षर्वश्वथस बसत नव्हतथ. रथहून रथहून मुंबईची 

लोकल डोळ्यथसमोर येत होती! 

२) टोदकयो शहरथलथ जथण्यथचथ योग आलथ. क्षतर्लथ एअरपोटा नररतथ 

(Narita) नथर्वथच्यथ खेड्यथजर्वळ आह.े यथ नथर्वथर्वरून त्यथ एअरपोटालथ नररतथ 

एअरपोटा ह ेनथर्व ददले आह.े आक्षण ते आजही कथयम आह.े मथत्र ते नररतथ गथर्व एक 

दमुदथर शॉहपग रठकथण झथले आह.े एअरपोटार्वर र्ोड्यथर्वेळथसथठी येणथरे प्रर्वथसी 

मुद्दथम यथ गथर्वथलथ भेट दतेथत आक्षण कथही र्वस्तू खरेदी करतथत.  

आपल्यथकडे पण सहथरगथर्वथर्वरून बरेच ददर्वस एअरपोटालथ ' सहथर 

एअरपोटा ' असे म्हणत असत. आज त्यथ 'सहथर' गथर्वथची क्षस्र्ती भयथनक आह े? 

टोदकयो शहरथत जथयलथ लोकल टे्रनची सोय आह.े तेर्ल्यथ टे्रन प्रर्वथसथचथ 

अनुभर्व सथंगण्यथसथरखथ आह.े डबे र्वथतुनुकूलीत. गदी एर्वर्ढी की उभे रथहथर्वे लथगले. 

पण कुठेही धक्कथबुक्की की र्ढकलथर्ढकली नथही. क्षशस्तीत लोक चर्ढत उतरत होते. डबथ 

भरलेलथ पण अगदी शथंत. र्ोड्यथर्वेळथने लिथत आले बरेच लोक आपथपसथत 

कुजबुजत आहते. इतक्स्पयथ हळू आर्वथजथत बोलत होते की क्षतसऱ्यथ मथणसथलथ 

ऐकथयलथ जथणथर नथही! अशी क्षशस्त आमच्यथकडे कधीकथळी येईल कथ? 

मध्यंतरी र्वथचले होते की लंडनच्यथ लोकल टे्रन मध्ये कक्षर्वतथ लथर्वल्यथ 

होत्यथ. मुंबईत श्वथस घेणे मुश्कील क्षतर्े कक्षर्वतथ कोण र्वथचणथर. ददुरै्व आमचे! 

ह े कथहीच नथही अशी एक बथतमी र्वथचली. TOI (१४-२-१९९८) : 

रठकथण जमानी - Kiel.  कपल्सनथ क्षतकीटथच्यथ अधेच भथडे. अटी दोनच. रेल्र्वेने 

ददलेलथ स्टीकर लथर्वथयचथ आक्षण कंडक्स्पटरने सथंक्षगतल्यथर्वर  कपलेने कीस घ्यथयचथ! 

हथ सगळथ उपद्व्यथप एर्वढ्यथसथठी की प्रर्वथस नुसतथ स्र्वस्त न होतथ सुखथचथ र्व 

गंमतीचथ व्हथर्वथ! 



 र्ोटा मधून एअर पोटार्वर बदली -  

मथझ्यथ बदलीची बथतमी जेव्हथ मथझ्यथ सहकथऱ्यथंनथ कळली तेव्हथ ते खूप 

रथगथर्वले. आक्षण ते बरोबरच होते. मी त्यथंनथ जरथही कल्पनथ ददली नव्हती. मलथही 

त्यथंनथ सोडून जथयची कल्पनथ अस्र्वस्र् करीत होती. पण मथझथ नथईलथज होतथ. 

मी एअरपोटार्वरच्यथ ऑदर्सलथ जॉईन झथलो आक्षण मथझे आयुष्यच 

बदलून गेले. एकथ छोट्यथ डबक्स्पयथतून समुद्रथत आल्यथसथरखे र्वथटले! नोकरीची 

उरलेली ३० र्वर्े मी एअरपोटार्वर घथलर्वली. आधी पथल्यथाच्यथ आक्षण नंतर सहथर 

एअरपोटार्वर (आतथचे CST म्हणजेच छत्रपती क्षशर्वथजीमहथरथज टर्ममनल). 

मथझथ job क्षर्वमथनथत कथम करणथरे Cabin Crew म्हणजेच Flight 

Pursers and Air hostesses यथंचे scheduling करणे म्हणजे त्यथंचथ duty 

roster तयथर करणे. आक्षण रोजच्यथ क्षर्वमथनथंसथठी पुरसे Cabin Crew आहते की 

नथही यथची खरबरदथरी घेणे. हथ job खूप challenging होतथ.  

आमचे एक छोटे युक्षनट होते. मी ऑदर्सर-इन-चथजा झथल्यथर्वर 

सहकथऱ्यथंशी अक्षतशय खेळीमेळीने र्वथगत होतो.  

१) रजथ मथक्षगतल्यथर्वर नथही ददली तर कथय र्वथटते ते मी अनुभर्वले होते. 

त्यथमुळे कोणथलथही कधीही रजथ ददली नथही असे झथले नथही. मी स्र्वत: त्यथ 

कमाचथऱ्यथचे कथम करथयचो.  

२) एखथद्यथलथ ऑदर्सलथ यथयलथ उशीर झथलथ तर लथगलीच 'कथरण' 

कधी क्षर्वचथरले नथही. लंच नंतर त्यथच्यथजर्वळ जथऊन चौकशी करथयचो. घरी कथही 

प्रोब्लेम असेल तर लर्वकर जथ असे सथंगथयचो. ज्यथंनथ खरेच अडचण असेल तर 

त्यथच्यथ डोळ्यथंत पथणी यथयचे ! (मी स्र्वत: ९.३० च्यथ ऑदर्सलथ ९ र्वथजतथच 

हजथर असथयचो. पण मी जर्वळ रथहत असल्यमुळे मलथ कथही अडचण नव्हती !) 



३) जशी ज्यथची कथमथची कुर्वत तसे कथम द्यथयचो. मदतीलथ धथर्वून 

जथयचो. यथचथ पररणथम असथ झथलथ सगळेच एकमेकथंनथ मदत करू लथगले. जथस्त 

कथम असेल तर न सथंगतथ र्थंबू लथगले. 

४) आमचे युक्षनट म्हणजे एक घर झथले होते. आजही इतक्स्पयथ र्वर्थांनी 

कोणथचथ तरी र्ोन येतो. आठर्वणीने सथंगतथत की तुमच्यथ र्वेळी कथम करतथनथ खूप 

मजथ केली. मी भरून पथर्वतो. 

५) यथ तीस र्वर्थात मी workaholic झथलो होतो! कथरण कथमच तसे 

होते.  

मथझ्यथ यथ छोट्यथ ग्रुपमधे आम्ही १५-२० जण होतो. आज ६० र्वर्थानंतर 

लिथत येत आह ेकी आमचथ सेक्स्पशन म्हणजे एक कुटंुब होते ज्यथत सर्वा धमा, जथतींचे 

लोक होते. ह ेयथपूर्वी कधी लिथतच आले नथही. कोणथलथच कधी जथणर्वले नथही.  

आमच्यथत २ मुस्लीम, २ क्षिश्च्यन, १ मरथठथ, १ SC-ST, २ OBC, २ 

ब्रथह्मण, १ CKP, २ गोव्यथचे, १ कनथाटकचथ, २ केरळचे असे क्षर्वक्षर्वध प्रकथरचे 

सहकथरी होते. पण त्यथमुळे आमच्यथत कधी भथंडणे झथली नथहीत.  

पण यथचथ अर्ा सगळे 'अलबेल' होते असे नव्ह.े अडचणी येत होत्यथ, 

कथमथर्वरून भथंडणे होत होती. प्रत्येकथचथ स्र्वभथर्व सथरखथ नसतो. मथझ्यथतही 

तथपटपणथ होतथ. कथमथच्यथ बथबतीत कुणी दलुाि केले, चुकथ केल्यथ तर पट्कन 

रथगथर्वत असे. चुकीलथ, excuses लथ जथगथ नव्हती! त्यथमुळे कधी कधी सहकथरी 

दखुथर्वले जथयचे.  

एक गोष्ट पक्की लिथत ठेर्वली होती. 

" It always pays to be nice to others"  



दसुऱ्यथंनथ मदत करथ, ते तुमच्यथ मदतीलथ आपण होऊन धथऊन येतथत. 

आक्षण दसुरी महत्र्वथची गोष्ट -  

"You do your best and your work will speak for you" 

सचोटी, प्रथमथक्षणकपणथ, मन लथर्वून कथम करणे यथलथ पयथाय नथही. आक्षण 

यथची नोंद नक्की घेतली जथते हथ मथझथ अनुभर्व आह.े 

मथझ्यथ एअरपोटार्वरच्यथ दीघा कथळथत मथझ्यथ जॉबमध्ये आक्षण एकूणच 

एअरपोटार्वर कथय चथलते ह ेऐकले तर र्क्क व्हथल.  

लंडनच्यथ Heathrow Airport कथय चथलते ते सथंगणथरे एक पुस्तक 

'Thiefrow' र्वथचण्यथत आले आक्षण जथणर्वले की ते आपल्यथपेिथही भथरी आहते! 

आक्षण त्यथ पुस्तकथचथ कथही शोध लथगतो कथ म्हणून नेट शोधले तर अगदी 

अलीकडची २०१६ सथलची बथतमी र्वथचली आक्षण मीच र्क्क झथलो! 

Oxford क्षडक्स्पशनरीत  Thiefrow चथ अर्ा Heathrow Airport, 

London चे टोपण नथर्व असथ ददलथ आह.े(१९७०) 

एअरपोटार्वर कथम करण्यथच ेर्थयद े 

मथझ्यथ नोकरीची महत्र्वथची र्वर्े मी एअरपोटार्वर कथर्ढली. आधी 

पथल्यथाच्यथ (New Terminal Building - NTB) आक्षण नंतर सहथरच्यथ (आतथचे 

Chhatrapati Shivaji International Airport - CST). (१९६६ ते १९९५) 

पथल्यथाचथ एअरपोटा मथझ्यथ घरथपथसून चथलत जथतथ येईल इतकथ जर्वळ 

होतथ.  



एअरपोटार्वर मी इन-चथजा झथलो आक्षण २५ र्वर्थात Asst. Gen. 

Manager यथ हुद्यथपयांत पोचलो. मथझे कथम Cabin Crew म्हणजेच Flight 

Pursers / Asst. Flt. Pursers आक्षण Air hostesses यथंचे ड्युटी रोस्टर तयथर 

करणे. मथझ्यथ हथतथखथली ४ ऑदर्ससा होते. आक्षण क्स्पलथका  र्वगैरे सगळे क्षमळून १५ 

स्टथर् होतथ. क्षशर्वथय आमचे MCO म्हणजेच Movement Control Office ह े२४ 

तथस तीन क्षशफ्टमधे चथलथयचे.  

आठर्वड्यथचथ रोस्टर असथयचथ त्यथत कोण कोण flight र्वर जथणथर आक्षण 

कोण standby असणथर ते ददलेले असथयचे. 

त्यथतलथ सगळ्यथत अर्वघड चथटा Air hostesses चथ असथयचथ! तो मी 

मथझ्यथकडे ठेर्वलथ. कथरण होस्टेसचथ STD Force जरी १००० असथयचथ तरी 

प्रत्यिथत ८५० सच्यथ जर्वळपथस असथयच्यथ त्यथमुळे रथत्रीचे र्ोन यथयचे flight लथ 

होस्टेस नथही. अशथर्वेळेलथ पुष्कळदथ घरी गथडी यथयची आक्षण कथम झथल्यथर्वर परत 

आणून सोडथयची. पण त्यथत रथत्र जथयची आक्षण दसुरे ददर्वशी ११ र्वथजेपयांत हजर 

व्हथयलथ लथगत असे.  

शॉटेज असल्यथमुळे होस्टेसनथ हक्कथची क्षर्वश्रथंती असली तरी फ्लथईट 

घेण्यथसथठी बोलर्वथर्वे लथगे. कधी कधी इतकथ कमी र्वेळ असे की कंपनीची गथडी 

जथऊन परत आणीपयांत र्थंबू शकत नव्हतो. अशथ र्वेळेलथ घरच्यथ गथडीतून 

कुणथलथतरी बरोबर घेऊन सोडथयलथ सथंगथर्वे लथगे. ही मदत हर्वी असल्यथमुळे 'क्षगव्ह 

अँड टेक' करथर्वे लथगे. म्हणजे आधी त्यथंनथ मदत करथयची आक्षण मग मदत 

मथगथयची! 



ह े कथम नथजूक होते म्हणून मी स्र्वत: यथत लि घथलीत असे. मदत 

करण्यथपूर्वी खथत्री करून घेत असे की यथत कथही गडबड नथही नथ! कोण कथय 

उदे्दशथने कथय करत असे ते कळणे अर्वघड असे. 

कथही दकस्से  

१) एकथ होस्टेसलथ शॉटा फ्लथईटस् हर्वी होती. म्हणजे ज्यथ फ्लथईटर्वर 

गेल्यथर्वर बथहरे गथर्वी रथहथर्वे लथगत नसे - जे जथऊन लथगलीच परत येत असे - असे 

फ्लथईट. " क्षतने कथरण ददले घरी आई एकटी असते. क्षतलथ क्षर्वस्मरणथचथ त्रथस आह.े" 

त्यथमुळे ती बथहरेून घर लॉक करून जथत असे. आई बथहरे गेली तर घरी परत 

यथयचे क्षतलथ सथंगतथ येत नसे. त्यथमुळे क्षतलथ घरथत कोंडून ठेर्वथर्वे लथगे. ह ेभयंकर 

होते.  

मी सहथनुभूती दथखर्वत म्हटंले एकदथ तुझ्यथ आईलथ भेटले पथक्षहजे. आक्षण 

खरेच एके ददर्वशी मी क्षतच्यथ घरी गेलो. क्षतची मथक्षहती खरी होती. ती कुलूप लथर्वून 

शेजथऱ्यथंकडे चथर्वी ठेर्वत असे. मी ऑदर्सलथ सथंगून क्षतलथ शॉटा flight दते रथक्षहलो.  

२) अशीच एकदथ एक होस्टेस संध्यथकथळी आली आणी त्यथच ददर्वशीच्यथ 

कुर्वैत फ्लथईटर्वर जथयचे म्हणून म्हणथली. कथरण 'लथईर् सेहव्हग ड्रग्स'. मी 

म्हणथलो, "मलथ क्षप्रक्षस्क्रप्शन द.े मी crew लथ सथंगून मथगर्वतो." पण ती हट्ट 

सोडथयलथ तयथर नव्हती. ती म्हणथली, " मी स्र्वत: जथऊन सगळीकडे शोधेन. 

इतरथंची मलथ खथत्री नथही." शेर्वटी मी नथईलथजथने हो म्हणथलो. ती खुश झथली. 

मलथ संशयथने दोन ददर्वस धड झोप लथगत नव्हती. शेर्वटी दोन ददर्वसथंनी ती परत 

आली. आक्षण कथही न्यूज आली नथही म्हणजे सगळे ओके होते.  

आमच्यथकडे ' No news is good news' म्हणथयची पद्धत होती! 



त्यथनंतर दोन मक्षहन्यथंनी क्षतने मलथ एक पत्र आणून ददले. ज्यथ पेशंटसथठी 

क्षतने जे और्ध आणले होते त्यथमुळे पेशंट र्वथचलथ पण त्यथची दषृ्टी गेली होती. पत्र 

र्वथचून मथझेही अंत:करण क्षर्वरघळले. 

Extract from the letter  

 

'अशोक' यथ जम्बो जेटलथ अपघथत  

नर्वीन र्वर्ा आले की आम्हथलथ प्रचंड टेन्शन येत असे. Crew धडथधड sick 

होत असत! 

मुंबईत कोणतीही सथर् नसतथनथ असे कथ होते आक्षण २-३ तथरखेलथ सगळे 

Fit कसे होतथत असथ मुखथासथरखथ प्रश्न मलथ कधी पडलथ नथही! 

मथझे कथम पररक्षस्र्तीलथ तोंड दऊेन सर्वा क्षर्वमथने र्वेळच्यथ र्वेळी सुटथर्वीत 

हथ असे. आक्षण ते मलथ शक्स्पय होते कथरण दोन हजथर पैकी २०० सीक झथले तरी 

इतर अठरथशे मथझ्यथ मदतीलथ धथऊन येत असत. 

१) ३० क्षडसेंबरलथ संध्यथकथळी ५ च्यथ सुमथरथस फ्लथईट पसार क्षर्वर्वेक 

अहजक्स्पय 'दर्ट' सर्टटदर्केट घेऊन आलथ. मी म्हटंले बरे झथलेस तू अगदी दरे्वथ सथरखथ 



धथऊन आलथस. आज रथत्री २-३ जथगथ ररकथम्यथ आहते, तुलथ पथक्षहजे ते flight घे. 

तर तो अजीजीने म्हणथलथ कथहीही करून मलथ उद्यथ रथत्रीपयांत flight दऊे नकथ. 

परर्वथ सकथळी म्हणजे १ तथरखेलथ - नर्वर्वर्थाच्यथ सकथळी मी flightर्वर 

जथईन. मी म्हणलो, "अरे कसे शक्स्पय आह.े र्थरर्थर तर मी उद्यथ सकथळपयांत तुलथ 

off ठेऊ शकतो." तरी तो हट्ट सोडीनथ. मग मी म्हणथलो की असे जर होते तर तू 

दर्ट कथ केलेस ? अजूनही परत डॉक्स्पटरकडे जथ आक्षण दोन ददर्वसथंनी दर्ट कर. तर 

त्यथलथही तो तयथर नव्हतथ! 

मी उत्सुकतथ म्हणून क्षर्वचथरले असे कथय आह ेकी तू flight घेत नथहीस ? 

नर्वर्वर्थाची पथटी आहे कथ ? 

त्यथर्वर तो म्हणथलथ नथही तसे कथही नथही. मथझ्यथ मुलीचथ पक्षहलथ 

र्वथर्ढददर्वस आह े ३१च्यथ रथत्री. तो झथलथ की मी सकथळी कोणत्यथही flightर्वर 

जथयलथ तयथर आह.े  

त्यथलथ कल्पनथ नव्हती की तो आपल्यथ मुलीचथ पक्षहलथ आक्षण शेर्वटचथ 

र्वथर्ढददर्वस सथजरथ करणथर आह!े 

अपघथतथत त्यथचे नथर्व बघून मलथ प्रचंड धक्कथ बसलथ. 

कथही गोष्टी घडथयच्यथ त्यथ, त्यथत्यथ र्वेळीच घडतथत. त्यथलथ कसलेही 

लॉक्षजक - तका शथस्त्र - लथगू पडत नथही! 



 

२) मधु नंदथ - मलथ आठर्वते त्यथप्रमथणे ती एअर इंक्षडयथ कॉलनीत 

रथहथयची. एकथ होस्टेसने ऐनर्वेळी 'sick' केले. र्वेळ अगदी र्ोडथ होतथ. तरी प्रयत्न 

केलथ. कॉलनीतून मधु नंदथ आली तेव्हथ क्षर्वमथनथचे दथर बंद करीत होते. ती 

आल्यथची खबर दतेथच दथर बंद न करतथ crew क्षतच्यथसथठी र्थंबले आक्षण ती येतथच 

क्षतलथ आत घेऊन दथर बंद केले! कथळ आलथ होतथ आक्षण र्वेळही आली होती! एक 

अक्षतशय सुंदर होस्टेस कथळथने क्षहरथर्वून घेतली. 

दसुरे ददर्वशी क्षजने sick केले होते ती ऑदर्समध्ये आली. आक्षण म्हणथली, 

"बरे झथले मी sick केले म्हणून र्वथचले!"  

 

  



क्षर्वलिण योगथयोग – 

ही एक सत्यकर्थ आह.े जेरू आक्षण जमशेद यथ बक्षहण भथर्वथंची. ती कर्थ 

अजूनही मनथत कथयम घर करून बसली आह.े 

जेरू दखेणी होती पण हर्वथई सुंदरीसथठी लथगणथरथ ‘बोल्डनेस’ 

क्षतच्यथपथशी नव्हतथ! ती क्षमतभथर्ी आक्षण संकोची स्र्वभथर्वथची होती. अशी कथही 

फ्लथईट्स होती दक जी घेतली की अनेक ददर्वस मुंबई बथहरे रथहथर्वे लथगे. अशी 

फ्लथईट्स क्षतलथ नको असत. 

एकदथ क्षतने मलथ क्षर्वचथरले, ‘मी तुमच्यथ घरी येऊ कथ, सर. मलथ तुम्हथलथ 

कथही महत्र्वथचे सथंगथयचे आहे’!मी म्हणथलो, ‘असे कथय महत्र्वथचे आह े की जे 

ऑदर्समध्ये सथंगतथ येत नथही?’ ती यथर्वर कथहीच बोलली नथही. क्षतच्यथ 

चेहऱ्यथर्वरच्यथ अजीजीने मथझथ होकथर क्षमळर्वलथ. 

१९७७ चे अखेरचे ८-१० ददर्वस होते ते. एके ददर्वशी ती अनपेक्षितपणे 

मथझ्यथ घरी आली. पण रथत्रीचे ११ र्वथजून गेल्यथर्वर. मथझ्यथकडे तेव्हथ र्ोन नव्हतथ 

आक्षण क्षतने ऑदर्समध्येही र्ोन करून मलथ कल्पनथ ददली नव्हती. क्षतने न कळर्वतथ 

इतक्स्पयथ उक्षशरथ आलेले मलथ आर्वडले नथही. क्षतच्यथ बरोबर सोबतीलथ एक प्रौर्ढ 

पुरुर् होतथ. तो क्षतचथ शेजथरी होतथ र्व इतक्स्पयथ रथत्री क्षतलथ एकटीलथ येणे शक्स्पय 

नव्हते म्हणून त्यथने क्षतच्यथबरोबर यथयचे कबुल केले होते पण त्यथच्यथ सर्वडीने! 

म्हणून क्षतलथ उक्षशरथ यथर्वे लथगले र्व त्यथबद्दल क्षतने ददलक्षगरीही व्यक्त केली. ती 

दक्षिण मुंबईच्यथ पथरशी कॉलनीत रथहथयची. 

क्षतच ेआई-र्वडील क्षर्वभक्त झथले होते. धथकटथ भथऊही घर सोडून दसुरीकडे 

पेईंगगेस्ट म्हणून रथहथयलथ गेलथ होतथ. क्षतलथ आईलथ घरी एकटीलथ सोडून र्थर 

ददर्वस बथहरे रथहणे नको होते म्हणून क्षतलथ ‘शॉटा फ्लथईट्स’ हर्वी होती. ह े ती 

र्ोनर्वरही सथंगू शकली असती पण क्षतलथ संकोच र्वथटलथ. क्षशर्वथय क्षतलथ 



आठर्वड्यथची रजथही हर्वी होती आक्षण र्वर्ा अखेरीस रजथ क्षमळणे शक्स्पय नव्हते 

यथचीही क्षतलथ कल्पनथ होती. 

मी क्षतलथ मदत करण्यथचे कबुल केले र्व दसुरे ददर्वशी ऑदर्समधे येऊन 

अजा द्यथयलथ सथंक्षगतले. आक्षण क्षतलथ बजथर्वले की पुन्हथ असे घरी येत जथऊ नकोस. 

ती शरहमदी झथली, क्षतचथ चेहरथ पडलथ र्व ‘आतथ पुन्हथ असथ त्रथस कधीही दणेथर 

नथही’ असे र्वथरंर्वथर सथंगतच मथझथ क्षनरोप घेतलथ. 

क्षतची रजथ ३० तथरखेलथच संपत होती. त्यथमुळे ३१ तथरखेच्यथ रथत्रीचे 

फ्लथईट क्षतलथ क्षमळथले. 

१ जथनेर्वथरी १९७८ ची सकथळ. मलथ पहथटेच ऑदर्सलथ बोलथर्वले गेले. 

बोईंग क्षर्वमथन ‘अशोकथ’ सहथरहून ‘टेक ऑर्’ घेतल्यथनंतर कथही क्षमक्षनटथतच 

र्वथंद्र्यथच्यथ समुद्रथत कोसळल्यथची भयंकर बथतमी होती. कोणीही र्वथचण्यथची 

शक्स्पयतथ नव्हती. मी घथईघथईने कू्र क्षलस्ट र्वथचली आक्षण क्षतच्यथत जेरुचे नथर्व पथहून 

अिरश: क्षर्जलो. डोळ्यथपुरे्ढ क्षतचथ तो पडलेलथ चेहरथ येऊ लथगलथ. ‘आतथ पुन्हथ 

असथ त्रथस कधीही देणथर नथही’ ह ेशब्दही कथनथत घुमू लथगले. मलथ अपरथधी र्वथटू 

लथगले. तेव्हथ बोलथयची कथय गरज होती ? क्षतने पुन्हथ क्षर्वचथरले असते तर नथही 

सथंगतथ आले असते! पण .....! 

क्षतचथ भथऊ जमशेदलथ अक्षसस्टंट फ्लथईट पसारची नोकरी क्षमळथली. 

त्यथच्यथशी अनपेक्षितपणे संबंध आलथ. मलथ र्ोटोग्रथर्ीची आर्वड होती. त्यथतही 

स्लथईड्कस करून प्रोजेक्स्पटरद्वथरे हभतीर्वर बघथयलथ र्थर आर्वडथयचे. मलथ कथही 

र्ोटोंच्यथ स्लथईडस करून हव्यथ होत्यथ. आक्षण कळले दक जमशेद एक क्षनष्णथत 

र्ोटोग्रथर्र आह.े तो त्यथचथ व्यर्वसथय नसून छंद आह.े  

मी त्यथच्यथशी संपका  सथधलथ. तो मोठ्यथ आर्वडीने मलथ म्हणथलथ की 

आपण रक्षर्वर्वथरी भेटू. तो र्व त्यथची बथयको (तीही होस्टेस होती) ग्रथंटरोडलथ एकथ 

पथरशी र्वृद्ध बथईकडे पेईंगगेस्ट म्हणून रथहत होते.  



मी भेटलो तेव्हथ त्यथची बथयको फ्लथईटर्वर होती. त्यथने मथझ्यथ र्ोटोंच्यथ 

स्लथईडसथठी र्ोटो घेतले र्व मलथ र्ोटोग्रथर्ीच्यथ कथही रटप्सही ददल्यथ. क्षशर्वथय एक 

कलर र्ोटोग्रथर्ीचे महथगडे पुस्तकही ददले. एक मक्षहन्यथंनी पुन्हथ भेटण्यथचे ठरले. 

मध्यंतरीच्यथ कथळथत त्यथने स्लथईडस आणून ददल्यथ. 

२३ जून १९८५ चथ ददर्वस - एक अक्षतशय र्वथईट बथतमी आली. ‘कक्षनष्क’ 

यथ क्षर्वमथनथलथ आयररश बेटथंजर्वळच्यथ समुद्रथत घथतपथत होऊन अपघथत झथलथ 

होतथ. कोणीही र्वथचले नव्हते. 

यथदीत जमशेद आक्षण त्यथच्यथ बथयकोचे नथर्व बघून कथळजथत धस्स झथले. 

ती गरोदर होती. 

मी त्यथच्यथ आईलथ भेटथयलथ खुश्रू बथगेत गेलो. बरोबर त्यथने ददलेले 

र्ोटोग्रथर्ीचे पुस्तकही होते. त्यथच्यथ आईर्वर आकथशच कोसळले होते. आधी 

एकुलती एक मुलगी आक्षण नंतर मुलगथ. मी कथय बोलणथर? मी पुस्तक ददले तर 

त्यथची आई म्हणथली मी यथ पुस्तकथचे कथय करू ? त्यथची आठर्वण म्हणून तुम्हीच 

ठेर्वथ तुमथचथकडे.  

यथ क्षर्वलिण योगथयोगथलथ कथय म्हणणथर ? क्षनयती ? प्रथरब्ध ? की क्षनव्र्वळ 

योगथगोग ? एक अपघथत ? 
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1) पहथटे ४ चथ सुमथर. दथरथर्वरची बेल सतत र्वथजत होती. कोण असेल 

इतक्स्पयथ पहथटे. मी दथर उघडले तर एक युक्षनर्ॉमा घथतलेली होस्टेस दथर 

उघड्कल्यथबरोबर आत घुसली, ड्रथयव्हरने क्षतच्यथ दोन ब्यथगथ आत र्ढकलल्यथ आक्षण 

क्षतने दथर लथर्वून घेतले. ती प्रचंड घथबरलेली ददसत होती! 

क्षतलथ बसथयलथ सथंगून पथणी प्यथयलथ ददले. मग जरथ शथंत झथल्यथर्वर 

कथय झथले म्हणून क्षर्वचथरले. क्षतने ददलेली मथक्षहती धक्कथदथयक होती. 

कथही ददर्वसथंपूर्वी ती दबुई-लंडन सेक्स्पटरर्वर जथतथनथ क्षतलथ मुंबईहून 

आलेल्यथ होस्टेसने एक पथसाल - डबथ - ददलथ. ज्यथचथ आह ेतो लंडनलथ हॉटेलमध्ये 

येऊन घेऊन जथईल असे क्षतने सथंक्षगतले. घथईघथईत क्षतने डबथ ठेऊन घेतलथ. नंतर 

क्षस्र्रस्र्थर्वर झथल्यथर्वर क्षतलथ डब्यथची आठर्वण झथली. क्षतने तो सुपरर्वथयझरलथ 

दथखर्वलथ. त्यथत पथर्वडर होती. सुपरर्वथयझरलथ संशय आलथ, त्यथने ती पथर्वडर 

हसकमध्ये टथकून नष्ट केली. डबथ रे्कून ददलथ.  

ती जेव्हथ लंडनलथ हॉटेलमध्ये पोचली तेव्हथ क्षतलथ एक र्ोन आलथ. 

डब्यथची चौकशी केली र्व केव्हथ घ्यथयलथ येऊ म्हणून क्षर्वचथरले. क्षतने सथंक्षगतले, " मी 

आत्तथच आले आह.े जरथ र्वेळथने र्ोन करथ." नंतर क्षतने हॉटेल मॅनेजरलथ सथंगून 

खोली बदलून घेतली आक्षण कोणथलथही खोलीचथ नंबर कळू द्यथयचथ नथही ह े

बजथर्वून सथंक्षगतले. दोन ददर्वस ती हॉटेल बथहरे पडलीच नथही. 

मुंबईलथ आल्यथर्वर कथय करथर्वे ते क्षतलथ सुचले नथही म्हणून ड्रथयव्हरलथ 

सथंगून ती मथझ्यथ घरी पोचली. ती दमून आल्यथमुळे आक्षण मथनक्षसक धक्स्पक्स्पयथतून 

गेल्यथमुळे लथगलीच झोपी गेली. पण मथझी मथत्र झोप उडर्वली. जर ते पथसाल दणेथरे 

लोक मथगथर्वर असतील तर मथझ्यथ घरी येऊ शकतथत. ककर्वथ पोलीस त्यथंच्यथ 

मथगथर्वर असतील तर पोलीसही येऊ शकतथत! मीच घथबरून गेलो. कथरण नसतथनथ 

यथ संकटथत आपण सथपडू, म्हणून घरी सथंक्षगतले की सकथळी ९च्यथ सुमथरथस क्षतलथ 



उठर्वथ र्व घरी पथठर्वून द्यथ. घरून मलथ र्ोन आलथ की क्षतलथ उठर्वले पण ती 

संध्यथकथळ पयांत जथणथर नथही असे सथंगत होती. 

मी क्षतच्यथकडे र्ोन द्यथयलथ सथंक्षगतले र्व क्षतलथ म्हणथलो, " अध्यथा तथसथत 

जर तू गेली नथही तर मलथ नथईलथजथने पोक्षलसथंनथ सथंगथर्वे लथगेल." ही मथत्रथ 

बरोबर लथगू पडली र्व ती क्षनघून गेली. तरी २ ददर्वस मी हचतेत होतो.  

मलथ क्षतचीही कथळजी र्वथटत होती. चौकशी केली. सर्वा कथही ठीक होते.  

तो पयांत ऑदर्समधल्यथ कोणी ह े पथसाल ददले, कोणथकडून आले होते, 

यथची चौकशी केली. पण ज्यथने ददले त्यथलथ 'कोणीतरी अनोळखी मथणसथने आणून 

ददले' एर्वरे्ढच आठर्वत होते. सगळ्यथ स्टथर्लथ बोलथर्वून पररक्षस्र्तीची कल्पनथ 

ददली. यथपुरे्ढ अनोळखीच कथय पण ओळखीच्यथ मथणसथकडूनही कोणतेही पथसाल 

घ्यथयचे नथही अशी सक्त तथकीद ददली. आक्षण ह े प्रकरण इर्ेच क्षमटले. आम्हीही 

अनुभर्वथतून क्षशकत होतो! 

2) आमची सगळी कथयथालये ओल्ड एअर पोटा – सथंतथकू्रझलथ असथयची. 

आम्हथलथ नेहमीच क्षतकडे जथर्वे लथगे. त्यथसथठी त्यथकथळी रनर्वे क्रॉस करथयची सोय 

होती. जेव्हथ क्षर्वमथनथची ये-जथ नसथयची तेव्हथ रनर्वे क्रॉस करतथ येत होतथ. 

त्यथसथठी रस्त्यथंर्वर असतथत तसे लथल क्षहरर्वे ददर्वे होते. पुरे्ढ एकदथ चुकीचथ क्षसग्नल 

ददलथ आक्षण नेमके त्यथच र्वेळी VIP फ्लथईट उड्डथण करीत होते. सुदरै्वथने कथही 

नुकसथन झथले नथही. पण रनर्वे क्रॉस करथयची सोय मथत्र कथयमची बंद झथली! 

पुरे्ढ एकदथ मुख्य रनर्वे दरुुस्तीसथठी बंद होतथ. अशथर्वेळी standby रनर्वे 

र्वथपरतथत. तेव्हथ मी क्षमत्रथलथ म्हटंले चल आपण रनर्वे क्रॉसकरून जथऊ. तेर्वर्ढथच 

र्वेळ र्वथचेल! आम्ही चथलत क्षनघथलो. मुख्य रनर्वेर्वर पोचलो. तेव्हथ एक मोठे क्षर्वमथन 

standby रनर्वेर्वर उतरून मुख्य इमथरतीकडे जथण्यथसथठी यथ रनर्वेर्वर आले. ते 



र्वळून जथणथर म्हणून आम्ही बेदर्कीर होतो. पण ते क्षर्वमथन तसेच पुरे्ढ आले र्व कथही 

अंतरथर्वर येऊन र्थंबले. मलथ संशय आलथ. ह े क्षर्वमथन आम्ही रनर्वे र्वर आहोत 

म्हणूनच र्थंबले असथर्वे. मी क्षमत्रथलथ सथंगून पळत रनर्वे क्रॉस करून बथजूच्यथ 

गर्वतथळ जक्षमनीर्वर गेलो. त्यथबरोबर क्षर्वमथनथने र्वळण घेतले. आक्षण त्यथच्यथ मथगून 

येणथऱ्यथ र्वथऱ्यथचे गरम गरम झोत अंगथर्वर येऊ लथगले. मी आक्षण क्षमत्रथने अिरश: 

जक्षमनीर्वर लोळण घेतली. नथहीतर आम्ही हर्वेत र्वर रे्कलो गेलो असतो. कथही 

सेकंदथतच र्वथरे र्थंबले. आम्ही उठलो तेव्हथ इतके घथबरलेले होतो दक धड चथलतथही 

येत नव्हते. कसेबसे आमच्यथ ऑदर्सलथ पोचलो.  

आमचथ अर्वतथर बघून सगळथ स्टथर् भोर्वती जमलथ. आम्ही जेव्हथ त्यथंनथ 

आमची कर्थ सथंक्षगतली तेव्हथ ते हसथयलथच लथगले. आम्हीही त्यथत सथमील झथलो. 

पण आज अजूनही तो प्रसंग आठर्वलथ दक अंगथर्वर कथटथ उभथ रथहतो! 

********************* 

  



मथझ्यथ हथतथखथली कथम करणथऱ्यथ कमाचथऱ्यथलथ मथझ्यथ र्वरच्यथ 

ग्रेडमध्य ेप्रमोशन  

असथ एक आठर्वडथ जथयचथ नथही की कथही सनसनथटी घडले नथही! पण 

त्यथ सगळ्यथ गोष्टी सथंगू शकत नथही. 

आपलथ कुणी जथणूनबुजून अपमथन केलथ ककर्वथ आपल्यथर्वर अन्यथय केलथ 

तर रथग येईल, आपण शक्स्पय असेल तर प्रक्षतकथर करू. 

पण जर पररक्षस्र्तीच अशी क्षनमथाण झथली की आपल्यथर्वर अन्यथय झथलथ 

आह,े आपलथ अपमथन झथलथ आह ेतर रथगर्वथयचे कुणथर्वर ? मथझी क्षस्र्ती अशीच 

कथहीशी झथली होती. 

१) एके ददर्वशी डथयरेक्स्पटरने मलथ बोलथर्वले आक्षण सथंक्षगतले की आज 

पथसून तू तुलथ जुक्षनयर असलेल्यथ अमुकअमुक मथणसथच्यथ हथतथखथली कथम करथयचे 

आह!े कथरण त्यथलथ तुझ्यथ र्वरच्यथ पोस्टर्वर प्रमोशन क्षमळथले आहे! मथझथ मथझ्यथ 

कथनथंर्वर क्षर्वश्वथस बसत नव्हतथ. मी ऐकले ते खरे आह ेकथ असथ क्षर्वचथर करीतच मी 

केक्षबन बथहरे पडलो. जथतथनथ त्यथने मलथ त्यथ सहकथऱ्यथलथ पथठर्वून द े असथही 

क्षनरोप ददलथ. 

मी सहकथऱ्यथलथ क्षनरोप ददलथ आक्षण मथझ्यथ केक्षबनमधे जथऊन बसलो. 

मलथ आश्चया र्वथटले की डथयरेक्स्पटर हे इतके कोरडेपणे कसे कथय सथंगू शकलथ ? कथही 

नेहमीसथरखे discussion नथही! कथही बोलणे नथही! मी शॉकमधे होतो. मथझी 

क्षर्वचथरशक्ती कथम करीत नव्हती! 

सहकथरी आलथ तोही चेहरथ टथकून. त्यथच्यथ हथतथत त्यथचे promotion 

लेटर होते. पण चेहऱ्यथर्वर आनंद नव्हतथ तर भीती होती! तो सथडेपथच र्वथजले की 



घरी क्षनघून जथयचथ. कधीही कथही कथम आह े कथ म्हणून क्षर्वचथरले नथही. मीही 

त्यथलथ कधी कथम आह,े तू र्थंबत कथ नथहीस असे बोललो नथही. 

त्यथलथ कथळजी की मी आतथ सथडेपथचलथ क्षनघून जथईन आक्षण त्यथलथ रोज 

लेट बसथर्वे लथगेल. त्यथलथ कथमथची कल्पनथ होती. दकती अर्वघड र्व जबथबदथरीचे 

कथम होते हहेी मथक्षहत होते.  त्यथमुळे तो हचतेत होतथ. 

तो मलथ म्हणथलथ, "तुम्ही नेहमीप्रमथणे कथम करथ. इर्ेच बसथ. मीही 

मथझ्यथ नेहमीच्यथ जथगेर्वरच बसेन."  

पण मी त्यथलथ सथंक्षगतले की मलथ सूचनथ आहते की आतथ तू In-charge 

आहसे. आक्षण मलथ तुलथ चथजा द्यथर्वथ लथगेल. अध्यथातथसथत मी तुलथ टेबल ररकथमे 

करून दतेो.  

तो बथहरे गेलथ आक्षण ही बथतमी सगळीकडे पसरली. जो तो मथझ्यथकडे 

येऊन चौकशी करू लथगलथ.  

ह ेअसे कसे झथले ? कथरण मलथ मथझ्यथ ओररक्षजनल सेक्स्पशनमध्ये न ठेर्वतथ 

यथ दसुऱ्यथच सेक्स्पशनमध्ये कथम करथयलथ सथंक्षगतले होते. इर्ल्यथ सेक्स्पशनची 

क्षसनीऑररटी र्वेगळी होती. आक्षण इर्े मथझथ सहकथरी सगळ्यथत क्षसनीअर होतथ 

म्हणून त्यथलथ प्रमोशन क्षमळथले. मथझेही प्रमोशन ड्यू होते पण ते अजून क्षमळथले 

नव्हते. त्यथमुळे हथ पेच क्षनमथाण झथलथ.  

कुणी मुद्दथम केले नव्हते. पण जर मथझे प्रमोशन यथच तथरखेपथसून झथले 

नथही तर मी क्षसनीअर रथहणथर नथही आक्षण मलथ इर्े रथहणे शक्स्पय होणथर नथही 

यथचीही मलथ  जथणीर्व होती. 

मथझ्यथ सहकथऱ्यथचथ कथही दोर् नव्हतथ. मलथ त्यथची कीर्व आली. मी 

म्हणथलो, "तू कथळजी करू नकोस. मी नेहमीप्रमथणेच कथम करीन."  



मथझे इतर सहकथरी मथझ्यथर्वर नथरथज होते. त्यथंचे म्हणणे मी त्यथलथ 

चथंगलथ धडथ क्षशकर्वथर्वथ. पण मी त्यथंची कशीबशी समजूत कथर्ढली. 

मथझथ सहकथरी मथझ्यथ केक्षबनमध्ये बसथयलथ मथत्र आलथ नथही! म्हणथलथ 

तुम्ही इर्ेच बसथ. 

पण योगथयोग असथ की दोन आठर्वड्यथंनी मलथही त्यथच तथरखेपथसून 

प्रमोशन क्षमळथले आक्षण सगळे परत पथक्षहल्यथसथरखे झथले! 

नंतर कळले की बॉसने मुद्दथम मथझे प्रमोशन त्यथच तथरखेपथसून करून 

घेतले होते. मी त्यथचे खथस आभथर मथनले तेव्हथ तो नुसतथ हसलथ. त्यथने मथझी 

सत्र्वपरीिथच पथक्षहली होती! मी कसथ react होतो ह े त्यथलथ कदथक्षचत बघथयचे 

असथर्वे! इकडे मथझथ जीर्व जथयची र्वेळ आली होती! 

मथझ्यथ प्रमोशनचथ आनंद मथझ्यथपेिथ मथझ्यथ त्यथ सहकथऱ्यथलथ जथस्त 

झथलथ! 

२) एकदथ मलथ युक्षनयनच्यथ एकथ सदस्यथने र्ोन करून " तू आमच्यथमध्ये 

पडू नकोस नथहीतर पररणथम र्वथईट होतील." अशी धमकी ददली. मरथठी होतथ.  

मी म्हणथलो, " तुमच्यथमध्ये पडण्यथचे मलथ कथही कथरण नथही. पण 

कंपनी मलथ पगथर दतेे, तेव्हथ कंपनीचे नुकसथन होईल असे मी कथहीही करणथर 

नथही. पुरे्ढ कथही झथले नथही. त्यथंनी धमकी दऊेन बक्षघतले एर्वरे्ढच! 

पण नंतर कथही ददर्वसथंनी मथझ्यथ डथयरेक्स्पटरने तीच गोष्ट मलथ करथयलथ 

सथंक्षगतली. त्यथत युक्षनयनचथ हथत होतथ.  



मी बॉसलथ म्हणथलो, सर, इतकी महत्र्वथची गोष्ट आह ेज्यथमुळे कंपनीलथ 

कथरण नसतथनथ भुदांड बसेल. तेव्हथ आपल्यथ सगळ्यथंच्यथच र्थयद्यथसथठी आपण ही 

गोष्ट लेखी द्यथर्वी. मी आपणहून ही गोष्ट करू शकत नथही.  

बॉसलथ मथझ्यथकडून असल्यथ उत्तरथची अपेिथ नव्हती. तो भडकलथ, " मी 

कथय करथयचे ते तू सथंगू नकोस. तू जथऊ शकतोस " पण मलथ खथत्री होती की तो पुरे्ढ 

कथही करणथर नथही. कथरण मथझे सथंगणे बरोबर होते. कंपनीच्यथ क्षहतथचे होते. 

आक्षण अशथ र्वेळेस ह ेबॉसेस डरपोक असतथत! 

ीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीीी 

मथझ्यथ यथ जॉबमुळे अनेक र्ोरथमोठ्यथंच्यथ ओळखी झथल्यथ. कथहींचे र्ोन यथयचे. 

कथरण त्यथंच्यथ कुटंुबथतले कुणीतरी Cabin Crew म्हणून कथम करीत असथयचे. 

 एके ददर्वशी सकथळी ८ च्यथ सुमथरथस सुप्रक्षसद्ध नथटकथर, सथक्षहक्षत्यक क्षर्वजय 

तेंडुलकरथंनथ दथरथत बघून मलथ आश्चयाच र्वथटले! ते पथल्यथातच रथहथयचे. त्यथंची 

मुलगी क्षप्रयथ ही होस्टेसची नोकरी करीत होती. ती लंडनलथ फ्लथईटर्वर गेली होती. 

ती लंडनलथ आजथरी पडली आक्षण तसथ मेसेज क्षतच्यथ घरी पथठर्वलथ गेलथ होतथ. 

क्षतच्यथ कथळजीमुळे नक्की कथय आह ेते क्षर्वचथरथयलथ तेंडूलकर आले होते. मी 

सथंक्षगतले की कथळजीचे कथही कथरण नथही कथरण ती हॉटेलमध्येच आह.े जरथ जरी 

संशय आलथ तरी लथगलीच crew लथ हॉक्षस्पटलमध्ये पथठर्वले जथते. तरी सुद्धथ मी 

दसुरथ telex पथठर्वतो. अध्यथा तथसथत उत्तर येईल. मी तुम्हथलथ तसे कळर्वतो. त्यथ 

पक्षहल्यथच भेटीत त्यथंनी त्यथंची 'कोर्वळी उन्ह'े, आक्षण 'सथमनथ' ही दोन पुस्तके मलथ 

भेट ददली! 

************************************* 



सुप्रक्षसद्ध गथयक उददत नथरथयण यथची पत्नी दीपथ ही होस्टेस होती. ते 

दोघे नेपथळ,  कोलकथतथ येर्े गथण्यथचे कथयाक्रम करीत. कथही र्वेळथ ते त्यथंच्यथ 

छोट्यथ मुलथलथ - आददत्यलथ - घेऊन घरी आलेले आहते. 

********************************** 

सुप्रक्षसद्ध गथक्षयकथ आशथ भोसले यथंची सून ही पण होस्टेस होती. त्यथंचेही 

र्ोन यथयचे. 

**************************** 

एकदथ तर एकथ ररटथयर झथलेल्यथ होस्टेसचथ र्ोन आलथ. म्हणथली मथझथ 

नर्वरथ एअर इंक्षडयथचथ CMD आह!े तुझे कथही कथम आह े कथ? मथझे कथय कथम 

असणथर ? मी क्षतचे आभथर मथनले! 

ही क्षलस्ट र्थर मोठी आह.े पण मलथ पके्क मथक्षहत होते की हथ मथन मथझ्यथ 

खुचीचथ आह.े त्यथत बसणथऱ्यथ व्यक्तीच्यथ अक्षधकथरथचथ आह.े त्यथमुळे यथ गोष्टी 

कधीही मथझ्यथ डोक्स्पयथत गेल्यथ नथहीत. उलट मी यथपथसून शक्स्पयतो दरूच रथहथयचो. 

************************************** 

क्षनर्वृत्त झथल्यथर्वर एकथ रथत्रीत मी क्षझरो झथलो! पण आधीच मथझ्यथ 

मनथची तयथरी असल्यथमुळे मलथ कथही र्वथटले नथही. उलट मी मथझे दसुरे जीर्वन 

आनंदथने जगू शकलो.  

एकदथ एकथ पसारने रथत्री १२ च्यथ सुमथरथस र्ोन केलथ. त्यथचथ आर्वथज 

रडर्वेलथ होतथ. त्यथची आई आजथरी होती आक्षण त्यथलथ ददल्लीलथ जथयचे होते. मी 

म्हणथलो, " तू कथळजी करू नकोस. तू आतथ ददल्लीलथ जथ आक्षण एक-दोन ददर्वसथंनी 

मलथ दकती रजथ पथक्षहजे ते कळर्व."  



पण त्यथचथ प्रॉब्लेम दसुरथच होतथ! त्यथलथ ददल्लीचे क्षतकीट पथक्षहजे होते. 

आक्षण ते मथझ्यथ अक्षधकथरथत नव्हते. मी त्यथलथ समजथर्वण्यथचथ खूप प्रयत्न केलथ पण 

तो ऐकथयलथच तयथर होईनथ.  

र्वेळ र्ोडथ होतथ. मी क्षर्वचथर केलथ कंपनी डोमेक्षस्टक रूटर्वर दकतीही र्वेळथ 

जथयलथ passage दतेे. त्यथमुळे तो आल्यथर्वर regularize करू शकतो. प्रश्न होतथ 

मथझ्यथ सेक्स्पशनची passage authority चथलेल कथ ? त्यथच्यथ आधथरे Traffic 

त्यथलथ क्षतकीट दईेल कथ? त्यथची ओळख होती! तो ती जबथबदथरी घ्यथयलथ तयथर 

होतथ. मी आमच्यथ MCO ऑदर्सलथ सथंगून लेटर ददले. 

दसुरे ददर्वशी ऑदर्सलथ गेल्यथ गेल्यथ मलथ मथझ्यथ एकथ र्वररष्ठ 

अक्षधकथऱ्यथने बोलथर्वले. क्षर्वचथरले तुलथ क्षतकीट द्यथयचथ अक्षधकथर कोणी ददलथ ? 

बथतमी इतक्स्पयथ र्वेगथने कशी पोचली ? यथलथ कथहीतरी background असले 

पथक्षहजे! मथझथ अंदथज बरोबर क्षनघथलथ. त्यथ पसारलथ आधले ददर्वशी ऑदर्समध्ये 

आलथ असतथनथ रजथ नथकथरली होती. ही गोष्ट ऑदर्समधल्यथ मलथ कोणीच 

सथंक्षगतली नव्हती. आक्षण त्यथ पसारनेही मलथ कल्पनथ ददली नथही. मी सथंक्षगतले, " 

मलथ तो अक्षधकथर नथही ह ेमथक्षहत आह.े पण पररक्षस्र्ती अशी होती की मलथ तो 

क्षनणाय घ्यथर्वथसथ र्वथटलथ. पसार परत आल्यथर्वर 'Post facto' परर्वथनगी ददली 

म्हणून सथंगून regularize करतथ  येईल. 

त्यथनंतर कथही र्वेळथने नंबर दोनच्यथ अक्षधकथऱ्यथने बोलथर्वले. तेच प्रश्न, 

तीच उत्तरे! 



तोपयांत मथझथ अधथा ददर्वस रु्कट गेलथ होतथ. (एक सथंगथयचे म्हणजे 

आमचे एअरपोटार्वरचे ऑदर्स सहथरलथ क्षशफ्ट होई पयांत कथही ददर्वस ओल्ड 

एअरपोटालथ हलर्वले होते.) 

लंच टथईमनंतर Directorने मलथ बोलथर्वले. आतथ मथत्र मी worked up 

झथलो होतो. मथझी सहनशक्ती संपली होती! 

मी गेल्यथगेल्यथच त्यथने कथही क्षर्वचथरथयच्यथ आधीच सगळे सथंगून टथकले 

र्व म्हणलो, " सकथळपथसून मी गुन्हगेथर असल्यथसथरखी मथझी चौकशी चथलली आह.े 

अधथा ददर्वस रु्कट गेलथ आह.े मलथ आतथ एक क्षमक्षनटभरसुद्धथ यथ सेक्स्पशनमध्ये कथम 

करथयचे नथही. मथझी ट्रथन्स्र्र करथ आक्षण नंतर कथय क्षशिथ करथयची ती करथ " 

Director शथंतपणे मी कथय सथंगतो ते ऐकत होतथ. नंतर म्हणथलथ, " Mr. 

Mahajan, You have done the right thing. Please go and attend to 

your work" 

  



परदशे  प्रर्वथस - हॉंग कॉंग  

एअर इंक्षडयथतील नोकरीचे मोठे आकर्ाण म्हणजे फ्री पथस घेऊन जगभर  

प्रर्वथस करण्यथची संधी. जगथतल्यथ सर्वाच एअरलथइन मधल्यथ कमाचथऱ्यथंनथ अशी 

सुक्षर्वधथ असते. क्षजर्े कंपनीची सेर्वथ नसते क्षतर्े दसुऱ्यथ कंपनीर्वर केर्वळ १०% भथडे 

भरून प्रर्वथस करतथ येतो. 

पण एक मोठी जथचक अट असते. ती म्हणजे 'Subject to load'  सीट 

ररकथमी असेल तरच. तरीही क्षचकथटी दथखर्वून प्रर्वथस करतथ येतो.      

मी एकूण ११ शहरे पथहू शकलो. 

ररटथयर झथल्यथर्वरही पथस क्षमळतथत. पण गेल्यथ २२ र्वर्थात मी एकदथही 

प्रर्वथस केलथ नथही. प्रर्वथस करणे कुठे र्थंबर्वथयचे ह ेमी आधीच ठरर्वले होते! मथझे 

असे र्वथगणे अनेकथंनथ र्वेडगळपणथचे र्वथटले पण मी ठथम होतो.  

कथरण एखथद्यथ गोष्टीचथ मोह झथलथ  की मग तो आर्वरणे कठीण होते. 

आक्षण मलथ त्यथ चक्रथत अडकथयचे नव्हते! 

मथझ्यथ परदशे प्रर्वथसथबद्दल क्षर्वशेर् कथही सथंगण्यथसथरखे नथही! पण र्क्त 

कथही दकस्से सथंगथयचथ मोह होत आह.े ते सथंगून टथकतो. 

मथझी पक्षहली ट्रीप Hongkong लथ झथली (१९७०).  त्यथकथळी 

Hongkong आक्षण Singapore यथ दोन रठकथणी जथस्तीत जथस्त स्टथर् जथयचथ. 

आकर्ाण होते shopping चे! मी कधी आयुष्यथत मुंबईत shoping केले नथही. 

आक्षण Hongkong लथ जथऊन कथय shopping करणथर ? पण कोणीतरी गथईड 

करणथरे पथक्षहजे म्हणून ऑदर्सच्यथ दोन अनुभर्वी क्षमत्रथंबरोबर जथयचे ठरर्वले. 

त्यथकथळी र्ॉरेन एक्स्पचेंज र्क्त प्रर्वथसथत खचथालथ पुरेल एर्वर्ढथच नेऊ दते असत. त्यथत 



क्षतर्े रथहणे  आक्षण खरेदी दोन्ही अशक्स्पय होते. तरी हजथरो लोक जथत होते. पण 

सरकथरच्यथ टथळक्स्पयथत प्रकथश पडत नव्हतथ की ह ेलोक पैसे कुठून आणतथत ?  

सरकथरलथ मथक्षहत नव्हते पण स्टथर्लथ चथंगले मथक्षहत होते! मुंबईत एजंट 

असत त्यथंच्यथकडे भथरतीय चलन ददले की त्यथचे हथँगकथँग डॉलरमध्ये पैसे, त्यथंनी 

ददलेल्यथ दकुथनथत गेले की क्षमळत असत. त्यथ दकुथनथचथ पत्तथ असलेल्यथ कथडाच्यथ 

मथगे सथंकेक्षतक भथर्ेत संदशे असे. हथँगकथँगमध्ये खूप मोठ्यथ प्रमथणथर्वर हसधी आक्षण 

पंजथबी लोकथंची दकुथने होती. त्यथंची भथरतथत पैसे पथठर्वथयची सोय सरकथरने 

आयतीच करून ददली होती! 

कस्टमर्वथल्यथंनथ तर कथय पैशथची खथणच क्षमळथली होती. पैसे हुशथरीने 

कसे क्षमळर्वथयचे ही कलथ त्यथंनथ  चथंगलीच अर्वगत होती. त्यथमुळे कथयद्यथच्यथ 

कचथट्यथत सथपडत नसत. 

एअरपोटार्वरच्यथ जर्वळ जर्वळ सगळ्यथच यंत्रणथ यथत र्वथकबगथर होत्यथ. 

टॅक्स्पसीर्वथल्यथंनथ र्क्त परदशेी प्रर्वथश्यथत इंटरेस्ट असथयचथ कथरण त्यथंच्यथ 

दशेथच्यथ तुलनेत इर्ले भथडे म्हणजे कथहीच नव्हते! त्यथमुळे ते आपणहून 

मथक्षगतल्यथच्यथ दकतीतरी अक्षधक द्यथयचे. तेही पुष्कळदथ परकीय चलनथत. त्यथमुळे 

जर्वळचे भथडे न्यथयलथ टॅक्स्पसीर्वथले उत्सुक नसत. 

मुख्य हथँगकथँग बेट एअरपोटापथसून लथंब आह.े एअरपोटा ज्यथ भथगथत आहे 

त्यथलथ Kowloon  म्हणतथत. आमचे रथहथयचे हॉटेल Kowloon भथगथतच होते. 

तेर्ून छोट्यथ छोट्यथ बोटींमधून (Star Ferry), Kowloon ते HongKong प्रर्वथस 

करथर्वथ लथगे. 



 

आम्ही उतरलो होतो त्यथ हॉटेलचे नथर्व होते Chungking Mansion. 

बहुतेक लोक इर्ेच उतरत असत. क्षतर्ेच  तळमजल्यथर्वर शॉहपगसथठी खूप दकुथने 

होती. आम्ही रे्रर्टकथ मथरतथनथ  

क्षतर्ल्यथ एकथ दकुथनथच्यथ कथचेर्वर मरथठीत क्षलक्षहले होते -  

"इर्े सुंदर सथड्यथ क्षमळतील"   

ते दकुथन एकथ हसधी मथणसथचे होते ह ेकथय सथंगथयलथ पथक्षहजे! 

त्यथच हॉटेलच्यथ तळमजल्यथच्यथ खथली तळघरथत एक नथईटक्स्पलब होतथ. 

ही मथक्षहती आमच्यथ क्षमत्रथने ददले. आक्षण आज रथत्री जथऊ यथ असे सुचर्वले. रथत्री 

१२ र्वथ.पयांतच नथईटक्स्पलब चथलू असे. आक्षण क्षतर्े ११ ते १२ striptease show 

असे. एक तथस बथयकथंनथ एकथ खोलीत बसर्वून जथऊ असथ प्लथन होतथ. त्यथंनथ 

मुद्दथम आईस्क्रीम आणून ददले. आक्षण जथतो असे सथंगून सटकलो. 

क्षतर्े गेलो तर इतकथ कमी  प्रकथश की आम्हथलथ कथही ददसेन. म्हणून 

तसेच आत जथऊन उभे रथक्षहलो. इतक्स्पयथत एक topless होस्टेस आली र्व आम्हथलथ 



बरोबर येण्यथची खूण करून क्षजर्े तो कथयाक्रम चथलतो त्यथ ररग जर्वळ नेऊन 

बसर्वले. एसी असूनही आम्हथलथ घथम रु्टलथ होतथ. र्ोड्यथच र्वेळथत क्षबयरचथ भलथ 

मोठथ ग्लथस आणून ठेर्वलथ. आमच्यथ घशथलथ कोरड पडली होतीच. क्षबयर 

प्यथल्यथर्वर बरे र्वथटले. नंतरचथ एक तथस कसथ गेलथ ते कळलेच नथही! 

त्यथच धुंदीत रूमर्वर आलो पण बथयकथंची प्रक्षतदक्रयथ बक्षघतली आक्षण धुंदी 

पथर उतरली! 

 

हथँगकथँग गदीचे शहर असूनही क्षशस्त होती. मुख्य गदी प्रर्वथशथंचीच होती. 

फ्री पोटा असल्यथमुळे र्वस्तू स्र्वस्त क्षमळत असत.  

नेहमी जथणथरे मोजक्स्पयथच इलेक्स्पट्रॉक्षनकच्यथ र्वस्तू आणून त्यथ इर्े क्षर्वकत 

असत आक्षण रट्रपचथ खचा र्वजथ जथतथ र्थयदथही होत असे. 

आम्ही मथत्र नथतेर्वथईकथंनथ, क्षमत्रथंनथ भेट देण्यथसथठी त्यथतल्यथत्यथत स्र्वस्त 

र्वस्तू खरेदी केल्यथ! 

मुख्य बेटथर्वर बघण्यथसथरखे बरेच होते. पण क्षपकट्रथम (peak tram) 

लिथत रथक्षहली. डोंगरथर्वर चरू्ढन जथण्यथसथठी ती ट्रथम र्वथपरीत असत. इतकी क्षतरपी 

व्हथयची की पडेल की कथय अशी भीती र्वथटत असे. 

एक खटकण्यथसथरखी गोष्ट म्हणजे क्षतर्ले चथयनीज दकुथनदथर 

सथडीर्वथल्यथ बथयकथ पथक्षहल्यथ की लथंबूनच हथतथने खूण करून चक्क  हथकलून  दते 

असत. नंतर कळले की यथ बथयकथ दकुथनथत घुसून अनेक र्वस्तूंची नुसती चौकशी 

करथयच्यथ, ककमती क्षर्वचथरथयच्यथ आक्षण दसुऱ्यथ दकुथनथत बघू म्हणून कथहीच खरेदी 

न करतथ क्षनघून जथत असत. आपल्यथकडे हे चथलते पण क्षतर्े चथयनीज दकुथनदथरथंनथ 



असे करणे अपमथनस्पद र्वथटत असे. हसधी लोकथंनथ यथत नर्वीन कथही र्वथटथयचे 

नथही. त्यथमुळे क्षतर्ेच खरेदी होत असे. 

मी मथत्र ह े इमेज पुसथयचथ मथझ्यथपरीने एक छोटथसथ - प्रतीकथत्मक - 

प्रयत्न केलथ. एकथ चथयनीज दकुथनथत गेलो. तो नेहमीप्रमथणे पुरे्ढ जथ सथंगत होतथ पण 

मी म्हणथलो - I buy - आक्षण असे म्हणून एक र्वस्तू क्षनर्वडली, ककमत क्षर्वचथरली 

आक्षण त्यथने सथंक्षगतले क्षततके पैसे दऊेन क्षर्वकत घेतली. त्यथलथ आनंद झथलथ. 

आणखीही २-४ छोट्यथ र्वस्तू क्षर्वकतथ घेतल्यथ आक्षण त्यथचे आभथर मथनून बथहरे 

पडलो. त्यथचथ चेहरथ बघून मलथ बरे र्वथटले! 

  



मथझी दसुरी ट्रीप 

मथझी दसुरी ट्रीप रोम, लंडन, न्युयॉका , र्वथहशग्टन अशी मोठी आखली 

होती.  

रोम -  

युरोपमधल्यथ सर्वथात प्रथचीन शहरथलथ, रोमलथ भेट देणथर ही कल्पनथच 

रोमथंचकथरी होती. 

रोम म्हटंल्यथर्वर आठर्वले ते त्यथकथळी अत्यंत गथजलेलेल क्षचत्रपट 'Quo 

Vadis, Roman Holidays, Ben-Hur, Gladiator, Spartacus' र्वगैरे.  

रोममधली कथही प्रेिणीय स्र्ळे :-  

१) 'Colosseum' - 

 

'Quo Vadis' मधील अंगथर्वर कथटथ आणणथरी ती दशृ्ये. 

'Colosseum'च्यथ ररगणथत भुकेलेल  हसह अंगथर्वर सोडून लोकथंनथ /  गुन्हगेथरथंनथ 

र्थडून खथतथनथ बघून आनंदथने जल्लोर् करणथरे तेर्े जमलेले हजथरो स्त्री-पुरुर् 

डोळ्यथसमोर आले. 



आज त्यथ  'Colosseum'  चे भग्न अर्वशेर् असणथरी र्वथस्तू रोममधील 

एक मोठे टुररस्ट आकर्ाण आह.े  मुळथत ह ेएक अॅम्र्ी र्ेटर होते. ५०,००० लोक 

बसू शकतील इतके ते मोठे होते. सहथव्यथ शतकथपयांत तेर्े अनेक करमणुकीचे 

कथयाक्रम होत असत. लुटुपुटुच्यथ लर्ढथयथ, जुन्यथ कथळथतली त्यथंचथ संस्कृतीतील भव्य  

नथटके आक्षण कथही त्यथ क्षचत्रपटथत दथखर्वले तसे रथनटी प्रयोग! 

२) The Vatican City  - 

 

क्षिश्चनथंचे पक्षर्वत्र यथत्रथ रठकथण. रोम शहरथतच ह े स्र्वतंत्र शहर आहे! 

जगथतले एकमेर्व रठकथण जेर्े दोन रथज्ये (स्टेट्स) एकथच शहरथत आहते! 

जर्वळ जर्वळ २,५०० र्वर्े इतके ह ेजुने आह.े रोमलथ '"Caput Mundi" 

(Capital of the World)' असेही म्हणत असत. 



 

३) Trevi Fountain - ह ेसर्वथांचे आर्वडते रठकथण - कथरंजे! मनथतल्यथ 

इच्छथ पूणा व्हथव्यथत म्हणून यथत नथणी टथकणे हथ लोकथंचथ आर्वडतथ छंद आह.े 

कथरंज्यथकडे पथठ करून, तीन नथणी उजव्यथ हथतथत घेऊन ती डथव्यथ खथंद्यथर्वरून यथ 

कथरंज्यथत टथकथयची की झथले कथम. हल्ली दररोज सथधथरण ३,००० युरो नथणी 

यथत टथकली जथतथत.  यथत जमणथरे पैसे गरजूंच्यथ मदतीसथठी र्वथपरले जथतथत. 

 



 

४) St. Peter's Basilica  - यथ रठकथणी सेंट पीटरचे दर्न केले आहे 

असे म्हणतथत. त्यथनंतर सर्वाच पोपचे दर्न इर्े करण्यथची प्रर्थ पडली. यथ रठकथणी 

एकथ र्वेळी ५०,०००हून जथस्ती प्रेिक जमू शकतथत. कॅर्ॉक्षलक लोकथंचे ह े पक्षर्वत्र 

रठकथण असल्यथमुळे हजथरो भथक्षर्वक येर्े गदी करतथत. 

 

५) Sistine Chapel - ह े जगथतले एक आश्चया म्हणथर्वे लथगेल. डोळे 

ददपर्वून टथकणथरी येर्ील हभतीर्वरची आक्षण मधल्यथ डोम र्वरची क्षचत्रे बघून आपण 

र्क्क होतो. यथ रठकथणी मथयकेल एंजेलोची क्षशल्पे, क्षचत्रे आहते. Statue of Pity हथ 

प्रक्षसध्द पुतळथ येर्े आह.े  

 



६) Tivoli garden - रोमपथसून सथधथरण तथसभर अंतरथर्वरची ही बथग 

म्हणजे हजथरो कथरंजी असलेली ही बथग खूप प्रेिणीय आहे. सोळथव्यथ शतकथत 

तयथर केलेली ही बथग एकथ टेकडीर्वर र्वसर्वली आह.े इटलीतले ह े रठकथण आतथ 

युनेस्कोने हरेीटेज घोक्षर्त केले आह.े  

एक गोष्ट प्रकर्थाने जथणर्वली म्हणजे इर्े जथण्यथपूर्वी चथंगलथ गृहपथठ 

करून जथयलथ पथक्षहजे! आतथ नेटर्वर भरपूर मथक्षहती, क्षचत्रे आहते. मी गेलो तेव्हथ यथ 

सोयी नव्हत्यथ. पण मथक्षहती पुक्षस्तकथ असत. त्यथ र्वथचून जथयलथ पथक्षहजे होते.  

क्षशर्वथय मुक्कथम  दोनच ददर्वस, म्हणजे र्थरच अपुरथ होतथ.  

ह ेएक असे शहर आह ेकी जे बक्षघतल्यथखेरीज तुम्ही 'जग बक्षघतले' असे 

म्हणू शकणथर नथही! 

पण यथ जगथतली - यथ शहरथतली - मथणसे मथत्र इतरत्र असतथत तशीच 

आहते. 

ह े शहर र्क्त इर्े येणथऱ्यथ पयाटकथंमुळेच चथलते. तरीही पयाटकथंनथ 

लुबथडण्यथचे कथम जोरथत चथलते. यथचथ अनुभर्व घेतलथ बथहरे हॉटेलमधे! 

आपल्यथकडे हॉटेलमधे गेलो तर सगळ्यथंनथ एकच रेट लथर्वलथ  जथतो. पण इर्े 

मथणूस बघून त्यथप्रमथणे क्षबल तयथर करतथत! म्हणजे एकथलथ  ५० रुपये लथर्वले 

जथतथत तर तोच पदथर्ा दसुऱ्यथलथ ५०० रुपयथलथ दतेथत. ह ेसरथास चथलते. हल्ली 

कथय पररक्षस्र्ती आहे कल्पनथ नथही. हॉटेलमधे रेड र्वथईन, व्हथईट र्वथईन टेबलथर्वर 

मथंडूनच ठेर्वलेल्यथ असतथत. पथणी मथत्र मथगर्वथर्वे लथगते. (मलथ हसगथपूर आठर्वले. 

क्षतर्े पयाटकथंनथ र्सर्वले तर र्थर कडक क्षशिथ आहते!) 

इटथक्षलयन क्षपझ्झथ ही मथत्र इर्ली खथस चीज आह.े असथ क्षपझ्झथ इतरत्र 

क्वक्षचतच क्षमळत असेल! 



आम्हथलथ दोन ददर्वसथत जथस्तीत जथस्त बघथयचे होते म्हणून आलेल्यथ 

ददर्वशी संध्यथकथळी तीव्होली बथग बघथयलथ गेलो. बसने सथधथरण तथस लथगलथ 

असेल. मथत्र क्षतर्े पथय ठेर्वल्यथर्वर आपण एकथ र्वेगळ्यथच अद्भुत दकु्षनयेत गेलो 

आहोत ते जथणर्वले. बघथर्वे क्षतकडे कथरंजीच कथरंजी. क्षर्वक्षर्वध आकथरथची, छोटी 

मोठी, उंचच उंच उडणथरी तर कथही र्ुइंर्ुइं नथचणथरी! आक्षण अंधथर पडल्यथमुळे 

क्षर्वक्षर्वध रंगथंची उधळण नेत्रदीपक होती. यथ जथदईु नगरीतून पथऊल बथहरे पडत 

नव्हते.   

पण शेर्वटची बस पकडून परत क्षनघथलो. मथत्र त्यथ बसने आम्हथलथ 

शहरथतल्यथ मध्यभथगथपयांतच आणून सोडले. क्षतर्ून रथहथयचे हॉटेल लथंब होते 

म्हणून टॅक्स्पसी केली. भली मोठी टॅक्स्पसी होती तरी आम्ही १४ जण असल्यथमुळे दोन 

तरी टॅक्स्पसी  लथगल्यथ असत्यथ. पण आमच्यथ म्होरक्स्पयथने एकच टॅक्स्पसी आणली. त्यथ 

टॅक्स्पसीर्वथल्यथलथ कथय समजथर्वले मथक्षहत नथही पण त्यथने १४ जणथंनथ घ्यथयचे कबूल 

केले. मथगे ४ र्व त्यथंच्यथ मथंडीर्वर ४ आक्षण पुरे्ढ ३ आक्षण त्यथंच्यथ मथंडीर्वर ३ असे १४ 

जण अिरश: कोंबून बसलो. हथतपथय हलर्वथयलथ पण जथगथ नव्हती. सगळे हसत, 

जोक्स्पस मथरत हॉटेललथ कधी आलो ते कळलेच नथही! 

  



लंडन  

लंडन बघथयलथ क्षमळणे ह ेएके कथळी र्थर भूर्ण मथनले जथयचे.  अश्यथ 

यथ सथहबे लोकथंच्यथ रथजधथनी असलेले लंडन शहर बघथयलथ क्षमळणथर म्हणून 

उत्सुकतथ होती.  

लंडनलथ बक्षघतलेली कथही महत्र्वथची रठकथणे - 

१) बककगहमॅ पॅलेस आक्षण तेर्ल्यथ रखर्वथलदथरथंची ड्युटी बदलतथनथंची 

होणथरी कर्वथयत बघथयलथ लोक गदी करतथत. (Buckingham Palace and the 

Changing of the Guard.) 

 

 

२) ज्युर्वेल हथऊस (Jewel House ) आक्षण टॉर्वर ऑर् लंडन (Tower 

of London) जेर्े क्षब्रटनच्यथ रथणीच्यथ मुकुटथंचे आक्षण त्यथतल्यथ क्षहऱ्यथंचे आक्षण 

इतरही असंख्य रत्ने यथ रठकथणी लोकथंनथ बघथयलथ ठेर्वली आहते. येर्ेच कोक्षहनूर 

क्षहरथ असलेलथ रथणीचथ मुकुट आह.े  



हथ क्षहरथ परत क्षमळथर्वथ  म्हणून आजपयांत केलेले सर्वा प्रयत्न असर्ल झथले 

आहते. 

 

३) अल्बटा म्युक्षझयम - भर्वथनी तलर्वथर (क्षजलथ जगदबंथ तलर्वथर असेही 

संबोधले जथते) ती लंडनच्यथ यथ अल्बटा म्युक्षझयममध्ये ठेर्वली आह.े ती परत 

आणथयचे प्रयत्नही असर्ल झथले आहते! 

 

४) मथदथम तुसथद (Madame Tussauds) London - ह ेजगभरथतल्यथ 

क्षनरक्षनरथळ्यथ िेत्रथतील सुप्रक्षसद्ध  व्यक्तींच्यथ मेणथच्यथ पुतळ्यथंसथठी प्रक्षसद्ध आह.े 

अॅनथ मथररयथ 'मथरी' "Marie" तुसथद ही फ्रें च मक्षहलथ मेणथची क्षशल्पे तयथर करीत 

असे. क्षतने लंडनमध्ये १८३५ सथली हे म्युक्षझयम स्र्थपन केले. क्षतच्यथ कथही 



कलथकृती जुन्यथ असूनही आजही त्यथ शथबूत क्षस्र्तीत आहते. आज जगभर त्यथच 

नथर्वथने अनेक रठकथणी असे म्युक्षझयम्स तयथर केले आहते.  

 

५) क्षबग बेन - आपल्यथकडच्यथ रथजथबथई टॉर्वर सथरखेच ददसणथरे ह ेएक 

उंच मनोऱ्यथर्वर बसर्वलेले चथरी बथजूने ददसणथरे ह े घड्यथळ आह.े त्यथचे टोल 

(Chimes) आजूबथजूचथ आसमंतथत ऐकू येतथत.  ह े र्वेस्ट क्षमक्षनस्टरच्यथ 

रथजर्वथड्यथशेजथरी आह.े  हल्ली यथलथ एक्षलझथबेर् टॉर्वर म्हणतथत. यथची उंची 

१८० रु्ट इतकी आहे.  

६) हथईड पथका  (Hyde Park) - ह ेएक प्रक्षसद्ध मैदथन - पथका  जर्वळ जर्वळ 

६०० एकरर्वर र्वसलेले आह.े यथ पथका च्यथ बथहरे एक कोपरथ आह े तो 'Hyde 

Park's Speakers' Corner '  म्हणून प्रक्षसद्ध आह.े यथ रठकथणी कोणीही उभे 

रथहून जमथर्वथपुरे्ढ भथर्ण दऊे शकतो. त्यथच्यथर्वर कोणतेही बंधन नसते. र्क्त 

भडकथऊ भथर्ण करून जर तेर्ल्यथ शथंततेलथ धोकथ क्षनमथाण केलथ, दगंल मथजर्वली 

तर मथत्र पोलीस येऊन कथरर्वथई करू शकतथत. 



यथच धतीर्वर आपल्यथकडे मुंबईत अत्रे कट्टथ सुरु झथलथ आह.े 

 

७) शेक्स्पसक्षपअरचे जन्मस्र्ळ - (Stratford-upon-Avon)  - अॅव्हथन 

नदीर्वरचे स्टॅ्रटर्ोडा - ह ेरठकथण लंडनपथसून (south east) सथधथरण २२ मैलथर्वर 

आह.े क्षर्वशेर् म्हणजे अजूनही ते शक्स्पयतो त्यथ जुन्यथकथळथत होते तसेच ठेर्वले आह.े   

 

Anne Hathaway's house 



 

८) क्स्पयू गथडान्स  - (Kew Gardens) - इर्ल्यथ बथगेचे र्वैक्षशष्ठ्य म्हणजे 

कथचेचथ भल्यथ मोठ्यथ घरथत बथग रु्लर्वली आह.े यथत अनेक मोठी झथडे सुद्धथ 

आहते. कथचेच्यथ घरथत असल्यथमुळे बथहरेची र्ंडी जथणर्वत नथही. आतले हर्वथमथन 

त्यथ झथडथंच्यथ गरजेनुसथर ठेर्वलेले असते. त्यथमुळे यथत नथरळीची झथडेही बघथयलथ 

क्षमळथली. 

९) क्षपकथडेली सका स - (Piccadilly Circus) - खरे म्हणजे सहज जथतथ 

येतथनथ ददसणथरे ह ेसका स म्हणजे सका ल - चौक आह.े 

 

१०) टॅ्रर्ल्गथर स्क़ेअर (Trafalgar Square) - यथ चौकथत २१८ रु्ट 

उंचीचथ नेल्सन स्तंभ (Nelson's Column) आह.े टॅ्रर्ल्गथरलथ झथलेल्यथ लर्ढथईत 



नेल्सनने फ्रथन्सच्यथ नेपोक्षलयनचथ  परथभर्व केलथ. त्यथच्यथ सन्मथनथर्ा स्तंभथर्वर 

नेल्सनचथ पुतळथ उभथरलथ असून त्यथच्यथ चथर बथजूलथ चथर हसहथचे पुतळे आहते. 

इर्ले खथस र्वैक्षशष्ट्य म्हणजे कबुतरे. असंख्य कबुतरे येर्े जमतथत. इर्ेच 

क्षमळणथरे कबुतरथंचे खथद्य लोक त्यथंनथ खथयलथ दतेथत. आतथ मथत्र ह ेबंद केले आह.े 

आक्षण यथपुरे्ढ इर्े कबुतरे ददसणथर नथहीत. 

११) टॉर्वर क्षब्रज (Tower Bridge) -  

 

र्ेम्स नदीर्वर अनेक पूल आहते. पण यथ पुलथचे र्वेगळेपण असे आह े की 

मोठी जहथजे जथतथनथ यथ पुलथचे बरोबर मधे दोन भथग होऊन ते र्वर उचलले 

जथतथत. नंतर पुन्हथ खथली आणून रहदथरी सुरु होते. यथर्वरून कथर, तसेच 

पथदचथरीही जथऊ शकतथत.  

  



र्वॉहशग्टन 

न्यूयॉका लथ उतरलो तेव्हथ संध्यथकथळ झथली होती. आधी क्षमत्रथलथ र्ोन 

लथर्वलथ. त्यथने 'कॅब' करून घरी बोलथर्वले. घरी गेल्यथर्वर त्यथलथ मथझथ प्रोग्रॅम 

सथंक्षगतलथ. दसुरे ददर्वशी सकथळी 'नथयगथरथ र्ॉल्स' बघून रथत्री परत येईन क्षतसरे 

ददर्वशी सकथळी र्वॉहशग्टनलथ २-३ ददर्वसथसथठी जथणथर मग मथत्र परत आल्यथर्वर 

४-५ ददर्वस रथहून न्यूयॉका  बघणथर. यथ कथळथत त्यथंच्यथ ओळखीने तो मलथ एक 

खोली कमी भथड्यथत दणेथर होतथ. त्यथचथ तो क्षबक्षझनेसच होतथ. 

तो म्हणथलथ, " एकथ रथत्रीसथठी इर्ेच मथझ्यथ घरी रथहथ. मग पुर्ढचे बघू."   

दसुरे ददर्वशी सकथळीस उठून JFK क्षर्वमथन तळ गथठले. 'Subject load' 

असल्यथमुळे दर अध्यथातथसथने क्षर्वमथने जथत होती पण ५ तथस र्थंबूनही जथगथ 

क्षमळथली नथही. उक्षशरथ गेलो तर नथयगथरथलथ मुक्कथम करथर्वथ लथगेल  म्हणून परत 

दर्रलो. एक ददर्वस रु्कट गेलथ आक्षण नथयगथरथही हुकलथ. नंतर कळले की JFK 

ऐर्वजी जर आम्ही 'LaGuardia' यथ डोमेक्षस्टक तळथर्वरून गेलो असतो तर हमखथस 

नंबर लथगलथ असतथ! नथयगथरथ नक्षशबथत नव्हतथ हेच खरे! 

रथत्री क्षमत्रथकडेच रथक्षहलो  आक्षण क्षतसरे ददर्वशी सकथळी र्वॉहशग्टनलथ 

बसने जथयचथ क्षनणाय घेतलथ.  'ग्रेहथऊंड' बसने चथर तथसथत र्वॉहशग्टनलथ पोचलो. 

एक चथंगले झथले. बसने गेल्यथमुळे अमेररकेतील रस्ते, बथजूची नयनमनोहर दशृ्ये 

बघतथ आली. 

ज्यथंच्यथकडे उतरणथर होतो ते क्षमश्रथजी घ्यथयलथ आले होते. दसुरे ददर्वशी 

सकथळी National Air and Space Museum आक्षण Washington 

Monument लथ भेट द्यथयचे ठरले.  



 

 

१) National Air and Space Museum -   

यथ म्युक्षझयममध्ये अनेक ऐक्षतहथक्षसक क्षर्वमथने ककर्वथ त्यथंच्यथ प्रक्षतकृती, 

स्पेसक्रथफ्ट त्यथंची मॉडेल्स आहते. यथत रथईट बंधूंचे पक्षहले क्षर्वमथन, Charles 

Lindbergh चे 'क्षस्परीट ऑर् सेंटलुई', अपोलो ११ मोड्यूल, जॉन ग्लेनचे  

फे्रन्डक्षशप ७ कॅप्सूल, ध्र्वनीपेिथ जथस्त र्वेगथने उडथलेले Bell X-1 र्वगैर असंख्य गोष्टी 

आहते. 

यथ रठकथणची एक गोष्ट खूप आर्वडली. एकथ रठकथणी प्रेिकथंनथ बसथयलथ 

पथयऱ्यथ पथयऱ्यथंची आसन व्यर्वस्र्थ आक्षण समोर ५ मजली उंचच उंच पडदथ! आक्षण 

त्यथर्वर दथखर्वलथ 'To Fly' यथ नथर्वथचथ २०-२५ क्षमक्षनटथंचथ क्षचत्रपट. बघतथनथ असथ 

भथस होत होतथ की आपण क्षर्वमथनथत बसून प्रत्यि उडत आहोत  आक्षण अगदी 

जर्वळून सगळी दशृ्ये ददसत आहते. क्षर्वलिण अनुभर्व होतथ तो.   



 

२) Washington Monument -   

अमेररकेचे पक्षहले अध्यि जॉजा र्वॉहशग्टन यथंच्यथ स्मरणथर्ा हथ स्तंभ 

उभथरलथ आह.े यथची उंची ५५४ रु्ट असून मथबाल, ग्रनथइट आक्षण ब्लूस्टोन यथंनी 

बथंधलथ आह.े तो जगथतलथ अशथ तऱ्हचेथ एकमेर्व स्तंभ आह.े  

यथचे दसुरे र्वैक्षशष्ठ्य म्हणजे हथ आतून पोकळ असून क्षलफ्टने र्वरच्यथ 

टोकथपयांत जथतथ येते.  

 

३) अमेररकेची कॅक्षपटॉल क्षबल्डींग (United States Capitol) - यथलथ 

'Capitol Building or Capitol Hill' असेही संबोधतथत.  



ही क्षबल्डींग कॅक्षपटॉल क्षहलच्यथ टोकथर्वर असून क्षतच्यथत अमेररकेची 

कॉंग्रेस, लेक्षजस्लेरटव्ह ब्रथंच इत्यथदी ऑदर्सेस आहते.   

 

४) व्हथईट हथउस (The White House) -   

यथ रठकथणी अमेररकेच्यथ अध्यिथंचे क्षनर्वथसस्र्थन आह.े     

र्वॉहशग्टन शहरथचे र्वणान करथयचे तर म्हणथर्वेसे र्वथटते की आपण एखथदे 

सुंदर रंगीत क्षचत्रथंचे पुस्तक तर बघत नथही नथ ?  इतके ते सुरेख आह.े छोट्यथ 

छोट्यथ इमथरती, बंगले, भरपूर मोकळी जथगथ. क्षर्वलिण स्र्वच्छतथ, र्वृिरथई. सगळेच 

प्रेिणीय.   

=================== 

मथझ्यथकडे र्वॉहशग्टनलथ रथहणथऱ्यथ एकथ मरथठी कुटंुबथसथठी कथही पथसाल 

होते. त्यथंनथ र्ोन केलथ. र्ोन  दशेपथंडे बथईनीच उचललथ. मी म्हणथलो, "नमस्कथर 

- मी महथजन पथल्यथाहून इर्े र्वॉहशग्टनलथ आलो आह.े तुमच्यथसथठी एक पथसाल ददले 

आह.े पण मलथ यथयलथ जमणथर नथही तर तुम्हीच मी ज्यथंच्यथकडे उरतलो आह े

त्यथंच्यथकडून तुमच्यथ सर्वडीने घेऊन जथ." 



त्यथ म्हणथल्यथ, 'अहो महथजन, तुम्ही इतक्स्पयथ लथंब आलथत, पण तुम्हथलथ 

आम्हथलथ भेटथर्वेसे नथही कथ र्वथटत ?' मी िणभर क्षनरुत्तर झथलो. पण सथर्वरून 

म्हणथलो, " तसे नथही पण आम्ही तुम्हथलथ त्रथस दणेे योग्य र्वथटत नथही. आक्षण 

क्षशर्वथय इर्े कसे दर्रथयचे मथक्षहत नथही. ज्यथंचथकडे उतरलो आहोत त्यथंनथही त्रथस 

होतथ कथमथ नये!"  

त्यथ म्हणथल्यथ,  "कथही कथळजी करू नकथ मथझे क्षमस्टर तुम्हथलथ क्षपकअप 

करतील. तुमचथ  प्रोग्रथम सथंगथ." 

दसुरे ददर्वशी त्यथंच्यथ क्षमस्टरथंनी आम्हथलथ व्हथईट हथऊसजर्वळून क्षपकअप 

केले. घरी असथ पथहुणचथर केलथ की जणू आमची खूप जर्वळची जुनी ओळख आह.े 

आम्हथलथ रथहथयचथ खूप आग्रह केलथ   त्यथंचथ आग्रह मोडर्वत नव्हतथ. पुन्हथ नक्की 

रथहथयलथ येऊ असे म्हणून क्षनरोप घेतलथ.  

क्षनघतथनथ त्यथ जे म्हणथल्यथ ते ऐकून तर र्वथटले अशीही मथणुसकी 

जपणथरी मथणसे असतथत! त्यथ म्हणथल्यथ, "तुमच्यथ ओळखीचे जर कुणी इकडे येणथर 

असतील तर त्यथंनथ आमचथ पत्तथ, र्ोन नंबर नक्की द्यथ. आम्हथलथ मथणसे आलेली 

आर्वडतथत! आम्ही त्यथंचे स्र्वथगतच करू "   

न्यूयॉका लथ परततथनथ American Airlines ने आलो. क्षर्वमथनथत अधे 

प्रर्वथसी एकथ बथजूलथ र्व अधे प्रर्वथसी दसुऱ्यथ बथजूलथ एकमेकथंकडे तोंड करून बसले 

होते! र्थरच चमत्कथररक र्वथटत होते.   

=================================  

  



       

मथझे अॅमस्टरडॅम पोहस्टग (1979) ! 

 

 

  

मलथ जेव्हथ कळले दक मथझे अॅमस्टरडॅमलथ एक मक्षहन्यथसथठी पोहस्टग 

होणथर आह े तेव्हथ मथझथ मथझ्यथ कथनथंर्वर क्षर्वश्वथसच बसेनथ! युरोपमधल्यथ एकथ 

मोठ्यथ शहरथतील एअरपोटार्वर कथम करण्यथची संधी क्षमळणथर क्षह मथझ्यथसथठी र्थर 

मोठी गोष्ट होती. अॅमस्टरडॅम म्हणजे नेदरलँड्कसची रथजधथनी. पूर्वीचे हॉलंड. 

'हमॅ्लेट'मुळे प्रक्षसद्ध. जगप्रक्षसद्ध कथलव्यथंचे शहर. समुद्रसपथटीपेिथ खथली असलेले. 

क्षजर्े पथण्यथत घरे आहते. टु्यक्षलप रु्लथंच्यथ अक्षतभव्य बथगथ आहते. मी नुसत्यथ 

कल्पनेनेच मोहरून गेलो होतो! हर्वेत तरंगत होतो. 

   

 



पण क्षतर्े गेल्यथर्वर दोनच ददर्वसथत जक्षमनीर्वर आलो! एकथपथठोपथठ इतके 

क्षर्वक्षचत्र अनुभर्व आले दक र्वथटले परत मुंबई गथठथर्वी! 

 

मी एअरपोटार्वर उतरल्यथर्वर मथझी बॅग घ्यथयलथ गेलो तर क्षतर्े सथमसूम. 

मग लिथत आले दक इर्े क्षर्वमथन र्क्त इंधन घेण्यथसथठीच उतरते. प्रर्वथसी ने-आण 

करथयलथ परर्वथनगी नव्हती. मथझी बॅग न्यूयॉका लथ गेली होती. मथझथ सहकथरी 

म्हणथलथ कथळजी करू नको, आपण क्षर्वमथन न्यूयॉका लथ उतरथयच्यथ आधीच र्ोन 

करून सथंगू दक बॅग उतरर्वू नकथ. क्षर्वमथन परत आले दक बॅग क्षमळेल. म्हणजे एक 

ददर्वस लथगणथर! तो पयांत मलथ अंगथर्वरच्यथ कपड्यथंर्वरच कथर्ढथर्वे लथगणथर होते! 

(हल्लीच्यथ कथळी क्षर्वमथनथत बॅग आह ेआक्षण ती ज्यथची आह ेतो प्रर्वथसी क्षर्वमथनथत 

नथही म्हणजे क्षर्वमथन परत बोलर्वथर्वे लथगले असते ! बथपरे !) 

 

दसुरे ददर्वशी आदल्यथ ददर्वशीचेच चुरगळलेले कपडे घथलून जथर्वे लथगले! 

मथझ्यथकडे कथही ऑदर्सच्यथ कथमथचे महत्र्वथचे पेपर होते ते हॉटेलमध्येच ठेर्वले.  

 

एअरपोटार्वरचे ऑदर्स मथत्र मस्त होते. सर्वा बथजंूनी कथचथ असलेले. 

त्यथमुळे क्षर्वमथनथची ये-जथ ददसत होती. एअरपोटार्वरच्यथ हथलचथली ददसत होत्यथ. 

आपण इंक्षग्लश क्षसनेमथत बघतो तसे सगळे होते. चहथ / कॉर्ीसथठी मशीन्स, बीअरचे 

कॅन्स, बथजूलथच भले मोठे ब्रेडचे आक्षण चीजचे स्लथईसेस. पथक्षहजे क्षततके खथ / प्यथ ! 

मी स्र्वप्नथत तर नव्हतो नथ ? 

 

पक्षहलथच ददर्वस असल्यथमुळे सहकथऱ्यथंनी सथंक्षगतले दक आज तू इर्ेच 

र्थंब आक्षण र्ोन attend कर. मग दपुथरी आपण तुझे आयडी कथडा कथरू्ढ म्हणजे 

उद्यथपथसून तुलथ कथमथलथ सुरुर्वथत करतथ येईल.  

 

सगळथ स्टथर् क्षर्वमथन येणथर म्हणून बथहरे गेलथ. मी एकटथच मथगे 

रथक्षहलो. आजूबथजूचे सगळे क्षनरीिण करीत होतो. तेव्हड्यथत र्ोन र्वथजलथ. मी 



र्ोन घेतलथ. स्त्रीचथ आर्वथज होतथ. मी नुसते हलॅो म्हणथयचथ अर्वकथश, ती  इतके 

भरभर बोलली दक मलथ कथहीसुद्धथ कळले नथही. मी कथही म्हणथयचथ आत क्षतने 

र्ोन ठेऊन ददलथ ! आतथ मलथ कथळजीने घेरले. कथय सथंक्षगतले असेल क्षतने? मी 

सहकथऱ्यथंनथ कथय सथंगू ? सथधथरण १५ क्षमक्षनटथंनी पुन्हथ र्ोन र्वथजलथ. आतथ 

पुरुर्थचथ आर्वथज होतथ. बथकी सगळे आधीच्यथ र्ोन सथरखेच ! अरे बथपरे ह ेकठीण 

आह.े मी प्रथर्ानथ करू लथगलो दक आतथ कुणथचथ र्ोन येऊ नये म्हणून ! तर आणखी 

एक र्ोन आलथच ! ते कथय म्हणत होते यथपेिथ ते कोणत्यथ भथर्ेत बोलत होते ते 

दखेील मलथ कळत नव्हते! 

 

सहकथरी आले, त्यथंनथ सगळी कर्थ सथंक्षगतली, तर ते हसथयलथच लथगले! 

इकडे मथझथ जीर्व मेटथकुटीलथ आलथ होतथ आक्षण ह ेहसत होते!   

 

जेव्हथ त्यथंनी सथंक्षगतले दक कथही कथळजी करू नकोस ह े रुटीन कॉल 

असतथत, जेव्हथ त्यथंनथ कथही महत्र्वथचे सथंगथयचे असते तेव्हथ ते सथर्वकथश आक्षण 

आपल्यथलथ कळेल अशथ पद्धतीने सथंगतथत. डच लोकथंचे इंक्षग्लश उच्चथर नीट कळत 

नथहीत ! त्यथंनथ आपली अडचण मथहीत असते ! मथझथ जीर्व भथंड्यथत पडलथ ! 

 

दपुथरी बॅग आली आक्षण खूप बरे र्वथटले. संध्यथकथळी हॉटेलर्वर गेलो तर 

सकथळी ठेर्वलेले ऑदर्सचे कथगद बेपत्तथ ! मी घथईघथईने हथउस दकहपगलथ र्ोन 

लथर्वलथ. त्यथंनी सथंक्षगतले दक दसुरे कोणतेच सथमथन नसल्यथमुळे कदथक्षचत रूम 

खथली असथर्वी म्हणून त्यथंनी ते कथगद टथकून ददले असतील ! म्हणथले आम्ही प्रयत्न 

करतो. मी तर आशथच सोडली होती. पण कथय आश्चया दोन तथसथत त्यथंनी कथगद 

जसेच्यथ तसे परत आणून ददले ! मी सुटकेचथ श्वथस सोडलथ. 

 

रथत्री जेर्वथयलथ क्षमत्रथंबरोबर गेलो. मी शथकथहथरी असल्यथने क्षमत्र म्हणथले 

व्हजे सूप आक्षण ब्रेड मथगर्व. मलथ सूप खूप आर्वडले. टेस्टी होते. पण बथऊलच्यथ 

तळथशी मलथ कथही बथरीक बथरीक तुकडे ददसले, कडक र्वथटले. ह े कोणते व्हेज 



म्हणून क्षर्वचथरले तर म्हणथले ते मटणथचे तुकडे आहते ! इर्े यथलथच व्हजे सूप 

म्हणतथत ! मी कपथळथलथ हथत लथर्वलथ ! 

 

अशी दणदणीत सुरुर्वथत झथल्यथर्वर कथय क्षबशथद आह ेतेर्े कथम करथयची 

? पण क्षमत्रथंनी धीर ददलथ. आक्षण मीही क्षर्वचथर केलथ असे मथघथरी परत गेलो तर 

लथज जथईल ! अपमथन होईल ! त्यथपेिथ आत्मक्षर्वश्वथसथने येईल त्यथ पररक्षस्र्तीलथ 

तोंड द्यथर्वे. इर्े एर्वरे्ढ सगळे लोक कथम करत आहते मग मलथ कथ नथही जमणथर ? 

आक्षण एकदथ तो आत्मक्षर्वश्वथस आल्यथमुळे पुर्ढचथ मक्षहनथ मजेत गेलथ, पण एक 

अक्षर्वस्मरणीय आठर्वण ठेऊन ! 

 

अॅमस्टरडॅम येर्ील लोक क्षशस्तीबद्दल कमथलीचे दि आहते. त्यथंचे दोन 

अनुभर्व मी शेअर करीत आह.े 

मी जगथतल्यथ एकूण ११ प्रमुख शहरथंमधून दर्रलो. पण कुठेही एर्वर्ढथ 

कथटेकोरपणथ मलथ आर्ढळलथ नथही ! 

 

१) मथझ्यथ कथमथचथ एक भथग असथ होतथ दक ज्यथ कंपनीकडे Cabin 

Crew आणण्यथची जबथबदथरी होती, त्यथंनथ र्ोन करून क्षर्वमथन येण्यथची र्वेळ 

कळर्वणे म्हणजे त्यथप्रमथणे ते Crewलथ एअरपोटार्वर घेऊन येत असत.  

 

मी दसुरे ददर्वशी सथधथरण तीन तथस आधी र्ोन करून तसे कळर्वले. 

मुंबईच्यथ सर्वयीप्रमथणे सथधथरण एक तथस आधी आठर्वण करथयलथ र्ोन केलथ तर 

कथहीसे असे उत्तर क्षमळथले “Sir, you have already informed us. There is 

no need to remind!” मलथ जथणीर्व झथली दक आपण युरोपमधे आहोत! 

 



क्षतसरे ददर्वशी मी र्क्त एकदथच र्ोन केलथ. पण Crew र्वेळेर्वर आलथ 

नथही म्हणून जो तो मलथ क्षर्वचथरू लथगलथ. मलथ कळेनथ कथय झथले असथर्वे ? मी 

लथगलीच त्यथ कंपनीलथ र्ोन केलथ तर उत्तर क्षमळथले दक बस र्वेळेर्वर गेली होती 

पण Crew तेर्े हजर नव्हतथ म्हणून बस परत नेली ! मी Crew लथ र्ोन केलथ तर 

म्हणथले आम्ही सगळे इर्ेच होतो, एखथद दसुऱ्यथ क्षमक्षनटथचथ र्रक झथलथ असेल !  

 

नंतर दसुरी बस बोलथर्वून  Crew लथ आणले. त्यथत २०-२५ क्षमक्षनटे 

गेली. पण क्षर्वमथन र्वेळेर्वर सुटले आक्षण प्रसंगथतून क्षनभथर्वलो. त्यथनंतर मथत्र ५-१० 

क्षमक्षनटे Crewने आधीच हजर रथहथर्वे असे बजथर्वत रथक्षहलो. 

 

२) क्षतर्े रोजच कथमथर्वर जथर्वे लथगे. एकही ददर्वस रजथ नसे. पण आम्ही 

आपथपसथत ठरर्वून एक ददर्वस रजथ घेत होतो. त्यथप्रमथणे १५ ददर्वसथंनी मथझथ नंबर 

लथगलथ. क्षमत्रथंनी सुचर्वले दक मी ‘एक ददर्वसथची टूर’ घेऊन ददर्वस कथरणी लथर्वथर्वथ. 

मी लथगलीच ‘ग्रँड हॉलंड टूर’ बुक केली. सगळ्यथत महथगडी पण जथस्तीत जथस्त 

दर्रर्वून आणणथरी. सकथळी ७लथ क्षपकप होतथ.   मथझ्यथबरोबर आणखी ३ क्षमत्र 

होते. मी सगळ्यथंनथ बजथर्वले दक कुणीही उशीर करथयचथ नथही. त्यथप्रमथणे आम्ही 

सगळे सकथळी ठीक ७ र्वथजतथ Reception Counter जर्वळ गोळथ झथलो. चौकशी 

केली दक बस कुठे र्थंबते तर क्षतर्लथ स्टथर् म्हणथलथ दक ती कथय तुमची बस क्षनघून 

जथत आह े! आम्ही हतबुद्ध झथलो, म्हणथलो आत्तथच तर बरोबर ७ र्वथजत  आहते, 

बस अशी कशी जथऊ शकते? तर तो स्टथर् म्हणथलथ “Sir, you should have 

been there and not here.”!   

 

आमचे पडलेले चेहरेे बघून त्यथलथ आमची कीर्व आली असथर्वी. म्हणथलथ 

कथळजी करू नकथ. ती बस आणखी ३-४ हॉटेल्स मधे जथऊन मग मुख्य ऑदर्स 

Dam Square मधे आह,े तेर्ून ८ र्वथजतथ क्षनघेल. तुम्ही Cab करून आरथमथत 



र्वेळेर्वर जथऊ शकथल. आम्ही घथईघथईने Cab करून तेर्े चथंगले अधथा तथस आधी 

पोचलो! 

 

बरोबर ८ र्वथजतथ गथईड बसमधे चर्ढलथ आक्षण बस सुरु झथली. त्यथने 

सगळे आलेत कथ नथही यथची सथधी चौकशी पण केली नथही ! 

 

र्ोड्यथच र्वेळथत त्यथने बोलथयलथ सुरुर्वथत केली. अगदी एखथद े मशीन 

बोलथर्वे तशी. सथधथरण मलथ र्वथटते तो ४-५ युरोक्षपयन भथर्थंमधून कॉमेंटरी करीत 

असथर्वथ. त्यथचे इंक्षग्लश कें व्हथ सुरु व्हथयचे तेच कळथयचे नथही ! आक्षण इतकथ र्थस्ट 

बोलथयचथ दक मलथ कथही कळथयचे नथही. मी तो नथद सोडलथ आक्षण बथहरेची दषृ्ये 

बघथयचे ठरर्वले !  

 

आम्हथलथ त्यथ टूरमधे ‘The Hague’ आक्षण ‘Rotterdam’ अशी दोन 

शहरे दथखर्वण्यथत आली. म्हणजे बसमधून ददसेल तेर्वरे्ढच ! आक्षण आधीच्यथ लेखथत 

सथंक्षगतलेले  Madurodam ह ेअॅमस्टरडॅम शहरथचे मॉडेल, क्षशर्वथय टु्यक्षलप रु्लथंचे 

जेर्े क्षललथर्व केले जथतथत ते रठकथण आक्षण कथही कलथकुसरीच्यथ र्वस्तूंची  दकुथने 

इत्यथदी रठकथणे दथखर्वली. टु्यक्षलप रु्लथंचथ क्षसझन नसल्यथमुळे कथही रठकथणी 

Tents मधे रु्ले होती त्यथर्वरच समथधथन मथनथर्वे लथगले ! शेर्वटथच स्टॉप होतथ 

‘Rotterdam’.  

 

Rotterdam लथ एक तथसथचथ र्वेळ ददलथ होतथ. आसपथस भरपूर दकुथने, 

खथण्यथक्षपण्यथची सोय असथ मथहोल होतथ. आम्ही मनथलथ येईल तसथ तो तथस 

घथलर्वथयचथ होतथ. बरोबर एक तथसथने बस सुटणथर होती. पण क्षतचे सुटण्यथचे 

रठकथण र्ोडे दरू होते.  

 



गथईडने आम्हथलथ एक कथडा ददले होते. त्यथर्वर बसचथ नंबर होतथ. क्षशर्वथय 

खथली सूचनथ होती दक जर आमची बस चुकली(!) तर अॅमस्टरडॅमलथ  रेल्र्वेने कसे 

परतथयच े! क्षह सुक्षर्वधथ घेणे अर्थातच परर्वडण्यथसथरखे नव्हते म्हणून आम्ही सगळेच 

१० क्षमक्षनटे आधीच बसमधे येऊन बसलो! यथ टूरमधे बहुतेक सथरथर्वेळ प्रर्वथस 

करण्यथतच घथलर्वलथ !   

 

व्यक्षक्तश: मथत्र मलथ यथ अनुभर्वथचथ खूप र्थयदथ झथलथ. मलथ र्वेळेचे महत्र्व 

कळले. तेर्ून आल्यथर्वर मी र्वेळेच्यथ  बथबतीत कमथलीचथ दि झथलो. त्यथमुळे 

ऑदर्समधे मी एक क्षशस्तक्षप्रय, र्वेळेर्वर येणथरथ र्व कोणतेही कथम पेंहडग न ठेर्वणथरथ 

अशी मथझी प्रक्षतमथ झथली.  

मथझ्यथ खथजगी जीर्वनथतही खूप चथंगलथ र्रक पडलथ. 

 

   

 



 

ओररगथमी - 

मी ररटथयर झथल्यथर्वर मथझ्यथ एकथ पथरशी क्षमत्रथने मलथ ओररगथमीचे एक 

पुस्तक मुद्दथम भेट ददले. उदे्दश हथ की मथझथ र्वेळ चथंगलथ जथर्वथ. पण मलथ र्वथटले "हे 

कथय, मी कथय आतथ लहथन मुलथंप्रमथणे कथगदी होड्यथ र्वगैरे करथयच्यथ की कथय ?" 

मी त्यथचे आभथर मथनले. नंतर २-३ ददर्वसथंनी पुस्तक कथर्ढले र्व त्यथतली 

एक कृती करथयलथ घेतली. डॅर्ोडीलचे रु्ल! खरं म्हणजे तो पयांत मी डॅर्ोडीलचे 

रु्लच कथय त्यथ रु्लथचे क्षचत्रही बक्षघतले नव्हते! 

४-५ र्ोल्ड केले आक्षण पुरे्ढ कथही जमेनथ! मलथ समजून चुकले की हे 

प्रकरण र्वथटले तेर्वरे्ढ सथधे नथही. त्यथनंतर त्यथ पुस्तकथतल्यथ इतर र्वस्तू करून 

बक्षघतल्यथ कथही जमल्यथ कथही अधार्वट रथक्षहल्यथ. 

एक मथत्र झथले की मी त्यथ र्वस्तू करथयच्यथमथगे लथगलो. आपल्यथलथ कथ 

येऊ नयेत ? एक आव्हथन र्वथटले आक्षण कथही झथले तरी यथ सगळ्यथ र्वस्तू 

करथयच्यथच यथ र्वेडथने झपथटलथ गेलो. बऱ्यथच र्वस्तू हळूहळू जमू लथगल्यथ पण 

डॅर्ोडीलचे रु्ल कथही जमेनथ. यथत कथही मक्षहने गेले.  

एक र्वर्ा कसे गेले कळले नथही. पण शेर्वटी डॅर्ोडीलचे रु्ल एकदथचे 

जमले. खथली क्षचत्र ददले आह.े मी र्ोल्ड केलेले आक्षण खरे! 



       

 

दसूरं आयष्य - 

तो पथरशी क्षमत्र नेहमी म्हण्यथचथ की मथणसथलथ र्क्त एकच आयुष्य असतं 

तेव्हथ जे कथय करथयचे आतथच करून घ्यथ. 

पण त्यथलथ कल्पनथ नव्हती की त्यथने मलथ चक्क दोन आयुष्ये ददली. यथ 

ओररगथमीच्यथ रूपथने मी अिरश: दसुरे आयुष्य जगलो. त्यथने मलथ यथ 

अलीबथबथच्यथ गुहते नेले आक्षण मी ददपून गेलो. 

मी खथस आभथर मथनथयलथ त्यथच्यथ घरी गेलो होतो. त्यथलथ र्थर आनंद 

झथलथ 

आतथ मलथ ओररगथमीचे र्वेड लथगले होते. आणखी कथही पुस्तके क्षमळर्वली. 

घड्यथ क्षशकून घेतल्यथ. आक्षण र्वथटले ही कलथ आपण इतरथनथही क्षशकर्वथर्वी. त्यथसथठी 

तयथरी केली आक्षण पक्षहल्यथंदथच धथडस करून एकथ समथरंभथत मी मथझे 

ओरीगथमीचे प्रथत्यक्षिक दथखर्वले. ते सर्वथांनथ र्थर आर्वडले. मथझथ आत्मक्षर्वश्वथस 

र्वथर्ढलथ. 

त्यथचथ पररमथण असथ झथलथ की मथझे ह ेओररगथमीचे आयुष्य मलथ र्थर 

मोठ्यथ उंचीर्वर घेऊन गेले. 



१) मुंबई उपनगरथतील अनेक शथळथंमधून क्षशक्षबरे (कथयाशथळथ)  

२) प्रदशाने  

३) मुंबईच्यथ नेहरू सेंटरच्यथ एसी हॉलपथसून ते मरथठथ कॉलनीतल्यथ 

पत्र्यथच्यथ शेडपयांत अनेक रठकथणी क्षशक्षबरे  

४) ओररगथमी क्स्पलथसेस  

५) मुंबई बथहरे बोडी, केळर्वथ-मथहीम, र्वेंगुले, गोर्वथ, पुणे, नथक्षशक, 

पनर्वेल, ठथणे, येऊर, TJSB बँक र्वगैरे  

६) मुंबई युक्षनव्हर्मसटीत उन्हथळी क्षशक्षबरे  

७) घरचथ गणपती, सजथर्वट 

८) 'मी मरथठी' टीव्हीर्वर सकथळच्यथ 'मोगरथ रु्ललथ' कथयाक्रमथत ५ 

एक्षपसोड 

९) IBN लोकमत टीव्हीर्वर लथइव्ह शो  

१०) E-TV र्वर  

११) जथक्षहरथतीत  

१२) रेडीओर्वर मुलथखत  

१३) र्वैयक्षक्तक क्षर्वलिण अनुभर्व  

१४) ओररगथमीर्वर दोन पुस्तके - 

 



 

  

श्रीमती अनुरथधथ गोरे यथ पथले रटळक क्षर्वद्यथलयथतील मुलथंसथठी सुटीत 

'क्षर्वकसतथ क्षर्वकसतथ क्षर्वकसथर्वे' हथ कथयाक्रम करीत असत त्यथत त्यथंनी मलथ संधी 

ददली. पुरे्ढ त्यथ पोदथर हथयस्कूलमध्ये मुख्यथध्यथक्षपकथ म्हणून रुजू झथल्यथ. तेर्ेही 

त्यथंनी मलथ मुद्दथम बोलथर्वून मुलथसथठी क्षशक्षबरे घ्यथयची संधी ददली. (२००२-

२००६) 

मी ओररगथमी क्षमत्र यथ ग्रुपमध्ये सथमील झथलो. २००२ सथली त्यथंनी 

नेहरू सेंटर येर् ेभरर्वलेल्यथ प्रदशानथत संधी ददली. मथझथ सहभथग छोटथ असलथ तरी 

लोकथंनथ आर्वडलथ. मथझथ हुरूप र्वथर्ढलथ. 

 



नोव्हेंबर २००३ सथली महथरथष्ट्र क्षमत्र मंडळ, एअर इंक्षडयथत हर्वथई 

र्वथहतुकीचथ इक्षतहथस आक्षण ओररगथमी असे प्रदशान भरर्वले. खूप छथन प्रक्षतसथद 

क्षमळथलथ. 

 

 ****************************************************** 

हर्वथई र्वथहतुकीचे प्रदशान 

जथनेर्वथरी २००४ : मुंबई युक्षनव्हर्मसटी, बक्षह:शथल क्षशिण क्षर्वभथगथतरे्  

आयोक्षजत केलेले हर्वथई र्वथहतुकीचे प्रदशान Convocation Hall मध्ये भरर्वले होते. 

त्यथत मथझथ सहभथग होतथ.  



 

त्यथर्वेळी मी मथझी ओररगथमीची कथही मॉडेल्स शो-क्षपसेस म्हणून ठेर्वली 

होती. ती बक्षह:शथल क्षशिण क्षर्वभथगथच्यथ डथयरेक्स्पटर श्रीमती मुग्धथ कर्मणक यथंनी 

पथक्षहली. त्यथंनी त्यथ कलेची मथक्षहती करून घेतली र्व मलथ युक्षनव्हर्मसटीच्यथ र्ोटा 

कँपसमधे ओररगथमीचथ क्स्पलथस भरर्वथयची संधी प्रथप्त करून ददली. 

जर्वळजर्वळ ३० क्षर्वद्यथर्ी होते. पथच ददर्वसथच्यथ यथ कथयाशथळेत क्षर्वद्यथर्ी 

रमून गेले. र्थर चथंगलथ प्रक्षतसथद क्षमळथलथ.   

त्यथनंतर बक्षह:शथल क्षशिण क्षर्वभथगथतरे्    

१) रे्ब्रुर्वथरी २००४ : बोडी येर्े ३ ददर्वसथंचे एक्षव्हएशन आक्षण 

ओररगथमीचे क्षशबीर ठेर्वण्यथत आले. अनेक शथळथंनी त्यथत सहभथग घेतलथ होतथ. 

   



२) एक्षप्रल २००४ : आदशा क्षर्वद्यथलय, केळर्वे-मथहीम, पथलघर  येर्े ३ 

ददर्वसथंचे क्षशबीर भरक्षर्वण्यथत आले.   

  

३) एक्षप्रल २००४ : रोजी आमरथई, मरथठथ कॉलनी, सथंतथकू्रझ येर्े 

ओररगथमीचे क्षशबीर ठेर्वण्यथत आले.  

 

४) नोव्हेंबर २००४ : मुक्तथंगण कें द्र, कुडथळ येर्े हर्वथई र्वथहतुकीचे आक्षण 

ओरीगथमीचे  प्रदशान / कथयाशथळथ आक्षण र्वेंगुले येर्े प्रदशान र्व स्लथईड शो   

  



योगथयोग म्हणजे बोडी, केळर्वथ-मथहीम आक्षण र्वेंगुले यथ तीनही रठकथणी 

मथझे अत्यंत आर्वडते समुद्र आक्षण सुंदर, स्र्वच्छ दकनथरे आहते. 

र्वेंगुल्यथाचथ समुद्र गथर्वथपथसून बरथच लथंब आह.े पण श्री.दरे्वदत्त परुळेकर 

ज्यथंच्यथकडे मी उतरलो होतो त्यथंनथ क्षर्वनंती केली आक्षण त्यथंनी दोन ददर्वस 

संध्यथकथळी सूयथास्तथच्यथ सुमथरथस र्वेंगुल्यथाच्यथ अक्षतशय क्षर्वस्तीणा अशथ समुद्र 

दकनथरी नेऊन डोळ्यथचे पथरणे रे्डले. 

श्री.दरे्वदत्त परुळेकर यथंच्यथ पोतुागीज कथळथतील भल्यथमोठ्यथ र्वथड्यथतच 

प्रदशान, कथयाशथळथ आक्षण स्लथईड शो झथले.  

क्षतर्ल्यथ र्वृत्तपत्रथत बथतम्यथ झळकल्यथ. त्यथत क्षर्वशेर् लिथत आलेली गोष्ट 

म्हणजे सर्वाच र्वृत्तपत्रथत 'ओररगथमी' हथ शब्द 'ओररओगथमी' असथ छथपलथ होतथ. 

ओररगथमीचे 'ओ' लथर्वून केलेले मथलर्वणी रुपथंतर  मलथ र्थर भथर्वले. 

 

 

पथल्यथात सगळ्यथत मोठे ओररगथमी प्रदशान   



क्षडसेंबर २००४ : मथझ्यथ पुर्ढथकथरथने पथल्यथात सगळ्यथत मोठे ओररगथमी 

प्रदशान प्रबोधनकथर ठथकरे, स्पोट्सा सेंटर येर्े भरक्षर्वण्यथत आले. (तीन ददर्वस). 

त्यथपूर्वी एर्वरे्ढ मोठे प्रदशान भरर्वले गेले नव््ते. 

पुण्यथहूनही मोठथ ग्रुप आलथ होतथ. लोकथंचथ प्रचंड प्रक्षतसथद लथभलथ. 

यथपूर्वी क्षर्वमथनथच्यथ प्रदशानथलथ आक्षण त्यथनंतर ओररगथमी आक्षण 

सदथकोच्यथ प्रदशानथलथ ज्यथंनी जथगथ तर ददलीच पण प्रोत्सथहनही ददले ते डॉ. रमेश 

प्रभू आज आपल्यथत नथहीत. त्यथंची आक्षण मथझी खूप जुनी ओळख होती. ते नेहमीच 

मथझ्यथशी खूप प्रेमथने, आपुलकीने र्वथगत. मलथ एकेरी नथर्वथने हथक मथरणथऱ्यथ यथ 

प्रेमळ व्यक्तीचे नसणे ह ेमथझे ददुरै्व! 

 

मे २००५ : दरर्वर्ी प्रमथणे यथ र्वर्ीही नेहरू सेंटर, र्वरळी येर्े एक 

ददर्वसथची ओररगथमी कथयाशथळथ भरक्षर्वण्यथत आली. बृहन्मुंबईतील ७र्वी-८र्वीच्यथ 

मुलथंसथठी ही कथयाशथळथ मोर्त असते.  

 



मे २०१० : प्रर्मच नेहरू सथयन्स सेंटर येर्े ओररगथमी कथयाशथळथ 

भरक्षर्वण्यथत आली. येर्ले र्वैक्षशष्ट्य म्हणजे मी करून दथखर्वत  असलेली मॉडेल्स 

तेर्ेल्यथ भव्य पडद्यथर्वर दथखर्वीत असत. एक र्वेगळथच अनुभर्व घेतलथ.      

 

 

 

२५ ऑक्स्पटोबर २००५ : सदथको यथ जपथनी मुलीच्यथ ५०व्यथ 

स्मृक्षतददनथक्षनक्षमत्त क्षतलथ श्रद्धथंजली र्वथहण्यथचथ कथयाक्रम आखलथ होतथ. मथझ्यथ 

ओररगथमीच्यथ क्षशष्यथंच्यथ सहकथयथाने दोन ददर्वसथत १००० के्रन पिी केले. ५०-५० 

मथळथ करून त्यथददर्वशी सदथकोच्यथ प्रक्षतमेस र्वथक्षहल्यथ. 

नंतर त्यथ मथळथ जे जे सुटीत आपल्यथ गथर्वी जथणथर होते त्यथंनथ दऊेन 

त्यथंच्यथ गथर्वथतील शथळथंपयांत पोचर्वल्यथ. 

यथ कथयाक्रमथस डॉ. रमेश प्रभू, डॉ. स्नेहलतथ दशेमुख र्व प्रथ. मोहन आपटे हे 

प्रमुख अक्षतर्ी होते.    



 

मे २००६ : होली क्षस्परीट हॉक्षस्पटल, अंधेरी पूर्वा येर्े तेर्ील नसेससथठी 

खथस (चथर रक्षर्वर्वथर) क्षशबीर आयोक्षजत केले होते. त्यथचे कथरण -  

यथ आधी कथही ददर्वस मी हॉक्षस्पटलमध्ये आजथरपणथसथठी दथखल झथलो 

होतो. जरथ बरे र्वथटल्यथर्वर मी ओररगथमी मॉडेल्स करून तेर्ल्यथ इतर रोग्यथंनथ दते 

असे. 

शेजथरीच लहथन मुलथंचथ र्वथडा होतथ. त्यथ मुलथंनथ पंख हलर्वणथरे पिी 

करून र्वथटले. त्यथमुळे त्यथ र्वथडथातले र्वथतथर्वरण कथही कथळथसथठी कथ होईनथ खूप 

आनंदी झथले. 

ते कथही नसेसनी बक्षघतले. त्यथतल्यथ केरळहून नुकत्यथच दथखल झथलेल्यथ 

दोन मुलींनथ त्यथतले क्षललीचे रु्ल र्थर आर्वडले. र्व मधेच र्ोडथ र्ोडथ र्वेळ येऊन 

त्यथंनी ते क्षशकून घेतले. मलथ त्यथंचे र्थर कौतुक र्वथटले.     

मलथ क्षडस्चथजा क्षमळणथर ह े ऐकल्यथर्वर त्यथ क्षहरमुसल्यथ झथल्यथ आक्षण 

म्हणथल्यथ, " Uncle, you are going?" मलथ र्वथटले मी असथ पक्षहलथ पेशंट असेन 

की जो घरी जथतो ऐकल्यथर्वर नसेस अशथ नथरथज झथल्यथ असतील! 



मी मुख्य डॉक्स्पटर र्व हडे नसाशी बोलून दर रक्षर्वर्वथरी येण्यथचे कबूल केले. 

१०-१२ जणी यथ  कोसालथ हजर होत्यथ. त्यथत त्यथ मुख्य हेडबथईही होत्यथ. ह े

क्षशबीर करून मलथ खूप बरे र्वथटले.   

१५-०९-२००७ : डॉ. स्नेहलतथ दशेमुख, भूतपूर्वा उपकुलगुरू, मुंबई 

क्षर्वद्यथपीठ यथंच्यथ घरच्यथ गणपतीच्यथ  दशानथस येणथऱ्यथ पथहुण्यथंनथ भेट दणे्यथसथठी 

१०० ओररगथमी गणपती करून  ददले. मलथ कळले त्यथत श्री मनोहर जोशी, श्री 

रथज ठथकरे अशी नथर्वे होती.  

 

त्यथनंतर एके ददर्वशी मलथ श्री. क्षगरीश र्वथसुदरे्व यथंचथ र्ोन आलथ.  डॉ. 

स्नेहलतथ दशेमुख यथंनी ददलेलथ गणपती त्यथंनथ र्थर आर्वडलथ होतथ. पण त्यथंचथ एक 

क्षमत्र तो घेऊन गेलथ. त्यथंनथ दसुरथ गणपती हर्वथ होतथ. मथझथ क्षर्वश्वथस बसेनथ. एक 

मोठथ अर्ा-तज्ञ मथझ्यथशी बोलत होतथ ! मी लथगलीच होकथर ददलथ.  

२-४ ददर्वसथत टॅक्स्पसी करून गेलो. क्षर्वचथर केलथ त्यथंनथ दथरथतूनच गणपती 

दऊे आक्षण क्षनरोप घेऊ. एर्वढ्यथ मोठ्यथ व्यक्तीशी मी कथय बोलणथर ? मी मुद्दथमच 

१०-१२ गणपती आक्षण कथही गुलथबथची रु्ले करून नेली होती.  



मी टॅक्स्पसीर्वथल्यथलथ र्थंबथयलथ सथंक्षगतले आक्षण त्यथंच्यथ घरी गेलो. 

त्यथंनीच दथर उघडले आक्षण अगत्यथने स्र्वथगत केले. त्यथंनथ गणपती आक्षण गुलथबथची 

रु्ले खूप आर्वडली. मलथ आग्रहथने बसर्वून घेतले आक्षण भरपूर गप्पथ मथरल्यथ. 

त्यथंचथ क्षर्वनोदी स्र्वभथर्व मलथ खूप भथर्वथलथ. एक तथस कसथ गेलथ कळलेच नथही! 

क्षनरोप घेऊन खथली उतरतथनथ लिथत आले की आपण टॅक्स्पसीर्वथल्यथलथ ५ 

क्षमक्षनटथत येतो म्हणून सथंक्षगतले होते! बथपरे आतथ कथय होईल ? मी खथली येतथच 

टॅक्स्पसीर्वथलथ मोठ्यथ अदबीने टॅक्स्पसीचे दथर उघडून उभथ रथक्षहलथ. मलथ कळेनथ हथ 

कथय चमत्कथर आह े?  

 

मी त्यथलथ सॉरी  म्हणथलो. नंतर उलगडथ झथलथ. तो श्री क्षगरीश 

र्वथसुदरे्वथच्यथ ड्रथयव्हरशी बोलत होतथ. आक्षण त्यथंच्यथ ड्रथयव्हरने सथहबे दकती मोठे 

आहते ते त्यथलथ सथंक्षगतले होते. त्यथमुळे मीही मोठथ झथलो. आक्षण त्यथने कथही 

कुरकुर केली नथही! 

त्यथनंतर सथधथरण एक मक्षहन्यथने श्री क्षगरीश र्वथसुदरे्वथंचथ र्ोन आलथ. 

म्हणथले, "महथजन,  तुमच्यथसथठी एक गुड न्यूज आह.े मी ददल्लीलथ गेलो असतथनथ 

तुम्ही ददलेल्यथ गुलथबथच्यथ रु्लथंपैकी एक रु्ल पंतप्रधथन श्री. मनमोहन हसगथंनथ र्व 

एक प्रेक्षसडेंट प्रक्षतभथतथई पथटील यथंनथ ददले.  

१५-११-२००७ : रटळक स्मथरक मंददर, पुणे येर्े भरलेल्यथ ओररगथमी 

प्रदशानथत मी केलेली गुलथबथची रु्ले दशानीच स्र्वथगतथसथठी ठेर्वली होती.  



  

 

 

२७-०१-२००८ : पेण येर्े भरलेल्यथ  ‘Children Future India’  यथ 

आददर्वथसी मुलथंसथठी तीन ददर्वसथंचे क्षशबीर ठेर्वले होते. इतर अनेक संस्र्थही त्यथत 

सहभथगी झथल्यथ होत्यथ.  

 



DNA tribes and trends (15-09-2008) Report by Munira 

Chendvankar :- (extract) 

 

 

“ Mahajan has always been fascinated by Origami , the 

ancient Japanese Art of paper craft,  the simple folds, geometry, 

color and design leave him spellbound.” “There is so much, that 

can be explored through Origami. It is one of the simplest and 

most creative art forms, and I use the art to make my Ganapati.” 

He says, unfolding  one of the Modaks  to demonstrate the 

technique.” 

11-09-2008 लोकसत्तथ :- 



 

 

 

 

“क्षर्वलेपथले येर्ील मथलर्वीय रोडर्वर रथहणथरे रत्नथकर महथजन यथंनी आक्षण 

त्यथंची सून भथग्यश्री महथजन यथंनी ही इको फ्रें डली आरथस केली आह.े त्यथंच्यथ 

घरच्यथ गणपती भोर्वतीच्यथ संपूणा सजथर्वटीसथठी कथगदथंचथ र्वथपर करण्यथत आलथ 

आह.े जपथनी ओररगथमी हस्तकलेच्यथ मथध्यमथतून केलेली ही आरथस अनेकथंच्यथ 

पसंतीस पडली आहे. केर्वळ आरथसच नव्ह े तर इतर शोभेच्यथ र्व सजथर्वटीच्यथ 

र्वस्तूही ओररगथमीच्यथ मदतीने सथकथरण्यथत आल्यथ आहते. अत्यंत सथधेपणे आरथस 

केल्यथने महथजन कुटंुबथचथ गणेशोत्सर्वकथळथत होणथरथ अर्वथस्तर्व खचा आक्षण  श्रम 

र्वथचले आहते. यथ खेरीज कलथत्मक गणेश आक्षण आरथस सथकथरल्यथचथ र्वेगळथ आनंद 

त्यथंनथ क्षमळथलथ आह.े" 

********************************************* 

  



अदकरथ योक्षशजथर्वथ (Akira Yoshizawa ) – 

 

(१९११ - २००५ : ९४ र्वर्े) 

१९५०-५५ पयांत खुद्द जपथनमध्ये सुद्धथ ओररगथमीचथ क्षर्वशेर् प्रसथर 

नव्हतथ. जपथनी मक्षहलथ लहथन मुलथंसथठी कथही कथगदथच्यथ र्वस्तू (simple 

traditional children’s folding ) तयथर करीत असत.  

इतकेच कथय ओररगथमी यथ शब्दथचथ देखील र्वथपर होत नव्हतथ. ' पेपर 

र्ोहल्डग ' हथच शब्द र्वथपरीत असत. 

मोठी मथणसे कथगदथच्यथ र्वस्तू करीत असत पण त्यथसथठी कथगद कथपणे, 

रंगर्वणे यथचथ र्वथपर करीत असत. 

यथच सुमथरथस (१९५०) अदकरथचे यथ कलेकडे लि र्वेधले गेले. त्यथने 

कथगदथलथ नुसत्यथ घड्यथ घथलून, कथगद न कथपतथ, न रंगर्वतथ र्वस्तू तयथर करथयलथ 

सुरुर्वथत केली. इतकेच नथही तर घड्यथ घथलण्यथसथठी एक क्षचन्हथंची भथर्थ तयथर 



केली. त्यथमुळे त्यथच्यथ पुस्तकथत ज्यथ आकृत्यथ असत त्यथंच्यथ सथहथय्यथने कथगद 

र्ोल्ड करणे सोपे जथई  

त्यथची मथक्षहती ' “Asahi Graf” यथ क्षचत्रमय मथक्षसकथच्यथ संपथदकथंपयांत 

पोचली. त्यथंनी अदकरथलथ जपथनी  समजुतीप्रमथणे Zodiac क्षचन्हथची मॉडेल्स 

तयथर करण्यथस सथंक्षगतले. अदकरथने बथरथ मोडेल्स तयथर केली त्यथत ससथ, सथप 

आक्षण ड्रॅगन यथंचथ समथर्वेश होतथ. ही क्षचत्रे जेव्हथ प्रकक्षशत झथली तेव्हथ अदकरथ 

एकदम प्रक्षसद्धीच्यथ झोतथत आलथ (१९५२). लोकथंनथ त्यथच्यथ नव्यथ प्रकथरच्यथ 

र्ोहल्डगचे खूप आकर्ाण र्वथटले. अदकरथच्यथ मॉडेल्सचे प्रदशान Gallery of the 

Toden Service Center in the Ginza यथ रठकथणी झथले  आक्षण त्यथलथ जपथन 

बथहरे दखेील प्रक्षसद्धी क्षमळथली. 

Gershon Legman यथ मुळच्यथ अमेररकन पण नंतर फ्रथंसमध्ये 

स्र्थक्षयक झथलेल्यथ गृहस्र्थने अदकरथच्यथ  मॉडेल्सचे प्रदशान पॅररसमध्ये भरर्वथयचे 

ठरर्वले. अदकरथलथ त्यथच्यथ गररबीमुळे इच्छथ असूनही प्रत्यि जथत येणे शक्स्पय नव्हते 

म्हणून त्यथने पोस्टथने मॉडेल्स तयथर करून पथठर्वली. इतकेच नथहीत तर स्र्वत:च्यथ 

चेहऱ्यथचथ एक कथगदी मुखर्वटथ देखील करून पथठर्वलथ. 

कथही कथरणथने पॅररसमध्ये प्रदशान भरू शकले नथही. पण Amsterdam 

(पूर्वीचे हॉलंड आतथचे नेदरलँड्कस) येर्े १९५५ सथली प्रदशान भरर्वले गेले. यथ 

प्रदशानथमुळे अदकरथची कीती युरोपमधेच नथही तर इंग्लंड, अमेररकेतही पोचली.         

यथ प्रदशानथच्यथ यशथची कीती जपथन सरकथरपयांत पोचली आक्षण त्यथंनी 

अदकरथलथ त्यथंच्यथ दशेथचथ ओररगथमीचथ दतू म्हणून नेमणूक केली. (as an 

ambassador for Origami and Japanese culture) 



अमेररकेत Lillian Oppenheimer ही मक्षहलथ पेपरर्ोहल्डग करीत असे. 

क्षतच्यथ कथनथर्वर अदकरथची कीती गेली. अदकरथच्यथ मॉडेल्सचे प्रदशान न्यूयॉका मध्ये 

भरर्वथर्वे असे क्षतलथ र्वथटले. त्यथप्रमथणे क्षतने अदकरथशी संपका  सथधलथ.   

अदकरथने Gershon Legman लथ त्यथच्यथकडे असलेली अदकरथची 

मॉडेल्स Lillian Oppenheimer लथ पथठर्वथयची क्षर्वनंती केली. त्यथप्रमथणे 

Gershon ने मॉडेल्स न्यूयॉका लथ पथठर्वली. अदकरथने आणखी कथही मॉडेल्स करून 

पथठर्वली. 

अमेररकेत जथस्तीत जथस्त रठकथणी प्रदशाने भरर्वथर्वीत असे Lillianलथ 

र्वथटले. त्यथप्रमथणे कथही मक्षहने अशी प्रदशाने क्षनरक्षनरथळ्यथ रठकथणी भरर्वली गेली. 

शेर्वटचे प्रदशान न्यूयॉका  येर्ील जपथनी सेंटरमध्ये भरक्षर्वण्यथत आले. 

ददुरै्वथने क्षतर्े नीट सुरिथ व्यर्वस्र्थ नव्हती. लोकथंनथ र्वथटले की यथ कथगदथच्यथ र्वस्तू 

कथही महथग नसतील म्हणून आठर्वण म्हणून लोकथंनी एक एक र्वस्तू करून सगळ्यथ 

र्वस्तू लंपथस केल्यथ! 

Lillianलथ र्थर मोठथ धक्कथ बसलथ. त्यथत अनेकथंची मॉडेल्स होती. पण 

अदकरथलथ कथय सथंगणथर ? 

क्षतने ही गोष्ट Gershonच्यथ पण कथनथर्वर घथतली नथही.  

अदकरथने जेव्हथ मॉडेल्सची मथगणी केली तेव्हथ त्यथलथ ती पोस्टथने परत 

पथठर्वली आहते असे खोटेच सथंक्षगतले! 

क्षतने ही गोष्ट गुप्त ठेर्वण्यथच्यथ अटीर्वर David Lister हथ लेख क्षलक्षहणथऱ्यथ 

यथ लेखकथच्यथ कथनथर्वर घथतली.  



शेर्वटी क्षतच्यथ मृत्यूनंतर Davidने ही गोष्ट  अदकरथलथ सथंक्षगतली. तेव्हथ 

अदकरलथ सथहक्षजकच र्थर द:ुख झथले. पण त्यथच्यथ र्वैयक्षक्तक द:ुखथपेिथ जग एकथ 

ऐक्षतहथक्षसक ठेव्यथलथ मुकले यथचे जथस्त द:ुख झथले. (त्यथने स्र्वत:ही जुनी मॉडेल्स 

ठेर्वली नव्हती!) 

१९९९ सथली Gershon Legman चथ मृत्यू झथलथ. त्यथच्यथ क्षर्वधर्वथ 

पत्नीने २००३ सथली क्षतच्यथ नर्वऱ्यथकडे असलेल्यथ एकथ खोक्स्पयथतील ओररगथमी 

मॉडेल्स क्षब्रटीश ओररगथमी सोसथयटीलथ नेऊन ददली.  

आश्चयथाची गोष्ट म्हणजे क्षतच्यथ नर्वऱ्यथने अदकरथची ४० मॉडेल्स 

स्र्वत:कडेच ठेऊन घेतली होती! अदकरथलथ मथत्र ४ मॉडेल्सच ठेऊन सगळी 

न्यूयॉका लथ  पथठर्वली असे खोटेच सथंक्षगतले होते. 

क्षब्रटीश ओररगथमी सोसथयटीने त्यथंच्यथ मथक्षसकथत अदकरथची मॉडेल्स 

आक्षण त्यथचथ मुखर्वटथ प्रकक्षशत केलथ. तो अदकरथच्यथ बथयकोने बक्षघतलथ. त्यथंनी 

लथगलीच क्षब्रटीश ओररगथमी सोसथयटीशी संपका  सथधून खरी हकीगत त्यथंच्यथ 

कथनथर्वर घथतली.  

जेव्हथ क्षब्रटीश ओररगथमी सोसथयटीलथ खरी गोष्ट कळली तेव्हथ त्यथंनी ती 

४० मॉडेल्स अदकरथलथ  सन्मथनपूर्वाक परत केली. त्यथत त्यथचथ मुखर्वटथ दखेील 

होतथ. 

अशथ रीतीने अदकरथलथ ५० र्वर्थानंतर त्यथची ४० मॉडेल्स परत क्षमळथली. 

त्यथचथ आनंद शब्दथतीत होतथ. 

(David Lister यथंच्यथ लेखथर्वरून सथभथर - 2005) 

 



१) १५-११-२००८ : सुप्रक्षसद्ध शल्यक्षर्वशथरद डॉ. रथमथणी यथंच्यथ 

गोव्यथतील र्वथडथ यथ गथर्वी (र्ोंडथ शहरथजर्वळ) ओररगथमी क्षशबीर. श्री. सुदेश 

हहगलथसपूरकर, ग्रंर्थली यथंच्यथ सौजन्यथने.    

            

डॉ. रथमथणी ओररगथमी मॉडेल बघतथनथ   

२) २४-०५-२०१३ : ' ठथणे ग्रुप ऑर् ओररगथमी आर्टटस्ट ' यथ संस्र्ेने 

त्यथंच्यथ प्रदशानथचे उद्घथटक आक्षण प्रमुख अक्षतर्ी म्हणून सत्कथर केलथ.  

 

 

 



३) ५-७-२०१४ : आदफ्रकन क्षमत्र ओररगथमी क्षशकतथनथ.  सौजन्य श्री 

दरे्वळेकर सर. 

 

४) १६-११-२०१४ : TJSB –Thane Janata Sahakari Bank – 

On the occasion of Children’ day 14-11-2014 Bank organized 

Origami Demo/Workshop for their client's children. 

  

 

 

 



१) २-५-२०१५ : येऊर (ठथणे शहरथ जर्वळ) क्षनसगथाच्यथ सथक्षन्नध्यथत 

ओररगथमी आक्षण क्षर्वमथनथचथ इक्षतहथस यथंची मथक्षहती. (Organized by Shri 

Navin Kale) 

 

२) ९-९-२०१५ : सुमती आश्रमशथळथ, त्र्यंबकेश्वर, तळेगथर्व -  

Organized by Smt. Anjali Jadhav Shashi, President – Inner 

Wheel,  Nashik 

 

 



३) ९-९-२०१५ : आदशा मथध्यक्षमक क्षर्वद्यथलय, नथक्षशक Origami 

Ganesh  Demo. Kind favors Mrs. Suvarna Satish Balte, Senior 

Teacher. 

 

 

 *********************************************** 

आतथपयांत घेतलेल्यथ अनेक कथयाशथळेपैकी ही झथली कथहींची ओळख. 

इतक्स्पयथ क्षर्वक्षर्वध रठकथणी जथतथ आले, अनेकथंच्यथ ओळखी झथल्यथ. मथझे जीर्वन 

समृद्ध झथले.  

एकथ छंदथतून, एकथ कलेतून ह ेशक्स्पय झथले. कल्पनेपेिथही र्थर मोठे यश 

क्षमळथले. ह ेमथझे भथग्यच म्हणथयलथ पथक्षहजे.  

 

ओररगथमी - क्षर्वशेर् र्वैयक्षक्तक अनुभर्व  

 



आतथपयांतचथ मथझथ ओररगथमीचथ प्रर्वथस आपण बक्षघतलथत. यथत कथही 

क्षर्वशेर् र्वैयक्षक्तक अनुभर्व आलेत ते आज मी आपल्यथसमोर सथदर करणथर आह.े 

१) मी घरी क्षशकर्वण्यथ करीत असे. एकदथ एक तरुण प्रौर्ढ मुलगी 

ओररगथमी क्षशकथयलथ आली. मी सथधथरण मथझ्यथ छोट्यथ टेबलथर्वरच क्षशकर्वत असे. 

कथरण त्यथमुळे कथही चुकले तर लथगलीच दरुुस्त करून दणेे शक्स्पय होई. 

त्यथ मुलीलथ मी आधी ओररगथमीची मथक्षहती सथंक्षगतली आक्षण प्रत्यि 

क्षशकर्वणथर इतक्स्पयथत ती म्हणथली, " सर, खथली बसले तर चथलेल कथ ? मलथ 

अनपेक्षित प्रश्न होतथ. पण लथगलीच भथनथर्वर येऊन म्हणथलो, " हो, चथलेल की. 

र्थंब मी चटई आणतो." पण तेर्वढ्यथत ती खथली बसली सुद्धथ. मग मीही बसलो. 

क्षतच्यथ हथतथत कथगद ददलथ अन म्हणथलो मी करतो तशथ घड्यथ नीट शथंतपणे 

कथगदथची टोके जुळर्वून करथयच्यथ. क्षतने कथगद डथव्यथ हथतथत घेतलथ अन् उजर्वथ 

पथय पुरे्ढ करून पथयथचथ अंगठथ आक्षण त्यथच्यथ बथजूच्यथ बोटथत कथगद धरून अगदी 

सुरेख घडी केली. 

मी अर्वथक् होऊन बघत रथक्षहलो. क्षतच्यथ उजव्यथ हथतथची बोटे क्षतलथ 

र्वथकर्वतथ येत नव्हती. क्षतने सगळ्यथ र्वस्तू अगदी सुरेख केल्यथ. क्षतच्यथ धैयथालथ आक्षण 

क्षतच्यथ क्षजद्दीलथ मथझे क्षर्वनम्र अक्षभर्वथदन. 

२) एकदथ पोस्टथने दोन जथड पथदकटे आली. त्यथर्वरचे लहथन शथळकरी 

मुलींचे अिर कळत होते. मी अक्षधरतेने उघडून बक्षघतले. त्यथत कथही ओररगथमीची 

सपथट मॉडेल्स होती. 

पत्रे 'बीड'र्वरून आली होती. र्वैष्णर्वी जथधर्व आक्षण र्वैष्णर्वी नथईक, दोघी 

६ ब, श्री सोमेश्वर कन्यथ प्रशथलथ, घथटनथंदरू, तथ. आंबेजोगथई, क्षज. क्षबड. 

त्यथ क्षलक्षहतथत 



" सर, तुम्ही क्षलक्षहलेल ओररगथमी ह े पुस्तक मलथ खूप आर्वडले आह.े 

आमच्यथ शथळेत एक पुस्तक पेटी आली होती. त्यथ पेटीमध्ये ह े पुस्तक होते. ह्यथ 

पुस्तकथतल्यथ कथही र्वस्तू मी तयथर केलेल्यथ आहते. त्यथ तुम्ही पहथ आक्षण अशीच 

खूप पुस्तके क्षलहथ." - र्वैष्णर्वी नथईक 

" मलथ ह े ओररगथमी पुस्तक खूप आर्वडले कथरण दक ह्यथ पुस्तकथत खूप 

सुंदर सुंदर पिी, प्रथणी, रु्ले अशथ र्वस्तू आहते. र्व त्यथ मी बनक्षर्वल्यथही आहते. " " 

पण मथझ्यथकडे पैसे नव्हते. म्हणून मी तुम्हथलथ चॉकलेट ददले आह.े" - र्वैष्णर्वी 

जथधर्व. 

   

 

3) एके ददर्वशी एक गृहस्र् मलथ भेटथयलथ आले. त्यथर्वेळेस मी नथक्षशकलथ 

होतो. मथझ्यथ सुनेलथ त्यथंनी जी हकीगत सथंक्षगतली ती अशी. 

" त्यथंच्यथ मुलथचे एकथ अपघथतथत दोन्ही पथय तुटले होते. तो KEM 

Hosp. मध्ये सहथ मक्षहने होतथ. लर्वकरच बरथ होऊन त्यथच्यथ गथर्वी - दथपोलीलथ 

जथणथर होतथ. त्यथलथ त्यथंच्यथ ओळखीच्यथ कुणीतरी मथझे ओररगथमीचे पुस्तक भेट 

म्हणून ददले. त्यथत तो मुलगथ एर्वर्ढथ रमलथ की सहथ मक्षहन्यथत पक्षहल्यथंदथच त्यथच्यथ 

चेहऱ्यथर्वर आनंद ददसलथ. आक्षण ह ेसथंगथयलथ ते गृहस्र् र्ेट मथझ्यथ घरी पथल्यथालथ 



आले होते." ह ेऐकून मथझ्यथ अंगथर्वर रोमथंच उभे रथक्षहले. मथझ्यथ पुस्तकथलथ यथपेिथ 

अक्षधक मोठी दथद कुठची असू शकेल ? 

४) एक तरुण पथलथा क्षबस्कीट रॅ्क्स्पटरीत क्षशफ्टमध्ये कथम करतोय. तो 

ओररगथमी क्षशकथयलथ आलथ. आल्यथआल्यथ खथली र्वथकून पथयथलथ स्पशा करून 

नमस्कथर केलथ. असे कुणी केले की मलथ र्थर संकोचल्यथसथरखे होते. मी त्यथलथ प्रती 

नमस्कथर केलथ र्व नमस्कथर दरे्वथलथ करत जथ. मलथ नको असे क्षर्वनर्वले.  

जेव्हथ तो र्वस्तू करथयलथ लथगलथ तेव्हथ मलथ जथणर्वले की मथझी घडी पुरी 

व्हथयच्यथ आत त्यथची घडी करून झथलेली असे! 

५ ददर्वसथंचथ कोसा त्यथने २ ददर्वसथत पुरथ केलथ. मग त्यथलथ कथय 

क्षशकर्वथर्वे म्हणून मी पुस्तके कथरू्ढन बसलो तर त्यथने प्रथणी असलेले पुस्तक क्षनर्वडले 

र्व मलथ म्हणथलथ दक सर मी ह ेपुस्तक घरी घेऊन जथऊ. मी पुस्तक ददले. २ ददर्वसथत 

त्यथने जर्वळपथस १०-१२ प्रथणी करून आणले! मी र्क्कच झथलो. त्यथतले दकतीतरी 

प्रथणी मी करू शकलो नव्हतो! 

कथही मक्षहन्यथंनी गणपतीचे ददर्वस होते. त्यथने मलथ आग्रह करून त्यथच्यथ 

घरी गोरेगथर्वलथ बोलथर्वले. मी म्हणथलो बघतो, जमले तर येईन. तर त्यथने हट्टच 

केलथ. 

पथक्षहल्यथ मजल्यथर्वर तो रथहत होतथ. क्षजन्यथपथसूनच र्वस्तू टथंगून ठेर्वल्यथ 

होत्यथ. एर्वढ्यथ र्वस्तू त्यथने केव्हथ केल्यथ असतील ? घरथत खथस प्रथणी करून आरथस 

करून ठेर्वली होती. असे क्षर्वद्यथर्ी क्षमळथले की खूप हुरूप येतो. 



 

 

  





 



JRD चे द्रष्टपेण - 

रथष्ट्रीयीकरणथलथ क्षर्वरोध करतथनथ जेआरडींनी रथस्त भीती व्यक्त केली 

होती (आक्षण पुरे्ढ ती खरी ठरली) की,  

" Nationalized Airlines would be subject to political 

influence and pressure in their management with disastrous 

results in the conduct of a highly specialized industry in which 

technical progress, safety and business drive and initiative are of 

paramount importance." 

 

एअर इंक्षडयथ - हीरक महोत्सर्व. १५ ऑक्स्पटोबर १९९२. 

एअर इंक्षडयथच्यथ स्र्थपनेलथ सथठ र्वर्े पूणा झथल्यथच्यथ क्षनक्षमत्तथने एक 

समथरंभ आयोक्षजत केलथ होतथ. 

रठकथण - तथजमहथल हॉटेल. 

आमच्यथ क्षडपथटामेंटलथ र्क्त कथही क्षनर्वडक लोकथंनथच क्षनमंक्षत्रण होते. 

मथझी खूप जथयची इच्छथ होती पण मथझ्यथपेिथही क्षसक्षनयर लोक होते. तरी प्रयत्न 

करून एक क्षनमंत्रण क्षमळर्वलेच.  

मथझथ उदे्दश 'First Flight Cover' र्वर जेआडींची स्र्वथिरी घेणे हथच 

होतथ. 



कथयाक्रमथलथ तेव्हथचे क्षसव्हील एक्षव्हएशन क्षमक्षनस्टर मथधर्वरथर्व क्षशक्षन्दयथ 

होते. 

कथयाक्रम बरोबर १० र्वथ. सुरु होणथर होतथ. १० लथ कथही सेकंद रथक्षहले 

असतथनथच जेआडींचे आगमन झथले. तेव्हथ त्यथचे र्वय होते ८८ र्वर्े (मृत्यूपूर्वी एक 

र्वर्ा आधी.) 

पण क्षमक्षनस्टर महथशय त्यथच हॉटेलमध्ये असूनही १० क्षमक्षनटे उक्षशरथ 

आले! 

भथर्णे र्वगैरे कथयाक्रम झथल्यथर्वर हॉटेलच्यथ Cristal hall मध्ये 

शथहीजेर्वण होते. 

पण मी जेआडींपयांत कसे पोचतथ येईल यथच क्षर्वचथरथत होतो. क्षमक्षनस्टर 

आल्यथमुळे क्षसक्स्पयुरीटी होती आक्षण मलथ त्यथंच्यथपयांत जथऊ दते नव्हते. मी 

त्यथंच्यथपैकी क्षसक्स्पयुरीटीर्वथल्यथंनथ क्षर्वनंती केली की मलथ र्क्त स्र्वथिरी हर्वी आह.े 

मलथ जथऊ द्यथ नथहीतर तुम्ही मलथ स्र्वथिरी आणून द्यथ. पण ते कशथलथच तयथर 

नव्हते. 

जेर्वथयलथ जेआरेडी, क्षमक्षनस्टर, एअर इंक्षडयथचे CMD आक्षण २-३ व्यक्ती 

अशी एकथ टेबलथभोर्वती बसली होती. मी आशथ सोडली नथही. संधी क्षमळथली की 

क्षसक्स्पयुरीटीचथ डोळथ चुकर्वून घुसथयचे ठरर्वले. र्वेळ संपत आली. सगळ्यथंची जेर्वणे 

झथली. शेर्वटचथ प्रयत्न करथयचे ठरर्वले. र्वेटरजर्वळ र्वक्षशलथ लथर्वलथ. सुदरै्वथने तो 

मरथठी होतथ. त्यथने कबूल केले आक्षण त्यथने जेआरडी आक्षण क्षमक्षनस्टर अशथ 

दोघथंच्यथही सह्यथ क्षमळर्वून ददल्यथ. मी त्यथ भल्यथ मथणसथचे आभथर मथनले. 

तोर्वर सगळ्यथची जेर्वणे झथली होती. मथझे सहकथरी क्षनघथले होते. मीही 

त्यथंच्यथबरोबर क्षनघथलो. 



यथ गडबडीत मथझे जेर्वण रथहून गेले. पण मथझे पोट भरले होते! 

 

 

जेआडींच्यथ कथळथतील एअर इंक्षडयथचथ उत्कर्ा बक्षघतलथ आक्षण त्यथनंतर 

सरकथरने तथब्यथत घेतलेल्यथ एअर इंक्षडयथची अधोगती पथहथर्वी लथगत आह.े बरे 

झथले जेआडी आज हयथत नथहीत! नथहीतर त्यथंनथ कथय र्वथटले असते यथची 

कल्पनथही करर्वत नथही! 

 सथमथन्य मथणसथलथ र्वथटते, जनतेचथ हजथरो कोटींचथ पैसथ सरकथर एअर 

इंक्षडयथर्वर कथ खचा करीत आह े? सरकथर यथचे उत्तर दते नथही पण खचा मथत्र करीत 

आह!े यथतच सगळे आले! 

एअर इंक्षडयथ यथ क्षस्र्तीलथ कोण जबथबदथर आह े यथर्वर सुप्रीम कोटथात 

म्हणे केस चथलू आह!े दकती र्वर्े चथलेल ह ेकुणी सथंगू शकेल कथ ?  

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1032692150197738&set=pcb.1032693433530943&type=3


 

यथ क्षर्वर्यी र्वस्तुक्षस्र्ती कथय आह ेते पथहू यथ - 

१) एअर इंक्षडयथ आक्षण इंक्षडयन एअर लथईन्सचे क्षर्वलीनीकरण ह े  एक 

प्रमुख कथरण आह.े  

२) एअर इंक्षडयथलथ नर्वीन क्षर्वमथने घ्यथयलथ लथर्वून सरकथरने त्यथतल्यथ 

खचथाचथ र्वथट उचलथयलथ पथक्षहजे होतथ. उलट कंपनीच्यथ डोक्स्पयथर्वर कजथाचथ डोंगर 

उभथ केलथ.  

त्यथमुळे bailout package दणेे ह ेसरकथरलथ भथग पडत आह.े 

(एअर इंक्षडयथ ही इंटरनॅशनल सेर्वथ करीत होती त्यथमुळे क्षतलथ जगथतल्यथ 

प्रमुख हर्वथई कंपन्यथशी स्पधथा करथर्वी लथगत असे. तर इंक्षडयन एअरलथईन्स ही 

दशेथंतगात सेर्वथ करीत होती त्यथमुळे क्षतलथ कोणथशीही स्पधथा करथर्वी लथगत नसे. 

त्यथमुळे दोन्ही कंपन्यथच्यथ कमाचथऱ्यथंच्यथ कथमथमध्ये सथम्य नव्हते. तरीही 

जबरदस्तीने क्षर्वलीनीकरण केले आक्षण त्यथचे दषु्पररणथम आजतथगथयत भोगथर्वे 

लथगत आह.े ( र्ोडक्स्पयथत गथडीलथ एक घोडथ आक्षण एक गथर्ढर्व जंुपले तर गथडी कशी 

चथलेल ?)      

यथ खेरीज आणखी कथही मुदे्द यथत जोडणे आर्वश्यक आह.े 

इंक्षडयन एअरलथईन्सने क्षर्वक्षलनीकरणथपूर्वी मोठ्यथ प्रमथणथर्वर त्यथंच्यथ 

कमाचथऱ्यथंनथ बर्ढत्यथ दऊेन ठेर्वल्यथ. त्यथमुळे क्षर्वलीनीकरणथनंतर ते कमाचथरी एअर 

इंक्षडयथच्यथ क्षसक्षनयर कमथाच्यथऱ्यथच्यथ डोक्स्पयथर्वर येऊन बसले. कुठचेही टे्रहनग दकर्वथ 

skill नसतथनथ.  यथचथ र्थर मोठथ र्टकथ कमाचथऱ्यथंच्यथ मथनक्षसकतेर्वर झथलथ. आक्षण 

शेर्वटी कंपनीचे नुकसथनच झथले. 



 

एअर इंक्षडयथत ३८ र्वर्े, म्हणजे सगळे आयुष्यच, कथर्ढल्यथमुळे क्षतर्ल्यथ 

आठर्वणी पथठपुरथर्वथ करीत आहते.  असंख्य आठर्वणी. त्यथतही अशथ सेक्स्पशनमध्ये की 

क्षजर्े हजथरो 'केक्षबन कु्र' शी संपका  येत होतथ. मथणसथचे दकती नमुने, स्र्वभथर्व 

पथहथयलथ क्षमळथले यथची गणती नथही. पण एके ददर्वशी ते सगळे मथगे टथकून क्षनर्वृत्त 

जीर्वन जगथयलथ क्षशकलो.   

*************************************************************************** 

महथजन गुरुजी  

 

मथझी आजी 'सौ. अष्टपुत्रथ होती'. पण ददुरै्वथने आजोबथंचथ अकथली मृत्यू 

झथलथ आक्षण आजीर्वर आठ मुलथंचथ सथंभथळ करथयची जबथबदथरी पडली. 

कोकमठथण येर्े ३५ एकर जमीन होती पण क्षतर्े ती कथ रथक्षहली नथही ह ेकळथयलथ 

मथगा नथही. 

ती अंदरसूल येर्े रथहथयलथ गेली. 



 

मथझ्यथ र्वक्षडलथंची एकमेर्व आठर्वण ! 

क्षतचथ एक मुलगथ लक्ष्मण उर्ा  बथळू घर सोडून नथक्षशकलथ मथधुकरी मथगून 

क्षशकथयलथ गेलथ. पुरे्ढ लोणथर्वळ्यथलथ कैर्वल्यधथम आश्रमथत रथहून योगक्षर्वद्यथ क्षशकून 

बोरीर्वली येर्े कैर्वल्यधथम आश्रम कथर्ढलथ. (१९४७-४८ चथ सुमथर). तेव्हथ पथसून ते 

महथजन गुरुजी झथले. 

पण क्षतर्ल्यथ आददर्वथसी लोकथंची अर्वस्र्थ बघून त्यथंचे मन द्रर्वले र्व 

आश्रम बंद करून आददर्वथसी सेर्वेलथ र्वथहून घेतले. १९३६-३७ चथ सुमथर. 

मथझथ मोठथ भथऊ पुण्यथलथ क्षशकत होतथ. लोकथंच्यथ घरी पूजथ करणे अशी 

कथमे करीत असे. 

त्यथनंतर तो महथजन गुरुजींच्यथ आश्रमथत त्यथंच्यथ मदतीलथ आलथ. 

महथनगर पथक्षलकेच्यथ शथळेत क्षशिकथची नोकरी करून नंतर आश्रमथचे क्षहशेब पथहणे 

र्वगैरे कथमे करीत असे. महथनगर पथक्षलकेने त्यथचथ आदशा क्षशिक म्हणून गौरर्व केलथ 

होतथ. 

 



गुरुजींनी त्यथचे लग्न त्यथंच्यथच आश्रमथत क्षशकलेलथ आददर्वथसी मुलीशी 

लथर्वून ददले. त्यथंनथ सगळे मथई म्हणथयचे. र्ोड्यथच ददर्वसथत त्यथ कुटंुबथचथ एक 

अक्षर्वभथज्य भथग झथल्यथ. 

 

स्र्वभथर्वथने अक्षतशय मृद ू , सर्वथांशी मैत्रीची भथर्वनथ ह े मथझ्यथ मोठ्यथ 

भथर्वथचे खथस गुण होते.  

गुरुजींचथ आक्षण त्यथचथ सर्वथांनथ सथर्ा अक्षभमथन आह.े  

************************************ 

पद्मथकर महथजन -  

 पुस्तकथंच्यथ नशेत रंगलेल्यथ पद्मथकर महथजन यथंच्यथकडे आठ-नऊ हजथर 

पुस्तके आक्षण ती सुद्धथ अत्यंत दरु्ममळ अशी त्यथंच्यथ संग्रही आहते.  

क्षर्वकथस कथटदरे - सथमनथ २२ मे १९९४  

(२००१ सथली मृत्यूपयांत त्यथंच्यथकडील पुस्तकथंची संख्यथ १० 

हजथरथच्यथर्वर गेली होती) 



 

==========================  

'आठर्वणीतल्यथ कक्षर्वतथ' (१९८९) 

महथजन ही एक क्षर्वक्षचत्र व्यक्ती आह.े "त्यथंच्यथ रस्त्यथलथ क्षतसरथ रु्टपथर् 

असतो, आक्षण तो म्हणजे पुस्तकथंचथ", असं आम्ही नेहमीच र्टे्टने म्हणत असतो. 

रु्टपथर्र्वर आर्ढळणथरी तऱ्हतऱ्हचेी जुनी दरु्ममळ पुस्तके हुडकून क्षर्वकत घेण्यथचथ 

आक्षण त्यथंचथ संग्रह करण्यथचथ त्यथंनथ अनेक र्वर्थांपथसूनचथ छंद आह.े" 

प्रथ. रमेश तेंडूलकर - प्रस्तथर्वनथ 'आठर्वणीतल्यथ कक्षर्वतथ' (१९८९) 

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1053046541495632&set=a.189855981148030.46792.100003708872596&type=3


 रथत्री मी इंटरनेटर्वरर्वर सर्फर्ग करथयचो. त्यथच र्वेळेस 'poetry.com' 

ची एके रथत्री ओळख झथली. जर्वळपथस ५० दशेथंमधून कक्षर्वतथ येत असत. मी त्यथ 

कक्षर्वतथ र्वथचण्यथत रमलो. बहुतेक कक्षर्वतथ सुमथर होत्यथ. पण कथही कक्षर्वतथ मथत्र 

आर्वडल्यथ. 

त्यथ सथईटची मथक्षहती घेतली तेव्हथ कळले की शब्दथंपेिथ कक्षर्वतेच्यथ 

क्षर्वर्यथलथ अक्षधक महत्र्व ददले जथते. त्यथमुळे भथर्ेच्यथ मथंडणीलथ र्थर महत्र्व नव्हते. 

कक्षर्वतथ करतथनथ शब्द अडले तर तेही पुरर्वले जथयचे यमक जुळर्वथयचे असेल तर 

तीही मदत तत्परतेने ददली जथयची. 

ते र्वथचून मलथ र्वथटले की आपणही एखथदी कक्षर्वतथ पथठर्वथर्वी. मथझी एक 

जुनी मरथठी कक्षर्वतथ मलथ आठर्वली. ती मथझी आयुष्यथतील पक्षहली मरथठी कक्षर्वतथ. 

पण कुणी र्थरसे लि ददले नथही. मी नथउमेद झथलो. आक्षण पुन्हथ कक्षर्वतथ करथयची 

नथही ह ेपके्क ठरर्वले! 

पण ती कक्षर्वतथ मलथ आर्वडली होती. मग तीच शोधून कथर्ढली आक्षण 

लथगलीच क्षतचे भथर्थंतर करून त्यथच रथत्री पथठर्वून पण ददली. 

आक्षण ४-५ ददर्वसथंनी मलथ ईमेल क्षमळथलथ की मथझी कक्षर्वतथ त्यथंनथ 

आर्वडली आह.े आक्षण त्यथ नंतर कथही ददर्वसथतच सर्टटदर्केट क्षमळथल्यथचे पण 

कळर्वले. 

मथझी मरथठी कक्षर्वतथ आक्षण क्षतचे मी केलेले भथर्थंतर पुरे्ढ दते आह.े  

यथ कक्षर्वतेत मलथ कोणथर्वरही टीकथ करथयची नव्हती. र्क्त एक कर्वी 

कल्पनथ म्हणूनच मी त्यथ कक्षर्वतेकडे बघत होतो. बस इतकेच. 

 

 ................................. 



 

दकती बरं झथलं! 

दकती बरं झथलं  

दरे्वथनं आमच्यथसथठी ह ेसुंदर जग क्षनमथाण केलं! 

रु्लथ, र्ळथंनी बहरलेली झथडं,  

ते क्षहरर्वे डोंगर, त्यथ नद्यथ,  

ते नीळं नीळं आकथश,  

एक नथ दोन  

असंख्य र्वस्तू डोळ्यथंची पथरणं रे्डणथऱ्यथ.  

आक्षण दकती बरं झथलं  

आमच्यथ क्षजभेचे चोचले पुरर्वथयलथ  

त्यथनं क्षनमथाण केलेल्यथ कोंबड्यथ, त्यथंची कोर्वळी क्षपल्लं  

गरीब बकऱ्यथ अन् गुटगुटीत डुकरं  

डौलदथर मोर, क्षभत्रे ससे  

अन् गोंडस हरणं! 

आक्षण दकती बरं झथलं! 

त्यथ असमर्ा जीर्वथंनथ मथरून  



त्यथत रुचकर मसथले घथलून  

क्षजभेलथ पथणी सुटर्वणथऱ्यथ  

एकथ पेिथ एक सरस  

पथककृती करथयलथ लथगणथरी अक्कलही  

त्यथनं आम्हथलथ ददली. 

आक्षण दकती बरं झथलं! 

त्यथच दयथळू परमेश्वरथने  

आमच्यथपेिथ श्रेष्ठ असथ दसुरथ  

प्रथणी क्षनमथाण केलथ नथही  

की ज्यथनं आम्हथलथ अन्  

आमच्यथ कच्च्यथबच्च्यथंनथ  

मथरून खथल्लं असतं  

चर्वीनं, मसथले घथलून! 

दकती बरं झथलं, दकती बरं झथलं! 

............................. 

How Nice! 

The God has created for us 

this beautiful Earth 



full of trees, rivers, hills 

and blue skies! 

The God has also 

created for us  

roosters, chickens, ducks 

pigs, rabbits, deer and so on! 

The God has bestowed upon us 

the brains and skills  

to kill these helpless animals 

and make delicious dishes  

adding spices to taste! 

And how nice! 

the same kind God has not  

created an animal superior to us  

in strength and brains  

who would kill us and 

our little ones 

to prepare delicious dishes  

adding spices to taste! 

How nice, Oh, God! 

English Poems  

मथझ्यथ आयुष्यथत घडलेलथ हथ एक चमत्कथरच म्हणथर्वथ लथगेल.  

मी मरथठी मथध्यमथत क्षशकलो. मोडके तोडके इंग्रजी येत असल्यथमुळे 

कॉलेज आक्षण नोकरीत प्रचंड त्रथस झथलथ. त्यथतून कसथबसथ क्षनभथर्वलो.  



पुरे्ढ क्षनर्वृत्त झथल्यथर्वर कधीकथळी आपण इंग्रजीत कक्षर्वतथ क्षलहू आक्षण क्षतलथ 

पुरस्कथर क्षमळेल असे स्र्वप्नथतही र्वथटले नव्हते. 

पण तसे घडले. इतकेच नथही तर Hat trick सथधली.  

मथझ्यथ तीन कक्षर्वतथ अमेररकेतील पुस्तकथत छथपून आल्यथ. आक्षण मग मी 

पुन्हथ त्यथ र्वथटेलथ गेलो नथही! 

  



Air hostesses  

हर्वथई सुंदरींक्षर्वर्यी लोकथंच्यथ मनथत प्रचंड कुतूहल असते. त्यथंच्यथ 

क्षर्वर्यी अक्षधक जथणून घ्यथयची इच्छथ असते. समथजथतल्यथ अनेक र्रथंमधून त्यथ 

आलेल्यथ असतथत. क्षसनेजगत, रथजकथरणी, श्रीमंत आक्षण अगदी मध्यमर्वगीय 

र्रथतून दखेील येतथत. दशेथच्यथ जर्वळजर्वळ सर्वा भथगथतून आलेल्यथ असतथत.  

क्षनर्वृत्त झथल्यथर्वर मी त्यथंतल्यथ कथहींशी सथर्वाजक्षनक गप्पथ मथरण्यथचथ 

आगळथर्वेगळथ कथयाक्रम घडर्वून आणलथ. त्यथलथ खूप चथंगलथ प्रक्षतसथद क्षमळथलथ. 

अशथ तऱ्हचेथ हथ कथयाक्रम त्यथपूर्वी कधी कोणी केलथ नव्हतथ. ज्यथंनी भथग घेतलथ 

त्यथंनथही तो अनुभर्व नर्वथच होतथ. अनेकजणींनथ भथग घेतथ आलथ नथही म्हणून त्यथ 

नथरथज होत्यथ! 

 

 

 



१) उजर्वीकडून पक्षहली र्वीरथ (क्षसद्वथ) महथजन - (Vera Mahajan) - यथ 

पथरशी मुलीने महथरथष्ट्रीय मुलथशी लग्न केले. त्यथकथळी लग्न केल्यथर्वर नोकरीचथ 

रथजीनथमथ द्यथर्वथ लथगथयचथ. क्षतलथ ते अन्यथयकथरक र्वथटले. क्षतने रथजीनथमथ ददलथ 

नथही तर ती एअर इंक्षडयथ क्षर्वरोधथत कोटथात गेली. कथही ददर्वस केस चथलली आक्षण 

नंतर एअर इंक्षडयथनेच मथघथर घेतली. क्षतलथ नोकरी करथयची नव्हती. ती 

तत्र्वथसथठी भथंडली. क्षतने लग्न करथयची मुभथ क्षमळर्वली.  

ती एअर इंक्षडयथतच नथही तर क्षतच्यथ खथजगी जीर्वनथतही आपल्यथ 

हक्कथसथठी आग्रही असे. क्षतने मरथठी मथणसथची लग्न केले. त्यथमुळे क्षतलथ क्षतच्यथ 

मुलथची पथरशी ररर्वथजथप्रमथणे 'थ्रेड सेरेमनी' करू दते नव्हते ! क्षतने घरी त्यथंच्यथ 

समथजथतील 'दस्तूर' लथ बोलथर्वून ते समथरंभ केले. इतकेच नथही तर मरथठी 

ररर्वथजथप्रमथणे 'मुंज' ही दणक्स्पयथत सथजरी केली.  

क्षतने सुरु ठेर्वलेलथ लर्ढथ क्षतच्यथनंतरच्यथ मुलींनी पुरे्ढ चथलू ठेर्वलथ र्व २ मुले 

होईपयांत नोकरी करथयची मुभथ क्षमळर्वली. त्यथंनथ र्वयथच्यथ ३५ र्वर्ी क्षनर्वृत्त व्हथर्वे 

लथगत असे ते र्वथर्ढर्वून पुरुर्थंएर्वरे्ढच म्हणजे ५८ र्वर्थांपयांत र्वथर्ढर्वले गेले. त्यथनंतरची 

पथयरी क्षर्वमथनथत कथम करतथनथ पुरुर्थंच्यथ बरोबरीने कथम करथयचथ हक्क क्षमळर्वलथ.  

मक्षहलथंच्यथ क्षजद्दीचथ हथ मोठथ क्षर्वजय होतथ. 

२) योलथंडथ परथंजपे - मुळची अँग्लो इंक्षडयन. क्षतने पथल्यथातील सुप्रक्षसध्द 

परथंजपे कुटंुबथत प्रर्वेश क्षमळर्वलथ! क्षतचे क्षचत्त र्रथरक हर्वथई अनुभर्व प्रेिकथंनथ खूप 

भथर्वले. 

३) मृणथक्षलनी गोळे - (Gole Mrunalini) - एक आदशा होस्टेस. खथस 

VVIP फ्लथईटसथठी क्षतची क्षनर्वड केली जथयची. पंतप्रधथन रथजीर्व गथंधीच्यथ 

क्षर्वमथनथतले अनुभर्व क्षतने कर्न केले. आक्षण इतरही खूप रंजक मथक्षहती सथंक्षगतली. 



४) ऋतथ सथमंत (Ruta Samant) - अक्षतशय स्पष्टर्वक्ती. आक्रमक पण 

तरीही दसुऱ्यथलथ त्रथस होणथर नथही यथची कथळजी घेत असे. क्षतच्यथत अहमपणथ 

नव्हतथ पण क्षतच्यथ व्यर्वसथयथत असलेल्यथ गैर गोष्टींक्षर्वर्यी स्पष्ट बोलत असे. 

त्यथचप्रमथणे प्रर्वथशथंच्यथ तऱ्हथही दकती क्षर्वक्षर्वध अनुभर्व दऊेन जथतथत ह ेती र्थरच 

आकर्ाकपणे सथंगत असे. मी असे तीन कथयाक्रम केले आक्षण त्यथ तीनही कथयाक्रमथत 

क्षतचथ सहभथग मोलथचथ होतथ. 

५) परचुरे - क्षहनेही आपले क्षर्वक्षर्वध अनुभर्व सथंगून प्रेिकथंची पसंती 

क्षमळर्वली. 

६) दीपथ उददत नथरथयण - नर्वऱ्यथप्रमथणेच गोड गळ्यथची. क्षतने चक्क 

मरथठी लथर्वणी सथदर केली. 

त्यथनंतर खथस लिथत रथहणथरथ कथयाक्रम मुंबईच्यथ प्रक्षसद्ध र्वक्षनतथ 

समथजमध्ये २००६ सथली झथलथ.  

************************************************************** 

अपर्वथदथत्मक पण तरीही कधीही होऊ शकणथऱ्यथ घटनथ - अशथ र्वेळेलथ 

Crew ची कसोटी लथगते. 

क्षर्वमथनथच्यथ यथ बंददस्त जथगेत सथधथरण १०-१२ तथसथत कथय होत 

नथही! डॉक्स्पटरथंनी क्षर्वमथन प्रर्वथसथची परर्वथनगी ददली असली तरी ऐन र्वेळी एखथद्यथ 

प्रेग्नंट बथईची क्षडक्षलव्हरी होते, मुल जन्मथलथ येते! कोणथचथ तरी आकक्षस्मक मृत्यू 

होतो! 

भथंडणे होतथत, मथरथमथऱ्यथ होतथत. दथरू क्षपऊन एखथदथ प्रर्वथसी 

दगंथमस्ती करतो. त्यथलथ खुचीलथ बथंधून ठेर्वथर्वे लथगते! क्षर्वमथन र्थंबल्यथर्वर त्यथच्यथ 

स्र्वथगतथसथठी लोकल पोलीस हजर असतथत! 



क्षर्वमथनथत Crew लथ र्वथपरण्यथसथठी एक First Aid Box असते. गरज 

पडली तर ऑपरेशन्स पण होतथत! सथधथरणपणे प्रत्येक क्षर्वमथनथत प्रर्वथस करणथरे 

डॉक्स्पटर असतथत! त्यथंच्यथसथठी एक Physicians Box असते. ती र्क्त डॉक्स्पटरच 

र्वथपरू शकतथत. त्यथत डॉक्स्पटरथंनथ र्वथपरत येईल अशी Kit असते. 

छोटे छोटे अपघथत होतथत, ओव्हर हडे रॅक (कप्पथ) उघडलथ जथऊन 

डोक्स्पयथर्वर एखथदी जड Hand Bag पडते! 

क्षर्वमथन एअरपॉकेटमध्ये सथपडले तर भूंकप झथल्यथसथरखी पररक्षस्र्ती 

होते. एकथएकी क्षर्वमथन कथही हजथर रु्ट जथगच्यथ जथगी खथली येते. अशथर्वेळी 

क्षर्वमथनथतले सर्वा सथमथन, प्रर्वथसी (ज्यथंचथ बेल्ट बथंधलेलथ नसतो ते) र्वरच्यथ छतथलथ 

क्षचटकून बसतथत. कथहीही हथलचथल करतथ येत नथही. क्षर्वमथन जेव्हथ खथलच्यथ 

हर्वेच्यथ र्रथर्वर येऊन आदळते तेव्हथ सगळे खथली पडतथत. तेव्हथ इजथ होण्यथची 

शक्स्पयतथ खूप असते. खथद्य-पेये सथंडतथत. ह े र्थरच क्वक्षचत होते पण शक्स्पयतथ 

नथकथरतथ येत नथही! आक्षण जेव्हथ अशी घटनथ घडते तेव्हथचथ अनुभर्व भयथनक 

असतो. 

Emergency Evacuation ची र्वेळ आली तर घथबरून जथऊन चथलत 

नथही. प्रर्वथशथंनथ धीर द्यथर्वथ लथगतो. चेंगरथचेंगरी होऊ न दतेथ सर्वथांनथ सुरक्षित 

खथली उतररथर्वे लथगते. दथर उघडतथच घसरगुंडी आपोआप बथहरे येते. 

कधीकधी क्षर्वमथनथतले हर्वेचे प्रेशर कमी होते. Oxygen Mask र्वथपरथर्वे 

लथगतथत. सगळ्यथंनथ नीट र्वथपरतथ येतो असे नथही. लहथन मुलथंचथ प्रॉब्लेम असतो. 

Crew लथ धथर्वत जथऊन अशथ प्रर्वथशथंनथ मदत करथर्वी लथगते. 



खरथब हर्वथमथनथत क्षर्वमथन हलेकथर्वे खथते. जीर्व मुठीत धरून बसथर्वे 

लथगते! 

क्षर्वमथन उतरतथनथ जर क्रॉस हर्वड - (क्षतरपे र्वथरे) - असतील तर landing 

होतथनथ मोठे हथदरे बसतथत. र्वगैरे र्वगैरे (हल्लीची महथकथय क्षर्वमथने छोट्यथ 

क्षर्वमथनथंपेिथ अक्षधक भक्कम असतथत. त्यथत कमी त्रथस होतो)  

 

इतर घटनथ - 

व्हजे / नॉनव्हेजचथ गोंधळ. प्रर्वथसी आधी नॉन-व्हजे जेर्वण नोंदर्वतथत. 

पण र्वेळेर्वर त्यथंनथ व्हजे हर्वे असते. कधी कधी चुकीने व्हेजच्यथ ऐर्वजी नॉन-व्हजे 

ददले जथते! प्यथकर्वर चुकीचे लेबल लथर्वल्यथमुळे असथ गोंधळ होतो! 

प्रर्वथशथलथ ग्रथउंडर्वर चुकीची र्वथगणूक ददली गेली तर तो रथग 

क्षर्वमथनथतल्यथ Crewर्वर कथर्ढलथ जथतो! 

एखथद्यथलथ तहथन लथगली आक्षण पथणी ददले तर इतरथंनथही तहथन लथगते. 

प्रत्येकथलथ स्र्वतंत्रपणे पथणी देणे शक्स्पय नसते! प्रत्येकथलथ र्वथटते त्यथच्यथकडे स्र्वतंत्र 

लि द्यथर्वे. पण कथही क्षनयम असतथत. त्यथ त्यथ गोष्टी त्यथच क्रमथने करथव्यथ 

लथगतथत. जेर्वणथचे टे्र ज्यथ क्रमथने ददले त्यथच क्रमथने उचलले जथतथत. पण प्रर्वथशथंनथ 

धीर नसतो! मुलथंनथ, र्वृद्धथंनथ शक्स्पय असेल तेर्े आधी जेर्वण ददले जथते. पूर्वी 

क्षर्वमथनथतील प्रर्वथशथंची संख्यथ बेतथची असथयची. आतथ महथकथय क्षर्वमथने आली 

आहते. मलथ कल्पनथ नथही. कथय होत असेल त्यथची. मी मथझे अनुभर्व २०-२५ 

र्वर्थांपूर्वीचे सथंगत आहते.   

*** 



How the departure of the flight is decided ? 

क्षर्वमथन सुटते ती र्वेळ कशी ठरर्वतथत ? 

सर्वा सथधथरण समजूत असते की क्षर्वमथन रनर्वेर्वरून हर्वेत उचलले गेले की 

ती र्वेळ क्षर्वमथन उड्डथणथची असे मथनत असथर्वेत! पण तसे नथही! 

क्षर्वमथन उभे असते त्यथ भथगथलथ Airport Apron ( पूर्वीचे Ramp) 

म्हणतथत. यथ भथगथत क्षर्वमथनथच्यथ भोर्वती अनेक लोक कथम करीत असतथत. 

क्षर्वमथनथची दथरे बंद केल्यथर्वर Push-back Tractor च्यथ सहथय्यथने क्षर्वमथन 

Apronर्वरून र्ोडे मथगे ओर्ढले जथते आक्षण मग ठरथक्षर्वक सुरक्षित अंतरथर्वर गेले की 

क्षर्वमथनथची इंक्षजन्स सुरु करतथत. जेव्हथ इंक्षजन्स सुरु करतथत आक्षण क्षर्वमथन 

जथगेर्वरून हलते ती र्वेळ म्हणजे क्षर्वमथनथचे उड्डथण झथले असे समजतथत! यथलथ 

Chocks Off असेही म्हणतथत. Chocks म्हणजे क्षर्वमथनथच्यथ चथकथंच्यथ दोन्ही 

बथजूस जे अडर्ळे - पूर्वी लथकडथचे ठोकळे असत - ठेर्वतथत ते कथर्ढले की क्षर्वमथनथची 

इंक्षजन्स सुरु करतथत र्व क्षर्वमथन जथगेर्वरून हलते. 

त्यथमुळे क्षर्वमथनथचे उड्डथण र्वेळेर्वर झथले असे म्हणत असले तरी क्षर्वमथन 

जक्षमनीर्वरच असते! ते हळूहळू takeoff pointकडे म्हणजे मुख्य Runway / 

Taxiway र्वर जथते आक्षण नंतर हर्वेत उड्डथण करते. यथसथठी कधी कधी २०-२५ 

क्षमक्षनटे पण लथगतथत!airport खूप क्षबझी असेल तर अध्यथा तथसथपेिथही जथस्त र्वेळ 

लथगू शकतो. परदशेथत कथही रठकथणी नंबर लथर्वथर्वे लथगतथत! 

उड्डथणथसथठी तीन शब्द र्वथपरले जथतथत : 



1) STD - Scheduled time of departure - र्वेळथपत्रकथत ददलेली 

र्वेळ. एक लिथत येईल क्षर्वमथन उड्डथण ५ क्षमक्षनटथंच्यथ र्रकथने दथखर्वले जथते. उदथ: 

८.००, ८.०५, ८.१०, ८.१५ र्वगैरे. कधीही ८.११ ककर्वथ ८.१३ असे दथखर्वले जथत 

नथही.  

2) ETD - Estimated time of departure - प्रत्यिथत कथही 

कथरणथने क्षर्वमथन जर र्वेळेर्वर उडणथर नसेल तर अंदथजे र्वेळ सथंक्षगतली जथते. ती ही 

र्वेळ. engineering ककर्वथ technical कथरणथमुळे उशीर होणथर असेल तर नक्की 

र्वेळ सथंगतथ येत नथही. मग र्वेळ त्यथप्रमथणे र्वथर्ढर्वून ददली जथते. त्यथलथ 

progressive /creeping delay असे म्हणतथत. यथचथ प्रर्वथशथंनथ र्थर र्वैतथग 

येतो. कथरण आधी अधथातथस सथंगतथत मग एक तथस असे र्वथर्ढर्वीत जथतथत! 

3) ATD - Actual time of departure - प्रत्यि क्षर्वमथनथचे (र्वर 

सथंक्षगतल्यथप्रमथणे) उड्डथण होते ती र्वेळ. 

अशथच प्रकथरे क्षर्वमथन येण्यथची र्वेळही दथखर्वतथत. 

1) STA - Scheduled time of arrival. 

2) ETA - Estimated time of arrival. 

3) ATA - Actual time of arrival. 

क्षर्वमथन यथयलथ नक्की दकती र्वेळ लथगेल ते कधीच सथंगतथ येत नथही. अनेक 

कथरणे असू शकतथत. Headwinds - पुरू्ढन येणथरे र्वथरे असतील तर क्षर्वमथनथलथ 

यथयलथ उशीर होतो. Tailwinds - जर क्षर्वमथनथच्यथ मथगून र्वथरे येत असतील तर 

क्षर्वमथनथचथ र्वेग आक्षण र्वथऱ्यथचे मथगून र्ढकलणे यथमुळे क्षर्वमथन लर्वकर येते. (र्वेळेच्यथ 



आधी) Bad weather - खरथब हर्वथमथन असेल तर र्वेळ लथगतो. Cross Winds - 

क्षतरपे र्वथदळी र्वथरे असतील तर क्षर्वमथन उतरर्वतथनथ खूप खबरदथरी घ्यथर्वी लथगते. 

पृथ्र्वीच्यथ भोर्वती र्वथऱ्यथचे करंटस् असतथत आक्षण ते अक्षतशय र्वेगथने र्वथहत असतथत.  

क्षचत्रथत क्षर्वमथने उड्डथणथच्यथ लथईनीत उभी आहते! 

 

 

 

************* 

  



 Medical emergency.  

New Delhi, Feb 17: Air India flight 130 traveling from 

London Heathrow to Mumbai made a medical emergency landing 

at the Ankara Airport in Turkey yesterday. 

एखथद्यथ प्रर्वथशथचे प्रथण र्वथचर्वथयचे असतील तर क्षर्वमथन मधेच non-

scheduled halt घेऊन एखथद्यथ एअरपोटार्वर उतरर्वले जथते. एअरलथईनलथ र्थर 

मोठथ आर्मर्क र्टकथ बसतो.  

यथ बथतमीत क्षलक्षहल्यथप्रमथणे अंकथरथ, टकी येर्े क्षर्वमथन उतरर्वले. 

बथतमीत पुरे्ढ क्षलक्षहले आह ेकी कुणी एक अमृतथ नथर्वथची प्रर्वथशी क्षतर्ून tweet द्वथरे 

सुर्मथ स्र्वरथज यथंच्यथकडे तक्रथर करते आक्षण मदत मथगते. क्षतर्ली Indian 

Embassy २ अक्षधकथऱ्यथंनथ पथठर्वते. २०० प्रर्वथसी असतथनथ ते कथय करू 

शकतथत? क्षतर्ल्यथ अक्षधकथऱ्यथंनथ क्षर्वनंती करणे एर्वर्ढेच त्यथंच्यथ हथतथत असते.  

र्वेळ कथळ बघून आपण कथय तक्रथर करतो यथचेही भथन त्यथ बथईनथ नसते! 

आतथ त्यथ बथईची तक्रथर बघू यथ - 

१) Medical emergency आह.े आक्षण अशथ रठकथणी की जेर्े एअर 

इंक्षडयथचे कमाचथरी नथहीत. त्यथमुळे त्रथस होणथरच! आजथरी प्रर्वथसी क्षतचथ जर्वळचथ 

नथतेर्वथईक नसथर्वथ नथहीतर अशी तक्रथर केली नसती! 

२) Cabin Crew हजर नव्हते असे क्षलक्षहते. Cabin Crew ह े र्क्त 

क्षर्वमथनथत सेर्वथ दणे्यथसथठी असतथत. क्षर्वमथन उतरल्यथबरोबर त्यथंनथ हॉटेललथ 



पथठर्वतथत कथरण त्यथंनथ 'Horizontal' क्षर्वश्रथंती द्यथर्वी लथगते. म्हणजे हॉटेलमध्ये 

रूम क्षमळेपयांतचथ, आक्षण परत क्षनघे पयांतचथ र्वेळ क्षर्वचथरथत घ्यथर्वथ लथगतो. 

३) ती क्षर्वश्रथंती लिथत घेऊन क्षर्वमथन १० तथसथंनी सोडण्यथचे ठरर्वतथत. 

ते जर airport र्वर सेर्वथ दते बसले असते तर परतीचे क्षर्वमथन कोणी आणले असते ? 

क्षशकलेले असले तरीही अडथणी असतथत ते असे! 

 

*******************************  

  



रथईट बंधूंच्यथ पक्षहल्यथ उड्डथणथची (१९०३) शतथब्दी  

१२-६-२००३ : १२-६ ते १८-६-२००३ प्रबोधनकथर ठथकरे क्रीडथ 

संकुल, क्षर्वलेपथले (पूर्वा), मुंबई : रथईट बंधूंच्यथ पक्षहल्यथ उड्डथणथची (१९०३) शतथब्दी 

सथजरी करणथरे अक्षत भव्य प्रदशान भरर्वले.  

मलथ र्वथटले होते र्थर मोठ्यथ प्रमथणथर्वर एअर इंक्षडयथ आक्षण इतर 

एअरलथईन्स ह ेरथईट बंधूंचे शतथब्दीर्वर्ा सथजरे करतील. पण तशी कथहीच हथलचथल 

ददसली नथही म्हणून मी पुर्ढथकथर घेऊन डॉ. रमेश प्रभू यथंनथ क्षर्वनंती केली आक्षण 

त्यथंनी लगेच होकथर ददलथ. त्यथंच्यथकडे र्थर मोठथ हॉल होतथ. त्यथच सुमथरथस 

रेल्र्वेलथही १५० र्वर्े पूणा झथली होती. तेव्हथ त्यथंचथही प्रदशथांत सहभथग करून 

घेतलथ. 

मी एअर इंक्षडयथने सहभथग घ्यथर्वथ म्हणून त्यथंच्यथ publicity भथगथकडे 

गेलो. तर बजेट नथही म्हणून त्यथंनी र्क्त एक छोटथ स्टॉल घ्यथयचे कबूल केले. मलथ 

आश्चया र्वथटले. मी त्यथर्वेळेचे PR Director, जे मथझे एकेकथळचे बॉस होते, 

त्यथंच्यथकडे गेलो. त्यथंनथ म्हणथलो, " सर, खरे म्हणजे एअर इंक्षडयथने पुर्ढथकथर घेऊन 

शतथब्दी सथजरी करथयलथ पथक्षहजे होती. आक्षण र्क्त एक स्टॉल! ह ेबरोबर नथही "  

त्यथंनथ मथझे म्हणणे पटले असथर्वे. त्यथंचे publicity शी बोलणे झथले. मी 

त्यथंनथ मथझ्यथतलथ अधथाभथग क्षर्वनथमूल्य द्यथयलथ तयथर झथलो. पण एक अट घथतली 

की त्यथंच्यथ मेन क्षबल्डींगमध्ये प्रर्वेशद्वथरथशी असलेले क्षर्वमथनथचे मोठे मॉडेल त्यथंनी 

प्रदशानथत मथंडले पथक्षहजे! मोठ्यथ क्षमनतर्वथरीने तयथर झथले. कथरण ते मॉडेल खूप 

महथग होते. त्यथ मॉडेल बरोबर त्यथची Security आक्षण ते समजथर्वून सथंगथयलथ 

एक Ground Hostess पण ददली! मथझी एक इच्छथ पुरी झथली. पण तेर्वढ्यथने 

मथझे समथधथन झथले नथही! 



एअर इंक्षडयथने र्वथपरलेल्यथ पूर्वीच्यथ क्षर्वमथनथंची मॉडेल्स एअर इंक्षडयथकडे 

होती. ती त्यथंनी मथंडथर्वीत अशी मी क्षर्वनंती केली. पण ती मॉडेल्स प्रेिकथंनी 

हथतथळली तर मोडतील ककर्वथ खरथब होतील म्हणून नकथर ददलथ. पण खूप आजार्व 

केले र्व अशी संधी त्यथंनी सोडू नये अशी क्षर्वनंती केली. त्यथंनथ कथय र्वथटले मथक्षहत 

नथही पण त्यथंनीच सर्वा मॉडेल्सलथ कथचेची कव्हसा बसर्वली र्व प्रदशथांत मथंडून 

प्रदशानथलथ र्थर मोठी शोभथ आणली. अशथ रीतीने मथझी दसुरीही इच्छथ पूणा 

झथली. प्रदशान खूप गथजले. उपरथष्ट्रपतींच्यथ हस्ते उद्घथटन झथले. जणू मथझे स्र्वप्नच 

पूणा झथले! 

प्रदशानथत मथझथही र्थर मोठथ सहभथग होतथ. मी क्षर्वमथनथंच्यथ 

इक्षतहथसथची मथक्षहती दणेथरे कथही मथक्षहती-र्लक तयथर केले होते. तेही लोकथंनथ 

खूप आर्वडले. क्षशर्वथय कथही क्षर्वमथने तयथर करून उडर्वतथ यतेील अशी मथक्षहती 

दणेथरे, क्षर्वमथनथची मॉडेल्स जमर्वणथरे यथंचेही स्टॉल्स होते.  

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1045894012210885&set=pcb.1045897042210582&type=3


 

 

=====================  

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1045894085544211&set=pcb.1045897042210582&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1045894182210868&set=pcb.1045897042210582&type=3


  

 

१) ग्रंर्थलीच्यथ 'ञथनयञ'मध्ये मथझे पक्षहले पुस्तक एअर इंक्षडयथचथ 

इक्षतहथस क्षलक्षहले. (२०००). 'पूस मॉर् ते डॅश ४००'. 'पूस मॉर्' आक्षण 'बोईंग ७४७ 

-४००' ही क्षर्वमथनथची नथर्वे आहते. 

यथच सुमथरथस असथ क्षर्वचथर केलथ की एअर इंक्षडयथचथ इक्षतहथस क्षलक्षहलथ 

तसथ जथगक्षतक हर्वथई र्वथहतुकीचथ इक्षतहथसही क्षलहथर्वथ. आक्षण त्यथप्रमथणे ग्रंर्थलीच्यथ 

'ञथनयञ'मध्येच  

२) 'आकथशगथमी' ह े पुस्तक क्षलक्षहले. (२००२) ग्रंर्थलीच्यथ यथ 

'ञथनयञ'मध्ये पुस्तकथच्यथ पृष्ठसंख्येर्वर बंधन होते. त्यथमुळे र्थरच र्ोडक्स्पयथत 

क्षलहथर्वे लथगले. त्यथने समथधथन झथले नथही. हर्वथई िेत्रथतील अनेक ददग्गज व्यक्तींची 

मथक्षहती क्षलहथर्वी असथ मथनस होतथ. त्यथप्रमथणे  

३) 'एक्षव्हएटसा' ह ेपुस्तक 'रु्लरथणी प्रकथशन'तरे् प्रकथक्षशत केले. (२००८) 

मध्यंतरीच्यथ कथळथत ओररगथमीशी सलगी केली आक्षण पुर्ढील दोन पुस्तके 

क्षलक्षहली.  

 



४) ओररगथमी (मरथठी) (२०१०) - ज्योत्स्नथ प्रकथशन  

५) ओररगथमी (इंक्षग्लश) (२०१२) - ज्योत्स्नथ प्रकथशन  

  

        

 

ई-बुक्स्पस -  

१) 'पंख'  (2013) ई-सथक्षहत्य प्रक्षतष्ठथन -  

ह े पुस्तकही हर्वथई र्वथहतुकीचथ इक्षतहथस यथच क्षर्वर्यथर्वर आहे. पक्षहल्यथ 

तीन पुस्तकथंमध्ये एक मोठी उणीर्व होती - ती म्हणजे त्यथत क्षचत्रे र्थरच कमी 

टथकतथ आली. आक्षण छथपील पुस्तकथर्वर ह े बंधन असणथरच कथरण रंगीत क्षचत्र े

छथपणे र्थर खर्मचक असते. पुस्तकथची ककमतही र्वथर्ढली असती. पण यथ ई - 

पुस्तकथच्यथ दोन भथगथत क्षमळून २०० च्यथ र्वर क्षचत्रे आहते.  

२) 'धमाग्रंर्' (2014) ई-सथक्षहत्य प्रक्षतष्ठथन -  

आपल्यथ धमाग्रंर्थंक्षर्वर्यी ऐकीर्व मथक्षहती होती. ती र्वथचत असतथनथ 

(भथर्थंतरे) जथणर्वले की ही मथक्षहती संग्रक्षहत करथर्वी म्हणजे इतरथनथही कळेल. यथ 

पुस्तकथत -  

 



र्वेद, उपक्षनर्द,े स्मृती, पुरथणे, उपर्वेद, रथमथयण, महथभथरत, 

हररर्वंश/भथगर्वत, र्वेदथंगे, इत्यथदी ग्रंर्थंची ओळख करून ददली आह.े 

३) 'आतथ र्वंद ूकर्वीश्वर'  - मरथठी कक्षर्वतेचथ मथगोर्वथ घेणथरे ह ेपुस्तक तीन 

भथगथत असून त्यथत आद्य कथव्य ग्रंर् गथर्थसप्तशती - इसर्वी सनथचे पक्षहले शतक 

पथसून ते आजतथगथयत पयांतच्यथ प्रमुख कर्वींचथ आक्षण त्यथंच्यथ कक्षर्वतथंचथ आलेख 

मथंडलथ आह.े  

पंख, धमाग्रंर् आक्षण आतथ र्वंद ू कर्वीश्वर ही तीनही पुस्तके ई-सथक्षहत्य 

प्रक्षतष्ठथनने ई - बुक स्र्वरुपथत प्रकथक्षशत केली आहते. सर्वा पुस्तके फ्री असून तुम्ही 

esahity.com यथ सथईटर्वरून downlod करू शकतथ.  

ही पुस्तके क्षलक्षहतथनथ (सर्वा पुस्तके मी मरथठीत टथईप केली आहते) मलथ 

अनेक ग्रंर् र्वथचथर्वे लथगले. त्यथत मी मथझे दहेभथन, मथझे आजथरपण क्षर्वसरून जथत 

होतो. हथ अनुभर्व खूप आनंददथयी होतथ.  र्वथचकथंनथही ही पुस्तके भथर्वतील अशी 

खथत्री र्वथटते.  

  



एकेकथळी आकथशथत क्षर्वमथनथंची घरघर ऐकू आली की मथणूस आकथशथत उडतोय ही 

कल्पनथच रोमथंक्षचत करथयची ! 

" ह ेक्षर्वमथन दर्रते अधथंतरी - 

घुमघुम नथद ेददशथ घुमर्वूनी 

प्रर्वथस करी ह ेजगथर्वरी " 

आतथ सथमथन्य मथणूसही क्षर्वमथनथने प्रर्वथस करू शकतो. 

दसुऱ्यथ महथयुद्धथपयांत (१९४५) क्षर्वमथने ही युद्धथत र्वथपरथयची र्वस्तू आह े असथच 

समज रूर्ढ होतथ. दसुरे महथयुद्ध  संपले आक्षण अिरश: लथखो क्षर्वमथने आक्षण 

र्वैमथक्षनक कथमथक्षर्वनथ ररकथमे रथक्षहले ! 

पक्षहल्यथंदथ लोकं क्षर्वमथनथत बसथयलथ घथबरथयचे. मग कथही stunt बहथद्दर चथलत्यथ 

क्षर्वमथनथर्वर कसरती करून दथखर्वथयचे.  कथही र्वैमथक्षनकथंनी  

शहरथशहरथतून लोकथंनथ रु्कट 'Joy Rides' द्यथयलथ सुरुर्वथत केली.   

त्यथचथ योग्य तो पररणथम झथलथ आक्षण हळूहळू एकथ रठकथणथहून दसुऱ्यथ रठकथणी 

जथयलथ क्षर्वमथने जलद आक्षण सोयीची र्वथटू लथगली.  

यथतूनच पुरे्ढ कमर्मशयल एक्षव्हएशनलथ सुरुर्वथत झथली.    

 

*********************************************** 

 

चथळीतून र्वन रूम दकचन Self contained फ्ल्यथटमध्ये येणे म्हणजे नरकथतून 

स्र्वगथात आल्यथसथरखे र्वथटत असेल कथ ? 



 

संगणक -  एक चमत्कथर ! 

आमच्यथ लहथनपणी संगणक ह ेकल्पनेतही नव्हते ! आतथ संगणकथचथ प्रसथर सर्वात्र 

झथलथ आह.े जीर्वनथचथ तो एक अक्षर्वभथज्य भथग झथलथ आह.े त्यथतच मोबथईलर्वरही 

संगणक र्वथपरतथ येतो. ह ेम्हणजे दगु्ध शका रथ योग ! 

मी सुरुर्वथतीच्यथ कथळथपथसून यथची क्षस्र्त्यंतरे बक्षघतली आहते. आधी flopies मग 

compact disk नंतर Cds / DVDs आक्षण आतथ USB storage, External 

हथडा क्षडस्क र्वगैरे. 

संगणकथच्यथ सहथय्यथने कथय करतथ येते यथपेिथ कथय करतथ येत नथही यथचे उत्तर 

दणेे सोपे आह े! 

मथणसथची िमतथ दकत्येक पटीने र्वथर्ढली आह.े अचूक, र्वेग ह ेयथचे खथस र्वैक्षशष्ट्य ! 

आपल्यथ आयुष्यथतील असे एकही िेत्र नथही की क्षजर्े संगणकथचथ उपयोग नथही ! 

ई-मेल, ई-कॉमसा, ई-चॅट अशी र्थर मोठी जंत्री आह.े 

    

चथळ संस्कृतीत एक (हसगल) खोली १०'x१०'ची असथयची. त्यथतच मोरी, 

स्र्वयंपथकथसथठी एक बैठथ छोटथ ओटथ, एखथदी खुची आक्षण एक खथटले (बथज), एक 

लथकडी कपथट एर्वरे्ढ असले की खोली गच्च भरथयची.  

मोरीत सचैल स्नथन करथयचे ! (म्हणजे अंगथर्वर कमीत कमी कपडे ठेर्वून!)  

मथझे शथलेय आक्षण कॉलेजचे क्षशिण एर्वढ्यथश्यथ खोलीत झथले. घरथत तीन मथणसे. 

आई, मथझथ धथकटथ भथऊ आक्षण मी ! बथहरे ओटथ होतथ त्यथर्वर  आई  झोपथयची. 



पुरे्ढ पडदथ लथर्वून घेतल्यथमुळे आडोसथ करतथ  येत होतथ. पथर्वसथळ्यथत खूप त्रथस 

सहन करथर्वथ लथगथयचथ. 

प्रथतर्मर्वधीसथठी जी व्यर्वस्र्थ होती ती आठर्वली की अजूनही अंगथर्वर कथटथ येतो !  

------------------ 

 

पथण्यथसथठी क्षर्वहीर. रथत्री उजेडथसथठी कंदील, सुंदऱ्यथ (क्षचमण्यथ - छोटे ददर्वे).  

डथंस, झुरळे आक्षण उंदीर ह े सहज र्वथर्वरत असत. त्यथंचथ बंदोबस्त करणे सर्वास्र्वी 

अशक्स्पय होते. 

आतथ : स्र्वतंत्र बथर्रूम, स्र्वयंपथक घरथत उभ्यथचथ ओटथ, डथयहनग टेबल, स्र्वतंत्र 

बेडरूम, दथरथंनथ पडद,े र्वथहशग मशीन, फ्रीज, र्वथतथनुकूक्षलत यंत्रे, घरथतच toilet 

दकती तरी र्वस्तू - सगळेच अद्भुत, क्षर्वलिण.    

------------------- 

 

हथत दखुर्वून टथकणथरे हशदीच्यथ पथनथचे हथत पंखे जथऊन क्षर्वजेचे पंखे आले.  

आतथ : नुसते बटन दथबले की र्वथऱ्यथचथ झोत अंगथर्वर येतो. तो पथक्षहजे तसथ कमी 

जथस्त दखेील करतथ येतो. 

र्वथतथनुकूलीत यंत्रे आल्यथमुळे मुंबईसथरख्यथ उकथड्यथने हरैथण करणथऱ्यथ 

हर्वथमथनथचथ त्रथस सहन करथर्वथ लथगत नथही. अगदी blanket घेऊन झोपथर्वे इतके 

हर्वथमथन र्ंड करतथ येते ! 

---------------------- 



 

रेक्षडओ ही एकेकथळी र्क्त श्रीमंतथंनथ परर्वडणथरी चैन होती. त्यथनंतर ट्रथंक्षझस्टर 

आले. Black and white TV आले. ते नंतर रंगीत झथले !  

ररमोट कंट्रोल ही एक अद्भुत र्वस्तू आली. मध्ये र्वथयर नसतथंही ती कशी कथम करते 

हथ एक चमत्कथरच   होतथ ! 

----------------------------- 

मुंबईत क्रॉस मैदथनथर्वर एक प्रदशान भरले होते. त्यथच्यथ जथक्षहरथतीत " तुमचथ 

आर्वथज तुम्ही ऐकथ " 

अशी एक 'चमत्कथर' असलेली गोष्ट होती. तीच ' टेपरेकॉडार ' म्हणून पुरे्ढ घरोघर 

अर्वतरली. त्यथ प्रदशानथत तुमचथ आर्वथज टेप करून तुम्हथलथ ऐकर्वलथ जथयचथ ! 

लोकथंनी प्रचंड गदी केली होती त्यथ स्टॉलर्वर. 

------------------------ 

 

एके कथळी सथर्वाजक्षनक र्ोन  नथर्वथची एक अक्षतशय उपयुक्त र्वस्तू पण  क्वक्षचतच 

चथलू क्षस्र्तीत असलेली अशी र्वस्तू अनेक रठकथणी बसर्वलेली होती. पण लोकथंनी 

त्यथ र्वस्तूची पथर र्वथट लथर्वून टथकली होती. त्यथत छोटे दगड, मथती कथय र्वथटे्टल ते 

टथकून ठेर्वलेले असथयचे. र्ोन चथलू असेल तर नथणे टथकथयच्यथ जथगी एक पट्टी आत 

घथतली कथम  व्हथयचे. र्ोन झथलथ की पट्टी बथहरे कथरू्ढन पुन्हथ र्वथपरतथ यथयची ! 

र्ोनचे र्वैक्षशष्ट्य म्हणजे लोकल कॉल असलथ तरी मोठथने ओरडून बोलले तरच ऐकू 

जथयचे.  त्यथमुळे संभथर्ण जर्वळपथस अशक्स्पयच. जेमतेम क्षनरोप दतेथ आलथ तरी 



पुष्कळ झथले असे र्वथटथयचे ! ऐकणथरथलथ कथनथर्वर ररक्षसव्हर एर्वर्ढथ दथबून ठेर्वथर्वथ 

लथगे की कथन लथल व्हथयचथ ! 

आतथ : 'व्हीस्पर' केले तरी ऐकू जथते. आक्षण मोबथईलने तर क्रथंतीच केली आह.े तो 

घेऊन तुम्ही कुठेही जथऊ शकतथ र्व कुठूनही र्ोन करू शकतथ. क्षशर्वथय त्यथत संगीत 

ऐकतथ येते, र्ोटो कथर्ढतथ येतथत. र्ोटो पथठर्वतथ येतथत. र्थर मोठी क्रथंती घडर्वली 

आह ेयथ छोटथशथ अद्भुत डबीने ! 

----------------------------------  

 

भथग्यर्वथन मी -  

कुठल्यथतरी अञथत, गूर्ढ, अनथकलनीय, अक्षतप्रचंड शक्तीने हे अनंत क्षर्वश्व क्षनमथाण 

केले.  

त्यथत पृथ्र्वीसथरख्यथ  क्षनतथंत सुंदर ग्रहथर्वर, प्रथण्यथंमधल्यथ सर्वाश्रेष्ठ अशथ मथनर्वथचथ 

हथ दरु्ममळ जन्म मलथ लथभलथ.  

हथ योगथयोग, क्षनयती, प्रथरब्ध, दरै्वयोग की आणखी कथही ? 

----------------------------------------------------------------------- 

 

आपण सथरेच 'एकमेर्वथक्षद्वतीय' !  

आक्षण क्षर्वशेर् म्हणजे 'मथझ्यथसथरखथ मीच ' ! एकमेर्व. यथ पूर्वी कोणी होऊन गेलथ 

नथही, आजही नथही आक्षण यथपुरे्ढही होणथर नथही !  



यथ बथबतीत मीच कथय आपण सगळेच भथग्यर्वथन म्हटंले पथक्षहजे ! आपण दकती 

दरु्ममळ आहोत, दकती 'स्पेशल' आहोत हे कळले तर एक िणही र्वथयथ घथलर्वतथ 

येणथर नथही ! कथरण आयुष्य खूप छोटे आह,े िणभंगुर आह े ! पुर्ढील िणी कथय 

होईल ते मथक्षहत नथहीत. अशथर्वेळी क्षमळथलेले आयुष्य कसे जगथयचे ते ठरर्वणे र्थर 

महत्र्वथचे आह.े 

------------------------------------------------------------------------ 

 

मी भथरतथत जन्मलो तेव्हथ दशे अखंड होतथ. परंतु परकीयथंचथ गुलथम होतथ. 

क्षब्ररटशथंच्यथ गुलथमीत होतथ.  

ही झथली मथझ्यथ जन्मकथळची गोष्ट म्हणजे १९३६ सथलची. 

त्यथनंतर १९४७ सथली, मी ११ र्वर्थांचथ होतो तेव्हथ, आपलथ दशे स्र्वतंत्र झथलथ पण 

दशेथची र्थळणी होऊन ! पथदकस्तथनच्यथ रूपथने एक कथयमचथ शत्रू क्षमळथलथ ! 

बथंगलथ दशे आज स्र्वतंत्र रथष्ट्र म्हणून क्षमरर्वत असलथ तरी सुरुर्वथतीलथ तो 

पथदकस्तथनचथच एक भथग होतथ. तो स्र्वतंत्र झथलथ नसतथ,  तर पथदकस्तथन जगथतलथ 

असथ एक दशे रथक्षहलथ असतथ की जो एकथच परकीय दशेथत दोन रठकथणी क्षर्वभथगलथ 

गेलेलथ आह े! 

आक्षण क्षनझथमथचे हदैरथबथद रथज्य जर र्वेळीच हस्तिेप केलथ नसतथ तर क्षतसरे 

पथदकस्तथन झथले असते ! 

क्षशर्वथय श्रीलंकथ, नेपथळ, भूतथन ही रथष्ट्र ेक्षनमथाण झथली ! त्यथसथठी कोण लर्ढले ? कथ 

लर्ढले ? त्यथंनथ भथरतथबरोबर कथ रथहथयचे नव्हते ? अनेक प्रश्न अनेक शंकथ ?  

----------------------------------------------------------- 



 

आक्षण आणखी एक योगथयोग ! 

क्षर्वसथव्यथ शतकथत जन्मथलथ येऊन एकक्षर्वसथव्यथ शतकथत प्रर्वेश करतथ आलथ हहेी 

अप्रूपच ! 

----------------------------------------------------------- 

 

त्यथ नंतरच्यथ कथळथत क्षर्वञथन आक्षण तंत्रञथनथतली डोळे ददपर्वून टथकणथरी ' 

आधुक्षनक प्रगती ' ' यथची डोळथ ' पथहथयलथ क्षमळथली. अगदी दोन टोके म्हटंली तरी 

चथलेल !   

मथझ्यथ लहथनपणी चंद्रथर्वर ससथ ककर्वथ हरण आह े असे सथंक्षगतले जथयचे र्व ते 

आम्हथलथ इर्ून र्ेट ददसथयचे ! १९६९ सथली मथनर्वथने चंद्रथर्वर पथऊल ठेर्वले. 

क्षर्वश्वथस बसणथर नथही अशी अभूतपूर्वा, क्षर्वस्मयथने र्क्क करणथरी घटनथ दखेील 

पथहथयलथ क्षमळथली. 

पण चंद्रथर्वर ससथ ककर्वथ हरण नसून र्क्त दगड, धोंडे र्व मथतीच आह ेह ेऐकून मथत्र 

खूप क्षनरथशथ झथली ! इतकेच कथय पण चंद्रथर्वर अक्षतशय क्षर्वरळ  हर्वथमथन आह.े 

गुरुत्र्वथकर्ाण अगदी कमी, पथणी नथही म्हणून झथडे नथहीत, रु्ले नथहीत की र्ळे 

नथहीत, की प्रथणी, मथणसेही नथहीत. र्ोडक्स्पयथत कथय तर चंद्रथर्वर कथहीही नथही !   

------------------------------------------------------------------------ 

 

पण गेल्यथ ६०-७० र्वर्थात अनेक सुधथरणथ झथल्यथ.  

तेव्हथ आक्षण आतथ.   



मी १९४६ सथली मुंबई उपनगरथत चथळीत रथहथयलथ आलो. त्यथकथळी कक्षनष्ठ 

मध्यमर्वगा चथळीतच रथहथयचथ ! नळथचे पथणी नव्हते ! क्षर्वक्षहरी होत्यथ. उन्हथळ्यथत 

क्षर्वक्षहरीचे पथणी खूप खोल जथयचे. पोहोऱ्यथने ककर्वथ बथदलीतून पथणी रहथटथने 

ओरू्ढन कथर्ढथर्वे लथगे. हथतथलथ दोरथचे घटे्ट पडथयचे. हथत दखुून यथयचे. 

पण आतथ नुसतथ नळ सुरु केलथ की धो धो पथणीच ! 

---------------------------------------------------------------------------- 

र्वीज नव्हती. रॉकेलचे कंदील आक्षण क्षमणक्षमणते ददर्वे होते. कंददलथच्यथ कथचथ 

रोजच्यथ रोज सथर् करथव्यथ लथगथयच्यथ. र्वथती सथरख्यथ करणे, रॉकेल भरणे असे 

सगळे सोपस्कथर करथर्वे लथगत. 

आतथ बटन दथबले की लख्ख प्रकथश ! 

------------------------------------------------------------------------------- 

गॅसच्यथ शेगड्यथ नव्हत्यथ. कोळशथच्यथ ककर्वथ लथकडथच्यथ भूशथच्यथ शेगड्यथ 

र्वथपरथयच्यथ. क्षशर्वथय जरथ बरी पररक्षस्र्ती असेल तर रॉकेलचे स्टोव्हज् असथयचे. 

त्यथत रॉकेल भरणे, बनारलथ क्षपन करणे, बनार तथपथर्वथ म्हणून रॉकेलचथ ककर्वथ 

क्षस्पररटचथ कथकडथ र्वथपरणे. स्टोव्ह भडकू नये म्हणून कथळजी घेणे ! अशथ अनेक 

गोष्टी करथव्यथ लथगथयच्यथ. 

आतथ गॅसच्यथ रेग्युलेटरचे बटन क्षपळले की क्षनळी ज्योत असलेली शेगडी िणथत 

चथलू होते !         

   

--------------------------------------------------------------------------------  



येऊ नको म्हटलं तरी येत म्हथतथरपण! 

दरु्ममळ जन्म - 

मथणसथचथ हथ जन्म अक्षतशय दरु्ममळ आहे. ही  संधी र्क्त एकदथच क्षमळते. तेव्हथ 

क्षतचथ अक्षतशय क्षर्वचथरपूर्वाक उपयोग करून घ्यथयथलथ पथक्षहजे. िण अन् िण 

आनंदथनं जगून इतरथंनथही आनंद द्यथयलथ पथक्षहजे. खरे म्हणजे क्षह जथणीर्व 

तरुणपणीच व्हथयलथ पथक्षहजे! पण तसे होतथनथ ददसत नथही. म्हथतथरपणी मथत्र क्षह 

जथणीर्व प्रकर्थाने जथणर्वते यथचे कथरण यथर्वेळी आयुष्यथचे ‘Countdown‘ सुरु 

झथलेले असते! 

क्षनर्वृतीच र्वय सथधथरण ६० र्वर्थाचं धरलं तर आपल्यथलथ र्वयथची ८५ र्वर्े 

होईपयांतची २५ र्वर्े तरी कथहीतरी करून दथखर्वथयची संधी क्षमळते. आपलं ञथन, 

आपलथ अनुभर्व यथंचथ आपल्यथ कुटंुबथलथ तसेच समथजथलथही कथही उपयोग करून 

दतेथ येतो. अनेक सथमथक्षजक संस्र्थंमध्ये त्यथमुळेच क्षनर्वृत्त लोकथंचथ सहभथग 

जथस्तीप्रमथणथत आर्ढळून येतो. समथजकथयथात अनेक प्रकथरे सहभथगी होतथ येते.  

पण जे ह ेकरू शकत नथहीत त्यथंच्यथसथठी :-    

म्हथतथरपणीचथ कथळ सुखथचथ! 

यथ र्वयथत आपल्यथलथ कसल्यथही कथळज्यथ, हचतथ करथयथची गरज नसते. संसथरथची 

धुरथ मुलथंर्वर सोपर्वून आपण क्षनहश्चत झथलेलो असतो. दोनर्वेळ खथणं अन् ददर्वसभर 

मस्त मनथसथरखं जगणं आपल्यथलथ शक्स्पय होतं.  

आपण आपल्यथ आर्वडीक्षनर्वडी, छंद जोपथसू शकतो! सकथळ संध्यथकथळ दर्रथयलथ 

जथणं, टीव्ही बघणं, गथणी ऐकणं, र्वथचन करणं, दोस्तथंबरोबर गप्पथ मथरणं, 

हथस्यक्षर्वनोद करणं अशथ एक नथ दोन असंख्य गोष्टी मनसोक्त करू शकतो! 



मुंबईसथरख्यथ शहरथत समुद्रथर्वर, नथनथ-नथनी पथका मध्ये जथऊन जीर्व रमर्वतथ येतो! 

ज्येष्ठथंच्यथ संस्र्थ, सथमथक्षजक कथया यथत भथग घेतथ येतो.  

आपलीच आपल्यथलथ नव्यथने ओळख! 

कधीकधी आपल्यथलथ आपलीच नीट ओळख झथलेली नसते. त्यथसथठी कधी क्षनर्वथंत 

र्वेळही क्षमळथलेलथ नसतो आक्षण आपण तसथ कधी क्षर्वचथरही केलेलथ नसतो! आतथ 

आपण क्षचत्रे कथरू्ढन बघू शकतो, एखथद र्वथद्य र्वथजर्वून बघू शकतो,  कक्षर्वतथ करून 

बघू शकतो. कदथक्षचत आपल्यथलथ आपलीच नव्यथने ओळख होऊ शकते!  

छंद जोपथसनं क्षह एक र्थर मोठी गोष्ट आह.े त्यथमुळे आपण आपल्यथ व्यथधी क्षर्वसरू 

शकतो. इतकच कथय आपल्यथ कथही व्यथधी बऱ्यथ होण्यथसही त्यथमुळे मदत होते!  

बथलगोपथळथंचथ / पथळीर्व प्रथण्यथचथ सहर्वथस - 

ज्यथंनथ शक्स्पय आह ेत्यथंनी नथतर्वंडथंशी, शेजथऱ्यथपथजथऱ्यथंच्यथ मुलथंशी खेळण्यथत र्वेळ 

घथलर्वथर्वथ. पण जर ह ेशक्स्पय नसेल तर प्रथणी, पिी पथळथर्वेत. मथशथंचे ‘दर्श टॅंक’ 

ठेर्वथर्वेत. र्वेळ मजेत जथईल. अर्थात ह ेछंद खर्मचक आह.े सर्वथांनथ परर्वडणथरे नथहीत! 

क्षनसगथाचं सथक्षनध्य – आपण आपल्यथ भोर्वतथलचथ क्षनसगा बघू शकतो. झथडं, रु्लं, 

र्ळं, पिी अशथ असंख्य गोष्टींनी हथ क्षनसगा बहरलेलथ आह.े त्यथचं क्षनरीिण खूप 

आनंद दऊेन जथईल.  

संगीत ही एक र्थर मोठी दणेगी आह.े संगीतथत नुसते मनोरंजन नसते तर तर ते र्ेट 

तुमच्यथ अंत:करणथलथ जथऊन क्षभडते. यथलथ खचा पडत नथही. 

अनमोल र्वरदथन – हल्ली टीव्ही हे एक अनमोल र्वरदथन आह.े मुलथंनथ, नथतर्वंडथंनथ 

र्वेळ नसतो अशथ र्वेळी मरथठी मथक्षलकथंमधल्यथ व्यक्षक्तरेखथंशी तुम्ही जोडले जथतथ! 

तुमचथ र्वेळ चथंगलथ जथतो! करमणुकी बरोबरच अक्षनमल प्ल्यॅनेट, क्षडस्कव्हरी चॅनल 



असे कथही चॅनल जे ञथन र्व मनोरंजन दोन्ही करतथत. अनेक प्रकथर उपलब्ध आहते. 

त्यथंचथ आस्र्वथद घ्यथर्वथ.  

क्षनर्वृत्ती - 

आपल्यथ आयुष्यथतील हथ एक असथ ददर्वस असतो दक आपल्यथलथ जथणीर्व होते दक 

आतथ आपण अर्थाजान करथयलथ सिम नथही! हथ एक र्थर मोठथ मथनक्षसक आघथत 

सहन करथर्वथ लथगतो. मनथ क्षर्वरुद्ध घरी बसथर्व लथगतं! हल्ली र्वयोमथन र्वथर्ढल्यथमुळे 

क्षनर्वृत्तीचथ कथळ र्थर लर्वकर येतो आहे असे र्वथटते! 

आदशा कुटंुब – 

ज्यथ कुटंुबथत आजी-आजोबथ असतथत, मुलगे सुनथ आक्षण नथतर्वंडे आनंदथने एकत्र 

नथंदत असतथत ते कुटंुब आदशा अशी एक समजूत आह!े मथत्र हल्लीच्यथ कथळी असे 

कुटंुब दरु्ममळ होत चथलले आह.े त्यथंचे प्रमुख कथरण म्हणजे शहरथंमधून जथगेची 

टंचथई! क्षशर्वथय मुलथंचथ स्र्वतंत्र रथहण्यथकडे कल असतो. त्यथमुळे आजी-आजोबथंच्यथ 

रथहण्यथचथ प्रश्न क्षनमथाण झथलथ आह.े 

एकत्र पण क्षर्वभक्त! 

यथर्वर एक पयथायही उपलब्ध झथलथ आह.े एकथच इमथरतीत शेजथरी शेजथरी ककर्वथ 

जर्वळपथस आजी-आजोबथ र्व त्यथंची मुले र्वेगर्वेगळी रथहथत असतथत. त्यथमुळे नेहमी 

एकमेकथंची चौकशी करतथ येते. मदत लथगली तर लथगलीच क्षमळते. ज्यथंनथ ह ेशक्स्पय 

नसते र्व ज्यथंचे गथर्वी घर असते तेर्े म्हथतथऱ्यथंनथ रथहथर्वे लथगते. गथर्वी घर नसेल तर 

र्वृद्धथश्रमथत रर्वथनगी होते. मुले परदशेी रथहत असतील तर नथतर्वंडे सथंभथळथयलथ 

मुले परदशेी घेऊन जथतथत र्व कथम झथले दक मग इकडे फ्लॅट घेऊन दतेथत ककर्वथ 

र्वृद्धथश्रमथत ठेर्वतथत! 

अशथर्वेळी आपण एकटे आहोत यथचे द:ुख करत बसण्यथपेिथ कथय करतथ येईल यथचथ 

क्षर्वचथर करथर्वथ.  



एकत्र असतथंनथ घ्यथयची कथळजी. मुलथ/सुनेच्यथ संसथरथत जरथही लुडबुड न करणे! 

त्यथंच्यथ र्वथगण्यथबद्दल कुरकर न करणं, ते कुठे जथतथत, कथय करतथत, कसे पैसे खचा 

करतथत अशथ असंख्य गोष्टी की ज्यथंच्यथशी आपलथ प्रत्यि संबंध नसतो त्यथर्वर 

भथष्य न करणे!  

मुलगथ मोठथ झथलथ आह.े त्यथलथ त्यथचे जीर्वन जगू द्यथ, त्यथचे क्षनणाय त्यथलथ घेऊ 

द्यथ. पण कथही पथलकथंनथ यथची जथणीर्व नसते. कदथक्षचत् अक्षतप्रेमथमुळे असेल! 

मुलथंनथ त्यथंचे जीर्वन त्यथंच्यथ पद्धतीने सुखथने जगू द्यथ. त्यथंनथ रु्कटचे सल्ले दऊे 

नकथ. खरेतर सल्लथ मथक्षगतलथ तरी दऊे नकथ! समजथ तुमचथ सल्लथ चुकीचथ ठरलथ 

तर दोर् तुमच्यथर्वरच येणथर! त्यथपेिथ त्यथंनथच कथय ते ठरर्वू द्यथ. 

हल्ली दोन क्षपढ्यथंमधील अंतर खूप र्वथर्ढले आह!े तरुण क्षपर्ढी खूप हुशथर, कताबगथर 

आह.े त्यथंनी म्हथतथऱ्यथंची मथनक्षसकतथ समजून घ्यथर्वी. इगो आड येऊ दऊे नये! यथ 

इगोमुळेच आपथपसथत संर्वथद होत नथही! नथतेसंबंध दरुथर्वतथत!    

स्र्वत:ची कथळजी - 

तुम्हीच तुमची स्र्वत:ची कथळजी घ्यथ. क्षमत आहथर, हलकथ व्यथयथम, पथ्यपथणी 

स्र्वत:चं सथंभथळथर्वं. आपलथ इतरथंनथ त्रथस तर होणथर नथहीनथ यथचीही कथळजी 

घ्यथर्वी. क्षमतभथर्ी असथर्वं, दसुथरयथंचेही ऐकून घ्यथर्वे. दसुऱ्यथच्यथ मतथंचथ आदर 

करथर्वथ, आपलंच खरं हथ हट्ट, दरुथग्रह सोडून द्यथर्वथ.  

र्वस्तुक्षस्र्तीचथ स्र्वीकथर - 

मुख्य म्हणजे म्हथतथरपण र्व त्यथ बरोबर येणथऱ्यथ शथरीररक व्यथधीं यथंचथ 

जथणीर्वपूर्वाक स्र्वीकथर करथर्वथ. उगीच बथऊ करून कुरकुरत बसू नये! यथ र्वयथत शंभर 

टके्क तंदरुुस्त रथहणे कठीणच! कथहीनथ कथही तरी तक्रथरी असतथतच! सहनशील 

असथर्वं. रथग करणं सोडून द्यथर्वं! प्रयत्न केल्यथर्वर सर्वा कथही शक्स्पय असतं!  



नैरथश्य - हथ कथळ अक्षतशय नथजूक असतो. नैरथश्य येण्यथचथ धोकथ असतो. आतथ 

आपल्यथ आयुष्यथलथ कथही अर्ा नथही असे र्वथटू लथगतं. दोन र्वेळथ खथणं आक्षण पडून 

रथहथणं हेच आपलं आयुष्य असं र्वथटू लथगतं.   

म्हथतथरपण ह े कथही आकथशथतून पडत नथही! आयुष्यथतले चर्ढ-उतथर 

अनुभर्वल्यथर्वरच ही अर्वस्र्थ येते. तेव्हथ आतथ आपलथ कथही उपयोग नथही अशी 

भथर्वनथ असतथ कथमथ नये. आयुष्यथची संध्यथकथळ आनंदथने,  समथधथनथने जगथयची 

असते! 

जेव्हथ मृत्युची चथहूल लथगते तेव्हथ शथंतपणे त्यथलथ सथमोरे जथर्वे. उगथच कृक्षत्रम 

उपथयथंनी मरण लथंबर्वू नये! आपल्यथ नथतेर्वथईकथंनथही तशथ सुचनथ द्यथव्यथत! तसे 

नथही केले तर स्र्वत:लथ तर यथतनथ भोगथव्यथ लथगतथतच पण नथतेर्वथईकथंनथही त्रथस 

होतो. पैशथपरी पैसथही अमथप खचा होतो.  

क्षनरोप घेतथनथ - लिथत ठेर्वथ ह े जग सोडून जथतथनथ  बरोबर घेऊन जथयच्यथ 

असतथत जीर्वलगथंच्यथ  गोड आठर्वणी! आक्षण मथगे ठेर्वथयच्यथ असतथत अशथ 

आठर्वणी दक ज्यथने त्यथंनथ कथही कथळ तरी तुमची उणीर्व भथसेल! तरच तुमचे 

जीर्वन सथर्ाकी लथगलं असे म्हणतथ येईल! 

(यथ लेखथतले मथझे क्षर्वचथर प्रथमुख्यथने सुखर्वस्तू / पथंर्ढरपेशथ र्वगथातील र्वृद्धथंचे 

आहते.) 

================================================================== 

 

  



कुसुमथग्रज नथक्षस्तक होते कथ? 

कुसुमथग्रजथंच्यथ क्षनधनथच्यथ बथतमीत असे सथंक्षगतले गेले दक त्यथंच्यथ 

इच्छेनुसथर त्यथंच्यथ पथर्मर्र्वथलथ भडथग्नी दणे्यथत येणथर आह.े मथझी उत्सुकतथ 

चथळर्वली गेली. कुसुमथग्रज नथक्षस्तक तर नव्हते नथ?  

मी त्यथंच्यथ कक्षर्वतथसंग्रहथतून कथही संदभा क्षमळतथत कथ ते बक्षघतले आक्षण 

कथय आश्चया मलथ असे जर्वळजर्वळ ३०-३५ स्पष्ट उल्लेख आर्ढळले. मी त्यथचे 

संकलन करून एक लेख क्षलक्षहलथ. २००० सथली ग्रंर्थलीच्यथ ‘रुची’ यथ ददर्वथळी 

अंकथत मथझथ हथ लेख प्रक्षसद्ध झथलथ. त्यथतलथ कथही अंश येर्े दते आह.े 

कुसुमथग्रज नथक्षस्तक होते कथ? 

नुकतेच ‘पुलं’चे क्षनधन झथले होते. त्यथर्वेळी ‘पुलं’नी आपली शर्वयथत्रथ कथरू्ढ 

नये, कोणतहेी धथर्ममक क्षर्वधी करू नयेत र्व मृतदहेथलथ क्षर्वदु्यतदथक्षहनीत अग्नी द्यथर्वथ 

अशी इच्छथ प्रकट केली होती.  

 

ज्येष्ठ कक्षर्वक्षयत्री इंददरथ संत यथंचेही क्षनधन यथच सुमथरथस झथले होते. 

त्यथंनीही अंत्यसंस्कथरथच्यथ र्वेळेलथ कोणतेही धथर्ममक क्षर्वधी करू नयेत अशी इच्छथ 

व्यक्त केली होती. 

त्यथपूर्वी कुसुमथग्रजथंनीही आपल्यथ मृतदहेथलथ भडथग्नी द्यथर्वथ र्व कोणतेही 

धथर्ममक क्षर्वधी करू नयेत अशी इच्छथ व्यक्त केली होती. 

आज बुक्षद्धर्वथन, क्षर्वचथरी मथणसे आपल्यथ धथर्ममक आचथरक्षर्वचथरथंबद्दल 

सथशंक झथली आहते. 



महथरथष्ट्रथच्यथ यथ र्ोर क्षर्वचथरर्वंतथंनी अंत्यसंस्कथरथंबद्दल अशी मते व्यक्त 

केलीत त्यथंचथ क्षर्वचथर करथयलथ हर्वथ. आपले धथर्ममक आचथरक्षर्वचथरच आतथ तपथसून 

पथहथयची र्वेळ आली आह.े धथर्ममक अंधश्रद्धथ, कमाकथंड यथंचथ अक्षतरेक होतोय असे 

र्वथटते. 

दरे्वथधमथाक्षर्वर्यी कुसुमथग्रजथंचे क्षर्वचथर त्यथंच्यथच कक्षर्वतेतून पकडण्यथचथ 

हथ प्रयत्न सुजथण र्वथचकथंनथ अंतमुाख करथयलथ पुरेसथ होईल अशी आशथ र्वथटते. 

परमेश्वरथचथ शोध हथ र्थर पुरथतन आह ेआक्षण अजूनही कोणथलथच त्यथचथ 

र्थंगपत्तथ लथगलेलथ नथही. कुसुमथग्रज म्हणतथत :- 

अञथत – 

अक्षस्तत्र्वथचे तर्व मृगजळ ह े 

अशेर् क्षर्वश्वथ व्यथपुक्षन रथह े 

अक्षत धथर्वती भथक्षर्वक मृग ह े 

तयथकडे ददनरथत 

अससी सतत मलथ अञथत  

- दकनथरथ  

************************* 

जोगीण – 

मलथ हर्वी आह ेनथक्षस्तकतथ  

पण सहस्र र्वर्े मनथलथ क्षमठी घथलून बसलेली  



ही आक्षस्तकतथ होत नथही दरू मथझ्यथपथसून. 

- स्र्वगत 

********************** 

मथगणे – 

मथझे मथगणे र्थर र्ोडे आह.े  

तुझ्यथ अक्षस्तत्र्वथची एखथदी अस्पष्टशी खूण मलथ ददसू द.े �  

तुझ्यथ महथत्म्यथची मीमथंसथ मी अनेकथंकडून ऐकली आह.े 

तुझ्यथ गुणथंचे संकीतान करणथरी रसथळ कथव्ये मी र्वथचली.  

संगमरर्वरी क्षशल्पथंतून कोरलेल्यथ तुझ्यथ  

मनोहर मूती मी पथक्षहल्यथ. 

त्यथ सर्वथांर्वर श्रद्धथ ठेऊन मी डोळे क्षमटले आक्षण  

भक्तीभथर्वथने तुझी पूजथ केली. 

पूजथ संपल्यथर्वर डोळे उघडून मी सभोर्वथर पथक्षहले – 

पण तुझ्यथ अक्षस्तत्र्वथची खूण मलथ कोठेही ददसली नथही. 

म्हणून – 

मथझे मथगणे र्थर र्ोडे आह.े 

मीमथंसथग्रंर्थतून मीमथंसकथंच्यथ बुद्धीचथ मलथ सथिथत्कथर झथलथ. 



तुझे गुणगथयन करणथऱ्यथ सुंदर कथव्यथतून कर्वींच्यथ प्रक्षतभेचे मलथ दशान 

झथले. 

संगमरर्वरी क्षशल्पथकृतीतून क्षशल्पकथरथंची कलथ मलथ समजली. 

पण तुझ्यथ अक्षस्तत्र्वथची खूण त्यथत कुठे होती? 

मीही बुक्षद्धमथन असतो तर तुझ्यथ अक्षस्तत्र्वथची मीमथंसथ केली असती  

प्रक्षतभथर्वथन कर्वी असतो तर तुझ्यथर्वर कथव्ये क्षलक्षहली असती. 

कलथर्वथन क्षशल्पकथर असतो तर तुझी मूती घडर्वली असती. 

आक्षण ह ेसथरे करूनही तुझे अक्षस्तत्र्व मलथ अञथत रथक्षहले असते! 

आक्षण म्हणून - 

तुझ्यथपथशी मथझे एकच मथगणे आह े 

तुझ्यथ अक्षस्तत्र्वथची एखथदी अस्पष्टशी खूण मलथ ददसू द.े 

- सक्षमधथ  

*************** 

त्यथंच्यथसथठी – 

दरे्व जयथंनथ मथहीत नथही त्यथंच्यथस्तर्व दऊेळ 

क्षर्वशथल क्षशल्पे-धूप-नगथरे पूजेचथ गोंधळ! 

धमा कोणथसथठी ? 

धमा न उमजे त्यथंच्यथसथठी शतकथंच्यथ संक्षहतथ  



मृत शब्दथंची कर्वळूक्षन र्डगी बसलेली अंधतथ! 

स्र्वगा कोणथसथठी ? 

लुळे पथंगळे पृथ्र्वीर्वर जे कुस्करल्यथ चेतनथ  

त्यथंच्यथसथठी सोज्र्वळ सुंदर स्र्वगथाच्यथ कल्पनथ! 

- मरथठी मथती  

******************** 

स्र्वप्नथची समथप्ती –  

ध्येय, प्रेम आशथ यथंची  

होतसे कथ कधी पूती 

र्वेड्यथपरी पुजतो यथ  

आम्ही भंगणथऱ्यथ मूती  

- क्षर्वशथखथ  

********************** 

दरे्वथच्यथ दथरी – 

आक्षण आज मन शंदकत ह ेहोई  

आहसे की नथही मुळथत तू  

क्षभत्यथ भथर्वनेलथ शोधथयथसी धीर  



पथर्थणथस र्ोर मीच केले  

- क्षर्वशथखथ  

************************* 

(त्यथंच्यथ इतर कक्षर्वतथंचे उल्लेख : ररकथमे दऊेळ –सक्षमधथ, क्षशलथखंड – 

सक्षमधथ, असले धमागुरू – पथर्ेय, भीती – मुक्तथयन, भथर्व कक्षणकथ – क्षर्वशथखथ, 

पहथडथतील दरे्वी – मुक्तथयन, गथभथरथ – मुक्तथयन इत्यथदी.) 

 

त्यथंनथ एकदथ एकथ मुलथखतीत क्षर्वचथरले होते की दरे्व आहे ककर्वथ नथही ? 

त्यथंनी उत्तर ददले, " ज्यथंनथ दरे्व हर्वथ आह ेत्यथंच्यथसथठी दरे्व आह.े ज्यथंनथ दरे्व नको 

आह ेत्यथंच्यथसथठी दरे्व नथही!" 

 

================================= 

  



Retirement 

 

मथझ्यथ प्रदीघा सेर्वेची शेर्वटची २ र्वर्े. 

मथझे क्षसक्षनयर मॅनेजरचे promotion due होते. पण कथही नतद्रष्टथंनी 

क्षर्वरोध केलथ आक्षण ऑदर्सनेही त्यथंचीच बथजू घेतली आक्षण मलथ Officiating 

post ददली.  

त्यथलथही त्यथंचथ क्षर्वरोध होतथ! 

हथ अन्यथय होतथ आक्षण मी क्षनर्ेध नोंदर्वलथ! पण अगदी र्वेगळ्यथ तऱ्हनेे! 

त्यथंच्यथ पत्रथत ते 'Unhappy' आक्षण 'demoralized' झथले असथ कथंगथर्वथ केलथ 

होतथ.  

मी ऑदर्सलथ क्षलक्षहले - 

" I do not wish that I should retire after 38 years of service 

on a sad note of so many of my colleagues 'unhappy' and 

'demoralized' because of my promotion. " 

क्षशर्वथय क्षचडून Voluntary retirement सथठी अजाही ददलथ. तो 

ऑदर्सने पेंहडग ठेर्वलथ! 

पुरे्ढ र्क्त दोन मक्षहने रथक्षहले असतथनथ मलथ त्यथच पोस्टसथठी Interview 

लथ बोलथर्वले.  



आतथ मथत्र हद्द झथली. कथरण दोन मक्षहन्यथत ररपोटाही तयथर होत नथही. 

म्हणजे मी आतथ लर्वकरच ररटथयर होत आह ेम्हणून मलथ reject करणथर! तरीही 

मी interview ददलथ.  

पण चके्र जोरथत दर्रली. आक्षण १३ जथनेर्वथरी १९९५ रोजी मलथ मथझे 

प्रमोशनचे पत्र ददले! ररटथयर व्हथयलथ र्क्त १९ ददर्वस असतथनथ! मथझ्यथ मथक्षहतीत 

अशी केस नव्हती. हथ मथझथ बहुमथन होतथ. मी अगदी खुश होतो. 

************************************************** 

 

ररटथयर व्हथयचथ ददर्वस उजथडलथ. मी जड अंत:करणथने ऑदर्समध्ये 

पथऊल ठेर्वले. आजचथ मथझथ शेर्वटचथ ददर्वस. उद्यथ मी इर्े असणथर नथही यथ 

कल्पनेने व्यथकूळ झथलो होतो. ह े मथझे इतक्स्पयथ र्वर्थांचे सहकथरी आतथ मलथ रोज 

ददसणथर नथहीत! मथझ्यथ सहकथऱ्यथंचे चेहरेही नेहमीसथरखे उत्सथही ददसत नव्हते. 

त्यथंच्यथही मनथची अर्वस्र्थ मलथ कळत होती. 

आक्षण मथझे असंख्य Crew क्षमत्र, होस्टेसेस ज्यथंच्यथशी मथझे रोजचे जीर्वन 

नकळत जोडले गेले होते.  

मथझे आयुष्यच बदलून जथणथर होते. मी कथय करीन. ही पोकळी भरून 

कथरू्ढ शकेन कथ? यथ मक्षहन्यथचथ हथ मथझथ शेर्वटचथ पगथर. त्यथनंतर कथय ? असे 

अनेक प्रश्न भेडसथर्वीत होते.  

मलथ १०-१२ ददर्वस आधीच सथंक्षगतले होते की मी आतथ चथजा द्यथर्वथ. 

मलथ इतर department मधील कोणथलथ भेटथयलथ जथयचे असेल तर मी जथऊ 

शकतो. पण मी शेर्वटच्यथ ददर्वसथपयांत कथम करत रथहणथर ह े ठरर्वले होते. 



त्यथप्रमथणे लंच टथईमपयांत कथम केले आक्षण मग चथजा ददलथ. दपुथरी चथरच्यथ 

सुमथरथस send-off party होती.  

पण मलथ कथय झथले होते मथक्षहत नथही. मी यंत्रर्वत् र्वथगत होतो. मथझे 

क्षचत्त रठकथणी नव्हते.  

मी 'send off party' लथ हजर रथहणथर नथही असथ पक्षर्वत्रथ घेतलथ! पण 

शेर्वटी एकथ अटीर्वर मथन्य केले. मथझ्यथबद्दल डथयरेक्स्पटरने कथही बोलथयचे नथही! 

आक्षण मीही कथही भथर्ण करणथर नथही! 

मथझथ हथ हट्टही पुरर्वलथ गेलथ. मथझथ डथयरेक्स्पटर र्थर मोठ्यथ मनथचथ 

होतथ. मी दखुथर्वलो गेलो आह ेह ेत्यथलथ कळत होते. त्यथने चथजा घेतल्यथपथसून मलथ 

सथंभथळून घेतले होते. त्यथचे मथझे संबंध र्क्त दोन र्वर्थापथसूनचेच होते. घोळ 

घथतलथ होतथ तो पूर्वीच्यथ लोकथंनी. 

प्रर्ेप्रमथणे शेर्वटच्यथ ददर्वशी कंपनीच्यथ गथडीने कमाचथऱ्यथलथ त्यथच्यथ घरी 

सोडतथत. पण मी गथडी नको म्हणून सथंक्षगतले, कथरण घरचे लोक मलथ घ्यथयलथ 

आले होते. 

तेव्हड्यथत गथडीचथ driver पुरे्ढ आलथ. मी त्यथलथ चथंगलथ ओळखत होतो. 

म्हणथलथ सर तुम्ही ररटथयर होणथर म्हणून तुम्हथलथ घरी सोडथयचथ मथन मलथ 

क्षमळथर्वथ यथसथठी मी ही ड्युटी खथस मथगून घेतली आक्षण तुम्ही नथही कथ म्हणतथ ?  

मी त्यथचे हथत हथतथत घेऊन म्हणथलो अरे हथ तुझथ मथन नथही तर तो 

मथझथ बहुमथन आह.े चल मी तुझ्यथबरोबर नक्की येतो. 

  



क्षनर्वतृ्तीनतंरच ेजीर्वन - 

मी ज्यथ ददर्वशी क्षनर्वृत्त होऊन घरी आलो त्यथ ददर्वसथच्यथ मथझ्यथ 

मन:क्षस्र्तीचे र्वणान करथयचे तर र्थर अर्वघड कथम आह.े  ज्यथ ऑदर्सथत इतकी र्वर्े 

क्षनत्यनेमथने जथत होतो तेर्े उद्यथपथसून आपल्यथलथ जथतथ येणथर नथही. इतक्स्पयथ 

र्वर्थांचथ सहकथऱ्यथंचथ सहर्वथस आतथ असणथर नथही. एक र्थर मोठी पोकळी आपल्यथ 

आयुष्यथत तयथर झथली आह.े ती भरून कथर्ढणे अशक्स्पयच! 

मग यथपुरे्ढ मी कथय करणथर ? आक्षण त्यथहीपेिथ महत्र्वथचे म्हणजे आतथ 

यथ मक्षहन्यथपथसून मी पैसे कमथर्वणथर नथही! आर्मर्क परथर्वलंक्षबत्र्व येणथर. सथठर्वलेले 

पैसे दकती कथळ पुरणथर ? मग पुरे्ढ कथय ? असे एक नथ दोन, असंख्य प्रश्न! मी हळर्वथ 

झथलो होतो! मथत्र तो पयांत मुलगथ कमथर्वतथ झथलथ होतथ त्यथमुळे ती हचतथ नव्हती. 

दसुरेच ददर्वशी ह ेक्षनरथशथजनक क्षर्वचथर झटकून टथकले. र्व नव्यथने आयुष्य 

जगथयलथ क्षमळणथर म्हणून उल्हक्षसत झथलो.  

स्र्वस्र् बसर्वत नव्हते. र्वथटले कथहीतरी समथजकथया करथर्वे. सुदरै्वथने 

पथल्यथातच लोकमथन्य सेर्वथ  संघ ही नथमर्वंत संस्र्थ आह.े शथळेत असल्यथपथसून क्षतर्े 

कथयाक्रमथंनथ जथत होतो.  

क्षतर्े गेलो तर सुदरै्वथने मथझे एअर इंक्षडयथतील एक सहकथरी भेटले. त्यथंनी 

स्र्वथगतच केले.        

मथझ्यथकडे संगणक  आह ेआक्षण त्यथंचे कथही कथम असेल तर मी ते करू 

शकेन असे सथंगतथच ते म्हणथले आम्हथलथ अशथच कोणथची तरी गरज होती. तुम्ही 

सभथसदथंचे रक्षजस्टर अपडेट करू शकथल ? मी आनंदथने होकथर ददलथ. आक्षण 

र्वर्ाभरथतच त्यथंचे कथम पूणा करून ददले. 

 



१) २००१ : संस्र्ेच्यथ  "र्वथटचथलीतील अबोल सथर्ी"तून प्रर्वथस सुरु 

झथलथ.  

२) २००२ : मलथ उत्कृष्ट कथयाकत्यथाचे पथररतोक्षर्क क्षमळथले. त्यथनंतर 

प्रचथरशथखथ, ग्रंर्थलयशथखेत कथम क्षमळथले. 

३) २००२ ते २००५ : कथयाकथररणीत 'स्र्वीकृत' सदस्य म्हणून घेतले. हथ 

मथझ्यथसथठी र्थर मोठथ मथन होतथ.  यथ अल्प कथळथत मथझ्यथसथठी ही र्थर मोठी 

भरथरी होती.   

४) मी दथदरच्यथ 'क्षर्वजय छंदोपथसक' मंडळथचथ सभथसद होतो. त्यथंच्यथ 

सहकथयथान ेआमच्यथ संस्र्ेत क्षर्वक्षर्वध छंदथंचे एक प्रदशान भरर्वले. (२००१) एकूण २१ 

छंद असलेले ह े अशथ तऱ्हचेे पक्षहलेच प्रदशान होते. लोकथंचथ भरभरून प्रक्षतसथद 

क्षमळथलथ.    

५) २००३ : संस्र्ेच्यथ गणेशोत्सर्वथत २० ओररगथमी गणेश करून मथंडले. 

लोकथंनथ खूप आर्वडले. 

 



६) २००२ ते २००४ यथ कथळथत संस्र्ेच्यथ सहकथयथाने ओररगथमीचे 

क्स्पलथसेस घेतले.  

७) २००४ : संस्र्ेच्यथ र्वथर्मर्कोत्सर्वथत सभथसंदथंचे छंद प्रदशान भरर्वले. 

त्यथलथही खूप छथन प्रक्षतसथद क्षमळथलथ.    

यथ छंदथंच्यथ क्षनक्षमत्तथने एकथ क्षर्वशेर् छथंददष्टथची ओळख झथली. ते आहते एक क्षनर्वृत्त 

प्रथर्क्षमक क्षशिक. श्री. र्वं. द.े लोहथर. धरणगथर्व, क्षज. जळगथर्व. यथंचथ छथंददष्टथंची 

मथक्षहती जमर्वणे हथच छंद आह!े त्यथंच्यथ संग्रही महथरथष्टथतील जर्वळजर्वळ सर्वाच 

छथंददष्टथंची मथक्षहती आह.े  

त्यथ नंतर 'रे्सबुक' शी दोस्ती झथली आक्षण मथझे जीर्वनच  बदलून गेले. मथझ्यथतल्यथ 

लेखकथलथ त्यथने जथगे केले. आज तो मथझथ नुसतथ क्षर्वरंगुळथ नथही तर एक 

आव्हथनथत्मक भथग आह.े ह ेपुस्तकही त्यथतूनच तयथर झथले. 

  



ई सथक्षहत्य प्रक्षतष्ठथन 

 

मरथठी क्षसनेमथ हथ एकेकथळी भथरतथत हहदी क्षसनेमथच्यथ तोडीस तोड 

ककर्वथ कथकणभर र्वरचर्ढच होतथ. मध्यंतरी मरथठी क्षसनेमथलथ उतरती कळथ लथगली. 

प्रेिक येईनथ. म्हणून क्षर्एटर क्षमळेनथ. क्षर्एटरच क्षमळत नथही म्हणून चथंगले मरथठी 

क्षसनेमथ बनेनथत. आक्षण चथंगले क्षसनेमथ नथहीत म्हणून प्रेिक क्षमळेनथत. अस े एक 

दषु्टचक्र सुरू झथले. मग आलथ झी मरथठी क्षसनेमथ. आक्षण त्यथच्यथच जोडीने छोट्यथ 

आकथरथची मल्टीप्लेक्स्पस आक्षण क्षडक्षजटल प्रिेपण. त्यथमुळे पुन्हथ एकदथ मरथठी 

क्षसनेमथ जोमथने बहरू लथगलथ.  

कथहीशी अशीच पररक्षस्र्ती मरथठी सथक्षहत्यथचीही होत आह.े एकेकथळी 

टॉपलथ असलेले मरथठी सथक्षहत्य मधल्यथ कथळथत रटव्ही आक्षण क्षसनेमथच्यथ युगथत 

मथगे पडले. पण आतथ मोबथईल आक्षण इंटरनेट यथंच्यथमुळे मरथठी र्वथचकर्वगा फ़थर 

मोठ्यथ प्रमथणथर्वर र्वथर्ढतो आह.े आक्षण त्यथच जोमथने त्यंच्यथसथठी क्षलक्षहणथरथ 

दजेदथर लेखक र्वगाही क्षनमथाण होऊ लथगलथ आह.े मरथठी सथक्षहत्यथच्यथ भक्षर्वष्यथबद्दल 

आम्ही अत्यंत आशथर्वथदी आहोत. 

आपली सथर् मथत्र पथक्षहजे. आपल्यथ ओळखीच्यथ जथस्तीत जथस्त लोकथंनथ 

ई सथक्षहत्य बद्दल सथंगथ. त्यथंचे ई मेल पत्ते र्व whatsapp नंबर कळर्वथ. त्यथंनथ ई 

सथक्षहत्यचं मोबथईल app download करथयलथ सुचर्वथ. आग्रह करथ. ई सथक्षहत्यचे 



मथकेरटग करथ. एकदम फ़ं्रट फ़ुटर्वर येऊन खेळू. जबरदस्त मथकेरटग करू. लथखथंचे 

कोटी करू आक्षण मरथठी सथक्षहत्य पुन्हथ नंबर र्वन लथ आणू.  

ई सथक्षहत्य प्रक्षतष्ठथन 

www.esahitya.com 

esahity@gmail.com 

आतथ ई सथक्षहत्य चे APP उपलब्ध आह.े ई सथक्षहत्यचं  App आपण खथलील 

हलकर्वरून आपल्यथ मोबथईलर्वर डथऊनलोड करथ आक्षण भरमसथट पुस्तकं फ़्री र्वथचथ. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.e

sahitybooks 

ई सथक्षहत्य प्रक्षतष्ठथनची ई बुक्स्पस Whatsapp broadcast service  सुरू झथली 

आह.े पणूापणे फ़ुक्कट पुस्तकं आतथ आपल्यथ मोबथईलर्वर र्टे . 

कृपयथ नथंर्व नोंदणीसथठी 7710980841 हथ नंबर आपल्यथ मोबथईलर्वर सेव्ह करथ 

आक्षण नंतर यथ नंबरर्वर र्वॉट्सऍप करून आपले नथंर्व र्व शहरथचे नथरं्व कळर्वथ. आपल्यथलथ 

क्षनयक्षमतपणे एक नर्वीन मरथठी ई पुस्तक Whats app द्वथरे पथठर्वले जथईल. आपण ते पुस्तक 

आपल्यथ क्षमत्रथंनथ Whatsapp करथ आक्षण भथर्व खथ. 

आपल्यथ ओळखीच्यथ दकमथन दहथ लोकथंचे मले आय डी आम्हथलथ कळर्वथ. त्यथंनथ 

आम्ही क्षर्वनथमूल्य पुस्तके पथठर्वू. र्व आपल्यथलथ VIP सभथसद बनर्वल ेजथईल. 
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