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सायली राजाध्यक्ष

या  अनोख्ा दिवाळी अकंाला ब-याच जणांनी मोकळ्ा मनानं मित केली आहे. हा आम्ी केललेा 
एक प्रयोग आहे. सगळ्ांनी मनापासनू केलले्ा मितीशिवाय तो प्रत्यक्ात यणें िक्यच नव्हतं. 
अकंात ज्ांनी ज्ांनी सहभाग दिला आहे त्या सववांची मी मनापासनू ऋणी आहे.

अकंात शलहायला दिलखलुासपण ेमान्य केल्ाबद्दल सगळ्ा लखेकांचे, कवींच ेखपू आभार.

अकंाच्ा मखुपषृ्ासाठी उतृ्ष्ट फोटो काढणारा अभभशजत भाटलकेर याच ेमनापासनू आभार.

या अकंाची घरच्ा पप्रटंरवर पप्रटं काढता येईल अिी PDF  प्रत तयार करणारा चचन्मय भाव ेयाची 
मी ऋणी आहे. त्यानं स्वतः संपक्क  साधला आणण मितीची तयारी िाखवली. या पप्रटंबेल PDF चं 
पणू्कतः वगेळं असं सरेुख पिझाइन त्यानं तयार केलं आहे.

अकंासाठी बहुतकेांनी स्वतः टाइप करूनच मजकुर पाठवला आहे. पण काही जण मजकूर 
यनुनकोिमध ेपाठव ूिकल ेनाहीत पकंवा काही जणांनी हस्तशलखखत मजकूर पाठवला.  हा सगळा 
मजकूर ररटाइप करून िेणारे आमच्ा कुटंबाच ेजनु ेनमत्र गरुूनाथ कलमकर यांची मी ऋणी आहे. 
ब-याच वर्वांपवूवी मला मराठी टायपपगं त्यांनीच शिकवललें आहे.

कॅप्टन ननतीन धोंि यांच्ा मळू इंग्रजी लखेाचा सरेुख भावानवुाि चचतंामणी भभि ेयानं करून दिला 
त्याबद्दल त्याचहेी आभार.

फेसबकुवरचाच एक नमत्र अनकूुल चव्हाण यानं काही रेखाटनं करून दिली त्याबद्दल त्याचहेी 
आभार. तो चचत्रंही काढतो आणण हौिी फोटोग्राफरही आहे. त्यानं मला त्याच्ा वॉलवर उपलब्ध 
असललें सगळं सादहत्य वापरायची मभुा दिली होती.

एक मतै्रीण अभभरूची ज्ात ेदहनं नतचा नमत्र असललेा उत्तम चचत्रकार रघनुाथ साहू याची चचत्रं 
वापरायची परवानगी नमळवनू दिली. त्याबद्दल मी त्या िोघांचीही ऋणी आहे. अमोल ठाकूर आणण 
सायली भगली या िोघांनी अगिी िवेटच्ा क्णाला उपयोगी पितील अिी आपली चचत्र ेदिली 
याबद्दल त्यांचहेी आभार!

अनकेांनी स्वतःहून संपक्क  करून या प्रयोगात सामील व्हायची इच्ा व्यक्त केली. त्यातल्ा 
काहीजणांना सहभागी करून घऊे िकल ेतर काहींना सहभागी करून घतेा आलं नाही. या 
सगळ्ांचहेी आभार.

ज ेनमत्र यात प्रत्यक् सहभागी झाल ेनाहीत पण वगेवगेळ्ा लोकांिी संपक्क  करण्ासाठी ज्ांनी 
प्रत्यक्-अप्रत्यक् मित केली त्यांचहेी आभार.

या अकंाची कल्पना माझ्ा नव-यानं ननरंजननं सचुवली म्णनू मी तो प्रत्यक्ात उतरव ूिकले.
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हा पययाय तमु्ाला आविले अिी आिा करतो. 
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सायली भगली 



दिवाळी हा मराठी माणसाच्ा स्मरणरंजनाचा (Nostalgia) भाग आहे. 
अगिी बपु्िप्रामाण्वािी लोकांच्ा मनातही दिवाळीच्ा काही ना काही 
आठवणी असतातच. दिवाळी जवळ आली करी, हवतेनूच कळतं करी 
दिवाळी यते ेआहे! म्णज ेननिान मला तरी वाटतं तसं. हवा काहीिी थंि 
व्हायला लागत ेआणण हवते एक प्रकारचा सगुंधही असतो (नॉस्ताल्जिया 
असले किाचचत पण मला असं वाटतं खरं). दिवाळीच्ा आठवणींमध े
पहाटचें अभ्ंगस्ान, उटणं आणण तलेाचा वास, मोती साबणाचा वास, 
गरमागरम चकल्ा आणण करंज्ा, फुलबाज्ा आणण भईुनळे, घरभर 
आणण अगंणात लावलले्ा पणत्या (कँिल्स नवे्हत), अगंणभर काढललेी 
रांगोळी, नवीन कपड्ांचा वास आणण याबरोबरच दिवाळी अकंांची 
चळत हे सगळं सगळं असतंच असतं. माझ्ा आधीच्ा पपढ्ांमधल्ा 
लोकांना आणण माझ्ा पपढीलाही पकती तरी िजजेिार दिवाळी अकं 
वाचायला नमळाले. अगिी नावंच घ्ायची झाली तर िीपावली, मौज, 
स्ती, पकललोस्र, मनोहर, हंस, नवल, लशलत, माहेर अिी पकती तरी घतेा 
यतेील. या अकंांनी माझ्ासारख्ा वाचकांना िजजेिार वाचायला दिलं. 
पकती तरी नवीन लखेकांची ओळख करून दिली. म्णनूच अजनूही 
दिवाळी आली करी मी दिवाळी अकंांची वाट बघते.

हातात अकं घऊेन वाचायची मजा काही ननराळीच, ही गोष्ट जरी खरी 
असली तरी धावपळीच्ा आयषु्ात आणण हातातल्ा उपकरणांवर 
इंटरनटेची सोय असताना असा एखािा अकं जर नटेवर उपलब्ध करून 
दिला तर कसं होईल असा एक नवचार आला. एक दिवस सकाळी चहा 
घतेाना माझा नवरा ननरंजन मला म्णाला करी, यावर्वी असा एखािा 
प्रयोग का करून बघत नाहीस आणण मलाही ही कल्पना आविली. मी 
फेसबकुवरच्ा माझ्ा नमत्रमंिळींना ही कल्पना सांगगतली. त्यांनीही ती 
लगचेच उचलनू धरली. या सगळ्ा नमत्रमंिळींबरोबरच मग मी काही 
बाहेरच्ांनाही शलहाल का म्णनू नवचारलं. त्यांनीही कुठलहेी आढेवढेे 
न घतेा लगचेच होकार दिला आणण हा अकं प्रत्यक्ात आला. एक प्रयोग 
म्णनू अकं काढणार आहे तवे्हा यातला सहभाग नवनामलू् असणार 
आहे असं सांगगतल्ावरही या सव्कजणांनी अकंात सहभागी व्हायला 
लगचेच हो म्टलं. म्णनूच हा अकं ननघ ूिकला.

या अकंात काही नावाजललेे, दिग्गज लखेक तर आहेतच पण काही 
अगिी नवख ेलखेकही आहेत. मरुलले्ा लखेकांइतकंच त्यांनीही सरेुख 
शलदहलं आहे. त्यांच्ा लखेनात किाचचत नततकासा नीटनटेकेपणा 
नसलेही पण त्यांच्ा लखेनातला आिय मात्र भभिणारा आहे. शिवाय 
अकं दृक-श्ाव्य (ऑपिओ-खव्हज्अुल) असल्ानं अकं वाचताना तमु्ाला 
मजा येईल याची मला खात्री वाटते.

अकंांची कल्पना दिवाळीला जमेतमे मदहना असताना िोक्यात आली. 
जरी हा अकं छापायचा नसला, त्यासाठी जादहराती नमळवायच्ा 
नसल्ा तरीही सगळ्ांचं लखेन नमळवणं, त्यावर फार नाही पण थोिसे े
संस्ार करणं, त्याची मांिणी करणं, त्यासाठी लागणा-या शलकं्स आणण 
फोटो नमळवणं यासाठी वळे लागणार होता. म्णनूच या अकंाला काही 
एक असं सतू्र नाहीये. लखेकांिी बोलल्ानंतर त्यांनी ज ेनवर्य सचुवल े
त्यातनूच नवर्यांची ननवि केललेी आहे. पण तरीही नवर्यांमध ेपरेुसं 
वनैवध्य आहे. पढुच्ा वर्वी अजनू जास्त तयारी करून अकं काढण्ाचा 
प्रयत्न नक्री करू. शिवाय मी स्वतः नततकरीिी टके-सवॅ्ही नाही तरीही 
मी अकंाचा ब्ॉग जास्तीतजास्त लोकांना वापरायला सोपा व्हावा असा 
प्रयत्न केला आहे. हा ब्ॉग लौपककाथयानं दिवाळी अकंासारखा वाटणार 
नाही. कारण नततकं मांिणी कौिल् माझ्ात नाहीये. पण या सगळ्ा 
त्रटुी लक्ात घऊेनही अकंातलं सादहत्य हे नक्रीच वाचनीय आहे इतकं 
मात्र मी खात्रीनं सांग ूिकते. या अकंातल्ा सादहत्याच ेस्वानमत्व हक् 
( कॉपीराईट ) त्या-त्या लखेक-कवी-चचत्रकाराकि ेआहेत. YouTube 
तसंच इंटरनटे फोटोंच ेस्वानमत्व हक् त्या-त्या स्तोताकि ेआहेत. याचा 
व्यावसागयक कारणांसाठी कुणीही वापर करू नय ेअिी नवनंती आहे. 
कारण आम्ीही हा प्रयोग व्यावसागयक हेतनूं केललेा नाही. हा अकं 
तमु्ी तर वाचाच पण त्याचबरोबर तमुच्ा पररवारातल्ा लोकांना, 
नमत्रमंिळींना आणण पररचयाच्ा लोकांनाही अकं वाचायला सांगा. 
शजतके जास्त लोक अकं वाचतील नततका जास्त आनंि या अकंात 
सहभागी झालले्ा सगळ्ांना नमळणार आहे.

संपार्कीय
सायली राजाध्यक्ष

मोबाइल – 9820070817  
इ-मले – sayali.rajadhyaksha@gmail.com

आकाशवाणी आणण दरूदश्शनला अनवुादक, ननवदेक, वतृ्त ननवदेक, 
सपंादक म्हणनू काम केल ंआहे. ब्लॅक फ्ायड ेआणण कहाणी दोन 
शहरांची ही दोन अनवुाददत पसु्तकं प्रकाशशत. वास्तव्य मुबंई.
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द वुडस आर लव्हली डार्क  अँड डीप या 
रॉबर्क फ्ॉस्टच्ा ओळींनी साक्षात पंडडत 
नेहरंनाही मंत्रमुग्ध रेलं होतं. याच 
रववतेची ही जन्मरथा.

कवितेचा जन्म
ववजय पाडळरर

काळ : समुारे एकििेहा वर्वांपवूवीचा.

स्ळ : िरेी नवलजे या नावाच ेअमरेरकेतील एक लहानस ेखिेे.

त्या दिविी िपुारी कवी त्याच्ा खडे्ापासनू चाळीस मलै िरू असलले्ा 
िहराच्ा दठकाणी जाण्ास ननघाला होता. िसुऱया दिविी खरिसमस 
इव्ह. होती.  पप्ा आपल्ासाठी छान छान भटेवस्त ूननशचित घऊेन यणेार 
याची मलुांना खात्री होती आणण  मलु ेया दिवसाची आतरुतने ेवाट पाहत 
आहेत हे कवीला ठाऊक होते. पण कवीचा खखसा ररकामा होता. गले्ा 
काही मदहन्यात त्याची एकही कनवता प्रकाशित झाललेी नव्हती. काही 
माशसकांकिून मानधनाची रक्म यणे ेबाकरी होते. पण ती केव्हा येईल, 
येईलच पकंवा नाही, याची खात्री नव्हती. अनके वर्वांपासनू कवी ितेी 
करायचा. फार काही नाही पण पोटापरुत े नमळायचे. हे वर््क ितेीच्ा 
उत्पन्ाच्ा दृष्टीन ेबकेारच गले ेहोते. केललेा खच्क िेखील भरून ननघाला 
नव्हता. अन्धान्याचा थोिाफार साठा होता, फळे होती, परंत ू बाकरीच्ा 
खचयाच ेकाय? कसबेस े दिवस ढकलाव ेलागत होते. पत्नी, चारही मलुे, 
समजिार होती, आपल्ा परीन ेिक्य होईल त ेतो त्यांना िेत होता आणण 
त्यात ती समाधानी होती. आनंिी होती. पण त्याच ेमन त्याला खात होते. 
इतर दिवसांची गोष्ट सोिा, मात्र खरिसमससाठी काही गोिधोि केल ेपादहजे, 
काही भटेी आणल्ा पादहजते. काय करावे, त्याला सचुनेा. िवेटी त्यान े
कोठारातील काही सामान काढल ेव त ेबग्गीत घऊेन िहराकि ेननघाला. 
हे सामान नवकून मलुांसाठी काही वस्त ूआणता यतेील असा त्यान ेनवचार 
केला होता. पण संध्याकाळ झाली, बाजार संपला तरी त्याच्ा वस्त ू
नवकल्ा गले्ा नाहीत. बराच वळे बाजारात थांबनू खखन् मनान ेतो परत 
पफरला.

जातांना घाई होती, मनात आितेनू ननमयाण झाललेा उत्साह होता. पण 
परतताना यातील काहीच उरल े नव्हते. परतीचा प्रवास फार अवघि 
असतो हे सत्य त्याला यापवूवी एवढे कधीच जाणवल ेनव्हते. चहूबाजूंनी 
काळोख िाटून आला होता, आसमंतात आणण त्याच्ा मनातही. त्यात 
हलकासा बफ्क  वर्याव होण्ास सरुुवात झाली. झािांवर, पानांवर, 
बग्गीवर, घोड्ावर, कवीच्ा अगंावर बफ्क  पित होता. पांढऱयािभु्र बफयाचा 
थर जनमनीवर िेखील साच ूलागला होता. कवीन ेहातातील लगाम सोिून 
दिला. त्याला ठाऊक होते, घोड्ाला रस्ता माहीत आहे, तो योग्य मागयान े
परत घरी नेईलच. त्याच्ा आवित्या घोड्ाची चाल मंिावली होती, जण ू 
त्यालाही कवीच्ा मनस्स्तीची जाण झाली होती.

काही वळेान ेजंगल अभधकच िाट झाले. हे रान कुणाच े? कवीला वाटल े
आपल्ाला माहीत आहे…Whose woods are these I think 
I know.. आत शिरल्ावर काळोख आणखी  िाटून आला. काही 
वळेापवूवी चांिण्ा तरी दिसत होत्या, आता बफ्क  पिू लागल्ामळेु त्याही 
लपु्त झाल्ा. कवीच्ा मनात सारख े मलुांच े नवचार यते होते. त्याच्ा 
वाटकेि ेिोळे लावनू बसलले ेत्यांच ेचहेरे कल्पनते स्पष्ट दिसत होते. घरी 
गले्ावर तो काय सांगनू त्यांच ेसांत्वन करणार होता ? एक साधी गोष्ट 
आपण मलुांसाठी करू िकत नाही !  त्याच्ा भावना अनावर झाल्ा. 
पिोपिी यणेारी आयषु्ातील अनके अपयि ेत्याला आठवली. यिाची चव 
चाखण्ास आपल्ाला कधी नमळणारच नाही का ? त्याचा कंठ िाटून 
आला. रिून आपल ेमन मोकळे कराव ेअस ेत्याला वाटू लागले. 

त्यान ेघोड्ाला थांबण्ाचा इिारा केला. अिा भलत्या दठकाणी मालक 
आपल्ाला का थांबण्ास सांगतो आहे ? घोड्ाला आचिय्क वाटले,… 
little horse must think it queer..  मालकाची काही चकू तर 
झाली नाही अस ेवाटून घोड्ान ेलगामाला एक हलका झटका दिला. 
पण नंतर घोिा थांबला. कवीनहेी आपल्ा अश्ूंना वाट करून दिली. मग 
त्याच ेअतं:करण काहीस ेहलके झाले. घोड्ाला जण ूत ेसमजले. कवीन े
कसलाही इिारा न िेताही  तो चाल ूलागला.

भोवती गढू अधंार होता. गि्क, आकर््कक रान होते. कवीला वाटल ेयथेचे 
थांबाव ेआणण ननदे्रच्ा आधीन व्हावे.नवसरून जाव्या साऱया नववंचना.  एक 
मन नतकि ेओढत होत ेतर िसुर ्या मनाला घराची ओढ लागली होती. 
लगचे त्याच्ा मनात नवचार आला. अजनू बरेच, मलैोगणती चालावयाच े
आहे. नतकि ेआपली पप्रय पत्नी, आपली मलु ेआपली वाट पाहत आहेत, 
आपल ेकत्कव्य आपली वाट पाहत ेआहे. आपण दिललेी वचन ेपणू्क 
करावयाची आहेत. कवीन ेमकुाट्ान ेआपल ेिोळे पसुले. त्याच्ा मनात 
नवी शजद्द ननमयाण झाली. प्रवास पढेु सरुू झाला. ननरािकेिून आिकेिे, 
काळोखातनू प्रकािाकिे….

कवी घरी आला त्यावळेी खपू रात्र झाली होती. मलु ेत्याची वाट पाहून, 
थकून झोपी गलेी होती. कवीला त ेएका दृष्टीन ेबरेच वाटले. कारण त्यांच े
ननराि चहेरे त्याला बघवल ेगले ेनसते. आल्ा आल्ा तो सरळ घराच्ा 
मागच्ा बाजसू असलले्ा वक्क िॉपमध्य ेगलेा. तथे ेत्याची सतुारकामाची 
अवजारे ठेवललेी होती. त्यान ेकाही लाकि ेननविली आणण मलुांसाठी तो 
खळेणी बनव ूलागला. उत्तर रात्री बराच वळे तो काम करीत होता. िवेटी 
मलुांना उद्या काहीतरी भटे ननशचित िेता येईल याची त्याला खात्री पटली 
आणण मगच तो झोपी गलेा.

ऐका
Robert Frost’s 

Poem

https://www.youtube.com/watch?v=wXo_bmftaEM
https://www.youtube.com/watch?v=wXo_bmftaEM
https://www.youtube.com/watch?v=wXo_bmftaEM
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यानंतर समुारे पंधरा-सोळा वर्यानंतरची गोष्ट. आतापावतेो पलुाखालनू 
बरेच पाणी वाहून गले ेहोते. मधल्ा काळात कवीन ेआयषु्ातला सवयात 
महत्ताचा ननण्कय घतेला. त्यान ेिते नवकले, घर नवकल ेआणण तो िरूिेिी 
इंग्ंिला जाऊन रादहला. वयाची चाळीिी जवळ आललेी होती. अिावळेी 
सारे बंध तोिून परक्या िेिात जाऊन नशिबाची परीक्ा पाहण ेहा जगुारच 
होता. उिीरा का होईना पण त्याच ेिैव त्याच्ावर प्रसन् झाले.  यथे ेत्याच्ा 
कनवतांना अनके चाहत े नमळाले, वाचक नमळाले. माशसकांनी त्याच्ा 
कनवता आवजू्कन छापल्ा. त्याच े िोन काव्य संग्रह िेखील प्रकाशित 
झाले. गाजले. मग तो मायिेिी परत आला. अमरेरकेतही त्याच्ा कनवतांच े
चांगल ेस्वागत झाले. नव्या पपढीचा एक अत्यंत महत्ताचा कवी म्णनू 
तो ओळखला  जाऊ लागला. प्रशसद्ी नमळाली, नाव लौपकक नमळाला, 
आभथमिक स्यै्क नमळाले. मानाची पाररतोपर्के नमळाली. 

    एके दिविी सकाळी कवी त्याच्ा  घरासमोर व्हरांड्ात बसला होता. 
अचानक त ेजनु ेदिवस त्याला आठवले. त्या नववंचना आठवल्ा. ती लांब 
लचक काळोखी रात्र आठवली. िरूिेिी जाण्ाचा तो ननण्कय, ती अधंारात 
घतेललेी उिी आठवली. त्याच्ा घिात आवंढा िाटून आला.  पण आता 
इतक्या िरुून पनु्ा माग े वळून पाहताना त्या घटनचे े अनके वगेवगेळे 
पिर िेखील त्याला जाणव ू लागले. काळोख, गि्क रान, बफ्क , घोिा, िरू 
रादहलले ेघर, हे सारे पाहता पाहता प्रतीकरूप बनले. मनात पपगंा घाल ू
लागले. त्याला वाटल ेत्या दिविीचा प्रवास अजनू संपललेा नाहीच. अजनू 
खपू िरू जायच ेआहे. काही ओळींनी मनात जन्म घतेला. पण अजनू एक 
लय सापित नव्हती. त्याच ेमन त्या प्रनतमांिी खळूे लागले. काही िब्द 
हाती यते होते, काही ननसटत होते. एक कनवता जन्म घते होती. तो नहेमी 
म्णायचा, ‘A poem begins as a lump in the throat, a sense 
of wrong, a homesickness, a love sickness.’  नननममितीचा क्ण 
कलावंतालाही अगम्य असतो. शलदहता शलदहता त्याची तंद्री लागली आणण 
तो जवे्हा भानावर आला तवे्हा त्याच्ा ध्यानात आल े करी त्यान े सोळा 
ओळींची एक पररपणू्क कनवता कागिावर शलहून काढली आहे.  

Whose woods these are I think I know.  
     His house is in the village though;  
     He will not see me stopping here   
     To watch his woods fill up with snow.   

     My little horse must think it queer   
     To stop without a farmhouse near   
     Between the woods and frozen lake   
    The darkest evening of the year.   

    He gives his harness bells a shake   
    To ask if there is some mistake.   
    The only other sound’s the sweep   
    Of easy wind and downy flake.   

   The woods are lovely, dark and deep,   
   But I have promises to keep,   
   And miles to go before I sleep,   
   And miles to go before I sleep,   

आता हा कवी म्णज ेअमरेरकेचा लािका कवी रॉबट्क फ्ॉस्ट हे सांगण्ाची 
काही आवश्यकता आहे का ? 

ववजय पाडळरर

मराठीतल ेप्रशस्ि लखेक. लशलत लखेक, 
चचत्रपट समीक्क, कािंबरीकार, आस्वािक 
समीक्क. पाच राज् परुस्ारांसह अनके 
परुस्ार नमळाल ेआहेत. नांिेि इथ ेवास्तव्य.

मोबाइल – 9867598836  
इ-मले – vvpadalkar@gmail.com
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या छोटखेानी लखेाला काय िीर््कक द्यावं बरं? माझी खाद्यसंसृ्ती करी 
माझं खाद्यजीवन? पदहलंच अभधक बरं. कारण त्यात संसृ्ती हा िब्द 
आहे. अलीकि े तो कोणत्याही िब्दाचं उपपि म्णनू चलनात आहे. 
सांसृ्नतक भान, सांसृ्नतक महत्त इत्यािी. संसृ्ती हा िब्द आला 
करी एकिम कसं भारिस्त वाटतं. वाचनसंसृ्ती या िब्दाला तर वाचक 
पिोपिी ठेचकाळतात. आणखी एक लखेकाचा राव नवे्ह, रावसाहेब 
झालले्ा लखेकान े परेुिा हेटाळणीन े वापरललेा लघकुथा-संसृ्ती हा 
िब्द. सगळे कथालखेक एकिम ननकालात. निीब, लघकुथा-नवकृती 
म्टल ेनाही. असो. 

 
तर, माझी खाद्यसंसृ्ती. मी मळूची कोकणस् ब्राह्ण. कोल्ापरूसारख्ा 
त्यावळेच्ा ननमिहरात राहणारी. साधं जवेण असायचं. भात, भाजी, 
पोळी, आमटी. हे किधान्याच्ा आमट्ा वगरेै प्रकरण माग े लागलं त े
सारस्वत झाल्ानंतर. कवी अननल म्णायचे, या सारस्वत बायकांचा 
उभा जन्म खोबरं वाटण्ात जातो. तो पाटा-वरवंट्ाचा काळ होता. 
मािाच्ा आमटीला रस-गोळीचं वाटण हवं. खोब-याच े कण गोळीत 
नवलीन झाल े पादहजते. पढेु पाटा-वरवंटा गलेा, रगिाही बहुतके गलेा. 
अन ् नमक्सर आला. हे स्तीमकु्तरीच े एक अत्यंत बहुमोल गजॅटे. आमच्ा 
घरी कोल्ापरूला पाटा-वरवंटा, खलबत्ता यांसारखी वाटण्ा-कुटण्ाचीच 
उपकरण े होती. वाटायचं काय? तर भाजलले े िेंगिाणे. परुण वर्यातनू 
िोनतीनिा शिजायचं. वरण मात्र रोजच. चलुीवर भात अन ्वलैावर वरण. 
त्या वरणाचंच चचचंगळुाच्ा आमटीत रूपांतर व्हायचं. भाज्ा नमळतील 
त्या. हे आवितं त ेआवितं नाही, अस ेनखरे वज््क. पानात पिले त ेखाल्ंच 
पादहज ेअस ेसंस्ार. घरात पोळी व्हायची (बटाट्ाच्ा भाजीसकट), ती 
सोमवारी, म्णज ेमाझ्ा विलांच्ा उपास सोिण्ाच्ा रात्री. फ्ॉवरची 
भाजी हे तर पक्ान्. एरवी भाकरीच असायची. कधी फोिणीची 
भाकरी, िाळेच्ा िब्ात ताक-भाकरी, रनववारी न्ाणं उरकल्ानंतर 
ब्रकेफास्टला कोनाड्ात ठेवललेी भाकरी काळा मसाला व गोितेले 
यांच्ा नमश्णासकट. अस े रुक् तपिील पषु्कळ सांगता यतेील. पण 
खरी संसृ्ती सरुू झाली ती लग्ानंतर. त ेसारस्वताचं झाि आणण त्याला 
लटकणारे मासे. मािांना बाजार म्णायच े आणण मटणाला िबल-टी. 
मला ही पररभार्ा हळूहळू कळू लागली. िब्द कळला करी अथ्क आपोआप 
कळतो कारण कुठलाही पिाथ्क िबुलोध नसतो. तो उलगिणारी पाककृतींची 
पसु्तकेही आपल्ा सवेते असतातच.

माझं लग् सारस्वत जातीत होणार हे कळल्ावर कोल्ापरुातल े
विीलधारे स्हेी अन ् एकिोन आप्त खवळलचे. माझी आई खंबीरपण े
पाठीिी होती, म्णनूच मी आपटचेी राजाध्यक् (गोखल्ांच ेरास्त ेझाल े
त्यासारखी) झाले. मग िधू-ताकाऐवजी सोलकढी, मािाचा तकुिा, 
रसगोळीची पकंवा किधान्याची वाटण घातललेी आमटी अस े मलूभतू 
बिल झाले. मास े परके वाटल े नाहीत कारण माझ्ा एकिोन जानतवंत 
मपैत्रणींनी मला बांगिा खाऊ घातला होता. िकंर पाटील हे माझ ेलखेक-
नमत्र मला एकिा त्यांच्ा रुकिीच्ा िाळेत घऊेन गले ेहोते, कोंबिीचा 
रस्ा खाऊ घालण्ासाठी. एरवी कोल्ापरूचा पांढरा रस्ा, तांबिा रस्ा 
वगरेै खाण्ाच ेभाग्य लाभल ेनाही. हॉटलेमध्य ेजाऊन खाण्ाची कुणाची 
दहमंत होती? बससाठी नमळणारे पसै े वाचवनू जयप्रकािचा बटाटवेिा 
पकंवा सोळंकरीच ेआईस्करीम चारपाचिा खाल् ेअसले. गािीवर नमळणारी 
कोल्ापरुी नमसळ मात्र चकुलीच. 

माझी खाद्यसंस्कृ ती(!)
ववजया राजाध्यक्ष

रोल्ापूरची ववजया आपर,े ववजया 
राजाध्यक्ष बनून मुंबईला आली आणि 
वतच्ा सांस्कृ वतर जीवनाबरोबर वतची 
खाद्यसंस्कृ तीही बदलत गेली.

कोंबिीवरून आठवल े - आमच्ा प्रणयाराधनाच्ा (त े राजाध्यक्ांनी 
केल ेकरी, नवजया आपट ेयांनी, हे आता आठवत नाही.) एकिा कोंबिीिी 
काट्ा-सरुीसकट झुंजण्ाचा नबकट प्रसंग आला होता. म े १९५६ – 
वसंत व्याख्ानमालतेील एक रटाळ व्याख्ान ऐकल्ानंतर आम्ी एका 
हॉटलेात गलेो. कोंबिी मागवली. सोबत ग. रा. कामत, व. ह. गोळे (पणु े
नवद्यापीठाच े माजी रशजस्टट्रार) यांच्ासारख े राजाध्यक्ांच े परमस्हेी. 
कोंबिी आली पळाली नाही. बठैक मारून बसलीच. इतरांनी काट ेचमच े
स्टाईलमध्य ेपरजले. माझ्ा पोटात साक्ात कोंबिी ओरिू लागली. िाव्या 
बाजलूा काटा, उजव्या बाजलूा सरुी, वगरेै. यातल ेआधी काय उचलायचे? 
काटा कसा खपुसायचा? सरुीन े कस े कापायचे? भारतीय यदु्ात 
अजु्कनसदु्ा संभ्रनमत झाला नसले तवेढी मी संभ्रनमत. िवेटी उचलली 
ती िस्त ेअन ्लढले. खरे सांग?ू अजनूही मला काटे-चमच ेसमोर पादहल े
करी िस्तसंन्यास घ्ावासा वाटतो. या अथयान े मी पणू्कतः िेिीवािी आहे. 
हाताला बोट ेकिासाठी असतात? त्यांचा उपयोग का नाही करायचा? मी 
नबनदिक्तपण ेकरते. टबेल मनॅस्क वगरेै गले्ा उित.
 लग्ानंतर बंगलोरला गलेो होतो. नतथ े काहींनी जवेायला 
बोलावले. एका टबेलावर बिा (प्टेस)्, काटे, चमच े वगरेै आयधुे, 
िसु-या टोकाला जवेण. मला वाटल ेकरी या प्टेस ्आपण ताट ेमांितात 
तिा मांिायच्ा आहेत. मी इमानेइतबारे त े काम करू लागले. पण 
वळेीच सावरल े (हातातल्ा प्टेससकट). ही बफेू वगरेै प्रकरण े जरा 
गरैसोयीचीच वाटतात. त्यापके्ा टबेल बरे पकंवा पंगत बरी. (ती असंसृ्त 
वाटली तरी.)
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 त े सव्क यथावकाि संपले, अन ् मी सगुरण झाले. याच े श्ये 
माझ्ा मोठ्ा जाऊबाईंना. लग्ाच्ा सरुुवातीच्ा काळात त्या मला 
मािातल े काटसेदु्ा काढून द्यायच्ा. मीही बघनू बघनू आमट्ा शिकू 
लागले. सरुुवातीला कुटंुबाचा असहकार. मी केललेी एखािी आमटी रीत 
म्णनू खाल्लेी अन ्नंतर टाकललेी. त्यावळेी टाकलले्ा बायकोइतके 
ननराधार वाटायचे. पण मी राजाध्यक्ांकि े कोणतीही तक्ार न करता 
आव्हानच स्वीकारले. म्टले, एवढे काय नबकट आहे या आमट्ा-
भाज्ांत? करूनच िाखवू. (अन ्करून िाखवले.) मग काय? यिाच्ा 
पाय-या भराभर चढता आल्ा. परंपरा तर खरीच पण नवताही आली. 
प्रयोगिीलता लखेनात िाखवली नसले इतकरी स्वयंपाकात िाखवली. 
नवतचेा एक आनवष्कार म्णज ेमाझं कोलंबीचं लोणचं. िॉ. श्ीरंग परुोदहत 
या माझ्ा िजेारच्ा प्सॅ्स्टक सज्कनचं शिफारसपत्र असललें. माझ्ा 
पकतीतरी नवद्यार्थयानी त्याला हेररटजेमध्य े जमा केलं आहे. रसगोळीची 
आमटी सई परांजपलेा पप्रय. शिवाय माझ्ा वसधुा धागमवार या (अचानक 
सववांना सोिून गलेले्ा) माझ्ा मपैत्रणीला. सई तर म्णते, फक्त मािाची 
आमटी कर, िसुरे काही नको. मलुांचं काय? तीच चव असते. मी फरीि 
करते, पण फरीिबकॅ नसतो. आईच्ा हाताची चव… वगरेै भावनववि 
उिगार नाहीत. आईन े एवढे केलचे पादहज े ना? मग आई, थोर तझु े
उपकार हा सद्गदित उद्गार किाला? माझी सनू सायली मात्र या सगळ्ांची 
भरपाई करते. नावाजते, शिकत ेआणण स्वतःही नव ेपषु्कळ करते. टी. एस. 
एशलयटची टट्र पॅििन अन ् इंपिखव्हज्अुल टलॅेंट म्णतात ती हीच. आम्ा 
िोघींच्ाही स्वतंत्र प्रज्ा िाबतू आहेत. मकु्ता-राधाही (कधी केलाच तर) 
चांगला स्वयंपाक करतात. हो, एक सांगायला नवसरलचे. माझ्ा पतुणीचा 
मलुगा – म्णज ेमाझा नातू , आता अमरेरकेत स्ागयक झाला आहे. तो 
इथ ेआला करी त्याची फमयाईि असत ेती माझ्ा िाळ-वांग्याची. हा माझ्ा 
खाद्यसंसृ्तीचा आणखी एक पलैू. फार आत्मगौरव झाला का? पण 
संसृ्ती म्टली करी नतच्ात आत्मगौरव हवाच ना? खरे तर घिल ेनबघिल े
हे प्रत्यके बाईच्ा स्वयंपाकघरात असतं. माझं स्वयंपाकघर तरी त्याला 
कसं अपवाि असले?

नबघिलं पकंवा उरलं तर काय करायचं, असा एक गहन प्रश्न असतोच. 
फोिणीचा भात, फोिणीची पोळी ही पनुःप्रपक्या तर अगिी साधी. 
पण भाज्ा उरल्ा तर मग त्यात पीठ नमसळून थालीपीठ पकंवा पराठे. 
माझा मलुगा ननरंजन, कॉलजेात असताना ताटातल्ा भाज्ांकि े बघनू 
म्णायचा, These vegetables have a tremendous cutlet 
potential. म्णजे, today’s special, yesterday’s bhajya. अिी 
ही भतूकाळातनू वत्कमानकाळात परावनतमित करण्ाची पकमया प्रत्यके 
सगुरणीला ठाऊक हवी. हीच तर खरी पनुननमिनममिती.

आता या छोटखेानी लखेाचा सांसृ्नतक समारोप – आज होईल का गोि, 
माझ्ा हाताची भाकर. आज यतेील का मोि, माझ्ा वालांना चांगले. 
आज होतील का खिुी माणसं ग जवेताना? (मढजेकर) अस ेनाजकू प्रश्न 
स्वयंपाकघरात वावरताना मनात असावते. प्रत्यके स्तीच्ा नवे्ह, प्रत्यके 
परुुर्ाच्ाही. सांसृ्नतक, जेंिरमकु्त अस े हे प्रश्न आहेत. हीच स्तीमकु्तरी 
आणण स्ती-परुुर् संवाि-संचारयकु्त संसृ्तीही.

ववजया राजाध्यक्ष

कथा लखेक, समीक्क. अनके कथासंग्रह 
तसंच समीक्ानवर्यक पसु्तकं प्रशस्ि. सादहत्य 
अकािमी परुस्ारानं सन्माननत.
छायाचचत्र – सायली राजाध्यक्

मोबाइल – 9820502151   
इ-मले – vijayabai@rediffmail.com
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शसनसे्ब्टझची संपािक ननिी प्रमे दहनं भारतीय शसनसेषृ्टीला मानवंिना 
म्णनू – Love And Longing In Hindi Cinema – हे पसु्तक 
शलदहलं आहे. गाजलले्ा चचत्रपटांमधल ेकाही प्रसंग प्रके्कांच्ा मनात 
अगिी ठसलले ेअसतात. नतला असचे काही प्रसंग पनु्ा शजवंत करायच े
होते. म्णनू नतनं आनमर खान आणण कटररना कैफला तमु्ाला असं 
काय करायला आविले असं नवचारलं होतं. आनमरनं, कागज के फूल या 
चचत्रपटातल्ा गरुू ित्त आणण वदहिा रहमानच्ा, वक्त न ेपकया क्या हँसी 
शसतम या गाण्ाच्ा प्रसंगाची ननवि केली. हा प्रसंग पनु्ा नव्यानं करणं 
हे एकाचवळेी फार आव्हानात्मक तर होतंच पण नततकंच सुंिरही होतं. 
आनमर खाननं यात नवग लावला आहे. कतररनाच ेकपि ेमनीर् मल्ोत्रानं 
केल ेआहेत तर आनमरच ेकपि ेअजु्कन भसीननं केल ेआहेत. हा मळू 
चचत्रपट श्ते-श्यामल (Black and White) आहे. आणण मखु् म्णज े
त्यात गरुू ित्त आणण वदहिा रहमान आहेत. पण आम्ाला त्यांना तंतोतंत 
गरुू ित्त आणण वदहिा रहमानसारखं िाखवायचं नव्हतं. या फोटोचं सौंिय्क 
हेच आहे करी, हा फोटो जवे्हा तमु्ी पाहता तवे्हा, क्णभर तमु्ाला कागज 
के फूलमधल ेत ेिोघचे समोर दिसतात. पण जर तो जरा ननवांतपण े
बगघतलात तर मग तमु्ाला आनमर खान आणण कटररना कैफच दिसतात. 
असं करणं हे फार अवघि काम आहे. हा फोटो ब्कॅ एंि व्हाइट असावा 
अिीच मळू कल्पना होती पण मग मी नवनंती केली करी, फोटो रंगीतच 
ठेव ूया कारण रंगसंगती अगिीच सौम्य आहे. या फोटोसाठी जनु्या 
प्ितीचं लायपटगं मी केलं होतं. शिवाय आनमर आणण कटररनानं तोपययंत 
कधीही एकत्र काम केलं नव्हतं हेही या फोटोचं नानवन्य होतं. धमू ३ नंतर 
आला. म्णनूच हा फोटो माझ्ा आविीच्ा फोटोंपकैरी एक आहे.

माझ्ा आवडत्ा फोटोंमागची
कहाणी

अववनाश गोवारीरर 

ख्ातनाम शसनछेायाचचत्रकार. लगान, 
जोधा-अकबर, स्विेस, चने्ई एक्स्से, मरेी 
कोम यांसारख्ा पकत्यके चचत्रपटांचं स्स्र 
छायाचचत्रण केलं आहे.

सव्क छायाचचत्रं कॉपीराइट – अनवनाि 
गोवारीकर



डिजिटल दिवाळी २०१४  ।   अकं पदिला 12

हा िसुरा जो फोटो आहे तो मी काढललेा नाहीये. हा फोटो बच्चन 
साहेबांनी काढला आहे. कौन बनगेा करोिपतीसाठी मी त्यांच ेफोटो 
काढत होतो. हा जो कॅमरेा आहे तो लायका एम नाईन हा जगातल्ा 
सवलोत्तम कॅमरेांपकैरी आहे. हा कॅमरेा मला िोन-तीन दिवस आधीच राज 
ठाकरेंनी भटे दिला होता. या कॅमरेानं फोटो काढणं अनतिय अवघि 
आहे. हा रेंज फाइंपिगं कॅमरेा आहे. या कॅमरेाचं पिझाइन हे िसु-या 
महायु् िाच्ा काळातलं आहे. तमु्ी फोटो काढण्ासाठी कॅमरेाला 
िोळे लावनू ज ेबघत असता त ेआणण या कॅमे-याच्ा लने्सला ज ेदिसतं 
हे िोन्ीही संपणू्कपण ेवगेळंच असतं. त ेमी इथ ेसमजावनू नाही िेऊ 
िकत. मी या कॅमरेाबरोबर प्रयोगच करत होतो. अनमताभ बच्चन आणण 
माझं ट्नुनगं फार छान आहे. आम्ाला िोघांना एकमकेांबरोबर िपुटगं 
करणं मनापासनू आवितं. मी जवे्हा त्यांना सांगगतलं करी, मला एम-नाईन 
नमळालाय तवे्हा त ेखरू् झाल ेकारण त्यांच्ाकिहेी हा कॅमरेा आहे. 
त्यामळेु त्यांना या कॅमरेानं सफाईनं फोटो काढता यतेात. साधारणपण े
माझ्ा प्रत्यके फोटो िटूमधे, मी ज्ा कलाकाराबरोबर िपुटगं करतोय 
त्याच्ाबरोबर माझा एक तरी फोटो काढण्ाचा मी प्रयत्न करतो. तवे्हा 
मी त्यांना म्टलं करी, सर मला तमुच्ाबरोबर एक फोटो काढायचा आहे. 
साधारणपणे, मी लोकांच ेफोटो काढत असतो पण हा आमचा फोटो 
अनमताभ बच्चन यांनी काढला आहे. हा फोटो त्यांच्ा मके-अपरूममध े
आरिातनं काढललेा आहे. या कॅमरेानं असा फोटो काढणं खपू अवघि 
आहे. त ेतमु्ाला बघताना जाणवणारही नाही. पण त्यांनी हा फोटो 
अनतिय सरेुख प्ितीनं घतेला आहे. अनमताभ बच्चन यांनी स्वतः माझा 
काढललेा फोटो म्णनू हा फोटो माझ्ासाठी अमलू् आहे.

शलटंासमधनू मला फोन आला करी आयपियाला एक कँपने करायचं 
आहे. नवश्चर्क नवजते्या  सहा पक्केट कण्कधारांबरोबर एक फोटो िटू 
करायचं आहे असं कळल्ावर मला फार आनंि झाला कारण पक्केटवर 
माझं फार प्रमे आहे. हे सहा कण्कधार होते. क्ाइव्ह लॉइि, इम्ान खान, 
कपपल िेव, एलन बॉि्कर, स्टीव्ह वॉ आणण अजु्कन रणतुंगा. पण खरंखरं 
कबलू करायचं तर मी खरा एक्साइटिे होतो तो क्ाइव्ह लॉइि आणण 
इम्ान खानला भटेण्ासाठी, काही प्रमाणात कपपल िेवलाही. हल्ीच े
पक्केटपटू कॅमरेासमोर फारस ेबजुत नाहीत कारण त्यांना त्याची 
सवय असते. त ेमॉिशेलगं करतात. पण या पपढीच ेज ेपक्केटपटू होत ेत े
कॅमरेासमोर फार बजुतात. पक्केटपटंूच ेमी जवे्हा फोटो काढतो तवे्हा 
नहेमीच्ा पक्केट चाहत्यांपके्ा मला पक्केटमध ेजास्त रस आहे असं 
त्यांच्ा लक्ात यतें. ८३ चा नवश्चर्काच्ा घिामोिी माझ्ा चांगल्ा 
आठवणीत आहेत. तांपत्रकदृष्टा मी फोटो चांगल ेपकंवा वाईट काढत 
असने पण माझं मोठं बलस्ान हे आहे करी, मी समोरच्ाबरोबर उत्तम 
संवाि साध ूिकतो, त्यांना ररलकॅ्स करू िकतो. माझं पक्केटप्रमे हे या 
िटूला मला खपूच उपयोगी पिलं. कपपल आल्ावर मी नवश्चर्काच्ा 
वळेी घिलले्ा गोष्टींबद्दल त्याच्ािी बोललो. तमु्ी मला एकिा 
एअरपोट्कला घ्ायला आला होतात अिी आठवण मी त्याला सांगगतली 
तवे्हा तो चपकत झाला. ‘क्या बोल रहे हो!’ कपपल म्णाला. त्याचं असं 
झालं होतं – ८९ मध ेपापकस्तानला जाताना मी आणण अशजत तेंिुलकरनं 
ज्ा नवमानानं प्रवास केला त्याच नवमानात कपपलची बायकोही होती. 
एअरपोट्कवर उतरल्ावर आम्ाला त्याच्ाच गािीतनू त्यानं सोिलं होतं. 
हे ऐकल्ावर कपपल खरू्च झाला.
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इम्ान खान तर फारच बजुललेा होता आणण काहीसा गप्ही. भारतात 
यणेारे पक्केटपटू फार वतैागलले ेअसतात. कारण इतके लोक त्यांच्ािी 
बोलायला, त्यांच्ा सह्ा घ्ायला यते असतात. आणण मी तमुचा पकती 
मोठा फॅन आहे हेच परत परत सांगत असतात. इम्ानला मी सांगगतलं, 
करी तमु्ाला बोशलगं टाकली आहे. त्यानंही अनवश्ासानं नवचारलं करी, 
कधी? ८९ मध ेशसयालकोटला लंचरूमच्ा बाहेर इम्ान नॉपकंग करत 
होता तवे्हा मी बोशलगं टाकली होती. हे सांगगतल्ावर आणण नतथल्ा 
नवकेटबद्दल आणण सचचनबद्दल बोलल्ावर तो खपू खलुला आणण मग 
खपू बोलायला लागला. लाहोर टसे्टच ेिवेटच ेिोन दिवस आणण  संपणू्क 
शसयालकोट टसे्ट मी स्टपेियममध ेबसनू बगघतली आहे हेही मी त्याला 
सांगगतलं. याच टसे्टमध ेसचचनच्ा नाकाला वकार यनुसूचा बॉल 
लागला होता. या आठवणी ऐकल्ावर तो खरू् झाला. या माशलकेसाठी 
प्रथमच तटस् पंचांना पाचारण करण्ात आलं होतं आणण असं करण्ात 
इम्ानचाच पढुाकार होता. त्याबद्दलही मी त्याला िाि दिली तवे्हा मात्र तो 
खपूच खलुला.

स्टीव्ह वॉिी बोलताना मी उलटी सरुूवात केली. त ूमला फारसा आवित 
नाहीस हे मी त्याला सांगगतलं. कारण त ूभारतीय संघाची अनकेिा वाट 
लावली आहेस असं बोलनू मी वातावरण हलकं करायचा प्रयत्न केला. 
‘होप य ूलाइट मी वले नाऊ,’ असं नंतर तो म्णाला. मजा आली. क्ाइव्ह 
लॉइिबरोबर मात्र मी सगळ्ात जास्त बोललो कारण या सहा जणांमध े
तो माझा सगळ्ात आविता होता. आम्ी िटू करत होतो नतथ ेआमची, 
शलटंासची पणू्क टीम होती. त्यात पक्केटविेहेी होतचे. मी लॉइिला म्टलं 
करी, सर मी आता या सगळ्ांना तमुच्ाबद्दल एक प्रश्न नवचारणार आहे. 
आणण जर त्याचं कोणी उत्तर िेऊ िकलं तर मी त्याला आताच्ाआता 
िहा हजार रूपय ेिेईन. मी असं काय नवचारणार असा आचिययाचा भाव 
लॉइिच्ा चहे-यावर होता. लॉइि कुठल्ा कंपनीची बटॅ वापरायचा असा 
प्रश्न मी सगळ्ांना नवचारला. ‘ओह, िॅटस अ गिु वन!’ , 

असं लॉइि आपल्ा खास वसे्ट इंपियन िलैीत म्णाला. हे उत्तर 
कुणालाही िेता आलं नाही! तो साँपिको या कंपनीची बटॅ वापरायचा.  
‘य ूररअली नो यअुर गमे!’ , लॉइि खरू् होऊन म्णाला. तो इतका साधा 
आणण सौम्य आहे करी, मी त्याला खास माझ्ासाठी काही पक्केपटगं पोज 
द्यायला लावल्ा आणण त्याच ेकाही फोटो माझ्ासाठी काढले. खरं तर या 
िटूसाठी त्याची काहीही गरज नव्हती. मी िवेटी त्याला म्टलं, ‘सर, य ू
आर टू मच ऑफ अ जंटलमन टू बी कॅप्टन ऑफ सच अ फेरोशियस टीम!’ 
असं म्टल्ावर तो म्णाला, ‘माय बोलस्क वअेर फेरोशिअस, नॉट मी!
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 अमोल पालकेर एक दिवस माझ्ा सु्टपिओत आले. मी पकिोरी 
आमोणकरांवर एक पफल्म करतोय आणण त्यासाठी  पकिोरीताई, 
झापकर हुसने, हररप्रसाि चौराशसया आणण शिवकुमार िमया यांच्ा 
मलुाखती घ्ायच्ा आहेत असं त्यांनी सांगगतलं. या मलुाखती 
त्यांना माझ्ा सु्टपिओत घ्ायच्ा होत्या कारण त्यांना माझा 
सु्टपिओ आवितो. मी स्वतः िास्तीय संगीत ऐकत नसलो तरी 
माझ ेआई, बाबा, ताई हे या सगळ्ांच ेखपू चाहत ेआहेत. त्यामळेु 
हे सगळे लोक पकती मोठे आहेत हे मला माहीतच होतं. त्या 
दिविी सु्टपिओत कुणाला बोलाव ूनकोस असं पालकेरांनी मला 
सांगगतलं. त ेमी मान्य केलं. सु्टपिओच ेपकती पसै ेघणेार असंही 
त्यांनी मला नवचारलं. मी सांगगतलं करी, मी अथयातच पसै ेघणेार 
नाही पण ‘फरी’ म्णनू या सगळ्ांच ेपोटट्र जेटस मला काढू द्या. 

हे फोटो मी माझ्ा आई आणण ताईसाठी काढल ेकारण त्या िोघी 
या सगळ्ांच्ा चाहत्या आहेतच पण पकिोरीताई तर त्यांचं 
िैवतच आहे. पकिोरीताईंबद्दल मी खपू ऐकलं होतं करी, त्या काय 
बोलतील, किा असतील याचा काही नमे नाही. माझाही पपिं 
तसाच आहे,  त्यामळेु मी म्टलं होऊन जाऊ िे! त्या आल्ा तवे्हा 
मी म्टलं करी, ताई मी खपू घाबरलो आहे तमुच ेफोटो काढायचते 
म्णनू. त्यावर त्या म्णाल्ा, किाला रे बाबा, लोक माझ्ाबद्दल 
काहीही बोलतात पण मी तिी नाहीये. मी किी आहे त ेतचू 
बघ. त्या माझ्ािी इतक्या गोि आणण प्रमेानं बोलल्ा. जवे्हा 
त्या इंग्रजी बोलायला लागल्ा तवे्हा तर मी पफिाच झालो. त्या 
नब्रटीि वळणाचं इतकं सुंिर इंग्रजी बोलतात! यांनी बरोबर त्यांचं 
स्वरमंिल आणलं होतं. त ेत्यांनी हातात घतेलं....
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मी त्यांच ेतस ेफोटो काढल ेपण त ेकृपत्रम वाटत होते. माझ्ा 
मनात असं होतं करी, त्यांनी काहीतरी गणुगणुावं जणेकेरून 
त्या फोटोतली कृपत्रमता ननघनू जाईल. पण, ताई, तमु्ी 
काही गणुगणुता का हे सांगण्ाची दहमंत माझ्ात नव्हती.  
पण तवेढ्ात त्यांनीच स्वतः सरू धरला. आणण तो सरू जो 
काही होता ना! मी िास्तीय संगीतातला औरंगजबे आहे पण 
खरं सांगतो, माझ्ा अगंावर रोमांच उभ ेरादहले. माझ्ासाठी 
तो अनवस्मरणीय असा अनभुव होता. तो जो काही नमननट 
िोन नमननटं त्यांनी सरू धरला होता तो माझ्ासाठी अख्ी 
मफैल ऐकल्ाचा अनभुव होता. हा सगळा प्रसंग ऐकल्ावर 
माझ्ा आईच्ा आणण ताईच्ा िोळ्ांत अक्रिः पाणी 
आलं. पकिोरीताई तझु्ा सु्टपिओत यणेार हे त ूआम्ाला का 
सांगगतलं नाहीस म्णनू त्या माझ्ावर रागावल्ा. पण मग 
नंतर मी त्या िोघींना घऊेन पकिोरीताईंच्ा घरी गलेो. नतथ े
त्यांच्ा खपू गप्ा झाल्ा. इम्ान आणण कपपलला मी जस े
पक्केटच ेपकस् ेसांगत होतो तसचे पकस् ेआई आणण ताईनं 
पकिोरीताईंना सांगगतले. त्यांनाही खपूच मजा आली.

मी माझ्ा कारकरीिवीत अनके चचत्रपटांच ेपोस्टर िटू केल ेपण 
काही चचत्रपट अस ेअसतात करी ज्ांचं स्ान हे इतरांपके्ा 
अभधक स्पिेल असतं. त्यापकैरीच एक आहे मरेी कोम. हे ज े
पोस्टर आहे, त ेमी िटू केलंय याचा मला अभभमान वाटतो. 
मरेी कोम या चचत्रपटासाठी फोटो िटू करायचं आहे असं 
संजय लीला भन्सालीनं मला सांगनू ठेवलं होतं. पण एक 
दिवस अचानक फोन आला करी, उद्याच्ा उद्या धरमिालाला 
फोटो िटू करायचं ठरलंय. मी म्टलं किासाठी, नतथ ेका 
करायचं? तवे्हा पप्रयांका चोप्राला नतथचे करायचं आहे असं 
मला सांगगतलं गलें. त्याचं कारण असं होतं करी, पप्रयांका या 
पफल्मसाठी खपू महेनत घते होती. ती परफेक्ट िपेमध ेहोती. 
िसुरा दिवस िपुटगंचा िवेटचा दिवस होता. नंतर ती िहा 
दिवस नवश्ांती घणेार होती. त्यामळेु नतनं ज ेिरीर कमावलं 
होतं त ेिहा दिवसांनंतर तसंच राहणार नव्हतं. पप्रयांकानंही 
मला फोन करून हेच सांगगतलं. तवे्हा मला आनमरच्ा 
गजनीच्ा पोस्टरची आठवण आली कारण तवे्हाही आनमरनं 
अिीच त्याची बॉिी पीकमध ेअसताना मला हैिराबािला 
पोस्टर िटू करायला बोलावलं होतं. 

मीही त ेलगचे ऐकलं कारण पप्रयांका ही अनतिय महेनती 
मलुगी आहे. फोटो िटूच्ा आिल्ा दिविी मी नतला भटेलो. 
नतनं मला नतच ेकमावलले ेिंि िाखवले. नतची कमावललेी 
मस्क्यलुर बॉिी बघनू मी थक्च झालो. माझ्ावर नवश्ास 
ठेवा या फोटोत िनू्य फोटो िॉप केललें आहे. िटूच्ा वळेी 
नतच्ाबरोबर टट्रनेर होता. मला कुठल्ाही फोटोत पप्रयांका 
चोप्रा दिसायचं नाहीये. मला या फोटोंमध ेराकटपणा यायला 
हवा आहे हे नतनं मला ननक्नू सांगगतलं. या फोटोत कुठलाही 
मके-अप नाहीये. नतचा चहेरा कुठल्ाही बाजनुं गोि दिसत 
नाहीये. मी नतला नवचारलं करी, सफे्टीसाठी काही साध ेफोटो 
काढूया का? त्यावर हा प्रॉजके्टच ररस्री आहे त्यात सफे्टी 
कसलीही नको असं ती म्णाली. हे मरेी कोमच ेफोटो आहेत 
पप्रयांका चोप्राच ेनाहीत असं नतचं म्णणं होतं. केवळ िोन 
तासांत हे िटू संपलं. आपण हा फोटो पाहतोय तो मरेी कोम 
दहट झाल्ावर. पण त्याआधी अस ेफोटो काढणं ही मोठी 
ररस् होती.
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हा िवेटचा जो फोटो आहे तो आहे करीना कपरू आणण सफै अली खान 
यांच्ा लग्ाचा. बबेोचा मला फोन आला करी, त ू आमचं वपेिगं पोटट्र जेट 
काढायचं आहेस. पण या पोटट्र जेटची एक खास ररक्ायरमेंट आहे. सफैनं 
मला सांगगतलं करी माझ्ा आई-विलांच्ा लग्ात ज्ा पोजमध ेत्यांचं पोटट्र जेट 
काढलं होतं तसंच पोटट्र जेट मला आम्ा िोघांचं हवं आहे. यासाठी करीनानं 
ज ेकपि ेघातल ेआहेत त ेनतच्ा आज ेसासनुं आणण नतच्ा सासनुं म्णज े
िनममिला टागोरनं नतच्ा लग्ात घातल े होते. तर सफैनं घातलले े कपि े
मन्सरू अली खान पतौिीनं घातल ेहोते. काहीही झालं तरी हे पोटट्र जेट माझ्ा 
आई-विलांच्ा लग्ाच्ा पोटट्र जेटसारखंच दिसायला हवं आहे अिी नवनंती 
सफैनं मला केली होती. हा फोटो ताजमध ेकाढललेा आहे. या फोटोसाठीचं 
लायपटगं माझ्ासाठी अगिीच साधं होतं. पण हा फोटो मी फार कमी 
वळेात आणण छोट्ा जागते काढललेा आहे. त्या िोघांचा नकुताच ननकाह 
झाला होता आणण पढुच्ा काय्कक्माला पंधरा-वीस नमननटं होती. त्या 
मधल्ा वळेात हा फोटो काढललेा आहे. फोटो काढताना मला काहीसं 
स्वप्नवत वाटत होतं. कारण नायक-नागयकांच ेमी नहेमीच फोटो काढत 
असतो. हे िोघहेी नायक-नागयकाच होते. शिवाय त्यासाठी त्यांनी घातलले े
कपि ेहे एखाद्या ऐनतहाशसक चचत्रपटातल्ा कपड्ांसारखचे होते. पण हा 
फोटो त्यांच्ा लग्ाचा होता. हे खरंच वर-वध ूआहेत करी मी त्यांच्ा एखाद्या 
पफल्मसाठी फोटो काढतोय? क्णभर माझ्ा मनात गोंधळ उिाला होता. 
िपुटगं करताना मला फार सररयल पफलींग होतं. पण हा एक अभभजात 
फोटो आहे. सफै हा रॉयल घराण्ातलाच आहेच. पण करीनाही एखाद्या 
रॉयल फॅनमलीतलीच दिसत ेआहे!
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पोलंिमधल्ा एका छोट्ा िहरात जरेझी ग्रोटोवस्री नावाचा, १९३३ 
साली जन्माला आललेा एक तरूण उत्साही नाट् दिग्दि्कक काय्करत 
होता. १९५९ च्ा समुारास त्यान ेपोशलि लबॅोरेटरी भथएटरची स्ापना 
केली आणण वगेवगेळे प्रयोग करायला सरुुवात केली. आजबूाजलूा ज्ा 
प्रकारचं भथएटर सरुू होतं त ेबघनू, तो खपूच अस्वस् झाला होता. त्याला 
असंख् प्रश्न पिायला लागले. त्यांची उत्तरं िोधायला त्याला रंगभमूीच्ा 
संकल्पनचे्ा मळुािी जावसं वाटायला लागलं. त्यातनूच त्याला भव्य 
दिव्यतलेा, नाटकातल्ा सजावटीला नकार द्यावासा वाटायला लागला. 
अनावश्यक गोष्टींनी सजवललें नाटक नकोसं वाटायला लागलं होतं. 
प्रत्यके नाट्घटक तपासनू पहावा असं त्याला वाटायला लागलं होतं. 
बधेिकपण ेकाही प्रश्नांना सामोरं जायला तो सज्ज झाला. नपेर्थाशिवाय 
नाटक होऊ िकतं का? हो. ररकाम्या मंचावरसु् िा नाटक खळेलं जाऊ 
िकतं. प्रकाि योजनचें अविंबरही नाट्पररणामासाठी आवश्यक नाही. 
संगीताशिवायही नाटक होऊ िकतं. फननमिचर पकंवा प्रॉपटवीशिवायही 
नाटक करता यऊे िकतं. अभभनते ेिरवाजा उघिण्ाचं अथवा चहा-
कॉफरी पपण्ाचं माइम करू िकतात, हे आणण अिा अनके गोष्टी अभभनते े
स्वतः करू िकतात. एक एक नाट्घटक सटुा करून तपासताना 
ग्रोटोवस्रीच्ा असं लक्ात आलं करी नाट्ानभुव ननमयाण करायला 
िोनच घटक आवश्यक आहेत. एक करणारा आणण एक बघणारा. 
करणारा अभभनतेा आणण बघणारा प्रके्क. अभभनतेा आणण प्रके्क यांच्ा 
परस्परसंबंधातनू ननमयाण होणारा नाट्ानभुव हे रंगभमूी ह्ा माध्यमाचं 
वशैिष्टय आहे.

नाटक आणण चचत्रपट ह्ा िोन माध्यमात नक्री काय फरक आहे हे 
समजनू घणे्ात पषु्कळ लोक गल्त करतात. जगभर नाटकांवरून 
चचत्रपट करण्ाची पद्त आहे. उिाहरणाथ्क वसे्ट साईि स्टोरी, साऊंि 
ऑफ म्यखुझक, स्टट्र ीटकार नमेि पिझायर, स्ल्थू, गॉिस्पले. नाटक आणण 
चचत्रपट ह्ा िोन्ी माध्यमांमध्य ेत्याच व्यगक्तरेखा त्याच पररस्स्तीतनू 
जाताना दिसतात. आपल्ाला हे माहीत असतं करी, नाटकात िाखवता 
न यणेा-या गोष्टी चचत्रपटांमध्य ेसहज िाखवता यतेात. चचत्रपटांमध्य े
बाह् गोष्टींचं चचत्रीकरण करता यतें. कॅमरेा हेशलकॉप्टरमध्य ेनतेा यतेो. 
िोंगराच्ा मार्थावर नतेा यतेो. चचत्रपटामध्य ेएका प्रविेातनू िसु-या 
प्रविेामध्य ेखटाखट जाता यतेे. फ्िॅ बकॅ आणण फॉरवि्क करता यतें. 
हे सगळं जरी मान्य केलं तरी चचत्रपट आणण नाटक ह्ा माध्यमांमधल े
ननणयायक फरक वगेळे आहेत. प्रके्क आणण अभभनते्यांचा एकाच वळेी 
एकाच अवकािात शजवंत सहप्रवास नाटकाच्ा दृष्टीन ेफार महत्ताचा 
असतो. चचत्रपटात पकतीही बारकाईन ेकथा सांगगतललेी असली. प्रके्क 
त्यांत तनमनान ेगुंतले, तरीही त ेज्ात गुंततात त्या प्रनतमा असतात, 
प्रत्यक् माणसं नवे्हत.  आपल्ाला सगळ्ांना कुणाची तरी प्रनतमा 
आणण प्रत्यक् हािामासांचं वास्तव ह्ातला फरक माहीत आहे. आपण 
पकत्यकेिा ज्ा माणसानवर्यी आपल्ाला प्रमे, आिर अथवा भय आहे, 
त्याच्ािी काय आणण कसं बोलायचं, ह्ाची तालीम करीत असतो, 
स्वतःिीच, आरिात बघनू पकंवा त्या व्यक्तरीचा फोटो समोर ठेवनू. 
मनातल्ा मनात, नाहीतर मोठ्ान ेआपल्ाला ज ेकाही म्णायचंय त े
नबनधोकपण ेम्णत असतो. पण प्रत्यक्ात ती व्यक्तरी जवे्हा समोर यते े
तवे्हा बहुतके वळेा पररस्स्ती बिलते. कधीकधी आपण धिाधिा बोलनू 
टाकतो तर कधी आपली वाचा जाते. थोिक्यात काय तर जसं आपण 
एकांतात ठरवतो तसं प्रत्यक् संवािात घितंच असं नाही. म्णजचे 
शजवंतपण ेआमन ेसामन ेघिणा-या गोष्टींची मजा काही औरच असते.

नाट्ानुभव
ववजय रें ररे

नाट्ानुभव म्हिजे नेमरं राय? 
मािूस नारर बघतो तेव्हा तो रसा आणि 
राय ववचार ररतो? तर नाट्रममी हा 
अनुभव घेताना राय ववचार ररतात? 
याचा ववचार ररिारा लेख.

नाटक हे नहेमीच टशेलखव्हजन आणण चचत्रपटापके्ा, माध्यम म्णनू ननराळं 
आहे. ह्ा नतन्ी माध्यमांची काळ-काम-वगेाची गणणतच ननराळी आहेत. 
चचत्रपटाला पकंवा टशेलखव्हजनला पररणाम साधण्ासाठी ब-याचिा 
तंत्राचा आधार घ्ावा लागतो. रंगभमूी त्या अथयान ेकधीच इलके्टट्र ॉननक 
नसते. प्रके्क आणण कलावंत एकाच अवकािात शजवंतपणी एकत्र 
असणं हे रंगभमूीच्ा दृष्टीन ेअत्यावश्यक असतं. प्रके्क शजवंतपणी 
कलाकाराच्ा म्णज ेअभभनते्याच्ा समोर असतात. ह्ाचाच िसुरा अथ्क 
असा करी, अभभनते ेप्रके्काच्ा समोर असतात. प्रके्कांच्ा अस्स्तत्वाची 
त्यांना जाणीव असते, त ेप्रके्कांिी संवाि साधत असतात. संवाि बोलनू 
अथवा िारीर अभभनयाने. त्यातनू नवशिष्ट प्रकारची वातावरण नननममिती 
होते. अभभनतेा आणण प्रके्क त्याचा आनंि लटुायला लागतात. त्यांच्ात 
ज ेनातं ननमयाण होतं त ेनाट्ानभुवाच्ा दृष्टीन ेफार महत्ताचं असतं. 
अभभनतेा आणण प्रके्क यांच्ातली िेवाणघवेाण अनतिय ओघवती असते. 
त्यात भावननक चढउतार असतात. बौप्िक चचया असते. थोिक्यात 
त्यांच्ात एक प्रकारची सलगी ननमयाण होते. जसा अभभनते्याचा अभभनय 
प्रके्कांपय्कत पोहोचतो तसाच प्रके्काचा प्रनतसाि नाटकाचा प्रयोग सरुू 
असतानाच अभभनते्यापययंत पोहोचत असतो. प्रके्काची प्रनतपक्या काय 
असावी? करणा-यांची अणण बघणा-यांची स्पंिनं जळुताहेत का? ह्ाचा 
दहिोब नतथल्ा नतथ ेनमळत असतो. रंगभमूी हा कलाप्रकार ह्ामळेुच 
एकमवेादनवतीय होतो. प्रके्क आणण अभभनते ेएकमकेांच ेसवंगिी 
असल्ासारख ेएकत्र यऊेन एका सांगाड्ातनू इमारत उभी करतात.

चचत्रपटात असं होत नाही. काही चचत्रपट संपणू्क तयार झाल्ावरच 
प्रके्काला िाखवला जातो. अभभनते ेप्रत्यक् शजवंतपणी प्रके्कािी संवाि 
साधत नाहीत. ब-याचिा तर स्वतः अभभनते ेप्रके्क बननू स्वतःचा अभभनय 
बघत असतात. प्रके्कांच्ा आणण कलावंताच्ा सहअस्स्तत्वाची गंमत 
त्यात नसते. त्यामळेुच चचत्रपट ह्ा माध्यमात अभभनते ेआणण प्रके्क 
यांच्ा िेवाणघवेाणीत एक प्रकारचं औिाशसन्य असतं. रंगभमूी ह्ा 
माध्यमात त ेतसं अस ूिकत नाही. चचत्रपटापके्ा टशेलखव्हजन हे माध्यम 
नाटकाच्ा अभधक जवळ जातं असं मानतात. पण त ेपणू्कपण ेखरं नाही. 
एखािा काय्कक्म ‘लाइव्ह’ असं शलहून टीव्हीवर िाखवतात तवे्हा त्या 
घटना नतथ ेप्रत्यक् घित असतात पण आपण त्याचा आस्वाि आपल्ा 
घरी बसनू घते असतो. आपला प्रनतसाि त्यांच्ापययंत पोहोचतच नाही. 
पकंवा टीव्हीवर आपल्ाला कुठला काय्कक्म बघायचा कुठला नाही हे 
ठरवता यतेे. एखािा कंटाळवाणा काय्कक्म बघायचा नसले तर चनॅल 
बिलायची मभुा आपल्ाला असते. शिवाय टीव्ही बघता बघता आपण 
खपू गोष्टी करीत असतो. चहा पीत असतो, खातो, मधचे टीव्ही रूमच्ा 
बाहेर जाऊन यतेो, फोन घतेो. टीव्ही बघताना आपण पणू्कपण ेएकाग्र 
होतोच असं नाही. कधीकधी प्रत्यक् प्रके्क बोलावनू त्यांच्ासमोर 
काय्कक्म केल ेजातात. तरीही अनभुवाची तिक िेवाणघवेाण नतथ े
नाटकाइतकरी समथ्कपण ेहोत नाही. अनभुवाच्ा पातळीवर ही माध्यम 
एकमकेांपके्ा पणू्कपण ेवगेळी आहेत असं मला तरी वाटतं.
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प्रत्यक् भटेीची गंमत काही वगेळीच असते. ही गंमत नक्री काय असत े
हे समजावनू सांगणं जरा अवघि आहे पण असत ेएवढं मात्र खरं. 
एखाद्या सपु्रशस्ि कलावंताला, खळेािूला, पढुा-याला आपण टीव्हीवर, 
चचत्रपटात पकंवा फोटोत पादहललें असतं तरीही तो प्रत्यक्ात दिसणार 
असले तर त्याला बघायला खपू गिवी होतचे. ही प्रत्यक् बघण्ाची ओढच 
प्रके्काला रंगभमूीकि ेआकपर्मित करते.

रंगभमूीचा रस्ता नहेमी िहेुरी असतो. एका बाजलूा अभभनतेे, नाटककार, 
दिग्दि्कक आणण इतर तंत्रज् ह्ात गुंतलले ेअसतात तर िसु-या बाजलूा 
बघायला आलले ेप्रके्क. ह्ा नाट्ानभुवाचा अभ्ास िोन्ी बाजूंनी 
करता यतेो. कारण िोघांचहेी स्वतःच ेदृपष्टकोन असतात. सध्या आपण 
प्रके्काच्ा बाजनू ेनवचार करू या. तो नाट्गहृात नाटक बघायला 
जातो म्णज ेकाय करतो? आणण नतथ ेगले्ावर काय घितं? त्याला 
किाकिातनू जावं लागतं?

प्रके्कांसाठी नाटक ही समहूान ेअनभुवायची गोष्ट असते. पेंपटगं, 
स्ल्पचर हे एकट्ान ेअनभुवायच ेकलाप्रकार आहेत. एखािी व्यक्तरी 
स्वतःच्ा गतीने, पकतीही वळे ह्ा कलाप्रकाराचा आस्वाि घऊे िकते. 
कसलंही बंधन त्या व्यक्तरीवर नसतं. आपण एखाद्या आट्क गलॅरीत पकंवा 
म्यखुझयममध्य ेसमहूान ेजातो पण आत गले्ावर नतथल्ा पेंपटगं्जचा 
पकंवा इतर कुठल्ाही वस्तचूा आस्वाि प्रत्यके जण वगेवगेळाच घते 
असतो. पण नाट्गहृात गले्ावर मात्र तसं होत नाही. नतथ ेअपररहाय्कपण े
समहूालाच नाट्ानभुव घ्ावा लागतो. करणा-यांची आणण बघणा-यांची 
सह-अनभुतूी हेच या माध्यमाच ेबलस्ान आहे. नाट्ानभुवाची िेवाण-
घवेाण करण्ासाठी एकाच दठकाणी एकाच वळेी एकत्र जमावंच लागतं.

नाटक बघायला यणेारी सगळी माणसं सारखीच नसतात. त्यांची 
मानशसकता वगेवगेळी असते. काही प्रके्क आक्मक असतात तर 
काही िांत. तरीही नाट्गहृात नाटक अनभुवायला यणेारा प्रके्क आणण 
पक्केटची मचॅ बघायला यणेारा प्रके्क ह्ात काहीतरी फरक आहे. पकंवा 
एखाद्या धानममिक स्ळी जमणारा जमाव आणण नाटकाचा प्रके्क ह्ांचीही 
मानशसकता वगेवगेळी असते. नाटक बघत असताना प्रत्यके प्रके्क 
एकाच वळेी एकटा आणण समहूापकैरी एक असतो.

एखािा गंभीर प्रकृतीचा, एरवी फारसा न हसणारा माणसू जर नवनोिी 
नाटकाला जाऊन बसला तर आजबूाजचू्ा प्रके्कांचा प्रनतसाि बघनू, 
ननबयंध गळून पिून तो जोरजोरात हसनू िाि द्यायला लागतो. थोिक्यात 
काय तर नाटक बघणारा समहू कसाही असला तरी नाटक ह्ा 
माध्यमाची जाि ूअिी असत ेकरी, हा प्रके्क समहू ‘कलसे्क्टव्ह माईंि’न े
एक होऊन जातो. आणण तो जवे्हा एकत्र यतेो तवे्हा कलाकार आणण 
प्रके्क ह्ांच्ातली शजवंत िेवाणघवेाण परमोच्च आनंि िेऊन जाते. मी 
प्रके्क म्णनू हा अनभुव घतेललेा आहे. प्रके्क नाटक बघत असताना 
नाटक करणा-यांिी ‘पाट्कनरशिप िीि’ करतात असं मला वाटतं. ती िीि 
अल्पकाशलक असते, पण मनावर मात्र कायमचा ठसा उमटवण्ाची 
क्मता असललेी असते. कधीकधी उलटही होतं. खपू प्रयत्न करूनही 
नाटक पररणामकारक होत नाही. थोिक्यात काय तर त्याचं गणणत 
बांधता यते नाही. नाटकही त्यामळेुच अव्याहतपण ेकरत राहण्ाची गोष्ट 
आहे. नाटकाला यणेारा प्रके्क वगेवगेळ्ा प्रिेिांमधनू आललेा अस ू
िकतो. तो ज्ा वातावरणात वावरतो त्याच ेत्याच्ावर होणारे पररणाम, 
त्याचा स्वभाव घिवत असतात. महाराष्टट्र ात होणारं नाटक आपण ‘टूररंग’ 
म्णतो त्या प्रकारचं असतं. त्यामळेु वगेवगेळ्ा िहरात नमळणा-या 
प्रके्क प्रनतसािात खपू फरक पितो. मी माझ्ा एका नाटकाचं उिाहरण 
िेतो. ‘फॅनमली िट्र ामा ह्ा नाटकाला महाराष्टट्र ात मध्यम िजयाचा प्रनतसाि 
नमळाला. आजच्ा कुटंुबामध्य ेघिणा-या गोष्टी त्यात िाखवण्ाचा प्रयत्न 
केला होता. आपापसात कसं वागावं ह्ावर भाष् केलं होतं. अमरेरकेतील 
बहृ्न महाराष्टट्र  मंिळाच्ा अभधविेनामध्य ेमाझ्ा ह्ा नाटकाचा प्रयोग 
झाला. आणण नतथला प्रनतसाि आचिय्ककारक होता. 

आिय नवर्यािी पणू्कपण ेसमरस झाल ेहोते. अनतिय उत्तम अिा 
प्रकारचा समा बांधला गलेा होता. अमरेरकेत राहणा-या मराठी माणसाला 
कुटंुब व्यवस्वेर भाष् करणारं हे नाटक खपू जवळचं वाटलं असावं. 
आमच्ा नाटकातल ेअभभनतेहेी त्या प्रयोगात खलुत गलेले ेमला दिसले. 
अभधविेनाचा मोठा हॉल म्णज ेनाट्गहृ नसतं. त्यामळेु नतथ ेसगळं 
ननमयाण करावं लागलं होतं. तांपत्रक चकुाही झाल्ा थोड्ाफार. पण 
प्रके्काला त्यानं काहीही फरक पिला नाही. त ेनाट्ानभुव घणे्ात 
पणू्कपण ेसमरस झाल ेहोते. वातावरण भारल्ागत झालं होतं.

नाट्ानभुवाच्ा नननममितीचं आणखी एक उिाहरण आहे. ज ेखपू गाजललें 
आहे. वपेटगं फॉर गोिो ह्ा समॅ्यअुल बकेेटन ेशलहीलले्ा ग्रटे नाटकाचा 
एक प्रयोग सनॅ क्ने्ने जलेमध्य े१९५७ साली झाला. वपेटगं फॉर 
गोिोसारखं असंगत नाटक पणू्कपण ेन समजणारं. गोगो आणण िीिी ही 
िोन माणसं एका मोकळ्ा मिैानात भटेतात त ेिोघंजण एका अनोळखी 
त्रात्याची वाट बघत आहेत त्याचं नाव गोिो. जो कधीच यते नाही. आणण 
ही िोन माणसं एकमकेांसोबत आणण त्यांना आलले्ा कंटाळ्ासोबत 
अिकून पितात. सनॅ क्ने्ने जले मध्य ेत्रचेाळीस वर्यात प्रथमच 
नाट्प्रयोग होणार होता. आणण तोसु् िा अिा नाटकाचा ज ेयरुोप आणण 
अमरेरकेमध्य ेवािग्रस्त ठरलं होतं. त्यामळेु कलाकार आणण जलेमध्य े
काम करणारे पिाभधकारी, नाटकाच्ा प्रयोगाच्ा पररणामाबद्दल सािकं 
होते. पण प्रत्यक्ात घिलं मात्र उलटंच. सव्क कैिी िवेटपययंत नाटक 
बघायला थांबले. एवढंच नवे्ह तर एकाग्रतने ेप्रयोगाचा आस्वाि घतेला. 
नाट्प्रयोगानंतरच्ा चचजेत असं लक्ात आलं, करी नवद्ान आणण जागरूक 
प्रके्कांपके्ा कैद्यांना नाटक जास्त समजलं होतं. त्याचं एक कारण असं 
असावं करी, ज्ा नबकट अवस्तेनू गोिोमधली पात्रं जातात. त्याची 
भीर्णता त्यांना जाणवली असावी. आणण िसुरं महत्ताचं कारण म्णज ेत े
सगळे एकाच तरंुूगातल ेकैिी होते.

पहा
Waiting For Godot

पहा
Hamlet

https://www.youtube.com/watch?v=MUXtzkLTABI
https://www.youtube.com/watch?v=alfutKH2388
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नाट्ानभुव घतेाना नाट्गहृात जमलले्ा प्रके्कांचा परस्परांिी असललेा 
संबंध फार महत्ताचा असतो. आपण आपल्ा नमत्रांबरोबर नाटक 
बघायला जातो. कधीकधी समनवचाराची माणसं एकत्र जमनू एखािं 
नाटक बघायला जातात. अिावळेेस आपला प्रनतसाि वगेळा असतो. 
आपण एकटचे जाऊन बसतो तवे्हा आपण वगेळ्ा प्ितीन े प्रनतसाि 
िेतो. मी गोिोचं उिाहरण ह्ासाठीच दिलं करी, नाटकाचा आिय नवर्य 
ज्ांच्ापययंत पोहोचवायचा ती मंिळी एकत्र रहात असल्ामळेु, एकसंध 
पररणाम झाला. परंत ुप्रत्यके वळेी अिी पररस्स्ती नसते.

हॅम्टेमध्य ेनाटकातल्ा नाटकाचा जो प्रसंग आहे, त्या प्रसंगामध्य ेहॅम्टे 
आपल्ा काका आणण आईसमोर एक खनुािी संबंभधत नाट्प्रयोग 
सािर करतो. आणण काका ज्ा पद्तीन े नाटकातल्ा नाटकात गुंततो 
त्यावरून हॅम्टेला कळतं करी आपल्ा विलांचा खनू आपल्ा काकानचे 
केला आहे आणण आपली आईसदु्ा त्यात सामील आहे. माझ्ा मत े
कलाकार आणण प्रके्क यांच्ा परस्पर संबंधातनू जो नाट्ानभुव ननमयाण 
होतो त्याचं हे उत्तम उिाहरण आहे. हल्ी तर प्रके्कांचा नाट्प्रयोगात 
सहभागही असतो. अभभनते ेप्रके्ागहृात जाऊन त्यांच्ािी गप्ा मारतात. 
हस्तांिोलन करतात. समोरासमोर उभ ेठाकून वाि घालतात. ह्ा प्रत्यक् 
िेवाणघवेाणीची मजा काही वगेळीच असते. मी एक नाटक पादहलं होतं 
दि प् ेिॅट गोज राँग नावाचं. मी नाट्गहृात शिरायला उभा होतो एवढ्ात 
एक मलुगी माझ्ाकि ेआली आणण मला नवचारायला लागली हॅव य ूसीन 
माय िॉग? नंतर मला दिसलं करी तीन चार माणसं प्रके्कांना तचे नवचारत 
होते. थोिक्यात तर नाटकाच्ा प्रयोगाला त्यांनी नतथचे सरुुवात केली 
होती. प्रके्ागहृात गलेो तवे्हा दिसलं करी मखु् पििा उघिा होता. स्टजेवर 
काही तरुण मलुंमलुी सटेवरची प्रॉपटवी लावत होते. आणण प्रके्क स्टजेवर 
जाऊन त्यांना मित करत होते. अत्यंत मजिेीर वातावरणनननममिती केली 
होती. एक धमाल नवनोिी, गोंधळ प्रके्कांसमोर सािर होणार याची उत्तम 
पवू्कतयारी केली होती. नाटकात पढेु घिलंही तसंच. थोिक्यात काय तर 
नाट्ानभुव घणे्ासाठी प्रके्क एकाच वळेी नाट्घटक आणण ननरीक्क 
असतो. नाटकाच्ा िलैीप्रमाण ेप्रके्क आणण कलाकार यांच ेसंबंध बिलत े
असतात. मला प्रके्क सहभागाची नाटकं फार महत्ताची वाटतात. 

नाटक हे माध्यम असं आहे करी ज्ातनू व्यगक्तनवकास होतो, असं ननिान 
मला तरी वाटतं. नाटक ह्ा माध्यमांचा थरेपीसारखा उपयोगही केला जातो. 
ज्ाला आपण सोशिओिट्र ामा पकंवा सायकोिट्र ामा म्णतो. अिा प्रकारच्ा 
नाटकांच्ा सािरीकरणात प्रके्क सहभागाला अनन्यसाधारण महत्त 
असतं. फक्त इतर नाटकांमध्य ेआणण वर नमिू केलले्ा नाट्प्रकारांमध्य े
फरक असा असतो करी सोशिओ अथवा सायकोिट्र ामा पाहायला जाणा-या 
प्रके्काला पणू्कपण ेकल्पना असत ेतो कुठल्ा प्रकारचा अनभुव घ्ायला 
जाणार आहे. माझ्ा दृष्टीन े अनभुवाची शजवंत िेवाणघवेाण म्णजचे 
नाटक. मला आता नाटकात गुंतायला गोष्ट अत्यावश्यक आहे असं वाटनेासं 
झालंय. एकाच वळेी एकाच अवकािात नाटक करणारे आणण बघणारे 
एकमकेांना अनभुवाच ेज ेक्ण िेतात त ेसवयात महत्ताचं. त्यामळेुच नाटक 
ह्ा माध्यमाचं शजवंत असणं शजवंत होतं.

ववजय रें ररे

नाट् दिग्दि्कक. ऑथले्ो, ऐन वसंतात अध्यया 
रात्री, संगीत पणूयावतार, वा गरुू!, नमत्र, नकळत 
सारे घिले, जावई माझा भला, आप्ा आणण 
बाप्ा, असा मी असामी, ढोलतािे, लग्बंबाळ, 
फॅनमली िट्र ामा यांसारख्ा नाटकांचं दिग्दि्कन केलं 
आहे. त्यांची नाटकं ब्रॉिव ेव्हाया वसे्टएंि हे ब्रॉिव े
आणण वसे्ट एंिवरच्ा नाटकांबद्दल शलदहललें 
पसु्तक प्रशस्ि.

मोबाइल – 9821224420  
 इ-मले – vijaykenkre@yahoo.com
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उमेश श्ीखंडे

आजी-आजोबांच्ा सहवासामुळे आपलं 
व्यवतिमत्व बहर शरतंच. त्ाचबरोबर 
आपल्ा आजुबाजुला वावरत असलेल्ा 
मािसांववषयी आपि जरा आस्ा 
दाखवली तर आपल्ाला त्ातून डरती 
तरी मोलाचं राही ममळू शरतंं....

आईचे बाबा आणि बाबांची आई

मनषु्स्वभावाच े एक वशैिष्ट म्णज े त्वररत फायिा होणा-या गोष्टींच े
महत्त आपल्ाला लगचे पटते. ह्ा उलट ज्ा नवचारांचा पकंवा व्यक्ततींचा 
आपल्ावर मलूभतू परंत ुिरूगामी असा पररणाम होतो. त्यांच्ानवर्यीची 
खोल आस्ा मात्र आपल्ाला तिी उशिराच जाणव ूलागते.

ह्ात भर म्णनू करी काय, ऐन तारुण्ात, आपल्ा नविीत-पस्स्तिीत 
आपण तस े आत्मकें दद्रतच असतो. खरे म्णज े ह्ा काळात आपल्ाला 
सगळ्ातल े सगळे कळत नसते, परंत ु आपण आपला माग्क िोधत 
असतो. पकंवा सापिललेी उत्तरे तपासत असतो. ह्ा सगळ्ान े आपला 
आत्मनवश्ास नक्रीच वाढतो. आपण स्वतंत्रही होतो आणण ननविलले्ा 
काय्कक्ते्रात खोलवर बडु्ा मारू लागतो.

पस्स्तिीच्ा पढेु मात्र (आणण चाचळिीत तर नक्रीच), जण ू अचानक 
आणण प्रकर्यान े आपल्ाला ह्ा हुकलले्ा (नवचारांच्ा व शिकण्ाच्ा) 
संधी पनु्ा एकिा दिस ूलागतात. आपल्ावर ज्ांनी-ज्ांनी संस्ार केले, 
आपल्ाला समृ् ि केले, आत्मनवश्ास दिला अिा सगळ्ा व्यक्तरी आणण 
त्यांच ेआचारनवचार आपल्ाला पनु्ा एकिा – आणण ह्ा खपेसे मात्र एका 
खोलवर पोचलले्ा जाणणवतेनू – प्रभानवत करू लागतात. त ेनवचार, ती 
शिकवण खरे म्णज ेपकती प्ररेक होती, आणण त्यामळेु आपण कस ेघित 
गलेो ह्ा नवचारान ेआपण भारून जातो, अचंनबत होतो.

ह्ाच ननयमानसुार (!) माझ्ा पस्स्तिीनंतर ही मला जाणव ूलागल ेआणण 
तीव्रपण ेउमगहूी लागल ेकरी मी जसा माझ्ा आई-विलांमळेु, माझ्ा पप्रय 
मोठ्ा भावामळेु (आणण नंतरच्ा काळात माझ्ा पत्नीमळेु आणण मलुांमळेु) 
घित गलेो तसाच काही मौशलक अथवी मी माझ्ा आजोबांमळेु (आईच े
बाबा-बापरूाव) आणण माझ्ा आजीमळेु (बाबांची आई-आजी) िेखील 
घिलो. ह्ा घिण्ात अस ेकाही होत ेकरी त्यांच ेपररणाम माझ्ा नवचारांवर, 
वतृ्तीवर आणण माझ्ा सवयींवरही झाल ेहोते. त्या सगळ्ाचा मला नवनवध 
पातळ्ांवर उपयोग झाला होतो आणण सतत होतो आहे.

माझ्ा असहेी लक्ात आल ेकरी ज्ा अनके नवीन गोष्टी मी ऐकत होतो, 
नवीन जीवनपद्ती पकंवा फॅिस ् नवर्यी वाचत होतो. त्यातील ब-याच 
गोष्टींच्ात काहीच नवीन नव्हते. माझ्ा आजी-आजोबांकिून मी त्या 
शिकललेो तरी होतो पकंवा त्यांच्ा आचरणात त्या वारंवार पादहलले्ा 
तरी होत्या. आनंिाची बाब म्णज ेत्यातल ेबरेच काही मी कळत-नकळत 
आत्मसात केल ेहोत ेआणण त्या सगळ्ा संस्ारांची शििोरी मला खपू काही 
िेऊन गलेी होती.इथे, मी त्यांच्ाकिून काय शिकलो हे थोिसे ेनवस्तारान े
सांगगतल े पादहजे. त्याच े िोन हेत ू एक – त्यामळेु माझा आतापययंतचा 
नवचार-धागा नबनबिुाचा वाटणार नाही. परंत ुत्याहीपके्ा महत्ताच ेम्णज े
सगळीच नातवंि ेपकंवा मलुिेेखील आपापल्ा आजी-आजोबांकिून पकंवा 
इतर कोणी जवळच्ा व्यक्तरीकिून असचे काही शिकू िकतील असा 
नवश्ास सववांना वाटू िकेल. बापरुावांकिून मी अगणणत गोष्टी शिकलो. 
काही त्यांनी मदु्दाम बसनू शिकवल्ा तर काही त्यांनी नमेान े केलले्ा 
आम्ी सतत पादहल्ा आणण म्णनू शिकलो. वकृ्तत्वाला धार किी द्यावी? 
भार्णची तयारी किी करावी? संसृ्त पाठांतर, सयू्कनमस्ाराच ेमहत्त, 
समतोल आहार आणण तोंिावर ताबा असण्ाच ेफायिे, वाचनाची गोिी, 
नवनोि सांगण्ाची, गोष्टीवले्ाळ असण्ाची गंमत, आणण सवयात महत्ताच े
म्णज े एकूणच स्वानंिात आणण समाधानी वतृ्तीन े कस े जगाव े त्याची 
गरुुपकल्ी.

आजी (बाबांची आई) ही पणू्कतः वगेळी होती. िांत आणण स्स्तप्रज्, 
समाधानी. वाचनात रमणारी. काम सांगगतल ेतर आवजू्कन करणारी परंत ु
एरवी सनुचे्ा कामात कधीही लिुबिू न करणारी. स्वच्तचे ेखपू महत्त 
असणारी. प्रत्यके घास बत्तीस वळेा चावनू खाणारी. पाणी सावकाि, 
घोटा-घोटान ेपपणारी स्वतःच्ा प्रकृतीची उत्तम काळजी घणेारी – आणण 
तब्ते जराही मऊ वाटली करी लंघन आणण िवासन ह्ा िोन अस्तांचा 
मारा करून नतला ताळ्ावर आणणारी. ह्ा सगळ्ात, नतचा सवयात 
महत्ताचा गणु म्णज ेवत्कमानात स्स्र राहण्ाची नतची वतृ्ती.

ही आजी नातवंिांना कधीही हाका मारून बोलानवत नसे. परंत ुसातत्यान े
आणण िांतपण ेआपला दिनक्म जपण्ाची नतची वतृ्ती पाहून आपोआप 
आम्ाला त्याच ेमहत्त – यथावकाि का होईना – उमग ूलागले. ह्ाउलट 
बापरूावांकिे, आपल्ा नातवंिांना नवनवध गोष्टींची गोिी लावण्ाची 
हातोटी होती. त्यांच्ा स्वभावात आणण वागण्ातच अिी जाि ूहोती करी 
त ेआम्ाला नमत्रासारखचे वाटायच ेआणण आम्ीच त्यांच्ा माग ेलागत 
असू. त्यांच्ाकिून चार गोष्टी आविीन ेशिकत असू.

तर एकूण माझ्ा दृष्टीन ेमाझ ेहे आजी-आजोबा थोर होतचे, परंत ुत े
सांगण ेहा वरील तपिील िेण्ामागचा हेत ूमळुीच नवे्ह. ह्ाच ेप्रमखु 
कारण म्णज ेमला अस ेखात्रीपवू्कक वाटत ेकरी सगळ्ाच आजी-
आजोबांकि ेशिकण्ासारख ेथोिे-बहुत गणु नक्रीच असतात आणण 
असणारच. प्रश्न असा आहे करी आपल्ाला त ेगणु दिसतात का? 
जाणवतात का? त्या गणुांच ेमहत्त आपण घरातील मलुांना सांगतो का? 
कधी त्यांच्ाजवळ अगत्यान ेबसनू आणण मदु्दाम नवर्य काढून. तर कधी 
त्यांच्ा आचरणातनू आपण शिकतो का?

आज नविरे्तः िहरातनू, ह्ा सगळ्ावर मदु्दाम नवचार होण्ाची आणण 
कृती करण्ाची गरज आहे, अस ेमला मनापासनू वाटते. एक तर 
सटु्ीत आजोळी पकंवा गावी जाण ेबहुतांि बंि झाल ेआहे. उलट िोघहेी 
नोकरी करतात म्णनू आजी-आजोबाच नातवंिांकि ेयऊेन राहताना 
दिसतात. शजथ ेअस ेनसत ेनतथहेी कधी सहली तर कधी कॅमप्स तर कधी 
शिकवण्ा व क्ाससे ह्ामळेु आजी-आजोबांबरोबर ननवांत राहण ेअस े
होत नाही. ज्ा कुटंुबांच्ात सिैुवान ेअस ेनसले नतथहेी जर आजोळच े
नटेवक्क  उत्तम असले, तर नातवंि ेबहुधा त्यांच्ा मोबाईल फोन पकंवा 
लपॅटॉपमध्य ेएवढी गढललेी असतात करी पनु्ा एकिा आजी-आजोबांिी 
गप्ा ह्ा जरा िरुापास्तच पकंवा मोघम.
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आई-बाबांच्ा लग्ानतंरचा हा फोटो. फोटोत माझ ेदोन्ी आजी आजोबा आहेत. समोर माझ ेबाबा 
मकंुद आणण आई हेमा श्ीखडंे. तर डाव्या बाजलूा माग ेमाझ ेदोन्ी मामा श्ीकांत आणण सधुीर मोघे

सगळ्ा अनभुवी लोकांना हे जाणवले आणण पटले िेखील करी, वर-वर 
पाहाता काळ बिलला आहे अस ेजरी वाटल ेतरी मलूभतू अथवी फार 
बिल क्चचतच होत असतात. संिभ्क बिलतात. पररस्स्ती बिलते. परंत ु
आयषु्ातल्ा किू-गोि प्रसंगांच्ात कस ेवागावे?, मलू् ेकिी आणण 
का जपावीत? जीवनाकि ेकस ेपाहावे? ह्ांसारख्ा महाकाय प्रश्नांपासनू 
प्रकृती उत्तम किी ठेवावी? छान स्वयंपाक कसा करावा? गरजा कमी 
किा कराव्यात? ह्ांसारख्ा िैनंदिन प्रश्नांपययंतची बरीचिी उत्तरे 
बिलललेी नाहीत आणण नसतात. हा नवचार जर पटला तर विीलधा-या 
माणसांकिून शिकण्ाच ेमहत्त अभधकच घट्पण ेजाणवले. ह्ामळेुच 
अस ेवाटत ेकरी, आपल्ा आजी-आजोबांसारख्ा आयषु् अनभुवलले्ा 
लोकांकिून आणण एकूणच एकमकेांकिून न शिकण ेह्ामळेु आपण खपू 
मोठा आणण सहज नमळू िकणारा खशजना गमाव ूिकतो. त्याच ेमोजमाप 
करण ेअिक्य.

ह्ा संिभयात नवचार करताना आपल्ाकिून अनतपररचयात अवज्ा 
होत ेआहे का ह्ापके्ा आपण अनतपररचयामळेु अनास्ा िाखवतो का, 
ह्ा नवचारान ेआपल्ाला अभधक अतंमु्कख केल ेपादहजे, अस ेवाटते. 
इतरांकिून शिकण्ासाठी, उपिेि ऐकण्ासाठी आणण िोध घणे्ासाठी 
आपण जंग जंग पछाितो. परंत ुआपल्ािी ज्ांचा घननष् संबंध आहे, 
अिा लोकांसाठी त्यांच्ाकिून काही शिकण्ाबाबतीत आपण ब-याचिा 
अनास्ाच िाखवत असतो.

ही अनतपररचयातली अनास्ा केवळ आजी-आजोबांपरुतीच मययादित 
पकंवा सीनमत असत ेअसहेी नाही. त्या वतु्कळाबाहेर आलात तर असंख् 
नातवेाईक, नमत्र-मपैत्रणी, िजेारी, स्हेी असतात. हे सगळे लोक काय्करत 
असतात. कुठल्ा ना कुठल्ा नवर्यात अनभुवी पकंवा ननपणु असतात. 

तो अनभुव आणण यि नमळवण्ासाठी ह्ातील ब-याच मंिळींनी खपू 
काही केलले े असते. परंत ु आपल्ाला त्याच े भान असतचे अस े नाही. 
एक तर शिळोप्ाच्ा, हवापाण्ाच्ा पकंवा अिाच काही पकरकोळ 
गप्ा आपण मारतो. कधी आपण स्वतःनवर्यी बोलतो पकंवा मग इतरांच े
स्वभाव, खटकणा-या सवयी ह्ानवर्यी बोलतो – चषे्टामस्री करतो. हेही 
करावे. त्यातही एक गंमत असते. पटगंलटवाळी, नकला करण्ात पकंवा 
अगिी वायफळ बोलण्ाचीसदु्ा एक मजा आहे. ती घतेलीच पादहजे. परंत ु
ब-याचिा आपण नतथचे थांबतो. इतरांच्ा कामानवर्यी, अनभुवांनवर्यी, 
गणुांनवर्यी आपण आस्वेाईकपण ेप्रश्न नवचारतो का? गप्ांच्ा ओघात 
काही सहज शिकून जातो का? हे जर स्वतःला नवचारले, तर बहुतके 
जण कबलू करतील करी ह्ानवर्यीची आपली जाणीव ही थोिीिी बोथट 
पकंवा असंविेनािील असते. हे सहज शिकण ेकेवळ ज्ानाच्ा बाबतीत 
असाव ेअसहेी नाही. कौिल् आणण धारणा ह्ा प्रांतातही घणे्ासारख ेखपू 
असते. हे सगळे भावले, पटले, तर ज्ांच्ाकिून काही शिकता येईल अिा 
मंिळींची संख्ा वाढतच राहाते. त्यात आपल्ा अवती-भवतीची नवनवध 
व्यवसायांच्ातील तज्ज्ञ मंिळी तर असतातच. परंत ु एखािी फार न 
शिकललेी परंत ुनवणकामात पकंवा स्वयंपाकात तरबजे असललेी माविी 
पकंवा आत्या अस ूिकते. एखािी खपू शिकललेी, वाचललेी परंत ुनोकरी 
न केललेी व्यक्तरी अस ूिकते. एखािा खपू नवीन नवर्य शिकणारे भाचा-
भाची अस ू िकतात. एखाद्या जबाबिारीच्ा कामातनू ननवतृ्त झालले े
आपल ेकुणी िजेारी अस ूिकतात. अिा अनके, नवनवध मंिळींच्ा बरोबर 
आपण तासनतास घालवतो. परंत ुएकमकेाला मला तमुच्ा कामाबद्दल 
सांगा, हे कस ेकाय जमत ेतमु्ाला?, तमुच ेअनभुव सांगा अस ेक्चचतच 
म्णतो. ह्ा सगळ्ा मागची कारण ेवगेवगेळी असली तरी एकूण प्रांत 
असतो अनास्चेाच.
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इथ ेध्यानात घणे्ाची गोष्ट म्णज ेसगळेच लोक उत्तम बोलणारे, लगचे 
नमसळणारे पकंवा गोष्टीवले्ाळ असतीलच अस ेनाही. परंत ुअनभुव असा 
आहे करी, आस्वेाईकपण े अगत्यान े आणण उत्सकुतने े प्रश्न नवचारल े तर 
बहुतांि मंिळी आपल्ाला साद्यंत उत्तरे िेतात. खपू थोिक्या वळेात 
आपल्ाला िोन गोष्टी शिकवनू जातात. आपला वळेही छान जातो. शिवाय 
परेाव े तस े उगवत े ह्ा ननयमानसुार तहेी आपल्ाला बोलतं करतात. 
आपणही त्यांना काही छान, नवीन अस ेिेऊन जातो. सगळे वातावरणच 
ह्ामळेु नवधायक आनंिी होते. इतरांचा आपण जो आिर करतो त्याला 
एक घट् बठैक प्राप्त होते.

घरातल्ा घरात िेखील ही िेवाणघवेाण आपोआप होतचे अस े नाही. 
धकाधकरीच े जीवन तर ह्ाला कारणीभतू असतचे. परंत ु सगळ्ांनी 
एकमकेाला बोलत े करण्ासाठी सदु्ा वातावरण परूक असाव े लागते. 
नसले तर जाणीवपवू्कक ननमयाण कराव ेलागते. मलुांना आपल ेआई-विील 
आपल्ा आजी-आजोबांिी गप्ा मारताना दिसाव े लागतात. आपल्ा 
अवती-भवतीची नवनवध वयाची मंिळी त्यांच्ा उमिेीच्ा काळात किी 
होते. कुठल्ा कामात ननपणु होती, त्यांनी काय खस्ता खाल्ला होत्या 
हे कळाव े लागते. ह्ासाठी (घरी पाहुण े आलले े नसताना िेखील) 
गप्ा टप्ा करण्ाची पकंवा एकत्र जवेायला बसायची प्रथा असावी 
लागते. अवतीभोवती होणा-या प्रचंि बिलांमळेु नवीन प्रवाहांमळेु आता 
आपल्ाला ह्ातल ेकाहीच कळत नाही. अस ेवाटणा-या मोठ्ांना पकंवा 
इतरांना बोलत ेकरण्ाची संसृ्ती असावी लागते. सगळे लोक घरातलचे, 
िजेारच ेपकंवा नात्यातलचे असल ेतरी हे सगळे बोलणे, शिकणे, उमजण े
अगिी सहज आणण जाता-यतेा होतचे अस ेनाही. त्यासाठी जस ेकाही नवीन 
प्रघात पािाव ेलागतात तसचे पकंवा त्याहीपके्ा त्या सा-या प्रवासानवर्यी 
एक मनःपवू्कक आस्ा असावी लागते.

अन्यथा, आजी-आजोबा आणण नातवंि ेपकंवा आपण आणण आपल ेआप्त, 
स्हेी, नातवेाईक ह्ा िोहोंकि ेएकमकेांना िेण्ासारखे, शिकवण्ासारखे, 
रंजन करण्ासारख ेखपू काही असनू सदु्ा त ेसगळे तस ेअव्यक्तच राहात े
आणण आपण एका सहज शिक्णाच्ा आणण रंजनाच्ा संधीला मकुतो. 
ह्ाशिवाय आपली नातीिेखील ह्ा अनास्पेोटी, तिी कोरिीच आणण 
शजव्हाळ्ापके्ा कत्कव्यभावनवेरच आधाररत राहातात. आणण म्णनूच 
अनतपररचयात होणा-या अवज्पेके्ा आपण अनतपररचयात होणा-या 
अनास्नेवर्यी नवचार करण ेअभधक उचचत ठरू िकेल.

उमेश श्ीखंडे
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नरेंद्र चपळगावरर
बंगल्ातले नर्िस

बीिच्ा बंगल्ातल ेआमच ेकायमच ेवास्तव्य संपल ेत्याला आता 
तीस-पस्तीस वर्जे होऊन गलेी. त्यानंतर जवळजवळ िहा वर्जे आम्ी 
अधनूमधनू आई-विलांकि ेराहायला जायचो. आई-विीलच पढेु 
औरंगाबािला आमच्ाकि ेराहायला आले, त्यालाही आता वीस वर्जे 
होऊन गलेी. पण अजनू बीिच ेहे घर मनातल ेजात नाही. खपू मोठे 
आवार असलले्ा आणण भल्ा मोठ्ा खोल्ाही असलले्ा या घराला 
आम्ी बंगला म्णत होतो त ेकेवळ तो गावाबाहेर असल्ामळेु आणण 
त्याच्ा भोवती भलमेोठे आवार असल्ामळेु. आधनुनक बंगल्ात 
ज्ा सोयी आता असतात तस ेकाही तथे ेनव्हते. एखाद्या सरकारी 
काययालयासारख ेसोळा फूट उंचावर असलले ेछत आणण खपू मोठमोठे 
हॉल हे मात्र बंगला नावाला िोभण्ासारख ेहोते.

आजच्ा बंगल्ात नसणा-या अनके गोष्टी बीिच्ा या घरात होत्या आणण 
त्यातच आमच ेमन अजनूही घोटाळत असते. स्वयंपाकघराला लागनू 
मागच्ा अगंणात जाण्ासाठी रस्ता म्णनू वापरली जाणारी जी खोली 
होती त्यातच एक जात ेहोत ेआणण एक उखळही होते. 

ज्ारीच े पकंवा गव्हाच े िळण गगरणीतनू आणल े जात असल े तरी 
भाज्ांसाठी भरि काढायला, जोि गव्हाची सोजी काढण्ासाठी, सातचूं 
पीठ, मतेकूट आणण राजगग-याचं पीठ करण्ासाठी आई या जात्याचा 
उपयोग करी. पढेु पढेु नतला िळण ेकठीण झाल ेतवे्हा मितीला कोणी 
लागे. ननरोप दिला म्णज ेिधुवाल्ा हरीभाऊंची बायको हौसाबाई येई. 
उखळातसु् िा कांिण ेनतला पढेु जमनेास ेझाल ेतवे्हा तहेी कोणी करून 
िेई. शिक्णासाठी नवनायक गायके आमच्ा बंगल्ाच्ा आवारातच 
पत्राची खोली बांधनू नतथ ेराहत होता. त्याला भाकरी करून घालण्ासाठी 
त्याची म्ातारी आजी त्याच्ाजवळ राहायची. नतलाही चटणी पकंवा ठेचा 
करायला खलबत्ता लागायचा. मोठा लोखंिी खलबत्ता आमच्ाकि ेहोता. 
त्यात चटण्ा व्हायच्ा. माझी आई मुंबई-नाशिकची. त्यामळेु नतखट कमी 
लागायच े आणण स्वयंपाकाला कोकणस्ी, थोि े गोिसर रूप असायचे. 
बायको मात्र परळीची आणण नतला नतखट हव े असे. नवनायकची आजी 
आठवणीन े थोिीिी चटणी नतच्ासाठी काढून ठेवायची. पानासाठी 
लागणारा पपतळी खलबत्ता होता; पण कोणी पानच खात नसल्ामळे 
त्याचा वापर वलेची कुटून पिू करण्ासारख्ा मलुायम कामासाठी पकंवा 
एखाद्या आयवुजेदिक और्धाच्ा गोळीची पिू करण्ासाठी व्हायचा. गावात 
वीज आली होती. बंगल्ातही होती, पण तरी कंिील अजनू िाबतू होते. 
रोज कंदिलांच्ा आणण चचमण्ांच्ा काचा स्वच् पसुनू ठेवल्ा जायच्ा. 
‘कंिील-चचमण्ा करणे’ हे त्यासाठीच ेनाव होते. िसुरा एक िब्द आता 
गलेा तो म्णज ेचलूपोतरेे करणे. घरी गसॅ आला. पण तरी चलू कायम 
होती. नतच्ावर रोज पोतरेे पफरवल े जाई. चलुीवरच्ा भाकरीसारख्ा 
भाकरी गसॅवर करता यते नव्हत्या. स्वयंपाक संपला म्णज े चलुीत 
शिल्क असलले्ा आहारात वांगी पकंवा कांिे भाजनू ननघत. चलुीवर 
भाकरी होत असताना आवलेवूर मोठ्ा बटुकुल्ात भात चांगला शिज े.
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जात ेआणण उखळ यांचा आणखी एक वापर होई. कोणाच ेलग् ठरल े
म्णज ेमहूुतयाला जात ेआणण मसुळ लागे. जवळच ेनातवेाईक आणण 
काही िजेारच्ा बायका जमत. मसुळान ेकांिण ेआणण हळूहळू जात े
पफरवण ेसरुू होई. त्यात महूुतयाच ेिळणकांिण होत असतानाच सगळ्ा 
जणी म्ण ूलागत.

पाची पानाचा गं नविा, वरी चचकण सपुारी

हारी रे, आधी ननेमला व्यापारी

याशिवाय जात्यावर आणखी काही नविरे् धान्य ेएरवीही घरी िळावी 
लागत. आमच्ाकि ेउभ्ा महालक्ष्ा नाहीत. एका छोट्ा तांब्ामध्य े
िाळ-तांिळासारख ेधान्य भरून वर पालथं फुलपात्र ठेवनू त्या 
फुलपात्रावर िेवीच ेनाक-िोळे रंगवल ेजात. त्याला महालक्षी शलदहणं 
म्णत. तीच महालक्षीची मतूवी. महालक्ष्ा झाल्ानंतर हे िाळ-तांिळू 
घरीच िळून त ेवापरात आणल ेजात.

बंगल्ाला मागपेढेु िोन्ीकि ेमोठमोठी अगंण ेहोती. मागच्ा 
अगंणात तर जवळजवळ ितेीच करता यते होती. काकांनी म्णज े
माझ्ा विलांनी नतथ ेिोन-तीन साध्या बोरींची, एक कलम केलले्ा 
कािीबोराचे, िोनतीन परेूची, िोनतीन कागिी शलबंांची रोप ेलावली 
होती. उन्ाळ्ात सरबतासाठी शलबं ूआणायला बाहेर जाव ेलागत नसे. 
कढीपत्ताच ेझािही खपू मोठे झाल ेहोते. सगळ्ा गल्ीला त्याचा पाला 
परेु. एक जांभळाच ेझाि आपोआपच आल ेहोते. त्याला फार गोि जांभळे 
यते. खोलगट जागते त ेआलले ेअसल्ामळेु पाण्ाचा ननचरा होत नसे. 
जास्त पाण्ामळेु कुजनू त ेझाि एके दिविी पिले. काकांनी बंगला 
बांधतानाच एक नवहीर बांधनू घतेली होती. नळ आल्ावर नवदहरीच े
पाणी बागलेाच िेता यऊे लागले. नवदहरीवर एक हातपंप होता. शिवाय 
नळालाही पाणी भरपरू येई. एका पक्कारान ेएकिा कांद्याची रोप ेआणनू 
लावली तर िसु-यान ेउन्ाळी भईूमगूच लावला. ही कौतकुाची पपके 
आम्ाला फारच चविार लागायची. बागते फुलझािसेु् िा पषु्कळ होती. 
रोज साठ-सत्तर गलुाबाची फुल ेननघत असत. नंदिनीने-माझ्ा पत्नीन े
नतच्ा लहानपणी अबंाजोगाईला िेवीच्ा िेवळाजवळ भरपरू फुल ेयणेा-
या बागा पादहल्ा होत्या. यथे ेत्याची आठवण येईल एवढी फुल ेकाही 
वर्जे होती. पढेु त्या बागचेी ननगा राखण ेिक्य झाल ेनाही.

पक्कार आल ेम्णज ेरात्री समोर व्हरांड्ात झोपत. त्यांच्ासाठी 
एक सतरंजी कायम तथे ेअसे. सकाळी बरोबर आणललेी भाकरी 
खाण्ासाठी त ेमागच्ा बागते बसत. कोणी आईला लोणच ेवगरेै तोंिी 
लावण ेमागनू घेई. एखािा पक्कार फार शिस्तब्ि असे. अनकोटा 
गावच ेएक पाटील यायचे. आमची बाथरूम बंगल्ाच्ा चौथ-याच्ा 
खाली पण जोिूनच होती. त्यातल ेबंबातल ेगरम पाणी घऊेन त ेआघंोळ 
करायचे. नंतर त ेमला हाक मारायचे. ‘नानासाहेब, मला आरसा व गंध 
द्या.’ मग मी त्यांना त्या वस्त ूनऊेन िेई. मी तवे्हा वकरील झालो होतो. 
आपल्ाला असं काम कोणी पक्कारान ेसांगावे, हे खरे म्णज ेमला 
आवित नव्हते; पण विलांनी त्याचा खलुासा केला. ‘त ेतलुा त्यांचा 
वकरील म्णनू मानतच नाहीत. अनकोटा गावच ेत ेपाटील आहेत आणण 
आपल्ा घराण्ात त्या गावची पटवारीगगरी पवूवी होती तवे्हा गावच्ा 
कुलकण्याच्ा पोराला आपण काम सांगतो अिीच त्यांची घरगतुी 
भावना आहे.’ परंपरेन ेचालत आलले ेआणण तरीही आपलुकरी पटकवलले े
एक नात ेत्या दिविी मला समजले. बंगल्ान ेआणखी काही चांगल्ा 
गोष्टी केल्ा. गावात तवे्हा मंगल काययालय ेनव्हती. लग् ेवाड्ात पकंवा 
िेवळात लागत. आमच्ा समोर असललेी मोकळी जागा आणण घरातल े
मोठमोठे हॉल यामळेु आमच्ा काही स्हेी कुटंुबांनी आमच्ा बंगल्ातच 
त्यांच्ा घरची लग् ेलावली. अिा मंगलकायवांना उपयोगी पिल्ाची 
धन्यता बंगल्ाला वाटली असले.

बंगल्ाचा स्वागतिील स्वभाव फक्त माणसापरुता मययादित नव्हता. एका 
ितेजनमनीतच बांधलले ेत ेघर होते. उन्ाळ्ात नवचं ूबाहेर यते. चावल े
फार कमी, मात्र दिसत खपूवळेा. साप रात्री मागच्ा अगंणात गले ेम्णज े
दिसायचे. बंगल्ात एका भागावर कौल ेहोती. त्या हॉलमध्य ेआम्ी 
झोपत असू. कौलात बसललेा साप एखाद्यावळेी खाली पिे. सापाच े
सागन्ध्य हा बंगल्ातल्ा ननवासाचा एक अनवभाज् भाग होता.

पढेु माझा भाऊ बाळासाहेब न्यायाधीि झाला आणण नोकरीनननमत्त 
परगावी राहू लागला. मीही वपकलीसाठी मुंबईला गलेो आणण बंगल्ात 
फक्त आई-विीलच उरले. विील अजनू वपकली करीत असल ेतरी 
त्यांनी काम कमी केल ेहोते. संध्याकाळी त ेआणण त्यांच ेिोनतीन नमत्र 
भगवद्गीतचे ेवाचन करीत. हा श्दे्चा भाग नव्हता. हा होता चचपकत्सचेा 
आणण कुतहूलाचा भाग. भगवद्गीतचेा श्ोक वाचनू त्यावरील ज्ानशे्रांच े
नववरण आणण वामन पंपितांची टीका एकत्र वाचनू त्यावर चचया होई. 
आई सायंकाळी भाजी ननविण्ाच्ा नननमत्तान ेव्हरांड्ात बसे. माझी 
चलुतबहीण समुन ग्रंथालयात पसु्तक बिलण्ासाठी जाता यतेाना मदु्दाम 
थांबे. आईिी गप्ा मारी आणण गावातील हालहवालही सांगे. विलांना 
उपचाराची गरज पिू लागली तवे्हा त्यांनी बीि सोिाव ेअसा आग्रह 
आम्ी धरला आणण त ेऔरंगाबािला आले. नातवंिांत त ेरमत होते; पण 
बीिसारख ेत्या िोघांना करमत नव्हत ेहे दिसत होते. िवेटी गाव आणण 
त्यातही आपल ेघर हे आपल्ा जगण्ाचा भागच बनते. िसु-या घरात 
राहायला जाण ेम्णज ेएखािे झाि उपटून िसुरीकि ेलावण्ासारख े
होते. नंदिनीन ेतर बीिच ेघर नवकून टाकण्ाबद्दल मला कधीच क्मा 
केली नाही. संसाराच्ा प्रारंभापासनू त ेघर नतच्ा भावजीवनाचा भागच 
बनलले ेहोते. स्ावर मालमत्ता बलिंिांच्ा अनतक्मणापासनू सांभाळणे, 
तहेी आपल्ा गरैहजरेीत, अवघि असते, हे नतलाही कळते. पण तरी 
आम्ा िोघांच्ाच काय; पण आमच्ा मलुांच्ाही मनातनू बीिचा बंगला 
अजनूही जात नाही.

नरेंद्र चपळगावरर

उच्च न्यायालयाच ेननवतृ्त न्यायाधीि. 
कायिेनवर्यक तसंच लशलत लखेनाची पसु्तकं 
प्रशस्ि. वास्तव्य औरंगाबाि.

मोबाइल – 9422712121   
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अवधूत परळरर

चचत्रपर महोत्सवात बचघतलेला एर 
चचत्रपर. तो बघताना चचत्रपर डरती 
मनरदे्श असल्ाची प्रबळ झालेली 
भावना. चचत्रपरगकृहाच्ा बाहेर पडल्ावर 
त्ातल्ा व्यथ्कतेची मनाला घेरन 
रारिारी जािीव. याववषयीचा हा लेख.

एक शून्य सिनेमाराव

शसनमेाचं नाव आठवत नाही. शसनमेा जपानचा, कोररयाचा करी चीनचा 
हेही आता आठवत नाही. फेस्स्टव्हलमध्य ेआठविाभर नवनवध िेिाच े
पंचवीसके शसनमे ेपाहायला नमळतात, तवे्हा हा गोंधळ होतोच, पण 
शसनमेा कोणत्या िेिाचा हे नबनमहत्ताचं आहे. खरं तर शसनमेाचा 
नायकही नबनमहत्ताचा. शसनमेाभर सगळ्ा चचत्रचौकटीत तो सारखा 
दिसत राहातो, कॅमरेा आपल्ाला सारखा त्याच्ाच हालचाली िाखवत 
राहातो. म्णनू त्याला नायक म्णायचं. नायकानं कसं शसनमेाभर 
रुबाबात वावरलं पादहजे. त्यानं अगिी सिगणुाचा पतुळा असलं 
पादहज ेअसं नाही. काळानसुार नायकाची इमजे बिलत चालली आहे. 
अलीकिच्ा शसनमेातल ेनायक सिगणुाच ेपतुळे नसतात, मान्य. पण 
असनेा थोिाफार िगुु्कणी, नायकाचं व्यगक्तमत्त नजरेत ठसलं पादहजे. 
हा जो फेस्टीव्हलमधल्ा शसनमेाचा नायक होता तो ना धि सिगणुी ना 
िगुु्कणी.  नायकाच्ा अगंी असायला हवते असा एकही गणु त्याच्ापािी 
नाही. एक नबनस्वभावाचा तरूण म्णा ना.

हा नायक चपळ नाही करी महत्ताकांक्ी नाही.

अिा नायकाच्ा आयषु्ात घिून घिून काय घिणार? संपणू्क शसनमेात 
त्यामळेु नविरे् महत्ताचं काही घित नाही. थोिक्यात पिद्यावर 
आपल्ाला दिसत ेती नबनमहत्ताच्ा माणसाची नबनमहत्ताची गोष्ट. 
सरुवातीच्ा दृश्यात नायक वशे्यागहृात वशे्यिेजेारी बसललेा दिसतो. 
पण नसुताच नवमनस् बसललेा. सके्स वगरेै त्याच्ा िोक्यात नाही. 
िारीररक हालचालींना उद्यकु्त करेल असं काही त्याला नकोय. वशे्या 
खपू बिबि करते. हा अबोल आणण ननचिल. घरी कुटंुनबयांसमवते 
खातापपताना तोच प्रकार. बाकरीच ेतोंिात घास असतानाही मचामचा 
बोलतात. याच्ा तोंिून एक िब्द नाही. आघंोळीच्ा नननमत्तानं हा 
टबमध्य ेतासन ्तास बसनू राहातो. पिाथयाच्ा गणुधमयासंबंधीचा न्यटूनचा 
पदहला ननयम आठवतो ना. त्याचंच हे मनूतमिमंत उिाहरण. गनतिीलतसेाठी 
आवश्यक असललेी आतंररक प्ररेणाच नायकापािी नाही. नमत्रात तो 
असनू नसल्ासारखा वावरतो.

इतकं नीरस आणण ननचिल जीवन वाट्ाला आलं तर आपण आत्महत्या 
करू. हा तीही करणार नाही. कारण आत्महत्या म्णज ेनवशिष्ट अिा 
योजनाबद् आणण हेतपूवू्कक हालचाली आल्ाच. अस्स्तत्वात असलं काय 
आणण नसलं काय िोन्ी सारखंच अिा िलैीत जगणं चाल ूअसले तर 
आत्महत्यचें प्रयोजनच काय उरलं? कोणत्याही हेतपू्रधान कृतीचा पकंवा 
हालचालीचा नायकाला नतटकारा आहे, पकंवा कंटाळा आहे.

एका दृश्यात तरुण मलुीला तो सायकलवरून िबलसीट नतेाना दिसतो. 
सव्कसाधारणपण ेस्ती शसनमेाच्ा चौकटीत आली करी नाट् ननमयाण 
होण्ाच्ा सगळ्ा िक्यता ननमयाण होतात. आणण शसनमेाचं काय घऊेन 
बसलात. स्तीच्ा प्रविेानं आयषु्ाच्ा चौकटीतही बरीच बरी-वाईट 
उलथापालथ घिून यतेे. पण इथं तसं काही नाही. नायक तरुण मलुीला 
सायकलवरून घऊेन चालला आहे एवढंच एक नाट्मय दृश्य. त्या 
मलुीत त्याला खास असा भावनात्मक वा िारीररक इंटरेस्ट नाही. 
मलुगी म्णते, चल, समदु्रावर जाऊ. हा नतच्ाबरोबर समदु्रावर जातो. 
ती ब-यापकैरी बिबि करते. हा ननचिल, ननःिब्द बसनू असतो. मलुगी 
अल्पावधीत समदु्राला कंटाळते. इथनू उठून िसुरीकि ेजाऊ म्णते. 
नवरोध करणं हीिेखील एक कृती होईल म्णनू हा नवरोध करत नाही. हा 
नतथनू उठून िसुरीकि ेजातो.

नायकाला किाचीच खास आविननवि नाही. किातही खास रुची नाही.

संपणू्क चचत्रपटभर दिसतो तो त्याचा कोरिा नननवमिकार चहेरा आणण 
नततकाच कोरिा ननरूद्देि यावर. भालचंद्र नमेाड्ांची कोसला कािंबरी 
िेखील सनसनाटी वाटावी, त्यातल्ा पांिुरंग सांगवीकराचं आयषु् 
भलतंच नाट्पणू्क वाटावं असा हा प्रकार.

हळूहळू शसनमेाच्ा उिास काळोखी वातावरणाचा आपल्ाला त्रास होऊ 
लागतो. दिग्दि्ककाचा राग यऊे लागतो. फेस्टीव्हलच्ा शसनमेात आपण 
काही रजनीकांत िोधत नाही, पण म्णनू हे असं? नायकाभोवतालचं 
जग ननचिल नाही. फारिा नाट्पणू्क नसतील पण नतथं हालचाली आहेत. 
मात्र आसपास घिणा-या कोणत्याही प्रसंगात इनव्हॉल्व न होता नायक 
शसनमेाभर आऊटसायिर म्णनू वावरतोय. याला न-नायक म्णता 
येईल. पण त्याला न-नायक, क्-नायक पकंवा क-नायक म्णनू प्रश्न 
सटुत नाही. नायक किाच्ाही नवरोधात नाही. त्याला किाच्ाही नवरुद् 
बंि करायचं नाही आहे. त्याची कोणत्याही गोष्टींनवर्यीबद्दल नाराजी 
सचुवणारं एकही दृश्य शसनमेात नाही. त्याची स्वतःबद्दल तक्ार नाही. 
िसु-याबद्दलही नाही.

आपण गीतते स्स्तप्रज् वगरेैबद्दल वाचतो तसा काही हा प्रकार आहे 
का? गीततेल्ा त्या स्स्तप्रज्तते एक प्रकारची ठाम तास्त्तक भनूमका 
आहे. ती स्वीकारण्ामाग ेनवशिष्ट प्रयोजन आहे. इथं या हळक्ज् 
नायकाच्ा ना जीवनाला प्रयोजन ना हालचालींना. आपणच अकारण 
या शसनमेातल्ा दृश्यात गुंतवनू स्वतःला त्रास करून घतेोय अिी भावना 
होऊ लागते. अिा ररकाम्या माणसाच्ा ररकाम्या आयषु्ाचं चचत्रण 
बघण्ात वळे किाला घालवा, सरळ उठून जावं.पण अिा स्स्र, 
िांत वातावरणातच काहीतरी वािळी घटना घितात. सारं एकिम 
बिलनू जातं. नायकाला आिा-ननरािचें सोयरसतुक नसलं तरी आपण 
आिावािी आहोत. पढंु काहीतरी नवलक्ण घिले या अपके्नें आपण 
अखरेपययंत भथएटरमध्य ेबसनू राहातो.

काय घिणार? असा नायक असलले्ा शसनमेाचा िवेट आणखी ननराळा 
कसा असणार? िनू्य नायकाचा हा िनू्य शसनमेा कुठंतरी संपतो, मध्यचे 
पफल्म तटुल्ासारखा, बहुधा शसनमेाचा अवधी संपल्ानं. पफल्म 
अध्यातच तटुली करी एरवी प्रके्क पकती आरिाओरि करतात. हा शसनमेा 
अचानक संपला तवे्हा कोणी एक चकारिब्द काढला नाही.
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िनू्य कथानक पकंवा िनू्य हेच कथानक असलले्ा या शसनमेाचा िवेट 
माझ्ासकट सव्क प्रके्कांनी िनू्य मनानं स्वीकारला, त्या नायकानं ज्ा 
िांतपणानं आपलं न-नाट्मय आयषु् स्वीकारलं नततक्याच िांतपणे.

हळूहळू जाणवायला लागलं करी या शसनमेानं आपल्ाला काही दिलं 
नाही असं नाही. खचुवीतनू उठताना आपली िनू्यावस्ा, आपल्ा मंि 
हालचाली प्रकर्यानं जाणवायला लागल्ा. भथएटरबाहेर पिल्ावर 
भोवतालचं गनतमान जग पाहून तर भोवळ यायला लागली. या इतक्या 
गाड्ा रस्तावर? आणण कोठून कोठे चालल्ात त्या? आणण इतक्या 
वगेानं… माणसांचीही इतकरी धावपळ कसली चाल ूआहे… िकुानांपािी 
िेखील केवढी ही लगबग… या इतक्या गनतमान आयषु्ात आपला 
ननभाव कसा लागणार?

एक नवचचत्र कॉम्पलके्स मनात ननमयाण झाला.

हा शसनमेाचा पररणाम करी काय? भोवताली इतकं महाभारत घितंय, 
घोटाळ्ांमागनू घोटाळे उघि होताहेत, माणसं शजवंत जाळली जाताहेत, 
महागाई नवरोधात आरिाओरि चाल ूआहे. शिक्णक्ते्राचा बाजार 
माजलाय. राजकारण्ांच्ा बपेवयाईनं नागररक-प्रिासन कोसळायला 
आलं आहे. आपण यात कोठे आहोत? कोणाच्ा बाजनूं उभ ेआहोत? 
काय करत आहोत? आपण या सा-यािी िनू्य नातं असल्ाप्रमाण े
वावरत आहोत.

िनू्य कथानक, िनू्य नाट् असलले्ा त्या शसनमेाच ेनायक आपणच 
होतो करी काय?

काय गंमत आहे बघा. शसनमेानं समाजाचा आरसा म्णनू भनूमका 
बजावायला पादहज ेअसं आपण नहेमी म्णत असतो. पण शसनमेा जवे्हा 
खरोखरच आरसा बनतो, आपलंच रूप आपल्ाला िाखव ूपाहातो तवे्हा 
तो आपल्ाला कमालीचा कंटाळवाणा वाटतो. बघवनेासा होतो.

वतृ्तपत्रातनू कररयरला सरुूवात. िरूिि्कनला 
ननमयाता म्णनू बराच काळ काम केलं. अनके 
ननयतकाशलकांतनू सिर लखेन तसंच कथा 
लखेन. अवाक्र तसंच चौकस आणण नतरकस हे 
लशलत संग्रह प्रशस्ि

मोबाइल – 9987016658  
इ-मले – awdhooot@gmail.com

अवधूत परळरर
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चचन्मयी सुमीत

सखाराम बाईंडर या ववजय 
तेंडुलररांनी णलवहलेल्ा नाररानं 
मराठी रंगभूमीवर इवतहास 
घडवला. सेन्ॉर बोडडाबरोबर या 
नारराबद्ल झालेला वववादही खूपच 
गाजला. मूळ नारराचे ददग्दश्कर 
रमलारर सारंग हे होते. नंतरही 
वेगळ्ा संचात या नारराचे प्रयोग 
झाले. पि डॉक्ुमेंरशेनसाठीचा 
जो प्रयोग झाला त्ाचा ददग्दश्कर 
संदेश रुलरिमी होता. चचन्मयीनं या 
प्रयोगात चंपाची भूममरा रेली.

बाईंडरचे दिवि अिेही

२००५ साली मी रत्नाकर मतकरी शलखखत सयुोगचं, ‘इथं हवंय कुणाला 
प्रमे!’ हे नाटक करत होते. िबुई अमरेरकेचा िौरा झाल्ावर तसं पाहता 
नाटकाचा उद्देि संपषु्टात आला होता.

प्रयोगसंख्ा रोिावली होती. या नाटकात आम्ी सहा कलाकार, 
प्रत्यकेजण ननरननराळी ८-९ पात्रं उभी करायचो. मौज होती. पण आता 
नाटक थांबणार होतं. पढेु काय? हा प्रश्न मनात ररंगण घालत होता. 
तिातच अचानक Unknown number वरून फोन आला. ‘चचन्मयी, 
मी संिेि कुलकणवी बोलतोय.’ हा माझा एक आविता नट, उमिा 
दिग्दि्कक आणण आिरणीय लखेक. ‘मी तेंिुलकरांचं `बाईंिर करतोय. 
तलुा इंटरेस्ट आहे?’

िॉक्यमुेंटिेन सारखं आहे हे प्रोजके्ट, (काय नवचारत असावा हा? काही 
ननविेन वगरेै असले कां करायचं? िॉक्यमुेंटिेन सारखं असले तर 
मलुाखत वगरेै घ्ायची असावी त्यासाठी हवी असने मी बहुिा. करी चंपा 
आणण लक्षी सोिून अजनू एखािी स्ती भनूमका आहे नाटकात जी नमेकरी 
आत्ता आठवत नाहीय ेआपल्ाला) तोच पढेु बोलला, ‘त ूचंपा करावीस 
असं मला वाटतं.’ (अरे माणसा, काय बोलतो आहेस हे?!)

मी स्वच्, अस्पष्ट नवचारलं, ‘मला झपेले?’ समोरून अभधक स्वच्, स्पष्ट 
उत्तर आलं, ‘प्रयत्न करून बघायला काय हरकत आहे?’

िोन दिवसांनी संिेि घरी आला. माझ्ा एका पप्रय मपैत्रणीचा, सोनालीचा 
भाऊ आणण िसु-या लािक्या मपैत्रणीचा, अमतृाचा नवरा. मी अघळपघळ 
स्वागत, आनतर्थ केलं. आणण ‘दिग्दि्कक’ संिेि बोल ूलागला, 
‘नाटकाच्ा तालमी करुन, नाटकासारखं नाटक उभं करायचं. आणण 
सलग एकेक अकं िटू करायचा. तेंिुलकर, लालनताई ह्ांच्ाही क्क्प्स 
असतील. एकूण ‘बाईंिर’ आजच्ा आणण पढुच्ा पपढीसाठी जतन 
करतोय आपण.’ पकती सुंिर कल्पना. पण जबाबिारीही मोठी. आजवर 
मी काम केलले्ा नाटकांचं, ती नाटक बंि झाल्ावर असं चचपत्रकरण 
झालं होतं. पण हे ननराळं होतं, ह्ा नाटकाचा प्रयोग आम्ी कुणीही 
पादहला नव्हता. पनु्ा एकिा, ‘संिेि, झपेले, जमले कां मला?’ मी 
चाचरत नवचारलं. ‘चचन्मयी, आपण सगळेच हा प्रयोग करतोय, एकत्र.’ 
‘एकत्र’ मध्य ेएक आश्ासन होतं.

पणू्क ग्रपूमध्य ेजाण्ाआधी संिेिन ेमला यऊेन भटेणं, नाटकाबद्दल बोलणं 
मला फार मितीचं ठरलं. िोन दिवस िोन रात्री मी पनु्ापनु्ा ‘बाईंिर’ 
वाचत होते. लक्षी-सखारामच्ाच प्रसंगात जास्त गुंतत होते. सोनाली-
सयाजी लक्षी सखाराम म्णनू मनात दिस-ूऐकू यऊे लागल ेहोते. पण 
‘चंपा’ आली करी मी तटस् व्हायचे. चंपा काही बधनेा नसुतीच ‘बाधे’….

मग प्रत्यक् तालमीच्ा दिविी पनु्ा सा-यांची चचया. अमतृा अन ्सोनाली, 
माझ्ा सया-बायांना बघनू खपू छान वाटलं. मोठ्ा िोळ्ांचा नवनोि 
लवे्हकर िाऊि करणार होता. बोलता बोलता ‘िुचक्या’ हा त्यान े
उच्चारललेा िब्द ऐकला आणण मराठवाड्ाची खणू पटली. सयाजी त्या 
दिविी नव्हता. संिेिन ेनवचारलं, ‘सोनाली, तलुा काय प्रनतमा दिसते, 
लक्षी म्टलं करी? आणण चचन्मयी, तलुा?’ मी पणू्क गप्गार. (बाप रे, असा 
असतो नवचार करायचा? असो. आधी हुिार मलुीला सोनालीला बोल ू
द्यावं आणण मग आपण नतचं बोट धरून माग ेजावं.)

ती म्णाली, ‘मला ररळ दिसतं, सतुी धाग्याचं ज्ाला सईु आहे टोचललेी.’ 
(ओह!  तर असा पोत ठरवता येईल का आपल्ालाही चंपाचा.) मी 
नवचार केला आणण मला घोंगिी आठवली. घट् ताणा-बाण्ाची, टोचकरी, 
राकट, उबिार. लहानपणी बोटात सरुवंटाच ेकाट ेरूतल ेतवे्हा आग आग 
झाली होती. आजीन ेबोट घोंगिीवर घासलं. काट ेनतच्ात गलेे, पण ती 
पांघरण्ाच्ा वळेेला नतन ेत ेपरत नाही केले. माक्क  नमळालते करी सगळंच 
हुकलंय. हा असा नवचार, अभ्ास, शिस्त हे सारं नवं होतं माझ्ासाठी.

तालमीतनूच संिेिन े‘तें’ ना (तेंिुलकरांना) फोन केला, ‘आज सरुु झाली 
तालीम, बाबा यऊे का तमु्ाला भटेायला?’ मग त्या बाजनू े‘ते’ काहीतरी 
बोलले. संिेिन ेहसत हसत फोन ठेवला आणण म्णाला, ‘बाबा म्णाले, 
एकेकट ेया, झुंिीन ेया, कसहेी या, तमुचं स्वागत आहे.’ मी सामान 
आवरलं, म्टलं ‘चला, उद्या भटूे.’ संिेि म्णाला, ‘आपण सगळ्ांनीच 
जायचंय.’ मी सांगगतला माझा संकोच पण कुलकणवी मंिळीनी माझं 
ऐकलं नाही. धपापत्या उरान ेमी माझ्ा ह्ा पररवाराबरोबर तेंिुलकरांच्ा 
इमारतीत पोहोचले. शलफ्टमधनू बाहेर पिल्ावर िावीकि ेत्यांच ेघर 
आणण समोरच खाली जायचा शजना. मी तिक तो गाठला म्टलं, ‘मी 
ननघाले,’ सोनालीन ेअक्रिः मला पढु्ात घालनू िाराची बले वाजवली. 
पसु्तकाची भभतं असलले्ा खोलीत, पांढरा कुतया, लुंगी घातलले े‘तें’ 
प्रसन् ननवांत बसल ेहोते. पायािी ‘िनेनस ि श्ान’. माझ्ा श्ानप्रमेाचा 
सगुावा लागनू िनेनस संिेिच्ा माग ेलप ूपाहणा-या माझ्ाजवळ आला. 
म्टलं, ‘गड्ा, तचू माझा तारणहार. आता कुणाला नजर िेणं नको 
आणण कुणापासनू नजर चोरणंही नको. बस्, तझु ेलाि करत बसायचे.’ 
तवेढ्ात संिेि म्णाला ‘बाबा ही चचन्मयी, चंपा करत्यये.’ ‘ते’ म्णाले, 
‘वा!’ मी ऐकलं ‘कां?’
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(अरे िेवा, काय हे? माझा आविता लखेक असा हाताच्ा अतंरावर आहे! 
आणण माझ्ा तोंिाला कां हो अिी नमठी बसल्ये.)

‘ते’ हवापाण्ाच्ाच गप्ा करत होत ेआणण आम्ी सारे कानात प्राण 
आणनू नवर्य नाटकावर यणे्ाची वाट बघत होतो. पण अ ंहं!! िवेटी 
सोनाली सरसावली, ‘बाबा, मी केस काळे करणारे.’ एकिम िांतता 
पसरली. ‘नाही, हायलाईटस केलते ना मी त ेलक्षी करतांना कस े
चालतील?’ (माझ्ा ह्ा मपैत्रणीला हुिार नं म्णत होत ेमी. ही काय 
करत्यये?) मग नहेमीचा नवराम न घतेा ‘ते’ म्णाले, ‘हे बाहेरचं झालं. 
लक्षी किी दिसले ह्ाचा नवचार नंतर करा. ती, सखाराम, चंपा काय 
आहेत आणण तस ेकां आहेत हे आधी बघ.(सोनाली हुिारच नाही तर 
दहकमती आहे हो आपली. करेक्ट नाटकावर आणलं बोलणं.) संिेि 
म्णाला, ‘लक्षी Complex  आहे Complicated आहे. चंपा सरळ 
आहे. नतचं मन मोठं आहे.’ ‘तें’ म्णाले, ‘अरे, तरुण मलुं आहात तमु्ी. 
मनाचं मोठेपण वगरेै ढोबळ, पोकळ संज्ा संकल्पना वापरू नका रे. 
चंपाची समजतू मोठी आहे. ती नतच्ा जगण्ातनू आली आहे. आयषु्ािी 
कसं adjust करायचं हे कळलंय नतला.’

आणण…… मला ‘चंपा’ दिसली, लख्. मला समजतूीची वाट नमळाली 
नतच्ापययंत पोहोचण्ासाठी. भतूकाळातल्ा प्रसंगात नतची समजतू 
`घिताना’ आणण आता घिणा-या प्रसंगांत नतची ‘घिललेी’ ही समजतू 
जाणवायला लागली. नंतर बरंच बोलणं झालं. पण मी चंपपेािीच होते.

िसु-या दिविीच्ा तालमीच्ा वातावरणांत काही ननराळाच संचार होता. 
सयाजी पण हजर होता. अगिी पदहल्ा सीनसकट. नमशलिं शििें हा गणुी 
नट फौजिार करणार होता. हा मोठा लबाि नट आहे. ह्ाला सगळं यतें. 
पण हा बोलत नाही. चचयासु् िा नसुत्या ऐकणार. पण सीन असा काही 
जमवणार करी खरंच वाटायचं जीव घ्ावा ह्ाचा.

सखाराम ढोलकरी वाजवतो असं शलदहलंय. नमशलिंला ढोलकरी यते े
वाजवायला. सयाजी आणण तो ढोलकरीची प्रकॅ्टीस करायचे. गीता 
गोिबोल ेही पकमयागार विे-रंगभरू्ाकार िरेेिाखल झाली होती. ती 
नटांना त्यांचं काया-रुप पालटवनू त ेसाकारत असलले्ा भनूमकाच 
करुन टाकत ेजािनूे. नतन ेमला नऊवारीची पाचवारी करुन सािी 
नसेायला लावली, नन-या उलट्ा नऊवारीसारख्ा खोचायच्ा. हाSS 
एवढा नन-यांचा घोळ. सयान ेबोलता-बोलता त्याची एक भक्म माविी 
चालतांना आणण बसतांना िाव्या पायान ेघोळ कसा माग ेटाकायची त े
सांगगतलं. अिी एकमकेांना मित करत सारं उभं राहत होतं.

मध्यचे मला सयुोगच्ा नाटकाचा प्रयोग करायचा होता. मके-अप 
करताना पदहल्ा अकंातल ेसंवाि मनाखालनू घालायचा पररपाठ 
आहे माझा. (शिवाजी मंदिरात नहेमी मला राजीव नाईकचा आब्रा का 
िाब्रा भटेणार असं वाटत राहतं.) त्या दिविी हे संवाि नहेमीसारख े
scroll न होता वगेळे जाणव ूलागले. समजतू चचकटलीच मला करी मी 
समजतुीला?

अखरे ‘बाईंिर’च्ा िटूचा दिवस उजािला. िटू करायचचे हे माहीत 
असनूही फुलपाखरं पोटात आलीच वस्तीला. पालजे त ेसादहत्य संघ हे 
अतंर, आवाज लागले का? प्रोजके्ट नाही करता आला खजयातला सरू तर 
नहेमीसारखी वरच्ा पट्ीत बोलायला लागने का? सािी नसेने ना नीट. 
मग एकिम जाणवलं, माझं एकटीचं नाहीच्च ेकाही. अगिी खजयात नाही 
तर खालच्ा जरा जाि आवाजात बोलावं ही संिेिची आयपिया होती. 
माझ्ा बरोबरीन ेमहेनत घतेलीय ेत्याने. तो कसा चकेुल?

पदहला दिवस सटे होण्ात थोिा वळे जाणारच होता. सटेस, लाईटस, 
कॅमरेासह सारं पदहल्ांिाच होत होतं. संजय ममेाण ेहा उत्तम कॅमरेामन 
आम्ाला लाभला होता. संिेि आणण त्याच्ात उत्तम ट्नुनगं होतं. 
सोनाली आणण सयाजीचा सीन मी नवगंतेनू पादहला. इतकं अचकू, 
गोळीबंि काम. रोमांच उभा रादहला अगंावर.

लंच ब्रके झाला तवे्हा सारं छान सरुु झालंय आणण उत्तरोत्तर छान 
घिणार आहे, असं पॉखझपटव्ह वातावरण होतं. जवेण झालं आणण 
कुणीतरी ‘पान खाणार?’ असं नवचारलं. गीताचा आवाज आला ‘आणा, 
चंपीसाठी ५-६ पानं आणा.’ मी खिु. पदहली िोन खाईपययंत मजा वाटली 
३-४-५ मध्य ेतोंि आल्ासारखं झालं. घिाला कोरि पिायला लागली. 
पदहला अकं संपायच्ा आत मी कपि ेकरुन तयार होते. संिेि म्णाला, 
‘आज चंपाची एंटट्र ी करुन पकॅ-अप करु.’  त्याप्रमाण ेमी सखारामच्ा 
घरात पाऊल ठेवलं. आणण पकॅ-अप…. एक रात्र अजनू नमळाली 
चंपाबरोबर.

िसु-या दिविी भथएटरमध्य ेगले्ा गले्ा मकेअप झाला. सािी नसेले. 
गीतनू ेकंुकू रेखलं आणण मी स्वतःला आरिात पादहलं. मोठे् िोळे करुन 
मी आरिात चंपाला िोधत होते. मनात िब्द उमटला ‘समजतू’, मोठे 
िोळे ननवळले, उगीच चाल ूअसलले्ा नव्ह्कस हालचाली ननमाल्ा आणण 
नमटल्ा ओठांत मनाच्ा तळातनू खज्क ऐकू आला ‘समजतूी’चाच सरू 
जणू. पढेु काय-काय केलं पकंबहुना झालं त ेआम्ी सा-यांनी केलं.

िहा-एक दिवसांनी पनु्ा एका unknown number वरुन फोन आला, 
‘चचन्मयी, मी नवजय, नवजय तेंिुलकर. काल मला संिेिन ेएपिटींग 
रुममध्य े‘बाईंिर’ िाखवलं. चांगलं झालंय. तझुं कामही चांगलं झालंय. 
माझ्ा मनातली जी चंपा होती, नतच्ा अगिी जवळ गलेीस तू. फार 
छान. बाकरी भटेीत बोलू.’ मला हंुिकाच आला. खपू बोलायचं होतं तवे्हा 
त्यांच्ांिी. ती अगिी जवळ जाण्ाची, समजतुीची वाट, तमु्ीच तर 
चालायला लावलीत.

पढेु खपूिा भटेल े‘तें’ना. ‘तें’च े‘बाबा’ झाल ेमाझ्ासाठीही.



डिजिटल दिवाळी २०१४  ।   अकं पदिला 29

माझ्ासारख्ा व्यावसागयक नटीला प्रयोगिील बनवण्ात संिेि, अमतृा 
आणण सोनालीसह माझ्ा ‘बाईंिर’च्ा सा-या टीमच ेश्ये आहे.

कमलाकार सारंग आणण लालनताईं इतका नसले पण माझ्ासाठीही 
संघर्याचा होता हा प्रवास. ती जी समजतू भटेली नतथे, ती कायम समवते 
राहणार माझ्ा. ती मला खपू नवचार करायला लावते, प्रश्न पाित ेआणण 
उत्तरंही िोधायला मित करते.

आम्ा सववांसाठी ‘बाईंिर’च ेहे दिवस ‘तें’ दिवस होते.

अभभनते्री. एकिा पाहावं करून, काळा वजीर 
पांढरा राजा, फकं्त एकच कारण, कथा 
अरूणाची यासारख्ा नाटकांमध ेकाम केलं 
आहे. बनगरवािी, नीलांबरी, झंझावात, चकेमटे, 
पोरबाजार यासारख्ा चचत्रपटांमध ेभनूमका 
केल्ा आहेत. लागी तझुस ेलगन, आभाळमाया, 
नतसरा िोळा, आकािझपे, काटा रूत ेकुणाला 
ह्ा काही माशलका. सध्या ‘ लकुेरें उिंि जाली’ च े
प्रयोग करत ेआहे.

चचन्मयी सुमीत

पहा - सखाराम 
बाइन्डर नटेवर 

https://www.youtube.com/watch?v=NIMIgL-OLXc
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रॅप्टन मनतीन धोंड

नुरताच आलेला रॉम हँक्स 
अणभमनत रॅप्टन विलीप्स हा चचत्रपर 
आपल्ाला आठवत असेलच. एरा 
महाराय बोरीवर, लहानशा बोरीतून 
आलेले सोमाली चाचे आक्रमि 
ररतात आणि त्ा बोरीच्ा रॅप्टनला 
वरचड्क विलीप्सला ओलीस म्हिून 
घेऊन जातात. त्ाची सुररा रशी 
होते हे सगळं या चचत्रपरात िार 
चचत्तथराररवरत्ा दाखवलं आहे. 
चचत्रपरातल्ा सारखाच आपला 
प्रत्क्ष अनुभव रॅप्टन धोंड यांनी या 
लेखात रथन रेला आहे.

काळ आला होता पि…

हुगळी निीच्ा ननवांत पाण्ात, हस्दिया बंिरात एलपीजीची (द्रवीभतू 
पटेट्र ोशलयम वायू ) वाहतकू करणारी ‘महर्वी भारद्ाज’ उभी होती. आपल्ा 
पोटातला एलपीजी नतन ेनकुताच बंिरात ररकामा केला होता आणण 
पढुच्ा प्रवासाला ननघण्ासाठी, भरती यऊेन निीतल्ा पाण्ाची 
पातळी वाढण्ाची वाट बघत ती उभी होती.

हळुहळू निीतल्ा पाण्ाची पातळी वाढू लागली. परेुिा प्रमाणात 
पाण्ाची पातळी वाढली आणण त ेपाणी कापत बोटीन ेनिीतनू आपला 
प्रवास सरुू केला.

हुगळी निी ही जलवाहतकुरीसाठी जगातील काही अवघि नद्यांपकैरी 
एक. त्यामळेु मी काहीिा सावधपणचे नौका हाकत होतो. या प्रवासाला 
ननघण्ापवूवी आम्ाला िेण्ात आलले्ा सचूना माझ्ा कानात घमुत 
होत्या. हा प्रवास अनतिय खास असणार होता. माझ्ा सहका-यांना 
त्याबाबत कसं सांगावं, याचाच नवचार माझ्ा मनात घोळत होता.

वरवर दिसायला सचूना तिा अगिीच साध्यासरळ होत्या, एखाद्या 
साध्या, नहेमीच्ा प्रवासाच्ा भासाव्यात अिा.. “सौिी अरेनबयाच्ा 
यांब ूबंिरात जा, नतथ ेएलपीजी भरा आणण भारतातील वायझगॅ बंिरात 
उतरवा.”

पण वरवर साधा भासणारा हा प्रवास प्रत्यक्ात मात्र खास होता. 
त्याचं कारण होतं त्याचा प्रवासाचा माग्क. अरबी समदु्र आणण एिनच्ा 
आखातातील समदु्री चाच्ांचा सळुसळुाट असलले्ा भागातनू आम्ाला 
माग्कक्मणा करायची होती. यांबचू्ा दििने ेजाताना पाच दिवस आणण 
नतथनू भारताकि ेपरतताना सहा दिवस.

आणण खासम ्खास अिी आणखी एक गोष्ट म्णज े‘महर्वी भारद्ाज’ 
हे एलपीजी वाहतकू करणारं सवयात मोठं भारतीय मालवाहू जहाज 
होतं. या जहाजाच्ा एलपीजी साठवणकुरीच्ा क्मतचेी तलुना २० 
अणबुाँबच्ा संहारक क्मतिेी करता येईल. या चालत्यापफरत्या बाँबचा 
फ्जू ननघ ूनये, हे बघण्ाची जबाबिारी असायची या जहाजावरील 
कुिल मनषु्बळावर. चाच्ांच्ा कारवाया वाढल्ाच ेअहवाल गपु्तचर 
यंत्रणांकिून नमळत होते. अरबी समदु्रात दिवसाला चार त ेपाच हल् ेहोत 
होते. काही काही हल् ेतर भारतीय पकनारपट्ीपासनू अगिी नजीकच 
व्हायचे. इतक्या नवस्तीण्क सागरी प्रिेिात वावरणा-या प्रत्यके जहाजाला 
संरक्ण िेणं नौिलांना िक्य नव्हतं. त्यामळेु प्रत्यके जहाजाला आपलं 
संरक्ण स्वत:च करणं क्मप्राप्त होतं. अथयात ही सोपी गोष्ट नव्हती. 
आमच्ापढुची समस्ा तर आणखीच वगेळी होती. एके ४७पासनू 
रॅाकेटन ेमारा करायच्ा ग्रनेिेपययंत अत्याधनुनक िस्तास्त ेअसलले्ा 
चाच्ांपासनू आम्ाला कुठल्ाही िस्तांशिवाय बचाव करायचा होता. 
आमच्ा जहाजाच्ा वगेापके्ा िपु्ट वगेान ेपळणा-या स्पीि बोटी 
त्यांच्ाजवळ होत्या. अिाच कुठल्ातरी ताब्ात घतेलले्ा जहाजाचा 
मखु् तळासारखा वापर करून या स्पीि बोटींच्ा सहाय्ान ेसमदु्रात 
त ेकुठेही कुठल्ाही जहाजावर हल्ा करू िकत. सोमाशलयासारख्ा 
िेिातल ेचाच्ांच ेअनके गट या सागरी भागात काय्करत होते. प्रत्यके 
स्पीि बोटीत तरुणांपासनू म्ाता-यापययंत पाच त ेिहा जण असत. 
या प्रिेिातनू जाणा-या जहाजांवर कब्ा करणं एवढंच त्यांचं काम. 
दिवसाला एका जवेणाच्ा मोबिल्ात त ेहे काम करायला तयार होत.

या प्रिेिातनू जाणा-या कुठल्ाही जहाजाचा त ेपाठलाग करत. जहाज 
एकिा का टप्प्ात आलं करी, त ेग्रनेिेचा मारा करत. अचानक झालले्ा 
या अिा हल्लांमळेु जहाजावरच ेलोक गांगरायच ेआणण जहाजावरचा 
ताबा सटुत असे. मग ही मंिळी स्पीि बोटीन ेआणखी जवळ यायची 
आणण एके ४७ मधनू बछूेट गोळीबार करायची. नंतर हे चाच ेजहाजावर 
चढायच ेआणण जहाज ताब्ात घ्ायचे. कुठलंही िस्तबळ नसललेी 
व्यापारी जहाजं अगिी सहजररत्या या चाच्ांच्ा हाती पिायची. चाच े
मग हे ताब्ात घतेललें जहाज सोमाशलयाच्ा दििने ेवळवायचे. या 
चाच्ांचं ननयंत्रण करणारे सोमाशलयन बंिखोर मग खंिणी उकळायचे. 
या जहाजांच्ा सटुकेसाठी लाखो िॉलस्कची खंिणी दिली जायची. खंिणी 
न दिल्ामळेु अनके जहाजं आणण िकेिो खलािी आजही चाच्ांच्ा 
ताब्ात आहेत. तब्ल ११ तासांच्ा थकवणा-या प्रवासानंतर ‘महर्वी 
भारद्ाज’ अखरेीस हुगळीच्ा गढूळ पाण्ातनू बंगालच्ा उपसागराच्ा 
ननळ्ािार पाण्ात प्रविे करती झाली. जहाजावरील कम्कचा-यांचा 
परेुसा आराम झाला करी, मग त्यांना आपल्ा अंनतम ध्ययेानवर्यी मादहती 
द्यावी, असं मी ठरवलं होतं. माझा कम्कचारीवग्क िरू होता, कणखर होता, 
प्ररेीत होता, त्यामळेु पकतीही खितर प्रवासापासनू त ेमाघार घणेार 
नाहीत, याची मला खात्री होती. पण हा प्रवास आपण का करत आहोत 
आणण कसा करणार आहोत, हे मला त्यांना सांगावंच लागणार होतं.
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जगाची ८० टके् अथ्कव्यवस्ा व्यापारी मालवाहतकुरीवर अवलंबनू आहे. 
आमचं जहाज हे भारताचं सवयाभधक क्मतचें एलपीजी वाहतकू करणारं 
जहाज होतं आणण आपल्ा िेिाची ऊजजेची गरज भागवण्ासाठी यांब ू
बंिरातनू एलपीजी उचलणं भाग होतं.

जगातल्ा कुठल्ाही सागरी प्रिेिातनू सरुशक्त प्रवास करायला 
नमळणं हा आमचा अभधकार होता आणण सामाशजक व आभथमिक व्यवस्ा 
संपणू्कपण ेकोलमिलले्ा कुठल्ािा िेिातल ेकाही मठूभर चाच े
आमचा हा अभधकार दहरावनू घऊे िकत नाहीत, हे आम्ाला िाखवनू 
द्यायचं होतं. आमचं सव्क कौिल् वापरून हा प्रवास सरुशक्तररत्या करून 
आम्ाला त्यांचा पराभव करायचा होता.

हे यापवूवी कधी झालं नव्हतं, असं नाही. िोन्ी जागनतक महायु् िांच्ा 
काळात मालवाहू जहाजांनी ही कामगगरी केली होती. या महायु् िांमध्य े
लढाऊ नौिलांपके्ा मालवाहू जहाजांवरील खलािांची जीनवत हानी 
अभधक प्रमाणात झाली होती. १९७१च्ा भारत-पाक यु् िातही 
जीवनावश्यक तले आणण मालवाहतकुरीची जबाबिारी भारतीय मालवाहू 
जहाजांनी यिस्वीररत्या पार पािली होती. यु् िात बचावाची जी िसुरी 
फळी असते, नतचा भार या मालवाहू जहाजांनी यिस्वीररत्या पलेला 
होता.

इराण-इराक यु् िाच्ा ११ वर्वांच्ा काळात या िोन्ी िेिांमधनू 
भारताच्ा मालवाहू जहाजांनी तले आणलं होतं. त्यावळेी तमु्ी 
इराणकिून तले घऊेन ननघालात करी, इराकचं नौिल तमुच्ा जहाजांवर 
हल्ा करायचं आणण इराकरी तले असलं करी, इराणी नौिल हल्ा 
करायचं. त्याही पररस्स्तीत आमच्ा िरू, धािसी खलािांनी िोन्ी 
िेिांकिून तले आणनू भारताची अथ्कव्यवस्ा शजवंत ठेवली होती. आपली 
मनषु्हानी खपू झाली. मीही काही जवळच ेनमत्र या यदु्ात गमावले. पण 
आपल्ा सागरी मालवाहतकुरीला हा असा गौरविाली वारसा आहे. त्या 
धािसी खलािांप्रती आपलं काही कत्कव्य आहे आणण त ेलक्ात घऊेन 
आपल्ाला या प्रवासाची जबाबिारी स्वीकारायची आहे. अथयातच आम्ी 
ती पार पािणार होतो आणण तिेेखील कुठलंही िस्त जवळ न ठेवता!

आम्ी कुठलंही िस्त जवळ बाळग ूिकत नाही. भारत सरकार आम्ाला 
तिी परवानगी िेत नाही, हे एक कारण आहेच, पण इतक्या ज्ालाग्राही 
सामानाची वाहतकू करत असताना जहाजावर िस्त नसण्ापके्ा 
असणंच अभधक धोकािायक असतं. पण आमच्ाजवळ िस्त नसलं 
तरी कौिल् होतं. चाच्ांचा हल्ा चकुवण्ाचा सवलोत्तम माग्क म्णज े
असा हल्ा होऊ घातलाय हे वळेेच्ा आधी ओळखणं. त्यासाठी आम्ी 
आमच ेिोळे, कान, रिास्क, रेपिओज आणण िक्य ती सव्क साधनसामग्री 
काटकेोरपण ेवापरत असतो.

आपल्ावर चाच्ांचा हल्ा होत आहे, हे ओळखण्ाच्ा काही खणुा 
असतात. मरुब्ी िययाविवीला त्या चांगल्ाच ठाऊक असतात. एखािं 
जहाज अचानकपण ेथांबलं पकंवा आपल्ा जहाजाच्ा जवळ यणे्ासाठी 
त्यान ेअचानक दििा बिलली, अचानक त्या जहाजाचा वगे वाढला पकंवा 
गटागटान ेमासमेारी करत असलले्ा जहाजांमधनू त ेअचानकपण ेवगेळं 
ननघालं तर त ेचाच्ांचं जहाज आहे, असा संिय ननमयाण होतो.

काही दठकाणी अस ेअिंाज बांधणं कठीण होऊन बसतं. भारताच्ा 
पशचिम पकनारपट्ीसारखा सागरी भाग असले तर नतथ ेमासमेारी 
करणा-या एक लाखांहून अभधक बोटी आहेत. त्याखरेीज दिवसातल्ा 
कुठल्ाही वळेी १०० हून अभधक अन्य बोटी रिारच्ा २४ मलैांच्ा 
टप्प्ात असतात. ४०हून अभधक लक्षांचा वधे घ्ावा लागतो. अथयात हे 
काम अवघि असलं तरी अिक्य नसतं.

चाच्ांच्ा संभाव्य हल्लाचा अिंाज वळेेत आला तर आम्ाला 
प्रनतबंधात्मक पावलं उचलणं िक्य होतं. उिाहरणाथ्क : पंप सरुू 
करून चाच्ांचं जहाज असलले्ा बाजलूा पाण्ाचा लोंढा वळवनू त्या 
जहाजाला अस्स्र करणं, त्यायोग ेत्या जहाजाला आपल्ा जहाजाच्ा 
नजीक यणे्ात अिथळे ननमयाण करणं, खा-या पाण्ाचा मारा करून 
चाच्ांच्ा दृपष्टपथात अिथळे ननमयाण करणं, इंशजन पणू्क क्मतनें चालवनू 
जहाज अत्यचु्च वगेान ेचालवणं आिी उपायांनी जहाजाचा कप्तान 
चाच्ांच्ा जहाजापासनू आपलं जहाज लांब ठेवण्ाचा प्रयत्न करू 
िकतो.

कप्तानाचा हा प्रयत्न आयषु्ातल्ा वतु्कळासारखा असतो. चचत्ता ज्ावळेी 
हरणावर हल्ा करतो, त्यावळेी चचत्ताला िमवण्ाइतकं पफरवत 
राहाण्ाची क्मता हरणाकि ेअसते. चचत्याकि ेवगे आहे, पण पटकून 
राहाण्ाची ताकि नाही. हरीण वतु्कळात पफरत राहातं आणण चचत्ता त्याचा 
पाठलाग करत राहातो. चचत्ता थकेपययंत हरीण असं करत राहातं. यात 
हरणाकिून काही चकू घिली तर तो चचत्ताच्ा भक्षस्ानी पिणार 
आणण चचत्ताकिून काही चकू घिली तर तो उपािी राहाणार.

चाच्ांच्ा हल्लापासनू वाचायचा प्रयत्न करणारं जहाज या 
हरणाप्रमाणचे असतं. जहाजाची दििा सतत बिलत राहून आणण 
आपल्ा जहाजाच्ा हालचालीन ेननमयाण होणा-या लाटांच्ा लोंढ्ांनी 
(या लोंढ्ांची तीव्रता प्रचंि असत ेआणण जहाजाच्ा माग ेिकेिो 
मीटरपययंत नतचा प्रभाव जाणवतो) चाच्ांच्ा बोटीला िरू ढकलनू त े
आपल्ावरील हल्ा टाळायचा प्रयत्न करत असतं. या लाटांच्ा प्रभाव 
क्ते्रात चाच्ांची बोट आली तर नतच ेतकुि ेतकुि ेहोऊ िकतात.

या उपरही चाच्ांची बोट जहाजाच्ा जवळ आलीच तर जहाजाच्ा 
दििते अकस्ल्पत बिल करून चाच्ांची बोट फार काळ आपल्ा 
जहाजाच्ा जवळ राहाणार नाही, याची िक्ता कप्तानाला घ्ावी लागते. 
तरीही, चाच ेजहाजावर चढण्ात यिस्वी झालचे तर मग त्यांच्ािी 
वाटाघाटींना सरुुवात करून मनषु्हानी किी होणार नाही, यासाठी 
हरेक प्रयत्न सरुू होतात.

आमचा कम्कचारीवग्क या आव्हानांना तयार होता, तो परेुसा प्ररेीत होता. 
आम्ी रोजच्ा रोज वगेवगेळ्ा संभाव्य िक्यतांचा नवचार करून 
चाच्ांपासनू बचाव करण्ासाठी काय काय करावं लागले, ििुदैवान े
चाच्ांच्ा ताब्ात गलेोच तर काय करता येईल, याची उजळणी 
करत होतो. या प्रत्यके उजळणीनंतर आम्ी यणेा-या आव्हानासाठी 
अभधकाभधक तयार होत होतो. बंगालच्ा उपसागरातल्ा चार 
दिवसांच्ा प्रवासानंतर श्ीलंकेला वळसा घालनू पढेु यतेाच नवस्तीण्क 
असा अरबी समदु्र आम्ाला सामोरा आला. चाच्ांच्ा हल्लाच्ा दृष्टीन े
अनतधोकािायक अिा प्रिेिात आमचा प्रविे होणार होता.
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गपु्तचर यंत्रणांच्ा अहवालानसुार चाच्ांच ेहल् ेतलुनने ेकमी असतात, 
अिा सागरी पट्टाच्ा िोधात आम्ी होतो. चार दिवसांच्ा प्रवासानंतर 
आम्ी एिनच्ा आखातात पोहोचणार होतो.

एिनचं आखात म्णज ेबशेिस्त वाहतकू आणण असंख् मासमेारी बोटी. 
त्या भाऊगिवीत चाच्ांच्ा बोटीचा अिंाज घणें आणण नतला चकुवणं 
िक्य होत नाही. ‘आयएनएस तलवार’ ही भारतीय यदु्नौका एिनच्ा 
आखातात आम्ाला सोबत करणार होती. पण तोवर आमचं संरक्ण 
आम्ालाच करणं भाग होतं. अरबी समदु्रातला आमचा प्रवासाचा माग्क 
आम्ी ननशचित केला आणण भारतीय पकनारपट्ी सोिली. साधारण लाटा 
सोिल्ा तर समदु्र िांत होता. आम्ी सिैव िोळ्ांत तले घालनू िक् होतो. 
दिवस सरत होता. आम्ी रात्रीच्ा प्रतीक्ते होतो. रात्री प्रवास करणा-
या जहाजांवर चाच ेहल् ेकरत नाहीत. त्यामळेु रात्रीचा प्रवास हा तसा 
सरुशक्त असतो. दिवस मावळायला अजनू साधारण तासभर असतानाच 
जहाजावरचा चाच्ांच्ा हल्लाची सचूना िेणारा अलाम्क वाज ू लागला. 
रिारावर एक संियास्पि बोट आमच्ा मखु् अभधका-याला दिसली 
होती. प्रत्यके कम्कचारी ठरल्ानसुार आपापली भनूमका बजाव ू लागला. 
मी नब्रजच्ा दििने े(शजथनू जहाजाचं ननयमन केलं जातं) जात असतानाच 
मला कंपनं वाढत असल्ाचं जाणव ूलागलं. आमच ेइंशजनीअस्क जहाजाचा 
वगे वाढवण्ासाठी इंशजनाची क्मता वाढवत होते. नब्रजवर मखु् अभधका-
याची नजर रिारला खखळली होती. िरूवरच्ा अन्य जहाजांच्ा हालचाली 
पटपण्ाच्ा कामगगरीसाठी नमेललेा कम्कचारी शक्नतजावर एखािं जहाज 
दिसतंय का, याचा वधे घणे्ाचा प्रयत्न करत होता. मी नतथ ेयतेाच मखु् 
अभधकारी रिारपासनू काहीसा बाजलूा झाला आणण त्यान ेमला रिारवर 
संियास्पि बोट िाखवली. ती वगेान े आमच्ाच दििने े यते होती. ती 
संियास्पि बोट आमच्ा बोटीच्ा उजव्या बाजलूा होती. मावळतीच्ा 
सयूयाच्ा अधंकू उजिेात ती बमेालमूपण ेलपत होती. त्या अधंकू प्रकािात 
सोन्यासारख्ा चमकणा-या पाण्ातनू वगेान ेमाग्क काढत आमच्ा दििने े
यणेारी ती बोट आता आमच्ापासनू अवघ्ा सात मलैांवर होती.मी आमचं 
जहाज सावकािीन ेिावीकि ेवळवण्ाच ेननिजेि दिले. पाण्ाच ेपंप सरुू 
करण्ात आल े होते. त्यामळेु जहाजाभवतालचं पाणी आता ढवळून 
ननघायला सरुुवात झाली होती. रिारवरच्ा नौिलाच्ा जहाजांना सतक्क  
करण्ाचा प्रयत्न मखु् अभधकारी करत होता, पण आमच्ा जवळपास 
त्यापकैरी कुठलंच जहाज नव्हतं. आम्ी सावकाि गतीन ेिावीकि ेवळत 
होतो. अिा वळेी वळण्ाचा वगे अनतिय संथ असावा लागतो, अन्यथा 
जहाजाची गती मंिावते. ती कमी होऊ िेणं, अिा वळेी परवित नाही. 
चाच्ांची बोट आता अभधकाभधक जवळ यते होती. आमच्ापासनू ती 
आता अवघ्ा चार मलैांवर यऊेन ठेपली. मखु् अभधका-यान े रिारवर 
पाहून मला तिी विवी दिली. मीही िनुबमिणीतनू त्या बोटीच्ा हालचाली 
पटपत होतो. आम्ी अजनूही िावीकि े वळत होतो. आम्ाला काहीही 
करून वा-याच्ा दििचे्ा बाजलूा जहाज वळवायचं होतं, जणेकेरून 
चाच्ांच्ा बोटीला काहीसा प्रनतरोध ननमयाण झाला असता. आमच्ा 
जहाजाच्ा हालचालींनी ननमयाण होणा-या उंच फेसाळत्या लाटा आता 
चाच्ांच्ा बोटीच्ा दििलेा होत्या. ती बोट आता आमच्ा माग े तीन 
मलैांवर होती, सरणा-या प्रत्यके क्णाबरोबर ती आमच्ा अभधकाभधक 
जवळ यते होती. आता तर त्या बोटीवरील सहा सिस्त लोक आम्ाला 
िनुबमिणीतनू स्पष्टपण ेदिसत होते. काही वळेान ेहे अतंर िोन मलैांवर आलं 
तसं त्यांच्ा हातातलं रॅाकेटन ेमारा करणारे ग्रनेिे लाँचरही दिस ूलागले. 
“१ मलै आणण स्स्र” : मखु् अभधका-यान े विवी दिली. चाच्ांची बोट 
आता आमच्ा जहाजाच्ा बरोब्र माग ेहोती आणण आमच्ा जहाजामळेु 
ननमयाण होणा-या धसमसुळ्ा लाटांचा प्रनतरोध मोिून काढण्ाचं आव्हान 
नतच्ासमोर होतं. त्यातच आता आमचं जहाज वा-यात घसुत होतं. 
त्यामळेु चाच्ांच्ा बोटीला आता आमच्ाजवळ पोहोचण्ासाठी श्म 
पिणार होते. आमच्ातलं अतंर हळुहळू वाढू लागलं. रिारवर नजर ठेवनू 
असललेा मखु् अभधकारी सकंेिासकंेिाला विवी िेत होता. १ मलै, िीि 
मलै, िोन मलै… अतंर वाढू लागलं…आणण त्या बोटीला चकवा िेण्ात 
आम्ाला यि आलं. आम्ी सटुकेचा नन:श्ास टाकला.

एवढ्ावळे सगळ्ांनीच आपल ेश्ास रोखनू धरल ेहोते. त्यामळेु 
सगळ्ांच्ाच मनावरचा ताण काहीसा हलका झाला. पण आमचा 
हा आनंि फार काळ पटकला नाही. त्या बोटीला यिस्वीपण ेचकवा 
दिल्ानंतर आम्ी थोिं अतंर पढेु आलो आणण रिारवर १० मलैांवर 
पनु्ा एका संियास्पि बोटीची हालचाल दिसली आणण आम्ी सगळेच 
पनु्ा पदहल्ाप्रमाणचे याही बोटीला चकवा िेण्ासाठी झटू लागलो. 
ही बोटही आमच्ा जहाजाच्ा उजव्या बाजलूाच होती. सयू्क आता पणू्क 
मावळला होता. आकाि आणण समदु्रावरही लालसर जांभळा रंग पसरला 
होता. ही िसुरी संियास्पि बोट एका ठाम ननधयारान ेआमच्ा दििने े
यते होती. आम्ी पनु्ा एकिा जहाजाला सवलोच्च वगेान ेपळवण्ासाठी 
प्रयत्नांची शिकस्त करू लागलो. चाच्ांची बोट आमच्ापासनू पाच 
मलैांवर होती, आमच्ाच दििने ेयते होती. पण नतच्ापके्ा अधंाराचा 
वगे जास्त होता. अखरेीस आमच्ा जहाजाचा वगे आणण भवतालचा 
गिि अधंार यांच्ापढेु चाच्ांनी हार मानली. एिनच्ा दििने ेआम्ी 
कूच केलं. एिनच्ा आखातात प्रविे करण्ापवूवी अजनू तीन दिवस 
आम्ाला चाचगेगरीच्ा दृष्टीन ेअनतधोकािायक असलले्ा या प्रिेिातनू 
प्रवास करायचा होता. एकिा एिनच्ा आखातात प्रविे केला करी, 
मग ‘आयएनएस तलवार’ आमच्ा रक्णासाठी होती. मात्र, पदहल्ाच 
दिविीच्ा या िोन प्रसंगांमध्य ेआम्ाला यि नमळाल्ामळेु आमचा हुरूप 
आणण आत्मनवश्ास वाढला होता. पढुच ेतीन दिवस आम्ी िोळ्ांत तले 
घालनू प्रवास करत होतो. नतस-या दिविी सकाळी, दिवस सरुू होता 
होता आम्ी ‘आयएनएस तलवार’च्ा रिारच्ा टप्प्ात आलो. इथनू 
पढेु आता आम्ी ‘आयएनएस तलवार’च्ा छत्रछायखेाली एिनच्ा 
आखातातनू माग्क काढणार होतो. काळ आला होता पण वळे आली 
नव्हती!

मराठी अनवुाद – चचतंामणी भिडे

मचयंट नवे्हीत कॅप्टन आहेत. शिवाय त्यांना वन्य 
जीवनाची अनतिय आवि असनू बळेगावजवळ 
नवल्डरनसे्ट आणण स्वप्नगंधा अस ेत्यांच ेिोन 
ररसॉट्कस आहेत. रचना इन्ोटके या कंपनीच ेत े
व्यवस्ापकरीय संचालक आहेत.
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जयदेव डोळे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 
यावषमीच्ा गांधी जयंतीपासून स्वच्छ 
भारत अणभयानाची घोषिा रेली. 
त्ाववषयीचं हे उपहासात्मर लणलत.

माशीचे अखेरचे पत्र
न-या,  मी जातये. कायमची उिून. तलुा मी नकोिी झाल ेहोत ेना? ती 
कोण स्वच्ता….नतच्ा नािी लागलास ना? सरळ सांगायचंस ना! त्या 
गांधीला किाला मध्य ेआणलंस? माझी केवढी अिचण केलीस तू. 
आधीच तो गांधी मला जवळ पफरकूसदु्ा द्यायचा नाही. शजवंत असताना 
तर नाहीच. पण त्याचा पतुळा झाल्ावरिेखील नाही. त्याच ेपतुळे भर 
वस्तीत, ऐन चौकात, वि्कळीच्ा भागात. जरा ननवांत बसनू घाणीचा 
आस्वाि घ्ावा अिी सोयच ठेवली नाही या पतुळ्ांनी. आजबुाजलूा 
ना गटार, ना नाली, ना मंिई. शजवंत होता तवे्हा हा ना खरकटं ठेवायचा, 
ना उरलंसरुलं. मोजकंच खाणार अन ्सगळी भांिी चाटूनपसुनू, स्वच् 
करून, लख् धवुनू ठेवणार. नवषे्ची नवले्वाट लावावी ती यानचे. 
मागमसूिेखील नसायचा नतचा. बोल, किी याच्ा आसपास पफरकणार 
मी? त ेनब्रपटि बरे होत ेबाई. टबेलभर सांिून ठेवायचे, उष्ट ेपले ेकाय, 
खरकट ेचमच ेकाय अन ्ओघळ आलले ेबाऊल्स काय. आमचहेी 
साम्ाज् होत ेम्णावे. त्यांच्ा वसाहती एवढ्ा, तिा आमच्ाही 
तवेढ्ा. माझ्ा एका भावाच ेनाव प्गे, िसु-याच ेकॉलरा, नतस-याच े
िायररया. फार म्णज ेफार मजा केली रे आम्ी. काय छान दिवस 
होत ेते. पण हा मोहन्या आला अन ्त्यान ेआम्ाला हुसकूनच लावायच े
ठरवले. आम्ी काय इंग्रज नबगं्रज होतो करी काय? काय रे, त ूकसा 
काय या गांधीच्ा नािी लागला? ती स्वच्ता पटवायला त ूगांधीला 
गाठलसे का? लब्ािा, त ूमला पटवायला ननघाला होतास कंुभमळेयात, 
आठवत ेका? आम्ी सा-याजणी नमळून नहेमी िेविि्कन, वा-या, तीथजे, 
क्ते्रे, पररक्मा, प्रिशक्णा करायचो. इतके बरे वाटायच ेना, हे सगळे 
करताना. धानममिक असण ेफार छान असत ेबघ. आमच्ा योनीत तर धम्क 
आणण मािी यांच ेअनमट नात ेजोिलले ेआहे त्या जगगन्यंत्याने. कोणतहेी 
िेऊळ घे. आमच्ापकैरी कोणी ना कोणी आसपास असणार म्णज े
असणार. फोिलले ेनारळ, त्यांच ेपाणी, वाटललेा प्रसाि, केळी, फुले, 
पाने, माळा, चपला, बटू, भळेेच ेकागि, नवैदे्याच ेपापकट…..केवढ्ा 
गोष्टी असतात रे नतथ ेआमची वाट बघत! अस ेिेव िेवतांच्ा सागन्ध्यात 
इतके रमायला होत ेना, अगिी मोक् नमळाल्ासारख ेवाटत ेबघ! मोक् 
नमळाल्ावरही आम्ी पनु्ा मािीचा जन्म नमळू िे अिी प्राथ्कना करतो. तो 
ऐकतो बघ परमशे्र आमचे. सोिवतच नाही हे धानममिक जीवन आम्ाला. 
पण मी कधीपासनू रे तलुा नकोिी झाले? मखु्मंत्री होतास तवे्हा पकती 
काळजी घ्ायचास माझी? दिल्ीत आलास अन ्त्या गो-यागोमट्ा, 
सुंिर, ननष्ाप स्वच्तचे्ा प्रमेात पिलास. मिुिा पिो मलेीचा. पटकरी 
होवो नतला. तोंि काळे होवो नतचे. अगंात पकि ेपिोत नतच्ा. त ेननम्कल 
ग्राम सोिून आली सटवी. त ेअण्ा हजारे, तो पोपटराव पवार यांच्ा 
घरात राहायची भाड्ाने. तझु्ा बरी प्रमेात पिली रे? मला आपल े
गोध्ाच ेदिवस आठवतात. तझु्ा कपड्ांवरच ेत ेिाग पकती दिवस परुल े
मला. अगिी ‘क्ीन चचट’ नमळेपययंत मी तझु्ावर जीव टाकरीत होत े
बघ. आरोपांच ेत ेघोंघावण ेमाझ्ा चचरपररचयाचे. संियाची ती गणुगणु 
जण ूमाझ्ासारखीच. मला कधीकधी त ूउिवनू लावायचास. अगिी 
त्या आरोपांसारखे. अलीकि ेत ूमला झटकून टाकू लागला होतास. 
जण ूमी आिवाणी पकंवा मरुली मनोहर जोिीच. मी दिसल ेकरी त ूतोंि 
पफरवायचास. मला काय सरु्मा समजायचास त?ू तरी बरे, वाराणसीत 
मला तझु्ासह खपू वळे राहता आले. माझ ेसगळ्ात आवित ेगाव ते. 
गंगामाई माझी आई. मला नतथ ेराहण ेइतके रूचल ेकरी मनात म्टल े
जा, त ूदिल्ीत. राहीन मी इथ ेएकटी. एकटी म्णज ेझुंिीत एकटी रे! 
केवढ्ा मपैत्रणी नमळाल्ा तझु्ामळेु मला कािीत! आता फार हळहळत 
असतील. तलुा शिव्यािाप िेत असतील. 

असा मला त्यागनू त्या कोण्ा स्वच्तचे्ा प्रमेात बिुालास म्णनू. 
कोणीतरी सांगगतल ेहोत ेमला करी सावध गं बाई यापासनू. कधी सोिून 
िेईल कळणारिेखील नाही तलुा. असो. जाता जाता न-या तलुा िाप 
िेऊन जाते. तझु्ा झािूपके्ाही मोठ्ा झािू आहे दिल्ीत! ती स्वच्ता 
त्या केजरीवालकि ेराहून आलीय ४९ दिवस! चवचाल आहे बया. तलुा 
रिवले, एकट ेसोिील बघ. तो गांधीही तझु्ा आधी त्याच्ा िोक्यात 
गलेाय. सावध राहा. हे राम!  

िॉ. बाबासाहेब आबंिेकर मराठवािा नवद्यापीठात 
वतृ्तपत्रनवद्या नवभागात अध्यापक असनू त्यांनी १८ 
वर्जे पत्रकाररता केली आहे. त्यांची १० पसु्तके प्रशसद् 
झाली आहेत.    

मोबाइल – 9422316988    
इ-मले – jaidevdole@yahoo.com
          

जयदेव डोळे
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राजीव नाईर

शारदा  हे एर सदारंग मराठी 
सामामजर संगीत नारर आहे.
ह्ा नाररावर अनेरांनी णलवहलेलं 
आहे. मात्र ह्ा नारराच्ा राही 
ववशेषांरडे पुरेसं लक्ष गेलेलं नाही 
असं वारतं. अशा राही मुदद्यांवर 
णलवहण्ाचा प्रयत्न इथे आहे. हे 
‘शारदा’चं सव्क बाजूने रेलेलं 
ववश्ेषि नवे्ह; उलर होता होईतो 
आधीच्ांनी म्हरलेलं न म्हिण्ाचा 
प्रयत्न आहे.

िंगीत शारिा : आश्रमव्यवस्ेचा प्रभाव

‘िारिा’ हे नाटक जरठ-बाला नववाहावर, म्णज ेअथयात त्याच्ा 
नवरोधात, आहे. एवढंच नाही. ह्ात ठसठिीतपण ेबालापासनू वदृ्ापययंत 
पात्रांच ेउल्खे आहेत, त ेफक्त िारिा आणण भजुंगनाथ ह्ांपरुतचे 
मययादित नाहीत. त्यात्या वयानरुूप इच्ा-अपके्ा व आचार-रीती ह्ांचाही 
उल्खे आहे. ह्ा िि्कनावर ब्रम्चय्क-गहृस्-वानप्रस्-संन्यास ह्ा 
आश्मनवचाराची छाया आहे, आणण पॉइंट ओव्ह व्ह् ूतसा गहृस्ाचाच 
आहे — ह्ातली स्तीप्रधानता लक्ात घतेा, गहृस्स्णीचा!

एकंिर नाटकातल्ा मखु् पात्रांच्ा वयाचा अिंाज काय बांधता येईल? 
भजुंगनाथ 75, भदे्रश्र 50, कांचनभट 45, इंदिराकाकू 35, जयंत 8, 
वल्री 18, िारिा 14 आणण कोिंि 25. भजुंगनाथाचा पतुण्ा भरैवनाथ 
असावा 35 आणण त्याच्ा माग ेलागललेी मलुं 10-12 वर्वांची.

म्ाता-या भजुंगनाथाच्ा प्रविेाआधी पिद्यात सात-आठ वर्वांची ‘मलुें’ 
ओरितात, जी त्याचा पतुण्ा जो भरैवनाथ (म्णज े‘िकंर’!) ह्ान े
सोिली असावीत. म्ाता-याला ‘पोरांसह थोर’ चचिवतात.(पृ.3) ही मलुं 
म्णतात, ‘अहो भजुंगनाथ आजोबा! संन्यास घ्ा संन्यास!’(पृ.3)

सतू्रधाराच्ा दििंीत ‘वदृ्’ व ‘बाल’ िोन्ीचा उल्खे सरुुवातीलाच यतेो :

वदृ् म्णता हा पहा चचि ेकैसा // बाल-चषे्टांनी कृष्ण-कपपच जसैा // 
(पृ.4)

भजुंगनाथाला भीती ‘तसा’ म्ातारा दिसण्ाची आहे. (पृ.5) अथयात 
त्याला त्याच्ा कामिक्तरीची, सके्श्यअुल प्रोवसेची चचतंा आहे. म्ाता-
या नव-याबद्दल ही काळजी िारिेला आणण इंदिराकाकंूनाही आहेच, 
हे ओघात पाहूच. त्याला खिु करण्ाकरता भदे्रश्र िीशक्त ‘पलेिेार 
छाती, गोटीिार पषु्ट िंि, पीळिार िरीर, चयजेवरच ेतजे, पाणीिार 
टप्ोरे िोळे, ही बोलण्ाचालण्ाची झोंकिार ऐट’ ह्ा ‘तारुण्ाच्ा 
लक्णा’बरोबर ‘िक्तरी व मनाचा उत्साह’ ह्ांचाही उल्खे करतो.(पृ.5) हे 
सारंच नमष्ष्कल आहे, पण िक्तरीचा उल्खे नविरे् खवचट. बहुतके नट 
प्रचशलत प्रयोग-संकेतानसुार त्यावर जोरही िेतात. हेच सचुवायला सतत 
‘पतु्रयोगा’चा आणण ‘संन्यासा’चा उल्खेही यते राहतो. नवशिष्ट वयानंतर 
आसक्तरी सोिून नवरक्तरी पत्रणं, ‘आिीवयािापरुतं उरणं’, हे आश्मधमयाला 
साजसें होय!

‘जशि व्हावी परुुर्ा नव सुंिर बाला// पनत गणुी िेखणा तरुण रुच े
स्तीला//’(पृ.13) असं कोिंि म्णतो. ह्ात िेवलांनी आपल्ा नायक-
नागयकेचंही वण्कन करून घतेलं आहे!िारिाला चविावं लागललें आहे. 
नतची पाळी अजनू यायची आहे आणण लग्ही व्हायचं आहे. नतचा भाऊ 
जयंत तसा लहान आहे, त्याला अजनू शलदहतावाचता यते नाही. साताठ 
वर्वांचा असावा. नतच्ा बरोबरीच्ा मपैत्रणींची लग् होऊन त्या ‘चांगल्ा 
न्ात्याधतु्या’ झालले्ा आहेत. िारिेची मपैत्रण चंदद्रका दहला ‘मकुा मलुगा 
होतो’ (पाळी यतेे) म्णनू हळिीकंुकू घातलं जातं. पढेु िारिेचं लग् 
‘सप्तपिी होण्ापवूवी’ आतंरपाट िरू होतानाच मोिलं जातं आणण काही 
दिवसात नतचं ‘व्हायचं त ेहोतं’ (पाळी यतेे). ‘आधीच उफाड्ाची’ आणण 
‘पाठमोरी’ उभी असताना ‘केवढी मोठी’ जिी काही इंदिराकाकूच दिस ू
लागलले्ा िारिेला ‘बाळपणीचा काळ सखुाचा’ ‘घपिघपि’ आठवतो 
आहे, पण ती आता ‘तिी’ मोठी झाली आहे. 

नतला चचतंा आहे त े‘कभध कररती लग् माझे’ ही. िारिेला त्यामळेुच आता 
‘मचुकंुिांच्ा घरी कंुवाररण’ जायचं नाही. पण नतला वय वाढल्ाची 
जाणीव आहे, तिी िसु-याही अथवीही कुवारपणाची जाणीव आहे. ती 
श्ीमंतांना िसु-या मलुीिी लग् करण्ाची नवनंती करत ेतवे्हा ‘रेिमी 
िले्ाला सतुाच्ा ििीसारखी गररबाची पोरगी मी’ म्णते, तसंच 
‘कुवारपणाला न िोभणारं, असं मी कुणाला काही करू द्यायची नाही’ 
असंही ठणकावते. नाटकािरम्यान पाळी यणेारी िारिा ही एकमवे मराठी 
नागयका असावी.

भजुंगनाथ ‘वय चविा’ असललेी मलुगी चाहतो आहे. स्तीसौंिय्कच्ा 
कल्पना कालसापके् किा अस ूिकतात हेही लक्ात यावं.
भजुंगनाथ  – सुंिर खािी सबुक ठें गणी// स्लू न कृिदह न वय 
चविाची// (पृ. 9)

आजच्ा सुंिर तरुणीच्ा नविरे्णात ‘ठें गणी’ येईलसं वाटत नाही.
िारिा ‘मना तळमळसी’ असं िकंुतलसेारखं न म्णता ‘जन खळुावले’ 
असं म्णत आपलं िःुख व्यक्त करते.

िारिा  – लग् कररती जरठ जीण्क // अनववादहत पफरनत तरुण //1// 
(पृ.22)

ह्ाचं कारण असं करी कोिंिान े‘ब्रह्चयया’ची िपथ घतेली आहे. खरं तर 
‘गहृस्ाश्मा’त प्रविे करण्ाचं त्याचं वय झाललें आहे. िारिेचं लग् 
मोितं आणण नतला काही थोड्ाच काळान ेपाळी यतेे, ती आत्महत्या 
करायला प्रवतृ्त होते
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एकूण पररस्स्ती बघनू कोिंि आपली िपथ मोिून नतचं पाणणग्रहण 
करतो. हा काही केवळ अबलोद्ार नाही. कारण त्याआधीच तो नतच्ावर 
भाळला आहे. नतची स्स्ती पाहून तो काही फक्त हळहळत नाही, तर 
नतची तारीफ करतो.

कोिंि – नबबंाधरा, मधरुा नवनयादिगणुी मनोहरा मधरुा //धृ.// (पृ.43)

तरुण-तरुणींच्ा एकमकेांबद्दल अपके्ा कळतात, तसं आईबापांच्ा 
जावयाबद्दलच्ा अपके्ाही कळतात. आईला मलुीची ‘हौस परुवणारा’ 
जावई हवा आहे, तसा नतला ‘सखु’ िेणाराही हवा आहे – मलुीच्ा 
कामजीवनाचीही नतला काळजी आहे!

ह्ा नाटकात दहिं ूधमयामध ेसधुारणा व्हावी असं सतत सचुवललें आहे. 
भारताचाही अनकेिा उल्खे असला आणण एक मसुलमान पात्र असलं 
आणण त ेखलनायकरी नसलं, तरी हे नवश् दहिंूंचं आणण त्यातही ब्राम्णांचं 
आहे.

कोिंि  – अन्यधमवी भपूाल आय्कभचूा / आय्कधमया अनकूुल नसायाचा //

धम्कगरुू त ेनन:सत्व िंिधारी / कम्कगरुु त ेमनसोक्त कम्कचारी // (पृ.14)

पकती थोिक्यात भनूमका मांिली आहे. थटे आणण सरळ. (ध्म्कगरुूच्ा 
िंिुक्याचा उल्खे आजचा वाटावा आणण ‘मनसोक्त कम्कचारी’ हे 
तर आजच्ा िैननकातल्ा लखेाचं िीर््कक होऊ िकेल. ह्ा दििंीत 
नब्रपटि सरकारानवरुद् आवाज उठवला आहे, पण त्यातही ‘अन्यधम्क’ 
महत्ताचा आहे. दहिं ूधमयानवरुद्ही खणखणीत आवाज आहे, पण हे पणू्क 
आधनुनकत्व नवे्ह. ह्ा सधुारणा ब्राम्णांपरुत्याच सीनमत आहेत. पढेु 
माधवराव जोिींच्ा ‘मसु्न्सपाल्ी’मध ेमहार-मसुलमान अिी उपनागयका-
नायकांची जोिी आहे. (नायक-नागयका त्यात नाहीतच.) ‘िारिा’च े
सािरकतजे आणण प्रके्क सवण्कच असणार हे जण ूगदृहत आहे. ‘मांग/
चांिाळ’ अिा संज्ा नतरस्ार व्यक्त करायला यतेात. (‘नामें ब्राह्ण, 
खरा, अस ेहा चांिाळाहूनन पापी/’(पृ.12); ‘मज गम ेऐसा जनक हा// मांग 
साचा//’(पृ.42). पण त्या काळी ह्ाहून व्यापक दृष्टी कमी लोकांनाच 
होती. शजथ ेमहर्वी कवजे ह्ांची सधुारणा िेखील ब्राम्ण नवधवांपरुतीच 
होती, नतथ ेिसु-यांचा काय पाि? असो. पण तरीही ही सधुारणा आहे 
ह्ात काही संिय नाही. (काही सवणजेतर जातींमध ेनवधवा- नववाह मान्य 
होता, हेही नोंिण्ाजोगं आहे.) इथ ेब्राम्णामधील उपजातीचा आणण 
गोत्राचा उल्खे सरुुवातीलाच गमतीगमतीत होतो. हा संवाि पहा :

िीशक्त  – तमु्ी िेिस्, चचत्पावन करी क-हािे?
कोिंि  – मी चचत्पावन.
िीशक्त  – चचत्पावन, मग मलुी सत्रािेंबावन!् बरं, गोत्र कोणतं?
कोिंि  – अत्री.
िीशक्त  – अत्री आणण सववांिी मतै्री. (पृ.18)

मध्यस्ांची बठैक बसत ेतवे्हा भजुंगनाथ आणण िारिा िोघांचंही गोत्र 
कश्यप असल्ान ेसगोत्र होतं असं िीशक्त पटुपटुतो.(पृ.37) हा नववाह 
मोिायला हे एक सबळ कारण ठरतं. कलाकृतीचंही म्णणं सगोत्र 
नववाह करू नय ेअसंच असावं. मात्र आतंरजातीय नववाहाची शिफारस 
मात्र केली जाते.

नबबंाचाय्क  – िवेटीं िेिस् िारिा, आणण कोकणस् कोिंि, असं 
हे गंगाजमनी जोिपं होणार अं! असो, जगद्गगुरंूनीच ननण्कय केला तो 
आम्ांला मान्य आहे. (पृ.106) म्णज ेथोिा नाराजीचा आहेनाही 
स्वर आहे. धम्कगरंुूची मान्यता नमळवली आहे; पण कल सगोत्र नको 
आतंरजातीय चालले, पकंवा पादहजहेी, असा दिसतो.

पदहल्ाला पकत्यकेिा िास्तीय कारणही दिलं जातं, हे लक्ात घऊे. 
(खापिलकरांच्ा भाऊबंिकरीमध ेचमकिास्ती-िगुया व नमकिास्ती-
म्ाळसा ही जोिपी अिीच गंगाजमनी आहेत. बायका भांितात, 
पण मपैत्रणीही होतात!) परत ह्ातला आतंरजातीय नववाह म्णज े
ब्राम्णकै्याचा नमनुा आहे. हीही त्या काळापरुती एक सधुारणा म्णावी 
काय?

पात्रांची वयं, त्यानरुूप समाजमान्य अपके्ा व व्यक्तरीवांछा, नाटकाची 
एकंिररत दृष्टी आधनुनक सधुारणावािी, पण त्याला आश्मव्यवस्चे्ा 
परंपरेचं मययािा, असं हे चचत्र आहे.

(संगीत िारिा, गोनविं बल्ाळ िेवल, प्रथम प्रयोग 1889, प्रस्ततु 
अभ्ासाची आवतृी : मॉिन्क बकु स्टोअस्क, अकोला, नागपरू : 1952)

नाटककार, समीक्क, कवी. साठेचं काय करायचं?, 
सांधा, अखरेच ेपव्क, नमटली पापणी, अनाहत आणण 
बंदिि ही नाटकं तसंच ऐन वसंतात अध्यया रात्री आणण 
गशॅलशलओ ही अनवुादित नाटकं प्रशस्ि.   

इ-मले – rnaik35@gmail.com       

राजीव नाईर
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डॉ. ववश्ंभर चौधरी

जन-आंिोलने, चळवळी यांचा 
अवकाश आणि आव्ाने

गेल्ा दोन वषडात अण्ा हजारेंच्ा 
नेतकृत्वाखाली सुर झालेलं 
भ्रष्ाचारववरोधी आंदोलन आणि 
नंतरचं लोरपाल आंदोलन 
या आंदोलनांनी देशभरातला 
मध्यमवग्क राहीसा जागा झाला असं 
म्हिायला हररत नाही. यासारख्ा 
आंदोलनांचा आणि चळवळींचा 
घेतलेला हा धांडोळा.

इंग्रजांना १९४७ साली िेिाबाहेर काढल्ानंतर २६ जानवेारी १९५० 
रोजी भारत प्रजासत्ताक राज् असल्ाच े“आम्ी भारतीय लोकांनी” 
राज्घटनदे्ारे जाहीर केले. भारत हे “साव्कभौम, समाजवािी, इहवािी, 
लोकिाही, प्रजासत्ताक” राष्टट्र  असल्ाच ेराज्घटनचे्ा सरनाम्यात 
म्टल ेआहे. यातील एकाही िब्दाच्ा खऱयाखऱुया आियापययंत गले्ा 
चौसष् वर्यात िेि पोच ूिकला नाही. भारतीय म्णनू आपल्ा सववांच े
हे सामदुहक अपयि असल ेतरी या अपयिात सवयात मोठा वाटा आहे 
तो राज्व्यवस्चेा. आपल्ा राज् व्यवस्नेचे आपली लोकिाही 
नवकृत करण्ात मोलाचा हातभार लावल्ान ेलोकांना त्यांच ेराजकरीय 
व्यवस्केि ेप्रलंनबत असलले ेप्रश्न सोिवण्ासाठी सामाशजक चळवळी 
आणण आिंोलनांकिचे पहाव ेलागल ेआणण आजही पहाव ेलागते. वस्ततु: 
स्वातंत्र नमळाल्ानंतर आणण घटना स्वीकारल्ानंतर “लोकिाही” 
म्णज ेलोक हेच स्वामी असललेी राज्पद्ती खऱया अथयान ेअस्स्तत्वात 
आली असती तर चळवळी आणण आिंोलनांची गरजच पिली नसती 
आणण स्वातंत्र चळवळीतील सत्याग्रह, मोचजे, ननिि्कने, उपोर्ण आिी 
आयधु ेअस्तंगत पावली असती परंत ुअस ेघिल ेनाही. खरेतर ‘लोकांचे, 
लोकांनी, लोकांकररता चालवलले ेराज् म्णज ेलोकिाही’ अस े
असतांना स्वत:च्ा मालकरीच्ा राज्ात मालक असलले्ा लोकांनाच 
आपल्ा मागण्ा मान्य करून घणे्ासाठी आिंोलने, चळवळी कराव्या 
लागण ेहा एकप्रकारे लोकिाहीचाच पराभव म्टला पादहजे.

भारतीय लोकिाहीची रचनाच सामाशजक चळवळी आणण आिंोलनांना 
अपररहाय्क ठरवणारी आहे. पाच वर्वांनी एकिा लोकप्रनतननधींना आपण 
ननवितो. िॉ. अभय बंग यांनी एकिा नवश्रे्ण करतांना सांगगतल े
करी आपली ‘लोकिाही’ ही क्मान े‘लोकप्रनतननधीिाही’ झाली आणण 
‘आम्ाला दिलते ना ननविून, मग आता पाच वर्जे आम्ी करू तचे खरे’ 
अिी राजकरीय मानशसकता नवकशसत झाली. मला वाटत ेकरी, प्रकरण 
आता त्यापढेु गले ेआहे. पढुच्ा टप्प्ात ‘लोकप्रनतननधीिाही’च ेरुपांतर 
‘पक्प्रमखुिाही’त झाल ेअसनू वीसके पक्ांच ेप्रमखु आता आपल्ा 
संपणू्क राजकरीय व्यवस्वेर ननयंत्रण ठेऊन आहेत. लोकिाही म्णनू सरुु 
झालले्ा या व्यवस्चे ेएवढे नवकृतीकरण झाल ेअसले तर लोक आपल े
प्रश्न सोिवण्ासाठी लोकप्रनतननधीवर अवलंबनू राहू िकत नाहीत 
पकंवा प्रश्न सटुण्ासाठी पाच वर्जे (म्णज ेतो लोकप्रनतननधी पािून िसुरा 
ननविून आणपेययंत) स्वस् बस ूिकत नाहीत. लोकसभते बसलले्ा 
पाचि ेपंचचेाळीस जणांनी आणण राज्सभते बसलले्ा अिीचि े
जणांनी ज्ांनी त्यांना ननविून दिल ेत्या जनतिेीच द्रोह केला तर करोिो 
लोकांचा आक्ोि संसिेच्ा भभतंीवर नऊेन धिकवण्ासाठी लोकांना 
ज्ाची मित घ्ावी लागत ेत ेम्णज ेचळवळ पकंवा आिंोलन ! म्णनू 
चळवळी आणण आिंोलन ेलोकिाहीत अपररहाय्क ठरतात. माजकारण 
करी राजकारण असा एक सनातन प्रश्न भारतात नहेमीच चचचमिला जातो. 
मळुात भारताच ेराजकारण आणण समाजकारण एकमकेांपासनू वगेळे 
काढताच यते नाही. राजकारण म्णज ेननव्वळ ननविणकुा नवे्हत. जो 
पययंत आिंोलन ेआणण चळवळी राजकरीय प्रश्नांचीच मांिणी करतात, 
राजकरीय व्यवस्केिचे त्याची उत्तरे मागतात तो पययंत त ेराजकारणातच 
असतात, फक्त ननविणकुरीच्ा राजकारणात नसतात इतकेच. 

आणण म्णनू त्या दृष्टीन ेराजकरीय करी सामाशजक वगरेै प्रश्न गरैलाग ू
ठरतात. यापढेु जाऊन असहेी म्णता यते ेकरी राजकारणावर 
समाजकारणाचा िबाव हेच भारताच ेमखु् समाजसतू्र रादहल ेआहे. 
‘थटे सत्तते जाणार नाही पण सत्तलेा ननरंकुि, लोकनवरोधी होऊ 
िेणार नाही’ हे त ेप्रगल्भ सतू्र आहे. महात्मा गांधी, नवनोबा, जयप्रकाि 
यांच्ापासनू अण्ांच्ा पययंत भारतात अस ेअनके नते ेिाखवता 
यतेात ज्ांनी सत्तते जाण ेनाकारल ेमात्र सत्तवेर लोकांचा अकुंि 
ठेवण्ासाठी लोकांच ेनतेतृ्व केले. लोकांच्ा अपके्ाबरहुकुम तंतोतंत 
राज्कारभार करणारी आिि्क राजकरीय यंत्रणा उभी रहात नाही तोपययंत 
आिंोलनांची, चळवळींची भनूमका लोकिाहीत राहणार हे नक्री, हा 
अवकाि फार मोठा आहे हे आपण लक्ात घतेल ेपादहजे. भारतातल्ा 
चळवळी आणण आिंोलनांच ेआजच ेस्वरूप काय आहे? सामाशजक 
अभभसरणाच्ा, प्रबोधनाच्ा  चळवळी (उिा. महाराष्टट्र ात अधंश्द्ा 
ननमू्कलनाची चळवळ, एक गांव एक पाणवठा, मसु्ीम सत्यिोधक 
समाजाची चळवळ इ.) म्णजचे पररवत्कनवािी चळवळी एकरीकि ेचाल ू
आहेत. िसुरीकि ेलोकाभधकाराच्ा चळवळी (लोकपाल आिंोलन, 
मादहती अभधकार चळवळ, ग्रामसभा-वॉि्कसभांना अभधकाराच ेआिंोलन 
इ.) या आमच ेलोकिाहीतील मालकाच ेस्ान आम्ी बळकट करू 
इच््तो हे सांगत उभ्ा आहेत. नतसरीकि ेिबु्कल घटकांच्ा चळवळी 
वंचचतांच े(स्तस्तयांचे, अस्पशृ्यांचे, आदिवासींचे, अपंगांचे) िोर्ण थांबव ू
इल्च्तात. चौथा प्रकार ठरानवक गटाच ेपकंवा आभथमिक वगयाच ेदहतसंबंध 
जोपासणाऱया आणण वपृ्िंगत करू इल्च्णाऱया आिंोलनांचा आहे (उिा. 
ितेकरी, कामगार, कम्कचारी यांची आिंोलने). पाचवा प्रकार म्णज े
नवस्ापपतांच्ा हक्ासाठी चालवली जाणारी आिंोलन े(नवकासाची 
िसुरी काळी बाजू ). सहावा प्रकार पययावरणवािी चळवळी ज्ा नवध्ंस 
नको, िाश्त नवकास हवा अिी मागणी लावनू धरतात. भारतातील 
चळवळी आणण आिंोलनांच ेमखु्त: या सहा गटांमध्य ेवगवीकरण होत 
असल ेतरी इतर असंख् प्रकारची आिंोलन ेआणण चळवळी वळेोवळेी 
चालत आल्ा आहेत.
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गले्ा िोन ििकात ‘आमच्ा जातीला आरक्ण अथवा अमकु तमकु 
सोयी-सवलती नमळाल्ाच पादहजते’ या प्रकारात मोिणारी आिंोलन े
प्रबळ झाली आहेत. समाज नवघटनाच्ा ििुदैवी प्रपक्यचेाच एक भाग 
म्णनू या आिंोलनांकि ेपहाव ेलागत असल ेतरी या आिंोलनांना (त्या 
त्या जातीची) मोठी लोकमान्यता (आणण राजमान्यता सदु्ा!) नमळत 
आहे हेही नजरेआि करून चालणार नाही. या िवेटच्ा प्रकारातल्ा 
नव्या नवकृत आिंोलनांना राजकरीय नते ेसवयाभधक घाबरतात कारण 
त्याचा संबंध थटे ‘त्या जातीच्ा मतांिी’ जोिललेा असतो. आमच े
राजकरीय नते ेभतुापके्ा मताला जास्त घाबरत असल्ान ेप्रत्यके जातीच े
सामिुागयक लांगलुचालन हाच पकमान समान काय्कक्म प्रत्यके राजकरीय 
पक् मनोभाव ेराबवतांना दिसत आहे! एका बाजनू ेअसहेी म्णता येईल 
करी “वण्क’ हा गाभा घऊेन होणारी आिंोलन ेआता “वग्क” हा गाभा घऊेन 
होणाऱया आिंोलनांपके्ा अभधक जोमान ेफोफावत आहेत. महाराष्टट्र ात 
नकुतचे धनगर आरक्णासाठी झालले ेसव्कपक्संमत आिंोलन हे त्याच े
अशलकिच ेउिाहरण. अथयात त्याचा नवचार करण्ाची या लखेापरुती 
तरी गरज नाही. महत्वाचा मदु्दा हा करी सव्कच प्रकारच्ा चळवळी आणण 
आिंोलांपढेु नव्या व्यवस्ते नवी आव्हान ेउभी आहेत. सव्क आव्हानांची 
जंत्री या लखेाच्ा मययािेत िक्य नसली तरी काही आव्हानांची चचया 
आपण करू िकतो. सवयात मोठे आव्हान आहे त ेलोकाश्याच ेअथवा 
जनाधाराचे! १९९१च्ा आभथमिक मांिणीत ज ेकाही पररणाम दिसतात 
त्यात समाज आत्मकें द्री होण ेहा एक ठळक ‘साईि इफेक्ट’ दिसतो. 
जन-आिंोलन ेमखु्त: जनाधारावर चालवावी लागतात आणण आता 
हा आधार झपाट्ान ेकमी होत आहे. ठरानवक दहतसंबंधावर आधाररत 
(इश्य ुबसे्ि) आिंोलनाला तरी त्या त्या लोकांचा स्वाथ्क असतो म्णनू 
जनाधार नमळतो. उिाहरणाथ्क धरणात ज्ांची जमीन जाणार असत े
त ेलोक संघपटत होऊन आिंोलन चालवतात, त्याला तवेढा मययादित 
जनाधार नमळतो. मात्र तोच आधार धोरण नवर्यक (पॉशलसी बसे्ि) 
आिंोलनांना नमळेल अस ेनाही. धरणांचचे उिाहरण पढेु न्यायच ेतर 
माझी जमीन जात असले तर मी त्या आिंोलनात सहभागी होईन मात्र हे 
अन्यत्र होऊ नय ेम्णनू भसूंपािन कायद्यात योग्य बिल व्हावते यासाठी 
होणाऱया आिंोलनात मी जाईनच याची िाश्ती नाही!

िसुरे आव्हान आहे त ेकाळािी ससुंगत अिा बौप्िक मांिणीचे. 
आधीच्ा भागात नतेतृ्वाची चचया करतांना भारतातील राजकरीय आणण 
सामाशजक नतेतृ्वाचा उल्खे मी केला होता. खरे पाहता आता नव्या 
यगुाची रचना बघता ननव्वळ राजकरीय आणण सामाशजक नतेतृ्व परेुस े
ठरणार नाही, त्या जोिीला बौप्िक नतेतृ्वाची िेखील गरज आहे. 
गांधीजी पकंवा आबंिेकर केवळ चळवळ म्णनू चळवळ चालवत 
नसत तर आनरु्ंगगक अिी समग्र वचैाररक, बौप्िक मांिणी िेखील 
करत असत. चळवळींच ेप्रयोजन लोकाननुय पकंवा लोकरंजन नसनू 
श्येस-प्रयेस मधनू श्येस ननविण्ासाठी समाजमनाची मिागत करण े
हेही असते. त्यासाठी अननुयी मांिणीची नाही, बपु्िवािी मांिणीची 
गरज असते. आजकाल आिंोलनांमधनू बपु्िवाि गायब झाल्ासारखा 
दिसतो आहे. उिाहरणाथ्क ऊसाला ३३०० रुपय ेभाव नमळालाच पादहज े
अस ेितेकऱयांच्ा संघटना म्णतात, हे ठीकच आहे. पण प्रत्यके गावात 
सरकारच्ा कृपाळू धोरणान ेचार चार िारूची िकुान ेआणण इतर असंख् 
खचयाच्ा वाटा ननमयाण झालले्ा असतील तर ३३०० काय पण ३३००० 
भाव नमळाला तरी ितेकरी िाररद्रातच राहील. तवे्हा ितेीमालाच्ा 
भावाची चळवळ ही िासनाच ेिारू बाबत धोरण काय यावर गप् बस ू
िकत नाही. ऊस साखरेसाठी पकती आणण िारूसाठी पकती याचाही 
नवचार ितेकऱयांच्ा संघटनने ेकरण ेभाग आहे. ऊस हे सवयात जास्त 
पाणी घणेारे पीक असल्ान ेपययायी पपके घ्ा हे ितेकऱयांना सांगण े
हेही संघटनचे ेकत्कव्यच आहे मात्र त ेहोतांना दिसत नाही. नवसंगती तर 
इतकरी दिसत ेती गरीब ितेकऱयांचा दहतासाठी बांधल्ा गलेले्ा ितेकरी 
संघटना क्मान ेश्ीमंत म्णज ेऊस उत्पािक ितेकऱयांच्ाच दहताच े
बोलतांना दिसतात आणण श्ीमंत ितेकऱयांच्ा नको इतका अननुय 
करतांना दिसतात. िरि जोिी यांनी केललेी समग्र बौप्िक मांिणी आज 
होतांना दिसत नाही. गांधीजींचा आिि्क घऊेन चालणारी आिंोलन ेकेवळ 
‘हटाव-बचाव’वािी असनू उपयोगी नाही, त्यासाठी गांधीजींनी त्याकाळी 
केली तिी (‘स्विेिी’सारखी पण कालससुंगत अिी नवी) आभथमिक 
मांिणी करावी लागले. तिी मांिणी होण्ासाठी वचैाररक, बौप्िक 
नतेतृ्व नवकशसत कराव ेलागले.
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नतसरे मोठे आव्हान एका नवचचत्र अिा संघटीत ििपिाहीच ेआहे. 
राजकारणी-गुंि-कॉपलोरेट-कंत्राटिार-नोकरिहा यांच्ा यतुीतनू 
आिंोलनांना नामोहरम करण्ाच ेसव्क प्रयत्न केल ेजातात. सत्ततेील 
राजकारणी आणण या भद्र यतुीतील मंिळींच्ा हाती ज्ा नवपलु 
प्रमाणावर साधनसंपत्ती (म्णज ेसत्ता, अभधकार, सरकरी आभथमिक तरतिू, 
गाड्ा-घोिे, खडे्ापययंत पोहोचललेी प्रिासन यंत्रणा, अमययादित 
कायिेिीर अभधकार इ. इ. ) उपलब्ध असत ेत्यामानान ेआिंोलन 
पकंवा चळवळीतील लोकांच्ा हातात यापकैरी कुठलीच साधनसामग्री 
नसते.  हातािी असललेी साधनसामग्री आणण नमळणारे यि यांच े
गणुोत्तर प्रमाण काढल्ास अस ेलक्ात येईल करी, लोकननधीतनू 
उभ्ा राहणा-या आिंोलनांना असंख् अिचणींना तोंि िेत काम 
कराव ेलागते. तरीही त्यांची पररणामकारकता ही राजकारणातील 
नतेतृ्वाच्ा पररणामकारकतपेके्ा जास्तच आहे. सत्तचे्ा लाल दिव्याची 
मस्ती भारतात जागोजागी, वळेोवळेी झालले्ा संघटीत आिंोलनांनी 
आणण चळवळींनीच उतरवललेी आहे. मात्र नव्या काळात हे आव्हान 
दिवसेंदिवस प्रबळ होत आहे. चळवळी पकंवा आिंोलनांचा या प्रचंि 
िक्ततींपढेु ननभाव न लागण्ाची अनके उिाहरण ेसमोर यते आहेत. 
एकूण लोकिाहीलाच आव्हान नमळत असतांना आिंोलनांनाही आव्हान 
नमळणार हे उघि आहे मात्र त्यातनूही सत्ताचा नवजय होईल या ििु्कम्य 
नवश्ासावर चळवळी, आिंोलन ेआजही उभी आहेत.

िवेटी चळवळी पकंवा आिंोलन ेजर सत्य, अदहसंा, प्रामाणणकपणा आणण 
नवचार यावर उभी असतील तोपययंत “परेिान” होतील पण “पराभतू” 
होणार नाहीत तथापप त्यांच्ासमोर आज अनके आव्हान ेउभी आहेत 
आणण त्या आव्हानांकि ेिोळसपण ेपहाव ेलागले, हे नक्री.

शिक्ण- एम एस्ी. (पययावरण िास्त) आणण 
पी.एचिी. (पययावरण आघात मलु्ांकन). स्वत:ची 
पययावरण नवर्यक सल्ा संस्ा.  लवासा नवरोधी 
आिंोलन, पशचिम घाट संवध्कन, भसूंपािन कायिा, 
िाश्त नवकास, लोकाभधकाराच्ा चळवळी,  
लोकपाल आिंोलनात सपक्य.

मोबाइल – 9822009923    
इ-मले – dr.vishwam@gmail.com

डॉ. ववश्ंभर चौधरी
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देवदत्त राजाध्यक्ष

अनंत रािेररांचं धुक्ातून लाल 
ता-यारडे हे प्रवास वि्कन प्रणसधद 
आहे. शीतयुधदाच्ा राळात भारतीय 
राजरारण्ांनी रणशयाशी मैत्री रेली. 
या राळात भारतात सॉफ्ट प्रपोगंडाचा 
भाग म्हिून मोठ्ा प्रमािावर रणशयन 
पुस्तरं, रणशयन संगीत, रणशयन 
वस्तूंचा प्रचार रेला जायचा. शीतयुधद 
संपलं. हळूहळू राजरारिाचे आडाखे 
बदलायला लागले. आता आपला देश 
अमेवररेच्ा जास्त जवळ आहे. या 
धुक्ात हरवलेल्ा लाल ता-याचा शोध 
घेण्ाचा प्रयत्न या लेखात आहे.

धुक्ात हरवलेला लाल तारा

नकुतंच टीव्हीवर आवारामधलं ‘मरेा जतूा है जापानी‘ हे गाण ेऐकून 
माझ्ा शसनमेाप्रमेी पतुण्ानं नवचारलं, “हे जापानी वगरेै ठीक आहे, पण 
या गाण्ात अमरेरकेचा संिभ्क नाही?”

१९५० च्ा ििकात भारतीय समाजमनावर अमरेरकेचा फारसा प्रभाव 
नव्हता का ? माहीत नाही. पण जपानी पाित्राणं आणण नवलायती नवजार 
ल्ालले्ा राज कपरूनं शिरपचेाचा मान रशियन टोपीला दिला होता हे 
नननवमिवाि. मरेा नाम जोकरमध ेरशियन यवुतीच्ा प्रमेात पिणारा राज 
कपरू हा एकमवे रशियाप्रमेी अभभनतेा नव्हता. बलराज साहनी, पथृ्ीराज 
कपरू, नगगमिस इत्यािी दिग्गजांनी ओलगे स्तस्तझनेोवसोबत केललेा 
‘परिेसी’ हा चचत्रपट शसनमेाक्ते्रातल्ा इंिो-सोनवएत सहकाययाचा उत्तम 
नमनुा होता. ििी कपरू आणण गने्ािी वाशसल्वे दिग्दशिमित ‘अजबूा’मध्य े
अनमताभ बच्चनच्ा आईची भनूमका एका सोनवएत अभभनते्रीन ेकेली 
होती. आणण ‘शिकारी’मध ेतर नमथनु चक्वतवी चक् रशियनमध े 
‘या ल्बूल् ूनतब्ा, आय लव्ह य‘ू म्णत इररना कुश्नारोवासोबत 
नाचला होता. (आता नमथनुच ेरशियन उच्चार ऐकून नवरक्तरी आलले्ा 
गोबयाचवे्ह यांनी सोनवएत संघ नवघटीत केला असं काहीजण म्णतात त े
अलादहिा!)

आता हा सगळा इनतहास – काही आठवणीतला, काही वाचललेा 
पकंवा ऐकललेा – माझ्ा पतुण्ाला कुठे सांग?ू १९९१ मध्य ेसोनवएत 
संघ नवघटीत झाल्ानंतर भारत आणण रशिया एकमकेांपासनू काहीस े
िरुावले. या िरुाव्यासाठी कोणतहेी मोठे वाि कारणीभतू नव्हते. फक्त 
बिलती आभथमिक आणण राजकरीय समीकरण ेहोती. पण रशिया पकंवा 
सोनवएत संघ यांचा नवर्य ननघाला, तर १९८० पवूवी जन्मलले्ा (आणण 
रशियात अद्याप पाऊलही न टाकलले्ा ) माझ्ासारख्ा अनकेांना 
आजही ‘गले ेत ेदिन गले‘े असंच वाटतं.

सोनवएत संघात छापललेी पसु्तकं त्या ऋणानबुंधाचा पाया होती. 
Soft propaganda म्णनू का होईना, पण प्रगती, रािगुा, मीर 
इत्यािी प्रकािन संस्ा अनके भारतीय भार्ांमध्य ेअनवुादित झाललेी 
पसु्तकं अत्यंत कमी पकमतीत नवकत. नकुतीच अक्रओळख झालले्ा 
मलुांसाठी ‘पानोपानी प्राणीच प्राणी’, ‘चांगल ेकाय आणण वाईट काय’, 
‘सयू्क तझुाच आहे’ सारखी पसु्तकं सहज सोपी  होती. प्रत्यके पानावर 
िोन-तीन ओळी आणण पानभर आकाराची आकर््कक चचत्रं हा फॉम्यु्कला 
वापरणारी ही पसु्तकं अगिी लहानपणीच त्या नवशिष्ट सोनवएत पसु्तक 
िलैीच ेबाळकिू पाजत. ल्वे तल्स्तोय यांच े‘मलुांसाठी गोष्टी’, 
अकयािी गिैार यांच े‘िोन भाऊ (चकु आणण गके)’ , नवक्टर द्रागनु्स्री 
यांच े‘िेननसच्ा गोष्टी’ इत्यािी पसु्तकं बालकुमार सादहत्याची उत्तम 
उिाहरणं होती. चकु आणण गके या खोिकर परंत ुलाघवी मलुांबरोबर 
टट्र ान्स-सबैरेरयन रेल्व ेआणण घसरगािीतनू (म्णज ेone horse open 
sleigh) प्रवास करत आम्ी मॉस्ोतनू पार सबैरेरयात जात असू. िेननस 
आणण मीष्का या िाळकरी मलुांनी त्यांच्ा खोड्ांनी आणण त्यातही सतत 
जपलले्ा ससु्वभावान ेआमचं भावनवश् समृ् ि बननवलं. मीर प्रकािनाची  
‘रसायन िास्तातील १०७ कथा’, ‘माणसू महाबलाढय कसा बनला’ वगरेै 
पसु्तकं आपल्ाकिच्ा नवज्ान आणण गणणताच्ा पाठ्पसु्तकांपके्ा 
पकतीतरी रोचक असत. सटुसटुीत िलैी आणण मजिेीर उिाहरणं तसंच 
चचत्रं यांमळेु लोकपप्रय झाललेी याकोव परेेलमनची पसु्तकं, आणण 
सोनवएत गणणत ऑलीष्म्पयािची पसु्तकं एवढ्ा वर्यानंतर आजही 
संग्राह् गणली जातात.

राकेि िमया हे इंटरकॉसमॉस काय्कक्मांतग्कत सोनवएत संघाच्ा सोयझू 
अतंराळयानातनू प्रवास करणारे पदहल े(आणण आतापययंतच ेएकमवे) 
भारतीय अतंराळवीर बनले, त्यानंतर अतंराळासंबधी पसु्तकांच्ा 
आकर््कणाची लाटच आली होती. यरुी गागारीनबद्दलच े‘माझा भाऊ 
यरुी’, अलके्सेई लओेनोव यांच े‘सयूयावरच ेवारे’ या पसु्तकांनी अभधक 
विे अतंराळाच ेलावल ेका सोनवएत संघाचे, कुणास ठाऊक. ही सव्क 
पसु्तके गोिगोि होती असंही नाही. व्ादिनमर बोगोमोलोव शलखखत 
‘इवान’ कािंबरीकेत नाझींच्ा हल्लात पणू्क कुटंुब गमावललेा िहा-बारा 
वर्वांचा मलुगा गपु्तहेर कसा होतो, हे वाचनू आम्ी स्स्तनमत झालो होते. 
आणण वर नमिू केलले्ा ‘िेननसच्ा गोष्टी’ च्ा उत्तराधयात नमत्रांिी वाि, 
फसवणकुरीला बळी पिणे, विलांचा अपघात, नकुत्याच जन्मलले्ा 
लहान भावंिाबद्दलच्ा भावना, कुमारवयीन पदहलं प्रमे अिा नाजकू 
नवर्यांची मलुाच्ा दृष्टीकोनातनू केललेी हळूवार हाताळणी तवे्हापके्ा 
आता अभधकच चपकत करते.गोककीसारख्ा महान सोनवएत लखेकांची 
पसु्तके पढेु वाचली. गोककी आणण िोलोखोव सोबत सोनवएतपवू्क 
काळातील महान रशियन लखेकांच े– तल्स्तोय , िस्तयवे्हस्री, गोगोल, 
चखेोव आणण इतर – वशैश्क वाङमयातलं स्ान अढळ आहे. परंत ु
१९७० च्ा ििकात जन्मलले्ा अनकेांना आजही जास्त शजव्हाळा 
आहे तो सोनवएत बालकुमार सादहत्याचा. मळू लखेकांबरोबरच त्या 
शजव्हाळ्ाच ेमानकरी होत ेअननल हवालिारांसारख ेअनवुािक आणण 
रादलोव व यरुी व्हासनते्सोव सारख ेचचत्रकार.
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पसु्तकांमधनू झाललेी सोनवएत संघाची जवळीक अभधक दृढ करणाऱया 
इतरही बाबी होत्या. उिा. पोस्टाची नतपकटे, नाणी, लाल तारा पकंवा 
लनेननच ेनबल्े, नमिा माशसकातनू शिकलले ेजजुबी रशियन व रशियन 
मलुांिी केललेी पत्र-मतै्री या गोष्टीही रशियाबद्दलचा शजव्हाळा वाढवणा-
या होत्या.

अपोलोपके्ा स्पतुननक आणण आम्कस्टट्र ॉं गपके्ा गागारीन पप्रय असण्ाचा तो 
काळ होता. नमिा आणण सोनवएत िेि ही माशसके रीिस्क िायजसे्टएवढीच 
प्रशसद् होती. अनके नवद्याथवी उच्च शिक्णासाठी सोनवएत संघात जात 
असत. रशियन भार्ा शिकण्ाच ेवग्क अनके दठकाणी होते. मात्रोश्ा 
बाहुली उघिल्ावर थोिीिी लहान परंत ुत्याच प्रकारची बाहुली दिसते, 
तसाच रशियाच्ा एका संिभयातनू िसुरा संिभ्क आपसकू ननघत असे.

असीम तगैा आणण टंुिट्र ा, आस्क्टमिक समदु्र आणण त्यातली िगु्कम बटंे, 
कधी काळी कोसाकांच्ा घोड्ांच्ा टापांखाली पािाक्ांत झाललेी 
यकेु्नची स्टपे्स, सोनवएत मध्य आशियातील कारा कूम आणण पकझील 
कूम वाळवंटे, बकैानरूचा अतंराळतळ, िहराबाहेरील िाचा, रशियन 
सक्क स, िते ेआणण कारखाने, मॉस्ोचा लाल चौक, के्मशलन, आणण 
स्पास्री टॉवरवरील लाल तारा – प्रत्यक्ात कधीही पादहल ेनसल ेतरी 
मनःचक्सूमोर सहज दिसत असत. ‘धकु्यातनू लाल ताऱयाकिे’ हे केवळ 
पसु्तकाचं िीर््कक नव्हतं; ती एक धारणा होती. १९९१च्ा अखरेीला 
हे सारं बिललं. सोनवएत संघाच्ा नवघटनानंतर रशिया स्वतःच्ा 
समस्ांमध्य ेइतका गुंतला होता करी, सांसृ्नतक िेवाणघवेाण जवळपास 
बंि झाली. त्यानंतर काही वर्यात महानवद्यालयीन शिक्ण, नोकरी अिा 
व्यापात अिकून गलेले्ा आमच्ा पपढीला बालपणीच्ा आठवणींसाठी 
वळेच रादहला नाही.

पण गले्ा काही वर्यात रशियािी पनु्ा संपक्क  प्रस्ापपत झाला. सोनवएत 
पसु्तके जमा करण्ाच्ा छंिामळेु फेसबकुच्ा माध्यमातनू इतर 
रशियाप्रमेींची (Russophile) ओळख झाली. लोकवाङमय गहृ पकंवा 
पीपल्स बकु हाउसमध ेअजनूही रशियन पसु्तकं नमळतात ही खबर 
नमळाली. िनुममिळ रशियन पसु्तकांच्ा प्रती काढून पकंवा सॅ्न करून 
िेवाणघवेाण करण्ाचा उपक्म सरुु झाला. मुंबई नवद्यापीठात िर 
रनववारी शिकनवल्ा जाणाऱया रशियन भार्ावगवांची  मादहती नमळाली 
आणण भार्चे्ा गवाक्ातनू रशियासंबंभधत काही नवीन कविस ेदिसले. 
इंटरनटेमळेु रशियन संगीतािी कानओळख झाली. कलीन्ा, कत्यरु्ा 
सारखी लोकगीते; BDX च्ा (बोल्ोय द्यते्स्री खोर – children’s 
great choir) कुमारवृंिान ेगायललेी गीते; मशिना व्रमेनेीची रॉक गाणी 
YouTube मळेु ऐकायला नमळाली. पिस्एेवढी तांपत्रक सफाई नसलले े
परंत ुनवर्यांच ेवनैवध्य असलले ेSoyuzmultfilm च ेअननमिेन चचत्रपट 
पाहायला नमळाले. ‘िेननसच्ा गोष्टी’वर आधाररत चचत्रपट पाहताना 
रशियन भार्चे्ा ज्ानाची उणीव नबलकुल भासली नाही – पसु्तकाची 
पारायण ेझाल्ामळेु प्रत्यके प्रसंग आधीच ठाऊक होता. या सववांतच त्या 
आता अप्राप् अिा सोनवएत रशियाच्ा आठवणींचा क्णभर भास होतो.
परंत ुकेिवसतुांनी शलदहल्ाप्रमाणे,

स्वभास िावनुन

परर तें झटदिननं

जाई लोपनुन !

मग मी हांका माररतसें !

न परर हरपलें तें गवसें !

अिी अवस्ा होते.
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आणण अचानक कधीतरी, अनपशेक्तरीत्या त्या रशियाच्ा खणुा दिसतात. 
प्रभािेवीत चालताना दिसललेी  ‘लनेननग्राि चौक’ ही पाटी, वरळीच्ा 
नहेरू नवज्ान कें द्रातला गागारीनचा पतुळा , मुंबई नवद्यापीठाच्ा 
उपहारगहृात रशियातील जीवनाबद्दल झाललेी अनौपचाररक चचया, 
ऑिीट करताना दिसलले े‘इंिो-सोनवएत फे्न्डशिप कॉलजे ऑफ 
फाम्कसी’ हे नाव, पिेर रोिच्ा रशियन सेंटरमध्य ेनमळाललेी ‘House of 
Soviet Culture‘ या मथळ्ाची पावती , एखाद्या िकुानात अचानक 
नमळून जाणारे मायकोवस्रीच्ा कनवतांच ेपसु्तक …

आणण मग ‘ रािगुा प्रकािन, १७ झबूोवस्री बलुवार, मॉस्ो ११९८५९. 
सोनवएत संघ’ या पत्तावर पत्र शलदहण्ाची अननवार इच्ा होते.

किाचचत उत्तर नमळेल या विेया आिनेे.

पिेान ेसनिी लखेापाल (मराठीत सांगायच ेतर CA) 
आणण पक्ा – म्णज ेपक्ा मुंबईकर – इसम आहे. 
Books of Accounts पकंवा Story Books च्ा 
आसपास ह्ाचा अभधवास असतो. रशियन भार्ा, 
रशियन पसु्तके आणण रशियन अभभव्यक्तरी (व्यक्तरी 
नवे्ह) यांच ेत्याला अनाकलनीय आकर््कण आहे.

मोबाइल – 9819306582   
इ-मले – devadatta_r@yahoo.com

देवदत्त राजाध्यक्ष
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मनरंजन राजाध्यक्ष

गेम थथअरी ही अथ्कशास्तातली एर 
महत्वाची संज्ा. या गेम थथअरीचा 
आपल्ा रोजच्ा आयुष्ात बरेचदा 
वापर होत असतो िति आपल्ाला ते 
माहीत नसतं इतरंच.

गेम थिअरीची गंमत

हा एक गाजललेा फोटो आहे जो मला नहेमीच चपकत करतो. िसु-या 
महायदु्ानंतर बचेचराख झालले्ा लंिनमधल्ा एका वस्तीत लोक  
कोळसा घणे्ासाठी िांतपण ेरांगते उभ ेआहेत.

आणण आता आपल्ा एका भारतीय गावात जवे्हा पाण्ाचा टकँर यतेो 
तवे्हाचं हे दृश्य पहा.

एका जागी शिस्त तर िसुऱया जागी सावळा गोंधळ, हे असं का? मला 
वाटतं करी, अिा अनके सामाशजक प्रश्नांचं उत्तर िोधतांना आपल्ाला 
गमे भथअरी (game theory) चा उपयोग होतो. समोरच्ाचा अपशेक्त 
कृतीचा नवचार करून लोक कस ेननण्कय घते असतात याचा गमे 
भथअरीमध ेप्रामखु्ानं नवचार केला जातो. या आिाख्ांनसुार होणा-या 
वत्कनाची पररणती संघर्यात पकंवा सहकाययात होत असते.

रांगते उभं असतानाचं आपलं वत्कन कसं असतं याचा जरा नवचार करूया. 
रांगतेल ेइतर लोकही शिस्त पाळतील अिी खात्री जवे्हा आपल्ाला 
असत ेतवे्हा आपणही रांगचेी शिस्त पाळायचा प्रयत्न करतो. पण जवे्हा 
रांगतेल ेलोक शिस्त पाळणार नाहीत असं आपल्ाला वाटतं तवे्हा 
आपणही रांगचेी शिस्त पाळण्ाचा प्रयत्न न करता रांगते घसुण्ाचा प्रयत्न 
करू. अिा पररस्स्तीमध ेसहकाययाचा अवलंब केला तर अिी गोंधळाची 
पररस्स्ती किी टाळता येईल याबद्दल काही उपाय गमे भथअरीमध े
आपल्ाला सापितात.

पत्तांच्ा पकंवा बपु्िबळाच्ा िावात आपण आपला प्रनतस्पधवी काय 
करणार याचा अिंाज लावत असतो त्याच प्रकारे आपल्ा िैनंदिन 
जीवनात अस ेअनके प्रसंग यतेात जवे्हा आपण आपला ननण्कय समोरच्ा 
माणसाच्ा िावपचेांचा अिंाज घते घते असतो. गमे भथअरीमध ेयाला 
strategic interaction म्णतात. अिा strategic interactions 
च ेपररणाम काय होऊ िकतात याबद्दलच ेननष्कर््क गणणतज् जॉन निॅ 
यांनी मांिल ेआहेत. त्यांच्ा आयषु्ावर २००१ मध ेअ ब्पुटफुल माइंि हा 
चचत्रपट आला आहे. या चचत्रपटाला ऑस्र परुस्ार नमळाला आहे.

समजा एका अरंुि पलुावर िोन गाड्ा प्रचंि वगेात एकमकेांच्ा समोर 
यतेात. त्यांची टक्र होऊ द्यायची नसले तर पदहल्ा िट्र ायव्हरला 
समोरचा िसुरा िट्र ायव्हर काय करणार याचा अिंाज घ्ावा लागतो तसंच 
त्या क्णी िसु-याला पदहला काय करू िकतो याचा नवचार करायचा 
असतो. जर िोघांनी रस्ताच्ा एकाच बाजलूा गािी नलेी तर अपघात 
अटळ आहे. ननण्कय कसा घ्ायचा याचं उत्तर आपल्ाला गमे भथअरीमध े
नमळतं.

आधनुनक गमे भथअरीचा उिय िीतयदु्ाच्ा काळात झाला. या काळात 
अमरेरका आणण रशिया या िोन महासत्ता एकमकेांना धमकावत होत्या. 
िोघांकि ेअणबुॉम्बचा भयानक साठा होता. यदु् टाळायचं तर होतंच 
कारण त्यात कुणाचाच फायिा नव्हता. पण आपण घाबरून माघार 
घते आहोत असं िोन्ी िेिांना िाखवायचंही नव्हतं.  या काळात 
िोन्ी महासत्तांनी गमे भथअरीचा भरपरू वापर केला. पण किाचचत 
त्यामळेुच नतसरं महायदु् टळलं असावं. याच प्रकारचा पचेप्रसंग आपण 
नवधानसभचे्ा ननविणकुांच्ा आधी बगघतला आहे. िोन मोठ्ा यतुी 
फुटल्ा कारण, आपण स्वबळावर ननविणकुा शजकंायला खंबीर आहोत 
हे िाखवता िाखवता चारही पक्ांनी एकमकेांवर टीकेच ेवार केले. हे 
सगळं चाल ूअसताना मला गमे भथअरीमधलंच एक गाजललें उिाहरण 
आठवलं त ेम्णज ेThe game of chicken. अथयातच इंस्ग्िमध्य े
chickening out  म्णज ेघाबरून माघार घणें होय.

इथ ेमी गमे भथअरीमधलं गणणत जरा बाजलुा ठेवतो. या game of 
chicken उिाहरणाचा अप्रनतम वापर  James Dean अभभननत Rebel 
Without A Cause या चचत्रपटात केललेा आहे. खदु्द Bertrand 
Russell यांनी हे उिाहरण िीतयदु् म्णज ेकाय हे समजवण्ाकरता 
वापरलं होतं. Rebel Without A Cause मध ेया उिाहरणाचा वापर 
करून किा प्रकारे चचत्रीकरण केलं आहे त ेबघा.
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अनवनाि िीशक्त हे आघािीच ेgame theorist आहेत. त ेमळूच े
मुंबईकर असनू आज अमरेरकेतल्ा ख्ातनाम पप्रन्स्टन नवद्यापीठात 
शिकवतात. पॉल  कु्गमन यांना जवे्हा २००८ साली अथ्किास्ताचं नोबले 
पाररतोपर्क नमळालं तवे्हा त्यांनी िीशक्त यांच ेजाहीर आभार मानले, 
कारण कु्गमनना ज्ा कामासाठी गौरवलं जात होतं त्याचा पाया 
िीशक्तांनी घातला होता. कु्गमन यांच्ाबरोबर िीशक्त यांनाही नोबले 
पाररतोपर्क नमळायला हवं होतं असं माझ्ासारख्ा अनकेांना वाटलं 
होतं. िीशक्त हे उत्तम शिक्क आहेत याचा अनभुव मुंबईत झालले्ा 
त्यांच्ा एका व्याख्ानात मी घतेला होता. या महान नवचारवंतानं त्या 
संध्याकाळी आम्ाला िोन खव्हपिओ िाखवले. पदहला खव्हपिओ हा एका 
रशियन िहरातल्ा वाहतकुरीचा होता. शसग्ल असनूही नतथ ेअनके 
अपघात होताना दिसत होत ेकारण आपण सोिून बाकरीच ेिट्र ायव्हर 
वाहतकुरीच ेननयम पाळतील असा नवश्ास प्रत्यके िट्र ायव्हरला वाटत होता. 
म्णनू सगळेच प्रचंि वगेान ेगाड्ा पळवत होते. दिवसभर त्या िहराच्ा 
रस्तावर गाड्ांची आिळ-आपट होत होती. िीशक्तांनी याचं वण्कन 
“रूल्स नविाउट ऑि्कर” असं केलं, म्णज ेननयम होत ेतरीही गोंधळ 
होता.

यानंतर त्यांनी एका भारतीय िहराचा खव्हपिओ आम्ाला िाखवला. त्या 
रस्तावर एकही शसग्ल नव्हता. म्णनू सगळे अनतिय सावधपण ेगाड्ा 
चालवत होते. कोणीही ससुाट वगेात जात नव्हता. िीशक्तांनी याचं वण्कन 
“ऑि्कर नविाउट रूल्स” असं केलं, म्णज ेननयम नसनूही रस्तावर एक 
प्रकारची शिस्त होती.

एक अथ्कतज् हे सगळं आम्ाला का िाखवत होता? अथ्किास्त तसा रूक् 
नवर्य मानला जातो. िअेर बाजारातल ेचढ-उतार, सरकारी अथ्कप्रकल्प, 
व्याजिर, जागनतक तलेाच ेभाव, ही आकिवेारी आणण ती आकिवेारी. 
हेच तर अथ्किास्त, नं? पण खरं तर यापलीकि ेया नवर्यात खपूसं 
शिकण्ासारखं आहे. एिम स्स्मथ (Adam Smith) या अथ्किास्ताच्ा 
आद्य पंपितापासनू आजच्ा काळातल्ा अथ्कपंपितांपययंत अनकेांनी 
समाजाचं रहस् उलगिायला अथ्किास्ताचा वापर केला आहे.

गमे भथअरीचं अजनू एक उिाहरण फ्ें च नवचारवंत रुसो याच्ा एका 
लखेात सापितं. फ्ान्समध ेथंिी पिण्ाच्ा आधीच ेदिवस. गावात 
खायला काहीही नसतं. दहवाळ्ात गावात भकूबळी होऊ नयते म्णनू 
सगळे गावकरी नमळून शिकारीला ननघतात. त्यांना एक मोठं जनावर — 
हरीण पकंवा रेिा — मारायचं असतं. शिकारीत िर गावक-याचा सहभाग 
असले तरच शिकार यिस्वी होणार आहे. बाहेर पिताना सगळे ठरवतात 
करी नमळून शिकार करायची. पण बाहेर पिल्ावर त्यांच्ा समोरून एक 
लहान ससा पाळतो. िर गावकरी आपला नवचार करायला लागतो. “हा 
ससा मारला तर माझं कुटंुब तरी उपािी रहाणार नाही.” सगळेच त्या 
सिामाग ेधावतात. हरीण पळून जातं. गाव उपािी राहतं. याचा अथ्क 
असा करी, सगळ्ांनी एकत्र शिकार केली तर संपणू्क गावाचा फायिा 
होणार हे माहीत असनूही िर गावकरी आपला स्वाथ्क बघतो. त्यामळेु 
फायिा कुणाचाच होत नाही. सरुवातीच्ा काळात गमे भथअरीच ेमखु्तः 
असचे ननरािाजनक अनमुान होते. आणण हे आपण आपल्ा आजबुाजलुा 
रोज बघतो. सगळ्ांनीच शसग्ल तोिला तर कोणीही पढेु जात नाही. पण 
तरीही िर माणसू सिाच्ाच माग ेधावत असतो. रूसोनं मांिलले्ा या 
शस्िांताला आधनुनक  गमे भथअरीमध ेStag Hunt Game म्णतात.

समाजात असा सावळा गोंधळ अटळ आहे का? तर याचं उत्तर आहे करी 
नाही. िर समाज गोंधळ टाळण्ासाठी ननयम ननमयाण करतो. हे िोन 
प्रकारच ेअसतात. एक म्णज ेसरकारी कायिा आणण िसुरं म्णज े
सामाशजक ननयम. त्यातही सामाशजक ननयम हे नविरे् महत्वाच ेअसतात.
आता आपण परत त्या शिकारीच्ा गोष्टीकि ेवळू या. समजा रानात 
शिकारीसाठी ननघण्ाआधी गावक-यांनी जर असं ठरवलं करी, जो कोणी 
हरीण सोिून सिाच्ा माग ेधावले त्याला वाळीत टाकलं जाईल.

तर हा झाला कायिा. पण काही ननयम लोक स्वतः आत्मसात करतात. 
एकमकेांना साथ दिली नाही तर कुणाचाच फायिा नाही हे त ेजाणतात.  
हे झाल ेसामाशजक ननयम. ज ेपरस्पर सहकाययासाठी आवश्यक आहेत.
आपल्ाकि ेसामाशजक शिस्त का नाही याला सोपं उत्तर नाही. एक 
कारण असं अस ूिकतं करी, टंचाईला रोज सामोरं जाणारा गरीब समाज 
हा क्णणक स्वाथयापशलकि ेबघचू िकत नाही. िसुरं कारण असं अस ू
िकतं करी, जातीव्यवस्नें पोखरललेा समाज हा व्यापक नवचार करू 
िकत नाही. िर नागरीक फक्त आपला पकंवा आपल्ा सामाशजक 
गटाचा नवचार करतो. आपल्ा सधुारकांनी ज ेम्टलं त्यात खपू तर्थ 
आहे: मांिीला मांिी लाऊन आपण जोपययंत जवेत नाही तोपययंत खांद्याला 
खांिा लावनू िेि उभा राहू िकत नाही. समाजात लोक एकमकेांना 
साथ कस ेिेणार हा एक गमे भथअरीमधला महत्वाचा प्रश्न आहे. माणसू 
स्वाथवी आहे तरीही समाज असतो. िर व्यक्तरी साधसूंत असले अिी 
आिा ठेवणं ननरथ्कक आहे. ननयम अस ेअसल ेपादहजते करी, स्वाथयासाठी 
माणसू सहकाययाचा अवलंब करेल. हे कसं होतं? मी इथ ेपनु्ा एकिा 
गमे भथअरीचा आधार घतेो. समजा एक आई घराच्ा बाहेर ननघाली आहे. 
घरी िोन वाह्ात मलुं आहेत आणण केकचा एक छोटा तकुिा आहे. आता 
भांिण टाळायला आई काय करेल? उत्तर सोपं आहे. ती असा ननयम 
घालले करी, एका मलुानं सरुी घऊेन केक कापायचा पण िसु-या मलुानं 
कुठला तकुिा उचलायचा हे ठरवायचं. आता केक कापणारा मलुगा 
अथयातच केकच ेिोन समान तकुि ेकरणार कारण नाहीतर भावाला मोठा 
आणण स्वतःला लहान तकुिा नमळेल हे त्याला माहीत आहे. स्वाथयापोटी 
का होईना पण तो न्याय् नवभागणी करेल. तर अिी आहे गमे भथअरीची 
मजा. खरं तर हा खपू व्यापक नवर्य आहे. या व्यापक नवर्याची एक 
छोटीिी झलक िाखवण्ाचा प्रयत्न मी इथ ेकेलाय. आपल्ा िैनंदिन 
जीवनातली उिाहरणं घऊेन हा नवर्य अनतिय सोप्ा प्ितीनं 
समजावनू िेण्ात िोन पसु्तकं यिस्वी ठरतात. त्यातलं एक पसु्तक आहे 
खदु्द िीशक्त यांनी शलदहललें “The Art Of Strategy” आणण िसुरं 
पसु्तक आहे केन नबन्मोर या नब्रटीि प्राध्यापकानं शलदहललें “Game 
Theory: A Very Short Introduction”.

अथ्कतज्ज्ञ. नमटं या अथ्कनवर्यक िैननकाच ेकाय्ककारी 
संपािक. ि राइज ऑफ इंपिया हे पसु्तक प्रकाशित. 
वास्तव्य मुंबई.

मोबाइल – 9820408734
इ-मले – niranjan.rajadhyaksha@gmail.com

मनरंजन राजाध्यक्ष
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चचन्मय भावे 

आजच्ा युगात भारतीय भाषांचा वापर 
वाढण्ासाठी मोबाईल आणि वेबच्ा 
दुमनयेत योगी प्रवकृत्तीने राम ररिारे 
डडझायनर हवेत! त्ांचीच ही गोष् 

टेक िुननयेतील मराठीचे णशलेिार 

जगात पकती अस ेिेि असतील शजथ े२२ भार्ांना अभधकृत भार्चेा 
िजया नमळाला आहे आणण १२-१३ शलपींची नवनवधता आहे! भापर्क 
वभैव आणण वनैवध्याच्ा बाबतीत इतकरी संपन्ता खपू कमी िेिांना 
लाभली असले. महत्ताची गोष्ट म्णज ेया सव्क भार्ा आणण शलपींमध्य े
लहानमोठ्ा लोकसमहूांचा व्यवहार चालतो आणण संसृ्ती जपली 
जाते. एका बाजलूा हे आपल ेसांसृ्नतक वभैव आहे तर िसुऱया बाजलूा 
इतक्या बहुरंगी शलपींना जपणे, जोपासण ेहे एक मोठे आव्हानही! शिवाय 
भार्ा आणण शलपी ितकानिुतके राजकरीय हत्यार म्णनूही वापरल्ा 
गले्ा आहेतच. कालानरुूप सामाशजक व्यवहार बिलतात, नव ेरूप 
घतेात तस ेभार्लेा कात टाकत राहाव ेलागते. आणण कोणतीही भार्ा 
शजवंत राहण्ासाठी त्यात मबुलक शलदहल ेजाण ेगरजचे ेआहे. भारतीय 
भार्ांबद्दल तर आपल्ाला खपू प्रमे आणण आपलुकरी आहे पण जसजिी 
वाचन-लखेनाची आवि कमी होत ेआहे तसतसा भारतीय शलपींचा वापर 
झपाट्ान ेकमी होऊ लागला आहे. आभथमिक, व्यावसागयक संवािाची 
भार्ा इंस्ग्ि असल्ान ेहळूहळू केवळ अनौपचाररक गप्ांपययंतच 
आपल्ा भार्ा मययादित होतील करी काय अिी भीती कधीकधी वाटते. 
पण पिशजटल माध्यम ेघरोघरी वगेान ेपोचत असताना हे चचत्र बिलण्ाची 
संधी नवीन तंत्रज्ान आपल्ाला िेत ेआहे अस ेजाणवते. सोिल 
नमिीयान ेआपल ेनवचार मांिण्ासाठी हक्ाच ेव्यासपीठ सगळ्ांना दिल े
आहे. घरोघरी संगणक, इंटरनटे पोहोचल ेआहे आणण स्माट्कफोनही हळू 
हळू समाजाच्ा प्रत्यके वगयापययंत पोचत आहेत. अिावळेेला गािी चकुता 
कामा नये! आपल्ा भार्ांत व्यक्त होत असताना आपल्ा शलपीचा 
वापर लोकांना सोप्ा पद्तीन ेकरता आला पादहज ेतरच या माध्यमांच्ा 
वाढीची गती आपल्ा शलपींनाही घतेा येईल.

घाटकोपर पशचिमलेा आमच ेघर! एका नावाजलले्ा नबल्डरन ेबांधललेी 
टाऊनशिप … नतथ ेप्रत्यके इमारतीवर आणण रस्तावर पाट्ा आहेत. पण 
सगळ्ा इंस्ग्िमध्ये. आणण हे काही अपवािात्मक चचत्र नाही. आपल्ाच 
भार्ांबद्दल आपल्ाला इतकरी अनास्ा का? कोणी अस ेसमथ्कन िेतात 
करी अिा महागिया दठकाणी ज ेघरे घतेात त्यांना इंस्ग्ि समजतचे तवे्हा 
फारस ेकाही अित नाही. पण आभथमिक स्स्तीप्रमाण ेआपली सांसृ्नतक 
ओळख बिलत नाही आणण अभभव्यक्तरीची भार्ाही तीच राहते. एक 
पिझायनर  (अभभकल्पक) म्णनू मी नवचार केला तवे्हा मला जाणवल े
करी इंस्ग्ि साठी पिझाईन करत असताना अक्रसंचांची शजतकरी 
नवनवधता आहे तवेढी नवनवधता िेवनागरीत नाही, त्यामळेु एखाद्या नवशिष्ट 
दृश्य-भार्चे ेपिझाईन तयार झाल ेकरी त्यात िेवनागरी अक्रे सहज 
अनरुूप पद्तीन ेबसवण ेकठीण जाते. ही अिचण मला माझ ेिशक्ण 
कोररयावरील पसु्तक मराठीमध्य ेपिझाईन करत असताना जाणवली. 
आजच्ा दृश्य भार्ते समारेखा शलपी (मोनो-शलननयर) चा वापर वाढला 
आहे. म्णजचे ज्ा font  मध्य ेअक्राच्ा सव्क रेखांची रंुिी एकसमान 
असते. असा िेवनागरी font मला सहजासहजी सापिनेा. तवे्हा 
माझ्ा लक्ात आल ेकरी दनवभापर्क वापरासाठी आपल ेfont अजनू 
तयार नाहीत. सिैुवान ेआयआयटी मध्य ेपिझाईन सू्ल च ेप्राध्यापक 
असलले्ा िॉक्टर गगरीि िळवी यांचा एक-मकु्त हा अक्रसंच गगुल न े
तवे्हाच खलुा केला आणण काम सोप ेझाले. नविरे् म्णज ेगगरीिन ेहा 
font ओपन सोस्क ठेवललेा असल्ान ेनवीन टाईप  पिझायनर ना प्रयोग 
करण्ासाठी, शिकण्ासाठी एक रस्ता सोपा झाला आहे. सामान्यत: 
पिझायनर आपल्ा कामाला खलु्ा दिलान ेलोकांमध्य ेवाटून टाकायला 
उत्सकु नसतो मग गगरीिन ेअस ेका केल ेअसाव ेहा प्रश्न मला पिला!

यावर गगरीिन ेwhatsapp वर सोप ेउत्तर दिले! "त ूतझु्ा android 
वर मराठी सहज वापरतोस कारण गगुलन ेमराठी font ची सोय केललेी 
आहे, फोनपेटक करीबोि्क तलुा सहज उपलब्ध आहे. मराठी भार्सेाठी 
तयार होणाऱया नवीन माध्यमांतील पिझाईनस ना font ची मययािा यऊे 
नय ेम्णनू मी एक-मकु्त नवनामोबिला उपलब्ध केला. शिवाय मला 
एकट्ाला या कामासाठी २-३ वर्जे खपाव ेलागल ेतवे्हा एक िेवनागरी 
font आजच्ा तंत्रज्ानाच्ा स्तरावर तयार करता आला. उद्या जर 
कोणाला नवीन टंक तयार करायचा असले तर त्याला िनू्यातनू सरुुवात 
करावी लाग ूनय ेआणण तांपत्रक बठैक पक्री असावी हा माझा हेत ूहोता."

प्रश्न केवळ font तयार करून सटुणारा नाही. आज लोकांच ेबरेचस े
संवाि मोबाईल आणण नटेवर होतात अिा वळेेला सहज मराठीत 
पकंवा इतर भारतीय भार्ांत इनपटु करता यऊे िकेल असा करीबोि्कही 
महत्ताचा. ज्ाला इंस्ग्ि मध्य ेइनपटुची सवय आहे त्याला फोनपेटक 
करीबोि्क वापरण ेसोप ेजात ेपण इतरांच ेकाय? प्रत्यके भार्चेी, प्रत्यके 
शलपीची एक नवशिष्ट बांधणी असते. मराठीची शलपी ही स्वर आणण 
व्यंजनांच्ा रचनाबद् गुंफणीतनू बहरते. अमतृािी पजैा शजकंणारी 
ही बोली शलहायला आणण वाचायला सोपी असली, तरी आजतागायत 
टाइप करायला मात्र ती एक कोिं बननू रादहली आहे. एरवी कंप्टूर 
सरयास वापरणारे टके-सवॅ्ही लोक िेखखल मराठीत चार ओळी टाइप 
करायच्ा झाल्ा करी “मराठी स्टनेोग्राफर” कि ेधाव घतेात. मोबाइल 
फोनवर मराठी भार्ा यऊेन ििकाहून अभधक काळ लोटूनिेखखल मराठी 
टायपपगंच्ा बाबनतत फार फरक पिललेा दिसत नाही. बऱयाच लोकांना 
मराठीत संवाि साधण ेतर सोिाच, पण एखािे नाविेखखल आपल्ा 
फोनवर टाइप करायच ेम्णज ेिरुापास्त आहे. 

आय. आय. टी. मुंबईची एक टीम बऱयाच दिवसांपासनू ह्ा समस्वेर 
काम करीत आहे. काही दिवसांपवूवी त्यांनी स्वरचक् नावाचा टचस्करीन 
करीबोि्क अँिट्र ॉइि फोनसाठी तयार केला. स्वरचक् भारतीय शलप्ांच्ा 
मलूभतू रचननेसुार संकस्ल्पत केललेा असल्ामळेु त्यान ेमराठीत 
टाइप करण ेसहजसोप ेहोऊन जाते. स्वरचक्मध्य ेअक्रांची मांिणी ही 
मराठीच्ा बाराखिीच्ा रचनवेर आधाररत आहे. त्यामळेु अक्रे चटकन 
सापितात.

हा नवर्य असा आहे करी नवनवध िास्तीय पाश््कभमूीच्ा लोकांनी एकत्र 
काम करण्ाची गरज आहे. फक्त एक टाईप पिझायनर यासाठी 
परेुसा नाही. नव्या तंत्रज्ानाला धरून अद्ययावत काम करण्ासाठी 
programmer ची गरज भासते. शिवाय आट्क दहस्टट्री सारख्ा नवर्यांच े
तज्ज्ञ मोिी सारख्ा प्राचीन शलपी आणण पारंपाररक लखेन यांचा अभ्ास 
आणण संिोधन करून पिझायनर ला योग्य दििा िेऊ िकतात.



डिजिटल दिवाळी २०१४  ।   अकं पदिला 45

पणु्ाच्ा मकंुुि गोखलेंनी institute of typographic research 
या त्यांच्ा संस्चे्ा माध्यमातनू खपू काम केले. आज ८५ वर्जे वय 
असनूही त ेभारत सारख ेनवीन अक्रसंच तयार करत आहेत. पारंपाररक 
लखेनिलैीचा अभ्ास आणण भार्चेा गोिवा जपणारी सौंिय्कमलू्ं यावर 
त्यांचा भर असतो. पण अिा शिलिेारांना एकटिेकुट ेकाम कराव ेलागते. 
आणण ििुदैवान ेशलपींची इतकरी नवनवधता असनूही टाईप पिझाईन या 
व्यवसायावर लक् कें दद्रत करून घर चालवण ेआपल्ा िेिात आज तरी 
अिक्य आहे. 

टाईप पिझाईन आणण सलुखेन या क्ते्रातील गरुु मानल ेगलेले ेर. कृ. 
जोिी यांनी स्करीन वर वाचण्ासाठी योग्य असा मंगल नावाचा यनुनकोि 
टंक तयार केला आणण िेवनागरीसाठी एक महत्ताच ेपाऊल उचलले. 
आपल्ा शिष्ांना त ेनहेमी सांगत करी अक्रे तयार करण्ापवूवी त्या 
भार्चेा गोिवा आपण समजनू घतेला पादहज ेआणण भार्ा यते नसले तर 
ती मादहती परेुसा अभ्ास करून नमळवली पादहज ेतरच शलपी सजीव 
करणारी अक्रे तयार होतात. 

अक्राय या नावाच्ा संस्चे्ा माध्यमातनू अनके वर्जे र. कृ. जोिींचा 
वारसा त्यांच ेशिष् चालवत आहेत. या संस्चे ेब्रीिवाक्य आहे 'अक्रांना 
वादहललेी माणसे'! नवनवध पररसंवािांच ेआयोजन, संिोधन आणण 
प्रशिक्ण यावर अक्रायच ेसिस् खपू महेनत घते अस्तात. अक्र-
संसृ्तीच्ा क्ते्रामधील तज्ज्ञ एकत्र यउेन अक्रायच्ा व्यासपीठावर 
नवनवीन प्रयोगांची मांिणी करतात आणण आतंरराष्टट्र ीय तज्ज्ञांचाही यात 
सहभाग असतो. 

सलुखेन आणण हस्ताक्र सधुारण ेहा प्रत्यके नवद्यार्थयाच्ा िालये 
जीवनातला तसा कटकटीचा भाग पण याला सकुर आणण सबुोध कस े
करता येईल यावर अक्रायच ेसंतोर् क्ीरसागर िास्तोक्त संिोधन 
करीत आहेत तर एक टाईप च्ा माध्यमातनू या कललेा व्यावसागयक 
प्रगती नमळावी यासाठी सारंग कुलकणवी प्रयत्न करत आहेत. मराठीची 
जोपासना यापढेु टके िनुनयतेच होईल आणण त्यामध्य ेया सव्क 
शिलिेारांची कामगगरी भरीव आहे अस ेदिसते.

चचन्मय दृश्य संसृ्नत आणण अभभकल्पना (पिझाईन) 
यांचा अभ्ासक आहे.  टीवी आणण क्रीिा पत्रकाररतते 
काही वर्जे काम केल्ानंतर चचन्मयन ेvisual 
ethnography या क्ते्रात संिोधन सरुु केले. 
आयआयटी मुंबईच्ा इंिस्स्टट्रयल पिझाईन सेंटर यथे े
चचन्मयन ेvisual design च ेप्रशिक्ण घतेले.

मोबाइल – 9930840074
इ-मले –chinmaye.bhave@gmail.com

चचन्मय भावे 
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अजय भाळविरर

दैनंददन माणलरा या आता आपल्ापैरी 
ब-याचशा लोरांच्ा रोजच्ा आयुष्ाचा 
भाग झाल्ा आहेत. आपि आपल्ा 
परीनं माणलरांचं परीक्षि ररत 
असतोच. पि त्ा क्षेत्रात राम ररिा-या 
अचधरा-याच्ा दृष्ीतून या माणलरांच्ा 
मनमममिती प्रवक्रयेमागचं गूढ या लेखात 
उलगडलेलं आहे.

डेली िोपची ‘रड’किा

कौन बनगेा करोिपतीच्ा सटेवर अनमताभ बच्चन यांनी मला एक प्रश्न 
नवचारला, ‘अजय, या ५-६ वर्यं चालणा-या माशलकांच्ा कथा तमु्ी किा 
शलदहता?’ नकुत्याच संपलले्ा ‘यु् ि’ या २० एपपसोिच्ा माशलकेचा 
ताजा अनभुव त्यांच्ा गाठीिी होता. या २० एपपसोडसच्ा कथसेाठी 
जी काही महेनत संपणू्क टीमनं घतेली होती त्याची आठवण या प्रश्नामाग े
होती. मी त्यांना उत्सूत्कपण ेउत्तर दिलं, ‘नमस्टर बच्चन, आम्ी कथा 
मळुात शलदहतच नाही. एका कथचे्ा अनरु्ंगान ेकॅरेक्टस्कची मांिणी 
अथवा जळुवाजळुव करतो. आणण एकिा का ही कॅरेक्टस्क ननमयाण झाली 
करी तीच कथा पढेु घऊेन जातात.’ ४५ वर्यं शसनमेामध्य ेकाम केल्ानंतर 
टीव्ही ग्रामरची ओळख त्यांच्ासाठी नवीन होती.

एका आठवड्ात ५ पकंवा ६ एपपसोि म्टल ेकरी, साधारणत: एका 
चचत्रपटाची लांबी होते. म्णज ेएका वर्यात ५२ चचत्रपट! हे गणणत 
चचत्रपटसषृ्टीत काम करणा-या कुठल्ाही व्यक्तरीच्ा मनात यणें 
स्वाभानवकच आहे. पण मळुातच चचत्रपट आणण एका िलेी सोपची तलुना 
करणंच चकू आहे. चचत्रपट आणण टीव्ही ही िोन माध्यमं पणू्कपण ेननराळी 
आहेत. िोन्ी माध्यमं वगेवगेळ्ा प्रकारे प्रके्कांची मनोरंजनाची भकू 
िमवतात. अथयातच, िलेी सोप शलदहताना पकंवा त्याची नननममिती करताना 
भभन् आणण नवशिष्ट िलैीचा वापर करणं आवश्यक असतं.

गंमतीत या िलैीला, ‘पालीला ओढून ताणनू ससुर बनवणे’ असं 
म्णतात. म्णज ेएक छोटीिी कथा पाच सहा वर्यं रबरासारखी ताणणं. 
खरं तर, त्यात काही तर्थ नाही. आजच्ा घिीला सवयाभधक प्रके्कसंख्ा 
ही िलेी सोपचीच आहे. घराघरात या माशलका आविीन ेबगघतल्ा 
जातात.गले्ा काही वर्वांत अनके टट्रने्ड, फॅिनच्ा प्िती आणण 
वािसंवाि या िीघ्क माशलकांमळेु ननमयाण झाल ेआहेत. थोिक्यात िलेी 
सोप्सचा प्रचंि प्रभाव समाजावर आहे.  अथ्ककारणाचा नवचार केल्ास 
पदहल्ा पाच दहिंी वादहन्या िरवर्वी साधारणत: १५०० कोटी रुपय ेिलेी 
सोप्सच्ा नननममितीवर खच्क करतात. म्णज ेमनोरंजन जगात एवढी मोठी 
गुंतवणकू तर होतचे आणण याचा एक मोठा पररणाम म्णज ेिकेिो नवे्ह 
तर हजारो लोकांना िलेी सोप्सच्ा नननममितीत रोजगार नमळतो. म्णनूच 
िैनंदिन माशलकांना अभधक गांभभययानं घणे्ाची गरज आहे.

वर म्टल्ाप्रमाण ेजर पालीची ससुर करण्ाइतकरीच बाब असती, 
तर दहिंी शसनमेात प्रचंि यि नमळवणारे नावाजलले ेननमयाते-दिग्दि्कक 
िैनंदिन माशलकांच्ा व्यवहारात सपिले अयिस्वी झाल ेनसते. 
यात दहिंीत एकच अपवाि दिसतो तो म्णज ेसरूज बिजात्या. 
चचत्रपटांप्रमाणचे राजश्ीच्ा माशलकाही नततक्याच गाजल्ा. मराठीत 
ही गोष्ट थोिी ननराळी आहे. कारण आजच ेअनके ननमयाते-दिग्दि्कक कधी 
ना कधी मराठी वादहन्यांवर चांगल ेकाम करु िकल ेआहेत. किाचचत 
मराठी ननमयाते-दिग्दि्ककांनी मराठी वादहन्यांना अभधक गांभभययानं घतेलं 
असावं. अथयात मराठी चनॅल्स सरुू झाली, तवे्हा मराठी चचत्रपटसषृ्टी 
फारिी ससु्स्तीत नव्हती हे ही नततकंच खरं.

मग िीघ्क माशलकांच्ा कथा कल्पनते नमेकं काय वशैिष्टय आहे हा प्रश्न 
अनतु्तरीतच राहतो. याचं फारच त्रोटक उत्तर यात मी त्या दिविी अनमताभ 
बच्चन यांना दिलं होतं.

िैनंदिन माशलकांच्ा लखेनाचा नवचार करताना प्रथम त्यांच्ा नननममितीत 
असणारी गुंतागुंत समजनू घणें आवश्यक आहे. आठवड्ातनू पाच 
एपपसोडस गदृहत धरल ेतर सरासरी बावीस एपपसोडस मदहन्याच ेधराव े
लागतील. या बावीस एपपसोडसना १.७५ दिवस प्रत्यके एपपसोिला 
याप्रमाण ेचचत्रीकरणासाठी मदहन्याच े३८ दिवस लागतील. शिवाय ४ 
दिवस सटुीचे, २ दिवस प्रमोिन्सच ेजोिल्ास िैनंदिन माशलकेच्ा 
नननममितीसाठी एका मदहन्यात ४५ दिवसांची गरज असते. आता एका 
मदहन्यात ४५ दिवस आणणार कुठून? इथचे सकंेि यनुनट कामी यतेे. 
म्णज ेएकाच वळेी िोन वगेवगेळ्ा दठकाणी एकाच माशलकेतल्ा िोन 
वगेवगेळ्ा पात्र संचांच ेचचत्रीकरण. िैनंदिन माशलका शलदहताना अिा 
अनके संचांचा मनात नवचार ठेवनू सीन शलहाव ेलागतात. आता इतकं 
टाईट िडे्लू असताना फार वगेवगेळ्ा दठकाणी जाऊन चचत्रीकरण 
करण ेअवघि होते. त्यामळेु कथा ही ठरानवक लोकेिनवर घिणं 
आवश्यक ठरतं. मग अगिीच एखािं कॅरेक्टर परिेिी/बाहेरगावी गलेलें 
असले तर कॅरेक्टरचा संवाि फोनवर घिून आणावा लागतो. याला 
फोन कट असं म्टलं जातं. अिा अनके क्पृ्ता वापरून वळेप्रसंगी 
ननभावनू न्यावं लागतं. म्णज ेगोष्ट पकतीही वळणावळणांची असली तरी 
ही विेीवाकिी वळणं लखेकाला केवळ िोन तीन लोकेिन्सवर िोधनू 
काढावी लागतात. आता ही नागमोिी वळणं िोधनू काढल्ानंतरही 
कलाकारांच्ा उपलब्धतचेी एक मोठी समस्ा लखेकाच्ा समोर 
असते. कुठल्ा कॉस्म्बनिेनमध्य ेकलाकार उपलब्ध आहेत याची नोंि 
लखेकाला ठेवावी लागते. आणण त्यानसुार प्रसंग नननममिती करावी लागते. 
अिा असंख् नननममितीच्ा गुंतागुंतीचा पररणाम लखेकाच्ा लखेनावर 
रोजच्ा रोज होत असतो. आता ही तारेवरची कसरत करत असताना 
प्रत्यके एपपसोि उतं्ठावध्कक कसा बनले यावरही बारीक लक् ठेवावं 
लागतं. अनकेिा असंही होतं करी एखािं पात्रं काही एपपसोडसनंतर 
एक्झिट घणेार असतं पण लोकाग्रहास्तव या कॅरेक्टरची कथा लखेकाला 
नव्यानं शलहावी लागते. अिा एक ना अनके अनपशेक्त यदु् आघाड्ा 
रोजच्ा रोज ननमयाण होत असतात. अिा पररस्स्तीत पाच सहा 
वर्वांसाठी कथा शलदहणं अिक्यप्राय आहे. म्णनूच मी म्णतो, पाच सहा 
वर्वांची कथा मळुातच शलदहली जात नाही.
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िैनंदिन माशलकांतल्ा कथांत आपल्ा समाजात घिणा-या गोष्टींचं 
प्रनतनबबं दिसतं. ऐिंीच्ा घरात असललें एक िांपत्य एकमकेांची खपू 
काळजी घतेाना एकिा मी बगघतलं. त्यावळेी माझ्ा मनात नवचार 
आला करी, या िोघांचा प्रमेनववाह नक्रीच झाला नसणार, पण त्यांचं 
प्रमे लग्ानंतर फुललं आणण आता आयषु्ाच्ा या टप्प्ावर पकती गदहरं 
झालंय.. एकता कपरूिी अिाच एका चचजेच्ा वळेी हा नवर्य ननघाला 
तवे्हा ती म्णाली, माझ्ाकि ेअिीच एक कथा आहे. आणण ती िवे्हलप 
झाली एका शसररयलच्ा रुपात… बि ेअचे् लगत ेहै… या माशलकेची वन 
लाईनर होती – िािी के बाि प्ार, होत ेहोत ेहो ही जाता है!

कथलेा फुलवताना आणण ननशचित स्वरूप िेताना राम आणण पप्रया ही पात्रं 
नायक नागयका बनली… हे िोघ ेचक् वयस्, मध्यमवयीन होते…नायक 
चाचळिीतला तर नागयका पस्स्तिीची. हे वय असं असतं करी आपल्ाला 
ह्ा वयात अॅिजस्ट करणं फार अवघि जातं… आयषु्ात एक प्रकारे स्यै्क 
आललें असतं, सवयी, आविी-ननविी पक्क्या झालले्ा असतात. अिा 
वयातल्ा िोन व्यक्ततींचं लग् झाल्ावरही प्रमेकथा खपू सुंिर होते… हे 
झालं त्याचं नाट्मय रूप! पण लग्ानंतर प्रमे फुल ूिकतं हा सकारात्मक 
संिेिही या माशलकेनं दिला आणण राम आणण पप्रया घराघरात पोचले. 
त्यांच्ातलं फुलणारं आणण फुलललें नातं लोकांना समरसनू बगघतलं. 
कथा एवढीच होती. जेंव्हा माशलका या मळू मदु्दयाला बगल द्यायला 
लागली तेंव्हा नतची पररणामकारकता कमी झाली.

याउलट, दहिंी शसनमेांमध्य ेकथा लाज्कर िॅन लाईफ असतात. अपवाि 
ऋपर्केि मखुजवी आणण बास ूचटॅजवी यांसारख्ा दिग्दि्ककांचा. उिाहरण 
द्यायचं झालंच तर नोकरी नमळवण्ासाठी आणण नमळाललेी नोकरी 
पटकवण्ासाठी धिपि करणा-या एका सामान्य तरुणाची गोष्ट ऋपर्िांनी 
ज्ाप्रकारे ‘गोलमाल’ मध्य ेपिे केली, त्याला तोि नाही. मग त्या 
तरूणाचा बॉस हे ही एक धमाल पात्र आणण आजबूाजचूी अनके छोटी 
पण महत्वाची कॅरेक्टस्क त्यांनी उभी केली. अिा शसनमेांच ेग्रामर िैनंदिन 
माशलकांना सटू होते. माशलकांमध्य ेमलेोिट्र ामा असतो, पण पात्रं लाज्कर 
िॅन लाईफ नसतात. टीव्ही माशलकांमधनू होणा-या मनोरंजनाचा अनभुव 
शसनमेाच्ा अनभुवापके्ा अगिी वगेळा आहे.

शसनमेा अधंा-या भथएटरमध्य ेबगघतला जातो, तर माशलका घरात, 
आपली िैनंदिन कामं सरुू असताना बगघतली जाते. आपल्ा आवित्या 
कॅरेक्टरच्ा आयषु्ात काय घितंय हे जाणनू घणे्ासाठी लोक शसररयल 
बघतात. जण ूकाही माशलका ही त्यांच्ा आवित्या कॅरेक्टरच्ा आयषु्ात 
उघिणारी खखिकरी आहे. त्यांना आविललेी व्यक्तरी बघायला त ेयतेात. 
जसं आपल्ा आयषु्ात काय घिले याची आपल्ाला कल्पना नसते, 
पण कसं घिायला हवं, ह्ाच ेठोकताळे पके् असतात. तसंच माशलकेत 
काय होणार आहे हे प्रके्कांना माहीत नसतं. पण जीवनानभुवावरून कथा 
पढेु किी सरकेल याचा त ेअिंाज बांधतात. हा अिंाज खरा ठरला, तर 
त्यांची अपके्ापतूवी होत ेआणण त्यांना ती कथा पटत ेआणण आविते. मात्र 
कधी गोष्ट कॅरेक्टस्कना सोिून जाते.. तेंव्हा त ेकथानक फसतं, पात्र फसतं, 
माशलका फसते. म्णनूच कथचेी नवश्ासाह्कता अत्यंत महत्वाची मानली 
जाते. अिाप्रकारे माशलकेचं रसग्रहण वगेळ्ा प्रकारे केलं जातं. त्यामळेु 
कथा कथा राहत नाही तर आपल्ा रोजच्ा जगण्ाचा भाग बनते. 
म्णनूच, मणृाल कुलकणवी ही मणृाल कुलकणवी नसते, ती ‘अवंनतका’ 
असते. अंपकता लोखंिे, ‘अच्कना’ असते. सिुांत शसगं राजपतू अगिी दहिंी 
शसनमेात जाईपययंत ‘मानव’च असतो.
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माशलकांमधील कलात्मकता म्णज ेया पात्रांना जास्तीत जास्त सजीव 
करणं. शजतकरी पात्रयोजना सनुनयोजीत, शजतकरी ही पात्रं संपकृ्त,नततकरी 
माशलका उतं्ठावध्कक आणण यिस्वी ठरते. प्रत्यके माशलकेत कॅरेक्टस्कचं 
एक जाळं नवणलं जातं. बारकाईनं बगघतल्ास या जाळ्ाच ेएका 
पात्रापासनू िसु-या पात्रापययंत पोहचणारे बंध दिस ूलागतात. कॅरेक्टस्कचं 
हे जाळं शजतकं घट् नवणलं गलें असले आणण त्यांची संरचना शजतकरी 
नवस्ततृ असले नततकरी ती माशलका िीघयायरु्ी बन ूिकते. कारण, 
िोन कॅरेक्टस्कच्ा या बंधात लखेकाला कथा सापिू लागते. आणण ही 
सापिललेी कथा जोिकाम न वाटता पवू्कननयोजीत वाटू लागते. तमु्ाला 
आचिय्क वाटले पण जगभरात काही माशलका पन्ास वर्वांहूनही अभधक 
काळ सरुू आहेत. उिाहरणाथ्क – कॉरोनिेन स्टट्र ीट. १९६० साली सरुू 
झाललेी ही माशलका अजनूही सरुू आहे. फॅक्ट ऑफ ि मटॅर इज – 
िैनंदिन माशलकेत कॅरेक्टस्क कथवेर कुरघोिी करतात, गोष्टीला पढेु 
नतेात.

िैननक महानगरमधनू कररयरला सरुूवात.  झी मराठी 
या वादहनीमध ेमहत्वाचं पि भरू्वलं. नंतर झी दहिंी 
वादहनीचा Head of Content (GEC)  म्णनू काम 
केलं. सध्या सोनी एंटरटनेमेंट टशेलखव्हजनचा Chief 
Creative Director.

इ-मले – bhalwankara@gmail.com

अजय भाळविरर
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प्रसाद दहापुते
दणलत चेंबर ऑि रॉमस्कनं 
उद्योगजगतात आपला एर वेगळा 
ठसा उमरवण्ात यश ममळवलं 
आहे. दणलत चेंबर ऑि रॉमस्कचे एर 
महत्वाचे पदाचधरारी असलेल्ा प्रसाद 
दहापुतेंनी या लेखात आपल्ा दणलत 
भांडवलशाहीरडच्ा वारचालीबद्ल 
सांचगतलं आहे.

िणलत भांडवलशाहीकडे 
माझी वाटचाल 

तसा खाऊन पपऊन सखुी कुटंुबात माझा जन्म झाला. आमचं घर अप्र 
नमिल क्ास म्णता येईल अिा पद्तीचं होतं. घरची ३०-४० एकर 
ितेी होती. विील बकेँत मनॅजेर होते. आई कला महानवद्यालयाची 
उपप्राचाय्क होती. अकोला शजल्हातील वािगेावमध्य ेआम्ी राहत होतो. 
कुटंुबाला एक सामाशजक काययाची पाश््कभमूी होती. आईच्ा विलांनी 
सत्यिोधक समाजाच ेकाय्क केल ेहोते. त्यामळेु लहानपणापासनूच 
चांगल ेराष्टट्रवािी वाचन झाल ेहोते. मला िॉ. बाबासाहेब आबंिेकर 
यांच्ानवर्यी लहानपणापासनू ननतांत आिर होता. नहेरू असोत पकंवा 
गांधी सगळ्ांनवर्यी बाबासाहेब रोखठोक बोलायचे. िॉ. बाबासाहेब 
आबंिेकर, नवनायक सावरकर यांच्ा नवचारांचा मनावर पगिा होता. 
आजही मी सकाळी उठल्ावर िेवपजूा न करता त्यांच्ा नवचारधारेची 
पजूा करतो. माझ्ा दिवसाची सरुूवात अिा वाचनान ेहोते.
लहानपणी िाळेत मी आणण माझ ेनमत्र खपूच धमुाकूळ घालत असू. 
आतंरिालये स्पधजेच्ा वळेी आम्ी प्रनतस्पधवी संघाला काही ना काही 
खोड्ा करत इतका त्रास द्यायचो करी तो हरायचा. पण ही मस्ती करणं 
इतकं वाढलं करी नंतर नंतर खळेांच्ा स्पधजेच्ा वळेी आईन ेग्राऊंिवर 
हजर रादहलं पादहज ेअसा आग्रह िाळेकिून धरला जाऊ लागला. 
काहीतरी वगेळं करायच ेम्णज ेनतेतृ्व करायच ेहे माझ्ा मनांत 
कायम असायचे. १२ वीपययंत हे नतेतृ्व करणं कायम रादहलं. नंतर 
मी अभभयांपत्रकरी कॉलजेमध्य ेअॅिनमिन घतेली. तिी पिैांची गरज 
नसतानाही मी स्वत: पसै ेकमवायला लागलो, तहेी िअेर बाजारात. 
कारण हा आमच्ा घरात हा एक कायम संस्ार होता. नविी-
बावीिीनंतर मलुांनी स्वत:च्ा कमाईवर जगायचं अिी प्ित होती. 
त्यामळेु मी िअेर बाजारात उलाढाल करायला लागलो. इंजीननअररंग पणू्क 
झाल्ानंतर मी पणु्ात एमबीएला अॅिनमिन घतेली. माझ्ा स्वत:च्ाच 
कमाईच े२ लाख रूपय ेजमवल ेहोते. पण त ेसारे अॅिनमिन घतेल्ावर 
लगचे संपनू गलेे. मग मी म्यचु्अुल फंि आणण इन्ुरन्स नवकून 
शिक्णाला सरुूवात केली. इंशजननअररंगच्ा काळात मी वक्क िॉपमध्य े
काम केल ेहोते. एमबीएच्ा काळात पिैाची चणचण असल्ान ेमी २ 
मदहन ेझोपिपट्ीत रादहलो होतो. त्यातनू मला हळूहळू भोवतालच्ा 
सामाशजक पररस्स्तीची जाणीव झाली. एमबीए झाल्ानंतर मी 
ताबितोब पॉवर फायन्सास कॉपलोरेिन इथ ेकाम करायला सरुूवात 
केली. नवी दिल्ीत आमच ेकाययालय होते. कॉलजे जीवनापासनू िअेर 
माकजे ट, म्यचु्अुल फंि यात काम केल्ामळेु मला के्पिट अससेमेंटच े
चांगल ेज्ान होते. आमच्ा टीमन ेत्या काळात ९ हजार कोटी रूपयांच े
स्ाननक कज्क आणण ५०० ििलक् िॉलर इतके कज्क एशियामध्य े
उभारण्ाच ेकाम केले. पीएफसी (पॉवर फायनान्स कॉपरेिन) मध्य े
असताना १६ हजार ४०० कोटी रूपयांच्ा प्रकल्पांची उभारणी आम्ी 
केली. राज्ांसाठी अतंग्कत के्पिट स्रीम्स असाही प्रयत्न आम्ी केला. 
त्याला यि आले. यानंतर मी एचएसबीसी बकेँत नोकरीला लागलो. 
शसननअर व्हाइस प्रशेसिेंट म्णनू माझी नमेणकू झाली. तसचे यपुटलीटी 
अॅनशॅलस्ट म्णनू भारत, चीन, कोररया या तीन िेिांसाठी मला काम 
करायच ेहोते. जवळपास ५ अकंरी िॉलरच ेपकेॅज मला होते. अथयातच 
हाँगकाँगसारख्ा स्वच् सुंिर िहरात राहणे, नबझनसेसाठी प्रवास 
करणे, पंचतारांपकत हॉटले्समध्य ेनमटींग्ज घणे ेअस ेसखुाशसन आयषु् 
चाललं होतं. 

प्रामखु्ान ेखननज नवभाग याचीही जबाबिारी माझ्ावर होती. या 
काळात अफाट रकमांची काम ेकरत असताना आपला िेि आणण 
त्याच्ा काय्कपद्तीतल ेिोर् ठळकपण ेमनात भभित होते. त्याच समुारास 
चीन, कोररया इ. िेिांनी केललेी प्रगतीही मला दिसत होती. कुठेतरी 
काहीतरी चकुत ेआहे अस ेमला सारख ेवाटत होते. नंतर मी पीएफसी 
सारख्ा सरकारी नवभागातही काम केले. एचएसबीसी असो पकंवा 
पीएफसी या सव्क काळात माझा कायम वररष्ांिी संघर््क होत रादहला. 
याच ेकारण कागिपत्र ेपणू्क हवीत, सव्क ननयम पाळायला हवते, जगुाि 
नको, ओळखीन ेकाम नको, काळा पसैा नको याचा आग्रह मी कायम 
धरला. या सव्क काळात माझ्ा मनात एक बीज परेलं गलें त ेम्णज े
जर आपला िेि प्रगत व्हायचा असले तर पदहली गोष्ट म्णज ेआपण 
कारखानिारीला, उद्योगधंद्याला, छोट ेउद्योगधंिे मजबतू बनवायला 
प्रोत्साहन द्यायला हवं. जोपययंत आपला िेि आभथमिकदृष्ा प्रबळ बनत 
नाही तोपययंत आपल्ाला कोणीही नवचारणार नाही.
स्टनॅ्डि्क चाट्कि्कच ेकाम करताना काम कमी आणण पगार जास्त अिी 
स्स्ती होती. संध्याकाळी पाच वाजताच मी क्बमध्य ेपोहायला जायचो. 
सहा वाजताच घरी असायचो. मला २९ व्या वर्वीच ननवतृ्ती नमळाली आहे 
अस ेवाटत होते. माझ्ासोबत १५ नवश्रे्कांची टीम होती. पण त्यामानान े
काम कमी होते. मी ही पररस्स्ती बिलायच ेठरनवले. िर आठवड्ाला 
एका कंपनीच्ा ररसच्कच े काम आम्ी केले. मी इंपिया ररसच्कचा प्रमखु 
होतो. २००७, २००८ आणण २००९ या नतन्ी वर्वी सलग एशिया मनी या 
माशसकान ेभारतातील ३० इल्क्टी नवश्रे्कांमध्य ेमाझी गणना केली.
मला असं वाटत होतं मी सखुान ेराहणार, माझी जीवनिलैी तिीच 
ठेवणार आणण समाजात, िेिात बिल हवा अिी अपके्ा करण्ात अथ्क 
नाही. मी स्वत: बिल घिवनू आणण्ासाठी काहीतरी करायला हवे. 
िाळा, कॉलजेपासनू इंशजननअररंगपय्कत मी कायम नमत्रांच ेनतेतृ्व करत 
होतो. मग मीच पढुाकार घऊेन पावल ेका उचल ूनये? हा नवचार मनात 
घोळत असताना एक दिवस माझी नमशलिं कांबळे यांच्ािी भटे झाली. 
साधारणपण े२०१०-११ च्ा समुारास.
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नमशलिं कांबळेंना पाहून माझ्ा एक लक्ात आल े करी, त े िशलतांमधनू 
उद्योजक ननमयाण व्हाव े यासाठी प्रयत्न करत होते. इतकेच नवे्ह तर 
कुठलहेी पाठबळ नसताना यांच्ासोबत अिोक खाि े आणण अनके 
उद्योजक मंिळी उद्योग करत होती. या उद्योजकतलेा प्रोत्साहन िेण्ासाठी 
आपण काय करू िकतो असा नवचार माझ्ा मनात आला. आमच्ाकि े
भांिवली बाजारातनू कज्क नमळवण्ाची कौिल् ेहोती. त्यासाठी करावा 
लागणारा पाठपरुावा आणण तांपत्रकता याच े ज्ान होते. त्यामळेु आपण 
स्वत:च भांिवल परुवठा करणारी संस्ा काढावी अस ेवाटले. पण हे काम 
एकट्ाच े नव्हते. एचएसबीसीमधल्ा सहकाऱयांिी मी बोललो. सचचन 
गपु्तासारखा माझा सहकारी मदहना ८ लाख रूपय े असलले्ा पगाराची 
नोकरी सोिून माझ्ासोबत तीस हजार पगारावर काम करायला तयार 
झाला. माझ्ा आईन े४० लाखाच ेभांिवल दिले. नतचा आपल्ा मलुावर 
नवश्ास होता. खरंतर छोटं ऑफरीस आणण िोनतीन जण. सी. के. प्रल्ाि 
पासनू ज ेभगवतीपययंत सव्क पसु्तके वाचनू काढली. इपीिब्ल ू(इकॉनॉनमक 
अॅन्ड पॉशलपटकल नवकली) साप्तादहक मी खणुा करत वाच ूलागलो. माझा 
नमत्र िशिकांत सावंत म्णतो करी प्रसाि िहापतु े हे एकमवे इने्वस्टमेंट 
बकँर आहेत ज ेइपीिब्ल ूपाठ्पसु्तक असल्ाप्रमाण ेवाचतात. वािीत 
एक काययालय घऊेन आम्ी वऱहाि कॅपपटलची स्ापना केली. अिोक 
खािपेासनू त ेहणमुंत रांजणपेययंत अनकेांसाठी आम्ी भांिवल उभारणी 
केली. शिवाय इतर संिोधन केले. ज्ामळेु आज स्वच्तचेी उत्पािन े
परुवणारे िािाराव खंिारे यांच्ा उद्योगाची उलाढाल १० लाखापासनू ५० 
लाखावर गलेी आहे. तर रामटकेे यांच्ा कोचचगं क्ाससेमध्य े अिीच 
भरभराट होत आहे. २०११ साली पिक्रीन े आयोशजत केलले्ा १५५ 
उद्योजकांच्ा प्रिि्कनामध्य े आमचा सहभाग होताच. िशलत चेंबर ऑफ 
कॉमस्क अॅन्ड इंिस्टट्री (पिक्री)च्ा या प्रिि्कनासाठी आम्ी २५ लाख 
िनू्य टके् व्याज िरावर दिलचे परंत ु पिक्रीच्ा मोठ्ा काययालयाच े
५०% भािहेी दिले. सातत्यान ेवगेवगेळ्ा संस्ा आणण उद्योगांच्ामाफ्क त 
पाठपरुावा केला. एकूणच िशलत उद्योजकांना जर भांिवल नमळायच े
असले तर त्यासाठी वगेळा फंि उभारायला हवा. त्यादृष्टीन ेआम्ी पावल े
टाकू लागलो. अथयात काम इतके सोप े नव्हते. प्रचंि संिोधन, असंख् 
कागिपत्रांचा परुवठा, िॉक्यमुटेेंिन, सरकार िरबारी खटे े घालण े हे 
सारे यासाठी आवश्यक होते. २०१२ मध्य ेआम्ी ५०० कोटींच्ा पिक्री 
एसएमई फंिची महुूत्कमढे रोवली. ६ जनू २०१३ला मुंबईतील ताजमहाल 
हॉटलेमध्य ेझालले्ा या काय्कक्मात तवे्हाच ेकें द्रीय अथ्कमंत्री पी. चचिंबरम 
यांनी या फंिाच ेउद घाटन केले. वऱहाि कॅपपटलन ेयाच ेप्राथनमक ५ कोटी 
भांिवल परुवले. त्यानंतर शसिबीन े१० कोटी रूपय ेदिले. नंतर फेब्रवुारी 
७, २०१४ रोजीच्ा अथ्कसंकल्पात काँग्रसेन े २०० कोटी या काय्कक्मात 
आम्ांला ४२ कोटीच्ा गुंतवणकुरीची आश्ासन दिले. आमची याची मांिणी 
अिी आहे करी एससी/एसटी समाजाचा एकूण दहस्ा २२ % आहे. मात्र 
सव्कसाधारणपण ेसमाजात उद्योग करणाऱयाला ज ेआभथमिक पाठबळ नमळंत 
त े या समाजाला उपलब्ध नाही. त्यामळेु वगेळ्ा आणण खास प्रयत्नांची 
गरज आहे. एकूणच समाजात जर एसएमईचा (SME) वाटा वाढला तर 
एक एसएमई (SME)  ज्ा माणसांना नोकरी िेतं त्यांचा आभथमिक स्तर 
वाढेल आणण याद्ारे १ लाख लघउुद्योजक तयार होऊ िकतात. कोणत्याही 
उद्योजकाला जर योग्य सल्ा आणण चांगल ेभांिवल नमळाल ेतर ननशचित 
फायिा होऊ िकतो याची पक्री खात्री होती. इतके उद्योजक तयार 
झाल्ानंतर मदहलांना उद्योजक बननवण्ासाठी एक वगेळा फंि आम्ी 
उभारणार आहोत. ज्ातनू सामान्य काम करण्ाऱया मदहलांच े कौिल् 
वाढवनू त्यांना उद्योजक बनवू. उिा. काही घरांमध्य े झािलोट करणारी 
मदहला त्या घरांना काही उत्पािनही परुव ूिकते. नतला जर या प्रकारच े
प्रशिक्ण नमळालं आणण थोिंस भांिवल नमळालं तर आपोआपच नतच े
माशसक उत्पन् ४-५ हजारांपासनू ९-१० हजारापययंत जाऊ िकतं.  िेि जर 
पढेु न्यायचा असले तर समतोल प्रगती होण ेआवश्यक आहे. आपल्ाकि े
प्रगतीचा असमतोल आहे. आता मुंबईच बघा न इथ े३३ अब्ाधीि आहेत 
आणण आशियातील सवयात मोठी झोपिपट्ीसदु्ा इथचे आहे. याच ेकारण 
मुंबईत मोठे उद्योग तर आल ेपण मोठ्ा उद्योगांचा फायिा गरीबांना होत 
नाही यामळेु गरीबांना रोजगार नमळत नाही. 

ज ेकाम लघ ुउद्योग मात्र मोठ्ा प्रमाणात करतात. त्यामळेु लघ ुउद्योग 
वाढण्ाची गरज आहे. सकू्ष उद्योगात १६-१७% एससी/ एसटी तर 
५०% ओबीसी उद्योजक आहेत. यांच्ा उद्योगाच ेरुपांतर लघ ुउद्योगात 
झाल ेपादहजे. नवनवध प्रकारे नवकासाचा नवचार करता येईल. अनकेिा 
ितेकरी िहरीकरणासाठी जमीन िेतात. त्या िेताना ितेकरी हे लघ ु
आणण नवकसनिील उद्योग स्ापन करण्ासाठी आणण चालवण्ासाठी 
नवद्यमान लघ ुआणण मध्यम उद्योजकापके्ा अभधक सयुोग्य आहेत. अस े
माननू त्याला नवकासात स्ान द्याव ेयासाठी एक मॉिले आम्ी मांिल े
आहे. आपल ेननयोजक, अथ्कतज् आणण धोरणकतजे नहेमीच त्याला 
ितेमजरू पकंवा भनूमहीन मजरुांच्ा बरोबर बसवण्ाची चकू करतात.
जर का ितेकऱयाला प्रकल्पातच लघ ुआणण नवकसनिील उद्योग (SGB) 
म्णनू सामावनू घणे्ात आल ेतर िोघांसाठी अगिी नवननवन संधी ठरू 
िकते. कारण मग तो त्याला नमळणारे पसै ेआपल्ा उद्योगात (SGB) 
भांिवल म्णनू गुंतवतो. जो प्रकल्पप्रमखु समोरून पसै ेिेत असतो 
त्याला किाचचत ितेकऱयाच्ा उद्योगासाठी सारे पसै ेएकाचवळेी िेण्ाची 
गरज नाही. अिा पररस्स्तीत जमीन खरेिीसाठी वापरला जाणारा पसैा 
एकप्रकारे प्रकल्पामध ेभांिवल म्णनू वापरला जातो. यात कुटंुबातील 
कोणीतरी कंत्राटिार म्णनू काम करण्ाचें अनभुवातनू गले ेअसल्ास 
पकंवा कंत्राट बनवणारे असल्ास त ेमहत्वाच ेठरते. एकंिरीत आभथमिक 
प्रगती करायची असले तर शिस्त आणण दिललेा िब्द पाळणे, वळेेत 
पमेेंट करण ेसारख्ा गोष्टी िेिात वाढायला हव्यात. साधारणपण ेमला 
असा अनभुव यतेो करी, माणस ेवळे पाळत नाहीत. िसुरे म्णज ेभ्रष्टाचार. 
आम्ी स्वतः लाच िेत नाही आणण घते नाही. काही दिवसांपवूवी एका 
मोठ्ा पढुाऱयाच ेस्वामीजी एक काम घऊेन आल ेहोते. त्याला मी नकार 
दिला. पण एकंिरीत व्यवसाय करताना काम होण्ासाठी ज ेकराव े
लागले त ेकराव ेअसा टट्र ेंि आहे. म्णनूच आम्ी प्रवाहानवरुद् पोहतो 
आहोत.आज नरेंद्र मोिी यांच्ासारखा प्रबोधक पंतप्रधान िेिाला लाभला 
आहे. ज्ामळेु आपण काही करू िकतो हा आत्मनवश्ास गमावललेी 
जनता नविरे्तः तरूण आत्मनवश्ासान ेपनु्ा उभ ेरादहल ेआहेत. मोिींची 
पंतप्रधान पिासाठी घोर्णा झाल्ापासनू भारतात िोन लाख तीस हजार 
आठि ेबावीस कोटीची गुंतवणकू झाली आहे, हेही नस ेथोिके.

प्रसाि िहापतु ेहे व-हाि कॅपपटलच ेसंस्ापक आणण 
व्यवस्ापकरीय संचालक आहेत. तत्पवूवी त्यांनी HSBC 
तसंच Standard Chartered या बकँांमध ेकाम 
केललें आहे. शिवाय त्यांच े स्वतःच ेिोन लघउुद्योग 
आहेत.
इ-मले – dahapute@varhadcapital.com
Twitter account – @PrasadDahapute

प्रसाद दहापुते
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शणशरांत सावंत जयवहंद नगरला मी राहायचो. रीचस्क 
रॉलनीच्ा पश्चिमेला, खारला 
हायवेच्ा पणलरडे हे नगर वसलेलं होतं. 
आजही आहे. शेजारी मनम्कल नगर, खेर 
वाडी, पाईपलाईन ओलांडली री जवाहर 
नगर, गोळीबार. जयवहंद नगर शेजारन 
भलामोठा हायवे रोड  जायचा. पवहली  
ते दहावीपययंत मी इथे रावहलो. आजही 
जेव्हा इथल्ा वस्तीबद्ल ममत्रांशी 
बोलतो तेव्हा त्ांच्ा जगण्ातले साम्य 
आणि िरर लक्षात येतो म्हिूनच 
णलवहलेल्ा या राही आठविी….

खेरवाडीचे दिवि

जयदहिं नगरमध्य े‘सद्गगुरू दिनवध्कक कनमटी’ या नावाची कनमटी 
होती. थोिक्यात नतला आम्ी काँग्रसे कनमटी म्णायचो. इथ ेपपेर 
फुकट वाचायला नमळायचे. ‘लोकसत्ता, सकाळ, नवाकाळ’ वगरेै. रांग 
लावल्ावर ब्रिे आणण िधू नमळायचं. या िधुातनू बहुतके घरातला 
चहा व्हायचा. त्यावळेच्ा जगण्ाचं हे अथ्ककारण होतं; करी लोक 
मलुांना नमळणारं िधू घऊेन चहा बनवत. तर वत्कमानपत्र, पसु्तकं 
यावर खच्क कोण करणार? बरं असंही नाही करी, लोक गरीब होते; सव्क 
सण िणक्यात साजरे होत. दिवाळी बोनस नमळे. शिवाय खचवी घतेा 
येई. कुठल्ाही सणाला, बारिाला, लग्ाला प्रचंि मोठ्ा आवाजात 
लाऊिस्पीकर लावला जायचा. वीज नव्हती मग लाऊिस्पीकर कसा ? 
(रेपिओ बटॅऱयांवर चालत) माझ ेिजेारी शजजा आणण नवलास नाररंग्रकेर 
या िोन्ी भावांनी लाऊिस्पीकरचा उद्योग करायचं ठरवलं तवे्हा अथयात 
वीज नव्हती. वीज ननम्कल नगरच्ा इमारत क्मांक एकपययंत आली 
होती. तवे्हा नतथल्ा इमारतीत वायर टाकून वीज घतेली जायची. मग 
घराघरांवर वायर टाकत ती शजथ ेबारसे, लग् असले नतथ ेपोहोचवली 
जायची. त्यासाठी लहान मलुांना घरावर चढवलं जायचं. सव्कच घरं 
कौलारू आणण बठैी. नवलास नाररंग्रकेर बऱयाचिा मला कौलावर 
चढवायचा. लाऊिस्पीकर म्णज ेभोंगा, रेकॉि्क, रेकॉि्क प्अेर हे सव्क 
घऊेन शजथनू ऑि्कर येईल त्या घरात लावायचे. मोठ्ा आवाजात हवी 
ती गाणी लावायची. म्णज ेत्या काळातल ेगाजलले ेचचत्रपट कारवाँ, 
जॉनी मरेा नाम, आराधना, नतसरी मंशजल, िशु्मन, आनंि, मरेा नाम 
जोकर, राज कपरूचे, िम्ी कपरूच ेबहुतके चचत्रपट अिी गाणी वाजत 
राह्ची. िोल ेआला तवे्हा िोलचे्ा िायलॉग्जची L.P. आली. ती सव्कत्र 
वाज ूलागली आणण अथयात मराठी गाणी – लग् असल्ास नवरी 
मलुगी सासरी ननघताना ‘ननघाल ेआज नतकिच्ा घरी’ वगरेै गाणी. 
लाऊिस्पीकरवाल्ांचा जोिधंिा म्णज ेशसनमेा िाखवणं. बहुतके ब्कॅ 
अँि व्हाइट चचत्रपट. मराठीतल े‘पिेगावच ेिहाणे, हा माझा माग्क एकला, 
मानननी, सोंगाड्ा’ हे दहट चचत्रपट. दहिंीतील ‘आराधना’ त े‘बॉबी’ अिी 
एक रंगीत चचत्रपटांची रेंज. तर एक ब्कॅ अँि व्हाइटची. ‘ऐलान’ (िटे्ी 
नावाचा माणसू खव्हलन), िो आखँ ेबारह हाथ, सपनों का सौिागर हे 
ब्कॅ अँि व्हाइट स्वस्तात पित. िभंर, िीिि ेरूपय ेदिल ेकरी चचत्रपट 
िाखवता येई. गणिेोत्सवात नवरात्रात या रोज चचत्रपट. फळ्ावर त्याचं 
नाव शलदहललें असायचं. त ेबघनू ठरवायचं – कारण आजबूाजलूा सव्कत्र 
चचत्रपट चाल ूअसत. ननम्कल नगरला ‘सीता और गीता’ हा हेमा माशलनीचा 
आणण संजीव कुमारचा चचत्रपट चाल ूहोता. तवे्हा पिद्यावर मोठ्ा चाकू 
दिसला होता. एका लोकल िािाला ‘हवा के साथ साथ, घटा के संग 
संग’ हे गाणं परत बघायचं होतं. त्यान ेचाकू काढून प्रोजके्टर समोर 
धरला. साहशजकच त ेगाणं परत िाखवावं लागलं. वन्स मोअरची ही 
प्ित. शसनमेा, क्चचत कोणाकि ेअसललेा टीव्ही, जो भाड्ान ेचार 
आण्ात पाहायला नमळे याव्यनतररक्त रेपियो हे एक आणखी मनोरंजनाच े
साधन. हे सादहत्याला जवळ होतं. एक तर बहुतके सादहस्त्यक श्नुतका 
वगरेै शलहीत. व.पु. काळेंचा टकेाि ेभाऊजींच्ा श्नुतकांचा काय्कक्म 
लोकपप्रय होता. आणण (नंतर कळाललेी गोष्ट म्णजे) बहुतके सादहस्त्यक 
रेपिओत काम करत. ज्ा चाळीत आधी राहत अस ूनतथ ेदिवसा आणण 
रात्री िजेाऱयांचा रेपिओ ऐकू येई. खरं तर दिवसभर कुठे ना कुठे रेपिओ 
चालचू असचे. िपुार व्हायला लागली करी एक नवशिष्ट प्रकारचं संगीत; 
११ वाजता आणण सािअेकरा वाजता मराठी गाण्ांपवूवी आणण नंतर 
वाजायचं. िाळेची वळे घाई आणण हे संगीत यांच्ा नमश्णातनू एक 
नवचचत्र मिू तयार व्हायचा.

त्यामानानं नाटकं पॉप्लुर नव्हती आणण महागिी होती. पण कधी-मधी 
एक नाटक बसवत तवे्हा त्या तालमी बघणं हे मनोरंजक होतं. बहुतके 
वळेा नाटकं ऐनतहाशसक आणण शिवाजी नहेमी टट्र ंकेवर बसललेा. पण 
नाटकांना वगेळा पययाय म्णज ेभारूि. यात नल-िमयंती सारखं 
महाभारतातलं आख्ान. आणण परुूर्ांनी केललेी स्ती पात्रं. करीत्कन हा 
प्रकार प्रचंि लोकपप्रय होता. खरं तर तो एकपात्री प्रयोगच होता. त्यात 
भरपरू पकस् ेऐकायला नमळत. हळूहळू आमच्ाकि ेवारकरी मंिळ 
बनलं. म्णज ेअनकेांनी अनगु्रह घतेला. माणसं पांढरे कपिे, तळुिीची 
माळ घाल ूलागली. नवठ्ल-रखमूाईचं मंदिर झालं. एखािी परंपरा किी 
यतेे, माणसं बिलतात हे समोरच घित होतं. बरं मोठी माणसं बिलली 
करी घरातल्ा लहानांची िोकरी भािरून त्यांनाही वारकरी बनवलं जायचं. 
अिा मलुांची सगळेच चषे्टा करायचे.

त्यामानानं नाटकं पॉप्लुर नव्हती आणण महागिी होती. पण कधी-मधी 
एक नाटक बसवत तवे्हा त्या तालमी बघणं हे मनोरंजक होतं. बहुतके 
वळेा नाटकं ऐनतहाशसक आणण शिवाजी नहेमी टट्र ंकेवर बसललेा. पण 
नाटकांना वगेळा पययाय म्णज ेभारूि. यात नल-िमयंती सारखं 
महाभारतातलं आख्ान. आणण परुूर्ांनी केललेी स्ती पात्रं. करीत्कन हा 
प्रकार प्रचंि लोकपप्रय होता. खरं तर तो एकपात्री प्रयोगच होता. त्यात 
भरपरू पकस् ेऐकायला नमळत. हळूहळू आमच्ाकि ेवारकरी मंिळ 
बनलं. म्णज ेअनकेांनी अनगु्रह घतेला. माणसं पांढरे कपिे, तळुिीची 
माळ घाल ूलागली. नवठ्ल-रखमूाईचं मंदिर झालं. एखािी परंपरा किी 
यतेे, माणसं बिलतात हे समोरच घित होतं. बरं मोठी माणसं बिलली 
करी घरातल्ा लहानांची िोकरी भािरून त्यांनाही वारकरी बनवलं जायचं. 
अिा मलुांची सगळेच चषे्टा करायचे. मला वाटतं रोजच मलुांच्ा 
मारामाऱया होत. भरत तावि ेहा आमचा अघोपर्त िािा होता. 
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त्याला हे नमेकं कसं प्राप्त झालं हे नमेकं सांगता यणेार नाही. तो तसा 
अगंापपिंान ेमजबतू होता. त्यान ेसगळ्ांना एकिा तरी ठोकून काढलं 
होतं. त्यामळेु आम्ी तो सोिून इतर कुणािीही मारामारी करत असू. 
काँग्रसेवाल्ांची गगँ, पकंवा िरू पाईपलाईनकिची पोरं पकंवा ननम्कल 
नगरमधली पोरं यांच्ािी मारामारी करताना सगळे एक होत. सगळेच 
बारीक आणण काटकुळे होते. एकमकेांना ठोस ेलगावण ेएवढेच त्या 
मारामारीचं तंत्र होतं. पनु्ा पोटात ठोसा मारायचा नाही हे ठरलले े
असायचं. पोटात ठोसा मारल्ावर काहीजणांना चक्र यते असे. 
मलाही. िसुरं म्णज ेहातात िगि घऊेन मारामारी करण ेहे शिस्तबद् 
नव्हते. पण िसे्परेट होऊन काही वळेेला पोरं िगि उचलत. मी आणण 
काहीजण अस ेहोतो करी आम्ी भरपरू मार खाऊ िकत होतो. पढेु 
एबीव्हीपीच ेकाम करू लागल्ावर पोशलसांचा मारही खाल्ा. तवे्हा या 
कलचेा थोिा उपयोगही झाला. तवे्हा मारामारी एक नवरूद् एक अिा 
होत असत. काही वळेेला एक नवरूद् िोन अिा लगत असत. प्रसॅ्क्टकली 
हाणामाऱया करूनच त्यातलं  तंत्र शिकता यते म्णज ेऑन जॉब म्णतात 
तसं. उिाहरणाथ्क अनके जणांनी तमु्ांला घरेलं तर सरळ मारामारी 
करणाऱयापके्ा पाठीवर पिायच ेआणण लाथांनी हाणामारी करायची हे 
तंत्र होतं. कुत्रांच्ा जिा सीमा ठरलले्ा असायच्ा तिा आमच्ाही 
ठरलले्ा असत. िाळेत जाताना आम्ी िसुऱयांच्ा सीमा पार करून 
जायचो. पण एरवी आमचा एखािा पोरगा गोळीबाराला गलेा आणण काही 
कारण नसताना त्याला पोरांनी त्याला बििून काढलं अथयात आम्ीही 
याचा वचपा काढायचो. तरीही मारामारीच्ा या तंत्रात खपू प्रगती करणं 
आवश्यक आहे अस ेसमजनू आम्ी काहीवळेा प्रशिक्णाच ेकाय्कक्म 
आयोशजत करायचो. गवतात पिलं तर लागत नाही म्णनू आम्ी एकिा 
उंच वाढलले्ा गवतातच काय्कक्म केला. आणण सव्कजण चड्ीवरच 
असल्ामळेु उघड्ा पाठीवर प्रचंि खाज यायला लागली. 

त्यात एका मलुाच्ा िोक्यात छोटा िगि घऊेन टोकान ेमारलं त्याला 
खपू िखुायला लागल्ावर आम्ी त्यावर चनु्यान ेचोळून टोक बंि 
करून टाकले. (चनुा हे त्यावळेचं आम्ाला माहीत असलले एकमवे 
जंतनुािक होतं.) कोणीतरी आपल्ाला मारलं म्णनू आईविलांना 
सांगण ेहे असभ्पणाच ेलक्ण होते. माझ ेविील घरी नसत. त्यामळेु 
मोठ्ा भावाला काहीजण नाव सांगत. असा मलुगा नाव सांगायला एका 
गल्ीत गलेा तर गल्ीच्ा िसुऱया तोंिाला मी उभा राहत अस ेआणण 
त्याला बििून काढत असे.

अथयात रेिीमिे खळे नसल्ामळेु खळेांच ेअनके प्रकार कोणीकोणी 
िोधनू काढल ेहोते. उिा. सळईची गािी करून ती चालवत नणेे, 
नकुत्याच प्रकाशित झालले्ा टपाल चचत्रपटातला बाल कलाकार ही 
गािी चालवताना दिसतो. िसुरं म्णज ेपावसाळ्ात उभ्ा तारा रोवत 
जाणे. छोट्ा गोट्ांबरोबरच मोठ्ा गोट्ांचा कोयबा नावाचा एक खळे 
होता. तो एक चौकोन आखनू आणण काही अतंरावरून कोयबाच्ा गोट्ा 
टाकून तो खळेला जात असे. अथयात नवटीिांिू , भोवरा हे खळे होते. 
काहीजण भोवरा हवते सोिून हातात घणे्ात पटाईत होते. नवटी िांिू , 
भोवरा यात प्रवीण असलले्ांची एक खणू म्णज ेती अभ्ासात माग े
असत पकंवा काही वर््क एकाच वगयात असत. ही सारी पोरं या खळेांमध्य े
प्रवीण होती. प्रत्यके खळेाचा एक सीझन अस ेआणण तो सीझन यतेाच 
पोरं आपोआप तो खळे खळेत असत. जयदहिंनगर मध्य ेएक ससुंसृ्त 
घर होतं. त ेम्णज ेबाबा आणण माि्कल या िोन खरिचिन भावांचे. त ेपोपट, 
खार आणण मांजर पाळत. मांजरींची संख्ा वाढल्ावर त्या मांजरी 
वसई बाजारात सोिल्ाचं मला आठवतं. त्यातील बाबा बपु्िबळाला 
नवे्हीचा चपॅपयन होता. त्यान ेबऱयाच जणांना बपु्िबळ शिकवलं. त्यामळेु 
आमच्ातल ेकाहीजण बपु्िबळ खळूे लागले. बपु्िबळान ेइतकं प्रचंि 
झपाटून जायला होतं करी अनकेांच्ा स्वप्नात हा खळे यायला लागला.

विै ूमंिळी, सकु्या मवे्याची पसे्ट करून िेणारे लोक, पकिक्या िातांवर 
और्ध िेणारी माणसं हे सारेच अधनू-मधनू िाळेच्ा रस्तावर मकु्ाम 
करत. पत्तांवर पसै ेलावणारे लोक यते असत. पण त ेआम्ांला कधी 
लहान मलुांना पसै ेलाव ूिेत नसत. पररणामी अिा गोष्टी आम्ांला केवळ 
पाहता यते असत. पकश् ुनावाच्ा नमत्राच्ाकि ेम्णज ेघरातच  गतु्ता 
होता. त्याच्ा आईला (त्या काळात िारू नवकणाऱया सववांसारखंच) आटँी 
म्टल ेजायचे.

हायव ेआणण नतथला पररसर आजच्ा तलुनते प्रचंि िांत होता. 
हायवलेगतच्ा सखव्हमिस रोिवर रस्तावर आम्ी पक्केट खळेत असू. 
सखव्हमिस रोि आणण हायव ेयाच्ामध्य ेएक िहा पंधरा फूट उंचीच ेसखव्हमिस 
गटार होते. गटारात चेंिू गले्ावर आम्ी  उड्ा मारून तो काढत असू. 
पण हायववेर चेंिू गले्ावर िोन गाड्ांच्ा मधनू तो परत आणत असू. 
आता हा आचरटपणा आठवनू अगंावर काटा यतेो. पण या जगण्ाचं 
वशैिष्ट असं होत कुणाच्ाच आईविलांच ेकुणाच्ाकि ेफार बारीक 
लक् नव्हते. आमचा बराच वळे पाईपलाईनवर जायचा. एकतर 
उन्ाळ्ातही हा पाईप थंि असे. अगिी अशलकि ेमी पादहलं तवे्हा रस्त े
वाढवनू पाईप अधया रूतला आहे. पण पवूवी संपणू्क उभा पाईप दिसत असे. 
त्याच्ा किलेा असलले्ा एक फुटी रंूि पट्ीला धरून माकिासारख े
पाईपवर चढण ेही कला सगळ्ांनाच अवगत होती. िाळेत जाताना 
अनकेिा आम्ी मलुं पाईपवरून चालत जात असू. बबली नावाचा िािा 
होता. तो पाईपलाईनवरून चक् सायकल चालवत असे. ही मंिळी 
िािागगरीत किी गलेी हे कोिचं आहे. बबली, फ्ान्सीस, अँथनी अिी 
काही मंिळी यात होती. हे सारेच अगंान ेबारीक आणण काटकुळे होते. 
तलवारी आणण गपु्ती ही त्यांची िस्तं. पण जवळच असलले्ा खरे 
नगरमधल्ा गगँ या अभधक आक्मक मानल्ा जात. ८१-८२ साली 
खरेनगरमध्य ेराहायला गले्ावर आमच्ा इमारतीसमोरच्ा रस्तावर 
िोन्ी बाजनू ेसोिा बॉटल फेकत झाललेी िोन गगँ मधली मारामारी 
आठवते. िािागगरी करणारी ही मंिळी लग् झाल्ानंतर ब-याचिा  सरळ 
मागयाला लागत.
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साव्कजननक नळ आणण साव्कजननक संिास या िोन संस्ा अिा होत्या करी 
नतथ ेबायका आणण परुूर् एकत्र यते असत. शजथ ेवस्तीतल ेसगळे परुूर्  
आणण बायकाही यते असत. त्यात नळावरून बािली भरून आणण्ाचा 
उद्योग लहान असताना मी आणण भावान ेबरीच वर्जे केला. त्याला िसुरा 
पययायच नव्हता. या वस्तीच ेवशैिष्ट म्णज ेसगळे सगळ्ांना ओळखत. 
पत्राच्ा घरात राहत असल्ामळेु िजेाऱयानवरूद् खाजगी गॉशसप 
करायला आईविलांना व इतरांना काहीच वाव नव्हता. त्यामळेु वर््कभरात 
एकिा परळला जाऊन आईला सािी आणण्ाचा काय्कक्म असायचा. 
त्यासाठी आम्ी िरू परळला जात असू. त्यावळेी िजेाऱयांच्ा गणु-
अवगणुांची चचया होई. थोिक्यात कुठलाही खाजगीपणा नव्हता. तिी 
मागणीही नव्हती.

िसुरं म्णज ेआम्ी मलुं कुठल्ाही घरात जाऊन बसायचो. चहा 
प्ायचो. जवेायचो. यामळेु अनके प्रकारची कॅरेक्टर मी लहानपणी 
पादहली आणण त्यातली काही माझ्ा लक्ात आहेत. उिा. रामिास बाबा 
म्णनू आम्ी ज्ांना म्णायचो त ेउत्तम नकला करत. एक िधूवाला 
भयै्ा होता. त्याच्ा फळीवर आम्ी बऱयाचवळेा मकु्ाम ठोकत असू. 
िकुानिार मयकेर, उत्तरेकि ेराहणारे पपपाणी बनवणारे कुटंुब, तबला 
आणण पटेी वाजवणारी मंिळी पकंवा वारकरी मंिळी यांच्ा घरी कधीही 
उठून जावं आणण वळे घालवावा. यातली बरीच मंिळी अशिशक्त 
होती. एकिा एका बाईन ेमला बोलावले. नवरा समोरच बसला होता. 
हळूहळू आवाजात नतन ेमला पत्र पिके्टट केलं. हे पत्र – तमु्ी आजकाल 
माझ्ाकि ेपाहत नाही वगरेै तक्ारीचं होतं. आपण एक प्रमेपत्र शलदहल े
आहे हे मला काही वर्वांनी कळले.

खपूिी मंिळी शलदहता वाचता यणेारी नसल्ामळेु आम्ा िाळेकरी 
मलुांना पत्र शलहणं पकंवा पत्र वाचणं अिी काम यते. वाचनावरच्ा 
लखेांमध्य ेमी या गोष्टीचा उल्खे केला आहे. संपाच्ा काळात मी रोज 
वत्कमानपत्रातल ेलखे लोकांना वाचनू िाखवत असे. त्यामळेु लहानपणीच 
माझा वाचनाचा वगे सधुारला. जवळपास आज मला वस्तीतील ३०-
४० तरी कुटंुब अिी आठवतात ज्ांच्ाकि ेमी कधीतरी जवेलो आहे 
पकंवा चहा प्ायलो आहे. िोनचारच वारकरी सरुूवातीला होते. पण 
नंतर त्यांची संख्ा किी कोण जाण ेवाढत गलेी. नंतर हळूहळू सप्ताह 
होऊ लागला. त्या सप्ताहातील करीत्कन ेमोठी मनोरंजनक असल्ामळेु 
मनोरंजनाच ेएक साधन वाढले. एरवी सद्गगुरू कनमटीत ििावताराच े
भारूि होत असे.

या सगळ्ा जगण्ान ेमला आज काही दिल ेअसले तर प्रत्यके गोष्ट 
पाहण्ाची आणण पटपण्ाची ताकि. या जगण्ाच ेआणखी एक वशैिष्ट 
म्णज ेएकमकेांना धरून राहणं आणण सखु-िु:खातला सहभाग. बहुतके 
िखुा:च ेव आनंिाच ेक्ण हे भरपरू गिवीत साजरे होत असत. बाबासकट 
३-४ खरिचिन कुटंुब ेवस्तीत होती. तो त्यांचा टापटीपपणा व रनववारी 
चच्कला जाण ेत्यामळेु ती उठून दिसत. त्यांचा आभथमिक स्तर सामान्यच 
होता. त्यामळेु टीव्ही असणारं कुटंुब म्णज ेजरा िटे लोक-श्ीमंत अिा 
वण्कनात यते. पंपित नावाचा एक छोटा मलुगा टाय वगरेै लावनू इंग्रजी 
िाळेत जात असे. विील त्याचा रोज अभ्ास घते. त्याला शिकवायला 
शिक्क घरी यते असत. खासगी शिक्कही नमेला होता. नंतर काही 
वर्वांनी त्यान ेिाळा सोिली. त्याच्ा त्या मन लावनू अभ्ास घणेाऱया 
वपिलांना काय वाटल ेअसले या नवचारान ेमी आजही अस्वस् होतो.
रात्री नमट् काळोख पित अस ेआणण हायवकेिून यतेाना पंपितच्ा 
घराजवळचा पपपंळ कुठूनही दिसत असे. त्या पपपंळाच्ा झािाजवळ 
भतू आहे असा समज होता. त्यामळेु आम्ी नमत्र जीव मठुीत धरून यते 
असायचो. त्यातच एक दिवस, तीन तोंिाची एक बाई पफरत ेआहे अिी 
कथा पसरली. चनु्यान ेिारावर अभधकच ेचचन् काढल ेकरी ती नाहीिी 
होत ेअिीही मादहती पढेु आली. लगचे सव्क िारे त्या चचन्ान ेभरून गलेी.
ही सारी मादहती कुठुन येई हे नवलच होते.

िशिकांत सावंत हे गलेी २५ वर्जे पत्रकाररतते आहेत. 
महानगर, महाराष्टट्र  टाईम्स, लोकसत्ता यात कला, 
सादहत्य, चचत्रपट या नवर्यांवर त ेसातत्यान ेलखेन 
करत आहेत. गलेी ५ वर्जे त े‘टाइम’ साप्तादहकासाठी 
तसचे फ्ान्स 24 या चनॅलेसाठी स्स्टट्र ंगर म्णनू काम 
करत आहेत. ‘दिव्य मराठी’ या िैननकात त ेस्तंभलखेन 
करतात. ‘श्ी िीपलक्षी’ दिवाळी अकंाच ेत्यांनी काही 
काळ संपािन केल ेआहे.

मोबाइल – 9821785618   
इ-मले –  shashibooks@gmail.com

शणशरांत सावंत
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रवींद्र लाखे
सावहत् अरादमी मुंबई, इथे जागवतर 
पुस्तर ददनाच्ा (२३ एवप्रल २०१४) 
मनममत्तानं रेलेलं भाषि

मला प्रभाववत करिारी पुस्तकं

आजचा नवर्य आहे मला प्रभानवत करणारी पसु्तकं. या नवर्यात एकूण 
चार िब्द आहेत. प्रत्यके िब्द म्णज ेएक प्रश्न आहे. यातला मला 
हा िब्द घ्ा. मला म्णज ेमी.. आता हा मी कोण? त ेएक कंपििन्ड 
माईंि अस ूिकत ेपकंवा सतत पिकंपििननगंच्ा मागयावर चालणारे 
अस ूिकते…तमु्ी सव्कसदु्ा आपापली मनं घऊेन बसला आहात. कुणी 
कंपििन्ड आहे कुणी पिकंपििननगंच्ा वाटवेर माझ्ापढेु माग्कक्मण 
केललेा असले. आपणा िोघांमध ेहा नवर्य हे एक माध्यम आहे. काहीही 
असल ेतरी तमुच्ा-माझ्ामधल ेहे माध्यम आपणा िोघांपके्ा जास्त 
महत्ताचं आहे.  िसुरा िब्द “प्रभानवत”..आणण नंतरचा िब्द “करणारी”.. 
मग प्रभाव म्णज ेकाय? असा प्रश्न मनात उद्भवला. काही आक्मक 
पसु्तके प्रभाव करतात; आणण काही पसु्तके असतात ज्ांनी आपण 
प्रभानवत होतो.. सोळाव्या वर्वी मला प्रभानवत करणारं पसु्तक चारच 
वर्वांनी प्रभाव करेनास ेहोते. पकंवा उलटही. पण मग मी प्रभानवत झालो 
म्णज ेनमेके काय? (पसु्तकांच्ा वाचनानंतर आपलं खरं काम सरुू 
होतं. उिा: माझ्ावर पिललेा प्रभाव खरा आहे का? मला झाललें 
आकलन िाश्त आहे करी तात्परुतं आहे? (प्रभानवत होणं, भारावनू 
जाणं हे कृतक अस ूिकतं पकंवा निसेारखं अस ूिकतं.) त्या प्रभानवत 
होण्ातनू माझ्ा जगण्ात काही बिल घिल ेकाय? माझी जीवनदृष्टी 
बिलली पकंवा अभधक प्रगल्भ झाली काय? दिसनू येईल असा पररणाम 
माझ्ा एकूण जीवनिलैीवर काय झाला?  मग मळू प्रश्न उभा राहीला. 
आपण पसु्तके का वाचतो?  आपण वाचन का करतो?  काही मलूभतू 
प्रश्नांची उत्तरे िोधण्ासाठी आपण वाचतो का? कसली भकू असत े
आपल्ाला नक्री?
िवेटचा िब्द आहे “पसु्तकं”.. पसु्तकं पकंवा पसु्तक. कुठली पसु्तकं; 
कुठलं पसु्तक? मला हव्या असलले्ा प्रभावानसुारच त ेठरणारं असले 
तर?  एक पसु्तकही तमुचं अवघं आयषु् बिलवनू टाकणारं ठरू िकतं. 
दििा िेणारं पसु्तक असं सवयीन ेम्णणार होतो..पण सगळ्ा दििाच 
काढून घणेारंही पसु्तक असतं ! पकंवा अनके पसु्तकं अिंरूपानं तमुच्ा 
जीवन जाणीवांवर प्रभाव करत असतात.
आपली जमीन जिी असत ेतिी आपली माती असते. आणण माती जिी 
असत ेतसा स्वीकार त्या प्रभावाचा तमुच्ाकिून होत असतो. माझी 
माती गहू पपकण्ाला योग्य असले तर त्यात गहूच पपकतील. माझ्ा 
मातीकिून गव्हाची बीजंच स्वीकारली जातील. िोंगर उतारावरली 
जमीन असले तर भात पपकेल. ती नापीक होऊ न िेण्ाचं काम खरा 
िोधक वाचक नकळतपण ेकरीत असतो. प्रत्यके माती वगेळी असली 
तरी उगवनू यणे्ाची जािईु प्रपक्या सारखीच असते. ती जाि ूकळाली 
तरी आत्मानंि झाल्ाचा प्रत्यय यऊे िकतो. पकंवा तमु्ी स्वत: उगवनू 
यणे्ाची एकिा जाि ूकळली करी पसु्तकांची गरज असत ेकाय?
प्रभाव ननरननराळे अस ूिकतात. नवी मादहती िेणा-या पसु्तकाचाही 
आपल्ावर प्रभाव असतो. मला आता अभय बंग यांचं एक पसु्तक 
आठवलं. तमुच्ाही पररचयाच ेआहेच ते. “माझा साक्ात्ारी हृियरोग” 
या पसु्तकातल्ा तत्तज्ानाचा माझ्ावर खपू प्रभाव पिला. कारण त े
पसु्तक अप्रनतमच आहे. काही लोकांवर त्याचा पररणाम असा झाला 
करी त्यांचं िैनंदिन आयषु् त्यांनी त्या पसु्तकाबरहुकूम आखलं. पण 
माझ्ाबाबतीत नाही तसं घिलं. एखाद्या लखेातनू कुणाची बाबा 
आमटेंच्ा काययािी ओळख होत ेआणण तो एका नतरनमरीत घरिार सोिून 
बाबा आमटेंच्ा काययात स्वत:ला झोकून िेतो. एखाद्या सायपकअ ॅपटट्रस्टच े
पसु्तक मी वाचतो तर त्या पसु्तकात अभ्ासललेा एखािा मानशसक 
आजार आपल्ात आहे असं वाटत राहातं. 

त ेखरंसदु्ा अस ूिकतं. प्रत्यकेजण थोिा फार मनोरुग्ण असतोच असं 
मानसिास्त म्णतं. पण आपण त्या कळलले्ा मानशसक आजाराचा 
पाठपरुावा करत नाही. मनात एकिम नबघाि होईस्तोवर तसा पाठपरुावा 
करणं गरजचें वाटत नाही आपल्ाला. एखािं पसु्तक पकंवा एखािा 
लखेक अचानक आपल्ा वाङमयनवश्ात राष्टट्रगीतासारखा वाजायला 
लागतो. मानवंिना िेण्ासाठी सगळे उभ ेराहतात. मग आपणही 
त्यांच्ाबरोबर उभ ेराहातो. असाही एक प्रभाव असतो. पकंवा या 
झनेकथतेल्ा प्रमाण ेप्रभाव असतो.. ती कथा अिी करी : खपू वर्यं सम्यक 
ज्ानाच्ा, ध्यानाच्ा अभ्ासासाठी एका नवख्ात तत्तज्ानी माणसानं 
खपू पसु्तकं जमा केली होती. आणण सम्यक ज्ान नमळनवण्ासाठी त्यानं 
वाहून घतेलं होतं. पण एक पसु्तक वाचतांना त्याला सम्यक ज्ानाची 
पकल्ी सापिली आणण त्याला सम्यक ज्ान प्राप्त झालं. सम्यक ज्ान 
प्राप्त झालं आणण त्यानं त्याची वाचललेी पसु्तकं आणण वाचायची 
राहीललेी पसु्तकं अिी सव्क अगंणात नऊेन जाळून टाकली.

यानवर्याच्ा अनरु्ंगान ेही अिी काही उलथापालथ माझ्ा मनात 
झाली. ती मी प्रथम मांिली. एकूण काय तर श्येस नवरुद् प्रयेस यांच्ा 
झगड्ात ज ेशजकंतं त्यानसुार वाचलं जात असतं पकंबहुना आयषु् 
जगलं जात असतं आणण त्यानसुार त्या वाचनाच ेप्रभाव त्या वाचकावर 
घित असावते. एखािं वाक्य, एखािं सतू्र, एखािा नवचारही तमुच्ावर 
आयषु्भराचा प्रभाव टाकू िकते. उिा: नवनोबांनी “प्रभात ेकरिि्कनम” 
ला “प्रभात ेमलिि्कनम” ची पसु्ती जोिली… आणण लोकांना नवज्ानयगुात 
आणनू सोिलं. तसंच चचत्रकार इमरोज यांचं त्यांच्ा एका मलुाखतीतलं 
एक वाक्य आहे..”परुूर् बाईबरोबर झोपायला शिकला पण नतच्ाबरोबर 
जागा व्हायला नाही शिकला” .. हे एकच वाक्य तमु्ाला कायमचं 
बिलवनू टाकू िकतं. असो. अिी खपू वाक्यं आहेत.
मला प्रभानवत करणारं हे एक पसु्तक नसनू एक लखे आहे. कनवता, 
कथा शलदहणं, नाटक करणं अस ेछंि असल्ानं वाचन होतंच. पण ज े
नमळेल त ेवाचणं अिा स्वरूपाचं होतं. आपण जगतो पकंवा आपल्ा 
आविीची कृती करतो म्णज ेकाय हे माहीत नसण्ाच्ा काळात /
वयात माझ्ा हातात हा लखे आला. १९७५ च्ा सालात रामिास 
भटकळ यांनी रायटस्क सेंटर मुंबई या संस्चें “ संिभ्क” हे वाङमयीन 
दै्माशसक सरुू केलं. ज्ाचं संपािन कवी ग्रसे करत असत. संिभ्कच े
अवघ ेिहाबारा अकं ननघाले. ग्रसे एखािा नवर्य प्रत्यके कला क्ते्रातल्ा 
दिग्गजांना िेऊन त्यावर त्यांचं पटपण पकंवा लखे मागवत असत. 
त्यातला एक अकं माध्यम या नवर्यावर होता. त्यात गानसरस्वती 
पकिोरी आमोणकरांचा लखे होता. “स्वरभार्ा: एक माध्यम”.हा लखे 
संगीत कलपेरुता मययादित असला तरी वाचल्ावर मला वाटल ेकरी या 
लखेातला नवचार प्रत्यके कललेा लाग ूहोतो.
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प्रत्यके कला ही एक भार्ा असते. ती भार्ा म्णज ेरशसकािी संवाि 
करण्ाचं माध्यम. तसं माध्यम कुठल्ाही संवािासाठी गरजचें असतं. 
पकंवा असं म्णयूा करी, हा असा संवाि ज्ा भार्तेनू घितो त्याला 
माध्यम म्णता येईल. तर कुठलीही कला एक माध्यम आहे. कुठल्ाही 
प्रवासाला आिी, मध्य आणण अतं असतो. हे आिी, मध्य, अतं जस ेनबिं ू
आहेत तस ेक्ते्रंही आहेत. कलाकार हा आिी आणण रशसक हा अतं, 
िरम्यान मध्य म्णज ेती कला. माध्यम. माध्यमाला स्वत:चं असं वगेळं 
स्वायत्त स्वतंत्र अस्स्तत्व असतं. त्या त्या कलचेी पकंवा कला माध्यमाची 
स्वत:ची अिी वाढ असते. प्रत्यके माध्यमाला स्वत:चा जीव असतो. 
पकंवा असं म्णयूा करी, त ेमाध्यम स्वयंभ ूअसते. त्या त्या माध्यमाची 
स्वतंत्र अिी भमूी असते. नतचं पानवत्र अबाभधत राखणं हे कलाकाराचं 
काम असतं. पण घितं त ेवगेळंच. कलाकार स्वत:ला माध्यमापके्ा 
जास्त महत्त िेतो. आपल्ा माध्यमावर आपलं पकती अचाट प्रभतु्व आहे 
हे िाखवण्ाचा प्रयत्न तो करतो. या कलाकृतीचा जन्मिाता मी आहे. ही 
माझी कलाकृती आहे. या कलाकृती मागच्ा हेतलूा कारणीभतू मीच 
आणण काय्क करणाराही मीच अिा संकुचचत समजतुीन ेतो माध्यमाचा 
नवचार करतो. पकंबहुना असं म्णता येईल करी, तो माध्यमावर वरचढ 
होतो. पकंवा मग िसुरं टोक म्णज ेतो कलाकार या सगळ्ा प्रपक्यते 
रशसकाला जास्त महत्त िेतो. त्यांना आविले तचे  आपल्ा कलतेनू िेतो. 
रशसकाचा अननुय करतो. िोन्ी प्रकारच ेकलाकार मग कुिल कारागीर 
मात्र बनतात.  एक तर कलाकार स्वत:ला महत्ताचं मानतो पकंवा 
रशसकाला महत्ताचं मानतो. त्यामळेु त्या िोघांच्ा मधलं माध्यम नबघितं. 
त्याच्ा स्वायत्ततलेा धक्ा पोहोचतो. असा काहीसा तो नवचार आहे.
एका वाचनातच हा लखे मला भभिला. पदहल्ा वाचनातच मला त्यानं 
प्रभानवत केलं. किाचचत माझ्ा जनमनीला, माझ्ा मातीला तो लखे 
रुचला असले. त्याचं बीज माझ्ा मातीत पिलं असले. १९७५ साली 
बाईंच्ा म्णण्ाचा अथ्क मला कळला. त्या कळलले्ा अथयानसुार मी 
माझं नाटकाचं काम, कनवता लखेन करत रादहलो. १९७५ साली मी 
हा लखे वाचला तवे्हा मला त्याचा अथ्क नीट कळून मी प्रभानवत झालो 
होतो. पण या लखेाचा आिय कळायला १९९३ साल उजािावं लागलं. 
जवळजवळ अठरा वर्वांनंतर.

९३ सालच्ा जानवेारी मदहन्याच्ा एका रात्री अचानक स्वत:ला प्रश्न 
नवचारण ेसरुू झाले. प्रश्न नवचारणारा मीच. ज्ाला नवचारल ेजात होत े
तोही मीच. प्रश्न नवचारणारा कठोर होता. आणण एकेका प्रश्नागणणक 
तो अभधक कठोर होत गलेा. मी कोण असा थटे प्रश्न एकही नव्हता. 
तर त ूस्वत:ला असअेस ेसमजतोस, तसा त ूखरोखरच आहेस का? 
उत्तर यायच ेनाही. त ूननैतक आहेस – त ूप्रामाणणक आहेस – त ूलखेक 
आहेस – कवी आहेस – कलाकार आहेस – मलुगा आहेस – भाऊ 
आहेस- प्रमेळ आहेस – मायाळू आहेस..? सगळ्ा प्रश्नांतनू माग ेवळून 
पाहण ेझाल ेआणण उत्तर यते रादहल ेकरी नाही, त ूअमकूतमकू आहेस हे 
भ्रम आहेत तझुे. सकाळ झाली तवे्हा ननणयायक उत्तर नमळालं होतं करी मी 
कुणीही नाही. मी िनू्यसदु्ा नाहीये. एकूण जगण्ाच ेकें द्र सटुण्ाचा हा 
अनभुव होता. मी समळू नष्ट होण्ाचा अनभुव होता. मी महत्ताचा असणं 
पकंवा मी महत्ताचा नसणं याही पशलकि ेमी नसण्ाचा हा एकाचवळेी 
हािरवणारा आणण गोठवणारा अनभुव होता. अध्यात्मवाल ेम्णाल े
करी, तमु्ाला कोहम लागला होता. सायपकअ ॅपटट्रस्ट म्णाल ेपिप्रिेन, हे 
काय घिलं याचा िोध घतेाना पनु्ा जे.कृष्णमतूवी वाचले. ननगिेन ऑफ़ 
इंपिनवज्अुल माईंि हे नव्यान ेकळले. हे म्णज ेमन नाकारणं नवे्ह तर 
वयैगक्तक मन नाकारणं आणण वशैश्क मनाचं होणं. नबकनमगंमध ेराहात 
होतो तो नबईंगमध ेआलो. नबईंगमध ेफॅ़ग्ेंटिेन नाही. आणण पकिोरी 
आमोणकरांच्ा लखेाचा आिय अचानक लख् उजळला. “स्व”चा 
लोप, स्वलोप झाल्ाशिवाय आपल्ासमोरच ेमाध्यम आपल्ाला अखखल 
नवश्ापययंत नऊे नाही िकणार. आधी वाचललेे, पादहलले ेत्या लखेाच्ा 
आियात दिसायला लागल ेआणण लखेाचा आिय इतरांच्ा लखेनात 
सापिायला लागला.

जब मै था तब हरी नाही, जब हरी 
था तब मै नाही । प्रेम की गली 
अतत सांकरी, ज्ामें दो ना समाई”

कबीराच्ा या ओळी अनभुतूीच्ा पातळीवर आल्ा. खपू सारं 
आधीचं अथ्क कळललें आियाच्ा अगंानं मनात भरून यऊे लागलं. 
जागनतक पकतवीचा टबेल टॉप एक्सपट्क छायाचचत्रकार केकरी मसूचं 
प्रमे, स्वत:ची अखरे आली तरी त्याचं आपल्ा प्रयेसीची वाट पाहणं, त े
सदु्ा वर्यानवुर््क… नतनं सांगगतलले्ा रेल्वगेािीच्ा वळेेपययंत जवेायला 
थांबणं..  त्याचं पन्ास एक वर््क एका आिगावातल्ा एका घरात कोंिून 
घऊेन एकटं रहाणं, इमरोजचं अमतृा प्रीतमवरचं प्रमे.. “फुलनू यतेा 
फूल बोलले, मी मरणावर हृिय तोलले” या पािगावकरांच्ा सुंिर 
ओळी, अतंररक् पफरलो पण गलेी न उिासी…गलेी न उिासी… म.म. 
िेिपांिेंची ही पॉखझपटव्ह उिासी.. काय काय एकिम नवश्ंभर झालं. हे 
सगळं िब्दांत पादहलं होतं…आणण िब्दांच्ा अथयात बंदिस्त केलं होतं..त े
एकिम आियात आलं, शक्तीज मोकळं झालं. आतापययंत त्यांचा अथ्कच 
कळला होता. िब्दांची बंि िारं ठोठावली तवे्हा नतथ ेअथ्क गवसला होता. 
मग आिय कळणं म्णज ेकाय? एकिम ननसग्कित्तमहाराजांचं वाक्य 
वाजलं.. “तमु्ी कलाकार आधी बंि िरवाज ेरंगवता आणण मग त ेबंि 
िरवाज ेठोठावत बसता”
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हेच तर म्णताहेत पकिोरी आमोणकर. आपण इमजेमध ेसगळं पाहातो. 
“मी” ही एक आपण बननवललेी प्रनतमा असते. माध्यम हेही एका 
प्रनतमते पाहातो आणण रशसक हीसदु्ा एक प्रनतमाच बननवतो. प्रत्यके 
गोष्ट प्रनतममेध ेबंि. गलुाबाच्ा फुलाला गलुाब ह्ा िब्दाच्ा प्रनतमते 
एकिा बसवलं करी त ेफूल नीट ननरखतिेखील नाही आपण. एका समग्र 
नननममितीचे, समग्र अनभुवाच ेआपण भार्दे्ारे तकुि ेपाितो. भार्तेच 
सगळं पाहतो..िब्दांनी वस्तू , भाव-भावना सगळं ठरवनू टाकतो. आणण 
भार्चें प्रवाहीपण बंि करून टाकतो. आिी-मध्य-अतं हेही तकुिचे. माझा 
जन्म म्णज ेमी आिी समजतो. मतृ्य ूम्णज ेअतं. आणण िरम्यान मध्य. 
त ेआपलं आयषु्. एक तर आपल्ा आयषु्ावर आपला जन्म वरचढ 
ठरतो पकंवा आपल्ा आयषु्ावर मतृ्य ूतरी हुकूमत गाजवतो. आपण 
जन्मान ेकंपििण्ड असतो पकंवा मतृ्यनूे. आणण एका िाश्त आनंिापययंत 
जाण्ाच ेमाझ ेमाध्यम आहे ज ेमाझ ेआयषु् त ेमी सीनमत करून टाकतो. 
मीच माझ ेमाध्यम झालो तर मला जन्म नाही. मला मतृ्य ूनाही. मी, मी न 
उरता आयषु् झालो पादहजे; अथयात ज ेमाझ ेनसले. आता प्रत्यके गोष्ट 
मला माध्यम म्णनूच दिसते. त्या गोष्टींची टोकं नाही दिसत. कुठलीही 
वस्तसूदु्ा. स्वर, रंग, िब्द..सगळंसगळं.. िोन माणसांमधलं नातं… 
हेही एक माध्यमच. हे नातं ना माझ्ा मालकरीचं असतं ना समोरच्ाच्ा 
मालकरीचं. इथहेी मी मला महत्त दिलं तर नातं नबघिणार असतं. पकंवा 
ज्ाच्ािी आपण जोिलले ेअसतो त्याला महत्त दिलं तर त्या नात्यातलं 
माझं जगणं खोटं कृतक ठरणार असतं. िोन माणसांमध ेनातं नसतं तवे्हा 
मध ेकाय असतं? िोन नबिंूंमध ेनातं नसतं तवे्हा काय असतं? अवकाि 
असतं. अवकाि हेही एक माध्यम असतं. त्याचंही पानवत्र मला अबाभधत 
राखलं पाहीजे. आपण ज्ा ज्ाद्ारे कुठला तरी संवाि साधतो त ेत ेसारे 
माध्यम आहे. जसा िोन माणसांमधला संवाि तसाच स्वत:चा स्वत:िी 
असललेा संवािसदु्ा. सगळं काही माध्यमात आहे. तमुच्ा आजबुाजचुा 
ननसग्क म्णज ेपंचमहाभतूं. तमुची पंचषे््रियं, हे सारे चराचर किाला 
हे संपणू्क नवश् हेही एक माध्यम आहे त्या पणू्क रूपात, सत्य-शिव-सुंिर 
असलले्ा परमात्मात नवलीन होण्ाचं. परमात्मा म्णज ेकोण असं 
कुणी मला नवचारलं तर माझं उत्तर असले ज्ाचा त्याचा परमात्मा वगेळा.

कवी आणण नाट्कमवी. नमती चार, कल्ाण या संस्चे े
संस्ापक.  या संस्मेाफ्क त अनके नाटकांच ेप्रयोग. 
शजव्हार हा काव्यसंग्रह प्रकाशित. मराठी प्रायोगगक 
रंगभमूीतल्ा योगिानाबद्दल अखखल भारतीय नाट् 
पररर्िेचा परुस्ार नमळाला आहे.

मोबाइल – 9619189341  
 इ-मले – lakheravindra@gmail.com

रवींद्र लाखे
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अणभमजत भारलेरर
हेन्ी रावतमियर ब्ेसाँ हा जगप्रणसधद 
छाया चचत्ररार. ब्ेसाँनं महात्मा गांधी, 
पंडडत नेहर आदींची राढलेली छायाचचत्रं 
प्रणसधद आहेत.

यक्षघराच्ा वाटेवरचा छायाथचत्रकार

रीननवास नवनायक कुलकण्वांना दिसलले्ा, मगृजळातल्ा यक्घराला 
जाणा-या वाटवेर हेन्ी कानतमियर ब्रसेाँच ेफोटो उभ ेआहेत.

आपण बघत असतो, अनके रंगांच ेअक्य हलते, बिलत ेआकार, लांब-
आखिू सावल्ा, रेर्ा, अवकाि, त्यांच्ातली आरंभ व अतं नसललेी 
गती. ब्रसेाँ या सगळ्ातला असा क्ण नननमर्ाधयात पकितो करी, त्यात 
भोवतालच्ा हालचालींत लपललेी नतृ्यमयता लयबद् होते. त्यांतल े
आकार, सजीव व ननजवीव िोन्ी, तो अिा प्रकारे फे्ममध्य ेघतेो करी, 
अमकू एका दठकाणच्ा घटकांची रचना अमकू अिी असणार आहे. 
हे जण ूिोनके सकंेि आधी त्याला कळाललें असावं. त्याचा ननणयायक 
क्ण… ि पिसायशसव्ह मोमणे्ट. ‘फोटो काढणं हे मी से्चचगंच मानतो. 
फोटो हे कॅमे-यानं रेखाटललें से्चच असतं. पळभराच्ा अतंःप्ररेणतेनू 
आललें, फेरफार करता न यणेारं, सट्कन ननघाललें इमीशजएट से्च,’ 
ब्रसेाँ म्णतो.

१९०८ च्ा ऑगस्ट मदहन्यात एक सधन फ्ें च कुटंुबात जन्मलले्ा हेन्ीन े
शिकून सवरून घरच्ा टके्साईल उद्योगात लक् घालावं, अिी त्याच्ा 
वपिलांची इच्ा असायची. पण हेन्ीचं लक् भरकटवणारं खळेणं त्यांनीच 
त्याला आणनू दिलं होतं ना… ३ बाय ४ चा बॉक्स ब्राउनी कॅमरेा… हेन्ीन े
सरुुवातीच ेखपू फोटो आपल्ा घरच्ांचचे काढले. सहली, घरगतुी 
समारंभ वगरेै.

१९२७ साली आ्ेरि ल्ॉत या गणुी आपटमिस्टकि ेतारुण्ाच्ा उंबरठ्ावर 
उभ्ा हेन्ीन ेचचत्रकलचे ेप्राथनमक धि ेगगरवायला सरुुवात केली. 
कोणत्याही कलचें एक असतं. नतची पदहली ओळखच तमु्ाला िरीर-
मनानं झिझिून मोकळं करते.

हेन्ीचंही काही फार वगेळं झालं नाही. पवूवीच्ा गाजलले्ा आपटमिस््टस 
सोबत समकालीनांचं कामही हेन्ीन ेभरभरून बगघतलं. अभ्ासलं. 
कला, कािंबरी, समाजिास्त, राज्िास्त, नवज्ान हाती ज ेनमळेल 
त ेआिवंनतिवं वाचनू काढलं. ‘हे काय वाचतोयस, पपेरात यातलचे 
दिव ेलावणार आहेस का?’ हे वाक्य त्याकाळच्ा पालकांच्ा 
िोक्यात यते नसावं बहुतके. त्याच्ा ल्ॉत सरांनी त्यांच्ा या सगळ्ा 
नवद्यार्थवांना अमकु करू नका असं कधी सांगगतलं नाही. शिकायला, 
चकुायला पणू्क मभुा दिली. या सव्क घसुळणीतनू, कलानवष्कारात 
अतंम्कनाचा जास्त प्रभाव असललेी आणण ठरीव, ठािीव मापिंिांना 
झगुारणारी सररयशलस्स्टक िलैी हेन्ीला अभधक जवळची वाटू लागली. 
नसैगगमिकररत्या सहसा एकत्र न यणेा-या घटकांना मानवी वा भौनतक हेतूंनी 
अतंसयंबंभधत करणारी कलाकृती अिी ढोबळमानानं सररयशलझमची 
व्याख्ा करता येईल. त्याकाळच्ा समकालीन आपटमिस््टसकिून या 
अजीबोगरीब सररयशलझमच ेप्रयोग होतही होते. त ेपाहूनच भल्ाभल्ा 
कलाप्रमेींचं ततपप व्हायचं. ब्रसेाँनं हे गरगरवणारं सररयशलझम, त्या 
प्रकाराचं नावही न उच्चारता फोटोग्राफरीमध्य ेअिा नवलक्ण ताकिीन े
उतरवलं करी, त ेपाहून बघणा-यांना आललें फेफरं आजतागायत उतरललें 
नाही. पण थांबा हां… त्यान ेनवलक्ण ताकिीन ेउतरवलं असं मी म्णतोय, 
पण खरं सांगायचं तर अिी कुठली ताकिनबकि त्याला लावायला 
लागलीच नसावी. नसललेी गोष्ट आणायला जोर लावायला लागतो. 
भभनललेी गोष्ट कधी बाहेर यते ेतचे कळत नाही. आपल्ा फोटोंबाबत 
ब्रसेाँ हे वारंवार म्णतो.

“मी फोटो काढायला म्हणून कधीही 
बाहेर पडत नाही. कधीच नाही. 
जिथे िाईन ततथे बघत मात्र असतो, 
नीटपणे. हे बघणं मात्र माझ्ासाठी 
खूप महत्ताचं असतं. भोवताल 
कसं आहे ..फोटो काढण्ािोगं 
आहे का… हा प्रश्न मला कधी पडत 
नाही. ‘आहे हे असं आहे,’ हेही मी 
म्हणत नाही. ते आहे, ह्ालाच मी 
सववोच्च मान देतो. त्ा भोवतालच्ा 
असण्ातून अधूनमधून मला माझे 
दृक्-उत्कर्षतबंदू ममळत िातात.’

ब्रसेाँ पायी खपू चालला. आपला लहानसा लायका एम ६ घऊेन. या 
कॅमे-याचं वशैिष्ट असं करी, तो अगिी मनगटाआि लपवता येईल. 
इतका लहान असे. एकच पफक्स लने्स, बहुधा ५० एमएम नॉम्कल लने्स. 
ह्ा पफक्स लने्ससे झमू होत नाहीत. कॅमे-यातला तपिील कमीजास्त 
करायला आपल्ालाच पढेु, माग ेव्हावं लागतं. साधनं मययादित असली 
करी क्मतचेी मययािा वाढवावी लागते. तिी ती ब्रसेाँन ेवाढवली. एक 
प्रयोग म्णनू तरी गिवीच्ा रस्तावर लोकांच्ा नकळत त्यांच ेफोटो 
काढायचा प्रयत्न करून पहा,  स्वतःला अदृश्य करण्ाच्ा कामी ब्रसेाँ 
पकती एक्स्पट्क होता त ेलक्ात येईल. मांजराच्ा पावलांनी, नत्ककाच्ा 
िरीरान ेआणण घारीच्ा नजरेन ेब्रसेाँ अलगि भोवतालात फे्म्स टाकत 
जाई. १९४७ मध्य ेफोटोग्राफर िखेव्हि ‘चचम’ समेरू, जॉज्क रॉज्जर आणण 
रॉबट्क कॅपा यांना सोबत घऊेन ब्रसेाँनं मगॅ्म फोटोज या एजन्सीची 
स्ापना केली. जगानवर्यीचं कुतहूल आणण दृश्यांवाट ेउत्तरांचा िोध, 
हे मगॅ्मच्ा नननममितीमागचं प्रमखु उददिष्ट होतं. त्याकाळात जगात 
घिणा-या अनके महत्ताच्ा राजकरीय घिामोिींचं चचत्रण मगॅ्मच्ा या 
फोटोग्राफस्कनी केलं. लाईफ, परॅरस मचॅ सारख्ा अनके आघािीच्ा 
ननयतकाशलकांनी जगाच्ा कानाकोप-यातनू मगॅ्मन ेपाठवलले ेफोटो 
ठसठिीतपण ेप्रशसद् करून पत्रकाररतते फोटोजनयाशलझम रुजवलं. 
प्रशसद् फोटोग्राफर ररचि्क अविेॉन ब्रसेाँबद्दल म्णतो, ‘माझ्ा पकंवा 
कुठल्ा फोटोग्राफरच्ा अख्ख्ा आयषु्ात पाच त ेिहा फोटो अस ेिेता 
आल ेकरी ज ेपढुच्ा ितकांत अनवस्मरणीय रहातील, तर तो ‘ग्रटेसे्ट’ या 
उपाधीला लायक ठरेल. इथ े(ब्रसेाँन ेकाढललेे) तर िकेिोंनी आहेत. एक 
एक फोटो दह-यासारखा.
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मग त्याला काय म्णाल?’मलुाखतकार, त्यांच ेकौतकुान ेनवचारलले े
उटपटांग प्रश्न आणण त्यांनी बहाल केललेी अचाट नविरे्णं ब्रसेाँला 
चांगलाच वतैाग आणतात. ‘पिफायननगं आपटमिस्ट, सररयशलस्ट ही सगळी 
लबेल्स आहेत. हे तमु्ी कुणीच नसता,’ तो म्णायचा. तमु्ी ररसपेप्टव्ह 
असता, तमु्ाला जगाचं नसुतं दृश्यच दिसत नाही. तर वास यतेो, चव 
जाणवते. आणण सगळ्ात महत्ताचं म्णज ेतमु्ी तरुण असा वा 
वयस्. तमु्ी शजवंत असता एवढं परेुसं आहे. मी काही असनेच तर एक 
अनापकमि स्ट आहे.Family

मलुाखतकार – अनापकमि स्ट… ? ? ?

ब्रसेाँ – होय.

मलुाखतकार – कस ेकाय?

ब्रसेाँ – नॉन-व्हायोलंट अनापकमि स्ट.

मलुाखतकार – पण का म्णनू? काय हवं आहे तमु्ाला तमुच्ा या 
अराजकतावािातनू?

ब्रसेाँ – (पकंचचत उसळून) याचा खलुासा मी पोशलसांसमोर िेईन. 
तमुच्ासमोर नाही. (स्स्मत करीत सौम्यपणे) अनापकमि झम हे एक एभथक 
आहे. हा जगण्ाचा एक माग्क आहे.

मलुाखतकार – मग तमु्ी कस ेजगलात?

ब्रसेाँ – याचाही खलुासा मी पोशलसांसमोर िेईन. तमुच्ासमोर नाही.

गांधींप्रमाणचे ब्रसेाँमधलाही अराजकतावािी नवध्ंसनवरदहत पनुर्कचना 
मागणारा आहे. िोघांच्ाही आयषु्ात मानवाला अनन्यसाधारण महत्त 
होतं. ब्रसेाँच्ा भारतातील वास्तव्यात साहशजकच िोघांचहेी सरू जळुले. 
ब्रसेाँन ेगांधींबरोबर बराच काळ व्यतीत केला. गांधींच्ा िवेटच्ा 
दिवसांतली त्यांची दिनचयया पटपणारे अनके फोटो ब्रसेाँन ेकाढले. ििुदैवानं 
त्यांच्ा हत्यचे्ा दिविी तो त्यांच्ासोबत नव्हता. जवाहरलाल नहेरंूच े
गलुाबाचं फूल घतेलले ेिेखण ेफोटो सव्कप्रशसद् आहेत. पण एिनवना 
माउंटबटॅनच्ा सोबत. आपलं पिच नवे्ह तर िेहभानही परुतं नवसरून 
हास्नवनोि करणारे नहेरू ब्रसेाँन ेज ेकाही पकिल ेआहेत त्याला तोि 
नाही. आज आपली नजर जवेढी दृक-बथथि झाललेी आहे. तवेढी 
पवूवी कधी नव्हती. कधी नाही इतकरी दृश्यं ती आज झलेत ेआहे. टीव्ही, 
मोबाईल, एलसीिी पनॅल्स, होपििंग्ज… नन कायकाय. िोळ्ांवर िणािण 
आिळणा-या दृश्यांनी बधीर झालले्ा आपल्ा आजच्ा नजरेला, 
ब्रसेाँचं हे नीSट बघणंनबघणं फार बोअररंग वाटले. फार िोकं चालवायला 
लागले अिी कुठलीही गोष्ट आपल्ाला फार काळ रुचत नाही. िोकं 
बाजलूा ठेवनू ही आपली शसनमेासाठीची आविती मोजपट्ी आपल्ाला 
आज शजथनेतथ ेलागायला लागली आहे. अिा धसूर नजरेला ब्रसेाँच े
फोटो, त्याचं सभोवतालािीचं असललें एकरूप, त्याचा सररयशलझम 
समजणं खपू कठीण आहे. शजथ ेररयलच आपल्ाला आकळत नाही, 
नतथ ेसररयल काय समजणार? ही वाटच वडे्ापीरांची आहे.
मगृजळातल्ा यक्घराला जाणा-या या वाटवेर ब्रसेाँच ेफोटो उभ ेआहेत.
टीप – मगृजळातल्ा यक्घराला जाणारी वाट धरतीकि ेधाव घणेाया 
पावसाच्ा िोन थेंबांमधनू ही जाते, असं दहचं वण्कन श्ीननवास नवनायक 
कुलकणवी यांनी केललें आहे. आयषु्ान ेआखनू दिलले्ा जगातल्ा 
वाटा चालताना आपल्ा मनातल्ा रम्य, ि-याखो-यांतनू जाणा-या, 
वळणावळणांच्ा वाटा हळूहळू माग ेपित जातात. मात्र त्यांची याि परुती 
पसुनू जात नाही. लहानपणी ऐकलले्ा कुठल्ािा गोष्टीमध्य ेया वाटचें 
वण्कन कुलकण्वांनी ऐकलं, आणण पढेु त्यावर एक सुंिर लखे शलदहला, 
त्या लखेाचं हे िीर््कक आहे
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रौशल इनामदार
रवी शंरर वैद्य यांचं नुरतंच मनधन 
झालं. वैद्य तरि वपढीला नेहमीच 
प्रोत्साहन द्यायचे. त्ांना नवनवीन गोष्ी 
ररायला प्रवकृत्त ररायचे.

िीपस्तंंभ

रवींद्र नाट्मंदिर या मुंबईच्ा सभागहृाच्ा परुुर्ांच्ा प्रसाधनगहृात 
योगायोगान ेएका नवद्यार्थयाची भटे एका कवीिी होत ेआणण अवघ्ा 
३ नमननटाच्ा कालावधीच्ा त्यांच्ा संभार्णात नवद्यार्थयाला त्याच्ा 
आयषु्ाचं गमक सापितं. या एका वाक्यावरून हे एका काल्पननक 
कािंबरीच्ा ब्ब्कवरील वाक्य आहे असं कुणालाही वाटू िकेल. आणण 
तरीही हे माझ्ाबाबतीत घिलं आहे.

२३ सप्टेंबर २०१४. सकाळी उठलो आणण सवयीप्रमाण ेपकती वाजल े
पहायला मोबाइल हातात घतेला तर एक एसएमएस होता.

“िकंर वदै्य सर गलेे.”

मी िोळे नमटून घतेले. बातमी धक्ािायक नव्हती, पायाखालची जमीन 
सरकवणारी नव्हती, पण तरीही आयषु्ात एक पोकळी ननमयाण झाली 
आहे, याची जाणीव करून िेणारी होती. िकंर वदै्य सरांचा वावर 
अनतिय मंद्र असायचा. त्यांचं बोलणंही मिृ ुआणण खालच्ा पट्ीतलं 
असायचं. तसंच त्यांचं जाणंही हलक्या पावलान ेझालं. 

िकंर वदै्य सरांना मी पदहल्ांिा भटेलो त े१९८७ साली. म्णज ेत्याला 
आता २७ वर््क झाली. मी नकुताच रुपारेल महानवद्यालयात कला िाखते 
प्रविे घतेला होता. िाळेत असल्ापासनू माझ्ावर मराठी कनवता आणण 
संगीतापके्ाही उिू्क आणण दहन्ी काव्य-संगीताचा प्रभाव अभधक होता. 
महेिी हसन, गलुाम अली यांच्ामळेु गजलचं विे लागलं आणण त्यामळेु 
मराठीत सरेुि भट आविू लागले. इतक्या भांिवलावरच महानवद्यालयात 
पोहचपेययंत कनवता करण्ाची उमवी तयार झाली होती. 

माझ्ा आईच्ा एका मपैत्रणीन ेमाझ्ा कनवता वाचनू िकंर वदै्य सरांना 
भटेण्ाचा सल्ा दिला. वदै्य सर नतच्ा ओळखीच ेअसल्ान ेत्यांना फोन 
करून सांगगतलं िेखील. वदै्य सरांनी पढुच्ा रनववार सकाळची वळे 
दिली. माटंुग्याच्ा ‘आपफ्का हाउस’ या त्यांच्ा ननवासस्ानाच्ा बराच 
वळे बाहेरच घटुमळत रादहलो. आपली अपररपक् कनवता इतक्या मोठ्ा 
कवीला किी काय िाखवावी हा नवचार सतत मनात यते होता. िवेटी 
मनाचा ननधयार केला आणण आत गलेो. 

वदै्य सरांनी हसनू स्वागत केलं. सरोशजनीबाईंिी माझी ओळख करून 
दिली. मी अजनूही अवघिल्ासारखा या िनुवधते होतो करी, यांना 
कनवतचेी वही िाखवावी का नाही. पण वदै्य सरांचं हसणं इतकं लाघवी 
होतं करी आपल्ा विीलधाऱया माणसाकिून कौतकु करून घणे्ासाठी 
आपण त्यांना वही िेत आहोत, समीक्काकिून टीका करून घ्ायला 
नाही असा दिलासा त्यांच्ा प्रमेळ नजरेतनूच नमळाला! मी अलगि 
वही त्यांच्ाकि ेसरकवली. त्यांनीसदु्ा ती नीट हातात घतेली. वही 
उघिताक्णी त्यांनी पदहली पटप्णी केली ती अक्रावर. 

“अक्र छान आहे तमुचं.”

मग पनु्ा बराच वळे त ेवहीतली एक अन ्एक कनवता वाचण्ात मग् 
झाले. मी वहीच्ा आिून त्यांच्ाकि ेबघण्ाचा प्रयत्न करीत होतो, 
कनवता त्यांना आवितायत का याचा अिंाज घते होतो. पण त्यांच्ा 
चहेऱयावरून काहीच समजनेा! िवेटी मी तो नाि सोिून दिला. 

वही वाचनू झाल्ावर वदै्य सरांनी अनतिय मिृ ुस्वरात कनवतांचं नवश्रे्ण 
सरुू केलं. आता इतक्या वर्वांनी त्यांनी काय नवश्रे्ण केलं हे मला नमेकं 
आठवत नादहय ेपण कुठेही अवास्तव कौतकु केलं नाही करी मनाला 
लागले अिी टीका केली नाही. मला इतकंच आठवतंय करी मी ‘आपफ्का 
हाउस’मधनू बाहेर पिलो तवे्हा कनवता शलदहण्ाची माझी उमिे िाबतू 
होती आणण उमवी शजवंत होती. 

त्यानंतर महानवद्यालयाची पाच वर््क गलेी आणण माझं कनवता लखेन तसंच 
सरुू रादहलं. कनवता छंिात शलदहता यावी यासाठी ती मी ‘तरन्मु’मध े
म्णायला सरुूवात केली आणण लक्ात आलं करी आपल्ाला कनवतलेा 
चाल लावण्ातही आनंि नमळतोय. तरीही हे चाली िेण्ाचं प्रकरण 
मी स्वतः रचलले्ा कनवतांपरुतंच मययादित होतं. चतेन िातारच्ा 
सहवासात मला नाटकाची आवि लागली आणण थोड्ाफार प्रमाणात 
मी एकांपककाही शलहू लागलो. पण महानवद्यालयाच्ा िवेटच्ा 
वर्यापययंत कररयरचं काय करायचं या बाबत मनात संभ्रम तसाच 
कायम होता. एकरीकि ेकलांची आवि, शलखाणाची उमवी, संगीताचं विे 
आणण िसुरीकि ेएका मोठ्ा, व्यावहाररक जगाला सामोरं जाण्ाचं 
ििपण. परीक्ा झाली, ननकाल आले, ग्रजॅ्एुट झालो तरी आयषु्ात 
पढेु काय करावं हे ठरत नव्हतं. मला वाि-नववािाचं अगं चांगलं आहे 
असं माझ्ा वपिलांचं म्णणं असल्ामळेु त्यांच्ा सल्लान ेमी रुपारेल 
महानवद्यालयाच्ाच आवारात असलले्ा न्य ूलॉ कॉलजेात ऍिनमिन 
घतेली. यात माझा एक छुपा हेत ूअसा होता करी रुपारेल महानवद्यालयात 
असतांना नाटकािी जळुललेा माझा संबंध तसाच पढेु अखंि सरुू 
रादहल. तचे नमत्र असतील, तचे कॅन्ीन असले आणण त्याच तालमी 
असतील. एक वर््क सरत आलं. लॉमध ेमला रस ननमयाण झाला होता पण 
नाटक, गाणं - बजावणं यात जसं मन रमत होतं तसं इतर किातच रमत 
नव्हतं. मी लॉचा नवद्याथवी असलो तरी माझ ेनमत्र सगळे रुपारेलचचे होते. 
तिातच नाटकाच्ा नननमत्तान ेरुपारेलमध ेकमलिे भिकमकर, अशजत 
परब, ओकंार िािरकर, शिल्पा पै, प्रनतभा िामल ेअस ेसंगीतातल ेलोकही 
एकत्र आले. सकाळी लॉची लके्चस्क झाली करी उरललेा वळे या सागळ्ा 
संगीत, नाटकामध्य ेरमणाऱया नमत्रांबरोबर घालवणं हा ननत्यक्म बनला. 
फेब्रवुारीच ेदिवस होते. रुपारेलच्ा मराठी नवभागातफजे  कुसमुाग्रजांच्ा 
वाढदिवसानननमत्त ‘मराठी भार्ा दिन’ साजरा करण्ासाठी एक काय्कक्म 
करायचा होता. मी लॉ कॉलजेचा नवद्याथवी असलो तरी रुपारेलमधल े
बरेचस ेप्राध्यापक मला रुपारेलचा नवद्याथवीच मानायचे. त्या दिविी 
मी वगयात लॉचा अभ्ास करत बसलो होतो तवे्हा एक प्राध्यापपका 
माझ्ाकि ेकुसमुाग्रजांच्ा कनवतांचं पसु्तक घऊेन आल्ा. “कौिल, 
हे पसु्तक घे. थोड्ावळेात काय्कक्म सरुू होतोय. काय्कक्माचा समारोप 
कुसमुाग्रजांच्ा ‘गजया जयजयकार’ या कनवतने ेकरावा असा माझा 
नवचार आहे. पण आयत्यावळेी गायला कुणी नमळत नाहीय ेतवे्हा आता 
तचू गा!”
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“अहो, पण मला चाल मादहत नाहीय ेया गाण्ाची!” - मी म्टलं.

“त ूगा न तझु्ाच चालीत!” असं म्णत प्राध्यापपका ननघनू गले्ा.

या आधी मी िसुऱयान ेशलदहलले्ा एखाद्याच कनवतलेा चाल दिली असने. 
आणण ‘संगीतकार’ होणं हे माझ्ा कल्पनचे्ा पररघातही नव्हतं. पण 
आव्हान पलेण्ात एक पकक नमळत होती आणण म्णनू त ेमी स्वीकारलं. 
मी पसु्तकाचं मखुपषृ् पादहलं. नाव शलदहलं होतं - ‘रसयात्रा’. खाली 
कवीचं नाव - कुसमुाग्रज. आणण ‘संपािक - बा.भ. बोरकर आणण िकंर 
वदै्य’. अनके दिवसांनी िकंर वदै्यांचं नाव पनु्ा ऐकण्ात आलं होतं. 
मी ‘गजया जयजयकार’ िोधायला पसु्तक उघिलं पण ज्ा पानावर त े
पसु्तक उघिलं गलें त्या पानावरची कनवता होती - ‘जा जरा पवूजेकिे’. 
इंग्रजी माध्यमात शिकल्ामळेु पाठ्पसु्तकातली एखािी कनवता सोिली 
तर मी कुसमुाग्रजांची एकही कनवता वाचली नव्हती. ‘जा जरा पवूजेकिे’ 
या िीर््ककान ेमाझं जसं लक् वधेनू घतेलं तसं कनवता सरुू होण्ापवूवी 
कंसात एक टीप होती. ‘चीन - जपान यदु्ात चाललले ेराक्सी अत्याचार 
या कनवतते आहेत.’ मी कनवता वाचली आणण मला एक वगेळीच 
अनभुतूी आली. मला असं वाटलं करी कुसमुाग्रजांनी केवळ एक चचत्र 
िोळ्ासमोर उभं केलं नाहीय ेतर त्यांचा अनभुव ‘नविाउट जनरेिन 
लॉस’ मला टट्र ान्स्फर केलाय! अवघ्ा पाच नमननटात या कनवतलेा चाल 
सचुली… ‘सचुली’ म्णण्ापके्ा ‘सु्फरली’ असं म्णणं खरं तर जास्त 
रास्त ठरेल. मी काय्कक्माच्ा स्ळी (कॉलजेमधचे एका वगयात) पोचलो 
तवे्हा काय्कक्म सरुू होऊन काही वळे झाला होता. समोर बघतो तर 
अध्यक्स्ानी िकंर वदै्य सर! माझ्ा पोटात गोळा आला. एकिा अध्यया 
कच्च्ा कनवता वाचायला दिल्ा त ेठीक - आता नवोदिताची चालही 
त्यांनाच ऐकवायची म्णज ेफारच झालं असं राहूनराहून वाटू लागलं. 

नवद्यार्थवांच्ा एका छोट्ािा काय्कक्मानंतर िकंर वदै्यांनी स्वत:च्ा 
काही रचना सािर केल्ा. ‘छत्री’, ‘आम्ी पालखीच ेभोई’ ह्ा कनवता 
सािर केल्ाचं आजही मला स्पष्ट लक्ात आहे. कनवता सािर करण्ात 
वदै्य सरांचा हातखंिा होता हे मला नंतर कळत गलें. तो क्ण नसुताच 
भारावनू टाकणारा होता. वदै्य सरांकिून ‘छत्री’ ऐकतांना पनु्ा ‘जा जरा 
पवूजेकिे’ वाचतांना आला तोच अनभुव आला. वदै्य सरांची कनवता सािर 
करण्ाची पद्त अनतिय प्रभावी होती. मिृ ूस्वरात - जवळजवळ 
पटुपटुल्ासारख े- त ेकनवता सािर करत पण उच्चार अनतिय ससु्पष्ट. 
आवाजात नविरे् चढउतार नाहीत पण िब्दांचा वगे कमी जास्त करून 
पररणाम साधण्ाची हातोटी, आणण नमेक्या दठकाणी त्यांच ेपपगं ेिोळे 
लकुलकुायचे… हे सगळंच त्या क्णी मी नव्यान ेशिकत होतो. समजनू घते 
होतो!

काय्कक्माची िवेटची कनवता झाली आणण प्राध्यापपका बाईंनी घोर्णा 
केली - 

“काय्कक्माचा िवेट कौिल इनामिार ‘गजया जयजयकार क्ांतीचा’ हे 
गाणं म्णनू करेल.”

बाईंना ठाऊकच नव्हतं करी मी ‘जा जरा पवूजेकिे’मधचे इतका रमलो करी 
‘गजया जयजयकार’पययंत माझी गािी गलेीच नव्हती. मी सववांची माफरी 
मागगतली आणण म्टलं करी मी ‘गजया जयजयकार’च्ा ऐवजी ‘जा जरा 
पवूजेकिे’ ही कनवता सािर करणार आहे. गाणं म्णायला सरुुवात केली 
आणण उत्सूत्कपण ेवगयात बसलले्ा मलुांनीही माझ्ासोबत ती गायला 
सरुूवात केली! मीच भारावनू गलेो असल्ामळेु वातावरणही कनवतने े
भारलं. िवेटचं किवं झालं तवे्हा समोर बसलले्ा अनकेांच ेिोळे 
पाणावल ेहोते. टाळ्ा सरुू व्हायला एका क्णाचा नवलंब लागला पण 
मग धोधो टाळ्ा बरसल्ा. नंतर जमलले्ा गिवीत बाईंनी वदै्य सरांिी 
माझी ओळख करून दिली पण त्यांच्ाभोवती चाहत्यांचा गरािा खपू 
असल्ामळेु फार काही संभार्ण होऊ िकलं नाही. 

काय्कक्म संपवनू मी खरु्ीतच कॅन्ीनच्ा दििने ेकूच केली. हा सगळाच 
अनभुव खपू समदृ् करणारा होता. चहा पपऊन हा सशेलब्रटे करायलाच 
हवा होता. कॅन्ीनमध ेमाझा नमत्र समुीत राघवन भटेला. एकत्र चहा 
प्ायल्ानंतर तो म्णाला - 

“आज संध्याकाळी रवींद्र नाट्मंदिरात गजाननराव वाटवेंना लता 
मंगिेकर परुस्ार नमळणार आहे. वाटवेंच्ा गाण्ाचा काय्कक्मही 
आहे त्यानंतर. या सोहळ्ाच ेिोन पाससे आहेत माझ्ाकिे. तलुा 
माझ्ाबरोबर यायला आविले का?”

माझी काय नबिाि नाही म्णायची! असा काय्कक्म कोण सोिणार?
संध्याकाळी मी आणण समुीत त्या काय्कक्माला रवींद्र नाट्मंदिरात गलेो. 
मध्यंतरात प्रसाधनगहृात शिरत असतांना िकंर वदै्य सर बाहेर पित होते. 
मला बघनू तहेी क्णासाठी स्तंभभत झाले. मग ओळखीचं हसल ेआणण 
म्णाल े-
“इनामिार नं तमु्ी?”
मी हो म्टलं.
“छान झालं आज सकाळचं गाणं. त्या गाण्ाची चाल तमु्ी दिली 
होती?”
मी पनु्ा होकाराथवी मान िोलावली.
“काय करता तमु्ी इनामिार?”
“सर, मी लॉ शिकतोय.”
“त ेसोिा. तमु्ी संगीतच करा! मी हे जबाबिारीन ेबोलतोय.”
इतकं बोलनू त ेननघनू गलेे. ज्ांना िकंर वदै्य सर पररचचत होत ेत्यांच्ा 
ताबितोब ध्यानात येईल करी त ेिब्द अनतिय मोजनू मापनू वापरायचे. 
त्यांचं वाक्य सहज होतं पण कॅज्अुल नव्हतं. मी त्या रात्री खपू नवचार 
केला. मी संगीतकार व्हावं, संगीत दिग्दि्कन व्यवसाय म्णनू स्वीकारावं 
याचा ननण्कय मी एका रात्रीत घतेला नाही. पण त्या ननण्कयापययंत 
पोचण्ाकररता वदै्य सरांच्ा या वाक्याचं योगिान प्रचंि होतं हे मला जसं 
तवे्हा कळलं तसं आजही जाणवत रहातं. 
   आणण म्णनूच १९९५ सालच्ा जनूमध्य ेमी जवे्हा माझ्ा चालींचा 
पदहला काय्कक्म करायचं ठरवलं, मी िकंर वदै्य सरांनाच प्रमखु पाहुण े
म्णनू यणे्ाची नवनंती केली. त्यांनी यणे्ाचं मान्य केलं हा माझ्ासाठी 
आनंिाचा क्ण होता. माझा पदहलाच काय्कक्म असल्ामळेु आणण 
सगळेच कलाकार नवख ेअसल्ामळेु काय्कक्माच्ा यिाबद्दल माझ े
सगळेच दहतचचतंक सािकं होते. अनकेांनी मला “तलुा वाटत असले करी 
लोकांनी तझुी गाणी ऐकावी तर िोन जनु्या गाण्ांमध ेतझुं एक नवीन 
गाणं ‘घसुव’!” असा प्रमेळ सल्ा िेऊन माझं मनोबल वाढवण्ाचा 
प्रयत्नही केला! 
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काय्कक्म उत्तम पार पिला. आम्ी सगळे १८-२४ या वयोगटातल ेहोतो. 
इंग्रजी माध्यमात शिकललेी वयानं लहान असललेी मलुं ग्रसे आणण 
मढजेकरांची कनवता गातायत पाहून अनके रशसक स्स्तनमत झाले.  याची 
पावती म्णनू आमच्ावर टाळ्ांचा आणण कौतकुाचा वर्यावही केला. 
िकंर वदै्य सरांनीही आपल्ा भार्णात आमचं कौतकु केलं. पढुच्ा 
मागयाबद्दल सावधही केलं. कधीही कौतकु करण्ाच्ा भरात मी त्यांना 
वाहवत जातांना पादहलं नाही करी त्यांच्ा टीकेला जराही कटुतचेी धार 
पादहली नाही. त्यांचं सगळं संतशुलत असायचं.

https://soundcloud.com/ksinamdar/shankar-vaidya-at-
av-250695 
(अमतृाचा वसा या काय्कक्मात कवीवय्क िकंर वदै्यांनी केललें भार्ण. 
दिनांक - २५ जनू १९९५)

काय्कक्माच्ा िसुऱया दिविी आमच्ा घरचा फोन वाजला. माझ्ा आईन े
तो घतेला आणण मला खणुने ेबोलावलं. नतच्ा चहेऱयावर आनंि होता. 
मला फोन िेताना म्णाली - “िकंर वदै्यांचा फोन आहे.” 
मी फोन घतेला. वदै्य सरांनी पनु्ा एकिा काय्कक्म चांगला झाल्ाबद्दल 
अभभनंिन केलं. मग म्णाल े- 
“घरी यऊेन जा. तलुा िोसा खायला घऊेन जायचंय मला.”

सगळ्ा टाळ्ा, वन्स मोअर एकरीकि ेआणण वदै्य सरांचं हे प्रमेळ वाक्य 
एकरीकिे! िसुऱयाच दिविी मी त्यांच्ा घरी गलेो.
पकंग्ज सक्क ललाच ‘आनंि भवुन’ या हॉटलेमध ेिोसा खायला गलेो. 
कनवता, संगीत, आमचा काय्कक्म अस ेबरेच नवर्य झाले. खाऊन 
झाल्ावर म्णाल े- “आपण पाच बागते जरा पफरायला जाऊ.”
आम्ी पाच बागपेययंत चालत गलेो. थोिं चालनू झाल्ावर एका बाकावर 
बसलो. बसल्ानंतर पनु्ा एकिा म्णाल े- 
“छान झाला काय्कक्म. आणण या काय्कक्माच ेखपू प्रयोग होतील.”
मी ऐकत होतो. त ेपढेु म्णाल े- “माग ेत ूमला रवींद्रमध्य ेभटेलास तवे्हा 
मी तलुा सांगगतलं करी त ूसंगीतातच काहीतरी करायला हवंस.”
त्यांना त ेअजनू आठवत होतं याचं मला आचिय्क वाटलं आणण तसं मी 
बोलनूही िाखवलं. 
“तवे्हांच जाणवलं होतं मला करी तझुं प्राक्तन संगीतामध्य ेआहे. काल 
काय्कक्म पादहल्ावर खात्री पटली. मला असं वाटतं करी आता तझु्ा 
मनात कुठलाही संभ्रम असता कामा नये.”
मी हसलो. खरोखर माझ्ा मनात संभ्रम होता. तोवर मी काही टीव्ही 
माशलकांसाठी पटकथा शलहायचं काम करू लागलो होतो. शलखाण 
करावं का संगीत असा पचे होताच. 
“तमुचा संचही छान जमलाय. तमु्ाला एकत्र बघनू जाणवतं करी तमु्ी 
एका ध्ययेान ेप्ररेरत आहात. एक गोष्ट त ूध्यानात ठेवणं गरजचें आहे. आज 
तमुचा ग्रपू छान जमलाय. पण लोक हळूहळू आपापल्ा आयषु्ात व्यग्र 
होतात. मलुींची लग् होतात. लोक आपापल्ा मागयाला लागतात. आज 
ज्ा गोष्टीला प्राधान्य आहे त ेउद्या नसणार. त ूया सगळ्ा पररस्स्तीसाठी 
तयार असणं गरजचें आहे. आणण हे काय्कक्म करता करता अजनूही 
काहीतरी करत रादहला पादहजसे.”
मी सरांकि ेपाहत रादहलो. त्यांच्ा बोलण्ात जराही ननरािचेा पकंवा 
नकारात्मक सरू नव्हता. आपलुकरी होती. सत्य उलगिून सांगतांनाही 
त्यांच्ा चहेऱयावर एक आश्ासक भाव होता. त ेमला सावध करत होत े
पण मी घाबरून जात नाही याची काळजी घते होते. आणण हे सगळं सहज 
करत होते. त्यानंतर पाऊण एक तास त ेबोलत होते. माझ्ा मनातल्ा 
अनके अबोल िकंांचं त ेमी न नवचारताच ननरसनही करत होते. मला 
असं वाटतं करी त्या दिविी मी घरी परतलो तो थोिा मोठा होऊन परतलो. 
अभधक समंजस होऊन परतलो. 
   वदै्य सर म्णाल ेतसंच झालं. मलुींची लग् झाली. इतर मलुं आपापल्ा 
आयषु्ात व्यग्र झाली. काही वर्वांनी ‘अमतृाचा वसा’च ेकाय्कक्म थांबले. 
पण हे सगळं मला एका सम्यक दृष्टीन ेपाहता आलं, त ेवदै्य

सरांबरोबर घालवलले्ा त्या पाच बागतेल्ा बाकड्ावरच्ा 
संध्याकाळमळेु. काय्कक्म थांबल्ाबद्दल पकंचचतही कटुता, ननरािा 
मनात रादहली नाही आणण उलट तो एक प्रगतीचा टप्ा म्णनू 
मला त्याकि ेसकारात्मक नजरेन ेपाहता आलं. ’अमतृाचा वसा’ या 
काय्कक्माला तरेा वर््क झाली तवे्हा मी पनु्ा वदै्य सरांनाच प्रमखु पाहुण े
म्णनू बोलावलं. एका नव्या चमनू ेहा काय्कक्म सािर केला आणण 
पदहल्ा काय्कक्मात भाग घतेलले ेमाझ ेसगळे सहकारी आपापल्ा व्यग्र 
दिनक्मातनू वळे काढून आनंिान ेतो काय्कक्म पहायला आल ेहोते! गंमत 
म्णज ेया काय्कक्मात वदै्य सरांनी मी पदहल्ांिा कनवतचेी वही घऊेन 
त्यांच्ा घरी गलेो होतो ती आठवण सांगगतली! 

https://www.youtube.com/watch?v=t2EWJtu6hIs 
(अमतृाचा वसा या काय्कक्माला १३ वर््क झाल्ाच्ा प्रीत्यथ्क केलले्ा 
काय्कक्मात कवीवय्क िकंर वदै्य सरांची प्रनतपक्या) 

  त्यानंतर कुठल्ाही कनवतसेंिभयात काही अिलं करी मी िकंर वदै्य 
सरांनाच नवचारीत असे. अगिी सहज घिलले्ा त्यांच्ा भटेीतही त े
एखाद्या कनवतचे्ा गावात पफरवनू आणयचे.

 एके दिविी मी पाल्याला कुठल्ािा काय्कक्माला गलेो होतो. त्याच 
काय्कक्माला वदै्य सरही आल ेहोते. काय्कक्म संपल्ानंतर आम्ी 
पाल्याहून िािरपययंत लोकल पकिली. गािीला गिवी खपू होती पण 
वदै्य सर कनवतबेद्दल इतकं सुंिर बोलत होत ेकरी गिवीचं नवर्िे काहीच 
वाटत नव्हतं. िािर आलं तस ेआम्ी िरवाज्ापािी आलो. गािीच्ा 
िरवाज्ातनू बाहेर पादहलं. पौणणमिमचेा चंद्र दिसत होता. चंद्राभोवती काही 
ढग होते. वदै्य सरांचं त्या दृश्याकि ेलक् वधेलं तस ेत ेम्णाल े-

“बालकवींची एक कनवता आहे ‘मोदहनी’.

“या िभु्र नवरल अभ्रांच ेििीभवती नत्कन चाले...”
मी म्टलं -
“वा! अगिी तचे दृश्य आहे!”
वदै्य सर म्णाल े– “त ूचाल िे या कनवतलेा.”
मी बरं म्णालो. बालकवींचं पसु्तक होतं घरामध्ये. घरी यऊेन लगबगीन े
त ेपसु्तक काढलं. ‘मोदहनी’ नावाची कनवता काढली. कनवता चार पानी 
होती आणण कनवतचे्ा िवेटी ‘अपणू्क’ अिी टीप होती! हे भयानक प्रकरण 
होतं! चार पानी कनवतलेा किी काय चाल िेणार! मी ताबितोब वदै्य 
सरांना फोन लावला.
“सर, ही कनवता चार पानी आहे!”
वदै्य सर हसले.
“या कनवतचे्ा पदहल्ा बारा ओळी वाच. फक्त पदहल्ा बारा ओळींना 
चाल द्यायची.”
मी वाचल्ा. पदहल्ा वाचनात फक्त िब्दांच ेनाि सखुावत होत ेपण अथ्क 
मनावर नबबंत नव्हता. 
या िभु्र नवरल अभ्रांच ेििीभवती नत्कन चाले
गंभीर धवळली रजनी बभेान पवन ही िोले
तंद्रीतच अधवी मधुवी लकुलकुत ेताराराणी
य ेझुंजमुुंज ूतजेान ेपवूजेवर पपवळे पाणी
ननस्पंि मंि घपटका ती, अधंकुता धुंि भरीत
ब्रह्ांिमंदिरी गाई सौभाग्य सभुग संगीत
ननदद्रस्त नील वनमाला, ननदद्रस्त सरोवर खाली
वर मकू मोहन ेजसैी िशिपकरण ेनवरघळललेी
इवलाच अधर हलवनू, जल मंि सोपित ेश्ास
इवलाच वले लववनू, य ेनीज पनु्ा पवनांस
ननशचितं िांनत-िेवीचा पकंचचतसा अचंल हाले
रोमांच कपोली भरती कंुजात कोपकला बोले!
होत े - तीही किान ेतर कोपकळेच्ा बोलण्ाने!”
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वदै्य सर पढेु म्णाल े-
“वाचलंस करी तझु्ा ध्यानात (एव्हाना तमुच्ा ध्यानात आलंच असले करी 
‘ध्यानात’ हा वदै्य सरांचा आविता िब्द होता!) येईल करी पदहल्ा िहा 
ओळीत कुठलाही आवाज होत नाही. सगळं िांत आहे. आता िब्दही 
पहा – ‘या िभु्र नवरल अभ्रांचे’ पढेु... ‘तंद्रीतच अधवीमधुवी...’ ‘इवलाच 
अधर हलवनू’... अकराव्या आणण बाराव्या ओळीत जवे्हा ही िांतता 
भंग होते, तवे्हा ही – ‘ननशचितं िांनतिेवीचा पकंचचतसा अचंल हाले…’ ही 
िांतता भंग होत े - तीही किान ेतर कोपकळेच्ा बोलण्ाने!” हे ऐकून 
मी थक् झालो! कसं सचुलं असले हे बालकवींना, असा भाबिा प्रश्न 
मलाही लगचे पिला. या बारा ओळी एकाच क्णाचं वण्कन करत होत्या. 
रात्र आणण पहाटचे्ा उंबऱयावरचा क्ण... प्रत्यके ओळीबरोबर मला असं 
जाणवत होतं करी बालकवींनी एक व्हच्ु्कअल ररअशलटी ननमयाण केली 
होती. “इवलाच अधर हलवनू जल मंि सोपित ेश्ास...” असं वाचतांना 
नसुतंच िोळ्ासमोर चचत्र उभं राहात नव्हतं तर प्रत्यक् आपल्ाच 
अगंावरून वाऱयाची झळूुक गले्ाचा अनभुव होत होता. हाच तो छोटासा 
साक्ात्ार! कलचें सामर्थ्क एकाचा अनभुव िसुययालाही घऊे िकता यतेो 
यात आहे, आणण काळाच्ा सीमारेर्ाही त्यात पसुल्ा जातात!

जी. ए. कुलकणणींनी म्टलंय करी कनवता वाचल्ावर अनके पक्ी एकत्र 
उिाल ेआहेत असं वाटलं पादहजे. बालकवींची ही कनवता वाचनू माझ्ा 
मनातही अनके पक्ी एकत्र उिाले! अथयात हे सगळं मध ेकनववय्क िकंर 
वदै्य होत ेम्णनू अभधक सकू्षतने ेअनभुवता आलं.

http://youtu.be/TYoQ5TZFFuI 
(या िभु्र नवरल अभ्रांचे) 

मराठी अभभमानगीत करायच्ा आधी मी वदै्य सरांना भटूेन त्यांच े
आिीवयाि घतेले. तोवर त ेआपफ्का हाउस सोिून िािरच्ा कामिार 
सोसायटीत रादहला आल ेहोते. इथ ेत्यांचं वास्तव्य तात्परुतंच असणार 
होतं कारण माटंुग्याच्ा घराची पनुबवांधणी होत होती. ििुदैवान े
सरोशजनीबाईंचं आणण वदै्य सरांचं ननधन याच तात्परुत्या असलले्ा 
जागते झालं. मराठी अभभमानगीताच्ा प्रकािनाला त्यांनी केललें 
भार्ण मला अजनू आठवतंय. भार्बेद्दलच ेमलूभतू प्रश्न त्यांना कळत 
होते. त ेत्यांनी मांिले. पण प्रश्न मांितांना ही त्यांची भार्ा नकारात्मक 
पकंवा उपहासात्मक कधीच नसायची. त्यांच्ा सागन्ध्यात एक िीतलता 
होती ज्ात आश्ासक वाटायचं. माझ्ा प्रत्यके महत्ताच्ा उपक्मात त े
साक्ीिार आणण माग्किि्कक म्णनू उपस्स्त असायचचे. 

काही दिवसापवूवी मी आणण माझी सहकारी आणण मपैत्रण, अस्स्मता पांि े
वदै्य सरांना भटूेन आलो होतो. त ेथकल ेहोते. आवाज खोल गलेा होता. 
पण बदु्ी तल्ख होती आणण काही नमस्तश्ल बोलतांना िोळ्ातलं 
लकुलकुणं तसंच होतं. फक्त एकाकरीपणातलं कारुण् लपत नव्हतं. वदै्य 
सरांच्ा सागन्ध्यातल्ा आश्ासकतचेी इतकरी सवय झाली होती करी त े
कधी आपल्ासोबत नसतील याची जाणीवही मनाला स्पि्क करून गलेी 
नव्हती. यावळेी मात्र त्यांच्ाकि ेबघनू मी आतनू हलनू गलेो. 

आज खरोखर त ेनाहीत. पण मला पाचबागतेला २४ वर्वांचा मी आणण 
त ेत्याच बाकड्ावर बसलले ेदिसतात. त ेसांगत असतात - “पररस्स्ती 
बिलणार. त ूतयार राहणं गरजचें आहे.” त्यांच्ा एकमवे कानवतलेा चाल 
दिलले ेिब्द माझ्ा ओठांवर यतेात - 

 पहाटचेी वळे रंग रंग अबंरी
 िाचळंबाच्ा रसामधी रंग केिरी
 आभाळाचं पान, वर गणिेाचं ध्यान
 पीतांबर झळकतो शक्नतजावरी…

आणण मनात यतें - “मी तयार आहे…”

संगीतकार. बालगंधव्क, संियकल्ोळ, अशजठंा, 
पपतऋृण, यलो यासारख्ा चचत्रपटांचं संगीत दिग्दि्कन. 
४५० कलाकारांना घऊेन सरेुि भटांच्ा ‘लाभल े
आम्ास भाग्य बोलतो मराठी’ हे मराठी अभभमानगीत 
तयार केलं आहे.

मोबाइल – 9820454505   
इ-मले – ksinamdar@gmail.com

रौशल इनामदार
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अमनल गोववलरर
दोन ख्ातनाम जॅझ गायर, त्ांची 
गायरी आणि एरूिातच जॅझ या 
संगीतप्रराराचा घेतलेला मागोवा.

माझीही जॅझयात्रा

अजनूही, आपल्ाकि ेपाचिात्य संगीत म्टलं करी नाकं मरुिणारे बरेच 
लोक सापितात. पकंबहुना, पाचिात्य संगीत म्णज ेभथल्रपणा, असा 
िेखील एक समज आहे. याची मखु् िोन कारणं आहेत, एक तर टीव्हीवर 
पाचिात्य संगीताच्ा नावाखाली ज ेउत्तान खव्हपिओ िाखवल ेजातात, 
त्यामळेु लोकांचा असा समज होतो. आणण िसुरं म्णज ेअकारण, 
आपल्ा संगीताचा अनतरेकरी अभभमान बाळगायचा अिी आपली 
प्ित आहे. आपलं संगीत म्णज ेिेवाची पजूा असा आपल्ाकि े
एक पक्ा समज आहे. अथयात, त्या समजात थोि ेतर्थही आहे पण, 
केवळ िेवपजूाच म्णज ेआपल ेसंगीत, असं मानणं हा नवलक्ण कोत्या 
मनोवतृ्तीचा पररपाक आहे. त्या पलीकिहेी आपल ेसंगीतनवश् फार 
नविाल आहे. पण, जर का मोकळ्ा मनाने, पाचिात्य संगीताचा आस्वाि 
घतेला तर, त ेसंगीतिेखील नवलक्ण समृ् ि आहे, असं आपल्ाला 
जाणवतं. भारतीय संगीताप्रमाण ेपाचिात्य संगीतातही वगवीकरण आहे. 
म्णजे, आपल्ाकि ेराग संगीत, ठुमरी, गझल, होरी, चतैी, बठैकरीची 
लावणी अस ेउपिास्तीय संगीत प्रकार, आणण नंतर भावगीत, चचत्रपट 
संगीत आणण अस ेसंगीताच ेपकतीतरी भावानवष्कार प्रचशलत आहेत. 
त्याच प्रमाणे, पाचिात्य संगीतात, शसफंनी, ऑपरेा संगीत, जझॅ संगीत, 
रॉक संगीत इत्यािी प्रकार आहेत. ब-याचिा आपलं राग संगीत म्णज े
पाचिात्यांचं शसफंनी संगीत असा सरधोपट नवचार होतो. खरं पादहलं तर, 
यात तसं थोिं सत्य असलं तरी या िोन्ी प्रकारांमध ेखपूच फरक आहे.

हाच प्रकार, जझॅ संगीताबाबत घितो, जझॅची तलुना, आपल्ा 
उपिास्तीय संगीतािी केली जाते. वास्तनवक जरा बारकाईनं ऐकलं 
तर, असंच लक्ात येईल करी, या िोन्ी प्रकारांमध ेसाम्यापके्ा भभन्ताच 
अभधक आहे. फक्त, साम्य इथ ेदिसत ेकरी, आपल ेउपिास्तीय संगीत 
हे संथ लयीत सरुु होत ेआणण अखरे द्रतु लयीत त्याची सांगता होते, 
तसाच प्रकार, जझॅ संगीतात बरेच वळेा घितो आणण अखरे हा एका 
नवनवशक्त क्णी, नवलक्ण द्रतु ताल आणण लय, या संयोगािी संपतो. 
अन्यथा, स्वर रचना आणण सािरीकरण यात बराच फरक पितो. स्वर 
तचे असतात, म्णज ेसातच सरू िोन्ीकि ेअसतात पण, सरू कस े
लावायच ेया दृपष्टकोनात फरक पितो. जसं व्हायोलीनबद्दलही म्णता 
यतें. केवळ हातात धरण्ाच्ा पद्तीत फरक पिल्ाने, त्याच वाद्यातनू 
ननघणारे स्वर वगेळे होतात. आणण, मला वाटतं, इथचे भारतीय लोकांचा 
मतभिे सरुु होतो. आपल्ाकिे, जझॅ संगीत हे साधारणपणे, सत्तरीच्ा 
ििकात लोकपप्रय झाले. तवे्हा जझॅयात्रा नावाचा एक महोत्सव मुंबईत 
पदहल्ांिा भरला होता आणण त्याला मुंबईत बरीच प्रशसद्ी नमळाली 
होती. त्यावळेी मी फारच लहान असल्ानं, मला त्यावळेी त्याचं फारसं 
महत्व वाटलं नाही. नंतर, १९८३ मध्ये, मी मुंबई आयआयटीच्ा मिू 
इंपिगो या सांसृ्नतक महोत्सवात, खऱया अथयान ेजझॅ ऐकला. त्यावळेी, 
स्वीिनहून स्टीव्हनसन (Stevenson) नावाचा गगटारवािक आला होता, 
तर आपल्ाकिून िट्र मवर रणजीत बारोट आणण करीबोि्कवर लईु बकँ्स 
होता. आजही, मला तो काय्कक्म व्यवस्स्त आठवतोय. जवळपास 
पहाट ेचारच्ा समुारास तो काय्कक्म संपला. अक्रि: नसुती धमाल 
मजेवानी होती. गगटारवर असिेेखील स्वर काढता यऊे िकतात, याचा 
नवा अनभुव मला नमळाला तर, करीबोि्कवर लईु बकँ्स काय कमालीच्ा 
तरबजेपण ेबोट ेपफरवतो, हे ऐकल्ावर तर मी थक्च झालो होतो. 
आजही, माझं हेच मत आहे करी, भारतात, करीबोि्कवर लईु बकँ्स इतका 
असामान्य वािक झाला नाही. लोक अिनान सामीचं कौतकु करतात. तो 
िेखील चांगला आहे पण, लईु बकँ्सचा िजयाच काही वगेळा आहे. इथचे 
मला जझॅची आवि ननमयाण झाली.

आता, जॉज्क बने्सन (George Benson) बद्दल!!  हा आफ्ो-अमरेरकन 
गायक/वािक खरोखरच जझॅ संगीतातला (चमत्ार वगरेै मी म्णणार 
नाही!! कारण चमत्ार हे फारच क्चचत होतात!!) एक अलौपकक 
कलाकार आहे. मळुात, आफ्ो-अमरेरकन वंिाच्ा गायकांना, ननसग्कत: 
खजयातल्ा स्वराची िेणगीच असते. त्या िेणगीला, हा कलाकार 
अशजबात अपवाि नाही. त्याचं एक गाणं, मी इथ ेसचुवतो. समरटाइम 
(Summertime) हे ज ेत्याचं गाणं आहे, त ेखरं तर श्वणेंद्रीयांना 
अप्रनतम मजेवानी आहे. भावगीताप्रमाणचे अगिी हलक्या सरुात 
गाण्ाची सरुवात होते, िट्र मचा तालिेखील अनत संथ लयीत सरुु होते. 
पदहला अतंरा झाला करी खरी कमाल आहे. या अतंऱयानंतर, गगटारच ेसरू 
मध्य लयीत सरुु होतात आणण एका क्णी, गगटार वाजतये करी याचा 
गळा गातोय, असा चक् संभ्रम पिावा, अस ेसरू ऐकायला यतेात आणण 
लगचे लय द्रतु गतीमध्य ेशिरते, िट्र मचा ताल िेखील नवलक्ण गतीत 
आवत्कन ेघते राहतो आणण िवेटी, अनत तार स्वरात गाण ेसंपायला यते े
पण संपत नाही!! गाण ेसंपत ेत ेपरत सरुवातीच्ा संथ लयीत!! आता, 
जर नवचार केला तर, आपल्ा असचे लक्ात येईल करी, आपल्ा गझल 
गायकरीतही असाच प्रकार चालतो करी. पदहल्ा पकंवा िसुऱया अतंऱयात 
गायक, तालाच्ा गतीत स्वरमाला सािर करीत असतो.

मला तर हे गाण ेफार आवितं. गळ्ाची तयारी िि्कनवणारी एक 
अफलातनू रचना असचे मी या गाण्ाकि ेबघतो. नंतर, असचे एक िसुरं 
गाणं मला इथ ेआठवलंय, I am coming नावाचं. आपल्ा भरैवीच्ा 
अगंानं हे गाणं सरुु होतं. या गाण्ातला लयीचा खळे इतका अवघि आहे 
करी तो नमेक्या िब्दात मांिणं फार त्रासाचं आणण अिक्य आहे.

ऐका
George Benson 
 Summertime 

ऐका
Louiz Banks
Lovestory

संगीत ही कलाच अिी आहे करी, इथ ेकधीकधी िब्द फारच 
अपरेु पितात. म्णनूच मला वाटतं, प्टेो (Plato) न ेगणणत 
(Mathematics) आणण संगीत (Music) याला सव्क कलांमध्य े
सवलोच्च स्ान दिललें आहे. आता गणणतात माझी गती मलाच अगनतक 
करणारी असल्ानं, त्याबद्दल मी फार न बोलणंच श्येस्र! पण, 
संगीतानवर्यी मी चार िब्द ठामपण ेबोल ूिकतो. राग संगीतात याचा 
अनभुव नवलक्णररत्या अनभुवायला नमळतो. स्वरांच ेनवनवध रंग, आकार, 
भावना यांचं अप्रनतम िि्कन राग संगीतात होतं. इथ ेिब्दांची बऱयाचवळेा 
गरजच नसते. तोच अनभुव पाचिात्य संगीतात, शसफंनी या प्रकारातही 
यतेो. खरं तर, शसफंनी हा प्रकार वाद्य संगीतातच वाजवला जातो. याच 
गाण्ात एका जागी जॉज्क बने्सन ज्ा असामान्य ताकिीन ेखज्क लावतो 
तो ऐकताना आपण केवळ स्स्तनमत होतो.

https://www.youtube.com/watch?v=JXG4qG7TMg4
https://www.youtube.com/watch?v=ZqJlsjGydG0
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खजयातला स्वर हा संगीतातला अनत अवघि ध्नी आहे. आपल्ाला 
सामान्यपण ेवाटतं करी, अनत तार स्वर हा अनत अवघि ध्नी आहे, पण 
वस्ततु: खालच्ा अगंानं यणेारा स्वर हा अनत कठीण मानला जातो 
आणण याला ध्ननिास्त िजुोरा िेतं. मी, आजपययंत तरी आफ्ो-अमरेरकन 
गायकांचा जो खज्क ऐकला आहे, त्याची किािी तलुना करणं कठीण 
आहे. नविरे्त: पॉल रोबसन (Paul Robeson) या नावाचा जो गायक 
होऊन गलेा, त्याच्ा इतका अप्रनतम खज्क, मी आतापययंत तरी ऐकललेा 
नाही. त्याच्ा खजयाची प्रतवारी वगेळीच आहे. एखाद्या प्रचंि नगाऱयावर, 
पटपरीला कापसाचा बोळा लावनू, िेवळातील प्रचंि पसरलले्ा 
गाभाऱयात, हळूच त्या पटपरीन ेनगाऱयावर, आघात केल्ावर जसा 
घमुारेिार ध्नी ऐकायला येईल तिा प्रतीची जाणीव, पॉल रोबसनचा 
खज्क ऐकल्ावर होते. असामान्यच आवाजाची प्रत. तसा खज्क, मी 
एकिा, पंपित जसराज यांच्ा गळ्ातनू ऐकला होता. एका मफैलीत, 
त्यांच्ाबरोबर, पंपित हररप्रसाि चौराशसया होते. मोठ्ा तब्तेीत राग 
जोग चालला होता. मध्य लयीत बंदिि शिरल्ावर, एके दठकाणी, 
जसराजांनी इतक्या नवलक्ण ताकिीने, खजयातील “सा” लावला करी नतथ े
बासरी स्तब्ध झाली!! अस ेफार थोिचे क्ण माझ्ा संगीत श्वणाच्ा 
प्रवासात मला लाभल ेआहेत., करी नतथ ेकाय भावना व्यक्त करायची 
आणण िाि किी द्यायची असाच प्रश्न पितो. कधीतरी, मग आपल ेिोळेच 
बोल ूलागतात. मग ती लताची अनत अवघि लय असते, वसंतराव 
िेिपांड्ांची अनत वक् तान असते, अनमरखान खान साहेबांची अनत 
ठाम लय असते, तर जॉज्क बने्सनचा खज्क असतो. १९७० च्ा समुारास 
अमरेरकेत उियाला आललेा हा कलाकार, बघता बघता, चक् १० 
Grammy Awards घऊेन गलेा. याची गायकरी, ननिान मला तरी 
आवित ेती िांत अिा जझॅ गाण्ात. नतथे, त्याच्ा आवाजातली खमुारी 
ऐकायला नमळते. पढेु, त्यान ेGypsy Jazz, Soul Jazz, R&B Singing 
इत्यािी गायन प्रकारांमध ेकमालीचं प्रानवण् नमळवलं.

नंतर, िशक्ण आपफ्केत आल्ावर, मी जॉज्क बने्सनला पदहल्ांिा त्याच्ा 
सीिीमध ेभटेलो आणण मग मी त्याच्ा खपूच सीिी नवकत घतेल्ा आणण 
अजनूतरी त्यानं मला ननराि केललें नाही. हा कलाकार जझॅमधला राजा 
आहे. ज्ा अफलातनू तऱहेन ेयाचा गळा पफरतो त्याच लयीत, हा गगटार 
वाजवतो. गाणीच सांगायची झाली तर पकतीतरी सांगता यतेील, संगीत 
ही कला मळुात ऐकण्ाची आहे, केवळ मादहतीची जंत्री मांिून फारसं 
काहीच ननष्न् होत नाही. कमप्टुरप्रमाण ेमादहती सांगणं, यात केवळ 
तमुची दिखाऊ नवद्त्ताच दिसनू यतेे. खरं तर, मफैलीत, गाणं केवळ 
ऐकता यतें, पण त्याचा खरा आनंि तमु्ी आणण तो कलाकार, यांचं जवे्हा 
दै्त जमतं, तवे्हाच यतेो. हा, तमु्ी आणण तो कलाकार, यांच्ातला एक 
करार असतो. जसं, पसु्तक हे एकांतातच वाचायचं असतं. नतथ ेती कथा 
आणण तमु्ी यांचं एक नातं तयार होतं, तसाच प्रकार संगीताबाबत घितो. 
म्णनूच, मी जवे्हा गाणी ऐकतो, तवे्हा नतथ ेकेवळ मी एकटाच असतो 
आणण तवे्हाच मला खऱया अथयाने, जॉज्क बने्सन भटेतो, महेिी हसन साि 
घालतो, लताचा आवाज व्याकूळ करतो. आणखी काय आणण पकती 
शलदहणार.

ऐका
George Benson 

This Masquerade

जॉज्ज बेन्सन

सध्या एका एका इंशजननयररंग कंपनीत General 
Manager – Accounts & Finance १९९४ त े
२०११, नोकरीनननमत्ताने, साउथ आपफ्केत वास्तव्य 
छंि: संगीत (बंधन कुठलहेी नाही), वाचन (नवर्याला 
बंधन नाही), चचत्रपट बघणे, आणण जमले तस ेथोिफेार 
शलखाण करणे. िाळा आणण कॉलजेमध्य ेपक्केट 
संघाच ेप्रनतननभधत्व केल्ाने, त्या खळेाबद्दल कृतज्ता 
आणण अथयात,या खळेाबद्दल बरीच मादहती.

मोबाइल: 9819931372   
इ-मले: govilkaranil@gmail.com

अमनल गोववलरर

https://www.youtube.com/watch?v=RpEfAV1T5b0
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अमनल गोववलरर
यमन हा भारतीय शास्तीय संगीतातला 
एर अणभजात राग. मराठी तसंच वहंदी 
चचत्रपरांमधे या रागावर आधावरत 
अक्षरशः शेरडो गािी आहेत. रागाचे 
स्वर तेच पि डरती वेगवेगळ्ा 
मूडसमधली गािी यमनमधे आहेत. 
दर वेळेला ऐरताना याचा अचंबा वारतो. 
अशाच एरा सदाबहार गाण्ाबद्ल.

एका गाण्ाचा रिास्ाि
आय ेदिन बहारके या चचत्रपटातलं आनंि बक्ींनी शलदहललें आणण 
लक्षीकांत-प्ारेलाल यांनी संगीतब्ि केललें हे गाणं. गाण्ाची 
सरुवातच फार अवघि आहे. गाण्ाच्ा बाबतीत एक वशैिष्ट नहेमी 
सांगगतल ेजाते, गाण्ाचा मखुिा मन खचेनू घणेारा हवा म्णज ेपढुील 
रचना आणण बांधणी सहज आणण सोपी होऊन जाते. इथ ेसरुवातीला 
स्वरमंिलाच ेस्वर गुंजत असताना, क्णात व्हायोलीनच्ा स्वरांच ेआवत्कन 
कानावर यतेे. हे आवत्कन िेखील पकती गुंतागुंतीच ेआहे!! “नन सा ग 
म” या सरुांनी यमन रागाची ओळख पटत ेपण गंमत अिी आहे, हे सरू 
सरुवातीलाच तार सप्तकात जातात आणण हळूहळू िदु् स्वरांना स्पि्क 
करून खजयात स्स्रावतात. लगचे, याच लयीत लताबाईंचा आलाप 
सरुु होतो आणण मानवी गळा सव्कश्षे् याची अप्रनतम साक् नमळते. हा 
आलापच गाण्ाचा मखुिा आपल्ा समोर ठेवतो. हा आलाप पकती 
जीवघणेा आहे. या आलापीचा िवेट थोड्ा बारकाईन ेऐकला तर नतथ े
िवेटाला स्वरांना वळण िेताना, पकंचचतसा खटका आहे. फार कठीण 
आहे, ही गायकरी. लय एका मागयान ेचालत असताना, त्याच मागयाला 
पकंचचत वगेळे वळण िेण ेही गळ्ाची परीक्ा आहे

“सनुो सजना, पपीहेन ेकहा सबस ेपकुार के

संभल जाओ चमनवालो, के आय ेदिन बहार के”

या धवृपिाच्ा ओळी. सरुवातीला आलापीद्ारे संपणू्क स्वरावकाि 
ताब्ात घऊेन, पदहल्ा ओळीवर पनु्ा, -पकुार के- हे िब्द गाताना, 
तोच स्वरानवष्कार िाखवणे, कमालीच ेमसु्तश्ल आहे. म्णज ेगाण्ाची 
सरुवातीची लय मंद्र सप्तकात आहे पण अचानक तार सप्तकात -पकुार 
के- हे गायचे, म्णज ेलय कुठेही खंपित न करता त्याच लयीत वरचा 
स्वर लावायला सचुण ेआणण त ेक्णात प्रत्यक्ात आणनू िाखवणे, केवळ 
अचाट!! पढुील ओळीत िेखील, लयीचा असाच अप्रनतम आनवष्कार 
िाखवला आहे. -के आय ेदिन बहार के- या इथ ेिेखील पदहल्ा 
ओळीसारखचे -बहार के- या िब्दावर स्वरांची करामत िाखवली आहे. 
गाण ेगायला अवघि होत ेत ेअिा दठकाणी. ऐकताना, आपल्ाला ही 
सहज प्रपक्या वाटत ेपण प्रत्यक्ात गाताना, त ेपकती अवघि आहे त े
समजतं. पदहला अतंरा सरुु होतो तवे्हा तबल्ान ेसाधलले्ा लयीला, 
संतरू, बासरीच्ा स्वरांची एकजीव साथ नमळाली आहे. सरुवातीला 
तबल्ाची धीमी गत आहे आणण त्याला संतरूच्ा सरुांची जोि आहे, पढेु 
लगचे बासरी यते ेआणण स्वररंग बिलतो. त्याच बासरीत व्हायोशलनच े
स्वर नमसळतात आणण हा सगळा वाद्यरंग, मळू लयीला यऊेन नमळतो. 
संगीतकाराला प्रयोग करायला ज्ा संधी उपलब्ध असतात, त्यात 
अतंऱयाच ेसंगीत प्रामखु्ान ेयतेे.

“फुलों करी िाशलयाँ भी यही गीत गा रही है,
घपियां पपया नमलन करी नजिीक आ रही है,
हवाओ न ेजो छेि ेहै, फसान ेहै वो प्ार के”

ध्ुवपिाची स्वररचना आणण आता इथ ेसरुु होणारी चाल, यात फरक 
आहे. पदहलीच ओळ तार स्वरात सरुु होत ेआणण ती हळूहळू खाली 
यतेे. हे ज ेखाली यणे ेआहे, हाच लयीचा नबकट प्रवास असतो. इथ ेएका 
श्तुीची जरी फारकत झाली तरी सगळी रचना बिेौल होऊ िकत ेआणण 
तीन नमननटांच्ा गाण्ात तर याला अनतिय महत्व असते.

आता बघा, -घपियां पपया नमलन करी नजिीक आ रही है- या ओळीत 
प्रणयाची असोिी आहे आणण ती प्रणयोत्सकु अवस्ा स्वरांतनू िाखवण े
अपशेक्त आहे. त्यादृष्टीने, लताबाईंनी -नमलन करी- इथ ेघतेललेी हरकत 
ऐकावी. गाण ेिब्दप्रधान कस ेअस ूिकते, याचा हा उत्तम नमनुा. 
िब्दांतनू मांिललेा आिय, स्वरांतनू पकती अप्रनतमररत्या अधोरेखखत 
केला जातो, याचा हा उतृ्ष्ट नमनुा म्णता येईल. -हवाओ ंन ेजो छेि े
है, फसान ेहै वो प्ार के- ही या अतंऱयाची िवेटची ओळ. इथे, -हवाओ ं
ने- यातील -ने- िब्दावर तळाच्ा मात्रचेी सम ठेवली आहे आणण त्यामळेु 
गाण ेपकंचचत वर उचलल ेजात ेआणण हे ज ेवर उचलल ेगले ेआहे, त ेपढेु 
-वो प्ार के- म्णताना, मळुातल्ा तार स्वरावर आणनू जोिलले ेआहे. 
याचाच अथ्क, इथ ेरचनचे ेसंपणू्क वतु्कळ पणू्क झाले. सांगगनतक करामत 
म्णतात ती अिी.
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िसुरा अतंरा सरुु होतो, नतथ ेसतारीची छोटीिी गत आहे आणण सतारीच े
हे स्वरबंधिेखील फारच मनोवधेक आहेत. सतारीच ेस्वर आिंोशलत 
होत असताना, त्यात बासरीच ेस्वर जस ेबमेालमू नमसळेल ेआहेत, त े
खास ऐकण्ासारख ेआहे. बासरीच ेस्वर संपत असताना, परत सतार 
अवतरत ेपण नतथ ेस्वर मात्र अभधक सकू्ष आिंोलन घतेात. पाण्ावरील 
हेलकाव्यासारख ेहे स्वरांच ेदहिंकळण ेकेवळ अफाट आहे.

“िेखो ना ऐस ेिेखो, मजवी है क्या तमु्ारी,

बचेनै कर ना िेना, तमुको कसम हमारी,

हमी िशु्मन ना बन जाये, कही अपन ेकरार के”

मघािी एका वशैिष्टाचा उल्खे करायचा राहून गलेा. त्याचा इथ े
उल्खे करतो. किव्यातील पदहली ओळ एका संथ लयीत चालत ेपण, 
िसुरी ओळ मात्र, पकंचचत द्रतु लयीत शिरते, त्यामळेु जरी मळुातली 
चाल संथ असली तरी गाण्ाला असा वगे नमळाल्ाने, चाल कुठेही 
रेंगाळत नाही. -बचेनै कर ना िेना, तमुको कसम हमारी- हीच ती ओळ. 
लताबाईंची कमाल ही अिी आहे, िसुऱया ओळीत गाण ेपकंचचत जलि 
होत ेतिी त्यांनी घतेलले्ा हरकती, मरुक्या ( या केवळ याच बाईंच्ा 
गळ्ातनू यऊे िकतात) त्याच अनरुोधान ेयतेात आणण सगळे गाण े
अभधक बांधसेिू होते. खरं तर, या गाण्ातील प्रत्यके िब्दासाठी ज्ा 
हरकती, मरुक्या आणण खटके आहेत, त्यांचा अत्यंत बारकाईन ेअभ्ास 
व्हायला हवा. त्यातली कुठलीही हरकत, उगीच म्णनू घतेललेी नाही 
तर ज ेिब्द आपल्ा हातािी आहेत, त्यात ििललेा नमेका अथ्क अभधक 
खोलवर िाखवण्ावर संगीतकाराचा सगळा भर आहे.

“बागोंम ेपि गय ेहै, सावन के मस्त झलुे,

ऐसा समा जो िेखा, राही भी राह भलुे,

के जी चाहा यही रख िे, उमर सारी गजुार के”

कुठल्ाही उत्तम गाण्ाच ेवशैिष्ट सांगताना, काही गोष्टी गदृहत धराव्या 
लागतात पण त्यामळेु त्यातील सौंिय्क फारस ेध्यानात यते नाही. 
उिाहरणाथ्क, गाण्ातील तालाच ेमहत्व. गाण ेनतृ्यावर आधाररत असले 
तर नतथ ेताल, एक प्रमखु घटक म्णनू वावरतो परंत ुप्रणयी पकंवा 
िोकात्म गाण्ात तालाच ेमहत्व फारस ेजाणवत नाही पकंवा आपण 
जाणनू घते नाही. या गाण्ात,  िसुरी ओळ (प्रत्यके किव्यात तोच बंध 
आहे) गाताना, सरुवातीला फक्त लताबाईंचा आवाज आहे – म्णज े
िसुरी ओळ जलि गतीतनू परत मळू गतीत आल्ावर, -के जी चाहा यही 
रख िे- यातील सरुवातीला फक्त लताबाईंच्ा आवाजात िब्द यतेात 
पण, िसुऱयांिा हे िब्द गाताना, परत -जी- िब्दावर समचेी मात्रा आहे 
आणण मात्रा घतेल्ावर तालाच ेवतु्कळ पणू्क करून, -चाहा- या िब्दावर 
परत, तालाची पदहली मात्रा यतेे. लय आणण मात्रा यांचा अनोखा संगम 
ऐकायला नमळतो. काही क्णांचा हा आनवष्कार आहे पण नवलोभनीय 
आहे. अस ेपकतीतरी अप्रनतम सांगगनतक क्ण या गाण्ात अनभुवायला 
नमळतात आणण त ेक्ण अनभुवणे, हेच या गाण्ाच ेखरे वशैिष्ट म्णाव े
लागले.

सध्या एका एका इंशजननयररंग कंपनीत General 
Manager – Accounts & Finance १९९४ त े
२०११, नोकरीनननमत्ताने, साउथ आपफ्केत वास्तव्य 
छंि: संगीत (बंधन कुठलहेी नाही), वाचन (नवर्याला 
बंधन नाही), चचत्रपट बघणे, आणण जमले तस ेथोिफेार 
शलखाण करणे. िाळा आणण कॉलजेमध्य ेपक्केट 
संघाच ेप्रनतननभधत्व केल्ाने, त्या खळेाबद्दल कृतज्ता 
आणण अथयात,या खळेाबद्दल बरीच मादहती.

मोबाइल: 9819931372   
इ-मले: govilkaranil@gmail.com

अमनल गोववलरर

ऐका
सनुो सजना

पपीहे ने

https://www.youtube.com/watch?v=ihTP_arJSIo
https://www.youtube.com/watch?v=ihTP_arJSIo
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चचंतामिी णभडे
वहंदी चचत्रपराशी आपलं एर मनोमन 
नातं जुळलेलं असतं. आपले आवडते 
चचत्रपर वेगवेगळ्ा प्ररारचे असू शरतात, 
तसंच अणभनेते आणि ददग्दश्करही. वहंदी 
चचत्रपरातल्ा गाण्ांचं चचत्रीररि हा 
णसनेमावेडांसाठी एर मजव्हाळ्ाचा 
ववषय. त्ाबद्ल मतमतांतरं असू 
शरतात. पि तरीही वहंदी णसनेमाच्ा 
आजपययंतच्ा  इवतहासात गाण्ांच्ा 
चचत्रीररिाबद्ल ववशेष ममत्व असलेले 
राही ददग्दश्कर झालेच. अशाच राही 
ददग्दश्करांचा आणि त्ांनी चचत्रीत 
रेलेल्ा राही अप्रवतम गाण्ांची मावहती 
देिारा हा लेख.

गािं नेमकं कोिाचं?
प्रसंग १

स्ळ : िेव आनंिच्ा बंगल्ाचा दिवाणखाना पात्र : िेव आनंि आणण 
नवजय आनंि

‘गाइि’ची नय्ा पलैतीरी नमेकरी किी न्यायची, या नवचारान ेउदनवग् िेव 
आनंि अखरेीस आपल्ा धाकट्ा भावाला गळ घालतोय. चतेन आनंिन े
‘हकरीकत’ पायी ‘गाइि’ ला हात घालण्ाआधीच काढता पाय घतेला. 
त्यापवूवीच वदहिा रहमानला नको म्णनू राज खोसलाला चचत्रपट सोिावा 
लागला होता. अिा पररस्स्तीत ‘गाइि’ची सतू्रं गोल्डीकि ेिेण्ावाचनू 
िेवला पययाय दिसत नव्हता. आणण गोल्डी तर पदहल्ा दिवसापासनू 
‘गाइि’च्ा नवरोधात होता. आर. के. नारायण यांच्ा या कािंबरीत 
शसनमेपॅटक पलै ूनसल्ाचं त्याचं म्णणं होतं. त्यात ‘गाइि’च्ा अमरेरकन 
पटकथनेसुारच गोल्डीन ेदहिंी आवतृ्ती चचपत्रत करावी, असा िेवचा आग्रह 
होता. गोल्डीला तो साफ नामंजरू होता. नोबलेनवजते्या पल्क बकची 
पटकथा प्रके्कांसमोर एका िो परुतीही पटकणार नाही, असं गोल्डीचं मत 
होतं (ज ेयथावकाि खरं ठरलं). इंग्रजी पटकथते अथयातच गाण्ांच्ा 
जागा नव्हत्या आणण गाणी हा तर नवकेतनच्ा चचत्रपटांचा प्राणवायू. 
“गाण्ांचं काय?” गोल्डीन ेिेवच्ा नजरेला नजर नमळवत प्रश्न केला. 
िेवकि ेत्याचं काहीच उत्तर नसल्ामळेु “त ेबघ ूनंतर” अिी सारवासारव 
त्यान ेकेली आणण इथचे मतभिेांना सरुुवात झाली. गाण्ांचं नंतर बघ?ू 
असं नंतर बघता यतें? गाणी ही अिी जातायतेा उरकून टाकायची गोष्ट 
आहे? गोल्डीच्ा प्रश्नांच्ा या सरबत्तीवर िेव ननरुत्तर झाला. गोल्डीला 
पटकथचेी जबरिस्त समज होती आणण गाण्ांच्ा बाबतीत तर त्याचा 
हात धरणारा कोणीच नव्हता. त्यामळेु िेवन ेनाईलाजान ेगोल्डीला हवं त े
स्वातंत्र िेण्ाचं मान्य केलं.

कट टु

प्रसंग २

स्ळ : आजचा कुठल्ाही चचत्रपटाचा सटे          पात्र : कुठलातरी 
नायक, कुठलीतरी नागयका, कोररओग्राफर

पफल्मशसटीतल्ा कुठल्ा तरी सटेवर गाण्ाचं चचत्रीकरण सरुू आहे. 
अनतिय भव्य असा जामाननमा आहे. १००च्ा आसपास ज्नुनअर 
आपटमिस््टस नाचताहेत, त्याच गिवीत कुठेतरी नायक-नागयकेचं स्वतंत्र 
अस्स्तत्व हरवनू गलेंय. कोररओग्राफर आणण शसनमेाटोग्राफर यांच्ात 
चचया होऊन िाॅट लागतोय.. या सगळ्ा भाऊगिवीत शसनमेा नामक 
जहाजाचा कप्तान दिग्दि्कक मात्र गायब आहे…गाणं नक्री कोणाचं? 
सरेुल चालीत बांधणा-या संगीतकाराचं? जीव ओतनू गाणा-या 
गायकांचं? संगीतकाराच्ा चालीला िब्दरूप िेणा-या गीतकाराचं? त े
पिद्यावर साकारणा-या लोकपप्रय चहे-यांचं? कॅमे-यात बंदिस्त करणा-
या शसनमेाटोग्राफरचं करी मग या सववांना एका सतू्रात बांधनू पिद्यावर 
त्याला चारचांि लावण्ाची पकंवा प्रसंगी मातीही करण्ाची क्मता 
बाळगणा-या दिग्दि्ककाचं? ‘मिु मिु के ना िेख मिु मिु के’ची गंमत 
नादिराच्ा लयबद् नतृ्यात आणण चहे-यावरील बनले भावमदु्रांमध्य े
आहे करी, संथ सरुुवातीनंतर कुठेही खटका जाणव ून िेता संगीताचा 
टेंपो वाढवनू गाण्ाला वगेवान करण्ाच्ा िकंर-जयपकिनच्ा जािईु 
संगीतात? आणण ही मंिळी या गाण्ाचं श्ये घऊेन जाणार असतील तर 
मग राज कपरूच्ा खव्हजनची पकंमत ती काय?

भारतीय चचत्रपटरशसकांचा पपिं वर्यानवुर्यं गाण्ांवर पोसला गलेाय. 
४० आणण ५० च्ा ििकात केवळ सपुरदहट गाण्ांवर असंख् समुार 
चचत्रपटांची नय्ाही पार लागली होती. आजच्ासारखी कधीही, कुठलंही 
गाणं ऐकता-बघता यणे्ाची सोय त्यावळेी नसल्ामळेु ननव्वळ गाणी 
‘ऐकण्ासाठी’ प्रके्क चचत्रपटगहृाच्ा वा-या करायचे. त्यांना खरोखरच 
गाणी ‘ऐकण्ातच’ रस असावा. कारण पिद्यावर करण दिवाण, सरुेंद्र, 
चंद्रिखेर, भारत भरू्ण आिी ठोकळेसम्ाट त्या गाण्ांची जी काही वाट 
लावत, त ेदृष् पाहाण्ासारखं नसायचं. त्यामळेुच बहुिा भारतीय प्रके्क 
गाण्ांच्ा ‘दिसण्ाबाबत’ फारस ेआग्रही नसावते.

५० आणण ६० च्ा ििकात सचचन िेव बम्कन, मिन मोहन, िकंर-
जयपकिन, अननल नबस्वास, सशलल चौधरी, नौिाि, हेमंतकुमार, ओ. 
पी. नय्र समुधरू चाली रचत होते. लता मंगिेकर, मोहम्ि रफरी, गीता 
ित्त, आिा भोसले, मन्ा िे, पकिोरकुमार आपल्ा िैवी आवाजांनी त्या 
चालींमध्य ेप्राण ओतत होते. प्रके्क िोळे बंि करून तल्ीन होत ेमाना 
िोलवत होते. अिा िैवी सरू-स्वरांचं गारूि असताना गाणं पिद्यावर 
चांगलं दिसण्ाची गरज प्रके्कांनाही कधी भासली नाही आणण चलाख 
दिग्दि्ककांनीही कधी या गरजलेा खतपाणी घातलं नाही. सणसणीत 
अपवाि तीन – राज कपरू, गरुुित्त आणण नवजय आनंि.
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गाणं नसुतंच ऐकण्ाची चीज नसनू मदु्दामहून बघण्ाची चीज आहे, हे 
या नतघांनी प्रके्कांना शिकवलं. साँग पपक्चरायझिेन नावाचीही काहीतरी 
गोष्ट असत ेआणण नतचा नवचार दिग्दि्ककानचे करायचा असतो, िान्स 
िायरेक्टर पकंवा आताच्ा भार्ते कोररओग्राफरन ेनवे्ह, हे या नतघांनी 
ओळखलं होतं. गाणं हे आपल्ा चचत्रपटांचं अनवभाज् अगं आहे, हे 
एकिा मान्य केल्ानंतर पटकथा रचतानाच गाण्ांचा मदु्दामहून वगेळा 
नवचार करायचा, जणेकेरून पटकथचे्ा ओघात ती गाणी बमेालमू 
नमसळतानाच ननव्वळ ऐकण्ाबरोबरच ती स्वतंत्रपण ेपाहाण्ाच्ा 
उंचीवर पोहोचावीत, ही या नतघांची खाशसयत होती. त्यामळेुच ‘बरसात’, 
‘आवारा’, ‘श्ी ४२०’, ‘जाल’, ‘बाजी’, ‘प्ासा’, ‘काला बाजार’, ‘नौ िो 
ग्यारह’, ‘तरेे घर के सामने’, ‘गाइि’, ‘ज्ले थीफ’ या चचत्रपटांची गाणी 
ऐकण्ाबरोबरच पनु्ा पनु्ा पाहावीिी वाटतात.

राज कपरूचा ‘बरसात’ गाण्ांच्ा बाबतीत टट्र ेंिसटेर ठरला आणण 
त्याच्ाच ‘आवारा’न ेसाँग पपक्चरायझिेन नावाची काहीतरी खास गोष्ट 
असते, हे पदहल्ांिा िाखवनू दिलं. ‘िम भर जो उधर मूहँ फेरे’सारखं 
ननव्वळ एका होिक्यावरचं, अनतिय मययादित जागतेलं गाणं असो,

वा ‘घर आया मरेा परिेसी’सारखं भव्यदिव्य असं स्वप्नगीत, आरकेच्ा 
खास टचन ेही गाणी पनु्ा पनु्ा पाहावीिी वाटतात. ‘श्ी ४२०’ मधलं 
‘रमय्ा वस्तावय्ा’  हे आजही सवलोतृ्ष्ट समहूगीत मानलं जातं, 
त ेकोररओग्राफरन ेत्यातला पात्रांना दिलले्ा स्टपे्समळेु नवे्ह, तर 
दिग्दि्ककाच्ा खव्हजनमळेु. कॅमरेा अँगल्स, कॅमरेा मवू्हमेंटस, कटस, 
पात्रांना दिलले्ा एक्स्िेन्स आणण पिद्यावर कोणाला नमेकं पकती 
महत्त द्यायचं, याचा वस्तपुाठ ‘रमय्ा वस्तावय्ा’मध्य ेनमळतो. स्वत: 
दिग्दि्कक असनू आणण या गाण्ात भाव खायला वाव असनूही राज 
कपरून ेएकूण पररणामाचा नवचार करत हे गाणं चचपत्रत केलंय. खास 
आर. के. टच म्णज ेकाय, त ेया गाण्ात दिसतं. श्ीमंतांच्ा पाटवीतलं 
श्ीमंतीचं, बिफैलीपणाचं, चाररत्रहीनतचें ओगंळवाणं प्रिि्कन बघनू 
उबग आललेा राज घसुमटलले्ा अवस्ते नतथनू बाहेर यतेो, मोकळ्ा 
हवते आल्ावर त्याच्ा शजवात जीव यतेो, तोच त्याला रमय्ा 
वस्तावय्ाची लकेर ऐकू यतेे. त्यासरिी तो आपल्ा जनु्या वस्तीकि े
धाव घतेो. मात्र, अजनूही त्याच्ातलं अवघिलपेण कायम असल्ामळेु 
तो थटे त्यांच्ात नमसळत नाही. नतथचे काही अतंरावर एका कोप-
यावर उभा राहून गाणं ऐकत राहातो.. गाण्ाच ेिब्द त्यान ेपाटवीत 
जी दृषं् बगघतली त्याच्ा बरोबर नवरोधी आहेत, त्यामळेु तो हळुहळू 
गाण्ाच्ा एका टप्प्ावर पनु्ा आपल्ा जनु्या, गरीब पण जीवाभावाच्ा 
माणसांमध्य ेसहज नमसळतो.

तत्पवूवी, त्यान ेनगगमिसला अनतिय खबुीन ेगाण्ात सहभागी करून घलेंय. 
‘मनै ेदिल तझुी को दिया’ म्णत वस्तीतनू हे गाणं एक हातगािीवाला 
उचलतो, त्याच्ाकिून त ेटांगवेाल्ाकि ेजातं, नतथनू पहाटचे्ा प्रहरी 
रतीब टाकायला ननघाललेा िधूवाला त्याच फे्ममध्य ेघराबाहेरच्ा 
खांबाला टकूेन नवमनस् अवस्ते बसलले्ा नगगमिसपययंत ती ओळ 
आणनू सोितो आणण नतथनू ‘याि आती रही दिल िखुाती रही’ अिी नतची 
कैपफयत सरुू होते.. ननव्वळ लाजवाब!!

आरकेतला दिग्दि्कक त्याच्ातल्ा अभभनते्यावर नहेमीच मात करायचा, 
याचं आणखी एक उिाहरण म्णज े‘संगम’मधलं ‘िोस्त िोस्त ना रहा’. 
काळजाला हात घालणारे िलैेंद्रच ेिब्द, मकेुिचा हृिय पपळवटून 
टाकणारा आवाज आणण त्यावर राज कपरूचा नवलक्ण करुण चहेरा.. 
कोणालाही हे गाणं संपणू्कपण ेस्वत:वर चचपत्रत करण्ाचा मोह व्हावा.. 
पण दिग्दि्ककाच्ा खचुवीत असलले्ा आरकेन ेतो मोह टाळत केवळ 
मखुिा स्वत:वर चचपत्रत करत पढुच ेिोन्ी अतंरे अनकु्म ेअनकु्म े
राजेंद्रकुमार आणण वजैयंतीमालाच्ा टाइट क्ोजअपवर सपुरइंपोज 
तंत्राचा वापर करत चचपत्रत केले.

िेव आनंिचं मात्र तसं नव्हतं. आपल्ाला सगळ्ातलं सगळंच समजतं, 
अिी समजतू करून घते केवळ गोल्डीिी स्पधया करायच्ा नािात िेव 
दिग्दि्कक झाला. पण त्यान ेत्याच्ातला अभभनतेा कधीच बाजलूा सारला 
नाही. मळुात अभभनतेा िेवचं अपील हाच दिग्दि्कक िेवचा हुकमी एक्ा 
होता. मात्र, तो नमेका कधी आणण कसा वापरायचा, हे कळण्ाएवढा 
दिग्दि्ककरीय वकुब त्याच्ाकि ेकधीच नव्हता. पररणामी, गोल्डीच्ा 
चचत्रपटांमध्य ेआणण नविरे्त: गाण्ांमध्य ेज्ा िेवच्ा ननव्वळ िि्कनान े
मनात खिुीची कारंजी उितात, तोच िेव आपल्ाच दिग्दि्कनातल्ा 
चचत्रपटांमध्य ेकमालीचा केनवलवाणा, ियनीय दिसतो. १९७० या 
एकाच वर्यात आललेा िेव आनंि दिग्दशिमित ‘प्रमेपजुारी’ आणण नवजय 
आनंि दिग्दशिमित ‘जाॅनी मरेा नाम’ या िोन चचत्रपटांमधील िेव आनंि 
पकती वगेळा भासतो! त्याहूनही या िोन्ी चचत्रपटांमधील गाणी बघताना 
िोन्ी दिग्दि्ककांच्ा िजयातली तफावत लक्ात यतेे. सचचनिेव बम्कननी 
आपल्ा लािक्या िेवच्ा पदहल्ाच दिग्दि्ककरीय प्रयत्नासाठी जीव 
ओतनू गाणी केली. पकिोर, लता अस ेनहेमीच ेसवंगिी होतचे. सोबत 
‘गाइि’वाला अव्वल शसनमेाटोग्राफर फली नमस्तीही होता. त्यानंतर िेवन े
‘प्रमेपजुारी’च्ा सुंिर गाण्ांची पिद्यावर ननव्वळ माती केली आहे, मग 
त े‘फुलों के रंग से’ असो वा ‘रंगीला रे’. गाण्ांचं नमेकं काय करायचं, 
पात्रांना एक्स्िेन्स अथवा मवू्हमेंटस काय द्यायच्ा, गाण्ाच्ा एखाद्या 
टप्प्ावर कें द्रस्ानी एखािी व्यगक्तरेखा असताना फे्ममध्य ेअसलले्ा 
इतर पात्रांचं काय करायचं, यापकैरी कसलीच टोटल िेवला लागत 
नसल्ाचं ‘प्रमेपजुारी’च नवे्ह, तर त्याची नंतरची सगळीच गाणी बघताना 
जाणवतं. याचं मखु् कारण अभभनतेा म्णनू स्वत:चं महत्त ठसवण्ाची 
गरज त्याला सवयाभधक महत्ताची वाटायची आणण िसुरं कारण म्णज े
दिग्दि्कक म्णनू मळुातच मययादित वकुब.

Ramayya 
Vastavayya

Hothon Pe Aisi

https://www.youtube.com/watch?v=rW72kDrJvwA
https://www.youtube.com/watch?v=rW72kDrJvwA
https://www.youtube.com/watch?v=jtn4am42kW4
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याउलट नवजय आनंि. तो उत्तम अभभनतेा होता, हे ‘कोरा कागज’ 
आणण ‘तरेे मरेे सपने’सारख्ा चचत्रपटांतनू त्यान ेिाखवनू दिलंच, पण 
िेव आनंि सपुरस्टार असताना त्याच्ासमोर आपली अभभनयगगरी 
िाखवण्ाच्ा फंिात तो पिला नाही. लोकांना िेवला पाहाण्ात जास्त 
इंटरेस्ट आहे, हे ओळखण्ाएवढा हुिार तर होताच, पण मखु् म्णज ेतो 
नसैगगमिक दिग्दि्कक होता. कोणासमोर तरी काहीतरी शस्ि करण्ाच्ा 
भानगिीतनू तो दिग्दि्कनाकि ेवळला नव्हता. मोठ्ा भावाच्ा, चतेन 
आनंिच्ा हाताखाली शसनमेाच ेधि ेगगरवतानाही त्याची स्वतंत्र मतं 
होती आणण अफाट वाचन व भरपरू नविेिी चचत्रपट बघनू त्यान ेआपलं 
शक्तीजही नवस्तारलं होतं. लोकांना िेवच्ा नमेक्या कुठल्ा गोष्टी 
आवितात, याची अचकू जाण त्याला होती आणण गाणी हा तर त्याचा 
खास प्रांत होता. अगिी पदहल्ा ‘नौ िो ग्यारह’पासनू ‘ब्कॅमले’पययंत 
त्याच्ा चचत्रपटांमधली गाणी हा शसनरेशसकांच्ा मम्कबंधातला खास ठेवा 
आहे. त्याच्ा गाण्ांमध्य ेिावंउजवं करणं कदठण आहे. ‘गाइि’न ेकळस 
गाठला म्णावं, तर ‘तीसरी मंखझल’, ‘ज्ले थीफ’ आणण ‘तरेे मरेे सपने’ 
आणण ‘जाॅनी मरेा नाम’ यांनी काय घोिं मारलंय?

टट्र ाॅलीचा जािईु वापर करत, कमीत कमी कटससमवते गाणी चचपत्रत 
करणं ही नवजय आनंिची खास िलैी. ‘दिन ढल जाये’सारखं केवळ िोन 
व्यगक्तरेखांचं गाणं असो.

पकंवा ‘होठों प ेऐसी बात’सारखं समहूगीत. नवजय आनंिन ेआपल्ा या 
िलैीन ेआपल्ा चचत्रपटांमधली गाणी नवलक्ण उंचीवर नऊेन ठेवली. 
त्याचा कॅमरेा त्याच्ा व्यगक्तरेखांिी रोमान्स करत असल्ाचा फरील 
त्याची गाणी पाहाताना नमळतो. एकही अनावश्यक िाॅट नाही, एकही 
अनावश्यक मवू्हमेंट नाही, ना कॅमे-याची ना पात्रांची. सगळं काही अचकू, 
हंिट्र िे पससेंट परफेक्ट. ही अचकूता साधणं भल्ाभल्ांना जमत नाही. 
अगिी राज कपरू आणण गरुुित्तच्ा गाण्ांमध्यहेी एखाद्या बसेावध क्णी 
काहीतरी राहून गले्ासारखं वाटू िकेल, पण गोल्डीच्ा गाण्ात? नो 
चान्स!

गोल्डीच्ा याच गणुांवर तर िेव आनंि पफिा होता. त्यामळेु ‘नवकेतन’च े
गोल्डी दिग्दि्कन करत नसलले े‘काला पानी’, ‘हम िोनो’सारख ेचचत्रपट 
असोत वा ‘नवकेतन’िीच संबंभधत माणसांनी एकत्र यऊेन केललेा 
‘बम्बई का बाब’ू असो, गाण्ांचं चचत्रीकरण असलं करी तो आवजू्कन 
गोल्डीला सटेवर बोलवायचा. मग गोल्डीच्ा िेखरेखीखाली गाण्ांचं 
चचत्रीकरण पार पिायचं. त्यामळेुच अमरजीत दिग्दशिमित ‘हम िोनो’ आणण 
‘तीन िेवीयाँ’ पकंवा ‘गबँलर’ या चचत्रपटांमधील गाण्ांच्ा दृष्ात्मक 
िजयातील फरक लगचे लक्ात भरतो. ‘ख्ाब हो तमु या’  पकंवा ‘मरेा मन 
तरेा प्ासा’  ही गाणी ‘अभी ना जाओ छोिकर’  आणण ‘मैं शजिंगी का साथ 
ननभाता चला गया’च्ा पासंगालाही परुत नाहीत.

आपल्ाकि ेअस ेपकत्यके थोर दिग्दि्कक होऊन गलेते, त्यांना 
आपल्ाकिील चांगल्ा चांगल्ा गाण्ांचं पिद्यावर नमेकं काय 
करायचं, हेच कळत नव्हतं. ‘बसंत बहार’ पकंवा ‘दिल ही तो हैं’च्ा 
अिाच चांगल्ा चांगल्ा गाण्ांची पिद्यावर वाट लागलीय. ‘सांज और 
सवरेा’मधलं (दिग्दि्कक – हृपर्केि मखुजवी) महमिू- िभुा खोट ेजोिीवर 
चचत्रीत झाललें ‘अजहून आय ेबालमा सावन नबता जाये’  हे गाणं बघताना 
िकंर-जयपकिनच्ा आत्मांना काय वाटलं असले, याची कल्पना 
करवत नाही. चांगल्ा गाण्ांची पिद्यावर अिी माती झाललेी बघनू 
मनाला असंख् यातना होतात. गलुजारच्ा चचत्रपटांची गाणी हे याचं 
उत्तम उिाहरण ठरावं. एक ‘इजाजत’ वगळता गलुजारच्ा चचत्रपटांची 
गाणी पिद्यावर ननव्वळ ‘सामान्य’ या श्णेीत मोितात.

नमकरीन या चचत्रपटातलं हे गाणं बघा.

नंतर नंतर तर पररस्स्ती इतकरी नबघिली करी, चक् सभुार् घईसारख्ा 
दिग्दि्ककाकि ेसाँग पपक्चरायझिेनचा चांगला सने्स आहे, असं 
वाटण्ाच ेदिवस आल ेहोते. ‘वासरात लंगिी गाय िहाणी’ या म्णीचं 
यापके्ा िसुरं चांगलं उिाहरण नसले. आजच्ा काळात ज्ांची गाणी 
आवजू्कन बघावीत, अस ेकुठल ेदिग्दि्कक आहेत? खपू नवचार केल्ावर 
(!) िोन नावं िोळ्ांसमोर यतेात – एक आितुोर् गोवारीकर आणण 
िसुरा अनरुाग कश्यप. अनरुाग कश्यपचं नाव वाचनू आचिय्क वाटले, पण 
त्याला गाण्ांमधला खव्हज्अुल सने्स जबरिस्त आहे आणण गाण्ांचा 
वापर तो कथा पढेु नणे्ासाठी खबुीन ेकरतो. मग ती ‘िेव िी’मधली गाणी 
असोत, ‘गगँ्ज आफ वासपेरू’ची असोत वा ‘गलुाल’ची. तीच बाब आहे 
आितुोर् गोवारीकरची. ‘अझीमो िान िहेनिाह’ (जोधा अकबर) पकंवा 
‘घनन घनन गघर गघर आय ेबिरा’ (लगान) दृष्ट लागण्ासारखी आहेत. 
‘घनन घनन गघर’  हे गाणं तर थटे नवजय आनंि सू्लिी नमळतंजळुतं 
आहे. कॅमरेा मवू्हमेंटस, व्यगक्तरेखांच्ा हालचालीनसुार पनॅ होणारा 
कॅमरेा आणण एकेका पात्राचा कॅमरेा फरील्डमध्य ेहोत जाणारा प्रविे, 
कमीत कमी कटस या सगळ्ा वशैिष्टांसह हे गाणं आपल्ासमोर यतें. 
आज फास्ट फूिच्ा जमान्यात साँग पपक्चरायझिेनचं तंत्रच बिललंय. 
कुठल्ाही गाण्ात िोन सकंेिापके्ा मोठा िाॅट ठेवायचा नाही, असा 
बहुिा अशलखखत ननयमच झालाय. पररणामी, गाण्ातनू स्टोरी टशेलगं, 
त्याला नरेॅपटव्ह स्टट्रक्चर िेणं, कॅमरेा मवू्हमेंटसचा नवचार करणं या गोष्टी 
बाि होऊन ननव्वळ मोंटाज पद्तीची गाणी समोर यतेात. याला कोणी 
जनु्या जमान्यातील आठवणींच ेकढ काढणं म्णले तर म्णो बापिा! 
पण ‘चार बोतल व्होिका’ आणण ‘लुंगी िान्स’ एकिाही बघवत नाही आणण 
‘हम तझुस ेमहुब्त करके सनम’, ‘य ेरात य ेचांिनी पफर कहाँ’  आणण ‘त ू
कहाँ य ेबता इस नशिली रात में’वरून वारंवार जीव ओवाळून टाकावासा 
वाटतो, यातच सगळं आलं!! मग आता सांगा, गाणं नक्री कोणाचं?

महाराष्टट्र  टाईम्स आणण प्रहार या िैननकांमध ेकाम केलं 
आहे. वसंत साठे यांच्ा ममेॉयर ऑफ अ रॅिनशॅलस्ट 
तसंच फानतमा भतु्तो यांच्ा ि साँग्ज ऑफ ब्ि अँि 
सोि्क या पसु्तकांचा अनवुाि केला आहे. ‘चकू भलू 
द्यावी घ्ावी’ या आगामी चचत्रपटाच ेसहलखेन. सध्या 
जनसंपक्क  क्ते्रात काय्करत असनू ‘शसनिेोर मीपिया 
सखव्हमिससे’ ही त्यांची भागगिारी तत्तावरील कंपनी 
चचत्रपटसषृ्टीत काय्करत आहे.

मोबाइल – 9869410428 
इ-मले – chintamani.bhide@gmail.com

चचंतामिी णभडे
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चारदत्त भागवत पोश्टर बॉईजच्ा पररथा लेखरानं, 
आपल्ाला णसनेमाचं वेड रसं लागलं 
याववषयी णलवहलेलं मनोरंजर लणलत.

जंगलबुक

साल साधारण १९८०

शजल्ा: चंद्रपरू

वार: िकु्वार

वळे: रात्रीच ेसाधारण ९.३०-१०

स्ळ: सध्याच्ा तािोबा राष्टट्र ीय अभयारण्ाच्ा ह्द्दीजवळचं जंगल.

िांबरी म्णाव्या अिा एका, एकाकरी रस्तावर, एक नमणनमणता दिवा मंि 
गतीन ेपढेु सरकत होता. त्या दिव्यापासनू िरू, पकलोमीटर भर अतंरावर 
‘चांिा ५३’ असं शलदहलले्ा एका पांढऱया मलैाच्ा िगिाजवळ, पाच सात 
तरुणांचा घोळक्याबरोबर, एक ४-५ वर्वांचा मलुगा उभा होता.

बऱयाच वळेापवूवी, त ेलोक एका तांबड्ा मातीच्ा रस्तावरुन चालत 
जंगलातनू, त्या िांबरी हमरस्तावर आल ेहोते. मंिळी आता वाट पाहून 
कंटाळली होती.

एवढयात त्या लहान पोराला तो हळूहळू पढेु सरकणारा दिवा दिसला 
आणण त्यान ेउत्साहात, जनु्या दहिंी शसनमेातल्ा स्मगलरसारखी, 
आपल्ा टॉच्कची उघि-झाप करुन, त ेलोक उभ ेअसल्ाची सचूना, 
त्या सरकणाऱया दिव्याला दिली. मग तो सगळा जथथाच, त्या मंि गतीन े
सरकणाऱया दिव्याच्ा दििने ेझपाझप चाल ूलागला.

तो दिवा म्णजे, एक अत्यंत मरतकुड्ा अवस्ते असललेी ऑटो-ररक्ा 
होती, ज्ात चालक आणण एक माणसू  अस ेिोघे, बसनू आल ेहोते. 
ऑटो-ररक्ा थांबली आणण नतच्ावर प्रश्नांचा भपिमार सरुु झाला.

प्रश्न: पकतना टाईम लगाया ?

उत्तर : अरे, अभी इतना िरू जंगल में आन ेको टाईम तो लगगेा ना ?

प्रश्न: जदिी ननकलना चादहय ेथा ना?

उत्तर : इधर जंगल में आन ेके शलये, तयार नहीं होत ेलोग.

एकान ेचढ्ा आवाजात नवचारलं, ‘पसैा भी ज्ािा ही दिया है ना ?’

मग एक नरमाईचं उत्तर आलं,  ‘वो थोिी, गािी भी फेल हो गई थी.’

ह्ा प्रश्नोत्तरांमधे, त्या लहान मलुाची उतं्ठा वाढत चालली होती. तो 
वाकून वाकून ररक्ा मधल्ा सामानाकि ेपहात होता. प्रश्न उत्तरं संपली 
आणण एक जण म्णाला ‘इसको साथ में ल ेलो, ह् आत ेहैं.’

त्या मलुाला उचलनू, आत ररक्ाच्ा मागच्ा भागात रचलले्ा, िब्ांच्ा 
एका उतरंिीवर बसवण्ात आलं. ररक्ा, तांबिया मातीच्ा रस्ताच्ा 
दििने ेवळली, तसा जरा ररक्ाला गचका बसला आणण त्या पोराची, 
त्या िब्ांवरून घसरण सरुु झाली. तो, स्वत:चा तोल सांभाळण्ाच्ा 
प्रयत्नात असतानाच, ररक्ा चालकाच्ा बाजलूा बसलले्ा माणसाने, 
त्याला पायाकिून धरून, परत त्या िब्ांवर बसवलं. तो मलुगा कसाबसा 
स्स्रावला आणण िवेटी न राहावनू, बराच वळे त्यान ेमनात िाबनू 
ठेवललेा प्रश्न, त्या माणसाला नवचारला, ‘कौनसा पपक्चर है अकंल?’

पफल्मच्ा ररळांच्ा िब्ांवर, शसहंासनावर बसल्ाच्ा थाटात 
बसलले्ा, त्या पोराकिॆ पाहून तो माणसू हसनू म्णाला ‘काला 
पत्थर, अनमताभ बच्चन’ आणण त्या ररक्ाचा दिवा त्या मातीच्ा कच्च्ा 
रस्तावरून वाट काढत पढेु जाऊ लागला.

चंद्रपरू शजल्हामध े‘ईरई’ नावाची निी आहे. घनिाट जंगलातनू 
वाहणाऱया, ‘ईरई’ निीच्ा पात्रावर  एका धरणाचं बांधकाम सरुु होतं. 
बांधकाम सरुू होतं एका टकेिीवर आणण त्या टकेिीच्ा पायर्थािी, 
बांबचू्ा चटयांच्ा भभतंी आणण कौलारु छप्रं असलले्ा घरांची, एक 
वसाहत तयार झाली होती. त्या बांधकामाचं कंत्राट घतेलले्ा कंपनीचा 
मखु् अभभयंता आणण इतर अभधकारी ह्ांना साजिेी काही मोजकरी 
घरं त्या वसाहतीमध ेहोती. बाकरी सगळा भाग कामगार वस्तीचा होता. 
ह्ा वसाहतीला, नतथल ेसगळे रदहवासी ‘कँप’ म्णायच ेआणण प्रत्यक् 
धरणाच्ा, बांधकामाच्ा दठकाणाला ‘साईट’ म्टलं जायचं.

‘कँप’ म्णज ेसाधारण िोनि ेत ेतीनि ेलोकांची वस्ती असललें एक 
छोटसं गावचं होतं. सयूलोिय त ेसयूयास्त, त ेसगळं गाव आपल्ा व्यापात, 
झपाट्ानं काम करण्ात मग् असायचं. घरातल ेकतजे लोक ‘साईट’वर 
जायच ेआणण ज्ा मोजक्या गदृहणी कँपवर होत्या, त्या स्वयंपाक पाणी 
आणण बाकरीची कामं पाहायच्ा. या साऱया पसाऱयात, तो लहान मलुगा 
तसा एकटाच असायचा.  कँपमध ेत्याच्ा वयाची मलुंही फारिी कोणी 
नव्हती. मग हा मलुगा काही तरी उनाि खळे करत, भटकत पफरायचा. 
साहेबांचा मलुगा असल्ामळेु, त्याला सगळीकि ेघसुखोरी करायला 
परवानगी होती.

सयू्क मावळला करी, मग कंदिल, रॉकेलच ेदिव ेआणण मोजके, नवजचे े
पपवळे दिव ेह्ांच्ा प्रकािात कँपमधली संध्याकाळ, संथपण ेउलगित 
रात्रीत नमसळायची.

रात्री, वसाहतीमधली मसे हे एक सांसृ्नतक कें द्र असायचं. 
संध्याकाळपासनूच नतथे, संथपण ेशिजणाऱया जवेणाचा सुंगंध िरवळू 
लागायचा. मग नतथचे अठरा पगि जमातीची मंिळी, रेपियो ऐकत, 
एखािं आधीच वाचललें माशसक पनु्ा नव्यान ेवाचत, पत्तांचा पकंवा 
कॅरमचा िाव मांित, आणण राजकारणावर तावातावान ेचचया करत.
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ह्ा सगळ्ा मसे साम्ाज्ाचा अभधपती होता, इमाम अली, िाढी 
पपकललेा, एक अस्ल खानिानी खानसामा. स्वत: च्ा िॊळ्ांसमोर, 
सगळे मसाल ेिगिी पाट्ा-वरवंट्ावर वाटून घते असतानाच, तो 
आल्ा गले्ाची नवचारपसू करायचा. कोणी िहराकि ेजाणार असले, 
तर त्याला वाण सामान आणण्ासाठी गळ घालायचा.

िकु्वारी मात्र इमाम अली, ती मसेमधली रेंगाळललेी संध्याकाळ द्रतु 
गतीन ेउरकायचा. मसे समोर असलले्ा, भल्ामोठ्ा पटांगणाच्ा 
एका बाजलूा टट्रक, बलुिोझर, िंपर, जीप, अिी त्या साईटवरची अनके 
वाहनं, जास्तच िाटीवाटीन ेलावली जायची. पटांगणावर झािलोट 
केली जायची, पाण्ाचा सिा मारला जायचा. मग, िोन जािजिू लाकिी 
खांबांच्ा मध ेएक भला मोठा, पांढरा िभु्र पििा ताणला जायचा. ही 
सगळी पवू्कतयारी असायची ती, रात्री िाखवण्ात यणेाऱया चचत्रपटासाठी. 
४०-५० पकलोमीटर अतंरावर असलले्ा चंद्रपरू िहरामधनू एक 
प्रोजके्टर आणण एका चचत्रपटाची ररळं असा सगळा जामाननमा, मजल 
िरमजल करत, खलु्ा आभाळाखालच्ा, जंगलातल्ा त्या चचत्रपटगहृात 
पोचायचा.

‘सगळी तयारी नीट झाली असले ना?’ ह्ा चचतंते, तो पेंगळुललेा मलुगा 
असतानाच, ती ऑटो-ररक्ा त्या भल्ामोठ्ा मिैानात यऊेन थांबली. 
बराच वळे वाट पाहात कंटाळलले ेलोक, परत जोिात आले. पोरान े
ररक्ातनू उतरत कोणाला तरी सांगगतलं, ‘जॉज्क अकंल, काला पत्थर, 
अनमताभ बच्चन’. त ेऐकून जमलले्ा सगळ्ांचच कुतहुल िमलं आणण 
शसनमेाचं नाव ‘काला पत्थर’ आहे हे, जमलले्ा सगळ्ा िे-िोनि े
लोकांना समजलं.

हळूहळू सगळे दिव ेमालवल ेगलेे, लोकांची चालललेी कुजबजू िांत 
झाली. आता त्या चांिण्ान ेभरलले्ा आकािाखाली, फक्त प्रोजके्टरचा 
दिवा पिद्यावर प्रकाि पाित होता.

कोळिाचा खाणीत भोंगा वाजला आणण त्या लहान मलुाला, त्याच्ा 
कँपमध ेरोज कामाची सरुुवात होताना वाजणारा भोंगा आठवला. 
िारावर नाव नोंिवनू, खाणीत जाणारे कामगार दिसल ेआणण त्याला 
त्यांच्ा साईटवर, रोजंिारीवर काम करणाऱया मजरुांच्ा रांगा दिसायला 
लागल्ा.

त्याच्ा नकळत, त्या पिद्यावर दिसणारी चचत्रं आणण त्याच्ा कँपमधलं 
त्याच्ा भवतालचं िैनंदिन जग, ह्ांच्ातली साम्य स्ळं त्याला 
सापिायला लागली. बिुणाऱया जहाजाचा पळपटुा कॅप्टन म्णनू 
दहणवल्ा गलेले्ा, नवजयचं (अनमताभ बच्चन) आतल्ा आत धमुसणारं 
रुप त्याला फारच आविलं. त्या लहान वयातही, स्वत:वर रागावलले्ा 
त्या व्यगक्तरेखचेी घसुमट त्याला आपलीिी वाटली.

खाण मालक धनराज परुीचं (प्रमे चोप्रा) नवमानातनू होणार आगमन 
पाहून, ह्ा आपल्ा “कँप” च्ा मिैानावर असं नवमान उतरेल का ? असा 
प्रश्न त्याच्ा मनाला चाटून गलेा. हे गाणं म्णत मोटर सायकलवर यणेारा 
नवीन इंशजनीयर रवी वमया (ििी कपरू) त्याला दिसला आणण त्या साईट 
वर वगेवगेळ्ा नवभागांमध ेकाम करणारे, त्याच्ापके्ा बरेच मोठे, पण 
त्याच्ािी गप्ा मारणारे, त्याला गोष्टी ऐकवणारे, त्याच्ा सगळ्ा बाल 
सलुभ िकंांना िांतपण ेउत्तरं िेणारे तरुण अभधकारी आठवले.

इकिे, शसनमेा काका (मनमोहन कृष्ण) च्ा ढाब्ावर यऊेन पोचला 
होता. काका म्णज ेसाक्ात ‘ईमाम अली’ आणण ढाबा म्णज ेत्याची 
‘मसे’. ह्ाच ‘मसे’ मध ेत्याला वगेवगेळ्ा जाती धमयाची माणसं भटेली 
आणण त्याला दहिंी, इंग्रजी, उिू्क, मल्ाळम, पंजाबी ह्ा भार्ा समजायला 
लागल्ा. आल ूपराठयापासनू त ेनबययाणी आणण िीरखमु्ययापययंतच्ा 
पिाथवांची गोिी त्याला कळली. अगंठया नवकणारी छन्ो (नीत ूशसगं) 
दिसली आणण त्याला त्याच्ा कँपमध ेभरणारा आठविी बाजार 
आठवला. आसपासच्ा काही गावांमधनू, िननवारी लोक त्यांच्ा 
कँपमध ेवस्त ूनवकायला यायचे. भाजी-पाल्ापासनू त ेहत्यारं, लहान 
मलुांची खळेणी, खाऊ, कपि ेअसं काय काय असायचं त्या बाजारात.

गाणं म्णत खाणीत शिरणारा टट्रक िट्र ायव्हर जग्गा (परीशक्त साहनी) 
त्याला जास्तच जवळचा वाटला, कारण जग्गामध ेत्याला, त्याच ेलािके 
असलले ेलखनपाल, भरैप्ा आणण इतर अनके टट्रक-िट्र ायव्हर दिसले, ज े
त्याला दिवसभर कँप त ेसाईट आणण परत, अिा फेऱया मारुन आणायचे. 
त्याची िट्र ायव्हर आणण त्यांच्ा टट्रकिी असललेी िोस्ती एवढी पक्री 
होती करी, तो त्याच्ा घरात असले, तर िारावर वाजणाऱया हॉन्कच्ा 
आवाजावरुन, रोज य ेजा करणाऱया असंख् टट्रकपकैरी नमेका कुठला 
टट्रक आला आहे आणण िट्र ायव्हर कोण आहे हे तो अचकू सांग ूिकायचा. 
पकंबहुना िट्र ायव्हरला हॉन्क वाजवायला सांगनू, त्या मलुाची वारंवार परीक्ा 
घणे ेहा त्या कँपमधल्ा अनकेांचा आविता नवरंगळुा होता.

मग आला, ‘जब तमु्ारे िधुके िांत भी नहीं टुट ेथे, तब स ेमंगल, ताल े
तोिता आया है’ असं मह्नू पोलीसांच्ा हातावर तरुी िेऊन पसार होणारा, 
मंगल (ित्रघु्न शसन्ा).

फरारी मंगल, खाणीत शिरतो तवे्हा प्रश्न यतेो ‘नाम क्या है?’

त्यावर मंगलचा प्रनतप्रश्न असतो ‘आज दिन कौनसा है ?’

मनुीमजी म्णतो ‘मंगल’

मंगल बिेरकारपण ेसांगतो, ‘तो शलख’’

गोंधळललेा मनुीमजी चाचरत नवचारतो ‘मंगल?’ आणण सगळ्ा 
प्रके्कांमध ेएक चतैन्य संचारतं.
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पोलीस आणण मंगलवरुन त्या मलुाला, तो दिवस आठवला, ज्ा दिविी 
त्यांच्ा कँपमध ेिरोिखेॊर शिरल ेहोत ेआणण सारी रात्र परुुर्मंिळी 
दठकदठकाणी पहारा िेत उभी होती. मग िसुऱया दिविी पोलीस आल े
होते. त ेिरोिखेॊर, म्णज ेनक्लवािी होत ेआणण त ेपोशलस मह्ज े
नमशलटट्रीची माणसं होती, हे त्याला बऱयाच वर्वांनंतर कळलं. पण, तो 
जरासा घाबरुन आपल्ा घराच्ा खखिकरीआिून मोटर सायकलवर 
जाणाऱया, त्या भधप्ाि, नमिीवाल्ा, पोलीसाला पाहात होता हे त्याला 
वारंवार आठवतं.

शसनमेा पढेु सरकत होता. नवजय आणण िॉक्टर सधुा (राखी) ची पदहली 
भटे होते. नवजय भलू िेणारं इंजके्न घ्ायला नकार िेतो . िॉक्टर 
सधुा नतचा संताप इंग्रजीत व्यक्त करत ेआणण अनपशेक्तपणे, एक खाण 
कामगार वाटणारा माणसू, अस्खशलत इंग्रजीत बोलनू जातो ‘Why 
don’t you understand doctor ? Pain is my destiny and I 
can’t avoid it’  पिियावर सधुा आणण प्रके्कांमध ेतो मलुगा अवाक 
होतो. त्या प्रसंगाएवढा प्रभावी ‘शसनमेपॅटक’ क्ण, त्या लहान मलुाच्ा 
आयषु्ात, तोपययंत आला नव्हता.

बघता बघता चचत्रपट िवेटाकि ेयायला लागतो. खाणीमध ेपाणी शिरतं. 
धावपळ सरुु होते. नवजय जीवाची पवया न करता पाण्ान ेभरलले्ा 
खाणीत शिरतो. सगळ्ांना जगुारात नहेमी हरवणारा राणा, िवेटचा िाव 
हरतो आणण इतर लोक शलफ्टन ेवर यतेात. शलफ्ट नबघिते.

जग्गा िट्र ायव्हर, िोरी बांधनू टट्रकच्ा मितीन ेशलफ्ट वर खचेतो. प्रके्क 
आणण तो मलुगा खिु होतात. त्या मलुाची नजर नकळत, त्या मिैानात 
उभ्ा असलले्ा ‘S’ आणण ‘T’ अिी नावं असलले्ा, त्याच्ा िोन 
आवित्या टट्रककि ेआणण प्रके्कात बसलले्ा लखनपाल िट्र ायव्हरकि े
जाते.

िवेटी आनंिी आनंि होतो. नवजयला त्याच ेआई-विील घ्ायला यतेात. 
ह्ा मलुाच ेआई-विील कधीच झोपायला ननघनू गलेले ेअसतात. हा 
पोरगा, कोणाच्ा तरी मांिीवर बसनू शसनमेा पहात असतो.  पिियावर 
ररळ संपतं. मलुगा एकटाच त्याच्ा घराकि ेननघतो. उिया त्याला, आई 
बाबांना, उरललेी शसनमेाची गोष्ट सांगायची असते. पिियावर आता फक्त 
प्रोजके्टरच्ा दिव्याची चौकट दिसत असत ेआणण सटुलले्ा िवेटच्ा 
ररळाचा घर-घर असा आवाज स्पीकरमध ेघमुत रहातो.

वर्यं उलटून जातात. पण त्या पोराचं शसनमेाचं विे कमी झाललें नाही. 
आजही, आललेा प्रत्यके नवा शसनमेा, फस्ट्क ि ेफस्ट्क िो पहायची त्याची 
इच्ा असते. अनके मकु्ाम बिलत, बरीच गावं पफरत, जंगलात शसनमेा 
पहाणारा तो मलुगा, आता काँपक्टच्ा महाकाय जंगलात स्स्रावलाय. 
नकुताच त्यानं आणण त्याच्ा नमत्रानं शलदहललेा एक चचत्रपट, बऱयापकैरी 
लोकपप्रय झालाय. आता नव्या चचत्रपटाच ेनवचार त्याच्ा िोक्यात 
घोळतायत.

पण, आजही बोलण्ाच्ा ओघात त्याला कोणी प्रश्न केला करी, ‘तो, कहाँ 
के हैं आप?’

तर, एका क्णात त्याला ‘ईरई कँप’ आणण ‘काला पत्थर’ आठवतो, त्यानं 
नमळवललेी Civil Engineering ची पिवी आठवत ेआणण त्याच्ा 
मनात, नवजयचं वाक्य घटुमळतं…

‘कुछ लोग, ऐस ेभी तो होत ेहैं,

जो, कहीं के नहीं होते… !’

चचत्रपट पाहाण्ाचं व्यसन असललेा, लखेक, 
अभभनतेा, मादहतीपट दिग्दि्कक. ‘पोश्टर बॉईज’ ह्ा 
चचत्रपटाचं पटकथा लखेन. केिवा माधवा, यारी है 
ईमान मरेा  ह्ासारख्ा नाटकांच शलखाण. चचत्रपटांच्ा 
बरोबरीनचे खाणं आणण खखलवणं ह्ांची आवि 
असललेा माणसू.

मोबाइल – 9821435598 
इ-मले – charudattabhagwat@gmail.com

चारदत्त भागवत
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आशय गुिे आजच्ा धावपळीच्ा आयुष्ात आपल्ा 
जगण्ाची गतीच वेगवान झाली आहे. 
शास्तीय संगीताच्ा मैिलीही याला 
अपवाद नाहीत. पूवमी रात्ररात्र चालिा-या 
मैिलींचा रालावधी आता २-३ तासांवर 
आला आहे. मैिलीच्ा श्ोत्ांची 
मानणसरताही बदलली आहे.

शास्तीय िंगीताच्ा श्रोतांची 
बिललेली मानसिकता
मानसिास्तात भावननक आत्मजाणीव (emotional self awareness)  
हा एक मोठ्ा प्रमाणावर नवचार होणारा नवर्य आहे. या नवर्यात एखाद्या 
व्यक्तरीमध्य ेअसणाऱया नवशिष्ट भावना आणण त्यांच्ामळेु होणारे पररणाम 
याचा अभ्ास होतो. नवशिष्ट भावनांमळेु आपल्ा काय्कक्मतवेर काही 
पररणाम होतो का, आपल्ा एकंिर वागण्ावर काही पररणाम होतो का 
हेिेखील यात अभ्ासल ेजाते. ह्ा नवर्याच्ा अभ्ासात अस ेआढळल े
आहे करी, समोर आलले्ा पररस्स्तीला एखािी व्यक्तरी िोन प्ितींनी 
सामोरी जाते. एक म्णज ेती व्यक्तरी अनत िीघ्र पद्तीन ेप्रनतपक्या िेत े
ज्ाला िब्द आहे react  करते. आणण िसुरे म्णज ेती व्यक्तरी समोर 
आललेी पररस्स्ती समजनू घतेे, त्यावर नवचार करत ेआणण मग एक 
संतशुलत प्रनतसाि िेत ेज्ाला िब्द आहे respond करते. पदहल्ा प्रकारे 
सामोरे जाणारी व्यक्तरी ही अस्वस्ता, संयम आणण एकाग्रता यांचा अभाव 
िि्कवत ेकारण नतथ ेप्राधान्य हे पररस्स्ती समजनू घ्ायला नसत ेतर 
लगचे एखािी प्रनतपक्या िेण ेयाला असते. िसुऱया प्रकारे सामोरे जाणारी 
व्यक्तरी मात्र संयमाचे, संतशुलत मनोवतृ्तीच ेआणण एकाग्रतचे ेिि्कन घिनवते. 
शिवाय तमुच्ात नवचार करण्ाची एक प्रपक्या आहे (thought 
process) याची िेखील अपके्ा ठेवते.

गले्ा िहा-एक वर्यात आपला िेि हा झपाट्ान ेबिलला आहे. 
तसा तो आधनुनक होत गलेा, त्याची सरुुवात १९९१च्ा आभथमिक 
उिारीकरणापासनू झाली असं म्णायला हरकत नाही. िेिात नवीन 
उद्योग स्ापन झाले, रोजगार संधी उपलब्ध झाल्ा आणण सव्क क्ते्रात 
आणण एकूण सगळीकि ेबऱयाच संधी उपलब्ध झाल्ा. परंत ुगले्ा 
िहा-बारा वर्यात जर कोणत ेबिल या िेिात झाल ेअसतील तर त े
म्णज ेझपाट्ान ेझालले ेिहरीकरण आणण ह्ा साऱया प्रपक्यतेनू मोठ्ा 
प्रमाणावर तयार झाललेा मध्य ऐदहक िालनं खलुी झाललेा असा हा 
वग्क म्णता येईल. साहशजकच वाढत्या िहरांमध्य ेरोजगार संधीिेखील 
वाढल्ा आणण त्यामळेु आयषु्ाला एक गती आली. महाराष्टट्र  हे िहर तर 
त्यात अग्रगण् मानल ेपादहजे. मुंबई िहराची गती तर अजनू वाढली. 
बोररवलीचा माणसूिेखील ऐरोलीला कामाला जाऊ लागला. परंत ुया 
गोष्टीमळेु दिवसाच्ा प्रत्यके क्णाला कसलसे ेलक्ष समोर ठेवण्ाचा 
स्वभाव वाढू लागला. सकाळची आणण संध्याकाळची लोकल हे 
मुंबईकरांच ेलक्ष आधीपासनू होतचे. परंत ुलांब असलले्ा नोकरीमळेु 
त्यात टट्रनेमधनू उतरलो करी, पढुची बस पकिणे, यतेाना पनु्ा ती पकिण े
आणण म्णनू नवशिष्ट वळेेत सारे काम आटपायचा प्रयत्न करण ेही नवीन 
लक्ष ेननमयाण झाली. इतर िहरांचा अगिी असा प्रश्न नसला तरीही 
त्यांच्ा वाढत्या नवस्तारामळेु आणण सतत लोकांच्ा होत असलले्ा 
नवहारामळेु नतथल्ा राहणीमानात एक गती ननमयाण झाली आहे. 
साहशजकच लोकांचा कल प्रत्यके गोष्ट ‘लगचे’ होण्ामध्य ेआहे. आणण 
अथयात त्यामळेु वाढत चालली आहे अस्वस्ता! कारण आपल्ा सववांना 
सतत कोणती तरी पक्या करायची सवय झाली आहे. कारण स्वस् एके 
दठकाणी आपण बसतोच कुठे? गले्ा काही वर्यात रस्तावर वाजणारे 
हॉन्क हे एकाएकरी कस ेवाढल ेयाच ेउत्तर याच मानशसकतते आपल्ाला 
सापिू िकेल. कारण समोरची गािी थांबली करी िोन सकंेि नतच्ामाग े
थांबण्ाऐवजी आपल्ाकिून एक पक्या होऊन जाते. समोरचा शसग्ल 
बिलायला १० सकंेि जरी शिल्क असली तरीही गाड्ा पढेु पढेु 
सरकताना आपल्ाला दिसतात. 

कारण आपण १० सकंेिसु् िा एके दठकाणी स्वस् थांब ूिकत नाही. 
असचे आपल्ात झालले ेबिल आपण स्वतः तपासनू पाहू िकतो. हे 
परेुस ेनव्हत ेकरी काय म्णनू गले्ा काही वर्यात आपल्ा आयषु्ात 
‘सोिल नमपिया’ आणण ‘स्माट्कफोन’ ह्ा िोन चमत्ारांनी प्रविे केला 
आहे. ह्ा गोष्टींवर मी टीका करणार नाही कारण त्यांचा मळू हेत ूहा वाईट 
नाही,  उलट त्या उपयोगी गोष्टीच आहेत. परंत ुआपल्ाला जरासाही वळे 
नमळाला करी आपण ह्ा माध्यमांचा उपयोग करू लागतो. काही काम 
सरुु असताना मध्यचे त्यात ‘िोकावणे’ ही सवय हल्ी सववांना लागली 
आहे. िाळा-कॉलजेमधल्ा तरूण मलुांना तर अगिी भरपरू प्रमाणात! 
हा पण वाढत्या अस्वस्तचेा एक भाग म्टला पादहजे. कारण हल्ी 
आपल्ाकि ेररकामा (ररकामटकेिा नवे्ह!) वळे उरललेाच नाही. ज ेकाही 
ररकामपण असले त ेअिा कुठल्ािा पक्यने ेभरल ेजाते. आणण ह्ाच 
गोष्टीचा पररणाम हल्ी िास्तीय संगीताच्ा मफैलीत दिस ूलागला आहे.

िास्तीय संगीत ही एक नवचार- प्रपक्या आहे. या प्रपक्यते सामावनू 
घणे्ासाठी तमु्ाला वरीलपकैरी िसुऱया प्रकारच्ा लोकांची गरज आहे. 
पकंवा ज ेलोक िास्तीय संगीत ऐकतात पकंवा सािर करतात त्यांच्ात 
एका नवशिष्ट टप्प्ाला हे गणु नवकशसत होतील अिी अपके्ा आपण 
करू िकतो. मात्र या सगळ्ावर आपल्ा िैनंदिन जगण्ाचा िेखील 
प्रभाव पिू िकतो का? पकंवा तसा तो पिला आहे का? हा नवर्य 
सरुु करण्ाआधी आपल्ाला िास्तीय संगीताच्ा मफैलीची एकंिर 
मांिणी समजनू घतेली पादहजे. िास्तीय मफैल ही एक बठैी पक्या आहे. 
समोर कला सािर करणारा कलाकार आणण श्ोत ेहे िोघहेी बसलले्ा 
अवस्ते असतात. मफैलीची सरुुवात धीम्या गतीन ेहोते. ही नवलंनबत 
लय तिीच ठेवनू त्यात एका मागोमाग एक सरू चढवल ेजातात. 
धीम्या गतीन ेसंथ वाहणारे सरू अथयात आलाप. त्यानंतर आणण एका 
नवशिष्ट बढत झाली करी मग सरुांची लय वाढत ेआणण त्याला तान अस े
म्णतात. तो पययंत तालाची िेखील लय वाढललेी असते. िवेटी गाण े
एक नवशिष्ट द्रतु गती पकित ेआणण मफैल समाप्त होते. एकूण काय 
तर ही एक प्रपक्या असते. मफैलीत एकिम अस ेकाहीच घित नाही. 
परंत ुएक उतृ्ष्ट मफैल घिनवण्ाची जबाबिारी कलाकार आणण श्ोता 
ह्ा िोघांवर असते. कलाकार जर ह्ा प्रपक्यते स्वतःला सामावनू घते 
नसले आणण त्याला ‘पढेु’ जायची आणण द्रतु गायची/वाजवायची घाई 
असले तर मफैलीचा मनतताथ्क साध्य होणार नाही. याच प्रकारे जर श्ोता 
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वग्क ‘लगचे’ काहीतरी घिले अिी आिा मनात घऊेन बसला आणण त्या 
प्रपक्यिेी एकरूप झाला नाही तर मफैलीचा हेत ूकिापप साध्य होणार 
नाही. वरील शस्िांताच्ा अनरु्ंगान ेनवचार केला तर कलाकारान ेसमोर 
असलले्ा पररस्स्तीला (रागाला, तालाला) एका प्रपक्यदे्ारे respond  
करण ेअपशेक्त आहे,  react करण ेनाही. आणण हीच अपके्ा आपण 
श्ोत्यांकिून कमी-अभधक प्रमाणात करायला हरकत नाही.

आपण त्या प्रपक्यते जसजस ेस्वतःला सामावनू घऊे तसतिी ती 
आपल्ाला अभधक समजत जाते. आणण त्या वाटवेर प्रत्यके वळेेस 
आपल्ाला काहीतरी नवीन अनभुवायला नमळते. कलकत्तात एकिा 
भीमसने जोिींच ेतीन संगीत संम्लेनांमध्य ेसलग गाण ेहोते. एक झाल े
करी पढेु िसुरीकि ेजायचे. या नतन्ी दठकाणी त्यांनी राग तोिी गायला. 
गंमत म्णज ेबरेच लोक त्यांच ेएका दठकाणच ेगाण ेझाल ेकरी िसुरीकि े
तोच राग ऐकायला जात होत ेआणण पनु्ा नतसऱया दठकाणी सदु्ा! गायक 
आणण श्ोता प्रत्यके दठकाणी स्वतःला त्या प्रपक्यते सामावनू घते होत े
आणण आनंिाची नवीन अनभुतूी त्यांना प्रत्यके दठकाणी नमळत होती. 
भीमसने जोिी आणण त ेसारे श्ोत ेह्ांच्ा संयमाला िाि द्यायलाच हवी!

आणण इथ ेनवर्य जरी िास्तीय संगीताचा असला तरी िैनंदिन 
आयषु्ातही अिा बऱयाच गोष्टी आहेत ज्ा आपल्ाला स्वतःला एका 
प्रपक्यते समानवष्ट करून घ्ायच ेआमंत्रण िेतात. कंुभाराच ेमिके 
बननवण ेही एक प्रपक्या आहे, चचत्रकाराच ेचचत्र काढण ेही िेखील 
आहे. एखािे पसु्तक वाचण ेही िेखील एक प्रपक्याच आहे. घाई-घाईत 
वाचलले ेपसु्तक िसु-यांिा पनु्ा िांत चचत्तान ेवाचल ेकरी त्यातील बऱयाच 
गोष्टी आपल्ाला नव्यान ेसमजतात! ध्यान लावनू बसण ेहीिेखील 
एक प्रपक्याच आहे.आणण या प्रपक्यते आपण स्वतःला सामावनू घतेलं 
तर काय होतं? तर त्यान ेआपली ‘पढेु काय होणार’ ही सतत असणारी 
उत्सकुता कमी होऊन आपण आहेत त ेक्ण अनभुवायला शिकतो. 
समोर असललेा क्ण अभधक चांगला अनभुवता यावा या प्रयत्नान ेआपली 
एकाग्रता वाढते. आपला संयम वाढतो आणण एकंिर प्रपक्या समजनू 
घतेाना सहनिीलता वाढते. आपली ऐकून घणे्ाची प्रवतृ्ती सक्म होते. 
अथयात हे तवे्हा होईल जवे्हा आपण respond करू आणण react 
करायच ेकमी करू. कोणत्याही क्ते्रातील दिग्गजांकि ेआपण पादहल ेतर 
त्यांच्ात आपल्ाला हेच गणु आढळतील.

आणण याच अनरु्ंगान ेरोज झपाट्ान ेबिलणाऱया जीवनपद्तीकि े
पादहल ेतर आपल्ा सववांमध्य ेझालले ेबिल अगिी सहज लक्ात यतेात. 
आणण ह्ा बिलांमळेु मफैल ऐकायला यणेा-या श्ोत्याची िेहबोली 
बिलली आहे. त्याच्ा व्यक्त होण्ाच्ा पद्ती बिलल्ा आहेत. 
साधारण ििकभरापवूवीचा श्ोता आणण आजचा श्ोता यांच्ात बराच 
फरक जाणवतो. मफैलीत बसललेा हल्ीचा श्ोता हा िेहबोलीन ेसतत 
एका अस्वस्तने ेग्रासललेा असा भासतो. प्रके्ागारात आल्ापासनू 
श्ोत्यांमध्य ेएक प्रकारची चळुबळु जाणवते. मफैल सरुु होईपययंत आणण 
कधी कधी सरुु झाल्ावर िेखील श्ोत्यांच्ा गप्ा काही थांबत नाहीत. 
गाणं-वाजवणं सरुु झाल्ावर िेखील बरेच श्ोत ेएकमकेांिी बोलताना 
आढळतात. बऱयाच श्ोत्यांना अधनू मधनू मोबाईल मध्य ेिोकं घालावचे 
लागते. बऱयाच श्ोत्यांच ेमोबाईल वाजतात आणण काही तर नतथचे खाली 
वाकून बोलनू िेखील घतेात. हल्ी श्ोत ेप्रत्यके छोट्ा जागवेर टाळ्ा 
वाजवताना आढळतात आणण अस ेकरण्ान ेकलचेी सलगता नबघित े
हे कुणाच्ाच लक्ात यते नाही. याला कारण परत तचे. समोर यणेारे 
क्ण न अनभुवता, त्या प्रपक्यलेा सामोरे न जाता आपण टाळ्ा वाजवनू 
एक पक्या करीत त्याला प्रनतसाि िेत असतो. बरेच श्ोत ेहे भर मफैलीत 
खोकताना आढळतात. एकिम आजारी व्यक्तरी मफैलीला आली तर 
अस ेहोण्ास माझी काहीही हरकत नाही. परंत ुजर बरीचिी एकाग्रता 
श्ोत्यांनी ठेवली तर खोकणे, शिकंण ेवगरेे नवसरून तो श्ोता संगीतािी 
तन्मय नक्रीच होऊ िकतो. परंत ुबिलत्या जीवनिलैीमळेु श्ोत्यांमधली 

एकाग्रता कमी होताना आढळत ेआहे. आणण दिवसेंदिवस ह्ा गोष्टी 
वाढतच आहेत. आताच ेकलाकारिेखील याच समाजाच ेप्रनतननभधत्व 
करीत आहेत. त्यामळेु त्यांच्ा सािरीकरणातही बिल होताना दिसतात. 
एके काळी सव्वा तास चालणारा ख्ाल हल्ी चाळीस नमननटांमध्य े
संपतो. वीस त ेपंचवीस नमननटांची ठुमरी आता पंधरा नमननटांमध्य ेसंपते. 
सरुुवातीच ेआलाप आता स्वरांच ेतवेढे स्यै्क राखनू गायले- वाजवल े
जात नाहीत; उलट त्यांच्ात िेखील जलिता वाढली आहे. एक पपता-पतु्र 
वािक आपल्ा िेिात बरेच लोकपप्रय आहेत. परंत ुविील जस ेआलापी 
करायच ेपकंवा करतात तवेढे स्यै्क मलुाच्ा वाजवण्ात आढळत नाही. 
त्याच्ात आढळणारी अधीरता ही तो प्रनतननभधत्व करीत असलले्ा 
समाजाच्ा अस्वस्ततचे ेप्रतीक म्णता येईल! भारतीय िास्तीय संगीत 
हे काळानरुूप बिलत आलले ेपण तरीही आपल ेसै् िांनतक अस्स्तत्व 
पटकवनू ठेवलले ेसंगीत आहे. त्यामळेु किाचचत बिलत्या समाजाच्ा 
पाश््कभमूीवर हे संगीत एक वगेळे रूप घेईल. किाचचत त्याची लांबी 
कमी होईल, स्वरूप थोिसे ेबिलले. परंत ुया घिीला श्ोत्यांमध्य ेआणण 
बऱयापकैरी प्रमाणात कलाकारांमध्य ेआढळललेा हा बिल मात्र लक्णीय 
आहे. आणण काही प्रमाणात चचतंा व्यक्त करायला लावणारा िेखील. 
कारण िवेटी हे आपल्ाच समाजाच ेप्रनतनबबं आहे. शिवाय िास्तीय 
संगीत ही चौकट सोिून नवचार केला तर बाकरी क्ते्रांमध्य ेशजथ े‘प्रपक्या’ 
महत्वाची आहे नतथ ेिेखील हेच अनभुवता यतेे. मग तो नाटक बघणारा 
श्ोता असो वा शसनमेा पाहणारा. आज पररस्स्ती अिी आहे करी सववांना 
अंनतम ननकालाची उत्सकुता असते, नतथ ेपोहोचनवणाऱया प्रपक्यचेी नाही. 
प्राचीन चीनी नवचारवंत लाओ त्झ ुच ेहे वाक्य आपल्ा साऱयांची स्स्ती 
िि्कनवते:

Do you have the patience to wait
till your mud settles and the water is clear?

सले्स/माकजे पटगं ह्ा क्ते्रात नोकरी. शिवाय संगीत, 
सादहत्य, अनवुाि, जागनतक घिामोिी, इनतहास ह्ा 
नवर्यांची आवि. सध्या िोन मराठी पसु्तकं ( इंस्ग्ि 
पसु्तकांचा अनवुाि) प्रकािनाच्ा वाटवेर. अधनू 
मधनू वत्कमानपत्रात शलदहत असतो आणण शिवाय 
हामलोननयम/ पपयानो िेखील वाजवायची आवि.

मोबाइल: 9833814223  
इ-मले : gune.aashay@gmail.com

आशय गुिे
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ऋग्ेददता पारख

लहान वयातली एर बंडखोर मुलगी. 
वतला रंुरू लाविं म्हिजे आपल्ा 
स्वातंत्रावर गदा आिण्ासारखं 
वारतं. नंतर राळ पुढे जातो तसंतसं 
वतचं तथारथथत सौभाग्य चचनांबद्ल 
रसंरसं मत-पवरवत्कन होतं आणि 
शेवरी ती त्ाववषयी डरती वेगळा ववचार 
ररायला लागते याववषयीचा हा एर 
मनस्वी लणलत लेख.

दिंि,ू माझे िवै आणि जुजू

जजु ूम्णज ेिकुन.

भनवष्ाबद्दल भापकत ेकरणारी  सचुचने् पकंवा िशुचिने्.

माझ्ासाठी ही संकल्पना एका सुंिर पण अस्पष्ट  स्वप्न -चचत्रासारखी  
आहे .

उर्चे्ा मार्थावर उगवणाऱया लालबुंि रनव-रंगाची.

हा नबिंू , माझ ेिैव आणण जजुू.

————————————–

पात्र पररचय :

प्रमखु पात्र : ‘मी’

हट्ी, बंिखोर पण संविेनिील आनंिी मलुगी.

बदु्ीप्रामाण्वािी, स्ती-परुुर् समानतावािी मोकळ्ा वातावरणात 
वाढललेी.

उंच आकािाला गवसणी घाल ूइल्च्णारी.

गौरी िेिपांिे, सनुीता िेिपांि ेपासनू िोभा िे, तस्स्मा नसरीन, अमतृा 
प्रीतम सारख्ा प्रक्ोभक लखेखकांच्ा प्रमेात पिललेी.

नवस्ततृ कालखंिातील पसु्तकांच ेवाचन करणारी.

लज्जा-गौरी पासनू लोशलता पययंत !

मिॅोनापासनू सत्यशजत रे च ेचचत्रपट पाहणारी.

स्वातंत्र, समता, वजै्ाननक दृपष्टकोन आणण सखुाचा ध्यास ही आयषु्ाची 
मलूभतू तत्व ेमानणारी !
वाचण्ाचं विे असलले्ा ‘मी’ ला  नतच्ा अननयंपत्रत वाचनखािािीमध्य े
कुठेतरी मदहलांच्ा सामाशजक व्यवस्मेधील ियु्म िजयानवर्यी 
वाचायला नमळते. नविरे्त्व े‘कंुकू’ पकंवा नबिंी  किी  अस्स्तत्वात आली 
याच्ा एकाहून एक रंशजत ऐनतहाशसक कहाण्ा. कंुकू हे वचैारीक 
गलुामगगरीच ेप्रतीक, स्वानमत्व पकंवा हक् म्णनू ननमयाणझाललेी 
प्रथा आहे आणण बायका कंुकू लावतात कारण त्यांनाआपल्ा 
स्वामीिी असललें इमान आणण बांभधलकरी िाखवायची असते.या लाल 
पटळ्ानवर्यी असलले्ा स्ती-अत्याचाराच्ा बलात्ार, ननघृ्कण हत्या 
आणण यदु्ाच्ा भयानक कथा आणण परुुर्प्रधान संसृ्तीला पक्पाती 
असलले्ा तपिीलाला वाचनू उमलत्या वयात मी पणू्कपण ेभांबावनू जाते

नबिंी, मंगळसतू्र, शसिंरू, बांगड्ा, जोिवी, पैंजण अिा स्तस्तयांवर 
मालकरीहक् शसद् करणाऱया  सौभाग्य चचन्ांबद्दल घणृा ननमयाण होत े. 
आपल ेिरीर, आपल ेकेस यावर केवळ आपला अभधकार आहे आणण त े
कस ेराखाव ेहे फक्त मीच ठरवने अिी भनूमका या नाजकू वयात मी घतेे

घटना १

इयत्ता ७/८ वी

‘मी’ला िाळा-शिकवणीतनू नणे्ा-आणण्ाच ेकाम भावाचे. ‘मी’च्ा 
पाचिात्य प्ितीच्ा विेभरू्मेळेु, कंुकू न लावण्ामळेु रोजच ेखटके.

‘मी’  दहरव्या रंगाचा शसल्कचा सलवार खमीज, िोळ्ात काजळ घालनू, 
पटकली न लावता तयार होते. ‘थांब लक्षी कंुकू लावते’ स्टाइल अलका 
कुबल फेम भगगनी अपशेक्तअसलले्ा भावाला हे ‘बान’ू रूप काही 
रुचल ेनाही. भावान े‘मी’ ला बाहेर घवेनू जाण्ास सपिले नकार दिला. 
तक्क िु् ि वािनववाि करून पकंवा खपू रिारिीनंतर प्रनतकार करता यते 
नाही आणण शलफ्ट हवी असले तर भावाच ेऐकण्ाशिवाय गत्यंतर नाही हे 
‘मी’च्ा लक्ात यतेे.

मी (उपहासात) : थांब आता लावत ेअबंाबाई सारखा मोठा पटळा ! आणण 
उद्यापासनू अिीच यते जाईन तझु्ाबरोबर मग तलुाच लाज वाटले. िोन 
चापनू घातलले्ा वणे्ा, मोठे कंुकू आणण हव ेतर झेंिूच ेफुल घालत े
िोक्यात! इतक्यात ‘मी’ व भावाच ेबाबा घरी यतेात. बाबा नवचारी, 
संतशुलत व्यगक्तमत्व.  कोणत्याही व्यक्तरीच्ा स्वातंत्रावर गिा यवे ूनय े
यासाठी प्रयत्निील. मध्यस्ी करून त े‘मी’ ला नतच ेकेस आणण विेभरू्ा 
जिी हवी तिी ठेवण्ाची मभुा िेतात

‘मी’ आपल ेकाही ऐकत नाही आणण नतचा हायकोटयात वशिला असल्ान े
ननण्कय  नतच्ाच बाजनू ेलागणार  असा योग्य नवचार करून मीच्ा 
भावानं  मीच्ा वयैगक्तक आयषु्ात गोंधळ घालायचा नाही असं ठरवलं 
आणण नतला नतची पस्कनल स्पसे नमळाली.



डिजिटल दिवाळी २०१४  ।   अकं पदिला 77

घटना २ :

इयत्ता : १०/११ प्रयोगिील पौगंिावस्ा आणण पॉप्लुर व्हाव ेअस े
वाटणारे दिवस.

िरूिि्कनवर िांती माशलकेच ेप्रक्पेण सरुु झाल ेआणण मंदिरा बिेीची 
प्रशसद् काळ्ा िकु्ाणूंच्ा पकंवा उलट्ा बाणाच्ा आकाराच्ा नबिंीची 
फॅिन. वगयात मपैत्रणीबरोबर वहीच्ा िवेटच्ा पानावर नबिंीच्ा 
वगेवगेळ्ा पिझाईन काढण ेआणण नंतर ती पिझाईनची नबिंी िोक्यावर 
आय लायनरन ेरेखाटण ेहा नवीन छंि ‘मी’ला जिला. दिवसागणणक 
बिलणारी आवि. “टट्र ेंि” पारंपररक पप्रटंच्ा सतुी कपड्ावर, चांिीच े
िागगन ेआणण ही अिी वगेळी गलुामीचा ननर्धेच व्यक्त करणारी काळी 
नबिंी. नव-स्वातंत्राच ेप्रतीक, स्वतंत्र अभभव्यक्तरीच ेहे नव ेस्वरूप म्णनू 
लाल नबिंी झगुारणाऱया मीन े ह्ा काळ्ा नबिंीस सहज स्वीकारले! 
कन्नममिटी आणण पपअर प्रिेर ही या वयाची छाप आहे!

कधी उभी, कधी आिवी. कधी गोल कधी चौकोनी. कधी बिाम. कधी 
चार दठपके. कधी अश्सुारखी. चंद्रकोर, नाग, चांिणी, ज्ोत, बाण, 
पपपंळाच ेपान, कोयरी अिा अनके आकारात.

पण ‘फेवरेट’ मात्र िकु्ाण ूआकार

परुुर्त्वाच ेअंनतम प्रनतक असलले ेिकु्ाणू. हा आकृतीस्वरूप मार्थावर 
एक सामान्य आभरू्ण म्णनू लणे्ाच्ा उपरोधातनू नबिंीबद्दलच्ा 
आरंभभक नकारात्मकतलेा मीच्ा मनात नवीन पररमाण नमळाले.

कमालीचा नतरस्ार असललेी वस्तहूी नवीन दृष्टीन ेकिी बिलनू जात े
याचाच प्रत्यय आला.

घटना ३ : उच्च शिक्णानंतर, मीचा तोच्ा प्रमेात पिण्ाचा काळ

अनभधकृत प्रणय आणण समप्कणाची छटा असललेा  स्वचं्ितावाि.

मीला आता नबिंीनवर्यी न प्रमे आहे न दे्र्. एक तटस्ता.

पण मी ननयनमतपण ेनबिंी वापरत नाही हे ननशचित. सणासिुीला आवश्यक 
असल्ास बांगड्ा, कण्क-भरू्णािी मळे खाणारी, व्यगक्तमत्वास 
आकपर्मित करणारी नबिंी एका कमोपिटी सारखी, मके-अप म्णनू 
वापरायला मीची कुरबरु नाही  कधी पटकली. सहजपण ेउपलब्ध व काढून 
ठेवायला सोपी. कधी सात रंगाच ेगंध. सहज पसुल ेजाईल असे.

एके दिविी सहजच ‘तो’ ‘मी’ला जनरल स्टोअरमध्य ेघऊेन जातो.

तो – त ूरोज पटकली का लावत नाहीस ?

हजरजबाबी मीच ेपॉप्लुर उत्तर: ‘पटकलीच ती. पटकली तर पटकली 
नाहीतर काढून फेकली.’

पण ‘तो’ हा प्रश्न गंभीरपण ेनवचारात आहे हे ध्यानावर आल्ावर वाि 
टाळावा या िदु् हेतनू े ‘मी’ उत्तर िेते, नबिंीच्ा गोंिाची मला ऍलजवी आहे.

तो : मग त ूगंध का नाही लावत ? पकंवा शिल्पा नबिंी – ती ‘हायपो-
ऍलजवीक’ असते.

िकुानिाराला तो नबिंी िाखवायला सांगतो

सरुवातीला मी या संभार्णाकि ेिलु्कक् करते.

मालक नवचारतो: रंग ?

तो म्णतो: लाल. ( मीला उद्देदिनू) तलुा कोणता आवितो?

मी:  चॉकलटेीकि ेझकुणारा लाल. पण मला का नवचारतोयस?

िकुानिार :साईझ ?

तो :समजा तलुा लावायची असले तर कोणता साईझ घिेील?

मी :सगळ्ात छोटा. न दिसणारा.

िकुानिार :मग लावायचा उपयोग तरी काय मिॅम ?

आता उगीच अभधक वाि होव ूनय ेम्णनू मी मध्यम आकाराची पटकली 
ननविते.

तो  मीच्ा हातावर सहा पापकट ेठेवनू म्णतो : हा एका वर्याचा स्टॉक 
हरवल्ा पिल्ा हुकल्ा तरी ! लावत जा. मला आवितात. मीला 
गरगरायला लागले. त ेलहान लहान तांबसू दठपके नतच्ा अस्स्मतचे े
चछन् नवचछन् तकुि ेआहेत जणू.  नतच्ा मकू संमतीन ेनतलाच गगळायला 
सरुु केल्ाचा भास. जण ूएकाद्या नवक्ाळ अजगरान ेिपेटापासनू 
स्वत:ला गगळकृत करावे. िसु-याला स्वीकारण ेम्णज ेस्वत:चा नाि 
करण ेअस ेतर नसते. ‘मला आविते’ यापलीकि ेत्यान ेकोणतहेी कारण 
दिल ेनाही. मी नवचार करू लागली. प्रमेात सववांगीण स्वीकृती करण ेहे 
अपशेक्त असल ेतरी हे मी कस ेमान्य करू ? ‘माझ्ासाठी’ हा एक िब्द 
पणू्क वाक्यासारखा कसा सांग ूिकतो कुणी? ही आज्ा आहे करी आज्कव? 
माझ्ा स्वातंत्रावर हे अनतक्मण आहे. माझ्ावर बंधन ेघालण्ात यते 
आहेत. तो मला त्याच्ा साच्ात ओतणार. नवतळवनू माझ ेअतंरंग. एक 
मणेाची बाहुली बननवणार. मीच ेमन नतची समजतू घाल ूलागते. असचे 
कोणाच्ा तरी मार्थावर चकूुन लागला असले लाल रंगाचा दठपका. 
आणण नंतर भाळीवरच ेहे रक्तनबिं ूसुंिर दिसतात म्णनू ननमयाण झाली 
असले ही परंपरा. चालले का अस ेकाहीतरी साधसे ेउत्तर मनातल्ा ह्ा 
‘का’ ला ? ‘मला आविते’ सारखे. जस ेमला आवित ेिोिक्याची भाजी 
तसचे असले का ही त्याची आवि सौंिययाच्ा बाबत? का मला आमलुाग्र 
बिलणार आहे हा माणसू? मग हवा आहे का तो मला ? मनाच ेउत्तर हो 
म्णनू आले. सरुवातीला क्ीण असललेा ‘हो’ चा सरू जोर पकिू लागला. 
आणण वािळ हळू हळू स्स्रावले. कंुकवाचा रंग रक्ताचा पण हे रक्त 
परुुर्ान ेबंधन म्णनू लावलले ेनाही.

तर याचा संबंध माशसक पाळीिी.

ननसगयात अनके गोष्टींच ेचक् असते, आवतवी गणुधम्क असतो, जो माशसक 
पाळीमळेु स्तीच्ा िरीरामध्य ेअभधक जाणवतो. त्याच ेचचन् म्णनू लाल 
गोलाकार, आवत्कन िि्कनवणारे नबिं ूलावण ेसरुू झाले. मीन ेस्वतःची 
समजतू काढली. आपण प्रकृतीच्ा अभधक नजीक असल्ाच्ा साध्या 
नवचारान ेनतच ेनवस्टलले ेमन िांत झाले. प्रमेाची परमोच्च अवस्ा 
िरणागती नवे्ह तर स्वलै्च्क स्वीकृती असते. बंधनातली मकु्तता आणण 
मकु्ततचेी बंधन ेदिस ूलागतात. पटकली लावायला सांगनु त्यान ेमाझा 
कम्फट्क झोन ओरखिला नसता तर मला कधी कळल ेका करी मी प्रमेात 
आहे ? तोला आविले अस ेकपि ेआणण तांबसू पटकली लावनू मी खिुकन 
हसली.

मनाच ेखळे अजब असतात.
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घटना ४ : मीची प्रसतूी

‘नववाह’ या नवर्यावर खपू गहन चचजेनंतर ‘मी’ चा ‘तो’िी नवधीरदहत 
औपचाररक नववाह.

ववैादहक जीवनास प्रारंभ.  प्रत्यके दिविी मी न चकुता मंगळसतू्र आणण 
नबिंी घालणार आणण तो िाव्या अनानमकेत लग्ाची अगंठी. ह्ावर एक 
मत. मी गभ्कधारणा करत ेआणण नतच्ा प्रसतूीसाठी शसझरेीअन करायच े
ठरते. भलूतज् नतला सव्क िागगन ेकाढावयास सांगतात. मंगळसतू्रासह. 
अचानक मीची अवस्ा दनवधा होते. मी का कू करणार इतक्यात ‘तो’ 
‘मी’ च े मंगळसतू्र आणण नबिंी काढून बाजलूा ठेवतो.

खट्ाळ िोळा नमचकावनू म्णतो ननशचितं रहा. त ूया गोष्टींमध्य ेकधीच 
कम्फटजेबल नव्हतीस. तलुा हे घालायची गरज नाही.

िसुरे म्णज ेया पटकल्ांच ेनांिण्ाच ेदठकाण तझु्ा कपाळापके्ा आरस े
आणण बाथरूमच्ा भभतंी हेच जास्त झालले ेआहे.

माझ्ा नावाच्ा पटकली लावलले्ा सौ. आरसबेाईना मी आता कंटाळलो 
आहे.

मी नवचार करते, माझा स्वभाव काळानरुुप बिलला पक त्याचा ?

कम्पनॅनअनशिपच्ा मोहात मीही सव्कमान्य -भरल्ा कपाळान ेवर जावे- 
च्ा भावननक गुंतागुंतीत अिकल ेकरी काय?

केश – दान

वर्यामागनू वर्जे जातात

पटकली लावण्ाची, मंगळसतू्र घालण्ाची ननयनमतता कमी-कमी होऊन 
त ेबंि होते.

िोघ ेजगभर पफरतात.  नवनवध लोकांिी संबंध आल्ामळेु, भभन् 
संसृ्तीच्ा सहवासात आल्ामळेु आणण मानसिास्त इनतहास आणण 
तक्क िास्ताच्ा ज्ानामळेु, मी  पहेरावाच्ा बाबतीत खपू ररलकॅ्स होते. 
क्चचत कधीतरी मंगळसतू्र लॉकरमधनू बाहेर यतेे. त्याची पकंमत इतर 
अनके नकेलसे इतकरीच उरते. ल्केुनमयासारख्ा रोगान ेग्रस्त छोट्ा 
मलुांच ेकेिरदहत िोके पाहून मीला नतच ेलांबसिक काळेभोर केस या 
रुग्णांसाठी नवग बननवणाऱया कंपनीला िान करायची इच्ा होत ेपण 
दहम्त होत नाही.
तो : एक तर िोके भािरून केस िेवनू टाक. नाही तर हा नवर्य बंि कर. 
िान करायच ेआहे तर करून टाक. नसुती बिबि करू नको. बोलणारे 
करत नाही आणण करणारे बोलत नाहीत. मी केस िेते. नतच ेगळुगळुीत 
‘परफेक्ट राउंि’ िोके बघनू तो जाम खिु होतो
तो :त ूअिीच  मस्त दिसतसे ‘ दहअर कम्स माय जी आय जने !’
त ूअसचे केस ठेवत जा. म्णज ेठेव ूनकोस.

मी च्ा  मनात िाट आचिय्क! पटकली लावावी यासाठी आग्रही असललेा 
माणसू  केस छाटण्ासाठी कस ेबरे मला आक्मक समथ्कन िेऊ िकतो!
स्वतः एक क्णही लग्ाची अगंठी बाजलूा न काढून ठेवणारा हा माणसू  
मला मंगळसतू्रातनू का मकु्त करतो ?

लग्ाच्ा इतक्या वर्यानंतरही हा माणसू मला नवनवाच कळतो.
हे सखु असचे पटकाव ेम्णनू मी “नॉक ऑन विू” करत े!



डिजिटल दिवाळी २०१४  ।   अकं पदिला 79

घटना ६ : ममत्र,  मनममत्त मात्र

एक दहतचचतंक नमत्र मी ला तो व  नतच्ा मलुांच्ा िीघ्क आयषु्ासाठी एक 
नवनंती करतो.

नमत्र : सौभाग्याच ेप्रतीक म्णनू नववाहीत स्तस्तया कंुकू लावतात तस े
तमु्ीही लावाव ेअसं मला वाटतं.  तमुच्ासारखी सशुिक्ीत, जग 
पफरललेी,  अधंश््िा टाळणारी,  स्ती  “माझ ेमाझ्ा नव-यावर प्रमे आहे 
पण मला नको बाई ती कंुकवाची भानगि” अस ेम्ण ूिकते. पण काय 
हरकत आहे एखािी ननरुपद्रवी िभु लक्णी गोष्ट केली तर?

”िभु लक्णी!”

मीला आठवत े “जजु”ू ची कल्पना. सवुाशसनीला ननरोप िेताना आधीच्ा 
पटकलीवर पनु्ा कंुकू लावण ेआणण मी  ‘नॉक ओन विू’ करण ेपकंवा 
जजु ूयात काय  फरक? मीला वाटत ेकोणीतरी नतच्ा भनवष्ासाठी िभु 
चचतंन करून आपल ेजजु ूजोित आहे तर मग मी  माझ्ा जजुसूाठी मी 
पटकली लावली तर काय वावग े? स्वत:च ेमन झपाट्ान ेसॅ्न करताना 
मीला नतचा भाऊ, नवरा आठवतो आणण आठवतो नतचा अट्हास.  मी 
अतंमु्कख होते.

हा नवर्य पटकली लावण्ापरुता आता रादहला नाही. ररती ररवाज, परंपरा, 
बंधन यांच्ा पररघातनू पटकली केव्हाची बाहेर पिली आणण वस्तनुनष् 
प्रतीकातनू जण ूएक केवळ सद्भावना म्णनू उरली. जस ेएक चांगल े
जजुू. मी पवू्कजांचा नवचार करू लागते. असरुशक्त आयषु् जगताना, 
रोजच्ा रोज छोट ेमोठे नसैगगमिक धके् पचवताना त्यांना काहीतरी 
परंपरा ननमयाण करण ेकुठेतरी नवश्ास ठेवण ेभाग होते. जीवनाला एक 
अथ्क िेण्ासाठी ररती ननमयाण करण ेही त्यांची  गरज होती. कुठेतरी 
अज्ातावर नवश्ास ठेवण ेत्यांना भाग होते. नमळवलले ेहरवनू न जावे, 
असलले्ा समदृ्ीचा -हास होव ूनय ेयाची माझ्ासारखीच अनानमक 
भीती त्यांनाही वाटली असावी का ? जस ेजस ेआपण मोठे होत जातो 
तवे्हा या कठोर असह् जगात मायचेी एक झलक नमळावी म्णनू आपण 
अभधकाभधक धिपितो का ?  आणण वास्तवाचा िोध घणे्ापके्ा परंपरेनी 
ननमयाण झालले्ा मनमोहक उपयकु्त प्रनतकांना स्वीकारण ेसोप ेहोव ू
लागत ेका ?

मीच्ा मनात हजारो प्रश्न.

घटना ७ :

वचैाररक दं्द्ात अिकललेी मी कपाटातनू जनु ेपटकलीच ेपाकरीट 
काढून कपाळावर पटकली लावते. नवचार करता करता मीचा िोळा 
लागतो. तो घरी यतेो आणण नतच्ा पटकलीकि ेलक् जाताच हळूच ती 
बाजलूा काढतो.  मी जागी होते.

तो : आयषु् संपन् करण्ासाठी तलुा अस ेकािीच ेपकंवा पटकलीच े
आधार िोधायची खरोखरीच गरज नाही. त ूखंबीर आणण नवचार 
करणारी आहेस पण दनवधा मनस्स्ती तलुा हतबल करेल.

मी: पण जर एखािी साधारण वस्त ूमाझ ेमनोबल वपृ्िंगत करत 
असले तर?  हे मी सौभाग्यासाठी नाही तर केवळ माझ्ासाठी केले. 
माझ ेजजु ूपटकनवण्ासाठी. भनवष् आपल्ाला कळू िकत नाही 
हे अंनतम सत्य आहे आणण यणेाऱया काळात त ूमाझ्ापासनू हरव ू
नय ेयाची मला भीती वाटते. हे पटकली लावण ेबदु्ीप्रामाण्वािाला 
अनसुरून नाही पण त्यातनू माझी अनानमक भीती कमी होते. मला 
समाधान नमळते.

तो :  स्ती म्णनू तझु्ा एकाहून अभधक भनूमका आहेत. पटकली लावण े
अगर न लावण ेया ननण्कय क्मततेनू, आपलं-परकं, भलं-बरंु, जनुं-नवं 
यातला भिे जाणणारी, नव-याला काय बरोबर काय चकू हे सांगणारी 
आणण स्वत:चं मत असणारी स्ती तझु्ामध्य ेिोकावते. एकरीकि े
स्वयंपाकघरात गोि धोि बनवणारी, नततक्याच कुिलतने ेबाकरीच े
व्यवहार सांभाळणारी , एक सक्म अभधकारी म्णनू काय्करत असललेी 
त ू – तझु्ा िोक्यावर पटकली हे तझु्ा ननण्कयाचचे प्रतीक आहे. पकंबहुना 
जगाच ेबारकाव ेउत्सकुतने ेपाहणाऱया एका िक् जागरूक स्तीच्ा 
नतसऱया िोळ्ासारखी आहे दह पटकली तझु्ा माथी. त ूिरुाग्रही फेनमननस्ट 
नाहीस. पण स्ती अभभव्यक्तरीसाठी संविेनिील आहेस. त ूकोण आहेस 
याचा स्वीकार कर. सौभाग्याच्ा प्रनतकातनू त ू स्वत:ची ओळख  
िोधण्ाचा प्रयत्न केलास.  त्याच्ा नवनवध स्वरूप आणण सामग्रीिी 
खळेलीस. स्वतःच्ा मनाची भार्ा ऐकायला लागलीस. तझु ेप्रयोग अजनू 
संपलते अस ेमला वाटत नाही. जवे्हा त ूपटकली लावतसे तवे्हा ती तझु्ा 
िरीराचा एक भाग बननू जात े– तझुी त्वचा असल्ाप्रमाणे! आणण जवे्हा 
त ूती वापरत नाहीस तवे्हा तझु ेररक्त भव्य ललाट एका अन्नेासारख े
तझु्ा मनाच्ा नवनवीन शसग्लला आणण कने्िनला ररशसव्ह 
करायला उत्सकु होते. वगेवगेळ्ा काळात एकच गोष्टीकि ेनवभभन् 
प्रकारे पाहायची तझुी क्मता तलुा शक्नतजापलीकिच ेजग पाहायची 
संधी िेते. जोपययंत हा संसार, हे घर तलुा क्ॉस्टट्रोफोनबक वाटत नाही 
तोपययंत तझु ेस्वातंत्र, तझुी स्पसे, तझु ेव्यगक्तमत्व अबाभधत ठेवनू त ूजो 
ननण्कय घिेील तो स्ततु्य आहे. अन्यथा, हे कोणतहेी चचन् भनवष्ाबद्दल 
वाटणा-या नवकृत भयासाठी स्वीकारण ेदह तझुी तझु्ा आत्मािी 
नवसंगती ठरेल. मला त ूआवितसे कारण तझु ेस्वतःच ेएक नवश् आहे. 
संकेतच्ा अभावान ेत ेनष्ट होईल का ? तझु ेहे जग पणू्कपण ेथांबनवण्ाच े
कुणाला अभधकार आहे ?  You are still the one who you were. 
Despite the life time of changes. Follow your Juju.

आकँोपथॅॉलॉशजस्ट. अमरेरकेतल्ा शसएटल िहरात 
वास्तव्य. सायकशलगंचा आणण धावण्ाचा छंि. 
लखेन-वाचनाची आवि.

इ-मले – rugvedita.parakh@gmail.com

ऋग्ेददता पारख
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संध्या सोमि

महाराष्टाला मोठी संत परंपरा आहे. संत 
परंपरेमुळे अथडातच संत वाङमयाचीही 
मोठी परंपरा आपल्ारडे आहेच. 
अभंग, भारड, गवळि यांसारख्ा 
राव्यप्ररारांबरोबरच ओवी हा 
राव्यप्ररारही आपल्ारडे िार जुन्ा 
राळापासून अस्स्तत्वात आहे. या लेखात 
याच प्रराराचा वेध घेण्ाचा प्रयत्न 
आहे. ववशेष म्हिजे यातल्ा ओव्याही 
लेखखरेनंच रचलेल्ा आहेत.

परंपरेची शहाणीि

ितकानिुतके स्तीचा वावर चार भभतंीतच रादहला. त्यातच नतची सखु-
िु:खं फुलत नवझत रादहली. त्या नवश्ात राहण्ाच ेआपल ेननयम होते. 
मययािा होत्या. अभभमान होते. नतथ ेवावरण्ासाठी हे सगळे शिकायला 
लागे. आई, आजी, बदहणी, सया, आत्या, सासू , नणंिा-जावा अिा 
साऱयाच स्तस्तयांकिून नतची घिण होत होती. त्या काळातल ेनीतीसंस्ार, 
सामाशजक चाली-रीती, पाक-कला, आहारिास्त, सौंिय्किास्त, 
शंगारकला, शिवण-पटपण, कशििाकारी, आजीबाईचा बटवा हे सारं 
नतला शिकावं लागे. बालसंगोपनाच ेधिे, ननगतुीची संसारकला, धम्कज्ान, 
कोंड्ाचा मांिा करण्ाची कला आणण ऐश्य्कसंपन् करणीच्ा तऱहा असं 
एकूण गहृव्यवस्ापन नतला अवगत होत होतं. मानवी स्वभावाच ेनमनुे, 
आपल्ा मनावरील ताबा, िसुऱयाला वि करण्ाची कला अिा घरगतुी 
मानसिास्ताच ेधि ेघऊेन ती हवीहवीिी तरी खंबीर, कणखर बनत होती. 
िःुख-ििु्कितेही हे परंपरेचं संचचत नतला बळ परुवत होतं. ज्ा वास्तवात 
नतला जगायचं होतं त्यात नतला हे सगळं रुजवनू घणें आवश्यकच होतं.

हे सारं ज्ान स्तस्तयांच्ा मखुातनू अमर झालं त ेओव्यांमधनू. ओवी हा तर 
स्तीचा सहजोद्गार. नतच्ा शजवीचा बोल. सकाळी िोळे उघिल्ापासनू 
त ेरात्री िोळे नमटपेययंत नतचा आवाज फक्त ओवीमधनू उमटत असे. 
कामाधामात, सणावारात, लग्-काययात सगळीकि ेओवीच नतची सखी 
होती. साहशजकच अिाच ओव्यांमधनू नतचं शिक्ण होत होतं. कामाला 
वाघ असण ेहे नतला भरू्णास्पि होतं. मग ती म्ण े- 

यळंेच्ा यळेी काम नाही कामाला िरत|
शिकल ेमोठी िाळा मायमावल्ा संगत||
अगंणात सिा-सारवण करून उगवत्या सयूयाला घरात घ्ायच ेही 
शिकवललेी रीत. थंिी-वारा काही असो, हे झालचे पादहजे.
माघाच्ा थंिीलाही नको घऊे मागं मागं|
सिा-सारव यळंेला, माहेरीच्ा कुळा जाग||
जात्या-ईश्राची आराधना ही तर पदहली. इथचे तर नतच्ा काळीज-
बोलाला आवाज नमळतो.
हात-जात्याची खळेीमळेी पीठ िळत ेबारीक|
भाकर करी चवघिी फुगता य ेहारीख||
पोळीच ेचौघिी पिर सटुावते तिीच भाकरी करण्ाची कला. त्यासाठी 
पीठ पण योग्य तसचे हवे.
जात्यापािी नतच ेसगुरणीच ेकौिल् अस ेसरुु होते. काही नविरे् पाहुण े
यणेार असतील तर मग साजकु पोळीचाच बते.
सपीट खटाटोप रेिमी पोळ्ांसाठी|
मायचे्ा कौतकुाच्ा भरल्ा िोळ्ांसाठी||
जायफळ वलेचीच ेपरुण केिराचे|
साजकु तपूवाटी महूेण अप्रपूाचे||
ह्ाशिवाय खखरी तर हव्यातच.

मालत्या वळवट गव्हले-िवेाया नखलु्ा|

मायनें शिकनवलं गोताला रांभधयले्ा||

स्वयंपाक नसुता रुचकर असनू भागणार नाही. तो वाढण्ाचीिेखील 
कला आहे.

पान वाढावं ननगतुीनं मीठ चटण्ा कोशिनंबरी|

पाची पक्ान्ं, रांगोळी, उिबत्तीची खोच करी||

अिा तपृ्त जवेणावर नविा द्यावा तर तो कसा?

लवंगा वलेचीचा कापरुी पाननविा|

केिरी चनुा आणण काताला करी केविा||

अिा सगुरणीची जोपासना तरी किी झाली? सोनपतुळीचं लख् रूप 
असललेी काया लोखंिासारखी कणखर किी झाली? त्याचं गपुपत असं -

जायफळ यखेंिाची यलेची लवंगांची|

चाररत ेघटुी माय सोनपतुळी लोखंिाची||

बारा हत्तीचं बळ यायला हवं तर नसुती घटुीच नाही, आणखीही काही 
हवं. मग मोटयेवेढ्ा घागरीच्ा खपेा सहज होतात आणण हत्तीरथी जातं 
भभगंरीसारखं गरगर पफरवता यतें.

माजी घागर मोटंवाणी मला जात्याची भभगंरी|
माय चाररत ेिरेानं मला खारका-खोबरी||
अिा लकेरी-सनुांच्ा रुपाची उठावणी किी केली जाई?

लके मायचे्ा नहाणी मरेु केसोकेिी लोणी|
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ऊन घागरींनी पाणी लवंगािोिाची गं फणी||

ओल्ा केसात बारीक फणी घातली तर केस तटुतात. मग 
लवंगांसारख्ा मोठ्ा िाताची फणी गुंता सोिवायला हवी. नाहताना 
सगुंधी शिकेकाई तर हवीच हवी.

ररठा कचरू नागरमोथा सगुंधाची शिकेकाई|

धपू ओल्ा िाट केसा आपण कुळवंताच्ा बाई||

अिा कुळवंताच्ा लकेरी. त्यांना हार-गजरे-वणे्ांची कला यणेार नाही 
अस ेनाहीच.

फुलं मोगरा जाईची छंि करावा कुसरीचा|

काळ्ा करंि रेिमासी वढेा घमघम चांिण्ाचा||

मग घालावते अलंकार.

तन्मणी चचचंपटेी गंठण चंद्रहार|

भाळीचा पटळा िेई िभंर तोळ्ा हार||

िभंर तोळे सोन्यान ेवाकली तरी स्तीचा खरा अलंकार म्णज े
भाळावरचा भाग्यिाली पटळा. तो तर पदहल्ान ेरेखावा.

पाटल्ा गोठ वाक्या नबलवर सोनसरा|

कामात बिुाललेा गरतीचा हात खरा||

मनगटापासनू कोपरापययंत सोनचिुा असला तरी सतत कामात बिुाललेी 
कुलस्ती ही खऱया आिराला पात्र. हे सारे अलंकार अगंा-खांद्यावर. तरी 
वावरावं कसं?
 
          पायीच्ा जोिव्यांना घुंगरू लाव ूनये|
          हातीच्ा काकणांचा आवाज यऊे नये||
 
मययािेने, ननःिब्द, गाजावाजा न करता कामात बिुाललेी, 
उठवळपणापासनू िरू असा शंगार केललेी आबिार स्ती. नतन ेघरात कसं 
असावं?
कोठेही पढेुपढेु न करता असा वावर पादहज ेकरी घराला बरकत येईल.
 
          सावलीसारखी घरात वावर|
          लक्षुमी नतन्ीसांजा जिी पक वावरं||
 
राखावी बहुतांची अतंरे ही शिकवण तर जण ुआईच्ा िधुातनूच दिली 
जायची.
 
          िीर-नणंिा जावा-भावा सत्वाचं गणगोत|
          मायचेी शिकवण राखावं नातं-गोतं||
          नणंि आली मान ूनय ेआली गौरी माहेराला|
          सासरुवािीण गांजललेी चार दिसा नवसाव्याला||
 

अिा घरी आला-गलेा, लकेरी-बाळी साऱयांचीच काळजी घतेली जाईल.
 
          विैाख जळतलेा उन्ाचा भारी ताव|
          ओटीच्ा वाटसरा गळू-पाणी आणण द्यावं||
 
          कहर उन्ाचा किी सोसले गजरा|
          लावा चंिन वाळापाणी नवझंण मोगरा||
 
अिा कौतकुाच्ा लकेरी कलाकुसरीत माग ेपिून किा चालतील?
 
         रेघ रांगोळी बारीक जिी नबजली लखलख|
         सयू्क-चंद्रा एकेमळेी तझु ेिारी आणी लके||
 
         कशििा किी काढू चोळीच्ा िंिावर|
         साजरा मावळणीचा थयथयता मयरू||
 
मावळणीच्ा हातची कला हातात हवी आहे आणण मनात आहे नतचा 
लािका. पढेु होणारा नवरा.
मग लग् झाल्ावर बाळराजा येईल. त्याचं िपुटं कसं करावं?
 
         तकुड्ा-ताकड्ाची जोिूनी मांि नक्ी|
         वाढेल कृष्ण वरी िेवा नारायणासाक्ी||

कोंड्ाचा मांिा करणारी ही गदृहणी. कचऱयातनूही कला साधणारी. नतची 
लगुिी फाटली तरी वाया मळुीच जायची नाहीत.
 
         फाटली लगुिी गं काय मोल कमी झालं|
         मायचे्ा गोधिीनी दहवाचं तोंिं काळं||
 
अिी माता बाळाच्ा संगोपनात कमी पिणारच नाही.
 
         तलेमाखला तानु्ला उगवतीच्ा सयूयाम्ोरं|
         खळे रंगला िोघांचा हाती-पायी भरे जोर||
 
हात-पाय हलवत मोकळ्ावर खळेणारा तान्ा आणण उन्ान ेभरणारी 
त्याची हािं हे नतला परंपराच शिकवते. आजीबाईचा बटवा हा मळुी 
आिंण म्णनू नमळाललेा.
 
         सरिी-पििाला लांबची खपे न्ाई|
         तळुसा वदै्यबाई िारािी माझ्ा हाई||
 
तर अिा लकेाबाळीच्ा आईन ेवागा-बोलावं कसं?
 
         जोखण्ा करू नय ेटाळावी उणी-िणुी|
         वाऱयाच्ा जागी वारा पाण्ाच्ा जागी पाणी||
 
          आला-गलेा, सण-वार बाई मोठा बारिाना|
          आनंिाची ठेव-रेव लोटी िःुखाचा कुटाणा||
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ह्ा आल्ा-गले्ाच्ा घरात नजर घारीची असावी लागते.  वस्त ूजागच्ा 
जागी सांभाळून ठेवाव्या लागतात. नाहीतर खोट ेआळ यऊेन माणसं 
िरुावतात.
 
          घर आल्ाचं-गले्ाचं नोकरा-चाकराचं|
          लोकाला द्याया यि, आपलुं राखायचं||
 
हे तर कोणत्याही काळाला लाग ूपिले.
अिा मोठ्ा घरात आणखी कोणती काळजी घ्ावी?
 
          लोण्ाचा करी गोळा उंच शिकं्याला नीट टांग|
          मांजरं मातललेी, जपावं, माय सांगं||
 
 लोणी-िधू-िभुतं हे तर िरू ठेवनू जपण्ाचा सल्ा आहेच. पण माजलले े
बोके संधी साध ूपाहतात, यांच्ापासनू िील जपावं असंही मायने े
सांगगतल ेआहे.
 
          बाई पोटात गोठ सारी, सासरी राज् करी|
          सगुरणी मनैाबाई माय सांग ेयकु्तरी भारी||
 
पोट तपृ्त करून सगळ्ांना शजकंावं. िःुख, उणपेणा, अपमान पोटात 
ठेवावते. िसुऱयाच ेअपराध पोटात घालावते. पोटी कुलिीपक पोसावते 
अिी सारी सासरच्ा राज्ाची गरुुपकल्ी पोटातच आहे. तरीही काही 
सललं तर चलूबाईचा आिि्क ठेवावा.

          चलूबाईला भजावं अगग्िेवाची बाईल|
          अतंरी जळे परर मखुी भाकर िेईल||
 
           चलू झाली सीता झाली मखुी अगंार तोबरा|
           रामराज्ाची बोलवा पोळी भाजनू नवसरा||
 
असा हा जगाचा कारभार.  न्याय नमळेलच अस ेनाही. तरी आपला धम्क 
सोिायचा नाही. आणण सवतींची भरती झाली तर िःुखाचा कढ कसा 
शजरवावा?
 
          राणी रुकनमणीबाई आवरा हंुिका शजवीचा|
          भामा-तळुसचे्ा गळा तोच आवंढा बाईचा||
 
असं सारं िःुख फक्त तळुिीिी बोलावं. मायबापांच्ा जीवाला घोर नको. 
िसुऱयांच्ा असयूचेी धार नको. मन तर मोकळं व्हावं.

ओठांची शिपंली ठेवावी नमटली|
          गिणी चांगली तळुसाबाई||
 
अिी केलं-परुवललेी दिलं-भोगललेी स्ती सहजच म्णले.
 
          काळी अक्रं िाईची जिा मुंगळ्ांच्ा रांगा|
          िनुनयचेी िहाणीव किी नमळवावी सांगा||
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नसुत ेपसु्तकरी ज्ान, वरवरची अक्रं काय कामाची? त ेअक्रांच ेमुंगळे 
शजथनू अनभुवाच्ा साखरेचा साठा आणत आहेत ती गोण हाती हवी.
 
अिी ही परंपरेची िहाणीव... थोर-मोठ्ांच्ा सांगीतनू..आपल्ा 
वाट्ाच्ा भोगातनू, परंपरेच्ा संचचतातनू... मांिल्ा ओव्यांतनू.
 
त्याच ेआत्ता प्रयोजन काय? तर हा काळाचा आरसा. आपल्ा आज्ा-
पणज्ांच्ा आयषु्ाचा. त्यांच्ा रीती-भातींचा, त्यांच्ा कोवळ्ा मनाचा.  
त्यांच्ा अक्र गानाचा.
 
कधी त ेपान उघिावे. आणण त्या चचत्रात रमनू जावे.

लखेन, वाचन, प्रवास, ओररगामी हे आविीच ेनवर्य. 
िास्तीय नवर्य, ननसग्क, मनूतमििास्त, प्राचीन संसृ्ती, 
मराठी वाङ्मय, लोकसादहत्य यात नविरे् रुची. नवनवध 
जनु्या वस्तू , िगि, पसु्तके यांचा संग्रह.

संध्या सोमि



डिजिटल दिवाळी २०१४  ।   अकं पदिला 84

ज्ुमनयर ब्ह्े

आधुमनर राळातली एर धमाल 
आश्मरथा!

चरणभंगाची कथा

पात्रः
धौम्यऋर्ी: 'िंिकारण्रत्न धौम्य परोपकाराथ्क पाठिाला' या संस्चे े
संस्ापक आणण मखु्ाचाय्क.
सौम्यऋर्ीः संस्चे ेमानि सिस्. प्राकृत भार्वेरची ऑथॉररटी.
ब्रह्ानंिः एक ढ नवद्याथवी. वर्यानवुर्जे कलास्ातकपरीक्लेा एटीकेटी प्राप्त 
करून फायनल इयरला लटकललेा.
लीना: ब्रह्ानंिची आविती अश्ा. अश्घास न भशक्ताही पंचवीस योजन े
जाण्ाइतपत स्टट्रॉं ग.
चतःुसहशरिनन AKA भ्रमरा: एक नवद् आश्मवाशसनी.
द्ारपालक: द्ार रशक्णारा सवेक. नापटकेतनू प्रके्क मध्यचे उठून जाऊ 
नयते म्णनू द्ारािी नतष्त असललेा िैत्य.
शिष्गण आणण इतर.

रङगमंचावर पणू्क अधंःकार. अधंःकार भिेनू काही सरू ऐकू यतेात. हे 
धौम्यऋर्ींच ेघोरण्ाच ेसरू असतात.
स्टजेवर हळूहळू प्रकािाचा प्रािभुयाव होतो. धौम्यऋर्ी आपल्ा 
बाजल्ावरून उठून बसतात. बरेच दहिंी शसनमे ेपादहलले ेअसल्ानं 
(प्रके्कांनी, धौम्यऋर्ींनी नवे्ह) धौम्यऋर्ी अथंरुणातनू एकिम ताजतेवान े
होऊन उठतात. आणण मस्त अगंिाई िेतात.
धौम्यऋर्ी: कोण आहे रे नतकिे?
एक शिष् प्रविेतो.
शिष्: आज्ा आचाय्क.
धौम्यऋर्ी: अरे आज्ा कसली? प्रातःकाळचा समय उलटुनी गलेा, कुणा 
गि्कभाला मला जागतृ करण्ाच ेस्मरण झाल ेनाही? अरे, अलाम्क वाजत 
नसले तर घड्ाळ बांधता तरी किाला मणणबंधावर?
शिष्: आचाय्क, क्मा असावी. रात्री वारुणीचा िोस अभधक झाल्ावर 
स्वतः आचायवांनीच प्रातःकाळी माझ्ा बिेपािी कुणी स्स्त दिसला तर 
त्याला िाप प्रिान करेन असा प्रत्यािेि दिला होता.
धौम्यऋर्ी: अरे, वारुणीचा एखािा चर्क बॉटम्स अप मारला करी आमची 
अिी अवस्ा होत ेहे तलुा चांगलचे ज्ात असले. अिावळेी आम्ी ज े
प्रलापतो त ेसत्य समजता करी काय? असं असले तर त्या ब्रह्ानंिाला 
कलानविारि पिनवका आम्ी ितिा िेत असतो, तपेण सत्यवचन 
समजता का?
शिष्: क्मस्व आचाय्क. पनुरपप असा प्रमाि घिणार नाही.
धौम्यऋर्ी: अलम.् त ेसौम्यऋर्ी कुठे नववत्कले?
शिष्ः सौम्यॠर्ी काल त्यांच्ा कुटीरात जात असताना आपल्ा 
लालीतक श्ानान ेत्यांचा पाठलाग केला. त्या अल्सरे्ण श्ानाच्ा भीतीन े
सौम्यऋर्ींनी एका सोमाच्ा कंुभात लमफ़न केले. तत्समयी…
धौम्यऋर्ी: हन्त! आणण सोमरसाचा कंुभ उलटून पािला का त्या नीचाने? 
आमच्ा गले्ा सीझनच्ा सगळ्ा सोमाचा असा नाि केला का?
शिष्: नाही आचाय्क! सौम्यऋर्ींनी एका ररकाम्या कंुभात उिी मारली. 
परंत ुत्या प्रयत्नात त्यांचा पाय अनतशक्प्त झाला.
धौम्यऋर्ी: म्णज ेसोम्याचा द्ानवितंी सप्तमांि?
शिष्: नाही आचाय्क. पाय म्णज ेप्राकृतातला पाय. जॉमटेट्र ीतला नवे्ह.
धौम्यऋर्ी: असं असं. जा असले तस ेसौम्यऋर्ींना माझ्ा समक् आण. 
बघू.
शिष् जातो. जनु्या दहिंी शसनमेातली दहरॉईन जसं गाणं गणुगणुत वणेी 
घालत ेतसं धौम्यऋर्ी विेातल्ा ॠचा पटुपटुत आपल्ा जटा सावरु 
लागतात. जटा व्यवस्स्त बांधनू झाल्वर त ेउत्तररयाच्ा टोकाच्ा 
गाठीत बांधललेा कंगवा काढून िाढी नवचंरू लागतात. ऋचांच ेपानवत्र 

जतन व्हाव ेम्णनू नवचंरताना त ेऋचा म्णत नाहीत, तर गतसप्ताहात 
मनेकेच्ा िान्सचं गाणं गणुगणुतात, ऋचांच्ाच चालीवर.
तवेढ्ात शिष् सौम्यऋर्ींना घऊेन यतेो. सौम्यऋर्ींचा एक पाय 
(गणणतातला नवे्ह, िरीराचा) मोिला आहे. त्यामळंु त ेलंगित चालत 
आहेत. शिवाय वारुणीचा प्रभाव ओसरला नसल्ानं त ेझलुत-झलुत 
चालत आहेत. एक पाय मोिललेा आणण िसुरा पाय वारुणीमळेु 
झलुणारा हे िोन्ी बलॅन्स होऊन प्रके्कांना सौम्यऋर्ी सरळ चालताना 
दिसतात. पण सजू् प्रके्कांनी या नापटकेमागील नाट् समजनू घ्ावे. 
खझगंलले ेअसल्ान ेसौम्यऋर्ींच्ा जटा ‘मरेा पती शसफ्क  मरेा है’ 
शसनमेातल्ा राभधकासारख्ा ताठ उभ्ा रादहल्ा आहेत.
धौम्यऋर्ीः सौम्यऋर्ी, तमुचा तो लमॅिा करी एस्तप्सलॉन, तो चचपकस्त्सत 
झाला का?
शिष्: (धौम्यऋर्ींच्ा कणवी मंि स्वरात) पाय, आचाय्क, पाय…
धौम्यऋर्ी: तमुचा पाय बारा झाला का?

सौम्यऋर्ी: माझ्ा … माझ्ा …. दहक (उचकरी लागते)
शिष्: आचाय्क, अजनू यांचा पाय मोिललेाच आहे. शिवाय िोक्याला 
थोिा…
धौम्यऋर्ी: काय? िोक्यालाही मार लागलाय?
शिष्: नाही आचाय्क. िोक्यात थोिी वारुणी गलेीय. कंुभाच्ा तळात 
अल्प मद्य अवशिष्ट होते. पिल्ापिल्ा सौम्यऋर्ींनी ती चाखली 
असावी.
सौम्यऋर्ी: अरे शिष्ा, जा रे माझ्ासाठी (दहक)… थोिी वारुणी 
(दहक)… घऊेन ये.
धौम्यऋर्ी: सौम्यऋर्ी!
सौम्यऋर्ी: कोण आहे रे हा जरा (दहक)… जज्कर मनषु्? अरे शिष्ा, 
माझी (दहक)… वारुणी सत्वर घऊेन आलास तर (दहक)… मी तलुा ह्ा 
पाठिालचेा मखु् (दहक)… अभधपती करून टाकेन.
धौम्यऋर्ी: सौम्यऋर्ी!
सौम्यऋर्ी: राजसवेकांनो! ह्ा चांिाळ (दहक)… िाढीिीशक्तला तात्ाळ 
बंिी (दहक)… बनवा. आपल्ा िेिाच्ा राजाच ेनाव उच्चा (दहक)…. 
उच्चा…. उच्चा… रण करणारी ह्ाची शजव्हा (दहक)…. तत्क्षणी अवरोपपत 
करा. तिमातोश्ीच्ा…
धौम्यऋर्ी: अरे शिष्ा. हा काय प्रलापतोय? काहीतरी उपाय कर रे 
याला…
शिष् लगचे एका जलद्रोणीतनू उष्ण-तोय घऊेन यतेो आणण 
सौम्यऋर्ींच्ा िोक्यावर ओततो.
सौम्यऋर्ी: (िोक्यावर पाणी पिल्ान ेअचानक पाऊस पिला असं 
समजनू आकािात पाहत) रामो लक्षणं अब्रनवत-
अगय स काल सम्पातः समयोद्य जलागमः
संपश्य त्वं नभो मघेै…
धौम्यऋर्ी: हा काय बिबितोय?
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शिष्: आचाय्क, अद्याप मदिरेची लत्त उतरली नसावी. त्यामळंु सौम्यऋर्ी 
प्राकृताऐवजी संसृ्तमध्य ेभार्ण करताहेत. एकिा मदिरा चढली करी 
भलभेलहेी संसृ्तप्रचरुनवद्जन होतात.
नततक्यात बकॅस्टजेवर कुत्राच्ा भुंकण्ाचा आवाज यतेो. सौम्यऋर्ी 
एकिम िक् अवस्ते यतेात. हळूहळू िोक्यावरील पाणी आणण 
श्ानध्नीच्ा प्रभावानं त्यांच्ा जटा पवू्कपिावर यतेात.
धौम्यऋर्ी: सौम्यऋर्ी, आतातरी तमुचा ओव्हरहँग उतरला असले?
सौम्यऋर्ी: होय आचाय्क, मी काल पलै्ा गगलासालाच औट झालतो. 
तमुी आग्रवे केला आनी…
धौम्यऋर्ी: असो. या संवत्सरात आपणांस एका नतून शिक्काची 
आवश्यकता आहे हे मी कभथलले ेतमुच्ा स्मरणात असलेच.
तवेढ्ात बकॅग्राऊंिला एका तरुणीचा 'कृपया सहाय्ता करा। कृपया 
सहाय्ता करा।' असा ओरिा ऐकू यतेो.
धौम्यऋर्ी शिष्ाकि ेप्रश्नाथ्कक नजरेनं पाहतात.
शिष्: आचाय्क. तो ब्रह्ानंि आणण त्याची सखी यांचा आलाप आहे. 
तो अिोकवकृ् आणण तारुण्ाचा संबंध याचा प्रत्यय घते आहे. कोणी 
काशलिासनामक संिोधकान ेअिोकवकृ्ाच्ा लठ्प्रहारान ेसुंिर स्तस्तयांना 
तािन केल्ास त्या बहकतात करी बहरतात असा काहीसा ननष्कर््क 
काढला आहे.
धौम्यऋर्ी: मरू िे तो ब्रह्ानंि. एका शिक्काच्ा ननयकु्तरीचं काय झालं? 
नवज्ापन दिल ेका?
सौम्यऋर्ी: काल इंटरनटे िाऊन होत ेआचाय्क.
धौम्यऋर्ी: वायरलसे अतंज्यानानं तरी नवज्ापन पाठवता नसतं का आलं?
सौम्यऋर्ी: सॉरी आचाय्क. पण माझ्ा जटा कापल्ा न्वं का गले्ा 
हप्तात. तवेापास्ं क्ास कनके्ण लई व्हायला लागलंय. पवया 
नतलोत्तमाबाईस्ी सांच्ाला ड्ान्स बगाया यतेो असा ननरूप धाित होतो 
तर त्यो चकूुन नतरपागिऋेर्ींना ग्यलेा. त्यबेी मी तेंचा नाच बगाया येईन 
असं समजनू रातभर जाग ेराह्ले.
धौम्यऋर्ी: िखंध्नी तमुचा! काहीही कम्क सांगगतलं तरी त ेन करण्ास 
पञ्चित कारणं तमुच्ाकिे. मशक्कामारण बसा करत तमु्ी आणण आम्ी 
करतो आमच्ा स्विेाची बासुंिी.
शिष्: िांती आचाय्क. अिी जटांत रक्ा घालनू काहीही साध्य होणार 
नाही.
धौम्यऋर्ी: हम्. सौम्यऋर्ी, तमुच ेचरण कस ेआहेत? एक अधयाच 
शिल्क आहे असं ऐपकवात आहे.
सौम्यऋर्ी: न्ाई! जमला नौका. रातीलाच पणू्क क्यलेा.
ऐका-
जसं िधुात पाणी घालतो गवळी
तारुण्ान ेबहरली ती यौवनकळी।
अिी ही लखलख चांिणी पफरता
मान्सं झाली यिेीखळुी।।
जी जी रं जी।
धौम्यऋर्ी: तो नाही. तमुच ेपिकमल. त ेकाल रात्रौ कंुभात उत्पावन 
करताना नवस्ापपत झाला तो…
सौम्यऋर्ी: चकुरीची बातमी. काल रातीला ब्रह्ानंिाचा पाय मगु्क… 
मरुगळला आसल. माजा न्ाई.
धौम्यऋर्ी: सौम्यऋर्ी, प्राकृतभार्ा तमुचा नवर्य असला तरी तो ननत्य 
वापरीत राहण्ाची आवश्यकता नाही. वदै्यराज ननत्य त्यांच्ा मलुांना 
स्हेापोटी केवल वटी आणण चणू्क िेतात का? राजसनैनक प्रमेालापातही 
पत्नीला िण्डीत करतात का? सपूिास्ती गहृी गमन केल्ावर पत्नी-
पतु्रादिकांना स्वतः पाकशसद्ी करून घालतो का? नाही ना? तद्तच तमु्ी 
मात्र शिष्वनृ्ासमोर प्राकृत भार्ण करा, माझ्ासमक् नको.
सौम्यऋर्ीः क्मा असावी आचाय्क. तमुच्ा म्ोरं थोबािाला कुलपूच 
लावतो आता.
सौम्यऋर्ी एक्झिट घतेात आणण ब्रह्ानंि प्रविेतो. ब्रह्ानंि घोड्ावर 
बसनू आल्ाची एक्न करत भरधाव वगेात यतेो.
ब्रह्ानंि: एक अश्… एक अश्… माझ्ा साम्ाज्ासाठी एक अश्….

धौम्यऋर्ी: अरे गि्कभा, त ूिके्सपपयरच्ा ररचि्क ि थि्कच ेिॉयलॉग इथं 
मारत आहेस. ही तर संसृ्त नापटका आहे.
ब्रह्ानंि: क्मा असावी आचाय्क. एन्ट्र ी चकुली. अश् असो वा गि्कभ, 
तमुच्ा पायािी सगळे समान.
धौम्यऋर्ी: अरे ब्रह्ानंिा, गतरात्री सौम्यऋर्ींचा चरण मरुगळला अस े
कणवी आल ेत ेवास्तव करी नमर्था?
ब्रह्ानंि: सत्यकथा आचाय्क. काल रात्रौ मी भ्रमरेला माझ्ा अश्वेरून 
ज्ोत्सानवहारास नते असता सौम्यऋर्ी पकंकत्कव्यमढूावस्ते इतस्ततः 
धावताना पादहले. आणण त्यांच्ा पाठोपाठ आपल्ा मद्यिालचेा प्रहरी 
हस्ती भाला घऊेन ‘तीन रौप्मदु्रा, तीन रौप्मदु्रा’ असा घोर् करत धावत 
होता. एका पषु्कररणीला उल्ंघताना सौम्यऋर्ींचा अिंाज चकुला 
आणण धप्ध्नी कररत पिले. प्रहरीन ेिल्ाच्ा िोक्याकिील बाजनू े
सौम्यऋर्ींच्ा िोक्याकिील बाजसू तािन केल ेआणण पनुरपप उधारीवर 
िारु पपिील तर पत्रलोकात माझ्ासारखा वाईट मनषु् नाही असं म्णत 
ननघनू गलेा. सौम्यऋर्ींच्ा िोक्याला आणण पायाला बसलले्ा मारान ेत े
नवव्हल होऊन पिल ेअसताना मी अश्ावरुन पढेु माग्कक्मण कररत गलेो.
धौम्यऋर्ी: ब्रह्ानंिा, काय रे हे? मला तर ननराळीच कथा ऐकायला 
नमळाली होती.
ब्रह्ानंि: आचाय्क, माझी आणण नानस् टांगममधील बातमी िोनचार 
तपिील वगळल ेतर तंतोतंत जळुते.
धौम्यऋर्ी: काय वितोस ब्रह्ानंिा? त्या वातजेच ेपठण करून ऐकवच 
मला आता.
तवेढ्ात धौम्यऋर्ींचा पाळीव आल्सिेन कुत्रा तोंिात पपेर घऊेन यतेो.
ब्रह्ानंि: स्वतःच वाचन करा आचाय्क. पण्क ३ वर उजवीकिील िंिीकेत 
वातया आहे.
धौम्यऋर्ी पजे थ्ी उघितात.
धौम्यऋर्ी: शिवशिव! काय ही आजकालची भजू्कपत्रे! सगळ्ांनी अगिी 
ताळतंत्रच सोिलाय. संपणू्क पणयावर ह्ा अप्सरांची उत्तान चचत्रं आणण त्या 
गि्कभध्नी करणायया गंधववांची आतंरदृषं्. आमच्ा काळी हे असं नव्हतं.
ब्रह्ानंिः हे वाक्य यगुानयुगु ेसमस्त मानवजात श्वण करत आली 
आहे आचाय्क. तमुच्ा काळी हे असं नव्हतं तर अप्सरांच्ा िनुवमिलशसत 
चचत्रपटपटका पाहण्ासाठी नगरीत श्ीनाथ थटेरमागच्ा तरुराजीत गिवी 
किी काय व्हायची बरे?
धौम्यऋर्ी: छे! छे! तो एक ननव्वळ कलानवष्कार या नजरेनं आम्ी त े
पाहायचो. आणण हे काय? हल्ी पत्र उलटं छापतात का? मग तर आनंि 
आहे.
ब्रह्ानंि: आचाय्क, तमु्ी भजू्कपत्र उलटं पकिलंय.
धौम्यऋर्ी: तरीच मी म्णतोय चचत्रातल्ा अप्सरेच्ा िोक्यावर पाय कस े
काय आलते?
ब्रह्ानंिः आचाय्क, ती सक्क समधली कोलांटी उिी मारणारी सुंिरी आहे. 
ह्ा भजू्कपत्रवाल्ांनी चकूुन नतचा फोटो उलटा छापलाय.
धौम्यऋर्ीः तचे म्णतो मी! मी किाला उलटं पकिने? ह्ा िहाण्ांनीच 
उलट्ा बाजनूं छापलंय. बरं, कुठं आहे ती वातया? हं… मनेकेकिून 
आणखी एका ऋर्ीचा तपोभंग, अदहल्चेी भनूमका माझ्ासाठी 
आव्हानास्पि- रंभा, मी केवल प्रिि्कनीय वस्तपभुत्तका नाही- उव्कर्वी… 
हरहर! काय रे ह्ा ललाटरेखा? कुठं आहे रे? हं, सापिली. पणु्नगरात 
मद्यप्ांचा हाहाःकार! हीच असणार.
ब्रह्ानंि: सम्यक. वाचा आचाय्क.
धौम्यऋर्ी: गतरात्रौ पणु्नगरात पनुरपप बवेियांनी हलकल्ोळ 
माजवला. एका घटनते नगरीच्ा सीमवेरील अरण्ात स्स्त तौम्य 
पाठिालतेील (नाम नवपररणत केल ेआहे) एक अध्यापक सौम्यऋर्ी 
(नाम नवपररणत केल ेअसावे) मद्याच्ा निते पाठिाळेच्ा उद्यानात 
राजसनैनकांच्ा दृष्टीस आले. तथेनू आगम-गमन करणायया नवद्यार्थवांना 
त्यान ेपकिून व्याकरणाच ेननयम नवचारुन संत्रस्त करण्ास आरंभ केला. 
तत्समयी अश्ावर स्वार असा सुंिर सकुुमार तरुण एका गौरवणणमिय 
सनु्रीस िब्लसीट बसवनू चालला होता त्यावळेी…
ब्रह्ानंिः बघा बघा आचाय्क, हे माझचे वण्कन आहे. पोलीसान ेमाझ्ाकि े
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पाहून शिट्ीपण फंुकली. पण लायसन्स जवळ नसल्ानं मी तसाच 
भरधाव पढेु गलेो.
धौम्यऋर्ीः … त्याच्ा अश्ाच ेवत्कक मोजण्ाच्ा यत्न त्या मद्यप्ान ेकेला. 
नमेके अश्ानहेी त्याच ेिोके मोजण्ाच्ा प्रयत्न केला. ह्ा धिपिीत मद्यपप 
अध्यापकाच ेिोके आणण एक पाय नवद् झाल ेअसनू अश्ारूढ सुंिरी 
खाली पिली आणण नतलाही क्नत झाली. त्यावरून नतच ेआणण तरुणाच े
भाण्डन झाल ेव अंनतमतः मांिवली म्णनू तरुणाकिून सवुण्कमदु्रांची 
पोटशलका स्वीकारत नतन ेकलहावर पििा पािला.
ब्रह्ानंि: खोटं आहे हे… एक कपदि्ककाही दिली नाही मी.
धौम्यऋर्ी: (िलु्कक् करत) … अिा तहजेच ेमधपुांच ेननत्य पराक्म नगरीत 
होत असनू त्यामळेु प्रमेीयगुलुांना एकांत नमळण ेपकंवा स्तनेांना सावज 
नमळण ेतर िरूच, ियनोत्सकुांच्ाही ननदे्रची गरीका होते. नगरपाल इकि े
लक् िेतील का? अन्य एका प्रसंगात…
ब्रह्ानंि: वाचलंत ना आचाय्क. सत्य काय हे जाणणल ेन आता?
धौम्यऋर्ी: अरे, हा नानस् टांगम ्म्णज ेसत्ययगुातला सन्धानन् आहे 
रे. यावर पकती नवश्ास ठेवावा?
ब्रह्ानंिः नवश्ास ठेवा अथवा नका ठेवू , तो तमुचा प्रश्न आहे.
ब्रह्ानंि पनु्ा काल्पननक घोड्ावर टांग टाकून ननघनू जातो. नततक्यात 
नतकिून  भ्रमरा आणण सोबत घाबरललेा शिष् यतेो.
भ्रमराः (कृद् स्वरात) आचाय्क… आचाय्क.
धौम्यऋर्ी: त्रस्त बाशलके िांत हो. काय घिल ेत ेमला आधी सांग.
भ्रमरा: आचाय्क, तमुच ेत ेसौम्यऋर्ी कुठे उलथलते?
धौम्यऋर्ीः काय झालं?
भ्रमराः त्यांना माझी क्मा मागण्ाची आज्ा करावी आचाय्क.
धौम्यऋर्ीः परंत ुका?
भ्रमराः गतरात्री त्यांनी माझा अपमान केला.
शिष्ः पकंत ुभ्रमरे, त ूतर आत्ताच विलीस करी त ूत्यांच ेचरण नवघटपटत 
केलसे असं?
भ्रमराः यथाथ्क बोलले. गतरात्री मी आणण ब्रह्ानंि चंद्रज्ोत्सानवहारास 
जात होतो. अचानक एका वकृ्ामागनू वकृ्लतसेमान झलुत सौम्यऋर्ी 
आमच्ा सामोरे आले. मला पाहताच मान लवनवत ‘प्रणाम मातभृगगनन’ 
असं त ेम्णाले. मला माविी म्णण्ाची त्या म्ाताययाची दहमंतच किी 
झाली? त ेिब्द ऐकताच माझ्ा तलपािाचा वनह्न िीर्यास गलेा. आणण त्या 
संतापाच्ा भरात मी नजीक असललेा एक शिलाखण्ड त्यांच्ावर प्रक्पेपत 
केला.
धौम्यऋर्ीः अथयात, असं झालं तर?
भ्रमराः सत्यभार्ण आचाय्क. तो शिलाखण्ड त्यांच्ा नलपकनीवर प्रहार 
करत त्यांना अध ूकरता झाला. माझा हा संताप पाहून सौम्यऋर्ींनी एक 
मदु्रास्तुी मला प्रिान करत क्मायाचना केली.
धौम्यऋर्ी: क्मा मागगतली ना? मग झालं तर! झालं गलें नवसरुनन जावं, 
पढेु पढेु चालावं...
भ्रमरा: परंत ुक्मा मागताना त्यांनी ‘मात ेक्मा कर’ अस ेअनिुार उद्गार 
काढल्ान ेमी ती मदु्रांची गोणी त्यांच्ाच िोक्यावर फेकून मारली.
धौम्यऋर्ी: (आता मात्र संयम सटुत चालल्ानं) मग िेवी, आता काय 
पादहज ेतलुा?
भ्रमरा: (लोचटपणे) माफरीनामा राहूद्यात, ती पोटली नमळत ेका बघा ना?
शिष्: िेवी, ती स्तुी त्या वकृ्राजीमध्यचे परीलपु्त झाली असले, तमु्ी 
तथेचे त्याचा िोध का घते नाही?
धौम्यऋर्ी: मग काय? आम्ी म्णज ेकुणी एसीपी प्रद्यमु्न आणण इन्स्पके्टर 
िया लागनू गलेोत का?
भ्रमरा रुष्ट चहेरा करून ‘काही लोकांत स्तीिाशक्ण् नावाचा गणुच नसतो’ 
असं पटुपटुत ननघनू जाते. बकॅग्राऊंिला घोड्ाच्ा दहणदहणण्ाचा 
आवाज यतेो. सोबत लोकांच्ा पळापळीचहेी आवाज यतेात.
धौम्यऋर्ीः काय झालं जरा बघ रे शिष्ा?
शिष् जाणार नततक्यात एक व्याध प्रविे करतो.
धौम्यऋर्ीः कोण रे त?ू
व्याधः मी व्याध.

धौम्यऋर्ीः त ेकळलं. ‘शिष् जाणार नततक्यात एक व्याध प्रविे करतो’ 
हे वाक्य वाचलं आम्ी सववांनी. त ूव्याध ह्ा नापटकेत कसा? तझुा काय 
रोल आहे?
व्याधः त्या ब्रह्ानंिाच्ा अश्लेा बद् करण्ासाठी मी आलो आहे. 
तमुच्ापकैरी सौम्यऋर्ी कोण आहे?
धौम्यऋर्ीः कोणीच नाही. मी धौम्यऋर्ी. का?
व्याध: मला प्राण्ांची भार्ा समजते. ती अश्ा कुणा सौम्य नामक व्यक्तरीच े
टाळके फोिीन अिी धमकरी िेत होती म्णनू नवचारलं. 
धौम्यऋर्ीः पण असं झालं तरी काय?
व्याध: गतरात्री सौम्यऋर्ी मदिरेच्ा अमंलात अश्िाळेत जाऊन पिल े
होते. रात्री उष्ा जास्त होता म्णनू सौम्यऋर्ींनी ह्ा अश्चेी िपेटू कापनू 
त्यांचा पंखा तयार केला.
धौम्यऋर्ीः अरे पण त्या अश्ने ेत्यांना प्रनतकार केला नाही का?
व्याध: केला होता, अश्ने ेत्यांच्ा पायावर पािाघात करून त्यांना अध ू
बनवलं होतं. पण तरीही त्यांनी पचु् कापनू नलेंच. आता ती अश्ा 
सौम्यऋर्ींची जटा कापणार अिी प्रनतज्ा करुन बसलये. सगळीकि े
त्यांना िोधतये. 
धौम्यऋर्ीः अरे िेवा, ह्ा सौम्याच्ा तंगड्ा नक्री कुणी तोिल्ात?
आकािवाणीः दह हा हा..... 
अचानक रङगमंचावर पणू्क अधंःकार होतो. अधंःकार भिेनू काही सरू 
ऐकू यतेात. हे धौम्यऋर्ींच ेघोरण्ाच ेसरू असतात. स्टजेवर हळूहळू 
प्रकािाचा प्रािभुयाव होतो. धौम्यऋर्ी आपल्ा बाजल्ावरून उठून 
बसतात आणण मस्त अगंिाई िेतात.
धौम्यऋर्ीः (स्वगत) म्णज ेहे सगळं स्वप्नच होतं तर? उगाच त्या 
सोम्याच्ा न मोिलले्ा पायानं सखुाच्ा झोपलेा नवसागराची कल्ई 
लावली.
धौम्यऋर्ी: (उच्च स्वरात) कोण आहे रे नतकिे?
एक शिष् प्रविेतो.
शिष्: क्मा असावी आचाय्क. पकंभञ्चत उिीर झाला, पण सौम्यऋर्ींचा 
पाय मोिलाय नतथ ेगलेो होतो.
धौम्यऋर्ीः(कपाळावर हात मारत) िेजा वू!
(पििा पितो) 

मराठीतील सध्याचा सवयात ताकिीचा लखेक कोण 
असं नवचारलं तर कुणाच्ाही तोंिी अभानवतपण े
ज्नुनअर ब्रह्ेंचं नाव यते नाही. आकािवाणी, िैननक 
सकाळ, महाराष्टट्र  टाईम्स यासाठी त्यांनी लखेन 
केलले ेनाही. सध्या फेसबकुवर पोस्ट शलहून ननष्ाप 
वाचकांना सतावत असतात. फेसबकुवरच ेमराठीतल े
िक्तरी कपरू असं त्यांना त्यांच्ा आचरटपणावरुन 
म्टल ेजाते. पत्ताः घर नं० ३९, ब्रहे् गल्ी, गवारी गटे 
पोशलसचौकरीजवळ, पणुे, ३० (कॄपया या पत्तावर 
पत्रव्यवहार करु नये. 

ज्ुमनयर ब्ह्े
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प्रवीि पोहनेररर

मनवडिुरांच्ा राळातल्ा पेड न्ूज 
गेल्ा राही वषषांत भलत्ाच चचचेत 
आल्ा आहेत. अशोर चव्हािांना 
त्ापायी आपलं मुख्मंत्रीपद गमवावं 
लागलं होतं. या पेड न्ूज प्रररिाचा 
आढावा घेिारा हा लेख.

उत्सिाआिचे िास्ति

कोणत्याही घटनचेे, प्रसंगाच ेउत्सवीकरण हे आजच्ा बाजारयगुाच े
आणण चचत्रवादहनी यगुाच ेवशैिष्ट आहे. त्यामळेुच आपल्ा िेिात १९५२ 
पासनू ननयनमत (कधी कधी वगेानहेी…) ननविणकुा होत असल्ा तरी 
त्यांना उत्सवाची उपमा लाभली ती काल-परवा म्णज ेआजच्ा बाजार 
वा माध्यम यगुात… एकेकाळी गांभभययासाठी ख्ातकरीत्क असलले्ा 
एका राष्टट्र ीय (म्णज ेइंग्रजी) वतृ्तपत्रात ननविणकुरीच्ा बातम्या ज्ा 
पानांवर दिल्ा जातात त्याला िान्स ऑफ िमेोक्सी अस ेिीर््कक आहे. 
ननविणकुरीच्ा काळात ज ेकाही आवाज होत असतात त ेलक्ात घतेल े
म्णज ेहा नसुता िान्स नाही तर तांिव नतृ्यच म्णावयास हवे.

उत्सव म्टल्ानंतर आनंि, जल्ोर्, नाच-गाणी असचे िब्द आठवतात. 
जीवनात त्यांच ेस्ान आहे. असावयास हवे. पण मानवी जीवन म्णज े
काही एफएम रेपिओ नवे्ह. त्यामळेु उत्सवाआिच ेवास्तव पादहल ेपादहजे. 
राजकरीय पक् आणण त्यांच ेउमिेवार हे या उत्सवाच ेमानकरी. पण या 
उत्सवाच्ा आयोजनाची जबाबिारी ज्ांच्ावर आहे त्या ननविणकू 
आयोगाबद्दल, त्याच्ा ननयंत्रणाखाली काम करणा-या यंत्रणबेद्दल कोण 
बोलणार? हल्ी माध्यमांना तर ननविणकुरीच्ा काळातील प्रिासकरीय 
कामकाज कस ेचालत ेहे बारकाईन ेपाहण्ाची इच्ाच उरली नाही.
आपल्ा ननविणकुांवरील प्रिासकरीय खच्क कमालीचा वाढत चालला 
आहे, ही बाब मदु्दाम लक्ात घणे ेआवश्यक आहे. ५२ सालच्ा पदहल्ा 
ननविणकुरीत सबंध िेिभरातील ननविणकू खच्क (सरकारन ेम्णज े
आयोगान ेकेललेा) १०-१५ कोटीच्ा घरात होता अस ेसांगतात. आता 
त्यान ेिीि हजार कोटींचा उंबरठा ओलांिला आहे असा अिंाज आहे. 
परवा एका मध्यम आकाराच्ा शजल्हात नकुत्याच झालले्ा लोकसभा 
ननविणकुरीत प्रिासनाचा खच्क ८ कोटी रुपयांपके्ा अभधक असल्ाच े
प्रशसद् झाल ेआहे. ननविणकू आयोगाची यंत्रणा ननविणकू काळात 
उमिेवारांच्ा खचयावर लक् ठेवत असते. त्यासाठी पकतीतरी अभधकारी-
कम्कचारी त्यांच ेनहेमीच ेकाम बाजलूा ठेऊन उमिेवारान ेसािर केलले े
खचयाच ेतपिील तपासत असतात. ज ेउमिेवार ठरानवक कालावधीत 
खचयाच ेतपिील सािर करत नाहीत त्यांच्ावर काय्कवाही होते. एखाद्या 
उमिेवारान ेनवदहत मययािेपके्ा अभधक खच्क केल्ाच ेशसद् झाल ेतर त्याच े
त्याला गंभीर पररणामही भोगाव ेलागतात. ननविणकू काळातील वारेमाप 
खचयाला आळा बसावा यासाठी आयोग वगेवगेळे उपाय योजत आहे. 
याचा उपयोग पकती होतो असा रास्त प्रश्न पित असला तरी या उपायांच े
स्वागतच केल ेपादहजे. पण खदु्द ननविणकुरीवर होणा-या खचयाबाबत 
आयोगाची भनूमका कधी लोकांसमोर आललेी नाही. आजच्ा मादहती 
अभधकाराच्ा यगुात खरे म्णज ेननविणकुरीवर आयोगाकिून झाललेा 
खच्क मतिार संघननहाय संबंभधत यंत्रणकेिून स्वतःहून तपशिलासह 
जाहीर केला जाणचे आवश्यक आहे. सव्कसामान्य जनतते असा समज 
आहे करी, अन्य सव्क प्रकारच्ा सरकारी खचयाच ेकेव्हातरी लखेा परीक्ण 
होत ेपण ननविणकू कालावधीतील खचयाच ेकधीही लखेा परीक्ण 
होत नाही. पकंबहुना असहेी म्णतात करी अिा लखेा परीक्णाअभावी 
ननविणकू ही तातिीची बाब आहे अस ेकारण पढेु करून खपूच 
असमथ्कनीय खच्क सहज पचवला जातो. ननविणकू प्रपक्या खरोखरच 
स्वच् करावयाची असले तर आयोगान ेननविणकुरीसाठी होणारा खच्क 
जनतसेमोर मांिण्ाच ेबंधन संबंभधत यंत्रणवेर घालावे. आपल्ाकि े
आचारसंदहता नावाच ेएक सुंिर गढू तयार झालले ेआहे. त्याच्ा 
सौंिययावरचा नवश्ास त्याच्ा गढूत्वामळेु पटकला आहे. पटकून आहे. 
ननविणकूपवू्क जनमत चाचणीत पकंवा मतिानाच्ा दिविी एक्झिट पोल 
नोंिवण्ासाठी आजवर मला कोणीही नवनंती करणारा भटेला नाही.

अगिी तसचे आचारसंदहताभंगाच ेगंभीर पररणाम भोगणारा राजकरीय 
नतेा मला स्मरत नाही. पण आपला कौल नवचारला जात नाही म्णनू 
आपण जस ेजनमत कौल अनवश्सनीय ठरवत नाही, अगिी तसचे 
आचारसंदहताभंगाच ेपररणाम भोगणारा नतेा भटेत नाही म्णनू आपण 
आचारसंदहतचे्ा अस्स्तत्वाबद्दल अनवश्ास व्यक्त करत नाही.

ननविणकुरीच्ा कालावधीत रोखीच ेमोठे गरैव्यवहार होऊ नयते 
म्णनू प्रत्यके शजल्हाच्ा सीमारेर्ांवर कॅमे-यांच्ा ननगराणीखाली 
वाहन ेतपासली जातात. गले्ा उन्ाळ्ात लोकसभचे्ा साव्कपत्रक 
ननविणकुरीच्ा कालावधीत टळटळीत उन्ात अिी वाहनतपासणी केली 
गलेी आणण रोख रक्मही जप्त केली गलेी. अिा तपासणीचा आणण 
जप्तीचा अभधकार दिला कोणी आणण कोणाला असा प्रश्न िरि पवारांनी 
जाहीरपण ेनवचारला. पण प्रश्न पवारांनी नवचारला असल्ामळेु त्याचा 
व्हायचा तो नवपययास अपररहाय्कपण ेझाला. माझा प्रश्न त्या पढुचा आहे. 
पण माझ्ा प्रश्नाच्ा प्राक्तनी नवपययासाचा िाप पकंवा उत्तराच ेभाग्य नाही. 
प्रश्न साधा आहे. अिी तपासणी आणण रोख रकमचेी जप्ती अन्य वळेी 
म्णज ेननविणकुा नसताना का होत नाही. या बाबतीत असा कोणता 
कायिा अथवा ननयम आहे जो फक्त ननविणकुरीच्ा कालावधीतच 
अमंलात असतो.

पिे न्यजू हा आणखी एक प्रकार. २००९ पासनू त्याची चचया सरुू झाली. 
आधी प्रभार् जोिी आणण मग पी. साईनाथ यांनी हे प्रकरण बरेच उचलनू 
धरले. सध्या पिे न्यजू संिभयात ननविणकुरीच्ा कालावधीत ही यंत्रणा 
काययास्वित होत ेती एकूण प्रकाराच ेगांभीय्क पाहता केवळ तोकिीच नवे्ह 
तर हास्ास्पि आहे.

शिवाय लोकसभा आणण नवधानसभा अिा वगेवगेळी व्याप्ती असणा-या 
ननविणकुांच्ा वळेी वगेवगेळी यंत्रणा अस्स्तत्वात हवी हेच आयोगाच्ा 
गावी नाही. सध्याच्ा ननयमानसुार पिे न्यजूची िखल घणे्ासाठी शजल्ा 
स्तरावर सनमती असते. आता एका शजल्हात एक मतिारसंघ हा काही 
ननयम नाही आणण नवधानसभा ननविणकुरीचा नवचार केला तर एका 
शजल्हात पकमान तीन मतिारसंघ आहेत. तवे्हा एकच सनमती कस ेआणण 
पकती काम करणार? बरे आज या संिभयातील कोणताही ननयम अथवा 
कायिा वतृ्तपत्रांना आरोपीच्ा पपजं-यात उभ ेकरत नाही. 



डिजिटल दिवाळी २०१४  ।   अकं पदिला 88

म्णज ेएखाद्या वतृ्तपत्रात पिे न्यजू आहे, अस ेसनमतीला वाटल ेतर (अस े
वाटण्ाच ेननकर् बरेच सलै आणण इलके्टट्र ॉननक माध्यमाच्ा तलुनते पप्रटं 
नमपियावर रोख असणारे आहेत) तर शजल्ा सनमतीच्ा तिा ननष्कर्याधारे 
संबंभधत ननविणकू ननण्कय अभधकारी संबंभधत उमिेवाराला नोटीस िेतो 
आणण संबंभधत बातमी ही जादहरात आहे म्णनू त्याचा खच्क उमिेवारीच्ा 
खचयात का समानवष्ट करू नय ेअिी नवचारणा करतो. या नवचारणलेा 
समाधानकारक उत्तर नमळाल ेनाही तर संबंभधत बातमी ही जादहरात 
समजनू त्यावरील खच्क उमिेवाराच्ा खचयात समानवष्ट होतो.

हाच ननष्कर््क िवेटपययंत कायम रादहला तर उमिेवाराच ेएका मययािेपययंत 
फार काही नबघित नाही आणण माध्यमांच ेतर काहीच नबघित नाही. 
उमिेवाराचा खच्क जोपययंत नवदहत मययािेत आहे, तोपययंत त्याला तिी 
भीती नाही आणण एखाद्या माध्यमान ेपिे न्यजू दिली अस ेआयोगाच ेमत 
झाल ेतर वतृ्तपत्राच ेनाव प्रसे कौस्न्सलला कळवल ेजात ेआणण वादहनीच े
नाव त्यांच्ा संिभयातील राष्टट्र ीय स्तरावरच्ा यंत्रणलेा कळवल ेजाते. 
त्यापलीकि ेआजच्ा कायद्याच्ा चौकटीत काहीही घित नाही. मात्र पिे 
न्यजू िोधण्ासाठी शजल्ास्तरावर, पाच-पन्ास पपेर बारकाईन ेतपासल े
जातात आणण नवनवध वादहन्या चोवीस तास ऐकण्ासाठी टी.व्ही. 
भाड्ान ेघऊेन तीन शिफ्टमध्य ेपाच-पन्ास माणस ेकाम करत असतात. 
एक माणसू एक वादहनी सलग आठ तास पाहतो ही त्याला कोणत्या 
जन्मातील पापाची शिक्ा असत ेकोणास ठाऊक.

समान मजकुराची बातमी एकापके्ा अभधक वतृ्तपत्रात प्रशसद् होण े
अथवा एकाच वतृ्तपत्रात सलग िोन-चार दिवस प्रशसद् होण ेहा पिे न्यजू 
मानल ेजाण्ाचा एक (एकमवे नवे्ह) ननकर् आहे. मात्र वादहन्यांवर एकच 
बातमी, सभा, मलुाखत दिवसभरात वारंवार िाखवली जात ेपकंवा काही 
दिवस सतत िाखवली जात ेतवे्हा हा ननकर् लावला जात नाही अस े
सांगतात. पिे न्यजू हा प्रकार एवढा झपाट्ान ेपसरत आहे करी आज त्या 
संिभयात अस्स्तत्वात असललेी यंत्रणा बाबगुगरीच ेहास्ास्पि उिाहरण 
ठरत आहे.

ननविणकू ननरीक्क हा प्रकार आपल्ाकि ेकोणत्याही यंत्रणचेा नवपययास 
कसा नवलक्ण घितो, त्याच ेउिाहरण आहे. ननरीक्क म्णज ेथटे 
आयोगाच ेप्रनतननधी. त्यांच्ा अहवालान ेननविणकू यंत्रणतेील कोणाचहेी 
काहीही घिू िकते. एवढे व्यापक अभधकार असलले ेननरीक्क कस े
वागत असतील याची कल्पनाही यंत्रणचे्ा बाहेर अनकेांना नसते. हे 
ननरीक्क नब्रपटिांच ेवंिज िोभतात असा अभभप्राय अनकेांच्ा बाबतीत 
खरा आहे.

आपल्ाकि ेउन्ाळ्ात ननविणकुा (लोकसभचे्ा) होतात. एक 
ननरीक्क. सकाळ-संध्याकाळ पोहायला जात. त्यांना यासाठी जथे े
जावयाच ेतथेील फरी अथयातच कलके्टरांनी माफ करून घतेली. पोहून 
आल्ानंतर या ननरीक्क मजकुरांची गािी पोचयात उभी असतानाच 
त्यांच्ा हातात शलबंाचा अथवा संत्राच ेसरबत असललेा मोठा ग्ास 
सोपवावा लागे.

मतिारसंघात जाताना त्यांना अथयात ए.सी.गािी हवी पण ती एकिा बंि 
पिली तवे्हापासनू त्यांच्ा ताफ्ात िोन ए.सी. गाड्ा ठेवल्ा जाऊ 
लागल्ा. एका मदहला ननरीक्कासाठी तर िजेारच्ा मोठ्ा शजल्हाच्ा 
दठकाणावरून सकाळ-संध्याकाळच ेजवेण मागवल ेजात असे.

आपल्ाकिच ेबहुतके पढुारी आणण नोकरिहा सरकारी खचयान ेत्यांच े
आनतर्थ ननभावत असतात. त्यामळेु महाराष्टट्र ात आललेा ननरीक्क शििवी, 
पंढरपरू, तळुजापरू अिा तीथ्कक्ते्री जातो. उन्ाळी पय्कटनाला मययािा 
आहेत म्णनू बरे.

अस ेहे उत्सवाआिच ेवास्तव. ननविणकुरीच्ा काळात राजकरीय पक्, 
नतेे, उमिेवार यांच्ावर प्रकािझोत पित असतो. तसा तो पिावयास 
हवासु् िा. पण या उत्सवाच ेसंयोजक कोणत्या ननयमाच्ा चौकटीत 
खळे खळेत असतात हे उत्सवाआिच ेवास्तवही समोर यायला हवा. 
पक्, उमिेवार, पढुारी यांच्ाप्रमाणचे या संयोजकांवरही जनतचेा अकुंि 
असण ेइष्ट ठरणार आहे. ननविणकू आयोगाला कोणत ेकाम कोणत्या 
यंत्रणने ेकराव ेअस ेवाटले याचा काही ननयम रादहला नाही अस ेचचत्र 
ननिान काही बाबतीत तरी दिसत ेआणण मग आयोगाचा आिेि आहे 
म्णनू स्ाननक यंत्रणाही भलत्याच काय्कक्मतचे ेिि्कन घिवते. सवलोच्च 
न्यायालयाच्ा एका ननिजेिानसुार इलके्टट्र ॉननक नमपियावर प्रसाररत 
होणारी जादहरात ही आधी प्रमाणणत करून घ्ावी लागते. त्यासाठी 
ररतसर यंत्रणा अस्स्तत्वात आहे आणण याबद्दल अथयातच आक्पे घणे्ास 
वाव नाही. पण ही यंत्रणा दृकश्ाव्य माध्यमापरुती आहे, याच ेभान ठेवल े
जात नाही. आपल्ा परुोगामी वगरेै राज्ातील एका शजल्ाभधका-यान े
परवा झालले्ा लोकसभा ननविणकुरीच्ावळेी वतृ्तपत्रांना दिली जाणारी 
जादहरातही पवू्कतपासणी व प्रमाणपत्र प्राप्त करून घऊेनच प्रशस्िीस 
िेण्ाच ेफमयान (अथयात तोंिी) काढले. हे योग्य नव्हते. आयोगालाही हे 
अपशेक्त नव्हते. पण सांगणार कोण. हे फमयान तोंिी आणण उमिेवारांच्ा 
बठैकरीत सोिल ेगलेे. त ेलखेी आणण वतृ्तपत्रांना उद्देिनू जारी केल ेअसत े
तर त्याची संभावना सने्सॉरशिप म्णचू झाली असती.

मतिानाच ेप्रमाण वाढाव ेअिी आयोगाची रास्त भनूमका आहे. मात्र 
आजच्ा यगुात मतिाराला मतिानाचा दिवस आणण वळे माहीत नसले 
हे किासाठी मानावयाचे. मात्र आयोगाच्ा भनूमकेनंतर दठकदठकाणी 
स्ाननक पातळीवर अनके उपक्म आकाराला यते असनू त्यात 
मतिानाचा अभधकार नसलले्ा िालये मलुांची प्रभातफेरी त ेमतिान 
कें द्रावर सरुुवातीला यणेा-या मतिारांच ेगलुाबपषु्ांनी स्वागत अस े
उत्साही प्रकार समानवष्ट आहेत. वास्तनवक मतिार यािीतील नावाची 
पिताळणी, आपल ेमतिान कें द्र िोधण ेवगरेै बाबतीत मतिारांची आणण 
राजकरीय पक्ांनी त्यांच ेकत्कव्य बजावण ेआवश्यक आहे. मात्र या बाबतीत 
पोकळी प्रिासकरीय यंत्रणतेील माध्यमस्हेी (हा सौम्य िब्द झाला) 
मान्यवर भरून काढत आहेत.

एकूणच ननविणकू म्टल्ानंतर आपला रोख पक्, संघटना, उमिेवार 
यांचकेि ेवळतो खरा, पण ननिान काही जणांनी तरी ननयम, प्रथा, 
परंपरा, संकेत आणण आवश्यकता यांच्ा चौकटीत ननविणकू यंत्रणचेहेी 
मलू्मापन केल ेपादहजे. हे आवश्यक आहे.
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आपल्ा देशातल्ा प्रखर सूय्कप्रराशाचा 
वापर ररन घेऊन आपि आपली 
ऊजचेची गरज ब-यापैरी भागवू शरतो. 
जम्कनीनं सोलर िाम्क उभारन मोठ्ा 
प्रमािावर वीज मनमममिती ररण्ाचा 
यशस्वी प्रयत्न रेला आहे. जम्कनीच्ा या 
प्रयत्नांची मावहती देिारा हा लेख.

आनर्त्य या वतवमरात व्ा
मागच्ा आठवड्ात जम्कनीमध े कारमधनू प्रवास करायचा योग आला. 
जम्कनीमध े िट्र ायखव्हगं म्णज े एक खास अनभुव! नतथल्ा ‘Autobahn’ 
वर (जम्कनीतल ेहायवे) काही भागात वगे मययािा नसते. जम्कनीत रस्त ेतर 
अप्रनतम आहेतच पण िट्र ायखव्हगंची शिस्त पण उत्तम असते.  त्यामळेु, काही 
दठकाणी गाड्ा  तािी २०० पकलोमीटरपके्ा जास्त वगेान ेजाऊ िकतात. 
आणण या वगेातही  सगळी वाहन े अत्यंत व्यवस्स्तपणे, लनेची शिस्त 
पाळत, हॉन्कचा उपयोग न करता जात असतात.

मी याआधी चार वर्वांपवूवी जम्कनीला गलेो होतो. पण या वळेेला मला 
जाणवललेी एक नविरे् गोष्ट म्णज े रस्ताच्ा िोन्ी बाजूंनी असलले े
छोट ेआणण मोठे सोलर फाम्क (solar farms). हे सोलर फाम्क सौर ऊजजेचं 
रूपांतर नवद्यतु ऊजजेत करतात. सोलर फाम्कमध ेअनके छोट ेसोलर पनॅल  
एका नवशिष्ट दििकेि े तोंि करून लावलले े असतात. एका पनॅलचा 
आकार साधारणपण े ०.५ मीटर इतका असतो. शजतकरी  जास्त सोलर 
पनॅल, नततकं सोलर फाम्क मोठं.

माझ्ा या जम्कनी भटेीत मला अनके वगेवगेळ्ा आकाराची सोलर फाम्क 
बघायला नमळाली … काही मोठया ितेासारखी अनके एकरांत पसरललेी 
होती, तर काही मध्यम आकाराची (साधारणपण े१००० – १०,००० चौरस 
फुटात) पसरललेी. सगळ्ात जास्त संख्ा छोट्ा रूफ टॉप सोलर 
फाम्कची. अनके घरांच्ा व इमारतींच्ा छपरावर सोलर पनॅल  बसवललेी 
होती. जम्कनीन ेगले्ा काही वर्यात सौर ऊजजेच्ा क्ते्रात नवलक्ण प्रगती 
केली आहे. सौर ऊजया नननममितीत जम्कनी जगात अगिी वरच्ा स्ानावर  
आहे. जम्कनीत आज २०,००० मगेावटॅपके्ा जास्त क्मता असलले ेसोलर 
फाम्क आहेत. काही मदहन्यापवूवी उन्ाळ्ात एका रनववारी जम्कनीनं या 
क्ते्रात एक मोठा उच्चांक प्रस्ापपत केला. या दिविी िपुारी जम्कनीतल्ा 
एकूण वीजपेकैरी ५० टके् वीज ही सौर ऊजजेवर ननमयाण केली जात होती! 
रनववारी कारखान े व काययालय े बंि असल्ामळेु वीजचेी मागणी कमी 
होती हे जरी लक्ात घतेलं तरी पण हा एक फार मोठा उच्चांक आहे.

भारतान े या क्ते्रात जम्कनीच े अनकुरण करायची ननतांत गरज आहे. 
आपल्ाकि ेजम्कनीपके्ा खपू जास्त सयू्कप्रकाि असतो.  शिवाय, आपल्ा 
िेिात ऊजजेची मोठी टंचाई आहे. यते्या १०-१५ वर्यात सौर ऊजया आपल्ा 
ऊजजेच्ा क्ते्रात महत्वाच े योगिान िेऊ िकेल. शिवाय सौर उजया 
कुठल्ाही प्रकारच प्रिरू्ण करत नाही! त्यामळेु त्याच ेकुठलहेी िषु्ररणाम 
नाहीत. आज खननज तले-कोळसा-भगूभ्क वाय ूआयात करण्ासाठी फार 
मोठ्ा प्रमाणात आपल े परकरीय चलन खच्क होते. सौर ऊजजेचा वापर 
करून आपण हा खच्क थोड्ाफार प्रमाणात का होईना वाचव ूिकतो.
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Roof top सोलर फाम्कसाठी net-metering ची सनुवधा आवश्यक 
आहे. Net-metering म्णज ेघरात ननमयाण केललेी सोलर वीज ही  
गरज नसताना इलसे्क्टट्रक गग्रिमध ेपरत पाठवणे. सौर ऊजजेची नननममिती ही 
फक्त दिवसा होते. तीसदु्ा काही तास, सयू्कप्रकाि असतांना.  ही ऊजया 
साठवता यते ेपण त ेबरेच खचचमिक आहे. यासाठी लागणा-या बटॅरीची 
पकंमत अजनू तरी फार जास्त आहे. त्यामळेु ही ऊजया साठवण्ापके्ा 
अनतररक्त  सौर ऊजया गग्रिमध ेपरत पाठवणं, हे जास्त योग्य आहे. एखाद्या  
घराच्ा छपरावरचं सोलर फाम्क दिवसा गरजपेके्ा जास्त वीज ननमयाण 
करू िकतं व ननमयाण झाललेी अनतररक्त वीज गग्रिमध ेटाकू िकतं. रात्री 
जवे्हा सोलर वीज बंि होते, त्यावळेेला लागणारी वीज गग्रिमधनू घतेा 
यऊे िकते. या प्रपक्यलेा net-metering म्णतात. मदहन्याच्ा िवेटी 
तमु्ी पकती वीज वापरली व पकती वीज गग्रिमध ेपाठवली याच्ावर 
आधाररत वीज नबल तयार करता यऊे िकते.

Net-metering शिवाय सरकारन ेसोलर पनॅल बसवण्ासाठी काही 
आभथमिक मित (उिाहरणाथ्क: कज्क, कर माफरी इत्यािी) करण ेआवश्यक 
आहे.  सौर ऊजजेची पकंमत िरवर्वी कमी होत ेआहे. त्यामळेु सोलर फाम्क 
उभारणा-यांना काही वर्वांनी या आभथमिक मितीची गरज भासणार नाही.

आज भारताची जमेतमे ३% वीज ही  सौर ऊजजेतनू ननमयाण होते. २०२० 
पययंत हा आकिा १०% वर जाऊ िकतो  व  २०३० पययंत हा आकिा २०-
२५% पययंत सदु्ा जाऊ िकतो!

पणु्ातला तंत्रज्ाननवर्यक उद्योजक. ReliScore.
com आणण PuneTech.com चा सहसंस्ापक. 
तंत्रज्ान, आरोग्यसवेा, अथ्किास्त, नागरीकरण आिी 
नवर्यांमध ेरस.

इ-मले – aparanjape@gmail.com

अममत परांजपे
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मधुरर धमडापुरीरर 

व्यंगचचत्रं आपि नेहमीच बघत असतो. 
राही व्यंगचचत्रांमधे आनंदाबरोबर, 
गंमतीबरोबर रारण्ाचाही भास 
असतो. व्यंगचचत्रांचा आस्वाद रसा 
घ्ावा, त्ाचं रसग्रहि रसं ररावं 
याबद्लचा हा लेख.

आस्ार् व्ंगचचतांचा

सफाईिार रॆर्ांनी काढलले ेगमतीिार चचत्र म्णज ेव्यंगचचत्र; अिी 
व्यंगचचत्राची एक व्याख्ा करता येईल. व्यंगचचत्रकलचेा पररचय करून 
घणेारे वाचक-व्यंगचचत्रकार यांच्ासाठी ही व्याख्ा अभधक योग्य 
असले. चचत्र पादहलं, करी आपल्ाला हस ूयतें; गंमत वाटत ेआणण आपण 
त्याला व्यंगचचत्र म्णतो. आपण म्णजे- व्यंगचचत्राचा नवा वाचक आणण 
नवोदित व्यंगचचत्रकार. आणण मग अिा गमतीिार चचत्रांच्ा नािाला 
आपण लागतो.

पण इथचे एका महत्ताच्ा बाबीवरचं आपलं लक् ननसटून जातं 
आणण चकुरीच्ा मागयाला आपण लागतो. सहसा असं झालं असतं, करी 
चचत्रात गंमत वाटते, ती त्या चचत्राच्ा अनरु्ंगान ेदिलले्ा िब्दांतनूच 
(चचत्राखालच्ा वाक्यातनू) मांिल्ा गलेी आहे, याचं भान ना वाचकाला 
रहातं, ना त्या मागयाला लागलले्ा व्यंगचचत्रकाराला. पाहता पाहता अिा 
व्यंग-नवनोिाच ेवातावरण तयार होते. यथा राजा तथा प्रजा, असं होऊन 
जातं आणण अिा मागयान ेननघाललेा कोणताही कलाप्रकार- त्याचं मोल 
हरवनू जातं. व्यंगचचत्रकलचे्ा बाबतीत त ेप्रकर्यान ेजाणवत रहातं, कारण 
नवनोिाकिून आपण बाष्कळपणाकिॆ केव्हा गलेो, हे लक्ात यते नाही.

हे असं का होतं? त्याच ेकारण वर दिलले्ा व्याख्चे्ा पदहल्ाच िब्दांत 
आहे; त ेम्णजे, ‘सफाईिार रेर्ां’ कि ेहोणारं आपलं िलु्कक्. सफाईिार 
रेर्ा म्णज ेकाय यावर नवचार न करताच आपण पढेु गलेलेो असतो. 
सफाईिार रेर्ांचं उत्तम उिाहरण म्णजे, शि. ि. फिणीस आणण श्याम 
जोिींची व्यंगचचत्रं. उिाहरणािाखल ‘ननविक मराठी व्यंगचचत्रं’(संपािक-
प्रिांत कुलकणवी) या संग्रहातली शि. ि. फिणीस आणण श्याम जोिी 
यांची ही व्यंगचचत्रं पहा:

व्यंगचचत्रासोबतचं वाक्य वाचनू आपण हसतो अन पढेु जातो, तवे्हा 
त्या व्यंगचचत्रावर आपण अन्याय करीत असतो. (अथयात, आज बरीच 
व्यंगचचत्रं पढेु ननघनू जावं, अिीच असतात, हा भाग वगेळा!) पण ज े
व्यंगचचत्र आपल्ाला हसनवतं, त ेत्यातल्ा रेर्ांमळेुच थांबनवत असतं 
हे लक्ात घ्ायला हवं. चचत्रातल्ा रेर्ांसोबतच त्या नवनोिाचा आपण 
आस्वाि घते असतो. लवचीक सफाईिार रेर्ांनी ती पात्रं उभी  रादहललेी 
असतात. नवनोिाच्ा अनरु्ंगान ेत्या पात्रांच ेव्यगक्तचचत्रण झालले ेअसते.
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चचत्रामध्य ेआपण रमतो- आणण लक्ात यतें, करी केवळ नवनोिी कल्पना  
सचुणं म्णजे, व्यंगचचत्र नसतं, तो फार प्राथनमक टप्ा असतो-
फारच प्राथनमक टप्ा. आवश्यकता असते, ती चचत्रकलचे्ा बोटांची. 
चचत्रकलचेी समज- वाचकाला अन व्यंगचचत्रकाराला जवेढी अभधक 
तवेढी व्यंगचचत्रकलचेी श्ीमंती अभधक.

उपरोक्त िोन व्यंगचचत्रं पाहताना ह्ा बाबी लक्ात आल्ा असतीलच, 
करी एका चचत्रात लहान मलुगी आहे, अन िसुर ्या चचत्रात मोठी माणसं. 
केवळ आकारान ेलहान-मोठी चचत्रं काढून ही वयं जाहीर होतात का-  तर 
नाही. आयषु्ात माणसू जसा कनवता करून पाहतो, तसंच चचत्रही काढून 
पाहत असतो. आपली त्यावळेची ‘चचत्रकला’ आपण आठवनू पहावी. 
लहान मलुाची चचत्रं काढताना, लहान आकारातला मोठा माणसूच 
आपल्ा बोटांतनू उतरललेा असतो; शिवाय, तिा माणसाच ेहातपाय 
जण ूकाही पिकंान ेचचटकनवलले ेआहेत अस ेवाटावे. ( आजच्ा बर ्याच 
व्यंगचचत्रकारांची पात्रं अिीच असतात, त्यावरून चचत्रकलचे ेशिक्ण 
त्यांनी घतेलले ेनाही, हेही दिसते.) अिी नवरूप चचत्रकला आपल्ाला 
केव्हाच सोिून गलेलेी असते. ( आणण आपण िहाण ेझाललेो असतो, 
तर बाष्कळ नवनोिातला फोलपणाही आपल्ाला जाणवत असतो.) 
तवे्हा, केवळ कल्पना सचुणं अन स्ती परुूर्ांची चचत्रं काढता यणें म्णजे, 
व्यंगचचत्र असं आपण समज ूलागलो, तर तो मोठाच भ्रम राहील.

आजकाल िब्दांच्ा शिवाय व्यंगचचत्रं काढण ेअिक्य आहे, अस े
वाटाव ेअस ेवातावरण आहे. िब्दांशिवाय व्यंगचचत्र काढता यणें हे 
चचत्रकलतेल्ा  कौिल्ाच े काम असल्ान ेआपल्ा मययािा नतथचे 
उघड्ा होतात. त्यामळेु अिी चचत्र ेआज सहसा पहाण्ात यते नाहीत. 
तथापप, िब्दांचा वापर करून काय अफलातनू व्यंगचचत्रं काढता यतेात, 
याची ही िोन उिाहरणं पहा: ज्षे् व्यंगचचत्रकार प्रभाकर ठोकळ आणण 
‘पंच’या जगप्रशस्ि व्यंगचचत्र साप्तादहकातलं :

चचत्रातलं वाक्य उच्चारणारा अन त ेऎकणारा या िोघांच्ा चहेर ्यावरच े
भाव पहा. त्यांची व्यगक्तमत्तं चचत्र-नवर्याला किी साजिेी आहेत, त े
पहा…चचत्राखालची वाक्यं वाचनू आपण पनु्ा चचत्राकि ेपरततो. नतथचे 
रमतो…

व्यंगचचत्र हे रेर्चे्ा अन गमतीच्ा सहाय्ान ेमोठ्ा आियाकि ेघऊेन 
जाणारं सिक्त माध्यम आहे, हे खरेच; पण त्यापवूवी व्यंगचचत्र म्णज े
काय, त ेकस ेपहाव ेहे समजनू घणे ेगरजचे ेआहे. ज्षे् व्यंगचचत्रकार 
वसंत सरवट ेयांनी म्टलं आहे, करी कनवता समजायला केवळ साक्रता 
परेुिी नसते, तसचे व्यंगचचत्र समजायला केवळ नवनोि समजणं 
परेुसं नसतं- नवनोि सचुणं परेुसं नसतं, ही दृश्यकला आहे, याचं भान 
असायला हवं.

आपल्ापकैरी प्रत्यकेाला व्यवहारातल्ा गमतीच्ा कल्पना सचुतात. 
बातम्यांच्ा प्रसारामळेु, प्रचारामळेु स्तस्तयांच्ा पकंवा राजकारण्ांच्ा 
पटगंल टवाळीच्ा कल्पनांना अक्ल लागत नसते. शिवाय, वयातल्ा 
कोणत्याही टप्प्ावरच्ा माणसान ेस्तीपरुूर्ाची चचत्र ेकाढायचा आठ 
िहा दिवस प्रयत्न केला तर ओळख ूयणे्ासारखं बाई माणसू  कुणीही 
काढू िकतो. मग असं झालं, करी आपण व्यंगचचत्रकार झालो असं 
म्णता येईल का? ( आजकालच्ा व्यंगचचत्रांत हा प्रकार आपल्ाला 
दिसतो: तीच बाई, तोच माणसू काढायचा अन चचत्रासोबत वाक्य 
बदलत रहायचं.)

व्यंगचचत्र हे सहसा हसनवण्ाचं-करमणकूरीचं साधन असतं, असा आपला 
समज असतो. तथापप, उत्तम व्यंगचचत्र हे नवसंगती िाखवनू नवचाराला 
प्रवतृ्त करीत असतं, अस्वस् करीत असतं.  अिा प्रकारची ही िोन 
व्यंगचचत्रं इथ ेपाहूया.
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मॉं पटट्रयल प्रिि्कनातलं हे व्यंगचचत्र पाहून आपल्ाला चटकन हस ूयतें- 
पतुळा खाली उतरतोय आणण आपल्ा बायकोच्ा गळ्ात पितो आहे! 
अन पटकन त ेहस ूनवरघळून जातं आणण मनात भरून रहाते, ती चटुपटु 
लावणारी अस्वस्ता. एखािी व्यक्तरी गले्ान ेसमाजाची हानी होते, 
त्याची स्मतृी रहावी, त्याच्ा आिियाची आठवण रहावी म्णनू त्याचं 
स्मारक उभारल्ा जातं; पतुळा उभारल्ा जातो. असा हा एक पतुळा. 
समाजान ेगौरनवलले्ा एका व्यक्तरीचा. पण ननघनू गलेले्ा त्या व्यक्तरीच्ा 
कुटंुनबयांच ेकाय? त्या कुटंुनबयांचं िु:ख थोिंच भरून यणेारं असतं? 
आणण महत्ताचं म्णजे, सिैव जनतचें भलं करण्ात, जनतते रहाण्ात 
आयषु् घालवणार ्या त्या माणसाला- त्या पतुळ्ाला, आपल्ा बायको 
पोरापासनू िरू असल्ाबद्दल् केवढं िु:ख होत असणार? पररणाम पहा- 
पतुळ्ाचं पार्ाण ह्रिय द्रवलं. त्याच्ात हालचाल झाली, आणण तो खाली 
उतरून बायकोच्ा गळ्ात गळा घालनू उभा आहे. रात्रीची वळे आहे, 
त्याचा एक पाय शििीवर आहेआणण हात वर करून त्याच्ाकि ेपहाणारा 
त्याचा पोरगा… कारूण्ाचा अननवार असा स्पि्क करण्ाचं सामर्थ्क 
व्यंगचचत्रात असतं हे सांगणारा हा अनाम व्यंगचचत्रकार.

आणण हंगरेरयन व्यंगचचत्रकार रेबर याचं हे नविरू्काचं व्यंगचचत्र. एकाद्या 
कलावंताचं चररत्र म्णावं असं. इथ ेआपण पाहतो, त ेसक्क समधल्ा त्या 
वतु्कळात नविरू्क उभा आहे. अभभवािन स्स्वकारतो आहे. पण नतथ ेतर 
कोणी नाही! याला हे माहीतच नाही, अन हा आपला उभाच आहे हे पाहून 
आपल्ाला गंमत वाटते. चचत्र जसजसं पाहात राहू तसतसं आपल्ाला 
लक्ात यतें, करी सक्क स तर संपली आहे, नतचा मकु्ामही आटोपला 
आहे. नतकि ेगाड्ा ननघनू जात आहेत. प्रके्क तर केव्हाच ननघनू गलेले े
आहेत. अन हा नविरू्क इथ ेअद्यापही उभाच आहे- मन:पवू्कक अभभवािन 
स्स्वकारतो आहे- त्याच्ा कललेा, नवनोिाला जी िाि नमळाली होती, त्या 
प्रके्कांपढेु तो आहे, मनानचे.

प्रत्यके कलावंताच्ा मनात िाि िेणार ्या रशसकांचा एक समहू कायम 
असतो. त्या रशसकांच्ा टाळ्ा, प्रनतसाि या कलावंताला सिैव ऎकायला 
यते असतात. साि घालीत असतात. आणण हा कलावंत त्या प्रनतसािाला 
मनोमन अभभवािन करण्ात सिैव मशगलू असतो. …आपल्ा कलचेा 
आता काळ रादहला नाही, रशसक रादहल ेनाहीत, संिभ्क बिलल ेआहेत- 
सक्क स ननघनू गलेलेी आहे, अिा पकरकोळ गोष्टींचा अिा कलावंताला 
नवसर पिललेा असतो…. त्याच्ा मनात त ेयि भरून रादहललें असतं… 
गमतीसोबतच चचत्राचं भान ठेऊन आपण व्यंगचचत्र पाहू लागलो, तर भलं 
होईल- आपलं अन व्यंगचचत्रकलचें.

कथा लखेक, व्यंगचचत्रांच ेसंग्राहक-अभ्ासक, दहिंी 
शसनगेीत, उिू्क िायरीच ेसंग्राहक. या आणण अिा 
नवर्यांवर आस्वािपर लखेन.

मोबाइल –  9860020486  
 इ-मले – madhukardharmapurikar@gmail.
com

मधुरर धमडापुरीरर



डिजिटल दिवाळी २०१४  ।   अकं पदिला 94

आनंद भंडारे

मराठीववषयीच्ा राज् शासनाच्ा 
अनास्ेरडे लक्ष वेधण्ासाठी मराठी 
अभ्ास रें द्रानं नुरतंच मुंबईत 
व्यंगचचत्रांचं एर प्रदश्कन भरवलं होतं.

‘ तरीही … सिावात पुढे महाराष्ट्र माझा? ’

मराठी अभ्ास कें द्र हे मराठी भार्ा, समाज आणण संसृ्तीसाठी 
नवधायक काम उभारू पाहणा-या काय्ककत्यवांच ेसंघटन आहे. मराठी 
िाळा, उच्चशिक्णातील मराठी, न्यायालयांच ेमराठीकरण, मादहती 
तंत्रज्ानात मराठी, मराठी भार्केररता मादहती अभधकाराचा वापर इ. 
नवनवध कृतीगटांच्ा आधारे कें द्राच ेकाम चालते.

कें द्राच्ा अथक पाठपरुाव्यामळेु राज्ाच्ा सवुण्क महोत्सवी वर्यात 
महाराष्टट्र  सरकारन ेस्वतंत्र मराठी भार्ा नवभागाची स्ापना केली. 
या नवभागाची रचना, कायजे स्पष्ट करणारा प्रस्ताव िासनाच्ाच 
सांगण्ावरून कें द्रान ेिासनाला सािर केला. मात्र गले्ा चार वर्यात हा 
प्रस्ताव िासनाकि ेकुठल्ाही कारवाईनवना पिून आहे. िासनाच्ा या 
भार्ानवर्यक धोरण लकव्याचा पंचनामा करणारी अश्तेपपत्रका गले्ाच 
वर्वी कें द्रान ेप्रशस्ि केली. त्यानंतर िासकरीय पातळीवरील िोन बठैका 
सोिता, पढेु काहीही झाल ेनाही. भार्ा नवभागाच्ा ध्यये धोरणांबाबत, 
प्रस्तावाबाबत नवभधमंिळात अनकेिा चचया झाल्ा पण कुठलहेी आिेि, 
ननण्कय सरकारी पातळीवर झाल ेनाहीत.

या सव्क पाश््कभमूीवर आणण ननविणकुरीच्ा तोंिावर महाराष्टट्र  सरकारन े
आपल्ा कामाचा बोलबाला व्हावा म्णनू िभंर कोटी रूपय ेखचू्कन 
‘सवयात पढेु महाराष्टट्र  माझा’ अिी जादहरात सरुू केली. या जादहरातीत 
मराठी भार्चे्ा प्रश्नावर ‘हे केलं’ अिी एक जादहरात सरकार करू 
िकलले ेनाही कारण अस ेकाही सरकारकिून झाललेचे नाही. भार्ा 
आणण संसृ्तीच्ा प्रश्नावर महाराष्टट्र  अभधकाभधक माग ेपित चालला 
असताना ननबर कातिीच ेसरकार ‘सवयात पढेु’ची जादहरात करत े
आहे. महाराष्टट्र  िासनाच्ा या भार्ानवर्यक धोरणांचा पोल खोलणारी 
आणण िासनान ेभार्चे्ा प्रश्नावर काय काय केललें नाही याची मादहती 
सव्कसामान्य लोकांना समजले अिा प्ितीन ेजादहरात करायच ेकें द्रान े
ठरनवले. एका अग्रलखेाच्ा ओळींमधनू जवेढं प्रखरपण ेसांगता यते नाही 
त्याहून पकतीतरी धारिारपण ेएका व्यंगचचत्रामधनू मानममिकपण ेमांिता 
यतें. त्यातनूच ‘तरीही… सवयात पढेु महाराष्टट्र  माझा?’ या व्यंगचचत्रांच्ा 
प्रिि्कनाची कल्पना सचुली.

लखेन, बोलण्ातनू लपु्त होत चाललले ेमराठी िब्द, मादहतीच्ा 
महाजालावर मराठी कस ेयेईल, िोन मराठी माणसांमधील न्यनूगंिातनू 
आललेा अमराठी संवाि इ समस्ा मराठी भार्पेढेु असल्ाच ेमखु्त्व े
मांिल ेजाते. या समस्ा आहेतच ख-या. मात्र या समस्ांपशलकि े
जाऊन, भमूीपतु्र आणण परराज्ीय या संघर्यात्मक बाबींपशलकि ेजाऊन 
मराठी भार्चे्ा जतन, संवध्कनाचा नवचार व्हायला हवा. पाणी, रस्ते, 
वीज, ितेी, पययावरण याप्रमाणचे भार्चेहेी ननयोजन झाल ेतरच ख-या 
अथयान ेभार्चे ेप्रश्न सटुतील अस ेकें द्राच ेठाम मत आहे. त्यामळेु मराठी 
भार्सेमोरील प्रचलीत समस्ांपके्ा मराठी भार्सेमोरील मलूभतू समस्ा 
या प्रिि्कनातनू मांिण्ाचा प्रयत्न केललेा आहे.

मराठी भार्ा नवभाग, राज् मराठी नवकास संस्ा, भार्ानवर्यक इतर 
यंत्रणा यांची गले्ा पकत्यके वर्यात सरकारन ेकिी ििु्किा केली आहे 
हे नवर्य जस ेमांिल ेआहेत, तसचे मराठी िाळा, उच्चशिक्णातील 
मराठी, न्यायालयांच ेमराठीकरण, मादहती तंत्रज्ानातील मराठी यांची 
आकिवेारीसदहत मादहतीही दिललेी आहे. भार्ा सल्ागार सनमती, 
अभभजात भार्ा सनमती, नवश्कोि नननममिती मंिळ यांनी गलेी पकत्यके 
वर््क मराठी भार्केरीता नमेकं केलं तरी काय आणण नवभधमंिळाला साक्ी 
ठेवनू सत्ताधारी जनतचे्ा िोळ्ात किी धळूफेक करतात हे सगळे 
नवर्य यानननमत्तान ेया प्रिि्कनात मांिल ेगलेे. त्याचप्रमाण ेराज् िासनाचं 
भार्ाधोरण नमेकं काय असावं यासाठीच्ा मागण्ाही मराठी अभ्ास 
कें द्राच्ा वतीन ेया प्रिि्कनात मांिण्ात आल्ा होत्या.

प्रभाकर वाईरकर, प्रभाकर भाटलकेर, महेंद्र भावसार, प्रिांत कुलकणवी, 
गज ूतायि ेआणण इतरही व्यंगचचत्रकारांनी या प्रिि्कनाकरीता व्यंगचचत्र े
काढली आहेत. या प्रिि्कनाच ेवशैिष्ट म्णज ेमराठी भार्चे ेप्रश्न 
व्यंगचचत्रांच्ा माध्यमांतनू जस ेपदहल्ांिाच लोकांसमोर आलले ेआहेत 
तसचे महाराष्टट्र ातील पाच नामवंत व्यंगचचत्रकारांची कला या एकाच 
प्रिि्कनात पदहल्ांिाच पहायचा योगही जळूुन आललेा आहे.

पु. ल. िेिपांि ेमहाराष्टट्र  कला अकािमी, प्रभािेवी यथेील कलािालनात 
या व्यंगचचत्र प्रिि्कनाच े२७ आणण २८ सप्टेंबर रोजी आयोजन करण्ात 
आल ेहोते. प्रिि्कनाच्ा उदघाटनाला एबीपी माझा वतृ्तवादहनीच े
संपािक राजीव खांिकेर, झी चोवीस तास वतृ्तवादहनीच ेसंपािक उिय 
ननरगिुकर, पढुारी िैननकाच्ा मुंबई आवतृ्तीच ेकाय्ककारी संपािक नववके 
गगरधारी, अभभनते्री – दिग्दशिमिका कांचन अभधकारी आणण संगीतकार 
कौिल इनामिार अस ेवगेवगेळ्ा क्ते्रातील मान्यवर उपस्स्त होते
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या प्रिि्कनाच्ा उदघाटनाप्रसंगी बोलताना एबीपी माझा वतृ्तवादहनीच े
संपािक राजीव खांिकेर यांनी मराठी भार्चेा प्रश्न हा आपणा सववांचा 
असनू मराठी माध्यमांनी आपल्ा भार्चेा प्रश्न शजतक्या पोटनतिकरीन े
हाताळायला हवा होता तसा तो हाताळला नसल्ाची कबलुी दिली. 
खांिकेरांनी मांिलले्ा माध्यमांच्ा प्रभावाचा धागा पकित पढुारी 
िैननकाच्ा मुंबई आवतृ्तीच ेकाय्ककारी संपािक नववके गगरधारी  
यांनी माध्यमांनी मराठी भार्चे्ा घिामोिीसंबंधी स्वतंत्र सिर सरुू 
करण्ाची गरज व्यक्त करत आपण ‘एक मत… मराठीसाठी’ अस ेसिर 
‘पढुारी’मध्य ेचाल ूकरणार असल्ाच ेम्टले. आजपययंत आपण मराठी 
भार्चे्ा प्रश्नांवर केवळ चचयाच करत आलो आहोत. पण आता हे प्रश्न 
सोिवण्ाची इतकरी तातिी आहे करी कृती केल्ाशिवाय गत्यंतर नाही, 
अस ेमत संगीतकार कौिल इनामिार यांनी व्यक्त केले. झी चोवीस तास 
वतृ्तवादहनीच ेसंपािक उिय ननरगिुकर यांनी मराठीच ेप्रश्न समाजाच्ा 
सव्क स्तरांत पोहचण्ाची गरज असल्ाच ेम्टले. मराठीचा वापर 
समाजाच्ा सव्क स्तरांत करायचा असले तर मराठी माणसान ेअमराठी 
लोकांिी आत्मनवश्ासपवू्कक मराठीत संवाि साधण्ाची आवश्यकता 
अभभनते्री – दिग्दशिमिका कांचन अभधकारी यांनी मांिली.

रिि्कनाच्ा समारोपाच्ा काय्कक्मास नवाकाळच्ा संपादिका जयश्ी 
खापिलकर-पांिे, अभभनते्री  चचन्मयी सवुजे  आणण लोकमतच्ा मुंबई 
आवतृ्तीच ेकाय्ककारी संपािक नवनायक पात्रिुकर पाहुण ेम्णनू उपस्स्त 
होते. याप्रसंगी बोलताना नवाकाळच्ा संपादिका जयश्ी खापिलकर-
पांि ेयांनी आपल ेसरकार मराठी भार्बेाबत उिासीन आहे, तवे्हा मराठी 
भार्चे्ा नवकासासाठी लोकांनीच पढुाकार घ्ायला हवा अस ेउद्गार 
काढले. लोकमतच्ा मुंबई आवतृ्तीच ेकाय्ककारी संपािक नवनायक 
पात्रिुकर यांनी मराठी अभ्ास कें द्राच्ा नतेतृ्वाखाली मळू धरू लागललेी 
भापर्क चळवळ वटवकृ्ासारखी फोफावले अस ेभाकरीत केले. तर 
अभभनते्री  चचन्मयी सवुजे  यांनी मराठी ही आवजू्कन बोलण्ाची भार्ा अस ू
नय ेतर ती आज्कवाची भार्ा असावी अस ेम्टले.

भापर्क चळवळींच्ा वगेवगेळ्ा काय्कक्मांमध्य ेभटेणाऱया लोकांपके्ा 
खपू नवीन लोक या प्रिि्कनाच्ा नननमत्तान ेभटेल ेआणण मराठी भार्चे ेहे 
प्रश्न आम्ाला कधी मादहतच नव्हत ेअिा प्रनतपक्या त्यांनी नोंिनवल्ा, 
हे या प्रिि्कनाच ेयि! ज्ोती म्ापसकेर, संजय पवार, अिोक 
कोठावळे इ मान्यवरांनी या प्रिि्कनाला आवजू्कन भटे दिली. नवकली, 
चचत्रलखेा, कलमनामा या साप्तादहकांनी, दहिंसु्ान टाईम्स, सकाळ या 
वत्कमानपत्रांनी तसचे नवनवध वतृ्तवादहन्यांनी या प्रिि्कनाची िखल घऊेन 
त्याच ेवतृ्तांकन केले.

या प्रिि्कनाच्ा नननमत्तान े‘एक मत मराठीसाठी’ या सिराखाली िैननक 
पढुारीत जस ेरोज एक व्यंगचचत्र प्रशस्ि करण्ाच ेठरले. त्याचप्रमाण े
महाराष्टट्र ातील पाच प्रमखु राजकरीय पक्ांच्ा प्रमखुांना राज्ाच्ा 
भापर्क, सांसृ्नतक प्रश्नांवर खलु ेप्रश्न नवचारायची संधी एबीपी माझा 
या वतृ्तवादहनीन ेदिल्ामळेु भार्चे ेप्रश्न अभधक व्यापक लोकांपययंत 
मराठी अभ्ास कें द्राला नतेा आले. हे प्रिि्कन पालघर, अशलबाग, वािी, 
सावंतवािी, बळेगाव यथेील स्ाननकांनी स्वखचयान ेआयोशजत करण्ाच े
ठरवले. हे प्रिि्कन महाराष्टट्र ातील खडे्ापाड्ात, हरेक शजल्हात 
जायला हव ेअिी कें द्राची धारणा आहे. हे प्रिि्कन आपल्ा िहरात 
भरवायच ेअसल्ास मराठी अभ्ास कें द्राच ेकाय्ककतजे आनंि भंिारे 
(९१६७१८१६६८) यांच्ािी संपक्क  साधावा अस ेआवाहन कें द्राच ेअध्यक् 
िॉ. िीपक पवार यांनी केल ेआहे.

इंशजननअरींग क्ते्रात गलेी १८ वर््क नोकरीत. मराठी 
अभ्ास कें द्राचा काय्ककतया म्णनू गलेी चार वर््क 
भापर्क चळवळीत सपक्यपण ेकाम करीत आहे.

मोबाइल – 9867181668   
इ-मले – bhandare.anand@gmail.com

आनंद भंडारे
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ह ेअसे आह े
तरीपण मेधा रुळरिमी

किी करू सरुूवात? ‘जनआरोग्य’ संस्चेी चौकिी सरुू असल्ाचं 
कळल्ापासनू माझी घसुमट वाढतये. एकिा सगळं शलहूनच टाकललें 
बरं. िॉक्टरांिी भटे झाली तवे्हा मी ‘महावतृ्त’साठी ररपोपटिंग करत असे. 
आणण माझ्ाकि ेएनजीओचं ेकाय्कक्म कव्हर करायचं काम होतं. 
ररपोपटिंग करताकरता मी खपू कामं पादहली आणण मला सामाशजक क्ते्रात 
रस वाटू लागला. आमटे, बंग यांची कामं बघनू तर मी भारावनूच गलेे!

‘जनआरोग्य’च्ा एका काय्कक्माचं आमंत्रण आलं. बाबांच्ा कामातनू 
प्ररेणा घऊेन समाजकाययात आलले ेिॉ प्रसाि, त्यांच्ा पत्नी िॉ प्राची 
आणण वीस वर्वांपासनू काम करणारी त्यांची ‘जनआरोग्य’ संस्ा. नहेमी 
होणार ्या पाच ननविक आजारांवर उपाय आणण लोकशिक्ण करत 
आजारमकु्त गावांचा संकल्प सोिणारी आणण िहा गावं आजारमकु्त 
करण्ाची अवघि कामगगरी करून िाखवणारी संस्ा! अनके 
आतंरराष्टट्र ीय, राष्टट्र ीय सनमत्यांवर सिस्त्व, अनके पाररतोपर्कांच ेधनी.  
‘जनआरोग्य’न ेप्रशिशक्त केलले्ा स्ती आरोग्यितू िभंर गावांत काम सरुू 
करणार होत्या. हे लॉं चचगं आरोग्यमंत्रांच्ा हस्त ेहोणार होतं. काय्कक्म 
कव्हर करायला या हे सांगायला स्वतः िॉक्टरांचा मला फोन केला 
तवे्हामी मला अगिी ग्रटे वाटलं!

काय्कक्माचा तपिील ऎकल्ावर प्रशिशक्त आरोग्यितू स्तस्तयांनी त्या 
काय्कक्मात बोलावं असं मी आग्रहान ेसचुवलं. त्यांचा वगेळाच प्रभाव 
पिले असं माझं म्णणं होतं. माझं म्णणं त्यांनी गांभभययान ेघतेलंत. आणण 
तो काय्कक्म यिस्वी झाला. खरं तर आरोग्यितू बायांनी गाजवलाच तो!  
त्याच काय्कक्मात िॉक्टरांनी मलाममला त्यांचं काम बघायला यायचं 
आमंत्रण दिलं. मीही तत्परतने ेत ेस्वीकारलं. चार शजल्हांत सरुू असललें 
‘जनआरोग्य’चं काम. बराच मोठा पसारा. प्रशिक्ण कें द्र, गसे्ट हाऊस, 
हॉस्स्पटल. त्याच वळेी िोन गावांनाही भटेी दिल्ा. िोन्ी दठकाणी 
मदहला सरपंच होत्या. ‘जनआरोग्य’च्ा पढुाकारान ेतयार झालले े
बचतगट, यवुागट होते. स्तस्तया धीटपण ेबोलत होत्या. काय्ककतजेही स्माट्क 
वाटले. नंतर सव्क काय्ककत्यवांसोबतची नमपटगं, िॉक्टरांनी माझी ओळख 
करून िेणं, मलाही बोलायला सांगणं वगरेै. ‘जनआरोग्य’चं काम बघनू 
मी प्रभानवत झाल ेहोते. मी कामाचं, िॉक्टरांच्ा खव्हजनचं, नतेतृ्वाचं, 
काय्ककत्यवांचं कौतकु केलं. आणण हे काम अभधकाभधक लोकांपययंत 
पोचवण्ासाठी प्रयत्न केल ेपादहजते असंही सांगगतलं. मीपटगंनंतर त्यांनी 
घरी जवेायला नलें. िॉ प्राची भटेल्ा. स्वतःच्ा रूपटनबद्दल, पिेटंसबद्दल 
त्या भरभरून बोलल्ा. त्या पदहल्ाच भटेीत मला एक गोष्ट जरा 
खटकली. नमपटगंमध्य ेपादहलले्ाच िोन काय्ककत्यया स्तस्तया त्यांच्ाकि े
घरकाम करत होत्या. त्यांनीच जवेण मांिलं, जवेणानंतरचं आवरलं वगरेै.

जवेणानंतर िॉक्टरांनी संस्नेवर्यी माझा फरीिबकॅ नवचारला आणण सरळ 
संस्लेा जॉईन होण्ाचीच ऑफर दिली, “तमुच्ासारख्ा व्यापक नवचार 
करू िकणार ्या व्यक्तरीची आमच्ा संस्लेा गरज आहे. संस्चें काम 
लोकांपययंत पोचवणं आणण नमपिया, सरकार, प्रिासन, लोकप्रनतननधी 
वगरैेंिी समविय साधणं या कामासाठी आम्ाला तमु्ी हव्या आहात.” 
मी तर एकिम मोहरूनच गले ेआणण ‘हो’च म्णनू टाकलं त्यांना! 
‘महावतृ्त’मधल्ा कामाचा मला कंटाळा आललेाच होता. कामात बिल 
हवा होता. एनजीओमध्य ेकाम करणं मला एक्साइपटगं वाटलं. समस्ांचं 
ररपोपटिंग करण्ाच्ा पढेु जाऊन समस्ा सोिवण्ासाठी केल्ा 
जाणार ्या प्रयत्नांत सहभागी होण्ात, तळातल्ांसाठी काम करण्ात एक 
उिात्तपणा वाटत होता. काय्ककत्यवांनी गायललें  “हे अस ेआहे तरी पण हे 
अस ेअसणार नाही, दिवस अमचुा यते आहे तो घरी बसणार नाही” हे गाणं 
मनात रंुजी घालत होतं.

‘जनआरोग्य’ला जॉईन झाल्ावर मी संस्चे ेप्रकल्प समजनू घतेले. शजथ े
शजथ ेकाम सरुू होतं; त्या गावांना भटेी दिल्ा. आणण माझा एक अहवाल 
तयार करून दिला. संस्चें काम सव्किरू पोचवण्ासाठी काय करायला 
हवं, मी काय करू िकत ेआणण संस्केिून कोणत्या सहकाययाची गरज 
आहे हे अहवालात मांिलं होतं. िॉक्टरांनी माझ्ा अहवालाचं कौतकु केलं, 
‘हेच अपशेक्त होतं तमुच्ाकिून’….. तमु्ी काम सरुू करा, इथ ेहायरारकरी 
वगरेै नावापरुतीच आहे. सव्कच जण स्वतंत्र आहेत. परवानगी वगरेै घ्ायची 
गरज नाही. आठवड्ाच्ा मीपटगंमध्य ेसगळं िअेर करायचं.” इतकरी 
मोकळीक िेणार ्या संस्ते काम करायला नमळणं हे मला भाग्याचंच 
वाटलं!

मदहनाभरातच काही गोष्टी माझ्ा लक्ात आल्ा. जी िोन गावं – नाणींज 
आणण शिगंवेािी – मला सरुुवातीला िाखवण्ात आली तीच प्रत्यके नव्या 
पाहुण्ांना िाखवली जात होती. कारण अन्य गावांमध्य ेबायांच ेबचतगट 
वगळता संस्चें फार काही कामच नव्हतं. आदिवासी काय्ककत्यवांची 
संख्ा कमी होती. आदिवासी आणण त्यांच्ापके्ा गरैआदिवासी 
काय्ककत्यवांमध्य ेफरक केला जात होता. आदिवासींना िावललं जात होतं. 
सव्क काय्ककत्यवांमध्य ेिेवीिास हा मला फारच समजिार आणण हुिार 
आणण संविेनिील वाटला. नतथल्ा मातीतलं पाणी होतं त ेआणण तरूण 
तकु्क िेखील! त्याचं नतेतृ्व अभधक फुलवलं पादहज ेअसंही वाटलं.
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मग मला पदहली असाइनमेंट नमळाली. अमरेरकन फंपिगं एजन्सीकिून 
काही पाहुण ेसंस्चें काम बघायला यणेार होते. त्यांच्ा िौर ्याचं 
ननयोजन आणण तयारी याची जबाबिारी. िौर ्याची सरुूवात नाणींज 
आणण शिगंवेािी या िोन गावभटेींपासनू करावी हे सांगायला िॉक्टर 
नवसरल ेनाहीत. त्यावरून इतर गावांत िाखवण्ासारखं संस्चें काही 
काम नाहीच आहे हे माझं ननरीक्ण खरंच ठरलं होतं. मी जरािी सावध 
झाले. िौर ्यानवर्यी िेवीिासिी बोलले, “त ूसंस्चे्ा कामाची मादहती 
िेिील का पाहुण्ांना?” – “नको ताई. त ेकाम तर नहेमी िॉक्टरच 
करतात. त ेनसल ेतर मिॅम करतात. आणण मला फारसं इंस्ग्ि यते 
नाही. परिेिी लोकांपढेु माझं इंस्ग्ि कसं चालले?” मी म्टलं, “मी 
करत ेतलुा मित. त ूकाय सांगायचं त्याची आपण तयारी करू. सोबत 
पटपणही ठेवू. म्णज ेएखािा मदु्दा रादहला, इंस्ग्ि िब्द नाही आठवला 
तर सरळ कागिात बघनू बोलायचं. आणण त ूकाय म्णतोयस त ेअभधक 
स्पष्ट करून सांगायची वळे आली तर िॉक्टर असतीलच!” – “पण 
िॉक्टरांपढेु मी बोलायचं म्णजे….?” मी म्टलं, “ अरे, त्यात काय? 
उलट त्यांना आनंिच होईल करी तलुा बोलताना बघनू! आणण त्यांनीच 
सांगगतलंय मला ननयोजन करायला!” िेवीिास एकिाचा तयार झाला. 
इतर काय्ककत्यवांनीही त्याला उत्तजेन दिलं. पाहुण ेआल ेआणण गलेे. 
िेवीिासचा पदहलाच प्रयत्न यिस्वी झाला. त्याचा आत्मनवश्ासही 
वाढला. मात्र िॉक्टरांनी त्याची िखल घतेली नाही. कामाच्ा गिबिीत 
राहून गलें असले अिी मी माझ्ा मनाची समजतू घालनू घतेली. पण 
मी त्यांच्ा मोठेपणाच्ा वलयातनू बाहेर पिू लागण्ाचा तो क्ण होता. 
आणण पढेु काय अनभुवायला नमळेल त्याचा अिंाज आल्ासारखंच 
झालं.

संस्ने ेप्रशिशक्त केलले्ा स्ती आरोग्यितूांनी सरुू केलले्ा कामाला 
तीन मदहन ेपणू्क झाल ेहोते. त्या कामानवर्यी वतृ्तपत्रात शलहून यावं 
असं त्यांना वाटत होतं. खरं तर मी सचुवण्ाचा प्रयत्न केला करी या 
प्रशसद्ीची खपू घाई होतये. आणखी काही दिवसांनी भरीव काम होईल 
आणण त्याबद्दल शलदहता येईल. पण िॉक्टरांना परिेिात कॉन्रन्सला 
जायचं होतं आणण नतथ ेया कामाचं ‘िोकेशसगं’ करायचं होतं. हो, 
‘िोकेशसगं’सारख्ा अनके नव्या िब्दसंिभवांची भर माझ्ा िब्दकोिात 
पित होती. यावळेी मी मदु्दामच नहेमीची नाणींज आणण शिगंवेािी 
ही गावं वगळून अन्य गावांत गलेे. नतथ ेदिसलं करी संस्ने ेप्रशिशक्त 
केललेी आरोग्यितू बाई आदिवासी समाजातली आहे म्णनू गावातली 
गरै-आदिवासी कुटंुबं नतच्ाकिून आरोग्यसवेा घ्ायलाच तयार नाहीत. 
आणखी एका गावात िशलत समाजातल्ा आरोग्यितू बाईबद्दल अगिी 
तसंच घित होतं. नमश् लोकवस्तीच्ा गावांत असं घिणं स्वाभानवक 
होतं. म्णनूच जाती-धम्कभिे या नवर्यांवर गावाचं प्रबोधन, गावाला 
नवश्ासात घऊेन काही प्रयत्न करण्ाची गरज होती. गावात पररवत्कन 
घिवनू आणायची ही चांगली संधी आहे असं मला वाटत होतं. मी 
तातिीन ेही पररस्स्ती त्यांच्ा कानावर घातली. त्यांच्ा प्रनतसािान े
मी अवाक झाले. “हो, मला कल्पना आहे. आता आपल्ाला नतथल्ा 
आरोग्यितू बिलाव्या लागणार आहेत. गावाकिून स्वीकारल्ा जातील 
अिाच स्तस्तया ननविाव्या लागतील.” मला हे फारच खटकलं. “पण… 
िॉक्टर गावािी संवाि वाढवनू आपण ही िोन समाजांमधली िरी 
बजुवण्ाचा प्रयत्न करू िकतो. आणखी काही मदहन ेजातील त्यात. पण 
आपण आत्ता आरोग्यितू बिलल्ा तर चकुरीचा संिेि जाईल गावात! 
आणण आदिवासी-िशलत समाजही िरुावले संस्पेासनू!” माझं असं 
मदु्दा लावनू धरणं त्यांना रुचलं नव्हतं. “या सगळ्ाचा नवचार आपण 
नंतर करू. आधी आरोग्यितूांचं काम सरुू होणं, पटकणं आवश्यक 
आहे. त्यासाठी ननधी नमळालाय. तमु्ी या कामानवर्यी कसं शलहून 
आणता येईल तवेढं बघा.” म्णज ेत्यांना माझ्ा रूपान ेपीआरओ 
हवी होती ? मला फसवलं गले्ासारखं वाटू लागलं. तरीही, इतक्या 
लवकर िॉक्टरांनवर्यी मत िपूर्त नको करायला असं मी स्वतःला 
बजावलं. काम सरुूच ठेवलं.  पटलं नव्हतं तरी त्यांच्ा िब्दाखातर 
पत्रकार मपैत्रणींच्ा मितीन ेमराठी आणण इंस्ग्ि वतृ्तपत्रांत संस्चे्ा 

बातम्या छापनू आणल्ा.  पण मनात प्रश्न घोंगावत रादहलाच.  फंपिगं 
महत्वाचं आहे, त्याशिवाय काम करणं अिक्य हे ठीकच. पण संस्चे्ा 
समाजपररवत्कनाच्ा मळू उद्देिािीच तिजोि करायची? िॉक्टर प्रसाि 
आणण ‘जनआरोग्य’ संस्ा माझ्ासाठी पकती आिरणीय होत े? आणण 
आता…..? पढेु दिल्ीला होणार ्या ग्रामीण आरोग्य पररर्िेचं आमंत्रण 
‘जनआरोग्य’ला आलं. पररर्िेत संस्चे्ा कामाची मांिणी करायची 
होती. पररर्िेच्ा आगमेागचे िॉक्टरांच ेपवू्कननयोशजत परिेि िौरे 
असणार होते. त्यांच्ासोबत िॉ प्राचीही जाणार होत्या. आता नक्रीच 
िेवीिासला संधी नमळेल असं वाटत असतानाच त्यांनी मलाच दिल्ीला 
पाठवण्ाचं ठरवलं. त्यांना नवरोध केललेा आवित नाही हे एव्हाना 
माहीत झालं असनूही मी रेटलंच, “मी अजनू नवखी आहे. िेवीिासला 
पाठवलं तर? संस्तेली जनरेिन नके्स असं त्याचं इंप्रिेन पिले. 
आणण तो इथला मळूचा आहे. त्याचा प्रभाव वगेळाच पितो.” त्यांनी 
िांतपण ेम्टलं, “हो, पण िेवीिास सोपफस्स्टकेिनमध्य ेकमी पितो. 
महाराष्टट्र ात त्याला पाठवणं ठीक. पण दिल्ीत नाही.” “…पण एक्स्पोजर, 
अनभुव नमळाल्ाशिवाय कसं येईल सोपफस्स्टकेिन?…..” हा प्रश्न मी 
मनातच ठेवला. कारण अनके गोष्टी उघि झाल्ा होत्या. त्यांना स्ाननक 
नतेतृ्व पढेु यऊे द्यायचं नव्हतं. मी बाहेरची होते. फार काळ राहाणारही 
नव्हत ेसंस्ते. त्यामळेु माझं कौतकु, मला परिेिी पाहुण्ांपढेु नणें, 
दिल्ीला संस्चें प्रनतननभधत्व करायला पाठवणं यात कोणताच धोका 
नव्हता. िेवीिास मात्र मळूचाच इथला. लोकांसाठी अभधक जवळचा. 
गावागावांत मान असणारा. िेवीिासनवर्यी माझ्ा मनात उमाळा िाटला. 
पकती ननषे्न ेतो काम करत होता! पकती ननरपके्पण ेकष्ट घते होता तो 
संस्सेाठी! दिल्ीला जाऊन िॉक्टरांचंच गणुगान केलं असतं त्याने! 
त्याला मोठं करून खरं तर िॉक्टरच आणखी मोठे झाल ेअसते!आणण 
माझ्ावर िवेटचा घाव बसला. संस्ा काम करत असलले्ा कोपरी 
गावात िेंग्यमुळेु एका मदहलचेा मतृ्य ूझाला आणण वतृ्तपत्रांनी संस्नेवरोधी 
बातम्या द्यायला सरुूवात केली. कोपरी गावातली संस्चेी आरोग्यितू 
चांगलं काम करणारी होती आणण मदहलचे्ा मतृ्यलुा संस्ा थटे 
जबाबिारही नव्हती. पण गावात काम करणारी संस्ा म्णनू संबंध 
नक्रीच होता. िॉक्टर काय भनूमका घतेील याचं मला कुतहूल होतं. 
पत्रकारांबरोबर त्यांनी थटे संवाि करायला हवा, प्रसंगाला सामोरं 
जायला हवं असं मला वाटत होतं. पण त्यांनी पत्रकारांिी असलले्ा 
माझ्ा संपकयाचा उपयोग करून त्या बातम्या थांबवायला मलाच 
सांगगतलं.“
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बस्! संस्चेा राजीनामा िेण्ाशिवाय काय करणार होत ेमी? गरीब 
मदहलचे्ा नाहक मतृ्यचुं िःुख, नतच्ापययंत सरकारी आरोग्यसवेा पोचली 
नाही त्याची चीि, ‘जनआरोग्य’चं गावात काम असनूही तो मतृ्य ूथोपवता 
आला नाही याची खंत….. हे काहीच नाही दिसलं त्यांच्ा प्रनतपक्यते. 
दिसलं त ेत्यांचं फक्त स्वतःला वाचवायला धिपिणं. या भानगिीत 
सापिलं तर फंपिगंमध्य ेअिथळे यतेील ही एकच चचतंा! त्यांच ेदहतसंबंध 
अगिीच उघि झाले. “लोकप्रनतननधी, प्रिासन यांनी लोकांप्रती उत्तरिायी 
असलं पादहजे” हे िॉक्टरांच्ा भार्णांमधलं नहेमीचं वाक्य! पकत्ती पोकळ 
! एनजीओ म्णनू त ेकुणालाच उत्तरिायी नव्हत ेका? ज्ांच्ावर त ेटीका 
करत होत ेत्या राजकारण्ांपके्ा काय वगेळे होत ेते?

एनजीओमंध्य ेअिा काही चकुरीच्ा गोष्टी चालतात हे मी िरुून ऎकलं 
होतं. पण त ेइतकं खरं, इतकं नवकृत असले हे माहीत नव्हतं मला. 
भाबिी होत ेमी. भारावललेी होत ेत्यांच्ा मोठेपणाने. जवळ आल्ावर 
दिसलं त ेत्यांचं खजुपेण. ग्रामीण, गरीब, वंचचत समाजासाठीचं काम 
हे पनवत्रच असतं या माझ्ा श्दे्चा परुता चथुिा झालाय ! आता कोणी 
पकतीही सच्चपेणान ेकाम करणारं भटेलं तरी माझं मन िकंाच घते 
राहील! िॉक्टरांचा जाहीर तीव्र ननर्धे करावा असं वाटतंय. पण तो 
करून मला काय नमळणार? जीवनातल्ा श्येसवरची माझी श्द्ा मला 
परत नमळेल?

हे अस ेआहे तरी पण हे अस ेअसणार नाही…….” …खरं ठरेल का हे ?

मेधा रुळरिमी

‘स्ळकाळ आकािवाणी’ आणण पन्ािी 
सामाशजक महाराष्टट्र ाची’ या पसु्तकांचं लखेन, 
माजी आकािवाणी अभधकारी, ‘संपक्क ’ या 
लोकांच्ा समस्ा सव्किरू पोचवण्ाचं काम 
करणार ्या संस्चेी नवश्स्त संस्ापक.

मोबाइल – 9833518713  
इ-मले – kulmedha@gmail.com
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ममतवा ममथथला सुभाष

नववकेचा कॉल कट केला तवे्हा अवंतीच ेहात थरथरत होते. उमवी घरातनू 
ननघनूच गलेी..?? ती सि्क झाली होती. गले ेकाही मदहन ेउमवीचं काय 
चाललंय त ेअवंतीला माहीत असलं तरी ती असं काही करेल आणण 
त्याच्ाबरोबर ननघनूच जाईल असं नतला अशजबात वाटलं नव्हतं. नतला 
अचानकच एकिम अपराधी वाटायला लागलं, नववकेसाठी. पण त्याचा 
आवाज थंि, सपाट, काहीही नविरे् न घिल्ासारखा होता. त्यान ेफक्त 
मादहती दिली होती,

“उमवी िोन दिवस घरात नाहीय ेअवंती.. मला वाटतं ननघनू गलेी ती नतच्ा 
बॉयफ्ें िबरोबर”
“काय..????”
“हो.. आता ठेवतो मी फोन.. माझी आई यणेार आहे आज.. नतला 
सांगायला काहीतरी स्टोरी बनवावी लागले मला. आपली सनू 
अिी स्वत:च्ा बॉयफ्ें िबरोबर… कळतंय ना तलुा? नतला तरंुुगात 
असल्ासारखं झालं होतं इथे..”
“हं…!” अवंतीला उमवीचं WhatsApp स्टटेस आठवलं. “य ेशजन्गी जो है 
नाचती तो क्यों बपेियों में हैं तरेे पांव..!”

अवंतीन ेफोन कट केला आणण पटकन whatsApp उघिलं. उमवीच्ा 
प्रोफाईलवर िोन लालचटुुक गेंिेिार गलुाब झळकत होते… आणण 
बिलललें स्टटेस, “हां य ेवोही है, हां य ेवोही है, त ूएक प्ासा और य ेनिी 
है!” अवंतीन ेकपाळाला हात लावला. इतकं समजावलं दहला, िाताच्ा 
कण्ा केल्ा. पण िवेटी ही त्या अपवू्कबरोबर…! ‘नमतवा’ म्णे..!! 
अवंतीला पढेु नवचार करवनेा. नतन ेसरळ फोन लावला. उमवीचा फोन बंि 
होता. अवंतीन ेएक मसेजे टाकला, ‘कुठेयस? फोन कर..!’

अवंतीला मुंबईच्ा मलुान ेपसंत केलं तवे्हा नतला सगळ्ात जास्त आनंि 
या गोष्टीचा झाला करी ती आता उमवीच्ा जवळ असले. लहानपणापसनूची 
मतै्रीण. िोघी मराठी घऊेन बीए झाल्ा आणण उमवीचं लग् झालं. 
दिसायला नक्त्रासारखी, घरची पररस्स्ती उत्तम, त्यामळेु लग् जमपेययंत 
शिक्ण, हा प्रकार नतच्ाबाबतीत नव्हता. नववकेचं स्ळही असं होतं करी 
नतला नोकरीची गरज नव्हती. उमवीचं लग् झालं ती मुंबईला आली आणण 
अवंतीन ेएम ए च्ा टम्स्क भरल्ा.

“मी आता नवऱयाच्ा पिैान ेजमके िॉपपगं करणार, मुंबईच ेसगळे मॉल्स 
पालथ ेघालणार आणण मज्जा करणार,” हे मनात घऊेन उमवी मुंबईत आली 
आणण नतचं तस्ंच आयषु् सरुु झालं. नववके एका मोठ्ा एमएनसीमध े
बिा अभधकारी होता. िानिार घर, आलीिान राहणीमान, दिमतीला 
नोकरचाकर, िोन गाड्ा, कुठे कसली उणीवच नाही. नववकेच्ा आईन े
उमवीला पसंत केलं होतं आणण नकार िेण्ासारखं काही नाही म्णनू 
नववकेन ेशिक्ामोत्कब केलं होतं. स्वत:च्ा हुिारी आणण कत्कबगारीवर 
उच्च पिाला पोचललेा नववके आणण स्वप्नांच्ा जगात रममाण होणारी 
उमवी. यरुोपात मधचुंद्र आटपनू ती आली आणण ररतसर संसाराला लागली. 
आटपनू? हा िब्द पदहल्ांिा उमवीच्ा तोंिून ऐकला तवे्हा अवंतीच्ा 
िाताखाली खिा आल्ासारखं झाललें नतला स्पष्ट आठवलं. पण 
नंतर अस ेखि ेयतेच रादहले. उमवीच्ा लग्ाला वर््क झालं आणण अवंती 
लग् करून मुंबईत आली. नतला उमवीत झाललेा बिल जाणवला. पण 
चचमटीत पकिण्ासारखं काही नव्हतं. उमवी दिवसभर घरात म्यखुझक 

ऐकत लोळत असायची. िपुारनंतर घराबाहेर पिायची. िॉपपगं करायची. 
मॉल्समध ेटाईमपास करायची. अवंतीचं एम एचं एक वर््क शिल्क 
होतं. तरी ती िर आठवड्ाला उमवीला भटेायची. िोघी तासचतेास एकत्र 
असायच्ा.

“मला ना असं वाटतं करी ओजंळभर चांिण्ा आरस्पानी काचचे्ा 
वािग्यात ठेवाव्या आणण घरातल ेसगळे दिव ेघालवनू त्या लकुलकुत्या 
प्रकािात नववकेच्ा खांद्यावर मान ठेऊन रफरीची गाणी ऐकत बसावं. 
पण असं मं्टलं करी नववके माझ्ाकि ेनवचचत्र नजरेन ेपाहतो, काही 
बोलतच नाही!”

“अग काय बोलणार उमवी तो? हे नवचचत्रच आहे तझुं.”

“अस ूिे नवचचत्र. पण नसुतं, ‘हो का विेाबाई? करुया हां एक दिवस हा 
बते,’ असं म्णायला काय जातं त्याचं? तो असं नसुतं बोलला ना तरी 
त्याच ेिब्द झलेनू ग्ासभर पाण्ात घोळवने मी, छान गलुाबी रंगाचं 
सरबत होईल.. गोि-गोि..!! आणण त्याच्ासमोर बसनू पपऊन टाकेन, 
पण तो काही बोलतच नाही!” आता अवंतीला नतच्ाकि ेनवचचत्र नजरेन े
पाहावंसं वाटायचं. पण नाही पाहायची ती तसं. कारण ती उमवीला 
लहानपणापासनू ओळखत होती. अत्यंत हुिार, सालस, सगुदृहणीच े
सगळे गणु जन्मजात अगंात असललेी उमवी अत्यंत स्वप्नाळू होती. 
कॉलजेमध्य ेअसतांना नतच्ा कल्पना अफलातनू वाटायच्ा. ‘आपल्ा 
नमतवाला छोटासा करून, चांिीच्ा शिपंल्ात मखमल अथंरून त्यात 
ठेवायचा आणण तो शिपंला आपल्ा गळ्ात घालायचा. घरी गले्ावर 
त्याला त्यातनू बाहेर काढायचा, आणण एका फंुकरीत मोठा करून 
त्याच्ा गच्चं गळ्ात पिायचं,’ असं काहीतरी ती जागच्ा जागी उड्ा 
मारत बोलली करी सगळ्ा मपैत्रणी हसायच्ा.

“गच्चं असंच म्णायचं ना उमवी..?” एक कुणीतरी नवचारायची.
“हो.. चकलीतला ‘च’ नाही म्णायचा, चहातला ‘च’ म्णायचा.. गच्चं..!!

मपैत्रणी म्णायच्ा, विेीच आहेस. थोिं आणखी मोठं झाल्ावर कळलं 
करी ती विेी नाही, अनतिय पक्एपटव्ह आहे. असोिीन ेप्रमे करू िकणारी 
आहे. थोिक्यात, या जगातली नाहीये!

पण नववके पणू्कपण ेया जगातला होता. त्याची नोकरी, त्यातल ेप्रिेस्क, 
त्याच्ा नमटींग्ज, िौरे, कॉन्रन्ससे, सतत वरच्ा जागवेर जात 
राहण्ाची महत्वाकांक्ा.. आणण या सगळ्ामळेु उमवीसाठी त्याच्ाकि े
वळे नसणे..! उमवीच ेलकुलकुत ेिोळे हळूहळू नवझायला लागले. त्याला 
सांगगतल्ावर तो म्णायचा, “रोमषॅ्न्क असायचं म्णज ेकाय ग? रोज 
रात्री पकती मजा करतो आपण, त ेपरुत नाही का तलुा..?!” असं त्यान े
िोन-चार वळेा म्टल्ावर उमवीन ेतो नवर्य काढणं बंिच केलं. रोमांसचा 
नववकेन ेघतेललेा अथ्क नतच्ा आकलनाच्ा पलीकिचा होता, शिवाय 
वाि घालणं नतच्ा स्वभावात नव्हतं, ती नमटत गलेी. नतचं िॉपपगं आणण 
मॉल्समधली भटकंती सरुूच होती. पण टट्रायलरूममधनू नवीन िट्र से 
घालनू बाहेर िाखवायला यणेारी, िोन्ीकि ेतो परीसारखा चचमटीत 
धरून गोल पफरून, ‘कसा दिसतोय? मस्त ना?’ असं नवचारणारी उमवी 
मात्र हरवायला लागली.
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उमवी हसली करी झरणारी फुलं ओजंळीत घऊेन ती नतच्ावरच 
उधळणारा आणण जर कधी रिली तर तो मोती शजभचे्ा टोकावर अलगि 
झलेणारा ‘नमतवा’ नतला नवरा म्णनू हवा होता. नववके तसा नव्हता. 
त्यान ेनतचा नमतवा होण्ाऐवजी नतला स्वत:च्ा पत्नीच े‘मानाच ेपि’ 
िेऊ केल ेहोते. त्याला उमवी आविायची. ती िेखणी होती, हुिार होती. 
नतन ेसगळ्ा नातवेाईकांिी नीट जमवनू घतेलं होतं. ती सगुरण होती. 
नतला कुठल्ाही कामाचा कंटाळा नव्हता. नतच्ा या प्रत्यके गणुाचा 
वापर कुठे, कसा, कधी नमेकेपणान ेकरायचा हे त्याला माहीत होते. 
आयषु्ाकि ेबघण्ाच्ा िोघांच्ा नजरा वगेळ्ा होत्या. िोघं आपापल्ा 
जागी बरोबर होते. फक्त नहेमीप्रमाण ेिेव जोिी लावायला चकुला होता, 
एवढंच..!

मधल्ा काळात अवंतीचं एम ए पणू्क झालं, नतला एका महानवद्यालयात 
नोकरी लागली. याच िरम्यान उमवीची अपवू्किी ओळख झाली. तो नतच्ा 
शजममध ेहोता म्णे. गोरा, िेखणा, उंच, कपाळावर हेअरलाईनमध े
भोवरा असल्ामळेु मध्यभागात छान आिव्या S सारखं वळण घऊेन 
उजव्या भभवयीपययंत झपेावणारे िाट केस, मधाच ेदठपके घातल्ासारख े
िोळे, आणण या सगळ्ापके्ा दिलक़ि त्याची वागण्ातली बपेवयाई. 
केअरफुली केअरलसे..! उमवीच्ा मत ेपरुुर्ाच्ा व्यगक्तमत्वातला 
सगळ्ात हवाहवासा वाटणारा ‘जीवघणेा’ गणु! जो त्याला परफेक्ट 
‘नमतवा’ बनवतो. हे सगळं नतनचे सांगगतललें. एखाद्याचं असं वण्कन 
उमवीच करू जाणे. “सतत इनिट्क करून, बटंुबीटं घालनू, चापनू भांग 
पािणारे परुुर् मला नाही बाई आवित,” असं ती पवूवीही म्णायची. “अग 
संसाराला असचे नवरे बरे असतात,” हे नतला तवे्हाही कधी सांगण्ाची 
इच्ा झाली नाही आणण नतला अपवू्क भटेल्ावर तर िक्यच नव्हतं. 
‘अपवू्क-परुाण’ वाढतच चाललं होतं. अवंतीच्ा संस्ारी मनाला कुठेतरी 
टोचणी लागली होती. नतन ेअनकेवळेा उमवीची कानउघािणी केली, पण 
ती हसत उिवनू द्यायची. म्णनूच अवंतीन ेकधीही अपवू्कला भटेण्ाचा 
नवर्य काढला नाही.

पण उमवी नतच्ा नहेमीच्ा झोकात यायला लागली होतो. ‘पकत्ती-पकत्ती 
गोि’ ‘पकत्ती-पकत्ती छान’ ‘पकत्ती-पकत्ती लाि यतेात त्याच्ावर’ ‘पकत्ती-
पकत्ती नमस करतये’ असं सगळं ‘पकत्ती-पकत्ती’ सरुु असायचं. नतच्ासाठी 
जग नतच्ाचसारखं पारिि्कक होतं. नतच ेिोळे पनु्ा नतच्ा मनाचा तळ 
िाखवणारे ननतळ, स्वच् झाल ेहोते. त्यातलं मळभ धवुनू गलें होतं. 
नजर कायम समोरच्ा दृश्याच्ा पलीकिचं काहीतरी ‘पकत्ती-पकत्ती 
सुंिर’ बघण्ात हरवललेी. ती पनु्ा पवूवीसारखी दिसायला लागली, 
तजलेिार, ओठाच्ा कोपऱयात सतत एक खट्ाळ-चोरट ेस्स्मत आहे 
करी काय असं वाटणारी, आपली कॉलजेमधली मतै्रीण उमवी. कधीही 
जनमनीवर उभी न राहणारी, सतत अधांतरी तरंगणारी. आणण आज नतचा 
नवरा सांगतोय ती घरातनू पळून गलेी..!

अवंतीन ेनािकाला जाऊन उमवीला भटेायचं ठरवलं. ती काही केल्ा 
फोन घते नव्हती. ती माहेरच्ा घरीच आहे करी त्याच्ाबरोबर कुठे 
िसुरीकिे…?? नतन ेमाहेरी काय सांगगतलंय हेही  माहीत नसल्ामळेु 
नतच्ा आईिी बोलण्ाचं धािस अवंतीला होत नव्हतं. मध ेिोन मदहन े
ननघनू गले ेहोते. अवंतीन ेघाबरतच नववकेला फोन केला. त्यान ेिांतपण े
सांगगतलं करी ती माहेरीच आहे, पण नतला परत यायचं नाहीये. किाचचत 
त्याच्ाबरोबर लग् वगरेै..!! तो गप् बसला. थोड्ा वळेान ेम्णाला, 
जाण्ाआधी एकिा यऊेन जा, नतच्ा कनवतचे्ा वह्ा हव्या आहेत नतला, 
त्या तिाही मला कळत नाहीत. मी घरात नसलो तरी काढून ठेवलले्ा 
असतील, आमची केअरटकेर िेईल तलुा. बाकरी िागगन ेवगरैेंची वाटणी 
कोटयात होईलच. अवंतीच्ा घिात आवंढा िाटला.

अवंती नाशिकला उमवीच्ा घरी पोचली तवे्हा ती बंगल्ाच्ा बाहेर 
बागतेच भटेली. टाचा उंचावनू जाईच्ा वलेीवरची फुलं काढत होती. 
अवंतीला पाहून धावत आली आणण नतला नबलगली. थोिी पफकुटली 

होती, पण िोळ्ातल्ा चांिण्ा लकुलकुत होत्या.

“मला माहीत होतं, त ूयिेील..म्णनूच मी तझु ेफोन घते नव्हते.”
“बोल ूनकोस माझ्ािी.. काय करून बसलीएस हे..?? आता 
माझ्ाबरोबर मुंबईला चल मकुाट्ाने.”
“………….”
“काय म्णतये मी..?? तो इथचे आहे तझु्ाबरोबर..??”
“तो काय म्णतसे त ूत्याला..? माझा नमतवा आहे तो, अपवू्क आहे 
त्याचं नाव..ननिान त ूतरी त ेनवसरता कामा नये. कुठे जाणार तो मला 
सोिून..?”
“मी किाला लक्ात ठेऊ त्याचं नाव?”
“चल आपण घरात जाऊया.. आई आणण वदहनी पण घरात नाहीयते.. 
ननवांत गप्ा मारता यतेील”

दहला आत्ताही ननवांत गप्ा सचुताहेत..?? पण अवंती काही बोलली 
नाही. िोघी उमवीच्ा खोलीत आल्ा. जनुीच खोली, िाळेपासनू 
अवंतीच्ा ओळखीची. अवंतीची नजर अपवू्कला िोधत होती. मधचे नतन े
उमवीकि ेपादहलं. नतच्ा ओठांच्ा कोपऱयावर त ेनहेमीचं हस ूआललें 
होतं, चोरटं, खट्ाळ..! काचचे्ा एका वािग्यात सोनचाफ्ाची फुलं 
ठेवली होती.

“अपवू्कला अनतिय आवितो सोनचाफ्ाचा वास..!”
“इतकरी किी ग कोिगी झालीस त?ू लग् झालंय तझुं नववकेिी. आणण 
त ूइथ ेत्या अपवू्कबरोबर..”
“मी नाही जग ूिकत अपवू्कशिवाय.. आणण हे पकं् लक्ात आल्ावरच 
मी घर सोिलं आणण त्याच्ाबरोबर इथ ेआले… नववकेवर का अन्याय 
करावा     मी..?”
“आई, िािा काही बोलल ेनाहीत..??”
“मी काय म्णतये त ेकळतच नाहीय ेत्यांना..”
“साधी माणसं आहेत ती, नाही कळणार त्यांना..”

उमवी गप् बसनू रादहली. अवंतीलाही काय बोलावं त ेसचुत नव्हतं. नतन े
पस्कमधनू उमवीच्ा कनवतचे्ा वह्ांचं पाकरीट काढलं. नतच्ा हातात दिलं. 
उमवीन ेत्याची पपन काढली, मोरपीस हाताळावं तिी नाजकूपण ेएक वही 
बाहेर काढली.

“अग उमवी, आपण बीएच्ा िवेटच्ा वर्याला होतो तवे्हाची ना ग ही 
वही?”
“हं..!!”
“बघू..” असं म्णत अवंतीन ेनतच्ा हातातली ती वही घतेली. सहज 
चाळता-चाळता िवेटच्ा पानावर आली. आणण अवंतीला िॉक लागला. 
संपणू्क पानभर सहस्तनामावली शलदहल्ासारखं ‘अपवू्क, अपवू्क, अपवू्क’ 
शलदहललें होतं. नतला झर्ककन सगळं आठवलं. हसत सांगणारी उमवी, 
‘कुणालाही आजपययंत भटेला नसले असा पप्रयकर मला भटेले, माझा 
नमतवा, अपवू्क! जसा पवूवी कधी झालाच नाही!’ अवंती भलेकांिली.

“उमवी..???”
उमवीन ेकाही न बोलता उरलले्ा िोन वह्ा नतच्ा हातात दिल्ा. 
अवंतीला माहीत होतं, िोन्ी वह्ांची िवेटची पानं अपवू्कच्ा नावान े
भरललेी होती. तरी नतन ेकन्म्क केलं. हो, तिीच होती िोन्ी पानं. 
अवंतीन ेपवूवी पकतीिा तरी पादहली होती ती. नतला उमवीचं मघाचं 
वाक्य आठवलं, “तो काय म्णतसे त ूत्याला..? माझा नमतवा आहे 
तो, अपवू्क आहे त्याचं नाव..ननिान त ूतरी त ेनवसरता कामा नये. कुठे 
जाणार तो मला सोिून..?” अवंती कासावीस झाली. आपण अिा किा 
नवसरलो..??
“तझुा अपवू्क कुठेय उमवी?”
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“हा काय..!!” उमवीन ेवहीच्ा पानावर बोट ठेवलं.

“नाही, नाही, तझुा नमतवा..ज्ाच्ाबरोबर त ूमुंबईहून इथ ेआलीस, तो 
अपवू्क, तो कुठेय?”
“अस ेअपवू्क कधी प्रत्यक्ात असतात का अवंती? प्रत्यकेरीच्ा मनात 
नतचा नमतवा असतो. आणण असा वहीच्ा िवेटच्ा पानावर असतो.. मग 
लग्ानंतर त्याला नवऱयाच्ा अस्स्तत्वात िोधत राहायचं. पकती जणींना 
आपला कल्पनतेला नमतवा लग्ाच्ा नवऱयात सापितो मला माहीत नाही. 
ज्ा मलुी खपू भाग्यवान असतात, त्यांच्ासाठी त्यांचा नवराच त्यांचा 
नमतवा बनतो. माझ्ाबाबतीत िोन्ी गोष्टी नाही घिल्ा. मला नववकेमध े
माझा नमतवा सापिला नाही आणण त्याला माझ्ासाठी अपवू्क बनता आलं 
नाही. त्याचा रस फक्त माझ्ा िेहाच्ा चढ-उतारात, वळणं-वलेांट्ांत. 
म्णनू मग मी इथ ेननघनू आल ेमाझ्ा अपवू्कबरोबर..!”

उमवीचं सांगनू झालं होतं. ती सोनचाफ्ाच्ा वािग्यात आत्ता आणललेी 
जाईची फुलं भोवती-भोवतीन ेमांित होती.. जाई आणण सोनचाफा..! ती 
आणण नतचा नमतवा..!  िरू कुठेतरी गाणं सरुु होतं.

मरेे मन य ेबता िे तू
पकस ओर चला है तू
क्या पाया नहीं तनूे
क्या ढँूढ रहा है तू
जो है अनकही
जो है अनसनुी
वो बात क्या है बता..
नमतवाssss

ममथथला सुभाष

लौपककाथयान ेशिक्ण फारस ेनाही. िहा वर््क 
पत्रकाररता. नंतर वीस वर््क मराठी शसनमेा, दहिंी-
मराठी-गजुराती-भोजपरुी माशलकांच ेशलखाण. 
सगळ्ा नमळून ४०-५० होतील, पकैरी मराठी 
२४-२५. काही मराठी शसनमेांची गाणी, काही 
माशलकांची िीर््ककगीत ेशलदहली आहेत.

मोबाइल: 9967023653 
 इ-मले: mithila.jadhav@gmail.com
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एकनाथ रनरचा 
एक मिवस बालाजी सुतार

सकाळी अकराचा समुार. उन्ाळ्ाच ेदिवस आहेत त्यामळेु ऊन 
ऐन भरात आहे. पांगरीहून यणेा-या मधल्ा पायवाटवेरून सायकल 
ताणत एकनाथ गावाकि ेननघाललेा आहे. टपाल असललेी त्याची 
पपिवी सायकलीच्ा मागच्ा कॅररअरवर नीट आिवी ठेऊन सतुळीन े
व्यवस्स्त बांधललेी आहे. एकनाथच्ा मस्तकावरून घाम ननथळत आहे. 
गळ्ावरून, छाती पाठीवरून ओघळणा-या घामान ेत्याची बननयन चचबं 
झाली आहे. ओल्ा अगंावर मधनूच वारा यतेो तवे्हा त्याला छान गार 
वाटतं. वारा जरासा उलटा आहे आणण अध्यया मजलपेययंत वाट कच्ची तर 
आहेच, पण जरािी चढणीचीही आहे. त्यामळेु त्याला जरा नटे लावावा 
लागत आहे. बाकरी त्याला फारसा काही त्रास नाहीय. नहेमीची सायकल, 
नहेमीची वाट आणण नहेमीचाच धंिा.

एकनाथ गावातल्ा पोस्टात रनर म्णनू काम करतो. म्णज े
पोस्टमास्तर रामभाऊ कुलकण्यान ेस्वत: वरच्ा ऑपफसािी काही 
शलखापढी करून त्याला नमेनू घतेलले ेआहे. भोवतालच्ा तीनचार 
वाड्ा-खडे्ात बसवलले्ा पोस्टाच्ा पटे्ांतनू नतथ ेगोळा झाललेी 
पत्रं िर िोन-तीन दिवसांनी एकिा जाऊन गोळा करून आणणं 
आणण नतथल्ा गावक-यांसाठी बाहेरून आललेी पत्रं पोचती करणं हे 
एकनाथचं काम आहे. हल्ी घरगतुी पत्रं जास्त नसतातच. कुणाच्ा 
नोकरीच्ा मलुाखतीची पत्रं पकंवा काही कोटयाच्ा, बकेँच्ा नोटीसा 
असला सगळा मामला असतो. एकनाथची ही सरकारी नोकरी चक् 
रोजंिारीवरची आहे. त्याच ेत्याला फार काही िु:ख नाहीय. तीनिा परीक्ा 
दिल्ावर बचेाळीस टके् आणण सत्तावीस पॉईंट एवढे घसघिीत 
‘मारकं’ नमळवनू िहावी पास झालले्ा आणण पढेु काहीही न शिकलले्ा 
एकनाथला असली तरी सरकारी नोकरी कुठून नमळणार होती? शिवाय 
खदु्द रामभाऊ कुलकणवीसदु्ा रोजंिारी पकंवा काहीतरी मानधनावरच 
पोस्टमास्तर आहे. या एवढ्ािा गावाचा आणण इथनू होणा-या एकूण 
पत्रव्यवहाराचा मठूभर जीव लक्ात घतेा इथं पणू्कवळे भरपगारी माणसं 
नमेणं सरकारला परवित नाही. रामभाऊची िोन्ी पोरे बाहेर िहरात 
नोकरी करतात. रामभाऊ आणण बायकोच फक्त इथ ेअसतात. ितेी 
बघत बघत रामभाऊ अनके वर्वांपासनू ही पोस्टमास्तरकरीही हाकत 
असतो. अथयात त्याची ितेीही एका बांधभावाला बटाईन ेिेऊन टाकललेी 
आहे. त्यामळेु रामभाऊन ेमदु्दाम बघण्ासारख ेत्यात काहीही नाही. तरी 
करमत नाही म्णनू रामभाऊ दिवसातनू एखाद्या वळेी ितेात चक्र 
मारतो. बाकरीचा वळे आपल्ा मोिकळीला आलले्ा जनुाट वाड्ाच्ा 
बठैकरीत झोपा काढतो. त्यातनूही उरलले्ा वळेेत सकाळी संध्याकाळी 
तो एकनाथच्ा आणण कुिाबा पोस्टमनच्ा मितीन ेपोस्टमास्तर म्णनू 
काम करतो. आधीच्ा रनरिी काहीतरी खसुपट ननघनू वाि झाल्ावर 
रामभाऊन ेत्याला काढून एकनाथला नमेनू घतेल ेत्याला आता पाच 

सहा वर्जे झाली. तीनिा ‘सप्ी’ची परीक्ा दिल्ावर एकनाथ एकिा 
िहावी पास झाला. पदहल्ांिा िहावीला नापास झाल्ापासनूच तो 
गावात गटाळ्ा मारत दहिूं लागला होता. पास झाल्ावरही त्यान े
तोच पायंिा चाल ूठेवला. त्याचा बाप नाम ूहा ग्रामपंचायतीत शिपाई 
म्णनू काम करायचा. त्याच्ा घरी नहेमी िोन-तीन िळे्ा आणण 
एखािी मै्स असायची. तो सगळा बारिाना घऊेन त्याची आई याच्ा 
त्याच्ा रानात मजरुीला जायची. जायची नतथचे बांधावर िळे्ा आणण 
म्िीला चारायची. अनकेिा त्याबद्दल रानाच्ा मालकाची बोलणीही 
खायची आणण जीवाला फार लावनू न घतेा सोिून द्यायची. आपलं काम 
होत असले तर बोलणी खायला नतची ‘ना’ नव्हती. ग्रामपंचायतीच्ा 
कामाची नामलूा वट्ात ‘िभंर रुपय ेरोज’ अिी ‘हाजरी’ होती. ती हाजरी, 
आईची मजरुी आणण िळे्ा-म्िीचं िधू एवढ्ावर त्यांच्ा घराचा 
गािा ब-यापकैरी चालत असे. साताठ वर्वांपवूवी एका किक उन्ाळ्ात 
पाणीटंचाईमळेु गावात चाल ूकेलले्ा पाण्ाच्ा टकँरवर नामचूी ‘पिवटी’ 
लावललेी होती. तवे्हा पाणी भरण्ासाठी शिवारातल्ा एका नवदहरीवर 
गले्ावर नवदहरीच्ा नवरुद् दििलेा तोंि करून पाईप जोिण्ासाठी 
टकँर माग ेमाग ेघणेा-या रपफक ‘िायवर’ला “आने्व..आने्व..हौप्!” 
अिा सचूना िेत उलटा चालत असताना मागच्ा मागचे तोल जाऊन 
नाम ूनवदहरीत पिला. सिरहू नवहीर अध्ययापययंत बांधीव होती आणण 
त्याखाली ननमळुत्या होत गलेले्ा ननव्वळ खिकाळ भभतंी होत्या. नमेका 
खिकावरून आिळत आिळत नाम ूखाली पाण्ात पिला आणण थटे 
मरूनच गलेा. त्यानंतर िीि-िोन वर्जे एकनाथही आईसोबत मजरुी करू 
लागला. याच िरम्यान कधीतरी रामभाऊ कुलकण्यान ेत्याला ही रनरची 
नोकरी दिली. या नोकरीच्ा बळावरच एकनाथच ेलग्ही झाले. त्याच्ा 
गांजकेस मामान ेआपली तवे्हाही लठ्च असललेी पोरगी एकनाथला 
िेऊन टाकली. आता एका पोरीला जन्म दिल्ावर एकनाथची ही बायको 
अजनूच लठ् झाललेी आहे. त्याची आई आणण बायको या िोघींनी आता 
िळे्ांचा पसारा बराच वाढवललेा आहे. सध्या त्याच्ाकि ेखंिीभर 
िळे्ा आहेत आणण एक मै्स आहे. त्या बळावर एकनाथच ेअजनूही 
एकंिरीत बरे चाल ूआहे. अथयात हे बरे चाल ूअसण्ात एकनाथचा वाटा 
फारच थोिा आहे. ही िपुारपययंत संपनू जाणारी रनरची नोकरी वगळता 
एकनाथ बाकरी काहीही करत नाही.

रेमटून सायकल हाणत हाणत एकनाथ ‘माळावरच्ा आई’पययंत आला. 
एकनाथच्ा गावाच्ा शिववेर असलले्ा माळावर गाविेवीच ेएक 
परसभर उंचीच ेअगिीच बारके िेऊळ आहे. त्यात िेवीचा एक िगिी 
मखुवटा आहे. ही माळावरची आई. फार पवूवी ही आई गावातच होती 
आणण गावातल्ा कटकटींना वतैागनू नतन ेआपल ेबस्तान माळावर 
हलवल ेअिी काहीतरी पपढ्ानपपढ्ा चालत आललेी आख्ागयका 
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म्ातारे लोक सांगत असल्ाच ेएकनाथन ेलहानपणीपासनू ऐकलले े
आहे. नवरात्रात रोज सकाळी िेवीला ‘पाणी घालायला’ अनके लोक 
इथपययंत चालत यतेात. नंतर कोजागगरीच्ा दिविी इथ ेएक बारकरीिी 
जत्रा भरते. आसपासच्ा तीनचार गावातल ेलोक बलैगाड्ांत बसनू 
पकंवा पायीपायी या जत्रलेा यतेात. िेवळाच्ा समोरच्ा विाच्ा 
झािाखाली एकनाथन ेसायकल थांबवली आणण नतलाच टकूेन उभं 
राहत त्यान ेटाळक्यावर टापर म्णनू बांधललेा गमजा सोिला. तोंि 
आणण गळ्ाचा घाम पसुनू घतेला. पलीकिच्ा बांधावर एक गाय चरत 
होती आणण नतचा मालक महािेव गरुव िजेारी नांिरुकरीच्ा बारक्या 
झािाला टकूेन तळहातावर तंबाख ूचोळत होता. त्यान ेनतथनू एकनाथला 
हाकारले,

“काय यकेा ? पांगरीहून का ?”

व्हय. टपाल गघऊन आलो.”

“य ेकरी. बस जरा. उनाच्ा तावातनं आला हैस..”

“बसत न्ाई गड्ा म्ािबा. बायकू जाणारंय म्ायरेाला िोनच्ा गािीनं. 
तंबाकू िे ननस्ती उस्ल्क..”

“घे. बसनू खा ननवांत, आन जा. “

एकनाथन ेसायकल उभी केली आणण नांिरुकरीखाली टकेला. महािेवन े
तंबाखचूी पिुी अन ्चनु्याची िबी त्याच्ा पढु्ात टाकली.

“हे् म्ायरेाचं काय कािलं वनैीनं मधीच ? सनसिु काई नसतानी ?”

“त्य ेनतची भईन आल्ाली हाये, जालन्याकिं दिल्ाली. नतला भटेाय 
चाललीय.”

एकनाथन ेतंबाख ूमळली, फक्री झटकून चचमटू तोंिात सोिली. हात 
झटकल ेआणण “ननघतो रे भौ !” असं म्णनू त्यान ेपनु्ा सायकलवर टांग 
टाकली.

नटेानटेानं सायकल रंुगवत अधयाएक मलै वाट कातरुन तो गावात 
आला तवे्हा बारा सािबेारा वाजल ेअसतील. आपल्ाच नािात सायकल 
हाणत जाताना अचानक खो खो हसण्ाचा आवाज आला तवे्हा िचकून 
वर बघत त्यान ेसायकल थांबवली. भभस ेटलेरच्ा िकुानात नहेमीच े
मटक्यातल ेभभिू जमलले ेहोते. मारवाड्ाचा राजा, भोसल्ाचा िकूं 
आणण नारायण धनगर. आकिचे आकि ेअसलले्ा चाट्कवरून बोट े
पफरवत लक्पवू्कक अिंाज बांधण्ात नारायण गढून गलेलेा होता आणण 
आता तो कोणती ‘लाईन’ काढणार याकि ेराजा आणण िकूं लक् ठेऊन 
होते. नारायणन ेकाढलले ेओपन क्ोजच ेआकि ेजवळजवळ रोजच 
नमेक्या एक-िोनच्ा फरकान ेचकुतात. क्चचत आठ पंधरा दिवसांत 
एखािा आकिा बसतोही. त्यामळेु तो कोणता आकिा काढतो याकि े
गावातल्ा अनके मटकेबहाद्दरांचं लक् असतं. भभस ेटलेरच्ा मिीनिी 
काटकोनात असलले्ा सु्टलावर गमत्या पकू बसललेा होता आणण 
नहेमीसारखाच या मटकेवाल्ांवर काहीतरी गंमतीिार िरेे मारत होता. 
आता उठललेा हसण्ाचा खोकाळा त्यानचे उठवललेा असणार. कारण 
पकू आणण भभस ेटलेर हेच िोघ ेओक्साबोक्सी हसत होते. चाट्कमध्य े
गढलले्ा लोकांच ेत्यांच्ाकि ेलक् नव्हते. पकुचं पकंवा टलेरचं लक् 
जाण्ापवूवीच एकनाथ नतथनू हलला तो थटे पोस्टात म्णज ेरामभाऊ 
कुलकण्याच्ा वाड्ात यऊेन ठेपला. आत जाऊन त्यान ेपिवीतल्ा 
जनुाट जाजमावर तक्क्याला टकूेन आरामात पपेर वाचत बसलले्ा 
रामभाऊच्ा पढु्ात टपालाची पपिवी ठेवली. मग इकि ेनतकि ेन बघता 
थटे घरी जाव ेअिा नवचारान ेसायकल हातात धरून तो ननघाला. पण 

पपपंळाखालनू जाताना “य ेयके्या, दहकिं ये, दहकिं..” अिी िणिणीत 
हाक ऐकू आली तवे्हा त्याला थांबावं लागलं. कािीनाथ तलाठी त्याच्ा 
घराच्ा बाजलूाच असलले्ा खोलीतनू हाक मारत होता. नाईलाजान े
सायकल कािीनाथच्ा ओट्ाला टकेवनू एकनाथ खोलीच्ा िारािी 
गलेा. आत तलाठ्ाची ‘कंपनी’ बसललेी होती. कािीनाथ तलाठी 
पने्नीत जाऊन कायमचा गावात राहायला आला तवे्हापासनू रोज 
िपुारी िारू पीत पत्त ेखळेण्ाचा त्यांचा हा अड्ाच होता. एकनाथ आत 
गलेा तवे्हा िाव ऐन रंगात आला होता. हातातल्ा पत्तातली नजर जराही 
न हलवता सल् ूमण्ारान ेत्याच्ासमोर िभंराची नोट धरली. एकनाथ 
त्याच्ाकि ेबघत रादहला.

“जाय पळ, यके्या. एक खंबा आन तलेंगाच्ा िकुानातनू, आन ्यतेा यतेा 
गळुव्याच्ा हाटलेमधनू पावपकल ुचचविा गघऊन यी फाष्ट..” कािीनाथ 
तलाठ्ान ेऑि्कर सोिली. एकनाथची जरािी घालमले झाली. तो थटे 
“नाही” म्ण ूिकला नाही. कािीनाथ तलाठ्ाकिून तो नहेमीच िे-
पाचि ेरुपयांची उसणवारी करायचा. आताही कािीनाथच ेएकनाथकिून 
तीनकेि ेरुपय ेयणे ेहोते. आणण िसुरी गोष्ट अिी करी ‘खंबा’ हा िब्द 
ऐकल्ावर त्याची पावलं आपोआपच जरािी जि झाली. एकनाथ िारू 
पीत असला तरी त्याला िारूचं व्यसन नाही. िक्यतो कुणी पाजत असलं 
तरच तो िारू पपतो. इतक्या वर्वांत स्वत:च्ा खचयान ेक्चचत एखाि िसु-
याच वळेी तो प्ायललेा आहे. आज िीि िोन मदहन्यान ेहा योग यते होता. 
पण आज त्याला घाई आहे. बायकोला िोनच्ा गािीत बसवनू द्यायचं 
आहे. त्यान ेभभतंीवरच्ा घड्ाळाकि ेनजर टाकली. एक वाजत होता. 
घरी जाऊन जवेणंखावणं उरकता उरकताच िोन वाजणार. नक्री.

“कामनू थांबला ब े? मार करी टांग सायकलीवर आन यी पटदििी.. हे् 
ही पपिवी घी, ह्ाच्ात टाकून आन खंबा न ्त्ये..” कािीनाथ तलाठ्ान े
िट्टा सरुु केला. “जा, लवकर म्ागारी यी. तबूी हान एक गगलासभर 
आन मग जाय घरला..”

“ज्ा ना च्तू्ये. फुकट म ेनमलरी तो कायकू छोिरा बावरे.. ज्ा ज्दिी..” 
सल् ूमण्ार म्णाला. एकनाथला नवचार करायला त्यांनी सविच 
ठेवली नाही. “ज्ा ना बे” चा घायटाच लागला तवे्हा एकनाथ खरोखर 
जलिीन ेहलला. तलेंगाचं िकुान काही फार लांब नाही. सायकलवर 
अवघ्ा िोन नमननटांचं अतंर. लवकर जाऊन यांना माल आणनू द्यावा 
आणण बायकोला गािीत बसवनू दिल्ावर आपण ननवांत इथं यऊेन 
ग्ास िोन ग्ास मारावते असं मनािी ठरवत त्यान ेसायकलीवर टांग 
टाकली. थोिा वळसा घऊेन तो आधी स्वत:च्ा घराकि ेगलेा. िारातच 
दिसलले्ा बायकोला, “आटप लवकर. मी आलोच पाच नमन्ात..” 
असं म्णनू नतला काही बोलायची संधी न िेता तो सटुला. तलेंगाच्ा 
िकुानातनू सत्तर रुपयांचा गावठी खंबा आणण गळुव्याच्ा हॉटलेातनू 
वीस रुपयांचा चचविा घऊेन, उरलले ेिहा रुपय ेआपल्ा सि-याच्ा 
छातीवर आतल्ा बाजनू ेअसलले्ा खखिात नीट बंिोबस्तान ेठेवनू, 
खरोखर िहा नमननटांत तो काशिनाथ तलाठ्ाच्ा खोलीवर आला. 
पपिवी नतथ ेठेवली आणण म्णाला, “जाऊ का मी आता ? मला जरा 
काम हाये..”

“बस ब े! ल ैकामाचा हैस त्य ेमालमू है आमाला..” हातातल ेसगळेच पत्त े
टाकून िेत सल् ूम्णाला.

“म्ागारी यतेो मी. जरा लचै आजयंट काम हाये..”

“बस रं, यके्या, बस पाच नमनं्. आज तझु्ाच हातानं उदघाटन करायचं. 
उघि टोपण आन भर गगलास..” कािीनाथ तलाठ्ाचं एवढं बोलनू 
होईस्तोवर, सगळ्ात जास्त घाईला आलले्ा शिरू इंगळेनं खंबा 
खोललासदु्ा.
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“हां ! हान यवेढा, आन सटू तलुा कुटं जायचं है नतकिं..” शिरूनं 
भरलले्ा पदहल्ाच ग्ासात पाणी ओतनू सल्लान ेग्ास 
एकनाथसमोर धरला. “साला आयसान न ैचाय् ेआपलकूे तरेा.. तनू े
लाया है तो पलैा गगलास तरेेकूच ..” सल्ला स्वत:िीच हसला.

लालभिक द्रव भरललेा तो ग्ास पढु्ात आला तवे्हा एकनाथचा हात 
आपोआप पढंु झाला. उभ्ा उभ्ाच त्यान ेग्ास घतेला आणण ओठाला 
लावनू झटक्यात अधया-अभधक संपवला. घटाघटा पपताना त्यान ेआधी 
िोळे नमटून घतेल ेआणण शजतक्या बाजूंनी िक्य आहे नततक्या बाजूंनी 
तोंि विंेवाकिं केलं. जण ूपपताना त्याला फारच त्रास होत होता. मग 
तो खाली बसला. नीट मांिी घातली. आणण चचवड्ाचा पिुा उलगिून 
त्याचा कागि नीट पसरून चचवड्ाची एक मठू तोंिात घातली. चचविा 
चावतानाही त्यान ेिोळे नमटून घतेले. मग िोळे उघिून ग्ास उचलला 
आणण आणखी एक भला थोरला घोट घतेला.

“है िाब्ास !” कािीनाथ तलाठी स्वत:च्ा ग्ासातनू घोट घते म्णाला, 
“हे मियावानी काम झालं, यकूे.. आता जाय तलुा कुन्िं जायचंय 
नतकिं..”

एकनाथन े“हो.. हो” अिा अथवी मान हलवली खरी; पण तो जागचा 
हलला नाही. त्यान ेआणखी चचवड्ाच ेघास घतेल ेआणण ग्ासातनू 
आणखी आणखी घोट घतेले. कािीनाथ, सल्ला आणण शिरू काय काय 
बोलत आहेत पकंवा त्यांच्ा बोलण्ाचा नमेका अथ्क काय होतो हे हळूहळू 
त्याच्ा मेंितू शिरण ेबंि झाले. तो फक्त माना हलवत रादहला. मध्यचे 
ग्ास संपल्ाच ेलक्ात यऊेन त्यान ेतो शिरूच्ा समोर ठेवला तवे्हा 
शिरुन ेआणखी थोिी िारू ओतनू दिली. चाचपित चाचपित िोळे ताणनू 
पाहात एकनाथन ेपाण्ाचा जग उचलला आणण काटकेोर बघत त्यात 
पाणी ओतले. अमकु इतक्या िारूत पकती पाणी ओताव ेयाबाबतीतल े
त्याच ेआकलन तिाही स्स्तीत फार अचकू होते. चवीचवीन ेएकनाथ 
घोटावर घोट मारत रादहला. हळूहळू त्यान ेनतथचे पाय पसरल ेआणण तो 
भभतंीिी टकेला.

कािीनाथ, सल्ला आणण शिरू ग्ासावर ग्ास ररकाम ेकरत 
गावातल्ा अनके भानगिींबद्दल काहीबाही असंबद् बोलत रादहले. त्या 
बोलण्ात गावचं राजकारण होतं, कुणाकुणाच्ा वावरातल्ा कटकटी 
होत्या आणण कुणाची बायको पकती उिंगी आहे याच्ाबद्दलचं मोजमाप 
होतं. एकनाथ सगळ्ांच्ा बोलण्ाला माना हलवनू सहमती िि्कनवत 
होता. असा बराच वळे गलेा. मध्यचे एकिा शिरू इंगळेनं स्वत: जाऊन 
अजनू एक खंबा आणला. त्यातनूही एकनाथन ेएक ग्ास मारला. मग 
मात्र तो आिवाच झाला. अध्कवट निते, अध्कवट झोपते माना हलवत 
रादहला. साितेीन चार वाजत आल्ावर कािीनाथ तलाठ्ाच्ा 
काहीतरी लक्ात आलं. त्यानं एकनाथला हलवनू हलवनू जागं केलं.

“यके्या, य ेयके्या, उट करी भािखाव आता.. कुटं काय काम हाय म्नीत 
व्हता ना त ू? जा भौ आता, उट..” अिी ररघाटी लावनू कािीनाथ 
तलाठ्ानं एकनाथला उठवलं. तोल सावरत सावरत एकनाथ उठला. 
भभतंीचा आधार घते घते उंबरा ओलांिून बाहेर आला. बाहेरच्ा रख् 
उन्ात िोळे ताणताणनू त्यान ेभोवतालाचा अिंाज घतेला आणण सायकल 
नतथचे सोिून अिमासानं घराची दििा ठरवनू घराकिं ननघाला. एक 
पाऊल सरळ टाकल्ावर कुणी एकिम गचांिी द्यावी तिी िोनतीन 
पावल ेआिवीनतिवी टाकत, हेलपाटत, िम धरून पाचपंचवीस पावल े
चालनू गलेा. मध्यचे पपपंळाखालनू जाताना अिंाज चकूुन त्यान ेपढेु 
टाकललेा पाय भसदििी नालीतल्ा रािीत गिुघ्ाइतका शिरला आणण 
त्या दहसक्यान ेअधांतरी हातवारे करत एकनाथ सपदििी तोंिावर पिला. 
मग त्यान ेउठण्ासाठी अशजबात हालचाल केली नाही. उठण्ाइतके 
त्राणच त्याच्ात उरल ेनाही.वाट बघनू बघनू िोनच ेतीन वाजनू गले्ावर 
एकनाथच्ा बायकोन ेमाहेरी जाण्ासाठी भरललेी पपिवी मोकळी केली. 

झोपी गलेले्ा पोरीच्ा अगंावर बसत उठत असलले्ा मािा उिवनू 
लावनू पांघरून घातलं आणण अगंावरची धिकरी सािी सोिून जनुरंे नसेनू 
ती घरातल्ा कामाला लागली.

भोवतीनं रखरख ऊन िाटून आललें असताना एकनाथ रनर नालीच्ा 
गारव्यात ननवांतपणी गपगार पिून रादहला.

बालाजी सुतार

संगणक व्यावसागयक आहे. कनवता आणण 
कथालखेन करतात. अनके वाङमयीन 
ननयतकाशलकांतनू आणण दिवाळी अकंांतनू 
लखेन प्रशसद् झाललें आहे. वास्तव्य 
अबंाजोगाई.

मोबाइल – 9325047883   
इ-मले – majhegaane@mail.com
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शिकागोच्ा
 कमवता

गाठ

िोन आिमठेु रस्ते
एकिा आिव ेआले
एकमकेांच्ा

सुंिोपसुंिी झाली
शिवीगाळ झाली
कुणीच माग ेहटनेा

हा म्ण े माझ्ा बापाचा
तर तो ही  म्ण ेमाझ्ा बा चा
मी रस्ता

एका िहाण्ा माणसानं
िोघांची धरून गचु्ची
मारली गाठ
आणण
दिला ठोकून एक पतुळा
कुणा भल्ा संताचा
मधोमध

आता लाखो लोक रोज
पायिळी तिुवतात
त्या अवाक गुंत्याला
ज्ाला म्णतात
िांती चौक
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शिकागोच्ा त्या अवाढव्य

पसु्तकाच्ा िकुानात मला
त ेगहृस्  कायम दिसायचे

मला पादहल्ावर उिात्त हसायचे
हातातलं पसु्तकं चाळत बसायचे

कुणास ठावकू यंिा त ेचक् माझ्ािी बोलले
आय भथकं य ूआर मराठी असं चक् म्णाले

ग्रीन काि्क आहे पक नाही हे पण नवचारलं                                                                               
book shop
महाराष्टट्र ातनू कुठून तमु्ी हे पण झालं
मग जसं माझ्ा हातातलं पसु्तक पादहले
त ेपण कनवतचें मग मात्र  जबर िचकले
म्णाल ेकनवतचें पसु्तक? विे ेपक काय?
त ेपण िॉलर मध्य ेनवकत घतेाय?

अमरेरकेत पहा आज तरेा  वर्यं झाली मला
अप्ा बळवंत चौकात शिकलोय एक कला

आपलं माणसू म्णनू तमु्ाला हे सांगतोय
कनवतचें पसु्तक कोण िहाणा नवकत घतेोय?

कनवतचेी पसु्तक तिीही असतात छोटीिी
कुणी नाहीय ेबघनू पटापटा पानं उलटायची
उभ्ा उभ्ा िकुानातच वाचनू संपवायची

सत्मजत खाररर

मळूचा औरंगाबािचा. आता वास्तव्य शिकागो. 
व्यवसायानं इंशजननयर पण नाटक-शसनमेात 
खास रूची. अनमोल मवु्हीज ही स्वतःची पफल्म 
कंपनी. कॉइन टॉस ही फरीचर पफल्म दिग्दशिमित 
केली आहे. लहान मलुांसाठीही कनवता 
शलदहल्ा आहेत.

इ-मले – anmolmovies@gmail.com

फुकटचंि
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गायीसारखी दासू वैद्य 
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मिल्ी दासू वैद्य 
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िहा पैिाचं नाणं 

दासू वैद्य नव्या पपढीचा कवी. अनके वाङमयीन 
ननयतकाशलकांमधनू लखेन प्रशस्ि.  
तत्पवूवी तसंच ततूयास हे काव्यसंग्रह 
प्रकाशित. अनके मराठी चचत्रपट तसंच 
िरूिि्कन माशलकांसाठी गीतं शलदहली 
आहेत. िॉ.बाबासाहेब आबंिेकर 
मराठवािा नवद्यापीठाच्ा मराठी 
नवभागात अध्यापन.

मोबाइल – 9403584111   
इ-मले – dasoovaidya@gmail.
com

दासू वैद्य 
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तीन अनुवामित 
कमवता योगेश दामले

ही राई असावी ज्ाची,
त्याला मी ओळखतो,
तो राईत राहत नाही
नतकि ेगावी असतो.
नकळत त्याच्ा यथेनू
जातांना दिसत ेमजला,
पाऊस कधीचा ररमखझम
राईमध्य ेपितो.
ही रात्र पकर्कर्क , िोहाच्ा
पल्ाि सळसळे राई,
शिगंरूही नबचके माझे,
वस्तीला कोणी नाही.
घंटी त्याची जण ूकरत े
िकुिकुाटात कागाळी,
धारांतनू वारा गाई
झुंजरुवळेी भपूाळी
भरुळ पि ेराईची 
तरी पढुल्ा हाका कळती,
नवझण्ापवूवी पोचाया 
पढेु पाऊल ेपळती,
पढेु पाऊल ेपळती.

रॉबट्क फ्ॉस्टच्ा 
Stopping by woods वरून

The fears refuse to cease, in your 
memories I hide
I chant the hymns you taught me, 
and sail by eventide

The moonlit night beckons, and 
warm love springs from the earth
So, it’s a rest under the trees, like 
a seed into rebirth

Those soft and tender words, 
resurrect a sinking soul
as Seeta survived exile, wearing 
her beloved’s stole

The senses mourn and pine, an 
epic in verse and rhyme,
the stars refuse to dim, your 
memories frozen in time

He appears on your palm, his 
altar’s though, nearby,
I trickle without a trail, like a tear 
from a trembling eye

Was that a sudden haze, or a 
spurred, abrupt recall?
Then flashed before my eyes, a 
leafless grove in fall

कवी ग्रसे यांच्ा 
भय इथल ेसंपत नाही वरून
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Who else but god, he knows,
the pains that my heart does go 
through,
With whom could I share this angst,
and pray, tell me, cares who?

Would a hand alone that shields
would cure the heart of all its pain?
For a parched, thirsting soul adrift,…
all the ocean is but in vain.
The world runs on lip-service,
friendships hold their interests dear.
A fanfare of sympathisers won’t 
shed
even an honest tear.

In a surging swell of doom
Neither bridges nor boats I see.
Raging fires blaze behind,
Ghouls on a deadly spree.
The ones who swam across the 
shores
can be heard through their fleeting 
sound,
and here I’m being pulled back,
all helpless, chained and bound.

Can’t bear the twists and turns,
back-and-forth my soul does swing.
I feel my heart that dangles down,
with every snapping string.
Should I move on, should I turn 
back?
Tell me god, what am I to do?
Some mock me, while some tease 
me
While some envy me too!

भा. रा. तांबेंच्ा कळा ज्ा लागल्ा जीवा 
यावरून

योगेश दामले

एनिीटीव्ही वतृ्तसमहूात वातयाहर म्णनू काय्करत. 
राजकरीय, प्रिासकरीय व िैनंदिन समस्ांवरील 
वातवांकनाचा अनभुव. शलखाण, अनवुाि, 
फोटोग्राफरीची आवि.

मोबाइल – 7738406769    
इ-मले – damle.yogesh@gmail.com

ऐका 
 भय इथल ेसंपत नाही

ऐका 
Stopping by Woods

https://www.youtube.com/watch?v=x88r7JI4ljU
https://www.youtube.com/watch?v=x88r7JI4ljU
https://www.youtube.com/watch?v=wXo_bmftaEM
https://www.youtube.com/watch?v=wXo_bmftaEM
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बहुििकानां गभीर ियना-
िसु्तत्थता दह िापकनी पपिी सा।
मतृयोन्यामप्मतृतत्ता-
िमतृवाण्ा पनुनममिलनत सा।।
.
िोभनार’नवन्ा’कार-चचतौ
‘कृत्या’यामानवभू्कतयेम।्
पनु: प्रकपटता मत्त: खलु
शससकृ्ा-संजीनवननकशलतयेम।्।
.
परन्त ुरशसका जानन्त ुच यत-्
अद्याप्वे तथवैात्यक्ता:।
बाल्ास्पि-लीलास्तस्ास्ता:
संसृ्तागयता: प्राकृतमत्ता:।।

मपिी माविीच्ा 
संस्कृ त कमवता

मूळ रववता – ववंदा ररंदीरर  
संस्कृ त अनुवाद – हेमंत राजोपाध्येस्ीय प्रस्ावना

पकतके ििकांच्ा झोपतेनु,
पपिी माविी जागी झाली,
जागी होऊन हर्लोन्मीशलत
रशसक-हृिातनू पपगंा घाली।।१।।

अफाट प्रनतभचे्ा अर'नवन्ा'-
-तनुी प्रकटली 'कृत्ये'मधनुी,
आज पनु्ा संजीवन लाभनु
िोकानवत ही अधनू-मधनुी ।।२।।

मात्र पटकोनी आहे बर का
नतचा तोच तो खट्ाळ नखरा!
प्राकृतातनुी संसृ्त होऊन
पनु्ा तोच आनंि िे खरा।।३।।
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बहुििकानां गभीर ियना-
िसु्तत्थता दह िापकनी पपिी सा।
मतृयोन्यामप्मतृतत्ता-
िमतृवाण्ा पनुनममिलनत सा।।
.
िोभनार’नवन्ा’कार-चचतौ
‘कृत्या’यामानवभू्कतयेम।्
पनु: प्रकपटता मत्त: खलु
शससकृ्ा-संजीनवननकशलतयेम।्।
.
परन्त ुरशसका जानन्त ुच यत-्
अद्याप्वे तथवैात्यक्ता:।
बाल्ास्पि-लीलास्तस्ास्ता:
संसृ्तागयता: प्राकृतमत्ता:।।

सायंकाल ेरात्रावथवा-
पीयरू्ांिौ क्चचिस्तनमते
उपलोचनधलृ्पििी िापकनी
पाणू्डशलप्ध्ययन ेरमत।े
.
‘वतेाल-नवजयकथां’ पठनत सा
भस्मासरुप्रतापं पठनत
क्चचत्पठनत रावणलीला: सा
भयासरुस् माहात्मं पठनत।
.
तस्ा प्राचीनतम ेग्रन्े
‘पपेरवटे’वदभध तत्स्ं तत्
सहरिवर्वीयं न-ृकपालं
घोरे तमशस च हसनत सनुवकटं।।
.
घोरतमशस सा पपिी मातकृा
ग्रंथाविरे्णकाय्करता स्ात,्
‘अत्रायमहं’ पसु्तकं तिा,
विनत दह भयिं चान्यखतं् स्ात।्।
.
लोलागयतौ पटुन्तौ ओष्ौ;
गभीर नते्राभ्ां तद पठनम्
नाट्मनचु्चाररतपठनस्
तनरुपप तद्दोलागयतमखखलम।्।
.
उपलोचनधलृ्पििीमातकृा
आरापत्रदिनं पठनत पसु्तकम,्
ज्ानतजेशस च तस्स्मन ्तस्ा-
उपनते्रं खल ुकाचनवहीनम।्।

पिशीमावशीच्ा िोथ्ा
मध्याह्नीच्ा नंतर रात्री
मावळल्ावर चंद्र कधीही,
पपिी माविी चष्ा घालनू
जनु्यापरुाण्ा पोर्था पाही

रोज वाचत ेवतेाळनवजय
अन ्‘भस्मासरूप्रताप’ नंतर,
कधी भयासरुमाहात्म, आणणक,
‘रावणलीला’ वळे अस ेतर

त्यातील पदहल्ा पोथीवरती
जनु्यापरुाणी कवटी असते,
पपेरवटेच म्णाल, त ेपण
अधंारातनू खिुकन हसते

अधंारातील कोनाड्ातनू
पपिी माविी रापत राहे,
जवळपास ती आल्ानंतर,
पोथी म्णत ेइथचे आहे

िोळे बघती खपू खोलसे,
ओघळलले ेओठ हालती,
उच्चारानवण चाळे वाचन
आणणक िुलण ेमागे-पढुती

पपिी माविी चष्ा घालनु
पोथी वाचे, अधंाराचा
नतला न होतो त्रास कधीही
त्या चष्माला कसल्ा काचा?
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श्मिानमागजे वकृ्वपेष्टते-
िग्धमतृस्तटाके गढंू|
भग्गहृस् समीप ेवीथौ
पपशििापकन्या: गहंृ ननगढंू|।
.
‘पपशििापकन्या अभभतचिकै:
कृष्ण-नबिाल: सिाऽदहसंक:
अमरू्कान्: केवलं क्चचत्
बभुशूक्तऽेभत्त च श्तेगोभधक:||
.
द्ारे पश्यत ुिकुपंजरस्-
काकस्तत्राहो न िकुस्तत्
मंजलुस्वरे हसनत स “ख्ू:...ख्ू:”
तथा नवकटलीलास ुनवपशचित|्|
.
पपिी विनत,”भो काकम्भट्
कम्कफलं च भनुकु्त ह्भभन्म,्
िशक्णपे्सया सनेवतं खलु,
त्वयाऽपनवत्रं तच्छ्ाद्ान्म|्|
.
पपिी पचृ्नत च कृष्णनबिालम-्;
अपप तऽेसहं् नबिालजन्म|
कुतस्त्वया तदनवदहतं पवूयं
िोर्ास्पिं दह चौययं कम्क||
.
पपिी वसनत सा एकापकनी खलु
गहंृ च तस्ा: चचत्रमभतृ्यम,्
अहो कुत: पपष्टं, चचत्रं तत-्
मसुलं करोनत कंिनकृत्यम ्||

पिशी मावशीच्ा संस्कृ त कपवता 
मसणवटीच्ा राईमध्ये
पिक्या घमुटीच्ा वाटवेर,
भेंिवताच्ा िोहापािी
पपिीमाविीच ेआहे घर

पपिी माविीच्ा पायािी
मनीमांजरी दिसले काळी
ती न कधीही खात ेउंदिर
फक्त खातस ेसफेि पाली

दिसले िारावरी पपजंरा
पपजंऱयात ना दिसले राघू
परंत ुत्यातनू एक कावळा
हसले ख् ेख् ेआणणक ख ूखू

पपिी माविी म्णत ेत्याला
“काकंभिजी भोगा आता
पनु्ा िशक्णा नमळण्ासाठी
श्ाद्ाचहेी पनु्ा जवेता?”

आणण मनीला कैस ेम्णते
‘’या मनतुाई किास वळवळ?
चोरलात ना कंठा मागे,
आता भोगा; हे त्याच ेफळ”

पपिी माविी एकलकोंिी
नतच्ा घरी ना नोकरचाकर
मसुळे िेती कांिून पोहे
जात ेिळत ेपीठ भराभर

हेमन्त राजोपाध्ये

एम.ए.(संसृ्त), एम.फरील. (संसृ्त), पणु े
नवद्यापीठ, एम.ए. (इंिोलॉजी-पटमनव) सध्या 
जम्कनीत ग्योपटगंने नवद्यापीठात रीशलशजयस 
स्टिीजमध्य ेपीएचिी करतो आहे. काही 
म्यखुझक अल्बम्स आणण दहिंी-मराठी 
शसनमेांसाठी गीतलखेन केलं आहे.

मोबाइल – +49-176-30447175 (जम्कनी)   
इ-मले – rajopadhyehemant@gmail.
com
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मरुन गेलेली 
आई रववता महाजन

मरून गलेलेी आई
घरात पफरत असत ेसगळं कसं चाललंय बघत

पलंगावर पिललेी सािी घिी करत ेबिेरुममध्ये
स्वयंपाकघरात ओट्ाजवळ उभी
िायननगं टबेलवरच्ा जवेणार ्यांकि ेलक् िेत
संध्याकाळी परसात बिामाच्ा झािाखाली
खचुवीवर बसत ेथोिावळे

माहेर मरून जातं आई मरून गले्ावर
हे आईला माहीत नाही
ती नतच्ा आईच्ा आधीच मरून गलेी म्णनू

घर बिललं आहे
माणसंही
काळ
अथयातच

पण आई बिलली नाही
ती बोलत नाही अजनूही काहीच. िांत असते
घरभर पफरून पाहत ेसगळं कसं चाललंय.

रववता महाजन

लखेखका-कवगयत्री-चचत्रकार. ब्र, भभन्, ठकरी 
आणण मययादित परुूर्ोत्तम या कािंब-या प्रशस्ि. 
कुहू ही मस्ल्मीपिया कािंबरी ही, त्या प्रकारचा 
पदहला प्रयोग.
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मिंती आपल्ा घराच्ा भभतंी        

प्रत्यकेान ेछान उंच शलपंनू घतेल्ा,

अगिी,

मनही त्या ओलांिायला

न धजावले एवढ्ा,

आणण

आपल्ा िभुंगलले्ा

नात्याच्ा काचांच ेतकुिे

लावल ेत्यावर

अमरीश चंदन

जे. जे. सू्ल ऑफ आट्कसमधनू कमशिमिअल 
आट्कची पिवी घतेली आहे. सध्या मायनॉररटी या 
अॅि एजन्सीमध ेपक्एटीव पिरेक्टर म्णनू काम 
करतो. लखेन-वाचनाची, जागनतक चचत्रपट 
पाहण्ाची आवि.

मोबाइल – 9820313478   
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समुद्र
श्द्ा बेलसरे-खाररर

महाराष्टट्र  िासनाच्ा मादहती आणण जनसंपक्क  
संचालनालयातनू संचालक म्णनू ननवतृ्त. 
आजकाल, मोरपंखी, फाईल आणण इतर 
कनवता हे काव्यसंग्रह प्रशस्ि. िासकरीय सवेते 
राबवलले्ा नवनवध उपक्मांच ेअनभुव सांगणारं 
िबल बले हे पसु्तक प्रशस्ि. वास्तव्य मुंबई.

मोबाइल – 9869357911    
इ-मले – shraddhabelsaray@yahoo.
com

समदु्र सोिावा लागला भरिपुारी.

हातात हात घऊेन त ूम्णालास

भटूेया पनु्ा कधीतरी, लवकरच

हल्ी माझा स्वप्नांवरचा नवश्ास उिून गलेाय.

समदु्रामळेुच आपण जवळ आलो

गुंतत गलेो एकमकेांत

अपररहाय्कपणे.

समदु्र सोिावाच लागणार

हे नवभधशलखखत कस ेबिलणार

होतो आपण.

नहेमीप्रमाण ेननघताना

ओलावल ेनाहीत िोळे

हेलावल ेनाही मन.

मी जपला आहे समदु्र

अश्तू, स्विेात, रक्तात.

माझ्ापासनू समदु्र आता

कसा िरुावणार आहे.
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काही जुनाट 
कमवता!

१.

आळसललेी भर िपुार
आळोखपेपळोख ेिौलिार
बागते माळी एकटा
झािाच्ा बुंध्यािी पाण्ाची धार.

२.     
                                                                                                                                       
त्या पावसाला अस ूनय ेढग
या झािाला अस ूनय ेरंग
िोघांचा ननःसंग अनादि अनंत.

३.

मी चालतोय
असा तसा : नसुता
ननःिकं खात्री
रात्रीला आभाळ झाकता यते नाही.

४.

अलगि ऊनं्
हळुवार वारा
चळुबळुतात िब्द जरा
पांढरे आणण
ननळे मागे
सारे कसे
जाग ेजागे

ववलास ढवळे

लॉि्क कॉपलोरेिन या अमरेरकन कंपनीच्ा, लॉि्क 
इंपिया या भारतीय उपकंपनीच ेव्यवस्ापकरीय 
संचालक. ही कंपनी सव्क प्रकारच्ा वाहनांच्ा 
अगंभतू गतीमानतमेळेु होणा-या आवाज आणण 
स्पंिनं यांचं ननयंत्रण करणारी उपकरणांच्ा 
तंत्रज्ानासाठी प्रशस्ि आहे.

मोबाइल – 9820703188   
इ-मले – vilas.dhavale@gmail.com
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िोन कमवता

प्रलय …

चांिण्ाची हूल
चंद्र झाला गलू !

सयू्क उगवला

कुणी ना पादहला

पथृ्ी आली हाती

नतची झाली माती !

सारे कस ेस्तब्ध ?

उमटनेा िब्द

याहून प्रलय –

वगेळा तो काय ?

वचेतावचेता

वचेतावचेता येईल ज ेहातां
त्याच्ाच होतात सुंिर कनवता
िब्द नाही कुठे धुंिाव ेलागत
आपलु्ा चालीन ेयतेात चालत।
घऊेन यतेात मात्र हृिबंध
कधी अनषु्टगु भ कधी मकु्तछंि ।

लक्षीरांत तांबोळी

कवी आणण कथाकार. हंुकार, अस्वस् सयूयास्त 
या काव्य संग्रहासह अनके पसु्तकं प्रकाशित. 
राज् सरकारचा उतृ्ष्ट वाङमय नननममितीचा 
परुस्ार नमळाललेा आहे.

मोबाइल – 9665899627
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आठवणींच्ा 
तीन कमवता

वाटण ेनवरघळललेे

नवचार वाळून गलेलेे

आणण संचचत गतस्मतृीत नवलीन झाललेे

आठवणींच ेवळ वयावर उमटललेे

वयाच ेक्णांमध ेनवघटन झाललेे

आणण आकलनान ेअनभुव आतआत कोंिललेे

पणु्ाच्ा माग ेमन उगाचच लागललेे

पापही धि नाही परुत ेसाधललेे

आता जे-त ेकस ेअस ेनसुतचे नवतळललेे

रंग साफ उिाललेे

राख न होताच सारे राखािी झाललेे

आता पकती बोअररंग आहे सगळे होऊन बसललेे

मला हवा आहे

तळुस-रोपाचा िालिाचा िबा

क्ोिचें फुलरेी तोरण

बटनांच्ा सश्याची फे्म

चाफाभरली काचचेी नतहेरी बाटली

ित्ताची तसबीर अन ्वािीची फळं

रंगवललेी हातरी नाहीतर सप्तरंगी सतरंजी

लेंग्याच्ा क्क्प्स आणण नब्रशलअटंाइन…

– नटेवर खपू िोधलं

नाही सापिलं

नसुतंच आठवलं

नाही आठवत…

नाही आठवत शजकंललेी मचॅ

नाही आठवत पदहला नंबर

नाही आठवत सटुललें कोिं

नाही आठवत हाउसफुल प्रयोग…

ह्ा नसलले्ा आठवणी गोळा करून

बांधतो बंदिि

असावं जवळ

काही आठवता यावं असं

म्णनू

राजीव नाईर



डिजिटल दिवाळी २०१४  ।   अकं पदिला 121

िोन कमवता
वािळ आत्ता कुठे ननवलंय                                                                                    
पांढऱया फट् पिलले्ा दििा
जरािा सजीव झाल्ा बघ
उिाललेा तो धरुळा पण
िमले कधीतरी
त्याची त्यालाच लाज वाटून
काही घड्ा नवस्टलले्ा
असतील ना ग
त्या नीट करायला तो वारा
येईल मितीला
वािळानंतरच्ा पिझिीला
स्वतःला असं नववस्त बघायची
सवय आहे
ती स्वतःच िोधले बघ
एखािी चचधंी
पक्ी प्राणी नबथरलते
पण त्यांच्ासाठी हे काही नवखं नवे्ह

वादळ
त ूिेऊन गलेास नतला
काही स्वप्नं
जांभळ्ा पहाटचेी
ओल्ा प्रकािाची
आणण
काही रेिीम काठच्ा
अधमऱुया स्पियाची
जाताना त ूठेऊन गलेास
त्या ओलसर स्वप्नांचा माग
अगंणातल्ा प्राजक्ताच्ा
केिरी मनात
त्या प्रत्यके फुलांत
आता स्वप्नांची पहाट होते
तझु्ाच वाटवेर
मी नहेमीच उभी आहे
तझुी वाट बघत
पण फुलांच ेिेठ
फार हळव ेअसतात

स्प्ने
कुणीसं म्णालं आत्ताच
सव्कस्व गलेंय म्णनू त्या
वािळात
पण कुणी वािळाला
कुिीत घऊेन गोंजारत
कधी नवचारलं
त्याचं असं काय हरवलंय
यगुानयगुे
ज ेिोधण्ाचा इतका हा अट्हास
वािळ आत्ता कुठे िांत झालंय ना
चार घटका ननज ूिे
ती अश्त्थाम्याची जखम आहे
तिीच वाहात रहायची

अणभरची ज्ाते लके्चरर ( इंशजननअररंग आणण पिप्ोमा 
ला Microprocessor , Electronics  
Computer Science शिकवत े) 
कनवता लखेन , लशलत लखेन करते. 
िास्तीय संगीताची आवि आहे . पसे्न्सल 
से्चचगं करायला आवितं .

मोबाइल – 9892546417   
इ-मले – abhiruchidnyate@
gmail.com
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िोन
कमवता

ननळ्ािार 
िहाऱयाच्ा 
ननळ्ाभोर लाटा 

तनभर मनभर 
िोळेभर

उतरतायते   

वरून खाली 
खालनू वर 

भरती

सटुलले ेहात 
नवझलले ेिोळे 
धमुसती नाती 
इतस्तत:

काळाच ेतकुिे
उस्ट नवस्ट
इतस्तत:

नात्यांचा
पंचनामा
इतस्तत:

इतस्त:अणभरची ज्ाते

जुई रुलरिमी  

कवगयत्री आणण चचत्रकार. िक्यतचे्ा 
पररघावरून आणण श्ासाचं बांधकाम हे 
काव्यसंग्रह प्रकाशित. ‘तझु्ाकि ेयणे्ाच्ा 
कनवता ‘ हा इ कनवतासंग्रह आणण ऑपिओ बकु 
प्रकाशित.

मोबाइल – 9890544336    
इ-मले – juijoglekar@gmail.com
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कनवता असते
िेखण ेिब्द, भिक अलंकार 
आणण बसेरू संगीताच्ा शक्नतजापार 
कनवता असत ेअ-गोचर, ननराकार 
आपल्ापरुती आणण मनापासनू आपली 
नतला नसत ेगरज 
िब्दांची पकंवा संगीताची िेखील
त ेसगळे नतच्ातनूच उगवत ेआणण मावळते
नतच्ा मजवीनसुार 
कनवता असत ेअधंार, 
कुणाला न दिसणारा 
ननखळ नागिा सके्स 
पकंवा तरल, हळवा सोहळा 
पकंवा ठसठसणारा नवरह
आणण सगळी सगळी गपुपत े
स्वतःच्ा कवते जपणारा 
कनवतलेा अस ूद्यावी तिीच आपल्ापरुती
फाटक्या िब्दांची लक्तरे नसेवनू 
नतला कागिावर आण ूनय ेकधीच
वाचणारे काय, 
नको त ेवाचतील, 
नको त ेबघण्ाचा िहाजोगपणा िाखवतील. 
गरज नसताना नतच ेआणण आपल ेिोळे पसुण्ाचा 
अभभनय करतील 
कनवता अस ूद्यावी आपल्ापरुती, ननव्वळ 
आपल्ापरुती 
नतचा करू नय ेअपमान 
चव्हाट्ावर आणनू

िोन
कमवता कपवता असतने
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ववजय तरवडे 

बरीच वर्जे व्यावसागयक लखेनकामाठी. 
नवनवध वतृ्तपत्रात नवनोिी सिरलखेन. वीसके 
कथासंग्रह, कािंबऱया आणण भार्ांतररत 
कािंबऱया प्रकाशित. बळेगावच्ा तरुण भारत 
िैननकात अनके वर्जे िैनंदिन सिरलखेन. अगिी 
केव्हातरी, अचानक एखािी कनवता उत्टपण े
यतेे. अिा काही अप्रकाशित कनवता इथ ेदिल्ा 
आहेत.

मोबाइल: 9890301812 
इ-मले: vijaytarawade@gmail.com

वळूेच्ा रानात
फुल ेनाहीत, फळे नाहीत
वळूे उंचीत बागितो, 
वाऱयात कसा मळुापासनू हसतो.
त्याच्ा गढूातनू संगीताची उत्पत्ती
प्रकाि जसा सयूयातनू ननघनू, 
तसा हा मातीतनू
िोघहेी अखरे काय साधीत असतात, नसतात

वळूेच्ा मनात पोकळीच उभी
तरलतचेी िाट साय त्याच्ात 
तरंगनू यते ेजिी
लाव्हाची गरम वाफ झाकोळून टाकत ेनभांगण

या वळूेची बन ेमाझ्ात इथनेतथे
िेवित्त संगीतान ेभारभतू पाने

वळूेच ेनवश् अरण्ात एकले
त्यात काही असते, काही नसते

वनेळूच्ा रानात
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तीन कमवता
रवींद्र लाखे 

जन्मापवूवी आपण मलेले ेनसणार.    
म्णज ेइथ ेयणे्ाआधीचा नवचार करायचा 
झालाच तर.

मी नवचारणार हे फुलांवरच ेरंग कुठून 
यतेात?
फुलांच्ा आधी त्यांचा जन्म झाला असले.
तमु्ी नवचार करत असता त्याच वळेी
ह्ा फुलांना, आता आयषु्भर न्याय् जगण े
कस ेनमळेल?
म्णणार, फुलं झािावरच राहू द्या.

तमु्ाला काय माहीत त्यांना नतथच राहायचं 
असतं करी नसतं.

मग काव्यमय कल्पना
काही फुलांच ेननमयाल् होणार,
काही सुंिर स्तीच्ा केसांत नवराजमान 
होणार,

काही िेवाच्ा शिरावर… काही प्रतेांवर 
उधळली जाणार.
फुलांना खरे तर त्याच ेकाहीच नसते.
ती सगळीकि ेफुलंच राहतात.
तमु्ीच होता प्रते, स्ती, िेव..वगरेै वगरेै.
जाऊ िे. मरो हा वाि.
वािात,
माझ्ा बाजलूा जन्म आणण
जन्माआधीच्ा गोष्टी आहेत आणण
तमुच्ा बाजलूा मतृ्य ूआणण
जन्मानंतरच्ा गोष्टी आहेत.

एकमकेांना पाण्ात पाहाणे.
माझ्ा िबक्यात तलुा पाहातो मी.
तझु्ा िबक्यात मला पाहातोस तू.
राहीलो वाहात मी तर
चहेरा दिसणार नाही माझा तलुा

व्हाईस वसया.

िबक्यामळेु प्राप्त होतो चहेरा एक
प्रत्यकेाला
Identity वगरेै म्णतात
त्याला.
मग पढेु Crisis वगरेै जिजि
काहीतरी
तरल मनात घित राहाते.

*
हव ेतस ेनाककानिोळे
दिसल ेकरी
आपल्ा िबक्यापासनू
समोरच्ा िबक्यापययंत
वाट खणायची.
मग
हे हृियीच ेत ेहृियी घातल ेवगरेै
नवनासायास घिते

पक्ाबरोबर जातं मन

होतं आकाि.

रंगांत रंगतं मन

जातं इंद्रधनषु्ात.

फुलांबरोबर फुलतं मन

जातं िेवळात.

गंधात न्ातं मन

वाहातं वा-यात.

मनाबरोबर जातं मन

होतं अमन.

अमन

हृिये

जन्ापूववी
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तीन कमवता

कोमट होत जाणारी उनं्
 आणण लांबलले्ा सावल्ांसोबत
मन मठुीत धरून चालणं
 पकती कठीण आहे!
 उलटणारी वर्यं
एकेक करीत ओलांिताना
 थकलले ेपाय ओढत नणें
 पकती कठीण आहे!
यिामाग ेधावताना िरुावत जाणाऱया 
पावलांना आपल्ापािी जरा थोपवणं
पकती कठीण आहे!

                            शजवाभावाच्ा नात्यातही
                            लक्षणरेर्ा आखायला हवी
                            हे उमजनू बोलणं
                            पकती कठीण आहे!
                            इथवर गुंतललेी जगं
                            होतच जाणार सटुी-सटुी
                            हे अटळपण पचवणं
                            पकती कठीण आहे!
                             ह्ा अिा प्रहरात
                             ह्ा सामसमू वाटवेर
                             खिे-खंत नमटवनू
                             ननमटू चालत रहाणं
                             पकती कठीण आहे!

 पानगळीनंतरचा
आणण नव्या पालवीच्ा आधीचा
संपणू्क ननष्ण्क
तो नवस्तीण्क राखािी अश्त्थ
अगिी नन:संग उभा!
आिा-अपके्ा, मोह-माया, राग-
लोभ
या द्यींचा स्पि्कच नाही त्याला.
अवतीभवतीच्ा िनुनयचेी
िखलही नाही.
त्याचा तो, फक्त स्वत:त मग्
मौन उभा!
कधीतरी वाऱयावर सळसळणाऱया
पानांच्ा भार्तेनू बोलत होता,
हलणाऱया झलुणाऱया फांद्यांच्ा 
हातांनी
बोलवत होता,
आणण पाखरांच ेथवचे्ा थवे
दहरव्यागार कुिीत घते
मलाही आश्स्त करत होता…
इतका आज अनोळखी__ िरूस्
कोणी वगेळाच!
उठूनच जायला हवं ह्ाच्ा 
समोरून!
नाहीतर, वसंत यणेार आहे पनु्ा
या ननसग्क-ननयमावरचा
भरवसाच जाईल उिून!

साधी, एक उलट एक सलुटची
एक दिला एक घतेला अिा
सहज सोप्ा िेवाण-घवेाणीची
वीण आपल्ा नात्याची.
एका सईुवरून अलगि िसुरीवर
सहज घतेा यणे्ाजोगी.
वर्यं उलटताना आपसकू बनत गलेा 
पट.
त्याचं सबुकसं पोत__ना गाठी ना 
गुंता!
मग हळुहळू कोणीकोणी यते गलेे,
नव्या आकर््कक नवणी घऊेन
वढे्ा-वळिांच्ा,
कधी टाका उचलनू घणे्ाच्ा,
तर कधी वगळूनच टाकण्ाच्ा!
मग तहूी नवणत गलेीस तझुा एक 
चमकिार पोत
त्या नव्या नात्यांच्ा आकर््कक 
नवणींचा.
पण त्याचवळेी मळूच्ा…पदहल्ा, 
िसुऱया, नतसऱया
सयुांवरच ेटाके__एक उलट एक 
सलुटचे, साधे
वीण घट् धरून ठेवणारे
ओघळून, उसवनू जाताहेत
हे तलुा उमगलंच नाही?

करी त ेकधीच नततकेस ेमह्त्ताच े
नव्हते?

वीि

अश्वत्थ 

डरती रठीि 
आहे

मनीषा दीक्षित
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मनीषा दीणक्षत

काव्य हा नविरे् आविीचा सादहत्य-प्रकार. पणु े 
नवद्यापीठात मराठीचं अध्यापन.  लोकसत्ता 
िैननकाच्ा पणु ेआवतृ्तीसाठी नऊ वर्यं नाट्-
समीक्ा. झी मराठी या वादहनीवरून प्रसाररत 
झालले्ा ‘नक्त्रांच ेिेणे’ या काय्कक्माच्ा काही 
भागांचं संदहता-लखेन. मराठीतल्ा नवनवध 
काव्यप्रकारांचं िि्कन घिवणा-या ‘ओवी त े
हायकू’ या काययाक्माची नननममिती. ‘रुजवण’ 
(व्यगक्तचचत्रं) पलू, आणण ‘ननगराणी’ (कािंब-या)  
ही पसु्तकं प्रकाशित.

मोबाइल – 9325001930     
इ-मले – maneesha_dixit@yahoo.com
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कपवता कुसुमाग्रजांच्ा 
सुलेखन अच्ुत पालव 

अच्ुत पालव 

जे. ज ेसू्ल ऑफ आट्कसच ेपिवीधारक. 
प्रख्ात सलुखेनकार. संत कवींच्ा रचनांवर 
आधाररत िैनंदिनी प्रशस्ि आहेत. अनके 
नामवंत कवींच्ा कनवतांचं सलुखेन केललें 
आहे. मोिी शलपीवरचा प्रबंध प्रशस्ि.

मवजया राजाध्यक्ष

नव.वा. शिरवािकर अथयात कुसमुाग्रज हे आपल ेसववांच ेलािके कवी. 
१९४२ साली प्रशस्ि झालले्ा त्यांच्ा नविाखा या संग्रहानं त्याकाळी 
नविी-बावीिीत असलले्ा आम्ा वाचकांच ेदिवस मंतरलले ेकेले. 
पथृ्ीच ेप्रमेगीत, क्ांतीचा जयजयकार, स्वप्नांचा समाप्ती… पकती 
कनवता आठवाव्यात? आजही त्या वाचताना अगंावर रोमांच उभ े
राहतात. कुसमुाग्रजांची कनवता वगेवगेळ्ा रूपांमध्य ेभटेत रादहली. 
कुसमुाग्रजांच्ा ‘िरूस्’ कुणीमध्य ेअनके पपढ्ांना स्वतःचा आवाज, 
स्वतःची प्रनतमा सापिली, ती त्यांच्ा मनाच्ा मातीत रूजली. त्यांनी 
िवेटी िवेटी मारवा आळवला तोही पकती तपृ्त, प्रसन् मनाने! खरोखरीच 
कवीचा त्यानचे सांगगतल्ाप्रमाणे, तो प्रवास सुंिर होता! अच्तुनं 
सलुखेन केलले्ा या नतन्ी कनवता मारवा या संग्रहातल्ा आहेत.

(पढुील पानावर)
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