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

सज
ु नवाक्य
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.

आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो, मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तम्ु हाला आनांद वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आविवााद आवण िभु ेच्छा द्या
लेखकाांना फ़ोन करून दाद द्या
आपल्या वमत्ाांचे मेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना आमच्याबद्दल मेल आवण Whatsapp करा
ई सावहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्सस्टाग्राम, टेवलग्राम याांवर स्वतः जा व इतराांना आमांवत्त करा. सोिल
वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सवाात बहुमोल अिा तमु च्या सचू ना द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने लेखकाला व
ईसावहत्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत होईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातनू वाचक अवधकावधक
प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा.

2

ई सावहत्य प्रवतष्ठान

सादर करत आहे

सज
ु नवाक्य

िॉ.ब.ां न.जाजू
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या पस्ु तकातील लेखनाचे सवा हक्क लेखकाकिे सरु वित असनू पस्ु तकाचे वकांवा त्यातील अांिाचे
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registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of
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T
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•
ववनामल्ू य ववतरणासाठी उपलब्ध.
•
आपले वाचनू झाल्यावर आपण हे फ़ॉरविा करू िकता.
•
हे ई पस्ु तक वेबसाईटवर ठे वण्यापवु ी वकांवा वाचनाव्यवतररक्त कोणताही
वापर करण्यापवु ी ई-सावहत्य प्रवतष्ठानची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
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डॉ. बं. न. जाजू
जन्म २७ सप्टेंबर १९४३.
डॉक्टर बक
ं टलाल जाजू याचं ा जन्म
बल
ु ढाणा जजल्ह्यातील एका शेती आजण
व्यावसाजयक पार्श्वभमू ी असलेल्ह्या कुटुंबात.
एका लहानशा खेड्यात झाला. प्राथजमक आजण माध्यजमक जशक्षण ग्रामीण
भाग् ात झाल.ं पढु े शासकीय अजभयांजिकी महाजवद्यालय, औरंगाबाद येथनू
बी. ई. (मेक्यजनकल ) आजण नंतर आय. आय. टी, मंबु ई येथनू एम.टेक.
आजण पीएच. डी.पदव्या प्राप्त के ल्ह्या. 1966 ते २००१ असे पस्तीस वर्व,
महाराष्ट्र सरकारच्या ताजं िक जशक्षण जवभागात, शासकीय अजभयाजं िकी
महाजवद्यालय अमरावती, पणु े, औरंगाबाद, जळगाव येथे प्राध्यापक,जवभाग
प्रमख
ु , प्राचायव अशा अनेक पदांवर काम के लं. त्यानंतर, जी. एच. रायसोनी
इजं ीनीररंग कॉलेज,नागपरू येथे पाच वर्व प्राचायव आजण पढु े
ह.व्या.प्र.मंडळ,अमरावती यांच्या इजं ीनीररंग कॉलेज मध्ये, पाच वर्व
प्राचायव म्हणनू काम के लं. एक ख्यातीप्राप्त,जवद्याजथवजप्रय आजण आदरणीय
प्राध्यापक व प्राचायव.
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महाराष्ट्र सरकारचा आदशव जशक्षक परु स्कार तसेच इजं डयन
अजचव्हसव फाऊंडेशन इजं डया चा जशक्षा भारती परु स्कार प्राप्त. सी.वी.रमन
अवॉडव फॉर एक्सलन्स इन इजं ीनीररंग अँड टेक्नॉलजी तसेच इनं जस्टट्यश
ू न
ऑफ इजं जजनयसव इजं डया चा बेस्ट ररसचव पेपर अवॉडव ही जमळाला. राष्ट्रीय
आजण अंतरराष्ट्रीय स्तरावर ६५ टेजक्नकल शोध प्रबंध प्रकाजशत.
यरु ोप,अमेररका,ऑस्रेजलया व पोतवगु ल मध्ये, शोध प्रबधं वाचन के लं तसेच
काही सेशन ही चेअर के ले.
इजन्स्टट्यश
ू न ऑफ इजं ींजनयसव इजं डया चे फे लो तसेच
Combustion इस्ं टीट्यटू ऑफ इजं डया आजण ISTE इजं डया चे आजीवन
सदस्य.
अमरावती,नागपरू ,बाबासाहेब आबं ेडकर मराठवाडा जवद्यापीठात
मेंबर ऑफ जसनेट, डीन ऑफ फॅ कजल्ह्ट, मेंबर ऑफ अॅकडजमक कौजन्सल,
मेंबर ऑफ बी,य,ू टी.आर., मेंबर ऑफ स्पेशल Examination कजमटी
म्हणनू काम के ले॰ जीवनातील सवव क्षेिाशी जवळीक. साजहत्य, नाट्य,
संजगत यात जवशेर् रुजच. एक ख्याती प्राप्त वक्ता. आतापयंत जवळ जवळ
१८० इन्व्हायटेड टेजक्नकल Talks जदले.
------------------------------------7

ईसावहत्य प्रकावित पस्ु तक
फ़क्त एकदा वक्लक करा. उघिेल. वाचा.
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अनेक आठवणी मागे ठे वनू गेलेली माझी पत्नी जप्रय प्रेम
आजण
माझी मल
ु ं जनजतन –प्राची, पराग-रचना,
व माझी नातवंड
अजदती, रजचत, प्रजणत
यांना
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अमरावतीची समद्ध
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मी आवण माझे ववद्यार्थी
देव सवाांचाच
दोन वमत्-दोन कवी
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सपु रवव्हजन
तू असायला हवी होतीस
मी बसवलेली नाटकां
अवभव्यवक्त स्वातत्र्ां याचा अवतरे क
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गोल्िन ज्यवु बली
नामजोिी सर
व्हायवा
वसनेसगां ीताचे काही रोचक वकस्से
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मनोगत: गोळा बेरीज

प्रत्येक माणसाला बालपणापासनू तर म्हातारपणापयंत जकंवा मत्ृ यू
होईपयंत आयष्ट्ु याची वाटचाल करावी लागते. ही वाटचाल करताना त्याला
वाटेत अनेक माणसं अनेक व्यजक्त भेटतात. त्याला अनेक प्रसंगातनू जावं
लागत, त्याच्या जीवनात अनेक घटना घडतात.आयश्ु यात भेटणार्या या
अनेक माणसांपैकी बरे च जण त्याच्या जीवनावर प्रभाव पाडून जातात. कधी
कधी तो प्रभाव चांगला असतो तर कधी कधी वाईट असतो तसेच अनेक
प्रसगं ापं क
ै ी, घटनापं ैकी बर्याच कायम आठवणीत राहतात तर काही कायम
जवसरून जातात.काही जवसरून जाव्यात असं सारखं वाटतं पण जवसरता येत
नाहीत.
माझ्या 75 वर्ावच्या वाढजदवसानंतर एक जदवस असाच या 75
वर्ांच्या आयष्ट्ु याचा मागोवा घेताना मला माझ्या जीवनावर प्रभाव
पाडणार्या अनेक व्यक्ती अनेक प्रसंग आठवले. चांगले की वाईट हा मनात
जवचार आला. त्यापैकी काही व्यक्ती काही प्रसंग जलहून चांगले प्रसंग मी
जनवडले. जयांच्याकडून मी काही जशकलो जया चांगल्ह्या प्रसंगाने मला काही
चागं ली जशकवण जदली असेच मी जनवडले कारण जे मलाच
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जवसरण्यासारखे वाटले त्याचं ी परत उजळणी कशाला करायची? साधारण
पस्ु तकांची पाच पानं जकंवा वतवमानपिाचं हाप पेज लांबी होईल इतका
प्रत्येक लेख जलहायचा हे मनात ठरवनू सवड जमळे ल तसं जलहायला
लागलो. दोन-तीन मजहन्यात माझे जवळ जवळ पस्तीस लेख जलहून झाले.
माझं मलाच बरं आजण हलकं वाटायला लागलं. मग मनात जवचार आला
की आपण हे लेख प्रकाजशत के ले पाजहजेत, गेली पाच वर्ं मी पण्ु याला
राहतो, पण दर दोन अडीच मजहन्यांनी अमरावतीला जातो. नातेवाईकांना
आजण जमिानं ा भेटतो. हे सवव 35 लेख घेऊन एकदा अमरावतीला गेलो.
जतथे गेलो जक मी एच. जव. जप. एम. म्हणजे हनमु ान व्यायाम प्रसारक
मंडळाला आवजवनू जातो. त्यांच्या अजभयांजिकी महाजवद्यालयाचे प्राचायव
अनतं मराठे माझे जमि आहेत. त्यानं ा नेहमी भेटतो.तास दोन तास चचाव
करतो. त्यांना लेखांची मी फाईल जदली, म्हटलं “सर हे वाचनू पहा तम्ु हाला
बरे वाटले, आवडले तर दैजनक जहदं स्ु थान ला द्या. ( डॉ॰ मराठे ही “दैजनक
जहदं स्ु तान” परीवारतले आहेत ) त्यानं ी त्याच्ं या सवडीने हे प्रकाजशत करावेत
अशी माझी इच्छा आहे.” प्राचायव मराठे हे जाणकार आहेत. त्यांना
साजहत्याची आवड आजण अंग आहे, म्हणनू अन त्यांना जे वाटतं ते
परखडपणे सांगणारे आहेत म्हणनू ,मी त्यांना परत म्हणालो सर वाचा अन
फील फ्री टू से नो.खरं म्हणजे त्यानं ा एवढं सगळं वाचायला वेळ नसतो. पण
मला माजहत आहे की त्यांचं नसु तं चाळ्णं ही एखाद्या सजु ाण वाचका
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सारखा असत.ं पण्ु याला परत गेल्ह्यानतं र मी काही जदवसानं ी त्यानं ा फोनवर
जवचारलं," सर वाचले का लेख? कसे वाटले?" ते म्हणाले ' सर छानच
जलजहलेतं तम्ु ही. मला आवडले.आजण मी तमु च्या लेखांची फाईल दैजनक
जहदं स्ु थान कडे पाठवली आहे. मग मी एक जदवस दैजनक जहदं स्ु थान चे डॉ.
जवलासराव मराठे यांच्याशी फोनवर बोललो. म्हणालो “जवलासराव
तम्ु हाला आवडले तर,” काही व्यक्ती काही प्रसंग “ या मथळ्याखाली हे
लेख एक एक करून तमु च्या सवडीने प्रकाजशत करा अशी माझी जवनंती
आहे”. मग त्यानं ी ते जहदं स्ु थानच्या रजववारच्या ' साजहत्य मैजफल' या परु वणी
मध्ये ' स्वानभु व 'या मथळ्याखाली प्रकाजशत करायला सरुु वात के ली.. हे
मी जलजहतो आहे तोपयंत जवळजवळ सगळे लेख प्रकाजशत झाले आहेत.
त्याबद्दल मी मनापासनू प्राचायव डॉ. अनतं मराठे , डॉ. जवलास मराठे , जववेक
आजण मजनर्ा मराठे व सवव जहदं स्ु तान पररवाराचे आभार मानतो.. माझा
प्रत्येक लेख प्रकाजशत झाल्ह्यावर, त्या जकंवा दसु र्या जदवशी मला काही
ओळखीचे, काही अनोळखी फोन यायला लागले',’ छान जलजहलयं तम्ु ही.’
लेख आवडला.'असे, तर काही सजवस्तर असे फोन मला आले. मला आनंद
व्हायला लागला; आपण जलजहलेलं वाचल जातं आहे, कोणालातरी ते
आवडतं आहे हे जलजहणार्याला जमळणारं अतीव समाधान अन आनंद
असतो.. मला आवजवनू नमदू करावसं ं वाटतं की या लेखामं ध्ये जलजहलेले
प्रसंग जकंवा व्यक्ती काल्ह्पजनक नाहीत. मी जसेच्या तसे ते जलजहले आहेत
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अगदी 90 टक्के तर नावहं ी मळ
ू चीच आहेत.. फार थोड्या जठकाणी ती
बदलली आहेत. व त्या त्या जठकाणी तसा उल्ह्लेखही मी के ला आहे.. मला
दोन-तीन वेळा जवदभव महाजवद्यालय अमरावतीच्या अथवशास्त्र जवभागाचे
जनवत्तृ प्राध्यापक व जवभाग प्रमख
ु श्री जाहागीरदार सर याचं े फोन आले.. ते
माझ्यापेक्षा मोठे आहेत, दैजनक जहदं स्ु थान मध्ये अथवशास्त्रावर त्यांचे
अभ्यासपणू व लेख नेहमी प्रकाजशत होतात... सर एकदा मला म्हणाले "
जाज,ू , तम्ु ही छानच जलजहता पण मला आश्चयव याचं वाटतं की चाळीस
पन्नास वर्ांपवू ी ची सवव नावं तम्ु हाला आठवतात. कौतक
ु ास्पद आहे,” मी
म्हणालो सर परमेर्श्राची कृपा आजण तमु चे आशीवावद आहेत.” आता हे
सवव लेख एकि करून एखादे पस्ु तक जकंवा सवव एकि करून एकाच जठकाणी
पीडीएफ मध्ये सग्रं जहत करून ते सवांना एकाच जठकाणी उपलब्ध करून
द्यावेत असा एक जवचार डोकावतो आहे. आयष्ट्ु याची गोळाबेरीज करताना
सवावत आधी हे लक्षात आलं की परमेर्श्राची आपल्ह्यावर अनंत कृपा आहे.
त्यानं आपल्ह्याला नाही जदल,ं त्यापेक्षा त्यानं जे जदलं ते फार जास्त आहे.
त्यामळ
ु े " ना तमु से जगला कोई मझु को, न कोई जशकायत दजु नया से " असं
त्या ईर्श्राला म्हणावसं वाटतं. शेवटी सख
ु हे समाधान मानण्यात असतं.
आपण आयष्ट्ु यभर सख
ु जमळवण्याचा प्रयत्न करत असतो. हे आपण
सोयीस्करपणे जवसरतो जक सख
ु हे जमळवायचं नसत.ं मानायच असत.ं
समाधान हे सख
ु मानण्याचं मोठे साधन आहे. बराच वेळा ईर्श्रानं
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आपल्ह्यावर अन्याय के ला आहे असं प्रत्येकाला वाटत.ं पण मागे वळून
पाजहलं तर परमेर्श्र जया जया वेळी जे जे करतो ते आपल्ह्या भल्ह्यासाठीच
असतं अशी प्रजचती बहुदा सवांना होते. आपण सववसामान्य माणसं आहोत.
'साधसु तं नाही. त्यामळ
ु े आपल्ह्याला सवव आकार-जवकार असणारच. मग
त्या त्या वेळी आपल्ह्याला बरं जकंवा वाईट वाटणारच. प्रत्येकाच्या
वाट्यावर हे येतच. यालाच जीवन असे नाव.' जाता जाता एक सांगावसं
वाटतं की सवव लेख माझ्या जीवनात आलेल्ह्या व्यक्ती जवर्यी अन् मी
अनभु वलेल्ह्या प्रसगं ाश
ं ी जनगडीत आहेत. मी एक सामान्य माणसू आहे..पण
माझ्यासारख्या सामान्यांच्या जीवनातही अनभु वास आलेले हे प्रसंग जकंवा
भेटणारी ही माणसं जकती जशकवनू जातात हे सांगण्याचा मी प्रामाजणक
प्रयत्न के ला आहे. त्यात एक छोटीशी का असेना पणे जफलॉसॉफी आहे'.(
उपदेश नाही ) काहीतरी सांगनू जाण्याचा एक प्रामाजणक प्रयत्न आहे. ईथे
एका गोष्टीचा.मला आवजवनू उल्ह्लेख करावसा वाटतो. मी हे लेख
वेगवेगळ्या जदवशी जलहले आहेत अन ते वेगवेगळ्या जदवशी दैजनक
जहदं स्ु थानमध्ये प्रकाजशत झाले आहेत. काही प्रसंगाचं ा अन बाबींचा उल्ह्लेख
एकापेक्षा जास्त लेखात आलेला आहे.वाचकांनी कृपया ती पनु रावत्तृ ी
समजू नये. त्या त्या प्रसंगाचा, त्या बाजबचा, दसु याव लेखातही संदभव
असल्ह्यानं परत जलहवं लागल.ं मी एक खपू वाचलेला वाचक आहे.त्यामळ
ु े
मी जलहलेलं जर मला आवडलं तर ते इतरांनाही आवडावं हा जवर्श्ास काही
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अनाठायी नाही असं मला प्रामाजणकपणे वाटत.ं ' जानं ी हे लेख वाचले
असतील त्यांना ते आवडले असतील. जे वाचतील त्यांना ते आवडतील
हा मला जवर्श्ास आहे. पन्ु हा एकदा प्राचायव अनतं मराठे , डॉक्टर जवलास
मराठे , मनीर्ा आजण सवव दैजनक जहदं स्ु थान पररवाराचा मी आभारी आहे, या
सवव लेखांचं एक पस्ु तक करून ते प्रकाजशत करण्यासाठी इ साजहत्यांनी जो
पढु ाकार घेतला आजण मला मदत के ली त्यासाठी मी ई साजहत्याच्या
प्रशासकाचं ा आजण इ साजहत्याच्या सवव पररवाराचा अत्यंत आभारी आहे.
हे लेख वाचनू झाल्ह्यानतं र, हे पस्ु तक वाचनू झाल्ह्यानतं र ते जर तम्ु हाला
आवडलं तर कृपा करून आपला फीडबॅक मला कळवा. मी आपला ऋणी
राहील..
डॉ. बंकट जाजू
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कववतेचा जन्म
माणसाच्या आयष्ु यात वकत्येक वेळी त्याला मोहून टाकणारे
वनसगारम्य दृश्यां पाहायला वमळतात. आपण एखाद्या खळखळ वाहणाऱ्या
नदी काठी उभे असतो आवण खिकातनू वाहणाऱ्या पाण्याचा तो कलरव
आपल्याला मोहून जातो. एखाद्या प्रिातां सागराच्या वकनाऱ्यावर उभे राहून
मावळतीच्या सयू ावबांबला दरू -दरू सागरात हळूहळू बिु तान्सनाता पाहतो आवण
आपले िोळे त्यावरून हटत नाहीत. कधी कधी मनाला लावनू जाणारा
एखादा प्रसगां आपण पाहतो. आपल्याला अतां बााह्य ढवळून टाकणारां एखादां
पस्ु तक आपण कधी कधी वाचतो. अिा अनेक प्रसांगी वेगवेगळ्या
भावनाांचां जे काहूर मनात उठतां ते िब्दात व्यक्त करता आलां तर एका
कववतेचा जन्सम होतो. कोणा कोणाला त्याचिणी िब्द सचु तात आवण
िणात एका काव्याची वनवमाती होते. कोणाकोणाला नतां र िब्द आठवतात,
सापितात अन कववता जन्सम घेते. कोणा कोणाला नांतर आठवताांना िब्द
सापितात पण त्याांना आपल्याला जे काही वाटतां ते बरोबर कागदावर
मािां ता येत नाही. अवभव्यक्तीसाठी काही काही वेळा त्यानां ा िब्दही सापित
नाहीत. अन त्या भावना, ते काव्य अव्यक्तच राहतां. कववतेचा जन्सम असा
होतो.
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मी काही मोठा कवी वगैरे नाही. फक्त वकांवचत कवी आहे वकांवा कवी
म्हणनू घेण्याइतपत कवी आहे. 2009 ला माझा एक वहदां ी काव्यसांग्रह “
ववद्रोह “ ही प्रकावित झाला आहे. त्या सांग्रहाच्या सरुु वातीला ‘’सांवेदनाओ
के सदां भा’ हे माझां मनोगत मी वलवहलां आहे आवण सग्रां हातल्या कववता किा
जन्समाला आल्या या बद्दल जे वलवहलां आहे त्या माझ्या मनोगताचा पवहला
पसरीग्राफ म्हणजे पररच्छे द मी जसाच्या तसा इर्थे वलवहतो आहे.
“ सांवेदनाओ के सांदभा “----मै जन्सम से इसां ान और कमा से एक इवां जवनयर हू.ां अवभयाांवत्की
महाववद्यालयोमे आचाया और प्रधानाचाया भी रह चक
ु ा हू.ां आम तौर पर यह
धारणा है की, हम इवां जनीअरो का जीवन यांत् याांत्ो के सावनध्य मे बिा खश्ु क
होता है.पर यह धारणा वकतनी गलत है, यह हमारे कई वदग्गज इवां जवनअरोने
सावबत वकया है. सांगीत और सावहत्य के िेत् में ख्यातीप्राप्त इवां जवनअरो की
सख्ां या कम नही है. उसकी नामावली बहुत बिी होगी. यहा नही देपाऊांगा.
सही मानो मे हमारा मन बहुत सांवेदनिील होता है. जीवन की राह चलते
चलते, सख
ु -दख
ु , ररश्ते नाते, वेदना सांवेदना, सागर-सररता, चाांद सरू ज के
सावनध्य से मै भी गजु रा हू, ऐसे वह कुछ िणानभु ावोने मन को हसाया है,
रुलाया है. मन को छूआ है. मनके वह भाव उस उस समय कागज पर वलखता
गया और वह मेरी रचनाये हो गई. इस काव्य गांगामे िायद जीवन के सब रांग
है. सब रांग मनभावन.
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जगातल्या सवाच भाषामां ध्ये मनाला प्रफुवल्लत करणाऱ्या, हेलावनू
टाकणाऱ्या, भारावनू टाकणाऱ्या, मांत्मग्ु ध करणाऱ्या, काळजाला
वभिणाऱ्या अिा अनेक अवत उत्कृष्ट कववता, अत्यांत उच्च कोटीच्या
कवींनी वलवहल्या आहेत. त्यातल्या बऱ्याच कववताचां ा जन्सम तर िणाधाात
झाला आहे. या कवींचा िब्दसांग्रह, िब्दसामर्थया, िब्दभाांिार इतकां मोठां
आहे की अवभव्यक्तीच्या त्या प्रसव िणी त्याांना कधीच िब्दाांनी अिवनू
ठे वलां नाही. हा एक अनभु वच असतो. मी वर म्हटल्याप्रमाणे मी काही कवी
वगैरे नाही पण अिाच काही अनभु वामां धनू मी ही गेलो आहे. आवण
बऱ्याच वेळा अिाच उत्स्फूता भावनानां ा प्रगटीकरण करण्याचा मी प्रयत्न
के ला आहे, माझ्या 2009 मध्ये प्रकावित झालेल्या ववद्रोह या सांग्रहात,
आवण त्यानतां रही मी वलवहलेल्या चाळीस-पन्सनास कववतामां ध्ये. मला
ज्याची अनभु तू ी झाली आहे, ते अनभु व इर्थे वलवहतो आहे. सवाच नाही पण
तीन-चार तरी मला इर्थे देता येतील.
मला आठवतां, 1985-86 च्या दरम्यान जन्सु या अमरावतीत एकदा
एक मोठी जातीय दगां ल झाली. बहुधा हनमु ान नगर हे त्या ववस्तचे नाव
असल्याचां आठवतां. त्या दगां लीत दोन जणाांचा मत्ृ यू झाला. नांतरच्या
चौकिीत आवण बातम्या वरून असां कळलां की ज्याांचा मत्ृ यू झाला त्या
दोन व्यक्तींचा त्या दगां लीिी काहीही सबां धां नव्हता. ते वतर्थलेच कोणी
वनरपराध लोक होते. ऐकून, वाचनू खपू वाईट वाटल.ां नेमकां त्याच वेळी
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1983, 84, 85 मध्ये पजां ाब मध्ये झालेल्या, चाललेल्या अवतरे क्याच्ां या
उपद्रव ह्याच्या, इवां दरा गाांधीच्या हत्ते नांतरच्या काही खऱ्या तर काही फे क
इन काउांटर च्या बातम्या, सारख्या वतामानपत्ात यायच्या. त्यातही अिाच
वनरपराध माणसाच्ां या मत्ृ यू बद्दल च्या बातम्या असायच्या. ह्या सगळ्या
बातम्याांनी माझ्या मनात काहूर उठवलां. प्रकिाानां एक ववचार मनात आला
की या वनरपराधाांच्या रक्ताचा अवभिाप आता भोगावा लागणार.
अमरावतीत दगां ा झाला त्याच्या दसु ऱ्याच रात्ी ह्या भावनाांनी गलबलनू मी
कागद समोर घेतला आवण हातात पेन घेतलां अन झरझर एका दमात वलवहत
गेलो. त्यानांतर एक िब्दही मी या रचनेतला बदललेला नाही.माझ्या त्या
कववतेचां विषाक मी वदलां “अवग्नअस्त्र”. “अवग्नअस्त्र”
वनरपराध के रक्त का अवभिाप अग्नीअस्त्र है,
प्रवतिोध के िोला जो भिकायेगा.
ना यह रहेगा वह रहेगा, िेष ना मै तू रहेगा,
आग मे जल जायेगा. आग तो हे कमायोगी, पर कमा अपना जानती है,
यह न तझु को और न मझु को, या कीसे पहचानती है.
इसवलये कहता हूॅँ मत भिकाओ िोले. मत लगाओ सवा नािो के ये मेले.
पावपयो की खाक तो वह करही देंगे, पर करें गे खाक सब वनदोष भोले.
और वनदोष भोले जान की आह भी ववषय है,जहर है,
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जो गाज बन कर गीर पिी, तो वफर कहर है.
मत लो परीिा इस हलाहल की, जीसे नीलकांठ भी छू ना सके गा,
जहर तो पी गया व चद्रां धारी,
इस आह के अवभिाप को ढो ना सके गा.
इस रक्त से वभगी हुई माटी, कलांवकत रहेगी,
वनदोष की हत्या यहा अांवकत रहेगी.
गांगा तेरा जल भी न िायद वफर इसे पावन करे गा,
ववषवि
ृ को यह जन्सम देगी,जो मौत का साया करे गा.
मत जन्सम दो अववक्राल को,ववक्रालको मत जन्सम दो तमु ,
आदमी हो,आदमी को ही बस जन्सम दो तमु .
मत नाि को इनसे रचो, वनमााण के यह हार्थ है,
नही रािसो की, िायनो की, आदमी की जात है.
सांवधाना है काम तेरा,ना सांहार तेरा काम है,
इन्ससावनयत है भवक्त,हर इसां ान तेरा राम है.
नांतर मी अनेक मांचावर ही कववता प्रस्ततु के ली, वाचली. पण मला
अजनू तो प्रसांग आठवतो. 1987 च्या उन्सहाळ्यात मी पण्ु याला इवन्सस्टटयटु
ऑफ आमाामेंट टेक्नॉलोजी मध्ये एम.टेक च्या एका ववद्यार्थयााचा व्हायवा
घ्यायला गेलो होतो. वतर्थले सवा ववद्यार्थी, प्राध्यापक सैन्सयातले.
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माझ्याबरोबर इटां रनल एक्झावमनर म्हणनू प्राध्यापक िॉक्टर पतां (भतू पवू ा
कें द्रीय मांत्ी के सी पांत याांचे पतु णे की नात.ू मला नीटसां आठवत नाही) हे
होते. सांध्याकाळी त्याांनी वतर्थल्या मेजर, कस प्टन, विगेवियर अिा पांधरा-वीस
जणाच
ां ां िीनर ठे वलां होत.ां सहकुटुांब. मला आवण माझ्या पत्नीला ही
(माझ्याबरोबर माझी पत्नी होती तेव्हा) आम्हा दोघाांनाही, त्याांनी विनरला
बोलावलां होत.ां विनरच्या वेळी गप्पा गप्पाांमध्ये पांजाब मधल्या
अवतरे क्याांवर आवण एन्सकाऊांटर वर जेव्हा चचाा सरू
ु झाली, तेव्हा मी त्याांना
सवाांना अग्नीअस्त्र ही वर वलवहलेली कववता ऐकवली. त्या सवाांना ती
आविली.मग मी मझ्या आणखी3-4 कववता ऐकवल्या.त्यासवााना इतक्या
आविल्या की वमसेस पांत म्हणाल्या ‘जाजजू ी, आप इन रचनाओ का एक
सग्रां ह क्यू नही प्रकावित करते? अगर आपको समय नही है तो मझु े आपकी
सारी कववताये देदो. मै आपका सांग्रह प्रकावित करुांगी.’ पण मी ते मनावर
घ्यायला जवळ जवळ 2009 उघिला. अन तो ही माझ्या पत्नीच्या एक
सारख्या तगाद्यामळ
ु े . ती माझ्या मागेच लागली की आता तमु च्या इतक्या
कववता झाल्यात त्याच्या पैकी चाांगल्या चाांगल्या वनविून एक कववतासांग्रह
आपण छापू घ्या.
माझ्या दसु ऱ्या एका कववतेचा ववषय हा तर सवाांच्या रोजच्या
बोलण्यातला आहे.मी. वकती जणानां ा वकती वेळा “ भगवान के घर देर है
अधां ेर नही “ असां म्हणताना ऐकल.ां मनात एक वदवस ववचार आला, तिी
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एका दमात ही कववता वलवहली. ह्या कववतेचां विषाक आवण माझ्या
काव्यसांग्रहाचां विषाक एकच आहे ” ववद्रोह “
असत्य के कांधोपर,जब सत्यकी लाि को स्मिान जाते देखा,
तब अपनी वचता आप जलाकर हमने नया जन्सम वलया,
अपने आप से ववद्रोह वकया.
अब तक वजया हमने जो जीवन लगता है सब र्था व्यर्था,
वघसावपटा हर वसल
ू र्था, हर अर्था र्था एक अनर्था.
हम सनु ते र्थे उसके घर देर है अधां ेर नही.
पर इतनी देर से देखा हमने दरू होता अांवधयारा,
जब ऊजाला देखनेको आखो मे रोिनी नही होती.
रोते रोते बीतता जीवन सारा, और तब आता हसनेका िण,
जब र्थक कर हारे प्राणोमे हसने की िक्ती नही होती.
कै से है देर, और कै से नही अधां ेर?
सोच सोच जब र्थक कर हारे ,
वघसे-वपटे अर्था िब्द के , जब ना आये काम हमारे ,
सच्चाई की राह पर अपनी परछाई भी न आयी सार्थ,
तब हमने सोचा, अब करो आत्मघात.
अब पर्थ बदलो,
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और चलो कोई ऐसी राह,
जहा देर तक अांधेर न हो.
ज्हा हेर हो या फे र हो, वसफा वसल
ू ोका ढेर न हो.
हम सनु ते र्थे अांवतम ववजय सत्यकी है.
पर सत्य की ववजय होने तक जब व्यक्ती का अांत होते देखा,
तब अपनी चीता आप जलाकर, हमने नया जन्सम वलया.
अपने आप से ववद्रोह वकया.
माझ्या ह्या वहदां ी कववता सांग्रहाच्या िेवटी, अगदी मोह आवरे ना
म्हणनू , माझी आविती एक मराठी कववता ही वदली आहे. ही कववता ही,
अिीच, काहीवेळा मी जसां प्रवासात वलवहतो तिी प्रवासात जन्समली. वतची
कर्था ही र्थोिी मजेदार आहे.
11 सप्टेंबर 2004 ला मी ताांवत्क वििण परीिा मांिळाच्या एका
बैठकीसाठी मांबु ईला गेलो होतो. सकाळी सािे दहाला सरू
ु झालेली मीवटांग
साधारणतः दपु ारी चार वाजेला सपां ली. नाविकला त्या वेळी माझी मल
ु गी
रहायची. म्हणनू मी आधीच ठरवल्याप्रमाणे अकरा तारखेला सांध्याकाळी
नाविकला गेलो. वतर्थनू वतला भेटून एक वदवस वतच्याकिे राहून 12
सप्टेंबरला सांध्याकाळच्या सहा वाजेच्या सेवाग्राम एक्सप्रेसने नागपरू ला
परत वनघालो. त्यावेळी मी नागपरू ला जी. एच. रायसोनी इवां जवनअररांग
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कॉलेजचा प्राचाया होतो. सेवाग्राम मध्ये बसलो आवण पाच दहा वमवनटात
गािी वनघाल्यावर ववचार करायला लागलो की उद्या पोहचल्यावर
कॉलेजमध्ये काय काय महत्वाची काम आहेत. आवण एकदम आठवलां की
उद्या 13 सप्टेंबरला दोन वाजता कॉलेजमध्ये वििक वदन अन अवभयतां ा
वदन साजरा करण्याचा कायाक्रम आहे. आमच्याकिे आम्ही हे दोन्सही वदवस
एकाच वदविी साजरे करायचो. बऱ्याच मोठया प्रमाणात आम्ही हा
कायाक्रम करायचो. या वदविी, दरवषी कॉलेजच्या एका आदिा
प्राध्यापकाला परु स्कार देऊन त्याचां ा यर्थोवचत सन्समान करायचो. त्यासाठी
दरवषी एका नावाजलेल्या इवां जवनयर ला आम्ही प्रमख
ु पाहुणा म्हणनू
बोलवायचो. त्या वषी म्हणजे 2013 ला आम्ही व्ही एन आय टी नागपरू चे
त्यावेळचे िायरे क्टर प्राध्यापक िॉक्टर मोघे याांना प्रमख
ु पाहुणा म्हणनू
बोलावलां होतां. प्रसांगाला अनसु रून यर्थोवचत भाषणे व्हायची. मी प्राचाया
असल्याांना मला दरवषी बोलावांच लागायच.ां दरवषी मग मी र्थोिां
मागादिानपर भाषण करायचो. त्यावदविी सेवाग्राम मध्ये बसल्यानतां र मनात
ववचार आला की दर वषी तेच ते काय बोलायचां. उद्या वििकाांच्या
सन्समानार्था एखादी कववताच वलहून आपण म्हणयू ा. मी साधारण वहदां ी
कववता वलवहतो. वर वलवहल्याप्रमाणे माझा वहदां ी कववता सांग्रह प्रकावित
झालेला आहे. पण मधनू मधनू मी मराठीतही कववता वलवहतो. त्यात 13
तारखेला मी मराठीच बोलणार होतो म्हणनू वाटलां उद्या मराठीतच एखादी
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कववता रचनू वाचावी. भरभर मनात ववचार दाटून आले, तिी समोरची बसग
उघिून माझी िायरी काढली आवण पेन हातात घेतलां. आवण वलहीत गेलो.
कदावचत कोणाचा ववश्वास बसणार नाही, पण मनमाि येईपयांत माझी
कववता वलहून झाली होती. परत एकदा मी ती पणू ा वाचली. मला आविली.
तिीच परत िायरी आत ठे वली. दसु ऱ्या वदविी घरी पोहोचल्यावर तयार
होऊन सकाळी सािेनऊला कॉलेजला पोहोचलो. नेहमीच्या िीफके स मध्ये
कालची िायरी टाकली. कॉलेजमध्ये गेल्यावर दोन वदवसाच्या उरलेल्या
कामात दोन वाजेपयांत वेळच वमळाला नाही. िॉक्टर मोघे दपु ारच्या
कायाक्रमाला वेळेवर आले. मी माझी िायरी घेऊन त्याांच्याबरोबर
कायाक्रमाला गेलो. वेळेवर कायाक्रम सरू
ु झाला. मला बोलायला जेव्हा
आमच्या अॅँकरनां ववनतां ी के ली, तेव्हा मी माइक वर गेलो. पाहुण्याचां ,ां सवाांचां
स्वागत के लां. समारांभाचे औवचत्य, स्वरूप सवाांना साांवगतलां. आवण
म्हणालो “आज फारसां काही बोलणार नाही. मी काल नाविकहून येता-येता
ट्रेनमध्ये एक कववता सचु ली, ती जिी वलवहली, तवसच मी काहीही बदल
न करता आता तमु च्या समोर सादर करणार आहे. िायरी हातात घेतली.
कववता वाचली. सवाांना खपू आविली. खपू प्रवतसाद वमळाला. प्रमख
ु
पाहुण्याांना तर खपू च आविली. मी माझ्या जागेवर बसलो तेव्हा बाजल
ू ाच
बसलेले प्रमख
ु पाहुणे मला म्हणाले “तमु ची मातभृ ाषा मराठी नाही. पण
इतकां चाांगलां मराठी तम्ु ही वलवहता, बोलता.खरांच खपू कौतक
ु ास्पद
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आहे”.मी मनात म्हटलां सर मराठी माझी मायच आहे. ती कववता इर्थां
जिीच्या तिी वलवहतो आहे. त्या कववतेचे िीषाक आहे-“ हे गरुु वयाा “
कठीण कातळला कोरून सदांु र मतू ी घिवणाऱ्या
मवू ताकारापेिा तू श्रेष्ठ आहेस.
कारण तो तर अमतू ाला रूप देतो. पण तू तर मतू ा रूपातच जीव
ओततो.
वनजीव कातळान्सना छवन्सनच्या घावाचां काय,
त्याांना जसा आकार द्यावा तसा ते वनमटू पणे घेतात.
चपु चाप. हू का चू न करता.
न हलता न बोलता.
सजीवाला आकार देणां वततकां सोपां नसत.ां
मनाला दख
ु वणारा हलकासा िब्दही त्याला ववव्हल करतो.
म्हणनू िब्दाच्या हातोिीन,ां भावनाच्ां या छवन्सननां
इतक्या हळुवारपणे कोरावी लागतात मनां,
की वेदनेला स्पिा होता कामा नये.
हे सतीचे वाण आहे.
मनाची जिण घिण तर करता आली पावहजे.
28

पण मनाला न दख
ु ावता त्याला तिा न देता.
एखाद्या मवू ताकाराच्या अर्थक प्रयत्नानां, कौिल्यानां
एखादी मतू ी आकार घेते. साकार होते.
पण तू तर आकार देतो ह्या विल्पकारानाच,
ज्याांना घिवायचा आहे उद्याचा भारत.
तल
ु ा रुजवायची आहेत त्याांच्या मनात नभांगणारी स्वप्न,
तल
ु ा प्रज्ववलत करायच्या आहेत न ववझणाऱ्या मिाली. न
ववझणाऱ्या ज्योती.
अनतां अनावद काळापासनू तू हेच करत आला आहेस,
अनांत अनावद काळापयांत तल
ु ा हेच करायचां आहे.
सभोवतालचा समाज त्याची नोंद घेतो आहे की नाही
याची खांत न बाळगता.
सयू ााचां प्रखर ऊन आपल्या अांगावर घेऊन,
आसऱ्याला येणाऱ्या वाटसरूला सावली देणाऱ्या वि
ृ ासारख,ां
स्वतः गढूळ झाल्याच्या यातना भोगनू दसु ऱ्याांची पापां धणु ाऱ्या गांगे
सारखां.
हे वििका, हे तझु े व्रत आहे. हे तझु ां वैकल्य आहे. हा तझु ा धमा आहे.
हे तझ्ु या जीवनाचां ममा आहे.
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हे विद जोपयांत तू आपल्या हृदयािी कवटाळून ठे विील,
तोपयांत सवा चराचर तल
ु ा पजु नीय्च मानतील.
मग काळ वकतीही बदलू दे.
हे गरुु वयाा, हे विल्प कारा,
तल
ु ा माझा ितिः प्रणाम.
मी वर उल्लेख के ल्याप्रमाणे मी काही कवी नाही. के वळ माझी
आवि आवण छांद म्हणनू काही काही वेळा मनात भाव आले ते िब्दाांमध्ये
व्यक्त करण्याचा मी प्रयत्न के ला आहे. मी कागद आवण पेन घेऊन कववता
वलहायला म्हणनू कधीच बसलो नाही. तसे,फक्त एक एक दोन प्रसगां मला
आठवतात. पण माझ्या त्या कववताही मला आवण अनेक जणाांना
आविल्या. 9 वषा इवां जवनअररांग कॉलेजमध्ये विकवल्यानांतर मी
आयआयटी मबांु ईला एम.टेक चा रे ग्यल
ु र ववद्यार्थी म्हणनू गेलो. वतर्थे
पवहल्या सेवमस्टर मध्ये आयआयटीच्या पोस्ट ग्रसज्यएु ट होस्टेल मध्येच
रावहलो. मला आठवतां आमच्या फ्रेिसा िे मध्ये मी माझी एक कववता
म्हणनू दाखवली होती.ती सवाांना आविली. पढु े होस्टेल िे चा कायाक्रम
जेव्हा आला त्यावेळी आमच्या होस्टेलचे सवचव अन त्याचे काही वमत् एक
वदवस अगोदर माझ्या रूमवर आले, आवण म्हणाले जाजजू ी आप कल के
फांक्िन मे एखाद हलकीफुलकी रचना सनु ा दो. मी म्हटलां मेरी सब कववता
है गभां ीर स्वरूप की है. मै हलकाफुलका तो कभी वलखता नही हू. ते म्हणाले
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‘कल के कायाक्रम के वलए वलखलो’ मग मी खरांच त्या रात्ी झोपताना एक
हलकीफुलकी कववता वलवहली. वतचां विषााक होतां “ व्हायवा” दसु ऱ्या
वदविी कायाक्रमा वाचली तर सवाांना खपू आविली. जागेअभावी ती मला
इर्थे देता येणार नाही. तसेच, 1996 ला माझा मल
ु गा पराग हा जेव्हा VJTI
मांबु ईला सेकांि इयर कम्प्यटु र इवां जनीअररांगचा ववद्यार्थी होता, तेव्हा त्याच्या
वाढवदवसासाठी मी एक हॉल माका चां ग्रीवटांग कािा आणलां आवण त्या
ग्रीवटांग कािा बरोबरच माझी एक कववता ही मी वलहून त्याला पाठवली. त्या
कववतेचां िीषाक मी “आविष” असां वदल.ां त्याला ती खपू
आविली.त्यानांतर अनेक महाववद्यालयात ववद्यार्थयाांसाठी माझी जी भाषणे
झाली त्याांचा समारोप करताना मी नेहमी ती कववता म्हणायचो. सवाांना ती
खपू आविायची. अजनू ही मी काही प्रसगां ी ववद्यार्थयाांसाठी ती कववता
म्हणतो. मी नागपरू रायसोनी कॉलेजला प्राचाया असताना आमच्या
ववद्यार्थयाांनी त्याांचां दर तीन मवहन्सयाला जे मसवक्झन वनघायचां त्याच्या फ्रांट
पेजवर ही कववता नेहमी वदलेली असायची. मी आधी म्हटल्याप्रमाणे या
कववतेचे िीषाक आहे--“ आविष “
हौसले बल
ु ांद हो तम्ु हारे और ऐसा आदमी हो उत्साहात तम्ु मे
की तमु गरुि बनो, आकाि उठओ पख
ां ोपर.
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मधु घोलो अपनी वाणी में, और ववनय रहे इतना तमु मे,
के छू न पाये गवा कभी, सर झक
ु ा रहे श्रीचरणो पर.
फल होता वमठा पररश्रम का, और व्यर्था न होता यत्न कोई,
जो वगरकर उठना वसखालाये, सबसे अच्छा प्रयत्न वही.
तमु लि रखो ऊचा अपना, और दृष्टी रखो ऊस पर अपनी.
हो ताकद पैरोमे इतनी,की राह चलो तमु खदु अपनी.
जो रोिे बने अपने पर्थके , ऐसे मोह मे मत वघरना.
जो बहती धारा को रोके , ऐसे भवर मे मत वघरना.
क्या सच, क्या झठू , क्या गलत, सही,
इसको रखना ठीक सदा
रुक ना न भवर मे तमु फस कर
बहना बहते वनझार से सदा.
तमु अपना लि, सफलता का सगु ांध भर लाओ,
हम द्वार खिे आविष वलये, खवु ियों का मधगु धां घर लाओ,
अिा जन्समल्या माझ्याकववता.
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सेंड ऑफ
आता ह्या सेंि ऑफ िब्दालाच कुणी हरकत घेवतल. मराठीत लेख
वलहायचा,अन वनरोप समारांभ हा मराठी िब्द हाती असताना इग्रां जी विषाक
द्यायच.ां प्रर्थम तर मला, वनरोप,हा. समारांभ कसा असू िकतो हेच मळ
ु ात
कळलेलां नाही. अिा हृद्य प्रसांगाला मला तरी ‘वनरोप समारांभ’ असां
म्हणावसां वाटत नाही. विवाय मराठीत आपण अनेक अर्थााने वनरोप हा िब्द
वापरतो. जसां, त्याला तू वनरोप पाठवला का, मी तझु ा वनरोप घ्यायला आली
आहे,विवाय वनरोप समारांभ आहेच. असो. माझ्या सरकारी 34 वषा,व
खाजगी 14 वषे अिा 48 वषााच्या वििण िेत्ाच्या नोकरीत मला दहा तरी
सेंि ऑफ देण्यात आले. त्यात सरकारी सहा आवण खाजगी िेत्ातले दोन
आवण आयआयटी मबांु ईला एम.टेक करायला गेलो, पीएच.िी करायला
गेलो तेव्हा मझ्या ववद्यार्थयाान्सनी वदलेले दोन, वनरोप समारांभ माझ्या लिात
आहेत. या सवाच वनरोप समारांभाच्या - सेंि-ऑफ च्या वेळी ज्यागोष्टी
घिल्या त्याच्ां या आठवणी मी आयष्ु यभर जोपासल्या आहेत. त्यातल्या 23 बद्दल इर्थे र्थोिसां वलवहतो. सवाच वलवहण्या सारख्या, व्यक्त
करण्यासारख्या आहेत पण जागेअभावी मला वलवहता येणार नाहीत.
यापैकी दोन माझ्या ववद्यार्थयाांनी वदलेले सेंिॉफ, सहा माझ्या प्राध्यापक
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वमत्ानां ी अर्थाात स्टाफ नी वदलेले तर दोन माझ्या कायाालयीन आवण
वििके तर कमाचारी याांनी वदलेले आहेत.
1966 ला मी िासकीय अवभयाांवत्की महाववद्यालय अमरावती येर्थे
मेकसवनकल विपाटामेंटला लेक्चरर म्हणनू रुजू झालो. याच पदावर कन्सफमा
होण्यासाठी आम्हाला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकिून वसलेक्ट व्हावां
लागतां. त्यासाठी आमचे एम पी एस सी चे इटां रव्यचू मळ
ु ात 1971 च्या
विसेंबर मध्ये झाले. वनवि झालेल्या यादीत माझांनवही होतां. सवा सोपस्कार
सपां ल्यानतां र फे िवु ारी 1973 उजािला.त्यात माझां पोवस्टांग आवण माझे एक
वमत् प्राध्यापक वाघोदेकर याांचां पोवस्टांग अमरावतीहून गव्हनामेंट कॉलेज
ऑफ इवां जवनअररांग पणु े येर्थे झाल.ां त्यावेळी स्टाफनां वेगळा आवण आमच्या
मेकसवनकल च्या ववद्यार्थयाांनी वदलेला वेगळा, असे दोन सेंिॉफ मला
आठवतात. ववद्यार्थयाांनी वदलेलला तो सेंि ऑफ, अन ते सवा आम्हाला
सोिायला बिनेरा रे ल्वे स्टेिन वर आल्याचां अजनू आठवतां अन मन भरून
येतां. पण्ु याहून मी परत वषााच्या आत अमरावतीला आलो. 1975 ला आय
आय टी मांबु ई येर्थे एम.टेक साठी दोन वषा गेलो, तोही सेंिॉफ मला
आठवतो. 1977 ला एम.टेक होऊन मी परत अमरावतीला आलो आवण
लागलीच 1978 माचाला प्रमोिनवर माझी औरांगाबादला बदली झाली.
1978 माचा ते ऑगस्ट 1981 पयांत मी औरांगाबादला होतो. तेव्हा मी
कॉलेजच्या ए आवण सी होस्टेल चा वािानही होतो. जवळजवळ पाचिे
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ववद्यार्थी होस्टेल मध्ये राहायचे. मी ववद्यार्थयाांसाठी झटून काम के लां. होस्टेल
मधल्या अनेक तक्रारी, लाईट, पाणी व इतर प्रॉब्लेमस मध्ये जातीनां रोज
लि घालायचचो. माझ्याबरोबर प्राध्यापक बी.ए. पाटील हे रे कट्टर होते अन
प्राध्यापक कानेि हे दसु रे वािान होते. आमची वतघाचां ी चागां ली टीम जमली.
मी ववद्यार्थयाांमध्ये इतका वमसळून होतो की आमच्या होस्टेल मधल्या 83
रूममध्ये जे जे ववद्यार्थी राहायचे,त्यात प्रत्येक रूममध्ये वतन, त्याांची सवाांची
नावां, आवण रूम नांबर मला माहीत होते. कोणत्या रूममध्ये कोणते वतन
ववद्यार्थी आहेत अन अमक
ू एक ववद्यार्थी कोणत्या रूम मधला आहे, हे मी
90 टक्के बरोबर साांगू िकत होतो. आमच्या त्यावेळच्या प्राचायाांनी ह्याची
खात्ी करून घेऊन आश्चया व्यक्त के लां होतां. हे यासाठी वलवहलां की ह्या सवा
चारिे-पाचिे ववद्यार्थयाांनी, मी ऑगस्ट 1981 ला जेव्हा आयआयटी
मांबु ईत पीएच.िी.साठी गेलो, तेव्हा माझ्यासाठी मोठा सेंिॉफ आयोवजत
के ला. माझा एक वगावमत् त्याच कॉलेजमध्ये 1966 पासनू लेक्चरर होता.
माझ्याच ववभागातला. सेंि-ऑफ च्या वदविी तो मला म्हणाला, गेल्या
पांधरा वषाात या महाववद्यालयात, ववद्यार्थयाांनी प्राध्यापकाला वदलेला,हा
पवहला सेंिऑफ आहे. तो हृद्य प्रसांग मला एका खास कारणासाठी वनरांतर
आठवतो. माझा सेंिऑफ च्या वदविी स्टेज वर आमचे प्राचाया, ववभाग
प्रमख
ु , हॉस्टेलचे रे क्टर पाटील साहेब, दोन वररष्ठ प्राध्यापक उपवस्र्थत होते.
हॉलमध्ये पाचिे तरी ववद्यार्थी असावेत. जवळजवळ आठ-नऊ,
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वेगवेगळ्या वगााचे अन वेगवेगळ्या िाचां चे,होस्टेल मध्ये राहणारे ववद्यार्थी,
स्टेज वर येऊन बोलल्यानांतर, प्राचायाांनी स्वतः भाषण सरू
ु करण्यापवू ी,
मल
ु ाांना ववचारलां “आणखी कोणाला बोलायचां आहे काय” तेव्हा र्थिा इयर
वसव्हील चा एक ववद्यार्थी, एन.जे. पैलवाि म्हणनू उभा रावहला आवण
म्हणाला “सर मला र्थोिां बोलायच.ां ” तो जे बोलला ते, त्याच्याच िब्दात
मी खाली वलवहतो आहे. मला अजनू आठवतां सगळां. तो म्हणाला--“ सर आवण वमत्ाांनो मी र्थिा इयर वसवव्हल चा ववद्यार्थी. जाजसू र
मेकसवनकलचे. त्यामळ
ु े त्यानां ी मला एकही ववषय विकवलेला नाही. बर मी
आपल्या कॉलेजच्या होस्टेलमध्येही राहत नाही. मी भटक्या आवण ववमक्त
ु
जमाती चा असल्यामळ
ु े मला सांत तक
ु ाराम बसकवॉिा क्लास हॉस्टेल मध्ये
जागा वमळाली आहे. त्यामळ
ु े होस्टेलवर मी रावहलेलो नसल्यामळ
ु े माझा
तसा त्याांच्यािी काही सांबांध आलेला नाही. पण मला त्याांच्या बद्दल
वेगळच काही साांगायचां आहे. मला िाळे पासनू गवणताची म्हणजे
मसर्थेमसवटक्सची खपू आवि आहे.वेगवेगळे , मसर्थेमसवटक्स चे प्रॉब्लेम्स
वनराळ्या तहेंन करून पहायचे हा माझा छांद आहे. मागच्या वषी मी
कॉड्रॅँवटक इक्वेिन सोिवण्याची एक वेगळी अन सोपी पद्धत ववकवसत
के ली. मला पणू ा खात्ी झाल्यावर मी आमच्या गवणताांच्या दोन्सही
प्राध्यापकाक
ां िे गेलो. त्यानां ा सागां ण्याचा प्रयत्न के ला.त्यानां ी माझां परु तां
ऐकूनही न घेता, मला पळवनू लावलां. आमच्या ववभागातल्या एका
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प्राध्यापकाां किे गेलो, ते म्हणाले असां काही नसत.ां माझी पद्धत मी
साांगायला गेलो तर म्हणाले तू गवणत वाल्याांना दाखव. मी गरीब मल
ु गा,
माझा अवतार आवण कपिे हे असे. कदावचत मी काही वेियासारखे करतोय
असां त्यानां ा वाटलां असाव.ां मग मी आमच्या सतां तक
ु ाराम हॉस्टेल मधल्या
काही अभ्यासू आवण हुिार ववद्यार्थयाांना,वमत्ाांना ती पद्धत समजावनू पटवनू
वदली. त्यात दोन मेकसवनकल चे ही ववद्यार्थी होते. ते म्हणाले अरे तू आपले
होस्टेल वािान जाजू सर आहेत त्याांच्याकिे घेऊन जा. ते नक्की तल
ु ा मदत
करतील. मग मी सराच्ां या कॉटावरर सवा घेऊन गेलो. त्यानां ी मला, मी कोण,
कोणत्या वगाातला, कुठे राहतो, काय काम आहे असां सवा ववचारल.ां मी
त्याांना सवा साांवगतलां. त्याांनी मला घरात बोलावनू िेजारी सोफ्यावर बसवलां
आवण म्हणाले आता तू काय आणलां ते मला समजावनू सागां . जवळपास
तासभर मी त्याांच्याबरोबर बसनू त्याांना सवा वलहून सोिवनू दाखवलां. त्याांनी
मला त्यातले काही कागद ठे वनू दे,मी परत रात्ी वाचतो असां साांवगतल.ां
उद्या माझ्या 1-2 प्राध्यापक वमत्ाि
ां ी मी चचााही करतो असेही ते म्हणाले.
तू उद्या सांध्याकाळी परत भेट असे त्याांनी मला साांवगतलां. मी परत दसु ऱ्या
वदविी सांध्याकाळी त्याांच्याकिे गेलो. त्याांनी साांवगतल,ां तू फार चाांगलां काम
के लां आहे. तू जे आणलां ह्याच्यात फार तर्थय आहे. हे सवा दहा-बारा
पानात,उदाहरणासवहत इग्रां जीत तल
ु ा जसां जमेल तसां वलहून आण. ते आपण
व्यववस्र्थत वलहून त्यावर एक पेपर वलहून मसर्थेमसवटक च्या दोन तीन जनाल्स
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ला पाठव.ू बघू काय होतयां ते. मग मी वलहून आणलेले कागद त्यानां ी परत
वाचले आवण ज्या ज्या वठकाणी सधु ारण्याची आवश्यकता होती वतर्थे
सधु ारून व्यववस्र्थत वलहून काढ म्हणनू मला साांवगतलां वकांवा बसनू टाईप
करून आणायला सावां गतल.ां मी त्या पेपरच्या चार-पाच प्रवत टाईप करून
आणल्यावर त्याांनी माझ्याच नावानां 3-4 गवणताच्या जनाल्स ला पाठवले.
साधारण दोन मवहन्सयाांनी मला एका जनाल्चां उत्तर आलां.की माझा तो पेपर
त्याांच्या पढु च्या मवहन्सयाच्या आवत्तृ ीत प्रकावित होईल. मला खपू आनांद
झाला. मी जाजू सराक
ां िे धावत जाऊन त्यानां ा ते पत् दाखवल.ां त्यानां ी माझी
पाठ र्थोपटली. खरच पढु च्या मवहन्सयात मला त्या जनालच्या दोन प्रवत
आल्या. त्यात माझ्या नावाने माझा तो पेपर प्रकावित झालेला होता. मी पेढे
घेऊन सराक
ां िे गेलो. त्याच्ां या पाया पिलो. त्यानां ी मला उठवलां आवण
म्हणाले कीप इट अप. एवढांच नाही तर दसु ऱ्या वदविी ते मला प्राचायाांकिे
घेऊन गेले. आमच्या प्राचायाांनी ही माझी पाठ र्थोपटून त्याांनी आमच्या
ऑवफस मधल्या अवधकाऱ्यानां ा बोलावनू त्यावर एक बातमी तयार करून
दैवनक मराठवािा व दैवनक अवजांठा या दोन्सही वतामान पत्ाकिे पाठवायला
साांवगतली’ मग दोन वदवसाांनी त्या दोन्सही पेपरमध्ये ही बातमी माझ्या
फोटोसह छापनू आली. मग माझ्या इतर प्राध्यापकाांनी, वमत्ाांनी माझां फार
कौतक
ु के लां. पण माझ्या ह्या यिाचे खरे गरुु म्हणजे जाजू सर आहेत. मी
त्याांना परत वत्वार वांदन करतो. मी जाजू सराांना कधीच ववसरणार नाही.”
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असां बोलनू पैलवाि चे िोळे भरून आले. त्यावेळी माझेही िोळे भरून
आले. हॉलमध्ये टाळ्याांचा किकिाट झाला. तो आजतागायत मला
ऐकायला येतो आहे. असा हा सेंि ऑफ. कधी न ववसरण्यासारखा, कधी
न ववसरता येईल असा.
2001च्या सप्टेंबरला मी गव्हनामेंट कॉलेज ऑफ इजां ीवनयररांग
औरांगाबाद च्या प्राचाया पदावरून सेवावनवत्तृ झालो व 17 ऑक्टोबर 2001
ला लागलीच नागपरू च्या जी एच रायसोनी कॉलेज ऑफ इजां ीवनयररांग च्या
प्राचायापदी रुजू झालो. ते कॉलेज फक्त सहा वषाांपवू ी सरू
ु झालेलां होत.ां
उवजातावस्र्थेत होत.ां खपू काही करण्यासारखां होतां. अन मसनेजमेंट ही खपू
चाांगलां होतां. म्हणनू मला त्याांनी औरांगाबादहून ररटायर होण्याच्या दोन मवहने
आधीच नागपरू ला बोलावनू सवा कॉलेज वगैरे दाखवनू प्राचाया पदाची
ऑफर वदली होती. आवण ती मी आनांदान स्वीकारली. जवळपास सािेचार
वषा मी वतर्थे प्राचाया होतो. कदावचत दहा वषाही रावहलो असतो इतक्या
त्याच्ां या आवण माझ्या तारा जळ
ु ल्या होत्या. पण काही वैयवक्तक कौटुांवबक
कारणास्तव मला 2006 मध्ये अमरावतीला यावां लागलां माझां घर
अमरावतीला होतां. मग मी रायसोनी साहेब -आमचे चेअरमन याांना खरां
कारण साांगनू मला कायामक्त
ु करण्याची ववनांती के ली. खपू मागे लागल्यावर
त्यानां ी ती मान्सय के ली. आम्ही सािेचार वषाात खपू मेहनत करून ते कॉलेज
नावारूपाला आणलां. माझाही पाय वनघत नव्हता. पण अमरावतीला
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सहकुटुांब परत येणां आवश्यक होत.ां मग मला 15 एवप्रल 2006 ला नागपरू
हून आमचे चेअरमन ररलीव्ह करणार होते. 14 एवप्रल ला मला वतर्थल्या
मसनेजमेंट व सवा प्राध्यापक, सवा सहकारी कमाचाऱ्याांनी सेंिऑफ वदला. तो
ही माझ्या कायम आठवणीत आहे. 14 तारखेला सध्ां याकाळी सेंि-ऑफ
च्या वेळी स्टेजवर महाराष्ट्र राज्य ताांवत्क वििणाचे सलग बारा वषे
सांचालक रावहलेले व नागपरू ववद्यापीठाचे माजी कुलगरू
ु माननीय िॉक्टर
बी.बी. चोपणे, आमचे चेअरमन श्री सनु ीलजी रायसोनी, त्याांच्या
सौभाग्यवती व मी आवण माझी पत्नी प्रेमलता, मी ज्यानां ा प्राचायापद
सोपवणार होतो ते आमचे प्राध्यापक तारणेकर( ते नागपरू
वव्ह.आर.सी.ई.मधनू सेवावनवत्तृ झाल्यानांतर आमच्यकिे ववद्यतू ववभागाचे
प्रमख
ु होते.)
िॉक्टर वप्रती बजाज,ववभाग प्रमख
ु इलेक्ट्रॉवनक्स, असे सात आठ
जण स्टेजवर होतो. हॉलमध्ये जवळ-जवळ चारिे प्राध्यापक व सपोवटांग
स्टाफ, ऑवफस स्टाफ, र्थोिे ववद्यार्थी प्रवतवनधी अिी उपवस्र्थती होती.
माझ्या त्या सेंि ऑफ मध्ये जवळ जवळ आठ जण बोलले. माझी स्ततु ी,
माझां कौतक
ु याांचा वषााव झाला. पण माझ्या िोळ्यात पाणी आणलां ते
िेवटी बोलणाऱ्या आमचे चेअरमन सनु ीलजी रायसोनी याांनी. ते म्हणाले “
गेल्या चार सािेचार वषाात आपल्या महाववद्यालयाने अभतू पवू ा उांची
गाठली. प्रगती के ली. नाव कमावल.ां ते के वळ जाजसू राांच्या मेहनतीनां.
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त्यानां ी घेतलेल्या श्रमान.ां ते पढु े म्हणाले आपल्या कॉलेजचे वय फक्त सहा
वषााचां असताना, आपण फक्त दोन ग्रसज्यएु िनच्या बसचेस बाहेर काढल्या
असतान्सना सराांनी आपल्या कॉलेजच्या अॅँवक्रविटेिन साठी अजा के ला.
अवघ्या चार मवहन्सयात त्यानां ी त्याची तयारी के ली आवण त्या आलेल्या
इन्सस्पेक्िन कवमटीसमोर खपू मेहनतीने सगळां सादर के लां. आवण त्याांच्या
मेहनतीला फळ आलां. इन्सस्पेक्िन होऊन कवमटी जायच्या वदविी,
कवमटीचे चेअरमन िेवटी आम्हा सवा प्राध्यापक व मसनेजमेंटच्या लोकाांना
फीिबसक देण्यासाठी उभे रावहले, तेव्हा त्यानां ी पवहलचां वाक्य जे उच्चारलां
ते असां “Looking at the age of this college,these people have
done meracles in six years.’ आवण िेवटी कवमटी जाऊन एका
मवहन्सयाच्या आत आपल्या कॉलेजला वतन्सही कोसेसना असक्रेविटेिन
वमळालां.We are the youngest in India to get accreditation.I
request all, to give standing ovation to Dr.jajoo.” सवा हॉल
मधले लोक टाळ्या वाजवत उभे रावहले. चोपणे साहेब हे माझे गरुु , माझे
मेंटर होते, तेही टाळ्या वाजवत उभे रावहले. िेवटी रायसोनी सराांचा गळा
दाटून आला. िोळ्यात पाणी आलां. आवण त्याांच्यानी बोललां जाईना. “
िॉक्टर जाजू इज फादरली वफगर टू मी” असां दाटलेल्या कांठानां बोलत ते
आपल्या जागेवर जाऊन बसले.हॉलमध्ये गभां ीर वातावरण झाल.ां माझ्या
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आवण माझ्या बायकोच्या िोळ्यात पाणी आलां. नतां र उत्तरादाखल जेव्हा
मी बोलायला उठलो तेव्हा मी जी सरुु वात के ली ती अिी---“ सवाांना अवभवादन करतो. वातावरण र्थोिां गांभीर झालां म्हणनू
आज प्राध्यापक तारणेकरासां ाराखां ववनोदी घाटात सरुु वात करायचां मी
ठरवलांय. ल्यबु ीि आयररि नावाच्या एका इटावलयन नाटककाराच्या एका
नाटकातलां एक पात् मरतां आवण स्वगाात जातां. स्वगाात पोहचल्यावर वतर्थला
द्वारपाल त्या पात्ाला ववचारतो “काहो,आपण मेलो हे एक्झसक्टली तम्ु हाला
के व्हा कळलां?” ते पात् म्हणतां “ गेले दोन-तीन मवहने मी आजारी होतो.
हॉवस्पटल मध्ये भरती होतो. रोज हॉवस्पटल मध्ये मला भेटायला कधी माझे
नातेवाईक तर कधी माझे वमत्, सहकारी यायचे. एक वदवस असां झालां की
माझ्या पलगां ा भोवती बरे च वमत्, बरे च नातेवाईक,जमा झालेले आहेत असां
मला वाटलां.अन काही कारण नसताना प्रत्येक जण माझी स्ततु ी करायला
लागला. त्या िणी मला वाटलां बहुदा आपण मेलो.”
मी पढु े म्हटलां ‘मलाही आज र्थोिांसां तसचां वाटायला लागलां आहे.
पण मला खात्ी आहे की, मी आयररि च्या नाटका मधलां ते पात् नाही. इर्थे
ज्या भावना तम्ु ही सवाांनी माझ्याबद्दल व्यक्त के ल्या, त्या मनापासनू च्या
आहेत.” मी त्यावदविी जवळजवळ 35 वमवनटां बोललो. मसनेजमेंट पासनू
सवा प्राध्यापक वमत् ऑवफसचे सहकारी इतर सपोवटांग स्टाफ या सगळ्याचां े
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त्याच्ां या सहकायााबद्दल आभार मानले. काहींचा आवजानू उल्लेख के ला.
काही गमती जमती चे अनभु व साांवगतले.अॅँक्रीविटेिन बद्दल रायसोनी
साहेबाांनी मला वदलेलां क्रेविट हे माझां एकटयाचां नसनू ते तम्ु हा सवाांचा आहे,
असां नम्रपणे सावां गतल.ां महाववद्यालयानां जी यिाची मजल मारली त्यात
तम्ु हा सवाांचाच महत्त्वाचा वाटा आहे, मी फक्त कस प्टन होतो, खेळले तम्ु हीच
असां पन्सु हा नम्रपणे साांवगतलां. रायसोनी साहेबाांच्या भाषणानांतर माझा व
माझी सौभाग्यवती, प्रेमलता चा सत्कार करण्यात आला. तो अवतिय
हृदयस्पिी व कधीही ववसरता येणार नाही असा होता. माझ्या भाषणाचा
िेवट करताना मी म्हणालो “मी आयष्ु यात माझ्या तत्वाांिी प्रामावणक
रावहलो, माझी मल्ू य मी जोपासली. वजर्थे गेलो वतर्थे मी माणसां जोित गेलो.
प्रामावणकपणे काम के लां. मी नेहमी स्वतःसाठी काम के ल.ां आपण नेहमी
स्वतःसाठी काम करावां. मग आपण ते प्रामावणकपणे आवण मनापासनू
करतो. काम जर चेअरमन, िायरे क्टर, बॉस, साहेब, प्राचाया याांच्यासाठी
वकांवा याच्ां या वभतीने के लां तर ते दिपणाखालचां काम असत.ां ते मनापासनू
नसतां. तम्ु ही हे असां मनापासनू काम करावां, आपली मल्ु यां जोपासावी अिी
माझी ववनांती आहे. िेवटी म्हणालो---“ मेहरबाां होके मझु े बल
ु ा लो चाहे वजस वक्त, मै गया वक्त नही हू की
वफर आ भी न सकू ”
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अत्यतां अववस्मरणीय असाहा सेंि ऑफ होता. त्या सेंि-ऑफ च्या
80 वमवनटाच्या दोन सी.िी.ज माझ्याजवळ अजनू ही आहेत. अधनू -मधनू
माझी मल
ु ां त्या सीिी लावतात. 15 एवप्रल 2006 आम्ही दोघे रात्ी
अमरावतीला पोहोचलो अन 17 लाच मी हनमु ान व्यायाम प्रसारक
मांिळाच्या अवभयाांवत्की महाववद्यालयाचा प्राचाया म्हणनू रुजू झालो. 16
एवप्रल रवववार होता. रवववारी सकाळी अकरा वाजता नागपरू हून मला
वबहािे साहेब जे पवू ी मांत्ालयात आमच्या टेवक्नकल एज्यक
ु े िनचे जॉईटां
सेक्रेटरी होते, आवण आता नागपरू ला होते, ह्याचां ा फोन आला. फोनवर ते
म्हणाले “ जाजू साहेब तमु च्या सेंिऑफ बद्दल काल कळल.ां तमु च्या सेंि
ऑफ मध्ये तमु चे चेअरमन रायसोनी साहेब, याांच्या िोळ्यात पाणी आलां
असां मी ऐकलां. सर, तम्ु हाला आतापयांत महाराष्ट्र सरकारचा आदिा वििक
परु स्कार, वदल्लीच्या इवां ियन अवचव्हसा फाउांिेिन ह्या सांस्र्थेचा वििा
भारती परु स्कार, भोपाळ एम इ एस ग्रपु चा िॉक्टर सी व्ही रामन परु स्कार,
उत्कृष्ट ररसचा पेपर बद्दल इवां स्टटयि
ु न ऑफ इवां जवनयसा इवां िया -कलकत्ता
याांचा परु स्कार, असे अनेक अवॉिास वमळाले आहेत. पण सर हे प्रायव्हेट
कॉलेजेस राजकारणी लोकाांच,े वबजनेस वाल्याांचे आहेत. त्याांच्याकिे एक
वप्रांवसपल गेला की दसु रा येतो. त्याांना त्याचां काय? पण रायसोनी सारख्या
माणसाच्या, वबझनेसमन च्या िोळ्यात पाणी याव,ां त्यानां ा तमु च्या जाण्याची
हळहळ वाटावी, हा तमु च्या जीवनातला सवाात मोठा परु स्कार. अवभनांदन
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सर. “ वबहािे साहेबाच्ां या त्या बोलण्यानां परत एकदा माझ्या िोळ्यात पाणी
आलां. असे हे सेंिऑफ. आपण प्रामावणकपणे काम करत गेलो तर देव
आवण दैव इतके उदात्त अन उदार आहेत की आपल्या कामाची फळां ते
आपल्याला देतातच.
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अमरावतीची समृद्ध संस्कृती

2016च्या रवववार वदनाांक तीन जानेवारीला सध्ां याकाळी सािेसहा
वाजता अमरावतीला ववमलताई देिमख
ु सभागहृ ात प्रख्यात लेखक राजन
खान याांचां व्याख्यान होतां. “आम्ही सारे फाउांिेिन” च्या तफे हे व्याख्यान
आयोवजत करण्यात आलां होत.ां राजन खान याचां ी बरीच पस्ु तकां मी वाचली
आहेत, वविेषता त्याांचे कर्थासांग्रह. त्याांच्या ववववध ववषयावरच्या
हृदयस्पिी कर्था, त्याांची उत्कृष्ट लेखन िैली, त्याांच्या कर्थे मधील
मनोरांजता या गोष्टींनी त्याचां े कर्थासग्रां ह वाचकाच्ां या मनाची पकि घेतात.
त्याांना वक्ते म्हणनू त्याांचां भाषण ऐकण्याचा माझा हा पवहलाच प्रसांग होता.
त्याांच्या अमोघ वक्तृत्वाचा व ओजस्वी वाणीचा पवहल्याांदाच प्रत्यय आला.
त्याचां े भाषेवरील प्रभत्ु व त्याच्ां या लेखणीतनू जाणवतचां पण त्याच्ां या वाणी
वरून काल त्याचा प्रत्ययही आला. त्याचां ी व्याख्यान िैली, सावहत्य प्रचरू
भाषा, त्याांच्या आवाजातले चढ उतार, अगदी श्रोत्याांना मांत्मग्ु ध करणारे
होते. “खरच माणसां कट्टर असतात?” या ववषयावर त्याांची मतां त्याांनी अगदी
परखिपणे आवण अत्यतां पारदिी भाषेत मािां ली. त्यानां ी मधनू मधनू
काढलेल्या वचमटयान्सनी आवण ओरखियाांनी बरे च वेळा श्रोत्याांमध्ये
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खसखस वपकली. त्यानां ी पोटवतिकीनां आवण काही वेळा सावत्वक सतां ापानां
माांिलेली त्याांची मतां अांतमाख
ु करणारी होती. माणसू कट्टरधमी नाही, कट्टर
प्रेमीही नाही, एवढांच काय, अनेक वद्ध
ृ ाश्रमात राहणाऱ्या आजच्या मातावपत्यानां ा पावहलां तर माणसू कट्टर पत्ु - पत्ु ी प्रेमी ही नाही, (मल
ु गा-मल
ु गी ही
नाही). हे त्याांनी अवतिय परखिपणे साांवगतलां. माणसू आयष्ु यभर ढोंग
करत स्वतःची फसवणक
ू करत जगत असतो. स्वतःची प्रतारणा करत
असतो. आपल्या स्वतःच्या धमाानां बाांधनू वदलेले वनयमही तो पाळत नाही.
मनापासनू प्रेम करत नाही. मनापासनू भक्ती करत नाही. इतके च काय द्वेषही
तो कट्टर पणे करत नाही. त्याांच्या या अमोघ वक्तृत्वानां त्यानां ी अिीच तास
श्रोत्याांना मांत्मग्ु ध के लां. त्याांच्या व्याख्यानाचा उहापोह करणारा माझा हा
लेख नाही. मी सावहवत्यक नाही आवण समीिकही नाही. त्यामळ
ु े
व्याख्यानाचा आढावा हा माझा प्राांत नाही. एक सामान्सय श्रोता म्हणनू मला
जे वाटलां ते मी वलवहलां.
मला खरां वलहायचां ते अमरावतीच्या समद्ध
ृ सांस्कृतीबद्दल.
श्रोत्याबां द्दल. राजन खान याच्ां या व्याख्यानाला ववमलताई देिमख
ु
सभागहृ ात पाय ठे वायला जागा नव्हती. एवढेच नव्हे तर जेवढे लोक
हॉलच्या आत मध्ये बसलेले होते जवळ जवळ तेवढेच मागे व बाहेर उभे
होते. मला तर वाटतां उभां राहायलाही जागा नसल्यामळ
ु े वकांवा आपलां वाहन
पाका करायला जागा नसल्यामळ
ु े अनेक श्रोते परतनू गेले असावेत.
47

व्याख्यानानांतर आपलां वाहन बाहेर काढायला लोकानां ा वतस-वतस वमवनटां
र्थाांबावां लागलां. आवण श्रोते मांिळीत परुु ष, वस्त्रया, आमच्यासारखे ज्येष्ठ
नागररकच नव्हे तर अनेक तरुण वयातले श्रोतेही होते. आजच्या या
धकाधकीच्या, फे सबक
ु - व्हाटसअप च्या, दरू दिानच्या जीवनात हा एवढा
प्रचिां श्रोतृ समदु ाय भाषण ऐकायला येतो व अिीच तास ते भाषण ऐकतो,
हे अमरावतीच्या समद्ध
ृ सांस्कृतीचां द्योतक आहे. अमरावतीचा श्रोता,
अमरावतीचा रवसक खपू जाणकार आहे अिी पावती मातब्बर
कलाकाराक
ां िून व वक्त्याक
ां िून अमरावतीला वमळाली आहे.
खरांच सगां ीत कलोपासक मिां ाळाचे कायाक्रम असोत, की मी वर
म्हटल्याप्रमाणे प्रख्यात वक्त्याांची भाषणे असोत, अमरावतीचा रवसक श्रोता
उपवस्र्थत असतो. आमची ही परांपरा अनेक वषाापासनू ची आहे. आजच्या
या धकाधकीच्या यगु ातही कायम आहे. पण्ु या-मबांु ईलाही या यगु ात इतका
प्रचिां रवसक समदु ाय सापिायचा नाही. हल्ली मी पण्ु यातच राहतो. मधनू
मधनू दहा पांधरा वदवस अमरावतीला असतो. नाळ तटु त नाही. परवा
पण्ु याला औधां मध्ये पवां ित भीमसेन जोिी सभागहृ ात एक छोटेखानी
सावहत्य सांमेलन झालां. ते मी पावहलां, ऐकलां आवण म्हणनू आज
अमरावतीच्या रवसक समदु ायाला दाद देण्यासाठी हे वलवहतो आहे. गेली
तीन वषे स्वगीय बाळासाहेब मराठे याच्ां या स्मतृ ीत दैवनक वहदां स्ु र्थानची जी
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व्याख्यानमाला होते, त्यातली व्याख्यानां मी आवजानू ऐकतो व पन्सु हा पन्सु हा
मला हाच प्रत्यय येतो.
मला खपू जनु े वदवस आठवतात. 1961-63 चे वदवस. त्यावेळी मी
ववदभा महाववद्यालयाचा दोन वषे ववद्यार्थी होतो. पढु े अवभयाांवत्की
महाववद्यालय औरांगाबादला विकायला गेलो. ती मागची दोन वषे आवण
पढु े 1966 पासनू ते 1975 पयांत मी िासकीय अवभयाांवत्की महाववद्यालय
अमरावती येर्थे प्राध्यापक असताना व पढु े एकूण 1984 ते 1997 या
काळात परत अमरावतीला असताना, अनेक वक्त्याचां ी भाषणमां ी ऐकली
आहेत. पवू ी दीपाचान,राठीसभागहृ , ववदभा महाववद्यालय येर्थे ही भाषणां
व्हायची. ती पवाणीच असायची अमरावतीच्या श्रोत्याांसाठी. त्या काळात
मी माझे वमत् प्राध्यापक मक
ु ांु द गोखले, प्राध्यापक पेच,े प्राध्यापक वव.ल.
जोिी आम्ही सवा वमळून बाळिास्त्री हरदास, वाचस्पती ववष्णि
ु ास्त्री
िीरसागर, प्राध्यापक राम िेवाळकर, प्राध्यापक विवाजीराव भोसले,
मामासाहेब वरे रकर, वव.आ. बवु ा प्राध्यापक वामन चोरघिे व पद्माकर िावरे
अिा अनेक अमोघ वक्तृत्वाचे धनी असलेल्या वक्त्याचां ी भाषणां आम्ही
ऐकली आहेत. तेव्हाही रवसक श्रोत्याांची अिीच गदी असायची. आजही
ती असते हे वविेष. या समद्ध
ृ सांस्कृतीचे बीज आमच्या महाववद्यालयीन
जीवनात रुजवलां गेल.ां आम्हाला ववदभा महाववद्यालयात वसवनयर असलेले
प्राध्यापक बी टी देिमख
ु प्राध्यापक सरु े ि पाध्ये तेव्हाच्या उषा ठाकूर (नतां र
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झालेल्या उषा ताबां )े राजेश्वरी वसन्सहा, बबन तोटे हे ववद्यार्थी दिेतील उत्कृष्ट
वक्ते होते. मला आठवतां, 1961 साली जे वचन्सचां आक्रमण झालां भारतावर,
त्यावेळी सैवनकाांसाठी वनधी जमवण्या करता, ववदभा महाववद्यालयाच्या
जीऑग्राफी विपाटामेंट मध्ये ववद्यार्थयाांची एक मोठी सभा आयोवजत के ली
होती. त्यात सात आठ ववद्यार्थी व प्राध्यापक बोलणार होते. पण वतसऱ्या
व चौर्थया क्रमाांकावर बी टी देिमख
ु , सरु े ि पाध्ये याांची भाषणां झाली. ही
भाषणां इतकी उत्तेजन पणू ा झाली की त्याांची भाषणे झाल्यानांतर अनेक तरुण
ववद्यार्थी ववद्यावर्थानींनी आपल्या हातातल्या सोन्सयाच्या अगां ठया, बागां िया,
गळ्यातील सोन्सयाची चेन, काढून त्या समोर टेबलावर ठे वल्या. कोणी
वखिात असतील नसतील ते सवा पैसे काढून टेबलावर ठे वले. अिा या
देणग्याच
ां ा वढग लागला.इतकी हृदयस्पिी भाषणां झाली की पढु च्या
वक्त्याांना बोलायची गरजच पिली नाही. असे हे आमचे सीवनयसा. त्यावेळी
नातू बाई आम्हाला फस्टा इयर बीएस.सी ला मराठी साठी रे व्हरांि वटळकाांचां
वनवासी फूल हे खिां काव्य विकवायच्या. सायन्ससचे ववद्यार्थी असनू सद्ध
ु ा
आम्ही नातबू ाईचे, प्राध्यापक उषाताई नाफिे, पष्ु पाताई कुहेकर याांचे वगा
100% उपवस्र्थतीने करायचो. मला आठवतां, वचनी आक्रमणाच्या वेळी
नातबू ाईनीां एक वदवस मनोहर कवीश्वर याांना महाववद्यालयात बोलावलां.
आवण समोर मोठया बवगच्यात आम्हा सवा ववद्यार्थयाांना ऐकायला
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बोलावलां. मला कववश्वराचां ां ते नसु ता िग्गा वाजवत म्हटलेलां गाणां वकांवा
कववता अजनू ही आठवते.
“लई झालां बरां कुठसा येिीन,
तम्ु ही म्हणा चीन, पण मी म्हणतो कुवचन.
हे पाह्य बाब,ू अजाबू न सायब,ू
घरचां पाहतो मी, लढाईवर जाय त.ू
आवण मग िेवटी आम्ही सवाांनी जमा के लेली वगाणी आठवते.
ववदभा महाववद्यालयात असतानाचां अनेक वक्तृत्व स्पधाा ऐकायला व भाग
घ्यायला वमळाल्या.त्यावेळी प्राध्यापक िक
ां र वैद्य, प्राध्यापक के . जे.
परु ोवहत( िाांताराम ),प्राध्यापक ववजया जोिी (त्यावेळच्या. आता त्या
प्राध्यापक ववजयाताई िबीर झाल्यात) याांची भाषणे आम्ही आवजनाू
ऐकायचो. मजा यायची. अमरावतीत झालेली अनेक मराठी व वहदां ी कवी
सांमेलनां ही आम्ही ऐकली आहेत. वविेष करून ववदभा महाववद्यालयातील,
राज महाववद्यालयातील( म्हणजे आत्ताचां लाहोटी ववद्यालय), जोिी
सभागहृ प्रागां ण, येर्थे झालेली वहदां ी कवी समां ेलन तर आम्ही रात्ी नऊ
वाजेपासनू सकाळी चार चार वाजेपयांत ऐकली आहेत. त्यातली प्रवसद्ध
वहदां ी कवी हररवांिराय बच्चन, नीरज, सोम ठाकूर, ओमप्रकाि आवदत्य,
मावणक वमाा, काका हार्थरसी, वनभाय हार्थरसी, िैल चतवु ेदी अजनू ही
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आठवतात. याव्यवतररक्त कलोपासक मिां ळाचे सगां ीताचे कायाक्रम, गणेि
उत्सवात खास करून रे ल्वे मांिळाच्या गणेि उत्सवात श्री सावरकर
साहेबाांनी आमांवत्त के लेल्या अनेक नावाजलेल्या गायकाांच्या मैवफली,
मला अजनू ही आठवतात. त्यात परवीन सल
ु ताना, वजतेंद्र अवभषेकी,
प्रभाकर कारे कर, योवगनी जोगळे कर, प्रभा अत्े,लक्ष्मण प्रसाद आवण दिरर्थ
प्रसाद जयपरु वाले, सदु िान अवधकारी, हलीम जाफर, पांवित वकिन
महाराज, अिी अनेक मातब्बर मांिळी व कलाकार अमरावतीला आलेले
आम्ही पावहले-ऐकले आहेत. माझ्यासारख्या अनेकाच्ां या सस्ां कृतीची ही
पाळांमळ
ु ां अमरावतीच्या सांस्कृतीत आहेत. ह्यातनू अमरावतीचा असा
रवसक श्रोतवृ ांदृ वनमााण झाला नसता तरच नवल. जीते रहो अमरावती. ही
प्रर्था चालू ठे वा. आतापयांत ती चालू आहे.
आम्हाला वमळालेला हा वसा ही गोिी आम्ही जोपासनू ठे वली.
आयष्ु यभर अवभयाांवत्कीच्या अवजाराांिी आवण यांत्सामग्रीिी लग्न
लागलेल्या माझ्यासारख्या अनेक वमत्ाांनी हे छांद जोपासले आहेत. अन
त्यानां ी आम्हाला वकती आनदां वदला, वकती ववरांगळ
ु ा वदला, हे िब्दात
साांगता यायचां नाही. ते अनभु वावयाच लागेल. राजन खान याांच्या
व्याख्यानाला बरीच तरुण मांिळी होती. खपू बरां वाटलां. अमरावतीची ही
समद्ध
ृ सस्ां कृती तरुण वपढी ही वटकवते आहे याचा मनापासनू आनदां झाला.
जे तरुण काही कारणानां ी या आनदां ाला मक
ु तात वकांवा व्याख्यानाची आवि
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नसल्याने हजर राहत नाहीत त्यानां ा आवजानू सागां ावसां वाटतां की तींन तास
बाजीराव मस्तानी वकांवा वदलवाले दल्ु हवनया पाहूनही जेवढा आनांद
वमळणार नाही त्यापेिा जास्त आनांद दीि दोन तासाच्या ह्या प्रख्यात
वक्त्याच
ां ी व्याख्यानां ऐकल्याने वमळतो. एवढेच नव्हे तर मवहनेन मवहने
त्याची आठवण राहते. दीघा आनांदाची खरी प्रवचती आपल्याला होते. ती
अनभु वा. माझ्या अवभयाांवत्कीच्या ववद्यार्थयाांना साांगावसां वाटतां की तम्ु ही
इतराांपेिा जास्त व्यस्त असता, हे गेल्या पन्सनास वषााच्या माझ्या
अनभु वावरून मला मावहत आहे. तरीपण वेळ वमळतो. त्या वेळेचा
सदपु योग करण्यासाठी चाांगले छांद जोपासा. तमु च्या यांत्वत जीवनात ते पढु ां
फार आनांददायी ठरतील. चाांगली पस्ु तकां, चाांगलां सावहत्य वाचणां हा ही एक
मोठा आनदां दायी छांद आहे. मग ते सावहत्य कोणत्याही भाषेत का असेना
इग्रां जी, वहदां ी, मराठी सवा भाषाांमध्ये उत्कृष्ट सावहत्य उपलब्ध आहे.
मी तर नेहमी मोठया अवभमानाने म्हणतो की आमचे अवभयाांवत्कीचे
ववद्यार्थी कलेतही कोणत्याही प्रकारे मागे नाहीत. उलट आघािीवरच
असतात. मग ते सगां ीत असो नत्ृ य असो अवभनय असो वचत्कला असो की
वक्तृत्व असो. सवा िेत्ात आमचे ववद्यार्थी नावाजलेले आहेत. अनेक
इवां जवनयसाची नाव या वेगवेगळ्या प्राांतात नाव कमावणारी म्हणनू देता
येतील. अगदी आता आताच सागां ायचां असेल तर मराठी वचत्पटात सध्या
गाजत असलेला व वहदां ी वचत्पटातही आपलां नाव काढत असलेला वैभव
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तत्ववादी हा पण्ु याच्या गव्हनामेंट इवां जनीररांग कॉलेज मधनू पास झालेला
इवां जवनयर आहे. त्याचे विील अमरावतीच्या गव्हनामेंट इवां जनीररांग कॉलेजचे
ववद्यार्थी होते.
मला अमरावतीच्या ह्या सांस्कृतीचा सार्था अवभमान आहे, आवण
मला खात्ी आहे की अमरावतीची ही सस्ां कृती तरुण मिां ळी जोपासतील.
अजनू ही अमरावतीला वेगवेगळ्या व्याख्यानमाला चालू असतात. त्यात
राठी सभागहृ ात होणाऱ्या आवण कै लासवासी बाळासाहेब मराठे याांच्या
स्मवृ तवप्रत्यर्था दैवनक वहदां स्ु र्थान तफे आयोवजत के ल्या जाणाऱ्या व्याख्यान
मावलके चा आवजानू उल्लेख करावा लागेल. अबां ा उत्सवात होणारे
कायाक्रम वकांवा वदवाळीच्या वेळी वदवाळी पहाट, पािवा पहाट ला होणारे
भरगच्च साांस्कृवतक कायाक्रम गायन वादन नत्ृ य हे अत्यांत श्रेष्ठ दजााचे
असतात या सगळ्या कायाक्रमानां ा तरुण मिां ळी नां आवजानू हजेरी लावली
पावहजे. या कायाक्रमाांचा आस्वाद घेतला पावहजे व अमरावतीकराांचा हा
वसा जोपासला पावहजे. नाटय िेत्ातही अवतिय चाांगला अवभनय करणारी
वदग्दिान करणारी मिां ळी अमरावतीत आहेत. आज राज्य पातळीवर
होणाऱ्या राज्य नाटय स्पधेत आवण कामगार कल्याण याांच्या होणाऱ्या
नाटय स्पधाांमध्ये वकतीतरी वेळा अमरावती कराांनी बविसे वमळवली
आहेत. एवढेच काय महाववद्यालयाचां ी जी स्नेहसमां ेलन व्हायची त्यात
दरवषी तीन अक
ां ी नाटक व्हायच.ां मला आठवतां ववदभा महाववद्यालयात
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दोन वषे विकत असताना आवण पढु े अवभयावां त्की महाववद्यालयात
प्राध्यापक म्हणनू काम करताना मी ववदभा महाववद्यालयाच्या ववद्यार्थयाांनी
के लेली बरीच नाटकां पावहली आहेत. अत्यांत उत्तम प्रकारे सादर के लेली
तझु आहे तझु पािी, साष्टागां नमस्कार ही नाटकां माझ्या चागां लीच स्मरणात
आहेत. िासकीय अवभयाांवत्की महाववद्यालयात मी वदग्दविात के लेली
मांबु ईची माणसां, वाजे पाउल आपले, वरचा मजला ररकामा, काका
वकिाचा, पई पई आवण पै तसेच प्राध्यापक रमेि लोंढे याांनी वदग्दविात
के लेली खनू पहावा, करून मोरूची माविी आवण आणखी काही नाटकां
आमच्या अवभयाांवत्की च्या मल
ु ाांनी व्यवसावयकाांच्या तोिीस तोि अिी
के ली. ती पाहायला अमरावती मध्ये बरीच रवसक मांिळी यायची. माझ्या
ववश्राम बेिेकर वलवखत वाजे पाउल आपले हे नाटक पाहायला नागपरू हून
गणेि नायिू रमेि अांभईकर, िक
ां रराव मगर इत्यादी नागपरू चे नाटय
िेत्ातले मातब्बर लोक आले होते. या आमच्या नाटकाला खोलकुटे धाल
स्पधेत दसु रां बिीस वमळालां होतां व उत्कृष्ट अवभनयाची दोन बिीसां माझे
ववद्यार्थी सरु े ि मगरकर आवण ववनोद नागोरी याांना वमळाली होती. इतकां
उत्कृष्ट ते नाटक झालां होत.ां आमचे त्यावेळची प्राचाया देिपाांिे याांनी
वलवहलेलां देवाघरची वाट हे नाटकही आम्ही आमच्या सांमेलनात के लां होतां.
त्याचा ववषय र्थोिा वेगळा होता आवण स्पेस ररसचा िी सबां वां धत होता. त्यात
फटाफट बदलनू दाखवायचे बरे च सीन्सस होते. उदाहरणार्था िेठजी चा
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वदवाणखाना नतां र एकदम त्याचां ी बाग नतां र अपोलो ची प्रयोगिाळा नतां र
कुठे बस स्टॉप या सवाासाठी आम्ही आमच्याच महाववद्यालयातील
कमािाळे त वफरता रांगमांच तयार के ला होता व तो अत्यांत यिस्वीरीत्या
आम्ही आमच्या कॉलेजमध्ये वापरला. मला वाटतां अमरावतीत तयार
के लेला आवण वापरलेला तो पवहलाच वफरता रांगमांच होता. अिा अनेक
गोष्टींची जाता जाता आठवण झाली. अमरावतीच्या समद्ध
ृ सांस्कृतीचाच हा
एक भाग होता. आज कालच्या या विस्को, इवां ियन आयिॉल वगैरेसारख्या
कायाक्रमाच्ां या भाऊगदीत अमरावतीकर तरुणानां ी ही नाटयपरांपरा सरू
ु
ठे वावी अिी माझी हावदाक इच्छा आहे आवण त्यासाठी मी त्याांना
िभु कामना देतो.
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मी आवि माझे ववद्यार्थी

1965- 66 ला मी िासकीय अवभयावां त्की महाववद्यालय
औरांगाबादला फायनल इयर मेकसवनकल चा ववद्यार्थी असतानाचा एक प्रसांग
आठवतो. प्राध्यापक सी. बी. देिपाांिे म्हणनू आमचे एक चाांगले प्राध्यापक
आम्हाला फायनल इयरला इलेवक्ट्रकल टेक्नॉलॉजी हा ववषय विकवायचे.
ते खपू चाांगले विकवायचे ववद्यार्थयाांिी वमत्ाप्रमाणे वागायचे. एक वदवस
त्याांचा एक टॉवपक सांपल्यानांतर, त्याांनी वगाात साांवगतलां की पढु चा टॉवपक
मी विकवीन पण त्याच्या पढु चा टॉवपक तमु च्या वगाातले पाच ववद्यार्थी
विकववतल. प्रत्येकाने रोज एक तास विकवायचां. अजनू आठ दहा वदवस
वेळ आहे. तेव्हा हा टॉवपक तम्ु ही पाच जण आपापसात वाटून घ्या व
तयारीला लागा. त्यानां ी वगाातल्या वनयवमत अभ्यासू अिा पाच ववद्यार्थयाांची
वनवि के ली. त्यात मीही एक होतो. मग आम्ही पाच जणानां ी आपल्या परीने
तो टॉवपक वाटून घेतला व आपापल्या नोटस काढायला आवण तयारीला
लागलो. रोज एकच जण तास घेणार होता व स्वतः देिपाांिे सर ववद्यार्थयाा
मध्ये बसनू ऐकणार होते’ आम्ही पाचही जणानां ी पाच वदवस आपला टॉवपक
चाांगला विकवला. त्याच्या त्या वेली देिपाांिे सर तास झाल्याबरोबर
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आमचा परफॉमान्सस कसा झाला हे सागां ायचे. मला आठवलां ज्या वदविी
माझा तास होऊन मी आपल्या जागेवर येऊन बसलो तेव्हा देिपाांिे सर उठून
प्लसटफॉमा वर जाण्याआधी माझ्याजवळ आले. माझी पाठ र्थोपटून म्हणाले
‘जाजू तू एक चागां ला वििक होिील. आणखी मेहनत घे.’
9 जनू 1966 ला आमचा फायनल चा वनकाल लागल्यानतां र आठदहा वदवसातच मला दोन नोकऱ्या वमळाल्या. एक कलकत्ता येर्थील
वहदां स्ु र्थान मोटसा( ॲम्बेसिे र कार बनववणारे ). येर्थे ट्रेवनां इवां जवनयर म्हणनू ,
दसु रा गव्हमेंट कॉलेज ऑफ इजां ीवनयररांग अमरावती येर्थे सहाय्यक
अवधव्याख्याता म्हणनू .. दोन्सही वठकाणी पगार सारखाच होता. तीनिे रुपये
प्रवतमहा.. घरच्याांची इच्छा होती की पढु च्या प्रगतीच्या दृष्टीने कलकत्त्याची
नोकरी धराववी’ पण मला विकववण्यात खपू इटां रे स्ट होता व मला
प्राध्यापकच व्हायां होतां म्हणनू मी अमरावतीच्या इवां जवनअररांग कॉलेज ची
नोकरी पत्करली. गेल्या पांधरा ववस वषाात मी महाराष्ट्रातल्या अनेक
इवां जवनअररांग कॉलेजमध्ये जवळ जवळ 170 टॉक्स फस कल्टी िेव्हलपमेंट वर
वदली आहेत. ह्या प्रत्येक भाषणाच्या सरुु वातीला मी वरची प्रस्तावना सागां नू
म्हणतो की “I joined this profession by design and not by
default I wanted to be a teacher and at the fag end of my
career, I am quite contented, composed and happy person
who enjoyed his teaching for 35 years.
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आवण आज प्रामावणकपणे सागां तो की रुजू झाल्या वदवसापासनू
पढु ची पस्तीस वषे मी अभ्यास करून, मन लावनू वगाात विकवल.ां आता
वयाच्या 76 व्या वषी जास्त ववनयिील न होता नम्रपणे साांगतो की माझ्या
हजारो ववद्यार्थयाांच्या फीिबसक प्रमाणे मी एक चागां ला वििक ठरलो. माझ्या
या चावळस वषााच्या अनभु वाांवर अन हल्लीच्या नवीन प्राध्यापकाांना
मागादिाक ठरावां असां क्लासरूम वटचींग वरच एक पस्ु तक “ From entry
to exit- Treatise on classroom experiences” या िीषाकाच 2009
मध्ये प्रकावित झालां आहे. बयााच वाचकान्सनी ते पस्ु तक वाचलां आहे. त्या
पस्ु तकाच्या पवहल्या पानावर मी वलवहल आहे
To “ Thousands of my wonderful students who made
me a teacher, and to my grand children Aditee and Rachit
who made me a student again.”
विकवणां आवण विकण,ां हे नेहमी बायलॅँटरल असत.ां ते एकतफी
नसतांच. जसा वििक चाांगला हवा तसे विकणारे ववद्यार्थीही विकण्यात
गोिी असलेले हवेत. मी अत्यांत सदु वै ी प्राणी आहे ज्याला आयष्ु यभर असे
ववद्यार्थी वमळाले, वमळत गेल.े मला माझे अनेक ववद्यार्थी आठवतात.
त्यातल्या काही अत्यांत हुिार ववद्यार्थयाांना बद्दल र्थोिसां वलवहतो. ही सगळी
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मिां ळी आता मसनेवजगां िायरे क्टर.जनरल मसनेजर, अवसस्टांट जी.एम,चीफ
इवां जनीयर, सप्रु ीटेंविांग इवां जवनयर अिा मोठमोठया पदाांवर वनवत्तृ झाली
आहेत. 1966- 67 ला पवहल्याच वषी मला विकवायला दोन ववषय
देण्यात आले. त्यात माझा वप्र फायनल इयर चा ववद्यार्थयाांचा क्लास
अवतिय चाांगला व हूिार मल
ु ाांचाचा होता. आम्ही दर टमा मध्ये एक
कॉलेजची, प्रत्येक ववषयाची तीन तीन तासाांची परीिा घ्यायचो.मला
आठवतां, पवहल्याच टेस्ट चे पेपर तपासायला मी जेव्हा सरुु वात के ली त्यात
अरुण पािां े ह्या ववद्यार्थयाांचा पेपर हातात घेतला. सपां णू ा सहा चे सहा प्रश्न
इतके उत्कृष्ट ररतीनां वलवहले होते की एकही माका कमी करावासा वाटेना.
पण माझांही ते पवहलांच वषा व परीिक म्हणनू पवहलाच अनभु व होता. मग
मी त्याला 80 पैकी 78 मारक्सा वदले. तो अत्यतां हुिार होता. पढु े मोठमोठया
कांपन्सयाांमध्ये त्याने उच्च पदां भषू ववली. 1973 साली फायनल इयरला
आमच्याकिे एन.टी. लोहाणा म्हणनू अत्यांत हुिार व तल्लख बद्ध
ु ीचा
ववद्यार्थी होता. जी गवणत आम्हा प्राध्यापकानां ाही सोिवता यायची नाहीत
ती तो अत्यांत सहजपणे सोिवायचा. बरां पस्ु तकाचा वकिा नव्हता. नेहमी
मजेत हसत असायचा. मळ
ू ातच बवु द्धमान. 1981 ला बी.ई. मेकसवनकल
झालेला आमचा ववद्यार्थी प्रवदप चवरे हा नेहमी माझ्या लिात असतो.
अत्यतां बवु द्धमान. खरां म्हणजे मी प्रदीप ला फक्त प्रर्थम वषााला विकवल.ां
नांतर माझी बदली औरांगाबादला झाली. पण 1981 साली फायनल
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झाल्यावर जेव्हा चवरे आय आय टी मबांु ईला एम.टेक. करायला आला,
त्याच वषी मी ही औरांगाबाद हून वतर्थां पीएच.िी करायला गेलो. वतर्थे तो
माझ्या जवळून सांपकाात आला. वतर्थे ववद्यार्थी आवण प्राध्यापकातही
प्रदीपचा बराच दबदबा होता. त्याला मेकसवनकल च्या कुठलेही ववषयातला
कुठलाही प्रॉब्लेम वदला की र्थोिा वेळ ववचार करून पस्ु तकाची चार पानां
पलटवनू त्याचां उत्तर तयार असायचां. तो एम.टेक झाल्यावर त्याने मांबु ईला
गोदरे ज मध्ये काही मवहने नोकरी के ली. पढु े मी ही बऱ्याच वठकाणी वफरत
असल्याने त्याच्या सपां काात नव्हतो. एकदा काही वषाांनी तो मला अमरावती
ला भेटला. मी म्हणालो “काय चाललय प्रदीप हल्ली? कुठे असतोस? “
तो म्हणाला “सर कारांजाला घरीच असतो.” मी एकदम ओरिलो. तो
म्हणाला “काय करू सर, घरचाच एवढा मोठा कारभार आवण पसारा आहे
की तो पाहायला कारांजाला राहणां आवश्यक आहे.” पढु े गव्हनामटें
इजां ीवनयररांग कॉलेज अमरावती स्वायत्त झाल्यावर, प्रदीप आवण मी आम्ही
दोघेही त्याच्ां या मेकसवनकल च्या बोिा ऑफ स्टिीज वर होतो. वतर्थे वषाातनू
तीन चार तरी भेटी व्हायच्या. वतर्थे मला तोच बवु द्धमान प्रदीप भेटायचा.
अत्यांत इटां ेवलजांट. अिा अनेक हुिार व उच्च पद ववभवू षत माझ्या अनेक
ववद्यार्थयाांबद्दल मला वलवहता येईल. ते इिां स्ट्रीत होते, पवब्लक सेक्टर मध्ये
आहेत, ऍिवमवनस्ट्रेवटव्ह सववासेस मध्ये, राजकारणातही आहेत. नक
ु तेच
अकोल्यावरून वतसऱ्याांदा खासदार म्हणनू वनवि झालेले सांजय धोत्े हे
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माझे 1976चे ववद्यार्थी आहेत. अनेक ववद्यार्थी माझ्या अजनू सपां काात
आहेत.पण गेली पांचवीस वषे माझ्या सतत सांपकाात असलेला माझा अत्यांत
हुिार ववद्यार्थी प्रसन्सना िानभाग ह्याच्या बद्दल मला र्थोिां वलहायलाच
पावहजे. प्रसन्सना व्हीजेटीआय मबांु ई येर्थनू विप्लोमा करून आमच्या
कॉलेजला िायरे क्ट सेकांि इयर चा ववद्यार्थी म्हणनू आला. अत्यांत सामान्सय
पररवस्र्थतीतनू आलेला, अांबरनार्थ येर्थील चाळीच्या घरात वाढलेला, हा
साधा ववद्यार्थी अत्यांत हुिार. मी सेकांि र्थिा इयर ला त्यावेळी विकवायचो
नाही. फक्त फायनल इयरला दसु याा टमा मध्ये दोन ववषय घ्यायचो. पण
माझ्या इतर प्राध्यापक वमत्ाांकिून मला प्रसन्सन बद्दल बरांच कळायचां. विवाय
मी त्यावेळी ववभाग प्रमख
ु असल्याने, नेहमी ववद्यार्थयाांच्या सांपकाात
असायचो. प्रसन्सना फायनल इयरला आला. पवहल्या सत्ात मी त्यानां ा एक
ववषय विकवायचो. एक वदवस माझा वपरे ि घेऊन मी माझ्या के वबन मध्ये
बसलो. र्थोियाच वेळात परवानगी ववचारुन प्रसन्सना आत आला आवण
म्हणाला
“Sir I do not find your lectures interesting. They are
not challenging. You teach for average students in the class.
I do not find any thrill in that. मी त्याच्याकिे पावहले आवण
म्हणालो “ You are right. I teach for average students in the
class and I have to teach for them only. Clever students like
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you do not need much of teaching. They are to be given
direction only, and hints on very difficult topics. If you want
you come to me once in a week. I will give you some
challenging problems and questions.”
त्याचां समाधान झालां. तो ववषयात अगदी तयार होता. मला आठवतां
आमच्या त्या ववषयाची, ववद्यापीठाची,प्रात्यवक्िक परीिा व्हायची. ओरल
एक्झाम ही घ्यावी लागायची. वतला पांचवीस माका स होते. परीिेसाठी एक
इटां रनल एक्झावमनर आवण एक्स्टरनाल एक्झावमनेर असायचा. माझ्या
ववषयाच्या Viva ला मी इटां रनल होतो आवण बिनेरा इवां जवनअररांग
कॉलेजचे प्राध्यापक एस. जी. पाटील एक्स्टनाल होते. प्राध्यापक पाटील
माझे 1974 च्या बसचचे ववद्यार्थी होते; आम्ही Viva ला सरुु वात के ली.
प्रसन्सना चा आत येण्याचा नबां र आला तेव्हा तो आत येण्यापवू ी प्राध्यापक
पाटलाांना मी म्हणालो “ आता आत येणाऱ्या ववद्यार्थयाांला तम्ु ही कोणतेही
कठीण,काहीही प्रश्न ववचारा. तो आत आल्यावर पाटलाांनी त्याला खरांच
ठे वणीतले प्रश्न ववचारले. प्रत्येक ववद्यार्थी बाहेर गेल्यावर आम्ही त्याला 25
पैकी माका द्यायचो. प्रसन्सना गेल्यावर मी त्याच्या नावासमोर 25 पैकी 25
माका वलवहले.प्राध्यापक पाटील म्हणाले “ Sir can we give 25 out of
of 25 in VIVA VOCE exam,?मी म्हणालो “ Patil I cannot give
him 27 out of 25 so I have given 25 out of 25.”
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इतकी तयारी त्याची होती. पढु े त्या वषी तो अवां तम परीिेत
ववद्यापीठातनू पवहल्या क्रमाांकावर मेरीट मध्ये आला. त्याने एम.टेक साठी
फे िवु ारीला नेटची परीिा वदली होती, त्यातही त्याला नाईटीएट
ां पॉईटां
फाइव्ह पसेंटाइल होतां. त्याला मबांु ई आयआयटीत विझाईन मध्ये ऍिवमिन
वमळाली. तीही उत्तम प्रकारे पास करून त्याने पण्ु याच्या जॉमेवट्रक
सॉफ्टवेअर या कांपनीत दोन-तीन वषे नोकरी के ली व पढु े अमेररके ला गेला.
गेली तीस वषे तो अमेररके तच आहे. वतर्थे त्यानां दोन तीन कांपन्सया बदलल्या.
आता तो लॉसएजां लीस ला िीपी वसवस्टम्स या कांपनीत वरच्या पदावर काम
करत आहे. तो पास झाल्यापासनू आजतागायत सतत माझ्या सांपकाात आहे.
गेल्या एक वषाापासनू आमचा सांपका खपू घवनष्ट झाला. साधारणत:
आठवियाला एक मोठी ई-मेल आमची एकमेकानां ा होते. अन व्हाटसअप
वर तर जवळजवळ वदवसाआि मेसेजसे असतात. याचां कारण म्हणजे जल
ु ै
2018 मध्ये मी तीन मवहन्सयासाठी माझ्या मल
ु ाकिे कस वलफोवनायात राहायला
गेलो. मी गेल्यापासनू प्रसन्सनाची मला सारखी वनमांत्ण येत होती त्याच्याकिे
यायची. अन “तम्ु ही माझ्याकिे एक दोन वदवसासाठी आलेलां मला
चालणार नाही कमीत कमी चार पाच वदवस तम्ु ही आमच्या घरी राहायला
पावहजे. मला तमु च्यािी खपू गप्पा करायच्या आहेत. सारां लॉस एांजेवलस
तम्ु हाला दाखवायचां आहे.” त्याच्या आग्रहाखातर मी खरच पाच वदवस
मजेत त्याच्याकिे रावहलो. त्याांनां, त्याची बायको नवमता वहनां आवण मल
ु ां
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अवनि आवण अणाव यानां ी माझां खपू आदरावतर्थय के लां. मी नऊ सप्टेंबरला
त्याांच्याकिे गेलो होतो. नक
ु त्याच झालेल्या वििक वदनाचां वनवमत्त साधनू
त्याांनी सवाांनी माझा सत्कार के ला. मला सात पस्ु तक भेट म्हणनू वदली. माझे
िोळे पाणावले व मला भरून आल.ां चार वदवस त्याने मला सगळां
लॉसएांजलीस वफरवलां, दाखवलां. रात्ी घरी आलो की परत बारा वाजेपयांत
गप्पा. मजेत गेले ते पाच वदवस. माझे प्रसन्सन हा अत्यांत हुिार,हािा कोर
इवां जवनयरच नाही तर खपू कौतक
ु करावे असे अनेक त्याचे छांद आहेत.
हायवकांग हा त्याचा आविता छांद. त्यानां ी बऱ्याच वेळा वतर्थल्या वसक्स
पॅँकेज की काय, ह्या हायवकांग मध्ये भाग घेऊन मोठे मोठाले पहाि चढून
पादक्राांत के ले. आहेत. त्याला वाचनाची खपू आवि आहे. त्याच्या घरची
पस्ु तकानां ी भरलेली दोन कपाट मी पावहली. अगदी उत्तम अिी इवां ग्लि
मराठी सावहत्यातली आवण इतर पस्ु तके त्यात होती. ती जवळ जवळ सवा
त्याची वाचनू झाली होती. तो मराठीत आवण इग्रां जीत ही सरु े ख वलवहतो.
आवण सवाात महत्त्वाचां म्हणजे तो मराठी वहदां ी इग्रां जी भाषेत चागां ल्या
कववता वलवहतो. त्याच्या बऱ्याच कववता मी वाचल्या आहेत. आता
आतािा कववता वलवहली की तो मला पाठवतो.ती का व किी सचु ली
याची सववस्तर पाश्वाभमू ी वलवहतो. एका इवां जवनअररांग मध्ये बिु ू न गेलेल्या
माणसाच्या अिा कववता वाचल्या की अप्रपू वाटत.ां अगदी आजच्या
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त्याच्या कववतेतल्या खालील काही ओळी वकती काव्यात्मक आहेत याची
प्रवचती घिवतात
माझे मलाच ठावे हे काय गांफ
ु ले मी.
वेिया मनातले हे जे भाव गांफ
ु ले मी’
ही कोणती कहाणी, रचतोस्रे ववधात्या,
धारून लेखणीला मन वाहणार आता.
माझे मला कळत कळे ना,मन कै से आवरावे—
िोधनू न ही प्रकल्प, कधी ना मला गवसला,
तो अर्था त्या सख
ु ाचा काव्यातनू गवसला.
जे प्राप्त झाले आता कधीना ते हारवावे.--अिा सदांु र खपू कववता त्यानां ी वलवहल्या आहेत. बहुआयामी
व्यवक्तमत्व असलेला माझा हा ववद्यार्थी आहे. त्याांनी स्वत:ला िन्सू यातनू
घिवला आहे. मला माझ्या अनेक ववद्यार्थयाांबद्दल असांच वलवहता येईल.
लेखन मयाादमे ळ
ु े ते िक्य होणार नाही. पण अजनू ही माझे अनेक ववद्यार्थी
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माझ्या सपां काात आहेत. हा मी परमेश्वराचा आिीवाादच मानतो. त्यामळ
ु े
परत एकदा वलहावसां वाटतांय की ‘ I owe a lot to thousands of my
wonderful students who made me a teacher. The love,
respect they bestowed on me, is a treasure of my life.
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देव सवाांचाच

बरे च वषाापवु ीची गोष्ट आहे. मी एकदा महाराष्ट्र एक्सप्रेसनां बिनेरा
वरून पण्ु याला चाललो होतो. बिनेयााला गािीत आपल्या जागेवर बसलो.
तो आषाढाचा मवहना होता. आषाढी एकादिी दोन तीन वदवसाांवर आली
होती. म्हणनू पढां रपरू ला जाणारे बरे च लोक गािीत होते. हे सगळे दौंि वर
उतरून पढु े गािी बदलनू पांढरपरू ला जाणारे होते. माझ्या समोरच्या सीटवर
एक 55- 60 वषाांचे गहृ स्र्थ बसले होते. साधेसधु चे वाटले. र्थोियावेळात
आमच्या िब्यात दोन पोवलस आले आवण त्यानां ी नम्रपणे त्या समोरच्या
गहृ स्र्थाांची चौकिी के ली. एका पोवलसानां फळां वगैरे आणली होती ती
त्याांना वदली. ते म्हणाले अरे किाला? तर पोवलस म्हणाला असू द्या.
प्रवासात लागतील. दसु रा म्हणाला पाणी वगैरे आहे का? ते म्हणाले आहे.
गािी सटु ण्याची वेळ झाली तसे ते पोलीस उतरत उतरत म्हणाले ठीक आहे
बाबा काळजी घ्या वनघतो आम्ही.
गािी सरुु झाली पढु े अकोल्यालाही एक दोन पोवलस आले. त्या
गहृ स्र्थाांचची ववचारपसू के ली परत पाणी वगैरे काही आहे की नाही की
आणनू देऊ असे एकाने ववचारले आवण गािी वनघताना नमस्कार करून
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गेल.े . पढु े बोलण्या बोलण्यात कळलां की नागपरू ला त्याचां ा मल
ु गा
पोलीसात वररष्ठ अवधकारी होता. बहुदा एस.पी. वगैरे. त्याांनी जवळपास
सगळ्या स्टेिन वर पोवलसाांना हे साांवगतले असावां. कारण ते वद्ध
ृ गहृ स्र्थ
एकटेच प्रवास करत होते. पढु े भसु ावळ आलां वतर्थे गािी बराच वेळ र्थाबां ली.
मग वतर्थेही परत दोघां-वतघां पोलीस आले आवण र्थमाास मध्ये आणलेला
चहा त्याांना वदला र्थोिा वेळ ते िब्यात बसले. त्या वद्ध
ृ ाचे ववचारपसू के ली.
गािी सटु ण्याच्या दोन वमवनट आधी ते पोलीस उठले त्यातला एक जण
म्हणाला “ बाबा येतो आम्ही, काळजी घ्या. आवण हो, साधरणत कोपरगाव
पयांत रात्ीचचे अकरा वगैरे वाजतील. त्या पट्टयात वखसे कापण्याचे, सामान
उचलनू नेण्याचे प्रकार बरे च होतात. त्यामळ
ु े र्थोिा लि ठे वा बाबा.”.
ते गहृ स्र्थ म्हणाले “अरे काय लि द्यायचां. पढां रपरू ला जातोय.
ववठ्ठलाचां नाव घेऊन वनघतोय. तोच राखील. तो पोवलस म्हणाला “बाबा ते
खरे आहे तमु चां. पण चोरी करणाराही ववठ्ठलाचां नाव घेऊनच येतो. अन
येताना म्हणतो “देवा आज चाांगला हात मारू दे, चाांगला माल वमळू दे.
तेव्हा बाबा, त्या ववठ्ठलाने कोणाचां ऐकायच?ां तमु चां की त्याच?ां तो
पोटापाण्यासाठी चोऱ्या करतो. देव त्याचा बी हाये.” गािी सटु ता सटु ता
त्याांनी परत बाबाांना लि द्या म्हणनू साांवगतलां अन ते उतरले. मी समोर बसनू
ही सगळी मजा पाहत होतो, ऐकत होतो. आवण मग मला वाटलां खरांच
सवाांची काळजी घेणाऱ्या परमेश्वरानां कोणाची प्रार्थाना ऐकायची, ह्याचां ी की
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त्या चोराची? तो ही मनापासनू प्रार्थाना करून धद्यां ावर येतो. वाटलां खरांच
जगाचां हे बसलन्सस ठे वताना देवाला वकती सका स करावी लागत असेल. आवण
वकती के लां तरी देवाला पाप्याां ची काळजी जास्त घ्यावी लागते. पापी
आहेत, वाईट करणारे आहेत म्हणनू देवाचां नाव घेणारे पण्ु यवान आहेत.
सवाच चागां ले असते तर देवाला कोणी ववचारल असतां? पजू लां असत?ां
त्याला सवाांचे ऐकणां भाग आहे.
एकदा मी सधु ाांिू महाराजाांचां प्रवचन ऐकत होतो. सधु ाांिू महाराजाांचां
प्रवचन, त्याचां ी िैली चागां ली आहे. त्याचां ा आवाज, उच्चार व बोलण्याची
पद्धत श्रोत्यानां ा वखळवनू ठे वते. ते आपल्या प्रवचना दरम्यान अनेक
मनोरांजक उदाहरणां देतात. दृष्टाांत देतात. त्यामळ
ु े आपलां म्हणणां ते
पररणामकारक ररत्या श्रोत्याांवर वबांबवतात. असांच, वरच्या सांदभाातलां त्याांनी
वदलेलां एक उदाहरण मला आठवत.ां ते वहदां ीत बोलतात. मधनू मधनू
इग्रां जीही. म्हणनू त्याांच्या भाषेत वलवहतो-“ एक वदन राजस्र्थान के रे वगस्तान में एक ऊांट सवार अपना र्थोडा
सा सामान अपने ऊांट के पीठ पर लादकर एक गावां से दसू रे गावां जा रहा र्था.
रे वगस्तान में चलते चलते उसने देखा के रास्ते में एक बढू ी औरत अपने सर
पर अपनी बडी सी गठरी रखकर उसी वदिा में जा रही र्थी वजसतरफ वह जा
रहा र्था. जैसे ही वह ऊट सवार उस बवु ढया के पास आया तो बवु ढया बोली
“ बेटा वकस गावां जा रहे हो?’ वह आदमी बोला मैं फला फला गावां जा रहा
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हू.ां उसने गाांव का नाम बताया तो बवु ढया बोली “मैं तेरे वाले गावां से पहले
वाले गाांव, उधर ही जा रही हू.ां बेटा मेरी गठरी र्थोडी भारी है. मझु े चलने में
तकलीफ होती है. तमु उधर ही जा रहे हो तो मेरी यह गठरी तमु अपने ऊांटके
पीठ पर रख कर ले जाओ. अगले गावां के बाहर ही एक देवी का मवां दर है,
वहाां मेरी गठरी छोड देना. मैं पीछे से धीरे -धीरे आती हू.ां आकर मेरी गठरी
ले लांगू ी. “ वह ऊांटसवार बोला,”मैं मेरे ऊांटपर क्यों तेरे बोझको लाद?ांू और
तझु े पहले नहीं समझा क्या? इतना सामान क्यों बाांधा गठरी में?“ ऐसा बोल
कर वह सवार आगे तेजी से वनकल गया. र्थोडी सी दरू गया होगा तो उसके
मन में आया, बवु ढया के गठरी में कुछ तो माल होगा. वह दे रही है तो गठरी
लेकर चले जाएांग.े वह तो धीरे -धीरे आ रही है. तेजी से आगे जाकर कीमती
माल उसके गठरी में से वनकाल लेंगे और बाकी गठरी देवी के मवां दर के पास
छोड देंगे. बवु ढया को पता चलेगा तब तक तो अपन कोसों दरू चले जाएांगे.”
मन में यह ववचार आते ही वह वापस पलटा और बढु ीया के पास आकर
बोला, “अच्छा लाओ दे दो गठरी. मैं मवां दर पर छोड दगांू ा.” यह सनु कर वह
बवु ढया बोली ”अब मझु े नहीं देनी है मेरी गठरी. मै खदु ही लेकर चले
जाऊांगी.“ वह सवार बोला “क्यों, अभी तो तू बोल रही र्थी वक तझु े चलने
में तकलीफ होती है गठरी के वजह से. तो दे दे. अब क्यों नहीं बोलती है?
वह बवु ढया बोली “ वजस भगवान ने तझु े यह बवु द्ध दी है वक लेले
बवु ढया से गठरी, और उसमें का माल. उसी भगवान ने मेरे कानों में यह कहा
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वक, अब इसके मन में बदी आई है. यह तेरा सामान चरु ाने वाला है. सो अब
अगर यह गठरी माांगेगा तो देना मत.”
“ तो भाइयों और बहनों, भगवान को तो सांसार का बैलेंस रखना
पडता है. यह उसका भी सनु ता है और इसका भी. एक को कुबवु द्ध उसने
वदयी, तो दसू रे को सबु वु द्ध उसने ही वदयी. वहसाब बराबर.”
असां असतां परमेश्वराच.ां त्याचा वहिेब समजणां अत्यतां कठीण आहे.
चार माणसाांच्या सांसाराचा गािा चालवताना आपली वकती सका स होते.
मग त्याला तर जग चालवायचां आहे. तो सवाांची काळजी वाहतो आहे.
म्हणनू आपल्याला जरी त्यावेळी ते कळत नसलां तरी ज्या ज्या वेळी तो जे
जे करतो ते आपल्या भल्यासाठीच करतो, असां मानायचां अन पढु चां पाऊल
उचलायचां. काही आढय माणसाांना, मस्तवाल माणसाांना उद्देिनू
वलवहलेला, प्रवसद्ध उदाू िायर जौक याांचा एक िेर आठवतो--जालीमो अपनी वकस्मत पे नादाां न हो,
दौर बदले गये, वक्त की बात है.
वो यवकनन सनु ेगा सदाये मेरी,
क्या तम्ु हारा खदु ा है, हमारा नही?
र्थोिासा ववनोदाचा भाग म्हणनू हे सवा वरवर पाहता खरां वाटलां तरी,
मेटस लीक ह्या लेखकाांनी आपल्या ‘िज गॉि वहअर यवु र प्रेयर इन वसन’
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या पस्ु तकात म्हटल्याप्रमाणे वाईट काम करणारी ही माणसचां असतात. पण
त्याांच्यामध्ये सद्गणु ाांचा, परमेश्वरी इच्छे चा अभाव असतो. वसल्क न पढु े
म्हटले आहे की परमेश्वर सवाज्ञाता आहे. तो सवाांच्या प्रार्थानेला प्रवतसाद
देतो. तो ऐकतो. प्रश्न फक्त आहे की माणसू वाईट काम करताना वकांवा पाप
करताना जेव्हा देवाची प्रार्थाना करतो, तेव्हा देव प्रवतसाद देतो का? तो
म्हणतो, आपण जेव्हा पापात असतो तेव्हा देवाांच्या गैर मजीत असतो.
त्याांच्या मजीत नसतो. देवानां जर आपल्या प्रार्थानेला हाक द्यायची असेल
तर आपण त्याच्या मजीत असायला पावहजे. आपल्या स्वतःच्या मजीत
नाही. जेव्हा आपण पाप करतो तेव्हा आपण आपली मजी चालवतो,
देवाची नाही. मग अिात देवानां जरी आपली प्रार्थाना ऐकली तरी वतला तो
प्रवतसाद देत नाही. पण वाईट काम करणारा ही जर पश्चाताप करत असेल,
जर तो देवाची माफी मागत असेल, तर परत देव त्याची प्रार्थाना स्वीकारतो.
तो िेवटी िमािील आवण दयाळू आहे. खरां म्हणजे वाईट हे चाांगल्याचां
अवाछ
ां नीय अगां आहे. त्याला वेगळां अवस्तत्व नाही. ममाणसातल्या
चाांगल्या गणु ातली कमी म्हणजे दगु ाणु . चाांगल्याचा अभाव म्हणजे वाईट.
तो पढु े म्हणतो चाांगला मागा धरायचा की वाईट धरायचां हे परमेश्वरानां
आपल्यावर सोपवललां आहे. बराच वेळा देवाांना आपल्यावर अन्सयाय के ला
असा आपल्याला वाटत.ां माझचां का असां व्हाव,ां मीच का, असा आपण
टाहो फोितो. तेव्हा आपण सोवयस्कर पणे हे ववसरतो की देवानां बरे च वेळा
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इतरानां ा िावलनू फक्त आपल्यावर न्सयाय के ला आहे. परवा सकाळी मला
व्हाटसअप वर एक सांदु र मेसेज आला. तो इग्रां जीत होता. त्याचां भाषाांतर मी
इर्थे देतो आहे. त्याचां िीषाक होतां “मीच का?” जगप्रवसद्ध टेवनसपटू आर्थार
अॅँि (ववम्बल्िन पटू) ला त्याच्या एका हाटा सजारी च्या वेळी चक
ु ू न इफ
ां े क्टेि
रक्त देण्यात आलां. त्यामळ
ु े त्याला आजार झाला. तो आसन्सनमरण असताना
त्याला त्याच्या हजारो चाहणायाांचे मेसेज, िभु ेच्छा आल्या. काहींनी
हळहळ व्यक्त के ली. त्यापैकी एकाने वलवहलां की या जीवघेण्या
आजारासाठी देवाने तझु ीच का वनवि के ली? त्याच्या उत्तरात आर्थारनी
वलवहलां की, “ पाच कोटी मल
ु ां टेवनस खेळायला लागली. त्यापैकी पाच
लि जणान्सना व्यवसावयक टेवनस खेळायला जमलां. त्यापैकी पन्सनास हजार
सवका ट मध्ये आले. त्यापैकी पाच हजार ग्रॅँिस्लसम ला पोहोचले. त्यापैकी
50 ववम्बलिनला पोहोचले. त्यापैकी फक्त चार सेमी फायनल ला
पोहोचले.त्या पैकी दोन फायनल ला पोहोचले. आवण िेवटी फायनल
वजक
ां ू न ववम्बल्िन कप हातात घेऊन उांचावताना, मी देवाला नाही ववचारलां
की फक्त मीच का?” कधीकधी परमेश्वराने जे आपल्याला वदलां त्यात आपण
समाधानी नसतो. आवण दसु याा सारखां जगता आलां पावहजे असां
आपल्याला वाटत असतां.
िेतात काम करणारा एखादा मल
ु गा आकािात उिणारां ववमान
पाहतो अन त्यालाही आकािात उिावां वाटतां आवण त्याच ववमानाचा
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पायलट खालचां वहरवगार फामाहाउस पाहून, कधी आपल्या घरी परतनू
आपल्या फामाहाऊसवर जाता येईल याचां स्वप्न पाहतो. याला जीवन ऐसे
नाव. जे वमळालां त्यात मजेत राहा. जर दौलत हे सख
ु ाचां मळ
ू आवण रहस्य
असेल तर श्रीमतां लोकां रस्त्यावर नाचताना वदसली असती. पण फक्त
गरीबच मल
ु ां रस्त्यावर नाचताना वदसतात. जर सत्ता,ही सरु वित जीवनाचां
रहस्य असतां तर व्हीआयपी लोक, राजकारणी, अांगरिकाांना घेऊन वफरले
नसते. जे साधेपणानां राहतात ते सख
ु ाची झोप झोपतात. असां आहे
ववधात्याचां गवणत. अगदी सोपां पण समजायला अवतिय अवघि. आवण
अनसु रायला त्याहूनही अवघि’
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दोन वमत्र-दोन कवी

माझे दोन जवळचे इवां जनीयर वमत्,कवी आहेत, ववनायक जोिी
आवण नारायण व्यास. जोिी के वमकल इवां जवनयर आयष्ु यभर वेगवेगळ्या
रसायनाांिी खेळत रावहलेला तर नारायण वसवव्हल इवां जवनयर आयष्ु यभर
वगट्टी वाळू लोखिां वसमेंट याच्ां यािी खेळत रावहलेला. कोणाचा ववश्वास
बसणार नाही इतके हे दोघां उत्तम कवी आहेत. जोिी मराठीत वलवहतो तर
व्यास वहदां ीत वलवहतो. या दोघाांचेही काव्यसांग्रह प्रकावित झालेले आहेत.
जोिीचा ‘मक्त
ु ववहग’ तर व्यास चा ‘मनके पाखी’ असे हे त्याांचे काव्यसग्रां ह
आहेत. जोिीच्या काव्यसांग्रहाची प्रस्तावना मीच वलवहली आहे. ती
जिीच्या तिी इर्थे देतो आहे. व्यासजीनी मला त्याांच्या काव्यसांग्रहाची
प्रस्तावना वलहायला सावां गतली होती. ती मी वलवहली. पण पस्ु तकात त्यानां ी
आपल्या एका कवी वमत्ानां ी वलवहलेली प्रस्तावना छापली. कदावचत मी
वकांवचत कवी आवण मळ
ू चा इवां जवनयर म्हणनू असेल. पण तरी त्याांच्या उत्तम
काव्य दिानासाठी माझां ते प्रास्ताववक ही मी इर्थे देतो आहे. इवां जनीयरही
इतके चागां ले कवी असू िकतात हे आवजानू सागां ावसां वाटतां. हे सगळां
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वाचल्या नतां र तम्ु हाला पटेल ते. जोिी च्या काव्यसग्रां हाची मी वलवहलेली
प्रस्तावना--“ अवभव्यक्तीची तळमळ “
प्राध्यापक ववनायक जोिी हा माझा अनेक वषाापासनू चा जवळचा
वमत्. आमच्या मैत्ीला गेल्या जल
ु ै लाच अधाितक पणू ा झालां. वविेष
म्हणजे गेली पच
ां वीस-तीस वषा आम्ही एका िहरात राहत नाही. पण आज
तागायत आम्ही सतत सांपकाात आहोत. पत्ानां, फोननां. आवण आता
व्हाटसअप आवण मेल. जोिी चां वाचन आवण वचांतन मनन, प्रगाढ. ह्या
वाचनाच्या आविीनां त्यानां भाषेवर प्रभत्ु व वमळवलां आहे. अनेक वषाापासनू
आपण काही वलहावां असां त्याला वाटत आलां. तसा तो लहान-सहान लेख,
परीिण, समाचार, कधीकाळी कववताही वलवहत गेला. पण गेल्या दीि-दोन
वषाात त्याला काव्य लेखनानां झपाटून काढलां, असां म्हटलां तर अवतियोक्ती
होणार नाही. एक तर खपू वाचन नतां र त्यावर वचांतन, मनन हे इतकां भरून
आलां की आपल्या अवभव्यक्तीची वाट िोधत होता तो. िेवटी कववतेच्या
माध्यमातनू तो हे सगळां व्यक्त करायला लागला. तो जन्समजात कवी नाही.
पण सावहत्याचा व्यासगां दािां गा. व्यक्त करण्याची तळमळ आतां ररक. खपू
ररयाज करून जसा एखादा गायक वादक उस्ताद होतो तसां जोिीचां झालां
आहे. आपला ववश्वास बसणार नाही पण गेल्या दीि-दोन वषाांच्या
कालावधीत त्याने जवळ जवळ िभां र कववता वलवहल्या. पवहल्या
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पवहल्यादां ा त्या जिा उतराव्या तिा उतरल्या नसतील पण पढु े पढु े त्या
अर्थापणू ा भावपणू ा व प्रगल्भ होत गेल्या. या कववताांपैकी बऱ्याच त्याने मला
फोनवर ऐकवल्या, बऱ्याच मला पोस्टनांही पाठवल्या आहेत. मी काही
कोणी सावहवत्यक नाही, पण त्याच्या प्रामावणक प्रयत्नानां ा रवसकतेची दाद
देण्याइतकी काव्याची जाण मला आहे. असां मला प्रामावणकपणे वाटतां.
आवण या प्रेमापोटीच तो हे सवा वलखाण माझ्यािी िेअर करत आला. मला
आठवतां, अगदी सरुु वातीला त्याांनी पाठवलेल्या काही कववता अिा
होत्या---आज वमत्ाच्या आधारानां एक एक का होईना पण
पायऱ्या चढतो आहे. जीवन सोपान सोपा नाही
वकांवा
आधी तोंिातही अमतृ होतां ओठातही अमतृ होतां.
आता घरच सगळां ररतां आहे. सावली पण आपल्याला भीते आहे.
वकांवा==
पवू ी एकाला एक अनपु ातात होत होती गरुु दविणा,, आता िेकिो
समोर बसतात आवण गरू
ु लावतो धनू ी.
हा ववस्तारलेला बाजार पाहताना कष्ट होतात रे
78

आम्हाला कधीच जमलां नाही हे, हातावर काही घ्यायचां रे .
ह्या ओळी मध्ये खपू काव्य नसेल पण प्रगल्भ वनरीिण अन वास्तव
दिान आहे. आवण पढु े पढु े त्याच्या कववता समद्ध
ृ होत गेल्या. त्यात भावना,
व्यासांग, िब्दसामर्थया, अवभव्यक्ती, या सवाांबरोबर काव्य जाणवू लागल.ां
खालील काही ओळी त्याची प्रवचती देतील.
हृदयाची भाषा हृदय होऊन धिकते
िब्द खोटे पितात. अश्रू खरे असतात.
िोळ्यातले अश्रू अन ओठा तले िब्द अश्रचू िब्द होऊन टपकतात
ओल्या कागदावर
वकांवा
1 छळतेस कधी आवण वकती मोजदाद मी सोिली
एकटीच तू एकटयाला इतराांची मी सार्थ सोिली
2 आयष्ु याच्या सांध्याकाळी सखये
तझु ी वनताांत सांवगत्मय सार्थ हवी
तझ्ु या सांगती मी गाईन माझ्या जीवनाची भैरवी.
अन पढु े पढु े तर त्या कववता काव्यलेणां घेऊन वनखरतच गेल्या
अर्थाांग नभीचा गरुि राज मी, स्वच्छांद सदैव ववहरतो,
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माझ्या सवृ जत कल्पनानां ा स्वगीय गगनी कोरतो
वकांवा
सोवळे -ओहळ नदीतनू झळ्
ु झळ
ु ती हवेचे चातकाचां े नभी
कीलवबलती
दव पणू ेंदचू े पानापानात वझरवझरती, नेत् श्याम घनािी िोधती
आवण अगदी आता आताची कववता.—‘ मी वर येईन ‘ मधल्या
काही ओळी, ओतप्रोत काव्यानी, अांत:करणातनू फुटल्या सारख्या वाटतात
मला इवतहासाच्या पानावां रून वमटवनू टाकण्यासाठी
माझां मेलीचां जीवन भ्रष्ट ठरववण्यासाठी
मदु िा ासारखे प्रयत्न कराल, माझ्यावर वचखल फे काल
तरीही धवू लकणा सारखी उफाळे ल, वर येईनचयईन
उदय होईल आगळा आवण सदांु र, माझ्या पवू ाजाच्ां या पण्ु याईचा
सीतेचे द्रोपदीचे सत्व घेत, दासींना नवसजां ीवन देत,
मी तेजोवलय, मी िक्ती, मी प्रज्ञा, मी क्रातां ी
मी उठे न. मी उठे न. मी उठे न.
इतकां प्रग़ाढ वाचन, इतका प्रचांि िब्दसांग्रह, एवढां वचांतन. मनन
त्यानां आपल्या अवभव्यक्तीत उतरवनू या काव्याला जन्सम वदलाय. परवा एका
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पत्ात त्यानां मला वलवहल’ां माझी गाधां ारी झाली. िभां र कववता प्रसवलो मी;
काही दयु ोधन, द:ु िासना सारखेही असतील.’ मी त्याचां िेवटचां वाक्य पणू ा
करतो ’ पण श्रीकृष्णाला िोकां खाजवायला लावणायाा ही बऱ्याच
असतील’ ज्ञानेश्वरी अन अमतृ ानभु व तर जोिीचे तोंिपाठ. कें व्हा आपल्या
अांगावर रे िा सोिेल, याचा नेम नाही.
अत्यांत महत्त्वाचां म्हणजे सहा-सात वषाांपवू ी जोिी मरणाच्या
दाढेतनू परत आला. इतका तो आजारी होता की सहा-सात मवहने
हातापायाची हालचाल होत नव्हती. त्यातनू बरा होऊन उभे रावहल्यानतां रची
ही काव्य वनवमाती. आस्र्थाचला च्या सयू ाास्तातही तेजअसतां म्हणतात तसां
आहे हे. वविेष म्हणजे टक लावनू तम्ु ही त्याच्याकिे पाहू िकाल असां ते
असतां’. ह्यानांतर जोिींला आपला आजार आवण त्यातनू बाहेर येण्यासाठी
ज्या यात्ेतनू ज्या धैयाानां बाहेर यावां लागलां त्याचा सवा वत्तृ ातां अवतिय
वाचनीय पद्धतीने त्यानां आपलां पस्ु तक “झांजु ” यात प्रकावित के ला आहे.
िेवटी जोिी, बालकवव बैरागी याांच्या एका कववतेतील दोन ओळी
तझ्ु यासाठी वलवहतोय,
जब तक मेरे हार्थ मे है नीलकांठीनी लेखनी
ददा तम्ु हारा पीने से इनकार करू तो कहना.
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जीते रहो. वलखते रहो. हे आहे अवभव्यक्तीच्या तळमळीचां ( खरां
म्हणजे मळमळीचां) खरां स्वरूप.
माझा दसु रा वमत् नारायण व्यास ह्याचा वहदां ी काव्यसांग्रह “मनके
पाखी” ह्यासाठी मी जे वलवहलां होतां ते वहदां ीत आहे. त्याचा काव्यसांग्रह वहदां ी
भाषेत असल्यामळ
ु े मी ते वहदां ीत वलवहल.ां ते ही जसच्या तस मी वहदां ीत देतो
आहे.----.
“ प्रकाि का पररचय “
नारायण व्यास ववद्यार्थी जीवन सेही मेरे करीबी-वमत् रहे है. मझु े याद
आता है, हम दोनो तब उन्सनीस वषेके र्थे,और औरांगाबाद के िासकीय
अवभयावां त्की महाववद्यालय के प्रर्थम वषा के छात् र्थे. छात्ावास मे हमारे
कमरे आमने-सामने र्थे. उस वक्त पहली बार मैंने व्यास जी के मख
ु से उनकी
एक रचना सनु ी वजसका विषाक र्था ”मै मधक
ु र बन जाऊ” तमु फुलोसे
मस्ु कुराओ तो मै मधक
ु र बन जाऊ.
पात पात पर घमू घमू कर मै वफर वफर कांु ज वनहारूांगा
सख
ु ी वाती टूटा दीपक ले ज्योती दीप जलाऊांगा
अधरोपर ले मरु ली मधबु न को हरा बनाऊांगा
ववणाके खोये तारो को नवजीवन ताल वदलाऊांगा
तमू जो सागर फुल बनो तो लोल लहर बन जाऊां
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तमु फुलो से मस्ु काओ तो मै मधक
ु र बन जाऊां
तमु तांगु िांगृ ,मै रे णू अांग, तमु वदनकर कर मै श्याम रांग
तमु तो रवी की मधरु मधरु वकरण मावस मे मेरा सार्थ सगां
कै से मै तमु को पाऊांगा, नैनो की प्यास बझु ाऊांगा
पर ये कै से हो सकता है, पदधल
ु ी सर न लगाऊांगा
तमु जो हार्थ बढाओ तो कमलाकर पाजाऊ
तमु फुलो से मसु काओ तो मै मधक
ु र बन जाऊ
तमु सांदु र रहा बताओ तो मै पर्थचर बन जाऊ. तमु फुलो से-----वजस उम्र मे मै ईन िब्द के अर्था भी नही समज रहा र्था, ऊस उम्म्रमे
व्यासजीके कलम से यह काव्य गांगा बह रही र्थी.उस ऊम्रमे सावहत्य समद्ध
ृ
भाषा मे वह िब्द सजा कर काव्य स्त्रोत बहा रहे र्थे. तबसे मै उनका भक्तही
बन गया. और उनसे प्रेरणा लेकर अपनी सांवेदना ओको वलखने की कोविि
करता रहा.
वववध का ववधानभी कुछ अवजब होता है. वजन हातोमे कलम र्थमा
कर ईश्वर ने काव्य की धारा बहानी र्थी ऊन हातोमे पत्र्थर और रे ती वसमेंट
र्थमा कर ववधाता ने उन्सहे वसवव्हल इवां जवनयर बना वदया. जीन हार्थोने
काव्यरचना रचनी र्थी, वे हार्थ, नदी उपर बाांध और सिको पर पल
ू बाांधते
रहे. वफर भी पत्र्थर वसमेंट के बीच भी उनको जोिने वाले, उनको एकजीव
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करनेवाले पानी को नारायण ने कभी सख
ु ने नही वदया..ठे केदार और मक
ु ादम
के बीच अपना वदन बीताने वाला यह इसां ान रात मे अपनी वेदना सांवेदना,
अपने अनभु तू ीयोको सांजोता रहा. उनको िब्दो के साज चढा ता रहा, और
उच्च कोटी के सावहत्यकारो के बराबरी की रचना वलखता रहा. नारायण
व्यास के काव्यसांग्रह मन के पाखी मे मानव जीवन के अनेक अांगो का दिान
है
अपनी बेटी के बिे होने पर, उसका वववाह वववाह होने पर, उसकी
जदु ाई की यादो मे उन्सहोने वलखा है-वह बेटी र्थी मेरी वफर भी मझु को माां सा समजा वतर्थी
वचतां ा करता मै कोई वह मझु को धीर बधां ा ती र्थी
उसको आिीवााद देते हुए उनोने वलखा है
हर सबु ह तम्ु हारी हो अरुवणम, हर साांझ मधरु झक
ां ार करे
मन वीणा सरु से झक
ां ृ त हो,हर कमा महा ओकां ार बने
यह हर वपता की भावना है. कामना है. पर वसफा नारायण जैसे
मतू ीकार ही उनको आकार दे सकते है.
ररश्तो के फिा की वफसलन का अनभु व हर एक के जीवन की
अनमु वत है. उनो ने वलखा है-84

क्यू हर कोई अके ला,यह कौन सा िहर है, मवां जल जाने कौनसी यह
कौन सा सफर है
मक्सद है क्या हमारा जाने वकसी तरह, ररश्तो के फिापर है वफसलन
जगह जगह.
अपनी रचनाओ की प्रस्ततु ी पर व्यासने वलखा है----नही वसांगार िब्द का नही पहचान भाषा की, कही यहु ी भटकती है,
गली अजां ान आिाकी
वमलेगी तो कही मवां जल, मिालो को जलाता हू,ां अधां ेरे भल
ू जायेंग,े
उजालो को बल
ु ाता हू
एक ख्यातनाम वचत्कार के जैसे िब्द के रांगो और भाषा की
कांु चलोसे जीवन की तस्वीर बनानेवाले नारायण व्यास की ववनम्रता भी
देखो-‘नही वसगां ार िब्दो का नही पहचान भाषा की’
ईन पवां क्तयोका दिान भी देखो---व्यासजी वलखते है “सपनो के बांजर मे सारे अरमानो को बोते है,साांझ
वघरी तब आखे खोले, परु ा जीवन सोते है.
जीवन के वास्तवता की प्रवचती उन्सहोने अपनी रचना” ददा कल का
सह रही” मे वदलायी है.
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आगया मझधार मे तू और वकनारा दरू है, पाव तेरे र्थक रहे है हार्थ भी
मजबरू है,
यह लहर का खेल सारा आज है तो कल नही, बाांधकर तू रख सके
जो, कोई ऐसा पल नही.
नारायण व्यास एक खि
ू वमजाज आदमी है. वदखने मे गांभीर है. पर
व्यगां सजाने वाली व्यक्ती. है मझु े याद है इजां ीवनयररांग कॉलेज के छात्ावास
मे व मेरे सामने वाले कमरे मे रहते र्थे. मैंने एक सरु ाई खरीदी और रोज पानी
से भर कर उसे रात को अपने कमरे मे रखा र्था, की पढाई करते करते उठकर
दरू मेसमे पानी पीने को बार-बार नही जाना पिे. नारायण आकर रोज मेरी
सरु ही का पानी माांगते. एक वदन मवहने कहा, ’ यार तमु अपनी सरू ाई क्यू नही
खरीदते? ‘ तो बे बोले “अरे वफर तम्ु हे िाह्मण को पानी वपलाने का पन्सु य कै से
प्राप्त होगा? मै तो पानी पी कर तमु पर उपकार कर रहा हूां “ अब देखो.
बाटां सको तो खवु िया बाटो, ददा दरू तक फै ला है
बदां रखो गम को सीने मे, महताब भी मैला है
और कोई पास नही आये जो अपने ददा सनु ाओ
इसवलये जखमो को ढक लो गीत खि
ु ी के गाओ
ऐसा यह कवी है. ऐसी है इसकी कववता, वजस्मे जीवन सगां ीत है,
सांगीत की लय है, ताल है. नारायण व्यास मेरे वमत् है. उनका जीवन मैने
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करीब से देखा है. एक सवां ेदनिील कवी का हृदय रखने वाला इसां ान,
जीवनभर ठे केदार और वमस्त्रीओसे वघरा रहा, पीिब्ल्यिू ी मे अपना जीवन
बीताता रहा. मझु े अख्तर रीजवव की चार पांवक्तया याद आ रही है-नामो के सार्थ जहन से चेहरे भी खो गये
हम पत्र्थरो के देि मे पत्र्थर के हो गये.
तावबर की तलाि मे वनकला र्था गाव से
आया जो िहर मे तमु मेरे ख्वाब खो गये.
वह तो जगु नू है जो अपने अवस्तत्व का परीचय देने ईधर उधर उिते
रहते है. सरु ज परीचय का मोहताज नही होता. प्रकाि का भी भला कोई
परीचय होता है?”
िॉ. बांकट जाजू
असे माझे हे दोन वमत्. दोन्सही इवां जवनयर. दोन्सही कवी. ह्याांच्या
काव्याचा अल्पसा पररचय मी करून देण्याचा प्रयत्न के ला आहे.
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तगमग.

30 ऑक्टोबर 1984 ला मी माझां पीएच. िी.च काम पणू ा करून
माझा र्थेवसस आय आय टी मांबु ई येर्थे सबवमट के ला. सबवमट करून परत
माझ्या प्रयोगिाळे च्या के वबनमध्ये मी बसलो, तेव्हा एकदम हलकां हलकां
वाटायला लागल.ां समाधानाच्या त्या आनदां ानां,गेली तीन वषा दोन मवहने मी
रात्ांवदवस जे पररश्रम के ले त्याचा पररहार झाला असां वाटल.ां बरोबर 1
सप्टेंबर 1981 ला मी पीएच. िी. साठी आय आय टी ला रुजू झालो. पवहले
सहा मवहने आय आय टीच्या वनयमाप्रमाणे दोन क्रेविट सेवमनार तयार करून
सादर करण्यात अन पीएच. िी. चा प्रॉब्लेम ठरवण्यात गेल.े माझ्या गाईि
िॉक्टर वमसेस पारीख होत्या. त्याांच्यािी बऱ्याच वेळा चचाा के ल्यानांतर
माझा प्रॉब्लेम ठरला. मग काम कसां अन कुठून सरू
ु करायचां यासाठी च्या
वलटरे चर सवे वर जवळ जवळ तीन मवहने गेले.मग माझ्या प्रयोगाची
आखणी आवण त्यासाठी लागणाऱ्या उपकरणाांची जळ
ु वाजळ
ु व करून
माझा प्रयोगाचा सेटप उभा करण्यात आणखी दोन मवहने गेले. पण या
सगळ्या प्रकारातनू प्रत्येक पीएच.िी. करणाऱ्या ववद्यार्थयााला जावचां
लागतां. तेवढा वेळ लागतोच. अगदी ठोकळ मानाने साांगायचां झालां तर
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विझेल इवां जन एक्झॉस्ट कांट्रोल वर माझां पीएच. िी.च काम होत.ां त्यात
पवहले म्हणजे आधीचे आठ सोिून पढु चे सोळा मवहने मी प्रयोगिाळे ला
रोज सहा तास विझेल इवां जनवर प्रयोग करायचचो. सकाळी 9 ते 12 अन
दपु ारी दोन ते पाच सािेपाच पयांत. विझेल इवां जन चालू करून त्या सेटवर
उभा असायचो. त्यात वेगवेगळे प्रयोग करून सवा रीविांग घेणे हे रोजच काम
असायचां. मग रात्ी परत सात ते दहा अकरा पयांत प्रयोगिाळे तल्या खोलीत
बसनू सांबांवधत कस लक्यल
ु ेिन्सस वगैरे करुन पाहणे, हा भाग असायचा. ह्यात
मध्ये मध्ये इवां जन मध्ये वकांवा उपकरणामां ध्ये होणारे वबघाि, दरुु स्ती, मग
त्याांना परत सवु स्र्थतीत आणणे,या सवा बाबींचा अांतभााव होताच. असां करत
करत जवळ-जवळ 28 मवहने गेल.े त्यानांतर मला माझ्या सवा ररझल्टच^
अनावलवसस करून वलटरे चर मध्ये पवहल्या काही उपलब्ध असलेल्या
समीकरणाांना मॉिीफाय करायचां होतां. त्यावर कॉम्प्यटु र वरही बरीच मदत
घ्यायची होती. मग कॉम्प्यटु रचा अभ्यास हा योगायोगाने आलाच. मग सवा
इटां रप्रेटेिन्सस, स्वतःच्या कामावर आधारलेले कन्सक्लजू न, याची कच्ची
टाचणां करण्यात बरे च वदवस गेले अन मग मी माझा र्थेसीस वलवहणां सरू
ु
के लां. र्थोिां र्थोिां वलहून झालां की मी ते पारीख मसिमना दाखवनू त्यावर चचाा
करून फायनल वलहायला लागायचो. त्यात मी माझ्या कामावर जवळ
जवळ 70 ते 80 वेगवेगळे ग्राफ काढले होते. ते सवा समोर ठे वनू चचाा करावी
लागायची. वदवसभर आवण रात्ी अकरा वाजेपयांत मी विपाटामेंट मध्येच
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असायचो. असां करत करत िेवटी अितीस मवहन्सयानतां र मी माझा र्थेसीस
सबवमट के ला. सहावजकच हलकां हलकां वाटत होतां. एक तप्तृ ीच,ां फलश्रतु ीचां
अवतव समाधान होतां.
ज्या वदविी र्थेसीस सबवमट के ला त्याच दपु ारी घरी कॉटारवर
आल्याबरोबर आमची सामानाची बाधां ाबदांु सरू
ु झाली कारण दसु ऱ्या
वदविी आम्हाला आय आय टी सोिून अमरावतीला वनघायचां होतां.
अमरावती ला आल्यावर दोन चार वदवस घर लावण्यात गेल.े मी खरां म्हणजे
दसु ऱ्याच वदविी अमरावतीच्या इवां जवनअररांग कॉलेजमध्ये माझ्या कामावर
रुजू झालो. घर बहुताि
ां ी माझ्या बायकोनां लावल.ां घर लावनू झाल्यावर जो
िवनवार रवववार आला त्या िवनवारी रवववारी बायको, मल
ु ाांना घेऊन दोन
वदवसासाठी माहेरी आवीला गेली. ती गेली त्या रात्ी जेवण झाल्यावर बाहेर
मी झोपळ्यावर बसलो आवण कसां कुणास ठाऊक मला माझ्या पवहल्या
वगााच्या वििणापासनू पीएच. िी. पयांतचा वििण प्रवास आठवला.
वविेष म्हणजे चौर्था वगा पास झाल्यानांतर माझ्या घरचे लोक मला
पढु े विकवणारच नव्हते.सरळ सरळ घरच्या वकराण्याच्या दक
ु ानावरून
बसवणार होते. ह्याची मला वतव्रतेनां आठवण झाली. माझां चौर्थीपयांत
वििण आमच्या वतन चार हजार वस्तीच्या खेियातच झालां. मी पवहल्या
वषाापासनू नीट अभ्यास करून वगाात नेहमी पवहला-दसु रा असायचो.
चौर्थया वगाात तर मी आमच्या चार-पाच खेियाच्ां या सेंटर मधनू पवहला
90

आलो. पढु े विकायचां याचा मला सारखा ध्यास लागला होता. अवतिय
तगमगत होतो मी. घरची पररवस्र्थती यर्था तर्थाच होती. त्यातल्या त्यात कसां
बसां करून माझ्या मोठया भावाला पढु े वििणासाठी मेहकर- वचखली ला
माझ्या आत्याकिे पाठवण्यात आल.ां माझा भाऊ म्हणजे िॉक्टर एस. एन.
जाजू माजी प्राचाया ववदभा महाववद्यालय अमरावती.( तीन वषाापवू ी तो
वारला ) तर त्याला आमच्या आत्याकिे वििणासाठी पाठवलां होतां. आता
माझी व्यवस्र्था आणखी कुठे करणार? दोन जणाांचा खचा ही घरचे करायला
तयार नव्हते. माझे विील म्हणाले “बस झालां तझु ां वििण’ घरच्या वकराण्या
च्या दक
ु ानावर बसत जा. आम्हालाही मदत होईल.” मी माझां म्हणणां रे टत
होतो. माझे काही वगावमत् वचखली, बल
ु ढाणा ला पाचवीत जाणार होते. मग
मला रोज रिू यायच.ां मी सारखा आईच्या मागे वफरायचो. तसां म्हणजे माझ्या
मामाच्या गावी मेहकर जवळचे सल
ु तानपरू ला आठवीपयांत िाळा होती.
मामा श्रीमांत होते. घरही मोठे होतां. पण माझ्या वविलाांचां अन मामाांचां
आपसात बनत नव्हत.ां म्हणनू मामाची ववनतां ी करायला माझे विील तयार
नव्हते. मी आईला म्हटलां तू मामा ला ववचार. मी वनदान आठवीपयांत तेर्थे
विकतो. पढु चां पढु े पाहू. मी माझ्या ध्यासामळ
ु े रात्ी झोपेतनू उठून बरळायला
लागलो.’ मला विकायचां आहे, मला मामाकिे न्सया’ वगैरे. माझा एक मोठा
चल
ु त भाऊ होता. त्याने एक वदवस माझ्या आईला समजावनू सावां गतलां की
काकी तू मामाांना ववचार आवण याला त्याांच्याकिे पाठव वििणासाठी. हा
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रात्ी बरळतो. ह्याच्या िोक्यावर पररणाम होईल. िेवटी माझ्या मामाला
ववचारून, आवण माझ्या वविलाांची परवानगी घेऊन माझ्या आईनां मला
पाचवीसाठी मामाच्या गावी नेऊन सोिलां. मला खपू आनांद झाला. मी वतर्थे
मन लावनू अभ्यास करायचो. पाचवी-सहावीत वगाात पवहला दसु राच
असायचो. मामाांकिे पसारा मोठा. त्याांचां एक मोठां वकराण्याचे दक
ु ान होतां.
त्यामळ
ु े मला इतर कामही खपू करायला लागायची. वकराण्याचां दक
ु ान होतां.
व दक
ु े सकाळी सहा
ु ानावर चा मनु ीम सकाळी आठ वाजता यायचा. त्यामळ
ते आठ मला दक
ु ानावर दक
ु ानदारी करावी लागायची. दक
ु ानावर
सांध्याकाळी गदी असल्यामळ
ु े िाळा सटु ल्या बरोबर घरी येऊन तास दोन
तास परत दक
ु ानावर बसावां लागायचां. रात्ी कांदील घेऊन मी िाळे त
झोपायला जायचो आवण वतर्थे अभ्यास करायचो. आमचे बरे च वमत् रात्ी
िाळे त अभ्यासाला व झोपायला येत. एकूण अभ्यासाला वेळ कमी
वमळायचा. ओढाताण व्हायची. त्यामळ
ु े मी सातव्या वगााच्या िेवटी िेवटी
माझ्या वविलानां ा एक मोठां पत् वलहून त्यानां ा ववनतां ी के ली की मला आठव्या
वगाापासनू बल
ु ढाण्याला िाळे त टाका. बल
ु ढाण्याला माझा मोठा भाऊ
आठवी ते अकरावी हायस्कूलमध्ये विकला. तो आमच्या गावच्या पण पढु े
बल
ु ढाण्याला स्र्थावयक झालेल्या एका मारवािी िाह्मण बाईकिे राहायचा.
त्या बाईनाां आम्ही भोजाई म्हणजे भाभी म्हणायचो. त्यानां ा एक मल
ु गी व
एक मल
ु गा होता. त्याांचां घर म्हणजे 18 फूट बाय दहा फूट अिी एक खोली
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होती. दर मवहन्सयाला त्या चौघानां ा परु े ल एवढां अन्सनधान्सय माझे विील
आमच्या खेिया वरून आणनू द्यायचे. वर आठविाभर परु े ल एवढा
भाजीपाला घेऊन द्यायचे. मी सातवी होणार त्याच वषी माझा भाऊ
अकरावी होऊन बल
ु ढाणा सोिणार होता. मी वविलानां ा वलवहलां की जसा
भाऊ त्या भोजाईच्या घरी राहायचा तसाच मीही राहीन. तम्ु ही फक्त
पवहल्यासारखेच अन्सनधान्सय द्या. मी माझ्या फी-पस्ु तकाांसाठी कसेही करून
वमळवीन. तमु च्यावर माझां ओझां टाकणार नाही. वतकिे माझ्या भावानांही
माझ्या वविलानां ा पत् वदलां की बक
ां ट, (म्हणजे मी) अभ्यासात चागां ला आहे
त्याला िाळे ची विष्यवत्तृ ीही वमळू िकते. त्याला आठवीत बल
ु ढाण्याला
पाठवा. आमच्या वविलाांनी मग मला आठवीत बल
ु ढाण्याला आणनू त्या
बाईकिे ठे वल.ां त्या फार चागां ल्या आवण हुिार होत्या. बाहेर काही घरी
स्वयांपाक करायच्या तर काही वठकाणी पजू ा, लग्नाची कामां करायच्या.
घरात त्याांची विस्त फार किक. आम्हाला सकाळी उठून पवब्लक
नळावरून नांबर लावनू पाणी भरावां लागायचां. बऱ्याच वेळा जवळपासच्या
गोठयातनू िोक्यावर टोपलां घेऊन जाऊन िेणआणावां लागायचां. त्या
त्याच्या गोवयाा करायच्या, आवण इधां न म्हणनू वापरायच्या. स्वतःचे कपिे
स्वतः धऊ
ु न, जेवल्यावर ताट घासनू ठे वणां हे आम्हाला आपापलां कराव
लागायचां. घरात रात्ी वचमणी म्हणजे के रोसीनचा छोटा वदवा,( कांदीलही
नही ) असायचा. त्या वचमणीवर त्याांचां काम झाल्यावर, मी आवण त्याांचा
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मल
ु गा जवमनीवर, पोत्यावर बसनू अभ्यास करायचो. त्या सकाळीच
सांध्याकाळचा स्वयांपाकही करून ठे वत त्यामळ
ु े आम्ही सांध्याकाळी सहा
सात वाजता जेवनू , रात्ी नऊ वाजेपयांत अभ्यास करायचो. सकाळी दोनएक
तास अभ्यासाला वेळ वमळायचा. विवाय िवनवारी दपु ारी अन रवववारी मी
बल
ु ढाण्याच्या गावाबाहेरच्या सांगम तलावावर माझी पस्ु तकां, कपिे,
बसायला एक पोतां असां घेऊन अभ्यासाला जायचो. कधीकधी
बल
ु ढाण्याच्या चैतन्सय वािीतल्या पाण्याच्या टाकीवर जायचो. वतर्थे बरीच
झािे होती. वतर्थे कपिे धऊ
ु न वाळू घालायचे आवण सध्ां याकाळपयांत
झािाखाली बसनू अभ्यास करायचा, असा माझा नेमच सरू
ु होता. मी एिेि
स्कूलमध्ये आठव्या वगाात होतो. दिां े गरुु जी आमचे क्लास टीचर होते.
बहुतेक ववषय तेच विकवायचे. खपू चागां लां विकवायचे. अन ते खपू किक
होते. मी सरुु वातीपासनू च चाांगला अभ्यास करत होतो. र्थोियाच वदवसात
मी दिां े सराांचा आविता ववद्यार्थी झालो. ते म्हणाले चाांगला अभ्यास कर
नेहमी आठव्या अ वकांवा ब चा मल
ु गा वकांवा मल
ु गी पवहल्या दसु ऱ्या नबां र
वर असतात. यावेळी त,ू माझ्या वगााच्या मल
ु ाांनां हा नांबर पटकावला पावहजे.
मी मेहनत के ली पण आठव्या वगाात सवा वगान वमळून वतसरा आलो.
आमच्या हायस्कूलमध्ये जी दोन मल
ु ां आठवीत पवहल्या तीन
मध्ये,व नववीच्या तीन माहीत पवहल्या दोन मध्ये अिा दोन्सही अटी पणू ा
करतील त्या दोन जणानां ा नववी आवण दहावीत दोन वषा वीस रुपये
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मवहन्सयाची स्कॉलरविप वमळायची. मी नववीच्या वतमाहीत पवहला आलो
आवण मला ती स्कॉलरविप वमळाली. तेव्हा वीस रुपये फार मोठी रक्कम
होती. माझा मवहन्सयाचा खचा म्हणजे दहा रुपये फीज, चार आणे कटींग, चार
आणे पाच पोस्ट कािााच,े चार आणे मवहन्सयातनू एक वसनेमा,( त्यावेळी मी
जवमनीवर बसणाऱ्याां बरोबर चार आण्याचे वतकीट घेऊन मवहन्सयातनू एकदा
वसनेमा पाहायचो. मला आठवतां अगदी दहावी पास झाल्यानांतर िेवटचा,
वदल अपना और प्रीत पराई हा वसनेमा फक्त मी आठ आण्या च्या
वतवकटावर, बेंच वर बसनू पावहला. तर असे अकरा बारा रुपये मवहन्सयाचे
माझे खचा व्हायचे आवण उरलेले 8-9 रुपये मी आमच्या भोजाई ला
भाजीपाल्यासाठी द्यायचचो. माझां हायस्कूल खपू चाांगलां होतां. सवा वििक
चागां ले मन लावनू विकवणारे , आमच्या सवाांगीण ववकासाकिे लि देणारे
होते. मला वाचनाची आवि, वक्तृत्वाची अन नाटकाांची आवि वतर्थेच
लागली. दहावीपयांत वतर्थे असताना मी बल
ु ढाण्याच्या वटळक व्याख्यान
मावलके त आवण इतर प्रसगां ी ना. सी. फिके ,प.ु बा. भावे, बाळिास्त्री हरदास,
बाबासाहेब परु ां दरे , प्राध्यापक वामन चोरघिे, प्राध्यापक राम िेवाळकर,
प्राध्यापक पद्माकर िावरे , प्राध्यापक मोहगावकर अिा अनेक नामवांत
लोकाांची व्याख्यानां ऐकली. आयष्ु यभर तो वसा घेऊन जगतो आहे. मी
एसएससी मध्ये ववदभा बोिाातनू 9वा मेररट आलो.
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माझां दहावी झालां तेव्हा माझा भाऊ बी.एससी. झाला. त्याला पढु े
एम.एससी करणां आवश्यक होतां आवण ते घरच्याांचे प्राधान्सय होतां. परत माझां
वििण र्थाांबतां की काय ही भीती मला खायला लागली. पण माझा मोठा
भाऊ माझ्या पाठीिी उभा रावहला. मी मेरीटमध्ये आल्याचा त्याला फार
अवभमान होता. त्याला फार आनांद झाला होता. त्यानां माझ्या वविलाांना
साांवगतलां,” ह्याला कॉलेजमध्येही विष्यवत्तृ ी वमळे ल. आवण नाहीच
वमळाली तर फक्त दोन वषा तम्ु ही कळ काढा. मी नोकरीवर लागलो की मी
त्याचां पढु चां सगळां वििण करीन. “ मग मी वप्र यवु नववसाटी म्हणजे आत्ताचे
अकरावीत ववदभा महाववद्यालय अमरावती येर्थे प्रवेि वमळवला व सदु वै ाने
वतर्थे गेल्या गेल्याच मला वकांग एिविा मेमोररयल स्कॉलरविप, तीस रुपये
मवहन्सयाची वमळाली. त्यामळ
ु े माझा अधाा खचा भागत होता. अन पढु े एकदोन मवहन्सयातच त्याच वषीपासनू जी नसिनल मेररट स्कॉलरविप सरू
ु झाली
तीही मला वमळाली. ती साठ रुपये मवहना होती म्हणनू मी के ईएम
स्कॉलरविप सोिून नसिनल मेररट स्कॉलरविप पत्करली. ती मला
नेहमीसाठी वमळणार होती. फक्त अट एकच होती, पढु े प्रत्येक वषी मला
प्रर्थम श्रेणीत पास व्हायचां होतां. त्यावेळी माझा मवहन्सयाचा खचा म्हणजे फी,
हॉस्टेल फी,मेस वबल, दधू वबल व इतर वकरकोळ खचा सवा वमळून पन्सनास
पचां ावन्सन रुपये व्हायचा. म्हणजे माझे पाच रुपये मवहन्सयाचे वाचायचे.
वदवाळीला वकांवा उन्सहाळ्यात घरी जाताना वतवकटाला मला ते पांचवीस तीस
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रुपये उपयोगी पिायचे. त्यामळ
ु े माझ्या घरच्यावां र जवळ जवळ काहीच
बोजा रावहला नाही. वतर्थे दोन वषे काढल्यानांतर पढु े औरांगाबादच्या
िासकीय अवभयाांवत्की कॉलेजमध्ये मी प्रवेि वमळवला. प्रवेि
वमळाल्यानतां र ददु वै ानां पाच मवहन्सयातच माझे विील वारले. पण तोपयांत
माझा मोठा भाऊ एम. एससी. होऊन ववदभा महाववद्यालयातच पदार्थाववज्ञान
ववभागात प्राध्यापक म्हणनू रुजू झाला होता. मग मला तो औरांगाबादला दर
मवहन्सयाला 70- 80 रुपये पाठवू लागला. त्यात माझा सवा खचा भागायचा.
वतर्थनू मी 1966 ला बी.ई.मेकसवनकल झालो. आमच्या वगाात तीसच
ववद्यार्थी होते. मी फायनल इयरला ददु वै ानां दोन मवहने आजारी होतो. वीस
वदवस तर मेविकल कॉलेज हॉवस्पटल मध्ये भरती होतो. आमच्या 30 पैकी
सात जणानां ा फस्टा क्लास वमळाला आवण मी आठवा होतो. माझा
फस्टाक्लास सात माका स्नां गेला. मला खपू वाईट वाटलां. वनकाल
लागल्याबरोबर एकाच मवहन्सयात अमरावतीच्या इवां जवनअररांग कॉलेजमध्ये
अवसस्टांट लेक्चरर म्हणनू रुजू झालो. आपण एम. टेक करून आपलां
बी.ई.तलां अपयि धवू नू काढलां पावहजे हे मी मनात वबम्बऊन, सारखा
त्याचा ध्यास घेतला. मग आय आय टी मांबु ईत एम.टेक. ला प्रवेि
वमळवण्याच्या तयारीला लागलो. पण नोकरी सोिून जाणां िक्य नव्हतां. अन
गसझेटेि लेक्चर झाल्याविवाय सरकार पढु च्या वििणाला पाठवणार नव्हतां.
मी 1972- 73 ला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातफे गसझेटेि लेक्चरर म्हणनू
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वनविला गेलो, आवण पढु े 1975 ला मला सरकारने आय आय टी मबांु ईला
दोन वषाासाठी एम.टेक. करायला पाठवलां. प्रवेि मी स्वबळावर वमळवला
होता. मी नऊ वषााच्या िेक नांतर परत ववद्यार्थी झालो. पण िोक्यात एकच
ध्यास होता, एम.टेक ला खपू चागां ल्या ग्रेिस वमळवायच्या. माका स
वमळवायचे. आवण सरुु वातीपासनू त्याच्यासाठी खपू अभ्यास करायचा,
स्पीिने वलहायची सवय करायची. आयआयटीत मी प्रर्थम सेवमस्टर च्या
परीिेत चाळीस ववद्यार्थयाांमधनू वतसरा आलो. माझा सेवमस्टर परफॉमान्सस
इिां ेक्स पवहल्याच सत्ात 7.8 म्हणजे दहापैकी 7.8 असा होता. पढु े फायनल
ला तर मी चाळीस ववद्यार्थयाांमध्ये दसु रा होतो आवण सी. आय. पी. म्हणजे
क्यवू मलेटीव्ह परफॉमान्सस इिां ेक्स दहापैकी सािेआठ म्हणजे 8.5 असा होता.
प्रोजेक्टमध्ये तर माझा इिां ेक्स दहा पैकी दहा होता. माझ्या एम.टेक
प्रोजेक्टच्या गाईि ही पारीख मसिम होत्या. एम.टेक लाच माझे
त्याांच्याबरोबर आांतरराष्ट्रीय स्तरावर तीन िोध प्रबधां प्रकावित झाले होते.
विवाय त्याांनी प्रर्थम व वद्वतीय सत्ात विकवलेल्या दोन्सही ववषयात मला ए
ग्रेि वमळाल्या होत्या. त्याांनी मला म्हटलां “जाज,ू तम्ु ही पीएच.िी. के लचां
पावहजे. माझा पीएच.िी. चा पवहला ववद्यार्थी म्हणनू मी तम्ु हाला घ्यायला
तयार आहे’.
मग एम.टेक होऊन परत अमरावतीला रुजू झालो. नतां र सातच
मवहन्सयानां ी माझां प्रमोिन होऊन माझी औरांगाबादला बदली झाली. वतर्थे मी
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पीएच.िी साठी आयआयटी मबांु ईला अजा करून वसलेक्ट झालो, पण
पढु ील तीन वषा तम्ु हाला परत उच्च वििणाला पाठवता येणार नाही, कारण
नक
ु तांच तम्ु ही एम.हून परत आलात, असां सरकारचां म्हणणां होतां. अन मी
मग 1980 ला परत अजा करावा असो मला साांगण्यात आल.ां मग मी परत
1980 ला अजा के ला.व माचा 1981 ला आयआयटी ला पीएच.िी.च्या
इटां रव्यू साठी गेलो. सदु वै ाने माझी वनवि झाली आवण सरकारनेही मला त्या
वषी जायला परवानगी वदली. मग या लेखाच्या सरुु वातीला वलवहल्याप्रमाणे
मी एक सप्टेंबर 1981 ला परत आय आय टीत आलो.
असा हा माझा सवा वििणाचा प्रवास. माझ्यासारखे अनेक जण
अिा प्रवासातनू गेले आहेत. अभ्यासाची अन वििणाची तगमग असली
तर परमेश्वर नक्कीच वाट दाखवतो. पररश्रम करणां हे आपलां काम आहे. ते
प्रामावणकपणे के लां पावहजे. मी औरांगाबादच्या इवां जनीअररांग कॉलेजचा
प्राचाया असताना, दोन हजार साली एकदा माननीय मांत्ी वनतींनजी गिकरी
आवण िॉक्टर ववजय भटकर याांच्या एका कायाक्रमाला गेलो होतो. िॉक्टर
भटकर माझे वमत् आहेत.(आम्ही 1967ला अम्रवतीला दोघहां ी प्रध्यापक
होतो.) त्यामळ
ु े मला या कायाक्रमाला जायचांच होतां. त्या कायाक्रमात भाषण
देताना िॉक्टर ववजय भटकर, वनतीन गिकरीं किे पाहून म्हणाले “ व्हेअर
देअर इज अ ववल, देअर इज अ हायवे “ म्हणजे वे ऐवजी त्यानां ी गिकरी
याच्ां याकिे पाहून हायवे म्हटल.ां कारण त्या वेळी माननीय गिकऱ्याांनी
99

एक्सप्रेस हायवे आवण इतर अनेक रस्ते बाधां ले होते. त्यानां ा उद्देिनू माननीय
ववजय भटकर तसां म्हणाले. पण मला मात् िब्दार्थाानां ते पटलां, की व्हेअर
देअर इज अ ववल देयर इज हायवे. आांतररक तळमळ, तगमग, ध्यास,
असला पावहजे. मागा सापितोच.
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आठविींचा वनळा पारवा

माझे एक जवळचे वमत् जगदीि वसन्सहा, न्सयायमतू ी वदलीप वसन्सहा
याांचे मोठे भाऊ, याांच्या मोठया भवगनी राजेश्वरी वसन्सहा याांची एक कववता
मी 1961- 1962 ला ववदभा महाववद्यालयात ववद्यार्थी असताना
कववसमां ेलनात ऐकली होती. त्यावेळी मी बी. एससी. पाटा वन चा ववद्यार्थी
होतो. राजेश्वरी ताई एम. ए.च्या ववद्यावर्थानी होत्या. त्या कववतेतल्या काही
ओळी मला अजनू आठवतात–
आठवणींचा वनळा पारवा
नील आकािी मक्त
ु भरारे
अबोध त्याची अजनू कुजबजु
फादां ी फादां ी मधनू ी गळते,
आठवलेले ववसरून जाता
ववसरलेले पन्सु हा पन्सु हा आठवते.
पन्सु हा पन्सु हा आठवते.

101

खरांच जीवनातल्या अनतां आठवणी अिा असतात की त्या
ववसरायला होतच नाहीत. पन्सु हा पन्सु हा आठवतात. मग त्या प्रेमभांगाच्या,
वप्रय व्यवक्तच्या ववयोगाच्या असोत, अपयिाच्या असोत, यिाच्या असोत.
आवण काही काही आठवणी तर अिा असतात की त्या आपण ववसरूच
िकत नाही. ववसरूही नयेत. कारण त्या खऱ्या अर्थाानां आपल्या उरलेल्या
आयष्ु याचा आधार असतात; उरलेल्या प्रवासाच्या हमसफर असतात.
अिा प्रचांि आठवणींचां मोठां पण कधी न सोिता येण्यासारखां गाठोिां
काखोटीला असलां की पढु चां पाऊल उचलायला िक्ती येत.े मागा एकाकी,
तरी प्रवास ससु ह्य होतो.
माझी पत्नी वनवताल्याला आज तीन वषे झाली. वतच्याबरोबरच्या
47 वषााच्या सहजीवनाच्या अनांत आठवणी बरोबर घेऊन मी गेली तीन वषा
वाटचाल करतो आहे. पण स्वानभु वावरून सागां तो, ह्या आठवणी म्हणजे
जगण्याचा मोठा आधार. व पु काळे याांच्या वपझू ाा मध्ये त्याांनी एका
वठकाणी वलवहलां आहे “ पत्नी गेली की ववश्व हरवलां. सरु सरु च राहतो.
उरलेल्या आयष्ु याचा सगां ीत होत नाही. सरु म्हणजे सगां ीताची जननी. बासरी
ही नसु ती भोकां असलेली बाांबांचू ी नळी असते. ओठातनू फांु कर, प्राणाचे
चैतन्सय देणारा गेला की बासरीचा पन्सु हा बाांबू झालाच समजा. एका टोकाला
कापिाचा तक
ु िा लावलेली ती झटकणी होते. प्रेम करणारी वकतीही माणसां
भोवती गोळा झाली, तरीही तो वनव्वळ आके स्ट्रा होतो. पत्नी म्हणजे
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बासरी. त्याहीपेिा मी म्हणेन परुु ष म्हणजेच बाबां चू ी नळी.” वपचांु ां म्हणणां
खरां आहे. पण झटकणी लाही आपलां अवस्तत्व असतांच. उरलेल्या
आयष्ु यावरची धळ
ू झटकत वतला जगावच लागत.ां मग जगायला ही, पाऊल
उचलायला ही िक्ती लागते. रखित चालायचां नसेल तर( आवण तम्ु ही तसां
रखित चालत राहणां त्या मतृ आत्म्याला ही मांजरू नसतां ) मग आपल्या
छांदाांना परत उजाळा द्यावा लागतो, जे आपल्याला आवितां ज्यात
आपल्याला आांतररक आनांद वमळतो, अश्या गोष्टी करत राहावां
लागत.ां आवण त्या करत वाटचाल करावी लागते. अन मग ह्या उरलेल्या
प्रवासाच्या टप्प्याटप्प्यावर त्या आठवणींचा आधार असतो, ववरांगळ
ु ा
असतो.
वतच्या मागच्या जन्समवदवसाला मला आठवण आली ती वतनां मला
वलवहलेल्या एका पत्ाची. आमचां लग्न ठरलां आवण पवहला लग्नाचा महु ूता
वनघाला तो दहा मवहन्सयानांतर चा. आमच्या ददु वै ानां तो पक्का के लेला
महु ूताही जवळ आल्यानांतर काही अपररहाया कौटुांवबक अिचणींमळ
ु े
आणखी चार मवहने पढु े ढकलला. म्हणजे लग्न ठरल्यानतां र 14 मवहन्सयानां ी
आमचां लग्न झालां. ह्या 14 मवहन्सयात आम्ही एकमेकाांना साठ पत् वलवहली.
ती अजनू ही माझ्याजवळ आहेत. वतच्या मत्ृ यनू ांतरच्या वतच्या मागच्या
वाढवदवसाला सकाळी जागा झालो तो वतच्या आठवणींनी गलबलनू च.
तसा हातात पेन घेतला अन वतच्या आत्म्याला पत् वलवहल.ां
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प्रेम,
“माचा 1968 मे हमारी सगाई हुई और िादी 1969 मई मे. इस
दरम्यान हमने 60 पत् एक दजु े को वलखे, याांनी हर मवहने मे पाच. मझु े याद
है 17 विसेंबर 1968 का तम्ु हारा वह पत् वजसमे तमु ने वलखा र्था “परसो
मेरा जन्समवदन र्था. आपका कब है?” और मेरे पत् मे मैने वलखा र्था “ मेरा
जन्समवदन तो 27 वसतांबर को होगया. 37 पत्ो का आदान-प्रदान होने तक
हमको एक दजु े का जन्समवदन मालमू नही र्था. वफर भी हमारे मन एक दसु रे
के पास र्थे. देखो जमाना वकस तरह बदल गया है? अब तो िादी से पहले
ही जनम वदन के तोफे वदये वलए जाते है. मै भी हसपी बर्थािे कहना चाहता हू
आज.पर ईसान
ां हू. आसमान तक पहूच नही सकता. वफर भी यवकन करो
प्रेम, 14 विसेंबर 1968 को वजतना मेरा मन तम्ु हारे पास र्था,उतनाही आज
भी है. “ हसपी बर्था िे “
अिा ह्या आठवणी. ती आवी ची आवण मी अमरावतीचा. फक्त 60
वकलोमीटर दरू . पण त्या 14 मवहन्सयात आम्ही दोघां फक्त एकदाच भेटलो.
अमरावतीला. तेही वतचा बॉिीगािा म्हणजे वतची बहीण िाांता बरोबर
असताना. एकमेकानां ा साठ पत्ां वलवहणारी आम्ही पाच वाक्य ही भेटलो
तेव्हा एकमेकाांना बोललो नाही. सरळ वचत्ा टॉकीज मध्ये जाऊन वतन तास
‘हमराज’हा वसनेमा बघत बसलो. वचत्ाच्या त्या अांधारात महेंद्र कपरू न
गायलेलां, सनु ील दत्त म्हणत असलेलां “तमु अगर सार्थ देने का वादा करो,
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मै यहु ी मस्त नगमे लटू ा ता रहू” हे गाणां चालू असताना आम्ही एकमेकाच्ां या
िोळ्यात पावहलेलां मला आठवतां. आवण त्या अांधारात िोळ्यात वदसलेला,
के लेला तो वादा आम्ही 47 वषे वनभवला. एकमेकाांच्या यातार्था सार्थीनां.
सहजीवनानां. मला आठवते आमच्या त्या पत् मधली िवु चता, त्यातलां
पाववत्र्य. त्यात कुठे ही उर्थळपणा नव्हता. आमच्या सख
ु ी सोबतीची ती
पाळांमळ
ु ां होती. आजकालच्या उतावळ्या प्रेमाांना आवण त्याांच्या ववदारक
िेवटान्सना पावहलां की मन ववचवलत होतां. आजकालच्या ह्या लोकाांमध्ये
पाऊल उचलण्याची िक्ती तरी उरते का? दे वबकम सो हॉलो. असां म्हणतात
की एका यिस्वी माणसाच्या यिामागे एका स्त्रीचा हात असतो. मी यिस्वी
माणसू आहे अस म्हणायला काहीच हरकत नाही. गेली 51 वषे मी तांत्
वििणािी वनगवित आहे. आजही 75 वषाांचा झाल्यानतां र, मी दोन दोन
तास सलग उभां राहून इवां जवनअरींगच्या ववद्यार्थयाांना, प्राध्यापकाांना
विकवतो. गेल्याच मवहन्सयात मी िेगाव येर्थील श्री सांत गजानन महाराज
कॉलेज ऑफ इजां ीवनयररांग मध्ये बारा तास फायनल मेकसवनकल ला एका
ववषयातील एक भाग विकून आलो. इवां जनीयररांग च्या वतन वपढया मी
विकवल्या आहेत.एक मल
ु गी, वतचे विील व वतचे आजोबा या वतघाांनाही
मी विकवलां आहे. माझ्या एक्कावन वषााच्या वाटचालीत मला माझ्या
असख्ां य ववद्यार्थयाांच,ां माझ्या अनेक सहकाऱ्याचां ां प्रेम, आदर वमळाला. तो
मी जोपासनू आहे. पण माझ्या या वाटचालीत, माझ्या जिणघिणीत माझ्या
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बायकोचा फार मोठा वाटा आहे. ती माझ्या पाठीिी नाही तर मागेपढु े सवात्
होती,
छोटया छोटया गोष्टींची आठवण अनेकदा होते. दैनांवदन
जीवनातल्या कराव्या लागणाऱ्या वकांवा सामोऱ्या जायला लागणाऱ्या काही
काही गोष्टींच्या प्रसगां ाच्ां या वेळी वतची आठवण आजही होते. ररिा
वाल्यािी भािां ठरवलेलां वकांवा रे ल्वे वरच्या आम्हालािी हमाली ठरवलेलां,
वतला कधीच आवित नसे. नेहमी म्हणायची, हे वबचारे आपल्या
सामानाला अगां ावर उचलनू दनेतात. याच्ां यािी कसला भाव करायचा?
त्यापेिा आपण आपल्या अगां ावरचे कपिे र्थोिया कमी वकमतीचे वापरू
िकतो. दारावर आलेल्या भाजीवाल्याला ती भाव ववचारायची, पण ”ठीक
से लगाना भैय्या” एवढच वतचे बागेन असायचां. मी बरे च वेळा हसनू
म्हणायचो “अगां त्याने ठीकसेच लावलेलां असत.ां हे काय भावकरणां
झालां?” देण्यातला आनांद काय असतो हे मी वतच्याकिून विकलो.
आमच्या कामावरच्या बाईच्या मल
ु ीच्या दहावी पयांतची वििणाची
जबाबदारी वतने स्वतः वर घेतली. मला आठवत,ां मी औरांगाबादच्या
िासकीय अवभयाांवत्की महाववद्यालयाचा प्राचाया म्हणनू वनवत्तृ
झाल्याबरोबर, नागपरू च्या रायसोनी इवां जवनअररांग कॉलेजमध्ये प्राचायापदी
रुजू झालो. रोज कॉलेजमध्ये जायला यायला रायसोनीनी यानां ी मला
ड्रायव्हर सह कार वदली. माझा ड्रायव्हर पदवीधर होता. तो तरुण अगदी
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नीटनेटका, सस्ु वभावी, वनव्यासनी होता. रोज जाता-येताना घरात येऊन
माझी बसग तो घ्यायचा आवण आणायचा. माझी पत्नी त्याच्यािी बोलायची,
ववचारपसू करायची. मवहन्सयाभरानांतर तो एक वदवस आत आला तेव्हा
त्याला,हीनां, मल
ु ां वकती आहेत व के वढी मोठी आहेत, असां ववचारल.ां तो
म्हणाला मसिम सहा वषााची एक मल
ु गी अन 2 वषााचा मल
ु गा अिी दोन
मल
ु ां आहेत. मल
ु गी वसवनयर के जीला होती. माझी बायको त्याला म्हणाली
मल
ु ीच्या नावानां पोस्ट ऑवफस मध्ये एक 5 वषााचां आर.िी. खातां उघि. दर
मवहन्सयाला दोनिे रुपये सराक
ां िून घेऊन त्या खात्यात करत जा. मला नतां र
म्हणाली “लिका अच्छा है. उसको हर महीने, अपने लिकी के वििण के
वलए, दो सो रुपये दे वदया करो.” अिा अनेक प्रसगां ाची मला आठवण येत.े
मी आय आय टीत जाऊन पीएच.िी करावां म्हणनू वतने के लेला पाठपरु ावा,
ते मी करत असताना मल
ु ाांची व घरची वतने अांगावर घेतलेली जबाबदारी हे
सगळां मला आठवतां. मी पीएच. िी. झाल्यानांतर िेगावला जाऊन वतनां
के लेलां महाराजाच्ां या पोर्थीचे एका बैठकीचां पारायण मला आठवत.ां ती
माझ्या पाठीिी होती की माझ्याबरोबर स्वतःही पीएच.िी. करीत होती हे
मला कधी कळलच नाही.
ज्या ज्या िणी काही कारणाांनी मी र्थोिासा ववचवलत झालो की,”
क्या हुआ?” असे ववचारून लागलीच पाठबळ द्यायची. 2006 च्या एवप्रल
मध्ये पाच वषा काम करून, रायसोनी सोिून, मी अमरावतीला स्वगहृ ी परत
107

आलो व दसु ऱ्या वदविीच हनमु ान व्यायाम प्रसारक मिां ळाच्या
अवभयाांवत्की महाववद्यालयात प्राचाया म्हणनू रुजू झालो. अगदी
प्रामावणकपणे साांगतो, पवहले दोन-तीन मवहने माझां मनच एच. व्ही. पी. एम.
मध्ये लागेना. र्थोिां उदास वाटायचां मला. करण नागपरू चां रायसोनी कॉलेज
मोठां, पसारा मोठा, काम भरपरू . इर्थां अमरावतीला हे कॉलेज अगदी छोटां,
नवीन सरुु झालेलां, काम फार कमी. वदवसभर काय करायचां हा प्रश्न. घरी
आलो की माझ्या चेहऱ्यावर ते जाणवायचां. एक वदवस वतने सगळां मला
ववचारलां आवण म्हणाली “ रायसोनी से ज्यादा यहा तम्ु हारी जरुरत है. यह
कॉलेज नया है. लोग अच्छे , समाजसेवा करनेवाले है.अपना हार्थ भी इस
सेवा मे बटाओ. यहा स्टाफ नया है. ऊन को कै सा पढाना, कै से सेवमनार
लेना, वसखाओ. तो तम्ु हारा वदल लगेगा.” आवण खरांच पढु च्याच
आठवियात मी माझ्या पन्सनास प्राध्यापकाांची बैठक घेतली. त्याांना
साांवगतलां, दररोज तीन प्राध्यापकाांनी एक एक तासाचां आपापल्या ववषयावर
लेक्चर द्यायचां. आम्ही सगळे म्हणजे मी, व इतर 49 प्राध्यापक वगाात त्याचां े
ववद्यार्थी म्हणनू बस.ू तीन तास झाल्यानांतर, मी वतन्सही लेक्चरचां वक्रवटकल
एनावलवसस सवाांसमोर साांगीन. त्यातलां चाांगलां वाईट सगळां. म्हणजे
विकवणाऱ्या प्राध्यापकाची ववषयाची तयारी, भाषा, विकवण्याची व
बोलण्याची पद्धत, देहबोली, आय कॉन्सटसक्ट, आवाज हळू की मोठा,
आवाजातले चढ-उतार कसे होते व कसे असावेत, हे सवा मी साांगीन.
108

आमच्या तरुण प्राध्यापकानां ा ते फार आविलां. ते सवा तयार झाले. इव्हन टू
फे स वक्रवटसीझम. 17 वदवस आम्ही तो कायाक्रम राबवला. माझी सवाांनी
स्ततु ी के ली. आमच्या प्राध्यापकानां ा त्याांचा फार फायदा झाला. पण
त्यामागची प्रेरणा कोण ते मी आज सवाांना सागां तोय. के वळ माझ्या
बायकोच्या म्हणण्यानां हा उपक्रम मी हाती घेतला. अिा अनेक हृद्य
आठवणी ववसरण्यासाठी नसतातच. त्या सोबत घेऊन जगायचां असतां. त्या
आठवणी हे आपलां पाठबळ ठरतात. हे मी अनभु वतो आहे. त्यामळ
ु े वपांनु ी
म्हटल्याप्रमाणे प्राणाचां चैतन्सय देणारी गेल्यानतां रचा मी बाबां ू झालो असलो
तरी, माझी झटकणी झाली नाही. दररोजच ह्या न त्या कारणानां वतची
आठवण मला होतेच. पण वतची पण्ु यवतर्थी आली की प्रकषाानां सगळां
आठवायला लागत.ां मग वाटतां, हे सगळां मनात असां साचवनू ठे वण्यापेिा
आपण कोणािी तरी बोलावां. कोणालातरी हे सगळां साांगावां, म्हणनू
आजच्या वतच्या या वतसऱ्या पण्ु यवतर्थीला हा लेखन प्रपचां ,
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रँवगंग
तत्ां वििण ववभागावतल माझ्या 40 वषाांच्या नोकरी पैकी तेरा वषे
मी चार अवभयाांवत्की महाववद्यालयाांचा प्राचाया म्हणनू काम के लां. त्यापैकी
दोन िासकीय होती अन दोन खाजगी अवभयाांवत्की महाववद्यालय होती.
माझ्या सदु वै ानां माझ्या या तेरा वषाात कुठलाही गभां ीर स्वरूपाचां रस वगगां चा
प्रकार वकांवा के स, प्रकरण, उगवलां नाही. गांभीर म्हणजे अगदी ववद्यार्थयाांना
रवस्टके ट करायचां वकांवा त्या प्रकरणाची पोलीस मध्ये तक्रार करून द्यायची,
सबां वां धतानां ा पोवलसाच्ां या हवाली करायचां, असां काही घिलां नाही. नाही
म्हणायला अिी काही प्रकरणां उगवली की ज्यात मला सवमती नेमनू सखोल
चौकिी करावी लागली. ती मी के ली. त्याच्या प्रमाणात ववद्यार्थयाांना
वििाही के ली. रस वगांगची अनेक प्रकरण आपण वाचली आहेत अन ऐकली
आहेत. रस वगगां मळ
ु े अनेक मल
ु ाचां ी कररयसा बरबाद झालेली आहेत.
त्यामळ
ु े च म्हटलां आहे की रस वगांग, मग ते कुठल्याही स्वरूपाचां असो आवण
कोणत्याही प्रमाणात असो अवतिय वनांदनीय आहे. त्यामळ
ु े काही चाांगलां
होऊ िकत नाही. रॅँ वगांगची प्रत्येक कृती ही अिोभनीय व माणसू ाच्या
अत्यांत हलक्या चाररत्र्याची साि देणारी आहे.ते म्हणजे एक ववकृत रािसी
वत्तृ ीचां प्रदिान आहे. आवण अिा ह्या वत्तृ ीचा सवाांनी सवा वठकाणी वनषेधच
के ला पावहजे. आता आता मागील काही वषाापासनू तर रस वगगां बदां
करण्यासाठी सरकारने कठोर वनयम आवण कायदे के ले आहेत. इतके च नव्हे
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तर आता सरकारने प्राचाया अन कॉलेज च्या मसनेजमेंटच्या लोकानां ा सवा
प्रकारच्या प्रवतबांधक उपाय योजना करणेबाबत किक सचू ना वदल्या
आहेत. अवतिय गांभीर प्रकरणी पोवलसाांकिे तक्रार नोंदवनू सांबांवधताांवर
पोवलस कायावाही करावी अिा सचू नाही वदल्या आहेत.
रॅँ वगगां मळ
ु े अनेक वनरपराध, साध्या मल
ु ानां ा आपलां कररअर अन प्राण
गमावलेले गमवावे लागले आहेत. आदरणीय सप्रु ीम कोटााने तर वसवव्हल
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हा झाला कायद्याचा भाग. मला आलेल्या रस वगगां च्या काही
अनभु वानबद्दल वलवहण्यापवू ी मी मळ
ू प्रश्नाबद्दल म्हणजे या रस वगांगचा आपण
पणू ापणे वबमोि कसा करू िकतो, त्याला समळ
ु नष्ट कसां करू िकतो
याबद्दल र्थोिांसां वलवहतो. मी तेरा वषे चार महाववद्यालयाच्या प्राचाया तर
होतोच पण त्यापवू ी ही तीन वषा मी िासकीय अवभयाांवत्की महाववद्यालय
औरांगाबाद येर्थे हॉस्टेल वािानही होतो. असे सवाांचे मत आहे की
वििकानां ी, प्राचायाांनी, मसनेजमेंट ने घेतलेल्या विवसवप्लनरी ऍक्िननां हे कमी
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होऊ िकतां. हे काही अि
ु ात ववकृती
ां ी खरां आहे. कारण रस वगगां घेणे हीच मळ
आहे,आवण ती ववद्यार्थयाांमध्ये का येत,े त्यात काही करण्यासारखां आहे का
याचाही ववचार व्हायला पावहजे. अगदी प्रवेि प्रवक्रयेपासनू प्रोस्पेकटसप्रवेि आजाापासनू , रस वगगां , त्याच्या वििेबद्दल, होणाऱ्या पररणामाबां द्दल,
ववद्यार्थयाांना मावहती देण्यात यावी. प्रत्येक महाववद्यालय अॅँटी रस वगांग सवमत्या
स्र्थापन करण्यात याव्यात. त्याबद्दल सचू नाफलकावर मावहती लावण्यात
यावी, इत्यादी तर आहेच, पण माझ्या अनभु वावरून मला असां वाटतां की
प्रत्येक महाववद्यालयातच हॉस्टेलमध्ये सीवनयर ववद्यार्थयाांचे अॅँटी रस वगगां
स्कॉिस (सवमत्या) स्र्थापन करण्यात याव्यात. त्यात प्रत्येक िाखेच्या
ववभागाच्या ववद्यार्थयाांचा अन होस्टेल रे क्टर आवण वािान याांचाही आवण
तसेच िे स्कॉलसाचा ही समावेि असावा. बहूदा रॅँ वगगां हे हॉस्टेल मध्ये आवण
बहुधा रात्ी होत.ां त्यामळ
ु े या वसवनअर ववद्यार्थयाांनी ग्रपु ग्रपु न^ रात्ी
होस्टेलमध्ये राऊांिस घ्यायला हवेत आवण ते वेगवेगळ्या वेळी घेण्यात
यावेत. रस वगगां घेताना असे काहीजण त्यानां ा आढळले तर त्यानां ा कौवन्ससवलगां
करून, त्याांचा बायकॉट करून, समजावनू , पटवनू देण्याचा प्रयत्न करावा.
कायदा हातात घेऊ नये. गरज पिल्यास प्राचायाांना ववभाग प्रमख
ु ाांना ररपोटा
करावा. सांस्र्थास्तरावर प्राध्यापकाांच्या अॅँटी रस वगांग सवमती असतात. त्यातले
सदस्य वारांवार रात्ी वेळी-अवेळी असे राऊांि घेऊ िकत नाहीत ही
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वस्तवु स्र्थती आहे. त्यामळ
ु े ह्या अॅँटी रस वगगां स्टुिांटस स्कॉिचा फार उपयोग
होतो.
मला आठवतां 1995 जल
ु ैत माझ्या मल
ु ानां व्हीजेटीआय मांबु ई येर्थे
प्रर्थम वषा अवभयाांवत्कीला प्रवेि घेतला. त्याला व्हीजेटीआय च्या
होस्टेलमध्ये जागा वमळाली. 1995 च्या अगदी दोन-तीन वषे आधी
व्हीजेटीआय होस्टेलमध्ये एक वसरीयस रस वगांगचां प्रकरण झालां होतां. त्यानांतर,
पररणामी, वतर्थल्या वसवनअर ववद्यार्थयाांनी वनणाय घेऊन ववद्यार्थयाांचां एक अॅँटी
रस वगगां स्कॉि स्र्थापन के ल.ां ते ववद्यार्थी दरवषी होस्टेलमध्ये राऊांि घ्यायला
लागले. मला माझ्या मल
ु ानां ी सावां गतलां की त्यानां ा चार वषाात व्हीजेटीआय
ला कुठलही रस वगांग झालां नाही वकांवा त्याांनी पावहलां नाही. ऐकलां नाही.
त्याला स्वतःलाही कधी ते फे स करावां लागलां नाही. तो म्हणाला”मी प्रर्थम
वषाात असतानाच आमचे वसवनयसा रोज हॉस्टेलमध्ये आळीपाळीनां राउांि
घ्यायचे. मला काही त्ास आहे का इत्यादी ववचारपसू करायचे त्यामळ
ु े
आम्हाला रस वगांगचां टेन्सिन कधी आलांच नाही. हे जर वतर्थे होऊ िकतां तर
मग ते कुठे ही साधलां जाऊ िकत,ां ह्यावर माझा ववश्वास आहे. मी स्वतः
हॉस्टेलचा वािान होतो. मी माझ्या अनभु वावरून साांगतो की तम्ु ही वििक
म्हणनू , वॉिान म्हणनू जर नेहमी ववद्यार्थयाांच्या सांपकाात रावहले पावहजे.
त्याचां ी नावां त्याच
ां ी िाखा लिात ठे वली, त्याच्ां यािी जाता-येता बोलत
रावहलां तर खेळीमेळीचे वातावरण तर वनमााण होतच पण तमु चा एक
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आदरयक्त
ु वचकही वनमााण होतो. मी असहां ी पावहलां आहे की आमचे बरे च
प्राध्यापक वमत् फक्त क्लासरूममध्ये विकवण्या पलीकिे ववद्यार्थयाांिी
सांबांध ठे वत नाहीत.इतका ईनविफरन्सस ते ठे वतात. त्यामळ
ु े कस म्पस मध्ये काय
चाललां आहे हे सद्ध
ु ा बऱ्याच जणानां ा मावहत नसत.ां मग अिाने तमु चा
वचक कसा राहणार? आदर कसा राहणार? विस्त ही के वळ वनयम न
कायद्यानेच येत नाही. प्राध्यापकाचां ा ववद्यार्थयाांिी ससु ांवाद असला तर
कोणता मल
ु गा कसां वागतो हे त्याांना सहज कळू िकतां. प्राध्यापक व इतर
कमाचारी ही यात बरीच मदत करू िकतात वेळोवेळी प्राध्यापकानां ी के लेलां
कौवन्ससवलांग, तसेच प्राचायाांचा ववद्यार्थयाांिी सांवाद, हे, खेळीमेळीचां
वातावरण वनमााण करू िकतात. बरे च वेळा मी स्वतः कोणत्या वगााचे
ववद्यार्थी रस वगांग घेतात व का घेतात हे जाणनू घेण्याचा प्रयत्न के ला आहे.
बहुताांिी आमच्याकिे सेकांि ईयर चे ववद्यार्थी जास्त सहभागी असतात. मी
काही सेकांि इयरच्या ववद्यार्थयाांना कारण ववचारून पावहलां. त्यातले बरे च
म्हणाले की सर हमारी रस वगगां हुयीर्थी इसवलये हमभी लेते.एका सेकांि
इयरच्या बॅँच नां जर समजतू दारपणा दाखवनू अपने पर जो वबती ओ वकसी
और पर न वबती जाय असा स्टसन्सि घेतला तर बराच सा प्रॉब्लेम कमी होऊ
िकतो. त्यान्सना तसां समजावनू साांगणां आवश्यक आहे. एकदा आमच्या
अमरावतीच्या कॉलेजमध्ये बेस्ट ऑल राऊांिर ववद्यार्थी वनविताना मी एका
ववद्यार्थयााला प्रश्न ववचारला की तम्ु ही मल
ु ां रस वगांग का घेता, तो म्हणाला सर
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नवीन येणारे ववद्यार्थी धािसी बनावे व वातावरणािी त्यानां ी समरस व्हावे
म्हणनू रस वगांग घेणे आवश्यक आहे. मला खरांच माझी आय आय टी मधली
फ्रेिसा नाईट आठवते. त्याचा एक वकस्सा मी इर्थां देतो आहे. (हे मी माझ्या
एका दसु याा लेखातही वलवहलां आहे. पण रस वगगां सबां वां धत असल्यामळ
ु े मला
इर्थे परत ते देण्याचा मोह आवरत नाही)
अमरावती ईवजवनअररांग कॉलेजमध्ये नऊ वषा नोकरी झाल्यानांतर
मला आमच्या तांत् वििण ववभागाने आय आय टी बॉम्बे मध्ये एम. टेक
च्या अभ्यासासाठी दोन वषाासाठी पाठवलां. प्रवेि मी माझ्या बळावर
वमळवला. माझां लग्नही झालेलां होतां अन मला तीन वषााची मल
ु गी होती,
पण गेल्या गेल्याच आपल्या अभ्यासात व्यत्यय नको म्हणनू मी पवहलां
सेवमस्टर एकटयाने जायचां आवण होस्टेलमध्ये राहायचां असां ठरवलां. माझ्या
बायकोलाही ते पटल.ां मग मी आयआयटी पोस्ट ग्रसज्यएु ट ववद्यार्थयाांच्या
हॉस्टेल मध्ये प्रवेि घेतला. त्यात सवा एम.टेक आवण पीएच.िी करणारे
ववद्यार्थी राहायचे. आम्ही नवीन लोकाांनी हॉस्टेलमध्ये राहायला सरुु वात
के ल्यानतां र साधारण दहा-बारा वदवसानतां र सीवनयर ववद्यार्थयाांनी फ्रेिसा
नाईटचां आयोजन के लां. आम्ही साधारण पस्तीस-चाळीस फ्रेिसा होतो.
सवाांनी आवजानू उपवस्र्थत राहावां अिी सचू ना कम वनमांत्णां आम्हाला
वमळाली. सांध्याकाळी आमच्या कॉमन हॉलमध्ये र्थोिा करमणक
ु ीचा
कायाक्रम अन नतां र सवाांची ओळख असा तो कायाक्रम होता. व नतां र मेस
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मध्ये सवाांना वफस्ट आयोवजत के ली होती. सवाजण जमल्यानतां र सरुु वातीला
प्रत्येकानां समोर येऊन आपली पणू ा ओळख करून द्यावी व त्याला आविेल
ते आयटेम करून दाखवावां असां साांगण्यात आल.ां म्हणजे गाणे, िान्सस,
वमवमक्री, कववता पाठ यापैकी काहीही चालेल. मग कुणी गाणी म्हटली,
कुणी वसनेअवभनेत्याांचे आवाज काढले. माझी पाळी आली तेव्हा मी माझी
एक वहदां ी कववता म्हणनू दाखवली. कववता ववनोदी नव्हती. र्थोिी गांभीर
स्वरूपाची होती. पण ती सवाांना आविली. इतर काही कायाक्रम झाल्यानांतर
विनरला जाण्यापवू ी त्या कायाक्रमाच्या कम्पेअरनां अनाउांस के लां की आता
फ्रेिसाची फस िन परे ि होईल. सालाबादाप्रमाणे त्या परे ि मधनू हॉस्टेल क्वीन
वनविण्यात येईल. दोन सीवनयर एम.टेक वाल्याांना ज्यरु ी म्हणनू ठरववण्यात
आल.ां ते खच्ु याांवर बसले. मध्यभागी दोन मोठे टेबल आवण त्याच्या भोवती
आम्ही सगळ्याांनी हळूहळू चालत राऊांि घ्यायचा असां ठरल.ां त्या दोन
ज्यरु ींपैकी एक ववदी नावाचा सरदार होता. मी दोन राऊांि मारले आवण वबदी
म्हणाला” वमस्टर जाजू इज हॉस्टेल क्वीन ऑफ द इयर. त्यावदविी मी एक
काळा पेंट अन वर वठपक्या वठपक्याांचा पाांढरा मवनला पररधान के ला होता.
त्यावेळी मी िोले मधल्या अवमताभ बच्चन सारखे लाांब के स ठे वायचो.
तेव्हा ती फस िनच होती.मला वाटलां कदावचत या सवा गोष्टींनी मला होस्टेल
क्वीन बनवलां. सवाांनी टाळ्या वाजवल्या. नतां र विनर झालां, आवण कायाक्रम
सांपला.
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दसु ऱ्या सेवमस्टर मध्ये मला फस वमली अकामोिेिन वमळालां म्हणनू
मी होस्टेल सोिलां. माझा पवहल्या सेवमस्टरचा वनकाल खपू चाांगला
लागला. मग माझा आत्मववश्वास वाढला.दसु ऱ्या सत्ात मी माझी बायको
आवण मल
ु गी असे एका छोटया कॉटर मध्ये विफ्ट झालो. पढु े माचा
मवहन्सयात होस्टेल वन मध्ये म्हणजे आमच्या होस्टेलमध्ये हॉस्टेल िे साजरा
होणार होता. त्यावेळी आमच्या होस्टेलचे सेक्रेटरी आवण त्याचे दोन वमत्
मला वनमांत्ण द्यायला माझ्या घरी आले. ते म्हणाले जाजू साहेब आपको
और भाभी जी को कायाक्रम को आना है. आपको तो आना जरुरी है, क्यक
ु ी
प्राईजविस्ट्रीब्यि
ु न होता है, तब सबसे पहला प्राईज, हॉस्टेल क्वीन कोही
वदया जाता है. र्थोिे कल्चरल प्रोग्राम है. बाद में िीनर है. हम अपने िायरे क्टर
साहेब और कुछ ववभाग प्रमख
ु कोकोभी बल
ु ाते है. इसवलये जरूर अना जाजू
साब. मी म्हटलां ” िअ
ु र. इट ववल बी अ ग्रेट फन. ववल कम िेवफनेटली”
कायाक्रमाच्या वदविी सांध्याकाळी मी माझी बायको मल
ु गी आम्ही
हॉस्टेलला गेलो. आमचे िायरे क्टर प्रमख
ु पाहुणे होते. काही वनमवां त्त
अध्यापक आले होते. बिीस समारांभ सरू
ु झाल्यानांतर पवहलां नाव माझां
पक
ु ारण्यात आलां. वमस्टर जाजू द क्वीन ऑफ होस्टेल प्लीज कम.मी माझां
प्राईज घेतल.ां माइक वर गेलो. आवण मला दोन वमवनटे बोलण्याची सांधी
द्यावी अिी ववनतां ी के ली. आमचा अॅँकर म्हणाला “ व्हाय नॉट? कम
ऑन.” मग मी माईक वर गेलो आवण म्हणालो की आता मी तम्ु हाला माझ्या
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वनविीचे रहस्य सागां तो. आवण त्याच्यासाठी मी दोन िेर म्हणणार आहे.
पवहला िेर वमझाा गावलब याांचा आहे आवण दसु रा माझा स्वतःचा. वमझाा
गावलब याांनी म्हटलां आहे“ आईना देख के मांहु अपना सा लेकर रह गए, हुजरू को अपना वदल
न देने पर वकतना गरू
ु र र्था,
कािीद को अपने हार्थ से गदान न मारीये, उसकी खता नहीं है यह,
तेरा कसरू र्था.
इसका मतलब यह है की हुजरू अपने आप को बहुत स्माटा और तीस
मार का समझते र्थे. लेवकन जब उन्सहोंने आईना देखा तब अपनी सरू त देखकर
वह अपना सा महांु लेकर रह गए. उनको आईने पर गस्ु सा आया और उन्सहोंने
आईने को पत्र्थर फें क कर तोडना चाहा. तब गावलब ने कहा है की भाई, तमु
जैसे हो वैसे ही आईने ने वलखा है. वह तो एक सदां ि
े वाहक यानी कािीद
है.उस पर क्यों वबगड रहे हो?
दोस्तों इसके बाद मैं अपना एक िेर सनु ाता हू-ां “ आईना देखकर अपने आप पर गरुु र आया, के इस बदसरू ती पर भी
हुस्न का सरू
ु र आया.
पर अांदर की बात बता देता हूां दोस्तों, के हमें ब्यटू ी क्वीन चनु ने में
एक सरदार का वदल वदमाग काम जरूर आया.”
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दोस्तों वजस वदन हमारी फै िन परे ि हुई और मझु े हॉस्टल क्वीन चनु ा
गया, वह चनु ाव के जज हमारे सीवनयर सरदार ववदी र्थे. “
ते ऐकताच सवा जेवण मोठयाने हसायला लागले. तो सरदार वीदी,
तोही ऑवियन्सस मध्ये बसलेला होता. तोही हसायला लागला. टाळ्या
वाजल्या. आवण मी मला वमळालेली एक सदांु र लेिीज पसा घेऊन आपल्या
जागेवर गेलो अन सवाांसमोर माझ्या बायकोला मी ती पसा भेट म्हणनू वदली.
खरां म्हणजे हे ही रस वगांगचे होतां. पण त्यात विसेंसी होती. कुठलीही
मयाादा सोिण्यात आली नव्हती.पण बरे च वेळा हे रस वगांग ववद्रूप स्वरूप घेतां
अन मग वनयम कायदे करावे, पाळावे लागतात. पण तरी मला व्यक्तीि:
असां नेहमी वाटतां की आई बाप, पालक, वििक, प्राचाया हे मल
ु ाांना योग्य
मागादिान करून त्याांना रस वगांगचे गांभीर पररणाम समजावनू साांगनू बरांच काही
करू िकतात. आवण ववद्यार्थयाांना या रस वगांग पासनू दरू ठे वू िकतात.
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आनंद देण्यातला
साधारण पचां वीस तीस वषाांपवू ीची गोष्ट असावी. आम्ही म्हणजे मी,
माझी बायको, मल
ु गा आवण मल
ु गी सवाांनी वमळून अमरावतीहून माहूरला
देवीच्या दिानासाठी जायचां ठरवल.ां अमरावतीहून सकाळी साधारण आठ
वाजता टसक्सीने जायचां ठरवल.ां आदल्या वदविी रात्ीच माझ्या बायकोनां
आमचा चौघाांचा, ड्रायव्हरचा जेवणाचा िबा तयार करून ठे वला. ठरल्या
वदविी सकाळीच साधारण आठ वाजता वनघालो. रस्त्यात पसु दच्या
इवां जवनअररांग कॉलेजमध्ये र्थोिां र्थाबां ायचां होत.ां वफवजक्स विपाटामेंट मध्ये
माझे जनु े वमत् प्राध्यापक िरद लाहोटी, जे माझ्या बरोबर पाचवी ते सातवी
एकाच िाळे त होते, ते पसु दच्या इवां जनीररांग कॉलेज मध्ये पदार्थाववज्ञान
ववभागाचे प्राध्यापक होते. मी ज्या ज्या वेळी पसु द इवां जवनअररांग
कॉलेजमध्ये भाषणासाठी, कायाालयीन कामासाठी, परीिेसाठी जायचो
तेव्हा िरदच्या घरी नेहमी जायचो. मक्ु कामाला असलो तर त्याच्याकिेच
राहायचो. त्यावदविी आम्ही ठरवलां की माहूरला जाताना पसु दला िरद
च्या घरी अधाा-एक तास िेक घेऊ. चहापाणी घेऊ आवण पढु े जाऊ. अकरा
वाजेच्या दरम्यान आम्ही िरद किे पोचलो. दोघाांची कुटुांब एकमेकाांना
ओळखत होती व दोन्सही कुटुांबाची चागां ली मैत्ी होती. बोलण्या बोलण्यातच
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बराच वेळ गेला. ते सवाजण म्हणाले आता इर्थनू जेवनू जा. आम्ही म्हटलां
आम्ही िबा आणलाय बरोबर. माहूरला जाऊन जेव.ू िरद ऐके च ना. नांतर
ववहनीने स्वयांपाकाची तयारी के ली. मग वतर्थे जेवनू आम्ही पढु े माहूरला
वनघालो. माहूरला िातां तेनां दिान वगैरे झाल.ां बराच वेळ र्थाबां लो.
सांध्याकाळी सािेसहा वाजता परत यायला वनघालो. मला वाटतां साधारण
रात्ीचे नऊ वाजत आले असावेत. नक्की कोणत्या वठकाणी ते आता मला
आठवत नाही पण एका वठकाणी कारच्या समोर रस्त्यावर दोन जण
र्थाबां ण्यासाठी अगवतकपणे हातवारे करत होते. रस्त्याच्या बाजल
ू ा त्याचां ा
टेम्पो मोठा, सामान भरलेला कोलमिून पिलेला होता व एक माणसू
बाजल
ू ाच रक्ताच्या र्थारोळ्यात पिलेला वदसला. मी आमच्या ड्रायव्हरला
कार र्थाबां ायला सावां गतल.ां ती दोघां म्हणाली “साब एक्सीिेंट हो गया है.
वपछे से आनेवाले ट्रकने हमारा टेम्पो उिा वदया. एक आदमी करीब करीब
मरने के कांवििन मे खनू से भरा पिा है. एक आदमी आगे के गाव मदत
मागां ने को गया है.साब हमको कुछ तो दो. आम्ही त्यानां ा पैसे द्यायला
लागलो. ते म्हणाले साहेब हमारे पास पैसे है, पैसे नही चावहये. हमको बहुत
भक
ू लगी है. पास में खाने को कुछ भी नही साब. आजू बाजू कोई भी नही
देखता. हमको कुछ खाने को दो, अिी गयावया करत होते. माझी बायको
म्हणाली आपला सकाळच्या सवा िब्बा तसाच आहे. यानां ा सवा देऊन
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टाकते. घरी गेल्यावर मी आपल्यासाठी करीन काहीतरी. मी म्हटलां खरांच
देऊन टाक सवा त्याांना.
आमच्या सौभाग्यवतीनां सवा जेवण त्याांना देऊन टाकलां. मी ड्रायव्हर
बरोबर समोरच बसलेलो होतो. त्या दोघाांनी आम्हाला हात जोिून नमस्कार
के ला. त्याच्ां या चेहऱ्यावरचे भाव पावहले, आवण आयष्ु यात पवहल्यादां ा
देण्यातला आनांद काय असतो याची सखोल अनभु तू ी मला झाली. असां
वाटलां आपलां पोट भरलां. मला बरे च वेळा त्या दोघाांचा चेहरा अजनू ही
आठवतो आवण वाटतां वकती साध्या साध्या गोष्टीत जीवनाचा आनदां
दिलेला असतो. पण तो अनभु वायला आपण मक
ु तो.
एकदा अमरावतीला माझी बायको सांध्याकाळी माके ट मधनू
आटोररिनां कस म्पला आमच्या घरी आली. त्यावेळी अमरावतीत िेअररांग
आटो 3-3 रुपये सवारी घेऊन चालवायचे. ही आमच्या कॉलनी समोर
उतरली. घरी आली. मी दार उघिलां तर मला म्हणाली “मैने आज आटो
वाले को पाच रुपये वदये.” मी म्हणालो “अभी तो तीन रुपये लेते ना?’ ती
म्हणाली “ हा. वापस दे रहा र्था तो मैने कहा रहने दो भैया. आप ववश्वास
नही करें गे, दो रुपये कोई बिी बात नही, पर उसके चेहरे पर मैने जो देखा
उसकी वकमत दोन हजार रुपये से ज्यादा र्थी.” मी हसलो. ती नेहमी असां
करायची. वतची ती र्थेअररीच होती. दारावर आलेल्या भाजीवाल्यािी ती
कधी भाव वकांवा घासाघीस करायची नाही. मला म्हणायची त्याच्या सवा
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भाजीपाल्याची वकांमत पाचिे रुपये होईल सगळी ववकली तरी त्याला िभां र
दीििे च्या वर काय वमळणार. त्यासाठी तो वदवसभर भटकतो. आवण
त्यातनू ही आमच्यासारख्या दहा-बारा बायाांनी भाव करून वाचवले, तर
आम्ही वकती वाचवणार? वीस तीस रुपये सवाांचे वमळून. पण त्या वबचाऱ्या
चे िांभराचे 80 करणार. त्यापेिा घरात काटकसर करायला बऱ्याच जागा
आहेत. कपिे, हॉटेल. मग गरीबा बरोबर च भाव किाला करायचा? एवढांच
नाही तर ती रे ल्वे स्टेिनवर मला हामालािी कधी भाव करू द्यायची नाही.
ती नेहमी म्हणायची देण्यातला आनदां काय असतो हे अनभु वनू पहा. मला
ते पटायचां. वाटायचां, खरांच आपण मोठया मॉल्समध्ये खरे दी करताना,
हॉटेल्समध्ये खाताना अव्वाच्या सव्वा पैसे देतो. वतर्थे एक रुपयाही कमी
करा असां म्हणत नाही. आवण ह्या हात मजरु ी करणाऱ्या, पोट भरे ल एवढा
रोजगार वमळवणाऱ्या गररबाांिी मात् आपण घासाघीस करतो. चार रुपये
वाचवण्याचा आनांद मनवतो. खरा आनांद देण्यात आहे. बऱ्याच जणी
हास्यास्पद बचत करताना मी पावहलां आही. रोज कामावर येणाऱ्या बाई ला
आठवियातनू एखाद-दोन वेळा सकाळचा चहा देताना सद्ध
ु ा, त्या आपल्या
चहाबरोबर त्या बाईचा चहा करत नाहीत. आपल्या गाळलेल्या चहाच्या
पवत्तत र्थोिे पाणी, साखर आवण आचमनाला घ्यावां इतकां दधू टाकून, त्या
बाईला चहा करून देतात. कुठल्या आनदां ाला मक
ु तात, हे त्यानां ा कधी
कळलेलांच नसतां. आतािा समाजात या बाबतीत मोठी जागतृ ी व्हायला
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लागली आहे हे मानलां पावहजे. वदल्लीत गजांू म्हणनू एक एनजीओ आहे
त्याांच्या अनेक िाखा आहेत. त्याांची वेबसाईट आहे. ह्या गांजु चे कायाकते
गररबाांसाठी अिी अनेक मदतीची काम करतात मख्ु यतः वेगवेगळ्या
वठकाणाहून ते वापरलेले पण अजनू वापरता येतील असे मल
ु ाचां ,े माणसाचां े,
वस्त्रयाांचे कपिे जमा करतात.अांर्थरायचे, पाांघरायचे जनु े ब्लसकेां टस ही जमा
करतात. त्याच्यासाठी त्याांची बऱ्याच वठकाणी कें द्र आहेत. या कें द्रावर
येऊन आपण देऊ िकतो वकांवा ते घरीही येऊन घेऊन जातात. मग ते अनेक
गरजनांू ा, गररबानां ा, फूटपार्थवर राहणाऱ्यानां ा, ह्याचा वाटप करतात. यासाठी
त्याांची फार मोठी यांत्णा आहे अनेक स्वयांसेवक आहेत. ते सवा वेळात वेळ
काढून ववनामल्ू य हे काम करतात. हा खरच अत्यांत स्तत्ु य कायाक्रम आहे.
मी एकदा असां वाचलां की औरांगाबादला ही अिी एक सेवाभावी स्वावलबां ी
मांिळी आहे जी रोजचा उरलेला सयांपाक वकांवा त्या मध्ये उरलेले अन्सन जमा
करतात, त्याची व्यववस्र्थत चाचणी- तपासणी करून भक
ु े लेल्याांना आवण
गररबानां ा ते वाटतात. ववनामल्ू य. हा एक मोठा उपक्रम आहे.
देण्यातला आनदां काही वेगळाच असतो. मन भरून आणणायाा
छोटया छोटया गोष्टीतनू याची सरुु वात होऊ िकते. माझा जन्सम खेियात
एका साधारण पररवस्र्थतीच्या कुटुांबात झाला. पण आमच्या आईवविलाक
ां िून आम्ही अश्या बऱ्याच गोष्टी विकलो. माझे विील रोज
सध्ां याकाळी गावाच्या एका टोकाला असलेल्या मारुतीच्या देवळात जायचे.
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जाताना त्याच्ां या बरोबर ते एक मोठी िब्बी बरोबर घ्यायचे. या िबीत
भरिलेल्या बाजरीच्या कण्या अन त्यात वमसळलेली साखर असायची.
असां वमश्रण भरून ती भरलेली िबी ते बरोबर न्सयायचे. मला नेहमी कुतहू ल
वाटायचां की ते हे किाला नेतात. आवण काय करतात त्याच.ां एकदा मी
मांवदरात त्याांच्याबरोबर गेलो. मारुतीचां दिान झाल्यावर ते देवळाच्या
मागच्या बाजल
ू ा गेल.े वतर्थे एक मांग्ु याांचे वारूळ होतां. त्याांनी वखिातली
िबी काढली अन त्या वारुळाच्या अनेक तोंिानवर अनेक बाजल
ू ा,
त्यातल्या कण्या- साखर टाकली. त्याचां ा हा रोजचा कायाक्रम होता. मला
कळत असल्यापासनू तर ते वारले तोपयांत मी त्याांना हे करताना पावहलां
आहे. बाब फार मोठी नाही.पण मनाला वभिून जाण्यासारखी आहे.
आमच्या खेियात धमािाळे त एक वद्ध
ृ बाई राहायची. आम्ही वतला
सांताबाई असे म्हणायचो. ती नदीवर वकांवा वववहरीवर कुणाचा पोहरा मागनू
आांघोळ करायची. कोणी वदलां ते खायची. कुठे कोणाला र्थोिीफार कामात
मदत करायची. माझी आई रोज आमच्याबरोबर या सतां ाबाई साठी आमची
जेवणां झाल्यानांतर उरलेलां पाठवायची. कधी उरलां नाही तर एखादी भाकर
टाकून आमच्याबरोबर सांताबाई साठी पाठवायची. वतला वहवाळ्यात
पाांघरायला जन्सु या गोधिया वकांवा जनु े ब्लाांकेटस द्यायची. सांताबाई बरे च
वेळा आमच्या गावाला येणाऱ्या बाळा भाऊांचे पालखीबरोबर आषाढी
एकादिीला पांढरपरू ला जायची. तेव्हा जाताना, माझी आई वतला एखाद125

दोन लगु िी, र्थोिां खायचां सामान, र्थोिा वचविा करून द्यायची. यातनू वतला
वमळणारा आनांद, आपण अनभु वल्या विवाय आपल्याला कळायचा नाही.
ज्याांच्याकिे भरपरू आहे त्याांनी दान के लां आवण ज्याांच्याकिे फारसां काही
नाही त्यातलां त्यानां ी र्थोिांसां दसु ऱ्याला दान वदल,ां यात फार फरक आहे.
अनेक सेवाभावी सस्ां र्था वनघाल्या आहेत. ते गरजनांू ा औषध
पाण्यापासनू , अन्सनधान्सय, कापि- कपियाांची मदत करतात. आवर्थाक दृष्टया
कमकुवत पण वििणाची इच्छा आवण पात्ता असलेल्या ववद्यार्थयाांना
आवर्थाक मदत करतात. हे खरच स्तत्ु य आहे. पण जास्तीत जास्त लोकानां ी
हे के लां पावहजे. यात काही अपेिेची, परतफे िीची आवश्यकताच वाटू देऊ
नये. कारण त्या कृतीतला आनांदच आपल्याला सवा देऊन जातो. देणां हे
फक्त पैिाच्या स्वरूपात वकांवा वस्तांच्ू या स्वरूपातच हवां असां नाही. आपण
आपल्या चागां ल्या कल्पना दसु ऱ्यानां ा देऊ िकतो. आपला वेळ दसु ऱ्यानां ा
देऊ िकतो. त्याची मदत करू िकतो. कुणा गरजल
ू ा, अपांगाला,
म्हाताऱ्याांना रस्ता पार करायला, त्याचा हात धरून मदत करणां हेही एक
प्रकारचां देण्ांच झाल.ां यातनू ही आपल्याला अतीव आनदां वमळतो. कोणाला
वस्मत देणां, चेहऱ्यावर हसू ठे वणां आवण हसनू बोलणां, एखादा प्रेमळ िब्द
बोलणां, वकांवा बोलक्या चेहऱ्याने पाहणां, हे ही काही तरी देण्यासारखांच
आहे. अत्यतां साध्या सोप्या गोष्टी आहेत ह्या. पण त्या आपण अनक
ु रणात
आणल्या पावहजेत. त्यातला आनदां अनभु वता आला पावहजे. आवण हे
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सगळां वनरपेि के लां पावहजे. परमेश्वर त्याची नोंद ठे वतो. म्हणनू म्हणतात ना
की ‘जो देत है वह पाता है’ आनांद तर वमळतोच पण ईश्वर अनाहुतपणे
कधीतरी त्याचां फळ आपल्या पदरात टाकतो. परमेश्वराचे गवणत हे असां
असत.ां कर भला तो हो भला. आवण हे काही नाही वदलां देवान,ां तरी
देण्यातला आवत्मक आनांद आपल्याला वमळालेलाच असतो.
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एका प्रसन्न व्यविमत्वाचा अंत

ववदभा महाववद्यालय अमरावती चे माजी प्राचाया िॉक्टर एस.
एन.जाजू हे माझे मोठे भाऊ. वदनाांक 27 जानेवारी 2016 ला अमरावतीहून
नागपरू ला जाताांना भाऊच्या कारला कोंढाळी जवळ प्राणघातक अपघात
झाला. सोबत सौभाग्यवती ववहनी होत्या व ड्रायव्हर होता. ड्रायव्हरला
फारसां काही लागलां नाही. ववहनींना बऱ्याच जागी मक
ु ा मार लागला. पण
भाऊांच्या मणक्याच्या वरच्या बाजल
ू ा जबरदस्त मार बसनू वरचे दोन मणके
विस्प्लेस झाले. हात पाय सन्सु न झाले. ते पहात बोलत ओळखत होते पण
हात पायात हालचाल नव्हती. 28 जानेवारीला नागपरू च्या न्सयरू ॉन हॉवस्पटल
मध्ये त्याांच्या मणक्याचां, दोन तासाचां कठीण ऑपरे िन झालां. परमेश्वर कृपेने
ते ऑपरे िन यिस्वी ररत्या पार पिल.ां पण िॉक्टर म्हणाले याचां ी ररकवरी
फार हळूहळू होईल. आवण साधारण तीन-चार मवहन्सयानां ी हाऊ ही इज
प्रोग्रेवसांग हे खरां कळे ल. ते 28 तारखेपासनू चार-पाच वदवस ते आय सी यु
मध्ये होते. नांतर त्याांना ररकवरी रूम मध्ये हलवण्यात आलां. भाऊ पाहयचे,
बोलायचे, येणाऱ्यानां ा व्यववस्र्थत ओळखायचे पण हातापायाच्ां या बोटाची
अजनू ही हालचाल होत नव्हती. मांगळवार वदनाांक 9 फे िवु ारीला त्याच्या
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हृदयाचा रक्तपरु वठा र्थाबां नू त्यानां ा हृदयववकाराचा तीव्र झटका येऊन त्याचां ा
प्राण गेला. आम्हा सवा कुटुांबीयाांवर वनयतीने घातलेला हा क्रूर आघातच
होता. 76 वषााच्या आयष्ु यात एकही वदवसासाठी, कोणत्याही
आजारासाठी, कधीही, कोणत्याही हॉवस्पटल मध्ये ऍिवमट नव्हावां
लागणाऱ्या भाऊांना िेवटी काळानां असां अकस्मात वहरावनू नेलां.
पांधरा मवहन्सयाांच्या अांतराने माझ्या जीवनाला आकार आवण आधार
देणाऱ्या दोन महत्त्वाच्या व्यक्तींचा अांत झाला. पांधरा मवहन्सयापवू ी माझी
पत्नी वारली अन परवा भाऊ. पत्नी वारल्या नतां र बरे च वदवस (अजनू ही)
वतच्याबरोबर काढलेल्या सािे पचां ेचाळीस वषााचा अतां ःपट माझ्या
िोळ्यासमोरून सरकत होता,आवण सरकत आहे. मांगळवारी भाऊच्या
वनधनाची बातमी कळल्यानांतर पण्ु याहून अमरावतीला येईपयांत ट्रेनमध्ये
माझा िोळ्याला िोळा लागला नाही. अन मला चालता बोलता यायला
लागलां तेव्हापासनू माझ्या पायावर जीवन जगायला उभा राहीपयांत आवण
नांतरचाही, भाऊ बरोबर काढलेला काळ माझ्या िोळ्यासमोरुन सरकू
लागला.
बल
ु ढाणा वजल्ह्याच्या एका वतन हजार वस्तीच्या खेियात एका
साधारण पररवस्र्थतीच्या कुटुांबात आमचा जन्सम झाला. घरात आई विील
काका आम्ही चार भाऊ आवण तीन बवहणी असां कुटुांब. सरळमागी,
कुणाच्या अध्यात न मध्यात असलेलां. पररवस्र्थती यर्थातर्थाच. गावात फक्त
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चौर्थीपयांत वििणाची सोय होती. मला आठवतां, भाऊ चौर्थीपयांत आमच्या
गावातच विकले. ते चौर्थी पास झाले तोपयांत मी िाळे त गेलो नव्हतो. पण
मला अजनू आठवतां, आमच्या गावात एक सदाविव भाऊ दिां े म्हणनू
विप्लोमा इन वसव्हील इवां जवनअररांग विकलेल,े रे ल्वेत नोकरी करणारे ,
आमच्या खेियातले पवहले ग्रसज्यएु ट ववष्णू दादा दिां े, हे, त्याांच्या सट्टु याांमध्ये
गावाला आले की आमच्या वविलाांनाही सारखां वाटायचां की आपल्या
मल
ु ाांनीही असांच विकाव,ां मोठी नोकरी वमळवावी. आमच्या सवाात मोठया
भावावर ( ते आता 87 वषााचे आहेत ) लहानपणीच कुटुांबाचा भार पिला
अन ते चौर्थीपयांत विकले. पण श्रीवकसन भाऊ चौर्थी पास झाल्याबरोबर
ह्याच्या वििणाची पढु े काहीतरी व्यवस्र्था करावी म्हणनू आमचे विलाचां ी
धिपि सरू
ु झाली. मेहकरला आमच्या आत्याची दोन, लग्न झालेली मल
ु े
राहायची. त्याांना ववनांती करून श्री वकसन भाऊ ला पाचवीसाठी मेहकर च्या
िाळे त टाकलां. वतर्थे त्याांची फार ओढाताण व्हायची. अन मग सातवी ते
आठवी ते वचखलीला विकले. वतर्थे आमच्या आईच्या आतेभावाकिे
रहायचे. त्या मामाच्या दोन मल
ु ी होत्या. एक भाऊ पेिा मोठी अन एक
भाऊच्या बरोबरीची. धाकटी फार तापट स्वभावाची आवण खोिकर.
वतचाही भाऊ ला खपू त्ास व्हायचा. ती खपू वजद्दी होती आवण म्हणनू
आठवीपासनू च्या वििणासाठी भाऊ पढु े बल
ु ढाण्याला हायस्कूल ला गेल.े
तेर्थे तरी राहण्याची व्यवस्र्था कुठे होती? आमच्या खेियाच्या व आमच्या
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घरासमोर राहणाऱ्या एक मारवािी िाह्मणाचे कुटुांब बल
ु ढाण्याला राहायला
गेलां होतां. त्या िाह्मणी बाईनाां आम्ही भोजाई म्हणायचो. त्या फार प्रेमळ
पण कणखर होत्या. त्याांनाही एक मल
ु गी भाऊच्यच वयाची अन एक छोटा
मल
ु गा होता. त्याच
ां ां सगळां घर म्हणजे 18 फूट बाय 10 फुटाची एक खोली
होती. त्या भोजाईनाां ववनांती करून भाऊची वतर्थे राहण्याची व्यवस्र्था
वविलाांनी के ली. दर मवहन्सयाला आमचे विील ह्या तीन-चार जणाांना परु े ल
इतकां अन्सनधान्सय आमच्या खेियावरून बल
ु ढाणा ला आणनू द्यायचे. तसेच
भाजीपाल्यासाठी मवहन्सयाला तीस चाळीस रुपये त्या बाईनाां द्यायचे.
आमच्या भोजाईचां काम अवतिय विस्तीचां. सकाळी सकाळीच सावाजवनक
नळावरून भाऊ व वतचा मल
ु गा पाणी भरायचे. चार आठ वदवसात
आजबू ाजच्ू या गरु ाच्ां या कोठयावरून, िोक्यावर भाऊ िेण आणायचे.
िवनवारी-रवववारी तर गावाच्या बाहेर सांगम तलावावर जाऊन वतर्थेच
झािाखाली बसनू भाऊ अभ्यास करायचा. स्वतःचे कपिे आठवियाला
वतर्थे धवू नू वर काढायचे अन वाळू घालायचे. सध्ां याकाळी घरी परत. इतर
वदविी आठवियात तो रोज सांध्याकाळी दोन तास आवण सकाळी दोनअिीच तास असा अभ्यास करायचा. अिाही पररवस्र्थतीत भाऊ िाळे त
आठवी ते अकरावी पयांत पवहला दसु रा असायचा. िाळे तील एक अभ्यासू
वनयवमत हुिार ववद्यार्थी म्हणनू ओळखला जायचा. त्याच्या वििकाांचा
अन खास करून िाळे चे हेिमास्तर नामजोिी सराांचा तो आविता ववद्यार्थी
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होता. अकरावी पास झाल्यावर महाववद्यालयीन वििणासाठी भाऊ ववदभा
महाववद्यालय अमरावती येर्थे आला. तो अकरावी पास झाला त्याच वषी
मी सातवी पास झालो. मी सातवीपयांत मामाच्या गावी विकत होतो. तेव्हा
मी माझ्या वविलानां ा एक मोठे पत् वदलां. मला आठवत,ां बल
ु ढाण्याच्या
हायस्कूलमध्ये मला टाका इर्थे मामाांकिे माझा नीट अभ्यास होत नाही असां
मी त्या पत्ात वलवहलां. नाहीतरी भाऊ आता बल
ु ढाणा सोिून गेलाच आहे
तेव्हा त्याच बाईच्या
ां घरी मी भाऊसारखा राहीन. फक्त मवहन्सयाचे धान्सय तम्ु ही
पाठवा. माझ्या फीचां मी बघनू घेईन वगैरे वलवहलां. तसां पत् भाऊनहां ी बाबानां ा
पाठवलां. मी अभ्यासात हुिार असल्याचां साांवगतलां. बल
ु ढाण्यात आला तर
चमके ल असे त्या पत्ात वलवहलां. मला एकदा आमच्या आईने नांतर
सावां गतलां की आमच्या दोघाचां ी पत्ां पाहून माझे विील खपू रिले. पण
पररणामी मला त्याांनी बल
ु ढाण्याला पाठवलां. इर्थनू भाऊांनी मला उभा
करायचा जणू वविाच उचलला. तो सारखां मला प्रोत्साहन द्यायचा त्यामळ
ु े
मी आठवीत िाळे त वतसरा आलो. नववीच्या वतमाही तर मी वतन्सही सेक्िन
मधनू पवहला आलो. त्यामळ
ु े मला एिेि च्या सोसायटीची वीस रुपये
मवहन्सयाची विष्यवत्तृ ी वमळू लागली. त्या वेळच्या माझा मवहन्सयाचा खचा
म्हणजे फक्त बारा रुपये. दहा रुपये फी, चाराण्याची पोस्टकािा, चार आणे
हेअर कटींग चे, आठ आणे मवहन्सयातनू फक्त एकच वसनेमा पाहायचा त्याचे.
आवण एखादा रुपये इतर. उरलेले आठ नऊ रुपये मी आमच्या भोजाईनाां
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भाजीपाल्यासाठी द्यायचो. नववीत आल्यानतां र मला सतत भाऊ
अमरावतीहून पत् वलहून उत्तेजन द्यायच्या.” तू चाांगला अभ्यास कर
दहावीला वरच्या नांबर नी जर मेररटमध्ये आला तर अमरावतीला ववदभा
महाववद्यालयाांमध्ये तल
ु ा तीस रुपये मवहन्सयाची वकांग एिविा मेमोररयल
स्कॉलरविप वमळू िके ल. त्यामळ
ु े तझु े पढु चां वििण घ्यायला मदत होईल.
तू एसएससी होिील त्याच वषी मी बी.एससी होईन. चाांगली नोकरी
वमळवण्यासाठी मला एम. एससी. करणां आवश्यक आहे. परत घरचे लोक
तल
ु ा खचााची अिचण दाखवनू कॉलेजमध्ये पाठवणार. नाहीत. तेव्हा, खपू
मेहनत कर.”त्याची सारखी पत् यायची. मी माझ्या प्रत्येक परीिेचे सवा
माका स त्याला कळवायचो आवण माझी प्रगती पाहून त्याला खपू आनदां
व्हायचा. परमेश्वर कृपेने भाऊ बी. एससी. प्रर्थम श्रेवणत पास झाला आवण
मी एस एस सी ला नागपरू बोिाातनू 9 वा वमरीट आलो. पढु ां माझ्या सदु वै ानां
ववदभा महाववद्यालयाांमध्ये माझ्या बसचच्या ज्या ववद्यार्थयाांनी यवू नववसाटी ला
प्रवेि घेतला, त्यात आमचा मेररट पवहला, सख
ु देव िेळके अनतां र 9वा
असलेला मी वर होतो. मेररट मधले दोन ते आठ नांबर नागपरू ला विकायला
गेल.े मग िेळके आवण मला 30 रुपये प्रवत महाची के .ई.एम.. विष्यवत्तृ ी
वमळाली. आमच्या सदु वै ानां पढु े त्याच वषी नसिनल मेररट स्कॉलरविप सरू
ु
झाली. आम्हाला दरमहा 60 रुपये वमळायला लागले. वतकिे भाऊला एम.
एससी पाटा वनला साठ रुपये प्रवतमहा फे लोविप वमळाली.व तो पवू ा
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वस्तीगहृ ाचा वप्रफे क्टही झाला. त्यामळ
ु े आमच्या घरच्या लोकावां र चा
आवर्थाक बोजा जवळ जवळ काहीच नाही असा झाला. त्यावेळी साधारणत
पन्सनास-पचां ावन्सन रुपयात आमच्या मवहन्सयाचा खचा भागायचा आवण
उरलेले पाच धा रुपये मवहन्सयाचे, ते आम्ही जमवनू ठे वायचो आवण सट्टु ीत
घरी जाताना ते भाियासाठी वापरत अस.ू पढु े एम. एससी. नांतर भाऊला
ववदभा महाववद्यालयात प्राध्यापक म्हणनू नोकरी वमळाली अन मला
औरांगाबादच्या इवां जवनअररांग कॉलेजमध्ये प्रवेि वमळाला. ददु वै ानां त्यानांतर
पाच मवहन्सयातां च माझे विील वारले. घरची पररवस्र्थती अजनू ही यर्थातर्थाच
होती. मग भाऊांन मला साांवगतलां, आता घरून पैसे मागत जाऊ नकोस.
पढु ची अिीच वषा मला तो अमरावतीहून दरमहा 70 ते 80 रुपये
मनीऑिारने औरांगाबादला पाठवायचा. त्यावेळी त्याचा पगार होता फक्त
280 रुपये मवहना. एवढेच नव्हे तर मी फायनल इयरला असताना तर त्याांचां
लग्नही झालां होत.ां तरीतो मला मवहन्सयाला 70- 80 रुपये पाठवायचा. माझ्या
जीवनाला खऱ्या अर्थााने आकार देण्यात आवण मला स्वतःच्या पायावर उभां
करण्यात भाऊांचा फार मोठा वाटा आहे.
पढु े मी अमरावतीला अवभयाांवत्की महाववद्यालयात अध्यापक
म्हणनू रुजू झालो. मी त्याच्याच बरोबर राहायचो. पढु े भाऊ आवण मी वमळून
घरची वविेष मदत न घेता माझां, माझ्या धाकटया बवहणीचां आवण माझ्या
धाकटया भावाचां अिी वतन आवण दोन पतु ण्याचां अिी पाच लग्न आम्ही
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के ली. त्याच
ां ां काम अवतिय पद्धतिीर असायचां. काही करायचां असलां की
तो िायरी व पेन हाती घेऊन पवहल्याांदा सगळा आराखिा वलहून काढायचा.
मग तो लग्नाचा खचा असो, एखाद्या प्रवासाला जायचां असो, सगळ आधी
वलवहलेलां असायचां. एवस्टमेटेि असायचां. दैनवां दन खचा काटेकोरपणे तो
आपल्या िायरीत त्याच्या त्यावदविी वलहून काढी.त्याला ती सवय होती.
तीच सवय त्यानी आम्हाला लावली. तो सवा काम अवतिय िाांतपणे
करायचा. कधीही घाई गदी नाही. कुठल्याही पररवस्र्थतीत अिचणीत तो
कधी इररटेट व्हायचा नाही. हा एवढा मोठा अपघात झाला त्यावेळी त्याचां
ब्लिप्रेिर नॉमाल होतां असां िॉक्टर म्हणाले. एवढा धीराचा माणसू . त्याला
जे वाटलां ते बोलनू टाकायचचा.आत बाहेर एकच. कधी लपवाछपवी नाही.
प्राध्यापक म्हणनू तर तो त्याचे ववद्यार्थयाांचा अवतिय आविता
वििक होता. विकवताना तयारीवनिी आवण मन लावनू विकवायचा.
त्याचा वमत् समदु ावयक प्रचिां मोठा. त्याांचे जवळचे वमत् म्हणजे प्राध्यापक
आिगावकर, प्रा देवगावकर, ववष्णु नाफिे, एम बी पाटील प्रा अांभोरे . एक
प्रवतवष्ठत, आदरणीय व्यक्ती म्हणनू त्याल
ां ा समाजातही खपू मोठां स्र्थान होत.ां
आपल्या समाजामध्ये तो वप्रय आवण आदरणीय होता.
असां हे प्रसन्सन व्यवक्तमत्व काळानां अकस्मात वहरावनू घेतलां. त्याच्या
आकवस्मक वनधनाने सवा कुटुांबीयाांवर आवण खास करून ववहनीनवर
वज्राघात झाला आहे. यातनू सावरणां सोपां नाही. काळच काय ते ठरवेल.
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गेल्या पाच-सहा वदवसाांपासनू सातां वना देण्यासाठी आवण आमच्या दःु खात
सहभागी होण्यासाठी, नातेवाईकाांची आवण वमत् मांिळीची गदी पावहली की
भाऊनी वकती माणसां आयष्ु यात जोिली होती याची कल्पना येत.े ज्या
माणसाने आयष्ु यभर कोणाचां वाईट के ले नाही, कुणाचां वाईट वचतां ील नाही,
अिा या अजात ित्ू माणसाला, त्याच्या आत्म्याला िाांतीही वमळणारच.
त्याची पण्ु याईच एवढी होती. आमच्या सवाांसाठी तो काय होता हे िेवटी
माझ्या चार ओळीत वलवहतो----च ांद र त की निरव श ांती, झील क निश्चल अनवचल जल,
यथ समय गांभीर,धीर और जल प्रप त स हसि निममल.
वटवृक्ष की शीतल छ य , प्रक श के दीपस्तांभ तुम,
अनमट अमर है य दे स री, दूर दूर फैल परीमल तुम.
िेवटी भाऊला माझी आवण आमच्या सवा कुटुांबीयाचां ी ववनम्र
श्रद्धाजां ली.
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सुपर ववजन
2003 ला मी नागपरू जी. एच. रायसोनी कॉलेज ऑफ इजां ीवनयररांग
चा प्राचाया होतो. अगदी फार र्थोिया काळात त्या कॉलेजची नागपरू ातलां
एक अग्रगण्य इवां जनीररांग कॉलेज म्हणनू ख्याती झाली. वििणाचा स्तर
चागां ला होता. सवु वधा.अन स्टाफ ही चागां ला होता. नवीन नवीन उपक्रम,
सेवमनासा, कॉन्सफरन्ससेस सारख्या चालत. एकदा आमच्या चेअरमन याांनी
काही अमेररकन एक्सपटा ना कॉलेज पाहयला बोलावलां. काही कोसेस
साठी आम्हाला त्याच्ां यािी कोलॅँबरे िन करण्याचा आमचा ववचार होता. ते
आणखीही काही सांस्र्थाांमधनू भेट देऊन आले होते. आमच्याकिे दोन पणू ा
वदवस होते. त्याांच्यासमोर आम्ही आमच6 प्रेझेंटेिन वदलां. त्याांना सवा
कॉलेज व प्रयोगिाळा लायिरी इत्यादी सवा दाखवलां. ते जायला वनघाले
त्या वदविी मी त्यानां ा सोिायला त्याच्ां याबरोबर एअरपोटाला गेलो.
अकस िवमक चचाा पवू ी कॉलेजमध्ये झाली होती म्हणनू सहज जाता जाता
आवण बोलता बोलता मी त्याांना गािीत ववचारलां “ सर, व्हाट विफरन्सस दू
यू फाईिां इन इवां ियन वका कल्चर अिां अमेररकन वका कल्चर? “
त्याांच्यापैकी एकानां िणाचाही ववलांब न लावता मला एका वाक्यात उत्तर
वदलां.ते खरांच वचांतन करण्यासारखां होत.ां तो म्हणाला ‘ ‘इन जनरल,नो
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अमेररकन वका र ररक्वायसा सपु र ववजन, अॅँि नो इवां ियन वका र कस न वका
ववदाऊट सपु ववाजन. ‘कटू असलां तरी वकती खरां बोलला तो. आपल्याकिे
कुठलाही वका र असू दे, मग तो खालच्या लेव्हलचा चपरािी असो की त्या
ऑवफसचा सवाात मोठा साहेब असू दे. त्याच्ां यावर सपु रववजन करणारा,
नजर ठे वणारा, कुणीतरी लागतोच. त्याविवाय ते काम होत नाही. झालांच
तर पणू ा होत नाही. पणू ा झालां तर वेळेवर होत नाही. त्या वदविी आवण
त्यानांतर आजतागायत अिी अनेक उदाहरणां मी पावहली आहेत. अर्थाात या
प्रवक्रयेचा मी ही एक भाग होतोच. मग ते कुठल्या वयात का असेना, हे मला
ववसरून चालणार नाही.
माझा मल
ु गा व सनू अमेररके ला काही वषा विकागोला असताांना मी
व माझी पत्नी त्याांच्याकिे दोन अिीच मवहन्सयासाठी गेलो होतो. वतर्थे
व्हीलींग म्हणनू एका भागात आम्ही राहायचो. मोठी कॉलनी होती.
बहुताांिी भाियाने राहणारे भारतीय होते. तेर्थे समोर मोठे बगीचे होते.
मेंटेनन्सस चे काम एक वेगळां ऑवफस पाहायचां. तेही वतर्थेच होतां. मी रोज
सकाळी वफरून आल्यावर घरासमोरच्या बागेत अधाा तास तरी बसायचो.
अगदी वेल मेंटेनि असा तो गािान होता. दर रवववारी सकाळी सािेसात
आठलाच त्या गािान मध्ये दोन वका स यायचे. आले की ताबितोब आपले
कपिे वगैरे बदलायचे. अॅँप्रन, हातमोजे वगैरे घालनू तयार व्हायचे. मग ते
आणलेले गािान टूल्स काढायचे. आणलेले लॉन मव्ु हर सरू
ु करायचे.
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साधारण दोन अिीच तासात झािाचां ां, रोपाचां ,ां मेहदां ीच कवटांग वगैरे
करायचे.लॉन वरून मिीन वफरवायचे आवण नांतर तो झालेला कचरा मोठया
बसगजमध्ये भरून त्या बसगज त्याांवच्या व्हसनमध्ये लोि करून घेऊन जायचे.
काम इतकां व्यववस्र्थत आवण तन्समयतेन,ां भराभर करायचे की ववचारू नका.
सगळ्यात महत्त्वाचां म्हणजे, हे काम करताना त्याांच्यावर देखरे ख करणारा
माणसू वकांवा मक
ु ादम मी कधीच पावहला नाही. ती माणसां पणू ा जबाबदारीने
ववदाऊट एनी सपु ववाजन दर रवववारी ही कामां करायची. मी नेहमी पाहत
राहायचो. आवण मग मला माझ्याच कॉलनीतला अमरावतीचा देखावा
आठवायचा. मी अमरावतीला कस म्पमध्ये मधबु न कॉलनीत राहतो.
वसधु ाताई देिमख
ु (माजी मांत्ी) याांच्या घरासमोरच. आवण आमच्या
घरासमोरच एक छोटा गािान आहे. आता वसधु ाताईच वतर्थां राहत
असल्यामळ
ु े आवण त्या भतू पवू ा मांत्ी असल्यामळ
ु े , त्या गािान चा मेंटेनन्सस
बयाापैकी आहे. पण रोजचा सीन मजेदार असतो. सकाळी साफसफाईला
दोन बाया येतात. त्याच्ां या हातात टोपली झािू असतात. मग त्या गािानच्या
कोपऱ्यावर बसनू र्थोिावेळ तांबाखू खातात, मग त्या येऊन झाल्यानांतर
र्थोिया वेळानां एक सायकल वरून त्याांचा मक
ु ादम येतो. मग तोही त्याांच्यात
वमसळून दहा-पांधरा वमवनटां गप्पा मारतो. मग त्याांच्या सगळ्याांचा वररष्ठ
येतो, आवण म्हणतो “अरे ऐसे बैठे क्या हो? उठो. जल्दी से सफाई करो. और
कचरा जमा करके मत रखना उसको जला वदया करो या फे क के आया करो.
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ह्याच्या सचू ना झाल्या की मग हळूच त्या बाया कामाला सरुु वात करतात.
मग ते काम त्या त्याांच्या पद्धतीने करतात. हा सीन मी बरे च वेळा पावहलेला
आहे. आवण मग मला वाटतां त्या अमेररकन एक्सपटा चा िेरा काही चक
ु ीचा
नव्हता. हे ह्याच लेव्हलल
ां ा नाही तर याच्या पढु च्या लेव्हलला व त्याांच्या
ही पढु च्या लेव्हलला लागू पितां. कोणीतरी आपल्या िोक्यावर बसल्या
विवाय आपण काम व्यववस्र्थत करत नाही. आपल्याकिे बहुताांिी
ऑवफसेस मध्ये प्रत्येकाची आपली वेगळी जागा असते. तीही आजबू ाजल
ू ा
कपाट लावनू वकांवा पावटािन लावनू वकांवा क्यवु बकल्स बनवनू के लेली
असते. हेतू हा की काम करताना एकमेकाांिी बोलत वकांवा गप्पा मारत बसू
नये. त्यामळ
ु े कामाला ववलांब होईल. मी याच वषी सहा मवहन्सयापवू ी परत
कस वलफोवनायामध्ये काही मवहने राहून आलो. वतर्थे फे सबक
ु या मोठया
कांपनीमध्ये माझ्या पतु णीच्या मल
ु गा सववास ला आहे. एक वदवस त्याने मला
व माझ्या मल
ु ाला व त्याच्या कुटुांबाला फे सबक
ु कांपनी पाहण्यासाठी
बोलावलां. वचकार मोठां, अनतां सोयी असलेलां, सवु वधा असलेलां ते
फे सबक
ू चां ऑवफस आवण तो पररसर होता. त्याांचे वेगवेगळे विवव्हजन्सस
होते. त्या मल
ु ाच्या बसण्याच्या जागी तो आम्हाला घेऊन गेला. प्रचांि मोठां
ऑवफस होतां त्याच्या ववभागाचां.िांभर-दीििे कम्प्यटु र, आय टी
इवां जवनयरस, छोटया-मोठया पदावां रचे वतर्थे काम करत होते. पण एका प्रचिां
हॉल मध्ये या दीििे लोकाांमध्ये कुठलांही पावटािन नव्हत.ां कोणाचेही वेगळां
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क्यवु बकल नव्हत.ां कोणाची वेगळी खोली नव्हती. जागा भरपरू , पण सगळे
आपापल्या टेबलावर व कॉम्प्यटु र वर खल
ु े बसलेल.े आवण एवढां असनू ही
कोणीही कोणािी बोलत नव्हतां. अगदी समोरासमोर बसलेले दोघेही न
बोलता आपापलां काम करत होते. आपल्याकिे असां होऊ िके ल काय?
इतकी मोकळीक कामाला वदली तर अधाा वेळ आमचा पान तांबाखू
खाण्यात,अन आज राजकमल चौकात कुठला मोचाा होता, गाांधी चौकात
काय गिबि झाली, ह्याच्या वर गप्पा मारण्यात जाईल. मग पढु चां सपु ववाजन,
वका वेळेवर झालां की नाही पाहणारा, आलाच. नवर्थगां इज ववदाऊट सपु र
ववजन.
अमेररके तील माझ्या दोन वेळच्या दोन वेगवेगळ्या वठकाणी अिीच
अिीच मवहन्सयाांच्या वास्तव्यात मला आपल्या अन अमेररके तल्या तरुण
वपढीतला फरक प्रकषााने जाणवला.हा फरक विवग्नटी ऑफ वका बद्दलचा,
त्याच्याबद्दल वतर्थे खऱ्या अर्थाानां वतर्थल्या तरूणाांना कळलेलां आहे की
कोणतांही काम हे हलकां नसतां. प्रत्येक काम महत्त्वाचां असत.ां वका इज
वविाप. हा त्याच
ां ा कामाबद्दल समज. आपल्याकिे असां नाही. अिी हलकी
कामां मी करणार नाही, ही काम मी करत बसलो तर लोक काय म्हणतील,
लोक हसतील असे एक ना अनेक गैरसमज आमची तरुण मांिळी बाळगनू
आहेत. साधी बाजारातनू भाजी आणायचां सावां गतलां वकांवा वपठाच्या चक्की
वरून दळण आणायला सावां गतलां तर आपल्या मल
ु ानां ा लाज वाटते. अन
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तेही आपल्याच घरची ती काम असनू सद्ध
ु ा. आपण नाही गेलो तर आपल्या
वविलाांना जावे लागेल हे मावहत असनू सद्ध
ु ा, ही मल
ु ां काम करत नाहीत.
याउलट अमेररके त चाांगल्या चाांगल्या कुटुांबातली मल
ु ां आपला पॉके टमनी
वमळवण्यासाठी सागां ाल ती काम करतात. उदाहरणां द्यायची झाली तर
आठवियाच्या िेवटी िवनवारी वकांवा रवववारी तरुण मल
ु ां हातात
बागकामाची अवजारां वकांवा कटसा वगैरे घेऊन कॉलनीत ज्याांच्या ज्याांच्या
घरी झािां,रोपटी, छोटी बाग असेल तेर्थे जाऊन कवटांग करून वकांवा
कांु ियाच
ां ी उकरी करून 5-7 िॉलसा वमळतात. एकदा मी नातविां ा बरोबर
वस्ववमांग पल
ू वर गेलो. वतर्थे काठावर एक तरुण, सारख्या फे ऱ्या मारुन
पोहणाऱ्या लहान मल
ु ाांकिे लि ठे वत होता. चाांगला ववद्यार्थी वगैरे असावा.
मी त्याच्यािी बोललो. म्हटलां “यवु आर ववकां ग अॅँज गािा?” तो म्हणाला
“येस. बट आय एम नॉट रे गल
ु र गािा. ओन्सली ऑन थ्री िेज ऑफ ववक आय
कम अांि वका वहअर फॉर टू आवसा एव्हरी िे. आय गेट टेन िॉलरस” अिी
छोटी-मोठी कामां करण्यात त्यानां ा मळ
ु ीच हलके पणा वाटत नाही, लाज
वाटत नाही. उलट ते आपल्या खचााचे पैसे स्वतः वमळतात. असे वकत्येक
तरुण पाटाटाईम टसक्सी वगैरे चालनू आपलां स्नातकोत्तर वििणही चालू
ठे वतात.
ह्या विवग्नटी ऑफ वका वरून एक मजेदार वकस्सा आठवतो. मी
आयआयटी मबांु ईत पीएच.िी.करत असताना वतर्थल्या सगां णक ववभागातले
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िॉक्टर सारिा याच्ां यािी माझी चागां ली मैत्ी झाली. ते ववदभाातले. एकदा
सहज ओळख झाली आवण वतचां रुपाांतर घट्ट मैत्ीत झालां. ती अजनू ही
वटकून आहे. 1984 ला मी पीएच. िी. पणू ा करून परत अमरावतीला आलो.
त्याच वषी िॉक्टर सारिा ह्यानां ा कस निातील सेंट जॉन येर्थे न्सयू िनू वस्वक
ववद्यापीठात दोन वषाासाठी प्रोफे सर म्हणनू बोलावलां. त्याांनी आय आय टी
मधनू दोन वषााची सबॅँवटकल सट्टु ी घेतली व ते कस निाला सहकुटुांब गेल.े
त्यावेळी व्हाटसॅँप वगैरे सोिाच पण साधी इमेल करणांही िक्य नव्हतां. तरी
आम्ही दोघां एकमेकानां ा मवहन्सयातनू वनदान एक तरी पत् पाठवायचो. मग
वतर्थल्या एक-एका गोष्टीचां वणान करून ते मला पाठवायचे. त्याांच्या एका
पत्ात त्याांनी मला वलवहलां होतां---“ जाजजू ी, क्या आप सोच सकते हैं की हमारे यवू नववसाटी की
टॉयलेट लेवट्रन बार्थरूम कौन साफ करता है? यह सब काम हमारे ही
यवू नववसाटी के ववद्यार्थी करते हैं. हमारे यहाां हर साल जल
ु ाई मवहने में यह
सफाई के काम के वलए यवू नववसाटी टेंिसा बल
ु ाती है. या, यह काम का
ऑक्िन होता है. हमारे 25-30 ववद्यावर्थायों का एक ग्रपु भी यह टेंिर भरता
है, या ऑक्िन में वहस्सा लेता है. वह काम करने के वलए. हमारे ववद्यावर्थायों
के ग्रपु में अांिर ग्रेजएु ट, पोस्ट ग्रेजएु ट सभी प्रकार के ववद्यार्थी रहते
हैं.आमतौर पर वप्रफरांवियल बेवसस पर यह काम हमारे ववद्यावर्थायों को ही
वदया जाता है. वफर रोज िाम, क्लासेस खत्म होने पर, इस ग्रपु के लडके
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अपने अपने सफाई के कपडे पहन कर और सॅँनेटरी मटेररयल लेकर 3-3 या
4-4 के ग्रपु में अलग-अलग ववांग्स के सैवनटरी ब्लॉक की सफाई करते हैं.
साधारण िेढ दो घांटे में यह काम परू ा कर लेते हैं. और ऐसा करके हर एक
लडका ढाई, वतनसो िॉलर हर महीने कमा लेता है. “ हे वाचनू मला आश्चया
वाटलां..आपल्याकिे जर ववद्यार्थयाांना ही कामां करायची साांवगतली तर
वनषेधार्था मोचे वनघतील. आम्ही काय सफाई कामगाराांची काम करायची
का, असां मल
ु ां म्हणतील. खऱ्या अर्थाानां आपल्याला विवग्नटी ऑफ वका
वकांवा विवग्नटी ऑफ लेबर कळलीच नाही. त्याची जाणीव झाली अन
आपण कोणतांही काम करायला मनाची तयारी ठे वली तर, मनानां आपण
सिक्त होतो. कामातला व मेहनतीच्या आनांद काय आहे हेही आपल्याला
अनभु वता येतां. आमच्या इवां जनीररांगला आलेल्या प्रर्थम वषा
इवां जवनअररांगच्या सवा िाखाांच्या ववद्यार्थयाांना वका िॉप प्रसवक्टकल हे
अवनवाया असतात. बरे च वेळा मला अनेक पालकाांनी ववचारलां की
आमचचा मल
ु गा वकांवा मल
ु गी तर कॉम्प्यटु र वकांवा इलेक्ट्रॉवनक्स वकांवा
वसववल इजां ीवनयररांग ला आहे. त्याला पढु े वका िॉप काय कामाचां आहे?
मग त्याांना वका िॉप अवनवाया का करता? त्यातल्या त्यात मल
ु ींना?
वका िॉपमध्ये ते वफवटांग, कारपेंटररांग, लोहारकाम वगैरे करताना त्ास होतो
मग त्यानां ा हे अवनवाया किाला? मी बरे चदा ह्या प्रश्नाचां ी उत्तरां वदलेली
आहेत. एक तर प्रत्येक इवां जनीयरला छोटे-मोठे ररपेररांग चां काम करता आलां
144

पावहजे. नाहीतर त्यानां ा साधा पेंचीस वकांवा स्क्रू ड्रायव्हर कसा धरायचा हे
कळणार नाही, म्हणनू हे आवश्यक आहे.अन अत्यांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे
ह्या वका िॉप प्रसवक्टकल्स मधनू च त्यानां ा विवग्नटी ऑफ लेबर विकवण्याचा
आमचा प्रयत्न असतो.
अिी ही अनेक छोटी-मोठी वनरीिणां आहेत. खऱ्या अर्थाानां या
सगळ्या, वर चचाा के लेल्या गोष्टी, समजावनू घेतल्या तर सवा कसां सरु ळीत
व विस्तीत होईल. आपण कुठलेही नोकरी वकांवा काम हे आपल्या बॉस
साठी, सस्ां र्थेसाठी वकांवा मसनेजमेंट साठी करतो आहे, ही भावना ठे वनू के लां
तर मग सपु रववजन ची आवश्यकता पिणारच. पण तेच काम जर आपण
आपल्यासाठी करतो, आपलां ते काम आहे, त्याचाच आपल्याला मोबदला
वमळतो, पगार वमळतो, अिी भावना व जाणीव ठे वनू ते के ल,ां तर मग त्याला
सपु रववजन ची गरजच भासणार नाही.
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तू असायला हवी होतीस

माझ्या वतन मवहन्सयाच्या अमेररके वतल वास्तव्यानतां र गेल्या 12
ऑक्टोबरला मी पण्ु याला परत आलो. माझा मल
ु गा पराग, वतन वषाासाठी
इन्सफोवससच्या एका प्रोजेक्टवर कस वलफोवनाया ला गेला आहे. त्याच्याकिे
राहायला म्हणनू मी र्थोिया वदवसासां ाठी कस वलफोवनायाला गेलो. वतर्थलां
हवामान, वहरवळ, मोठे पाक्सा आवण ह्या वयातही चालला वफरायला, रोि
क्रॉस करताना, सोपां अन वनयमबद्ध असल्यामळ
ु े , नातवांिा च्या सहवासात
अिीच-तीन मवहने कसे गेल,े कसे सपां ले, हे कळलां देवखल नाही. पण वविेष
म्हणजे गेल्या सप्टेंबर मधले दोन प्रसगां माझ्या कायम आठवणीत राहतील.
एक म्हणजे, पाच सप्टेंबरला माझ्या पांचवीस वषाापवू ीच्या ववद्यार्थयाांनी
लॉसएजां वलस ला के लेला माझा सत्कार आवण 27 सप्टेंबरला माझ्या
मल
ु गा, सनु अन नातविां ानां ी साजरा के लेला माझा 75 वा वाढवदवस. मी
कस वलफोवनायात प्लेझांटन इर्थां रावहलो. अत्यांत आनांदाची गोष्ट म्हणजे
अमेररके त असलेल्या माझ्या बऱ्याच ववद्यार्थयाांपैकी बरे च जण त्या बे मध्ये
राहतात. त्यापैकी जवळपास सगळे च माझे िासकीय अवभयावां त्की
महाववद्यालय अमरावती, येर्थील मेकसवनकल इवां जवनअररांगचे मेररटोररअस
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ववद्यार्थी होते. त्यापैकी चार पाच जण तर मला माझ्या मल
ु ाच्या घरी येऊन
भेटले. त्यात माझा 1995चा ववद्यार्थी अवभराम गज्ु जेवार, 1993चा
सिु मण्यम आवण मनोज राठी, 1995 चा प्रसन्सन कुलकणी व 2004 चा
आविष कुलकणी हे आवजानू लिात आहेत. यापैकी एक दोन जणाच्ां या
घरी मी जाऊन आलो. पण माझी सगळ्यात महत्वाची भेट म्हणजे माझा
1994 चा ववद्यार्थी प्रसन्सन िानबाग याची. प्रसन्सना अमरावती ववद्यापीठाचा
1994 चा मेकसवनकल चा मेररटचा प्रर्थम क्रमाांकाचा ववद्यार्थी. त्याने गेट च्या
परीिेत 98.5 टक्के स्कोर करून बॉम्बे आयआयटी मधनू विझाईन मध्ये
एम.टेक. के लां. पढु े त्याांनां वतन वषा पण्ु याला एका कांपनीत काम के लां. गेली
वीस वषे तो आपल्या कुटुांबासह अमेररके त लॉसएांजेवलस ला राहतो. वतर्थे
तो िी. पी. वसवस्टम्स नावाच्या कांपनीत मोठया हुद्यावर काम करतो. तो
माझा आविता ववद्यार्थी होता. गेली पांचवीस वषे तो माझ्या सतत सांपकाात
आहे. मी वजर्थे राहत होतो ते प्लीझांटन, लॉस एांजेवलस पासनू पाचिे
वकलोमीटर अतां रावर आहे. मी मल
ु ाकिे येणार हे कळल्यानतां र,
मी,त्याच्याकिे यावां असा प्रसन्सनाचा सारखा आग्रह होता. एवढांच नाही तर
त्याांनी मला साांवगतलां की सर तम्ु ही माझ्याकिे फक्त एका वदवसासाठी
आलेलां मला चालणार नाही. तम्ु ही कमीत कमी चार पाच वदवस तरी माझ्या
घरी रावहलां पावहजे. त्याच्या आग्रहान,ां अन प्रेमापोटी मी त्याच्याकिे 7
सप्टेंबरला रात्ी राहायला गेलो अन 12 सप्टेंबरला सकाळी परत वनघालो.
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त्याने मला ह्या चार वदवसात सगळां लॉएजां वलस दाखवल.ां सकाळी नऊ ते
रात्ी आठ नऊ पयांत आम्ही भटकायचो. घरी येऊन विनर झालां की रात्ी
अकरा बारा वाजेपयांत आमच्या गप्पा सरू
ु असायच्या. प्रसन्सन त्याची
बायको नवमता आवण मल
ु ां अवनष आवण आणाव यानां ी माझां इतकां
आदरावतर्थय के लां की मी भारावनू गेलो. वविेष म्हणजे आठ सप्टेंबर च्या
सकाळी िेकफास्ट वगैरे झाल्यानांतर त्याांच्या हॉलमध्ये मला त्याांनी
सोफ्यावर बसवलां अन तो, नवमता आवण मल
ु ां याांनी वििक वदनावनवमत्त
माझा सत्कार के ला. ते नवरा-बायको इग्रां जी वहदां ी व मराठी वतन्सही भाषेत
उत्तम कववता वलवहतात. त्या दोघाांनी माझ्यासाठी वेगवेगळ्या दोन कववता
वलवहल्या होत्या. त्या एका आकषाक फ्रेम मध्ये फ्रेम करून मला वदल्या.
त्याविवाय एक उत्कृष्ट वििक असल्याचां स्मवृ तवचन्सह, सहा प्रवर्थतयि
लेखकाचां ी पस्ु तकां, मला भेट म्हणनू वदली. त्या सगळ्या सत्काराने माझ्या
िोळ्यात पाणी आल.ां मला गदगदनू आलां. त्याांच्या किचां, माझे चार
वदवसाचां वास्तव्य माझ्या नेहमी लिात राहील.
12 सप्टेंबरला सकाळी बारा वाजता मी जेव्हा परत माझ्या मल
ु ाकिे
परतलो, तेव्हा मला भरभरून आलां. आवण त्याला व सनु ेला सगळां
साांवगतलां. ती दोघांही दपु ारी त्याांच्या कामाला लागल्यावर मला प्रकषाानां अन
तीव्रतेनां माझ्या बायकोची आठवण झाली. वाटलां आज ती हवी होती.
माझ्या यिात वतचा खरा काय वाटा आहे हे परु तां माझ्या मल
ु ानां ा,
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ववद्यार्थयाांना, नातेवाईकानां ा, कोणालाही माहीत नाही. गेल्या पचां वीस वषाात
मी महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या अवभयाांवत्की महाववद्यालयात जवळ जवळ
175 इन्सव्हाईटेि टॉक्स वदली आहेत. ज्या ज्या वेळी मी टॉक ला जायचो
त्या त्या वेळी वतर्थे माझ्या झालेल्या सत्काराची, कौतक
ु ाची माझी बायको
सािी होती. घरी आल्यावर माझी िाल, स्मवृ तवचन्सह हातात घेऊन,” क्यू
कै सा रहा आज का कायाक्रम?” हे ती नेहमी ववचारायची. मग माझी सववस्तर
कर्था मी वतला साांगायचो. नांतर वतने माझां के लेलां कौतक
ु आवण वदलेलां
प्रोत्साहन ह्या नेहमीच्या ठरलेल्या गोष्टी झाल्या होत्या.लॉसेंजवलहून प्रसन्सना
किून परत आल्या आल्या दपु ारी मला भावना अनावर झाल्या. समोर
पिलेला कागद-पेन हातात घेतला. आवण वलवहलां---“ How I miss you “
How I wish, you should have been there to see my eyes
filled with tears,
on the gratitude respect and honours which my
students bestowed on, with love showers. for my share in
their accomplishment and the success in their life.
But they are unaware of the share of my wife.
To give them whatever little I had and to teach and
preach
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You had been woman behind curtain and the beacon
on beach.
I rowed the boat and walked with your support to me,
I performed on stage with the costume you put on me.
with the makeup you put on my face,
With the inspiration and energy and clap at every pace.
The script written by God and performed by me, could
not have been successful without backstage support of thee.
Whatever I achieved, I owe it to you,
With my heart and soul, I dedicate it to you.
For, I know what was your share, perhaps, my children
and students and all unaware.
You had been there and you are still nearby, though
not on earth but like a star in the sky पेन खाली ठे वलां आवण िोळे
पसु ले.
आज वतचा मत्ृ यू होऊन चार वषे झालीत. गेली चार वषे मी जगतो
आहे. व्यवहार अर्थाानां सगळां मजेत चाललयां . पण व पु काळे यानां ी
म्हटल्याप्रमाणे सांवाद हरवला आहे. आवण सांवाद हरवण्याचां िणािणाला
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होणारां दःु ख प्रकट करता येत नाही. ते भोगावचां लागत.ां फक्त तेवढचां तमु च्या
हातात असतां. आपल्या सवा प्रकारच्या भावनाांना अवभव्यक्त करण्याच,ां
आपलां अांतकरण सख
ु -दःु खात आनांदात अिचणीत हलकां करण्याचां
एकमेव वठकाण म्हणजे आपल्या बायकोचां वकांवा नवऱ्याचां अतां करण. वतर्थे
कुठलाही पिदा नसतो. आवण म्हणनू सांवाद हरवला की रूढार्थाानां नसलां,
तरी सगळां सांपलेलांच असतां.
वतच्या अनांत आठवणी बरोबर घेऊन आयष्ु याच्या “ उम्र के इस
चढाव का उतार “ मी पाहतो आहे. चालतो आहे. 27 सप्टेंबरला माझा
मल
ु गा, सनू , दोन्सही नातू आवण माझ्या सारखेच आपल्या मल
ु ाक
ां िे आलेले
13-14 भारतीय सीवनयर वसटीझन (आवण वतर्थे माझे झाले वमत्) या सवाांनी
वमळून माझा 75 वा वाढवदवस र्थाटात साजरा के ला. माझ्या नातवाांनी तर
तीन वदवस नेटवरून व विक्िनरीतनू माझां वणान करण्यासाठी 75 िब्द
िोधनू काढले. अर्थाात त्यात, गिू हजबांि, नाइस पापा, के अररांग दादा, असे
िब्द होतेच. मी हसत हसत माझ्या मोठया नातवाला म्हणालो “अरे तम्ु हारी
दादी मझु े जो ऍिजेवक्टव्हज लगावत र्थी वह भी वलांख दो इस तम्ु हारे पोस्टर
पर. दादी मझु े जो ऍिजेवक्टव्हज लगती र्थी व ऐसे र्थे—मतलबी,
वनदायी,दष्टु ,ई. अगदी वतच्या तोंिून ही वविेषणां ऐकायला मला मजा यायची.
पण त्यावदविी मला वतची अत्यांत आठवण येण्याचे कारण म्हणजे
मला ती नेहमी म्हणायची की तम्ु ही 75 वषााचे होईपयांत आवण मी सत्तर
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वषााची होईपयांत मला काहीही होणार नाही. पण वनयतीने आवण ववधात्यानां
वेगळांच काही ठरवनू ठे वलां होतां. मला वतची नेहमी प्रकषााने आठवण होते
ते वतच्या माणसां जोिण्याच्या हातोटीवरून. आयष्ु यात ती माणसां जोितच
गेली. आम्ही अमरावती, औरांगाबाद, नागपरू , मबांु ई, जळगाव अिा अनेक
वठकाणी रावहलो. प्रत्येक वठकाणी वतनां माणसाांचा गोतावळा जमा के लाच.
िी हॅँि बीन अल्वेज व्हेरी मच ह्यमु न टू एनीबिी, िी मेट. मला आठवतां,
1999 ते 2011 पयांत मी चार इवां जनीयररांग कॉलेजचा प्राचाया होतो. ह्या बारा
वषाात माझ्या गािीवर 5 ड्रायव्हसा झाले असतील. ती वारल्यानतां र या
पाचही ड्रायव्हरचे मला फोन आले. ती नेहमी व्यक्तीि: आम्ही बाहेरगावी
गेलो असताना, माझ्या ड्रायव्हराांची जेवणाची व्यवस्र्था पाहायची. सोय
करायची. बऱ्याच वेळा स्वतःच्या ताटाला ताट लावनू त्यानां ा जेवायला
बसवल्याचां मी पावहलेलां आहे. देण्यातला आनांद काय असतो हे मी
वतच्याकिून विकलो. माझ्या आधीच्या एका लेखात मी वलवहलां आहे की
दारावर आलेल्या भाजीवाल्यािी ती कधीच भाव करायची नाही. रे ल्वे
स्टेिनवर मी हमाल ठरवताांना त्याांच्यािी बागेन के लेलां वतला आविायचां
नाही. नेहमी म्हणायची ये लोग 3-3 सटु के स अपने सर पर लेकर विज
चढकर प्लसटफॉमा से सामान लाते है, गािी मे रखते है, या लाते है.ईसेां क्या
भाव करना? ईस तो सो-दोसो रुपये कम कीमत की मेरे वलये सािी लाया
करो, या आपका िटा लाया करो. मग मला वाटायचां खरांच, इटावलयन
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हॉटेलमध्ये तीनिे रुपयाच्या सपु ा वर आपण काही बोलत नाही. चपु चाप
वबल देतो.अन गररबाांच्या, त्याांच्या मेहनतीनां वमळालेल्या पैिावर बागेन
करतो. अिा अनांत आठवणी नेहमीच येत राहतात. पण त्या व्यक्त करता
येत नाही. वतची पण्ु यवतर्थी आली की वाटतां आज तरी मन मोकळां कराव.ां
गेली चार वषे मी वतच्या पण्ु यवतर्थीच्या वदविी मन मोकळ करणारा लेख
वलवहतो, आवण अमरावतीच्या दैवनक वहदां स्ु र्थान ला पाठवतो. मी त्याांना
वलहतो की हा लेख माझ्या बायकोवर असल्यामळ
ु े त्याला र्थोिा पसानल
टच आहेच. तम्ु ही वाचनू पहा. तम्ु हाला आविला तर तो प्रकावित करा.
त्यात काही बदल करायचा असेल तर तो तम्ु ही करू िकता. तो अवधकार
तम्ु हाला आहे. पण माझ्या सदु वै ानां आमच्या दैवनक वहदां स्ु र्थानाच्या मांिळीनां
तो अवधकार कधी वापरला नाही. िेवटी एक इग्रां जी कवी िेव्हीि जॉन लव
याच्या कववतेवतल काही ओळी आठवतात------Remember aii those happy days,
those times she called our own
in all those well loved places
where you now grieve alone.
But then there is that moment,
that time within the day,
When you feel she is beside you
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In that old familiar way.
But as you turn to see her smile
or receive a tender touch,
There is only a dark shadow
of the one you loved so much.
And tears begin to fall in
that hole of deep despair,
And memories overwhelm you
more than your heart can bear.
But you smile and chat
amiably to family and friends
and hope they do not notice
your world is at the end.
( These are few lines from David John Loves poem, )

154

मी बसवलेली नाटकं
जल
ु ै 1966 रोजी मी अमरावतीच्या िासकीय अवभयावां त्की
महाववद्यालयात मेकसवनकल विपाटामेंटमध्ये लेक्चरर म्हणनू रुजू झालो त्याच
वदविी माझ्याबरोबर माझे चार-पाच वमत्ही रुजू झाले. विसेंबर मवहन्सयात
होणाऱ्या आमच्या स्नेहसमां ेलनासाठी नोव्हेंबरच्या पवहल्या आठवियात
प्राचायाांनी एक प्राध्यापकाांची आवण ववद्यार्थयाांची बैठक बोलावली. त्यावषी
आमच्या ववभाग प्रमख
ु ाांना स्नेहसांमेलनाचा प्रभारी प्राध्यापक म्हणनू
नेमण्यात आल.ां पण आमचे ववभाग प्रमख
ु फार व्यस्त असल्यामळ
ु े त्यानां ी
त्याांच्याबरोबर हे काम पाहण्यासाठी आमच्याच ववभागातले प्राध्यापक एम.
जी. देिपाांिे याांना मख्ु य सहकारी म्हणनू वनविल.ां मग त्या झालेल्या
बैठकीत देिपाांिे याांनी वेगवेगळ्या ऍवक्टवव्हटीज साठी प्रभारी प्राध्यापक
वनविले. देिपािां े ही औरांगाबाद इवां जवनअररांग कॉलेजचे ववद्यार्थी होते व
मला एक वषा सीवनयर होते. त्याांनी औरांगाबादला मला दोन नाटकात काम
करताना पावहलां होतां. म्हणनू इर्थे अमरावतीला स्नेहसांमेलन साठी त्याांनी
नाटक माझ्याकिे सोपवल.ां मग 1966- 67 च्या स्नेहसमां ेलना पासनू पढु ील
नऊ वषा मी अमरावतीच्या कॉलेजमध्ये नाटकां वदग्दविात के ली, बसवली.
ही नाटकां बसवताना मला जे अनभु व आले ज्या गमतीजमती मी
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अनभु वल्या त्या मला अजनू ही आठवतात. त्याच्ां यापैकी र्थोिीसे अनभु व
आवण गमती मी इर्थे वलवहणार आहे.
पवहल्याच वषी म्हणजे 1966- 1967 च्या स्नेहसांमेलन साठी मी
पद्माकर िावरे याांच्या ’बदाम राणी चौकट गल
ु ाम’ आवण ‘पाांिव प्रताप’
ह्या दोन एकावां कका करण्याचां ठरवल.ां त्या साठी आम्ही मल
ु ाचां ी वनवि
के ली. आमच्या महाववद्यालयात मल
ु ीं नसल्यामळ
ु े आमच्या एका मसिमच्या
भाचीला आम्ही स्त्री पात् करण्यासाठी ववनांती के ली. त्या दोन्सही एकाांवकका
चागां ल्याच झाल्या. पढु े दसु ऱ्या वषीच्या स्नेहसमां ेलन साठी मी बाळ
कोल्हटकर वलवखत मबांु ईची माणसां हे नाटक करायचां ठरवल.ां ह्या नाटकात
चार परुु ष पात् आवण दोन स्त्री पात् होती. त्यावेळी वदलीप लोर्थे हा आमचा
नाटय सवचव होता. तो फार उत्साही आवण खटपटया होता. ववदभा
महाववद्यालयाचे प्राध्यापक लोर्थे याचां ा तो मल
ु गा होता. आम्ही जेव्हा हे
नाटक करायचां ठरवलां तेव्हा सगळ्यात पवहला प्रश्न हा पिला की आता ही
दोन स्त्री पात्ां करण्यासाठी मल
ु ी कुठून आणायच्या? वदलीप म्हणाला “ सर
माझी बहीण अल्का ही वहरोईन चां काम करे ल. मी तिी माझ्या आई
वविलाांची परवानगी घेतो. आवण वतचीच एक मैत्ीण म्हणजे, बापसू ाहेब
िोळ्याांची मल
ु गी अवांवतका िोळे आहे ती सारजा चां काम करे ल.
बापसू ाहेबानां ा नाटकाची आवि आहे त्यामळ
ु े ते नाही म्हणणार नाहीत. पण
सर तम्ु हाला माझ्याबरोबर त्याच्ां या घरी येऊन त्याांना ववनतां ी करावव लागेल.
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“ मग वदलीपनां त्याच्या आईवविलाचां ी परवानगी घेतली आवण एक वदवस
मला घेऊन तो बापसू ाहेब िोळ्याांकिे गेला. वतर्थे आम्ही बापसू ाहेबाांना
सगळां साांगनू ववनांती के ली. बापसू ाहेब म्हणाले " ठीक आहे, पण तम्ु ही
नाटकाच्या तालमी आमच्या बाजल
ू ाच जे माई हषे याचां ां बालमवां दर आहे
वतर्थे घेतल्या पावहजे." आम्ही म्हटलां आम्हाला तम्ु ही माई हषे याांच्या बाल
मांवदरासाठी परवानगी वमळवनू द्या. ते म्हणाले ठीक आहे. मग आम्ही परुु ष
पात्ाांची वनवि के ली. आवण ठरल्याप्रमाणे आम्ही त्या बालक मांवदरात रोज
सध्ां याकाळी सहा वाजता नाटकाच्या तालमी सरू
ु के ल्या. वदलीप म्हणाला
"सर ह्या वषी ववदभा महाववद्यालयात पराांजपे सर पु ल देिपािां े याांचे तझु
आहे तझु पािी हे नाटक करणार आहेत. सर यावषी आपण त्याांच्या तोिीस
तोि नाटक करून दाखव.ू मी वदलीप ला म्हणालो " अरे पराजां पे सर हे माझे
प्राध्यापक होते व ते एक खपू चाांगले नट व वदग्दिाक आहेत. त्याांची बरोबरी
करायचां आपण किाला िोक्यात आणायचां? आपण आपल्या परीनां नाटक
चागां लां बसवू आवण उत्तम रीतीने करू." आमच्या त्या नाटकासाठी वदलीप
आवण अलका हे नाटकात सद्ध
ु ा भाऊ बवहणीचां काम करायला लागले.
आमचा वहरो अगदी देखणा राम देसाई हा होता आवण अवांवतका ला मी
सारजाचा रोल वदला. रामच्या वविलाांची भवू मका एक के िव मानवटकर
म्हणनू मल
ु ाला तर रामच्या सासयााची भवू मका श्याम वलमये ह्या मल
ु ाला
वदल्याचां मला अजनू ही आठवतां.आमच्या सहाही पात्ाांना अवभनयाची
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जाण होती आवण त्यानां ा मनापासनू ते नाटक करायचां होतां. म्हणनू आम्ही
रोज तीन तीन तास नाटकाच्या तालमी घेऊ लागलो. मल
ु ां आवण मल
ु ी
अगदी मन लावनू पाठ करायच्या, अवभनय करायच्या, परत परत साांवगतलां
तर ते सावां गतलेलां ररपीट करायच्या. साधारण मवहनाभर आम्ही नाटकाच्या
तालमी घेतल्या. आमच्या काही जणाांचां ते सांपणू ा नाटक पाठ झालां. कोणीही
कोणाचाही िायलॉग म्हणू िकत होतां पररणामी आम्हाला प्रॉम्टरची गरजच
पिली नाही. ठरल्या वदविी नाटकाला अमरावतीकराांची बरीच गदी आवण
आमचे ववद्यार्थी आवण प्राध्यापक याचां ी गदी होती. नाटक अवतिय उत्तम
झालां आवण आमच्या एका मवहन्सयाच्या मेहनतीचां चीज झालां.
आमचे त्यावेळचे प्राचाया प्राध्यापक एम.व्ही. देिपाांिे होते. त्याांनाही
सावहत्यात आवण नाटकात बराच इटां रे स्ट होता. ववदभा महाववद्यालयाचे
प्राध्यापक मधक
ु र आष्टीकर आणी त्याचां ी मैत्ी होती. प्राध्यापक आष्टीकर
याांनी बरीच नाटकां वलवहलेली आहेत. त्यापैकी काही पस्ु तकां त्याांनी
आमच्या देिपाांिे साहेबाांना वाचायला वदली. ती वाचनू झाल्यानांतर
देिपािां े साहेबानां ा ही आपणही नाटक वलहावां असां वाटायला लागलां.
आवण त्याांनी खरांच एक एकाांवकका " हृदय पालट " आवण एक वतन अांकी
नाटक " देवाघरची वाट " वलहून काढलां. ज्या वषी आम्ही मांबु ईची माणसां
बसवलां त्याच वषी माझ्या एका वमत्ानां देिपािां े साहेबाचां ी एकावां कका
बसवली. पण त्याच्या पढु च्या वषी देिपािां े साहेबानां ी मला बोलावलां
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आवण हे तीन अक
ां ी नाटक तम्ु हीच बसवा, असां त्यानां ी मला सावां गतल.ां
त्याांनी एकदा आमच्या सगळ्या ववभागप्रमख
ु ाांना व मला त्याांच्या
बांगल्यावर बोलनू सवाांसमोर त्या तीन अांकी नाटकाचां वाचन के लां. ते नाटक,
देिपािां े साहेब सावहवत्यक नसले तरी त्यानां ी त्याांच्या परीने चागां लां वलवहलां
होत.ां त्या नाटकाची र्थीम र्थोिी वेगळीच होती. अपोलो म्हणनू एक िास्त्रज्ञ
होता आवण तो प्रयोग करून आपल्या यानाला घेऊन स्वगाात जाणार होता,
आवण आपल्याबरोबर तो आपली प्रेयसी वतची बहीण आवण वतचे आई
विील यानां ाही त्या यानात घेऊन जाणार होता. मग त्याने के लेले प्रयोग,
त्याांचां एकमेकाांवर असलेले प्रेम, त्याांची ती स्वगााची वारी, ह्या सगळ्या
गोष्टी नाटकात समाववष्ट होत्या. महत्त्वाचा भाग असा होता की त्या नाटकात
एके का अक
ां ात 3- 3 प्रवेि आवण प्रत्येक प्रवेिासाठी वेगवेगळे वसन ऊभे
करावे लागणार होते. उदाहरणार्था पवहला प्रवेि िेठजीच्या वदवाणखान्सयात
तर इवमजेएटली दसु रा प्रवेि हा अपोलो च्या प्रयोगिाळे त, तर लागलीच
वतसरा बवगच्यात वकांवा बस स्टॉप वर. त्यामळ
ु े आम्हाला वफरता रांगमचां
लागणार होता. आमच्या देिपाांिे साहेबाांनी पण्ु यात प्रभाकर पणिीकर
याांची दोन-तीन नाटकां पाहून त्यात वफरता रांगमांच आवण सरकता रांगमांच
कसा वापरला हे पावहलां होतां. मग देिपाांिे साहेब मला म्हणाले " जाजू
तम्ु हाला हे नाटक वदग्दविात करायचां आहे पण याच्या साठी लागणारा
वफरता रांगमांचही तम्ु हालाच आपल्या महाववद्यालयात तयार करायचा आहे.
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कारण तम्ु ही वका िॉप चे इचां ाजा अहात. आवण सवा मिां ळी तमु च्या
हाताखाली आहे." मी त्याांना हो म्हटलां. आता माझी मोठी सका स सरू
ु
झाली. आम्ही वका िॉप मध्ये एक, वीस फूट व्यास असलेली मोठी चक्री
आवण त्यावर फळ्या लावनू वफरता रांगमचां तयार करण्यासाठी विझाईन
तयार के लां. आवण वका िॉप मध्ये आमच्या वेल्िर, वफटर, कारपेंटर याांनी ते
काम करायला घेतलां. वतकिे मी नाटकाची पात् वनविली. त्यातही दो स्त्री
पात्ां होतीच पण ती दोन्सही पात् आमच्या देिपाांिे साहेबाांच्या मल
ु ीच करणार
होत्या, त्यामळ
ु े स्त्री पात्ाचां िोधन टळल.ां पण ते देवा घरची वाट बसवताना
मला खपू मेहनत घ्यावी लागणार होती, कारण त्यात काही गाणी, सांगीत हे
तर होतांच, पण प्रकाि योजना ही फार चसलेंवजांग होती. उदाहरणार्था स्वगाात
जेव्हा अपोलो, पोहचतो आवण त्याबरोबर असलेली हीरोइन आवण तीची
बवहण आवण आईविीलही पोहोचतात, त्यावेळी स्वगाात त्याांना एके का
देवाच्या के वबन मध्ये जाऊन त्याांच्या भेटी घ्यायच्या असतात. जेव्हा ते
प्रर्थमच वचत्गप्तु किे जातात तेव्हा ते कोणत्या देवाचां के वबन आहे हे
कळण्यासाठी देिपाांिे साहेबाांनी आम्हाला साांवगतलां की, के वबनवर वचत्गप्तु
असां न वलहता, एक वचत् लावायचां आवण एक उघिझाप होईल असा वदवा
लावायचा. त्याांची आयविया ही की जेव्हा अपोलो आवण त्याची मांिळी
वचत्गप्तु ाच्या के वबन समोर जाईल तेव्हा ते वचत् एकदा वदव्यानां वदसेल आवण
वदवा ववझला की गायब होईल. परत वदसेल परत गायब होईल. मग ती
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हीरोइन ची बहीण म्हणेल, "अरे च्या वचत् आता होतां आवण झालां गप्तु .
म्हणजे वचत्,गप्तु . वचत्,गप्तु असां म्हणत म्हणत अरे च्या हे वचत्गप्तु ाचां
ऑवफस आहे वाटत.ां " असे सगळे प्रकार होते. मग आमच्याच
महाववद्यालयात सगां ीताचे ज्ञान असलेले, तबला- पेटीवाले प्राध्यापक यानां ी
सांगीताची आवण गाणे बसवण्याची ची जबाबदारी घेतली. प्रकाि योजनेची
जबाबदारी आमच्या ववद्यतु ववभागाचे प्रमख
ु याांनी घेतली. आवण मी
वदग्दिाक म्हणनू नाटक बसवू लागलो. वीस-पांचवीस वदवसात आमचां ते
नाटक बऱ्यापैकी बसल.ां मग आम्ही एक वदवस रांगीत तालीम घ्यायची
ठरवली. पण तोपयांत आमचा वफरता रांगमांच तयार झाला नव्हता. आमच्या
नाटकाचा वदवस उजािला त्यावदविी आमचा वफरता रांगमांच बनवनू तयार
झाला आवण आम्ही त्याला गसदररांग च्या स्टेजवर नेऊन वफट के ल.ां
त्याच्यावर आमची काहीच तालीम झाली नव्हती. पण आमच्याकिचे
ठे केदार श्री ववनायकराव जोिी याांनी त्या वीस फूट िायमीटर च्या स्टेजवर
बरोबर सीन लावले. एका भागात िेठजीचा वदवाणखाना, एका भागात
अपोलो ची प्रयोगिाळा आवण वतसऱ्या भागात एक बगीचा. नांतर त्या
वफरत्या रांगमांचावर समोर एक वफक्सि स्टेज ही आम्ही ठे वलां होतां. ते
त्यावफरत्यारांगमांचाच्या पररघाला लागनू च पढु े दोन फूट होतां. नाटकात एक
रस्त्यावरचा सीन होता. आवण त्यासाठी ते आम्हाला लागणार होतां. त्या
रस्त्यावर पांढरपरू चा रस्ता अिी एक पाटी आम्हाला ठे वायची होती म्हणनू
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मी एक चार फूट उांचीचा स्टसन्सि तयार करून त्याच्यावर 'पढां रपरू चा रस्ता'
अिी पाटी लावनू ती त्या सीनच्या वेळा वफरत्या रांगमांचाच्या पढु े वफक्सि
रांगमांचावर ठे वण्याचां ठरवलां. रात्ी नाटक सरू
ु झालां तेव्हा अांधार करून
आम्ही ते वफरतां रांगमचां वफरवनू वसन बदलायचो. ज्यावेळी रस्त्यावरचा
प्रसांग दाखवला तेव्हा त्याच्यावर पांढरपरू चा रस्ता असां वलवहलेलां ते स्टॅँि
आम्ही ठे वलां. तो सीन सांपल्यानांतर ताबितोब दसु रा सीन रांगमांच वफरवनू
आम्हाला आणायचा होता. आवण तो होता िेठजी चा वदवाणखाना. आता
जसा रांगमच
ां वफरला िेठजी चा वदवाणखाना समोर आला. आमचे लाईट
लागले. आवण वफक्सि स्टेजवर तो पांढरपरू चा रस्ता हा स्टसन्सि तसाच
रावहला. सगळां ऑवियन्सस हसायला लागलां. मग मी धावत स्टेज च्या मागे
जाऊन ववगां ेतनू हात लाांब करून तो स्टसन्सि ववगां ेत त ओढला. अिा बऱ्याच
गमती जमती त्या नाटकात घिल्या. पण अमरावतीत पवहला वफरता रांगमांच
तयार करून यिस्वीररत्या वापरण्याचां क्रेविट मात् आम्हाला वमळाल.ां
मला आठवतां 1973 ला आम्ही विसेंबर मवहन्सयात स्नेहसांमेलन
साजर के लां. त्या स्नेहसांमेलना मध्ये आम्ही ववश्राम बेिेकर याचां ां " वाजे
पाऊल आपल
ु े " हे नाटक करायचां ठरवलां होतां. ते नाटक ठरवण्यापवू ी
आम्ही रीतसर ववश्राम बेिेकर याांची परवानगी घेतली. नांतर आम्ही पाच
परुु ष पात्ासां ाठी आमच्या पाच चागां ल्या ववद्यार्थयाांची वनवि के ली. त्या
नाटकात दोन स्त्री पात्ां होती. पण एक स्त्री पात् अगदी नगण्य आवण फार
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र्थोिया वेळासाठी नाटकात होत.ां त्यामळ
ु े आम्ही नाटकाचा तेवढा भाग
गाळून टाकला. त्याांनी नाटकाच्या मळ
ू र्थीम वर काही मोठा पररणाम होणार
नव्हता. मग रावहलां मख्ु य स्त्री पात्. त्याच्यासाठी आम्ही अमरावतीत स्त्री
पात् करणारी एक नाटकामां धली प्रोफे िनल मल
ु गी वनविली. ही मल
ु गी
अवतिय जाणकार आवण चाांगला अवभनय करणारी होती. ह्याच नाटकात
वतनां एका वषाापवू ी कामगार कल्याण मांिळाच्या नाटयस्पधेत हेच काम के लां
होत.ां आवण वतला त्यात राज्यस्तरावर रौप्य पदक अवभनयासाठी वमळाला
होता. ह्या नाटकाची तालीम सद्ध
ु ा आम्ही अमरावती च्या मध्यभागी
असलेल्या ववनता समाजात घ्यायचो, त्यामळ
ु े त्या मल
ु ीला यायला जायला
फार सोपां झालां. मी रोज सांध्याकाळी सहा ते दहा अिी नाटकाची तालीम
घ्यायचचो. आमची मल
ु ां फार उत्साही आवण अवभनयात कसलेली होती.
र्थोिांसां सद्ध
ु ा काही चक
ु लां तर आम्ही ते पाच पाच सहा वेळा ररपीट
करायचो. त्यामळ
ु े आमच्या, रोज दोन अांकाच्याच तालमी व्हायच्या. कधी
पवहला दसु रा तर कधी दसु रा वतसरा तर कधी पवहला वतसरा असे. त्या
वषीचा आमच्या नाटय सवचव हा सरु े ि मगरकर हा होता. नागपरू चे प्रवसद्ध
रांगभषू ाकार श्री िांकरराव मगरकर याांचा तो मल
ु गा. आदल्या वषी त्याांनी
'काका वकिाचा' या माझ्या नाटकात काकाचां ी भवू मका खपू च छान के ली
होती." वाजे पाऊल आपल
ु े" या नाटकात तो प्राध्यापक भगवतां याचां ी
भवू मका करणार होता. आमची मल
ु ां खपू मेहनतीने तालीम करीत होती. मी
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वेळोवेळी त्यानां ा मला हव्या तश्या मव्ु हमेंटस आवण अवभनय करायला
साांगायचो.काहीही कांटाळा न करता मल
ु ां आवण ती मल
ु गी ते करायची.
एकूण आमचां नाटक पांचवीस तीस वदवसात अगदी चाांगलां बसलां. रांगीत
तालीम ज्यावदविी होती त्यावदविी आम्ही ती कॉलेजच्या रांगमचां ावर
घ्यायची ठरवलां.आवण आमचे प्राचाया आवण सगळे ववभाग प्रमख
ु याांना
रांगीत तालमीसाठी आमांवत्त के लां रांगीत तालमीच्या वदविी आमचे मल
ु ाांनी
आवण त्या मल
ु ींनी पण अगदी उत्कृष्ट काम के लां आवण आमची रांगीत
तालीम चागां ली झाली आमचे प्राचायाांनी आवण ववचार ववभागप्रमख
ु ानां ी
आमच्या मल
ु ाांची खपू तारीफ के ली मला आठवतां रांगीत तालीम सांपनू
आमची प्राध्यापक मांिळी परत गेल्यानांतर आम्ही रांगमांचावरच आणखी
काय काय दरुु स्त करायचां याचा ववचार करायला लागलो चचाा करायला
लागलो त्यावेळी आमची हीरोइन चक्क माझ्या पाया पिून मला म्हणाली
सर मला आणखी काहीतरी चाांगल्या सचू ना द्या सर. तमु ची ही पाचही मल
ु ां
इतकां चागां लां काम करतात आहे की मी याच्ां यापढु े वफकी पिते की काय
असां मला वाटायला लागलां. सर तम्ु ही मला आणखी मागादिान के ले नाही
तर तमु ची ही पाचही मल
ु ां मला अवभनयात खाऊन टाकतील असां म्हणनू
वतच्या िोळ्यात पाणी आल.ां मी म्हणालो अग तू चाांगलचां करतेस आवण
तू तर याच नाटकात ह्याच कामासाठी कामगार कल्याण स्पधेत रोप्य पदक
वमळवला आहेस मग मी वतला आणखी र्थोिे सचू ना वदल्या
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आमची एकूण सगळी टीम फार चाांगली होती अमरावतीचे आताचे
प्रवसद्ध समाजसेवी गोववांद कासट हे माझे त्याच बसचचे मेकसवनकल चेंज
ववद्यार्थी. गोववांद माझ्याच प्रोजेक्ट च्या बॅँच मध्ये असल्यामळ
ु े तो मला
अवतिय जवळचा होता. तो उत्साही होता. मग मी त्याला आमच्या
नाटकाचां प्रॉपटी मसनेजर के लां. आम्हाला नाटका साठी बरीच प्रॉपटी बाहेरून
आणायची होती उदाहरणार्था व्हील चेअर वगैरे. ती सवा प्रॉपटी आमचे
गोववदां नां नाटकाच्या दोन वदवसा अगोदर कॉलेजमध्ये आणनू ठे वली आवण
ववगां ेत अिा तऱ्हेने अरें ज के ली की नाटकाच्या वेळी आम्हाला त्या त्या
वस्तू अगदी जागच्या जागी वमळाल्या.ज्या वदविी नाटक झालां त्यावदविी
आमची भट्टी खपू छान जमली आवण आमच्या प्राध्यापकाांना ववद्यार्थयाांना
आवण जे अमरावतीचे रवसक नाटक पाहायला आले होते त्यानां ा ते नाटक
अवतिय आविलां. एवढेच नव्हे तर आमच्या रांगभषू ेत साठी खास
नागपरू हून जे िांकरराव मगरकर आले होते व त्याांच्याबरोबर नागपरू ची
मातब्बर मिां ळी पण म्हणजे गणेि नायिू रमेि आबां ेकर मदन गिकरी हे
लोकही आमचे नाटक पावहला आले होते ह्या सवाांनी अगदी मनापासनू
आमची तारीफ के ली. हे नाटक आम्ही ववदभा स्तरावर होणाऱ्या खोलकुटे
ढाल स्पधेसाठी सद्ध
ु ा सादर खेळणार होतो. िेवटी जेव्हा ह्या स्पधेचा
वनकाल आम्हाला कळला तेव्हा आमच्या आनदां ाला पारावार रावहला
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नाही. आम्हाला ववदभा स्तरावर या स्पधेत नाटकाला दसु रे बिीस आवण
अवभनयाचां पवहलां आवण वतसरे बिीस आमच्या दोन मल
ु ाांना म्हणजे सरु े ि
मगरकर आवण ववनोद नागोरी ज्याांनी व्यांकू च काम के लां होतां त्याांना
वमळाली. त्यामळ
ु े आमच्या सवा ववद्यार्थयाांनाही खपू आनदां झाला मी बराच
वेळा बऱ्याच प्लसटफॉमावर माझां भाषण देताना नेहमी साांगतो की आमचे
इवां जवनअररांगचे ववद्यार्थी कलेत मागे नाहीत मग ते सावहत्य असो नाटक
असो गायन असो वादन असो ह्या सगळ्याला कलाांमध्ये आमच्या
इवां जवनअररांग च्या मल
ु ाचां ा नेहमी सहभाग असतो एवढच नव्हे तर अनेक
स्पधाांमध्ये आमची मल
ु ां त्याांचाच अगदी उत्कृष्ट परफॉमान्सस देऊन बिीस
वमळवतात.मी जवळ जवळ नऊ वषा अवभयाांवत्की महाववद्यालय अमरावती
मध्ये नाटकां वदग्दविात के ली आवण माझी सवाच नाटकां लोकानां ा खपू
आविली. पढु ां अवभयाांवत्की महाववद्यालय औरांगाबाद ला माझी बदली
झाल्यानांतर वतर्थेही मी वतन वषा नाटकां वदग्दविात के ली. वतर्थेही माझ्या
नाटकानां ा माननीय सावहवत्यक वसतां कांु भोजकर याच्ां यासारख्याांनी उत्तम दाद
वदली. अिीही माझ्या बसवलेल्या नाटकाची यिस्वी कहाणी आहे.
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अविव्यिी स्वातंत्र्याचा अवतरेक

आमच्या देिात बोलण्याच्या आवण अवभव्यक्तीच्या स्वातत्र्ां याला
मयाादा नाही. कोणीही काहीही बोलू िकतो. व्यक्त करू िकतो. ह्या
स्वातांत्र्याला मयाादा घालायची, मयाादा पाळायची आता वेळ आली आहे.
कारण कुणीही उठसठु बेछूट बोलायला लागला आहे. ह्या ववषयावर मी का
वलवहतो आहे आवण काय वलवहतो आहे, त्याच्यािी माझा काय सांबांध आहे
हे वलवहण्याआधी मी माझ्या बद्दल र्थोिसां वलहतो आहे. मी कुठल्याही
राजकीय पिाचा नाही. कोणत्याही पिावि माझी बाधां ीलकी नाही. माझ्या
75 वषाांच्या आयष्ु यात मी सहादा मतदान के लां. ते पाच वेगवेगळ्या
पिाांच्या उमेदवाराांना के लां. तो उमेदवार चाांगला आहे, समाजासाठी,
देिासाठी काहीतरी करे ल अिी मनाची समजतू पटल्यावर मी ते मतदान
के लां. ह्यावरून हे स्पष्ट व्हावां. माझ्या या लेखामागे कुठलाही राजकीय हेतू
नाही. गेली एकावन्सन वषे मी ताांवत्क वििणािी वनगवित आहेत. दोन
गव्हमेंट आवण दोन खाजगी अिा चार इवां जनीररांग कॉलेजचा मी प्राचाया
म्हणनू काम के लां आहे. इवां जवनअरींगच्या ववद्यार्थयाांना विकवलां आहे.
त्यामळ
ृ होत गेलो तरी कायम ववद्यार्थयाांच्या अन
ु े वयाने जरी मी वद्ध
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तरुणाच्ां या सपां काात मी होतो. अन आजही आहे. तेव्हा ह्य माझ्या
ववद्यार्थयाांसमोर, तरुणाांसमोर आपण सवाांनी कुठले आदिा ठे वले पावहजेत
आवण हल्ली आपण कुठले आदिा ठे वतो आहे हा आजच्या सांदभाात
माझ्यासाठी फार महत्त्वाचा ववषय आहे.
गेली दोन वषे जर आपण मागे वळून पावहल,ां अन गेल्या वतन-चार
मवहन्सयातल्या इलेक्िनच्या रणधमु ाळी किे गाांभीयााने पावहलां तर आपल्या
लिात येईल की बोलण्याच्या आवण अवभव्यक्तीच्या अमयााद स्वातांत्र्याचा
आपल्याकिील बरीच मांिळी दरुु पयोग करीत आहे, अवतरे क करीत आहेत.
त्यात राजकारणी लोक तर आलेच पण ददु वै ानां लेखक, कवी, कलाकार,
भरकटलेले तरुण लीिसा, इलेक्ट्रॉवनक सोिल मीविया आवण काही अिी
वप्रांट वमविया असे सगळे च सहभागी आहेत. प्रत्येकाला आपली मतां
असतात. आवण ती असावीत. ती त्यानां ी व्यक्त ही करावीत.पण ज्या
हलक्या, खालच्या,हीन पातळीच्या भाषेत ते बोललां जातां, व्यक्त के लां जातां
ते सामान्सय माणसाांना अवतिय क्लेिकारक वाटतां. ते चक
ु ीचा पायिां ा
पािणारां वाटतां आवण तस ते ठरतयां . त्यामळ
ु े आजच्या तरुण वपढीचां
अतोनात नक
ु सान होणार आहे. त्याांच्या आदिाांना, मल्ू याांना जबरदस्त
धक्का पोहोचतो आहे. त्याांना हे सगळे आदिा वहनां , वदिावहन करणारां ठरत
आहे, याचा सवाांनी गाभां ीयाानां ववचार के ला पावहजे. आपण बोलतानां ा, टीका
करतानां ा कुठले िब्द वापरतो आहे, कुठली भाषा बोलतो आहे वकांवा
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वलवहतो आहे, कोणाबद्दल बोलतो आहे ह्याचां तारतम्य ठे वणू ां अवतिय
महत्त्वाचां आहे. उदाहरणच द्यायचां झालां तर हे असले हलक्या दजााचे िब्द
म्हणजे चोर, खोटारिे, चाररत्हीन, फे कू, औरांगजेब, देि बिु वे आवण
आणखी काही वलवहता न येण्यासारखे िब्द. वकांवा ‘ इस देि के टुकिे
टुकिे कर देंगे ‘ ‘खनू खराबा होगा’ ‘ या सांस्र्था देि बिु व्या आहेत ‘ अिी
वाक्यां, अिी भाषा ही या देिाच्या सवोच्च न्सयायालया बद्दल, न्सयायावधिाां
याबद्दल, देिाच्या पांतप्रधानाां बद्दल,ररसवा बॅँक व वनवााचन आयोग, वररष्ठ
वनवााचन अवधकारी याच्ां या बद्दल, सीबीआय बद्दल बोलली जाते. ज्या
वनवााचन आयोगाची इतर देि तोंिभरून स्ततु ी करत आहेत त्याांना विव्या
द्यायच्या, हे वकतपत योग्य आहे याचा गाांभीयााने ववचार झाला पावहजे. ही
पद,ां ह्या सस्ां र्था याचां ी गरीमा साभां ाळली पावहजे. त्याचां ा मान राखलाच
पावहजे. ही आपली श्रद्धास्र्थानां आहेत हे लिात ठे वले पावहजे. उदाहरणच
द्यायचां झालां तर देिाच्याच्या प्रांतप्रधानाां बद्दल, मग ते मोदी असोत की
मनमोहनवसांग असोत, राजीव गाधां ी असोत की देवेगौिा असोत, अिा
व्यक्तींना वकांवा आरबीआयचे गव्हनार याांना मग ते रघरु ामन असोत की
अवजात पटेल असोत, सवोच्च न्सयायाधीि याांना मग ते न्सयायमतू ी वमश्रा
असोत की गोगई असोत, ह्याांना विव्या देणां म्हणजे त्या सन्समाननीय पदाला
वकांवा सस्ां र्थेला विव्या देण्यासारखां आहे. जो पयांत ती व्यक्ती त्या पदावर
आहे तोपयांत व्यक्ती आवण पद वेगळां करून चालणार नाही. म्हणनू वरील
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सवा आदाराच्या स्र्थानावां र असलेल्या व्यक्तींबद्दल खालच्या पातळीची
भाषा बोलू नये, वलहू नये.चक
ु ीचां बोलाण्या, वलहण्यामळ
ु ां माझ्या असांख्य
तरुण वमत्ाांच्या, ववद्यार्थयाांच्या या पदा बद्दलच्या आदराला धक्का
पोहोचतो. त्याच
ां ी मल्ू यां व मल्ू याां वरची श्रद्धा जपणां हे अवतिय महत्त्वाचे
आहे. हे सवा राजकारणी लोकाांनी, सावहवत्यक लोकाांनी म्हणजे लेखककवी ह्याांनी, कलाकाराांनी, वप्रांट वमविया आवण इलेक्ट्रोवनक वमविया आवण
सवा सांबांवधताांनी आवजानू लिात ठे वलां पावहजे. नाहीतर आम्ही या वपढीचां
फार मोठां नक
ु सान करीत आहोत हे त्यानां ी लिात ठे वले पावहजे.
गेल्या दहा-पधां रा वषाात मी महाराष्ट्रातल्या अनेक इवां जवनअररांग
कॉलेजेस मध्ये सांबोधन परत भाषण ज्याला आपण मोवटवेिनल भाषण
म्हणतो अिी जवळजवळ िांभर तरी भाषणां वदली आहेत. त्यात व्हसल्यजू
अॅँि कस रे क्टर वबवल्िांग ह्या भागावर मी आवजानू बोलतो. हा सांवाद साधताना
मी अनेक वेळा ह्या तरुण वपढीला साांगत असतो की “ I know that the
values have cosiderabiy degraded in our society and
country.You see rampant corruption all aroud you..Your
young generation, is not able to decide what is right and
what is wrong.You are totally confused.You are not able to
decide your role models.You are desperately searching the
feet on which you can bow down your head and offer your
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salutations. But believe me, still the system is running.That
does mean that still there are good people in our society,in
our country who have shoulders, strong enough to carry the
burden of this degraded system. And as long as they are
there,the turn around will definitely take place and again we
will see golden days. So,please believe in the system. मी पढु े
जाऊन त्याांना म्हणतो की या गढूळ झालेल्या पाण्यात मातीचां आणखी एक
ढेकूळ टाकून तम्ु ही त्याला जास्त गढूळ करू नका. ऍट वलस्ट यू िोन्सट बी द
पाटी टू इट. तेही तमु चां मौवलक कॉन्सट्रीब्यि
ु न होईल.
आवण हे तरुण, हे सगळां श्रद्धेन,ां आदरानां ऐकतात. आजही. कृपा
करून त्याांच्या मल्ू याांना, श्रद्धेला आवण त्याांना हानी पोहचवू नका. ही
असली हीन भाषा, असले नासलेले िब्द, वलहू- बोलू नका. आपला
कुठलाही स्वार्था साधण्यासाठी त्याांच्या मल्ू याांची आहूती देऊ नका. एवढां
बोलण्याचां आवण अवभव्यक्तीचां स्वातांत्र्य आपल्याला असनू , ते उपभोगलां
जात असनू , त्याचा अवतरे क के ला जात असनू , वर पन्सु हा टॉलरांस आवण
इटां ॉलरांस च्या बोंबा मारणाऱ्या सवाांना कळकळीची ववनांती आहे की
देिाची तरुण वपढी, देिाचे भववतव्य, वबघिवू नका. हा भस्मासरु तम्ु ही उभा
के लात, तर तो तमु ची ही उद्या राख करायला मागेपढु े पाहणार नाही.
आपल्या आपल्याला ववकास हवा की ववनाि याचा तम्ु ही गाभां ीयााने ववचार
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करा. मला याची परु े परू जाणीव आहे की बोलण्याच्या आवण
अवभव्यक्तीच्या स्वातांत्र्याला कायद्याने मयाादा घालता येत नाहीत. ते फार
कठीण आहे. पण आपण स्वतः, स्वतःवर मयाादा घातल्या आवण सवा
सबां वां धतानां ी हे िेकोरम ठे वण्याचां पर्थय पाळलां तर, वनवश्चतच त्याचे चागां ले
पररणाम होतील. मला वाटतां ही खांत अनेकाांच्या मनात असेल. वनदान
माझ्या वपढीच्या ज्येष्ठ नागररकाांना तर वनवश्चतच असेल. हे िल्य त्याांना
बोचत असेल. अस्वस्र्थ करीत असेल.
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गोल्डन जुवबली

आठ नोव्हेंबर 2019 ला माझ्या बायकोचे मत्ृ यल
ू ा पाच वषे पणू ा
झाली. पाच वषा माझ्या बायकोची मला आठवण आली नाही असा एकही
वदवस गेला नाही..ह्या न त्या कारणाने मला वतची रोज आठवण होतेच. पण
आठ नोवेंबर आला की वतची आठवण प्रकषााने होते. मनात ववचाराचां ,ां
भावनाांच काहूर माजतां इतक्या त्या दाटून येतात. अन मग वाटतां याांना वाट
करून वदल्याविवाय हलकां वाटणार नाही. म्हणनू दर आठ नोव्हेंबरला मी
हा प्रपच
ां करतो. खरांतर मनाची अवस्र्था अिी असते की माझ्याच “जखम”
ह्या वहदां ी कववतेत मी वलहलां आहे, “मत
मत कापते हार्थो मे मेरे लेखनी दो,
मत िब्द दो,वन:िब्द गीतो करो मेरे,
मै खो चक
ु ा हू भावना को,चेतनाको,
स्वप्न सांदु र और मीतोको मेरे.
अब ददा मेरी कल्पना खदु बन रही जब,
मत और मझु को जख्म दो
आख मे आसू नही जो घाव मेरे धो स के ,
मत और मझु को ज्ख्म दो.
173

तरीही मी परत उठतो. हातात लेखणी घेतो.मला आठवण होते गेल्या
17 मे ची. 17 मे 2019 ला आमच्या लग्नाला पन्सनास वषे पणू ा झाली.
गोल्िन जवु बली. गेल्या एक मे ला माझ्या एका वमत्ाच्या लग्नाची गोल्िन
ज्यवु बली साजरी झाली. त्याच्या मल
ु ानां त्यानां ा दोघानां ा पण्ु याला बोलावनू
नातेवाईक अन काही वमत्ाांना बोलावनू अवतिय उत्साहात साजरी के ली.
मी ही सहभागी होतो. आम्हा चार पाच वमत्ाांची लग्न आठ दहा वदवसाांच्या
अांतरानां 1969 मध्ये झाली आहेत. त्यावदविी रात्ी मी घरी आलो आवण
मला भिभिून आल.ां परत 17 मेला तर, मला माझा सवा लग्न सोहळा समोर
वदसायला लागला. एक एक दृश्य, दृश्य पटलावरून सरकत गेलां. चौदा
मवहन्सयाांच्या इतां जारानांतर आतरु तेने ज्या वदवसाची आम्ही दोघां वाट बघत
होतो तो 17 मे 1969 उजािला. आमचां लग्न ठरल्यानतां र 14 मवहन्सयाांनी
आमचे लग्न झाल.ां 17 मे 2019 ला वर मी म्हटल्याप्रमाणां त्याला पन्सनास
वषे पणू ा झाली अन वाटलां की असच सेवलिेिन माझ्या मल
ु ा-मल
ु ीनी
आयोवजत के लां असत.ां साजर के लां असतां. आवण त्या धामधमु ीतनू रात्ी
वनवाांत वेळ वमळाल्यानांतर आम्ही नेहमी सारखां तास दोन तास बोलत
बसलो असतो, अन त्या पन्सनास वषााच्या आठवणींच्या साठवणीच,ां पोतां
ररकाम के लां असतां.” तम्ु हे याद है हमने-------“ और तम्ु हे वह यादहै-----“
असां म्हणत म्हणत वेळ गेला असता. ववचारातनू जागा झालो आवण भरभर
ही कववता वलवहली 17 मे 2019 ला.
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‘ Golden Jubilee “
How I wish you should have been there,
To celebrate golden jubilee of the days we spent together.
Though not 50, I have nearly 46 years to cherish,
The imprints of those 16600 days,which will never perish.
A great feel of togetherness for which we waited for 400 and
15 days,
Exchanging those 61 letters and counting those days.
Through all ups and downs and moments of happiness,
we experienced the deep attachment and true bond of
togetherness
In my moments of success and joy to cheer,.
And to encourage me in my moments of despair.
You had never been demanding and you never asked for
anything for yourself,
For you never liked me stressed and worried myself.
I built my life from scratch to fulfillment,
But for your share I could not have seen that moment.
A friend you had always been to encourage and console,
The love, the respect and trust and Faith made me to reach
every goal.
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We argued, we quarelled like all other do sometimes in life,
But we always had the deep understanding between us as
husband and wife.
Each and every thing we did, we did it together.
Never tried to hide anything from one another.
Had you been there today we would have cherished all those
moments,
Saying ‘you remember when we—‘, and waiting for one
anothers comments.
That’s what I miss today my dear Prem, as I miss you,
I pray god to take my greetings to heaven to you.
‘Happy 50th marriage anniversary to you’
17th May 2019
पेन खाली ठे वलां आवण िोळे पसु ले.अांत:करण आवण िोळे भरून
आले होते. पेन खाली ठे वलां आवण परत ववचाराांचे चक्र सरू
ु झालां. देवानां
मािां लेली गवणतां वकती सोपी वाटतात. आयष्ु यभर आपण ती सोिवण्याचा
प्रयत्न करतो. कधी चक
ु तो कधी बरोबर असतो. पण आलेले उत्तर चक
ू की
बरोबर हे पिताळून पावहला उत्तराचां पानच नसतां पस्ु तकात. ते पान देवानां
स्वतः जवळच ठे वलेलां असतां. खरां म्हटलां तर त्यानां माांिलेली गवणतां तोच
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सोिवू जाणे.आपण फक्त सोिवायची के ववलवाणी धिपि करत राहायचां.
हाच खरा आयष्ु याचा खेळ आहे
खेळावरून आठवण झाली, आम्ही अमरावती इवां जनीररांग
कॉलेजमध्ये असताांना मी, गोखले, बापट आवण वहवसे आम्हा चौघाांची
विजची टीम होती. पत्त्याांचा हा खेळ आम्ही ववदभा स्तरावर अनेक वठकाणी
खेळूलो अन काही वठकाणी बिीसही वमळवली. या खेळाची मजा म्हणजे
प्रत्येक िाव झाल्यानांतर प्रत्येक टेबलावर होणारी त्या-त्या िावाची
वचरफाि. मग भािां ण,ां वविेषत: आपल्याच पाटानर बरोबर. आग्यामु ेंट
चालायचे. अकोल्याला बेरार ऑइल इिां स्ट्रीज विजच्या स्पधाा होत्या.
अमरावतीतनू बऱ्याच चमू अकोल्याला गेल्या. आम्ही आमची टीम घेऊन
त्या स्पधेसाठी गेलो. खेळता खेळता एका राउांि मध्ये आमच्या टेबलावर
मी आवण माझा पाटानर वहवसे अन प्रवतस्पधी, बेरार ऑइल वमलचे िॉक्टर
नेने आवण त्याांचा पाटानर होते. आमच्या मानानां िॉक्टर नेने फार वयस्कर
आवण अनभु वी होते. एका िावा नांतर जेव्हा "तझु ी चक
ू झाली, ‘तू चक
ु ला’,
अिी मी आवण माझ्या पाटानरची खिाजगां ी सरू
ु झाली, त्यावेळी िॉक्टर
नेने याांनी म्हटलेलां एक वाक्य मला अजनू ही आठवत.ां त्यात असलेली
वफलॉसॉफी आयष्ु यभर िोक्यात आहे. िॉक्टर नेने म्हणाले "अरे प्रत्येक
िाव वेगळा असतो. आयष्ु यात हे चे हेच तेरा पत्ते, परत कधीच तमु च्या
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हातात येणार नाहीत. हा िाव गेला तो कायमचा गेला. मग किाला उगाच
भांिता? "
वकती खर आहे हे? आयष्ु यात एक्झसक्टली तीच वसच्यएु िन परत
कधीच येत नाही.तरी आपण वाद घालतो, चचाा करतो, भाांितो.आपलां
आपल्याला वकांवा इतर कोणाला दोषी ठरवतो. पण हे तत्वज्ञान कधीच
लिात ठे वत नाही. 8 नोवेंबर 2014 ला िायवलवसस चालू असताना
हृदयववकाराचा तीव्र झटका येऊन दवाखान्सयात माझ्या िोळ्यासमोर माझ्या
बायकोचा बोलता-बोलता दोन वमवनटात मत्ृ यू झाला. सगळी वक्रयाकमा
झाल्यानतां र, सगल्याच सामान्सयाच्ां या िोक्यात जे प्रश्न येतात, ते माझ्या
िोक्यातही आले. " त्या वदविी आपलां काही चक
ु लां असेल का? िॉक्टराचां ां
काही चक
ु लां असेल का? नसाची तर काही चक
ू झाली नसेल? असां के लां
असतां तर---" वगैरे वगैरे. आवण ह्या सवा प्रश्नाचां ी उत्तरां मीच मला वदली.
िेवटी एकाच उतारावर र्थाांबलो. " हे असच होणार होतां. काहीही के लां
असतां तरी हे असांच झालां असतां " कारण ते देवानां तसांच वलहून ठे वलां होतां.
परमेश्वरानें ते तसच
ां मािां लां होत.ां ते गवणत तसचां सटु णार होतां की कस,ां ते
माहीत नाही. पण त्याचां उत्तर ठरलेलां होतां. " हम सब कटपतु लीयाां है. िोर
उपरवाले के हार्थ मे है " आनांद वसनेमा मधला हा िायलॉग आठवतो.
परवा लग्नाच्या त्या गोल्िन गोल्िन जवु बली च्या वदविी हेच सवा
ववचार िोक्यात दाटून आले.”तम्ु ही 75 वषााचे आवण मी 70 वषााची
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होईपयांत मला काही होणार नाही” असा वादा करणारी ती, अपने वादे से
मख
ु र गयी. आता उरला फक्त एकाकी प्रवास तो गेली पाच वषे चालचू आहे
आवण िेवटपयांत चालतच राहणार आहे. “तेरी याद मे” ह्या या माझ्याच
एका कववतेत मी म्हटलां आहे,
तमु बिन मैं सरिता बिन सागि ज्योबत बिन दीपक जल बिन गागि
मिु झाया फूल बिन परिमल का कलिव खोया िहता बनिझझि
बिन मंबजल की सनू ी सड़क में चलता िाह पि नहीं है डगि
पथअंबियािा नहीं है मगि भिी है आंखें िंदु लाई नजि
तन्हा तन्हा घोि अिं ेिा अमावस का उदास सागि
चांद िात की चभु ती शांबत औि यादों का चलता कहि
नींद हो गई जदु ा आंख से पल-पल भािी दिू है सहि
पावि नहीं अि उठते मेिे पि किना है पिू ा सफि
मख
ु ि गई वादों से अपने मझु को छोड़ा सबु न सडक पि
बफि भी िहना हम सायेसी, जैसी साथ िही जीवन भि
17 मे ला भावपर्ू झ श्रद्ांजबल
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नामजोशी सर

माझां सातवी पयान्सतच वििण खेियात झाल.ां फक्त सातवी पयांतच
िाळा होती. पढु े आठव्या वगाात विकायला मी बल
ु ढाण्याला एिेि
हायस्कूल मध्ये प्रवेि घेतला.माझा मोठा भाऊही त्याच िाळे तनू मसवट्रक
झाला होता.तो त्या िाळे तला नावाजलेला ववद्यार्थी होता आवण मी ही
अभ्यासात चाांगला होतो,म्हणनू एिेि हायस्कूल मध्ये प्रवेि वमळायला फार
कठीण गेलां नाही. त्यावेळी एिेि हायस्कूल ही वजल्हयातली एक
नावाजलेली िाळा म्हणनू ओळखल्या जायची. त्यावेळी आमच्या िाळे चे
मख्ु याध्यापक श्री.गो.वद.नामजोिी सर होते.ते अत्यांत किक विस्तीचे
होते.त्यामळ
ु े सवा ववद्यार्थीच काय पण वििक वगाही त्याांना वचकून
असायचा. रोज िाळा सरू
ु होण्यापवू ी आमची सवा ववद्यार्थी व विक्ष्काचां ी
प्रार्थाना व्हायची. ह्या प्रार्थानेला हजर राहणां सवाांसाठी अवनवाया
होतां॰कोणाला एक वमवनटही उविर झाला तर त्याला वेगळ्या राांगेतउभां
राहावां लागे. अिा ववद्यार्थयाांना मग वििा व्हायची आवण विक्िकाांना
स्पष्टीकरण द्यावां लागायच.ां वगा चालू असतानां ा वदवसभर,प्रत्येक
वगाासामोरून नामजोिी सराांच्या वदवसातनू दोन-वतन तरी फे ऱ्या व्हायच्या.
180

कुठल्या वगाात काय चाललय,हयाकिे त्याचां ां कटाक्िानां लि असायचां.ते
स्वत:,दहाव्या वगााला आवण त्या आधी अकराव्या वगाालाही इग्रां जी हा
ववषय विकवायचे. ते जन्सु याकाळचे इवां ग्लि मध्ये बी. ए.ऑनसा होते.त्याांचां
वाचनही खपू दािां गां होत.ां इवां ग्लि वर तर त्याचां ां खपू प्रभत्ु व होत.ां वगाातही ते
उत्तम विकवायचे. मला दहाव्या वगाात त्याांनीच इवां ग्लि विकवलां. एखादा
धिा वकांवा कववता विकवताांना ते अवतिय समरस होऊन विकवायचे.
त्यातल्या कवठण िब्दाांचे अर्था अनेक ररत्या समजावनू साांगायचे. वाक्य
रचनेकिे लि वेधायचे. त्या लेखकाबद्दल वकांवा कवव बद्दल व
त्याच्या/वतच्या इतर सावहत्या बद्दल मावहती साांगायचे. साहवजकच त्यामळ
ु े
आम्हाला वाचनाची गोिीलागली. आताही ७७ व्या वषी मी,मराठी, वहन्सदी,
इग्रां जी ह्या भाषेमवधल सावहत्य,रोज वकमान दोन-वतन तास तरी वाचतो. ह्या
माझ्या वाचनाच्या आविीची वबजां नामजोिी सराांनी रुजवलेली आहेत.
मला आठवतां,आम्हाला दहाववत, ‘All About a Dog “ हा A.G.
Gardiner ह्याच
ां ा धिा होता.तो तर त्यानां ी अवतिय मनोरांजकपणे
विकवलाच, पण ए.जी.गािीनर हे वकती उत्तम लेखक होते,त्याांचां आणखी
वलखाण कोणतां,त्याांना “Alpha of the Plough “ का म्हणायचे,हे सवा
त्याांनी आम्हाला साांवगतलां. तसांच “ Uncle Podger Hangs a Picture
“विकवतानां ा “P.G.Woodhouse “बद्दल सवा सावां गतल.ां ‘ A Village
Song ‘ ही कववता विकवताांना सरोवजनी नायिू ची सवा मावहती
181

सावां गततली. मला त्या कववतेतल्या कावह ओळी अन फोि करून
सांवगतलेले िब्द व भावार्था अजनू ही आठवतो. “ Why o why was I
tempted to tarry, lured by the boatman’s song”, हयातले,Tarry
and Lured, ह्या िब्दाचां े त्यानां ी सगां ीतलेले अर्था अजनू ही माझ्या लिात
आहेत. त्याांच्या विकवण्यानां मला इवां ग्लि हा ववषय खपू आविू लागला.मी
चाांगलां वलहू वाचू लागलो.इतकां,की सहा माही,नऊ माही परीिेत त्याांनी
मला इग्रां जी ह्या ववषयात बऱ्याचवेळी 50 पैकी 45,46 माक्सा वदल्याचां मला
अजनू ही आठवत.ां मला एस.एस.सी.त बोिााच्या पररिेतही इग्रां जी ह्या
ववषयात विवस्टांकिन वमळालां.
त्याांच्या किक विस्ती बद्दलचा एक प्रसांग मला आठवतो.आम्ही
दहाव्या वगाात असताांना दहावी-अ वगाात आम्ही फक्त चारच मल
ु ां होतो
आवण बाकीच्या सवा मल
ु ी होत्या.वतर्थे दहावव-अ मध्ये नेहमी
आटास,सायन्सस च्या सवा मल
ु ी अन चार-सहा हुषार मल
ु ां असत. बाकी,दहावी
–ब मध्ये सवा सायन्ससची अन दहावी-क मध्ये सवा आटासची मल
ु ां असायची.
आमचा गवणताचा वकांवा सायन्ससचा पीररयि असला की आम्हा सवा
सायन्सस वाल्याांना सायन्सस च्या प्रयोगिाळे जवळच्या एका क्लासरूम मध्ये
जावां लागायचां.नेहमी,आमच्या आवध वतर्थे नववीचा सायन्सस क्लास
असायचा व एक मसिम तो विकवायच्या.आम्हाला तल
ु गां ीकर सर गवणतसायन्सस विकवायचे. आवधचा पीररयि सपां ला की दहावी-ब आवण आम्ही
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चार मल
ु ां अन सायन्सस च्या वतन मल
ु ी त्या सायन्सस रूम किे धाव घ्यायचो.
समोर बसण्यासाठी ही धिपि असायची.
एक वदवस,अगोदरचा नववीचा पीररयि र्थोिा उविरा सटु ला. त्या
वगााची मल
ु ां आवण मसिम बाहेर वनघण्याआवधच आम्ही,म्हणजे, मी आवण
माझ्या वगाातले वतन वमत्,रूम मध्ये घसु लो.त्या मसिम रागावल्या,पण आम्ही
काही ऐकलां नाही.त्या मसिमवन जाऊन,नामजोिीसराांना आमची नावां
साांवगतली.सराांनी आम्हा चौघाांनाही त्याांच्या ऑवफस मध्ये बोलावलां.खरां
म्हणजे आम्ही चारही ववद्यावर्था मेरीटचे होतो वां त्याचां े अवतिय आविते
होतो. पण त्याचा कावहही ववचार न करता त्यानां ी आम्हाला दाटलां ; एवढचां
नव्हे तर हात पढु े करायला साांगनू प्रत्येकाला दोन-दोन छािया
मारल्या.आम्हीखपू खवजल झालो.त्याांनी आम्हाला वावनांग देऊन बाहेर
के लां. त्याच्ां या विस्तीपढु े ते किाचाही मल
ु ावहजा ठे वायचे नाही.
ववद्यार्थाांच्या सवाांगीण ववकासा किेही त्याचां ां नेहमी लक्ष्य
असायचां.फूटबॉल आवण खो-खो च्या खेळात तर आमच्या िाळे चां नाव
अग्रगण्य होत.ां वजल्हा स्तरीय मसचेस मध्ये तर एिेि हायस्कूल,नेहमी
पवहली-दसु री असायची. तसचां , वक्तृत्व स्पधाा, भाववगत स्पधाा, नाटकां हे
साांस्कृवतक कायाक्रम तर नेहमी िाळे त व्हायचे. बल
ु िण्यात इतर कुठल्याही
वठकाणी ह्या स्पधाा असल्यातर वतर्थे आमच्या िाळे चा सहभाग हा
असायचाच.अन आम्ही त्यात बविसां ही वमळवायचो. ह्या स्पधाांसाठी ते
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नेहमी स्वत:च्या देखरे खीखाली िाळे तील मल
ु ां-मवु लवनविायचे. त्यानां ा
मागादिान करायचे.
िाळे त मी सलग दोन वषा स्नेहसम्मेलन सवचव होतो.आमच्या
िाळे च्या सम्मेलनाच्या उद्घाटनासाठी चाांगले-चागां ले सावहवत्यक व वक्ते
ह्यानां ा प्रमख
ु पाहुणे म्हणनू बोलवण्यात यायच.ां वतन वषाात मी प्रा.राम
िेवाळकर, प्रा.वामन चोरघिे,प्रा. पद्माकर िावरे ह्याांची उत्कृष्ठ भाषण
ऐकली आहेत. प्रमख
ु पाहुण्याांचा पररचय करून देण्याचां काम नेहमी सांमेलन
सवचवाकिे असायचां.मी दोन वषा प्रा.िेवाळकर आवण प्रा. चोरघिे ह्याचां ा
पररचय करून वदल्याचां मला अजनू आठवतां. नामजोिी सर तो पररचय
वलहून द्यायचे.मग आमच्याकिून पाठकरून नांतर ते नैसवगाक
बोलल्यासारखां वाटावां म्हणनू ,त्याच्या दोन-वतन तालमी घ्यायचे.ह्या सवा
गोष्टींचा,मला पढु े माझ्या आयष्ु यात फार फायदा झाला.
ववद्यार्थयाांमध्ये ते कधीही भेदभाव कररत नसत.मग तो श्रीमांत
असोकी गरीब असो,िहरी असोकी खेितातनू आलेला असो,सवु िवित
कुटुांबातला असो,की अविवित कुटुांबातला असो.त्या त्या ववद्यार्थयााच्या
गणु वत्तेनसु ार त्याला ते सवां ध द्यायचे.मग ते खेळ असो की सास्ां कृवतक
कायाक्रम असो.मला आठवतां,मी आठव्या वगाात दाखल झाल्यानांतरच्या
वहवाळ्यात आमच्या िाळे चां स्ांनेहसम्मेलन होतां.आमच्या सममेलनाचे सवा
कायाक्रम पहायला बल
ु िण्यावतल बरे च पालक व वनमवां त्त यायचे.दरवषी
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आमच्या िाळे चां नाटक हे एक आकषाणच असायच.ां ह्या नाटकासाठी
पात्ाांची वनवि करून,साधारणत: मवहनाभर तालमी व्हायच्या. मी
खेियातनू सातवी पास करून बल
ु िण्याला आलो होतो.मला नाटकात काम
करायची खपू हौस होती.माझा आवाज चागां ला व अवभनयही बऱ्या पैकी
करायचो.मी आठवीत असताांना जेव्हा नाटकाच्या पात्ाांची वनवि
होण्यासाठी नोवटस लागली,तेव्हा मीही त्यासाठी जायचां ठरववल.ां माझे
वगावमत् व काही वसवनयसाम्हणाले तू जाऊन काही फायदा होणार
नाही॰त्याच
ु ां ठरलेली असतात.काही मागच्या वषी काम के लेली तर
ां ी मल
काही हुिार वसवनयसा त्यात असतात आपल्याला काही घेत नावहत.तरीही
मी त्या ट्रायल साठी गेलो.आमचे नाटकाचे प्राध्यापक व बरे च ववद्यार्थी तर
होतेच,पण स्वत: नामजोिीसर ही होते.नाटयवचानां ासाठी र्थोिांर्थोिां,वेगवेगळ्या पात्ाांचां सांभाषण काही मल
ु ाांकािून वाचनू घेण्यात
आलां.जवळपास आठ-दहा जणाांचां झाल्यावर मी म्हणालो,‘सर मला वाचू
देता का?’ ते म्हणाले,’तझु ां नाव काय आवण तू कोणत्या वगाात आहेस?‘मी
त्याांना सवा साांवगतलां. ‘िांभरु ाजे ‘हे नाटक होतां.त्यातल्या दोन पात्ाांचां त्याांनी
मला वाचायला साांवगतलां. नामजोिीसर म्हणाले ‘चागां लां वाचलां
हयानां.ह्याला ‘ वनवत्तृ ीच्या ‘ पात्ासाठी पक्कां करा. ‘,अन अवि त्याांनी मला
सवां ध वदली. त्यानतां र तर मी नववी आवण दहाववतही नाटकात काम के लां.मी
नववीत असताांनाचां,आमचां नाटक िालेय ववभागीय स्पधेसाठी वनविण्यात
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आल.ां आम्ही त्या स्पधेत प्रर्थम क्रमाक
ां पटकावला आवण मला
अवभनयसाठी रौप्य पदक वमळालां. पढु े मी महाववद्यालयात ही नाटकात
कामां के ली.औरांगाबादला अन्सय वषा अवभयाांवत्कीला असताांना तर मी
प्रवसद्ध लेखक रणवजत देसाई ह्याच्ां या समोर एकपात्ी नाटक के ल.ां त्यानां ीही
मला िाबासकी वदली.ह्या सगळ्याचा पाया नामजोिीसराांनी रचला.
िाळे चां वििण आवण वििकही उत्तम होते. आमच्या दहावीच्या बोिााच्या
परीिेत आम्ही वतन ववद्यार्थी मेरीटमध्ये आलो.
आम्ही िाळा सोिून जातानां ा त्यानां ी आम्हा दोन-चार जणानां ा
बोलाऊन िाळे बद्दल आम्हाला काय वाटतां,ह्यावर दोन-दोन पानी लेख
वलहून द्यायला साांवगतलां. नामजोिी सराांचा वचक, धाक,विस्त ह्याांनी तर
आम्हाला घिवलचां ,पण त्याांनी आम्हाला जे विकवलां,जे प्रोत्साहन
वदल,ां त्यामळ
ु े आम्ही खऱ्या अर्थाानां यिवस्व झालो.ते अगदी रोज िाळे च्या
वेळेआधी िाळे त यायचे आवण सवा िाळा बांद झाल्यानांतर घरी
जायचे.िाळे त एक छोटीसी बाग होती.वतर्थे कृष्णा म्हणनू एक माळी काम
करायचा.बागेत जाऊन ते स्वत: त्याला मागादिान करायचे.स्वत:ची िाळा
म्हणजे एक प्रकल्प आहे,एक वमिन आहे,असा ध्यास घेऊन अहोरात्
तळमळीनां आवण विस्तीनां काम करणारे नामजोिी सराांसारखे वििक
ववरळाच सापितील.सराचां ा माझां जीवन घिववण्यात फार मोठा वाटा
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आहे.मीच नाही, माझ्या सारखे असख्ां य ववद्यार्थी सरानां ा कवधच ववसरू
िकणार नाहीत. सांस्कृतात एक सभु ावषत आहे :

“आचायाझत पादमादत्ते, पादं बशष्य स्वमेिय:
पादं स्वब्रम्ह चारिभ्यम, पादं कालक्रमर्ेच “
आचायाां किून विष्य पचां ववस टक्के विकतो असां त्यात म्हटलां आहे.
मी मात् नामजोिी सराांकिून त्यापेिा वकवततरी जास्त विकलो.
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व्हायवा
आमच्या इवां जवनअररांगच्या वििण पद्धवतत, र्थेअरी इतकांच
प्रात्यविकाांना महत्त्व असत.ां एका वषााच्या असलेल्या पणू ा ववषयाांच्या
र्थेअरीला वजतके माक्सा असतात जवळ-जवळ वततके च माक्सा त्या
ववषयाच्या प्रात्यविकानां ा असतात.पणू ा टेमाभर ही वेगवेगळ्या ववषयाचां ी
प्रात्यविकां आम्ही प्रयोगिाळे त ववद्यार्थयाांकिून करून घेतो.प्रत्येक
प्रात्यविकचां रे कॉिा बक
ु ( जरनल ) हे ववद्यार्थयाांना वलहावां लागतां व
ववद्यवपठ परीिा सरू
ु होण्यापवू ी टमावका म्हणनू ते त्यानां ा सबवमट करावां
लागतां.ह्या टमावका ला प्रात्यविकासाठी असलेल्या माक्सा पैकी वनम्मे माक्सा
असतात.आवण वनम्मे प्रात्यविक परीिेला आवण त्यावेळी घेण्यात होणाऱ्या
व्हायवाला असतात.हे टमावका सबमीट के लां की सांबांवधत प्राध्यापक ते
तपासतो वेळ पिल्यास इटां नालव्हायवाही घेतों वां त्याप्रमाणे टमावका चे माक्सा
देतो.हे टमावका वलहताांना व व्हायवा च्या वेळी ववद्यार्थी अनेक यक्ु त्या
करतात अन मग खपू गमवतजमवत होतात.असेच काही प्रसांग मला
आठवतात.त्यापैकी काही इर्थे वलहतो आहे. बऱ्याचवेळी ववद्यार्थी मागच्या
वषीच्या जरनलची कॉपी करून न समजताच जरनल सबवमट करतात.त्याांना
असां वाटतां की प्राध्यापकाांना काय मावहत पिणार आहे.खपनू जाईल.पण
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प्राध्यापक ही त्याचां े गरुु असतात आवण तेही त्या प्रोसेस मधनू गेलल
े े
असतात,हे त्याांच्या लिात येत नाही.प्राध्यापक अिा चोऱ्या विताफीनां
पकितात.मग ववद्यार्थी अिचणीत येतात.आमच्याकिे फायनलवयअर ला
प्रत्येक ववद्यर्थयााला प्रोजेक्ट बरोबर एक सेवमनारही असतो.ह्या सेवमनारसाठी
त्याला एखाद्या ताांवत्क ववषयावर 25-30 पानाचा रीपोटा सबवमट करावा
लागतो.मग तो सेवमनार त्याला परीिकाांसमोर वां बाकी ववद्यार्थयाानसमोर
सादर करावा लागतो. ववद्यार्थयाानी टेवक्नकल वाचावां,ते व्यववस्र्थत वलहाव,ां
वां त्याच्यावर आटोपविर बोलावां हा खरा ह्या सेवमनारचा उद्देि असतो.पण
काहीकावह ववद्यार्थी कावहही न वाचता मागच्याच कुठल्या तरी सेवमनारची
अिरि: कॉपी करतात व तो सबवमट करतात.
मला आठवतां,1989 च्या उन्सहाळी परीिेसाठी,ह्या सेवमनराच्याच
साठी मी अमरावतीहून पण्ु याला एका कॉलेज मध्ये एक्सटनाल एक्झावमनर
म्हणनू गेलो.फायनल वयअर मेकसवनकल च्या ववद्यार्थयाांच.े सेवमनार सरू
ु
झाले. ४-५ ववद्यावर्था झाल्या नांतर,सहावा आला.आमच्या समोर सेवमनार
च्या प्रती ठे वल्या आवण स्टेजवर जाऊन तो सादर करायला लागला.त्याचां
सादररकरण सांपल्या नांतर मी त्याला प्रश्न ववचारायला सरु वात के ली.मी
पवहलाच प्रश्न ववचारला—
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‘Have you written this seminar yourself? Have you
read the literature written in this seminar? तो ववश्वासानां म्हणाला
‘ yes sir. ‘
‘ Are you sure? ‘ तो म्हणाला ‘ yes.’मग मी त्याला म्हणालो ‘
Gentleman,this is word to word copy of the seminar report
which, one of my students had submitted two years ago at
Govt. College of Engineering Amravati. All, write up,
figures, sketches,graphs, you have copied as it is from that.
You have only changed the first page by writing your
details. ‘
त्यानां िोकां वर के लांच नाही.मग मी त्याला सेवमनारचा उद्देि काय
आहे वगैरे समजाऊन साांवगतलां. त्याला म्हटलां,दसु ऱ्याच्या सेवमनारची
कॉपी करून तू तझ्ु या वििकानां ा आवण परीिकानां ा नव्हे तर,तू स्वत:लाच
मख
ू ा बनवतो आहेस. तो खवजल झाला.माफी मागायला लागला.मग
वातावरण र्थोिां हलकां करण्यासाठी मी त्याला म्हणालो ‘ you can never
fool your teachers. ( सेवमनारला आलेले इतर ववद्यावर्थाही हे ऐकत होते.
) मी म्हटलां ‘ तमु ने, “ हार्थ की सफाई “ ये वहदां ी वसनेमा देखा है क्या? िायद
नहीं देखा होगा,क्यांक
ू ी यह वसनेमा 1971-72 मे आया र्था।तब तमु बच्चे
होंगे।मै तमु को उसकी स्टोरी िॉटा मे सनु ता हू. एक गाव मे एक मध्यमवगीय
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पररवार रहता र्था—एक आदमी,उसकी पत्नी और दो लडके ,एक 8 सालका
और दसू रा 11-12 सालका। अचानक एक वदन गाॅँवकी नवदमे जोरोकी बाढ
आवत है।गाांवभरमे पानी सब घरोमे घसु जाता है।लोग गाांवके बाहर वततरवबतर भागने लगते है॰उस भागदौडमे,जैसे वहदां ी वसनेमामे हरदम होता
है,माॅँ,बाप और बच्चे सब अलग-अलग होकर,एकदजू ेसे वबछड जाते है।
आगे वो दोनों बच्चे अलग-अलग ट्रेन-ट्रक से बांबई पहूच जाते है। वहा
पहूचनेपर छोटा लडका एक जेबकतरे के हार्थ लगजता है और बडा एक
अिां रवल्िा िॉनके हार्थ लगजाता है ।वह छोटे लडके का जेबकतरा
मास्टर,एक 20-25 लडकोकी गैंग चलता है।उन सब जेबकतरे बच्चोंका वह
एक होस्टेल भी चलाता है। वहा रोज वह मास्टर ( सत्येन कप्पनु े वह रोल
वकया र्था ) उन बच्चो के हार्थके सफाई के क्लासेस लेता है।उनकी सबु ह की
प्रार्थाना तो बहूतही मजेदार र्थी। ‘ऊपरवाले तेरी दवु नयामे,कभी जेब वकवसकी
न खाली वमले ‘ ( रवफसाहबने यह गाना गया है। )।वधरे - वधरे वह लडका
बडा होता है और एक सफाईदार –(एक्सपटा) जेबकतरा बन जाता है। रणधीर
कपरू ने वह काम वकया र्था॰
इधर बडा लडका अांिरवल्िा के सब धांदे वसखलेता है और बडा
होकर काले धांदे करने लगता है। यह रोल ववनोद खन्सनाने वकया र्था।वह दोनों
भाई बडे हो जाते है,पर एकदसु रे को उन्सहोने न कभी देखा है न ही वह
पहचानते है.एक वदन,ववनोद खन्सना एक बडे ऑवफस के सामने अपनी कार
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पाका करके एक काउांटर पर जाता है।वहा यह जेबकतरा रणधीर कपरू भी
बाहर खडा रहता है।उसे लगता है,ये कारवाली आसामी बडी लगती है,आज
इसपर हार्थ साफ करते है. बडा माल वमलेगा।इसवलए वह ववनोद खन्सनाके
वपछे जाकर खडा होजाता है, और मौका पातेही उसकी जेब मारनेकी
कोविि करता है। वह जैसेही सफाइसे पसा को हार्थ लगाता है,ववनोद खन्सना
उसका हार्थ पकड लेता है और कहता है- ‘ बच्चे तमु वजस स्कूलमे पढ रहे
हो,उसके हम हेि मास्टर रह चक
ु े है । ‘ After I finished this story,I
took a long pause. The entire class including that boy started
laughing loudly. नांतर मी म्हणालो – ‘ हे असां आहे बेटा, त्यामळ
ु े ,त ू
आपल्या प्राध्यापकाांना बनववण्याचा प्रयत्न करू नको. ‘
कॉपी करण्यावरून आणखी एक मजेदार वकस्सा आठवला.
वषाानवु षा इजां ीनीररांगचे काही आळिी ववद्यार्थी प्रात्यविक वकांवा
टमावका च्या जरनल्सची कॉपी करतात. मागच्या वकांवा त्याच्याही मागच्या
वषााच्या जरनल ची जिीच्यातिी कॉपी करतात.बऱ्याचवेळी,
प्रयोगिाळे चा वकांवा प्रयोगाचा सेटप बदललेला असतो. एखादां उपकरण
बदललेल असतां. त्याची ते दखल घेत नाहीत. जरनल कॉपी करताांना
समजनू करत नाहीत. मागचां, जसांच्यातसां उतरवतात मग परीिेच्यावेळी
व्हायवात फवजती होते,
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मी अमरावती इजां ीनीररांग कॉलेज मध्ये प्राध्यापक असतानां ा,
प्रा.सजु ान हे आमचे ववभाग प्रमख
ु होते.अत्यांत सज्जन व चाांगले प्राध्यापक
होते ते.ते पण्ु याच्या इजां ीनीररांग कॉलेज मधनू अमरावतीला बदलनू आले
होते. चार-पाच वषा,अमरावतीला रावहल्यानतां र त्याांची बदली पन्सु हा पण्ु याला
झाली. ते परत पण्ु याला गेल्यानांतर,दसु ऱ्याच वषी मी काही कामावनवमत्य
पण्ु याच्या कॉलेज मध्ये गेलो.मला वाटलां,आपण सजु ान साहेबाांना भेटावां.मी
त्याांच्याकिे गेलो.त्याांनी आगत्यानां माझी ववचारपसू के ली.मी म्हणालो, ‘सर
आता पण्ु याला कुठले ववषय विकवता? ‘ते म्हणाले ‘ सेकांि,र्थिा आवण
फोर्था प्रत्येक वगााला एके क ववषय विकवतो. त्यापैवक, सेकांि ईयरला मी
Thermodynamics विकवतो.अमरावतीला येण्यापवू ी मी इर्थे सेकांि
ईयरला तोच ववषय विकवायचो.आता परत आल्यानतां र पाच वषाांनी तोच
ववषय घेतो.अन मग ते र्थोिे हसले आवण म्हणाले— ‘जाजू मै तमु को एक
मजेवक बात बताता हू। अपने इजां ीवनयररांग के कुछ-कुछ स्टूिेंटस वकतने ग्रेट
होते है देखो। मैने यहा Thermodynamics पढाना िरू
ु वकया। उसका
टमावका भी मै ही लेता हू। वपछले टमा एण्ि मे,ववद्यावर्थायोने जरनल्स सबवमट
वकये। वफर एकवदन मैने उनका व्हायवा वलया। जोिीजोविसे स्टूिेंटस को
अांदर बल
ु ाता रहा। हर-एकके जरनल देखे। वॉटर-टयबू बॉयलर का सबने
स्के च वनकाला र्था। और काफी लडकोने वो स्के च के वबचमे एक छोटा
सका ल वनकालकर,उसके अांदर GHS ऐसा वलखा र्था।बॉयलर के और पाटास
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के नाम भी वलखे र्थे। मैने उन सबसे पछ
ु ा,ये GHS क्या है? ये वकस पाटा का
नाम है? कोईभी नहीं बता सका। आवखरमे जब आखरी जोिी भी नहीं बता
सकी,तब मैने कहा अब मै तमु को बताता हू,GHS क्या है?। तमु बाहर जाकर
सब को बता देना। वफर मैने कहा की वपछले पाच साल मै अमरावती र्था।
उसके पहले पनु ामे मै यही सब्जेक्ट पढाता र्था तब मै जब जरनल्स जाचता
र्था, तो आखरीमे,उस बॉयलर पर मेरे initials करके राउांि मारता र्था।वह
GHS, ये मेरे initials है। मेरा नाम गोपाल होलाराम सजु ान है। वपछले पाच
साल मै पनु ामे नहीं र्था॰ वफरवभ जनाल कॉपी करते समय पाच साल तक
स्टूिेंटस और अब तमु भी मेरे initials एक िानदार छोटा सका ल बनाकर
उसमे वलख रहे हो।कॉपी कर रहे हो। वाह,वाह क्या बात है । ‘ एवढां मला
सागां नू ते हसायला लागले.म्हणाले. ‘ ऐसे कॉपी मास्टर है अपने स्टूिेंटस।‘
हे तर काहीच नाही.मी 1964-65 ला,िासकीय अवभयावां त्की
महाववद्यालय औरांगाबाद चा सेकांि ईयरचा ववद्यार्थी असताांना आमच्या
Hydraulics Machines ह्या ववषयाच्या प्रावक्टकल परीिेसाठी पण्ु याच्या
इवां जवनयररांग कॉलेजचे एक प्राध्यापक एक्सटनाल एक्सवमनर म्हणनू आले
होते. आम्ही प्रत्येकजण आपापलां जरनल घेऊन त्याांच्या समोर व्हायवा
साठी जात होतो.जरनल मध्ये सरु वावतलाच आमच्या Hydraulics
Machines च्या लसबोरे टरीचां लेआऊट काढून लावलेलां होतां.माझा एक
देिमख
ु म्हणनू वगावमत् होता.तो वषाभर टमावका वेळच्यावेळी करत नसे.मग
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िेववट घाई-गदीत मागचे जरनल्स आणनू कॉपी करायचा. तसचां त्यानां ह्या
ववषयाचांही के लां. ह्या व्हायवाला जेव्हा देिमख
ु चा नांबर आला, तेव्हा,
पण्ु याच्या त्या परीिकानां देिमख
ु च्या जरनल मधलां लसबोरे टरीचां लेआऊट
पवहलां अन त्याला ववचारलां –‘ हे लेआऊट तू काढलां आहेस? ‘ तो
म्हणाला ‘ हो सर ‘. ते सर म्हणाले-‘ ह्या मविन्सस तमु च्या लसबोरे टरीतां
आहेत? अन,त्या ह्या लेआऊट प्रमाणे लावलेल्या आहेत?
तो म्हणाला ‘ हो सर. ‘
ते सर जागेवरून उठले अन म्हणाले ‘ चल तमु च्या प्रयोगिाळे त अन
दाखव मला. ‘ देिमख
ु पार गोंधळून गेला. त्याला कळे ना काय झालय ते.
प्रयोग िाळे त गेले तर वतर्थे वेगळ्याच मविन्सस अन वेगळांच लेआऊट. मग
ते सर म्हणाले- ‘अरे मख
ू ाा, कॉपी करायचीच होती तर, मागच्या ववषाच्या,
वनदान तमु च्या कॉलेज च्या जरनलची तरी करायची होती. हे लेआऊट
पण्ु याच्या कॉलेज च्या माझ्या लसबोरे टरीचां आहे. आता तचू साांग, तल
ु ा पास
करू की नापास? ‘
असे अनेक मजेदार वकस्से आहेत. आवण हे आमच्या वेळेपासनू ,
वपढयाांवपढया चाललेलां आहे. आहे की नाही मजा?पण फार र्थोिे ववद्यार्थी
अवि बनवाबनवी करतात.सगळे च ववद्यार्थी असे नसतात. नाहीतर
खेळखिां ोबाच झाला असता॰
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वसनेसंवगताचे काही रोचक वकस्से

दोन वषाापवू ी जल
ु ैच्या मवहन्सयात मी,वतनेक मवहन्सयासाठी मल
ु ाकिे
कस वलफोवनायाला गेलो.तो साांफ्रावन्ससको जवळ प्लीजांटन येर्थे राहत होता.
पोहचलो त्याच्या दसु ऱ्याच वदविी सकाळी माझी सनू आवण नातू मला
मॉवनांगवॉक ला घेऊन गेल.े मी रोज सकाळी वफरायला जातो हे त्यानां ा
चाांगलां माहीत आहे.घरापासनू साधारणत: २०-२५ वमवनटाांच्या अांतरावर
एक ‘ Creekside पाका ‘ म्हणनू मोठा पाका आहे. सनू म्हणाली हा खपू
चागां ला पाका आहे.रोज सकाळी इकिे वफरायला येत जा तम्ु ही.एवढचां
नाही,सांध्याकाळी तर इर्थे बरीच इवां ियन मल
ु ां, बायका अन बरे च वसवनयर
वसटीजन्सस ही येतात.खेळतात,बसतात.ती म्हणाली, ‘मी सांध्याकाळी परत
तमु च्या बरोबर येईन अन जेष्ठ नागररकाचां ा एक १०-१२ जणाचां ा ग्रपू
आहे,त्याच्ां यािी तमु ची ओळख करून देईन.मग रोज सध्ां याकाळीही तम्ु ही
इर्थे येऊ िकता. ‘मग आम्ही त्या वदविी सांध्याकाळी ही पाका मध्ये
गेलो.वतर्थे त्या ग्रपु िी वतनां माझी ओळख करून वदली.माझ्याच
सारखे,आपापल्या मल
ु ा-मल
ु ी किे आलेले, बरे च भारतीय जेष्ठ नागररक
वतर्थे होते.सवाांिी पररचय झाला.त्यात, वदल्ली,मांबु ई, गजु रात,धांनबाद पणु े
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येर्थनू आलेली मिां ळी होती.पण्ु याचे तर आम्ही चार-पाच जण होतो.चागां ला
ग्रपू होता. वेगवेगळ्या िेत्ातनू ररटायर झालेलीही मांिळी
होती.सांवगत,सावहत्य,नाटक,वसनेमा,पयाटन अिा सवा िेत्ात आवि
असलेले अन जाणकार लोक होते.रोज सध्ां याकाळी साधारणत: सहा ते
सािेसात आम्ही तेर्थे बसत अस.ू आमचे मांबु ईचे एक वमत् श्री.िेखर ह्याांनी
तर आमचा एक व्हाटस्याप ग्रपु ही बनवला.आम्ही त्या ग्रपू द्वारे भारतातही
अजनू सांपकाात आहोत.आमच्या ह्या ग्रपु मध्येच,पण्ु याचे िॉ.देिपाांिे असे
एक आमचे वमत् आहेत. ते सवां गताचे खपू जाणकार,व्यासगां ी आवण ददी
आहेत.त्याांची रें ज म्हणजे,िास्त्रीय सांवगतापासनू ,नाटयवगत,भाव आवण
भवक्तवगत, वसनेसांवगत ते गझल कव्वाली पयान्सत आहे.ववषेित:,जन्सु या
वसनेमातली गाणी,सवां गतकार,गीतकार,गायक हे सगळां त्यानां ा खोलवर
मावहत आहे. तसे ते आमच्या मेळाव्यात जास्त बोलायचे नाहीत,पण
Whatsapp वर आम्हाला बरीच उत्तम उत्तम गाणी,त्या गाण्याच्या मागचे
अनेक मनोरांजक वकस्से आम्हाला पाठवायचे. (अजनू ही पाठवतात )आम्हा
सवाांना त्या पोस्टस खपू आविायच्या अन आम्ही त्याांना यर्थोवचत दादही
द्यायचो.त्यानां ी वसनेसांवगताबद्दल साांवगतलेल्या काही वकस्याांचा मी आवजनाू
येर्थे उल्लेख करतो आहे.काही बाकीच्या सांवगताबद्दलही आहेत.आम्ही
कुठलाही सबां वां धत प्रश्न ववचारला,की दसु ऱ्या वदविी त्याचां ां उत्तर तय्यार
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असायचां.साधारणत: हे सवा,ते Whatsapp च्या मोठमोठया मेसेजेस मध्ये
पाठवायचे.
एकदा त्यानां ी वलहलां होतां : ‘बैजू बावरा ह्या वसनेमावतल
अकबराच्या दरबारावतल िेवटच्या जगु लबांवद बद्दल॰ तानसेन आवण बैजू
बावरा ह्याच्ां या मध्ये, अकबरसमोर,भर दरबारात तो मक
ु ाबला होणार
असतो.समोर एका काचेच्या पात्ात सांगमरवरी दगि ठे वण्यात आलेला
असतो,अन आपआपल्या सांवगताच्या,रागदारीनां,गायनाच्या करामतीनां त्या
पत्र्थराला पाझर पािायचा असतो. त्यात जो वजक
ां े ल तो श्रेष्ठ गायक असां
ठरलेलां असत.ां त्या वचत्पटात, अवभनेता सरु े न्सद्र हयानां तानसेनची,तर
अवभनेता भारतभषू ण हयानां बैजू बावरा ची भवू मका के ली होती. ह्या
जगु लबांवदत िेवटी तानसेनची हार होते अन बैजू बावरा वजांकतो.
ववजय भट ह्याांनी वदग्दविात के लेला व प्रकाि वपक्चसा ने वनवमाती
के लेला हा 1952 चा वसनेमा आहे.ह्या वसनेमाला वहन्सदी वसनेमावतल
म्यवू जकल मेगा वहट असां म्हटलां जातां॰ह्या वसनेमाचां सांवगत प्रवसद्ध
सांवगतकार नौिाद ह्याांनी वदलां होतां.ह्या वसनेमातली बरीच गाणी िास्त्रीय
रागावां र बसवलेली होती.जसे, परु ीयाधनाश्री, तोिी, मालकांस,दरबारी,देसी
ह्या रागाांवर आधाररत होती.ही जवळजवळ सवा गाणी िवकल बदायनू ी
ह्याांनी वलहली होती.त्याांना उदल
ाू ा बाजल
ू ा ठे वनू ही सवा गाणी वहदां ीत
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वलहायची होती.ती बदायनू ी ह्यानां ी इतकी उत्तम वलहली की ती सारी
अजरामर झाली.
ह्या वसांनेमावतल वर उल्लेख के लेल्या स्पधेच्या जगु लबांदी साठी दोन
वदग्गज गायक होते ; पांवित वदगांबर ववष्णु पळूसकर,आवण उस्ताद अवमरखा
साहेब. बैजू बावराचां म्हणजे भारत भषू णचां प्लेबसक,पवां ित पळूसकर देणार
होते.आता सरु े न्सद्र,म्हणजे तानसेन साठी प्लेबसक द्यायला,उस्ताद अमीरखा
ह्याांची ववनांती करण्यासाठी नौिाद त्याांच्याकिे गेल.े नौिादनी,ही जगु लबांदी
दरबारात होणार अन त्यात िेवटी तानसेन हारणार आहे असां अमीरखा
साहेबानां ा साांवगतल.ां अवमरखा साहेबानां ी ताबितोब ववचारलां –‘ मझू े तमु
वजससे हरा रहे हो,उस बैजू बावराको कौन गा रहा है? ‘नौिाद नम्रपणे
म्हणाले ‘ पांवित पलसू करजी। “
‘ तो वफर चलेगा। मै पांवितजी के सामने हारनेको तैयार हू। ‘
अन मग ती चीर स्मरणीय जगु लबदां ी –‘ आज गावत मन मेरो झमु के ,
तेरी तान भगवान ‘। गायली गेली.त्या जगु लबदां ीचा एके क िब्द ऐकावा अन
पांवितजी आवण अवमखाासाहेबाांची ती गायकी अन ताना ऐकाव्या. स्वगा
सख
ु ाचा आनांद हयापेिा काय वेगळा असणार?
आणखी एक मजेदार वनारीिण िॉ. देिपाांिेंनी आम्हाला
पाठववल्याचां मला आठवतां.त्यानां ी वलहलां होतां की समु न कल्याणपरू सद्ध
ु ा
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एक पट्टीच्या गावयका होत्या.दैवानां सार्थ वदली असवत तर
लतादीदी,आिाताईच्या
ां ओळीतच बसल्या असत्या.जाणकाराांना,तिा त्या
आहेतच.पढु ,े देिपाांिे साहेबाांनी दोन,जवळ जवळ सारख्या वलहलेल्या अन
सारख्या गावयलेल्या गाण्याबां द्दल वलहलां होतां.ही दोन गाणी 1964 च्या दोन
वेगवेगळ्या वसनेमातली.दोन्सहीच्या गावयका वेगळ्या,सांवगतकार
वेगळे ,वगतकार वेगळे .ते येणेप्रमाणेवसनेमा--------फरीयाद
गावयका------ समु न कल्याणपरू
साांवगत--------स्नेहल भाटकर
वगतकार-------के दार िमाा
आवण गाणे----‘ हालेवदल उनको सनु ाना र्था,सनु ाया ना गया,
जो जबु ापर मझु े लाना र्था, लाया ना गया। ‘
आता दसु र गाण------वसनेमा -------जहाॅँआरा
गावयका--------लता मगां ेिकर
सावां गत---------मदन मोहन
वगतकार-------राजेंद्र वकिन
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आवण गाणे---‘-हालेवदल यॅँू उन्सहे सनू ाया गया,
आॅँख ही को जबु ाां बनाया गया । ‘
त्यानां ी पढु े वलहलां होतां की,बहुदा समु न कल्याणपरु चां गाण आधीच
होत.ां ते त्याांनी इतक़ उत्तम गावयलां की तसांच एक गाण आपण गावां,असां
लतादीदीना वाटलां असावां.त्याांनी जहाआरा मध्ये जे गाण गावयलां,ते त्याांनी
समु नताईसारख
ां ां गायील्या सारखां वाटतां. मी तो मेसेज वाचल्या नतां र यू टयबू
वर ती दोन्सही गाणी मन लाऊन ऐकली. अन खरांच त्याांच्या रचनेत आवण
गायकीत खपु साम्य आहे असां मलाही वाटलां.
1963 मध्ये आलेला वसनेमा, ‘ मेरी सरु त तेरी आांखे ‘,ह्या
वसनेमातलां एक गाण ‘नाचे मन मोरा मगन वतकदा वधगी-वधगी ‘ हे अवतिय
लोकवप्रय झालां.वसनेमात हे गाण अिोककुमार गातात अन आिा पारे खाांनी
त्यावर नत्ृ य के लां आहे. (हे माझ्या आयष्ु यातलां सवाात उत्तम नत्ृ य होतां, असां
आिा पारे खानां ी एका वठकाणी म्हटलां आहे.) ते गाण स्वर-सरु ाचां े बादिहा
महमद रफी साहेबानां ी गावयलां आहे अन प्रवसद्ध सगां ीतकार
एस.िी.बमान,ह्याांनी त्याचां सांवगत वदलां आहे.ह्या गाण्याच्या सांगीतात जो
तबला वाजवला आहे,तो वाजवण्यासाठी भारताचे प्रवसद्ध तबला वादक
पवां ित सामताप्रसाद ह्यानां ा बमानदानां ी बोलावलां होतां.ज्या वदविी रे कॉविांग
होणार होतां,त्यावदविी सामताप्रसाद बनारस की कलकत्त्यावरून सकाळी
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मबांु ईला पोहचणार होते॰ पण असां म्हणतात की त्यावदविी ती गािी फार
लेट झाली होती. ते उविरा पोहचणार होते.इकिे रे कॉविांगची सवा तयारी
झालेली होती.रवफसाहेब,बमानदा ह्याांचा आके स्ट्रा सगळां तयार होतां.पण
जेंव्हा बमानदानां ा कळलां की गािी खपू लेट येणार आहे,तेंव्हा त्यानां ी काही
ही पयाायी व्यवस्र्था न करता,ह्या गाण्याचां,त्या वदविीचां रे कॉविांग रद्द
के लां.त्याांना ठामपणे ह्या गाण्याच्या तबल्यासाठी पांवित सामता प्रसादच हवे
होते.पढु े खरांच सामता प्रसाद ह्याांनीच तो तबला वाजवला.कान देऊन तो
तबला ऐकला नसेल त्यानां ी पन्सु हा तो ऐकावा.परत परत ऐकला तरी कान तप्तृ
होणार नाहीत.
बमानदाांना एकदा कोणीतरी ववचारलां की, त्याांचां आवितां पाश्वासांवगत त्याांच्या कोणत्या वसनेमाचां? बमानदा म्हणाले ‘ गाईि. ‘ ह्या गाईि
वसनेमातल्या महमद रफी ह्यानां ी गावयलेल्या एका गाण्याचाही मजेदार
वकस्सा आहे. असां म्हणतात की ह्या वसनेमातलां ‘ वदन ढल जाये,हाये रात
न जाय ‘ ह्या गाण्याचां रे कॉविांग जेंव्हा चाललां होतां, तेंव्हा दोन-वतन टेक
नतां रच बमानदानां ी हे गाण ओ.के . के लां.पण रफी हे गाण,परत,परत म्हणतच
रावहले. (जवळ जवळ 27 वेळा त्याांनी ते ररपीट के ल्याचा उल्लेख आहे. )
दादा ओ.के . करायचे आवण रवफ परत म्हणायचे.िेवटी रवफ मनासारखां
झाल्यावर र्थाबां ले, तेंव्हा,दादानां ी ववचारलां ‘ हे काय चालू होत?ां ’ असां
म्हणतात, रवफ नम्रपणे म्हणाले ‘ दादा,ह्या गाण्यातलां ‘ऐसे मे वकसको कौन
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मनाय ‘ह्या मधला ‘कौन ‘,तम्ु ही ज्याप्रमाणे म्हणाले त्याप्रमाणे माझा येतच
नव्हता. पण िेवटी मी तो तसा आणनू च र्थाांबलो. ‘ग्रेट’. असे महान लोक
होते हे.
1960 ला एक वचत्पट आला होता.तो खपू गाजला.त्यातली गाणी
तर खपू च गाजली.तो वचत्पट होता ‘ काला बाजार‘ ववजयानदां ने हा
वदग्दविात के ला होता.देवानन्सद हीरो अन बरोबर वावहदा रहमान होती.ह्या ही
वचत्पटाचां सांवगत बमानदाांनीच वदलां होतां.ह्या वचत्पटातलां एक गाण खपू
गाजल.ां 60 वषाांनतां र अजनू ही ते सवाांच्या तोंिी आहे. ‘ खोया खोया
चाॅँद,खल
ु ा आसमान,आखोमे सारी रात जायेगी; तमु को भी कै से वनदां
आयेगी ‘.असां म्हणतात की स्क्रीनप्ले वाल्याांनी आवण बमानदाांनी ह्या
वसांनेमातली एक वसचएु िन साांगनू िैलेन्सद्र ह्याांना एक गाण वलहायला
सावां गतलां.रे कॉविांगची िेट ठरली होती.पण िैलेन्सद्रनी काही गाण वलहून वदलां
नाही,त्यामळ
ु े दादाांना रीहसाल ही घेता येईना. अगदी रे कॉविांगच्या एक वदवस
आधी बमानदा िैलेन्सद्र किे गेल.े वैतागानच गेल.े ‘उद्यापयांत तरी गाण
वलहाणार की नाही ‘असां म्हणाले. िैलेन्सद्र म्हणाले ‘ दादा कुछ सझु ही नही
रहा,तो क्या वलख?ू ‘ दादा नाराज होऊन परत गेल.े त्या वदविी रात्ी चौपाटी
वर वफरत असताांना चाांदणी रात् होती.आकािात चांद्र ऊगवला
होता.िैलेन्सद्रना वफरत असतानां ा अचानक, ‘खोया खोया चाॅँद ‘ह्या ओवळ
सचु ल्या.मग काय, त्यानां ी वखिातनू आपली लहान िायरी अन पेन बाहेर
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काढलां अन एका दमात ते गाण वलहून काढल,ां अन दसु ऱ्या वदविी
सकाळीच बमान दा किे जाऊन ते गाण त्याांना वदलां. ते दादाांना खपू आविलां
अन बमानदाांनी त्याला तेंव्हाच झकास चाल लावली. पढु े महमद रफीनी हे
गाण,इतकां सरु े ख गावयलां की आजही ते सवाांच्या ओठा वर आहे.
वदवलपकुमार-मीनाकुमारीचा ‘आजाद ‘हा जनु ा वचत्पट ही खपू
गाजला होता. कर्थानक, अवभनय, सांवगत,गाणी.नत्ृ य सगळांच उत्कृष्ट
असलेलां हे रसायन होतां.त्यातली सवा गाणी गाजली.ह्या वचत्पटाचां
सवां गत,सी.रामचद्रां ह्यानां ी वदलां होत.ां ह्या वसनेमात वदलीपाकुमार-वमनाकुमारी
वर वचवत्त के लेलां एक सदांु र गाण आहे—‘वकतना हसी है मौसम,वकतना
हसी सफर है;सार्थी है खबु सरु त,ये मौसमकोभी खबर है. ‘हे गाण लता
मांगेिकर आवण तलत महमदू ह्याांनी गायचां,असां ठरलां होतां.पण ज्या वदववि
रे कोविांग होणार होतां,त्यावदविी तलत महमदू काही कारणास्तव येऊ िकले
नाही.मग लतादीदी सोबत ते गाण,सी.रामचांद्र साहेबाांनी स्वत: गायचां
ठरववलां.त्याांनी ते अगदी तलत महमदु गावतलां असां गावयलां.बऱ्याच लोकाांना
तर हे मावहतच नव्हतां की हे गाण तलतचां नाही आहे म्हणनू . मला
स्वत:ला,ज्या वदविी हे कळलां,माझा ववश्वास बसेना.मी घरी जाऊन ‘
आजाद ‘ची कस सेट लाऊन मन लाऊन ऐकली आवण आश्चया चवकत झालो.
बैजू बावरा ह्या वसनेमातल्या, ‘ओ दवु नयके रखवाले,सनू दरद भरे मेरे
नाले.’ह्या गाण्याच्या रे कॉविांग च्या तालवमच्या वेळी,नौिाद साहेबानां ी
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रफीना सावां गतलां की अगदी िेवटी ‘ रखवाले,रखवाले –फार उांच स्वरात
म्हणायचां आहे.तम्ु ही कुठपयांत वर जाऊ िकता ह्याचा आधी अांदाज घेऊन
तिी सरु वात करा. रफीनी नौिाद साहेबाांना ववचारलां, की, तम्ु हाला
कुठपयांत वर जायला हवां आहे ते सागां ा. मग नौिाद ह्यानां ी रफीना ते वाजऊन
दाखववलां,अन खरचां रफीनी ते तसां गाऊन दाखववलां.अन मग रे कॉविांग
झालां.ह्या गाण्यातलां ते िेवटचां ‘रखवाले-रखवाले ‘ऐकल्या विवाय त्याची
कल्पना येणार नाही.
‘ देख कवबरा रोया ‘ ह्या गाणी अन सवां गतासाठी अत्यतां
नावाजलेल्या वचत्पटात तर सवां गतकार मदन मोहन ह्यानां ी वतन पणू ा गाण्याचां
एक गाण के लां आहे.एकाच वसचएु िन मध्ये एका पाठोपाठ ही वतन गाणी
वतन हेरोईनावर
वचवत्त करण्यात आली आहेत.अन ती,ह्या
ां
वचत्पटात,आपल्या मधरू आवाजात, दोन लतादीदी अन मधलां
एक,आिाताईनीां गावयली आहेत.त्यापैवक पवहलां ‘ मेरी वीणा तमु वबन रोये
‘हे वचत्पटात अवभनेत्ी अवनता गाते. (लतादीदी), दसु रां अवनतागहु ा गाते.ते
आहे. ‘अिकोसे तेरी हमने,तसवीर बनायी है ‘(आिाताई), आवण वतसरां,
पाठोपाठ िभु ा खोटेंच्या तोंिी आहे.ते म्हणजे, ‘तू प्यार करे या ठुकराये,हम
तो है तेरे वदवानोमे ‘,हे परत लतादीदींनी गावयलां आहे.अन अगदी िेवटी
‘मेरी ववना तमु वबन रोये ‘ह्या ओळीच वचवत्करण वतनही हेरोईन वर के लां
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आहे. ही वतनही गाणी अत्यतां उच्च दज्यााची आहेत,अन,मदन मोहन
साहेबाांचां सांवगत तर ववचारायलाच नको.
असे अनेक वकस्से मराठी वसनेमाांच्या गाण्याचेही आहेत.वहन्सदी
वसनेमाचे तर खपू . हयातले बहूअांिी वकस्से आम्हाला देिपाांिे साहेबाांकिून
मावहत झाले आहेत.त्याचां ी आवि त्याचां ा व्यासगां दािां गा ॰ ते पण्ु यातच
राहतात,अन गेल्या पाच वषाांपासनू मी पण्ु यातच रहातो,पण गांमत
पहा,आमची ओळख झाली ती,हजारो कोसाांवर असलेल्या अमेरीके त.असे
असतात योगायोग.
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ई सावहत्य प्रवतष्ठानचे हे चौदावे वर्ष
डॉ. बं. न. जाजू यांचं हे दुसरं पुस्तक.
िॉ. बांकटलाल जाजू हे इवां जवनयररांगचे प्राध्यापक.१९६६ पासनू ते ववववध
इवां जवनयररांग कॉलेजातां प्राध्यापक व प्राचाया होते. त्या काळचे ते IIT Doctorate.
पण त्याांचा स्वभाव वनगवी, वमळून वमसळून रहाण्याचा आवण सवाांकिून जे जे वमळे ल
ते ते विकण्याचा. इवां जवनयररांग आवण सांगीतच नव्हे तर व्यवहारज्ञानही. यातनू त्याांना
मनष्ु य स्वभावाचे व त्यातील गतांु ागांतु ीच्या व्यवहाराांचे जे दिान घिले ते त्यानां ी
आपल्या समर्था लेखणीतनू अिरी आणले आवण अनेक वनयतकावलकाांतनू प्रवसद्ध
के ले. त्याचे हे अमल्ू य पस्ु तक ई सावहत्यच्या वाचकाांसाठी ते ववनामल्ू य देत आहेत.
िॉ. बांकटलाल जाजू याांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली पस्ु तके ई सावहत्यच्या
माध्यमातनू जगभरातील मराठी वाचकाांना ववनामल्ू य देतात. असे लेखक ज्याांना
लेखन हीच भक्ती असते. आवण त्यातनू कसलीही अवभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या
सदु वै ाने गेली दोन हजार वषे कवीराज नरें द्र, सांत ज्ञानेश्वर, सांत तक
ु ारामाांपासनू ही
परांपरा सरू
ु आहे. अखिां . वदनानार्थ मनोहर(४ पस्ु तके ), िभां ू गणपल
ु (े ९पस्ु तके ), िॉ.
मरु लीधर जाविेकर(९), िॉ. वसांत बागल
ु (१९), िभु ाांगी पासेबांद(१३), अववनाि
नगरकर(४), िॉ. वस्मता दामले(९), िॉ. वनतीन मोरे (३६), अनील वाकणकर (९),
फ्रावन्ससस आल्मेिा(२), मधक
ु र सोनावणे(१२), अनतां पावसकर(४), मधू
विरगाांवकर (८), अिोक कोठारे (४७ खांिाांचे महाभारत), श्री. ववजय पाांढरे
(ज्ञानेश्वरी भावार्था), मोहन मद्वण्णा (जागवतक कीतीचे वैज्ञावनक), सांगीता जोिी
(आद्य गझलकारा, १८ पस्ु तके ), ववनीता देिपािां े (७) उल्हास हरी जोिी(७), नवां दनी
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देिमख
ु (५), िॉ. सजु ाता चव्हाण (८), िॉ. वृषाली जोिी(३३), िॉ. वनमालकुमार
फिकुले (१९), CA पनु म सांगवी(६), िॉ. नांवदनी धारगळकर (१५), अांकुि
विगां ािे(२०), आनदां देिपािां े(३), नीवलमा कुलकणी (२), अनावमका बोरकर (३),
अरुण फिके (६) स्वाती पाचपाांिे(२), साहेबराव जवांजाळ (२), अरुण वव.
देिपाांिे(५), वदगांबर आळिी, प्रा. लक्ष्मण भोळे , अरुांधती बापट(२), अरुण
कुळकणी(१२), जगवदि खाांदवे ाले(५) पांकज कोटलवार(५) िॉ. सरुु ची नाईक(३)
िॉ. वीरें द्र ताटके (२), आसावरी काकिे(७), श्याम कुलकणी(५), वकिोर कुलकणी,
रामदास खरे (४), अतल
ु देिपािां े, लक्ष्मण भोळे , दत्तात्य भापकर, मग्ु धा कवणाक(२),
मांगेि चौधरी, िॉ. बां न जाज(ू २) असे अनेक ज्येष्ठ व अनभु वी, कसलेले लेखक ई
सावहत्याच्या द्वारे आपली पस्ु तके लाखो लोकाांपयांत ववनामल्ू य पोहोचवतात.
अिा सावहत्यमतू ीच्ां या त्यागातनू च एक वदवस मराठीचा सावहत्य वृि जागवतक
पटलावर आपली ध्वजा फिकवील याची आम्हाला खात्ी आहे. यात ई सावहत्य
प्रवतष्ठान एकटे नाही. ही एक मोठी चळवळ आहे. अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी
रहात आहेत. त्या त्या व्यासपीठातां नू नवनवीन लेखक उदयाला येत आहेत. आवण
या सवाांचा सामवू हक स्वर गगनाला वभिून म्हणतो आहे.

आवण ग्रांर्थोपजीववये । वविेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट ववजयें । होआवे जी ।
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