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

ससुांगती सदा घडो 

ह ेपसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकाांना ववनामलू्य घऊे दतेो.  

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

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?  

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

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

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  

तमु्ही आविवााद आवण िभेुच्छा द्या 

लेखकाांना फ़ोन करून दाद द्या 

आपल्या वमत्ाांच ेमेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना आमच्याबद्दल मेल आवण Whatsapp करा 

ई सावहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्सस्टाग्राम, टेवलग्राम याांवर स्वतः जा व इतराांना आमांवत्त करा. सोिल 

वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सवाात बहुमोल अिा तमुच्या सचूना द्या 

 दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्यान ेलेखकाला व 

ईसावहत्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत होईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक 

प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.   
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या पसु्तकातील लेखनाचे सवा हक्क लेखकाकिे सरुवित असनू पसु्तकाचे वकां वा त्यातील अांिाचे 

पनुमुाद्रण वा नाट य, वचत्पट वकां वा इतर रुपाांतर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परवानगी घेण ेआवश्यक 

आह.े तस ेन केल्यास कायदिेीर कारवाई (दांि व तरुुां गवास) होऊ िकते.  

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in 
India is available for any literary, dramatic, musical, sound recording and 
artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such 
works. Although an author’s copyright in a work is recognised even without 
registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of 
injunction, damages and accounts.  
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• ववनामलू्य ववतरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचनू झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरविा करू िकता.  

• ह ेई पसु्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापवुी वकां वा वाचनाव्यवतररक्त कोणताही 

वापर करण्यापवुी ई-सावहत्य प्रवतष्ठानची लेखी परवानगी घेण ेआवश्यक आह.े  
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 डॉ. बं. न. जाजू 

 जन्म २७ सप्टेंबर १९४३.  

डॉक्टर बंकटलाल जाज ू यांचा जन्म 

बलुढाणा जजल्ह्यातील एका शेती आजण 

व्यावसाजयक पार्श्वभमूी असलेल्ह्या कुटंुबात.  

एका लहानशा खेड्यात झाला. प्राथजमक आजण माध्यजमक जशक्षण ग्रामीण 

भाग्ात झालं. पढेु शासकीय अजभयांजिकी महाजवद्यालय, औरंगाबाद येथनू 

बी. ई. (मेक्यजनकल ) आजण नंतर आय. आय. टी, मुंबई येथनू एम.टेक. 

आजण पीएच. डी.पदव्या प्राप्त केल्ह्या. 1966 ते २००१ असे पस्तीस वर्व, 

महाराष्ट्र सरकारच्या तांजिक जशक्षण जवभागात, शासकीय अजभयांजिकी 

महाजवद्यालय अमरावती, पणु,े औरंगाबाद, जळगाव येथे प्राध्यापक,जवभाग 

प्रमखु, प्राचायव अशा अनेक पदांवर काम केलं. त्यानंतर, जी. एच. रायसोनी 

इजंीनीररंग कॉलेज ,नागपरू येथे पाच वर्व प्राचायव आजण पढेु 

ह.व्या.प्र.मंडळ,अमरावती यांच्या इजंीनीररंग कॉलेज मध्ये, पाच वर्व 

प्राचायव म्हणनू काम केलं. एक ख्यातीप्राप्त ,जवद्याजथवजप्रय आजण आदरणीय 

प्राध्यापक व प्राचायव.  
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 महाराष्ट्र सरकारचा आदशव जशक्षक परुस्कार तसेच इजंडयन 

अजचव्हसव फाऊंडेशन इजंडया चा जशक्षा भारती परुस्कार प्राप्त. सी.वी.रमन 

अवॉडव फॉर एक्सलन्स इन इजंीनीररंग अँड टेक्नॉलजी तसेच इनंजस्टट्यशून 

ऑफ इजंजजनयसव इजंडया चा बेस्ट ररसचव पपेर अवॉडव ही जमळाला. राष्ट्रीय 

आजण अंतरराष्ट्रीय स्तरावर ६५ टेजक्नकल शोध प्रबंध प्रकाजशत. 

यरुोप,अमेररका ,ऑस्रेजलया व पोतुवगल मध्ये, शोध प्रबंध वाचन केलं तसेच 

काही सेशन ही चेअर केले. 

 इजन्स्टट्यशून ऑफ इजंींजनयसव इजंडया चे फेलो तसेच 

Combustion इसं्टीट्यटू ऑफ इजंडया आजण ISTE इजंडया चे आजीवन 

सदस्य. 

 अमरावती,नागपरू,बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा जवद्यापीठात 

मेंबर ऑफ जसनेट, डीन ऑफ फॅकजल्ह्ट, मेंबर ऑफ अॅकडजमक कौजन्सल, 

मेंबर ऑफ बी,य,ूटी.आर., मेंबर ऑफ स्पेशल Examination कजमटी 

म्हणनू काम केले॰ जीवनातील सवव के्षिाशी जवळीक. साजहत्य, नाट्य , 

संजगत यात जवशेर् रुजच. एक ख्याती प्राप्त वक्ता. आतापयंत जवळ जवळ 

१८० इन्व्हायटेड टेजक्नकल Talks जदले. 

-------------------------------------  
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अनेक आठवणी मागे ठेवनू गेलेली माझी पत्नी जप्रय प्रेम 

आजण 

माझी मलंु जनजतन –प्राची , पराग-रचना , 

व माझी नातवंड 

अजदती,रजचत,प्रजणत 

  यांना  
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मनोगत: गोळा बेरीज 

 

 

 प्रत्येक माणसाला बालपणापासनू तर म्हातारपणापयंत जकंवा मतृ्य ू

होईपयंत आयषु्ट्याची वाटचाल करावी लागते. ही वाटचाल करताना त्याला 

वाटेत अनेक माणसं अनेक व्यजक्त भेटतात. त्याला अनेक प्रसंगातनू जावं 

लागत, त्याच्या जीवनात अनेक घटना घडतात.आयशु्यात भेटणार् या या 

अनेक माणसांपैकी बरेच जण त्याच्या जीवनावर प्रभाव पाडून जातात. कधी 

कधी तो प्रभाव चांगला असतो तर कधी कधी वाईट असतो तसेच अनेक 

प्रसंगांपकैी, घटनांपैकी 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 आयषु्ट्याचा 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 

चांगली जशकवण जदली असेच मी जनवडल े कारण जे मलाच 
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जवसरण्यासारखे वाटल ेत्यांची परत उजळणी कशाला करायची? साधारण 

पसु्तकांची पाच पानं जकंवा वतवमानपिाचं हाप पेज लांबी होईल इतका 

प्रत्येक लेख जलहायचा ह े मनात ठरवनू सवड जमळेल 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 ह ेलेख प्रकाजशत केले पाजहजेत , गेली पाच वर्ं मी पणु्याला 

राहतो, पण दर दोन अडीच मजहन्यांनी अमरावतीला जातो. नातेवाईकांना 

आजण जमिांना भेटतो. ह ेसवव 35 लखे घेऊन एकदा अमरावतीला गेलो. 

जतथ े गेलो जक मी एच. जव. जप. एम. म्हणजे हनमुान व्यायाम प्रसारक 

मंडळाला आवजूवन जातो. त्यांच्या अजभयांजिकी महाजवद्यालयाचे प्राचायव 

अनंत मराठे माझे जमि आहते. त्यांना नेहमी भेटतो.तास दोन तास चचाव 

करतो. त्यांना लेखांची मी फाईल जदली , म्हटलं “सर ह ेवाचनू पहा तमु्हाला 

बरे वाटल,े आवडल ेतर दजैनक जहदंसु्थान ला द्या. ( डॉ॰ मराठे ही “दजैनक 

जहदंसु्तान” परीवारतले आहते ) त्यांनी त्यांच्या सवडीने ह ेप्रकाजशत करावेत 

अशी माझी इच्छा आह.े” प्राचायव मराठे ह े जाणकार आहते. त्यांना 

साजहत्याची आवड आजण अंग आह,े म्हणनू अन त्यांना जे वाटतं ते 

परखडपण ेसांगणारे आहते म्हणनू,मी त्यांना परत म्हणालो सर वाचा अन 

फील फ्री टू से नो.खरं म्हणजे त्यांना एवढं सगळं वाचायला वेळ नसतो. पण 

मला माजहत आह े की त्यांचं नसुतं चाळ्णं ही एखाद्या सजुाण वाचका 
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सारखा असतं.पणु्याला परत गेल्ह्यानंतर मी काही जदवसांनी त्यांना फोनवर 

जवचारलं," सर वाचले का लेख? कसे वाटल?े" ते म्हणाले ' सर छानच 

जलजहलतंे तमु्ही. मला आवडल.ेआजण मी तमुच्या लेखांची फाईल दजैनक 

जहदंसु्थान कडे पाठवली आह.े मग मी एक जदवस दजैनक जहदंसु्थान चे डॉ. 

जवलासराव मराठे यांच्याशी फोनवर बोललो. म्हणालो “जवलासराव 

तमु्हाला आवडल ेतर,” काही व्यक्ती काही प्रसंग “ या मथळ्याखाली ह े

लेख एक एक करून तमुच्या सवडीने प्रकाजशत करा अशी माझी जवनंती 

आह”े. मग त्यांनी ते जहदंसु्थानच्या रजववारच्या ' साजहत्य मैजफल' या परुवणी 

मध्ये ' स्वानभुव 'या मथळ्याखाली प्रकाजशत करायला सरुुवात केली.. ह े

मी जलजहतो आह ेतोपयंत जवळजवळ सगळे लेख प्रकाजशत झाल ेआहते. 

त्याबद्दल मी मनापासनू प्राचायव डॉ. अनंत मराठे, डॉ. जवलास मराठे, जववेक 

आजण मजनर्ा मराठे व सवव जहदंसु्तान पररवाराचे आभार मानतो.. माझा 

प्रत्येक लखे प्रकाजशत झाल्ह्यावर, त्या जकंवा दसुर्या जदवशी मला काही 

ओळखीचे, काही अनोळखी फोन यायला लागले',’ छान जलजहलंय तमु्ही.’ 

लेख आवडला.'असे, तर काही सजवस्तर असे फोन मला आले. मला आनंद 

व्हायला लागला; आपण जलजहलेलं वाचल जातं आह,े कोणालातरी ते 

आवडतं आह े ह े जलजहणार्याला जमळणारं अतीव समाधान अन आनंद 

असतो.. मला आवजूवन नमदू करावंसं वाटतं की या लेखांमध्ये जलजहलेले 

प्रसंग जकंवा व्यक्ती काल्ह्पजनक नाहीत. मी जसेच्या तसे ते जलजहल ेआहते 



 

14 
 

अगदी 90 टक्के तर नावंही मळूचीच आहते.. फार थोड्या जठकाणी ती 

बदलली आहते. व त्या त्या जठकाणी तसा उल्ह्लेखही मी केला आह.े. मला 

दोन-तीन वेळा जवदभव महाजवद्यालय अमरावतीच्या अथवशास्त्र जवभागाचे 

जनवतृ्त प्राध्यापक व जवभाग प्रमखु श्री जाहागीरदार सर यांचे फोन आले.. ते 

माझ्यापेक्षा मोठे आहते, दजैनक जहदंसु्थान मध्ये अथवशास्त्रावर त्यांच े

अभ्यासपणूव लेख नेहमी प्रकाजशत होतात... सर एकदा मला म्हणाले " 

जाज,ू, तमु्ही छानच जलजहता पण मला आश्चयव याचं वाटतं की चाळीस 

पन्नास वर्ांपवूी ची सवव नावं तमु्हाला आठवतात. कौतकुास्पद आह,े” मी 

म्हणालो सर परमेर्श्राची कृपा आजण तमुचे आशीवावद आहते.” आता ह े

सवव लेख एकि करून एखाद ेपसु्तक जकंवा सवव एकि करून एकाच जठकाणी 

पीडीएफ मध्य े संग्रजहत करून ते सवांना एकाच जठकाणी उपलब्ध करून 

द्यावेत असा एक जवचार डोकावतो आह.े आयषु्ट्याची गोळाबेरीज करताना 

सवावत आधी ह ेलक्षात आलं की परमेर्श्राची आपल्ह्यावर अनंत कृपा आह.े 

त्यानं आपल्ह्याला नाही जदलं, त्यापेक्षा त्यानं जे जदलं ते फार जास्त आह.े 

त्यामळेु " ना तमुसे जगला कोई मझुको, न कोई जशकायत दजुनया से " असं 

त्या ईर्श्राला म्हणावसं वाटतं. शेवटी सखु ह ेसमाधान मानण्यात असतं. 

आपण आयषु्ट्यभर सखु जमळवण्याचा प्रयत्न करत असतो. ह े आपण 

सोयीस्करपणे जवसरतो जक सखु ह े जमळवायचं नसतं.मानायच असतं. 

समाधान ह े सखु मानण्याचं मोठे साधन आह.े बराच वेळा ईर्श्रानं 



 

15 
 

आपल्ह्यावर अन्याय केला आह ेअसं प्रत्येकाला वाटतं. पण माग ेवळून 

पाजहलं तर परमेर्श्र जया जया वेळी जे जे करतो ते आपल्ह्या भल्ह्यासाठीच 

असतं अशी प्रजचती बहुदा सवांना होते. आपण सववसामान्य माणसं आहोत. 

'साधसंुत नाही. त्यामळेु आपल्ह्याला सवव आकार-जवकार असणारच. मग 

त्या त्या वेळी आपल्ह्याला बरं जकंवा वाईट वाटणारच. प्रत्येकाच्या 

वाट्यावर ह ेयेतच. यालाच जीवन असे नाव.' जाता जाता एक सांगावसं 

वाटतं की सवव लेख माझ्या जीवनात आलेल्ह्या व्यक्ती जवर्यी अन ् मी 

अनभुवलेल्ह्या प्रसंगांशी जनगडीत आहते. मी एक सामान्य माणसू आह.े.पण 

माझ्यासारख्या सामान्यांच्या जीवनातही अनभुवास आलेले ह ेप्रसंग जकंवा 

भेटणारी ही माणसं जकती जशकवनू जातात ह े सांगण्याचा मी प्रामाजणक 

प्रयत्न केला आह.े त्यात एक छोटीशी का असेना पणे जफलॉसॉफी आह'े.( 

उपदशे नाही ) काहीतरी सांगनू जाण्याचा एक प्रामाजणक प्रयत्न आह.े ईथे 

एका गोष्टीचा.मला आवजूवन उल्ह्लेख करावसा वाटतो. मी ह े लेख 

वेगवेगळ्या जदवशी जलहले आहते अन ते वेगवेगळ्या जदवशी दजैनक 

जहदंसु्थानमध्ये प्रकाजशत झाले आहते. काही प्रसंगांचा अन बाबींचा उल्ह्लेख 

एकापेक्षा जास्त लेखात आलेला आह.ेवाचकांनी कृपया ती पनुरावतृ्ती 

समज ू नये. त्या त्या प्रसंगाचा, त्या बाजबचा, दसुयाव लेखातही संदभव 

असल्ह्यानं परत जलहवं लागलं. मी एक खपू वाचलेला वाचक आह.ेत्यामळेु 

मी जलहलेलं जर मला आवडलं तर ते इतरांनाही आवडावं हा जवर्श्ास काही 
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अनाठायी नाही असं मला प्रामाजणकपणे वाटतं. ' जांनी ह े लेख वाचल े

असतील त्यांना ते आवडल ेअसतील. जे वाचतील त्यांना ते आवडतील 

हा मला जवर्श्ास आह.े पनु्हा एकदा प्राचायव अनंत मराठे, डॉक्टर जवलास 

मराठे, मनीर्ा आजण सवव दजैनक जहदंसु्थान पररवाराचा मी आभारी आह,े या 

सवव लेखांचं एक पसु्तक करून ते प्रकाजशत करण्यासाठी इ साजहत्यांनी जो 

पढुाकार घेतला आजण मला मदत केली त्यासाठी मी ई साजहत्याच्या 

प्रशासकांचा आजण इ साजहत्याच्या सवव पररवाराचा अत्यंत आभारी आह.े 

ह े लेख वाचनू झाल्ह्यानंतर, ह ेपसु्तक वाचनू झाल्ह्यानंतर ते जर तमु्हाला 

आवडलं तर कृपा करून आपला फीडबॅक मला कळवा. मी आपला ऋणी 

राहील.. 

 डॉ. बंकट जाज ू 
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भिका मास्तर 

 

 

 

 2000 च्या ऑगस्ट मजहन्यातली गोष्ट. त्यावेळी मी, शासकीय 

अजभयांजिकी महाजवद्यालय औरंगाबादचा प्राचायव होतो. माझं मळू गाव 

बलुढाणा जजल्ह्यातलं.अंढेरा, ह ेमाझ्या गावाचं नाव. ह ेगाव औरंगाबादहून 

125 जकलो मीटर अंतरावर आह.े गाव फक्त पाच हजार लोक संख्येचं. माझ ं

चौथी पयंत जशक्षण माझ्या याच गावात झालं. आमच्या घरी पवूीपासनू 

महालक्षम्यांचा उत्सव आजण सण अगदी मोठ्या प्रमाणात साजरा करत. 

तीन जदवस घर भरलेलं असायचं. प्रसन्न असायचं. नोकरीला लागल्ह्यानंतर 

सरुुवाती सरुुवातीला मी, माझी बायको नंतर मलंु झाली ती पण, आम्ही सवव 

महालक्ष्मीचे वेळी आमच्या गावाला जायचो. पण पढेु पढेु कधी कधी ह े

जमत नसे'’ यावेळी नेमका मी औरंगाबादला होतो आजण अंतरही काही 

फारसं नव्हतं. महालक्ष्मी जशा आल्ह्या तशी, बायको म्हणाली आता आपण 

इतके जवळ आहोत तर खरंच या वेळी महालक्ष्मीना आपण आपल्ह्या गावी 

जाऊ. मलाही ते पटलं. मी ताबडतोब होकार जदला. आम्ही लहान असताना 

संध्याकाळी जसा वेळ जमळेल तस ेमाझे वडील, काका, ,मोठे भाऊ आजण 
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आम्ही लहान मंडळी जनयमानं गावातल्ह्या दवेदशवनासाठी जायचो. आमच्या 

घरात तो पररपाठच होता. संध्याकाळी जेवायला बसताना आमचे काका 

आवजूवन सगळ्यांना जवचारायचे ' दवेळात गेला होता काय?' मग दवेळात 

गेला नसेल त्याला जेवण जमळायच ेनाही. त्याला अगोदर दवेळात जाऊन 

यावं लागायचं. आमच्या गावात महादवेाचं एक मोठं मंजदर होतं. खरं म्हणजे 

मंजदर मोठं तर होतंच पण आमच्या महादवेाची जपंड फार मोठी होती.आजण 

आजबूाजचू्या सवव खेड्यांमध्ये ती प्रजसद्ध होती. या जपंडीसमोर एक मोठा 

ओटा होता. बाजलूा दोन बरुुज, मोठ्या पायर्या असं ते दउेळ होतं. आम्ही 

अंढेयाव गेलो की संध्याकाळी नकळत आमच े पाय दवेळाकडे वळायचे. 

याही वेळेला आम्ही पोहोचलो त्याच जदवशी संध्याकाळी मी महादवेाच्या 

दवेळा कडे गेलो. अगोदर पायर्या चढून आत गेलो. महादवेांच ेदशवन घेतलं 

आजण येऊन परत पायरीवर बसलो. बाजलूाच 5-6 वदृ्ध त्या पायर् यांवर 

बसल ेहोत.े माझ ंलक्ष गेलं तर त्या वदृ्धांमध्ये आमचे जभका मास्तर होते. 

जभका मास्तरांचं खरं नाव जभकाजी सानप. ते आमच्या गावचे होत ेआजण 

अनेक वरे् ते पजहल्ह्या वगावला जशकवायचे. मलाही त्यांनी पजहल्ह्या वगावत 

जशकवलं. ते माझे पजहल ेगरुुजी. ते जस ेजदसल ेतसे मी त्यांच्याजवळ गेलो. 

70 वर्ांचे असावेत ते तेव्हा. त्यांना अगदी कमी जदसत होतं. मी जसा जवळ 

गेलो तसा त्यांच्या पायावर हात ठेवल ेआजण पाया पडलो. त्यान्नी माझे 

दोन्ही खांद ेधरल;े मला उभं केलं , आणी म्हणाल े' कोण रे त?ू' मी म्हटलं 
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' गरुुजी, मी नथ्थ ूसावजीचा बंकट, ' माझ्या वजडलांचं नाव नथमल असं 

होतं आजण गावात त्यांना सगळे नथ्थ ू सावजीच म्हणायचे. मी म्हणालो 

गरुूजी मी बंकट. तमु्ही मला पजहल्ह्या वगावत जशकवलं. ते म्हणाल े'अरे मी 

नथ ूसावजीच्या सगळ्याच मलुांना पजहल्ह्या वगावत जशकवलं.’ त्यान्नी मला 

घट्ट धरलं आजण म्हणाल े “कुठे असतोस बंकट त ू आजण काय करतोस 

बाबा? “ मी म्हणालो गरुुजी मी औरंगाबाद गव्हनवमेंट इजंजजनअरींग 

कॉलेजचा प्राचायव आह.ेत्यांनी मला जवळ घेतलं. माझ्या तोंडावरून हात 

जफरवला आणी म्हणाले बंकट जकती मोठा झालास रे. आजण तरी त ूमाझ्या 

पाया पडलास. बाबा, अजनू माझ्या जशकवणी जजवंत आहते रे. आनंद 

झाला गड्या. मी म्हणालो गरुुजी, तमुच्या सगळ्याच जशकवणी आम्हाला 

अजनू आठवतात. नेहमी मोठ्यांना नमस्कार करावा, चहा जपऊ नये, आई-

वजडलांचं एखाद ं तरी म्हणणं आयषु्ट्यभर आठवण म्हणनू पाळावं. अशा 

अनेक गोष्टी तमु्ही आम्हाला जशकवायचे. त्या सगळ्या अजनू आठवजणत 

आहते. गरुुजी मी शाळेत असेपयंत चहा जपलो नाही पण पढेु पढेु ते जमलं 

नाही. पण तमुची एक गोष्ट माि मी आयषु्ट्यभर पाळली. माझ्या वडीलांच ं

एक म्हणणं मी आयषु्ट्यभर पाळायचं ठरवलं. गरुुजी मी पान सपुारी कधीच 

खात नाही.आजण आज पयंत मी ते पाळत आलो. मी पानसपुारी का खात 

नाही याची एक छोटीशी गोष्ट तमु्हाला सांगतो’ मी पाचवी ते सातवी 

मामाच्या गावी सलुतानपरूला जशकलो. सलुतानपरू आपल्ह्या अंढेयाव पासनू 
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40 जकलोमीटर वरच आह.े सातव्या वगावत असताना जदवाळीच्या सटु्टीत मी 

घरी आलो. आलो तसंच जदवाळी झाल्ह्यानंतर आजारी पडलो. जवळजवळ 

पंधरा जदवस मी खपू आजारी होतो’ थोडा अशक्तपणा आला. त्यामळेु घरच े

मला परत सलुतानपरूला जाऊ दणे्यास तयार नव्हते. जतकडे माझी शाळा 

बडुत होती. मी सारखा वजडलांच्या माग ेतगादा लावला की कसेही करून 

तमु्ही बैलगाडीनं का असेना,पण मला तमु्ही सलुतानपरूला सोडा. एक 

जदवस सकाळी आमचा गडी, माझे बाबा आजण मी लवकरच बैलगाडीने 

सलुतानपरूला जनघालो. जाता-जाता रस्त्यात मध्येच आमच्या मोठ्या 

वजहनींचं माहरे होतं’ त्या जठकाणी आपण थोडा वेळ थांब ूचहापाणी घेऊन 

आजण मग पढेु जनघ ूअसे माझे बाबा म्हणाले. आम्ही आमचे वजहनींच्या 

माहरेी गेलो. गेल्ह्याबरोबर वजहनींच्या वजडलांनी आमच ंस्वागत केलं. चहा 

करायला सांजगतला. चहा झाला. चहा झाल्ह्यानंतर त्यांनी पानाच ं तबक 

समोर आणनू ठेवलं. त्या तबकात पान चनुा काथाची डब्बी आजण मस्तपैकी 

कातरलेली सफेद सपुारी होती. ते तबक ठेवताच मी बचका भरून सपुारी 

हातात घेतली आजण ती खायला लागलो. आजण जसं मी खायला लागलो, 

माझ्या वजडलांनी ते पाजहलं आजण ते मला म्हणाले त ूशाळेत जशकतो, ही 

सपुारी खाणं बरं नाही. आजण एवढी सपुारी घेतलीस त.ू मी जहरमसुला होउन 

परत ती सपुारी तपकात टाकली. गरुुजी त्याच वेळी मनात ठरवलं की माझ्या 

गरुुजींनी सांजगतल्ह्याप्रमाणे एवढी एक गोष्ट मी आयषु्ट्यभर वजडलांची आज्ञा 
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म्हणनू, उपदशे म्हणनू पाळीन. आजण कधीच आता आयषु्ट्यभर पानसपुारी 

खाणार नाही. तेव्हापासनू गरुुजी मी पानसपुारी कायमची सोडली. पढेु 

कॉलेजमध्य ेगेलो तेव्हा जशकतांना ,नोकरीला लागलो तेव्हा ही माझे अनेक 

जमि मला जचडवत म्हणायचे, अरे पानसपुारी खात नाहीस, काय त्याच्यात 

एवढं? माझं जेव्हा लग्न झालं तेव्हा माझी मोठी बजहण म्हणाली तलुा लग्नत 

तर पान खावाचं लागेल कारण तसा ररवाजच आह.े मी म्हटलं बाई, लग्न 

मोडलं तरी चालेल पण मी पानसपुारी खाणार नाही. माझं बोलनू झालं तस े

जभका मास्तरांचे डोळे भरून आले. ते काही बोल ू शकल े नाहीत. पाच 

जमजनटे फक्त माझ्याकडे पाहत राजहले. मी पनु्हा त्यांच्या पायावर डोकं ठेवलं 

आजण म्हणालो, गरुुजी आशीवावद द्या मी जनघतो. जभका मास्तरांच्या 

जीवनाचे अनेक पैल ूहोत.े ते अजतशय जशस्तबद्ध होते. अगदी रोज जनयमाने 

शाळा सटुण्याआधी ते आम्हाला पाढे म्हणायला लावायचे. म्हणजे बे एक 

बे पासनू वीस एक वीस पयंत सवांना उभं करून जोरात ह ेपाढ ेम्हणायला 

लावायचे. आजण आम्ही पाढे म्हणत असताना ते खचुीवर बसनू नाही 

रहायचे. ते सारख्या जवद्याथ्यांमध्य ेचक्क््रर मारायच ेआजण कोण म्हणतोय 

कोण चकुारपणा करतोय याच्याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यायचे. बर्याच वेळा 

आम्ही वगावत मस्ती करायचो मग कोणाचा तरी पाय पडून कोणाची तरी 

पाटी फुटायची.त्यांचा जनयम साधा होता अगदी. सोपी जशक्षा द्यायचे. जयानं 

पाटी फोडली त्याची चांगली पाटी ते,जयाची पाटी फुटली त्याला द्यायच े
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आजण ती फुटलेली पाटी फोडणार् याला द्यायचे. झालं, वाद जमटला. त्यांनी 

आम्हाला जकती वेळा सांजगतलं की कोणतंही काम हलकं नसतं. आज 

आपण आपल्ह्या मलुांना समजावनू सांगतो, कोणतेही काम आपण केले 

पाजहज ेकोणतेही काम हलकं नसतं.ही, जडजग्नटी ऑफ वकव  अँड जडजग्नटी 

ऑफ लेबर आम्हाला खरं म्हणजे पजहल्ह्या वगावतच जभका मास्तरनी 

जशकवली. आमची शाळा दर रजववारी आम्हाला सारवनू काढायला 

लागायची. मग जभका मास्तरांनी चार चार मलुांची एक टीम ठरवली आजण 

आळीपाळीनं या टीमला ते शाळेचे अंगण सारवनू काढायला लागायच.ं 

त्याच्यासाठी आम्ही चारी मलंु आपापल्ह्या घरून बादली, टोपली, 

सारवण्याचे कपडे आजण शेण असं रजववारी घेऊन यायचो. शाळेत आलो 

की च्या शेंणाचं कालवण करायचं आजण मग सवव चौघं जमळून ती शाळा 

आम्ही सारवनू काढायचो. आमच्या मलुा मलुांमध्ये मास्तरांनी कधीच 

भेदभाव केला नाही. मग तो मलुगा गररबचा असो, श्रीमंत असो, 

शेतकर्याचा असो की सरपंचाचा असो की फौजदाराचा. ते सवांना सारखं 

मानायचे, सवांना आळीपाळीन ेही कामं करायला लागायची. कधीच त्यांनी 

हा भेदभाव केला नाही. साध्या साध्या वाटणार्या गोष्टी त्यांनी आम्हाला 

जशकवल्ह्या जया आमच्या पढुच्या जडणघडणीत आम्हाला खपू उपयोगी 

पडल्ह्या. मी आजण माझ्या जमिांनी जभका मास्तरान कडून कायमस्वरूपी 

अश्या अनेक गोष्टी जशकल्ह्या आजण त्याचा खपू प्रभाव आमच्या जीवनावर 
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झाला. आपल्ह्या जशक्षकाचा हा प्रभाव आयषु्ट्यभर जमटत नसतो. 

जवद्याथ्यांचा आपल्ह्या जशक्षकांवर तेवढा जवर्श्ास आह’े आजही ते आपल्ह्या 

जशक्षकांनी ज ेसांजगतलं ते अगदी मनावर घेतात. जशक्षकांच्या त्या पजवि 

प्रजतमेला तडा गेलेलं कुठल्ह्याच जपढीला परवडण्यासारखं नाही. म्हणनूच 

म्हणा ,अजनूही जशक्षकांवर जवद्याथ्यांचा तेवढाच जवर्श्ास आह े आजण 

त्यांच्या सांगण्याचा तेवढाच प्रभाव पडतो  

 मला आठवतं, मी औरंगाबाद हून सेवाजनवतृ्त झाल्ह्यानंतर नागपरूच्या 

रायसोनी इजंजजनअररंग कॉलेजमध्य े प्राचायव म्हणनू रुज ू झालो. एकदा 

उन्हाळ्याच्या सटु्टीत माझी मलुगी जतच्या मलुीला घेऊन पंधरा-वीस 

जदवसासाठी आमच्याकडे नागपरूला आली. माझ्या नाजतचं नाव अजदती. 

ती त्या वेळेला जतसर्या वगावची परीक्षा दऊेन आली होती. येताना सोबत 

चौथीची काही पसु्तकं आजण काही वया घेऊन आली. थोडा तास दोन तास 

रोज पढुचा अभ्यास करावा म्हणनू जतच्या आईन ेवया पसु्तकं आणली. 

हल्ह्लीच्या तरुण जोडप्यांचं ह ेअसं आह.े ते आपल्ह्या लहान मलुांना सटु्टीचा 

आनंदही जनभवयपणे घेऊ दते नाहीत. त्यांना पढुच्या वर्ावच ं वाचायला 

लावजतल, त्यांना कुठे डाजन्संग क्लास मध्ये जायला लावतील, कुठे जस्वजमंग 

क्लासला जायला लावतील, संस्कार जशजबरात पाठवतील. त्यांना 

मनाप्रमाण ेखेळू माि दते नाहीत. एक जदवस सकाळी आजदती गजणताचे 

पसु्तक घेऊन आपल्ह्या वहीवर ची गजणत सोडवत होती मी जवळ गेलो. 
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जतला म्हटलं क्या कर रह ेहो बेटा? ती म्हणाली मॅथेमॅजटक्स के प्रॉब्लेम कर 

रही हू. मी म्हणालो मझु ेजदखाओ. पाहीलं तर ती गणुाकार भागाकार करत 

होती पण काही वेगळ्याच पद्धतीन ेकरत होती मी जतला म्हटलं ‘ ये तो बहुत 

सरल ह.ै इतना करन ेकी जरूरत नही ह.ै दखेो मै तमु्ह ेअभी एक जसम्पल 

मेथड बताता हू.ं’ मी जतला नेहमी प्रमाणे सोपी गणुाकार भागाकाराची पद्धत 

सांजगतली. जतनं माझं सगळं ऐकून घेतलं पण माझं बोलणं बंद झाल्ह्यावर ती 

म्हणाली “ अरे नाना, आपको कुछ मालमू नही. हमारे टीचर ने हम करत ेह ै

वैसाही बोला ह.ै गरीब जबचारा आय.आय.टी. बॉम्ब े मधनू पीएच.डी. 

झालेला नाना. त्याला चौथ्या वगावचे गजणत. त्यातलं कुछ मालमू नही. ही 

मलुांची जशक्षकांवर ची श्रद्धा. हा त्यांचा जशक्षकांवर चा जवर्श्ास. 2004 

मध्ये ही तो तसाच जजवंत होता जसा मी पजहल्ह्या वगावत असताना होता. 

2019 मध्ये तो तसाच जजवंत आह,े फक्त त्यासाठी अंतकरणातनू 

जशकवणारे, जवद्याथ्यांच ेजीवन घडवणारे जभका मास्तर सारख ेजशक्षक माि 

झाले पाजहजते. एका संपणूव जपढीला घडवण्याचं काम ह ेजशक्षकाच्या हाती 

असतं आजण ह ेसगळं कठीण काम करताना जशक्षकांना त्या जवद्याथ्यांची 

मनही सांभाळावी लागतात. हळुवारपणे त्यांना घडवावं लागतं. मला 

परुुर्ोत्तम दारव्हकेर यांच्या वर् हाडी माणसं या नाटकातलं एक वाक्य 

आठवतं.” ह ेसतीच वाण आह.े पदरात जनखारे घेऊन चालावं लागतं, पण 
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कसं, का जनखारे तर जवजले नाही पाजहज े आजण पदर तर जळला नाही 

पाजहजे “ 

 2018 च्या जलैुमध्ये मी दोन तीन मजहन्यासाठी कॅजलफोजनवयाला 

गेलो. माझा मलुगा चार वर्ावसाठी जतथे गेलेला होता. जतथे गेल्ह्यानंतर माझ्या 

असं लक्षात आलं की अनेक जवद्याथी जांना मी जशकवलं आह े ते 

कॅजलफोजनवयात आहते’ त्याच्या पैकी बर्याच जणांच े फोन नंबर सदु्धा 

माझ्याजवळ होते. 1995 ला आमच्या अमरावतीच्या इजंीजनयररंग 

कॉलेजमधनू बी,ई. मेकॅजनकल झालेला आजण जवद्यापीठात सवव प्रथम 

आलेला एक जवद्याथी प्रसन्ना शानबाग तो ही लॉसएंजजलस ला होता. गेली 

वीस वर्व तो अमेररकेत आह.े बी.ई. पास झाल्ह्यानंतर त्यान ेआय.आय.टी. 

मुंबईमधनू एम. टेक. केलं आजण नंतर तीन-चार वरे् पणु्यात नोकरी करून 

तो अमेररकेला गेला आजण जतथेच स्थाजयक झाला. गेली जवस पंचजवस वर्व 

तो माझ्या संपकावत आह.े मी मलुाकडे कॅजलफोजनवयाला आलो आह े ह े

त्याला माजहत होतं. त्यानं एक जदवस मला फोन केला आजण म्हणाला सर 

तमु्ही माझ्या घरी लॉसएंजजलस ला चार-पाच जदवसांसाठी राहायला या. 

तमु्ही जजथ ेराहता जतथनू माझं घर कारनं फक्त सहा तासाच्या अंतरावर आह.े 

तरीही मी तमुच ंयेण्या-जाण्याचं जवमानाचं जतकीट बकु करतो. पण सर तमु्ही 

एक दोन जदवसासाठी माझ्याकडे आलेलं मला चालणार नाही. तमु्ही कमीत 

कमी चार जदवस तरी माझ्या घरी थांबलं पाजहज.े मला तमुच्याशी खपू 
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बोलायचंय, खपू गप्पा मारायच्या आहते. बरंच काही सांगायचं आह.े 

तमु्हाला सगळं लॉसएंजजलस दाखवायचंय. मी त्याला म्हणालो प्रसन्न त ू

माझं जतकीट काढू नकोस माझा मलुगा मला एखाद्या शकु्रवारी कारनं 

तझु्याकडे सोडून दईेल आजण रजववारी संध्याकाळी तो मला परत न्यायला 

येईल. प्रसन्ना म्हणाला सर ठीक आह.े.तमु्ही शकु्रवारी त्याच्याबरोबर या 

पण जायचं केव्हा ते मी ठरवीन आजण त्याप्रमाणे मी तमुचं परतीचं जवमानाच ं

जतकीट काढून ठेजवन. मग मी त्याला कळवलं ठीक आह.े ठरल्ह्याप्रमाण े

त्याच्या पढुच्या शकु्रवारी माझ्या मलुांनी रािी नऊला मला प्रसन्ना कडे 

सोडलं. माझा मलुगा ही रािभर जतथ ेथांबला. नंतर चार जदवस मी प्रसन्ना 

च्या घरी राजहलो. त्यांनी मला अख्खं लॉस एंजजलस दाखवलं.रोज सकाळी 

नऊ वाजता आम्ही बाहरे पडायचो आजण रािी जडनरला घरी परतायचो. 

कधीकधी त्याची बायको आजण मलंुही आमच्याबरोबर यायची. त्यांनी 

पाचव्या जदवशी सकाळच ंमाझं परजतचं जतकीट काढून ठेवलं होतं. रोज घरी 

आलो की जेवल्ह्यानंतर रािी अकरा बारा वाजेपयंत आमच्या वेगवेगळ्या 

आठवणींवर, जवर्यांवर गप्पा व्हायच्या. मी गेलो त्याच्या चार जदवस 

अगोदरच जशक्षक जदन झाला होता. मग प्रसन्नाने आजण त्याच्या बायकोने 

जशक्षक जदनाजनजमत्त घरीच एक छोटासा कायवक्रम करून माझा स्त्कार केला. 

मला शाल श्रीफळ, बरीशी पसु्तक भेट म्हणनू जदली अन सत्कार केला. 

एवढंच नाही तर एका सुंदर फे्रम मध्ये फे्रम करून त्यांनी दोघांनी जलजहलेल्ह्या 
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वेगवेगळ्या कजवता जया त्यांनी माझ्यावर जलजहल्ह्या होत्या, त्या मला भेट 

जदल्ह्या. त्याचा तो आदर, माझ्याबद्दलचं प्रेम ह ेसगळं पाहून माझे डोळे भरून 

आले. परत एकदा मला त्याजदवशी जभका मास्तरांची आठवण आली. 

वाटलं त्याजदवशी माझ्या गावात महादवेाच्या दवेळात मी जभका 

मास्तरांच्या पाया पडल्ह्यावर त्यांचे डोळे असेच भरून आले असावेत. 

असंच त्यांना गलबलनू आलं होतं. मी शेवटी पाया पडून त्यांचा जनरोप 

घेतला तेव्हा अक्षरशः त्यांच्या डोळ्यातनू पाणी टपकलं. वाटलं, आज जसं 

मला वाटतं,कदाजचत,असंच त्याजदवशी माझ्या गरुुजींना, जभका मास्तरांना 

वाटल असेल. 
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नारायण हरवला 

 

 आमच्या अजभयांजिकीच्या अभ्यासक्रमात अंत्य वर्ावसाठी एक 

लॉगं टूरचा समावेश केलेला असतो. साधारण हा टूर दहा-बारा जदवसाचा 

असतो. प्रत्येक शाखेचा हा दरू जातो. तो तसा अजनवायव नसतो. जया 

जवद्याथ्यांना जायचं असेल व जयांना टूरचा खचव झेपणार असेल असे 

जवद्याथी या टूरला जातात. मखु्यतः वेगवेगळ्या मोठ्या कारखान्यांना भेट 

दऊेन प्रत्यक्षात जतथे कुठल्ह्या मशीन्स आहते त्या कसं काम करतात कसं 

प्रॉड्क्शन होतं ह ेमलुांना प्रत्यक्ष पाहता यावं म्हणनू हा टूर असतो. तो कधी 

उत्तर भारतात तर कधी दजक्षण भारतात तर कधी कलकत्ता भागाकडे कधी 

गजुरात भागाकडे अशा प्रकारे आयोजजत करण्यात येतो.बहुदा सवव जवद्याथी 

या टूरला जातातच कारण एकतर इडंस्रीज पाहता येतात तसेच त्या बरोबर 

काही काही पयवटन स्थळं, प्रेक्षणीय स्थळं ही पाहायला जमळतात.जतस जकंवा 

त्याच्यावर जर जवद्याथी असले तर त्यांच्या बरोबर दोन प्राध्यापक व एक 

मदतनीस जकंवा चपराशी जकंवा जयाला आपण हले्ह्पर म्हणतो असे या टूर 

साठी मलुांच्या बरोबर जातात. या टूर साठी दोन-जतन मजहने अगोदर पासनू 

तयारी करावी लागते. कारखान्यांना परवानगी व त्यांच्या तारखा साठी पि ं

जलजहली जातात. उत्तर आल्ह्यानंतर आपल्ह्याला कुठे जायच ं ह े ठरवनू , 
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प्रेक्षणीय स्थळ कोणती घ्यायची ह ेठरवनू रेल्ह्वेचे ररझवेशन, लॉजजंग बोजडंग 

ची व्यवस्था ह ेसवव ॲडव्हान्स बजुकंग करणं अशी बरीचशी कामं दोन-तीन 

मजहने चाल ूअसतात. त्यासाठी जवद्याथ्यांमधनू एक टूर सेके्रटरी जनवडला 

जातो व त्याचे दोन तीन मदतनीस त्याच्याबरोबर काम करतात. टूरवर 

जाणारे प्राध्यापकही आधी ठरवण्यात येतात व ते या सेके्रटरी व इतरांना 

मागवदशवन करतात. असा मोठा प्रपचं असतो 

 मला नीट वर्व आठवत नाही पण बहुदा 1972 जकंवा 1973 ह ेते वर्व 

असावं. त्या वर्ीच्या आमच्या यंि अजभयांजिकी जवभागाचा टूरचा प्रभारी 

प्राध्यापक म्हणनू माझी आजण माझ्याबरोबर प्राध्यापक तासगावकर यांची 

नेमणकू करण्यात आली. आमच्याबरोबर आमच्याच जवभागाचा नारायण 

(ह ेनाव मी बदललेलं आह)े हा आमचा चपराशी आमच्या बरोबर येईल 

म्हणनू त्यालाही तस े आदशे दणे्यात आले. हा चपराशी वेळोवेळी 

जवद्याथ्यांना सामान उचलण्यासाठी, खोली साफसफू करण्यासाठी मदत 

करत असतो. नारायण ची खपू इच्छा होती की एकदा टूरवर जायचं. तो तसा 

आज्ञाधारक आजण जदलेलं काम करणारा, जनव्यवसनी, जनरोगी असा होता. 

त्याला बरोबर घ्यायचं मी ठरवलं. तो थोडा वेंधळा होता इतकंच.केव्हा काय 

चकू करेल याचा काही भरवसा नसायचा. टूर जाण्याच्या दोन चार जदवस 

आगोदर आमच्या प्राचायांनी व जवभागप्रमखुांनी जवद्याथ्यांना उद्दशेनू एक 

मागवदशवन प्रर भार्ण केलं. टूर मध्ये प्रवासात कारखान्यांना भेट दते असताना 
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कसं वागायचं, वेळेचे बंधन कसं पाळायचं एकटं कसे जफरू नये, संस्थेच्या 

नावाला बट्टा लागेल असे कोणतेही वतवन करू नये इत्यादी गोष्टी जवद्याथ्यांना 

समजावनू सांजगतल्ह्या. आमच्या जवभागप्रमखुांनी नारायणलाही तशी 

ताकीद जदली आजण सचूनाही जदल्ह्या. नेहमी सवव सरां बरोबर राहायचं, 

जदलेलं काम बरोबर करायचं, जवद्याथ्यांना सामान चढवायला उतरवायला 

गरज पडली तर मदत करायची अशा अनेक गोष्टी त्याला सांजगतल्ह्या. 

 ठरल्ह्या जदवशी आमच्या टूर जनघाला. सगळे उत्साहात होते. आमचा 

पजहलाच मकु्काम एक जदवसासाठी आग्र्याला झाला. जतथ े इडंजस्रयल 

जव्हजजट नव्हती फक्त ताजमहाल, फत्तेपरू जशक्री पाहण्यासाठी आम्ही 

थांबलो. पढेु दसुर्या जदवशी जदल्ह्लीला पोहोचलो. जतथे आम्ही पणूव दोन 

जदवस राहणार होतो. जतथे दोन्ही जदवस काही इडंजस्रयल जव्हजजट व काही 

साईट जसईगं असा प्रोग्राम होता. आम्ही अगोदरपासनूच पहाडगंज मधल्ह्या 

एका गेस्ट हाउस मध्ये राहण्याचं बजुकंग करून ठेवलं होतं. गेलो तसेच सवव 

फे्रश झालो. त्या जदवशी जदवसभर ओखला ला इडंजस्रयल इस्टेट मध्ये दोन 

जवजजट होत्या. त्या संपल्ह्यानंतर आम्ही संध्याकाळी सात वाजता लाल 

जकल्ह्ल्ह्यावर साऊंड आजण लाईट चा जो शो होतो आजण लाल जकल्ह्ल्ह्याचा 

इजतहास सांजगतला जातो त्या मनोरंजक कायवक्रमाला पाहण्यासाठी जाणार 

होतो. आमच्या जवजजट संपनू साधारणता पावणे सहाच्या दरम्यान आम्ही 

आमच्या त्याच बसनं लाल जकल्ह्ल्ह्या समोर आलो. शो सरुू व्हायला 



 

31 
 

तासाभराचा अवधी होता. दोन चार जवद्याथ्यांनी जाऊन आमच्या सवांची 

शोची जतकीट काढून आणली. आम्ही सवव जवद्याथ्यांना सांजगतलं जक अजनू 

साधारणता तासभर वेळ आह ेम्हणनू समोरच्या चांदनी चौकात जाऊन एक 

तासभर तमु्ही बाजारात भटकून या. जकल्ह्ल्ह्याच्या एन्री वर आपण 

सगळ्यांनी सातला दहा जमजनटं कमी असताना एकि व्हायचं. कोणी माग े

राजहलाच तर आपापली जतकीटं प्रत्येकाला जदली आहते त्यांनी शो च्या 

जठकाणी ग्रपुला जॉईन व्हायचं. आम्ही अमरावतीहून जनघतानाच सहा सहा 

जवद्याथ्यांचा एक ग्रपु केला होता व त्यात एक जण ग्रपु लीडर जनवडला 

होता. त्या सहा जणांना एकि ठेवण्याची जबाबदारी त्या ग्रपु लीडरवर होती. 

सहा ग्रपु पैकी एका ग्रपु मध्य ेपाच जवद्याथी होत ेम्हणनू नारायण ला मी त्या 

ग्रपुमध्ये टाकलं त्या ग्रपु लीडर ला सांजगतलं की हा थोडा वेंधळा आह े

त्याच्याकडे लक्ष ठेवायच.ं त्याला एकटा सोडायचं नाही. तसंच नारायण ला 

सांजगतलं की नेहमी मलुांबरोबर राहायचं. संध्याकाळी चांदणी चौकात इकडे 

जतकडे सववजण जफरायला गेले व सवव ग्रपु साधारण पावणे सात वाजता लाल 

जकल्ह्ल्ह्यावर जमा झाले आजण ते जसे येत गेले तस ेआज जाऊन शो ला 

बसले.’ नारायण आला असावा आजण तो शो साठी अगोदरच हात गेला 

असावा असं त्याच्या ग्रपुच्या मलुांना वाटलं कारण ते जेव्हा जमा झाले 

तेव्हा त्यांच्याबरोबर पाच जण जमा झाले. तेव्हा त्यांच्याबरोबर नारायण 

नव्हता. आम्ही सवव शो ला गेलो. एका तासात शो संपला. सववजण गेटवर 
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बाहरे आले पण आम्हा सवांमध्य ेनारायण नव्हता.त्याच्या ग्रपुला जवचारलं 

ते म्हणाले सर आम्ही आलो तेव्हा तो आमच्या बरोबर नव्हता. आम्हाला 

वाटलं तो आत गेला असावा कारण त्याच्याजवळ त्याच ंजतकीट होतं. शो 

सरुू होईल म्हणनू आम्हीसदु्धा घाईनं आत आलो. अंधार असल्ह्यामळेु 

आम्हाला काही जदसलं नाही. आजण आता शो संपल्ह्यानंतर आम्ही 

सवांबरोबर बाहरे आलो. सॉरी सर. पण आता नसुतं सॉरी म्हणनू काम 

होणार नव्हतं. आम्ही सवव फार गंभीर झालो. ताबडतोब काही जवद्याथी परत 

आत गेले आजण नारायणाची शोधाशोध करून परत आले. नारायणा आत 

नव्हता. मग आपण काय करायचं याचा आम्ही सववजण गांजभयावनं जवचार 

करायला लागलो.  काहीजण म्हणाल ेकदाजचत तो आपल्ह्या गेस्टहाऊसला 

गेला असेल. त्याच्या जखशात गेस्टहाऊसचा पत्ता आम्ही टाकला होता. 

 काही म्हणाले इथेच आजबुाजलूा चांदणी चौकात शोध घेता येईल. 

त्यावेळी मोबाईल फोन वगैरे काही नव्हतं. आम्ही वेगवेगळे ग्रपु केले. एका 

ग्रपुला सवावत आगोदर पहाडगंज मधल्ह्या आमच्या जवकास गेस्ट हाउस 

मध्ये पाठवलं. त्यांना सांजगतलं की आपण जेथ ेराहायला होतो त्या जठकाणी 

नारायण आह े की नाही ते जाऊन पहा आजण जर असला तर त्याला 

आपल्ह्या हॉलमध्य ेबसनू दोन-तीन जण त्याच्या जवळ थांबा आजण दोन 

जण परत इथं लाल जकल्ह्ल्ह्याच्या गटेवर येऊन आम्हाला माजहती द्या. 

आम्ही या गेटवरच थांब.ू बाकीच्या ग्रपुला ही आम्ही वेगवेगळ्या जठकाणी 
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पाठवलं. काहीजण चांदणी चौकात वेगवेगळ्या जदशेने गेले काहीजण 

पोलीस स्टेशनच्या आजबूाजलूा गेले, काहीजण लाल जकल्ह्ल्ह्या समोरच्या 

फुटपाथवर शोधाशोध करायला म्हणनू गेले. त्या सवांना आम्ही सांजगतलं 

की काही कळलं तर ताबडतोब गेटवर येऊन प्राध्यापक तासगावकर आजण 

मी आम्हाला येऊन माजहती द्यायची. आम्ही अत्यंत काळजीत पडलो. पढेु 

काय करावं सचुेना. साधारण साडे दहा पयंत सवव मलंु गेस्ट हाउस वरून 

परत आली चांदणी चौकात गेली ती परत आली नारायण चा कुठेही पत्ता 

लागला नाही. मग आम्ही चांदणी चौक पोलीस स्टेशन मध्ये जाऊन 

नारायण हरवल्ह्याची रीतसर तक्रार नोंदवली. त्याच ं वणवन, घातलेल्ह्या 

कपड्यांचा तपशील, आमचा पत्ता सगळं सांजगतलं. साधारण रािी अकरा 

वाजता आम्ही सवव गेस्ट हाऊसला परत आलो. रािी 12 पयंत आम्ही चचाव 

केली आजण चचेत असं ठरलं की सकाळी लवकर उठून कामाला लागायच.ं 

दसुर्या जदवशी व जतसर्या जदवशी दपुारपयंत आमचा जदल्ह्लीतच मकु्काम 

होता. आमच्या आखलेल्ह्या कायवक्रमाप्रमाणे असं ठरलं की दसुर्या जदवशी 

मी रेल्ह्वे स्टेशन वर जाऊन जतथे अमरावतीला एसटीडी कॉल लावनू 

बसायचं आजण आमच्या प्राचायांशी संपकव  साधायचा. त्यांना सगळं सांगनू 

आम्ही टूर रद्द करून परत यावं जक ठरल्ह्याप्रमाण ेटूर, पढेु चाल ूठेवावा ह े

जवचारून प्राचायव सांगतील तसं करायचं असं ठरलं. प्राध्यापक. तासगावकर 

यांनी त्यावेळचे खासदार के. जी. दशेमखु जकंवा जांबवंुतराव धोटे यांच्या 
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कडे जाऊन ते जर जदल्ह्लीत असतील तर या शोधात त्यांची काही मदत 

होत ेका ते पाहावं. मलुांच्या एका ग्रपु नं परत चांदणी चौक, लाल जकल्ह्ल्ह्या 

कडे शोधाशोध करून पोलीस स्टेशन मध्ये काही माजहती जमळाली का ते 

जवचारवं. एका ग्रपु नं जतथल्ह्या जवळच्या 2-4 मोठ्या हॉजस्पटल मध्ये 

जाऊन आपादग्रस्त जवभागात चौकशी करायची. काहींनी नवी जदल्ह्ली रेल्ह्वे 

स्टेशन वर तर काहीनी जनुी जदल्ह्ली रेल्ह्वे स्टेशन वर जाऊन शोधाशोध 

करायची. मग ठरल्ह्याप्रमाणे आमची सवांची कामगीरी सरुू झाली.’ 

त्यावेळ्र्स आतासारख ेमोबाईल फोन वगैरे नव्हते त्यामळेु आपसात संपकव  

आम्ही साध ू शकत नव्हतो. शेवटी दपुारी चारच्या दरम्यान सववजण 

आपापली कामजगरी बजावनू गेस्टहाऊसवर परत आले. आम्ही सवव हताश 

अन गंभीर झालो कारण कोणालाच यश आलं नाही. आम्ही सारखी दवेाची 

प्राथवना करत होतो जक दवेा नारायणला सरुजक्षत ठेवा. काही जवद्याथ्यांनी तर 

अमरावतीच्या अंबादवेी ला उपास, प्रसाद कबलू केले. मग सवांनी आपला 

वतृ्तांत सांजगतला. सवावत आधी प्राध्यापक तासगावकर यांनी सांजगतलं की 

खासदार दशेमखु यांची भेट झाली. त्यांनी चांदणी चौक पोलीस स्टेशनला 

मी बोलतो असं सांजगतलं व जदल्ह्ली आकाशवाणीला बोलावनू संध्याकाळी 

सहा वाजता नारायण हरवल्ह्याची त्याच्या वणवनास सहज व आमच्या गेस्ट 

हाऊस च्या पत्त्यासह कोणाला नारायण आढळल्ह्यास त्यांच ेप्राध्यापक जाज ू

जकंवा तासगावकर यांच्याशी संपकव  साधावा अशी आकाशवाणी वर 
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उद्घोशणा करण्यची व्यवस्था केली. इकडे मी आमच्या प्राचायावला कॉल 

लावनू बसलो होतो तो साधारण महत्प्रयासानं दपुारी एक वाजता लागला. 

त्यांना सवव सांजगतलं व पढेु काय करायचं ते जवचारलं. ते म्हणाले तमु्ही 

तक्रार पोलीस मध्ये जदलीच आह.े जतथे धनपत राय आजण सन्स या पजब्लशर 

कडे आपल्ह्याच कॉलेजच ेप्राध्यापक दोमकंुडवार त्यांच्या पसु्तकाची प्रफंु 

तपासण्यासाठी गेले आहते ते आणखी वीस जदवस जदल्ह्लीला राहणार 

आहते. तमु्ही धनपत राय यांचा फोन शोधनू त्यांच्याशी संपकव  साधा व 

दोमकंुडवारान्ना सांगा की दर दोन जदवसांनी चांदणी चौक पोलीस स्टेशनला 

जाऊन जमजसंग परसंस स्कॉड ला भेटून काही माजहती जमळेल ती त्यांनी 

अमरावतीला प्राचायांना कळवावी. प्राचायांनी आम्हालाही जदलासा जदला 

व आम्ही तरी आता काय करणार म्हणनू टूर पढेु ठरल्ह्याप्रमाणे चाल ूठेवण्या 

बद्दल सांजगतले. 

 आम्ही मग ताबडतोब आमच्या गेस्ट हाऊस मधनू धनपत राय अँड 

सन्स या प्रकाशकाचा फोन शोधनू त्यांना फोन केला. सदुवैानं प्राध्यापक 

दोमकंुडवार फोनवर आले. आम्ही त्यांना सवव हकीगत सांजगतली. ते 

आमच्याच जवभागाचे होते. मग आम्ही त्यांना प्राचायांचा जनरोप सांजगतला. 

ते म्हणाले मी रािी जवकास गेस्ट हाउस ला तमु्हाला भेटायला येतो. आम्ही 

सवव थकून गेलो होतो. शारीररक थकवा, मानजसक नैराश्य ही आलं होतं. 

ऑटोररक्षा वगैरेत आमच्या सवांचा बराच खचव झाला होता. तो सवव खचव 
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आम्ही कॉमन एक् सपेंजडचर मध्ये टाकू असं मलंु म्हणाली पण आम्ही त्यांना 

म्हणालो की तो सवव खचव आम्ही कॉलेज तफे तमु्हाला परत दऊे. रािी 

दहाच्या दरम्यान प्राध्यापक दोमकंुडवार आले. त्यांनी आम्हा सवांना खपू 

धीर जदला. ते म्हणाले “तमुच ं काही चकुलं नाही. तो स्वतःच्या 

जबाबदारीवर आला होता व त्यान ेस्वतःची काळजी घ्यायला पाजहज ेहोती. 

तमु्ही काय प्रत्येक वेळा त्याचं बोट धरून चालणार काय? काही काळजी 

करू नका. मी इथे चौकशी चाल ूठेवीन व रोज प्राचायांना कळवत जाईन. 

आमच्या प्रकाशकाचा एक भाऊ पोलीस मध्ये इन्स्पेक्टर आह े त्याचीही 

मदत घेईन. “ 

 प्राध्यापक दोमकंुडवारांनी आम्हाला खपू धीर जदला व ते रािभर 

आमच्याबरोबर आमच्याकडे थांबले. आम्ही नंतरच्या जदवशी दपुारी 

जदल्ह्ली सोडलं. पढेु आम्हाला चंदीगड जपंजोर जशमला नंतर लखनऊ हररद्वार 

रूडकी मसरुी झ्यासी असं बर्याच जठकाणी जायचं होतं. टूर परत सरुु झाला. 

एक दोन जदवसाच्या उदासी नंतर थोडं नॉमवल होऊ लागलं पण नारायण 

हरवल्ह्याचं डोक्यातनू जाईना. मी जदल्ह्ली वरूनच माझ्या जमसेसला पि 

जलहून सवव घटना अमरावती ला कळवली होती. मी रुजक्मणी नगरात 

राहायचो व आमच्याच भागात आमच्या जवभागात काम करणारा एक 

अटेंडंट इगंळे हा आमच्या घरी त्याच्या म्हशीचं दधू आणनू द्यायचा. आम्ही 

जवर्श्ास म्हणनू त्याच्याकडे उकडा लावला होता. तो रोज आमच्या घरी 
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जायचा. सगळ्या कॉलेजमध्येही ही बातमी कळली होती. इगंळेनंही ती घरी 

येऊन सांजगतली. टूर संपवनू मी जया जदवशी स्टेशन वरून अमरावतीला घरी 

आलो,तेव्हा रीके्षचा आवाज ऐकताच माझी जमसेस सामान घ्यायला 

बाहरेच्या फटका पयंत आली. आल्ह्या आल्ह्याच अगदी आनंदात मला 

सांजगतलं ‘तमु्हारा नारायण तो अमरावती आ गया’ मी जोरात ओरडलो. 

क्या?? ती म्हणाली ‘सच्ची.चार-पाच जदन पहल ेही इगंळे ने बताया’. माझा 

आनंद गगनात मावेना. मी जतला म्हटलं,’ मै जल्ह्दी नहाके आता हू.ं तब तक 

त ूमेरी थाली लगा. मैं खाना खा कर तरंुत कॉलेज मे जाऊंगा.’  

 लवकर लवकर आंघोळ उरकून मी माझ ं जेवण आटोपलं आजण 

ताबडतोब माझी सायकल बाहरे काढून कॉलेजला जनघालो. कॉलेजला 

पोचल्ह्याबरोबर मी आमच्या जवभागात गेलो आजण ताबडतोब एका दसुर्या 

चपरशाला सांजगतलं नारायण जजथे असेल जतथनू शोधनू त्याला मला 

भेटायला सांग. तो पाच जमजनटात आला. मी ओरडलोच “अरे काय झालं? 

त्या जदवशी कुठे गेला होतास त?ू तझु्या ग्रपुच्या मलुांना का सोडलं? 

अमरावतीला परत कधी आला? मखूव.आम्ही जकती काळजीत जदवस 

काढले” मग त्यानं सांजगतलं ते असं. तो म्हणाला “ मी जतथ ेमलुांबरोबर 

चांदणी चौकात जफरत होतो. एका कट पीस वाल्ह्याकडे मी पँटच ंकटपीस 

पाहत उभा राजहलो. भाव पटला नाही.मग मी आजबूाजलूा पाजहलं तर मलंु 

जनघनू गेली होती. मला आपलं कोणीच माणसू जदसेना. मग मी खपू घाबरून 
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गेलो.आजण काही जवचार न करता सरळ जतथल्ह्या काही लोकांना जवचारून 

मी जनु्या जदल्ह्लीच्या रेल्ह्वे स्टेशनवर गेलो. जतथ ेएका पोजलसाला नागपरूला 

गाडी जकती वाजता जाईल ह े जवचारलं. त्यांनी सांजगतलं रािी दहाला 

नागपरूची गाडी आह.े मग मी दीड-दोन तास जतकीट काढून प्लॅटफॉमववर 

बसनू राजहलो. दहा वाजेच्या गाडीनी मी सरळ नागपरूला जनघालो. दसुर्या 

जदवशी नागपरूला पोहोचल्ह्यानंतर मी माझ्या एका नातेवाईकाकडे गेलो. 

जतथ ेदोन-तीन जदवस राजहलो आजण मग अमरावतीला आलो.” 

 मी म्हटलं “शाबास. अरे सरळ नागपरूहून अमरावतीला आला 

असता तर सवांना ताबडतोब कळलं असतं की त ूपरत आलास म्हणनू. 

कदाजचत जतसर्या जदवशी आम्हालाही जदल्ह्लीला जनरोप जमळाला असता. 

त ूतर फारच गे्रट जनघालास. आमची हवाच काढून घेतली त.ू” नारायण 

हरवल्ह्या जदवसापासनू नंतर चौथ्या जदवशी अमरावतीला आला पण 

आम्हाला काहीच न कळल्ह्यामळेु आम्ही आजण जवद्याथी सगळ्यांनी खपू 

काळजीत आमचा टूर पणूव केला. त्यावेळी कम्यजुनकेशन काहीच होऊ 

शकत नव्हतं. आम्ही त्याला अमरावतीला पाजहल्ह्यानंतर सवव जवद्याथ्यांना 

ते कळवलं व सवव जवद्याथी कॉलेजमध्य ेआले. जयांनी जयांनी दवेीला नवस 

केले होत ेप्रसाद कबलू केला होता त्यांनी त्यांनी तो वाटला. आम्हा सवानंा 

खपू आनंद झाला. पण आजही या प्रसंगाची आठवण आली की अंगावर 

काटा उभा राहतो..  
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मृत्यु: स्थळ काळ आभण कारण 

 

 

 जशरीर् कणेकरांची आठ दहा पसु्तक मी वाचली असजतल. त्यांची 

शैली मला आवडते. त्यांच्या जलखाणात हलकं फुलकं जवनोदी व्यंग तर 

असतंच पण बर्याच जठकाणी हृदयाला जभडणार्या, आपल्ह्याला अंतमुवख 

करणार्या जीवनाच ंएक वेगळं दशवन घडवणार्या साजहत्याची त्याला जोड 

असते. मला पसु्तकाचं अन त्या लेखाचं नाव आठवत नाही पण त्यांनी 

त्यांच्या एका लेखात मतृ्यचू्या स्थळा काळाबद्दल दोन सरेुख गोष्टी 

जलजहल्ह्या आहते. एका गोष्टीत त्यांनी जलजहलं आह े-- एक जचमणीचं जपल्ह्ल ू

एका झाडाच्या फांदी वर भीतीने थरथर कापत बसलेलं असतं, वरून उडत 

जाणारा गरुड ते पाहतो अन त्या जपल्ह्लाजवळ जाऊन त्याला जवचारतो’ ‘ 

अरे असा भीतीने थरथर का कापतो आहसे? काय झालं तलुा? ‘ ते जपल्ह्ल ू

म्हणतं, “ते पाहा जतकडे त्या समोरच्या मोठ्या झाडावर यम बसला आह.े 

अन तो सारखी मला भीती दाखवतोय की तो मला घेऊन जाणार आह.े मी 

मरणार आह.े” ते ऐकून गरुड म्हणाला “असं काय> मी बघतो, यम तलुा 

कसा नेतो ते, मी तलुा माझ्या चोचेत उचलनू दरू जहमालयात नेऊन सोडतो. 

पाहू कसा यतेो यम जतथे.” असं म्हणनू गरुड खरंच त्या जपल्ह्लाला हळूवार, 
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चोचीत धरून उडतो आजण दरू जहमालय पववतात जाऊन त्या जपल्ह्लाला 

सोडून येतो. गरुड उडत उडत परत त्याच झाडाजवळ येतो जजथ ेतो यम 

बसलेला असतो. गरुड जाऊन यमाला म्हणतो ‘ त्या जचमणीच्या जपल्ह्लाला 

मी दरू जहमालयात सोडून आलो आह.े आता बोल. जोरान ेहसनू यम गरुडा 

ला म्हणतो ‘ अरे त्या जपलाची मतृ्यचूी वेळ ठरलेली होती. पण त्याचा मतृ्य ू

जहमालयात जलजहला होता. मी मघापासनू काळजीत होतो की आता येवढ्या 

थोड्या वेळात त्याला जहमालयात कोण घेऊन जाणार? गरुडा त ूमाझं काम 

सोपं केलं. त ू त्याला जहमालयात सोडून आलास आजण त ू त्याला जतथे 

सोडताच ते जतथ ेमेलं.” 

 कणेकरांनी मतृ्यचू्या स्थळाबद्दल सांजगतलेल्ह्या या गोष्टी बरोबरच 

म्रतू्यचु्या वेळेबद्दल जलजहलेली एक सत्य घटना ही पढेु जदली आह.े त्यांनी 

जलजहलंय- एक ऑस्रेजलयन जक्रकेटपटू (त्याचं नाव त्यांनी जदलेलं आह.े पण 

मला ते आठवत नाही), इगं्लंडमध्ये जक्रकेट खेळायला गेला. जया जदवशी 

खेळ नव्हता त्याजदवशी त्या जक्रकेटपटू नं एक कार बाहरे काढली आजण 

दोन-तीनश ेबैलाच्या लॉगं ड्राईव्ह वर जायला जनघाला. भरधाव वेगान ेतो 

कार चालवत होता. एका वळणाच्या की कशा तरी जठकाणी त्याची कार 

कलंडली. दोन-तीन पलट्या मारून रस्त्याच्या कडेला आडवी पडली. तो 

बाहरे आला. आश्चयव म्हणजे त्याला कुठेही काही लागलेलं नव्हतं. पण 

कारचं बरंच नकुसान झालं म्हणनू तो कमरेवर हात दऊेन कारची पाहणी 



 

41 
 

करण्यासाठी खाली वाकला अन तेवढ्यात मागनू एका भरधाव येणार्या 

कारनं त्या खेळाडूला उडवलं. उंच उडून तो खेळाडू रस्त्यावर आपटून मरण 

पावला. 

 स्थळ तेच. मतृ्य ूजतथेच झाला. पण त्याच्या स्वतःच्या कारनं पलटी 

मारली तेव्हा वेळ यायची होती. वेळ दोन जमजनटं नंतरची होती. म्हणनू स्वत: 

कारमधनू सरुजक्षत बाहरे आलेला तो, दोन जमजनटाने दसुर्या कारच्या 

उडवण्यानं मरण पावला. मतृ्यचूा हा असा अजब खेळ असतो. म्हणनूच 

म्हणतात, स्थळ आजण काळ चकुत नाही. मग कारणही काही लागत नाही. 

जनयतीचा खेळ अजब असतो. माझ्या बायकोच्या मतृ्यचूा तर मी स्वतः 

साक्षी आह.े दोन जमजनटात, मी बाजलूा उभा असताना जतचा मतृ्य ूझाला. 

पण मी जकंवा कोणीच काही करू शकलो नाही. आठ नोव्हेंबर 2014 ला 

जतचा मतृ्य ू झाला. जतच्या आठवणीत मी गेली 4-5 वर्व अमरावतीच्या 

दजैनक जहदंसु्तानात,8नोव्हेंबरला एक लेख जलजहत असतो. त्या माझ्या 

लेखांमधला जतच्या मतृ्यचू्या वेळी घडलेल्ह्या प्रसंगाचा थोडासा भाग मी 

आज परत इथे जलजहतो आह.े माझ्या बायकोला जन्मापासनू फक्त एकच 

जकडनी होती. उजवी जकडनी. जतला डावी जकडनीच नव्हती. आजण ह े

आम्हाला ती 58 वर्ावची झाल्ह्यानंतर प्रथम कळलं. मी त्यावेळी नागपरूच्या 

रायसोनी इजंजजनअररंग कॉलेजचा प्राचायव होतो. घरात पाय मरुगळला म्हणनू 

की काय जतच्या डाव्या गडुघ्यात दखु ूलागलं व डाव्या पायावर सजू आली. 
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मग आम्ही हाडाच्या डॉक्टरांना दाखवलं. ते म्हणाले काही फॅ्रक्चर वगैरे 

नाहीये. थोडे जटश्यजु रप्चर झाल े आहते. त्यांनी काही जफजजओथेरपी 

सांजगतली अन ् काही पेन जकलर जदल्ह्या. पंधरा जदवस आम्ही ती 

जफजजओथेरपी केली, त्यांनी जदलेल्ह्या गोळ्या घेतल्ह्या पण काही आराम 

पडेना. म्हणनू आम्ही आमच्या ओळखीच्या एका एम.डी डॉक्टरांकडे 

दाखवलं. त्यांनी आम्हाला ब्लड टेस्ट करायला सांजगतल्ह्या. त्यात सीरम 

यरूरक एजसड व जसरम जक्रएजटजनन ही टेस्ट करायच ं होत.् टेस्ट ररपोटव 

आल्ह्यानंतर कळलं की जतचा ब्लड यरुरया जवळ जवळ दपु्पट झाला आह े

आजण जक्रयाजटजनन ही 1.7 झालं आह.े (1.2 नॉमवल असतं) डॉक्टर म्हणाले, 

यांच्या.जकडनीवर थोडा पररणाम झालेला जदसतो. ते म्हणाले तमु्ही यांची 

सोनोग्राफी करून उद्या मला ररपोटव आणनू दाखवा. आम्ही त्याजदवशी 

संध्याकाळीच सोनोग्राफी करून घेतली.सोनोग्राफी चे डॉक्टर म्हणाले उद्या 

सकाळी येऊन ररपोटव घेऊन जा. दसुर्या जदवशी सकाळी मी त्यांच्याकडे 

गेलो. त्यांनी मला ररपोटव जदला, मी तो ररपोटव जतथेच वाचला. त्यात त्यांनी 

एका जठकाणी असं जलजहलं होतं दअेर इज नो जकडनी लाईक स्रक्चर जसन 

ऑन लेफ्ट साईड. मी त्यांना जवचारलं , डॉक्टर याचा काय अथव? ते म्हणाले 

तमु्ही तमुच्या डॉक्टरांकडे जा ते तमु्हाला समजावनू सांगजतल. मी म्हणालो, 

तमु्ही सोनोग्राफीचा ररपोटव जलजहला आह े त्यामळेु तमु्हीच सांगा. मग ते 

म्हणाले त्यांना जन्मापासनू डावी जकडनीच नाही. फक्त एकच म्हणजे उजवी 
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जकडनी आह.े मला ते ऐकून धक्काच बसला. कसंतरी जवचारांची 

जळुवाजळुव करत मी घरी गेलो. आता जतला धक्का बसणार नाही अशा 

शब्दात मला जतला सांगायचं होतं. मी माझ्या परीने तसा प्रयत्न केला. तरीही 

जतला थोडा धक्का बसलाच. मग आम्ही आमच्या एम.डी. डॉक्टरांकडे 

गेलो. त्यांनी आम्हाला खपू जदलासा जदला. ते म्हणाले असे एका जकडनी 

चे पेशंट असतात. यांना पेन जकलर जदल्ह्यामळेु यांच्या उजव्या जकडनी वरही 

थोडा पररणाम झालेला आह.े मग त्यांनी आम्हाला नागपरूमधल्ह्या 

धंतोलीतील एका नावाजलेल्ह्या नेफरोलॉजजस्ट कडे पाठवलं. त्या डॉक्टरांनी 

आम्हाला काळजी करू नका घाबरण्याचे काहीच कारण नाही असं 

सांजगतलं. ते म्हणाले अहो यशवंतराव चव्हाण, इजंदरा गांधी या मोठ्या 

लोकांनाही एकच जकडनी होती. घाबरू नका. मग त्यांनी आम्हाला काही 

और्धं जदली. आजण खाण्या जपण्या वरील बंधन सांजगतली. ते म्हणाले 

काकडी, मळुा ,टमाटे, पालक वगैरे खायचे नाही. जशवाय रोज फक्त एकच 

वाटी वरण खायचं. पढेु ते म्हणाले यांनी एकदम थंड काही खायच ंजकंवा 

प्यायचं नाही. यांना कधी जास्त वेळ ए.सी. मध्ये बस ूद्यायचे नाही तसंच 

यांचे ब्लड प्रेशर वाढणार नाही याची काळजी घ्यायची. मग त्यांच्याकडून 

त्या सचूना घेऊन आम्ही घरी परत आलो. घरी परत आल्ह्यानंतर माझ्या 

मनात जवचार आला की आपण सकाळी 9 ते संध्याकाळी सात पयंत 

कॉलेजात असतो. ही एकटीच घरी असते. जशवाय नागपरूात आपले काही 
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फारस े नातेवाईकही नाहीत.त्यामळेु आपण आता अमरावतीला जशफ्ट 

व्हावं, अमरावतीला माझे भाऊ, माझी बजहण, माझ्या बायकोचे भाऊ, 

माझ्या बायकोची बजहण, जतचे मामा असे बरेच नातेवाईक होते. मला 

वाटलं, जतथे घरी सारखं कोणी न कोणी येत राहील आजण जहला एकटं 

वाटणार नाही. मग मी आमचे चेअरमन रायसोनी यांना भेटलो आजण त्यांना 

जवनंती केली. म्हटलं सर तमु्ही मला आता कायवमकु्त करा. ते म्हणाले सर 

असं अचानक काय झालं? तमु्ही गेल्ह्यानं माझ्या कॉलेजवर फार पररणाम 

होईल. तमुची काही अडचण आह ेका? मी म्हटलं सर मला तमुची काहीच 

अडचण नाही..माझा थोडा पसवनल प्रॉब्लेम आह े त्यामळेु मला 

अमरावतीला जायचं आह.े तो नोव्हेंबरचा मजहना होता. त्यांनी मला 

सांजगतलं सर ततूव तमु्ही काही बोलचू नका मला तमु्ही परत फेब्रवुारीत भेटा. 

ठरल्ह्याप्रमाण ेमी 20 फेब्रवुारीला परत त्यांना भेटलो. यावेळी मी त्यांना स्पष्ट 

स्पष्ट काय प्रॉब्लेम आह ेते सांजगतलं. मग ते म्हणाले ठीक आह ेसर. एवढी 

टमव पणूव करून द्या, मी 15 एजप्रलला तमु्हाला ररलीव्ह करतो. मग मी 15 

एजप्रल ला जतथनू ररलीव्ह झालो. त्याच्या पंधरा जदवस आगोदरच मी माझ ं

सवव सामान माझ्या अमरावती च्या घरी जशफ्ट केलं होतं. मग 16 एजप्रल 

2006 ला आम्ही अमरावतीला आलो आजण लागलीच दसुर्या जदवशी 

म्हणजे, 17 एजप्रल 2006 ला मी अमरावतीच्या हनमुान व्यायाम प्रसारक 

मंडळाच्या इजंजजनअररंग कॉलेजमध्य े प्राचायव म्हणनू रुज ू झालो. मी 
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येण्याच्या एक मजहना अगोदरच हनमुान व्यायाम प्रसारक मंडळाला मी 

अमरावतीला परत येतोय असं कळलं होतं. त्यामळेु त्यांनी मला प्राचायव 

पदाची आधीच ऑफर जदली होती. अमरावतीला आल्ह्यानंतर आम्ही 

अमरावतीचे सपु्रजसद्ध नेफरोलॉजजस्ट डॉक्टर अजवनाश चौधरी यांच्याकडे 

जायला लागलो. आम्ही साधारण दर दोन मजहन्यांनी सवव ब्लड टेस्टस 

करून डॉक्टर चौधरींना जहची प्रकृती दाखवायचो. अमरावतीला आमच ं

दनंैजदन जीवन अगदी व्यवजस्थत सरुू झालं. जहला काही िास नव्हता. या 

दरम्यान आम्ही 2008ला अडीच मजहने मलुाकडे जशकागोला अमेररकेत 

राहून आलो. नंतर 2010 ला आम्ही केसरी टूर बरोबर थायलँड मलेजशया 

जसंगापरू हा दहा जदवसाचा दरूही केला. त्यानंतर 2012 मध्ये आम्ही जवस 

जदवस लंडनला आमच्या मलुीकडे राजहलो आजण पढेु दहा जदवस आम्ही 

यरुोपचा दौराही केला. जहला तसा काहीच िास नव्हता.पण हळूहळू हीच 

जक्रएजटजनन वाढत होतं. आम्ही अमरावतीला आलो तेव्हा ते 1.7 असं होतं 

ते हळूहळू 2013ला 4.6 असं झालं. आम्ही 2013ला पणु्यात आजदत्य 

जबलाव हॉजस्पटलमध्ये जतला एकदा दाखवलं’ डॉक्टर म्हणाल े तमुच्या 

अमरावतीच्या डॉक्टरची जरटमेंट अगदी बरोबर आह.े ती चाल ूठेवा. पढेु 

2014 फेब्रवुारीला आम्ही परत मलुाकडे पणु्याला आलो त्यावेळीही आम्ही 

आजदत्य जबलाव मध्ये त्याच डॉक्टरांकडे गेलो.त्यांनी जतची तपासणी केली 

आणी म्हणाल े जक्रएजटजनन आता 5.3 असं झालं आह े आजण यांची ही 
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उजवी जकडनी ही 95% फेल झाली आह,े त्यामळेु तमु्हाला आता केव्हाही 

यांचं डायजलजसस करावं लागेल. त्याच्यासाठी तमु्ही यांचं जफस्टूला करून 

ठेवलेलं बरं. मग आम्ही अमरावतीला परत आल्ह्यानंतर डॉक्टर चौधरींना 

पणु्याच्या डॉक्टरांचं काय म्हणणं आह ेते सांजगतलं. ते म्हणाले सर, अजनू 

आपण 1-2 मजहने वाट पाहू. पण पढेु एजप्रल मध्ये जक्रएजटजनन आठ झालं. 

आजण मे मध्ये ते जवळजवळ दहा झालं. मग जनूमध्ये आम्ही जफस्टूला 

करून घेतलं आजण जलैुच्या पजहल्ह्या आठवड्यापासनू आठवड्यातनू 

एकदा हीच डायजलजसस सरुू केलं. आम्ही दर शजनवारी सकाळी 9 ते एक 

वाजेपयंत डायजलजसस साठी डॉक्टर चौधरींकडे जायचो. दर शजनवारी 

सकाळीच ही सगळा स्वयंपाक करून ठेवायची. परत दोन वाजता 

आल्ह्यानंतर एक तास दोन तास जवश्रांती. जवश्रांती घेतल्ह्यानंतर हीचं रोजच ं

काम सरुू व्हायचं. अगदी पढुचा शजनवार येईपयंत हीच रुटीन चाल ू

असायचं. घरातलं सगळं काम, बागेचं काम ह े सगळं ती 

करायची.आमच्याकडे येणारे जाणारे त्यांचं्ही ती करायची. आम्हीपण 

आमचे नातेवाईकांकडे जाऊन यायचो. जहला पाहून जतला काही िास आह े

जकंवा आजार आह े असं कोणालाही कधी वाटलं नाही. अगदी नॉमवल 

जदसायची.  शजनवार जदनांक आठ नोव्हेंबर 2014 ला नहेमीप्रमाणे मी 

सकाळचा जफरून आलो.आम्ही दोघांनी चहा घेतला. नऊ वाजता 

डायजलजसस ला जायचं म्हणनू जतनं नेहमीसारखं जपशवीत एक चादर, 
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नॅपजकन काही जबजस्कटं, पाण्याची बाटली सगळं भरून ठेवलं. नंतर दोन 

भाजया केल्ह्या, पोळ्या ती करायची नाही. मी साधारण अकरा वाजेच्या 

दरम्यान अध्याव तासासाठी घरी परत यायचो आजण आमच्या पोळ्या वाल्ह्या 

बाईकडून पोळ्या करून घ्यायचो. आजण परत हॉजस्पटलमध्ये जायचो. 

 शजनवार आठ तारखेलाही भाजया केल्ह्याबरोबर जतनं आंघोळ करून 

घेतली. नंतर तयार झाली. मी माझी कार बाहरे काढायला गेलो तोपयंत तीनं 

स्वत:च दाराला कुलपू लावलं आजण कार मध्ये येऊन बसली. आम्ही नऊ 

जवसला नेहमीप्रमाण ेडायजलजसस ला पोचलो. मी कार पाकव  करी पयंत तीन े

आत जाऊन त्या कॉटवर आपली चादर अंथरली, जपशवी बरोबर कॉटच्या 

बाजलूाच ठेवली. आजण नसवनं बरोबर साडेनऊ वाजता हीच डायजलजसस 

सरुू केलं. दर शजनवारी डायजलजसस सरुू झाल्ह्यानंतर मी जतला वतवमानपि 

घडी करून वाचायला द्यायचो. आजण मी कधी जतच्या जवळ तर कधी बाहरे 

खचुीवर बसनू असायचो. आठ तारखेला ही मी जतला नेहमीप्रमाणे पेपर 

फोल्ह्ड करून जदला. जतने दहा वाजेपयंत तो पेपर वाचला. दहा वाजता जतन े

पेपर बाजलूा ठेवला आजण छातीवरून आपला हात जफरवला,मी म्हटलं 

काही दखुतय का? तर ती म्हणाली नाही थोडी मळमळ होते. बाजलूा नसव 

उभी होती ती म्हणाली, ‘काकू उलटी होईल असं वाटतं का? मी पॉट दतेे.’ 

मी पलंगाच्या उजव्या बाजलूा उभा होतो. नसवनं डाव्या बाजनेू जतच्या 

तोंडाजवळ ते पॉट धरलं. माझ्या बायकोन ेडाव्या बाजकूडे तोंड जफरवताना 
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असे काही डोळे जफरून मान टाकली की आम्ही घाबरूनच गेलो. नसवनं 

ताबडतोब जतच्या कपाळावर जोराने चापट्या मारून काकू काकू असं 

आवाज द्यायला लागली. मी पण जतचं नाव घेऊन सारखा ओरडत होतो’ 

नसवनं ताबडतोब दसुर्या नसवला खाली पाठवनू डॉक्टर चौधरींना बोलावलं. 

ते तीन जमजनटातच वर आले. आल्ह्याबरोबर त्यांनी मला बाहरे जायला 

सांजगतलं. दाराला बोल्ह्ट करून घेतलं आजण मग वीस-पंचवीस जमजनटं 

डॉक्टर, नसव या सगळ्यांची धावपळ सरुू होती. मी बाहरे बसलेला होतो. 

बसल्ह्या बसल्ह्या मी आमच्या गावातल्ह्या सवव नातेवाईकांना असं झाल्ह्याच ं

कळवलं. जतचे भाऊ, भाचे, माझे भाऊ थोड्याच वेळात जतथे आले. 

पंचवीस जमजनटानंतर डॉक्टर चौधरी बाहरे आले. त्याच्या दहा पंधरा जमजनटं 

अगोदर ते एकदा बाहरे आले तेव्हा मी त्यांना जवचारलं की सर आम्ही 

काजडवऑलॉजजस्ट्ला बोलव ूका? ते म्हणाले बोलवा. मग आम्ही आमच्या 

ओळखीच्या दोन काजडवओलॉजजस्ट ना फोन केले. त्यापैकी एक जण 

यायला जनघाला. पण पचंवीस जमजनटानंतर जेव्हा डॉक्टर चौधरी बाहरे आले 

तेव्हा त्यांनी माझ्या एका नातेवाईकाला सांजगतलं , ‘आय एम सॉरी. आय 

कुड नॉट डू एजनजथंग.’.तेवढ्यात आमचे काजडवओलॉजजस्ट आले. त्यांनी 

आत जाऊन माझ्या बायकोला तपासलं. ते म्हणाले त्या वीस-पंचवीस 

जमजनटापवूीच वारल्ह्या. मी म्हणालो डॉक्टर असं अचानक डायजलजसस 

चाल ू असताना काय झालं असेल. डॉक्टर म्हणाले डायजलजसस चाल ू
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असताना कधीकधी सोजडयम- पोटॅजशयम ची लेव्हल जडस्टबव होते आजण 

असं झालं की काही क्षणापरुता हृदयाला रक्तपरुवठा बंद होतो. एका 

जमजनटाच्या आत तो परुवठा ररस्टोअर करता आला नाही तर पेशंटला हाटव 

अटॅक घेऊन पेशंट दगावतो. बहुदा यांचेही तसंच काहीतरी झालंय. आम्ही 

सगळे हतबल झालो. मग जतचं नेिदान करून आम्ही ताबडतोब 

ऍम्ब्यलुन्सनं जतचं शव घेऊन घरी गेलो. त्याजदवशी सकाळी घरून जनघताना 

क्षणभरही मनात असं आलं नाही की आज आपल्ह्याला एकट्याला घरी 

परत यावं लागेल. मतृ्यचूा खेळ हा असा जवजचि असतो.  

 27 जानेवारी 2016 ला माझे मोठे भाऊ डॉक्टर एस. एन. जाज,ू 

माजी प्राचायव, जवदभव महाजवद्यालय अमरावती ,ह ेअमरावती ऊन नागपरूला 

कारनं चालल ेहोते. त्यांच्या कारला कोंढाळी जवळ प्राणघातक अपघात 

झाला,. कार मध्ये मागच्या सीटवर भाऊ आजण वजहनी बसल्ह्या होत्या. 

ड्रायव्हर कार चालवत होता. कोंढाळी जवळ मागनू भरधाव येणार्या एका 

रकनं ओव्हरटेक करताना आमच्या भावाच्या कारला धक्का मारला. 

त्यामळेु कार 3-4 पलटी मारून रस्त्यावर कलंडली. आजबूाजचू े लोक 

धावत आल,े त्यांनी कारचं दार उघडून सवांना बाहरे काढलं. ड्रायव्हरला 

काही म्हणज ेकाहीच लागलं नव्हतं. वजहनीना ही थोडंफार खचवटलं होतं. 

पण भावाच्या मणक्याला जबरदस्त मार बसलेला असावा. त्यांना असय 

वेदना होत होत्या. आजण उठता यते नव्हतं. थोड्याच वळेात मागनू 
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अमरावती वरून नागपरू ला जाणारी कोणाची तरी मोठी कार आली. त्यांना 

जवनंती करून, माझे भाऊ आजण वजहनी या दोघांना नागपरूला नेलं आजण 

जतथ ेत्यांना धंतोली मध्ये न्यरूॉन हॉजस्पटल मध्य ेदाखल करण्यात आलं. 

भाऊ पाहत होत,े बोलत होत,े ओळखत होते. पण त्यांच्या हातापायाची 

हालचालच बंद झाली होती. 28 जानेवारीला भाऊचं त्या हॉजस्पटलमध्ये 

दोन-तीन तासाचं मोठं ऑपरेशन झालं. ऑपरेशन यशस्वी झालं असे 

डॉक्टरांनी सांजगतलं. मग तीन-चार जदवस भाऊंना जतथेच आयसीय ूमध्ये 

ठेवण्यात आलं, नंतर त्यांना सजववस रूम मध्ये जशफ्ट केलं. डॉक्टर म्हणाले 

ही ररकवरी फार हळूहळू होईल. यांना ररकव्हर व्हायला कमीत कमी तीन-

चार मजहने लागतील.हॉजस्पटलमध्ये माझ्या वजहनी, माझा पतुण्या त्याची 

बायको ह े सववजण भाऊंच्या जवळ होते. सहाव्या जदवसापासनू भाऊंना 

बरेच नातेवाईक, जमि ,मी आजण माझी बजहण असे सगळेजण भेटायला 

गेलो. जतथे गेल्ह्यानंतर भाऊ सवांशी बोलायचे, सवांना ओळखायचे पण 

त्यांच्या हाताची आजण बोटाची हालचाल अजनूही होत नव्हती. 9 

फेब्रवुारीला सकाळी भाऊच्या हृदयाचा रक्तपरुवठा बंद होऊन त्यांना मोठा 

हाटव अटॅक आला आजण त्यांचा मतृ्य ू झाला, 76 वर्ांच े होईपयंत जया 

माणसाला एकदाही कुठल्ह्याही कारणासाठी एक जदवसही दवाखान्यात 

ऍडजमट करावं लागलं नाही त्या माणसाला दवाखान्यातच मतृ्यनंू असं 

जहरावनू नेल. दीड वर्ावच्या अवधीत माझ्या जीवनाला आधार आजण 
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आकार दणेार्या दोन व्यक्तींचा मतृ्य ूझाला.  खरं म्हणजे 27 जानेवारीला 

सकाळी दहा वाजेपयंत नागपरूला जायचा भाऊचा काही जवचार नव्हता.  

जाण्यासाठी काही महत्त्वाचं कारणही नव्हतं. पण अकरा वाजता 

जेवण झाल्ह्यानंतर सहज वजहनीचं आजण भाऊच ं ठरलं की जर ड्रायव्हर 

अँवेलेबल असेल तर “ आपण आज नागपरूला जाऊन आपल्ह्या त्या 

नातेवाईकाला भेटून येऊ. ते आजारी होत ेतेव्हापासनू आपल्ह्याला जायच ं

होतं. आज मला सवड आह े दसुरं, काही कामही नाही, रािीपयंत परत 

येऊ.” मग भाऊंनी त्यांच्या नेहमीच्या ड्रायव्हरला फोन केला.त ू ररकामा 

आहसे का म्हणनू जवचारलं.नागपरूला जायचं रािी परत येऊ असं त्याला 

सांजगतलं. तो हो म्हणाला. मग भाऊजन त्याला ताबडतोब आपल्ह्या घरी 

यायला सांजगतलं आजण मग अध्याव तासात भाऊ वजहनी आजण ड्रायव्हर 

कार घेऊन नागपरू साठी रवाना झाले. काळ आजण वेळ आजण स्थळही 

चकुत नाही. त्याजदवशी काही कारण नसताना त्यांना नागपरूला जायची 

बदु्धी झाली. ती नेमकी अशावेळी जयावेळी तो रक मागनू येऊन त्यांच्या 

कारला धक्का मारणार होता. म्हणतात ना की काळ आजण मतृ्यचू ंस्थळ ह े

अगदी ठरलेलं असतं. मग त्याप्रमाण ेत्याजदवशी अशा घटना घडत गेल्ह्या 

आजण त्या ठरलेल्ह्या जठकाणी भाऊच्या कारला तो अपघात झाला. काळ 

कू्रर, जनदवयी असतो असं म्हणतात. पण तो वक्तशीर ही असतो?   
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साधी माणसं 

 

 

 मी एक जलैु 1966 ला शासकीय अजभयांजिकी महाजवद्यालय 

अमरावती येथ े लेक्चरर इन मेकॅजनकल इजंजजनयररंग म्हणनू रुज ू झालो. 

माझ्या आगेमागे माझे 5-6 जमिही, म्हणजे ज ेप्रथम अनोळखी होत ेपण 

नंतर झालेले जमि, तेही रुज ू झाल.े आम्ही मेकॅजनकल जडपाटवमेंटला 

साधारणपणे सोळा-सतरा जण होतो. त्यात बहुतांशी जतशीच्या आतच. फक्त 

चार-पाच सीजनयर होते. सरुुवाती सरुुवातीला आमच्या कॉलेजचा एक 

कॉमन टी क्लब होता. पढेु पढेु महाजवद्यालयाच्या प्राध्यापकांची संख्या 

वाढत गेली म्हणनू आपआपल्ह्या जवभागाचे वगेवेगळे टी क्लब झाले. 

जसजवल चा वेगळा, मेकॅजनकल चा वेगळा, इलेजक्रकल चा वेगळा असे. 

आमच्या मेकॅजनकल च्या टी क्लबमध्ये मॅथेमॅजटक्स चे काही प्राध्यापक येत. 

रोज दपुारी एक ते दीड ही आमची चहाची वेळ असायची. जयांना जपरेड 

नसेल ते थोडे अगोदर येऊन बसायचे. 

 मला वाटतं 1974 ची गोष्ट असेल. एक जदवस एकला पाच जमजनटं 

कमी असतानाच मी टीक्लब मध्ये गेलो. माझ्या आधीच माझे जमि 

प्राध्यापक साब ू जतथे बसलेल ेहोते. मी त्यांच्या समोर जाऊन बसलो. ते 
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म्हणाले ‘जाजजूी, मेरी तरफ अच्छी तरह दखेो, तमुको मेरे मे कुछ चेंज नजर 

आ रहा ह?ै’ मी खालनू वर पयंत त्यांना पाजहलं अन म्हणालो नाही. 

तेवढ्यात आमचा मॅथमेॅजटक्स चा जमि मकंुुदा गोखले माझ्या बाजलूा येउन 

बसला.साबनंू त्यालाही तोच प्रश्न जवचारला. गोखलेनं सदु्धा साबलूा 

पायापासनू डोक्यापयंत पाजहलं आजण तो म्हणाला नाही. मग साब ूहसत 

हसत म्हणाले ‘ मै तमुको बताता हू. मेरे पैर की तरफ दखेो.” आम्ही दोघांनी 

त्यांच्या पायाकडे पाजहलं अन काय आश्चयव आम्ही दोघेही हसत सटुलो. 

साब ूच्या डाव्या पायामध्य ेहाडव प्लाजस्टक ची जनळ्या रंगाची चप्पल तर 

उजव्या पायात हाडव प्लाजस्टक ची जपवळ्या रंगाची चप्पल होती. ” हा हा 

हा” साब ूहसत म्हणाला ‘दखेो हम फालत ूबातोको जकतना महत्त्व दतेे ह,ै 

मैन े यही चप्पल पहन के आज दो अलग-अलग क्लास ् पर पीररयड 

जलय.ेलडको को कुछ भी ख्याल में नही आया. अभी अभी मैन ेतमु दोनो 

को अलग अलग पछूा. तमु्हारे भी ख्याल में नही आया. ऐसा ह.ै कोई जकसी 

को इतना केअरफुली दखेता नही, ‘ मी म्हणालो ‘साबजूी तमु्हारे कब ख्याल 

मे आया? ‘ते म्हणाले “मझुे आज पजहला जपररयड था. मै जल्ह्दी से घर से 

जनकला. पन्नालाल नगर मे रहता हू.” जतथनू ते कॉलेजपयंत गाडगे नगर ला 

यायचे. गाडग ेनगर ह ेत्यांच्या घरापासनू पाच जकलोमीटर अंतरावर होतं. 

सायकलीनं कॉलेजला यायच्रे. आम्ही जवळजवळ सववच जमि त्यावेळी 

सायकलीनच कॉलेजला यायचो. साब ूपढेु म्हणाले “ सायकलस ेइरजवन 
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हॉजस्पटल के बाद में आयटीआय के पास चढाई पर पेडल मारत ेमारते मेरा 

ख्याल गया. मैन ेदखेा अपन ेएक पैर में जपली और एक पैर में भाई की जनली 

चप्पल ह.ै वापस तो जा नही सकताथा,क्यकुी मेरा जपरीयड जमस होता. मै 

कॉलेज मे आया.एक क्लासमेस ेदसुरे क्लास मे भी गया. जकसी के कुछ भी 

ख्याल ्मे नही आया. दो क्लास जलये.” एवढ्यासाठी हा प्रसंग आठवला 

की आमची त्यावेळची मंडळी जकती तळमळीनं आजण मन लावनू 

जशकवायची. एवढेच नव्ह ेतर त्यांना कुठलाच न्यनुगंड नव्हता. आधी काम. 

त्याला महत्व जास्त. अध्याव वाटेतच आपण दोन वेगवेगळ्या रंगाच्या 

चपला घालनू आलो ह ेसाबूंच्या लक्षात आलं होतं. तरीही आपला क्लास 

बडूु नये म्हणनू ते चप्पल बदलायला परत घरी गेले नाहीत. मलेु आपल्ह्याला 

वगावत हसतील वगैरे त्यांच्या डोक्यात त्यांनी येऊ जदलं नाही. दोन वेगवेगळे 

क्लास घेतले. ते खपू चांगले व जवद्याथी जप्रय जशक्षक होते. जवर्याचा 

चांगला अभ्यास करून तन्मयतेन ेते वगावत जशकवायचे. त्यात जवद्याजथव मग्न 

होऊन जायचे. मग त्यांचे लक्ष इकडे जतकडे जाण्याचा प्रश्नच नसे. एवढेच 

नव्ह ेअसं असण्या जदसण्या करण्याच ेगोष्टींना साब ूजन कधीच महत्त्व जदलं 

नाही. आजण त्यामळेु त्यांचं मन कधीच जवचजलत होत नसे. असे अत्यंत 

साधे आमच ेसाब ूहोते. 

 साधेपणाची गोष्ट जनघाली म्हणनू मला माझे पजहल ेबॉस प्राध्यापक 

नेमाडे यांची आठवण होते. मी मेकॅजनकल ला जॉईन झालो तेव्हा नेमाडे 
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साहबे वकव शॉप सपुररटेंडेंट होते. वकव शॉप चा पसारा मोठा होता. हाताखाली 

कमवचारी बरेच होत ेम्हणनू त्यांच्या मदतीसाठी आमच्या प्राचायांनी माझी 

बदली वकव शॉप जवभागात केली. नेमाडे साहबे व मी एकाच रूम मध्ये 

बसायचो. दोघांचं एकच मोठं टेबल होतं. साधारणत: सहा फूट बाय चार 

फूट एवढं मोठं. टेबलाच्या दोन्ही बाजूंनी दोन मोठे मोठे कपाटा सारख ेड्राव्रर 

होते. माझ्या बाजनेू दोन ड्राव्रर होते, त्यात मी माझ्या नोट्स पसु्तक इत्यादी 

ठेवायचो आजण रोज जाताना माझ्या ड्रावरला मी कुलपू लावनू घ्यायचो. 

सरुुवाती सरुुवातीला आमचं कॉलेज ह े गाडगे नगरातील शासकीय 

तंिजनकेतन मध्ये भरत होतं. त्यामळेु आमच्ं कॉलेज सकाळी साडेसात ते 

दपुारी दीड पयंत असायचं. मी जलैुत जॉईन झालो. पावसाळ्याचे जदवस 

होते. एक जदवस साधारण साडे सात आठ ला मी कॉलेजमध्य े आलो. 

पाऊस नकुताच थांबला होता. रूम मध्य ेआलो तर साहबे माझ्या अगोदरच 

आलेले व खचुीत बसलेले. मी नॅपजकनं माझं हात तोंड पसुलं अन ्ड्रावर च ं

लॉक काढायला खाली वाकलो. पाहतो तर समोर साहबे फक्त अंडर पॅन्ट 

वरच बसलेले. पॅन्ट नाहीच. मला एकदम हस ूआवरेना म्हणनू मी बाथरूम 

मध्ये जाण्यासाठी बाथरूमचं दार लोटलं. बाथरूम मोठं होतं. त्यात बेजसन 

वगैरे होतं. आत जाऊन पाहतो तर जतथ े टेबलावर टेबल फॅन च्या समोर 

आमच्या रूमचा चपराशी साहबेांची पॅन्ट हातात घेऊन वाळवत होता. तो 

म्हणाला, साहबे पावसात आले पँंंन्ट ओली झाली. शटववर जसी होती.मग 
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आल्ह्या आल्ह्या मला म्हणाले जा रे ही पॅन्ट जरा फॅन वर वाळव. आजण 

तोपयंत आमचे नेमाडे साहबे अंडर पॅन्ट वरच बसलेल ेहोते. बरं एवढं असनू 

चपुचाप तरी बसनू राजहले का? नाही. जफटर ला बोलाव, कारपेंटर ला 

बोलावनू त्यांना काम सांग. ह ेत्यांचं चाल ूहोतं. इतकं कामाचं महत्त्व आजण 

इतकं साधेपण. रोज सायकल वर यायचे. 51- 52 वर्ावच े होते.नेहमी 

डोक्याला गंध लावायचे. घरून ऑजफसला आल्ह्याबरोबर रोज अगोदर बेल 

वाजनू चपराशाला बोलवायच ेआजण जखश्यातनू एक कागदाची पडुी काढून 

त्याला दऊेन म्हणायचे चौधरी ही भाकर गाईला द.े गाईची भाकर ते रोज 

आणायचे. 1942 43 चे ते बी.ई. मेकॅजनकल- इलेजक्रकल अशा दोन 

पदव्या असलेले प्राध्यापक होते. मी वकव शॉप मध्ये रुज ूझालो त्यानंतर चार 

जदवसानंतरचा प्रसंग. कुठल्ह्यातरी कामात चकुल्ह्यामळेु की उजशरा 

आल्ह्यामळेु त्यांनी आमच्या कारपेंटरला बोलावलं व त्याला जाब 

जवचारला. अगदी संथपणे न रागावता. पण त्यांच्या चांगलुपणाचा फायदा 

घेऊन तो कारपेंटर त्यांच्याशी वाद घाल ूलागला. मोठ्या आवाजात बोल ू

लागला’ मला ते खपू खटकलं. मग मी त्या कापेटर ला चांगलं खडसावलं 

अन वररष्ांशी जरा आदरान े बोलत जा म्हणनू सांजगतलं. त्यानंतर दोन 

जदवसांची गोष्ट. मी माझ्या खचुीत बसलेला. नेमाडे साहबे आले. पाणी वगैरे 

प्याले. चपराशाला म्हणाले, जा रे आपल्ह्या वेल्ह्डर नायडू ला बोलावनू 

आण. तो बोलावयला गेला. थोड्याच वेळात नायडू येऊन उभा राजहला. 
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तो उभाच. साहबे काही बोलेच ना. शवेटी न राहवनू तो म्हणाला, सर आपने 

मेरे को बलुाया? त्याला काहीच न म्हणता ते माझ्याकडे पाहून म्हणाले जाज ू

याला जरा दम द्या. आता माजी पंचाईत. कारण कशासाठी दम द्यायचा ह े

मला माहीतच नव्हतं. मग मी हळूच त्यांना जवचारलं सर, कशासाठी दम 

द्यायचा, काय झालं होतं? ते म्हणाले, ’ काल एक महत्त्वाचं वेजल्ह्डंग चं काम 

होतं. चार वाजता याला बोलावलं तर याचा पत्ता नाही. गेला घरी पळून.’ 

मग माझ्या लक्षात आलं की आपण परवा कारपेंटर ला दम जदला तो 

साहबेांना आवडला. आता दम दणे्याचे काम ते नेहमी आपल्ह्यावर 

सोपवणार आहते. अशी ही साधी माणसं. कोणाच्या अध्यात नाही मध्यात 

नाही. नाकासमोर पहात जाणं. आपलं कामाशी काम करण.ं माझ ं लग्न 

ठरल्ह्यानंतर 14 मजहन्यांनी माझं लग्न झालं. या काळात मी व माझी बायको 

एकमेकांना पिं जलहीत अस.ू माझ्या घरी माझे मोठे भाऊ आजण वजहनी 

असल्ह्यानं मी माझी पिं घरच्या पत्त्यावर न बोलावता कॉलेजच्या पत्यावर 

बोलवायचो. व माझी उत्तरंही मी कॉलेजमध्ये बसनू वेळात वेळ काढून 

माझ्या टेबलावरच जलहायचो. माझं लग्न ठरल्ह्याचं नेमाडे साहबेांना माहीत 

होतं. दोन-तीन वेळा त्यांनी मला पि जलजहतानाही पाजहलं होतं..साधारणत: 

ते रूम मध्ये नसतानाच मी पि जलहायचो, पण दोन-तीन वेळा गडबड 

झालीच. आजण त्यांनी मला पाजहलं. एक जदवस ते प्राचायाचं्या 

ऑजफसमधनू आमच्या रूम मध्ये आले. आत येताच म्हणाले जाज,ू ही 
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माजहती अजंट ऑजफसला पाठवायची आह.े ते खचुीत बसेपयंत मी जलहीत 

असलेलं पि घाईघाईनं आवरलं अन माझ्या ड्रावर मध्ये लपवलं. त्यांनी ते 

पाजहलं अन म्हणाले ते ही अजंट आह.े ते अगोदर पणूव करून घ्या. मग ही 

माजहती ऑजफसला पाठवा. मी अत्यंत ओशाळलो.त े अगदी चांगल्ह्या 

फ्रें डली आवाजात हसत हसत म्हणाले पण मला माि अवघडल्ह्यासारखं 

झालं. अशी अनेक अत्यंत जशकलेली पण अत्यंत साधी असलेली माणसं 

मला माझ्या आयषु्ट्यात भटेली. त्यांच्या आठवणी हा माझा मोलाचा ठेवा 

आह.े कधीही न जवसरण्या सारखा. कारण त्यांच्या साधेपणानं ही मी बरंच 

काही जशकलो. 

 आमचे जवभाग प्रमखु प्राध्यापक सजुान ह ेतर अत्यंत साधे होते. मी 

त्यांना कधी रागावलेल ेपाजहल ेनाही. संत माणसू. त्यांच्या घरी बरेच वेळा 

सत्संग व भजन वगैरेचा कायवक्रम असायचा. आमच्या जवभागाच्या सवव 

प्राध्यापकांना ते सहकुटंुब बोलवायचे. अथावत त्यावेळी आमच्यापैकी जनम्म े

ब्रह्मचारी होतो. ते प्रवचन करायचे. नंतर एवढा प्रसाद असायचा की आमच ं

जेवणच व्हायचं. ते होजमओपॅथीची और्धे दते असत. जवनामलू्ह्य. आमच्या 

कोणाचं काही दखुत असलं आजण त्यांना कळलं तर ते थेट घरी घेऊन 

जायचे. त्यांचं कॉटर कॉलेजमध्येच होतं. मग घरी जवचार करून ते और्ध 

द्यायचे. माझा जशराळकर म्हणनू एक जमि होता. एक जदवस त्याची दाढ खपू 

दखुत होती. जदवसभर जबड्याला हात लावनू तो जवभागात कॉलेजमध्य े
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जफरत होता. सजुान साहबेांच्या ते लक्षात आलं. ते त्याला घरी घेऊन गेले. 

मी जशराळकर बरोबर त्यांच्या घरी गेलो. घरी गेल्ह्यानंतर मी त्यांना म्हणालो 

सर मेरा सर भी हरदम बहुत दखुता ह.ै त्यांनी माझ्यासमोर एक छोटे पसु्तक 

टाकलं. म्हणाले याच्या पैकी कोणती डोकेदखुी तमु्हाला लाग ूपडते ते पहा. 

मी ते पसु्तक उघडलं आजण चक्रावनूच गेलो. त्यात अनेक प्रकारच्या 

डोकेदखुी होत्या. मी म्हणालो सर याच्या मधल्ह्या बर् याच डोकेदखुी मला 

लाग ूपडतात. ते हसायला लागले, आजण हसत म्हणाल ेठीक आह.ेवईू जवल 

राय वन बाय वन. ‘मी अगोदर सात जदवसासाठी तमु्हाला और्ध दतेो. ह े

तमु्ही घ्या. आजण मला सात जदवसांनी परत दाखवा.’ मला खपु हसायला 

येत होतं. म्हटलं आता ह ेवन बाय वन डोकेदखुी राय करणार आजण और्ध 

दणेार.जशराळकरनं माझा हात दाबला. आजण मला हसण्यापासनू थांबवलं. 

असे आमच े सजुान सर. एकदा कॉलेजमध्य े इजतहास तज्ञ,प.ुना.ओकांच ं

भार्ण होतं. त्यावेळी ते ताजमहाल हा शहाजाननं बांधला नसनू तो जहदंनुी 

बांधला आह ेया जवर्यावर पोटजतडकीनं आजण दाखले दऊेन बोलायचे. 

आमच्याकडे त्याजदवशी ते दीड तास बोलले. त्यांच ंभार्ण संपल्ह्यानंतर 

अध्यक्षस्थानी असलेले सजुान साहबे बोलायला उठले. त्यांनी दोन 

शब्दातच प.ुना.ओकांची हवा काढून टाकली..ते म्हणाले एव्हरी बडी इज 

आत्मा. जहदं ू इज आत्मा. मजुस्लम इज आत्मा. सो व्हदेर जहदं ू बील्ह्ट 

ताजमहल और मजुस्लम बील्ह्ट ताजमहल, हाऊ डज इट मॅटर?् आय एम 
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आत्मा. सो,आय जबल्ह्ट द ताजमहल. एवढ ेदोन वाक्य बोलनू ते परत खचुीत 

बसले. आम्ही सवव गालातल्ह्या गालात हसत होतो. प.ुना.ओकंचा चेहरा 

पाहण्यासारखा झाला होता, 

असे होतेआमचे सजुान साहबे, अगजद सरळ अन साधे. 

 अजश ही अनेक साधी माणसं माज़्या आयषु्ट्यात येवनू गेली अन 

आपला प्रभाव सोडून गेली.  
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असे ही भकस्से 

 

 

 1992 ला मी अजभयांजिकी महाजवद्यालय अमरावती येथे 

मेकॅजनकल जडपाटवमेंटचा जवभाग प्रमखु होतो. एक जदवस नेहमीप्रमाणे 

साडेदहा वाजता मी कॉलेजला आलो. माझी स्कूटर पाकव  केली. बॅग घेऊन 

माझ्या रूम मध्ये आलो. पाहतो तर एक ग्रहस्थ माझ्या खोलीत अगोदरच 

बसलेले होते. त्यांना पाहताच मी त्यांना ओळखलं. त्यांना मी 1966- 67 

ला आमच्या इजंजजनअररंग कॉलेजमध्य ेजशकवलं होतं. माझ्या जवद्याथ्यांची 

नावं मी सहसा जवसरत नाही. माझ्या अनेक जवद्याथ्यांना याच ंकौतकु वाटतं 

पण प्रामाजणकपण ेसांगतो, फायनल इयर मेकॅजनकल ला मी जशकवलेल्ह्या 

बहुतेक जवद्याथ्यांची नावं अजनू माझ्या लक्षात आहते. या गहृस्थांना 

पाजहल्ह्याबरोबर मी म्हटलं “ अरे शास्त्रीजी ( ह ेनाव मी बदललं आह े) आप 

यहा कैसे?” मी ओळखलं ह ेत्यांच्या लक्षात आलं. ते म्हणाले सर आप ही 

ने तो मझुे बलुाया ह.ै मी म्हणालो मैने? नही तो. ते म्हणाले ‘ सर कल सेकंड 

इयर मेकॅजनकल के दो लडको ने जडपाटवमेंट के लॉबोरेटरीसे सामान की चोरी 

कीयी. आपन ेउनको डाटा और अपने अपन ेजपताजी को कल कॉलेज लेकर 

आवो ऐसा कहा. सर उन दो लडको मे से एक लडका मेरा ह.ै’ मी म्हणालो 
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‘ नही, उसन ेसे तो कोई भी शास्त्री नही ह.ै” ते म्हणाले हमारा सरनेम पंत ह.ै 

वो पंत जलखता ह.ै लेजकन हम वोजपढी के पढनेवाले लोग अपना नाम शास्त्री 

जलखत ेथे, क्यकुी पजहल े, हमारे घर में पजूा पाठ करनेवाल ेहमारे जपताजी 

शास्त्रीजी कहलातेथे. और वो सरनेम हम जलखते थे. मी म्हणालो , अच्छा 

लडका कहा ह,ै उसको बलुवो. मी त्या मलुाला बोलावलं आजण खपू दाटलं. 

तो व त्याचे वडील माझे जवद्याथी होते व ते इतके सजजन ग्रहस्थ आहते , 

तेव्हा तझु्याकडून असं काही होईल असं मला वाटलं नाही. का केलीस त ू

चोरी, तलुा तर काही कमी नाही. संस्कारही चांगले आहते. मग कारण काय? 

तो म्हणाला सर कुछ नही बस ऐसे तोडा सा जिल. मी जोरात ओरडलो. 

िील? म्हटलं असे जिल करण्यासाठी मी तलुा अनेक गोष्टी दऊे शकतो. 

मग मी त्याला थोडसं समजावनू वगैरे सांजगतलं आजण त्याची रवानगी केली. 

मला त्याजदवशी प्रथम या गोष्टीचा साक्षात्कार झाला की आपण दसुर्या 

जपढीला जशकवायला लागलो आह.े बापाला जशकवलं आजण आता या 

मलुाला. मला हा प्रसंग एवढ्यासाठी आठवला की पढेु 2012 ला मी 

हनमुान व्यायाम प्रसारक मंडळाच्या इजंजजनअररंग कॉलेजला डायरेक्टर 

अस्ताना एक जण आपल्ह्या मलुीला घेऊन कॉलेजमध्य े मला भेटायला 

आला. तो मला म्हणाला सर मझुे पहचाना? मै, पंत. आपने मझु ेपढाया 

ह.ैसर मेरे जपताजी भी आपके जवद्याथी थे.अब मेरी लडकी को मै आपके 

कॉलेज में ऍडजमशन लेन ेके जलए आया हू. मी म्हणालो याद ह.ैत्याला मी 
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बसवलं त्याच्या मलुीची आमच्याकडे ऍडजमशन झाली होती. ते दोघे 

गेल्ह्यानंतर मला जाणवलं जक आता आपण जतसर्या जपढीला जशकवायला 

लागलो आह.े 

 गेली 50- 51 वर्व मी या ना त्या कारणान ेया ना त्या स्वरूपात 

इजंजनीररंग एजयकेुशन सी जनगजडत आह.े या माझ्या प्रवासात अनेक मजेदार 

जमि भेटल ेअनेक जकस्स ेघडले. ते अजनूही मला आठवतात. 1965 ला मी 

औरंगाबादच्या गव्हनवमेंट इजंजनीररंग कॉलेजचा फायनल ईयर चा जवद्याथी 

असताना माझ्याच वगावत घडलेला एक जकस्सा मला आठवला. आम्हाला 

फायनल इयरला दोन जवर्य आमचे जवभाग प्रमखु जशकवाचे. वगावत आम्ही 

30 जवद्याथी होतो. जवभागप्रमखु खपू हुशार होते व त्यांना जवर्याच ंज्ञानही 

चांगलं होतं पण वगावत ते थांबत थांबत बोलत व नेहमी वगावत फार गंभीर 

असत. त्यांचं जशकवण ंआम्हाला फार आवडायचे नाही. त्यामळेु वगावत 

नेहमी थोडी कुजबजु सरुूच असायची. एक जदवस तर कहर झाला. सर 

आम्हाला थअेरी ऑफ मशीन हा जवर्य जशकवायचे. या जवर्यात बर्याच 

आकृत्या बोडववर काढाव्या लागतात.त्याजदवशी ते आम्हाला जवर्यातील 

कँम प्रोफाईल्ह्स जशकवणार होते. नेहमीप्रमाणे त्यांनी खडू डस्टर राहतात 

घेतलं आजण मलुांकडे संपणूव पाठ जफरवनू ते बोडववर कँम प्रोफाइल काढू 

लागले. आकृतीला बराच वेळ लागणार होता. पण त्यांच्या नेहमीच्या 

सवयी प्रमाणे, जवद्याथ्यांकडे पाठ जफरवनू एकही शब्द न बोलता डायग्राम 
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काढायला त्यांनी सरुुवात केली. इकडे वगावत आम्ही मलंु अस्वस्थ. त्यांचा 

खपू वचक होता म्हणनू जोरान ेबोलणं ही शक्य नव्हतं. हळूहळू कुजबजू 

सरुू होती. तेवढ्यात मागच्या लाईन मधल्ह्या एका मलुाने आपली एक 

चप्पल काढली व ती पजहल्ह्या लाईन कडे जभरकावली. पजहल्ह्या लाईन 

मधल्ह्या एकानं जतच्या कॉच घेतला आजण ती दसुर्या लाईन कडे 

जभरकावली. जतथ ेएकानं घेतला व परत जतसयाव लाईन कडे जभरकावली. 

सगळी मलंु ते पहात दबल्ह्या आवाजात हसत होती. त्या जतसर्या लाइन 

मधल्ह्या जवद्याथ्यांना परत चप्पल हवेत जभरकावली. ती हवेत असतानाच 

सरांनी कशाला तरी पाठ जफरवनू समोर पाजहलं. ती चप्पल हवेतनू पटकन 

खाली पडली. सर पाहतच होते. सवव मलुांनी खाली मान घालनू खद खद 

हसायला सरुुवात केली. सरांचा पारा एकदम चढला. ते म्हणाल े‘ य ूफुलस. 

जधस इज व्हॉट य ुआर लजनंग. तमुच्या परीक्षा दोन मजहन्यावर आल्ह्यात 

त्यानंतर तमु्ही इजंजजनयर होणार. गाढव, लाज वाटायला पाजहजे. खपू 

रागावले अन बोलले. शेवटी तावातावानं त्यांनी आपलं डस्टर मस्टर, नोट्स 

उचलल्ह्या आजण बाहरे जनघाले. जाता जाता म्हणाले, अशा मखूव मलुांना 

मला जशकवायचे नाही. यापढेु मी या वगावत येणार नाही. तमु्ही स्वतः हा 

जवर्य करा. ते जनघनू गेले. आम्ही सवव सटपटलो. ते आमचे जवभाग प्रमखु 

म्हणजे आमचे माय बाप. आमच े सगळेचे सगळे माक्सव त्यांच े हाती 

होत.ेआता बोंबला. मग सवव एकि झालो. म्हटलं चला त्यांच्या रूम मध्ये 
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जाऊन त्याची माफी माग.ू पण ते इतके रागावल े होत े की त्यांच्या पढेु 

जाण्याची कोणाचीच जहमंत होईना. शेवटी आठ दहा जण तयार झाले. त्यात 

मीही होतो. त्यांच्या रूम पयंत गेलो. जतथ े परत आत जाण्याची जहम्मत 

होईना. कसंही करून दारावर टकटक केलं. अन दार ढकलनू , मे वईु कम 

इन सर,जवचारलं. त्यांनी वर सदु्धा पाजहलं नाही जकंवा पाहून न 

पाजहल्ह्यासारखं केलं. आम्ही परत एकदा सर मे वईु कम इनं असं म्हणालो. 

मग ते म्हणाले या. आत आल्ह्यानंतर ते म्हणाले मला काही ऐकायच ंनाही. 

आम्ही परत जवनवण्या करत राजहलो. म्हणालो सर तमु्ही परत जशकवायला 

या. खपू वेळ आम्ही त्यांची मनधरणी केली, माफी माजगतली. ह े सवव 

केल्ह्यानंतर ते म्हणाले ओके आय जवल कम फॉर द नेक्स्ट जपरेड टुमारो. 

आमच्यासाठी ह े ही काही कमी नव्हतं. आम्ही बाहरे येऊन सवांना ते 

सांजगतलं. त्यानंतर गेली चाळीस पन्नास वरे् मी जशकवतो आह.े कसं 

जशकवावं यासाठी तरुण प्राध्यापकांना अनेक जठकाणी मी भार्णं जदली 

आहते. माझ्या प्रत्येक टॉक मध्ये हा जकस्सा मी दोन कारणांसाठी आमच्या 

तरुण जमिांना सांगतो.एक म्हणजे बोडववर जफगर काढताना जकंवा डायग्राम 

काढताना कधीही जवद्याथ्यांकडे पणूव पाठ जफरवायची नाही आजण न बोलता 

जफगर जकंवा डायग्राम काढायचा नाही. सारखं त्या डायग्राम बद्दल बोलत 

राहायचं.म्हणजे द ेड्रॉ डायग्राम वईुथ य ूअंड य ूकीप दमे इनव्हॉल्ह्ड. त्यामळेु 

वगावत कुजबजु होत नाही. दसुरे म्हणजे, जवनोदाचा भाग म्हणनू मी त्यांना 
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सांगतो की, तमुच्या जवद्याथ्यांना सारखा दोर् दते जाऊ नका. पन्नास 

वर्ावपवूी ही इजंजनीररंग मध्य ेजवद्याथी इतकेच बदमाश होते. वगावत अशीच 

गडबड करायचे.हाऊ टू होल्ह्ड दमे अंड कीप दमे एंगेजड इज यअुर जबजनेस. 

य ूहवॅ टू वकव  हाडव फॉर इट.  

 मलंु कुठल्ह्याही जनरेशनची असोत ,ती आपल्ह्या जशक्षकांना 

सकू्ष्मपणे पाहत असतात. त्यांचे जशकवणं, बोलणं, लकबी यांच्या ते नकला 

करतात. काही काहींच्या जया जवजशष्ट सवयी असतात, त्या ते आवजूवन 

लक्षात ठेवतात. मला आठवतं, 1973 ला आमच्याकडे जवनोद नागोरी 

म्हणनू एक जवद्याथी होता. तो आम्हा प्राध्यापकांच्या हुबेहूब नकला 

करायचा. एकदा स्नेहसंमेलन मजधल छाि रजनीच्या जदवशी त्यांनं आमच्या 

जवभागाच्या चार-पाच प्राध्यापकांच्या नकला केल्ह्या. एका प्राध्यापकान 

बद्दल तर त्यानं एक मजेदार जकस्सा सांजगतला. तो म्हणाला “ ह े सर 

आम्हाला एक जवर्य जशकवतात. ते चांगली तयारी करून येतात. मन 

लावनू जशकवतात पण बोलता बोलता ते एक शब्द वारंवार उच्चारतात. 

पजहल्ह्यांदा काही जदवस तो काय शब्द आह,े ह ेआम्हाला कोणालाच कळलं 

नाही. मी नेहमी शेवटच्या रांगेत बसणारा जवद्याथी. एक जदवस मी ठरवलं 

की आज पढुच्या रांगेत बसनू कान दऊेन सरांचा तो शब्द ऐकायचा. मी 

त्यांचा जपररयड सरुू होण्यापवूी वगावत जडक्लेअर केलं आजण म्हणालो आज 

मै सर को पकडता. अन मग मी कान दऊेन ऐकायला लागलो. आजण माझ्या 
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डोक्यात लख्ख प्रकाश पडला. सरांचा जपररयड होऊन ते बाहरे गेले तसा मी 

प्लॅटफॉमववर चढलो अन ओरडलो आय गॉट इट. सगळे ओरडले, काय तो 

शब्द काय आह?े तो शब्द? मी म्हणालो अरे ते इगं्रजीत जवर्य जशकवता 

जशकवता मध्येच मराठीचं ‘मंजे’ म्हणतात. आपण मराठीत म्हणजे म्हणतो 

तेच ते-म्हणजे.” मग सगळ्या वगावत मोठा हशा जपकला. आमचे हचे 

प्राध्यापक जमि जवर्यात खपू तज्ञ होते. मन लावनू जशकवायचे. पण इगं्रजी 

चांगलं बोलायच े नाही. बर्याच वेळा चकुीच े इगं्रजी शब्द वापरायचे. 

त्यामळेु जवनोद जनमावण व्हायचा. ते नेहमी कुणाचं अजभनंदन करताना, 

काँगॅ्रच्यलेुशन फ्रॉम माय इनटव हाटव,असं म्हणायचे.. त्यांना इनर हाटव,म्हणजे 

अंतकरणापासनू , असं म्हणायचं असायचं पण ते इनर च्या ऐवजी इनटव असं 

म्हणायचे. खरं म्हणजे त्या इनरचीही गरज नाही. पण तेही न म्हणता त्याला 

ते असं करायचे, त्यामळेु त्यांना जो अजभप्रेत होता त्याच्या अगदी जवरुद्ध 

अथव ध्वनीत व्हायचा. कोणाच्या आईचा जकंवा वजडलांचा मतृ्य ू झाला 

असेल जकंवा कोणी वारलं असेल तर ‘ त ूत्यांच्याकडे जक्रमेशन ला जाणार 

आहसे का, असं जवचारण्याऐवजी त ू त्यांच्याकडे जक्रजमनेशन ला जाणार 

आह े का असं ते जवचारायचे. एकदा तर त्यांनी एक क्लाजसक इगं्रजी 

जवनोदच घडवला. आमच्या जवभागात एक सीजनयर लेक्चरर होते. ते खपू 

हुशार होते. जवद्याथीजप्रय होते. पण बरीच वरे् त्यांचं वरच्या पोस्टवर म्हणज े

असोजसएट प्रोफेसर म्हणनू प्रमोशन झालं नाही. शेवटी एक जदवस 
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जवभागाकडून त्यांच्या प्रमोशनची ऑडवर आली. सवांनी त्यांचं अजभनंदन 

केलं. आमच ेवर उल्ह्लेख केलेले प्राध्यापक जेव्हा अजभनंदन करायला गेले 

तेव्हा ते म्हणाले “काँगॅ्रच्यलेुशन्स. द लॉगं स्टॅजंडंग इनजस्टीस मेड ऑन य ू, 

इज फायनली जजस्टफाइड.” आजण ते ऐकून आम्हा सगळ्यांना एकदम हस ू

आलं. जफर्पोंड मध्ये जवद्याथी अशा बर्याच नकला करायच े आजण 

सांगायचे. मी औरंगाबाद इजंजजनअररंग कॉलेजचा प्राचायव असताना मला 

जवद्याथ्यांचा इजंग्लश चा एक नमनुाही एकदा वाचायला जमळाला. एक 

जदवस एक फायनल इयर चा जवद्याथी माझ्या केजबन मध्ये आला. हातातला 

अजव माझ्या टेबलावर ठेवला.मी तो वाचला. त्यात जलजहलं होतं “ टू द 

जप्रजन्सपल गव्हमेंट कॉलेज ऑफ इजंीजनयररंग औरंगाबाद, आजण पढेु 

जलजहलं होतं ‘सर आय वॉन्ट टू ईस्य ूमाय रांसफर सजटवजफकेट.’ मी म्हणालो 

य ुवांट टू ईस्य ूयवुर रांसफर सजटवजफकेट?  तो म्हणाला’येस सर.’ मी म्हणालो 

“दने ईस्य ूइट. व्हाय य ूहवँ कम टू मी? मग त्याला वाटलं, काहीतरी गडबड 

झालेली जदसते. मी त्याला म्हटलं ‘त ूफायनल जयअरला आहसे,अन अस 

इजंग्लश जलजहतो?.जरा इगं्रजी वाचत जा. बोलत जा.इगं्रजी वतवमानपि 

वाचायची सवय कर म्हणजे अशा चकुा नेहमी नेहमी होणार नाहीत. असे 

अनेक मजेदार जकस्से वगावतल े, आजण वगावबाहचेे माझ्या आठवणीत आहते   
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संस्कार आभण सवयी 

 

 

 साधारणत चाळीस-पचंचेाळीस वर्ावपवूी मी एका जदवाळी अंकात 

पद्माकर डावरे यांची एक कथा वाचली होती. मला डावरे यांच ंजलखाण खपू 

आवडतं. ती गोष्ट मला खपू आवडली. आज पयंत ती माझ्या लक्षात आह.े 

गोष्टीचं शीर्वक होतं’’संस्कार मन साजहना’ जकंवा संजहता असावं. मला 

नक्की शब्द आठवत नाही; लेखकांनी जया भार्ेत ते जलजहलं आह ेत्याच 

भार्ेत मी ते जलजहतो आह.ेत्यात लेखकांनी स्वतःला गोष्टीचा नायक केला 

आह.े ते म्हणतात “ मला मला चार मलुी नंतर मलुगा झाला. आम्हा 

उभयतांना आजण सवव कुटंुबाला फार आनंद झाला. हळूह्ळू आमचं बाळ 

मोठं व्हायला लागलं. आम्ही सवव लाडानं त्याला बंड्या म्हणायचो. खरं 

म्हणजे चार मलुी नंतर झालेला हा मलुगा. पण मला वाटतं मलुींचे लाड 

करण्याची आमच्या सौभाग्यवती ची बहुदा हौस न जफटल्ह्यामळेु की 

सवयीप्रमाणे, आमची बायको बंड्याला मलुी सारखंच वाढवायला 

लागली. त्याचे केस काय वाढवायची , त्याच्या वेण्या काय घालायची. 

इतकंच नाही तर बर्याच वेळा त्याला लाडानं, माझी बबडी ग, माझी छबडी 

ग असं म्हणायची. बंड्या भोवती जदवसभर चार बजहणींचा गराडा. त्यामळेु 
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हळूहळू तो ही मलुीसारखं बोलायला लागला , ' छे बाई ,मी नाही जाणार 

जतथे. इश्श्य, त्यात काय आह ेएवढं हसण्यासारखं? मी येणार नाही जतथे 

सांगनू ठेवते.’ इत्यादी इत्यादी. बंड्याच्या या बायकी वागण्या-बोलण्यात 

मी िस्त झालो. त्याला समजावनू, दरडावनू सांजगतलं की असं मलुीसारख ं

बोलायचं नाही. मी कसा बोलतो, असं परुुर्ासारखा बोल. पण त्याच्यावर 

काही पररणाम होईना. काय उपाय करावा मला काही कळत नव्हतं. 

बायकोला म्हटलं तर ती म्हणायची लहान आह ेहो तो अजनू. मोठा झाला 

की आपोआप बोलायला लागेल.जतला म्हटलं असा मोठा होत होत सहा 

वर्ावचा झाला की तो. माझ्या सदुवैानं एक चांगला योग आला. आमच्या 

बायकोचे मोठे भाऊ जमजलटरीत चांगल्ह्या वरच्या हुदद््यावर होते. त्यांनी बरेच 

वर्ावनंतर पंधरा जदवसाची सटु्टी घेतली अन ते आमच्याकडे येणार होते. 

आम्ही त्यांना आग्रह करून आठ-दहा जदवस तरी आमच्याकडे रहा अशी 

जवनंती केली, आजण त्यांनी ती मान्य केली. आम्ही त्यांना दादासाहबे 

म्हणायचो. ठरल्ह्या जदवशी दादासाहबे आले. सकाळचा चहा नाश्ता झाला 

तेव्हा आम्ही सवव मलेु मलुी बरोबरच नाश्त्याला बसलो, बंड्याला त्यांनी 

पजहल्ह्यांदाच पाजहलं होतं. त्याचं ते कौतकु करायला लागले तसं मी त्यांना 

सांजगतलं दादासाहबे, अहो हा तमुचा भाचा सारखा मलुीसारखं बोलत 

असतो. याला जरा सरळ करा हो. मग दादासाहबे म्हणाले ‘तमु्ही काही 

काळजी करू नका. मी दहा जदवस ईथे आह.े त्याला सरळ करतो. फक्त रोज 
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एक तास दोन तास त्याला माझ्या ताब्यात द्या. मी म्हटलं आनंदानं. मग त्या 

जदवसापासनू दादासाहबे बंड्याला घेऊन तास-दोन तास एका रूम मध्ये 

बसायचे. कधी त्याला खेळायला घेऊन जायचे, कधी जफरायला घेऊन 

जायचे. हा रोजचाच कायवक्रम झाला होता. असे करता करता 

दादासाहबेांच्या परत जाण्याचा जदवस आला. जाताना ते मला म्हणाले ‘ 

बाळासाहबे काळजी करू नका. मी त्याला एकदम ठीक केलं आह.े बस 

एकदम ठीक हो गया वह, जफक्र मत करो. ‘ दादा साहबे गेले त्याच्या दसुर्या 

जदवशी मी दाढीचं सामान काढून दाढी करायला बसलो. मी म्हणालो बंड्या 

अरे मला दाढी करायची आह,े थोडं एका वाटीत पाणी आणनू द ेबरं. तसं 

बंड्या म्हणाला “ अरे जयाव. हम तमु्हारे बापके नौकर नही ह.ै ‘ मी ओरडलो 

“बंड्या गाढवा असं बोलतो काय?एक थोबाडात ठेवनू दईेन.” अरे छोडो 

यार. आम्ही काय मेलेल्ह्या आईचे दधू प्यायलो नाही. “ बंड्या म्हणाला. मी 

कपाळावर हात मारून घेतला. दादासाहबेांनी त्याला खपूच ठीक केला 

होता.’ डावरे यांच्या कथेचा सार हा होता. शब्द मी माझे वापरलेत पण कथा 

अगदी त्यांची जशीच्या तशी जदलेली आह.े ती कथा फार मोठी आह ेपण 

कथेतला हा भाग मला फार आवडला. कदाजचत यालाच त्यांनी संस्कार मन 

साजहना असं म्हटलं असावं. हा शेवटचा साजहना होता की संहीता होता ह े

माि मला अजनूही गोंधळात टाकणारं आह.े पण सवय, संस्कारांचं ह ेअसं 

असतं. जनदान संस्कारक्षम वयात ते घडवले तर ते प्रभावी ठरतात असं 
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म्हणायला हरकत नाही. अशीच एक कथा मी प्राध्यापक द,मा. 

मीरासदारांची वाचलेली आह.े व्यंकूची जशकवणी. तीही मला खपू 

आवडली. या व्यंकुची जशकवणी वरून आमच्या वगावत एका प्राध्यापकाने 

सांजगतलेला जवनोद मला आठवला. एक मद्रासी माणसू व्यापार 

करण्यासाठी लंडनला जातो. जतथ े त्याचा चांगला जम बसल्ह्यानंतर तो 

त्याच्या बायकोला आजण मलुाला लंडनला घेऊन जातो व आपल्ह्या 

कुटंुबासह पढेु जतथेच स्थाजयक व्हायचं ठरवतो. अशा जठकाणी राहायच े

म्हणजे मलुालाही जतथल्ह्या चांगल्ह्या इजंग्लश स्कूलमध्ये टाकणं आलं. 

त्यांनी त्याला इजंग्लश स्कूलमध्ये टाकलं. मलुगा जनयजमत शाळेत जात असे. 

त्याचा अभ्यासही चांगला होता आजण प्रगती चांगली होती. पण या 

व्यापायावला सारखं वाटत असे की आपल्ह्या मलुांला या इगं्रजी लोकांसारखं 

इगं्रजी बोलता आलं पाजहजे. अगदी आपल्ह्या मलुाचे उच्चार साहबेां सारखे 

आले पाजहजेत. मग त्यांनी चांगली जवचारपसू केली आजण ह ेएक उत्तम 

इगं्रजी बोलणं जशकवणार्या प्राध्यापकाची मलुाखत घेतली. त्यांना 

आपल्ह्या मलुांची जशकवणी घ्यायची जवनंती केली. त्याची फी द्यायच ं

कबलू केलं. मग रोज तो मलुगा त्या प्राध्यापकाच्या घरी एक तास 

जशकण्यासाठी जाऊ लागला. मजहनाभरानंतर आपल्ह्या मलुाची प्रगती काय 

झाली आह े याची जवचारपसू आपण करून यावी असं त्या व्यापायावला 

वाटलं म्हणनू एक जदवस तो मद्रासी ग्रहस्थ एकटा त्या इगं्रजीच्या 
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प्राध्यापकांच्या घरी गेला. तो जेव्हा त्यांच्या घरी गेला तेव्हा त्यांचं दार 

उघडंच असावं. अन दाराकडे पाठ जफरवनू तो प्राध्यापक काहीतरी वाचत 

असावा. या मद्रासी ला वाटलं आपण त्यांना जवचारून घ्यायला पाजहजे. 

म्हणनू तो नम्रपण े म्हणाला” मे आय कम इन सर? तो प्राध्यापक काही 

उत्तरला नाही म्हणनू थोड्या जोरानं ग्रहस्थ परत म्हणाला “ मे आय कम इन 

सर? “ तरर तो त्याला काहीच उत्तर दईेना. मग हा मद्रासी अगदी जचडून 

आपल्ह्या खास मद्रासी टोन मध्ये म्हणाला “ मे आय्य कम इन्न सरव?’ 

प्राध्यापक माग ेवळला आजण म्हणाला “कमीन्न.अँन्ड डोंट शो मी यवुर 

फेस्स अगेन्न.’ अशी ही जशकवणी. थोडक्यात काय की या संस्कारक्षम 

वयात संस्कार, तमु्ही मलुांवर घडवाल तसे घडून तशी तशी ती मलंु वाढत 

जातात. आपण खपू गंभीरपणे याचा जवचार करीत नाही. मलंु लहान 

असताना खरं काय खोटं काय ह े त्यांना माहीत नसतं. ते सगळं मोठ्या 

माणसांकडून जशकतात. अनेक वेळा दणे्यात आलेलं एक उदाहरण म्हणजे, 

एक ग्रहस्थ आपल्ह्या घरीच असतो. काही तरी काम करत असतो. बाजलूा 

त्याचा लहान मलुगा खेळत असतो. घरात बायको ही काम करीत असते. 

एवढ्यात लँडलाईन फोन वाजतो. तो ग्रहस्त म्हणतो अग मी कामात आह े

जरा फोन घे बरं. ती फोन उचलते. पलीकडून कोणीतरी ग्रहस्त दशेपांडे 

आहते का म्हणनू जवचारतो. बायको फोनच्या ररजसव्हर वर हात ठेवनू 

नवर्याला जवचारते,अहो कुलकणी आहते तमु्ही आहात का म्हणनू जवचारत 
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आहते. काय सांग?ू तमु्ही म्हणता, सांग त्यांना घरी नाही म्हणनू. ह ेसगळं 

संभार्ण तो मलुगा ऐकत असतो, अन तो गोंधळून जातो की बाबा तर घरीच 

आहते आजण फोनवर आई सांगते की ते घरी नाहीत म्हणनू. अन मग इथनू 

त्याचा खोटं बोलण्याचा पजहला धडा सरुू होतो. म्हणनू मलुांना योग्य अन 

चांगल्ह्या सवयी लावल्ह्या पाजहजेत. चांगले संस्कार जदल े पाजहजेत. असं 

म्हणतात की मलुानी हट्ट करून माजगतलं,अन तमु्ही नाही जदलं तर तो थोडा 

वेळ रडेल. पण संस्कार जदल ेनाहीत तर तो आयषु्ट्यभर रडत राजहल. संस्कार 

आजण सवयी यांचं जवळच ंनातं आह.े बहुतांशी सवयी या संस्कारा पासनूच 

येतात. मला माझीच एक छोटीशी सवय सांगता येईल.मी कुठेही असलो, 

अगदी प्रवासात सधु्दा, तरी मी झोपताना दवेाचं नाव घेऊन झोपतो. ही 

अगदी सवय झाली मला. एकही जदवस चकुत नाही. या सवयीचा पाया 

संस्कारात आह.े मला आठवतं, मी बलुढाण्याला एडेड हायस्कूल मध्ये 

जशकायला आठव्या वगावत गेलो. आठव्या वगावत सायन्स हा जवर्य होता. 

तो आमच्या एक मॅडम जशकवायच्या. प्रजमलाताई दशेपांडे. जवर्य तर छान 

जशकवायच्याच पण जवर्याजशवायआम्हाला इतर अनेक गोष्टी सांगायच्या. 

जसं हस्ताक्षर, नीटनेटकेपणा याचे महत्त्व. त्यांनी वगावत एकदा म्हटलं नेहमी 

चांगले जवचार करावेत. झोपताना नेहमी परमेर्श्राचं नाव घ्यावं. दवेाच ंनाव 

घेऊन झोपलं की अगदी शांत झोप येते. त्या जदवसापासनू आज तागायत 

मी रािी झोपताना रोज दवेाचं नाव घेऊन झोपतो. सवयी आजण संस्कार यांचं 
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फार जवळचं नातं आह.े घरापासनू संस्कारांची सरुुवात होते. मलुांची 

बौजद्धक वाढ जयाला आपण मेंटल ग्रोथ म्हणतो ती सववथा प्राथजमक ररत्या 

कुटंुबांच्या सदस्यांवर अवलंबनू असते. जवशेर्ता: आईबापांवर अन 

घरातल्ह्या वातावरणावर. जाणते-अजाणतेपणी आपल्ह्या आई-वजडलांच ं

आजण कुटंुबातल्ह्या आणखी मोठ्या माणसांचं मलंु सारखं बोलणं चालण ं

ऐकत असतात. त्यांच्या चकुीच्या वतवनाचा मलुांवर कायम पररणाम होत 

असतो. मलुांना मळुात प्रेम हवं असतं. आपण सरुजक्षत आहोत, आपल्ह्या 

पाठीशी कोणीतरी आह े अशी भावना आई-वजडलांनी मलुांच्या मनात 

रुजवली पाजहजे. साधं मलुांना जवळ घेऊन कुरवाळणं, जमठीत घेणं, त्यांना 

फार वेळ घरात एकटं न सोडणं या साध्या साध्या गोष्टी. त्या आपण पाळल्ह्या 

पाजहजेत. त्या खपू पररणाम घडव ू शकतात. आजकाल नवरा-बायको 

दोघंही नोकरी वर जकंवा कामावर घराबाहरे पडतात. पण घरी जेवढा वेळ 

ती असतात, तेव्हा मलंु मोठी होईपयंत आपले वैयजक्तक छंद आवडी-

जनवडी यांना प्राधान्य न दतेा त्यांनी जास्तीत जास्त वेळ मलुांना जदला 

पाजहजे. त्यांचा केवळ अभ्यासच घ्यायचा नाही तर त्यांच्याबरोबर 

बोलायचं, हसायचं, खेळायचं ह ेसवव केलं पाजहजे. आमचे एक जमि होते. 

त्यांचे वडील न्यायाधीश होते. आजण आई समाजकायव करायची. ह े जमि 

आजण त्याची बायको दोघेही नोकरी करायचे. पण ते आम्हाला सांगायचे 

की व्यस्त असलो तरी आम्ही आमच्या मलुांना वेळ दतेो. आमच्याकडे 
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एक अजलजखत जनयम आह.े रािीच्या जेवणाला सवांनी एकि बसलं पाजहजे. 

मग जतथ े हसण-ं बोलणं रुसव-ेफुगवे सगळं काही होतं. असं काहीतरी 

जकमान करता आलं पाजहजे. जवशेर्ता नवरा-बायकोनी जनदान मलुांसमोर 

तरी भांडू नये, जवतंडवाद घाल ूनये. मलुांनी असं पाजहलं की त्यांना अजतशय 

असय अन ्असरुजक्षत वाटतं. त्यामळेु कटाक्षानं ह ेटाळलं पाजहजे. जशस्त 

ही जीवनातली अत्यावश्यक सवय आजण संस्कार आह.े त्यामळेु ती 

लहानपणापासनू आपल्ह्या मलुांना लावली पाजहजे. अगदी सकाळी 

उठल्ह्याबरोबर आपलं अंथरूण, पांघरूण घडी करून ठेवणं इथनू सरुुवात 

झाली पाजहजे. हळू हळू ह े इतकं अंगवळणी पडलं पाजहजे ही स्वतःच ं

होमवकव , स्वत: करणं, आपली शाळेची तयारी डबा पाणी घेणं, बटु आजण 

सॉक्स काढून ठेवणं ह ेमलुांनी स्वतःच करावं. अशी सवय त्यांना लावली 

पाजहजे. आल्ह्यानंतर परत सगळं जागच्या जागी ठेवणं, ही पण जशस्त 

लावली पाजहजे. चकू झाली की त्याची जशक्षा तेव्हाची तेव्हाच झाली 

पाजहजे. तरच पररणाम होतो. त्यांना स्वावलंबी आजण इजंडपेंडंट बनवलं 

पाजहजे. मलुांना जशस्त लावताना जे सांगायचं ते चारचौघांसमोर न सांगता 

त्यांना एकट्यात सांगावं. ते जास्त पररणामकारक होतं. आपण घराचे जनयम 

पाळतो व पाळाव ेअसे ठरवतो त्याच्या मागची कारणं मलुांना समजावनू 

सांजगतली पाजहजे. आजण जशक्षा करताना जर जनयम तोडल ेतरच ती करावी. 

आपलं ऐकलं नाही म्हणनू करू नये. उदाहरणाथव, खपू उन्हात मलुगा बाहरे 
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जायला लागला तर आपण त्याला कानाला दपुट्टा बांधनू जा असं सांगतो 

पण त्याला तसं बंधणं आवडत नाही. मग तो तसाच बाहरे जातो. आता खरं 

म्हणजे त्यानं अवज्ञा केली, आपलं ऐकलं नाही. पण अशावेळी त्यानं काही 

जनयम तोडला नाहीये. म्हणनू त्याला जशक्षा करू नये. कारण बाहरे त्याला 

उन्हाचे चटके बसणारच. तेव्हा त्याला आपोआप जशक्षा जमळेलच. ही फक्त 

संस्कार आजण सवयी लावण्याची, घडवण्याची थोडी प्रस्तावना आह.े अशा 

अनेक गोष्टीची चचाव करता येईल. अनेक गणुांचं मोठं भांडारच आह े ते. 

सगळेच मलुांना दतेा येतील असं शक्य नाही पण त्यापैकी बरेच कुटंुबात, 

शाळेत, महाजवद्यालयात, समाजात त्याला दतेा येजतल. त्या त्या वयात 

आजण त्या त्या जठकाणी त्यावर प्रामाजणक प्रयत्न झाले पाजहजते. त्यामळेु 

मलुांचा सवांजगण जवकास चांगल्ह्या रीतीन ेहोईल.   
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शो द मस्ट गो ऑन 

 

 

 शजनवार जदनांक 8 नोव्हेंबर 2014 ला माझ्या बायकोच ं हृदय 

जवकाराच्या तीव्र झटक्याने जनधन झालं. त्यावेळी आम्ही अमरावतीच्या 

डॉक्टर अजवनाश चौधरी यांच्या डायजलजसस सेंटर मध्येच होतो. दर 

शजनवारी नऊ ते एक वाजेपयंत आठवड्यातनू एकदा आम्ही जतच ं

डायजलजसस करायचो. आजण पढुचे सहा जदवस अगदी ती नॉमवल 

माणसासारखी असायची. घरची बाहरेची सवव काम करायची. 

 खरं म्हणजे माझी पत्नी प्रेमलता, जहला जन्मापासनू डावी जकडनीच 

नव्हती. आजण आम्हाला ते गेल्ह्या आठ वर्ावपवूी मंजे ती 58 वर्ावची 

झाल्ह्यावर कळळं. त्यावेळी मी नागपरू रायसोनी इजंजजनअररंग कॉलेजचा 

प्राचायव होतो. काहीतरी वेगळ्या कारणान े जतच्या पायावर सजू आली. 

डॉक्टरांनी आम्हाला जवजवध चाचण्या करायला सांजगतल्ह्या. या अंतगवत 

सोनोग्राफी केल्ह्यानंतर आम्हाला ह े कळलं. मग आम्ही नागपरूच्या 

नेफरोलॉजजस्ट डॉक्टर आचायव यांची चार मजहन े रीटमेंट घेतली कारण 

उजवी आजण एकुलती एक जकडनी थोडी सांसजगवक झाली होती. आमच े

चेअरमन रायसोनी यांना खरं कारण सांगनू त्यांची मनधरणी करून मी एजप्रल 
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दोन 2006 ला नागपरू सोडून आपल्ह्या स्वग्रामी, स्वगहृी अमरावतीला 

आलो. माझ ेभाऊ, बहीण जतचे भाऊ, बहीण , पतुणे- भाचे असा मोठा 

पररवार अमरावतीला आह.े आजण या सगळ्या गोतावळ्यात ती रममाण 

होईल हा माझा उद्दशे होता. 

 मे 2006 पासनू ते आठ नोव्हेंबर 2014 पयंत डॉक्टर अजवनाश 

चौधरींकडे आम्ही दर दोन मजहन्यांनी जतच्या सवव रक्त चाचण्यांच े ररपोटव 

घेऊन जायचो. जतची डॉक्टर अजवनाश चौधरीं वर मनापासनू श्रद्धा होती, 

आजण योगायोग बघा डॉक्टर चौधरींच्या दवाखान्यातच जतच ंडायजलजसस 

व्यवजस्थत चाल ूअसताना, दहा वाजेपयंत ती पेपर वाचत असताना, दोन 

जमजनटात जतला माजसव्ह काजडवऍक अटॅक आला. आमच्या सदुवैाने डॉक्टर 

खालच्या मजल्ह्यावर होत’े चार जमजनटात धावत वर आले. जे करायच ंते 

त्यांनी शेवटपयंत केलं.पण जतचा प्राण गेला.वेळ टळत नाही म्हणतात 

पडल्ह्यापडल्ह्या घरच्या अंथरूणात शांत झोपेत असलेल्ह्या माणसालाही 

कायमची झोप येते. 

 जतच्या मतृ्यनंूतर घरात नातेवाईक, ईस्ट जमिांची, सांतवन दणे्यासाठी 

गदी होती. जतला कधी न आवडणारे कमवकांड ही चाल ूहोते. माझ ंदःुख 

गोंजारायला ही मला वेळ नव्हता. जनदान जदवसा तरी.पण राि माझी 

असायची. मी रािी दोन वाजता उठून बसायचो, आजण गले्ह्या 45 वर्ावचा 
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जीवन पटल माझ्या डोळ्यासमोरुन सरकू लागायचा. त्याला, आज, मला 

एकांत जमळाल्ह्यानंतर शब्दरूप दतेो आह.े 

 पंचचेाळीस वर्ावपवूी माझं प्रेम शी लग्न झालं. जतचं नाव प्रेमलता 

म्हणनू मी जतला नेहमी प्रेम या नावान ेहाक मारायचो. खरं म्हणजे आमच ं

लग्न ठरल्ह्यानंतर काही अपररहायव कारणामळेु,महूुतव नसल्ह्यामळेु आमच ं

लग्न 14 मजहन्यांनी झालं. या 14 मजहन्यात आम्ही एकमेकांना साठ पिं 

जलजहली. ती तारीख वार लावनू जतची एक फाइल मी करून ठेवली. ती 

अजनू माझ्याकडे आह.े म्हणजे आमचं ह ेलग्न ठरवनू केलेलं प्रेम. लोक प्रेम 

करून मग लग्न ठरतात. 

 लग्नानंतरच्या पजहल्ह्या जदवस- रािीपासनू आम्ही एकमेकांना 

चांगलेच पररजचत होतो. खरं म्हणजे या चौदा मजहन्यात आवी ते अमरावती 

ह े फक्त साठ जकलोमीटर अंतर असनूही आम्ही फक्त एकदाच भेटलो. 

अमरावतीला.तेही माझी साळी शांता ही बरोबर असताना. आम्ही जतघांनी 

चोरून त्या रािी अमरावतीच्या जचिा टॉकीज मध्ये हमराज हा जसनेमा 

पाजहला. तेवढीच प्रत्यक्ष भेट. लग्नानंतर 1969 च्या जडसेंबरच्या मजहन्यात 

आम्ही रुजक्मणी नगरातल्ह्या एका अडीच खोल्ह्यांच्या घरात आमचा 

छोटासा संसार मांडला. माझी आई बरोबर होती. जतला प्रेमचं भारी कौतकु. 

प्रेम नं ही आपल्ह्या जन्मदात्या आईवर प्रेम केलं नसेल इतकं प्रेम माझ्या 

आईवर केलं. माझी आई अगदी जजवंत असे पयंत. प्रेमचा मोहक आजण 
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मनजमळाव ू स्वभाव अस्ल्ह्यान जतन े माझे भाऊ-बजहणी, पतुणे,भाच े

,भाच्यांच्या बायका या माझ्या सवव नातेवाईकांना आपलंसं करून घेतलं. 

ही सवव मंडळी जतची अगोदर,आजण नंतर माझी आठवण करायचे. इतक्या 

अल्ह्पशा अवजधत आपल्ह्या सासरच्या माणसांना जस्वकारून, आपलं माहरे 

ती जवसरली होती. 

 माझा दसुरा मोठा पररवार म्हणजे माझ्या जमिांचा अन माझ्या 

जवद्याथ्यांचा. त्यांचं आदराजतथ्य करून त्यांच्याशी तासन-तास गप्पा मारणं 

हा जतचा आवडीचा कायवक्रम. 14 नोव्हेंबर च्या दजैनक जहदंसु्थानात माझे 

जवद्याथी प्राध्यापक डॉक्टर आजशर् महल्ह्ल ेयांच्या जतच्याबद्दल आलेल्ह्या 

लेखातलं अक्षर न ्अक्षर सत्य आह.े माझ्या 40 वर्ांच्या कारजकदीत माझ्या 

अनेक बदल्ह्या झाल्ह्या. मी जवळ जवळ तेरा घर बदली.पण ह े सगळं 

करताना बांधबुंध करताना सामानाचा एकही खोका मी पॅक केल्ह्याच ंमला 

आठवत नाही. सगळं ती करायची. घरच्या थोड्याशा ही कामाला ती मला 

हात लावनू द्यायची नाही. त्यामळेु घरात रोजच्या चहापाण्यासाठी लागणारा 

साखरेचा डब्बा सदु्धा कुठे ठेवलेला असतो ह े आता आता पयंत मला 

माजहत नव्हतं. गेल्ह्या वर्ावपासनू, जतची जकडनी जवळजवळ डॅमेज 

झाल्ह्यापासनू संध्याकाळचा चहा मी करायचो, कधीकधी कपडे वाळू 

घालायला मदत करायचो. तर तेही जतला आवडत नसे. माझी मोठी बहीण 

गावातच असते. जतची बहीण,धाक्टभाऊ जदनेश घरी वारंवार यायच’े 
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त्यांच्याजवळ म्हणायची’ ह े अशी घरची कामं करतात ते मला मळुीच 

आवडत नाही. माझ्यानं होईल तसं मी करेन.’ बरं या सवांशी ती प्रत्यक्ष 

जकंवा फोनवर बोलत असायची. जदनेशची (तो ही आता साठ वर्ावचा आह)े 

तर जदवसातनू जकमान एक चक्कर आमच्या घरी झालीच पाजहजे. आजण 

मग आला की जकमान एक तास तरी ते भाऊ-बजहण बोलत बसायचे. मला 

बर्याच वेळा वाटायचं की ह े भाऊ-बहीण रोज तासभर काय बोलतात. 

कशावर बोलत असतील. माझ्या बजहणीशी जकंवा जतच्या धाकट्या 

बजहणीशी तसंच तासभर गप्पा. माझ्या मलुीचा, प्राचीचा, जदवसातनू दोन 

वेळा तरी नाजशक वरून फोन यायचा. दर वेळी त्यांच ंतीस तीस जमजनटे 

बोलणं सरुू असायचं. 

 माझ्या जीवनाचा ती अजवभाजय अंग होती. माझं दसुरं मनच. 

कधीही कुठेही मग ते ऑजफसमध्ये असो बाजारात असो, रेनमध्य ेअसो, 

कुठेही काही मला आडलं, मी जद्वधा मनजस्थतीत असलो आजण आता काय 

करावं असं वाटलं की मी जतला फोन करायचो. प्रेम ऐसा ऐसा ह.ै क्या करू? 

मग ती मला जतचा सल्ह्ला द्यायची. 

 मला आठवतं, मी बॉम्बे आय.आय.टी.तनू 1977 ला एम.टेक केलं. 

त्यानंतर, पीएच.डी. साठी प्रेम एक सारखी माझ्या मागे लागली. ;जतच्या 

आग्रहामळेु मी सतत जतन वर्व पीएच.डी. साठी अजव केला आजण जतन्ही वर्ी 

मी आय.आय.टी.त जसलेक्ट झालो. पण सरकारने मला डेप्यटेुशन जदलं 
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नाही. चौथ्यांदा तर मी अजवच करणार नव्हतो.पण जतनी सारखा तगादा 

लावल्ह्यामळेु मी जडसेंबर 1980 मध्ये अजव केला. माचव 1981 ला मलुाखत 

झाली. आजण नेहमीप्रमाणे मी परत चौथ्यांदा जसलेक्ट झालो. जनू मध्ये 

सरकारचं स्पॉन्सर जशप लेटर आय.आय.टी. बॉम्बेला द्यायचं होतं. यावेळी 

माि काहीही आढवेेढ ेन घेता आमच्या संचालनालयाने, मंिालयानं मला 

डेप्यटु करण्याचं पि जदलं. घरी औरंगाबादला परत आलो तर प्रेम चा आनंद 

ओसंडत नव्हता. म्हणाली’मैन ेबोला नही था, ईसबार हो जायेगा. ‘ पढेु 

जलैुत आय आय टी ची फी भरायला गेलो. दोन जदवस वणवण भटकून 

एखाद ंछोटसं घर जमळतं का, याचा शोध घेतला. जमळालं नाही. हाताश 

होऊन औरंगाबादला परत आलो. तेव्हा मी औरंगाबाद इजंजजनअररंग 

कॉलेज हॉस्टेलचा वाडवन होतो व वाडवन च्या कॉर् टर मध्येच राहत होतो. 

घरी जहला म्हणालो “, कसं करायचं? मी कसा जाऊ? मलुगा लोअर केजी 

ला. मलुगी चौथ्या वगावत. ह े वॉडवन्स कॉटवर एक दोन मजहन्यात सोडावं 

लागणार. मग तमुचं काय?” प्रेमनं मला प्रचडं धीर जदला. अनेक ऑप्शन्स 

जदल.ेम्हणाली “आम्ही काढू कसे चार सहा मजहने. तमु्हाला मुंबईला 

राहायला जागा जमळाली की आम्ही येऊ जतकडे. नाहीतर मी मलुांना घेऊन 

सहा मजहने अमरावतीला जाते. जतथ े सगळे नातेवाईक आहते. होईल 

व्यवस्था. पण तमु्ही ही संधी दवडू नका.” एक जदवस आमचे प्राचायव शहा 

साहबे घरी आले. ते आले, तसं चहा पाणी झाल्ह्यानंतर जहनं त्यांना सगळं 
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सांजगतलं. शहा सर म्हणाले” य ुमस्ट गो फॉर यवुर पीएच.डी.आय जवल नॉट 

आस्क जमसेस जाज ूटू व्ह्केट कॉटवर जटल य ुगेट फॅजमली अकोमडेशन ईन 

आय.आय.टी. बॉम्ब.े” ही म्हणाली ‘आता झालं? आता न जाण्याचा 

जवचार डोक्यातनू काढून टाका. पण पहा दवेाची अनंत कृपा. आठ 

जदवसातच बॉम्ब े आय.आय.टी.हून माझा जमि जतडके याचा टेजलग्राम 

आला. मला आय आय टी त एक वन रूम जकचन अकॉजम्डशन जमळालं. 

मग आम्ही सवव आय.आय.टीत जशफ्ट झालो. परमेर्श्र कृपनेे मला दोन-जतन 

मजहन्यातच मोठं कॉटवर जमळालं.मी तीन वर्ावत माझा थेसीस सबजमट केला. 

तीन वर्व रोज सकाळी नऊ वाजेपासनू ते रािी अकरा वाजेपयंत मी आय 

आय टीत असायचो.फक्त दपुारी एक ते दोन वाजेच्या दरम्यान जेवायला 

यायचो अन संध्याकाळी सात ते साडे सात एवढाच, मी घरी असायचो. 

माझा सवव संसार ,मलंु, मलुांचे जशक्षण सवव सवव जतनं सांभाळलं. 

 My getting Ph.D.,chenged the entire course of my 

life,,which made me reach great heights of my career.I 

earned great respect and love of thousands of my students.I 

owe a lot and all to my wife Prem. या सवव आजण अशा अनेक 

सखु दःुखाच्या प्रसंगी गेली 45 वर्व जतन े मला यताथव साथ जदली. मला 

असणार्या छंदांच ंकौतकु केलं. त्यांना जोपासनू मला मनापासनू प्रोत्साहन 

जदलं. खरं म्हणजे, माझे छंद म्हणजे जतच्या सवती. 5-5 तास नाटकांच्या 
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तालमी घेणं, शजनवार-रजववार तासन तास जब्रज खेळणं, कजवता जलजहत 

बसणं, अनेक जवद्यालय मध्ये टेजक्नकल- सेमी टेजक्नकल टॉक्स ला जाणं, 

या सवव जतच्या- माझ्यातल्ह्या वेळ चोरणार्या गोष्टी. पण जर मी एखाद्या 

टॉक वरून परत आलो की कैसा रहा तमु्हारा लेक्चर, असं जवचारून ती 

माझं कौतकुच करायची. माझी नाटकं पाहायला यायची. मी अजभयांजिकी 

महाजवद्यालय अमरावती येथ ेजवळजवळ दहा वर्व दहा नाटकं जदग्दजशवत 

केली. अन चार महाजवद्यालयांचा मी प्राचायव असताना आलेल्ह्या अनेक 

गुंतागुंतीच्या , संकटाच्या प्रसंगी मला धीर द्यायची. सल्ह्ला द्यायची. नेहमी 

म्हणायची ‘आपलं बरोबर आह ेना? आपला उद्दशे चांगला आह ेना?मग 

गजानन महाराज तमुचं काही वाईट होऊ दणेार नाहीत. 

 आता आता एक जकडनी असल्ह्याचे माहीत झाल्ह्यानंतर ती 

उत्साहानं माझ्याबरोबर सत्तर जदवस मलुाकडे अमेररकेत जशकागोला, जवस-

पंचवीस जदवस मलुीकडे लंडनला, केसरी टूर बरोबर जसंगापरू मलेजशया 

थायलंड ला मजेत जफरून आली. मला नेहमी म्हणायची “ काय का जवचार 

करत ेरहते हो? अपनी सरूत आईन ेमे दखेो. मै जबमार हू यह मेरी नही तमु्हारे 

सरूत पर से लोगो को समजता ह.ै जो होगा होगा. भगवान मझुे ऐसी मौत द े

की जकसी को भी मेरा कुछ न करना पडे.” 15 नोव्हेंबर 2014 च्या दजैनक 

जहदंसु्तानात माझा पीएच. डी. चा जवद्याथी, जो आता एल आय टी नागपरू 

मध्ये असोजसएट प्रोफेसर आह,े डॉक्टर आजशर् महल्ह्ल,े याचा लेख आला. 
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तो लेख कैलास वासी प्रेम बद्दल सगळं सांगनू जातो. माझ्या अफाट जमि 

पररवाराच्या, जवद्याथ्यांच्या माझ्या सवव नातेवाईकाच्या मनात जतनं जतच्या 

जवलोभनीय व्यजक्तमत्त्वानं, प्रेमाच्या आजण मायेच्या भावनेनं, आदराचं 

स्थान जमळवलं होतं. यातल े बरेच जण तर माझ्यापेक्षा जतला जवळची 

मानायचे. मनमोकळेपणान े गप्पा करायचे. मी 71 वर्ावचा आह.े माझ्या 

जपढीतल्ह्या नवरा बायकोच्या जोड्या म्हणजे एकमेकांचं अजवभाजय अंग.’ 

क्षणाक्षणाला एकमेकांची गरज भासणायाव, सखु द:ुख वाटून घेणार्या या 

जोड्या फुटल्ह्या की काय होतं ह ेआता मला जाणवतं आह,े पढेुही ते जतव्रतेनं 

जाणवणार आह.े 

 माझी मलुगी प्राची अन जावई जनतीन, माझा मलुगा पराग आजण सनू 

रचना या अजतशय चांगल्ह्या संस्कारात वाढलेल्ह्या मलंु मलुी आहते. 

एखाद्या पोरक्या पोराची काळजी घ्यावी तशी माझी मलंु माझी काळजी घेत 

आहते;. पण क्षणाक्षणाचा जतचा सहवास, जतचं आजबूाजलूा असलेले 

अजस्तत्व कोणीही भरून काढू शकणार नाही. 

 आजकव टेक्ट तळुजापरूकरांचं, जे माझे जमि होत,े दोन जतन मजहन्यापवूी 

असचं अकस्मात जनधन झालं. इतकं प्रसन्न व्यजक्तमत्त्व , सवांना आवडणारा 

नसुता आजकव टेक्टच नाही तर साजहजत्यकही, अकस्मात सवांना सोडून गेला. 

रोज सकाळी तळुजापरूकर वजहनी जफरायला जातात. मी ही जात असतो. 

केव्हाकेव्हा समोरासमोर आलो तर आम्ही एकमेकांना नमस्कार चमत्कार 
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करतो. पण तळुजापरूकर वारल्ह्यापासनू, वजहनींच्या समोर उभा करायची 

माझी जहम्मत झाली नाही. प्रेम वारल्ह्यानंतर च्या दहाव्या जदवशी सकाळी 

जफरायला गेलो असताना तळुजापरूकर वजहनी आजण मी समोरासमोर 

आलो. माझी बायको वारली ह े त्यांना माहीत होतं. समोरासमोर 

आल्ह्याबरोबर आमचे दोघांचे हात वर आकाशाकडे गेले. मनातल्ह्या मनात 

दोघेही म्हणत होतो परमेर्श्राची इच्छा. मी माझा उजवा हात त्यांच्या 

माझ्याकडे, तझु ंमाझं म्हणतात असा जफरवला. तोंडान ेएक शब्दही दोघे 

बोललो नाही. जनशब्द. मी मनात माि म्हणालो वजहनी तमु्ही माझ्यापेक्षा 

पाच-सहा वर्ांनी लहान असाल पण तमुचं दःुख माझ्यापेक्षा फार मोठे आह.े 

परत जायला वजहनी जेव्हा वळल्ह्या तेव्हा जाताना एकच वाक्य बोलल्ह्या- 

 “ पण सर, द शो मस्ट गो ऑन”. मी मनात म्हटलं हो मॅडम, The 

show must go on, and it will go on..I assure you and all that 

I will fight it out and see that it will not be a flop show.  
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अस ही होऊ शकतं 

 

 

 2008 च्या ऑगस्ट मजहन्यात अमेररकेतील फ्लोररडा स्टेट मधील 

जॅक्सन व्हलॅी येथ े मेकॅजनकल इजंजजनअररंग मधल्ह्या सहा जवर्यांवर एक 

मोठी जागजतक कॉन्फरन्स होणार होती. त्या कॉन्फरन्स मजधल हीट रान्सफर 

या जवर्यासाठी मी व माझ्या मागवदशवनाखाली पीएच.डी. केलेला डॉक्टर 

आजशश महल्ह्ल,े हा जवद्याथी, दोघांनी जमळून एक शोधप्रबंध पाठवला 

होता. त्यांच्या स्कु्रटीनी कजमटीने तो पेपर स्वीकारला अन आम्हाला तो 

प्रेझेंट करण्यासाठी अमेररकेला बोलावलं. नेमका त्याच वेळी माझा मलुगा 

इन्फोजससच्या एका प्रोजके्टसाठी दोन वर्ावसाठी जशकागोला गेलेला होता. 

त्याची बायको आजण मलुगाही बरोबर होता. मग मी जवचार केला आजण 

तसा मी माझ्या बायकोला म्हणालो की कॉन्फरन्सच ही आपलं काम होईल 

आजण मलुाकडे आपल्ह्याला अमेररकेला जाऊन दोन-तीन मजहने राहता 

येईल. कॉन्फरन्स जॅक्सन व्हजॅलला पाच ते आठ ऑगस्ट 2008ला होती. 

आम्ही जवचार केला की चला या जनजमत्तानं मलुाकडे राहू. आजण 

नातवालाही पाहता येईल. मग आम्ही एक जलैुलाच जशकागोला पोहोचलो. 

जतथ ेमलुांनं माझा प्रोग्राम ठरवनू टाकला होता. त्यांनं आधीच कॉन्फरन्स 
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ची रजजस्रेशन फीस भरून जया हयात हॉटेलमध्ये कॉन्फरन्स होणार होती 

त्याच हॉटेलमध्ये माझी रूमही बकु करून ठेवली होती. मग त्यांनं आमच्या 

सवांची म्हणजे मी सौभाग्यवती, ती दोघं आजण नात ू यंची एक ते चार 

ऑगस्ट या कालावधीसाठी ओरलांडो ची जरप ठरवली. 

ओरलंडोला,डीस्नेवल्ह्ड , यजुनव्हसवल स्टुजडओ,सी वल्ह्डव असं बरंच काही 

पाहण्यासारखं आह.े ओरलंडो हून 4 ऑगस्टला मी पढेु बसने जॅक्सन व्हलेी 

ला जायचं( ह ेअंतर 140 मैला चं होतं) व बाकीच्यांनी जशकागोला परत 

यायचं असं ठरवलं. तसं त्यानं 8 ऑगस्टचं माझं जॅक्सन व्हलँी ते जशकागो 

असं परतीचं जवमानाचं जतकीटही करून ठेवलं. ती फ्लाइट संध्याकाळी 

सहाची होती. आजण जशकागोला दोन तासानं पोहोचणार होती. आमच्या 

ठरल्ह्याप्रमाण ेओरलंडोला कायवक्रम झाल्ह्यावर मी बस नं संध्याकाळी पाच 

वाजता जतथनू जनघालो. बरोबर सव्वा सात वाजता जॅकसन व्हलॅी ला 

पोहोचलो. बस स्टेशन पासनू हयात हॉटेल जवळच होतं. पाईच चालत 

गेलो, कारण माझ्याजवळ स्टोलरची चाकाची सटूकेस होती. बजुकंग 

अगोदरच होतं म्हणनू लवकरच मला माझी रूम जमळाली..प्रचंड मोठं हॉटेल 

होतं ते. सतराव्या मजल्ह्यावर मला रूम जमळाली. सदुवैानं त्या सतराव्या 

मजल्ह्यावर आजण सोळाव्या मजल्ह्यावरच सहा मोठ्या हॉलमध्य ेआमची 

कॉन्फरन्स होणार होती. पोचलो तसाच रूम मध्य े फे्रश होऊन वेलकम 

जडनरला गेलो. दसुर्या जदवशी सकाळी नऊ वाजताच कॉन्फरन्स चं उद्घाटन 
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होतं. डेप्यटुी चेअरमन ऑफ एनजी कजमशन या उद्घाटनाच्या प्रमखु पाहुण्या 

होत्या. बरोबर नऊ वाजता सवव हॉलमध्य ेआलेल्ह्या प्रजतजनधींसमोर अवघ्या 

तीन जमजनटात प्रमखु पाहुण्यांचं एक गचु्छ दऊेन स्वागत करून,परीचय 

करूनही झाला. आपल्ह्या कडल्ह्यासारखं, पाच दहा जणांना हार- बकेु, दहा 

जण स्टेजवर, मग त्यातल्ह्या पाच सात जणांची संबंजधत असंबंजधत भार्णं 

असा काहीच प्रकार नाही. फक्त तीन जमजनटात सगळं आटोपल्ह्यावर त्या 

बाईने आपलं भार्ण सरुू केलं. अन बरोबर दहा वाजता संपवलं. परत एका 

जमजनटात आभार. आजण नंतर जवस जमजनटांचा ब्रेक झाला. टी ब्रेक नंतर चार 

वेगवेगळ्या हॉलमध्य े आमचे चार वेगवेगल्ह्या जवर्यांवरच े टेजक्नकल 

सेशन्स सरुू झाले. चार जदवस भरगच्च प्रेझेंटेशन झाली. चौथ्या जदवशी 

माझी संध्याकाळी सहाची फ्लाइट असल्ह्याने मी साडेतीन वाजताच हॉटेल 

सोडून एअरपोटववर जाणार होतो. मी स्वागत कक्षा वर म्हणजे हॉटेलच्या 

ररसेप्शनवर तशी नोंद करून ठेवली होती व मला त्याजदवशी तीन वाजताच 

टॅक्सी बोलनू द्यायला सांगनू ठेवलं होतं. सगळं कॉम्प्यटुर मध्ये एंटर केलेलं 

होतं. एवढं मोठं जगभर चेन असलेलं हयात हॉटेल होतं ते. जतथ ेसगळं टाईम 

टू टाईम चाललेलं. अत्यंत जशस्तबद्ध. पण अशा जठकाणीही असं काहीतरी 

होऊ शकतं याची आपण कल्ह्पनाही केलेली नसते. काय झालं, शेवटच्या, 

चौथ्या जदवशी आमची कॉन्फरन्स दपुारी जतन ला संपणार होती. सकाळी 9 

लाच रोजच्यासारखी सरुू होणार होती म्हणनू मी जतसर्या जदवशी रािीच 
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सामानाची थोडी आवराआवर करून ठेवली होती.सकाळी उठलो, सवव 

आटोपनू तयार झालो. सोबत कॉन्फरन्सला एक पाऊच म्हणजे छोटी पसवच 

म्णाना, फक्त, मला न्यायचा होता.परत जतन वाजता आल्ह्यावर घाई गदी 

होऊ नये म्हणनू मी माझं पाऊच सोडून सवव सामान सटुकेसमध्ये भरलं 

आजण जतला लॉक केलं. उद्दशे असा की तीन वाजता आल्ह्याबरोबर सटूकेस 

उचलली की चालले. गडबड नको. आजण बरोबर नऊला आमच्या 

कॉन्फरन्स हॉलमध्ये गेलो. रूम लॉक करून घेतली. अकरा वाजता पजहला 

टी ब्रेक झाला तेव्हा मला आठवलं की आपण आपली सकाळची बी पी 

ची गोळी घेतलीच नाही. ती रूम मध्ये सटुकेसमध्ये होती. त्याच मजल्ह्यावर 

माझी रूम होती म्हणनू मी गोळी घेण्यासाठी रूम मध्ये गेलो. लॉक उघडून 

पाहतो तर रूम मध्ये माझी सटुकेस नाही. गायब. सगळं पाजहलं. 

पलंगाखाली.सोफ्या खाली. बाथरूम मध्ये. पण पत्ता नाही. मी घाबरलोच. 

तरी बरं ,सवव पैस ेआजण पासपोटव माझ्या जवळच्या पाऊस मध्येच होते. ( 

तसं मी नेहमीच करतो. मी जवळ जवळ अकरा दशे जफरलो आह.े पण 

प्रत्येक जठकाणी मी माझा पासपोटव आजण पैस ेमाझ्या अंगावरच्या पाऊच 

मध्येच ठेवतो.) आता काय करायचं म्हणनू ताबडतोब खाली ररसेप्शन 

काऊंटरवर गेलो व त्यांना सांजगतलं. ते म्हणाल ेरूम क्लीन करायला जी 

लेडी येते जतनं ठेवली असेल, ती जतथेच जवंगमध्ये दसुर् या कुठल्ह्या खोलीत 

काम करत असेल.जस्ट चेक. अडँ अवर अटेंडंट जवल कम इन फाईव्ह 



 

92 
 

जमजनट्स. मला कुठे दम, मी परत लीफ्टनं सतराव्या मजल्ह्यावर गेलो. परत 

एकदा रूम उघडून पाजहली. बाहरे येऊन कॉररडॉरमध्ये पाजहलं तर एका रूम 

समोर काही सॅजनटरी मटेररयल जदसलं. मी जतथे जाऊन उभा राजहलो. सदुवैानं 

एक आजफ्रकन बाई हातात झाडू बाटल्ह्या घेऊन बाहरे पडली. हीच ती जक्ल 

नर जकंवा जस्वपर असावी असं समजनू मी जतला इगं्रजीत माझा रूम नंबर 

सांगनू माझ्या सटुकेस बद्दल जवचारलं.. या जस्वपर लोकांकडे एक मास्टर 

की असते.त्या बाईनंी त्या की नी रूम उघडून माझी रूम साफसफाई करून 

ठेवली होती. मी जेव्हा जतला माझ्या सटुकेस बद्दल जवचारलं, जतनं 

कपाळाला हात लावला अन म्हणाली अरे तमुची सटुकेस? तमु्ही अजनू 

इथेच आहात काय? गेला नाहीत? मला वाटलं सगळी पॅक केलेली सटूकेस 

तमु्ही जवसरलात आजण जनघनू गेलात, म्हणनू मी आत्ताच तमुची सटुकेस 

खाली जसक्यरुरटी मध्ये दऊेन आले. मी म्हटलं ‘आय ऑल रेडी नोटेड ऑन 

ररसेप्शन माय चेक आउट टाईम. जतची चकू झाली होती. जतनं,जास्तीचा 

कारभार करून ठेवला होता. मग ती घाईघाईनं मला जसक्यरुरटी ऑजफस 

मध्ये घेऊन गेली. जतथल्ह्या ऑजफसरनं नकुतच माझ्या सटुकेसच लॉक 

उघडून त्यातील एकेका सामानाची, कपड्यांची यादी करायला सरुुवात 

केली होती. ती बाई त्या जसक्यरुरटी ऑजफसरला म्हणाली”आय एम सॉरी. 

लगेज बीलॉन्ग्ज टू जधस जंतलमन. त्या बाईनं पनु्हा पनु्हा माझी माफी 

माजगतली.सवव सामानासह माझी सटुकेस मला जदली. मी तक्रार केली 
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असती तर त्या बाईची नोकरी गेली असती पण मला तसं काहीच करायच ं

नव्हतं.पण जवळजवळ दीड तास या जचंजतत अवस्थेतनू जयाला आपण 

अंक्शस मोमेंट्स म्हणतो, त्यातनू मला जावं लागलं. त्यात माझा एक 

टेजक्नकल सेशन ्ही बडुाला.’ पढेु सवव ठीक झालं पण असंही होऊ शकतं. 

हयात सारख्या जागजतक, इतकं मोठं नाव असलेल्ह्या इतक्या मोठ्या फाइव्ह 

स्टार हॉटेलमध्ये असं होऊ शकतं. खरं म्हणजे या हॉटेलमध्ये चेक इनं अंड 

चेक औट टाईम ची नोंद असते’ त्या जदवसापासनू मी माि एक धडा 

जशकलो की हॉटेलातनू अगदी जनघेपयंत पणूव सामान पॅक करून ठेवायचं 

नाही. जकमानपक्षी अंडरजवयर बजनयन तरी सटुकेस वर वाळत ठेवायचे. 

वाळलेले असले तरी.  

 असाच पण थोडासा वेगळा आजण मला अंक्शस मोमेंट्स मधनू जावं 

लागणारा आणखी एक आंतरराष्ट्रीय अनभुव माझ्या गाठीला आह.े 2005 

च्या जलैु मध्ये ऑस्रेजलया ला ॲडीलेड यजुनव्हजसवटीमध्ये जफफ्थ एजशया 

पॅजसजफक कॉन्फरन्स होती. या कंबस्शन च्या कॉन्फरन्समध्य ेमी माझा एक 

ररसचव पेपर वाचणार होतो व तो सादर करण्यासाठी मी जतथे गेलो होतो. जतथे 

मी कॉन्फरन्समध्य ेएक टेजक्नकल सेशनही चेअर करणार होतो. त्या वेळा 

मी नागपरूला जी एच रायसोनी इजंजजनअररंग कॉलेजचा प्राचायव होतो. 

आमचे चेअरमन सनुील रायसोनी अशा आंतरराष्ट्रीय कॉन्फरन्समध्य ेपेपर 

सादर करण्यासाठी जाणार्या प्राध्यापकांना खपू प्रोत्साहन द्यायचे. 
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प्राध्यापकांचा जाण्याचा राहण्याचा व रजजस्रेशन फी चा खचव ते मॅनेजमेंट 

तफे द्यायचे. मी तर प्राचायव होतो. मग त्यांनी माझ ् सवव खचव करण्याचं 

ठरवलं. आजण त्याप्रमाणे माझे रजजस्रेशन, जाण्याचे जतकीट, ॲडीलेड मध्य े

हॉटेल हॉजलडे इन मध्ये माझी राहण्याची व्यवस्था सवव आधीच बकु करून 

ठेवलं. मी तीन जदवस आधी ऑस्रेजलया ला गेलो. प्रथम दोन जदवस 

मेलबोन्लाव माझ्या मलुीच्या जदराकडे राजहलो. मग आमच्या अमरावतीहूनँ 

पास झालेल्ह्या व ऑस्रेजलयात स्थाजयक झालेल्ह्या एका जवद्याथ्यावने मला 

त्याच्याकडे जसडनीला बोलावलं होतं, जतथे त्याच्याबरोबर जवळ-जवळ 

जदवसभर राजहलो. कॉन्फरन्स च्या आदल्ह्या जदवशी संध्याकाळी सहाला मी 

ॲडीलेड ला पोहोचलो. उतरलो तसाच एअरपोटववरून सरळ हमॅ्बगुव 

स्क्वेअर वर असलेल्ह्या हॉटेल हॉजलडे इन मध्ये गेलो.जतथेही संध्याकाळी 

साडेसातला आमच ं वलेकम जडनर होतं. रूममध्य े तयार झालो आजण 

जडनरला जाण्यासाठी जलफ्ट पाशी आलो. काही माणसं जतथ ेउभी होती. 

बहुधा मंगोजलयन असावीत. मी सहज त्यांना जवचारलं हाऊ टू गो टू ॲडलेड 

यजुनव्हजसवटी? ते म्हणाले ‘आर य ूडेजलगेट फोर द जफप्थ एजशया पॅजसजफक 

कॉन्फरन्स?’ त्यातला एक म्हणाला इफ य ूअर डेजलगेट दने य ुकॅन कम फॉर 

वेलकम जडनर वईुथ अस. इट्स वाजकंग जडस्टन्स. मी त्यांच्याबरोबर 

चालायला लागलो. एक स्टीट वरून जवळ-जवळ अधाव जकलोमीटर चालत 

गेल्ह्यावर समोर एक मोठा रोड आला. तो क्रॉस करून गेलं की समोरच 
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ॲडीलेड यजुनव्हजसवटी चं मोठं कॅम्पस जदसत होतं. आपण कसे चाललो 

आहोत याच्या खाणाखणुा लक्षात ठेवण्यासाठी मी माग ेपाजहलं. रोड क्रॉस 

करण्यापवूी त्याच स्रीट मध्ये आमच्या पाठीमागे साधारण एक जकलोमीटर 

अंतरावर एक मोठी उंच के्रन उभी होती. उजवीकडे ॲडीलडे यजुनव्हजसवटी 

जबझनेस मॅनेजमेंट जडपाटवमेंट असं जलजहलेलं होतं. डावीकडे एका लाईनीत 

3-4 एटीएम होत्या. मी ते लक्षात ठेवलं. आम्ही रोड क्रॉस करून थोडं 

उजवीकडे चालत गेल्ह्यावर समोरच यजुनव्हजसवटीचे फाटक जदसलं. त्यातनू 

आम्ही चार पाच जण पढेु गेलो. आमच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्य े ते लोक 

सकाळीच आलेले असल्ह्यामळेु आजण एकदा दपुारी यजुनव्हजसवटीत येऊन 

गेलेले असल्ह्यामळेु त्यांना सवव माहीत होतं. जतथे हॉल मध्ये बर्याच दशेाचे 

डेजलगेट आले होते. आमचे कॉन्फरन्सचे समन्वयक ही भेटले. बर्याच 

ओळखी झाल्ह्या. जडनर झालं’ मी कोणाशी बोलत होतो तेवढ्यात माझ्या 

हॉटेलमधनू माझ्याबरोबर आलेले ते चार-पाच जण जनघनू गेले. मग मी 

जनघालो. रािीच ेनऊ वाजल ेहोते. येतान्ना गेट पासनू आमच्या हॉल पयंत 

बरंच चालावं लागलं. त्यात एक वळण घ्यावं लागलं.मी अंदाजानं आलो 

तसा परत येत फाटका बाहरे आलो. जी मोठी के्रन मी पाहून ठेवली होती 

अंदाजाने जतच्या समोरूनच परत मला रोड क्रॉस करायचा होता. मग रोड 

च्या पलीकडे डाव्या साईडला यजुनव्हजसवटीचं जबझनेस मॅनेजमेंट बोडव आह े

का म्हणनू पाजहलं. कोपर्यात तो बोडव नव्हता.जतकडे उजवीकडे पाजहलं तर 
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जतथ े त्या एटीएम मला काही जदसल्ह्या नाहीत आजण काही वेगळेच जतथ े

जदसायला लागलं. मग मला वाटलं आपण चकूुन दसुर्याच गेटमधनू 

यजुनव्हजसवटी च्या बाहरे पडलो. पण आता डावीकडे जावं की उजवीकडे 

जावं काही कळेना. कारण डावीकडे थोड्या दरू एक मोठी के्रन होती व 

तशीच उजवीकडे त्याच अंतरावर एक मोठी के्रन होती. आता तीन के्रन 

झाल्ह्या. एक डावीकडे, एक माझ्यासमोर अन एक उजवीकडे. फक्त जबझनसे 

मॅनेजमेंट जडपाटवमेंट जदसलं तर जमणार होतं. मी रोडच्या बाजलूा उभा होतो. 

बरं कोणाला जवचारावं म्हटलं तर एकही माणसू जदसेना. काही कार भरधाव 

चालल्ह्या होत्या. दोन मोटरसायकली माझ्या समोरून गेल्ह्या.पण माणसू 

जदसेना. काय करावं मला सचुेना. थोड्या वेळानं एक माणसू चालत आला 

त्याला हॉटेल हॉजलडे इन ला कसं जायचं ते मी जवचारलं. तो म्हणाला 

माजहत नाही. आणखी दहा-पंधरा जमजनटे उभा राजहलो. कोणी जदसेना काही 

सचुेना. सदुवैानं आणखी पंधरा जमजनटाने एक जण जदसला त्याला मी हॉजलडे 

ईन जवचारलं. तो माहीत नाही म्हणाला. मग मी त्याला माझ्या फाईल मधला 

हॉटेलचा पत्ता दाखवला. तो म्हणाला” ओ, य ू वॉन्ट टू गो टू याम्बगुव 

स्क्वेअर?” मग त्यान ेमला उजव्या बाजलूा अधाव जकलोमीटर जाऊन पढेु 

जो स्रीट जदसेल जतथ े क्रॉस करायला सांजगतलं. मी तसा त्या स्रीट पढेु 

आलो. ती के्रन समोर होतीच दरूवर, पण आता रोड क्रॉस केल्ह्यानंतर डाव्या 

बाजलूा ॲडीलेड यजुनव्हजसवटीच्या जबजनेस मॅनेजमेंटचा बोडव होता आजण 
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उजवीकडे पाजहलं तर त्या सवव एटीएम मला जदसल्ह्या. मग भरभर मी रोड 

क्रॉस केला. त्या एटीएम चे बाजनूी सरळ पढेु चालत गेलो. जतथनू सगळं 

सोपं होतं. कारण ते माझ्या सगळं लक्षात होतं. मग मी हॉटेलला पोहोचलो 

पण परत जवळजवळ पंचेचाळीस ते पन्नास जमजनटं या जचंतीत मनजस्थतीतनू 

मला जावं लागलं. दसुर्या जदवशी सकाळीच एकटाच यजुनव्हजसवटीत 

गेलो,तेव्हा लक्षात आलं की काल आपण एका फाटकातनू आत गलेो 

आजण भलत्याच फाटकातनू बाहरे पडलो. मग यजुनव्हजसवटीत ल्ह्या 

खाणाखणुा मी लक्षात ठेवल्ह्या. आपल्ह्याला गेटवर कसे यायचं ते नीट 

लक्षात ठेवलं.असं होतं कधी कधी.  

 योगायोगान ेसांगावसं वाटतं की जो अनभुव मला कॉन्फरन्स उद्घाटन 

समारंभाचा अमेररकेत आला, अगदी तसाच अनभुव ऑस्रेजलयातही 

आला. अवघ्या जतन जमजनटांत एका गचु्छा नं प्रमखु पाहुण्यांच े स्वागत, 

परीचय आजण लागलीच त्यांचे भार्ण सरुू झालं. कोणालाही हार नाही तरेु 

नाही कुणाची वायफळ भार्ण हीत.आपल्ह्याकडचे बाकीच्यांच ेसोडा पण 

टेजक्नकल कॉन्फरन्स मध्य ेपाच-सहाजण स्टेजवर असतात. मग सगळ्यांना 

हारतरेु.सगळ्यांचा पररचय आजण त्या सगळ्यांची भार्णं, आजण मग प्रमखु 

पाहुण्यांचे भार्ण. आजण हा उद्घाटन सोहळा संपन्न झाला ही कॉन्फरन्स ची 

ईतीकतवव्यता. खरं म्हणजे उद्घाटना नंतरच खरी कॉन्फरन्सला सरुुवात होते. 

पण आपल ेसगळे श्रोत ेम्हणजे पाटीजसपंट त्या टेजक्नकल स्टेशनला गायब 
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असतात. एकदा उद्घाटन संपलं आजण ते यशस्वी झालं की कॉन्फरन्स 

संपली. जमन्स, अवर कॉन्फरन्स इज ओव्हर,एक्झॅक्टली व्हअेर इट शडु 

जबजगन. मग अशा कॉन्फरन्सची फलश्रतुी काय होते ते आपल्ह्याला माहीतच 

आह.े मी वेगळे सांगायला नको. ह े माझं मत मी अनेक कॉन्फरन्समध्ये 

आपल्ह्या दशेात बोलनू दाखवलं आह.े 

  हल्ह्ली रेल्ह्वेनं प्रवास करताना ए.सी. थडव क्लास असो की सेकंड 

क्लास असो, मी आल्ह्या आल्ह्या आपल्ह्या सीटवर बसल्ह्या बरोबर माझी 

सटुकेस बथव खाली ठेवनू जतला चेंन लॉक करतो. एकदा असंच ब्लॉक 

करायला गेलो तर लक्षात आलं की सटुकेस उलट ठेवली गेली. हणॅ्डल मागे 

गेलं व मागची बाज ूपढेु आली. म्हणनू ती सरळ करायला लागलो चेंन 

लावण्यासाठी. समोरच्या सीटवर एक अनोळखी तरुण बसला होता. 

म्हणाला, काका कशाला लॉक लावता? ए.सी.डब्ब्यात काही होत नाही. 

मी सावकाश लॉक लावलं अन नंतर त्याला अमेररकेजतल हयात हॉटेलमध्ये 

घडलेला वरचा प्रसंग सांजगतला. म्हटलं हॉटेल हयात सारख्या एवढ्या 

मोठ्या इटंरनॅशनल हॉटेलमध्येही असं होऊ शकतं मग आपला तर रेल्ह्वेचा 

डब्बा आह े बाबा. कुठे काहीही होऊ शकतं. मी कोण आह े ह े त्याला 

कळल्ह्यावर तो थोडा खजील झाला. त्याच्या चेहर्याकडे पाहून मी म्हटलं 

’ तझु्या वयाला साजेलं असंच त ू बोलला. Do not worry.Never 

mind.’.  
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आठवणी 

 

 

 मला वाटतं 1992 चा जलैु मजहना असावा. एक जदवस नेहमीप्रमाण े

संध्याकाळी साडेपाच वाजता कॉलेजमधनू घरी पोहोचलो. त्यावेळी 

गव्हनवमेंट इजंजनीररंग कॉलेजमधील मेकॅजनकल जडपाटवमेंटचा मी जवभाग 

प्रमखु होतो. संध्याकाळी मलंु नकुतीच शाळेतनू आली होती व थोडं खाऊन 

जपऊन बाहरे खेळायला जाण्याच्या तयारीत होती. मी फे्रश होऊन हॉलमध्ये 

येऊन बसलो, पेपर हातात घेतला सकाळचं उरलेलं वाचायला. तेवढ्यात 

जमसेस आमच्या दोघांचे चहाचे कप घेऊन हॉलमध्य ेआली. चहा जपत जपत 

आमच्या गप्पा चालल्ह्या होत्या. संध्याकाळ होत आली होती. तेवढ्यात 

घरची बेल वाजली. मी उठून दार उघडलं. समोर पाहतो तर कॉलेजच ेदोन 

जवद्याथी. त्यातला सीजनयर माझ्या ओळखीचा होता. खरं म्हणज ेतो अंजतम 

वर्व जसजव्हल चा जवद्याथी होता. पण तो कॉलेजचा कल्ह्चरल सेके्रटरी होता 

व मी सांस्कृजतक कायवक्रमांचा प्रभारी प्राध्यापक होतो त्यामळेु त्याचा अन 

माझा जवळचा संपकव  होता. मी त्याला म्हटलं ‘अरे जवरेंद्र त ूकसा काय 

आजण हा दसुरा कोण तझु्याबरोबर? बरं मग बोल.ूआजध आत या. आम्ही 

हॉलमध्य ेबसलो. जवरेंद्र म्हणाला सर हा अमोल तांबे..( ही दोन्ही नावं मी 
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बदललेली आहते) हा सेकंड इयर मेकॅजनकल चा जवद्याथी. मी म्हटलं बरं 

पढेु बोल. तो म्हणाला सर, अमोल ला तमु्हाला भेटायचं होतं त्याला 

तमु्हाला काही सांगायचं होतं. पण तो फार जभत होता.मग मी त्याला 

तमुच्याकडे घेऊन आलो. मी म्हटलं जभवनू जाण्याच ंकाहीच कारण नाही. 

मोकळेपणान े बोल काय प्रॉब्लेम आह.े अमोल म्हणाला “सर तमु्हाला 

आठवत असेल, मागच्या वर्ी सेकंड इयर मेकॅजनकल च ेदोन जवद्याथी एका 

वर्ावसाठी रजस्टकेट झाले. सर त्या दोन पैकी मी एक.आह.े माझ ंमागच ंवर्व 

वाया गेलं. मला घरी बसावं लागलं. आता मी सेकंड इयर ला परत ऍडजमशन 

घेतली “. मी म्हणालो ठीक आह े आता काय प्रॉब्लेम आह?े अमोल 

रडायलाच लागला. रडत रडत म्हणाला “ सर मागच्या वर्ी आम्ही रॅजगंग 

केलं. नवीन आलेल्ह्या जवद्याथ्यांचं. म्हणनू प्राचायांनी आम्हा दोघांना 

रजस्टकेट केलं. पण सर दवेा शप्पथ सांगतो मी त्या रँ जगंग घेणार्या 

मलुांबरोबर होतो पण मी काही केलं नाही. जकंवा त्या मलुांना काही जवचारलं 

नाही. आजण त्या दसुर्या मलुांनीही काही गंभीर स्वरूपाच े रॅजगंग घेतलं 

नव्हतं. फक्त आडवेजतडव ेप्रश्न जवचारले. अंगाला हात सदु्धा लावला नाही. 

पण सर त्यावेळी प्राचायांनी आमचं काहीच ऐकलं नाही. ते आम्हाला काही 

बोलचू दईे ना. आमच्यावर सरळ त्यांनी ऍक्शन घेतली सर ”. ‘मी म्हट्लं’ 

आता काय ते बोल’तो म्हणाला “ मी चांगल्ह्या माकांनी पास झालो. मी 

एका चांगल्ह्या सजुशजक्षत कुटंुबातला आह ेसर. मला खरंच चांगला अभ्यास 
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करायचा आह.े” त्याचे डोळे परत भरून आले. मग तो सीजनयर वीरेंद्र मला 

म्हणाला सर अमोल खरंच चांगल्ह्या कुटंुबातनू आला आह ेआजण जसजन्सयर 

आह.े मी म्हटलं आता काय म्हणणं आह ेते सांगा. तो अमोल म्हणाला “सर 

मी चांगला अभ्यास करीन. टमव वकव  रेगलुर करीन.पण मला भीती वाटत ेकी 

सवव प्राध्यापकांना मी रजस्टकेट झालेला जवद्याथी आह ेह ेमाजहत आह ेअन 

ते त्या ग्रहामळेु मला उनाड समजनू मला इटंरनल थेरी चे आजण टमव वकव चे 

माक्सव कमी दतेील.अन माझा क्लास जाईल सर. कदाजचत नापास करजतल 

मला ते.” मी म्हणालो ‘शांत हो. असं काहीही होणार नाही. त ू फक्त 

रेग्यलुरली क्लासेस कर प्रॅजक्टकल कर. सगळं वेळच्यावेळी कर.टमव वकव  

सबजमशन सगळं नीट मन लावनू कर. मी तलुा खािी दतेो तलुा अपेक्षेपेक्षा 

एकही माकव  कमी जमळणार नाही. जवभाग प्रमखु म्हणनू मी जातीन ेयाच्यात 

लक्ष घालीन. व आमच्या सवव प्राध्यापक जमिांना सांगीन. त ूफक्त स्वतःला 

प्रवु्ह केलं पाजहजे.” त्याचा थोडा जीवात जीव आला. म्हणाला सर मी 

एकदम चांगला अभ्यास करीन.’ नंतर थोड्या वेळाने ती दोघे गेली. हा 

मलुगा सेकंड इयरला प्रथम श्रेणीत पास झाला. त्याला थडवला तर 74 टक्के 

माकव  जमळाले. फायनल ला माझ्याकडे जी 5 मलंु प्रोजेक्टला होती, त्यातला 

अमोल एक. साधारण 1992 ते 94 च्या दरम्यान खपू कंपन्या आमच्याकडे 

कॅम्पस इटंरव्य ू ला यायच्या नाही. नावाजलेल्ह्या तर फारच कमी 

यायच्या.अन आल्ह्याच तर फक्त दोन तीन जवद्याथ्यांच ंजसलेक्शन व्हायचं. 
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अशाच कँम्पस इटंरव्य ूसाठी आलेल्ह्या टेल्ह्को म्हणजे आता ची टाटा मोटसव 

या प्रजसद्ध कंपनीत अमोल चं जसलेक्शन झालं. आजण फायनल पास 

झाल्ह्याबरोबर तो जॉईन ही झाला. आता तो डेप्यटुी जनरल मॅनेजर पदापयंत 

पोचला आह ेअसं मला काही वर्ांपवूी कळलं. शेवटी त्याच्या प्रयत्नांना व 

मेहनतीला फळ जमळालं. माझ्या ‘आजशर्’या जहदंी कजवतेतल्ह्या दोन ओळी 

इथे जलजहण्याचा मला मोह आवरत नाही. ही कजवता मी माझ्या मलुासाठी 

आजण जवद्याथ्यांसाठीच जलजहली आह.े त्यात एके जठकाणी म्हटल ेआह े“ 

फल होता मीठा पररष्रम का और व्यथव न होता य्तन कोई, जो जगरकर उठना 

जसखलाय,े सबसे अच्छा प्रयत्न वही.” ते अमोलनं सवावथावने जसद्ध करून 

दाखवलं,याचा मला आनंद झाला. मला सांगावसं वाटतं, महाजवद्यालयीन 

जीवनात रँजगंग हा प्रकार खरंच अत्यंत वाईट. आता तर त्याच्यासाठी 

अत्यंत कडक जनयम व व जशक्षाही ठरजवल्ह्या आहते. तो फार मोठा जवर्य 

आह ेव त्यावर मला वेगळा लेख जलहावा लागेल. मी चार महाजवद्यालयाचा 

प्राचायव राजहलो आह.े त्यामळेु माझ्याजवळ रॅजगंगचे अनेक जकस्से आहते. 

कधीकधी या प्रकारात अमोल सारख्या काही मलुांवर अनाहुतपणे अन्याय 

होतो. अन अशी मलंु वेळीच सावरली नाहीत जकंवा इनजडफरन्ट झाली तर 

त्यांचं आयषु्ट्य बरबाद होतं. या प्रकारात असे बरेच बळी गेल्ह्याचं मी पाजहले 

आह.े काही काही वेळा या प्रकारात मजेदार गोष्टही घडतात. आय.आय.टी. 

मुंबईला मी एम.टेक. चा जवद्याथी असताना माझं जे रॅजगंग झालं ते मला 
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अजनूही आठवतं.खरं म्हणजे मी नऊ वरे् प्राध्यापक म्हणनू अमरावती येथे 

काम केल्ह्यानंतर माझं आय आय टी ला एम.टेक च्या अभ्यासासाठी 

डेप्यटेुशन झालं. मी जलैु 1975 ला जतथ ेॲडजमशन जमळवली व जॉईन 

झालो. गेलो तसा आय आय टी चा होस्टेलमध्ये ऍडजमशन घेतली. त्यावेळी 

जतथ ेएच-1, ह ेहोस्टेल स्नातकोत्तर जवद्याथी व ररसचव स्कॉलर यांच्यासाठी 

असायचं. मी याच होस्टेल मध्ये माझी रूम जमळवली. आमच्या सवव 

एमटेक च्या ऍडजमशन झाल्ह्यानंतर साधारणता आठ-दहा जदवसांनी 

आमच्या हॉस्टेलच्या सीजनयर मलुांनी फे्रशसव नाईट घेण्याचे ठरवलं; हा 

जतथ,े दरवर्ीच्या प्रघात होता. फे्रशसव नाईटला मेस हॉलमध्ये संध्याकाळी 

सवव होस्टेलसव, जसजनयसव, नवीन आलेले सवव जमा व्हायची. जतथे एक दीड 

तास कायवक्रम व नंतर जेवण असायचं. कायवक्रम म्हणजे, फे्रशसव नी आपली 

ओळख करून द्यायची. एखादा आइटम करून दाखवायचा, म्हणजे नाच-

गाणं, बजावण, नकला इत्यादी. मग सीजनयर काही प्रश्न जवचारायचे. त्याची 

उत्तरं द्यायची. नंतर शेवटी फॅशन परेड व्हायची. म्हणजे सवव नवीन आलेल्ह्या 

जवद्याथ्यांनी मधल्ह्या दोन टेबलाभोवती राउंड राउंड दोन चक्रा हळू हळू 

चालत मारायच्या. सीजनयर पैकी दोन जण जनवडीसाठी जज व्हायची. या 

जज झालेल्ह्या दोघांनी, फे्रशसव मधल्ह्या एकाची, त्या वर्ीची हॉस्टेल क्वीन 

म्हणनू जनवड करायची.. असा सवव प्रकार.. सवव नवीन व सवव जसजनयसव 

जदलेल्ह्या जदवशी संध्याकाळी मेस हॉल मध्ये जमा झाले..मग कायवक्रम सरुू 
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झाला. माझी पाळी आली तेव्हा मी स्वतःची ओळख करून जदली अन ्

माझी एक जहदंी कजवता म्हणनू दाखवली. ती सवांना आवडली. टाळ्या 

वाजल्ह्या. असं सगळ्यांचं करून झाल्ह्यानंतर फॅशन परेडची वेळ आली. 

सीजनयर पैकी दोन, जज म्हणनू जनवडले. एक एम.टेक. सेकंड ईयर चा 

अग्रवाल होता व दसुरा जवदी म्हणनू होता. तो सरदारजी होता.आम्ही 

टेबलाभोवती दोन राउंड घेतले आजण शेवटी थांबल्ह्यावर जवदी म्हणाला 

‘जमस्टर जाज ू इज होस्टेल जक्वन ऑफ जदस इयर. मला आश्चयवच 

वाटलं.मला का जनवडला असेल कळेना. मग लक्षात आलं की त्या जदवशी 

मी काळा पॅन्ट, वर जठपक्यांच्या पांढरा मजनला घातला होता. तेव्हाच्या 

फॅशन प्रमाणे मी शोले मधल्ह्या अजमताभ बच्चन सारख ेलांब केसही ठेवल े

होते. या सगळ्या अवतारामळेु कदाजचत मी हॉस्टेल क्वीन झालो असले. 

पढेु पजहली टमव संपली म्हणजे पजहलं सेजमस्टर संपलं. परीक्षा झाल्ह्या. एका 

मजहन्याची सटु्टी झाली. मी अमरावतीला आलो. माझ ंलग्न झालेलं होतं 

आजण त्यावेळेला मला एक अडीच वर्ावची मलुगी होती. पजहले सेजमस्टर 

मध्ये माझी बायको आजण मलुगी अमरावती ला च राजहली आजण मी आय 

आय टी हॉस्टेलमध्ये. पण टमव संपता संपता मला आय आय टीत एक 

छोटसं वन रूम जकचन फॅजमली ऑकोमडेशन जमळालं. आजण मग दसुयाव 

टमवच्या सरुुवातीलाच मी थोड्या घरगतुी सामानाबरोबर जमसेस आजण 

मलुीला घेऊन आय आय टीत राहायला गेलो. अथावतच मी दसुर्या टमव 
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पासनू होस्टेल सोडलं. पढेु माचव मजहना आला. अन एक जदवस माझ्या घरी 

होस्टेल वन चा सेके्रटरी व दोन सीजनयर आले. मी त्यांना आत बोलावलं, 

जमसेस ची ओळख करून जदली, त्यांना चहा जदला. ते म्हणाले” जाजजूी 

बीस माचव को आपना हॉस्टेल डे ह.ै उसने कुछ कायवक्रम होते ह.ै और साल 

भर के इव्हेंट होत ेउसका प्राईज जडस्रीब्यशून समारंभ होता ह.ै हम अपने 

डायरेक्टर साब को और कुछ प्राध्यापकको को जनमंजित करत ेह.ै जाज ूजी 

आपको होस्टेल डे का जनमंिण हम द ेरह ेह.ै और आपको तो आना ही 

पडेगा ,क्य ूकी प्राईज जडस्रीब्यशून के समय सबसे पहला प्राईज हॉस्टेल 

जक्वन को ही जदया जाता ह.ै और भाभीजी को भी साथ लाना.” जरूर आयेंगे 

मी म्हणालो. माझ्या मेसेजला हॉस्टेल क्वीन जनवडून आल्ह्याचं मी अगोदरच 

सांजगतलं होतं. मग कायवक्रमाच्या संध्याकाळी मी जमसेस व माझी मलुगी 

आम्ही सवव आमच्या हॉस्टेलला गेलो. थोड्याच वेळाने आमचे काही 

प्राध्यापक व त्या वेळच ेडायरेक्टर डे साहबे ह ेही आले. अगोदर स्वागत 

गीत, अहवाल वाचन, एक दोन छोटे आयटेम झाले. मग आमचा अँकर, 

जो सेकंड इयर एम.टेक चा जवद्याथी होता तो म्हणाला नाऊ वईु जवल जबगीन 

द प्राईज जडस्रीब्यशून..आय ररक्वेस्ट अवर डायरेक्टर त ू जगव आव े

प्राइजेस.. द फस्टव प्राइस,ओफ होस्टेल क्वीन गोज टू जमस्टर जाज.ू मी 

स्टेजवर गेलो डायरेक्टर साहबेांच्या कडून मला एक सुंदर लेडीज पसव दणे्यात 

आली. ती घेऊन मी अँकर जवळ गेलो आजण म्हणालो’ मेआय जस्पक फॉर 
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टू जमजनट्स. तो म्हणाला, एस. व्हायनॉट? मी माईक वर गेलो आजण म्हणालो 

दोस्तो मै आपका शकु्रगजुार हू. मै आपको मझुे हॉस्टेल क्वीन क्य ूचनुा गया 

ये बताना चाहता हू. मेरी बात दो शेर सनुा के आपको बताना चाहता हू. 

पजहला शेर जमझाव गाजलब का ह,ैऔर दसुरा शेर मेरा अपना ह.ै गाजलब ने 

कहा ह ै“आईना दखेके महु अपनासा लेके रह गये, हुजरू को अपना जदल ना 

दने ेपर जकतना गरुूर था. काशीद को अपन ेहाथ से गदवन न माररये, उसकी 

खता नही ह ैयह, तेरा कसरू था. याने, हुजरू अपने आपको बहुत खबूसरूत 

समजकर अपना जदल जकसी को नही दतेे थे. पर आईना दखे कर उनको पता 

चल गया की वो क्या चीज ह.ैअपनी सरूत दखेी तो गसु्से से आईन ेको पत्थर 

मारन े लगे. गाजलब ने कहा भाई त ू जैसा ह ै उसन े जदखा जदया.' मी पढेु 

म्हणालो,अब मेरा शेर सनुाता हू. “आईना दखे के अपन े आप पर गरुुर 

आया, के इस बदसरुती पर भी हुस्न का सरुूर आया.. पर अंदर की बात 

बता दतेा हू ंदोस्तो, हमे हॉस्टेल जक्वन चनुने मे एक सरदार का जदमाग काम 

मे जरूर आया.”. क्यकूी दोस्तो मझुे चनुने वाले हमारे सेकंड ईयर के सीजनयर 

सरदार वीजदव थे”.. तो ही त्यावेळी ऑजडयन्स मध्य े बसलेला 

होता..सगळीकडे मोठा हशा जपकला..तो ही हसला. मग मी ती सुंदर पसव 

आणनू सवाव दखेत माझ्या मेसेसला जदली व आपल्ह्या जागेवर बसलो. पढेु 

जडनर झालं.सवांना मजा आली. सहज या आपजबती ची आठवण झाली. 

असं होतं कधी कधी.  
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ए.बी.:आबा 

 

 काही काही अफलातनू व्यक्ती आपल्ह्या जीवनात येऊन जातात. 

येऊन जातात ह ेएवढ्यासाठीच म्हटलं की परवा ए. बी. गेला. गरुुवारी तीन 

जानेवारीलाच सकाळी माझ्या एका जमिाचा फोन आला, म्हणाला ‘ अरे 

काल रािी ए.बी. वारला. खरं म्हणज ेए. बी. वर एक लेख जलहायचा ह ेमी 

आधीच खपू जदवसापवूीच ठरवलं होतं. पण आता परवा तो गेल्ह्याची 

बातमी कळली. लागली त्याच जदवशी दपुारी मी आजण माझी मलुगी, 

आम्ही वजहनींना भेटायला गेलो. जवळ जवळ एक दीड तास बसलो अस.ू 

अन ए.बी.च्या अनेक आठवणीने खरं म्हणजे जकस्स्यानं मन भरून आलं. 

घरी आलो अन त्या संध्याकाळी ह ेजलहायला बसलो.  

ए. बी. म्हणजे प्राध्यापक ए. बी. दशेमखु. आम्ही सवव जमि त्याला 

एबी जकंवा बाबा असं म्हणायचो. माझी, त्याच्याशी पजहली भेट झाली ती 

साधारण 1974- 75 साली. मी त्यावेळी गव्हनवमेंट इजंीजनयररंग कॉलेज 

अमरावती येथे मेकॅजनकल जडपाटवमेंट मध्ये अजधव्याख्याता होतो. जतथेच तो 

आमच्या जवभागात कुठून तरी( मला नक्की आठवत नाही) बदलनू आला. 

तो अजधव्याख्याता होता. अगदी चार जदवसातच तो आमच्या सवव तरुण 

मंडळी चा जमि झाला. त्यानंतर तर अमरावती, आय आय टी मुंबईत 
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पीएच.डी.करतान्ना, जनवतृ्त झाल्ह्यानंतर रायसोनी इजंजजनअररंग कॉलेज 

नागपरू अशा अनेक जठकाणी अनके वर्व मी आजण ए बी एकि राजहलो. 

माझ्या जवळच्या जमिान पैकी तो एक होता’ फॅजमली फ्रें डच ,आमची दोन्ही 

कुटंुब म्हणज ेमाझी बायको, माझी मलंु. व एबी ची बायको बएबी ची मलंु 

ह ेजवळचे जमि झाले. आमचं एकमेकांकडे येणं जाणं, तासन तास गप्पा 

करणं असं नेहमी चाल ूअसायचं.  

एबी म्हणजे अगदी तयारी करून मन लावनू जशकवणारा प्राध्यापक. 

जवद्याथीजप्रय. खेळीमेळीने जवद्याथ्यांमध्य े वावरणारा. पण जततकाच 

जवद्याथ्यांना जशस्तीत ठेवणारा. कोणताही जवर्य त्याला जशकवायला जदला 

तर त्याची कुरकुर नसे. जदलेल्ह्या जवर्याची तयारी करायजच व जशकवायचा. 

पण एबी म्हणजे खरंच एक अफलातनू माणसू. अत्यंत जबनधास्त. नसुतं 

जबनधास्त नाही तर जनजभवड. काय मनात येईल ते तोंडावर बोलणारा माणसू. 

छक्केपंजे नाही. तेवढाच बेडर. कधी पररणामाला न घाबरणारा. अन 

बेजफजकर जबनधास्त.त्याच्या बेजफकीर ,जनभीड पणाचे अनेक जकस्स े

माझ्याजवळ आहते. त्यातलेच काही आज मी इथे जलजहतो आह.े त्याच्या 

या अशा वागण्यान ेत्याला काही काही जण तर तहवेाइक जकंवा जवजक्षप्त 

म्हणायचे.पण ज ेत्याला जवळून ओळखनू होत ेत्यांना तो जकती सच्च्या 

जदलाचा माणसू आह ेह ेमाहीत होतं. आम्ही मग त्याचे ते जवजचि वागणं 

हसण्यावारी न्यायचो.  
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 मला आठवतं, 1981 साली माझं आय.आय.टी मुंबईला पीएच. डी 

करण्यासाठी डेप्यटेुशन झालं. 1982 ला एबी ही जतथेच पीएच. डी. साठी 

आला. माझ्याच जडपाटवमेंट मध्ये. दोघांनाही फॅजमली अकोम्डेशन जमळालं 

होतं..आमची मलुगी अन मलुगा आम्ही आय टी च्या कॅम्पस स्कुल मध्ये 

जशकायला टाकली. त्याचा धाकटा मलुगा हर्वल व माझा मलुगा पराग 

दोन्हीही एकाच वगावत होते. मी माझं थेजसस सबजमट करून 1 नोव्हेंबर 

1984 लाच ् परत अमरावतीला रुज ू झालो. एबी माझ्या एक वर्ावनंतर 

अमरावतीला आला. माझा मलुगा चौथ्या वगावत अमरावतीच्या ज्ञानमाता 

शाळेत जशकत होता. त्याच शाळेत ए.बी.नं ही हर्वल ची चौथ्या वगावत 

ॲडजमशन घेतली. त्यानं अमरावतीच्या जोगळेकर प्लॉट मध्य े राहायला 

भाड्याचे घर घेतलं होतं. मलुाची ऍडजमशन झाल्ह्यानंतर पजहल्ह्या जदवशी तो 

मलुाला ज्ञानमाता शाळेत सोडायला गेला तेव्हाचा, त्यानं स्वतः मला 

सजवस्तर सांजगतलेला हा जकस्सा. तो म्हणाला “ यार पजहलेही जदन बडा 

कररष्ट्मा हो गया.” मी म्हटलं काय झालं? तो म्हणाला “अरे शाळेच्या 

वेळेवर मी हर्वल ला स्कूटरवर माग ेबसवलं आजण घरून जनघालो. इरजवन 

चौक क्रॉस करून उजवीकडे वळून त्या सहकारी बँके जवळून होली क्रॉस 

शाळे समोरून ज्ञानमाता शाळेकडे जायचं होतं. इतकी गदी जवचारू नको. 

स्कूटर एकदम थांबवली. हळुच राईट टनव करून ज्ञान मातेला जायला हळू 

हळू जनघालो. कॉलेजची माझी वेळ झाली होती म्हणनू ज्ञान मातेच्या आत 
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न घेता शाळेच्या फटका वरच स्कूटर उभी केली दोन जमजनटं. वाटलं हर्वल 

उतरला. म्हणनू तशीच गाडी सरुू करून मी पढंु कॉलेजला आलो. शाळेचा 

पजहला जदवस असल्ह्याने त्या जदवशी शाळा एक वाजता सटुणार होती. 

म्हणनू मलुाला घेऊन घरी सोडण्यासाठी एक वाजता कॉलेजमधनू मी 

शाळेत गेलो. मी पोहचण्यापवूी शाळा सटुली होती. मग गेटवर मलुाला जजथे 

सोडलं जतथेच शोधलं. तो जतथ ेनव्हता. मग त्याच्या वगाववर शोधलं. जतथेही 

तो नाही. चपराशी म्हणाला सगळी मलंु गेली. मग तसाच तावातावानं 

प्रायमरी च्या हडेमास्तर च्या रूम मध्य ेगेलो. म्हटलं “माझा मलुगा नाही. 

त्याला सोडलं शळेत. आज पजहला जदवस. तमु्ही अजतशय बेजबाबदार 

लोक आहात. मलुांकडे लक्ष ठेवत नाही. पजहल्ह्या जदवशी मलंु गोंधळून 

जाऊ शकतात. त्याच्याकडे तमु्ही लक्ष द्यायला नको का?” असं खपू 

भांडलो मी त्या बाईशी. तावातावाने घरी गेलो. घरी पाहतो तर काय, हर्वल 

घरी. मी म्हटलं ‘अरे त ूएकटा घरी आलास का?’ तर तो म्हणाला नाही. मी 

शाळेत गेलोच नाही. ‘शाळेत गेला नाही?’ मी म्हणालो. तो म्हणाला “ जतथ े

त्या लाल जबजल्ह्डंग जवळ मेन रोडवर तमु्हीच स्कुटर थांबवली. तेव्हा मला 

वाटलं की शाळा आली आजण मी स्कूटरवरून उतरलो. पण पढेु शाळेत 

कसं जायच ं ह े मला समजत नव्हतं म्हणनू मी परत आल्ह्या वाटेन े घरी 

आलो.” शाब्बास गे्रटच आहसे. मी म्हणालो.” एबीनं ही सांजगतलेली कथा. 

मग मी म्हणालो “आब्या,साल्ह्या, तो गे्रट नाही, तचू गे्रट आहसे. अरे 
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पजहल्ह्या जदवशी कोणी बाप मलुाला शाळेत सोडायला गेला की नवीन 

जठकाणी हात धरून मलुगा वगावपयंत नेऊन त्याला आत बसनू येईल. अन 

त ू शाळेच्या गेटवर स्कुटर थांबवली. मागे न पाहता, मलुाला काही न 

बोलता, टाटा बाय-बाय न करता, कॉलेजला जनघनू आला. गेटवरच मागे 

वळून पाजहलं असतं तर तेव्हा लक्षात आलं असतं की मलुगा स्कूटरवर 

नाही. वारे वा. म्हणजे नसुती स्कूटर थांबवली, मलुगा उतरला असं समजनू, 

शाळेत गेला असं समजनू, चालल े आपले. अन वर शाळेत जाऊन 

हडेमास्टरणीलाच बेजबाबदार वगैरे म्हणनू जतच्याशी भांडला.गे्रट तर तचू 

आहसे बाबा.” त्यान े एक दीघव र्श्ास घेतला अन तो जोरान े हसायला 

लागला. आम्ही सगळेही हसायला लागलो. तो कधीही हसण्यापवूी जकंवा 

रागावण्या पवूी असा दीघव र्श्ास घ्यायचा नेहमी. त्याची सवय होती 

ती..असाहा जबंधास्त,जबनजफजकर ए.बी.  1977 च्या जडसेंबरमध्य ेआमच्या 

फायनल इयर मेकॅजनकल चा इडंजस्रयल शॉटव टूर घेऊन बडोदा आनंद 

आमदाबाद अब ू रोड माउंट अब ू असं जायच ं होतं.त्या टूरवर 

जवद्याथ्यांबरोबर प्राध्यापक म्हणनू मी आजण ए बी गेलो होतो. आमचे 

इडंजस्रयल जव्हजजट संपल्ह्यानंतर आम्ही एक जदवसासाठी माउंट आब ूला 

जाणार होतो. सकाळी पोहोचायचं. जदवसभर माउंट अब ूपाहून परत रािी 

अब ु रोड वरून रेन पकडायची असा प्लॅन होता. आम्ही सकाळी पाच 

साडेपाचला पोहोचलो. जतथ ेवेजटंग रूम मध्ये फे्रश होऊन चहापाणी वगैरे 
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केलं. पढेु माउंट आब ू ला जाण्यासाठी बाहरे येऊन राजय पररवहन 

मंडळाच्या अजधकार्याला जवनंती करून आम्ही पन्नास-पचंावन्न 

जवद्याथ्यांसाठी व आम्हा दोघांसाठी एक स्पेशल बस माउंट अब ू साठी 

माजगतली. कुठून तरी एक बस नकुतीच आली होती. त्या बसचा ड्रायव्हर 

कंडक्टर या दोघांना अजधकार्याने आम्हाला माउंट अब ूला सोडून यायला 

सांजगतलं. दीड तासाचा प्रवास होता. बस सरुू झाली आजण पढेु अध्याव 

वाटेवरच बंद पडली. ड्रायव्हर म्हणाला जडझेल खत्म हो गया.ए.बी. खाली 

उतरून त्याच्याशी भांडला. जडझेल आह े की नाही पजहल े चेक क्य ू नही 

जकया? त्या ड्रायव्हरनं उलट जदशेन े येणार्या एका बस मध्य े कंडक्टरला 

पाठवनू जडझेल मागवलं. परत बस सरुू केली. या सगळ्या प्रकारात 

आमच्या दीड तास फुकट गेला. आम्ही उजशरा माउंट आब ूला पोहोचलो. 

जतथ ेउतरल्ह्या बरोबर ड्रायव्हरनं जतथल्ह्या डेपो मॅनेजर ला सगळं सांजगतलं व 

लडको ने और खास कर के साबने,( ए.बी. कडे बोट दाखवनू) बहुत गालीया 

जद असं सांजगतलं. मग त्या डेपो मॅनेजर आजण ए.बी.ची बाचाबाची सरुू 

झाली. तो आपल्ह्या अंगातला कोट वगैरे काढून त्या डेपो मॅनेजर ला 

मारायला धावला. मी आजण जवद्याथ्यांनी त्याला माग ेघेतलं. मग तो डेपो 

मॅनेजर म्हणाला’अब मै तमुको साईट सीन के जलय ेबस नही दूगँा. बैठे रहना. 

दखेता हू.ँ’ मी त्याच्याकडे गेलो त्याची माफी माजगतली. म्हटलं कॉलेज के 

लडके ना समज, गरम जदमाग के ह.ै जदलपर बात मत लो. तो म्हणाला 
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‘आपके प्रोफेसर तो मेरे पर मारन ेको दवडे.आपके पास लडके ह ैतो घमंड 

मत करो..ये परुा गाव ही मेरा ह.ै मझु ेतमु क्या मारोग?े मग मी व काही 

जवद्याथ्यांनी त्याची मनधरणी केली. मी त्याच्याशी मारवाडीत बोलायला 

लागलो. तेव्हा तो थंड झाला. मग त्यानं थोड्या वेळानं आम्हाला एक 

स्पेशल बस जदली व तीच बस तमु्हाला संध्याकाळी अब ूरोडला सोडेल 

म्हणनू सांजगतलं. आम्हाला खपू आनंद झाला. सवव जस्थरस्थावर झाल्ह्यावर 

मी ए. बी ला म्हटलं अरे आपण टूरवर परक्या जठकाणी आहोत, जरा डोकं 

शांत ठेवत जा. आता त्या मॅनेजरनं नसतं ऐकलं तर आपण असच अडकून 

पडलो असतो. तो परत म्हणाला काही नाही. मारणारच होतोत्या 

नालायकाला. कशाला तमु्ही उगाच मला अडवलं. असा बेडवर, 

पररणामाची जचंता न करणारा. त्यान े सांजगतलेले मजेदार अनेक जकस्स े

माझ्याजवळ आणखी आहते. एकदा यवतमाळ पॉजलटेजक्नकला असताना 

एक जदवस दपुारी स्कूटर मध्ये पेरोल भरायला हा पंप वर गेला. पेरोल भरलं. 

जतथेच एक जमि भेटला. तो पेरोल भरून अमरावतीला जाणार होता. तो 

म्हणाला;चलो चलते क्या अमरावती? ‘ घरी न सांगता तो अमरावतीला 

जनघनू गेला. जतथे रािभर अन दसुर्या जदवशी राहून संध्याकाळला 

यवतमाळला पोहोचला. इकडे वजहनी हरैाण. त्यावेळी काही मोबाईल वगैरे 

तर सोडाच पण लैंडलाइन फोनही नव्हते घरात. वजहनीनी सगळ्या जमिांच्या 

घरी जाऊन चौकशी केली. कोणालाच पत्ता नाही हा कुठे गेलाय. हा परत 
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येईपयंत वजहनींचा जीव खालवर होत होता. असा हा जबनधास्त प्राणी. तो 

औरंगाबाद ईजंजंजनअरींग कॉलेजला मेकॅजनकलला असोजसएट प्रोफेसर 

असताना हॉस्टेल वॉडवन ही होता. वाडवन कॉटर कॉलेजला लागनू होतं. जतथं 

असताना त्यान ेएक कुिी पाळली होती. ती कुिी त्याच्याशी खपू खेळायची 

व नेहमी त्याच्याजवळच असायची. इतकी जवळ की हा कॉलेजला जायला 

जनघाला की ती कुिी त्याच्याबरोबर जायची. आजण तो जतला येऊ द्यायचा. 

ह ेतर काहीच नाही. जया वगाववर तास असेल त्या वगावत तो गेला, की ती 

कुिीही त्याच्याबरोबर वगावत जाऊन ब्लॅक बोडव जवळ बसनू असायची. 

जवद्याथी हसायचे. वगाव बाहरेून जाणार्या इतरांना व प्राध्यापकांना ही ते 

जदसायचं. त्याची कुिी चचचेा जवर्य झाली होती. एकदा तवे्हाच्या जवभाग 

प्रमखुांनी त्याला बोलावलं आजण सांजगतलं ‘त ूअशी कुिी वगावत घेऊन 

जाऊ नकोस’ हा म्हणाला ‘मी जतला नेत नाही. जतच येते, त्याला मी काय 

करू. आली तरी कोणाला काही िास दते नाही. आजण वगावत नकोच असले 

तर जतला बाहरे काढणं माझं काम नाही. जतला बाहरे काढण्याची व्यवस्था 

जवभाग प्रमखु यान्नी करावी.” त्या जवभागप्रमखुांनी कपाळावर हात मारून 

घेतला.असा जबनधास् त. कोणाची भीड न बाळगणारा. पण आपलं काम 

माि करणारा. अथावत ते त्याच्या पद्धतीने. सवव जवद्याथ्यांचा, जमिांचा तो 

आवडता होता. असा हा आमचा ए.बी.  
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श्रद्धा 

 

 रजववार जदनांक 16 जडसेंबर 2011च्या दजैनक जहदंसु्थान मध्ये माझा 

एक लखे प्रकाजशत झाला होता. “शेगाव चा राजा गजानन माझा” त्या 

लेखातला बराचसा भाग घेऊन ह े मी जलजहतो आह.े शेगावचे गजानन 

महाराज महाराष्ट्रातल्ह्याच नाही तर दशेातल्ह्या अनेक लोकांचं श्रद्धास्थान 

आह.े माझी महाराजांवर अपार श्रद्धा आह.े आयषु्ट्यभर आम्ही सवव कुटंुबीय 

महाराजांचं नामस्मरण करीत आलो. पोथीची पारायण े करीत आलो. 

दरवर्ी, जकमान एकदा तरी शेगावला दशवनाला जाणं हा आमचा पररपाठ. 

आयषु्ट्यभर जवज्ञान व तंिज्ञानाशी जनगजडत असलेला मी, माझी महाराजांवर 

आंतररक श्रध्हा आह.े आजण ही अंधश्रद्धा नाही. श्रदे्धचे बळ प्रचंड असतं. 

मग ती तमुच्या कोणत्याही दवेावर असो साधसंुतावर असो, महात्म्यावर 

असो.जीवनात श्रद्धास्थान असण ह ेमहत्त्वाचं. महाराजांवर श्रद्धा असणार् या 

अनेकांना त्यांचे चमत्काराच ेअनेक अनभुव आलेले आहते. मधनू मधनू 

आपण याबद्दल वाचतो, ऐकतो. माझ्या जीवनात घडलेला व मी 

अनभुवलेला एक सत्य प्रसंग जसाच्या तसा जलजहतो आह.े त्यावर जवर्श्ास 

ठेवणं न ठेवणं, हा प्रत्येकाचा आपला अजधकार आह.े पण मी जे जलजहतो 

आह ेते जसं घडलं तसंच तसं सत्य आह ेत्यात काही काल्ह्पजनक नाही, ह े
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प्रामाजणकपणे सांगतो. 1976 च्या ऑगस्ट मजहन्यात बनारस जहदं ू

यजुनव्हजसवटी वाराणसी येथे फस्टव नॅशनल कॉन्फरन्स ऑन एअर पॉल्ह्यशुन 

झाली. त्यावेळी मी आय आय टी मुंबई येथ ेएम.टेक चा जवद्याथी होतो. या 

वाराणसीच्या कॉन्फरन्स साठी माझा एक शोधप्रबंध स्वीकारण्यात आला 

होता. त्याच्या सादरीकरणासाठी मला वाराणसी ला जायचं होतं जास्त 

जदवस आगोदर जाणं शक्य न्व्हतं. मी कॉन्फरन्स च्या जदवशी सकाळी 

वाराणसीला पोहोचायचं या बेतानं मुंबईहून कलकत्ता मेल वाया 

अलाहाबाद असं जनघालो. रािी बारा वाजता च्या दरम्यान अलाहाबादला 

ती आली. इथनू गाडी धरून मला पढेु मगुलसराय ला जायच ं होतं. 

त्याप्रमाणे मी गगुलसंराय ला जाणार्या गाडीन ेरािी तीन वाजता मगुलसराय 

या जंक्शन ला पोहोचलो. जतथनू बसने मला वाराणसी ला जायच ंहोतं. 

मगुलसराय ला उतरलो तेव्हा धो धो पाऊस सरुू होता. स्टेशनच्या बाहरे 

चौकशी केली तर कळलं की सकाळी सहा वाजता वाराणसीला बस जाईल 

पण तेही पाऊस थांबला तर. तीन तास स्टेशन वर थांबलो. पाऊस चालचू. 

सारखी गजानन महाराजांची प्राथवना करत होतो, दवेा इथ पयंत आलो तसं 

आता वाराणसी ला पोहोचलो की झालं. पाऊस थांब ूद.े सकाळी उजाडल्ह्या 

बरोबर बाहरे पाजहलं तर दरूवर पाणीच पाणी. जसा सववदरू समदु्रच. पाऊस 

वरून चालचू. पण त्याच्यातही सहा वाजता एक बस लागली. आम्ही पंधरा 

वीस जण बस मध्ये बसलो. दहा-पंधरा जमजनटात बस सरुू झाली आजण तशा 
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जोराच्या पावसातच आम्ही जनघालो. रस्त्यान े पाणी बस मध्य े यायला 

लागलं. आम्ही सामान, सटुकेस आमच्या मांडीवर घेऊन बसलो. बस माि 

चाल ूहोती. साधारण साडे सात वाजेच्या दरम्यान बस वाराणसीला थांबली. 

धो धो पावसात पाणी सवव गावात वाहत होतं. रस्त्यावर उभ्या असलेल्ह्या 

काही कारा पावसात बडुाल्ह्या होत्या. ड्रायव्हर म्हणाला बस यहा तक बस 

आयी अब आगे नही जा सकती. आप लोग उतर जाओ. आम्ही खाली 

उतरलो. शेजारी एक शहर वाहतकुीच्या स्टॉप असावा, त्याच्या शेडखाली 

आम्ही दोन-चार जण उभ ेराजहलो. अगोदर जतथं दोन चार लोक उभे होते. 

माझ्या बसमधनू उतरलेला एक सहप्रवासी माझ्यासोबत होता. मी माझा 

पररचय त्याला जदला व बी.एच.य.ू ला कॉन्फरन्ससाठी जायचंय म्हणनू 

सांजगतलं. तो म्हणाला एम एम डॉक्टर जसन्हा. सायंजटस्ट फ्रॉम नॅशनल 

मेटलजीकल लेबोरेटरी जमशेडपरू. आय एम गोइगं फॉर सेम कॉन्फरन्स. 

मला थोडा धीर आला. कॉन्फरन्स ला जायचं कसं? पाऊस सरुू. आभाळ 

असं भरून आलेलं की चार जदवस हा पाऊस थांबेल असे वाटत नव्हतं. 

जतथल्ह्या काही लोकांना बीएचय ूला कसं जायचं जवचारलं तर ते म्हणाले 

ईतनी बाररश, जफर गाव भर मे गजलयो मे कमर तक पानीबह रहा ह.ै आपको 

ररक्षा भी नही जमलेगा. मी सारखा गजानन महाराजांचा धावा करत होतो. 

प्राथवना करत होतो, महाराज कसेही करा हा पाऊस थांबवा आजण कसेही 

करून एकदा मला बी,एच,य.ु.ला पोहचवा.आम्ही पंचवीस जमजनटं जतथ ेउभे 
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होतो. अन खरंच चमत्कार झाला. एवढं दाटलेलं आभाळ असनू पाऊस 

एकदम थांबला. एकदम म्हणजे एकदम. अगदी थेम नाही. रािी तीन 

वाजेपासनू आठ वाजपेयंत पावसाच ंथैमान चाल ूहोतं. आता बंद. पण खरा 

चमत्कार पढुच होता..अगदी पाऊस थांबल्ह्या बरोबर एक सायकल ररक्षा 

आम्हा दोघा समोर येऊन उभा राजहला. साधारण सहा फूट उंचीचा, जपळदार 

शरीर असलेला, एक काळासावळा मलुगा, अंगात फक्त चड्डी बरमडूा 

सारखी. बजनयन ही नाही. उघडाबंब. असा आमच्या समोर ररक्षा घेऊन उभा 

राजहला. आम्हाला म्हणाला’ कहा जाओग?े’ आम्ही म्हणालो बी एच य ु

जाना ह ैलेजकन ले जाओ गे कैसे? गाव मे तो कमर तक पानी बह रहा ह.ै तो 

म्हणाला ‘आपको क्या करना ह?ै चलो.’ आम्हाला वाटलं हा खपू पैसे 

मागेल. जान े का क्या लोगे,असं जवचरलं तर तो म्हणाला पाच रुपये. 

आनंदात आम्ही दोघांनी ररक्षेत उडीच मारली. त्यांनं वेगवेगळ्या गल्ह्ल्ह्यातनू 

कमरेइतक्या पाण्यातनू ररक्षा काढली. आमच्या ररक्षात पाणी आलं होतं. 

आम्ही सटुकेस मांडीवर घेऊन बसलो. ररके्षत पाय पाण्यात बडुालेले. पण 

या बहाद्दराने बरोबर पावणे नऊ वाजता ररक्षा बी.एच,य.ुच्या गेट समोर उभा 

केला. आम्ही त्याला पैस े जदले. उतरताच गेटवरच े काउंटर कडे आम्ही 

धावलो. कॉन्फरन्स चं उद्घाटन नऊ वाजनू 30 जमजनटांनी होणार होतं म्हणनू 

आम्हाला घाई होती. आम्ही काउंटरवर गेल्ह्यानंतर चौकशी केली , तर 

होस्टेल मालवीय भवन यात मला खोली दणे्यात आली होती. त्यंच्या 
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वाहनात आम्ही होस्टेल पयंत आलो. घाईघाईन ेतयार होऊन 9:30 पयंत 

मी कॉन्फरन्स हॉल मध्ये पोहोचलो. पढेु चार जदवस पावसाचा पत्ता नाही. 

त्यावेळी घाईत होतो म्हणनू त्या ररक्षेवाल्ह्या कडे वरळून्ही पाजहलं नाही. पण 

गेली 45 वर्व तो चेहरा, त्याचं धारदार नाक, त्याचे पाणीदार डोळे आजण 

उघडी बंब शरीरयष्टी, कमावलेली सहा फुटाची , ते सगळं माझ्या 

डोळ्यासमोर अजनूही स्पष्ट जदसतं. बरेच वेळा मनात वाटतं, महाराज तर तो 

ररक्षा घेऊन आले नसतील. आता हा योगायोग म्हणा, चमत्कार म्हणा, 

अंधश्रद्धा म्हणा, श्रद्धा म्हणा. पण जे घडलं ते असं. म्हणनू म्हणतो श्रदे्धचे 

बळ मोठं असतं. जनतांत श्रद्धा म्हणजे दवेाशी ससंुवाद घडवणारं माध्यम. मी 

पवूी म्हटल्ह्याप्रमाणे माझ ंआयषु्ट्य जवज्ञान आजण तंिज्ञान यांच्या साजनध्यात 

गेलं, म्हणनू जानेवारी 2011 च्या इजंडयन न्यजूक्लयर सोसायटी न्यजू लेटर 

ऑफ इजंडयन सोसायटी मधल्ह्या “भय येथे संपत नाही “ या डॉक्टर बाळ 

फोंडके यांच्या लेखातील एक उतारा खाली दतेोय. “जहरोजशमा ही संपणूवतया 

मानवजनजमवत घटना होती. यदु्धाच्या धामधमुीत शिलूा नेस्तनाबतू 

करण्यासाठी घेतलेल्ह्या रणनीतीचा तो पररपाक होता. कोणाच्याही हातनू 

झालेल्ह्या चकुीमळेु तो आगडोंब उसळला नव्हता तर तो तसाच उसळेल 

याची पणूव कल्ह्पना तो जनणवय घेणार्या अमेररकेच्या तत्कालीन अध्यक्षांना 

होती. त्यांनी तसा जनणवय घेऊ नये, असं आवाहन त्याच अणबु्मॉबची 

जनजमवती करणार्या वैज्ञाजनकांचे नेततृ्व करणार्या ओपेन हायमर या 
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शास्त्रज्ञांनी राष्ट्राध्यक्षांना केलं होतं.कारण ओपेन हायमरनं मजहनाभर 

आधीच केलेल्ह्या चाचणीत त्या प्रलयाच्या हृदयात रुद्र रूपाचे दशवन घेतलं 

होतं.त्या क्षणी मनोमन सनु्न झालेल्ह्या ओपेनहायमर च्या तोंडुन त्याला 

नकळत गीतेतला श्लोक बाहरे पडला होता.” जदवो सयूव सहस्त्रस्य 

भवेद्यशुपदजत्धता. यजद भा: सदृशो सांस्यात भासस्तस्य महात्मन:” 

भगवद्गीता 11- 12.जर सहस्त्र सयुावचं तेज एकाच क्षणी आकाशात प्रकटलं 

तर ती प्रभावळ त्या परमात्म्याची असले.’ कालोस्त्री- लोकक्शय ्कृत्प्रवतृ्ती’ 

‘मी काळ आह.े जवनाशासाठी प्रवतृ्त झालेला.’ म्हणनूच ओपेन्हायमारनं 

बॉम्ब टाकण्याऐवजी पॅजसजफक महासागर आपण जपानी सनै्याला त्याची 

प्रजचती दऊे, असा पयावयही जदला होता. पण त्या आवाहनाला प्रजतसाद न 

दतेा जहरोजशमा आजण नंतर नागासाकीवर बॉम्ब टाकण्यात आले. असं 

म्हणतात की मजहनाभर आधी जेव्हा चाचणी ओपेनहायमर व त्यांच्या 

सहकार्यांनी घेतली होती, तीचं सवव रेकॉजडंग त्यांच्या प्रयोगशाळेत झालं व 

जतथ ेसवव पाहत होते. त्या रेकॉजडंग मध्ये प्रयोगशाळेतील त्यांच े संवादही 

रेकॉडव झालेल े आहते. त्याच ् रेकॉजडंग मध्ये ओपेनहायमरच्या तोंडून 

जनघालेला गीतेचा वरील श्लोक हाही रेकॉडव झाला आह.े आता काय 

म्हणायचं, योगायोग की परमेर्श्री चमत्कार? कारण ओपेनहायमरला गीता 

अवगत होती का? नेमका हाच श्लोक त्याप्रसंगी त्याच्या तोंडून कसा 

जनघाला? इजंडयन न्यजूक्लयर सोसायटी न्यजु सारख्या जनवल वर व त्यातील 
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शास्त्रज्ञ डॉक्टर बाळ फोंडके यांच्या लेखावर जवर्श्ास ठेवायचा नाही का? 

मग या परमेर्श्री चमत्कारावर श्रद्धा जवर्श्ास का ठेवायचा नाही? गजानन 

गं्रथात जलजहल्ह्याप्रमाणे श्री जोशी ह े रेव्हने्य ूअजधकारी आपल्ह्या नोकराला 

दमणी जुंपनू घेऊन ये. असं सांगनू शेगाव ला जायला जनघतात. रस्त्यात माण 

नदी आडवी आली. आभाळ भरून आलेलं. गाडीवान म्हणतो अशा वेळी 

नदीत दमणी टाकणं धोक्याचं आह ेसाहबे. पण त्याच ंन ऐकता त्याला जोशी 

दमणी पढेु चालव म्हणनू सांगतात. नजद पार करायला सांगतात. अन 

अचानक मांण नदीला परुाचा मोठा लोंढा येतो. (अचानक असे नदीला लोंढे 

आलेले मी माझ्या खेड्यात प्रत्यक्ष पाजहल ेआहते) आता आपण दमणी सह 

वाहून जाणार याची भीती जोशी आजण त्यांचा जशपाई दोघांनाही वाटते. 

जोशी महाराजांचा सारखा धावा करतात. गाडीवाल्ह्याला डोळे जमटून 

कासरा सोडून द्यायला सांगतात. आजण काय चमत्कार थोड्याच वेळात द 

मजण परूातनू बाहरे येऊन पैलतीरावर थांबते. हा योगायोग की महाराजांचा 

चमत्कार. की जोशीच्या प्राथवनेसाठी आजण जवर्श्ासा साठी महाराजांनी 

धमणी तीरावर पोहोचवली? ह ेश्रद्धा आजण भक्तीचे बळ आह.े त्याची ताकद 

आह.े वरील ओपेनहायमररच्या उस्फुतव श्लोक उच्चारण यावरून परत हचे 

म्हणता येईल जक नो सायन्स और टेक्नॉलॉजी कॅन प्रवु्ह ऑर जडस प्रवु्ह द 

गॉड. शेगाव चा राजा गजानन माझा या महानाट्याचा यशस्वी प्रयोग माग े

जडसेंबर 2011 मध्ये अमरावतीच्या कलाकारांनी केला होता अत्यंत 
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चांगल्ह्या प्रकारे व मेहनतीने तो सादर करण्यात आला त्या प्रयोगाला 

अमरावती करांची प्रचडं गदी झाली होती अमरावती करांची गजानन 

महाराजांवर खपू श्रद्धा आह.े नसुत्या अमरावतीत महाराजांची जवस ् तरी 

मंजदर असतील या सवव मंजदरांमध्ये दरवर्ी महाराजांचा प्रकट जदन व जनवावण 

जदन साजरा होतो मोठ्या उत्साहान े सवव भक्त तो साजरा करतात जवळ 

जवळ सववच मोठ्या मंजदरात महाप्रसाद होतो भाजवक भक्तांच्या श्रदे्धचे ह े

प्रजतजबंब आह ेदरवर्ी गजानन महाराजांच्या पोथीच्या जागजतक पारायनाला 

अन प्रकट जदनी होणार्या पारायणाला मोठ्या संख्येने उत्स्फूतव प्रजतसाद 

जमळतो आजण तो जदवसेंजदवस वाढत चालला आह ेतसंच अमरावती ते 

शेगाव पायी यािा सदु्धा आयोजजत केल्ह्या जाते व बरेच भक्त दरवर्ी त्यात 

भाग घेतात अशी ही श्रद्धा. 
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कालाय तस्मै नमः 

 

 

 ‘ जानता हू ँवक्त हर दखुी दवा ह ैपर इस आगको बझु ने ना द,े याद े

वह हवा ह ै‘ कालाय तस्मै नमः. असं म्हणतात की कुठल्ह्याही दःुखावर 

काळासारखा दसुरा उपाय नाही. असेही म्हणतात की जस े जदवसामागनू 

जदवस जायला लागले की हळूहळू दःुखाची तीव्रता कमी होत ेअन पढेु पढेु 

तर त्याचा जवसर पडतो. माझ्या पत्नीचं जनधन व्हायला आज एक वर्व होतंय. 

मागच्या वर्ी आठ नोव्हेंबरला अकस्मात ती वारली. ती वारल्ह्यानंतर दजैनक 

जहदंसु्थान मध्ये ’ द शो मस्ट गो ऑन ‘ हा माझा लेख प्रकाजशत झाला होता. 

त्या लेखाच्या शेवटी मी 1960 ला नव्या वगावत बलुढाण्याला जशकत 

असताना पाजहलेल्ह्या ’ दोन घडीचा डाव ‘ या मराठी जचिपटातलं एक गाण ं

जलजहलं होतं. त्याचं शेवटचं कडवं असं होतं—“ मरणारा तो जगास मकुतो, 

त्याच्या मागे कोणी उरतो, दोन जदवसात ची शोक जवसरतो, ओसरुनी रडे, 

सारखा काळ चालला पढेु. “ खरंच ही जग वजहवाट आह.े दोन जदवसात 

लोक शोक जवसरतात; पण त्यादःुखाची तीव्रता कमी होईपयंत आजण 

नंतरही माणसाला कुठल्ह्या मनजस्थतीतनू जावं लागतं ह े गेलं वर्वभर मी 

अनभुवतो आह.े आजण आता ही अनभुवत आह.े माझी पत्नी मला 
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अचानक सोडून गेली आजण ती गेल्ह्याबरोबर माझ्या जीवनात अनेक 

जस्थत्यंतरे आली. त्यातला सगळ्यात मोठं म्हणज ेमला माझ ंअमरावती च ं

घर सोडून मलुाकडे पणु्याला राहायला जावं लागलं. ती वारल्ह्यानंतर पंधरा-

वीस जदवसातच माझा मलुगा, जावई मलुगी आजण सनू सगळेच म्हणायला 

लागले की बाबा आता एकटं अमरावतीला राहायचं नाही. आमच्या बरोबर 

पणु्याला चला. मी दोन-तीन जदवस सवव गोष्टींचा सारासार जवचार केला. 

त्यावेळी मी हनमुान व्यायाम प्रसारक मंडळाच्या टेजक्नकल शाखेचा 

ॲडव्हायझर म्हणनू काम करत होतो. कॉलेजात एक जदवस माझे जमि 

प्राचायव डॉक्टर मराठे, डॉक्टर चेंडके आमचे रजजस्टर ढोले व रजवभाऊ 

भांडेकर एकि बसलो होतो. मी त्यांना माझी मलंु पणु्याला जशफ्ट 

होण्याजवर्यी सांगत आहते असं सांगनू त्यांचा सल्ह्ला माजगतला. प्राचायव 

मराठेतर म्हणाले सर तमु्ही एकटे कसे, आम्ही आहोत ना सर. आपल्ह्या 

कॅम्पस मध्ये माझ्या शेजारी राहायला या अन कामात आपलं मन बडुवनू 

टाका. रवी भाऊ खांडेकर हसत हसत म्हणाले सर तमु्ही नशीबवान आहात 

की तमुची मलंु तमु्हाला त्यांच्या जवळ राहायला बोलावताहते. नाहीतर 

आजकाल मलुांना आपल ेम्हातारे आई बाप नको असतात. आईबापांना 

वदृ्धाश्रमाची वाट दाखवतात. खरंच मी नशीबवान आह.े सवव गोष्टींचा 

जवचार करून पणु्याला मलुाकडे मी राहायला गेलो. एखाद्या पोरक्या 

मलुाला सांभाळावं तशी माझी मलंु माझी काळजी घेतात. आज दसुर्यांदा, 
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चार मजहन्यानंतर माझ्या घरी अमरावतीला आलो. घरात आलो अन सवव 

आठवणी परत येऊन सारखे डोळे भरून यायला लागले. गेल्ह्या पंचचेाळीस 

वर्ावच्या माझ्या जीवनाचा पटल माझ्या डोळ्यासमोर सरकायला लागला. 

काल रािी अकरा वाजता झोपलो आजण एक वाजताच जाग आली. परत 

झोपच येईना. मग समोर कागद पेन घतेलं आजण ह ेजलहायला बसलो. 

 अमरावती सोडणं ह े मी म्हटल्ह्याप्रमाणे माझ्या जीवनातलं मोठं 

जस्थत्यंतर. मग सगळी जदनचयाव बदलणं, जमिपररवार बदलणं, ते फ्लॅट 

जसजस्टम मध्य ेराहणं, जेवण्या खाण्या मध्ये झालेले बदल, हवामान अशा 

अनेक जस्थत्यंतरां मधनू मी जातो आह.े खरं म्हणजे मला कसलीही खंत 

नाही. काही कमी नाही. पण जतच्या जाण्याच्या एका वजाबाकी नं माझ्या 

जीवनाची बेरीज शनू्य झाली आह.े आयषु्ट्यभर जतनं सखुदःुखात चढाव 

उतारात, लहान मोठ्या गोष्टीत मला जदलेली साथ आठवली की आता 

जीवन कधी कधी अथवहीन वाटायला लागतं. सवव चांगलं आह.े आयषु्ट्य 

व्यवहार अथावनं मजेत चाललंय. पण सरुुवातीला मी म्हटल्ह्याप्रमाणे” इस 

आग को बझुने ना द,े याद ेवह हवा हप.” ह ेखरंच आह.े माझ ंपणु्याच ंरुटीन 

अगदी सेट झालंय. सकाळी माझ्या दोन्ही नातवांना शाळेत सोडणे, कधी 

टेजक्नकल, कधी साजहत्य जलजहणं, वाचन, इन्व्हाईट टॉकसला जाणं, 

एम.टेक पीएच.डी परीक्षेला परीक्षक म्हणनू बर्याच इजंीजनयररंग 

महाजवद्यालय जाणं. आजण सगळ्यात मोठं म्हणजे मराठी कादबंर्या कथा 
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लेख वाचणं ह ेमाझं रुटीन. खरं म्हणजे साजहत्य वाचण्यात माझा अधाव वेळ 

जातो आजण त्यात माझं मनही गुंतत. गेल्ह्या अकरा मजहन्यात मी प.ुल. 

दशेपांडे, जवजय तेंडुलकर, जयवंत दळवी, जवद्याधर पुंडजलक, शांता शेळके, 

व. प.ु काळे भाऊसाहबे खांडेकर, शशी दशेपांडे यांची जकमान 70 तरी 

मराठी पसु्तकं वाचली. वाचन हा खरा सवावथावनं दःुख जवसरण्याचा जवरंगळुा 

आह.े बर्याच वेळा मी माझ्या मलुाचं, त्याच्या जमिांचं( सवव आय टी वाले) 

धकाधकीच ं अन घाईच ं जीवन पाहतो. या मंडळीचं वाचन शनू्य आह.े 

वेळात वेळ काढून आपला वाचनाचा छंद जोपासणं या पीढीत शंभरात फक्त 

पाच ते दहा जणांना जमतं. मग मला वाटतं वाचण्याच्या आनंदाला 

मकुणायाव या ददुवैी जपढीचं उतारवयात आयषु्ट्य कसं जाईल. माझ्या 

अनभुवावरून सांगतो वाचनाचा छंद मी जीवनभर जोपासला आजण 

माझ्यावर कोसळलेल्ह्या दःुखाची जतव्रता कमी करण्यात त्याचा केवढा मोठा 

वाटा आह ेह ेमलाच मजहत आह.े सांग कधी कधी तर आठवणींचं चक्र सरुू 

झालं तर मला रािी दोन वाजता जाग येते. डोळ्याला डोळा लागत नाही. 

आजण मग सकाळपयंत मी एखाद ंपसु्तक हातात घेतो आजण वाचत राहतो. 

वाटतं ह ेनसतं तर कसा वेळ गेला असता. रािी गेल्ह्य असत्या? कदाजचत 

माझ्यासारख्या एकट्या झालेल्ह्या, पतीची जकंवा पत्नीची साथ सटुलेल्ह्या 

अनेक बंध-ूभजगनींचा हाच अनभुव असावा. आज जतला जाऊन एक वर्व 
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झालं. जतच्या पावन स्मतृीला मी अजभवादन करतो. माझ्याच दोन ओळीत 

मला असं म्हणता येईल, “  

 

“कौन कहता ह ैतमु चली गई, तमु तो मेरे पास हो. वो घंटो बात ेकरना 

वो हसना, जमठी आवाज का एहसास ह.ै जो जबती उसस ेबहुत कम बची ह ै

जजंदगी,यह काल मेरा साथ द,े बस यह ही ह ैबंदगी. ” कालाय तस्मै नमः 

महा कालाय तस्मै नमः 
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छंद 

 

 

 आयषु्ट्यात प्रत्येकाला काही ना काही छंद असतो. कोणी त्याला 

हॉजबज म्हणतात कोणी नाद म्हणतात. छंद अनेक प्रकारच े असतात. 

कोणाला गायचा तर कोणाला नतृ्याचा. कोणाला नाटकाचा तर कोणाला 

वेगवेगळे खेळ खेळण्याचा. वाचनाचा, लेखनाचा असे अनेक आणखी 

जकतीतरी छंद सांगता येतील. आता आता रीतसर मलुगी पाहण्याचे जकंवा 

दाखवण्याचे प्रकार कमी झाले आहते. पण थोड्या वर्ावपवूी हा प्रकार फार 

व्हायचा. मग मलुाकडील मंडळी मलुगी पाहायला आली की नाव गाव ह े

जजुबी प्रश्न झाल्ह्यानंतर ‘ तलुा काय छंद आहते, जकंवा तझु्या काय हॉबीज 

आहते?’ हा प्रश्न हमखास जवचारायची. सववसाधारणपण े सववच मलुी या 

प्रश्नाचं ठराजवक उत्तर द्यायच्या. म्हणजे कुजकंग, पेंजटंग, गायन, जवणकाम 

इत्यादी हॉबीज सांगायच्या. त्यामळेु एखाद वेळी पाहायला आलेली मंडळी 

फार चौकस असली तर लागलीच एखाद जचि काढून दाखव जकंवा तलुा 

आवडेल ते गाणं म्हणनू दाखव असं पढेु म्हणायचे. आजण केवळ 

उत्तरादाखल उत्तर जदलेल्ह्या मलुी यामळेु अडचणीत यायच्या. यापेक्षा मला 

जडुो कराटे चा छंद आह ेअसं एखाद्या मलुीने सांजगतलं तर त्याची माि 
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कोणी रायल घ्यायचं नाही. छंद कसलाही असो, तो मनापासनू जोपासला 

तर त्यातनू आनंदही भरपरू जमळतो. बर्याच जणांना एकापेक्षा अजधकही 

छंद असतात. आवडी असतात. आता माझंच सांगायचं झालं तर मला जब्रज 

खेळणं आवडतं, संगीत- गाणं ऐकणं, मग ते लावणी कव्वाली पासनू राग 

मालकंस पयंत सगळं आवडतं. भरपरू वाचन करणं, नाटकात काम करण ं

असे अनेक छंद आहते मला. आजण मी समतोल ठेवनू ते सवव आयषु्ट्यभर 

जोपासत आलो आह.े या आवडीनपैकी,छंदांपकैी काहीवेळा काही 

अपररहायव कारणामळेु, वैयजक्तक,कौटंुजबक अडचणींमळेु काही छंदांना, 

आवडींना काही काळपयंत बाजलूा ठेवायला लागतं. पण परत वेळ 

जमळाला की ती उमी दबत नाही, वर येतेच. मला नाटकात काम करायची, 

अजभनयाची अगदी पाचवीपासनू खपू आवड होती. तो छंद होता माझा. 

त्यामळेु मी माझ्या शालेय जीवनात, महाजवद्यालयात एकूण दहा-बारा 

नाटकात काम केलं. अभ्यास सोडून हा वेगळा वेळ त्यासाठी द्यावा 

लागायचा. मग घरच्यांची नाराजी, स्वतःची अभ्यास बडुत असल्ह्याची 

खंत, अशा अनेक तडजोडी करायला लागायच्या. पण थोडे जादा तास 

अभ्यास करू, असं मनाला समजावनू मी नाटकात भाग घ्यायचो. शालेय 

जीवनात दरवर्ी ह े मी केलं. पढेु यजुनव्हजसवटी बीएस.सी. पाटव-1ला मी 

अमरावतीच्या जवदभव महाजवद्यालयात आल्ह्यानंतर माि नाटकांना ब्रेक 

लागला. कारण जवदभव महाजवद्यालया मध्ये तीव्र स्पधाव होती. जवदभव 
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महाजवद्यालयात बी. ए., एम. ए. ,बी. एस सी., एम. एससी. चे जसजनयर 

जवद्याथी असताना आमच्यासारख्या जजुनयसवना कोण जवचारणार? पण पढेु 

इजंजनीअररंगच्या जशक्षणासाठी गव्हनवमेंट इजंजनीररंग कॉलेज औरंगाबाद ला 

गेल्ह्यानंतर माि अगदी प्रथम वर्ावपासनूच परत संधी जमळाली. मला 

आठवतं, आम्ही प्रथम वर्ावला असताना आमच ेप्रभारी प्राध्यापक दशेपांडे 

आजण प्राध्यापक आंबेकर सरांनी दोन मोठ्या एकांजकका करण्याचे ठरवले. 

कारण जास्तीत जास्त जवद्याथ्यांना भाग घेता यावा हा त्यांचा उद्दशे होता. 

मला प ुल दशेपांडे जलजखत’ जवठ्ठल तो आला आला’ या एकांजककेत रोल 

जमळाला' चांगला रोल होता व त्याला स्कोप होता. मी चांगली केली ती 

भजूमका. आमच्या सगळ्याच जमिांनी आपापल्ह्या भजूमका छानच केल्ह्या. 

तालजमच्या वेळी सरांच्या लक्षात आलं की ही सवव मलंु चांगले कलाकार 

आहते.जनपणु आहते. म्हणनू, तीन-चार जदवस तालमी झाल्ह्यानंतर, आमच े

दोन्ही सर एक जदवस आम्हाला म्हणाले “यावर्ी आपण स्नेहसंमेलनात 

आणखी एक नवीन प्रयोग करू. आम्ही ठरवलंय,आपण यावर्ी 35 ते 40 

जमजनटांचा एक नाट्य वाचनाचा कायवक्रम करायचा. म्हणजे पािांनी आपल े

जस्क्रप्ट हातात घेऊन आपापल्ह्या पािाचे डायलॉग्स खचुीवर बसनू 

वाचायचे. अजभनय वगैरे काही नाही. फक्त आवाजाचे चढ-उतारावरून, 

संवादाच्या फेकी वरून पररणाम साधायचा. स्टेजवर पडदा उघडा राहील, 

तमु्ही बसलेले व समोर प्रेक्षक.” आम्ही सवांनी पजहल्ह्यांदा सरांना जवरोध 
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केला. म्हटलं ‘सर गॅदररंगचा मडू असतो कोणीही ऐकणार नाहीत. सगळं 

फेल होईल.’ सर म्हणाले ‘हचे तर पायचय आम्हाला. तमु्ही सगळे इतक्या 

चांगल्ह्या आवाजात वाचणारे, बोलणारे आहात. जशवाय आम्ही दोन-तीन 

प्रवेश, प्राध्यापक वसंतराव कानेटकर यांनी जलजहलेल्ह्या’ रायगडाला जेव्हा 

जाग येते’ या नाटकातल े जनवडल े आहते. ते अत्यंत उत्कृष्ट व भावपणूव 

आहते. त्यात मखु्यता संभाजी- येसबूाई नंतर त्याच कडीला जोडून 

असलेला जशवाजी- येसबूाई आजण शेवटी जशवाजी महाराज वारल्ह्यानंतर ते 

मरतांना काय म्हणाले यावरचे राजाराम आजण संभाजी च ेडायलॉगज फार 

भावस्पशी आहते. आपण वाचनाची रोज तालीम घेऊ. अजनू पंधरा जदवस 

आहते. प्रयत्न करू. हा एक नवा प्रयोग होईल.’ मग त्यांनी त्या नाटकातील 

जशवाजी, संभाजी, सोयराबाई, येसबूाई ,राजाराम, हबंीरराव, मोरोपंत या 

पािांसाठी आम्हा सात मलुांच ं वाचन घेऊन त्यांची जनवड केली. माझी 

जनवड जशवाजी महाराजांच्या वाचनासाठी झाली. मग आम्ही आमच्या 

एकांजककेच्या तालमी नंतर नाट्य वाचनाची प्रॅजक्टस सरुू केली. पजहल्ह्या 

दोन-तीन वाचनानंतर या नाटकानं आमची चांगली पकड घेतली. आजण 

आम्ही जीव ओतनू आवाजाचे चढ-उतार, गांभीयव, वेदना, सगळं 

आवाजातनू परीणाम साध ूलागलो. सरांचा जवर्श्ास वाढत गेला. मग अगदी 

रंगीत तालमीच्या दोन जदवस अगोदर सरांनी आमच्या कॉलेजमध्य ेफायनल 

इयर मेकॅजनकल च्या जजदंाजन या एका जवद्याथ्यावला त्याची व्हायोजलन घेऊन 
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बोलावलं. तो मलुगा मुंबईचा अन जसंधी होता. आमच्या होस्टेलमध्ये 

राहायचा. अगदी सरेुख वायजलन वाजवायचा. मला तर त्याच ंते प्रोफेसर या 

जसनेमा मधलं मोहम्मद रफी ने म्हटलेलं,ऐ, गलुबदन,ऐ गलुबदन, ह ेगाण ं

अजनूही आठवतं. खपू सरेुख वाजवायचचा. सरांनी त्याला बोलावनू, सर 

त्याला म्हणाले जजंदानी हमारे लडके गॅदररंग मे मराठी नाटक तीस-पस्तीस 

जमजनट तक पढन ेवाल ेह.ै वह स्टेज पर बैठकर पढेंगे. वह जब पढेंगे तब तमु 

जपछे खडे होकर वायजलन पर जसच्यएुशन के जलए और हर मडु के मतुाजबक, 

जपछेसे व्हायलीन पर बॅक ग्राऊंड म्यजुझक बजाओगे. आज यह ऊनका 

सनुकर कलसे उनके साथ वायजलन की प्रॅजक्टस करना, और जफर फायनल. 

तो म्हणाला ठीक ह ैसर. त्याजदवशी ते बोलण ेझाल्ह्यानंतर रािी आम्ही जेव्हा 

होस्टेलवर परत जायला जनघालो तेव्हा मी जजंदानीला म्हणालो” 

जजंदाजनसाब तमुको मराठी तो समझता नही.जफर हम क्या पढ रह ेह ैये तमुको 

कैसे समजेगा? समजा नही तमु बॅकग्राउंड कैसे बजाओग?े तो हसला 

म्हणाला ‘अरे यार, तमु सातो के सात इतना अच्छा पढ रह ेहो की तमु्हारी 

आवाज परसेही मै सब समझ जाता हू. कल दखेना मेरा कमाल. आमच्या 

नाट्यवाचनाला जमळालेली ही लाखमोलाची पावती होती. जतने आमच्या 

गपृचा जवर्श्ास वाढला. दसुर्या जदवशी आम्ही सरांनाही ते सांजगतलं. सर 

खरु् झाले. खरंच अत्यंत प्रामाजणकपण ेसांगतो, गॅदररंग मध्ये ते नाट्य वाचन 

करतांना पस्तीस चाळीस जमजनटं आम्ही त्या गॅदररंगच्या मडूमध्येही 
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जवद्याथी- प्राध्यापक आजण सवव प्रेक्षक व वदृ्धांना जखळवनू ठेवलं. आमच्या 

नाट्य वाचनाचा तो कायवक्रम अत्यंत यशस्वी झाला.त्या नाटकातल ेसंभाजी 

येसबूाई व जशवाजी येसबूाई यांच्यामधल्ह्या संभार्णाची मला इतकी आवड 

जनमावण झाली, त्यांनी इतकं माझ्या मनात घर केलं, की ते दोन्ही प्रसंग मी 

पाठ करून टाकले. पढेु मी जवळजवळ दहा वर्व अमरावती व औरंगाबाद 

येथ ेप्राध्यापक असताना नाटकाचा प्रभारी प्राध्यापक होतो. आजण त्यावळेी 

मी जवळ जवळ दहा नाटकं जदग्दजशवत केली. त्यापैकी अमरावतीला 

केलेल्ह्या” वाज ेपाऊल आपलेु” या जवश्राम बेडेकर जलजखत नाटकाला तर 

खोलकुते ढाल स्पधेत जवदभव स्तरावर आम्हाला दसुरं बक्षीस व माझ्या दोन 

जवद्याथ्यांना अजभनयाची दसुरी व जतसरी पाररतोजर्कही जमळाली. त्या वेळी 

कधी कधी मी गॅदरींगमध्ये,अन पढेु पढेु काही प्रसंगी ‘रायगडाला जेव्हा जाग 

येते’ यातल ेते दोन प्रसंग मी एक पािी करून दाखवल ेआहते. या एकपािी 

वरून मला आणखी एक प्रसंग आठवतो. मी फायनल इयर इजंीजनयररंग ला 

असताना आमच्या स्नेहसंमेलनासाठी ‘मुंबईची माणसं’ ह ेबाळ कोल्ह्हटकर 

यांचं तीन अंकी नाटक करायचं ठरलं. पािांची जनवड करण्यासाठी 

जवद्याथ्यांना जयाजदवशी बोलावलं त्या जदवशी मी रायल ला गेलो नाही, 

कारण पजहल्ह्या सिात मी जवळजवळ जतन आठवडे आजारी होतो व 15 

जदवस तर मेजडकल कॉलजेमध्ये ऍडजमट होतो. त्यात माझा बराच अभ्यास 

बडुाला. क्लासेस तर आलेच पण प्रॅजक्टकल्ह्स माग ेराहीले. मला बरेचशे 
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जवर्यही कव्हर करायच ेहोते. मी ते आटोक्यात आण ूशकलो नाही. मी 

प्रथम व दसुर्या वर्ावला नाटकात कामं केली होती. आता फायनल इयरला 

ते ही आजारात काही आठवडे गेल्ह्यानंतर, नाटकात काम करायचं नाही 

असं मी ठरवनू ठेवलं होतं. रायलला मी गेलोच नाही. आमचे प्रभारी 

प्राध्यापक दोन तीन जदवसानंतर मला म्हणाले की अरे त्या नाटकातल्ह्या 

श्यामच्या वजडलांच्या रोलसाठी म्हणजे पाटलाच्या रोलसाठी आम्ही तझुी 

योजना करून ठेवली होती. का आला नाहीस असं त्यांनी जवचारलं. मग मी 

त्यांना सवव सांजगतलं. म्हटलं सर माझा खपू वेळ गेला असता. त्यांच्या 

तालमी सरुू झाल्ह्या. माझा एक जमि, फायनल इयर जसव्हील चा 

धमावजधकारी जहरोचं म्हणजे श्याम चे काम करत होता. आठ नऊ जदवसांनी 

एक-दोन वळेा त्यांच्या तालमी पाहायला मी गेलो. आजण रूम वर परत 

आल्ह्यावर अस्वस्थ झालो. माझं मन त्या नाटकाच्या छंदामळेु, आवडीमळेु 

मला स्वस्थ बस ू दईेना. होस्टेलमध्ये आमचे जवदभावच े 8-9 जमि होत े व 

आमचा एक जवळचा ग्रपु होता. सवव चांगले होते. मी त्यांना सहज म्हणालो 

माझ्या या अवस्थेबद्दल. त्यातल ेदोन जमि म्हणाले. अरे यार अजनू आठ-

दहा जदवस आहते. त ूएखाद ंछोटसं एक पािी बसव. आपण येथेच प्रॅजक्टस 

घेऊ होस्टेलमध्ये. तझुा जास्त वेळ जाणार नाही. त ूखरच कर, एक पािी. 

हा ही एक नवीन प्रयोग होता व माझी हौसही जफटणार होती. वेळ खपू 

जाणार नव्हता. मग आम्ही पढुच्या एक-दोन जदवसात प ुल, जयवंत दळवी, 
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वसंत सबनीस अशा लेखकांची एकांकी ची काही पसु्तकं जमळवली. 

आम्हाला जवनोदी एकपािी करायचं होतं. मी दोन चार एकांजकका पाहून 

साधारण जतस-पस्तीस जमजनटात करता येईल असं एक जवनोदी, वसंत 

सबनीस यांचं ’ चोर आलेच पाजहजते ’ ह ेकरायचं ठरवलं. त्यात पाच पाि 

होती. एक कारकून असलेला मध्यमवगीय, त्याची बायको, दोन चोर व एक 

पोजलस हवालदार. ही पाचही पाि मला करायची होती. मग मी ते पाठ केलं. 

अजभनय आवाज सवांची आम्ही होस्टेल मध्येच प्रॅजक्टस केली. अगदी सहा 

सात जदवसात झकास व्हायला लागलं. आमच्या सवव ग्रपुला खपू आवडलं. 

आम्ही रूमवर ते करायचो. सर आपल्ह्याला नक्की परवानगी दतेील असं 

आम्ही गहृीत धरून गॅदररंगच्या प्रभारी प्राध्यापकांना न जवचारता हा उद्योग 

केला होता. मग अगदी चार जदवस आगोदर आम्ही आमच्या नाटकांच्या 

सरांकडे गेलो. ते म्हणाले तीन अंकी नाटकाच्या जदवशी आम्ही तलुा वेळ 

दऊे शकणार नाही. त ूते जतसर्या जदवशी छाि रजनी म्हणजे स्टुडंट्स नाईट 

मध्ये कर. मग आम्ही छाि रजनीचे प्रभारी प्राध्यापक ताम्हणकर, यांच्याकडे 

गेलो. ते म्हणाले शक्य नाही. आमचे सगळे कायवक्रम आता जफक्स झाले 

आहते. तलुा कुठून वेळ दणेार. आम्ही सवव जमि खटू्ट झालो. पण जजद्द 

सोडली नाही. मग आम्ही थेट स्नेहसंमेलनाचे प्रभारी प्राध्यापक बक्षी होते, 

त्यांच्याकडे गेलो आजण त्यांना जवनंती केली. स्टुडंट नाईट मध्ये फक्त अधाव 

तास मला द्या. ते नाहीच म्हणत होते. आम्ही सारखी जवनंती करत होतो. 
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शेवटी ते म्हणाले परवा तीन अंकी नाटकाची रंगीत तालीम आह.े ती 

पाहायला प्राचायव व सवव जवभाग प्रमखु येणार आहते. त ूपरवा त्यांची तालीम 

झाल्ह्यावर सवावनसमोर ह ेकरून दाखव. सवांना आवडलं तर आम्ही छाि 

रजनीत तलुा अधाव तास दऊे. ह ेही नव्ह ेथोडके असं म्हणनू आम्ही खरू् 

झालो. दोन जदवस परत चांगली प्रॅजक्टस केली. नाटकाच्या रंगीत तालमीच्या 

जदवशी जतन अंकी ची तालीम झाल्ह्यानंतर बक्षी सरांनी स्टेजवर येऊन 

माझ्याबद्दल सांगनू अधाव तास थांबण्याची सवांना जवनंती केली. मी तयार 

होतोच. माझ्या एका जमिान े जतन जमजनटात त्या एकांकी ची थीम व पाि 

कोण कोणती आहते ते सांजगतलं. अन मग मी सरुु करून बरोबर पस्तीस 

जमजनटात संपवनू सवांना नमस्कार करून स्टेजवर उभा राजहलो. जे घडलं ते 

खरं खरं जलजहतोय. सगळ्यांनी कडकडून टाळ्या वाजल्ह्या. आमचे प्राचायव 

प्राध्यापक नगरकर तर उठून उभे राजहल ेआजण म्हणाले” बक्षी, कोण हो हा 

मलुगा? कुठल्ह्या वगावचा? त्याला बोलवा.” बक्षी सरांनी माझ्याबद्दल त्यांना 

सवव सांजगतलं आजण मला खाली बोलावलं.आमचे प्राचायव म्हणाले ‘अहो 

बक्षी अगदी उत्तमच केलं या मलुानं. तमु्ही असं करा, उद्या संमेलनाच्या 

उद्घाटनाला रणजजत दसेाई येणार आहते. त्यांचं उद्घाटनाचं भार्ण, सवव 

उद्घाटन कायवक्रम झाल्ह्याबरोबर प्रमखु पाहुण्यांच्या उपजस्थतीत या मलुाच ं

ह ेएकपािी करायचं. मी त्यांना अधाव-पाऊण तास थांबवनू घेईन. आजण याच ं

संपल्ह्यावर आपण पाहुण्यांना जेवायला घेऊन जाऊ.’ त्यांनी माझ्या पाठीवर 
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थाप मारली आजण म्हणाले शाबास. बक्षीसर मला म्हणाले, आता उद्या 

मस्त कर. आम्हा सवव जमिांचा आनंद गगनात मावेना. मी दवेाजवळ प्राथवना 

केली दवेा उद्याचा माझा प्रयोग याहून चांगला होऊ द.े मग आम्ही दसुर्या 

जदवशी सवव तयारी- कपडे. लागणारी प्रापटी, सवव घेऊन वेळेत हजर होतो. 

उद्घाटन समारंभ संपल्ह्यावर पाच जमजनटात आम्ही स्टेज लावलं. आजण 

पडदा वर गेला. बरोबर 35 जमजनटं माझा एक पािी प्रयोग झाला. टाळ्या 

पडल्ह्या.रणजजत दसेाई साहबेान्नी मला खाली बोलावलं.त्यान्नी माझी पाठ 

थोपटली. मी त्यांच्या पाया पडलो. त्यांनी एका छोट्या बॅगेतनू एक पसु्तक 

काढून मला बक्षीस जदलं. मी, माझे सवव जमि मग दोन तास जल्ह्लोर् करत 

होतो. छाि रजनीतही तीस जमजनटे न जमळणार्या मला, प्रमखु पाहुण्यांसमोर 

माझा प्रयोग करता आला हा ,माझ्यासाठी अत्यंत आनंदाचा क्षण होता. 

आयषु्ट्यभर ते क्षण मी जोपासनू आह’े अस ्असतं छंदांचं. हॉबीजचं. त्यांची 

उमी कधी दाबनू ठेवता येत नाही. पण अशा या छंदामळेु जीवनात जकती 

आनंद जमळतो, जवरंगळुा जमळतो तो सवांनी अनभुवला असेल. जयांनी 

अनभुवला नसेल त्यांनी तो अनभुवावा. त्याचं वेगळं वणवन करण्याची मला 

गरज वाटत नाही. कुणीतरी याच्या पलीकडे जाऊन म्हटलं आह े“असा 

धरी छंद, जाई तटूुजनया भवबंद “ आपल्ह्याला भवबंद तोडायचे नाहीत. 

आपण सामान्य माणसं आहोत. पण इतक्या आनंदात आपणला रममाण 

होता आलं पाजहजे. असे ह ेछंद.   
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पारीख मॅडम 

 

 

 काही काही व्यक्तींचा आपल्ह्या जीवनावर खपू प्रभाव असतो. 

माझ्या स्वतःच्या जीवनावर जया जया व्यक्तींचा प्रभाव पडला असं मला 

वाटतं त्यात पारीख मॅडम एक आहते. मी एक इजंजजनअररंग कॉलेजमधील 

प्राध्यापक होतो. जशकवणं व त्या अनरंु्गाने आवश्यक असलेल्ह्या सवव गोष्टी 

आत्मसात करणं ह ेओघानचं आलं. या बाबतीत मला मॅडमचा कधीच 

जवसर पडणार नाही. मुंबईतल्ह्या आय आय टी मधल्ह्या मेकँजनकल 

जडपाटवमेंटच्या डॉक्टर प्रजवणा पारीख या प्राध्यापक होत्या. त्यांना सेवाजनवतृ्त 

झालेल्ह्यालाही आता पंचवीस वरे् झाली आहते. मी अमरावतीच्या 

इजंजजनअररंग कॉलेजमध्य े 9 वर्व जशकवल्ह्यानंतर आयआयटीत जनयजमत 

जवद्याथी म्हणनू दोन वर्ावचं एम.टेक. करायला 1975 मध्ये प्रवेश घेतला. 

त्यावेळी आम्हाला एम.टेक च्या प्रथम वर्ी दहा जवर्य व एक एक्सपेररमेंटल 

लॅबोरेटरी असे कोसव होते. नंतर दसुर्या वर्ीच्या पवूावधावत आणखी तीन 

जवर्य, दोन के्रजडट सेजमनार व प्रोजेक्ट ची पजहली स्टेज करायची व शेवटचे 

सहा मजहने म्हणजे चौथ्या सेजमस्टर मध्ये उरलेलं प्रोजेक्ट पणूव करायच ंव 

त्यावर थेजसस जलहून,त्या प्रोजेक्ट ररपोटव ला आयआयटी मध्ये सबजमट 
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करायचं. त्याला जतथ ेएम.टेक जडझरटेशन असं म्हणतात. मग त्याच्यावर 

परीक्षा -प्रेझेंटेशन व्हायचं. साधारणत: त्याच्या पढुच्या दोन-तीन मजहन्यात 

आमचं एम.टेक पणूव व्हायचं. मी प्रथम सेजमस्टरला एक आजण जद्वतीय 

सेजमस्टरला एक असे ,दोन जवर्य पारीख मॅडमच े केले. त्या प्रथम 

सेजमस्टरला एस आय ईजंजंस, म्हणज ेपेरोल वर चालणारे इजंजन्स, आजण 

दसुर्या सेजमस्टरला जस.आय.ईनजजंस,( जडझेल वर चालणारे इजंजन) असे 

दोन जवर्य घ्यायच्या. या जवर्यातल्ह्या त्या अजतशय तज्ञ होत्या. दशेभरात, 

एवढेच नाही तर इतर दशेांमध्ये या बद्दल त्यांचं नाव होतं, लौजकक होता. 

त्या अत्यंत सखोल अभ्यास करून जशकवायच्या. जशकवणं अगदी जनयजमत 

व साचेबद्ध. कधी एक जमजनट उजशरा वगाववर आल्ह्याच ंमला आठवत नाही. 

आवाज सवांना ऐकू येईल असा खणखणीत पण अजतशय मदृ ू

बोलायच्या.सवांना ऐकायला जाईल याची काळजी घ्यायच्या. आजण कधी 

जचडजचड नाही की िागा नाही, की उगाच आवाज चढवनू बोलणं नाही.त्या 

अजतशय तन्मयतेनं जशकवायच्या. समोर बसलेल्ह्या जवद्याथ्यांना मानानं 

वागवायच्या. She truly knew,what is students dignjty. कधी 

आमच्या पैकी कोणाला प्रश्न जवचारला आजण एखाद्यान ेउत्तर चकुीच ेजदलं 

तरी त्याला कधी जहणवायच्या नाही. जकंवा नाउमेद करायच्या नाहीत. उलट 

उत्तर दरुुस्त करायला जहट्ं्टस द्यायच्या, आजण त्या जवद्याथ्यावला उत्तराकडे 

घेऊन जायच्या. मी जकतीतरी वेळा वगावत त्यांना, चकुीच ेउत्तर दणेार्याला.” 
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नो सर. हाऊ कॅन इट बी लाईक दटँ, जस्ट जथंक.’ असं म्हणनू पढुची जहट 

दतेांना ऐकलं आह.े जशकवतांना मधनू मधनू एम आय जक्लयर प्लीज? आर 

य ूगेजटंग इट प्लीज? असं सारखं म्हणायच्या. मी ह ेजशकलोच पण माझ्या 

जवर्याला आवश्यक असणार्या अनेक गोष्टी मी मॅडम कडून जशकलो. 

प्रोफेसर सखुात्मे ज ेआमचे जवभाग प्रमखु होत ेत्यांच्याकडूनही मी बर्याच 

गोष्टी जशकलो. कधीकधी सलग दोन-दोन तास पारीख मॅडम जशकवायच्या, 

पण कधीही कंटाळवाणं वाटायचं नाही. त्यांच्या दोन्ही जवर्यात मला 

सवोत्तम म्हणजे ए गे्रड जमळाले. आजण त्या जवर्यांची मला गोडी लागली, 

अन मग पढेु त्याच जवर्यात माझं एम.टेक प्रोजेक्ट करायच ंअसं मी ठरवलं. 

आम्हाला जशकवणायाव प्रत्येक प्राध्यापकांकडे एक जकंवा दोन एम.तेक. च े

जवद्याथी प्रोजेक्ट करीत. मॅडम माझ्या प्रोजेक्टसाठी माझ्या गाईड झाल्ह्या 

आजण त्यांच्याकडे माझा आणखी एक जमिही प्रोजेक्टला होता. त्यावेळी 

आय सी इजंजन एक्झॉस्ट एजमशन अँड एअर पॉल्ह्यशुन हा अजतशय संबंजधत 

जवर्य होता. म्हणजे, पेरोल जडझेल इजंजन मधनू जवलना नंतरचे जे गॅसेस 

बाहरे पडतात त्यांनी होणारं वातावरणाचं प्रदरू्ण. याच जवर्यावर नंतर पढेु 

मी 1981 ते 1984 या काळात मॅडमच्या मागवदशवनाखाली आय आय टीत 

पीएच.डी.ही केलं. असं ह ेएक वर्व अन पीएच.डी.चे तीन वर्व, असे चार 

वर्व त्या माझ्या गाईड होत्या. अथावतच त्यामळेु मी त्यांच्या खपू संपकावत 

आलो. मी त्यांचा पीएच.डी.चा पजहलाच जवद्याथी होतो. या माझ्या चार 
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वर्ावत मी त्यांना फार जवळून पाजहलं ,आजण त्यांच्याकडून अनेक गोष्टी 

जशकलो. त्या कुठल्ह्याही गोष्टीत इतक्या काटेकोर असायच्या की कुठलीही 

तडजोड करायची नाही. वेळ मारून नेण ेह ेत्यांना मान्य नव्हतं. या संबंधात 

मला एक प्रसंग आठवतो. मी त्यांच्याकडे एम.टेक चा प्रोजेक्ट चा जवद्याथी 

असताना त्याच वेळी त्या स्वतःही पीएच.डी करत होत्या. माझं चौथ् ं

सेजमस्टर चाल ूअसताना त्यांचं पीएच.डी.चं काम पणूव होऊन त्यांचा प्रबंध 

म्हणजे पीएच.डी.चा थेजसस त्यांनी आय आय टी ला सबजमट केला. डॉक्टर 

त्यागी व डॉक्टर सखुात्मे त्यांचे गाईड होते. त्याच्या थीजसस असेसमेंट चे 

दोन्ही परीक्षकांचे ररपोटव (त्यातला एक भारतातला आजण एक परदशेातला 

परीक्षक ) आल्ह्यानंतर त्यांच्या प्रेझेंटेशनची व्हायवा म्हणजे मौजखक परीक्षा 

याची तारीख ठरली. त्याला आय आय टीत पीएच.डी. जडफेन्स असं 

म्हणतात. आयआयटी मद्रास्चे डॉक्टर शास्त्री परीक्षक म्हणनू येणार होते. 

पंधरा जदवस अगोदरच ह ेमॅडम ना कळलं होतं. आयआयटी त पीएचडी च ं

काम परीक्षकां समोर व तज्ञ लोकांसमोर सादर करायला फक्त 40 ते 50 

जमजनटांचा अवधी दतेात. नंतर प्रश्न उत्तर होतात. जतन ते पाच वर्व आपण ज े

संशोधनाच ं काम करतो त्याच्या पार्श्वभमूी पासनू आपण केलेली 

तयारी,ररसचव ची पद्धती, त्यात आपल ेआलेले ररझल्ह्टस, ह ेसगळं 40 ते 

50 जमजनटात सादर करण ंही मोठी कसरत असते. त्यात अनेक आकृत्या, 

ग्राफ, समीकरणं, स्लाईड प्रोजेक्टर वर आजण ओवरहडे प्रोजेक्टर वर, 



 

142 
 

त्यांच्या मदतीन े पडद्यावर दाखवनू त्या समजावनू सांगाव्या लागतात. 

1975- 76 ला हल्ह्ली सारखं पावर पॉइटं प्रेझेंटेशन वगैरे उपलब्ध नव्हतं. 

मॅडमनी मला एक जदवस बोलावलं आजण म्हणाल्ह्या माझं ओवरहडे 

प्रोजेक्टर सगळं तमु्ही ऑपरेट करायचं आह.े मी प्रेझेंटेशन दते असताना 

मला जया जया आकृत्या पाजहज ेअसतील समीकरणे पाजहजे असतील ते 

तमु्ही माझ्याच फ्लोमध्य ेपडद्यावर प्रोजेक्ट करायचं. आपलं ट्यजुनंग असं 

झालं पाजहज े की मी तमु्हाला इशारा करणार नाही जकंवा नेक्स्ट, असं 

म्हणणार नाही. त्यासाठी आपल्ह्याला एकि ररहसवल करावी लागेल. मग 

आम्ही दोघांनी सरुुवातीला दोन ररहसवल केल्ह्या. नंतर मॅडमनी आपल्ह्या 

जवभागातल्ह्या त्यांच्या प्राध्यापक जमिांसमोर एक रायल जदली व नंतर शेवटी 

त्यांनी आपले दोन्ही गाईड डॉक्टर त्यागी व डॉक्टर सखुात्मे यांच्या समोरही 

रायल जदली. आजण नंतर त्यान्ना जया काही सचूना जमळाल्ह्या त्याचा 

समावेश करून आपल्ह्या फायनल जडफेन्स साठी त्या तयार झाल्ह्या. 

जडफें सच्या जदवशी त्यांचं प्रेझने्टेशन अगदी सिूबद्ध, काटेकोर आजण 

वेळेच्या बंधनाला धरून झालं. ते तसं व्हावं म्हणनू त्यांनी घेतलेली मेहनत 

मी प्रत्यक्ष पाजहली आजण त्यातनू मी जे काही जशकलो ते आयषु्ट्यभर मला 

उपयोगी पडलं. मी माझ्या एम.टेक.व पीएच. डी. दोन्ही कामाचे वेळी असं 

पाजहलं की त्या नेहमी खेळीमेळीने बोलायच्या. काही सचूना करायच्या 

असल्ह्या तर अगदी चांगल्ह्या पद्धतीन े सांगायच्या. एवढंच काय, काही 
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जास्तीचे प्रयोग जकंवा ररसचव वकव  मधला एखादा नवीन मदु्दा शोधायचा 

असला, नवीन कल्ह्पनेवर काम करायचं असलं, तर ते सांगताना अशा भार्ेत 

सांगायच्या की मला टेन्शन येणार नाही. जमिासारखं वागवायच्या. पण 

कामात कधी तडजोड नाही. जे पाजहजे, जसं पाजहज ेतसं ते झालंच पाजहज े

असा त्यांचा कटाक्ष होता.एम.टेक. च्या दसुर्या वर्ावला, आजण 

पीएच.डी.ला तीन वर्व, माझ्या बायको मलुांसोबत सोबत मी आयआयटीत 

राजहलो. मला त्या वेळी फॅजमली अकामोडेशन जमळालं होतं. बरेच वेळेला 

आम्हाला आयआयटीतनू संध्याकाळी घरी जाताना उशीर व्हायचा, साडे 

सहा सात वाजायचे. अशावेळी मॅडम आजण मी माझ्या कामावर चचाव 

करताना उशीर झाल्ह्यामळेु त्या बर्याच वेळा मला म्हणायच्या ‘ चलो मै 

तमुको तमु्हारे घर छोड दतेी हू, और तमु्हारी बीबी को बोलती हू की,तमु्हारे 

जमया ने आज मेरा बहुत सर खाया. मेरे को कुछ चाय वाय जपलाओ.’ मग 

घरी पोचल्ह्यावर आमच्या दारातनूच ओरडायच्या “प्रेम,(प्रेम ह े माझ्या 

बायकोचं नाव) चलो भाई चाय जपला दो, कुछ जखला भी दो.” इतकं 

खेळीमेळीने सगळं व्हायचं. पण दसुर्या जदवशी सकाळी मला त्यांच्याकडे 

जाऊन माझ्या प्रयोगाचे काही ररझल्ह्ट दाखवायचे असो की मी जलजहलेला 

पंधरा-वीस पानांचा ररपोटव दाखवायचा असो, मला खपू टेन्शन यायचं. 

कारण जर त्यांना ते पटलं नाही तर त्या चांगली हजेरी घ्यायच्या. काहीवेळा 

माझं जलजहलेलं त्यांना आवडलं नाही तर ते कागद परत माझ्याकडे 
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जभरकावनू म्हणायच्या ’ ये क्या जलखा ह ैमेरे कुछ पल्ह्ले नही पडता. राईट 

इट अगेन अँड एक्सप्लेन प्रोपली व्हॉट य ुवॉन्ट टू से.’ म्हणनू मी त्यांच्या 

रूममध्य ेजाण्यापवूी रुमच्या व्हेंजटलेटर मधनू त्या चांगल्ह्या मडूमध्ये आहते 

की नाही, जतथे आणखी कोण कोण बसलेलं आह,े याचा अंदाज घ्यायचो 

आजण मगच आत जायचो. मी बर्याच वेळी त्यांच्या घरी जायचो. जतथे घरी 

वेगळ्याच पारीख मॅडम मला जदसायच्या. त्यांच े जमस्टर पारीखसाहबे, 

टाटांच्या एका कंपनीत नोकरीला होते. ते मजहन्यातनू जवस जदवस तर या न 

त्या परदशेाच्या दौर्यावर असायचे. एक दौरा झाला की एक दोन जदवस 

घरी, परत दसुर्या दौर्यावर. मी पारीख मॅडमचा एक आदशव गजृहणी चा 

अवतार घरी पाहायचो.पारीख साहबेांच्या कपड्यांना वेळी-अवेळी इस्त्री 

करणं, त्याची बॅग भरून दणें, त्यांना आवडेल ती भाजी स्वतः जकचन मध्ये 

जाऊन करण ंअशी अनेक कामं करताना मी त्यांना पाजहलं आह.े ह ेसगळं 

हसतच करायच्या/ त्या स्वतः संस्थेत इतक्या व्यस्त असनू घरची सगळी 

कामं करायच्या. त्यांना मोठी मलुगी व धाकटा मलुगा होता. दोघांवर त्यांचा 

फार जीव होता. नेहमी त्यांचं त्या सगळं करायच्या आजण वेळ आल्ह्यास 

त्यांचा अभ्यासही करून घ्यायच्या. ह े सगळं त्या इतक्या सहजपण े

करायच्या की मला आश्चयव वाटायचं.बरं त्या दोघांचा जमिपररवारही मोठा. 

त्यामळेु नेहमी त्यांच्याकडे येणारे जाणारे असायचे. माझ्या बायकोला तर 
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नेहमी त्यांचं फार कौतकु वाटायचं. जकतीतरी वेळा जतने तसं बोलनूही 

दाखवलं होतं. 

 मला आठवतं, 2002 ते 2006 पयंत मी नागपरूच्या रायसोनी 

इजंजजनअररंग कॉलेजचा प्राचायव असताना मी त्यांना आमच्या कॉलेजमध्ये 

एका एक्सपटव टॉक साठी बोलावलं होतं. त्या आनंदाने आल्ह्या.माझ्या घरी 

दोन जदवस राजहल्ह्या. त्याच दरम्यान त्या आयआयटीतनू सेवाजनवतृ्त होऊन 

परत जतथेच प्रोफेसर म्हणनू जायच्या. त्यांचं ररसचव चालचू असायचं. पढेु 

त्यांनी मुंबईच्या के जे सोमय्या इजंजजनअररंग कॉलेजमध्य े सोमय्या 

मंडळीच्या आग्रहाखातर दोन वर्व डायरेक्टर म्हणनू काम केलं. त्यादरम्यान 

मी मुंबईत एकदा त्यांना भेटलो, तर त्या मला म्हणाल्ह्या ” जाज,ू तमुच्या 

राजयपातळी च्या सवव इजंजनीररंग कॉलेज बद्दल माझ ंकाही फारसं चांगलं 

मत नाहीये. मला जवशेर्ता: स्टॉफ बद्दल खपू खंत वाटते. जाजजूी, इन 

कॉलेजेस मे का स्टाफ मेहनत और अभ्यास कर के पढाताही नही. वही परुाने 

नोटस.नये का काम नही. लेटेस्ट इफंॉमेशन नही. उनको अद्यावत कोई 

जानकारी नही रहती. ए तमु्हारे स्टाफ के लोग ह ैना, स्सल साल भर लायब्री 

मे से जकताब नही लेते. ना ही जनवलस पढते ह.ै मैने खदू लायब्ररी मे जाकर 

लयब्ररीयन के रजजस्टर और कम्प्यटुर से जानकारी ली तो मझु ेपता चला. 

व्हरेी शॉजकंग. हाऊ डू द ेटीच जवदाऊट लेटेस्ट इन्फॉमेशन ऍड इन द लेटेस्ट 

कॉन्टक्स्ट?” त्या म्हणाल्ह्या” एकदा मी स्टाफ ची जमजटंग घेऊन त्यांना 
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याबद्दल जवचारलं अन सांजगतलं की पंधरा जदवसाच्या आत मला प्रत्येकानं 

आपापल्ह्या जवर्यात, जगात आता काय चाल ूआह,े याबद्दल पंधरा-वीस 

पानाचं राइटप द्यायचं.” त्या म्हणाल्ह्या काही लोकांना ते आवडलं नाही. 

सबबी सांग ूलागले. अश्या अनेक गोष्टी. शेवटी ते सोडून मी परत आय 

आय टीत येऊन बसायला लागले. मागच्याच वर्ी मी त्यांना त्यांच्या घरी 

भेटून आलो. जवळजवळ ऐशंी वर्ावच्या त्याआहते. पण अजनूही आय 

आय टीत जातात. जस ेजमेल तस ेत्यांचं ॲकॅडेजमक्स आजण ररसचव चाल ू

असतं. कोणत्याही संबंजधत जवर्यावर अजनूही त्या चचाव करतात. त्यांच्या 

जमिपररवारा प्रमाणे त्यांचा जवद्याथी पररवारही फार मोठा आह.े आम्ही बरेच 

जण अजनूही त्यांच्या संपकावत आहोत. त्यांनी आमचीच नाही तर आमच्या 

मलुाबाळांची नेहमी चौकशी केली आह.े त्यांच्याकडून जशकलेल्ह्या अनेक 

गोष्टींची जशदोरी आमच्या बरोबर आहचे. त्यांच्याबरोबर राष्ट्रीय व 

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर माझे दहा शोधप्रबंध प्रकाजशत झाले आहते. 

त्यापैकी एकाला तर इजन्स्टट्यशून ऑफ इजंीजनयसव इजंडया कलकत्ता या 

संस्थेचे आवाडव ही जमळाल ेआह.ेमी जतथे होतो, त्यावेळी त्यांच्याकडील 

बी, टेक. च्या बॅचला त्या प्रोजेक्ट द्यायच्या जकंवा एम.टेक अथवा पीएच.डी 

च्या जवद्याथ्यांना ररसचव टॉजपक द्यायच्या, तेव्हा त्या ररसचवच्या प्रयोगांचा 

उपयोग समाजाला जकंवा इडंस्रीला झाला पाजहज े असा त्यांचा कटाक्ष 

असायचा. मला दोन्ही वेळ जदलेल े जवर्य ह े पेरोल- जडझेल इजंजन च्या 
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वापराने होणार्या वातावरणाच्या प्रदरू्णाला कसं कमी करता येईल 

यासंबंधीत होते. मी एम.टेक ला त्यांच्याकडे काम करत असताना जी बी. 

टेक. होम पेपर ची म्हणज े प्रोजेक्टची बॅच त्यांच्याकडे होती, त्यांना तर 

त्यांनी अजतशय उपयकु्त व मजेदार जवर्य जदला होता. राजकोटला नॅशनल 

रेजनंग अंड प्रोटोटाइप डेव्हलपमेंट सेंटर अशी एक कें द्र सरकारची संस्था 

आह.े ही संस्था शेतकरी लोक इररगेशन साठी जे पंप आजण जडझेल इजंजन 

वापरतात त्या सवांवर ररसचव करत असते. जतथल ेइजंजन पाच जकंवा सहा 

हॉसपावर चे जडझेल इजंजन असतात. त्यांच्यावर ररसचव चाल ूअसतं. या 

संस्थेच्या पारीख मॅडम मागवदशवक होत्या. या संस्थेच्या मदतीने मॅडमनी 

आमच्या बी.टेक. बॅचला एक प्रोजेक्ट जदलं होतं.त्यात आमच्या पाचही 

मलुांनी गजुरात मधल्ह्या वेगवेगळ्या गावी जाऊन जतथ ेशेतकरी जे जडझेल 

इजंजन वापरतात ते बरोबर रीतीने वापरतात की नाही, त्यांच्या कायअडचणी 

आहते, इजंजन कुठल्ह्या जस्थतीत आह,े ते कसं चालतं, जकती जडझेल खातं 

वगैरे सवव गोष्टींचा जडटेल सवे करून डाटा जमवायचा. कुठे काय काय चकुत 

आह े ह े शोधायचं. आजण त्यावर काय उपाय आह े याचा ररपोटव तयार 

करायचा. असं काम त्यांनी मलुान्ना जदलं होतं. त्या मलुांनी डाटा 

आणल्ह्यानंतर फॉल्ह्ट फाइजंडंग आजण करेजक्टव्ह मेजरस यासाठी मी त्या 

मलुांना मदत करायची असं ठरवलं. आमच्या बी. टेक.च्या मलुांनी खपु 

डाटा आणला व अनेक दोर् उघडकीस आणले. मग आम्ही त्यांच्या वर जे 
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उपाय सचुवले त्यामळेु दशेभरात त्यावेळी इररगेशन साठी वापरल्ह्या 

जाणार्या पाच दशलक्ष इजंजनवर होणायाव जडझेलच्या खचावत जवळपास दर 

वर्ावला 200 कोटी रुपयांची बचत होणार होती. गोबर गॅस हा जडझेल ला 

परूक इधंन म्हणनू कसा वापरता येईल, यात काय अडचणी येतील, याचा 

सखोल अभ्यास करण्याचे काम त्यांनी माझ्या आधीच्या एम.टेक 

जवद्याथ्यांला जदलं होतं. त्यांच्या व्यजक्तमत्त्वाचे अनेक पैल ूआहते. त्यापैकी 

थोडेसे मी वर जलजहले. पण माझ्या जीवनावर त्यांनी पाडलेला प्रभाव आजण 

त्यांचं व्यजक्तमत्व मी कधीच जवसरू शकणार नाही.मी अजनूही त्यांच्या 

सम्पकावत आह.े 
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आयुष्यात पभहलयांदा 

 

 आयषु्ट्यात अनेक गोष्टी आपण पजहल्ह्यांदा करतो, पाहतो, ऐकतो, 

अनभुवतो. त्यापैकी काही काही गोष्टी आपल्ह्याला बरंच काही जशकवनू 

जातात. बरेच प्रसंग आपण जवसरूनही जातो, बरेच कायम आठवणीत 

राहतात. काही काही जकस्से तर अगदी मजेदार असतात. या ना त्या वेळी 

आठवतात. शाळेत जकंवा कॉलेजात जवद्याथी असताना आपण पजहल्ह्यांदा 

एखाद्या वादजववाद जकंवा वकृ्तत्व स्पधेत भाग घेतो. आपले भार्ण जलजहतो 

जकंवा कोणाकडून तरी जलहून घेतो. मग ते पाठ करतो, म्हणनू पाहतो. पण 

पजहल्ह्यांदाच जेव्हा आपण स्टेजवर जातो बोलण्यासाठी, हातातला कागद 

पाहतो, तेव्हा तो कागद आजण आपला हात थरथरत असतात. पाय लटपटत 

असतात. तोंडातनू काही वेळा शब्द बाहरे पडत नाही. मग हशा जपकतो. 

मग आणखी खजील वाटतं. नववस होऊन आपण खाली येऊन बसतो. ह े

असं बर्याच जणांना अनभुवावं लागलं असेल. मला आठवतं,एक जलैु 

1966ला आम्ही चार-पाच जण अजभयांजिकी महाजवद्यालय अमरावती येथे 

वेगवेगळ्या जवभागात लेक्चरर म्हणनू रुज ूझालो. साधारण मजहनाभरानंतर 

आणखी काही मंडळी रुज ूझाली. त्यात नागपरू व्ही आर सी ई मधनू पास 

झालेला आजण पढेु आमचा जमि बनलेला एक जण मेटलजी या जवर्यात 
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लेक्चरर म्हणनू जॉईन झाला. त्याचं नाव यादव होतं. तो मध्य प्रदशेात 

राहणारा होता. त्याला मराठी बोलता यायचं नाही. जहदंीत बोलायचचा 

आमच्याशी. रुज ू झाला त्याच्या पढुच्याच आठवड्यात त्याच ं पजहलं 

लेक्चर होतं. त्यांनं खपू तयारी केली. त्यावेळी आम्ही नवीन जॉईन झालेले 

बर्याच वेळी एकि जमायचो. यादव ची तयारी झाली त्याजदवशी तो 

आम्हाला म्हणाला “यार मेरा पहला लेक्चर परसो ह.ै मैंन ेतयारीत अछी 

जकयी ह,ै 45 जमजनट का लेक्चर ह,ैलेजकन ढाई घंटे बोल सकू इतना मैने 

मटेररयल तयार जकया ह.ै यार टेन्शन आ रहा ह.ै” आम्ही म्हटलं “ यादव 

घबराने की कोई बात नही. सब ठीक होगा.” जयाजदवशी त्याच ंलेक्चर होतं 

ते त्यांनी घेतलं आजण झाल्ह्यानंतर आम्ही बसलो होतो जतथ ेआला. अगदी 

नव्हवस जदसत होता तो. मी म्हटलं “क्या हुआ यादव पजहल ेलेक्चर का? “ 

तो म्हणाला “यार पछूो मत. सब गडबड हो गई. आधे घंटे मे ही मेरा सब 

मटेररयल खतम हो गया. आगे याद नही आ रहा था.” आम्ही म्हटलं” जफर 

बच े हुए पंधरा जमजनट तनेू क्या जकया?” तो म्हणाला “क्या करता यार? 

अटेंडंसस जलया. सब के नाम पते पछेू और समय काट जदया. पढेु तीन-चार 

वर्व तो आमच्या बरोबर होता. चांगलं जशकवायला लागला. पण त्याचा 

पजहला जदवस त्याच्या डोक्यातनू काही गेला नाही. असं होतं कधी कधी , 

आम्ही सजववस मध्ये नवीन नवीन असतानाचाच आणखी एक प्रसंग मला 

आठवतो. जॉईन होऊन साधारणता पाच-सहा मजहने झाले असतील 
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आमच्या कॉलेज इन्स्पेक्शन साठी नागपरू हून कजमटी आली. त्यात व्ही 

आर सी ई नागपरू चे प्राचायव अन तीन जवभाग प्रमखु होत.ेपजहल्ह्याच जदवशी 

अकरा वाजता त्यांनी आमच्या प्राचायांची आजण सवव जवभाग प्रमखुांची 

बैठक बोलावली. मी त्यावेळा अजसस्टंट वकव शॉप सपुररंटेंडेंट होतो. आमच े

वकव शॉप सपुररंटेंडेंट एक म्हातारे गहृस्थ होते. त्यांना नेमकं त्या जदवशी बरं 

नव्हतं. त्यांनी मला जमटींगला हजर राहायला सांजगतलं. चांगली दोन तास 

जमजटंग झाली. अन दपुारी एक वाजता लंच साठी ते चार पाहूणे आजण 

आम्ही दहा अकरा जण अमरावतीच्या नीलम हॉटेल मध्ये गेलो. 

आमच्याबरोबर माझा एक जमि जशराळकर होता कारण चहापाणी, 

जेवणाची व्यवस्था त्याच्याकडे सोपजवली होती. हॉटेल वर गेल्ह्यावर त्यानं 

मेन ू पाहून लंच ऑडवर केलं. थोड्या वेळानं वेटरनं सगळ्यासमोर 

बाऊलमध्ये एक लाल पदाथव गरम गरम आणनू ठेवला. सोबत एक चमचा 

ही आणला. मला कळेना आता याच ंकाय करायचं. मी कधी असा पदाथव 

पाजहलाच नव्हता. त्यात पोळी कुसकरून खायची की ते प्यायच ं , मला 

काहीच कळेना. मग मी सवांकडे पाहत राजहलो. प्रत्येक जण आपापल्ह्या 

चमच्यानं ते थोडं-थोडं पीत होता. मग मी तसं करायला सरुुवात केली. पण 

बराच वेळ जेवण- भाजी पोळी वरण काहीच आलं नाही. सवांनी ते बाऊल 

मधलं संपवलं तसं मी संपवलं. मग जेवण करताना मी जशराळकरला 

जवचारलं “यार, तो सरुुवातीला बाऊलमध्ये लाल पदाथव जदला होता तो काय 
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होता आजण तो जेवणा आजध का जदला? आजण तो तसाच चमच्याने 

घ्यायचा असतो का? “ तो हसायला लागला आजण म्हणाला” अरे ते टोमॅटो 

सपू होतं. टमाट्या पासनू केलेलं. तलुा माजहत नाही? “ मी म्हटलं “खरच 

माहीत नाही. मी पजहल्ह्यांदाच हा पदाथव पाजहला. आजण असं जेवणाआधी 

घेताना मी पजहल्ह्यांदाच पाहतोय.” बी.ई.पास होऊन सहा मजहने नोकरी 

करेपयंत मला सपु काय होतं ते माहीत नव्हतं. आमची जडणघडण कशी 

झाली ह े सांगताना माझ्या बर्याच भार्णात या प्रसंगाचा मी उल्ह्लेख 

करतो.पण कॉम्प्लेक्स नठेवता, अज्ञानाला मी कधी लपवलं नाही. सरळ 

सरळ जमिाला जवचारलं. असं जशकत गेलो. आता 11 दशेातल्ह्या भेटीत 

अनेक कॉजन्टनेन्टल ईटंरकोंजटनेंटल सपुं मी घेतली आहते,पण मी पजहल्ह्यांदा 

घेतलेल्ह्या त्या सपुाची आठवण अजनूही आह,ेप्रत्येक वेळी मला ते 

आठवतं.. 

 त्याच्याही बर्याच आधीचा एक अनभुव मला आठवतो. 1963 ला 

मी जवदभव महाजवद्यालयातनू बीएस.सी. पाटव 1 पास झालो. जतथ ेमी दोन वर्व 

वस्तीगहृात राजहलो. बीएस.सी भाग1 नंतर मी इजंजजनअररंग साठी अजव 

करणार होतो, म्हणनू उन्हाळ्यात जनकाल लागल्ह्याबरोबर मी बलुढाणा 

जजल्ह्यातील माझ्या खेड्या वरून अमरावतीला टी.सी. आजण माकव जलस्ट 

घ्यायला आलो. अमरावतीला राहायची काहीच व्यवस्था नव्हती म्हणनू मी 

येताना रेनमधनू फे्रश होऊन आलो. एक छोटीशी बॅग होती जवळ. ती 
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घेऊनच साडेदहा वाजता कॉलेजला गेलो. उन्हाळ्याची सटु्टी असल्ह्यानं 

आमची सवव होस्टेलस ही बंद होती. कॉलेजमध्य ेअकरा वाजचे्या दरम्यान 

आमचे बरेच वगवजमि जमल ेहोते. खास करून जयांना जयांना इजंजनीररंग 

मध्ये जकंवा मेजडकलमध्य ेअजव करायचे होत ेअसे सवव जमि हमखास आल े

होते. कारण सवांना अजावसोबत माकव जलस्ट, टी.सी.च्या प्रती जोडायच्या 

होत्या. बारा-साडेबाराला आम्हाला आमचे कागदपि कॉलेजातनू जमळाले. 

माझा एक जवळचा जमि जगदीश जसन्हा ही माझ्याबरोबर क्य ूमध्ये होता. 

जगदीश म्हणजे त्यावेळचे सपु्रजसद्ध एडव्होकेट दयाराम जसन्हा यांचा मलुगा. 

त्याच्या दोन्ही मोठ्या बजहणी त्यावेळी जव.म. जव.त च एम.ए. च्या 

जवद्याथ्यांनी होत्या.(आताचे जजस्टस जदलीप जसन्हा ह,े जगदीश चे धाकटे 

भाऊ).आमच्या माकव जलस्ट वगैरे जमळाल्ह्यानंतर जगदीश मला म्हणाला 

“जाज ू त ू आता जेवायला कुठे जाणार आहसे? मेस वगैरे तर बंद आह.े 

गावात कोणाकडे?  मी म्हणालो “ नाही. माझं इथे कोणी नाही. जाईन कुठे 

तरी.” तो म्हणाला “असं काय करतोस? माझ्या बरोबर आमच्या घरी चल 

जेवायला. आजण मग जेवण करून नीट परतीला जा.” मला 

अवघडल्ह्यासारखं झालं. एवढी मोठी माणसं ती. मी खेड्यातनू आलेला. 

अंगावर पायजमा शटव.मी म्हणालो ” नको जगदीश. मी जेवीन एखाद्या 

खानावळीत.” तो ऐकेच ना. मला त्यानं त्याच्या स्कूटरवर बसवलं आजण 

घरी घेऊन गेला. तेव्हा त्यांचं घर मांगीलाल प्लॉटमध्य े डॉक्टर अजजमरे 
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यांच्या घरामागे होतं. तो एक मोठा बंगला होता. मी आत गेलो जगदीश 

बरोबर. पजहल्ह्यांदाच एवढं मोठं घर पाहत होतो. त्याचे वडील घरी नव्हते. 

त्याची आई जशक्षणाजधकारी काय होती. ती पण बहुदा घरी नसावी. पण 

अग्नेश आजण राजेर्श्री ताई व जदलीप घरीच होत.ेथोड्या वेळानं जगदीश 

म्हणाला ‘चल जेवायला बस ू आपण. ‘ आम्ही आत गेलो तर आत 

टेबालावर ताटं लावलेली. टेबलावर भाजी वरण वगैरे ठेवलेलं. बसायला 

खचुी. मी आयषु्ट्यात पजहल्ह्यांदाच असो टेबल खचुीवर बसनू जेवणार होतो. 

कारण वस्तीग्रहातही आमच्या बीएस.सी. पाटव वन पयंतच्या जवद्याथ्यांना 

ताट- पाट्यावर जेवायला बसायला लागायचं. मग आता माझी पंचाईत 

झाली.मला टेबल मॅनसव वगैरे काहीच माहीत नव्हतं. ताटाच्या बाजलूाच 

छोटे-छोटे नँपजकंस ठेवल ेहोते. ते कशासाठी मला काही कळेना. पण मी 

आयषु्ट्यभर कान आजण डोळे उघडे ठेवनू जशकत गेलो. आपलं अज्ञान 

कधीही लपनू ठेवल े नाही. मोकळेपणी समजलं नाही ते जवचारत गेलो. 

यावेळी मी जगदीश कडे पाजहलं. त्यांनं नॅपजकन उचलनू मांडीवर 

ठेवली.तशी मी ठेवली.मग त्यानं हातानंच वरण भाजी वाढून घेतली. मी ही 

तसं केलं. पोळ्या माि राजेर्श्री ताईनं आतनू गरम गरम आणनू वाढल्ह्या. 

मी जेवत होतो, पण अजतशय अवघडलो होतो. ते चमच्याने वरण वगैरे मला 

जमेना. मग मी सरळ ताटातच वरणात पोळी चरुून खाल्ह्ली. काय करणार. 

आता अनेक वेळा मला डायजनंग टेबल वर बसताना, घरात, हॉटेलात माझ ं
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टेबलावर बसनू जेवताना मी पाहतो तेव्हा मला ते जेवण आठवतं. केवढा 

लाजलो होतो तेव्हा. माझा टेबलावर जेवण्याचा पजहला अनभुव होता तो. 

अशा पजहल्ह्या अनभुवाचे अनेक छोटे मोठे प्रसंग माझ्या कायम स्मरणात 

आहते. 1974 च्या उन्हाळी परीक्षेसाठी मी व माझ्या जवळचा जमि जोशी 

ह ेनागपरू VRCEला एक्झाजमनर म्हणनू गेलो. जतचं आमच ेअनेक जमि 

प्राध्यापक होते. ऐके चोपडे म्हणनू आमचाच एक जवद्याथी व पढेु चांगला 

जमि झालेला ,जतथे प्राध्यापक होता. संध्याकाळी सवव जमि त्याच्या रूमवर 

जमा झालो. गप्पा सरुु झाल्ह्या तेव्हा तो म्हणाला “चलो आज गलुमोहर 

हॉटेल मे खाना खायेंगे. तमुको जबयरभी पीलाताहू. “ हॉटेलमध्ये गेल्ह्यानंतर 

त्यानं जतन जबयरच्या बाटल्ह्या बोलावल्ह्या. सवांच्या ग्लास मध्य ेअधाव अधाव 

ग्लास जबयर ओतली. मी अन जोशी, आम्ही त्याच्याआधी कधीच जबअर 

प्यायलो नव्हतो. आम्ही थोडं माग ेपढेु करायला लागलो. चोपडे म्हणाला 

अरे गोल्ह्डन ईगल आह.े खपू माईल्ह्ड आह.े घ्या. काही होणार नाही. 

आम्हाला पण एकदा बीअर घेऊन पहायाची होती. म्हणनू आम्ही 

सवांबरोबर जबअर घ्यायला लागलो. तीन-चार घोट घेऊन झाल ेअसतील 

नसतील तसा जोशी उठून उभा राजहला. आम्ही म्हटलं काय झालं? तो 

जसरीयसली म्हणाला थोडं चालनू बघतो यार. चालता येत े की नाही ते. 

उगाच जास्त झाली तर झोकांड्या जबकांड्या खात चालावं लागेल. सववजण 

हसायला लागले. आता मला हसायला येतं. पण त्या जदवशी जबअरचा 
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पजहला ग्लास संपल्ह्यावर जोशीचा चेहरा पाहण्यासारखा झाला होता.जबन 

जपय ेनशा छा गया. असा हा मजेदार जबअर जपण्याचचा पजहला प्रसंग. 

 मी 2003 ला पजहल्ह्यांदा दसुर्या दशेात गेलो. पोतुवगाल, जलस्बन येथे 

वल्ह्डव एजयकेुशन सजमट होती. ती अटेंड करायला मला जतथ ेजायच ंहोतं. 

त्याच वेळी लंडनला एका प्रोजेक्टसाठी माझे जावई ही गेलेले होते. मलुगी 

त्यांच्याबरोबर जतथ ेरहायची. ते दोन वर्ावसाठी गेले होते. नागपरूहून आमच े

चेअरमन रायसोनी जन माझं लंडन चं जतकीट काढलं. मला म्हणाले “तमु्ही 

अगोदर मलुीकडे चार-पाच जदवस रहा. नंतर सजमट च्या जदवशी जकंवा 

आदल्ह्या जदवशी पोहचा जलस्बनला. मी मागवनू येणार आह.े मग मी 

लंडनला जनघालो. नऊ-दहा तासाचा प्रवास. मग टॉयलेटला वगैरे जायला 

लागणार. मी दशेातल्ह्या दशेात बरेच वेळ जवमानान ेप्रवास केला. पण ते सवव 

प्रवास दीड-दोन तासाचे असल्ह्याने प्लेन मध्ये कधीही टॉयलेटला गेलोच 

नाही. असा नऊ दहा तासाचा फॉरेन चा पजहला प्रवास होता. टॉयलेटला 

जावंच लागणार. पण मग अनेक शंका यायला लागल्ह्या. परत बाहरे येताना 

दार उघडेल की नाही, आत कसं असेल, पाणी असेल का? अथावत आधी 

मी सवव इतरांना जवचारून ठेवलं होतं. पण मनात प्रश्न आलेच. मग एकदाचा 

गेलो आजण जीव भांड्यात पडला. 

 ऑस्रेजलयात मी एकदा मेलबोनववरून जसडनीला जनघालो. तशी 

माझी कॉन्फरन्स अँजडलेड्ला होती. त्यामध्ये माझा एक शोधप्रबंध होता 
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आजण मला एक सेशनही चेअर करायचं होतं. पण आधी दोन जदवस 

मेलबोनवला मलुीच्या जदराकडे राजहलो. जसडनीला माझे दोन जवद्याथी होते, 

त्यांनी मला बोलावलं होतं म्हणनू एका जदवसासाठी चाललो होतो. मेलबोनव 

ते जसडनी साधारण दीड एक तासाचं अंतर होतं. फ्लाईट मध्ये बसल्ह्यानंतर 

एअर होस्टेसनं आधी काही चॉकलेट्स वगैरे आणली. मग दसुरी एअर 

होस्टेस आली. जतच्या मोठ्या रेमध्ये वाईन च्या छोट्या छोट्या बाटल्ह्या 

होत्या. जतने रे समोर धरला तेव्हा माझ्या बाजचू्या पॅसेंजर न रे मधल्ह्या दोन 

बाटल्ह्या उचलल्ह्या. पण पैस े द्याव े लागतील या भीतीन े मी काही त्या 

घेतल्ह्या नाही. पण नंतर लक्षात आलं की त्या पॅसेंजरन ेतर काही पैस ेजदलेच 

नाही. रािी मेलबोनवला परत आल्ह्यावर मी मलुीच्या जदराला ते सांजगतलं तो 

म्हणाला काका इथे खपू वाईनरीज आहते. बर्याच फ्लाईट मध्ये त्या 

वाईनच्या कॉजम्प्लमेंटरी बाटल्ह्या ते दतेात. तमु्ही घेतल्ह्या का नाही? मी 

म्हटलं’ मला वाटलं त्याच्यासाठी पैस ेद्यावे लागतील, म्हणनू नाही घेतल्ह्या. 

मग मला पश्चाताप झाला.अशा गमती जमती होतात. 

 पजहल्ह्या पजहल्ह्यांदा काही वेळा आपल्ह्याला माजहत नसलेल्ह्या जकंवा 

असलेल्ह्या शब्दाथवःत ही गोंधळ होतो. मी औरंगाबादला 1963 ला प्रथम 

वरे् इजंजनीअररंगचा जवद्याथी असताना, आम्हाला प्राध्यापक बाहतेी एक 

जवर्य जशकवायचे. ते जवर्यात तर चांगले होतेच पण मध्येमध्ये काही 

मजेदार गोष्टी सांगायचे. एकदा ते म्हणाले अरे तमु्हाला आजकालच्या 
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जवद्याथ्यांना बर्याच गोष्टी माहीत आहते. आम्हाला तर साध्या साध्या गोष्टी 

माहीत नव्हत्या. ते बाहतेी सर पैठण जवळच्या एका खेड्याच,े पाडळी चे 

राहणार होते. ते औरंगाबादहून प्री प्रोफेशनल पास झाल्ह्यानंतर इजंजजनअररंग 

साठी पणु्याच्या कॉलेजमध्य े गेले. ते म्हणाले “ आम्हाला फस्टव इयरला 

इलेजक्रकल इजंीजनयररंग चे प्रॅजक्टकल होते. एकदा प्रॅजक्टकल घेताना 

आमचे सर म्हणाले की ही इलेजक्रक मोटर आह.े ही इडंक्शन मोटर आह.े 

तशीच शंट मोटरही असते. मी इकडे जतकडे पाहायला लागलो, आजण 

सरांना जवचारलं, सर मोटर कुठे आह?े आजण एवढी मोठी मोटर 

प्रयोगशाळेत कशी आली? “ सर म्हणाल ेही इलेजक्रक मोटर आह.े मग मी 

त्या इडंक्शन मोटर कडे पाजहलं. मला आश्चयवच वाटलं. कारण मला फक्त 

आम्ही पाडळी हून औरंगाबादला जयात बसनू यायचो तीच मोटर माहीत 

होती. आम्ही नेहमी म्हणायचो,अरे जकती वाजताच्या मोटारीने आला, वगैरे. 

पजहल्ह्यांदा ती इलेजक्रक मोटर पाहून मी चजकत झालो. “ बाहतेी सरांनी हा 

त्यांचा जकस्सा सांजगतला. ते हसले. म्हणाले” मी पजहल्ह्यांदा इलेजक्रक मोटर 

पणु्याच्या कॉलेजमध्येच पाजहली. असं आजण एवढंच आम्हाला एक्स्पोजर 

होतं. तमुची टेक-ऑफ लेव्हल फार पढुची आह.े तमु्हाला बरंच काही 

माजहत आह.े” पजहल्ह्यांदा पाजहलेल्ह्या, अनभुवलेल्ह्या या गोष्टींचं, प्रसंगांचं 

मोठं अप्रपू असतं. आठवल ेकी मनातल्ह्या मनात हसायला येतं. प्रत्येकाच्या 

गाठीशी ह ेअसे अनभुव असतातच.   



 

159 
 

दोनभमत्र--दोनपत्र 

 

 

 प्राध्यापक जवनायक जोशी हा माझा अजतशय जवळचा जमि. गेली 

बावन्न वरे् आमची ही घजनष् मैिी जटकून आह.े खरं म्हणजे गेली जतस-

पस्तीस वरे् आम्ही वगेवेगळ्या गावात राहतो. पण अजनूही आम्ही 

चांगल्ह्याच संपकावत आहोत. वर्ावकाठी एकदा तर भेटतोच. आधी आधी 

आमचा पिव्यवहार सरुू होता. आताही आहचे. पण आता आधी फोन, 

नंतर मोबाईल नंतर व्हॉट्सऍप यामळेु पिांची जफ्रक्वेन्सी कमी झाली आह.े 

आम्ही दोघेही एकाच वेळी एकाच जदवशी म्हणजे एक जलैु 1966 ला 

अमरावतीला गव्हनवमेंट इजंीजनयररंग कॉलेजमध्य े अजधव्याख्याता म्हणनू 

रुज ूझालो. त्याआधी आम्ही एकमेकांना पाजहलं सदु्धा नव्हतं. खरं म्हणज े

मी मेकॅजनकल जडपाटवमेंट मधला आजण जोशी केजमस्री मध्ये. तसा तोही 

नागपरूच्या एल आय टी मधनू बी. टेक. केजमकल झालेला. पवूी केजमकल 

इजंीजनयररंग ही शाखा अमरावतीत नव्हती. अताही नाही. म्हणनू जोशी 

केजमस्री जडपाटवमेंट ला रुज ूझाला. पजहल्ह्या जदवशी पासनूच आमच्या तारा 

अशा जळु्ल्ह्या की त्यांचं घजनष् मैिीत रूपांतर झालं. त्याच्याबद्दल मला ज े

जलहायचं ते एखाद्या वेगळ्या लेखात जलजहन. पण त्याच ं9 ऑक्टोबर 2011 



 

160 
 

ला मला जे पि आलं अन त्याचं मी जे उत्तर त्याला जदलं ती दोन्ही पि ंमी 

आमचे दोघांचे कॉमन जमि असलेल्ह्या डॉक्टर अनंत मराठ्यांना दाखजवली. 

मराठे म्हणाल े सर ही दोन्ही पि छापण्यासारखी आहते. आजण त्यांनी 

माझ्याकडून ती दोन्ही पिं घेऊन ती दजैनक जहदंसु्थानला जदली. ती 16 

ऑक्टोबर 2011 ला दजैनक जहदंसू्तानात प्रकाजशत झाली. त्या दोन्ही 

पिाआगोदर जहदंसु्थानच्या संयोजकांनी जे जलजहलं होतं, ते असं---- 

 “ संध्याछायेजतल दोन जवद्याथीजप्रय, अजभयांजिकी शाखेतील 

यशस्वी जशक्षकांमधील हा पिव्यवहार. आयषु्ट्याचे जसंहावलोकन करताना 

मैिी संबंध, जवद्याथ्यांच्ता जडणघडणीत रममाण झालेले जशक्षक, खाजगी 

जीवनातल्ह्या सखुदःुखात सहभागी होणारे सहाध्यायी,त्यांच्या मानवी 

संबंधाची ही सकू्ष्म जवण या पिात जदसते. इतकच नव्ह ेउत्तम साजहत्य या 

दवेाण-घेवाणात जनमावण झालं आह.े जनु्या जपढीतील व्यावसाजयक जशक्षण 

क्षेिातील वातावरण, आजचे धदंवेाईक जशक्षण क्षेिातील पररजस्थती वरील, 

जचंतन मनन करण्यासाठी या उत्कृष्ट साजहत्याचा आनंद वाचकांना जमळावा 

म्हणनू हा खाजगी पिव्यवहार संबंजधतांची परवानगी घेऊन आम्ही 

प्रकाजशत करीत आहोत. डॉक्टर जाज ू सर व जोशी सर यांना हाजदवक 

कुजनवसात.” 

 तीच दोन पिं मी आज या लेखात दतेो आह.े 
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 जप्रय जाजसू , आजच्या दजैनक लोकमत अकोला आवतृ्ती मध्ये 

येजथल खासदार, माननीय संजय धोिे यांचा लेख आला आह.े ते अमरावती 

इजंजजनअररंग कॉलेजच े1976 चे जवद्याथी आहते. त्यांच्या जीवनावर प्रभाव 

पाडणार्या प्राध्यापकांची जी नावं त्यांनी त्या लेखात जलजहली आहते त्यात 

डॉक्टर जपंगळे, डॉक्टर जाज ू ,डॉक्टर जवर्श्नाथ कराड यांच्या नावासोबत 

प्राध्यापक जव.ल. जोशी यांचे ही नाव आह.े मला सजवनय ज्ञात आह ेकी 

वरील जतघांच्या तलुनेत चौथे नाव बसत नाही. असे हजारो जवद्याथी आहते 

की यांच्या जीवनावर प्राध्यापक जाज ूयांनी नसुता प्रभावाच पडला नाही 

तर त्यांच्या जीवनाला वळण लावलं. त्या जनजमत्तानं मला लेखन उजमव 

जमळाली ती अशी. कृपया स्वीकार कर. सौभाग्यवती वजहनींना सप्रेम 

नमस्कार सांग. 

 सयूावला संस्कृतमध्ये जमि असे नाव आह.े जकती साथवक आह े ह े

संबोधन. जमिा मळेु आपल्ह्या जीवनाला प्रकाश जमळतो. आपल्ह्या 

अजस्तत्वाला अथव येतो. सयूावच्या तत्वत जमिाच्या हृदयातील जवचारांचे 

अजवरत होणारे स्पोट, त्याची भव्यता, त्याची श्रेष्ता, त्याची जदव्यता, त्याच ं

सामथ्यव ह े केवळ त्याचं. इतर कोणी त्याची बरोबरी करू शकत नाही. 

‘तेजात जन्मवरून तेजाचा नवीन साज, ह ेजदनमजण योमराज, ‘ असे सयूावला, 

तेजोगरबाला त्या जदव्य भास्कर याला आपण म्हणतो. पण एखाद्या प्रभाकर 

पणशीकर यांच्यासारखा नटशे्रष्ानी जजवंत, साकार केला, त्या प्राध्यापक, 
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प्राचायावन्नाही आपण तसं म्हण ूशकतो. आमचे कवी म्हणतात ‘अमयावद 

जमिा तझुी थोरवी, अन ् मला ज्ञात मी एक धजूलकण ‘ कुसमुाग्रज यांच े

पथृ्वीच्या आत्म कहाणी चे संबोधन अतलुनीय असेच गायल ेगेले आह.े 

त्यांनी स्पष्ट कबलुी जदली आह ेकी “नको क्षदू्र शृंगार तो दबुवलांचा, तझुी 

दरूता त्याहूनी त्याहूनी सहावे” जमिांमध्ये व्यवहारात आडपडदा नसतोच. 

म्हणनू मैिीसंबंध क्वजचत शृंगाराच्या कक्षेतही जातात. असे म्हणतात की 

तमुची हृदयाची श्रीमंती तमु्हाला जकती जमि आहते यापेक्षा तमुचे जमि कसे 

आहते यावर ठरते. आता इथनू पढंु मी कसा श्रीमंत आह ेह ेसांगणार आह.े 

पण ते सांगताना कदाजचत आत्मश्लाघेचं, आत्मस्ततुीचं अवगुंठन होईल, 

पथृ्वी जवळून पाजहली जकंवा ती सयूावभोवती जफरताना पाजहली काय,त्यात 

जो वणवनाच्या तपशीलात फरक होईल, तोच माझ्या या जलखाणात 

आढळेल. माझे दोन्ही जमि प्राचायव आहते. प्राचायव जाज ूव प्राचायव मराठे. 

दोघांची प्रकृती जभन्न असली तरी ते दोघेही मला आवडण्याच ं कारण 

सारखंच आह.े एक, क्रांजतकारक यांचा मलुगा आह.े त्याच्यापासनू 

मानवाच्या कतृवत्वाचा इजतहास मी जाणला. तर दसुरा स्वतः कलाकार 

असल्ह्यामळेु मानवाच्या भावना मला कळल्ह्या. जो कलाकार आह े तो 

बराचसा नाट्यकलावंत, नाट्यजदग्दशवक आह.े भावना कळल्ह्या असं जेव्हा 

मी म्हणतो तेव्हा अगदी दोघांनी, आमच्या कौटंुजबक प्रसंगी एकमेकांच्या 
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गळ्यात गळा घालनू, तर ददव भरी कजवता ऐकताना जकंवा तशी कलाकृती 

बघतान्ना सामजूहक रुदन केलेले आह.े 

 परुुर्ोत्तम दारव्हकेर यांच्या वहावडी माणसं जकंवा कट्यार काळजात 

घसुली या नाटकाचं त्याच्याबरोबर केलेलं समीक्षण पनु्हा आठवण ं

अपररहायव आह.े वसंतराव कानेटकर यांच्या रायगडाला जेव्हा जाग येते 

मधल्ह्या संभाजी- येसबूाई चे व जशवाजी-येसबूाईचंे केलेले एक पािी प्रवेश 

प्रकर्ावने आठवतात. त्यामधल े जपता-पिुा मधील समज अपसमज यांची 

गुंफण, त्यान ेसजीव पणे सादर केल्ह्याचं अजनूही आठवतं. तो जीवओतनू 

सगळ करायचा. म्हणनू जमि म्हणनू मला त्याचा गवव आह.े अंढेयाव 

यासारख्या लहान खेड्याच्या, अरंुद गल्ह्लीतनू धावणारा बंकट, संकटावर 

वार कररत,कररत पायरीपायरीनं प्राचायव झालेला हा प्राणी, याची जमि म्हणनू 

झालेली प्राप्ती अजभमान वाटावा अशी आह.े अमरावतीच्याजोशी हॉल 

मध्ये असो जकंवा खापडे बगीच्यातील रेल्ह्वे गणेश मंडळाचा मंडप असो की 

कलोपासक मंडळाचे कायवक्रम असोत, आम्ही दोघांनी योजगनी जोगळेकर 

यांची भैरवी,जयोत्स्ना भोळे यांची नाट्यगीतं. परजवन सलुतानाची रागदारी, 

हररप्रसाद चौरजसयाजच बासरी जकंवा हलीम जाफर चा तबला, हा सवव थरार 

बरोबरीनं अनभुवला. व मग या जनणवयावर आलो की, आट्वस- कॉमसवच्या 

जवद्याथ्यांपेक्षा आपण इजंजजनअररंगची माणसं जास्त कलावंत असतो, 

रजसक असतो. आता आम्ही दोघांना परूक कसे ठरलो त्याची गोष्ट. 
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सांस्कृजतक कायवक्रमाची जबाबदारी प्राचायव आम्हा दोघांवर टाकायचे. 

1975ला चंद्रपरू येथ े झालेल्ह्या रानडे वादजववादस्पधेत एकूण 26 

महाजवद्यालयांच्या चम ूआल्ह्या होत्या. मेजडकल कॉलेज, एलएडी,नागपरू 

यांच्या चम ू चांगल्ह्याच असायच्या. आम्ही अमरावतीहून आमची चम ू

पाठवली. मी स्वतः, चंद्रशेखर वर्हाडपांडे व श्रीकांत दशेमखु या आमच्या 

स्पधवकांना प्रभारी प्राध्यापक म्हणनू घेऊन गेलो. खपू तयारी करून घेतली 

होती आम्ही मलुांची.जवष्ट्याचे मदु्द,े आवाजाचा चढ-उतार, भार्ेची शदु्धता, 

वेळेचे भान, जवर्याची मदु्दसेदू मांडणी ह ेव्यवजस्थत जमलं, व आम्ही जवजयी 

होऊन परत आलो. आमच्या महाजवद्यालयात आमचा सत्कार झाला. 

सांजघक ढाल व वैयजक्तक बजक्षसे आम्ही जमळवली. माझ्या या जमिानेच 

जाजनेूच, फक्त आमचे कष्ट जाणले व आम्ही जमळवलेल्ह्या जवजयाचे महत्त्व 

सवांना पटवनू जदलं. नेहमी वाद जववाद व कायवक्रम संचालन चे काम 

माझ्याकडे व नाट्यके्षि, स्नेहसंमेलन ह ेमाझ्या या जमिाकडे असायचं. मला 

कॉलेजचा अमीन सयानी बनवण्याचं श्रेय माझ्या या जमिाकडे आह’े 

आमच्या स्नेहसंमेलनाला आलेल े प्राचायव जशवाजीराव भोसले,जव.आ. 

बवुा, वामन चोरघडे, गंगाधर गाडगीळ, बाळासाहबे मराठे प्राचायव काणे ह े

प्रमखु अजतथी मला अजनूही आठवतात. त्यांचा करून जदलेला पररचय 

आठवतो. त्याचवेळी जाज ूही कॉलेजचे रंगमंच दणाननू सोडत होता.” त ू

जदग्दजशवत केलेली, जवश्राम बेडेकरांच ंवाज ेपाउल आपले, बाळ कोल्ह्हटकर 
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यांचे मुंबई ची माणसं, जकशोर प्रधानांचं काका जकश्याचचा व पई पई पई 

आजण आत्माराम सावंत यांचं वरचा मजला ररकामा ही नाटकं जचरस्मरणात 

राहतील, अशी झाली होती. त्यातनू त ू घडवलेल े जवद्याथी नट, सरेुश 

मगरकर, जवनोद नागोरी, प्रकाश डहाके, अशोक बावने, जयप्रकाश 

मदुलीयार अजनूही आठवतात. प्राचायव दशेपांडे यांच्या दवेाघरची वाट या 

नाटकासाठी त ू यशस्वी ररत्या तयार केलेला जफरता रंगमंच व त ू केलेलं 

जदग्दशवन अजनू डोळ्यासमोर आह.े दवेा घरची वाट मधलं, एका रम्य 

संध्याकाळी जप्रयकर प्रेयसीला घेऊन जक्षजतजा कडे जाणार्या आजण 

मावळणार्या सयूावकडे पाहून, त्याच्या मोठ्या लाल प्रजतम ेकडे बोट दाखवनू 

जवचारतो, “ ह ेदृश्य पाहून तलुा काय वाटतं सांग बघ?ू तेव्हा ती प्रेयसी 

ताबडतोब उत्तर दतेे , “कढईत असलेल्ह्या गरम तेलात, आल ूबेसनचा गोळा 

सोडतो आह,े असं वाटतं” अन तो जप्रयकर कपाळावर हात मारून घेतो. 

असे खमुासदार प्रसंग त ूजदग्दजशवत केले. गोपाल टॉकीज मध्ये एक पररसंवाद 

होता. आम्ही दोघेही बोललो. त ूभार्ण संपवनू खाली आमच्यात येऊन 

बसला. तसा मी म्हणालो उत्स्फूतवपण ेवेळेवर मदु्दा मांडणं या साल्ह्याला कसं 

काय जमतं दवे जाणे. माझं भार्ण संपलं तेव्हा मी येऊन बसल्ह्यावर माझ्या 

भार्णातील चकु मला न दखुावता त ूसांजगतली. माझा जमि, माझा समथवक, 

टीकाकारही होता त.ू आता आम्ही दोघेही आयषु्ट्याच्या संध्याकाळी 

एकमेकांना अधनू मधनू पि जलजहतो..जाज ूत ूनंतर अनेक वर्व चार मोठ्या 
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महाजवद्यालयाचा प्राचायव होतास. अनेक मान-मरातब तलुा जमळाले. त्यात 

महाराष्ट्र राजयाचा आदशव जशक्षक परुस्कार, इजंडयन अजचव्हसव फाउंडेशन 

नवी जदल्ह्ली यांचा जशक्षा भारती परुस्कार, एम एस ग्रपु यांचा डॉक्टर सी व्ही 

रमण अवॉडव, फॉर एक्सलन्स इन इजंीजनयररंग अँड टेक्नॉलॉजी ह े मला 

आवजूवन आठवतात. त ू दोन पसु्तकं प्रकाजशत केली. मी जीवघेण्या 

आजाराशी झुंजत असताना त ू जलजहलेली ती दोन पसु्तक माझ्या हातात 

पडावी म्हणनू खास माणसा कडून त ूमला पाठवली. त्यात एक तर जहदंी 

कजवता संग्रह जवद्रोह आह ेआह ेअन दसुरं आमच्या जीवनाशी संबंजधत वगव 

खोलीत प्रवेश ते जनकास पयंतच्या अनभुववावर आह.े अजनूही माझी पि 

त ूसांभाळून ठेवतोस. क्वजचत माझी पि वाचनू कदाजचत तझु्या डोळ्याच्या 

कडा ओल्ह्या होत असतील. हीच माझी कमाई आह ेह ेमाझ ंसंजचत आह.े 

रजचत एवढा छान रचनाकार, भाबडा आह.े प्राची वर सयूोदय पाहणारा व 

साजहत्य समुनांच्या व परागावर मधकुर करणारा हा कलावंत, प्रेमावरच प्रेम 

करतो. माझा दसुरा जमि प्राचायव आह.े सध्या तो थोडा रुसला आह.े असो 

जवद्याथी आजण आपण नेहमी बरोबर असायचो याची मला अजभमानानं नोंद 

करावीशी वाटते. 

 जप्रय जोशी, 

 अत्यंत सुंदर असं तझुं पि 13 सप्टेंबरला अमरावतीला पोहोचलं 

पण मला माि ते 9 ऑक्टोबरला जमळालं वाचायला. मी नेमका 22 
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सप्टेंबरला पणु्याला गलेो तो नऊ ऑक्टोबरलाच सकाळीच पणु्याहून 

परतलो. 19 सप्टेंबरला दजैनक लोकमत मध्ये खासदार माननीय संजय धोि े

यांनी त्यांच्या जीवनावर प्रभाव पाडणार्या प्राध्यापकांची जी नावं घेतली, 

डॉक्टर जपंगळे, डॉक्टर जाज ू ,डॉक्टर कराड या नावानंबरोबर प्राध्यापक 

जव.ल. जोशी चे नाव आह,े याचं तलुा आश्चयव वाटण्याचं मळुीच कारण 

नाही. आम्हा जतघांपैकी सगळ्यांनी प्रथम वर्व अजभयांजिकी ला क्वजचतच 

जशकवलं. पढेु जद्वतीय वर्े ते अंजतम वर्ावपयंत हजारो जवद्याथी आमच्या 

संपकावत राजहल ेआजण त्यांच्या संपकावत राहायला अन त्यांची जडणघडण 

करायला आम्हाला चक्क तीन तीन वरे् जमळाली. एवढा मोठा कालावधी 

जमळाला. पण त ूतर केवळ एकच वर्व म्हणजे प्रथम वर्व त्यांना जशकवायचा. 

तरीही या अल्ह्पावधीत तझु्या जशकवण्याचा, तझु्या व्यजक्तमत्वाचा, तझु्या 

जवद्याथ्यांबद्दल च्या तळमळीचा ठसा त ू हजारो जवद्याथ्यांच्या मनावर 

कोरला आह.े उमटजवला आह.े आम्ही कदाजचत मजूतवकार अस ूपण एक 

सुंदर मतूी घडवायला लागणारी प्रमाणबद्ध व उपयकु्त अशी माती आमच्या 

हाती दणेारा त ूकंुभार आहसे. आदशव जशक्षक कसा असतो आजण त्याच्या 

जीवनात जशक्षणाचं काय महत्त्व आह े याचं मतूीमंत प्रजतक त.ू या नव 

प्रवेजशत जवद्याथ्यांसमोर आदशव उभा करायचा अन मग पढेु ते आमच्या 

संपकावत द्यायची ही तझुी करामत. जजमनीची मशागत करणारा खरा 

कास्तकार, कलाकार तर तचू. आम्हाला, मला मोठे म्हणतोस ह े तझुं 
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मोठेपण. माझ्या जीवनात तझु्यासारख्या जमिाचं ह ेमोठेपण मी अनेक वेळा 

अनभुवलं आह.े प्राध्यापक जव.ल. जोशी, डॉक्टर एन.एल. सारडा, डॉक्टर 

डी.जे. जतडके, प्राध्यापक बी.ए. पाटील, प्राध्यापक भोपळे, प्राध्यापक ह.रा. 

साब ूआजण जकत्येक जवळचे जमि ही माझ्या आयषु्ट्यात संपादन केलेली 

सवावत मोठी संपत्ती समजतो मी. माझ्या जीवनात मला जमळालेल्ह्या अनके 

यशांचा, परुस्कारांचा त ूखर्या अथावन ेभागीदार आहसे. अशा प्रत्येक वेळी 

त ूमाझ्यावर मकु्तकंठानं मकु्त हातानं स्तजुतसमुनां ची उधळण केली. केवढी 

प्रेरणा केवढी शक्ती तझु्यासारख्या जमिांकडून मला जमळाली ह ेफक्त मलाच 

ठाऊक आह.े चांगले जमि जमळवणारा त ूएकटाच श्रीमंत नाहीय ेमीही तझु्या 

इतकाच श्रीमंत आह.े 

 तझु्या पिानं सरसर सगळा जचिपट डोळ्यासमोरून सरकला. 

जवशेर्ता आमच्या तारुण्यातील व नंतरची काही वर्व. आपण कसे जवळचे 

जमि झालो ह ेपरत एकदा आठवलं. पण आपल्ह्या आवडीजनवडी आपल्ह्या 

सवयी आपले आदशव आपली अंतमवनं सगळं हळूहळू एक होत गेलं. मग ते 

वगावत जशकवणं अस ूदते वाद जववाद स्पधाव अस ूदते, मराठी नाटक बसवणं 

अस ूदते, शास्त्रीय आजण उपशास्त्रीय संगीताच्या मैजफली अस ूदते ,जकंवा 

चोरून, कॉलेजात रांजजस्टर वर जक्रकेट ची कॉमेंरी ऐकणं अस ूदते जकंवा 

आपलं जब्रज खेळ अस ू दते, आपण नेहमी बरोबर असायचो. आपल्ह्या 

प्रमाणेच पढेु आपल्ह्या बायका मलुांची मन जळुली आजण खर्या अथावनं 
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आपल्ह्या कुटंुबांनी आपली मैिी सहन केली. अजनूही घरी बोलताना डॉक्टर 

समीर जोशी, इजंजनीयर तरु्ार जोशी.डॉ. पराग जोशी ह ेमाझ्या व माझ्या 

पत्नीच्या, माझी मलुगी प्राची आजण माझा मलुगा पराग यांच्या 

बोलण्यातील जवर्य असतात. परवा डॉक्टर मराठ्यांना तझुे पि वाचायला 

जदलं. त्यांनी सगळं वाचलं आजण म्हणाले सर ह े पि मला द्या. मला ते 

छापायचं आह.े पिाच्या अगदी शेवटी त ू जलजहलेली ती वाक्यं डॉक्टर 

मराठ्यांना त्यांच्या संदभावसजहत (त्यांचा संदभव त्यांना माहीत नसल्ह्याने) परत 

मी वाचनू दाखवली.” रजचत एवढाच रचनाकार भाबडा आह.े प्राची वर 

सयूोदय पाहणारा व साजहत्य समुनांच्या परागावर मध ुवेचणारा हा कलावंत 

तर प्रेमावरच प्रेम करतो. “ मराठ्यांना मी म्हटलं मराठे, वरच्या तीन 

वाक्यातला रजचत हा माझा नात ूआह,े रचना माझी सनू आह,े प्राची माझी 

मलुगी आह,े पराग माझा मलुगा आह,े तर प्रेम ह ेमाझ्या बायकोचं नाव 

आह.े कोण म्हणतं आम्ही इजंजजनयर साजहजत्यक नाही म्हणनू? 

 मी आपल्ह्या अनेक जवद्याथ्यांच्या अजनू संपकावत आह.े फार मोठी 

माणसं आहते ती. टाटा मोटसव, बजाज ऑटो, भारत फोजव, जकलोस्कर 

कजमन्स, मजहदं्रा अँड मजहदं्रा अशा मोठ्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये जनरल 

मॅनेजर डेप्यटुी जनरल मॅनेजर, डायरेक्टर अशा पदावर आहते ती. तर 

पजब्लक सके्टर मध्ये चीफ इजंजजनयर,सपुरींटेंजडंग इजंजजनयर पयंत, 

राजकारणात यशस्वी असलेले खासदार संजय धोिे, आमदार प्रकाश डहाके 
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आमदार श्रीकांत जोशी आमदार सतीश चव्हाण, रंगनाथ काळे असे ही सवव 

आहते. मी तर नेहमी असं म्हणतो की जवर्श्ास ठेव ह ेसवव आवजूवन तझुी 

आठवण काढतात. फक्त प्रथम वर्व अजभयांजिकीला जशकवणार्या एका 

जशक्षकाला जमळणारं ह ेस्थान जमळवायला फार मोठी ताकद लागते. तझु्या 

ताकजद बद्दल मी काय सांग?ू दोन वर्ावपवूी मेंदजुवर याच्या जबरदस्त 

फटक्यानंतर, हात पायही न हलवता येणारा, जतन-चार मजहने न बोलू 

शकणारा, माझा हा जमि त्याच्या डॉक्टर मलुांनी मतृ्यचू्या दारातनू परत 

ओढून आणला. आता तो बोलतो, हसतो, चालतो आजण कथा कजवता 

जलजहतो आह.ेसवव परमेर्श्राची कृपा आजण ईर्श्री चमत्कार. पण म्हणतात 

त्याला ही पणु्याई लागते. 

 आणखी काय जलहू? या इटंरनेट आजण ई-मेल, फेसबकु, व्हाट्सअप 

च्या जमान्यात अशी पिं जलजहण्याचे प्रसंग कदाजचत येतात.पण आल ेकी 

मी ते दवडत नाही.' आजकालच्या या मॉडनव यगुात जमि-मैजिणी 

एकमेकांना, सागर- सररता, पराग- प्रजणता, सहुास- सजुचता,असं संबोधतात. 

आपण घजनष् जमि असनू सदु्धा एकमेकांना अजनूही जप्रय जोशी आजण जप्रय 

जाज ूअसं संबोधतो. आऊट डेटेड झाल्ह्यासारखं वाटतं नाही?  

  



 

171 
 

अनाभमक बंधांच्या भन:शब्द िावना 

 

 

 चार जदवसांपवूीच नाजशकहून,माझ्या मलुीनं मला एक कजवता 

पाठवली– 

I had my own notion of grief,I thought that it was the 

sad time that followed the death of someone you love And 

you had to push through it to get to the other side. But I am 

learning there is no other side. There is no pushing through. 

But rather there is absorption, adjustment, acceptance.. And 

grief is not something you complete 

But rather you endure. grief is not a task to finish and 

move on, But an element of yourself. An alteration of your 

being. A new way of seeing.A new definition of self. 

परवा आठ नोव्हेंबरला माझ्या पत्नीचं दहेवसान होऊन दोन वरे् 

होतील. वर जदलेल्ह्या कजवतेजतल शब्दनशब्द मी गेली दोन वर्व अनभुवतो 

आह.े खरंच, दअेर इज नो अदर साइड अँड य ूहवँ टू पशु ि ूइट. असं काहीच 

नसतं. खर्या अथावनं ती एक स्वीकृती, तडजोड, स्वीकार करूणंच असतं. 
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चला आता ह ेभोग ू( दःुख ) आजण एकदाचं संपवनू टाकू, असं काहीच 

नसतं. खर्या अथावने हा स्वतःत घडवनू आणण्याचा जकंवा आलेला बदल 

असतो. तमुच्या अजस्तत्वात आलेला बदल. अँन अल्ह्टरेशन ऑफ यरू 

बींईगं. आपण जया व्यक्तीवर मनापासनू प्रेम करतो त्याच्या अजस्तत्वाशी 

आपलं अजस्तत्व जकती एकरूप झालेल ेअसतं याची त्यावेळी आपल्ह्याला 

कल्ह्पनाही नसते. मला नीट आठवत नाही पण बहुदा व प ुकाळे यांनी की 

कोणी एका जठकाणी जलजहलेलं ते मी वाचलंय “ माणसू मेल्ह्यानंतर घर ररतं 

होतं. मन माि भरून राहतं बर्याच आठवणींनी. त्याच्या अनाजमक बंधांनी. 

आजण सहवासात घडलेल्ह्या अनेक प्रसंगान्नी. कालचक्र थांबत 

नाही,आपण पढेु सरकत राहतो. आपल्ह्यालाही आयषु्ट्याच ंपान कधीतरी 

गळून पडणारच असतं. कोणालाही ह ेजवसरता येईल येत नाही आजण कोणी 

जवसरू नये.” पती-पत्नीच्या संवादातील ,त्यां नात्याच्या बंधांनी बांधलेल्ह्या 

अनंत आठवणी आपल्ह्या बरोबर असतात. मी मागच्या वर्ीच्या माझ्या 

एका लेखात आमच्या जपढीतल्ह्या या नवरा बायकोच्या जोड्या फुटल्ह्या 

की माग े राहणाराचं जीवन कसं बेरंग, बेचव, अजस्तत्वहीन झाल्ह्यासारख ं

राहतं, ते जलजहलं होतं. कदाजचत सववच जपढ्यांचं ह े असंच असावं. पण 

प्रत्येक पीढीच्या भाव संबंधाचे संदभव वेगवेगळे असतात.काळ, समाज, 

सभोवतालची जीवनशैली या सगळ्यांचा त्याच्यावर बेमालमू पररणाम 

होतच असतो.” पगडी घरी नाही जकंवा टोपी घरी नाही असं सांगणार्या 
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पत्नीचे संदभव वेगळे. तर ह ेघरी नाहीयेत जकंवा ह ेजरा बाहरे गेलेत, येतील 

एवढ्यात, बसा.असं म्हणणायव पत्नीचे संदभव वेगळे.आणी, पता नही कहा 

गये, अभी तो यहाही थे, म्हणणार्या पत्नीचे संदभव त्याहूनही वेगळे.” मी 

फक्त माझ्या पीढीच्या अनाजमक बंधना बद्दल बोल ूशकतो. कारण आय 

वाज पाटी टू इट. मी त्यातलाच एक. एकमेकांमध्ये गरुफटून गेलेली आमची 

अजस्तत्व, त्या सहवासाच्या आठवणी, यांना बाजलूा सारून पढेु जाता येत 

नसतं. दअेर इज नो पजुशंग ि.ू. अशा अनंत आठवणींचं गाठोडं बगलेत 

घेऊन पढेु चालत जायचं असतं. मला आठवतं, छेचाळीस वर्ावच्या आम्ही 

दोघांनी एकि घालवलेल्ह्या आमच्या जीवनात केवळ जवसच मजहने आम्ही 

या ना त्या कारणामळेु एकमेकांपासनू दरू राजहलो. कधी चार जदवस, कधी 

10 तर कधी एक मजहना ,तर कधी सहा मजहने असे. पण या आमच्या 

वेगवेगळ्या जवयोगाच्या एकूण वीस मजहन्यात, आम्ही एकमेकांना 118 पि 

जलजहली. ती मेल्ह्यानंतर, मी ती पिं तारीख वार लावनू ठेवली आहते 

माझ्याजवळ. ही सगळी काही, प्रेमपि नव्हती. आमच्या मनोगताची, 

आमच्या जहतगजुांची ही पि. एकमेकांशी बोलत राहण्याची, अजभव्यक्त 

करत राहण्याच्या ओढीची ही पिं. त्यात सगळं होतं. प्रेमही, रागही रुसवाही, 

ओढही,अगजद सगळं. माणसांची अजस्तत्वं एवढी एकमेकांमध्ये जमसळून 

जातात. अन म्हणनूच त्या अनाजमक बंधांच्या आठवणीनं, त्याच्या त्या 

गाठोड्यानं मन भरलेलं असतं. त्या आठवणी जवसरता येत नाहीत आजण 
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जवसरूही नयेत. पढुचा मागव चालताना त्या आठवणींचा मोठा आधार 

असतो. अशा अनेक हृदद््य आठवणी माझ्या ही गाठोड्यात आहते. त्या 

आठवताना कधी कधी भावनेच्या भरात आपण दबुवल तर बननू जात नाही 

ना अशी भीती वाटायला लागते. कधीकधी सववच जनरथवक वाटायला 

लागतं. पण आयषु्ट्यात काही वेळा आलेल्ह्या काही कठीण प्रसंगात जतने 

जदलेल्ह्या धीराची आठवण होते. नेहमी ती म्हणायची “सगळं व्यवजस्थत 

होईल. परमेर्श्र आपलं कधी वाईट होऊ दणेार नाही” ह े जतचे धीराचे, 

जदलेल्ह्या जहमतीचे बोल आठवतात,आजण बळ येतं. मी कुठेसं वाचलंय” 

स्त्रीमळेु आयषु्ट्याला मादवव येतं. उत्कट जाणीवा एकाएकी पडत नाहीत. 

आजण मखु्य म्हणजे मरणाची आठवण लांबत जाते’ अजनल कुलकणी यांनी 

त्यंच्या सॉलीटरी जक्रपर या पसु्तकात म्हटलं आह,े “ ती जजवंत असती तर 

काय झालं असतं? जतलाही अजधकाजधक वाधवक्यान ेघेरलं असतं. दरुच्या 

हाकेला भीत-भीत ओ द्यावी तसं जतचं हसणं वाटलं असतं. तरीही जतच्या 

सहवासातलं स्वारस्य संपलं नसतं. मतृ्यचुी वाट पाहताना ,सोबत दसुरं 

कोणी असलं म्हणजे केवढा धीर येतो? “ पण ही सोबत सटुली की मग 

आयषु्ट्याच उसवनू जायला लागतं. पण आठवणी च्या धाग्यांची घट्ट वीण 

सहजासहजी उसवत नाही. त्या जनरगाठी सारख्या सोडता सटुत नाही. अश्या 

जतच्या बरोबरच्या अनेक आठवणींनी माझी कालक्रमणा सरुू आह.े मग ते 

मला मुंबई आयआयटीत पीएच.डी साठी प्रवेश जमळण्यापासनू तर ठराजवक 
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वेळी ते यशस्वीररत्या पणूव होण्यासाठी, जतन ेकेलेली गजानन महाराजांची 

पोथीची पारायणं असोत, की माझी ॲजन्जओप्लास्टी चाल ूअसताना ती 

यशस्वीरीत्या पणूव व्हावी, यासाठी जतची जवळून चाललेली परमेर्श्राची 

प्राथवना असो, अशा आजण इतर अनेक. दःुखाच्या प्रसंगी, मला त्याची, 

तीव्रता जाणव ूनये, मी मनाला ते लावनू घेऊ नये म्हणनू त्या जवर्यावर 

बोलायचे ती टाळायची. माझ्या जशकवण्याच्या पद्धतीला, माझ्या सवव 

आवडींना,छंदांना भरभरून प्रोत्साहन द्यायची. मग ते माझं नाटकाचं वेड 

असो, कजवता जलजहण्याचं असो जकंवा जब्रज खेळण्याचं असो.माझा जमि 

प्राध्यापक जोशी तर नेहमी म्हणतो की तझु्या यशात वजहनींचा फार मोठा 

वाटा आह.े अशा सखु-दःुखाच्या आठवणी, जतच्या प्रसन्न व्यजक्तमत्वाच्या 

आठवणी सारख्या बरोबर असतात. आजण मला अजभमान याचा आह ेकी 

केवळ मीच नाही, तर माझे ड्रायव्हर, आमच्याकडच्या कामवाल्ह्या 

बायांपासनू तर माझे जवद्याथी, जमि, नातेवाईक सववजण जतची वेळोवेळी 

आवजूवन आठवण काढतात. यामळेु या ररतेपणातही भरल्ह्या भरल्ह्या सारख ं

वाटतं. माझ्या भावना मला नीट व्यक्त करता येत नाहीत, पण माझ्याच एका 

कजवतेतील शब्द मला आठवतात, “मत कापते हातोम ेमेरे लेखनी दो, मत 

शब्द दो जन: शब्द गीतो को मेरे. मै खो चकुाहू, भावना को,चेतनना को, 

स्वप्न सुंदर और मीतो को मेरे. अब ददव मेरी कल्ह्पना खदु बन रही जब,मत 

और मझुको जख्म दो. आख मे आस ूनही, जो घाव मेरे धो सके, मत और 
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मझुको जख्म दो.” जतच्या जद्वतीय पणु्यस्मरणाला श्रद्धांजली दतेाना सहज 

मनात आलेले भाव--- आस ूखरु्ी के हो या गम के, जदल की भार्ा होत े

ह.ैछुपे ददव और छलके खरु्ी की पररभार्ा होते ह.ै कभी चेहरे पर मत जाना 

ह,ैवह कुछ और कहता होगा,आंखके आस ूददव का आईना ह,ै जो जदल 

खामोर् सहता होगा. भावनाये भी जन:शब्द होती ह,ै कभी अव्यक्त रह जाती 

ह,ैमरहम वक्त का लग जाता ह,ैपर याद ेटीस बनकर रहजाती ह.ै” शेवटी 

एका शायराचा शेर आठवतो—‘ अगर मेरे हएैहसास बया होजाते लफब्जो 

मे, तो कौन खबर लेता इन खामोजशयो की. 

 “ Those who live in the hearts they leave behind, 

never die”. 
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ती साठ भमभनटं 

 

 

 वगावत कसं जशकवावं या जवर्यावर ” From Entry to Exit- 

Treatise on Classroom Experiences” या जशर्वकाचं माझं एक 

इगं्रजी पसु्तक 2009 मध्ये प्रकाजशत झालं आह.े 1966 ते 2003 अशी 

जवळजवळ सदतीस वरे् मी क्लासरूम मध्ये इजंजजनअरींगच्या जवद्याथ्यांना 

11 वेगवेगळे जवर्य जशकवल ेआहते.त्यात 2001 ते 2003 मध्य ेनागपरूला 

रायसोनी कॉलेजात प्राचायव असतानाही मी वगावत जशकवलं, ती तीन वर्व 

समाजवष्ट आहते. पढेु पढेु माझा रायसोनीत कामाचा व्याप वाढला व जवशेर् 

म्हणजे ठरल्ह्या वेळी मला वगावत जाण ंशक्य होत नव्हतं, त्यामळेु मी वगावत 

जशकवणं सोडलं. पण पढुची जतथली तीन वर्व,अन एच. जव. जप. एम. 

अमरावती येथील त्याच्या पढुची सहा वर्व अन आजतागायत मी बर्याच 

इजंजजनअररंग कॉलेजमध्य े फॅकल्ह्टी डेव्हलपमेंट या सदराखाली 

प्राध्यापकांसाठी टॉक्स दतेो. त्यात मखु्यतः इफेजक्टव टीजचंग इन क्लासरूम, 

टीजचंग लजनंग इन द लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट, ररसचव अँड ररसचव मेथोडोलॉजी, 

टेजक्नकल रायजटंग अँड प्रेझेंटेशन,असे प्रत्येकी दोन दोन तासाची भार्णं मी 

दते असतो. सरुुवातीच्या काही वर्ावनंतर मी श्रोत्यांना माझ्या अन माझ्या 
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जमिांच्या क्लासरूम व जशकवण्याच्या अनभुवाबद्दल बरीच उदाहरणं, 

जकस्से सांगायला लागलो. ते जास्त पररणामकारक होतं असं मला वाटलं. 

मग हया माझ्या अनभुवावर आधाररत ,मी, 2009 मध्ये, वर सांजगतलेलं 

पसु्तक जलजहलं. ते नागपरूच्या एस. जी. आर. मीजडया प्रायव्हटे जलजमटेड 

या रायसोनी च्या प्रकाशनानं प्रकाजशत केलं. मी त्यांनाच कॉपीराइट जदले. 

पजहल्ह्या हजार प्रजत संपल्ह्यानंतर मी रायसोनीन्ना जवनंती केली की ह ेपसु्तक 

मला पीडीएफ मध्ये करून ऑनलाइन, सवांना जवनामलू्ह्य उपलब्ध करून 

द्यायचं आह ेतमुची परवानगी मला हवी आह.े सनुील जी रायसोनी म्हणाले’ 

सर आप इतना अच्छा काम कर रह ेहो, मेरे परवानगी की जरूरततही नही.’ 

मग मी त्यात रॅजगंग वरचा आणखी एक चाप्टर वाढवनू ते पसु्तक पीडीएफ 

मध्ये कॉम्प्यटूरवर सवांना जवनामलू्ह्य उपलब्ध होईल याची व्यवस्था केली. 

ह ेपसु्तक जरी इजंजनीअररंगचे प्राध्यापक डोळ्यासमोर धरून जलजहलं असलं 

तरी त्यातल्ह्या काही काही गोष्टी सववच जशक्षकांना, प्राध्यापकांना उपयोगी 

पडजतल, म्हणनू त्यातल्ह्या या बाबींचा उल्ह्लेख करण्यासाठी मी हा प्रपंच 

करतो आह.े यात मी जे जलजहलंय त्यात काही नवीन नाही. फक्त वन मोअर 

ररमाइडंर आह ेह.े काही अनभुवाचे जकस ेआहते जोडीला. 

 सवावत प्रथम म्हणजे जो जवर्य आपल्ह्याला जशकवायचा आह ेत्याची 

चांगली तयारी करणं. चांगली तयारी करण्यासाठी त्या त्या जवर्याची एका 

पेक्षा जास्त चांगली पसु्तकं वाचली पाजहजेत. गाईड्स कधीच वाच ूनयेत 
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जकंवा वापरू नयेत. या चांगल्ह्या पसु्तकांमधनू मग चांगल्ह्या क्लास नोट्स 

जलहून तयार कराव्यात. वगावत पसु्तक घेऊन जाऊ नये, असं मी आमच्या 

प्राध्यापक मंडळींना नेहमी सांगतो. वगावत पसु्तक घेऊन जाण्याचे दोन तोटे 

आहते. एक म्हणजे तमु्ही पसु्तक घेऊन वगावत गेलात की जवद्याथ्यांना वाटतं 

आज सरांची जकंवा मॅडम ची तयारी नाही. आज ह ेपसु्तकाची काही पानं 

वाचनू दाखवनू वेळ मारून नेणार आहते.याला मी फस्टव जवक जसग्नल 

म्हणतो. दसुरं म्हणजे या भारी वजनांच्या पसु्तकांना हातात घेऊन हवं ते पान 

काढून, त्यातनू पाहून, आकृत्या काढणे जकंवा समीकरण जलजहणं ह ेअजतशय 

अवघडून गेल्ह्यासारखं होत.. एका हातात वजन, वर जोरात पंखा चाल,ूपानं 

उडतात आह े ,पसु्तक, ते पान सांभाळता सांभाळता िेधा उडते. म्हणनू 

स्वतः जलजहलेल्ह्या नोट्स, त्या तासाला परुतील एवढ े आठ दहा पानच 

असलेल्ह्या नोट्स, वगावत न्याव्यात. चांगलं झटकलेलं डस्टर, हव्या त्या 

रंगांच ेखडू, घेऊन जावेत. वगावत मरगळल्ह्या सारखा प्रवेश करू नये जकंवा 

जडस्चाजव झालेल्ह्या बॅटरी सारखं बोल ू नये. तमुची एनजी लेव्हल हाय 

पाजहजे. कपडे व्यवजस्थत पाजहजेत. वगावत जाण्यापवूी स्वतःकडे चांगलं 

पाहून नंतरच वगावत जावं. वेंधळ्यासारखं वगावत जाऊ नये. बर्याच वेळा 

जवर्याची जकंवा टॉजपक ची सरुुवात करताना तो जवर्य, तो टॉजपक, आपण 

का जशकवतो आह े आणी जवद्याथ्यांनी तो का जशकायचा आह,े त्याचा 

रेलेव्हन्स काय आह,े जकंवा कॉन्टेक्स्ट काय आह ेह ेबरेच प्राध्यापक सांगत 
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नाहीत. जवद्याथ्यांना त्या जवर्याची गोडी लावण्यासाठी, त्यांची उत्सकुता 

जागतृ करण्यासाठी ,ह ेसांगणं फार आवश्यक आह.े 

 मला आठवतं, 1993-94 च्या दरम्यान मी एकदा जचखलीच्या 

इजंजजनअररंग कॉलेजमध्य ेएका सेजमनारचा प्रमखु पाहुणा म्हणनू गेलो. जतथे 

माझे काही जनेु जवद्याथी प्राध्यापक होते. एक जण माझ्याजवळ आला 

आजण मला म्हणाला ’ सर नमस्कार. मला ओळखलं?’मी म्हटलं हो. जकती 

वरे् झाली तलुा इथे?तो म्हणाला तीन चार वरे् झाली सर. मी म्हटलं कुठले 

जवर्य आजण कोणत्या वगावला जशकवतोस? तो म्हणाला “ सर सेकंड 

ईअरला एक जवर्य आजण फायनल इयरला एक जवर्य, असे दोन जवर्य 

जशकवतो. मी म्हणालो फायनल ईयर ला कोणता जवर्य जशकवतो? तो 

म्हणाला “ सर मॉड््रन एनेजी सोसेस (अपारंपाररक ऊजाव स्त्रोत). मी म्हटलं 

कशी सरुुवात करतोस? म्हणाला ‘सर अगोदर पारंपाररक व अपारंपाररक 

सोसेस मधला फरक सांगतो. मग अपारंपाररक चे प्रकार म्हणजे सोलर 

एनजी, जवंड पॉवर, बायो गॅस, एम. एच. डी. वगैरे एकेक सरुू करतो. मी 

त्याला जवचारलं ‘ आजच्या घडीला आपल्ह्या भारताला, कारखाने, 

वाहतकू, शेती अवजार, घरगतुी उपयोग असे सगळे सेक्टसव धरून जकती 

मेगावॉट एनजी लागते?  व त्यापैकी सध्या आपण जकती पारंपाररक न 

जमळवतो आजण जकती अपारंपाररक सोसेस मधनू घेतो? तो पाच जमजनटं 

काहीच बोलला नाही. मी म्हटलं कीती मेगावाट, सांग. जनदान आंदाज तरी 
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सांग. तो आणखी थोडा वेळ थांबनू म्हणाला सर नक्की सांगतासांगता येणार 

नाही, पण पंधरा वीस हजार मेगावॉट लागत असतील सर. मग मी त्याला 

सांजगतलं अरे जवळजवळ एक लाख मेगावाट लागतात आज. त्यापैकी 90 

टक्के अजनूही आपण पारंपाररक म्हणजे कन्वेंशनल सोसेस कडून म्हणजे 

कोळसा, जडझेल, पेरोल, फनेस ऑईल, केरोसीन या कडून घेतो. आजण या 

सवांच ेसाठे म्हणजे ररझवव आता फार जलद गतीने संपत चालल ेआहते. 

जकमती भरमसाट वाढत आहते. त्यामळेु लवकरात लवकर आपल्ह्याला 

अनकन्वेनशनल, ररन्यएुबल एनजी ची गरज आह.े पढेु मी म्हणालो, ह े

सगळं जवद्याथ्यांना सांगनू आजण या जवर्याचा योग्य संदभव, गांभीयव सांगनू त ू

या जवर्याची ची सरुुवात केली पाजहजे. खरं म्हणजे असं ह े प्रत्येक 

जवर्यासाठी, टॉजपक साठी करणं आवश्यक आह.े 

 1969- 70 ला औरंगाबाद इजंजजनअररंग कॉलेजच्या इलेजक्रकल 

जवभागाच्या एका सीजनयर प्राध्यापकाची अमरावतीला बदली झाली. मी 

अमरावतीला मेकॅजनकल जवभागात होतो. याच प्राध्यापकांनी मी 

औरंगाबादला जवद्याथी असताना मला 1964- 65 ला, सेकंड इयर एक 

जवर्य जशकवला होता. ते अमरावती ला आल्ह्यानंतर एक जदवस मी टी 

क्लब मध्ये त्यांच्या जवळ गेलो आजण म्हणालो ‘सर मला ओळखलं?’ 

त्यांनी माझ्याकडे पाजहलं आजण म्हणाल ेहो त ूमाझा जवद्याथी होतास. मला 

नाव नाही आठवत तझुं.मी त्यांना सांजगतलं. आजण म्हणालो सर 
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इलेजक्रकल मध्ये 3 फेज असतात ह ेमला पास झाल्ह्यानंतरच कळलं. मला 

फक्त दोनच फेज माहीत आहते. ते म्हणाले का बवुा?’ मी म्हणालो ‘सर 

बोडव वर तमु्ही पजहला आर, दसुरा वाय,अन नंतर जतसरा काय म्हणायच ेते 

आम्हाला कधी ऐकायलाच यायचं नाही. त्यामळेु मला जतसरा बी भेज, 

माहीतच नाही. ते अन इतर जमि हसायला लागले. मी पढेु म्हणालो “सर 

तमु्ही जवर्यात खपू तज्ञ आहात. आम्हाला तमुच्याबद्दल खपू आदर होता. 

पण वगावत तमु्ही इतके हळू बोलायचे की पढुच्या दोन रांगेला सोडून 

बाकीच्यांना काहीच ऐकायला यायचं नाही.” वगावत जशकवतांना कधी साठ 

तर कधी 70 जवद्याथी वगावत असतात. सवांना ऐकायला जाईल एवढ्या 

आवाजात बोलणं अत्यंत आवश्यक असतं. पण म्हणनू उगाच घसा 

फाडूनही चालत नाही. कारण आपली एनजी लेव्हल आपल्ह्याला साठ 

जमजनटं जटकवायची असते. घसा खराब करायचा नसतो. आमच्याकडे 

अमरावतीला आमच्या जवभागात मी एम-3 रूम मध्ये फायनल इयरला 

आय.सी. इजंजन हा जवर्य जशकवायचो. त्याच वळेी एम 2 रूममध्य ेमाझे 

एक जमि थअेरी ऑफ मशीन हा जवर्य दसुर्या वगावला जशकवायचे. ते फार 

घसा ओरडून-ओरडून बोलायचे. एक जदवस मी टी क्लब मध्ये त्यांना 

म्हणालो ‘यार, तमु एम2 मे थेरी ऑफ मशीन पढात ेहो और मै एम3 मे 

आय.सी.इजंजन, लेजकन मेरे जवद्याथी भी थेरी ऑफ मशीन ही जसखत ेह.ै’ तो 

हसायला लागला. म्हणाला ‘यार क्या करू? आवाज पर कंरोल करना 
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चाहता हू.ँ पर मेरा पीच पढात ेपढात ेबडा हो जाता ह.ै’ ह ेअसं व्हायला 

नको. मी नेहमी प्राध्यापकांना सांगतो की वगावत गेलो की अंगात 

आल्ह्यासारखं जशकवायचं असतं. म्हणजे अंगात आणायचं नाही, पण इतकं 

सगळं जवसरून जशकवलं पाजहजे की तंद्री लागली पाजहजे, समाधी लागली 

पाजहजे. मग त्यात खरा आनंद जमळतो. वगव झाल्ह्यावर थकल्ह्यासारख ंन 

वाटता, ताजंतवानं झाल्ह्यासारखं वाटतं. 

 1986 ला आम्ही अमरावती इजंजजनअररंग कॉलेजमध्य ेपाटव टाइम 

एम.ई. चा कोसव सरुू केला. रोज संध्याकाळी सात ते नऊ असा एकेक जवर्य 

आम्ही जशकवायचो. जयाचा जया जदवशी एम.ई.चा क्लास असेल, तो 

साडेचार पाचच्या दरम्यान घरी जाऊन फे्रश होऊन चहा वगैरे घेऊन परत 

पावणे सात पयंत क्लासला यायचा. असाच एक जदवस माझा क्लास 

असताना मी साडे चारला घरी आलो. त्या जदवशी माझ ंडोकं खपू दखुत 

होतं. अगदी मायगे्रन. तोंड धतुलं. चहा वगैरे झाला. पण बरं वाटेना. मला 

डोकेदखुीचा िास नेहमीच असायचा पण त्या जदवशी डोकं खपूच ठणकत 

होतं. अगदी मायगे्रन. मग माझी बायको सुंठ उगाळून त्याचा लेप घेऊन 

आली. तो लेप जतनं माझ्या डोक्यावर लावला. तो वाळत आला की नेहमी 

मला बरं वाटायचं. त्याजदवशी ह ेसगळं केलं पण मला बरं वाटेना. सहा 

सव्वा सहा वाजल े तरी आराम पडला नव्हता. मग बायको म्हणाली. 

आजचा जदवस जाऊ नका क्लासला. मी म्हटलं “ आमचे एम. ई. च े
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जवद्याथी बाहरे गावाहून म्हणजे पसुद, अकोला, बडनेरा येथनू येतात. असं 

कसं चालेल? मला गेलं पाजहजे.” मी गोळी घेतली तरी डोकं दखुत होतं. 

मग माझ्याच्यान ेरहावेच ना. शेवटी मी तशी स्कूटर काढली, जकक मारली 

आजण पावण ेसातला कॉलेजमध्य ेपोहचलो. बरोबर सात वाजता मी माझा 

नेहमीसारखा क्लास सरुू केला. मी त्यावेळी हीट रान्सफर हा जवर्य 

जशकवायचचो. सात वाजता सरुू करून बरोबर नऊ वाजता मी माझा क्लास 

संपवनू माझ्या रूम मध्ये येऊन बसलो. एक ग्लास पाणी प्यायलो. अत्यंत 

प्रामाजणकपणे सांगतो. मला खपू प्रसन्न वाटत होतं. डोकेदखुी वगैरे सगळं 

गायब. घरी होणार्या वेदनांचा मागमसूही नव्हता. समाधीचं ह ेअसं असतं. 

जवर्श्ास ठेवा. ह ेअनेकांनी अनभुवलं असेल. 

 जशकवण्याचं माध्यम म्हणजे भार्ा. आपली भार्ा चांगली असली 

पाजहज,े जवशेर् करुन इगं्रजी भार्ा. कारण ते आमच ंजशकवण्याच ंमाध्यम 

आह.े जशकवणं पररणामकारक व्हायला चांगल्ह्या भार्ेत ते जशकवणं, 

अत्यंत आवश्यक आह.े अब्राहम जलंकन यांनी आपल्ह्या आत्मचररिात 

एका जठकाणी जलहून ठेवलंय ‘इफ य ू जगव्ह मी एट आवसव टू कट अ री, 

आय जवल शापवन माय अँक्स फॉर जसक्स आवसव. टूल शापव असलं की पढुच ं

काम सोपं आजण जलद होतं. लैंग्वेज इतकच महत्व बॉडी लॅ ंग्वेज ला आह.े 

उगाच वेड्यावाकड्या हालचाली, हातवारे करु नये. तेच ते शब्द परत परत 

उच्चारु नयेत. जवद्याथ्यांच्या नजरेस नजर जमळवनू न जशकवणे ही टाळता 
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आलं पाजहज.े जवद्याथ्यांचं याकडे बारकाईनं लक्ष असतं, आमचे एक जमि 

तर वगावत गेल्ह्यानंतर पाच सहा जमजनटात पायाला आजढ घालनू उभं रहायचे. 

जया जदवशी त्यांनी असं केलं नाही, त्याजदवशी जवद्याथी ओरडायच े“सर 

कैची. कैची.” कैची मारल्ह्याजशवाय सरुुवात व्हायची नाही. आमचे एक 

दसूरे जमि बोलताना दोन्ही हातात खडू सारख ेघोळत राहायचे. जलहायची 

वेळ येईपयंत त्या खडूचा पार भगुा झालेला असे. एक जमि तर सारख ेटाचा 

उंच करायचे. कोणी,फालोड,फालोड असं साठ जमजनटात 70 वळेा 

म्हणायचे. ह ेसगळं टाळता आलं पाजहजे. वगावत अगदी वेळेवर प्रवेश करण ं

अन शेवटच्या जमजनटापयंत न सोडणं या गोष्टी जशस्तीन ेपाळल्ह्या पाजहजेत. 

जवद्याथ्यांना जशकवताना सहभागी करून घेणं जयाला आम्ही इटंरॅजक्टव्ह 

जटजचंग म्हणतो,जमलं पाजहजे. त्यांना मधनू मधनू प्रश्न जवचारणं 

त्यांच्याकडून आलेल्ह्या चकुीच्या उत्तराला न हसता, त्यांना योग्य 

उत्तरासाठी जहट्ंस दणे ं ह े नेहमी करता आलं पाजहजे. संबंजधत, प्रासंजगक 

जवनोदाचं अन उदाहरणं दणे्याचंही तेवढंच महत्त्व आह.े त्यामळेु वगावजतल 

वातावरण प्रफुजल्ह्लत होतं. जवद्याथ्यांना नावानं ओळखणं ही ही जततकीच 

गरजेची बाब आह.े वगावत जकंवा वगावबाहरे जवद्याथ्यांमध्य ेगुंतवणकू असंणं, 

म्हणजे नो इनजडफरन्स, ह े अत्यंत महत्त्वाचं आह.े आपलं जशकवणं 

खेळीमेळीचं पररणामकारक करण्यासाठी आणखी अनेक गोष्टी मला 

जलजहता येतील. पण त्या सगळ्याचा इथे उहापोह करता येणार नाही..माझं 
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पसु्तक पीडीएफ मध्ये ऑन लाइन वाचता येईल, मला तमुचा मेल आय,डी. 

कळवला तर माझं पसु्तक मेलनं पाठव ूशकेन., Title of the book is—

-’ From Entry to Exit -Treatise on Classroom Experiences.  
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सुसंगती सदा घडो 

 

 

 बर्याच कॉलेजेस मध्ये मी वेगवेगळ्या जवर्यांवर बोलायला 

अजनूही जातो. माझी ही जवळजवळ सवव टॉक्स, ईजंगजनअरींगशी जनगजडत 

असतात. बहुतांशी प्राध्यापक मंडळी साठी असतात. काही केळा 

जवद्याथ्यांसाठी ही टेजक्नकल जवर्यावर जकंवा त्यांच्या सवांगीण जवकासा 

बद्दलही मी बोलतो. जया जया जठकाणी मी जवद्याथ्यांच्या सवांगीण 

जवकासाबद्दल म्हणजे टोटल पसवनॅजलटी डेव्हलपमेंट बद्दल बोलतो, तेव्हा 

त्यात अनेक बाबींचा मी समावेश करतो. उदाहरणाथव कम्यजुनकेशन 

जस्कलस बद्दल, कॅरेक्टर जबजल्ह्डंग बद्दल, व्हलॅ्ह्यजू म्हणजे जीवनमलू्ह्यांबद्दल, 

जडजग्नटी ऑफ वकव  आजण जडजग्नटी ऑफ हुमन जबईगं बद्दल, सेल्ह्फ 

जडजसजप्लन बद्दल, त्यांच्या संगती बद्दल, अशा अनेक मदुद््यावर मी बोलतो. 

पण प्रत्येक अशा टॉक मध्ये त्यांचे जमि आजण संगत या दोन्ही गोष्टींचा 

त्यांच्या जीवनावर पडणार्या प्रभावा बद्दल मी आवजूवन बोलतो. त्यात मी 

अनभुवलेली, पाजहलेली अनेक उदाहरण सांगतो. संस्कृत मध्ये एक सुंदर 

सभुाजर्त आह-े-- 

 आचायावत पादमादत््ते , पादम जशष्ट्य स्वमेधय: , 
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 पादम स्वब्रह्म चारीभ्यम, पादम काल क्रमणेच.  

 एक जवद्याथी आपल्ह्या जीवनात जे काही जशकतो त्यापैकी, एक 

चतथुांश तो आपल्ह्या गरुूकडून जशकतो. दसुरा चतथुांश तो आपल्ह्या 

परमेर्श्रान ेजदलेल्ह्या बजुद्धमत्तानी जशकतो.जतसरे,पादम ्स्वब्रम्ह चारीभ्यम, ( 

चारा पैक) हा जतसरा चतथुांश तो आपल्ह्या जमिांकडून म्हणज ेसंगती कडून 

जशकतो. आजण शेवटचा चौथा चतथुांश जसजसं आयषु्ट्य पढेु जातं तसं तसं 

ते आयषु्ट्य म्हणजे त्याची कालक्रमणा त्याला जशकवत असते. यात गरुु 

जकंवा जशक्षक आपण जनवडू जकंवा ठरव ूशकत नाही. तसेच परमेर्श्रावरा, 

मला अशी अन चांगली बदु्धी द,े मला प्रजतभावंत कर असं जन्म दतेांना, 

आपल्ह्याला मागाता येत नाही. आपलं आयषु्ट्य कशी कालक्रमणा करणार 

आह े अन ते आपल्ह्या पदरी कुठले अनभुव मांडणार आह,े आपल्ह्याला 

काय धडा जशकवणार आह,े हहेी आपल्ह्याला माहीत नसतं. पण जतसरा भाग 

म्हणजे पादम ब्रह्मचारीभ्यम हा जमिांकडून जशकण्याचा, संगती मधनू 

जशकण्याचा जो भाग आह ेतो बर्याच अंशी आपल्ह्या हातात असतो. कारण 

जमि आजण संगत आपण जनवडतो. गेली पन्नास वर्व मी जवद्याथ्यांशी 

जनगजडत आह,े त्यांना जवळून पाहतो आह.े त्यामळेु अशी अनेक उदाहरण ं

मी पाजहली आहते. मला माजहत आहते जजथे संगतीमळेु जवद्याथ्यावच ंजीवन 

बदलनू गेलं. चांगली अभ्यास ू मलंु, चांगल्ह्या कुटंुबातली, चांगल्ह्या 

वातावरणात वाढलेली मलंु केवळ संगतीमळेु जबघडलेली मी पाजहलेली 
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आहते. तशीच काही उनाड मलंु चांगल्ह्या संगतीत आल्ह्यामळेु पढेु पढेु ती 

खपू चांगली जशकली, चांगली झाली ह ेमी अनभुवलं आह.े त्यामळेु माझ्या 

बोलण्यात यावर मी जवस्तारानं जवद्याथ्यांना सांगत असतो. 

 मला आठवतं, मी नागपरूला जी. एच. रायसोनी इजंजजनअररंग 

कॉलेजला प्राचायव असतांना,एक जदवस प्राध्यापक झाडगावकर मॅडम 

माझ्या रूम मध्ये आल्ह्या. आम्ही रायसोनीत, फस्टव इयर इजंजजनअररंग च्या 

सवव जवद्याथ्यांसाठी एका प्राध्यापकाची कॉजडवनेटर, समन्वयक म्हणनू 

जनयकु्ती करायचो.सवव फस्टव इयर इजंीजनयररंगचं अकॅडजमक मॉजनटररंग, 

जडजसजप्लन इत्यादी या समन्वयकाला पहायला लागायचं. अथावत त्यांना 

मदतीसाठी प्रत्येक सेक्शनला जशकवणार्या प्राध्यापकान पैकी एकाची 

आम्ही मखु्य्कोऑजडवजनयर चे मदतनीस म्हणनू जनवड करायचो. त्यावर्ी 

प्राध्यापक झाडगावकर मॅडम या,मखु्य काम करत होत्या. त्यात 

जवद्याथ्यांच्या सवव बाबी, तक्रारींकडे त्या जातीने लक्ष घालायच्या. एक 

जदवस त्या आल्ह्या आजण म्हणाल्ह्या ’ सर, एका मलुाच ेआई-वडील आल े

आहते. त्यांना तमु्हाला भेटायचय.’ मी म्हणालो ‘ठीक आह,े त्यांना आत 

घेऊन या.’ ते आई-वडील आत आले. मी त्यांना आजण आमच्या मॅडम ला 

बसायला सांजगतलं. त्यांनी आपलं नाव सांजगतलं,म्हणाले मी व्हटेनवरी 

डॉक्टर आह.े त्या मलुाच्या आई पदवीधर होत्या. मी म्हटलं बोला.आमच्या 

मॅडम म्हणाल्ह्या “सर आपण त्यांना पाठवलेलं जतसरं पि त्यांना 
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जमळालं.त्यांच्या मलुाच्या प्रोग्रेस बद्दलच.” आम्ही रायसोनीत प्रत्येक 

जवद्याथ्यावच्या पालकाला दर दोन अडीच मजहन्यांनी पि पाठवनू त्यांच्या 

मलुाची प्रगती म्हणजे त्याची हजेरी, जनयजमत अजनयजमतपणा, सबजमशन, 

क्लास टेस्ट याबद्दल पालकांना कळवायचचो.जवशेर्त:, जया मलुांची प्रगती 

समाधानकारक नाही, अशा मलुांबद्दलन तर आम्ही खािीपवूवक पालकांना 

कळवायचो. मी त्या गहृस्थांना म्हणालो “बोला, काय म्हणण ंआह.े” ते 

म्हणाले “सर आज पजहल्ह्यांदा तमुच्या कॉलेजच ंपि आम्हाला जमळालं 

आजण माझ्या मलुाची गैरहजेरी, अजनयजमतपणा, त्याचा क्लास मधला 

परफॉमवन्स पाहून आम्हाला धक्काच बसला.” मी म्हणालो “पजहल्ह्यांदा 

तमु्हाला आमचं पि जमळालं? मग आम्ही पाठवलेल्ह्या आधीच्या दोन 

पिांचा काय झालं?’ ते म्हणाले ‘सर आम्हाला ती पि ंजमळालीच नाहीत.’ 

मला बरोबर वास आला. मी मॅडमला म्हणालो मॅडम तो जवद्याथी, यांचा 

मलुगा कुठे आह,े त्याला आत बोलवा. तो मलुगा आत आला तसं मी 

त्याला जवचारलं ‘कॉलेजनं तझु्या घरी पाठवलेली आधीची दोन पि कुठे 

आहते?’ त्यानं खाली मान घातली. काहीच बोलला नाही. मी आवाज 

वाढवला.” व्हअेर आर अवर अरजलवयर टू लेटरस?’ घाबरुन तो म्हणाला “ 

सर मीच ती पोस्टमन कडून घेतली व आई बाबांच्या हातात पडू जदली 

नाहीत. फाडून टाकली. मी म्हणालो “य ूआर अबसेंट इन द कॉलेज मोस्ट 

ऑफ द टाईम.दने व्हअेर डू य ूगो?” तो काहीच बोलला नाही. त्याच्या 
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आईचे डोळे भरून आले. ती म्हणाली “सर हा रोज सकाळी बरोबर पावणे 

नऊ , नऊला घरून जनघतो. संध्याकाळी सहाला घरी येतो. एखाद जदवशी 

माझा त्याला डबा द्यायला उशीर झाला तर मला उशीर होईल म्हणनू 

माझ्यावर ओरडतो. संध्याकाळी घरी आला अन एखादवेेळी काही काम 

सांजगतलं तर म्हणतो तलुा काय माजहत आह,े मी जकती थकून जातो. मला 

जदवसभर उभे राहून ड्रॉइगं काढावं लागतं. वकव शॉप व इतर प्रॅजक्टकल्ह्स 

कराव ेलागतात. सर,हा कॉलेजमध्य ेजातच नाही, मग कुठे जातो जवचारा 

त्याला.” त्यांना रडायला आलं. मी परत ओरडून म्हणालो ‘कुठे जात 

असतो त ूरोज?’ तो म्हणाला सर स्नकुर खेळायला. माझ्या जमिांबरोबर. मी 

म्हणालो आपल्ह्या कॉलेजची काही मलंु आहते का त्यात? तो म्हणाला सर 

एक दोन जण येतात पण ते नेहमी येत नाहीत. बाकीच े बाहरेचे माझे 

अगोदरचे जमि आहते. त्या पालकांचा त्याच्याहून मोठा मलुगा फायनल 

इयर एमबीबीएस ला होता. या मलुालाही बारावीत बरेच चांगले माकव स 

जमळाल ेहोते. मग मी त्याला खपू धमकावलं, समजावलं. त्याला म्हटलं “ 

त ू इजंजजनयर तझु्या स्वतःसाठी होतो आहसे. स्वतःच्या पायावर उभं 

राहण्यासाठी, स्वतःचं जीवन चांगल्ह्या रीतीने जगता यावं यासाठी. तझु्या 

आई वजडलांना तझु्याकडून काही नको आह.े ते आपलं जीवन जगतात आह े

व जगतील. तझु्याकडून शंभर रुपय ेमजहन्याचे जमळाव ेअशी त्यांची अपेक्षा 

नाही. त ू जशकून स्वतःच्या पायावर उभं राहावं, ते ही स्वतःसाठी. 
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त्यांच्यासाठी नाही. एवढीच त्यांची अपेक्षा आह.े त्यांच्या म्हातारपणी त ू

आणखी एक लाएजबजलटी त्यांना होऊ नकोस. बेअर जमजनमम 

एक्सपेक्टेशन. असं असताना त ू वगव बडुवनू स्नकूर खेळतो. घरी खोटं 

बोलतो. याची तलुा लाज वाटली पाजहजे. हा फेब्रवुारी चा मजहना आह ेव 

आता आणखी एकच मजहना वगव होतील. ह ेत ूनीट केलं, हजेरी जनयजमत 

ठेवली आजण जयादा वेळेत येऊन मागची सवव राजहलेली प्रॅजक्टकल्ह्स, 

सबजमशन केलं तरच मी तलुा जवद्यापीठाच्या उन्हाळी परीक्षेला बस ूदईेन. 

नाहीतर नाही. तझु्या आई-वजडलांकडे पाहून मी तलुा सधुरण्याची एक संधी 

दतेो आह.े” तो खजील झाला. मी सगळं कव्हर करीन असं म्हणाला. मी 

मॅडमना त्याची काय प्रगती आह ेह ेबरोबर एक मजहन्यांनी मला सांगा असं 

सांजगतलं. ते सवव गेले. त्या मलुाने खरंच मनावर घेऊन पढुचे सवव वगव व 

मागचे राजहलेले सबजमशन वगैरे केलं. आजण मग त्याला परीक्षेला 

बसण्याची आम्ही परवानगी जदली.एका सजुशजक्षत घरात वाढलेला, जयाचा 

भाऊ मेजडकलच्या अंत्य वर्ावला असलेला, बारावीत चांगले माकव स 

जमळवलेला असा हा मलुगा, केवळ संगतीमळेु,आपल्ह्या जमिांमळेु 

रॅकवरून घसरला. अशी अनेक उदाहरणं मला दतेा येतील. 

 या उलट वाईट, उनाड संगत सोडून , असे जमि सोडून चांगल्ह्या 

जमिांमध्ये आलेली मलंु पढेु फार चांगली झाली आहते ह ेमी अनभुवल6 

आह.े मी सातव्या वगावपयंत खेड्यात जशकलो. घरातही फार जशकलेलं 
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त्यावेळी कोणी नव्हतं. अभ्यास चांगला होतो पण अशदु्ध, खेड्याचं मराठी 

बोलायचो. इगं्रजीतही चकुा व्हायच्या. आठव्या वगावत बलुढाण्याला 

हायस्कूलमध्ये जशकायला आलो. शाळेचं वातावरण खपू चांगलं होतं. 

डॉक्टर, वकील, मोठमोठ्या अजधकार्यांची मलंु बरीच होती. अगदी चांगलं 

मराठी बोलायचे. इगं्रजी चांगलं बोलायचे. मला वाटायचं, आपल्ह्यालाही 

असं बोलता यायला पाजहजे. मग मी अशा मलुांशी ,अभ्यास ूमलुांशी मैिी 

केली. मी मळुत: अभ्यासात चांगला आजण गजणतात वगैरे हुशार असल्ह्यानं 

मला सहज चांगले जमि जमळाले. मग मी अगदी चांगलं बोल ूलागलो.नागपरू 

बोडावच्या दहावीच्या परीक्षेत मी जवदभव बोडावत मेरीट मध्ये 9 वा तर आलोच 

पण इगं्रजी आजण मराठी या दोन्ही भार्ेत मला प्राजवण्य म्हणज ेजडजस्टंक्शन 

जमळालं. माझ्या मलुाच्या एका जमिाच्या बद्दलही मला ह े पाहायला 

जमळालं. माझा मलुगा अमरावतीला ज्ञानमाता हायस्कूलमध्ये जशकायचा. 

पजहल्ह्यापासनू तो वगावत पजहला दसुरा असायचा. तो सहाव्या वगावत 

असताना त्याचा एक वगवजमि आमच्याकडे यायला लागला. तो आमच्या 

घरापासनू थोड्या अंतरावरच राहायचा. व्यापार्याचा मलुगा, जशवाय 

श्रीमंतीत वाढलेला. उनाडक्या करायचा. अभ्यास नीट करायचा नाही. 

खोड्या करायचा. आमच्या कॉलनीत आमची मलंु व कॉलनीतली इतर मलंु 

संध्याकाळी खेळायची. तो खेळायलायायला यायला लागला आजण त्याची 

आजण माझ्या मलुा ची मैिी जमली. मग तो नेहमी आमच्याकडे यायला 
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लागला. पढेु पढेु तर तो माझ्या मलुाबरोबर आमच्याकडेच अभ्यास 

करायला लागला. शाळेत अगोदर ढकल पास होत गेलेला तो, चांगले गणु 

जमळवनू पास व्हायला लागला. दहावी-बारावीत ही त्याला चांगले माक्सव 

जमळाले. तो आम्हा उभयतांना आई-वजडलांसारखंच मानायला लागला. 

आम्ही त्याला मलुा प्रमाण ेवागवायला लागलो. त्याच्या स्वभावतः खपू 

जवनयशीलता आली. हा मलुगा पढेु एकाच प्रयत्नात चार वर्ावत इजंजनीयर 

झाला व पढेु यशस्वीररत्या दोन वर्ावत त्यान ेएम. बी. ए. केलं. आता तो 

चांगल्ह्या नोकरीवर आह.े जमिांचा, संगती चा असा चांगला पररणामही मी 

जवळून अनभुवला आह.े 

 मला आठवतं, मी दहावी झाल्ह्यानंतर जप्र यजुनव्हजसवटी या वगावत 

जवदभव महाजवद्यालय अमरावती येथे प्रवेश घेतला. जतथे मी वेस्ट हॉटेल 

म्हणजे पजश्चम वस्तीग्रहा मध्ये प्रवेश घेतला. नवीन आलेल्ह्या आमच्या आठ 

दहा जणांचा एक चांगला ग्रपु झाला. त्यात काही बलुढाणा जजल्ह्याचे, काही 

यवतमाळ व काही अकोला जजल्ह्या चे होते. आम्ही काही मॅथेमॅजटक्स , 

काही बायलॉजी चे जवद्याथी होतो. मग चांगले जमि झालो.संध्याकाळी 

खेळतांना ,मेसमध्ये, नेहमी बरोबर असायचो. आम्ही सात-आठ जमि 

मजहन्यातनू एकदा जसनेमा पाहायला जायचो. त्यावेळी जवदभव महाजवद्यालय 

अमरावती च्या होस्टेल पासनू, गावात जचिा टॉकीज जकंवा प्रभात टॉकीज 

जकंवा श्याम टॉकीज ला जायला काहीच साधन नव्हतं. तेव्हा जसटी बसेस, 
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ऑटो ररक्षा, सायकल ररक्षा काही उपलब्ध नव्हत्या कॉलेजच्या जवळपास. 

मग ह े साधारणता जतन ते चार जकलोमीटर अंतर आम्ही पायी चालत 

जायचो. साधारण 40 जमजनटे तरी लागायची. जास्तच पण कमी नाही. 

आमच्यापैकी एकाकडे ही सायकल सदु्धा नव्हती. मग आम्ही सवांनी 

ठरवलं की जाताना जकंवा येताना एक तफे सवांनी फक्त इगं्रजीतच बोलायचं. 

चकुीचं बोललो तरी चालेल पण बोलायचं. माि इगं्रजीत न बोलता जो 

दसुर्या भार्ेत बोलेल, त्याला सवांना चहा पाजावा लागेल. उद्दशे हा की 

आम्हा सवानंा इगं्रजी बोलायची सवय झाली पाजहजे, आमच ं इगं्रजी 

सधुारलं पाजहजे. आजण आम्ही खरच ते पाळायचो. जयांना अगदी बोलायच ं

नाही ते सरुुवाती सरुुवातीला गपुचपू चालायचे. पण पढेु पढेु ते चकुीच ंका 

होईना , बोलायला लागले. पढेु आमच्या आयषु्ट्यात आम्हा सवांना याचा 

फार उपयोग झाला. ह ेसगळं चांगल्ह्या संगतीने घडू शकतं ह ेइथं आवजूवन 

सांगावसं वाटतं. वाईट संगतीनं तर अनेक मलंु महाजवद्यालयीन जीवनातच 

व्यसनाधीन होतात. पढेु या व्यसनातनू मकु्त व्हायला आयषु्ट्यात फार प्रयत्न 

कराव ेलागतात. केवळ वाईट जमिांच्या संगतीत राजहल्ह्यामळेु आमच्याच 

जवभागाचा एक जवद्याथी रॅजगंग मध्य े प्रत्यक्ष भाग न घेता जशक्षापाि 

ठरजवण्यात आला व त्याला प्राचायांना एक वर्ावसाठी रजस्टकेट करावं 

लागलं. प्राचायांनी त्याला रजस्टकेट केलं पण पढेु तो त्यातनू सावरला. 

आजण शेवटी चांगल्ह्या प्रकारे पास झाला. ह े आजण असे अनेक जकस्से 
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मलुांच्या संगती बद्दल मला माजहत आहते. मला अनेक पालक 

भेटतात.त्यातल्ह्या काहींची मलंु आठवी दहावी बारावी या वगावचे असतात. 

मी त्यांना नेहमी सांगतो तमु्ही फक्त त्यांचे जमि कोण, संगत कशी याच्यावर 

या वयात लक्ष ठेवा.त ेअभ्यास आपोआप करतील. मलुगा असो वा मलुगी 

असो कोणाबरोबर, कुठे जाते, कुठे जातो या वयात, तमु्ही लक्ष द्या. म्हटलं 

आहनेा-- 

ससंुगती सदा घडो सजुन वाक्य कानी पडो 

कलंक मतीचा झडो जवर्य सववथा नावडो. 

 यापैकी जवर्य सववथा नावडो हा भाग पढुचा. म्हणजे गहृस्थाश्रमात 

प्रवेश केल्ह्यानंतर चा. पण त्या आधीच्या वयात, पजहल्ह्या जतनही गोष्टी, 

ससंुगती, सजुन वाक्य,(घडो,पडो) आजण मतीचा कलंक म्हणज े

अवगणु(झडो) या महत्त्वाच्यागोष्टी आहते. आजण मी म्हटल्ह्याप्रमाणे जर 

जमिाची जनवड केली तर नक्कीच चांगल्ह्या गोष्टी आपल्ह्या हाती येतात, 

आजण सगळ्या वाईट गोष्टींपासनू आपण परावतृ्त होतो.मकु्त होतो. 
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ई साहित्य प्रहतष्ठानचे िे चौदावे वर्ष  

डॉ. बं. न. जाजू यांचं िे पहिलं पुस्तक.  

िॉ. बांकटलाल जाज ूह ेइांवजवनयररांगचे वििक.१९६६ पासनू ते ववववध 

इांवजवनयररांग कॉलेजाांत प्राध्यापक व प्राचाया होते. त्या काळच ेते IIT Doctorate. 

पण त्याांचा स्वभाव मात् माणसाांत वमळून वमसळून रहाण्याचा आवण सवाांकिून जे जे 

वमलेल ते ते विकण्याचा. इांवजवनयररांग आवण सांगीतच नव्ह ेतर व्यवहारज्ञानही. यातनू 

त्याांना मनषु्य स्वभावाचे व त्यातील गुांतागुांतीच्या व्यवहाराांच ेजे दिान गिले ते त्याांनी 

आपल्या समर्ा लेखणीतनू अिरी आणले आवण अनेक वनयतकावलकाांतनू प्रवसद्ध 

केले. त्याचे ह ेअमलू्य पसु्तक ई सावहत्यच्या वाचकाांसाठी ते ववनामलू्य दते आहते. 

िॉ. बांकटलाल जाज ूयाांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली पसु्तके ई सावहत्यच्या 

माध्यमातनू जगभरातील मराठी वाचकाांना ववनामलू्य दतेात. असे लेखक ज्याांना 

लेखन हीच भक्ती असते. आवण त्यातनू कसलीही अवभलाषा नसत.े मराठी भाषेच्या 

सदुवैाने गेली दोन हजार वष ेकवीराज नरेंद्र, सांत ज्ञानेश्वर, सांत तकुारामाांपासनू ही 

परांपरा सरुू आह.े अखांि. वदनानार् मनोहर(४ पसु्तके), िांभ ूगणपलु(े९पसु्तके), िॉ. 

मरुलीधर जाविेकर(९), िॉ. वसांत बागलु (१९), िभुाांगी पासेबांद(१३), अववनाि 

नगरकर(४), िॉ. वस्मता दामले(९), िॉ. वनतीन मोरे (३६), अनील वाकणकर (९), 

फ्रावन्ससस आल्मेिा(२), मधकुर सोनावणे(१२), अनांत पावसकर(४), मध ू

विरगाांवकर (८), अिोक कोठारे (४७ खांिाांचे महाभारत), श्री. ववजय पाांढरे 

(ज्ञानेश्वरी भावार्ा), मोहन मद्वण्णा (जागवतक कीतीचे वैज्ञावनक), सांगीता जोिी 

(आद्य गझलकारा, १८ पसु्तके), ववनीता दिेपाांिे (७) उल्हास हरी जोिी(७), नांवदनी 
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दिेमखु (५), िॉ. सजुाता चव्हाण (८), िॉ. वषृाली जोिी(३२), िॉ. वनमालकुमार 

फिकुले (१९), CA पनुम सांगवी(६), िॉ. नांवदनी धारगळकर (१५), अांकुि 

विांगािे(१९), आनांद दिेपाांिे(३), नीवलमा कुलकणी (२), अनावमका बोरकर (३), 

अरुण फिके(६) स्वाती पाचपाांिे(२), साहबेराव जवांजाळ (२), अरुण वव. 

दिेपाांिे(५), वदगांबर आळिी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरुां धती बापट(२), अरुण 

कुळकणी(९), जगवदि खाांदवेाल(े५) पांकज कोटलवार(५) िॉ. सरुुची नाईक(३) िॉ. 

वीरेंद्र ताटके(२), आसावरी काकिे(६), श्याम कुलकणी(४), वकिोर कुलकणी, 

रामदास खरे(४), अरुण कुळकणी(११) अतलु दिेपाांिे, लक्ष्मण भोळे, दत्तात्य 

भापकर, मगु्धा कवणाक, मांगेि चौधरी, िॉ. बां न जाज ूअस ेअनेक ज्येष्ठ व अनभुवी, 

कसलेले लेखक ई सावहत्याच्या द्वारे आपली पसु्तके लाखो लोकाांपयांत ववनामलू्य 

पोहोचवतात.  

अिा सावहत्यमतूी ांच्या त्यागातनूच एक वदवस मराठीचा सावहत्य विृ जागवतक 

पटलावर आपली ध्वजा फिकवील याची आम्हाला खात्ी आह.े यात ई सावहत्य 

प्रवतष्ठान एकटे नाही. ही एक मोठी चळवळ आह.े अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी 

रहात आहते. त्या त्या व्यासपीठाांतनू नवनवीन लेखक उदयाला येत आहते. आवण 

या सवाांचा सामवूहक स्वर गगनाला वभिून म्हणतो आह.े  

 

आवण ग्रांर्ोपजीववये । वविेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट ववजयें । होआवे जी । 


