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स्वान्तसख
ु ाय
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पर्ण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारर्ण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजर्ण वाचो वा एक लाख.

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

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

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

सादर करत आहे

स्वान्तसुखाय
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स्वन्तसख
ु वय
लेखक : श्री. श्याम कुलकर्णी
पत्ता : द्वारा श्री. जयवांत कुलकर्णी, ”गन्सधार”फ़्लॅट क्र. ५/४
आयवियल कॉलनी, कोथरूि पर्णु े ४११०२९
सपां का – व्हॉट्स ऍप क्र. ९७६५४५६५८१
Email : sgk6642@gmail. com
या पस्ु तकातील लेखनाचे सवा हक्क लेखकाकिे सरु वित असनू पस्ु तकाचे वकांवा त्यातील अांिाचे
पनु माद्रु र्ण वा नाट्य, वचत्पट वकांवा इतर रुपाांतर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परवानगी घेर्णे आवश्यक
आहे. तसे न के ल्यास कायदेिीर कारवाई (दिां व तरुु ां गवास) होऊ िकते.
his 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.
T
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•
ववनामल्ू य ववतरर्णासाठी उपलब्ध.
•
आपले वाचनू झाल्यावर आपर्ण हे फ़ॉरविा करू िकता.
•
हे ई पस्ु तक वेबसाईटवर ठे वण्यापवु ी वकांवा वाचनाव्यवतररक्त कोर्णताही
वापर करण्यापवु ी ई-सावहत्य प्रवतष्ठानची लेखी परवानगी घेर्णे आवश्यक आहे.
ई सवहित्य प्रहतष्ठवन िे मक्त
ु व्यवसपीठ आिे
यव पसु तकवत व्यक्त झवलेली मते ् हिलेली
मवहिती िी पर्ु णतः लेखकवची आिेत.
त्यवांच्यवशी ई सवहित्य प्रहतष्ठवन सिमत
असेलच असे नविी.
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श्री श्याम कुलकर्णी
यत्ां अवभयावां त्की मास्टसा पदवी M. E.
1975

अवभयावां त्की महाववद्यालयातनू प्राध्यापक
म्हर्णनू वनवत्तृ . लेखनाची लहानपर्णापासनू
आवि. वकलोस्कर, मनोहर, वसांत, प्रपचां ,
लोकसत्ता अिा अनेक वनयतकावलकामां धनू
स्फुटलेखन प्रकावित.
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अनक्र
ु मवर्णका
१. असेिी एक गव् िोते!
२. फर्गयणसु नचे हि्स
३. हिसवडकवमवचे हि्स
४. यवांचे कवय करवयचे?
५. चष्म्यवची पृथ््ीप्रिहिर्व
६. िोन ओडां कयवांची ----!
७. कवचह्रहित चष्ममव
८. सौंियणसपर्धेत परुु ष?
९. पररमवर्णन ----?
१०. गोळी कशी हगळू मी?
११. औषर्ध नलगे मर्लव!
१२. सांसकृ त हिनवच्यव हनहमत्तवने!
१३. स्वन्त सख
ु वय!
१४. मक
ू ्सन्त!
१५. िोर्ेसरकवर
१६. मवांबव, हसांबव, मवांबव
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१७. अर्धी चड्डी
१८. ्र्ने, मवपे कविी र्नु े कविी न्े!
१९. िव. हम. ट!
२०. सबु त्तव की (आहर् ) चांगळ्वि
२१. सथलवतां ररत
२२. एकशे एकव्व परुु ष
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प्रवसतवह्क
िे पसु तक “श्यवम्वहटकवचव िसु रव भवग ्िर्नू कवढवयचे
असल्यवने ्ेगळी प्रसतव्नव कविी आ्श्यक नविी असे मवझे ्
प्रकवशकवांचे िी मत िोते.पर् नव् बिलल्यव्र िोन शब्ि हलिव्े असे
्वटले.
मवझे स्णच लेखन “स्वन्तसख
ु वय” झवले आिे.त्यवमळ
ु े
आहर् हश्वय “स्वन्तसख
ु वय” यव नव्वचव लेखिी यव सांग्रिवत
समवह्ष्ट के ल्यवमळ
ु े िे िोन शब्ि हलिव्ेसे ्वटले.यव पसु तकवतील
र््ळ र््ळ स्णच लेख िे मलव आलेले कविी अनभु ् ् भेटलेली
कविी मवर्से यव्र आर्धवररत आिेत, त्यव स्ण व्यक्तींनव िे पसु तक
समपणर् !
श्यवम कुलकर्ी
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१. असेही एक गाव होते!

ते एक आटपवट नगर िोते. छोटेसेच र्ेमतेम पवच िर्वर ्सतीचे, ्िर्र्े
लोकसांख्येच्यव दृष्टीने खेड्यवतच र्मव िोण्यवसवरखे. पर् एकव सांसथवनच्यव
रवर्र्धवनीचे गव् िोते. आहर् रवर्विी तेथे ्वसतव्य करत िोतव. त्यवमळ
ु े त्यव
नगरवलव ्ेगळीच शवन िोती. मवयवबवर्वर हचत्रपटवत " ह्झले रत्निीप नगरवत
आतव र्वगे व्िव यिनु वथ " िे गीत हलहितवनव कह्रवर् गहिमवनां व यवच नगरीची
यवि आली असर्वर. कविी झवले तरी यव नगरीच्यव "अांबवबवईच्यव परडी" तील
नै्ेद्य त्यवांनी खवल्लव िोतव नव!हश्वय स्वतांत्र्य हमळण्यवप्ू ीिी यव नगरीत रवत्री
रसते ह्द्यतु द्दीपवांनी झळकत. स्वतांत्र्यहिनवहनहमत्त रवर््वड्यवसमोरील िीपमवळ
सांपर्ू ण ह्र्ेच्यव हिव्यवांनी चमकत िोती आहर् तरी रवर्वने त्यवप्ू ीच रवज्यत्यवग
करून र्नतेच्यव िवती सत्तव सोप्ली िोती.
गव्वत हशरण्यवप्ू ीच यमवई िे्ीच्यव मांहिरवचव कळस हिसू लवगे. गव्वत
हशरतवनव प्रथम िोन बवर्सू िगडी खवबां असलेल्यव ्ेशीतनू प्र्ेश करव्व लवगे
् लगेच भव्य क्रीडवांगर् डवव्यव बवर्ल
ू व हिसू लवगे. फवल्गनु महिन्यवत हशम
र्गयवच्यव हनहमत्तवने येथे हनरहनरवळ्यव खेळवचां े सवमने िोत त्यवनव
हशमगवसपोटणस असे ्िर्त. इतर ्ेळी शवळे तील मल
ु वांचे सवमने पर् यवच
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मैिवनव्र िोत. मैिवनवच्यव टोकवलव व्यवयवमशवळव िोती. थोडे पढु े आले की
उर्व्यव बवर्सू मळ
ू पीठ िे्ीच्यव मांहिरवकडे र्वण्यवचव रसतव हिसतो. यव
रसत्यव्रून र्वतवनव प्रथम ित्तमांिीर लवगते ते प्रहसद्ध गवयक ् व्िवयोहलन्विक
प.ां गर्वननब्ु व र्ोशी यवांचे हपतवर्ी पां. अनांत मनोिर र्ोशी यवनी आपल्यव
आध्यवहत्मक गरू
ु च्यव समरर्वथण बवांर्धले आिे. त्यव मांहिरवत आहिन ्॥ पांचमीस
अहतशय मोठव सगां ीत मिोत्स् िोत असे. त्यव मिोत्स्वत भवरतवतील
त्यव्ेळच्यव बिुतेक प्रथम िर्वणच्यव गवयक ्विकवांनी िर्ेरी लव्ली िोती. आतव
त्यव मांहिरवसमोर मोठव िॉल रसत्यवच्यव ह्रुद्ध बवर्सू बवांर्धलव आिे ् िव उत्स्
तेथे िोतो.
तेथनू थोडे पढु े गेले मळ
ू पीठ िे्ीच्यव डोंगरवच्यव पवयऱ्यव लवगतवत. यव
डोंगरव्र सकवळी नेमवने र्वर्वऱ्यव लोकवांनव मिवरवर्वांचे िशणन िटकून व्िवयचे
कवरर् भल्यव पिवटे ३ ्वर्तव उठून समांत्र सयू णनमसकवरवांचव व्यवयवम करून ्
िर्गु र्धपवन करून मळ
ू पीठ िे्ीच्यव िशणनवस र्वर्े िव त्यवचां व हनत्यक्रम िोतव.
कवळ्यव फरशीच्यव र््ळ र््ळ ििवबवरव फूट लवांब ् िीड फूट रुांिीच्यव
पवचशेिून अहर्धक पवयऱ्यव ् एकिम स्ण पवयऱ्यव चढून िम लवगेल ्िर्नू मध्ये
शांभर फूट लवांबीचे सपवट भवग (लांबक) िे्ीच्यव मांहिरवच्यव प्र्ेशद्ववरवपयंत
नेतवत. प्रत्येक सपवटीच्यव सरु ्वतीस िोन बवर्सू सांिु र सांगमर्री पतु ळे . त्यवत
र्य ह्र्य अहर्धक लिवत रविर्वरे .
पहिल्यव सपवटी्र उर्व्यव बवर्सू ्ळले तर अहतशय सांिु र
्सतसु ग्रां िवलय हिसते. मिवरवर्वनां ी िेशोिेशीच्यव मनमोिक, ऐहतिवहसक ्सतचांू व
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के लेलव सग्रां ि येथे अहतशय कलवपर्ू णतेने र्तन के लव आिे. त्यवत ्ेग्ेगळ्यव
र्धतीचे पतु ळे , रवर्व रह््मवण, र्धरु ां र्धर, आलमेलकर अशव हनरहनरवळ्यव प्रहसद्ध
हचत्रकवरवांच्यव् हशल्पकवरवांच्यव कलवकृ ती, नवर्ी, भवांडी अशव अनेक ्सतांचू व
सांग्रि के लेलव आिे. त्यव इमवरतीसभो्तीच्यव बवगेतिी अनेक सांगमर्री पतु ळे
आिेत. त्यवत एक उल्लेखनीय ्िर्र्े सिव ऋतांचू े सांगमर्री पतु ळे ् प्रत्येक
पतु ळ्यवखवलील चबतु ऱ्यव्र त्यव ऋतचू े ्र्णन करर्वरे कवव्य सिांु र अिरवत
कोरलेले!
्वनगीिवखल एकच कवव्य िेतो
िेमांत आलव तशी थांडी आली
िेऊन ऊर्वणस हन्वररयेली
शेकव्यव शेगडी पेट्ीली
बवलव सख
ु वने बिू शोभ्ीली
् चबतु ऱ्यव्र समोर शेकोटी पेट्नू शेकत बसलेल्यव बवहलके चव सांिु र
पतु ळव.
मळ
ू पीठ डोंगरवकडे न ्ळतव डवव्यव बवर्ल
ू व ्ळल्यवस गव्वत प्र्ेश
व्िवयचव. सरु ्वतीस त्यव्ेळी भव्य ्वटर्वरी इमवरत िोती "त्र्यांबक कलवभ्न "
असे हतच्यव्र कोरलेले िोते. ते एक प्रकवरचे कलविवलन िोतें. येथेिी आ्वरवत
अनेक सांगमर्री पतु ळे ् आतल्यव हभांती्र कविी सांिु र पेंहटांर्गर् टवांगलेली िोती.
नतां र ती इमवरत शैिहर्क कवमवसवठी ्वपरण्यवत येऊ लवगली. त्यवच्यवपढु ील
भवग पांच्टी. त्यवत एक सांिु र रवममांिीर हश्वय मिवरवर्वांच्यव ्हडलवांची समवर्धी
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िोती. पचां ्टीच्यव पढु े आले की बवर्वरवची र्वगव इथे आठ्ड्यवचव बवर्वर
मांगळ्वरी भरत असे. तेथनू पढु े एक छवनशी बवग िोती. हतलव ह्शवल बवग
असे ्िटले र्वई. मध्यभवगी डवक बांगलव िोतव ् बवग ह्ह्र्ध फुलवांनी फुललेली
असे. तसेच सरळ पढु े आल्यव्र मोठव तलव् लवगतो. असे िोन तलव् शेर्वरी
शेर्वरी िोते पर् आतव त्यवतील एकच पवण्यवने भरलेलव असे. यव तळ्यवच्यव
कवठी आमची प्रवथहमक शवळव िोती.
नगरवच्यव मध्यभवगी रवर््वड्यवशेर्वरी यमवई िे्ीचे गव्वतील मांिीर
आिे. समोर एक उांच िीपमवळ ् एक छोटी िीपमवळ. ससां थवनची रवर्र्धवनी
असल्यवने कवरर्परत््े हनिर्वरव छहबनव आहर् िसरयवचे सीमोल्लांिन इतरत्र
पिवयलव न हमळर्वरे िे सोिळे गव्करवनव मोठ्यव उत्सविवचे असत. छहबनव
्िर्र्े ्वर्त गवर्त िे्ीचव मख
ु ्टव गव्वत हमर्ीत नेर्े त्यवमळ
ु े गव्वतील
स्ण प्रर्वर्नवनां व िे्ीचे िशणन स्त:च्यव िरवसमोर िेतव येत असे. र्र्ु िे्ी
प्रत्येक िरवत पवयर्धळ
ू च झवडत असे. आहर् आलेल्यव िै्ी स्ु वहसनीची ओटी
भरण्यवची स्ु वहसनींची इच्छव परु ी िोत असे. पौष महिन्यवत िव छहबनव अहर्धक
थवटवमवटवने हनित असे. अग्रभवगी ससां थवनचे िोन सर््लेले ित्ती, त्यवच्ां यवमवगे
चवर िोडे ् त्यव्र ऐटीत बसलेले िोडेस्वर, त्यवतील मवगील िोड्यवां्र िोिे
रवर्पत्रु , त्यवच्यवमवगे िोन सवांडर्ीस्वर आहर् त्यवपवठोपवठ नगवरव, हशग,
चौिडव, ढोल सनई, तवशव अशव ्वद्यवच्ां यव गर्रवत आई अबां वबवईची पवलखी
येतवनव हिसत असे. िव सगळव सोह्ळव पिवण्यवसवरखव असे.
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िसऱ्यवचव सर्िी मोठव ्ैहशष्ट्यपर्ू ण असे. िसऱ्यवच्यव प्ू ी मळ
ू पीठ्र
यवत्रव भरवयची आहर् अष्टमीलव मिवरवर् स्त: येऊन पेढ,े बत्तवसे, खोबरे
उर्धळवयचे आहर् ते तक
ु डे ्ेचण्यवस मल
ु व मवर्सवांची झांबु ड उडवयची.
िसऱ्यवच्यव हि्शी िपु वरी चवरच्यव समु वरवस सर््लेलव ित्ती ्वड्यवसमोर
यवयचव. ्वड्यवच्यव प्रवगां र्वत सैहनकी क्वयत व्िवयची आहर् त्यवनांतर
ढोलवच्यव तवलव्र बडपथक
"र्य अ्बे िो प्रहतहनहर्धस सहु चर सख
ु िव "िे गीत
ां
्वर््ले र्वयचे आहर् सर््लेल्यव ित्ती्रील अबां वरीतनू मिवरवर्वांची स्वरी
हशलांगर्वसवठी हनिवयची. अांबवरीत लिवन रवर्पत्रु अगर पत्रु ी यवपां ैकीिी कोर्ी
तरी असवयचे. त्यवचबरोबर छहबन्यवच्यव हमर्र्क
ु ीचव बिुतेक र्वमवहनमव
असवयचव. िी हमर्र्क
ू गव्वतनू मळ
ू पीठ िे्ीच्यव डोंगरवच्यव डवव्यव बवर्सू
असर्वऱ्यव मोकळ्यव र्वगेत र्वयची.
त्यव र्वगे्र सोने ्िर्नू ्वटवयच्यव आपट्यवच्यव डिवळ्यवचां व ढीग
रचलेलव असवयचव. तसेच मैिवनव्र नेमबवर्ीसवठी पत्र्यवचे डबे टवगां नू ठे ्लेले
असत. कविी ह्हशष्ट अांतरव्रून त्यव डब्यवां्र बांिक
ू ीच्यव गोळ्यव झवडण्यवत
येत. गोळी कोठे लवगली िे आ्िवलव क्हचतच कळे पर् त्यवनतां र हशगां फांु कले
र्वई आहर् सगळे आपट्यवच्यव डिवळ्यवां ्र तटु ु न पडत आहर् त्यवत
हमळवलेल्यव पवन हकां्व डिवळी तऱ्ु यवसवरखी आपल्यव हशरोभषू र्वत ऐटीने
खोचत. िव सीमोल्लिां नवचव भवग झवल्यव्र पन्ु िव हमर्र्क
ू ्वड्यवपयंत येऊन
कऱ्िवडिे्ीसमोरील मांडपवत स्ण मवनकरी ् प्रर्वर्न र्मव िोत. प्रथम
मिवरवर्वक
ां डून सोन्यवचे (आपट्यवची पवने) आिवन प्रिवन िोत असे.
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त्यवनतां रिे्ीसमोर रवर्गवयक गवयन सविर करीत. प.ां अनतां मनोिर र्ोशी (पां.
गर्वननब्ु व र्ोशी यवांचे हपतवर्ी ) िे रवर्गवयक िोते. पर् आमच्यव कवळवत
्योमवनपरत््े ते हन्ृत्त झवले िोते
रवर््वड्यवत सथवपन के लेल्यव िे्ीलव कऱ्िवड िे्ी असे नव् िोते त्यव
िे्ीसमोरील मडां पसद्दश्ृ य र्वगेत आषवढ मवसी महिनवभर कीतणन मिोत्स् िोत
असे. त्यवत मिवरवर् स्त: कीतणन करत त्यवांचे कीतणन पिवण्यवचव योग मलव
आलव नविी पर् अनेक प्रहसद्ध कीतणनकवर तेथे येत तसेच गव्वतील लिवन
मोठ्यव कलवकवरवनां विी कीतणन करण्यवची सर्धां ी हमळत असे. प.ां गर्वननब्ु व
र्ोशींच्यव व्िवयोलीन्विनवची सरु ्वत अशीच मिवरवर्वांच्यव कीतणनवस
करव्यवच्यव सवथीतनू च झवली.
यव मांहिरवच्यव उर्व्यव बवर्सू एक मोठव मांडप ज्यवस न्रवत्र मांडप ्िर्त.
न्रवत्र मडां पवत िोर्वरी नवटके आहर् इतर कवयणक्रमिी मोठे रांगतिवर असत
आहर् त्यवतील मित््वच्यव कवयणक्रमवस मिवरवर् स्त: उपहसथत रिवत.
मिवरवर्वांचे हचरांर्ी्िी कर्धी कर्धी यव नवटकवत भवग िेत आहर् अहतशय सांिु र
अहभनय करत. मिवरवर् स्तः उत्तम हचत्रकवर िोते. त्यवनी रवमवयर्
मिवभवरतवतील प्रसांगव्र कवढलेली अहतशय सांिु र हचत्रे अर्नू िी यमवई
महां िरवची शवन ्वढ्तवत.
पांच्टीतील रवममांहिरवशेर्वरी समवर्धीसथळव्र असलेल्यव मोठ्यव
सभवमडां पवत अनेक नवम्तां व्यक्तीची व्यवख्यवने झवली, त्यवत फक्त आचवयण प्र.
के अत्रे सोडले तर त्यव्ेळचे स्ण ख्यवतनवम लेखक, ्क्ते येऊन गेल.े आचवयण
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अत्रे यवनां ी मवत्र "सवष्टवगां नमसकवर " िे सयू णनमसकवरवची (मिवरवर्वच्ां यव मते)
कुचेष्टव करर्वरे नवटक हलहिल्यवमळ
ु े त्यवनव सांसथवनवत प्र्ेशबांिीच िोती.
त्यवमळ
ु े अत्रे और्धां वत प्रथम आले "श्यवमची आई" यव त्यवनी सवनेगरुु र्ीं्र
कवढलेल्यव हचत्रपटवच्यव हचत्रीकरर्वसवठी पर् ते मिवरवर्वांच्यव हनर्धनवनांतरच!
स्णत्र सकवळी ११ ते सध्ां यवकवळी ५ यव कवलव्र्धीत भरर्वरी शवळव
सांसथवन खवलसव िोण्यवप्ू ीच्यव कवळवत मवत्र सकवळी ८ ते ११ ् िपु वरी िोन ते
पवच अशी भरत असे. सकवळीप्रवथहमक शवळव सरू
ु िोण्यवप्ू ी शवळे च्यव
इमवरतीच्यव पटवगां र्वत उभे रविून प्रवथणनव ् मनवचे श्लोक ्िटले र्वयचे. प्रवथणनेचे
्ैहशष्ट्य िे की प्रत्येक ्वरवची प्रवथणनव ्ेगळी असे. सोम्वरी "नमन प्रभपु िव "
तर मगां ळ्वरी "मगां ल हिन िव " आहर् बर्धु ्वरी "्िां न त्यव ईशव" यव तीन प्रवथणनव
अर्नू आठ्तवत. आर्खी एक ्ैहशष्ट्य ्िर्र्े यव प्रवथणनवांनव ्ेग्ेगळ्यव
रवगिवरीतील चवली असत. ्र उल्लेखलेल्यव प्रवथणनव हझांझोटी, हबिवग आहर्
भीमपलवस यव रवगवत सगां ीतबद्ध के लेल्यव िोत्यव.
सकवळच्यव शवळे तील मर्धल्यव सट्टु ीत रवर््वड्यवशेर्वरील यमवई
िे्ीच्यव महां िरवच्यव भव्य मडां पवत शवळे तील स्ण ह्द्यवथी सयू णनमसकवरवसवठी
र्मत आहर् त्यवांच्यव मांत्रोच्चवरवने मांडप िर्वर्नू र्वत असे. िय्ु यम हशिर्वची
शवळव श्रीयमवई श्रीहन्वस ह्द्यवलय यव नव्वने प्रहसद्ध िोती आहर् यव शवळे त
अहतशय प्रहसद्ध व्यक्तींनी हशिर् िेतले. त्यवपैकी एक ्िर्र्े कह््यण ग. हि.
मवडगळ
ु कर. यवच शवळे त "गरुु िहिर्व" यव नवटकवतील त्यवनी के लेल्यव
्क्रितां वच्यव भहू मके चे रवर्वने कसे खिखिव िवसनू कौतक
ु के ले ् त्यवनव " बवळ
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तू टवकीत र्व " असव सल्लव हिल्यवचे त्यवनी आपल्यव "और्धां वचव रवर्व " यव
लेखवत उल्लेख के लव आिे. यव शवळेतच हशकलेले िसु रे मिनीय व्यहक्तमत््
्िर्र्े पवां. स. तथव सवनेगरुु र्ी. भवरतवचे अनेक हठकवर्ी रवर्ितू ्िर्नू
रवहिलेले ब. अप्पवसविेब पांत िे तर मिवरवर्वांचे पत्रु च असल्यवमळ
ु े यवच शवळे त
हशकर्वर िे उिडच िोते. यवहश्वय "तरवळ अांतरवळ " यव आत्म्ृत्तवचे लेखक,
मरवठ्वडव ह्द्यवपीठवचे एके कवळचे कुलगरू
ु डॉ. शक
ां ररव् खरवत िे यवच
शवळे चे ह्द्यवथी. ग. हि. मवांचे बांर्धू व्यांकटेश िेिी कविी कवळ यव शवळे त हशकले.
िवयसकूलमध्येिी शवळव भरतवच प्रवथणनव िोत असे ती ्िर्ण्यवसवठी स्ण
ह्द्यवथी ् हशिक त्यवतल्यव त्यवत मोठे िेत्रफळ असर्वऱ्यव आहर् सरस्तीचे
मोठे तैलहचत्र लव्लेल्यव सरस्ती िॉलमध्ये र्मत. िवयसकूलमध्ये गेल्यव्र र्ी
प्रवथणनव आ्िी सरस्ती्ांिनव ्िर्नू ्िर्त िोतो ती ्िर्र्े अहलकडे
"आलवप" यव १९७७ मध्ये हनिवलेल्यव अहमतवभ बच्चन यवांच्यव हििां ी
हचत्रपटवतील " मवतव सरस्ती शवरिव " िे गीत! आश्चयण ्िर्र्े शवळे च्यव
सरु ्वतीपवसनू िे गीत ज्यव चवली्र गवयले र्वत िोते तीच चवल " आलवप"
मध्येिी ्वपरण्यवत आली आिे. शवळे कडून ह्द्यवथ्यवंनव द्यव्यवच्यव
प्रगहतपसु तकव्र तसेच सांसथवनवत तयवर िोर्वऱ्यव ्ह्वां्र छवपलेले असे "
शील, शरीर, अध्ययन " आहर् " योगः कमणसु कौशलम " सांसथवनचव छवपखवनव
नगरवतच िोतव. यवच छवपखवन्यवत प.ां सवत्ळे कर यवचां े " कल्यवर् " मवहसक
छवपले र्वयचे.
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शवळे त हशकर्वऱ्यव गरीब ह्द्यवथ्यवंनव रविण्यवसवठी ्सतीगृिवची सोय
िोती. यवच ्सतीगृिवत सवनेगरुु र्ी ् ग. हि. मव. यवनी कविी हि्स रविून
अांबवबवईच्यव परडीतलव प्रसवि ्िर्र्े ्सतीगृिवतील भोर्न िेतलव िोतव.
भोर्नगृिवत एक फळव ठे ्लेलव असे ् त्यव्र िररोर् एक श्लोक हलहिलेलव
असे. स्तः मिवरवर् कर्धीतरी भोर्नगृिवत येत ् एकवद्यव ह्द्यवथ्यवणलव श्लोक
्िर्वयलव सवगां त.
अहखल भवरतीय मरवठी सवहित्य स्मेलनवचे अध्यिपि यव ए्ढ्यवश्यव
छोट्यव गव्वशी सबां हां र्धत सिव व्यक्तींनी भषू ्ले. त्यव ्िर्र्े स्तः मिवरवर्
बवळवसविेब ऊफण भ्वनरव् पांतप्रहतहनर्धी, ग. हि. मवडगळ
ू कर, व्यांकटेश
मवडगळ
ू कर. गो. नी. िवडां ेकर, शक
ां ररव् खरवत ् नव. स.ां इनवमिवरां!
्सती बरीचशी र्वहतहनिवय असली तरी हमश्र ्सती बऱ्यवच हठकवर्ी
असे. ब्रवह्मर् आळीतच अगिी िोन ब्रवह्मर्वच्ां यव िरवच्यव मध्ये एक मशीि िोती.
आ्िी कविी कवळ रवित असलेलव ्वडव ब्रवह्मर्वचव असनू गरु ् गल्लीत िोतव,
तर आमच्यव शेर्वरी मोठव ्वडव िोतव त्यवचे मवलक मसु लमवन िोते ्
हि्वळीचव सर् ते आमच्यवपेिव अहर्धक उत्सविवने सवर्रव करत आहर्
रमर्वनलव हशरखरु मव खवयलव त्यवांच्यवकडे ज्यव अगत्यवने बोलव्त हततकयवच
उत्सविवने हि्वळीच्यव फरवळवलविी. हि्वळीत त्यवचां व हकल्लविी प्रेिर्ीय असे.
त्यवांच्यव शेर्वरील गृिसथ गोंर्धळी िोते हश्वय ते हशांपीकवमिी करीत आहर्
त्यव्र तवर् ्िर्र्े प.ां अनांत ब्ु व र्ोशी यवांच्यव से्वहन्ृत्तीनांतर िसऱ्यवलव
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िे्ीपढु े शवस्त्रीय गवयनवसवठी िर्ेरी लव्ण्यवचव मवनिी त्यवनव हमळवलव िोतव,
तसेच मिवरवर्वांच्यव कीतणनवस िवमोहनयमची सवथिी ते करत.
शतवयषु ी रवमअ
ू ण्र्व हकलोसकर, ्ेिमिषी पां. सवत्ळे कर, गोनीिव, नव.
सां. इनवमिवर, यवांच्यव ्वसतव्यवने और्धां नगरी पनु ीत झवली िोती. ििु ्ै वने
मिवरवर्वच्ां यव नतां र और्धां वत रिवण्यवत त्यवनव स्वरसय उरले नविी. प.ां
सवत्ळे करवांनी पवरडीस तर गोनीिवांनी तळे गव्लव प्रसथवन के ले. हकलोसकरवांनव
सांसथवनवतील कांु डल( आतवचे हकलोसकर्वडी) यव गव्वतील र्मीन
कवरखवन्यवसवठी मिवरवर्वनां ी उपलब्र्ध करून हिल्यवमळ
ु े लक्ष्मर्रव्वचां े मोठे बर्धां ू
रवमअ
ू ण्र्व मवत्र और्धां वत रवहिले आहर् त्यवांच्यवमळ
ु े अनेक प्रहसद्ध हकलोसकरवांचे
पवय और्धां वलव लवगले. पर् त्यवच्ां यवनतां र मवत्र औन्र्धवत मिनीय व्यक्तींचे ्वसतव्य
अप्विवनेच िडले. आतव त्यव व्यक्ती तर नविीतच पर् कविी प्रथव आहर्
सथळे िी नष्ट झवली आिेत त्यवमळ
ु े ्िर्व्े लवगते " असेिी एक गव् िोते"
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२. फर्ग्ुस
य नचे दिवस
नक
ु तवच ििव्ीचव हनकवल लवगलव आिे आहर् आतव मिवह्द्यवलयीन
प्र्ेशवचे ्वरे ्विू लवगले आिेत. ह्द्यवथ्यवंची सख्ां यव इतकी ्वढली आिे की
इतकयवर्र्वांसवठी चवांगली मिवह्द्यवलये त्यवमवनवने कमीच उपलब्र्ध आिेत. यव
पविणभमू ी्र मलव फर्गयणसु नलव हमळवलेलव प्र्ेश ्िर्र्े आगगवडीने सिर्
बोगद्यवत हशरव्े इतकव सिर् झवलव, त्यवत कुठल्यवच प्रकवरचव त्रवस ्व अडचर्
असते असे ्वटले नविी.
अगोिर आमच्यव खेड्यवतनू एकिम पण्ु यवसवरख्यव शिरवत आहर् एकिम
फर्गयणसु नसवरख्यव नव्वर्लेल्यव कॉलेर्वत प्र्ेश िेर्े िी एक स्प्न्त् गोष्ट िोती.
कवरर् आपर् कॉलेर्ची पवयरी चढू की नविी यवह्षयी मी शे्टपयंत सवशक
ां
िोतो. पर् एकिम पहिल्यव तीस क्रमवांकवतच आल्यवमळ
ु े मलव मिवह्द्यवलयवत
िवलर्े पवलकवांच्यव दृष्टीने आ्श्यक ठरले. आमच्यव पण्ु यवतील एकव
नवते्वइकवचां ी फर्गयणसु नमर्धील प्रव. मवईर्कर यवचां व पररचय असल्यवमळ
ु े
त्यवांच्यवच िरी अर्ण भरून (तो अर्वणचव नमनु विी त्यवांनीच कवयवणलयवतनू मवग्नू
िेतलव िोतव. ) परु े से पैसे नसनू िी बवकीचे पैसे नतां र पवठ्नू िेण्यवस सवगां नू त्यवनां ी
लगेच मवझव प्र्ेश हनहश्चतिी के लव. त्यव्ेळी चवांगल्यव ह्द्यवथ्यवणची किर
असव्ी.
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मिवह्द्यवलयवचव पहिलव हि्स अह्समरर्ीय िोतव. त्यवहि्शी प्रवचवयण
डॉ. कोगेकर न्ीन प्र्ेश िेर्वऱ्यव ह्द्यवथ्यवंसमोर स्वगतपर ् उपिेशपर भवषर्
िेर्वर िोते ् त्यवसवठी सथळ िोते ऍ्फी हथएटर. सकवळी १०॥ ्वर्तव ते िोर्वर
िोते मी ् मवझे ्डील आ्िी िोिे हनयत ्ेळी मिवह्द्यवलयवच्यव प्रवांगर्वत
पोचलो. यवप्ू ी एकिव मिवह्द्यवलयवच्यव आ्वरवत आ्िी आलो असलो तरी
त्यव्ेळी ररिवने तडक प्रव. मवइर्करवच्ां यव बगां ल्यवत गेल्यवमळ
ु े ते भव्य आ्वर
तसे आ्िी प्रथमच पिवत िोतो त्यवमळ
ु े िे ऍ्फी हथएटर कोठे आिे यवह्षयी
आ्िवस कल्पनव नव्िती पर् आ्वरवत हशरल्यव्र एकव ह्द्यवथ्यवणस
ह्चवरल्यव्र त्यवने हतकडे बोट िवख्ले. आ्वरवत पवमचे बरे च ्ृि िोते.
प्र्ेशद्ववरवतनू आत हशरून थोडे अांतर चवलनू गेल्यव्र प्रथम डव्ीकडे कवयवणलय
असर्वरी इमवरत िोती. ् उर्व्यव बवर्सू एक उांच इमवरत िोती त्यवतच ऍ्फी
हथएटर िोते. आ्िी आत हशरलो तेव्िव नक
ु तेच प्रवचवयण स. ्व. कोगेकर यवांचे
भवषर् चवलू झवले िोते.
ऍफी
ां हथऎटर बरीच मोठी इमवरत िोती ् अर्नू िी आिेच. ऍ्फी
हथएटरव्यहतररक्त त्यवमध्ये आर्खी िोन ्गवणच्यव खोल्यविी िोत्यव. त्यवनव A1,
A2 अशी नव्े िोती. A1 ्िर्र्े मख्ु य हथएटर र्ेथे प्रवचवयवंचे भवषर् चवलू
िोते. िी इमवरत ् आ्वरवतील बऱ्यवच इमवरती िगडीच िोत्यव खेड्य़वतील
मरवठी मवध्यमवच्यव शवळे त हशकल्यवमळ
ु े ्. प्रवचवयवंचे भवषर् फड्णयव
इहां र्गलशमध्ये असल्यवने बरे चसे मलव कळत नव्िते पर् स्ण न्वगत ह्द्यवथ्यवंनव
उपिेश्र्व भवषर् िोते ए्ढे समर्त िोते. ऍ्फी हथएटरच्यव आतील बवर्नू े
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हगलव्व नसल्यवमळ
ु े भव्य असले तरी फवर आनिां िवयक ्वटले नविी. त्यव
इमवरतीच्यव डवव्यव बवर्सू ्वचनवलयवची मोठी इमवरत िोती. कवयवणलयवची
इमवरत डवव्यव बवर्सू . अश्यव यव तीन इमवरतींच्यव मर्धील मोकळ्यव र्वगेत
छोटीशी बवग िोती त्यवत बरीच पवमची झवडे िोती. चौथ्यव बवर्नू े र्वर्वरव रसतव
्सतीगृिवकडे र्वत िोतव. ्वचनवलयवच्यवमवगे कन्टीन ् एक छोटी इमवरत
िोती. त्यवपढु े गेल्यव्र छोटीशी हर्मखवनव खोली िोती.
एकूर् आ्वर खपू च मोठे िोते. आ्वरवतच प्रवध्यवपकवांचीिी िरे िोती.
प्रव. मवईर्कर ्सतीगृिप्रमख
ु िोते. पढु े ते कविी कवळ प्रवचवयणिी झवले अथवणत
त्यव्ेळी मी मवझ्यव उद्योगवत मर्गन िोतो. बवकी आ्वरवत रिवर्वरे प्रवध्यवपक डॉ.
्वडेकर, ्गैरे कर्धीकर्धी हिसत. त्यव्ेळी बरे च प्रवध्यवपक र्धोतर नेसनू आ्वरवत
्व्रत आहर् कविीर्र् अगिी ्गवण्रिी र्धोतर नेसनू येत त्यवपैकी सांसकृ तचे
प्रवध्यवपक ्वडेकर िे एक िोते. प्रवचवयण कोगेकरिी आ्वरवत र्धोतर नेसनू हफरत.
त्यव्ेळी प्रथम ्षवणची परीिव ह्द्यवपीठवतफे िेण्यवची पहिलीच ्ेळ
िोती. त्यवप्ू ी िी परीिव मिवह्द्यवलयवतफे च िेतली र्वई. त्यव ्षवणलव F. Y.
(first year) ्िर्त ् ते Rest Year असेच मवनले र्वई. ह्द्यवपीठवतफे
िेतल्यव र्वर्वऱ्यव यव ्षवणस पि्ीप्ू ण (Pre-Degree) असे नव् ठे ्ण्यवत
आले त्यवमळ
ु े आमची परीिव P. D. Sc. अशी ओळखण्यवत येर्वर िोती.
कविी हठकवर्ी (मरवठ्वड्यवत) हतलव P. U. C. Sc. (Pre University
course) अशी सांज्ञव िोती.
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एस. एस. सीलव मी ससां कृ त िव ह्षय िेतलव िोतव ् त्यवत बरे च चवगां ले
गर्ु हमळ्ले िोते त्यवमळ
ु े आतविी परीिेत चवांगले मवकसण हमळव्े ्िर्नू
हश्वय प्रव. मवईर्कर सांसकृ तचे प्रवध्यवपक असल्यवने मी ऐहच्छक ह्षय ्िर्नू
सांसकृ त िेतले. त्यवलव पयवणय र्मणन हकां्व फ्रेंच असव िोतव. हश्वय
इहां र्हनयररांगलव र्वर्वऱ्यव ह्द्यवथ्यवंनव पढु े तो ह्षय असल्यवने ऐहच्छक ह्षयवत
इकॉनॉहमकसचविी समव्ेश िोतव. मी ससां कृ त िेऊन सरु ्वतीच्यव कविी ्गवणस
िर्रिी रवहिलो. त्यव ्गवणत सगळे आट्णसचेच ह्द्यवथी असत मवझ्यवसवरखव
एकविव िसु रवच.. प्रव. ्वडेकर तो ह्षय हशक्ीत. ते छवनच हशक्ीत, मलव
त्यवत रसिी िोतव. पर् योर्गय मवगणिशणन नसले की कवय िोते, तेच मवझ्यव बवबतीत
झवले.
्सतीगृिवतील ह्द्यवथ्यवंमध्ये त्यव्ेळी चचवण सरू
ु िोती की र्मणन ह्षय
प्रव. िवरपरु े फवर छवन हशक्तवत हश्वय ती एक ्ेगळी भवषव पढु े अहभयवांहत्रकी
शवखेस र्वर्वऱ्यव ह्द्यवथ्यवंनव फवयिेशीर आिे आहर् सगळ्यवत मित््वची गोष्ट
्िर्र्े त्यव ह्षयवत मवकण अगिी ९०-९५ टकके सद्ध
ु व पडतवत. मलव त्यव्ेळी
त्यवच गोष्टीचे अहर्धक आकषणर् ्वटले हकां्व भल
ू च पडली ्िर्वयलव ि्े.
मेंढरवांच्यव कळपवत असल्यवगत मी त्यव सगळ्यवांच्यवबरोबर र्मणन घ्यवयचे
ठर्ले ् ससां कृ त ऐ्र्ी र्मणन अश्यव ह्षयवतील बिलवसवठी अर्ण िेऊन
टवकलव. आहर् लगेच तो बिल हमळर्वरच अश्यव समर्तु ीने त्यव ह्षयवच्यव
्गवणसिी मी र्वऊ लवगलो. मवझ्यवसवरखेच यव लवटेत इतके ह्द्यवथी सवपडले
िोते की ऍफी
ां हथएटरचव िॉलिेखील आमच्यव त्यव ्गवणस परु े नवसव झवलव.
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अथवणतच मिवह्द्यवलयवस असव असमतोल रवखर्े योर्गय ्वटले नविी कवरर्
कविी ऐहच्छक ह्षयवलव ह्द्यवथीच नविीत अशी पररहसथती झवली आहर्
हश्वय इतकव मोठव ्गण िवतवळर्े िेिी प्रव. िवरपरु े यवांनव अ्िड िोते. अगोिरच
नेिमीच्यव ्गवणतच १४०-५० ह्द्यवथी असत. मवझ्यव ई तक
ु डीत मवझव क्रमवांक
१३९ िोतव असे ्वटते. ्िर्र्े र्मणनच्यव ्गवणत २५० तरी ह्द्यवथी झवले
असव्ेत त्यवमळ
ु े मिवह्द्यवलयवने ज्यवनी प्र्ेश िेतवनवच र्मणनसवठी अग्रक्रम
हिलव िोतव त्यवनवच तो ह्षय िेण्यवत येईल असव हनर्णय िेतलव. त्यवमळ
ु े आतव
मवझी पररहसथती 'नव िरकव न िवटकव' अशी झवली.
आतव तरी मी पन्ु िव मवझी पहिली हन्ड कवयम ठे ऊन सांसकृ तलव प्रवर्धवन्य
हिले असते तर कविी हबिडले नसते. खरे तर मी ह्षय बिलण्यवचव अर्ण
िेण्यवप्ू ीच मवईर्करवांनव भेटलो असतो ् त्यवांचव सल्लव िेतलव असतव तर असे
झवलेच नसते. त्यवांचव मवझव पररचय प्र्ेश िेतवनव झवलवच िोतव ् ते अहतशय
प्रेमळ गृिसथ िोते. पर् मवझ्यव अहतशय लवर्वळू ्ृत्तीमळ
ु े मी तसे के ले नविी
इतके च कवय पन्ु िविी हनर्णय िेण्यवसवठी त्यवांचव सल्लव िेण्यवचे टवळले ् पढु े
अहभयवहां त्रकीलव आपल्यवलव इकॉनॉहमकस ्िर्र्े अथणशवस्त्र उपयोगी आिे
्िर्नू तेच िेऊयव, असे ठर्नू ह्षय बिलनू मी अथणशवस्त्र हमळव्े ्िर्नू अर्ण
हिलव ् तो मांर्रू िी झवलव. त्यवसवठी मरवठी मवध्यम िेतव िोते तरी मी इग्रां र्ी
मवध्यमच हन्डले. त्यवमळ
ु े मी अथणशवस्त्र िव ह्षय कॉमसण शवखेस र्वर्वरे
ह्द्यवथीिी हशकत नसतील इतकयव ्ेळव ्िर्र्े चकक तीन ्ेळव हशकलो.
कवरर् िसु ऱ्यव ्षवणस तो अहभयवहां त्रकीलव र्वर्वऱ्यवसां वठी आ्श्यक ्िर्नू ्
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परत अहभयवहां त्रकीच्यव शे्टच्यव ्षवणसिी एक ह्षय ्िर्नू . आहर् इतके ज्ञवन
प्रवप्त करून प्रत्यि अथणप्रवप्तीबवबतीत मवत्र कोरवच रवहिलो.
प्रवचवयण कोगेकरवच्ां यव भवषर्वव्यहतररक्त पहिल्यव हि्शी कविीच ्गण झवले
नविीत. मी प्रव. मवईर्करवांच्यव िरून प्र्ेश अर्ण भरल्यवमळ
ु े नेिमीच्यव पद्धतीने
प्र्ेश िेर्वऱ्यव ह्द्यवथ्यवंच्यव यविीत मवझे नव् नसल्यवने ्सतीगृिवत रिवर्वऱ्यव
ह्द्यवथ्यवंची र्ी ्ेगळी F तक
ु डी िोती त्यवत मवझे नव्च नव्िते. ् शे्टी ते E
तक
ु डीत आले.
२०र्नू यव तवरखेस हनयमवप्रमवर्े कॉलेर् सरू
ु झवले तरी शहन्वर िोतव
त्यवमळ
ु े प्रत्यि ्गण सोम्वरपवसनू २२ तवरखेपवसनू सरू
ु िोतील यव कल्पनेने मी
२१ तवरखेस कॉलेर्कडे हफरकलोच नविी. ्हडलवच्ां यव बरोबर कोठे कोठे हफरत
रवहिलो. २२ तवरखेस कॉलेर्मध्ये गेलो ् पोचणकडे नर्र टवकली तर टवइमटेबल
लव्लेल्यव नोहटसबोडणसमोर मर्धमवश्यवच्यव पोळ्यवत मवश्यवनां ी गिी करव्ी तशी
ह्द्यवथ्यवंची गिी हिसली. त्यवमळ
ु े ’'आर्धीच उल्िवस त्यवत फवल्गनु
मवस'’अशी पररहसथती झवली. शे्टी र्रव र्धवडस करून त्यवत िसु लो तर
टवइमटेबलचव गोंर्धळ कविी समर्ेनव कवरर् मवझ्यव ई तक
ु डीचे ्गण सकवळी १०॥
लव सरू
ु िोत िोते तर एफ तक
ु डीचे ्िर्र्े िॉसटेलमर्धील ह्द्यवथ्यवंचे मवत्र १२
्व. सरू
ु िोत िोते. िॉसटेलच्यव ह्द्यवथ्यवंची प्रहकटकल्स सकवळी असत. त्यवमळ
ु े
त्यवचां े थेअरी ्गण बवरवलव सरू
ु िोत िोते. िे कविी मवझ्यव प्रथम लिवत आले
नविी. िॉसटेलची मल
ु े सकवळी प्रहकटकललव र्वऊन आली ् त्यवनव १२ ्व.
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लेकचर असल्यवने ती आरवमवत िोती आहर् त्यवमळ
ु े मीिी तसवच आरवमवत
रवहिल्यवमळ
ु े २२ तवरखेच्यव पहिल्यव तवसवलव मलव उशीरच झवलव.
िसु ऱ्यव तवसवसवठी आत हशरल्यव्र ्सतीगृिवत रिवर्वऱ्यव आपल्यव
हमत्रवांनव भेटवयलव येर्वरव एक ह्द्यवथी मवझ्यव ओळखीचव झवलव िोतव तो
हिसलव, त्यवच्यव बवकव्र र्वऊन बसलो आमच्यव ्गवणची रचनव एकवद्यव
रांगमांहिरवसवरखी िोती. अगिी खवलच्यव पवतळी्र प्रवध्यवपकवांनव उभे
रिवण्यवसवठी व्यवसपीठ त्यवलव लवगनू हभांती्र फळव. असव फळव आमच्यव
शवलेय र्ी्नवत मी कर्धी पवहिलव नव्ितव. तो कवचेचव िोतव ् त्यवचव पविणभवग
हिरव्यव रांगवचव असनू त्यवतील अध्यवण भवगव्र आलेखवच्यव कवगिव्र
असवव्यवत तश्यव उभ्यव आडव्यव रे षव. आकृ त्यव कवढण्यवस त्यव उपयोगी.
फळ्यवच्यव ्र ट्यबू लवइट त्यवचव प्रकवश बरोबर फळ्यव्र पडवयचव.
प्रवध्यवपकवांच्यव समोर भले मोठे टेबल. यव गोष्टींचे आतव कविी न्ल ्वटत नविी
पर् और्धां वसवरख्यव खेड्यवतनू यव ्वतव्रर्वत गेलेल्यव मवझ्यवसवरख्यव मल
ु वस
िव सगळव प्रकवर स्प्न्त् ्वटव्व यवत न्ल नविी. रांगमांहिरवत असवव्यव तश्यव
अनेक पवयऱ्यव प्रवध्यवपकवच्ां यव समोरील भवगवस असनू प्रत्येक पवयरी्र
बवकवांची एक ओळ. एकव ्गवणत १५० ह्द्यवथी सिर् बसू शकत. आहर्
खवलच्यव पवयरी्र उभ्यव असर्वऱ्यव प्रवध्यवपकवचव आ्वर् अगिी सिर्
शे्टच्यव ओळीतील ह्द्यवथ्यवणस ऐकू येई. त्यवचे श्रेय ्गवणच्यव रचनेस द्यव्े की
प्रवध्यवपकवांच्यव आ्वर्वस समर्त नविी. त्यव्ेळी शे्टच्यव रवांगेत प्र्ेश
करण्यवसिी एक िवर असे ् उशीरव येर्वरे ह्द्यवथी त्यवतनू प्र्ेश करत त्यवमळ
ु े
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प्रव. खवडां ेकर िे इग्रां र्ीचे प्रवध्यवपक ्गवणत आल्यवबरोबर "last man please
shut the door" असव िुकूम सोडत ् तो त्यवलव बरोबर ऐकू येऊन तो ते िवर
बांि करी.
त्यवहि्शी र्नू चव महिनव असल्यवमळ
ु े िपु वरी ढग आले िोते त्यवमळ
ु े
अर्धां वरच पडलव िोतव. त्यवमळ
ु े फळ्यव्रील ् ्गवणतील सगळे ट्यबू लवइट्स
लव्लेले िोते. मी आत हशरून बसल्यव्र एक खवकी ्ेषर्धवरी य्ु क आत
आलव. त्यवने आत येऊन फळव स्च्छ के लव ् डसटर टेबलव्र ठे ऊन तो बविेर
पडलव ् िटां व िोतवच प्रवध्यवपक प्रव. कोल्िटकर आत हशरले ते कसे हशक्तवत
यवची ् आपल्यवलव कविी समर्ते कव यवचीिी उत्सक
ु तव िोतीच. तवस
बॉयॉलॉर्ीचव िोतव. तो ्गण P9 यव ्गणखोलीत िोतव. फगणसन मिवह्द्यवलयवत
बऱ्यवच ्ेग्ेगळ्यव इमवरती िोत्यव. कवयवणलयवच्यव इमवरतीस M (main
Building) ् त्यवतील खोल्यवांनव M1, M2, हफहर्कस ह्भवगवतील खोल्यवनां व
P1, P2 के हमसरी ह्भवगवच्यव खोल्यवनां व C1, C2 अश्यव सज्ञां व िोत्यव आमचे
बरे च ्गण हफहर्कसच्यव इमवरतीत भरत. के हमसरीचे ्गण त्यवच ह्भवगवत,
इग्रां र्ीचव एक ्गण कवयवणलयीन इमवरतीत, तर एक P9 मध्ये, मरवठी, इकॉनॉहमकस
् मथेमहटकसचे ्गण ऍह्फहथऎटरमर्धील ्गवणत भरत.
शवळे त असतवनव एकवच ्गवणत बसण्यवची स्ां य असल्यवमळ
ु े प्रत्येक
तवस ्ेग्ेगळ्यव खोलीत असण्यवची कल्पनव डोकयवत िसु वयलव थोडव ्ेळ
लवगलवच. ्िर्र्े A1 मर्धलव पहिलव मरवठीचव तवस सांपलव की P9 मर्धल्यव
िसु ऱ्यव तवसवसवठी तेथे र्वऊन उभे रिवयचे ् तेथे कलवस चवलू असेल तर
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आरडवओरडव करून तेथील प्रवध्यवपकवलव गोंर्धळवत टवकवयचे ् िटां व ्वर्ली
की आत िसु वयचे. यव कसरतीसवठी िोन तवसवच्ां यव मध्ये पवच हमहनटवांचव ्ेळ
हिलेलव असे. ्िर्र्े १०॥ चव तवस ११-१५ लव सांपलव तर पढु चव तवस ११२० लव सरू
ु िोर्वर. सरु ्वतीस ्गवणत हशरून पढु चव बवक पकडण्यवची र्धडपड
असे पर् मग पढु े शकयतो मवगचव बवकच बरव असे ्वटू लवगले.
. हफहर्कसलव प्रथम ्षवणस प्रव. ई. एस. र्ोग िोते. त्यवांची िेल कवढून
बोलण्यवची पद्धत मर्ेशीर िोती. त्यवच ह्षयवच्यव कविी भवगवसवठी प्रव. डी.
एस. र्ोग िोते त्यवनी हफहर्कसचे आमच्यव दृष्टीने अहतशय प्रचडां आकवरवचे
पसु तक हलहिलेले िोते. ते ्गवणत र्धोतर, कोट ् टोपी अश्यव ्ेषवत येत. त्यवच
ह्षयवसवठी आ्िवलव अगिी तरुर् प्रवध्यवपक र्ेव्िवां आले त्यव्ेळी त्यवनी
आपल्यव व्यहक्तमत््वने ् हशक्ण्यवच्यव पद्धतीने स्वं्र छवप टवकली ते
्िर्र्े प्रव. रवम तवक्ले ते पढु े पर्ु े ह्द्यवपीठवचे कुलगरू
ु झवले.
के हमसरीचे प्रवध्यवपक प्रव. िवर्ेकर ् प्रव डोळे िोते. डोळे यवांनीिी त्यव
ह्षयवचे पसु तक हलहिलेले िोते. मथेमहटकसलव पहिल्यव ्षी प्रव क्लगीकर िे
ऑलहर्ब्रव हशक्त. त्यवांचे ्ैहशष्ट्य ्िर्र्े ते पवढां रव शटण, पवढां री पटां ् त्यव्र
पवांढरवच कोट िवलत ् नवकवतल्यव नवकवत बोलत. कलकयल
ु स हशक्र्वरे प्रव.
एन. आर. कुलकर्ी अहतशय सिर्तेने ह्षय हशक्त ् त्यवचां े ह्षयवतील
प्रभत्ु ् सिर् र्वर््े. प्रव. मिवर्नी सॉहलड र्ॉमेरी हशक्त. ते रर्गां लर िोते ्
त्यवनीिी त्यव ह्षयव्र पसु तक हलहिले िोते कविी हि्स रर्गांलर प्रव. चांद्रवत्रेिी
आ्िवलव हशक्त िोते. खरे तर फगणसन कॉलेर् ज्यव डेककन एज्यक
ु े शन
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सोसवयटीचे िोते त्यवच ससां थेचे ह्हलर्गां डन मिवह्द्यवलय सवगां लीस आिे त्यवचे
ते प्रवचवयण िोते पर् सांसथेतील मतभेिवमळ
ु े त्यवनव आमच्यव मिवह्द्यवलयवत
प्रवध्यवपक ्िर्नू यव्े लवगले तेिी अगिी ्षण सरते्ेळी त्यवमळ
ु े त्यवनी आमचे
फवर कमी ्गण िेतले. प्रव. डी. एस. र्ोगिी असेच ह्हलांर्गडन्रूनच आलेल
् े
असल्यवमळ
ु े त्यवांनीिी आमचे फवर कमी ्गण िेतले. को ऑहडणनेट र्ॉमेरी प्रव. ए.
बी. शिव हशक्त. (प्रव. अ. हभ. शिव िेच िोते कव मविीत नविी)
मरवठी िव ह्षय प्रव. पट्र्धणन हशक्त. त्यव्ेळी मरवठीची डॉ. रव. श्री.
र्ोग, प्रव. पवरसनीस अशी िविव मडां ळी आमच्यव कॉलेर्लव िोती पर् ती
किवहचत आट्णसच्यव ्गवंनव हशक्त असतील. प्रव. पट्र्धणनिी हशक्ीत
चवगां ले, पर् कर्धी कर्धी त्यवच्ां यव बोलण्यवस कुचेष्टचे व ्वस येई. मरवठीसवठी एक
्ेच्यवांचे पसु तक िोते ् परु ्र्ी्वचन ्िर्नू व्यांकटेश मवडगळ
ू करवांचे मवर्िेशी
मवर्सां िोते ते मी ििव ्ेळव तरी ्वचले असेल. इग्रां र्ीस प्रव. खवांडेकर िोते ते
गद्य हशक्त तर प्रव, कवमत पद्य ्िर्र्े Golden Treasury. प्रव. खवडां ेकरवचां े
शे्टच्यव बवकव्रील मल
ु वस उद्देशनू ्िटलेले Last man please shut the
door. ” िे ्वकय ् पद्य ्ेच्यवतील सरोहर्नी नवयडू यवच्ां यव My father do
not rest यव र्धड्यवची अर्नू आठ्र् िोते. तर Golden Treasury मर्धील
La Belle Dame Sans Merci िी कह्तव ह्हचत्र नव्वमळ
ु े लिवत रवहिली.
इहां र्गलशलव प्रव. प्रर्धवन सरवचां व ्गण आ्डे हश्वय त्यवच्ां यव रवर्कीय भहू मके मळ
ु े
् आचरर्वतील सवर्धेपर्वमळ
ु े त्यवांच्यवह्षयी आिरिी िोतव. हश्वय ते
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हशक्तिी छवन. ते नेिमी खविीचे कपडे िवलत ् हशक्तवनविी त्यवांच्यव
ह्चवरप्रर्वलीचे िशणन िड्ीत.
इग्रां र्ीह्षयी एक मर्ेशीर गोष्ट आठ्ते. मरवठीलव र्से "मवर्िेशी
मवर्स"ां िोतां तसां इग्रां र्ीसवठी "Tono Bungay" िे H. G. Wells यव
लेखकवचे पसु तक िोते. तसे ते लेखक खपू प्रहसद्ध आहर् ते पसु तकिी. पर् मलव
ते कविी के ल्यव ्वच्ेनव. आहर् आमच्यव हमत्रवपैकी पर् कोर्ी ्वचले असेल
असे ्वटत नविी कवरर् कोर्ीच त्यवह्षयी कविी बोलत नसे. ह्द्यवपीठवची
परीिव असल्यवने ह्द्यवपीठवच्यव हनयमवनसु वर यव िोन्िी पसु तकव्ां र परीिेत प्रश्न
येर्वर िोते. त्यवमळ
ु े कमीतकमी एकिव ती ्वचर्े आ्श्यक िोते. . मवर्िेशी
मवर्सां मी ििव ्ेळव तरी ्वचले असेल. पर् टोनो बगां े िररोर् इतर ह्षयवचां व
अभ्यवस झवलव की रवत्री मी ्वचवयलव िेत असे आहर् एकविे िसु रे पवन ्वचनू
झवले की िोरवयलव लवगत असे. ते पसु तक न ्वचवयलव आर्खी एक कवरर्
िोते ते ्िर्र्े आर्धल्यव ्षी इग्रां र्ीच्यव परु ्र्ी ्वचनवसवठी Silas Marner
िी र्ॉर्ण एहलयट ची कविबां री िोती ् अशी ्ितां व िोती की यव एकव ्षवणसवठी
तीच परु ्र्ी ्वचन ्िर्नू ठे ्र्वर. त्यव कविबां रीचे सवने गरुु र्ींनी के लेले गोड
गोष्टीच्यव भवगवत "मनबू वबव" िे रूपवांतर मी प्ू ीच ्वचले िोते त्यवमळ
ु े त्यव्र
प्रश्न आले तर आपर् सिक उत्तरे िेऊ असव आत्मह्िवस मलव िोतव. पर् तसे
ह्द्यवपीठवकडून र्विीर िोत नव्िते त्यवमळ
ु े टोनो बगां े िे मवझे रवत्रीच्यव झोपेचे
औषर्ध आ्श्यकतव नसनू चवलू िोते.
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शे्टी यव प्रश्नवचव हनकवल लवगवयलव मवगील ्षवणच्यव नवपवस झवलेल्यव
ह्द्यवथ्यवंच्यव आांिोलनवत्मक पह्त्र्यवने लवगलव. खरे ्िर्र्े मी प्र्ेश िेतलव
त्यवच्यव आर्धल्यव ्षी पहिले ्षण ्िर्र्े Rest year असे समर्ले र्वई ्
परीिव मिवह्द्यवलयवकडून िेतली र्वई तरी ह्द्यवथी नवपवस कसे झवले िोते िे
आर्च्यव कवळवत आश्चयणच ्वटेल कवरर् आतव ह्द्यवपीठवच्यव परीिेतिी
ह्द्यवथी चक
ु ू नच नवपवस िोतवत आहर् झवलेच तरी त्यवनव A. T. K. T.
हमळतेच. कविी कव असेनव त्यवांचव प्रश्न सोड्ण्यवसवठी ह्द्यवपीठवस Silas
Marner लव एक ्षवणची ्वढ द्यव्ी लवगली. आमच्यव ्ेळपवसनू पहिल्यव
्षवणचीिी परीिव ह्द्यवपीठवकडून िेतली र्वऊ लवगली ् त्यवलव पी. डी. ्िर्र्े
प्रीहडग्री ्िटले र्वऊ लवगले आहर् िव बिलिी त्यव्ेळचे पवलक ् ह्द्यवथी
यवनी मक
ु वट्यवने मवन्य के लव. त्यवमळ
ु े पहिल्यव ्षवणची परीिव
मिवह्द्यवलयवकडून िेऊनिी नवपवस िोर्वऱ्यव ह्द्यवत्यवंसवठी पढु ील ्षवणच्यव
प्र्ेशवसवठी ह्द्यवपीठवची ्िर्र्े आ्िवलव आ्श्यक असर्वरी पी. डी. ची
परीिव िेर्े आ्श्यक िोते आहर् त्यवनी Silas Marner चव अभ्यवस के लव
िोतव ्िर्र्े असे त्यवांचे ्िर्र्े िोते ् ते ह्द्यवपीठवस मवन्य िोते त्यवमळ
ु े पन्ु िव
त्यवनव ्ेगळ्यव पसु तकवचव अभ्यवस करव्व लवगर्े िव त्यवच्ां यव्र अनव्श्यक
बोर्व िोर्वर िोतव. त्यवमळ
ु े त्यव ्षवणपरु ते इग्रां र्ीच्यव प्रश्नपहत्रके त यव िोन्िी
पसु तकवांचव समव्ेश िोतव. त्यवमळ
ु े मी “Silas Marner” ्रील प्रश्न सोड्ले
् "Tono Bungay ्वचण्यवचे मवझ्यव्रील सांकट टळले. ते नांतरिी ्वचण्यवचे
मवझे प्रयत्न अयशस्ी ठरले.
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इकॉनॉहमकस यव िोनिव ह्षय बिलण्यवची कसरत करून िेतलेल्यव
ह्षयवलव. प्रव. श्रीमती नवडकर्ी ् प्रव. बवळ गवडगीळ िे िोन प्रवध्यवपक िोते.
पर् िोिेिी ह्षय हततकवच कांटवळ्वर्व करून हशक्त. खरे तर त्यवत प्रव.
गवडगीळ तर ह्नोिी लेखक िोते पर् आपल्यव ह्नोिवचव ्वरव चक
ु ू निी
आपल्यव ह्षयवच्यव हशक्ण्यवस ते लवगू िेत नसत किवहचत आपले ह्नोि
असे ्वयव िवल्ण्यवचे त्यवनव मवन्य नसव्े. त्यवचां े तवसिी ऍ्फी हथएटरमर्धील
्गवणत िोत. त्यवच ्गवणत गहर्तवचेिी ्गण िोत.
्सतीगृिवतील ह्द्यवथ्यवंच्यव र्े्र्वसवठी तीन चवर मेसेस िोते. मी
मिवरवष्मर मध्ये र्े्त िोतो. ते कॉन्रकटरकडून चवल्ले र्वत िोते ् त्यवचव िर
महिनव ३५ रु. िोतव. इतर मेसेस कलब टवइप ् ह्द्यवथ्यवणनी चवल्लेले िोते.
तेथे महिन्यवचे हबल ठरवह्क नसे.
रह््वरी फीसट ् बर्धु ्वरी चेंर् ्िर्र्े एकविव ्ेगळव पिवथण उिव.
बटवटे्डव, िहि्डव, हशरव. फीसटलव पक्न्न अमयवणि खवतव येत असे. ज्यव
मेसमध्ये ह्द्यवथी र्े्त असे तेथीलच एक कमणचवरी खोल्यव झवडवयलव येत
असे.
बर्धु ्वर िव अहतशय आनांिवचव ्वर असे कवरर् त्यवहि्शी सांध्यवकवळी
चेंर् असे ् त्यवनांतर हबनवकव गीतमवलव असे. त्यवमळ
ु े आठच्यव आत र्े्र्
आटोपनू मनोरांर्न कि ्िर्नू र्ी एक खोली असे तेथे ह्द्यवथ्यवंची गिी िोत
असे, त्यव किवत बहु द्धबळ ् करम खेळण्यवचीिी सोय िोती. टेहनसचे कोटण पर्
कॉलेर्च्यव आ्वरवत िोते आहर् टेबलटेहनसची एक खोली कन्टीनच्यव र््ळ
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िोती तेथे चवर आर्े तवस असे टेबल रवखनू ठे ्व्े लवगे अथवणत आ्िी त्यव
फांिवत पडत नव्ितो कवरर् त्यवसवठी लवगर्वरी रके ट ् पन्ु िव पन्ु िव घ्यव्े
लवगर्वरे चेंडू यवांचव खचण आपल्यवलव पर्डर्वर नविी िी कल्पनव. टेहनसच्यव
बवबतीत तर ती रके ट ह्कत िेर्े तर रवहिलेच पर् िवतवत पकडर्े तरी र्मेल
की नविी अशी िेियष्टी त्यव्ेळी मवझी असल्यवने तोिी प्रश्न हमटलव.
. हफहर्कस प्रहकटकलची पद्धत ्िर्र्े प्रयोगशवळे त गेल्यव्र एक
मिवह्द्यवलयवचे नव् ्गैरे हलहिलेलव कोरव तव् हमळे त्यव्र आपले नव् ्
रोल नबां र हलिवयचे. प्रयोगवची मवहिती डेमॉन्सरेटरकडून हमळे ् त्यवनतां र त्यवनी
सवांहगतलेल्यव पद्धतीने प्रयोग करून हनरीिर्े ् प्रयोगवचे ्र्णन त्यव कवगिव्र
हलिून िवख्व्यवची ् ते बरोबर असल्यवस त्यवचां ी सिी िेतल्यव्र प्रयोग पर्ू ण
िोई ् एकव फवइललव तो कवगि लव्व्यवचव. ग्रवफ कवढव्यवचे असल्यवस
ग्रवफ पेपर पर् हमळे ् तो त्यव कवगिवबरोबरच फवइललव लव्व्व लवगे. असे
र्नणल तेथल्यव तेथेच पर्ू ण िोई. के हमसरीलव मवत्र र्नणल ्िर्र्े एक लठ्ठ नोटबक
ु
हिलेले िोते. प्रथम ्र्नकवटव (के हमकल बलन्स)्वपरर्े, नांतर रसवयनवांचे कविी
प्रकवर ्वपरून त्यवच्ां यव्र कविी प्रहक्रयव करवयच्यव अश्यव स्रुपवचे प्रयोग
असत.
बॉयॉलॉर्ी मध्ये र्ी्शवस्त्र ् ्नसपतीशवस्त्र असे िोन ह्भवग त्यवत
कविी प्रवण्यवचां े ् कविी ्नसपतींचे हनरीिर् करून त्यवांची मवहिती हलहिर्े
अश्यव स्रुपवचे प्रयोग असत. र्ी्शवस्त्रवच्यव प्रयोगशवळे तील एक डेमॉन्सरेटर
र्रव ख्टच िोते. उांिरवची हकां्व सश्यवची मृत शरीरे आमच्यव समोर ठे ऊन
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त्यवचां ी मवहिती ते िेत िोते. त्यवच्ां यव मवहितीतील anus िव शब्ि मलव समर्लव
नविी ्िर्नू मी ह्चवरल्यव्र मर्ेिवर दृहष्टिेप मवझ्यवकडे टवकत अगिी सगळ्यव
कलवसलव ऐकू येईल अश्यव खर्खर्ीत आ्वर्वत "एनस ्िर्र्े ढुांगर् " तेसद्ध
ु व
ढु ्र अगिी रे टून र्ोर िेत ्िर्वले त्यवबरोबर सगळ्यव ्गवणत िशव हपकलव
आहर् मलव लवर्ल्यवसवरखे झवले. .
आतव हबनवकवमळ
ु े हचत्रपटसांगीतवत फवरच रस हनमवणर् झवल्यवमळ
ु े्
र्ोडीस हततकवच उत्सविी र्ोडीिवरिी हमळवल्यवमळ
ु े रे हडओ ऐकर्े िव एक
मित््वचव कवयणक्रम झवलव. बऱ्यवच ्ेळव सकवळी िॉटेलमध्ये रे हडओ
हसलोन्रील फरमवइश ऐकवयलव हमळे . पर् िपु वरची ह्ह्र्ध भवरती्रील
फरमवईश आमची अहर्धक आ्डीची िोती त्यव्ेळी के हमसरीचव तवस बडु ्र्े
कविी अ्िड ्वटत नसे कवरर् तो ह्षय ्वचनू समर्त असे. प्रव. िवर्ेकर
यवांचव पररचय एकिव डॉ. मवईर्करवांच्यवकडे झवलव िोतव पर् ए्ढ्यव मोठ्यव
१५० मल
ु वच्ां यव ्गवणत मी न आल्यवचे त्यवनव कळर्े शकय नव्िते. आर्खी
बडु ्ण्यवलवयक तवस इकॉनॉहमकस चव त्यवच ्ेळेस असे त्यवमळ
ु े आमची
सगां ीतसवर्धनव हनह्णघ्नपर्े चवलू रवहिती. त्यवहश्वय स्रह्िवरसवरखी ्यहु झक
िवउसेस आमच्यव से्ेस तयवरच िोती.
िोसटेलमध्ये असतवनव चिव हपर्े िव एक मित्त््वचव कवयणक्रम असे. मलव
सोडवयलव िविव आले त्यव्ेळी त्यवनी कँ टीनमध्ये येऊन मवलक शेट्टीची गवठ
िेऊन 'यव मल
ु वलव कर्धी कर्धी पैसे नसले तर उर्धवर िेत र्व' असे सवांगनू ठे ्ले
िोते. अथवणत त्यवलविी आमचे हकती लवड परु ्वयचे यव्र मयवणिव िोती.
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कटां ीनचव मवलक मोठव समवटण गृिसथ िोतव तो क्हचतच असे पर् िसु रव एक
शेट्टी ् र्गु ल असे िोिे गल्ल्यव्र असत. चिव प्यवयलव हि्सवतनू अनेक ्ेळ
गेल्यवने मी, िवढे यवांची त्यवनव चवांगलीच ओळख झवली िोती. कहां टनमध्ये फक्त
सकवळी ्डव सवांभवर अगिी गरम गरम हमळे ् त्यव्ेळी हसांगल िेतले तर िोन
् डबल िेतले तर तीन आर्े पडत त्यवमळ
ु े आ्िी शकयतो डबलच िेत अस.ू
सध्ां यवकवळचव ह्शेष पिवथण ्िर्र्े सक
ु ी भेळ. िे िोन पिवथण पन्ु िव त्यव च्ीचे
कोठे खवयलव हमळवले नविीत. िपु वरी बटवटे्डव असे. कॉलेर्च्यव मर्धल्यव
सट्टु ीत तो खवयलव हमळे . पर् त्यव्ेळी पैश्यवची फवरच तांगी असल्यवने खवण्यवची
इच्छव िवबनू च ठे ्व्ी लवगे.
आमच्यव ्सतीगृिवच्यव खोलीतनू मेस हिसे आहर् त्यवचर््ळ सनवनगृि
् शौंचवलये िोती. आमच्यव ब्लॉकमध्ये स्च्छतवगृि िोतेच पर् तेथे
अांिोळीची सोय नव्िती. यव सनवनगृिवत सकवळी मोठव बॉयलर पेट्लेलव असे
् त्यवतनू बविली, बविली गरम पवर्ी कवढून तेथील कमणचवरी िेत असे.
अांिोळीसवठी पत्र्यवच्यव हभांती उभ्यव करून ििव बवरव छॉटी बांि सनवनगृिे के लेली
असत. त्यवत बविली नेऊन त्यव गरम पवण्यवने अिां ोळ करतव येत असे
फर्गयणसु नच्यव ्सतीगृिवत असतवनव डॉ. मवइर्करवांकडे कर्धी कर्धी र्वत
असे. त्यवचां व बगां लव आमच्यव िोसटेल ब्लॉकच्यव मवगेच िोतव त्यवमळ
ु े मवगील
फवटकवतनू त्यवांच्यवकडे र्वतव येत असे. त्यव्ेळी त्यवांच्यवकडे र्वऊन कवय
बोलव्े मलव कळत नसे त्यवमळ
ु े त्यवांनव तोंड िवख्नू येर्े िव एक उपचवरच
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असे. त्यवनी त्यवच्ां यवकडे आलेल्यव प्रव. िवर्ेकरवचां ी ओळख करून हिली.
त्यवचविी मी फवरसव उपयोग करून िेतलव नविी.
मी पहिल्यविां व पण्ु यवच्यव हथएटरमध्ये हपकचर पवहिलव तो हमत्रवबां रोबरच.
त्यव्ेळी हििां ह्र्य ् डेककन िी हसनेमवगृिे डेककन हर्मखवन्यव्र िोती
तेथपयंत चवलतच र्व्े लवगे. हििां ह्र्यलव त्यवहि्शी "पर्ररश" िव रवर्कपरू ,
मवलव हसन्िव ् मिमिू चव हपकचर लवगलव िोतव. त्यव्ेळी प्रथमच मी इतके
चवांगले हसनेमवगृि पिवत िोतो. नांतर त्यवचे नटरवर् झवले ् आतव तर ते नविीच.
त्यव्ेळपयंत चवर हकां्व पवच आर्े िरवने हपकचर मी पवहिले िोते आहर् तसे
हििां ह्र्यमध्येिी प्रथम िर्वणचे हतकीट ििव बवरव आर्ेच असेल पर् ते उपलब्र्ध
नव्िते आहर् एकिम बवल्कनीचे सव््व रु. चेच हतकीट कवढतवनव मवझव र्ी्
बरवच ्रखवली झवलव पर् तसवच र्धीर करून हतकीट कवढून बसलो. हपकचर
चवांगलव असलव तरी सिवचव हसनेमव नऊ ्वर्तव सटु ल्यव्र र्े्वयलव हमळे ल
की नविी यव भीतीने त्यवची र्े्ढी घ्यवयलव ि्ी ह्प्ती हततकी मर्व िेतव आली
नविी शे्टी सव््वनऊलव मेसमध्ये आमची तवटे झवकून ठे ्लेली पवहिली तेव्िवां
कोठे र्ी् भवडां ् यवत पडलव.
त्यवनांतर मग बरे च हसनेमे पवहिले त्यवतल्यवत्यवत परे मवउांट लव महटनीलव
िे् आनिां चे र्नु े हपकचर लवगत ते आ्िी िमखवस बित अस.ू "बवरीश",
"टकसी ड्रवयव्िर""आरपवर" "र्वगते रिो"इ. र्नु े हपकचर त्यवत पवहिले. िविव
पण्ु यवलव आले असतवनव त्यवांच्यवबरोबर कर्धी न्े मरवठी हपकचरिी पवहिले.
"झनक झनक पवयल बवर्े"िव असवच त्यव कवळवत बहितलेलव ् त्यवनतां रिी
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बरे च ्ेळ पवहिलेलव हचत्रपट. नवटके मवत्र त्यव कवलवत पवहिली नविीत कवरर्
त्यवांचे हतहकटिर त्यवमवनवने र्वसत असत.
त्यवच कवळवत बी. र्े. मेहडकल कॉलेर्च्यव आटण सकण लतफे र््ळर््ळ
प्रत्येक ्षी पांहडत रह्शांकर यवांच्यव सतवर्विनवचव कवयणक्रम िोत असे पर्
त्यवलव िर्ेरी लव्ण्यवची इच्छव कर्धी झवली नविी िे ्िर्र्े अगिी "अभवर्गयवचे
िरी बवबव कवमर्धेनु आली नवठवळ ्िर्नू त्यवने िवकलहु नयव हिर्धली " असव
प्रकवर झवलव.
नव्यव ह्द्यवथ्यवंनव अपररहचत ्वतव्रर्वत रिवर्े ससु ह् व्िव्े ्िर्नू
आमच्यव मिवह्द्यवलयवने "ट्यटु ोररयल कलवसेस"िव प्रकवर प्रथम ्षवणच्यव
ह्द्यवथ्यवंसवठी सरू
ु के लव. त्यवत ्ीस ्ीस ह्द्यवथ्यवंच्यव तक
ु डीस एक एक
प्रवध्यवपकवनी मवगणिशणन करव्े असव ह्चवर िोतव. आठ्ड्यवतनू ते िोनिवएकत्र
येत ् त्यवत आपल्यव अडचर्ी ह्द्यवथ्यवंनी सवगां नू प्रवध्यवपकवनां ी त्यवचे हन्वरर्
करव्े हकां्व सोड्ण्यवसवठी मवगणिशणन करव्े अशी कल्पनव िोती. पर्
आ्िवलव अडचर्ी मवांडण्यवचे र्धैयण नव्िते ् प्रवध्यवपकवांनव त्यव सोड्ण्यवत रस
नव्ह्तव असे ्िटले तरी चवलेल. आहर् तसेिी आ्िी अडचर्ी सवहां गतल्यवच
नविीत तर ते कवय सोड्र्वर?आमच्यव तक
ु डीस प्रव. ह्. मव. बवचल मवगणिशणक
िोते ् त्यवचां व ्ेळ त्यवनी र्ेन ऑहसटनची"प्रवइड अडां प्रेज्यडु वइस" कविबां री
्वचण्यवसवठी (्िर्र्े आमच्यवकडून ्वचनू िेण्यवसवठी)्वपरलव. आहर्
इतकयव थोड्यव ्ेळवत ती कविबां री पर्ू ण करर्े शकय नसल्यवने तो प्रकल्पिी
अपरु वच रवहिलव ती कविबां री मी नतां र से्वहन्ृत्त झवल्यव्र ्वचली.
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सरु ्वतीस मिवह्द्यवलयवच्यव "्वहडयव"लवयब्ररीत र्वऊन पसु तके
िेण्यवची बरीच चढवओढ असवयची कवरर् त्यव्ेळी कोर्वकडेच पसु तके
नसवयची ्वचनवलय रवत्री १० -११ ्व. पयंत उिडे असे. रवत्रीचे र्े्र् करून
्वचनवलयवत र्वण्यवस सरु ्वत के ली. सरु ्वतीस स्वंनवच उत्सवि असल्यवमळ
ु े
्वचनवलयवत बरीच गिी व्िवयची. ्वचनवलयवत छवन हशस्ी खच्ु यवण ् टेबले
िोती. अथवणत टेबले स्तत्रां नसनू लवकडी लवबां टेबलवनां व मध्ये पवहटणशन िवलनू
स्तांत्रपर्े प्रत्येकवस ्वचन लेखन करतव येईल अशी व्य्सथव िोती आहर् ती
खरे च आिशण िोती. प्रत्येक ह्द्यवथ्यवणस स्तांत्र हि्विी असे. सरु ्वतीस गिी
करून डी. एस. र्ोगवांच्यव हफहर्कसचव मोठव ठोकळव िेण्यवची सपर्धवण असे आहर्
तो ठोकळव िेऊन ्वचवयलव लवगल्यव्र थोड्यवच ्ेळवत झोप यवयलव लवगे.
मी इकॉनॉहमकस िेतले असल्यवने कर्धी कर्धी ऍड्सचे पसु तकिी िेऊन बसत
असे.
नतां र कविी ह्षयवचां ी पसु तके ह्कत िेतल्यव्र ्वचनवलयवत र्वण्यवचव
कांटवळव येऊ लवगलव ् इतकयव चवांगल्यव ्वचनवलयवचव फवरसव फवयिव िेऊ
शकलो नविी असे आतव ्वटते. ्वचनवलयवचव उपयोग करून िेर्े िेिी एक
शवस्त्रच आिे ् त्यवसांबांर्धी योर्गय मवगणिशणनवची आ्श्यकतवच आिे असे आतव
्वटते. मवझ्यव बवबतीत स्तांत्र अभ्यवस करण्यवच्यव सां्यीमळ
ु े अश्यव समिू वत
अभ्यवस करण्यवचव सरव्च मलव झवलव नविी. शवळेतिी मी स्तत्रां च अभ्यवस
करत असे. मवझ्यव हमत्रवनव मी हशक्त असे हकां्व त्यवांच्यव अडचर्ी सोड्तिी
असे, पर् मलव मवझ्यव अभ्यवसवलव स्तत्रां अ्कवश लवगत असे त्यवचविी
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पररर्वम असेल. पहिले कविी हि्स हशष्मय्ृत्ती हमळवयलव लवगली नसल्यवने
िरून येर्वऱ्यव महनऑडणरीचीच ्वट पिव्ी लवगे. स्वंचीच तशी पररहसथती
िोती त्यवमळ
ु े ्सती गृिवच्यव व्िरवांड्यवत र्मनू प्रत्येकर्र्च आपली म. ऑ.
के व्िवां येर्वर यवचव ह्चवर करत असे. .
िवढेसवरखवच सवतवरच्यव न्यू इहां र्गलश सकूलचव ह्द्यवथी झ्ां र पररहचत तर
झवलवच पर् एकव ्ेगळ्यव बवबतीत त्यवने आमचे पढु वरीपर् के ले. त्यव्ेळी
मिवह्द्यवलयवत सकवळी पी. टी. असे. आतव यवचे आश्चयणच ्वटते कवरर्
शवळे तसद्ध
ु व र्री पी. टी. चव तवस असलव तरी पर् िररोर् सकवळी क्वयत
क्हचतच असे.. त्यवत क्वयतीसवठी मिवह्द्यवलयवचव पोषवक ्िर्र्े हनळी
अर्धी चड्डी ् बहनयन तो सद्ध
ु व सडो.
ां असव ड्रेस हन्डर्वऱ्यव मिवह्द्यवलयीन
प्रशवसनवचे कौतक
ु करव्े ते्ढे थोडेच. कवरर् थांडीच्यव हि्सवत त्यवचव अहर्धक
त्रवस ्वटे अगिी िुडिुडी भरे . त्यव ड्रेससवठी मिवह्द्यवलयवने र्ी हकांमत ठे ्ली
िोती त्यवतील सडोां बहनयनची हकांमत बविेर िक
ु वनवत हमळर्वऱ्यव तसल्यव
बहनयनपेिव आठ बवरव आर्े अहर्धक िोती असव झां्र यव मवर्वडी डोकयवतनू
हनिवलेलव शोर्ध. त्यवमळ
ु े आ्िवलव तसे बहनयन बविेरून घ्यवयची पर्वनगी
द्यव्ी असव आग्रि त्यवने र्धरलव ् त्यवच्यव पढु वरीपर्वखवली आ्िी कविी
र्र्वांनी मिवह्द्यवलयवचे बहनयन िेण्यवचे नवकवरले ् शे्टी मिवह्द्यवलयवने
आ्िवस ते बविेरून िेण्यवची पर्वनगी हिली. कवटकसरीचव मिवन ह्र्य!
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त्यव्ेळी अगिी ह्द्यवथी बी ग्रपू िेत बवकी आ्िी सवरे ए ग्रपू . त्यवनां व
गहर्त र्मत नविी ्िर्नू च ते बी ग्रपू लव गेले असे आ्िी त्यवनव हचड्त अस.ू
आतव पररहसथती उलट झवली आिे.
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३. दिसाडकामाचे दिवस
पर्ु े आहर् अमेररकव यव िोन्िी सथवनवत एक मोठे सव्य आिे. ते ्िर्र्े
तेथे र्वण्यवप्ू ी र्वर्वरे लोक यव सथवनवनां व हशव्यव िेत असतवत पर् हतकडे
र्वण्यवसवठी मवत्र त्यवांचव र्ी् कवसव्ीस झवलेलव असतो. त्यवमळ
ु े अमेररके त
र्से मळ
ू अमेररकनवांचवच पत्तव नविी तसवच पण्ु यवतिी. अससल पर्ु ेकर आतव
एकमे् पण्ु य़भषू र् सर्धु ीर गवडगीळ यवच्ां यवव्यहतररक्त कोर्ी रवहिले असेल असे
्वटत नविी. तरीिी पर्ु ेरी सांसथवांचव अहभमवन अससल पर्ु ेकरवांइतकवच आतव
बविेरून येऊन सथवहयक झवलेल्यव यव पर्ु ेकरवनां विी हततकवच असतो. कविी
पर्ु ेरी सांसथवच आतव नवमशेष िोत आिेत त्यवत पर्ु ेरी टवांगे्वलव, पर्ु ेरी
भवमटव(सद्ध
ु व), पर्ु ेरी र्ोडव, पर्ु ेरी पगडी यवांचव समव्ेश िोतो. पर्ु ेरी पगडी
अर्नू िी सत्कवरप्रसगां ी ्वपरण्यवत येत,े त्यव्रिी ब्रवह्मर्ी हशककव बसनू
त्यवर्वगी “फुले पवगोटे” ्वपरव्े असव फत्व मध्ये हनिवलव िोतव. तरी अर्नू
पर्ु ेरी पवट्यव ह्शेषत: "आमची कोठे िी शवखव नविी "अहभमवनवने हमर्तच
असतवत.
पर् पर्ु ेरी कविीिी ्िटले की पर्ु ेकरवची छवती र्ी अहभमवनवने भरून
येते त्यवत सी. ओ. ई. पी. चव ्िर्र्े कॉलेर् ऑफ इहां र्हनअररांग पर्ु े यवचव
समव्ेश व्िवयलवच ि्व. उगीच नविी त्यवचां नव् P. I. E. T. असां बिलवयलव
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हनिवल्यव्र सगळ्यव पर्ु ेकरवनां ी ह्शेषत: त्यव कॉलेर्च्यव आर्ी ् ह्शेषत:
मवर्ी ह्द्यवथ्यवंनी कव् कव् करून ते नव् कवयम ठे ्वयलव लव्लां. सी. ओ.
ई. पी. चव ह्द्यवथी असल्यवचव अहभमवन प्रत्येक ह्द्यवथ्यवणलव असतोच. अथवणत
तो मलविी आिे अगिी मी अमेररके त भवच्यवच्यव मल
ु ीच्यव बवरश्यवलव गेलो
तेव्िवां भेटलेले गोखले िे गृिसथ आपल्यव िरवत तीन हपढ्यव ्िर्र्े ते स्त:,
त्यवचां े ्डील ् आतव मवझ्यव भवच्यवबरोबरचव त्यवचां व मल
ु गव िे स्ण सी. ओ. ई.
पी. चे ह्द्यवथी आिेत िे अहभमवनवने सवांगत िोते. त्यवनव मी भेटल्यव्र तर
त्यवांचव आनांि इतकव उचांबळून आलव की कविी ह्चवरवयलवच नको
खरां तर िे मळ
ू कॉलेर् ्िर्नू सथवपन झवलेच नव्िते. इमवरती, र्धरर्े,
कवल्े रे ल््ेर् अशी सव्णर्हनक बवर्धां कवमे करर्वऱ्यव िय्ु यम अहर्धकवऱ्यवनां व
हशिर् िेण्यवसवठी र्ल
ु ै १८५७ मध्ये पनू व इहन्र्हनअररांग कलवस अडां मेकहनकल
सकूल यव नव्वची एक सांसथव इग्रां र् अमिवनीत सरू
ु करण्यवत आली ् िेन्री
कोक्र त्यव ससां थेची र्धरु व सोप्ण्यवत आली. इग्रां र्ी्र प्रभत्ु ् ् गहर्तवचे
र्र्ु बी ज्ञवन ए्ढीच कवय ती प्र्ेश पवत्रतव लवगत िोती. ज्यव उमेि्वरवांनव प्र्ेश
ि्व असे, त्यवनी र््ळच्यव शवसकीय इहां र्गलश शवळे च्यव मख्ु यवध्यवपकवकडे
अर्ण िेर्े आ्श्यक असे. त्यवलव सोहयसकर असे अश्यव हि्शी तो
मख्ु यवध्यवपक त्यवांची प्र्ेशपरीिव िेई ् उत्तरपहत्रकव िेन्री कोककडे र्वत. त्यवांची
तपवसर्ी करून उत्तीर्ण ह्द्यवथ्यवंची यविी त्यव मख्ु यवध्यवपकवनां व कोक िेई सिव
महिन्यवनांतर. त्यवतील योर्गय ्वटर्वऱ्यव पांर्धरव ह्द्यवथ्यवंनव िरमिव ६ रु. ची
हशष्मय्ृत्तीिी िेण्यवत येई. हशिर्क्रमवत गहर्त, ड्रॉइगां (अहभयवहां त्रकी), सव्िेइगां ,
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लेव्िहलगां , हबहल्डांग अँन्ड कन्सरकशन यव ह्षयवचां व समव्ेश िोतव ्
अभ्यवसक्रम िोन ्षवंचव िोतव. १८६४ मध्ये त्यव सकूलचे पनू व हसहव्िल
इहां र्हनअररांग कॉलेर्मध्ये रूपवांतर झवले आहर् ्नसांरिर् (फॉरे सरी) ् शेतकी
(ऍहग्रकल्चर) यव ह्षयवांची र्ोड िेण्यवत आल्यवने त्यवलव पनू व कॉलेर् ऑफ
सवयन्स ्िर्ू लवगले. १८८६ मध्ये अभ्यवसक्रम अहर्धक ससु ांबद्ध करण्यवत येऊन
प्र्ेशपवत्रतव र्ी महरकयल
ु ेशनची िोती ती एकव ्षवणने ्वढ्नू त्यव्ेळीच्यव
प्रीहव्ियस परीिेत उत्तीर्ण िोण्यवपयंत ्वढ्ण्यवत आली. १९११ मध्ये त्यव
कॉलेर्मर्धील अहभयवांहत्रकीशी सांबांर्ध नसलेले स्ण ह्षय सवयन्स इहन्सटट्यटू
ऑफ बॉ्बे मध्ये हशक्ण्यवची सोय करून त्यवनव बचलर ऑफ सवयन्स िी
पि्ी िेण्यवत येऊ लवगली. ् यव कॉलेर्चे नव् बिलनू ते कॉलेर् ऑफ
इहां र्हनअररांग करण्यवत आले.
िी सांसथव प्रथम मांबु ई ह्िह्द्यवलयवस सांलर्गन िोती आहर् हमळर्वरी
पि्ी लवयसेहन्शएट ऑफ हसह्ल इहन्र्हनअररांग हकां्व L. C. E. यव नव्वने
ओळखली र्वई. १८५८ पयंत िव सहटणहफके ट कोसण िोतव त्यवचे पि्ी
अभ्यवसक्रमवत रूपवतां र १९१२ मध्ये झवले ्िर्र्े पि्ी अभ्यवसक्रमवची पहिली
तक
ु डी १९१२ मध्ये बविेर पडली.
मी फर्गयणसु न कॉलेर्वत असतवनव मवझ्यव ससनू मर्धील बहिर्ीकडे र्वतवनव
्वटेत कोटवणच्यव समोर रे ल््ेचे रूळ पसरलेले ् त्यवच्ां यव मवगे एक कळवखवऊ
इमवरत हिसे ती ्िर्र्े आपली भव्ी हशिर्सांसथव असव ह्चवर येऊन ती
आतनू कशी असेल यवचव ह्चवर मनवत यवयचव. त्यव्ेळी आर्च्यवसवरख्यव
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प्र्ेशपरीिव िेर्,े पन्ु िव त्यव रद्द िोर्े मग (कोटवणची इमवरत सिर्च समोर
उपलब्र्ध असल्यवमळ
ु े ) कोटणबवर्ी िोर्े ्गैरे प्रकवर न िडतव सांसथेत सिर् प्र्ेश
हमळवयचव. मी र्ेव्िवां यव सांसथेत प्र्ेश के लव ्िर्र्े र्नू १९६० यव ्षी ती पर्ु े
ह्द्यवपीठवस सांलर्गन िोती ् अभ्यवसक्रम तीन ्षवंचव असनू मेटलर्ी, हसह्ल,
मेकहनकल, इलेहकरकल ् टेहलक्यहु नके शन्स यव पवच शवखवांचे हशिर् तेथे
िेण्यवत येत िोते. प्र्ेशवसवठी इटां र सवयन्स हकां्व प्रीप्रोफे शनल (्िर्र्े सध्यवची
बवरव्ी) परीिव कमीतकमी ५०% गर्ु वांसि उत्तीर्ण असर्े आ्श्यक िोते. प्र्ेश
िेतवनव गर्ु ्त्तव यविीनसु वर उपलब्र्ध र्वगवां्र प्र्ेश हमळत असे.
उांट आहर् अरब यव गोष्टीप्रमवर्े पॉहलटेहकनकच्यव इमवरतीत इहां र्हनअररांग
कॉलेर् सरू
ु झवले ् नतां र मवत्र पॉहलटेहकनकलव गर्ेशहखडां रसत्यव्र िसु री
इमवरत बवर्धां नू िेण्यवत आली. स्णत्र ्िर्र्े र्ेथे र्ेथे इहां र्हनअररांग कॉलेर्ेस सरू
ु
झवली तेथे तेथे असवच प्रकवर झवलव िोतव. ्िर्र्े पॉहलटेहकनकच्यव इमवरतीत
कॉलेर् सरू
ु व्िवयचे आहर् मग पॉहलटेहकनकची िकवलपट्टी व्िवयची. सोलवपरू चे
तर पर्ू ण कॉलेर्च िल्नू करवडलव नेण्यवत आले. (्िर्र्े सोलवपरू लव
पॉहलटेहकनक असल्यवमळ
ु े तेथेच अहभयवहां त्रहक मिवह्द्यवलय कवढव्े असे ठरले
पर् त्यव्ेळी मव. यश्ांतरव् चव्िवर् मिवरवष्मरवचे मख्ु यमांत्री असल्यवमळ
ु े ते
करवड येथे व्िव्े असे ठरले, त्यवमळ
ु े सोलवपरू चे लोक अर्नू तो आपलव िोर
अपमवन ह्सरले नविीत. ) आ्िी ह्द्यवथी असतवनव मवत्र पण्ु यवचे कॉलेर्
आहर् पॉहलटेहकनक एकवच इमवरतीत भरत असे. त्यवमळ
ु े कॉलेर्ची ्ेळ
सकवळी ७ ते ि.ु १-३० तर पॉहलटेहकनकची िपु वरी १-३० ते रवत्री ८ अशी ह्हचत्र
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िोती. त्यवमळ
ु े ल्कर उठव्े लवगत असल्यवने कॉलेर्चे तर रवत्री उशीरवपयंत
कलवसेस असल्यवने पॉहलटेहकनकचे असे िोन्िी सांसथवांचे ह्द्यवथी नवरवर्च
असत.
इहां र्हनअररांग कॉलेर्चे ्सतीगृि हश्वर्ीनगरलवच पर् कॉलेर्पवसनू
बऱ्यवच अतां रव्र आिे. ्िर्र्े ्ेर्धशवळे च्यव अगिी समोर आिे. त्यव्ेळी
्ेर्धशवळे चे िड्यवळ चवलू असे आहर् कविी ्सतीगृिवच्यव खोलीतनू ते
िड्यवळ हिसत असे आहर् त्यवच्यव ठोकयव्रच ती मल
ु े कॉलेर्वत र्वत असत.
्सतीगृिवत प्र्ेश हमळवल्यव्र मी तेथे गेलो तेव्िवां खोल्यवचां े ्वटप झवले िोते.
प्रथम ्षवणच्यव मल
ु वांसवठी िॉसटेलच्यव प्र्ेशद्ववरवतनू आत हशरल्यव्र अगिी
समोर असर्वरव C ब्लॉक मक्र
ु र करण्यवत आलव िोतव ् प्रत्येक खोलीत तीन
ह्द्यवथी िोते. ती व्य्सथव नेिमीचीच िोती िे मलव नतां र कळले. अगिी आमचे
टवइमटेबलसद्ध
ु व अनेक ्षवणप्ू ी के लेले तेिी बिलत नसे. खोल्यव चवांगल्यवच
मोठ्यव िोत्यव ् मवझ्यव खोलीत आर्खी िोिेर्र् िोते. पर् मलव मवझ्यव एकव
िसु ऱ्यव हमत्रवबरोबर मवझ्यव प्ू णपररचयवचव ्िर्नू रिवयचे िोते. तसेच त्यवने
पसु तकवचां व सेट हमळ्लेलव असल्यवने लगेच पसु तकवचां व ्वपर करर्े सोपे र्वर्वर
िोते. हश्वय तो ज्यव ऍनेकस(annex) ब्लॉकलव रिवत िोतव त्यवतील खोल्यव
छोट्यव असल्यवने एकव खोलीत िोनच ह्द्यवथी रिवत िोते. त्यवमळ
ु े आ्िवलव
आर्खी कोर्वबरोबर र्म्नू िेण्यवचव प्रश्न उद्भ्र्वर नव्ितव.
प्र्ेश हमळवल्यव्र तडक त्यवच्यवच खोलीत गेलो ् तो ्िर्वलव "तू
इथेच रिव, आतव र्री तल
ु व सी ब्लॉकमर्धील खोली ्वटप झवले असले तरी
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आपर् बिलनू िेऊ" त्यवमळ
ु े ् मवझ्यविी मनवत तसेच असल्यवने मी मवझव
हबछवनव अनेकस (annex) ब्लॉकमध्ये पसरलव नांतर कविी भवनगडी उपहसथत
झवल्यव तरी त्यवांचे हन्वरर् करून आमचे बसतवन त्यवच खोलीत हटक्ण्यवत
आ्िी यशस्ी झवलो.
िोसटेलचे त्यव्ेळी िोन भवग िोते त्यवतील आतील भवग तत्रां हनके तनवच्यव
ह्द्यवथ्यवंचव िोतव ् त्यवचां ेिी A, B, C ब्लॉकस िोते. मिवह्द्यवलयवच्यव
्सतीगृिवचव भवग प्र्ेशद्ववरवपवशीच सरू
ु िोत िोतव. आत गेल्यव्र अगिी
समोर C ब्लॉक िोतव ् तो पहिल्यव ्षवणच्यव ह्द्यवथ्यवंसवठी िोतव.
प्र्ेशद्ववरवपवशीच पर् C ब्लॉकशी कवटकोन करर्वरव B ब्लॉक िोतव तो हद्वतीय
्षवणच्यव ह्द्यवथ्यवंसवठी रवखी् असे. C ब्लॉकलव कवटकोन करर्वरव िसु रव
ब्लॉक सरळ आत गेल्यव्र C ब्लॉक सांपल्यव्र िोतव तो D ब्लॉक िोतव
त्यवतिी बिुतेक हद्वतीय ्षवणचे ह्द्यवथी असत. B ब्लॉकच्यव ओळीतच A
ब्लॉक िोतव त्यवत अतां ीम ्षवणचे ह्द्यवथी रिवत. A आहर् B यव िोन ब्लॉकच्यव
मध्ये आमचव ऍनेकस(annex) ब्लॉक िोतव. त्यव ब्लॉकलव सांडवस ् सनवनगृि
नव्िते. त्यवमळ
ु े आ्िवलव A हकां्व B ब्लॉकलव त्यवसवठी र्व्े लवगत िोते.
अथवणत िोिवांनवच खोली असण्यवचव र्ो फवयिव िोतव त्यवसवठी ते्ढी गैरसोय
सोसण्यवची आमची तयवरी िोती. यवहश्वय न्यू ब्लॉक िव नव्यवने बवांर्धण्यवत
आलेलव ब्लॉकिी िोतव त्यवत तर कॉलेर्, पॉहलटेहकनक यवचां ी हमश्र ्सवित
िोती ् त्यवतिी स्ण ्गवणचे ह्द्यवथी िोते. तो मवगील बवर्सू िोतव ् त्यव भवगवत
पॉहलटेहकनकच्यव ्सतीगृि प्रमख
ु वचव बगां लव ् प्रवचवयवंचविी बगां लव िोतव. तर
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कॉलेर् ्सतीगृि प्रमख
ु वचां व बगां लव पढु च्यव बवर्सू A ् B ब्लॉकसमोर िोतव.
ह्द्यवहथणनींची सांख्यव एकव िवतवच्यव बोटव्र मोर्ण्यवइतकीिी नसल्यवने लेडीर्
िॉसटेल असण्यवचव सांभ्च नव्ितव. आ्िी प्र्ेश िेतलव तेव्िवां आमच्यव स्ण
तक
ु ड्यवत हमळून एक ् हद्वतीय ्षवणच्यव टेलेक्यहु नके शनच्यव शवखेस एक
अश्यव फक्त िोन ह्द्यवहथणनी िोत्यव.
C ब्लॉक च्यव मवगील बवर्सू ्िर्र्े प्र्ेशद्ववरवच्यव आर्खी डवव्यव
बवर्सू र्े्र्िरवची मोठी एकमर्ली इमवरत िोती. त्यवत A ते F असे सिव
कलब िोते. त्यवतील आमचव C ्िर्र्े कनवणटक कलब ् गर्ु रवती ह्द्यवथ्यवंचव
D कलब िे िोन पर्ू ण शवकविवरी िोते. तर हसर्धी, महु सलम कोकर्ी कलब पर्ू णपर्े
मवसां विवरी तर B िव मिवरवष्मर कलब हमश्र पद्धतीचव ्िर्र्े मर्धनू मर्धनू मवसां विवर
करर्वरे िोते.. यवहश्वय मरवठ्वड्यवतनू आलेल्यव मल
ु वांचव G कलब ्ेगळ्यवच
छोट्यव र्वगेत िोतव, तोिी शवकविवरीच असव्व.
आमच्यव कॉलेर्चे त्यव्ेळचे मेस ्िर्र्े कलब िी अगिी खवस सांसथव
िोती आहर् बविेरचे ह्द्यवथीसद्ध
ु व तेथे र्े्र् िेण्यवस उत्सक
ु असवयचे. मेसचव
कवरभवर अगिी लोकशविी पद्धतीने चवले ् त्यवत अर्नू कॉांग्रेसी ससां कृ तीने
प्र्ेश के लेलव नव्ितव. शवसनवकडुन आसथवपनव खचण झवलेलव िोतव ्िर्र्े
प्रत्येक कलबचे स्यपां वकी, ्वढपी ् इतर कमणचवरी यवनां व पगवर शवसनवतफे
हमळत तसेच मेसमर्धील भवांडी तसेच बवके , खच्ु यवण ्गैरे फहनणचरिी मळ
ू
शवसनवकडूनच हमळवले असव्े. िररोर्चे र्े्र् तयवर करण्यवसवठी लवगर्वरव
हशर्धव, लवकूडफवटव िव मेस चवल्ण्यवचव खचण आ्िव ह्द्यवथ्यवंकडून िेतलव
47

स्वांतसख
ु वय

श्याम कुलकर्णी

र्वई. सरु ्वतीस कविी रककम अनवमत िेतली र्वई ् नतां र प्रत्येक महिन्यवसवठी
ज्यवप्रमवर्वत खचण िोई त्यव प्रमवर्वत मवहसक हबल आकवरण्यवत येई. कलबच्यव
कवयणकवररर्ीत सेक्रेटरी, कलेहकटांग ् सपेंहडांग रेझरर, अशी तीन पिे असत ्
त्यवसवठी हन्डर्क
ु व िोत अगर स्वणनमु ते ती पिे कलबच्यव सभवसिवांपैकी
हतिवनव िेण्यवत येत.
सहच् कलबच्यव स्ण कवरभवरव्र िेखरे ख ठे ्ी पर् त्यवच्यवकडे आहथणक
व्य्िवर नसत. पैसे र्मव करण्यवचे कवम कलेहकटांग टेझरर करी तर खचण करण्यवचे
कवम सपेंहडांग रेझरर करी. बकेां त हतिवांच्यव नव्व्र खवते असे ् त्यवपैकी
िोिवांच्यव सिीने पैसे कवढर्े हकां्व चेक िेर्े िी कवमे िोत त्यवमळ
ु े हतिवांनी
सगां नमत के ले तरच पैशवचां व गैरव्य्िवर करर्े शकय िोत असे. ् तेिी शकय नसे
कवरर् त्यवत आर्खी एक व्यक्ती असे ती ्िनर्े फॉटणनवईट सेक्रेटरी. पांर्धरव
हि्सवच्यव र्े्र्वत कोर्ते पिवथण द्यवयचे िी गोष्ट तो ठर्त असे ् िर पांर्धरव
हि्सवनी िे पि ्ेग्ेगळ्यव सभवसिवकडे र्वत असे. त्यव पिव्र कवम करर्वऱ्यव
सभवसिवची कवयणिमतव तो हकती चवांगले र्े्र् ् हकती कमी खचवणत िेतो यव्र
ठरत असे. प्रत्येक पर्धां रव्ड्यवत झवलेल्यव खचवण्रून प्रत्येक र्े्र्वस हकती
खचण झवलव यवचव हिशेब त्यव सेक्रेटरीस कवढव्व लवगे ् त्यवनसु वर प्रत्येकवचे
हबल कवढण्यवत येत असे. अश्यव व्य्सथेमळ
ु े तीन ्षे अहतशय चवांगले र्े्र्
कमीतकमी खचवणत आ्िवलव हमळवले. त्यवहश्वय िोन ह्द्यवथी ऑहडटरचे
कवम करत. सकवळी नवश्त्यवलव िर्धू ् अांडे असे अथवणत तो खचण ्ेगळव िेण्यवत
येत असे. पर् त्यव्ेळी प्रत्येक र्े्र्वचव खचण सवठ ते पवसष्ठ पैसे (आतव सवठ
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पवसष्ठ रुपयवतिी तसे र्े्र् हमळत नविी)इतकव येत असे त्यवमळ
ु े अगिी
रह््वरचे हमष्टवन्नभोर्न ् आठ्ड्यवतील िोन चेंर्सि आमचव मवहसक भोर्न
खचण पन्नवस रुपयवच्यव आसपवसच असे. आहर् चवांगल्यव र्े्र्वमळ
ु े प्रत्येकवची
तब्येत सर्धु वरत असे. कलबमध्ये एक मोठव रे हडओ ् करम बोडण िोतव. त्यवमळ
ु े
र्े्र्वप्ू ी ् नांतरिी बरे च ह्द्यवथी खेळत बसवयचे. ् बर्धु ्वरी अथवणतच
आमच्यवसवरखे हबनवकवचे शौकीन रे हडओभो्ती कोंडवळे करून बसवयचे.
त्यव्ेळी गहर्त िव ह्षय हशक्वयलव मवमव गद्रे ् प्रो. भवहटयव िी
र्ोडगोळी िोती. तसेच प्रव. ्टीकर पर् िोते. ते नेिमीच starting from the
fundamentals असे हशक्वयचे त्यवमळ
ु े त्यवांचव एकविव तवस चक
ु लव तरी
पढु च्यव्ेळी चक
ु ल्यवसवरखे ्वटवयचे नविी यवउलट प्रव. भवहटयव मवगील
तवसवलव एकविी ओळच रवहिली असेल तर त्यव ओळीपवसनू च सरु ्वत करवयचे.
त्यवांनी गहर्तवची F. E. BSc ् S. E. B. Sc िी पसु तके िसु ऱ्यवच्यव नव्व्र
हलहिली िोती. Similar examples for practice. िी त्यव पसु तकवतील
्वकयरचनव ते आ्िवलव गृिपवठ िेतवनव ्वपरून आपर् ते पसु तक हलहिले आिे
यवची र्वर्ी् करून द्यवयचे. डेककन हर्मखवन्यव्रील अलवइर् पहब्लशर
त्यव्ेळी िी पसु तके प्रकवहशत करी. गहर्तवचे तवस रे ल््े रुळवच्यवशेर्वरील
्गणखोली क्रमवांक १२ मध्ये असत ् त्यवांच्यव तवसवच्यव मध्ये कमीतकमी एकिव
तरी कोर्तीतरी गवडी खडखड करत शेर्वरून र्वई ् ते्ढव ्ेळ कविी हशक्र्े
अशकय िोत असे.. मवमवांच्यव ्गवणत िव अडथळव आनांििवयक ्वटवयचव पर्
इतर ्ेळी तो त्रवसिवयक ्वटे. अश्यव खोल्यवतनू ्गण भर्र्े इतके कव आ्श्यक
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िोते कविी कळत नविी. ते्ढे ्गण इतर बऱ्यवच खोल्यवत भर्तव आले असते,
पर् िव ह्चवर कोर्त्यवच प्रवचवयवंनी अर्नू तरी के लव की नविी कळत नविी.
तसवच त्रवस ्कण शॉपशेर्वरील एकव ्गणखोलीत व्िवयचव तेथे कबतु रवांची फडफड
चवले. आतव तो कलवस पवडून तेथे मोठी इमवरत उभवरण्यवत आली आिे.
त्यव ्ेळी प्रवचवयण ्तणक िोते. ते हसहव्िल ईहर्हनअर
िोते. ् तत्रां हशिर्
ां
सांचवलक टी. एन. तोलवनी िोते. त्यवनव आ्िी कर्धी पवहिलेिी नविी. प्रवचवयण
्तणकवांनविी एकिवच पवहिले ते फी भरण्यवस उशीर झवल्यवमळ
ु े िोर्वरव िडां रद्द
करून िेण्यवसवठी. ते हन्ृत्त झवल्यव्र त्यवच्ां यव र्वगी प्रव. ओगले यवचां ी
ज्येष्ठतेनसु वर प्रवचवयण ्िर्नू हनयक्त
ु ी झवली. ते मेटलर्ी ह्भवगवचे प्रमख
ु िोते.
प्रथम ्षवणलव अप्प्लवइड मेकहनकस ् इहन्र्हनअररांग ड्रॉइगां िे िोन ह्षय
ह्द्यवथ्यवंचे शत्रु समर्ले र्वत कवरर् त्यव ह्षयवत र्वसतीतर्वसत ह्द्यवथी
नवपवस िोत. अर्नू िी यव पररहसथतीत फवर फरक पडलेलव नविी. ईहर्..
ां ड्रॉइगां
हशक्वयलव प्रव के ळकर िोते ते बिुर्धव हडप्लोमवच झवलेले िोते, तरी त्यवांचे
ह्षयव्र प्रभत्ु ् बऱ्यवपैकी िोते पर् त्यवांचे इहां र्गलश भयवनक िोते. त्यव्ेळी
आर्च्यवसवरखी ड्रॉइगां ची सवर्धने नव्िती त्यवमळ
ु े मोठव बोडण. टी सक्ेअर,
सेट्सक्ेअरची र्ोडी पेपर बोडवणलव हचकटून रिव्व ्िर्नू हकलपव असव सगळव
र्वमवहनमव िेऊन र्व्े लवगत असे. सेटसक्ेअरलव मध्ये भोके असल्यवने
के ळकर सर त्यवलव holy setsquare ्िर्त. एकिव ते कट्ट्यव्र उभे िोते ्
मल
ु े खवलच्यव भवगवत िोती तर त्यवनव त्यवांनी "Why are you
understanding?"असव प्रश्न ह्चवरलव िोतव. आपले इहां र्गलश चवगां ले नविी
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यवची त्यवनां विी कल्पनव िोती त्यवमळ
ु े तेिी "what is language?it is this
येथे ते मल
ु े ् स्त: यवमध्ये िवत्वरे करून between you and me" असे
सवांगनू आपले बोलर्े एकमेकवस कळले की परु े असे व्यक्त करत. पर्
ड्रॉइगां सवठी असखहलत भवषव मित््वची नसल्यवने आ्िवलव ते कळे . त्यव ्ेळी
प्रव. गांडु व ् आ्ीकर यवांचे पसु तक ड्रॉइगां सवठी िोते.
गहर्तवचे िोन पेपसण प्रथम ्षवणस िोते. त्यवलव M1् M2 ्िर्त. त्यव
िोन ह्षयवांचव अभ्यवसक्रम फवरच प्रचांड िोतव. हडप्लोमव करून एकिम हद्वतीय
्षवणस प्र्ेश िेतलेल्यव ह्द्यवथ्यवंनव िे िोन पेपसण हकलअर करव्े लवगत आहर्
ते न र्मल्यवने बऱ्यवच ह्द्यवथ्यवंनव पि्ी हशिर् सोडूनच द्यव्े लवगले. पढु े
बऱ्यवच कवळवनतां र िी त्रटु ी िरू करण्यवत आली ् हद्वतीय ्षवणस एकिम प्र्ेश
िेर्वऱ्यव ह्द्यवथ्यवं्रील िव बोर्व कवढून िेतलव गेलव.
इलेहकरकल इहां र्हनअररांगची आर्खी ्ेगळीच तऱ्िव. आमच्यवच
्गवणलव तो ह्षय हशक्वयलव सलग एक प्रवध्यवपक लवभलेच नविीत. ्षणभरवत
तो ह्षय र््ळर््ळ हनिवन ििव प्रवध्यवपकवांनी तरी हशक्लव. अगोिरच तो
ह्षय र्रव अनवकलनीय. कवरर् ह्द्यत्ु प्र्वि, ह्द्यत्ु िवब, ्गैरे सगळ्यवच
कल्पनव कवल्पहनक त्यवत हशक्र्वरे प्रवध्यवपक िररोर् बिलते त्यवमळ
ु े
शे्टपयंत मलव तो ह्षय मळ
ु ीच समर्लव नविी. िीट एहां र्न्ससवठी सद्ध
ु व
प्रवध्यवपक बिलते िोते पर् त्यवतील कल्पनव दृष्मय िोत्यव ्िर्र्े बॉयलर हिसत
असे हकां्व हडझेल इहां र्न हकां्व तपमवन ्गैरे कल्पनव थोड्यवतरी
समर्ण्यवसवरख्यव िोत्यव त्यवमळ
ु े त्यवसिी प्रवध्यवपक असे तसेच असले तरी
51

स्वांतसख
ु वय

श्याम कुलकर्णी

्वचनू ह्षय कळत असे. त्यव्ेळी भवरतीय लेखकवनां ी हलहिलेली पसु तके
उपलब्र्धच नव्िती त्यवमळ
ु े इले. इहां र्. लव कॉटन. िीट एांहर्न्सलव लेह्ट हकां्व
रगि
ां म अश्यवचां ी मोठी र्वडर्डू पसु तके ्वचव्ी लवगत.
पहिले ्षण स्ण शवखवांनव एकच असल्यवने हसहव्िल इहां र्. मर्धीलिी िोन
ह्षय आ्िवलव िोते. त्यवत एक सव्िेइगां ऍडां लेव्िहलगां िसु रव इहां र्हनअररांग
मटीररअल्स. हतसरव एक ह्षय फौंडेशन ऍडां कन्सरकशन असव िोतव सिु ्ै वने
त्यवलव परीिव नव्िती.
त्यव ्षी प्रहकटकल्स गहर्त ् इहां र्हनअररांग मटे. सोडून स्ण ह्षयवांनव
िोती. ड्रॉईगसवठी स्ण र्वमवहनमव िेऊन ड्रॉईगां िॉललव र्व्े लवगे. तेथे लॉकसण
उपलब्र्ध िोती त्यवत बोडण ठे ्तव येई ् िररोर् नेण्यव आर्ण्यवचव त्रवस ्वचे.
्कण शॉपचे चवर ह्भवग िोते. हफहटांग, हचहपांग. कवरपेन्री ् हसमथी.
्कण शॉपमध्ये कवम करतवनव बॉयलर सटू िवलव्व लवगे ् तेथेच स्ण ित्यवरवांच्यव
बरोबर ठे ्ण्यवसवठी लॉकर हिलेलव असे. पण्ु यवच्यव कॉलेर्वत त्यव्ेळी
्कण शॉपच्यव तळिरवत िे लॉकसण िोते. तेथे र्वऊन प्रथम बॉयलर सटू चढ्नू ्
योर्गय ती ित्यवरे िेऊन ्र यव्े लवगे. ्िर्र्े हचहपांग असल्यवस हछन्नी िवतोडव,
तर हफहटांगसवठी योर्गय त्यव फवयली ् लोखांडी तक
ु डव कवपण्यवसवठी िकसॉ,
कवरपेंटरीसवठी लवकडी िवतोडव, पटवशव, रांर्धव तर हसमथीसवठी हचमटव ् िवतोडव
्गैरे.
सरु ्वतीस हचहपांग हकां्व हफहटांग आले की ह्द्यवथ्यवणची िवर्विवर्
उडवयची. हचहपांगसवठी एक चवर पवच इचां उांच. ते्ढवच लवांब ् रुांि लोखांडी
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(महलएबल सटील)ठोकळव हमळवयचव ् त्यव्रील र्धवतू हछन्नीच्यव सिवय्ये
कवढून त्यव्र योर्गय तो आकवर तयवर करवयचव. त्यव ह्भवगवच्यव बवर्सू त्यवचे
ड्रॉइगां हिलेले असे ते अगोिर कच्चे कवढून घ्यवयचे ् नांतर हछन्नी ् िवतोड्यवने
त्यव ठोकळ्यव्र आपल्यव करवमतीचे कौशल्य िवख्व्यवचे. सरु ्वतीस
िवतोड्यवचे िव् बिुर्धव हछन्नीऐ्र्ी िवतवच्यव बोटव्रच पडवयचे ् बरीच
िख
ु वपत व्िवयची. तरी त्यव्ेळी हडप्लोमवच्यव ह्द्यवथ्यवंनव तर िगड िड्वयचे
पर् प्रहशिर् असे त्यवच्यवपेिव िे थोडे बरे ्िर्वयचे
्कण शॉपमध्ये इन्सरकटर असत ते त्यव र्धद्यां वतील प्र्ीर् असेच लोक
असत ्िर्र्े कवरपेंरीलव इन्सरकटर कुशल सतु वरच असे तर हफहटांगलव कुशल
हफटर. त्यवच्ां यव दृष्टीने आमचे र्ॉब ्िर्र्े हकस झवडकी पत्ती. हसमथी ह्भवगवचे
कवरवगीर तर इतके कुशल की र्ो र्ॉब आ्िी सवत आठ हि्स रवबनू िी नीट
करत नसू ते तो अगिी र्विू के ल्यवसवरखे. आमच्यवसमोरच मोर्नू ििव बवरव
ठोके िवलनू पर्ू ण करून फे कून िेत. तीच गोष्ट इतर ह्भवगवचां ी.
पहिल्यवच ्ेळी हचहपांग हमळवल्यवमळ
ु े मवझे अांग िररोर् अगिी मोडून
येई. त्यव्ेळी मी गव्वत रिवत िोतो त्यवमळ
ु े आर्खीच अ्िड र्वत िोते
थोडकयवच हि्सवत िोसटेल हमळवल्यव्र हचहपांगसद्ध
ु व ससु ह् िोऊ लवगले.
तरीिी हछन्नी ् िवतोडव चवल्ण्यवचे कौशल्य कविी येत नव्िते.
आपल्यव दृष्टीने र्ॉब सांपलव तरी तो सबहमट करण्यवप्ू ी इन्सरकटरनव
िवख्व्व लवगे ् तो त्यवनव पसतां पडलव नविी तर तोच ररपीट करव्व लवगे. तरी
हचहपांग ् हफहटांगमर्धील शवरीररक श्रमवमळ
ु े त्यवत ररपीट न िेण्यवचे सौर्न्य ते
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िवख्ीत. पर् हफहटांगमध्ये िोन भवग एकमेकवत व्य्हसथत बस्व्े लवगत ्
नांतर त्यवत मोठ्यव भेगव नसवयलव िव्यवत. इन्सरकटसण आमचव ्िर्र्े मवझव र्ॉब
िेऊन त्यवचे िोन भवग हफट करून त्यवतनू पलीकडे पविून यवतनू पलीकडलव
ित्ती हिसतोय की, ्िर्नू आर्खी िवसवयलव सवांगत मग लवगले पन्ु िव
िवसवयलव. ररपीट हमळवलव नविी यवतच आनांि मवनवयचव. त्यवमळ
ु े आमचे
मेहडकललव गेलेले हमत्र आ्िवलव हिसवडीच ्िर्त तर आ्िी त्यवनां व खवटीक
्िर्त असां.ू
त्यवमवनवने कवरपेंटरी कमी श्रमवचे ्वटे कवरर् आ्िवलव हिले र्वर्वरे
लवकूड चवांगल्यव प्रतीचे असल्यवने रांध्यवने भरवभरव त्यवच्यव कपच्यव उडत. पर्
त्यवसवठी रांर्धव अगोिर व्य्हसथत र्ोडलेलव ् िवसलेलव असर्े आ्श्यक
असे. मी सरु ्वतीलव हकतीिी िवसले तरी त्यव लवकडवची एकविी कपची हनिे
बवकी तक
ु डव तसवच. आमच्यव हमत्रवांनव एकवलव ह्चवरले कवरर् त्यवच्यव
लवकडवच्यव तो अगिी िर्िर् हचपव कवढत िोतव. त्यवने "अरे रांध्यवलव र्धवर
लव्व्ी लवगेल असे ्िर्नू त्यवचे पवते कवढून त्यवलव र्धवर कशी लव्वयची ्
त्यवनतां र ते पवते त्यवत कसे बरोबर बस्वयचे ते िवख्ले त्यवनतां र भरवभर त्यव
लवकडवच्यव तक
ु ड्यवच्यव खपल्यव उडु लवगल्यव त्यव आनांिवत मी इतके िसविस
िवसले की तो तक
ु डव इन्सरकटरनव िवख्ल्यव्र"िे कवय के ले त्यवचव आकवर
अगिीच कमी करून टवकलव" असे ्िर्नू त्यवच्यव्र मलट(लवकडी िवतोडव)चे
िोन िव् िवलनू मवझ्यवसमोर त्यवचे िोन तक
ु डे करून प्ु िव िसु रव लवकडवचव
तक
ु डव िेऊन यव आहर् ड्रॉइगां नीट पविून त्यवप्रमवर्े रांर्धव मवरव आहर् पन्ु िव तक
ु डव
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र्र नीट के लव नविी तर परत हतसरव तक
ु डव हमळर्वर नविी "असव िमिी हिलव.
यव्ेळी मवत्र मी कवळर्ीप्ू णक र्रव िळू िळूच तवसले. कवरपेंटरी तशी र्मवयलव
अ्िड ्वटली नविी कवरर् त्यवत श्रम कमी िोते ् र्ॉब पर्ू ण झवल्यव्र आपर्
कविीतरी तयवर के ले आिे अशी र्वर्ी् तरी व्िवयची. उलट हफहटांगमध्ये मवत्र
िवसिवसनू फक्त िोन तक
ु डे अडक्नू एक लोखडी छोटवच चौरसच कवय तो
तयवर व्िवयचव.
हसमथीचव ह्भवग सगळ्यवत शे्टी मवझ्यव ्वट्यवस आलव. तेथील हमस्त्री
फवरच मर्ेिवर िोते. तेथे भट्ट्यव पेटलेल्यव असवयच्यव ् आपल्यवलव
लोखांडवच्यव सळईचव एक तक
ु डव हमळवयचव त्यवपवसनू कडी हकां्व बोल्ट अश्यव
्सतू बन्वयचे असव र्ॉब असे. भट्टीमध्ये योर्गय तपमवनवपयंत तो तक
ु डव
हचमट्यवत र्धरून लवल िोईपयंत तवप्वयचव आहर् मग त्यवच्यव्र र्ोरर्ोरवत
िर्वचे िव् िवलवयचे. आमच्यव सवरख्यव िळूबवईचव
ु डव आ्िी िव्
ां तक
िवलवयलव लवगेपयंतच थडां व्िवयचव मग आ्िी िवतलेल्यव िव्वचव कविीच
उपयोग व्िवयचव नविी, मग कवय पन्ु िव तवप्व आहर् पन्ु िव ठोकव, सळीचव व्यवस
्वढ्व्यवचव असेल तर र्हां पगां िी हक्रयव करव्ी लवगे त्यवत तो तक
ु डव तवप्नू
उभव र्धरून त्यव्र योर्गय हिशेने िव् िवतले तर ठीक नविीतर तो ्वकून ्वयव
र्वयचव. तक
ु ड्यवतील कविी भवग तोडवयचव असल्यवस सलेर् िमर ्वपरव्व
लवगे ् त्यवसवठी िोिवचां ी आ्श्यकतव भवसे. कवरर् हचझेल एकवने र्धरून
िसु ऱ्यवने िोन्िी िवतवनां ी सलेर् िमर उचलनू त्यव्र िव् िवलव्े लवगत त्यवमळ
ु े
एकव भट्टीपवशी िोिेर्र् तरी असतच.
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आमच्यवपैकी कविीर्र् बनेल िोती ते र्ॉब करवयलव बरवच ्ेळ लव्त
मग इन्सरकटरपैकी एकविव "कवय रव्, कसले हमळहमळीत ठोके िवलतवय अस
्िर्नू त्यवच्यव िवतनु िमर हिसकव्नू िेऊन आहर् र्ॉब चवांगलव गरम करून
ििव बवरव ठोके फवड फवड मवरून र्ॉब तयवर करून त्यवच्यवसमोर फे कून िेत
आहर्"र्व कर र्व सहब्मट " असे ्िर्वयचे. हसमथी सेकशन मलव सगळ्यवत
शे्टी आलव. तोपयंत ्कण शॉपची सां्य झवली िोती हश्वय थडां ीचे हि्स
असल्यवने भट्टीसमोर बरे ्वटवयचे हश्वय इन्सरकटर असे मर्ेिवर त्यवमळ
ु े हसमथी
सेकशनचे ्वतव्रर् तप्त असले तरी एकूर् तवप कमी ्वटलव.
मेकहनकल डेपवट्णमेंट आर. टी. ऒ. ऑफीस्रून र्वर्वऱ्यव रसत्यव्र
आिे त्यवमळ
ु े कवयवणलयवकडून गेले तर तो रसतव ओलवडां व्व लवगे. यवउलट
्सतीगृिवतनू हनिवल्यव्र सांचेती िॉहसपटलशेर्वरील पल
ु व्रून सरळ
यांत्रह्भवगवकडे र्वतव येते ् आमचे पहिले तवस हकां्व ड्रॉईगां प्रहकटकल असले
तर आ्िी तसेच करत अस.ू लवबां नू िी भली मोठी हचमर्ी नर्रे त भरत असे रवत्री
ती त्यव्र प्रकवशझोत टवकून ती प्रकवशमवन के लेली असवय्ी. खवली बॉयलर
िवउस िोते ् त्यवत एक लँकेशवयर ् एक बबकॉकस ह्लकॉकस असे िोन
बॉयलर िोते. पहिल्यव िीट एांहर्न प्रहकटकललव बॉयलरच्यव आत हशरून तो
पिवर्े िव भवग िोतव पर् त्यवसवठी बॉयलर सटू िवलव्व लवगे प्रयोगशवळे त यव
बॉयलसणच्यव र्धडु वबरोबरच मलीस हडझेल इहां र्न ् इतरिी इहां र्ने र्न्ु यव
कवळीिेतलेली असल्यवने र्धडू च िोती. प्रयोग प्रत्यि कविी करव्े लवगतच
नव्िते. प्रहकटकल्सच्यव ्ेळी बॉयलर अथ्व इहां र्ने यवचां े ्र्णन करून त्यवच्ां यव
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कवयवणची ् त्यवतील हनरहनरवळ्यव भवगवचां ी मवहिती िेत. यव ह्षयवचे र्नणल
्िर्र्े मवगील ्षीच्यव मल
ु वने कवढलेली हनरहनरवळ्यव भवगवचां ी ड्रॉांइर्गां र् ्
मवहिती, त्यवमळ
ु े ते र्नणल एकिव कॉपी के ले की झवले असव प्रकवर िोतव. त्यव
आकृ त्यव बिुर्धव डी. ए. लो च्यव पसु तकवतल्यव असवयच्यव.
अगिी उर्व्यव बवर्ल
ू व ड्रॉइगां िॉल्स आिेत. त्यवमध्ये मशीन ड्रॉइगां
कवढव्यवचे असे. त्यवसवठी एकविव यांत्रवचव भवग िेऊन त्यवच्यव स्ण भवगवांचे ्
सांपर्ू ण भवगवचे असे िोन भवगवत ड्रॉइगां कवढव्े लवगे. त्यव भवगवची मोर्मवपे िेऊन
प्रत्येक भवग समोरून बवर्नू े ् ्रून कसव हिसेल यवचे ड्रॉइगां कवढवयचे.
त्यवसवठी प्रथम सके चबक
ू मध्ये कच्चे हचत्रर् मोर्मवपवसि कवढून नांतर मोठ्यव
शीट्र कवढव्े लवगे. त्यव्ेळी ड्रॉइगां पेपरसद्ध
ु व भवरतीय बनव्टीचे नसत.
सटेडलर हकां्व सकॉलर पेपर बरे च मिवग असत त्यवमळ
ु े भवरतीय बनव्टीचव
िडमे
ां ड पेपरिी कविीर्र् ्वपरत पर् ते क्हचतच. िे स्ण ड्रॉइगां सवहित्य गव्वत
बर्धु ्वर पेठेतील पी. डी. ब्रिसण आहर् आर्खी एक िक
ु वनवतच हमळे . एकिव
सककवळी सककवळीच ड्रॉइगां प्रहकटकल असतवनव मवझ्यवर््ळील कवगि
सपां ल्यवचे कळले तेव्िवां बर्धु ्वरवत गेलो तर सगळी िक
ु वने बिां . त्यव्ेळी
पण्ु यवतले िक
ु वनिवर इतकयव ल्कर िक
ु वन उिडण्यवचे पवप करत नसत अर्नू िी
बरे च िक
ु े मलव बरवच ्ेळ ्वयव
ु वनिवर त्यवच कवळवत ्व्रत आिेत. त्यवमळ
िवल्व्व लवगलव. यवच ड्रॉइगां िॉलमध्ये िसु ऱ्यव ्षी कवम करत असतवनव
"पवर्ी आले पवर्ी आले" असव ओरडव झवलव आहर् आ्िी सगळे कसेबसे
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बविेर पडलो कवरर् पवनशेत र्धरर् फुटले िोते. त्यवनतां र महिनवभर कॉलेर् बिां च
िोते.
ड्रॉइगां मध्ये पन्ु िव हसह्ल ह्भवगवचे ड्रॉइगां ्ेगळे असे. ते रे ल््े रूळवलव
लवगनू असलेल्यव हसह्ल ड्रॉइगां िॉलमध्ये असे पर् त्यवसवठी अगोिर सव्िेइगां
् ले्हलगां चे प्रहकटकल करव्े लवगे, त्यवसवठी त्यवच इमवरतीत इन्सरूमेन्ट्स
हमळण्यवची सोय िोती ् तेथनू हथओडो लवइट डांपी लेव्िल ्गैरे कुर्व एकव
ह्द्यवथ्यवणच्यव नव्व्र घ्यव्व लवगे. सरु ्वतीस कविी प्रहकटकल्स आ्वरवतच
्िर्र्े हसहव्िल हडपवट्णमेंट ् मख्ु य कवयवणलयवची इमवरत यवच्ां यवमर्धील
मोकळ्यव र्वगेत िोत ्िर्र्े तेथे यव इन्सरुमेन्ट्सचव ्वपर कसव करवयचव िे
हशक्ले र्वई ् र्नणलमध्ये त्यवची आकृ तीसि नोंि करव्ी लवगे. त्यवनतां र
प्रत्यि र्वगेची मोर्मवपे िेऊन त्यव र्वगेचे िेत्रफळ प्लहनमीटरच्यव सिवय्यवने
कवढर्े ्गैरे कवमे करव्ी लवगत. िव ह्षय प्रहकटकल करूनच बरवचसव समर्े.
रे ल््े रुळवकडील गेटमर्धनू आत हशरतवनवच हसहव्िल ह्भवगवतनू च प्र्ेश
करव्व लवगे तर आत हशरतवच लगेच डवव्यव बवर्सू इलेहकरक ह्भवग िोतव.
त्यवत ्र ् खवली असे िोन ्गण िोते ् त्यवतील पवयऱ्यव लवकडी िोत्यव त्यवमळ
ु े
न आ्डर्वऱ्यव प्रवध्यवपकवच्यव लेकचरच्यव ्ेळी त्यवांच्यव आ्वर्वपेिव यव
पवयऱ्यव्रील आपटल्यव र्वर्वऱ्यव आ्िव ह्द्यवथ्यवंच्यव चपलव बटु वचां वच
आ्वर् र्वसत र्ोरवत येत असे. त्यव्ेळी प्रव. एम. व्िी. िेशपवांडे ह्भवगप्रमख
ु
िोते पढु े ते अमरव्ती कॉलेर्लव प्रवचवयण ् शे्टी तांत्रहशिर् सांचवलक झवले.
त्यव्ेळी ते नक
ु तेच ऑसरेहलयवलव र्वऊन आले असल्यवने कर्धीिी एकवद्यव
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प्रसगां ी भवषर् िेण्यवची पवळी आली की ते त्यवची सरु ्वत करतवनव हकां्व
भवषर्वच्यव मध्ये के व्िवांतरी "when I was in Australia" िे ्वकय
असवयचेच. त्यव्ेळी त्यव ह्भवगवत प्रव, तोटे ह्षय फवर छवन हशक्त असे
हमत्रवकडून कळले पर् आमच्यव तक
ु डीलव मवत्र बिलते िुए सवथीचव खेळ चवलू
िोतव. त्यवत कर्धी पेंडसे तर कर्धी आठ्ले असे अहतिुषवर लोक येत ते तर
गहर्तेिी तोंडीच करत ् आमच्यव सगळे डोकयव्रून र्वई. चौर्धरी नव्वचे
नक
ु तेच अमेररके तनू m. s. िोऊन परत आलेले प्रवध्यवपकिी कर्धीकर्धी येत. ते
अमेररके तनू आलेले असल्यवमळ
ु े त्यव्ेळी भवरतवत न हमळर्वऱ्यव टेररहलनची
पटां ् शटण िवलत पर् त्यवखवली मवत्र हसलपसण िवलत िे असे कव िे मलव कर्धीच
कळले नविी.
सव्िेइगां प्रहकटकल्स सवठी त्यव्ेळी लॉ कॉलेर् रसतव अगिी मोकळव
असल्यवने त्यव्र लेव्िहलगां ्गैरे करून कांटूर सव्िे ्गैरे के ल्यवचे आठ्ते. एकव
प्रकवरे ती छोटीशी हरपच असवयची. त्यवसवठी आ्िी कसे र्वत िोतो कविी
आठ्त नविी कवरर् कॉलेर्पवसनू फवर सोहयसकर बसेस िोत्यव असे ्वटत
नविी. कॉलेर्ची व्िन ्गैरे असल्यवचे आठ्त तरी नविी. पर् तो पररसर शवतां
् रमर्ीय असव असल्यवने प्रहकटकल्स आनांििवयक ्वटत. आतव तो पररसर
तसव असेल यव्र ह्िवसच बसत नविी. हश्वय ह्द्यवथ्यवंची एक पर्ू ण तक
ु डी
कवम करत असल्यवने एकटेपर् र्वर््त नसे.
्षणभरवत आर्खी र्वर््र्वरे उपक्रम ्िर्र्े कलब डे त्यवहि्शी
कलबमर्धील स्ण ह्द्यवथी एकत्र येऊन कविी गमां तीिवर खेळ खेळर्े, सगां ीत
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ऐकर्े ् मेर््वनी ् रवत्री एकविव हपकचर असव कवयणक्रम असे. त्यवतच मगु ले
आझम आ्िी पवहिलव असे ्वटते गिररांगलव मवत्र मी कर्धीच िर्र रवहिलो नविी
ती सट्टु ी हमळवली की िरी पळवयचे असे ठरलेले, त्यवमळ
ु े गिररांगसवठी मोठव
पेंडॉल िवलत तो कविी पिवयलव हमळवलव नविी.
बोटकलब िे कॉलेर्चे भषू र् िोते ् अर्नू िी आिे. ड्रॉईगिॉलच्यव
ां
मवगच्यवच बवर्सू निी ्िवत असल्यवने त्यव्र बोटकलब बवांर्धण्यवत आलव
आिे. त्यव्ेळी भरुचव िे त्यवचे प्रमख
ु िोते. सरु ्वतीस पांट यव नव्वची िोडी
चवल्वयलव हमळे . बोटकलबचे आ्िी सभवसि झवल्यव्र पटां आ्िवलव
के व्िवांिी हमळू शके हतच्यवत बसनू ्ल्िे कसे मवरवयचे िे एकिव कळले की ती
बोट िळू िळू बरवच प्र्वस करत असे. बऱ्यवच ्ेळव बहिर्ीस ् हतच्यव
मैहत्रर्ीस िेऊनिी आ्िी पांट चवल्त अस.ू
टब्फोर िव त्यवच्यव पढु चव िोडीचव प्रकवर िोतव. त्यवत चवर र्र् ्ल्िी
मवरत तर एक र्र् हिशविशणन करे त्यवलव कॉकस ्िर्त. बोटकलबचव ्र्धवणपन
हिन ररगवटव यव नव्वने ओळखलव र्वयचव ् त्यवहि्शी बोहटांगच्यव सपर्धवण
असत. त्यवत टब्फोरचव समव्ेश असे. त्यवच्यवपढु े सकल यव नव्वचव िोनच
र्र्वनी चवल्ण्यवचव प्रकवर असे त्यवच्यविी सपर्धवण असत. पांट सोडून बवकी
िोड्यव चवल्ण्यवसवठी पोितव येर्े आ्श्यक िोते. टब्फोरच्यव पढु े मवझी मर्ल
गेली नविी.
त्यव्ेळी सत्रपद्धत नसल्यवमळ
ु े परीिव स्णच्यव स्ण ्िर्र्े आठ
ह्षयवांची एकिम असे. त्यवत २ गहर्ते, िीट एांहर्न्स १, इलेहकरकल
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एहां र्हनअररांग १, मशीन ड्रॉइगां , अप्लवइड मेकहनकस, सव्िेइगां ऍडां कन्सरकशन, ्
इहां र्हनअररांग मटीरीअल्स असे आठ ह्षय िोते. ऐन परीिेच्यव ्ेळी मवझी िवढ
िख
ु ू लवगली ती इतकी की कविी ्वचर्े अशकयच झवले ्िर्र्े आर्धीच उल्िवस
त्यवत फवल्गनु मवस असव प्रकवर झवलव. ती परीिव मी कशी हिली िेच कळत
नविी. मशीन ड्रॉइगां , सव्िेइगां ् बिुर्धव िीट एांहर्न्स १ यव ह्षयवांनव तोंडी ्
प्रहकटकल परीिव असे, ्कण शॉपलव कविीतरी र्ॉब करव्व लवगत असे. परीिव
आटोपल्यव्र मवत्र िवढिख
ु ी थवांबली ् मी िरी र्वयलव तयवर झवलो. यव पद्धतीने
अभ्यवस ् नांतर िवढसख
ु ीने बेर्वर अ्सथेत परीिव हिल्यव्र कवय हनकवल
लवगर्वर यवची र्धवसतीच िोती.
स्णच दृष्टीने िे प्रथम ्षण अहतशय त्रवसिवयक गेल्यवमळ
ु े हनकवलवतिी
त्यवचे प्रहतहबांब पडर्े स्वभवह्कच िोते. त्यव्ेळी एकिम स्ण ्िर्र्े आठी
ह्षयवत पवस िोर्े आ्श्यक असे. ए. टी. के . टी. िव प्रकवर नव्ितव. प्रत्येक
ह्षयवत पवस िोण्यवसवठी र्री ३५ च गर्ु आ्श्यक असले तरी स्ण ह्षयवचां े
एकहत्रत गर्ु ४५% ्िर्र्े ११०० पैकी ४९५ हमळर्े आ्श्यक असे. पर् मी
कसवबसव सटकलो तेिी बरोबर ५१% गर्ु हमळ्नू कवरर् त्यव ्षी रवष्मरीय
गर्ु ्त्तव हशष्मय्ृत्तीसवठी कमीतकमी उच्च हद्वतीय िर्वण हमळर्े आ्श्यक
असनू िी यव ्षीपरु तव फक्त हद्वतीय ्गण ्िर्र्े ५०% च्यव्र गर्ु हमळवले तरी
चवलेल पर् यवपढु े मवत्र उच्च हद्वतीय ्गण ्िर्र्े ५५% पेिव अहर्धक गर्ु
हमळवलेच पवहिर्ेत अशी तांबी भरून आमची हशष्मय्ृत्ती चवलू ठे ्ण्यवत आली.
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त्यव्षी अहभयवहां त्रकीचव हनकवल पहिल्यव ्षवणचव फक्त ३०% लवगलव िोतव.
त्यवमळ
ु े आमचे कविी हमत्र मवगे रवहिले.
त्यव्ेळी र्यकर हनयम ते्ढवच कवय तो आ्िवलव आर्धवर िोतव
त्यवनसु वर एकव द्यव ह्षयवत हकां्व एकूर् गर्ु वांसवठी १% कमी पडत असेल तर
ते्ढी भर हमळवलेल्यव गर्ु वत िवलनू उत्तीर्ण ्िर्नू र्विीर करत. पर् त्यवच
बरोबर प्रथम ्षवणस तीनिव नवपवस झवल्यवस अहभयवांहत्रकीस रवम रवमच ठोकव्व
लवगे.
बी. ई. इलेहकरकल झवल्यव्र एकव ्षवणतच मेकहनकलची हडग्री िेतव येत
असे त्यवमळ
ु े आमच्यवच बी. ई. च्यव ्गवणत बी. ई. एले. झवलेले पचां ्ीस तीस
ह्द्यवथी िोते त्यवमळ
ु े आमच्यव ्गवणत ९५ ह्द्यवथी िोते. इतके च कवय आ्िी
बी. ई. झवल्यव्र पण्ु यवच्यव अहभयवांहत्रकी मिवह्द्यवलयवत मेटलर्ीच्यव र्वगव
६० करण्यवत आल्यव आहर् इतके ह्द्यवथी उपलब्र्ध नसल्यवमळ
ु े आमच्यवच
बरोबर बी. ई. झवलेल्यवांनी त्यव ्षी बी. ई. मेटलर्ी िोण्यवचीिी सांर्धी िेतली.
त्यव हि्सवांची आठ्र् िोण्यवचे मख्ु य कवरर् ्िर्र्े १९६३ मध्ये बी. ई
झवलेल्यव स्ण ह्द्यवथ्यवंचे सनेिसमां ेलन र्वने्वरी २०१३ यव हि्शी िेण्यवत
आले आहर् ते हि्स आठ्ले.
आमच्यव ् आत्तवच्यव अहभयवांहत्रहक हशिर्वची तल
ु नव करव्ीशी ्वटते
् अभ्यवसक्रम सर्धु वरलव तरी हशिर्वचव िर्वण हकती खवलव्लव आिे िे लिवत
येईल.त्यवचे मित््वचे कवरर् ्िर्र्े खवर्गी हशक्र्ी ्गवंचव सळ
ु सळ
ु वट !
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हश्वय A.T.K.T.मळ
ु े हकतीिी ह्षयवत नवपवस झवलव तरी तो ह्द्यवथी ्रच्यव
्गवणत र्वतो त्यवमळ
ु े मवगील ्गवणचे अनेक ह्षय रवहिलेले ह्द्यवथी ्र ढकलले
र्वतवत.अथवणत िी गोष्ट ्ैद्यकीय शवखेसिी लवगू पडते आहर् त्यवमळ
ु े चवांगले
अहभयांते ् चवांगले ्ैद्यकीय पि्ीर्धर सवपडर्े कठीर् झवले आिे .खवर्गी
्ैद्यकीय मिवह्द्यवलयवत अहतशय मोठव िेर्गीचव आकडव पवर करून प्र्ेश
िेर्वऱ्यव ह्द्यवथ्यवणनव प्रत्यि ज्ञवन हमळ्ण्यवत फवरच कमी रस असतो ् त्यवमळ
ु े
अश्यव डोकटरवांच्यव तवब्यवत र्वर्वऱ्यव रुर्गर्वचे भह्तव्य कवय असेल यवह्षयी
न बोलर्ेच योर्गय.
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४. ्ाांचे का् करा्चे?
अरह्ांिकडे सिर् डोकव्लो तो न्रव बवयको बरवच पसवरव कवढून
बसली िोती. अरह्ांि पसु तकवांच्यव कपवटवबविेर एकव सटुलव्र बसनू कपवटवतली
पसु तकां कवढून त्यवच्यव मख
ु पृष्ठव्रील नव् ्वचनू कविी पसु तकां एकीकडे तर
कविी िसु रीकडे टवकत िोतव तर ्हिनी भवढां ्यवच्ां यव पेटवऱ्यवतनू भवडां ी कवढून
कर्धी एकव बवर्ल
ू व तर कर्धी िसु ऱ्यव बवर्ल
ू व टवकत िोत्यव. "कवय चवललेय
कवय त्ु िव िोिवांचां?कविी उद्योग नविी ्िर्नू तू पसु तकवांची आहर् ्हिनींनी
भवांड्यवांची मोर्िवि चवल्लीय कव?" मी त्यवांच्यव उद्योगवत खीळ िवलत
्िर्वलो.
"नविी रे बवबव, आतव िवच मित्त््वचव उद्योग िोऊन बसलवय आतव िव
ब्लॉक ररकवमव करवयचव आिे नव?"
“खरांच की त्ु िी आतव हशफ्ट िोतवय नविीकव? आतव कवय बवबव, त्ु िी
नव्यव कोऱ्यव मोठ्ठ्यव र्वगेत रिवयलव र्वर्वर, मग कवय िव ब्लॉक भवड्यवने िेर्वर
कव?"अरह्िां च्यव मल
ु वने नक
ु तवच मोठव ब्लॉक िेतलव िोतव. इतके हि्स ते िोन
बेडरूमच्यव र्वगेत रिवत िोते आतव नवत्ांडे झवल्यवमळ
ु े त्यवनव स्तांत्र र्वगव
ि्ी ्िर्नू मोठव तीन बेडरूमचव ब्लॉक त्यवने िेतलव िोतव, हतकडे हशफ्ट
िोण्यवचे कवम बरे च हि्स रिवतच िोते, कवरर् नव्यव ब्लॉकमध्ये तश्यवच नव्यव
र्धतीचे फहनणचर, नव्यव प्रकवरचे पडिे ्गैरे स्ण गोष्टी त्यव ब्लॉकलव शोभेशव
करण्यवचे कवम बरे च हि्स चवलले िोते. त्यवसवठी खवस एकव इटां ीररयर
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डकोरे टरलव कविी लवख रुपये िेऊन न्व ब्लॉक सर््ण्यवचे कवम िेण्यवत आले
िोते.
यव र्न्ु यव ब्लॉकमर्धील बऱ्यवच ्सतू नव्यव हठकवर्वस शोभेशव नव्ित्यव
त्यवमळ
ु े आतव त्यवांची उपयक्त
ु तव सांपलीच िोती, त्यवमळ
ु े र्नु व ब्लॉक भवड्यवने
िेण्यवप्ू ी "आतव यवचां ां कवय करवयचां" ्िर्नू त्यव ्सतू कोर्वलवतरी ह्कून
हकां्व अगिी तश्यवच हिल्यव तरी चवलेल असे प्रसवि मांहर्री (अरह्ांिचव मल
ु गव
् सनू बवई) यवांचे मत िोते. तसे र्नु े बेड, लवकडी कपवट ् सटीलचेिी कपवट,
्ॉहशगां मशीन, फ्रीर्, टी, व्िी. यव ्सतू कविी गरर्ू लोकवनां ी पडेल हकांमतीत
िेतल्यविी पर् आतव र्नु ी भवांडी कविी कोर्वलव नको िोती ् एक एक भवांडे
ह्कत बसण्यवइतकव ्ेळिी कोर्वलव िोतव? त्यवऐ्र्ी एकव भांगवर्वल्यवस ती
िेऊन टवकव्ी असे मांहर्रीचे मत त्यवमळ
ु े मीरवतवई, अरह्ांिच्यव सौ. त्यवतील
कोर्कोर्ती भवांडी भांगवर्वल्यवस द्यव्ी यवचव ह्चवर करण्यवत गांतु ल्यव िोत्यव.
"यवप्ू ी कर्धी असव प्रसांग तझ्ु यव्र आलवच नविी कव?"मी अरह्ांिलव
ह्चवरले.
"आलव की आहर् तोिी अगिी अचवनक "अरह्ांि ्िर्वलव.
"त्यव्ेळी मी नक
ु तवच नोकरीलव लवगलो िोतो आहर् पण्ु यवत एकटवच
रिवत िोतो, आहर् बवकी सगळी मांडळी आमच्यव गव्ी रिवत िोती. ्डील
नक
ु तेच से्वहन्ृत्त झवले िोते. पण्ु यवलव कशी्शी एक खोली िेऊन रिवत िोतो
आहर् त्यव ्षी असव कविी र्ोरवचव पवऊस आलव की एक हि्शी मलव तवरच
आली, "House collapsed start immediately" मग कवय तवतडीने
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गव्वकडे गेलो. पिवतो तो कवय आर्ोबवनां ी अगिी िवडवची कवडे करून
बवांर्धलेलां ते मवतीचां िर त्यवची समोरची हभांत कोसळली िोती सिु ्ै वने त्यव
हभांतीर््ळ कोर्ी झोपलेले नव्िते त्यवमळ
ु े कुर्वलव कविी इर्व झवली नविी पर्
आतव मवत्र गव्वत रिवर्े योर्गय नविी असे सगळ्यवांचे मत पडले. "
. पर् आतव िरच पडल्यवमळ
ु े अचवनक िव हनर्णय िेतल्यव्र आमचे मोठे
कुटुांब िवल्ण्यवचव प्रश्न तसव मोठवच िोतव. आमचे िर कुटुांब यव दृष्टीने मोठे िोते
तसे सवमवनिी इतकयव मवर्सवांचे ्िर्र्े बरे च िोते.
आमचे सवमवन बरे च िोते आहर् ते अश्यव प्रकवरचे िोते की शिरवतील
िरवत त्यवचव उपयोग करर्े र्वगेच्यव अभव्वमळ
ु े अशकय िोते. उिव:लवकडी
िे्िर, हपतळी फुल्यव बस्लेले मोठमोठे पवट ( आर् त्यव एकव पवटवच्यव
लवकडवचीच हकांमत सिर् चवर पवचशे रु. िोईल असे सवत आठ पवट, मोठव
लवकडी चौरांग, मोठमोठे हपतळी िडां े, िवगरी ् सगळी हपतळी तवटे. एक मोठी
लवकडी पेटी हर्चे ्र्न ििव ्ीस हकलोिूनिी र्वसत भरे ल. यव पेटीत आ्िी
र्नु े कपडे ठे ्त अस.ू ् ज्यव कवळवत के ळींचे िड िरवतील बवगेतील के ळींनव
लवगत त्यव्ेळी ते लप्नू ठे ्वयलव हतचव ्वपर आई करत असे नविीतर िविव
गव्वतील लोकवांनव ते ्वटून टवकत आहर् आ्िव पोरवनव मवत्र मग कविी हमळत
नसे. मोठे िगडी र्वते ् लोखडां ी उखळी, पवटव ्र्टां व, असे एकूर् सवमवनवचे
स्रूप िोते. आहर् ते पण्ु यवलव न्यवयचे ्िर्र्े एकविव रक हकां्व छोटी गवडी
तरी करव्ी लवगली असती आहर् त्यवसवठी खचण त्यव सवमवनवच्यव त्यव्ेळच्यव
हकांमतीपेिव किवहचत र्वसतच आलव असतव. आई बवबवचां व र्ी् त्यवच्ां यव
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भवडां ् यवकांु ड्यवतिी कसव गतांु लव असेल ते आतव कळतयां . पर् त्यव्ेळी मलव
झटपट िवलवयचे िोते आहर् रक ्गैरे करून सवमवन िवल्वयचां ्िटले तर
किवहचत त्यव सवमवनवच्यव हकांमतीपेिव रकभवडांच र्वसत झवलां असतां. ्िर्र्े
हन्वणहसत लोक फवळर्ीच्यव ्ेळी अांगव्रच्यव कपड्यवहनशी आले तसेच
आ्िी िललो ्िटले तरी चवलेल
आमच्यव सवमवनवतील कपडे, अांथरुर्े, पवांिरुर्े ् आ्श्यक कपडे
सोडून बवकी स्ण सवमवन गव्वतील आमच्यव नवते्वईकवांकडे ठे ्वयचे ् कविी
गरर्नांू व ह्कून टवकवयचे असे मोठी बिीर् ् हतचे यर्मवन यवनां ी ठर्ले ् िोन
हि्सवत सवमवनवची ह्ल्िे्वट लव्नू आ्िी हनिण्यवसवठी तयवर झवलो.
कोठल्यवच सवमवनवत मवझव र्ी् गतांु लेलव नसल्यवमळ
ु े त्यवची ह्ल्िे्वट कशी
लवगली यवकडेिी मी लि हिले नविी, मवत्र मवझ्यव र्धवकट्यव बहिर्ीस इतके
चवांगले लवकडी पवट, चौरांग िे सवमवन अगिी फुकटवतच लोकवांनव हिल्यवचे फवर
्वईट ्वटले. आईलव तर कवय ्वटले यवची कल्पनवच कर्त नविी. ्हडलवनां व
त्यव पडकयव िरवतनू िी बविेर कवढतव कवढतव आ्िवलव अगिी परु े ्वट झवली.
त्यवचां सवरां आयष्मु य त्यव गव्वत गेलां िोतां त्यवमळ
ु े "त्ु िी सगळे र्व मी येथेच
रिवतो "असे ते ्िर्त िोते.
आमच्यव सवमवनवची ह्ल्िे्वट अश्यव पद्धतीने लव्ल्यवमळ
ु े आमचे
सवमवन इतके कमी उरले की एस टी. बसने आ्िी गव्वपवसनू आमच्यवबरोबर
िेऊन येऊ शकलो ् पण्ु यवतील त्यव िोन खोल्यवत कसेबसे कव िोईनव बस्नू
आ्िवलव ्व्रण्यवइतकी र्वगविी उरली पर् ती गोष्ट ्ेगळी िोती पर् आतव
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यव ्सतमांू ध्ये र्ी् गतांु लव आिे. त्यव्ेळी सगळ्यव ्सतु टवकून गव् सोडतवनव
आई बवबवांनव कवय ्वटले असेल यवची कल्पनव आतव येतेय.
"मलव ्वटते आई त्ु िी फवर ह्चवर करू नकव सगळी भवांडी िोनशे
रुपयवत िेऊन र्वतो असां भांगवर्वलव ्िर्वलवय" मांहर्रीने सचु ्ले. "अगां असां
कसां ्िर्तेस? र्रव कविी कमी पडलां की यवतली भवांडी ्वपरव्ी लवगतवत.
आर् तू िोनशे रुपयवस सगळी भवडां ी िेशील आहर् उद्यव प्रशवतां ची मर्ांु हनिवली
आहर् चवर पविुर्े आले की लगेच िर्वर रुपयवांची भवांडी ह्कत घ्यवयलव
हनिशील आहर् एकिव मांर्ु आटोपली की मग लगेच ्िर्शील "’आतव यवांच
कवय करवयचां ’"
" ्िर्नू मवझ मत आिे की बरे च सवमवन यवच ब्लॉकमध्ये ठे ्व्े एक
खोली त्यवसवठी आपल्यवकडे ठे ्व्ी आहर् बवकीचव फ्लट भवड्यवने द्यव्व
"अरह्ांिने आपले मत व्यक्त के ले. पर् त्यवच्यव मतवस फवरसव ्व् िोतव असे
हिसले नविी.
"आतव पसु तकवांची कविी गरर् नविी ती एकवद्यव ्वचनवलयवलव िेर्गी
्िर्नू द्यव्ी "असे अरह्िां ने सचु ्तवच ते मवत्र सगळ्यवांनव एकिम मवन्य झवले.
खरां तर मोठ्यव िौसेनां अरह्िां , मीरव इतके च कवय प्रशवतां महां र्री यवनां ीिी िौसेने
फ्गेतलेली र््ळ र््ळ १०, ००० रु. पेिविी र्वसत हकांमतीची ती पसु तकां िोती
पर् आतव नवत्ांडवांनव तर मरवठी ्वचनवचीच ऍलर्ी िोती, प्रसविलव ्वचवयलव
्ेळ नव्ितव, मांहर्रीलविी िरकवमवतनू हकती ्ेळ हमळे ल िे समर्त नव्िते
त्यवमळ
ु े पसु तके आहर् पसु तकवांचे कपवट यव िोन ्सतू िरवतनू बविेर कवढव्यवस
अरह्िां हश्वय कोर्वचीच फवरशी िरकत नव्िती.
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त्यवमळ
ु े भवडां ी कोर्ती ठे ्र्े आ्श्यक आिे िे पिवयलव मीरव ् पसु तके
कोर्ती आ्श्यक आिेत िे पिवयलव अरह्ांि बसले िोते. प्रत्येक भवांडे कवढले
की त्यवबरोबर ते कोर्ी हिले, के व्िवां हिले यवची आठ्र् मीरवलव यवयची. "िे
्न्सांनी प्रसविच्यव मांर्ु ीच्यव ्ेळी हिलां, िे मवमवांनी लर्गनवत हिलां िे कवकवनां ी
्वसतश
ु वांतीलव हिले करत हतच्यव िवतनू ठे ्ण्यवच्यव भवांड्यवांचवच गठ्ठव ्वढत
चवललव तर प्रत्येक पसु तक उिडल्यव्र "िे पन्ु िव एकिव ्वचलां पवहिर्े?असां
्िर्त अरह्ांिच्यव ठे ्ण्यवच्यव पसु तकवचव गठ्ठव ्वढत चवललव. शे्टी
ह्कव्यवची भवांडी आहर् िेर्गी ्िर्नू द्यवयची पसु तके एकूर् भवांडी ्
पसु तकवांच्यव १०% सद्ध
ु व हनिवली नविीत शे्टी प्रसवि ्िर्वलव,
"र्वऊिे आई बवबव, इतकीच भवांडी ् पसु तके हनरुपयोगी हनिवली तर
उगीचच कशवलव हन्ड करवयचीय सरळ सगळी भवडां ी ् पसु तके नव्यव
ब्लॉकमध्ये ठे ्ू त्यवांची कपवटेिी बरोबर िेऊ ्िर्र्े ती कुठे ठे ्वयची िव प्रश्निी
हनकवलवत हनिवलव. " शे्टी प्रसविलव न रवि्नू तो ्िर्वलव.
"अरे पर् तचू ्िर्वलस नव इतकां सवमवन तेथे नेण्यवत अथण नविी ्िर्नू ?"
अरह्ांिने र्री प्रश्न ह्चवरलव तरी त्यवने त्यवचबरोबर सटु के चव ससु कवरविी
सोडलव िे मवझ्यव लिवत आले. त्यवचबरोबर यवपढु े कविी हि्सवनां ी र्र िेिी िर
सोडवयची ्ेळ आली तर किवहचत आपल्यवह्षयीिी "यवांचे कवय करवयचे?"
असव ह्चवर त्यवांच्यव मनवत आलव तर? िव प्रश्निी त्यवच्यव डोकयवत िोंिव्त
असर्वर
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५. चष्म््ाची पृथ्वीप्रिदिणा
सध्यव डॉलर कवय मिवग झवलवय, ह्चवरतव सोय नविी. ्िर्र्े र्र
आपर् अमेररके त गेलो तर एक डॉलरची ्सटू खरे िी करवयची ्िटले तरी प्ू ी
तवसभर ह्चवर करत असू तर आतव आर्खीच ह्चवर करून किवहचत ती ्सतू
िेण्यवचे रद्दिी करू. अगोिरच आपर्व भवरतीय नवगररकवांची परिेशवत खरे िी
करवयची झवली तर कुठल्यविी परकीय चलनवचे मग तो डॉलर असो ्व आर्खी
कोर्तेिी चलन असो, रुपयवत रूपवांतर करण्यवची मवनहसकतव कर्धीच र्वत
नविी. त्यवमळ
ु े सवध्यव सवध्यव ्सतु खरे िी करवयचे झवले तरी ते हतकडे अगिी
स्सत ्िटली आहर् आपल्यवकडे अगिी मिवगवई हकतीिी ्वढली तरी
रूपवांतररत पैशवांत हतकडल्यवपेिव आपल्यवकडेच हकतीतरी स्सत हमळते.
त्यवमळ
ु े पहिल्यविां व अमेररके स गेलो तेव्िवां सवर्धव अिां ोळीसवठी मग ( कवरर् सौ.
नव शॉ्र चवलत नविी नव)एक डॉलरलव ्िटल्यव्र लगेच आमच्यव खरे िी
यविीतनू कट झवलव. कहटांग तर मी बरे च हि्स के लेच नविी. मवझे एक हमत्र तर
मलव ्िर्वले, "अरे आपर्च कवत्रीने के स थोडे थोडे कट के ले तरी कविी
हबिडत नविी. अगोिरच आपल्यव डोकय्र के स असतवतच हकती आहर् असे
सिव महिन्यवत ्वढून ्वढून हकती ्वढर्वर? आहर् िव त्यवचां व उपिेश चवर
महिन्यवांपयंत मी कसवबसव पवळलव पर् नांतर मवत्र र्वऊिे ििव पांर्धरव डॉलर पर्
मवने्र आहर् कवनव्ां र ते के स नकोत असे ्िर्नू एकिव मी कहटांग करण्यवचे
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र्धवडस के लेच. त्यवबवबतीत ए. पी. र्ेंच्यव डोकयवतील ज्ञवनवपेिव त्यवच्ां यव
डोकयव्रील के सवांनव मी खरोखरच मवनतो.
मवझ्यव भवच्यवच्यवच बवयकोने सवहां गतलेलव यवबवबतीतील हतचव अनभु ्
मलव नेिमीच आठ्तो. हतच्यव न्ऱ्यवलव हनरहनरवळ्यव िेशवतच कवम करव्े
लवगते. त्यवमळ
ु े िबु ई, बकॉक,
ां टकी अशी त्यवचां ी ्वसतव्य सथवने सवरखी बिलत
असतवत. तरीिी पवित्रवर्वसवरख्यव गोष्टी ते भवरतवत आल्यव्रच खरे िी करतवत.
कविी झवलां तरी भवचव कुर्वचव? पर् िबु ईतीलच आपल्यव लेकीलव मल
ु गी
झवल्यव्र मवझ्यव भवच्यवने "यव्ेळी नवतीसवठी डवयपर, िपु टी, सगळ्यव ब्रडेां ड
्सतु मी मॉलमध्येच िेर्वर. " असे र्विीर के ले. खर तर मवझव भवचव खरे िी
प्रकरर्ी मवझव हकत्तव हगर्ण्यवस ह्सरलव िोतव अश्यवतलव भवग नविी. तोिी
मवझ्यवइतकवच खरे िी शत्रू आिे पर् नवत झवल्यवच्यव आनांिवत असल्यवमळ
ु े
असव अपरवर्ध त्यवचे िवतनू झवलव. तरी त्यवच्यव बवयकोने त्यवलव उगीच त्यव
फांिवत पडू नकोस असव अगोिरच इशवरव हिलव तरी त्यवने हतकडे िल
ु णि के ले,
त्यवमळ
ु े त्यवलव र्धडव हशक्ण्यवसवठी हतने "ठीक आिे तर मग मलव पर् सडल्स
ां
घ्यव्यवच्यवच आिेत त्यविी हतथेच िेऊ" असे आव्िवन त्यवलव हिले त्यवबरोबर
त्यवनेिी " िेकी तल
ु व कवय ्वटते मी िवबरे न की कवय?" असे ते स्ीकवरले.
नवतीसवठी खरे िी झवली, डवयपर, िपु टी सवरख्यव ्सतु ब्रडेां ड असल्यवने
मिवग िोत्यव यवत ्विच नविी तरी एकिव हिलव ्िर्र्े शब्ि पवळलवच पवहिर्े
यव बवण्यवचव तो मिण मरवठव ते्ढ्यवने खचण्यवसवरखी पररहसथती नव्िती हकां्व
हनिवन ्र ्र तरी त्यवने तसे कविी िवख्ले नविी. पर् नतां र सडल
ां खरे िीची
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पवळी आली. पहिलीच सडलची
र्ोडी पवहिली आहर् हतची हकांमत २५००
ां
ररआल ऐकल्यव्र मवझ्यव भवच्यवचे अ्सवन गळले कवरर् एकव ररयवलचव
ह्हनमय िर त्यव्ेळी ििव रु. िोतव. तरीिी कसेबसे अ्सवन गोळव करून "िे
कविी िरकत नविी" असे तो ्िर्वलव पर् त्यवची बवयको त्यव्र ्िर्वली " िी
कविी हफहटांगलव बरोबर नविी" आहर् हतने िसु री पसांत के लेली सांडलची र्ोडी
िोती ३००० ररयवललव. अथवणत आतव मविवर िेर्े मवझ्यव भवच्यवलव शकयच
नव्िते. पर् त्यवनांतर मवत्र त्यवने िबु ईत खरे िी करण्यवचे नव् कवढले नविी. आहर्
ब्रन्डेड िव शब्ििी तो आतव उच्चवरत नविी. आतव पण्ु यवतिी सांडलची खरे िी
करर्े हततके च अ्िड झवले असर्वर असव मवझव अांिवर् आिे.
आ्िी मवत्र भवच्यवइतके र्धवडसी आहर् पैसे्वलेिी नसल्यवमळ
ु े त्यव
कवळवत अमेररके स र्वतवनव िोन चष्ममे िेऊनच र्व असव आ्िवलव हिलेलव
सल्लव इमवनेइतबवरे पवळलव. असव सल्लव िेण्यवत आलव त्यवचे मित्त््वचे कवरर्
्िर्र्े ती बवब फवर खचवणची असते ्िर्तवत. एकिव मॉलमध्ये गेल्यव्र सिर्
मी चष्म्यवांच्यव सेकशनमध्ये हफरतवनव पवहिले तर त्यव चष्म्यवांखवली चवर पवच
असे आकडे पवहिल्यव्र मी मनवत ्िटले, "अरे उगीचच लोक अमेररके लव नव्
ठे ्तवत इतके स्सत चष्ममे असतवनव, आहर् तसे मी मल
ु वस ्िटल्यव्र त्यवने ते
आकडे हकांमतीचे नसनू ते आकडे चष्म्यवच्यव नांबरवचां े आिे असे सवांगनू मवझव
गैरसमर् िरू के लव. खरे तर अमेररके तील लोकिी चष्ममव ्वपरतवतच नव पर्
त्यवांची हकांमत ते भवरतीय रुपयवत रूपवांतररत करत नविीत.
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मी नेलेल्यव चष्म्यवतील एक खरोखरच नवयगवरव पिवयलव गेलो तेव्िवां
कवचे्र तषु वर उसळून हिसेनवसे झवल्यवमळ
ु े कवढून रे नकोटच्यव आतील शटवणच्यव
हखशवत ठे ्ण्यवच्यव प्रयत्नवत प्रत्यिवत रे नकोट ् शटण यवांच्यव मर्धील पोकळीत
ठे ्लव गेलव ् नवयगवरवपणर् झवलव ् िी िटनव अमेररकव्वसतव्यवच्यव अगिी
सरु ्वतीसच िडली, त्यवमळ
ु े मवझव िसु रव चष्ममव मी असवच गिवळ करीन अशी
खवत्री असर्वऱ्यव मवझ्यव कवळर्ी्विू सरकवरने अगिी स्त:चव चष्ममव िवलनू
त्यव चष्म्यव्र बवरीक नर्र ठे ्ली िोती तरीिी हडसने्ल्डणमर्धील एकव
बोटरवइडमध्ये चष्ममव िवलनू बसण्यवचव मख
ू णपर्व अांगलट येण्यवची शकयतव
हनमवणर् झवलीच िोती. सिु ्ै वने तो हनसटून बोटीच्यव बविेर न पडतव आतच
पडलव ् लगेच सरु हित िवती आलव िे मवझे भवर्गय.
आ्िी एकव चष्म्यवसि सख
ु रूप परत आलो. पर् त्यवनांतर अमेररके त्च
रवहिलेल्यव आमच्यव सनू बवईचव
ां चष्ममविी नवत्ांडवांच्यव भवांडर्वत मोडकळीलव
आलव ्िर्र्े कवचव सरु हित पर् चौकटीची एक िवडां ी तटु ली ् आर्खीिी
कविी नक
ु सवन झवले. हतच्यवकडे अथवणतच एक अहर्धकचव चष्ममव िोतवच पर्
तोिी मोडलव तर कवय घ्यव ्िर्नू मोडलेलव चष्ममव िरुु सत करण्यवसवठी हतचे
शेर्वरी ज्यव्ेळी भवरतवत येर्वर िोते त्यवांच्यवबरोबर हतने तो पवठ्लव. (कवरर्
अथवणतचअमेररके त चष्ममव िेर्े िे मोठे खचवणचे कवम!) ते ठवण्यवत येर्वर
असल्यवने चष्ममव ठवण्यवपयंत आलव. पढु च्यव प्र्वसवसवठी त्यवनां ी तो आपल्यव
शवलकवबरोबर त्यवलव पण्ु यवस कविी कवमवहनहमत्त यव्यवचे िोते ्िर्नू
पवठ्लव. त्यवलविी आमच्यव पण्ु यवच्यव िरवपयंत येण्यवइतकव ्ेळ नसल्यवने
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भवडां वरकर रसत्यव्र तो ज्यव बँकेत येर्वर िोतव त्यव रसत्यव्र आमचे एक कवम
करवयचे ठर्नू त्यवलव तेथे भेटवयचे ठर्ले.
आ्िी भवडां वरकर रसत्यव्र र्वऊन त्यवने सवहां गतल्यवप्रमवर्े बँकेच्यव
गेटपवशी र्वऊन उभे रवहिलो. आ्िी एकमेकवस पवहिले नसल्यवमळ
ु े आमच्यव
भ्रमर्ध््नी्रून त्यवच्यवशी सपां कण सवर्धण्यवचव प्रयत्न के लव. मी
भ्रमर्ध््नी्रून बोलू लवगलो "नमसकवर, आ्िी त्ु िी सवांहगतल्यवप्रमवर्े
बकेां च्यव गेट्पवशी उभे आिोत. " " मी पर् बकेां च्यव िवरवतच उभव आिे" असे
त्यवचे उत्तर येतवच आ्िी आर्बू वर्ल
ू व पविू लवगलो पर् र््ळपवस िवतवत
भ्रमर्ध््नी िेऊन बोलत असलेलव कोर्ीच हिसत नव्ितव. त्यवमळ
ु े आ्िी
गोंर्धळलो. मग आमचव भ्रमर्ध््नी ्वर्लव ्िर्नू मी कवनवलव लव्लव"त्ु िी
पहिल्यव गेटपवशी उभे आिवत कव?" आ्िवलव त्यव बकेां लव िोन प्र्ेशद्ववरे आिेत
िे आत्तवच कळत िोते त्यवमळ
ु े मी त्यवलव उत्तर हिले, " त्ु िी िसु ऱ्यव गेटपवशी
उभे असवल तर आ्िी तेथे येतो असे ्िर्नू आ्िी त्यव इमवरतीलव ्ेढव िवतलव
पर् त्यव इमवरतीस िसु रे गेट असल्यवचे कविी हिसले नविी शे्टी पन्ु िव त्यवचव
सिां श
े आलव, "असे करव बकेां च्यव आतच यव मी कौंटरपवशी उभव रिवतो" िव
पयवणय बरव िोतव ्िर्नू आ्िी आत हशरून बकेां च्यव कौंटरपवशी कोर्ी व्यक्ती
उभी आिे कव िे पविू लवगलो अथवणत कौंटरपवशी बरे च ग्रविक उभे िोते पर्
त्यवपैकी कोर्ी आमची ्वट पिवत आिे अस र्वर््ले नविी ्िर्नू आ्िी
पन्ु िव भ्रमर्ध््नी लव्लव तेव्िवां मवत्र ती व्यक्ती बकेां त नव्ितीच िे उिड झवले
कवरर् आमच्यव समोर कोर्ीच भ्रध्््र बोलत नव्िते पर् मवझ्यव भ्रध्् ्र मवत्र
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आ्वर् येत िोतव " मी ्वट पिवतो आिे तमु ची"शे्टी बरवच ्ेळ बोलनू
झवल्यव्र त्यवने ह्चवरले "त्ु िी कोर्त्यव बकेां त आिवत?"यव्र मी " एच डी
एफ सी " असे उत्तर िेतवच कवय िोटवळव झवलव ते कळले. आ्िी िोिेिी
सरु ्वतीस बँकेच्यव प्र्ेशद्ववरवर््ळ उभे आिोत असे बर्व्नू सवांगत िोतो ते
बरोबरच िोते पर् तरीिी एकमेकवस पविू शकलो नविी यवचे अगिी छोटेसे कवरर्
्िर्र्े त्यवने बँकेचे नव् H. S. B. C. सवहां गतले िोते ् आ्िी ते H. D. F.
C. आिे अशव समर्तु ीने त्यव बँकेच्यव गेटपवशी उभे रविून बोलत िोतो तर तो
त्यवने सवांहगतल्यवप्रमवर्े H. S. B. C. च्यव गेटपवशी उभव रविून बोलत िोतव.
चष्ममव त्यवच्यवकडून िेऊन आमच्यव िरवच्यव र््ळील चष्म्यवच्यव
िक
ु वनवत तो िरुु सतीलव टवकलव, सनू बवईने चष्म्यवचव नबां र हिलव नव्ितव कवरर्
कवचव सरु हित िोत्यव ् चौकटीचीच िरुु सती करवयची िोती. पर् िक
ु वनिवरवने
तो चष्ममव िवतवळतवनव बरोबर एक कवच खवली पडली आहर् हतचे चकक िोन
तक
ु डे झवले. िोन्िी तक
ु डे र्ळ
ु ्नू नबां र कवढतव येईल ् कवच बस्नू चौकट
बिलनू िेईन असे त्यवने सवांहगतले तरी उगीच चक
ु ीच्यव नांबरचव चष्ममव ्वपरलव
र्वयलव नको ्िर्नू आ्िी मल
ु वलव फोन के लव ् त्यवने ईमेलद्ववरे चष्म्यवचव
नांबर पवठ्लव, त्यवनसु वर बन्लेलव चष्ममव आ्िी नतां र स्तःच बरोबर िेऊन
गेलो. थोडकयवत डॉलरच्यव ्वढत्यव भव्वमळ
ु े चष्म्यवलव मवत्र पृथ््ीप्रिहिर्व
िडली िोती.
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६. िोन ओडां क्ाांची ----!
"यथव कवष्ठां च कवष्ठां च " चे गहिमवनी गीतरवमवयर्वत रूपवांतर करतवनव
िोन ओडां कयवचां ी िोते सवगरवतां भेट
एक लवट तोडी िोिवां, पन्ु िव नवहिां गवठां
असे ्िटले आिे. पर् कर्धीकर्धी आपल्यव आयष्मु यवत मवत्र िसु री एकविी
लवट उठते आहर् अगिी ्ेगळ्यव हठकवर्ी पन्ु िव त्यवच िोन ओडां कयवांची भेट
िड्ते
मवझ्यव चवकरीच्यव पहिल्यवच ्षवणत मलव एक मर्ेशीर अनभु ् आलव.
त्यव कवळवत अहभयवांहत्रकी अभ्यवसक्रमवत सत्र पद्धत नव्िती त्यवमळ
ु े सांपर्ू ण
्षवणच्यव अभ्यवसक्रमव्र ्षवणच्यव शे्टी एकिम आठ ह्षयवांची परीिव असे
हश्वय ए. टी. के . टी. ्गैरे पर् नसे. पर्ु े ह्द्यवपीठवच्यव ह्द्यवथ्यवंनव फक्त एकच
आर्धवर असे तो ्िर्र्े र्यकर हनयमवचव. ब. र्यकर एके कवळी पर्ु े
ह्द्यवपीठवचे कुलगरू
ु िोते. त्यव हनयमवनसु वर कोर्त्यविी एकव ह्षयवत हकां्व
एकूर् गर्ु वांकवत कमी पडत असेल तर एक टककव गर्ु बिवल करण्यवत येत.
तरीिी एकूर् गर्ु िी ४०% असर्े आ्श्यक असे ्िर्र्े स्ण ह्षयवत उत्तीर्ण
िोऊनिी र्र एकूर् गर्ु वचां ी टकके ्वरी ३८% असली तरी तो मल
ु गव अनत्तु ीर्ण
्िर्नू र्विीर िोत असे. ३९% असेल तर र्यकर हनयमवचव फवयिव त्यवलव
76

स्वांतसख
ु वय

श्याम कुलकर्णी

हमळून तो उत्तीर्ण िोत असे. तीच गोष्ट एकव ह्षयवत ३० गर्ु हमळवले ् त्यवची
एकूर् गर्ु सांख्यव र्र ४०% हकां्व अहर्धक असली तर र्यकर हनयमवनसु वर तो
उत्तीर्ण िोत असे. र्यकर हनयम एक ह्षय हकां्व एकूर् गर्ु सांख्यव यवपैकी
एकवलवच लवगू िोत असे.. अशव कडक हनयमवमळ
ु े प्रथम ्षवणचव हनकवल बिुर्धव
३०% च्यव्र क्हचतच र्वत असे. यवहश्वय प्रथम ्षवणच्यव परीिेस तीनच
्ेळव बसण्यवची सर्धां ी हमळत असे र्र तीनिव अनत्तु ीर्ण झवलव तर त्यवलव
अहभयवांहत्रकी सोडून िसु री ्वट र्धरव्ी लवगे.
मवझ्यव एकव हमत्रवचे असेच झवले िोते. मवझ्यवबरोबरच पण्ु यवच्यव
अहभयवांहत्रकी मिवह्द्यवलयवत प्रथम ्षवणलव त्यवने प्र्ेश िेतलव. तसे आ्िी
फर्गयणसु न कॉलेर्लविी िोन ्षे बरोबरच िोतो. अहभयवहां त्रकीच्यव प्रथम ्षवणच्यव
परीिेत तो अनत्तु ीर्ण झवलव त्यवनांतर िोन सांर्धी हमळवल्यव ् त्यवतिी तो अनत्तु ीर्ण
झवल्यव्र अहभयवांहत्रकी पि्ीचव नवि सोडून तो कोठे गेलव ते मवत्र कविी कळले
नविी ् अभ्यवसवच्यव व्यवपवत त्यवची चौकशीिी करतव आली नविी. मी
अहभयवांहत्रकी अांत्य परीिव उत्तीर्ण झवल्यव्र औरांगवबवि तांत्रहनके तनवत
प्रवध्यवपक ्िर्नू प्र्ेश के लव ् तेथेिी एकिम अत्ां य ्षवणसच हशक्ण्यवस मलव
सवांगण्यवत आले ् ्गवणत प्र्ेश के लव तर मवझव िव हमत्रच समोरच्यव बवकव्र
बसलेलव. त्यवने अहभयवांहत्रकीच्यव पि्ीची शकयतव नष्ट झवल्यवमळ
ु े नवि सोडून
इकडे तत्रां हनके तनवत प्र्ेश िेतलव असव्व.
आपलव अगिी र््ळचव हमत्र समोर पविून मी अगिी आचांहबत झवलो.
मवझे त्यव ह्षयवचे लेकचर सपां ल्यवनतां र मी बविेर पडलो ् तो मलव "सर एक
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शक
ां व आिे " असे ह्चवरू लवगलव. मलव एकिम लवर्ल्यवसवरखे झवले मी
त्यवलव प्रवध्यवपककिवत िेऊन गेलो आहर् िवतवस र्धरून र््ळ ओढत
्िर्वलो. " िे सर, सर कवय लव्ले आिेस?मलव ह्सरलवस की कवय त?ू " तो
एकिम खहर्ल िोऊन ्िर्वलव " तस नविी रे पर् ्गवणत असतवनव तू सरच
आिेस नव? मग तसेच ्िर्वयलव नको कव?" "ठीक आिे रे पर् ्गवणबविेर
पडल्यव्र मवत्र आपर् हमत्र आिोत िे ह्सरू नको" असे मी ्िटल्यव्र
त्यवलविी बरे ्वटले.
अमेररके त गेल्यव्र तेथे असतवनवच पण्ु यवतीलच एक गृिसथ कविी
कवरर्वने चवगां ले पररहचत झवले. पण्ु यवतच असल्यवने पढु ील ्ेळी आ्िी
अमेररके स र्वर्वर आिोत िे कळल्यव्र आपल्यव मल
ु वलव िेण्यवसवठी कविी
्सतु त्यवांनी आमच्यवबरोबर हिल्यव. आ्िी अमेररके त गेल्यव्र त्यवांच्यव
मल
ु वलव फोन के ल्यव्र तो लगेचच आमच्यवकडे आलव. त्यवच्यवबरोबर र््ळ
र््ळ मवझ्यवच ्यवचे गृिसथ िोते. हमत्रवच्यव मल
ु वने त्यवचां ी ओळख आपले
सवसरे ्िर्नू करून हिली, ् तो आमच्यव मल
ु वशी गप्पव मवरू लवगलव.
योगवयोगवने त्यवच ्ेळी तेथे मवझ्यव औरांगवबविच्यव मिवह्द्यवलयवतील सिकवरी
प्रवध्यवपक ् आमचे कौटुांहबक हमत्रिी असर्वयव गृिसथवांचव मल
ु गव एहडसनलव
कविी कवरर्वने आलव िोतव तो आ्िवलव भेटवयलव आलव ् थोड्यव गप्पव
मवरून बविेर पडलव. तो गेल्यव्र मवझ्यवकडे आलेल्यव गृिसथवनां ी " िव
औरांगवबविच्यव पॉहलटेहकनकमर्धील अमक
ु अमक
ु सरवांचवच मल
ु गव नव?" असां
ह्चवरल्यव्र आश्चयण ्वटले ् मी "िे त्ु िवलव कसे कळले?" असे
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ह्चवरल्यव्र " अगिी त्यवच्ां यवसवरखव हिसतो आिे" असे ते ्िर्वले. "पर्
त्यवनव त्ु िी कसे ओळखतव?" असे मी आर्खीच आचांहबत िोऊन ह्चवरले
त्यव्र त्यवनी उत्तर हिले " अिो मी त्यवच पोहलटेहकनकमध्ये हशकलो " िे ऐकून
मी त्यवनव ्िर्वलो"अिो मी तेथेच प्रवध्यवपक िोतो "आमच्यव प्रवध्यवपक
हमत्रवच्यव कर्धीिी न पवहिलेल्यव मल
ु वलव ओळखर्वऱ्यव यव गृिसथवलव मी त्यवच
तत्रां हनके तनवत कवम करत िोतो यवची मवत्र मवहिती नसव्ी यवचे मलव न्ल
्वटलां पर् मग त्यव गृिसथवांनी उठून नमसकवर करत, "सर त्ु िी तर आ्िवलव
हशक्त िोतव, मी त्ु िवलव ओळखले पर् एकिम तसे सवांगण्यवचव र्धीर झवलव
नविी " त्यवच्यव नम्रपर्वचे कौतक
ु करव्े की इतकव्ेळ नसु ते गप्प बसल्यवबद्दल
त्यवलव चवांगलेच झवडव्े कविी कळे नव अथवणत आतव यव ्यवत ते शकय नव्िते..
नतां र मवत्र खऱ्यव अथवणने आमच्यव गप्पव सरू
ु झवल्यव अनेक र्न्ु यव आठ्र्ी
हनिवल्यव.
तत्रां हनके तनवतील मवझव एक ह्द्यवथी बरवच प्रौढ हिसे. अहतशय नम्र
्वगत असे. पर् तो कविी हि्स ्गवणत हिसे तर मध्येच एकिम गवयब िोई.
त्यवची िर्ेरी कमी पडेल असे ्वटून मी तो िर्र असतवनव त्यवलव ्गण सपां ल्यव्र
भेटवयलव बोलव्ले. तो मवझ्यव खोलीत आलव ् नम्रपर्े उभव रवहिलव. त्यवलव
पविून मी " कवय िो भमू कर त्ु िी बरे च हि्स ्गवणत हिसत नविी कवय अडचर्
आिे?"
" खरे आिे सर, मवझी उपहसथती कमीच आिे. पर् मवझी खरोखरच
अडचर् आिे. आहथणक पररहसथती बरी नसल्यवमळ
ु े मी हलट्ल फ्लॉ्र
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ह्द्यवलयवत हशक्वयलव र्वतो ् त्यव हि्शी मलव ्गवणत िर्र रिवतव येत नविी.
"
त्यवने सपष्टपर्े खरी पररहसथती हन्ेिन के ल्यवमळ
ु े मी त्यवलव शकयतो
र्वसतीत र्वसत प्रयत्न करून उपहसथती सर्धु वरण्यवचव सल्लव हिलव. ्गवणत कमी
मल
ु े असल्यवमळ
ु े ् आतव व्यहक्तशः भेटल्यवमळ
ु े तो मवझ्यव चवगां लवच लिवत
रवहिलव ् तोिी हनिवन मवझे ्गण तरी कमीतकमी चक
ु ्ण्यवचव प्रयत्न करू
लवगलव. ्षवणच्यव शे्टी तो बऱ्यवपैकी गर्ु हमळ्नू उत्तीर्णिी झवलव. त्यवनांतर
त्यवची गवठ पडण्यवचव योग येईल असे ्वटत नव्िते.
त्यवनांतर हकती ्षे गेली यवचे समरर् नविी. त्यव ह्द्यवथ्यवणलव मी पर्ू णपर्े
ह्सरून गेलो. मवझ्यव र्धवकट्यव बहिर्ीच्यव ह््विवची र्बवबिवरी मवझ्यव्र
िोती ्िर्नू मी सथळसांशोर्धन करत िोतो. एकव ह््वि नोंिर्ी सांसथेत मलव एक
पत्तव हमळवलव. त्यवत तो उमेि्वर र्वलनव येथील मिवह्द्यवलयवत रवज्यशवस्त्रवचव
प्रवध्यवपक आिे असव उल्लेख िोतव. पत्तविी हिलेलव िोतव त्यवप्रमवर्े मी त्यव
पत्त्यव्र र्वऊन पोचलो ् िवरव्र टक टक के ल्यव्र िवर उिडर्वरी व्यक्ती पविून
आश्चयवणचव र्धककवच बसलव कवरर् िवर उिडनवरी व्यक्ती ्िर्र्े भमू करच
्िर्र्े मवझव तो ह्द्यवथीच िोतव त्यवमळ
ु े मी त्यवलव ् त्यवनेिी मलव ओळखले.
त्यवने मलव आत बोलव्ले ् थोडव ्ेळ बोलर्े झवल्यव्र मी त्यवलव मवझ्यवकडे
असलेल्यव सथळवह्षयी ह्चवरले, "अिो मग िे भमू कर कोर्?" त्यव्र त्यवने
" तो मीच "असे उत्तर हिल्यव्र मी चवट पडलो आहर् ्िर्वलो, "अिो पर्
त्ु िी तर हडप्लोमवलव मवझे ह्द्यवथी िोतव आहर् यवत तर िे गृिसथ रवज्यशवस्त्रवचे
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प्रवध्यवपक आिेत असे ्िटले आिे" असे मी ्िर्वल्यव्र"खरे आिे सर, "
अशी सरु ्वत करून त्यवने सवांगवयलव सरु ्वत के ली.
" खर तर सर मलव हडप्लोमव करण्यवत रस नव्ितव. पर् एस. एस. सी. नतां र
कमी कवलव्र्धीत पवर पडेल ्िर्नू मी तांत्रहनके तनवत प्र्ेश के लव पर् मलव खरव
रस हशिर्िेत्रवत ् इहतिवस, रवर्कवरर्, सवहित्य अशव ह्षयवतच िोतव
त्यवमळ
ु े मी हडप्लोमव झवल्यव्र कविी कवळ नोकरी के ली पर् त्यवचबरोबर मी
बविेरून अभ्यवस करून रवज्यशवस्त्रवत सनवतकोत्तर पि्ी िेतली, त्यवनांतर मी
र्वलनव मिवह्द्यवलयवत प्रवध्यवपकपिवसवठी अर्ण के लव ् सिु ्ै वने ती नोकरी
मलव हमळवली. आतव मी आ्डीच्यव िेत्रवत कवम करत आिे. " त्यवच्यव
िरवतील ्डील र्धवऱ्यवनां व पहत्रकव पविून लर्गन करवयचे असल्यवमळ
ु े ् मवझ्यव
बहिर्ीची पहत्रकव त्यवनव योर्गय न ्वटल्यवने तीच आमची शे्टची भेट ठरली.
अमेररके त ् भवरतवतिी अनेक ह्द्यवथी अनपेहितपर्े भेटतवत ्
ओळखिी िवख्तवत पर् अश्यव कविी भेटींची गांमत ्वटल्यवमळ
ु े त्यवांचव िव
उल्लेख!
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७. काचदवरदहत चष्ममा
चष्ममव िव शब्ि मरवठी भवषेत कसव िसु लव कळत नविी, कवरर् मळ
ू फवरसी
्व उिणू भवषेतिी यव शब्िवचव अथण उपनेत्र िव नसनू नर्र असव आिे. चष्ममेबद्दरू चव
अथण ्वईट नर्र िरू रविो असव आिे. आहर् त्यव भवषेत चष्ममवलव शब्ि आिे
ऐनक. मरवठीत प्ू ी ्वपरवत असलेलव आरशी ्व चवळशी बवि करून आपर्
िव चक
ु ीचव शब्ि स्ीकवरलव. चवहळशीमवगे ्य झवल्यवची र्वर्ी् अध्यवहृत
असल्यवमळ
ु े तो नवकवरलव गेलव िे समर्ू शकते पर् उपनेत्र िव शब्ि तर हकतीतरी
कर्णमर्धरु आिे तरीिी िव उच्चवरवयलविी फवर सल
ु भ नसलेलव र्धेडगर्ु री शब्ि
आपर् रूढ के लव. ् तोच फवर प्रचवरवत असल्यवमळ
ु े ्वपरर्े भवग आिे.
आपल्यवलव चवगां ले हिसव्े ्िर्र्े दृहष्टिोष िरू व्िव्व ्िर्नू
आमच्यवसवरखे लोक चष्ममव लव्तवत पर् िॉांगकॉांग मध्ये मवत्र इतरवांच्यव दृष्टीलव
आपले रूप आपर् चवांगले हिसव्े ्िर्नू चष्ममे लव्ण्यवची फशन चवलू झवली
आिे. लिवनपर्ी ्हडलवचां व चष्ममव िवलण्यवची खपू च िौस मलविी िोती. त्यवचां ी
चवहळशी लव्नू चवलू लवगलो की आपर् मोठे झवल्यवचव भवस व्िवयचव( आतव
मवत्र मोठे झवल्यवची खतां ्वटते). चवलतवनव कवचेतनू पवहिल्यव्र र्मीन उतरती
हिसवयची ् िसरतो की कवय अशी भीती ्वटवयची तरी त्यवतिी मर्व
्वटवयची. पर् तशी मर्व यव तरुर् तरुर्ींनव ्वटत आिे ्िर्नू ते चष्ममे ्वपरतवत
अशवतलव भवग नविी. कवरर् ते र्े चष्ममे िवलतवत त्यवनां व कवचवच नसतवत
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कवचवहां श्वय नसु त्यव चौकटीच डोळ्यव्र अडक्नू ते चवलतवत. आपल्यव
व्यहक्तमत््वत भर िवलण्यवसवठी ते असे कवचह्िीन चष्ममे ्वपरतवत ्िर्े.
अगिी ज्यवांनव दृहष्टिोष आिे तेिी सपशणहभांगे बस्नू ्रून िी असली चष्म्यवची
चौकट ्वपरतवत. त्यवमळ
ु े आपर् अहर्धक रुबवबिवर हकां्व सांिु र हिसतो असे
कविींनव ्वटते.
कविीचव आपर् चष्ममव लव्ल्यव्र आपर् असलेल्यव ्यविून लिवन
हिसतो असव समर् असतो तर कविींनव आपर् अगिीच पोरकट हिसतो आहर्
चष्ममव लव्ल्यवस र्रव प्रौढ ्वटू अशी कल्पनव चष्ममव लव्ण्यवमवगे असते.
त्यवमळ
ु े अशव अनेक चौकटी ते र््ळ बवळगतवत ् गरर्ेनसु वर हकां्व आपल्यव
्ेषभषू ेस शोभनू हिसेल अशी चौकट पररर्धवन करतवत थोडकयवत चष्म्यवची
कवचह्रहित चौकट िव त्यवांच्यव ्ेषभषू ेचव एक भवगच बनली आिे.
चू फून िी ३२ ्षवणची तरुर्ी िवँगकवँग रे हडओ्र सकवळी हन्ेहिकव
्िर्नू कवम करते हतच्यव मते आपल्यव डोळ्यवभो्ती हनमवणर् झवलेली कवळी
्तणळ
ु े त्यवमळ
ु े झवकली र्वतवत. पर् मग नसु ती चौकट ्वपरण्यव ऐ्र्ी सवध्यव
कवचेचव चष्ममव ते कव ्वपरत नविीत? एक कवरर् ्िर्र्े नसु त्यव चौकटीचे ्र्न
खपू कमी असते त्यवमळ
ु े कवचेच्यव चष्म्यवपेिव िव चष्ममव िलकव असते. आहर्
िसु रे कवरर् र्धकु यवत, पव्सवत, बवष्मपयक्त
ु ्वतव्रर्वत कवचे्र पवर्ी र्मव
िोऊन समोरचे कमी हिसू लवगण्यवचीिी शकयतव असते. एकव तरुर्वच्यव मते
कवचेमध्ये आपले प्रहतहबांब हिसलेले त्यवच्यवकडे येर्वऱ्यव कविी मल
ु ींनव
आ्डत नविी त्यवमळ
ु े तो नसु ती चौकट ्वपरर्े पसतां करतो.. १९९० मध्ये
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र्पवनमध्ये िी फशन आली आहर् ती सपां ष्टु वत आली. आतव ती िवँगकवँगमध्ये
मळ
ू र्धरत आिे. यव लवटेमळ
ु े ऍडी
ां यांगु चव हखसव मवत्र फुगत चवललव आिे.
कवरर् िवँगकोंग मर्धील एकव बोळकांडीतील र्वडीन बवर्वरवतील िव ह्क्रेतव
एकव चौकटीलव चवर पवसनू सवत डॉलरपयंत हकांमत लव्नू अशव ्ीस फ्रे्स
िररोर् ह्कतो. त्यवची खरे िीची हकांमत असते फक्त अडीच डॉलसण. मी आपलव
्वित्यव गगां ेत िवत र्ध्ु नू िेतोय असे तो ्िर्तो कवरर् त्यवलव मविीत आिे िी
लवट कविी फवर हि्स हटकर्वर नविी. आपल्यवकडे ती आली आिे कव? कोर्
र्वर्े.
आतव गगू लने एक न्ीन चष्ममव बवर्वरवत आर्ण्यवचव िवट िवतलव आिे.
िविी कवचरहित आिे. िोनतीन हि्सवप्ू ीच त्यवनां ी आपले िे गहु पत उिड के ले
आिे. िव चष्ममव ्िर्र्े डोळ्यव्र चढ्तव येण्यवसवरखे पवरिशणक पटल असर्वर
आिे. हिसवयलव ते चष्म्यवसवरखे असले तरी प्रत्यिवत त्यवत कवचव नसर्वर तर
तो सगां र्कवचवच अ्तवर असर्वर ्िर्र्े डोळ्यव्रील िव पटल सगां र्कवचे
कवम करर्वर. तो िवलर्वऱ्यव व्यक्तीलव त्यव्र भपू ष्ठृ व्रील मवगण हकां्व र्वगव
यवचां े नकवशे पवितव येर्वर हकां्व आतां रर्वलवसवरखीच इतर मवहितीिी उपलब्र्ध
िोर्वर. त्यव्र ध््हन हनयांत्रर्िी असर्वर ् त्यव्रून िे चष्ममव ्वपरर्वरव सांिश
े
िेऊ ्व पवठ्ू शके ल. थोडकयवत चष्ममव ्वपरर्वरी व्यक्ती सांगर्कच डोळ्यव्र
चढ्र्वर असे हिसते. डोळ्यव्ां र िे मवयवपटल असले तरी त्यवमळ
ु े सत्य
र्गतवचव ह्सर मवत्र तो िवलर्वऱ्यव व्यक्तीस पडर्वर नविी असव अनभु ् िव
चष्ममव प्रत्यि ्वपरर्वऱ्यवनां ी व्यक्त के लव आिे. एक तरुर् तर यव सश
ां ोर्धनव्र
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फवरच खषू आिे. तो ्िर्तो एकविी गोष्ट ( की तरुर्ी ) हिसली आहर् हतचे
छवयवहचत्र खेचण्यवची मलव लिर आली तर उगीच कमेरव कवढव उिडव तो योर्गय
अांतरव्र ् कोनवत हसथर करव इतकी सगळी कटकट यवमळ
ु े ्वचर्वर कवरर्
मनवत आले की त्यव चष्म्यवच्यव ्र असलेले एक बटर् िवबले की बसस हनिवलव
फोटो हश्वय िे गहु पत मवझ्यवपरु तेच रविील िे ्ेगळे च.
गगू लचे सपर्धणक ऍपल यवांनीिी असवच सांगर्क बवर्वरवत आर्ण्यवची
तयवरी के ली आिेच िे उिडच आिे. पविूयव आपल्यवकडे पर् असे चष्ममे के व्िव
हमळवयलव लवगतवत ते!
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८. सौंि्ुस्पर्धेत पयरुष?
आर्पयंत सौंियणसपर्धेत हस्त्रयवच भवग िेत ् त्यवांच्यवसवठीच सौंियणसपर्धवण
असतवत ( त्यव पविवयलव मवत्र परुु ष चवलतवत हकां्व लवगतवतिी. ) पर् यव्ेळी
हमस यहु नव्िसण कनडवच्यव सपर्धेतील अहर्ांकयपिवच्यव िव्ेिवर र्ेनव टवलको्वने
मवत्र यव सपर्धेत ्विळ हनमवणर् के ले आिे. प्रथम हतलव सपर्धेत भवग घ्यवयलवच
पर्वनगी िेण्यवत आली नव्िती कवरर् ती र्न्मवने स्त्री नविी. ्िर्र्े परुु ष ्िर्नू
र्न्मवलव येऊन नांतर शस्त्रहक्रयेने शरीरवत बिल िड्नू हतचे स्त्रीत रूपवांतर
करण्यवत आले आिे. अथवणत िव उपिव्् यवप सौंियण सपर्धेत भवग िेण्यवसवठी
एकवद्यव परुु षवने के लव असेल असे ्वटत नविी. पर् त्यवलव स्त्री ्िर्नू र्ी्न
र्गर्े पसांत असल्यवमळ
ु े त्यवने तसे के ले ् आतव स्त्री ्िर्नू च ्व्रू
लवगल्यव्र हतने सौंियणसपर्धेतिी एक स्त्री ्िर्नू भवग िेतलव यवत हतचे ( की
त्यवचे )कवय चक
ु ले? पर् शे्टी आतव हतलव त्यव सपर्धेत भवग िेऊ िेण्यवत
आलव आिे ् हतचव अहां तम ( की मिव अहां तम? ) फे रीत प्र्ेश झवलव आिे. पर्
तरीिी यव ह्षयव्रील चचेलव ऊत आलव आिे.
कविींच्यव मते तो स्त्री ्िर्नू र्न्मवलव आलव नसल्यवमळ
ु े त्यवलव
हस्त्रयवांसवठीच्यव सौंियणसपर्धेत भवग िेऊ िेर्े योर्गय नविी. त्यवांचव मद्दु व असव आिे
की व्यक्तीचे
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हलगां िे हतच्यव र्न्मवच्यव ्ेळी र्ो र्नक
ु वचां व मेळ
झवलेलव असतो त्यव्र ठरत असते अथवणतच एकिव तो मेळ हनहश्चत
झवल्यव्र ती व्यक्ती स्त्री हकां्व परुु ष आिे असे ठरते त्यवमळ
ु े नतां र शस्त्रहक्रयेने
के लेलव हलांगबिल िी ्र्रची रांगसफे िी ठरते त्यवमळ
ु े परुु ष ्िर्नू र्न्मवलव
आलेली व्यक्ती ्रून स्त्री सवरखी हिसू ्व ्वगू लवगली तरी मल
ू तः तो परुु षच
आिे ्िर्नू यव सपर्धेत भवग िेण्यवस अपवत्र ठरतो. त्यवांच्यव मते के ्ळ एकवद्यव
व्यक्तीच्यव मवनहसक अ्सथेमळ
ु े स्त्रीचे परुु षवत हकां्व परुु षवचे स्त्रीत असे रूपवांतर
करर्ेच योर्गय नव्िे.
यवउलट कविींच्यव मते आतव र्ेनव िी स्त्री ्िर्नू च ्व्रते त्यवमळ
ु े हतलव
तो िककच आिे. त्यवच्ां यव मते प्ू ी समहलगां ी सबां र्धां वनां व समवर्वची मवन्यतव
नव्िती पर् समवर्वने आतव ते मवन्य के ले आिेत. खरे तर िव मद्दु व येथे गैरलवगू
आिे. कवरर् खर्रु विो येथील हमथनु हशल्पवतिी समहलगां ी सबां र्धां िवख्ले
आिेत असे खर्रु विो येथे र्वऊन आलेल्यव व्यक्ती सवांगतवत. अल्बटण एहलस यव
प्रख्यवत मवनसशवस्त्रज्ञवच्यव मते अशव सबां ांर्धवांमध्ये अनैसहगणक कविी नविी. ( सांिभण
"मी अल्बटण एहलस" ले. डॉ. अर्ां ली र्ोशी शब्ि पहब्लके शन )त्यवमळ
ु े त्यवचव
सांिभण िेऊन र्ेनवचे सपर्धेत भवग िेर्े स्ीकवरविण ्िर्तव येर्वर नविी. सपर्धेच्यव
सयां ोर्कवनां ीिी र्री र्ेनवलव सपर्धेत भवग िेऊ हिलव तरी अशव प्रकवरे
हलांगबिलवमळ
ु े रूपवांतररत झवलेल्यव कोर्त्यविी व्यक्तीलव भवग िेतव येईल असव
हनयमवतच बिल करण्यवत आलव आिे कव यवह्षयी मवत्र मर्गु र्धतव बवळगली
आिे.
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९. पररमार्ुन ----?
"मवझ्यव मल
ु वचे मी नव्च असे ठे ्ले आिे की त्यवलव कोर्ी
्ेड्यव्वकड्यव नव्वने िवक मवरूच शकत नविी. " मवसतर अगिी रांगवत येऊन
सवांगत िोते. " असां बि तझु े नव् ह्नवयक असेल तर पोरे तल
ु व ्िर्र्वर ह्न्यव.
मर्धक
ु र असेल तर ्िर्ां र्वर मध्यव तसे रवर्वचे अगिी रवज्यव के ले तरी
ऐकर्वऱ्यवस ते ्वटर्वर रवर्वच. ", मवसतरवचां व आ्ेश "सख
ु वच्यव सरींनी --- "
असां लवांबलचक नव् असर्वऱ्यव एकव मवहलके तील मवतृि्े तेसवरखव िोतव
हतच्यव मल
ु वचे नव् हसद्धवथण त्यवचे हसध्यव असे रूप अगिी त्यवच्यव बहिर्ीने
के लेले सद्ध
ु व हतलव अहर्बवत खपत नविी, !अगिी तससेच
खरोखरीच गरुु र्ी िोते खरां तर मवसतर मवझे आहर् मी त्यवच्ां यविून ३०३२ ्षवंनी तरी लिवन िोतो तरी ते मवझ्यवशी हमत्रवसवरख्यव गप्पव मवरत िोते
यवचे एक कवरर् त्यवांच्यव ् मवझ्यव नव्वची आद्यविरे सवरखीच असल्यवने कर्धी
कर्धी त्यवचां ी पत्रे पोसटमन आमच्यव िरी टवकी ् मी त्यवनां व इमवने इतबवरे नेऊन
िेत असे, आहर् िसु रे ् आतव मित््वचे कवरर्, त्यवांच्यव मल
ु वबरोबर त्यव्ेळच्यव
इन्टर सवयन्स चव अभ्यवस मी करत िोतो. ् मवझ्यव सगां तीत त्यवलव चवगां ले मवकण
पडून इहां र्हनअररांगलव प्र्ेश हमळे ल अशी आशव त्यवनव िोती. त्यव आिल्यव
्षी त्यवने ड्रॉप िेतलव िोतव त्यवमळ
ु े त्यवांनव ह्शेष कवळर्ी िोती. िव रवर्व िव
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त्यवचां व र्धवकटव मल
ु गव. मवझ्यवबरोबर अभ्यवस करर्वरव मोठव भवऊ मक
ु ांु ि नव्
ठे ्ल्यवमळ
ु े "मकु यव" झवलव िोतव त्यवमळ
ु े त्यवनी िी िितव िेतली िोती. ।
मवसतर आ्िवलव शवळे त हशक्वयलव िोते. अथवणत त्यव्ेळी अश्यव गप्पव
ते मवरवयचे नविीत कवरर् तेव्िवांचे आमचे नवते ्ेगळे िोते. आहर् तसे ते
स्भव्वने कडक ्िर्नू च प्रहसद्ध िोते. तसे ते हशसतीचे भोक्ते आहर्
अभ्यवसिू ख
े ील. त्यव्ेळी शवळे त हिन्िी िव ह्षय नक्त
ु वच सरू
ु झवलव िोतव आहर्
प्ू ीच्यव हशिकवांनव हिन्िीचव ओ की ठो मविीत नव्ितव पर् त्यव कवळवत त्यवनी
हििां ी रवष्मरभवषव सनि पयंत परीिव िेऊन हिन्िीत प्रव्ीण्य हमळ्ले ् हिन्िी यव
ह्षयवचे हशिक झवले. अथवणत इतरिी ह्षय र्रुरीनसु वर ते हशक्तच.
त्यवचां व स्भव् र्रव मर्ेशीर िोतव. कविी ्ेळव ते खरे च ह्नोिी बोलत
स्त:्रच करवयचव त्यवांचव एक खवस ह्नोि ्िर्र्े, "मी एकिव निीत पोित
िोतो आहर् अचवनक र्धवरे लव लवगनू अगिी बडु ण्यवच्यव बेतवत िोतो. तेव्िवां िव
िव्यव (त्यवच्यवकडे बोट िवख्नू ) कवठवने चवललव िोतव त्यवने लगेच बडु ी
मवरून मलव पकडून कवांठव्र आर्ले. मवझव र्ी् ्वच्र्वऱ्यव िव्यवलव
कविीतरी बिीस द्यव्े असे मलव ्वटले, त्यवमळ
ु े मी त्यवलव ह्चवरले, "बवळ
िवम,ू मवझ्यव्र के ्ढे िे उपकवर तझु े, बोल तल
ु व कवय बिीस िेऊ?" त्यव्र
बवळ िवमू िवत र्ोडून ्िर्वलव, "मवसतर मलव कविी द्यवयचेच असेल तर इतके च
करव की मवझ्यव हमत्रवांनव िे सवांगू नकव की मी त्ु िवलव ्वच्ले नविीतर ते मलव
हर््ांत सोडर्वर नविीत. " तसवच त्यवांचव िसु रव एक ठरलेलव ह्नोि ्िर्र्े
बवळ्यवलव ह्चवरले की पवडां ् हकती? यव्र बवळ्यव कवय उत्तर िेतो, "मवसतर,
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बवर्ल्यवच्यव खरु वइतके ्िर्र्े चवर आहर् िवतवने िवख्र्वर बोटे तीन" ये्ढ्यव
्यवत हिन्िी भवषव हशकून त्यव्र प्रभत्ु ् हमळ्ल्यवचव अहभमवन त्यवनव िोतव.
त्यव्ेळी गव्वतली मसु लमवन पोरां र्री मरवठी येत असली तरी एकमेकवशी
हिन्िीतच बोलवयची त्यवांच्यव्र भवष्मय करतवनव मवसतर ्िर्त यवांच हिन्िी ्िर्र्े
कवय "भवगते भवगते आयव और र्धबवकहिशी पड्य़व "
शवलेय र्ी्न सांपल्यव्र मवझव मवसतरवचां व आहर् मक
ु ांु ि ् रवर्व यवांचविी
सांबांर्ध कमीच झवलव तसव तो मवझ्यव खवस हमत्रवपैकी एक िोतव अशवतलव भवग
नव्ितव. मवझ्यव र्धवकट्यव भव्वचव तो ्गणहमत्र. पर् छोट्यव गव्वत सगळे च
एकमेकवलव ओळखत असतवत तसे आ्िी एकमेकवस ओळखत िोतो. रवर्व
मवझ्यव भव्वकडे कर्धी कर्धी यवयचव ् त्यवच्यव हमत्रवचव मोठव भवऊ ्िर्नू परु े सव
आिरिी िवख्वयचव. त्यवचव मोठव भवऊ मवझ्यवबरोबर अभ्यवस करवयचव तर
मोठी बिीर् मवझ्यव बहिर्ीकडे यवयची हश्वय मवझे ्डीलिी त्यवच्यवच
्हडलवचे सिकवरी िोते त्यवमळ
ु े आमच्यव िोन्िी कुटुांबवतील सगळ्यवच
भव्ांडवांचे एकमेकवकडे र्वर्े येर्े असे. रवर्वशी फवर कविी बोलर्े झवले नविी
तरी त्यवच्यविी बोलण्यवत ्हडलवच्ां यव ह्नोिबद्ध
ु ीचव कर्धी कर्धी प्रत्यय यवयचव.
पर् हशिर्वसवठी बविेर पडल्यव्र गव्वतली मवर्से परत क्हचतच भेटू
लवगली कवरर् सट्टु ीव्यहतररक्त गव्वत र्वर्े िडत नसे ् नतां र नोकरीमळ
ु े
प्रत्येकर्र् अगिीच ्ेगळ्यव िेत्रवत ् शिरवत गेल्यव्र आ्िी गव््वले िोतो
यवची आठ्र्च कवय ती उरली. त्यवत परत मी औरांगवबविी ्िर्र्े आमच्यव
गव्वपवसनू र्रव आड्ळर्ी हठकवर्ी गेल्यवमळ
ु मीच गव्वकडील िोसतवपां वसनू
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लवबां पडल्यवसवरखव झवलो िोतो. पर् मध्यतां री मिवह्द्यवलयवच्यव कवमवहनहमत्त
मलव हनरहनरवळ्यव अहभयवहां त्रकी उद्योगवांनव भेटी द्यवव्यव लवगल्यव. त्यव मध्ये
प्रहशिर्वसवठी असलेल्यव ह्द्यवथ्यवंची प्रगती पिवर्े िव िेतू असे. त्यवत एकिव
कुल्यवणच्यव कांपनीस कांपनीस भेट िेण्यवचव योग आलव. यव कांपनीतच त्यव्ेळी
रवर्व कवम करत िोतव. तो पण्ु यवच्यवच शवसकीय अहभयवांहत्रकी मिवह्द्यवलयवतनू उच्च गर्ु वसां ि इहां र्हनअर िोऊन बविेर पडलव िोतव ् हश्वय नतां र त्यवने
हनटी मध्ये पिव्यत्तु र हशिर्िी पवर पवडले िोते ् तेथेच त्यवची यव उद्योगवत
हन्ड िोऊन तो सध्यव कवयणरत िोतव यव स्ण गोष्टी मलव मविीत िोत्यव त्यवमळ
ु े
यव्ेळी त्यवची गवठ िेण्यवचे मी हनहश्चत के ले िोतेच.
त्यव कांपनीत असर्वऱ्यव आमच्यव ह्द्यवथ्यवंची प्रगती पविून मग मी
तेथील पसोनेल ऑहफसरकडे चौकशी के ली ् त्यवच्यवबरोबरच रवर्वकडे गेलो.
मलव पविून त्यवलव खपू च आनांि झवलव. तसव तो बऱ्यवच उच्च पिव्र िोतव
त्यवमळ
ु े त्यवलव स्तत्रां के हबन ्गैरे िोती. तेथेच त्यवने हतिवसां वठी चिव ् नवसतव
मवग्लव. मवझ्यवशी बऱ्यवच गप्पव मवरल्यव. आपल्यव िरी येण्यवचविी आग्रि
त्यवने के लव. पर् तो अबां रनवथलव रिवत िोतव. त्यवमळ
ु े ते मलव शकय झवले नविी.
मर्धल्यव कवळवत मवझ्यव र्धवकट्यव बहिर्ीचे लर्गन झवले ् योगवयोगवने
हतचेिी िर आतव अबां रनवथलवच िोते त्यवमळ
ु े बहिर्ीकडे गेल्यव्र मवत्र
रवर्वकडे र्वयचे असे मी हनहश्चत के ले आहर् अांबरनवथलव गेल्यव्र बहिर्ीलव
मी तसे सचु ्ले. मवझे मेिुर्ेिी आतव रवर्वलव ओळखू लवगले िोते, त्यवमळ
ु े
त्यवनां व त्यवचे ्वसतव्यसथवन मविीत िोते त्यवमळ
ु े आ्िी सगळे च रवर्वकडे गेलो.
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आ्िवलव पविून त्यवलव खपू च आनिां झवलव. त्यवच्यवपेिविी अहर्धक
त्यवच्यव ्हडलवांनव, ्िर्र्े मवझ्यव गरुु र्ींनव, कवरर् त्यवांच्यव सिकवऱ्यवचव मी
मल
ु गव हश्वय त्यवांच्यव मोठ्यव मल
ु वबरोबर अभ्यवस करवयलव मी त्यवांच्यव िरी
र्वयचो. ििु ्ै वने त्यवांनव स्रयांत्रवचव ककण रोग झवलव िोतव अथवणत तो आ्िी गव्
सोडण्यवप्ू ीच झवलव िोतव पर् सिु ्ै वने योर्गय ्ेळी तपवसर्ी झवल्यवमळ
ु े ल्कर
हनिवन झवले ् त्यव ्ेळी तवबडतोब शस्त्रहक्रयव के ल्यवमळ
ु े ते ्वचले मवत्र स्रयांत्र
कवढून टवकल्यवमळ
ु े त्यवांनव बोलतव मवत्र येत नव्िते पर् िशवलव लव्लेल्यव
नळीतनू च प्रयत्न करून र्रव ह्हचत्र ् अगिी िलकयव सरु वत बोलनू ते आपल्यव
भव्नव प्रकट करू शकत िोते त्यवमळ
ु े तशविी अ्सथेत त्यवनी आमच्यवशी
खपू च गप्पव मवरल्यव.
रवर्वचविी स्भव् थोडवफवर ्हडलवसां वरखवच ह्नोिी िोतव त्यवमळ
ु े
त्यवने आ्िवलव सवांहगतले, "मी अगोिरच ठर्ले िोते की बवयकॉ नोकरी
करर्वरीच ि्ी. कवरर् िरवत ती हकां्व आई यवपैकी एकच रविू शकण्यवची
शकयतव आिे " रवर्वचे िे ह्र्धवन एकव ्यवनवत िोन तल्वरी रविू शकत नविीत
यव थवटवचे िोते आहर् तसे खरे िी िोते कवरर् रवर्वची आई फवरच कतणबगवर ्
कवमवलव अगिी ्विीर्च त्यवमळ
ु े हतच्यव झपवट्यवपढु े यव नव्यव हपढीतील
रवर्वची बवयको हटकर्वर नविी िे त्यवचे अनमु वन बरोबर िोतेच. त्यवमळ
ु े त्यवने
खरोखरच नोकरी करर्वरीच बवयको शोर्धली िोती. पर् के ्ळ ते्ढेच कवरर्
त्यवच्यव यव हन्डीस िोते असे नसनू हतलव हमळर्वरव पगवर िे कवरर्िी थोडेफवर
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असले पवहिर्े असे मवझ्यव मेव्िण्यवचां े मत. िे मत त्यवनी रवर्वच्यव इतर ्ेळीच्यव
्वगण्यव्रून बन्ले िोते.
पर् त्यवलव स्त:लव चवगां लवच पगवर असतवनव बवयकोच्यव हमळकती्र
रवर्वचव डोळव असेल िे मलव तरी पटत नव्िते. त्यवच्यव कद्रूपर्वच्यव किवण्यव
त्यवनां ी सवहां गतल्यव त्यव्रून त्यवचां े मत खरे िी असेल असे ्वटले. त्यव्ेळी
त्यवचव मल
ु गव लिवन िोतव. मी तेथे असतवनव तो आ्िवलव भेटवयलव ्िर्नू
आलव ् त्यवच्यव मल
ु वच्यव िवतवत ठे ्लेली सवर्धी हलमलेटची गोळी तो चोखू
लवगलव आहर् ती त्यवच्यव िवतवतनू खवली पडली. "अरे पडू िे त्यवलव िसु री
िेतो" असे ्िर्नू िसु री मवझ्यव बहिर्ीने त्यवच्यव िवतवत ठे ्ली, पर् रवर्वने मवत्र
र्वतवनव ती गोळी उचलनू पसु नू आपल्यव हखशवत टवकली ती िरी गेल्यव्र
मल
ु वलव िेण्यवचे त्यवने ठर्ले असव्े िे पवहिल्यव्र मवत्र आमच्यव मेव्िण्यवांच्यव
सवांगण्यवत तथ्य असव्े असे ्वटू लवगले.
तसे पिवयलव गेले तर त्यवलव पगवर उत्तमच िोतव हश्वय त्यवच्यव
बवयकोचव पगवरिी िरी येत िोतव. हश्वय ्हडलवांची थोडी कव िोईनव पेन्शनिी
िोती. त्यवमळ
ु े त्यवचव कवटकसरीपर्व हचकटपर्व यव सिरवत मोडण्यवसवरखव
्वटलव. त्यवने कर्धी कोर्वलव मद्दु वम िरॉ बोलव्नू चिव पवर्ी के ले असे मवझ्यव
बहिर्ीलव हिसले नविी. भरपरू पैसव हमळत असनू कवर ्गैरे िेऊन मर्ेत रिव्े
असे त्यवलव ्वटत नव्िते उलट आर्खी पैसे हमळ्ण्यवसवठी त्यवने शेअसणमध्ये
पैसे गांतु ्र्े सरू
ु के ले. त्यवतिी त्यवचे अांिवर् बरोबर ठरल्यवमळ
ु े त्यवलव भरपरू
अथणप्रवप्ती िोऊ लवगली. त्यवची मल
ु ेिी-- एक मल
ु गव ् एक मल
ु गी-- िुषवर
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असल्यवमळ
ु े ् पत्नी पर् हशहिकव असल्यवमळ
ु े त्यवचां ेिी हशिर् व्य्हसथत
चवलू िोते.
त्यव कवळवत कविी हि्स शेअरमवके ट चवगां लेच तेर्ीत असल्यवने रवर्वने
खपू च कमवई के ली आहर् त्यवत त्यवलव ए्ढव आत्मह्िवस ्वढलव की चकक
नोकरी सोडून त्यवने शेअरमध्येच सगळे लि द्यवयचे ठर्ले. त्यव कवळवत त्यवने
स्त:च्यव, मल
ु वच्यव, मल
ु ीच्यव ् बवयकोच्यव नव्व्र प्रत्येकी पवच लवखवची
रककम मिु त ठे ्ीत गांतु ्ली. पर् एक हि्स िषणि मेितवच्यव कवर्वयवांनी शेअर
बवर्वर एकिम कोसळलव.
अथवणत रवर्वलव इतके कविी िवबरून र्वयचे कवरर् िोते अशवतलव भवग
नविी. कवरर् त्यवच्यव मिु त ठे ्ी अगिी सरु हित िोत्यव. त्यवच्यव बवयकोची
नोकरी चवलू िोती आहर् शेअरचे भव् कविी सिै् कोसळत्यव हसथतीत रिवतील
अशवतलव भवग नव्ितव. पर् आर्धीच उल्िवस त्यवत फवल्गनु मवस अशवतली
पररहसथती झवली. त्यवमळ
ु े त्यवनांतर रवर्वची गवांठ पडली तरी तो कविी फवर
नेिमीच्यव खेळकर मनहसथतीत हिसलव नविी. त्यवचव हचकटपर्व ्वढलवच िोतव
्िर्र्े आ्िी कर्धी बहिर्ीकडे गेलो तरी आ्िवलव बोल्नू चिव िेण्यवचवसद्ध
ु व
उपचवर पवळे नवसव झवलव. आमच्यव मवसतरवांनव मवत्र आ्िी त्यवांच्यवकडे र्व्े
बोलव्े असे ्वटे. त्यवनां व िश्यवतनू उच्चवर करून कव िोईनव आमच्यवशी बोलव्े
्वटे त्यवांच्यव बोलण्यवतील प्रयत्नवचव त्यवांच्यवपेिव आ्िवलवच अहर्धक त्रवस
व्िवयचव कवरर् आ्िवलव ऐकू यव्े ्िर्नू िसव खरडून ते बोलत. तरीिी
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त्यवच्ां यव्रील प्रेमवमळ
ु े ् आिरवपवयी आ्िी त्यवच्ां यवकडे र्वत अस.ू रवर्वची
आई पर् त्यवच्यव नवरवर्ीकडे िल
ु णि करून आमचे आिरवहतथ्य करवयची.
पर् आश्चयवणची गोष्ट ्िर्र्े ज्यव आपल्यव मल
ु वच्यव नव्वलवसद्ध
ु व कोर्ी
्ेडे्वकडे करू नये ्िर्नू र्पर्वऱ्यव मवसतरवांच्यव त्यव मल
ु वलव आपल्यव
्यो्ृद्ध आई ्हडलवनां व मवत्र कसेबसे सवभां वळर्ेिी नकोसे ्वटू लवगले िे अथवणत
मवझ्यव मेव्िण्यवांकडूनच मलव कळले. िे खरे आश्चयण ्िर्व्े लवगेल कवरर् त्यवनी
रवर्व्र हर््वपवड प्रेम के लेले. तसव रवर्वलव मोठव भवऊ िोतव ् आई ्हडल
त्यवच्यवकडे र्वऊन रविू शकले असते. पर् त्यव र्वगेचे इतके ्षे रविून ्ळर्
पडलेले त्यवांनव सोड्त नव्िते. मवसतरवांची पेन्शन येत िोती त्यवमळ
ु े आई
्हडलवचां व भवर रवर्व्र पडत िोतव अशवतलव भवग नव्ह्तव तरीिी तो भवर
आपल्यव्रच पडतो आिे असे रवर्वचे मत िोते की कवय कळत नविी. त्यवच्यव
तश्यव ्वगण्यवमळ
ु े मवसतरिी ितवश झवल्यवसवरखे ्वगू लवगले. एक हि्स ते िर
सोडून गेले आहर् परत आलेच नविीत.
मवझ्यव मेव्िण्यवांचे बवरीक लि रवर्वच्यव िरवतील सगळ्यव िडवमोडीकडे
असवयचे त्यवमळ
ु े ते रवर्वलव िेऊन मवसतरवनां व शोर्धवयलव गेल,े त्यवमळ
ु च
रवर्वलव र्व्े लवगले असे ्वटते. नविीतर गेलेत नव बरे च झवले असव ह्चवर
त्यवने के लव असतव. अथवणत आईने त्यवलव स्सथ बसू हिले नसते. . आहर् शे्टी
अांबरनवथ सटेशनच्यव आसपवस ह्मनसक हसथतीत भटकतवनव ते सवपडले मग
िोिे त्यवांनव िरी िेऊन आले.
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आहर् एक हि्स मवसतरवचां ी प्रवर्ज्योत मव्ळली. त्यवचां व अत्ां यह्र्धी तरी
योर्गय त्यव पद्धतीने व्िव्व िी आईची इच्छविी रवर्वने परु ी के ली नविी, पर् मवझे
मेव्िर्े फवर आग्रिी असल्यवमळ
ु े ् इतरिी लोकवांच्यवपढु े ्वईट हिसेल ्िर्नू
त्यवने कसेबसे कविी ह्र्धी उरकले, पर् त्यवनांतर आईची र्र्ु नर्रकै िच सरू
ु
झवली. ्िर्र्े तशीतीिी थकलीच िोती पर् नांतर हतची अ्सथविी अहतशय
के ह्ल्वर्ी झवली
त्यव कवलवत कुठल्यविी उपक्रमवत रवर्व भवग िेत नसे आहर् अगिी समोर
रविूनिी मवझ्यव बहिर्ीकडे तो हकां्व त्यवची बवयको हफरकले नविीत. त्यवच्यव
हमत्रवांनी एकिव त्यवांच्यव ्गणहमत्रवांचव मेळव्व शवळे तनू बविेर पडून २५ ्षे झवली
्िर्नू के लव ् त्यवसवठी रवर्वलव िेऊन र्वऊच असव ह्डव उचलनू च त्यवचे
कविी हमत्र त्यवच्यवकडे आले पर् त्यवने त्यवनव पवर र्धडु कव्नू लव्ले, "असल्यव
गोष्टींमध्ये मलव मळ
ु ीच रस नविी"त्यवने त्यवांनव र्धडु कव्ीत ्िटले. ते अगिी
त्यवलव उचलनू नेण्यवच्यव तयवरीने आलेले पर् त्यवांनविी त्यवने िवि हिली नविी.
मवसतरवांच्यव हनर्धनवनांतर आपल्यव आईचे त्यवने के लेले िवल मलव मवझ्यव
मेव्िण्यवच्ां यव कडूनच कळले. हतलव त्यवने कॉटच्यव एकव पवयवलव बवर्धां नू ठे ्ले
िोते. त्यवच्यवमवगे कवय उद्देश िोतव कळत नविी. शे्टी ती बवई पर् एकव हि्शी
र्ग सोडून गेली. हतच्यव अत्ां यह्र्धीसवठी कोर्ी इतर मवर्से यव्ीत ् हतचव
शे्टचव प्र्वस तरी सख
ु कर व्िव्व असे रवर्वलव मळ
ु ीच ्वटले नविी. त्यवने एक
ऍ्ब्यल
ु न्स मवग्ली ् तो मवझ्यव मेव्िण्यवांसि तीमर्धनू आईचे श् समशवनवत
िेऊन गेलव ् ह्द्यतु िवहिनीच्यव कमणचवऱ्यवच्ां यव तवब्यवत ते िेऊन फक्त त्यवनां ी
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िवहिनीमध्ये श् िवलेपयंतच तो तेथे थवबां लव आहर् बिुर्धव मवझ्यव मेव्िण्यवच्ां यव
सकूटर्रून िरी आलव. बसस ते्ढवच त्यवचव आहर् त्यवच्यव मवतृि्े तेचव
शे्टचव सांबांर्ध! अथवणत त्यवनांतर हतचे हि्स ्गैरे करण्यवचव प्रश्नच उद्भ्त
नव्ितव.
मवझ्यव बिीर्ीसमोरचव तो गवळव रवर्वने ल्करच सोडलव, त्यव र्वगेतील
आठ्र्ीिी नको असे ्वटून की कवय कोर् र्वर्े! नांतर मीिी हकत्येक हि्सवत
त्यवच्यवकडे र्वऊ शकलो नविी कवरर् त्यवचे िर आतव सिर् र्वण्यवसवरखे
रवहिले नविी. पर् मवझ्यव एकव मकु कवमवत त्यवची गवठ रसत्यव्र पडली आहर्
योगवयोगवने त्यवचे िर तेथनू र््ळच िोते, त्यवमळ
ु े नवइलवर्वने त्यवलव िरी चल
असे ्िर्व्े लवगले. िव ब्लॉक पहिल्यवपेिव खपू च चवगां लव िोतव ि्ेशीर र्वगी
िोतव आहर् त्यवने बऱ्यवपैकी सश
ु ोहभतिी के लव िोतव. त्यव्ेळी रवर्व िरवत
एकटवच िोतव, कवरर् आतव त्यवचव मल
ु गव हिल्लीत कवमवलव िोतव, मल
ु गी
कॉलेर्लव ् बवयको नोकरी्र गेली िोती. तरीिी त्यवने कविीतरी थांड हपण्यवचव
आग्रि के लव ् फ्रीर्मर्धील बवटलीतील रांगीत पेयवत पवर्ी हमसळून मलव
प्यवयलव हिले.
त्यवनांतर हकत्येक हि्स आमचव सांबांर्ध नव्ितवच ्िटले तरी चवलेल.
मवसतरवचां व तर असण्यवचव सबां र्धां च नव्ितव त्यवमळ
ु े त्यवहि्शी रवर्वचव फोन
आल्यव्र मलव आश्चयण ्वटले, " कवय रे आिेस कव िरी? यवयचेय तझ्ु यवकडे
येऊकव?". अथवणतच येऊकव असे ह्चवरल्यव्र त्यवलव नको ्िर्र्े शकय नव्िते
् तसे करण्यवचे कवरर्िी नव्िते. रवर्व आतव आपल्यव मल
ु ीच्यव लर्गनवची
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पहत्रकव द्यवयलव येर्वर िोतव. त्यवमळ
ु े त्यवचे िे येर्े कविीसे अपेहितिी िोते. पर्
मर्धल्यवकवळवतील त्यवच्यव कविी अनभु ्वमळ
ु े तो येईल की नविी असेिी ्वटत
िोते. त्यवच्यव मल
ु वची लर्गनपहत्रकव पोसटवनेिी त्यवने पवठ्ली नव्िती. पर्
यव्ेळी मवत्र तो आलव नसतव तरच आश्चयण ्वटले असते, कवरर् त्यवची िोर्वरी
सनू आमच्यव िरू च्यव नवत्यवतली िोती. अथवणत हतच्यवकडील पहत्रकव आ्िवलव
येर्वरच मग आपर् ्ेगळी कशवलव द्यवयची असविी ह्चवर तो करू शकलव
असतव ्िर्व त्यवच्यव मल
ु वच्यव लर्गनवची पहत्रकव नविीतरी त्यवने पवठ्ली
नव्ितीच. पर् यव्ेळी मवत्र त्यवने ती चक
ू सर्धु वरण्यवसवठी मवझ्यवकडे प्रत्यिच
यव्यवचव बेत के लव असव्व. यव्ेळी मवत्र रवर्व खरोखरच आलव. मर्धल्यव
कवळवत आपर् असे कव ्वगलो यवचे सपष्टीकरर् द्यव्े असे त्यवलव ्वटत िोते
की कवय कोर्वस ठवऊक. पर् यव्ेळी त्यवचव चेिरव प्रसन्न ् बोलर्ेिी
मनमोकळे ्वटत िोते,
"तल
ु व खरे सवगां ू कव अण्र्व, (मवझ्यव भव्वसवरखे तोिी मलव अण्र्वच
्िर्े) शवळे त असतवनव तझु े िविव र्ेव्िवां आ्िवलव बवत्यव सवांगवयचे ( त्यव्ेळी
आमच्यव शवळे त शवळव सरू
ु झवल्यव्र प्रवथणनेनतां र तवज्यव बवत्यव सवहां गतल्यव
र्वयच्यव ् ते कवम मवझ्यव ्हडलवांकडे िोते. )त्यव्ेळी भवरतवचे भव्ी
आर्धवरसतांभ तन्ु िी आिवत, तमु च्यवतनू च कोर्ी नेिरू, सभु वष बनतील असे ते
्िर्त तेव्िवां आ्िी खरे च असे कविीतरी बनर्वर असे मलव ्वटवयचे. आहर्
नांतर प्रत्यिवत तसे कविीच न झवल्यवमळ
ु े मी अगिी अस्सथ झवलो. त्यवमळ
ु े मी
अगिीच एकलकोंडव बनत गेलॉ " अशी कबल
ु ीच त्यवने हिली तरीिी नेिरू,
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सभु वष िोऊ इहच्छर्वऱ्यव ् तसे िोऊ न शकल्यवबद्दल ि:ु खी िोर्वऱ्यव मल
ु वने
आपल्यव आई ्हडलवांची आबवळ आहर् इतकव कांर्षू पर्व कव के लव िे मलव
समर्ले नविी आहर् ते मी ह्चवरण्यवत कविी अथण नव्ितव. पर् लर्गनवसवठी त्यवने
आग्रिवचे हनमांत्रर् हिले िे मवत्र खरे .. पर् लर्गनवनांतर आमचव कविी सांबांर्ध रवहिलव
नविी कवरर् त्यवचव मल
ु गव कर्धी हिल्ली तर कर्धी बगां लोरलव असे ् रवर्व ्
त्यवची बवयकोिी बरे चिव त्यवच्यवकडेच असत. मवझ्यव बहिर्ींनेिी अ्बरनवथ
सोडले त्यवमळ
ु े रवर्व्ृत्त कळे नवसे झवले.
अनेक ्षवणनतां र रवर्वने अ्बरनवथ कवयमचे सोडले असे मेव्िण्यवनां ी
मवझ्यव कवनव्र िवतले ् शे्टी त्यवांनी र्े सवांहगतले त्यवमळ
ु े मी अगिी
आश्चयणचहकत झवलो. रवर्वने अ्बरनवथ सोडतवनव आपलव भलवमोठव फ्लट
एकव ्ृद्धवश्रमवस िवन के लव िोतव. सपां र्ू ण आयष्मु यवत के लेली कवटकसर ् ्ृद्ध
आई्हडलवक
ां डे के लेले िल
ु णक्ष्य यवचे अांशत: तरी पररमवर्णन करव्े अशी सद्बुद्धी
त्यवलव सचु ली असल्यवस नकळे . मनष्मु यस्भव्वचव थवगां लवगर्े मोठे कहठर्
असते िे हनहश्चत!
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१०. गोळी कशी दगळू मी?
प्रत्येक शवस्त्रवत गेल्यव कविी शतकवतच अहतशय नेत्रिीपक प्रगहत झवली
आिे. सगां र्कवमळ
ु े तर कविी प्रकवरचे कवम करण्यवच्यव पद्धहत इतकयव बिलल्यव
आिेत की प्ू ीचे कवरखवने, कवयवणलये र्शी हिसत तशी आतव मळ
ु ीच हिसत
नविीत. ्ैद्यकशवस्त्रवतिी प्रशांसनीय प्रगहत झवली असली आहर् ि्वखवनव यव
ससां थेचे स्रूप मवत्र बिलले तरी त्यवतील सटु सटु ीतपर्व र्वऊन त्यवलव
अहर्धकच गतांु वगांतु ीचे स्रुप आले आिे. आमच्यव लिवनपर्ी गव्वतलव
ि्वखवनव िरवपवसनू फवर िरू नव्ह्तव तरी िल्ु लक िख
ु ण्यवसवठी तेथपयंत
र्वण्यवचेिी कष्ट न िेतव िरवत आज्र्ी हकां्व आर्खी कॉर्ी ्हडलर्धवरे मवर्सू
कसलव तरी पवलव हकां्व चवटर् यवांचव प्रयोग आमच्यव्र करवयचव ् बिुर्धव
त्यवने आर्वर पळवयचव. मी स्त: ् मवझ्य़व लिवन भव्डां वनां ी बऱ्यवच उांचव्रून
पडण्यवचे प्रकवर करून हकां्व एकमेकवनव ठोसवठोशी करून रक्तपवत िड्नू
आर्ले असतवनव आमची सगळ्यवत मोठी बिीर् कोठूनतरी िगडीचव पवलव
नव्वची ्नसपहल शोर्धनू आर्वयची ् ती ठे चनू र्खमे्र हतचव रस हपळून ती
बवांर्धनू टवकवयची ् चवर पवच हि्सवत र्खम अगिी पर्ू ण बरी झवलेली असवयची
तवप फवरच ्वढलव तर मवत्र आ्िवलव ि्वखवन्यवत नेले र्वयचे.
आमच्यवसवरखे कविी बळीचे बकरे तेथे बसलेले असवयचे. आपलव नांबर आलव
की डॉकटर र््ळ बोलव्नू प्रथम तवप मोर्वयची नळी प्रथम र्ोरवने झटकून
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मवझ्यव तोंडवत िवलनू थोडव ्ेळ ठे ्वयचे ् त्यव कवळवत पढु च्यव रोर्गयवलव
कविीतरी प्रश्न ह्चवरवयचे. त्यवचे उत्तर ऐकून मवझ्यव तोंडवतील नळी कवढून तवप
पविून आपल्यव गळ्यवतलव सटेथो मवझ्यव छवती्र टेक्वयचे ् एकविव िसु रव
प्रश्न आमच्यव बरोबर आलेल्यव ्डीलर्धवऱ्यव मवर्सवस ह्चवरवयचे ्
ते्ढ्यव्रच बिुर्धव आमच्यव रोगवचे हनिवन िोऊन समोरच्यव टेबलव्रील
कवगिव्र आ्िवलव ्वचतव न येर्वऱ्यव अिरवत कविीतरी फकण टून तो कवगि
त्यवांच्यवकडे द्यवयचे ् तो िेऊन ि्वखवन्यवच्यव एकव कोपऱ्यवतील खोलीच्यव
हखडकीतनू ज्यवचव फक्त चेिरव हिसत असे अश्यव कांपवउांडर ्िर्ह्आऱ्यव
व्यक्तीकडे तो कवगि हिलव र्वयचव त्यव्रचे अग्य हलखवर् ्वचनू त्यव
व्यक्तीच्यव खोलीतील टेबलव्रील अनेक बवटल्यवपैकी लवल हकां्व हप्ळव
हकां्व हिर्व द्र् आ्िी नेलेल्यव बवटलीत भरून ती बवटली ् त्यवचबरोबर
एकविव छोटव चमचव भरे ल ए्ढे पवांढऱ्यव रांगवचे चर्ू ण पवांढऱ्यव रांगवच्यव छोट्यव
कवगिव्र टवकून अगिी यवांहत्रक पद्धतीने त्यवच्यव पडु ् यव करून ते द्र् औषर्ध ्
पडु ् यव ते हकती्ेळव कसे घ्यवयचे यवच्यव सचू नवांसि आमच्यव बरोबर आलेल्यव
्डीलर्धवऱ्यव मवर्सवलव हिले र्वयचे ् तेथनू आमची र्वनगी िरी व्िवयची.
आतव ि्वखवनव िव प्रकवर थोडवसवच सर्धु वरलव आिे ्िर्र्े आतव त्यवलव
कन्सहल्टांग रूम ्िर्तवत आहर् तेथे गेल्यव्र डॉकटर औषर्ध िेण्यवच्यव
भवनगडीत पडत नविी तर तपवसर्ी करून गोळ्यव अथ्व द्र् औषर्धवचे नव्
एकव हचठ्ठी्र हलिून िेतवत ् ते आपल्यवलव ि्वखवन्यवच्यव शेर्वरीच
असर्वऱ्यव औषर्धवच्यव िक
ु वनवतनू घ्यव्े लवगते. र्र तमु चव आर्वर
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ठर्ण्यवसवठी डॉकटरलव कविी तपवसण्यव करवव्यव लवगर्वर असतील तेथनू
आपली र्वनगी पथॉलॉहर्सटकडे हकां्व न्यरु ॉलॉहर्सट हकां्व अश्यवच
कुठल्यवतरी तज्ञवकडे िोते. तशी शकयतवच र्वसत असते कवरर् रोर्गयवकडे पविून
हकां्व त्यवचे नवडीचे ठोके ् तवप पविून लगेच हनर्णय िेर्े िी गोष्ट कमीपर्वची
समर्ली र्वते. .
अमेररके त तर त्यवसवठी प्रथम तमु चव ह्मव उतर्लव असवयलव ि्व तरच
डॉकटरवची भेट ठर्ली र्वर्े शकय असते तीिी लगेच हमळे ल असे नविी कर्धी
कर्धी रोगी शे्टच्यव िटकव मोर्त असलव तरी डॉकटर उपलब्र्ध िोईलच यवची
खवत्री नसते. त्यवमळ
ु े आ्िी हर्तकयव ्ेळव मल
ु वकडे गेलो त्यव प्रत्येक ्ेळी
पवच ते ििव लवखवचव(डॉलरचव रुपयवचां व नव्िे) ह्मव उतरून मगच ह्मवनवत
पवऊल ठे ्तो आहर् पन्ु िव तरीिी तेथे आर्वरी न पडण्यवची िितव िेतो. आहर्
अश्यव प्रकवरे तो ह्मव कवढण्यवसवठी िवल्लेले पन्नवस सवठ िर्वर रुपये ्वयव
िवल्तो आहर् तरीिी त्यवबद्दल िे्वचे (आहर् त्यव िेशवचेिी)आभवर मवननू च
परत येतो. आमच्यव पररहचतवपैखी एकवचे ्डील तेथे र्वऊन आर्वरी पडले
आहर् त्यवनां व कृ हत्रम िसन यत्रां (पेसमेकर) बस्व्े लवगले तर त्यवच्ां यव उपचवरवचे
िप्ते त्यवांच्यव िसु ऱ्यव अमेररकव भेटीपयंत तो भरतच िोतव.
अमेररके त र्वतवनव आमच्यव नेिमीच्यव आर्वरवच्यव ्िर्र्े मवझव उच्च
रक्तिवब आहर् सौ. चव डवयबेहटस ् हश्वय इतरिी हकरकोळ िख
ु र्ी अश्यव
गोळ्यवांचव मोठव सवठवच िेऊन र्वतो. पर् कर्धी कर्धी सवध्यव िख
ु ण्यवसवठी
औषर्धवच्यव िक
ु वनवत सरळ सरळ नव् सवहां गतले की ह्कत हमळर्वऱ्यविी
102

स्वांतसख
ु वय

श्याम कुलकर्णी

गोळ्यव हतथल्यव औषर्धवच्ां यव िक
ु वनवत हमळतवत हकां्व त्यव ग्रविकवलव स्त:च
हन्डून िेतव येईल अश्यव पद्धतीने ठे ्लेल्यव असतवत अश्यव पद्धतीने िेतलेल्यव
टवयनेलॉन यव ्ेिनवशवमकवच्यव पवचशे गोळ्यवांचे डबडे मवझ्यव मल
ु वकडे
पडलेले असते..
स्ण प्रकवरच्यव िितव िेऊनिी अमेररके त असतवनव एकिव मलव सिी
झवलीच मलव सिी झवली असे समर्तवच लगेच मल
ु वने ऒहफसमर्धनू येतवनवच
सिी्रील अमेररके तील रवमबवर् इलवर् असर्वऱ्यव गोळ्यव आर्ल्यव, ् त्यवने
त्यव कवढून मलव हिल्यव त्यव हि्सव ्ेगळ्यव ् रवत्री ्ेगळ्यव अश्यव स्रूपवच्यव
िोत्यव. हि्सवच्यव डेहक्ल ् रवत्रीच्यव नवइहक्ल. त्यव गोळ्यवांचव आकवर पविून
मी एकिम सटपटलोच खरे तर गोळ्यव सटकन हगळण्यवत मवझव िवतखडां व आिे
अशी मवझी समर्तू िोती. नविीतर बऱ्यवच लोकवांनव गोळ्यव हगळतवच येत
नविीत आहर् मग त्यवनव गोळीचे चर्ू णच करून घ्यव्े लवगते अश्यव लोकवांनव
डेहक्ल ् नवयहक्ल ्िर्र्े रोगवपेिव उपवय भयांकर ्िर्व्व लवगेल कवरर्
मीसद्ध
ु व डेहक्ल कशी बशी हगळली. त्यव गोळ्यव तक
ु डे करून हकां्व भक
ु टी
करून िेर्ेिी शकय नव्िते कवरर् पवरिशणक आ्रर्वत द्र् औषर्ध
(हलहक्कप्सल
ू )असव त्यव गोळ्यवांचव प्रकवर िोतव, त्यवमळ
ु े पर्ू ण गोळी हगळर्े
िीच एक पद्धत ्वपरर्े शकय िोते. रवत्रीची गोळी नवइहक्ल तर डहक्लपेिविी
मोठी ्िर्र्े एकवद्यव छोट्यव पिवचे अडां े असव्ी तशी! तरी बरवच मोठव िसव
तवर्नू मी ती तोंडवत सवरली ् पवण्यवच्यव िोटवबरोबर हगळण्यवचव प्रयत्न के लव
पर् गोळीचे आ्रर् गळ
ु गळ
ु ीत असनू ् त्यव्र पवण्यवचव मोठव िोट िेऊनिी
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गोळी िशवतनू खवली उतरवयलव तयवर नविी अशी पररहसथती झवली बरां ती
िश्यवच्यव इतकी आत गेलेली की बविेर कवढव्ी ्िटले तर तेिी शकय नविी
अश्यव प्रकवरे रोग बरव िोण्यवसवठी िेतलेल्यव गोळीमळ
ु े बरव िोण्यवऐ्र्ी गोळीने
िवस कोंडून मृत्यू पव्र्वरव र्गवतील पहिलव रुर्गर् िोण्यवचव मवन मलव हमळून
हश्वय िी गोष्ट अमेररके त िडल्यवने िौडी मोिीसवरखीच त्यवलव प्रहसद्धी
हमळर्वर (आहर् मरर्ोत्तर प्रहसद्धी हमळून मलव त्यवचव कवय उपयोग िे आर्खी
्र ि:ु ख) की कवय अशी भीती ्वटू लवगली. खरे ्िर्र्े बऱ्यवच मोठ्यव
आकवरवच्यव कप्सल
ू िेण्यवचव मलव सरव् िोतव तरीिी िी कप्सल
ू मवत्र रोगिवरक
न ठरतव रुर्गर्सांिवरक ठरर्वर की कवय अशी भीती ्वटू लवगली. पर् बऱ्यवच
प्रयत्नवनांतर कशी बशी ती िश्यवतनू आत न र्वतव (कवरर् ती आशव मी सोडूनच
हिली िोती)बविेर पडली ् गोळीपेिव सिी पर्डली असव ह्चवर करून मी ती
गोळी घ्यवयची नविी असे ठर्ले ् गोळीच्यव तव्डीतनू मवझी सटु कव करून
िेतली.
, नांतर र्वलव्र शोर्ध िेतलव असतव नवइहक्ल आहर् तत्त्सम कप्सल्ू स
हगळण्यवह्षयी अनेक लोकवनां ी आपले अनभु ् नॉांि्लेले हिसले. त्यवत एकव
प्रकवरवत गोळी मवन ्र करून कशी घ्यव्ी; अगिी ती गोळी ओठव्र कोठे
ठे ्व्ी ् मवनेचव कोन कसव करून पवण्यवची बवटलीच तोंडवलव लव्नू िोट
कसव घ्यव्व इतकयव बवररकसवररक सचू नविी त्यवत िोत्यव तर िसु ऱ्यव प्रकवरवत
मवन खवली करूनिी अशीच अगिी सल
ु भतेने गोळी कशी हगळली र्वते यवचे
आकृ तीसि ्र्णन के लेले आढळले. यव्रून िी समसयव के ्ळ मवझ्यवपरु तीच
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मयवणहित नसनू त्यवलव र्वगहतक पररमवर् आिे िे ध्यवनवत आले. इतकयव मोठ्यव
आकवरवची हलहक्कप्सल
ू के ल्यवबद्दल बऱ्यवच लोकवांनी खवस अमेररकन
थवटवत कांपनीलव हशव्यव मोर्ल्यव आिेत असेिी हिसले (एकव गृिसथवने तर
अगिी ्ैतवगनू िी गोळी (शरीरवच्यव ्रील द्ववरवतनू न िेतव खवलील द्ववरवतनू
घ्यव्ी की कवय असविी प्रश्न के लव आिे ) तरी कांपनीने एक मोठी गोळी करण्यव
ऐ्र्ी छोट्यव िोन गोळ्यव कव के ल्यव नविीत समर्त नविीत. यव गोष्टीलव िोन
्षे झवली आतव कांपनीने कप्सल
ू च्यव ऐ्र्ी सवध्यव गोळ्यव ज्यवचां े तक
ु डे करतव
येतील हकां्व चर्ू ण करतव येईल अश्यव तयवर करवयलव सरु ्वत के ली असनू . तेच
औषर्ध द्र््रूपवतिी उपलब्र्ध के ले आिे असे समर्ते. एकूर् रुर्गर्ग्रविकवांच्यव
टीके चव परीर्वम औषर्ध उत्पविक कांपनी्र झवलव ्िर्वयचव!
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११. औषर्ध नलगे मर्ला!
नलवच्यव ह्रिवमळ
ु े आर्वरी पडलेल्यव िमयांतीलव औषर्धवची ह्चवरर्व
के ली असतव हतने "औषर्ध नलगे मर्लव" असे उत्तर हिले त्यव्रून इतरवनां ी
"हतलव औषर्ध नको ( न लगे )"असव अथण कवढलव तर खरे पिवतव हतच्यव मनवतनू
"मलव नल िेच औषर्ध(नल गे)" असे हतलव ्िर्वयचे िोते असव श्लेष
मोरोपतां वनां ी कवढलव आिे "औषर्ध नल गे मर्लव " िे िमयन्तीने ्ेगळ्यव
सांिभवणत ्िटले असले तरी हनरोगी र्ी्नवसवठी "औषर्ध न लगे मर्लव" िवच
मत्रां प्रत्येकवने शकयतो र्पवयलव ि्व कवरर् औषर्धवचां े रोगिवरक सपु ररर्वम
िोतवत तसेच नकळत त्यवांचे िष्मु पररर्वमिी िोतवत ् ते आपल्यवलव ल्कर
कळत नविीत असे मवझे कविी अनभु ् सवांगतवत. यवचव अनभु ् सगळ्यवांनवच
आलव असर्वर. योर्गय प्रमवर्वत आर्खी हनकडीच्यव ्ेळी औषर्ध िेर्े
आ्श्यक आिेच पर् अगिी सिर्पर्े उपलब्र्ध आिे ्िर्नू सरसकट
औषर्धवचां व ्वपर करर्े योर्गय नविी. तशी स्ां य बऱ्यवच र्र्वनां व असते यवसवठी
िी सचू नव!
आर्च्यव कवळवत आहर् प्ू ीिी "मलव औषर्ध नको " असे लिवन
मल
ु वांच्यव तोंडून अनेक ्ेळव ऐकवयलव हमळवयचे ् हमळते कवरर् गोळी हगळर्े
त्यवांनव अ्िड र्वत असल्यवने हतची पडू करून घ्यव्ी लवगते आहर् मग हतची
कडू च् त्यवांनव नको ्वटते त्यवनतां र चॉकलेटच्यव गोळीचे आमीष िवख्नू
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त्यवनां व औषर्ध घ्यवयलव लव्व्े लवगते. बऱ्यवच मोठ्यव व्यक्तींनविी औषर्धवची
गोळी हगळर्े कठीर् ्वटते आहर् मग हतची पडू करून िशवत लोटव्ी लवगते,
पर् त्यवांनव मवत्र त्यव कडू च्ीमळ
ु े "औषर्ध नलगे मर्लव "्िर्ण्यवची सोय
नसते.
आमच्यव लिवनपर्ी आर्च्यवइतकव औषर्धी गोळ्यवचां व सळ
ु सळ
ु वट
झवलव नव्ितव. कोर्ी आर्वरी पडले तर गव्वतल्यव ि्वखवन्यवत औषर्धवसवठी
बवटली िेऊन र्व्े लवगे. डॉकटर " कवय िोतेय?"असे बरोबरच्यव ्डीलर्धवऱ्यव
व्यक्तीस ह्चवरत ् नतां र र््ळच्यव खचु ी्र बस्नू छवती्र सटेथो हचकट्नू
पिवत आहर् मनगटव्र आांगठ्यवने िवब िेत नवडीचे ठोके मोर्त आहर् नांतर
समोरच्यव गठ्ठ्यवतील एकव पवनव्र त्यवच्ां यव अग्य अिरवत कविीतरी हलिून
आमच्यव िवतवत तो कवगि िेत. तेथनू आ्िी उर्व्यव बवर्ल
ू व असर्वऱ्यव
हखडकीतनू फक्त ज्यवचे डोके हिसत असे त्यव कांपवउांडरच्यव खोलीत र्वऊन
त्यवच्यव िवतवत तो कवगि िेत असू तो पविून लगेच आ्िी नेलेल्यव त्यव बवटलीत
हनरहनरवळ्यव मोठ्यव बवटल्यवत भरून ठे ्लेले हनरहनरवळ्यव रांगवचे द्र्
्ेग्ेगळ्यव प्रमवर्वत भरून ती बवटली िल्नू त्यवचां े हमश्रर् व्य्हसथत झवले िे
पविून ते त्यव बवटली्र एक कवगिवची उभी पट्टी हचकट्नू िेत त्यव पट्टी्र
के लेल्यव भवगवमळ
ु े प्रत्येक ्ेळी त्यव द्र्वचव हकती भवग घ्यवयचव िे कळत असे.
गोळ्यव बिुर्धव नसतच त्यव ऐ्र्ी पडू च हमळे ् त्यवच्यव छोट्यव छोट्यव पडु ् यव
करून िेत. मग त्यवतली पडू मर्धवत कवल्नू चवटव्ी लवगे.
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त्यव ्ेळी सगळ्यव रोगव्र औषर्ध हमळवयचेच असे नविी. िवढिख
ु ीचव
त्रवस मलव िोई तसव मवझ्यव आईलविी िोई पर् त्यव्र कविी औषर्ध ि्वखवन्यवत
हमळत नसे, स्तांत्र ितां ्ैद्य गव्वत नव्ितव त्यवमळ
ु े िवढिख
ु ी्र औषर्ध ्िर्र्े
िवढ कवढर्े ते्ढेच फक्त ि्वखवन्यवत िोत असे. त्यवमळ
ु े बिुर्धव ल्ांग तेल
हकां्व असेच कविी तरी िख
ु ऱ्यव िवतव्र लव्नू िवढिख
ु ी थवांबण्यवची ्वट
पिवर्ेच नहशबी असवयचे. पर् मी मिवह्द्यवलयीन हशिर्वसवठी पण्ु यवस
येईपयंत यव पररहसथतीत बरीच सर्धु वरर्व झवली िोती ्िर्र्े आतव गोळ्यव सरवणस
हमळू लवगल्यव िोत्यव ् त्यव्ेळी कोडोपवयरीन ( अलीकडील हडसप्रीन) िी
्ेिनवशवमक गोळी िेतली की मवझी िवढ िख
ु ी थवांबवयची आहर् ती मी अगिी
िवढिख
ु ी थवबां ेपयंत घ्यवयचो.
त्यवनांतर पढु े आमच्यव मल
ु वांच्यव लिवनपर्ी नेिमीच उद्भ्र्वऱ्यव
आर्वरवलव तोंड िेण्यवसवठी आमच्यव फहमली डॉकटरनी मवझ्यव सौभवर्गय्तीलव
सवगां नू च ठे ्ले िोते तवपवसवठी प्रथम क्रोसीन हकां्व तत्सम गोळ्यव द्यवयच्यव
आहर् एक िोन हि्सवत बरे ्वटले नविी तरच त्यवांच्यवकडे र्वयचे कवरर् मवझव
एक ्षवणचव मल
ु गव त्यवच्ां यव ि्वखवन्यवत मोठ्यवने रडून स्ण ्वट पिवर्वऱ्यव इतर
रुर्गर्वांचव तवप आर्खीनच ्वढ्वयचव, हश्वय डॉकटरवांनविी रुर्गर्वची तपवसर्ी
करर्े अ्िड व्िवयचे त्यवमळ
ु े आ्िवलव बिुर्धव हकरकोळ आर्वरवसवठी
करव्यवची उपवययोर्नव मविीतच झवली िोती ् नतां र भवऊच डॉकटर
झवल्यवमळ
ु े तवबडतोब उपवययोर्नव िोत असे पर् त्यवची पद्धत िी अशीच
ठरलेली असवयची.
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आर्च्यव कवळवत बिुर्धव कविी औषर्धे स्वंनव मविीत असव्ी अशी
अपेिव असते आहर् त्यवमळ
ु े डॉकटर तवबडतोब उपलब्र्ध नसल्यवस प्रवथहमक
उपवययोर्नव आपर् करू शकतो. अमेररके त र्वतवनविी आ्िी क्रोहसन,
एहव्िल, लोमोटील अशी औषर्धे बरोबर िेऊनच र्वतो, कवरर् तेथे बरीच
औषर्धे डॉकटरच्यव हचठ्ठीहश्वय हमळत नविीत, र्ी तशी हमळतवत त्यवांचे over
the counter असे ्गीकरर् असते ् ती कुठल्यविी औषर्धवच्यव िक
ु वनवत
मवांडूनच ठे ्लेली असतवत. पर् त्यवांची नव्े आपल्यवलव मविीत असर्े
आ्श्यक असते हश्वय भवरतवत अगिी स्सत हमळर्वरे औषर्ध तेथे खपू च
मिवग हमळते. उिव एह्ल (Avil )भवरतवत अगिी २० पैशवत हमळर्वरी गोळी
घ्यवयलव मलव पवच सिव रुपये (त्यव्ेळच्यव ह्हनमय िरवनसु वर १० सेंट ्िर्र्े
अमेररके तील भव्वने स्सतच) मोर्व्े लवगले. त्यवमळ
ु े आमच्यव बी. पी.
मर्धमु ेि यव ह्हशष्ट रोगव्रील गोळ्यव तर आ्िी नेतोच पर् स्णसवर्धवरर्
गोळ्यवांचविी भरपरू सवठव िेऊन र्वतो.
कविी ्ेळव मवत्र औषर्धवऐ्र्ी कविी इतरच यक्त
ु ीचव ्वपर करव्व
लवगलव. रवत्री आमची सगळ्यवचां ी र्े्र्े चवलली िोती अगिी मर्ेत आहर्
अचवनक एकव पवपडवचव कडक तक
ु डव सनू बवईच्यव िशवत अडकलव आहर् तो
बविेर येईनव की पोटवत र्वईनव आहर् िशवत तो र्र्ु रुतनू बसलव आहर् हतलव
तीव्र ्ेिनव िोऊ लवगल्यव. कवय करव्े कोर्लवच कविी सचु ेनव अश्यव ्ेळी
के ळ खव्े असे ्वचल्यवचे मलव आठ्ले. िरवत के ळिी नव्िते पर् सिु ्ै वने
त्यव्ेळी एक मॉल अगिी िरवर््ळ िोते आहर् ते रवत्री २ ्वर्ेपयंत उिडे असे
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त्यवमळ
ु े मल
ु वने तडक र्वऊन के ळी आर्ली आहर् त्यवचे िोन िवस र्वतवच
पवपडवचव तक
ु डव पोटवत र्वऊन सनू बवईचव त्रवस एकिम नष्टच झवलव. तो्र मी
मवझ्यव डॉकटर भव्वलविी फोन लव्लव िोतव ् त्यवनेिी िवच उपवय सवांहगतलव.
भवरतवत असतवनविी प्रत्येक औषर्ध आपर् डॉकटरच्यव सल्ल्यवनेच िेतो
असे नविी. मलव मलव्रोर्धवचव त्रवस असल्यवने मी त्यव्र ्ेग्ेगळे उपवय करून
बित असे शे्टी र्धौहतयोग िे औषर्ध मलव बऱ्यवच प्रमवर्वत लवगू पडले आहर्
त्यवचव प्रयोग मी िोन तीन ्षे के लव. अमेररके स र्वतवनविी मलव िोन तीन
बवटल्यव िेऊन र्वव्यव लवगत. त्यवनतां र इतर कविी कवरर्वसवठी डॉकटर भव्वकडे
गेल्यव्र रक्तवची तपवसर्ी सिर् करवयची ्िर्नू के ली तर तपवसर्ी करर्वरव
डॉकटर त्यवचव हमत्रच असल्यवमळ
ु े त्यवने "तझ्ु यव भव्वच्यव रक्तवत बी १२ फवरच
कमी असे सवहां गतल्यव्र भव्वने मलव बी १२ ची इर्ां ेकशन्स घ्यवयलव लवगतील
असे सवांहगतले. त्यवच हि्शी रवत्री मी र्धौहतयोग िेत असतवनव त्यवने मी कवय
िेतो िे ह्चवरले मी ते र्धौहतयोग आिे र्े सवहां गतल्यव्र एकिम तो ्िर्लव,
"मग बरोबर आिे त्यवच्यवमळ
ु े च बी १२ एकिम कमी झवले " ते िेर्े तवबडतोब
बिां करवयलव सवहां गतले आहर् नतां र इर्ां ेकशन्स न िेतव त्यवसवठी पव्डर िर्धु वतनू
घ्यवयलव सवांहगतली ् र्धौहतयोग बांि करून तो उपवय कविी हि्स के ल्यव्र मवझे
रक्तवतील बी१२ चे प्रमवर् सर्धु वरले पर् त्यवमळ
ु े त्यवनांतर मलव्रोर्धव्रील
औषर्ध िेतवनव त्यवलव ह्चवरूनच िेऊ लवगलो. अमेररके त पढु यव ्ेळी
हमत्रमांडळीत चचवण करतवनव र्धौती योगचव िव अनभु ् त्यवतील इतर
कविीर्र्वनां ीिी सवहां गतलव.
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कर्धी कर्धी डॉकटसणनविी औषर्धवच्यव अश्यव अन्य पररर्वमवचां ी कल्पनव
नसते आहर् रोर्गयवने स्त:िी त्यवह्षयी िि रिवयलव ि्े यवचविी अनभु ्
आ्िवलव आलव. अमेररके त र्वण्यवच्यव ्ेळी तपवसर्ी करतवनव मवझ्यव सौ. लव
मर्धमु ेि हनिवलव त्यवनांतर रक्तवतील शकण रव प्रमवर् योर्गय तेच रवखण्यवसवठी
हनयहमत औषर्धवांचव ्वपर करर्े िे ओिवने आलेच. सरु ्वतीच्यव कवळवत
सेहमडवयोहनल ् र्गलवहसफे स यव गोळ्यवनां ी ते प्रमवर् योर्गय रवहिले पर् पढु े ते ्वढू
लवगल्यवमळ
ु े सेहमडवयोहनलची र्वगव डवयोहनलने िेतली. त्यवनांतर ते मयवणिते
रिवण्यवसवठी र्वनमु ेटचव ्वपर करव्व लवगू लवगलव. त्यवच कवळवत
सवांर्धेिख
ु ीसवठी हप्रगबहलन िी गोळी िेण्यवची सचू नव भव्वने हिली. त्यवनांतर
एकिोनिव ती चककर येऊन पडली सिु ्ै वने िसरून पडतवनव फवरशी िख
ु वपत
झवली नविी, पर् एकिव झोपेतच हबछवन्यव्रून ती िसरून खवली पडली िे कसे
झवले िेिी हतलव कळले नविी. त्यवमळ
ु े कमरे लव थोडी िख
ु वपत झवली मवत्र िवडे
मोडली नविीत. पर् असे कव व्िव्े यवचव शोर्ध िेतव हप्रगहब्लनचव िव सिपररर्वम
आिे असे शोर्ध िेतल्यव्र आढळून आले. त्यव कवलवत र्वनमु ेटचे प्रमवर्िी
्वढ्ले िोते, पर् तसव त्यवचव पररर्वम नविी िे समर्ले पर् त्यवनांतर हप्रगहब्लन
बिां के ल्यव्र थोड्यवच हि्सवत हतलव अहतसवरवचव त्रवस िोऊ लवगलव आहर्
बरवच ह्चवर के लव असतव िव र्वनमु ेटचव पररर्वम आिे असे र्वर््ले ् त्यवचे
प्रमवर् कमी के ले. त्यवप्ू ी िव त्रवस न िोण्यवचे कवरर् त्यव्ेळी हप्रगबहलन चवलू
िोते ् त्यवचव सिपररर्वम मलव्रोर्धवचव आिे असे हिसनू आले. थोडकयवत
औषर्धवांचव उपवयवबरोबर िोर्वरव अपवय कवय आिे िे रोर्गयवनेिी ह्चवरप्ू णक
शोर्धर्े आ्श्यक आिे असे हिसनू आले. येथे उपवय सचु ्र्वरव डॉकटर खद्दु
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मवझव भवऊच िोतव िे ह्शेष! आतव आतां रर्वलव्र औषर्धवह्षयी मवहिती
सिर् उपलब्र्ध िोते तरी "मी नविी त्यवतली/लव" ्िर्र्वऱ्यवांनीिी त्यव मवहितीचव
उपयोग करून घ्यव्व.
कर्धी कर्धी अचवनक कोठले तरीच औषर्ध लवगू पडते िेिी हनिशणनवस
येत.े तसव अनभु ् मलव एकिव अमेररके त असतवनव आलव. मवझी िवढिख
ु ी
अलीकडे उद्भ्ली नव्िती त्यवमळ
ु े मी त्यवह्षयी बेहफकीर िोतो. अमेररके त ्
भवरतवतिी शकय तो मी थांड पेये ह्शेषत: कोकव कोलव िेर्े टवळतो पर्
त्यवहि्शी स्वंच्यवबरोबर तो िेण्यवचव मोि झवलव आहर् पहिल्यवच
िोटवबरोबर िवढेतनू तीव्र कळ आली आहर् पढु चव िोटिी िेर्े अशकय झवले.
त्यवनतां र िवढेचव ठर्कव इतकव तीव्र िोतव की आ्िी बविेर र्वर्वर िोतो ते मलव
बरोबर न िेतवच र्व्े असे ठरले. त्यनांतर सौ. कडे िोहमओपथीच्यव गोळ्यव
िोत्यव त्यवतील एक पेनहकलर ्िर्नू हिली िोती ती हतने "िी िेऊन पिव" ्िर्नू
मलव हिली
मवझव िोहमओपथी्र ह्िवस फवरच कमी आिे तरी अडलव नवरवयर्
्िर्नू ती गोळी मी तोंडवत ठे ्ली ् थोड्यवच ्ेळवत िवढेचव ठर्कव पर्ू ण
थवांबलव ् मी आनांिवने बविेर पडू शकलो.
िव मवझव अनभु ् िव किवहचत योगवयोग असेल असव समर् कविी हि्स
मवझ्यव मनवत िोतव. पर् त्यवनांतर सौ. चव भवचव अमेररके तच आिे तो सपहत्नक
आमच्यवकडे आलव. नेिमी बडबड करर्वरव तो अगिी गप्प गप्प िोतव त्यवचे
कवरर् त्यवलव ह्चवरले तर आपली िवढ खपू ठर्कते आिे असे कवरर् त्यवने
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हिले लगेच मी त्यवलविी पर्व मवझ्यव्र यशस्ी झवलेली गोळी िेण्यवची सचू नव
सौ. लव के ली अथवणत हतलव मवझ्यव सचू नेची आ्श्यकतव िोती अशवतलव भवग
नविी. हतने लगेच हतचव बट्व उिडून त्यव गोळीचव प्रयोग त्यवच्यव्र के लव
आहर् आश्चयवणची गोष्ट ्िर्र्े अगिी तवबडतोब त्यवच्यव चेिऱ्यव्र िवसय हिसू
लवगले आहर् त्यवची बडबड सरू
ु झवली अथवणत त्यवचवच अथण गोळीने आपली
र्विू के ली िोती िे उिडच आिे नतां र र्े्र्व्रिी त्यवने तव् मवरलव. र्वतवनव
तो थोड्यव गोळ्यव बरोबरिी िेऊन गेलव,
कर्धी कर्धी डॉकटरचव सल्लव ् आपलव अनभु ् यवचां व स्ु र्णमध्य
सवर्धव्व लवगतो. मलव उच्च रक्तिवबवचव त्रवस असल्यवने कविी पेन हकलसण उिव.
व्िॉ्ेरॉन, नवहल्र्स (Nalgis) िेऊ नयेत असव सल्लव मवझ्यव भव्वने मलव हिलव
िोतव. पर् मवझ्यव िवतवांचे रूट कनवल करतवनव ितां ्ैद्यवने नवहल्र्सचीच हशफवरस
के ली िोती ् त्यवलव मी मवझी अडचर् सवांहगतल्यव्र त्यवने अशव ्ेळी िेण्यवस
िरकत नविी असे सवहां गतले. अमेररके लव र्वण्यवप्ू ी मवझे िवत बरे च सहु सथतीत
आल्यवमळ
ु े ती गोळी अमेररके त र्वतवनव मी नेली नव्िती पर् त्यवमळ
ु े
िोहमओपथीच्यव गोळीचव शोर्ध लवगलव. पर् िरवतील डॉकटरच्यव
सल्ल्यवह्रुद्ध र्व्नू मी नवहल्र्सची गोळी र््ळ बवळगल्यवचव फवयिव एकिव
मवझ्यव हमत्रवलव झवलव. तो औरांगवबवििून मलव सिकुटुांब भेटवयलव आलव पर्
आल्यवपवसनू अगिी गप्प त्यवमळ
ु े मलव आश्चयण ्वटले शे्टी न रवि्नू मी
ह्चवरलेच त्यव्र त्यवने आपल्यव गवलव्र िवत ठे ्ीत आपली िवढ प्रचांड िख
ु ते
असे सवहां गतले त्यव्ेळी मवझ्यकडे नवहल्र्सची गोळी िोती ् मवझ्यव हमत्रवलव
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बी. पी. नविी िे मलव मविीत िोते त्यवमळ
ु े मी त्यवलव एक गोळी पवण्यवत
ह्रिळ्नू हिली ् पांर्धरव हमहनटवतच तो िडविडव बोलू लवगलव.
नवक चोंिर्े िी तक्रवर बऱ्यवच र्र्वच्ां यव बवबतीत आढळून येत.े आमच्यव
लिवनपर्ी ती तक्रवर मवझी स्त:ची िोती ् त्यव्र उपवय ्िर्र्े तोंडवने िवस
िेर्े िवच िोतव. मोठे पर्ी नवकवत िवलवयच्यव ड्रॉप्सची मवहिती झवल्यव्र बरीच
्षे त्यवांचव ्वपर मी करत असे, पर् त्यवमळ
ु े नवक चोंिर्े बांि झवले नविी फक्त
ते ड्रॉप्स िवतले की नवक मोकळे व्िवयचे. त्यवमळ
ु े त्यव ड्रॉप्सच्यव इतकयव बवटल्यव
लवगवयलव लवगल्यव की आमच्यव िरवत त्यवचां ी अगिी मवळ तयवर झवली. ्गवणत
हशक्वयलव र्वण्यवप्ू ी पण्ु यवच्यव कॉलेर्मध्ये आमचे एक प्रोफे सर हसगरे टचव
शे्टचव झरु कव ओढून ती फे कून िेत ्गवणत प्र्ेश करीत, तसे मलव नवकवत ड्रॉप्स
टवकून ्गवणत प्र्ेश करव्व लवगे नविीतर ्गवणत बोलर्े अशकय व्िवयचे.
मवझ्यवबरो्र मवझ्यव एकव हमत्रवलविी िव त्रवस िोत असे. पढु े एकव आय्ु ेितीथण
डॉकटरवनां ी त्यव्र सत्रू नेती िव उपवय सवहां गतलव. तसव तो उपवय कष्टप्रिच िोतव
पर् त्यवमळ
ु े ड्रॉप्सचव ्वपर र््ळ र््ळ बांि झवलव. पढु े र्लनेती िविी उपवय
सवपडलव ् तो सत्रू नेतीपेिव कमी कष्टप्रि आिे असे आढळून आले. ड्रॉप्सच्यव
्वपरवने नवक चोंिर्े बरे िोत नविी उलट त्यवचव बरवच ्वईट पररर्वम िसन
सांसथे्र िोतो असे आमच्यव हमत्रमांडळवतील एकवने अनभु ्वांती सवांहगतले. ्
मवझेिी मत अनभु ्वतां ी तेच झवले आिे.
सध्यव ्वतव्रर्वतील प्रिषू र्वमळ
ु े प्रत्येकवचेच आरोर्गय र्धोकयवत आलेले
असल्यवमळ
ु े त्यवसवठी आपली रोगप्रहतकवरक शक्ती ्वढ्र्ेच आ्श्यक आिे
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् त्यवसवठी सकवळी उठल्यव्र गरम पवण्यवच्यव गळ
ु ण्यव ् नतां र मर्ध हलबां ,ू
तल
ु सी अकण गरम पवण्यवत हमसळून ते गरम पवर्ी एक पेलवभर िररोर् िेतल्यवस
प्रहतकवरशक्ती ्वढते. कोर्त्यविी प्रकवरे (र्धौहतयोग सोडून) पोट सवफ रवखर्े िी
गोष्ट फवर मित्त््वची आिे, त्यवसवठी सख
ु सवरक ्टी ् हत्रफळव चर्ू ण यवांचव ्वपर
मलव लवगू पडलव आिे. यव गोष्टी पवळल्यवस "औषर्ध नलगे मर्लव" ्िर्र्े
शकय िोईल असे ्वटते.
( िव लेख हलहिण्यवचव उद्देश आपल्यव अनभु ्वचव इतरवांनव फवयिव व्िव्व
असव आिे! कवरर् आतव उरलो उपकवरवपरु तव )
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१२. सांस्कृत दिनाच््ा दनदमत्ताने!
भवरतीय परांपरे त नवरळीपौहर्णमव िव पह्त्र हि्स आिे. रिवबर्धां नवचव
्िर्र्े भवऊ बिीर् यव नवत्यवच्यव सन्मवनवचविी हि्स आिे. तो र्सव रिवबर्धां न
्िर्नू ओळखलव र्वतो तसवच अहलकडे "सांसकृ त हिन" ्िर्नू िी ओळखलव
र्वऊ लवगलव आिे,
श्रव्र्वतली पौहर्णमव िव सांसकृ त हिन ्िर्नू पवळलव र्वतो. िी प्रथव
्ेिकवळी नव्िती कवरर् त्यव्ेळी हनिवन भवरतवत तरी स्ण हकां्व बरे च लोक
ससां कृ त भवषवच बोलत असव्ेत, पर् आतव मवत्र ससां कृ त बोलर्वऱ्यव लोकवचां ी
सांख्यव कमी िोत असल्यवमळ
ु े आपल्यव त्यव सांसकृ तीची ओळख रविव्ी ्िर्नू
िव हिन पवळव्व असव आिेश १९६९ मध्ये र्वरी करण्यवत आलव. श्रव्र्
पौहर्णमव िव हि्स ठर्ण्यवचे कवरर् असे सवांगण्यवत आले की त्यव हि्शी
प्रवचीन भवरतवत हशिर् सत्र सरू
ु िोत असे.
सांसकृ त भवषव िव ह्षय आमच्यव अभ्यवसक्रमवत िोतव. त्यव्ेळी आठ्ी
ते अकरव्ी िी चवर ्षे तो हशकव्व लवगे. पर् बऱ्यवच ह्द्यवथ्यवंनव तो अ्िड
्वटे त्यवमळ
ु े मध्ये कविी कवळ त्यवलव ्ैकहल्पक ह्षय करण्यवत आले. मवझ्यव
मल
ु वांच्यव कवळवत सांसकृ त पर्ू ण (१००) हकां्व हििां ी(५०) सांसकृ त(५०) असे
ह्कल्प िोते पर् त्यव कवळवत मी औरांगवबविलव असतवनव त्यवच्यव शवळे त पर्ू ण
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ससां कृ त हशक्ण्यवची सोय नव्िती त्यवमळ
ु े मवझ्यव मोठ्यव मल
ु वलव हििां ी ससां कृ त
असेच घ्यव्े लवगले. मी शवळे त र्वऊन मवझ्यव मल
ु वची पर्ू ण सांसकृ तची तयवरी
करून िेतो असे सवांहगतल्यव्र त्यवसिी शवळे व्ह्व व्य्सथवपनवची तयवरी नव्िती
् त्यवलव त्यवनी हिलेले कवरर् मर्ेशीर िोते ते ्िर्वले, "मग हििां ीच्यव तवसवलव
तो कवय करर्वर?" त्यव कवळवत तो हििां ी हशकलव असतव तर मवझी कविी िरकत
नव्िती पर् त्यवसिी त्यवचां ी िरकत िोती असे हिसले ् शे्टी त्यवलव ससां कृ त
पर्ू ण िेतव आले नविी. र्धवकट्यव मल
ु वच्यव ्ेळी मवत्र पर्ू ण सांसकृ त मल
ु वांनव अहर्धक
गर्ु हमळ्नू िेण्यवस सिवय्यक िोतो ् त्यवमळ
ु े आपले अहर्धक ह्द्यवथी उच्च
गर्ु वांसि उत्तीर्ण िोऊ शकतवत यवची कल्पनव शवळे स आली असव्ी हकां्व
शवळे तील हििां ीए प्रवध्यवलक हन्ृत्त झवले असव्ेत, त्यवमळ
ु े त्यवलव मवत्र पर्ू ण
ससां कृ त िेतव आले.
सध्यव सांसकृ त ह्षय अभ्यवसक्रमवत आठ्ी ते ििव्ी यव तीन ्षवणत
आिे आहर् बिुतेक ह्द्यवथी कमी हलिून र्वसत गर्ु हमळ्ण्यवचव ह्षय ्िर्नू
त्यवच्यवकडे बितवत आहर् ििव्ीनांतर त्यवकडे ढुांकूनिी पिवत नविीत यवलव
फक्त ससां कृ त ह्षयवत पि्ी ् पिव्यत्तु र हशिर् िेर्वरे ह्द्यवथी अप्वि.
त्यवांच्यवपैकीिी हकती र्र्वांनव असखहलत सांसकृ त बोलतव अगर हलहितव येईल
यवह्षयी शांकवच आिे. प्रयत्न के ल्यवस ते शकय आिे पर् तशी आ्श्यकतव ्
रुची यव िोनिी गोष्टींचव अभव्च हिसतो.
भवरतवस स्वतांत्र्य हमळवल्यव्र रवष्मरभवषव कोर्ती भवषव करव्ी यव
ह्षयव्र तज्ञवचां ी मते ह्चवरवत िेतव ससां कृ त िीिी भवषव सचु ्ली गेली िोती.
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११ सेप्टे्बर १९४९ यव हि्शी डॉ. बवबवसविेब आबां ेडकर यवनां ी असव ठरव्
मवांडलव िोतव ् त्यवस डॉ. बवळकृ ष्मर् भग्ांत के सकर ् हनझवमहु द्दन अिमि यवांनी
पवठींबव िशण्लव िोतव. ि. भवरतवतील अकरव सांसि सभवसिवांनीिी मवन्यतव हिली
िोती. त्यवांच्यव मते सांसकृ त भवषव एक मळ
ू भवरतीय भवषव आिे र्ी स्ण भवरतीय
एकव कवळी बोलत िोते. हििां ी्र र्सव ि. भवरतीयवनां ी बहिष्मकवर टवकलव (्
अर्नू िी हत्रभवषवसत्रू ीचव अहां गकवर त्यवनी के लेलव नविी, )तसव बहिष्मकवर
टवकण्यवचे कोर्वलवच कवरर् नव्िते. सांसकृ त िी समर्वयलव ् ्वपरवयलव
अ्िड भवषव आिे असे स्णसवमवन्य लोकवांनव ्वटले असते पर् इस्रवयलने हिब्रू
भवषेचव रवष्मरभवषव ्िर्नू स्ीकवर के ल्यव्र त्यव भवषेत स्ण आ्श्यक सवहित्य
हनहमणती के ली तसेच सांसकृ तचे झवलेिी असते. अथवणत िी र्र तरची भवषव झवली.
मरवठी भवषेत मलव र्वर््लेली उर्ी् र्ी सांसकृ त भवषेचव ्वपर करूनच
पर्ू ण िोते ती ्िर्र्े शब्िवची र्ोडर्ी ् रूपवांतर करण्यवची सोय. इग्रां र्ी भवषेत
ती उर्ी् नविी त्यव भवषेत अनेक प्रकवरचे र्ोडशब्ि ् रूपवतां ररत शब्ि करतव
येतवत पर् मरवठीत ह्शेषत: तवांहत्रक हलखवर् करतवनव मलव ती उर्ी् फवरच
भवसली ् त्यवसवठी ससां कृ त भवषेचवच आर्धवर घ्यव्व लवगलव. १९६० मध्ये
मरवठीत अथणशवस्त्रवचव अभ्यवस करतवनव अनेक कल्पनव व्यक्त करर्े
सांसकृ तमध्येच उिव उपभोकत्यवचे उपभोगवहर्धकय (Consumer’s surplus)
शकय आिे असे हिसले. स्वतत्र्ां य्ीर सव्रकरवनां ी सचु ह्लेले इग्रां र्ी सवठीचे
प्रहतशब्ि अहभयांतव, हिर्गिशणक, मिवनगर, नगरसे्क, ्गैरे स्ण सांसकृ त भवषेतनू च
घ्यव्े लवगले ् ते नतां र स्णसवमवन्य र्नतेनेिी व्य्हसथत स्ीकवरले. अगिी
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तक
ु वरवम, चोखवमेळव अश्यव ससां कृ त भवषेचव गर्धां नसर्वऱ्यव सतां वच्ां यव अभगां वत
सांसकृ तप्रचरु शब्िवांचव ्वपर हिसतो. आतव उलटी गांगव सरू
ु झवली आिे ्िर्र्े
सांसकृ त तर सोडवच पर् आपल्यवच मरवठी भवषेतिी छोट्यव छोट्यव कल्पनव
आपल्यवलव व्यक्तच करतव येत नविीत आहर् त्यवसवठी इग्रां र्ीची मित िेर्े
अहर्धक सोहयसकर ्वटू लवगले आिे.
कोर्तीिी भवषव हशकर्े िे आ्ड, आ्श्यकतव ् हनकड यव्र
अ्लांबनू आिे त्यवपैकी आ्ड िव मद्दु व ह्चवरवत िेतलव असतव कोर्तीिी
भवषव हशकव्ी िी आ्ड फवरच कमी लोकवनां व असते त्यवमळ
ु ेच
मिवह्द्यवलयीन हशिर्वत भवषेचव अभ्यवसक्रम फवरच कमी ह्द्यवथी हन्डतवत.
् कविी ्ेळव अहन्वयण ह्षय असतवनविी कविीतरी थवतरु मवतरु अभ्यवस करून
त्यवत उत्तीर्ण िोतवत. मवझव नवतू तर यवचव पढु े कविी उपयोग नविी तर त्यवचव
अभ्यवसच कशवलव करवयचव असे ्िर्तो. हशिर्वचव इतकव मयवणहित ह्चवर
करवयचव नसतो िे त्यवलव पट्र्े मलव र्मले नविी.
सांसकृ तप्रमवर्ेच इतरिी भवषवहिन आिेत कव यवचव शोर्ध िेतल्यव्र
आपल्यव मरवठीचव हिन कुसमु वग्रर्वचां े हनर्धन १९९९ मध्ये झवल्यव्र ्िर्र्े
२००० सवलवपवसनू सरू
ु झवलव. कुसमु वग्रर्वांनी मरवठीची िीन्वर्ी अ्सथव
मवडां ण्यवत पढु वकवर घ्रेतल्यवमळ
ु े असेक किवहचत! ्िर्र्े भवषव िीन झवल्यव्र
असे "हिन " करवयची पवळी येत असव्ी कव?तरी त्यव अगोिर मवर्ध् ज्यहू लयन
् अलीकडे सरु े श ्ैद्य यवांनी अहतशय र्ोरकस कवव्यवत मरवठीचे थोरपर् ्र्णन
के ले आिे.
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इतर भवषवपां ैकी उहडयव भवषव हिन मवचण ११ यव हि्शी सवर्रव करण्यवचे
ओररसव शवसनवने २०१५ पवसनू ठर्ले आिे. प्ू ण बांगवल आतवचव बवगां लव
िेश)ज्यव्ेळी पवहकसतवनवत असल्यवमळ
ु े उिचणू फक्त रवष्मरभवषव असव फत्व
हनिवल्यव्र त्यवलव प्ू ण बगां वलमर्धील र्नतेने मोठ्यव प्रमवर्वत ह्रोर्ध के लव ्
२१ फे ब्रआ
ु री यव हि्शी अनेक र्र्वांनव िौतवत््य पत्करव्े लवगले यव
पविणभमू ी्र तो हि्स "बगां वली भवषव हिन" हकां्व मवतृभवषव हिन हकां्व भवषव
िुतवत्मव हिन ्िर्नू सवर्रव करतवत. मलयवलम हिन १ नो्े्बर, पांर्वहबिव बोहल
हि्स २३ फ़े ब्रआ
ु री, उहडयव भवषव हि्स ११ मवचण, आसवमी भवषव हि्स १९
मे यवसिी बगां वलीसवरखवच इहतिवस आिे अशी मवहिती र्वलव्र उपलब्र्ध
आिे.
गर्ु रवथी भवषव हिन २३ ऒगसट यव हि्शी आिे. खरे तर असव हि्स
सवर्रव करण्यवचे कवरर् कळत नविी कवरर् गर्ु रवती र्ेथे र्वतील तेथील भवषव
गर्ु रवतीच आिे अश्यव पद्धतीने ्वगतवत. मलव अमेररके त कोर्ी गर्ु रवती
बोलर्वरव भेटलव तर सरु ्वत, "सांू छे ?" नच करत असे. यवबवबतीत एकव
गर्ु रवथी र्ोडप्यवची मवहिती ्वचनू मोठे कौतक
ु ्वटले. रवर्कोट येथील गौर्
पहन्डत आहर् त्यवची पत्नी िे ते र्ोडपे! गौर्ने नहडयविमध्ये के हमकल
इहां र्हनअररांगची पि्ी तर शीतलने क्प्यटू र ऍहप्लके शनमर्धील पि्ी त्यवच
मिवह्द्यवलयवत िेतली िोते ् त्यवच कवळवत परसपरव्ां र अनरु क्त िोऊन त्यवनां ी
ह््वि के लव िोतव. त्यवांनव कन्यवरत्न प्रवप्त झवल्यव्र ती आठ महिन्यवची िोतवच
त्यवनां ी गोल्डमन सवकसमर्धील लठ्ठ पगवरच्यव नोकऱ्यव १५ ्षवणच्यव
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कवयणकवलवनतां र सोडून आपल्यव आठ महिन्यवच्यव तवशीलव(तवशी हतचे
नव्)आपली भवषव हशकतव यव्ी ्िर्नू आपल्यव र्न्मग्रवमी २०१५ सवली
भव्नगर मध्ये येऊन रवहिले ् अठरव महिने रविून परत गेले. यव कवळवत हतलव
स्ण गर्ु रवती परांपरव ् भवषव यवांचे बवळकडू हमळे ल अशी योर्नव त्यवनी के ली.
आतव ते परत अमेररके त सथवहयक झवले आिेत.
यव र्ोडप्यवलव मवझे स्तःचे िोन अनभु ् सवांगण्यवसवरखे आिेत. मवझव
भवचव अमेररके तच आिे ् त्यवलविी एक मल
ु गी आिे. हतचव र्न्म तेथेच झवलव.
त्यवनतां र सतत मरवठी ते बोलतवत आहर् मरवठी ससां कवर हतच्यव्र करतवत
त्यवमळ
ु े ती भवरतवत येते तेव्िवां आमच्यवशी असखहलत मरवठीत बोलते. यवउलट
मवझव भवरतवत र्न्मलेलव नवतू चवर ्षवणचव असतवनव मवझ्यव मल
ु वस अमेररके त
र्व्े लवगले. र्वण्यवप्ू ी िव नवतू असखहलत मरवठी बोलत असे. अमेररके तिी
शवळे त र्वऊ लवगण्यवप्ू ीिी त्यवचे सांभवषर् मरवठीतच चवले पर् शवळे त र्वऊ
लवगतवच त्यवलव तेथे व्यक्त िोर्े सोपे र्व्े ्िर्नू मल
ु वने त्यवच्यवशी इग्रां र्ीत
बोलवयलव सरु ्वत के ली आहर् कविी हि्सवांनी तो मरवठी बोलर्े ह्सरूनच
गेलव. ्िर्र्े आ्िी िोन ्षवणनतां र अमेररके त गेल्यव्र तो आमच्यवशीिी
मरवठीत न बोलतव इग्रां र्ीतच बोलू लवगलव. ती त्यवची सां्य मोठ्यव कष्टवने
िवल्व्ी लवगली. आतव भवरतवत परत आल्यव्र मवत्र तो मरवठी चवांगले बोलू
लवगलव िे आमचे भवर्गय! यवउलट अमेररके त र्न्मलेलव त्यवचव र्धवकटव भवऊ
चवर ्षवणचव असतवनव परत भवरतवत आल्यवमळ
ु े मरवठी असखहलत बोलतो.
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१३. स्वान्त सयखा्!
आर्कवल कुठलीिी छोटी गोष्ट के ली की लगेच ती फे सबक
ु ्र हकां्व
व्िॉट्सऍप्र टवकण्यवत येऊन त्यव्र "लवइकस"चव पवउस पडलव की
टवकर्वऱ्यवलव र्धन्य िोते. तीच गोष्ट ्वढहि्स हकां्व कुठल्यविी समवरांभवची.
पर्वच कुर्ीशी आत्मित्यव करण्यवप्ू ीिी फे सबक
े वलविी
ु ्र टवकलेल्यव सांिश
"लवइकस " आले िोते. ्िर्े! आहर् किवहचत ते पविून त्यव व्यक्तीचव
आत्मित्यव करण्यवचव ह्चवर अहर्धक ठवम झवलव असव्व! अश्यव र्मवन्यवत
के ्ळ स्वन्तसख
ु वय हनहमणतीचव आनिां िेर्े िी गोष्ट अगिी ह्रळवच!
एहमली हडहकन्सन यव कह्हयत्रीह्षयी मलव असेच अचवनक ्वचवयलव
हमळवले. कह्तव िव मवझ्यव फवर आ्डीचव प्रवतां नविी. के श्सतु , कुसमु वग्रर्,
सरु े श भट, ग्रेस अश्यव र्न्ु यव ् त्यवमवनवने अहलकडील ्िर्तव येर्वऱ्यव कविी
क्ींचव ् पवठ्यपसु तकवमळ
ु े ् मांगेशकर भव्ांडवांमळ
ु े ् भव्गीत प्रकवरवमळ
ु े
तवबां ,े पवडगव्ां कर यवचां व पररचय! पर् मद्दु वम कवव्य्वचनच करव्यवचे यव दृष्टीने
कह्तवांचे पसु तक िेऊन मी बसत नविी. त्यवमळ
ु े एहमली हडहकन्सनचव अचवनक
शोर्धच लवगलव अस ्िर्व्े लवगेल. मवचण २०११ मध्ये कुसमु वग्रर् प्रहतष्ठवनतफे
िेण्यवत येर्वरव र्नसथवन परु सकवर स्ीकवरतवनव श्री. मिेश एलकांु च्वर यवांनी
के लेल्यव भवषर्वत " एकवांत सवर्धनेह्षयी मी बोलतोय तेव्िवां एहमलीची आठ्र्
िोते. यव बवईने र्न्मभर कह्तव हलहिल्यव आहर् एकिी कह्तव प्रहसद्ध के ली
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नविी. (प्रत्यिवत हतच्यव १०-१२ कह्तव प्रकवहशत झवल्यव िोत्यव ) ्यवच्यव
५२ व्यव ्षी ती गेली तेव्िवां हतच्यव कह्तव कुठे कपवटवच्यव खनवत, गविीखवली,
उशीखवली, कपड्यवांच्यव हखशवत-- अशव कुठे तरी सवपडल्यव. त्यवनांतर ती
हचटोरी, हचटोरी एकत्र करून छवपली गेली. त्यवनांतर सगळ्यव हपढ्यव आर्
एहमलीच्यव कह्तवांनी भवरल्यव आिेत " असव उल्लेख आढळल्यवमळ
ु े
उत्सक
ु तव हनमवणर् िोऊन अश्यव कह्तव आिेत तरी कश्यव ्िर्नू मी र्वलव्र
शोर्ध िेतलव. त्यवत हतच्यव कह्तव खरोखरच ्वचनू ्ेगळवच आनांि झवलव.
हतचां र्ी्नह्षयक तत्त््ज्ञवन ्िर्ण्यवपेिव दृहष्टकोन ्ेगळवच ्वटतो.
अमेररके त मसेच्यसू ेट्स प्रवांतवत हडसेंबर १०, १८३० यवहि्शी र्न्मली
एहमली एहलझवबेथ हडहकन्सन! हतचे ्डील एड्डण िे ऍ्िसटण यव त्यवच्ां यव
शिरवतील एक नव्वर्लेले ्कील. भव्य ्िर्तव येईल अशव बांगल्यवत त्यवांचे
कुटुांबरिवत िोते. एहमलीलव ह्ल्यम ऑहसटन नव्वचव मोठव भवऊ ् लह्नव
नॉरक्रॉस यव नव्वची र्धवकटी बिीर् पर् िोती. लिवनपर्वपवसनू एहमली एक
शवांत ् हशसतबद्ध ्वगर्क
ु ीची मल
ु गी ्िर्नू स्वंनव ज्ञवत िोती. हशिर्वसवठी
उत्तम शवळे त हतलव ्हडलवनां ी हतच्यव भव्डां वबां रोबर िवतले िोते आहर् अहतशय
िुशवर ् अभ्यवसू असव लौहककिी हतने सांपविन के लव िोतव. पर् हतची चल
ु त
बिीर् ् अगिी हर््लग मैहत्रर् सोहफयव िॉलांड इच्यव ह्षमज््रवच्यव
आर्वरवने झवलेल्यव मृत्यचू व हतच्यव बवलमनव्र इतकव तीव्र आिवत झवलव की
त्यवतनू सव्रण्यवसवठी हतलव बोसटन यव हठकवर्ी हतच्यव िसु ऱ्यव पररहचत
कुटुांबवत पवठ्ण्यवत आले ् त्यवनतां र हतची मवनहसक हसथती सर्धु वरली. हतच्यव
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्यवच्यव अठरवव्यव ्षी बेंर्वहमन फ्रन्कहलन न्यटू न यव तरुर् ्हकलवशी हतचव
पररचय झवलव ् त्यवने ह्ल्यम ्ड्णस्थण च्यव कवव्यवशी हतचव पररचय करून
हिलव.
१८५० पवसनू ्िर्र्े एहमलीच्यव ्यवच्यव २० व्यव ्षी हतच्यव आईने
र्े अथां रूर् र्धरले ते अगिी शे्टपयंत ् त्यव कवळवत हतलव सवथ िेण्यवतच
एहमलीने कवळ व्यहतत के लव. त्यवनांतर हतने बवह् र्गवशी सांबांर्ध अगिी
कवमवपरु तवच ठे ्लव ् यवच कवळवत हतने अनेक कह्तव हलहिल्यव. हफहलप्स
लॉडण यव न्यवयवर्धीशवशी हतची झवलेली मैत्री आयष्मु यवच्यव उतरर्ीस लवगलेल्यव
िोन हर््वांचव प्रेमयोग ्िर्तव येईल. त्यवनांतरिी अनेक लोकवांच्यव मरर्वचे र्धकके
हतलव सिन करव्े लवगले त्यवत १८७४ मध्ये ्डील, त्यवनतां र आई, त्यवनतां र
लॉडणची पत्नी १८८४ मध्ये खद्दु लॉड्णस यवांचे मृत्यू हतलव पिव्े लवगले त्यवमळ
ु े
शरीरवने खांगलेली एहमली मनवनेिी खचली ् हतचव मृत्यू १५ मे १८८६ मध्ये
झवलव.
ती ियवत असतवनव हतच्यव १०-१२ च कह्तव प्रकवहशत झवल्यव िोत्यव.
पर् हतच्यव मृत्यनू तां र हतच्यव लिवन बहिर्ीने शोर्ध िेतलव तेव्िवां हतच्यव इथे हतथे
पसरलेल्यव १८०० कह्तव हतलव सवपडल्यव.. त्यव कह्तवांचे मोल हतच्यव
ध्यवनवत आले. पर् यव गोष्टीची ्वच्यतव झवल्यव्र हतच्यव भव्वची ह्र्ध्व
पत्नीिी त्यव कह्तवां्र आपलव िकक सवांगू लवगली ् यव कौटुांहबक ्विवत
एहमलीच्यव स्ण कह्तव प्रहसद्ध िोण्यवस हतच्यव मृत्यनू ांतर अर्धणशतकवचव तरी
कवलव्र्धी लोटलव मध्यतां री हतच्यव भव्वच्यव बवयकोने आपल्यव तवब्यवत
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असलेल्यव हतच्यव कविी कह्तवचां व पहिलव सग्रां ि हतच्यव मृत्यनू तां र ४ ्षवंनी
प्रकवहशत के लव. पर् त्यवत बरे च फे रफवर के ले िोते तरीिी अश्यव ११५
कहबतवांच्यव पहिल्यवच सांग्रिवचे आश्चयण ्िर्र्े अभतू प्ू ण स्वगत झवले ् िोनच
्षवणत त्यवचे ११ ्ेळव पनु मणद्रु र् करव्े लवगले. १८९१ मध्ये हतच्यव कह्तवांचव
िसु रव सांग्रि बविेर पडलव, त्यवच्यविी ५ आ्ृत्यव हनिवल्यव ् हतसरव सांग्रि
१८९६ मध्ये बविेर पडलव. "हतचे अगिी शे्टचे हचटोरे िी प्रकवहशत
झवल्यवहश्वय आ्िवलव बरे ्वटर्वर नविी"असे एकव समीिकवने ्िटले िोते.
१९४५ पयंत र््ळ र््ळ १२ आव्रत्ू यव हतच्यव सांग्रिवच्ां यव प्रकवहशत झवल्यव..
१९५५ मध्ये हतन्िी खांडवांचे एकहत्रकरर् करून थॉमस ए र्ॉन्सन यवने त्यव
मळ
ू स्रुपवत प्रकवहशत के ल्यव. हतच्यव मळ
ू हलखवर्वत पहिल्यव हलपीतली
(कहपटल) अिरे ् ह्रवमहचन्िवांचव ्वपर अगिी ्ेगळ्यव प्रकवरे के लेलव
आढळतो उिव:,
I am Nobody! Who are you?
Are you --- Nobody --- Too?
Then there’s a pair of us!
Don’t tell! They would banish us --- you know!
How dreary --- to be -- Somebody!
How public --- like a Frog
To tell one’s name --- the live long June -125
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To an admiring Bog!
प्रहसद्धी हतलव मळ
ु ीच आ्डत नव्िती िेिी ्रील कह्ते्रून समर्ते
आहर् त्यवमळ
ु े च इतकयव कह्तव हलिूनिी त्यव प्रकवहशत करण्यवचव हतने
ह्चवरच के लव नविी.
के ्ळ स्वन्तसख
ु वय लेखन करर्वरी मरवठी सवहित्यवतील एक लेहखकव
्िर्र्े िगु वण भवग्त. सरु ्वतीलव त्यवनी अनेक कह्तव हलहिल्यव पर् त्यव नांतर
त्यवनवच आ्डल्यव नविीत ्िर्नू त्यवनां ी फवडून टवकल्यव. त्यवचां े नतां रचेिी बरे च
हलखवर् त्यवनी फवडून टवकले. त्यवमळ
ु े सांशोर्धनपर हलखवर्च कवय ते उरले.
यवव्यहतररक्तिी स्वन्तसख
ु वय लेखन करर्वरे आर्खीिी कविी
असतीलिी पर् त्यवांचे लेखन प्रहसद्धच झवले नविी तर कळर्वर कसे?
नविी ्िर्वयलव मवझ्यव एकव हमत्रवच्यव सन्त प्र्ृत्तीच्यव ्डीलवनां ी अनेक
अध्यवहत्मक ग्रांथवांचे कवव्यबद्ध रूपवांतर के ले आिे, त्यवत "योग्वहसष्ठ " सवरख्यव
ग्रांथवचव समव्ेश आिे. ते मवझ्यव हमत्रवने त्यवांच्यव मृत्यपू श्चवत कुटुांहबयवांसवठी
सांगर्कव्र हलहखत स्रूपवत आर्ल्यवमळ
ु े मलव समर्ले
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१४. मूक वसन्त!
गेल्यवच महिन्यवत हिल्लीत रिवर्वरी मवझी भवची मवझ्यवकडे आली
िोती. िेऊन! ती परत र्वतवनव प्रथमच आलेल्यव हतच्यव छोट्यव मल
ु ीलव
ह्चवरले, " कवय आ्डलां कव पर्ु ां?" अपेिेप्रमवर्े हतने "िो" असे उत्तर हिले
आहर् कवय आ्डले िे ह्चवरल्यव्र त्यव ए्ढ्यवश्यव पोरीने अगिी अनपेहित
उत्तर हिले, "इथे मलव खपू ऑहकसर्न हमळवलव, िवस घ्यवयलव खपू छवन ्वटत
िोते, हिल्लीत तसे नविी" हिल्लीपेिव पण्ु यवतील ि्व शद्ध
ु आिे ्िर्नू पवठ
थोपटून घ्यवयची की िेशवतील ्वयप्रु िषू र् इतकयव उच्च पवतळीलव पोचले आिे
की हमहनटवलव िोिवांचव बळी र्वत आिे यव लन्सेट यव हनयतकवहलकवतील
प्रिषू र् अि्वलवत उल्लेखलेल्यव गोष्टीकडे िल
ु णि करवयचे यवचव ह्चवर
करण्यवची पवळी आतव आली आिे. हिल्ली ् पवटर्व िी स्वणत र्वसत िहू षत
शिरे भवरतवत आिेत. चीनमध्ये मवझे हमत्र त्यवांच्यव मल
ु वकडे र्वऊन आले तेथे
तर िवसोच्््वस करवयलव अ्िड र्वते असे त्यवनां ी सवहां गतले त्यवमळ
ु े िरवतच
ए. सी. तनू गवळून येत असलेली ि्व िेत बसव्े लवगते.
"सवयलेन्ट हसप्रगां " यव अमेररके त प्रहसद्ध झवलेल्यव पसु तकवची लेहखकव,
रे चेल कवसणन इने आपल्यव आयष्मु यवत हिलेल्यव मिवन लढ्यवमळ
ु े हनिवन अर्नू
कविी प्रमवर्वत तरी शद्ध
ु ि्व आपल्यवलव उपलब्र्ध आिे. ती २७ मे १९०९
मध्ये र्न्मली. १४ एहप्रल १९६४ मध्ये मरर् पव्ली त्यव ्ेळी अमेररके तील
127

स्वांतसख
ु वय

श्याम कुलकर्णी

अग्रगण्य ्ृत्तपत्रवने प्रकवहशत के लेल्यव व्यगां हचत्रवत हतच्यव समवर्धीपवशी िोन
टोळ आपवपसवत बोलतवनव िवख्ले आिेत त्यवतील एक टोळ िसु ऱ्यवलव
्िर्तो, " िे् आपल्यव आई्हडलवांचां भलां करो, त्यवनी आपल्यवलव र्न्म हिलव
आहर् िे सांिु र ह्ि पिवण्यवची सांर्धी हमळवली"यव्र िसु रव टोळ ्िर्तो, "--आहर् रे चेल कवसणनचेसद्ध
ु व, कवरर् हतच्यवमळ
ु े आपल्यवलव र्गवयलव हमळवलां"
िसु ऱ्यव एकव व्यगां हचत्रवत फुलपवखरां, भगांु े, मर्धमवश्यव असे अनेक छोटे छोटे
कीटक हतच्यव समवर्धी्र र्ांगली फुलां ्विून आपली कृ तज्ञतव व्यक्त करतवनव
िवख्लेले िोते. कवरर् किवहचत हतच्यव प्रयत्नवअभव्ी ते कीटक आहर् ती
फुलांिी पृथ््ीतलव्रून हिसेनवशी झवली असती.
रे चेल कवसणनचे हनसगवण्र हनरहतशय प्रेम िोत.ां सवगरी र्ी्नवची ती
अभ्यवसक िोती. पर् त्यवचबरोबर हनसगवणच्यव ्ैज्ञवहनक अभ्यवसवमळ
ु े हतलव
ज्ञवत झवलेलां िविक सत्य समवर्वलव समर्ेल अश्यव भवषेत ओरडून सवांगनू र्वगे
करण्यवची िवडवच्यव कवयणकत्यवणची आहर् समवर्से्कवची तळमळिी
हतच्यवपवशी िोती. त्यवचमळ
ु े सवगरी अभ्यवसव्रील हतची पसु तकें अहतशय
लोकहप्रय झवल्यव्रिी ्ैज्ञवहनक प्रगतीचव उपयोग अर्बु ॉ्ब सवरखी ह्ध््सां क
हनहमणती करून स्ण र्गवसच ्ेठीस र्धरर्वऱ्यव मवन्ी प्र्ृत्ती्र भवष्मय करतवनव
"्वरव, पवऊस आहर् ढग यवां्र मवर्सवची सत्तव चवलर्वर नविी िी मवझी श्रद्धव
आतव ढवसळू लवगली आिे"असे ती ्िर्ते.
िसु ऱ्यव मिवयद्ध
ु वत ् नांतरिी चवललेल्यव शीतयद्ध
ु वत अमेररकन ् रहशयन
सैहनक र्गवच्यव हनरहनरवळ्यव भवगवत असतवनव डवसवमां ळ
ु े मोठ्यव प्रमवर्वत
128

स्वांतसख
ु वय

श्याम कुलकर्णी

मलेररयवलव बळी पडू लवगले ् त्यव्र उपवय करण्यवसवठी के लेल्यव
सांशोर्धनवतनू हनमवणर् झवलेले डी. डी. टी. िे मिवन कीटकनवशक सवपडल्यव्र
हस्स शवस्त्रज्ञ ्यल
ू रलव यव सांशोर्धनवबद्दल नोबेल पवररतोहषकिी प्रवप्त झवले
अश्यव कीटकनवशकवच्यव हनहमणतीमवगे अमेररकन भवांड्लिवर एकिव
लवगल्यव्र त्यवतनू िोर्वऱ्यव फवयद्यवसवठी हकतीिी प्रमवर्वत त्यवची हनहमणती
करवयलव आहर् त्यवतनू भरमसवट नफव उकळवयलव ते तयवरच िोते त्यवच्ां यव
पैशव्र हन्डून येर्वरे हसनेटर त्यवांनव उत्पविनवसवठी ् नांतर त्यवांनी के लेले
भरमसवट उत्पविन खप्ण्यवसवठी कोर्त्यविी िद्दीपयंत र्वत असत. डी. डी. टी.
िे कीटकनवशक ्िर्नू िवती लवगल्यव्र कोर्त्यविी प्रमवर्वत हर्थे हतथे त्यवचव
्वपर करण्यवत आलव. त्यवचबरोबर इतर उत्सविी सांशोर्धकवांनी फवयर ऍन्ट यव
िवतक कीटकवच्यव हनमल
णू नवसवठी शोर्धलेल्यव डवय आहल्ड्रन ् िेप्टकलॉर यव
कीटकनवशकवांचव अगिी िेहलकॉप्टर ्वपरून फ्वरर्ी करण्यवसवठी ्वपर
अमेररकन शवसकीय यांत्रर्ेकडून करण्यवत येऊन मोठ्यव प्रमवर्वत पैशवांचव चरु वडव
करण्यवत आलव. (आपल्यवकडे इतकव पैसव नसल्यवमळ
ु े अश्यव फ्वरर्ीतनू
आपर् ्वचलो. तरीिी पवहलकव ग्रवमपांचवयतीच्यव कमणचवऱ्यवांनव यव फ्वरर्ीच्यव
कवमवस र्पांु नू र्नतेच्यव आरोर्गयवची कवळर्ी शवसनवस आिे िे िवख्ण्यवत
येतचे )
यव फ्वरर्ीस पयवण्रर््वद्यवचां व ह्रोर्ध िोतव कवरर् त्यवमळ
ु े त्रवसिवयक
कीटकच मरतवत असे नविी तर इतर पयवण्रर्वस उपयोगी (उिव:भांगु े मर्धमवश्यव,
फुलपवखरे ) असे कीटकिी मरतवत ये्ढेच कवय मवन्ी र्ीह्तवसिी र्धोकव
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सभां ्तो असे पयवण्रर््वद्यवचां े मत िोते. पर् िे मत व्यक्त करर्वऱ्यव त्यवनी
हलहिलेल्यव लेखवांकडे ् इशवऱ्यवांकडे अमेररकन सरकवरने आपल्यव
उद्योर्कवांच्यव फवयद्यसवठी सांपर्ू ण िल
ू नवच्यव मोहिमव
ु णि करून मलेररयव हनमणल
आपल्यव िेशवत तर रवब्ल्यवच पर् त्यवच्ेळी स्तत्रां झवलेल्यव इतर िेशवांनविी
यव मोहिमव रवब्ण्यवस उद्यक्त
ु के ले. कवरर् उिडच िोते यद्ध
ु वनांतर हमहलटरीची
कीटकनवशकवचां ी मवगर्ी कमी झवली िोती तर कवरखवनिवरवनां ी त्यवची हनहमणती
मवत्र पवचपटीने ्वढ्ली िोती मग िव इतकव मवल खपर्वर कोठे ?मग त्यवमळ
ु े
िोर्वऱ्यव िष्मु पररर्वमवांकडे कोर् लि िेर्वर? आपल्यवसवरख्यव आर्धीच उल्िवस
तशवत फवल्गनु मवस असर्वऱ्यव िेशवांचे तर ह्चवरवयलवच नको. अमेररकव िेतीय
नव मग घ्यव पिरवत अश्यवतलव प्रकवर. ् आपली प्रर्व तर कवय "मक
ु ी हबचवरी
कुर्ीिी िवकव " डवसां हनमणल
ू न मोिीम सरकवर कवढतेय नव ्व! ्व! हकती
कळ्लव आपल्यव आरोर्गयवचव सरकवरलव असेच नगरसे्क प्रर्ेच्यव मनव्र
हबांब्र्वर ् ्र बिव आ्िी तमु च्यवसवठी हकती कष्ट करतोय िेिी सवांगर्वर.
(आयर्ीच्यव हर््व्र बवयर्ी उिवर! )
पर् अमेररके त खवबू उद्योर्क ् त्यवनां व सवथ िेर्वरे हसनेटसण (आपल्यवकडे
त्यवांनव नगरसे्क की भिक? ्िर्तवत) यवांच्यवहश्वय आर्खीिी एक र्मवत
असते ती ्िर्र्े र्वगृत नवगररक तसेच सिस् हद्व्ेकी सांशोर्धक ् पयवण्रर््विी.
(आपल्यवकडेिी पयवण्रर््विी बवर्धां लेले रसते उखडून कवढवयलव लव्तवतच).
त्यवांनी अश्यव मोहिमवांनव ह्रोर्ध करवयचव प्रयत्न के लव पर् सरकवरने त्यवांच्यवकडे
सोहयसकरपर्े िल
ु णि के ले इतके च कवय ह्रोर्धी मत व्यक्त करर्वऱ्यव
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र्ी्शवस्त्रज्ञवची सद्ध
ु व खवत्यवतनू उचलबवगां डी के ली (यव बवबतीत त्यवनां ी
भवरतवचव आिशण समोर ठे ्लव की आपर् त्यवांचव यव्र ्वि िोऊ शके ल).
रे चेलचे लि यव समसयेकडे हतच्यव ओल्गव िहकन्स यव मैहत्रर्ीमळ
ु े गेल.े हतच्यव
िरवमवगील तळ्यवतील मवसे ् हतच्यव बवगेत नेिमी येर्वरे पिी यव फ्वरर्ीमळ
ु े
मरर् पव्ले असे हतने "बोसटन िेरल्ड"यव ्ृत्तपत्रवत पत्र हलिून सरकवरच्यव यव
फ्वरर्ीह्रुद्ध तक्रवर के ली. आ्िवलव डवस नकोत पर् त्यवचबरोबर बवगेतले
पिी ् मवसे मरू लवगले तर ते चवलर्वर नविी असे हतने शवसनवलव बर्व्ले.
त्यवच ्ेळी सरकवर हर्हप्स मॉथ यव आर्खी एकव कीटकहनमणल
ू नवची
मोिीम (पन्ु िव ह्मवनवतनू फ्वरर्ी) िवती िेर्वर िोते. तसव िव कीटक नवगरी
्सतीत नसतोच पर् अमेररके तिी "आले सरकवरच्यव मनव तेथे कोर्वचे चवलेनव"
कवरर् िी मोिीम डवय आहल्ड्रन ् िेप्टकलॉर यव कीटकनवशकवांच्यव उत्पविक
कांपन्यवांच्यव फवयद्यवसवठीच रवब्ण्यवत येत िोती. यव मोहिमेह्रुद्ध र्वगहतक
कीतीचे पिीतज्ञ रॉबटण कुशमन मफी ् कविी र्बवबिवर नवगररकवनां ी
न्यवयवलयवत र्धव् िेतली िोती पर् न्यवयवलयवनेिी सरकवरलवच सवथ हिली
"परु े श्यव परु वव्यवअभव्ी" यव फ्वरर्ीस मनवई िेण्यवचे नवकवरले ् यव
फ्वरर्ीमळ
ु े पयवण्रर्वस र्धोकव आिे असे गळ
ु मळ
ु ीत मत शवस्त्रज्ञ र्री व्यक्त
करत असले तरी त्यवांचे मत मवन्य करवयचेच नविी असे र्र्ु उत्पविकवांच्यवच
कच्छपी लवगलेल्यव सरकवरने ठर्ले िोते उलट असे व्यक्त करर्वऱ्यवनां वच
र्धमकयव िेण्यवस सरु ्वत के ली.
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अश्यव पररहसथतीत यद्ध
ु ोत्तर कवलवत प्रचडां प्रमवर्वत रसवयन हनहमणती
करून हनसगणचक्रवत र्ी ढ्ळवढ्ळ अमेररके तील तथवकहथत पढु वरलेल्यव
सरकवरने चवल्ली िोती ् आपलव मवल खप्ण्यवसवठी इतर िेशवांनविी त्यवच
प्रकवरच्यव मोिवस बळी पवडण्यवचव त्यव सरकवरचव प्रयत्न चवलू िोतव यवह्रुद्ध
आपर्च लेखर्ी उचलली पवहिर्े असव ह्चवर करून यव स्ण मोहिमवांचव हकती
भयवनक पररर्वम सपां र्ू ण र्ी्सृष्टी्र िोत आिे ् त्यवत स्ण र्ी्सृष्टी ् अखेर
स्त: मवन्वचीिी आिुहत पडण्यवची कशी शकयतव आिे िी गोष्ट र्विीर
करण्यवचव ह्डवच र्र्ु रे चेलने उचललव पर् त्यवसवठी हतने हलहिलेले लेख
छवपण्यवलविी "रीडसण डवयर्ेसट""लेडीर् िोम र्नणल""ह्मेन्स िोम कांपहनयन
"् "गडु िौसकीहपांग" यव मवहसकवांनी असमथणतव व्यक्त के ली. त्यवतील एकवच
मवहसकवने "हतने व्यक्त के लेल्यव मतवनां व परु े सव परु व्व नविी" िे कवरर् हिले तर
इतरवांनी तेिी हिले नविी. शे्टी हतने पररर्वमवची प्वण न करतव यव ह्षयव्र
पसु तकच हलिवयचे ठर्ले ् िॉटन हमहफ्लन यव प्रकवहशके ने ते प्रहसद्ध करण्यवची
तयवरी िवख्ली.
यव पसु तकवसवठी िेशी परिेशी सश
ां ोर्धकवक
ां डून परु व्े गोळव करतवनव
प्रत्यिवत हतलव ्वटत िोते त्यविूनिी यव कीटकनवशकवांचव पररर्वम भयवनक
आिे, ि:ु ख, िवररद्र्य, पीडव आहर् उपवसमवर यवपवसनू मवन्वस मक्त
ु ी िेर्वरव
ह्ज्ञवन िव मवगण असलव तरी त्यवची ह्ध््सां क बवर्िू ी त्यविूनिी अहर्धक
शहक्तशवली आहर् भयवनक आिे. यव ह्ध््ांसवच्यव तडवकयवतनू ि्व, पवर्ी,
सयू णप्रकवश, समद्रु यव पयवण्रर्वचव एकिी िटक सटु लेलव नविी आहर्
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हि्सेहि्स कीटकनवशके , अर्ु उत्सगण अश्यव मवन्ी कृ ती त्यवचे स्रूप
अहर्धक अहर्धक ह्षवरी बन्त आिेत िी गोष्ट हतच्यव लिवत आली.
१९६२ मध्ये प्रकवहशत झवलेल्यव "Silent Spring"(मक
ू ्सन्त) यव
हतच्यव अहतशय शवस्त्रशद्ध
ु ् कवटेकोर पर् हततकयवच ओि्त्यव भवषेत
हलहिलेल्यव पसु तकवचे ्वचकवनां ी मोठ्यव प्रमवर्वत स्वगत के ले इतके च नव्िे तर
आपल्यव मतिवरसांिवतील आपवपल्यव लोकप्रहतहनर्धींनव र्धवरे ्र र्धरले
(आपल्यवकडे िे फवरच कमी प्रमवर्वत िडते). हतलव त्यवमळ
ु े सवहिहत्यक ्
्ैज्ञवहनक लेखनवबद्दल अनेक परु सकवर हमळवले अगिी नोबेल
पवररतोहषकवसवठीिी हत्े नव् सचु ्ण्यवत आले. त्यवचबरोबर कीटकनवशक
उत्पविकवच्ां यव र्िरी िल्ल्यवसिी हतलव तोंड द्यव्े लवगले. त्यव्ेळी ती स्त:
कन्सरग्रसत िोती िी बवब आर्खी लिवत िेण्यवसवरखी. अथवणत त्यव र्िरी
प्रचवरवने ती मळ
ु ीच कचरून गेली. नविी हतच्यव हलखवर्वमळ
ु े आलेल्यव
िबव्वमळ
ु े त्यव्ेळी रवष्मरवध्यि असर्वऱ्यव के नेडींनव यव मोहिमवबां द्दल ह्चवर
करण्यवस भवग पडले आहर् त्यवांनव कीटकनवशकवांच्यव सांिवरकतेच्यव
परीिर्वसवठी स्तत्रां सहमती नेमव्ी लवगली आहर् त्यव सहमतीचेिी हनष्मकषण
हतच्यव पसु तकवतील हनष्मकषवणशी हमळते र्ळ
ु ते असल्यवमळ
ु े कीटकनवशक
मोहिमव रद्द करवव्यव लवगल्यव.
कीटकवांचव नवश करण्यवसच हतचव ह्रोर्ध आिे आहर् त्यवमळ
ु े स्ण र्ग
कीटकवांच्यव िल्ल्यवस कसे बळी पडर्वर आिे असे हचत्र हतने हलहिलेल्यव
पसु तकवचवच आर्धवर िेऊन उत्पविकवनां ी रांग्ण्यवस सरु ्वत के ली पर् त्यवचां व
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िव्व चक
ु ीचव असनू कीटकवचां व नवश करर्े हतलव मवन्यच आिे पर् तोिी
पयवण्रर्वस िवनी न ्ेगळ्यव पोच्र्वऱ्यव उपवयवांनी करर्े कसे शकय आिे िेिी
हतने िवख्नू हिले.
आर् थोडीफवर तरी शद्ध
ु ि्व हमळू शकते यवचे सांपर्ू ण श्रेय रे चेल
कवसणनकडे र्वते. त्यवचबरोबर प्रत्येकवने ् प्रत्येक लोकप्रहतहनर्धीने ते पसु तक
्वचव्यवस ि्े आहर् आपल्यव पररसरवचे पयवण्रर् रिर् कसे करतव येईल
यवचव ह्चवर करर्े आ्श्यक आिे. आर्िी पर्ु े आहर् इतरिी स्ण शिरवत
सरवणस रसत्यव्र कचरव र्वळण्यवत येतो. शौचवलयवचां व फक्त आग्रिच र्धरण्यवत
येतो प्रत्यिवत हस्त्रयवांसवठीच कवय परुु षवांसवठीसद्ध
ु व स्च्छतवगृि गल्लीबोळवत
तर रविोच पर् मोठमोठ्यव रसत्यव्रिी नसते. िरवतले िहू षत पवर्ी हबनहिककत
रसत्यव्र सोडण्यवत येते आहर् रवसवयहनक ् इतर कवरखवन्यवांचे िहू षत पवर्ी ्
गवळ नद्यवांमध्ये सोडून गांगव निीसवरखी पह्त्र निी सवांडपवण्यवची निी िोते यव
स्ण गोष्टींचव ह्चवर करर्े आ्श्यक आिे.
रे चेलने "सवयलेन्ट हसप्रांग" यव पसु तकवप्ू ी "Under the Sea wind"
"The Sea around us""The Edge of the sea" िी हतच्यव आ्डीच्यव
सवगरी सांशोर्धनव्र आर्धवररत आहर् "Sense of Wonder" िे लिवन
मल
ु वसां वठी अशी चवर पसु तके हलहिली ् तीिी हततकीच गवर्ली.
(लक्ष्मर् लोंढे यवांच्यव "आहर् ्सांत पन्ु िव बिरलव" यव पसु तकव्रून)
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१५. िोणेसरकार
गव् सोडून हकतीतरी ्षे लोटली आहर् हतकडे र्वण्यवची ओढ
असण्यवचे कवरर्च कविी उरले नविी त्यवमळ
ु े के ्ळ कोल्िवपरू लव र्वतवनव मध्ये
एक मकु कवम करतव येतो ् सौ. लव गव् िवख्व्े ्िर्नू और्धां वलव र्वण्यवचे
ठर्ले. पण्ु यविून सवतवऱ्यवलव बऱ्यवच गवड्यव असतवत ् सवतवरिून और्धां वलव
र्वयलविी बऱ्यवच गवड्यव असतवत. सवतवरलव गवडीत बसले की कविीर्र् तरी
और्धां वलव र्वर्वरे भेटतीलच असव अांिवर् िोतव. पर् गवडीत चढल्यव्र मवझव
अिां वर् खोटवच ठरर्वर असे हिसू लवगले. कवरर् गवडीत एकिी चेिरव
ओळखीचव हिसेनव. अथवणत गव् सोडून २०- २२ ्षे लोटल्यव्र त्यव्ेळी
सगळ गव् ओळखीचे असले तरी त्यवपैकी हकती मवर्से हशल्लक आिेत
यवचीच शक
ु े चेिरे इतके बिललेले
ां व िोती आहर् ्यवत फरक पडल्यवमळ
असण्यवची शकयतव िोती की पररचय असलव तरीिी एकमेकवस ओळखण्यवची
शकयतव कमीच िोती.
अचवनक मवझ्यव मवगील आसनव्र बसलेल्यव व्यक्तीने मवझ्यव खवांद्यव्र
िवत टवकून " कवय श्यवम, अरे श्यवमच नव त?ू "असे मलव गिवगिव िल्नू
्िटल्यव्र मी मवगे पवहिले. मवगील बवकव्र एक कवळी सव्ळी व्यक्ती
बसलेली िोती. आहर् एकिम खप्पड! चेिऱ्यव्रची िवडे उठून हिसत िोती.
मलमलचव सिरव अगां वत िोतव पर् त्यवलव अगिी पोतेऱ्यवची कळव िोती. तोंडवचे
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बोळके झवले िोते आहर् त्यवतनू हशल्लक उरलेले िोन तीन िवत डोकव्त िोते.
मलव तर त्यव व्यक्तीलव ओळखर्े शकय झवले नविी. "कवय ह्सरलवस नव
गररबवलव, तल
ु व तरी िोष कशवलव द्यवयचव ्िर्व, लिवत रिवण्यवसवरखां आिे
तरी कवय मवझ्यवकडे. "
आहर् अचवनक मवझ्यव डोकयवत प्रकवश पडलव आहर् मी र््ळ र््ळ
ओरडलोच,
"िोर्े? िोर्ेच नव, कवय बरोबर आिे नव?" त्यवलव अिो ्िर्व्ां की अरे
यवचव मवझ्यव मनवत गोंर्धळ उडवलव िोतव. कवरर् मी त्यवच्यविून बरवच ्िर्र्े
कवय अगिी त्यवचव मल
ु गव शोभव्व इतकव लिवन िोतो. पर् लिवनपर्ी त्यवलव
सगळे "ए िोर्े, ए चिां "ू अश्यवच िवकव मवरलेल्यव आठ्त िोते. पर् मी त्यवलव
ओळखल्यवमळ
ु े तो खषू झवलव िोतव एकिम त्यवचव चेिरव उर्ळलव
" िवय ्िर्वयची आठ्र् आमची अर्नू , गव्वकडल्यव मवर्सवलव
ह्सरलव नविीस तर " बवकी शद्ध
ु बोललव तरी 'आिे' ऐ्र्ी 'िवय' ्िर्वयची
त्यवची स्य तशीच िोती.
"खर सवांगू तमु च्यवत इतकव फरक झवलवय की ---"
"बरोबर िवय तझु ां " त्यवने लगेचच मवन्य के लां
िोर्े मलव आठ्त िोते तसव एकिम गब्िल
ु ्िर्व्व असव िोतव. मध्यम
उांचीचव आहर् त्यव ्ेळीिी डोकयव्र िवट के स असले तरी त्यवतील बरे चसे पवांढरे
झवलेले असव. िवढी बिुर्धव ्वढलेली त्यवतील के सिी थोडे बिुत पवांढरे . त्यव्ेळी
त्यवचव ्ेष बरे च पवढां रे हिसर्वरे र्धोतर ् त्यव्र मलमलचव अध्यवण हकां्व लवबां
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बवह्वचां व शटण असव असे. सिव िसत असल्यवसवरखव चेिरव आमच्यव िरवपवसनू
अगिी र््ळच त्यवचे िॉटेल िोते आहर् बिुर्धव चिव आहर् शे्हच्डव यव
िोनच गोष्टी त्यवच्यवकडे हमळवयच्यव. रवर््वड्यवसमोरून आमच्यव शवळे कडे
र्वर्वऱ्यव गव्वतील एकमे् मोठ्यव रसत्यव्र त्यवचां िे िॉटेल िोतां ्हडलवांकडे
र्र त्यवांच्यव हशिक हमत्रवांची बैठक असली आहर् आईलव चिव करर्े शकय
नसले तर "र्वरे िोर्ेच्यव िॉटेलवत चिव सवगां नू ये " अशी ऑडणर मलव हमळवयची.
आहर् मी पळत तेथे र्वऊन आज्ञवपवलन करवयचव.
िोर्ेलव मवझ्यव ्हडलवनां ीिी हशक्ले असर्वर त्यवमळ
ु े "मवसतरवनां व सवगां
आर्तोच पवच हमनटवत "्िर्नू लगेच तो भरव भरव सटोव्िलव पांप मवरून चिवचां
आर्धर् चढ्वयचव.. त्यवच्यव िक
ु े चिव तोच
ु वनवत सबकुछ तोच असे त्यवमळ
करत असे आहर् हकटलीत चिव आहर् कपबशव तोच िरी िेऊन येत असे. तो
नसतवनव किवहचत एकविव पोरगव िॉटेलवत असे.
हि्सभर िॉटेलवत कवढून सांध्यवकवळी मवत्र िोर्े ्वड्यवसमोरील
मैिवनव्र िॉहलबॉल खेळतवनव हिसे. त्यवचे शॉट्स अगिी र्ोरवत बसत.
त्यव्ेळेपयंत िोर्े िी व्यक्ती. ्िर्र्े चिव आहर् िॉहलबॉल ए्ढ्यवपरु तीच
पररचयवची आहर् आतविी गवडीत गवठ पडल्यव्र तीच आठ्र् र्वगी झवली.
तस बिवयलव गेलां तर आमच्यव िोिवत मी गव्वत असतवनव िोिवनां व र्ोडर्वऱ्यव
ते्ढ्यव िोनच गोष्टी िोत्यव त्यवमळ
ु े "मग कसे कवय चवललेय?" असव प्रश्न मी
ह्चवरलव आहर् "चवललय कसांतरी "ए्ढेच त्यवचे उत्तर यवपलीकडे कविी
फवरसव स्ां वि झवलव नविी. अश्यव ्ेळी सहु सथतीत असर्वऱ्यव मवर्सवलव
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ििु श
ण व्सथेतील मवर्सू कविी मित मवगतो की कवय अशी ्वटर्वरी भीती
थोडीफवर मवझ्यविी मनवत चमकून गेली. पर् त्यवनांतर अनेक ्षवणनतां र आपल्यव
मनवत असव ह्चवर आल्यवची मलव लवर् ्वटली त्यवलव कवरर् असे झवले.
त्यव गोष्टीलव अनेक ्षे लोटली आहर् अगिी अलीकडे. मर्धक
ु र पवठक
("प्रपचां "चे हिर्गिशणक) हलहखत "गहिमवच्ां यव सि्वसवत " यव पसु तकवत
"िोर्ेसरकवर "असव उल्लेख ्वचनू थबकलो. कवरर् ज्यव व्यक्तीलव मी
िॉटेल्वलव चांिू िोर्े ्िर्नू ओळखत िोतो ती व्यक्ती गहिमवांच्यव ्गवणत हशकत
िोती आहर् त्यव्ेळी िोर्े अगिी श्रीमतां असवमी िोती इतकी की गहिमव त्यवलव
"िोर्ेसरकवर" अशी िवक मवरवयचे िे समर्ल्यव्र िै्वच्यव ह्हचत्र लीलेचे
आश्चयण ्वटले.
गहिमव और्धां सोडून गेल्यव्र िोर्ेनेिी शवळव सोडली ् ििु ्ै वच्यव
िशव्तवरवत सवपडून लक्ष्मीने िोर्ेकडे पवठ हफर्ली इतकी की मवझ्यवसवरख्यव
त्यवचव प्ू ेहतिवस मविीत नसर्वऱ्यवांसवठी तो िॉटेल्वलव चांिू ्िर्नु च आठ्त
िोतव पर् गहिमवच्यव आठ्र्ीतील आर्खी हृद्य भवग ्िर्र्े गहिमव प्रख्यवत
व्यक्ती झवल्यव्र िोर्े त्यवनां व भेटवयलव गेलव. िोर्ेच्यव पररहसथतीतील बिल
गहिमवांनव मविीत नव्ितव. पर् त्यवचव अ्तवर पविून त्यवची पररहसथती ्वईट
झवली िोती िे हिसत िोते. पर् तरीिी िोर्ेनव पविून आनिां वने उठून गहिमवनी
"िोर्ेसरकवर " असे ्िर्त त्यवलव हमठीच मवरली.
नतां र गहिमवनां ी त्यवची चौकशी के ली ् िोर्ेनेिी आपली सद्यहसथती
त्यवनव सवांहगतली. आपलव बवलहमत्र इतकयव हि्सवांनी आलव आिे आहर्
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त्यवच्यव अश्यव पररहसथतीत त्यवची कविीतरी अपेिव असेल असे ्वटून गहिमवनां ी
िोर्े हनितवनव शांभर रुपयवची नोट त्यवच्यव िवतवत ठे ्ण्यवचव प्रयत्न के लव, पर्
ती त्यवांच्यवच िवतवत परत ठे ्त िोर्े त्यवनव ्िर्वलव,
"गर्वनन, इतकयव हि्सवांनी भेटलवस आहर् तू ए्ढव मोठव झवलवस तरी
यव चिां चू ी ओळख ठे ्लीस आहर् िोर्ेसरकवर अशी मलव िवक मवरलीस िेच
मवझ्यवसवठी परु े से आिे " ए्ढे ्िर्नु िोर्ेसरकवरनी गहिमवांचव हनरोप िेतलव.
आतव मर्धक
ु र पवठक, गहिमव आहर् िोर्े हतन्िीिी व्यक्ती ियवत नविीत.
पर् िी आठ्र् कोर्वलविी गांहि्रून टवकर्वरी आिे असे ्वटून येथे सविर
के ली.
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१६. माांबा, दसबां ा, माांबा
रोआल्ड डवल यवचे आई ्डील नॉ्ेहर्यन. त्यवचव र्न्म १९१६ मध्ये
इर्गां लडां मध्ये झवलव ् हशिर्िी तेथेच झवले. तो ्यवच्यव अ्घ्यव १८ व्यव ्षी
शेल ऑइल कांपनीत कवमवलव लवगलव आहर् कांपनीने त्त्यवलव एकिम
आहफ्रके तच पवठ्ले. "गोइगां सोलो" िे त्यवचे त्यव कवळवतील अनभु ्व्र
आर्धवररत पसु तक अगिी भन्नवटच ्िर्व्े असे आिे. रोआल्ड िव त्यवच्यव
मल
ु वांसवठी हलहिलेल्यव पसु तकवबद्दल र्वसत प्रहसद्ध आिे. "गोइगां सोलो" िे
मर्धील िे अनभु ् तसेच भन्नवट ्िर्तव येण्यवसवरखे आिेत. ते अनभु ्
त्यवच्यवच शब्िवत िेत आिे. कांसवतील हटप्पर्ी मवझी.
" आहफ्रके मध्ये िवर एस सलवम बांिरवतील ए्ढ्यव मोठ्यव शेल कांपनीचव
कवरभवर पिवर्वरे आ्िी फक्त हतिे इग्रां र् िोतो आहर् त्यवत सगळ्यवत कहनष्ठ ्
्यवने लिवन मीच िोतो. आमच्यव िवतवखवली एक स्यांपवकी त्यवलव आ्िी
हपर्गगी ्िर्त असू तर सहलमु िव मवळी कवमवसवठी िेण्यवत आलव िोतव.
त्यवहश्वय प्रत्येकवस एक स्ीय सिवय्यक हिलेलव िोतव. मवझ्यव सिवय्यकवचे
नव् एमहिशो असे िोते. तो चवांगलव उांचवपरु व, तगडव आहर् मृिू बोलर्वरव िोतव.
आहफ्रके तील िी र्मवत अहतशय शरू समर्ली र्वत असे कवरर् अहतशय
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तवकि्वन "मसवई" र्मवतीच्यव टोळ्यवनां विी त्यवनां ी टोळीयद्ध
ु वत िर्ले िोते.
एमहिशो मवझ्यव्र हर््वपवड प्रेम करत असे अथवणत मवझेिी त्यवच्यव्र ते्ढेच
प्रेम िोते. यव मांडळींनव इहां र्गलशचव गांर्धिी नसे अथवणतच त्यवांच्यवशी सां्वि
सवर्धण्यवसवठी स्वहिली मलवच हशकर्े भवग िोते. आहर् तशी ती भवषव सोपी
असल्यवने स्वहिली-इहां र्गलश कोशवच्यव सिवय्यवने ् थोड्यवफवर मेिनतीने मी
त्यव्र बऱ्यवपैकी प्रभत्ु ् हमळ्ले.
शेल कांपनीच्यव ग्रविकवांनव भेटण्यवसवठी मलव बरे च ्ेळव िौऱ्यव्र र्व्े
लवगे आहर् एह्िशो त्यव्ेळी मवझ्यवबरोबरच असे. त्यव खवचखळर्गयवनां ी
भरलेल्यव रसत्यव्रून सटेशन ्गनमर्धनू प्र्वस करर्े ्िर्र्े एक हिव्यच िोते.
पर् तरीिी िे िौरे मलव आ्डत कवरर् प्र्वसवत अनेक प्रवर्ी पिवयलव हमळत.
त्यवत अगिी हनभणयपर्े आमच्यव पवठोपवठ झवडवांचे शेंडे कुरतडत येर्वरे हर्रवफ
असत तर हकत्येक ्ेळव मोठमोठे ित्ती, पवर्िोडे, झेब्रे, कवळ्ीट आहर् क्हचत
रुबवबिवर हसिां वचां े कळपिी हिसत. फक्त एकव प्रवण्यवलव मवत्र मी ्चकून असे
आहर् तो ्िर्र्े येथील भयवनक सवप. त्यव गचवळ रसत्यव्र कर्धी कर्धी ते
अचवनक आमच्यव गवडीसमोरून सरपटत र्वतवनव हिसत. त्यव्ेळी चक
ु ू निी
गवडी ्ेगवने नेऊन त्यवच्यव्रून र्वऊ न िेर्े िव एक अगिी मित्त््वचव हनयम
पवळर्े शिवर्पर्वचे असे. ह्शेषत: र्र गवडीलव ्र छप्पर नसेल तर िे फवरच
मित्त््वचे कवरर् गवडीच्यव पढु ील चवकवच्यव र्धककयवने सवप उडून अगिी पढु ्यवत
येऊन पडण्यवचव र्धोकव असे.
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टवगां वहनकवमर्धील कवळव मव्बव िव सवप तर फवरच भयवनक असतो.
(सवपवह्षयी सवर्धवरर् समर्तू अशी आिे की त्यवलव हिसत नविी आहर् आपर्
िोऊन कोर्व्र िल्लव करत नविी पर्) िव असव एकच सवप आिे की तो
मवर्सवलव मळ
ु ीच िवबरत नविी आहर् स्त: िोऊन िल्लव करण्यवची शकयतव
असते आहर् त्यवच्यव चवव्यवत सवपडर्े ्िर्र्े के ्ळ मरर्च. िी मवहिती
एमहिशोकडून हमळवल्यवमळ
ु े मी त्यवह्षयी फवरच िि असे. एक हि्स
आमच्यव िवर एस सलवममर्धील िरवच्यव सनवनगृिवत मी िवढी करत उभव िोतो.
आहर् तोंडवलव फे स चोपडून हखडकीतनू सिर् बविेर बवगेत नर्र टवकली. बवगेत
सहलमू पोचणमर्धील ्वळू सवरखी करत िोतव. आहर् त्यवच्यव मवगे मवझे लि गेले
आहर् मी एकिम गवरठलोच, कवरर् त्यवच्यव मवगच्यव ्वळू्रून चवांगवलव सिव
फूट लवबां आहर् मवझ्यव मनगटवच्यव र्वडीचव मवबां व ह्लिर् चपळवईने येत
िोतव. त्यवने सहलमल
ु व पवहिले िोते आहर् त्यवच्यव्र िल्लव करण्यवच्यव
तयवरीनेच तो येत िोतव.
मी र्धव्तच हखडकीपवशी गेलो आहर् बविेर डोकव्त स्वहिलीमध्ये
र््ळ र््ळ हकांचवळलोच, "सहलमू सवभां वळ, तझ्ु यवमवगे मोठव सवप आिे" सवप
अगिी एकवद्यव र्धव्पटूच्यव ्ेगवत पढु े येत िोतव आहर् सहलमनू े मवगे ्ळून
पवहिले तेव्िवां तो त्यवच्यवपवसनू सवर्धवरर् पांर्धरव पव्लवच्ां यव अांतरव्र िोतव. मलव
कविी करतव येर्े तर शकयच नव्िते आहर् सहलमल
ू विी फवरसे कविी करतव येईल
असे हिसत िोते कवरर् त्यवने पळण्यवचव प्रयत्न र्री के लव असतव तरी मवांबवने
त्यवच्यव मवगे अगिी शयणतीत भवग िेर्वऱ्यव िोड्यवच्यव ्ेगवने र्धव्त त्यवलव
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के व्िवचां गवठले असते. आतविी तो पवच सेकांिवतच त्यवलव गवठण्यवची शकयतव
हिसत िोती.
मी अगिी र्ी् मठु ीत र्धरून पिवत रवहिलो. सहलमू ्ळून मव्बवकडेच
पिवत िोतव. आतव त्यवने खपू ्वकून एक पवय मवगे िेऊन र्धव्ण्यवच्यव शयणतीत
भवग िेर्वऱ्यव र्धव्पटूप्रमवर्े पह्त्रव िेतलव िोतव ्वळू सवरखी करण्यवसवठी
त्यवच्यव िवतवत असलेले लवांब िवांड्यवचे िवतवळे त्यवने ्र, पर् खवांद्यवच्यव ्र
र्वर्वर नविी अशव बेतवने उचलले िोते आहर् ते चवर पवच सेकांि तो अगिी
सतब्र्ध रविून त्यवच्यवकडे अगिी ्ेगवने येत असलेल्यव त्यव कवळसपवणकडे अगिी
हनश्चलपर्े पिवत रवहिलव. सवपवचे हत्रकोर्वकृ ती डोके ्र उचललेले मलव हिसत
िोते आहर् पोचणच्यव र्हमनी्र तो सरपटत असतवनव बवरीक िगडगोट्यव्ां र
िवसर्वऱ्यव त्यवच्यव सरपटर्वऱ्यव शरीरवचव असपष्ट आ्वर्िी मलव ऐकू येत
िोतव.
अर्नू िी ते दृष्मय मवझ्यव डोळ्यवसमोर र्सेच्यव तसे उभे आिे. बवगेत
पडलेली ती सकवळची को्ळी उन्िे, पविणभमू ीलव असलेले भरभककम
बवओबवब (आहफ्रके तील ह्शेष प्रकवरचे) ्ृि, सहलमू त्यवच्यव खवकी अर्धी
चड्डी आहर् सिरव यव ्ेषवत अन्वर्ी पर् मळ
ु ीच न िवबरतव हनश्चलपर्े
िवतां वळे उगवरून उभव आहर् समोरून आपलव फर्व उभवरून रोरव्त येर्वरे ते
कृ ष्मर््र्ी सवपवचे र्धडू . सहलमू थवांबनू पिवत िोतव, अगिी मळ
ु ीच न िवलतव
आहर् आ्वर्िी न करतव. मव्बव त्यवच्यवपवसनू पवच फुटवपयंत येईपयंत तो
तसवच थवबां लव आहर् तो येतविर्ीच "र्धडवम" करुन फव्ड्यवचव प्रिवर त्यवने
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मव्बवच्यव लवबां ीच्यव बरोबर मध्यव्र त्यवने के लव आहर् त्यवच अ्सथेत त्यवने
आपल्यव शरीरवचव स्ण भवर टवकत फव्डे र्धरून ठे ्ले. आहर् नांतरिी उड्यव
मवरत त्यवने फव्ड्यव्रील िवब ्वढ्ण्यवचव प्रयत्न के लव. त्यव सवपवच्यव
शरीरवत फव्ड्यवचे िवत िसु नू तेथनू रक्तवची र्धवर ्िवतवनव हिसत िोती. मवझ्यव
अांगव्र कपडे नविीत यवचीिी प्वण न करतव मी तसवच मवझी गोल्फची कवठी
िेऊन बविेर र्धव्लो.
मी बविेर पोचलो तेव्िवां तो त्यवच अ्सथेत सवपवलव तडफडत ठे ऊन उभव
िोतव, "मी कवय करू (तल
ु व मित करण्यवसवठी)?" असे मी स्वहिलीत त्यवलव
ह्चवरल्यव्र "मळ
ु ीच कविी करू नकव, सविेब आहर् र््ळिी येऊ नकव र्े
कवय करवयचे ते मलवच करू द्यव "असे तो ्िर्वलव आहर् त्यवने फव्ड्यवचे
िवत सवपवच्यव शरीरवतनू उपसनू कवढून र्रव िरू उडी मवरली. त्यवच्यव
आिवतवमळ
ु े सवप त्यवच र्वगी ्ळ्ळत रवहिलव पर् मवझ्यव्र िल्लव मवत्र करू
शकलव नविी. पन्ु िव एक र्बरिसत पह्त्रव िेत सहलमनू े िसु रव िव् त््ेषवने बरोबर
सवपवच्यव टवलकयवत िवतलव आहर् त्यवची ्ळ्ळ एकिम बांि झवली. सहलमनू े
एक मोठव िुक
ां वर भरलव आहर् स्त:च्यव कपवळवलव िवत लव्लव आहर् तो
मवझ्यवकडे पविून ्िर्वलव, "असवहन्त ब््वनव (र्धन्य्वि मवलक) असवहन्त सवनव(
खपू खपू र्धन्य्वि)" एकवद्यवचव प्रवर् ्वच्ण्यवची अशी सांर्धी क्हचतच हमळते
त्यवमळ
ु े पढु े कर्धीिी सहलमल
ू व पवहिल्यव्र मलव त्यव आठ्र्ीने मोठव आनिां
हमळ्त असे. "
डवलचव िसु रव अनभु ् हसिां वसबां र्धीचव आिे.
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" कवळ्यव मव्बवच्यव त्यव प्रसगां वनतां र महिन्यवभरवतच मलव एकव िौऱ्यव्र
एमहिशोबरोबर र्व्े लवगले. त्यव िौऱ्यवत मवझव मकु कवम तबोरव शिरवत पडलव.
तबोरव िवर एस सलवमपवसनू अांतभवणगवत ४५० मैल अांतरव्र आिे. आहर्
१९३९ मध्ये ती अगिी लिवन ्सवित िोती पर् टवांगवहनकवच्यव सांिभवणत ते
मित्त््वचे ठवर्े असल्यवमळ
ु े हब्रहटश हडहसरकट ऑहफसरची तेथे हनयक्त
ु ी के लेली
िोती. तबोरव शिरवत त्यव्ेळी रॉबटण सनफोडण िव हडहसरकट ऑहफसर िोतव.
त्यवहि्शी मवझव मकु कवम त्यवच्यवकडेच िोतव. सांध्यवकवळच्यव ्ेळी रॉबटण ्
त्यवची पत्नी यवांच्यवशी िरवच्यव व्िरवांड्यवत बसनू मी गप्पव मवरत बसलो िोतो ्
र््ळ रॉबटणची िोन मल
ु े खेळत िोती. अचवनक त्यवचव सिवय्यक एमहिशो
"हसांबव मवलक हसांबव "असे ओरडत र्धव्त आलव. स्वहिली भवषेत हसांिवलव
हसबां व ्िर्तवत. (हसिां व ् हसबां व यव उच्चवरसव्यव्रून स्वहिली ससां कृ तपवसनू
तयवर झवली की सांसकृ त स्वहिलीपवसनू ?कवरर् स्ण मवन्र्वतीचव उगम
आहफ्रके पवसनू झवलव असे ्िर्तवत. ) "मवलक बिव बिव भलव मोठव हसांबव
आपल्यव स्यांपवकयवच्यव बवयकोलव खवतोय "
रॉबटण तडक िरवत र्वऊन आपली शहक्तशवली बिां क
ू कवढून त्यवत गोळी
बस्त बविेर आलव. आहर् मलव िेऊन व्िरवांड्यवतनू बविेर पडत "त्यव पोरवांनव
आत िेऊन र्व" असे बवयकोकडे पिवत ्िर्वलव. एह्िशो बविेर उड्यव मवरत
िरवच्यव मवगील बवर्सू बोट िवख्त, "स्यपां वकयवच्यव बवयकोलव हसबां व
उचलनू िेऊन गेलव. तो हतलव खवतोय आहर् तो त्यवचव पवठलवग करून हतलव
्वच्ण्यवचव प्रयत्न करतोय. " असे सवगां त िोतव. िरवच्यव मवगील बवर्सू
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नोकरवनां व रिवण्यवसवठी र्वगव हिलेली िोती आहर् नोकरवपां ैकी चवर पवचर्र्
त्यवच्यवच सरु वत सरू हमळ्नू मवगील बवर्सू बोट िवख्नू "हसबां व हसांबव"असव
हगल्लव करत िोते. "कोठे आिे हसांबव?" रॉबटणने ह्चवरले पर् त्यवांनी कविी उत्तर
िेण्यवप्ू ीच त्यवलव शे िीड्शे पव्लव्र एक भलवमोठव हपांगट रांगवचव हसांि
हिसलव. स्यांपवकयवच्यव बवयकोच्यव कमरे लव त्यवने आपल्यव र्बड्यवत पकडले
िोते. त्यवमळ
ु े हतचे डोके ् िवत एकव बवर्सू लोंबत िोते तर पवय िसु ऱ्यव बवर्सू .
हतच्यव अांगव्रील पोषवक लवल पवांढऱ्यव रांगवच्यव हठपकयवांचव िोतव. आमच्यव
इतकयव र््ळून चवललव िोतव तरी अगिी शवांतपर्े आपल्यव र्धीर गभां ीर चवलीने
तो आमच्यवपवसनू िरू र्वत िोतव. आहर् त्यवच्यवमवगे ्ीस पांच्ीस पव्लवां्र
स्यांपवकी पळत मोठ्यव र्धीरवने उड्यव मवरत िोन्िी िवतवांनी र्ोरवत टवळ्यव
्वर््त ् तोंडवने "हस्बव, हस्बव हस्बव मवझ्यव बवयकोलव सोड, मवझ्यव
बवयकोलव सोड "असे ओरडत त्यवचव पवठलवग करत िोतव.
ते दृश्य र्से कवरुण्यपर्ू ण िोते तसेच ह्नोिीिी हिसत िोते. ते्ढ्यवत रॉबटण
बांिक
ु िवतवत िेऊन ्ेगवने स्यांपवकयवच्यव पवठोपवठ पळत पळत र्वऊ लवगलव
आहर् मोठ्यवने ओरडून त्यवलव, "हपगां ो ( स्यांपवकयवचे नव्), हपगां ो, बवर्ल
ू व
सरक र्हमनी्र पड ्िर्र्े मलव गोळी िवलतव येईल" असे सवगां त िोतव पर्
हपांगो कविी हतकडे लि िेत नव्ितव आहर् हसांििी कोर्वकडेच लि न िेतव
आपल्यवच चवलीने मोठ्यव ऐटीत कुत्र्यवने एकविे आ्डलेले िवडूक तोंडवत
पकडून र्धव्व्े तसव त्यव बवईलव तोंडवत र्धरून चवलत िोतव.
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रॉबटण आहर् स्यपां वकी िोिेिी हसिां वपेिव अहर्धक ्ेगवने र्धव्त िोते
आहर् हसांि मवत्र अगिी आरवमवत यव कसल्यवच गोष्टीचे भवन नसल्यवसवरखे
आपल्यवच र्धांिु ीत चवललव िोतव. त्यव हसांिवलव गोळी िवलण्यवचे र्धवडस रॉबटणलव
िोत नव्िते कवरर् त्यवच्यव तोंडवतील बवईलवच ती लवगण्यवची भीती त्यवलव
्वटत िोती हसांि र्ांगलवने ्ेढलेल्यव डोंगरवळ भवगवकडे चवललव िोतव आहर्
र्गां ल इतके िवट िोते की एकिव कव तो त्यवत हशरलव की त्यवचव पत्तव लवगर्े
शकय नव्िते. र्धवडशी स्ांयांपवकी हसांिवच्यव अगिी र््ळ पोचलव िोतव तर रॉबटण
त्यवच्यवमवगे तीस चवळीस पव्लवां्र िोतव. शे्टी त्यवने बांिक
ू ्र उचललीच.
हसांिवच्यव तोंडवत बवई असल्यवमळ
ु े तो बवर भरर्वर नविी असे मलव ्वटत िोते,
पर् गोळी झवडल्यवचव आ्वर् आलव आहर् हसांिवच्यव पढु ेच थोड्यव अांतरव्र
ती आपटून र्धळ
ू उडवली. गोळीचव आ्वर् हसिां वने ऐकलव आहर् र्धळ
ू
उडवल्यवचे पर् पवहिले आहर् आपल्यवमवगे शस्त्रर्धवरी मवर्से येत आिेत िी
र्वर्ी् त्यवलव झवली आहर् तोंडवतल्यव बवईलव सोडून त्यवने एकिम र्ोरवत पळ
कवढलव. िळू चवलर्वऱ्यव हसांिवच्यव ्ेगवत एकिम ए्ढी ्वढ झवल्यवचे मी
प्रथमच पिवत िोतो. त्यवमळ
ु े रॉबटणच्यव बांिक
ु ीतनू िसु री गोळी सटु ण्यवप्ू ीच तो
र्गां लवत पवर हिसेनवसव झवलव िोतव.
"प्रथम स्यांपवकी, त्यवच्यव पवठोपवठ रॉबटण आहर् त्यवच्यव मवगनू मी असे
आ्िी हतिेिी त्यवच्यव बवयकोपयंत पोचलो आहर् आमच्यव नर्रे स र्े दृष्मय
पडले त्यवच्यव्र मवझव ह्िवसच बसेनव. हसांिवच्यव र्बरिसत र्बड्यवत सवपडून
हतच्यव कमरे चे ् पोटवचे अगिी िोन तक
ु डे झवले असण्यवची भीती मलव ्वटत
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िोती, पर् अगिी सिर्पर्े उठून बसत ती आपल्यव न्ऱ्यवकडे िसनू बित
िोती.
"कुठांकुठां इर्व झवली आिे तल
ु व?" कवळर्ीयक्त
ु स्रवत रॉबटणनां ह्चवरल,ां
"त्यव ्िवतवऱ्यव हसांिवने मलव र्रविी इर्व पोच्ली नविी. मी अगिी
मेल्यवसवरखी त्यवच्यव तोंडवत रवहिले आहर् त्यवने मवझे कपडेिख
े ील फवडले
नविीत. ’असे ्िर्नू ती हसांिवच्यव लवळे ने ओले झवलेले आपले कपडे झटकत
उभी रवहिली. स्यांपवकयवने आपल्यव बवयकोलव हमठीच मवरली आहर् िोिवांनी
आनिां वने आहफ्रकी पद्धतीने थोडे नृत्यिी के ले.
"तल
ु व थोडव ओरखडविी नविी उठलव?"रॉबटणने ह्िवस न बसनू पन्ु िव
ह्चवरले, "खरच नविी मवलक आपल्यव हपलवनां व र्से तोंडवत पकडून नेतवत
अगिी तसेच त्यवने मलव पकडले िोते. "
रॉबटण आहर् मवझी यव ह्षयव्र बरीच चचवण झवली. प्रथम त्यव हसांिवलव
शोर्धनू ठवर मवरव्े असे रॉबटणलव ्वटत िोते, इतर हशकवऱ्यवांनविी त्यवनी ह्चवरले
पर् हसिां वने स्यपां वकयवच्यव बवयकोलव अगिी ओरखडविी कवढलव नविी यवत िे
कवय गढू िोते िे कोर्ीिी उकलू शकले नविी आहर् ्िर्नू त्यव ियवळू हसांिवलव
सोडून द्यव्े असव ह्चवर त्यवने के लव. (पढु े चवल)ू
लचव हतसरव अनभु ् हिरव्यव मव्बवह्षयी आिे. डवल हलहितो,
"एकव रह््वरी फुलर नव्वच्यव मवझ्यव इहां र्गलश हमत्रवने सध्ां यवकवळी मलव
िरी बोलव्ले िोते. तो िवर एस सलवमच्यव कसट्स ऑहफसमध्ये कवम करीत
असे. एकव िमु र्ली िरवत आपली पत्नी ् िोन मल
ु े यवच्ां यव सम्ेत तो रिवत
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असे. िे त्यवचे पवढां ऱ्यव रांगवचे लवकडी िर एकव हिर्ळीच्यव मैिवनव्र उभवरलेले
िोते आहर् सभो्तवली नवरळवच्यव झवडवांनी ते ्ेढलेले िोते. मी त्यव हिर्ळी्र
चवलू लवगलो आहर् िरवपवसनू र्ेमतेम ्ीस पव्लवां्र िोतो तोच एक चवांगलवच
लवांब हिर्व सवप त्यवच्यव व्िरवांड्यवतनू िरवत प्र्ेश करतवनव मलव हिसलव.
त्यवची चमचम करर्वरी हिर्ीगवर त््चव आहर् लवांबी बिनू च कवळ्यव
मव्बवइतकवच खतरनवक असव िव हिर्व मव्बव आिे िे ध्यवनवत आले आहर्
मी िर्भर र्वगच्यव र्वगी गोठूनच गेलो पर् लगेचच सव्रलो. आहर् पळतच
िरवच्यव मवगच्यव बवर्सू गेलो. आहर् फुलरलव िवकव मवरल्यव.
फुलरच्यव बवयकोने ्रच्यव मर्ल्यव्रील हखडकीतनू डोके बविेर कवढीत
ह्चवरले, "कवय झवले?"
’तमु च्यव िरवत आत्तवच एक लवांबलचक हिर्व मव्बव व्िरवडां ् यवतनू
आत हशरतवनव हशरतवनव मलव हिसलव"मी ओरडून ्िर्वलो. भवांबव्नू गेलेल्यव
बवयकोने "फ्रेड फ्रेड "अशव िवकव मवरल्यव आहर् फ्रेडचव चेिरव हखडकीतनू
डोकव्लव. आहर् त्यवलविी मी तीच बवतमी हिली. पर् फुलर मवत्र थोडेिी
ह्चहलत न िोतव मवझ्यवकडे पिवत ्िर्वलव, "तू आतव हतथेच थवबां , मल
ु वनां व
एक एक करत मी खवली सोडतो आहर् तू त्यवांनव उतर्नू िे. "त्यवने चेिरव अगिी
शवांत ठे ्लव िोतव आहर् आ्वर्िी मळ
ु ीच चढ्लव नव्ितव
प्रथम त्यवने लिवन मल
ु ीच्यव एकव िवतवच्यव मनगटवस पकडून खवली
सोडले त्यवबरोबर हतचे पवय पकडून मी हतलव खवली िेऊ शकलो. तसवच
त्यवपवठोपवठ त्यवने आपल्यव मल
ु वलव सोडले. नतां र फ्रेडने आपल्यव बवयकोलविी
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तसेच खवलील बवर्सू सोडले आहर् मी हतच्यव कमरे स पकडून हतलव खवली
िेतले. सगळ्यवत शे्टी हखडकीच्यव कडेस र्धरून खवली लोंबकळत त्यवने
खवलच्यव हिर्ळी्र उडी मवरली. आतव त्यवचे स्ण कुटुांब खवली आले िोते.
फुलरची बवयको आपल्यव मल
ु वांनव आपल्यव बवर्ल
ू व िेत उभी िोती.
कॉर्वच्यवच चेिऱ्यव्र भीतीचे हचन्ििी नव्िते.
"आतव कवय करवयचे?" मी ह्चवरले
"त्ु िी सगळे र्र् रसत्यव्र र्व" फुलर ्िर्वलव, "मी
सवपपकड्यव(snake-man)लव िेऊन येतो.
"िव सवपपकड्यव कोर्?"मी कुतिू लवने ह्चवरले. तोिी आपल्यवसवरखव
इग्रां र्च आिे. ्यसकर आिे, आहर् बरीच ्षे इथेच सथवहयक झवलव आिे.
"हमसेस फुलर ्िर्वल्यव. "त्यवलव सवपवचे ्ेडच आिे आहर् तो कोर्वलविी ते
मवरू िेत नविी. तो सवप पकडतो आहर् प्रवहर्सांग्रिवलये आहर् प्रयोगशवळव यवांनव
ह्कतो. इथल्यव सगळ्यव रहि्वशवांनव तो मविीत झवलव आिे. त्यवमळ
ु े
कोर्वलविी कोठे िी सवप हिसलव की हकतीिी अतां रव्रून र्वऊन ते त्यवची खबर
त्यवलव िेतवत, आहर् तो मग त्यवलव पकडतो. त्यवचव कडक कवयिवच आिे की
इतर कोर्ीिी पकडलेलव सवप तो ह्कत िेत नविी"
"असे कव?"मी ह्चवरले.
’त्यवनी स्त: सवप पकडण्यवचव प्रयत्न करू नये ्िर्नू " हमसेस फुलर
्िर्वल्यव.
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"प्ू ी तो इतरवनां ी पकडलेले सवप ह्कत िेतिी असे पर् बरे च रहि्वसी
त्यव प्रयत्नवत सवप चव्नू मेल,े त्यवमळ
ु े िी गोष्ट थवांब्वयलव ि्ी असे त्यवच्यव
मनवने िेतले आहर् तसव हनयमच त्यवने के लव. आतव एकविव रहि्वसी सवप
पकडून तो िेऊन त्यवच्यवकडे गेलव तरी तो त्यवलव परत्नू लव्तो. "
"िे बरोबरच आिे" मी ्िर्वलो आहर् पढु े ह्चवरले "यव मवर्सवचे नव्
कवय?"
"डोनवल्ड मकफलेन, मलव ्वटते तो सकॉहटश आिे"
" आपल्यव िरवत सवप आिे कव म्मी? "छोट्यव मल
ु ीने ह्चवरले.
"िोय गां, पर् िवबरू नकोस आतव डोनवल्ड अांकल त्यवलव पकडर्वर
आिे"आईने उत्तर हिले.
"सवप र्कलव चव्ेल नव पर्?"मल
ु गी ्िर्वली.
"अरे िे्व, "हमसेस फुलरने कपवळव्र िवत मवरून िेतलव "र्क (कुत्रव)
आत आिे िे मी पवरच ह्सरून गेले"आहर् ती िवकव मवरू लवगली, "र्क, र्क
इकडे ये बर. "हतनां र्कच्यव नव्वने बऱ्यवच िवकव मवरल्यव. पोरवांनीिी उड्यव
मवरत कुत्रव र्कच्यव नव्वने िवकव मवरण्यवचव सपवटव लव्लव.
"सवप त्यवलव चव्लव बिुतेक"छोट्यव मल
ु ीनां गळव कवढत ्िटले. आहर्
हतच्यव सरु वत हतच्यव भव्वनेिी सरू हमसळलव. तो तर हतच्यविून एक ्षवणने
लिवनच िोतव. हमसेस फुलरचविी चेिरव उतरलव.
"र्क बिुर्धव ्र र्वऊन लपलव असेल, त्ु िवलव मविीत आिे तो हकती
िुशवर आिे, " त्यवांनव र्धीर िेत त्यव ्िर्वल्यव पर् त्यवनव ् पोरवनां विी समर्नू
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चक
ु ले की त्यवच्ां यव कुत्र्यवलव सवप चव्लव असर्वर. त्यवमळ
ु े डोनवल्डलव िेऊन
फ्रेडची कवर तेथे आल्यव्र त्यव िोिवांनीिी आपल्यव बवपवकडे र्वऊन, "र्कलव
सवप चव्लव"असे रडून सवांगवयलव सरु ्वत के ली. अथवणत त्यवच्यवकडे फवर लि
िेण्यवत कविी अथण नव्ितव. त्यवमळ
ु े आ्िी फ्रेड ् डोनवल्डकडे लि द्यवयचे
ठर्ले.
डोनवल्ड बरवच ्यसकर लिवनखऱ्ु यव बवांध्यवचव िोतव. त्यवचे ्य सत्तर
पेिव र्वसतच असेल. गवईच्यव कवतड्यवपवसनू बन्लेले बटू त्यवने िवतले िोते
आहर् त्यवच प्रकवरच्यव कवतड्यवचे िवतमोर्े त्यवने िवतव्र चढ्ले िोते आहर्
ते अगिी कोपरवच्यविी ्रपयंत लवांब िोते. त्यवच्यव उर्व्यव िवतवत एक
्ेगळ्यवच प्रकवरचे ित्यवर िोते. ती एक आठ फूट लवबां ीची लवकडवची
िडां गोलवकवर कवठी िोती ् त्यवच्यव एकव बवर्सू हचमटव तयवर के लेलव िोतव.
त्यव हचमट्यवची िोन टोके कवळ्यव रबरवची एक इचां र्वडीची ् अहतशय
ल्हचक िोती त्यवमळ
ु े हचमटव र्हमनी्र टेकून िवबलव असतव ती िोन टोके िरू
सरकून हचमट्यवचव मध्यभवग र्हमनीच्यव हकतीिी र््ळ र्वऊ शके ल असे
्वटत िोते.
डोनवल्ड ्यसकर असलव तरी प्रभव्ी व्यहक्तमत््वचव हिसत िोतव. त्यवचे
डोळे हनळसर तर गोल चेिरव रवपलेलव आहर् अक्रोडवसवरखव सरु कुतलेलव िोतव.
हनळ्यव डोळ्यव्रील र्वडसर भ्ु यव अगिी स्च्छ पवांढऱ्यव िोत्यव त्यवच्यव
डोकयव्रील के स मवत्र बरे च कवळे िोते. पवयवत र्वड चवमड्यवचे बटू असनू िी
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त्यवच्यव िवलचवली एकवद्यव मवर्ां रवसवरख्यव सव्र्ध पर् हचत्त्यवसवरख्यव चपळ
िोत्यव. तो सरळ मवझ्यवकडे आलव आहर् त्यवने ह्चवरले, "त्ु िी कोर्?"
" तो शेलमध्ये कवमवलव आिे. , आहर् नक
ु तवच मवझ्यवकडे आलव आिे.
"फ्रेडने उत्तर हिले.
"त्ु िवलव पिवयचे आिे कव?"डोनवल्डने मलव ह्चवरले.
"पिवयचे आहर् ते कसे शकय आिे?" िबकत मी ह्चवरले, "्िर्र्े मलव
असां ह्चवरवयचां आिे की कुठून पिवर्वर िरवतनू नविीनव?"
"त्ु िी व्िरवांड्यवत उभे रविून त्यव हखडकीतनू पविू शकतव "व्िरवांड्यवतील
हखडकीकडे बोट करत तो ्िर्वलव,
"चल तर मग आपर् िोिेिी पविूयव"फुलर ्िर्वलव
"िां उगीच कविीतरी ्ेडेपर्व करू नकव "हमसेस फुलर ्िर्वली.
मल
ु े हबचवरी अगिी िीन्वर्ी िोऊन उभी िोती त्यवांच्यव डोळ्यवतील पवर्ी
त्यवांच्यव गवलव्रून ओिळत िोते.
डोनवल्ड आहर् आ्िी िोिे हिर्ळी्रून िरवकडे र्वऊ लवगलो. आहर्
र्से आ्िी व्िरवांड्यवच्यव र््ळ आलो तसे डोनवल्डने अगिी िलकयव
आ्वर्वत सवहां गतले, "लवकडी फळ्यव्ां रून अगिी िलकयव पव्लवनां ी चवलव
नविीतर िविऱ्यवने सवपवलव चविूल लवगेल. मी आत र्वईतो्र ्वट पिव आहर्
नांतर िलकयव पव्लवांनी हखडकीपवशी र्वऊन आत नर्र टवकव.
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डोनवल्ड अगिी खरोखरच मवर्ां रवच्यव पव्लवनां ी पवयऱ्यव चढून ्र गेलव
आहर् तसवच व्िरवांड्यवतनू पढु े र्वऊन आत गेलव आहर् त्यवने यवबडतोब िवर
बांि करून िेतले पर् तेिी मळ
ु ीच आ्वर् न करतव. त्यवने िवर बांि के ल्यव्र
मलव िवयसे ्वटले पर् ते स्त:परु तेच कवरर् डोनवल्डचे आत कसे कवय िोर्वर
िी भीती मनवत िोतीच. मलव तर ्वटत िोते तो यव प्रकवरे आत्मिवतच करतो
आिे. फुलरबरोबर िलकयव पव्लवनां ी व्िरवडां व पवर करून आ्िी हखडकीपवशी
र्वऊन उभे रवहिलो. हखडकी उिडीच असली तरी बवरीक तवरे ची र्वळी
हतच्यव्र िोती. त्यवमळ
ु े मलव आर्खीनच सरु हित ्वटले.
हि्वर्खवनव अगिी सवर्धव िोतव. र्हमनी्र कवथ्यवचव गवहलचव
अथां रलेलव िोतव, एक लवल रांगवचव सोफव, कॉफी टेबल आहर् िोन तीन खच्ु यवण
इतके च र्र्ु बी फहनणचर हिसत िोते. कॉफी टेबलवखवली एक मोठव एअडेल
र्वतीचव कुत्रव पवय तवर्नू मरून पडलेलव िोतव. डोनवल्ड हि्वर्खवन्यवच्यव
िवरवपवशी अगिी पतु ळ्यवसवरखव सतब्र्ध उभव िोतव. त्यवच्यव डवव्यव खवद्यां व्र
तपहकरी रांगवचे पोते टवकून लवांब कवठी त्यवने िोन्िी िवतवत त्यवच्यवसमोर
र्हमनीस समवतां र पकडलेली िोती. सवप मलव कुठे च हिसत नव्ितव आहर्
डोनवल्डलविी हिसत असेलसे ्वटत नव्िते.
एक हमहनट --- िोन हमहनटे----तीन---चवर---पवच—कोर्ीच िवलत
नव्िते. त्यव खोलीत मृत्यू र्र्ु िबव र्धरून बसलव िोतव.. खोलीतील ि्विी
मृत्यच्ू यव अहसतत्त््वने र्डशीळ झवल्यवसवरखी ्वटत िोती. आहर् डोनवल्ड लवांब
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िवडां व समोर िवतवत र्धरून एकवद्यव िगडी खवबां वसवरखव सतब्र्ध उभव िोतव. आहर्
तो अर्नू िी थवांबलव िोतव ्वट पिवत. आण्खी एक हमहनट—आर्खी—आर्खी.
आहर् आतव तो आपल्यव गढु घ्यवत ्वकू लवगल्यवचे मवझ्यव ध्यवनवत
आले. अगिी िळू तो गडु घ्यवतनू ्वकत ्वकत तो अगिी उहकड्व झवलव. त्यव
हसथतीत रविून तो सोफव आहर् खचु ीखवली शोर्ध िेत िोतव आहर् तरीिी त्यवलव
कविी हिसले असे ्वटत नव्िते. सव्कवश तो पन्ु िव सरळ उभव रवहिलव आहर्
आपली मवन ्ळ्मू तो स्णत्र पविू लवगलव. उर््ीकडे िरू च्यव कोपऱ्यवत
्रच्यव मर्ल्यव्र र्वर्वरव हर्नव हिसत िोतव. आहर् आतव त्यवच्यव डोकयवत
कवय ह्चवर आिे िे मी समर्लो. अचवनक एक पवऊल त्यवने पढु े टवकले आहर्
तो थबकलव.
पर् कविीच िडले नविी!
पढु च्यवच िर्वत एकिम सवपवचे िशणन मलव झवले. उर्व्यव हभतां ीच्यव
हकनवऱ्यव्र तो पर्ू ण पसरून पडलव िोतव पर् सोफ्यवच्यव मवगे असल्यवमळ
ु े
डोनवल्डलव मवत्र तो हिसत नव्ितव. हिरव्यव रांगवच्यव सांिु र कवचेच्यव लवांबसड्क
पर् भयवनक िडां वसवरखव तो तेथे पसरलव िोतव. अगिी िवलचवल न करतव,
त्यवलव झोप लवगली असव्ी. त्यवचे हत्रकोर्वकवर छोटे मसतक हर्न्यवच्यव
खवलील पवयरी्रील चटई्र ह्सव्लेले िोते.
फुलरलव कोपरवने ढोसत बोटवने िवख्त मी पटु पटु लो, "तो त्यव
हभतां ीपवशी आिे. "त्यवबरोबर फुलरने एकिम आपल्यव िवतवच्यव पर्ां वच्यव मवगे
पढु े िवलचवली करून डोनवल्डचे लि ्ेर्धनू िेण्यवचव प्रयत्न सरू
ु के लव. पर्
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त्यवचव कविी उपयोग झवलव नविी त्यवमळ
ु े त्यवने अगिी िलकयव आ्वर्वत "शक
ु
शक
ु "के ले मग मवत्र डोनवल्डने चटकन ्र पवहिले. फुलरने बोट िवख्ले आहर्
डोनवल्डच्यव डोकयवत प्रकवश पडलव. आहर् त्यवने मवन िल्नू तसे सहू चत के ले.
आतव त्यवने अगिी िळू िळू त्यव खोलीच्यव मवगील हभांतीकडे र्वण्यवचव
प्रयत्न सरू
ु के लव त्यवमळ
ु े सोफ्यवच्यव पलीकडील सवप त्यवच्यव नर्रे समोर येईल
असव त्यवचव अांिवर् िोतव. आपल्यवसवरखव अांगठ्यव्र तो कर्धीच चवलत
नव्ितव, त्यवचे पवय नेिमी र्हमनीलव समवांतर रिवत. गवयीच्यव चवमड्यवचे त्यवने
िवतलेले बटू अगिी सपवट तळ असलेले िोते.. िळू िळू त्यवने मवगील हभतां
गवठली आहर् तेथनू सवपवचे डोके आहर् त्यवची िोन तीन फुटवची लवांबी त्यवलव
हिसू लवगली.
पर् सवपवनेिी त्यवलव पवहिले आहर् िर्वर्धवणत त्यवने अगिी ्ेगवत
िवलचवल के ली आहर् त्यवचे डोके ि्ेत िोन फूट ्र गेले आहर् शरीरवचव पढु चव
भवगवचव आकडव करून िल्लव करण्यवच्यव पह्त्र्यवत तो समोर आलव. आहर्
त्यवचबरोबर आपल्यव सांपर्ू ण शरीरवचे ्ळसे तयवर करून पढु े येण्यवच्यव बेतवत
िोतव. डोनवल्ड आपल्यव लवबां िवडां ् यवने त्यवच्यवपयंत पोचू शकत नव्ितव ्िर्नू
तो ्वट पविू लवगलव. पर् त्यवची दृष्टीसवपव्र रोखलेली िोती सवपिी आपल्यव
िोन िष्टु कवळ्यव डोळ्यवनां ी त्यवच्यवकडेच पिवत िोतव. आहर् मग डोनवल्डने
सवपवशी सां्वि सरू
ु के लव, "ये ये मवझ्यव सोनल्ु यव, "अगिी िलकयव आहर्
लहड्वळ स्रवत चचु कवरत तो बोलत िोतव. , "अरे हकती चवांगलव मल
ु गव
आिेस त.ू तल
ु व कोर्ी अहर्बवत र्धककव लव्र्वर नविी, कविीिी इर्व करर्वर
156

स्वांतसख
ु वय

श्याम कुलकर्णी

नविी, मवझ्यव लवडकयव, छकुल्यव शिवर्व आिेस त.ू अगिी शवतां रिव, अगिी
हनहश्चांत रिव"सवपवच्यव हिशेने हचमटव समोर र्धरून एक पवऊल त्यवने पढु े टवकले.
सवपवची त्यवनतां रची िवलचवल इतकी ्ेग्वन िोती की कमेऱ्यवचव फ्लश
त्यव ्ेगवत उडतो. एक शतवांश सेकांिवतच तो एकिम ििव फुटवचे अांतर ि्ेतच
कवपनू डोनवल्डच्यव पवयवलव डसलव. त्यव उडीतनू कोर्ीिी ्वचू शकलव असतव
असे ्वटत नविी. सवपवचे डोके डोनवल्डच्यव गवईच्यव कवतड्यवच्यव बटु व्र
आपटल्यवचव सपष्ट आ्वर् मलव ऐकू आलव आहर् लगेच त्यवने डोके मवगे
्ळ्नू िेऊन पन्ु िव िल्लव करण्यवच्यव हसथतीत नेल.े
"िव इथे तर चवांगलव मल
ु गव आिे, शिवर्व मल
ु गव आिे "डोनवल्डने
चचु कवरर्े सरू
ु च ठे ्ले. गवईच्यव कवतड्यवच्यव बटु वमळ
ु े सवपवचव िश
ां त्यवलव
िोत नव्ितव. "अरे हकती चवांगवलव आिे िव. उगीच ख्ळू नकोस रे बवळव, शवतां
रिव"असे ्िर्तच हचमट्यवचे तोंड तो सवपवच्यव र््ळ आर्त िोतव. ते
र््ळपवस फुटभर अांतरव्र त्यवने आर्ले, ""अगिी गोडुलव आिेस त,ू इतकव
शिवर्व मल
ु गव आ्िी पवहिलवच नविी, हकती सांिु र, शवांत रिव मवझ्यव हपलव, डडी
तल
ु व मळ
ु ीच िख
ु वपत करर्वर नविी. "
डोनवल्डच्यव उर्व्यव पवयव्र हर्थे सवपवने िश
ां के लव िोतव त्यव पवयवच्यव
बटु वखवलनू गडि बवरीक ह्षवची हचळकवांडी ्िवत असलेली मलव हिसली.
सवप एकवद्यव तवर्लेल्यव हसप्रांगसवरखव पन्ु िव िश
ां करण्यवच्यव तयवरीत िोतव, "िलू
नको बवळव, "डोनवल्ड ्िर्त िोतव आहर् "व्िम"अशव आ्वर्वत हचमट्यवची
िोन टोके खवली गेली आहर् सवपवच्यव लवांबीच्यव र््ळपवस मध्यभवगी तो
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आकडव ि्ेत हफरलव आहर् त्यव सवपवलव डोनवल्डने र्हमनीलव हखळ्नू ठे ्ले.
मलव हिसत िोते सवप ह्र्ेच्यव ्ेगवने ्ळ्ळ करत त्यव हचमट्यवतनू स्त:लव
सोड्नू िेण्यवचव प्रयत्न करत िोतव पर् डोनवल्डने त्यवलव असे कविी र्खडून
ठे ्ले िोते की तो सटु ू च शकत नव्ितव.
पर् आतव पढु े कवय िोर्वर मलव समर्ेनव. कवरर् त्यव ह्र्ेच्यव ्ेगवने
्ळ्ळर्वऱ्यव हिरव्यव सनवयांच्ू यव लवांबीलव आपल्यव िवतवत पकडून पोत्यवत
िवलर्े डोनवल्डलवच कवय अगिी हकांगकॉांगलविी शकय नव्िते, आहर् तसे
करण्यवचव प्रयत्न त्यवने के लवच असतव तर त्यव सवपवने त्यवच्यव डोकयवलवच िश
ां
के लव असतव यवत शांकवच नव्िती.
डोनवल्डने थडां पर्े हचमट्यवचव िवब कवयम ठे ्त सवपवच्यव भो्ती
आपली िवलचवल चवलू ठे ्ली ् सवपवच्यव शेपटीकडील भवगवकडे तो गेलव
आहर् नतां र त्यवच्यव ्ळ्ळीकडे िल
ु णि करत िवब कवयम ठे ्नू हचमट्यवची
टोके त्यवने त्यव सवपवच्यव डोकयवच्यव हिशेने सरक्वयलव सरु ्वत के ली. िवब
कवयम ठे ्त अगिी शवांतपर्े अगिी एक एक हमहलहमटर हचमट्यवची टोके तो
पढु े सरकव्त िोतव. तो पवढां ऱ्यव शभ्रू हभ्यवचां व आहर् डोकयव्रील के स कवळे
असर्वरव छोट्यव चर्ीचव मवर्सू अगिी कवळर्ीप्ू णक आहर् शवांतपर्े आपल्यव
िवतवतील िवडां ् यवची अगिी योर्गय पद्धतीने िवलचवल करत हमहलहमटर
हमहलहमटरने अगिी त््ेषवने ्ळ्ळ करर्वऱ्यव सवपवच्यव तोंडवकडे तो पुढे
सरकव्ीत आिे िे दृश्य हर्तके आकषणक हततके च भयकवरी पर् िोते. खवलच्यव
गवहलचव्र सवपवच्यव शरीर आपटण्यवचव इतकव र्ोरवचव आ्वर् येत िोतव की
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्र असर्वऱ्यव मवर्सवलव िोन अगिी शहक्तशवली मल्लच कुसती खेळत आिेत
असे ्वटव्े. हचमट्यवची िोन टोके सवपवच्यव तोंडवपवशी आल्यव्र मवत्र त्यवने
आपल्यव उर्व्यव िवतमोर्े असलेल्यव िवतवने सवपवची मवन अगिी िट्ट पकडली
आहर् त्यवनांतर त्यवने हचमटव बवर्सू टवकलव आहर् खवांद्यव्रचे पोते डवव्यव
िवतवत िेऊन सवपवचे तोंड त्यवत ढकलत त्यवने त्यवलव पोत्यवत सोडले आहर्
तवबडतोब पोते बिां करून सतु ळीने त्यवचे तोंड बवर्धां ले. बवर्धां लेल्यव पोत्यवतिी
सवपवची तडफड इतकयव र्ोरवत चवलू िोती की त्यवत पवचपन्नवस िवांडगे उांिीर
हचडून उड्यव मवरत आिेत असव भवस िोत िोतव. डोनवल्डने मवत्र अगिी हकलो
िोन हकलो बटवटे भरलेले पोते असव्े इतकयव शवांतपर्े ते पोते पकडले िोते.
आपलव हचमटव त्यवने उचललव आहर् आ्िी उभ्यव असलेल्यव हखडकीकडे
तोंड ्ळ्नू तो ्िर्वलव, "हबचवरव कुत्रव, मल
ु वनां ी त्यवलव तश्यव अ्सथेत
पिवण्यवप्ू ी त्यवलव येथनू िल्वयलव ि्े"
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१७. अर्धी चड्डी
टी. व्िी. यव ह्षयव्र िोन परसपरह्रोर्धी मते आिेत आहर् तसे असर्े
स्वभवह्कच आिे. कविी र्र्वांच्यव मते टी. व्िी. पिवर्े िव ्ेळेचव पर्ू णपर्े
अपव्यय आहर् त्यवत मळ
ु ीच ्ेळ ्वयव िवल्ू नये. यवच्यव ह्रुद्ध मत असर्वरे
मवत्र बऱ्यवच मवहलकव पिवत ्ेळ िवल्तवतच हश्वय त्यव्र अगिी िवतओठ
खवऊन चचवण करण्यवत आर्खीिी ्ेळ िवल्तवत. मी यव िोन्िींचव आिर करतो
् ्ेळ ्वयवच र्वत आिे असे ्वटत असल्यवस कविी मवहलकव पिवतो त्यवत
पिव्ीशी ्वटर्वरी अशी एक मवहलकव " उांच मवझव झोकव " आिे. त्यवतील
्ैहशष्ट्य ्िर्र्े त्यवतील ्ेषभषू व. लिवन मल
ु ींनव फ्रॉक, परकर पोलके िे पयवणय
थोड्यव हि्सवत बवि िोऊन एकिम नऊ्वरीत प्र्ेश करव्े लवगते तर अगिी
लिवन मल
े ील र्धोतर नेसनू अगिी सिर्पर्े तो बोंगव सांभवळतवत यवचे
ु गेिख
कौतक
ु ्वटते. अथवणत त्यवनव र्धोतरवलव पयवणय के ्ळ लांगोटीचवच असल्यवमळ
ु े
ते अपररिवयण िोते. आहर् त्यव कवळवत ्यवच्यव सवतव्यव आठव्यव ्षवणपयंत मल
ु े
लगां ोटी्रच ्व्रत िोती असे आचवयण अत्र्यवच्ां यव आत्मचररत्रवची सवि िेऊन
सवांगतव येईल
सिु ्ै वने आमच्यव लिवनपर्वपयंत मवत्र कवळवनरू
ु प ्ेषभषू ेत बरवच बिल
झवलव िोतव. त्यव आमच्यव बवलपर्ी िवलव्यवचव पोषवक सिरव चड्डी यव
नव्वने ओळखलव र्वई. िवफ पटां ह्व शब्िवचव अथण मरवठी भवषेत सवपडत नविी
अथवणत पटां यवलविी मरवठी पयवणय नविी. िी िोन्िी ्स्त्रप्रव्रर्े भवरतीय नविीत
त्यवचव िव पररर्वम असव्व किवहचत इतर भवरतीय भवषवतिी त्यवनव समवनवथी
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शब्ि नसव्व. त्यवमळ
ु े आ्िी सिऱ्यवखवली र्े कविी पररर्धवन करत असू त्यवलव
चड्डी असेच ्िर्त. चड्डीचव रांग सिसव मळखवऊ ्िर्र्े खवकी हकां्व गडि
हनळव. सवत्ी पवस िोऊन आठ्ीत ्िर्र्े िवयसकूलमध्ये गेलव की ह्र्वरीची
बढती हमळवयची अथवणत ती पवांढरीच असवयची. ्िर्र्े हश्तवनव हतचव रांग तसव
असे. पर् र्वसत ह्र्वरी हश्र्े पर्डत नसल्यवने अर्धी चड्डी कविी हि्स
तरी कवपड कमी ् र्धण्ु यवचव खचण कमी (मेिनत र्रव र्वसत) हश्वय हटकवऊ यव
स्ण गर्ु र्धमवणमळ
ु े चवलू असवयचीच. आमच्यव ्गवणतल्यव पोरी मवत्र एकिव
सवडीत (त्यव्ेळी पवतळवत) प्र्ेश के ल्यव्र त्यवांच्यव्र मवत्र परत फ्रॉक हकां्व
परकर ्वपरण्यवची पवळी येत नसे उलट तसव परतीचव प्र्वस न करण्यवचे बांर्धनच
असे ्िर्वनव!
एकिव ह्र्वर ्वपरवयलव लवगल्यव्र मग परत िवफ पटां िवलण्यवचे
आमच्यव र्रव हर््व्रच येई. पर् ह्र्वरच िवलण्यवच्यव यव िट्टवपवयी एकिव
मवझ्यव्र चवगां लवच अनचसथव प्रसांग ओढ्लव. त्यव्ेळी शवळे त शवईची िौत
् टवक िेऊन र्व्े लवगे. तसव मी िेऊन र्वत असतवनव एकव हमत्रवच्यव
्वत्रटपर्वमळ
ु े शवईची िौत मवझ्यव पवढां ऱ्यव ह्र्वरी्र र्ी पवलथी झवली ती
अगिी हखशवच्यव खवलच्यव र्वगे्र ् ह्र्वरीच्यव त्यव भवगव्र अगिी भलव
मोठव शवईचव डवग पडलव. त्यवच हि्शी शवळे त र्ींद्रनवथ टवगोरवांची र्यांती
सवर्री करण्यवचव कवयणक्रम िोतव ् त्यवप्रीत्यथण मवर्ध् ज्यहू लयन यवचां ी आमच्यव
पवठ्यपसु तकवत असलेली " मी पविूहन ह्भहू त िोन " िी कह्तव ्िर्ण्यवस मलव
हशिकवांनी आज्ञव के ली. िरी र्वऊन ह्र्वर बिलनू येण्यवस ्ेळ तर नव्ितवच
पर् असलवच तरी िरवत िसु री ह्र्वर तरी असवयलव ि्ी. अथवणत त्यवच
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पररहसथतीत मलव कह्तव सविर करर्े भवग पडले. ह्र्वरी्रील डवगवमळ
ु े मी
इतकव सांकोचलो िोतो ( त्यव्ेळी िवग अच्छे िोते िै िी समर्तू आली नव्िती)
की सभवमांचवर््ळ र्वऊन कह्तव ्िर्तवनव मवझे र्वसत ध्यवन कह्तेपेिव
हखशवत िवत िवलनू ह्र्वरीचव डवग पडलेलव ते्ढव भवग पकडून श्रोतृ्गवणचे
त्यव डवगवकडे लि र्वऊ नये यवकडेच िोते. (खरे तर श्रोतृ्गवणचे िोन्िीकडेिी
लि नव्िते. ) हखश्यवतनू िवत िवलनू तो भवग पकडर्े तसे अ्िड र्वत
असल्यवने थोड्यवच ्ेळवत तो िवतवतनू हनसटवयचव ् पन्ु िव पकडण्यवसवठी
िवतवचव चवळव करव्व लवगवयचव त्यवमळ
ु े पिवर्वऱ्यवनव ्ेगळवच भवस व्िवयचव
तरी मी कशीबशी कह्तव ्िर्नू टवकली. पर् कविी चवबरट हमत्रवांनी नांतर "
कवय रे कह्तव ्िर्त असतवनव हखशवत िवत िवलनू तझ्ु यव ह्भतू ींनव फवरच
कुर्वळत िोतवस " अशी मवझी हफरकी िेऊन मलव चवगां लेच िैरवर् के ले.
शवळे तनू कॉलेर्लव आहर् तेिी पण्ु यवसवरख्यव शिरवत गेल्यव्र मवत्र
अध्यवण चड्डीलव कवयमचव रवमरवम ठोकलव ्िटले तरी चवलेल, तरी असव्ी
एक ्िर्नू एक अर्धी चड्डी बरोबर िेतली िोती पर् ती िवलण्यवचे र्धवडस
्सतीगृिवत रिवत असतवनव िोत नसे मग कॉलेर्वत िवलण्यवचे तर नव्च नको.
आमचे ्सतीगृि हमत्रिी इतके सभ्य की अांडरपटां िवलनू व्िरवडां ् यवत हफरत
असले आहर् मवझी पण्ु यवतली बिीर् मवझ्यवकडे आली की लगेच झटकन
खोलीत हशरून पवयर्मव िवलनू च बविेर यवयचे. इतके च कवय एकिव तर मवझव
एक हमत्र मलव ्िर्वलव"अरे श्यव्यव तू शेर्वरच्यव खोलीतल्यव िेशपवडां ् यवकडे
आलवस तर लगेच मी अांडरपटी्र
ह्र्वर चढ्नू बविेर आलो " मी
ां
आश्चयणचहकतच झवलो ते ऐकून. त्यवलव कवरर् ह्चवरतव तो ्िर्वलव "अरे मलव
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्वटले कोर्ीतरी पोरगीच आली आिे त्यवच्यवकडे "त्यव्ेळी मवझव आ्वर्
फुटलव नसल्यवमळ
ु े मी बोलवयलव लवगल्यव्र एकविी पोरगीच बोलत आिे
असव भवस व्िवयचव. बरे ते ्य असे की पोरगी शेर्वरच्यव खोलीतल्यव
ह्द्यवथ्यवणकडे आली ्िटल्यव्र पिवण्यवची उत्सक
ु तव िवांडगी पर् ह्र्वर िवलनू
बविेर आल्यव्र पोरीच्यव ऐ्र्ी मवझे िशणन झवल्यव्र चवांगलवच हिरमोड
व्िवयचव.
आमच्यव ्गवणत कविी पण्ु यवतील गर्ु रवती मल
ु े िोती त्यवतील एक शिव
बरवच समवटण िोतव तो मवत्र कर्धी कर्धी सहटन डकची िवफ पटां िवलनू यवयचव
आहर् ती त्यवलव शोभतिी असे. त्यवचे पविून ्सतीगृिवतील मवझ्यव एकव
हमत्रवलविी तशी सफूती झवली. ्िर्नू तोिी त्यवची रांकेतली अर्धी चड्डी कवढून
एक हि्स िवलनू आलव, पर् त्यवलव फवरशी कोर्ी िवि हिली नविी ्िर्र्े
कौतक
ु िी के ले नविी हकां्व नव्े पर् ठे ्ली नविीत. त्यवमळ
ु े िसु ऱ्यव हि्शी मी
पर् मवझ्यव िवफ पटां ् लव उर्वळव द्यव्व असव ह्चवर के लव पर् आमच्यव गर्ु रवती
भवईनीां मवझव परु तवच मवमव के लव, "अबे कयव तमु िसमख
ु (त्यव समवटण शिवचे
नव्) बनने र्व रिे िो र्रव आइनेमे िेख" असे ्िर्नू त्यवनी मवझी पवर हखल्ली
उड्ली त्यव्ेळपवसनू अर्धी चड्डी मी र्ी कविी बगेच्यव तळवशी टवकली ती
एकिम आमचे सांिशवखव िोसत शवखेत येण्यवचव िट्टच र्धरून बसले त्यवच्ेळी
बविेर कवढली. नांतर त्यवांचविी िवफपँट्च िवतली पवहिर्े िव आग्रि कमी
झवल्यव्र शवखेतिी आ्िी पटां िवलनू च र्वऊ लवगलो.
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त्यवनतां र मवत्र अर्धी चड्डी कमीच ्वपरली गेली. के रळ हरपमध्ये हकां्व
अमेररके तिी बीच्र र्वतवनव नवइलवर् ्िर्नू मी अर्धी चड्डी िवतली तरी ती
उतर्नू नेिमीची पटां के व्िवां चढ्तो असे मलव िोते. अमेररके त गेल्यव्र तेथील
बरे च परुु षिी िवफपटां हकां्व ब्यणडु व ्वपरतवनव हिसले. एकिव तर उन्िवळ्यवत
सांध्यवकवळी मी हफरवयलव र्वतवनव एक परुु ष फक्त िवफ पटां िवलनू च (शटण हकां्व
बहनयनिी नविी) पळत चवललव िोतव अथवणत त्यव्ेळी रसत्यव्र तो ् मी
यवहश्वय एकविवच मवर्सू असेल. सटीव्ि र्ॉब्र् तर अगिी त्यवच्यव नव्यव
सांगर्कवच्यव उद्घवटनवलविी अध्यवण चड्डीत येत असे ्िर्े. तेथे तर कवय
हस्त्रयविी िवफच कवय पव् पटीतिी
्व्रतवत आहर् तरीिी त्यवांच्यवकडे कोर्ीच
ां
फवरसे लि िेत नविीत. आतव आपल्यवकडेिी आमच्यवसवरखे ज्येष्ठ नवगररकिी
बमणडु व ्िर्र्े अध्यवण चड्डीची सर्धु वररत आ्ृत्ती िवलनू आपल्यव फुल पटां
िवतलेल्यव नवत्वलव हफरवयलव बरोबर िेऊन बविेर पडलेले हिसतवत. तर
आमच्यव हचरांर्ी्वांसवरखे मध्यम्यीनिी हबनर्धवसत अध्यवण चड्डीत ्व्रतवनव
हिसतवत. (अथवणत तरीिी अमेररके तील कविी हस्त्रयव िवलतवत इतकी आखडू
नविी) अांगभर कपडे ्वपरण्यवकडे आपल्यवकडील बऱ्यवचश्यव हस्त्रयवांचव
अर्नू तरी कल आिे. अथवणत त्यवह्षयी मी अहर्धक कविी ्िटल्यवस एकविव
मोचवण हनिण्यवची शकयतव आिे. किवहचत सगळे परुु ष पर्ू णपर्े अध्यवण चड्डीचव
अांहगकवर करतील तेव्िवां त्यविी त्यवनव तोडीस तोड उत्तर िेईल अशी ्ेषभषू व
करतील यवत शांकवच नविी.
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१८. वर्ने, मापे काही र्यने काही नवे!
कवलच एक हमत्र भेटले. त्यवांच्यवशी बोलतवनव सोन्यवचव भव् हकती
्वढलवय यवह्षयी बोलतवनव ( आतव फक्त बोलर्ेच शकय आिे. ) प्ू ी
शेरवशेरवने सोने िवलवयचे असव उल्लेख हनिवलव. पर् हमत्रवच्यव मते शेर िे
्र्नवचे पररमवर् नसनू मवपनवचे िोते असे आले, पर् मलव हनहश्चत मविीत िोते
की शेर त्यव्ेळी िोन्िी पद्धतीने ्वपरलव र्वयचव. आमच्यव गव्च्यव बवर्वरवत
मी खरे िीच्यव भवनगडीत पडत नसलो तरी बहिर्ींनी खरे िी करवयची ् आ्िी
भवर्विक ्िर्नू कवम करवयचे अशी श्रमह्भवगर्ी िोती त्यवमळ
ु े आपर् हकती
्र्न उचलत आिोत यवची कल्पनव असे. ् ते ्र्न शेरवत असे.
पर् मर्ेची गोष्ट ्िर्र्े तेव्िव आमच्यव भवगवत र्धवन्यिी ्र्नवऐ्र्ी
मवपवने ह्कले ् खरे िी के ले र्वयचे ् त्यवसवठी स्वणत मोठे मवप खडां ीचे िोते.
त्यविून लिवन मर् ् त्यवखवलोखवल पवयली, अहडसरी, शेर, मवपटे, हचपटे,
कोळ्े ् हनळ्े अशी उतरांड िोती. एकव खांडीत ्ीस मर् बसत. मर्वत मवत्र
िोन प्रकवर िोते त्यवतील एक चवळीस शेरी तर िसु रव सोळव पवयल्यवांचव ्िर्र्े
चौसष्ट शेरी त्यवलव बांगवली मर् ्िर्त कविी प्रवांतवत तो बवरव पवयल्यवांचविी असे
्िर्े. पवयली िे पररमवर् चवर शेरवचे तर अहडसरी(अडशेरी) र्री अडीच शेरवचे
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असव्यवस ि्े तरी प्रत्यिवत िोन शेरवचे असे. ्िर्र्े एकव पवयलीचव हन्मव
भवग. मवपटे, हचपटे, कोळ्े ् हनळ्े िी शेरवपवसनू अध्यवण पटीने कमी िोत
र्वर्वरी मवपे िोती. र्धवन्य र्से मवपवने िेत असू तसे िर्धू , तेल असे द्र् पिवथणिी
अथवणतच मवपवने िेत असू ् त्यवमळ
ु े च मेल्यव ्िशीलव मर्भर िर्धू िव ्वकप्रचवर
हनिवलव िोतव. यव ्वकप्रचवरव्रून एकिव मलव एकव िैहनकवच्यव ्वचकवांच्यव
पत्रव्य्िवरवत भवग घ्यव्व लवगलव िोतव
िैहनकवच्यव एकव सांपविकीयवलव शीषणक िोते " गवभर् गवईलव खांडीभर
िर्धू . " असे शीषणक ्वचनू मी अगिी चक्रव्नू गेलो. कवरर् त्यवतनू त्यव
सपां विकवचे मळ
ू ्िर्ीचे अज्ञवन तर प्रकट िोत िोतेच त्यवहश्वय व्यव्िवररक
ज्ञवनिी शन्ू य िोते असे हिसले. त्यव्र लगेचच एकव ्वचकवचे पत्र प्रकवहशत
झवले पर् त्यवत त्यवने आर्खीनच िोळ िवतलव िोतव कवरर् त्यवने खडां ी िे
मवपनवचे पररमवर् नसनू ्र्नवचे िोते असे पन्ु िव अज्ञवनमल
ू क ह्र्धवन के ले िोते.
शे्टी मी एक पत्र पवठ्नू "गवभर् गवय व्यवल्यवनांतर हतलव िर्धू येते हश्वय मळ
ू
्िर् मेल्यव ्िशीलव मर्भर िर्धू (्िर्र्े एकविी गोष्ट नष्ट झवल्यव्र ती फवर
थोर िोती असव ग्ग्व करर्े) अशी आिे िे सांपविकवांच्यव हनिशणनवस आर्ले.
त्यवनतां र थोड्यवच हि्सवत त्यव सपां विक मिवशयवनां ी त्यव ्ृत्तपत्रवचव हनरोप
िेतलव अथवणत त्यवलव "गवभर् गवय"कवरर्ीभतू झवली असे कविी ्िर्तव येत
नविी. िर्धु वची ्िर्र्े द्र्मवपनवची मवपे मवत्र शेर, अर्धवण शेर, पव्शेर ् अिपव्
अशीच िोती. छटवक पर् असव्े, कवरर् त्यव्रूनच छटवकभर िवरू ढोसली
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की कोर्ीिी तत्त््ज्ञवन सवगां ू लवगते अशव अथवणचे ्वकय एकच प्यवलव नवटकवत
आिे. अथवणत त्यव ्यवत ते मलव कळर्े अशकय िोते.
त्यव्ेळी चवर पैशवांचव एक आर्व, १६ आर्े एक रुपयव िी नवर्ी
असल्यवमळ
ु े र्े्ढे पैसे शेरवस ते्ढे आर्े पवयलीस आहर् ते्ढे रुपये मर्वस
असव तोंडी हिशेब करण्यवचव सोपव उपवय असे. पवच शेरवांचे एक पररमवर्िी िोते
् त्यवलव पवसरी ्िर्त. त्यव्रूनच एकविी गोष्ट सिर् उपलब्र्ध असेल तर "
अशव गोष्टी पैशवपवयली पवसरी हमळतवत उगीच हिमवख िवख्ू नको. " ्िर्
्वपरण्यवत येत असे. र्धडव ्िर्नू एक पवसरीिून मोठे पररमवर् पर् िोते आहर्
ते िोन पवसरींए्ढे िोते. तो किवहचत ििवडव( ििव पिवथण)चव अपभ्रश
ां असव्व.
रुपयव सोळव आण्यवचव असल्यवमळ
ु े हपकवचे प्रमवर् सोळव आर्े ्िर्र्े उत्तम
् त्यविून कमी प्रतीचे ्िर्र्े ििव आर्े, आठ आर्े, चवर आर्े यव पद्धतीने
करण्यवत येई. एकविे कवम उत्तम पवर पडल्यवस " अगिी सोळव आर्े कवम झवलां
बिव" असेिी ्िर्ण्यवची प्रथव िोती.
्र्नवतिी खडां ी, मर्, शेर िी पररमवर्े असत ् त्यवखवलोखवल रत्तल
्िर्र्े अर्धवण शेर, पव्शेर ्िर्र्े शेरवचव एक चतथु वंश भवग, तर सव््वशेर िे
अर्धले मर्धले मवप िोते कवरर् ते रत्तलपेिव लिवन िोते तर पव्शेरवपेिव मोठे
िोते. ्िर्र्े पव्शेर ्ीस तोळ्यवांचव तर स्वशेर बत्तीस तोळ्यवांचव. ्िर्र्े
शेरवस सव््वशेर िी ्िर् खऱ्यव अथवणने अयोर्गयच िोती. पव्शेरवपेिव छोटी
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पररमवर्े अिपव्, छटवक, औसां अशी िोती. एक छटवक पवच तोळ्यवचां व अथवणत
एकव शेरवत १६ छटवक बसत.
सोने र्री शेरवने िवलर्वरी ( आतविी हकलोने िवलर्वरी आिेतच) मवर्से
असली तरी खरे िी तोळ्यवच्यव भव्वनेच व्िवयची ् त्यवत सगळ्यवत लिवन
पररमवर् गांर्ु िे असे. िे पररमवर् गांर्ु यव ्नसपतीच्यव बवरीक गोळीसवरख्यव
फळवच्यव ्र्नवचे िोते. यव गर्ांु ेच्यव लवलभडक रांगव्रून रवगव्लेल्यव हकां्व
आर्वरलेल्यव मवर्सवचे डोळे गांर्ु वसवरखे लवलभडक झवले आिेत ्िर्त. आठ
गांर्ु वांचव एक मवसव, बवरव मवसे एक तोळव अशी ती उतरांड िोती. गांर्ु ेलव कविी
हठकवर्ी रत्ती असेिी ्िटले र्वई ् ते सगळ्यवत कमी ्र्नवचे पररमवर्
असल्यवने एकवद्यवच्यव बोलण्यवत तथ्य नसल्यवस "त्यवच्यव बोलण्यवत रहत्तभर
अथ्व गर्ांु भरिी सत्य नविी" असे ्िटले र्वई.
्र्नी शेर ऐशां ी तोळ्यवचव असे. बडोद्यवत भवर्ीपवलविी ्र्नी शेरवच्यव
पररमवर्वत हमळे ् मोठ्यव प्रमवर्वत भवर्ीपवलव िेर्वऱ्यवांसवठी खडां ेरव् मवके ट
यव प्रमख
ु बवर्वरवत बवर्वरवचव स्तत्रां भवगच िोतव त्यव बवर्वरवस पवच शेरी
बवर्वर ्िर्त. (अर्नू िी ते नव् चवलचू आिे ्िर्तवत) तेथे कमीतकमी पवच
शेर तरी भवर्ी घ्यव्ीच लवगे.

168

स्वांतसख
ु वय

श्याम कुलकर्णी

इग्रां र्वचां व अमां ल असनू ्र्नवत पवउांड कसव हशरलव नविी िे आश्चयणच
आिे. मवत्र मवर्सवचे ्र्न मवत्र पौंडवत असे. (शेरवत नसे)पर् त्यव पद्धतीचे
शेरवशी तल
ु नवत्मक मल्ू य त्यव्ेळी आ्िवांस मविीत िोते. शेर पवउांडच्यव र््ळ
र््ळ िप्ु पट ्र्नवचव ्िर्र्े पवउांडवलव भवरीच िोतव. त्यवनांतर न्ी पररमवर्े
्वपरवत येऊ लवगल्यव्र आलेलव हकलो मवत्र शेरवलविी भवरी िोतव. त्यवचे र्न्ु यव
पररमवर्वशी तल
ु नवत्मक मल्ू य एक हकलो शवण्र्् तोळ्यवचां व असे िोते. हब्रहटश
्र्नवांचव पररर्वम मर् यव पररमवर्व्र हिसतो कवरर् तो शब्ि Mound यव
हब्रहटश पररमवर्वचे अपभ्रष्ट रूप आिे. तसेच हब्रहटश औसां (Ounce) पर्
्र्नवत हशरलव ् तो पौंडवचव १६्व भवग िोतव तर एक छटवक िोन औसां वचव
िोतव
मवत्र आ्िी अहभयवहां त्रकी मिवह्द्यवलयवत हशकतवनव हब्रहटश पद्धतीची
्र्ने मवपे आ्िवलव अभ्यवसक्रमवत ्वपरव्ी लवगली ् त्यवत प्रवमख्ु यवने पौंड
िे ्र्नवचे, तर गलन िे मवपनवचे पररमवर् िोते. त्यव पद्धतीलव एफ. पी. एस. (
्िर्र्े फूट पौंड सेकांड) पद्धती असेच ्िर्त. ्र्नवचे स्वणत भवरी पररमवर् टन
िोते ् ते २२४० पौंडवचे िोते. यव िोन्िींच्यव मर्धले िड्रां ेड्ेट ११२ पौंडवचे.
त्यव्ेळी ्र्न करण्यवच्यव यत्रां व्ां र ्र्न सटोन ् पौंड मध्ये हमळे ् त्यवमवगे
"आपकव भवर्गय र्ल्ििी खल
ु ेगव" ्गैरे आपल्यवलव आनांहित करर्वरे भह्ष्मय
असे. त्यव भह्ष्मयव्र अां. हन. स. ने बांिी िवतली नव्िती (आतव तरी कुठे आिे
्िर्व?) िव सटोन ्िर्र्े िगड १४ पौंडवचव असे. त्यवनतां र मेहरक पररमवर्े
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व्य्िवरवत आली तरी शवसकीय र्धोरर्वनसु वर कविी कवळ िोन्िी पद्धती चवलू
रवहिल्यवमळ
ु े ह्द्यवथ्यवंनव ् त्यवांनव हशक्र्वऱ्यव आ्िवलव यव िोन पद्धतींची
तीन पवयवांच्यव शयणतीची कसरत बरीच ्षे करव्ी लवगली. त्यवनांतर
अभ्यवसक्रमवत आर्खी एक बिल िडून आलव ् त्यवत मेहरक पद्धतीची र्वगव
एस. आय. पद्धतीने िेतली पर् त्यवचव ्र्नवमवपव्र फवरसव पररर्वम झवलव
नविी.
आश्चयण ्िर्र्े हब्रहटश मवपन पद्धतीचव हब्रटनने त्यवग करून मेहरक पद्धत
अ्लांबली तरी अमेररके त मवत्र अर्नू पौंड, औसां ् गलनच आिेत. (अथवणत
त्यवमवगे आ्िीच ते्ढे शिवर्े िे िवख्ण्यवचव अमेररकी बवर्वच आिे) त्यव
तल
ु नेत िशमवन पद्धतीतील नवर्ेपद्धत, ्र्ने ् मवपे यवांच्यवशी आपल्यवकडील
खेड्यवतील लोकवनां ीिी अहतशय झपवट्यवने र्ळ
ु ्नू िेतले असे ्िर्व्े लवगेल.
अहभयवांहत्रकी आकडेमोड करतवनव हब्रहटश आहर् एसआय एककवांत
गल्लत झवल्यवने यवन मांगळव्र उतरण्यवऐ्र्ी कोसळले िोते, ते सगळ्यवांनव
आठ्त असेलच.
अमेररके तील पवठ्यपसु तकवांत मवपनपद्धतीतील फरक सवांगतवनव िे
उिविरर् हिलेले हिसले. सवर्धवरर्पर्े सत्तरच्यव िशकवच्यव उत्तरवर्धवणत आमच्यव
कवयवणलयवत ’पवसकल’ ह्व प्रोग्रवहमगां लर्ग्ां ेर्चे ्वरे ्विू लवगले िोते.
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पवसकलचे परु सकते फोरवणनमर्धील मयवणिव हकां्व त्यवच्ां यव मते चक
ु व ्गैरे िवख्नू
पवसकल कशी चवांगली आिे िे पट्नू िेत असत. तेव्िव एक नक
ु तवच
मिवह्द्यवलयवतनू बविेर पडलेलव मल
ु गव अगिी तव्वतव्वने सवगां त असे की
अमेररके च्यव अपोलो आिवड्यवांपैकी एक के ्ळ प्रोग्रवम मर्धील चक
ु ीमळ
ु े
अयशस्ी झवली िोती. त्यवसांबांर्धीचव प्रोग्रवम फोरवणन मध्ये िोतव आहर् एक
्ेररएबल हडकलेअर के लेलव नव्ितव त्यवमळ
ु े असे झवले. त्यवचे खवपर अथवणतच
फोरवणन ्र फोडले गेले कवरर् '्ेररएबल हडकलेअर करर्े' िी गोष्ट फोरवणन ने
्ैकहल्पक ठे ्ली िोती. ती आ्श्यक के ली असती तर असे झवले नसते.
Hideएक ह्मवन इर्धां न अचवनक कमी झवल्यवचे....... प्रे. सर्धु ीर कवांिळकर (गरुु ,
२९|०३|२०१२ - स ६:३०)
लिवत आल्यवमळ
ु े सांकटकवलीन उपवय योर्नू भलतीकडे उतर्व्े
लवगले. ते ह्मवन अखेर कोसळलेच. नतां र झवलेल्यव चौकशीत आढळून आले
की इर्धां न भरर्वऱ्यव कमणचवऱ्यवने मीटर्रील ्वचन गलनमध्ये आिे असे गृिीत
र्धरून इर्धां न भरले. प्रत्यिवत ते हलटसणमध्ये िोते. िी कथव हडसकव्िरी्र
िवख्ली िोती. कवम के लेल्यवच्ां यव, चौकशी करर्वऱ्यव तज्ञवच्ां यव मल
ु वखती
िेखील त्यवत िोत्यव. ए्ढे इर्धां न भरले तरी िशणकवचव कवटव 'फूल्ल' कव िवख्ीत
नविी असव प्रश्निी त्यव ह्मवनचवलकवलव पडलव िोतव. पर् ििु ्ै वने पररहसथतीचे
अचक
ू हनिवन झवले नविी. ह्मवनवतल्यव िशणकवत चक
ू असेल असेच गृिीत
र्धरले गेले आहर् अपिवत िडलव. इर्धां न सथवनकवतले अहभलेख तपवसनू
पवहिल्यव्र तज्ञवनां व चक
ू कळली. अशी चक
ू पन्ु िव िोऊां नये यवसवठी आतव योर्गय
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ती खबरिवरी िेतली र्वते. मी हचत्र्वर्ी्र ते पवहिल्यवलव एकिोन ्षे
झवल्यवमळ
ु े आतव ह्मवन के व्िव कुठून कुठे चवलले िोते, अपिवत कुठे िडलव
्गैरे बरे चसे तपशील बरोबर आठ्त नविीत. पर् फवरशी र्नु ी गोष्ट नसव्ी.
अमेररके त अतां रे र्वसत असल्यवमळ
ु े प्र्वस करतवनां व िीिण अतां रवचव
मवनहसक िबव् येऊ शकतो. तो येऊ नये ्िर्नू मैल आहर् गलन िी पररमवर्े
्वपरली र्वतवत असे नेिमी ्वचवयलव हमळते. ऑसरेहलयव, ब्रवझील, चीन, िे
िेश पर् आकवरवने मोठे आिेत. हतथे कोर्ती मवपनप्रर्वली आिे ठवऊक नविी.
पवसरी यव शब्िवचव अथण प्रथमच ठवऊक झवलव. 'र्धडव' िी मवहिती न्ीनच
कळली. नमनवलव तेल असते ते िडवभर की र्धडवभर असव िेखील प्रश्न पडू
शकतो. बांगवली मर् िव शब्ि चवलीसेक ्षवणप्ू ी हकरवर्व िक
ु वनिवर
चल
ु तभव्वने सवांहगतलव िोतव. १९६४ सवली कोकर्वत हब्रटीश आहर् िशमवन
अशव िोन्िी पद्धतीत मवल मवहगतलव र्वयचव. पर् हिलव र्वयचव िशमवन
पद्धतीतच.
सकूटरच्यव, गवडीच्यव रबरी चवकवत ि्व भरवयच्यव हठकवर्ी
िवबमवपकव्र अर्नू िी हकग्र. /चौसेमी तसेच पौंड/चौइचां िोन्िी पद्धतीतले
आकडे आढळतवत.
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एक मवहितीपर्ू ण पर् रांर्क लेख ्वचवयलव हमळवलव. बगां वली मर् िी
शब्ियोर्नव ्वचतवांनव त्यवच्यव िक
ू , तेल, र्धवन्य, इ. च्यव सांहमश्र
ु वनवतल्यव गळ
गांर्धवसहित अचवनक आठ्ल्यव. र्धन्य्वि.
Hideपवउांड आहर् रत्तल प्रे. शद्ध
ु मरवठी (शहन, २१|०४|२०१२ - रव
१०:५८)
इग्रां र्वांचव अमां ल असनू ्र्नवत पवउांड कसव हशरलव नविी िे आश्चयणच
आिे. हशरलव िोतव. चिव-कॉफी -कोको पौंडवत हमळवयचे. तसेच िॉहलणकस,
ओव्िलहटन, बवली यवच्ां यव बवटल्यव हकां्व डब्यव्ां र आतील मवलवचे ्र्न
पवउांडवत हलहिले असवयचे. हबहसकटवचे हकां्व इतर ्सतू ठे ्ण्यवचे पत्र्यवचे डबे
यवांचे मवप पवच-पौंडी डबव, ३५-पौंडी डबव असे पौंडवत सवांहगतले र्वयचे.
मवर्सवचे ्र्न पौंडवत असे. लिवन बवळवचे ्र्न तर अर्नू िी पौंडवत सवांगतवत.
छवपखवन्यवसवठी लवगर्वऱ्यव कवगिवचव िर्वणिी अर्नू पौंडवत मोर्तवत. २४
पौंडी कवगि ्िर्र्े कवगिवची प्रत अशी की, ठरव्ीक मवपवच्यव त्यव कवगिवच्यव
५०० तव्वांचे ्र्न २४ पौंड असेल. (च.ू भ.ू द्यव. घ्यव. ).
मबांु ईत तर ्र्नी शेर र््ळर््ळ नव्ितवच. पौंड िेच हतथले ्र्न िोते.
मवत्र त्यवलव मबांु ईत रत्तल ्िर्त. अगिी हकलो आलव तरी कविी ्षे रत्तल िे
्र्न व्य्िवरवत िोते. िविरच्यव भवर्ी बवर्वरवतनू रत्तल गेल्यव्र त्यवची र्वगव
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'अध्यवण हकलो'ने िेतली. (मांबु ईच्यव कविी उपनगरवतां ४०० ग्रमने! ) नककी मविीत
नविी, पर् किवहचत अर्नू िी िविरलव भवर्ी अध्यवण हकलोत मोर्त असतील.
पण्ु यवतले भवर्ी्वले ५०ग्रमलव छटवक ्िर्तवत, आहर् १०० ग्रमलव
अिपव्. अगिी आर्िी!मलव ्वटते की एक अहडशेरी ्िर्र्े ्र्नी अडीच
शेर परांतु मवपी िोन शेर. पवयली िे मवप िोते आहर् पवसरी िे ्र्न, िे ्र आलेच
आिे. मर् आहर् खांडी िी एकके ्र्नवांत आहर् मवपवांतिी िोती िेिी ्र आले
आिे. मवपटे, हचपटे, कोळ्े, हनळ्े येऊन गेले, पर् हनठ्े आले नविी.
मवपटे(= मवपी अर्धवण शेर) ्िर्र्ेच हनठ्े. ्िर्र्े, एक हनठ्े = ८ हनळ्े.
यवहश्वय टवक नव्वचे एक ्र्न/मवप िोते. ९ मवसे = १ टवक. १
न्टवक(्िर्र्े ९ टवक) = अर्धवण पव्शेर. ८ न्टवक = ७२ टवक = १ शेर.
अथवणत िव शेर, ८० तोळ्यवच्यव पककयव शेरवपेिव लिवन िोतव.
गांर्ु हकां्व रत्तीपेिव िलके ्र्न िोते. ३ बवलीचे िवर्े हकां्व ४ तवांिळवचे
िवर्े ्िर्र्े एकव गांर्ु ेचे ्र्न. ्िर्नू ४ र्धवन = १ रत्ती(गांर्ु ) आहर्
६ गांर्ु व = १ आर्व.
यवहश्वय मांबु ई बवर्वरवत पढु ील ्र्ने चवलत. : ४ हसकी = १ तोळव; ५
हसकी= १ कवांचव; ४ कवांचव=१ छटवक.
बांगवली ्र्ने आर्खी ्ेगळीच िोती. ५ छटवक= १ कांु क; २ कांु क = १
खांचु ी; २ खचांु ी = १ रे क; २ रे क =१पवली; २ पवली = १ िोर्; २ िोर् = १
कवटी; ८ कवटी= १अरबी; २० अरबी = १ हबश; १६ हबशी = १ किवन.
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१६ पवली = १ मर्; ८ िोर्=१मर्; ३२ रे क = १ मर्; २० िोर् =१
सवली. ्गैरे. ्रील ्र्नवांमध्ये अर्धोलीचव उल्लेख झवलेलव हिसलव नविी.
अर्धोली ्िर्र्े अर्धी पवयली(िोन शेर).
बांगवलमर्धल्यव ्र्नवांचव हनिेश ्र झवलव आिे. अशीच ह्ह्र्ध नव्वांची
्र्ने-मवपे भवरतवत िोती. मद्रवस रवज्यवत पवलम आहर् ्ीस नव्वची ्र्ने
आहर् ओळ्ळक, पड्डी, मरकळ, फरव आहर् गवरी नव्वची मवपे िोती.
मिवरवष्मरवत हचमटू , मठू , पसव(ओर्ां ळ), फुलपवत्र, सपू आहर् परवत िीिी अांिवर्े
मवपण्यवची मवपे िोती, आहर् अर्नू िी आिेत. हब्रहटशवनां ी चिवचव चमचव,
टेबलसपनू , डेझटण सपनू आहर् चिवचव कप िी मवपे आर्ली. एक चिवचव चमचव
्िर्र्े पवच हमहलहलटर. एक कप ्िर्र्े चवर औसां . रे ल््ेतलव मोठव कप ७
औसां वचव िोतव. तो आतव कुठे हिसत नविी.
पवर्ी मोर्ण्यवसवठी, भवडां े, तवब्ां यव, पवतेले, बोगर्े, कळशी, िडां व आहर्
िांगवळे िी मवपे प्ू वणपवर चवलत आली आिेत, आहर् आतव त्यवांत बविलीची
आहर् हपपवची भर पडली आिे. तेल हकां्व आमटी-पवतळ भवर्ी ्गैरे
मोर्ण्यवसवठी पळी िे मवप प्रचहलत आिे.
मवती, ्वळू ्गैरे िमेल्यवांनी मोर्तवत. र्वसत मवती-्वळू असेल तर ती
टेंपो आहर् रक यव मवपवांनी मोर्तवत. सितीस िमेली बवगेची मवती ्िर्र्े एक
टेंपो मवती. बवांर्धकवमवचे मोर्मवप ब्रवसमध्ये िोते. पवच फूट उांच आहर् ििव फूट
लवबां अशव एके री ह्टेच्यव हभतां ीचे बवर्धां कवम ्िर्र्े एक ब्रवस बवर्धां कवम.
(चभू द्यू वघ्यव)
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र्धरर्वचे पवर्ी िनफूट, िनमीटर हकां्व िशलि हलटरमध्ये मवपतवत, तर
पवण्यवचव उत्सगण कयसू ेकसमध्ये. प्रख्यवत भवरतीय गहर्ती भवसकरवचवयवंच्यव
'हसद्धवांतहशरोमर्ी'मर्धलव ‘लीलव्ती' िव प्रथम खडां ६००िून अहर्धक ्षे
भवरतभर पवठ्यपसु तक ्िर्नू अभ्यवसलव गेलव. त्यवतले पहिलेच प्रकरर्
‘पररभवषव, ्िर्र्ेच तत्कवलीन एकके ् त्यवांची कोष्टके यवांसांबांर्धी आिे.
अांतर मोर्ण्यवसवठी, आठ य्वांचे (एकमेकवांनव टेक्लेल्यव आठ
र््सवच्यव िवण्यवांचे) एक अांगळ
ु , २४ अांगळ
ु वांचव एक िवत, चवर िवतवांचव एक
िडां , २००० िडां वचां व एक कोस - िी एकके भवसकरवचवयवंनी सवहां गतली आिेत.
िनफळवसवठी ‘खवरीचव १६्व भवग द्रोर्, द्रोर्वचव ४थव भवग आढक,
आढकवचव चौथव हिससव प्रसथ आहर् प्रसथवचव चौथव भवग कुड्.
४ मष्टु ी (मठु ी) = १ हनहष्टकव
२ हनहष्टकव = १ अहष्टकव
२ अहष्टकव = १ कुड्
४ कुड्= १ प्रसथ
४ प्रसथ = १ आढकी
४ आढकी = १ द्रोर्
१६ (कर्धीकर्धी २०) द्रोर् = १ खवर (कै ली)
हश्वय ‘गांर्ु व- मवसव- कषण- पल- िी सोने तोलण्यवची एकके िोती.
भवसकरवचवयवंच्यव कवळी,
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५ गर्ांु व = १ मवसव
१६ मवसे = १ तोळव (कषण)
४ कषण = १ पल
पढु े पेश्वईत,
८ गांर्ु व= १ मवसव
१२ मवसे = १तोळव
८० तोळे = १ पककव शेर िी प्रमवर्े झवली.
भवसकरवचवयवंनी हिलेली क्ड्यव-कवहकर्ी-पर्-द्र्म’ िी चलनवतील
नवर्ी :२० क्ड्यव = १ कवहकर्ी ( िमडी)
४ िमड्यव = १ पर् (पैसव)
४ पर् = १ द्र्म (पव्ली-चवर आर्े)

177

स्वांतसख
ु वय

श्याम कुलकर्णी

१९. िा. दम. ट!
िव. हम. ट. ्िर्र्े कवय ब्ु व यव उत्सक
ु तेने तरी लेख ्वचवयलव सरु ्वत
के लीत नव? तर मग मवझव एक िेतु सफल झवलव. िल्ली "मनोगत" ्रील
प्रहतसविवांच्यव िष्मु कवळवमळ
ु े आपलव लेख कोर्ी ्वचते कव नविी यवची शांकवच
असते. (मनोगत एक )आहर् सगळे च कविी एहमली हडहकन्सनसवरखे
"स्वन्तसख
ु वय" हलहिर्वरे नसतवत. लेख कोर्ीतरी ्वचव्व िी इच्छव असर्वरच
नव!
तर आतव लेख ्वचवयलव सरु ्वत के ल्यव्र सवगां वयलव िरकत नविी िे
एक लिरू
ु प आिे. पर् खरे तर िल्ली व्िॉटस् ऍप हकां्व फे सबक
ु ्रच ह्िवर
करर्वऱ्यव ्वचकवपां ैकी स्वंनीच िे कश्यवचां तरी लिरू
ु प आिे िे नककीच
ओळखले असर्वर. त्यवतीलिी कविी लिरू
ु पे तर अगिी स्णज्ञवत झवली आिेत.
लांबेच्डे शब्ि हलहिण्यवमवगील आळसवमळ
ु े हकां्व आतव ्ेळच फवर कमी
असल्यवमळ
े ल्कर पवठ्लव र्व्व यव मवनहसकतेमळ
ु े हकां्व सिां श
ु े असे िोर्े
अपररिवयण आिे. असो तर िव. हम. ट. िे आिे के ्ळ परुु षवलव लवभलेल्यव िवढी,
हमशव आहर् टककल यव तीन अलक
ु प!
ां वरवचां े पहिले अिर िेऊन के लेले लिरू
िवढी, हमशव िे परुु षवचे अलांकवरच नविीत कव? नविीतर ह्रवट कोिली ते
अगिी अहमतवभ बच्चन अश्यव नवम्तां वनां ी इतकयव हनगतु ीने त्यवचां ी कवळर्ी
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उगीचच कव िेतली असती?अब्रविम हलक
ां न ते रवष्मरवध्यि िोण्यवप्ू ी त्यवनां व
एकव छोकरीने िवढी ्वढ्ण्यवचव आग्रि के लव, त्यवमळ
ु े त्यवच्यव व्यहक्तमत्त््वत
सर्धु वरर्व िोऊन अमेररकन अध्यि ्िर्नू त्यवांची हन्ड िोण्यवची हतनां र्ग्विी
हिली िोती. आहर् खरे च तसे िडले. अथवणत त्यवत त्यवच्यव िवढी हमशवांचव ्वटव
हकती यव्र ्वि िोऊ शके ल. मध्ययगु ीन कवळवत िवढी आहर् हमश्यव िव
परुु षवच्यव अहभमवनवचव ह्षय समर्ण्यवत येत असे. छ. हश्वर्ी मिवरवर्,
त्यवांचे हपतव शिवर्ी मिवरवर् ् पत्रु सांभवर्ी रवर्े यवांची िवढी हमशवांहश्वय
कल्पनविी आपर् करू शकत नविी. प.ु ल. िेशपवांडे यवांनीिी खेड्यवच्यव हठकवर्ी
नवटक बस्तवनव त्यवत श्रीचे कवम करर्वऱ्यव परुु षपवत्रवने हमश्यव कवढण्यवस
नकवर हिल्यवचव हकससव सवांहगतलव आिे त्यवचे कवरर् ह्चवरतव त्यवने "मवझव बव
हर्त्तव आिे असे हिले िोते आहर् प्रेिकवनीिी त्यवचव बव हर्त्तव आिे यवची
र्वर्ी् रवखनू त्यवच्यव कवमवचे कौतक
ु के ले िोते.
आपल्यव िवढी हमश्यवच्ां यव लवबां ीमळ
ु े ्व ह्हशष्ट आकवरवमळ
ु े हगनेस च्यव
र्वगहतक ह्क्रमवत नोंि करर्वरे बिवद्दरिी आिेत. अश्यव व्यक्तींच्यव िवढी
हमश्यवचां े अगिी प्रिशणन िड्नू त्यवतील उसतविवचां व गौर्िी करण्यवत येतो.
िवढीहमश्यवांच्यव आकवर ् प्रकवरवची सपर्धवण िर िोन ्षवंनी भरते. हतचव प्रवरांभ
इटवलीमध्ये १९७० मध्ये झवलव ् त्यवनांतर र्मणनी, नॉ्े, स्ीडन, अमेररकव,
हब्रटन अश्यव स्ण िेशवमां र्धनू एक ्षवण आड यव सपर्धवण भरत आल्यव आिेत. यव
्षीिी ती सपर्धवण १ ते ३ सेप्टेंबर यव कवळवत अमेररके तील ऑहसटन यव टेकसवस
सटेटमर्धील शिरवत िोर्वर आिे.
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ज्यव आपल्यव िेशवत िवढी हमश्यवनां व हश्कवलवत इतकव मवन िोतव त्यवच
भवरतवत मर्धल्यव कवळवत त्यव गोष्टीकडे िल
ु णिच झवले ्िर्व्े लवगेल पर् आतव
पांतप्रर्धवनवनीच मनव्र िेतल्यव्र मग कवय ह्चवरतव? हनरहनरवळ्यव िेत्रवतील
नवम्ांतवांनीिी िी बवब चवांगलीच मनव्र िेतलेली हिसतेय. त्यवत हक्रके टपटूांचव
प्रवमख्ु यवने उल्लेख करव्व लवगेल. मच िरल्यव्र हमशव पवडण्यवची ्
हर्क
ां ल्यवस त्यव ्र उचलनू हपरगवळण्यवची सोय त्यवत आिे.
िवढी हमश्यवांच्यव बवबतीत भवरत अर्नू ह्कसनशील िेशवांतच र्मव िोत
असलव तरी अगिी को्ळ्यव ्यवत ( ्यवच्यव २४ व्यव ्षी )अहर्धक लवबां ीच्यव
िवढी हमश्यव असर्वरी य्ु ती मवत्र हतच्यव िरनवम कौर यव नव्व्रून र्री ती
अमेररके त बकण शवयर येथे रिवत असली तरी भवरतीय ्श
ां वची असव्ी असे ्वटते
आहर् िी बवब भवरतवतील िवढी हमश्यवां्वल्यवांनी हमशव तवठ करवव्यव अशीच
नविी कव? अथवणत त्यव य्ु तीच्यव िवढी हमश्यवांची लवबां ी हतच्यवसवरख्यवच िवढी
हमश्यव असर्वऱ्यव र्गवतील हस्त्रयवच्ां यव तल
ु नेमर्धील आिे. िो! र्गवत अश्यव
हस्त्रयव आिेत की ज्यवांनव िवढी आहर् हमश्यविी आिेत. आहर् २१ व्यव शतकवत
त्यवचां ी सख्ां यव ्वढत्यव प्रमवर्वत आिे. हस्त्रयवनां व िवढी हमश्यव आल्यव तरी त्यवमळ
ु े
लवर् ्वटून त्यव शकयतो हिसू नये यव दृष्टीने त्यवांनी त्यवांची ह्ल्िे्वट लव्र्े िे
अपररिवयण िोते पर् कविी हस्त्रयवांनव ते शकय न झवल्यवने त्यवांनव त्यव ्वढू िेर्ेच
इष्ट ्वटलेले हिसते आहर् सिु ्ै वने त्यव िवढी हमश्यवसां ि स्ीकवरर्वरे परुु षिी
कविींनव लवभले िेिी कौतक
ु वसपि! ओरे गॉनमर्धील ४३ ्षवणच्यव रोझ गेल यव
स्त्रीने २५ व्यव ्षवणपयंत िवढी करून आपलव चेिरव गळ
ु गळ
ु ीत ठे ्नू आपलव िव
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कमीपर्व झवकण्यवचव प्रयत्न के लव. अनव्श्यक के सवच्ां यव यव ्वढीमळ
ु े हतचव
आत्मह्िवस कमी झवलव, समवर्वत ्व्रर्े अ्िड झवले पर् हतची त््चव
अहतशय नवर्क
ु िोऊन त्यव्र कुठलविी र्धवतचू व सपशण करर्े कठीर् झवल्यव्र
हतलव नवइलवर्वने िवढी हमश्यव ्वढ्ण्यवचव हनर्णय घ्यव्व लवगलव ् हतने त्यव
हमर्वयलव सरु ्वत के ल्यव्र हतचव आत्मह्िवस ्वढलव. हतच्यव आईने हतलव
यवबवबतीत खपू च पवहठांबव हिलव.
पर् टककल यव खरे तर व्यांगवस के ्ळ परुु षवचव अलक
ां वर ्िर्र्े हकतपत
योर्गय आिे असव स्वल कोर्ीिी करे ल. टककल िे फक्त परुु षवनां वच पडते आहर्
हस्त्रयवांनव नविी कव असविी प्रश्न कविी परुु ष ह्चवरतील. पर् टककल हस्त्रयवांनव
फवर कमी पडते िी गोष्ट खरी. र्न्मत: डोकयव्र मळ
ु ीच के स नसलेल्यव बवहलकव
असू शकतवत पर् पढु े त्यवांनव (डोकयव्र)भरिोस के स उग्तवत.
परुु षवचे टककल बिुर्धव हशरोभवगवशी सरू
ु िोऊन िळू िळू ते पसरत पर्ू ण
मसतकवचव तवबव िेते. बिुर्धव टककल पडवयलव लवगण्यवची ्िी आपर्
ज्यवच्यवकडे आपलव के शभवर िलकव करण्यवसवठी आपले मसतक िेतो तो
कवरवगीरच िेतो. आपले डोके प्रेमवने कुर्वळतवनव एकिम चमकल्यवसवरखे
िवख्नू आहर् खरे तर आपल्यवलवच चमकवयलव लव्नू तो "सविेब ्रचे के स
कमी व्िवयलव लवगलेत. "असव िलकयव आ्वर्वत इशवरव िेतो तेव्िवां लगेचच
त्यवच्यव्र ह्िवस ठे ्र्े आपल्यवलव र्ड र्वत असते कवरर् नक
ु तेच आपर्
आपल्यव िवट के सव्र कांग्व हफर्लेले आपल्यवलव आठ्त असते. पर् मग
तो आरसवच डोकयवमवगे हफर्नू अल्प स्रूपवत हिसर्वऱ्यव गोलिमु टवचे िशणन
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आपल्यवलव िड्तो तेव्िवां यव अलक
ां वरवचे उच्चवटर् करण्यवच्यव पद्धतींचव
आपर् ह्चवर करू लवगतो. प्ू ी िररोर्च्यव पेपरमध्ये कर्धीच लि हिल्यव न
र्वर्वऱ्यव के श्र्धणक ् टककलनवशक औषर्धवांच्यव हकां्व उपवयवांच्यव र्वहिरवती
आपले लि ्ेर्धनू िेऊ लवगतवत, त्यवत प्ू ी ्िर्र्े गोलिमु टिशणक मसतक ्
नांतर ्िर्र्े अगिी भरिोस के सवने व्यवपलेले असे िोन फोटो िटकून असतवत
ते एकवच व्यक्तीचे असतवत पर् ते फक्त प्ू ी ् आत्तव यव शब्िवचां ी हफर्वहफर्
करून छवपलेले असतवत िी गोष्ट ध्यवनवत आली तरी ती मनव्र िेण्यवची
आपली इच्छव नसते आहर् एकव अनव्श्यक आहर् पररर्वमी व्यथण ठरर्वऱ्यव
खचवणची टवच आपल्यव हखशवलव बसते आहर् हखशवलव लवगलेल्यव
गळतीमळ
ु े च की कवय डोकयव्रील के सवांची गळती आर्खीच ्वढते आहर्
प्रत्येक ्ेळी आपल्यव के श कतणन कवरवहगरवचे कवम आपर् अहर्धकवहर्धक िलके
करत आिोत यवची र्वर्ी् त्यवच्यवकडूनच आपल्यवलव हमळत रिवते.
कर्धी कर्धी टकलवची सरु ्वतच समोरून झवल्यव्र बरे चर्र् मवगे
्वढर्वरे के सच अहर्धक ्वढ्नू त्यवांचे आ्रर् यव के शह्िीन मसतकव्र
चढ्नू आपल्यव टकलवचे गहु पत कविी कवळ उिड िोऊ िेत नविीत पर् र्सर्से
त्यवचव ह्सतवर ्वढू लवगतो तसतशी िी त्यवांची कलप्तु ी लवगू िोण्यवची शकयतव
मव्ळते. कविी परुु ष मवत्र आपल्यव टककलवलव अलांकवरवसवरखे हमर्तवत.
अगिी भरिोस के स असनू िी डोकयवचव तळ
ु तळ
ु ीत गोटव करण्यवची पद्धत
हटळक, आगरकर कवळवत िोतीच की. आहर् सध्यविी कविी नट हसनेमवसृष्टीत
आपल्यव टककल यव ्ैहशष्ट्यवमळ
ु े च अहर्धक मवगर्ी असलेले आिेतच नव
182

स्वांतसख
ु वय

श्याम कुलकर्णी

टककल िे अलक
ां वर आिे यव मवझ्यव समर्तु ीलव के ्ळ मवझे
टककलशोहभत हशरकमल िेच कवरर् असव्े असे समर्र्वऱ्यव ्वचकवांनव मवझव
एक अनभु ् सवांहगतल्यवस मवझ्यव्र िव आरोप िोर्वर नविी. मवझ्यव एकव
हमत्रवच्यव मल
ु वचे नक
ु तेच लर्गन बरे च लवांबले. खरे तर त्यवलव कवरर् त्यवचे
हशिर्वसवठी अमेररकवगमन िे िोते. पर् त्यवच्यव आई ्हडलवांनव मवत्र आपल्यव
मल
ु वलव टककल आिे ्िर्नू च चवगां ली बवयको हमळत नविी असे ्वटत िोते
त्यवमळ
ु े त्यव मल
ु वपेिविी तेच त्यवचे टककल नविीसे व्िव्े ्िर्नू अहर्धक
प्रयत्नशील िोते. त्यवच कवळवत के शवरोपर् िव उपवय त्यवांच्यव हनिशणनवस आलव
् त्यव उपवयवने आपल्यव मल
ु वच्यव डोकयव्र भरिोस के स उग्लेले पिव्े असव
त्यवांचव मनोिय झवलव. परिेशी असर्वरव त्यवांचव मल
ु गव भवरतवत आल्यव्र
त्यवलव मल
ु ी िवख्र्े यव कवयणक्रमवबरोबरच के शवरोपर्वचव प्रयोग त्यवच्यव
(डोकयव)्र करण्यवचेिी हनयोर्न त्यवांनी के ले िोते. त्यवांनी पविून ठे ्लेल्यव
मल
ु ीच्यव सथळवांनव त्यवने भेटी हिल्यव आहर् योगवयोगवने त्यवतील त्यवलव एक
पसांत पडली आहर् हतलविी तो!
लर्गन ठरले पर् आई्हडलवनां ी अगोिरच ठर्ल्यवप्रमवर्े लर्गनवप्ू ी त्यवचे
के शवरोपर् करवयचे ठर्लेले प्ू णहनयोर्नवप्रमवर्े त्यवनी पवर पवडले. के शवरोपर्
नविी ्िटले तरी बरे च त्रवसिवयक िोते. (एक प्रकवरची शस्त्रहक्रयवच ती, हश्वय
त्यवसवठी मल
ु ीकडून िुडां व मवगर्ेिी योर्गय नसते. ) लर्गन पवर पडले आहर् न््र्धू
् त्यवांचव मल
ु गव एकमेकवांस प्रथम एकवांतवत भेटले तेव्िवां हतने पहिलव प्रश्न टवकलव
" िे कवय तू के स कशवलव लव्नू िेतलेस? " यवपढु ील हतचे उद्गवर ऐकल्यव्र
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मवत्र त्यवलव "िेहच फळ कवय मम तपवलव" असे ्वटले कवरर् ती ्िर्वली, "मी
त्यवप्ू ी तल
ु व पवहिले तसवच तू चवांगलव हिसत िोतवस. " थोडकयवत टककलिी
कर्धी कर्धी आहर् कविी कविी र्र्वांनव शोभनू हिसू शकते ्िर्र्े त्यवलव
अलांकवरच ्िर्वयलव नको कव? िवहमट (डम इट ) ्िर्नू लेख ्वचर्े त्ु िी बांि
करण्यवप्ू ी आहर् लेख आहर् पसु तकिी सांप्र्ेच इष्ट ठरे ल. नविी कव?
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२०. सयबत्ता की (आदण ) चांगळवाि
सबु त्तव की चांगळ्वि? यवचबरोबर सबु त्तव आहर् चांगळ्वि अश्यव िोन
पद्धतीने यव द्वयीह्षयी ह्चवर िोऊ शकतो. पहिल्यव पद्धतीनसु वर सध्यव र्ी
पररहसथती हिसते ती सबु त्तव ्िर्तव येईल की चांगळ्वि आिे तर िसु ऱ्यव
पद्धतीने ह्चवर के ल्यवस सबु त्तव िी चगां ळ्विवलव कवरर्ीभतू आिे कव असव
ह्चवर करतव येतो.
चगां ळ यव शब्िवचव आपर् कसव अथण करतो यव्र िे अ्लबां नू आिे तीच
गोष्ट सबु त्तेह्षयी ्िर्तव येईल. अगिी सवर्धे अांिोळीचे उिविरर् िेतले तर ज्यव
कवळवत मबांु ईत पवर्ी मबु लक हमळत असे (आतविी कविी भवगवत ते मबु लक
हमळते) त्यव कवळवत डॉकटर ि. ह्. सरिेसवई यवांचे ्डील मोर्नू एक बविली
पवण्यवने अांिोळ करवयचे कवरर् पवर्ी र्री भरपरू असले तरी आ्श्यकतेपेिव
र्वसत ्वपरर्े िी पवण्यवची उर्धळपट्टी (्िर्र्े आर्च्यव भवषेत चगां ळ्विच
आिे ) असे त्यवांचे मत िोते. अांिोळीसवठी मोठव टब भरून पवर्ी ्वपरर्े हकां्व
शॉ्रबवथखवली तवसभर अिां ोळ करर्े िी तर चगां ळ्विवची िद्दच झवली..
त्यवमळ
ु े इतरत्र पवण्यवसवठी टन्कर लव्व्े कवगत असले तरी पण्ु यवतील
सोसवयट्यवमध्ये मवत्र िररोर् गवड्यव पवण्यवने र्धतु ल्यव र्वतवत िे चांगळ्विवचेच
उिविरर् आिे. पवण्यवची सबु त्तव असल्यवचे नविी. म. गवन्र्धींचे यवबवबतीत
आचरर् ्िर्र्े अगिी टोकवचव आिशण्वि ्िर्तव येईल कवरर् एक कवगिवचव
कपटविी ते र्पनू ठे ्त ् त्यवचव कच्चे लेखन करण्यवसवठी उपयोग करत.
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चगां ळ्वि की सबु त्तव यव शीषणकवचव अथण चगां ळ्वि चवलू असेल तर
सबु त्तव असते असे समर्वयचे कव?असतेच असे नविी कवरर् सबु त्तव िी
स्णसमव्ेशक असेल तरच हतलव सबु त्तव ्िर्तव येईल. स्वंनव पोटभर अन्न
हमळत असेल तर र्े्र्वच्यव पांक्ती उठ्र्े यवस िवतृत्् असे गोंडस नव् तरी
िेतव येईल पर् एकीकडे शेतकरी आत्मित्यव करत असतवनव र्े्र्व्ळी,
लर्गनसमवरांभ यव्र अलोट पैसव खचण करर्े िव चगां ळ्विच आिे यवत कविी
सांशय नविी त्यवमळ
ु े त्यवांचे प्रमवर् ्वढर्े िे सबु त्तेचे लिर् आिे असे ्िर्तव
येर्वर नविी. ज्यवांच्यवकडे पैसव आिे ते अांगवखवांद्यव्र सोन्यवचे िवहगने िवलनू
इतके च कवय पर् सोन्यवचव उपयोग के लेलव पोषवख अांगव्र िवलनू त्यव सांपत्तीचे
र्े हकळस्वर्े प्रिशणन करतवत ते तर उबग आर्र्वरे असते. यव बवबतीत
समवर्वकडूनिी िट्विी भहू मकव िेतली र्वत असल्यवमळ
ु े लर्गनच कवय पर्
महतणकवसवरख्यव गोष्टीं्रिी बऱ्यवच मोठ्यव प्रमवर्वत खचण करव्व लवगनू
कर्णबवर्वरी िोऊन आत्मित्यव करर्वरे शेतकरी चांगळ्विी आिेत असे ्िर्तव
येर्वर नविीत पर् ते सबु त्तेचेिी हचत्र िशण्त नविीत. िे हनहश्चत त्यवमळ
ु े
समवर्वतील कविी व्यक्तींकडून िोर्वऱ्यव उर्धळपट्टीकडे बोट िवख्नू यव
प्रकवरवस सबु त्तव ्िर्र्े िव पररहसथतीचव ह्पयवणस आिे.
नक
ु तवच एकव हमत्रवकडे गेलो त्यव्ेळी त्यवच्यव आहलशवन िरवत गेलो
त्यवप्ू ी तो ज्यव िरवत रिवत िोतव त्यविी िरवत आ्िी िोिे गेलो िोतो. त्यव्ेळी
ते िोिेच त्यव िरवत रिवत िोते आहर् ते िरिी स्ण सख
ु सोयींनी यक्त
ु िोतेच पर्
अमेररके त रिवर्वरव मल
ु गव आलव आहर् त्यवने स्त:च्यव कुटूांबवबरोबरच आई
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्हडलवनां विी एकत्र रिवतव येईल असे आर्खी मोठे िर तेिी अहतशय मिवगड्य़व
भवगवत िेतले िोते. ”आ्िवलव इतकयव मोठ्यव िरवची र्रुरी नव्िती पर्
त्यवच्यवबरोबर रिवयचे ्िटल्यव्र त्यवलव र्े योर्गय ्वटेल ते करू द्यव्े “असे तो
हमत्र ्िर्त िोतव. त्यवच्यवकडून बविेर पडतवनव तो आपल्यव मनवतील ह्चवर
बोलनू िवख्त िोतव, ” मी तल
ु व सवांगतो त्यव्ेळी ५५ रुपयवत उत्तम कवतड्यवचव
बटू हश्नू हमळवयचव तो मी िेतलव त्यव्ेळी िव मवझव मल
ु गव नक
ु तवच शवळे त
र्वयलव लवगलव िोतव आहर् शे्टी तोच बटू तो कॉलेर्लव र्वयलव लवगेपयंत
मी िवलत िोतो आहर् आतव त्यवच्यव बटु वचे, चपलेचे र्ोड हकती आिेत िे
मोर्ल्यवहश्वय सवांगतव येर्वर नविीत. अथवणत मवझीिी पररहसथती र््ळ र््ळ
तशीच िोती ्िर्र्े मी लर्गनवत अगिी मिवग ्िर्नू िेतलेली बटु वची र्ोडी
अशीच ५० रु. च्यव आसपवस हकांमतीची िोती आहर् तीिी मी आठ ििव ्षे
तरी ्वपरली िोती. आ्िव िोिवांनविी (्िर्र्े मलव ् हमत्रवलव)शवळे त र्वतवनव
िवलवयलव बटू च कवय पर् चप्पलिी नव्ित्यव. मलव एस एस सी परीिेलव
परगव्ी र्वयचे ्िर्नू चप्पल िेतल्यव िोत्यव ् परीिेनांतर आईबरोबर
सज्र्नगडव्र चढतवनव आईच्यव पवयवत चप्पल नसल्यवमळ
ु े हतचे पवय
भवर्वयलव लवगले ्िर्नू हतलव चप्पल िेऊन मी पळत पळत चढलो िी
आठ्र् अर्नू िी मी ह्सरू शकत नविी. त्यव्ेळी आमच्यव िरवत ्डील ्
स्वणत मोठी बिीर् नोकरी करत असल्यवने यव िोिवनां वच चप्पल हमळत.
पर् तेच आ्िी िोिे हमत्र आपली मल
ु े चवलू लवगण्यवप्ू ीच
त्यवच्ां यवसवठी बटू हकां्व सडल्स
ां खरे िी करू लवगलो िोतो. आहर् आतव तीच
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मल
ु े इतकयव बटू र्ोड्यव खरे िी करतवत ्िर्नू आ्िीच टीकव करत िोतो. आमचे
शवलेय हशिर् ्यहु नहसपवहलटी हकां्व लोकलबोडवणच्यव शवळवत झवले ्िर्र्े
आर्च्यव तल
ु नेत र््ळ र््ळ फुकटवतच झवले. तर यव मल
ु वांचिे ी हशिर् अगिी
फुकटवत नविी तरी फी िेर्े र्ड र्व्े असे झवले नविी तर आमच्यव नवत्ांडवांच्यव
शवळे च्यवच फीचव आकडव ऐकून आ्िवलवच चककर येत.े आमचे लिवनपर्
र््ळ र््ळ सगळे भवड्यवच्यवच िरवत गेले पर् आ्िी नोकरीलव लवगल्यव्र
उर्धवर उसन्वर करत पर् बऱ्यवपैकी िर बवांर्धनू रवहिलो त्यवमळ
ु े आमच्यव मल
ु वने
स्त:चे िर असर्े िे िककवचेच ्वटले आहर् आतव त्यवनव घ्यवव्यव लवगर्वऱ्यव
िरवच्यव खचवणचे आकडे आमच्यव पोटवत र्धडकी भर्तवत.
त्यवचां ी स्त:ची र्ी्नशैली ् आतव आपल्यव मल
ु व्ां र ते करत असलेलव
खचण यवलव चांगळ्वि ्िर्वयचे की सबु त्तव? बऱ्यवच ्ेळव ती कवळवची गरर्
्िर्व्े ्वटते पर् प्रत्यिवत तो चांगळ्विच आिे आहर् तो त्यवांच्यव सबु त्तेमळ
ु े
त्यवनव पर्डतो पर् िी सबु त्तव अगिी कविी बोटव्र मोर्ण्यवसवरख्यव हठकवर्ी
पिवयलव हमळते. आहर् फक्त तेथेच चांगळ्वि फोफव्तो.
खरे तर मवर्सवचव चगां ळ्वि त्यवने िर बवर्धां नू रिवयलव सरु ्वत के ल्यव्र
सरू
ु झवलव. नविीतर कुठल्यवश्यव गिु ते रिवर्वरव मवर्सू िररोर् पोट भरण्यवसवठी
लवगर्वरी मेिनत करून कांिमळ
ु े ्गैरे र्मव करून खवत असेल अगां व्र
सरु ्वतीस कविीच िवलत नसेल तर पढु े िळू िळू झवडवची पवने हकां्व फवर फवर
तर ्ल्कले पररर्धवन करत असेल पर् िळू िळू सर्धु वरर्व िोतव िर बवांर्धनू रिवर्े
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् शेती करर्े यवचां ी सरु ्वत झवल्यव्र गरर्ेपेिव अहर्धक उत्पन्न करर्े ् मग
त्यवचव उपभोग िेर्े िव चांगळ्विच सरू
ु झवलव.
आतव यव्र चगां ळ्वद्यवच्ां यव बवर्नू े प्रश्न ह्चवरलव र्वऊ शकतो तो
्िर्र्े आ्िी कविी कोर्वलव लटु ू न त्यव पैश्यवत हनरहनरवळ्यव सख
ु वांचव ्
सोयींचव उपभोग िेत नविी उलट समवर्वसवठी आ्िी र्धनहनहमणती करतो आहर्
त्यवतनू आ्िी करत असलेल्यव अथवणर्नवतणनू च आ्िी यव सख
ु सोयी
उपभोगतो. उिव: स्त:च्यव ् कुटुांबीयवांच्यव ्वसतव्यवसवठी २६ मर्ल्यवांच्यव
रवर््वड्यवपेिविी भव्य आहर् सिांु र इमवरतीत रिवर्वऱ्यव अबां वनीकडून अगिी
समथण रवमिवसवांसवरखव “आ्िी कवय कुर्वचे खवतो तो रवम (नव्िे ररलवयन्स)
आ्िवलव िेतो असव प्रश्न ह्चवरलव र्वऊ शकतो हश्वय आ्िी र्धनहनहमणती
करतो ् िर्वरो लोकवनां व रोर्गवर परु ्तो असव िव्विी मवांडलव र्वऊ शकतो.
अ्बवनी यवचां व िव्व रवसतच आिे पर् त्यवचबरोबर अनेक मोटरी ये्ढेच कवय
िेहलकॉप्टरिी हिमतीलव ठे ्नू त्यवचां व ्वपर करर्वरे अबां वनी अथ्व तसेच इतर
उद्योगपती हकां्व आपर् नवगररकिी त्यवसवठी लवगर्वरे र्े इर्धां न ्वपरतवत त्यवचव
र्गवतील सवठव अमयवणि नविी त्यवचबरोबर अनेक ्विनवमां ळ
ु े िोर्वरे प्रिषू र् िे
पर्ु े मांबु ई ्व इतर शिरवतील प्रिषू र् मोठ्यव प्रमवर्वत ्वढ्नू स्त:च्यव
चांगळीसवठी स्ण र्गवलव ्ेठीस र्धरत आिोत.
अमेररके सवरखे िेश चांगळ्विवपवयीच मोठ्यव प्रमवर्वत प्रिषू र्वत भर
िवलत असनू त्यवसवठी करव्यवच्यव पररस करवरव्र मवत्र सिी करवयलव तयवर
नविीत त्यवमळ
ु े उत्तर ध्र्ु व्रील बफण ह्तळून र्गवच्यव तपमवनवत िर्षी भर
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पडत आिे ज्यवलव आपर् र्गलोबल ्ॉहमंग असे सबां ोर्धतो. बिुतवश
ां उद्योग
आपल्यव उद्योगहनहमणतीतनू हनमवणर् िोर्वरव कचरव नद्यव हकां्व समद्रु अश्यव
हठकवर्ी ह्सहर्णत करत आिेत ् त्यवमळ
ु े अनेक पयवण्रर्वस आ्श्यक सक्ष्ू म
र्ी्र्न्तु हकां्व प्रवर्ीर्ी्नवसिी िवनी पोच्त आिेत त्यवमळ
ु े एक हि्स शद्ध
ु
मोकळी ि्व ् स्च्छ पवर्ी यवांच्यव अभव्ी स्ण मवन् र्वतच नष्ट िोण्यवची
शकयतव अनेक ्ैज्ञवहनकवनां ी बोलनू िवख्नू प्रत्यि आकडे्वरीने हसद्ध के ले
आिे.
शवसनवचीिी एक र्बवबिवरी आिे ती ्िर्र्े मोठ्यव प्रमवर्वत
सव्णर्हनक व्य्सथव हनमवणर् करर्े. आपल्यवकडे रसते, सव्णर्हनक ्वितक
ू
अश्यव स्णच सहु ्र्धवचां व अभव् असल्यवने प्रत्येक व्यक्तीस आपली सोय स्त:
करून घ्यव्ी लवगल्यव्र ि्व पवर्ी यव सव्णर्हनक मवलकीच्यव ्सतांचू ी
नवसवडी ् उर्धळपट्टी थवांब्तव येर्े आ्श्यक आिे ते न करतव अमेररकव पररस
करवरव्र सह्व करत नविी ्िर्नू के ्ळ आगपवखड करून आपली भहू मकव
आपर् पवर पवडतो यव ्िर्ण्यव त अथण नविी. कवरर् आपर्िी आपल्यव िहर्क
सौख्यवसवठी ह्चवर न करतव नैसहगणक सवर्धनसपां त्तीची ्वरे मवप उर्धळपट्टी करत
आिोत त्यवमळ
ु े सबु त्तव आल्यवचव भवस िोत असलव तरी यवचव अटळ शे्ट यव
ग्रिवचव अांत िोण्यवतच आिे िी गोष्ट ध्यवनवत िेऊन आपल्यव चांगळ्विवस
आळव िवलर्े आ्श्यक आिे. तरच खरी सबु त्तव येऊन “स्ेत्र सहु खन: सन्तु ।
स्े सन्तु हनरवमयव: स्े भद्रवहर् पश्यन्तु िी प्रवथणनव करण्यवचव िकक आपल्यवलव
रविील.
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२१. स्थलाांतररत
अमेररकव सथलवांतररतवांचव िेश असे ्िटले र्वते, पर् खरे तर भवरतिी
सथलवतां ररतवचां वच िेश आिे आहर् तसे पिवतव स्णच िेशवच्ां यव बवबतीत तसे
्िर्तव येईल, कवरर् पहिलव मवन् आहफ्रकव ज्यवहठकवर्ी आिे त्यव भख
ू ांडव्र
र्न्मलव असे उत्क्रवहन्त्वि ्िर्तो, तर लोकमवन्य हटळकवांच्यव हसद्धवन्तवनसु वर
“आहकटणक िोम ऑफ़ ि ्ेिवज् ” ्िर्र्े आपले प्ू णर् आहकटणक
मिवसवगरवच्यवर््ळ रिवत िोते. अगिी आपल्यव अ्तवर हसद्धवन्तवनसु वर सद्ध
ु व
पहिलव अ्तवर मत्सय अथवणत तो पवण्यवतलवच र्ी् िोतव. थोडकयवत आपर्
स्णर्र् सथलवांतररत आिोत, ्िर्र्े सथलवांतर करर्े िवच र्ी्वचव सथवयीभव्
आिे, त्यवचमळ
ु े आिशण ्सवित (आयहडयलकॉलनी िव इग्रां र्ी शब्ि ्वपरवयचव
नसेल तर) तर सथलवतां ररत लोकवनां ीच भरलेली आिे आहर् मीिी सध्यव त्यवतील
एक आिे.
मवझव र्न्म “औन्र्ध “ यव ससां थवन ्िर््र्वऱ्यव गव्वत झवलव आहर् तेथनू
हशिर्वच्यव दृष्टीने मवझे पण्ु यवत पहिले पवऊल तब्बल ६४ ्षवणप्ू ी पडले आहर्
त्यव्ेळी पर्ु े िीच खरोखर आिशण ्सवित(Ideal Colony )िोती. आहर्
त्यव्ेळी तेथे सवडॆसवत लवख लोक रिवत िोते आतव ती सांख्यव बरोबर त्यवच्यव
ििवपटीने ्वढली आिे. त्यव्ेळी पर्ु े सवयकलींचे शिर िोते, आहर्
सवयकलींव्यहतररक्त पवयी चवलर्वरे िी भरपरू िोते. अगिी प.ु भव. भव्े (िोिो,
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तेच सवहिहत्यक, नवटककवर आहर् त्यव रसत्य़वची लवबां ी अर्नू असती तर
कथवकवर, कविबां रीकवर अश्यव आर्खी िोन पवट्यवसद्ध
ु व लव्तव आल्यव
असत्यव) आहर् गहिमव (आर्धहु नक ्वहल्मकी) एकमेकवस चवलत आपवपल्यव
िरवत पोिोच्वयचे आहर् मीहि त्यव्ेळी मी रिवत असलेल्यव फ़र्गयणसु न
मिवह्द्यवलयवच्यव ्सतीगृिवतनू बिुतवश
ां पण्ु यवत चवलतच ह्िवर करवयचो.
अथवणतच त्यव्ेळी आयहडयल कॉलनी अहसतत््वतच नव्िती. आर्चे
गर्वरे ्िर्र्े त्यव्ेळचे एम. ई. एस. कॉलेर् ( मिवरवष्मर एज्यक
ु े शन सोसवयटीचे
मिवह्द्यवलय) िे पण्ु यवचे एक टोक िोते त्यवच्यवपढु े “िे्ल भवांडी कवरखवनव”
ए्ढेच आ्िवस मविीत असलेले पर्ु े िोते. १९६१ मध्ये पवनशेतचव िविव:कवर
झवलव आहर् त्यवतनू सव्रलेले पर्ु े र्र्ु कवत टवकून न्ेच पर्ु े झवले. आहर्
त्यवची अ्सथव भीमरूपी सतोत्रवतील “्वढतव ्वढतव ्वढे “अशी िोऊन आर्
मवझ्यव पहिल्यव पण्ु यवची लोकसांख्यव बरोबर ििव पट ्िर्र्े ७७ लवख झवली
आिे.
औन्र्धविून पण्ु यवत मी सथलवांतररत के ्ळ मिवह्द्यवलयीन हशिर्वसवठी
झवलो प्रथम फ़र्गयणसु न ् नतां र सीओईपी (अहभयहां त्रहक मिवह्द्यवलय पर्ु ,े र्े नव्
बिलण्यवस स्ण पर्ु ेकरवांनी ह्रोर्ध के ल्यवमळ
ु े हटकले) मध्ये हशिर् पर्ू ण करून
मी शवसकीय से्ेत औरांगवबविमर्धील तांत्रहनके तन ् अहभयवांहत्रहक
मिवह्द्यवलयवत रुर्ू झवलो. तेथे शवसकीय हन्वससथवन हमळवले आहर् आ्िी
हनहश्चन्त झवलो र्र्ु आतव र्न्म इथेच कवढवयचव आिे. , आमचे कविी सिकवरी
हमत्र खरोखरच से्वहन्ृत्तिी औरांगवबविलवच झवले, पर् औरांगवबविमध्ये बरोबर
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एक तप कवढल्यव्र आर्ीबवर्ीच्यव कवळवत स्ण शवसकीय कमणचवऱ्यवनां व
अनहर्धकृ त कवर्वयव करण्यवस आळव बसव्व ्िर्नू हनरहनरवळ्यव र्वगी
फे कण्यवत आले आहर् पन्ु िव एकिव आ्िी सथलवांतररत झवलो ् सोलवपरु वस
आमची र्वनगी झवली पर् आर्खी कविी हनहमत्तवने चवर ्षवणनांतर परत
औरांगवबवि मकु कवमी आ्िवस र्धवडण्यवत आले.
आतव मवत्र शवसकीय हन्वससथवन हमळण्यवची आशव सोडून आतव
आपर् येथेच सथवहयक व्िवयचे असव ह्चवर करून आ्िी िोिे, आहर् आमची
िोन मल
ु े स्णर्र्वनां व एकत्र रिवतव यव्े इतके च कवय आपल्यव नतां र िरवचे योर्गय
्वटे भवांडर् न करतव मल
ु वांनव करतव यव्े इतकयव िरु दृष्टीने औरांगवबविलव िर
बवर्धां ण्यवचव मख
ू णपर्व के लव. एकव शिवण्यवनेच सवगां नू ठे ्ले आिे नव “मख
ू ण लोक
िरे बवांर्धतवत आहर् शिवर्े लोक त्यवत रिवतवत. ” असो, िर इतकयव सवयवसवने
् िरू ्रचव ह्चवर करून बवांर्धले आहर् झवले कवय? “िव िन्त िन्त नहलनीं गर्
उज्र्िवर” तसव प्रकवर झवलव आहर् िोन्िी मल
ु वनी अहभयवहां त्रहक पि्ी
िेतल्यव्र “आकवशी झेप िेरे पवखरव “ िव त्यवांच्यव र्न्मवनांतर गहिमवांचे
्वरसिवर ्िर््र्वऱ्यव र्गिीश खेबडु करवांचव उपिेश तांतोतांत पवळलव. एकवने
कशीबशी िोन ्षे औरांगवबविलव कवढली तर िसु ऱ्यवने ते्ढीिी तसिी िेतली
नविी आहर् ए्ढ्यव मोठ्यव िरवत आ्िी िोिेच रवहिलो. र्धवकट्यवने अमेररकवच
गवठली तर थोरल्यवने पर्ु े पसांत के ले. अथवणत त्यवतल्यव त्यवत बरे ्िर्नू
आ्िीिी पण्ु यवत सथलवांतररत झवलो.
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मर्धल्यव कवळवत थोरल्यवलविी कांपनीनेच अमेररके स र्धवडले ( आठ्व
र्धवडलव रवम हतने कव ्नी)् आ्िी मर्धल्यवमध्ये िोिेच पण्ु यवत रवहिलो, अथवणत
पर्ु े मलव तसे अहतपररहचत असल्यवमळ
ु े तसे फवर कविी हबिडले नविी आहर्
त्यव्ेळी तसे आ्िी िोिेिी बरे च तांिरुु सत िोतो आहर् त्यवमळ
ु े सवत आठ
अमेररकव ्वऱ्यविी पवर पवडल्यव. ्िर्र्े त्यव्ेळी आ्िी अमेररके त मर्धनू मर्धनू
सथलवतां र करत िोतो. पर् मग थोरल्यवने अमेररके तील कवयणकवळ सपां ्नू
पण्ु यवतच रिवण्यवचव हनर्णय िेतलव आहर् आतव मवत्र आ्िी पण्ु यवत पकके
पर्ु ेकर झवलो, पर् त्यवप्ू ी औन्र्ध, पर्ु .े मांबु ई ( िो थोडे हि्स मांबु ईतिी मी
नोकरीहनहमत्त ्वसतव्य के ले िोते)औरांगवबवि, सोलवपरू , परत औरांगवबवि आहर्
शे्टी आिशण ्सवितीत सथवनवपन्न झवलो, अथवणत पण्ु यवतल्यव पण्ु यवतच
थोरल्यवबरोबर हसांिगड रसत्यव्रच “शभु वरांभ’ “सन्ु िर गवडणन “ ् “सन प्लनेट
” अश्यव तीन ्सवितीत आ्िी ्वसतव्य के ले िोतेच!्िर्र्े िे आमचे
र््ळर््ळ बवरव्े सथलवतां र िोते, तसव र्न्मत: मी सथलवांतररतच िोतो कवरर्
मवझव र्न्मिी औन्र्धवत न िोतव आटपवडी यव ्हडलवांच्यव हमत्रवकडे मवतेच्यव
उिरवत मी असतवनव गेलो असतव तेथेच मलव भमू ी्र अ्तरण्यवची बद्ध
ु ी झवली
्िर्र्े और्धां वतिी मी सथलवांतररतच िोतो.
आयहडयल कॉलनीत मलव स्वणत आ्डलेली गोष्ट ्िर्र्े अगिी डोळे
हमटून हफरवयलव एक आिशण मैिवन आिे, कवरर् यवप्ू ीच्यव स्ण र्वगवां्र (एक
औन्र्ध सोडले तर)र्ी् मठु ीत िेऊनच हफरव्े लवगे. अथवणत िे मैिवन हटकव्े
्िर्नू येथील प्ू ण सथवहयकवांनव बरवच झगडव करव्व लवगलव ्िर्े, आतविी
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आ्िी येण्यवप्ू ी बऱ्यवच बवर्धां कवम व्यव्सवहयकवच्ां यव डोळ्यवत इतकी मोठी
मोकळी र्वगव सलत िोती ्िर्े ् त्यवसवठीिी येथील नवगररकवनां व झगडव्े
लवगलेच!
तीनच ्षे कवढल्यवमळ
ु े फक्त आमच्यवसवरखेच अनेक सथलवांतररतच मल
ु े
र््ळ असव्ीत यव उद्देशवने येथे रिवर्वरे आिेत ये्ढी गोष्ट ध्यवनवत आली
आहर् करोनव उद्भ्वप्ू ी आयहडयल मैिवनवत बवकव्र बसनू हशळोप्यवच्यव ्व
आमच्यव ्ेळी पर्ु े कसे िोते यवह्षयी गप्पव मवरल्यव र्वत िोत्यव हकां्व
पण्ु यवतलेच कोर्ी हमत्र भेटले तर आतव कोर् कोर् उरले आहर् उरलेल्यवपैकी
कोर् कोर् कुठे आिे यवह्षयी चचवण ् न उरलेल्यवांह्षयी िळिळ व्यक्त के ली
र्वत िोती. आतव तेिी अ्िड झवले आहर् प्रत्येक र्र् शे्टचे सथलवतां र के व्िवां
(कोठे िे तर ठरलेच आिे) यवची ्वट पिवत आिे.
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२२. एकशे एकावा पयरुष
आत्मचररत्रवांचव ह्चवर के ल्यवस हस्त्रयवांनी बऱ्यवच उशीरव आत्मचररत्रे
हलिवयलव सरु ्वत के ली असे हिसते आहर् त्यवचे कवरर्िी उिडच आिे कवरर्
हलहितव्वचतव येण्यवसवठीच हस्त्रयवांनव बरवच कवळ ्वट पिव्ी लवगली.
लक्ष्मीबवई हटळकवांचे आत्म्त्तॄ ’समृहतहचत्रे’िे त्यवनी हलिवयलव हशकतव
हशकतव हलहिले ्िर्तव येईल कवरर् त्यवनां व हलहितव हलहितव एकविव शब्ि
अडलव तर त्यव ठो्बरे (बवलकह्) लव अगर त्यवांच्यव मल
ु वनां व ह्चवरत असव
उल्लेख त्यवत आिे. रमवबवई रवनडे यवचां े"मवझ्यव आयष्मु यवतील आठ्र्ी" िे
त्यवांच्यव ् मवर्ध्रव्वांच्यव सि्वसवतील हि्सवांच्यव आठ्र्ी असेच आिे.
स्ण हस्त्रयवच्ां यव आत्म्ृत्तवत आढळर्वरी एक अगिी सवर्धवरर् बवब
्िर्र्े परुु षी ्चणस्वची िोर्वरी ओळख, यवलव अप्वि एकमे् ्िर्र्े
मवर्ध्रव् रवनडे यवांचव आहर् त्यवलव कवरर्ीभतू त्यवांचव मळ
ू िमवशील स्भव्
् समवर्भयवमळ
ु े के लेलव ह््वि. कवरर् ज्यव सर्धु वरर्ेचे अध््यणू ते िोते
त्यवनसु वर पनु ह्ण्वि िव ह्र्ध्ेशीच करवयचव यव मतवचे ते िोते (र्धोंडो के श्
क्ेयवनां ी यवचे उिविरर् समोर ठे ्ले िोते. )पर् िरच्यव िबव्वमळ
ु े आपल्यव
िवतनू झवलेली चक
ू सर्धु वरण्यवचव त्यवांनी आयष्मु यभर प्रयत्न के लव िे उिडच आिे
पर् परुु षी ्चणस् गवर््र्े िे त्यवांच्यव ्ृत्तीतच नव्िते. हश्वय कर्धी त्यवांनी तसे
गवर््लेच असेल तर रमवबवईच्यव
ां स्भव्वत त्यवचव उल्लेख करर्े बसत नसव्े.
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यवउलट इतरवसां वठी िमवशील असर्वरे रे . हटळक, प.ु ल. िेशपवडां े हकां्व
प्रभवकर पवध्ये यवांच्यवसवरखे परुु षिी आपवपल्यव बवयकवां्र ्चणस् गवर््तवत
असे "समृहतहचत्रे" "आिे मनोिर तरी" ("सनु ीतव िेशपवांडे ) ् "बांर्धअनबु ांर्ध"(
कमल पवध्ये) िी आत्मचररत्रे ्वचल्यव्र ्वटते. . प.ु ल. च्यव बवबतीत
त्यवांच्यवकडे बवलकवच्यव सहृियतेनेच सनु ीतवबवईनीां पवहिले ् ते मल
ू बननू च
रवहिले असे "आिे मनोिर तरी"्रून ्वटते. (िोन्िीमर्धील आर्खी एक
सव्यसथळ ्िर्र्े परुु षवांनी करव्यवची कवमेिी (गवडी चवल्र्े) कमल पवध्ये
् सनु ीतव िेशपवांडे यवच करतवनव हिसतवत. )
कमल पवध्ये यवांच्यव बांर्ध अनबु ांर्धवह्षयी ते के ्ळ"प्रभवकर पवध्ये ्
कमल पवध्ये"यवचां े ्ै्वहिक र्ी्न नसनू एकूर्च स्त्रीर्ी्नवचव आढव्व त्यवत
आिे ् आर्िी ज्यव अडचर्ींनव स्त्रीलव तोंड द्यव्े लवगते त्यव
अनवहिकवळवपवसनू ्िर्र्े द्रौपिी पवसनू च्यव आिेत िे र्वर््ते. ह्शेषत:
परुु षवचव स्त्रीकडे पिव्यवचव दृहष्टकोर्. त्यवचमळ
ु े कांु तीने द्रौपिीची ्वटर्ी करून
भव्वांनर्धील कलि टवळलव असे िगु वण भवग्तवांनी ्िटले आिे.
प्रथम लि र्वते ते स्त्रीच्यव िेिवकडेच. यवचव उल्लेख "बर्धां अनबु र्धां "मध्ये
अनेक ्ेळव येतो. अगिी लिवनपर्वपवसनू परुु षी सपषवणतील फरक कळण्यवची
उपर्त प्र्ृत्तीच स्त्रीमध्ये असते असे त्यवनां ी हलहिलेल्यव लिवनपर्वच्यव
अनभु ्व्रून हिसते. त्यवमळ
ु े च मोठे पर्ी परुु षवांह्षयी येर्वऱ्यव अनभु ्वां्रून
आपलयव िवभोळकर नव्वच्यव पररहचत व्यक्तीशी बोलतवनव कमल पवध्ये त्यवांनव
ह्चवरतवत, "मी अनेक परुु षवनां व ह्चवरल की एकवद्यव स्त्रीलव त्ु िी प्रथम पवितव
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तेव्िवां तमु च्यव मनवत कोर्ती भव्नव येत?े अगिी खरां प्रवमवहर्कपर्े सवगां व ि!ां
तेव्िवां शांभर र्र्वांनी तरी"उपभोग"" असे उत्तर हिले आिे " त्यव्र िवभोळकर
्िर्वले "यवपढु े शांभर लोक ्िर्वले असे ्िर्ू नकव एकशे एक ्िर्वले असे
्िर्व "
"कवय अथण यवचव?स्त्री के ्ळ मविी?मग कसली नवती आहर् कसली
गोती?" िे त्यव्र कमलतवईचेां भवष्मय आिे. यवत प्रश्न ह्चवरर्वऱ्यव कमल पवध्ये
यवांचे तर कौतक
ु करव्ेच लवगेल पर् असे उत्तर िेण्यवचे र्धैयण श्री िवभोळकर यवांनी
िवख्ले िे ह्शेष.
िे पसु तक ्वचल्यव्र त्यवतील परुु षी मनो्ृत्तीचव ्ेर्ध िेतल्यव्र सध्यव
र्गवत बलवत्कवरवचे पे् फुटल्यवसवरखे ्वटते तसे नसनू र्गवच्यव आरांभवपवसनू
िेच चवलू आिे िे समर्ते. ( फक्त आतव हनरहनरवळ्यव मवध्यमवांचव सक
ु वळ
झवल्यवमळ
ु े आपल्यवलव िे कळू लवगले आिे ए्ढेच. (नक
ु त्यवच िोन बलवत्कवr
खटल्यवांचव हनकवल लवगनू बलवत्कवर करर्वऱ्यवांनव फवशीची हशिव सध्यव तरी
झवली आिे) अथवणत पसु तकवचव मळ
ू िेतू फक्त िे सत्य समोर आर्र्े िव नविी.
पर् बवलपर्वपवसनू च स्त्रीलव कोर्त्यव यवतनवचां व समनव करव्व लवगतो त्यवमळ
ु े
िे पसु तक एकवपरीने"स्त्रीर्न्मव िी तझु ी किवर्ी"आिे असे ्िर्तव येईल.
(अनबु र्धां यव शब्िवचव अथण बेडी िवच आिे. ) िे पसु तक ्वचल्यव्र प्रत्येक
परुु षवलवच आपर् तो १०१्व परुु ष आिोत की कवय असे ्वटू लवगण्यवची
शकयतव आिे.
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ई साहित्य प्रहतष्ठानचे िे पंधरावे वर्ष
श्री श्याम कुलकर्णी यांचे िे अकरावे पुस्तक.
श्री श्याम कुलकर्णी हे इवां जवनयररांगचे वििक. पर् त्यवच
ां व हपडां
सवहिहत्यकवचव. र्गवतील ह्ह्र्ध रसवांचव आस्वि िेर्,े र्े र्े आ्डेल त्यवलव
मनसोक्त िवि िेर्े आहर् र्े र्े न आ्डेल त्यवतील ह्सांगती ओळखनू त्यव्र ह्नोि
करून ते सोडून िेर्े असे त्यवच
ु े त्यवच्ां यव सवहित्यवत
ां े र्ी्नसत्रू आिे. त्यवमळ
ह्ह्र्धतव आिे. स्त्री मनवच्यव ्ेिनवांचव ्ेर्ध िेर्वऱ्यव कथव ते हलहितवत तसेच ह्नोिी
सवहित्यिी. सांसकृ त सवहित्यवचव आस्ि िेतवत तसवच सांगीत आहर् इतर कलवांचविी.
सध्यव ते ्वहल्मकी रवमवअर्वच्यव २४००० श्लोकवांचव मरवठी श्लोकवन्ु वि करण्यवत
मश्गल
ु आिेत.
श्री. श्याम कुलकर्णी याच्ां यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली पस्ु तके ई सावहत्यच्या
माध्यमातनू जगभरातील मराठी वाचकाांना ववनामल्ू य देतात. असे लेखक ज्याांना
लेखन हीच भक्ती असते. आवर्ण त्यातनू कसलीही अवभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या
सदु वै ाने गेली दोन हजार वषे कवीराज नरें द्र, सतां ज्ञानेश्वर, सतां तक
ु ारामापां ासनू ही
परांपरा सरू
ु आहे. अखांि. वदनानाथ मनोहर(४ पस्ु तके ), िांभू गर्णपल
ु (े ९पस्ु तके ), िॉ.
मरु लीधर जाविेकर(९), िॉ. वसांत बागल
ु (१९), िभु ाांगी पासेबांद(१३), अववनाि
नगरकर(४), िॉ. वस्मता दामले(९), िॉ. वनतीन मोरे (३६), अनील वाकर्णकर (९),
फ्रावन्ससस आल्मेिा(२), मधक
ु र सोनावर्णे(१२), अनांत पावसकर(४), मधू
विरगाांवकर (८), अिोक कोठारे (४७ खांिाांचे महाभारत), श्री. ववजय पाांढरे
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(ज्ञानेश्वरी भावाथा), मोहन मद्वण्र्णा (जागवतक कीतीचे वैज्ञावनक), सांगीता जोिी
(आद्य गझलकारा, १८ पस्ु तके ), ववनीता देिपाांिे (७) उल्हास हरी जोिी(७), नांवदनी
देिमख
ु (५), िॉ. सजु ाता चव्हार्ण (८), िॉ. वृषाली जोिी(३२), िॉ. वनमालकुमार
फिकुले (१९), CA पनु म सांगवी(६), िॉ. नांवदनी धारगळकर (१५), अांकुि
विांगािे(१९), आनांद देिपाांिे(३), नीवलमा कुलकर्णी (२), अनावमका बोरकर (३),
अरुर्ण फिके (६) स्वाती पाचपािां े(२), साहेबराव जवजां ाळ (२), अरुर्ण वव.
देिपाांिे(५), वदगांबर आळिी, प्रा. लक्ष्मर्ण भोळे , अरुांधती बापट(२), अरुर्ण
कुळकर्णी(९), जगवदि खाांदवे ाले(५) पांकज कोटलवार(५) िॉ. सरुु ची नाईक(३) िॉ.
वीरें द्र ताटके (२), आसावरी काकिे(६), श्याम कुलकर्णी(११), वकिोर कुलकर्णी,
रामदास खरे (४), अरुर्ण कुळकर्णी(११) अतल
ु देिपाांिे, लक्ष्मर्ण भोळे , दत्तात्य
भापकर, मग्ु धा कवर्णाक, मगां ेि चौधरी असे अनेक ज्येष्ठ व अनभु वी, कसलेले लेखक
ई सावहत्याच्या द्वारे आपली पस्ु तके लाखो लोकाांपयंत ववनामल्ू य पोहोचवतात.
अिा सावहत्यमतू ीच्ां या त्यागातनू च एक वदवस मराठीचा सावहत्य वृि जागवतक
पटलावर आपली ध्वजा फिकवील याची आम्हाला खात्ी आहे. यात ई सावहत्य
प्रवतष्ठान एकटे नाही. ही एक मोठी चळवळ आहे. अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी
रहात आहेत. त्या त्या व्यासपीठाांतनू नवनवीन लेखक उदयाला येत आहेत. आवर्ण
या सवांचा सामवू हक स्वर गगनाला वभिून म्हर्णतो आहे.

आहर्ण ग्रथ
ं ोपजीहवये । हवशेर्ीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट हवजयें । िोआवे जी ।
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श्री. श्याम कुलकर्णी याांची ई सावहत्यवरची पस्ु तकां.
यावां र टॅप वकांवा वक्लक करा. थोिां थाबां ा. ते उघिेल. वाचा.
(इटां रनेट पावहजे हो. नाहीतर उघिर्णार नाही)
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