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व्यक्ती आणि कथा
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल
साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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जयांचे त्यांिा
सादर अपपि

डॉ. नितीि मोरे

डॉ. नितीि मोरे िे व्यर्सायािे डॉक्टर असूि र्सई येथे
छातीरोग तज्ञ म्िणूि प्रनसद्ध आिेत.
त्यािंिा मराठी र् इतर भार्ा नर्र्यािंची आर्ड असल्यािे
आनण त्यातूिच नलखाणाची आर्ड निमावण झाली.
सामान्यत: आजूबाजूच्या दैंििंददि घटिािंतील नर्सिंगती र्
त्यातूि निमावण िोणारा नर्िोद िा त्यािंचा आर्डता नर्र्य
आनण त्यातूि उपरोधात्मक नलखाण आनण ममवभेदी रटप्पणी
करण्यात ते मािीर आिेत. यावेळचे हे पुस्तक “व्यक्ती आणि
कथा” मात्र जरासे वेगळे आहे. आहे खुसखुशीत. पि त्याला
गांणभयापची खोली आहे. या कथांतूिही िॉक्टरांच्या स्वभावाचे पैलू ददसतात.
िेिमी ददर्ाळी अिंकातूि डॉक्टरािंच्या नर्िोदी कथा प्रकानशत िोत असतात. ई सानित्यर्र त्यािंचे
िे एकोनणसार्े पुस्तक प्रकानशत िोत आिे. त्यािंचा स्र्तःचा असा एक र्ाचकर्गव आता निमावण
झाला असूि तो त्तयािंच्या पुस्तकािंची र्ाट पिात असतो.
Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.
Email - drnmore@yahoo. com

अिुक्रम

१ अँड्रू
२ लपं पँ.. लपं प.. ते लपं पँ पा
३ ठें ग्यादादा
४ फ्लेम!
५ पेद्रच
ू ी गोष्ट
६ सल्लूणमया
७ कलाकार!
८ शारं गबाई
९ सदा सवपदा
१० लेखक राव
११ बय माझी

चार(च) शब्द

ह्या संग्रहातल्या लेखांिा व्यणक्तणचत्रे म्हिावे..
शब्दणचत्रे म्हिावे की कथा म्हिावे की व्यक्तीकथा?
की एखाद्या व्यक्ती वर आधाररत व्यक्तीलेख?
कु िास ठाऊक!

िॉ. णितीि मोरे

अँड्रू!

अँड्रू आणि अँड्रू णपझ्झावाला म्हिजे आमच्या कॉलेज कट्ट्यावरचा सवापत िणसद्ध
खाऊवाला! खाऊवाला म्हिजे कोण्या लहाि मुलांच्या शाळे तला वाटत असेलही पि हा आमच्या
कॉलेजच्या आमच्यासारख्या मोठ्या पोरांत तसाच िणसद्ध होता. अँड्रू खाऊवाला म्हिूि!
लहािपिी आमच्या शाळे बाहेर णचक्की, लचंचा, बोरे वाली आजी बसे, ती एक खाऊवाली.
तसाच हा! कु िास दोघांत साम्य ते काय असा िश्न पिला असेल पि त्यांच्यात साम्यच जास्त.
लचंचावाली आजी बसायची शाळे बाहेर तसा हा अँड्रू पि बसायचा कॉलेजबाहेर. आजी आमची
आविती होती.. गप्पा मारायला चांगली.. फक्त काही घेतल्यािंतर पैसे 'आज रोख उद्या उधार'
असेच चुकवावे लागत. अँड्रू पि तसाच. 'िो क्रेणिट याटॉल..' म्हित िकद रोकि मोजूि घेई.
शाळे त िबा िेल्यामुळे आजीचे 'आज रोख'चे अथपशास्त्र खपूि जाई पि कॉलेजात कु िी िबा िेत
िसायचे. आणि त्यात अँड्रू णि त्याचा वीस रूपयांचा णपझ्झा दकत्येकांचा वीक पॉईंट होता. त्यात
अँड्रूचा आिमुठेपिा पोरांच्या भुकेिे आणि त्याच्या णपझ्झ्याच्या वासािे व्याकु ळलेल्या पोटास
खुपत असे. तेव्हा आिमुठेपिा वाटत असे पि आज णवचार के ला तर अँड्रूचे तसेही बरोबरच वाटते.
बाहेर ऐंशी िव्वदाखाली ि णमळिारा णपझ्झा तो वीस रूपयांत देई णि पोरांिा तेही बुिवावेसे
वाटत.
लहािपिी आजी आमचे संदेश वाहक होती. ती इमािेइतबारे एकाचे संदेश दुसऱ्यास देई.
तसाच हा अँड्रू. जोवर त्याच्या णपझ्झ्याचे िकद पैसे चुकवले जात तोवर त्याला त्याचे काही वाटत
िसे. मग तो आमचे संदेशवाहक म्हिूि आिंदािे काम करी. आज मोबाईल आल्यावर या
संदेशवहिाची मातब्बरी िाही कळिार कु िास कदाणचत. पि त्या िा - मोबाईल जमान्यात तो
आमचे महत्त्वाचे काम करत असे. अँड्रू या संदेशवहिात स्वतः णचखलातल्या कमळासारखा अणलप्त.

शाळे त णि कॉलेजमध्ये संदेशांत फरक तर असिारच. म्हिजे शाळे त असतािाचे णिरोप म्हिजे..
कधी दक्रके ट मॅचचे फारतर कधी अभ्यासा वा कु ठल्याशा शाळे तल्या िोजेक्टशी संबंणधत वगैरे
असत. कॉलेजमध्ये आलो तर त्यात बदल होिारच. पि त्यामुळे अँड्रूला काही फरक पित िसे.
कु िी.. उद्या लेक्चर सात वाजता असा संदेश द्यायला सांगा.. की िाटकाची तालीम रात्री आठ
ऐवजी सातला आहे असा.. की मुग्धा मी तुजवर मुग्ध .. तुला पाणहले णि हे ददल जाहले दग्ध..
असा संदेश असो. तो सारख्याच णिर्वपकारपिे तो देई. अथापत मला असे तेव्हा वाटे.

हा अँड्रू िावात दोि अँड्रू का लावत असावा? कदाणचत त्याचा भाऊ असेल त्याचा पाटपिर
म्हिूि? कधी ददसला िव्हता त्याचा भाऊ कारि िेहमी अँड्रू एकटाच ददसायचा. अँड्रू पोरांशी
थोड्याच गप्पा मारे.. पोरांच्या दकत्येक बॅचेस त्याच्या णपझ्झ्याखालूि गेलेल्या. कु िाच्या
हाताखालूि जावे तशा. दुपारी भूक लागली की पोरं गदी करत कट्ट्यावर णि ती करता करता
अँड्रूला णपझ्झ्याची ऑिपर सुटे. अँड्रू तापल्या तव्यावर णपझ्झा भाजत सुटे णि एके क करूि त्यावर
चीज दकसत बसे.
आज णपझ्झा दकती िणसद्धी पावलाय, मोठमोठी दुकािे आलीत णपझ्झ्याची पि आमच्या
कॉलेजच्या ददवसात तसा िणसद्ध िव्हता णपझ्झा. अजूिही िवलाईचाच पदाथप होता. त्यातही
आमच्या सोिू ि कु ठल्याच कॉलेज कट्ट्यावर असा णपझ्झावाला िव्हता. त्यामुळे आमच्या
अणभमािाचा णवषय होता अँड्रू. आिदांि शरीरयष्टीवाला. काळसर विप आणि त्यावर उठू ि
ददसिारे पांढरे शुभ्र कपिे.. म्हिजे शटप आणि लुग
ं ी. त्या लुंगीमुळे तो दाणििात्य असावा असे
वाटे. बोलतािा तो इं ग्रजीतच आंिूगुंिू हेल काढत बोले. अँड्रूचे एक होते. त्याच्याकिे सारे काही
चकाचक आणि साफसूफच असायचे. तसा तो ही रोज साफसूफ शुभ्र पांढरे कपिेच घालायचा.
त्यामुळे स्टॉल म्हिजे कळकट्ट िकार आणि घोंघाविाऱ्या माशा वगैरे त्याच्या बाबतीत िसे. त्यात
तो णपझ्झा िणसद्ध व्हायला त्या स्वच्छतेबरोबरच त्याच्या हाताची चव कारि असावी. त्याचा

णपझ्झा चणवष्ट होताच आणि बाकी कॉलेजांतही िणसद्ध होता. त्याच्या बाजूला हरी चहावाला
कटटंग चहा णवकत असे.. तोही तसा लोकणिय होता. पि त्यातही अँड्रू भाव खाऊि जाई. आमच्या
कॉलेजच्या कॅं रटिपेिा अँड्रू खाऊवाला आणि त्याच्यासमोरचा कट्टा जास्त णिय होता पोरापोरींत.

आजूबाजूला गलका असला तरी अँड्रू स्वतः शांत असे. जास्त बोलत िसे तो. सामान्यतः
असले कॉलेजबाहेरचे स्टॉलवाले पोरांशी णमळू िणमसळू ि असतात पि हा काहीसा फटकू ि असे.
णमतभाषी असल्यासारखा. त्याच्या स्टॉलवर सदा गदी, एक परीिेचा णसझि सोिला तर.
ददवसाकाठी शंभर दोिशे णपझ्झे िक्कीच णवकत असावा तो.
सकाळी आम्ही कॉलेजमध्ये णशरतािा त्याचा स्टॉल बंद असे. अकरा वाजता त्याच्या स्टो
ची धुगधुगी सुरू होई. मग बारा सािेबारापासूि चुकला कॉलेजकु मार अँड्रूच्या स्टॉलवर सापित
असे. आणि अँड्रू आपला चीजचा कीस पाित ददवसभर उभा राही.

कॉलेजच्या दकत्येक जोड्या जमतािाचा ककं वा तुटतािाचा ही एकमेव सािीदार अँड्रू होता.
कोि कोिाबरोबर कधी कॉलेजबाहेर ददसले .. णि कोिाचे कशावरूि फाटले.. त्याचबरोबर
बाकी पोरांच्या इतर कहाण्याही त्याला ठाऊक असायच्या. कोि कोठे िोकरीस लागिार.. ते
कोिास कोठू ि कॉल येिार.. सगळी णबत्तंबातमी त्याला असायची. हे थोिे त्याच्या फटकू ि
वागण्याशी णवसंगत होते. पि मला ते योगायोगािेच कळले एक ददवस.

अथापत त्याआधी त्याची णि माझी दोस्ती कशी झाली ते सांणगतले पाणहजे. आम्ही काही
अ-मुंबईकर जवळच्याच एका रूममध्ये भाड्यािे राहायचो. मग सगळे सामसूम झाले की पाय

मोकळे करायला परत कट्ट्यावर यायचो. सकाळचा णबझी अँड्रू आता बऱ्यापैकी मोकळा असे णि
कधीमधी चार शब्द बोले. त्याददवशी मी एकटाच. आत्यंणतक कं टाळा आलेला. तो आत्यंणतक
म्हिजे कसा येतो हे कु िाही आपल्या मूळ गावाहूि दूर सुट्टीतही हॉस्टेलमध्येच सदैव राहिाऱ्यास
सांगावयास िको. तर असा कं टाळू ि मी कॉलेजजवळ आलो तर अँड्रूच्या स्टॉलवर काही गिबि
ददसली. अँड्रू गिबिीत स्टॉल तसाच सोिू ि णिघू पाहात होता. बाजूला एक छोटा मुलगा रित
होता.. एका बाईच्या मांिीवर बसूि. अँड्रू गिबिला होता. मला पाहूि कु िी ओळखीचे भेटल्याचा
आिंद झाला असावा त्याला.
"गुि यू के म.. क्याि यू सीटॉि द गल्ला फॉसपम टाईम?"
मला काही कळले िाही. पोरगा रित होता.. त्याला घेऊि ती आलेली बाई.. बहुधा
याचीच बायको असावी ती..
मी असा पि ररकामाच होतो. 'हो' म्हिेपयंत अँड्रू त्या मुलाला किेवर घेऊि ददसेिासा
झाला. मी तात्पुरता णपझ्झावाला बिलो.. अँड्रू येण्याची वाट पाहात.
बाजूच्या हरी चहावाल्याकिू ि कळली याची कहािी थोिीफार. ती त्याची बायको.
गावाकिची. णतला िा लहंदी समजते िा मराठी. णतची ती तुळू भाषा कोिालाच ि समजेल अशी.
आज त्याच्या पोराच्या पोटात एकाएकी खूप दुखल्यािे ती घेऊि आलेली पोराला इकिे. आणि
तो पोर रितािा पाहूि गोंधळलेला अँड्रू. माझ्यावर तो स्टॉल सोिू ि गेलल
े ा. दकती वेळ लागेल
णि के व्हा येईल कसलाच पत्ता िाही. बाजूला गल्ल्यात मी पाणहले. तो उघिा सताि णि हा तसेच
पैसे सोिू ि गेलल
े ा. पोराच्या रिण्यापायी तो ते घ्यायलाही णवसरला णि माझ्याकिे सोपवूि
गेलेला. आता माझी जबाबदारी वाढली. गल्ला सांभाळण्यात गल्लत करूि कशी चालेल?
येिारा कु िी णपझ्झा मागावयास येई णि स्टॉल बंद ऐकू ि पुढे जाई.

एखादा तास झाला असावा. अँड्रू घामाघूम होत परत आला. पोराला घरी सोिू ि आला
असावा. म्हिाला, "थयांक्यू.. माय अँड्रू फे ल णशक.. हॅि टू गो दिकली.."
मी म्हटले, "युवर अँड्रू?"
त्यावर तो हसला थोिा.
"यस्स यस्स.. माय सि अँड्रू.."
"मग तू कोि?"
"मायसेल्फ ऑल्सो अँड्रू.."
म्हिजे ते अलेक्झांिर १, २ , ३ सारखी िंबटरं ग णसस्टीम आपल्याकिे पि आली की काय?
"वो क्या हय िा, अमारे इदर ऐसाच िाम रखते. बापकाहीच िाम फॉर सि. णसफप थोिा
और रखते.."
"मीन्स?" मी गोंधळू ि णवचारले.
"सी, माय सन्स िेम इज अँड्रू जॉि.. मायसेल्फ अँड्रू अँड्रू.. माय फादर अँड्रू रॉबटप.. णहज
फादर अँड्रू णहल्टि.. ऑल आर अँड्रूस.."
"ते जाऊ देत.. हाऊ इज युवर सि.."
"वो के .. टुमॉरो णवल टेक णहम ब्याक टू हॉणस्पटल. अंि थयांक्यू फॉर टेककं ग के अर ऑफ
गल्ला.."
"अँड्रू.. तू पैसे असेच सोिू ि गेला.."
"सो.. यू वेर देअर.. आय िो टुम हॅंि भी िै लगायगा.."

"हाऊ िू यू िो?"
"णवल टेल्यू लॅटर.."
तो माझ्याकिे पाहात म्हिाला णि परत आपल्या गल्ल्यावर बसला. मी कट्ट्यावर बसूि
होतो तोवर त्यािे णपझ्झा बिवायला घेतला. णगऱ्हाईक कु िी िसतािा. थोड्यावेळािे णपझ्झा
माझ्यासमोर ठे वत म्हिाला, "हॅव इट.."
"बट अँड्रू.. पैसे िाहीत.. यू िो ऑलवेज किकी.. आता संध्याकाळी णपझ्झा खाल्ला तर
उद्या भुकेला राणहि.."
"इट्ट्स ओके .. फ्री फॉर यू.. थयांक्यू फॉर टेककं ग के अर!"
तर अँड्रूिे आपले रोखीचे तत्व मोिू ि मला णपझ्झा खाऊ घातला. मी रात्रीच्या जेविातल्या
वाचलेल्या पैशांचा णहशेब लावत तो खाऊ लागलो. अँड्रूला त्या मदतीबद्दल खरे च भरूि आले
असावे. पि गल्ल्याची गॅरंटी का वाटावी त्याला?
लवकरच त्याचे उत्तर णमळाले मला.

अँड्रू आता माझा णमत्रच झाला होता. बाकीच्यांशी दकमाि बोलिारा तो माझ्याशी
संध्याकाळी गप्पा मारत असे. त्याच्या गावाकिच्या णि घराकिच्या. कु ठे तरी आंध्रिदेशातला तो.
त्याची काळी कु ळकु ळीत बायको पि णतकिचीच. याचे णशिि बेतासबात पि कसा कु ठू ितरी
पोहोचला मुंबईत. आता पंधरा वषे झाली त्याला. कु ठे तरी ही णपझ्झ्याची रे णसपी णशकला. त्यात
आपली मॉणिदफके शन्स करत राणहला. मुंबई सगळयांिा जगवते तर हा कसा अपवाद राणहल?
एकदा म्हिाला देखील मला, "णधस बॉम्बे इज ग्रेट.. इट टीचेस यू हाऊ टू िील णवथ लाईफ.. जस्ट

िू हािपवकप .. अँि िोन्ट थ्रो मिी इि दारू की बॉटल.. माय फादर णबके म बॅंकरप्ट णवथ णलकर.. वुई
लॉस्ट अवर फॉचुपि.. यू िो लाइफ इज टफ.. व्हेरी टफ.."
मी म्हिालो ही त्याला, "खरे य तुझ.े मुंबई जगवते पि आपल्याला ती अक्कल पाणहजे!"
"यू आर राईट. अँि इफ लाइफ इज टफ यू हॅव टू बी सुपर टफ.. लाइफ इज लाइक दॅट.."
मग त्यािे आमच्याच कॉलेजच्या िोफे सरांची गोष्ट सांणगतली.
"िोफे सर दवे.. यू िो द ग्रेट वि. ही जॉइं ि व्हेि यंग.. णहज गलपफ्रेंि.. शी हॅि सम िॉब्लेम..
शी िाईि.. णधस फे लो.. िाईि इि दारू बॉटल.."
"िोफे सर दवे? आय हॅव हिप ऑफ णहम.. कधी गेले ते?"
"गेले िाय.. जीवंत.. बट िीप इि णलकर.. वो क्या बोलते.. ये जीिा कोई जीिा है लल्लू?
सो कणन्सिर णहम िेि.. सो णधस अल्कोहॉल हॅज रूईन्ि सो मेिी.. फ्रॉम रीच टू पुअर.."
"खरं य तुझं अँड्रू.."
"आय हॅव ररमेन्ि अवे फ्रॉम णधस.. टफ लाइफ बट माय फॅ णमली इज हॅपी.."

अँड्रू त्याच्या जयुणियर अँड्रूणवषयी हळवा होता. दकत्येकदा त्याच्या पोराणवषयीची स्वप्ने
सांगत बसे. ह्या कॉलेजच्या पोरांसारखे णशकू ि मोठा व्हावा णि मोठा िोफे सर व्हावा असे स्वप्न
होते त्याचे.
एके ददवशी त्याला काय वाटले कु िास ठाऊक पि बोलता बोलता म्हिाला,
"टुमॉरो.. कम टुमॉरो.. आय टेल्यू समलथंग. आय िो िो वि िोज णधज.."

अँड्रू गप्पा मारण्याच्या मूिमध्ये होता दुसऱ्या ददवशी. मला बाजूला बसवूि घेत बोलत
होता. समोर कु िी णगऱ्हाईक आले की हात चालायचे त्याचे आणि माझ्याशी बोलतािा तोंि.
"यू िो दॅट ब्राईट बॉय.. ही वॉज टॉपर.. अणिश.."
अणिश रॉय.. माझा एक वषप सीणियर. अत्यंत हुशार. मागच्या वषीच एका अपघातात
गेला. कु िाच्या अध्यात िा मध्यात. अत्यंत कु शाग्र बुणद्धचा. त्याच्या अपघातािे पूिप कॉलेज
हळहळलेले. अँड्रू त्याच्याबद्दल बोलतोय?
"यू िो.. अ िे अर्लपयर.. सॉ णहम णवथ दॅट गलप.. आय वोण्ट टेल्यू हर िेम.. बट यू िो हर..
शी फॉट णवथ णहम.. णहअर.. आय वॉज वॉलचंग.. देि शी वेन्ट अवे.. िेक्स्ट िे अणिश िाइि..
इव्हि आय थॉट इट मस्ट बी ॲणक्सिेंट.. बट.. आफ्टर टू िेज.. णधस गलप वॉज णवथ अिदर बॉय..
अँि णधस अँड्रू िोज टू रीि फे सेस.. शी मस्ट हॅव णिच्ि णहम.. णधस गलप िझंट इव्हि फील
एणिलथंग? िेक्स्ट िे.. हात मे हात िालके गुम रही थी.. यू ऑल िोन्ट िो.. बट अणिश वॉज णवथ
णधस गलप फॉर टू इयसप.. इदरहीच रोज शामको णमलता था दोिों.. आय कु िन्ट स्लीप फॉर टू िेज..
अणिश मस्ट हॅव िि सुसाईि.. शी लेफ्ट णहम फॉर दॅट मर्सपिीजवाला.. सच इज लाइफ.."
अणिशच्या िकरिाबद्दल कॉलेजमध्ये कु ठलीच चचाप िव्हती कधीही. अँड्रू काल्पणिक काही
सांगतो म्हिावे तर असा गॉणसलपंगचा स्वभाव िाही त्याचा. हे सांगिे म्हिजे बहुधा तो मिावरचे
ओझे उतरवत असावा.
अणिशच्या गोष्टीिंतर मध्ये मध्ये तो अशाच गोष्टी सांगे. कधी पोरांच्या तर कधी आमच्याच
टीचसपच्या. कॉलेजबाहेरच्या फू टपाथवरूि तो जिू मूक सािीदार म्हिूि पाहात होता सगळे .
त्यात एकदा त्यािे फे स रीलिंग बद्दलही सांणगतले. म्हिाला, "यू िो.. आय कॅ ि रीि फे सेस.. आय
िो हू इज ऑिेस्ट अँि हू'ज िॉट.."
"म्हिूि तू माझ्यावर गल्ला सोिू ि गेला त्याददवशी?"

"ओह.. िो.. दॅट िे व्हेि आय वेंट.. िो.. बट व्हेि आय के म बॅक.. यस.. आय िो यू वोन्ट
इव्हि टच अ पेिी.. आय णििन्ट इव्हि काऊंट.. माय फादर टॉट मी हाऊ टू रीि फे सेस.. बुक तो
जयादा पििे णसखाया िै बट फे स रीलिंग णसखाया.."
पुढे अँड्रूशी िेहमीच गप्पा व्हायच्या. त्याच्यामुळे आमच्या ररकाम्या संध्याकाळी कु िाची
सोबत व्हायची. तसा तो अजूिही ररझव्हपिच होता पि माझ्याशी दोस्तीिंतर तो दकतीतरी गप्पा
मारायचा. लाइफ हा त्याचा आविता शब्द होता. 'सच इज लाइफ' आणि 'िू णधस फॉर लाइफ..'
अशी वेगवगळी वचिरूपी वाक्ये वापरायचा तो. मैत्री झाली तरी त्या ददवसािंतर मात्र त्यािे
फु कटात णपझ्झा परत िाही ददला. तो त्याचा उसूल असावा बहुधा. त्याला माझ्या अभ्यासाची ही
काळजी. जास्त वेळ कट्ट्यावर गेला की म्हिायचा, "गो बाबू, गो अँि स्टिी.. िै तो हमारे जैसा
बैठेगा फू टपाथपर.." परीिेआधी अँड्रूच परत णपटाळायचा.. "गो अँि स्टिी वेल.. युवर फादर
मस्ट बी हॅलवंग लॉट्ट्स ऑफ एक्स्पेटेशन्स फ्रॉम यू.."
मला मग झकत अभ्यासाला जावेच लागे.
मध्येच म्हिायचा, "सी इव्हि आय फील माय अँड्रू शुि वकप हािप.. आय टोल्ि णहम दॅट िे..
बट ही इज टू यंग.. ही हॅज िॉट सीि लाइफ यट.."

अँड्रूिे कॉलेजच्या पोरापोरींच्या दकत्येक णपढ्या म्हिजे बॅचेस पाणहल्या. एके क िमुिे
पाणहले. बहुधा तो गल्ल्यावर बसल्या बसल्या फे स ररिींगचा अभ्यास ही करत असावा. पुढे मागे
त्या मुलामुलींशी कधी थेट संबंध आला तर पिताळू ि पाहात असावा. म्हिजे एकदा मला तो तसे
म्हिालाच. झाले असे की एका आमच्या जयुणियरच्या चेहऱ्यावरूि त्यािे त्याच्याबद्दल मला
एकदा सांणगतले, "सी णधस बॉय.. ही वुि शाईि वि िे.. ही लूक्स सो फोकस्ि अँि णिटरणमन्ि.."

तर पुढच्या दोि वषापत तो खरे च टॉपर होता कॉलेजमध्ये. माझ्या एका णमत्राबद्दल.. 'तो
िाटकात िाव काढील िट म्हिूि' असे त्याचे फे स रीलिंग वरचे भणवष्यही अचूक होते. असा त्याचा
स्वाध्याय चालत असायचा स्टॉलवर बसल्याबसल्या.

मला अँड्रूच्या इं णग्लशचे िेहमीच िवल वाटे. त्याच्या इं ग्रजीत दाणििात्य हेल काढू ि
बोलला तरी व्याकरिात चुकत िसे तो आणि भाषा पि चांगली वापरत असे. मी एकदा म्हटले
ही त्याला, "आमच्या कॉलेजच्या काही मुलांपेिाही तुझे इं णग्लश चांगले कसे?"
अँड्रू म्हिाला, "यू िो.. माय मदर वॉज अँि इं णग्लश स्कॉलर.. माय िॅि रूईन्ि एव्हरीलथंग
ड्यू टू लरंककं ग.. आय कु िन्ट स्टिी मच.. लाइफ वॉज व्हेरी कृ एल.. जब बात पेट की.. मतलब
सव्हापयव्हल की हो िा तो सब चोिके वुई हॅव टू रि णबहाइं ि फू ि.. मदर िीि दॅट.. आय िीि
दॅट.. आय वॉज अ ब्राईट स्टुिंट टील एट्ट्थ.. आय वॉंटेि टू बी अ णबग मॅि.. बट.. देि ऑल वेन्ट हे
वायर.. लाइफ बीके म व्हेरी णिदफकल्ट.. िाऊ आयॅम णहअर.. मेककं ग णपझ्झास.. बट यू िो.. आय
णसणलक्टेि णधस प्लेस आऊटसाईि कॉलेज.. मेरा एड्युकेशिसे उतिाई संबंद रहेगा.. होप माय
अँड्रू िझ गुि स्टिीज.. बट लाइफ इज लाईक णधस.."

पुढे कॉलेज णशिि झाले. मी ददवे लावले बऱ्यापैकी. त्या कॉलेजमधूि मग पोस्ट
ग्रॅजयुएशिला दुसरीकिे. मुंबईशी आणि अँड्रूशीही संबध
ं तुटला. कधी आलो मुंबईत तर मुद्दाम
कॉलेजात जात असे. उभ्याउभ्या अँड्रू ही भेटत असे. त्याचा णपझ्झा खात खात जुिे ददवस आठवत
असे. पुढे मग तर मुंबईत येिेच कधी वषप दोिवषापत होई. तेही कामामुळे. त्यात कॉलेजला जायला
कु ठे वेळ णमळतोय? त्यामुळे अँड्रूही तसा णवस्मरिात गेला. िाही म्हिायला णपझ्झा शॉप पाणहले

की त्याची णि त्याच्या णपझ्झ्याची आठवि हटकू ि येई. पि ते तेवढ्यापुरते. पुन्हा आपले दैिंददि
काम आणि रामरगाड्यात मग्न.

अणलकिे मी कामाणिणमत्त बायको मुलासह आलेलो मुंबईत. मुलगा तीि एक वषांचा.
त्याला किेवर घेऊि णिघालो कॉलेज पहायला. म्हटले पाहू तरी गेल्या काही वषापत दकती बदलले
सारे . पोराला ही कॉलेजचे कौतुक. "तुजया कॉलेजला टीचर मारायची तुला..?" "आणि तू अभ्यास
करायचा की मस्ती?" असल्या त्याच्या इिोसंट िश्नांिा उत्तर देत णिघालो. कॉलेज तसेच होते.
आतूि णि बाहेरूिही. आता कु िी ओळखिारे िव्हते फक्त काही लायब्ररी स्टाफ णि कॅं रटिमधले
काही सोिले तर. कॉलेजच्या आठविी काढत फे रफटका मारूि बाहेर आलो. 'अँड्रू आणि अँड्रू'ची
पाटी तशीच होती. आणि त्या णपझ्झा स्टॉल मागे अँड्रू चीज दकसत बसला होता. लांबूि मला
पाहात ओरिला, "वेलकम सार.. आफ्टर सो मेिी इयसप.."
हे 'सार'पि मला वयामुळे णचकटले असावे. िाहीतर कॉलेजच्या ददवसात सुट्टीच्या ददवशी
अधी चड्डी घालूि दफरतािा णि दक्रके ट खेळतािा पाणहलेले मला त्या अँड्रूिी. पि चांगली गोष्ट
म्हिजे अँड्रू णवसरला िव्हता. त्याचा णपझ्झा पि तसाच.. त्याचे कपिेही तसेच पांढरे शभ्र
ु . फक्त
त्याच्या णवरळ झालेल्या के सांतही पांढरी झाक ददसत होती. माझ्या किेवरच्या मुलाकिे पाहात
म्हिाला, "वेलकम बॉय, युवर िॅिी वॉज व्हेरी िॉटी.. िाऊ ही मस्ट बी टेललंग यू ऑल लाइज..
हाऊ ही स्टिीि.."
िशीब माझ्या पोराला इं ग्रजीचा गंध िव्हता तेव्हा! आणि अँड्रू असा बोलतोय म्हिजे
एकतर तो खूप खुश असला पाणहजे िाहीतर स्वभावच बदलला असला पाणहजे त्याचा.
"सो अँड्रू.. हाऊ आर यू..? कॉलेज इज सेम लाइक ओल्ि िेज.. अँि युवर णपझ्झा इज णस्टल
पॉप्युलर अँड्रू.."

"यस सार.. णपझ्झा इज माय लाइफ अँि माय लाइफ इज मेि बाय णधस णपझ्झा.."
हे खरे च. त्याला या मुंबईत णस्थरावण्यास या णपझ्झ्यािेच ददला होता हात.
"हाऊ आर स्टुिंट्ट्स.. दे णस्टल इट णहअर?"
"िो चेंज सार.. वुई हॅव सो मेिी न्यू णपझ्झास अराऊंि.. इव्हि इं टरिॅशिल वन्स.. बट
स्टुिंट्ट्स लाइक अँड्रू.."
"िॉट अँड्रू.. अँड्रू अँि अँड्रू.."
"राइट सार.."
"सो यू आर हॅपी अँड्रू?"
"व्हेरी.. आयॅम व्हेरी हॅपी सार.. इस्पेणशयली टुिे सार"
"व्हॉट्ट्स स्पेशल? व्हेअर इज अदर अँड्रू?"
"ओह! दॅट्ट्स द न्यूज सार.."
तो म्हिायला णि आतूि कु िी येण्यास एकच गाठ पिली.. आतूि म्हिजे कॉलेजमधूि. तो
छोटा अँड्रूच असिार.. कारि तरूिपिीच्या अँड्रूची छाप ददसत होता तो..
"िॅि.."
त्यािे हाक मारली.. म्हिजे माझा अंदाज खराच होता..
"मीट णधस सार अँड्रू.." मोठा अँड्रू छोयास म्हिाला.
"सार.. णधस इज व्हाय आयॅम हॅपी टुि.े . इट्ट्स णहज फस्टप िे.."

"म्हिजे? जॉइलिंग कॉलेज?"
"यस्स.. बट िॉट अँज स्टुिन्ट.. ही इज अ लेक्चरर.. फस्टप िे.. णधस कॉलेज.."
मला आठवले, अँड्रू आधी म्हिालेला ते.. त्याला आपल्या मुलाला िोफे सर झालेले पाहायचे
होते. आणि छोया अँड्रूिे ते स्वप्न साकार के लेले पाहात होता अँड्रू. आणि तेही आमच्याच
कॉलेजमध्ये. अँड्रू म्हिाला ते खरे च होते.. त्याचे लाइफ.. म्हिजे आयुष्य या णपझ्झ्याच्या
स्टॉलिीच घिवले होते जिू.
अँड्रू आणि अँड्रू.. दोघेही खुश ददसत होते. अँड्रूच्या हातचा णपझ्झा खाऊि णिरोप घेतला
त्याचा. त्याच्या चेहऱ्यावरचा आिंद ककं वा खरे तर कृ ताथपभाव बघण्यासारखा होता.

आम्ही णिघालो. पोरगा किेवर होता, म्हिाला, "बाबा तू गप्प का? बोल िा कायतरी"
मी काय बोलिार होतो? इकिे छोया अँड्रूिे मोठ्या अँड्रूचे स्वप्न साकार के लेल.े अँड्रू
त्यामुळे समाधािी. आणि मी? माझ्या बाबांिा मला आयएएस ऑदफसर बिलेला पाहायचे होते.
म्हिायचे, "आमच्या वेळी णशिि सोिू ि िोकरी करावी लागली घर चालवायला.. त्यामुळे ते
एक आय ए एस चे राहूि गेले बघ.. तू झालास िा तर ते एक स्वप्न पुरे होईल."
बाबांिी दकत्येकदा सांगूिही मी त्या आयएएसच्या परीिेकिे ढु ंकूिही पाणहले िाही. कारि
दुसरे काही िाही.. एकच.. एवढ्या सगळया अभ्यासाचा कं टाळा.. आळशीपिा फक्त. त्यामुळे मी
त्या आयएएस पासूि दूरच राणहलो. बाबांचे स्वप्न तसेच अपुरे ठे वत. िसतो कदाणचत पास झालो
ती परीिा पि मी तर ियत्नही टाळलेले. त्याची सल म्हिा, खंत म्हिा.. मिातूि अपराधी वाटत
होते.. इकिे मुलगा म्हितोय, "बाबा बोल िा.. गम्मािी गम्मत सांग िा िेमी सारखी."
मी काय गंमत सांगिार होतो त्याला?

आज अँड्रू अजूिही त्याच णपझ्झ्याच्या स्टॉलवर तेच चीज दकसत आपल्या पोराला त्याच
कॉलेजमध्ये िोफे सर म्हिूि णशरतािा पाहत असेल.. त्याचे िोळे आिंदािे लकाकत असतील.
कु ठल्याशा गावातूि मुंबईत जगण्यासाठी आलेल्या अँड्रूच्या संघषापचे त्याला आता फळ णमळालेय..
आिंद आहे. आधी जगण्यासाठी मारामारी आणि आता त्याच्याच तपाला आलेले हे फळ! आणि
मी.. बाबांची के लेली णिराशा.. शेवटी त्याच्याच शब्दात सांगायचे तर लाइफ इज लाइक दॅट
आणि काय!

लपंप.ँ . लपंप.. ते लपंपँपा!

एके क जि कसा असतो िाही? माझा एक णमत्र आहे. िाव सदाणशव अिंत दूधभाते. अशा
िावाचे कु िी कसे असू शके ल? अगदी आपल्या कल्पिाशक्तीचा रबरबॅंि ताि ताि तािला तरी
दूधभाते कु लोत्पन्न सदाणशव एखाद्या वाघलसंहासारखा मांसाहारी ककं वा णशकारी असल्याचे
िोळयापुढे येऊ शकते का णचत्र? हा दूधभात्यांचा सदाणशव चक्क पॅंथरशी िाते सांगेल असे वाटेल
का कु िाला? त्या इं ग्लंिणस्थत णवल्यमचे िावात काय आहे म्हििे खरे आहे हे णसद्ध करण्यामागे
जगभरातील अिेक असतात त्यातला हा ही एक. त्यात त्याचे हे पॅंथरपि.. आम्हा णमत्रांिी ददलेले
त्याला.

सदा माझा णमत्र. म्हिजे आमच्या कं पूतला. कं पू म्हिजे आम्ही कॉलेजातले बॅकबेंचसप.
समदु;खी! बॅकबेंचरांची दु:खं काय काय आणि कसली असू शकतात ते बॅक बेंचसपच जािे! तो
णवषयच वेगळा. पि आमच्या त्या एलएलबी म्हिजे लॉिपस् ऑफ द लास्ट बेंचेस मधला एक
सदस्य होता तो सदाणशव. तसा तो होता णिरूपद्रवी. पि त्याला पुण्याजवळील गावाकिू ि
आल्यािे की काय कोिास ठाऊक.. ित्येक णवषयात आपली मते होती. ती तो मांिायचाही ठासूि.
आणि त्याला असे णवणवध णवषयांवर बोलायला उकसविे हा आमचा आविीचा टाईमपास होता.
त्यातही राजकारि आणि राजकारिी हे त्याचे आविीचे णवषय. स्पेशलायझेशि म्हिा.
त्यांच्याबद्दल याची स्वतःची मते असायचीच. आणि बहुतेक वेळेस ती आम्ही म्हिू त्याच्या णवरूद्ध
ददशेस असायची. णिवििूकीचा हंगाम हा तर त्याचा सुगीचा काळ. मग ती णिवििूक कॉलेजच्या
कु ठल्या जीएस, सीएस ची असो वा अगदी आंतरराष्ट्रीय.. म्हिजे अमेररके ची वगैरे.
ग्रामपंचायतीच्या णिवििुकीचीही ह्याला पंचायत असायची. म्हिजे हा आलेला पुण्यिगरी

जवळच्या गावातूि. पि गावी णिवििूक असली की ह्याचे लि णतकिे! आम्ही कॉलेजात असतािा
ओबामांचा बोलबोला होता. अमेररकि णिवििूक जवळ आलेली आणि आमचा हा आंतरराष्ट्रीय
राजकीय णवश्लेषक आपली ज्ञाि मौणक्तके उधळत होता. हा ओबामांच्या णवरोधी आहे बघूि आम्ही
ओबामांिा ग्रेट हीरो बिवूि टाकलेल.े आणि जिू काही आमच्या पाटठं ब्यावरच ते लजंकिार अशी
तावातावािे चचाप सुरू होती कॉलेज कट्ट्यावर. सदाचा संयम सुटला असावा.. म्हिाला,
"तुम्ही लोकं उगाच िोक्यावर घेऊि िाचताय ओबामाला. तुमचा चांगलाच भ्रमणिरास
होईल बघा.. उद्या तुम्हीच म्हिाल.. बराक ओबामा उिता भासे कल्प सुमांणच माळणच ते."
अमेररकि णिवििुकीच्या लढतीत अशी ही कणवता वापरली जाईल हे पाहूि खुद्द
बालकवींिी तोंिात बोटे घातली असती! पुढे ओबामा अमेररके चे अध्यि झाले णि इकिे सदाला
मतिदशपिाला मोकळे राि णमळाले.
"उद्या जेव्हा के व्हा ओबामा भारतात येईल िा तेव्हा मी ओबामाला सांगिार आहे की
बाबा, जॉजप िी इराकमध्ये जे काय के ले ते काही बरोबर िाही म्हिूि."
सदा आपले मत िेहमीच सिेतोिपिे मांितो. आपल्या ग्रामपंचायतीच्या णिवििुकीत
त्यािे बळीराम सखाराम साखरदांि,े िववी पास या उमेदवाराबद्दल असेच सिेतोि मतिदशपि
के लेले. तेच आता ओबामांच्याबद्दल! आमच्या पुऱ्या कं पूचा त्यामुळे सदा एक बकरा होता. ककं वा
खेळिे म्हिा. त्याला ददली चावी की काही वेळ मिोरं जिाची ग्यारं टी!
"मला वाटते की जॉजप वॉज राईट!" आमच्यापैकी एकािे चावी दफरवली.
सदाचा चेहरा लाल झाला. तो काही रागारागात बोलिार णततक्यात कु िी म्हटले,
"अरे पि ओबामांिा पटेल काय तू म्हितोस ते?"
"अथापत.. अथापतच. आपले मत मांिावयास घाबरत िाही मी."

"ते खरे च रे.. पि गड्या एक थोिा.. म्हिजे मायिर असा िॉब्लेम आहे.."
"िॉब्लेम? मी िॉब्लेमणबब्लेम िाही जाित.."
"अरे काय आहे.. तू सांगशील ही.. जीव फािू ि णि घसा तोिू ि.. िाही.. जीव तोिू ि आणि
घसा फािू ि.. पि
त्यांिा मराठीत सांणगतलंस तर समजेल काय? आणि हू णवल भाषांतर युवर मराठी?"
सदा आणि त्याचे गावराि इं णग्लश हा एक वेगळा णवषय होता. सदाला ही ते ठाऊक होतेच.
सदा खरे तर हुशार. पि आपल्याकिे इं णग्लश येिे ककं वा ि येिे हा हुशारीचा णिकष ककं वा
एखाद्याच्या हुशारीचे मोजमाप! गोरा साहेब मोठ्या अक्कल हुशारीिे मागे सोिू ि गेला आहे ते.
पि इं ग्रजीच्या उल्लेखािे सदाची बोलती बंद होईल तर तो सदा कसला?
"हे पहा मूळ मुद्दा काय आहे.. ते बघा .. भाषेचा तो मुद्दा गौि आहे."
सदाचे हे एक पेटंट वाक्य. एखाद्या वाक्याचा शेवट पूिपणवरामािे व्हावा तसा त्याच्या
संभाषिाचा शेवट करतािा पूिपणवराम म्हिूि तो हे वाक्य वापरत असावा. अथापत तो णिरूत्तर
झाला की. आणि तो तसा व्हावा याचसाठी आमच्या गॅंगचा अट्टाहास चाले. आमच्या
मिोरं जिासाठीच तो कॉलेजात येत असावा जिू. सदा राजकारिाबद्दल बोलतािा सदैव जवलंत
णवचार मांित असे.. म्हिजे त्याचेच ते तसे म्हििे असायचे. आपल्या शब्दांिा जवालाग्राही,
स्फोटक. जहाल, तेजस्वी, ओजस्वी अशी णवशेषिे तो स्वतःच वापरायचा.. स्वतःच्याच
बोलण्याबद्दल. एखाद्या वृत्तपत्राच्या बातमीत असावे असे शब्द आणि त्याच्यावर जवलज्जहाल
अग्रलेख णलहावा कु ण्या संपादकािे असे त्यावर ह्याचे भाष्य! पि यावरच तो थांबेल.. तर ते िाही.
त्याला आमचे िबोधि करूि आम्हा सकळ जिांिा राजकीय दृष्टीिे शहािे करूि सोिायचे होते.
त्याच्या मते तो आम्हाला हे राजकीय णशिि देत होता आणि तशी त्याची जबाबदारी होती! त्या
दृष्टीिे तो वेगवेगळया राजकीय घिामोिींवर आपल्या मताची लपंक टाकत राही जाता येता.

कु ठल्या तरी णिवििुकीच्या वेळी सदा म्हिालेला आठवतेय,
"काय्ये.. णवधािसभा आणि िगरपररषद यांच्यात फरक असतो मुळात. म्हिजे मी तुम्हाला
राजकीय ज्ञाि देतो ते आणि ह्या तुंबड्यािे कधी ददले तर ते.. यात जो फरक असेल िा तसा फरक
असतो.." तुंबड्या म्हिजे आमच्या गॅंग मधला.. ददिेश देवघरे .. ररकामा न्हावी लभंतीला तुंबड्या
लावी यावरूि पिलेले िाव त्याचे.. त्याच्या ररकामटेकिेपिाचे विपि करिारे ..
"तर णवधािसभेबद्दल बोलायचे तर णवधािसभा णिवििूक एका णवस्तृत कॅ िव्हासवर
पाहावी लागेल. त्यावर णचतारलेले णचत्र आणि लहाि मुले शाळे त णचत्रकलेत काढतात ते णचत्र
यात दकती फरक असेल िा तेवढा फरक सामान्य आणि माझ्या णवश्लेषिात असतो. पि दफकर
िॉट.. मैं हूं िा.. मी आहे तोवर तुमच्या राजकीय जािीवा जागृत राहतील.."
"खरे च रे.. िाहीतर हा दमिी णिदद्रस्तच राणहल.."
दमिी म्हिजे दत्ता महेश णिके !
"अरे हे सवप राजकारि तुम्हाला समजूि घ्यायला हवे. लचंता करू िका मी आहे तुम्हाला
णशकवायला."
"पि तू काय काय णशकवशील रे ? िाही तू शांतपिे णशकव.. आम्ही ते ऐकू ि घेतो.." दमिी
"सदा आणि शांतपिे?" तुंबड्याची परतफे ि करावी अशी मणल्लिाथी!
"हे खरे य रे.. मी शांत राहूच िाही शकत.. अरे मी म्हिजे अंगार आहे. िुसतं तोंि उघिलं
िा तरी सवप काही पेट घेईल. जवाला.."
हाच तो िसंग.. आणि हीच ती वेळ जयामुळे सदा पॅंथर म्हिूि ओळखला जाऊ लागला..
म्हिजे झाले असे की सदा स्वतःला अंगार म्हिवूि घेऊ लागला आणि मध्यािे.. म्हिजे हरीश
णिमकर.. ऊफप .. हिी.. म्हिजे मध.. म्हिूि मध्या.. त्यािे पाण्याची बाटली जसं सदािी तोंि

उघिलं तशी ’हा बघ आगीचा बंब’ म्हिूि त्याच्या तोंिात िेम धरूि उपिी के ली! 'आता णवझेल
ती आग' म्हित! सदा णचिला.

त्याच्या अंगावर धावूि गेला. हाताचे दोन्ही पंजॆ

बोचकारण्यासाठी त्यािे उगारले.
"बाप रे.. सॉरी रे.." मध्या म्हिाला.
"सॉरी णबरी ठीक.. पि हा बोचकारायला आला पहा कसा.. पॅंथर आहे हा पॅंथर.." मी
त्याचे बारसे करत म्हिालो.
मग हा सदाणशव दूधभाते पॅंथर म्हिूि ओळखला जाऊ लागला! खरं तर पॅंथर म्हिजे िक्की
कोिता िािी याबद्दल आमच्यात मतभेद होते. एकाचे मत होते पॅंथर म्हिजे णचत्ता.. तर एक
म्हिॆ णबबया. काही असो, पॅंथर म्हिजे कोिीतरी लहंस्र िािी याबद्दल एकमत होते! आणि हा
सदा त्या कु ठल्याशा िाण्यासारखा पंजे उगारत णचिला होता!
सदाची ही सवयच होती.. ित्येक बाबीत त्याला मत असलेच पाणहजे.. आणि ते त्यािे
सांणगतलेच पाणहजे. ते ही मत कसे.. त्याच्या मते सिेतोि! मग मुद्दा कसलाही असो.
आमच्या कॉलेजच्या ददवसांत सणचि तेंिुलकर ऐि भरात होता. त्यािे णतसावी सेंच्युरी
के ली.. मग पाठोपाठ एकतीस णि बणत्तसावी.. आमचा तो हीरो.. आणि त्यामुळे सदाला काही
वेगळे बोलिे भागच होते. आमच्या मते तो ग्रेटच होता तर सदाला ते मंजूर िव्हते! म्हिाला,
"इतकी वषे खेळूि इतक्या तर होिारच! आणि टॅलेंट असते तर मी पि के ल्या असत्या!"
"आणि त्याची मेहित..?"
"मेहित तर आहेच.. टॅलटें आहे.. म्हिूि.."
"मग तू आता िेक्स्ट तेंिुलकर?"
"तुम्ही काही म्हिा.. पि हा मुद्दा गौि आहे!"

या संवादास पूिपणवराम ददला त्यािे असा! त्याची ही मणल्लिाथी अशीच चालायची.
राजकारि म्हटले की भरधाव धाविारी त्याची गािी एरव्हीही अशीच धावायची. म्हिजे ते
राजकारि एक त्याचे चराऊ कु रि म्हटले तर बाकी णवषयांचा चाराही तो चघळल्याणशवाय
राहात िसे. आणि ती त्याची मतेही तो मुद्दा गौि होईतोवर मांित असे तो. त्याच्या या जाता
येता आपल्या मताची लपंक टाकण्याच्या सवयीमुळे एकदा पुन्हा त्याचे िामकरि झाले.. लपंक
पॅंथर.. हा पॅंथर लपंक झाला तो तुंबड्याच्या सुपीक िोक्यातूि आणि पुढे त्याचा शॉटपफॉमप म्हिूि
सदाचे बारसे झाले.. लपंपॅं! अथापत त्याचाही पुढे अपभ्रंश झाला.. लपंप! थोिक्यात हा लपंप म्हिूि
ओळखला जाऊ लागला आमच्यात!
असा हा सदा ऊफप लपंप.ॅं .लपंप.. कधी कणवताही करायचा. म्हिजे चार शब्द जमवूि आणि
जुळवूि त्यांची कणवता बिवूि ऐकवायचा. कवी लोक कणवता करतात.. हा 'बिवायचा' कणवता!
त्याचा एक णमत्र होता.. सजिीदूत िावािे िाजूक साजूक कणवता करिारा.. 'म्हिजे काय आहे
की आपल्या ह्रदयातल्या उतू जािाऱ्या अंतस्थ भावभाविांचे उत्कट कढ उलगिू ि दाखवण्यासाठी
शब्दच जयाची मदत घेतात.. अशा कणवता करिारा.' हे त्या सजिीदुताच्या कणवतेचे विपि
लपंपािेचे एकदा के लेले. आणि त्याला मध्या म्हिालेला.. "लपंपा.. तू म्हिजे माठ आहेस!" पि असे
माठ म्हिण्याचे िसंग अिेक आले तरी लपंपॅंची ओळख लपंप म्हिूिच राणहली!
तर त्या सजिीदुताचा कु ठे तरी कणवतासंग्रह िणसद्ध झाला. खूप होतात त्यातला हाही एक.
पि त्याच्यावर एका कु ठल्याशा पेपरात सिकू ि टीका छापूि आली. मी िा सजिीदुताच्या कणवता
वाचण्याच्या फं दात पिलेलो िा ती टीका. पि त्या सजिीदुतावरची टीका या लपंपाच्या णजव्हारी
लागली असावी. तो अस्वस्थ. मग एकाएकी म्हिाला, "कणवतेच्या िसववेदिा तुम्हा गद्य लोकांिा
काय ठाऊक.. तेथे पाणहजे जातीचेच! मला णवचारा.. एके क शब्द जुळवण्यास काय करावा लागतो
जुगाि.. ठे वूि मिावर दगि.. उभारतो आम्ही शब्दांचे मिोरे .. ते थोिे कलले म्हिूि काय झाले..
त्यावर टीका करण्यास हे तयार.."

लपंपॅ कणवता 'बिवूि' पाठवायचा.. त्या णित्यिेमािे संपादकाकिू ि साभार परत यायच्या..
मग त्या ददवशी लपंपॅं मौि व्रतािे दुखवटा पाळायचा.. लपंपॅं गप्प ददसला की कु िी णिवचायचे
त्याला, "काय मग कणवमोशाय, मुलीस िकार आलेला ददसतोय."
त्यावरही तो णचिायचा..
"आम्हा कवींची हालत तुम क्या जािो बाबू.. आम्ही मारे रात्र जागवूि णलहावी कणवता..
सारा अस्ताव्यस्त करूि ठे वावा शब्दभांिाराचा पसारा.. आणि जावे णजवाणिशी अि तुम्ही
म्हिता.. वाति कशी? जुन्या जमान्यात सोय होती.. आळु मुळु.. पररमळु चालूि जायचे अशा
िकारचे शब्द.. आता िाही चालत.."
"अरे लपंपा, पि कु िी टीका के ली.. सोिू ि द्यावी.. आम्ही कसे.."
"तुमच्यावर कोि टीका करतात लेकांिो.."
"टीका िव्हे.. रे.. आम्ही कसे सोिू ि देतो.. एका कािािे ऐकू ि दुसऱ्यािे.. तू काहीही
बोललास तरी.." हे असे फक्त तो दमिीच बोलू शकतो आमच्यापैकी. मला वाटले आता हा लपंपॅं
णचििार.. णबथरिार.. पि िाही. उलट ते बोलिेच एका कािािे ऐकू ि दुसऱ्यािे सोिू ि देत
म्हिाला,
"ते राहू देत.. सजिीदूत त्याच्या कणवतारूपी सजिीचे काय ते घेईल पाहूि.. फक्त हा
कणवतेचा मुद्दा.. तो तसा गौि िाही रे.."
कणवतेवरच्या टीके चा तीर त्याच्या णजव्हारी लागलेला ददसत होता..
मी म्हिालो ही त्याला, "तुझा मुख्य रस जयात आहे िा त्या राजकारिाचा मुख्य गुि आहे..
गेंड्याची कातिी कमाविे. आणि इतका संवेदिशील होऊि कसे चालेल तुला?"

"खरं य.. पि ही दोन्ही िेत्रे वेगळी िाहीत रे .. समाजात आमूलाग्र बदल घिवायचा तर
दोन्ही महत्त्वाचे.. तर दोन्हीपैकी गौि कोिीही िाही.. आणि संवेदिशीलता तर माझ्या अिूरेिूंत
भरूिही उरली आहे.. चार बोटे वर!"

आमचे शेवटचे वषप होते कॉलेजचे. टमप संपत आलेली. आम्ही सारे एलएलबी
णिदद्रतावस्थेतूि जागृतावस्थेत आलेलो. वषपभराच्या अभ्यासातल्या टंगळमंगळीवर कु ठे उपाय
णमळतो का ते पाहात. लपंपॅं णि आमचे याबाबतीत मात्र जमायचे व्यवणस्थत. काही करूि उत्तीिप
होिे एवढेच एक आयुष्याचे ध्येय असावे असे आम्ही सारे.. त्यात एके ददवशी लपंपॅं गपचुप
बसलेला. आमची वादावादी झाली तरी हा णिदद्रस्त जवालामुखीसारखा शांतच! शेवटी ि राहवूि
कु िी म्हिाले,
"काय.. दकती मुलींिा आलाय िकार.. सगळीकिू ि.. एकाचवेळी.. ?"
"िाही रे लग्न करत असिार.. रुख्माबाई.. गावाहूि याच्या आईिे ठरवूि टाकले असिार..
कु ण्या िोईवर पदर.. पदरात चेहरा.. असिारीशी.." तुंबड्या!
कु िी कु िी त्याची टांग खेचायचा ियत्न के ला.. पि हा जवालामुखी दढम्म..
मग एकाएकी म्हिाला, "माझे काही वाटत िाही रे.. मी कसाही णिभावूि जाईि.. मला
तुमची लचंता."
"लचंता? खयची रे लपंपॅं तुका.. माका सांग त.." तुंबड्या
"अरे.. आता कॉलेज संपत आले.. मी गावी जाऊि ग्रामपंचायतीची लढवेि णिवििूक.."
"छाि.. मग लचंता कसली?" मध्या.

"काही िाही रे .. त्याला णिपॉणझट भरायला पैसे िसतील.." दमिी.
"छे रे.. पिांतगपत णवरोधक मागे लागले असतील.." मी.. जिू राजकारि कोळू ि प्यायलो
अशा थाटात!
"वा! चांगलाच अिुभव तुला या राजकारिाचा गड्या.." तुंबड्या.
"िाही रे पैसे िसतील त्याच्याकिे.. णिवििूक म्हटली की पैसा लागतोच.." दमिी. पैसे
म्हटले की दमिीचे मत आलेच.. िावच दमिी त्याचे.
"गप बसा रे.. अरे पैशाची लचंता आणि मला? ती कधीच िव्हती.."
"च्यायला.. म्हिजे आजचे णबल तूच भरशील?" दमिी अगेि!
"तसे असेल तर मीही खाईि चीज टोस्ट ऑमलेट.." मी. दकत्येक ददवसांपासूि खाण्याचे
प्लॅि बिवत होतो.. मिात मांिे खावेत तसा चीज ऑमलेट खात होतो.. मिातल्या मिात!
"गप्प बसा सारे .. माझी लचंता कसली णि तुम्हाला सुचतेय ऑमलेट?"
"साधे िाही.. चीज.. टोस्ट.."
"तुम्ही सारे गपा रे .. लपंक पॅंथर इज वरीि.. लेट्ट्स गेट हीज लचंताज् बरीि.." मध्या.
"बोल बालक.. वह क्या लचंता है जो तुम्हे खाए जा रही है.. क्या समस्याओंसे परे साि..
इस बाबा के पास है अक्सीर इलाज.. बोलो बालक." मी.
"तुझे कल्याि असो.. कजपत णि कसारा ही असो." तुंबड्या.
"इकिे मी तुमचा करतोय णवचार आणि तुम्ही करताय िुसताच वेळेचा अपव्यय."
"म्हिजे टाईमपास?"

"इकिे मी लचंता करतोय.. मी आज लढवतोय णिवििूक.. आज िगरसेवक.. उद्या
आमदार.. झालंच तर मंत्री.. आणि मग तुमच्या णशििाचे काय? मी णबझी होिार.. मग तुमचे
राजकीय णशिि कोि करिार मी िसलो तर?"
"तुला सांगू लपंपा.. तो मुद्दा गौि आहे.. आम्ही हा संसार सागर तरूि जाऊ..तू तेवढे ते
चीज टोस्टाचे बघ.." मी म्हिालो.
लपंप यावर काय बोलिार? पि आमच्या 'राजकीय णशििाची' त्याला लागलेली आस
खरीच असावी!

पुढे आमचे कॉलेज सुटले. आम्ही चार ददशांिा पांगलो. कामाला लागलो आपापल्या
कु वतीिुसार. लपंप म्हिजे लपंक पॅंथर म्हिजे सदा गावी परतला आपल्या. आज काही वषांिंतर
वाचतो त्याच्याबद्दल पेपरात. हा पठ्ठ्ठ्या खरेच पिला राजकारिात. त्याचे ग्रामपंचायतीत
बस्ताि बसले असावे. त्याच्याबद्दल चार चांगले शब्द वाचतािा बरे वाटते.. असेही एखाद्या
राजकारण्याबद्दल चांगले वाचायला णमळिे दुर्मपळ. त्यात हे असे काही वाचायला णमळावे..
त्याचा अणभमाि वाटतो. हुशार होताच तो. त्याच्या गावात पाण्यासाठी त्यािे योजिा राबवल्या
काय णि गाव सािरतेसाठी मेहित घेतली काय.. काय काय णलहूि येत.े चांगले काम करतोय
णतकिे बेटा. लपंपॅं आमचा दोस्त असल्याचे भारी वाटते अशा वेळी. आणि त्यात आिखीि गंमतीची
गोष्ट.. त्यािे गावात स्वतःची पाटी काढलीय म्हिे.. िाव णतचे.. लपंक पॅंथसप पाटी.. म्हिजे लपंपॅंपा!
थोिक्यात आमच्या या सदाणशव दूधभातेचा हा िवास असा झाला म्हिायचा, लपंपॅं पासूि
लपंप पयंत.. आणि त्यातूि स्फू ती घेत लपंपॅंपा पयंत! एकू ि गंमतच आहे म्हिायची!

ठें ग्यादादा

ठें ग्यादादा आणि मी यांची दोस्ती म्हिजे घोिा आणि गवत यांची मैत्री व्हावी इतकी
आश्चयापची गोष्ट होती. मी म्हिजे अल्लाघरूि आलेले कोकरू ककं वा गायीचे वासरू. अशा णिष्पाप
मिाच्या, भेंिीची ककं वा अळू ची भाजी खािाऱ्या णिरूपद्रवी. माझे या क्रूि ऑइलमध्ये जेवि
बिविाऱ्या ठें ग्यादादाशी सूत जुळावे ही 'ऐकावे ते िवलच' अशा सदरात घालावे अशीच बाब
होती. बाब कसली.. बातमी म्हिा!

ठें ग्यादादाचे िाव अिंतराव छंदीफं दी आहे हे मला खूप उशीरािे कळले. आणि छंदीफं दी
ही त्याच्या यारदोस्तांिी त्याला ददलेली 'उपाधी' आहे हे कळायला तर अजूिही काही ददवस जावे
लागले. अिंतराव अिसूळ असे भारदस्त िाव असिारा फारतर 'अिंद्दादा' एवढ्यावर थांबेल पि
हा चक्क ठें ग्यादादा िावािे ओळखला जावा यामागे काही घटिा असिार हे मला माझ्याच तकापिे
कळले. ती घटिा मात्र फार िंतर कळली मला.
तोवर मी देखील त्याला ठें ग्यादादा िावािेच भीत होतो.

आम्ही लहाि असतािा अपिी गली में कु त्ता भी शेर होता है असे आमच्या कािी येई.
त्यामुळे गल्लीतल्या कु त्र्यासही आम्ही वाघासारखे णभऊि असू. त्यात मी वरूि पाि पिले तरी
आभाळ पिले म्हिूि धावत सुटिाऱ्या सशासारखा. त्यामुळे ठें ग्यादादापासूि चार कसले.. चारशे
हात लांब. अथापत ठें ग्यादादा तसा वयािे फार मोठा होता असे िाही. माझ्याहूि पाच सहा वषे
मोठा. त्यात तो आमच्याच शाळे तला पि काही ि काही कारि काढू ि सतत णशिा ओढवूि

घेिारा. त्याच्यापासूि दूर रहा ही त्यावेळी सवपच आयांची त्यांच्या पोरांिा ताकीद असे. अथापत
तेव्हा त्याचे ठें ग्यादादा म्हिूि िमोशि झाले िव्हते. ते पुढे स्वमेहितीवर करवूि आिले त्यािे.
तो रहायचा त्या दकल्लावािीत त्याची चांगलीच वट होती. जािाऱ्यायेिाऱ्या लोकांिा
त्रास देिे त्याचा छंद असावा असे वागिे. गळयात रूमाल बांधूि तो आणि त्याचे साथीदार
बसलेले ददसत कु ठल्यातरी झािाखाली िाहीतर कट्ट्यावर. येताजाता णशट्ट्या फुं कत बसिे
आणि दात काढत णखदळिे हा त्यांचा ददिक्रम. शाळे त असतािाही तो चुकायचा िाही. मुळात
तो 'आऊटसस्टॉंलिंग' म्हिजे शाळे त कमी आणि बाहेरच जास्त असायचा. 'आऊटसस्टाँिींग' शब्द
त्याचा.. बहुधा कु ठल्याश्या लहंदी णसिेमातूि उचललेला. म्हिजे त्याच्या वगापवरचे णशिक त्याला
बहुधा त्यािे काही करण्याआधीच वगापबाहेर काढीत. तो ही यास सरावलेला. आमच्या वगापच्या
णखिकीतूि तो त्याच्या वगापतूि बाहेर उभा राणहलेला ददसे. एकीकिे आम्ही, म्हिजे मी आणि
काही णमत्र शाळे तले स्कॉलर म्हिावेत असे. आणि णतकिे हा णिव्वळ कु िास िापास करता येत
िाही या शासि धोरिािुसार पोहोचलेला िववीत. तेव्हा मी णतसरी की चौथीत होतो. वयािे
लहाि असलो तरी त्याचे गुिगाि तेव्हाही कािी पिेच. िववीत असतािाच त्यािे शाळा
सोिलेली. त्याचे णशिक एकदा त्याच्या घरी गेलल
े े त्याला बोलवायला तेव्हा त्याच्या हातातला
सुरा पाहूि पाठच्यापाठी णिघूि गेलेल.े ही गोष्ट त्याच्या घराजवळ राहिाऱ्या माझ्या णमत्रािेच
सांणगतलेली मला. तेव्हा त्याच्या हातातल्या स्वतःच्या िोळयांिी ि पाणहलेल्या सुऱ्याचीही भीती
वाटलेली. बाकी काही असो, त्या वयातच भाजी कापायची सुरी आणि सुरा यातला फरक
ठें ग्यादादामुळेच कळला.
पुढे शाळा सोिू ि तो राजरोस मवालेणगरी करू लागला. शाळे तूि गळिाऱ्या कोवळया
पािगळीत याची भर. अथापत त्याला पाहूि कु िी 'कोवळा' शब्द िसता वापरला! तोवर तो
चांगलाच थोराि झालेला. शटापच्या बाह्या दंिांवर दुमिू ि आणि शटापची बटिे उघिी टाकत
गळयात रुमाल बांधूि दफरायचा तो. त्यात परत अस्ताव्यस्त वाढलेले ककं वा वाढवलेले के स.

त्याचा कोवळे पिाशी दुरूिही संबंध कसला! पुढे आपल्या दादापिाच्या वाटचालीत त्यािे दकत्येक
रािे के ले. मारामाऱ्या आणि भांििे म्हटले की ठें ग्या त्यात ॲणक्टव्ह िाहीतर पॅणसव्हली हवाच!
म्हिजे त्या भांििाची एकतर तो सुरूवात करूि त्यात सदक्रय सहभागी असायचा िाहीतर
दुसऱ्या कु िाच्या भांििात स्वतःहूि सहभागी व्हायचा. अशावेळी गदी जमते त्यातील कु िाचे
पादकट मारायची संधी त्याचे साथीदार त्या णिणमत्तािे साधूि घेतात ही त्याची मोिस ऑपरें िी
मला खूप िंतर कळली.

मी कॉलेजला पोहोचेपयंतच्या मधल्या काही वषांत ठें ग्यािे चांगलीच िगती के ली होती.
एखाद्यािे जािीवपूवपक कररयर घिवावी तशी गुन्हेगारी कारकीदप घिवत असावा तो. त्यांच्या
झोपिपट्टीत त्याचा चांगलाच चाले आवाज. रािेबाजीला कधीच ि घाबरिारा ककं वा खरे तर त्या
जोरावरच आपली वट वाढवूि घेिारा ठें ग्या अधेमधे िाहीसा होई. तो कधी पोणलसांकिू ि
पकिला गेलाय णि तुरूंगात गेलाय असे उित उित कािी येई. तेवढेच आमच्या सारखे पांढरपेशे
सुटके चा णिश्वास टाकत. काही मणहन्यांतच तो सुटूि दुप्पट 'जोमािे' कामाला लागे.

ठें ग्याचे असे उपद्व्याप आणि उपद्रव यांची काही वषापत पररसरात सवय झालेली. त्याची
मािसे गिपतीत वगपिी मागायला येत आणि कु िीही काही ि बोलता णिमूटपिे पैसे काढू ि त्यांिा
देत. त्यांच्या पाठीमागे ते णशव्याशाप देत पि त्याचे ठें ग्याच्या मािसांिा कसले काय. ते सगळे
िोटा जमवत गिपतीच्या तयारीस लागत. ठें ग्याची गिपतीवर भारी श्रद्धा. हे मला त्याच्याशी
ओळख झाल्यावर कळले. म्हिजे इकिे आजूबाजूला दहशत पसरवायची आणि णतकिे देवाची
मिोभावे पूजा करायची! एकू ि दकत्येक भक्तांसारखेच हे.. दुटप्पी वतपि. फक्त सवपसामान्य भक्त

या थरास जात िाही एवढेच. पि हे देवभक्त मुलभूत मािुसकीस गुंिाळत देवभक्ती मात्र करू
शकतात!

ठें ग्यादादा असा ददसामासािे मोठा होत होता. म्हिजे माझ्याच िोळयांसमोर मी त्याला
आधी णसिेमाची णतदकटे ब्लॅक करता करता पादकटमारी आणि पुढे झोपिी दादा होतािा
पाणहलेल.े त्यात त्याचे णवणशष्ट राजकीय िेत्याशी संधाि असल्याचे बोलले जाई. त्याच्या
धंद्यांसाठी ही गोष्ट म्हिजे एखाद्या इन्शुरन्स पॉणलसीसारखीच! त्यामुळे त्याच्या 'कतृपत्वाचा'
आलेख उं चावला तर त्यात आश्चयप िव्हतेच. मध्ये तो महापाणलके च्या णिवििुकीस उभा राहिार
अशीही बातमी होती. मला त्याचीही उत्सुकता होती. काही काळ आणि तोंिदेखले का होईिा,
सामान्य जितेपुढे ितमस्तक होतािा त्याला पाहिे हे मिोरं जकच ठरले असते. पि पुढे काही
णबिसले असावे. कारि ठें ग्या कधी णिवििुकीस उभा राणहलाच िाही.

माझे णशिि झाले. मुब
ं ईतल्याच मेणिकल कॉलेजात मी िॉक्टर झालो. घराजवळच
दवाखािा थाटूि बसलो. आमच्या शाळे तले स्कॉलरलोक आम्ही.. म्हिजे मी आणि अन्य काही.
त्यामुळे आम्ही असे मोठे होिार कु िी हे सगळयांिी अध्याह्रतच धरलेल.े माझा दवाखािा
ठें ग्याच्या झोपिपट्टी जवळच होता. त्यामुळे णतथलेही दकत्येक पेशट्ट्ं स असत. अथापत कु ण्या
झोपिपट्टी दादाबद्दल उघि काही ि बोलिे हा उपजत शहािपिा त्यांच्यात ही होता णि माझ्यात
ही. त्याच्या दादाणगरीच्या कहाण्या उित उित येत असत कािांवर. एखाद्या पापभीरू
पांढरपेशािमािे त्या ऐकल्याच िाहीत असे समजूि दुलपि करीत असे मी. एखादा सद्गुिी िायक
अशा दादापुढे उभा राहूि लढा देतो हे फक्त णसिेमातच घिते. ित्यिात असे काही होण्याआधी
आपलीच गठिी वळली जाईल एवढेही शहािपि समाजािे आपले वय वाढतािा आपल्याला ददले

असतेच. आणि आपल्या कारवायांिा राजकीय संरिि णमळवण्याचे असल्या दादांिा बाळकिू
णमळालेले असते. तेव्हा 'तेरी भी चूप मेरी भी चूप' मध्ये अशा दादांचे जसे फावते त्यास ठें ग्यादादा
अपवाद िव्हताच. गिपतीत अजूिही त्याची मािसे त्याच दादाणगरीिे वगपिी गोळा करीत आणि
दवाखािा आणि िॉक्टर म्हिूि माझ्याकिू ि जास्तच उकळत पैसे. माझ्या जन्मजात भीरू
स्वभावािुसार मी ते देतही असे. उगाच कु िाशी पंगा घ्यायचे णशिि आमच्या सारख्यांिा थोिीच
णमळते? आपल्याच सक्तीच्या वगपिीच्या पैशांतूि कािठळया बसविारी गािी ऐकत गिपतीचे
दहा ददवस काढिे.. फारतर त्यावर चरफििे.. यापेिा मी करिार तरी काय होतो?

माझा दवाखािा चालू होऊि काही वषे झालेली. रात्री दहा वाजता दवाखािा बंद करता
करता ठें ग्या आपल्या िेहमीच्या अवतारात एकाएकी आत णशरला. एकाएकी माझ्या छातीतली
धिधि मलाच ऐकू यायला लागली. त्याच्या पाठोपाठ एक बाई. किेवर छोटे मूल. णिपणचत
पिलेल.े ठें ग्या आत णशरता णशरता त्याची एरवीची अरे रावीची देहबोली पार बदललेली.
"स्कॉलर, आपि तुला ओळखतो भाई.. आपल्या पोराला बघ काय झालेय.."
ठें ग्या मला ओळखतो! तेही स्कॉलर म्हिूि? म्हिजे त्याची शाळे च्या ददवसांची आठवि
अजूि ताजी असिार. तरी तो मला ओळख दाखवत होता म्हिजे अिल्या िारायिािे पाय
धरण्यासारखे होते ते. तो अिला होता हे खरे. आणि आजच्या सामाणजक व्यवस्थेत तो िारायि
आणि मी गाढव होतो हे ही खरे!
त्याच्या पोराला चांगलाच ताप चढलेला. अशा गुंिाच्या पोराची ट्रीटमेंट म्हिजे माझ्याच
णजवाला धोका होता. काही बरे वाईट झाले तर. शेवटी आजारच तो. पि माझ्यातल्या सशाच्या
काळजािे िोके वर काढण्याआधी माझ्यातला िॉक्टर जागा झाला. मी ठरवले, बाप कसा ही

असो, अशा छोया पोराची चूक ती काय. त्याच्यावर उपचार करायलाच हवेत. थोिीफार ररस्क
पत्करूिही.
मग मी त्याला िीट तपासले. ताप चांगलाच होता. अगदी मलूल होऊि पिलेला तो पोर.
त्याची णिटेल णहस्टरी घेतली. तात्पुरते औषध देऊि म्हटले, "उद्या सकाळीच छातीचा एक्सरे
काढू ि ये."
त्याची बायको पोराला उचलूि घेऊि गेली. ठें ग्या मागे रें गाळला आणि एकाएकी रिवेला
होत म्हिाला, "स्कॉलर, पोर ठीक हुईल िा?"
माझ्या अंदाजािुसार पोरािे खेळता खेळता काही णगळलेले असावे. छोटेसे खेळिे छातीत
जायला अशा लहािग्यांत दकती वेळ लागिार?
ठें ग्याला धीर देत म्हिालो, "तुम्ही लचंता करू िका. मात्र उद्या सकाळीच काढू ि या
एक्सरे ."
ठें ग्या चक्क रिवेला झाला होता! अशा वेळी त्याची दादाणगरीची सारी वस्त्रे उतरवूि
ठे वल्यासारखा भासला मला. बाकीच्यांशी दादाणगरी करिारा तो हाच ठें ग्या हे कु िास सांगूिही
पटले िसते.

ठें ग्या णिघूि गेला. दुसऱ्या ददवशी सकाळी आला परत. माझा अंदाज खराच होता. पोरािे
छोटी णशट्टी णगळलेली. ती छातीत अिकू ि त्यामुळे झालेला तो न्यूमोणिया. सिकू ि ताप आला
तरी जोवर ती णशट्टी बाहेर येत िाही तोवर त्याची तब्येत काही सुधारिार िव्हती. णिदाि अचूक
होते. त्याला एका मोठ्या हॉणस्पटलात पाठवण्याहूि गत्यंतर िव्हते.

काही ददवसांिी ठें ग्या परत आला. तो दवाखािा बंद करण्याच्या वेळी.
"स्कॉलर, तुला आपि थयांक्यू बोलायला आला. साला हुशार तू. पोराला वाचवला.
िायतर आठ ददवस णतकिे अवशद द्यूि थकलेला."
त्याचा पोर बरा झाला याचा आिंद तर होताच आणि आता ठें ग्यापासूि धोका िाही याचा
सुटके चा णिश्वास ही टाकता येिार होता मला.
मी काही बोलण्याअगोदरच तो म्हिाला, "तुला भेटलो स्कॉलर आणि शाळे ची याद आली.
साला काय ददवस होते. आपला तर जन्म बरबाद झाला.. पि तुम्ही स्कॉलरिी िाव काढले
शाळे च.े "
या ठें ग्याच्या आत असले कोमल काही असेल असे सांगूिही खरे वाटले िसते मला. तेही
शाळे बद्दल.
पुढे तो असाच वरचेवर येत राणहला. बहुधा दवाखािा बंद होण्याच्या वेळी येई. गप्पा
मारूि णिघूि जाई. त्यावेळी तो आपल्या दादाणगरीचा रूबाब बाजूला ठे वूि येत असे.

बोलता बोलता त्याच्याबद्दल दकतीतरी गोष्टी कळल्या. त्याचे घर झोपिपट्टीत. बाप िाही.
आई कशीबशी घर चालवतेय. जगण्यासाठी कमवता कमवता पोराकिे लि द्यायला णतला कु ठू ि
णमळिार वेळ. त्यात तो थोिा खोिकर. णशिकांिी त्याला णशकण्यास िालायक ठरवलेले आणि
त्या वयात त्यािे त्यांच्यावर पूिप णवश्वास टाकलेला आणि स्वतःस तसेच ठरवूि टाकलेल.े एकदा
तो म्हिालाही, "त्यावयात कु िी समजावूि सांगिारे भेटले िाय आपिला िायतर आज आपिही
साला जंटल मि झालो असतो. पि सगल्यांिी म्हिले, हा अिंत्या काय कामाचा िाय .. आपि
म्हिला म्हिजे िसिारच आपि काय कामाचा. आि हायच आपि आऊटसस्टाँिींग. सगल्या

टायमाला क्लासच्या भायेर. शाळा सोिलीिा तर लय वाईट वाटले बघ. तुम्ही स्कॉलर लोकांिा
िाय कलिार ते."
हे तर खरे च होते. त्यािे शाळा सोितािा तो खूप खुशच असावा असे वाटले होते आम्हाला.
खरे काही वेगळे च होते. आम्ही णतकिे दोि माकप कमी णमळाले म्हिूि हळहळतािा इकिे हा
शाळे तूि काढू ि टाकले म्हिूि हळहळत होता. वर कु िी त्याच्याकिे ढु ंकूि पाणहल तर तो कु िाला
हे सांगल
े .
"आपिची गिपतीबाप्पावर लय श्रद्धा स्कॉलर. तो बुद्धी देतो म्हितात. आपि जन्मला
तेव्हा तो दुसरे काय कामात णबझी असिार. िायतर असा णबिबुद्धीचा कशाला आला असता
आपि इकिे."

आज इतक्या वषांिी आणि इतकी लहाि मुले पेशंट म्हिूि पाणहल्यावर वाटते, आपली
णशििव्यवस्था त्या हुशार मुलांसाठीच आहे. आणि ती हुशारी फक्त आपल्या पुस्तकातल्या
अभ्यासातली असायलाच पाणहजे. िाहीतर ते छोटे पोर जगण्यालायकच िाही. मग भले त्याला
दुसरीकिे कु ठे गती असो. मंदबुद्धी ककं वा तत्सम मुलांची गोष्ट वेगळी पि दकत्येक
अभ्यासाव्यणतररक्त गुि असिारे आपल्या णशििािे आत्मणवश्वास गमावूि बसण्याची व्यवस्था
करूि ठे वलीय आम्ही. जया वयात पाठीवरूि मायेचा एक हात दफरला तरी आयुष्य बदलूि
जाईल.. त्यावयात एखाद्या पोरास णशकण्यासाठीच िालायक ठरविारी ही व्यवस्थाच खरी
िालायक. हे सांगूि तरी काय फायदा आहे? त्याच व्यवस्थेत स्कॉलर म्हिूि मोठा झालेलो मी
आणि त्याच व्यवस्थेतूि असा सैरभैर होत वाममागापला लागलेला ठें ग्या.

एके ददवशी म्हिाला, "तुला खूप ददवसापासूि सांगायचे स्कॉलर, तू आपला णजगरी दोस्त
बि. तुला िवल वाटेल ह्या मवाली ठें ग्याशी दोस्ती करायची म्हिूि. पि तू प्लीझ िाय िको
म्हिू. पि आपला तू एकच एक दोस्त जो सभ्य हाये. बाकी सारे साले आपल्या लायिीतले.
वाईटसाईट िादाला लागलेल.े तुला पाणहले की कसं बरं वाटतं. मािूस कसा असावा..
तुजयासारखा. िायतर आमी. कदी पोणलसाकिू ि बचावीत दफरतो कदी दुसऱ्या गॅंग वाल्याकिू ि."

आमची दोस्ती! त्याची आणि माझी दुणिया वेगळी तर होतीच.. पि त्याणिणमत्तािे त्याला
कु िी आधार लाभत असेल तर म्हिूि मी म्हिालो, "ठें ग्या.. कबूल. तू माझा णमत्र आहेस. तर एक
गोष्ट मी सांगेि.. णवचार कर. तू ती मािलीस ककं वा िाही.. तरी तुझी माझी मैत्री कायम.."
मी काय म्हििार त्याचा त्याला अंदाज असावा, "आपिला माणहती तू काय बोलिार
स्कॉलर.. हे सगळे सोि ह्येच बोलिार तू"
ते खरे च होते.
मी म्हिालो त्याला, "एवढे िाही आवित तर सोिू ि दे सारे. अजूि िवे आयुष्य सुरू करता
येईल आणि उजळ माथयािे दफरता येईल.."
त्यावर तो णवचारात पिला. बघतो णवचार करूि म्हिूि गेला.

मध्ये दकत्येक मणहिे तो आला िाही. एकदा उगवला तो चक्क साफसूफ कपड्यांत. हा असा
ही ददसू शकतो यावर माझाच णवश्वास बसेिा. माझ्यासमोर णखशात हात घातला. एक रामपुरी
चाकू माझ्या टेबलावर टाकत म्हिाला, "स्कॉलर, आपला या दुणियेला रामराम. आजच साला

सुटूि आला. आता हे हरामाचे धंदे बंद. लवकरच आपि जंटलमि म्हिूि राहिार. साला पोराला
कमसेकम लाज तरी वाटायला िको आपली मोठा झाल्यावर."
मग जुन्या आठविी सांगत बसला तो.. बोलता बोलता म्हिाला,
"तुला ठाऊक िसेल पि आपि ठें ग्या कसा झालो िा.. तर लहािपिीच आपि कु िी काही
बोलले तर ठें गा दाखवायचा. शाळे त मास्तरला पि ठें गा आि झोपिपट्टीत कु िी मारामारी के ली
तरीपि ठें गा. त्या झोपिपट्टीत पोरं जरा लौकरच मोठी होतात. तसा आपिपि लवकरच
सगळयांिा ठें गा दाखवत झालो मोठा. शाळा सुटली.. दाखवला ठें गा. म्हिला.. हि .. आपिला
शाळाणबळा िको .. आपला आपि णशके ल दुणियाची रीत. णशकला पि जरा चुकीचा णशकला.
पि णशकला ते दाखवीत ठें गा. ते ठें गा दाखवता दाखवता आपि ठें ग्यादादा झाला. पि साला
लाइफिीच आपिला ठें गा दाखवला. आता त्या अंिरविपला ठें गा दाखवायची वेळ झालीय. सगळे
स्कॉलर तुझ्यामुळे."

पुढे ठें ग्या सुधारला. जाता येता भेटूि सांगूि जायचा.. "स्कॉलर थयांक्यू."
खरे तर त्याच्या सुधारण्यात माझा काही सहभाग होता असे िाही. त्याला मिापासूि तसे
वाटल्याणशवाय त्यािे मी सांणगतले म्हिूि ऐकले असे म्हििे म्हिजे उगाच शेखी णमरविे होईल.

ठें ग्या सुधारला त्याला पाचएक मणहिे झाले असावेत. तो त्याददवशी आला, म्हिाला,
"स्कॉलर. एक णविंती. आपिच्यामागे आपिच्या पोराला िीट मागप दाखव. तो येईल तेव्हा. तुझ्या
मदतीबद्दल थयांक्यू!"
मला वाटले हा कु ठे दुसरीकिे चालला की काय.. तर म्हिाला,

"स्कॉलर.. जास्त ददवस आपिला ते गॅंगवाले लजंदा िाय ठे विार. एकदा या लायिीत
पिला िा की मेल्याणबगर सुटका िाय. पि आपि आता सुधरिार. साला हा जन्म संपत आला..
आता पुिच्या जन्मी सुधरिार.. तुझ्यामुळे मरता मरता तरी साला शांती णमळे ल आपिला."
तो गंभीरपिे बोलत होता. त्याच्या त्या 'पॉइं ट ऑफ िो ररटिप' दुणियेबद्दल मला ऐकू िच
माणहती होती. आणि त्या दुणियेचा जीताजागता एिसायक्लोपीणिया माझ्या समोर बसलेला. तो
जे काही बोलला त्यामुळे त्याच्याबद्दल मला लचंता वाटू लागली.. मी तसे म्हिालो ही तर
म्हिाला, "स्कॉलर.. तू लचंता करू िको. या लायिीत यायचे तर पैल्या ददवसापासूि मरिाची
तयारी करावी लागते. एक ते जवाि लोक आि दुसरे आम्ही लोक. दुसऱ्याला मारतो तेव्हा एक
ददवस आपला िंबर हे म्हायतीच असते आपिला."
शांतपिे तो हे बोलला आणि णिघूि गेला. तो बोलला त्यातले काहीही माझ्या अिुभवाच्या
पररघातले िव्हतेच. आणि त्याला काही मदतही मी करू शकिार थोिीच होतो?

आणि एके ददवशी एक पोणलस माझ्या दवाखान्यात आला त्याची णवचारपूस करायला.
जेवढी माणहती होती तेवढी देऊि झाली. शेवटी त्यािे सांणगतले त्यामुळे धक्का बसला मला.
आदल्याच ददवशी कु ण्या दुसऱ्या गॅंगवाल्यािे त्याला संपवले होते. िकळत माझ्या िोळयांत पािी
आले. म्हटले आजवर गुमीत राहिारा आणि सगळयांवर दहशत दाखिारा ठें ग्या कमीतकमी
णजवंत तरी होता. आणि आता सुधारला तर त्याच्या दुणियेिे त्याचे जगिेच िाकारावे? त्या
दुणियेस ठें गा दाखवत पाच सहा मणहिे णिघाले त्याचे. पि शेवटी ठें ग्यादादाला त्याच्या लाइफिेच
ठें गा दाखवला.

मध्ये खूप वषे गेली.

अधूिमधूि ठें ग्याची आठवि येत असे. आजूबाजूचे म्हित, "तो गेला त्याच्या कमापिे.
देवाघरचा न्याय आणि काय!" न्याय म्हिावा तर अजबच होता तो. आणि खरे काय ते मला ठाऊक
होते. ठें ग्यादादा गेला णि त्याची जागा दुसऱ्या कु िी दादािे घेतली. हे जग असे कु िासाठी थांबत
िसतेच तर अंिरवल्िप ही कसा असिार अपवाद? मध्ये ठें ग्यादादाचा मुलगा मेणिकलला
ॲिणमशि णमळाल्याचे पेढे द्यायला आला. म्हिाला, "पापा असते तर आज खूप खूश झाले असते.
त्यांिी मला सांगि
ू ठे वलेले, काही बिायचे तर तुमच्यासारखे बि. जमले तर िॉक्टर बि. हीज
सोल णवल बी व्हेरी हॅपी.."

खरे च ते. मलाही आिंद झाला. त्याची णबचाऱ्याची एक इच्छा तर पूिप झाली. आणि शेवटी
ठें ग्यादादाच्या मुलािे तरी लाइफला ठें गा दाखवलाच!

फ्लेम!

फ्लेमचा अथप काय ककं वा काय काय असू शकतो? अथापतच फ्लेम म्हिजे जयोत.. ककं वा
जयोती! पि ही फ्लेम त्याअथापिे मयापददत िाही. जयोती म्हिजेच फ्लेम आणि तीच माझी
पूवापयुष्यातली फ्लेम! थोिक्यात ही णतचीच गोष्ट. आज जयोती, म्हिजे माझी जयो माझ्याच
बरोबर आहे. म्हिजे पूवापयुष्यातली फ्लेम आता जिू फ्लेलमंगो बिूि माझ्या आयुष्यात
णस्थरावलीय.. फ्लेलमंगोशी तुलिा त्या पक्ष्याच्या स्थलांतराशी िाही.. तर त्याच्या िौलाशी आणि
मोहकतेशी! तेव्हाची माझ्या मिात पेटिारी जयोत आता इतक्या वषांिंतर मात्र थोिीफार
इन्फ्लमेबल झालीय! पि तो दकस्सा वेगळा. म्हिजे एकदा पत्नीपदावर आरूढ झाली की गलपफ्रेंि
बदलूि मालकीि बिते तशी ही पि कशी अपवाद असेल? माझा एक णमत्र एकदा एका लग्नात
म्हिाला होता, 'हे दोघे उभे आहेत िा स्टेजवर.. ते काय णवचार करताहेत सांगू? िवरा णतला
णमठीत घेण्याचे आणि िवरी त्याला मुठीत घेण्याचे!' खरे तर तेव्हा माझ्या णमत्राचे लग्न झाले
िव्हते.. पि गोष्ट खोटी िव्हती हे इतक्या वषांिंतरही सांगू शकतो मी! िेमकथा लग्न झाले की
यथावकाश संपतेच!

तर फ्लेम बद्दल सांगत होतो.
ती माझ्या आयुष्यात कधी आली ते माझ्या िक्की स्मरिात िाही. म्हिजे णसिेमात पहली
मुलाकात वगैरे दाखवतात तशी मला काही आठवत िाही. कु ठल्याशा णसिेमात कु ठल्याशा
कॉलेजात साधिाची पिलेली पुस्तके राजेंद्रकु मार उचलूि देतो वगैरे आहे.. तशी काही झाली
िाही पणहली भेट हे िक्की. कॉलेजमध्ये के व्हा तरी ती पणहल्यांदा ददसली असिार. आणि णतथेच

कधी तरी भेटली असिार. तरी पि मला आठवते ती भेट पणहली म्हिावी. तसा णतला मी णवचारू
शकतो त्याबद्दल. णतची स्मरिशक्ती अचाट आहे. णवशेषत: भांितािा.. णतला दहा वषांपूवीचेही
संदभप आठवत असतात आणि तेव्हा मी काय बोललो ते ही. मला आधीच आदल्या ददवशीचेही
लिात ठे वायची िाही सवय. त्यामुळे दकत्येक वषांपूवीचा तो इणतहास ती म्हिेल तसा मािावाच
लागतो. तर णतला मी आज जर णवचारले.. आपि पणहल्यांदा कधी आणि कु ठे भेटलो.. तर णतचे
हमखास उत्तर असेल आज, 'माझे िशीब फु टके म्हिूि तुझ्याशी गाठ पिली!' म्हिजे उत्तर तर
णमळिार िाहीच आणि वर हे सारे ऐकू ि घ्यावे लागायचे. आणि खरे तर इतके काही फु टके णबटके
िशीब िाही णतचे. म्हिजे सुखी आयुष्यास हवे ते आहे सगळे .. उदाहरिच द्यावे तर सोन्यासारखा
िवरा णमळालाय.. वगैरे वगैरे! जाऊ देत.. उगाच आत्मस्तुती कशाला!

पि आता फ्लेमबद्दल णलहायला बसलोय तर आठवेल तसे णलहायलाच पाणहजे. म्हिजे
काही वषांपूवीची गोष्ट आहे. कॉलेज हे अशा गोष्टी करण्यासाठीच असते बाकी णिग्री आणि
अभ्यास हा भाग त्या कॉलेजच्या जीविाचा बायिॉिक्ट असे सगळयाच लहंदी णसिेमातूि णशकवत
असत आम्हाला. आमची मिे त्यात णिष्पाप आणि संस्कारिम. रटपकागदासारखे सारे शोषूि घेत
ते संस्कार! त्यामुळे कॉलेजात गेल्यावर त्याददशेिे िगती करिे आले. फक्त आमच्या कॉलेजमध्ये
पन्नास टक्क्यांहूि अणधक मुली असतािा त्यातूि णिवि कशी करावी? कु िी म्हिावी आपुली तर
णतिे िकारघंटा वाजवावी.. ककं वा ती आधीच कु िी पटवली असावी तर काय घ्या! अभ्यासाहूि
असले गहि िश्न सतावीत असतािा जयोती आणि माझी जमली कशी जोिी?

कॉलेजही या दृष्टीिे मदत करण्याचा आटोकाट ियत्न करीत असे. आमच्या कॉलेजात तर
अशा जोड्या जुळाव्यात म्हिूि कट्टेच कट्टे होते चोणहकिे. वेळ णमळाला की बसा कट्ट्यावर!

संध्याकाळी सामसूम झाली की जमलेल्या जोड्यांसाठी एकांताची सोय ही कॉलेजिे करूि
ददलेली. कॅं टीि होते.. त्यात बसायला दोि पाच रुपयांचा चहा पुरत असे. तो ऑिपर के ला की
जोिीिे तासि तास बसिे अलाऊि असे. मी तर चहा देखील ि णपिारा.. पि पुढे कॅं टीि मध्ये
बसता यावे म्हिूि चहा प्यायला लागलो. िेम मािसाला बदलण्यास भाग पािते ते असे!

या णशवाय कॉलेज इलेक्शन्स काय, ॲन्युअल िे काय.. णपकणिका णि हाइक्स.. म्हिजे
जोड्या जुळवण्यासाठी फु ल्टू तयारी कॉलेज करूि देत असते. त्यात परत बोअटरं ग लेक्चसप बंक
करूि जोिीिे कट्ट्यावर बसायची सोय कॉलेज करूि देतेच. णवचार करा.. सगळे च िाध्यापक
जर सुंदर रीतीिे णशकवू लागले तर णियाराधिेस वेळ कु ठू ि आिला असता माझ्यासारख्यािे?
थोिक्यात माझ्या लव्हस्टोरीत कॉलेजचे योगदाि खूप आहे! ती िोंद के ल्यािंतरच पुढे जाता
येईल!

माझ्या आठविीत मी आणि जयो भेटलो ते कॉलेज िे च्या िाटकाच्या णिणमत्तािे. अथापत
तोवर ती जयो झाली िव्हती माझ्यासाठी. जयोतीच होती. फ्लेम होती की िाही.. बहुधा होती.
म्हिजे णतच्याकिे पाहूि कु छ कु छ होत असे. पि पूवी म्हिालो िा, एक िेम.. सतरा भािगिी!
म्हिजे ती ऑलरे िी बुक्ि िाही िा पासूि ते णतच्याकिू ि हो असेल िा पयंत. मग मध्येच त्यात
िपोलझंगचा आिवा उभा मेरू पवपत आला! ते सारे ओलांिूि झाले की दोन्ही घरच्या वेशी
ओलांिण्यसाठी परवािगीची कसरत. वेस म्हिजे कसली.. तीच जातपात पंथ.. धमप आणि काय
काय! सारे भारतीय समाि म्हितािा आमच्याकिे हे सारे आम्ही दकती जपूि ठे वलेय .. जाऊ
देत.. हा णवषय िाही आपला. णलणहण्याच्या णिणमत्तािे जुिे ददवस आठवावेत.. जयो आजही माझ्या
आयुष्याचा आधार आहे णतच्याबद्दल काही सांगावे आिंदािे एवढेच!

तर िाटक! ते होते िेमाच्या गावा जावे! आज िाटकातले काही आठवत िाही. पि आमचे
लीि रोल होते आणि िाटकाचे िाव साथप करण्याच्या दृष्टीिे पावले टाकली होती आम्ही तेव्हा ते
आठवते. आमच्या कॉलेजमध्ये बाईक फार कमी जिांकिे होती. त्यातला भाग्यवाि मी एक होतो.
म्हिजे मेणिकलला ॲिणमशि णमळाल्याचे बिीस म्हिूि णमळालेली. ती होती म्हिूि ररहसपल
संपल्या की कतपव्यबुद्धीिे मी जयो ला घरी सोिू ि येई. ती ही हळू हळू हक्कािे बसायला लागली
मागे. गंमत सांगू.. आधी.. म्हिजे आमचे काही िसतािा मी णतला घरापयंत सोिू ि येत असे.. णि
िंतर िंतर घरापासूि दूर! कु िी पाहू िये म्हिूि! िेम असे आपोआप चोरटेपिा णशकवते म्हिजे!
ती त्यामुळे आधी लाजत िसे.. णि आमची जोिी जमल्यावर मात्र लाजत माझ्यामागे बसे!
आजकाल पोरींिी लाजिे णबजिे सोिू ि ददलंय असे वाटते. पि आमच्या वेळी लाजिे असायचे.
ते िसते तर जयोच्या दकतीएक मोहक मुद्रा माझ्या ह्रदयी कोरूि ठे वल्यात मी त्यांिा मुकलो
असतो. आधीच ती लावण्यमयी. त्यात लज्जेची लाली गाली चढली की अिणतम सौंदयापची मूती
समोर बसलीय असे वाटत असे. त्यात णतचा मंजूळ आवाज आणि समजूतदार स्वभाव. िेमाच्या
गावी ि जायला णतिे काही कारि मागे ठे वलेच िव्हते. णतला मी आविण्यास काय कारिे
असावीत? म्हिजे 'काय पाणहलंस माझ्यात..' असे रीतसर णवचारायचे ददवस णिघूि गेले.. आज
णवचारले तर म्हिायची, 'माझं िशीबच खराब!' पि हे गंमतीत. म्हिजे णतिे माझ्यात काय
पहावे.. िाही म्हिजे एक असेल तर सांगेि िा! आणि परत वर आत्मस्तुती! त्यापेिा िकोच ते!

आम्ही त्या िाटकातल्या भूणमकांतूि जवळ आलो हे खरे . पुढे अभ्यासाचा िोंगर उभा
राणहला तेव्हा मात्र िोळे पांढरे व्हायची वेळ आलेली. िुसती परीिा पास होिेही ददव्य वाटावे
असे काही झाले. एकमेकांच्या िेमात पितािा अभ्यास िामक काही आहे याचाच जिू णवसर
पिलेला. तरीही कसेबसे ददवे लावले परीिेत. खरे तर मीच. ती जात्याच माझ्याहूि हुशार. मी

म्हिालो ही णतला, तू मला णिविलेस म्हिजे तूच माझ्याहूि हुशार असली पाणहजेस! काही
बाबतीत मात्र ती यूबलाईट आहे.. अजूिही.. ही माझी मणल्लिाथी कळायला वेळ लागला णतला
आणि कळल्यावर मात्र.. जवालामुखीचा उद्रेक.. आणि काय! आमच्या कॉलेजजवळच एक हॉटेल
होते. आमच्यासारख्या जोड्यांसाठी स्पेशल टेबलं असायची आतल्या बाजूस. णतथली कोल्ि कॉफी
गेली पोटात की राग णिवळायचा णतचा. अशा दकत्येक कोल्ि कॉफ्या प्यायलीय ती याचा णहशेब
िाही! णतथला एक वेटर पि ओळखीचा झालेला माझा.. म्हिायचा.. 'मामला थंिा तो कॉफी
गरम और मामला गरम तो कॉफी ठं िा!' पि आता ही कोल्ि कॉफीवाली रट्रक चालत िाही! आता
ती णचिते.. आणि स्वतःच कधी थंि होते! णपऊि णपऊि कॉफी तरी दकती णपिार ती!

णतच्या घरूि कॉलेजात जेविाचा िबा येई. तो दोघांिी एकत्र खाण्याची स्टेज आली.
कोिाचे लि िाही असे पाहूि मी णतला घास ही भरवीत असे. त्यात एक दोिदा णतिे हलके च
माझ्या बोटांचा चावा ही घेतलेला! अथापत योग्य वेळ आली की त्याचा बदला मी घेत असेच!
काही म्हिा माझ्या होिाऱ्या सासूबाई सुगरि खऱ्या! त्यांचा हा गुि जयो िी घेतला असावा का
याचा तेव्हा अंदाज िव्हता मला. पि खािारे आज म्हितात, आईपेिा मुलगी सवाई. थोिक्यात
णजभेचे लाि करूि घ्यायची सवय लावलीय जयो िे मला! कु िी त्याला 'चोचले' म्हिूि
णहिवतात.. आणि तेच 'अन्न हे पूिपब्रह्म' असे सुद्धा म्हितात! काय खरे कु िास ठाऊक! पि जयो
सुगरिच िाही तर अन्नपूिाप आहे हे खरे च. आज सारे घर णि िॉक्टरी सांभाळू ि ती स्वयंपाकघर
ही कसे सांभाळते याचेच आश्चयप वाटते. म्हिजे मी णतच्या मल्टीटालस्कं गचे कौतुक ककं वा णतला
सुपरवुमि म्हिूि त्या ओझ्याखाली दबवूि टाकण्यासाठी िाही सांगत. पि ती हे करते मॅिेज हे
खरे !

कॉलेजच्या रोमॅणन्टक ददवसांच्या आठविी आजही ताजया आहेत. असे म्हितात की
आठविींत मि रमायला लागले की समजावे.. उत्तराधप सुरू झालाय! या बेभरवशाच्या आयुष्यात
कसला पूवप आणि उत्तर अधप! मी तर आला ददवस आिंदात घालवा अशा णलणमटेि दफलॉसॉफीिे
जगिारा! अशात हल्लीच ह्रदयाच्या रक्तवाणहन्यांिी ददलाय दगा. बायपास झाली. त्याददवसांत
माझ्या जयो िे खंबीरपिे माझी जशी साथ ददली ते पाहूि वाटले याहूि दकती सवपगुिसंपन्न असू
शके ल सहचाररिी! थोिे णजवावर बेतले की हळवेपिा येतो स्वभावात. स्वतः िॉक्टर असलो मी
तरी मािवी स्वभावास कसा असेि अपवाद?

आज आठविींची पुरचुंिी उघिू ि बसलोय तर काय काय िाही ददसत त्यात!
कॅ णलिोस्कोपमध्ये वेगवेगळया ििी ददसाव्यात तसे सोिपंखी ददवस ददसतात. आजही तेच आणि
तसेच ददवस आहेतच.. आणि राहतीलही जयो चा हात जोवर हाती आहे.

आठवतो आजोबाच्या िोंगरावरचा ट्रेक. चांदण्यारात्रीत िोंगरावर चढतािा णतिे
पकिलेला हात. पणहल्यािथम. ती खरे च घसरूि पििार होती की त्याआधीच णतिे मला पकिू ि
ठे वलेल.े . कु िास ठाऊक! त्या रात्री आमच्या बरोबर सारे होते.. णमत्र मैणत्रिी.. आणि तरीही मला
फक्त णतच्याबरोबरच आल्यासारखे वाटत होते. आकाशातूि तरं गत चालल्याचा भास होत होता.
रात्री शेकोटीवर जेवि बिले. णतच्या सुगरिीच्या हाताची ही पणहली चव! त्या रात्रीच्या
णखचिीहूि जगात चणवष्ट काही िसावे! माझ्यासकट सगळयांिी चाटूिपुसूि खाल्लेली ती रटरटत
णशजवलेली णखचिी. मग त्या जंगलात गायलेली गािी! जयो चांगली गाते हे ऐकू ि माणहती पि
इतकी चांगले गाते हे त्या ददवशीच कळले. त्यारात्री आमची जुगलबंदीच झाली जिू.. आजकल
पांव जमीं पर िहीं पिते मेरे.. णतिे सुरू के ले. त्यािंतर मी गायलेले गािे.. तुमसे ओ हसीिा तो

मोहब्बत ि मैंिे करिी थी.. मगर मेरे ददलिे मुझे धोखा दे ददया! अजूिही आठवतात ती गािी!
णतचा सुरीला स्वर आणि त्यापुढे भसािा आवाज माझा! त्याददवशी गायलेली सगळी गािी मला
आजही आठवतात.. णलहायला बसलो तर गाण्यांची मोठी जंत्री व्हायची. त्या ट्रेक िे एक झाले,
सारे णमत्र मैणत्रिी आम्हाला ऑदफणशयली णचिवायला लागले!

त्यािंतर णतचा वाढददवस! द्यावे तर काय णतला िेझेंट? पोरापोरींिी दकतीही णिवचले वा
णचिवले तरी अजूि तो लाखमोलाचा.. णमणलयि िॉलर िश्न बाकीच होता! ती हो म्हिेल की
िाही? णतला माझ्याबद्दल असे टेन्शि होते का? कु िास ठाऊक! िसिार. ती तशीही सवपच
बाबतीत कॉणन्फिन्ट आहे. आमच्या कॉलेजच्या तोंिी परीिांत मी बावचळू ि जायचो तर णहचा
तोच स्ट्रॉंग पॉइं ट! तर त्या वाढददवशी काय द्यावे? णतच्याआधी माझा असता वाढददवस तर ती
काय देते यावरूि अंदाज बांधला असता. पि िाही. पि जात्याच माझ्यात एक शहािपि आहे.
बाहेर पैशाला पासरी ग्रीटटंग कार्डसप णमळतात. त्यातले काही ि घेता मी रात्री बसूि स्वतःच
बिवले ते कािप. तशी माझी णचत्रकला चांगली आहे. िोक्यात आयणियांचे भांिार आहे. त्यातूि
बिलेले ते ग्रीटटंग णतला ददल्यावर णतचे िोळे चमकलेच! त्यातील आतल्या पािावर माझी खास
चारोळी होती.. बाहेर लांबसिक के स मोकळे सोिू ि बसलेल्या लावण्यवतीचे णचत्र होते! आतल्या
त्या ओळींत..

ददसलीस तू मजला गिे
जीव िकळत गुंतला
गमावूिी स्व अि िाि हा

अिकू ि बसे तव कुं तला

म्हटले तर लहंट होती.. म्हटले तर िव्हती! मी त्या ओळी णवसरलो िाही अजूिही. माझ्या
वाढददवसापयंत आमच्या िेमकथेचा सोिमोि लागला होता! णतिे त्यािंतर मला काय ददले
असावे? खरे सांगतो माझ्या ध्यािात िाही! पुढेही दकत्येक िसंग आले. मी माझी हातखंिा कला
वापरूि णतला चदकत करीत होतो. आणि ती? ती फक्त िोळयांचा जादूतूि मला मॅिेज करीत
होती! त्यातूि कणवता ही के ली मी णतच्यावर.. खरे तर णतच्या िजरे वर!

जादू तुझ्या िजरे ची
टाक एक तरी कटाि
उचल एक तू पापिी
धिधिे हे ह्रदय माझे
जािशी िा तू झिी
सोिवशी गुंता असा हा
िेत्र पल्लवी कर कशी
जादु इ िजर तुझी ती
एकदा तरी वर कर अशी
सारे कसे बदलले
जादू तुझ्याच िजरे ची ग
रम्य भासे जग हे मजला

दकमया तुझ्याच िजरे ची ग
जादु इ तेरी िजर
पिते णजकिे हर िगर
मोगरा गुलाब अि कमळ
भासे हे पुष्प जिू तगर
बदलली दुणिया ही माझी
मी ि माझा राणहलो
ियि बािांिे तुणझया
णवद्ध जजपर जाहलो..

िंतर मग आमच्या त्या कथेत काय काय झाले?
.. रात्री उशीरापयंत गप्पा मारत कट्ट्यावर बसिे झाले
.. आणि भर पावसात बाइक वर ती खेटूि बसली की मिातल्या 'लजंदगी एक सफर है
सुहािा' म्हित णतला घरी सोििे झाले.
.. कॅं टीिमध्ये दोघांची णबलं एकािे भरिे झाले
.. एक चहा एकाच ग्लासात णपिे झाले
.. भर पावसात एक छतरी और हम दोिों झाले
.. मग णतच्या हॉणस्पटल ड्यूटीत रात्रभर णतच्या वॉिापत ठाि मांििे झाले

.. णतच्या ऑलरे िी ओव्हरवक्िप शेड्यूल मध्ये जमेल णततकी मदत करिे झाले .. त्यािंतर
णतची जिपल्स पुरी करिे
.. णतच्या िोट्ट्स पुऱ्या करिे
.. रणववार सुट्टी असली की दोि णमणिटांच्या फोि संभाषिासाठी अख्खा ददवस प्लॅलिंग
करिे झाले! त्याकाळी फोि िसत सगळीकिे. आणि घरच्यांपासूि लपूिछपूि फोि करण्यासाठी
पि मोठे प्लॅलिंग लागे. त्यात तो फोि लागिे आणि णतच्याशी बोलिे होिे यात णथ्रल होते.
त्यावेळी णतच्याशी ि बोलता एकही ददवस जात िसे. आजही जात िाही पि तेव्हाची
बोलण्यासाठीची हुरहूर आठवते.
.. मध्येच आम्ही णशवाजी पाकापत जाऊि बसायचो.. भणवष्याची स्वप्ने पाहात
.. तर कधी सत्यम मध्ये रात्रीचा शो पाहात.
.. णतला णि मला िाटकाची आवि. रवींद्र मध्ये बणघतलेली आठवतात िाटके .
.. कधी िाईट ड्यूटी लाइट असली की जवळच्याच हॉटेलात खाल्लेली पावभाजी
.. आणि वर कट्ट्यावर बसूि प्यायलेला कटटंग चहा!
.. पुढे काहीही सेणलब्रेट करायचे म्हटले की णजप्सी मधला खाल्लेला णपझ्झा!
पाच वषे!
कोर्टंगसाठी खूप वेळ णमळाला म्हिावे तर ती वषे कशी उिू ि गेली कळले सुद्धा िाही.

पुढे व्हायचे ते झाले. म्हिजे णववाहादद सगळया गोष्टी. यथासांग अगदी. मी म्हिालो िा
की णववाह हा िेमकथेचा अंत.. ते अगदीच खरे िाही. िेमकथा संपत िाही.. िेम संपत िाही.. पि
कथा वेगळे वळि घेत.े णववाहापूवीचे णवषय िंतर बदलतात.. जबाबदाऱ्या बदलतात.. आधीचे
बेदफकीर आयुष्य बदलते. अगदी एखाद्या वषांचा हणिमूि णपरीयि वगळता.. पुढे 'ददसते मजला
सुखणचत्र िवे' गाण्याचे ददवस ही सरू लागतात. कोिी कसे अपवाद ठरे ल? तसेच आमचे ही झाले.
कधी किािू ि भांिि झाले की रूसवा णि फु गवा आपली जागा दाखवू लागला. मग मिविे आले.
त्यात जुिे संदभप आले आणि सासर माहेरच्या तुलिा करिे आले! हे सारे झाले तरी िेमाचा ओलावा
तसाच राणहला. कतपव्यणिष्ठेतूि सवांची काळजी घेिे आले. त्या साऱ्यात जयो पैकीच्या पैकी माकप
णमळवूि आहे.. आजवरही. असे असले तरी पत्नीपदाच्या लसंहासिावरूि घराची सत्ता हाकतािा
ददसते जयो मला. आणि आिंदािे णतला तो हक्क गाजवू देतािा मी.

गंमत सांगतो.. जादू तेरी िजर िावािेच िंतर परत के ली मी कणवता! ही पि वाचा
म्हिजे हे णचत्र पहा णि ते णचत्र पहा.. असे जािवल्यावाचूि राहिार िाही! अथापतच लग्नािंतर
काही वषे उलटूि गेल्यावरचे हे पती गीत आहे!

जादू तेरी िजर

एका िजरे िे पाणहलेस तू
काळजाचे चुकले ठोके
हादरले मिीचे मूषक
झिप घाली जिू कु िी बोके

सरसरूि आला काटा
दरदरूि आणि सुटला घाम
वाटले झाले.. सरले सारे
आणि झाले काम तमाम

असे वाचले मी तुझ्या
किक िजरे चे ते इशारे
काय सांगू आणि ददसले
भर ददवसा गगिात तारे

म्हटले िाही आता
खरे आणि काही खैर
वक्त जैसे थम गया..
पि बाबळया तू मत ठै र

माि ले कहा
उसका िादाि
उसमेहीच है भला
मेरा अरे पहचाि

तेरी िजर का
है ये जादू

उसपरही मेरे हाल
का रटकट फािू ?

वर करूि पाणहले
एका िजरे िे तरी
त्यापेिा गड्या
तुझी आज्ञाच बरी

चालती बाि
िजरे च्या भात्यातुिी
संमोणहत मी ि झालो
सत्वरी तो झिी?

थोिक्यात..

उठे िजर एक एक तुझी जादुई
वळिार ि का कु िाची बोबिी?
अि ि ऐकू ि सांगतो कु िाला
प्यार मला माझी ही खोपिी

थोिक्यात काय काळाचा मणहमा आणि काय! अथापत हे गंमतीत. माझी एक जहाल
स्त्रीवादी मैत्रीि आहे.. स्वत: िॉक्टर. णतला हे पती-पत्नीतील 'िोंकझोक'चे दकस्से पटत िाहीत

म्हिे! ती म्हिते ह्यामुळे समस्त स्त्री जातीचा अपमाि होतो! कसा होत असेल कोि जािे! मी
म्हटले णतला, 'बाई गं, अशी गंमत मी स्व पत्नीची िाही तर कोिाची करिार?' असो. मुद्दा
बदलण्याची गरज िाही! तर जयो च्या िजरे च्या धाकात आयुष्य मजेत चालू आहे! कधीकधी वाटते
तीच िसती माझ्या आयुष्यात तर? िक्कीच माझी िौका भरकटली असती. एकू ि काय जयो एका
माझ्या आयुष्याचा अँकर.. िांगर आहे.. िकाशाची जयोत आहे..

जयो.. जयोत.. जयोती.. म्हिजे पुन्हा फ्लेम!
खरे सांगू तर सवापथापिे माझी जयो म्हिजे फ्लेम आहे. त्या ऐि तारूण्यात फ्लेम चा अथप
वेगळा असेलही. पि जयो खऱ्या अथापिे जयोत ककं वा जयोती आहे माझ्या आयुष्यातली. णतिे जीवि
उजळू ि टाकले वगैरे रटणपकल णलणहता येईलही. ते खोटेही िाही.. ती गृणहिी आहे.. णिय सखी
आहेच.. आणि णवणवध गुिसंपन्नही आहेच! ती अणभसाररका आहे.. िेणमका आहे.. साथी आहे..
सखी आहे.. मैत्रीि आहे आणि दकत्येकदा माता आहे. िेमाबरोबरच कधी माया आणि कधी
वात्सल्यही ददसत असते णतचे.. हे सारे कु िी णलणहत, बोलत िाही दररोज म्हिजे ते तसे िसते
असे िाही. कालची फ्लेम.. आजची थोिीफार इिफ्लेमेबल.. जयो हव्या त्या वेळेस बरोबर
जळाहूिही शीतल होऊि थंिावा देत असते.
कु िी म्हटले आहे आपल्या पत्नीस उद्देशूि..
िोळयापुढे ददसे गे मज णचत्र ते सजीव
माझ्या घरातली तू गृणहिी, सखी, सणचव
अगदी माझ्या जयो बद्दलच णलणहलेय ते.. माझी फ्लेम.. माझी सखी.. जयोती.. माझी जयो!

पेद्रच
ू ी गोष्ट

काही जिांिा आपि उगीचच ओळखत असतो. म्हिजे कधीतरी भेटतात ते. ओळख होते.
पुढे ती वाढते. आपि आणि त्यांच्यात फरक खूपच असतो.. म्हिजे एकू िच त्यांची बॅकग्राऊंि
म्हिा की आर्थपक णस्थती म्हिा.. तरीही ओळख वाढत जाते. कारि िसतािा त्यांच्या गोष्टीत
आपि आपले इन्व्हॉल्व होतो. पुढे काही िाही. मैत्री म्हिावी ती जमायला काहीतरी सामाणयक
गोष्टी लागतात. त्याच िसल्या तर ओळखीची एक पातळी राहते. कारि िसतािा त्यांिा आपि
जवळचे वाटत राहतो. आपि उगाच जिरल असा सल्ला देत राहतो. आयुष्य पुढे जात राहते. ती
मािसे आपल्या आयुष्यात मिाच्या कु ठल्याशा कोपऱ्याचा णहस्सा म्हिूि बिूि राहतात..

पेद्र.ू होय िावच त्याचे ते. पेद्रू बस्त्याव. असली िावे आमच्या एररयात असतात. त्यामुळे
तशा िावात मला आश्चयप वाटण्यासारखे काही िव्हते. माझ्याकिे यायला लागला त्याला दहा
वषे झाली. म्हिजे माझ्या दवाखान्यालाच णततकी वषे झाली. थोिक्यात माझ्या पणहल्या पणहल्या
पेशंटांपैकी एक तो. पेशटं म्हिूि आला ते खरे . पि दर वेळी काही तब्येतीच्या कारिािेच तो येई
असे िाही. दकत्येकदा िुसते बोलण्यासाठीही येत असावा. कारि त्याला णवशेष काही झाले िसेल
तरीही तो येत असे. अगदी माझी फी भरावी लागली तरी. माझ्या परीिे मी त्याचा िॉक्टर होतो..
त्याच्यासाठी बहुधा कु िी सल्लागार!

पेद्रू बहुधा एकटाच यायचा. पणहल्यािथम आला तेव्हा त्याला खोकला णि ताप होता.
साधाच आजार. पि चारे क ददवस बरा झाला िव्हता. बहुधा असे आजार आपोआप ठीक होतात.

णवशेष इलाजावाचूि. िॉक्टरचे खरे काम हे असला आजार हा त्याच िकारातला आहे णि अन्य
काही िाहीिा एवढे शोधिे एवढेच. पेद्रू त्यामुळे दोि ददवसात बरा झाला. आणि त्याचा माझ्यावर
णवश्वास बसला पक्का. िॉक्टरकीत हा णवश्वास िॉक्टरला पि एक बळ देतो. पि त्याच बरोबरीिे
पेशंट आपल्यावर णवसंबि
ू असला की एक जबाबदारी येते. पेशंट्ट्सिा ते कळू ि देता ती णिभवावी
लागते. पेद्रब
ू रोबर तसेच झाले. एकदा आला णि वरचेवर यायला लागला. हळू हळू त्याची ओळख
झाली. पेद्रू होता अंदाजे णतशीतला. पि अंगमेहितीमुळे णि उन्हातान्हात के लेल्या कामामुळे
वाटायचा चाणळशीतला. काळा कु ळकु ळीत. लुंगी िेसूि यायचा. अंगात कधी शटप तर कधी टी
शटप. बाकी कोळयांपेिा थोिा वेगळा होता. म्हिजे दारू णिणषद्ध त्याच्यासाठी. बोलायला
मोकळाढाकळा. दकमाि माझ्याशी तरी. बोटीवर जायचा मासेमारीसाठी. आठविा दहा ददवस
पत्ता िाही मग. परतला की मासोळीची कामे. असल्या कोळयांच्या कोळीिी तशा खंबीर आणि
खिखिीत िकृ तीच्या असतात. कामाला वाणघिीसारख्या. पेद्रच
ू ी बायको पि अशीच होती.
यायची कधी त्याच्याबरोबर. पेद्रू ि त्याची ती बायको.. कोदकळ िाव णतचे.. चांगलेच खुशीत
असायचे. म्हिजे पेद्रल
ू ा बोलतािा पाहूि कोदकळ लािािे पहायची त्याच्याकिे. णि तोही
कौतुकािे णतला पहायचा. बाकी व्यसिी िवऱ्यांसमोर त्यांच्या बायका कावलेल्या असायच्या.
त्याला ही अपवाद. आधी आधी ही त्यांचे िव्यािे लग्न झाल्याची खूि होती असे वाटे मला. पि
ते पुढे काही वषे गेली तरी रटकले. म्हिजे पार ती येईिाशी होईतोवर!

येईिाशी.. म्हिजे.. तशी ट्रॅजेिीच झाली त्यांची. पेद्रल
ू ा मूलबाळ िव्हते. त्याबद्दल कधी
सल्ला घ्यायला यायचा. ते माझे दफल्ि िसल्यािे मी िुसताच ऐकू ि घ्यायचो. एकदा म्हिाला,
सवप उपाय थकले! .. म्हिाला, "सगले जाले उपाय.. कसलाच गुि िाय.. तुला जमतं तर बग.."
आपली णि बायकोची ही णहस्टरी देत म्हिाला तो.
"सगळे म्हिजे?"

"सगले.. सगले बुवा जाले.. मंत्र जाले.. जादूटोिा.. कु िाची करिी.. णहला मूल काय
होइिा.. आता शेवटचा इलाज.. िॉक्टरच्याि तरी काय होतय पाहू.."
हे छाि होते! आधी सारे अंगारे धुपारे झाले.. तंत्र मंत्र झाले आणि िंतर त्याला आठवला
तो िॉक्टर! माझे दफल्ि िाही ते तरी जमेल तशी मदत के ली त्याला. म्हिजे आज वाटते तशीच
राणहली असती तर आज ती असती या जगात. मोठ्या मुणश्कलीिे काही ट्रीटमेंट िंतर णतला ददवस
गेले.
त्यािंतर एक ददवस पेद्रू मुद्दाम आला भेटायला.. गुि न्यूज द्यायला. म्हटले छाि झाले.
माझा सहभाग त्याच्या उपचारात फक्त त्याला योग्य त्या रठकािी पाठवण्यापयंतच. तरी मुद्दाम
आभार मािायला आला. हे एक थोिे वेगळे च त्याचे. बहुतांश पेशंट्ट्स काम झाले की िॉक्टरला
णवसरतातच. कु िी णजवापाि मेहित करूि वाचवला पेशटं तरी शेवटी हॉणस्पटलचे णबलच जास्त
महत्त्वाचे असते पेशंटसाठी. कु िी.. 'फार मेहित घेतलीत हो िॉक्टर तुम्ही.. म्हिूि वाचला पेशटं
आमचा' असले काही आभार समारंभासारखे भाषि करत िाहीच. 'गरज सरो वैद्य मरो' चा
अिुभव िेहमीचाच.. आणि णजतकी जास्त वषे जातील णततका दृढ होिारा. त्यात पेद्रि
ू े मुद्दाम
वाकिी वाट करूि यावे याचेच मला आश्चयप वाटले. तरी पेद्रल
ू ा म्हटले, "आता काळजी घे. त्या
िॉक्टरिी सांणगतले ते िीट ऐक."
हो म्हिूि पेद्रू गेला. त्यािंतर आला तो दोि मणहन्यांिी.. तो ही वाईट बातमी घेऊि.
िेग्नन्सीच्या दुसऱ्याच मणहन्यात ती गेली. बहुधा एक्टॉणपक असावी. पेद्रू हमसाहमशी रित होता.
त्याच्या एरव्हीच्या ओबिधोबि अवतारात तो इतका हळवा असेल असे कधीच वाटले िव्हते
मला.

त्याची कोदकळ गेली आणि जिू पेद्रच
ू ा आवाजच गेला. त्याची कोदकळ त्याचे सवपस्व होती.
एकदा तो त्यािंतर आला, म्हिाला, "िागदर.. मूल िस्ते तर चाल्ले असते.. माजी कोदकळ असती
आज. तुला ठाऊक िाही िागदर.. मला ि आय ि बाप. होती ती एक बायको. ती खुश व्हावी
म्हिूि सारे. मी िा दारू प्यायचा िा णशग्रेट.. मी येकवार म्हिालो णतला.. िसले मूलबाळ मग
काय झाले.. तू मला ि मी तुला हायिा. पि बाईची जात.. आई झाल्याणबगर िाय शांत होिार..
आता कायमची शांत झाली.."
पेद्रू रिला धाय मोकलूि. त्याचे काय सांत्वि करिार होतो मी? झाले त्यात कोिाचीच
चूक िव्हती. एक्टॉणपक िेग्नन्सीत वेळेवर पोहोचली िाही माता रूग्िालयात तर णजवावर बेतते
णतच्या. तसेच झालेले. पेद्रू बोटीवर गेलेला. आला तोवर त्याची कोदकळ देवाघरी णिघूि गेलल
े ी.

पेद्रू एकटा पिला होता आता. मध्येमध्ये काही कारि काढू ि यायचा. कारि िसतािा मला
त्याचा अपराधी असल्यासारखे वाटायचे. त्याची कोदकळ गभपवती झालीच िसती तर.. जर तर
ला आयुष्यात काही णवशेष अथप िसतोच. त्यामुळे ह्याही जर तर ला िव्हताच. पेद्रम
ू ध्ये आता
लििीय बदल होतािा जािवायचा मला. आधी बायकोबरोबर येतािा आजारी असला तरी हसत
असायचा. आता आजारी िसला तरी चेहरा पािू ि यायचा. आधीचा हसरा पेद्रू हल्ली रिवा
ददसायला लागला होता.

पुढे पुढे पेद्रू आपलीच सावली असल्यासारखा वाटायला लागला. हसू तर त्याच्या
चेहऱ्यावरूि कधीच मावळले होते. तो यायचा काही ि काही तक्रार घेऊि. त्याला जुजबी औषधे
ददली की बरा व्हायचा. िंतर िंतर त्याच्यात मला िैराश्याची, म्हिजे णििेशिची लििेच ददसू
लागली. कु ठल्याही औषधािे ते बरे होिार िव्हते. एकटेपिा ककं वा खरेतर एकाकीपिा हाच

त्याचा आजार होता. एकदा आला तो अंगभर िास चावलेले त्याला. म्हिाला, "िागदर, लायटीचे
णबल िाय भरत मी चार मणहिे झाले.. मच्छर चावूि बेजार करतात."
"का िाही भरत णबल?"
"कु िासाठी? घरात गेलो की कोदकळ आटवते. अंधार असला की बरा.. जािवत िाय.. अि
बघायचे काय.. णबलच िाय भरत म्हिूि.."
असा पेद्रू अंधाराच्या सोबतीिे राहात होता. खाण्याणपण्याची काय आबाळ करूि घेत
असेल कोिास ठाऊक.

का कोि जािे.. असल्या भािगिीत िॉक्टर म्हिूि मी पित िाही.. तरी ि मागता सल्ला
द्यावेसे वाटले मला. कारि त्याचा एकू िच जगण्यातला रस गेल्यासारखा बोलायचा तो.
ददसायला पेद्रू वयािे मोठा वाटला तरी फारतर पणस्तशीत होता. फार वय उलटले िव्हते त्याचे.
कदाणचत परत लग्न के ले तर.. तो सावरेल असे वाटत होते मला. त्याच्या बायकोचे तर असेच
गेले आयुष्य. हा असाच िैराश्यात राणहला तर? वाटले, कमीतकमी हा तरी वाचावा..

दकतीही ओळख असली तरी असा सल्ला द्यायला कचरते जीभ. ि जािो तो याचा काय
अथप काढेल? बोलू की ि बोलू अशा चलणबचलीतच एक ददवशी पेद्रू येऊि उभा राणहला समोर.
बरोबर एक णतशीतली बाई. म्हिाला, "कोदकळे , हा िागदर म्हिेल तसे करू.."
"काय म्हििार मी?"

"िागदर, णहचे पि िाव कोदकळ. णहचा िवरा बोटीतूि बुिूि मेला. णतला पि िाय
मूलबाळ. आि मला िाय बायको. णहला मी ि मला ही सोबत असली तर बरोबर होईल की
चूक?"
"अरे तुम्हाला दोघांिा पटतेय तर.."
"तसं िाय िागदर. बरोबर की चूक? माझी कोदकळ मला णिय होतीच. णहला पि णतचा
िवरा णिय असिारच. आता आम्ही दोघे एकत्र आलो म्हंजे.. त्यांच्यावर अन्याय तर िाय िा
होिार?"
मी दोघांिा बसवूि घेतले. िणशबािे बाहेर वाट पाहिारे पेशटं ही िव्हते. पेद्रल
ू ा म्हिालो,
"पेद्र,ू तुला एक सांगतो.. आणि तुम्हालाही कोदकळाबाई, जगिाऱ्यासाठी जगू शकतो
आपि.. पि मरिाऱ्यासाठी मरू िाही शकत. जेव्हा ते होते.. तुम्ही णजवापाि जपले त्यांिा.
देवाची करिी अगाध आहे. ते दोघे गेले.. तुम्ही उरलात. आता तुमचे वय ही फार िाही. पुढे सारे
आयुष्य पिले आहे. आज अंगात रग आणि जोर आहे तोवर तर तग धराल. वय वाढले की हा
एकाकीपिा सहि िाही होिार.."
"ही म्हिते, पि िवऱ्याची णतला खूप आटवि येत.े त्याचाणबगर ती िाय जगू शकत.."
"तेच सांगतोय दोघांिा मी.. मरिाऱ्यामागे मरता येत िाही.. अगदी मरिे हे जगण्याहूि
सोपे असेल तरी. एकमेकांिा साथ देण्यात कसली आहे चूक? दोघे जा आणि एकत्र या. आपापल्या
णियजिांिा णवसरू िका पि जीवि सुरू राणहलेच पाणहजे. आणि तुम्ही हसलात आज ककं वा
खुशीत राणहलात तर तुमच्या कोदकळे ला आणि तुमच्या िवऱ्याला.. िाव ठाऊक िाही मला
त्यांच.े . त्यांिा िक्कीच बरे वाटेल. णजथे कु ठे असतील ते.. तुमची अवस्था पाहूि िक्कीच दु:खी
असतील ते. चार िि आिंदाचे गेले तुमचे तर बरेच वाटेल त्यांिा."

पेद्रच
ू े िोळे चमकले. आपल्या पणहल्या कोदकळे किे पाहूि हसायचा तसा तो हसला. दकत्येक
वषांिी त्याला हसतािा पाहात होतो मी.

पुढे पेद्रू काही मणहन्यांिी परत आला. चांगली बातमी घेऊि. त्याचे णि िव्या कोदकळचे
लग्न झाले होते. दोघे आलेल.े पेद्रल
ू ा थोिीफार सदी होती. तो णतच्याकिे पाहूि हसत होता णि ती
लाजत णि हसत होती. मी म्हटले, चला एक आयुष्य मागी लागले. तसे णवशेष काही के ले िव्हतेच
मी. फक्त त्यांच्या मिातील दुणवधा दूर के लेली. कदाणचत एक िॉक्टर म्हिूि माझा तो अणधकार
असावा. पेद्रू बोलला िाही तरी त्याबद्दल कृ तज्ञ असावा. आणि िसला तरी तो आिंदात होता
तेवढे पुरेसे होते मला. माझा सल्ला वैद्यकीय िव्हताच. फारतर मैत्रीचा होता. मैत्रीचा तरी कसा
म्हिावे? मी उच्चणशणित िॉक्टर.. पेद्रू अणशणित. तरी त्याला माझ्याबद्दल णवश्वास होताच.. मीही
कु ठे तरी त्याच्यात गुंतलेलो होतोच मिािे. सारे ठीक झाले णि मी सुटके चा णिश्वास टाकला.

काही मणहन्यांतच कोदकळला ददवस गेल.े पेद्रू रिवेला होत आला माझ्याकिे. ही
कोदकळपि आधीच्या कोदकळसारखी.. त्याच्या रिवेलेपिात हा िश्न होता. मी म्हटले, "पेद्र.ू .
तुझ्या आधीच्या कोदकळसारखी के स अगदी दहाहजारात िाहीतर लाखात एक.. यावेळी तसे
काही होिार िाही.. घाबरू िकोस!"
दकतीही िाही म्हटले तरी पेद्रि
ू े िऊ मणहिे जीव मुठीत घेऊि काढले असिार.

त्यािंतर खूप मणहिे गेल.े असाच तो, त्याची कोदकळ आणि त्यांचे किेवरचे बाळ घेऊि
भेटायला आला तो. िेहमीसारखा हसत.

"िागदर.. इं ग्रजी येत िाय मला.. पि थयांक्यू बोलायला आलो.. दोघेही.."
"अहो.. दोघे िाय.. णतघे.."
कोदकळ बाळाकिे पाहात म्हिाली.
"आणि बाळाचे िाव काय िागदर.. पीटर.. णहच्या गेलेल्या िवऱ्याचे िाव ते.. माझी
कोदकळ अि णहचा पीटर.. दोघे परत आले.. थयांक्यू िागदर. तुझ्यामुळे.."
पुढे पेद्रच
ू े िोळे भरूि आले.
खरे तर यात माझा सहभाग फारसा िव्हता. एक णमत्रत्वाचा सल्ला फारतर. खरे तर कॉमि
सेन्सचा सल्लाच म्हिा. पि त्यामुळे पेद्रू णि िव्या कोदकळचे आयुष्य मागी लागले. पेद्रस
ू ाठी
कोदकळ आणि िव्या कोदकळसाठी पीटर.. दोघेही िजरे समोर राणहले. आजही पेद्रू येतो. कधी
कारि असतािा तर कधी कारि काढू ि. त्याच्या पीटरच्या तब्येतीस पि माझ्यावर सोपवलेय
त्यािे.
िॉक्टर म्हिूि पेशंट ठीक होतािा पाहण्याचे आिंदाचे िि तर येत राहतात. पेद्रच
ू े आयुष्य
वाया जाण्यापासूि वाचवण्यास णिणमत्तमात्र ठरल्याचा आिंद काही वेगळा आहे!
-----------

माझे िॉक्टर णमत्र िॉक्टर झाल्याबद्दल दकत्येकदा पश्चात्ताप करतात. खरा असेल ककं वा
खोटा ही. एकतर दहा पंधरा वषे णशििात.. त्यात समाज आता िॉक्टरकिे संशयािेच बघू
लागलेला. मला ही असे वाटत िाही असे िाहीच कधीकधी. पि िोळयांपुढे पेद्रू आणि त्याचा
हसरा चेहरा आला िा की सारे णवसरायला होते. वाटते याच साठी के ला होता िा िॉक्टर बिायचा
अट्टाहास.. त्याबद्दल पेद्रच
ू े आभार माितो मी मिोमि!

सल्लूणमया!

फु कटचे सल्ले वाटत दफरायचा काही लोकांचा छंदच असतो. म्हिजे सल्ले वाटिारी
एखादी जमातच असावी. आजच्या काळातली पद्धत अशी की कोिताही णििपय घेण्याआधी
तारीख, वार, णतणथ पहायला कॅ लेंिर लागते. त्याच्या मागच्या पािावरचे ’हे करूि पहा’ हे
अपौरुषेय वाङमय तुम्ही वाचले असेलच. ’बाळ रित असल्यास तुम्ही गात असलेली अंगाई
बदलूि एखादे िव्या णसिेमातले गािे म्हिूि पहा’ पासूि ’शेवटच्या कायापसाठी लागिारे मिके
घेतािा घासाघीस करू िका’ अशा जन्मापासूि मरिापयंत सवप िसंगांसाठी टीप्स णलणहिारे हे
महाभाग रटपू सुलताि कोि, कोिास ठाऊक. कदाणचत ददसामाणज काहीतरी(च) णलणहण्याचा
रामदासांचा सल्ला गंभीरपिे घेिारे कोिी तरी समथांणचये सेवक असावेत. असे सल्लेबाज तसे
णवरळा िाहीत.. भले ही ह्या णवरळा शब्दाचा वापर हल्ली णवरळा होत चालला असो! आणि अशा
या सल्लेबाजांसमोर िुसते काही बोलायची चोरी की यांची सल्ला फॅ क्टरी चालू होते. ककं वा
खरे तर बोलायचीही गरज िसते.. काही ि णवचारता ही यांची सल्लागािी तुफाि धावत सुटू
शकते.

तर त्याचे िाव सल्लूणमया!
आमचा कॉलेजच्या ददवसांपासूिचा तो णमत्र आहे. आमच्या चौकिीत तो थेट िसला तरी
णतच्यात जाऊि येऊि असावा इतपत मैत्री होती त्याच्याशी ती तेव्हापासूि. आणि सल्लेवाटपाची
त्याची सवयही तेव्हापासूिचीच. आज त्या गोष्टीला दकत्येक वषे झाली. कॉलेज सुटले.. आता पोटे
सुटायची वेळ आली.. पोरं िोकरी णि घरदारात अिकली. तरी सल्लूणमया भेटत असतो
अधूिमधूि. बाह्यांगी बराच बदललाय तो. म्हिजे िोक्यावरच्या के सांिी कधीच त्याला टाटा

के लाय. हा के सांिी टाटा करण्याचा शब्दियोग त्याचाच. पोट थोिेफार सुटलेय त्याचे. पि
अंतयापमी मात्र तो िाही बदलला इतक्या वषांिीही. म्हिजे अजूिही सल्लूणमया िाव साथप ठरावे
असाच आहे तो.

त्याचे खरे िाव सलील सलागरे . त्याचा आम्ही आमच्या कॉलेजधोरिास अिुसरूि
'सल्लूणमया' के ला.. आम्ही कोिाचे काय िावािे बारसे करीत असू याचा अंदाज येिे मुणश्कल.
म्हिजे मी.. पद्म पवार. माझे िाव काय असावे? आणि का असावे? माझ्या िावाची व्युत्पत्ती
समजावूि सांगायची .. तर मला णचखल्या म्हितात सारे! पद्म म्हिजे कमळ.. णचखलात
उगविारे म्हिूि मी णचखल्या! तर आमचा एक कमल कदम िावाचा णमत्र चक्क मॉििप ब्रेि म्हिूि
ओळखला जाई! कदम म्हिजे पाय .. म्हिजे पाव.. म्हिूि ब्रेि!
तर हा सलील सलागरे त्याच्या सल्लागारीसाठी िणसद्ध होता. त्याचा सल्लूणमया झाला!
येता जाता कायप करता.. टपल्या माराव्यात इतक्या सहजतेिे.. तो सल्ले देत दफरायचा.. आणि
त्याच्या त्या देदीप्यमाि सल्लागारीिे त्याला सल्लूणमया िाव िाप्त झालेल!े त्या ददवसांत तो
मागता वा ि मागता सल्ले वाटत असे. आता तो काळ गेला. हा िोकरीस लागला, िोक्यावर
णमऱ्या वाटायला बायको आली, दोि पोरे झाली. तरी हे महत्कायप सोिले िाही त्यािे! कॉलेजच्या
ददवसातला तो याबाबतीत िाही बदलला. सल्लेवाटप ही भूतकालीि गोष्ट म्हिावी तर त्या
भूतकाळाचे त्याच्या बाजूिे अजूि भूत होऊ ददले िाहीए त्यािे. म्हिजे ते सल्ले वाटपाचे
जीणवतकायप णततक्याच उत्साहािे अजूिही सुरू ठे वले आहे त्यािे. कु िी मागो ि मागो, हा चंपू
वन्सं बिूि तात्काळ सल्ला द्यायला सदैव तत्पर असतो. चंपू वन्सं! सल्लूणमया िामकरिाआधी
त्याला आम्ही याच िावािे हाक मारायचो! मागे जुन्यापुराण्या माणसकांतूि (होय.. तेव्हा मराठी
माणसके णियणमत णिघायची.. अि् खपायचीही!) जिणशििाचे(!) णि िबोधिातूि समस्या
णिवारिाचे कायप करिाऱ्या चंपूवन्सं सल्लूणमयाच्या आदशप असाव्यात. त्या माणसकात तरी

कु िीतरी िश्न णवचारत असायचे. इथे तर कु िी णवचारो की ि णवचारो, सल्ल्याची फॅ क्टरी उघिू ि
बसलेला असायचा हा.

हल्लीच भेटला. मी तसा घाईत होतो.
"काय कु ठे ?"
"सायिला .. मावशीकिे.."
"इथूि पाच िंबर पकि.. साधी बस. उगाच णलणमटेिचे णतकीट कशाला. िाहीतर मुंबई
दशपि करायचं असेल तर एकशे सहासस्ट! त्याच णतदकटात णिम्मी मुंबई दफरशील. थोिा उशीर
होईल पि वेळ काय .. सांगूि येते थोिीच!"
हा शेवटचा त्याचा पंच! असेल अथपहीि, अस्थािी. पि असा अथापचा अिथपक पंच हे
सल्लूणमयाच्या तोंिू ि कधीही बाहेर पिे.
"िाहीतर असे कर िा.. सरळ ट्रेि पकि. सवापत फास्ट. म्हिजे स्लो ट्रेिच पकि.. मग फास्ट
पोहोचशील! फक्त वेग हा सापेि असतो एवढे लिात ठे व!"
"हुं"
"आठवतात िा काळ काम वेगाची गणिते?"
ि आठवूि सांगतो कु िाला?
"आता वेगात िाही णिघालो िा तर काम अिके ल माझे.. आणि काळ.."
"काळ येईल रे.. वेळही येईल!"

बाप रे ! हा वेळ भरल्याची गोष्ट करतोय की काय? मी अजूि काही ऐकण्याऐवजी
णिघालोच. इतक्या वषांिी भेटलेला सल्लूणमया.. पि णजत्याची खोि गेलेली ददसत िव्हती!
कसाबसाच त्या सल्लाचक्रातूि सटकलेलो मी. कारि खरे च घाईत होतो. पि सल्लूचे कौतुक
वाटले मला. इतक्या वषापत काहीच बदल िाही त्याच्यात. तेच सल्ले देिे णि अिथपक काही बोलिे!

आज भेटला तर मला जुिे ददवस आठवले त्याचे. तेव्हा तो स्वतःला कृ ष्ि समजायचा!
गोष्टी सांगेि युक्तीच्या चार, अथापत कामचलाऊ गीता सांगायचा तो एके का अजुपिाला शोधूि
काढू ि. आणि कॉलेजच्या त्या मॅिकॅ प ददवसात अजुपिांिा कसला असिार तोटा! त्यामुळे याची
सुलभ गीता िवचिे सुरू असायची. णिधा मिणस्थतीत अिकलेले एके क अजुपि त्याच्या
सल्लागारीच्या गारूिािे गार व्हायचे. अथापत ित्येक सल्ला माणगतल्यासच णमळे असे िाही. ि
मागता ही देई तो. दकत्येक िेमकथांच्या िेमगाथा याच्याच सल्ल्यावर णवसंबूि णलणहल्या गेल्यात
तेव्हा. तर परीिेतल्या युक्त्या पि हा बहाद्दर सांगायचा! याला स्वतःला त्या जमल्या असत्या
तर स्वतः हाच कॉलेजच्या टाॅॅपर मध्ये िसता का? पि हा िश्न ि त्याला पिला तेव्हा ि
आम्हाला! कॉलेज कँ टीि मध्ये अड्डा जमवूि सल्लूचे सल्लेवाटप चाले. अथापत त्यासाठी मुद्दाम पोरं
येत असे िाही. पि अड्डा जमला णि णवषय णिघाला ि णिघाला की याची गािी सुरू होई. अजूिही
त्या कॉलेज कट्ट्यावर बसलेला सल्लू आठवतो मला. त्याचे बहुतांश सल्ले ददलच्या तगाद्याबद्दल
असायचे. 'ददलका तगादा' हा शब्द त्याचाच! कु िाला कसे पटवावे णि दफलल्िंग कशी लावावी हा
हातखंिा णवषय त्याचा. असे असूिही सल्लूिी स्वतःची मात्र िाही जमवली जोिी कॉलेजात.
म्हिजे त्याला ती जमवता आली िसावी. कारि आमच्या जयुणिअर मधली णशल्पा णशतोळे त्याचा
वीकिेस होती.
आपल्याच आयणिया मात्र कधी त्यािे वापरल्या िाहीत स्वतःसाठी. त्याला एकदा
णवचारले तर म्हिाला, "मी कृ ष्ि! कृ ष्िािे ित्यि युद्ध कु ठे के ले? अजुपिाला मागपदशपिच के ले.

जेव्हा जेव्हा कु िाला काही अिेल तेव्हा त्याला मागप दाखवण्यासाठी आहे मी!" अगदी 'यदा यदाही
धमपस्य'चे आपल्या सोयीिुसार रूपांतर करत म्हिाला तो.
तेव्हा तो तसा वारं वार ददसत असे. ददसत असे म्हिजे मीच शक्यतो त्याच्या ताविीत ि
सापिण्याचा ियत्न करत असे. तरीही कधी कधी भेटायचाच तो. वयािुरूप णवषय बदलले. तेव्हा
ददलाचा तगादा असायचा आता 'णबलाचा तगादा'! मणहन्याकाठी णबले भरण्यात जीव मेटाकु टीस
येतो. वर पोराबाळांच्या शाळा णि क्लासेस.. त्याच्या अॅिणमशन्स णि दफया.. त्यामुळे बोलण्याचे
बदललेत णवषय. त्यामुळे सल्लू भेटला की काही िा काही यातला णवषय णिघतोच.. णि याची
रसवंती सुरू होते..
"क्लास? िो.. मॅथससाठी दशपुत्रे बेस्ट.. तुझ्या छोयासाठी आताच िाव घालूि ठे व.."
"अरे, लाइटणबल िा.. णतकिे एक छोटे यंत्र णमळते बसवूि घे.. ग्यारंटीि.. णबल कमी
व्हायलाच पाणहजे!"
"लायिीत कशाला? णतकीट काढायला जातोस.. गो णबटवीि टू टू फोर.. काय? गदी िसते
तेव्हा!"
"गिफु ले िॉक्टर? वेिायस का? त्यापेिा त्याच्याच दोि णबलल्िंग पुढे भिकमकरकिे जा.
गिफु लेकिे गदीत म्हातारा होशील बसूि बसूि!"
"लायब्ररी? ददवाळी अंक हवेत? काय असते ते त्यात? उगाच णवकत िको.. णतकिे सत्तर
रुपयात चार मणहिे वाच!"
"पोरांिा पोहायला णशकव रे बाबा. मुंबई बुिली पावसात तर पोहता तरी यायला
पाणहजे."
"अरे, तो गायतोंड्या, पोरीचे लग्न करतोय म्हिे.. त्याला सांग तो देशलहरा हॉल
चांगलाय.. के टरर पि ओळखीचाय माझ्या .."

"िॉिव्हेज कशाला? अरे एका िाण्यािे दुसऱ्यास का खावे?"
"कॉलेज बाबा घराजवळ बघ.. पोराकिे लि राणहले पाणहजे .."
अशा सल्ल्यांची बरसात त्याच्याकिू ि होते हल्ली.

कॉलेजात आम्ही खूप जवळचे णमत्र िसू ही पि आता तसे बऱ्यापैकी णमत्र झालो आम्ही.
अलीकिे तर गप्पा मारायला भेटतो आम्ही. आधी टाळायचो त्याला, आता आवजूपि भेटतो.
त्याची ती सवय तशी कायम आहे. पि मलाच सवय झालीय त्याची!
एके ददवशी त्याला णवचारलेच मी,
"सल्लू, साल्या थकत िाहीस असा सल्ले देत देत?"
"तू कॉलेजपासूि ओळखतोस मला. थकलोय कधी? पि सांगू आपला जमािा वेगळा
होता."
"म्हिजे?"
"म्हिजे सल्ला देिारे होते, णि ते ऐकिारे ककं वा ऐकू ि घेिारे ही होते. काहींिा तर तो
हवा ही असायचा. आज िव्या णपढीला काही सांगायला जावे तर.. तुला सांगू.. पोरं पि ऐकत
िाहीत हल्ली.. इट्ट्स माय लाईफ म्हिे! तुला गायतोंिेबद्दल बोललो िा.."
"त्याच्या मुलीचे लग्न आहे िा.."
"हुं.. मुलगा एक िंबर कामचोर.. आळशी. पोरीिे स्वतः जमवलेय. गायतोंड्या
गायीसारखा व्याकू ळ चेहऱ्यािे णविवत होता णतला.. पि त्याच गाढवाशी लग्न करायचे णतला.."
"हुं.."

"मला काय गािं सुचलंय माणहतीय.."
"गािं? तुला?"
"हो.. का सुचू िये? अरे रोज सकाळी एफ एम गोल्ि लावत जा. सात ते सािेसात.
पुि:िसारि रणववार दुपारी दोि ते अिीच.. ऐक िक्की..छाि आयणिया णमळतात .."
"ते गािं.."
"हां.. ती काय म्हिेल िा.. सपिे में गधिा.. गधिे का सपिा.. गधिेपे ददल आ गया.."
वा! छाि आहे!
"छाि कसले.. आपली पोरं पि हल्ली आपले िाही ऐकत."
सल्ले देिाऱ्यांची जमात असते तशी ऐकिाऱ्यांची पि असते की काय? आणि ती िष्ट
होतेय की काय? झाली तर या सल्लूणमया णि त्याच्या णबरादरीचे काय होिार?

अजूि काही वषांत सल्लूच्या सल्लागारीला पन्नास वषे होतील. कु िी मोठी व्यक्ती असती
तर धूमधिाका के ला असता अगदी सुविप महोत्सवी. सल्लागार म्हिजे आजचे कन्सल्टंट लोक.
लोकं लायिी लावूि णि पैसे भरूि सल्ला णवकत घेतात त्यांच्याकिू ि. िॉक्टर णि वकील णि आणि
कोि कोि. आणि हा सल्लूणमया आपला मोफत सेवा देत दफरतोय तर त्याचे कु िास िसावे
कौतुक? पि पन्नाशी पयंत थांबावेच कशाला? पंचणवशी तर झालीय! मी आणि माझे कॉलेजचे
दोस्त भेटलो एकदा तर सल्लूचा णवषय णिघाला. त्यातल्या एका दोघांिी तर त्याच्याच 'सर्वपसस
े '
वापरूि आपली िेमिय्या तेव्हा पार लावलेली. त्यामुळे त्यांिा त्याचे कौतुक फार अजूिही!
त्यावेळचे ते ददवस आठवूि अजूिही ते िॉस्टॅणल्जक होतात. त्यात आमचा मॉििप ब्रेि तर फारच.
म्हिाला, "काहीतरी करूयात रे . सल्लू शूि दफल णहज वथप!"

"हो िा. दकत्येकदा त्यािे आपल्याला इररटेट के लंय हे खरे .. पि ही हॅज अ णक्लअर हाटप!"
मी.
"तुझं काहीतरीच! हाटप कधी णक्लअर असते का?".. हिीबी म्हिजे मधु बोरकर!
"अरे हा इं ग्रजीचा क्लास थोिीच आहे.. हाटप िाहीतर हाटापच्या आटपरी णक्लयर असतील
त्याच्या. महत्त्वाचे हे की वुई शुि िू समलथंग!" मॉििप ब्रेि चे उत्तर .. तेही वाणघिीचे दूध घालूि!
"ब्रेिा.. ब्रेिा दकती रे इं ग्रजी फािफाि फािशील? लेका कॉलेजात असतािा असा फािफाि
बोलला असतास..तर ती पारशाची सुबक ठें गिी रोशि चाबीवाला िसती पटली तुला?"
काळु राम म्हिजे शांताराम सावगावेची मल्लीिाथी!
"अरे उगाच फािफाि फाटे िकोत फोिायला.. णवचार करा.."
मी सगळयांिा शांत करत म्हिालो.
शेवटी ठरले ते एक.. सल्लूणमयाचा एक छोटेखािी सत्कार करायचा. आम्ही सारे आणि
तो. अजूि काही त्याच्या सल्ल्यािे गार झालेल.े साऱ्यांिा बोलावूि सल्लूणमयाचे आभार मािायचे!

शेवटी तो ददवस आला.
सल्लू आधी यायला आढेवेढे घेत होता. म्हिाला, "ती णजत्याची खोि रे. मी िा िॉक्टरकिे
गेलो िा की िॉक्टरलाच सल्ला देऊि येतो! कु िी णवचारो ि णवचारो माझा सल्ला तयार असतो.
लोक त्यासाठी मला टाळतात माणहतीय मला.."
मी म्हिालो त्याला, "त्यातला शब्द ि शब्द खराय. आम्हीदेखील कमी टटंगल िाही के ली
तुझी. पि सल्लागारी म्हिजे परकाया िवेश! सह अिुभूती. त्याणशवाय असले काही होऊ शकतच

िाही. त्यामुळे कौतुक तुझ.े आपल्या मािसाचे कौतुक आपिच करायला हवे. ते राजकारिी बघ,
स्वतःच स्वतःला ग्रेट म्हिवूि घेतात.. हो की िाही?"
"ते एक खरे य रे. आपलेच ढोल णपटण्यात कोिी हात िाही धरू शकिार त्यांचा.."
"पटले िा तुला.. सगळयांिी ठरवलेय रे. ब्रेि तर म्हितो.."
"ते राहू देत.. ठीक आहे, तुम्ही म्हिताय तर, पि मी काय सांगतो ते ऐक, हे बघ आपि
ते सारे त्या बेरिाच्या घरी करू.."
बेरि म्हिजे बेरड्या.. म्हिजे बबि बेि!े
"त्याची गच्ची ररकामीच असते. आणि िंतर खायला समोसा णि वेफसप. आमच्या इकिे
वेलकम स्टोरमधे बेस्ट! उगाच जास्त खचप िको. कोल्ि लरंकच्या दोि लीटरच्या मागवू बाटल्या.
स्वस्त पितील. णि हार णबर लागिार असेल तर आमच्या ऑदफसमागे आहे माळी. ताजा आिूि
देईल. िाहीतर रात्री मी घेऊि येईि. फ्रीजमधे ठे वूि देऊ! आयत्या वेळी टवटवीत हार िसिे
म्हिजे सगळया आयोजकांची हार रे!"
वा! सल्लूणमया स्वतःच्याच सत्काराचा हार आिायला णिघालाय आणि त्याच्या
प्लॅलिंगबद्दल सल्ला तयार आहे त्याचा! सल्लूची खोि काही जाण्यातली िाहीच आहे!

बेरिाच्याच गच्चीत जमलो आम्ही. सल्लूणमया सहपररवार आला होता. सत्कारमूती
कसला, त्याच्या गळयातला हार त्याच्या गळयात पिेतोवर खुच्याप मांििे, पंखे लाविे इ. सुरू
होते त्याचे. भाषि ठोकायला कु िी उभा आहे णि तोवर हा कोिाला बोलावूि कािात काही
सांगतोय!
आमच्या णमत्रांची पि कमाल .. चांगलीच भाषिे ठोकली!

ब्रेि म्हिाला, "मी आज जो काही आहे तो या सल्लूणमया मुळेच! िाहीतर लास्ट इयरला
पेपर सुटला िसता! आणि त्याची वणहिी .. ती देखील हे मान्य करेल!"
तर खुद्द बेरि म्हिाला, "या सल्लूची कमाल आहे.. तो ित्यि स्वतःच्या बायकोलाही
सल्ला द्यायला धजावतो.. म्हिजे गिी पुरता कामातूि गेलाय म्हिािा!"
अशी अजूि भाषिे झाली. हार आला. गंमत म्हिजे तो फ्रीजमधूि दकमाि तीि तास आधी
काढू ि ठे वा िाहीतर जयाच्या गळयात घालाल तो पिेल थंिगार! हा सल्ला खुद्द सल्लूणमयािीच
देऊि ठे वलेला आम्हाला!
सत्काराला यािे उत्तर काय द्यावे?
सगळयांची बोलण्याची हौस भागली णि सल्लू उभा राणहला ..
आभार णि धन्यवाद असली औपचाररकता सोिू ि खिखिीत भाषि सुरू के ले त्यािे..
गळयातला हार बाजूला ठे वत..
"आज आपि सगळे जमलो आहोत तर मी हे सांणगतलेच पाणहजे .. तुम्ही असा कायपक्रम
दरवषी आयोणजत करा. मी स्वतः जातीिे मदतीला हजर असेि. आलटूि पालटूि आपि
आपल्यातल्याच एकाचा सत्कार करत जाऊ! आणि माझी सूचिा आहे, शाल आणि श्रीफळापैकी
शाल ही दफरती ठे वावी. मला ददलेली ही शाल मी सांभाळू ि ठे वीि.. जयाचा कु िाचा सत्कार
करायचे ठरेल, त्याला ती पास करावी अशी माझा सूचिा आहे! आज आपि इथे सारे जमलो
आहोत तर माझी णविंती आहे, वेलकम स्टोसपचा समोसा खाऊि पहावा. आविल्यास पुढील
कायपक्रमात त्याचीच ऑिपर देता येईल. तसे मी त्यास सांगूि ठे वले आहे. हा हार पुढील वषी
चालिार िाही. माझी सूचिा अशी आहे की यापुढे आपि कृ णत्रम फु लांचा हार घेऊि ठे वावा..
म्हिजे पुढील सत्काराला तोच वापरता येईल! हा कायपक्रम या गच्चीत के ल्यािे एक गारवा
जािवतो आहे इथे.."

सल्लूणमयाच्या तिाखेबंद भाषिाचे तिाखे बसले सगळयांिाच! तो अजूिही सल्ला मोि
मधूि बाहेर येण्यास तयार िव्हता. गच्चीतला गारवा कसला.. त्याच्या भाषिािे आम्हीच गार
झालेलो!

आज सल्लूणमया आहे तसा आहे णि आहे णतथेच आहे. सल्ला देिे सोिले िाही त्यािे.
त्याच्याच सल्ल्यािुसार दरवषी काही कारि काढू ि असा कोिाकोिाचा सत्कार समारंभ होत
असतो. आणि हा िविवीि सूचिा करत असतो!
इतक्या वषापत दोस्ती छाि णपकलीय आमची. कॉलेजात णवणचत्र वाटिारे एके काचे
स्वभाव, आता तेच णवशेष वाटायला लागलेत. अगदी आिू ि आिू ि का होईि एकमेकांचे कौतुक
वाटायला लागले आहे आम्हाला. सल्लूणमयाची सल्लागारी आता खुपत िाही. त्याला त्याच्या या
स्वभावासणहत स्वीकारलेय आम्ही. अजूिही आम्ही त्याची तशीच टटंगल करतो पि त्यात
पूवीच्या सारखी टवाळी िसते तर एक कौतुकणमणश्रत चेष्टा असते. अथापत सल्लूणमयाला त्याचा
काय फरक पििार म्हिा!
तो आपला 'सल्ले पे सल्ले देते चलो.. सल्लोंकी िददया बहाते चलो' म्हिूि मजेत सूचिा
करत असतो. म्हितो, "अरे वेळेवर मािसाला चांगला सल्ला णमळाला तर त्याच्या आयुष्यात
दकती फरक पितो.. वेळेवर णमळाला पाणहजे.. िाहीतर.. वेळ काय कधी कु िाला सांगूि येते?"

कलाकार!

मधू मलुष्ट.े िाव तेच असले तरी पुलच्ं या म्हैस मधल्या मधू मलुष्याशी याचा संबंध िाही.
एकासारखी एक ददसिारी मािसे असतात तर एका सारख्या िावाची का असू ियेत? तर ते एक
असो.

मधू माझा णमत्र. कॉलेजातला. माझ्या णि त्याच्यात साम्य णवशेष िव्हते .. पि आम्ही
चांगले दोस्त होतो.
आमचा मधू मलुष्टे हािाचा कलाकार. हािाचा कलाकार का.. तर असे म्हिायची पद्धत
असते म्हिूि. िाहीतर त्याच्या देहातील हािे ददसिे मुश्कील. लठ्ठ मािसांचे स्थूलमािािे
गुबगुबीत म्हिजे जाड्या, गरगरीत म्ह. वाटोळा, थुलथुलीत ककं वा ढोल्या असे िकार असतात.
मधू गुबगुबीत िकारात मोििारा. आणि मी लसंगल फसली! तर ते ही एक असो.

मधूिे कलेची सेवा करण्याचा वसा घेतलाय. िाही, कलेची सेवा करीत असला तरी कला
म्हिजे त्याची पत्नी िाही. ही कला म्हिजे जयाला तुम्ही आम्ही मराठीत आटप म्हितो ती. जात्याच
कलाकार तो. कलेची सेवा करण्यासाठी हा रं गभूमीवर पोहोचला. रोल छोटा की मोठा याची
त्यािे कधीच पवाप के ली िाही.. कारि तो िेहमी छोटाच असायचा. काही असले तरी पठ्ठ्ठ्या मागे
हटायचा िाही. घरचा बरा, खाण्याणपण्याची ददात िाही. तेव्हा णमळिारा पैसा तसा दुय्यम.
णतथूि मग मराठी णसिेमात पोचला. एखाद्या हीरोच्या िोकराच्या हाताखाली साइि दकक. ककं वा
िोकर, वेटर असले फु टकळ रोल. त्याला दकत्येकदा आपल्या 'स्थूलमािा'चे वाईट वाटे. कारि

हीरो हीरॉईि मागे िाचिारयांची मोठी फौज लागते. त्याच्या आकारमािािे तो दोि िाहीतरी
दीि मािसांची तरी जागा व्यापीत असे. आणि िाचायचे तर त्याचे गुबगुबीत हात पाय तर हलले
पाणहजेत िा? त्यामुळे िाचातले रोल्स कटाप झाले आपोआप त्याच्यासाठी. पुढे मात्र मजल
दरमजल करत लहंदीत मजल मारली त्यािे.. ती काही लहंदी णसिेमांच्या मॉब मध्ये!

णसिेमात पुढे जायला खूप ओळखी लागतात म्हिे. म्हिजे असे ऐकू ि आहे. िाहीतर
माझ्यासारख्या पापभीरू मध्यममागी मध्यमवगीयास काय कळते त्यातले? मधू सांगतो
कधीमधी. पि मी याबाबतीत त्याच्या अगदीच णवरूद्ध. त्यामुळे या सगळयापासूि मी िेहमीच
दूर होतो. पि णवशेष ओळख िसतािा ह्या मॉब सीि मधूि मधूला लहंदीतल्या कोिी हेरले. हे
मधूिेच सांणगतले मला. म्हिाला, "िॉब्लेम झालाय यार.. बोलाविे आलेय.. हीरो म्हिूि!"
"त्यात िॉब्लेम तो काय..?"
"िॉब्लेम तो काय काय णवचारतोयस? अरे, िॉब्लेमच िॉब्लेम!"

पुढच्या कथेआधी मधूची काही स्वभाव वैणशष्ये सांणगतली पाणहजेत. आणि त्या आधी
मधू मलुष्टच्े या जीविाची कहािी अणत थोिक्यात का होईिा समजूि घेतली पाणहजे. मधू
लहािपिापासूिच जरा हेवी वेट. त्याच्या वजिामुळे त्याला शाळे त सारे णचिवीत. म्हिूि जास्त
खॆळिे िाही. पोरे हसतात म्हिूि त्याचा आत्मणवश्वास कमी. हाच स्वभाव पुढे णभिस्तपिाकिे
झुकला तर िवल िाही. पि असे असले तरी लहािपिापासूिच तो स्टेजवर िकला मात्र करी.
शाळे च्या िाटकात तो िाही असे कधीच झाले िाही. कॉलेजात ही हेच सुरू राणहले. आणि त्याच्या
अणभियावर चक्क रे वती म्हात्रे िावाची कन्यका भाळली. कॉलेजची तीि वषे तो स्टेजवर णि रे वती
त्याच्या आगे मागे. मधूचा आत्मणवश्वास त्यामुळे तेव्हा बळावला खरा, पि कॉलेज संपले णि

रे वतीच्या घरच्यांिी णतचे लग्न लावूि ददले. मधू तेव्हापासूि णवरक्त झाला. मुलींपासूि आधीही
दूर होताच.. एक रे वती सोिू ि. तो अणधकच दूर झाला आणि त्याच्या व्यणक्तमत्वालाच णवरक्तपिा
अणधकच घट्टपिे णचकटला. तर त्याची थोिक्यात पाश्वपभूमी ती अशी.

आता जरा थोड्या लाइट मुद्द्याकिे वळू . ह्या लहंदी णसिेमातल्या मॉब मध्ये मधू उठू ि
ददसिे साहणजकच होते.. बाकीच्या एक्स्ट्रांमध्ये एवढा गुबगुबीत कोिी िसिारच. एकतर सारे
एक्स्ट्रा पोटापाण्यासाठी काम करिारे णि अजूि कु ठे बरा रोल णि त्याहूि खरे तर पैसा णमळतो
का याची आशाळभूतपिे वाट पाहिारे . मधू या उलट! खराखुरा रं गकमी सेवाधमी हा एकटाच
असावा. खाऊि णपऊि सुखी. भले तो कॉलेजात हीरो असेल िाटकातला, पि इथल्या िाटक
णसिेमाच्या दुणियेत मात्र अगदी फु टकळ रोल वर बोळवि होत आलेली आजवर. तर अशा ह्या
मधूला त्या मॉब मधूि घेलाशेट पटेल िी हेरले आणि दुसरया ददवशी मधूला फोि आला शेटजींचा.
आता 'ते एक असो' िाही म्हिता येिार, कारि मूळ कथाच आणि मध्याचा िॉब्लेम.. त्याबद्दलच
आहे!

पि त्या आधी घेलाशेट िकरि बघू. हे िकरि मधूिे िाही सांणगतले मला. मीच कु ठू ि
तरी माणहती णमळवली त्याची. या घेलाशेटचे अिेक उद्योग. आणि धंदे देखील. त्यातील एखादा
उद्योग म्हिजे हा णसिेमा णबिेमा बिविे. लहंदी णसिेमा िोड्यूसर म्हिूि िोळयापुढे कोिी चेहरा
आपि कल्पिा करू त्याच्या अगदी णवरूद्ध. धोतर आणि पायात करकर वाजिारया चपला. वर
पांढरा सदरा. हातात िेहमी एक चामड्याची बॅग. आणि त्यात चेि स्मोकर. कोिाला वाटेल
त्याचा ब्रॅंि कोिी णवलायती असेल, तर िाही. घेलाशेट संपूिप स्वदेशी! संभाजी छाप णबिी. रोज
चार पाच बंिले संभाजी छाप. त्या धूम्रवलयात खोकला काढीत कधी लाखाचे बारा हजार करतो

याचा णवचार सदैव िोक्यात. मराठी णसिेमाला पंधरा लाखांचे अिुदाि णमळतेय हे ऎकू ि
घेलाशेटचे िॊळॆ तेव्हापासूिच लकाकलेले. हा योग मात्र अजूि आलेला िव्हता. काही लाखांत
णसिेमा, काही लाखांचे अिुदाि. िचंि तोटा झाला की घेलाशेट खूश. ह्याला तो टॅक्स प्लॅलिंग
म्हित असे. तर हे एकसुद्धा असो. त्याददवशी णबिी फुं कता फुं कता घेलाशेटला वाटले की काही
हातपाय तर हलवावेच. णि समोर हा मॉब मधला मधू िजरेस पिला असावा. असा गुबगुबीत
हीरो घेतला तर णसिेमाला तोटा होिे सोपे एवढा णहशेब मांिूि त्यािे मधूला फोि के ला असावा.

मधू सांगत होता.. त्याला घेलाशेटचा फोि आला..
"तू मधू मलुस्टे बोलते? मी पटेल."
"कोि पाटील?"
"िथी घाटी पाटील िथी. हूं पटेल.. घेलाशेट पटेल."
"हां, काय काम?"
"सांभळ. हूं एक िोड्यूसर छू ं. िोड्यूसर एटले णिमापता. कोिे की गुणिया आमचेच णपच्चर.
आमाला एक णसिेमासाठी तू जोईए."
"लहंदी?"
"िथी बच्चा .. ते घाटी. मराठी. हीरो जोईए."
"ओ.के . कोिाचा िंबर देऊ? महेश? सणचि, भरत?"
"िथी. िथी. तूज जोईए"

"मी?"
"हां हीरो, मधू मलुस्टे.. काय पसपिाणलटी.. आपि खूश. णहरो के वू जोईए.. खाताणपता
मंगता के िै?"

मधू सांगत होता.."घेलाशेट बोलला णि मी ऐकतच राणहलो. कोिे की गुणिया की रोिेवाली
णचिीया? कधी िाव काही ऐकल्याचे आठवत िाही. काही असो. घेलाशेट तर घेलाशेट. मी लीि
रोल ! हा मधू मलुष्टे हीरो!"

मधू खूश ि होता तरच िवल. आरश्यासमोर त्यािे वेगवेगळया कोिांतूि पाहूि घेतले
असावे. कु ठल्या कोिातूि मी सलमाि िाही तर शाहरूख िाहीतर अगदीच उदय चोिा ककं वा
तुषार कपूर तरी वाटतोय? की चक्क अणभिय िमतेमुळॆ? त्यापुढे सारे काही दुय्यम?

मधूचा पतंग उं च उिू लागला. पटेल बॅिसपचा भव्य णसिेमा. हीरो मधू मलुष्ट.े की िुसतेच
मधू लावू? मधू म्हिजे कोिाला हीरॉईिचे तर िाहीिा िाव वाटिार? िको. त्यापेिा मलुष्टे
घराण्याचे िाव मोठे करावे. काही वेळािे त्यालाच हा खयाली पुलाव णशजवायचा कं टाळा येऊ
लागला.

पटेलशी त्याची भेट झाली तेव्हा तो उगाच मला घेऊि गेलेला. णसिेमाची दुणिया म्हटले
की आधीच भीती वाटते मला. काय काय ऐकू ि असतो आपि. मधूपि थोिा बावरला असावा.

म्हिूि मला घेऊि चालला असिार. मी म्हिालोही त्याला, "मध्या.. मी काही तुझ्या अध्यात
मध्यात िाही पििार!"
"तू ये तर बरोबर! तो पटेल काय खािारे तुला?"
तसा तुलाही खािार थोिीच आहे.. असे अगदी णजभेवर आलेले शब्द मी णगळू ि टाकले णि
णिमूटपिे जायला तयार झालो. कोि जािे कु िी मोठा स्टार झाला तर सांगायला होईल स्टोरी!

आम्ही गेलो पटेलच्या छोया खोली कम ऑदफसात. णविीचा धूर खोली भर. वर
गरगरिारा पंखा. पणहल्याच झटक्यात मधूला ढास लागली.
"मधू, तू काम करे ल िा िीकरा. मस्त णसिेमा बिवू. तू हीरो."
"स्टोरी णमळाली असती तर.. तयारी के ली असती रोलची."
"स्टोरी स्टोरी काय करते तू? ती काय कदीबी णलवूि घेते मी. कोिी णहरोईि जोईये. तू
काय दफल्मचा हीरो. तुजया मागे दफरतात की न्हाय पोरी?"
हीरॉइि? शब्द ऐकताच मधूच्या अंगावर काटा आला. अगदी घामच फु टला. आजवरच्या
रोल मध्ये त्याला कधी हीरॉईि मागे जावे लागले िव्हते. आणि आता हा पटेल.. हीरो म्हटले की
हीरॉईि आलीच. जाऊ देऊ चान्स? पि परत कधी णमळे ल? कोिे की गुिीया असेिा का कोण्या
पटेलचा कोिी बंिल णसिेमा पि णसिेमाच आहे तो. आणि मी हीरो. पणहले स्टोरी बघू णि मग
ठरवू.. असा णवचार करत मधू गप्प राणहला. घेलाशेट मग स्टोरीचा णवचार करायला लागला.
"जयो.. हल्ली माके टमां शुं चाले छे? शुद्ध देसी घी जेवा शुद्ध रोमान्स.. त्या स्टोरीत हीरो
णि हीरॉइि मुकवािू. पकाव णखचिी. के टली मज्जा.. मज्जा िुं बध्धा.." हे म्हिता म्हिताच त्याला
टायटल सुचले.. "िेमाची गंमत.. हीरो अिे हीरॉइि कॉलेजमां. बन्ने भांितात. मंग हीरो हीरॉइि

णपकणिकमां. णतथे हीरॉइि िोंगरथी खाली. हीरो णतला वाचवतो. मंग झगिु ं खलास अिे िेम
चालू. बे चार लव्ह सीि. णपच्चर हीट िाहीतर सुपर हीट. एकदम ओररणजिल आयणिया णि स्टोरी.
हवे कोिे लेवािुं लखवा माटे?"
स्वस्तात िाहीतर फु कटात कोि णमळे ल? हा िश्न असावा खरा पि िकट िाही णवचारला
शेटजीिी.
"मधू, तुला पि थोिे पैसे देऊ हां.. फोकटमां काम सारू िथी लागे िे. हवे हीरोईि क्या
मळसे? जयो िे.. तू इक्ता णचकिा चुपिा.. पोरीलोग दफरते तुजया आगळ पाछळ.."
मध्याचा अधाप उत्साह हीरॉईि म्हिताच खलास झाला. णि हा घेलाशेट त्यालाच हीरॉईि
शोधायला सांगत होता!

आम्ही परत आलो. मध्या शांत होता. एकीकिे हीरोचा रोल आणि त्यात अपररहायपपिे
येिारी हीरॉईि! इकिे आि णतकिे णवहीर म्हिावे तर तसेही िाही. रोल सोिावा तर परत कोि
िायक बिविार? आणि चुकूि चालला णसिेमा तर कु िी सांगावे ..

पटेलिीच मग िाणयका पि हेरली. मॉब मध्येच.
मध्या सांगत आला, "हीरॉईि कोि माणहतीय? कार्तपका!"

काही ददवसांत मग मधू आणि िोड्यूसर पटेलची परत भेट झाली.

"काय रे, तू काय ते अजूि मॉब मंदी काम करते अजूि. हीरो हाय तू की िाय? हीरो िी
के वू हीरो जेवूज रहेवु जोए!"
एका मॉब शुटटंग िंतर मधू िायरे क्ट पटेलच्या धूम्रसंपृक्त ऑदफसात आला होता.
"जो हवे स्टोरी.. फायिल"
आपल्या स्टोरीची ओररणजिल आयणिया पटेलिी सांणगतली.
"अिे णहरोईि पि फायिल. कार्तपका. कार्तपका अिे मधू िी जोिी. हवे स्टोरी अिे िायलॉग
णलव्हूि जाला की शुटटंग शुरू."

एक तर कु िी हीरॉईि, त्यात ही कार्तपका ! णतचे िाव ऐकू िच मधूला टेन्शि.
आपल्यासारखे मध्यममागीय या दफल्मस्टार लोकांबद्दल जो काही णवचार करतात त्या गुिांची
पुतळी कार्तपका ! आता त्यात णतच्याबरोबर लव्ह सीि?
"मजाय बेया तुझी. काय हीरॉईि भेटलीय.."
"चूप रे.. टेन्शि इकिे.. स्टंट सीन्सचे!"
"अरे स्टंट सीन्सला िु णप्लके ट असतात. कसली काळजी तुला?"
"सांगतो िंतर."

मग मधू परत त्या धूर भरल्या ऑदफसात गेला. मधू काही बोलिार त्या आधी पटेल
म्हिाला,

"मधू तू काय पि बोल.. तुला थोिा तरी पैसा घ्यावाच लागेल हां णिक्रा.. फोकट काम बरे
िाही वाटते िा मधू?‘
स्वस्तात हीरो पदरी पािू ि घेण्याची कं जूस पटेलची ही पद्धत. मधू काही बोलला िाही.
त्याला घेलाशेट बद्दल जे काही कळले ते एवढेच की घेलाशेट पैसे बुिवण्याबद्दल िणसद्ध आहे.
एवीतेवी ि णमळिारया पैश्यांबद्दल कशाला वाद घाला? आणि त्यात त्याला खरे टेन्शि
कार्तपकाबरोबर लव्ह सीन्सचे स्टंट्ट्सचे.
"घेलाशेट, स्टंट्ट्स साठी िु णप्लके ट?"
"मळसे. ते ऍणक्सिेंट होते तेव्हा हीरोईि िोंगरसूि पिते. हीरो वाचवते णतला. स्टंटले
घाबरते तू?"
"कु िीही घाबरे ल शेटजी."
"अरे सादा स्टंट रे .. पि तू घाबरते कशाला .. भारी िु णप्लके ट आिूि टाकते काय?"
"तो स्टंट िाही शेटजी. लव्ह सीि बद्दल बोलतोय मी."

णवरक्त मधूला यासाठी हवाय िु णप्लके ट!
घेलाशेट काय करिार? त्याला अिुदाि हवे, फु कटातला हीरो हवा आणि णसिेमा
आपटल्यावर णमळिारा फायदाही हवा. मधूला पि हीरो म्हिूि झळकण्यासाठी ही एकमेव संधी.
कोिास ठाऊक णसिेमा चालला णबलला तर कररयरच धावू लागेल.

बाकी काही असो, िेमाची गंमत मात्र झालाच तयार अगदी िु णप्लके ट घेऊि का होईिा.
पोस्टसप लागली. थोड्याफार जाणहरात आल्या. आमच्या िंदाखाल गावात त्याचे मोठ मोठाले
फोटो णि कट आऊट्ट्स लागले. बाकी कु ठे होवो ि होवो.. आमच्या गावात मधू िणसद्ध झाला
चांगलाच. चार आठ ददवस पोरं पोरी त्याचा ऑटोग्राफ घ्यायला मागे धावायला लागली त्याच्या.
तो ही आढेवेढे ि घेता देत सुटला सह्या!
म्हिाला, "अगदी सह्याजीराव करूि टाकलाय मला पोरांिी!"

णसिेमा कधीतरी णथएटरात आला. आमच्या गावचे लोक णि हीरो हीरॉइिच्या घरच्यांिी
पणहल्या ददवशी पणहला शो पाणहला. मी हीरोच्या बाजूला बसूि भाव खाऊि घेतला. पुढे काय?
पुढे दुसऱ्या ददवसापासूि िाही .. दुसऱ्या शो पासूिच णथएटर ओस पिले!
घेलाशेट पटेल एकाचवेळी िुकसाि आणि त्यातूि होिारा फायदा यामुळे खूश झाला.
मधूपि खूश! मलुष्यांच्या घराण्यात तो पणहला सेलेणब्रटी झाला. मग तो णसिेमा कोिी पाणहला
काय णि ि पाणहला काय, काय फरक पितो? िेमाची गंम्मत तर झालीच िा?

कलाकार मधू आता दुसऱ्या कु ठल्या रोलच्या शोधात आहे! तेवढे लव्हसीन्ससाठी िु णप्लके ट
घेतले तर तयार आहे पठ्ठया अगदी हीरो बिूि कलेची सेवा करायला!

शारं गबाई

तािोबाच्या गदप जंगलात शारं गबाई आल्या अि राि उठल्यागत झाले. बाई
राजघराण्यातल्या. आता तो तोरा फक्त उरलेला. कु िी म्हिावे िा.. काप गेले णि भोके उरली तसे
काही. पि बाईंच्या िोक्यातील राजघराण्यातील हवा अजूि णशल्लक होती. णमजास अि तोरा
अजूि बाकी होता. आपल्या पूवपजांची ऐट दाखवायची संधी बाई सोित िसत. आपल्या आधीच्या
णपढ्यांिी के लेल्या णशकारीच्या कहाण्या आठवत बाई सवांवर आपला रूबाब जमवूि होत्या.
येिाऱ्या जािाऱ्यास त्या गोष्टी ऐकवत बसत णि जिू िरभिक वाघाची णशकार आपिच के ली
अशा समजुतीिे णशकारीच्या कथा सांगत बसत. ऐकिारे ही राजघरातील बाईंच्या उत्साहास
उगाच कशाला व्यत्यय म्हिूि ऐकू ि घेत. कु िी खोिसाळ असेल तर बाईंच्या पायाशी हळू च झुरळ
आिूि सोिे.. आणि िरभिक वाघाच्या णशकारीची गोष्ट सांगता सांगता बाई त्या झुरळाच्या
दशपिािे तीि ताि उित.

खूप ददवसात जंगलदशपि झाले िाही म्हिूि आज बाई णिघाल्या होत्या. पूवी सारे
घोड्यांच्या पाठीवरूि रपेटी मारत. एकदा तर रावबहादुरसाहेब उगाच रात्रीच्या जेविािंतर
कसे बाहेर पिले घोड्यावर णि जवळच्या बंदक
ु ीिे एकयािेच कशी णशकार के ली याचीही आठवि
येई त्यांिा. संस्थािे जशी खालसा झाली तशीच आपली शाि देखील झाली हे माणहत असूिही
बाई ते मािावयास तयार िव्हत्या. आणि त्यांचे यजमाि.. वाघोली संस्थािाचे युवराज
अजयलसंगराजे वाघ- भोसलेपाटील.. ते बाईंच्या शब्दाबाहेर िव्हते. बाई म्हिाल्या चला, की
णिघालेच ते.

जीप आली आणि बाई टुिकि चढू ि बसल्या. पाठोपाठ अजयलसंगराजेही बसले. हातात
त्यांच्या िुसतीच शोभेची असावी अशी िबलबॅरल लांब िळीची बंदक
ू आणि गळयात चांगला
भारीपैकी णिक्कॉि कॅ मेरा. हल्लीच युवराजांिी िवीि घेतलेला तो. अजयलसंग राजे मिातूि थोिे
भेदरट पि मुक्या िाण्यांवर दया करावी या भूतदयेच्या तत्वाआि लपवलेला त्यांिी तो
भेदरटपिा. त्यामुळे णशकार आणि णशकारी यांबद्दल अजयलसंगांचा खरा छत्तीसचा आकिा.
तरीही उगाच बाईंच्या आग्रहाखातर ती ि चालिारी बंदक
ू हाती घेतलेली. बंदक
ु ीच्या शुटटंगपेिा
कॅ मेरातले शूटटंग आविते त्यांिा. णवशेषत: जंगलातल्या रं गीबेरंगी पक्ष्यांचे फोटो. बाई बाता
मारत पि तशा णशकारी िव्हत्या.. िुसत्याच णशकारी स्वभावाच्या होत्या. त्यामुळे याबाबतीत
िुसत्या छरयांिी उित्या पाखरांस मारिे त्यांच्या आविीत बसत िसे. कदाणचत णजथे वाघ मारला
णतथेच आज कबुतरे मारण्याची पाळी यावी याचे वैषम्य असेल. पि अशी पक्ष्यांची णशकार िाविे
त्यांिा. अजयलसंगांच्या महागड्या कॅ मेरातले रं गीबेरंगी पक्ष्यांचे णततके च रं गीबेरंगी फोटो मात्र
त्या अणभमािािे सवांस दाखवीत दफरत. अजयलसंगराजांची ही एक कला वाखािण्याजोगी होती
हे खरे. आणि बाई बाकी दकतीही आपल्या पणतराजांवर िाफरत हुकू म सोिोत.. याबाबतीत मात्र
ददलखुलास त्यांचे कौतुक करत.

आज बाईंची जीप घुसली जंगलात. चाकांचा आवाज भल्या पहाटे घुमला.
त्या आवाजाबरोबर सवप पक्ष्यांिी आपली किेंदद्रये टवकारली. घरयाघरयातूि राघू मैिा
अि णचमण्या कावळे बाहेर आले. राघूिे आपले पंख फिफिवत जिू बाईंिा मुजरा के ला.
कावळयािेही आपल्या पंखांची हालचाल करीत जिू अिुमोदि ददले!

बाई आज खुशीत ददसत होत्या. खूप ददवसात असे जंगलात येिे झाले होते. णशकार िाही
तर िाही.. णिदाि जंगलात तरी जावे.. आणि खरी िाहीतर िाही.. दकमाि खोटी का होईिा बंदक
ू
घेऊि जावे.. ही इच्छा आज पुरी झालेली. आणि त्यास कारि ही तसेच काही होते. ते म्हिजे
आज बाईंचा वाढददवस! पस्तीसावा! अथापत तो कागदोपत्री. बाईंिी गेल्या दहावषापत स्वतःस
पंचणवशी ओलांिू ददली िव्हती. राघू घरयातूि िोकावूि पाहू लागला तशी मैिा पि उठली.
आपल्या णचमण्या िोळयांिी ती रािीसाहेबांची ऐट पाहू लागली आणि आपली णचमुकली चोच
उघिू ि राघूस म्हिाली, "का वो .. बाई लयच खुशीत ददसत्यात.."
राघूला पि जािवले ते. आजवर जंगलात दकत्येक जि येतात णि जातात. बहुधा
मोठमोठ्या जीपांतूि भरभरूि. हे दोघेच आणि त्यांचा तो वाहि चालक. साहेबाच्या हाती लांब
िळीवाली बंदक
ू . फार पूवी जंगलात पक्ष्यांिा मारायचे ते कु िी राजे महाराजे अशा बंदक
ु ांिी..
राघूला त्याच्या आजीिे सांणगतलेली गोष्ट आठवली. हल्ली ती णशकार बंद झालीय म्हिजे ही
दोि िळयावाली बंदक
ू फक्त शोभेची असिार आणि असले हे जीपमधले पाहुिे म्हिजे कु िीतरी
राजा रािी असावेत असा मिाशी कयास बांधत राघू म्हिाला, "हुं.. रािी असिार ती.. आणि
कदाणचत णतचा आज एकांद्या वािददस असायचा. आपि पाह्यले िा मािसाचे पोरापोरी लोक
कसं कसं वािददस साजरा करत्यात ते.. काय म्हितात.. बड्डे..!"
मैिेिे ते ऐकले णि चोच फु रं गटूि बसली.
आता णहला काय झाले असे तोंि फु गवायला? राघूला िश्न पिला. णि णततक्यात मैिाच
म्हिाली, "णजतं प्हावं णततं बायकोचं कवतुक करत्यात समदे.. अगदी वािददस पि.. आिी म्या..
घरटं ि झाि.. झाि ि घरटं.. कु टं जािं ि येिं.."
सकाळसकाळी आपली काही चूक िसतािा मैिा आपल्यावर त्या जीपवाल्या बाईमुळे
िाफरावी? एकतर मैिेचा वाढददवस अजूि खूप लांबवर होता. जीपवाल्या बाईंची ऐट मात्र

पाहण्याजोगी होती हे खरे . पि णतच्यामुळे ह्या आपल्या घरयात उगाच मैिेचा त्रागा व्हावा?
त्या बाईंबद्दल, णतच्याबरोबरच्या साहेबाबद्दल णि त्या हातातल्या बंदक
ु ीबद्दल.. णि णवचार करता
करता त्या चालकाबद्दल.. मग त्या जीपबद्दल.. त्यािंतर एकू िच मािूस िामक िाण्याबद्दल
राघुच्या मिात राग उसळू ि आला. त्या रागाच्या भरात त्यािे आपली साद ददली. आजूबाजूच्या
घरयातील पिी जागे झाले. त्यांिी पि िणतसादात्मक शीळ भरली. त्या आवाजािे जंगलात सूयप
उगवल्याची घोषिा झाली. जंगलात सूयापचे दकरि पोहोचावयास तशी दुपार उजािे. दाट
झािीतूि दकरि जणमिीवर पोहोचिे मुणश्कल. पि पक्ष्यांची साद आली की जंगलात सवांिा
समजे.. सूयप उगवला बुवा! मैिा चोच फु गवूि बसली खरी पि ती पक्ष्यांिमािे.. स्वच्छंद. त्यामुळे
बसल्या बसल्या गमत्या राघूचे बोलिे आठवूि हसू आले णतला.

कालचीच गोष्ट. आकाशात तांबिं फु टायला झालेय. राघू तसा झोपेतच. एकदा आपली
सकाळची ड्यूटी झाली की तािूि द्यायला मोकळा असे म्हिूि सूयप उगवायची वाट पाहात बसला.
आज दकती वेळ झाला तरी सूयापचा पत्ता िाही.. झोप लागली की काय? राघू वैतागूि म्हिालेला..
तुला सांगू मैि.े . हा सूयप पि बेणशस्त होत चाललाय आजकाल. णशस्त िाही. वेळेवर मावळावे णि
उगवावे.. तर िाही. मावळतािा जातो वेळेवर पि कामावर यायला उशीर! ित्यि सूयापबद्दल
बोलण्याइतकी राघूची णविोदबुद्धी तल्लख होती. मैिेला राघूचे असले बोलिे आवित असे पूवी.
िि दोि िि सारा तिाव दूर झाल्यासारखे वाटे. िवीि आलेली ती या घरयात तेव्हा हसतही
असे राघूच्या बोलण्यावर! पि आता इतक्या वषांिी वरवर ती णचिल्यासारखे दाखवीत असे.
राघूिे असले काही बोलण्याऐवजी कामाकिे पाहावे.. घरयातला कापूस कमी झालाय.. काड्या
रूततील णपलांिा.. ते सोिू ि असले पांचट णविोद करावेत? एके काळी राघूशी जोिी जमवतािा
त्याचा हाच गमत्या ककं वा णविोदी स्वभाव णतला आविलेला ह्याचा देखील णतला आता णवसर
पिलाय.

जीप जंगलात आल्याला मोजूि पाच णमणिटे िाही झाली. सूयप उगवला. अथापत जंगलात
णततकाच अंधार आणि थंिी होती. जीप पुढे णिघाली. चालक संथगतीिे चालवत आपल्या
सवारींिा आजूबाजूला णिरखूि पाहण्याचा वेळ देत होता. जंगलातल्या थंिीत बाई कु िकु ित
होत्या. पि एकू ि आपली शाि जपली जातेय म्हिूि खुशीत होत्या. तेवढ्यातल्या तेवढ्यातही या
थंि हवेसाठी आपल्या िवऱ्यास जबाबदार ठरवता आले असते तर ही थंिी जरातरी सुसह्य झाली
असती असे वाटूि गेले त्यांिा. अजयलसंगराजे कु िकु ित पि ि कु रकु रत बसलेले बंदक
ू ीवर आपला
हात ठे वूि.

राघूचा रटवरटवाट म्हिजे वाघोबांच्या घड्याळाचा अलामप. राघूिे आपल्या घरयातूि
आपले िात:कालीि कू जि सुरू के ले की वाघोबांची झोप मोिे. ही उठण्याची वेळ.
वाघोबांिी मोठी जांभई ददली. आपले पट्टे सांभाळत उठले ते. आपल्या मांसल पंजांिी
आपले अंग झटकू ि साफ के ले त्यांिी. वाघोबांच्या पोटात थोिे जि वाटत होते. रात्रीचे हरीि
अजूि पचले िसावे. पि आज णशकारीस जािे भाग होते. परवा मारलेल्या हरिाचा काल सवप
बछड्यांिी णमळू ि फिशा पािला होता. आणि वाघीिीिे िको िको म्हितािा वाघोबांिीही
आिवा पंजा मारला होता. आज णशकार करिे आले.. पि आज जंगलात काही वेगळे च वातावरि
ददसतेय. तरी ते शूट म्हििारे लोक णशकारी िव्हते. िुसतेच त्या कु ठल्याशा यंत्रािे त्यांिी
काहीतरी के ले.. जे पाहूि त्या बाई खूश झाल्या. काय असावे.. वाघोबा णवचारात पिले.
वाणघिीला खूश करिे कठीि. णशकार णमळाली तरी णतच्यात काही ि काही खोट काढतेच ती.
परवाचा हरीि.. दकती लुसलुशीत मांस त्याचे. णपल्ले पि आपल्या कोवळया दातांिी खाऊ
शकली. पि तरी वाघीि म्हिते.. अजूि णशकार बघूि करत िाही तुम्ही िीट. इकिे वाघोबा

जातो णजवाणिशी आणि खािारी वाघीि म्हिते णशकार वाति कशी? इतकी वषे झाली या
जंगलात. आणि रोज काय तेच हरीि िाहीतर ससा? णतकिे त्या वाघांकिे पहा.. काळवीट
मारतात.. लांिगा िाहीतर कोल्हा पि. कोल्ह्याचे मांस पाठीसाठी चांगले.. माझी पाठ दुखतेय
म्हिूि सांगतेय.. पि िाही..कोल्हा म्हिूि मारू िका!
वाघोबांिा जांभई आवरे िा. पि आता उठावेच लागेल. िशीब असेल तर कोल्हा णमळे लही
एखादा. लांिगे कमी आहेत पि ददसतात तरी. पि कोल्हा अजूिही दुमीळ. शेजारच्या वाघािे
कधीतरी मारला खरा कोल्हा पि त्यावरूि रोज ऐकावे लागते. त्यापेिा हा मिुष्य िािी बरा
म्हिावा. यांच्यात त्या बाई हसल्या तरी. वाणघिीस हसण्याचेच वाविे की काय?
जागीच बसकि मारत वाघोबा खाली बसले. बछड्यांिा णशकार णशकवायला हवी.
बाजूच्या वाघापासूिही जपायला हवे. णपलांचा चट्टामट्टा उिवायला मागे पुढे पाहात िाही तो.
या वाघोबांिी कधीच दुसऱ्या वाघांच्या बछड्यांिा िाही खाल्ले. जगात आलेत तर त्यांिा पाहू दे
चार ददवस सुखाचे. णशकारणबकार तर जन्मभराची आहे. वाघाच्या जातीस ते चुकलेय थोिीच.
पि सारे च वाघ असे िसतात. काय तर म्हिे दुसरा िर बछिा मोठा झाला की त्या वाघास
आव्हाि देईल! त्याचा बंदोबस्त आताच करूि टाकावा म्हिे! या जंगलच्या कायद्याच्या आठविीिे
वाघोबांच्या मिात बछड्यांची काळजी दाटली आणि वाघोबास भरूि आले. वाघीि दोन्ही
बछड्यांवर पंजे टाकू ि झोपलेली. आपली णिरागस णपल्ले पाहता पाहता वाघोबांिा अचािक
जािीव झाली. राघूिे आधीच गजर वाजवलाय. जीपच्या चाकांचा आवाज वाघोबांच्या कािी
पिला. ही िवीि गािी णशरतेय आज जंगलात.. कोि तो..? बंदक
ू धारी..? णशकारीस आला की
काय? हल्ली णशकारीस येत िाही कोिी. अशा गाड्यांतूि येतात णि तो काय तो काळा रं गाचा
असतो तो दाबत दफरतात. त्याला फोटो म्हितात म्हिे.. वाघोबांिी एकदा असेच कु िी सांगतािा
ऐकलेल.े त्यामुळे आपल्या िाण्यांिा धोका काही िाही. आपले िािी फक्त पोटापुरता िाहीतर

जीव वाचवण्यापुरता करतात णशकार.. त्या मािूस िामक िाण्यासारखे िाही. उगाच गंमत
म्हिूि मारत सुटतात पिी आणि िािी.

वाघोबांिी आजूबाजूला पाणहले. जीप संथ गतीिे चालली होती. तो बंदक
ू धारी गािीत
शांतपिे बसूि होता. ती बाई मोठ्या तोऱ्यात सगळीकिे पाहतेय. जिू सारे जंगल णहच्याच
मालकीचे असावे. आता सकाळच्या िरकाळीची वेळ झालीय. फोिू ि टाकावी ती णि छािसे तािूि
द्यावे. थोिे उन्ह आले की हरिं येतात पािी प्यायला तेव्हा करू टाकू णशकार. ककं वा ही मागे
लागलीय तर आज शोधू कु िी दुसरा िािी. हे धोकादायक पि. हातचे हरीि सोिू ि ि ददसिाऱ्या
कोल्ह्यामागे धावावे? मागे झाले होते एकदा असे णि मग दुसरी णशकार णमळिे दुरापास्त झालेल.े
असू देत.. म्हित वाघोबांिी मोठ्यािे िरकाळी फोिली. सारे जंगल त्या आवाजािे दुमदुमूि गेले.
हरिांच्या कळपात हलचल झाली. झािांवरचे पिी आकाशात उिाले. शांत जंगलात त्या
पक्ष्यांच्या गोंगाटाचा आवाज काही िि भरूि राणहला. वाघोबांिी पाणहले, गािीतल्या त्या
मािसाच्या िोळयासमोर ते काळे काही होते. त्यातूि उजेिाचे दकरि बाहेर पित होते. बहुधा
फोटोच असिार हा.. म्हित वाघोबा आिवे झाले.

जीपच्या जवळच्या त्या वाघाची िरकाळी ऐकू ि बाईंच्या अंगावर शहारे आले. अजयराजे
सावरूि बसले. िािी जवळ असला तरी बंद जीपमध्ये धोका िसल्यािे शांतपिे आपला मूळ
भेदरट स्वभाव अजूिही लपवू शकत होते ते. त्याचवेळी आपले णि ह्या अजस्त्र जिावराचे िाव
एकच असावे याबद्दल त्यांिा गंमत वाटूि गेली त्याही णस्थतीत. वाघोबांच्या िरकाळीिे जंगलात
पशुपक्ष्यांची गाळि उिाली. हरिे, काळवीटे, ससे आणि इतर िािी इतस्ततः धावू लागले. उं दीर
आणि साप सुळकि आपल्या णबळात णशरूि बसले. भीतीची लहर आसमंतात जिू पसरली.

आणि सगळे पिी आपापली घरटी आणि झािाझािाच्या फांद्या सोिू ि कलकलाट करत
आकाशात उिू लागले. मगाशी जे कू जि वाटत होते तोच आता कलकलाट वाटू लागला.
वेगवेगळया रं गांच्या पंखांिी सगळया पक्ष्यांिी आकाशी झेप घेतली.
"शूट देम.."
बाई ओरिल्या. जीपच्या जवळच्या वाघोबाचा जिू णवसर पिला त्यांिा. अजयलसंगराजे
हातातली बंदक
ू सोिू ि उठले. आपला कॅ मेरा सरसावूि त्यांिी आकाशातल्या त्या भेदरलेल्या
पक्ष्यांिा रटपिे सुरू के ले. सुंदर रं गाचे णि सुद
ं र पंखांचे पिी त्यांच्या कॅ मेरात कै द झाले.
वाघोबांच्या िरकाळीचा पररिाम हळू हळू णवरला असावा. कारि पिी परत खाली झेपावले.
अजयलसंग हळू च वाकू ि बाईंिा त्यांिी ते णवहगगिांचे णवहंगम फोटो दाखवू लागले. बाईंिा
िवऱ्याची एवढी एकच गोष्ट आविे आणि तीस त्या चांगलेय असेही म्हित. फोटोत ते पसरलेले
अणत रम्य पंख पाहूि बाई खूश झाल्या. आता वाढददवसाची सुरूवात तर दिक्यात झालेली.
अजयलसंगराजे पि सुखावले आणि शीळ वाजवू लागले.. 'जंगल में मोर िाचा.. दकसी िे िा
देखा..!'

बाईंची शाही स्वारी पुढे णिघाली.. जंगल में आज जिू मंगल होिार होते..

सदा सवपदा!

समीरि दामोदर सरवदेला आम्ही सदा 'सदा' याच िावािे बोलाणवत असू. हा सदा तसा
फार िणसद्ध होता असे िाही. अभ्यास, खेळ वा िाटक अशा कशात तरी पुढे असिारे च कॉलेजात
फे मस होतात. सदा त्या कशातच िव्हता. तो िणसद्ध असेल आमच्या गँगमध्ये तर फक्त त्याच्या
वेगवेगळया 'णथयरीज' करता! म्हिजे आम्ही न्यूटिच्या लॉज सारखे 'सदाचे णियम'च बिवलेले.
ते अथापतच त्याच्याकिू ि णमळिाऱ्या 'इिपुट्'स मधूि. इिपुट शब्दाची आमच्यात एक वेगळी
गंमत होती. रोज रोज सदा िवीि ददवे लावावेत तशा णथयरीज मांित असे. त्या ऐकू ि आम्ही
त्या इिपुट्ट्चा 'आऊटपुट' काढत असू.
म्हिजे उदाहरिच द्यावे तर..
शंकरणवलास गुप्ता भय्याच्या लहंदू हॉटेलातल्या भजया! तो ढेरपोया भय्या उघिाबंब
उघड्यावर मोठ्या कढईत भजया तळू ि स्वत:सारख्याच उघड्यावर का टाकतो? त्यांच्यावर माशा
का घोंघावतात आणि त्यामुळे त्या अणधक खाण्यायोग्य का समजल्या जाव्यात?
सदाची णथयरी अशी की हॉटेलवाल्याला फु ल कॉणन्फिन्स आहे.. सवांिाच आवितील
भजया. मग त्यात माशादेखील आल्या! आणि जेवढ्या जास्त माशा णततके जास्त स्वाददष्ट पदाथप!
"वो भजी ही क्या णजसपर मक्खी भी ि बैठे?" मख्खपिे त्यािे ददला हा त्याचा इिपुट!
आमचा आऊटपुट अथापतच.. णिसेंट्रीच्या गोळया! ही त्याची 'भमाणि' म्हिजे 'भजी-माशी-णिसेंट्री
णथअरी'! ही एक उदाहरिाथप णथयरी! येता जाता त्याला अशा गोष्टी सुचतात कशा याचे आश्चयप
वाटे मला.

पािी बिवण्याची त्याची रीत तर खासच होती. दोि लपंप हायरोजि णि एक लपंप
ऑणक्सजि एकत्र णमसळू ि पािी बिवता येईल अशी खात्री होती त्याला. फक्त हायरोजि
आिायचा कु ठू ि एवढाच िश्न बाकी होता त्याच्यासाठी. पािीटंचाईवरचा हा जाणलम उपाय कु िी
ऐकत िाही याबद्दल त्याला तीव्र खेद ही होता. त्याची ही पािी बिवण्याची कृ ती ऐकू ि कु िाच्या
तोंिचे पािी पळाले असते! पि त्याचे मत ठाम होते.. 'जस्ट णबकॉज ही इज िॉट अ सायंरटस्ट..'
कु िी लि देत िाही त्याच्याकिे! आमचा आऊटपुट एवढाच होता त्यावर.. सदा बसलाय दोि
लपंपे घेऊि.. ित्येकातूि एके क ग्लासात घेतोय हायरोजि णि ऑणक्सजि.. रस्त्यावर सरबतवाले
बसतात तसे ग्लास हलवूि 'ये लो साब' म्हिूि पाजतोय अस्सल 'हायरोजिेटेि' पािी!

एकदा त्याला लेक्चरला यायला उशीर झाला. लेट माकप लागला. वर िोफे सर उन्नींिी
त्याला चांगलीच बत्ती ददलेली. अथापत कॉलेजच्या ददवसांपयंत पोरांिी गेंड्याची कातिी
बऱ्यापैकी कमवलेली असते. त्यामुळे त्या ओरड्याचा सदावर काही पररिाम झाला असता तरच
िवल! त्याददवशी दुपारी बोणधवृिाखाली दृष्टांत णमळाल्यासारखा कट्ट्यावर बसल्याबसल्या
त्याचा सापेितेचा णसद्धान्त त्यािे सांणगतला..
"बाबांिो, स्थळ, काळ, वेळ, काम, वेग सारे काही सापेि असते. ही माझी णथयरी आहे.
उशीर झाला..कशाला? काळ अिंत आहे! उशीर हा सापेि शब्द आहे! आजचा उशीर हा
उद्यासाठी खूप लवकर होऊ शकतो!"
"वा! छाि! आणि काम वगैरे?"
"अगदी काम ि करिे हे ही एक कामच असते.
आणि वेग! हळू आणि जलद हे ही सापेि शब्द आहेत! कासवाहूि ससा जलद.. पि
णचत्त्याहूि? आवाजाचा वेग खूप पि िकाशाहूि जास्त िाही!"

या इिपुटाला आऊटपुट म्हिूि आम्ही 'सदाची िातेवाईक णथयरी' असले िाव ददले!
िातेवाईक म्हिजे ररलेटीणव्हटी!
"अरे ओररणजिल णथयरी असेलही अॅररस्टॉटलची. पि ही माझी देखील काही कमी िाही!"
"अॅररस्टॉटल? की आईिस्टाईि?"
"बरे झाले णवचारलेत तुम्ही! अरे ही माझी उप णथयरी!"
"म्हिजे?"
"िावात काय आहे? यीट्ट्स म्हिूि गेला!"
"यीटस्? की शेक्सणपयर?"
"कु िी असो.. मी काय म्हितो.. शेवटी िावात काय आहे?"
"हे तूच म्हितोस िा?"
"हुं.. शेक्सणपयर काय, यीट्ट्स काय णि हा समीरि सरवदे काय.. िावात काय आहे
गड्यांिो!"

सदाचा असा मुक्त संचार सुरू होता कॉलेजात. त्याच्या एखाद्या तत्त्वज्ञासारख्या णथयऱ्या
मांििे सुरू होते. तेव्हा मोबाईलचे फॅ ि िव्हते िाहीतर एखाद्या णवचारवंताच्या पोझ मधले फोटो
काढू ि घेतले असते त्यािे! अगदी गालावर दोि बोटे ठे वूि! त्याच्या णथयऱ्यांचे इिपुट्ट्स आणि
आमचे त्यावरील आऊटपुट्ट्स आमच्या कट्ट्यावर गाजत.. तेवढेच मिोरंजि म्हिूि.

पुढे याच सदाचा 'सदा सवपदा' झाला..
हे सदा सवपदा िामकरि फार िंतर झाले त्याचे. ती गोष्ट कॉलेजच्या शेवटच्या वषीची.
तोवर सदा म्हिूिच ओळख त्याची. आणि त्याच िावािे सदाचे णियम िणसद्ध होते कॉलेज
कट्ट्यावर! सदा सवपदा झाल्यावर मात्र तो भेटिे दुर्मपळ झाले. आणि त्याच्या णथयरीजही दुर्मपळ
झाल्या.

झाले काय की या स.दा.सरवदे ला दफशपाँि णमळाला, 'सदा सवपदा योग तुझा घिावा..
तुझे कारिी जीव माझा जिावा!'
आधी कु िाच्या गितीत िसिारा सदा आता एकदम उजेिात आला आणि त्याचे बारसे
झालेच, 'सदा सवपदा!' या आधीचा साधासुधा सदा आता सदा सवपदा िावािे ओळखला जाऊ
लागला. तशी कॉलेजची पोरं चािाि.. हुशार णि आजूबाजूला लि ठे ऊि असिारी. म्हिजे
घििाऱ्या भािगिींचा वास त्यांिा लगेच येतो. तशी त्यांची िाके फारच तीक्ष्ि! तेव्हा 'धुआ है
तो आग होगीही दकधर' या णहशेबािे णमळाला असिार त्याला तो दफशपाँि. आणि तो णमळायला
कारिही तसेच होते. आमच्या कॉलेजात िव्यािे योगासि वगप सुरू झालेला. त्यासाठी णशकवायला
येिारी कन्यका पाहूि हा क्लासला जायला लागला! अजूि णतची णि ह्याची जोिी जमली असे
काही म्हिता येत िसले तरी घोड्यापुढे धावते सगळयांची अक्कल. त्यामुळे त्या भणवष्यवेधी
दफशपाँि िंतर दोि तीि मणहन्यात दोघे एकत्र ददसूही लागले. बाकी काही असो िसो, आमच्या
कॉलेजच्या पोरांिी हा चान्स सोिला िव्हता हे खरे !

ती योगासिवाली सुबक ठें गिी िवतरूिी योगायोगािे आमच्या कॉलेजात आली काय णि
रथी महारथी असिारे कॉलेजातले महाभाग सोिू ि याच्याबरोबर णतची जोिी जमली काय! त्यात

आम्हाला आिंदच होता. पि त्याच्या णथयऱ्या मांिायला तो आम्हाला भेटेिासा झाला. कदाणचत
आपल्या िव्यािवेल्या मैणत्रिीला ऐकवत असावा! आणि तीही त्या मि लावूि ऐकत असावी..
कदाणचत! िव्या िव्हाळीत कोि काय काय करतात ककं वा करू शकतात कु िी सांगावे!

सदा चा सदा सवपदा झाल्यावर खूप ददवसांिी एकदा भेटला तो कट्ट्यावर. एकटाच. िवी
काही णथयरी ऐकायला उत्सुक होतो मी. ती ही त्याची सुधा भेटल्यािंतरची. साधासुधा सदा
आणि त्याची योगासिवाली सुधा! कोिाला सुद्धा आश्चयप वाटले असते! ह्याची णथयरी याबद्दल
काय असावी?
"मग कशी आहे आमची वणहिी?"
"ती? योगासिातच फ्लेणक्सबल आहे!"
"म्हिजे?"
"म्हिजे तेच.. लवणचक! योगाभ्यासातच फक्त!"
याचे काही णबिसले की काय? की िायरे क्ट तलाक तलाक तलाक? असा हा एकटा बसलाय
कट्ट्यावर तो!
"म्हिजे काही िाही रे . सुधाला सुद्धा मी णथयरीज सांगायला गेलो तर म्हिते, िूफ आि!
उगाच खयाली पुलाव पकवू िकोस!"
"असे सांगते ती?"
"माझी णथयरी अशी आहे िा.. गलपफ्रेंि िवी असते िा तोवर आपि काहीही के ले तरी
आविते णतला.. सुधाला ही आविायचे ते.. जसजसे ददवस जातात िा तसे ती म्हिेल ती पूवप
ददशा!"

यात मी काय बोलिार.. अिुभव स्वतःचा इल्ले ..
"अरे आधी आधी णतला माझ्या णथयरींचे अिूप.. आता म्हिते, अिूव्ह कसली करते.. म्हिते
िूव्ह इट!"
"मग तू काय करतोस?"
"हे बघ, माय णथयरी इज.. स्पीक ओन्ली व्हाॅॅट शी वाँटस्.. जो तुमको हो पसंद वोही
बात कहेंगे! बाकी ह्या िूफणबफला अथप िाही रे! तुला याचा अथप कळतो का रे ?"
"कशाचा?"
"अरे, ही स्टेज येते िा तर समजावे, युवर स्टोरी इज थ्रू.."
"म्हिजे?"
"म्हिजे इतके च की मैत्रीि आता आपल्यावर हक्क गाजवायच्या स्टेजला पोहोचलीय! आणि
ही स्टेज आली की तो िायलॉग.."
"िायलॉग?"
"तोच.. दुणिया की कोई भी ताकद हमें जुदा िहीं कर सकती! थोिक्यात िेमशास्त्रातली
ही माझी णथयरी आहे.. अशी स्टेज आली की समजावे गंगेत घोिे न्हाले!"
"णतला सांणगतलीस ही णथयरी तुझी?"
"वेिा आहेस? िूफ मागायची ती! आणि व्हाय िूफ फाॅॅर बँगल इि द हँि? उगाच हातच्या
काकिाला.. खरे य की िाही?"
आता यांची जोिी दकती अभेद्य हे मला कु ठू ि ठाऊक असिारे ? तरीही म्हिालो,

"खरं य तुझं रे बाबा."

थोिक्यात काय सदा सवपदा अजूिही बदलला िव्हता.. फक्त त्याच्या णथयऱ्या णि त्या
णथयऱ्यांचे णवषय बदलले इतके च. आणि त्याच्या सुधाबरोबर हा दकतपत सुधारे ल कोिास ठाऊक.
फक्त त्याला णथयऱ्यांची थेरं घरी िकोत इतके च बहुधा सांगल
े िंतर अशीच ददसत होती णचन्हे!

कॉलेज सुटले आमचे. पोरं चार ददशांिा पांगली. आपापल्या कामाला लागली. कॉलेजातले
फक्त जवळचे दोस्त शक्य णततक्या संपकापत राणहले. बाकीचे कधीकधी ददसले कामणिणमत्त की
गप्पा होतात. त्या कोि कु ठे णि काय करतो याच्या णि ते ददवस दकती छाि होते याच्या! सदा
सवपदा कु ठे गेला हे कु िालाच ठाऊक िव्हते. अगदी योगासिांचे वगप पि लवकरच बंद झाले. सुधा
णि सदाच्या जोिी जमवण्यापुरतेच योगासिांच्या क्लासेसचा योग होता की काय कु िास ठाऊक!

खूप ददवसांिी म्हिजे वषांिी सदा भेटला एकदा. तेही कॉलेजच्याच कट्ट्यावर. एकटाच
होता. काही कामाणिणमत्त आलेला. सदा दकती बदलला असावा? मला उत्सुकता होतीच.
"काय कसं काय.. सदा.."
"मी सदा सवपदा.. मजेत.. काय आहे मजा आणि सजा या सापेि गोष्टी आहेत.."
"म्हिजे सदाची िातेवाईक णथयरी? इथे पि आणि अजूिही?"
"अथापत! सदाच्या णथयऱ्या कालसापेि िाहीत .. तर कालातीत! तर सांगायचे हे की मी
मजेत.. सुधा मजेत.."

"योगासिे करतोस स्वतः की सोिलीस?"
"दकती वषे होऊि गेली िाहीत? हल्ली िाही करत!"
"का? बायको बरी सोिते तुला अशीच? "
'मला सांग आपि एखादी गोष्ट का करतो?'
"का?"
"णवथ स्पेणसफीक उदद्दष्य इि माईंि!"
"तर योगासिांचे उदद्दष्ट.."
"देअर यू आर! णलणमटेि होते ते.. उदद्दष्ट पूती झाल्यावर फार काळ णतथे रें गाळू िये
म्हितात!"
"कोि?"
एखाद्या 'मौका ए वारदात'बद्दल म्हिाल्यासारखा म्हिाला तो.
"अरे, माझा उद्देश सफल झाला.."
"थोिं थोिं कळतंय .."
"अरे माझी णथयरी आहे, मािसाला जे कळू ि घ्यायचेय िा ते तो कळू ि घेतोच काही झाले
तरी.. तर तुला कळले ते खरे ! णलणमटेि एम वाॅॅज सुधा िाप्ती .. ते झाले.. आता पाठीला कशाला
लावत बसू पाय? खरं य िा?"
"पि तुझ्या णथयऱ्या िॉिक्शि सुरूच आहे.."
"अथापत! फक्त ते आता स्थलसापेि झालेय.. णि व्यक्ती सापेि!"

"अजूि ही णथयरी ऑफ ररलेरटणव्हटी?"
"यस.. सापेिता ही माझीही सवापत मोठी आणि महत्वाची णथयरी बरं .. घरी आणि
सुधासमोर.. आळीणमळी गुप्प णचळी! सुखी संसाराची सवपमान्य णथयरी आहे ही.. जो तुमको हो
पसंद वही बात कहेंग!े "
"खूप वषांपूवी तू सांणगतलेलस
े ते.."
"असिारच! माय णथयरीस आर कालातीत! मी सांणगतलेय तुला!"
थोिक्यात सदा सवपदा सदा तसाच होता! फक्त िव्या णथयऱ्या कु ठे िाही सांगायच्या
याचीच िवी णथयरी बिवलेली पठ्ठ्ठ्यािे!

हल्ली भेटला िाही खूप ददवसांत पि मला खात्री आहे, जो कोिी भेटेल त्याला ऐकवत
असिार तो आपले िविवीि तत्त्वज्ञाि! आणि आपल्या सुधासमोर कु ठलीही णथयरी ि
मांिण्यामागे ही त्याची एक णथयरी तर आहेच िा!

लेखक राव

रघुवीर राव.
रघुवीर राव ऊफप रघु म्हिजे पट्टीचा लेखक.
हाती लेखिी घेतली तेव्हापासूि णलणहत आलेला. अगदी लभंतीही मी 'कागद झाले आहे'
म्हिाल्यासारख्या वाटूि त्यांच्यांवरही णलहायचा तो. असे त्याचे पाय पाळण्यात ददसायचे.
लहािपिापासूि एकच इच्छा .. लेखक होण्याची. शाळे त मोठाले णलहायचा णिबंध. अवजि शब्द
वापरण्याची हौस भारी. त्या िादात पल्लेदार वाक्ये णलहावीत.. शाळे च्या वयाशी णवसंगत असे
णलखाि वाटे त्याचे. कॉलेजात आल्यावर णभत्तीपणत्रका चालवायची हौस त्याची दांिगी. त्यात
साऱ्या जगाची लचंता यालाच असावी असले गंभीर णलहायचा तो. तरीही सारा मामला हौशी.
त्यामुळे णबघिायचे काही िाही. णि रघूची हौस ही भागायची त्यातूि. वाचिारे असोत की िसोत.
'लभंतीवरी लटकावे णलणहलेले' एवढे तरी उदद्दष्ट सफल व्हायचे त्याचे.

कॉलेज सुटले. रघू िोकरीला लागला. खिेघाशीची िोकरी. पेि पेणन्सलीशी संबंध राणहल
पुढेही एवढाच काय तो आिंद. बाकी णलणहण्याच्या बाबतीत आिंदी आिंद. त्यात तुटपुंजया
पगारात घर चालवता ि आल्यािे ओव्हर टाइम. आणि मुब
ं ईतले पायाला चक्रे लावूि णजिे.
कसला काही णलहू शकिार होता तो. जगण्याच्या शहरी मारामारीत आपल्याला णलहायचे होते
कधी काळी णि लेखक बिायचे होते याचाच पिला णवसर त्याला, तर त्यात िवल तर काहीच
िव्हते. रोजच्या कारकु िीतूि वेळ णमळाल्यास कणवतांचे चार शब्द तरी मेहरबािी करूि पेिातूि
कागदावर येतील तर शपथ. कणवता हा िकार त्याला कमी वेळखाऊ वाटे. एकदा सुचली की

झरझर ओळी होतात णलहूि. त्यात कथा णि लेखांसारखी मांििीची भािगि िाही की
शब्दरचिेची. पि जगण्याच्या रहाटगािग्यात ते शब्द कु ठे दिू ि बसलेले कु िास ठाऊक. त्यात
त्याची पत्नी. रमा. णतचा दोष िव्हता ही त्याच्या पगारात मणहिा मॅिेज करण्यात सारी शक्ती
खची पिली तर. णबचारी रघुच्या णलणहण्याला कसली देते िोत्साहि. अथापत ते आधीचे म्हिजे
लग्नािंतरच्या काही वषांतले ददवस. म्हिजे िव्या िवेलीस आपला िवरा गोष्टी णलणहतो णि णलहू
शकतो याचे कोि कौतुक. आणि चंद्र कलेकलेिे कमी होत जावा तसा णतचा उत्साह कमी कमी
होत अगदी मावळलाच काही वषांत. पुढे तर त्याच्या ह्या जगण्यावरचा राग काढायची ती
दुसरीकिे. आणि कु ठे त्या रागास आऊटलेट िाही णमळाला तर त्याच्या णलणहण्यावर काढत असे
तो राग ती. हळू हळू तेही ददवस गेल.े पुढे तो ही णवसरला आणि रमाचा तर िश्नच िव्हता. त्यामुळे
साणहत्य सेवा ठप्प होत गेली त्याची.

रघुिे हे स्वप्न थंड्या बस्त्यात ठे वले असेल पि तो णवसरला िव्हता हे खरे . कारि तो
ररटायर झाला णि त्यािे आपले ते लेखक बिण्याचे स्वप्न, पावसाळा सुरू होताच छत्री ककं वा
ददवाळीत माळयावरूि आधल्या वषीचा कं दील - खाली काढावा .. ककं वा पांिवांिी शमीच्या
झािावरूि शस्त्रे बाहेर काढावीत.. तसे बाहेर काढले. आता पोरे बाळे मागी लागलेली. आजवर
धावधावूि चपला णझजल्या तरी आता घरीच बसायचे तर त्या वहािांची काय गरज? घरबसल्या
कल्पिेच्या भराऱ्या मारायला काय जाते! त्यात परत वेळही हवा तेवढा. आणि आयुष्यभरच्या
धावाधावीिे गाठीशी जमलेली थोिीफार पुंजी. स्वप्न ि साकारावे अशी कसलीच गोष्ट िव्हती
ददसत त्याला. तेव्हा ते राणहलेले स्वप्न सत्यात आिावेच.. कं बर कसूि तो तयार होिार होता..
पि कं बर कसूि णलणहण्या काय फायदा? ते अंगमेहितीचे काम िाही. िुसतीच मेंदच
ू ी घासाघीस
आणि काय! आता एकच लक्ष्य .. णलखाि आणि लेखक बिूि िणसद्ध होिे!

णिवृत्ती िंतरचा हा प्लॅि रघूिे आधीच बिवलेला. आता फक्त णिवृत्ती णमळण्याची चोरी
की घासली लेखिी आणि चरकातूि आपली िणतभा णपळू ि त्यातूि काढले साणहत्य रसाचे प्याले!
काहीच ददवसांचा अवधी आता ते स्वप्न सत्यात येण्यास. आता रघुवीर राव िणथतयश लेखक
होईल.. पुस्तके णिघतील.. आवृत्त्या णिघतील .. पेपरांतूि रघुवीर राव.. आणि त्यांच्या लेखि
शैलीवर लेख येतील.. अगदीच उच्चीचे ग्रह असतील तर एखादी रणववार पुरविी देखील! कदाणचत
कु ठल्या आिगावात साणहत्य संमल
े िात बोलाविे येईल .. पुढे मागे मुख्य संमेलि .. आणि
सरतेशेवटी.. एखादा पुरस्कार.. उतरत्या वयात का होईिा. आपि थरथरत्या हातािे तो घेऊ.
शाल णि श्रीफळ. म्हातारपिी शाल हवीच.. िारळाचे काय करावे.. ते तेव्हा पाहूि घेऊ.. अजूि
काय हवे एका लेखकास.. फक्त आता एक लेखिी परत हाती आली की झाले.. मुंगेरीलालचे एक
बरे असते.. आपि मुंगेरीलाल आहोत णि आपले हसीि सपिे साकार होिार िाहीत याची कल्पिा
असावी त्याला. बाकीच्यांिा आपि मुंगेरीलाल आहोत हेच कळण्यात दकत्येक वषे खची पािावी
लागतात! पि स्वप्ने पाहण्यातही मजा असते .. तीच मजा अिुभवता अिुभवता आपला मुंगेरीलाल
झालाय हे कळावयास काही वषे रघुला लागावीत यात आश्चयप ते कोिते!

रघुिे आपल्या ररटायरमेंटच्या आधीच घोषिा करूि टाकली. 'यापुढे एकच लक्ष्य..
साणहत्य सेवा आणि साणहत्य सेवा!' त्यामुळे ऑदफसच्या लोकांची सोय झाली.. सेंि ऑफला त्याला
मग कु िी पेिंॅं ददली तर कु िी पेणन्सली.. एकािे तर खोिरबरांचे मोठे पादकट. . "णलहायचे तर
खोिावे लागिारच!" सुगध
ं ी खोिरबर देतािा कु िी भाषि ठोकले..
एका जवळच्या णमत्रािे त्याला ददले ते पोष्टाचे स्टॅम्पस.. भाषिात म्हिालाही तो, "रघु,
तुझ्या कथा माणसकांस पाठवशील त्यासाठी, णि त्या माणसकािे साभार परत पाठवायच्या तर
ररटिप णतकीट अशी सहा मणहन्यांची सोय होईल इतकी णतकीटे देतोय पोष्टाची." एकािे लांब
पादकटे ददली णि गोष्टी पोष्टािे पाठवण्याची सोय के ली तर दुसऱ्यािे ररदफल्सचा पॅक ददला.. तर

कु िी हजार कोऱ्या कागदांचे बंिल ददले अगदी णगफ्ट पॅक मधूि! एकािे तर चष्म्याची फ्रेम ददली
त्याला.. णलहूि णलहूि िंबर वाढला की काचा बसवूि घ्या रावसाहेब म्हित!

या सगळयांिी बायको कावली त्याची. ररटायर होतािा कु िाला कसा णमक्सर णमळतो..
कु िाला अगदी ओव्हि. काही िाहीतर कु कर ककं वा इस्तरी तर कु ठे गेलीच िाही. आणि याला
णमळावे काय.. तर णलखािाची रद्दी? पि जे व्हायचे ते होऊि गेलेले. रमािे िव्या उत्साहात
त्याचे िोके खाले पि रघुच्या हाती काय होते आता? आता हरी हरी करीत ररटायिप आयुष्य
जगावे.. णलखािाची सुरूवात करावी .. रघु स्वप्नात दंग झाला.

ररटायर मािसाचे एक बरे असते. वेळेचे बंधि िाही. के व्हा ही उठावे.. लोळत पिावे!
बाकी ददवसभरात पेपरातल्या छोया जाणहरातींसकट सारे वाचूि काढावे. चार दोि फे ऱ्या
मारूि याव्यात. घरी कु िाला काही हवे असेल तर मी मोकळाच आहे म्हित बाहेर उं िारायला
कारिे शोधावीत. इतक्या वषांत धावाधाव के ली त्याचे उट्टे घरी बसूि काढावे. रघुला हे िवे
सुखणचत्र ददसले िाही असे िाही. पि तो ध्येयािे झपाटलेला. साणहत्य णिर्मपती.. आपल्या
िसण्यािे णिमापि झालेली मराठी सारस्वतातील पोकळी आता भरूि काढलीच पाणहजे. त्या
साणहत्यास ऊर्जपतावस्था येण्यासाठीच हा देह खची पिावा! णिवृत्तीिंतरच्या सुट्टीतही एका
ददवसाची 'सुट्टी' घेतली त्यािे मिाच्या आणि जिांच्या तयारी साठी. म्हिजे एक वेळापत्रक
बिवले. आपल्या खोलीतल्या टेबलावरचा पसारा हलवूि ते टेबल मुक्त करूि घेतले. पूिप तीिशे
पंधरा रूपये सत्तर पैसे खचूपि टेबल लँप आिला. सकाळी सािे आठ ते अकरा णि दुपारी सािेचार
ते सािे सहा. संपूिप तल्लीितेिे लेखि. बाकी वेळ मिि आणि लचंति! णवचार करण्यात चार िि
घालवले तर काय णबघिते! तेवढेच िोळे बंद ठे ऊि काही ििांची झोप घेता येते. मिि आणि

लचंति तर सवापत सोपे. िोळे णमटले की झाले. कु िी झोपलात काय म्हटले तर मिि करतोय
म्हटले की झाले! थोिक्यात िमिालाच अपशकु ि झाला. इतक्या वषांत सुटलेली णलहायची
सवय.. पुिर्जपवीत करावी तर वेळ लागिारच. साणहत्य सेवेच्या िावाखाली रघु िुसता लोळतोय.
सुचायला णवषय हवेत. णवषय णमळाले तर त्यात णलहायला 'सबस्टन्स' हवा. त्याला काही अथप
हवा. आशयाचा ताळमेळ जुळायला हवा! ित्येक पायरीवर अिविूक होतेय णबचाऱ्याची तर तो
काय िसूत करिार.. श्राविातल्या कु ठल्या तरी कहािीत कु िाच्या तरी पोटी येतो तसा..
वरवंटा?

काही असो एके ददवशी त्याच्या िोक्यात वीज चमकावी तशी कल्पिा चमकली. आता तो
कथासागरात िु बकी घेिार.. समोरील कोऱ्या कागदावर अिरे उमटली आणि तो णलणहता झाला.
एखाद्या पाईपलायिीतला बोळा णिघावा णि पािी वाहू लागावे तसे झाले णि कथा कागदावर
उमटू लागली. ररटायरमेंटच्या चौथयाच ददवशी असा अकाउं ट उघिला त्यािे णि तो स्वतःवरच
खूू़श झाला. कथा णलणहिार तो.. दोि पािे सकाळच्या सत्रात णलहूि झाली आणि त्याला मािणसक
थकवा जािवायला लागला. अशी गंभीर कथा णलणहता णलणहता तोच गंभीर झाला. संध्याकाळी
पुढे णलहू म्हिूि उठला तो. कथा पुढे सरकली. ददवस संपेतोवर त्यािे एक कथा संपवलेली णलहूि.
स्वतःवरच तो खूश झाला. काल सकाळी अणस्तत्वात िसलेली पात्रे संध्याकाळी त्याच्या मिात
येऊि बसलेली. खूश होत तो बाहेर पिला.

पणहल्या कथेची ही धुंदी त्याला आठविाभर पुरली. आता पुढे णलणहिे सुरू करावे. एक
झाली कथा. मे मणहिा होता तो. ददवाळी अंकांत कथा पाठवण्यासाठी सुगीचा हंगाम. वेगवेगळया

अंकांतूि 'रघुवीर राव.. साणहत्य िेत्रातील िवा उगवता तारा..' असली काही समीिा येईल का?
त्याकरता िव्या जोमात अजूि णलहावे लागेल.

तो लगोलग कामाला लागला. णिवृत्तीच्या वेळी भरपूर कागद पेिं णि पादकटे णमळालेली.
गोष्टींच्या कॉप्या काढू ि रघुिे एके का अंकात पाठवण्याचा सपाटा लावला. णमळालेल्या पादकटांतूि
णि णमळालेले स्टँप्स लावूि. सारे आधीच तयार असल्यािे िसता खचप म्हिूि रमा पि काही बोलू
शकत िव्हती. आता फक्त ददवाळीत गोष्टी छापूि येण्याचा अवकाश.. रघुवीर िणथतयश म्हिवला
जाईल. थोिाच वेळ बाकी आहे. अगदी काही मणहिे.. स्वप्न साकार होण्यास!

अध्यापहूि ताव संपले. स्टॅम्प्सला अध्यापहूि अणधक गोंद णचकटूि संपला. पोष्टाचा धंदा
वाढला म्हिावे तर ते मात्र िाही कारि पोष्टाचे सारे सामाि आधीच खरेदी करूि झालेले. पि
पोष्टाचे काम मात्र वाढले! ददवाळीचा आिंद णिगुिीत करण्याची भाषा वाचत आलेला तो
आजवर.. या ददवाळीत स्वतःच्या गोष्टी वाचिार होता तो.. फराळासोबत. परत गोष्ट छापूि
आली की तो अंक णमळे ल मोफत, हा बोिस! कु िी मािधि देईल अशी अपेिा िव्हती त्याची.
अगदी लेखकाकिू ि मागवली गोष्ट तरी माणसकवाले त्या मािधिाबद्दल आळीणमळी गुपणचळी
असतात .. तर 'णबि बुलाये मेहमाि' सारख्या ि मागवता आलेल्या गोष्टींिा कोि देिारे काही?
छापूि आििे हीच मेहरबािी!

ददवाळी आली णि रघुचा धीर संपला. अजूि एकही अंक िव्हता पोहोचला घरी त्याच्या..
दादरव्या आयणियलच्या ददवाळी अंक िदशपिात चक्कर मारली ि राहवूि त्यािे. कु ठल्याच अंकात

त्याच्या कु ठल्याही गोष्टीचा मागमूस िव्हता. 'बिे मायूस होकर णिकले आयणियल की गली से'
म्हित त्यािे ददवाळीचा आिंद णिगुिीत करण्याऐवजी णिभाणजत करूि घेतला!

ह्या ददवाळीच्या अंकांिी के लेल्या त्याच्या साणहत्य चंपीचा पररिाम खूप ददवस रटकला.
पूिप चंपीिंतर के स कधी उगवतात तरी ..पि त्याच्या िणतभेस अंकुर फु टतोय कसला? छापूि येत
िसेल णि कु िी वाचिार िसेल तर णलहावेच कशाला? स्वान्त सुखाय णलहायला लहंमत लागते..
पि ती चैि परविते कु िाला.. तर जयांचे कु ठे छापूि येते त्यांिा. बाकीच्यांिी तसे म्हििे म्हिजे
आबंट द्रािांची गोष्ट!

एकू ि काय, गिी िाउमेद झाला हे खरे. पुढच्या ददवाळीस अजूि एक वषप बाकी. आणि
त्यावेळेस हाच इणतहास ररपीट ि होण्याची गॅरंटी कोि देिार? तरीही लहंमत ि हरण्याची िणतज्ञा
करूि दोि तीि मणहन्यात रघु परत कामाला लागला. कल्पिा सुच,े त्यावर अंमलबजाविी करीत
कथा घिवूि आिे तो. कु ठे कथास्पधेची वाचली बातमी की पाठवलीच यािे गोष्ट. पुढे त्या कथांची
काय कथा घिेल त्याला पत्ता लागत िसे. हळू हळू ददवस आले परत ददवाळी अंकांसाठी साणहत्य
पाठवायचे. रघुच्या सुप्त इच्छेिे उचल खाल्ली परत. अजूि काही पोष्टाचे स्टँप्स णि पादकटे
उरलेली. एक एक करूि ददल्या धािू ि त्यािे गोष्टी. णि परत सुरू झाले ते वाट पाहिे!

दुसऱ्या वषीच्या ददवाळीिेही तोच इणतहास घिवला णि आता रघु कोलमिला. आपल्या
अणभजात साणहत्यास कोि उजेिात आिेल णि आपल्यासारख्या लेखि णहऱ्यास कोि कसे
कोंदिात बसवेल.. कधी बसवेल हा िश्न तर राणहला दूर.

हे झाले णि रघुिे स्वतःचेच इं ग्रजीत म्हितात तसे 'सोल सर्चंग' के ले .. कु िी त्याला अंतमुपख
होिे म्हितात.. हार माििे त्याच्या रक्तात िाही.. त्याचे पूवपज एके काळी पोतुपगीज सैन्यात
पराक्रम गाजवलेले. ते सैणिकी रक्त त्याला गप्प बसू देईिा. थोिक्यात अशातशािे हार
माििाऱ्यातला िव्हता रघु.

रघुिे मुळापासूि णवचार करण्यास सुरूवात के ली.. साणहत्य साणहत्य म्हिजे काय? जे
णलणहले जाते ते णलखाि.. णि णलणहलेले वाचले जाते ते.. आणि ते ते.. साणहत्यच. आणि णलणहिारा
तो लेखक. म्हिजे काही ही णलहा.. णि काही ही वाचा. सारे साणहत्यच. फारतर कु िी त्यास लणलत
साणहत्य म्हििार िाही. ि म्हिोत.. अि् कथा णि कादंबऱ्याच का वाचतात कु िी? मागे कु िी
एक टेणलफोिची णिरे क्टरी वाचायचा.. तो ही आविीिे.. तर ते ही साणहत्यच गिले जायला हवे!
थोिक्यात छापूि येण्यास उच्च पातळीची साणहणत्यक मूल्ये जरूरी असतात वगैरे सारे झूठ..
ककं बहुिा त्या दोि वषापत ददवाळी अंकांतूि छापूि आलेल्या गोष्टींहूि त्याच्या गोष्टी बऱ्याच बऱ्या
म्हिाव्यात अशा होत्या. हे त्याचे एक स्वमूल्यांकि!

आता काय? गणिमी कावा!
त्याच पोतुपगीज पूवपज सैणिकाच्या रक्तातील गणिमी कावा ही रघुच्या रक्तात उतरला
होता! आठविाभरात रघु कामाला लागला. रघुची लेखिी आता रं गात आली..
.. आणि सहा मणहन्यात रघुचे पणहले पुस्तक आले िणसद्ध होऊि! त्यावर िाव छापलेल.े .
लेखक: रघुवीर राव!

रघुचे स्वप्न साकार झाले. याणच देही याणच िोळा.. आणि पुढील सहा मणहन्यांत..
म्हिजे ऐि ददवाळीत त्या ददवाळी अंकािा रटच्चूि दुसरे पुस्तक झाले िणसद्ध त्याचे..
अथापत ..
ले: रघुवीर राव!

वा! लेखकु जाहला रघु. काय असावीत रघुची पुस्तके ? रघुच्या अथक णवचार मंथिातूि
णिघाले ते पणहले पुस्तक .. 'िवजात बालकांची १००१िावे!' त्यात मग िविवीि िावांची कसर
सोिली िव्हती त्यािे. आपली कल्पिाशक्ती वापरूि हजारावर िवीि िावे. त्याच परत वगीकरि
.. देवावरूि.. णिसगापवरूि.. विपिात्मक.. गुिात्मक .. हाक मारण्यास सोपी.. िाणवन्यपूिप वगैरे.
त्याच त्याच िावांिा टाळू ि िवीि िावे बिवलेली त्यािे.. सवांग, सवापधीि, चांगला, चांगली,
छाि, बरा, गलती, टांग, हस्त, कर्िपका, हड्डी, मज्जा, रज्जू, तंतू, पाकळी, पोकळी, णिवापत,
णिष्कलंक, णमष्कील, मुणश्कल असली! जुळयांसाठी िावांच्या खास जोड्या ..उदा. भलती, सलती..
आला, गेला.. अंधार, उजेि! पुस्तकाच्या शेवटी काही इं ग्रजी िावे.. अपेंणिक्स पासूि सुरू होऊि
णझगझॅग पयंत.. अगदी ए टू झेि! साणहत्य णिर्मपतीची हौस अशी पुरवूि घेतलेली त्यािे. आणि
िकाशकांच्या िोक्यात िकाश पिू ि तिक छापूि िणसद्ध ही झाला तो ग्रंथ.

आणि रघु ऑदफणशयली लेखक बिला!

रघुचे स्वप्न पुरे झाले तर खरे . त्याची िामावलीची जंत्री दुकािातूि खपली देखील.
आपल्यासारख्या िचंि जन्मदराच्या देशात अशा पुस्तकाची गरज ओळखिे हाच द्रष्टेपिा त्याचा.
आणि हेच ते 'जीविाणभमुख' साणहत्य!

हे सारे घितािाच रघु 'लेखक' म्हिूि घित गेला.. आपल्या कठीि काळात कु िी सल्ला
द्यायला णमळाले िाही त्याला.. तेव्हा हीच सल्लागारी पुस्तक रुपात दुसऱ्या पुस्तकात छापली
त्यािे.
'आयुष्यातील सामान्य समस्या आणि त्यावर उपाय' .. हे त्याचे दुसरे पुस्तक! त्या साठी
आधी समस्या गोळा के ल्या त्यािे. मग एके कासाठी आपले उत्तर! समस्या जन्मापासूि ते
अंतापयपतच्या! पाळिाखरे दी के व्हा णि कु ठे कराल.. रात्री बाळ झोपत िाही.. काय कराल.. ते
(स्वतःच स्वतःचे) आत्मचररत्र कसे णलहावे .. अंणतम कायापसाठी तजवीज कशी कराल पयंत!
त्याच्या या िायरे क्ट आयुष्यास स्पशप करिाऱ्या समस्या णि त्यांची लाणलत्यपूिप उत्तरे ..
दुसरे पुस्तक ही तिाखेबद
ं णवकले गेल.े

आणि रघु िणथतयश लेखक झाला..
लेखक रावांचे णलखाि म्हिजे जीविाणभमुख, जीविाच्या णवणवधांगांिा स्पशप करिारे,
जीविसहाय्यक, जीवि रिक असे विपि के ले गेले त्याच्याच पुस्तकामागच्या ब्लबपस् मध्ये!

पि एकू ि काय.. आपले ध्येय पूिप होण्याचे भाग्य फार थोड्यांिा णमळते. त्यात रघु ही
सामील झाला. अगदी लेखक राव म्हिूि ओळखीचा झाला. अजूि काय हवे? पुलच्ं या जिादपि

िारो लशंगिापूरकर ऊफप बोलटाचा णजता जागता भाऊ! तो िट होता, हा लेखक एवढाच फरक.
पि कु ठे तरी िाव छापूि यायची दोघांची इच्छा तशीच.
पि रघुवीर शेवटी त्यात यशस्वी झालाच..
दोि पुस्तकांवर िाव छापूि आलेच त्याचे!
लेखक रघुवीर राव!

बय माझी!

बय माझी!
माझी म्हटली की कशी माझीच वाटते ती. म्हिजे आम्ही भावंिं पाच. आम्ही दोि भाऊ
णि तीि बणहिी. आमचे आबा गेले. तेव्हा कळले मला की आमच्यापैकी ित्येकालाच वाटायचे की
आपि सोिू ि दुसराच कु िी म्हिजे भाऊ ककं वा बहीि आबांचे णवशेष लािके आहेत. म्हिजे
आमच्यापैकी ित्येकालाच वाटायचे तसे. मला वाटायचे माझा भाऊ मन्या तोच लािका त्यांचा
तर मन्याला वाटायचे शेंिेफळ असलेली सुली त्यांची लािकी. सुलू स्वतःला त्यांची िाविती समजे
आणि कमू त्यांची लािकी असे वाटे णतला. थोिक्यात आबांचे लािके कोि हे आम्हाला कधी
कळलेच िाही हे खरे . पि माझी बय गेली तेव्हा? खरे तर ती आमची होती. पि आमच्यापैकी
सगळयांिाच ती स्वत:चीच वाटायची! आमच्यापैकी ित्येकाची खात्री होती.. आपिच णतचे
लािके . अशी माझी बय. कु िाचेही लाि करायला चुकायची िाही. आणि णतला आम्ही पाची
भावंिं सारखीच.

आमचे सारे णमत्र आईला आई हाक मारीत. त्यात आम्ही णतला बय कसे म्हिायला
लागलो? आमची सवापत मोठी बणहि.. कौसल्या. ती लहािपिी आईला बय म्हिायची.. बयिेच
सांणगतलेली ती गंमत. म्हिजे आई णतचे लाि करायची .. बाई माझी ती.. सोिुली. त्यातला बाई
शब्द उचलला णतिे णि ती आईलाच बय बय म्हिायला लागली म्हिे! पुढे आम्ही णतचेच ऐकू ि
णतला बय म्हिायला लागलो. आई शब्दात माधुयप आहेच पि बय मध्ये एक िाद जािवतो
आम्हाला. कदाणचत तो शब्दाचा िाद िसेलही, माझ्या बय मुळेच जािवत असिार तो.

आमच्या गावात आमचे घर त्यातल्या त्यात मोठं . घरात िळ आणि गॅस असिारे काही
थोिेच त्यातलं. श्रीमंती िव्हती पि ती काय असते हे ठाऊक िसल्यािे ती िसल्याची खंत ही
िव्हती. खाऊि णपऊि समाधािी असण्याचे साधे ददवस होते ते.
बय आमच्याकिू ि रोज िाथपिा म्हिूि घ्यायची. पाठोपाठ परवचा. णतला स्वतःला काही
पाढे यायचे िाहीत पि जो बरोबर पाढे म्हिेल त्यालाच रात्री जेविात एक चमचा साखर णमळे .
आणि सारे बरोबर म्हितात िा सवप हे आम्हीच एकमेकांच्या पाढ्यांिा ऐकत ठरवत असू. कु िी
चुकला की पकिलाच गेला पाणहजे! ती कमाईची एक चमचा साखर मग जास्तच गोि लागत
असे. जयाला णमळिार िाही त्याला णचिवण्यािे गोिी वाढे की काय कोि जािे. पि चौथीत
पोहोचेतोवर आम्हा सगळयांिा पाढे तोंिपाठ होते. आजही एकोितीसाचा पाढा मी ि अिखळता
म्हितो त्याचे कारि ती एक चमचा साखर! बय आम्हाला सगळयांिा अशी एकमेकांत गुंतवूि
अभ्यासाला बसवायची. कधी बिीस म्हिूि गुळाचा खिा तर कधी िागलीचा पापि तर कधी
एक चमचा तूप जास्त! आणि त्यावर कहर म्हिजे कधी कोिाची खास आविीची भाजी. हे म्हिजे
खास बिीस! आम्ही सारे त्यातच खूश आणि याहूि जास्त मागिीही िसायची आमची. बयची
हीच गंमत होती. अगदी जयाला बिीस ि णमळे ल तो उद्या तरी णमळे ल म्हिूि वाट पाही, जास्त
खट्ट्टू ि होता. स्वतः ती णशििािे बेतासबात. पि आमच्या णशकण्याबद्दल सदा जागृत असायची
ती. माझ्या लहाि बणहिीस म्हिजे कमलीस णशकायचा कं टाळा. उगीच इकिेणतकिे टंगळमंगळ
करत बसायची आणि बयला ते कळू िये म्हिूि थापा ठोकायची. मग आम्ही चुगली के ली की बय
णतला णशिा करायची. कमली कसली सुधरतेय! मग बय िे काय णवचार के ला कु िास ठाऊक.
स्वतःला जास्त वाचता येत िसतािाही णतची पुस्तके घेऊि मांिीवर बसूि णशकवायची. कमली
फक्त बयच्या उबदार मांिीवर बसायला णमळे ल म्हिूि अभ्यासाला लागली! इतकी की चौथीत

ती पणहली आली! आज बाल मािसशास्त्राचा गवगवा होतािा बय चा तो ियोग आठवतो! आणि
स्वतः कमलीच आज मािसशास्त्र णशकवते कॉलेजात!
आमच्या सगळयांच्याच शाळे किे णतचे लि असे बारीक. रोज घोटवूि घोटवूि शुद्धलेखि
घेई ती. त्यामुळे आमच्यापैकी सगळयांचेच अिर चांगले होते. म्हिजे अजूिही आहे. आणि आज
आम्ही पाचही जिं आपल्या आपल्या जागी णस्थरस्थावर झालोत. त्यात बयचा वाटा खूप मोठा.
आबा आमचे होते मेहिती. पि आम्हाला भावणिक म्हितात तसा आधार जास्त बयचा. पुढे
कॉलेजात गेलो आम्ही. त्यातले णतला गम्य काही िसले तरी पि परीिेच्या वेळी णतचा हात
पाठीवरूि दफरावासा वाटे. माझ्या कायद्याच्या शेवटच्या वषापत तर मी णतच्या मांिीवर िोके
ठे ऊिच अभ्यास करायचा. बय तोवर तशी थकलेली खरी पि माझ्या िोक्यावर हात दफरवत
बसूि राहायची.
तशी बय म्हिा की णतची ती णपढी म्हिा.. मुली फारशा णशकायच्या िाहीत. म्हिजे
देवाददकांच्या पोथया वाचण्याइतपत णशकल्या की बस. बय पि कशी अपवाद असिार. पि
णशकण्याचे महत्त्व बहुधा ती ि णशकल्यािेच कळले असावे णतला. त्यामुळे आमच्या णतन्ही
बणहिींिा ती शाळे त जायला भाग पािायची. परक्याच्या धिास णशकविे अशी समजूत असतािा
ती मात्र कु िाचे ि ऐकता आमच्या बणहिींच्या णशििाच्या मागे लागली. आम्हाला शाळे त दांिी
मारायला सक्त मिाई असे णतची. मग शाळे तूि घरी आलो की बय वाटच पाहात असायची. रोज
मग आम्ही तव्यावरच्या गरमागरम पोळया णि भाजी खायचो. आवित्या भाजया असायच्याच
पि िावित्याही खाव्या लागायच्या. जयाददवशी अशी अगदीच िाविती भाजी बिेल त्याददवशी
त्याबरोबरच आविीचीही भाजी बिवे ती. आणि आधी ती िाविती संपवली की आविीची वाढे.
अशािे झाले इतके च की आमचे खाण्याणपण्याचे िखरे हळू हळू कमी झाले. आज ते कु ठे कु ठे
कामाणिणमत्त दफरतािा उपयोगी पितात. जेवि झाले की अभ्यासाला बसावेच लागे. अभ्यासच

िाही तर खेळण्याबद्दलही बय मागे लागायची. रोज एक दीि तास खेळूि आलो की मगच पाढे,
परवचा णि मग खाऊ देई ती. णतिे ि बोलता लावलेली णशस्त होती ती.
अजूि आठवतात ते ददवस. पाच एक वषांचा असेि. खेळूि आलो की तिक हातपाय
धुवायचे. आणि हात पुसायचे ते फक्त बयच्या पदराला. बय पि ते ओले हात पुसू द्यायची. मग
काहीतरी खायला द्यायची. आमच्या आविीचे काही ि काही सतत बिवूि ठे वायची. लािू
िाहीतर णचविा. खोबऱ्याच्या वड्या.. असे काहीबाही. आम्हा पाचीजिांमध्ये ती पणहल्यांदा
कु िाला देते याचीपि चढाओढ लागे. त्यावरूिही भांिि! मग मला आठवतेय णतिे आम्हाला
एके क वार ठरवूि ददला णि त्या त्या वारी ठरलेल्या जिास पणहल्यांदा खाऊ णमळे ! असा तो तंटा
बखेिा सोिवलेला आठवतो णतिे! ह्याच िाही तर आम्हा पाच जिांच्या सगळयाच भांििांत ती
अंपायर म्हिूि असायची. आणि आम्हा कु िालाच त्यावेळच्या आमच्या शब्दात सांगायचे तर
णतिे 'पाश्यापणलटी' के ल्याचे वाटायचे िाही. आज िाणलटी टाईम णि बॉंलिंग असले काही शब्द
वापरले जातात त्या बालमािसशास्त्रात. मोठमोठया शब्दांमागे असेलही काही अथप पि बय
सारख्या आयांकिे उपजतच आपल्या बाळांसाठी काय करावे याची समज असावी. आम्ही पाच.
सगळयांचे िखरे वेगळे . कु िी ि कु िी कु ठे ि कु ठे चुकिारच. सवांिा बय वेगवेगळया पद्धतीिे
सांभाळू ि घ्यायची. अशी की एकाला जवळ घेतले णतिे तरी त्याचवेळी बाकीच्यांिाही ती
आपलीच वाटायची.

बय अन्नपूिाप होती. आबा देखील णतला अशीच हाक मारत कधी कधी. जुन्या जमान्यातली
ती. कोंड्याचा मांिा करिे रक्तात णभिलेल.े त्यात परत आम्हा पोरांिा खाऊ घालण्याची तळमळ.
काय काय करूि खाऊ घाले ती. आणि आम्ही चाटूिपुसूि सारे फस्त के ले की कृ ताथप होई ती. पुढे
थोिे मोठे झालो आम्ही तर आमच्यापैकी कु िी णतलाच घास भरवत असे णतच्याच खास पदाथापचा.
ती देखील आढेवेढे घेत खाई. बय चे बिविे.. त्यात तो पदाथप णतची सारी माया घेऊि ताटात

येई. आणि त्यात आम्ही सारे खात असू वाटूि.. एका कोंिाळयात बसूि. बयच्या हाताची चव हा
णवषयच वेगळा वाटे मला. बहुधा ती सारे िेम णि माया ओतत असावी जेवि बिवतािा. आज
णतच्या हातच्या भाजयांची चव अजूि रें गाळते णजभेवर. आजही णतच्या हातची पोळी खाणवशी
वाटते णि पापुद्रा मोित खाल्लेली भाकरी आठवते. पोळीही णमळे ल.. भाकरीही. पि त्यामागचा
बय चा हात कु ठू ि येिार?

बय माझी देवभक्त होती. दररोजची पूजा णतिे कधी चुकवली िाही. पि त्याहूि जास्त
व्रत वैकल्ये ती िसे करत. उपासतापास पि जास्त करत िसे ती. सिावारी पूजा होत घरात त्या
करे ती. पि या सगळयाचे स्तोम मात्र कधी माजवले िाही णतिे.
अजूि आठवते णतिे एकदा िाथपिेआधी आम्हा सगळयांिा बसवलेले समोर. झाले एवढे
होते की त्या ि कळत्या वयात मी खोटे माकप सांणगतलेले घरी. म्हिजे पन्नासात वीस असतािा
पंचेचाळीस. बयला कु ठू ितरी खरे कळले. त्या माकांपेिा खोटेपिाचाच राग आला असावा बयला.
णतिे त्याददवशी माझ्याकिे ि बघता सगळयांिाच उपदेश के ला. म्हिाली, िाथपिा आपल्या
समजुतीकरता असते फक्त. खरे पिािे वागा .. कु ठल्याही पररणस्थतीत. उगाच देवपूजा करूि खोटे
वागायचे त्यापेिा देवाचे िाव घेऊच िका. चांगले वागिे, बोलिे आणि कधीही चांगुलपिा ि
सोििे हीच देवपूजा. तसे वागिार िसाल तर िावाला िाथपिा कशाला .. बय अजूिही काही
बोलली, पि त्यापेिा माझ्याकिे ि पाहता बोलली हेच टोचले मला. त्यािंतर रात्री णतिे
माझ्याकिे ि पाहताच वाढले. रात्रीपयंत णतचा अबोला सहि ि होऊि मी कु शीत णशरलो णतच्या.
काही ि बोलता णतिे िोक्यावर हात दफरवला.. आजही तो िसंग लख्ख िोळयांसमोर येतो.
एकदाही ि ओरिता णि अंगावर हात ि उचलता अशी णशिा देई ती की त्याचीच भीती वाटे.
त्यापेिा ती ओरिली तर बरे असे वाटे. त्यामुळे असल्या काही चुका करण्याआधी आम्ही सारे च
शंभरदा णवचार करीत असू. अथापत णतची असली णशिा खऱ्याखुऱ्या चुकांसाठी असे. बाकी खोड्या

णि व्रात्यपिापायी झालेल्या चुकांसाठी असले उपाय ती करीत िसे. त्यामुळे कु ठल्या गोष्टी
अणजबात करायच्या िाहीत याचेच णशिि णमळू ि जाई आम्हाला. बालणशििाचा हा धिा शाळे त
ि जाता कु ठे णशकलेली ती कु िास ठाऊक.

बय तशी वयाच्या पन्नाशीतच गेली. थोड्या ददवसांच्या आजारपिािंतर. अजूि ते ददवस
आठवतात. अंथरूिात णखळलेली माझी बय. उगाच तशी ती झोपलेली कु िीच पाणहली िव्हती.
ती तशी ि हलता, ि बोलता पिू ि राणहलेली. वेदिेिे कण्हत पिलेली. णतच्या आजारावर उपचार
िसल्याचे आम्हाला कळले तसा आम्हा सवांचाच जीव वरखाली होत होता. आणि एके ददवशी
णतिे राम म्हटला. आम्ही सगळयांिीच णतच्या िावे टाहो फोिला. ि परतीच्या िवासास णिघूि
गेली ती. तसे आम्ही खूप लहाि िव्हतो ती गेली तेव्हा तरी एक पोरके पि जािवले. बय आजारी
होती. बहुधा ह्या दुखण्यातूि उठिे िाही हे जािवले असिार णतला. अगदीच ि बोलण्याची
णस्थती िव्हती तेव्हा. वेदिा असिारच पि तरीही णतचे आमच्याशी हसूि बोलिे सोिले िव्हते.
भले भले मरिास घाबरतात. स्वतः बय घरातल्या पालींस णि झुरळास घाबरिारी.. पि समोर
मृत्यू ददसत असतािा मात्र शांत होती.. ि घाबरता. धीरोदात्तपिे सगळयास सामोरी जात होती.
काही मणहन्यांतच ती देवाघरी गेली.

बय जाऊि झाली काही वषे. उगाच पेपरात द्यावे तसे.. तुझी आठवि होत िाही असा
एकही ददवस गेला िाही असले काही िाही म्हििार मी. पि आज इतक्या वषांिी णतच्या
आठविीिी िोळे टचकि् भरूि आल्यावाचूि िाही राहात. अगदी हे णलणहता णलणहतादेखील.
दकतीही वषे झाली तरी णतचे मायेचे शब्द णि स्पशप णवसरत िाही आम्ही. आजही आम्ही सगळे
भेटलो की णतच्या आठविी णिघतात. आबांच्याही णिघतात. पि दोन्ही आठविींची जातकु ळी
वेगळी. आबांची माया होती पि त्याहूि जास्त दरारा णि त्याच्या जोरावर णशस्त होती. ती णशस्त

उपयोगी पिते आयुष्यभर. तरी बयच्या आठविींिी जसे कातर व्हायला होते णततके आबांच्या
आठविींिी िाही होत. बहुधा आईच्या उदरात वाढल्यािे असेल.. आईला आपले बाळ आपलाच
एक णहस्सा वाटते तसे बाळांिाही आयुष्यभर ती मातृ-िाळ जोिलेली राहात असावी. आईपासूि
आपि वेगळे आहोत असे वाटतच िसावे कु ठल्याही वयात. िाहीतर आज आयुष्याच्या साठीच्या
घरातही ते लहािपि आठवत णि बयचा मायेचा हात आठवत खोल काळजात काही हलल्यासारखे
का व्हावे? छोया छोया गोष्टींिी णतची आठवि येत रहावी णि दकतीही वषे लोटली णतला
देवाघरी जाऊि, तरी िुसता णवचार करत िोळे भरूि यावेत.. आणि आज जािवते आम्ही पाचही
भावंिांिा हेच वाटते णतच्याबद्दल. अगदी ित्येक जि हेच म्हितो.. बय माझी आणि ित्येकास ही
वाटते हेच.. बय माझीच!

देवाचे घर असते की िाही कु िास ठाऊक. गेल्यािंतर आत्मा वगैरे असतो पाठी की िाही
हे ही कु िास ठाऊक. पि हे सारे खरे असायला हवे असे वाटते. स्वगापतूि कु िी आपल्यावर लि
ठे वतेय णि अजूिही आपली लचंता करतेय णि ती आपली आई म्हिजे माझी बय असावी.. णतकिू ि
आपली काळजी वाहिारी ती असावी आणि खुशाल आपि कल्पिेत का होईिा, णतच्या उबदार
मांिीवर िोके ठे वूि णिधापस्त झोपावे.. णतचे ते मायाळू हात िोक्यावर दफरत रहावेत..

शाम आणि शामची आई म्हिजे आपल्याकिचे आदशप. स्वतः सािेगुरूजींिा देखील अशी
आई िाणतणिणधक वाटली असावी. कु िी म्हटले आहे िा, शामची आई ती माझी आई.. तसेच
माझी आई ती शामची आईच. सारी मुले काही शामसारखी णिपजत िाहीत हे खरे. पि आई
म्हिूि सगळया आया शामच्या आईसारख्याच असाव्यात बहुतेक! त्याला माझी बय कशी असिार
अपवाद?

ई साणहत्य िणतष्ठािचे हे १२ वे वषप. िॉ. णितीि मोरे यांचे हे एकोणिसावे पुस्तक.
िॉ. णितीि मोरे हे जयेष्ठ लेखक, आपली यशस्वी श्वसिरोगतज्ञ म्हिूि लोकसेवा पार
पाित असतािाच कथा, िाटके , लघुणिबंधही णलहीतात. त्यांच्या खुसखुशीत णविोदी साणहत्याचे
व िाटकांचे चाहते आता जगभर पसरले आहेत. मात्र यावेळचे त्यांचे पुस्तक णविोदाच्या
पणलकिचे आहे. खुसखुशीत असले तरी त्याला गांणभयापची खोली आहे. अिेक व्यावसाणयक
िकाशक त्यांिा मािधि देऊि त्यांची पुस्तके िकाणशत करायला तयार अहेत. पि िॉ. णितीिजी
आपली सवप पुस्तके ई साणहत्यच्या माध्यमातूि जगभरातील वाचकांिा णविामूल्य देतात. असे
लेखक जयांिा लेखि हीच भक्ती असते. आणि त्यातूि कसलीही अणभलाषा िसते. मराठी भाषेच्या
सुदैवािे गेली दोि हजार वषे कवीराज िरें द्र, संत ज्ञािेश्वर, संत तुकारामांपासूि ही परं परा सुरू
आहे. अखंि. अजरामर. म्हिूि तर शिंभू गणपुले (िऊ पुस्तके ), िॉ. मुरलीधर जाविेकर (९
पुस्तके ), डॉ. र्सिंत बागुल (१५ पुस्तके ), शुभािंगी पासेबिंद (सात पुस्तके ), अनर्िाश िगरकर (
चार पुस्तके ), डॉ. नस्मता दामले (सात पुस्तके ), डॉ. णितीि मोरे (१७ पुस्तके ), अिील र्ाकणकर
(६ पुस्तके ), रत्नाकर मिाजि (४ पुस्तके ), अििंत पार्सकर(चार पुस्तके ), मधू नशरगािंर्कर (दोि),
अशोक कोठारे (८ िजार पािािंचे मिाभारत), श्री. णवजय पांढरे (ज्ञािेश्वरी भावाथप), मोिि
मद्वण्णा (जागनतक कीतीचे र्ैज्ञानिक), सिंगीता जोशी ( आद्य गझलकारा, १० पुस्तके ), नर्िीता
देशपािंडे (४ पुस्तके ), उल्हास हरी जोशी(५), िंददिी देशमुख (५), सुजाता चव्हाि (४), िॉ.
वृषाली जोशी(९) असे अिेक ज्येष्ठ, अिुभर्ी लेखक ई सानित्याच्या द्वारे आपली पुस्तके लाखो
लोकािंपयंत पोिोचर्तात. एकिी पैशाची अपेिा ि ठे र्ता.
अशा सानित्यमूतींच्या त्यागातूिच एक ददर्स मराठीचा सानित्य र्ृि जागनतक पटलार्र
आपले िार् िेऊि ठे र्ील याची आम्िाला खात्री आिे. यात ई सानित्य प्रनतष्ठाि एकटे िािी. िी
एक मोठी चळर्ळ आिे. अिेक िर्िर्ीि व्यासपीठे उभी रिात आिेत. त्या त्या व्यासपीठािंतूि
िर्िर्ीि लेखक उदयाला येत आिेत. आनण या सर्ांचा सामूनिक स्र्र गगिाला नभडू ि म्िणतो
आिे.

आणि ग्रंथोपजीणवये । णवशेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट णवजयें । होआवे जी ।

