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िथमपुरूषी..
मध्ये माझा एक प्रमत्र भेटला. म्हणाला, "वाचलीत तुझी ती पुस्तके . प्रविोद म्हणूि ठीक आहेत
पण ककतीही चाांगला असेल प्रविोद िा तरीही प्रविोदाला ती खोली िसते."
"खोली? अरे असे पण मुब
ां ईत जागेची कमी. त्यात अजूि खोली कु ठू ि प्रमळायला?"
माझ्या मते मी खोलीवरूि बरा प्रविोद के ला. पण त्याच्या चेहऱ्यावरच्या आठ्ाांची खोली
काही कमी होईिा.
"अरे आजूबाजूला बघ. सारे दु:ख चराचरात साठू ि वर उरले आहे दशाांगळ
ु े . मािविाणी
आपल्याच जगण्यािे हैराण आहे. कु णाला आजची तर कु णाला उद्याची भ्ाांत आहे. काही तर
पुढच्या जन्माचीही चचांता करण्यात व्यस्त आहेत.. आप्रण तुला प्रविोद सुचतो?"
"म्हणजे? मी ही त्याांच्यात बसूि चचांता करू म्हणतोस?"
"अथाात. तशीच आहे पररप्रस्थती. दुप्रिया ककती जालीम आहे. त्यात तुला हसावेसे कसे वाटू
शकते?"
"मग काय? रडू ?"
"िाही.. तुझ्यासारखयाांिी जीविाचे सखोल चचांति के ले पाप्रहजे. आयुष्याचा अथा लावला
पाप्रहजे."
"म्हणजे?"
"हे तू मलाच प्रवचारतोस? बरोबरच आहे! बोलूि चालूि प्रविोदी प्रलप्रहणार.. तुझ्या प्रवचाराांत
कु ठू ि येणार डेप्थ?"
त्यािे खोली शब्द मुद्दाम टाळला असावा.
"मग काय करू साांग. अरे प्रवद्वज्जिाांच्या पांक्तीत मला कच्चा चलांबू म्हणूिही िाही घेत."
"सोपेय. प्रलही काही अथागभा!"

अथागभा पुढे मी 'म्हणजे?' प्रवचारणार होतो. पण मौिात खरोखर जग तरते! उगाच मला त्या
शब्दाचा अथाच माप्रहती िाही ह्याची त्याला का माप्रहती करूि द्यावी?
मी मग प्रवचार के ला खूप. साप्रहत्य दरबारी िोंद हवी असेल तर अथागभा का काय ते प्रलप्रहण्यास
आयुर्वाम्यास िसतो तसा पयााय िाही. कु णीतरी माझे प्रलखाण गांभीरपणे घ्यावे.. पयाायािे मला
ही.. या प्रवचारािे मी झपाटलो. म्हटले शेंडी तुटो की पारां बी.. मी यशस्वी होणारच! िुसताच
गांभीर िाही.. तर प्रवचारवांत म्हणूि ओळखला जाईि मी. िुसत्या गांभीर लेखकाचा 'लो एम'
ठे वण्याचा 'क्राईम' कशाला.. अगदी डायरे क्ट प्रवचारवांतच होईि मी!
प्रवचारवांत म्हणूि स्वतःस म्हणवूि घ्यायला मग काय काय िाही के ले मी! अगदी गांभीर
चेहऱ्यािी फोटो काढले. सेल्फी सुद्धा. कपाळास आठ्ा घालूि बसलो कदवसेंकदवस. पण
प्रवदुषकास कोणी घेतच िाही गांभीरपणे आप्रण कोणी म्हणतच िाही प्रवचारवांत! मग बसलो
लेखणी सरसावूि. आप्रण काही चचांतिात्मक प्रलहू म्हटले! प्रलहावयास बसलो. पण मूळ स्वभाव
जाईिा. तरीही गाांभीयााचा उसिा आव आणत प्रलप्रहलेल्या लेखाांचा हा सांग्रह. मूलभूत आप्रण
मूलगामी! कु णी गोमय पार्श्ाभागी थापूि बैल म्हणा असा ियत्न करतो तसा हा प्रवचारवांत
म्हणवूि घेण्याचा ियत्न!
वाळू तल्या रे घा आप्रण इतर 'लप्रलत' अांगािे प्रलप्रहलेल्या लेखाांचा हा सांग्रह.. वाळू तल्या
रे घाांसारखे हे प्रलखाण अल्पजीवी ि ठरो म्हणजे प्रमळवले!
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२ आम्ही : एक प्रवचारवांत!
३ माझे सानिनत्यक आत्मकथि
४ आम्िी भ्र.तिंत्रस्र्ामी!
५ माझे चानिनत्यक आत्मकथि
६ िाट्यभैरर् अििंतरामािंचे मिोगत
७ प्रगरीशरावाांचे गुऱ्हाळ
८ असा मी असामी!
९ एक मूलभूत मूलगामी मागोर्ा!
१० मी (असा) कसा घडलो
११ म्हातारा इतुका..
१२ दांतपुराण
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नचमटीत पकडलेली रे ती.. काळासारखीच असते म्िणे.. सरकि जाते निसटू ि.. पाठी
ि सोडता कसला मागमूस. काळ पुढे जातािा आपल्या बऱ्यार्ाईट आठर्णी तरी सोडतो. र्ाळू
निसटते तेव्िा ते देखील िािी रािात मागे!

समुद्राच्या काठार्र.. काठ कसला दकिारा तो.. अलगद पाय सोडू ि बसलेला मी..
र्ाळू गुदगुल्या करतेय.. पाण्यापासूि दूरर्र कोरडी र्ाळू .. नपर्ळीशार.. चाळा िातािंिा म्िणूि
ओढतोय कािी रे घा.. जोरदार र्ारा आला तरी नमटतील त्या ते मानित असूििी! जर्ळ छोटी
पोरे जीर् लार्ूि बिर्तािेत दकल्ला रे तीचा.. एका लाटेबरोबर तो िािीसा िोईल िे ठाऊक
असूििी! समुद्रदकिाऱ्यार्रचा झोंबरा र्ारा.. लाटािंची गाज.. मधूिच भरती आली की की दूर
दकिाऱ्यार्र पोचणारे पाणी. आपल्यासोबत सारे आपल्यात सामार्ूि घेत मागे िटणारा
ओिोटीचा दयाव.

आठर्तात ते बालपणीचे ददि.. पाठीर्र दप्तर नि पाटीपेनससल िाती घेऊि शाळे तले
ददर्स. अभ्यासानशर्ाय गती िािी असला उपदेश ऐकू ि जीर् तोडू ि के लेला अभ्यास.. पुढे
काय..मग तशाच अभ्यासाची झाली जणू सर्य! अजूि आिेत शाळे तल्या त्या नचमुकल्या
आठर्णी...

जमतिंय तर अजूि नलिायला.. चािंगले र्ाटतेय र्ाचतािा. आनण अथावत नलिायलािी.
बालपण आनण आठर्णी! अजूि काय असणार.. आठर्णीच फक्त. नचमटीतूि निसटू ि गेलल्े या
र्ाळू सारखे बालपण गेल.े त्यार्र नलहू कािी! म्िणजे अगदी आयुष्यार्र बोलू कािी! अख्खे आयुष्य
एकीकडे नि बालपण एकीकडे. िकोच! दकतीिी प्रयत्न करा पण िे गिंभीर र्गैरे व्िायला िािी
जमत मला. उगाच लािंब तोंडे घेऊि कशाला बसार्े? त्यापेिा मस्तपैकी चार िाणार्े नर्िोदाचे
कािी दकस्से.. िसार्े मस्त दात काढू ि.. मग म्िणणारे म्िणोत.. िसतील त्याचे दात ददसतील!

गिंमत सािंगू का.. त्या बापड्ािंचेच दात ददसतील! का? नर्चारा तर! का काय.. तर
अिो, आमच्यासारख्यािंच्या तर िसलिं की ददसतात त्या कर्ळ्या! थोडक्यात िसतील त्याचे दात
ददसतील िी म्िण आम्िी पाडलीय खोटी! आनण आमच्याकडे जे अपेिेिे पाितील ते आमचे
दिंतनर्िीि निरागस िास्य पाहूि स्र्तःच िसत सुटतील.. आनण त्यािंचेच ददसतील दात! असो.
नर्र्य काय नि सािंगतो काय! पण मूळ नर्र्यापेिा अशा फु टलेल्या र्ाटािंर्रच गिंमत असते. उगाच
रूळलेल्या नि मळलेल्या र्ाटािंर्र चालूि तेच ते आनण तेच ते अिुभर् कशाला? आिे िा अशा
र्ाटा फु टण्यात गिंमत? िो म्िणा की िािी.. आम्िाला काय फरक पडत िािी!

म्िातारपणात िे असे िोते म्िणे.. कोण म्िणे? तर तो कोपऱ्यार्रचा िणमिंत बळर्िंत
कोपरगार्कार! िार्ाची कसली आगगाडी त्याच्या. मला म्िणतो कसा..'ऐका बळर्िंतरार्
कोपरगार्कर .. िाडे गेली मसणात.. अजूि शौक सुटत िािीत. घ्या देर्ाददकाचे िार्. जोडा
गाठीस पुण्याची पुिंजी.. या जसमी िािी तर पुढील जसमाची तरी लार्ा सोय! उगाच काढताय
दात.. िोणार.. र्य झाले.. असेच िोणार!' एर्ढे बोलूि िणमिंता दात काढतो! िणमिंता म्िणतो ते
खरे च असणार.. पूर्वजसमी पुण्य के ले असते तर असे ऐकार्े लागले असते? बोळके झाले तोंडाचे
पण मेंद ू तल्लख आिे अजूि माझा!

तर काय तर.. र्य म्िणे! अरे , आजिी लिािपणीच्या आठर्णी ताज्या आिेत.
नलिीणार की िािी मी त्याच्याबद्दल? अथावतच नलिीणार! त्या नलहूि मग जाऊ पुढ!े पुढे म्िणजे
लर्लर्त्या तारूण्याच्या फसफसत्या आठर्णी! बालपणी आम्िी जायचो चार बुके नशकायला िे
खरे .. आता िी 'चार बुके नशकणे' अशी भार्ा अनत प्राचीि झाली की िािी? िल्ली तर सारी
पोरे पोरी स्कू लात जातात. आमच्या र्ेळची पाटी ि पेनससल पण आता कटाप! तर बुके नबके
नशकणारे ते तर अजूिच जुसया जमासयातील .. पगडी आनण शेंडीधारी! तर ते असो. कटाप र्रूि
आठर्ला.. कटप्पा! आमच्या र्ेळी आम्िी जायचो पाटी पेनससल घेऊि. त्यार्ेळेस सगळ्यात मोठे
टेसशि म्िणजे पाटीर्र नलहूि आणलेले पुसले गेले तर! बाई म्िणणार.. अभ्यास के ला िाय.. आनण

नपळणार काि. अगदी कटप्पा करायच्या तेव्िा. कटप्पा शब्द िसेल तेव्िा. पण आजच्या
जमासयातल्या भार्ेत समजेल िा सर्ाांिा चटकि. तर ती िी असायची एक गिंमत आनण काय!
लिािपणी अभ्यासात मी तसा ढ. पण छडी आमच्या र्ेळेस तडीपार झाली िव्िती. तर त्या
छडीच्या जोरार्र िळू िळू ढ पणा कमी झाला. मग अभ्यासाचीच गोडी लागली.

कॉलेजमध्ये आलो तर िाकापुढे पािात अभ्यास एके अभ्यास! थोडे नर्र्य सोडू ि
तुम्िाला सािंगतो, एर्ढी पुस्तके नलनिली, नििे त्यातले एक िी र्ाचले असेल तर शपथ. तसे बरे च
म्िणार्े! आपल्याला िर्े ते नलिार्यास! तर सािंगत कॉलेजबद्दल िोतो. निच्याबद्दल सािंगतोय
त्याला िेच कारण आिे. िाकासमोर चालणाऱ्यास पण आजूबाजूला निरर्ळ ददसू िये असे थोडीच
आिे. ददसायच्या ियिरम्य ियितारा! असे अिेकर्चिी फक्त ियिरम्यािंबद्दल. पण तशी घार्
घालूि गेलल
े ी ती एकच! म्िटले िा िी र्ाचत िािी.. त्याचा सिंदभव िा! तर आज नलहूिच घेतो
नतच्याबद्दल. आज पन्नाशी उलटू ि गेली. माझी िव्िे! नतला पनिल्यािंदा पानिले त्याची! अगदी
प्रथम तुज पािता जीर् र्ेडार्ला अशी गत! िार् नतचे िोते.. खरे सािंगत िािी. उगाच नतच्यार्र
आफत! खरे तर आज ती पण माझ्याहूि थोडीच कमी र्यस्कर असणार. तरी पण िकोच.
र्यार्रूि आठर्ले. काय गिंमत झाली पिा. आमच्या कॉलेजच्या पोरापोरींचे झाले
गॅदररिं ग आता दोि र्र्ाांपूर्ी. अगदी आमच्या कॉलेज कॅ म्पस मध्ये. तेव्िा आर्डायच्या ियितारा
आता बघूि गिंमत र्ाटली. मी गेलल
े ो. कधी घालत िािी ती जीसस आनण टी शटव आनण चक्क स्पोर्टसव
शूज घालूि. मला तरी आरशात िा रूबाबदार कोण असा प्रश्न पडला. नििे नचडर्लेच.. कोण
मैत्रीण भेटणारे का म्िणूि! चला म्िणजे मी तसा मैत्रीणीस भेटार्यास जातो असा ददसतोय िे िी
िसे थोडके ! तर आमच्या कॉलेजच्या त्या पोरी. तेव्िाच्या त्या चर्ळीच्या शेंगा बघता बघता आता
पेंगा यायच्या. मी माझा नमत्र नमललिंदाला म्िटले िी, 'िी पिा तुझी ज्योती.. बिे ज्र्ाला!' ज्योती
अलमाडी आता ज्र्ालेसारखी फु लली िोती. नमललिंदा कसला िटतोय.. म्िणाला, 'छट रे , मी असतो
तर ती अशी िसती.. तशीच असती! नतच्या िर्ऱ्याला काळजी घेता येत िािी बघ!'
आिे िा गिंमत. याला म्िणतात पनिला प्यार आनण सच्चा प्यार! िे शब्द िल्लीच
नशकलोय बरे टीव्िीर्रच्या सीररयल पाहूि. तर माझीर्ाली ती आमच्या गॅदररिं गला खरी यायला
िको कारण ती मला दोि र्र्े ज्युनियर. पण आली. आमच्याच नमत्रापैकी एकािे ििंबर लार्ला
आनण िम देखते िी रि गए! आनण आज नमरर्ायला घेऊि आला नतला िी! खरे सािंगू माझी

आजची 'िी' तशी छाि आिे. तशी छाि कसली.. छािच आिे. माझी नलखाणाची िौस भागर्तो
मी.. ते फक्त र्ाचण्याचा नतचा आळस सोडला तर! तर सािंगत त्या जुसया फ्लेम बद्दल िोतो. नतला
सोयीसाठी तेच िार् ठे ऊ! फ्लेम! तर फ्लेमला पटर्ले ते आमच्याच बॅचच्या गायतोंड्ािे. आता
िे िार् पण बदललेय मी. आपली मध्यमर्गीय भीती िो. उगीच कु णाबद्दल कािी नलहूि र्ाद
ओढर्ूि पुस्तके नर्कायला मी कािी सराईत बनिया लेखक िािी. खरे तर पुस्तकािंच्या आर्ृत्त्या
आनण त्यािंिा कॉप्यािंिी अडर्लीय घरात जागा. माझ्या नलखाणार्रचा निचा निम्मा राग त्या
माळ्यार्रल्या अडलेल्या जागेिेच असार्ा असा मला सिंशय आिे! िे म्िणजे माझे नलिीणे छाि
नि त्यार्र निचा राग िािी.. िसार्ा.. असे आपलेच आपण के लेले समाधाि आनण काय! असो.
तर पुसिा पेटर्ू ती ज्योत.. म्िणजे फ्लेम! त्या काळतोंड्ाबरोबर म्िणजे गायतोंड्ाबरोबर शोभत
िािी जोडी. तशी ती जाडी झालीय नि िा.. टकलू आनण बोळक्या. अथावत
तसा कृ तािंतकटकामलध्र्जा मी पण.. पण अजूि पाठीतूि र्ाकलो िािी! गायतोंड्ा चालतो
काठी टेकत! त्याचे कािी िािी. पण फ्लेमला यािे पळर्ले ते माझ्या डोळ्यादेखत! आता
सािंगायला िरकत िािी.. मी मारे असा सािंगतोय पण फ्लेम शी कधी चार शब्द देखील बोललो
िव्ितो तेव्िा. तर नतला ददलकी बात सािंगायची तर दूरच! गायतोंड्ा तेव्िािी धडाडीचा.
आजच्या अर्ताराकडे पाहूि कल्पिा िािी यायची. पण तेव्िा चािंगलाच फे मस िोता. त्याला िी
पटली तर िर्ल िव्िते. माझे काय.. उगाच गेल्या ददर्सािंच्या आठर्णी काढत गर्ताच्या काड्ा
चघळाव्यात तसे चघळत बसायचे.. म्िातारचळ म्िणा!

असो. पण िे असे िोते. नलहू म्िटले तर भरकटायला िोते. ललिंक लागते कधी.. कधी
तुटते. कु ठे नर्र्य बदलतो तर कु ठे मधेच कसलीतरी आठर्ण येते नि सािंगायची नर्सरू िये म्िणूि
नलिार्ी लागते.

नलनिण्यार्रूि आठर्तय.. काय नलिायचो मी मिाराजा! पिंधरा पुस्तके झाली माझी.
कािींच्या दुसऱ्या आर्ृत्त्या तर कािी नतसऱ्या. नि आधी म्िणालो िा तशा कािी ि खपता पडू ि.
त्या आधीच्या खपलेल्या आर्ृत्यािंचे िािी निला कौतुक. पण पडू ि रानिलेल्याची काळजी! काळजी
पेिा जागा अडर्ूि बसलीत त्याचा राग असार्ा!

नलिायला मी कधी लागलो ते आठर्त िािी. कॉलेजमध्ये असतािा कधीकधी
नलिायचो. मराठी र्ाड्मय मिंडळातले माझे लेख लागायचे बोडावर्र. त्याकाळी मी गिंभीर आनण
कािीतरी अथवपूणव नलिायचा प्रयत्न करायचो. पुढे अभ्यास र्ाढला. ििंतर िोकरी नि घरच्या
जबाबदाऱ्या आल्या. नलिीणे नर्सरलो असे र्ाटले. पण िािी. दाबूि ठे र्लेली ती नलनिण्याची
ऊमी के व्िातरी उफाळू ि येणारच असार्ी. एके ददर्शी अचािक मी िव्यािे नलिायला लागलो.
फरक इतकाच पडला की आता गिंभीर लेखि पूणवपणे व्यजव. नलिार्े ते िसर्ण्यासाठी. उगाच
कोणाच्या डोळ्यािंतूि रटपे कशाला काढायची. अथावत मलािी िािी आर्डत ते रटपे गाळणे. सुख
जर्ापाडे म्िणतात. मला िािी पटत. मला छोट्या गोष्टीत सुख ददसार्यास लागले की आयुष्य
कसे सुिंदर र्ाटू लागायचे. कोणास िसर्णे याहूि दुसरे चािंगले काम िािी म्िणूि नर्िोदी
नलिायला लागलो. कु णी पनिल्यािंदा छापेिा. सानित्य बऱ्यापैकी जमले. त्याचे करायचे काय?
दरर्र्ी गोष्टी पोस्टािे पाठर्यचो मानसकािंिा. आता मराठी मानसके जर्ळजर्ळ बिंदच पडलीत.
पण तेव्िा जोरात नि जोमात िोती. पण कु णी छापेल तर शपथ. उगाच पोस्टाच्या नतकीटािंचा
भुदड
ां . िी त्यार्रूि टोचायची. घरी खचावला पैसे कमी पडतात नि तुम्िी आपले दाि करताय पोस्ट
खात्याला? मग एका र्र्ी एका ददर्ाळी अिंकात पनिली गोष्ट आली. चुकूि असार्ी.
तेव्िाचे सिंपादक प्रथम िाच नर्चार करीत असार्ेत.. या लेखकाचे आजर्र काय काय प्रनसद्ध
झालेय.. िार् झाले असेल तर छापू. छापत िािी म्िणूि िार् िािी.. आनण िार् िािी म्िणूि
छापत िािी असले दुष्टचक्र! मग िार् झालेले कािी लेखक पाट्या टाकाव्यात तसे नलिीत
दकत्येकदा. आनण ते िी खपूि जाई. पुढे कािी अजूि मानसकािंतूि चौकशी झाली. नियनमत
नलिायला लागलो. िािी, ते तर नलिीत िोतोच. नियनमत प्रनसद्ध िोऊ लागले. दोि तीि र्र्ावत
पुस्तक निघाले. आनण नर्श्वास बसू िये असे खपले. पुढे िे सुरू रानिले. पासष्टीला पिंधरार्े अपत्य
जसमले.. ते मात्र अजूि घरी पडू ि आिे. दुकािात कु णी िात लार्ेिा. कसा कोणास ठाऊक नलिीता
िात आखडता झाला. आधी गोष्टी नलिायचो. त्याििंतर कादिंबऱ्या आल्या. शेर्टची 'प्रथमा तुज
पािता' नतच्याकडे कु णी ि पानिल्यािे प्रथमपासूिच अडकली घरात. र्ािता प्रर्ाि अडला
असार्ा. अध्येमध्ये नलिायचो. जुिी थोडी मानसके रटकू ि िोती. ती छापायची कािी. पण ती िी
मानसके आता बिंद. बहुतेक आता फक्त ददर्ाळी अिंक छापण्यामागे लागलेल.े माझा उत्साििी
आटला. आज नर्चार करतो तर गिंमत िी र्ाटते, पनिल्यापनिल्यािंदा कािी छापूि आले की आििंद
र्ाटे. कािी ददर्स िर्ेत तरिं गार्यास िोई. पनिली कािी र्र्े तर स्र्प्ने पडत.. कु ठे

'कोपरगार्करािंचा नर्िोद' यार्र लेख नलिील कोणी. तर कधी उत्कृ ष्ट नर्िोदी सानित्य निर्मवतीचे
पाररतोनर्क नमळाले असे मला. पुढे िे सारे दकती निरथवक िे जाणर्ू लागले. नलिायची खाज..
सानिनत्यक शब्द .. ऊमी.. मलाच! मी नलनिले काय की ि नलनिले काय.. फरक कु णाला पडतोय!
मग छापूि आल्याचा आििंद एका ददर्सार्र रटके िा झाला. अथावत आतूि यायचे तेर्ढे नलिीणे
सुरूच िोते माझे िे खरे .

गेले कािी र्र्े आता नलिार्ेसे र्ाटत िािी. मागे कािी आठर्डे ि नलिीता गेले की
थोडेफार अस्र्स्थ व्िार्यास िोई. आता ते िािी. नलहू की ि नलहू.. िा प्रश्न िव्िता. नलिार्ेसे
र्ाटले की नलिार्े. िािी तर िािी. दकत्येक र्र्े तर ओढाळ र्ासरासारखे िात नशर्नशर्ायचे
नलनिण्यासाठी. कु ठू ितरी सुरुर्ात िोई. गोष्ट कु ठे िा कु ठे पोिोचत असे. गोष्टीतली पात्रे एके क
पात्र म्िणण्यालायक असतील एर्ढी काळजी घेतली की झाले. माझ्या 'उसर्शील खास मला'
गोष्टीत िायक लशिंपी िोता. िानयके च्या प्रेमास भीक ि घालणारा. मग िानयका खास गाणे गाते..
उसर्शील खास मला! असली अतरिं गी पात्रे घेतली की गोष्टीत मजा येई. अशा थोड्ाथोडक्या
िािीत तर शिंभर एक गोष्टी नलनिल्या मी. पण मि रिं गत असे ते कादिंबऱ्यािंत. एक नलिायला घेतली
की कािी मनििे नतचाच नर्चार. माझे ते पिंधरार्े पुस्तक खपले असते तर मी कदानचत ररटायर
झालो िसतो. तेव्िाच 'एका नर्दूर्काची किाणी' असले कािी आत्मचररत्र नलहूि टाकले असते!

कोणास र्ाटेल िी लेखिकामाठी म्िणजे माझे मुख्य जीर्िकायव. तसे िव्ितेच कािी.
आपल्याकडे पुस्तकािंर्र र्ा तत्सम सानित्यार्र जगणारा र्ा जगू शकणारा एकच.. तो म्िणजे
रद्दीर्ाला! त्यातिी तो िुसत्या रद्दीर्र थािंबत िािी. जुसयापुराण्या भिंगाराची जोड देतो! नतकडे
म्िणजे परदेशी लेखक पुस्तकाच्या नबदागीर्र जगतात. असली चैि थोडीच परर्डेल आम्िाला.

तर मी एका रूि अशा नबल्डर ऑदफसात िोतो कािी र्र्े. कल्पिािंचे इमले बािंधणे
इतकीच ऐपत असलेल्यास िे बािंधकामाचे काम नमळार्े! पण आमच्या र्ेळी आजसारखे िा नबल्डर
िोते िा तशी घरे घेणारे लोक. गुणर्िंतािे कजव काढू ि बिंगला बािंधला. आमच्यार्ेळीस कजव काढणे
अब्रह्मण्यम!

आधी आमचे घर िोते नतसऱ्या मजल्यार्र. तीि खोल्या. त्यात स्र्तिंत्र बाथरुम िी
मोठी चैि. तेव्िा िणमिंता.. अिंघोळीस उशीर झाला कु णी आत असेल तर.. तर सरळ शाळे स दािंडी
मारायचा. आता तर प्रत्येकास स्र्तिंत्र खोली. एक दोि िािी तर तीि तीि बाथरुम्स! मला
नलिायचे िसते िल्ली तरी गुणर्िंत बेट्यािे माझ्यासाठी मुद्दाम टेबल खुची बिर्ूि घेतलीय. अगदी
र्रूि टािंगलेल्या टेबललॅंप सकट! अगदी या म्िाताऱ्याम्िातारीस स्र्तिंत्र खोली नमळाली. आमच्या
त्या खोलीत तर िी प्रथम गािंगरूि गेली. पण म्िणाली, 'बघा मुलगा कसा कतृवत्र्र्ाि निघाला.'
िणमिंत आपल्या खोलीत असतो एकटा, दैर्ाच्या िािीतर अजूि कु णाच्या िार्े बोटे मोडत.

घराबद्दल आधी नलनिले तर निच्याबद्दल नलिायचे गेले राहूि. अगदी फ्लेम पण आधी
चमकू ि गेली. याला कारण िे र्यच असिं असतिं! अगदी पौगिंडार्स्थेस र्ापरले जाणारे र्ाक्य
र्ापरतोय.. पण असतिं.. िे र्यच असिं! मध्ये आठर्ले कािी.. कािी नर्सरले. प्राध्यापकास शोभत
िािी असे र्रखाली नलखाण. पण मी मलाच मोकळीक ददलीय. नलिी जे जसे जमेल नि आठर्ेल
तसे! आनण गिंमत म्िणजे मी प्राध्यापक िोतो िे सािंनगतलेच िािी. तर नबल्डरच्या ऑदफसातूि थेट
गेलो तो नर्द्यादेर्ीच्या पायी.

मी जात्याच हुशार. त्यात पदर्ी नि पदव्युत्तरिी नडलस्टिंिि कािी चुकले िव्िते.
आमच्या डेक्कि कॉलेजात जागा ररकामी िोईतोर्र बािंधूि घेतले इमले नबल्डरच्या ऑदफसात.
कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्िणूि रूजू झालो नि नतथेच गाठ पडली कु मुददिीची! तुम्िाला र्ाटेल कु णी
नर्द्यार्थविी असेल. िेिमीची लव्िस्टोरी असेल. म्िणजे मराठी सानित्य र्ाचूि तुम्िाला असे र्ाटले
तर िर्ल िािी. त्यात कसे एक कॉलेज असते. एक माझ्यासारखा िोतकरू आनण देखणा(!) िीरो
प्रोफे सर म्िणूि र्गावर्र येतो. कथािकाच्या सोयीर्र अर्लिंबूि पुढे काय घडणार ते अर्लिंबूि.
म्िणजे सरळसोट असेल कथा तर ती जी कु णी असेल ती त्या िीरोकडे डोळे भरूि िुसते पािात
रानिल. िळू िळू पुढे जाईल ती प्रेमकथा. िािीतर टाका कु ठे शैिनणक सिल. नतच्यात ती
कु ठल्यातरी सिंकटात नि आपला िीरो चालला मदतीस! अजूििी कािी फॉरमॅट आिेत. पण नर्र्य
तो िािी. म्िणूि डायरे क्ट आपल्या कु मुददिीर्र येतो. आपल्या म्िणजे आपल्या नर्र्यार्र! तर
कु मुददिी आमच्या कॉलेजचे नप्रनससपॉल कीर यािंची मुलगी. जेष्ठ. सरािंिा आडर्ळणािे माझ्याबद्दल

कळले प्रथम नि ििंतर लिात आले की तो मीच! मग रीतसर मागणी घालणे नि कािंदप
े ोिे खाणे
झाले. ते पचर्ूि घरी येईपयांत माझा निणवय झाला िोताच. आता निच्याबद्दल नलनितोय तर नतचा
निणवयिी आपसूक समजला असेलच! तर कु की म्िणजे कु मुददिी कीर, कु को.. म्िणजे कु मुददिी
कोपरगार्कर झाली! िी आिेच तशी छाि. पण नप्रनससपॉलची कसया.. एका प्राध्यापकाची पत्नी..
पण पुस्तके र्ाचण्याशी र्ैर! माझी पुस्तके र्ाचणे तर िािीच िािी. बाकी सारे उत्तम. आपल्या
िेिमीच्या पद्धतीिे सािंगायचे तर मग सिंसारर्ेलीर्र दोि फु ले उमलली ििंतर!

िणमिंत म्िणजे आमचा मोठा. लाडाकोडािे र्ाढलेला. पण सदा रागार्लेला. अगदी
शाळकरी ददर्सािंत सुद्धा. त्याच्या रागाची सुरुर्ात बहुधा त्याच्या िार्ािे झाली असार्ी. माझे
िार् बळर्िंत. माझी शरीरयष्टी त्या िार्ाच्या व्यस्त प्रमाणात असेलिी पण आमच्या काळी अशी
िार्े ठे र्ायची पद्धत असे. त्यात िार् ठे र्ार्ेसे कािी आिे असे र्ाटत िसे आम्िाला. िार् असेच
देर्ाददकािंचे र्ा गुणर्ाचकच असणार! आजसारखे रोिि र्ा राहूल िािीतर आिर्.. आरर् असली
िसत िार्े तेव्िा. तर िणमिंत आपल्या िार्ार्र उखडायचा. लिािपणीच शाळे त िणमिंतचा
िणम्या झाला. पोरे त्यास िणम्या म्िणत! तेर्ढे त्याला रागार्ण्यास पुरेसे िोते. मुलाचे पाय असे
पाळण्यात ददसले! म्िणजे रागीट जमदग्नीचा अर्तार आनण त्यात परत नतरसटपणा. ब्रह्मचारी
रानिला म्िणूि त्याची ि झालेली बायको.. जी कु णी असती.. ती तरी सुटली असे र्ाटायचे मला.
पण आज आता काळजी र्ाटते. म्िातारपणच्या एके क लचिंता. झाले असते लग्न तर कु णी असती
आमच्यामागे काळजी घ्यायला.. नि करायला सुद्धा. असो. दुसरा आमचा गुणर्िंत. तो िार्ाला
साजेसा. हुशार आनण नसनससयर. खूप पुढे गेला आनण िा ॲंिंग्री यिंग िणमिंत आपल्या िार्ा मुळे
पुढे जाता आले िािी अशी आपल्या िार्ाच्या िार्ािे बोटे मोडत रानिला. ते जे उदासीितेचे
शेर्ाळ त्याच्या स्र्भार्ार् रर्ाढले ते तेव्िा पासूि र्ाढतच गेलेय. िणमिंता िार्ाला जागूि की
काय पण ब्रह्मचारी रानिला.
गुणर्िंतला त्याच्यासारखीच गुणी बाळे आिेत. 'आजोबा आजोबा' म्िणूि ती जर्ळ
येतात तेव्िा पेसशिर लोक आपल्या बिंगल्याचे िार् 'साथवक' र्गैरे ठे र्तात ते पटायला लागते.

सािंगार्यास सुरुर्ात कु ठू ि के ली. कु ठू ि कु ठे येत गेलो. खरे तर आत्मचररत्रच
नलिार्यास िर्े िोते. पण आता िा र्य साथ देते िा लेखणी. एर्ढ्या साऱ्या र्र्ाांचा कसा मािंडार्ा
निशेब आनण कसे नलिार्े सुसिंगत? नलिायला बसलो की बालकािंड आनण तारूण्यकािंड एकात एक
नमसळतात. र्ृद्धार्स्था तारूण्याच्या सीमेर्रूि कधी सुरू झाली ते कळले देखील िािी तर
नलनिता नलनिता सरनमसळ िोणारच िा! त्यात परत माझी स्मरणशक्ती! जुिे आठर्ते पण
िव्याचा पडतो नर्सर. कधी तर आज जेर्लो का ककिं र्ा काय जेर्लो याचीच आठर्ण रािात िािी.
तर करणार काय. नलहू म्िटले तरी िे सोळार्े पुस्तक िािी व्िायचे नलहूि. आनण नलनिले तर
र्ाचणारा कोण आिे इथे? तसा मी कादिंबऱ्या नलिायचो तर त्यामागे र्र्व दोि र्र्े निघूि जायची
सिज. आता एर्ढा धीर िािी धरर्त. त्यापेिा एखादा स्मरणरिं जिात्मक नलिार्ा लेख म्िणूि
बसलोय.

आयुष्याच्या अिंनतम टप्प्यार्र आलोय. सिस्त्रचिंद्राच्या उिं बरठ्यार्र आिे आता. 'लागले
िेत्र ते पैलतीरी' असे अगदीच झाले िािी अजूि. जगण्यात अजूििी मौज आिे. माझ्याबरोबरचे
दकत्येक आिेत त्यािंच्या जीर्िसाथीिे जगाला रामराम के ला नि आता आपली पाळी कधी याची
र्ाट बघतािेत. माझ्या कॉलेजचे कािी तर आधीच नतथे जाऊि र्ाट पाितािेत. माझािी येणारच
ििंबर आज उद्या. यमराजाकडे कसफमव बुककिं ग आिे. तारीख ठरणे बाकी आिे फक्त.

आज नर्चार करतोय.. मी गेल्यार्र काय काय म्िणतील माझ्या मागे. माझी पुस्तके
तशी जुिी झाली. तर पेपरात येईल का.. अग्रलेख र्गैरे िािीच. पण बातमी तरी.. 'जुसया
जमासयातले प्रख्यात लेखक श्री. बळर्िंत कोपरगार्करािंचे अल्पशा आजारािे निधि झाले..ते
अठ्ठठ्यािंऐंशी र्र्ाांचे िोते. पूर्ावपार.. पूर्वर्ती.. आनण पुराणातील र्ािंगी अशा पुस्तकािंचे लेखक..
त्यािंच्या िमव नर्िोदी शैलीिे ते लोकनप्रय िोते. त्यािंच्या मागे एक पत्नी दोि मुले आनण तीि िातर्िंडे
आिेत!' येईल अशी बातमी? की जमािा फारच जुिा झाला? रे समध्ये धार्णारे घोडे सोडू ि कोण
कशाला काढतोय अशा म्िाताऱ्या घोड्ाची आठर्ण? आता िे नलनितोय. खूप कािी र्रखाली
िोतोय मजकू र. कधी िे आठर्ते कधी ते. िातािे नलनिता येतेय.. बुद्धी तशी साथ देतेय.. कािार्र

उपकणव आले.. उपिेत्र लागूि जमािा लोटला. पण िातात अजूि काठी िािी. पाठीस बाक िािी.
स्र्त: उठू ि बािेर जाऊि येतो.. बॅंकेत पूर्ी के लेली सिी अजूििी जुळतेय! तुम्िाला लिात िािी
येणार आमच्या र्यातले िे छोटे छोटे आििंद. अथावत कािी कािी जण अजूि त्या जर्ािीच्या
आठर्णींिी कढ काढत बसतात पण मी पूर्ीपासूि असाच. पेला अधाव का िोईिा भरला आिे िे
पािणारा नि म्िणणारा. त्यामुळे आिे त्यात िी एक आििंद आिे. छाि नपकत जाणाऱ्या फळासारखे
माणसाचे िे र्य. नपकले की गोडर्ा यायला िर्ा. तरी कािी म्िातारे उगाच देर्ािे आनण दैर्ािे
जणू असयाय के ला असे समजूि कडर्ट िोतात. कािींिा तर म्िातारे म्िणण्याचािी राग येतो. र्ृद्ध
म्िणा.. म्िातारे म्िणा की र्यस्कर! काय फरक पडतोय. एका ऐर्जी दुसरा शब्द र्ापरल्यािे
कु ण्या म्िाताऱ्यास दात िर्े फु टणारे त की सुरकु त्या िािीशा िोणारे त की डोक्यार्र के स
उगर्णारे त िर्ीि? िुसता शब्दखेळ आनण काय!

तर मी गेल्यार्र कोणाला काय र्ाटेल? मागे कु ठल्यातरी गोष्टीत असाच एक म्िातारा
मेल्यासारखा र्ाटला सगळ्यािंिा. सगळी लोकिं जमली, तयारी झाली.. या म्िाताऱ्यास र्ेळ द्यार्ा
लागेल अशी िी शेर्टचा र्ेळ! ििंतर गरज िािी.. अशा त्या लोकािंच्या मिातील नर्चाराििंतर
आपण अजूि खरे तर नजर्िंतच आिोत िे लिात येऊि नबचारा मेल्याहूि मेल्यासारखा झाला.
थोडक्यात कु णी गेल्यार्र पळभर िी जि 'िाय िाय' म्िणायला िी िशीब लागते िे खरे ! तर
माझे काय िोईल? आमच्या तारुण्यात शोले की असा कािीसा नसिेमा िोता त्यात डायलॉग
िोता.. तेरा क्या िोगा कानलया! तर माझे काय िोणार? समजा मी गेलो उद्या..
िणमिंतास काय र्ाटेल? अजूि यौर्िात मी सारखे अजूि रागरागात मी त्याचे ब्रीद.
कमीतकमी माझ्या जाण्यािे पाझर फु टेल? कोणास ठाऊक. आिे तसा चािंगला तो. खरे तर गुणर्िंत
माझा गुणाचा आनण िणमिंत रानिला असाच. राहूि राहूि र्ाटते, कधीिी नर्र्य निघाला की
िणमिंताबद्दलच जास्त मिात येत रािते. काळजी काय ककिं र्ा नर्चार काय माझ्या मिात सदैर्
िणमिंताचा. म्िणतात िा आईबापास आपले लिंगडे ककिं र्ा लुळे पोरच जास्त नप्रय असते.
धडधाकटाचे काय कसेिी निभार्ूि जाईल. िणमिंत आपल्या त्या तुसडेपणातूि बािेर येईल?

तर आिे िे असे आिे.. आनण झाले आधी ते तसे िोते. मी काय कु णी मोठा िव्ितो कधी
की कु णी चररत्र नलिार्े ककिं र्ा मीच नलिार्े आत्मचररत्र. पण आज फार ददर्सािंिी लेखणी आली
िाती. म्िटले थोडे पािंढऱ्यार्र करू काळे . कु णी र्ाचो अथर्ा ि र्ाचो. िुसते एक आपले
नलनिण्याचे समाधाि आनण काय! ककिं र्ा एक चाळा.. म्िणजे र्ाळू तल्या रे घा म्िणा िा!

तर घुमूि दफरूि परत आलो त्या र्ाळू तल्या रे घािंर्र! खरे तर ती र्ाळू आनण
नतच्यातल्या रे घा िेच आयुष्य. र्ाळू तल्या रे घा रटकत िािीत. र्ाळू निसटते िातातूि. तसे आयुष्य
निसटत जाते..
की जगाच्या िातातूि आपणच निसटत जातो र्ाळू सारखे? तसे तुम्िी आम्िी म्िणजे
कोण? कािी थोडक्यािंसाठी नजर्ाचे नजर्लग.. कािींसाठी नजर्ाचे मैतर.. कु णासाठी नजर्ाचा
नर्सार्ा.. पण जगाच्या नि नर्श्वाच्या अििंत पसाऱ्यात कोण कु ठले य:कनित लबिंदू आपण. एखाद्या
िातातल्या रे तीच्या कणािंसारखे निसटणार एक ददर्स. मग रािणार िािी आपला मागमूस
देखील. बळर्िंत कोपरगार्कर.. कु णी या िार्ाचा िोऊि गेला इसम.. त्यािे जीर् तोडू ि के ले
काय.. पिंधरा पुस्तके नलनिली. कािी थोड्ािंिी र्ाचली ती. त्यािे आपल्या घरासाठी अपार मेिित
घेतली. त्याच्यामागे दोि मुले सोडू ि गेला.. र्गैरे र्गैरे.. यानशर्ाय माझ्यामागे बोलायला आिे
काय ककिं र्ा खरे तर ठे र्लेय काय मी?

तर िा एर्ढा लेख नलनितोय. कदानचत शेर्टचा असेल. उद्या कु णी पानिलेय? कु णास
कशाला िर्ा माझ्यासारख्याच्या आयुष्यात रस? तर िोणार काय.. िा लेख म्िणजे त्यािंच्यासाठी
एक र्ाळू तलीच एक रे घ. आज.. िािी .. आता र्ाचतील.. िोता असा िी एक म्िातारा.. नलिायचा
म्िणे कािीबािी.. असेल! त्याचे काय..? म्िणत िणाधावत नर्सरतील िी.
आनण िी र्ाळू तली रे घिी नमटू ि जाईल!

आम्ही : एक प्रवचारवांत!

मोबाईल आल्यािे सवाात जास्त सोय कोणाची झाली असेल तर आमची! मोबाईल
आले.. त्यात कॅ मेरा आला. सेल्फीवाला कॅ मेरा िांतर आला पण त्याआधीही आम्ही स्व छायाप्रचत्रे
काढीत होतोच.. कॅ मेरा उलटा धरूि. कदाप्रचत कु ण्या मोबाईल तांत्रज्ञािे ते पाहूिच स्वयां
छायाप्रचत्र म्हणजे सेल्फी घेता यावा अशा कॅ मेराचा शोध लावला की काय ि कळे . तर आमचा
मुद्दा मोबाईल िाही वा सेल्फीचाही िाही.. साांगायची गोष्ट इतकीच.. की रोज आम्ही गालावर
दोि बोटे ठे वूि सेल्फी काढतो.. आप्रण त्याला देखील एक कारण आहे. असे फोटो काढतात ते
आपल्याच तांद्रीत असणारे प्रवचारवांत. आप्रण आम्ही ते असे फोटो काढू ि घेतो रोज.. कारण
आम्हीही आहोत प्रवचारवांत! म्हणजे असे फोटो काढतो म्हणूि आम्ही प्रवचारवांत िाही तर
प्रवचारवांत आहोत म्हणूि काढतो असे फोटो!

तर िश्न येऊ शकतो..
प्रवचारवांत म्हणजे कोण? तसे सोप्पांय उत्तर त्याचे.. साधेच उत्तर आहे.. म्हणजे
प्रवचारवांत कोण याबद्दल जास्त प्रवचार करायची गरजच िाही.. आमचा प्रवचार पक्का आहे..
कु णीही प्रवचार करणारा तो प्रवचारवांत. तर प्रवचार करा पक्का आप्रण कु णीही प्रवचार करणारा
कदसला की मारा त्याच्यावर प्रवचारवांत म्हणूि प्रशक्का! तसा आमच्यावर बसला आहे. म्हणूि
आम्ही प्रवचारवांत! पण हे वाटते प्रि कदसते तसे आप्रण प्रततके सोपे िाही. खरे साांगायचे तर
प्रवचारवांत हा िाणी तसा दुर्माळच. म्हणजे कु ठे ही पहावे ककां वा रस्त्यात दहा दगड मारल्यास
त्यातील एक प्रवचारवांतास लागावा असे काही होत िाही. त्यासाठी साधिा आप्रण तपस्या लागते.
म्हणजे दगड मारण्यासाठी िव्हे, तर प्रवचारवांत होण्यासाठी. आधी म्हटले िा की कु णीही प्रवचार

करणारा तो प्रवचारवांत.. ते फक्त एक असेच.. एक ि प्रवचार करता के लेले एक प्रवधाि म्हणूि.
पण प्रवचार के ला की लक्षात येईल.. हे असे होत िाही.

तर प्रवचारवांत कोण?
कु ठल्याही मूलभूत िश्नाचा मूलगामी प्रवचार करणारा तो प्रवचारवांत असे म्हणता
येईल. आता कु ठलाही िश्न म्हणजे काय? आप्रण मुलभूत प्रि मूलगामी हे म्हणजे काय? कायद्याच्या
भाषेत वाक्यातील एके का शब्दाचा कीस पाडतात.. तसे हे िश्न झाले. याबद्दल ही आम्ही त्याच
पद्धतीिे मूलगामी चचांति मिि करूि त्याबद्दल प्रवस्तृत मूलभूत प्रववरण के ले आहे! ते आमच्या
'प्रवचार प्रवकप्रसते: खांड १' पृष्ठ १ - २ या छोटेखािी प्रत्रखांडात्मक बृहद ग्रांथ पुप्रस्तके त सापडेलच.
त्याची प्रद्वरुक्ती करण्याची गरज िसावी. फक्त आता तो ग्रांथ दुर्माळ आहे.. इतका की.. प्रमळालाच
तर चचागेटच्या फु टपाथावरच प्रमळतो! तर हे प्रवचारवांत कोणास म्हणावे याबद्दल थोडक्यात
प्रवश्लेषणवजा प्रववेचि.

तर असे प्रवचारवांत होणे कठीण असले तरी आम्ही त्यासाठी मेहित घेतली आहेच.
आमच्या वयातील काही वषे यासाठी आम्ही घालवली आहेत. कु णी वाया घालवली म्हटले तर
त्याांिा आम्ही कसे अडवू शकू ? पण कोणी ककतीही कु प्रत्सतपणे बोलले तरी घेतला वसा आम्ही
प्रवचारवांत टाकत िाही. आप्रण हे देखील आमचे एक व्यवच्छेदक लक्षण म्हणता यावे. वरील
प्रववेचिावरूि आम्ही खरे खुरे प्रवद्वाि आप्रण प्रवचारवांत आहोत यात दुमत िसावे. कारण ककत्येक
रकािे भरूि त्यािांतरही मूळ मुद्दा अिुत्तररत राहात असेल तर आमच्या प्रत्रप्रमती प्रवचाराांची
लाांबी, रूांदी आप्रण खोली सहज लक्षात यावी!

तर आमच्या स्वतःबद्दलच्या या प्रलखाणात ही माांडणी आम्ही प्रवचारपूवाकच करीत
आहोत. म्हणजे िथम प्रवचारवांत या जाती िजाती ककां वा ज्ञाती याांची ओळख करूि देणे गरजेचे
आहे असे वाटते आम्हाला. तशी ती ककमाि झाली असावी. तेव्हा आता दस्तुरखुद्द आमच्याबद्दलच
काही साांगण्याकडे वळू . काही िमाणात स्वयांस्तुतीचा त्यास वास आला तरी ककमाि एवढे तरी
आम्ही आमच्याबद्दल साांप्रगतले पाप्रहजेच िाही का?

तर आम्हा प्रवचारवांत मांडळींची काही वैप्रशष्ये असतात. येथे व्यवच्छेदक वैप्रशष्ये
म्हणता आले असतेही. तो शब्द तसा प्रवषयािुरूप आप्रण प्रवषयाच्या अिुषांगात हवा तसा जड
तथा बोजड वाटतोही. पण आधीच एकदा तो वापरूि झाल्यािे आम्ही िुसतीच वैप्रशष्ये असे
म्हणतो आहोत. तर आम्हा प्रवचारवांताांची काही वैप्रशष्ये असतात..
म्हणजे असे..
आम्हा प्रवचारवांताांचे एक तत्व असते.. आम्ही कु णावर प्रवसांबूि राहात िाही.
स्वयांपूणाता आमच्यासाठी महत्वाची. म्हणजे कु ण्या दुसऱ्याच्या प्रवचाराचेही चमांधेपण िको. आप्रण
आम्हाला असे वाटते आप्रण पक्के पटले आहे ते असे
.. की तसेही आम्हाला समज- उमजते प्रततके इतराांिा थोडीच काही समजते!
तर आमच्या वैचाररक बैठकीस ही एक ताप्रत्वक बैठक आहे. आम्ही स्वतःस स्वयांभू
समजावे इतकी. कदाप्रचत िसूही स्वयांभू पण स्वावलांबी तरी आहोतच. म्हणजे सेल्फी आला प्रि
आम्ही स्वयां छायाप्रचत्रे काढू लागलो.. तसे आम्ही आमच्याच प्रवचाराांतूि आमच्याच प्रवचाराांची
स्वयां छायाप्रचत्रे काढीत होतोच आधी देखील. आता सेल्फी छायाप्रचत्रे दृश्य असतात आप्रण तशी
आमची वैचाररक छायाप्रचत्रे दृश्य िसत इतकाच काय तो फरक. तर प्रवचाराांसाठी आम्ही स्वतः
स्वतःवरच अवलांबूि असतो. कु णी छद्मीपणे यास स्वतःस शहाणे समजतात हे लोक अशी

टवाळीवजा रटप्पणी करे लही. पण आम्ही एक माितो.. जया अांगी मोठे पण तया यातिा कठीण.
त्यामुळे या प्रवधािाचा व्यत्यास म्हणूि शाप्रब्दक हल्ल्याच्या कठीण यातिा आमच्या वाटेस आल्या
म्हणजे आम्ही मोठे आहोतच याबद्दल आम्ही प्रि:सांदह
े असतो. तर साांगायचा मुद्दा हा की आम्ही
स्वयांपूणा आहोत.

म्हणजे स्वयांपूणातेचे उदाहरण म्हणूि अजूि एक.. ककत्येक वषाांपासूि आम्ही एक
प्रशस्त पाळली आहे. म्हणजे काय की आरशात रोज स्वतःचेच तोंड पाहूि उठतो आम्ही! म्हणजे
कदवस िक्कीच छाि जायलाच हवा! आप्रण इां प्रललशमध्ये टाईम टेस्टेस्ड म्हणतात िा तशी पद्धत
आहे ही. आजवर आमचा कदवस चाांगला गेला िाही असे िाही झाले त्यामुळे. आपल्या सवाात प्रिय
व्यक्तीस सकाळी उठू ि सवािथम पाहाणे याप्रशवाय दुसरा आिांद तो कोणता! ककत्येक वषाांपासूि
ही सवय रटकवूि ठे वली आहे आम्ही. म्हणतात िा जो दुसऱ्यावरी प्रवसांबला.. तर एकू णच यावरूि
आमच्या स्वयांभ,ू स्वावलांबी, स्वयांपूणा आप्रण स्वयांसेवी प्रवद्वाि व्यप्रक्तमत्त्वाची कल्पिा यावी! कु णी
त्यास स्वयांकेद्री म्हणूि टीका का करे िात.. आम्ही त्याबद्दल खांत करत िाही.. कारण तेच.. वर
साांप्रगतलेल.े . जया अांगी मोठे पण तया..

वैचाररक बाबतीत आम्ही तसे डावे ि उजवे. म्हणजे अप्रतडाव्याांहूि उजवेच आप्रण
उजव्याांहूिही उजवे! अथाात हा उजवेपणा आमच्या राजकीय प्रवचाराांबद्दलचा िाही. डावरे ककां वा
उजवेपणा ही िाही. तर प्रिखळ उजवेपणा म्हणजे आम्ही त्या उजव्या प्रवचारसरणीवाल्याांहूि
उजवे म्हणजे अप्रधक चाांगले आहोत. आमची वैचाररक बैठक आम्ही प्रवर्श्प्रवद्यालयीि प्रशक्षण
घेतािापासूि तयार होऊ लागल्याचे आठवते. आम्ही तेव्हापासूिच या जगाच्या कल्याणासाठी
प्रवचार करीत आहोत. तरीही प्रवचाराांच्या बाबतीत आम्ही फार प्रवचार करत िाही. म्हणजे
प्रवचार करण्यात कसले आलेय प्रवचार दाररद्र्य? या दोि प्रवधािाांत प्रवसांगती वाटतेय? आहेच ती.

आमच्या चचांतिात असे जाणवले आम्हाला की प्रवसांगती ही सुसांगतीच्या सांगतीतच असते.. फक्त
ती पाहण्याची िजर असावी लागते. ती एकदा तयार झाली की मग प्रजकडेप्रतकडे चोप्रहकडे
प्रवसांगतीच प्रवसांगती त्यातील एका अदृश्य सांगतीसह कदसू लागतात.. कु णी ( म्हणजे आम्हीच )
एके रठकाणी म्हटलेय िा.. प्रवसांगती सदा घडो! तर तशी ती घडली की .. सुजि वाक्य कािी पडो
ि पडो.. आपण आपली सोय लावूि घेता येते. (पहा: प्रवचार प्रवकप्रसते: खांड २ पृष्ठ ३)

आमच्या प्रवचाराांची एक पद्धत आहे. एक सुसांगतता आहे. आम्ही प्रवचार करतो तेव्हा
काय करतो? एक तर या जगीचा मािव िाणी शहाणा करूि सोडावा म्हणूि आम्ही कायारत
असतो. त्यासाठी आम्ही आमच्या मेंदच्ू या प्रवप्रशष्ट भागास कामास लावतो. त्याबद्दलच्या सुांसांगत
प्रवचाराांचे सुसत्र
ू ीकरण करूि त्याांस सांगती लावूि माणसाच्या िगतीस आम्ही गती देतो. (म्हणजे
आम्ही िक्की काय करतो? प्रजज्ञासूांिी प्रवचार प्रवकप्रसते खांड ३ पृष्ठ २ पहावे.. प्रमळण्याचे एकमेव
खात्रीलायक रठकाण.. चचागेट येथील फू टपाथ)

आता या प्रवचारवांताच्या उपाधीिे आम्ही काय प्रमळवतो? असे म्हणतात की जगाच्या
कल्याणा आमच्या प्रवभूती! मािवजातीचा उद्धार आप्रण उन्नयि करण्यासाठी जन्म आमुचा हे
खरे . त्यासाठी आजन्म ते आमरण मेंदस
ू कामास लावणारे आम्ही.. मग आम्हास सरकार दरबारी
उच्च स्थाि प्रमळाल्यास िवल ते काय? आमच्यातीलच ककत्येक त्यामुळे सरकारमान्य उच्चासिी
पोहोचूि उच्चरवात उन्नयिात्मक उपायाांचे उच्चारण करत सरकारमान्य प्रवचारवांत होतािा
कदसल्यास त्यातही िवल ते काय? ककां बहुिा ती आमच्याच प्रवचाराांची ताकद मािावी की िाही?
तशी ती आहेच. त्या सरकार मान्यतेच्या जोरावर आम्ही िप्रतप्रष्ठत आप्रण लब्धिप्रतप्रष्ठताांच्या
माांडीस माांडी लावूि उच्चभ्ू वतुाळात लीलया सांचार करतािा कदसत असू तर त्यात आश्चया ते काय?
असे असले तरी याबाबतीतही काही कु प्रत्सत बोलाांचे आम्हास धिी व्हावे लागते. सरकार दरबारी

'जी जी करणारे शाहीर' अशी आमची प्रिभात्सिा काही करतात तर काही ह्यास हुजुरेप्रगरी सारखा
असाांसदीय शब्द वापरतात. वापरोत. आम्ही एकच साांगतो.. हे करूणाकरा.. त्याांिा माफ
कर कारण ते काय करत आहेत हे त्याांचे त्याांिा ठाऊक िाही. ही आपल्या टीकाकाराांवरही कृ पा
व्हावी अशी आमची िाथािा आमची वैचाररक श्रीमांती दाखवत िाहीत का? याहूिही अजूि एक
मुद्दा आहे जो लोकशाहीशी प्रिगडीत आहे. आपल्या सरकारास जर जितेिे प्रिवडू ि कदले असेल
तर त्या सरकारची इच्छा ही जिेच्छाच ठरत िाही का? तेव्हा सरकारमान्यता हीच जिमान्यता..
तेव्हा आम्ही सरकार दरबारी िप्रतष्ठा पावत असू तर ती जितेचीच इच्छा समजली जावी की
िाही? असो. याबाबतीत आमच्या मिात मात्र यचत्कां प्रचतही ककां तु िाही हे खरे !

आधीच आम्ही आमची व्यवच्छेदक लक्षणे साांगूि झाली आहेत. आता ह्या प्रववेचिातूि
बाकी देखील चाणाक्ष वाचकाांच्या ध्यािात आली असतीलच. आमच्या शब्दाशब्दातूि जीविाचा
अथा आम्ही समजावूि साांगतो. पण हे जीविच मुळी इतके अथाांग असतािा आमच्या प्रववेचिात्मक
प्रलखाणातूि हाती काय लागते हा िश्न पडत असल्यास िवल िाही. हेच आमचे ते अजूि एक
व्यवच्छेदक असे लक्षण. शब्द बापुडे के वळ वारा ही आमची प्रिवेदि पद्धती आप्रण मािवी प्रजवाांचे
जीवि ही प्रततके च पोकळ असल्याचा आमच्या कथिाचा भावाथा ध्यािात घेतलात तर आमच्या
महाितेचा साक्षात्कार झाल्यावाचूि राहणार िाही.

या गांभीर, प्रवस्तृत, पण स्थलकाल आप्रण समय याांची कमतरता असल्यािे तसे
सांकोप्रचत.. सांकुप्रचत िव्हे.. लक्षात घ्या.. प्रववेचिातूि लक्षात यावेच.. की आम्ही तसे गांभीर
स्वभावाचे. म्हणजे आमचे प्रवचारप्रवर्श्च तसे गांभीर आकद प्रवषयाांचे. जगी सवासुखी असा कोणी
िाही.. समथा गेलेत साांगि
ू . म्हणजे जगात दु:खाचा डोंगर पसरला आहे. असे असतािा आम्ही या
दु:खाचा परामशा घेणारे प्रवचार िाही करणार तर अन्य कोण करणार? कारण आम्ही आहोत ते

प्रवचारवांत. आप्रण प्रवर्श्ास िसेल िा बसत तर तो फोटो पहाच आमचा. आहेत िा गालावर दोि
बोटे? अहो प्रवचारवांत असल्याखेरीज काय असला फोटो प्रिघेल?

(वरील प्रववेचिातील प्रवशेष प्रवचक्षण व प्रवद्वज्जिाांच्या वदिी प्रवलसणारे प्रवप्रशष्ट व
प्रवलक्षण प्रवजोड वा बोजड शब्द 'प्रवद्वज्जि व प्रवचारवांताांचा शब्दकोश, खांड सत्त्याण्णव' ले.
प्रवचारे आप्रण प्रवचारे .. यातूि साभार)

माझे सानिनत्यक आत्मकथि

माणूस का नलनितो?
सजीर् सृष्टीत कोणीिी प्राणी असल्या फिं दात पडतािा ददसत िािी. कीडामुिंगी ककिं र्ा
र्ाघलसिंि र्गैरे प्राणी इतरािंच्या तर सोडा पण आपल्या स्र्तःच्या आयुष्यार्र तरी नलिीतात का?
कु णी र्ाचलेय.. 'मी मेरूपर्वत नगळला तेव्िा' िे मुिंगीचे आत्मचररत्र.. ककिं र्ा 'गुित
े ले ददर्स' अशा
र्ाघोबािंच्या आठर्णी? ककिं र्ा 'िसती दिंत' िे ित्तीचे र्ा 'पट्टेरी ददर्स' असे कािी झेब्ररे ार्ािंचे
पुस्तक? नलनित असते प्राणी तर नलनिली िसती एखादी कनर्ता एखाद्या लसिंिीणी िे.. 'र्िराजा
तुझी आयाळ.. करीते मला घायाळ' असली कािी? आनण प्राण्यािंिा असले कािी जमत असते तर
पुरातिकालीि डायिोसॉरच्या डायऱ्या र्गैरे नमळाल्या िसत्या? नि त्यातूि बाकी कािी िािी
तरी सिंशोधकािंची दकती सोय झाली असती!
ते एक असो.
तर िा माणूसच का असा असार्ा?
आनण नलनितो म्िणजे काय? कािीिी नलनितो तो! अगदी बाळबोध गोष्टींपासूि ते
दकराणा सामािाच्या यादीपयांत.. ककिं र्ा पैशािंच्या तगाद्याच्या नबलािंपासूि ददलाच्या तगाद्याच्या
प्रेमपत्रािंपयांत.. ककिं र्ा .. प्रचारकी सानित्यापासूि ते बेकायदेशीर कामािंबद्दलच्या कायदेशीर
िोरटसािंपयांत! पण मुद्दा सानिनत्यक नलखाणाचा आिे! म्िणजे बडबडगीतािंपासूि ते मिाकाव्य..
आनण िलक्याफु लक्या सानित्यापासूि ते गिि आनण गूढ अशा अध्यात्मापयांत.. नलनिण्याचा! तर
एखादा माणूसच असे नलनितच असतो. आनण माणूस असे नलनितच असतो! तो का नलिायला
लागला असार्ा र्गैरे तािंनत्रक आनण मािसशास्त्रीय नर्श्लेर्णात्मक मुद्दे सोडू ि देऊ शास्त्रज्ािंसाठी.
आनण फक्त नलनिण्याबद्दल नलहू कािी! आनण मी नलनिणार आिे ते फक्त माझ्याच नलनिण्याबद्दल..
खरे तर मी, मी कसा घडलो र्गैरे र्गैरे आधी नलिायला िर्े. प्रास्तानर्क! म्िणजे
बालपणीच्या घटिा ककिं र्ा तारूण्यातले कडू गोड अपघात यािंच्या ठे चा खात ककिं र्ा कदानचत

कसल्या कसल्या आठर्णी जागर्त ककिं र्ा असयायानर्रुद्ध पेटूि उठत र्गैरे र्गैरे.. कसे घडले माझे
व्यनक्तमत्र्.. असे कािी खरे खोटे नलिार्यास िर्े. त्यात चुकीचे कािी िािी खरे तर. माणूस घडत
असतो तेव्िा बऱ्यार्ाईट गोष्टी त्याच्यार्र आघात करतच असतात. त्यािंचे पररणाम आयुष्यभर
तो र्ागर्त असतो. मग त्यातूिच त्याचे व्यनक्तमत्त्र् घडते.. आनण नलिायला बसला िा तो की
तेच अिुभर् लेखणीच्या टोकातूि नझरपत नझरपत पाझरतात. िे सारे खरे तर खरे च आिे. तेव्िा
नलनिले असतेिी मी कदानचत यािंबद्दल. पण इतकीिी कल्पिाशक्ती ताणणे जरा कठीण आिे
माझ्यासाठी. कारण असे नर्शेर् सािंगार्े असे कािी घडलेच िािी आजर्र. सरळसोट आयुष्य
असणाऱ्याच्या.. माझ्यासारख्याच्या जीर्िात काय असे सिसिाटी घडणार आिे? तर िे सारे
टाळू ि मी नलखाणाबद्दलच नलनिले तर त्यात चूक ते काय?

माझी िी सानिनत्यक सुरूर्ात कु ठू ि झाली असार्ी? पाळण्यात पाय ददसायला मी
पाळण्यात फार झोपलेलाच िािी असे आई सािंगायची. म्िणजे झाले काय की मी लर्करच
डायरे क्ट चालू लागलो.. त्यामुळे पाळण्यात उभे रािाण्याची कसरत मी लर्करच नशकलो. नि तो
माझ्यासकट पाळणाच पटापटा पालथा पडू लागला! मग नशस्तीत पुढच्या भार्िंडाची र्ाट पािात
त्याला माळ्यार्र धाडण्यात आले. मुद्दा िा की माझे पाळण्यात पाय तसे फार ददसले िािीत.
तरी नलनिण्याची िौस भारी! दािंडगी म्िणा! त्यार्ेळी, म्िणजे र्याच्या अकराव्या र्र्ी, चक्क सिंत
ज्ािेश्वरािंच्या आयुष्यार्र एक कादिंबरी नलिायला घेतलेली आठर्ते मला. ज्ािेश्वर लिाि र्यात
असले ग्रिंथ नलनितात नि मी साधे त्यािंचे चररत्र नलहू िये? तर त्या कादिंबरीच्या दोि ओळ्या
नलहूि झाल्या.. पुढे काय घडर्ार्े ते ि कळू ि ते बाड(!) बाजूला ठे र्ूि ददलेले मी! कादिंबरी म्िणे!
पण तरीिी नलनित रिायची िौस फार मला. शाळे त नि कॉलेजात नभत्तीपनत्रकात नलनिण्यास
आसुसलेला मी आठर्तो अजूि. कु णी र्ाचो ि र्ाचो.. मागे गुरखा लोक 'जागते रिो' अशी बािंग
गाढ झोपी गेलेल्या नि स्र्प्ने पािणाऱ्या आम जितेस भर मध्यरात्री सुिार्त असत. त्या धतीर्र
'नलखते रिो..' िी बािंग मी माझी मला देत असे. मग नलनित रािणे गरजेच.े .

तर मला आठर्तेय ती माझी पनिली गोष्ट.. नलनिलेली िी आनण कागदार्र छपाई
झालेली िी. या दोघािंच्या मध्ये.. म्िणजे ती नलनिणे नि छापूि येणे यािंत.. दकत्येक र्र्े गेली खरी.

पण पनिलेपणाचे लाडकोड र्ेगळे च. म्िणजे पनिलटकरीण कसे आपले डोिाळे पुरर्ूि घेते तसे
लाड मी स्र्तःचे करूि घेतले. स्र्तःच स्र्तःचे लाड करण्यार्ाचूि दुसरा पयावयिी काय िोता?
माझ्या लेखिकामाठीचे असय कु णास काय कौतुक? तर नलनिली मी माझी पनिली गोष्ट. नतच्यात
िायक आनण िानयकािंच्या सिंघर्ोत्तर प्रेमाची मिोिारी कथा रिं गर्ली मी. सिंघर्ोत्तर म्िणजे दोघे
कडाडू ि भािंडतात.. नि भािंडत राितात.. नि एक ददर्स तीिशे साठ अिंशात घूमजार् करूि लग्न
करतात.. पुढचा भाग नलनिला िािी मी पण त्याििंतरिी ते कडाडू ि भािंडणे सुरूच ठे र्तात िे
नलनिले असते तर ती र्ास्तनर्क आनण अनत र्ास्तर्र्ादी र्ाटली असती कथा! तर नलहूि
िातार्ेगळी झाली ती गोष्ट. माझी पात्रे म्िणजे मला माझे मािस सगेसोयरे र्ाटू लागले. माझ्या
लेखणीच्या एका फटकाऱ्यािे काल जगात िसलेली पात्रे आज चालू बोलू लागली. मी कौतुकािे
त्या पात्रािंिा पाहू लागलो. आजर्र मी असे कािी के ले िव्िते. फक्त इतर लेखकािंिी जसमास
घातलेल्या पात्रािंबद्दल र्ाचत आलो िोतो.. आज मला माझ्या िक्काची पात्रे नमळाली िोती. त्यािंिा
मी िर्े तसे बोलाचालायला लार्ू शकत िोतो. मीच त्यािंचा सूत्रधार.. मला िर्े तर ती पात्रे
गोडीगुलाबीिे राितील.. िािीतर र्चार्चा भािंडतील.. ककिं र्ा लझिंज्या उपटतील एकमेकािंच्या!
शािंती की अशािंती! प्रेम र्ा द्वेर्.. लाड कौतुक र्ा सासुरर्ास.. सारे माझ्याच इच्छेर्र अर्लिंबूि.
म्िणजे मी कताव करनर्ता आनण घडनर्ता देखील. माझ्या पनिल्यार्निल्या गोष्टीची लझिंग खूप
ददर्स रानिलेली आठर्ते. ििंतर त्या धुिंदीत तसे मी नलिायचोिी खूप. मिी आले ते कागदी उतरे
असे कािी िोत असे. म्िणजे अजूििी िोते. कािी गोष्टी नलनिता नलनिता सुचतात तर कािी
सुचल्यार्र नलनिल्या जातात. मग कागदार्र कागद .. ककिं र्ा तार्ार्र तार् अगदी तार् मारत
भरतात. नि त्या िर्िर्ीि पात्रािंकडे मी कौतुकािे पािात रािातो! नलिायला लागलो त्या कथा
मी. लघुकथा.. थोड्ा मोठ्या पण व्िायच्या कािी. कािी दीघवकथा. कादिंबऱ्या नलहू म्िटले तर
तेर्ढा दम धरर्ायचा िािी. सगळ्यात छाि म्िणजे कनर्ता.. शब्द शब्द जुळर्ूि ठे र्ले की
बकु ळीच्या फु लापरी कनर्ता उमलते! नलिायला र्ेळ िी कमी! तरी देखील कथािंमध्ये जीर् रमतो
जास्त माझा. अशा िािी िािी म्िणता खूप साऱ्या जमल्या कथा. जमणे िे दोसिी अथाविे.. म्िणजे
मी जुळर्ूि आणल्या कािी त्याअथी जमल्या त्या गोष्टी नि माझ्या कडे गोळा झालेल्या दकत्येक
या अथाविेिी! आता तर काय कािी पुस्तके िी झालीत प्रकानशत. प्रकानशत झाली म्िणूि मी
प्रनथतयश झालो असे िािी झाले कािी. पण पनिल्या पुस्तकार्ेळीिी मीच माझे लाडकौतुक करूि
घेतले!

आता ते ददर्स आठर्ूि गिंमत र्ाटते.
म्िणजे नलिायला तर लागलो पण यि प्रश्न.. या साऱ्याचे करार्े तर काय? नलिायला
लागलो पण कु णी र्ाचक नमळे ल का? पात्रािंच्या शोधात िाटककार दफरार्ा तसा मी र्ाचकािंच्या
शोधात! घरी माझ्या लेखिकामाठीचे कौतुक िािी. उगाच कागदािंची िासाडी.. पेििं कािी फु कट
नमळत िािीत.. नि पोष्टाच्या खचावबद्दल टोमणे या र्ातार्रणात माझे लेखि अगदी तार्ूि
सुलाखूि िोत रानिले.. तरी पण माझे नलनिलेले र्ाचायला र्ाचक कोण? नि माझे िार् कधी
येईल छापूि.. खरे तर छापणार कोण? िािी म्िणायला मी कािी िा कािी सानित्य पाठर्त असे
मानसकािंिा. मग पुढच्या कािी अिंकािंत ते छापूि यार्े नि चुकूि माझ्या लिात येऊ िये.. असले
कािी ि िोण्यासाठी मी जर्ळील मोफत लायबऱ्या पालथ्या घालीत असे. ददर्ाळी अिंक िी
माझ्यासारख्या लेखकाला पर्वणींे. दिा अिंकािंिा दिा गोष्टी पाठर्ूि प्रतीिा करणे िे मला
अिंगर्ळणी पडू ि गेल.े एखाद चुकार सिंपादक कधी फोि करूि नर्चारीत असे.. कु ठे कु ठे नलनिलेय
आजर्र? 'नलिायला काय मी सदा तयार आिे िो.. कु ठे िी.. कु णी छापलेच िािी आजर्र!' या
माझ्या उत्तरािे त्या सिंपादकाचा निरमोड िोत असार्ा कदानचत.. कारण तोिी ती गोष्ट छापणे
टाळत असे! अशा साऱ्या र्ातार्रणात
आपले कािी छापूि येणे म्िणजे भव्य ददव्य र्ाटे मला. गोष्ट छापूि येणे एक ददव्य..
त्याखाली लेखक म्िणूि स्र्तःचे िार् येणे िे त्याहूििी ददव्य!
तर माझी अशी गोष्ट एकदा छापूि आली. म्िणजे माझा स्राईकरे ट तसा मामुलीच
िोता. स्राईकरे ट म्िणजे मी पाठर्ायचो नि छापूि आल्या अशा गोष्टींचे प्रमाण! पण चुकूि
सिंपादकाची डु लकी लागली की काय.. माझी गोष्ट एका मानसकात छापूि आली. माझा माझ्याच
डोळ्यािंर्र नर्श्वास बसेिा. ते मानसक घेऊि मी दकती एक र्ेळ ददर्ास्र्प्ने पािात बसलो. आज
एक आली.. उद्या दुसरी.. िळू िळू दर मनिसयात.. मग मी प्रनथतयश म्िणर्ू लागेि. सिंपादकाचा
तगादा लागेल.. 'कािंचिकु मार.. तुमचा लेख पानिजेच बुर्ा.. खास नलिा ददर्ाळी अिंकासाठी!' असे
प्रेमळ आग्रि माझ्या ध्यािी मिी स्र्प्नी ददसू लागले मला. कोणास ठाऊक.. कु ठे साप्तानिक सदर
सुरूिी िोईल.. दर रनर्र्ार पुरर्णीत.. मी नलिीि.. कािंकु.. म्िणजे कािंचिकु मार.. सदराचे िार्
िी ठरर्ूि ठे र्लेले मी.. 'कािंकुदृष्टी!' एक दोि सदरािंचा मजकू र मी ठरर्ूि नलहूि तयार ठे र्लेला.
ि जाणो कु णी अचािक मानगतले तर? म्िटले सदर सदरात सादर करायला सदर सदा तयार
असार्े! अथावत पुढे असे कािी िािी झाले.. िुसतेच मुिंगेरीलाल के िसीि सपिे! खरे तर आजर्रिी

िािी झाले असे कािी. आजर्र म्िणजे माझे इतके सारे सानित्य प्रनसद्ध िोऊििी! तर कािंकुदृष्टी
तशीच डोळे नमटू ि पडू ि रानिली.. निदद्रस्त! िे एक नर्र्यािंतर झाले.. तर त्या छापील गोष्टीचा
पररणाम रटकला तो तब्बल मनििाभर. िर्ेत तरिं गत मी तेर्ढे ददर्स चाललो. आनण धुिंदीतच
पुढच्या मनिसयासाठी मी ऐटीत एक गोष्ट पाठर्ूि ददलेली. अशी सुिंदर गोष्ट छापणार िािी का
कोणी..? अशा मिोरथािंचा रथ परत जनमिीर्र धाडकि आपटला. माझा तो युनधनष्ठराचा रथ
सत्य पररनस्थती जाणूि जनमिीस टेकूि चालू लागला! खरे झाले ते इतके च.. कीआधीिी जे घडत
िोते.. आनण आतािी तेच सुरू िोते.. साभार परत! खरे तर साभार परत िा शब्दसमूि कु ठू ि आला
असार्ा? म्िणण्याची पद्धत असार्ी िुसती. कारण माझ्या दीघव अिुभर्ात पाठर्लेल्या
सानित्याची िा पोच कु णी ददली िा ते साभार ककिं र्ा नर्िा आभार िी परत पाठर्ले! खरे तर
एकदोि ददर्ाळी अिंकािंिी सानित्य छापूििी ते छापल्याचे कधी कळर्ले िािी. म्िणजे कदानचत
मािधि र्ाचर्ण्यासाठी असेल. ते छापलेले कु ठू ि तरी कळले की मी ते मानसक स्र्खचाविे घेत
असे! म्िणजे माि िािी.. धि िािीच.. र्र परत तो मानसक नर्कत घेण्याचा भुदड
ां !
तर मला नलनिण्याची िौस भारी. ती पुरर्ता पुरर्ता खूप कािी झाले नलहूि. बरे
म्िणा, र्ाईट म्िणा. ते जमलेले बाड सािंभाळार्े कसे? एर्ढ्या साऱ्या नलखाणाचे कसे िोईल
उद्यापि? र्य र्ाढलेल्या उपर्र कसया र्ा मुलाच्या लग्नाची लचिंता र्ाटार्ी तशी र्ाटे मला. निला
सािंगायची सोय िािी.. उगाच टोमण्यािंचा मार.. नि शब्दािंचा भार! त्यापेिा आपल्या त्या
गोष्टीरूप अपत्यािंची काळजी करत कु ठे उजर्ता येतात का ते पिार्े.. एकट्यािे.. िे बरे ! थोडक्यात
काय नलनिलेले कु णीच छापेिा! तेव्िा मी नलनिणे बदलण्याऐर्जी िार्च बदलार्े असे ठरर्ले!
मूळ िार्ापेिा टोपणिार् भारी! आनण मी कािंचिकु मार िार् धारण के ले! कु णी कािी म्िणो..
िार्ात काय आिे.. पण या िार्ािेच माझे नलखाण छापूि यायला लागले. तर माझ्या या नलखाण
प्रर्ासात त्याचे मित्त्र् फार! म्िणूि कािंचिकु मार िार्ाबद्दल सािंगायलाच िर्े. कािंचि म्िणजे
कोणास माझ्या आईचे िार् र्ाटेल. आनण तसे र्ाटण्यात चुकीचे कािी िािी. पण आईचे िार्
कािंचि िािी.. िी टोपणिार्ािंची पद्धतच अशी पडलीय.. कु णी अग्रज िोतो.. कु णी अिुज.. कु णी
सुत तर कु णी कु मार! पण मी िे िार् आईर्रूि िािी घेतले. माझ्या आईचे िार् कमनलिी! मग
कािंचिकु मार कु ठू ि आला? मी िार् घेतािा पानिलेल्या स्र्प्नातूि. मी नलनितोय.. माझे समग्र
सानित्य.. त्यार्र समीिा.. सानित्यातूि ददसणारा मी.. कु णी त्यार्र पी.एचडी. करतोय.. असले
कािीबािी सुर्णाविरात नलनिले जार्े असे.. असली स्र्प्ने पािता पािताच मी िे िार् घेतले..

कािंचि कु मार! सुर्णवकुमार ककिं र्ा किकििंदि घेणार िोतो.. गणनिरण्य िार् घ्यार्े असेिी एकदा
र्ाटू ि गेल.े पण उगाच त्या भारदस्त िार्ास कोणी कश्यपु जोडू ि माझाच कोथळा काढला तर!
म्िणूि माझ्या मिास आर्डले ते कािंचिकु मार! थोडक्यात कािंकु! या िार्ात काय िािी? कािीिी
कािंकू ि करता मी िे िार् घेतले! आनण तेच शुभशकु िी ठरले. कारण माझी पनिली कथा आली ती
याच िार्ािे आनण िेच िार् घेतल्यार्र. िािीतर आधी गणाजी आबाजी लििंदोळे कर या िार्ात
कािी ग्लॅमर िव्िते. मी खरे तर कु णा सीनियर कर्ीचा आदशव ठे ऊि कािंचिकु मारी असा
िार्ापुरता ललिंगबदल करणार िोतो. के ला िी असता. ती पनिली गोष्ट छापली गेली िसती तर
किकििंददिी िे िार् मी ठरर्ूि ठे र्लेले स्र्बारश्यासाठी! पण तशी र्ेळ िािी आली. एक गोष्ट त्या
िार्े छापूि आली नि माझी भीड चेपली. मी तेच िार् कायम करत नलिीत रानिलो. िार् कािंकु
झाले तरी मी नलिीण्यासाठी कािंकू िव्ितो करत.. पण अजूििी छापण्यासाठी कािंकू करणारे
सिंपादक िोतेच! त्यािंच्या अडथळ्यािंतूि पार िोऊि कािीबािी नियनमत छापूि येण्यास कािी र्र्े
लागली! मग त्या छापील गोष्टींची बाडिं जमली! आधी ि छापलेल्या गोष्टींचे काय करार्े कळत
िव्िते.. आता छापीलािंची काय लार्ार्ी नर्ल्िेर्ाट ते कळे िा. ऐर्ज पुरेसा जमला तर पदरास
खार लार्ूि पुस्तक छापले. पनिल्या पुस्तकार्ेळी कृ तकृ त्य झालो. आधी म्िटले तसे स्र्कौतुकाची
थाप स्र् पाठीर्र स्र्िस्ते मारूि घेतली! पुढे अजूि कािी छापली गेली. पुस्तकािंचे ढीग घरात
साठू लागले. पुढे तर या पुस्तकाच्या छापूि येण्याचीिी सर्य झाली. आनण त्या पुस्तकािंच्या जागा
अडर्ूि घरात साठर्ण्याची.. नि त्यामुळे निची बोलणी खाण्याचीिी!
िे इतके मी नलनिले आनण नलनितोय म्िणूि तुम्िाला र्ाटेल माझी नलिार्याची कािी
खास पद्धत र्गैरे असेल. तसे र्ाटणे चूक िािीच. कारण काय आिे िा की लोक आम्िा कलार्िंतािंिा
र्ेगळ्या िजरे तूि पाितात.. कलार्िंत म्िटले की कसे भारी र्ाटते.. म्िणजे आमची कािी खास
िजर.. कािी खास पध्दत असेल.. मग आम्िी नर्चार नि मिंथि करीत असणार.. र्गैरे र्गैरे. गटणे
नर्चारूि गेला िा पुलिंिा.. प्रनतभासाधिेत व्यत्यय तर िािी िा आणला? तर िे असे र्ाटत असते
लोकािंिा! पण मी खरे तेच सािंगूि टाकतो.. माझी नलिायची पद्धत खास आिे. म्िणजे कािी खास
िसणे िेच माझ्यासाठी खास आिे! प्रनतभासाधिाची कशी कािींची ठरानर्क र्ेळ असते तशी
माझी िािी. एक तर घरी माझ्या या नलनिण्यात िसत्या र्ेळ र्ाया घालर्ण्याबद्दल ऐकू ि घ्या..
र्र आपल्या प्रनतभेला मानलश नि पॉनलश करायला अजूि र्ेळ कु ठू ि आणणार मी? त्याबद्दल तर
अजूिच टीकास्त्रािंचे ब्रह्मास्त्र झेलार्े लागेल मला. त्यामुळे नमळे ल त्या र्ेळेत नि कधी र्ेळात र्ेळ

काढू ि नलनित असतो मी. नलखाणाचे काम करायला कािी मोठे लेखक म्िणे कु ठे कु ठे दूरगार्ी
जातात.. कु णी स्फू ती येण्यासाठी कािी ि कािी उपाय करतात.. िे असले कािी जमले िािी मला
कधी. अथावत जमण्यासाठी कोणी जमू ददले तर िा.. आनण खरे तर ते जमलेच समजा एखाद
र्ेळेस.. पण परर्डायला पानिजे िा? तर मी र्ेळ नमळे ल तेव्िा नि नतथे नलनित आलो आजर्र.
आनण यापुढे िी रानिि!
कािी जण याला सानित्यसेर्ा म्िणतात.. मातृभार्ेचे ऋण फे डणे र्गैरे भारी भार्ा
र्ापरतात. मी मात्र नलहूि आपली साधीसुधी नलनिण्याची खाज पूणव करतो! खाज म्िटले म्िणजे
कसे खास शुद्ध देशी र्ाटते. उगाच 'नलनिण्याची ऊमी त्यािंिा स्र्स्थ बसू देईिा.. म्िणूि आपल्या
नलखाणातूि ते व्यक्त िोत असत.. त्यािंच्या लेखणीस िी भार्भीिी दकिार त्यािंच्या नलिार्याच्या
आिंतररक प्रबळ इच्छेतूि त्यािंच्या शब्दाशब्दात प्रकट िोतािा ददसे.. मिात आले ते नलनिल्यार्ाचूि
जेव्िा नजर्ास चैि पडत िािी तेव्िा ते लेखणी िाती घेत आपल्या आिंतररक ऊमींच्या उफाळ्यािंिा
मोकळी र्ाट करूि देत!' असले कािी मृत्युलेखात शोभेलसे नलनिण्यापेिा खरे कारण िेच..
नलनिण्याची खाज! तर िी खाज दकत्येक र्र्े रटकू ि आिे.. आनण पुढेिी रानिल अशी लिणे
ददसतात! तसा मी नलनितो िलके फु लके . गिंभीर गोष्टी टाळत. तेव्िा नलनिण्याच्या खाजेतूि
खाजर्ूि खरूज ि निघो एर्ढे पथ्य पाळतो मी!
तुम्िाला सािंगतो, नलिीत रािण्याचीिी एक िशा असते. म्िणजे खूप ददर्सािंत कािी
नलहूि झाले िािी तर नर्थड्रॉर्ल यायला लागते. काय कु ठे कसे नलिार्े ते मिात सदा तयार िर्े.
कसली िा कसली कथा घडार्यासच िर्ी. िर्िर्ीि कथा नलिायचो तेव्िा त्यातल्या पात्रािंबद्दल
गिंमत र्ाटे.. त्यािंचा जसमदाता म्िणूि. ते आता जरा कमी झाले. तरी िव्या नसच्युएशसस
घडर्ण्याची िौस पुरी िोत िािी नि नलनिणे कािी बिंद िोत िािी. मध्ये मनििा पिंधरा ददर्स
झाले की िव्या नलखाणाची आठर्ण येऊ लागते.. जमले तर ठीक.. िािीतर उगाच सारे रम्य
'गमते उदास' व्िायला लागते.

तर मी नलनितोय. गेली दकत्येक र्र्े. काळ्यार्र पािंढरे करायला नशकलो शाळे त
तेव्िापासूि िे पािंढऱ्यार्रिी काळे करतोय. कु ठे तरी आपल्या सानिनत्यक अनस्तत्र्ाची िोंद व्िार्ी

आनण रिार्ी म्िणूि िे सानिनत्यक आत्मकथि. उगाच मी कोणी मोठा सानिनत्यक असल्याचा
दार्ा िािी माझा.. पण पुलिं सारखे पुलिं सािंगूि गेले.. बडोदकरबुर्ा, निजामपूरकरबुर्ा असतील
मोठे कीतविकार पण म्िणूि कु ण्या कडमडेकराििं कीतवि करूच िये की काय! तर मोठमोठे िोऊि
गेले कर्ी अि लेखक.. कानलदासापासूि कु सुमाग्रजािंपयांत.. म्िणूि या कािंचिकु मारािे नलहूच िये
की काय! आनण मी िािी आिे कु ठल्यािी सानित्य सिंमल
े िाच्या निर्डणुकीत मतदाि करार्े
इतकािी सानिनत्यक अजूि. तेव्िा खरे च िसलो मी कु णी मोठा तरीिी मी आपले सानिनत्यक
आत्मकथि नलहूच िये की काय?

तेव्िा नलिार्े.. ककिं र्ा नलिार्ेच! आनण आपल्या िार्ाची अशीिी िोंद करूि ठे र्ार्ी
िे बरे ! आनण आपली आपणच.. कारण असय कोणी करण्याची शक्यता िािीच!

आम्िी भ्र.तिंत्रस्र्ामी!

या!
र्त्सािंिो या!
िा तिंत्रस्र्ामी तुम्िाला आशीर्वच देत आिे! यत्र तत्र सर्वत्र असणारे तिंत्रज्ाि तुमचा
उद्धार करो. तुमच्या आयुष्याचा एक कोपरा पूर्ी तिंत्रज्ाि व्यापत असे. पण आता कािाकोपरा
व्यापूि दशािंगुळेर्र उरलेल्या तिंत्रज्ािाची कृ पादृष्टी तुमच्या आयुष्यार्र सदैर् रािो. त्या कृ पेिे
तुमचे िे साधेसरळ आनण सरळसोट आयुष्य पुलदकत िोर्ो. त्यात सर्वत्र त्या ज्ािाचा प्रकाश पसरो
आनण तुम्िी त्या ज्ािािे समृद्धी पार्ोत.. ह्या भ्र.तिंत्रस्र्ामीचे िे आशीर्ावदाचे बोल सदैर् खरे
िोतात.. तसे आता िी िोतील.. तेव्िा तुम्िा प्रनत सदा तिंत्रज्ाि - नर्द्येतूि कल्याण असो. कु णी
म्िणेल.. इगतपुरी असो ककिं र्ा कसारा असो. असल्या फालतू नर्िोदािंिीिी आम्िी िसतो आजकाल.
अगदी िसता िसता लोटपोट ककिं र्ा तािंनत्रक भार्ेत जनमिीर्र लोळण घेऊि िसतो.. त्याला िल्ली
आमच्या ललिंगोत आम्िी एलओएल तर कधी आरओएफएल म्िणतो.. म्िणतो. िी सारी आम्िाला
त्या तिंत्रज्ािाचीच देणगी. आम्िी याच भार्ेत कम्युनिके ट करतो कारण आम्िाला त्याची सर्य
झाली आिे. आनण ज्या तिंत्रज्ािाचे गोडर्े आम्िी गातो िा त्याच तिंत्रज्ािािे आम्िाला िे नशकर्ले
आिे.

म्िणजे पिा..
रोज सकाळी आम्िी उठतो तेव्िा आमच्या िातात प्रथम आमचा भ्रमणध्र्िी येतो.
कराग्रे िल्ली लक्ष्मी ऐर्जी त्या भ्रमणध्र्िीचा र्ास असतो. त्याच भ्रमणध्र्िीच्या दशविािे आमचा
ददि आनण ददिक्रम सुरू िोतो. सकाळसकाळी उठू ि नचमण्या आनण इतर पक्ष्यािंच्या आर्ाजाचा
गजर ऐकला िा की कसे निसगवसानन्नध्यात आल्यासारखे र्ाटते. आम्िी त्यामुळे िटकू ि तो गजर
लार्तोच!
नर्चार करा..

सकाळचे साडेपाच सिा र्ाजलेत. दुधाची गाडी येते, पेपरर्ाले येतात. आमच्या
घराबािेरच्या रात्रभर झोपलेल्या रस्त्यास लर्कर जाग येते. थोडीफार गजबज ऐकू येते.
शाळे तल्या पोरािंिा लर्कर उठण्याचे(च!) प्रनशिण देणाऱ्या शाळािंत जाण्यासाठी लिािगी पोरे
पिाटे पिाटे धपाटे खात नि डोळे चोळत उठतात. त्यािंच्या शाळे च्या बशािंचे कणे सकाळसकाळी
र्ाजू लागतात. बाकी गाड्ािंचा आर्ाज येऊ लागतो. र्ाििािंचे ककव श कणेिी र्ाजू लागतात.
अजूि दकतीतरी सािंगता येईल. तुम्िाला र्ाटेल आम्िी याबद्दल टीकानबका करतोय की काय! पण
िािी. या साऱ्याबद्दल आम्िी कािीच म्िणत िािी. कारण िी सारी लिणे प्रगतीचीच. नर्कास
नर्कास म्िणतात िा तो िाच! तर नर्कास म्िणता येईल अशीच लिणे आिेत िी आजची. आनण
िािी म्िटले यािंस नर्कास तर प्रनतगामी म्िणूि आमची सिंभार्िा िोईल! तेव्िा यास दृश्य नर्कास
म्िणायलाच िर्े. असो तो एक नर्कास. पण तरीिी आमच्यासारख्यािे निसगव सानन्नध्यापासूि
दूरच रिार्े? का? िािी! आमच्यािी मिात येते.. पक्ष्यािंिी करार्े गोड कू जि. मग त्यािंचा सुमधुर
आनण मिंजूळ आर्ाजािंचे आलापध्र्िी ऐकू ि उघडार्े आम्िी िेत्रकमलाचे िेत्रपटल आनण पिार्ी
निसगावची कमाल! आनण अजूििी कािीबािी! पण या शिरी भागात िे िोणे िािी. तर येथे
तिंत्रज्ाि आमच्या मदतीस धार्ूि येत.े ज्या भ्रमणध्र्िीच्या उिं च बुरूजािंमळ
ु े मूळच्या नचमण्या दूर
उडू ि जातात म्िणे, त्यािंचाच आर्ाज त्याच भ्रमणध्र्िीमध्ये ऐकण्यात काव्यगत सयाय आिे! आनण
आम्िाला पटलेय िे.. प्रगती प्रगती म्िणतात ती िीच! मग ते पक्ष्यािंचे कू जि ऐकू ि आम्िी उठतो..
ददर्साची सुरुर्ात कशी आल्िाददायक िोते! आिे की िािी तिंत्रज्ािाची कमाल?

तर असा िा सुिंदर खगगणािंच्या मधुर आर्ाजािे सुरू झालेला ददि आमच्या त्याच
भ्रमणध्र्िीर्रील त्याहूििी सुिंदर अशा नर्चार पररलुप्त अशा सिंदश
े ािंिी अनधकच सुिंदर िोतो. आता
तो पररलुप्त र्गैरे शब्द कदानचत चुकीचा असेलिी ककिं र्ा असेलिी बरोबर.. पण व्िॉर्टसॲप िामक
नर्द्यापीठातूि नशकलेला आिोत आम्िी तो. त्यामुळे तो आजच्या भार्ेत मासयता पार्ू शकतो.
आम्िी आमचे सारे ज्ाि.. मगतेधार्मवक..राजकीय.. र्ैद्यकीय.. शास्त्रीय.. अशास्त्रीय.. सामानजक..
ऐनतिानसक.. भौगोनलक.. भौनतक.. अभौनतक.. आध्यानत्मक र्गैरे र्गैरे.. सर्व कािी या
नर्द्यापीठातूिच नमळर्तो िल्ली. त्यामुळे िोते काय की जुसयापुराण्या जीणवशीणव पोथ्यािंसारखे
ग्रिंथ र्ाचूि िल्ली कोणास र्ाचस्पती िोण्याची गरज उरलेली िािी. म्िणजे आता सकाळ पासूि
ते दुसऱ्या ददर्शीच्या भल्या पिाटेपयांत जागूि सदा भ्रमणध्र्िीर्र सिंदश
े
र्ाचूि

सामासयनतसामासय िी िोऊ शकतो नर्द्वाि आनण र्ाचस्पती. उगाच लािंब तोंड करूि ग्रिंथालयात
जाड लभिंगाच्या चष्म्यातूि जाडीजुडी पुस्तके र्ाचणारे नि त्याच्या िोंदी काढत बसणारे तेच
व्यासिंगी म्िणूि मासयता का पार्ार्ेत? ददर्साकाठी पाचशे िजाराहूि जास्त सिंदश
े र्ाचूि त्यातूि
आपल्या चिूिंरूपी सोंडेति
ू ज्ािमधुचे तुर्ार शोर्ूि घेणाऱ्यािंिा त्याच पातळीर्रील व्यासिंगी का
म्िणू िये? थोडक्यात या तिंत्रज्ािािे आम्िास.. म्िणजे आम्िा सामासयािंसिी नर्द्वज्जिािंच्या
बरोबरीिे खािंद्यास खािंदे लार्ूि उभे रािण्याची ककिं र्ा मािंडीस मािंडी लार्ूि बसार्याची सिंधी
ददली आिे. याचा पुरेपूर उपयोग ि करार्ा इतके कािी आम्िी करिं टे िािी! मग यातूि आम्िी
ज्ािाची देर्ाणघेर्ाण करतो. व्िॉर्टसॲप िे एक उदािरणादाखल. त्या व्यनतररक्त अजूििी कािी
याच तिंत्रज्ािािे पुरर्लेली व्यासपीठे आिेत. अजूि उदािरणच द्यार्े तर कु ण्या इिं ग्रजी िार्ाचे
फे सबुक.. म्िणजे चक्क चेिरा पुस्तक! यार्र आम्िी एखादे पुस्तक खोलूि दाखर्ल्यासारखे आमचे
मि उघडू ि दाखर्त आपल्या भार्िा उघडपणे उघड करीत असतो. त्या इिं ग्रजी भार्ेत कािी तरी
म्िणतात िा.. माय लाईफ इज ॲि ओपि बुक.. तसे. आमच्या परखडपणास येथे चेर् येतो.
म्िणजे सािेबाच्या इिं ग्रजीत कॉल स्पेड अ स्पेड असे कािी म्िणतात तसे आम्िी इथे कु दळीस
कु दळच म्िणतो. येथे िी आम्िाला आमच्या आददमसिंस्कृ तीचे उमाळे येतात. आमच्या पूर्वजािंच्या
कतृवत्र्ािे आमचा ऊर भरूि येतो.. आददकालीि प्रचिंड सािंस्कृ नतक आनण शास्त्रीय र्ारसा पाहूि
आमचे डोळे भरूि येतात.. आनण िे सर्व कािाडोळा करत आमच्या सद्यनस्थतीकडे सर्ाांचे लि
र्ेधण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या करिं ट्यािंचा आम्िी आमच्या खास भार्ेत उद्धार करतो. आम्िाला
सािंगा.. तिंत्रज्ाि िसते तर िे सारे आम्िी कसे साधले असते? आता आमच्या पूर्वजकालीि िे सारे
अनस्तत्र्ात िोतेच.. म्िणजे तसे दाखले िर्े नततके उपलब्ध आिेत व्िॉटसॲप नर्द्यापीठात! अगदी
या भ्रमणध्र्िी तिंत्रज्ािासकट सारे कािी आनण आता तेच.. आमच्या देदीप्यमाि ऐनतिानसक
पूर्ज
व ािंचे तिंत्रज्ाि कु णी पानिमात्य आम्िास त्यािंच्याकडील म्िणूि नर्कतािेत.. आम्िी घेतो ते..
पण त्यािंचा निर्ेध करीत! तोिी त्यािंचेच तिंत्रज्ाि र्ापरत! सािंगायचा मुद्दा.. तिंत्रज्ाि असे आमच्या
रोमरोमात नभिले आिे. तसे या भ्रमणध्र्िीिे आमचे सामानजक अनस्तत्र् भरूि आनण भारूि
टाकलेले आिे. आम्िी त्याच्यार्र अर्लिंबूि असे राितो की त्याखेरीज आम्िाला िा झोप लागते..
िा अन्न गोड लागते.. अशा तिंत्रज्ािानशर्ाय आम्िी आमचे आयुष्य कल्पू शकत िसतािा अजूििी
तिंत्रस्र्ामी म्िणूि उदािरण का द्यार्े आम्िी?

तरीिी दुसरे उदािरण घ्यायचेच तर..
आम्िाला पयवटिाची िौस भारी. के ल्यािे देशाटि िा उपदेश आम्िी अत्यिंत गिंभीरतेिे
घेतो. त्यातूिच आम्िी कािी एक फार चातुयव जमा के ले आिे. त्या चातुयावचा उपयोग आम्िी जेथे
जातो तेथे के ल्यार्ाचूि रािात िािी. म्िणजे काय पिा. आमचे तकव शास्त्र एका तार्कव क नर्चारातूि
आम्िी नर्कनसत के ले आिे. तर त्याच तकव शास्त्राच्या निकर्ार्र घासूिपुसि
ू आम्िी या निणवयार्र
येऊि पोिोचलो आिोत.. आम्िी कु णी जज्जनबज्जसािेब असतो तर ये अदालत इस ितीजेपर आ
पहुिंची िै असे कािी म्िणण्याचा मोि सोडर्ला िसता आम्िाला. पण तसे आम्िी िािी. तर आम्िी
या ितीजेर्र येऊि पोिोचलो आिोत.. आम्िी पयवटि करीत असतोच.. तर नर्नर्ध प्रेिणीय स्थळे
िी आमच्या आर्डीची. आम्िी नतथे जातो. आता िी रठकाणे काय कधीिी पािाता येतात. नतकडे
जाऊि तर लोक पाितातच. आम्िीिी जातो. कु णी कर्ीमिाचा बालक आपल्या शालेय
पातळीर्रील बाळबोध निबिंधात नलहूििी जातो.. नतकडील सृष्टीसौंदयव आनण आल्िाददायक नि
नि:शुद्ध िर्ा आपल्या िेत्रािंत आनण आठर्णींच्या कु पीत आम्िी भरूि आनण भारूि परतलो.. तर
असे प्रेिणीय स्थळािंचे र्णवि कोठे कोठे र्ाचार्यास नमळू शकते. पण आम्िी शब्दातीत र्णविार्र
नर्श्वास ठे र्तो. म्िणजे काय..?
जेथे जार्े तेथे तू माझा सािंगाती म्िणूि आम्िी आमचा भ्रमणध्र्िी आनण पयावयािे
त्यातील छायानचत्र रटपक घेऊि जात असतो. कािी प्रेिणीय ददसले की आम्िी आमच्या त्या
छायानचत्र रटपकाच्या कु पीत ते बिंददस्त के ल्यार्ाचूि रािात िािी. आधी ती छायानचत्रे.. मग
जमले तर त्या स्थळाचे प्रत्यि दशवि! कु णास याच्याबद्दल कािी शिंका असतील तर.. छायानचत्रािंचे
फायदे असे..
सर्व प्रथम तर आम्िी आमच्या आभासी नमत्रपररर्ारास दाखर्ूि देतो.. आज आमच्या
स्र्ारीिे अमुक रठकाणार्र स्र्ारी के ली..
मग त्यार्र र्ॉर्.. लुककिं ग ग्रेट.. क्यूट.. िॅर्े िाईस्टाईम.. असली शेरेबाजी नि अिंगठे नि
टाळ्या नमळर्ूि आम्िी कृ तकृ त्य िोतो.. याचसाठी के ला िोता अट्टािास असे र्ाटू ि! जो फोटोतूि
आपल्या आभासी नमत्रािंपयांत पोिोचत िािी तो कसला आलाय नमत्र! आनण या कमेंर्टस आम्िाला
कु ठू िकु ठू ि नमळतात! अगदी जगभरातील आभासी नमत्रािंकडू ि! कािींिा तर आम्िी कधी पानिलेिी
िािी त्यािंिािी आमचे कौतुक र्ाटत असते सदैर् अशार्ेळी! अथावत आम्िी देखील आमच्या
नमत्रगणािंच्या छायानचत्रािंिा असेच लाईक करत असतो. एका िाती द्यार्े.. तरच आपल्याला

नमळे ल.. आपण लाईक्स ददल्यानशर्ाय आपल्यालािी थोडीच नमळणार आिेत कमेंर्टस! आम्िाला
आठर्ते, आमचा एक र्गवबिंधू.. त्याच्या फोटोर्र 'नमत्रा तू इतक्या र्र्ावत कािीच िािी बदललास'
अशी कमेंट टाकलेली आम्िी. म्िणजे तू अजूििी तसाच आनण नततकाच बार्ळट आिेस िे
सािंगण्यासाठी! आता िा आमचा आभासी नमत्र आमचा जािी शत्रू िोता िे कु णास कळणारिी
िािी.. थोडे नर्र्यािंतर िोईल.. पण आज सािंगूिच टाकार्े.. आमच्या कॉलेजच्या ददर्सात यािेच
आमच्यार्र कु रघोडी करत आमच्या कॉलेजक्वीि नशल्पाला पटर्ूि 'ददलर्ाले दुल्िनिया ले
जाएिंग'े चे लाइव्ि डेमॉसस्रेशि ददलेले..अजूि नर्सरलो िािी आम्िी.. तर या आभासी जगािेच
आम्िाला इतक्या र्र्ाांिी त्याचा आभासी बदला घेण्याची सिंधी नमळर्ूि ददली! ते िी त्याच्या
िकळत! तर ते एक असो.
या छायनचत्रािंबद्दल अजूि दुसरे मित्त्र्ाचे..
ते छायानचत्र रटपकािंत कै द के लेले िण आयुष्यभर अिुभर्ता येतात. आम्िी तर परत
आल्यार्र ती छायानचत्रे पािातच पयवटिाचा खरा आििंद घेत असतो! आनण दकत्येकदा तर ती
पाितािाच जाणर्ते त्या जागेचे सौंदयव. कािी रठकाणी तर आम्िी नतकडे गेलो िोतो िे छायानचत्रे
पानिल्यार्रच लिात येते आमच्या. म्िणजे त्या छायानचत्र रटपकात ती स्थळे कै द करता करता
आम्िी प्रत्यि डोळ्यािंिी स्थल दशवििी करत िािी.. तर त्या कॅ मेराच्या अिंतगोल लभिंगातूिच
पािात असतो आनण परतल्यार्र अिंतमुख
व िोत असतो. आमची दृष्टीच तशी तयार झाली आिे..
असो. तर तिंत्रज्ाि येथे आमच्या मदतीस धार्ूि आले आिे असय िी दकत्येक बाबींप्रमाणे.
अथावत आमच्या भ्रमणतिंत्राची मोनििी इथर्रच मयावददत आिे असे िका समजू. आम्िी
ते तिंत्र आनण ते ज्ाि सदैर् उपयोगात आणत असतो. आमच्या भ्रमणध्र्िीतील ज्ािाचा एकिी
कण आम्िी आमच्यापुरता मयावददत ठे र्त िािी. र्ाटू ि टाकतो. ज्ाि ददल्यािे ज्ाि र्ाढते म्िणतात
िा ते आम्िी तिंतोतिंत पाळतो. त्यातूि मग दुधवरातल्या दुधवर रोगािंर्र आपल्या र्ैद्यकीय तज्ािंिी
कसा और्धािंचा मारा करूि त्यािंचे उपचार आपल्या आर्ाक्याबािेर घालर्ले आिेत.. साध्या
गाजर ककिं र्ा काकडीच्या रसािे ते कसे बरे िोतात याच्या बहुमोल ज्ािापासूि आिंतरराष्ट्रीय
सीमेर्रील सैसयाच्या धोरणापयांतचे ज्ाि आम्िी मुक्त िस्ते उधळत असतो. अगदी अमेररके च्या
चुकीच्या धोरणािंबद्दलची मते आम्िी प्रत्यि अमेररके तील कोणास कळण्याआधीच आमच्या
नमत्रर्गावस कळर्तो. आमच्या भ्रमणध्र्िीर्र कधी एकदा मानिती येते आनण कधी ती सर्ाांस

पाठर्ूि आम्िी सकळ जिािंस शिाणे करूि सोडतो याची आस आम्िाला लागलेली असते. मग
त्यातूि आजूबाजूला घडणाऱ्या बातम्यादेखील सुटत िािीत. कु ण्या नचत्रर्ाणी र्ा र्ृत्तपत्रास
लाजर्ेल अशा र्ेगािे िी बातमी आम्िी सातासमुद्रापारिी पोिोचर्तो. यास कु णी ितद्रष्ट अफर्ा
पसरर्णे म्िणतात म्िणे! पण लोक काय, कािी िा कािी बोलतच असतात िािी का? आम्िी
सकाळी तो पक्ष्यािंच्या आर्ाजाचा गजर ऐकू ि उठलो की शुभ प्रभातीच्या लचिंतिपर नचत्रसिंदश
े ािे
ददर्साची सुरूर्ात करूि तोच ददर्साचा प्रर्ास के व्िा तरी दुसऱ्या ददर्शी पिाटे शुभरात्रीच्या
सिंदश
े ािे सिंपर्तो. ददर्सातले अठरा ते र्ीस तास देण्याइतका भ्रमणध्र्िी आमच्या ज्ािसाधिेतील
एक अिम निस्सा आिे. या मेिितीतूि आम्िी या तिंत्रार्रली हुकु मत निर्र्वर्ाद कमार्ली आिे
आनण या तपाचारणातूि आता आम्िी भ्र.तिंत्रस्र्ामी म्िणजे भ्रमण तिंत्रस्र्ामी बिलो आिोत.
असे म्िणतात की तिंत्रज्ाि अत्र तत्र सर्वत्र आिे.. आमच्या मानितीत असे एक िेत्र
िािी नजथे या तिंत्रज्ािािे प्रर्ेश के ला िसेल. तरीिी या भ्रमणध्र्िी िामक यिंत्र तिंत्रािे प्रत्येकाच्या
िाती ददलेली िी नर्ज्ाि आनण तिंत्रज्ािाची भेट आमचे समकालीि आयुष्य बदलण्यास कारणीभूत
झालेली आिे. आमच्या सद्यकालीि म्िणजे आजच्या समाजाच्या एकू णच र्ाटचालीत आनण
जडणघडणीत या तिंत्रज्ािाचा र्ाटा फार मोठा आिे. आम्िी स्र्तः तिंत्रज्ािाच्या प्रगतीिे थक्क
िोऊि सदा डोळे फाडू ि ती पािात असतो. आजघडीला प्रगती आनण नर्कास िी समाजरथाची
दोि चाके आिेत. खरे तर िे र्ाक्य आम्िी आमच्याच भ्रमणध्र्िीतील शुभप्रभातीच्या सिंदेशातूि
साभार घेतले आिे. या दोघािंच्या सुरळीत रािण्यािेच िा समाजरथ सुदढृ पणे धार्णार आिे. ( िी
र्ाक्ये आमचीच! व्िॅल्यू ॲनडशि म्िणा! िीच र्ाक्ये कु ण्या पुढाऱ्यािे म्िटली असती तर पुढे
टाळ्या!.. असे नलिार्े लागले असते. पण आम्िी सामासय. आमच्या र्क्तव्यार्र कोण र्ाजर्ील
टाळ्या? ) आनण त्याचबरोबर आम्िी आपल्या पूर्वजािंच्या कामनगरीचा नर्सर पडू देत िािी.
आपल्या उज्ज्र्ल भूतकाळातील ऋर्ीमुिींिा नर्सरूि कसे चालेल? पूर्ी आम्िी स्र्तःस एक
साधासुधा मािर् म्िणर्ूि घेत असू.
पण आता त्या ऋर्ीमुिींस स्मरूि आम्िी देखील आता स्र्तःस भ्रमण तिंत्रस्र्ामी
सिंबोधू लागलो आिोत. नर्ज्ाि तिंत्रज्ाि आनण अध्यात्म यािंची सािंगड घालूि िैनतक, आध्यानत्मक,
राजकीय आनण त्याचबरोबर भौनतक, रासायनिक अि जैनर्क उन्नयिासाठी सदा सर्वकाळ
कायवरत ते आम्िी. आम्िी भ्र.तिंत्रस्र्ामी आिोत. उगाच भ्र.तिंत्रस्र्ामी म्िणजे भ्रनमष्ट तिंत्रस्र्ामी
र्गैरे फालतू जोक्स िकोत यार्र. त्या भ्रमणध्र्िीर्र एलओएल म्िणण्याच्यािी लायकीचा िािी

तो. तर आम्िी भ्रमण तिंत्रस्र्ामी आिोत.. म्िणजे आता तसे बिले आिोत. ते िी जाणूिबुजूि,
समजूि उमजूि अि डोळ्यािंचे कर्ाड सताड उघडे ठे र्ूि!

असे आिोत आम्िी भ्र.तिंत्रस्र्ामी. कु णीिी स्र्ामी म्िणजे आपल्याकडे परम र्िंदिीय.
आम्िी ददसार्यास मात्र तसे िािी. आम्िी अत्यिंत साधे ददसतो. उगाच भगर्ेच कपडे घाला ककिं र्ा
िुसत्याच अिंगठ्याच्या खडार्ा घाला असे िखरे िािीत आमचे. त्यामुळे आमच्याकडे पाहूि
कदानचत आम्िी इतके मििीय व्यदकमत्र् असू याचा सिंशयिी येणार िािी कु णाला. पण अनत
िम्रतेिे आनण लीितेिे सािंगतो आम्िी, आम्िी या तिंत्रयुगातील तिंत्रस्र्ामी आिोत. भ्र.तिंत्रस्र्ामी
म्िणूि आमचा लौदकक देशेदश
े ी पसरला आिे आनण पुढेिी पसरत रानिल. आमचा मनिमा अगाध
आिे आनण तसा रानिल िी.

आता खरे तर आमची पुिि त्या भ्रमणध्र्िीकडे र्ळण्याची र्ेळ झाली. आमच्या
व्िॉर्टस्यापी दकत्येक सिंदश
े गेल्या पिंधरार्ीस नमनिटािंत येऊि पडले आिेत. त्यात िक्कीच अनत
मित्र्ाचे कािी असणार. आम्िास सदा सतकव राहूि त्यातील जिनिताथव मानिती पुढे पाठर्ार्ी
लागते. लागते म्िणजे.. तसे कायदेशीर बिंधि िािी पण आमचे आम्िीच एक िैनतक बिंधि घालूि
घेतले आिे आम्िी. तर पुसिा आमच्या जीनर्त कतवव्याकडे र्ळतो.

जाता जाता शेर्टी एक..
खरे तर आम्िी स्र्तः सािंगू िये.. पण त्याखेरीज कळणार िािी तुम्िाला आनण
त्याखेरीज तुम्िी िे म्िणणार िािीत..
म्िणा..
जय िो बाबा भ्रमण तिंत्रस्र्ामी..
अथावत.. बाबा भ्रमण तिंत्रस्र्ामी की जय!

माझे चानिनत्यक आत्मकथि!
िुकताच मला एक शोध लागला. म्िणजे चिाबाज आनण चिाटळ िे नर्रूध्द अथी
शब्द आिेत िे मला िल्लीच समजले. चिा नपणारे ते चिाबाज आनण त्याला 'टळ' म्िणणारे ते
चिाटळ! असे चिाटळ तसे अल्पसिंख्य म्िणजे कमी असले तरी तशी चिाटळपणाच्या खऱ्या
अथावच्या चौकटीत बसणाऱ्यािंची कमी िािी! अगदी लिािपणी आई आनण र्गावतल्या बाई
चिाटळ काटी म्िणत मला. तशी ती चिाटळ पुढे चिाबाजी िोईल िे कु णास ठाऊक िोते!
चिाबाजी िे चिाबाजचे स्त्रीललिंगी रूप िे इथे सािंगायलाच िर्े मी.
तसे माझे पाय पाळण्यात ददसायला िरकत िव्िती. म्िणजे बघणाऱ्यास ददसले असते.
माझ्या लिािपणीच्या बाल किाण्यािंमधूििी लिात आली असती माझ्या चिाबाजीची लिणे..
फक्त बघणाऱ्याची कमी िोती. म्िणजे माझ्या र्याच्या नतसऱ्या र्र्ावपासूि मी िा चिाबाजपणा
करीत आिे. ( आता.. म्िणजे िल्ली कािी लोक मला जिािंबाज बाई म्िणतात याचा त्याच्याशी
कािी सिंबिंध असार्ा का? िसणार.. लोक काय? काय पण बोलतात )
म्िणजे बघा..दूध नपऊि मिुष्य जसमाची सुरुर्ात िोत असेलिी. िािी िोतेच. कारण
एकच.. त्या र्ेळीस.. म्िणजे जसमल्या जसमल्या.. आधी ट्यॅिॅं करूि रडण्याचे टेसशि. जगातल्या
पनिल्या एिंरीतच डायरे क्ट सुरेल गायि. मी आले.. िीट रडले नबडले िािी तर िसती आफत!
आनण मी तशी रडले तर आजूबाजूला सारे दफदीदफदी िसले. अजूि लिात आिे माझ्या. ते असो.
पण सािंगायचा मुद्दा असा की त्या मुक्या नबचाऱ्या नजर्ास जे कािी नमळे ल ते प्यार्े लागते! तसे
मी पण दूध प्यायले. मला जसमतः बोलता आले असते तर? तर मी पनिल्यािंदा बाटलीतूि चिा
मानगतलाच िसता असे िािी. पण आयुष्यातली पनिली कािी र्र्े अशी चिानर्िा र्ाया गेली.
पण ििंतर िािी. मी तर शाळे त जाण्याच्या र्याची झाले त्याच्या आधीपासूिच चिा नपण्यास
सुरूर्ात के ली. आनण आजिी या िेत्रात कायवरत(!) आिे.
माझे लग्न ठरले िा तेव्िा तीि मुलािंिा मी फक्त ते 'चिाटळ' िोते म्िणूि िापास के लेल.े
आई म्िणाली िोती, 'काय गिं कमी आिे त्यािंच्यात..'
मी म्िणाले, 'काय आिे गिं त्यािंच्यात? चिा ि नपणारा.. हुिं..मुलगा कसा िर्ा? मेरे
जीर्िसाथी चाय नपये जा!'

आई यार्र मलाच चिाटळ काटी म्िणाली! तरी बरे आईिेच त्यािंिा चाय पे बुलार्ा
पाठर्लेला िोता! ते चिाटळ निघाले त्यात माझा काय दोर्? अथावत तेव्िा िे चिाटळ आनण
चिाबाज नर्रूद्धाथी शब्द म्िणूि मानिती िव्िते. ते असो. पण मी आईच्या सािंगण्यास बधले
िािी. बेनसक्स मध्ये कसले कॉम्प्रोमाईज? आई नि बाबा दोघेिी र्ैतागूि म्िणाले, 'तुला
आसामच्या चिाच्या मळ्यातला मुलगा शोधूि काढू का?' खरे तर मला चालले असते पण त्या
मळे र्ाल्याच्या घरातच त्याचा सारा चिा सिंपला असता तर त्याला चालले असते का.. कु णास
ठाऊक! असो. तो कु णी आसामी असामी कािी बघण्याची गरज पडली िािी कारण पुढे माझे सूत
जुळले ते सूत शी म्िणजे सूतशेखरशी. एखाद्या आयुर्ेदीक जडीबुटी सारखे सिंपूणव स्र्देशी िार्
असणारा तो बघायला आला आनण तेव्िाच दोि कप चिा नपऊि गेला! म्िटले ये हुई िा बात!
मुलगा िो तो चिाबाज! तर अशा जािंबाज चिाबाजाशी चतुभुवज िोऊि मी रीतसर चिंदा रमाकािंत
कु लकणीची कुिं दा सूतशेखर गाळणे झाले. त्यािे िार् बदलले.. म्िणाला, 'तुझ्या बाबािंकडे काय
मागू? चिंदा द्या? उगाच र्गवणी गोळा के ल्यासारखे र्ाटते! त्यापेिा चिं चा कुिं करू!'
मी म्िटले 'चिंदा काय चुिंदा काय की कुिं दा काय!'
सूत त्यार्र खूश झाला नि म्िणाला, 'इस बात पर एक चाय िो जाये!'
यासारखा रोमॅनसटक सूतशेखर असतािा मी असय कु णास कसे र्रले असते?
आज िी आम्िी दोघे चिाबाज जमलो की कमीतकमी चारकप चिा (त्यािेच के लेला)
ररचर्तो! आम्िी 'कु टुिंब रिं गलिंय चिात'र्ाले कु टुिंबर्त्सल आिोत. आजिी मी मुबलक चिा नमळे ल
अशाच रठकाणी जात असते. नजथे चिा िसेल ती जागा.. 'या र्ो जगि बता दे जिािं पर चिा िी
िो' म्िणूि टाळते.
जसा जसा नर्चार करते िा मी तसे र्ाटते
िे जग िॅर् आनण िॅर्िॉर्टस सारखे चिा िॅव्स म्िणजे चिॅव्स आनण चिॅर् िॉर्टस म्िणजे
चिा िॅर् िॉर्टस मध्ये नर्भागले आिे. कु णी चिा ि नपता कसे राहू शकते? अरनसकतेचा मेरूमणी
जणू! पण इतक्यार्र निभार्ले तर ठीकच. चिाची उगाच बदिामी करणारे खूप आिेत. आम्िी
िािी बुर्ा पीत.. म्िणण्यात अतीर् आििंद र्ाटणारे दकत्येक आिेत. जणू िेच ते अपेयपाि आिे.

आनण चायपािी! आपल्या सामानजक नर्श्वात तर यास र्ेगळे च सिंदभव आिेत. नबचाऱ्या चिाची
असली बदिामी व्िार्ी िा! तर चिा ि नपणारे चिाटळ तो नपणाऱ्यास कमी का लेखतात? त्यािंिा
मी म्िणते .. अरे तू िे तो पी िी ििीं कमबख्त! माझी एक कॉफीबाज मैत्रीण म्िणते मी कॉफी
नपल्यािे .. इथे मी म्िणजे ती.. माझी.. म्िणजे नतची .. बुद्धी तल्लख रािाते! याचा व्यत्यास मी
चिा नपल्यािे माझी बुद्धी कमी तल्लख आिे असा िोतो का? कु णास ठाऊक! तरी बरे अपेयपाि
ि करणाऱ्यास हुशारािंस टीटोटलर म्िणतात.. कॉफी टोटलर िािी! पण कु णी कािी म्िणो आम्िा
चिाबाज आनण चिाबाजींस कािी फरक पडत िािी त्यामुळे. आम्िी 'इस बात पर एक चाय िो
जाय' म्िणूि तेिी साजरे करतो!

चिा अगदी मस्त करायची ती माझी आई. म्िणजे अजूििी करते. पूर्ी रे नडओर्रच्या
श्रूनतकािंत चिा कसा िेिमीच फक्कड असे तसा! पण आता सासरी िे काम मी सूत र्र सोपर्ले
आिे. तो सुद्धा मि लार्ूि माझी ऑडवर आली की चिाचे आधण चढर्तो! म्िटले िा आिे दकती
रोमॅनसटक! तो पण आता सर्यीिे चिा चािंगला बिर्तो. म्िणजे आधी िीट िािी बिर्ायचा पण
तरीिी त्याच्या चिाची चिा करणे कािी मी सोडले िािी. िर्ीि िोता तेव्िा प्रोत्सािि देणे
गरजेचे िोतेच. त्याची फळे ददसतािेत आता. म्िणजे िळू िळू नशकलाच! आता बिर्तो फक्कड
चिा! कधी आलिं टाकू ि तर कधी र्ेलची टाकू ि. गर्ती चिार्ाला चिा त्याची स्पेश्यानलटी.
सकाळी उठू ि िर्ऱ्याच्या िातूि चिा नमळणे िे म्िणजे स्त्रीर्गावस स्र्गवसुखाहूि कमी िािी.. िािी
का? तो बिर्तो चिाचे प्रकार.. पण सािंगते िा काय काय फॅ डिं निघतात िल्ली. आमच्या र्ेळी
कोरा चिा नि उकाळा याहूि व्िरायटी िव्िती. कोरा चिा तािंबूस काळा असायचा. बाकी
व्िरायटी म्िणजे आलिं िािीतर र्ेलचीर्ाला नि मसाला चाय! आता िल्ली कािी जण ग्रीि टी
नपतात. कु णी नडकॅ फ! म्िणजे नडकॅ दफिेटेड म्िणे! आता चिातले कॅ दफि का टॅनिि काढू ि घेतले
तर काय रानिले त्यात चिापण? चिासाठी अगदी आयडेंरटटी क्रायनसस म्िणा िा तो! एक लेमि
टी असतो.. दुसरा कु ठलातरी जास्र्िंदी टी तर लाल रिं गाचा असतो म्िणे! असे सप्तरिं गी चिा म्िणजे
मूळ चिाची चुलत चुलत भार्िंडे असार्ीत. आपापली बस्तािे बसर्ण्याचा प्रयत्न करणारी. पण
मूळपुरूर्ास धक्का लार्ायची ताकद त्यािंच्यात िािी. असेिी िेल्दी.. या िार्ार्र कु णी, कसे नि
काय खपर्ार्े यार्र कु णाचेच बिंधि िािी! अगदी आरोग्यर्धवक चिा! आता फक्त एक िॉि टी

चिा बघायचा बाकी आिे आनण काय! पण माझ्यासारख्या चिाबाजािंस फक्त एकच चिा
समजतो.. तो म्िणजे अमृततुल्य चिा!

खरे तर चिा एक ग्रेट social equalizer आिे. अठरा नर्श्वे दाररद्र्य असलेल्या
गरीबाघरीिी तोच आनण लक्ष्मी पाणी भरणाऱ्या ऐश्वयवसिंपन्नािंच्या घरी िी तोच! दोसिीकडे बितो
तो तोच चिा! फरक असेल तर तो ज्या कपातूि नपतात त्या कपात! आनण असलीच बशी
कपासोबत तर त्या बशीत! चिाइतके साम्य दोसिीकडच्या जेर्णात िािी ददसणार! तेव्िा िाच
चिा टपरीर्र िी नमळतो तसा पिंचतारािंदकत िॉटेलातिी. पण एखाद्या फाइव्ि स्टार िॉटेलात
नमळतो तो 'टी..' चिा िव्िे! त्या इिं ग्रजाळलेल्या पेयास चिा का म्िणार्े? फक्त बािेर म्िणजे
टपरीर्र नमळणाऱ्या चिापेिा यास येथे शिंभरपटीिे जास्त दाम मोजार्ा लागतो. तो िी निम्मा
चिा स्र्िस्ते बिनर्ल्याििंतर! म्िणजे अशा उिं ची िॉटेलात चिा येतो काळ्या पाण्याच्या रूपात.
मग त्यात दूध टाका, साखर टाका, ढर्ळा नि प्या! पािंढरे शुभ्र कप नि दकटली आनण त्याहूि सुिंदरसे
रटशू पेपर सोडले तर कौतुक करार्ेसे त्यात कािी िसते. झालिंच तर साखरे चे क्युब तोंडात टाकता
येतात शेर्टी, मूळ चिाची चर् नर्सरण्यासाठी!
बािेर नमळतो तो खरा चिा टपरीर्रचा. खलबत्त्यात कु ट कु ट कु टलेले आले टाकू ि
उकळर्लेला नि फडक्यातूि गाळू ि घेतलेला. ओततािा तो चिार्ाला समाधी लागल्यासारखा
दोि िात अिंतर ठे र्ूि उिं चार्रूि ओततो ॲल्युनमनियमच्या दकटलीतूि डायरे क्ट ग्लासात. त्या
टपरीर्र यास करटिंग म्िणतात म्िणे! पण िाच खरा अमृततुल्य चिा! कॉलेजच्या ददर्सािंत िाच
चिा नपऊि दकती एक ददल्या असतील परीिा. म्िणजे एखादी परीिा पास झाल्याबद्दल
आभाराचे भार्ण करायचे झाले िा तर त्यात तो चिा आनण आमच्या िॉस्टेलच्या खालचा िररराम
चिार्ाला यािंचीिी िार्े घ्यार्ी लागतील. ते असो.

टी टाईम म्िणूि र्ेगळा र्ेळ असतो म्िणे! सकाळी उठले की र्ाफाळता चिा समोर
आला की ददर्साचा शुभारिं भ िोतो. पण आमच्यासारख्या चिाबाजािंसाठी िा फक्त आरिं भ असतो.
चिाची कसली आलीय र्ेळ? मला तर िे नर्नचत्र र्ाटते. आई म्िणायची देर्ाचे िार् घ्यायला

कसली आली र्ेळ? तसे िे! माझ्या मते एिी टाईम इज टी टाईम! दोि चिाच्या मधली र्ेळ ती
चिापािाची र्ेळ! पण तरीिी िा टी ब्रेक अनत प्रनतनष्ठत आिे! कु ठल्यािी मोठ्या कायवक्रमाचे
र्ेळापत्रक पिा.. कु णी कॉफी ब्रेक देत िािीत. देतात ते टी ब्रेक! अगदी दक्रके टमॅच मध्ये पण तो टी
टाईम असतो. अगदी नर्धीमिंडळाच्या अनधर्ेशिाआधीिी चिापाि असते. आनण नर्रोधक कु णी
असो त्याच्यार्र बनिष्कार टाकायचे नियत कतवव्य करीत असतात म्िणे! तुमच्या राजकारणापायी
त्या चिाचा कशास अपमाि? का लोकप्रनतनिधी असल्यािे त्यािंिा फु कटच्या चिाची ककिं मत
िािीये? मी तर के र्ळ त्या चिापािास जाता यार्े म्िणूििी निर्डू ि यायला तयार आिे!
लग्नाआधी आईिे सूतला बोलार्ले िोते ते देखील चिापािासच! 'या कॉफी प्यायला'
असे कु णी म्िणतात का? पण तरीिी सािंगते, चिाची र्ेळ िा एक नर्नचत्र प्रकार आिे. कािी जण
ददर्सात मोजूि दोिदा नपतात चिा. काय तर म्िणे ॲनसनडटीिोते! कु णास कशािे काय िोईल र्ा
व्िार्ेिा याचा िेम िािी! आनण चिाबरोबर काय येतात ती नबनस्कटे! भार्ाबनिणीची जोडी जणू!
कप आनण बशीची जशी जुळते िा तशी! पण मी पानिलिंय .. लोक चिात काय काय बुडर्ूि
खातात. नबनस्कटच िािीत.. पार् .. टोस्ट काय.. कािीतर पोळ्या बुडर्तात.. कािी तर नचर्डा
बुडर्ूि खातािा ककिं र्ा खरे तर नपतािा पानिलेत मी. मला आर्डतो तो चिा शुद्ध स्र्रूपातला.
उगाच िसत्या जोड्ा कशाला जुळर्ा?

जोडी म्िटले की कप नि बशीची जोडी आठर्ते. क्रोकरी िी चिाची देणगी म्िटली
पानिजे. चिा आला म्िणजे पाहुण्यास आपले आदरानतथ्य दाखर्णे आले. आपण काि तुटक्या
कपात भले नपऊ चिा पण पाहुण्यास खास कपबशी ददसलीच पानिजे. मग त्यातिी दकती आकार
नि प्रकार आले! कु णाच्या चिाच्या कपाचा आकार दकती असार्ा? अगदी भातुकलीतल्या
बोळक्याइतके कप असतात आनण त्याहूि दिापटीिे अनधक चिा मार्णारे रािसी कप असतात.
सगळ्यात छद्मी 'पाहुण कप' असतो. बािेरूि मोठा आनण त्याच्या आत छोटा बसर्लेला कप.
याचा उगम पुण्यातूि झाला असार्ा असा प्रर्ाद आिे. मोठमोठ्या घरात क्रॉकरी म्िणूि चिाचे
नर्नर्ध आकारी नि प्रकारी कप जमर्ायची िौस असते. आपण चिा नपतािा समोरच्या शोके स
मध्ये बाकीच्या कपबशा बघूि घ्याव्या! मी पानिलेल्या एका सेटमध्ये तर बशी चक्क बहुभुजाकृ ती

िोती! चिा ओतूि प्यार्ा म्िटले तर एकी कडू ि नपतािा दुसरीकडू ि सािंडार्ा! िे कप खास
दाखर्ण्यासाठी! एखाद्याचे दाखर्ायचे दात र्ेगळे नि खाण्याचे र्ेगळे असार्ेत तशा या कपबश्या
फक्त दाखर्ण्यासाठी! चिा नपण्यासाठी कप अलग! तसे िल्ली कु णी बशीत फु रव फु रव करूि चिा
पीत िािीत. बशीतूि फुिं कर मारत चिा नपणे डाऊि माके ट की काय अशी शिंका येते मला. इतके च
काय िल्ली तर क्रोकरी नर्श्वात मग िामक मोठ्या कपािे कपबश्यािंची ताटातूट घडर्ूि आणलीय.
िुसताच कप .. मोठाला 'मग' म्िणर्ूि स्र्तःस मग नमरर्ूि घेतो! बशीचे यास र्ार्डे! एकू ण
ददखाव्याच्या दुनियेत जीभ भाजूि चिा डायरे क्ट गेला घशात तर चालेल पण बशी मात्र िको!

पुलिं 'चिा नपणें पासूि फायदे' नलहूि गेल.े जेम्स र्ॅट चिाबाज असल्यािे र्ाफे च्या
इिं नजिाचा शोध लागला म्िणूि सािंगूि गेल.े तर चिा नपणे पासूि फायदे ची यादी िव्यािे
बिर्ार्यास िर्ी. पण कशाला िर्ी ती यादी ि नबदी? उद्या श्वसिाचे फायदे ककिं र्ा दोि र्ेळेस
जेर्णाचे फायदे सािंगूि कु णी कु णास श्वास घेण्यास ककिं र्ा जेर्ण्यास प्रर्ृत्त करील असे िोऊ शकते
का? अथावतच त्याची गरज िािी. तसेच या कर्ायपेयाचे आिे म्िणा िा! पूर्ी पुलिं तिंबाखू बद्दल
नलहूि गेल.े . 'कृ ष्ण चालले र्ैकुिंठाला राधा नर्िर्ी पकडू ि बािी .. इथे तमाकू खाऊि घे रे नतथे
कसिय्या तमाकू िािी..' तसेच म्िणार्ेसे र्ाटते..
र्त्सा! मिुष्य जसम लाभलाय िा.. त्याचे साथवक कर. कु णी कु त्रा ककिं र्ा मािंजर चिा
नपतात का? चिा नपणे िे मिुष्यत्र्ाचे लिण! व्यर्च्छेदक म्िणा िा! तर आपणिी चिा नपऊि
घेऊ. कारण आज िा उद्या साऱ्यािंिाच जायचेय.. नतथे तमाकू िसो.. पण नतथे चिा िी िािीच
िा!

तर आता माझी चिापािाची र्ेळ झाली र्ाटतेय. तलफ म्िणा िा! तेव्िा थािंबर्ते िे
चानिनत्यक आत्मकथि! चिाबद्दल बोलू नततके कमीच आिे. तर या कधी जमले तर चिा प्यायला..
मस्त गप्पा मारू.. चाय पे चचाव.. क्काय!
फक्त तुम्िी चिाटळ तर िािीत िा?

िाट्यभैरर् अििंतरामािंचे मिोगत

प्रमत्राांिो..
आज या आयुष्याच्या सायांकाळी सारे प्रलहूि बोलूि प्रहशेब सांपवावा म्हणतोय..
तसा िश्न पडेल तुम्हाला.. मी कोण?
तरमी अिांतराम रावळे ऊफा रावळ्या! आता तर रावळ्या म्हणजे कोण हाही पडणार
िश्न.. िश्नच िाही! अगदी रां गमांचावर होतो तेव्हाही ककत्येकाांिा पडलाअसता आप्रण आतातर
रां गमांचाहूि दूर गेलो त्यालाच ककती वषे उलटू ि गेलीत. तेव्हा कोण कशाला ओळखणार प्रि कोण
ठे वेल आठवण माझ्यासारखया िटाची?
तर मी रावळ्या.
कु णासही वाटेल.. अिांतराम रावळे .. िाव कधी ऐकले िाही? िाटकात होतात? तरी
देखील ऐकल्यासारखे वाटत िाही.. कु ठल्या िाटकात होता तुम्ही..? असे काही प्रवचारतील कोणी.
प्रवचारतील म्हणजे.. प्रवचारणारच..
पण यावर काय उत्तर देणार मी?
रां गभूमी गाजवणाऱ्या कदलगजाांपैकी मी िव्हतो कधीच. 'कमी प्रतथे आम्ही' या तत्वावर
आयुष्य काढले. आज काय कोण आला िाही.. चढवा रावळ्याला स्टेजवर.. आज काय या साईड
रोलसाठी कु णी प्रमळत िाही.. रावळ्या आहे िा! मॉब सीि पडद्यावर.. त्यात रावळ्या 'हवाच'!
आता हे 'रावळ्या हवाच' वगैरे माझ्या ॲप्रडशन्स.. इां िोव्हाईजेशि म्हणा हवां तर.. िाहीतर हा
रावळ्या 'छोटे तर छोटे पण काहीतरी रोल द्या' म्हणूि ज्याच्या त्याच्या मागे लागायचा हे काय
कु णास ठाऊक िाही? पण असल्या छोया रोल्सिा ही िाही िाही म्हणालो कधी. मप्रहन्यातल्या

पांधरावीस कदवसाांत तरी प्रमळायची िाईट ज्यावर ओढला मी सांसाराचा गाडा. िाही म्हणायला
जोडधांदे के ले पण ते सांसाराची िड भागवायला. मि रमले ते मात्र त्या स्टेजवरच.

तर साांगावी म्हणतो माझ्याही जीविाची थोडीकथा.. जीविगाथा म्हणावी असे काही
िाही त्यात.. त्यामुळे जीविकथाच. आप्रण फार काही साांगायला पण िाही तसे.. माझ्यासारखया
िायसृष्टीतील छोयामाश्याच्या आयुष्यात असूि असूि काय असणार रोमहषाक गोष्टी. पण
तरीही माझ्यासारखे असांखय असणार.. डोळे दीपवणाऱ्या रां गमांचावरील आघाडीच्या
अप्रभिेत्याांसमोर आमचे काजवे कोणास कदसणार? पण आम्ही आहोत.. असतो आप्रण आमचेही
ह्या रां गभूमीवर प्रततके च िेम असते प्रि आम्हासही प्रततकाच लगाव असतो. आप्रण आमचाही
हातभार लागतो या रां गदेवतेच्या पूजेत.
तर का िसावी आमची िोंद..
आप्रण का िाही साांगू माझ्यासारखयािे आपली कहाणी?
थोडक्यात मोठमोठ्ा िटाांची यावीत चररत्रे ककां वा आत्मचररत्रे.. लोक वाचतातही
आवडीिे. पण म्हणूि या मॉब मधल्या आर्टास्टािे आपली कहाणी कोणास साांगूही िये की काय?
भले कु णा वाचकास िसेल त्यात रस पण साांगावयास काय हरकत? हो की िाही?

म्हणजे रां गदेवतेस स्मरूि पडदा वर गेला की माझ्यासारखयाच्या अांगात िाटक
सांचारते. देवदयेिे िाटकाचे वेड लाभले. थोडाफार अप्रभिय कदला. पण रां गमांचावर उठू ि
कदसायला देवािे रूप िाही कदलां. पाठीचा बाक आप्रण वेडव
ां ाकडां िाक घेऊि कु ठला रोल
िायकाच्या रूपात गाजवणार होतो मी? पण त्याबद्दल तक्रार िाही काही..कारण ककत्येक
रूपवािाांस तर अप्रभियातील ओ की ठो कळत िाही.. की त्याांिा रां गभूमी खुणावत िाही. तेव्हा
माझ्या या देवदत्त वेडाबद्दल त्या भगवांताचे आभार मािावेच लागतील मला.

तर देवदयेिे मी या स्टेजवरचा एक आर्टास्ट.. िटखट ककां वा खट िट .. म्हणजे खरे तर
मीच! मी थोडाफार खटपणा के ला मान्य आहे मला. पण शारीररक मयाादाांिा कदाप्रचत
ओव्हरराईड करायला मी करत असणार तसे. अथाात हेच कारण असावे.. माझे मलाच िाही कळत
की ककत्येकदा मी असा खट ककां वा खवट का वागलो असणार. पण लोक तेव्हा म्हणायचे.. खट आहे
रावळ्या.. माझ्या मागे तर यापुढे घातलेले वाक्य ही आठवते.. 'पाठीला बाक आप्रण चोचीसारखे
िाक.. आप्रण म्हणे मला हीरो म्हणा!' पण ते ऐकू ि सोडू ि देत असे मी. िाही म्हणायला खटपणा
के ला मी.. आता गांमत वाटते सगळी. पण िटािे कसे खट िसावे याचे मी प्रजवांत उदाहरण!
प्रजवांत म्हणजे अजूि तरी! आजकाल कसा त्यामोबाईल मध्ये बॅलन्स असला तरच
त्यात धुगधुगी असते तशी धुगधुगी रटकवूि आहे मी.. म्हणजे जोवर त्या ललाटरे षेवर बॅलन्स
बाकी आहे तोवर. म्हणजे कसेय पहा..त्या जगप्रन्नयांत्याच्या दरबारी कसली म्हणूि पारदशाक
व्यवस्था िाही. कु णाला जगाच्या रां गभूमीवर िवेश प्रमळणार की कु णी या जगातूि एप्रक्झट
घेणार.. कु णाचे कु णास िाही ठाऊक. पप्रहला अांक कधी.. मध्यांतर कधी प्रि प्रतसऱ्या अांकाचा पडदा
कधीपडणार.. आहे कु णास ठाऊक? ही माझ्याच एका गांभीर िाटकातली वाक्ये.. िटवया
भैय्यासाहेब जोशी म्हणायचेत ती ककती सुांदर. मी फक्त पाठ करूि ठे वलीत. तर या दुप्रियेच्या
भव्य कदव्य स्टेजवर मी पप्रहले पाऊल टाकले त्यास आता ककत्येक दशके लोटली. पप्रहल्या अांकात
फक्त काही प्रचमणी पाऊले खुणा उमटवूि गेली! हे वाक्यही माझ्याच एका िाटकातल्या प्रविोदी
पात्राचे. आप्रण माझ्या बाबतीत प्रततके च प्रविोदी! कारण आजकालची पोरां कशी िशीबवाि.
त्याांचे लाड काय होतात प्रि वाढकदवस काय होतात.. कसली म्हणूि ददात िाही. आप्रण माझ्या
लहािपणी? वांशपरां परागत ककां वा वारसाहक्कािे म्हणजे मोठ्ा भावांडाांकडू ि त्याांिा होत िाहीत
म्हणूि प्रमळणाऱ्या चड्ड्या प्रि सदरे आप्रण वाढकदवशी शाळे त प्रमळणारा एक अखखा खडू .. तोही
पाांढरा.. रां गीत िव्हे.. अशा अवस्थेत लहािपणीची कसली आलीत ती प्रचमण पावले! पण हलाखी
म्हणावी तर तीही िव्हती. खाण्याप्रपण्यास तसे कमी िव्हते. पण त्याकाळी पोराांचे कौतुक करावे

असला काही मामलाच िव्हता. उगाच लाडकौतुकािे पोरास िव्या कपयाांत सजवावे ककां वा त्याचे
लाडकोड करावेत अशी व्यवस्था अप्रलकडची. त्याकाळी आई आप्रण त्याहूि बाप पोराांस िाचवीत
असे. बाप म्हणेल ती पूवा कदशा आप्रण प्रपत्याच्या उगवत्या सूयाास िमस्कार! आता तर पोरां च
आईबापास िाचवतात. मी पाहतो िा माझ्या िातवांडाांिा. त्याांिा पाहूि वाटते ककती िशीबवािही
प्रपढी. तर कौतुक म्हणूि आमच्या लहािपणी काही िव्हते. अशा लहािपणीच मीके ले ते स्टेजवर
पदापाण. पण माझ्या पप्रहल्यावप्रहल्या िाटकातील रोलिांतर कौतुकाऐवजी बापूांचा िसाद
प्रमळालेला आठवतो. 'िाटकां करतोयस.. अभ्यासाच्या िावािे बोंब..' म्हणूि उद्धार झालेला
बापूांकडू ि. बापू म्हणजे आमचे वडील. त्या मोठ्ा खटल्यात माझा िांबर पाचवा. आप्रण माझा
पाळणा माझ्यािांतर अजूिप्रतघाांिी वापरला. खरे साांगतो त्याकाळी एके का चीजवस्तूची
क्वाप्रलटीच तशी. िाहीतर माझ्या िातवाचा मयूरचा.. पाळणा.. कसाबसा तो सातेक मप्रहन्याचा
होईतोवर रटकला आप्रण त्यापाठी आलेल्या िातीसाठी.. म्हणजे प्रियासाठी.. िवा गुलाबी पाळणा
आणला गेला. आप्रण तोही ि कु रकु रता! तर साांगत होतो माझ्या रोल बद्दल. गणपतीच्या कदवसाांत
त्याकाळी होत असत अशी गल्ली गल्लीतूि िाटके प्रि पोरां पोरीत्यात भाग घेत असत. उगाच
कलागुणाांिा वाव वगैरे गोंडस िावे िसायची तेव्हा. पोरां आपल्याआप िाटकात िाहीतर गाण्यात
पडायची आप्रण घरी आल्यावर अभ्यासाबद्दलओरडा खायची. तसाच मी देखील खाल्ला. पण
िाटकाच्या भुताचा वेताळ काही मािगुटीवरूि उतरला िाही. तो तसा चढू ि बसलाय तो
आजवर. अथाात गेले काही वषे िकृ तीमाि साथ देत िाही त्यामुळे त्या समांधास शाांत व्हावेच
लागले आहे गेली काही वषे. पण आजवर ते भूत काही ि काही काम करवूि घेत होते माझ्याकडू ि.
काम म्हणजे.. भले असोत छोटे छोटे रोल्स.. िाटकाांतूि.ऐि भरात प्रि त्यािांतर मोजूि
एकू ण अठ्ठ्ठ्ाऐंशी िाटकां के ली मी. तसा काहीप्रसिेमातूि मॉबमध्ये झळकलो. कु ठे प्रशपायाचे
िाहीतर प्रभकाऱ्याचे 'गेस्ट रोल्स' के ले.. अगदी िटसम्राटात शेतकरी म्हणूि िटसम्राटाांपुढे.. म्हणजे
अप्पाबेलवलकराांसमोर काही ियोगाांत उभा राप्रहलो.. पण एवढ्यात सांपत िाही हे..पूवी कधीतरी

रुपेरी पडद्यावर आलो होतो मी.. िायक म्हणूि. एक िव्हे तर दोि प्रचत्रपटाांत. त्यातील एक
आल्या आल्या कोसळला प्रि दुसरा डब्यातूि बाहेरही िाही आला. या कफल्मी ईल्मी जगतात अशा
गोष्टीिा महत्त्व फार. म्हणतात िा यशासारखे दुसरे काही िसते. पण मला वाटते िा की खरे तर
अपयशासारखे ही दुसरे काही िसते. खरे साांगतो. अपयशी वा अपशकु िी प्रशक्का बसला की गुण
अवगुण बाजूला पडतात इथे. त्यावेळी याांची रां गदेवतेची सेवा वगैरे मागे पडते प्रि उरतात प्रिव्वळ
प्रहशेब! प्रचत्रपटात तर काय.. बोलूि चालूि पैशाचा खेळ. हरत्या घोयावर कोण लावील एकही
कदडकी? तसा फार कडवट िाही मी पण काही अिुभवाांतली कडू पणाची चव अजूिही गेली िाही.
इतक्या वषाांिीही.. तेव्हा त्यातील धग लक्षात यावी. असल्या मायावी दुप्रियेत असले अिुभव
येणारच. आप्रण िाटकाांचे काय.. बोलूि चालूि िाटकीच दुप्रिया ती! तरी पण मिोरम.. तोंडाला
रां ग लावल्याप्रशवाय सुखािे चार घास घशाखाली जाऊ ियेत इतकी मोहमयी दुप्रिया ती.
रां गभूमी.. रां गमांच.. रां गभूषा.. रां गदेवता.. अशी सारीच रां गमय दुप्रिया ती. आपले रां गढांग या
दुप्रियेतले लोक जरूर दाखवोत पण माझ्यासारखयालाही आसरा देणारी ही रां गभूमी. प्रतची सेवा
के ली आयुष्यभर याहूि भालय ते कु ठले?
कु णी म्हणेल.. रावळ्या आयुष्यभर छोटेछोटे रोल्स करीत बसलास.. आप्रण बाता
मोठ्ा.. रां गभूमीची सेवा प्रि कायकाय.. पण मी म्हणतो.. आप्रण रोल छोटे काय प्रि मोठे काय..मी
काय म्हणतो की ही रां गभूमीची सेवा काय फक्त मोठमोठ्ा रोल्सिीच होते? माझ्यासारखया
एक्स्रा गणलेल्याांकडू ि िाही? आप्रण स्टेज झाडणारा प्रि पडदा पाडणारा.. आपल्यापरीिे करतच
असतात िा रां गभूमीची सेवा?

लहािपणी िाटकाची भारी हौस.गणपतीच्या कदवसात कदवसेंकदवस तालमी
चालायच्या. मग ित्यक्ष रात्री िाटक गाजवूि सोडायचो आम्ही पोरां . एकदा का वेशभूषा झाली
प्रि तोंडास रां ग लागला की अांगात िाटकाचा सांचार होई. मग ती धुांदी कदवसेंकदवस राही.

पाठोपाठ येणाऱ्या सहामाहीत मग आमची दाांडी गुल होता होता वाचत असे. त्याचे प्रवशेष काही
वाटत िसे फक्त आता पुढच्या वषाापयांत वाट पाहावी लागणार िाटकाची याचीच हुरहूर लागूि
राही. घरी अभ्यासाच्या िावािे बोंबाबोंब होई. ती बोंबाबोंब सोडली तर सारे कसे स्वप्नवत होते.
अजूि आठवतात ते कदवस.. स्टेज आपल्या परीिे गाजवत होतो. आग्र्याहूि सुटके तला प्रशवाजी..
आप्रण देव चालले म्हणूि एका िाटकात तुकाराम.. दोन्ही स्वप्नवत रोल्स माझे. लोकाांच्या
टाळ्याांचा कडकडाट म्हणजे एखाद्या िटाचे टॉप्रिक. ते प्रमळाले की िटिकृ ती गुटगुटीत व्हायलाच
हवी.. तशी होत होती.. आप्रण मग कोणाची तरी दृष्ट लागावी तसा अपघात.. एका गणपतीत
स्टेज कोसळू ि पाठीस गांभीर इजा झाली. अांथरूणात प्रखळणे आले. डॉक्टर म्हणाले, पाय दोन्ही
हलताहेत हेच िवल िाहीतर अशा अपघातात पांगुत्व येण्याचीच शक्यता जास्त. तर त्या दोि
पायाांच्या बदल्यात पाठीच्या कण्याचा बाक परवडला. आप्रण तुटलेल्या िाकाच्या हाडाचा
वक्राकारही. कायम अांथरूणात प्रखळू ि राहण्याहूि हे बरे .. ककमाि स्टेजवर उभा तर राहू शकत
होतो मी. त्या पाठीच्या प्रि िाकाच्या बाकािे माझ्या अध्यााहूि अप्रधक भूप्रमका कटाप झाल्या हे
खरे .. पण बाकी अध्याा तर वाचल्या याबद्दल मी सदा कृ तज्ञ राप्रहलो आयुष्यभर.. म्हटले पाांव
सलामत तो भूप्रमका पचास! हळू हळू रां गमांचावर परत पोहोचलो. साऱ्या मयाादाांसकट. पुढे काय..
त्याच छोया छोया भूप्रमका िप्रशबी येत राप्रहल्या. पोटापाण्यासाठी थोडा फार उद्योग के ला मी.
लोक उद्योग साांभाळू ि िाटक करतात.. मी िाटक साांभाळू ि उद्योग के ला! त्याबद्दल लहािपणी
आईबापाची अि पुढे तो वारसा चालवल्यागत बायकोची मिमुराद बोलणी खाल्ली या
िाटकापायी. पण आज कशाबद्दल िा खेद िा खांत.. रां गभूमीवर येत राहाणे हे जन्माचे ध्येय असावे
असा जगलो.. शक्यते आप्रण शक्य प्रततके मी रां गभूमीस कदले.. रां गदेवतेची पूजा समजूि. आप्रण
आजप्रवचार करतो तर या रां गभूमीिे मला काय कदले? ककत्येक िटश्रेष्ठाांिा याप्रच देही याप्रच डोळा
पाप्रहले मी. याहूि अप्रधक मागणे काय असावे? ज्या रां गमांचावर बालगांधवाांसारखया कदलगजाांची
पावले पडली, त्याांच्या चरणधुळीिे जो रां गमच पावि झाला त्यावर पाय ठे वायला प्रमळणे.. याहूि
दुसरे भालय कोठले? आप्रण एक.. मी राहतो त्या रठकाणी पूवी मला िायभैरव म्हणत असत.

एका आळीतल्या काही इमारतींतच का होईिा..पण ही पदवी प्रमळावी मला याहूि भालय ते
कोणते? पोरां यायची.. अिांतकाका जरा स्टेज शो साठी मागादशाि करा म्हणत दर गणपतीत. मी
देखील उत्साहािे िाटके बसवायला मदत करायचो त्याांिा. आमच्या चाळीतली िाटके त्यामुळे
एकदम फे मस होती. मोठ्ा स्टेजवर असेिही मी कु णी एक्स्रा पण आमच्या गल्लीत मी
िायभैरव होतो. आप्रण चाांगलाच लोकप्रिय होतो. ही देखील माझी कमाईच म्हणावी की िाही?

प्रलप्रहतािा जाणवतेय.. आजवर िुसती लेखकािे प्रलप्रहलेली वाक्ये उच्चारली मी.
पाठाांतर चोख. पण आज िथमच आपल्या मिचे काही साांगायला बसलोय. तेही या वयात. समोर
आहेत की िाहीत श्रोते .. काय फरक पडणार आहे आता? पण पदरची भाषा वापरायची सवय
िाही. काही िट घेतात आपल्या पदरच्या ॲप्रडशन्स.. पण असला मूळ िाटकाच्या ताजमहालास
प्रवटा लावण्याचा अगोचरपणा िाही के ला कधी मी.. तर साांगायचे इतके च की प्रलहायची सवय
िाही..त्यामुळे होणार काही वरखाली. थोडे सुटणार सांदभा. पण गोड मािूि घ्यावे प्रिवाचावे.
आयुष्यभर मला रां गमांचावर सहि के लेत.. मायबाप िेक्षक तुम्ही.. आताही शेवटची कृ पा करावी.
म्हणजे एवढेतरी ऐकू ि घेण्याची कृ पा या एके काळच्या िायभैरवावर करावी.. तसां लई मागणां
िाही.. प्रतसरा अांक खेचत आहे देवदयेिे. आता िा शरीर साथ देत िा स्मरणशक्ती. वयाचा दोष
हा. िटसम्राट गणपतराव बेलवलकराांची झाली तशी शोकाांप्रतका िाही झाली याचेच अिूप वाटावे
असे कदवस माझे. परतीच्या िवासास सुरूवात झाली आहेच कधीची पण तसे म्हणावे तर ककत्येक
वषे वाट पाहूि ही त्या यमराजाच्या रे यास माझा पत्ता प्रमळाला िाही अजूि. म्हणूि खेचतोय
गाडी. अजूि प्रतसरा अांक सुरू आहे. आयुष्यात तोंडास रां गफासूि रां गमांचावर बागडायला प्रमळाले..
अजूि काय पाप्रहजे? खऱ्या लढाईतही ककत्येक अिामवीर लढतात.. काही आपल्या शौयाकथा
स्वतःच्या हृदयी जपत जगतात.. काही आपला देह धारातीथी ठे वत अमर होतात.. ठाऊक
असूिही की ि तेथे तेवणार पणती ि उभा राहणार कु ठला स्तांभ.. त्या जािबाजाांचे शौया मोठे च..
आप्रण माझ्या सारखे जीवि समरातले प्रशपाई.. तसेच अिामवीर आम्ही.. आम्ही देखील कु ठल्या

कौतुकाची अपेक्षा ि करता स्टेजवर रमलो आयुष्यभर. आम्ही म्हणजे मी आप्रण माझ्या सारखेच
अिाम अजूिही ककत्येक जण.. ज्याांची या जगास ओळखदेख िाही.. आप्रण त्या रां गमांचाहूि वेगळे
त्याांिा अप्रस्तत्वही िाही. आपली अप्रस्तत्वाची लढाई लढतालढता आता वाध्याक्याकडे झुकलो..
आप्रण आता रवांथ करत बसलोय त्या सोिेरीरूपेरी आठवणी.. असेही आयुष्याच्या सांध्याकाळी ते
जुिे क्षण फार मोहक वाटतात..स्मरणरां जिात जुन्या कदवसाांच्या चाांगल्याच आठवणी राहतात
आप्रण बाकी साऱ्या अांधक
ु अांधक
ु होत जातात. माझ्या सारखया एका सामान्य िटभैरवाचे चार
शब्द ऐकलेत तर कु णीतरी कधीतरी अिांतराम रावळे म्हणूि होऊि गेला याची दखल घेतल्याचे
एक समाधाि राप्रहल जाता जाता..
शेवटी एकच..
या अिांतराम रावळे स प्रचत्ती समाधाि आहे. रप्रसकाांिी िसतील वाजवल्या फक्त
माझ्यासाठी टाळ्यापण िाटकाच्या शेवटी तर उभे राहायचो सारे आम्ही टाळ्याांच्या गजरात.
त्या िाटकातला खारी इतका वाटा तर माझा म्हणूि खारी इतक्या वायाच्या टाळ्या कािात
साठवूि मी प्रिघत असे. बाकी काही िाही..
तुम्ही हे सारे शेवटपयांत वाचलेत याचेच समाधाि आहे. या वक्रपाठी प्रि वक्रिाकी
िटाची एवढी दखल ही पुरेशी आहे त्याला समाधािािे डोळे प्रमटावयास! आप्रण काय प्रलहू? पुढचा
जन्म असलाच तर प्रमळो परत हा िटाचाच .. एवढी त्या ईर्श्रचरणी िाथािा करूि इथेच थाांबतो..

गिरीशरावाांचे िु-हाळ

आमच्या बाबािंिी आत्मर्ृत्त र्ा आत्मचररत्र नलहूि ठे र्ले ककिं र्ा त्याला आठर्णी म्िणा.
त्यािंच्या सािंगण्यात भूतकाळ आनण त्यािंच्या र्तवमािातील र्णविे िोती.
मी मात्र िे जसे जमेल तसे सािंगतोय. च-िाट म्िणािा..
बाबा भले म्िणाले असोत ‘असा मी असामी‘, पण मी ‘कसा मी‘ आिे कोणास ठाऊक?
फक्त बाबािंच्या ििंतरच्या नपढीतल्या ददव्यािे काय ददर्े लार्ले याची उत्सुकता असणा-यािंसाठी
िा प्रयत्न. थोडक्यात थोड्ाफार आठर्णी नि लार्लेले ददर्े नि पाडलेला प्रकाश ! पूर्ी नचमणरार्
च-िाट लार्ूि गेल,े तर िे तसेच नगरीशरार्ािंचे गु-िाळ म्िणािा !
*****
िमस्कार..
मी शिंक-या..म्िणजे शिंकर..म्िणजे नगरीश. तुम्िी मला असे िािी ओळखणार. माझे
पूणव िार् जी.डी.जोशी, म्िणजे नगरीश धोंडोपिंत जोशी. म्िणजे धोंडो नभकाजी जोशािंचे ज्येष्ठ
नचरिं जीर्.
धोंडो नभकाजी म्िणजे..तेच.. ‘असा मी असामी’ र्ाले. बेससि जॉससि मधूि ररटायर
झालेल.े कािी र्र्ाांपूर्ी ते निर्तवले आनण मागे आपले आत्मचररत्र सोडू ि गेले.
आता माझी लागली असेल ओळख. तर तोच शिंकर मी. लिािपणी चौपाटीर्र ‘ददल
मेरा तूिे पकडा..‘र्गैरे गाणे बाबािंिा ऎकर्णारा. काय सािंगू? त्या काळी चौपाटी नि शिाळ्याचे
काय कौतुक ! शिाळे म्िणजे पर्वणीच. िे गाणे म्िणालो तर ‘गळा चािंगलाय शिंक-या तुझा‘ म्िणूि
कौतुकािे शिाळे खाऊ घातले बाबािंिी. बाबा कधी मूडमधे आले िा तर उसाचा रसिी पाजीत.
त्या गु-िाळातूि आम्िी मग तृप्त िोऊि बािेर पडत असू. आता आमचे नचरिं जीर् बघा ! ‘हूिंss
शिाळे ? माला थम्सप‘ िे त्याचे ठरलेले, कोका कोला नि थम्स अप खेरीज िार् िािी दुसरे . उसाचा
रस िको, िे िारळ नबरळ िको म्िणे. म्िणो बापडा! त्याची काय चूक? आमच्या लिािपणी िा

टीव्िी िोता िा जानिराती त्या कोल्डलड्रिंकाच्या. म्िणजे पिा ते थम्स अपचे काळे पाणी आले तेव्िा
मी कॉलेजात िोतो. आमच्या शिाळ्याच्या पाण्यार्र र्ाढलेल्या नपढीला त्याचे कसले आलेय
कौतुक? तशी चौपाटीपण आमच्या लिािपणी सुिंदर िोती. एकू णच माणसे तशी कमी िोती.
साफसूफ चौपाटीर्र समुद्राच्या पाण्यात पाय बुडर्ूि खेळण्यातली मजा कािी और िोती.
सािंगायला िरकत िािी... आता काय लपर्ायचे? पण कु सुमला घेऊि चौपाटीर्र दकत्येक
सिंध्याकाळी जायचो मी. आनण शिाळीिी खायचो आम्िी. एकदा आम्िी असे बसलो असतािा
बाबािंिा ऑदफसातूि परत चालत जातािा पानिलिं मी. चालत जात िोते बसचा एक रूपया
र्ाचर्ायला. िशीब त्यािंिी िािी बनघतले. िािीतर ‘या साठी जातात का सािेब कॉलेजात?‘ असा
उद्धार झाला असता माझा. बाबा रागार्ले की मला सािेब म्िणायचे ! र्र कु सुम समोर असतािा
आनण काय काय बोलले असते कोणास ठाऊक ! तुम्िाला सािंगतो तेव्िाच्या प्रेमनर्र्ािात एक
र्ेगळी गिंमत िोती. म्िणजे अशी लग्ने फार कॉमि िव्िती म्िणािा ! अथावत लििंदी नसिेमा तेव्िा
जोरात चालायचे. आनण त्यात पोरिं नि पोरी कॉलेजात लग्निं जमर्ायलाच जातात की काय असिं
र्ाटायचे. ते एक असो पण राजेशकु मारच्या नसिेमातला रोमॅंरटकपणा आमच्या अिंगात नभिला
असे तेव्िा. तर सािंगत कु सुमबद्दल िोतो.. काय आिे आम्िी भेटलो ते बी.कॉमच्या माझ्या दुस-या
र्र्ावत आमच्या र्ार्र्वक स्नेिसिंमेलिात. ती मला एक र्र्व ज्युनियर. मग ददल मैंिे उसको फे का
झाले.. उसिे झटसे पकडा िी झाले.. असो. तर चौपाटीर्र तेव्िा आम्िी जायचो. काळ्यापाण्याची
म्िणजे थम्सअपची सजा आता नमिीरला. नमिीर म्िणजे माझा मोठा.. तसा एकु लताच. आम्िी
पाच भार्िंड,े दोघे भाऊ नि तीि बनिणी.. पण काळ सरता सरता ‘िम दो िमारा एक‘ कधी झाले
कळले देखील िािी. त्यामुळे एकु लता एकच रानिला नमिीर! मुलाचे िार् आजोबा िािीतर
पणजोबािंर्र ठे र्ायचा प्रघात िोता म्िणे आमच्या घराण्यात. आता पोराला नभकाजी िार् ठे र्ार्े
लागले असते तर? कल्पिाच िािी करर्त ! तसे बाबा थोडे मागे लागलेल,े ‘रीत पाळायला िर्ी,
काय समजलास शिंक-या?‘ म्िणे मोठ्याला िार् पणजोबािंचे ! िशीब आईिीच घातला मोडता.
‘असले कसले ते िार्? भटु रड्ािंचे!‘ आईच्या इतकी र्र्े रटकलेल्या िानर्सयाच्या िौसेपुढे बाबािंचे
काय चालते? चािंगले िार् ठे र्ले.. नमिीर! नगरीशचा शिंकर आनण शिंकरचा शिंक-या िोतो तसा
नमिीरचा नमनि-या िोत िािी एर्ढाच काय तो प्रश्न!
तसा नमिीर गुणाचा. म्िणजे आमचे बाबा.. नबड्ा फुिं कायचे.. म्िणजे ओढायचे. ििंतर
ििंतर खोकला बळार्ला. आजारी पडायला लागले तेव्िा नमिीरच म्िणाला, ‘आजोबा ती नबडी

सोडा!‘ मला र्ाटले पुढे ती सोडू ि नसगरे ट ओढा म्िणतो की काय. कारण मी त्याला पेपरातील
‘मालवबोरो मॅि‘ची जानिरात निरखूि पाितािा पानिले िोते. पण िािी. बेटा आला आपले पुस्तक
घेऊि, त्यात ‘धूम्रपािामुळे िुकसाि‘ असा पररच्छेद र्ाचूि दाखर्ला की आजोबािंिा त्यािे. पण
त्याच्या आजोबािंची नबडी सुटली ती त्यािंच्या जाण्याबरोबरच. पण नमिीरचे कौतुक मात्र
र्ाटल्यानशर्ाय रानिले िािी.
तसा नमिीर मधल्या नपढीतला म्िणायला िर्ा. म्िणजे आता एकजात सारी मुले
इिं नग्लश शाळे त र्ानघणीचे दूध नपतात तसा तो िािी. माय मराठीची गोडी अजूििी अर्ीट
र्ाटणा-या नपढीतला तो. तसा त्याच्या शाळे त जायचो मी तो लिाि असतािा. बाबा आमच्या
शाळे त आलेले आठर्तात मला. तसा मी कधीमधी जात असेिी पण एकू णच ते नडपाटवमेंट कु सुमचे.
आनण तसेिी त्याच्या शाळे त आमच्या खरे बाईंसारखी मुख्याध्यानपका िािी तर मुख्याध्यापकािंचे
राज्य! मी म्िणालो, ‘येतो गुरूजींिा भेटायला तुमच्या‘ तर िा म्िणतो,‘ गुरूजी काय म्िणता?
सर म्िणा! फातरफे कर सर‘ तर ते फातरफे कर सर यािंचे िेडमास्तर. पण कािी म्िणा, आमच्या
र्ेळी सत्तर माकव नमळतािा मारामार तर यािंची िव्र्दीखाली बात िािी. पोरे हुशार झाली की
पररिा सोप्या झाल्या कोणास ठाऊक!
तरीपण तुम्िाला सािंगतो, एकदा पाचर्ीच्या पररिेत नमिीर गनणतात कसाबसा पास
झाला िोता. काय त्याचे नबिसले कोणास ठाऊक पण माक्सव दकती नमळार्ेत? तर पन्नासपैकी
सतरा! त्याला मी घेतला फै लार्र. तर कु सुम मध्ये पडली. त्या प्रकरणाििंतर नमिीरिे काय भोकाड
पसरले म्िणता! मी तसा एरर्ी नचडत िािी तुम्िाला सािंगतो पण त्या ददर्शी माझे डोके आऊट
झालेल.े म्िणालो, ‘बस! चुप्प अगदी. बिंद कर ती िाटके !‘ तो चुप्प तर िािी झाला पण परत
म्िणजे अगदी त्याच्या नडग्रीपयांत असा काठार्र िािी पास झाला कधी.
िाटकार्रूि आठर्ले. माझी िाटकाची आर्ड िािूकाकाकडू ि आलेली. आता िा
िािूकाका कािी सख्खा काका िव्िता. पण तो माझा लाडका िोता लिािपणी. मला आठर्तेय
माझ्या लिािपणी आम्िी गेलो िोतो एकदा िाटकाला. नमिीर लिाि िोता तेव्िा आमची र्रात
निघायची अशी नसिेमा पिायला. लिािपणी आम्िा पाचािंिा सािंभाळत निघालेली र्रात नि
बाबािंची तारािंबळ आठर्ते. अगदी ऑरें जसाठी मी के लेला िट्टिी आठर्तो. नमिीरला मात्र ते काळे
पाणीर्ाले कोल्ड लड्रिंकच आर्डते, तशी निला नसिेमाची िौस. त्याकाळी तीि आनण पाच रूपयािंत

जायचो आम्िी नसिेमाला कॉलेजचे तास बुडर्ूि. लेक्चर बुडर्ूि नपक्चर ! मराठी आनण लििंदी.
इिं नग्लश नसिेमे त्याकाळी फार िसत. असते तरी आम्िी काय गेलो थोडीच असतो ते पिायला?
तरी िशीब कोणी ओळखीचे िािी भेटले कधी कोणी. नमिीरलािी घेऊि जायचो आम्िी
नसिेमाला. पण त्याला मराठी नसिेमे बिंडल र्ाटायचे र्य झाले नि आमचा नसिेमाचा खेळ बिंद
पडला. तशी िी जाते नतच्या नभशीच्या गृप मधल्या मैनत्रणींबरोबर. मी आपला टीव्िी र्र
नसिेमाची िौस नि चैि करूि घेतो झाले. तसे माझे बाबा सािंगायचे, बरिं कारे शिंक-या, आमच्या
लिािपणी नसिेमे म्िणजे सिंत तुकाराम नि ज्ािेश्वर बरे ! परत तो पाहूि आलो की नलिा निबिंध
त्याच्यार्र ! मी नर्चार के ला आताच्या नसिेमार्र निबिंध नलिार्ा लागला तर काय िोईल? बाबा
म्िणायचे, ‘आनण बरिं कारे शिंक-या कधीमधी तुझ्या आजोबािंिा लिर आली तर रात्रभर नमळायची
बघायला सिंगीत िाटकिं , ती िी भक्त प्रल्िाद िािी तर सीता स्र्यिंर्र! तुला सािंगतो एकजात सगळा
गिंभीर मामला शिंक-या!’ तेव्िा नर्िोदी िाटक िा प्रकार िसार्ा. िसणारच. पण आमचे आजोबा
मात्र अस्सल कोकणी. नतरकस नर्िोदात त्यािंचा िात कोण धरू शकला असता? बाबा मुिंबईत
आल्यािे असेल, त्यािंचा तो नतरकसपणा थोडा पातळ झाला असार्ा. मी मात्र रानिलो तसा..गिंभीर
िािी म्िणता येत, पण नबि नर्िोदी म्िणायला िरकत िािी. तर सािंगत काय िोतो, की त्या
काळी सगळीकडे देर्ाददकािंचे चािंगलेच प्रस्थ िोते.
देर्ाददकािंची गोष्ट निघालीयच तर सािंगतो. आमचे बाबा...ते कधी या फिं दात िािी
पडले. सािंगायचे,‘खणखणीत र्ाटोळा रूपाया िाच देर् िो, असे म्िणायचे, तुझे आजोबा!‘ पण
आई मात्र पूजाअचाव नि व्रतर्ैकल्यािंत गुिंतलेली. माझ्या नि उल्िास..उल्िास म्िणजे माझा धाकटा
भाऊ..साठी दर सोमर्ारी नि शनिर्ारी अनभर्ेक नि उपास करी नि सिंध्याकाळी अिंगारा लार्ी.
कधी नतला नचडर्ले यार्रूि तर, देर्ाददकािंची चेष्टा िको म्िणूि दटार्े. याबाबतीत मी मात्र
माझ्या बाबािंबरोबर. एकू णच िे देर् देर् करणे माझ्या स्र्भार्ात बसत िािी. पण िी, म्िणजे
कु सुम करते सारे ...‘आमच्या प्रभूच्िं या घराण्यात करतात िो सारे रीतीप्रमाणे‘..अरे िो सािंगायचे
रानिले, आमची िी, म्िणजे कु सुम, लग्नाआधीची प्रभू..तर असे म्िणूि सारे उपासतापास करते.
नमिीरसाठी. तसा सर्ावत जास्त र्ेळ मी पूजेला बसलो असेि तर तो आमच्या लग्नात. दकती
साग्रसिंगीत पूजा..मग डोक्यार्र अिता! बाबािंिी तो लििंदमाता कोिाड्ात उभी रानिलेल्या

उखाण्याबद्दल नलनिलिंय िा तसे कािी कु सुमिे िािी के ले पण नतलािी इिं टरिॅशिल उखाण्याची
भारी िौस! त्यात नतिे ‘देशात देश बाई जपाि..आनण नगरीशरार्ािंर्ाचूि िािी िालत
पाि‘...असला उखाणा घेतला नि सगळ्या बायका आ र्ासूि पािात रानिल्या. मी मात्र मेथीच्या
भाजी ऎर्जी भाजीत भाजी शेपूची असा स्टॅडडव उखाण्यात बदल करूि थोडे िानर्सय आणले.
िनिमूिची पद्धत आमच्यार्ेळी निघालेली. िल्ली काय इिं टरिॅशिल टु र घेऊि जातात
म्िणे. आमचा जर्ळात जर्ळ म्िणजे मिाबळॆ श्वरचा िनिमूि. बाबा तेव्िािी थोडे
बोललेच..’आमच्या र्ेळॊ आम्िी िनिमूि शब्द जरी काढला असता तर तीथवरूपािंिी पाच बोटे
उमटर्ली असती गालार्र.. काय समजलास शिंक-या?’ परत आमची आईच आली मदतीस ! ‘काय
तो तुमचा जमािा.. िौस म्िणूि िािी मौस म्िणूि िािी, िुसते आपले ऑदफस नि घर..घर नि
ऑदफस.. आनण नर्ड्ा फुिं कत लोळत पडायचे. जाऊ द्या पोरािंिा!‘ बाबा काय बोलणार?
थोडक्यात काय आमचा ‘िनिमोर इि मिाबळे श्वर’ झालाच!
कु सुम लग्नाििंतर घरी आली त्याििंतर िर्लाईचे ददर्स िर्ापेिा जास्त चालले. याला
कारण आमची आई. शरयू नि र्ृिंदा म्िणजे माझ्या दोघी बनिणी सासरी गेल्या नि िी एक मुलगी
घरी आली तर आईला नतचे काय कौतुक. त्या िादात आईिे नतचे लाड के ले ते नमिीरच्या
जसमापयांत. ििंतर आई अिंथरूणाला नखळली र्यािुसार पण बोलणे मात्र खणखणीत रानिले. बाबा
गेले तर जरा खचली पण सार्रली लर्कर. पण नतच्या र्ेळेिुसार नतिेिी निरोप घेतला.
थोडक्यात काय बाबा गेले, आई गेली नि मी मोठा झालो. मग िूतिचे लग्न लार्ूि ददले. गुणी आिे
पोर. माझी शेंडफ
े ळर्ाली बिीण आिे म्िणूि िािी म्िणत. पण खरी कामसू. नतचा िर्रा पण
माझ्या बॅंकेतला.
नतच्या लग्नाची पण झाली गिंमत. म्िणजे मी बी.कॉम ििंतर नचकटलो ते बॅंकेत.
नचकटायचेच स्टॅंपसारखे तर पोष्टापेिा बॅंक बरी! पण कारकू ि म्िणूि िािी. तसा मी जात्याच
हुशार. आईकडू ि घेतलेला गुण असेल. त्यामुळे परीिा पास िोत िोत ऑदफसर झालो.बाबा
खाजगी किं पिीत र्र्ाविुर्र्व रटकले ते आजोबािंच्या सािंगण्यािुसार. म्िणजे, सगळ्या बायका नि
सगळ्या िोक-या इथूि नतथूि सारख्या म्िणूि! पण मी िािी सोडली आमची घेिा बॅंक त्याला िे
कारण िािी. बॅंकेत मला िळू िळू प्रमोशि नमळत गेले नि मी नतथेच दफक्स नडपॉनझटसारखा
दफक्स झालो. आमच्या बॅंकेत माझ्या िाताखाली िर्ीि पोरगा आला, र्ेंकटॆश पै िार्ाचा.

िरहुन्नरी. िाटकातूि कामे करायचा. मुलगा चािंगला र्ागणूकीत. पुढे त्याचीिी गिंमत झाली.
म्िणजे आमची िूति..नतलािी िाटकाचे र्ेड. त्या िादात नतची जोडी जमली ती िेमकी या
र्ेंकटॆशाशी. मला त्याचा पत्ता िव्िता. एकदा बॅंकेत आली ती दोघे बरोबर. चुकूि असणार. कारण
िूतिला मी त्याच बॅंकेत आिे ते ठाऊक असणारच. मग त्या रात्रीच त्यािंचे ते प्रकरण जगजािीर
झाले. मग ते र्ेंकटॆश स्तोत्र म्िणत ती सासरी गेली. प्रत्यि जार्ईराजा मात्र माझ्या
िाताखाली..गुलाम! दुनिया दकती छोटी िे अशार्ेळी पटते. आजोबा एक गाणॆ गात ते आठर्ते
मला
‘असू दे तुझीच छाया
िी भोळी भक्ती िको र्ाया
सािंभाळ रे नर्ठु राया
िा भर्सागर तराया’
चाल अथावत ‘सुखकताव दुखिताव‘चीच. तर त्याच भर्सागरात पोितोय झालिं
सगळ्यािंिा घेऊि!
पोिण्यार्रूि आठर्ले, लिािपणी आम्िी पोिायला जायचो. डालडाचा डबा घेऊि.
बाबा ढकलायचे नर्िीरीत, धपकि आर्ाज यायचा पडल्याचा. गार्ी गेलो की िदीर्र रोज
हुिंदडायचा कायवक्रम व्िायचा. मला आठर्तेत िूति पाण्याला जाम घाबरायची तर बाबा नतला
पोटाशी धरूि नर्िीरीत उतरायचे स्र्त:च. िळू िळू नतची भीती गेली. कोकणात गेलो की िी
धमाल असायची. बोरे , करर्िंद,े आिंबे खात दफरायचो. परत पाण्यात डु ब
िं ण्याची मजा औरच.
नमिीर नशकला पोिायला तो म्युनिनसपानलटीच्या तलार्ात. कारण तोपयांत आपल्या
प्रगतीपथार्रील मिाराष्ट्रािे सगळ्या नर्िीरी बुजर्ूि टाकायचा कायवक्रम राबर्लाय सगळीकडे.
बोरे , लचिंचा खातात पोरिं ती गाडीर्र नर्कत घेऊि. आनण तसे आता कोकणात जाणे िािी िोत
िल्ली. सुट्टी नमळाली की, ‘बाबा िो कोकण, गोर्ा िायतर मिालीला जाऊया’ असे नमिीरचे
र्ाक्य ठरलेल.े मग कु सुमिी त्याची री ओढायला तयार. ‘कु ठे िी जायचे तर तुमचे आपले एकच..
कु डमुड्ाला जाऊया.. कशाला कडमडायला? अगदी मामिंजीसारखे बोलतात..‘ त्या सगळ्या
भािगडीत कोकणात जाणे रानिले म्िणूि माझी हुरहूर नि कु रकु र बाकी रािते. नि मि मी

निमूटपणे सामाि बािंधायला घेतो आनण निघतो..पयवटिाला! आता नमिीर झालाय मोठा. तर
करतोय लसिंगापूरला जायचे प्लालििंग. त्याची बायको मोिी नि तो चक्क इनजप्तला जाऊि आले
िनिमूिला.
दकती ददर्स बदलतात! कु ठे ते भटजीचे घर, राम नि बस िी येणारे र्ा पैसा
र्ाचर्ण्यासाठी चालत येणारे बाबा नि आता नर्मािातूि उडू ि जाणाच्या बाता करणारी आजची
नपढी. मधल्यामधे आम्िी! धोतरातले बाबा पुढे कोट नि पॅंट घालायला लागले. आमची प्रगती शटव
पॅंटर्र अडकली. नि आता नमिीर जातो दर शुक्रर्ारी टी शटव नि जाड्ाभरड्ा नजिच्या नर्जारी
चढर्ूि ऑदफसात, कािीतरी फॉमवल का इिफॉमवल फ्रायडे असतो म्िणे. आजोबा कोकणातले,
बाबािंचे कोकणीपण मुिंबईत येऊि जरा पातळ झालेले. आनण मी? र्ठी सिामासी कोकणात जाऊि
आपली मुळे धरूि ठे र्ायचा प्रयत्न करतोय. निला मात्र या कोकणीपणाचे िािी कौतुक. नमिीर
मात्र...अस्सल मुिंबईकर झालाय तो. चार नपढ्यात स्थलािंतराििंतर झालेले िे नस्थत्यिंतर! बदल िाच
स्थायी भार् असतो म्िणतात. बदल तर झालाच काळािुसार. तो चािंगला की र्ाईट काळच
ठरर्ेल. पण तोल सािंभाळू ि बदलायला बाबािंिीच नशकर्ले आम्िाला. खरे सािंगतो आमचे बाबा
करीत असतील िुसती कारकु िी पण ि सािंगता त्यािंिी खूप कािी नशकर्ले. एक दोि धपाटे
घालायचे पाठीत पण लाडिी ि बोलता करायचे. आई मात्र सगळ्या आयािंसारखीच. आता
कु सुमला पानिलिं की र्ाटते आई िार्ाची गोष्ट सगळीकडे सारखीच. आता बालमािसशास्त्राचे धडे
नगरर्तात म्िणे पालक. आमच्या नपढीत नबघडणारी मुलिं िव्िती असिं िािी पण अपर्ाद म्िणूि.
आज डोळ्यात तेल घालूि लि ठे र्ार्े लागते म्िणे..मूल नबघडू िये म्िणूि. तशी आजची पोरे
आमच्याहूि हुशार आिेत िो. थोडी इिं ग्रजाळलेली असली तरी.
आधी म्िटले िा त्याप्रमाणे िुकतेच नमिीरचे लग्न झाले. बापाच्या पार्लार्र पाऊल
टाकू ि स्र्त:च ठरर्लिं बेट्याचे. नििी के ला नर्रोध आधी पण एकदा निला एकटीला गाठू ि
आमचाच पूर्ेनतिास ऎकर्ला नि िी तयार झाली. आमच्या नपढीचे राज्य सिंपले. अगदी खालसा
झाले िािी म्िणा पण चाव्या ददल्या पुढच्या मालकाला. अजूि कािी मोडीत निघण्याएर्ढे
म्िातारे िािी झालो आम्िी. नमिीरची बायको म्िणजे मोिी..नतचे खरे िार् मोनिका..सकाळी
आठाला घर सोडते ती सात र्ाजता थकू ि येते. यातच ददर्स जातो नबचारीचा. माझ्या आईिे
कु सुमला र्ागर्ले मुलीप्रमाणे म्िणूि असेल िी सुद्धा मोिीला प्रेमािे र्ागर्ते. कु सुमला मुलीची
भारी िौस. पण िम दो िमारे एक मध्ये नमिीरचा ििंबर लागला नि निला मुलगी नमळायला इतकी
र्र्ां थािंबायला लागले. थोडक्यात काय सगळा आििंद आिे.

बाबा म्िणायचे काळासोबत रिा. बदलायला नशका. पण खरे सािंगतो. काळाबरोबर
बदलल्या त्या बाह्य गोष्टी. बाकी एकू ण कु टुिंबाची गोष्ट िािी बदलली. तेच रूसर्े फु गर्े, तीच
भािंडणे, तेच प्रेम नि तोच नजव्िाळा. म्िणतात िा जेर्ढ्या गोष्टी बदलातात तेर्ढ्या त्या तशाच
राितात. थोडक्यात काय तर िे असे आिे. डीबी जोश्यािंची पुढची नपढी जीडी जोशी..त्यािंचे राज्य
खालसा नि आता एमजी जोश्यािंचे सुरू झाले...
...कािी गोष्टी बदलल्यात
....नि खूपशा अजूि तशाच रटकू ि आिेत !

असा मी असामी! अथावत.. लचिंता करतो नर्श्वाची!

येणाऱ्या नपढीतल्या मुलािंची लचिंता र्ाटते मला. म्िणजे काय आिे िा.. आमच्या र्ेळी
आम्िाला भाऊबिंद िोते.. बनिणी िोत्या. आमच्या मुलामुलींिा त्यामुळे काका आिेत.. मामा
आिेत.. र्ेगर्ेगळे आजीआजोबा आिेत.. चुलत नि मातुल घराण्यात दकत्येक िातेर्ाईक आिेत.
आज ती सोय िािी. आमच्या आधीच्या नपढीत आठ िऊ भार्िंडे असायचीच. त्यामुळे आपसूक
आम्िाला सात आठ काका- मामा- मार्शी नि आत्यािंची सोय व्िायची. जेर्ढे काका तेर्ढ्या
काक्या.. तेच मामा नि माम्या.. मार्श्या नि आत्यािंबाबतीत. त्यािंच्याकडू ि नमळणारी चुलत ..
मार्स .. मामे.. आनण आते भार्िंड.े .! र्िंशर्ृिाच्या अशा र्टर्ृिासारख्या फािंद्या नि पारिं ब्या असत.
आजच्या पोरािंिा िी सोय िािी उरली. एकु लत्या नि एकट्या मुलास कु ठू ि येणार अशा
िातलगािंचा गोतार्ळा?
आज िे सारे सुचले त्याला कारण म्िणजे आमचा बॉस! ऑदफस आनण घर.. दोसिीकडे
आमच्या माथ्यार्र कडक बॉस आिेत. घरचे सोडू ि देऊ कारण सध्याच्या नस्थतीस ..म्िणजे
सरकारी भार्ेत आपत्कालीि पररनस्थतीस .. जबाबदार आिे तो म्िणजे माझ्या सरकारी
ऑदफसातला बॉस.
झाले काय की..
िेिमीप्रमाणे आजिी ऑदफसात पोिोचलो खरा.. तर नतरसट सािेब अनधकच नतरसट
आनण नतरकसपणे म्िणाला, क्काय.. आज कोण गेला?
िाटवलस
े ! कु णाच्या मृत्यूची र्ाट कशी पािर्ते या सािेबाला कु णास ठाऊक! त्याला
आम्िी सारे र्ाकडेसािेब म्िणतो ते उगीच िािी. तर घड्ाळाच्या काट्यार्र चालणारे आयुष्य
माझिं. खरे तर घड्ाळाचे काटे िी दकत्येकदा र्ात्रटासारखे मागेपुढे िोत असतात. त्यािंिािी
दकत्येकदा र्ेळेची िसते पर्ाव.. तर माझ्यासारख्या साध्यासुध्या मिुष्यास तर थोडेफार मागेपुढे
िोणारच िािी का? म्िणजे रोज िोतोच मला थोडा उशीर पोिोचार्यास.. तसा आजिी झाला.
खरे तर सािेबाची चूक. आजर्र इतक्या र्ेळेस उशीर झालाय मला. त्याची सर्य सािेबास
व्ह्यार्यास िर्ी िोती. पण िािी! दरर्ेळी लाल लेटमाकावसोबत या लाटसािेबाची लागट बोलणी
आिेतच! सािेबिी असला नचटकू की दरर्ेळेस घालूिपाडू िच बोलणार तो. आता तर माझ्या

उशीरा येण्याची कारणेिी पुरर्तो तो. आजर्र माझ्या दकत्येक िातलगािंस देर्ाज्ा झालीय मी
ऑदफसात िोकरीस लागल्यापासूि. कािी खरोखरीच गेल.े . त्यािंपैकी कािींस मी पोचर्ले
रीतसर.. कािींस आभासी मृत्यू घडर्ूि आणला. खऱ्या काका की मामाच्या मृत्यूचे दु:ख कु णीिी
करे ल. खऱ्या िातेर्ाईकािंस पोचर्णारे िी दकत्येक असतील. पण आपल्याशी सिंबिंध िसलेल्याच्या
मृत्यूबद्दल अश्रू ढाळणाऱ्या कु णास तुम्िी पानिलेय कधी? म्िणजे इतके नर्शाल हृदय माझे.
जाणारा जातो. या नर्शाल जगात दर िणी जाणारे दकत्येक.. िजारो असतील. त्यािंच्याबद्दल शोक
र्ाित त्यािंिा श्रद्धािंजली र्ाित ऑदफसात जाण्यास कु णास थोडाफार उशीर िोत असेल तर त्यास
मािर्तेच्या अत्युच्च पातळीर्रील मिुष्यप्राणी मािले पानिजे.. ते सोडू ि माझ्यासारख्या मरे एक
त्याचा सदा शोक र्ािणाऱ्या दुज्यास सािेबाचे टोमणे खार्े लागार्ेत? याहूि दैर्दुर्र्वलास
कोणता?
.. तर म्िणूि मला िव्या नपढीबद्दल लचिंता र्ाटत रािाते.
माझ्यासारखेच कािी त्या नपढीत निपजतील त्यािंिा दरर्ेळी उशीर िोण्याचे कारण
सािंगार्यास दकमाि इतके िातेर्ाईक असू शकतात याची तरी कल्पिा िको का? एकदा ती सर्य
झाली की मग िळू िळू माझ्यासारखे त्यािंिा कु णा अज्ाताच्या परलोक प्रर्ासाबद्दल र्ाईट र्ाटू
लागेल की िािी? तर या िमारा ककिं र्ा िमारी एकच्या जमासयात या नबचाऱ्या नपढीतील
पोराटोरािंिी नि पोरीबाळींिी कु णाच्या तोंडाकडे पािार्े?

तर िे आिे िे असे आिे म्िणा!
म्िणजे काय आिे िा की माझा स्र्भार्च असा. किर्ाळू ! मी िेिमी इतरािंचा नर्चार
करत असतो.
म्िणजे बघा..
आज उशीर झाला मला.. िेिमी इतकाच.. जास्त िािी कािी. तर सािेबाचे टु मणे..
काय आज कोण र्ारले तुमचे? कु ठल्या आजोबािंचा लार्लात ििंबर? की काका?

काका नि आजोबा म्िणे!
कु णी अशा अर्स्थेत अस्र्स्थ झाला असता.. िो की िािी? पण मी िािी. मी सुिास्य
र्दिािे कामास लागलो. सािेबास दुरूत्तर िािी की कािी िािी. सािेबाच्या गोष्टी निमूटपणे
ऐकू ि कोण घेतो सािंगा आजकाल? उदािरणाथव तो परािंजप्या.. उगाच अरे ला कारे करत असतो.
मी निमूटपणे ऐकू ि घेतो.. कारण उद्धटपणा माझ्या रक्तातच िािी. ते एक राहू द्या. िम्रपणा िा
सद्गुण खरा. पण उगाच त्यामुळे मी एक ििंबरचा ि बोलूि शिाणा असले कािी टोमणे ऐकार्े
लागतात मला. ते तर ऐकतोच मी! परत लचिंता करतो नर्श्वाची! त्यामुळे सािेबाची बोलणी खाऊि
निमूट बसण्यार्र भागतिंय थोडीच माझे! म्िणजे इतक्यार्र थािंबतो थोडीच मी. मी करतो ती
लचिंता! आनण लचिंति भार्ी नपढ्यािंिा भेडसार्णाऱ्या प्रश्नािंचे! थोडक्यात िे आिे िे असे आिे. कारण
माझे व्यनक्तमत्र्च असे.

खरे सािंगू िा तर माझे िे असे िोण्यास माझे बालपण जबाबदार आिे. मािसशास्त्रात
म्िणे अशा नथयऱ्या आिेत. म्िणजे आपल्या आयुष्यात आपण पुढे कसे र्ागतो िे आपल्या
बालपणातील ददर्सािंर्र अर्लिंबूि असते म्िणे! म्िणे कशाला.. आिेच. म्िणजे निदाि माझ्या
बाबतीत तरी असणारच तसे. लिािपणापासूिच मी असा. मला आठर्तात ते सिंस्कारिम ददर्स.
बालमि िार्ाचे मि िोते तेव्िा माझे. कोर्ळे ! त्यार्र त्यार्ेळी झालेले ते सिंस्कार.. त्यािंिा खरे तर
ओरखडे म्िणालात तरी चालले असते.. पण तशी पद्धत िािी आपल्याकडे. सगळ्या बालर्यीि
बाबींिा आपण सिंस्कारच म्िणतो. मातीच्या गोळ्याचे उदािरण तर सर्ाांिा ठाऊक असेल. म्िणजे
जसा आकार देऊ तसे मडके बिते म्िणे. आनण कािी रािात असार्ेत िुसतेच.. गोळे !

अजूि आठर्तेय..
मी लिाि िोतो तेव्िा.. नचमुकल्या देिात दफट झालेले मि .. तेिी नचमुकले िोते..
बालमि म्िणूि त्याला र्ेगळी ओळख िोती. तर तेव्िाची गोष्ट! समजा मी शाळे त गेलो िािी
एखाद ददर्स. येतो किं टाळा एखाद्या ददर्शी. त्यात काय एर्ढे? मोठी माणसिंिी मारायची कधी
कामाला दािंडी. तर आता दुसऱ्या ददर्शी काय िोईल? नशिक नर्चारणार.. का िािी आलास?

तर किं टाळा िे खरे खुरे कारण सािंनगतले तर नशिकािंिी काि नपरगळलाच म्िणूि समजा! त्यापेिा
कु ठलातरी अर्यर् दुखार्लेला चालतो.. डोके दुखी .. ताप.. अिंगदुखी .. िी कारणे
चालतात. खरीखुरी िसली तरी. म्िणजे खऱ्या कारणापेिा खोटे जास्त पटतेय नशिकािंस.. पटते
म्िणजे.. तेच कारण सािंगार्े जे पटू शकते. मग ते सत्य असण्याची गरज िािी! िे पाहूि जे
नशकायचे ते मी लिािपणीच नशकू ि घेतले! आता ऑदफसमध्ये िेच सिंस्कार कामी येत िसल्यास
िर्ल! म्िटले िा बालपणीच्या या गोष्टी मित्त्र्ाच्या नि त्यािंचा ठसा नमटता नमटत िािी.

बालपणीचा काळ सुखाचा म्िणतात ते खरे च. लिािपण देगा देर्ा म्िणतात.. अजूि
काय काय म्िणतात त्या निरागस बालपणाबद्दल ऐकू ि आिे मी तेव्िापासूिच. पण मित्त्र्ाचे
म्िणजे आपण लिाि असल्यािे त्याबद्दल काय कोणी बोलार्े यार्र आपला थोडीच कािी उपाय
असू शकतो? िे सारे बालपणाबद्दल बोलतात नि काय काय म्िणतात त्याबद्दल.. ते र्यािे मोठे च
असतात! आनण आपण? मोठे पणी आपलेच बालपण आठर्त बसतोय! असो.
तर त्याचर्ेळी त्याच बालपणािे मला त्या 'लचिंता करतो नर्श्वाची' याचीिी नशकर्ण
ददली. म्िणजे आज कशी लचिंता आिे मला माझ्या पुढच्या नपढीची तशी. व्िायचे काय िा शाळे त
मी अत्यिंत हुशार गणला जायचो. अभ्यासात िव्िे. चार पुस्तके र्ाचूि कोणीिी हुशारी दाखर्ू
शकतो.. कदानचत गाजर्ूिी शकतो. त्यात मोठे से काय? पण माझी हुशारी अत्यिंत ओररजीिल.
म्िणजे व्िायचे काय की माझ्या नशिकािंिा माझ्यासाठी उघड्ार्रील नशिण उत्तम असे र्ाटत
असार्े. कारण ठरर्ूि मी िेिमी र्गावच्या बािेर असायचो. बहुधा र्गावतले नशिण माझे आधीच
झाले असार्े. जात्याच हुशार िा मी! मी असे ओपि क्लासरूम नशिण बरे च घेतलेय. गनणताचे
नशिक तर आले की मी स्र्तःच नर्चारायचो त्यािंिा, सर बसू की निघू? उगाच िािीतर मध्ये
र्गावस नडस्टबव कशाला करार्े? माझ्या मिात िा दुसऱ्यािंचा नर्चार प्रथमपासूिच. गनणताचे
निम्मेअनधक तास मी र्गावबािेरच काढले आिेत. म्िणजे पन्नास टक्के! गनणतात नशकलो िसलो
तरी आता िोकरीत टक्केर्ारी नशकलो मी छाि! ते एक असो.. तर, त्यातिी र्गावतील इतरािंिा त्रास
िोऊ िये इतकाच एक चािंगला िेतू. तशी

र्गावबािेरील दुनिया जास्तच आकर्वक िोती. माझ्यार्रच्या र्गावतील िी कािी
माझ्यासारखे कायम 'आऊटस्टॅंलडिंग' नर्द्याथी माझ्याबरोबर असत. अथावत िा शब्द मी िल्लीच
नशकलो. िािीतर शाळे त इतके इिं ग्रजी यायचे कोणाला? तर अशा मुलािंची माझी मैत्री जुळली..
त्यातील कािींशी तर अजूििी रटकू ि आिे. तर त्या आकर्वक दुनियेत दकत्येक िर्िर्ीि गोष्टी
नशकार्यास नमळत. उदािरणाथव लचिंचेचा पाला! लचिंचेचे झाड आमच्या र्गावबािेर आिे िेच खरे तर
दकत्येकािंिा ठाऊकिी िसेल तेव्िा! तर त्या लचिंचेर्र चढू ि लचिंचेचे आकडे काढायला नशकलो ते या
र्गवबाह्य र्ेळातच. पण आकडे काढता काढता लचिंचेचा पालािी चर्ीला दकती आबिंट असतो िे
आमच्या र्िस्पतीशास्त्रात कु णीच नशकर्ले िसेल!
तर र्गावबािेरील िी गिंमत बाकी मुलािंची चुकू िये म्िणूि मी एक दोि अजूि मुलािंिा
तेव्िा भरीस घातलेले आठर्ते. त्यािंिादेखील तो पाला आर्डला िोताच. आमच्याबद्दल कािी
पालक कािी र्ाईटसाईट बोलत म्िणे. मतामतािंचा गलबला आनण काय! तर माझे परोपकारी मि
सािंगे मला.. बाकी मुलािंिािी या कोंडर्ाड्ातूि सुटका दे.. आनण ती नमळार्ी म्िणूि मी
र्ेळेअगोदर िळू च घिंटा र्ाजर्ूि येत असे. िे काम मोठे निकमतीचे. एक तर नशपायाचा डोळा
चुकर्ायचा.. घिंटा देऊि सुमडीत असे निसटायचे की कोणस कळू िये! या िणासाठी मला दकत्येक
ददर्स र्ाट पािार्ी लागलेली मला आजिी आठर्ते. म्िणजे एकतर मुले आधी बािेर बऱ्यापैकी
असली पानिजेत.. एखादा दुसरा असेल तर कसे चालेल? मग मीच पकडला गेलो असतो.
नशपायाकडे िीट लि ठे र्णे भाग.. मग घिंटी तो कशी र्ाजर्तो ते पािाणे.. ती सुद्धा र्ेळेच्या खूप
आधी ि र्ाजर्णे.. आनण त्यातिी तो नशपाई थोडा कामचुकार अशी ख्याती असलेला असेल याची
काळजी घेणे.. म्िणजे काय की कु णास सिंशय यार्यास िको.. आनण तो नशपाई पण कसला तोंड
उघडेल.. कारण नतकडे िातार्र तिंबाखू मळू ि खात िोतो..नततक्यात कु णी तरी बेल र्ाजर्ली िे
तो कोणास कसे सािंगेल? थोडक्यात असा िामानिराळा राहूि खोड्ा के ल्या मी तरी त्यािंच्यामागे
उद्देश एकच.. र्गव बिंधभ
ू नगिींिा र्गावच्या कै दखासयातूि मुक्ती देणे! म्िणालो िा मी.. असे उदात्त
नर्चार तेव्िापासूिच िोते माझे.
.. आनण तेच नर्चार अजूििी डोके र्र काढत असतात. आनण त्या सगळ्यािंची मुळे
अशी बालपणात रूतलेली ददसतात मला! त्यार्रच िा माझ्या जीर्िाचा र्टर्ृि उभा आिे..

पािंथस्थािंस छाया देत..! िे असे कािी म्िणायचा मोि िोतो पण राहू देत.. अनतशयोक्तीची पण
दकती अनतशयोक्ती करार्ी?

तर माझी िी सरकारी िोकरी. ग्रॅज्युएट झालो. शाळे त ओर्ाळू ि टाकलेला मी
कॉलेजमध्ये सुधारलो असणार. असणार म्िणायला िर्े कारण जाणूिबुजूि कािी मी सुधार
करण्यामागे लागलो िव्ितो पण अभ्यासात प्रगती िोत िोती नि नडग्री झोळीत पडली.
त्याकाळीिी त्या नडग्रीच्या भेंडोळ्यािंिा ककिं मत िोती थोडीच? तरीिी त्यामुळेच तर
िोकरी नमळाली. सरकारीच ती! आता िोकरीला नचकटण्यासाठी कु ठे कु ठे गोंद लार्ार्ा लागतो
िे सुज्ािंस सािंगणे ि लगे. तर तो मुद्दा मित्र्ाचा िािी. तरीिी सािंगायचे िे पण.. की आमच्यार्ेळी
देखील ददर्स असेच िोते. कागदार्र र्जि ठे र्ार्ेच लागे.. आनण कािी नमळर्ण्यासाठी कािी
गमर्ार्ेिी लागे.. तर तसे करूि मी िोकरीस नचकटलो.

आजकाल पोरे कशी कपडे बदलार्ेत तशा िोकऱ्या बदलतात. आमच्या र्ेळी असली
थेरिं चालायची िािीत. कु ठे तरी र्ाचलेय िा ते.. सगळ्या बायका नि सगळ्या िोकऱ्या..
सारख्याच! तसे चालायचे तेव्िा. तर िोकरीस नचकटलो मी. तेव्िापासूि आजर्र लौदकक रटकर्ूि
आिे.. लोक म्िणतात.. ह्या सािेबािंिी म्िटले काम िोणार म्िणजे िोणार! मी स्र्तःचा उल्लेख
सािेब म्िणूि का के ला? कारण आपल्याकडे कु ठल्यािी माणसास कु ठलीिी थोडीफार का िोईिा
पॉर्र नमळाली की त्याचा सािेब िोतो. माझ्यार्रिी माझा सािेब आिे.. त्या सािेबार्र त्याचा
सािेब! तर अशी सािेबी उतरिं ड आिे! मुद्दा िा की मयावददत अनधकारािंतिी मी एक सािेब गणला
जाऊ शकतो. आनण त्याच अनधकारात आपले अनधकार नि ॲथॉररटी गाजर्ू शकतो! तर माझा तो
लौदकक.. त्याच 'लचिंता करतो नर्श्वाची'चा पररपाक! म्िणजे काम तर के लेच पानिजे. उगाच
अडलेल्यास अजूि िाडार्े कशास? गरजू कोणीिी समोर उभा ठाकला की माझे 'लचिंता मीटर' सुरू
िोते! या गरजर्िंताची गरज दकती गरजेची.. िे ठाऊक िोणे गरजेचे!

मग मी गरजतो.. 'पाहू.. उडतील पेपर! पानिलेत िा आपले ऑदफस इतक्या उच्च
दजावचे आिे.. इतक्या र्रच्या मजल्यार्र आिे आनण इकडे पिंखे दफरतात तेिी इतके फास्ट.. सगळे
पाचार्र!'
मग गरजूची धारण बसते पाचार्र नि समजते त्यास.. की इथे खरे पेपरर्ेट गरजेचे!
पण खरे सािंगतो.. माझ्या आढेर्ेढे ि घेता डायरे क्ट ॲप्रोचमुळे िा गरजूच्या डोळ्यािंत पाणी येते
अगदी. बहुधा इतका जलद आपल्याला मागव ददसेल याची अपेिा िसते त्याची. पण मी ती मदत
त्यािंिा पुरर्तो. कारण एकच.. या गरजर्िंताला दकती लचिंता भेडसार्त असतील याची लचिंता मला
भेडसार्त असते. मग त्यातूि कािी उत्पन्न र्गैरे म्िणजे बायप्रॉडक्ट आनण काय!
र्र सािंनगतले िा तसे .. शाळा कािी आपणास जास्त नशकर्त िािी. उदािरणाथव
टक्केर्ारी! मला ते टक्केर्ारी काढणे शाळे त जमता जमत िसे. आता आमचा एक दोस्त त्यास ठकके र्ारी म्िणतो. म्िणो बापडा. बोलणारे काय कािीिी बोलतात. पण खरे सािंगतो.. िे टक्केर्ारी
काढणे र्गैरे मी इथेच नशकलो. तर खरे म्िणजे खरे जीर्िच आपल्याला खरे खुरे नशकर्त असते
िेच खरे ! खरे की िािी?

रामदासस्र्ामी अशी नर्श्वाची लचिंता करीत म्िणतात. असणार. ठोसरािंचे घराणे ते.
र्िंशपरिं परागत असणार. म्िणजे मी.. माझे िार्िी िारायण ठोसर.. त्यास कसा अपर्ाद असणार?
िी नर्श्वाची लचिंता पडलीय माझ्या मागे. अजूि दकती काय काय सािंगार्े? उगाच आपल्या
उदािरणाथव म्िणूि चार दोि गोष्टी सािंनगतल्या.
पण तुम्िाला सािंगतो..
याहूि जास्त सािंगता येईलिी. म्िणजे गोष्टीर्ेल्िाळ स्र्भार् माझा. कािी मला
बडबड्ा म्िणतात.. तर कािी र्टर्ट्या! तोच.. मतामतािंचा गलबला! मला तरीिी र्ाटते..
उगाच माझ्या गोष्टी ऐकतािा कोणी किं टाळू िये. सािंगायला काय भरपूर आिे. पण थािंबार्े
लागेलच मला. इतक्या र्र्ाांत मी इतरािंच्या बद्दल नर्चार करतच जगलो. तर कथि करण्यास
कथा दकतीतरी असणारच. पण िा मोि टाळला पानिजे.. एकतर स्र्तःच स्र्तःची दकती स्तुती
करार्ी..प्रशस्त र्ाटत िािी ती.. दकतीिी सत्य असली तरी! आनण त्याहूि मित्त्र्ाचे.. तुमची

काळजी! तुम्िी किं टाळाल.. तुमच्या नजर्ास मग चैि पडेिासे िोईल.. मग तुम्िी म्िणाल.. आता
अजूि दकती ऐकू ि घ्यार्े लागेल कु णाला ठाऊक.. र्गैरे र्गैरे. आनण इतक्यार्रच थािंबलात तर
ठीक. म्िणजे त्याचे काय आिे.. कु ण्या थोरामोठ्याचे कािी ऐकले िा की मला स्र्तःला स्र्तः
कस्पटासमाि र्ाटायला लागते माझे आयुष्य. तर तुम्िाला माझे कथि ऐकू ि तसेच र्ाटू लागायला
िको. म्िणूि थािंबार्ेच आता! म्िणजे बघा येथेिी तुमचीच लचिंता! त्या लचिंतेपायीच सारे िोत आिे
िे! लचिंतेच्या चुलीत ककिं र्ा खरे तर नचतेत नचरिं ति जळणारे नचत्त माझे.. सदैर्! तुमच्या जीर्ास
लागणाऱ्या घोराचा घोर मला!
म्िटले िा.. लचिंता करतो नर्श्वाची!
तेव्िा आता थािंबार्े.. िे बरे !

एक मूलभूत मूलगामी मागोर्ा!

कोणाला सिंशय येर्ो र्ा ि येर्ो..
आनण कोणास पटो अथर्ा ि पटो..
आम्िी नर्चारर्िंत आिोत.. तेिी मूलभूत.. तेव्िा..
मुळात आम्िा मूलभूत नर्चारर्िंतािंचा स्र्भार् कोणत्यािी गोष्टीच्या मुळापयांत
जाण्याचा. या गोष्टीच्या मुळात गेलात तर तुमच्या लिात यार्े.. मुळात िी सर्य आम्िाला का
लागली?
तर त्याचे कारण झाडाचे मूळ!
म्िणजे असे झाले की झाड बुिंध्यापासूि कापले तर परत उगर्ते, मुळे उपटली की िािी
उगर्त. या शास्त्रीय सत्यार्रूि आम्िी लिािपणी खूप कािी नशकलो. म्िणजे आमच्या मुळापयांत
जाण्याच्या सर्यीचे मूळ त्या झाडािंच्या मुळािंत आिे िे लिात यार्े. म्िणजे कोणत्यािी गोष्टीच्या
मुळाशी गेल्यार्रच त्या गोष्टीचा पूणव थािंग लागू शकतो िे आम्िी नशकतो.
पण ऋर्ीचे कू ळ नि िदीचे मूळ शोधू िये म्िणतात. िािी शोधत आम्िी.
तसेिी ॠनर्चे कू ळ शोधण्याचा प्रश्नच िािी.. कारण िी जमात िामशेर् झालीय
डायिोसॉरसारखी. पूर्ीच्या काळासारखे कु णी चौदा र्र्े तप करतोय.. कु णाच्या अिंगार्र र्ारूळ
तयार झालेय.. ककिं र्ा कु णास प्रत्यि शिंकरभगर्ाि प्रसन्न झालेत.. निमालयात जातात दकत्येक
पण कु णी एक तपभर एका पायार्र उभे राहूि करायच्या निमालयीि तपासाठी अजव करूि
नि पासपोटव नव्िसा र्गैरे घेऊि िेपाळात गेलाय.. असे कािी ऐकलेय कु णी आजच्या जमासयात?
तर िी ऋर्ी मिंडळी िामशेर् झाली आता.. फक्त आता ऋर्ीतुल्य म्िणार्ीत अशी कािी उरलीत..
आनण िदीचे मूळ?
ते कदानचत शोधले असते. पण आम्िी राितो या मुब
िं ापुरीत आनण येथे सगळ्या िद्यािंचे
बिर्लेत िाले. आनण या उरलो कचऱ्यापुरता िद्या कम िाल्यािंचे मूळ शोधण्याचािी त्यामुळे प्रश्न
िािी. थोडे.. कसले .. चािंगलेच नर्र्यािंतर आिे िे .. पण थोडक्यात मुळापयांत जायचे िी आमची

मूलभूत सर्य आिे ती येथे उपयोगी िािी एर्ढे आम्िास आमच्या मूलभूत लचिंतिातूि कळले. अि
सािंगायचा मुद्दा, आमच्या लचिंति पद्धतीच्या उिं चीचा आनण र्ैचाररक खोलीचा अिंदाज यार्ा
इतकाच आिे. असो.

आता मुळात आम्िी िे सािंगार्ेच का?
तर िो.
का ते मूळ गोष्ट मुळापासूि ऐकली तर कळे ल..
आम्िा नर्चारर्िंतािंची गोष्ट र्ेगळी. आम्िी सारे कािी अनत गािंभीयाविे करत असतो.
जडजिंबाल पुस्तके .. अथावत ग्रिंथ र्ाचतो.. आमचा व्यासिंग मोठा.. तर बाकी जिसामासयािंची गोष्ट
र्ेगळी. त्यािंस िे ग्रिंथलबिंथ पचिी पडत िािीत. गोष्टीरूप समजार्ले तरच समजले तर समजते. तर
िी एक गोष्ट ऐका.. उदािरण म्िणूि..
समजा असे झाले, की रस्त्यार्र एक र्ािि दुसऱ्या र्ाििार्र ठोकले गेले. म्िणजे
अपघात झाला.
कसा?
अपघातच तो.. अपघातािेच िोणार!
तर एक चालक, ि समजू त्यास.. तर िा नर्नर्नित ि नर्नर्नित गाडी घेऊि एका
नर्नर्नित रठकाणी उभा आिे..िुसताच. म्िणजे या अपघातात त्याची चूक शूसय असे आपल्याला
र्ाटेल. दुसऱ्या चालकािे म्िणजे य िे र्ेगात येऊि गाडी ठोकली.
का ठोकली?
कारण तो दारू नपऊि गाडी चालर्तोय. आता सामासय नर्चार असा की गाडी
मद्यपाि करूि चालर्ू िका. ( या रठकाणी सिज मानिती म्िणूि द्यायला िरकत िािी : सामासय
जि पेल्यातूि नपतात ती दारू, िाय फाय लोक उिं च ग्लासातूि घेतात ते मद्य आनण अनत उच्च
र्गावतील ििीदार उिं ची चर्कातूि सेर्ि करतात ती र्ारूणी असे एक र्गीकरण आिे म्िणे.

याबाबतीत आमचे ज्ाि शूसय. तेव्िा गरजूिंिी शिानिशा करार्ी!) तर अपघाताििंतर पोनलस येईल.
त्याच्या त्या मनशिीत य ला फुिं कर मारायला लार्ेल. रीतसर खटला िोईल. ठोकक म्िणजे
ठोकणारा य दकती श्रीमिंत र्ा उच्चपदस्थ आिे यार्र अर्लिंबूि त्याची सुटका िोईल. ती िोईल
तेव्िा िोर्ो. पण मुळात या ठोककास या सर्व खटल्याचा त्रास का व्िार्ा?
आमचे मूलभूत लचिंति सािंगते की चूक िी ि चीच आिे..
कसे ते पिा.. मद्यपाि िा र्याच्या एकनर्शीििंतर मूलभूत िक्क असलेल्या या देशात
िा असयाय?
आता अनधकच मुळापासूि नर्चार करू.
.. य िा मुळात दारू का प्यायला?
.. या देशात मुक्त र्ातार्रण असतािा य िे दारू का नपऊ िये?
.. य प्यायला असल्यासिी गाडी चालर्ण्याचे स्र्ातिंत्र्य य ला का असू िये? ..
कोणाला ठोके ल म्िणूि य िे मद्य नपऊच िये?
.. आनण य िे आपलीच गाडी चालर्ू िये?
.. चालर्ली तर ठोकू िी िये?
.. मद्यपािािे य च्या अिंदाजार्र पररणाम िोतो िे शास्त्रीय सत्य आम्िी मासय करणार
की िािी?
.. असे असतािा य िे त्या अमलाखाली गाडी चालर्ण्याचा निणवय घेतला तर ती
त्याची चूक कशी म्िणता येईल?
.. िी चूक त्या शास्त्रीय सत्याची िव्िे काय?
आमच्या मूलभूत नर्चारात याला एकच उत्तर ददसते, दारू नपऊि गाडी चालर्णाऱ्या
य बद्दल अनधक सिािुभत
ू ीिे नर्चार व्िार्यास िर्ा.

.. त्या नबचाऱ्यास दारू का प्यार्ी लागली?
.. त्याला कोणते असे दु:ख आिे जो तो नबचारा एके का घोटाबरोबर नगळत असेल?
.. याला दुसरा कोणी मदत िािी करत गाडी चालर्ण्यास एर्ढा एकाकी िा कसा
झाला?
एर्ढ्या साऱ्या प्रश्नाििंतर िक्कीच िे लिात येईल की चूक ती दुसरी गाडी नतथे उभी
करणाऱ्या ि ची आिे.
.. मुळात चाके िी चालण्यासाठी असतािा िी गाडी उभी करूि यािे मूलभूत चूक
के ली आिे
.. एखाद्या थािंबला तो सिंपला या गतीचा कायदा पाळणाऱ्यािे ती ठोकली तर त्यास
गुसिा मािार्ा?
.. गतीच्या कायद्याबद्दल िी अिास्था?
.. इतका असयाय कोणी कसा करू शकतो?
तर चूक ि ची आिे. पण प्रत्यिात त्या ठोकक य ला नशिेस सामोरे जार्े लागार्े?
त्याची चूक काय.. फक्त गाडी ठोकू ि कु णास इजा पोिोचर्ली िीच?

मध्ये

कोण्या

ईश्वराच्या

लाडक्या

लोकप्रनतनिधीिे

कोणा

य:कनित

नर्माि कमवचाऱ्यास मारिाण के ली म्िणे. का करू िये? आला असेल राग तर त्यािे तो मिात
कोंडू ि ठे र्ार्ा नि आपले ब्लडप्रेशर र्ाढर्ूि घ्यार्े? आपल्या रागास र्ाट देण्यास त्याला िसतील
सुचले शब्द म्िणूि त्यािे मूग नगळू ि गप्प रिार्े? मिात कोंडलेल्या भार्िािंिी हृदयार्र नर्परीत
पररणाम िोतो िे शास्त्रीय सत्यिी आम्िाला मासय िोऊ िये? आनण तसा पररणाम झाल्यास त्यास
जबाबदार कोण? आनण आपल्या भार्िािंचा निचरा करण्यास त्यािे ददले कोणाच्या श्रीमुखात

ठे र्ूि तर त्याचा एर्ढा बाऊ का करार्ा? शास्त्रीय दृष्टीकोिातूि रागादद भार् भार्िािंचा निचरा
आर्श्यक असतािा आम्िी एर्ढे अशास्त्रीय का र्ागू लागलो आिोत?

एक सिंत सािंगूि गेल.े .
दक्रयेर्ीण र्ाचाळता व्यथव आिे.
तर आता दक्रयेची गोष्ट पाहू.
साधे रस्त्यार्रील िॉि लोकप्रनतनिधी अनतसामासय माणसाचे भािंडण पिा. रागाच्या
भरात एक दुसऱ्यास म्िणतो..
मैं तुमको देख लूिंगा..
दुसरा म्िणतो, क्या करे गा रे ? मारे गा तू?
यार्र पनिला बाणेदारपणे म्िणेल .. थोबडा फोडेगा..
आता पनिल्यािे जर ते फोडले िािी तर ती दक्रयेर्ीण र्ाचाळता िािी का िोणार?
तेव्िा अशी दक्रया करणे िे सिंतर्चिाचे पालि आिे. िे मूलभूत लचिंति सर्ाांपयांत पोिोचार्यास
िर्े. बोले तैसा चाले िे र्चि पनिल्यािे पाळत थोबाड फोडतािा ददले दोि ठोसे तर त्याची
पाऊले र्िंदणे सोडू ि त्याला पोनलस चौकी दाखर्णार आिोत का आपण?
आनण दोि व्यक्ती भािंडतात तेव्िा दोघािंच्या मिाची तपासणी िको करायला आपण?
जो मारका..म्िणजे मारणारा..आिे त्याच्या मेंदच
ू े आलेख तपासा.. त्याच्या पूर्ेनतिासाची
तपासणी करा.. जो मारखा.. म्िणजे मार खाणारा.. आिे त्यािे या मारकास उद्युक्त के ले त्याचािी
अभ्यास िको?
तर आपल्याकडे कािी बोलूि दुखार्ले तर चालते .. म्िणजे मािनसक इजा चालेल
पण प्रत्यि शारीररक जखमा करूि चालत िािी. लििंसा म्िणे. तरी आपणच म्िणत असतो..
शारीररक जखमा भरूि येऊ शकतात पण मािनसक जखमा जीर्िभर रटकतात. तेव्िा लििंसा लििंसा
म्िणूि िक्राश्रू ढाळत बसणार आिोत का आपण?

आपल्या सर्यीप्रमाणे अजूि मुळापासूि नर्चार करूया.
या साऱ्यािंच्या मुळात आपले िेच अलििंसा धोरण आिे असे आमचा मूलभूत अभ्यास
सािंगतो.
कसा ते पाहू..
खरे म्िणजे आपण अलििंसा परम धमव म्िणूि अकारणच अलििंसस
े डोक्यार्र घेतले आिे.
आमच्यातला मूलभूत नर्चारर्िंत म्िणतो, अलििंसइ
े तकी लििंसक गोष्ट जगात दुसरी िसेल.
का ते मुळापासूि सािंनगतल्यास पटेल.
..लििंसा िा मािर्ाचाच िव्िे तर प्रानणमात्राचा स्थायी भार् आिे.
..जीर्ो जीर्स्य जीर्िम एकदा म्िटले आनण मासय के ले तर या लििंसेबद्दल उगाच गळे
काढायला िको.
..आपले प्राचीि ग्रिंथ घ्या.. पुराणे.. पुराणकथा.. इनतिास र्गैरे.. सगळ्यात दुष्ट
निदावलि आिे.. कधी गदा, कधी चक्र..कधी तलर्ार..कधी अजूि कािी. सिंिार आिे.. नर्िाश
आिे.. कािीिी करूि सिंिार मित्त्र्ाचा.
..िी आपली सिंस्कृ ती आिे.
तर आपल्या सिंस्कृ तीलाच नर्कृ ती म्िणण्याची िी नर्कृ ती समाज प्रकृ तीत कोठू ि
आली?
कधीपासूि आम्िी लििंसेचा निर्ेध करार्यास लागलो?
लििंसा िी मूळ प्रर्ृत्ती आनण प्रकृ ती आिे. नतचा निर्ेध करणे िीच खरी लििंसा िव्िे
काय? त्यामुळे आम्िी मूलभूत लचिंतिातूि बिर्लेले मत.. अलििंसे इतके लििंसक जगात कािी िसेल
िे लचिंत्य िािी का? लिात घ्या.. बोलण्याआधी मािर् लििंसा नशकला. आदद मािर् लििंसेतूिच

आपले पोट भरीत असे. त्यातूिच तो उत्क्रािंत झाला आनण या नस्थतीस पोिोचला. तेव्िा लििंसा िी
मूळ प्रर्ृत्ती असतािा उगाच गोडर्े अलििंसेचे गार्ेत?

आमचे असे स्पष्ट मत आिे की आपल्याकडे असा मूलभूत नर्चार जेव्िा िोईल तेव्िाच
आपल्याला कळे ल की मूळ प्रश्न कोणता आिे. पण मुळात कोणाला मूलभूत नर्चारािंची चाड आिे
का िाच कळीचा नि मूलभूत प्रश्न आिे इथे! तसे नर्चारर्िंत म्िणूि आमचे लचिंति अ पासूि ज् पयांत
सर्वच जीर्िव्यापी नर्र्यािंचे आिे. आमच्या सर्वच लचिंतिातूि आम्िास या नर्श्वाची लचिंता र्ाटत
असते. पण आमच्या लचिंतेची लचिंता आम्िी िािी करत. कारण अशा मूलभूत बाबींचा मागोर्ा
घेण्यासाठीच जसम आमुचा याची खात्री आिे आम्िास. त्यामुळे िी एक लचिंतनिका लििंसेबद्दल.
त्यातूि िाती काय लागते?
िेच की..
या सर्ावचा नर्चार करूि लििंसल
े ा मूलभूत िक्क म्िणूि राज्यघटिेत जागा द्यार्ी. तशी
मागणीच करण्याचा आम्िी नर्चार करीत आिोत. आनण या पुढे या प्रश्नाच्या मुळाशी जो जाईल
त्यालाचा आम्िी आमचे मत देऊ पुढील निर्डणूकीत.. पेटीत पडे पयांत बहुमूल्य असे.

कोणास िे नर्चार पटणार िािीत. कोणास थोडे आगाऊ र्ाटतील. कु णी आमच्याकडे
िेटाळणीिे पानिल. आम्िास या सर्ाांची कल्पिा आिे.
पण खरी गोष्ट िी आिे..
कसेिी असले तरी असले मूलभूत नर्चार मािंडायला आम्िी नर्चारर्िंत मुळीच कचरत
आनण घाबरत िािी मुळात!

एखाद्या मूलभूत नर्र्याचा मुलगामी मागोर्ा आम्िी िािीतर कोण घेणार..? िािी
का?

मी (असा) कसा घडलो?

िमस्कार.
मीच तो प्रविोदी अप्रभिेता म्हणजे मराठीतला िप्रसद्ध कॉमेप्रडयि राजीवकु मार. मला
ठाऊक आहे मला तुम्ही ओळखणारच. तसा मी आहे िप्रसद्ध. आप्रण लोकप्रिय. झालेय काय की
िुकताच पार पडला तो 'टटांब टटांब आांतरराष्ट्रीय मराठी िायप्रचत्र पाररतोप्रषक प्रवतरण सोहळा.'
कधी िव्हे ते प्रमळाले होते िामाांकि मला. मी मोठ्ा अपेक्षेिे गेलो तेथे. एवढ्या वषाांतले हे
पप्रहलेवप्रहले बप्रक्षस. प्रमळाले असते तर आिांद झाला असता हे खरे . पण िाही. बहुधा कां पॅशिेट
ग्राऊांडवर मी अजूि झालो म्हातारा की प्रमळे ल एखादे जीविगौरव पाररतोप्रषक! पण मी आज
ठरवलेय. बप्रक्षस प्रमळो ि प्रमळो.. आज माझ्या मायबाप िेक्षकाांशी सांवाद साधायचाच.
कमीतकमी माझ्या मिची बात तुम्ही ऐकाल. बप्रक्षस प्रमळणाऱ्याचे पािभर इां टरव््यू येतील
छापूि. त्यात ते काय म्हणणार हे ही ठरलेले असते.. तीच सेवा रां गभूमीची ककां वा कलेची आप्रण
मायबाप िेक्षकाांचे आभार वगैरे.. तेव्हा या रिर अपचे मिोगतही कु ठे यावयास हवे की िाही?
तर आज मिास येईल तसे साांगूि टाकतो.. मी कसा घडलो ते. मी कसा घडलो याची
गोष्ट साांगावीच का? कु णी घडलो िाही तर प्रबघडलो म्हणायचा! तर कु णी म्हणेल.. मी कसा
घडलो ऐवजी असा कसा घडलो का प्रलप्रहत िाही? तर हे ही खरे च! असा कसा घडलो!

अगदी लहािपणापासूिच मला ही सवय.. ज्यात त्यात तोंड घालायची.. आप्रण िाक
खुपसण्याची. शाळे त असतािा बाईंची पाठ वळली फळ्यावर काही प्रलहायला की क्षणाधाात माझे
चाळे सुरू होत. असे की आजूबाजूला खसखस प्रपके . त्या क्षणापुरता ककां प्रचतही आवाज ि करता
मी तोंडे वेडीवाकडी करीत असे. बाकी पोरे हसत सुटत. हसण्याचा आवाज ऐकू ि बाई मागे पाहत

तोवर मी चेहऱ्यावरचे सारे काही पुसूि गांभीरपणे प्रलप्रहत असलेला कदसे.. आप्रण ते हसणारे ..
त्याांच्यापैकी कु णी पकडले जात. या साऱ्यामागे माझा हात.. खरे तर माझे तोंड.. आहे हे कु णास
साांगूिही पटणार िाही असे भाव असत माझ्या चेहऱ्यावर. त्यामुळे अपराध मीच के ला.. तरी
प्रशक्षा इतर कु णाच्या तरी कपाळी असे! ह्यास पाळण्यातले तोंड.. असे म्हणायची पद्धत िाही
म्हणूि.. पाळण्यातले पाय म्हणावे का? िाही म्हणायला कु णी माझे िाव साांगत ही असे, पण
माझ्या चेहऱ्यावरचे साळसूदपणे आणलेले प्रिरागस भाव.. त्यास कु णीही फसत असे. ही माझ्या
अप्रभियाची .. मुद्राप्रभियाची म्हणा.. चुणूक म्हणावी.. अथाात हे आता मागे वळू ि पाहतािा.
कॉलेजमध्ये देखील याचे असेच हातखांडा ियोग करीत असे मी. पाळण्यात कदसण्याइतके आता
पाय लहाि िसले तरी कॉलेजमध्ये एकां दरच या िकारास म्हणजे टारगटपणास वाव ही मोठा.
कु णास वाटेल मी त्यामुळे कॉलेजच्या िायवतुळ
ा ात िवेश के ला असेल प्रतकडू ि. पण तसे िाही.
माझ्यातल्या अप्रभियाची चुणूक मलाच कळली िव्हती तर इतराांिा काय कळणार! पण मी
िाटकाच्या तालमीच्या आजूबाजूला िुसताच कफरकत असे.. ककां वा प्रघरया घालत असे. िाटकात
काम मात्र कधी करावेसे िाही वाटले. अशात अगदी शेवटच्या वषाात असे झाले की स्टेजवरचा
मुखय ॲक्टरच ऐि वेळी आजारी पडला. तेव्हा 'शो मस्ट गो ऑि' वगैरे काही ठाऊक िव्हते. पण
अगदी शेवटच्या क्षणी.. आप्रण तेही कॉलेजच्या शेवटच्या कदवसाांत.. स्टेजवर उभा राप्रहलो मी.
िाटक प्रविोदीच होते आप्रण माझ्या तेव्हा मलाच ज्ञात िसलेल्या अप्रभियास पोषक होते. ते िाटक
मी गाजवले. आता िथेिमाणे मला पप्रहले बक्षीस प्रमळायलाच हवे.. त्या िाटकास कु णी कदलगज
िायकमी यायलाच हवा.. मग त्यािे मला हेरले.. प्रि पुढे माझे रां गमांचावर पदापाण झाले.. हे
असले काही व्हायला हरकत िव्हती. ककां बहुिा ककत्येकाांच्या मुलाखती वाचल्या तर हेच घडत
असते असे वाटते. पण िाही! हे असले काही झाले िाही. कॉलेजातूि बाहेर पडतािा हाती फक्त
दोि गोष्टी होत्या.. एक प्रडग्री होती आप्रण एक िाटकातली रॉफी! फक्त त्या िाटकातूि मलाच
माझ्यातल्या या कलेचा शोध असा लागला प्रि पुढे छोटेमोठे रोल प्रमळत गेले. खरे तर छोटेमोठे
रोल्स ही म्हणण्याची िुसतीच पद्धत. खरे तर सारे रोल्स छोटेच. कु ठे प्रविोदी िोकर तर कु ठे

कॉमेडी पोप्रलस वगैरे. चार दोि सीन्स मध्ये काम सांपे माझे. पुढे प्रविोदी िाटकाांची लाट आली.
त्यात कु ठे ि कु ठे वणी लागायची ती लागली. िाटकाचे काहीसे कक्रके टसारखे असते. पीच म्हणजे
िेक्षक चाांगला हवा. प्रलखाणात दम हवा.. तो असेल तर मग कॅ प्टि म्हणजे कदलदशाक चाांगला हवा!
आजूबाजूला आपल्याला साथ द्यायला चाांगले िटिया हवेत.. चाांगले िेपथ्य हवे.. सांगीत हवे..
थोडक्यात हा ही एक कक्रके टिमाणेच टीम गेमच आहे म्हणायचा. फक्त िाटकातले मुखय पात्र
म्हणजे त्यातला आधीच घोप्रषत झालेला मॅि ऑफ द मॅच! तसे रोल्स प्रमळायला काही वषे जाऊ
द्यावी लागली. तोवर घरची चूल.. खरे तर घरचा गॅस म्हणायला हवे काळािुसार बदलत..
पेटवायला के ली िोकरी. मात्र ऑकफसात एक िट म्हणूि वट होती! बाटलीबॉय साहेब तसा
कदलदार होता. पण ऑकफसातले काम करायलाच हवे िा कु णीतरी? मग िाटकाचे दौरे व्हायला
लागले. साहेबाचा ही िाइलाज झाला. िोकरी सोडली.. पण बाटलीबॉय साहेबामुळे सन्मािािे.
मग पूणा वेळ रां गभूमीस वाहूि घेणे आले! काय आहे िा.. एखादा िट िुसता काम िाही करत.. तो
रां गदेवतेची पूजा करतो.. आप्रण िटास अन्य काही कामधांदा िसला तर तो रां गभूमीस वाहूि घेतो!
असेच बोलण्याची पद्धत आहे आपल्याकडे! तर काही असो.. मी वाहूि घेतले रां गभूमीस आप्रण
के ली रां गदेवतेची पूजा आपल्या मगदुरािुसार.

तर हसवण्याचा माझा धांदा! कु णी चिांदा कु णी वांदा! कु णास आपल्या चेहऱ्यावरच्या
आठ्ा घालवूि हसण्यास भाग पाडणे मुप्रश्कल. त्यात परत हास्यास्पद आप्रण हास्यकारक दोघाांत
महदअांतर! ते सारे साांभाळू ि हास्यरे षा फु लवण्याचे काम. कॉमेडीमॅि म्हणूि िप्रसद्ध झालो. पण
माझे रोल राप्रहले ते साईड रोलच. एक कु ठला गांभीर रोल के ला चुकूि तर त्यातील अप्रभियाचे
झाले कौतुक! म्हणजे प्रविोदवीरास फक्त जसे टायचमांग हवे.. अप्रभियाच्या तागडीत त्याची
कामप्रगरी िाही तोलली जात! कारण गाांभीयाासच फार गांभीरपणे घ्यायची पद्धत आहे
आपल्याकडे. आप्रण प्रविोदवीरास कु णी गाांभीयाािे घेते का? खरा अप्रभिेता तोच जो अत्यांत गांभीर

िसांगी आपले अप्रभिय कौशल्य दाखवीत रप्रसकाांस मांत्रमुलध करूि टाकतो. त्याउलट आम्ही. कधी
खळाळणाऱ्या हसू आणणाऱ्या अप्रभियािांतर कु णी म्हटलेय कु णाला.. वा! अप्रभियसम्राट! तर
तशा सम्राटपदासाठी वेदिाच हवी. अगदी साप्रहत्यातही.. आयुष्यावर प्रलहू काही म्हणत गांभीर
प्रलप्रहणारा ककां वा जड तत्वज्ञािावर अप्रतगांभीर आप्रण भाष्य म्हणावे असे काही प्रलप्रहणारा तोच
मोठा! प्रिखळ हसवणारे काही प्रलप्रहणारा अप्रभजात साप्रहप्रत्यकाांत क्वप्रचतच गणला जातो. कधी
त्यािे त्यातूि जीविावर भाष्यप्रबष्य के लेच तर त्याला माि प्रमळतो तो. म्हणजे परत घुमूि कफरूि
गाांभीया आलेच. उगाच प्रविोद म्हणूिही प्रविोदी साप्रहत्यास कु णी श्रेष्ठ माित िाही.. त्यास
लोकप्रियता प्रमळे ल ही पण मािमरातब आप्रण िप्रतष्ठा प्रमळणे िाही. आप्रण आमच्या लायिीत
तर.. प्रविोदवीराांस तोंडी लावणे म्हणूिच वापरतात. िाही म्हणायला तसे प्रिखळ प्रविोदपट
असतात ही.. ते लोकाश्रयावर चालतातही पण श्रेष्ठ प्रचत्रपटाांत कु णी त्याची गणती करते का?
थोडक्यात काय.. माझे जीविगौरवाचेही भाषण कधी कु ठे ही व्हायची शक्यता िाहीच.. कारण
तसा जीविगौरव वगैरेच होणार िाही कधी!

मुद्राप्रभिय प्रि शारीररक अप्रभिय.. वाप्रचक आप्रण काप्रयक अप्रभिय.. आवाजाची फे क
आप्रण अचूक टायचमांग इत्यादीच्या जोरावर माझे िाव झाले.. प्रविोदी अप्रभिेता म्हणूि.
असे माझ्याबद्दल प्रलप्रहलेले वाचले आहे मी. आता त्यात मी घडलो कसा प्रि मी अप्रभिय प्रशकलो
कसा प्रि कु ठे प्रि कधी हे माझे मलाच ठाऊक िाही.. तर मी त्याबद्दल काय साांगणार? ह्या साऱ्या
अप्रभिय पद्धती मला ऐकू िच माप्रहती. काही गांभीर अप्रभिेते या ॲचक्टांग पद्धतींवरही गांभीर भाष्य
करतात.. त्यात प्रविोदी अप्रभियावरही चचांति असते. असेलही काही पद्धत.. पण असले
मेथॉप्रडकल ॲचक्टांग कधी जमले िाही. तसला अभ्यास.. मिि प्रि चचांति वगैरे जमायचेच असते
तर कॉलेजातला अभ्यास पण िसता का जमला? प्रतथला माझा परीक्षेतला रे कॉडा म्हणजे
फॉलोऑि करायला लागू िये इतपत स्कोअर आप्रण काय!

थोडक्यात मी कसा घडलो त्याची ही कहाणी! कमा कहाणी म्हणालो असतो ही. काय
आहे करूण कमाकहाण्याांिा वाचक वगा प्रमळतो.. तोही िेमािे. एखाद्या छाि छाि आप्रण
साध्यासुध्या गोष्टीत कु णाला असणार इांटरे स्ट? पण जन्मभर हसवणूक करणाऱ्यािे उगाच
आपल्या कहाणीस असा कमा कहाणीचा का बाज द्यावा? िाही म्हणजे सारे काही सुरळीत आप्रण
सरळसोट िाहीच झाले आयुष्यभर. अगदी हसवण्याच्या धांद्यातही अडवणूक आप्रण रडवणूक
झाली. त्यातूि मी जन्मजात शहाणपणािे करूि घेतली स्वतःची सोडवणूकही. तरीही स्रगल
म्हणतात ज्याला आजकाल.. तो कु णाला चुकलाय? पण त्याच स्रगलमुळे आपली मुळे खोलवर
रूजतात प्रि आपआपले झाड ताठ उभे राहते हेही िको लक्षात घ्यायला? स्रगल िांतरच िांतरच्या
यशाची ककां मत कळते.. तेव्हा त्या उमेदीतल्या कदवसाांतल्या उमेदवारीची खांत िाही मिात. आप्रण
त्याचे तुणतुणे वाजवायची इच्छाही िाही आता. अथाात त्या स्रगलच्या कदवसाांत उमेद रटकवणे
सोपे िव्हते हे खरे . पण लागली िाव पैलतीरी!

राज कपूरचा 'मेरा िाम जोकर' पाहूि सवाांिा खात्री आहे.. हसवणारे सारे अांतयाामी
दु:खी असतात. कधी तर वाटते की आतूि दु:खाच्या कढीला ऊत आल्याप्रशवाय कु णाला हसवता
येणारच िाही की काय? अांतरातील ददारूपी लाव्हा असा हास्यरूपात ज्वालामुखीच्या
स्फोटासारखा इतराांच्या मुखातूि बाहेर पडावा हा प्रियम आहे की काय? खरे साांगतो.. म्हणजे
माझ्यावरूि साांगतो.. इतकी वषे के ली कॉमेडी त्यािांतर. म्हणजे उगाच आपले अांदाज बाांधूि
साांगतोय असे िाही.. तर पवाताएवढे दु:ख तर साऱ्याांच्याच वाटे येते.. ते आले माझ्या वाटचे
माझ्या वाटेला. आपल्या वाटेिे आले.. चार दोि हृदयद्रावक िसांग आले.. अश्रुपात झाला काही
वेळेस.. आप्रण तरी मी हसप्रवण्याचा वसा सोडला िाही! हे वसा ि सोडण्याचे वाक्य माझ्या
जीविगौरव समारां भात म्हणता यावे असे! तर साांगायचा मुद्दा एवढाच.. कॉमेडीवाला बाकीच्या

लोकाांहूि काही जास्त दु:खी प्रब:खी िसतो.. फक्त तो बाकीच्या वेळी इतराांिा हसवत असतो
एवढेच. आपापल्या वाटेची वाटू ि कदलेली दु:खे आपापल्या मगदुरािमाणे मी देखील भोगली. पण
रां गमांचावर प्रि पडद्यावर मात्र सदा हसवत राप्रहलो सवाांिा.

तर असले हसवण्याचे उघडू ि बसलो आहे दुकाि. इतकी िाटके झाली. पुढे रूपेरी
पडद्यावर आलो. चहांदी प्रचत्रपटात कधी जायची सांधी िाही तर िाही. तसा ियत्नही िाही के ला.
मोठमोठी िट मांडळी मॅिेजर िेमतात.. सारे काही तोच करत असतो मॅिेज.. म्हणूिच तर
म्हणतात त्याला मॅिेजर! ते मोठे झाल्यावर त्याांचा मॅिेजर येतो की मॅिज
े र आल्यावर हे मोठे
होतात.. हे गप्रणत काही मला िाही सुटले. प्रततके प्रहशेब आले असते तर आजवर काही तरी
बप्रक्षसाच्या बाहुल्या कदसल्या िसत्या माझ्या शोके स मध्ये. पाररतोप्रषकाांचे अिूप िाही असे
िाही.. पण प्रमळत िाही म्हटल्यावर त्याची हौस िाही म्हणणे.. ककां वा त्याहूिही चाांगले म्हणजे..
िेक्षकाांचे िेम हेच माझे बप्रक्षस म्हणणे चाांगले िाही का? तसे ते अगदीच खोटे िाही. िेक्षकच
आमचे मायबाप. तेच िसतील तर सारा पसारा माांडायचा तो कोणाच्या प्रजवावर? ते डोंबारी
ककां वा रस्त्यावर खेळ करणारे म्हणतात िा लोकाांिा.. मेहरबाि.. कदरदाि.. तेच खरे . मेहरबाि
िेक्षकाांची मेहरबािी असल्याप्रशवाय कोण म्हणू शके ल.. माझा खेळ माांडू दे? आप्रण तो िेक्षक
कदरदाि असल्यािेच तर हुरूप येतो कलावांताांस.. तेव्हा िेक्षकाांच्या टाळ्याांतूि फु लतो
कलाकारातला कलावांत. कु णी म्हणेल टाळ्याांसाठी काम करू िये.. कलाकारािे आपल्या
स्वतःसाठी काम करावे! पण स्वतःतला स्व शोधूि काढावा म्हटले तर त्याला लागतेच िेक्षकाांची
साथ. त्याच्या िप्रतसादातूिच फु लतो कलावांत. तेव्हा िेक्षक हा मायबाप हे खरे च. आप्रण
माझ्यासारखया प्रविोदी कलाकारास तर हशा आप्रण टाळ्याांच्या टॉप्रिकप्रशवाय दुसरे आप्रण काय
हवे? थोडक्यात काय तर .. हेच.. मेहरबाि कदरदाि.. असेच िेम ठे वा.. हसा आप्रण हसत रहा..
दु:खाला कमी िाही आयुष्यात.. पण त्यास हास्याची ककिार लावा.. त्यासाठी ह्या राजीवकु माराचे

ियत्न. हसलात िा.. आप्रण हसताहात िा.. मग सारे ियत्न सफल माझे .. साथाक म्हणावे असे झाले
या िटाच्या कारकीदीचे. आता हे मिापासूि.. हेच माझे बप्रक्षस. त्यासाठी हाती एखादी
बप्रक्षसाची बाहुली िसेल ही.. पण तुमच्या चेहऱ्यावरच्या हास्य रे षा तर आहेत!

अगदी शाळे त असतािा मी म्हणायचो.. परीक्षेत ककती माका प्रमळतात यापेक्षा
डोक्यात काय प्रशरते ते महत्वाचे. परीक्षा महत्वाची पण त्याहूिही प्रशकणे महत्त्वाचे. त्या
भािगडीत कधी चाांगले माक्सा िाही प्रमळाले. परीक्षा आप्रण प्रतचे तांत्र कधी प्रशकलो असतो तर
कदाप्रचत पोहोचलो िसतो परीक्षेत प्रशखरावर? पण हा जन्मजात वेडप
े णा. बायको म्हणते,
राजमान्यता हवी आहेिा.. मग हलवा की थोडे हातपाय. मी म्हणतो.. िाही.. हेच लोकाांचे िेम
मला पुरेस.े तीच माझी रॉफी. आज माझ्याकडे आहेच खऱ्या रॉफयाांची वािवा.. पण तरीही मी
आतूि समाधािी आहे. कु णी म्हणेल कोल्ह्यास द्राक्षे आांबट! म्हणोत बापडे. कु णी अल्पसांतुष्ट म्हणेल
मला. तसा मी आहेच. प्रवचार करतािा म्हणूिच वाटते प्रि पटते देखील.. मी 'कसा' घडलो यापेक्षा
मी 'असा कसा' घडलो.. हेच शीषाक योलय आहे! फक्त या धांद्यात राहूि मी असा जरूर घडलो पण
प्रबघडलो िाही एवढे िक्की!

म्हातारा इतुका..
एखादा कदवस कसा उगवतो साांगू ..
त्या कदवशी एक कवीप्रमत्र भेटला. तसा चाांगला आहे पण घरी गेलो त्याच्या तर कप्रवता
ऐकवल्याप्रशवाय काही सुटका िाही. फक्त मसाल्याचा चहा वप्रहिी मस्त बिवते म्हणूि त्याच्या
कप्रवता सहि करत बसतो. तुम्हाला साांगतो, वय झाल्याचे बेयािे फारच मिाला लावूि घेतलेय.
पाांढरे के स काय प्रि तोंडाचे बोळके काय.. मला तरी या गोष्टी या वयात शोभूि कदसतात असेच
वाटत आले आहे. त्या कदवशी काय ऐकवावे त्यािे? तर आपली रडकथा.. खरे तर रडकप्रवता!
गेलेल्या कदवसाांचे काय कौतुक?
ती ऐकाच म्हणजे कळे ल कसा उगाच रडत.असतो तो! गेले ते कदि म्हणे! त्याच्या
शब्दाशब्दात प्रवषाद भरलेला! वाचाच ती.. गेले ते कदि गेले म्हणे!
गेले ते कदि गेले !

डोक्यावरती होते छप्पर
के साांचे होते जांगल
काळे काळे गदा रे शमी
जावळ करी असली दांगल

हाय उसासा असा सोप्रडशी
गेले कदि ते आता आप्रणक

झाले बोळके अि् दाताांचे
गेले पाचू गेले माप्रणक

हवा बदलते थोडी जरतर
िाकही करते आता सुरसूर
दाब रूप्रधरा अि् रक्त शका रा
खातो गोळ्या भरपूर भरपूर

अांगामध्ये होती रग अि्
लाथेिे प्रिघत होते पाणी
म्हणायची ती मजला आप्रण
तू राजा अि् मी राणी

झालो झाले असा सावली
आठवीत ते गेलेले कदि
तळमळ ऐसी मिात होई
जळाप्रविा तडफड जणू मीि

फायदा एकच कदसतो मजला

प्रतकीटामध्ये प्रमळे कन्सेशि
जेष्ठ म्हणे कु णी प्रसरटझि प्रसप्रियर
िव्या कदिाांचे शब्द कलेक्शि!

काय पण रडगाणे!

तुम्हाला म्हणूि साांगतो.. असे िसांग िेहमीच येत िाहीत.. पण त्याकदवशी आला. असे
िसांग.. म्हणजे मी रस्त्यावर पाप्रहलेला िसांग िाही.. तर मीच रस्त्यावरूि जाण्याचा िसांग. हल्ली
फारसे बाहेर जाणे होत िाही.. तर रस्त्यािे चाललो होतो. पुढे कसलासा गलका कािावर पडला.
मी ित्यक्ष जाऊि पाप्रहले तर भाांडण जोरात चालले होते..
कु णीतरी ओरडला भाांडणात.. "अरे .. बूढा होगा तेरा बाप!"
हे ओरडू ि साांगतािा प्रबचाऱ्याची कवळी सटकली. म्हाताराबाबािी ती झटकि
बसवण्याचा ियत्न के ला. ते करतािा त्याांच्या थरथरत्या हाताांिा अजूि कां प सुटला.. कपाळावर
घाम सुटला. म्हातारबा साप्रत्वक सांतापािे तळपू लागले. हातातली काठी आपटत ते पुढे बोलू
लागले पण तोंडातूि शब्द फु टेिात. िुसतेच तोंड हलतेय.. हातवारे होताहेत.. पण म्युट के लेले
टीव्ही वरचे दृश्य कदसावे तसे कदसायला लागले ते. मी अजूि पुढे होऊि पाप्रहले.. कसले तरी
भाांडण सुरू होते. ते ही चक्क दोि वयोवृद्ध जणाांत. कु णी जास्त म्हातारा तर कु णी कमी. म्हणजे
जखखड आप्रण वृद्ध याांच्यात असावा तसा फरक होता दोघाांमध्ये. मी काठी टेकत पुढे झालो. माझी
कवळी, खरे साांगतो, अगदी कफट बसते. उगाच ऐिवेळी खाली सरकू ि दगा देत िाही. फक्त
डोळ्याांवरचा जाडजूड काचाांचा चष्मा थोडा सैल आहे तो िीट पकडत म्हणालो, "काय हो उगाच
भाांडण? गोडीगुलाबीिे रहावे.."

"तुम्ही कोण? मी काही साांगायला गेलो तर हे रामराव म्हणतात, वय झाले तुमचे..
तरी बरे .. याांच्याहूि चाांगला तीि वषे लहाि आहे मी.. म्हणूि म्हणालो.. बूढा होगा तेरा बाप.."
हे बोलतािा परत त्या साप्रत्वक सांतापाला उकळी फु टली!
"रामराव तुम्ही?"
मी त्या दुसऱ्या म्हातारबाकडे पाहात म्हणालो. खरे तर हे तीि वषे सीप्रियर असूिही
कफट वाटत होते. "िमस्कार! आप्रण तुम्ही कोण?" रामराव मला म्हणाले.
ते दुसरे .. िाव माप्रहती िाही.. शामराव म्हणू.. तर शामराव अजूिही थरथर कापत
होते. उगाच काही बोलायला जावे आप्रण फट म्हणता ब्रह्महत्या व्हावी.. असे काही होऊ िये
म्हणूि त्या शामरावाांिा फक्त म्हणालो, "असू देत.. एवढा सांताप बरा िव्हे!"
पुढे मी 'या वयात' म्हणणार होतो. िशीब िाही म्हणालो. िाहीतर शामरावाांची
जवािीची असते तशी 'बुढापे की आग' चेतवली गेली असती.. आगीत पामोप्रलि पडले असते! मी
मग माझ्या काठीस आपटत उभा राप्रहलो. चष्मा घट्ट पकडत म्हणालो, "उगाच रागावलात तर
ब्लडिेशर वाढेल.."
याचा अिुभव बराच होता मला. मागच्याच मप्रहन्यातली गोष्ट. आमचा डॉक्टर
म्हणाला मला, 'ऐंशीवे वरीस धोक्याचां' म्हणूि. बीपी अजूि वाढतेय म्हणे! मग अजूि एक गोळी
त्या बीपीवर रोज िेम धरूि सोडावी लागते. त्याआधीच्या शुगर आप्रण ककडिीच्या गोळ्याांत ही
भर! आधीच बीपी जास्त असायचे, त्यात अजूि जास्त! तरी मी दम्याची औषधे मोजत िाही
िाहीतर दर कदवशी गोळ्याांचा रौप्यमहोत्सव साजरा करावा लागतो म्हणालो असतो. त्या
वाढलेल्या बीपीची आठवण आली मला, आप्रण म्हणालो, "जास्त रागावलात तर बीपी शूट
होईल!"
माझेही तेच झालेले..

म्हणजे माझ्या पोरािे त्याकदवशी काय बोलावे? म्हणे "अप्पा.. जरा कमी मारा गप्पा..
जरा वयाचे ठे वा भाि!"
खरे साांगतो.. तळपायाची आग गेली वर डोक्यात. मी पण म्हणणार होतो, बूढा होगा
तेरा बाप! मिात असूिही िाही म्हणू शकलो हे स्वतःच्या पोरास! वयाचे ठे वा भाि म्हणे.. अरे
तुम्ही ठे वा आमच्या वयाचा माि! पण काही असो बीपी मात्र शूट झाले त्यामुळे. त्या गोष्टीची
आठवण होऊि मी म्हणालो, "शामराव.. बीपी बहुत खतरिाक बरे !"
त्याबरोबर ते शामराव कडाडले, "असेल.. ते त्याच्या घरी! असले छप्पि आजार
कोळू ि प्यायलो मी.. बीपी म्हणे.. त्याला फायावर हाणेि मी.. आप्रण शामराव कोण? शामराव
होगा तुम्हारा बाप!"
काय गांमत पहा िा, ते शामराव म्हणूि िामकरण मी मिातल्या मिात के लेले.. तेच
खरे वाटू लागलेले मला!
"मी शामराव िाही.. मी देखील रामराव!"
म्हणजे हे दोघेही रामरावच प्रिघाले. आजकाल ककत्येक हृप्रतक कदसतात तसे आमच्या
लहािपणी कु णी रामराव बऱ्यापैकी िप्रसद्ध असावेत. आता पांचाईत झाली. कु ठल्या रामरावास
बोलावे.. साांगावे प्रि कु णी ते कोणासाठी उद्देशूि बोलले हे कसे समजावे? दोघेही रामराव म्हणे!
पण खरी गांमत तर यातच होती की माझेही िाव रामरावच! चव्हाण मी. हे दोघे आडिावािे कोण
कोणास ठाऊक! म्हणजे इकडे एक रामराव प्रत्रकु टाचे सांमेलि भरलेले म्हणावे! काही असो. मी
गोंधळलो. कु ठल्या रामरावास उद्देशूि बोललो हे कसे कळावे? बोलावे एकास आप्रण 'लेका बोले
जावयास लागे' न्यायािे टोचावे दुसऱ्या कु णास! त्यात त्यािे ते फारच मिास लावूि घेतले तर
आणखी कठीण काम! डॉक्टर म्हणाले ते खरे च.. ऐंशीवे वरीस धोक्याचेच! कु ठे कु णाची शुगर तर
कु णाचे बीपी शूट व्हायचे.. माझ्या ओळखीच्या एका सत्तरीतल्या तरूण वृद्धाची अशीच एक

मेंदत
ू ली िस भाांडभाांड भाांडण करतािा ताडकि फु टलेली पाप्रहलेली मी डोळ्याांसमोर. तर एकास
हायाायाक आलेला बोलता बोलता.. म्हणजे भाांडता भाांडता. एवढे सारे आठवले मला प्रि मी
त्या रामरावाांिा रामराम ि करताच प्रिघालो पुढ.े बघतील दोघे काय ते. मी प्रिघालो पण त्यातूि
झाले इतके च.. की काय आणावयास घरूि प्रिघालेलो तेच प्रवसरलो. त्यातूि झाले इतके च की
सूिबाई म्हणाली घरी गेल्यावर, "अप्पा, इतके कसे झालात प्रवसराळू ?"

आजकाल असे होते. ककत्येक वषाांपूवीच्या स्मृती ताज्या आहेत पण काही क्षणाांपूवीचे
स्मरत िाही. त्यासाठी मी घरात एक बोडाच बिवूि घेतलाय. रोजचे एके क काम आटोपले की
मारायची फु ली. म्हणजे दात घासले.. मारा फु ली. सकाळचे औषध घेतले.. चहा प्रपऊि झाला..
अांघोळ उरकली.. दुपारचे जेवण झाले.. वामकु क्षी.. अशी सगळी हेचडांलज बिवलीत मी. रोज उठू ि
त्या त्या तारखेस मारत असतो फु ल्या. फक्त कधी त्या फु ल्या मारायच्याच राहतात. म्हणजे
तेच प्रवसरतो! एकदा त्यामुळे एके कदवशी दुपारी मी दोि वेळा जेवलो! हे अथाात मला िाही
समजले पण माझ्या सुिि
े े साांप्रगतले तेव्हा कळले.

थोडक्यात हे असे आहे! म्हातारा इतुका झालो तर हे व्हायचेच! पण 'म्हातारा इतुका
ि..' कु णी तरी कधी तरी गातािा ऐकलेले मी.. 'अवघे पाऊणशे वयमाि' म्हणे! तसा मी ही
सहस्त्रचांद्र दशाि झालेला. तेव्हा अप्रधकारािे.. म्हणजे सगळ्याच.. वय अिुभव इत्याकदांच्या.. हे
साांगतोय. साांगतो म्हणजे काय.. प्रलप्रहतो आहे. थरथरत्या हाताांिी प्रलहायची गांमत तुम्हा
तरूणाांच्या ध्यािात िाही यायची. काय आहे, भले हात तुमचे कापत िसतील पण साांगण्यासारखे
आमच्या पोतडीत जसे आप्रण जेवढे आहे तसे तुमच्याकडे आहे का? आठ दशकातील बदलाांचे
आम्ही साक्षीदार. तरीही साांगायचे आहे ते फक्त या ज्येष्ठत्वाबद्दल. म्हणजे आमच्या लहािपणी
असे होते.. तसे होते.. ककां वा आज सारे ककती प्रबघडत चाललेय वगैरे राहू द्यात बाजूला. काळ

कु णासाठी थाांबत िाही आप्रण बदल कु ठे झाल्यावाचूि राहात िाहीत. बदल आप्रण बदल.. हाच
स्थायीभाव आहे म्हणतात. काय गांमत आहे पहा िा.. भाषा बदलाची आप्रण गोष्ट स्थायीभावाची!
मी लहाि होतो तेव्हा कु ण्या ऐंशीवषीयास तेव्हाचा काळ ही ककती प्रबघडलाय असे वाटले असते!
कु णी त्याकदवशी म्हणाले, टाइम्स आर चेंचजांग फास्ट! म्हणजे काय? आता चोवीस तासाांत
एकाऐवजी दोि कदवस सांपतात की काय? उगाच काहीतरी! बदल घडतच असतो. िाहीतर
आजही माणूस वल्कले घालूि प्रशकार िसता का करत? कल्पिा करा.. एक पुराति कालीि माणूस
आहे.. त्याचे सारे आयुष्य अशाच प्रशकारी शोधण्यात प्रि गुहत
े ूि राहण्यात गेलेय.. काळ
बदललाय.. त्या माणसाची पुढची प्रपढी.. गुहा सोडू ि घर बाांधूि त्यात रहायला आलीय..
आजूबाजूला शेते प्रपकवूि त्यातले धान्य घरात प्रशजवूि खातायत.. प्रशकार कधीकधीच करताहेत
त्याची मुले बाळे .. आता त्यातला तो आजोबा आपले जांगलातले रमणीय कदवस आठवत बसलाय..
आपल्या वल्कलाांचे कौतुक साांगतोय.. गुहत
े ले कदवस आठवतोय ककां वा प्रशकारीच्या रोमाांचक
आठवणी रवांथ करत बसलाय! आप्रण म्हातारबाबाचे कु णी ऐके िा झाले की प्रलप्रहतोय.. 'कदवस
असे होते' 'गुहत
े ले कदवस' 'काळ्या काळवीटाची प्रशकार आप्रण मी' ककां वा 'माझी वल्कले' ..
त्याकाळी असे प्रलहायची पद्धत िव्हती.. म्हणजे िसावी.. िाहीतर त्यािे पण तेव्हाच्या प्रबघडत्या
कदवसाांबद्दल तक्रारच के ली असती. थोडक्यात काय तर कदवस बदलतात.. बदलत राहतात..
अगदी आकद काळापासूि.. हे चक्र काही थाांबत िाही. आप्रण थाांबणार िाही. उगाच तक्रारी करत
का कफरावे? तर साांगायचा मुद्दा.. िो कम्प्लेंट्स.. फक्त साांगायचेय.. जे येईल मिात ते!

तसे साांगायचे ते काय काय?
उगाच बोलत रहावे.. कु णी त्याला म्हातारचळ म्हणेल.. तरीही बोलत रहावे.. मग
कशाला कशाचा सांदभा असो की िसो. ऐकू ि घ्यायला कु णी िाही.. कोणाला वेळ आहे साांगा. या
गप्रतमाि सशाांच्या जगात आमच्यासारखे कू मागती.. कासवाचे काय काम? आप्रण काय आहे की..

कवळ्या बाहेर काढल्या की बोळके होते तोंडाचे. मग बोललो काय तेच कळत िाही कु णास.
कधीकधी कळलेच कु णास तर ऐकायला वेळ आहे कु णास इथे. आप्रण ऐकायला वेळ असला तरी
ते ऐकण्यात रस कोणाला आहे इकडे? त्यातल्यात्यात िातू आप्रण िात अांगाखाांद्यावर खेळतात प्रि
ऐकतात गोष्टी लहर आली तर. त्याांिा हसतािा पाप्रहले की पोट भरते हे खरे . देवाघरूि िुकत्याच
आलेल्या त्या फु लाांिा या पैलतीरी ियि लागलेल्याशी दोस्ती करावीशी वाटावी याहूि या
वयातले सुख ते काय?
पण खरे साांगतो.. या वयाचे कदसायला खूपच तोटे कदसतात पाहणाऱ्यास. लहािपणी
कु णालाच लहाि राहायचे िसते. आप्रण वय उलटल्यावर ते उलटल्याचे इतराांिा कळू द्यायचे
िसते! सवाांिा हवे असते ते लाथ मारूि पाणी काढता येईल असे तारूण्य! मग हे वाधाक्य म्हणजे
कारुण्य वाटायला लागते! पण सारे काही आपापल्या चष्म्यावर अवलांबूि आहे. खरे तर िाण्याची
दुसरी बाजू पाप्रहलीच पाप्रहजे. पण ती मीच दाखवावयास हवी! म्हणजे तुम्हाला साांप्रगतले िाही
तर कळणारही िाही. या वयाचे तसे फायदे आहेत. म्हणजे बघा की.. सगळ्याांिा दात घासावे
लागतात.. माझ्याकडे सोय अशी की मी ते काढू ि घासू शकतो! प्रि परत लावू शकतो. आहे तुम्हाला
अशी सोय? परत त्या कवळ्या काढल्या की त्या तोंडाच्या बोळक्याचे वेगवेगळे आकार करूि
िातवांडाांिा हसवता येते हा अजूि एक फायदा! हातातल्या काठीिे चालण्यात एक रूबाबदारपणा
येतो. मी तर मूड िमाणे वापरण्यासाठी वेगवेगळ्या मुठी आप्रण प्रडझाईिच्या काठ्ा ठे वल्या
आहेत जवळ! हाती काठी घेऊि गेलो की कु त्र्याला हाकलवायला ती उपयोगी पडते हा अप्रधकचा
फायदा! अशी सोय सामान्याांिा िाही. वाधाक्यातील प्रवस्मरण हा वेगळाच प्रवषय. त्याचे फायदे
कु णाला साांगूिही िाही कळणार. उगाच काहीबाही आठवण्यापेक्षा प्रवस्मृतीचे वरदाि प्रमळालेय
मला. उगाच अमक्यािे ढमके का के ले ककां वा ढमक्यािे अमके यावर रात्रांकदवस प्रवचार िको!
मुदलात अमके प्रि ढमके च प्रवस्मरणाच्या चपांजऱ्यात बांद असतील तर पुढचा िश्नच येतो कु ठे ? या
वयातले कवळी - काठी सोडू ि बाकीही अलांकार आहेत. झालेच तर हा जाडजूड चष्मा आहे.

कािात कायमच्या वस्तीला आलेली श्रवणयांत्रे आहेत.. अडचणीच्यावेळी ऐकू ि ि ऐकल्याची सोय
तुम्हा तरूणाांिा िाही.. ककां वा बघूि ि बप्रघतल्यासारखे करण्याचीही िाही. हे कमी की काय..
छातीच्या पोकळीत एक पेसमेकरची डबी देखील आहे! झालेच तर जातायेता.. म्हणजे कु ठे गेलोच
तर.. ज्येष्ठ िागररक म्हणूि प्रमरवण्याची सोय आहे! कदसायला कदसू देत थोडा खप्पड चेहरा..
आयुष्याच्या एके क थपडा खात पडलेल्या एके क सुरकु त्या.. चेहरा बावळा म्हणावा असा. पण हवे
तेव्हा बावळा चेहरा.. अांतरी िािा कळा बाळगत.. करण्याची सोय या वयािे कशी करूि कदलीय
हे जावे त्याांच्या वांशा तेव्हाच कळे ल कु णाला. साांगायचे ते हेच मला!

तुम्हाला हे सारे वाचूि वाटेलच, िाही कळत बुवा या आजोबाांिा काय म्हणायचेय
िक्की ते. कशाला कशाचा ताळमेळ िाही.. अहो, आमची ही गेली देवाघरी पुढ.े . त्यािांतर
ताळमेळीचा प्रि माझा सांबांध सुटला. ही गेली प्रि एकाएकी मी वयाची दहा वषे एका कदवसात
पार के ली. प्रहला जाऊिही आता काही वषे उलटली. पोरगा आहे, सूि आहे. िातवांडे आहेत. सारे
त्याांच्या त्याांच्या जागी चाांगलेच आहेत. पण रठकाणा माझाच िाही. 'वृद्धत्वी प्रिज शैशवास'
एखाद्या कवीिे जरूर जपावे पण माझ्यासारखयास ती सोय ककां वा चैि शक्य िाही.. आप्रण
परवडतही िाही ते. उगाच वयाचे भाि ठे वण्याच्या सूचिा प्रमळत राहतात. त्यात काही बोलतािा
उगाच डोळे भरूि येतात. त्या रडण्याला 'वेयाांचा कारभार' म्हणतािा ऐकलेय मी. त्यात चूक
कोणाची िाही. एके क वयाचा मप्रहमा.. आप्रण काय! घरात सारे आपापल्या कामात मग्न. त्याांचे
योलयच आहे. त्याांिा जबाबदाऱ्या आहेत पार पाडावयास. माझ्या अांगावर जबाबदारी म्हणाल
तर एकच.. स्वतःची कामे स्वतः उरकू ि घेण.े . तेही कोणाच्या मध्ये मध्ये ि येता. यात मग कु णास
बोलत बसायला सवड कोठू ि प्रमळणार? मग म्हटले आता प्रलप्रहत बसावे. हात कापले तरी अजूि
काम देतात. असावा या वयात प्रततका मेंदू तल्लख आहे अजूि. पण या वयात असावा प्रततकाच!
त्यामुळे प्रलप्रहतोय खरा पण त्यामुळे यातील काही कळत िसेल तर दोष त्या वयाचा आहे. हा ही

वयाचा एक फायदा.. म्हणजे गांमत बघा.. हवे तेव्हा हे वय असे वापरूि घेता येते. आपल्या
सोयीसाठी! वयाच्या आड लपण्याची सोय म्हणा! म्हटले िा या वयाचे हे फायदे आहेत.. कु णाला
कळणार देखील िाहीत साांप्रगतले िाहीत तर.

कु णी म्हणेल.. वय झाले.. आता उरलात उपकारापुरता! खरे साांगू तर कु णाच्या
उपयोगी पडण्याची िाही तरी स्वतःवर अवलांबूि रहाण्याइतपत क्षमता शाबूत रहावी या वयात..
हेच त्या भगवांताचे उपकार म्हणावेत. आप्रण तो दयाळू दयाघि माझ्याबाबतीत अजूि तरी ते
दयेचे दाि द्यायला प्रवसरलेला िाही! स्वतःचे काम स्वतः करता यावे.. दुसऱ्या कु णास करावे लागू
िये.. इतपत उपकार करण्याच्या अवस्थेत त्यािे अजूितरी ठे वलेय हेच भालय!

तर मूळ मुद्द्द्याकडे येऊ.. उगाच कु णी गात असेल.. 'म्हातारा इतुका ि अवघे पाऊणशे
वयमाि'.. तर मी म्हणतो छट.. 'म्हातारा मी इतुका.. आहेच पाऊणशे वयमाि!' उगाच वय कशास
लपवा? होय.. आहे आता वयाच्या िवव्या दशकात! आहेत थोडेफार वयाचे फायदे ते करू देत
एांजॉय. बाकी आहेच आता पैलतीर वाट पाहात! जोवर बोलावणे येत िाही तोवर मी आहे इथे
प्रमटक्या मारत जसे आहे तसे आयुष्य जगणार आहे!

दांत पुराण :
िथम आप्रण अांप्रतम अध्याय

आम्ही लहाि असतािा आमच्या मातोश्री आम्हास सुिवीत.. दात काढू िकोस उगीच..
त्यामुळे आम्ही दात काढणे बांद के ले. पण दात ि काढावेत तर करावे काय? काही असो. ते कदवस
प्रिघूि गेल.े पण मग असे दात ि काढताच आम्ही मोठे झालो आप्रण आजूबाजूचा धाांडोळा घेतला
तेव्हा हे लक्षात आले की मिुष्यजात ही - लहािपणापासूि दात ि काढल्यािे की काय - पण दांत
समस्याांिी चहूबाजूांिी वेढलेली आहे.

आमच्या प्रवचक्षण िजरे स हे लक्षात आले की दात दुखी या जगात कु णाला चुकली
आहे? साधुसांत साांगूि गेले.. आमचे श्री श्री समथा स्वामी पण साांगतात.. या जगी दु:ख हेच एक
शार्श्त.. तर दु:ख कु णाला चुकले आहे? कप्रबरािे पण एका रठकाणी म्हटले आहे.. काय ते आठवत
िाही.. पण िक्कीच असे म्हटले असणार. सगळीच मोठी माणसे हे म्हणत असणार.. ित्यक्ष राम
आप्रण कृ ष्णास दु:ख चुकले िाही ते सामान्य मिुष्यास टाळता येईल? अथाात दु:ख हा आपला करां ट
प्रवषय िाही.. दात आप्रण त्याच्या दुखण्यािे बसणारे करां ट हा आहे! तर दांत समस्या राम कृ ष्णास
होत्या का याचा ित्यक्ष उल्लेख त्या महाकाव्याांत िसेलही पण त्या िव्हत्या असेही प्रसद्ध करता
येणार िाही! ( कु ण्या होतकरूस पीएचडी साठी िबांध प्रवषय: रामायण महाभारतातील दांत
समस्या.. कल्पिा करा.. दांडकारण्यात अचािक सीतेची दाढ ठणकते.. सीता म्हणतेय.. त्या
काांचिमृगाच्या चशांगास उगाळू ि लेप लावा िाथा माझ्या दुखऱ्या दाढेवर. राम आप्रण लक्ष्मण त्या
मृगाची मृगया करायला प्रिघालेत.. त्यावरूि खरे घडले ते रामायण! त्या सोिेरी मृगाप्रजिाच्या

चोळीपेक्षा हे जास्त तार्का क म्हणजे लॉप्रजकल वाटत िाही का? महाभारतातही असे दांतद्रावक
िसांग िसतीलच असे िाही. सांशोधि के ल्यास सापडतील.. िश्न पीएचडीचा आहे!)

तर ज्याचा आयुष्यात कधी दात दुखला िाही असा मिुष्य प्रवरळा. अगदी प्रवरळा
शब्दाचा वापर प्रजतका प्रवरळा आहे आजकाल प्रततका प्रवरळा! तेव्हा मिुष्यिाण्यास हैराण,
परे शाि प्रि बेजार करणाऱ्या प्रि वेळीअवेळी आपले दात दाखवणाऱ्या दांत समस्या प्रि त्यावर
उपाय योजणारे दांतज्ञ याांचा धाांडोळा घेण्याचे आम्ही ठरवले. वरील धाांडोळा हा शब्द आम्ही
प्रवप्रवध पाहणी अहवालाांच्या वाचिातूि प्रशकलो आहोत! त्यामुळे दोिदा वापरूि हलवूि खुांटा
बळकट करावा तसा आमच्या मप्रस्तष्कात अथाात मेंदत
ू बसवूि घेत आहोत. पुढे उपयोगी पडेलच.
कारण आमच्या सारखया सांशोधकास असे शब्द लागतातच.

पाहणी करणे एकदा ठरले प्रि आम्ही कामास लागलो. कठोर पररश्रमास पयााय िाही
हे आम्ही खूप पूवीच चबांबवलेले आमच्या मिावर. त्यामुळे कठोर मेहित घेऊि आम्ही ही पाहणी
के ली आहे प्रवप्रवध दांतज्ञाांची. हा त्याचा पाहणी अहवाल म्हणावयास हरकत िाही. अहवाल म्हटले
म्हणूि दचकण्याची गरज िाही.. कारण हा सरकारी अहवाल िाही. त्यामुळे वाचावयास हरकत
िसावी! त्याची भाषा समजावयास हरकत िसावी आप्रण सरकारी िसल्यािे त्यावरील
प्रिष्कषाांवर प्रवर्श्ास ठे वावयास ही हरकत िसावी!

सवािथम आमच्या िजरे स (तीच.. प्रवचक्षण) हे कदसूि आले की माणूस आप्रण िाणी
याांच्यात मूलभूत फरक कु ठला असेल तर तो आहे दाताांत! म्हणजे दाताांच्या ककडण्यात! म्हणजे

ककत्येक िाण्याांिा म्हणजे कीडा, मुांगी, झुरळे याांिा मुदलातच दात िाहीत. त्यामुळे दांतरोग
िाहीत. आप्रण बाकी ककत्येक दातवाले िाणी आहेत ते कधी आपल्या दांतवैद्याांकडे आल्याचे
ऐककवात िाही! म्हणजे सकाळसकाळी एखादी प्रमसेस चसांह फोि करूि अपॉइां टमेंट घेतेय.. 'हॅलो..
डॉ. दातवाला.. यस्स.. आय िीड ॲि अपॉइां टमेंट फॉर प्रम. चसांह.. त्याचा ककिाही दात रात्रीपासूि
दुखतोय खूप.. हरीणाचे चशांग खाऊ िका साांप्रगतलेले मी पण ऐकणार िाहीत ते.. हो.. पाठवते..
प्रशकार सध्या मीच करतेय.. आप्रण मऊ माांस फक्त देतेय त्याांिा.. पाठवते अकरावाजता..' असे
कधी घडलेल.े . अगदी ऐकावे ते िवलच मध्येही कु णी वाचले िसेल! कु ण्या गाई.. म्हशी.. घोडा
िाहीतर अगदी प्रजराफाचे दात गवताच्या काया अडकू ि ककडलेले ऐकले आहेत?
तर माणूस आप्रण इतर िाणी याांच्यात व्यवच्छेदक फरक कु ठला असेल तर दांतरोग
अशा प्रिष्कषााित आम्ही अभ्यासाअांती आलो आहोत! अथाात आमचा अभ्यास इतक्यावरच
सीप्रमत िव्हता खरे तर! तर िाण्याांच्या दांत समस्येबद्दल आम्ही ित्यक्ष प्रमस्टर आप्रण प्रमसेस वाघ
याांिाही भेटण्याचा घाट घातलेला. पण अपॉइां टमेंटच्या वेळी प्रमस्टर वाघाांची डरकाळी ऐकू ि
आप्रण त्याांच्या उघया जबयातले अणकु चीदार दात पाहूि आमचीच दातखीळ बसली! खोटे का
बोला? त्यािांतर आम्ही तो िाणीमात्राांतील दांत समस्याांचा िाद सोडला आप्रण स्वजातीय दांत
सांशोधि सुरू के ले. (जाता जाता.. कु ण्या होतकरूस.. परत एक पीएचडीचा प्रवषय पुरवल्याचे
समाधाि.. 'िाणी िजातीतील दांत समस्या.. एक प्रवचार, आचार, िचार आप्रण उपचार' .. या
'चार' शब्दाांचा एकमेकाांशी आप्रण मूळ प्रवषयाशी सांबांध िसेलही पण ककत्येक पीएचडीच्या
प्रवषयाांचाही आपल्या आयुष्याशी वा जगण्याशी सांबांध कु ठे असतो?)

तर िाणीशास्त्र सोडू ि आम्ही मिुष्यजातीकडे वळालो. दांतज्ञाांचे दरवाजे
खटखटवण्याचे ठरवले. सवािथम दरवाजा ठोठावण्याआधी आम्ही आजूबाजूला पाहूि घेतो. ही

आमची.. म्हणजे आमच्यातल्या एका.. मुरलेल्या सांशोधकाची सवय. बारकाईिे पाहाणे. मग ती
गोष्ट कु ठलीही असो. प्रिरखूि पाहाणे. आम्हाला ही सवय तशी आमच्या कॉलेज कट्यावर
लागली. पण प्रतचा इथे असा उपयोग करूि घेत आहोत आम्ही. कु ठे बत्तीस मोती िावाची पाटी
होती तर कु ठे परफे क्ट हास्य िावाची! कु णी म्हणे आय स्माईल.. कु णी ई- स्माईल! पुणरे ी पाया
िप्रसद्ध आहेत तशा या देखील व्हायला हरकत िाही!
तर ठरवल्यािमाणे एका दातकें द्रात पोहोचलो आम्ही. हे दातकें द्र अगदीच आप्रलशाि
िव्हते पण गेलीशाि ही िव्हते. दांतज्ञ येणे बाकी होते. काही दांतरूलण जीव मुठीत घ्यावा तसे
जबडा मुठीत घेऊि बसले होते. कु णाच्या गालावर सूज होती तर कु णाच्या गाली लाली..
दाढदुखीिे आलेली. आतल्या रूममध्ये खुची मात्र आप्रलशाि होती. गुबगुबीत गादी. माि
टेकवायला वेगळी जागा. हवी तशी वरखाली खुची करण्याची सोय. बाजूला प्रपण्याच्या पाण्याची
सोय. समोर येणारा रे. कु णी ठरवले त्या खुचीवर रहायचे तर जेवणखाण.. जलपाि.. आप्रण
प्रिद्रा.. साऱ्या सुखसोयीिी युक्त अशी ती खुची.. ऐसपैस पाय पसरूि झोपण्यासाठी. अथाात अशा
स्पेशल खुचीचा माि दांतज्ञाखेरीज फक्त िाप्रभकास. ती एक वेगळीच खुची. पण खुची हा काही
आपला प्रवषय िाही.. तेव्हा तो 'ककस्सा कु सी का' वेगळा!

आमच्या या पाहणीत आम्हाला ककतीतरी िकारचे दांतज्ञ आप्रण त्याहूिही जास्त
िकारचे दांतरूलण भेटले.
दाताच्या प्रि टू थपेस्टच्या जाप्रहराती पाहूि आमच्या मिात एक दात तज्ञाांची िप्रतमा
तयार झाली होती. म्हणजे बहुतेक सारे दांतज्ञ टूथपेस्ट प्रि ब्रश प्रवकत असावेत अगदी ॲिि वगैरे
घालूि. पण आमच्या पाहणीत असा एकही दांतज्ञ िाही प्रिघाला. म्हणजे बहुतेक सारे ककां वा साऱ्या
प्रबिा ॲििच्या. आप्रण कु णीच िा पेस्ट प्रवकतोय िा ब्रश. िाही म्हणायला एक दांतज्ञा भेटल्या.

प्रमस चाांदीवाला. त्या ब्रश कसा धरावा प्रि सुपर सॉफट ब्रश का वापरावा हे त्याांच्या सुपर सॉफट
आवाजात समजावूि साांगत होत्या. आम्ही ते मि लावूि आप्रण बारकाईिे (प्रमस चाांदीवालीकडे)
पाहात ऐकले. बारकाईिे पाहण्याची आमची सवय हे आम्ही साांप्रगतलेच आहे िा आधी. एका
माणसास बत्तीस दात. त्यातील एकाच्या जरी असांतोषाचा उद्रेक झाला तरी तो माणसास स्वस्थ
कसला बसू देतोय? त्यामुळे बहुतेक दांतज्ञाांकडे आपल्या दांतोद्धाराची वाट पाहणाऱ्याांची राांग
होती. बहुतेक दांतज्ञ प्रिल करण्यात प्रबझी होते. रस्ते खणणे प्रि परत भरणे हा जसा
म्युप्रिप्रसपाप्रलटीवाल्याांचा आवडता उद्योग तसाच दांतज्ञाांचा ही असावा. कारण बहुतेकाांच्या
रूममधूि हा प्रिचलांगचा आवाज येत होता. दातात खड्डे खणूि ते प्रसमेंटिे भरले जात होते! आप्रण
जो कु णी येईल त्यास त्या डॉक्टरकडे पाहात आ वासणे भाग पडत होते. अथाात एकू णच आ
वासण्याहूि दुसरा पयााय िसतो कु णा रूलणास. अडला पेशटां डेंरटस्टापुढे आ करी आप्रण काय! तर
असे खड्डे खणत प्रि बुजवत असणारे दांतज्ञ आप्रण त्याांच्यापुढे आ वासूि बसलेले रूलण.. आ.. ऊ..
आई.. आई गां वगैरे प्रवव्हळणारे . त्यात लहाि मूल असेल तर त्याच्या हातापाया प(क)डणारे त्याचे
आईबाप. आप्रण त्यात आपला कायाभाग साधणारे डॉक्टर.

रूलणाांचेही ककत्येक िकार पाप्रहले. लहाि मुलामुलींतही ककती व्हरायटी. ककडलेल्या
दाताांची बालके आप्रण पडले तरी परत येतील अशा बेकफककरीत त्याांची पालके .. िव्हे पालक! या
उलट अगदी लहािपणापासूिच दाताांिा प्रशस्त लावूि लायिीत कवायत करत उभे रहायला
लावण्यास उत्सुक असलेलेही काही मॉम डॅड. आपल्या मुलामुलीची फे स व्हॅल्यू वाढवण्यासाठी
दाताांिा ताराांचे कुां पण घालायला तयार. पण बहुताांशी अडले िारायण. 'दातदुखीसे परे साि.. इधर
है समाधाि' म्हणूि आलेल.े मोठ्ाांच्या पण िािा तऱ्हा. दुखरे दात उपटण्याला घाबरणारे
ककत्येक. त्यात एक आला.. िुकतीच कदवाळी झालेली.. म्हणाला.. 'दोि दात हलताहेत.. पप्रहला
प्रहिे के लेले शांकरपाळे खातािा हलायला लागला.. आप्रण दुसरा.. प्रतला ते साांगायला गेलो तर..'

एका कॉस्मेरटक डेंरटस्टकडे एक मध्यमवयीि पण तरूण (म्ह. स्वतःस तसे
समजणाऱ्या!) अशा बाई आल्या.. 'तुमच्या इकडे कुां दकळ्याांसारखे दात करूि प्रमळतील का हो..'
प्रवचारत. कु णी 'एका दातावर एक फ्री काढू ि प्रमळे ल का?' प्रवचारत आलेला. एक राजकीय िेता
तर त्याच्या प्रवरोधकाांचे 'दात घशात घालूि हवे' म्हणूि आलेला! कु णी 'दात की सफाई' करूि
घ्यायची म्हणूि हाथ की सफाई म्हणूि िाव असलेल्या एका डॉक्टरकडे आलेला.. तर कु णी
बसलेली दातखीळ सोडवूि घ्यायला! एकाच्या दांतोजीचे ठाणे उठलेल.े . त्याांचे बस्ताि परत
बसवायला आलेला. एकािे तर त्या दांतज्ञासच साांप्रगतले.. 'दात काढायचे एवढे पयशे? काहूि..
मारा येक हातोडी.. आि तोडू ि टाका!' त्यावर त्या डॉक्टरिी काय साांप्रगतले ठाऊक िाही पण
हातोडी ऐवजी बुक्क्याांिी दात तोडण्याची हातोटी असणारा कु णी त्या रूलणास अप्रधक स्वस्त
पडला िसता का? उगाच हातोडीचाही खचा कशाला? एक दांतदुखीिे ग्रस्त आप्रण त्रस्त आपल्या
सुजलेल्या दाढीवर हात ठे वत म्हणाला, 'ठणकतोय दात.. जावांच लागांल दातायाकडे!' दाताया
म्हणजे दांतज्ञ! आपली मराठी भाषा अशी कमीतकमी शब्दात जास्तीतजास्त पाणउतारा
करण्यासाठी उपयुक्त असावी. तर असे अिेक दाताडे पाप्रहले.. काही बाताडे तर काही कमी
बोलणारे पाप्रहले. खुचीमागे उभा राप्रहला की िाप्रभकास कां ठ फु टतो म्हणतात. इकडची बातमी
प्रतकडे .. ये वदिीचे त्या कणी म्हणजे.. कणोपकणी के ली जाते. तसा काही बाताया दांतज्ञाांिा
फु टतो. अथाात ते असली बातमीदारी करीत िाहीत! त्यातले एक दांतज्ञ साप्रहप्रत्यक होते.. एका
रूलणास साांगतािा ऐकले मी, 'तुम्ही असे करा.. दाखवायचे दात वेगळे आप्रण खायचे वेगळे करूि
घ्या!' त्याांच्याच खुचीत एक समीक्षक बसलेले म्हणे एकदा. समीक्षक जातीचे लोक काय.. कधी
काठी हाणतील तर कधी कासेची लांगोटी (स्वतःच्या) बाकी राप्रहल इतकी स्तुती करतील! तर हे
समीक्षक रूलण प्रबचारे जबडा दाखवत आ वासूि बसले त्या खुचीवर. तर या साप्रहप्रत्यक अांग
असलेल्या डॉक्टरिे अचूक प्रिदाि के ले.. म्हणाले, 'एखाद्याची तोंड फाटेस्तोवर स्तुती के लीत.. तर
असेच होणार!' थोडक्यात बप्रत्तशीची चौसष्टी होणार! दुसऱ्या अशाच साप्रहप्रत्यक अांगािे दात
काढणाऱ्या दांतज्ञाची म्हणे 'दात उपटतािा' .. आप्रण 'उपटलेल्या दाताांच्या दांतकथा' असली

ग्रांथसांपदा िप्रसद्ध आहे. असेल िाहीतर काय! लोक काय.. अमेररकावारी करूि आले की प्रलप्रहतात
'पप्रश्चमरां ग' िाहीतर 'रांपच्या देशात'.. असे काहीबाही. कु णी पूवेस जाऊि प्रलप्रहतो.. 'जा जरा
पूवेकडे!' प्रचिी देशातूि 'प्रचिीमाती' यायलाच पाप्रहजे! कु णी बाली देशात जाऊि आला तर वाचक
बालीदशािाच्या वणािास बळी पडतो.. तर कु णी चसांगापूरास जाऊि आला की प्रतकडील वणािास
पूर येतो. थोडक्यात काय अगदी कदसामाजी िाही तरी काही तरी प्रलप्रहत जावे हे सगळे च पाळत
असतात इकडे. तर असांखय मुखदशाि.. शब्दशः अांतबााह्य .. करणाऱ्या दांतज्ञािे का प्रलहू ियेत काही
दांतकथा? कु णाच्या तोंडात डोकावणारे मिुष्याच्या अांतरां गातही डोकावूि त्याबद्दल प्रलप्रहणारच
की िाही? त्यामुळे आमच्या पाहणीत असे साप्रहप्रत्यक कदसले.. कु णी 'पडक्या दाताचे रहस्य' अशी
रहस्यकथा प्रलप्रहलीय तर कु णी.. 'अडकलो तुप्रझया दाती' अशी िेमकथा. एका दांतज्ञािे तर 'आलो
दाती तृण धरूिी शरण.. अता िच येई मजला मरण' असे काव्यच म्हणूि दाखवले आम्हाला!
उपटलेल्या दाताांच्या िवरस दांतकथा प्रलप्रहणाऱ्या दांतज्ञािे आम्हाला त्याचे कथािकही कथि के ले..
स्थलकाल सांकोचास्तव ते पूणा साांगत िाही पण त्यातील एका भयकथेिे आमची दातखीळ बसली
तर एका हास्यकथेिे आमची कवळी बाहेर येता येता राप्रहली. त्यातील एक कथा तर एका
दांतज्ञाची दात काढता काढता तुटलेली प्रि िवीि बसवता बसवता परत जुळलेली तरल िेमकथा
आहे! त्यात चक्क 'तोंडात वाकू ि बघतोस काय.. तुझ्या प्रचमयात दाढ माझी गावायची िाय'
असले गाणे ही होते!
थोडक्यात मुखातील रसिेवर पाच चवी कळत असतील.. पण त्याच प्रजव्हेच्या
शेजारील दांतपांक्तींच्या भांजिातूि िवरसाांचा पररपोष होऊ शकतो! फक्त तेथे पाप्रहजे जातीचे
आप्रण काय! तर दांतसाप्रहत्याची वािवा िाही आपल्याकडे!
आता आमचे काय.. दांताजीचे ठाणे पूणापणे उठत िाही तोवर दात दाखवत कफरू. मग
खुशाल कु णी म्हणो.. हसतील त्याचे दात कदसतील. असतील तर कदसतीलच! िाहीतर हसतील
त्याच्या कवळ्या कदसतील! काय गांमत आहे पहा.. एका दांतज्ञाकडे पोहोचलो आम्ही.. तर काय

ऐकावे? वेटटांगरूम मधल्या एकास ते दातवाले बोलावत होते.. 'प्रमस्टर कवळी, तुमची कवळी
तयार आहे!' आप्रण प्रमस्टर कवळींिी आपली (त्याच दांतज्ञाांच्या कृ पेिे) िसलेली बत्तीशी दाखवणारे
दांतप्रवहीि हास्य करत त्याांच्या के प्रबि मध्ये िवेश के ला. आता यापुढे हे कवळीबुवा हसतील तेव्हा
त्याांच्या कवळ्या कदसतील. मागे एका दांतज्ञाकडे मी कु णी दांतरूलण कवळीतलाही दात ककडल्याचे
साांगत आलेला पाप्रहला होता. कु णी कडाक्याच्या थांडीत कवळ्या बाहेर काढल्या तर त्याही
कडकड कु डकु डतात असली तक्रार घेऊि आलेला ही आम्ही पाप्रहला आहे. दातवाले प्रबचारे काय
बोलणार.. आपलीच दांतपांक्ती दाखवत हसले यावर! यावर 'हे मांद मांद सुांदर दांतपांक्ती' असले शीघ्र
आप्रण लघुत्तम काव्य आम्ही प्रततक्यात आप्रण प्रततक्याच गांभीरपणे करूिही घेतले!

तसे आम्ही आजवर गाांभीयाािे काही के ले िाही. एक हा अहवाल प्रलप्रहणे सोडू ि. मग
आमच्या ध्यािात आले.. जोवर काही गांभीर आप्रण आयुष्याचे ममा वगैरे साांगणारे आम्ही प्रलप्रहत
िाही तोवर आम्हासही कु णी गाांभीयाािे घेणार िाही! उगाच आमच्याकडे पाहूि कु णी दाताड
वेंगाडू िी हसलेच पाप्रहजे की काय? तर आम्ही या सवा पाहणीचा खोलवर आप्रण सखोल प्रवचार
के ला.. िव्हे चचांति आप्रण मिि के ले. प्रवचार करणारे ते सवासामान्य हे सवामान्य व्हावे. आमच्या
सारखे सांशोधक करतात ते चचांति आप्रण मिि! तर आमच्या अहवाल लेखिाचा अांप्रतम भाग
म्हणूि आम्ही त्यात ितीकात्मकता शोधूि काढली. आपल्या सांस्कृ तीत ितीकाांची स्वीकृ ती जास्त!
मग आम्ही या प्रिष्कषाावर पोहोचलो.. की दात हे एक आयुष्याचे ितीक असेल तर कवळी हे
जीविाच्या अशार्श्ततेचे ितीक! तान्हे बाळ दात आले की कसे जे कदसेल त्यावर त्या दाताांचा
ियोग करीत सुटते.. मग मोठे झाल्यावर दात दाखवीत हसू लागते. आयुष्य असले बेदरकार!
प्रबचाऱ्यावर बसते दात धरूि! कु ण्या गरीबाकडे दातावर मारायला िसतो पैसा.. तो मग दात
कोरूि भरतो पोट. करतो काय .. खातो दातओठ आप्रण दातखीळ बसेल असे खातो आयुष्याकडू ि
फटके ! त्यातील प्रजगरबाज तोच जो तेच दातओठ खात उठतो आप्रण दात दाखवत करतो दोि

हात! आप्रण काही करतात दाताांच्या कण्या प्रि काही जातात दाती तृण धरूि त्याच आयुष्यास
शरण! हाडे प्रझजली की एके का दाताचा वेळ होते प्रिरोप घ्यायची.. तर गेलल
े ा दात.. गेलल्े या
कदवसासारखाच.. परत येत िाही. अगदी स्क्रू ठोकू ि िवीि बसवला तरी त्यास मूळच्याची सर
िाही येत! आप्रण कवळी देखील हळू हळू हाडे घासली गेली की बोलता बोलता घसरूि बाहेर येऊ
लागते!
आयुष्य हे 'असेच' असते!
खूप प्रवचार करूिही 'असेच' म्हणजे कसे हे आम्ही प्रलहू िाही शकलो तरी ित्येकािे
या ितीकात्मकतेवर आपला मेंदू खची घालण्यास हरकत िाही. आम्ही फक्त सांशोधक आहोत.
आमची या गांभीर िकरणातूि सुटका करूि घेत आहोत. अथाात तसे त्या बौप्रद्धक मेहितीचे काही
वाटत िाही कारण प्रवद्वज्जिाांत उठबस करायची असेल तर गाांभीयाच हवे! प्रतथे प्रवदुषकी बावळा
वेष काय कामाचा? अांतरी िा िा कळा हव्यात.. अजूिही हवे काही. िाहीतर तेच हसतील
आमच्यावर दात दाखवत! अथाात आधी आम्ही साांप्रगतलेच आहे.. हसतील त्याचे दात कदसतीलच!
आप्रण कु णी वयोवृद्ध तपस्वी प्रवद्वाि असतील.. तर त्याांच्या कदसतील त्या कवळ्या!

II इप्रत.. श्री दांत पुराणोध्याय: सांपूणां II

कसां वाटलां पुस्तक प्रमत्राांिो?
र्फ़ुकट असलां तरी दजेदार आहे िा?
काही लोकाांचा असा समज आहे की जे र्फ़ुकट प्रमळतां ते कमी दजााचां असेल. पण तसां
िसतां. आपल्याला आपले आईवडील प्रमळतात िा की ते आपण प्रवकत घेतो? आप्रण त्याांचे
सांस्कार? आप्रण आपला देश आपलां राष्ट्रीयत्व? अगदी आपल्या आजूबाजूच्या हवेतला
ऑप्रक्सजिही र्फ़ुकटच प्रमळतो िा. आप्रण हा मौल्यवाि मिुष्यजन्मही र्फ़ुकटच प्रमळाला की
आपल्याला!
तेव्हा प्रमत्राांिो जे जे र्फ़ुकट ते ते र्फ़ालतू असा समज असलेल्या लोकाांिा एकदा ई
साप्रहत्यच्या साइटवर आणा. ई साप्रहत्यची पुस्तकां वाचायला द्या. तुम्ही जे पेराल तेच उगवेल.
जर तुम्ही समाजात चाांगली मूल्यां पेराल तर तुम्हालाही या समाजात चाांगली वागणूक प्रमळे ल.
समाज म्हणजे आपणच की. प्रिदाि आपल्या आजूबाजूचा समाज तरी मूल्यिधाि करुया.
चला तर प्रमत्राांिो, एक भव्य चळवळ उभारुया. यात ित्येकािे आपला सहभाग घेतला
तर हा बाराकोटींचा महाराष्ट्र जगातला सवोत्कृ ष्ट अप्रभरुचीपूणा वाचकाांचा िदेश बिायला वेळ
लागणार िाही.
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