


ऋणनिर्देश
डिजिटल वर्षारंभ २०१५ या नटे-क्ा अकंासाठी अनकेांनी मनापासनू मदत केललेी आहे.
या अकंात ज्ांनी आपलं साहहत्य हदललें आहे त्या सगळ्ांच ेमनापासनू आभार. अकंातला सहभाग ववनामलू्य आहे असं 
सांगगतल्यावरही कुठलहेी आढेवढेे न घतेा त्यांनी या अकंात जलहहण्ासाठी होकार हदला त्याबद्दल मी या सगळ्ांची ऋणी 
आहे. त्यांच्ा सहकायषाजिवाय अकं प्रत्यक्ात यऊेच िकला नसता.

अकंाच्ा ब्लॉगचं सरेुख िीर््षक करून देणारे अच्तु पालव हे आमच्ा कुटंुबाच ेिनु ेस्हेी आहेत. त्यामळेु अच्तुला मी 
हक्ानं सांगगतलं आणण त्यानं त्याच्ा व्यस्त हदनक्रमातही त ेलगचेच करून हदलं त्याबद्दल मी अच्तुची ऋणी आहे.
अकंासाठी आलले ेकाही लखे हे यवुनकोिमध् ेनव्हत ेडकंवा हातानं जलहहलले ेहोते. गरुूनाथ कलमकर यांनी त ेररटाइप 
करून हदल ेयाबद्दल त्यांच ेमनापासनू आभार.

खास या अकंासाठी ज्ा दृक-श्ाव्य डिती तयार करण्ात आल्या आहेत, त्यासाठी मला मदत करणारे अभभजित भाटलकेर, 
प्रवतभा चंद्रन, ववनोद इंगोले, रोहन गवळी यांची मी ऋणी आहे.

अकंातल्या काही लखेांच्ा प्रिुररिींगसाठी मदत केल्याबद्दल देवदत्त रािाध्क् यांच ेआभार.

अकंाच्ा नाववन्यपणू्ष िाहहराती करणारे ज्वुनयर ब्रहे् यांचहेी आभार. त्यांच्ा अनोख्ा िाहहरातींमळेु अकंाची िास्त 
प्रजसधदी झाली यात िकंाच नाही.

टववटरवरून अकंाबद्दल माहहती देणारा आिय गणु ेयाचीही मी आभारी आहे.

अकंाची PDF प्रत तयार करणारा चचन्मय भाव ेयाचहेी मनापासनू आभार.

अकंाबद्दलच्ा अपिटेस ज्ांनी ज्ांनी िअेर केल्या त्यांचहेी आभार.

याजिवाय या अकंासाठी प्रत्यक्-अप्रत्यक् मदत करणा-या सगळ्ांची मी मनापासनू ऋणी आहे.

सायली राजाध्यक्ष



संपार्कीय
सायली राजाध्यक्ष

डिजिटल वर्षारंभ २०१५ हा नटे-का अकं तमुच्ाबरोबर िअेर करताना 
मनापासनू आनंद होतो आहे. या हदवाळीत आम्ी डिजिटल हदवाळी २०१४ 
हा आमचा पहहला मल्टिमीडिया अकं प्रजसधद केला. अचानक आलले्या 
एका उममीतनू हा अकं साकार झाला. हा अकं प्रजसधद करण्ासाठी 
आमच्ाकि ेकेवळ एक महहना होता. पण अनकेांनी खलु्या हदलानं मदत 
केल्यामळेु तो वळेेवर वनघ ूिकला. या अकंाला िगभरातल्या वाचकांनी 
उत्तम प्रवतसाद हदला. िवळपास ५६ देिांमधल्या मराठी वाचकांनी 
अकं बगघतला. अनके देिांमधल्या वमत्ांनी संपक्ष  साधनू अिा प्रकारचा 
अकं वाचायला वमळाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. अमरेरका, इंग्ंि 
वगळता इतर देिांमध् ेमराठी वाचायला वमळत नाही. हदवाळी अकं 
वतथ ेपोहोचपेययंत बराच काळ िातो. त्यामळेु डिजिटल हदवाळीचा अकं 
ऐन हदवाळीत वाचायला वमळाल्यानं या वाचकांना बरं वाटलं. ब-याच 
िणांनी असंही सांगगतलं की, हदवाळीचं इ-िभुचे्ा काि्ष पाठवण्ाऐविी 
आम्ी आमच्ा आप्तवमत्ांना अकंाची जलकं पाठवली. इतकी छान भटे 
वमळाल्याबद्दल त्यांनीही संपक्ष  साधनू आनंद व्यक्त केला. या अकंात 
सहभागी झालले्यांना तमुच्ा प्रवतसादामळेु केवळ आनंद वमळणार होता, 
तमुच्ा प्रवतसादामळेु तो त्यांना भरभरून वमळाला इतकं नक्ी!
त्यानंतर आता वर्षारंभ अकं काढावा असं मनात आलं. डकंबहुना 
त्रैमाजसकाच्ा धतमीवर अस ेअकं काढत राहावते असाही एक ववचार 
आला. त्यानसुार हा अकं आता तमुच्ासमोर यतेो आहे. अकंातल्या 
ववर्यांमध् ेवरैववध् आहे. अगदी टाटा ननॅोच ेप्रकल्प अभधकारी गगरीि 
वाघ यांनी जलहहलले्या ननॅोच्ा िन्मकथपेासनू त ेरेहमाननं केलले्या 
गारूिाबद्दलच्ा हृर्ीकेि रांगणकेर यांच्ा लखेापययंत अनके वगेवगेळ्ा 
ववर्यांवर अकंात लखे, लजलत लखे आहेत. जिवाय या अकंात तीन 
अनवुाहदत िपानी कथाही आहेत. आिा बग ेआणण ववभावरी देिपांि े
यांनी जलहहलले्या कथा तसंच वसंत आबािी िहाके, सावनया यांच्ासह 
सहा कवींच्ा उत्तम दिजेदार कववताही आहेत. अकं वाचणं तमुच्ासाठी 
रंिक असले याबद्दल माझ्ा मनात िकंा नाही.
गले्या अकंाप्रमाणचे या अकंातही िनु्या-िाणत्या लखेकांबरोबर अनके 
नवोहदत लखेकांनी जलहहलं आहे. प्रामखु्ानं हे सगळे लखेक मला 
िेसबकुवर भटेलले ेआहेत. िेसबकुवरचं त्यांचं लखेन वाचल्यानंतर 
मी त्यांना अकंात जलहहण्ाबद्दल ववचारलं. या लौडककाथषानं लखेक 
नसलले्यांनी जलहहललें मला तर खपू आविललेंच आहे पण त ेतमु्ालाही 
आविले अिी मला खात्ी वाटते.
या अकंासाठी खास दृक-श्ाव्य डिती तयार केल्या आहेत. तांडत्कदृष्टा 
त्या िार उत्तम आहेत असा माझा दावा नाही पण तरीही कवीला स्वतःच्ा 
कववता वाचताना ऐकण्ाचा अनभुव नक्ीच वगेळा असतो, त्यामळेु 
तमु्ाला कववता ऐकताना मिा येईल याची खात्ी आहे. जिवाय िी. ए. 
कुलकणणींच्ा िेि या कथचें अभभवाचन डप्रया िामकर यांनी केललें आहे 
तहेी मस्त आहे.

एकच ववर्य घऊेन त्याभोवतीच ेलखे, कथा, कववता असा अकं काढणं 
मला तरी कंटाळवाणं वाटतं. ववर्यात जितकं वरैववध् अभधक वततका 
तो अकं िास्त वाचनीय होतो. म्णनूच एकच ववर्य न घतेा अकंात 
वगेवगेळ्ा ववर्यांवरचं साहहत्य असावं असा माझा प्रयत्न होता.
अस ेडकती अकं काढता यतेील याबद्दल मनात काही िकंा आहेत. त्याचं 
कारण असं आहे की, दर वळेेला मी लखेकांना ववनामलू्य जलहायला सांग ू
िकत नाही. वनदान मला तरी त ेपटत नाही. त्यामळेु त्रैमाजसक म्णनू 
अकं काढावते की, दर आठवड्ाला दोन लखे अपलोि करत एक On 
going ब्लॉग चालवावा अिा दववधा मनस्थितीत मी आहे. याबद्दल 
तमुच्ा काही सचूना असतील तर त्या नक्ी मला कळवा. म्णि े
अकंाच्ा भववतव्याबद्दल काही वनण्षय घ्ायला मदत होईल.
अकंातल्या सव्ष लखेांचे, कथांचे, कववतांच ेस्वावमत्व हक् (Copy 
rights) त्या त्या लखेकाकि ेआहेत. त्याचा व्यावसागयक वापर केला 
िाऊ नय ेअिी अपके्ा आहे. जिवाय अकंात ि ेिोटो आणण व्व्हडिओ 
इंटरनटेवरून घतेलले ेआहेत त्यांच ेस्वावमत्व हक् संबंभधतांकि ेआहेत 
याची कृपया नोंद घ्ावी.
अकंाची जलकं िास्तीतिास्त लोकांबरोबर िअेर केलीत तर अकं 
िास्तीत िास्त लोक वाचतील. त्यामळेु अकंात सहभागी झालले्यांना 
आनंद वमळणार आहे. त्यामळेु अकंाची जलकं अभधकात अभधक 
लोकांबरोबर िअेर करा.
अकंाची PDF प्रतही उपलब्ध होणार आहे. ज्ा लोकांना संगणकावर, 
मोबाइलवर, आयपिॅवर, टबॅवर अकं वाचणं िक् होणार नाही त्यांना डप्रटं 
काढून वनवांतपण ेअकं वाचता यावा यासाठीची ही सोय आहे. पण अकं 
िक्तो ऑनलाइनच वाचा असं मी तमु्ाला सचुवने. त्याचं कारण असं 
आहे की, बरेचस ेलखे, लजलत लखे हे मल्टिमीडिया आहेत.  त्यातल्या 
जलकं्स बघत अकं वाचला तर िास्त मिा यणेार आहे. जिवाय ज्ा 
दृक-श्ाव्य डिती आहेत त्याही तमु्ाला ऑनलाइनच बघायला वमळणार 
आहेत. म्णनू अकं ऑनलाइनच वाचा असं मी सांगने.
गले्या अकंाप्रमाणचे या अकंालाही तमुचा भरभरून प्रवतसाद वमळेल अिी 
आिा आहे. तमुच्ा प्रवतडक्रयांचं, सचूनांचं स्वागत आहे. मी त्याची वाट 
बघत ेआहे.

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.

mailto:sayali.rajadhyaksha@gmail.com
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शीर्षक सलुखेन 

अच्तु पालव

लखे आणि लललत

भववष्ाच ेभतू - कुमार केतकर (6)

पोस्टमास्तर - वविय पािळकर (9)

बाबा आमट े- माझ ेआिोबा - कौस्तभु आमट े(13)

िास्टर िेण े- समुीत राघवन (16)

अवचटांचं काय करायचं? - प्रभाकर भाटलकेर (18)

मी हल्ी जसनमेा बघत नाही कारण... - संिय मोन े(20)

पलुाव परुाण - मोहजसना मकुादम (22)

वाचन चचत्ांचं, चचत्पटांचं आणण साहहत्याचं - गणिे ववसपतु े(24)

हेवमगं्चे्ा पाऊलखणुांच्ा िोधात - सजलल डत्पाठी (31)

पोश्टर बलॉईिच्ा िन्माची; माझ्ा पनुि्षन्माची कथा - समीर पाटील (36)

चचत्कार आबालाल रेहमान - िवममिला ििके (39)

एस. एम. िोिी आणण ना. ग. गोरे - सहुहता थत्त े(44)

आि अचानक गाठ पि े- िलॉ. अवनरूधद ििके (47)

गोवळकोंिा एक ऐवतहाजसक वारसा - चंद्रिखेर नने े(51)

रेहमान माझा बच्चन - हृर्ीकेि रांगणकेर (60)

वनःिब्द कथा - रमताराम (64)

पढेु व्हायला जिका! - वनरंिनी देिपांि े(51)

देवाचं घर...! - राि िरैन (54)

समदु्र आणण बोटी, An Artist’s Quest - िईु भागवत (68)

कहो िी तमु क्ा क्ा खरीदोगे... - डप्रया प्रभदेुसाई ((73)

माझी नलॉवजेतली सायकल सिर - प्राची पाठक (76)

प्रवतममेागची प्रवतमा - प्रज्ा जिदोरे (79)

मी हहथ्ो... - सचचन भटमळेु (81)

कविता

वसंत आबािी िहाके (84)

सावनया (85)

सौवमत् (86)

वनतीन रमिे तेंिुलकर (87)

जिवडप्रया सवुजे (89)

दीपक पवार (90)

गणिे हदघ े(92)

कथा

चचत् - आिा बग े(94)

मोठी वतची सावली - ववभावरी देिपांि े(96)

अनिुाददत जपानी कथा

ववरहाच ेस्वप्न - हर््षद ििके (101)

िगला वाचलात तर... - हर््षद ििके (102)

करड्ा निरेचा माणसू - वनस्ीम बिेकेर (104)

दृक-श्ाव्य फिती

अरूणा ढेरे (107)

रववदं्र दामोदर लाख े(108)

उर्ा महेता (109)

िेि – िी. ए. कुलकणमी - अभभवाचन – डप्रया िामकर (110)
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भनिष्ाचे भूत

एक-दोन आठवड्ांपवूमी स्टीिन हलॉकींग यांनी लंिन यथेनू प्रजसद्ध 
होणाऱया ‘द गाडिमियन’ दरैवनकाला एक मलुाखत हदली. त्यात त्यांनी एक 
‘चचत्तथरारक’ िक्ता व्यक्त केली. त्यांच्ाच िब्दात ती अिी होती, 
“पथृ्ीवरची िीवसषृ्ी (मखु्त: मानविातच) पणू्षत: नाहीिी होण्ाचा 
धोका हदवसेंहदवस वाढतो आहे. पथृ्ीच्ा तापमानात वगेान ेहोत 
असललेी वाढ, िागवतक अणयुदु्ध, मानववनवममित ववर्ारी जिवाण ूआणण 
अस ेअनके धोके आता पथृ्ीच ेदार ठोठावत आहेत… आता माणसाला 
िक्त एकच पयषाय (आणण तोही अिक्कोटीत भासणारा) हदसतो आहे, 
तो म्णि ेववश्ातील अन्य कुठच्ा तरी ग्हावर वस्ती करायला िाणे… 
या एकूण धोक्ांमध् ेमानववनवममित समांतर प्रज्ा ही बाब तर हाहाकार 
घिवनू आण ूिकते.”

तापमान वाढीमळेु हहमालय, आल्प्स, इतकेच काय अटंास्क्मिका ववतळू 
लागले. त्यामळेु प्रथम नद्ांना परू यतेील, समदु्री पाण्ाची उंची वाढेल, 
काही भपू्रदेि (देिच!) बिूुन िातील… याजिवाय दहितवाद, अणयुदु्ध हे 
धोके आहेतच… पथृ्ीचा अतंकाळ िवळ यते आहे!

स्टीिन हलॉकींग ही व्यक्ती म्णिचे एक ववलक्ण चमत्ार आहे. वविरे् 
म्णिे, हलॉकींग यांना ‘चमत्ार’ ही संकल्पनाच मान्य नाही. त ेिक्त 
अचाट क्मतचे ेवरैज्ावनकच नाहीत तर अगदी पक्ा वरैज्ावनक दृडष्कोन 
असलले ेकट्टर ईहवादी ववचारवंत आहेत. न्यटून, आईनस्टाईन यांच्ानंतर 
हलॉकींग यांचचे नाव घतेल ेिाते.

िवळिवळ सव्ष अवयव वनकामी, चालता यते नाही, बोलता यते नाही, 
धि खाता-डपता यते नाही, दवुबमिणीतनू ववश्दि्षन करता यते नाही, 
प्रयोगिाळेत िाऊन पदाथ्षववज्ानिास्ताच ेप्रयोग करता यते नाहीत! 
ववश्िन्माच ेगणणत समिनू घणे्ासाठी इतर गणणतींप्रमाण ेसतत सतू् 
मांिण्ासाठी िारीररक क्मता नसली तरी त्यांनी केलले्या सतू्बद्ध 
िास्तीय वववचेनान ेभल ेभल ेल्स्तवमत होतात. त ेिक्त ववज्ानाचाच नवे्ह 
तर अवघ्ा मानविातीचा, समािाचा, माणसांच्ा भववतव्याचा आणण 
हक्ांचाही माणसुकीच्ा दृडष्कोनातनू ववचार करतात. त्यांच ेसव्ष ववचार 
अभभव्यक्त करण्ाच ेमाध्म म्णिे, त्यांच्ा ‘व्हीलचअेर’ला िोिललेा 
संगणक. हलॉकींग त्यांच्ा मनातल ेववचार त्या संगणकावर टंकजलव्खत 
करतात. त्या िब्दांना मग इलके्ट् लॉवनक यंत्ाद्ारे िब्द-ध्वनीरूप हदल े
िाते. हलॉकींग या पद्धतीन ेभार्ण देतात, लखे जलहहतात, ववचार मांितात, 
गणणतसतू् ेसांगतात, गप्ा मारतात आणण मलुाखतीही देतात – मखु् 
ववर्य अथषातच ववश्ाच ेरहस्य आणण भववष्-वधे.

कुमार केतकर
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स्टीिन हलॉकींग यांनी दाखववललेा धोका, तस ेपाहहल ेतर यापवूमी 
अनकेांनी दाखववललेा आहे. पवूमी असा धोका दाखववणारे काही 
अधंश्द्धाळू वा विे ेअसत. त्यांना ‘Doomsday Lunatics’ म्णि े
िगाचा अतंकाळ समीप आला आहे अस ेम्णणारे चक्रम!

स्टीिन हलॉकींग चक्रम नाहीत. अधंश्द्धाळू तर अजिबात नाहीत. डकंबहुना 
अधंश्द्धाववरोधी चळवळीच ेत ेएक ववज्ानवादी आधार मानल ेिातात. 
त्यांनी व्यक्त केललेा धोका आणण चक्रमांनी घातललेी भीती यातील 
िब्दरचना समान असली तरी दोन्ीमधील िरक मात् मोठा आहे. हलॉकींग 
यांच्ा म्णण्ाप्रमाण ेहा धोका टाळता यऊे िकतो. परंत ुधोका माहीत 
असले तरच तो टाळता येईल. तापमान वाढीच ेि ेमखु् कारण म्णि े
काब्षन उत्सग्ष, तो कमी करण्ासाठी वरैज्ावनक प्रयत्न करता येईल. 
सजु्पणान ेवागनू अणयुदु्धाचा धोका टाळता येईल. ववज्ान-तंत्ज्ानातील 
अघोरी प्रयोगांवर वनयंत्ण ठेवता येईल… आणण िवेटचा पयषाय म्णनू 
अन्य ग्हांवर िाता येईल!

भववष्-वधे घणे्ाची माणसाची इच्ा ददु्षम्य आहे. अगदी पवूमीपासनू, 
िवे्हा त्याला काळाच ेभान आले! भतूकाळ, वत्षमानकाळ आणण 
भववष्काळ यांना िोिणारे धाग ेत्याला सापिले. ज्ोवतर्िास्त 
िन्माला आल ेत ेत्या काळाच्ा भानातनू. परंत ुकाळाच ेभान आल े
तरी कालमापनाला सरुुवात बऱयाच उजिरा झाली. िक्त ‘उद्ा-परवा-
तरेवा’ नवे्ह तर वर्षांनंतर, १० वर्षांनंतर, १०० वर्षांनंतर वा िकेिो-हिारो 
वर्षांनंतर काय होईल वा होऊ िकेल, याची चचषा सरुू झाली.

इवतहासाकि ेनिर टाकली तर आपल्या लक्ात येईल, की ‘भववष्’ 
आपसकू घिलले ेनाही. त ेघिववल ेगले ेआहे. याचा अथ्ष सगळ्ा गोष्ी 
अगदी ठरल्याप्रमाणे, योिल्याप्रमाणे, गणणताप्रमाण ेघिल्या अस ेनाही. 
कधी योिना होती, कधी नव्हती. कधी ववचारसरणी होती, कधी थिलू 
अस ेउदहदष् होते. त ेसाध् करता करता काही नव ेआकार समािाला 
प्राप्त होऊ लागले, नव ेआदि्ष वनमषाण होऊ लागले. नव्या ज्ान-ववज्ान-
तंत्ज्ानाबरोबर नवी मलू्य ेआणण नवीन ववचारही पढेु यऊे लागले. 
त्या ववचारांना अनसुरून पनु्ा नव ेसंघर््ष उभ ेराहू लागल ेआणण त्या 
संघर्षांमधनू नव ेवास्तव आणण नव ेभववष्ही, अव्यक्तातनू व्यक्त होत 
गलेे. संसृ्तीचा इवतहास हा असा गुंिला गलेा आहे. आिच ेवास्तव-
वत्षमान हे कालच्ा म्णि ेिकेिो वर्षांपवूमीच्ा भतूकाळावर उभ ेआहे, 
हे लक्ात यऊे लागल्यानंतरच भववष्ाबद्दलच्ा ववचाराला अभधक 
महत्त्व प्राप्त होऊ लागले. भववष् कस ेअसले हे िस ेकुतहूल असते, 
तसाच तो चचतंचेा ववर्यही असतो. चचतंा आणण अपके्ा, कुतहूल आणण 
धास्ती या भावना भववष्ासंबंधीच वाटत असल्यामळेु ज्ोवतर् ‘िास्त’ 
िोिावले. त्याच भावनांमधनू ‘भववष्-वधेिास्त’ उि्ष  ‘फ्चूरलॉललॉिी’ 
वनमषाण झाले. ज्ोवतर्ी मंिळी अवकािातील ग्ह-तारे, त्या ग्ह-ताऱयांच े
‘व्यगक्तमत्त्व’, त्यांची आवत्षने, त्यांच ेपररभ्रमण यांचा अभ्ास करून त्या 
सवषांचा पररणाम एखाद्ा व्यक्तीवर, समािावर, देिावरसदु्धा कसा होईल 
(वा होऊ िकेल), याच ेभाकीत (वा अदंाि) सांगतात. काही ज्ोवतर्ी त्या 
ग्ह-ताऱयांच्ा अवकृपपेासनू, दषु्पररणामांपासनू ‘मकु्त’ होण्ासाठी पिूा-
अचषा, खिे-अगंठ्ा, गंिे-दोरे अस ेउपायही सांगतात.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Du6MyOXk98DI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Du6MyOXk98DI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Du6MyOXk98DI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBmg0CKdvSgk
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBmg0CKdvSgk
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBmg0CKdvSgk
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ज्ाप्रमाण े‘भतूकाळ’ या संकल्पनते ववश्िन्म, पथृ्ीची वनवममिती, 
िीवसषृ्ीचा उगम यथेपासनू त ेअगदी मानवी संसृ्ती, राष्ट्  व 
रािकारणाचा उदय त ेअगदी महाराष्ट् ाचा इवतहास हे सव्ष यतेे, तसचे 
‘भववष्काळ’ या संकल्पनतेही अगदी निीकच्ा म्णि े२०२० या 
वर्षापययंत वा िकेिो-हिारो वर्जे दरू असललेा काळही यतेो.

लसेझके कोलाकोवस्ी यांच्ा िब्दात… “Futurology, on my 
definition, is a very serious science whose subject is 
not only non-existent but necessarily non-existent : for 
the future does not exist and never will. We would not 
find this worrying if it did not immediately bring to our 
attention an analogous but more terrifying insight : 
namely, that the past does not exist either. The past by 
definition is an ocean of events that once happened; 
and those events are either retained in our memory, 
that is to say they exist only as part of out psychological 
reality, or reconstructed by us on the basis of out pres-
ent experience – and it is only this present experience, 
our present reconstruction of the past, that is real, not 
the past as such. In other words, the entire realm of the 
past exists only as a portion of our (or strictly speaking, 
my) consciousness; the past in itself is nothing.”

“भववष्-वधेिास्त, ही माझ्ा दृडष्कोनातनू अवतिय गंभीर अिी 
िास्त-िाखा आहे, जिचा ववर्य म्णि े‘भववष्’, िो अल्स्तत्वातच 
नाही. कारण ‘भववष्’ अल्स्तत्वात कधीच अस ूिकणार नाही! परंत ुयात 
वविरे् व काळिी करण्ासारख ेकाहीच नाही, पण िर अस ेम्टल ेकी 
‘भववष्काळ’ िसा नाही तसाच ‘भतूकाळ’ तरी कुठे अल्स्तत्वात आहे? 
भतूकाळ उि्ष  इवतहास म्णि ेअसंख् घटनांचा एक अथांग सागर आहे, 
िो कधीतरी घिून गलेा आहे; ज्ा घटना आपल्या स्तृीमध् ेआपण 
ितन केलले्या आहेत, म्णि ेत्यांच ेअल्स्तत्व हे िक्त मानजसक स्तरावर 
आणण तहेी आपण आपल्या आिच्ा अनभुवािी िोिून घतेल्यामळेु 
िाणवते, पण प्रत्यक् भतूकाळ वास्तवात कसा अस ूिकेल? आपल्या 
अथांग िाणीव पटावर उमटलले्या त्या काही खणुा आहेत इतकेच – 
भतूकाळ असा नाहीच – िस ेभववष्ही नाही.”

लसेझके कोलाकोवस्ी हे पोजलि तत्त्वज्. ग्ीक तत्त्वज्ानापासनू त े
अगदी काल्ष माक्स्ष आणण त्यानंतरच्ाही चचतंनाचा व ववचारप्रवाहांचा 
िोध, वधे आणण अथ्षबोध सांगणारा ववचारवंत. असो.

परंत ुतसा वविाल आणण त्यामळेु अनाकलनीय होणारा आवाका 
घतेल्यास त्याला वनजचित अिी हदिा देता यणेार नाही, आकार हदसणार 
नाही आणण आिय त्या अवतवविालतमेळेु ववस्टून िाईल. म्णनू 
मयषाहदत कक्तेच आपण तो भववष्-वधे घऊे िकतो.

बरोबर िभंर वर्षांपवूमी एच. िी. वले्स यांनी िवे्हा ‘द टाइम मिीन’ ही 
कादंबरी जलहहली (१८९५), तवे्हा भववष्ाबद्दल ववलक्ण उतं्ठा िक्त 
वब्रडटिच नवे्ह, तर एकूणच यरुोपीय समािात होती. एकोणणसाव ेितक 
संपत आल ेहोत ेआणण ववसाव्या ितकात काय काय उलथापालथी 
होणार आहेत, याबद्दल काहीिी भीती, खपू मोठ्ा आिा, बऱयाच िकंा 
आणण अनके प्रश्नचचने् यांनी लोकांच्ा मनात काहूर उठववल ेहोते. 
‘डक्रस्टल बलॉल’मध् ेवा तळहाताकि ेवा कंुिलीत पाहून भववष्ाचा वधे 
घऊे पाहणारे ज्ोवतर्ी आणण ववज्ानाच्ा आधारे भववष्ाचा वधे घणेारे 
वरैज्ावनक, या दोघांनाही माग ेटाकून सि्षनिील लखेकही आपल्या 
लखेण्ांवनिी त्या कालयंत्ावर आरूढ होऊ पाहात होते.

पहा
The Time 
Machine

वले्स यांची कादंबरी प्रजसद्ध झाली, तवे्हा मोटारगािी नकुतीच कुठे 
रस्तावर यऊे लागली होती. राइटबंधूंच ेपहहल ेववमान उड्ाण आणखी 
काही वर्जे दरू होते. खवनि तलेाच्ा आधारे काय काय चमत्ार होऊ 
िकतात, याचा अदंाि तंत्ज् आणण रािकारण्ांना यऊे लागला होता. 
आइन्साइनचा क्रांवतकारी जसद्धांत प्रजसद्ध व्हायला आणखी दहा वर्जे 
बाकी होती. जसग्ंि फ्लॉइिच्ा मानसिास्तीय संिोधनान ेयरुोपात एकच 
खळबळ मािली होती. चाल्षस िाववमिनच्ा उत्कांतीवादान ेउठववलले े
वादळ िमलले ेनव्हते. काल्ष माक्स्षच्ा ववचारांचा झंझावात अिनू 
सरुू व्हायचा होता, पण यरुोपात समािवादाच ेवारे घोंघाव ूलागल ेहोते. 
यरुोपीय साम्ाज्वाद आता अिा टप्प्ावर आला होता की, परस्परांच्ा 
वसाहती कब्ात आणल्याजिवाय त्यांना आपल ेभांिवली प्रभतु्व 
प्रथिाडपत करता यते नव्हते. वले्स यांची कादंबरी ज्ा वळेेस लंिनमध् े
प्रजसद्ध झाली, त्याच लंिनमध् ेत्या वळेेस लवेननही होते. परंत ुत्यांच ेनाव 
िगाला पररचचत व्हायच ेहोते. महात्ा गांधी लंिनहून दजक्ण आडफ्केत 
िाऊन आपल्या सत्याग्हाच ेआणण अहहसंक असहकाराच/ेप्रवतकाराच े
प्रयोग करीत होते. काँग्से पक्ाची थिापना होऊन एक दिक उलटून गले े
होते. वले्स यांच्ा ‘द टाइम मिीन’ या कादंबरीला झपाटा किामळेु प्राप्त 
झाला असले, याचा अदंाि या काही घटनांवरून यऊे िकेल. ववचारांच े
सामर््ष काय ववलक्ण असते, साहहत्य-कलांमध् ेमाणसाला मळुापासनू 
हलववण्ाची डकती ताकद असत ेआणण इवतहास कसा वळणा-वळणान े
िात असतो, िाताना धके् देऊन चचरेबंदी वाटणारे इमल ेकस ेउद्ध्वस्त 
करीत असतो, याच ेदि्षन वले्स यांना घिल ेहोत ेआणण नव्या ितकात 
काय काय होणार, यासंबंधीच्ा कुतहूलान ेत्यांना झपाटलले ेहोते. 
‘याचच देही याचच िोळा’ भववष्ात िेरिटका मारून तथे ेकाय चालल े
आहे, हे पाहण्ाच्ा ददु्षम्य इचे्तनू ‘द टाइम मिीन’चा तरुण िास्तज्-
नायक हे अचाट कालयंत् बनवतो. त्या कालयंत्ात बसनू, तो त्याचा वगे 
कमी-अभधक करून कधी माग ेइवतहासात िातो, तर कधी भववष्ात 
घसुतो. इवतहासात त्याला माणसाची असहायता हदसते. हत्याकांि, 
अत्याचार हदसतात. तो घाबरून वत्षमानात यतेो आणण आिबूािलूा 
चाललले्या घटनांनी गोंधळात पितो. या सगळ्ा घटनांचा काय िवेट 
आहे, त ेपाहण्ासाठी भववष्ाच्ा अज्ात भमूीवर उतरतो. तथे ेत्याला 
यदु्ध, कलह, िस्तास्त स्पधषा हदसते. तो पनु्ा घाबरतो. पण त्याचा अिाट 
आिावाद त्याला सोिवत नाही. स्टीव्हन स्पीलबग्षन े‘बकॅ टू फ्चूर’ हा 
तीन भागांतला चचत्पट बनवला, त्याच ेकथानकही मळू ‘टाइम मिीन’च्ा 
कल्पनवेरच बतेलले ेहोते. चचत्पटाच ेत ेतीन भाग पाहणाऱयांना काळाच े
भान तर यतेचे, पण मत्य्षत्वाच ेआणण अमत्य्षत्वाचहेी भान यतेे.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Do8byJ7Dzqns
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Do8byJ7Dzqns
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Do8byJ7Dzqns
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आथ्षर सी. क्ाक्ष  या वरैज्ावनक-ववचारवंतान ेअसा भववष्-वधे घतेानाही 
ववश्ाचा िन्म कसा झाला, यापासनूच सरुुवात केली होती. क्ाक्ष  
यांची ख्ाती ‘हदगंतात’ पसरली ती त्यांच्ा 2001-Space Odyssy 
या चचत्पटामळेु. त्यांनाही अतंराळप्रवास, ववश्िोध, इतर ग्हांवरील 
िीवसषृ्ीचा वा अभधक प्रगत व प्रगल्भ माणसाचा िोध या गोष्ींनी 
झपाटलले ेहोते.

काल्ष सगेान या खगोलिास्त व ववज्ानलखेकाचाही तोच ध्ास होता. 
अथांग अतंराळात तसा िोध घणे्ासाठी सोिलले्या ‘व्हलॉयिेर’ या 
यानाच ेत ेएक प्रवत्षक होते. याच ‘व्हलॉयिेर’मधनू पथृ्ी ग्हाची माहहती, 
यथेील संसृ्ती, माणसाची ववज्ानगाथा एका ध्ववनडितीद्ारे अतंराळात 
पाठववली गलेी आहे. कधीतरी, कुठेतरी, त्या अनाहद अनंत ववश्ात 
कुणाला तरी ती वमळेल, अिी सगेान यांना आिा होती. तो व्हलॉयिेर 
प्रकल्प आणण त्याबरोबर पाठववलले ेपथृ्ीच ेगीत-संगीत ‘Murmurs 
of the Earth’ या नावान ेप्रजसद्ध झालले्या ग्ंथात संकजलत केल ेगले े
आहेत. या अतंररक् भ्रमणातनू आणण आकाि-अवकाि वनरीक्णातनू 
माणसाला एका अनावमक संकटाची िक्ता आणण भीतीही वाटते. उल्ा 
पिताना पाहहलले्या माणसाला िार पवूमीपासनू अस ेवाटत आल ेआहे 
की, कुठचा तरी धमूकेतू , गरुुत्वाकर््षणाच्ा कक्तेनू बाहेर सटकललेा 
आणण भरकटललेा लहानमोठा ग्हउपग्ह अनपजेक्तपण ेपथृ्ीवर यऊेन 
आदळेल आणण सव्षत् एकच हाहाकार मािले…

नाहीतरी आपली सयू्षमाजलका अिी तकुि ेतकुि ेहोऊन नाही का 
ववस्तारत गलेी? मग एखादा धमूकेत ूपथृ्ीवर आदळून आपल्या ग्हाची 
िकल ेझाली तर? अमरेरका, रजिया, यरुोप, ऑस्टट् जेलया, भारत, चीन या 
सव्ष देिांनी त्यांच्ा दवुबमिणी, उपग्हातनू सोिलले ेरेडिओ-टजेलस्ोप आणण 
ववववध प्रकारच्ा उपकरणांद्ारे डटपलले्या ध्ववनलहरी व प्रकािलहरी 
यांच्ा मदतीन ेअिा वांि व ‘हदिाहीन’ धमूकेतचूा िोध चाल ूठेवला आहे.

माणसाप्रमाणचे पथृ्ीला, आपल्या सयू्षमाजलकेला, या ववश्ालाही 
नरैसगगमिक वा असा अपघाती मतृ्य ूयऊे िकतो, ही भीती िार पवूमीपासनू 
असली तरी त्या भीतीच ेवरैज्ावनक िक्तते रूपांतर झाल ेत ेगले्या 
िे-दीिि ेवर्षांत. पथृ्ीवर अनके हठकाणी महावववरे आहेत, प्रचंि 
मोठे तलाव आहेत, बऱयाच प्रकारच्ा ‘कलॉल्स्क’ खणुा आहेत, ज्ा हे 
दि्षववतात की अस ेआघात-अपघात पवूमी झाल ेआहेत. त्यांतनू डकत्यके 
संसृ्ती िन्माला यऊेन नष् झाल्या असाव्यात, उत्कांती प्रडक्रयलेा 
छेद देणारे (?) िीव वनमषाण होऊन कायमच ेनष् झाल ेअसावते, अस े
तक्ष ववतक्ष  या संबंधात केल ेगले ेआहेत. एका भथअरीप्रमाण ेिायनोसलॉरस 
पव्ष असचे नष् झाल ेअसावे.

परंत ुमाणसाची प्रज्ा ही या सव्ष ववचारांच्ा कें द्रथिानी आहे. डकंबहुना 
हे ववश् आहे, तचे आपल्याला त्याची िाणीव आहे म्णनू आहे. प्रज्ावान 
माणसूच नसले तर ववश् असल ेकाय, नसल ेकाय, वा कसहेी असले, 
यात काय िरक पितो? या ववश्ातील तारे, ग्ह, उपग्ह, कृष्णवववरे, 
तारकासमहू िर ‘वनिमीव’पण ेआणण प्रज्ाहीन अवथिते डिरत राहहले, 
ववस्तारात राहहले, िुटत राहहल ेतर राहीनात का? म्णनूच आपण आहोत 
त्यामळेु या ववश्ाला अथ्ष आहे आणण ववश्ाचा अथ्ष अन्वयाथ्ष लावण ेही 
आपली ‘नरैवतक’ िबाबदारी आहे. म्णनूच माणसू व त्याची संसृ्ती-
प्रगल्भता, अथषात ज्ान-ववज्ान-प्रज्ान डटकववण ेहे आपल ेप्रथम कत्षव्य 
असायला हवे.

कुमार केतकर

मोबाइल – 9821524131 
इ-मले – ketkarkumar@gmail.com

ज्षे्ठ पत्कार, ववचारवंत, लखेक. महाराष्ट्  टाईम्स, 
लोकसत्ता, लोकमत, हदव्य मराठी या दरैवनकांच ेमािी 
संपादक. िलेी ऑब्झव्ह्षरच ेवनवासी संपादक तसंच 
इकोनलॉवमक टाईम्सच ेवविरे् प्रवतवनधी म्णनूही 
काम केललें आहे. बदलत ेववश्, जिलांगणाचं सोनं, 
ववश्ावमत्ाच ेिग आदी पसु्तकं प्रकाजित.

mailto:ketkarkumar@gmail.com
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पोस्टमास्तर
विजय पाडळकर

सत्यजित राय यांच्ावर रवीन्द्रनाथ टागोरांचा िार मोठा प्रभाव होता. 
त ेलहान असतांनाच त्यांच्ा आईन ेत्यांना टागोरांकि ेनले ेहोते. वतन े
गरुुदेवांना मलुासाठी काही संदेि देण्ाची ववनंती केली. कवींनी त्याची 
वही ठेऊन घतेली व त्याला दसु-या हदविी यणे्ास सांगगतले. वही परत 
करतांना त ेम्णाले, “मी तझु्ासाठी काही ओळी जलहहल्या आहेत. त्या 
तलुा आि कळणार नाहीत पण त ूिवे्हा मोठा होिील तवे्हा त्यांचा अथ्ष 
तलुा समिले.” त्या ओळी अिा होत्या - 

मी िगभर प्रवास केला                                                                
नद्ा आणण पव्षत पाहण्ासाठी दरूदरू भटकलो.
सारे काही पाहहले, पण माझ्ा घरासमोरच्ा
एका गवताच्ा पात्यावरील दववबदं ूपाहण्ाच ेमात् ववसरलो.
एक दववबदंू…ज्ाच्ा इवल्यािा पररघात
भोवतालच ेसारे िग प्रवतवबवंबत झाल ेहोते.’ 

१९६१ साली भारतभर रवींद्रनाथ टागोरांची िन्मिताब्दी सािरी होत 
होती. या वनवमत्तान ेसाऱया देिात, आणण काही हठकाणी परदेिांतही, 
कववरािांना  आदरांिली वाहण्ासाठी वगेवगेळे काय्षक्रमांच ेआयोिन 
केल ेिात होते. सत्यजित राय यांनी एका अभभनव पद्धतीन े आपल्या 
‘गरुुदेवांचे’ स्रण करण्ाच ेठरववले. रवीन्द्रनाथांच्ा तीन लघकुथांवर 
तीन चचत्पट काढण्ाची योिना  त्यांनी आखली. मात् वळे थोिा उरला 
होता आणण एवढ्ा वळेात तीन चचत्पटांची वनवममिती अिक् होती. 
[ जिवाय भारत सरकारन ेटागोरांवर एक वतृ्तपट तयार करण्ाची 
कामगगरीही त्यांच्ावर सोपववली होती.] त्यामळेु राय यांनी प्रत्यकेी समुारे 
पन्ास त ेसाठ वमवनट ेलांबीचा चचत्पट तयार होऊ िकेल अिा तीन कथा 
टागोरांच्ा कथा संभारातनू वनविल्या. ‘पोस्ट मास्तर’, ‘समाप्ती’ आणण 
‘मोवनहारा’ अिा या तीन लघकुथांची वनवि करतांना त्यांच्ा साहहत्त्यक 
गणुांबरोबर त्यांचा आटोपिीरपणा देखील राय यांनी ध्ानात घतेला 
होता. तलुनने ेबरीच मोठी अिी ‘नष् नीि’ ही कथा त्यांनी पढेु स्वतंत् 
चचत्पट काढण्ासाठी बािलूा ठेवली. या तीन कथा ‘तीन कन्या’ या 
एकाच िीर््षकाखाली त्यांनी प्रदजिमित केल्या. मात् हा चचत्पट म े१९६१ 
मध् ेप्रदजिमित करण्ासाठी राय यांना िार धावपळ करावी लागली, 
अक्रि: रात्ीचा हदवस करावा लागला. बंगालमध् ेतीन कथा एकडत्त 
दाखववण्ात आल्या पण परदेिात ‘मोवनहारा’ ही कथा गळून िक्त 
दोनच दाखववल्या गले्या. याच ेएक कारण म्णि ेठरलले्या वळेेपययंत 
‘मोवनहारा’ च्ा इंग्िी sub titles च ेकाम पणू्ष झाल ेनाही. जिवाय 
पाचिात्य प्रके्कांसाठी तीन तासांचा चचत्पट थोिा ‘लांबच’ झाला असता. 
‘तीन कन्या’ मधील ‘समाप्ती’ आणण ‘मोवनहारा’ या दोन चचत्पटांपके्ा 
‘पोस्टमास्तर’ हा वन:संिय उिवा आणण श्षे्ठ चचत्पट होता. याची अनके 
करण ेआहेत, ज्ांच ेपढेु वववचेन केल ेिाईल, पण सवषाभधक महत्वाच े
कारण म्णि ेहा एका अप्रवतम कथवेर आधाररत होता आणण त्या कथचे्ा 
श्षे्ठ गणुांचा वारसा त्याला आपोआपच लाभला होता.
‘पोस्टमास्तर’ ही रवीन्द्रनाथ टागोर यांच्ा कथासंभारातील एक अमलू्य 
रत्न आहे. समुारे चार पषृ्ठांचीच ही छोटी कथा पण टागोरांच्ा प्रवतभने े
वतला अत्यंत उंचीवर नऊेन ठेवल ेआहे. कोलकत्ताहून उलालपरू 
नावाच्ा खडे्ात बदली होऊन आलले्या पोस्टमास्तरची ही कहाणी आहे. 
कथते पोस्टमास्तरला नाव नाही. नोकरीवनवमत्त िहर सोिून नाईलािान े

खडे्ात राहण ेनजिबी आलले्या अनके सजुिजक्त तरुणांचा तो प्रवतवनधी 
आहे. हे अत्यंत लहान खिे ेआहे, ििेारी एका यरुोडपयन माणसाचा 
वनळीचा कारखाना आहे म्णनू या कुग्ामात हे ऑडिस उघिल ेगले ेआहे. 
[टागोरांनी ही कथा १९३१ साली जलहहली. कथतेील काळ अथषातच इंग्िी 
रािवटीचा आहे.] यथे ेआल्यावर, टागोर जलहहतात, “पाण्ाबाहेर मािान े
तळमळाव ेतसा” पोस्टमास्तर तळमळतो आहे. एका झोपिीविा घरात 
तो राहतो. तथेचे त्याच े‘ऑडिस’ आहे.

यथे ेपोस्टमास्तरला अवतिय कमी काम आहे आणण त्यामळेु उरललेा 
वळे कसा घालवावा ही मोठीच समस्या त्याच्ासमोर उभी राहहली आहे. 
कारखान्यातील कामगारांना वळे नाही, जिवाय त्यांच्ािी काय बोलणार 
? इतर गावक-यांना तो एकतर संकोची  वाटायचा डकंवा अहंकारी. या 
वळेेचा सदपुयोग करावा म्णनू त्यान ेकववता जलहहण्ाचा प्रयत्न करून 
पाहहला. वकृ्ांच्ा पानांची सळसळ डकंवा आकािातील मघेांच ेववहरण े 
यामळेु मनात कसा आनंद भरून राहतो अिा भावना व्यक्त करण्ाचा 
त्यान ेप्रयत्न केला. पण खरे सांगायच ेतर एखाद्ा िादचू्ा कांिीन ेही 
सारी झाि ेअदृश्य झाली असती, त्यांच्ािागी आकाि न हदस ूिकणा-या 
गगनचुंबी इमारती उभ्ा राहहल्या असत्या तर त्याला त ेअभधक आविल े
असते. पोस्टमास्तरचा पगार तसा कमीच होता. त्याला नोकर ठेवण े
परविण्ासारख ेनव्हते.  रतन नावाची, दहा अकरा वर्षांची एक अनाथ 
मलुगी त्याच्ािवळ रहायची.. स्वयंपाक करणे, पाणी भरणे, हुक्ा 
पटेवनू देण ेवगरैरे लहानसहान काम ेकरायची. रतनला िवळच ेअस े
कुणीच नव्हते. कधीकधी तो वतला वतच्ा आई-विलांववर्यी ववचारायचा. 
ती वतच्ा आता अधंकु होत चाललले्या आठवणी सांगायची.

मात् पोस्टमास्तरच्ा आठवणी पक्क्ा होत्या. त्याला आपली आई, 
भाऊ,बहीण सतत आठवायचे. त्यांच्ा लहानसहान गोष्ी आठवायच्ा. 
ह्ा आठवणी ज्ांना सांगाव्या अस ेकुणीच नव्हते. आपल ेमन मोकळे 
करण्ासाठी मग तो त्या रतनला सांगायचा. ऐकून ऐकून त्या वतला पाठ 
झाल्या होत्या. इतकेच नवे्ह तर या साऱयांची व आपली ओळख आहे अस े
वतला वाटायचे.
कधीकधी पोस्टमास्तर उदास व्हायचा. त्याला वाटायचे, “अिावळेी 
आपल ेम्णाव ेअस ेकुणी िवळ असल ेअसत ेतर डकती बरे झाल ेअसत े
!” अिाच एका उदास क्णी त्यान ेरतनला बोलावनू ववचारले, “तलुा 
जलहहता वाचता यतेे?” आणण ती िवे्हा “नाही दादा” अस ेम्णाली तवे्हा 
त्यान ेठरववल ेकी वतला त ेजिकवायचे. त्यान ेवतला पाटी कलम आणनू 
हदली व जिकवावयास सरुुवात केली. लवकरच िोिाक्रे जलहहण्ापययंत 
वतची प्रगती झाली.

यावर्मी पावसाळा काहीसा अभधकच होता. पावसाच ेसारख ेकोसळण े
थांबतच नव्हते. जिकि ेवतकि ेचचखल, पाणी, ओल..  पोस्टमास्तरला 
अिा वातावरणात राहण्ाची सवय नव्हती. तो आिारी पिला. लहानगी 
रतन अगदी सहिपण ेत्याच्ा आईच्ा, बहहणीच्ा भवूमकेत गलेी. वतन े
िलॉक्रला बोलावनू आणले, त्यांनी हदललेी और्ध ेदादाला नमेान ेहदली, 
त्याची िशु्रु्ा केली.

पहा
Postmater

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVtm__gZqbnY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVtm__gZqbnY
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वतन ेघतेलले्या काळिीमळेु पोस्टमास्तर लवकरच बरा झाला. पण यथे े
राहून आपली प्रकृती अभधकच वबघिले अिी भीती त्याला वाटू लागली. 
त्यान ेआपल्या वररष्ठांकि ेबदलीसाठी ववनंतीचा अि्ष पाठवनू हदला. आता 
त्याच ेमन यथे ेलागनेा. तो सतत आपली बदली कधी होत ेयाचाच ववचार 
करू लागला. रतनला जिकववण ेथांबले. ती रोि दपुारी दादा आपल्याला 
बोलावतील, जिकवतील म्णनू वाट पहायची.

एके हदविी िवे्हा त्याची हाक आली तवे्हा ती लगबगीन ेत्याच्ा खोलीत 
गलेी. तो म्णाला, “रतन, मी उद्ा घरी िाणार आहे.”
“परत केव्हा यणेार दादा?”
“मी परत यणेार नाही. माझी बदली झाली आहे.”
रतनला धक्ा बसला. पण ती काहीच बोलली नाही. स्वयंपाक घरात 
िाऊन वतन ेिवेण तयार केले. पोस्टमास्तरच ेिवेण झाल्यावर अचानक 
वतन ेववचारले, “ दादा, मला तमुच्ाबरोबर तमुच्ा घरी न्याल ?”
पोस्टमास्तर हसला आणण म्णाला, “हे कस ेिक् आहे ?” पण त ेका 
िक् नाही हे सांगण्ाची तसदी त्यान ेघतेली नाही.

दसुऱया हदविी सकाळी त्यान ेरतनला बोलावनू सांगगतले, “त ूकाळिी 
करू नकोस. नवा पोस्टमास्तर यणेार आहे त्याला मी तझु्ाबद्दल सांगने.”
रतनन ेआतापययंत थांबवनू धरलले ेअश् ूवतच्ा गालावरून ओघळू लागले. 
ती म्णाली, “ मी आता इथ ेराहणार नाही.”

पोस्टमास्तर अवाक झाला. त्यान ेरतनच ेहे रूप कधी पाहहल ेनव्हते. काही 
वळेात नवीन पोस्टमास्तर आला. त्याच्ा हवाली डकल्ला सोपववल्यावर 
दादान ेरतनला पनु्ा बोलाववले. व्खिातनू बरीच रक्म काढून तो वतला 
देऊ लागला. पण वतन ेत ेपरैस ेघतेल ेनाहीत. पनु्ा एकदा वतला हंुदका 
आला. अश् ूआवरण्ाचा प्रयत्न न करता ती तथेनू पळून गलेी. दृष्ीआि 
झाली. पोस्टमास्तर आपल ेसामान घऊेन नदी डकना-यावर आला. नावते 
बसला. नदीला परू आललेा होता. त्याला वाटल ेकी िण ूहे पथृ्ीच्ा 
िोळ्ातील अश्चू वाहत आहेत. त्याला रतन आठवली. त्याला वाटल े
की परत िाव ेआणण रतनला आपल्यासोबत घरी न्यावे. पण नाव आता 
बरीच पढेु आली होती, गाव माग ेपिला होता आणण गावाबाहेच ेस्िान 
दृष्ीक्पेात आल ेहोते. त ेस्िान पाहताच त्याच्ा मनात मतृ्यबूद्दलच े
चचतंन सरुु झाले. त्यान ेआपल्या मनाला समिावले, अस ेडकतीतरी 
ववयोग माणसाला सहन कराव ेलागतात. आणण मग यतेो तो िवेटचा 
ववयोग, िथेनू माग ेपरतण ेिक् नसते. पण अस ेतत्वचचतंन, अस े
तत्वज्ान रतनिवळ कोठे होत े? अश् ूढाळत ती पोस्ट ऑडिसच्ा 
आसपास डिरत होती.

रववन्द्रनाथांची ही भावपणू्ष कथा माणसामाणसांतील संबंध आणण 
व्यक्तीचा स्वभाव यांच्ातील नात ेस्पष् करणारी अववस्रणीय कहाणी 
आहे. दोन एकाकी िीव एकमकेांच्ा सहवासात यतेात, पण दोघांचीही 
िगण्ाची रीत वनराळी असते. रतन दादावर उत्टतने ेमाया करते. 
त्यान ेआपल्याला त्याच्ासोबत न्याव ेअिी अपके्ा वतच्ा मनात वनमषाण 
होत ेखरी, पण ती ववयोगाच्ा वळेी. आधी वतच ेप्रमे हे वनरपके्च असते. 
उलट पोस्टमास्तर हा ‘अजलप्त’ आहे. आपल्यावर लादल्या गलेले्या 
एकलपेणातनू सटुण्ाचा केवळ त्याचा प्रयत्न आहे. त्यामळेु ही ताटातटू 
रतनला िवेढी िाणवत ेतवेढी त्याला िाणवत नाही. त्याच्ा लखेी नात े
वनमषाणच झालले ेनाही आणण  त ेतटुण्ाच ेदु:खही नाही. चकेोव्ह म्णतो, 
‘दु:ख भोगणाराच सहानभुतूीचा हक्दार असतो.’ रतनच्ा बालमनात 
एक स्वप्न काही काळापरुत ेिाग ेझाल ेहोते. त ेववरून िाते. वतचा हा 
अपके्ाभंग मनाला उदास करतो, वळेोवळेी आठवत राहतो..

रवीन्द्रनाथ टागोरांची ही कथा सत्यजित राय यांनी चचत्पट वनमषाण 
करण्ासाठी वनविली तवे्हा वतच्ातील नाट्य व कारुण् त्यांना िाणवल े
आणण तसचे या कथचे ेदृश्यरूप प्रभावी ठरेल असहेी त्यांना वाटले. 
पोस्टमास्तरच्ा भवूमकेसाठी त्यांनी अवनल चटिमीला वनविले. रतनची 
भवूमका करणारी चंदना बनिमी त्यांना कोलकत्ता िाल््सगं सू्लमध् े
सापिली. मळू कथते या दोघांजिवाय वतसरे पात् नाही. कथानकात 
रंिकता यावी यासाठी सत्यजित रायनी एक विेा आणण गावातील 
चारपाच माणस ेकल्पनने ेवनमषाण केली. ही पात् ेबोराल या खडे्ांतनू 
त्यांनी आणली होती. या माणसापरैकी काहींनी ‘अप ूडत्वणेी’ मध् ेकाम े
केली होती.

लखेकाच्ा वण्षनाला दृश्यरूप देण्ाचा िवे्हा ववर्य यतेो तवे्हा राय या 
कामात वनष्णात आहेत हे मानावचे लागते. एका लहानिा खडे्ातील 
पोस्ट ऑडिस-कम-घर त्यांनी तंतोतंत चचत्ीत केल ेहोते. चचत्पटाच्ा 
सरुुवातीस एक झोपिी हदसत ेजिच्ावर इंग्िी आणण बंगालीत पोस्ट 
ऑडिस अिी पाटी लावली आहे. िनुा पोस्टमास्तर सोिून िातो आहे. 
तो िाताना नव्या मास्तरला सवषात महत्वाची सचूना ही देऊन िातो की 
रोि एक क्विनाईन ची गोळी घतेली तर ठीक, अन्यथा यथे ेवनभाव लागण े
कठीण. तो घरातील काम करणाऱया मलुीला बोलावनू वतच्ा िोक्ावर 
आपल ेसामान ठेवतो. आपली कथा नागयका-रतन ही दहा अकरा वर्षांची 
मलुगी-आता आपल्याला हदसते. कृि, सिसिीत बांधा, टपोरे िोळे पण 
लहानसचे तोंि, चहेऱयावर दीनवाणा आज्ाधारक भाव. अगंाभोवती एक 
िाटकी, मळकट सािी किीबिी गुंिाळललेी. भारतातील बालमिरुाच े
मवूतमिमंत रूप. [ अनके वर्षांनंतरची गोष्. सत्यजित राय यांना बाल-
मिरुांवर एक वतृ्तचचत्पट काढावयाचा होता पण सरकारन ेत्यांना 
परवानगी हदली नाही. ‘पाथरे पांचाली’साठी राय भारतातील दाररद्राच े
दि्षन घिववतात अिी टीका झाली होती. आणखी त्यात भर नको अस े
सरकारला वाटल ेअसावे.]नवा पोस्टमास्तर-कथते त्याला नाव नाही, 
पण रायनी त्याच ेबारस े‘नंद बाब’ू अस ेकेल ेआहे- दर उघिून झोपिीत 
यतेो. पोपि ेगलेले्या भभतंी, सामान ठेवण्ासाठी असलले्या िळ्ांवर 
धळू साचललेी. एक खाट, एक खचुमी. भभतंीवरच्ा कॅलेंिरचा महहना 
बदलललेा नाही. यथेचे आता आपल्याला राहावयाच ेआहे याबद्दलची 
नारािी त्याच्ा चहेऱयावर स्पष् हदसते. िळीवरची धळू झटकून तो 
आपल्या पटेीतील पसु्तके तीवर ठेवतो. पटेीतनू एक िोटो काढून 
भभतंीवर लटकववतो. त्या िोटोत त्याच्ासोबत एक म्ातारी बाई, एक 
तरुण मलुगी व वतच्ाहून लहान मलुगा आहेत.यऊेन रतनला स्ानासाठी 
ववहहरीवरून पाणी आणण्ास सांगतो.
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अिा त-हेन ेनंद बाबचूा यथेला पहहला हदवस सरुु होतो. िहरातनू 
आलले्या माणसासाठी हे सारे नव ेआणण चमत्ाररक असते. आि त्याला 
आणखी एक ‘धक्ा’ बसणार असतो.  स्ान करून तो झोपिी बाहेर 
पसु्तक वाचत बसला असतांना अचानक कुठूनसा एक विेा यतेो. भीती 
वाटण्ासारखचे त्याच ेध्ान असते. नंद बाब ूघाबरून रतनला बोलावतो. 
वतला अथषातच हे रोिचचे आहे. ती वडे्ाला दटावनू हाकलनू लावते. 
हळूहळू नंद बाबलूा रतनच ेगणु कळू लागतात. ती हुिार आणण चौकस 
आहे. िोटोतील म्ातारी बाई नंद बाबचूी आई आहे हे ती ओळखते. 
पण त ेदसुरे दोघ ेकोण आहेत ? नंद बाब ूसांगतो की एक त्याची बहीण 
आहे आणण दसुरा भाऊ. तझु्ा घरी कोणकोण आहेत ? ती सांगते, 
कुणीच नाही, आई वारली, बाबाही वारले. हे सांगतांनाचा वतचा चहेरा 
एकटपेणाची वतला आता सवय होऊन गलेी आहे हे सांगतो.

नवा पोस्टमास्तर आला आहे हे गावकऱयांना माहीत होते. त ेत्याला 
पाहण्ासाठी ऑडिसमध् ेगोळा होतात. त्यांतला एकिण गाणारा आहे, 
एकिण पटेी वािवतो, एकिण व्हायोलीन. त ेत्याला गाण्ाच्ा बरैठकीस 
यणे्ाच ेआमंत्ण देतात.
काही हदवसांनी नंद बाबचू्ा आईच ेपत् यतेे. रतन ववचारते, कुणाच ेपत् 
आहे ? नंद बाब ूआईबद्दल सांगतो, घराबद्दल सांगतो. बहहण िार हुिार 
आहे. ती जलहहते, वाचते, गाणहेी म्णते. रतन म्णत ेमला जलहहता यते 
नाही, पण गाण ेम्णता यतेे. म्ण ूका ? गाण ेऐकतांना नंद बाबलूा मिा 
वाटते. तो वतला म्णतो, मी उद्ापासनू तलुा जलहायला जिकवीन.
दसुऱया हदविीपासनू रतनची जिकवणी सरुु होते. ती हुिार आहे. काही 
हदवसातच वतला मळुाक्रे यऊे लागतात.
पावसाळ्ाच ेहदवस. यथेील ओल आणण थंिी नंद बाबलूा सहन होत 
नाही. तो आिारी पितो. रात्ी त्याला हुिहुिी भरून यतेे. तो रतन त्याच्ा 
अगंावर दोनतीन चादरी टाकते. बाहेर वविा चमकत आहेत. वारा सटुला 
आहे. रतन व्खिकी लावनू घतेे. नंद बाबचू्ा ििेारी बसनू त्याच्ा 
कपाळावर पाण्ाच्ा पट्टा ठेवते. [ हे पाहतांना ‘पाथरे पांचाली’ मधील 
दगुषाच्ा मतृ्यचूा प्रसंग आठवतो. तथे ेआिारी दगुषाची िशु्रु्ा करणारी 
वतची आई होती, यथे ेएक लहान मलुगी आहे. पण ती आईच्ा भवूमकेत 
सहि जिरली आहे ! ] दसुऱया हदविी रतन िलॉक्रना बोलावनू आणते. त े
और्ध देतात. रतनच्ा सवेमेळेु नंद बाब ूलवकरच बरा होतो. पण आता 
त्याच ेया खडे्ात मन लागत नाही. आपली बदली करावी असा अि्ष तो 
वररष्ठांकि ेपाठवनू देतो.

रतन नंद बाबचूी िशु्रु्ा करतांनाचा एक सरेुख प्रसंग रायनी चचत्ीत केला 
आहे. ती त्याला गोळी खाण्ास सांगते. तो नाही म्णतो. “का?” ती 
ववचारते. “गोळी किू आहे,” तो म्णतो. “ काही किू नाही.”
“ तलुा काय ठाऊक. त ूखा बरे, म्णि ेकळेल.”

रतन िब्ीतील एक गोळी उचलत ेव कचाकचा खाऊन दाखववते. तो 
चडकत होतो. पण आता गोळी खाण्ाजिवाय त्याला गत्यंतर नसत े! 
यथेपययंत टागोरांच्ा कथलेा राय यांनी डकती उत्तम दृश्यरूप हदल ेआहे त े
आपण पाहहले. या दृश्यरूपाच्ा प्रके्कावरील पररणामात छायाचचत्कार 
सौमेंद ूरलॉय यांचा िार मोठा वाटा होता. हा प्रभाव वाढववण्ात अवनल 
चटॅिमी आणण चंदना बनॅिमीचाही मोलाचा सहभाग होता. अवनलन े
पोस्टमास्तरची भवूमका चांगली केली पण अभधक लक्ात राहून िात ेती 
चंदनाच. अस ेम्णतात की पिद्ावर आपल्यासमोर चंदना असताना 
आपल्याकि ेकुणी पाहणार नाही अिी भीती अवनलला नहेमी वाटत होती. 
वतच्ाववर्यी राय यांनी म्टल ेआहे- ‘ She turned out to be abso-
lutely fantastic actress : ready, no tension at all, intelli-
gent, and observant and obedient.’ ती अभभनय करत ेआहे अस े
वाटतच नव्हते. वतची देहबोली, वतच ेवागणे, बोलणे, वतच्ा मदेु्रवरील 
भाव हे सारेच अप्रतीम  होते. ही आईबापाववना पोरकी मलुगी आहे हे 
पाहताच िाणवत होते. कारुण् आणण समितूदारपणा यांच ेववलक्ण 

वमश्ण वतच्ा निरेत होते. ती निर मनाचा ठाव घणेारी होती. चचत्पटात 
अनकेदा राय वतचा क्ोिअप घतेात. त्यावळेच ेवतच्ा चहे-यावरच े
समितूदार दु:ख मन डपळवटून टाकणारे भासते. टागोरांच्ा कथते विेा 
नाही, गावकरी नाहीत. कदाचचत परक्ा, अनोळखी हठकाणाववर्यी 
माणसाला िी भीती वाटत असत ेत्याच ेप्रतीक म्णनू रायनी तो विेा 
आणला असावा.  पण गावकरी ? रायना त्यांना कथते का आणावसे े
वाटल े? कहाणीला थोि ेरंिक बनववण ेया पलीकि ेत्यांचा कथते 
सहभाग नाही. उलट त्यांना आणनू रायनी कथानायकाच्ा एकाकीपणाची 
धार कमी करून टाकली आहे. टागोरांच्ा कथतेील नायक िसा 
माणसांपासनू तटुललेा वाटतो तसा हा नंद बाब ूवाटत नाही.
उपरोध हा टागोरांच्ा या कथचेा एक महत्त्वाचा गणुवविरे् आहे. आपण  
कवी हृदयाच ेआहोत अस ेपोस्टमास्तरला वाटते.  पण त्याच्ा कल्पना 
व्याि-काव्यात्, पसु्तकी आहेत. तो व्यवहाराला पक्ा आहे. त्यामळेुच 
रतन िवे्हा वतला आपल्याबरोबर नणे्ाची त्याला ववनंती करत ेतवे्हा तो 
हसतो. “ काय ही कल्पना!” अस ेम्णनू ववर्य उिवनू लावतो. वतची 
उत्टता त्याला िाणवतच नाही. वतच्ा मनात काही स्वप्न वनमषाण झाल े
असले हे समिण ेतर दरूच. त्याचा हा परैल ूराय यांच्ा चचत्पटात हरवला 
आहे.
मात् कथा व चचत्पट यांतील महत्वाचा िरक हा चचत्पटाच्ा िवेटापािी 
यतेो. एके हदविी नवा पोस्टमास्तर या गावी यतेो आणण या दोघांच्ा  
बोलण्ातनू आपल्याला कळत ेकी नंद बाबनू ेकेललेी  बदलीची ववनंती 
मंिरू झाली नाही म्णनू त्यान ेरािीनामा हदला आहे. रतनला देखील हे 
त्यांच्ा बोलण्ातनूच कळते. स्तंभभत होऊन ती हे ऐकत असते. मग ती 
मकुाट्यान ेववहहरीिवळ िाऊन पाणी काढू लागते.
नव्या मास्तरला चाि्ष हदल्यानंतर नंद बाब ूिाण्ास वनघतो. रतनला हाक 
मारतो. ती िवळपास कोठेच हदसत नाही.
ती एका झािाआि लपली आहे. भावनावगेान ेवतचा चहेरा थरथरतो.
इकि े नंदबाब ू व्खिातनू काही परैस ेकाढून नव्या पोस्ट मास्तरला म्णतो, 
“हे रतनला द्ाल का?” पण लगचे त्याचा ववचार बदलतो. तो म्णतो, “ 
राहु द्ा. मीच त ेवतला देईन.”
आपली पटेी आणण छत्ी घऊेन नंद बाब ूपरत वनघाला आहे. समोरून, 
हातात पाण्ान ेभरललेी बादली घऊेन रतन यतेाना हदसते. तो थांबतो. 
त्याच्ा हातात वतला देण्ासाठी काढलले ेपरैस ेआहेत.  रतन िवळून 
वनघनू िात ेपण त्याच्ाकि ेपाहत देखील नाही. वतच ेअस ेमकू होण े
त्याच्ा मनाला लागते. चार पावल ेपढेु गले्यावर त्याच्ा कानावर िब्द 
यतेात. रतन नव्या पोस्टमास्तरला  म्णत ेआहे,  “बाबू , तमुच्ासाठी 
मी पाणी आणल ेआहे.” वतची नवी चाकरी सरुु झाली आहे हे त्या 
आवािातनू सत्यजित सचुववतात. एक अध्ाय संपला, दसुरा सरुु झाला. 
ि ेसमोर आल ेआहे त्याचा स्वीकार करण ेभाग आहे हे त्या लहानग्ा 
िीवाला समिल ेआहे.
आता मात् वतन ेआपल्याला संपणू्ष व्झिकारल ेआहे हे नंद बाबलूा िाणवत े
आणण िि पावलांनी तो परत वनघतो.
प्रवासातला एक टप्ा संपण ेआणण दसुरा सरुु होण ेहे राय यांच्ा 
‘अप ूडत्वणेी’मधील एक अत्यंत महत्त्वाच ेआियसतू् आहे. [ त ेतीनही 
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चचत्पट तीन वगेवगेळ्ा रस्तापािीच संपतात.] इथ ेहे सतू् अभधक 
व्यावमश् बनते. पोस्टमास्तरच्ा िीवनातील एक टप्ा संपला आहे, पण 
त्याच्ासमोर सारे िग आहे, नव ेमाग्ष त्याला वमळत िातील. मात् रतनच े
काय ? वतच ेआयषु् असचे, नव्या नव्या मालकाची चाकरी करीत याच 
वतु्षळात संपनू िाणार काय ? राय यांची कलाकृती आपल्यासमोर हा 
प्रश्न टाकते.  याच ेउत्तर नकाराथमी असाव ेअस ेआपल्याला वाटते, पण 
त ेहोकाराथमीच असणार याची खात्ी असल्यामळेु आपल ेमन व्खन् होते. 
उदास बनते.

[ वविय पािळकर यांच्ा आगामी ‘प्रवतभचे्ा प्रवतमा’ या ग्ंथातील एका 
लखेाचा संजक्प्त अिं.]
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बाबा आमटे – माझे आजोबा
कौस्ुभ विकास आमटे

समुारे पासष्ठ वर्षांपवूमीची एक पावसाळी संध्ाकाळ. तो तरुण घरी परतत 
असतो. तवेढ्ात त्याला गटाराििेारी कुष्ठरोगान ेपीडित असललें एक 
जिवंत प्रते हदसतं आणण अनावमक भीतीनं तो घरी पळून िातो. कुस्ती 
जिकंल्यावर वमळाललें पदक थटे छातीच्ा कातिीत टोचनू घणेारा 
परैलवान तो, टट् नेमधनू प्रवास करताना एका भारतीय स्तीिी अवतप्रसंग 
करणार ्या वब्रटीि सोिीरांिी अभतूपवू्ष लढा देणारा, गांधींिींनी 
‘अभयसाधक’ म्णनू गौरवललेा, तो एका जिवंत माणसाला बघनू चक् 
पळून िातो! काही वळे प्रचंि अस्वथितते गले्यानंतर केवळ स्वत:च्ा 
भीतीवर वविय वमळवायचा या उद्देिानं तो परततो व त्या कुष्ठरोग्ाला 
उचलनू घरी आणनू त्याची िमले तिी सवेा करतो. तरुणाच्ा कुिीत 
प्रसन्तनें प्राण सोिताना त्या कुष्ठरोग्ाच्ा िोळ्ांत ि ेचरैतन्य असतं 
त्यात, त्या तरुणाला चरैतन्याचं गडुपत उलगितं – ‘जिथ ेभीती आहे वतथ े
प्रीती नाही, जिथ ेप्रीती नाही वतथ ेपरमशे्र नाही’… त्या चरैतन्याच्ा तीव्र 
ओढीन ेहा तरुण आपलं संपणू्ष आयषु् कुष्ठरोग्ांसाठी झोकून द्ायचं 
ठरवतो. अमयषाद श्मांतनू िीवनात कुठलीच आिा जिल्क नसलले्या 
कुष्ठरोग्ांसमवते पिीक माळरानावर ‘आनंदवन’ िुलववतो. एके काळी 
सामाजिक बहहष्ारापोटी, घणृपेोटी वनमषाण झालले्या वनरािचे्ा गतजेतनू 
स्वत:चा गळा घोटून घणेारे हात िवे्हा समािासाठी लाखोंच ेअन् डपकव ू
लागतात तवे्हा आयषु्ाचं न सटुललें कोिं त्याला उलगिू लागतं. ‘श्मात’ 
त्याला व इतरांना त्यांचा ‘श्ीराम’ गवसतो.

एव्हाना तमु्ाला लक्ात आलं असलेच की, मी बोलतो आहे माझ े
आिोबा बाबा आमट ेयांच्ाबद्दल. आि बाबा आणण आिी म्णिचे 
सौ. साधनाताई आमटे, िरी देहरुपानं आमच्ात नसल ेतरी इथल्या 
चराचरात त्यांच ेवास्तव्य आहे. १९४९ त े२०१४ – गलेी पासष्ठ वर्यं 
आनंदवनाच्ा या भमूीवर वास्तव्याला असलले्या या आनंदवन 
पररवाराच्ा वतसऱया डपढीचा मी प्रवतवनधी. आनंदवनाच्ा वतसऱया 
डपढीचा प्रवतवनधी  हे मी इथ ेवविरे् करून उद्ध धृत करू इक्च्तो, कारण 
आनंदवनातील मातीला स्वत:च्ा स्पिषानं पावन करणाऱया अनके 
कुष्ठरोगी, अधं, अपंग बांधवांची, काय्षकत्यषांची मलुहेी आि माझ्ाबरोबर 
या हठकाणी काम करत आहेत. आम्ी इथ ेकाम करतो त ेआपलुकीनं, 
िबाबदारीनं, कत्षव्य म्णनू नाही! त्यामळेु कत्षव्य या िब्दात अभभप्रते 
असललेा डकंचचत कोरिपेणा आम्ी टाळू िकतो.

माझा िन्म १९७७ सालचा. लहानपणीचं खपू आठवत नाहीये, पण 
बाबांना त्या काळात िवे्हा िवे्हा बगघतलं तवे्हा तवे्हा त ेसतत घाईत 
असत आणण कुणािी तरी त्यांची कुठल्या ना कुठल्या कामाववर्यी 
चचषा चाल ूअसे. अवतिय गवतमान व्यगक्तमत्व होतं ते. त्यांना मी कधी 
स्वथि बसललें पाहहलं नाही. त्यांनी कधी िांभई हदल्याचं मलाच काय 
कुणालाच आठवत नाही! त्याकाळी माझा मोठा भाऊ, हदगंत आनंदवनात 
जिकायला होता. िाळेत िाऊ लागल्यापासनू आम्ाला ि ेआठवतं 
त्याप्रमाण ेआमचा दोघांचा हदवस आणण रात् आिीभोवतीच डिरत असे. 
माझी आई त्या काळात पोटाच्ा-पाठीच्ा दखुण्ान ेखपू आिारी होती. 
त्यामळेु आम्ी दोघ ेआिीिवळच झोपत असू. झोपताना ती आम्ाला 
महाभारतातल्या गोष्ी सांगत असे. सकाळी उठल्यानंतर आम्ाला 
आघंोळी घालणे, िवे ूघालणे, िाळेत पाठवण ेया सगळ्ा गोष्ी आिीच 
करत असे. बाबांकि ेआम्ी एका आदरयकु्त भीतीन ेबघायचो. त्यामळेु 
एक अतंर राखनूच आम्ी त्यांच ेवनरीक्ण करत असू. तवे्हा सवषांचं िवेण 
सकाळी दहा वािता साव्षिवनक मसेमध् ेअसे. बाबा मसेमध् ेपावण े
दहा वािता पोचत आणण स्वयंपाकाची व्यवथिा बघत असत. बरोबर 
१० च्ा ठोक्ाला मसेचा पंडित घंटा वािवत अस ेआणण आम्ी सव्ष 
लगबगीन ेमसेमध् ेिात असू. उिीर झाला तर बाबांचा ओरिा कोण 
खाणार या भीतीन ेसव्षिण घंटा वािल्यावािल्या हिर होत. बाबा 
सवषांना वाढत, पंक्तीतनू डिरत आणण मगच स्वतः िवेायला बसत. 
त्यामळेु ि ेअन् जििलंय आणण ताटात वाढण्ात आलंय त ेसंपवायचंच 
हा अजलव्खत वनयम होता. ‘हे मला नको’ असं म्णण्ाची डकंवा ताटात 
टाकण्ाची कुणाचीच टाप नव्हती.

मी सातवीत असताना म्णि े१९९० साली, बाबा नम्षदा बचाव 
आदंोलनात सहभागी होण्ासाठी मध् प्रदेिातील कसरावादला वनघनू 
गलेे. पढुची दहा-बारा वर्जे त्यांच ेवास्तव्य वतथचे होते. आनंदवनापासनू 
ती िागा १००० डकलोमीटस्षपके्ा िास्त अतंरावर होती. आिीची तर 
वतथ ेसततच्ा यणे्ा-िाण्ात खपू परवि होत असे. अतंरामळेु आम्ा 
भावंिांच ेवतथ ेवर्षातनू एकदा, िार तर िार दोनदा िाणं होत असे. 
तीनचार हदवस राहून आम्ी परतत असू. पढेु पढेु कलॉलिेमध् ेिाऊ 
लागलो तसं आमचं वतकि ेिाणं अभधकच कमी होऊ लागलं.
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माझ्ा कलॉलिे लाईिमध् ेबरेच चढउतार आले. उतारच िास्त म्णा 
ना! अथषात हे सगळं कतृ्षत्व माझं आणण त्याची िबाबदारीही माझीच. 
१९९५ साली मी बारावी साय्सला ९१% माक्स्ष घऊेन उत्तीण्ष झालो 
आणण अमरावतीला िासकीय अभभयांडत्की महाववद्ालयात कलॉम्प्टुर 
इंजिनीअररंगला प्रविे घतेला. वाटत होतं, आता काय झालोच की 
इंजिनीअर. पण काही ना काही कारणांमळेु मी त ेजिक्ण अध्षावर सोिलं. 
पढेु १९९८ मध् ेनागपरूच्ा एका इंजिनीअररंग कलॉलिेमध् ेइंिस्टट्ीयल 
इंजिनीअररंगला प्रविे घतेला. पण तहेी काही साधलं नाही. ३-४ वर्यं 
अिीच वनघनू गलेी. मी अिनूही बारावीच होतो. सगळ्ांनीच माझ्ापढेु 
हात टकेल ेहोते. हा आयषु्ात काही करणार नाही, िक्त बसनू खाईल 
अिी माझी ख्ाती होऊ लागली.
मला आठवतं १९९९ चा माच्ष महहना होता तो. बाबांना भटेायला 
कसरावदला वनघालो होतो.  वतथ ेपोचपेययंत मनात सतत धाकधकू होती 
की आता आपलं काही खरं नाही. झालंही तसंच. गले्या गले्या बाबांनी 
मला िरै लावर घतेलं. म्णाले, “त ूआयषु्ाची माती केलीस. त ूिलॉक्र 
व्हावंस ही माझी इच्ा त ूपणू्ष केली नाहीसच, वर इंजिनीअररंगमध्हेी हे 
अस ेहदव ेलावनू ठेवलसे. पढेु आयषु्ात तझु्ाकिून काही होऊ िकेल 
याची आिा मी सोिली आहे. मला खात्ी आहे की त ूबारावीला कलॉपी 
करून पास झाला असिील. त्याजिवाय तझु्ासारख्ाला ९१% माक्स्ष 
वमळणं केवळ अिक् आहे.”
आता यावर मी काय बोलणार? वनमटूपण ेसव्ष ऐकून घतेलं मी. पण 
“त ूबारावीला कलॉपी करून पास झाला असिील” ही गोष् मनाला 
िार लागली. वाटलं, आपण खरंच इतके गएगिुरे आहोत का की, 
अगदी बाबांना वाटावं मी कलॉपी करून पास झालो असणार. मग तवे्हाच 
ठामपण ेठरवलं की बाबांना काहीतरी असं जिकून दाखवतो की त्यांना 
त्यांचं मत बदलावं लागले. पण ठरवण्ात आणण प्रत्यक् काही करण्ात 
िमीन-अस्ानाचं अतंर असतं हे मला चांगलंच ठाऊक होतं. चार-पाच 
हदवसांत कसरावदहून आनंदवनात परतलो. काय जिकायचं हा ववचार 
मनाला कुरतित होता. अकरावीला Physics, Chemistry सोबत 
Biology ववर्याचा पयषाय न वनविल्यामळेु िलॉक्र होण्ाचा प्रश्नच 

उद्भवत नव्हता आणण मलाही वरैद्कीय जिक्णात अजिबात रस नव्हता. 
तसंच, इंजिनीअररंगच ेजिक्ण घतेांना दोनवळेा धरसोि झाल्यान ेआता 
आपण कधीच इंजिनीअर होऊ िकणार नाही या भीतीनं माझ्ा मनात 
कायमस्वरूपी घर केलं होतं. तवे्हा पढेु काही चांगलं जिकायचं असले तर 
पदवी घणें क्रमप्राप्त होतं. पण माझ्ा Batchmates पके्ा मी आता चार 
वर्यं माग ेपिलो होतो. त्यामळेु आपल्यापके्ा कमी वयाच्ा मलुांसोबत 
कलॉलिेमध् ेिाऊन पदवीचं जिक्ण घ्ायला लाि वाटत होती!

असंच एके हदविी दपुारी मी माझ्ा पसु्तकांच्ा कपाटात िळ्ांवर 
वत्षमानपत्ांच ेकागद घालत होतो. तवे्हा अचानक मला त्या रद्दीमध् े
‘The Institute of Company Secretaries of India’ ची िाहहरात 
हदसली. C.S. (Foundation) या  कोस्षची ती िाहहरात होती आणण 
त्यासाठी आवश्यक िरैक्णणक पात्ता होती केवळ बारावी! मी आनंदान े
उिीच मारली. या आनंदाला कारण होतं – कंपनी सकेे्रटरी असललेा 
हदल्ीचा माझा पराग काका. तो आनंदवनाला आला की नहेेमी त्याच्ा 
C.S. च्ा जिक्णाच्ा सरुस कहाण्ा सांगत अस ेकी, हे डकती अवघि 
आहे, केवळ २% ववद्ाथमी यात उत्तीण्ष होतात, या जिक्णाला कलॉपपोरेट 
क्ते्ात केवढी मान्यता आहे वगरैरे वगरैरे… त्यामळेु पराग काकाकि ेमी खपू 
आदरान ेपाहत अस ेआणण काि आपणही C.S. झालो असतो तर डकती 
छान झालं असतं या स्वप्नरंिनात रमत असे. पण ही िाहहरात वाचपेययंत 
मला हेच ठाऊक होतं की या  कोस्षला पदवीपययंत जिक्ण झाललें असावं 
लागतं आणण तहेी कलॉमस्षमध्े. त्यामळेु ही िाहहरात माझ्ा पर्ावरच 
पिली. यात अिनू एक आनंदाची बाब म्णि े– क्ास लावनू आणण 
घरी अभ्ास करून हा कोस्ष पणू्ष करणं िक् होतं! म्टलं, आता ही 
संधी सोिायची नाही. मग काय, मी C.S. (Foundation) साठी िायरेक् 
अि्ष केला आणण जिक्ण सरुु झालं. C.S.च्ा संपणू्ष कोस्षसाठीची िी 
समुारे ८००० रूपय ेएवढीच होती! त्यामळेु माझं िावलं! कारण, आभथमिक 
सधुारणांअभावी िसं देिाचं मानांकन घसरतं त्याप्रमाण ेजिक्णात हदव े
लावल्यामळेु माझी पतही खपू घसरली होती, त्यामळेु माझ्ा financial 
front वर खपू किकी होती.

बाबांना मी माझा वनण्षय पत्ानं कळवला. बाबांकिून काही उत्तर आलं 
नाही. मी िरा खट्टटू  झालो पण जिक्णाकि ेपणू्ष लक् कें हद्रत केलं. पढेु 
काही हदवसांनी बाबांचं पत् आलं की मी C.S. सोबत C.A. सदु्धा करावं 
अिी त्यांची ‘िवेटची इच्ा’ आहे. म्टलं, आता हे पण करून दाखवायचं. 
ि ेहोईल त ेहोईल. आणण माझा प्रवास सरुु झाला.  कलॉमस्षची पाश््षभमूी 
नसल्यानं सरुुवातीला हे जिक्ण खपू अवघि गलें. पण िसििा कलॉ्सपे्ट 
कळत गले्या तसतिी भट्टी िमत गलेी. अखरे २००३ साली C.S. आणण 
२००४ साली C.A. अस ेदोन्ी कोस्ष मी पहहल्या श्णेीत उत्तीण्ष झालो.
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२०१४ हे बाबांचं िन्मिताब्दी वर््ष! हे वर््ष कसं ‘सािरं’ करणार 
याबाबत नहेेमीच कुणी नं कुणी ववचारणा करतं. मी अिी ववचारणा 
करणाऱयांना नहेेमी सांगत अस ेकी आनंदवनात ि ेकाही सािरं होतं 
त ेकायषाच्ा ववस्ततृीकरणातनू. समािातल्या िास्तीतिास्त दबु्षल 
घटकांपययंत आनंदवनाच्ा कायषाचा गणुात्कदृष्टा ववस्तार हाच 
आमच्ासाठी सोहळा. व्यगक्तपिूलेा बाबांचा ठाम ववरोध. त्यामळेु 
आनंदवनाच्ा इवतहासात कधी कुणाच ेवाढहदवस, ियंती, पणु्वतथी 
सािरी झाल्याचं मला स्रत नाही आणण भववष्ातही अस ेहोण ेनाही.
कुष्ठरोगी, अपंग… समािात कायम घणृचेा ववर्य असललेी ही दलु्षजक्त, 
उपजेक्त माणसं. पण त्यांच्ातल्या क्मतांना बाबांनी वाव हदला, संधी 
हदली आणण या बांधवांनी आपल्या अपऱुया िारीररक क्मता ताणनू 
केवळ ददु्षम्य इच्ािक्तीच्ा बळावर नवनवी जक्तीिं पार केली. मग ते, 
कुष्ठरोगामळेु हाताची िवळपास सव्ष बोटं झिललेी असताना गलेी ३० 
वर्जे आनंदवनाच्ा हस्तकला ववभागाच ेप्रमखुपद समथ्षपण ेसांभाळणारे 
आणण वर्षाला एक लाखांहून अभधक हॅन्डमिे गग्टींग्स कार्षसची ववक्री 
करणारे रमिे अम ृअसोत, वा पोजलओमळेु लहानपणी आललें स्वतःचं 
अपंगत्व ववसरून, सत्तरच्ा दिकात आनंदवनातल्या संधीवनकेतन 
या अपंगांसाठीच्ा वनवासी व्यवसाय प्रजिक्ण कें द्रासाठी प्रजिक्णाथमी 
वमळावते म्णनू बरैलगािीत बसनू बहुववध अपंगत्व असलले्या व्यक्तींचा 
३३ गाव ेडिरून सव्हजे करणारे आणण पढेु याच संधीवनकेतनच ेअधीक्क 
म्णनू वनवतृ्त झालले ेसदाजिव तािने. ही आणण अिी डकतीतरी नावं 
िी आनंदवनाच्ा लोकसिक्तीकरण कायषाची प्रतीकं आहेत. यांच्ाकि े
पाहून आनंदवनातल्या आमच्ा वतसऱया डपढीला वाटतं की, आनंदवन 
ही एक प्रवतृ्ती आहे िी िीवनाकि ेबघण्ाचा नवा दृडष्कोन देते. त्यामळेु 
आम्ी आिच्ा तरुण डपढीला सांग ूइक्च्तो की, तळागाळातल्या आम 
आदमीचा सवषांगीण ववकास साधला िावा असं त्यांना वाटत असले तर 
त्यांनी आनंदवनसारख्ा संथिांमध् ेकाम करायला यावं. व्यावसागयक 
ज्ान, गणुवत्ता आणण कौिल्य बाळगणारे तरुण परेुिा प्रमाणात 
समािकायषात सहभागी झाल ेतरच भववष्ात समािातील अवनष् प्रथा, 
प्रवतृ्ती आणण प्रवाह थोपवल ेिाऊ िकतात. सामाजिक न्यायाचा रस्ता 
याच प्रकािवाटने ेउिळणार आहे. बाबांनाही डकंबहुना हेच अभभप्रते 
असले!

पहा
Baba Amte 1

पहा
 Baba Amte 2

कौस्ुभ विकास आमटे

मोबाइल – +91-9922550006
 इ-मले – kvamte@gmail.com

बाबा आणण साधनाताई आमट ेयांनी १९४९ साली 
कुष्ठरुग्ांच्ा उपचार आणण पनुव्षसनासाठी थिापन केलले्या 
‘महारोगी सवेा सवमती, वरोरा’ या संथिचे्ा ‘आनंदवन’ 
या मखु् प्रकल्पाची प्रिासकीय व आभथमिक वनयोिनाची 
िबाबदारी कौस्तभुकि ेआहे. कौस्तभु जिक्णान े‘चाट्षि्ष 
अकाऊंटट’ आणण ‘कंपनी सकेे्रटरी’. 

२००४ मध् ेजिक्ण पणू्ष केल्यानंतर कौस्तभु आपल ेविील 
िलॉ. ववकास आमटे, आई िलॉ. भारतीताई आमटे, बहहण िलॉ. 
िीतल आमट ेव इतर काय्षकत्यषांच्ा खांद्ाला खांदा लावनू 
आनंदवन व त्याच्ािी वनगिीत असलले ेप्रकल्प स्वयंपणू्ष 
करण्ाच ेकाम करतो आहे.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCoKBIjT37Jo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCoKBIjT37Jo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D8pmtyDSOsqM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D8pmtyDSOsqM
mailto:kvamte@gmail.com
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फास्टर फेणेचे दर्िस
सुमीत राघिन

साल १९८३/८४… बहुधा सातवीची वाडर्मिक परीक्ा संपली आणण 
उन्ाळ्ाची सटु्टी सरुु झाली .. आता काय? हा प्रश्न बहुतके आयांना 
भिेसावत असतो आणण त्यात िर आईबाबा दोघहेी नोकऱया करणारे 
असतील तर मग आहाहाहा ……बरं माझ्ा घरच्ांना वगेळीच काळिी 
होती .. काय होतं की मी मखुदबु्षळ, कमालीचा introvert,  मराठीचा 
घोळ,  इंग्िीची  बोंब.  हो खरंच .. इंग्ंिमध ेअसलले ेमाझ ेcousins 
आल ेकी मला दरदरून घाम िुटे. ‘चेंबरू कनषाटक हायसू्ल’ चा ववद्ाथमी.  
जिथ ेइंस्ग्ि त्या तासाला सदु्धा कानावर पिायचं नाही . एकदा रामानंद 
नावाच्ा मलुान ेइंग्िीच्ा तासाला ववचारलले्या प्रश्नाला हहदंीत उत्तर 
हदलं होतं . ह्ा तासाला एक तरी मलुगा जिक्ा म्णनू डप्रल््सपलच्ा 
कचरेीला हिरेी लावनू येई.  सनुील नावाच्ा मलुाला असं वाटलं की 
डप्रल््सपलचं नाव ‘ गोटू ‘ आहे  कारण सतत  ‘go to the principal’ 
कानावर पिे. ‘Alexander the great’ तसंच हे सदु्धा असावं असं 
त्याला वाटलं …  असं आमचं इंस्ग्ि.
असो… तर मम्ी पप्ांनी मला सलुभा आणण अरववदं देिपांि ेह्ांच्ा 
बालजिवबरात धािलं . वतथ ेरामनाथ थरवळ हे अभभनयाचं जिवबर घ्ायच े
. सलुभा माविी आणण पपा (अरववदं देिपांि े) माग ेबसनू असायच े. 
पहहल्या हदविी आम्ा मलुांना एक music piece ऐकवला आणण 
थरवळ सर म्णाल े “िोळे बंद करा , ऐका आणण सांगा तमु्ाला काय 
हदसतं” . “त ूसांग”, असं माझ्ाकि ेबघत ववचारलं.  मी वतस-या रांगते 
बसलो होतो . सगळ्ा मलुांच्ा माना “एक साथ पीछे ssssss देख” अिी 
आरोळी ऐकल्यासारख्ा खािकन वळल्या.  त्याआधी हा असला प्रकार 
आणण एकदम इतकं मराठी बोलायचं असं कधीच माझ्ा १३ वर्षांच्ा 
आयषु्ात घिलं नव्हतं . त्यानंतर मी ि ेकाही बोललो त्याचं स्रण 
नाही पण ‘आणण’ च्ा ऐविी मी ‘व’ वापरला कारण पाठ्पसु्तकात  व 
महाराि आले, व त्यांनी गि जिकंला, व सगळे आनंदान ेनांद ूलागल े 
असंच वाचलं होतं, सर हसल ेआणण म्णाल े“वा मस्त!  पण िरा ‘व’ 
विा कर.”  त्यानंतर िो खलुलो, रूळलो त्याला तोि नव्हती. जिवबराच्ा 
िवेटी सलुभा माविीनं ववचारलं, “जसररयल करिील का?” पपा ‘िास्टर 
िेण े‘ हदग्दजिमित करणार होत े. मी हुबहूेब िािे सारखा हदसायचो.  मने 
रोल????  ऑडििन वगरैरे काहीच झाली नाही ििा आि होतात . ३०० 
हून अभधक िाहहराती  करुन आिही ववचारतात  “Can you come 
for an audition?”.  अरे, तीच तीन expressions द्ायची असतात 
.  पण बहुतके ती २ महहन्यांची अभभनयाची काय्षिाळाच माझी ऑडििन 
असावी.  थोिा confidence आला होता . ह्ा आधी ‘श्ीकांत’ नावाच्ा 
माजलकेत “डकतन ेघोि ेथे” हा एक संवाद सोिल्यास  कॅमरेासमोर आता 
मखु् भवूमकेत उभा राहणार होतो अथषात थरवळ सर, सलुभा माविी 
आणण पपांच ेआिीवषाद आणण प्रोत्साहन होतंच .
दरम्यान  पपांचं आकल्स्क वनधन झालं, त्यांचं पाभथमिव जिवािी मंहदरला 
आणलं, खपू गदमी होती, मी मम्ीचा हात धरून नसुता उभा होतो, एक 
डियाट उभी होती आणण मागच्ा सीटवर सलुभामाविी सनु् बसनू होती 
. सगळी गदमी डियाटच्ा दतुिषा होती. हळूहळू पढेु सरकत होती.  त्या 
संथ प्रवाहात मी कधी त्या कारपािी आलो त ेकळलंच नाही.  सिुलले्या 
िोळ्ांनी माझ्ाकि ेबघत सलुभा माविी म्णाली,  “तयार आहेस ना? 
आपल्याला सरुु करायचंय” आणण हलकंच हसनू एक आवंढा गगळला.  
तो क्ण , ती situation आणण त ेवाक् मी कधीही ववसरू िकणार 
नाही.  बालजिवबर आणण बालमन ह्ांतला िरक वतला अचकू कळला  
होता. वतन ेहदग्दि्षनाची िबाबदारी समथ्षपण ेसांभाळली.  वनमषाती होत्या  

मधरुा िसराि. मधरुा माविीमळेु रािकमल आणण अण्ांच्ा (व्ही. 
िांताराम) त्या पववत् वास्तिुी संबंध आला आणण साक्ात पं. िसराि 
यांच्ा पायावर िोकं ठेवण्ाचं भाग् लाभलं, मधरुा माविीचा मलुगा 
िारंगदेव ह्ांनी संगीत हदलं होतं,  केवळ अप्रवतम!  ‘लंबी लंबी टांगों 
वाला, तजे़ हदमाग़ वाला, य ेिास्टर िेण ेहरै, िािे िािे ‘. माझ्ाबरोबर 
सचचन वरैद्,  धनंिय महेेंदळे,  बंटी कायजेकर , मधरुा देव आणण ब्रनुो 
नावाचा एक देखणा लबॅ्रिॅोर कुत्ा अिी आमची मखु् टीम . पहहला 
एडपसोि पणु्ाला िटू करायचा होता.  वतकिच्ा एका मंगल कायषालयात 
मलुांची झुंबि उिाली होती.  मग त्यातनू अिनू काही मलुं वनविली 
गलेी कारण पहहला एडपसोि  न ू. म . वव. िाळेत िटू करणार होतो.  
सगळी मलुं समवयस् त्यामळेु आमची धमाल आणण production 
/ direction ची धांदल! मी एका मलुाला न ू. म . वव चा िुल िलॉम्ष 
ववचारला तर एक मलुगा ओरिला ‘नसुत ेमवाली ववद्ाथमी’.  तवे्हा inter 
school rivalry बघायला वमळाली.  अथषात िाब्ब्दक आणण ती सधुदा 
पणुरेी! Shooting चा हदवस उिािला . माझा पहहला िलॉट…  माझी 
सह कलाकार एक गाय .. वतचं नाव होतं कडपला .. वतला चारा घालत 
मला वतच्ािी काही वाक्ं बोलायची होती.  थोिा इमोिनल सीन होता.  
काही केल्या ती स्थिर उभी रहात नव्हती, मध्चे िुर्षर््ष  करे डकंवा मानलेा 
हहसका देई . वतकिून सलुभा माविी ओरित होती  ‘अरे हात डिरव 
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वतच्ा पाठीवरून, चहे-यावरून’  कसलं काय .. एकतर पहहला िलॉट 
, त्यात emotional dialogues, कडपलचे्ा निरेत िवेढी करूणा 
होती त्यापके्ा िास्त करूणने ेमी सलुभा माविीकि ेबगघतलं . . ती गाय 
मला हदवाळीतल्या बलॉम्बसारखी हदसत होती.  िटाका िुटला नाही की 
कस ेहळूहळू आपण िवळ िातो तिी माझी अवथिा होती.  मला वाटलं 
ही गाय माझं कररयर संपवणार . पण झाला एकदाचा तो िलॉट . मला 
आठवतं, माझी िजिती बघनू सलुभा माविी हसत होती .

पहहल्या एडपसोिचं िटू बघायला भा. रा. भागवत आिोबा आणण लीला 
आिी पण काही हदवस यते होते. त ेमलॉवनटरिवळ बसनू चचत्ीकरण 
बघायच ेआणण प्रत्यके िलॉटनंतर त्यांच्ा िोळ्ात समाधान आणण अप्रपू 
असायचं.  त्यांचा िािे पसु्तकाच्ा पानातनू जिवंत होऊन चौकड्ांचा 
िट्ष , हाि पटँ घालनू , काटकुळ्ा पायांनी , केसांची बट उिवत , 
टलॉऽऽऽऽऽऽऽक असा आवाि काढत त्यांच्ा समोर होता . प्रत्यके 
लखेकाला आपलं पात्  ‘जिवंत’  बघताना डकती आनंद होत असले, नाही 
?? डकती ऋिु, डकती साधे, डकती भोळे होत ेआमच ेआिी आिोबा .
तो  एडपसोि संपला, आम्ी मुंबईला वनघालो. त्यानंतर िोरात िटू सरुु 
झालं.  िािे आणण त्याची टोळी एकेक टप् ेपार करत ससुाट वनघाले.  
ऊन, पाऊस, रस्ता,  हलॉल्स्पटल, िाळा, गल्ी सव्षत् संचार.. कि्षतला 
एका आमराईत िटू होतं,   एडपसोि ‘चचपको आदंोलना’ वर आधाररत 
होता. िवळपास ५० मलुं.  वतथ ेपहहल्यांदा हदलीप प्रभावळकर भटेल े
. त ेएका हवालदाराची भवूमका करत होते, ि ेआम्ा मलुांना साथ देत 
असतात आणण मदतीला धावनू यते असतात . त ेिवे्हा घरून यायच े
तवे्हा आणण तयार होऊन  सटेवर यायच ेतवे्हा आम्ाला वाटायचं की 
ही दोन वगेळीच माणसं आहेत. आम्ी अवाक होऊन बघायचो.  बरं 
त ेकाही कमी नव्हत ेमस्ती करण्ात . पण त्यांची जिस्त आणण काम 
करण्ाची पधदत िवळून बघता आली . टजेलकास्टचा हदवस आला .  
तवे्हा काही पस्ब्जसटी नव्हती डकंवा  “िल्द आ रहा हरै”  अिा िाहहराती 
नव्हत्या डकंवा कोणी मोठ्ा स्टार त्याच्ा डिल्म प्रमोिनसाठी आमच्ा 
जसररयलमध् ेएक सीन करायला आलाय असं काहीही नव्हतं डकंवा 
चनॅल आम्ाला गावोगावी पाठवतंय …. कसलीही कलॉडम्लिकेि्स नव्हती 
… टीआरपी , िीआरपी , टाइम स्पने्ट  असल्या भानगिी नव्हत्या …
DD national वर रवववारी सकाळी ११ वािता िोळ्ात प्राण आणनू 
मी आणण माझ्ा घरच ेबघायचो.  खपू मस्त response वमळायचा 
सगळीकिून  वविरे्तः  माझ्ा  वबल््डगंमधल्या वमत्ांकिून .  माझ्ा 

मोठ्ा भावाचा वमत् एअरिोस्ष पायलट  होता, त्याचं पोत्स्टगं उत्तरेत 
होतं, तो म्णाला काश्ीरमधल्या मलुी िॅन आहेत तझु्ा . माझा भाऊ 
म्णाला, अरे त ूववमानं उिवतोस म्णनू ह्ाचं नको उिवसू!  खपू गंमत 
वाटायची सह्ा देताना.  हुरळून िायला व्हायचं िवे्हा लोक ओळखायचे. 
पण पप्ा, मम्ी आणण दादनू ेमला सतत िवमनीवर ठेवलं .  खरं सांगू , मी 
average काम केलं होतं , मात् एक सीन तर मी थटे बच्चनसारखा केला 
होता आणण मला कोण अभभमान … अथषात बच्चन पण ह्ाला कारणीभतू 
आहे .  केवढा प्रभाव माझ्ा डपढीवर.  आपसकू िावा हात पढेु िायचा 
आणण उिवा कमरेवर यायचा .िािे नंतर child artiste म्णनू काम 
नाही केलं,  खरंतर नाही आलं वाटलेा. ‘महाभारत’ मध् ेसदुामा केला 
… पण child actor म्णनू  जसररयल्समध् ेअिकलो नाही त ेबरंच 
झालं कारण रंगभमूीकि ेवळता आलं नसतं.  १९८६ मध् ेमाझं पहहलं 
व्यावसागयक नाटक आलं  ‘मला भटे हवी हो’ आणण मला माझा पहहला 
परुस्ार वमळाला  ‘वविरे् लक्वधेी बालकलाकार’.
पण खरंच सांगतो, िस ेमाझ्ा मम्ी-पप्ांच ेऋण, सलुभा माविी , 
थरवळ सरांचा पाहठंबा आणण प्रोत्साहन तसंच िािेच ेहदवस कधीही 
ववसरू िकणार नाही.  अजलकि ेकेललेी कामं सदु्धा ववस्तृीत िातात 
पण िािे ………..टलॉऽऽऽऽऽऽऽऽक!

सुमीत राघिन

नट, गायक डकंवा गायक नट असं देखील म्णता येईल. 
पण गलेी अनके वर्जे व्यावसागयक नट म्णनू रंगभमूी , 
दरूचचत्वाणी आणण चचत्पट अिा तीन माध्मातनू काय्षरत 
आहे. ३५० हून अभधक िाहहराती केल्या.

रंगभमूी – मला भटे हवी हो, रंग उमलत्या मनाचे, 
ज्ालामखुी, सख् ेििेारी, लकुेरे उदंि िालीं

टीवी – िास्टर िेणे, महाभारत, िभु मंगल सावधान, 
साराभाई vs साराभाई, सिन रे झठू मत बोलो, बडी दरू स े
आए हैं .

चचत्पट – यू , मी और हम, माय नमे इि खान, कुछ लव 
िरैसा, हलॉजलि ेआणण लवकरच पहहला मराठी चचत्पट येईल  
‘संदकू’
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अिचटांचं काय करायचं?
प्रभाकर भाटलेकर

अवचटांचं काय करायचं हा साहहत्य संमलेनाचा उरूस भरवणा-यांना न 
पिललेा प्रश्न आहे.

कल्पना करा, साहहत्य संमलेनवाल ेअवचटांकि े िाऊन  म्णाल ेकी, 
आम्ी  तमुची  मराठी  साहहत्य  संमलेनाच्ा अध्क्पदी वबनववरोध वनवि 
करीत आहोत, तर अवचट काय म्णतील? क्णाचाही ववलंब न लावता 
म्णतील, “छे छे, अहो या पदासाठी एखादा प्रवतभावंत डकंवा ववचारवंत 
पाहहिे. मी तर दोन्ीही नाही.”

अवचटांना म्टलं की, तमु्ी लखेक आहात, तर त ेम्णतील, “छे छे, मी 
पत्कार आहे.” िर त्यांना म्टलं, तमु्ी हािाच ेपत्कार आहात, तर त े
म्णतील, “छे छे, मी साधा पत्कार आहे, हािाचा-वबिाचा नाही.”
तमु्ी छान जलहहता असं म्टलं, तर त ेम्णतील, “मला लखेनापके्ा 
इतर गोष्ींतच िास्त इंटरेस्ट आहे. चचत्कला, काष्ठजिल्पं, बासरीवादन, 
ओररगामी इ. इ.”  तमु्ी कलावंत आहात असं म्णायचा अवकाि, 
“छ्ा…अहो िरा गंमत  म्णनू,”…आलंच अवचटांचं उत्तर.

सरुुवातीला अवचट श्ी. ग. मािगावकरांच्ा माणसू  साप्ताहहकातनू 
जलहू लागले. त्याच समुाराला एस.एम. िोिींबरोबर त्यांनी वबहारमधल्या 
पणूणमिया जिल्हाचा दौरा केला. िसं पाहहलं तसं जलहहलं, इतक्ा 
स्वच् िोटोग्ाडिक िरैलीत जलहहलले्या पणूणमिया  या पसु्तकान ेसाक्पेी 
वाचकांचं आणण साहहत्त्यकांचं लक् अवनल अवचटांकि ेगलें.   त ेपसु्तक 
वाचल्यानंतर  ररपोतषाि  या िब्दाचा अथ्ष आपल्याला कळला. नंतरच्ा 
काळात त्यांची  पसु्तकं  लखे  इंटरव्ह्िू वाचनात आले.

त्यावळेच्ा मराठी साहहत्यात अवचटांचं जलखाण एकदम वगेळ्ा त-हेन े
उठून हदसत होतं. साधी,सरळ, अनलंकृत िब्दरचना. हे लखेन आणण 
त्याचा लखेक यांच्ात िरकच करता यते नाही. आपण आपल्यालाच 
आललेा एखादा अनभुव वाचतोय, असं वाटण्ाइतपत वाचकाला 
आपलंसं करणारं, कधी कधी सनु्बभधर  करणारं, ववचारात पािणारं, 
धके् देणारं. बरीच वर्यं अवचट जलहीत राहहले. त्यांचा वाचकवग्ष वाढत 
राहहला, आणण या वाचकाला अवचट ही एक सवयच  झाली. साधी 
िरैली आणण लहान  मलुाचं वनरागस कुतहूल, या गोष्ी उत्तम लागलले्या 
दह्ासारख्ा त्यांच्ा जलखाणात िमनू यतेात. िलॉक्र झाल्यानंतर 
सरळपण ेिलॉक्रकी न करता अवचट इतर अनके आविणा-या गोष्ी  
करू लागले.  पत्नीने- िलॉ. सनुंदान े तर त्यांना तसं करायला उत्तिेनच 
हदलं. (एवढंच काय, सनुंदानचे मला जिकवनू माझा अभ्ास घऊेन मला 
िलॉक्र केलं आहे, असं त ेस्वच् जलहहतात.) प्रथम कुतहूलान ेभटकंती, 
आणण त्यातनू वनमषाण झाललें लखेन असा प्रकार सरुू झाला. लखेन 
त्यांना भावलं. श्ास आला श्ास गलेा, ही डक्रया िांतपण ेबघत रहायची-
असा एक आनापाना म्णनू ध्ानप्रकार आहे. त्यान ेमनाला हळूहळू िांत 
सखुकर अवथिा प्राप्त होते. तिीच अवथिा अवचटांची लखेनानंतर होत 
असावी.
वगेळ्ा वाटने ेिात अथ्षपणू्ष काम करणा-यांकि ेअवचट ओढल े
िातात. अवतिय वनतळ िब्दांत त्यांना रेखाटतात,  आणण वाचकांना त्या 
माणसात गुंतवनू टाकतात. िलॉ. आनंद नािकणणींबरोबर व्यसनाधीनांचा 
वधे घतेाना िी भटकंती झाली त्यातनू मकु्तांगण व्यसनमकु्ती कें द्राचा 
पसारा उभा राहहला. पलुं आणण सनुीताबाईंनी सरुुवातीची  पाच वर्जे 

मकु्तांगणला आभथमिक  पाठबळ हदलं. या प्रकाराची कुठेही वाच्ता नाही. 
पढेु अवचटांनी मकु्तांगणची गोष्  नावाचं पसु्तक जलहहलं, त्यामध् ेहे  
सगळं उलगितं. अवचटांनी वकृ्तज्ज्ञ महािन,खिकांचा अभ्ास करणारे 
करमरकर, कृर्ी-ऋर्ी म्णाव ेअस ेधोंिसेर, ितेकरी बनललेा अरूण 
देिपांिे, आणण डकतीतरी  अनके, प्रजसधदीकि ेपाठ  डिरवनू मोलाचं  काम 
करणा-या माणसांना वाचकापययंत आणनू सोिलं आहे. (अभय आणण 
राणी बंग यांच्ाबद्दल प्रथम िाणलं त ेअवचटांच्ाच लखेात. )

काही वर्षांपवूी अवचटांना वविय तेंिुलकरांच्ा हस्त ेएक परुस्ार प्रदान 
करण्ात आला. िलॉ. आनंद नािकणमी यांनी त्यांची मलुाखतही  घतेली. 
अवतिय दिजेदार अिा श्ोत्यांपढेु अवचट व तेंिुलकर  यांनी प्रविे केला, 
तवे्हा त्यांना अभभवादन करण्ासाठी सव्ष श्ोत ेउभ ेराहहले. त्यावळेच्ा 
आपल्या भार्णात अवचट वमश्किलपण ेम्णाले, “…असं काही करू 
नका…लखेक वबघितात.” कल्पनचे्ा भरा-या मारण्ापके्ा तापल्या 
िवमनीवरून चालणारा अवचटांमधला लखेक हा मराठी साहहत्यववश्ात  
आगळाच. सिाई कामगारांचं िीवन, देवदासींचा प्रश्न, तंबाख-ूवविी 
कामगार, हळद कामगार, हमाल, अिा भभन् स्तरावरील कष्क-यांच्ा 
िीवनान ेअवचटांना खचेनू घतेलं आणण त्याचा दाहक  अनभुव लखेणीतनू 
त ेवाचकांना देतात. (मरैला सिाई कामगारांच्ा प्रश्नावर माहहती घतेाना त े
कंबरभर मरैल्यातनू चालल ेआहेत.)

अवचट अस ेवगेळेच का घिले..??
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याची मळंु आहेत समािवादी ववचारसरणीच्ा लढाऊ यवुक क्रांती 
दलात  (यकु्रांद). सामाजिक अस्पशृ्यतवेवरुद्ध लढा उभारणा-या, बाबा 
आढाव यांच्ाबरोबर एक गाव एक पाणवठा  चळवळीद्ारे  त्यांनी 
अगदी  तरुण वयातच ग्ामीण भाग डपिंनू काढला. अगदी बी. िे. 
मडेिकल कलॉलिेमध् ेअसल्यापासनू ववववध उपक्रमांतनू अवचट नकळत 
त्याकाळच्ा संवदेनिील व ववधायक लोकांपययंत पोचत राहहले.
सकाळ च्ा मो. स. साठ्ांनी त्यांना जलहायला  लावलं.  वळूे , नांदेि या 
गावांमधनू काम करताना त्यांनी व  त्यांच्ासोबतच्ा  ववद्ार्षांनी ग्ामीण 
भारताचं समाििीवन िवळून बगघतलं. िहरातल ेसमकालीन िलॉक्स्ष 
झकासपरैकी परैसा खचेताना पाहून  त्यांना  तसं  करावंसं वाटलं नाही,  
तर त ेज्ांना नागवतायत त्या पिेटंसबद्दल त ेअनकंुडपत झाले. वरैद्कीय 
जिक्ण घऊेन िलॉक्रकी कर असं सांगणारे  असनूही, अवचटांच्ा 
आतला  ‘गांधी’ पीडितांच्ा,िोडर्तांच्ाच घरी िात राहहला.  त्या 
पीडिताचे, िोडर्ताच ेअश् ू त्यांनी  कदाचचत पसुल ेअसतील-नसतील, मात् 
नीट वनरखले, िाणणवते वागवल ेआणण ि ेवनरखल ेत ेजलहहले.
िगभरात पत्काररतते एक संकेत मानला िातो. प्रश्न जितका अिचणीचा 
वततका तो िास्त वळेा आणण खणखणीतपण ेववचारला गलेा पाहहिे. 
त्याचं योग् उत्तर या मागषानचे वमळतं. आपल्या देिात मात् हा संकेत, 
ज्ाचं उत्तर वमळत नाहीये, तो प्रश्नच बाद ठरवा, असा पाळला िातो. 
अवचटांनी अिा वाट वाकिी करून प्रश्न टाळणा-यांच्ा वाटवेर  हे 
प्रश्न  पनु्ा उभ ेकेले. टाळणं अिक् केलं. आपल्याला मनोमन कबलू 
करायला लावलं की, “छ्ा: आपण काय  हे प्रश्न सोिवणार.. ? आपली 
लायकीच नाही.” अवचटांचा ईश्रावर ववश्ास आहे-नाही याचं वन:संहदग्ध 
उत्तर त्यांच्ा  लखेनात वमळत नाही.  पण त्यांचं  आणण िलॉ. सनुंदा 
सोहोनींचं एकत् यणें याला ईश्री संकेताजिवाय दसुरं काही म्णता 
यते नाही. अवचटांनी त्यांच्ा या  नात्याबद्दल  अनके हठकाणी  जलहहलं 
आहे. कलॉलिे िीवनापासनू सोबत  असलले्या, लग्ानंतर िलॉ. अवनता 
अवचट बनलले्या या मलुीमध् ेप्रमेाचा, चरैतन्याचा व कारुण्ाचा दरैवी 
झरा अव्याहतपण ेवाहात होता,  तो वतच्ा िाण्ापययंत तर आटला 
नाहीच. पण ती गले्यावरही अनकेांच्ा अतं:करणात त्याच ेउमाळे ठेवनू 
गलेी.  (अिी अलंकाररक भार्ा अवचटांना अजिबात आवित नाही, पण 
िलॉ. सनुंदांच्ा बाबतीत यातली एक एक उपमा चपखल आहे.) अनके 
बाबींवर असलले्या वतच्ा आगळ्ावगेळ्ा अप्रोचमधनू अवचटांवर  िण ू 
वळेोवळेी संस्ारच झाले,  एखाद्ा आईकिून  मलुांवर नकळत  होतात  
तसे. मकु्तांगण व्यसनमकु्ती कें द्राच्ा उभारणीत वतच्ा साध्ासधु्ा पण 
मौजलक सचूना, एखाद्ा क्रवमक पाठ् पसु्तकाइतक्ा महत्वाच्ा  आहेत. 
अिी पत्नी, वमत्, साथीदार.. .वतच्ासारखी तीच.

साधना साप्ताहहकाच ेत ेकाही काळ संपादक होते. सामाजिक बांभधलकी 
हा िब्द आिकाल िार बोथट झाला आहे. पण अवचटांच्ा िाणणवते 
तो प्रखरपण ेरुिला आहे. नकलीपणाचा िराही स्पि्ष न झालले ेत्यांच े
खणखणीत जलखाण संवदेनिील मनाला म्णनूच भभिणारे आहे. 
रािकारण हे खरे तर महाराष्ट् ाच्ा संसृ्तीच ेरक्त डपणारे बांिगळूच. 
अवचट थटे रािकारणावर जलहीत नाहीत. पण ि ेकाही जलहहतात त्यात 
‘वबटववन द लाई्स’ असा रािकारणावरच प्रहार केललेा असतो.
टीव्ही, इंटरनटे, मोबाइल अिा िोकं गरगरवनू टाकणा-या तंत्प्रगतीन े
माणसू संवदेनािनू्य  होत चालला  आहे. खाओ पीओ मिा करो, 
हीच वतृ्ती त्याला खरी वाटू लागली आहे. तरीही अवचट अिनू वाचल े
िाताहेत.

लग ेरहो मनु्ाभाईच्ा िवेटी, त्यातल ेबाप ूम्णतात..मी गलेलेो नाही, 
पनु्ापनु्ा यते रहाणार, कुणा ना कुणाच्ा िोक्ात केवमकल लोच्ा 
करण्ासाठी. अवचट तरी दसुरं काय करताहेत..??

पहा
Avchat 1

पहा
Muktangan

प्रभाकर भाटलेकर

मोबाइल – 9833271640

गलेी तीस वर्जे रािकीय अक्ष चचत्कार. त्याआधी नऊ वर्जे 
िाहहरात क्ते्ात कलाहदग्दि्षक.  ऐिींच्ा दिकातल्या 
िवळिवळ सव्ष इंग्िी व मराठी दरैवनकांतनू व 
वनयतकाजलकांतनू वनयवमत चचत् ेप्रजसद्ध.ऐिंी व नव्वदच्ा 
दिकांत टाईम्स ऑि इंडिया वतृ्तसमहूामध् ेअक्ष चचत्कार. द 
इलसे्टट् टेिे वीकली या साप्ताहहकातनू भरघोस प्रजसद्धी. कवी, 
चचत्पट समीक्क. हलॉजलविूमधील कलावंतांवर व चचत्पटांवर 
अनके हदवाळी अकंांतनू लखे प्रजसधद.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLeCtfW6B83M
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6hzQ8OHmBTk
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6hzQ8OHmBTk
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चचत्पट पाहहला नाही असा माणसू या िगात अगदी ववरळा. मराठी भार्ते 
ववरळा हा िब्द जितक्ा कमी वळेा हल्ी वापरला िातो वततका. काही 
िण यावर “या देिात अस ेलाखो भवूमपतु् आहेत, ज्ांना दोन वळेच्ा 
अन्ाचीही भ्रांत आहे मग जसनमेा दरूच” वगरैरे भाष् मोठया हहरररीन े
करतील. पण ती वबचारी िनता माझ्ा या लखेाच्ा ववर्यात नाही. 
कदाचचत कधीही नसले. याचं सगळ्ात सोपं उत्तर डकंवा स्पष्ीकरण 
म्णि ेतो माझा प्रांत नाही, आणण त्या लोकांच्ा िगण्ाची चचतंा 
बाळगणारे अनके लोक आहेत. आपल्याकि ेचांगल ेरस्त ेनाहीत म्णनू 
तमाम िनतने ेरस्ता खणायचं काम हाती घणे्ाची गरि नाही.  कारण 
एकतर सगळ्ांना त ेकाम िमणार नाही आणण िर सगळेच रस्ता 
खणायला लागल ेतर तयार झालले्या रस्तावर चालायला कोणी उरणार 
नाही.

तर चचत्पट सगळेच बघतात. इसाक मिुावर तर अनके वर््ष दररोि 
दोन-दोन, तीन-तीन चचत्पट बघायचे. आम्ीही तरुणपणी असंख् 
चचत्पट बगघतले, आता िवळ िवळ नाहीच बघत म्टलं तर वावगं 
ठरणार नाही. आता तर मी स्वतःच चचत्पटात काम करतो, जलहहतोही 
पण नाही बघत. खरं तर आता चचत्पटगहंृ बहुतांिी उत्तम स्थितीत 
आहेत. घरी बसल्याबसल्या तमु्ाला वतडकटं काढता यतेात. आतमध े
गले्यावर आपण उपहारगहृात आलोय की काय असा संभ्रम पिावा इतकी 
खाण्ाडपण्ाची रेलचले असते, तरीही नाही बघत. आणण त्याचं अत्यंत 
महत्वाचं कारण म्णि ेबहुतके चचत्पटांची गोष् आिही िरी थोड्ािार 
िरकान ेसारखीच असली तरी आता ती पवूमीची मिा राहहललेी नाही. 
पवूमी नायक आणण प्राण हा खलनायक असा उघि उघि भदे असायचा 
खरं तर इतरही अनके खलनायक होते, अगदी आपल्या अभभनयान ेअमर 
झाललेा गब्रजसगं अमिदखान डकंवा मोना िाजलिंग वाला अजित असला 
तरी प्राण तो प्राण. िसं लोणचं म्णि ेबिेकेर तसा. डकंवा नागयका आणण 
हेलन,वबदं ूअिा खलनायकांच्ा सख्ा असा वग्ष ववग्ह होता. आता 
वबपािा बस ूही नागयका म्णायची का कोण?नायकांच्ा पपेरात यणेा-या 
खािगी आयषु्ातल्या लीला वाचल्या की, त ेनायक की खलनायक 
असा प्रश्न पितो. प्राण हा चचत्पट सषृ्ीतला एक दानव होता पण कधीही 
त्याच्ाबद्दल एक ओळही वावगी जलहून आली नाही. अथषात त्यावळेेला 
किाबद्दल आणण कोणी काय जलहावं यावर एक अजलव्खत वनबयंध 
होता. भारतभरू्ण, प्रदीप कुमार, महहपाल आणण तमाम मखुिमी मंिळी 
यांच्ावर अभभनय केल्याचा खोटा आरोप कुणीही कधीही केला नाही. 
मदर इंडियाच्ा िाहहरातीत रािेंद्रकुमार नगगमिसच्ा खांद्ावर असलले्या 
नांगरापके्ा भावहीन हदसतो त्याबद्दल कोणाला काहीही वाटल ेनाही. वर 
वनदजेि केलले्या मंिळींच ेचचत्पट बघायच ेत ेत्यात असलले्या गाण्ांसाठी. 
ती गाणी पिद्ावर िवे्हा यते तवे्हा या सगळ्ा नायकांचा चहेराही हदसत 
अस ेपण तवेढं बािलूा सारून उव्षररत गाणं ऐकण्ाची आणण पाहण्ाची 
हातोटी त्या काळातल्या प्रके्कांकि ेहोती. आि सगळ्ा चचत्पटांचा 
वनकाल पहहल्या तीन हदवसात लागतो, आणण यथावकाि त ेआपल्याला 
छोटया पिद्ावर हदसतात. परंतू , त्या काळात अस ेअनके चचत्पट होत े
ज्ांची सरुुवात िार थंि झाली आणण दोन-तीन आठवड्ांनंतर त ेतिुान 
गदमी खचे ूलागले. मरेा नाम िोकर या चचत्पटानं राि कपरूच्ा आर.के.
डिल्म्सची वाताहत झाली, परंत ूत्यानंतर िवे्हा तो पनु्ा प्रकाजित झाला 
(सकंेि रन म्णायच ेत्याला) तवे्हा त्याला अलोट गदमी झाली.

मी हल्ी ससिेमा बघत िाही कारण…
संजय मोने

तो चचत्पट वाईट नव्हता िक्त त्या काळात तो लोकांना पटला नाही 
इतकंच. म्णिचे सव्षसामान्य प्रके्कांना कधी काय बघायचं याची 
चांगलीच िाण होती. अभभनय सम्ाट हदलीपकुमारच्ा चचत्पटांनाही 
याच लोकांनी काही वळेा अस्ान दाखवलंय. अगदी त्याचा म्णनू 
हमखास असा प्रके्कवग्ष असनूही. आम्ी आहोत म्णनू वाटले त ेनाही 
बघणार हा संदेि लोकांनी बरोबर पोचवला होता. रािेंद्रकुमार म्णि े
यिस्वी चचत्पटाची हमखास ग्ाही अिी पररस्थिती असताना त्यानं 
िलॉक्रची भवूमका केललेा अमन नावाचा चचत्पट पाणी न मागताच मलेा, 
याच रािेंद्रकुमारनं हदल एक मंहदरमध्हेी िलॉक्रचा अभभनय करायचा 
बते आखला होता पण तो चचत्पट मात् धो धो चालला. खरं तर दोन्ी 
चचत्पटात तो िलॉक्र वाटण्ापके्ा रोगीच वाटत होता पण अमन हा 
यदु्धाच्ा पाश््षभमुीवर आधाररत होता आणण हदल एक मंहदर हा परस्पर 
नात्यांवर आधाररत होता. देिाचा प्रश्न म्टल्यावर हा िलॉक्र चालणार 
नाही बाकी प्रमेकथते मरायला कोणी असला तरी चालले असं वाटून 
लोकांनी एक चचत्पट नाकारला आणण दसुरा स्वीकारला. 
   तसं बघायला गलें तर आिही आणण कालही बहुतके सगळ्ा 
चचत्पटांची कथा एकसारखीच असत े.नाजसर हुसने यांच्ा जसनमेात 
गरीब नायक आणण श्ीमंत नागयका कायमस्वरुपी असायचे. नाजसर 
हुसनेच काय इतरांची तीच अवथिा होती. नायक श्ीमंत आणण नागयका 
गरीब असं असले तर त्याला थटे समस्या प्रधान चचत्पट समिायचे. 
जिवाय नागयकेला नसुत ेविील आणण नायकाला िक्त आई. दोघहेी 
जिकायला एकत् एकाच महाववद्ालयात, िर अगदीच वगेळेपणा 
दाखवायचा असले तर दोघ ेवगेवगेळ्ा हठकाणी आणण त्यांची गाठ 
कुठल्या तरी आतंर-महाववद्ालयीन स्पधजेत होते. तीन वमवनटांच्ा 
एका गाण्ात अख्ख्ा वर्षाची महेनत खचमी पित ेआणण सतारीच्ा 
तकुियावर त्यांची पहहली भटे घिून िाते. हे सगळे होईपययंत नायक गरीब 
आहे असं आपल्याला कोणाच्ा तरी तोंिच्ा संवादावरून कळतं. तो 
संवाद अत्यंत महत्वाचा असतो कारण त्याच्ा गरीबीच्ा खणुा त्याच्ा 
कपड्ांवरून डकंवा लघळ उम्षट वागण्ावरून लक्ात यते नाहीत. पण 
नायक आणण नागयकेच्ा पहहल्या भटेीनंतर त ेलगचे आपल्या प्रत्ययास 
यतें, कारण पढुच्ा दृश्यात वमळाललें बक्ीस घऊेन नायक हदवाळीतल्या 
चचिीसारखा ससुाटत घरात जिरतो. तो घरात जिरणार तोच त्याला भाि े
वसलुीला आललेा माणसू आणण आई यांचं थकलले्या भाड्ावरून 
चालललें संभार्ण ऐकू यतें. त ेऐकून आपल्या चहे-यावरची एक रेर्ाही 
न हलवता दःुख व्यक्त करून एका बािलूा लपतो. भािं वसलू करणारं 
पात् मािक धमकी देऊन वनघनू िातं, मग आई नायकाच्ा गतप्राण 
झालले्या वडिलांच्ा तसवबरीिवळ यऊेन हलकंसं दःुख व्यक्त करून 
स्वयंपाकाला लागते, आणण वतच्ा लक्ात यतें की घरात अन्ाचा कणही 
जिल्क नाही. वास्तववक आदल्या हदविी वतनचे स्वयंपाक केला असतो 
तवे्हा उद्ाला काही नाही हे वतच्ा लक्ात नाही यते? पण हा प्रश्न लोकांना 
पित नाही. अन् नाही म्टल्यावर वतला एक खोकल्याची उबळ यतेे. 
नायकाला अभभनय यते असले आणण आईलाही यते असले (अथषात हा 
कडपलार्ष्ठीचा योग म्णायचा) तर वतच्ा थुंकीतनू रक्त पिताना हदसतं. 
आणण उत्तम कपि ेघालनू उन्मत्त बरैलासारखा डिरणारा तो वळू पचिात्ताप 
पावतो आणण तो आपल ेतोंि झाकून आपल्याकि ेपाठ डिरवनू उभा 
राहतो यात त्याला पचिात्ताप झाला असं लोक सवयीन ेसमिनू घतेात. 
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घतेात.आता नागयकेच ेघर. ती आपल्या बंगल्याच्ा खोलीत छिीन ेिोिून 
काढायच्ा लायकीची असलले्या मरैडत्णीबरोबर नायकाच ेस्वप्नचचत् 
पहात असत ेआणण मरैत्ीण कुत्ता िान ेचमिा िान ेअिा भावनने ेसवषांग 
वमक्सरमध ेअसल्यागत घसुळून खदाखदा हसत असते. त्या प्रचंि 
घरात त्याच वळेी खालच्ा बािलूा नागयकेच ेविील आपल्या गलेी 
काही वर््ष भभतंीवर लटकत असलले्या बायको समोर उभ ेराहून आपण 
नागयकेला तझु्ा पचिात किी वाढवली याबाबत काहीतरी बोलत 
असतात, त ेवतला “देखो लजलता की माँ” असं संबोधनू पढुचा सगळा 
संवाद म्णतात. लजलता की माँ? म्णि ेहा इसम आपल्या बायकोचं 
नाव ववसरला की काय? तीन वमवनटांच्ा गाण्ामळेु नागयकेला प्रचंि 
थकवा आला आहे आणण आता त्यासाठी वतला जिमला डकंवा मनाली 
इथ ेपाठवण्ाच ेत्या दृश्यात ठरते. वतथचे एक कोणीतरी अमरनाथ वा 
ियचंद नावाचा त्या विलांचा वमत् राहतो आहे आणण त्याला एक मलुगा 
आहे तवे्हा त्याच्ािी लग् लावनू देण्ाच्ा दृष्ीन ेपहहल ेपाऊल म्णनू 
नागयका िायच ेठरते. या मधल्या काळात नायकाच्ा आईची तब्ते 
वबघिल्यान ेवतलाही नमेके वतथचे न्यायच ेठरते, त्यासाठी परैस ेकुठून 
यतेात हा प्रश्न गरैरलाग ूआहे. ही सगळी घिामोि होताना नायक आणण 
नागयका एखादे प्रमेगीतही हाणनू घतेात. त्या तीन वमवनटांच्ा गाण्ात 
त्यांच्ा िन्मिन्मांतरीच्ा आणाभाकाही घतेल्या िातात. अचानक 
नायकाचा आगाऊ आणण उल् ूया िब्दाजिवाय ज्ाचं वण्षन दसु-या 
कोणत्याही िब्दांनी करता यणें अिक् आहे असा, एक वमत् उपटतो. 
त्याच ेप्रमे नागयकेच्ा मरैडत्णीबरोबर िमायच्ा अवथिते असते. िस े
एकमकेांना न ओळखणारे लोक अष्ववनायकाच्ा यात्लेा एकत् यतेात 
तस ेहे सगळे त्या थंि हवचे्ा हठकाणी पोचतात आणण आईची गठिी 
वळून वतथल्या सनॅटेोररयममध ेवतला टाकल ेिाते. आणण गरीब असहाय्य 
नायक अगणणत वस्तांसकट जिमल्याला धमुाकूळ घाल ूलागतो. इकि े
नागयका त्या विलांच्ा वमत्ाकि ेपोचते. इथ ेमात् कथते दोन तट पितात, 
विलांचा वमत् आणण त्याचा मलुगा हे दोघहेी खलनायक असतात 
डकंवा िक्त मलुगा खलनायक असतो. त्याचा डकंवा त्यांचा नागयकेच्ा 
विलांच्ा मालमत्तवेर िोळा असतो. ज्ांची सगळी हयात जिमल्याला 
गले्य ेत ेमुंबईतल्या मालमत्तवेर का िोळा ठेवतात देव िाणे? आणण 
आता इतक्ा वर्षांनी अचानक? मधल्या काळात हे सगळं करायला काय 
झालं होतं? परंत ूअस ेप्रश्न पिायच्ा आत अिनू एक गाण ेहोत ेआता 
त्या गाण्ात नायक आणण नागयकेच ेवमत्-मरैडत्णीही सहभागी होतात. 
मग काही काळानंतर अत्यंत िितसू कारणावरून नायक नागयकेच े
वबनसत ेआणण आधी ि ेएक गाण ेमारे िोिात त्यांनी प्रमेगीत म्णनू 
गायलले ेअसत ेत्याच गाण्ाची दु:खी आवतृ्ती आपल्यासमोर सादर होते. 
त्या गाण्ाच ेवरैजिष्ट म्णि ेत्यात नायक डकंवा नागयकेपरैकी एक पार 
जक्वतिापययंत चालत सटुतात आणण उरललेा त्याच्ा मागमेाग ेगाणं म्णत 
रहातो. आणण अचानक थंिी पिली की, िसा आबं्ाला मोहोर िुटतो 
तसा खलनायकाच्ा कारवायांना बहर यतेो. मग पळवापळवी, अपहरण, 
कागदपत्ांवर सह्ा असली कृत्यं घिू लागतात. ववमानान ेविील 
जिमल्याला यतेात,नायकाच्ा आईची तब्ते एकदम ठणठणीत होते, 
वतला सनूमखु दाखवल ेिाते. आणण िवेटच्ा  मारामारीपययंत चचत्पट 
यऊेन पोचतो. नायकाची आई डकंवा नागयकेच ेविील यांना कुठल्यातरी 
कियाच्ा सळुक्ावर बांधलं िातं. 

त्यांनी केललेा अभभनय पाहाता त्यांची तीच लायकी असते. पण 
वनमषात्याकिून घतेलले्या परैिाला िागनू नायक त्यांना सोिवतो. इतकं 
सगळं झाल्यावर एखादं तरी पात् नहेमीच्ा िगातलं दाखवलं पाहहि े
असं वनमषात्याला वाटतं म्णनू तो पोलीस आलले ेदाखवतो आणण चचत्पट 
िवेटाकि ेयतेो. नायक-नागयका यांच ेलग् ठरत ेआणण त्याचबरोबर 
सकु्ाबरोबर ओलंही िळतं या न्यायान ेत्यांच्ा वमत्-मरैत्ीणीचंही ठरतं. 
आणण नायक-नागयका पहहल्या भटेीत ि ेगाणं गातात तचे पनु्ा एकदा 
गातात आणण संसारात पढेु कसा तोचतोचपणा यतेो हे उदाहरणान ेपटवनू 
देतात.

हा खरा चचत्पट. सोपा. अगदी कुणालाही बनवता येईल असा, आणण 
आिपययंत अनकेांनी तो बनवनू यिस्वी करून दाखवला वारंवार. 
चाणाक् म्णनू ओळखल्या िाणा-या प्रके्कांसाठी. खरं तर त्यांनी 
हातोहात बनवलं आपल्याला. पण बाहेर पिताना वाटायचं की, आपण 
नाही का लहान मलुाला खोटं खोटं िसवनू त्याला आनंद देतो. थोिासा 
तोच प्रकार. हल्ी कलने ेमाणसाला काहीतरी हदलं पाहहिवेाला काळ 
आहे. प्रबोधन असा एक छान िि, विनदार िब्दही त्यासाठी वनमषाण 
केला गलेाय. त्या आम्ी पाहहलले्या जसनमेांनी आम्ांला काय हदलं? 
म्टलं तर बरंच काही. सव्षसामान्य घरातल्या लाखो लोकांनी त्यावळेी 
िम्ी कपरूच्ा िोळ्ांनी परॅरस बगघतलं त ेअॅन इववनगं इन परॅरस 
जसनमेातनू. टोडकयो पाहहलं त ेिलॉय मखुिमीन ेबगघतलं तसं लव इन 
टोडकयो जसनमेातनू. तीन रुपयात िग पाहायला वमळालं अराउंि द व्ड्ष 
जसनमेातनू. एका घोिवेाल्याला श्ीमंत मलुीचं प्रमे प्राप्त होऊ िकतं हेही 
आम्ाला ह्ाच जसनमेातनू कळलं. दखुाःत सखु वमळवायला जिकवलं त े
रािकपरूने. त्याही काळात सगळीकि ेभववष् अधंारात होतं तवे्हा त्यातनू 
माग्ष काढायला जिकवला तोही वमट्ट काळोखात आम्ी बगघतलले्या 
जसनमेातनू. स्वप्नांच्ा दवुनयचे ेत ेजसनसेौदागर तीन तीन रुपयात स्वप्नं 
ववकत होत ेआणण आम्ी ती तवे्हा ववकत घतेली. आणण आि वाटतं तो 
सौदा तसा स्वस्तात पटलाय. 

पहा
Pran as Villain

पहा
Postmaterसंजय मोने

इ-मले – sanjaydmone21@gmail.com

गलेी ३० वर््ष नाटक-चचत्पटािी संबंभधत व्यवसायात 
आहे. ५० नाटकांमध ेकाम केल ेआहे. ५ नाटके चोरली …
आपलं.. जलहहली आहेत. ५ नाटकं (वविय कें करे उपलब्ध 
नसल्यामळेु) हदग्दजिमित केली आहेत. ३०च्ा आसपास 
माजलका केल्या आहेत. ५ चचत्पट जलहहल ेआहेत. एक वर््ष 
मुंबई टाईम्समध ेआणण दरैवनक लोकमतमध ेस्तंभ लखेन केल े
आहे. जिवाय प्रहार आणण र्टकार यांतही स्तंभ लखेन केल े
आहे. सरवमसळ नावाच ेएक पसु्तक जलहहल ेआहे.

पहा
Aaj Ki Raat

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQRz9IUNG0F4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQRz9IUNG0F4
mailto:sanjaydmone21@gmail.com
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLOYD8TH8y7M
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLOYD8TH8y7M
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पुलाि पुराण
डॉ. मोहससना मुकादम

मगुल साम्ाज्ाच्ा -हासकाळात अनके स्वतंत् संथिान ेवनमषाण झाली. 
त्यापरैकी हरैद्राबाद, अवध, रामपरू, मजुिमिदाबाद ही काही महत्त्वाची. तमु्ी 
म्णाल हे काय खानापानावरील लखेाची सरुुवात इवतहासापासनू किी 
काय? हा लखे खानपानाच्ा इवतहासावर आहे. त्यामळेु त्यातील इवतहास 
वगळून चालणारच नाही. कारण पहहल्या वाक्ांचा संदभ्ष आपल्या 
लखेािी अत्यंत िवळचा आहे. मगुल साम्ाज्ाच्ा ववघटनातनू हरैद्राबाद, 
अवध, रामपरू ही संथिान ेतसचे अवधच्ा नबाबाला कलकत्तात 
पाठवल्यावर त्याच्ासोबत गलेले्या खानसाम्यांमळेु त्या त्या प्रदेिात 
वरैजिष्टपणू्ष खाद्संसृ्ती ववकजसत झाली. मगुल आणण इतर संथिावनक 
यांच्ातील संघर््ष िक्त रािकारणापरुता मयषाहदत नव्हता तर तो इतर 
क्ते्ातही पसरला. त्यापरैकी एक म्णि ेखानपान. हदल्ी व अवध 
(म्णि ेआिच ेलखनौ) त्यांच्ातील एक मतभदेाचा महत्त्वाचा मदु्दा 
म्णि ेहदल्ीची वबयषाणी श्षे्ठ की अवधचा पलुाव. वबयषाणी म्णि े
चटकदार, चमचमीत, मसालदेार, चवीच्ा बाबतीत काहीिी आक्रमक, 
काहीिी हदल्ी िहराच्ा प्रवतृ्तीसारखी तर पलुाव म्णि ेसौम्य चवीचा, 
मसाल्यांना वरचढ होऊ न देणारा, बनवणा-याच्ा कसबाची कमाल 
पाहणारा. थोिक्ात लखनौच्ा तहिीब-निाकतीच्ा परंपरेत चपखल 
बसणारा. म्णनूच लखनौच ेलोक वबयषाणीला िरा कमीच लखेतात. 
त्यांच्ा म्णण्ानसुार वबयषाणी चवदार करायला काही कौिल्य लागत 
नाही. त ेकाम मसालचे करतात. 

आि िरी प्रत्यके हलॉटलेच्ा मने्यवूर लखनौची दमपखु्त वबयषाणी असली 
तरी लखनौवासी पलुावालाच श्षे्ठ मानतात आणण त्यांचा हा अभभमान 
साथ्षच आहे. वतथल्या खानसाम्यांनी आपल ेसगळे कौिल्य पणाला 
लावनू वगेवगेळ्ा प्रकारच ेपलुाव बनवले. नवरत्न पलुाव, कोकु पलुाव, 
मोती पलुाव, अनार पलुाव आदी पलुावांच ेप्रकार खरोखर नावाप्रमाणचे 
असत. नवरत्न पलुावात, जििवलले्या भाताला नऊ रत्नांचा रंग देत तर 
मोती पलुावात व्खम्याच्ा गोळीला चांदीचा वख्ष लावनू मोत्याचा आभास 
हदला िाई. कोकु पलुावात मटणाला कोंबिीचा डपलाचा आकार देऊन 
पलुावावर अिा ररतीन ेठेवत की, िण ूतो तांदळाच ेदाणचे डटपत आहे. 
अनार पलुावात नावाप्रमाण ेिाचळंबाच्ा दाण्ाचा भास व्हायचा. त्यात 
अधषा पलुाव लालिद्ष रंगाचा तर अधषा स्फडटकाप्रमाण ेिभु्र असे.

हे पलुाव िक्त हदसायला सरेुख नसत तर चवीलाही उत्तम लागत. पण 
महत्त्वाच ेम्णि ेत्यात वापरल ेिाणारे मसाल ेहे त्याच्ा चवीपके्ाही 
और्धी गणुांसाठी वापरल ेिात. त्यामळेु खानसाम्याला िवेढे पदाथ्ष 
बनवण्ाच ेज्ान असे. तवेढेच त्यात वापरलले्या जिनसांच्ा और्धी 
गणुांचहेी असे. म्णनूच आपण बनवललेा पदाथ्ष किाप्रकारे खावा 
ह्ाबाबतही त्यांची काही ठाम मतं असत. लखनौच्ा नबाबाचा महुेणा 
असलले्या सालारिंगाच्ा पदरी असाच एक अवजलया खानसामा होता. 
िो वनव्वळ पलुाव बनवण्ासाठीच प्रजसद्ध होता आणण त्याकाळात 
त्याचा तनखा बाराि ेरुपय ेहोता. त्याच्ा हातचा पलुाव खाण्ासाठी 
स्वतः नबाब ििुा-उद-दौला उत्सकु होता. पण सालारिंगचा खानसामा 
फ्ें च ििेप्रमाणचे मनस्वी कलावंत होता त्यान ेसालारिंग व्यवतररक्त 

इतरांसाठी स्वरैपाक करायला स्पष् नकार हदला. खपू ववनवण्ा केल्यावर 
तो तयार झाला पण काही अटी घालनूच. पहहली अट होती की ििुा-
उद-दौलान ेत्याच्ासमोर बसनू िक्त पाच त ेसहा घासच खावते आणण 
त्यावळेी सालारिंगन ेभरपरू थंि पाण्ाची सोय करावी. ह्ा आगळ्ा 
वगेळ्ा अटी लगचेच स्वीकारल्या गले्या. ठराववक हदविी मोठ्ा 
अपके्ने ेआणण उत्साहान ेििुा-उद-दौला सालारिंगाच्ा घरी पोहोचला. 
समोर आलले्या पलुावाचा पहहला घास घतेल्याबरोबर ििुा-उद-दौलाच्ा 
तोंिून “मािाल्ा!” हे उद्ार वनघाल ेआणण खानसाम्यान ेघातललेी अट 
ववसरून तो भरभर खाऊ लागला. सालारिंग त्याला थांबवण्ाचा 
प्रयत्न करत राहहला. पण नबाब काही थांबायला तयार नव्हता. पण 
थोड्ाच वळेात पररणाम िाणव ूलागला. ह्ा पलुावाच ेवरैजिष्ट अस े
होत ेकी, िास्त प्रमाणात खाल्ा की तहान तहान होत असे. त्यासाठीच 
खानसाम्यान ेथंि पाण्ाची सोय करायला सांगगतल ेहोते. भरपरू थंि 
पाणी प्ायल्यावर नवाबाची पलुाव खाण्ाची हौस भागली. त्याकाळी 
हदसायला नािकू सािकू, हलके-िुलके पण पचायला िि अस ेपदाथ्ष 
बनवण ेहे कौिल्य मानल ेिायचे. 
हदल्ी िरी वबयषाणीसाठी प्रजसद्ध असली तरी वतला पलुावाच ेवावि े
होत ेअस ेम्णता यणेार नाही. कारण थटे हदल्ीच्ा सलुतानिाहीच्ा 
काळापासनू पलुावाच ेउल्खे आढळतात. अकबरच्ा काळात व्खमा-
पलुाव लोकडप्रय होता. व्खमा व तांदळू समप्रमाणात घऊेन त्यात िाळ, 
कांदा, आले, जिरे, वलेची, काळे वमरे, लवंग आणण भरपरू सािकू तपू 
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घालनू हा पलुाव बनवण्ात येई. पलुावांना मगुलांच्ा िाही दस्तरखानवर 
मानाच ेथिान मात् िहािहानच्ा काळात वमळाल ेअसावे. कारण 
िक्त पलुावांची पाककृती देणारे एक हस्तजलव्खत आहे. िहािहानच्ा 
कालखंि िसा थिापत्यकलचेा सवुण्षकाळ मानला िातो तसाच तो 
खाद्संसृ्तीचाही सवुण्षकाळ असावा. त्याच्ा काळात मगुलांच्ा 
पाकिरैलीवर भारतीय प्रभाव हदसनू यतेो. पलुावामध् ेसकेु मवेे, सगुंधी 
अक्ष , साखरेचा पाक हा मध् आजियाचा प्रभाव होता तर धणे, जिरे, 
काळे वमरे, लवंग, हळद त्याचबरोबर चचचं, आबंा, काल्श्री वड्ा हा 
भारतीय प्रभाव होता. अकबर, िहाँगगराच्ा काळात नवीन असललेा 
अननस िहािहानच्ा काळापययंत ब-यापरैकी रुिला असावा हे अननस 
पलुावावरून कळते. प्रचंि पसरलले्या साम्ाज्ाच्ा वगेवगेळ्ा भागातनू 
जिन्स आणल ेिात. चचकन, मटण, मास ेह्ाबरोबर त्या त्या ऋततुल्या 
भाज्ा पलुावासाठी वापरत. कनलुी महावत खाना आणण वनमोना 
पलुावात मटणासोबत ताि ेहरबरे वापरत. (हरैद्राबादमध् ेकबलुी पलुाव 
काबलुी चण्ान ेबनवतात आणण ररश्ा म्णि ेलग् ठरल ेकी मलुीकिून 
मलुाकि ेपाठवण्ात यतेो.) िक्त तांदळाचचे नाही तर गव्हाच्ा डपठाच े
निुल्स, पास्ता ह्ाचहेी पलुाव बनवत. परुी पलुाव सकेु मवे ेभरलले्या 
परुीन ेगावनमिि करीत तर समोसा पलुावात परुीची िागा समोसा घते 
असे. साध्ा िाळ तांदळुाची व्खचिी, त्यात मटण घातल्यावर व्खचिी 
पलुाव होत असे. पलुाव बनवण्ातील अत्यंत महत्त्वाचा घटक म्णि े
यखनी. मटण-चचकनला मसाल्यात जििवनू मग त्याच्ा अकषातच पलुाव 
जििवला िाई. गरम मसालहेी अख् ेघालण्ाची पद्धत होती. पलुाव 
वाढताना वरून गरम सािकू तपू ओतत. काही पलुाव तर गोि हव े
असल्यास जलबं ूसाखरेच ेपाणी घालीत. हा मध् आजियाई प्रभाव आता 
आढळत नाही. 
ववववध प्रकारच्ा जिन्सांत भात घालनू बनवण्ाची पद्धत अगदी प्राचीन 
काळापासनू होती. पण ज्ाला आपण पलुाव म्णतो त्याच ेनाव आणण 
बनवण्ाची पद्धत मध् आजियातनू प्रामखु्ान ेपजिमियातनू आली असावी. 
इटाजलयन प्रवासी वनकोलाय मानचुी आपल्या प्रवासवण्षनात पजिमियाच्ा 
पलुावाच ेवण्षन करतो. पजिमियािी भारताच्ा ह्ा संबंधाची आठवण 
आिही तमु्ाला मुंबईतील वब्रटावनया ह्ा इराणी रेस्तराँच्ा प्रजसद्ध 
बरेीपलुावात चाखायला वमळेल. इवतहास िागता ठेवण्ाचा ह्ापके्ा 
चववष् माग्ष आणखी कोणता अस ूिकतो. 
 

डॉ. मोहससना मुकादम

मोबाइल – 9867203162   
इ – मले – mohsinam2@gmail.com
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एका नामांडकत वतृ्तपत्ात १९९८ त े२००१ दरम्यान 
स्तंभलखेन. या स्तंभाचं पसु्तक प्रकािनाच्ा मागषावर. 
ईटीव्ही मराठीवरच्ा खाद्ववर्यक काय्षक्रमाच्ा सल्ागार 
आणण लखेक म्णनू काम केलं आहे.
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िाचि चचतांचं, चचतपटांचं 
आणण सादहत्ाचं
गणेश विसपुते

चचत् नहेमीच अदृश्य असतं. त ेकधीच त ेनसतं ि ेआपण पाहात असतो: 
रोलां बाथ्ष
द पने्टर इि नलॉट वथ्ष प्रजेिगं इि ही इि नलॉट अ यवुनवस्षल मनॅः व्व्ह्सी
मी सरुुवातीला एक गोष् सांगतो. गोष् सिुी वाङमयातली आहे. एका 
गावात मोिदू नावाचा एक लहानसा सरकारी अभधकारी अमंलदार राहात 
होता. त्याचं बरं चालललें होतं. काही हदवसातच त्याला बढतीही वमळणार 
होती. एकदा कामावर एका बागतेल्या रस्तावरून िाताना त्याला सिुी 
संप्रदायातला गरुु भटेला. त्याचं नाव व्खद्र. मोिदूला थांबवनू तो म्णाला, 
“नोकरी सोि आणण तीन हदवसाच्ा आत मला नदीकाठी भटे.”
मोिदूनं नोकरी सोिली. कचरेीतल ेसगळे सहकारी नको-नको म्णत 
होते. त्यानं ऐकलं नाही.
सगळ्ांची खात्ीच झाली की मोिदू विेा झालाय.
वतस-या हदविी त्याला गरुु व्खद्र भटेले. त ेत्याला म्णाले,
“अगंावरच ेकपि ेकाढून िेकून दे. पाण्ात उिी घे. कुणीतरी तलुा बाहेर 
काढीलच.”
मोिदूनं पाण्ात उिी घतेली. पोहता यते होतं म्णनू तो बिुाला नाही. 
पण वगेाबरोबर तो खाली खाली वाहात गलेा. मासमेारी करणा-या एका 
कोळ्ानं त्याला वाचवलं. झोपिीत ठेवनू घतेलं. मोिदूनं त्या कोळ्ाला 
जलहायला-वाचायला जिकवलं.
पनु्ा गरुु व्खद्र भटेले. म्णाले,
“आता त ूत्या कोळ्ाचं घर सोि आणण समोरची वाट धर.”
त्यानं त ेऐकलं. वाटते त्याला ितेकरी भटेला. तो त्या ितेक-याचा 
मदतनीस झाला.
पनु्ा गरुु व्खद्र भटेले. त्यांनी आज्ा केली,
“मोसल िहरात िा आणण कमावलले्या कातड्ांचा व्यापार कर.” 
मोिदूनं तसं केलं.
थोियाच काळात त्यानं बराच परैसा कमावला. डिरून त्याला गरुु व्खद्र 
भटेले. म्णाले,
“तझु्ािवळ िमललेा परैसा मला दे आणण समरकंदला िा. वतथं एखाद्ा 
वाण्ाकि ेनोकरी कर.”
त्यानं तसंच केलं. होता-होता परमशे्र त्याच्ावर प्रसन् झाला. त्याच्ा 
अगंी आिा-यांना बरं करायची िक्ती आली. ववलक्ण िहाणपण आलं. 
ववद्ान, पंडित, धम्षगरुु त्याला भटेायला, त्याची मलुाखत घणे्ासाठी 
आले.
“त ूकुणाची साधना केलीस?”
“काही नाही, मी घर सोिलं, मग कोळी बनलो, मग ितेकरी झालो…”
“मग काही किक तपचियषा, उपास-तापास, अभ्ास-“
“छे, छे, मी िक्त नोकरी सोिली.”
कुणालाच तो काय बोलतोय त ेकळलं नाही.
“मग त ूकेलंस तरी काय?”
“मी िक्त नदीत उिी घतेली, कोळी बनलो, ितेकरी झालो, वाण्ाच्ा 
दकुानात काम केलं आणण आता इथं आहे.”
“मग ि ेज्ान त ूवाटत असतोस, त ेकुठून आलं? अद्भटूत िक्ती कुठून 
आली?”

गोष् इथं संपते. गोष्ीचं तात्पय्ष, अथ्ष सांगत नाही. िगत असताना 
अनभुवांच्ा ज्ा ज्ा गोष्ींचं अनायास घर््षण आपल्यािी होत असतं 
त्यातनू वमळालले्या एकेका धियातनू अगंी टके्-टोणपे, घावच यते 
नाहीत. आपल्या अगंी काही गणुही वाढतात आणण गणुात्कताही वाढत 
िाते. हे करताना तमु्ी डकती िोळसपण ेआणण कुतहूल िागं ठेवनू िगता 
त्यावर तमुच्ा वाढीची इयत्ता अवलंबनू असते.

लहानपणापासनू मी आविीनं चचत्ं काढत आलो आहे. पण मी काही 
प्रजिजक्त चचत्कार नाही. मी कवी आहे हे मात् सांग ूिकतो. मला भार्ा 
आवितात. उदू्ष, हहन्ी आणण इंग्िीतनू िमतील तिी भार्ांतरं करायला 
आवितं. मी ज्ा मराठी भार्ते आि बोलतो, ती मराठी मी अजिमित केललेी 
भार्ा आहे. आमच्ा कुटंुबात बोलली िायची ती मराठी वगेळी होती. 
गल्ी-मोहल्लातल्या सवंगड्ांबरोबर खळेताना आम्ी बोलायचो त्या 
भार्ा हहन्ी-उदू्ष-पंिाबी-जसधंी अिा होत्या. ही ववववध भार्ांतरं मी समिनू 
घते होतो आणण जिकतही होतो.

माझा चचत्ांकि ेप्रवास पसु्तकांतनू झाला. वाचनाच्ा सरुुवातीच्ा 
काही वर्षातच एवढी असंख् पात्ं, ववववध िगं, त्या िगातली हवा, त ू
यांच्ािी माझी घट्ट मरैत्ीच झाली. पसु्तकांमधली िगं मी `व्व्हज्अुलाईझ’ 
करू लागलो होतो. त्यातल ेनाद मला ऐकू यऊे लागल ेहोते. त्यातल्या 
पात्ांना मी चहेरे हदल ेहोते, त्यांच्ा संवादांसाठी आवािाच्ा पट्टया 
ठरवल्या होत्या, त्यांची संवादिेक, पलॉिसे ठरवल ेहोते. वाचन हे अनके 
अथषांनी तमु्ाला केवळ दृकपातळीवरचीच कल्पकता चालवायला 
वाव देत नसतं, तर त ेदृश्यसाखळ्ांची अख्ी डिल्मच तमुच्ा मनात 
वनमषाण करत असतं. वाचत असलले्या घटनांच्ा, दृश्यांच्ा बाहेरचे-
ऑित््रिनमधल ेध्वनी, ऑित््रिनमधला काळ, पात्ांच्ा भावववश्ाचं 
नपेर्, कथाक्रमातली पाश््षभमूी, छायानाटयाच ेतपिील या सगळ्ा गोष्ी 
वाचण्ाच्ा वगेानं तमु्ी त्यात भरत िाता. कोणत्याही साहहत्यकृतीचा 
महत्वाचा घटक `कस्ल्पतता’ डकंवा `इमजॅिनिेन’ हा मानला िातो. तो 
वाचकासाठीही तवेढाच महत्वाचा असतो. लखेकानं जलहहललेी संहहता 
वाचक त्याच्ा कल्पननें पनु्ा `रचतो’, पनु्ा जलहहत असतो. जसनमेा हा 
साहहत्य, संगीत, चचत्कला, सगळ्ा लजलतकलांचा समचु्चय आहे, या 
सगळ्ा गोष्ींचा त्यात समाविे होतो असं चचत्पट अभ्ासक आग्हानं 
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मांितात. तरीही मला वाटतं त्या माध्मात अंवतमतः तयार दृक अनभुव 
तमुच्ासमोर मांिललेा असतो, त्या चौकटीपलीकि ेत्याच कृतीचं तमुचं 
आपलं असं खािगी प्रारूप उभं करायची तमु्ाला संधी नसते. पसु्तकांत 
ती असते. वनव्वळ पसु्तकांतल्या ओळींच्ा मधल्या मोकळ्ा िागतेच 
नवे्ह, तर ओळींच्ा पिद्ाआिही असते. अक्रांच्ा चचन्ांच्ा केवळ 
रांगांमधनू अदृश्य िग आपण दृगोचर करत असतो. रूप, रंग, गंध, नाद, 
संगीत या सगळ्ा वमतींनी िग उभं केलं िातं.
आमच्ा लहानपणी मळुगावकर, दलाल, एस. एम. पंडित, आचरेकर, पी. 
सरदार यांची िनुी कॅलेंिरं घरोघरी असायची. ती उत्सकुतनें पाहायचो. 
जिवाय ेछापील माध्मातनू चचत्ं आणण चचत्ांववर्यी हदसले त ेडटपत होतो. 
आट्ष कलॉलिेमधल्या वमत्ांबरोबर सटुीच्ा हदविी वरेुळला सायकली 
मारत िाऊन रेखाचचत्ण-वनसग्षचचत्णाच्ा सरावाचा त्यांच्ाबरोबर 
प्रयत्न करत होतो. त्याववर्यी वाचन, औरंगाबादेतल्या िनाना 
महलमध् ेअसलले्या आट्ष कलॉलिेमध् ेतवे्हा एक मोठाच ग्पु भावाच्ा 
वमत्मंिळींपरैकी होता. त्यांची चचत्ं पाहाणं, प्रजसद्ध पेंटस्षच ेकॅटललॉग्ज 
हाताळणं, त्यांच्ा सु्टडिओत रेंगाळत राहाणं यात मी रमत होतो. त्या 
दरम्यान भारतीय आणण पाचिात्य चचत्कारांची चचत्ं पाहायला वमळू 
लागली. त्यांच्ाबद्दल माहहती वमळत होती. कुतहूल वाढत होतं. वाचता 
वाचता नोंदी करताना, एकाच कामाचा कंटाळा आल्यावर सटुका म्णनू, 
लके्चस्ष, भार्णं ऐकताना चाळा म्णनू चचत्ं काढणं तवे्हा सरुु झालं.

तरीही आपल्याला करायचं त े वगेळं आहे हे िाणवत होतं. परविू 
लागल्यावर  वगेवगेळ्ा माध्मांतनू-पण एरवीही िमले वतथं चचताित 
होतोच. एम.् एि्. हुसने पणु्ात कँपातल्या माझ्ा ऑडिसच्ा पररसरात 
अनवाणी चालत असताना अधनूमधनू हदसायचे. एकदा त्यांच्ािी बोललो. 
समोर `कॅिे नाझ’ मध् ेिाऊन दोनके तास गप्ा झाल्या. पढेु आणखीही 
दोनदा वतथंच त्यांना भटेलो. त ेम्टले, `मी हातािी काही नसताना अगदी 
रस्तावरही कोळश्यानं चचत्ं काढलीयत, भभतंीवर, वत्षमानपत्ांवर कुठेही 
चचत्ं काढायचो.’ त े तवे्हा अठ्ठाऐिंी वर्षांच े होत े आणण रोि काम करत 
होते. हे मला ग्टे वाटलं. चचत्ांजिवाय त े मीर, ज़ौक आणण ग़ाजलबच्ा 
काव्याबद्दल बोलत होते. सतत वनवममितीचा ध्ास असणा-या या बिुगु्ष 
कलावंताला भटेणं हा चांगला अनभुव होता. भविेचद्र सान्यालांसारख्ा 
बिुगू्ष जिल्पकार-चचत्काराला भटेता आलं. त ेनव्याण्व्या वर्मीही उत्साही 
होते. त्यांच्ा कामातली व्व्हगर त्यांना बळ देत असावी. अिा कलावंतांच्ा 
कामातनू त्यांना भटूेनही ऊिषा वमळत असतचे.

मी कववतसेकट ि ेि ेकाही करतो त े वनकि म्णनू करतो. िीव ओतनू 
करतो. भार्ा जिकल्या, छायाचचत्ण जिकलं, जसनमे ेपाहहले, ववववध प्रकारचं 
संगीत वनत्य ऐकत राहहलो,  डकंवा अिा अनके गोष्ी केल्या. पण त्यावर 
वनष्ठा ठेऊन केल्या. `करून पाहाण्ासाठी’, जसद्ध करण्ासाठी केल्या 
नाहीत. त ेकरताना सतत एका िोधाची मला आस राहात आली. िोधत 
राहाण्ाची वनव्वळ प्रडक्रयाही खपू आनंददायी झाली. त्यामळेु कववतते 
चचत्ांचे, संगीताचे, िास्ताचे, इवतहासाच ेसंदभ्ष यऊे िकतात. त ेमी यऊे 
देतो. `आवाि नष् होत नाहीत’ हे माझ्ा अलीकिच्ा कववतासंग्हाचं 
िीर््षक आहे. आता खरं तर आवाि नष् होत नसतात हा भौवतकीत, 
वास्तविास्तात जसद्ध झाललें एक सत्य आहे. त ेकुठून तरी कववतते आलं. 
तसंच चचत्ात संगीत यतें. आणण अिा अनके गोष्ीही यतेात ज्ा आपण 
आपल्यािीही बोललले्या नसतात, आपल्याला आकळलले्याही नसतात. 
ज्ा समिनू सांगायच्ा-घ्ायच्ा नसतात. त्या िक्त अनभुवायच्ा 
असतात.

माझ ेआवित ेकवी ववनोदकुमार िकु् यांना एकदा कववतावनवममितीववर्यी 
ववचारल्यावर त े म्णाल े होते, `मरै दृश्यमें सोचता हंू. इस तरह दृश्यमें 
सोचा हुआ मैं भार्ा  में पकिन े की कोजिि करता हंू.’ त्यामळेु आपली 
दृकस्तृीतनू अभभव्यक्तीसाठी िी भार्ा वनवित असतो ती कधी िब्दांची 
असत े कधी रंग-रेखांची वा चछन्ी-हातोियाची असते, कधी संगीताची 
तर कधी छायाचचत्णाची असते. मला असं वाटतं सव्ष लजलत कलांचा 
कुठेतरी परस्परांिी अन्योन्यसंबंध असतोच. संगीत, काव्य, चचत्कला, 
छायाचचत्णकला वास्तकुला यांच्ात वनजचितपण े काही एक संबंध आहे 
आणण तो अव्याख्ये राहू द्ावा असं मला वाटतं. पण तो तसा समिनू 
घ्ायचा असले तर तमु्ाला इतर कलांचाही आत्ीयतनें पररचय करून 
घ्ावा लागले. चचत्कला, संगीत आणण काव्य यांचं माध्म कोमल आहे. 
त्या माध्मातलं सिृन हे प्रत्यक् संवदेनिीलतिेी िोिललें आहे. िरक 
आहे तो अभभव्यक्तीचा. `कववता हे बोलकं चचत् आहे,’ डकंवा चचत् हे बोलकं 
काव्य आहे’ अस ेवाक्प्रचार आपण ऐकलले ेअसतात. हा स्वतःबाहेर पणू्ष 
होण्ाचा सायास. सपाट पषृ्ठभागावर उंची, खोली, दरुत्ववनकटता, पोत 
याद्ारे चचत्ातनू एक कालांि मांिण्ाचा प्रयत्न असतो. कववतते िब्द, 
थिान, हदिा आणण काल उपस्थित असतात. हे िब्दचचत्. ववचारांची 
प्रवतमा. एकात चचत्तत्व आहे दसु-यात नादतत्व. आपल्या लघचुचत्िरैली 
परंपरेत ववववध रागांसाठीची चचत्ं तमु्ाला आढळून यतेील.
रझांनी नादवबन् ूचचत्माजलकेतनू संगीतातल्या वनराकारालाच िोधण्ाचा 
प्रयत्न केललेा आहे. कला म्णि ेवस्ततुः एका अनंततचे्ा रेर्ते आपला 
हस्तक्पे असतो. एव्हरी मोमने्ट इि कन्डने्ि इटवनमिटी.

पढेु काही मी चचत्कलचें औपचाररक जिक्ण घतेलं नाही. पण वाचन आणण 
चचत्ं चालचू होती. भारतात िमले तसं डिरत असताना चचत्कारांची मळू 
चचत्ं पाहायला वमळू लागली. ब-याच चचत्कारांना प्रत्यक् काम करताना 
भटेता आलं. यरुोपातल्या आणण अमरेरकेतल्या गलॅ-यांमधनू मळू चचत्ं 
बघता आली. चचत्ं आणण चचत्कलवेवर्यीची पसु्तकं, िगभरच े जसनमे े
पाहाताना कलवेवर्यीचं वगेळंच भान यते होतं.
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चचत्कला ही आहदमानवाच्ा काळापासनूची स्वाभाववक अभभव्यक्ती 
असत आललेी आहे. गहुाचचत्ांपासनू अलीकिच्ा लघचुचत्िरैलीतल्या 
चचत्ांपययंत आपल्याला तो प्रवास पाहता यतेो. ववववध आहदवासी 
परंपरेतल्या चचत्िरैली आपल्याला माहीत आहेत. वब्रडटि भारतात 
आल्यानंतर त्यांच्ा पढुाकारानं सरुु झालले्या कला संथिांमधनू जिकून 
बाहेर पिलले्या डपढ्ांच्ा चचत्ांमध्हेी आपल्याला ववववध िरैलींचं दि्षन 
घितं. आपली पारंपररक लघचुचत्िरैली आणण वब्रडटि चचत्कला यांच्ा 
संयोगातनू एकोणणसाव्या ितकात तयार झाललेी कंपनी स्टाईल पेंडटगं्ज, 
त्यानंतर ववसाव्या ितकाच्ा मध्ानंतर भारतीय चचत्कलते झाललेी 
स्थित्यंतरं तमुच्ा पररचयाची असतीलच. समांतरपण ेिागवतक स्तरावर 
वगेवगेळ्ा भागात, वगेवगेळ्ा काळात कोणत्या चळवळी झाल्या, 
कोणत्या िरैली आणण प्रवाह वनमषाण होऊन त्यातनू किाप्रकारे कलावंत 
वनमषाण झाल ेयाचाही प्रत्यके चचत्रजसक म्णवणा-यानं ढोबळ का होईना 
अभ्ास केललेा असतो. मला वाटतं आपण ज्ा परंपरेत िमतो, ज्ा 
कलाववद्ते काम करू पाहतो त्या परंपरेची िन्मरहस्यं आणण इवतहास 
िाणनू घणें ही त्या हदिनें िाण्ासाठीची प्राथवमक तयारी असते. आपण 
आपल्या भमूीत ठामपण ेमळंु मिबतू रोवनूच उभं राहहलं पाहहिे. तरच 
मग वाहणारे नव ेवारे आपण नीटपण ेस्वीकारू िकतो. एका काय्षिाळेत 
राम बापटांना महाववद्ालयीन ववद्ार्षांनं प्रश्न ववचारला होता, सर, मला 
मराठीत लखेन करायचं असले, मी लखेक होऊ इक्च्त असने तर मी 
काय वाचायला पाहहिे? खरं तर अिी काही तयार डप्रत््रिप्श्स देता यते 
नसतात. तरीही सर म्णाल ेहोते, मराठीत गले्या हिार वर्षात काय-काय 
जलहून-बोलनू-गाऊन झालंय, त्याचा ठळक अदंाि घणे्ाइतपत तरी 
वाचन हवंच, महाराष्ट् ाचा डकमान गले्या 3-4 ितकांचा इवतहास-भगूोल 
पक्ा माहीत हवा, भार्ावरैववध् आणण त्याची वरैजिष्टं माहीत हवीत. 
जिवाय दोन्ी महायदंु्ध, माक्स्ष यांचंही वाचन झाललें हवं. सरांची यादी 
संपतच नव्हती. पण मला वाटतं ही लखेकांसाठीच नवे्ह तर कुतहुल 
बाळगणा-या सगळ्ांसाठीच आवश्यक गोष् असते. मला आविलले्या 
दोन कवींच्ा बाबतीतल ेप्रसंग मी तमु्ाला मदु्दाम सांगतो.

अरुण कोलटकर यांनी आपल्या आयषु्ात खपू कमी मलुाखती हदल्या. 
त्यांच्ा एका मलुाखतीत नहेमीचा एक डढसाळ प्रश्न त्यांना ववचारला गलेा 
की, तमुच ेआवित ेकवी आणण लखेक कोणते?  त्यांनी हदललेी यादी 
तमु्ालाही रोचक वाटले.

त ेम्णाले, म्णि ेतमु्ाला यादी हवीय? बरं तर, माझ्ा आिवरच्ा 
आयषु्ात मला आविलले ेलोक सांगतो. मला व्व्हटमन, मढजेकर, 
मनमोहन, एजलयट, एझ्ा पाऊंि, ऑिने, हाट्ष के्रन, डिलन थलॉमस, 
काफका, बलॉदलअेर, हाईन, कॅटलस, व्व्हलाँ, ज्ानशे्र, नामदेव, िनाबाई, 
एकनाथ, तकुाराम, वांग वरै, त ुिू , हान िनॅ, रामिोिी, होनािी, 
मांदेलस्ताम, दस्तयवस्ी, गोगोल, इसाक बाजश्स जसगंर, बबेले, 
अपोलोवनअर, ब्रतेाँ, ब्रखे्त, नरेुदा, गग्सबग्ष, बाथ्ष, ड्रुा, िोििे हेलर, 
एझ्ेसबग्षर, गनु्टर ग्ास, नलॉम्षन मलेर, हेन्ी वमलर, नोबलॉकलॉव्ह, नामदेव 
ढसाळ, पठे् बापरुाव, राबलेसे, अप्जुलअस, रेक्स स्टाऊट, अगाथा 
व्रिस्ती, रलॉबट्ष श्नलेी, हाल्षन एजलसन, भालचंद्र नमेािे, ड्रेुनमटॅ, आप्ष, 
क्वुमग्ज, लईुस कॅरल, िलॉन लनेन, बलॉब डिलन, जसक्विया लिाथ, टिे 
ह्िु, गोिस ेभटिी, मलॉगजेनस्टन्ष, चक्रधर, िरेाि्ष मनॅली हलॉपडक्स, 
बळवंतबवुा, डककजे गाि्ष, लनेी ब्रसे, बहहणाबाई चौधरी, कबीर, रलॉबट्ष 
िलॉ्सन, मिी वलॉटस्ष, लीिबलेी, हलॉवलीन विु, िलॉन ली हूकर, लायबर 
अँि स्टलॉलर, आयझने्श्टाईन, त्िुो, विुी गथु्ी, ललॉरेल आणण हािमी अस े
लोक आवितात. ही यादीच बरंच काही बोलते. ती कोलटकरांच्ा 
वाचनाचा परीघ  दाखवतचे पण ह्ा यादीत कोलटकर वनव्वळ लखेक-
कवीच घते नाहीत तर त्यात ववनोद, जसनमेा, गीतलखेन, ववज्ान 
कथा, गपु्तहेरकथा अिा ववववध ववद्ांमध् ेकाम करणारे लोक यतेात. 
कोलटकरांच्ा वाचनववश्ाची लहानिी वानगी इथं वमळू िकते. त्यांचा 
‘भभिकी वही’ हा कववतासंग्ह ज्ांनी वाचला असले त्यांना पनु्ा एकदा 
बायबलमधल्या कथा, ग्ीक परुाणकथा, गगलगामिेपययंतची महाकाव्य 
एकदा वाचायची इच्ा झाली असले.
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दसुरी आठवण हदलीप चचत्रांची आहे. त्यांच्ािी एकदा गप्ा मारताना 
मी ववचारलं होतं, हा एवढा काळ तमु्ी कस ेसवषाईव्ह झालात? कस े
िगलात?

अथषातच साठ-सत्तरच्ा दिकातल्या कठीण काळाबद्दल, त्या 
काळातल्या त्यांच्ा डपढीसमोरच्ा आव्हानांबद्दल मला हे ववचारायचं 
होतं.  पण त्यांनी वगेळंच उत्तर हदलं. त ेमाझ्ा चांगलंच स्रणात 
राहहललें आहे.

त ेम्णाले, मी कुतहूलापोटी िगलो.

वमत्हो, कोणत्याही कलावंताला-लखेकाला-कवीला िर हे कुतहूल 
डटकवता आणण िोपासता आलं ना, की मग आपल्या िोधाची खरी वाट 
वमळायला मदत होत ेआणण ही वाट सोपीही होऊ िकते.
खपू पाहहलं पाहहिे, खपू ऐकलं पाहहिे, खपू वाचलं पाहहिे. त्यातनू 
पोर्ण होतं, प्रभाव राहात नाहीत. आपण नव्यानं आपल्यालाच गवसतो. 
हदलीप चचत्रांच्ा छापल्या गलेले्या पहहल्याच कववतचेी पहहली ओळ 
आहे मला आस होती नभं धुंिाळण्ाची. ही आस प्रत्यके लखेक-
कलावंताच्ा िोधाचा ‘टके ऑि पलॉईंट’ असला पाहहिे.
एका आयषु्ात आपल्याला हिार गोष्ी कराव्यात असं वाटतं आणण 
त ेिक् नसतं. म्णनू आपण हिार गोष्ींत आपली आयषंु् पणाला 
लावललेी हिार प्रकारची माणसं पाहावीत, वाचावीत, त्यांना समिनू 
घतेा आलं तर पाहावं. प्रबोधनकाळात अिी बहुमखुी प्रवतभचेी माणसं 
होती. एकाच वळेी त्यांना खगोलिास्तात आवि अस ेआणण त ेगणणतज्, 
संगीतकार आणण तत्वज्ही असत.

जलओनादपो दा व्व्ह्सी असा प्रवतभावान होता. तो रेनसेाँचा प्रतीकपरुूर्च 
आहे. एक माणसू साठ-सत्तर-ऐिंी वर्षांच्ा एका आयषु्ात काय काय 
करू िकतो, डकती क्ते्ांत, डकती ववधांमध् ेआणण डकती काम करू 
िकतो याची चणुकू म्णि ेव्व्ह्सीचं आयषु् आहे. तो मलूतः चचत्कार 
होताच. पण चचत्कलतेलं ऍनाटलॉमीमधलं मलूभतू असं काम त्यानं केलं. 
मानवी मतृ िरीरं िािून, हािं, स्ायूंची प्रमाणिीर रेखाटनं त्यानं करून 
ठेवली. 2 म े1519 ला मरण पावला तवे्हा त्यानं जलहून ठेवललें तरेा 
हिार पानांमध् ेसामावललें त्याचं लखेन ववस्यचडकत करणारं आहे. 
त्याच्ा एका नोटबकुमधलं पहहलंच वाक् आहे की, ज्ाला गणणतात 
रस नाही त्यानं माझं काम पाहू नये. याचं कारण तो स्वतः वरैज्वनक कठोर 
जिस्तीचा प्रवतभावान ्असा तत्त्वज् कलावंत होता. त्यानं ज्ा ववर्यांमध् े
काम केलं त्याची यादी पहा: प्राणी ववज्ान, वनस्पती ववज्ान, भगूोल, 
नकािावाचन, ऑडप्टक्स, वास्तविास्त, एरोिायनवॅमक्स, िलववज्ान, 
धातिूास्त, वास्तिुास्त, जिल्पकला, थिापत्य अभभयांडत्की आणण आणखी 
आणखी बरंच. लखेक तो होताच. जिवाय त्यानं संगीतवाद्ं तयार केली, 
संगीतरचना केल्या, सरैन्यासाठीच्ा पलुांची संकल्पनं तयार केली, सौर 
ऊिषा साठवणीचं तंत् िोधण्ाचा प्रयत्न केला, कॅल्कलुटेरच्ा तंत्ाचा 
अभ्ास केला. तोिा-ववमानांची डिझाइ्स बनवली. हलती-चालती 
खळेणी बनवली.

मानवी िरीराची ऍनाटलॉमी त्याच्ा रेखाचचत्ांमधनू िगाला पहहल्यांदा 
कळली असले. त्यासाठी फ्ोरे्समधल्या दवाखान्यातली मतृ 
िरीरं ववचे्दनासाठी वापरण्ाची त्याला परवानगी वमळाली होती. 
गभषाियातल्या गभषाचं पहहलं िास्तीय रेखाटन त्यानं बनवलं. वयाचा 
मानवी िरीरावर आणण चहे-यांवरच्ा हावभावांवर होणा-या पररणामांचा 
त्यानं अनके वर्जे रेखाटनांद्ारे अभ्ास केला होता. प्राणी-पक्षांच्ा 
िरीराची ववचे्दनं करून मानवी िरीररचनिेी त्यांची तलुना करणारी 
रेखाटनं त्यानं केली. पक्षांच्ा उिण्ाच्ा क्मतनें तो सतत प्रभाववत 
राहहला. त्याच प्ररेणतेनू त्यानं फ्ाइंग मजिनची, हँग-ग्ायिरची 
डिझाइ्स बनवली.

पंधराव्या-सोळाव्या ितकातल्या प्रबोधनाच्ा काळात, िवे्हा वववकेाला 
आणण प्रगतीच्ा इचे्ला मध्वतमी मानलं होतं आणण वनसगषाला तर 
मलू्याचं अभधष्ठान होतं, त्या काळात व्व्ह्सी वववकेाची िास्तीय कसोटी 
वापरून वनसगषाची गडुपतं िोधण्ात मठ होता. कुतहूल हाच त्याचा ध्ास 
होता.

लिुोववको  स्फोझषाकिून त्याला  स्फोझषा मलॉन्यमुेंट हलॉस्षचं काम कवमिन 
करण्ात आलं होतं. चोवीस िूट उंचीच्ा प्रचंि घोड्ाचं ब्राँझ जिल्प 
प्रत्यक्ात मात् यऊे िकलं नाही. त्यासाठी त्यानं बराच काळ अभ्ास 
केला. घोड्ांची हिारो रेखाटनं केली. एवढ्ा मोठ्ा जिल्पासाठी 
ओतकाम करायचं तर वगेळं तंत् िोधनू काढावं लागणार होतं. 
त्याचाही तो अभ्ास करत होता. फ्ें चांच्ा आक्रमणात हा प्रकल्प 
गुंिाळावा लागला. या जिल्पाचं लाईिसाईझ क् ेमलॉिले सरैवनकांच्ा 
हाती पिल्यावर त्यांनी त ेनमेबािीच्ा सरावासाठी म्णनू वापरलं. 
प्रकल्पासाठी बािलूा काढून ठेवललें ब्राँझ नंतर या आक्रमणाच्ा 
दरम्यान सामहूहक जिरकाणासाठी बनवलले्या िस्तांसाठी आणण 
तोिांसाठी वापरलं गलें!

आपल्याकिहेी ही परंपरा एकोणणसाव्या ितकाच्ा अखरेीला-ववसाव्या 
ितकाच्ा सरुुवातीला प्रखरपण ेमौिदू होती. मी अलीकि ेउत्सकुतपेोटी 
ववववधज्ानववस्तारच ेअकं वाचत होतो. हे वनयतकाजलक 1868 त े1937 
असं सलग (मध् ेएका वर्षाचा अपवाद वगळता-) सत्तर वर््ष चाललं. 
या  वनयतकाजलकाच्ा अकंांमधलं लखेन वाचताना लक्ात यतें की, 
िवे्हा माहहतीच्ा सवुवधांचा अभाव होता, परेुिा लायब्ररी नव्हत्या, 
दळणवळणाची साधनं नव्हती, एवढंच किाला तवे्हा कागद वगरैरे 
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स्टिेनरीही आिच्ाइतकी वरैपलु्यानं वमळत नसणार. आणण तरीही लोक 
मौजलक लखेन करत होते. फ्ाल््सस बकेनच्ा वनबंधांच ेअनवुाद होत 
होते. पाजचिमात्य साहहत्यावर सखोल टीका छापनू यते होती. भार्चेा 
गांभीयषानं आणण आथिनें ववचार यते होता. आगरकर समािकारण-
पत्काररता-करत होतचे, पण िके्सडपअरच्ा नाटकांची भार्ांतरंही करत 
होते.

न्यायमतूमी रानि ेअथ्षिास्तववर्यक मलूभतू लखेन करतांना तकुोबाच्ा 
अभंगासाठी स्वतंत् स्टिी सक्ष ल काढून त्यात चचषा करीत होते. 
भार्चे्ा व्यतु्पत्तीपासनू व्याकरण, कला, इवतहास, धातिूास्तापययंत 
असंख्  ववर्यांवरचं लखेन प्रजसद्ध होत होतं. हा काळ मला िार 
प्ररेणादायक वाटतो. पढेु तो व्यासंग कमीच होत गलेा की काय असं 
वाटू लागतं.  आि तर अनाथिचेी परमावधी आपल्याला हदसते. आपलं 
वाचन आपल्याला हळूहळू वनविता यतें, मराठी संसृ्तीत गाणं सतत 
कानावर पित असतंच, रेडिओमळेु डकमान जसनसेंगीत, भावगीतं, 
लोकसंगीत तर असतंच, पण दृकप्रजिक्णाची काही सोय आपल्या 
समािात नाही. वगेवगेळ्ा प्रकारची चचत्ं सतत मलुांच्ा िोळ्ांसमोर 
आदळताहेत, सहिपण ेगलॅ-यांमधनू मलुांना चचत्ं बघायला वमळताहेत 
हे लहान गावांमधनू िक् नसतंच. मागच्ाच महहन्यात पणु्ात गलुाम 
मोहमद िखे यांचं भारतीय लघचुचत्कलचेा सववस्तर आढावा घणेारं 
व्याख्ान झालं. बापट ममेोररअल लके्चर म्णनू. आपल्या व्याख्ानात 
एके हठकाणी त ेम्णाले, िरैसलमरे िवळ एक गाव आहे. त्या गावात 
परंपरेनंच घरोघरी, घरांच्ा भभतंींवर, व्हरांड्ात, हदवाणखान्यात, 
स्वयंपाकघरात सगळीकि ेचचत्ं काढललेी असतात. मोठाल्या 
भभतंींवर हत्तींपके्ाही मोठया आकाराच ेहत्ती रंगवलले ेअसतात. पढंु 
त ेम्णाले, डकती बरंय, त्या गावातली मलुं लहानपणापासनूच िक्त 
चचत्ं आणण आपल्या आयांना पाहात मोठी होत असतील.’ आपल्याकि े
काय पररस्थिती आहे? महानगरपाजलका चौकाचौकातनू टेंिरं काढून 
िायबरची वनबु्षद्ध स्ल्प्चस्ष उभी करतात. ब्राँझमधल्या चांगल्या 
पतुळ्ांना वर्षातनू एकदा ‘रंगवतात’!

कलसेाठी हावनकारक अिा गोष्ी ‘अनलन्ष’ करण्ासाठीही तमु्ाला 
तमुचीच तंत्ं ववकजसत करावी लागतात. कववता काय डकंवा चचत् काय 
त्या वनव्वळ त्या क्णाची अिी वनवममिती नसते. आपला आणण आपल्या 
प्राचीन पवू्षिांपययंत िगनू झालले्या सगळ्ांच्ा संचचताचा काहीएक 
अिं त्यात यते असतोच. एका अथषानं सि्षनात यगुांचा अक्ष  असतो. 
संगीतासारख्ा वनराकार अनभुवाला दृक रुपात पाहाता आलं पाहहिे. 
संगीतात सात स्वर असतात. तसचे रंगही सात आहेत. मधल्या रंगांच्ा 
श्तुी असतात.

व्यक्ती आणण समाि यात सतत संघर््ष आणण घर््षण होत असतं. 
त्या प्रडक्रयते कलावंताच्ा कलतेल्या िोधाच्ा िक्ता असतात. 
आपल्या आसपासच्ा समािातली प्रचंि सरवमसळ, सगळ्ाच गोष्ींचं 
झाललें असमान वाटप, ववववध क्ते्ातला, ववववध रुपातला भ्रष्ाचार, 
गलॉिस ् आणण गलॉििादस्षच्ा हातात असलले्या नािया, ववखार आणण 
असहहष्णतूा, हहसंा, बदलाच्ा अमानरु् वगेात संवदेनिील, सामान्य 
माणसाचं काय होतं, कायदेकान-ूनसलले्या कुठलाच धरबंध नसलले्या 
या केऑसमध् ेस्वतःला प्रश्न पिू लागतात. आपण आत पाहू लागतो. तो 
िोधही सखुाचा नसतो, पण त्यातनू आपल्याला कलाकृती सापिते.
या संघर्षातनू, अनके टोकांच्ा मनोवथिांमधनू, स्रण-ववस्रणाच्ा 
कोिातनू हाती लागलले्या गोष्ीत सगळ्ांना एकत् िोिणारा धागा 
कधीतरी सापितो. हवं तवेढं चचत्ात यतें कववतते यतें, फे्ममध् ेयतें 
बाकी ऑित््रिनमध् ेआपसकू ढकललं िातं.

चचत्ं किी पाहावीत? या प्रश्नाला तांडत्क काही उत्तर देता यणेार नाही. 
कारण त ेयोग् होणार नाही. आस्वादक आणण कलाकृती यांच्ातला तो 

संवाद आहे. आपण गाणं कसं ऐकतो? म्णि ेसमिनू घऊेन गाणं कसं 
ऐकतो? त्याची एक पवू्षतयारी आपल्या वयानसुार होत गलेलेी असते. 
आपल्या अनभुवसंचचतातनू वमळत आलले्या माहहती वा ज्ानातनू अनके 
गोष्ींिी आपण पिताळा घऊेन पाहात असतो. एका माणसातच अनके 
माणसं असतात. कबीर `बहुरी अकेला’ म्णतात ना, त ेयाच अथषानं. 
अनभुवलले्या एखाद्ा गोष्ीिी समोर हदसणा-या कलाकृतीत साधम्य्ष 
िोधत असतो. त ेकलाकृती समिनू घणें आहे. पण अमतू्षता तमुच्ातल्या 
अिा गोष्ीला आव्हान देते, जिचं स्पष्  रुपच तयार झाललें नाही. त्यामळेु 
अमतू्षता एक प्रकारे वनगु्षण तत्वाला िागवण्ाचा प्रयत्न करत असते.

चचत्ात काय हदसतं? तर चौकटीत रंग, रेर्ा, पोत, आकार यांनी तो 
अवकाि भरून काही एक प्रवतमा तयार केललेी असते. त्या प्रवतमकेि े
पाहाताना आपण नातं वनमषाण करू लागतो. कधी त ेिळुतं कधी िळुत 
नाही. व्व्ह्सेंट व्हान गलॉग या िच चचत्कारानं काढललें माझं एक आवितं 
चचत् आहे. ‘पलॉन्त द लांगलां’ डकंवा ‘द लांगलां वब्रि’ हे त्या चचत्ाचं नाव. 
व्हान गलॉगनं या िट् लॉवब्रिची चचत्माजलकाच रंगवललेी आहे. 

िपानी चचत्िरैलीत हदसतो तसा साधपेणा या चचत्ातनू लक्ात यतेो. रचना 
एकदम साधी समतोल सांभाळललेी अिी आहे. पलुाच ेउभ ेडपलस्ष, 
सायप्रसची झािं, काटकोनात वाहणारी नदी, कपि ेधणुा-या श्स्तया, 
पलुाच्ा मधोमध चचत्ाचा तोल साधणारी घोिागािी अस ेया चचत्ाच ेदृश्य 
तपिील आहेत. कँडटजलव्हर पद्धतीच्ा लाकिी पलुाच ेतांडत्क तपिील 
यात बारकाव्यानं, नािकुपण ेदाखवलले ेहदसतात. डपवळ्ा, गलुाबी, 
आकािी रंगांनी पलुाच्ा मिबतू दगिी भभतंी रंगवलले्या आहेत तर 
त्यावर नािकू उभ्ा रेर्ांमधनू पलू आणण त्याच्ा दो-या चचतारल्या आहेत. 
पाण्ातल्या वलयांमधनू उििे-सावल्यांचा खळे दाखवला आहे. काहीही 
गोंधळ, गिबि नाही, घोिागािीही िण ूस्थिर आहे.

1988साली काढलले्या या चचत्ानं श्षे्ठ िपानी चचत्पट हदग्दि्षक अडकरा 
कुरोसावा यांच्ा `डिट् म्स’ या चचत्पटमाजलकेतल्या एका डिट् मची सरुुवात 
होते. एक तरुण गलॅरीत व्हान गलॉगची पेंडटगं्ज पाहात असताना या 
चचत्ासमोर थबकतो. एका क्णी त्याचा हात अनाहूतपण ेचचत्ाकि ेिातो. 
त्याच बोटं त्या नदीतल्या पाण्ावर टकेताच पाणी हल ूलागतं. दसु-या 
क्णी तो तरुण त्या चचत्ात पोचललेा असतो. वतथल्या कपि ेधणुा-या 
बायकांिी बोल ूलागतो. व्व्ह्सने्टची चौकिी करतो आणण त्याच्ा िोधात 
वनघतो. एका महान चचत्पट हदग्दि्षकानं महान चचत्काराला केललेा हा 
सलाम आहे. कुरोसावानं आपल्या माध्मातनू व्हान गलॉगच्ा कामाला 
प्रवतसाद हदललेा आहे.
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आपल्याकि ेऋत्त्वक घटक यांनी राम डकंकर बरैि यांच्ावर एक डिल्म 
केललेी आहे. डकंवा सत्यजित राय यांची रवींद्रनाथ टागोरांवरची डिल्म 
आपण पाहहली असलेच. अडकरा कुरोसावा स्वतः चचत्कार होते. आपल्या 
चचत्पटासाठी त ेचचत्ं काढीत असत. त्या चचत्ांतनू त्यांना आपल्या 
डिल्मसाठी त्या-त्या दृश्यातल्या चौकटीत रंग-उििे-काळोख आणण 
पात्ांचा चहे-यावर हदसणारा भाव कसा असले हे िाणनू घ्ायचं असावं. 
सत्यजित राय आपल्या डिल्मसाठीचं त््रिप्ट रेखाचचत्ांनी सिववत. पथरे 
पांचालीची अिी रेखाचचत्-संहहता उपलब्ध आहेच. त्यांना रवीिकंर 
यांच्ावरही एक डिल्म करायची होती. त्यासाठी त्यांनी काढलले्या 
रेखाचचत्ांची वही आता नकुतीच प्रकाजित झाली आहे.

‘सत्यजित रेि रवीिकंरः ऍन अनडिल्म्ि व्व्हज्अुल त््रिप्ट’ असं या 
प्रकाजित रेखाचचत्संहहतचें नाव आहे. रवीबाबूंवर डिल्म करायची हे 
रेंच्ा िोक्ात अपरू संसारचं काम चाल ूहोतं, तवे्हापासनू होतं. त्यावळेी 
केललेी ही सगळी रेखाचचत्ं आहेत. टायटलच्ा अक्रांपासनू त ेअखरेच्ा 
िलॉटपययंत. त्यांना बहुधा एक कलॉ्सट्ष यात घ्ायची होती. काळ्ा 
िलरंगात इथं पहहल्या फे्मपासनू काय हवं हे त्यांनी व्व्हज्अुलाईि 
केललें हदसतं. रवीबाब ूबसलले ेआहेत त्या अध्षकाळोखातला 
लिटॅिलॉम्षचा िलॉटच पढेु संध्ाकाळच्ा आभाळात डिझलॉल्व्ह होतो. 
तबला-सतारीचे, तुंब्ाचे, महहरपीचे, भभतीवरच्ा लघचुचत्िरैलीतल्या 
स्तीच्ा चहे-याचे, रवीबाबूंच्ा बोटांच ेतपिील या चचत्ांमध् ेहदसतात.
चचत् वा दृक प्रवतमा हे जसनमेाचं प्रधान तत्त्व आहे हे आपण िाणतोच. 
अलीकिचे मी अरुण खोपकरांचा एक लखे वाचला. `न िाणवणारा 
जसनमेा’ हे त्या लखेाचं िीर््षक. मुंबईिवळची घारापरुीची लणेी म्णि े
तरेाि ेवर्षांपवूमी सचुललेा जसनमेाच आहे अिी त्यांची मांिणी आहे. या 
लखेात त ेम्णतात, ‘िो पिद्ावर हदसतो तो एक जसनमेा. तो आपल्याला 
िाणवत नाही. कारण तो स्तृीच्ा अगदी तळाच्ा स्तरांच्ाही खाली 
िरे्िायी ववष्णसूारखा पहुिललेा असतो. िवे्हा समोरच्ा जसनमेातल े
ध्वनी डकंवा प्रवतमा त्या स्तरातल्या ववस्तृ आठवणींना कंपायमान 
करतात, तवे्हा न िाणवणा-या जसनमेाच्ा नाभीतनू ववजिष् स्तृीच े
कमल वर यतेे. कंडपत क्णांना आपल्या पाकळ्ांत पकिते. भतू, 
वत्षमान आणण भववष् हे एकाच क्णात िाणवतात. एका वबदंतू वमळतात 
आणण कालातीत सत्य िाणवनू देतात तवे्हाच खरी कला िन्माला यतेे.’ 
घारापरुीच्ा लणे्ातनू त ेआपल्याला कोप-या-कोप-यातली वरैजिष्टं 
दाखवत घऊेन िातात आणण म्णतात, ‘घारापरुीच्ा लणे्ा ह्ा संपणू्ष 
अनभुवात जसनमेा ओतप्रोत भरललेा आहे. त्यात नाट्यपणू्ष घटना आहेत, 
पात् ेआहेत, कौिल्यपणू्ष कथन आहे आणण त्या वास्तचूा एकूण अनभुव 
हा सवषाथषान ेसवषांगान ेवढूेन टाकणा-या जसनमेाचा आहे. तो एक वरैजश्क 
सायक्ोरामा आहे.’

एका कलचेा दसु-या कलिेी कोणत्या प्रकारे संबंध अस ूिकतो, 
कलांच्ा परस्परांतल्या कोणत्या िक्ता अस ूिकतात हाही अनकेांच्ा 
अभ्ासाचा आणण कुतहूलाचा ववर्य असतो. ह्ाचं हे उदाहरण मला 
मनोज् वाटलं म्णनू इथं तमु्ाला सांगगतलं आहे. काही चचत्कारांना 
आपण सातत्यानं पनु्ापनु्ा पाहात असतो. वगेवगेळ्ा टप्प्ांवर त्यांचं 
वनरीक्ण करत राहाणं हा आपला छंद बनतो. मला अनके चचत्कार 
आवितात. पलॉल क्ी, डपएत माँहद्रयन, भारतीय संदभषात गायतोंिे, हुसरैन 
आणण रझा ही काही नावं नावं सांगता यतेील. एक वनरीक्ण माँहद्रयनच्ा 
बाबतीत आहे. त ेकाही अिंी रझांच्ा चचत्ांनाही लाग ूहोतं. माँहद्रयनचा 
चचत्प्रवास  पाहहला तर लक्ात यतें की ववजिष् टप्प्ांनी त्याच्ा चचत्ात 
बदल होत गलेले ेआहेत.

सरुुवातीची माँहद्रयनची चचत्ं कलरिुल आहेत. पढेु त्याच्ा चचत्ातल े
रंग हळूहळू कमी कमी होत िातात. करड्ा छटांमधली चचत्ं यतेात. 
नंतर वनव्वळ रेर्ा उरतात. अस ेत ेटप् ेआहेत रझांची चचत्ंही कलरिुल 
लिँसे्प्स पासनू सरुु होतात, पढेु ती भौवमवतक आकारांकि ेिाऊ 
लागतात. याचा आपल्या प्रत्यक् िगण्ािी संबंध असले का? मला 
त्याबाबतीत वनजचित काही सापिललें नाही.

सय्यद हरैदर रझा यांच्ाववर्यी जलहहताना अिोक बािपयेी असं म्णतात, 
की त्यांची चचत्ं पाहाताना लक्ात यतें की वतथं आपल्या ओळखीच्ा 
काळाची चचनं् नाहीत. ि ेघितं आहे त्याच्ािी िण ूत्यांचं काही घणें-देणं 
नाहीये. ि ेहोत आललें आहे, ि ेघिून गलेलें आहे-त्याच ेत ेचचत्कार 
आहेत. त्यांचा आपला एक वगेळा काळ आहे. एक प्रकारचा प्रवतसमय, 
ज्ात स्पंदन आणण सि्षन आहे. स्वतःच्ा सारांिात एकवटललेी 
उतु्ल्ता आणण साधपेणा आहे. त्यात भमूी आहे बीि आहे, वकृ् आहेत, 
अवघ ेववश्, सयू्ष, नाग, नाद आणण वबन् ूआहे. आत्माची िाश्त भवूमती 
आहे िाणणवचें चचरंतन बीिगणणत आहे. ि ेघिून गलेंय, त ेनाकारायचं 
नाहीय ेआणण त ेपनु्ा आणायचंही नाही. हे असण्ाचं अनषु्ठान आहे. ही 
एक वनरंतर ओळ हे. नवी रेघ िनु्या रेघलेाच पढेु ओढत्यये.

त ेसांगताहेत की त्यांच्ा भवूमतीय आकारांच्ा चचत्ांमधल्या रेर्ा सरळ 
नाहीत, तर झािांच्ा पानांसारख्ा आहेत. त्यांच्ात पानांसारखीच 
सळसळ आहे, कंपन आहे. रझांच्ा चचत्ांत वादळांनंतर उतरललेा 
साधपेणा आहे, िांतता आहे. त्यात एक अनभुवांतनू आललेा स्पष्पणा 
आहे. रझा म्णतात की त ेिदु्ध भवूमतीकिे, िभु्र कॅन्वासकि ेवनघालले े
आहेत. सगळी लीला पांढ-या आणण काळ्ामधली आहे. साधपेणाकि े
परतणं, मौजलक आकार अजिमित करण्ाचा प्रयत्न करणं हे त्याचं आपलं 
चचत्दि्षन आहे.
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आता िवेटून एका पसु्तकाबद्दल सांगतो. कारण मी हे नकुतंच एक 
पसु्तक भार्ांतरीत केलं आहे आणण या पसु्तकात चचत्कलबेद्दल ववस्ततृ 
चचषा आहेत. िरैलीबद्दल चचषा आहेत. माय नमे इि रेि ही ती कादंबरी. 
ओरहान पामकु या तकुकी लखेकाची नोबले परुस्ार वमळाललेी ही 
कादंबरी. पवूजेतला आणण पजचिमतेला संघर््ष हा या कादंबरीचा महत्वाचा 
अक् आहे. पाजचिमात्य कलचेा पौवषात्त प्रभाव, देिी कलापरंपरेचं भववष् 
आणण या मंथनातनू उत्पन् होणा-या अस्वथितचेी सावली कादंबरीतल्या 
संपणू्ष घटनाक्रमावर पिून राहहललेी आपल्याला हदसते. त्यामळेु नऊ 
हहवाळी रात्ींत वीसके प्रमखु सिीव-वनिमीव पात्ांसह यणेा-या असंख् 
पात्ांसह ही कादंबरी एक ववराट सामाजिक –भौगोजलक – सांसृ्वतक 
आणण रािकीय पट उभा करते.

माय नमे इि रेि  या कादंबरीचा मराठीत अनवुाद करताना अनके गोष्ींचा 
ववचार करावा लागणार होता. एक तर या कादंबरीतल्या घटना सोळाव्या 
ितकातल्या अखरेच्ा दिकात घितात. हे इस्ाम हदनदजिमिकेतलं 
हिारावं वर््ष. त्याला कादंबरीच्ा आियात ववजिष् संदभ्षही आहे. 
स्वाभाववकच कादंबरीला सोळाव्या ितकाच्ा इवतहासाचा आणण 
तत्ालीन भगूोलाचाही ववस्ततृ संदभ्ष आहे. तत्ालीन रािकीय संदभषांचा 
पट चीन, ब्रह्देि, भारत, अिगाणणस्तान, इराण, अरबस्तान, तरुाण, 
तकु्ष स्तान त ेफ्ा्स आणण इटलीपययंतच्ा भगूोलात पसरललेा आहे. 
तवे्हाची तकुकी-सिाववद, अरबी, िासमी समािातली यदंु्ध, मलू्यसंघर््ष, 
सामाजिक-रािकीय व्यवथिा, थिलांतरं हेही त्यात आहे.

कादंबरीतलं सगळं प्रत्यक् कथानक अवघ्ा नऊ हहवाळी हदवसात 
घितं त ेिहर आहे इस्तान्बलू. कादंबरीभर त्याची वण्षनं तपिीलानं 
यतेात. त्यातल ेरस्ते, सम्ाटाचा रािवािा, रािवाड्ातला अतंभषाग, 
बलॉस्फरस खािी, तरंगणारी िहािं, सामान्य लोकांच्ा वस्ता, कलॉिीच े
गतु्ते, खाणावळी, हमाम अनके गोष्ी पामकू तपिीलानं आणण बारकाईनं 
रंगवतात. वरवर पाहता ही मि्षर वमस्टट्ी वाटू िकते. चारि ेवर्षांपवूमी 
इस्तान्बलू या िहरात घिणारे खनू आणण त्याभोवतीच्ा रहस्याची ही 
कथा आहे. पण वतला अनके वरैजिष्टपणू्ष स्तर आहेत. ज्ा पात्ांवर 
मखु्तः झोत आहे ती बरीचिी पात्ं लघचुचत्कार आहेत. 

त्या पात्ांच्ाद्ारे इस्ावमक लघचुचत्कलचेा अभ्ासपणू्ष इवतहासच 
आपल्याला  वाचायला वमळतो. एकोणसाठ प्रकरणांतनू त्यातल्या प्रमखु 
पात्ांच्ा स्वतंत् वनवदेनातनू ही कादंबरी उलगित िाते. ही सगळी पात्ं 
वाचकांिी थटे संवाद करतात. खनू झालले्या चचत्काराचं िव हेच पात् 
बननू वाचकािी बोल ूलागतं! लखेकानं असं पात् योिण्ाची कल्पनाच 
ववलक्ण आहे.

िारसी कलापरंपरा त्यातल ेचचत्कार, िारसी चचत्कलवेर मंगोल 
िरैलीचा त्या काळात पिललेा प्रभाव, धमषानं कलवेर घातललेी बंधनं, 
त्यातनू तत्ालीन कलनें िोधलले्या पळवाटा, धम्ष आणण कला यांच्ात 
असललेा सततचा ताण या सगळ्ा ऐवतहाजसक संदभषांचा अस्ल 
लखेािोखाच या कादंबरीत आपल्याला गवसतो. चचत्कारांच्ा पात्ांच्ा 
प्रदीघ्ष चचषांमधनू लोककथा, िारसी तकुकी गोष्ी उलगिल्या िातात. 
चचत्ांच ेसंदभ्ष यतेात. डिरदौसी, वनिामी अिा तत्ालीन अनके 
थोर लखेकांच्ा ग्ंथांचे, त्यांतील कथानकांच ेसंदभ्ष देतात. त्यांच्ा 
चचषांमधनू िरैली, कला आणण नरैवतकता, समाि, धम्ष, कलावंताचं अधंत्व, 
यांववर्याची मतं याववर्यी आपल्याला अदंाि यतेो.

हुमायनुपासनू आपल्याकि ेिारसी तकुकी लघचुचत्कार हदल्ीत यते 
होते. अब्दलुअल समद हा िारसी चचत्कार तर हुमायनुच्ा दरबारातला 
मखु् चचत्कार होता. अकबराकि ेतर ववववध धममीय चचत्कारांची स्वतंत् 
चचत्िाळाच होती. िारसी, तकुकी, पारसी, हहदंू , िरैन चचत्कारांकिून 
अकबरानं हमझानामा आणण रामायण-महाभारतासारख ेसचचत् ग्ंथ 

सलुवे्खत करवनू घतेल ेहोते. अनवुाद करताना सोळाव्या ितकाच्ा 
माग ेपढेु असललेा या भौगोजलक क्ते्ाचा सामाजिक-रािकीय आणण 
सांसृ्वतक इवतहासाचा उत्सकुतपेोटी डकमान पररचय होण्ासाठी काही 
पसु्तकांचा मला उपयोग झाला. भारतातील लघचुचत्कलचेा इवतहास पनु्ा 
एकदा पाहता आला. बाबरनामा, अकबराची पत्ं, अलबरेुनीचा भारत, 
िारसी–हहदंसु्तानी संसृ्तीसंपकषावरची काही पसु्तकं, कुराणाचं मराठी 
भार्ांतर यावनवमत्तानं वाचनू झालं. भार्ांतरापके्ा हे वाचायला वमळालं हा 
आनंद िास्त होता.

सिुी कथतेल्या मोिदूच्ा वडे्ावाकड्ा प्रवासासारखं ववस्ळीत 
असले पण कुतहुल जिवंत ठेवत िोर्त, डटपत, पचवत गलेो की ि ेकाही 
हाती लागतं त्याहून मोलाचं दसुरं काही नसतं.
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रात्ीच ेिवळपास ९ वािल ेहोत ेतरी अिनूही आकाि उिळललेंच होतं 
आणण आम्ी एका चौकात पोहोचलो होतो. त्या दपुारी आम्ी आमच्ा 
माद्रीदच्ा भटकंतीला जिथनू सरुूवात केली होती तो बहुधा हाच चौक 
असावा. पण आतापययंत आम्ी ररओहाच्ा डकत्यके बाटल्या ररचवल्या 
होत्या, आणण आता िवळपास आमची संख्ा िझनावर पोहोचली होती. 
त्यातल्या डकमान अध्षा लोकांना आम्ी आि दपुारपययंत ओळखतही 
नव्हतो, पण ती संध्ाकाळच अिी होती की आम्ी कुठे आहोत आणण 
कुणाबरोबर आहोत हे िारसं महत्वाचं नव्हतं, आता िक्त आम्ाला 
खाण्ाचं एखादं हठकाण िोधायला हवं होतं. 

पण माद्रीदमध ेही वळे रात्ीच्ा िवेणासाठी िारच लवकरची होती. 
िरी भकेुची िाणीव होत असली तरी, माद्रीदमध ेरात्ी नऊला कुणीच 
िवेलं नाही. रात्ीच्ा दहा वािताही सयू्षप्रकाि प्रखरच होता आणण 
अिनूही अस ेडकत्यके बार बाकी होत ेज्ांना आम्ी भटे हदललेी नव्हती, 
रस्तावरच ेलोकही संध्ाकाळचा िेरिटका करायला नकुतचे आपल्या 
घराबाहेर पिल्यासारख ेहदसत होते. 

अकरा वािताही रात् अभी तो मरै िवां हँू असंच म्णत होती. रात्ी 
बारानंतर  हवते गारवा यायला लागल्यावर, आणण डकत्यके तासांपवूमी 
खाल्ले्या तापासच्ा आठवणी धसूर व्हायला लागल्यावर,  आिबुािलूा 
असलले्या तोकि ेटलॉप्स आणण घट्ट स्ट्ष ल्यायलले्या ललना थंिीची 
दखल घऊेन आपल्या खांद्ावर िाल लपटेायला लागल्यावर, आणण 
त्यांना अिनू उबदार वाटावं म्णनू त्यांच ेिोिीदार त्यांच्ाभोवती हातांचा 
ववळखा घालनू त्यांना घट्ट कवते घ्ायला लागल्यावर िवेटी आम्ाला 
आता िवेायला हवं असं वाटलं. आता खरंच रात् झाली आहे, आणण आता 
कुठेतरी आस-याला िायला हवं याचा हा संकेत होता.

रात्ीच्ा त्या उिीराच्ा प्रहरात, वा-याच्ा सखुद लहरी तमु्ाला, माद्रीद 
हे उंचावर वसललें िहर आहे याची आठवण करून देतात. “उंचच उंच, 
मघेववरहहत स्पवॅनि आकाि असललें िहर, ज्ा आकािापढेु इटलीतलं 
आकाि संवदेनिील भासतं, उतु्ल्पणाची िाणीव करून देणारी हवा 
जिथ ेवाहत ेअसं िहर,” असं अनजेस्ट हेवमगं्नें एकदा माद्रीदचं वण्षन केलं 
होतं. 

हेवमगं्नें परॅरसमधल्या बास्षपके्ाही स्पवॅनि जसव्व्हल वलॉर आणण बलु 
िाइटसबद्दल डकती तरी िास्त जलहहलं आहे, असं असनूही मला माझ्ा 
पहहल्या परॅरस टट्ीपनंतर स्पनेला भटे द्ायला डकत्यके वर्यं लागली. एका 
वयस्र, ववजक्प्त इंस्ग्ि टूर गाइिबरोबर मी माद्रीदचा िेरिटका 
करायचं ठरवलं होतं. हेवमगं् ेमाद्रीदमध ेजिथ ेजिथ ेडिरला त्या त्या 
हठकाणांना पायी भटकत भटे द्ायची अिी या गाइिची कल्पना होती, 
म्णि ेथोिक्ात सांगायचं तर एका बारहून दसु-या बारला भटे देत, 
अभधकाभधक व्झगंत, त्याच्ा काहीिा कंटाळवाण्ा होत चाललले्या 
कहाण्ा ऐकत आणण मद्ामळेु त्याच्ा बोलण्ात यणेारा ििपणा सहन 
करत आम्ी हा िेरिटका करत होतो. त्याच्ाबरोबर, त्याच्ाहून अध्षा 
वयाची एक गोििी स्पवॅनि ललना होती, आपण या गाइिच्ा सकेे्रटरी 
आणण सहायक आहोत असं वतनं सांगगतलं. ती त्या गाइिला सोबत 
करत होती खरी, मद्ाचा आनंदही घते होती, पण वतला िहरात आणण 
हेवमगं्मेध ेकाही रस आहे असं अजिबात हदसत नव्हतं. असं सगळं असलं 
तरी, तो मला जिथ ेजिथ ेघऊेन गलेा त्या थिळांना ऐवतहाजसक महत्व 
होतंच, आणण आम्ी ज्ा वाटवेरून िेरिटका केला तीही हेवमगं्चे्ा 
वाटचालीनं मळललेी वाट होती हे खरंच. 

माद्रीदच्ा ब-याचिा बास्षमधनू पापा हेवमगं्चेी, आपल्या मद्ाचा आनंद 
घतेानाची, डिकुटललेी, करड्ा रंगाची प्रवतमाच समोर यतेे. माद्रीदमध े
मद्ालयांना भटे देण्ाव्यवतररक्त हेवमगं्नें काही केलं की नाही असा 
प्रश्नही आपल्या मनात यतेो. आमचा पहहला थांबा होता ग्नॅ ववया इथला 
टाबनेषा चछकोते. १९३१ मध ेउघिललेा हा बार आट्ष िकेो बार होता आणण 
िवे्हा तो सरुू झाला तवे्हा  “चचषा आणण मतमतांतरासाठी” हा बार उघित 
असल्याचं उद्दीष् समोर ठेवण्ात आलं होतं. हा बार आम्ाला काहीसा 
िांतच वाटला, वतथला उदास भासणारा बारटेंिर िण ूकाही आम्ी त्याला 
त्याच्ा वामकुक्ीतनू उठवल्याचा आव आणनू काहीिा नापसंतीनंच 
आम्ाला डिट् ंक सव्ह्ष करत होता. स्पवॅनि जसव्व्हल वलॉरमध ेिनरल 
फ्ान्ोच्ा सरैन्यानं ग्नॅ ववयावर डकत्यकेदा बलॉम्बिेक केली होती. या 
बलॉम्ब हल्लात १५० वमवमच्ा हलॉववतझर तोिेनं हा भाग पणू्षपण ेउध्वस्त 
करून टाकला होता म्णनूच  बार ज्ा रस्तावर होता त्याचं नाव होतं, 
आबवेनदा दे लोस डक्स ेइ महेदयो, डकंवा सािपेंधराचा रस्ता.  पण एखाद्ा 
हटवादी वब्रटीि दकुानाप्रमाण ेटाबनेषा चछकोतनें, हल् ेहोत असतानाही 
बार बंद ठेवायला नकार हदला. आणण या मखू्षपणाबद्दल म्णा डकंवा 
िौयषाबद्दल म्णा, या बारला हेवमगं्चेी कायमची वनष्ठा वमळाली.
चछकोतहूेन आम्ी, लिासा सांता आना या भागातल्या, सबेजेसरेरया 
आलमेाना या बारकि ेगलेो.
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 यरुोपच्ा ब-याच भागात वयस्र लोक झािांखाली सावलीत बसनू 
मोठ्ा आकाराच्ा काळ्ा-पांढ-या सोंगट्या घऊेन बडुधदबळ खळेत 
बसलले ेहदसतात, तसचे त ेइथहेी होते. हा बार देखणा होता, त्याचा 
बाहेरचा भाग लाकिी होता तर आतमध ेस्वच् टाईल्स लावलले्या होत्या, 
आणण संगमरवरी टबेलं होती. भभतंीवर बलु िाइटसची तरैलरंगातली 
चचत्ं लावललेी होती. या भागाच्ा िवळपास बलुिायटस्ष राहायच े
म्णनू हेवमगं्लेा हा भाग वविरे् डप्रय होता. त्यावळेी तो त्याच्ा Death 
in the Afternoon या पसु्तकासाठी संिोधन करत होता. आपल्या 
सरुूवातीच्ा माहद्रद सिरींमधे, हेवमगं् ेबलुिायटस्ष ज्ा भागात राहायच े
त्या ववया सान खरेोवनमो भागातल्या पले््सयान आगगलार्षमधहेी काही 
काळ राहहला होता. 

सबेजेसरेरयाची साधीिी सिावट बघनू मला मुंबईतल्या िनु्या इराणी 
रेस्टलॉरंटसची आठवण झाली. संगमरवरी टबेलं, गिद रंगाच्ा लाकिी 
खचु्षा, संथ दपुारी, लहान लहान चर्कांमधनू हदलं िाणारं पये, अजिबात 
लक् वधेनू न घणेारे, त्या सिावटीत बमेालमू वमसळून गलेले ेवटेस्ष : 
माझ्ासाठी हा बार ही एक ‘स्वच्, प्रकािानं उिळून गलेलेी िागा’ 
होती. जिथ ेआयषु्ातल ेचढ-उतार बगघतललेा एक वयस्र वटेर, 
तमु्ाला पनु्ा पनु्ा डिट् ंक सव्ह्ष करून तमुचं कोिकौतकु परुव ूइक्च्त 
होता, तर वतथ ेिो तरूण वटेर होता त्याला बार बंद करून त्याच्ा 
मरैडत्णीकि ेिाण्ाची घाई झाललेी होती, िो आधवुनक काळातल्या 
बार-टेंिरप्रमाण ेवागत होता, िण ूकाही त्याला तमुच्ा तब्तेीची काळिी 
होती, आणण म्णनूच तो तमु्ाला िास्त मद् घणे्ापासनू रोख ूपाहत 
होता. बारमधला एकूणच मिू इतका काही उदास आणण ररकामपणाची 
भावना िागवणारा होता की, दोन टबेलं सोिून बसलले्या घमु्या स्पवॅनि 
श्स्तयांमळेु त्यात भरच पिली होती.

िवे्हा आम्ाला खाण्ाची िधुद आली तवे्हा आम्ी लिासा मायोरच्ा 
दजक्णलेा असलले्या काय्य ेकुचछयरेोस भागातल्या एल सोवब्रनो दे 
बोवतनकि ेचालत गलेो. हे रेस्टलॉरंट िवळपास दोन ितकं िनुं आहे. 
ख्ातनाम स्पवॅनि पेंटर फ्ाल््सस्ो गोया हा एकेकाळी या रेस्टलॉरंटमध े
भांिी धणु्ाचं काम करत अस ेअसं म्णतात, सरेुख आणण योग् त-हेनं 
भािलले्या सकजलगं डपग्ज आणण लबँसाठी हे रेस्टलॉरंट प्रजसधद आहे.  
हेवमगं्चे्ा १९२६ मध ेप्रजसधद झालले्या The Sun Also Rises या 
कादंबरीचा िवेट याच रेस्टलॉरंटमध ेहोतो.  या कादंबरीचा नायक िके 
बा्स्ष हा लिेी ब्रटे एिली हहला इथचे िवेणासाठी आमंडत्त करतो आणण 
त ेइथचे ररयोहा हे मद् घतेात. िसं परॅरसमधल्या अनके कलॉिी िलॉप्स 
आणण बास्षमध ेलोक खास िोटो काढण्ासाठी िातात तसंच बोवतनच्ा 
अतंभषागाच ेिोटो काढायलाही लोक खास या रेस्टलॉरंटला भटे देतात. या 
रेस्टलॉरंटला वमळणा-या प्रजसधदीमळेु हहरमसुनू गलेले्या बािचु्ा एका 
रेस्टलॉरंटच्ा बाहेर एक पाटी लावललेी आहे. ज्ा पाटीवरच्ा अक्रांमध े
जिष्पणा ओतप्रोत भरललेा आहे, “इथ ेहेवमगं् ेकधीही िवेललेा नाही”, 
असं या पाटीवर नमदू केललें आहे.

त्या वसंत ऋततुला स्पनेमधला मिू काहीसा ववचचत् होता. सत्तवेर 
परुाणमतवादी सरकार परत आलं होतं, पण स्पवॅनि लोक मात् काहीस े
िाव्या ववचारसरणीकि ेझकुलले ेहदसत होते. पंतप्रधान इराक यधुदात 
अमरेरकेची पाठराखण करण्ाच्ा मनस्थितीत होत ेपण देिातली 
िनता मात् त्याला तयार नव्हती. स्पनेमधली ही वरैचाररक िूट काही 
नवीन नव्हती.  त्याच संध्ाकाळी आम्ी िेदेररको गाजसमिया लोकषा या 
कवीचा पतुळा एका चौकात बगघतला होता.  स्पवॅनि लोक आता त्याच्ा 
नाटकांच ेप्रयोग करत होते, त्याच्ा कववतांचं वाचन करत होते, पण 
लोकषाला कुठे दिन करण्ात आलं आहे याबद्दल कुणालाही माहीत 
नव्हतं. जसव्व्हल वलॉरमध ेमारल्या गलेले्यांना ज्ा हठकाणी एकडत्त दिन 
करण्ात आलं वतथचे लोकषाच ेअविरे्ही असावते या ववचारानं काही 
लोक अभधका-यांकि ेत्या भागाचं उत्खनन करण्ाची मागणी करत 

होते, तर इतरांना िनु्या िखमा पनु्ा उकरून काढू नयते असं वाटत 
होतं. बाल्ासार गासपोन या स्पवॅनि न्यायाधीिालाही उत्खनन करावं 
असं वाटत होतं. चचलचेा हुकुमिहा आवगसु्त ेडपनोछेत याच्ा माग े
लागनू, त्याला िोधनू काढून त्याला इंग्ंिमध ेथिानबधद करण्ामाग ेहा 
न्यायाधीिच होता. आणण आता त्याला फँ्कोच्ा काय्षकाळात झालले्या 
यधुदगनु्हांचा तपास करण्ाची इच्ा होती. पण या न्यायाधीिाला 
त्याच्ा पदावरून हटवण्ात आलं कारण स्पनेमध ेलोकिाही प्रथिाडपत 
करण्ासाठी िो अजलव्खत करार झाला होता त्या करारातला नकोिा 
अटी उघि करण्ाचा प्रयत्न हा न्यायाधीि करत होता असं परुाणमतवादी 
लोकांना वाटत होतं. वनहद्रस्त ब्रह्समंधाला उगाच किाला िागतृ 
करायचं असा ववचार यामाग ेहोता.

वदेनकेि ेदलु्षक् करून, भतूकाळािी समझोता करण्ात अपयि आलं 
तर मात् त्याचा कुठल्याही समािावर गरैरपररणाम होत असतो. यरुोपला 
दसु-या महायधुदाच्ा खाईत लोटणा-या अनके कारणांमध ेस्पवॅनि 
जसव्व्हल वलॉरचा मोठा हातभार होता. ऑपरेिन रूखनेच्ा नावाखाली 
१९३७ मध ेनाझींनी आणण िॅजसस्ट लोकांनी ज्ा वनघृ्षण ररतीनं गवेनमिका या 
िहरावर बलॉम्बहल्ा करून त ेपार उध्वस्त करून टाकलं त ेनंतर मानवी 
वदेनचें प्रतीक बनलं. 

पाब्ो डपकासोनं या घटनचें चचत्ण आपल्या गवेनमिका याच नावाच्ा प्रचंि 
मोठ्ा, गिद रंगाच्ा पेंडटगंमध ेकेललें आहे. या वनद्षयी घटनचें चचत्ण 
करताना डपकासोनं आपल्या वदेनलेा, दःुखाला आणण संतापाला वाट 
करून हदललेी आहे. स्पनेमध ेलोकिाहीची पनुथिषापना झाल्याजिवाय हे 
पेंडटगं स्पनेमध ेप्रदजिमित करायला त्यानं नकार हदला होता.  मी अमरेरकेत 
जिकत असताना, अनके वर्षांपवूमी न्य ूयलॉक्ष च्ा म्यवु्झयम ऑि मलॉिन्ष 
आट्षमध ेहे पेंडटगं मी बगघतलं होतं. स्पनेमध ेआता लोकिाही आहे, आणण 
डपकासोच्ा इचे्प्रमाण ेत ेआता स्वगहृी परतलं आहे.

आणण म्णनूच आम्ी हे पेंडटगं जिथ ेठेवललें आहे त्या म्यवु्झओ निॅनल 
सेंटट् ो दे आत्ष- रेईना सोडियाला भटे द्ायला गलेो. गवेनमिका हे अगंावर 
यणेारं, व्खन्, ववर्ण् करणारं चचत् आहे. चचत्ात मोठ्ा आकाराच्ा 
आकृती आहेत, त्यातल्या काही आकृती माणसांच्ा तर काही प्राण्ांच्ा 
आहेत. या सगळ्ा आकृती दःुखानं हेलपाटून गलेले्या आहेत, त्यांची 
तोंिं आचियषानं, भीतीनं वासललेी आहेत. गवेनमिका इतकं प्रचंि मोठं आहे 
की तमु्ी त ेबगघतल्यानंतर बभधर होऊन िाता, तमु्ाला धक्ा बसतो 
असं काही तरी या चचत्ात आहे. या आकृत्यांमधनू तमु्ाला क्ीण, मकु्ा 
डकंकाळ्ा ऐकू यतेात इतकं त ेप्रभावी आहे. यनुोच्ा सरुक्ा पररर्देत 
गवेनमिकाचं ववणललें चचत् लावललें आहे, िणेकेरून यनुोतल्या पदाभधका-
यांना यधुदाच्ा भयानकतचेा कधीही ववसर पिू नये, आणण त्यांनी कायम 
यधुद टाळण्ाचा प्रयत्न करावा.
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या म्यवु्झयममध ेगवेनमिकाचा यथायोग् आदर करण्ात आललेा आहे. एका 
भव्य खोलीत केवळ हे एकच पेंडटगं आहे, या खोलीतला मिूही तसाच 
व्खन् आहे. हे पेंडटगं बघनू तमु्ी डपकासोच्ा द्रष्पेणानं थक् होता आणण 
या भयानकतवेवरोधात आपण काहीही करू िकत नाही म्णनू हतबलही 
होता. पेंडटगंमळेु तमुच्ा मनात िांततावादी ववचार वनमषाण व्हायला 
लागतात. पण हेवमगं्चें धरैय्ष –grace under pressure-काही वगेळंच 
होतं. तो िांततावादी नव्हता. त्याला न्याय्य यधुदं मान्य होती, काही उद्देि, 
काही भभूाग आणण काही लोक यांच्ासाठी लढणं, आणण त्यांचं संरक्ण 
करणं आवश्यक असतं असं त्याचं मत होतं. मानहानीकारक ववियापके्ा 
सन्मानकारक पराभव त्याला मान्य होता. दषु्ांचं वनदषालन झालं पाहहि े
आणण सषु्ांचा वविय झाला पाहहिे, त ेत्यांच्ा मायदेिी परतल ेपाहहिते 
असं त्याला वाटायचं. सरैवनकानं आपल्या प्रवेमकेकि ेपरतनू वतला 
असोिीनं आपल्या प्रमेात पािलं पाहहि ेआणण नलॉम्षन रलॉकवलेच्ा 
पेंडटगंमधल्यासारखं वतचं दीघ्ष चुंबन घतेलं पाहहि ेअसं हेवमगं्चें मत 
होतं.  िरी हा क्णणक आनंद असला, िरी काही महहन्यांच्ा, काहीतरी 
जिकंण्ासाठी काहीतरी गमावण्ाच्ा त्या भावननेंतर, एखाद्ा लहानिा 
गावातल्या स्टीलच्ा कारखान्यात डकंवा िले्फवर सामान ठेवण्ाचं 
नीरस काम करताना यणेारा बचेरैन करणारा एकटपेणा यणेार असला तरी 
हे आवश्यक आहे असं त्याला वाटे. 

पहहल्या आणण दसु-या महायधुदाच्ा दरम्यान तीसच्ा दिकात सरुू 
झाललें स्पवॅनि जसव्व्हल वलॉर हे दषु् आणण सषु्ांमधल्या संघर्षाचं प्रतीक 
आहे. िाव्या ववचारसरणीकि ेझकुणा-या प्रिासत्ताकाला उलथवनू 
टाकून स्पनेमध ेहुकूमिाही प्रथिाडपत करण्ाचा प्रयत्न िनरल फ्ान्ो 
करत होता. तर या प्रिासत्ताकाचं रक्ण करण्ासाठी िगभरातनू अनके 
आदि्षवादी स्पनेमध ेआल ेहोते. त्यांच्ासाठी हा त्यांच्ा काळातला 
असामान्य, धािसी लढा होता. िॅजसस्टांनी तसंच नाझींनी न्यायाची ही 
सीमा ओलांिू नय ेयासाठी त्यांच ेप्रयत्न होते. त ेलढण्ासाठी आल ेहोते, 
आणण त ेप्राणपणानं लढले, त्यांच्ा धरैयषात एक प्रकारचा सन्मान होता 
आणण त्यांच्ा पराभवातही एक प्रकारचं वरैभव होतं. कठीण पररस्थितीत 
सापिलले्या एका देिाला मदत करणं आणण त्याची अखंिता कायम 
ठेवण्ासाठी प्रयत्न करणं ही असीम धरैयषाची गोष् होती, कारण हेवमगं्नें 
माद्रीदबद्दल म्टलंय तसं, “the last good country.” 

माद्रीद ज्ा िोंगररांगांमध ेवसललें आहे त्यांचं नाव आहे जसएरषा दे 
ग्ादारषामा. सगेोववयाला िातानाच्ा रस्तावर एक पलू आहे. ज्ाववर्यी 
हेवमगं्नें त्याच्ा For Whom the Bell Tolls या पसु्तकात जलहहलं 
आहे.

“Spain,” the woman of Pablo said bitterly. 
Then turned to Robert Jordan. 
“Do they have people such as this in other countries?” 
“There are no other countries like Spain,” Robert Jordan 
said politely. 
“You are right,” Fernando said. “There is no other 
country in the world like Spain.”
“Hast thou ever seen any other country?” the woman 
asked him.
“Nay,” said Fernando. “Nor do I wish to.”

आणण िलॉि्षननं वब्रि उिवला.
 
A CLEAN, WELL-LIGHTED PLACE 
BARCELONA

मी ज्ा बारच्ा िोधात होतो तो रस्ताच्ा अखरेीला होता. ऑपरेा 
हाऊसच्ा मागच्ा रस्तावरून वतथ ेपोहोचण्ासाठीच्ा वाटवेर अनके 
लहान लहान गल्ला होत्या. या गल्लांच्ा दतुिषा पाडकस्तानी लोकांची 
लहान दकुानं आणण कॅिे होते. एका कॅिेचं नाव तंदरुी हाऊस होतं मात् 
प्रत्यक्ात वतथ ेडपझझा वमळत होता!  

त्या लहानिा गल्ीच्ा टोकाला परत एकदा िावीकि ेवळल्यावर आम्ी 
एका चौकात पोहोचलो. चौकात मरैदानाचं काम सरुू असल्यानं चौकाची 
परुती नाकाबंदी केललेी होती. िरीराला वबलगनू बसलले ेघट्ट कपि े
घातलले्या अनके बायका त्या चौकात होत्या. त्या तिा वतथ ेअसणार 
असा इिारा आम्ाला आधीच वमळाललेा होता. त्यांच ेकपि ेइतके तंग 
होत ेकी, त्या त ेकपि ेघालनू हालचाली किा करतात हे एक आचिय्षच 
होतं. या बायका चालायला लागल्या की, आमच्ा आिबुािचु ेपरुूर्, मग 
त ेएकट ेअसोत की दकुटे, आपल्या हातातलं काम सोिून त्यांच्ाकि ेटक 
लावनू बघत होते.

त्या वतथचे बार मासजेया होता. आणण तो बंद होता.

या बारचा बंद दरवािा बघण्ासाठी मी इतक्ा दरूवर बासजेलोनाला 
आलो नव्हतो. मला गावदीच्ा वास्तजुिल्पांमध ेडकंवा सामान्यपण ेइतर 
पय्षटकांना असतो अिी हठकाणं बघण्ात रस नाही हे माझ्ा मरैडत्णीला 
मजेलसाला िवे्हा कळलं तवे्हा तीही कुतहूलानं माझ्ाबरोबर आली होती. 
या रंिक गोष्ी सोिून याला एक िनुाट बार बघण्ाची इतकी इच्ा का 
आहे याचं वतलाही कुतहूल होतंच की. बारचा बंद दरवािा बघनू झाललेी 
माझी वनरािा बघनू, मजेलसानं मला प्रोत्साहहत करण्ाचा प्रयत्न केला. 
बारच्ा बंद दरवािासमोर उभा राहून माझा िोटो काढावा असं वतनं 
सचुवलं. िोटो काढताना वतनं मला स्ाइल करायला सांगगतलं तवे्हाच 
रस्तावरून िाणारी एक सुंदर ललना म्णाली: “वमस्टर, बार रात्ी दहा 
वािता उघितो.”

हे ऐकल्याबरोबर मी वनजचितं झालो आणण माझ्ा चहे-यावर आपसकूच 
हस ूआलं, वतनं हळूच िोळा वमचकावला. हाच तो हेवमगं् ेमोमेंट असं मला 
वाटलं.
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त्या लांबचलांब रस्तावरून चालत चालत मजेलसा आणण मी डक्रस्टोिर 
कोलंबसच्ा उंचच उंच स्ारकािवळ पोहोचलो.  कोलंबसचा हा 
पतुळा समदु्राकि ेहात करून उभा होता खरा, पण िावीकि ेिायचंय की 
उिवीकि ेहे त्याला ठरवता यते नव्हतं. आम्ी बंदरावर पोहोचलो तवे्हा 
वा-याच्ा संगतीनं बोटी पाण्ावर लहरत होत्या. रलॉय जलखटनेस्टाएनचं 
भव्य जिल्प ओलांिून पढेु िाऊन, तापास आणण वाइन सव्ह्ष करणा-या 
एका बारमध ेआम्ी स्थिरावलो.  पापा हेवमगं्चे्ा स्रणाथ्ष उत्तम महदरेचा 
(Absinthe ही उच्च दिषाची महदरा हेवमगं्लेा वविरे् डप्रय होती.) टोस्ट 
रेि करण्ाची संधी आम्ाला वमळेल या आितेनू त्याच रात्ी, उिीरा 
आम्ी परत एकदा मासजेलाकि ेआमचा मोचषा वळवला.

एका आठवड्ानंतर, माझ्ा लंिनमधल्या घरात बसनू मी िकॅ टन्षर 
यांना, या बारबद्दल ववचारण्ासाठी जलहहलं. टन्षर Absinthe वर पसु्तक 
जलहहताहेत.  “हेवमगं् ेआणण absinthe च्ा सगळ्ा चाहत्यांसाठी, 
तसंच For Whom the Bell Tolls या पसु्तकातल्या या संदभषातल्या 
उल्खेानं भारावनू गलेले्या, आपण इंग्िीच ेतज्ज्ञ आहोत असं समिणा-
या, अध्षा हळकंुिानं डपवळ्ा झालले्या अमरेरकनांसाठी हा बार म्णि े
तीथ्षक्ते्च आहे,” असं टन्षर यांनी मला उलट टपाली कळवलं. मी 
अमरेरकनही नव्हतो डकंवा इंस्ग्िचा ज्ानीही नव्हतो. हे ठीकच म्णायचं 
नाही का!

आम्ी परत एकदा मासजेयाला पोहोचलो तवे्हा, त्या चौकातल्या ललना 
िारच काय्षमग् झालले्या हदसल्या. त्या संध्ाकाळसाठीच ेआपल े
साथीदार त्यांनी वनविल ेहोत ेआणण बारच्ा आसपासच्ा फ्टॅसमध ेत्या 
नाहीिा होत होत्या. मासजेयाचं छत भव्य होतं पण आता त ेएखाद्ा डिक्ा 
होत चाललले्या न्यिूडप्रटंप्रमाण ेडपवळट हदसत होतं. हा बार दोनि ेवर्यं 
िनुा होता आणण बारच्ा आयषु्ातल्या, गले्या दोन ितकांमध ेकुणीही त े
धतुललें हदसत नव्हतं. बारमधला प्रकािही डपवळाच होता पण छताला 
असलले्या लोलकांच्ा झुंबरामळेु तो लख् झाला होता. झुंबराचा 
डपवळा प्रकाि आणण absinthe चा हहरवट प्रकाि यांच्ा संगमानं 
मासजेया बार  वनःस्तब्ध, चचतंनमग् आणण स्रणरंिनात गुंग असल्यासारखं 
वाटत होता. िण ूकाही आम्ी ख्ातनाम चचत्कार एिगर देगास याच्ा 
L’Absinthe या चचत्ात प्रविे करत ेझालो होतो. A Sketch of a 
French Café, या नावानं प्रजसधद असलले्या या चचत्ात एकमकेांच्ा 
बािलुा बसलले ेएक परुूर् आणण एक स्ती यांचं चचत्ण आहे. चचत्ातल्या 
माणसानं हॅट घातललेी आहे आणण तो कुठेतरी दरूवर बघतो आहे, तर ती 
स्ती खाली बघत ेआहे. वतच्ासमोर absinthe चा ग्ास आहे. त्यांच्ा 
एकमकेांिी असलले्या अबोल्यातनू िहरातल्या इतक्ा गलबल्यातही 
यणेारा एकटपेणा, कंटाळा आणण कसलीतरी भीती स्पष् हदसत ेआहे.
आमच्ा माग ेअसलले्या मोठ्ा आरिांचा रंग उिाललेा होता, वतथलं 
लाकिी िवनमिचर िनुाट हदसत होतं पण उत्तम स्थितीत होतं. वतथल्या कंुद 

हवते, हेवमगं्लेा आपलंसं वाटलं असणार. त्याच्ा उदास मनस्थितीला 
आपलंसं वाटावं असं त्या बारमध ेखचचतच काहीतरी होतं. 

एका टबेलािी तीन लोक बसल ेहोत ेपण त ेविचचतच एकमकेांिी बोलत 
होते, दसु-या टबेलावर दोन श्स्तया एकमकेांना लगटून बसलले्या होत्या. 
बारमध ेनतृ्यासाठीचा मोठा मंच होता पण वतथ ेकधी कुठल्या िोिप्ानं 
नतृ्य केलंय असं काही वाटत नव्हतं. हा बार म्णि ेएकटं िाऊन, कुढत 
बसण्ासाठीची िागा होती. रात् िसििी चढत गलेी, तसतिी त्या 
िागते थोिी िान यते गलेी, बारमधली गदमीही वाढली, आणण िो बारटेंिर 
इतका वळे व्खन् हदसत होता, त्याचा चहेराही काहीसा उिळला.
वटेरनं माझ्ा टबेलवर एक ग्ास आणण एक िोक्ष  आणनू ठेवला. त्यानं 
िोक्ष वर एक िगुर क्बू ठेवला आणण माझ्ा हातात एक सीलबंद, 
गारेगार पाण्ाची बाटली हदली. त्या बाटलीच्ा बचुाला एक लहानसं 
चछद्र होतं. वटेरनं मला िगुर क्बू ववरघळेपययंत, बचुाच्ा चछद्रातनू पाणी 
ओतायला सांगगतलं. त ेगोिसर पाणी खाली ठेवलले्या हहरवट रंगाच्ा 
वारूणीत हळूहळू व्झरपनू त्या मद्ाला अिनूच मादक करणार होतं.
 गले्या ितकात काही काळासाठी absinthe वर बंदी होती. दगििूल, 
बडििपे आणण wormwood या एका किवट और्धी वनस्पतीपासनू 
बनवल्या िाणा-या या मद्ामध ेमनावर गारूि करणारी िक्ती आहे असं 
मानलं िात होतं. हँ्बो, वह्े-लने आणण माल्ाम हे वतघ ेतर नक्ीच पण 
काही अिंी बलॉदलह्े हाही, या फ्ें च प्रतीकवाद्ांनी आपल्या सि्षनिीलतचें 
श्ये absinthe ला हदललें आहे. हे सगळे या मद्ाच्ा आहारी गले ेहोते. 
१९९५ मध ेमी भमूध् प्रदेिाच्ा (Mediterranean)  प्रवासाला गलेो 
असताना मला pastis, या absinthe च्ाच िवळपास िाणा-या 
मद्ाचा िोध लागला. बडििपेचे्ा रसासारख्ा लागणा-या या पयेामध े
इतकं काय वविरे् आहे असं कुतहूल मला त्यावळेी वाटलं होतं. पण 
तरीही माझ्ा, त्यावळेच्ा जसगंापोरमधल्या घरी परतताना मी या मद्ाच्ा 
दोन बाटल्या आणाव्यात इतकं त ेमला खचचतच आविलं होतं. 

 “Absinthe च्ा मनावर गारूि करणा-या कभथत गणुामळेु, वतला 
अमरेरकन दंतकथा बनवण्ात केवळ हेवमगं्चे िबाबदार होता. 
हेवमगं्केि ेहे कौिल्य होतंच: त्यानं ज्ाप्रमाण ेपांपलोमाच्ा वळंूना, 
क्बुाच्ा िायडकरीला आपल्या लखेनातनू अमर केलं तसंच त्यानं 
बाजसमिलोनाच्ा absinthe लाही केलं. त्यामळेु absinthe ला इतकी 
प्रजसधदी वमळाली की, हे अस्ल मद् खलु्या बािारात उपलब्ध होईना.  
पण असं असलं तरी या मद्ाचा गणुच असा होता की त्याचा त्याच्ा 
लोकडप्रयतवेर काहीही पररणाम झाला नाही. हेवमगं्चे्ा व्यगक्तत्वातल्या 
मद्प्ाला आणण भावनाप्रधान माणसालाही हे मद् म्णनूच भावलं,” असं 
टन्षर यांनी जलहहलं आहे.

मी absinthe चा एक लहानसा घोट घतेला, आणण आिबुािचु्ा 
काहीिा तटुकिा, ररक्तपणाच्ा त्या वातावरणात वारूणीनं आपलं काम 
बिावायला सरुूवात केली. हे मद् pastis हून खचचतच अभधक प्रभावी 
होतं. मजेलसानं माझ्ा चर्काबरोबर माझा िोटो काढला. मी तातिीनं 
तो माझ्ा िेसबकु पिेवर अपलोिही केला. काही क्णांतच माझ ेवमत् 
absinthe आणण माझ्ा बासजेलोना प्रवासाबद्दल माझ्ािी बोलायला 
लागले. सझुी या माझ्ा लंिनमधल्या कादंबरीकार मरैडत्णीनं जलहहलं:

Go on, have one more.
I will, for you, मी जलहहलं
Then another one.

You want me back safe and sound, right?
 मी ववचारलं.
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वतनं एक स्ाइली पाठवली. दरम्यान, फ्ें च प्रतीकवाद्ांवर absinthe 
चा काय पररणाम झाला आहे  याची िाणीव करून देत मी हे मद् डकती 
प्रमाणात घ्ावं याववर्यी माझ्ा जसएटलमधल्या एका वमत्ानं चचतंा व्यक्त 
केली.

हेवमगं् ेअसता तर त्यानं मद्पानात, त्या बारमधल्या सगळ्ांना माग े
टाकलं असतं हे नक्ी. िरी तो एकटाच मद्पान करत बसला असता 
तरी त्यानं तसं केलं असतं, वनदान त्यानं तसा दावा त्याच्ा कथते तरी 
केललेा आहे. A clean, Well-Lighted Place या त्याच्ा उतृ्ष् 
कथते, एका आठवड्ापवूमीच आत्हत्यचेा प्रयत्न केलले्या वधृद माणसाचं 
चचत्ण आहे. या माणसािी बोलायला कुणी नसतं. 

मला वनराि व्हायचं काहीच कारण नव्हतं. एका लहानिा इलके्ट् लॉवनक 
उपकरणामळेु, मला माझ ेि ेवमत् माझ्ा टबेलािी हव ेहोत ेत्यांच्ािी मी 
संपक्ष  साध ूिकलो होतो. आणण  वनदान काही क्णांसाठी का होईना पण 
आम्ी िगाच्ा वगेवगेळ्ा खंिांवरून एकमकेांिी संभार्ण करत होतो. 
या संभार्णामळेु आम्ी सगळे अस ेकाही िोिल ेगलेो होतो की माझा 
उत्साह एकदम दणुावला. जिवाय मजेलसा आपल्या वाइनच ेघटुके घते 
मला मंद ल्स्त देत होतीच.आम्ी त्या स्वच्, उत्साहवध्षक बारच्ा बाहेर 
पिलो. िरी ब-याच हदवसांत त्यावरून कुणाचा हात डिरला नव्हता तरी 
तो आता उिळललेा हदसत होता. बाहेरून मी बगघतलं तवे्हा मला नीटसं 
हदसलं नाही पण बहुतके वतथ ेझािांच्ा काही िांद्ांची सावलीही यते 
असावी.  या सावलीखाली एखाद्ा वधृद माणसाला एकटं बसावंसं वाटलं 
असावं आणण त्याचा एकटपेणा वतथल्या त्याच्ाहूनही वयस्र वटेरनं 
समिनू घतेललेा असावा. एखादा कुठलाही कॅिे असावा त्याच प्रमाण े
कॅिे मासजेया हा एक स्वच् आणण प्रकािमान बार होता, िो एकाकी 
माणसांना आपल्या कवते घऊेन त्यांचा एकटपेणा कमी करायला मदत 
करत होता. मी आणण मजेलसा त्या गल्ीतनू बाहेर पिलो आणण चालत 
चालत एका मोठ्ा चौकात पोहोचलो. या चौकात खाद्पदाथषांची 
लहानिी दकुानं होती, संगीत होतं, सळसळतं तारूण् होतं आणण 
हास्यववनोदही होते, ज्ाचा आस्वाद घ्ायला आमच्ाकि ेउरललेी रात् 
होती. (सशलल त्रिपाठी यांच्ा आगामी Detours या पसु्तकातल्ा 
प्रकरणाचा अनवुाद)

पहा
Hemingway 1

पहा
Hemingway 2

सललल त्रिपाठी

इ-मले – salil.tripathi@gmail.com

वास्तव्य लंिन. मकु्त पत्कार, लखेक. वमटं आणण कॅरॅवान 
या वनयतकाजलकांसाठी स्तंभ जलहहतात. नकुतंच 
बांग्ादेिबद्दलचं त्यांचं

The Colonel Who Would Not Repent हे पसु्तक 
प्रकाजित झालं आहे.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DNO_qovNelA0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DNO_qovNelA0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DpWFuQlLqqZk
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DpWFuQlLqqZk
mailto:salil.tripathi@gmail.com
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पोश्टर बॉईजच्ा जन्ाची आणण 
माझ्ा पुिज्जन्ाची कथा...
समीर पाटील

मला आता मुंबईत यऊेन एकोणीस वर्यं झालीयते. मी मुंबईत आलो तवे्हा 
नकुताच इंजिनीअर झालो होतो. सगळ्ा आयषु्ाची रंगीबरंेगी स्वप्नं 
इतर चारचौघांसारखीच मी पण पाहात होतो... पण त्यात एक िरा वगेळं 
स्वप्न मी पाहहलं होतं मुंबईत यतेाना आणण त ेम्णि ेजसने-नाट्य क्ते्ात 
काहीतरी छान करायचं. मी मुंबईत स्वतःला २ त े३ वर्यं देणार, माझं 
काही झालं नाही तर मी परत यणेार आणण हे सगळं मी िलॉब करत करत 
करणार असं काहीसं माझ्ा नाराि आई-विलांना सांगनू मी मुंबईत 
आलो. (त्यांचा ववरोध नव्हता पण एक काळिी होती...िी पढेु मला कधी 
कधी खरीसदु्धा वाटली.) औरंगाबादसारख्ा छोट्या िहरातनू मी मुंबईत 
आलो, तोपययंत माझ ेज्षे्ठ वमत् चंद्रकांत कुलकणमी, प्रिांत दळवी आणण 
जिगीर्ा ग्पुनं मुंबईत िम बसवला होता. मी त्यांनाच िलॉईन झालो.  पढेु 
मग रोि नोकरीवरून परतलो की कुणाच्ा न कुणाच्ा घरी आम्ी सगळे 
भटेत असू. गप्ा, िवेण आणण परत दसु-या हदविी आपला िलॉब, असा 
क्रम सरुू झाला. सगळ्ाचीच एक वगेळी मिा वाटत होती. हळूहळू घर, 
नातवेाईक असं थोिं माग ेपित चाललं होतं आणण मग १९९८ साली मी 
नोकरी सोिून पणू्ष वळे ह्ा क्ते्ात आता काहीतरी करायचं असं ठरवलं. 
चंद्रकांत कुलकणणींना मी वबनधास्त जसनमेासाठी पहहल्यांदा अजसस्ट 
केलं. त्यानंतर नट म्णनू पण जसरीअल्समधनू, नाटकांमधनू काम करू 
लागलो. चंद्रकांत कुलकणणींच्ा चारचौघी आणण िलॉक्र तमु्ीसदु्धा 
ह्ा नाटकांमधनू कामं केली. त्यांच्ाच डपपंळपान आणण डटकल त े
पोजलटीकल ह्ा जसरीअल्समधनू कामं केली. हे सगळं करत असताना 
त्यांना हदग्दि्षनासाठी अजसस्ट करतच होतो. ह्ा सगळ्ामध् ेदहा वर्यं 
किी गलेी त ेकळलंच नाही. दरम्यान घरच्ांच्ा आग्हामळेु लग् झालं 
कारण मला सतत असं वाटायचं की िोवर आपण सटेल होत नाही तोवर 
उगाचच किाला लग् वगरैरे भानगिीत पिा. पण एक मात् ठरवलं की, 
जिच्ाबरोबर लग् करेन वतला माझ्ा अस्थिर आयषु्ाची पणू्ष कल्पना 
देईन. त्यामळेु परत कुणाचा गरैरसमि नको. पढेु मोठा मलुगा िौनक 
झाला. दरम्यान, माझ्ा बायकोला एकूण माझ्ा सगळ्ा वमळणा-या 
उत्पन्ाचा अदंाि आल्यामळेु आणण त्या बाबतीत ती हुिार असल्यामळेु 
वतन ेलगचेच बी.एि. करून गोरेगावातच एका िाळेत नोकरी पकिली. 
पढेु २००८ साल येईपययंत नट म्णनू बरीच कामं केली. खपू चांगल्या 
प्रोिके्िी संबंध आला. ज्ात झी मराठीवरची पहहली दरैनंहदन माजलका 
हा असा एक धागा सखुाचामध ेकाम केलं, तसंच डपपंळपान ह्ा माजलकेत 
वावटळ आणण ऑक्ोपस ह्ा भागांमधनू अभभनयाची संधी वमळाली. 
डटकल त ेपोजलडटकल ह्ा ईटीव्हीवरच्ा माजलकेत काम वमळालं. हे चाल ू
असताना चारचौघी आणण िलॉक्र तमु्ीसदु्धा ह्ा नाटकांतनूही महत्त्वाच्ा 
भवूमका वमळाल्या. त्याचं कौतकुही झालं पण हळूहळू माझी सगळी 
उमदे संपत आली, ज्ात बरीच कारणं होती. पण आि माग ेवळून मी 
पाहतो आणण ववचार करतो तर मला माझा पीआर करणं (नट म्णनू) 
हे िमलंच नाही असं वाटतं. काम वमळेना आणण केलले्या कामाच ेपरैस े
वळेेवर वमळेनात. ह्ा सगळ्ा प्रकारात वाढणा-या गरिा लक्ात घतेा मी 
पनु्ा एकदा नोकरी करायचा वनण्षय घतेला.  त ेसाल होतं २००८ आणण 
मी अहमदाबादेत नोकरीसाठी गलेो. मी माझ्ा एका वमत्ाच्ा कंपनीत 

सले्स मनॅिेर म्णनू िलॉब करत होतो. त्या वनवमत्तानं मला बरंच डिरावं 
लागायचं. कंपनीच्ा कामावनवमत्तानं मी िलुरै महहन्यात गोव्यात डिरत 
असताना मला माझा खपू िनुा वमत् जिवािीचा िोन आला आणण त्यानं 
मला वारी ववधानसभचेी या काय्षक्रमाचं अँकररंग करिील का असं 
ववचारलं. त्याला मी आता काहीच काम करत नसल्याचं आणण िलॉब 
करत असल्याचं सांगगतलं. त्यावर तो म्णाला मला सगळं माहहती आहे, 
पण आम्ाला सगळ्ांना तझुं नाव सचुलंय आणण आम्ांला सगळ्ांना 
खात्ी आहे की त ूखपूच चांगलं अँकररंग करिील.  २००७ पासनू काहीच 
न केललेा माझ्ातला िलॉक्र मला स्वथि बस ूदेईना आणण िवेटी नाही 
हो करता करता मी तो काय्षक्रम केला. त्याला खपूच प्रवतसाद वमळाला 
आणण आता तर हा काय्षक्रम ह्ा चनॅलचा एक िेवरेट काय्षक्रम झालाय.
आपल्या आयषु्ात खरंच डकतीतरी गोष्ी अिा असतात की ज्ा 
अचानकपण ेआपल्या समोर घितात आणण आपण मात् ह्ा सगळ्ाच े
केवळ साक्ीदार होतो. २००९ सालची वारी सरुु केली. माझ्ासाठी 
सगळंच नवं नवं होतं आणण एका एस.टी.मध् ेसगळ्ा महाराष्ट्भर डिरत 
होतो. या वनवमत्तान ेसगळ्ा रािकीय पक्ांच्ा प्रत्यके गावांगावांतल्या 
नते्यांना भटेलो िनतलेा भटेलो. पत्कारांना भटेलो आणण एका वगेळ्ाच 
महाराष्ट् ाचं दि्षन झालं. या काय्षक्रमाचं िडूटगं करत करत आम्ी ववदभषात 
पोहोचलो होतो आणण त्या हदवसाचं िडूटगं संपवनू आम्ी हलॉटलेात 
पोहोचलो होतो. टीव्हीवर बातम्या चाल ूहोत्या. त्यानंतर आमचा काय्षक्रम 
यणेार होता. अचानक एका बातमीनं माझं लक् वधेलं आणण मी ती खपू 
लक् देऊन ऐकू लागलो. ती बातमी होती, एका गावातल्या तीन माणसांना 
एके हदविी सकाळी सकाळी असं कळलं की, त्या वतघांचहेी िोटो एका 
परुुर् नसबंदीच्ा िाहहरातीवर झळकलते. त्यांना न ववचारता त्यांची 
परवानगी न घतेा हे िोटो छापल ेहोते. यातच मला खपू गमतीिीर 
जसच्एुिन असल्याचं लक्ात आलं. मी मुंबईत परत आलो पण ही बातमी 
काही माझा डपच्ा सोिनेा. मी त्याची एक कथा जलहहली आणण माझ्ा 
वमत्ाला चारुदत्त भागवतला ऐकवली. त्याला पण ती खपूच आविली. 
त्यानंतर आम्ी दोघांनी त्यावर पटकथा जलहायची असं ठरवलं. मी माझ्ा 
नोकरीत खपूच वबझी होतो. चारु त्याच्ा वगेवगेळ्ा प्रोिेिनल कामांत 
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वबझी होता. पण आम्ाला दोघांना िसं िमले तसं आम्ी भटेत असू. 
तवे्हा आपणच ही डिल्म डिरेक् करू असं स्वप्नातदेखील वाटलं नव्हतं. 
माझ्ा आणण चारुच्ासमोर असं काही टागजेट नव्हतं की, अमकू एका 
प्रोड्सुरला ऐकवायची की अमकू एका िायरेक्रला वाचनू दाखवायची. 
त्यामळेु आम्ी दोघ ेआमच्ा रोिच्ा िगण्ाच्ा धावपळीतनू वळे 
काढून भटेायचो आणण काम करायचो. चारुदत्तनं बांद्रातनू गोरेगाव 
अिा खपूच चकरा मारल्यात. २०१० साली कधीतरी चारु मला म्णाला 
तचू का याच ेसंवाद जलहीत नाहीस? मी म्णालो मला िमले? यावर तो 
म्णाला प्रयत्न तर कर.  ही सगळी त््रिप्ट तयार होत असताना आम्ाला 
मात् खपू मिा यते होती. पण मध्चे आम्ाला वाटायचं आपल्याला 
िवे्हढं हे आवितंय तवे्हढं इतरांना आविले का? अथषात तवे्हाही 
आम्ी कुणालाच हे वाचनू दाखवलं नव्हतं. कारण आम्ालाच मळुात 
कलॉब्फिि्स नव्हता. अचानकपण े२०११ साली माझ्ा मनानं पनु्ा या 
क्ते्ात यायचं असं ठरवलं. कल्याणीनं, माझ्ा बायकोनं िुल सपोट्ष 
नोंदवला. चंद्रकांत कुलकणमी सरांनी त्यांच्ा नवीन जसनमेात अजससं्टट 
िायरेक्रचं काम देऊ केलं. म्णि ेमहहना पगाराची सोय झाली. तवे्हाच 
मला पनु्ा एकदा एबीपी माझानं आणखी एक िो हदला त्यामळेु 
ख-या अथषानं आत्ववश्ास वाढला. आता ख-या अथषानं मला माझ्ा 
जसनमेाची स्वप्नं पिू लागली. आणण अचानकपण े२०१३  च्ा िलुरैमध् े
माझ्ा खपू िनु्या वमत्ाला, श्येस तळपदेला अचानकपण ेभटेलो, त्या 
भटेीत त्यानं मला त्याला एक मराठी जसनमेा प्रोड्सु करायचा असं 
सांगगतलं आणण मी त्याला भीत भीत माझ्ा ह्ा त््रिप्टबद्दल सांगगतलं. 
त्यानं त्याच्ा ऑडिसात बोलावलं आणण सगळी त््रिप्ट ऐकल्यावर 
आपण ही डिल्म करतोय असं सांगनू सखुद धक्ा हदला. त्यानंतर 
डकतीतरी हदवस मी माझ्ा िवळच्ा वमत्मरैडत्णींना काय डकंवा माझ्ा 
आई-विलांना काय कुणालाच ही बातमी सांगगतली नव्हती. याचं कारण 
म्णि ेब-याचदा माझ्ा आयषु्ात या आधी अनके गोष्ी होता होता 
राहहल्या आणण पढेु काहीच झालं नाही. त्यामळेु यावळेी असा ववचार 
केला की आधी सगळं ठरू दे मग सांगू. पढेु सगळ्ा गोष्ी चांगल्या 

पद्धतीन ेघित गले्या. मग कलाकारांच्ा गाठीभटेी घणें, त्यांना कथा 
ऐकवणं सरुु झालं. मला आिही आठवतं मला सगळ्ात िास्त टने्शन 
हदलीप काकांना त््रिप्ट ऐकवायचं होतं तवे्हा आलं. मी, श्येस आणण चारु 
अस ेवतघ ेत्यांच्ाकि ेगलेो तवे्हा मी जिन्यावरून चढत असताना श्येसला 
म्टलं यार िाऊ दे मला खपू टने्शन आलंय, त्यावर तो म्णाला काय 
होईल िार तर त ेनाही म्णतील. पण त ूस्वतःवर ववश्ास ठेव. त ूखपू 
उत्तम त््रिप्ट जलहहली आहेस. प्रत्यके माणसाला त््रिप्ट खपू आविली. 
मला वाटतं पोश्टर बलॉईिचं यि त्यातच आहे. मधल्या काळात िवे्हा हे 
डि्ड सोिून नोकरी करण्ाची िवे्हा वळे आली तवे्हा एका वमत्ानंच 
मला मदत केली. त्यावळेी मी कंपनीत माझा पवूजेवतहास काही सांगगतला 
नव्हता. मी एका छोट्या नोकरीत कामाला होतो असंच सांगगतलं होतं. 
त ेआठ महहन ेमी अहमदाबादेत कसबेस ेकाढले. पढेु नजिबानं त्या 
कंपनीतल्या मुंबई मनॅिेरन ेनोकरी सोिली आणण कंपनीनं मला मुंबईला 
पाठवायचं ठरवलं. खरं तर मला ह्ा सगळ्ापासनू (नाटक, जसनमेा) मी 
जितका लांब असने वततका त्ास कमी होईल असंच वाटायचं. पण बहुधा 
वनयतीला हे मंिरू नसावं म्णनू वतनं पनु्ा मला मुंबईत आणनू बसवलं. 
मी ज्ा क्ते्ात काम करत होतो त ेम्णि ेिामषा इंिस्टट्ी. त्यात मी त्यांना 
लागणारी मजि्स ववकायचो. त्यामळेु िवे्हा मी त्या लोकांना भटेायचो 
तवे्हा त्यातल ेबरेच लोक तमु्ाला कुठेतरी पाह्लंय हो, असं सांगायचे. 
मी मात् हसनू टाळायचो. मनात सखुावायचो आणण कधी कधी स्वतःवरच 
चचिायचो की, का मी थोिी कळ काढली नाही. माझं नक्ी काहीतरी 
झालं असतं आणण आि मी माझ्ा आवित्या क्ते्ात असतो असं वाटत 
राहायचं. माझ्ा आयषु्ात ब-याचदा मला असं वाटतं की माझं ि ेकाही 
बरं झालंय त ेमाझ्ा वमत्ांमळेुच. आणण ि ेकाही वाईट घिलंय त्याला 
मीच िबाबदार आहे. इंजिनीअररंगच्ा काळातल्या एका वमत्ानं, संदीप 
िहानं आयषु्ात परत उभं राहण्ाची संधी हदली. डटकलच्ा काळातल्या 
जिवािी कचरेसारख्ा वमत्ानं पनु्ा अँकररंगची संधी देऊन मला ख-या 
अथषानं ह्ा क्ते्ात पनु्ा संधी वमळवनू हदली. श्येस तळपदेसारख्ा 
िनु्या वमत्ानंच माझ्ात ववश्ास दाखवनू मला जसनमेा डिरेक् करण्ाची 
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एव्हढी मोठी संधी हदली. १ ऑगस्टला पोश्टर बलॉईि ररलीि झाला तो 
दहा आठवि ेचचत्पटगहृात राहहला. वनमषात्याला िायदा झाला. त्यामळेु 
त्याची उमदे वाढली आणण मला पण इतकी वर्यं वाट पाहहल्याचं चीि 
झालं असं वाटतंय. खरं सांगायचं तर माझा पनुि्षन्मच झाला. िवळच्ा 
वमत्-मरैडत्णींच्ा, आई-विलांच्ा, भावंिांच्ा आणण बायकोच्ा िोळ्ांत 
समाधान पाहून बरं वाटलं. आि ख-या अथषानं हा सगळा प्रवास आठवला 
आणण गंमत वाटली. 

समीर पाटील

मोबाइल – 9619671294  
इ-मले – thesameerpatil@gmail.com

लखेक, हदग्दि्षक, अभभनतेा. पोश्टर बलॉईि या चचत्पटाचा 
हदग्दि्षक. वारी ववधानसभचेी या काय्षक्रमाचं सतू्संचालन. 
चारचौघी, िलॉक्र! तमु्ीसधुदा… आदी नाटकांमधनू अभभनय.

पहा
Poshter Boys

Trailer

mailto:thesameerpatil@gmail.com
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D8mNA3R5StYg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D8mNA3R5StYg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D8mNA3R5StYg
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चचतकार आबालाल रेहमाि
शवममिला फडके 

आधवुनक भारतीय चचत्कलचे्ा इवतहासात नचॅररजलस्टीक डकंवा 
वनसगषानसुारी काम करणा-या चचत्कारांची कमी कधीच नव्हती. 
नचॅरजलझमची एक मोठी परंपराच भारताच्ा सव्ष भागांमध ेकदाचचत 
रवववमषाला लाभलले्या लोकडप्रयतमेळेु वनमषाण होत गलेी. नचॅरजलझमचं 
तंत् आणण िरैली या चचत्कारांनी आपलीिी केली खरी पण यरुोपात ज्ा 
पद्धतीन ेहे तंत् ववकजसत होत गलें, ि ेप्रयोग या चचत्िरैलीत होत गले े
तस ेभारतात झाल ेनाहीत. नचॅरजलझमचा िब्दि: अथ्षच तवे्हढा लक्ात 
घऊेन, वनसगषात समोर ि ेहदसतं आहे त ेतसच्ा तसं चचतारण्ातच 
बहुतके भारतीय चचत्कारांनी समाधान मानलं. याला सणसणीत 
अपवाद िक्त एकच. बदुभधवादी पद्धतीन ेनचॅरजलझमचा वापर करणारे 
आबालाल रेहमान. 

बाह् वनसगषातली प्रत्यके वस्त ूनरैसगगमिक उििेात कधी उिळून, कधी 
मंदावनू िात असते, प्रकािाच्ा तीव्र-मध्मतनेसुार वस्तूंमधल ेरंग स्पंदन 
पावत असतात हे ओळखनू मग त्यांची आपल्या मनात उमटललेी रुपं 
अभभव्यक्त करणारे आबालाल रेहमान. 

काही वर्षांपवूमी एका खािगी चचत्-संग्ाहकाकि ेत्यांचं ‘संध्ामठ’ पहायला 
वमळालं होतं. त्यानंतर मग त्यांची बरीचं चचत् कोल्ापरूला मदु्दाम िाऊन 
पाहहली. बलॉम्ब ेसू्लच्ा ‘प्रवाह’ कला-प्रदि्षनात ‘रावणशे्र’ पाहहलं. 
आकारानं अगदी लहान, ितकभरापवूमीचं वय सांगणारी, िारिी वनगा न 
राखली गलेलेी ही सारी चचत्ं. पण रंगांमधे, िरैलीमध ेववलक्ण तािपेणा 
वमरवणारी. चचत्ांमधल्या चरैतन्यमय वनसगषाने, सदरैव बदलत्या वनसगषातील 
एक ववजिष् क्ण रंगांच्ा माध्मातनू इतक्ा अचकूतनें कागदावर 
गोठवनू ठेवण्ाचं कसब, त्यातला पाण्ावरच्ा मावळत्या सयू्षप्रकािाचा 
तरल खळे, वाहत्या वा-याचा आभास, रंगांचा तिलेा, वनदपोर् तंत्कौिल्य;  
मन थरारुन गलें. 

टन्षर, मोने, मान ेइत्यादी इम्पिेवनस्ट मास्टस्षची पेंडटगं्ज पाहहली होती, 
मोनचे्ा गगव्हनमीच्ा कमळांनी, सोनरेी सयू्षप्रकािात झळाळून उठलले्या 
मनो-यांनी, पलुांच्ा कमानीखालील मोरडपिी सावलीत नीरवतनें 
ववसावलले्या तळ्ाच्ा पाण्ावर वा-याच्ा लहरींनी उमटवललेा सकू्ष्म 
थरार पाहताना चचत् आणण वनसगषातल्या भास-आभासाची सीमारेर्ा पसुनू 
टाकली होती. 

आबालाल रेहमानांची चचत् ेत्याच तोिीची होती. आणण ती त्याच काळात 
रंगवललेी आहेत हे कळलं. िगाच्ा दोन टोकांवर साधारण एकाच 
समुारास एकच चचत्भार्ा वापरली िावी हे  थोर वाटलं.

आबालाल रेहमानांचं स्वत:चं कृि, दाढीधारी िकीरसदृि चहे-याचं 
से्च पाहहलं. त्यांच्ावर उपलब्ध असललेी त्ोटक माहहती कुतहूलान े
वाचली; आणण िाणवलं की, या सगळ्ात एक ववलक्ण कहाणी 
दिललेी आहे ती िाणनू घ्ायलाच हवी.

आबालाल रेहमान हे कोल्ापरूच ेत ेआद् चचत्कार,  ‘ि ेि ेसू्ल ऑि 
आट्ष’ मध ेजिक्ण घतेलले ेकोल्ापरूच ेत ेपहहल ेचचत्कार इतकीच 
मोिकी माहहती (आधवुनक भारताचा १८५० नंतरचा कला-इवतहास 
जिकूनही) माझ्ािवळ होती; आणण आता रेहमानांना अभधक िाणनू 
घ्ायला हवं असं डकतीही तीव्रतनें वाटलं तरी त्यांच्ाववर्यी ऑथबे्न्टक 
माहहती वमळवणं, संकजलत करणं खपू कठीण आहे याचा प्रत्यय यते 
गलेा. काही तरुळक लखे उपलब्ध होते, उदा. कोल्ापरूच्ा माधवराव 
बागलांचा ‘कला आणण कलावंत’ मधील लखे, बाबरुाव सिवलेकरांनी 
’चचत्सतू्’ मध ेकोल्ापरूातील कलापरंपरा या ववर्यावर जलहहताना 
हदललेी माहहती डकंवा िामकान्त िाधव यांच्ा ‘रंग चचत्कारांचे’ मधील 
एक लखे. सगळ्ा लखेांमधनू एकच माहहती डिरवनू हदली िात होती. 
आबालाल रेहमानांना लोक आबालाल मास्तर म्णनूच संबोधत असत. 
त्यांनाही तसा उल्खे आविे. ‘िट् लॉइंग मास्तर, कोल्ापरू’ असा रबरी 
जिक्ा त्यांनी बनवनू घतेला होता. त्यांच्ाकि ेचचत्कला जिकायला 
लहान-मोठे अनके ववद्ाथमी यते. आबालाल मास्तरांकि ेजिकलले्या 
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अनके ववद्ार्षांनी नंतरच्ा काळात मोठे नाव कमावले. रावबहादरू 
धरंुधर, परांिकेर, बाबरुाव पेंटर, बागल, दत्तोबा दळवी हे कोल्ापरूच े
नावािलले ेचचत्कार आबालाल रेहमानांच्ा प्रत्यक् सहवासात राहून 
त्यांच्ाकि ेचचत्कला जिकल ेहोते. साविजेकर, जिरोिकर, इनायतलु्ा, 
माधवराव बागल, एि. ए.िखे, श्ी.ना. कुलकणमी इत्यादी अनकेांनी 
आपल्याला चचत्कलकेि ेवळण्ास आबालाल रेहमान सू्फतमीदायी ठरल े
अस ेकृतज्तने ेनमदु केले. 

वनसग्षवादी चचत्कलचे्ा क्ते्ात कोल्ापरूच्ा चचत्कारांच ेसमदृ्ध योगदान 
आहे. त्याच ेबीि रुिवल ेआबालाल रेहमान यांनी.  खरी माहहती दवुममिळ 
असली की काल्पवनक कहाण्ांचं पवे फुटतं. रेहमानांच्ा बाबतीत तसंच 
झालं. ि ेवाचलं त्यातल ेडकस् ेकोणत ेआणण ख-या कहाण्ा कोणत्या 
हे कळेनासं झालं. आबालाल हे वनररच्, परैिाची डकंमत न करणारे, 
दाररद्रात सखु मानणारे, कलसेाठी िीवन वाहून घतेलले ेवन:संग िकीरी 
िीवन िगणारे होते, त्यांना अनके व्यसनहेी होती अिी एक प्रवतमा 
काही लखेांमधनू समोर आली. दाररद्राचे, िडकरीच ेउदात्तीकरण, 
रोमबॅ्न्टजसझम याच ेआपल्याकि ेनको इतके कौतकु असते. आबालाल 
खरंच अस ेहोत ेका? की ही प्रवतमा त्यांच्ावर लादली गलेी होती? 

समािाला चचत्काराची, कलावंताची कदर कधीच नव्हती. आिही 
नाही, िभंर-सव्वाि ेवर्षांपवूमीच्ा काळात तर चचत् अिनूच उदास 
होतं. अिा वळेी आबालाल रेहमानांची केवळ कलवेर िगताना, तहेी 
िहरी झगमगाटापासनू दरू राहून.. काय पररस्थिती झाली असले? 
त्यांच्ासारख्ा कलावंताला योग् आभथमिक सन्मानानं िगता आलं नाही, 
आपण त्यांच्ाकरता काही केलं नाही याची खंत त्यांच्ा समकालीनांच्ा 
मनात होती का? ती असले तर त्यावर पांघरुण घालताना नंतरच्ा 
काळातील, त्यांच्ा ‘जिष्’ म्णवल्या गलेले्या चचत्कारांनी, त्यांच्ाकिून 
‘िुकट’ चचत्ं उचललले्या कला-रजसकांनी आबालाल रेहमानांची वन:संग 
िकीर ही प्रवतमा िाणनू बिुनू रंगवली असण्ाची िक्ता िास्त 
वाटली. “आबालाल मास्तरांना िोधायच ेतर कुठल्या तरी ितेवािीत, 
देवालया समोरच्ा पारावर, दगिाच्ा डढगा-यावर डकंवा तळ्ािवळच्ा 
दलदलीत िाव ेलागते. वरे् बावळट, कपि ेिाटकेतटुके, मळकट, दाढी 
वाढललेी,माग ेपोरांचा, बघ्ांचा घोळका पण त्याच ेत्यांना िराही भान 
नाही. ववचारांत गुंग, सषृ्ीिी तादात्म पावललेे, समोरचा देखावा आणण 
हाताखालचा कागद एवढ्ातच त्यांची सषृ्ी एकवटली होती.” अस े
त्यांच्ा एका चचत्कार जिष्ान ेजलहहल ेआहे.  

रेहमानांनी कलासाधनकेरता पाच वर्यं कोल्ापरूिवळील कोटीतीथषावर 
एकांतात वास्तव्य केल ेहोते. कलकेरता वनसगषाची साधना करण ेत्यांना 
आवश्यक वाटले. त्या वास्तव्यात त्यांनी एक िायरी जलहहली. ती आता 
खािगी संग्ाहकाकि ेअसल्यान ेसंदभषाकरता उपलब्ध नव्हती. त्यातली 
काही पान ेमात् वाचायला वमळाली. 

िायरीतल्या एका पानावर एक उदास उल्खे आहे- “चचत्कला ही श्ीमंत 
कला आहे. मध्म स्थितीतल्या माणसाच ेत ेकाम नाही.”
या एका वाक्ातनू या चचत्काराच्ा मनातल्या डकती तरी खंती, 
डकती तरी ओझी, तणाव समोर यतेात, परैस ेवमळवण्ाकरता केलले्या 
तििोिी, खटपटी, उधा-या.. अनके ख-या कहाण्ा ज्ा त्यांच्ा ‘िकीरी’ 
प्रवतममेाग ेदिलले्या आहेत त्या निरेसमोर यतेात. 

बाबरुाव सिवलेकरांच्ा मते- “आबालाल मास्तरांना त्यांच्ा चचत्ांच ेपरैस े
कुणीच वळेेवर हदल ेनाहीत. त्यांना रंगसाहहत्य ववकत घतेा यते नव्हते, 
त्यापायी आपल्याला चचत्ं रंगवता यते नाहीत ही खंत त्यांच्ा मनात सदरैव 
होती. मोठ्ा आकाराची चचत्ं त्यांना काढायला आविल ेनसत ेअस ेनाही. 
पण हलाखीच्ा आभथमिक पररस्थितीमळेु त्यांना त ेपरविणारे नव्हते.”

रेहमानांची सगळी चचत् ेइतक्ा लहान आकारांची का आहेत, त्यांच्ा 
चचत्ववर्यांमध ेववस्ताररत आिय असनूही त्यांनी इतक्ा लहान 
अवकािात तो का सीवमत केला याच ेकरुण रहस्य हे आहे.
त्यांना िाहूमहारािांचा रािाश्य होता तरीही त्यांची आभथमिक पररस्थिती 
इतकी हलाखीची की त्यांना मोठ्ा आकाराची चचत् ेकाढणहेी परविू 
नये? िाहूमहारािांनी त्यांच्ा पोटाचा प्रश्न सटुले आणण त ेएकाग्तनें फक्त 
कलासाधना सरुु ठेव ूिकतील अिी तरतदू केली होती परंत ुआबालाल 
तनखा घ्ायलाही रािवाड्ावर िात नसत असा उल्खे एका हठकाणी 
आढळतो. त्यांच्ा चचत्ांच ेभरपरू कौतकु त्या काळात करवीरवाजसयांनी 
केले, त्यांच्ाकिून असंख् चचत् ेआपल्याकरता काढून घतेली मात् त्याच े
मोल परैिाच्ा रुपात चकुत ेकरण्ाच ेत्यांच्ा मनातही आल ेनाही असा 
स्पष् उल्खे ‘कला आणण कलावंत’ मध ेआहे.

स्वत: रेहमान यांनी “आपल्या संकटकाळात आपल ेवमत् आपल्याला 
नहेमीच मदत करतात” अस ेिायरीच्ा पानांवर नोंदवलले ेआहे. 
िायरीतल्या नोंदींमध ेबारीक सारीक िमाखचषाचा उल्खे आहे. वचनं 
जलहहललेी आहेत, अनके भल्याब-ुया माणसांचा अनभुव आहे. 

िाहू महारािांच्ा वनधनानंतर त्यांनी दु:खान ेआपली हिारो चचत्ं 
पंचगंगचे्ा पाण्ात बिुवली डकंवा मतृ्यचु्ा आदल्या हदविी त्यांनी 
स्वत:चं से्च केलं आणण त्याखाली हे माझं िवेटचं चचत् असं जलहून 
ठेवलं अिा कथा रेहमानांबद्दल सांगगतल्या िातात. यापरैकी ख-या 
कोणत्या आणण दंतकहाण्ा कोणत्या याचा माग काढणं आता कठीण 
नवे्ह अिक्च. 
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खदु्द कोल्ापरूात गले्यावरही लक्ात आलं की िी माहहती आधीच 
जलहहली गलेी आहे त्यात काही भर पिण्ाची िक्ता नव्हती. त्यांची 
कबरही आता उध्वस्त झाली आहे. 

रेहमान यांचा िन्म  १८५६ त े१८६० च्ा दरम्यान झाला असावा 
अस ेमानल ेिाते. त्यांचं मळु नाव अब्दलु अिीि. आबालाल इंग्िी 
सहावीपययंत जिकललेे, सजुिजक्त, संस्ारी पाश््षभमूीतनू आल ेहोते. 
मराठी, संसृ्त, अरबी भार्वेर त्यांच ेप्रभतु्व होते. वाचनाचा छंद 
होता. महाभारत, सप्तजसद्धीसारख ेग्ंथ त्यांनी अभ्ासल ेहोते. विील 
रािवाड्ावर खासगीत कारकून होते. त्यांचा िारसी भार्चेा मोठा 
व्यासंग होता. कुराणाच्ा हस्तजलव्खत प्रती त ेतयार करीत. 

आबालालना कुराणाच्ा पानांवरची महहरप चचतारण्ाची गोिी होती. 
त्यावरील कलाकुसर, नक्ीकाम, वलेबटु्टा रंगवताना त्यांना चचत्कलचेी 
गोिी लागली. कोल्ापरूातल ेपारसनीस नावाच ेगहृथि पजिमियन भार्चे े
अभ्ासक होते. आबालाल यांच्ा विलांची इच्ा होती की त्यांच्ाकि े
िाऊन आबालालांनी पजिमियन भार्ा आत्सात करावी. 

पारसनीस कोल्ापरूातल्या वब्रडटि रेजसिने्ट अभधका-यांना पजिमियन भार्ा 
जिकवायला त्यांच्ा बंगल्यावर िात असत. यतेािाताना बरैलगािीतनू 
प्रवास करताना आबालालांनाही पजिमियन जिकवाव ेम्णनू त ेत्यांना 
घऊेन बंगल्यावर िात. वब्रडटि अभधका-यांची जिकवणी चाल ूअसताना 
आबालाल बािलूा बसनू चचत्ं काढत. वब्रडटि अभधका-यांची त्यांनी 
त्यावळेी काढललेी रेखाचचत् ेत्या अभधका-याच्ा पत्नीन ेपाहहली आणण 
वतन ेआपल ेपोटट् जेट त्यांना काढायला सांगीतले. 

आबालालांनी त ेसहितने ेकाढले. आबालाल यांच ेलहान वय आणण 
तरीही हातातील इतके सुंदर कसब पाहून ती चडकतच झाली. या मलुाला 
मुंबईला सू्ल ऑि आट्षमध ेजिकवायला पाठवण्ाचा आग्हच वतन े
धरला. वतच्ा हट्टाखातर वब्रडटि रेजसिने्ट अभधका-यान ेिाहू महारािांना 
ववनंती केली की या मलुाच्ा जिक्णाच्ा खचषाकरता महारािांनी स्टटे 
स्लॉलरजिप मंिरू करावी. आणण आबालाल रेहमान मुंबईला िे.िे. सू्ल 
ऑि आट्षमध ेदाखल झाले. 

१८८० त े१८८८ या काळात आबालाल मुंबईमध ेहोते. या दरम्यान 
त्यांना अनके बजक्स ेवमळाली. त्यांच्ा कृष्ण-धवल चचत्ांना गव्हन्षमेंटच े
सवुण्षपदकही वमळाले. या चचत्ांपरैकी दोन चचत् ेअिनूही िे.िे. सू्ल 
ऑि आट्षच्ा चचत्संग्हात आहेत. त्यातल ेत्यांच ेसले््सटीव्ह लाईन वक्ष , 
ििेींगमधल ेबारकाव ेबघणा-याला चडकत करुन िातात. 

सू्ल ऑि आट्षच्ा अभ्ासक्रमात िट् लॉइंगला सवषात िास्त महत्व होते. 
साहजिकच आबालाल वतथ ेजिकत असताना पले््सल्स, के्रयलॉ्स तसचे 
चारकोलच्ा वापरात प्रवीण झाले. त्यांनी पढुील काळात चचत् ेकाढताना 
अनके माध्मांमध ेप्रयोग केले. प्रयोगिीलता त्यांच्ा रक्तातच होती. 
मात् त्यांच ेसवषात आवित ेमाध्म िलरंग होते. सयू्षप्रकािाचा पररणाम, 
त्याच ेतीव्रतनेसुार, हदवसाच्ा वगेवगेळ्ा प्रहरी बदलणारे सौंदय्ष तत्क्षणी 
चचतारायला त्यांना िलरंगाच ेमाध्मच योग् वाटले.

चचत्कार धरंुधर हे आबालाल रेहमानांच्ा पढुच्ा डपढीतल ेचचत्कार. तहेी 
मळू कोल्ापरूचचे होते. धरंुधरांच ेविील बंध ूआबालाल रेहमानांच ेस्हेी. 
त्या ओळखीतनू त्यांनी आबालालांकिून अनके वळेा चचत्कलचे ेमाग्षदि्षन 
घतेले. १८९० साली धरंुधरांनी िे.िे.मध ेप्रविे घतेला तवे्हा आबालाल 
वतथ ेनव्हते. मात् आपण कोल्ापरूच ेआहोत हे कळल्यावर सू्ल ऑि 
आट्षमधील जिक्क “ हे आबालालच्ा गांवचे. आबालालची माहहती 
आहे का?” अस ेप्रश्न सारखचे ववचारीत अस ेधरंुधर ‘कलामंहदरातील 
एकेचाळीस वर्जे’ या पसु्तकात जलहहतात. रेहमानांना पणु्ाच्ा इंिस्टट्ीयल 
एक्झिवबिनमध ेसवुण्षपदक वमळाल ेतस ेत ूवमळवनू दाखव अस े
धरंुधरांच्ा विलांनी त्यांना प्रोत्साहन हदल ेअसल्याचा उल्खेही या 
पसु्तकात आहे.
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   जिक्ण पणू्ष झाल्यावर आबालाल मुंबईला राहील ेनाहीत. कोल्ापरूला 
परत गलेे. त्यांचा स्वभाव एकांतडप्रय होता. चचत्कलचेी साधना 
करण्ाकरता त ेकोटीतीथ्ष या वनसग्षरम्य, एकांत थिानी रहायला गलेे. 
वतथ ेिांत तलाव होता, िंगल होतं, झािे, पक्ी होते. रेहमानांनी वनसगषाच े
बदलत ेरुप, ऋत ून्याहाळल ेआणण िांतपण ेकागदावर उतरवले. त्यांना 
ती चचत्ं कोणत्या स्पधजेत पाठवण्ाचा, चारचौघात वमरवण्ाचा, प्रदि्षन े
भरवण्ाचा ध्ास नव्हता. मनािोगी चचत्ं काढण ेहा एकच ववचार 
मनात ठेवनू काढललेी ही सव्ष चचत्ं. चारकोल, रंगीत खिू , िलरंग 
आणण कागद आणण समोरचा वनसग्ष एव्हढीच सामग्ी. प्रजसद्धीपासनू दरू 
रहाणं त्यांनी स्वीकारलं तरी त्यांच्ा हातच ेकलाकौिल्य लोकांपययंत 
झपाट्यान ेपोचत होते. कोल्ापरूच्ा गणुग्ाही छत्पती िाहू महारािांनी 
त्यांना दरबारी चचत्काराची नोकरी देऊ केली. पोटाचा प्रश्न सटुले म्णनू 
आबालालंनी ती स्वीकारलीही. दरबारी नोकरीचा एक भाग म्णनू त्यांनी 
जिकारीची, प्राण्ांची अनके चचत् ेकाढली, रािराण्ातील व्यक्तींची 
पोटजेटस चचतारली. चोळी जिवणा-या स्तीच ेत्यांनी काढलले ेचचत् तर 
सपु्रजसद्धच आहे. नऊवारी सािीच ेसारे सौंदय्ष या चचत्ात इतक्ा 
बारकाईन ेआणण अगदी कमी रेर्ांमध ेरेखाटलले ेआहे. मात् त्यांचा खरा 
िीव रमला वनसगषाच ेववभ्रम डटपण्ात आणण त ेआपल्या हातातल्या 
कागदावर उतरवण्ातच.  रेहमानांच्ा चचत्ांच ेआणखी एक वरैजिष्ट 
म्णि ेत्यांनी त्याकाळात प्रचलीत असललेी, वनसग्षचचत्ांमध ेबारकाईन े
तपिील भरण्ाची पद्धत टाळली. त्यांच्ा चचत्ांमध ेकधीही त्यामळेुच 
क्टर हदसत नाही. वनसगषातला साधपेणा, साधपेणातल ेवनखळ सौंदय्ष 
त्यामळेुच िार प्रभावीपण ेत्यांच्ा चचत्ांमधनू आपल्यापययंत पोचते. 
त्यांची चचत् ेएकसाची वाटत नाहीत यामागच ेकारण त्यांची प्रयोगिीलता 
आणण तंत्प्रवीणता होते. इतर कोणा चचत्कारासोबत संवाद नसतानाही 
त्यांनी आपल्या चचत्ांमध ेसातत्यान ेकेलले ेपलॉइंटीजलझम, रंगववभािनाचे, 
टके्शचस्षच ेप्रयोग अचंवबत करुन टाकणारे आहेत. त्यांच्ा ‘रावणशे्र’, 
‘संध्ामठ’ मध ेकाहींना जससल ेया चचत्काराच्ा रोमनॅ्टीजसझमचा प्रत्यय 
यतेो, काहींना टन्षरची अवकािाची अनभुतूी िाणवते. कधी एकाच 
चचत्ात कोरेन ेचचत्ीत केलले्या मंद वा-याच्ा हालचालीचा अनभुव यतेो, 
कधी कलॉन्सबेलला साधलले्या घनात् ऐक्ाची वगेळीच प्रचचती यते ेहे 
अद्भटूत आहे. 

कोल्ापरूसारख्ा हठकाणी एकांत थिळी रहाणा-या आबालालना 
१९२०-२१ च्ा समुारास ज्ा कलामलू्यांचा िोध लागला होता, तो 
मुंबईतल्या कलाकारांत पणू्षपण ेरुिायला १९३५ साल उिािाव ेलागले. 
प्रवतभचेी केवढीतरी उत्तुंग झपे होती ही.  त्याकाळात कलकत्ताच्ा 
िांतीवनकेतनमधल्या वनसग्षचचत्ांचा बोलबाला भारतात खपू होता. मात् 
बंगाल सू्लच्ा तलुनते आबालाल यांची वनसग्षचचत् ेअभधक सहि, 
िास्त नरैसगगमिक आहेत अस ेमत कला-अभ्ासकांनी नोंदवलले ेआढळते. 
ददुदैवाची गोष् अिी की बलॉम्ब ेआट्ष सोसायटीच्ा प्रदि्षनांमध ेइतरांची चचत् े
कायम प्रदजिमित होत राहहली, त्यांना बजक्स ेवमळत गलेी आणण आबालाल 
रेहमान मात् कधीच त्यात सहभागी न झाल्यान ेत्यांची चचत् ेत्या काळात 
आणण नंतरही भारतभर कधीच िारिी प्रजसद्धीप्रकािात आली नाहीत.   
   आबालाल रेहमानांची नंतरच्ा काळात प्रजसद्धीला आललेी, नावािली 
गलेलेी चचत् ेही त ेकोल्ापरूला परत गले्यानंतरच्ा काळात काढललेी 
आहेत, त्याची माहहती त्या काळातल्या मुंबईच्ा कलािगताला नव्हती. 
रेहमानांच ेसमकालीन असलले ेपसे्तनिी बोमनिी, डपठावाला हे चचत्कार 
मुंबईत त्यावळेी भरपरू नावलौडकक कमावत होते. पोटट् जेट पेंटींगमध ेत्यांचा 
िम व्यावसागयकररत्या उत्तम बसललेा होता. 

आबालाल रेहमानांनी चचत्कलकेि ेपोट भरण्ाच ेसाधन डकंवा व्यवसाय 
म्णनू बगघतल ेनाही असा उल्खे त्यांच्ावर जलहहल्या गलेले्या काही 
लखेांमधनू झाला आहे, पणू्ष वळे चचत् काढत असणारे आबालाल ती 
केवळ छंद म्णनू वनजचित काढत नसणार, मात् चचत् ेकाढण्ामागची 
त्यांची मखु् प्ररेणा व्यवसाय ही नक्ीच नव्हती. 

पंधरा त ेवीस हिार चचत्वनवममिती त्यांच्ा हातनू झाली त्यावरुन 
ही प्ररेणािक्ती खोल आतंररक स्तरावर िन्मणारी होती हे वनजचित. 
रेहमानांनीही मोनचे्ा गगव्हनमीच्ा कमळांप्रमाणचे संध्ामठाची हदवसाच्ा 
वगेवगेळ्ा प्रहरांमधे, बदलत्या सयू्षप्रकािात चचत्ीत केललेी जसरीि 
केली. कोटीतीथ्ष तलावातल्या कमलपषु्पांचा आणण पाण्ाचा मनोहारी 
गाजलचा हदवसाच्ा वगेवगेळ्ा प्रहरांमध ेचचडत्त केला. पण आि हे 
काहीच पहायला वमळत नाही. म्यवु्झयम्समध ेिपनू ठेवलले्या मोनचे्ा 
वलॉटरजलली जसररि, डकंवा इतर चचत्ांचं भाग् आबालाल रेहमानांच्ा या 
चचत्ांच्ा वाट्याला आलं नाही.

रेहमानांच्ा चचत्ांचा संग्ह कुठेही एकडत्तपण ेनाही, देिाच्ा कोणत्याही 
महत्वाच्ा म्यवु्झयममध ेत्यांची चचत्ं सामान्य लोकांना बघायला वमळत 
नाहीत. इतक्ा प्रचंि संख्ने ेकाढललेी त्यांची बरीचिी चचत्ं काळाच्ा 
ओघात नष् झाली, खराब झाली. बाबरुाव सिवलेकर जलहहतात 
–“आमच्ा डपढीला आबालाल मास्तरांच्ा कलागणुांचा साक्ात्ार 
कुणीही घिवला नाही. त्यांच्ाबद्दलच्ा अद्भभुतरम्य गोष्ी ऐकल्या 
पण त ेचचत्कार म्णनू डकती श्षे्ठ, त्यांच्ा चचत्ात नमेके कोणत ेगणु, 
तांडत्कदृष्टा त्यातनू काय जिकण्ासारखं याचा कोणी ववचारच केला 
नाही. आिही तो कुणी करत नाही. त्यांच्ा चचत्ांचा संग्हही कुठे उपलब्ध 
नाही, त्यामळेु अभ्ासाची इच्ा असणा-यांनाही ती संधी वमळत नाही. 
आिच्ा डपढीला मोने, माने, डपसारो माहीत असतात पण आबालाल 
नाहीत.” इंग्िीमधनू आधवुनक भारतीय चचत्कलचेा इवतहास जलहहणा-
यांपरैकी केवळ पाथ्ष वमत्तर यांनी त्यांच्ा ‘आट्ष अॅन्ड निॅनजलझम’ या 
पसु्तकामध ेरेहमानांच्ा वरैजिष्टपणू्ष नचॅरजलस्ट िरैलीची आविू्षन दखल 
घतेली. समकालीन बंगाली, दजक्ण भारतीय, उत्तरप्रदेिीय चचत्कारांच्ा 
तलुनते आबालाल रेहमानांची चचत्िरैली िास्त सहि आणण नरैसगगमिक, 
बदु्धीवादी होती असा उल्खे त्यांनी केला आहे.  भारतीय चचत्कलचे्ा 
इवतहासातला आबालाल रेहमानांचा उल्खे इतका मयषाहदत असावा हा 
त्यांच्ावर मोठाच अन्याय आहे. 
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मात् या उपके्चेा दोर् आपल्याकिचे िातो. योग् नोंदी, दस्ताऐविीकरण 
करण्ाची कधी काळिीच न घतेलले्या, वास्तव घटनांचा मागोवा न घतेा 
केवळ रंिक ऐकीव कहाण्ांवर ववश्ास ठेवणा-या, त्यातच िास्त रस 
असणात ेतथाकभथत कलारजसक आहोत आपण.

आद् इम्पिेवनस्ट मोन ेम्णाला होता, “वनसगषाच्ा नसुत्या सहवासात 
असणं परेुसं नाही. वनसगषाचं प्रदीघ्ष चचतंन आणण अवलोकन करावं 
लागतं. त्यातनूच मग त्याचं रुप साकार होऊ िकतं. समदु्राचं खरं सौंदय्ष 
दाखवायचं तर त्याची प्रत्यके लाट रोि, प्रत्यके प्रहरात त्याच िागी 
िाऊन रंगवायला हवी, तास न तास वनरखत रहायला हवी.” मोनचे्ा 
िगप्रजसद्ध चचत्ांच्ा िरैलीचं मम्ष, त्याच ेपररश्म यातनू िगाला कळले.
 
रेहमानांनीही अस ेप्रयोग त्याच काळात केले, असाच ध्ास घऊेन चचत्ं 
रंगवली. वनसगषाच्ा सहवासात चचतंन करत असताना त्यांनीही त्याच्ा 
मनातल ेववचार िायरीमध ेउतरवले. पण आपल्यापययंत त ेपोचणार 
नाहीत, चचत्कलचें मम्ष िाणनू घऊे इक्च्णा-या कलचे्ा कोणत्याच 
ववद्ार्षापययंत, रजसकापययंत त ेपोचणार नाहीत. त्यांच्ा िरैलीचं मम्ष, 
पररश्म आपल्यापययंत पोच ूिकणार नाहीत. आबालाल रेहमानांची 
काळाच्ा पढेु असणारी ‘चचत्भार्ा’ अबोधच रहाणार.   

शवममिला फडके 

मोबाइल – 9820378244   
इ-मले – sharmilaphadke@gmail.com

स्वतंत् लखेक, मकु्त पत्कार.
कला अभ्ासक-संिोधक, अनवुादक.
चचत्कला, पयषावरण,जसनमेा, समाि-संसृ्ती इत्यादी 
ववर्यांवर वरैजिष्टपणू्ष लखेन.

mailto:sharmilaphadke@gmail.com
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एस. एम. जोशी आणण िा. ग. गोरे
सुत्हता थत्े

असं म्णतात, मलू िवे्हा िन्माला यतें तवे्हा त ेआपल्या आई-विलांची 
वनवि करून िन्माला यतें. हे िर खरं मानलं तर मला वाटतं मी िार 
उत्तम पालक वनविले. असं सांसृ्वतक-सामाजिक दृष्ीनं संपन् घर 
वमळणं ही खपूच महत्त्वाची गोष् आहे. 

माझ ेआई-विील म्णि ेिान्वी थत्त ेआणण यदनुाथ थत्ते. आई मळूची 
िान्वी ओक. खानदेिात अमंळनरेला वतचं बरचसं िालये जिक्ण 
झालं. अमंळनरे हे सान ेगरुुिींचं काय्षक्ते्. माझी आिी राधाबाई ओक 
आणण वतच्ा सप्तकन्या यांना सगळ्ांनाच सानगेरुुिींचं िीवन प्ररेणा 
देऊन गलें. राष्ट्सवेादलािी ओळखही वतथचे झाली. विील यदनुाथ थत्ते. 
त्यांचं िालये जिक्ण यवेला यथे ेझालं. वतथचे त्यांनी स्वातंत्र चळवळीत 
भाग घ्ायला सरुुवात केली. पढेु कलॉलिे जिक्ण पणु्ात आणण काही 
वर्यं िळगावच्ा कलॉलिेमध् ेनोकरीही केली. त्यांनीही राष्ट्सवेादलािी 
स्वतःला िोिून घतेलं होतं. आई, सवेादलाची पणू्षवळे सवेक. तर बाबांचा 
संबंध सवेा दल, सान ेगरुुिी यांच्ाबरोबर आणण या सगळ्ा गोष्ींिी 
िोिललेा वमत् पररवार. बाबांनी सान ेगरुुिींची साधना पढेु चाल ूठेवली. 
संपादकत्व पत्रुन. या सगळ्ा दरम्यान त्यांची दोघांची मनं िळुली 
असावीत. त्यांनी वववाहबद्ध व्हायचं ठरवलं. आईचं पालकत्व स्वीकारलं 
होतं एस्मे अण्ांनी. वतथपासनू माझी नाळ त्यांच्ािी िोिललेी. 
साधनचे ेववश्स्त आणण नंतर डकतीतरी काळ संपादक असलले े
नानासाहेब गोरे यांचंही तसंच. त्यांच्ािी मी केव्हापासनू िोिली गले ेत े
मला आठवत नाही. 

नानासाहेब आणण एस्मे माझ्ा बालपणापासनू तरुणपणापययंत वनत्य 
नमेान ेववववध प्रसंगी माझ्ा िाणीवनेणेीवचेा महत्त्वाचा भाग होत े– दोन 
व्यगक्तमत्त्वं – कायम त्यांचा उल्खे िोिीनचे व्हायचा – अनके ववर्यांवर 
त्यांचं मत काय, त्यांच ेरािकीय ववचार काय, मतभदे कुठल्या मदु्ांवर, 
याबद्दल गांभीयषानं बोललं िायचं. पण माझ्ा मनात त्यांच ेरािकीय 
दृडष्कोन-मतभदे ह्ा गोष्ी कधी नोंदल्या गले्या नाहीत डकंवा मी त्यांना 
कधी िार महत्त्व हदलं नाही असं म्णयूा. मला नहेमीच माणसं-माणसं 
म्णनू भावतात. आणण एस्मे आणण नानासाहेब ही दोन्ी माणसं मला 
अगदी वगेवगेळ्ा कारणांमळेु भावललेी आहेत. बरं त्यांची मलूभतू मलू्यं 
हे माझं बाळकिू होतं. स्वातंत्र-समता-बंधतुा हा माझ्ाही आयषु्ातला 
मलूभतू ववश्ास होता - आहे.

नानासाहेबांच्ा व्यगक्तमत्वाचं पलुंनी केललें वण्षन “सचरैल न्ाऊवन 
सपुषु्प ठेले”, हे त्यांना इतकं चपखल लाग ूपितं की बस. स्वच् पांढरा-
िभु्र, स्टाच्ष केललेा खादीचा कुिता आणण वततकंच स्वच् पांढरं िभु्र 
स्टाच्ष केललें खादीचं धोतर – तहेी इतकं नटेकं, व्यवस्थित नसेललें, 
चहे-यावरचं मंद नटेकंच हसू.  त्यामळेु त्यांच्ाबद्दल काहीसं आदरयकु्त, 
डकंचचत भीतीयकु्त प्रमे वाटायचं. त्यांचं धीरगंभीर बोलणं त्यांचा थोिासा 
दरारा वाटायचा. त ेपणु्ाच ेमहापौर झाल ेतवे्हा बहुतके मी िाळेत 
होते. त्यानंतर त ेएकदा आमच्ा घरी आले. वतथनू मी बाबांच्ा बरोबर 
त्यांच्ा गािीतनू (अँबजॅसिर) कुठल्यािा काय्षक्रमाला गलेे. कुठल्यािा 
म्णण्ाचं कारण मी महापौरांच्ा गािीत बसनू कुठेतरी गले ेयामळेुच 
हरखनू गले ेहोते. काय तो रुबाब. भालदार-चोपदार, लाल सोनरेी 
व्झरवमळ्ा लावललेा िगल ेघातललेे. हातात तो दंि. िण ूतो माझ्ासाठी 
होता थाट. मग कधीतरी त्यांची मलुगी िभुा आणण िलॉ. िोिी भारतात 

आल े– म्णि ेनानासाहेबांची मलुगी आणण िावई अमरेरकास्थित आणण 
त्यांच्ा दोन मलुी – नानासाहेबांच्ा व्यगक्तमत्त्वाला िोभिेी त्यांचीही 
व्यगक्तमत्त्वं. नाती तर अगदी बाहुलीसारख्ा. मी मोठी झाल ेतिी माझी 
ओळख नानासाहेबांच्ा ववववध ववर्यांवरच्ा अभ्ासपणू्ष व्याख्ानांिी 
झाली. जिवबरं, अभ्ासवग्ष वगरैरेंमध्े. आणीबाणीच्ा काळात तर त्यांच्ा 
व्यगक्तमत्त्वाला आणखी धार चढली. त्यांचा परखिपणा, जिस्तडप्रयता, 
त्यांची मलू्यांवरची वनष्ठा, वळेप्रसंगी कठोर भवूमका घणे्ाची तयारी या 
गोष्ीही त्यांच्ाबद्दलचा आदर वाढवायला मदत करत होत्या. १९७७ 
साली िनता सरकार आलं. नानासाहेब सत्तचे्ा रािकारणात नव्हते. पण 
धोरण ठरवताना त्यांची मनं ववचारात घतेली िातच होती. आणण त्याच 
काळात त्यांची वनयकु्ती भारताच ेइंग्ंिमधल ेउच्चायकु्त म्णनू झाली. 
केवढं कौतकु वाटलं तवे्हा. त्यांचं इंस्ग्ि आणण मराठी दोनही भार्ांवरचं 
प्रभतु्व तोपययंत माहीत झालं होतंच. 

त्यांची ‘िाली’सारखी पसु्तकं, त्यांच ेइंस्ग्िमधनू भार्ांतररत केलले े
जलखाण, उच्चायकु्त असताना साधनते यणेारे ‘तमसातीरावरून’ ह्ा 
स्तंभातल ेलखे काय आणण डकती गोष्ी... पण ह्ा सगळ्ाहून िास्त 
भावललेी गोष् नानासाहेबांच्ा बाबतीतली हीच की, िवे्हापासनू त्यांच्ा 
पत्नी समुतीबाई अधषांगवायनू ेआिारी झाल्या तवे्हापासनू म्णि ेतवे्हाही 
नानासाहेबांनी त्यांची खपू सवेा केली. कधीही कंटाळलले ेहदसल े
नाहीत. पढेु त्यांच्ा (समुतीबाई) सवेसेाठी राधा जिरसाट त्यांच्ा घरी 
आली. तीही लकेीच्ाच नात्यान ेसवेा करू लागली. नानासाहेबांनी 
दोघींनाही सन्मानान ेवागवलं. समुतीबाई आणण नानासाहेबांच्ा पचिात 
देिमखुवािीतलं त्यांचं घरही वतनंच सांभाळलं.

खंत एकाच गोष्ीची वाटली आयषु्भर काटकेोरपण ेज्ांनी आपली तत्त्वं 
िपली, जिस्तीनसुार वागले, त ेअत्यंत रॅिनल वागणारे नानासाहेब. 
त्यांच्ा तत्त्वानसुार, ववश्ासानसुार त्यांनी मतृ्योपरांत देहदान कराव ेअिी 
इच्ा जलहून ठेवली होती पण त ेहोऊ िकल ेनाही. हे संस्ार जितके 
मलेले्या माणसासाठी असतात वततकेच (डकंवा कधी कधी त्याहून िास्त) 
माग ेराहहलले्या माणसांसाठी असतात हेच खरं. 

नानासाहेबांच्ा आणण एस्मेांच्ा बाबतीत कोणीसं म्टललें आठवतंय. 
गंमत म्णनू वाचावं नी सोिून द्ावं असं. नानासाहेबांकि ेववववध पदं 
चालत आली आणण एस्मे मोठे होत गलेे. तात्पय्ष असं की, नानासाहेब 
आणण एस्मे यांचा िरी नहेमीच िोिीनं उल्खे केला िात असला 
तरी दोघांची व्यगक्तमत्त्वं परस्परववरोधी होती. दोघंही समािवादी 
ववचारांवर वनष्ठा असणारे, स्वातंत्र, समता, बंधतुा मानणारे. देिाच्ा 
स्वातंत्रलढ्ात, गोवा मगुक्तसंग्ामात हहरीरीन ेभाग घणेारे. दोघहेी 
सवेादल, साधना यांच ेअध्वयू्ष असल ेतरी त्यांच्ा व्यगक्तमत्त्वात 
िमीनअस्ानाचा िरक होता. नानासाहेब कठोर, कणखर तर एस्मे 
मदृ ुमलुायम. एस्मेांच्ा िोळ्ात सतत एक वमश्स्लसं लहान मलू 
लपललें हदसायचं. त ेनहेमीच हसतमखु, प्रसन् हदसायचे. सहिपणे, 
सामान्यातल्या सामान्य माणसाबरोबर संवाद साध ूिकायचे. 
काय्षकत्यषांत वमसळून िायचे. त्यांच्ाकिून स्वातंत्र संग्ामातल्या काही 
गोष्ी ऐकायला तर वविरे् मिा वाटायची. त्यांचं त्या काळातलं हेि विाट्षर 
मरू्क महाल नावानं प्रजसद्ध होतं. त्यांनी वरे्ांतर करून कसा पळ काढला 
ही आणण अिा डकतीतरी गोष्ी. त्यांच्ा घरी गलें की बाहेरच्ा खोलीत 
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त्यांच्ाबरोबर गप्ा करायच्ा मग अिादादा आणण बिादादा (िलॉ. अिय 
िोिी आणण अभय िोिी हुद्दा माहीत नाही पण इंडियन एअर िोस्षमध् े
पायलट होता.) यांच्ािी गप्ा, मग स्वयंपाकघरातनू ताराबाईंनी केललेी 
चौकिी, हातावर ठेवललेा खाऊ ह्ा वनत्याच्ाच गोष्ी. मग कांचनवहहनी 
आणण ज्ोतीवहहनींचाही सहभाग. एस्मेांच्ा बाबतीतल्या काही गोष्ी 
वविरे् िाणवलले्या... एस्मे लहान थोरांबरोबर सारख्ाच ममत्वान े
वागायचे. त्यांच्ाबरोबर ववचारवववनमय, सल्ामसलत करायचे. त्यांना 
रुचलले्या, महत्त्वाच्ा वाटलले्या गोष्ींसाठी िीवाचं रान करायचे. 
ििी एक गाव एक पाणवठा चळवळ. बाबा आढावांनी सरुू केललेी 
ही चळवळ ज्ासाठी एस्मे, मोहन धाररया, माझ ेबाबा, कधी कधी 
िरद पवार ही मंिळी गावोगावी प्रवास करत असत. गावकुसाबाहेरच्ा 
माणसांनाही समानतनें वागवलं िावं. एकाच ववहहरीतनू पाणवठ्ावरून 
पाणी भरता यावं यासाठी धिपित होती. प्रसंगी गावातल्या रूढीवादी 
लोकांच्ा रोर्ाला बळी पित होती. पण अथक प्रयत्न करत होती. 

मला आठवतंय त ेस्वातंत्र वमळून २५ वर्जे झाली त्यावर्मीचं १५ ऑगस्टचं 
झेंिावंदन.  ७२ सालच्ा १४ ऑगस्टच्ा रात्ी १२ वािता सान ेगरुुिी 
स्ारकावर पणु्ाला झाललें. मला त्या रात्ीच्ा झेंिावंदनाच्ा कल्पननेंच 
भारावनू टाकलं होतं. आपणही त्या काळात पोचल्यासारखं वाटत होतं. 
आणण त्या रात्ी कदाचचत पहहल्यांदाच एस्मेांचं भार्ण ऐकून त्यांचं 
मोठेपण िाणवलं होतं. त्या वातावरणानं रोमांचचत केलं होतं. पढेु त्यांची 
पषु्ळ भार्णं ऐकली. नानासाहेबांची ववर्याची मांिणी काटकेोर, ठाम, 
ताडकमि क, धीरगंभीर होती तर एस्मेांचीही सहि, ठाम, थोिी भावनचे्ा 
अगंानी िाणारी, कधी वमश्स्ल अिी असायची. िी माझ्ासारख्ा 
लोकांना िवळची वाटायची, सहिपण ेिाऊन वबलगता येईल अिी, 
एस्मे साधनचे ेववश्स्त होते. माझ ेबाबा यदनुाथ थत्त ेसंपादक. नाना 
िेंगळे साधना प्रकािन आणण व्यवथिापन बघायचे, त्याकाळातली गोष्. 
काही काळ माझा भाऊ वमहहर आणण मध ुपाटील हे दोघ ेव्यवथिापकीय 
सहायक डकंवा तत्सम काम करत होते. साधना प्रकािनात डकंबहुना 
जिकत होते. साधननें आणण वविरे्तः माझ्ा बाबांनी साधना 
साप्ताहहकातनू, साधना प्रकािनातनू अनके तरुणांना प्रभाववत केलं होतं. 
अनकेांना जलहहतं केलं होतं. चचत्कारांना त्यात गोवलं होतं. पसु्तकांच्ा 
मखुपषृ्ठाचं काम करण्ासाठी, बालकुमार वविरे्ांकातल्या चचत्ांची 
वनवि करण्ासाठी तर मध ुपाटील हा चचत्कारही होता. ही तरुण िोिी 
मध ुआणण वमहहर िार उत्साहात, धिािीन ेकामाला लागले. आणण या 
काळातच त्यांची काय्षपद्धती आणण नानांची काय्षपद्धती यात िरक 
पिायला लागला. काही गोष्ींत मतभदे व्हायला लागले. तरुण मलुं, 
त्यांच्ा वयानसुार मनात खदखदणारी नारािी, त्यापरैकी एकाच ेविील 
संपादक म्णनू काम करणारे तर एस्मे ववश्स्त. असं असलं तरी ही 
मलुं सगळ्ात आधी एस्मेांना िाऊन भटेली तचे आपल्याला समिनू 
घऊे िकतील असा ववश्ास त्यांना एस्मेांच्ा व्यगक्तमत्त्वानं हदला होता. 
बाबांिीही बोलल ेते, पण त्यांनी सल्ा हदला तमु्ाला नाना िेंगळ्ांची 
काय्षपद्धती पटत नसले तर तमु्ी दसुरीकि ेिाऊ िकता. दसु-या 
संथिते समववचारी लोकांबरोबर काम करू िकता. एस्मेांनी त्यांच्ािी 
ववचारवववनमय केला, माग्षदि्षन केलं. वमहहर बाबांवर थोिा नाराि झाला 
पण एस्मेांवरचं प्रमे, श्द्धा ढळली नाही ती िवेटपययंत. 

१९८५ साली आम्ी, म्णि ेमाझा नवरा ियंत धमषाभधकारी आणण अमोल 
पालकेर यांनी अनकही नावाचा चचत्पट वनमषाण केला. ियंत पटकथा 
लखेक आणण अमोल हदग्दि्षक आणण वनमषाता. पणु्ात त्याचा आम्ी 
एक खळे केला. त्याकाळच्ा वसंत जसनमेागहृात. आमची इच्ा होती 
की, आमची िी प्रमेाची माणसं आहेत, आदरथिानं आहेत, त्यांनी आमचा 
चचत्पट बघावा. मग एस्मे आणण नानासाहेब दोघांनाही बोलावलं. 
वततक्ाच प्रमेानं, आपलुकीन ेदोघ ेआलहेी. आम्ाला त्यांचा आिीवषाद 
वमळाल्यासारखं वाटलं. नानासाहेबांनी त्यांच्ा पद्धतीनं िांतपणे, 
गंभीरपण ेतो आविला असं म्टलं तर एस्मे वमश्स्लपण ेम्णाले, अरे 

वा! छान केलात जसनमेा आता पढुच्ा जसनमेात मलाही काम द्ा. आणण 
वाटलं खरंच यांना देऊ या ना काम हे करू िकतील एखाद्ा वमश्स्ल 
आिोबांची भवूमका. त्यांच ेपांढरे िभु्र, भरुभरुणारे केस, थोिसे ेचरुगळलले े
पांढरे िभु्र खादीचचे कपिे, त्यांचा उंच सिपातळ बांधा, िोळ्ांतला प्रमेळ 
गोि असा खोिसाळभाव. िारच लोभस अस ेआिोबा, बाबा सासरे असं 
काहीही वाटू िकल ेअसत ेते. 

आणखी एक छोटीिीच गंमत:  एस्मेांच्ा घरात लोकांना ताराबाईंबद्दल 
िार दरारा होता. एस्मे गोि हसनू, िोळे वमचकावत समोरच्ाला 
मोकळं करायचे, पण आतनू ताराबाईंचा आवाि आणण एखादाच किक 
िब्द ऐकला की समोरचा गारद व्हायचा. म्णनूच एस्मे वगषातल्या 
गमत्या मलुासारख ेवाटायच ेआणण त्या वग्षजिजक्का. अगदी एकमकेांना 
परूक िोिपं होतं ते. आिही डटळक रोिवरून, एसपी कलॉलिेकिून 
लकिी पलुाकि ेिाताना, महाराष्ट्  मंिळ ओलांिलं की उिव्या बािलूा 
थोिंसं आत असललें त ेबरैठं घर त्या घरातला ओलावा (भभतंीतला नाही 
माणसांतला) आठवनू माझं पाऊल थोिंसं रेंगाळतं. 
आता अिी ही माणसं, त ेप्रमे, ती आपल्यावरच्ा छत्छायचेी भावना 
हळूहळू कमी होत चालली आहे. आता पणुं पणु्ासारखं हदसत नाही. 
मुंबई मुंबईसारखी हदसत नाही. तरीही माझ्ा मनातली यांची व्यगक्तमत्त्वं 
पसुली िात नाहीत. 

पनु्ा एकदा म्णावंसं वाटतं की, िर का िन्माला यणेारं मलू पालक 
वनवितं हे खरं असले तर खरंच मी चांगलचे पालक वनविले. ज्ांच्ामळेु 
एस्मे-नानासाहेबांसारखी उत्तुंग व्यगक्तमत्त्वं घरची असल्यासारखी 
िवळून बघायला, अनभुवायला वमळाली.     

सुत्हता थत्े

ऑथपोडटक अँि प्रलॉथिडेटक इंजिनीयरींगची पदवीधारक. िाळेत 
असल्यापासनूच राष्ट्  सवेा दलाच्ा कलापथकातनू वसंत 
बापट, लीलाधर हेगि ेआणण सधुा वदजे यांच्ा माग्षदि्षनाखाली 
काय्षक्रमांमध् ेसहभाग. सत्यदेव दबु ेयांच्ाकि ेनाट्य 
प्रजिक्ण. त्यांच्ा सदुामा के चावल, रस्त ेआणण इन्शाल्ा या 
नाटकांमध् ेकाम केलं. मखु्तः प्रायोगगक नाटकांमधनूच काम 
केलं. सध्ा मदस्ष ि ेया पहहल्या व्यावसागयक नाटकाच ेप्रयोग 
करत ेआहे. मघे दाटले, अवघाचच संसार यांसारख्ा मराठी 
तसंच अनके हहदंी माजलकांमध् ेअभभनय.
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आज अचािक गाठ पिे…
डॉ. अननरूधद फडके

 यंदा ऑक्ोबर महहन्यात प्रागला िाण्ाचा योग आला. यापवूमीही दोन-
तीन वळेा प्रागला िाण्ाच ेमनात घोळत होते. परंत ुसव्ष काही िळूुन यते 
नव्हते. िम्षनीत डकंवा ऑत्स्टट्यामध् ेरेविथेिानकांवर प्राहा (Praha) कि े
िाणा-या गाड्ा पाहताना कधी ना कधी आपण प्रागला िाऊ अस ेवाटत 
होते. तिी यरुोपात बरीच सुंदर िहरे असली तरी प्राग िहराचा िनुा भाग 
इतरांपके्ा मनात ठसणारा आहे. 

पहहल्या हदविी प्रागमधली आमची माग्षदि्षक होती अॅना नावाची 
बारीक चणीची चके ववद्ाभथमिनी. ओ्ड टाऊन स्कअेरमधल्या सपु्रजसद्ध 
खगोलिास्तीय घड्ाळापासनू आमची पायपीट सरुू झाली. या ववस्तीण्ष 
चौकात िान हुस (Jan Huss) या माडटमिन ल्यथूरपवूमीच्ा बंिखोर व्रिस्ती 
धमपोपदेिकाचा पतुळा आहे. समोरच्ा बािलूा चच्ष ऑि अवर लिेी 
वबिोर डटनची इमारत आहे. िान हुसच्ा अनयुायांच ेचच्ष म्णनूही 
त ेओळखल ेिाते. तरेाव्या ितकात नव्यान ेबांधलले्या चच्षमध् े
डिरत असताना अॅनान ेएका थिग्ाकि ेआमच ेलक् वधेले. सपु्रजसद्ध 
खगोलिास्तज् टायको ब्राहे (Tycho Brahe) च ेनाव त्या थिग्ावर 
कोरलले ेहोते.

 टायको ब्राहे नाव कानावर पिताच मन भतूकाळात गलेे. िाळेत 
असताना वाचलले्या खगोलिास्तावरच्ा एका पसु्तकात या दाढीवाल्या 
िास्तज्ाच ेरेखाचचत् पाहहलले ेपसुटस ेआठवत होते. त्याहीपके्ा ठळक 
आठवण होती १९८५च्ा समुारास दरूदि्षनवर पाहहलले्या कलॉसमलॉस या 
माजलकेची. काल्ष सगेानकृत या अप्रवतम माजलकेचा प्रत्यके भाग आम्ी 
वमत् पाहत होतो. त्यात टायको ब्राहेही भटेललेा होता. टायको ब्राहेच े
मतृ्यिूय्यवेरच ेपटुपटुण ेLet me not seen to have lived in vain 
इतके मनावर ठसल ेहोत ेकी माझ्ा एका रोगिास्ताच्ा वहीच्ा पहहल्या 
पानावर मी त ेलाल िाईन ेठळक अक्रांत जलहून ठेवल ेहोते. पण टायको 
ब्राहेच ेथिग ेप्रागमध् ेकसे, हा प्रश्न मनाला पिला. टायको हा िने्माक्ष चा 
रहहवासी असल्याच ेआठवत होते. दसु-या हदविी आम्ी पडेटट्न हहल 
या प्रागमधल्या टकेिीवर डिरायला गलेो. वतथनू खाली उतरताना एका 
चौकात एका दकुलीचा पतुळा दरुून हदसला. साव्षिवनक हठकाणी 
असलले ेप्रत्यके जिल्प पाहून त्याच ेछायाचचत् काढून, त्याखालची माहहती 
वाचनू मी माझ्ा सहप्रवािांचा नहेमीच अतं पाहात असतो. तर हा पतुळा 
होता टायको ब्राहे आणण िोहान केलिर या खगोलिास्तज् िोिगोळीचा. 
आता पनु्ा प्रश्न आला. टायको िवॅनि आणण केलिर िम्षन. मग या दोघांचा 
पतुळा प्रागमध् ेका?

 ददुदैवान ेयाच प्रवासात पढेु माझा कॅमरेा चोरीला गलेा. पण प्रागमध् े
अचानक भटेललेा टायको ब्राहे पनु्ा पनु्ा खणुावत होता. मुंबईत 
परतल्यानंतर कामात अिकलो आणण तब्ल एका महहन्यानंतर ठरवल े
की आता हा प्रश्न सोिवायचा. मग पसु्तके धुंिाळली. वबेसाईटस ्पालर्ा 
घातल्या. त्यातनू खपूच रंिक माहहती हाती आली. एवढेच नवे्ह तर 
खगोलसषृ्ीच्ा रचनबेद्दल, त्याबद्दलच्ा मानवाच्ा समितुींबद्दल 
पनु्ा एकदा वाचन झाले.    टायकोचा िन्म १४ डिसेंबर १५४६ रोिी 
सॅ्वनया या तत्ालीन िने्माक्ष  देिातल्या गावात झाला. आि सॅ्वनया 
स्वीिनमध् ेआहे. टायकोच ेआईविील उमराव घराण्ातील होते. 
िलॉगजेन ब्राहे हा टायकोचा काका वनपडुत्क होता. आपल ेअपत्य िलॉगजेनला 

दत्तक देण्ाच ेटायकोच्ा माताडपत्यांनी कबलू केल ेहोते. टायकोची 
एक िळुी बहीणही होती. िळेु होणार ठाऊक असल्यान ेकदाचचत 
दत्तक देण्ाच ेठरल ेअसावे. ददुदैवान ेप्रसतूीप्रसंगीच टायकोची बहीण 
दगावली. मग टायकोच्ा आईविलांनी आपला वनण्षय डिरवला. टायको 
दोन वर्षांचा असताना िलॉगजेनकाकांनी सरळ टायकोला पळवनू नलेे. 
आईविलांनी त्याला परत वमळववण्ाच ेकाहीच प्रयत्न केल ेनाहीत. बहुधा 
तोवर टायकोच ेभावंि िन्मल ेअसावे. टायकोचा सांभाळ चलुत्यान े
केला. एवढेच नवे्ह तर पढेु याच चलुत्यान ेएकदा फे्िररक रािाला 
बिुताना वाचवले. त्यात िलॉगजेनचा प्राण गलेा. परंत ुरािान ेटायकोला 
संिोधनासाठी वर्षानवुर्जे आभथमिक मदत केली. १५५९ साली टायकोची 
पाठवणी उच्चजिक्णासाठी कोपनहेगने ववद्ापीठात करण्ात आली. 
टायकोन ेवकील व्हाव ेअिी चलुत्याची इच्ा होती. १५६० साली झालले े
सयू्षग्हण टायकोन ेबगघतले. सयू्षग्हणाच ेअचकू भाडकत वत्षववता यते े
हे समिल्यानंतर तो इतका प्रभाववत झाला की खगोलिास्ताची त्याला 
गोिी लागली. १५६१ मध् ेत्यान ेखगोलिास्तावरच ेपहहल ेपसु्तक 
खरेदी केले. काकाला पतुण्ाच ेहे उद्ोग मान्य नबहते. टायकोची 
रवानगी जलपव्झगच्ा ववद्ापीठात करण्ात आली. १५६३ साली 
टायकोन ेसव्षप्रथम मंगळाची वनरीक्ण ेकेली. तत्ालीन ग्ंथात गरुू व 
िवनबद्दलच्ा वनरीक्णांमध् ेत्टुी असल्याच ेटायकोच्ा लक्ात आले. 
१५६४ पासनू त्यान ेअवकाि वनरीक्णांची उपकरण ेस्वतः बनववण्ास 
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सरुुवात केली. हे सव्ष वाचनू टायको हा वनव्वळ अभ्ासू , गंभीर प्रवतृ्तीचा 
ववद्ाथमी होता अस ेकुणालाही वाटले. प्रत्यक्ात टायको हे रगले, रंगले 
प्रकरण होते. १५६६ साली एका वमत्ाबरोबर त्याच ेकिाक्ाच ेभांिण 
झाले. त्याच ेपय्षवसान तलवारी घऊेन द्दं्यदु्धात झाले. लढताना 
तलवारीचा वार लागनू टायकोच ेनाक कापल ेगलेे. उव्षररत आयषु् 
टायकोन ेधातनू बनववलले ेनाक लावले. कुणी असहेी म्णतात की नाक 
मध् ेयते नसल्यामळेु त्याची अवकािवनरीक्ण ेअभधक अचकू झाली! 
   १५७२ साली टायकोन ेएक तारा बगघतला. हा तारा पाहहल्यानंतर तारे 
व इतर ग्ह यांच्ा परस्परांतील अतंरांबद्दल त्यान ेआपली मत ेनोंदववली. 
द नोव्हा स्टलेा अथषात नवा तारा या िीर््षकाच्ा त्याच्ा ग्ंथामळेु त्याच े
नाव यरुोपभर झाले. टायकोन ेपाहहललेा हा तारा एक सपुरनोव्हा 
असल्याच ेआिच ेखगोलिास्त सांगते. 

१५७३ साली टायकोच ेलग् कस्ट्षन िलॉगजे्सटटॅर या यवुतीिी झाले. हा 
प्रमेवववाह होता. कस्ट्षन ही उमराव घराण्ातली नसनू एका सामान्य 
कुटंुबातली होती. तत्ालीन धावममिक रूढींनसुार हे लग् चच्षमध् ेहोऊ 
िकत नव्हते. एवढेच नवे्ह तर कस्ट्षन कधीच उमराव घराण्ात सामावली 
िाणार नव्हती. मलुांना मात् औरस घोडर्त करण्ात यते होते. त्यांचा 
संपत्तीवर हक्ही राहणार होता. टायको आणण कस्ट्षनला एकूण आठ 
अपत्य ेझाली.

१५७३ साली टायको खगोलिास्तज् म्णनू यरुोपभर प्रजसद्ध होता. 
अनके हठकाणी तो व्याख्ानांसाठी िात असे. १५७६ साली फे्िररक 
(दसुरा) या िने्माक्ष च्ा रािान ेटायकोला वे्हन नावाच ेएक बटे 
अवकािसंिोधनासाठी वधेिाळा उभारण्ासाठी देऊ केले. १५७७ 
साली टायकोन ेवे्हन यथे ेयरुावनबोग्ष नावाची वास्त ूउभारली. यरेुवनया 
या खगोलिास्ताच्ा ग्ीक देवतचे्ा नावावरून बांधलले्या गढीत 
संिोधनासाठी लागणा-या उत्तमोत्तम उपकरणांची रेलचले होती. एवढेच 
नवे्ह तर एक और्धिास्त व एक छापखानाही वतथ ेहोता. िने्माक्ष च्ा 
अथ्षसंकल्पाच्ा एक टक्ा एवढी रक्म यरुावनबोग्षवर खच्ष झाल्याच े
म्टल ेिाते. 
   
यरुावनबोग्षमध् ेटायको िक्त संिोधन करायचा अस ेनाही. यरुोपातील 
रािे, उमराव, सरदार यांना इथ ेआमंडत्त केल ेिाई. मोठ्ा मिेवान्या 
झित. महदरेचा परू असे. पाहुण्ांच्ा मनोरंिनासाठी त-हेवाईक क्पृ्ता 
टायको योित असे. यरुावनबोग्षमध् ेअव्वल दिषाच ेसंिोधन होत असल े
तरी टायकोच्ा रागीट स्वभावामळेु त्याच ेसहकारी, नोकर-चाकर सतत 
नाखरू् असत. टायकोववरुद्ध अनके तक्रारी रािाकि ेिाऊ लागल्या. 
पण रािा फे्िररक टायकोच्ा बािनू ेवनण्षय देई. १५८८ साली फे्िररक 
रािाचा मतृ्य ूझाला तवे्हा त्याचा मलुगा (चौथा) व्रिजचियन िारच 
लहान होता. त्याचा राज्ाभभर्के १५९६ मध् ेझाल्यानंतर टायकोच े
ग्ह डिरले. यरुावनबोग्षला वमळणारी आभथमिक मदत आटत गलेी. पढेु त े
बटेच टायकोकिून परत वमळववण्ाच ेठरू लागले. टायकोला आता 
िने्माक्ष  सोिून दसुरीकि ेआश्य घणे्ावाचनू गत्यंतर नबहते. आधी 
तो कोपनहेगनेला गलेा. नंतर रलॉस्टलॉक इथे. रलॉस्टलॉकला लिगेची साथ 
आल्यानंतर वतथनूही त्याला मकु्ाम हलवावा लागला. निीब हे की, 
त्याची सव्ष उपकरण ेएकीकिून दसुरीकि ेनतेा यणे्ासारखी होती. 
   
१५९९ साली (दसुरा) रुिलॉल्फ हा रोमन साम्ाज्ाचा सम्ाट होता. त्याची 
रािधानी प्राग यथे ेहोती. वरैज्ावनक व कलाकार यांनी आपल्या राज्ात 
आविू्षन याव ेअस ेरुिलॉल्फला वाटे. टायकोची ख्ाती ऐकून त्यान े
टायकोला प्रागमध् ेयणे्ाच ेवनमंत्ण हदले. इतकेच नवे्ह तर प्रागच्ा 
िवळ असलले्या बनेाटकी इथल्या गढीमध् ेअवकाि वनरीक्ण, संिोधन 
करण्ाची सव्ष व्यवथिा केली गलेी. 

एव्हाना तीस वर्षांहून अभधक काळ टायकोन ेआकािवनरीक्णात, ग्हता-
यांच्ा नोंदी करण्ात घालवला होता. अवकाि दवुबमिणीचा िोध अिनू 
लागायचा होता. िगात दसु-या कुणाकिचे तीन दिकांहून अभधक 
काळपययंत केलले्या अचकू नोंदीचा साठा नबहता. आपल्या नोंदींवर 
आधाररत ग्हमालचे्ा रचनचेी एक संकल्पना टायकोन ेमांिललेी होती. 
त्यानसुार सव्ष ग्ह सयूषाभोवती डिरतात मात् सयू्ष पथृ्ीभोवती डिरतो 
अस ेवववचेन होते. आपण मांिललेी संकल्पना गणणतीय दृष्ीन ेजसद्ध 
करण्ासाठी एका उत्तम गणणतज्ज्ञाची गरि टायकोला भास ूलागली. 
म्णनू त्यान ेिोहान केलिरला प्राग यथे ेआमंडत्त केले. 

 िोहान केलिरचा िन्म १५७१ साली िम्षनीत झाला. त्याच ेविील 
सरैन्यात होते. अत्यंत गरीब प्रलॉटसंे्टट कुटंुबात िन्मलले्या केलिरला 
धम्षजिक्णासाठी ट्यवुबिन ववद्ापीठात प्रविे वमळाला. इथ ेगणणत 
जिकववणा-या मायकेल मसे्टजलन यांच्ामळेु केलिरची ओळख 
कोपवनमिकसच्ा (ग्हमालवेवर्यीच्ा) जसद्धान्तािी झाली. उव्षररत आयषु् 
केलिरन ेकोपवनमिकसचा जसद्धान्त स्पष् करण्ात घालववले. सयू्षकें हद्रत 
ग्हमालचे्ा कोपवनमिकसच्ा जसद्धान्तात त्टुी होत्या. ववववध ग्हांबद्दलची 
वनरीक्ण ेत्या जसद्धान्तािी वमळतीिळुती नव्हती. त्याचा उलगिा 
आपण करू िकू अस ेकेलिरला वाटत होते. १६०० साली कॅथजलक 
राज्कत्यषांच्ा त्ासाला कंटाळून केलिरन ेप्रागला िायचा वनण्षय घतेला. 

टायको ब्राहे व केलिरच ेिारस ेिमत नसे. केलिर सामान्य कुटंुबातला 
होता तर टायको उमराव घराण्ातला. आयषु् खच्ष करून केलले्या नोंदी 
केलिरला देण्ाची टायकोची इच्ा नबहती. तो आपल्या बटव्यातील 
एकेक चीि एका वळेेस काढून केलिरला दाखवी. दोघांची त्यावरून 
भांिण ेहोत. अस ेसरुू असताना २४ ऑक्ोबर १६०१ रोिी टायकोचा 
अचानक मतृ्य ूझाला. दहा हदवसांपवूमी एका उमरावाच्ा घरी मिेवानी 
होती. टायकोन ेनहेेमीप्रमाणचे चचकार मद्पान केले. त्याला खपू लघवी 
करण्ाची इच्ा होऊ लागली. परंत ुदरबारी प्रथपे्रमाण ेयिमान 
िवेणाच्ा टबेलवरून उठेपययंत त्याला उठता येईना. तो घरी पोहोचला 
तोवर आिारीच पिला. अध्षवट िदु्धीत बरळत असतानाच त्याचा मतृ्य ू
झाला. कुणी म्टल ेलघवी तुंबल्यामळेु त्याच ेमतू्ािय िुटल ेव तो 
दगावला. कुणी म्टल ेकी मतू्मागषाचा िंतसुंसग्ष होऊन त्याची मतू्डपिं े
वनकामी झाली. पण टायको हा सपु्रजसद्ध खगोलिास्तज् त्या काळचा पिे 
थ्ी सलेवेब्रटी होता. त्यामळेु त्याच्ा अचानक झालले्या मतृ्यबूद्दल अनके 
तक्ष ववतक्ष  काढल ेगलेे. इतके की १९०१ साली त्याच ेथिग ेउकरून 
तपासणी करण्ात आली. त्यात त्याच्ा केसांमध् ेपा-याच ेप्रमाण 
अभधक आढळले. पा-याचा वापर करून ववर्प्रयोग घिववण्ाची पद्धत 
तवे्हा सरषास वापरली िाई. मग दोन संिगयतांकि ेलक् वधेल ेगलेे. 
पहहला म्णि ेिोहान केलिर. केलिरला टायकोकिच्ा नोंदींचा खजिना 
हवा होता. टायको तो देत नव्हता. असहेी म्णतात की मतृ्यपूत्ात 
टायकोन ेया नोंदी केलिरच्ा हवाली न करता कुटंुवबयांकिचे सपुदू्ष 
केल्या होत्या. पण केलिरन ेआधीच त्या हस्तगत केल्या व खदु्द रािाला 
केलिर व ब्राहे कुटंुवबयांमधल्या झगड्ात मध्थिी करावी लागली. दसुरा 
संिगयत होता एररक ब्राहे हा टायकोचा दरूचा नातवेाईक. ज्ा (चौर्ा) 
व्रिजचियन रािामळेु टायकोला िने्माक्ष  सोिाव ेलागल ेत्यानचे एररक 
ब्राहेला प्रागला पाठववल्याची वदंता आहे. आपल्या आईबरोबर टायकोच े
लिि ेअसल्याची रािाला िकंा, खात्ी होती म्णतात. एका प्राध्ापकान े
तर असाही तक्ष  काढलाय की हॅम्टे जलहहताना िके्सडपअरन ेहाच 
िने्माक्ष चा रािा िोळ्ासमोर ठेवला होता. 
टायकोवर संिोधन करणा-या तज्ज्ञांनी पनु्ा एकदा २०१० साली 
टायकोच ेथिग ेपनु्ा उघिले. पुन््ा अत्याधवुनक तंत्ज्ान वापरून 
टायकोच्ा मतृ्यचू ेगढू उकलण्ाचा प्रयत्न झाला. पा-यान ेववर्प्रयोग 
झाल्याची संकल्पना मोिीत काढण्ात आली. 
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टायकोच्ा नोंदींचा अभ्ास करून आपल ेजसद्धान्त मांिण्ास केलिरला 
आठ वर्जे कठोर पररश्म कराव ेलागले. मात् त्यानंतर लगचेच तीस वर्षांच े
यदु्ध सरुू झाल्यान ेकेलिरच्ा माथी पनु्ा वणवण, आभथमिक वववंचना 
लागली. १६३० साली केलिरचा मतृ्य ूझाला. त्याच्ा थिग्ाची खणू 
पसुली गलेी आहे. 

टायको ब्राहे व केलिर दोन भभन् कौटंुवबक पाश््षभमूी व सामाजिक 
स्तरातल्या व्यक्ती. दोघ ेएकत् आल ेिमेतमे दीि वर्जे. पण त्यांच्ा एकत् 
यणे्ान ेसषृ्ीच्ा रचनवेवर्यी मानवाची समि डकतीतरी पटीन ेवाढली. 
प्रागमधल्या त्या दीि वर्षांच्ा कालखंिामळेु दोघांच ेनाव अिरामर झाले. 

टायकोच ेथिग ेप्रथम बांधल ेतवे्हा त्यावर एक लडॅटन वचन उदधतृ केलले े
होते. त्याचा अथ्ष होता, संपत्ती वा सत्ता नवे्ह... तर केवळ कला व िास्त 
चचरकाल डटकून राहील. 

अननरुद्ध फडके 

इ-मले – aniruddhaphadke@hotmail.com

गसॅ्टट् ोएंटरलॉललॉजिस्ट. 

वतृ्तमानस या वनयतकाजलकात बखर एका िलॉक्रची हे सदर 
१९९६ त े१९९९ जलहहलं. दरैवनक लोकसत्तामध ेकॅप्सलू हे सदर 
२००० त े२००१ जलहहलं.

पहा
Brahe & Kepler

mailto:aniruddhaphadke@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dx3ALuycrCwI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dx3ALuycrCwI
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पुढे व्ायला सशका! 
ननरजंनी देशपांडे

टलॉप मनॅिेमेंट मध्े, डकंवा एकूणच िगात नतेतृ्वपदी श्स्तया कमी का 
हदसतात? सामान्य िनतचे्ा, डकंवा मोठ्ा लोकगटाच्ा भववतव्याच े
वनण्षय ज्ा हठकाणी घतेल ेिातात, अिा प्रभाविील िागांवर ‘बाई’चा 
आवाि का ऐकू यते नाही?

िेसबकुची COO िरेरल सनॅ्डबग्ष ह्ा प्रश्नान ेखपू अस्वथि होती. 
कलॉलिेमध् ेअसताना वतच्ा वगषात वमत्-मरैडत्णी िवळिवळ 
समप्रमाणात होते. पण िसििी वतची स्वत:ची प्रगती होत गलेी, 
कलॉपपोरेट िगतातली नवनवीन जिखरे िसििी िरेरल पादाक्रांत करत 
गलेी, तसतिी वतला ही िाणीव वरचवेर त्ास देऊ लागली की, आपल्या 
बरोबरीच्ा, आपल्या समपातळीवर असणाऱया श्स्तयांची संख्ा रोिावत 
चालली आहे. सख्ांनो, हे आपण United States सारख्ा प्रगत 
देिाबाबत बोलतोय - इतर हठकाणची काय कथा? जिक्णात परुुर्ांच्ा 
खांद्ाला खांदा लावनू आपलं कतृ्षत्व जसद्ध करणाऱया, डकंबहुना बरेचदा 
त्यांना माग ेटाकणाऱया ह्ा हुिार, होतकरू मलुींचं पढेु होतं काय? 
प्रश्न गहन आहे. ह्ातल्या काही िणी आपला संसार सांभाळायला, 
मलुांच्ा संगोपनासाठी काय्षक्ते्ातनू वनवतृ्ती घतेात. काही िणींच्ा 
(आणण िणांच्ाही) प्राधान्यक्रमात कौटंुवबक आयषु्ाची वारी आधी 
लागते, आणण तिी ती िरूर लागावी. घरचा कारभार चालवण ेहेसदु्धा 
एक पणू्षवळे ‘काम’ आहे, तसेदु्धा वबनपगारी! ह्ा स्वचेे्न ेअन ्सिगपण े
‘होम मनॅिेमेंट’ वनविणाऱया आपल्या मरैडत्णींची आकिवेारी बािलूा 
ठेवली तरीसदु्धा, एकूणच हदसणाऱया स्ती-नतेतृ्वाच्ा अभावाचा ताळमळे 
लागत नाही. ज्ा श्स्तया आपल्या मिमीनसुार – डकंवा कधी आभथमिक 
कारणांसाठीही – घराबाहेरच्ा काय्षक्ते्ात काही कामगगरी करु 
इक्च्तात, कररयर करू पाहतात, त्याही अनकेदा अपररहाय्षपण ेमाग े
पिताना हदसतात! असं का होत असावं?

आि आपण ज्ा डपढीच्ा वारस म्णनू घराबाहेरील काय्षक्ते्ात उभ्ा 
राहू पाहतोय, त्या डपढीतल्या श्स्तयांच ेप्रश्न आपल्यापके्ा डकतीतरी िास्त 
वबकट होते... एकोणीसि ेसत्तचेाळीस साली अवनता समस्ष (िरेरलच ेगरुु 
लरॅी समस्ष ह्ांची आई) ह्ांची स्टिँि्ष ऑईल कंपनीमध् ेeconomist 
ह्ा हुद्दावर नमेणकू झाली. त्या वळेी अवनताच्ा बलॉसन ेह्ा िब्दात 
समाधान व्यक्त केलं, की ‘बरे झाल ेतवेढीच कुवत मला स्वस्तात पिली’! 
(परुुर् व श्स्तयांच्ा पगारात तवे्हा चांगलीच तिावत होती.)  आणण 
वविरे् म्णिे, अवनताला ह्ा उद्ारांचा राग यणे्ाऐविी अप्रपू वाटलं. 
कारण स्ती-परुुर् समानतचेी कल्पना, वनदान आभथमिकदृष्टातरी, अिनू 
अल्स्तत्वात नव्हती.  ‘परुुर्ाइतकीच कुवत’ मानली िाणं, हेच खपू होतं. 
ह्ा प्रसंगाला आता साठ-सत्तर वर्जे लोटली, पण अिनूही समान पात्ता 
असणाऱया स्ती-परुुर्ांना वमळणाऱया पगारात तिावत आहे. एकोणीसि े
सत्तर साली हा िरक (अमरेरकेत) एका िलॉलरला ५९ सेंटस इतका होता. 
चार दिकांच्ा वनदि्षनं, वनर्धे व झगड्ानंतर, दोन हिार दहा साली ही 
डकंमत एक िलॉलरला ७७ सेंटस इतकी ‘वाढली’ आहे! गमतीत बोलायचं 
झाल्यास, मालपो थलॉमसच्ा िब्दात – ‘िझन अडं्ांची डकंमतसदु्धा 
एवढ्ा काळात ह्ापके्ा दसपट वधारलीये!’

असो. ही गोष् सव्षज्ात आहे की बाहेरच्ा िगात यिस्वी व्हायला स्तीला 
अनके अिथळ्ांची िय्षत पार करावी लागते. मात् वततक्ाच, डकंबहुना 
त्यापके्ा िास्तच प्रमाणात वतला आपल्या ‘आतल्या’ आघाड्ांवर लढा 
द्ावा लागतो. आपण श्स्तया आपल्या स्वत:च्ाच मागषात अिथळे वनमषाण 
करतो. स्वत:च्ा काय्षक्मतवेर िकंा घतेो. स्वत:हून पढुाकार घते नाही. 
हदललेी काम ेचोख पार पाितोच, पण अपयिाला भभतो. प्रवाहाववरुद्ध 
िायचा सहसा प्रयत्न करत नाही. कारण िण ूआयषु्भर ऐकलले्या/
बगघतलले्या सामाजिक संकेतांना आपण स्वीकारून टाकलंय – की 
स्तीन े‘पढेु-पढेु’ करणे, ठामपण ेआपली भवूमका मांिणे, आपल ेवच्षस्व/
प्रभतु्व जसद्ध करणे, ह्ात काहीतरी चकू आहे. त्यामळेु आपण कळत-
नकळत दयु्यम भवूमका घतेो. स्वत:किून मोठ्ा अपके्ा करण ेकमी 
करतो.  एक स्ती म्णनू, आपण वरचवेर हे ऐकतो की कररअर आणण 
कुटंुब दोन्ी सांभाळण ेही तारेवरची कसरत आहे. अगदी उघिपण ेकोणी 
म्टलं नाही तरी, एक मकू संदेि वमळत राहतो, ‘बाई गं, माग्ष खितर 
आहे, तििोिी करायची तयारी ठेव’.  स्ती-परुुर् समानतावादी लोकांमध् े
दोन गट पितात – एक म्णणं असं की ह्ा सामाजिक संकेतांना आपण 
बदलायला हवं - बाहेरच्ा िगातल्या अिथळ्ांना आपण वाचा िोिली, 
तो माग्ष सकुर केला की श्स्तयांची आतंररक बंधनं आपोआपच गळून 
पितील. तर दसुऱया गटाचं म्णणं असं की आपली अतंग्षत बंधनं सरैल 

“I want every little 
girl who’s told she’s 
bossy to be told in-
stead that she has 
leadership skills.” – 
Sheryl Sandberg 

I'm not telling women 
to be like men. I'm 
telling us to evaluate 
what men and women 
do in the workforce 
and at home without 
the gender bias.
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करण्ावर आपण काम केलं तर बाहेरच्ा अिचणींना तोंि देणं िास्त 
सोपं पिले!  हा classic chicken and egg प्रोब्मे झाला. िरेरलच्ा 
मत ेमात्, बाहेरच्ा आघाड्ांवर लढे चालचू राहतील (आणण राहावते) 
पण त्याचवळेी प्रत्यके सखीला स्वतःवर काम करण ेसहि िक् आहे. 
कलॉपपोरेट िगतात आघािी मारू इक्च्णाऱया श्स्तयांसाठी वतचा संदेि 
सोप्ा आहे: “पढेु व्हायला जिका!”  
ह्ासाठी तीन सटुसटुीत सल् ेती देते:

टेबलापाशी बस. 

श्स्तयांच्ा आणण परुुर्ांच्ा मलुभतू मानजसकतमेध् ेिरक आहे ही 
वस्तसु्थिती आहे. स्ती ही सोजिक, समंिस, nurturing, सगळ्ांना 
सांभाळून घणेारी, समाविेक मानली िाते; तर परुुर् हा कतषा, करारी, 
धिािीचा, सतू्ं हातात घणेारा, गरिा परुवणारा (provider), असा 
मानला िातो. (अथषात हे अगदी ढोबळमानाने. ह्ा चौकटीच्ा बाहेर 
िाणारी डकतीतरी उदाहरण ेआपण सगळेच िाणतो.) पण ह्ा सामाजिक 
अपके्ांचं एक स्ती म्णनू नकळत ओझं होतं. त्यामळेु एखादी मलुगी िर 
लहानपणापासनू आपल्या वमत्-मंिळीची ‘म्ोरक्ा’ असले, सव्ष गोष्ीत 
नहेमी पढुाकार घते असले, थोिक्ात म्णि ेनरैसगगमिकपण ेवतच्ात 
‘लीिरजिप’ (नतेतृ्वा)च ेगणु हदसत असतील, तर ‘िार पढेु पढेु करते, 
दादागगरी करते, दांिगट आहे, भोचक आहे’ अस ेिरेे मारल ेिातात. 
अगदी कौतकुान ेम्टलले्या, “मलुगी कसली, मलुगाच आहे आमचा” 
इ. वाक्ांनी सधुदा ‘आपण काहीतरी वगेळे आहोत’ अिी िाणीव 
ह्ा मलुींच्ा मनात िार लवकर परेली िाते. आणण चारचौघींसारखं 
वागण्ाची, असण्ाची गरि वनमषाण होते. (‘िार महत्वाकांक्ी आहे’, 
हे वाक् मलुींच्ा बाबतीत बहुधा कौतकु म्णनू नाही तर टीका 
म्णनूच वापरलं िातं.) स्तीसलुभ नम्ता, िालीनता इ. गणु हे नतेतृ्वास 
आवश्यक असणाऱया धिािी, हिरिबाबीपणा इ. परैलूंिी ववसंगत आहेत, 
असं मलुींच्ा मनात रूितं. आणण िालये िीवनात ‘हात वर करून 
ववचारलले्या प्रश्नांची आज्ाधारकपण ेउत्तरे देणे’ इतकं परेुसं असलं तरी 
बाहेरच्ा िगात स्वत:हून पढुाकार घतेल्याजिवाय यि वमळत नाही. 

दसुरी गोष् अिी की यि आणण लोकडप्रयता ह्ाचं नातं परुुर्ांसाठी सम 
आणण श्स्तयांसाठी व्यस्त आहे. हायिी/हलॉवि्ष नावाचा कोलंवबया वबझनसे 
सू्लचा एक केस स्टिी प्रजसद्ध आहे: एकदा प्रोिेसरांनी वगषातल्या 
दोन गटांना, एकाच व्यक्तीची माहहती हदली, िक्त एका गटाला हायिी 
(स्ती) आणण दसुऱयाला हलॉवि्ष (परुुर्) म्णनू. त्यानंतर दोन्ी गटांना काही 
प्रश्न ववचारले. गंमतीची गोष् अिी की दोन्ी गटांमध् ेह्ा ‘ह’ व्यक्तीच्ा 
क्मतबेद्दल िराही दमुत नव्हतं. व्यक्ती आदरणीय आहे, यिस्वी आहे, 
प्रिसंसे पात् आहे, ह्ात काही वाद नव्हता; पण हायिी मात् आविली 
नाही. करीयर वरती िोकस करणं हे हलॉवि्ष किून अपजेक्त होतं, पण 
हायिी मात् “थोिी पोजलडटकल आहे”, “सहकारी म्णनू आविायला 
कठीण आहे”, असं मत वनमषाण झालं. (हे वाचनू मला तरी काही आचिय्ष 
वाटलं नाही. श्स्तयांना ह्ाची िाणीव असते, आणण ह्ाहीमळेु बरेचदा 
श्स्तया स्वत:च्ा कतृ्षत्वावर पांघरूण घालतात.)

ह्ा अन ्अिा अनके कारणांनी श्स्तया स्वत:लाच माग ेखचेतात. आणण 
िरेरलच्ा मते, समाि म्णनू हे लक्ात घ्ायला आपण कमी पितो. 
श्स्तया स्वत:हून दयु्यम भवूमका घतेात. उदाहरणाथ्ष, िरेरलचा स्वत:चा 
अनभुव असा: एका महत्वाच्ा वमटींगमध् ेआलले्या सव्ष श्स्तया खोलीत 
मध्भागी असणाऱया कलॉफिर्स टबेलािी न बसता, भभतंीला लागनू 
असलले्या खचु्षांच्ा रांगते बसल्या. िरेरलन ेहातान ेखणू करून त्यांना 
टबेलापािी बसायला बोलावलं, तरी त्या सव्ष िणींनी नम्पण ेनकार 
हदला. साहजिकच मीडटगं मधल्या सव्ष चचजेमध् ेत्यांचा सहभाग आपोआप 
कमी झाला. आता ह्ा प्रसंगी िरेरलला त्यांचं माग ेबसणं खटकलं म्णनू, 
पण बरेचदा ह्ा गोष्ी नकळत होतात, कोणाच्ा लक्ातही यते नाहीत. 
िाळेत अतंमु्षख मलुा-मलुींना मदु्दाम बोलतं करणारे जिक्क असतात, 
पण बाहेरच्ा िगात स्वत:ची वडकली स्वत: करावी लागत े– आणण 
हे करायला श्स्तया कमी पितात. इतरांच्ा गरिांना प्राधान्य देण ेहे 
सौिन्याचं लक्ण मानलं िातं, पण असं करताना स्वत: नहेमी कमीपणा 
घ्ायच्ा आपल्या सवयीला िरा आळा घालायला हवा. आपण स्वत: 
डकती वळेा ‘टबेलापािी’ बसणं टाळतो, ह्ाचा प्रत्यके स्तीन ेववचार 
करायला हवा.
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निघण्ाआधीच बाहेर पडू िकोस.

दरूदृष्ी असणं आवश्यकच आहे, परंत ुघर-अन-्कररयर अिी तारेवरची 
कसरत सांभाळताना मात् िार पढुचा ववचार करून अनकेदा आपल्या 
सख्ा स्वत:च्ा पायात बडे्ा घालनू घतेाना हदसतात. उदाहरणाथ्ष, 
अिनू निरेच्ा टप्प्ातही नसणाऱया घिामोिींसाठी (लग्, प्रसतूी, इ.) 
श्स्तया िार आधीपासनू आपल्या आयषु्ात िागा करायला लागतात, 
आणण त्या घटना सामावनू घ्ायला इतर कामाच्ा बाबतीत तििोिी 
करायला लागतात. काम सोिण्ाचा िाणीवपवू्षक, मदु्दाम वनण्षय न 
घतेाही, अिा ररतीन ेश्स्तया आपल्या काय्षक्ते्ातनू हळूहळू आकसत 
िातात. वनघण्ाआधीच नकळत बाहेर पितात. मोठ्ा िबाबदारीची 
काम ेस्वत:हून मागनू घते नाहीत. कुवत असनूही, समोर असललेी नवीन 
संधी नाकारतात. ववचार करा, िर मलू िन्माला घालण्ाचा ववचार 
सरुु झाल्या-झाल्याच त्या स्तीन ेकामातला आपला सहभाग कमी 
करायला सरुुवात केली - काढता पाय घ्ायला सरुुवात केली; तर वतची 
िवे्हा सटु्टीवरून परत यायची वळे येईल, तोपययंत आव्हानात्क, नवीन 
प्रोिक्े्स वतची वाट पाहत उभ ेअसतील का? आणण िर वतन ेसोप्ा, 
रटाळ िबाबदाऱयाच घतेल्या असतील, तर कामावर परत यायला वतला 
किी प्ररेणा वमळेल? वतच्ा बरोबरीच ेलोक एव्हाना पढेु वनघनू गलेले े
असतील, आणण अभधक िबाबदारीची, महत्वाची काम ेकरत असतील. 
तलुनने ेवतन ेस्वत:च मागनू घतेललें, ‘हलक्ा िबाबदारीचं’ काम, आता 
कंटाळवाणं होईल. आणण अिा वळेी, िर आभथमिकदृष्टा िक् असले, 
तर वतच्ा मळूच्ा स्वप्नांिी तद्रपू नसले तरीसदु्धा नोकरी सोिणंच वतला 
श्येस्र वाटले, ह्ात काय नवल?

आपल्ा जोडीदाराला बरोबरीची भागीदारी दे.

गले्या तीन दिकांचा आढावा घतेला तर, घरच्ापके्ा बाहेरच्ाच 
काय्षक्ते्ात स्तीची प्रगती िास्त झाली आहे असं म्णावं लागले अिी 
पररस्थिती आहे. अमरेरकेतल्या एका सव्हजेनसुार, नवरा-बायको दोघहेी 
नोकरी करत असल ेतरी, नवऱयापके्ा बायकोचा वाटा मलुांच्ा संगोपनात 
४० टके् िास्त आणण घरकामात ३० टके् िास्त आहे. (आपल्याकि ेहे 
प्रमाण अिनूच व्यस्त असावं.) ही आकिवेारी बदलत ेआहे, पण अवतिय 
संथगतीने. सरकारी धोरणांतनूसदु्धा ही ववसंगती तिीच राखली िाते. 
नोकरीतनू नविात अभ्षकांच्ा पालकांना वमळणारी भरपगारी सटु्टीदेखील 
स्तीला वमळते, परुुर्ांना वमळतचे असं नाही. स्तीला वमळणाऱया 
सवलतींना ‘पालकत्व’ (परेें डटगं) हह संज्ा हदली िाते, तर परुुर्ांना ‘बाल 
संगोपन योिना’ (चाई्ड केअर अरेंिमेंट)! विलांच्ा ‘पालक’पणाला 
अिी दयु्यम वागणकू का म्णनू?

केटी व स्लॉट वमडटक ह्ा वतच्ा स्हेी दाम्पत्याचा डकस्ा िरेरल सांगते: 
ह्ा कुटंुबात पारंपाररक भवूमका उलट्या आहेत, मलुांची िबाबदारी स्लॉट 
िास्त सांभाळतो. एकदा बाहेरगावी गलेा असतांना एका मीडटगंमध् े
त्याला केटीचा िोन आला. “सिँववच, चचरललें सिरचंद अन ्गािर, 
प्रटेझले्स, अन ्एक कुकी”, त्यान ेिांतपण ेमलुांच्ा िब्ाचा ऐवि 
सांगगतला आणण िोन ठेवला. सव्षिण हसले. ह्ा घटनलेा सहा महहन े
लोटल ेअसतील, अन ्पनु्ा एकदा ह्ा प्रसंगाची पनुरावतृ्ती झाली! त्याची 
टीम आचियषान ेऐकत असताना परत एकदा स्लॉट संयमान ेिोनमध् े
म्णाला, “सिँववच, चचरललें सिरचंद अन ्गािर, प्रटेझले्स, आणण 
एक कुकी”.  हा डकस्ा आपल्याला गमतीचा, कौतकुाचा वाटतो. मात् 
त्यातल्या आई-विलांची अदलाबदल करून बघा. आता ह्ात काय वविरे् 
आहे? उलट बहुतांि िोिप्ांची ही वस्तसु्थिती आहे. एका कंपनीच्ा 
सहलीच्ा वळेी, िवळिवळ अध्षा ‘बापां’नी ‘छंद’ ह्ा सदरात ‘मलुे’ असं 
जलहहलं म्णे! श्स्तयांच्ा मानजसकततेही बदल व्हायला हवा. श्स्तयांनीही 

“ह्ा घरात काही धि व्हायचं असले तर मलाच करायला लागतं” हा 
दरुाग्ह सोिायला हवा. तमुच्ा िोिीदारान ेभल ेलग्ाआधी कधी केलं 
नसले, पण अिी काही नवीन िबाबदारी उचलण्ाची तयारी तो दाखवत 
असले तर त्याला प्रोत्साहन द्ायला हवं. सरुुवातीला चकुा होणारच, 
पण िबाबदाऱयांचं ववभािन आधीपासनूच व्हायला हवं! जिकताना चकुा 
करण्ाची संधी देऊन, आपल्या िोिीदाराला खऱया अथषान ेसंसाराची 
भागीदारी द्ायला हवी. त्याला आपल्या बरोबरीचा, सक्म पाट्षनर 
मानायला हवा - घराबाहेर, आणण घरात देखील! आणण घरातली काम े
वाटून घतेाना सधुदा, स्तीन ेवनणषायक, वरचढ भवूमका न घतेा घरगतुी 
िबाबदाऱयांची समप्रमाणात वाटणी करून घ्ायला हवी. अिाप्रकारे 
आपल्या िोिीदाराला खऱयाखऱुया अथषाने, डिफ्टी पससेंट पाट्षनरजिप 
द्ायला हवी!

स्ती आणण पुरुष हांिा नियतीिेच मुळात िेगिेगळ्ा रे्णग्ा 
दर्ल्ा आहेत. असं असतािा र्ोघांिा अगर्ी प्रत्ेक बाबतीत 
एकसारखेच निकष लागू करािेत, असा अट्ाहास करणं व्यथ्ज आहे 
- हे आपण सगळेच जाणतो. मात कल्पिा करा... असं जग, 
ज्ात माििजातीचं भनितव्य ठरिणारे सि्ज मोठे निण्जय स्ती-पुरुष 
जोिीिं घेतील, आणण ते तिीला िेणारी भािी नपढी घििण्ाची 
जबाबर्ारीही नततक्ाच जोिीिं, बरोबरीिं उचलतील... असा 
हा उद्ाचा पररपक्व, सजग समाजच आपलं हे पृथ्ीतलािरचं 
अस्स्तत्व अमधक सुंर्र बििेल. आणण हे स्वप्न प्रत्क्ात 
उतरिायला, माििजातीचा अधा्ज दहस्ा असणाऱ्ा आपण 
स्तीिगा्जिे सि्जच क्ेतात “पुढे व्ायला” सशकायला हिं!

ननरजंनी देशपांडे

अमरेरकेतल्या ओहायो स्टटे यवुनव्हजसमिटीत सध्ा 
केवमकल इंजिवनअरींगमध् ेपीएच.िी. पदवीसाठी 
संिोधन करत आहे. मळूची मुंबईची, साहहत्य 
सहवासातली रहहवासी. वाचनाची, आणण नतृ्य/
संगीताची प्रचंि आवि. स्ती-सक्मतवेर ठाम ववश्ास.
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राज जैन

रे्िाचं घर...!

माझा व देवाचा संबध तसा लहानपणापासनूचा. माझी आई सांगत े
की मी लहान असताना देवघरातील गणपतीची छोटीिी सोन्याची 
मतूमीच मला खळेायला हवी असे. उठता बसता माझ्ािवळ तीच मतूमी. 
कोल्ापरुातील नागराि गल्ीमधला पीरबाबा असो की गावच्ा 
दग्षाचा उरुस असो. मी तथे ेहिर असे. कोल्ापरुातलं महालक्ष्मीचं 
मंहदर म्णि ेतर कोल्ापरुचं हृदय. माझं िवळिवळ सव्ष लहानपण 
मंहदराच्ा आिबुािलूाच गलें...बालवािीपण मंहदरािवळच, पहहली 
त ेसहावीपययंतची िाळापण िवळच. मंिळाचा गणपती असो डकंवा 
पंचगंगचेा दीपोत्सव त्यांचा त्यांचा आनंद वगेळा होता. पण सगळंच माझ े
ववश् त्या मंहदरापािी एकवटललें होतं. त्यावळेेस ििेारच्ा चरणकर 
आिींनी सांगगतललें एकच वाक् राहून राहून आठवतं..  “रािा, देव 
सगळीकि ेअसतो. तो आपल्याकि ेपाहात असतो.”
“खरोखरच देव सगळीकि ेअसतो का?” मी डकत्यके वळेा िाळेत िाता 
यतेाना आई अबंाबाईला ववचारल ेअसले, “आई त ूअसतसे सगळीकि े
तर हदसणार कधी? आणण मग तझु्ासाठी हे मंहदर तरी किाला?” पण 
नहेमीच वतचा प्रसन्, हसरा चहेरा माझ्ािी न बोलताच िांत असायचा. 
मग मी घरी परतलो की माझ्ा आईला परत तचे प्रश्न. आई म्णायची, 
“अरे, िस ेआपल्याला घर हव ेतसचे आई अबंाबाईला पण हव ेना! 
त्यासाठी त ेदगिाच ेदेऊळ.” तवे्हापासनू प्रत्यके देवळात मला घर 
हदसतं... जिवंतपणाचा भास होतो. अगदी आिही प्रत्यके मंहदर संपणू्ष 
डिरून, प्रत्यके दगिाला हात लावला की त्यांची स्पंदनं मला िाणवतात.
कोल्ापरूला आमच्ा घरािवळ लक्ष्मीसने मठ नावाचा एक िरैन मठ 
होता. वतथल्या तीथयंकरांच्ा संगमरवरात कोरलले्या पांढ-यािभु्र, 
देखण्ा, रेखीव मतूमी काय, तो कणखर काळ्ा दगिातला िोंगराचा रािा 
िोवतबा काय डकंवा कात्यायनीच्ा मंहदरातील कात्यायनी मातचेी मतूमी 
काय! सा-याच किा मतू्ष होऊन समोर उभ्ा असतात की जिवंत वाटतात 
पाहताना. कळत नकळत कधीतरी आपोआप हात िोिल ेिातात... कधी 
देवासाठी डकंवा कधी त्या दगिात प्राण िंुकणा-या कारागीरांसाठी!
आपल्या महाराष्ट् ात मंहदरांच्ा नाना त-हा! 

कोकणातलं देवगिपासनू िवळच समदु्रडकना-यावर असललें एक 
क़ुणकेश्रमंहदर... केवळ वनतांतसुंदर! समदु्रडकनाऱयापासनू थोड्ा 
उंचीवर मंहदराच ेबांधकाम व त्याला असललेी तटबंदी अिी रचना. िांभ्ा 
दगिांनी सिवललें देवाचं अगंण, दरूवरूनही आपल ेलक् वधेनू घणेारा 
मंहदराचा कळस. दरूवर पसरललेा डकनारा, जसधं ुनदीचा अिं असललेा, 
मंहदराच्ा पायािी सतत अघ््ष देणारा समदु्र, देवळाच्ा गाभा-यात 
घमुणा-या रुद्राचा लयबद्ध गंभीर सरू प्रवतध्वनीत करणारी त्याची ती 
एकसंध गाि! हा समदु्रही त्या िकंरासारखाच... वरवर त्याच्ा िटतेल्या 
गंगएेवढाच िांत पण त्या लयीतच खोल कुठेतरी प्रलयाची, रौद्राची सपू्त 
िक्ती असललेा...  आणण गणपतीपळु्ाच्ा मंहदराच ेतर काय वण्षन 
करावे? लाल दगिामध् ेउभ ेअसलले ेहे मंहदर... पिेवकेालीन िरैलीचा 
प्रभाव...समोरच्ा समदु्राच्ा खोलीिी स्पधषा करणारे दहा मिली उंच 
कळस! जिखरांचा भार तोलणारे िकेिो हत्ती आणण वर पाय-या पाय-
यांनी वनमळुत ेहोत िाणारे जिखर! देखणी कलाकुसर असलले ेमाझ े
एकदम आवित ेमंहदर.

िरैनांची मंहदरे तर दृष् लागावीत एवढी सुंदर... त्यातही श्तेांबर िरैनांच े
मंहदर म्णि ेतर स्वगमीय. अगदी पहहल्या पायरीपासनू जिखरापययंत 
सव्षकाही नीटनटेके... सव्ष काही सिेद, वनष्लंक... देवापढेु तवेणा-या 
चांदीच्ा समईच्ा िभु्र कळ्ांसारखे! बाहेरच्ा रणरणत्या उन्ातनू 
अचानक त्या संगमरवरी मंहदरात जिरल्यावर िसं िरीराला थंि वाटतं 
तसंच आतली महावीरांची अथवा तीथयंकरांची िांतचचत्तान ेबसललेी मतूमी, 
वतच ेअधपोत्न्मलीत िोळे, असु्फट मंद ल्स्त करत असलले ेत ेओठ हे सारं 
पाहून आतनूदेखील तसंच थंि, िांत वाटतं.

दजक्ण भारतीय मंहदरे तर िक्त दि्षनाचा ववर्य नाहीच तथे ेतर प्रत्यके 
मंहदर एक वगेळे ववश् आहे, त्यांचा एक वगेळाच बाि आहे. मला आठवतं 
त ेववियवािामध् ेकृष्णा-गोदावरीच्ा संगमािवळ असलले ेदगुषा मंहदर... 
एखाद्ा चचत्कारान ेकागदावर पले््सलीन ेकाढलले ेरेखाचचत्च कागदातनू 
प्रत्यक्ात यावं अगदी तसं!! देऊळ काळ्ा पत्थरामध् ेतर जिखर अधजे 
सोन्यान ेमढवललेे! सकाळची कोवळी उनं् त्या जिखरावर पिली की 
त्या झळाळीन ेआकािात तरंगणा-या एखादया ढगाला सोन्याची झालर 
हदसत असे. अनके अप्सरांच्ा देवीदेवतांच्ा रेखीव मतुमी, त्यांच ेभावरंगीन 
नतृ्याववष्ार, त्यांच्ा चहे-यावरच ेतल्ीन भाव वतथ ेअस ेकाही कोरलले े
होत ेकी देवांच्ा सभतेल्या नारद-तुंबरांच्ा गाण्ाचा, सरस्वतीच्ा 
वीणावादनाचा, मदंृगाच्ा तालाचा भास होत रहातो. एकेका मतूमीतनू 
एकेक गोष् उलगित रहाते...कालाच्ा पटासारखीच वनरंतर... गणिेमतूमी 
असो वा तािंव करण्ा-या िकंराच ेउग् रुप...ववष्ण ूअवतार महहमा 
असो वा दगुजेचं अक्राळववक्राळ रूप असो...हिारो वर्षांपासनू अखंि ऊन, 
वारा पाऊस ह्ाचा मारा झलेत उभ ेअसललेी ही वनःिब्द... वनिमीव मंहदरं 
नकळत बरंच काही सांगनू िातात. हलवेबिु द्ारसमदु्रच ेमंहदर, दजक्णते 
िी काही सुंदर मंहदरे आहेत त्यात याच ेनाव खपू आधी येईल. 

एका तलावाच्ा काठी उभारल ेगलेले ेहे पणू्ष पार्ाणामध् ेवनमषाण 
केल ेगलेले ेमंहदर याला ‘होयसालयशे्र मंहदर’ या नावान ेदेखील 
ओळखल ेिाते. प्रविेद्ारातनू पाहहल्यावर अनकेांना तावमळनािूमधील 
महाबलीपरुम मंहदराची आठवण झाली नाही तर नवलच. पण िसिस े
िवळ िाऊ तसतसा िरक समोर स्पष् होत िातो. होयसालयशे्र 
मंहदर हे तीन टप्ात आहे. निरेत भरतो तो पहहला भाग दि्षनी मंहदराचा. 
िसिस ेतमु्ी िवळ िाता तस ेमंहदर वनमषाण करताना वापरललेी 
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कल्पकता समोर यते िाते. वगेवगेळ्ा प्रकारची भभत्ती-जिल्पे, सरेुख 
नक्ी काम, अनके परुाण कथांच ेचचत्ण याचा संगम म्णि ेमंहदराच े
बाह् रूप.  यक्, डकन्र, वाद् वािवणारे, नतृ्यात मग् नत्षकी व नत्षक, 
१० इंचाच्ा आसपास उंची असलले्या या ववभागात, इतक्ा बारकाईन े
कोरीव काम केल ेआहे की पाहताना दंग व्हाव ेव समोर पाहात असलले े
दृष् आपल्या निरे समोर घित असलले ेनतृ्य असाव ेअस ेभासते, अनके 
छोट्या छोट्या गोष्ी, नत्षकीच्ा पायातील पैंिण, वतच्ा गळ्ातील 
दागगन ेव िोळे. कलतेनू एखादं दृष् जिवंत होत ेकस ेया प्रश्नाच ेउत्तर 
यथे ेवमळते.भटकत भटकत मी उत्तर भारतात आलो तसं हे विेही 
माझ्ाबरोबरच आलं. कलकत्तातील कालीमातचे ेमंहदर असो वा लाल 
मंहदर असो, मनात डकतीही कल्ोळ असला तरी मंहदराभोवती डिरताना 
मात् एक प्रकारची आतंररक स्थिरता िाणवली.

िवे्हा मी सव्षप्रथम अमतृसरच ेसवुण्ष मंहदर पाहहलं तवे्हा थक्च झालो. 
मंहदरात घातलले्या धपुान ेसवुाजसक झाललें धकंु... त्या सवुासाचा माग 
काढत मंहदराच्ा खलु्या कवािातनू आत जिरणारी सकाळची कोवळी 
उनं्... वातावरणात भरून राहहललेा ओकंाराचा घोर् डकंवा गरुुग्ंथ 
साहेबच ेपठण आणण ती सगळी पणु्ाई, तो सवेाभाव वर्षांनवुर््ष आपल्या 
पोटात साठवनू ठेवललेा समोरचा संथ तलाव. तलावाच्ा भोवतीच्ा 
कठियावर बसावं आणण त्या पाण्ामध् ेपाय सोिून िांत चचत्तान ेसमोर 
चाल ूअसललेा धावममिक सोहळा पाहत बसावं... जिवंतपणी स्वगषात 
असण्ाची, अमतृाच्ा स्पिषाची अनभुतूी ती हीच असावी का? असं 
क्णोक्णी वाटावं असं वातावरण.

उंच िोंगरद-यावर देखील मानवान ेअनके सुंदर कलाकृती वनमषाण केल्या 
आहेत. त्या बाबतीत हहमाचल प्रदेि एक नंबरवर! अनके ितकांपासनू 
ह्ा देवभमूीवर डकत्यके मंहदरे आणण मठ वसलले ेआहेत. कुल-ुमनाली इथ े
असलले ेहहडिबंा देवीच ेपरुातन मंहदर असो वा चंबा यथेील लक्ष्मी नारायण 
मंहदर... जिखर पद्धतीचं संपणू्ष दगिी बांधकाम. पाहताक्णीच ह्ांचं 
वगेळेपण िाणवतं. इतर मंहदरांत गभ्षगहृाला वरती कळस असतो. इथ े
मात् पणू्ष मंहदराचा आकारच कळसासारखा असतो. हा गाभारा हा कळस 
असा वगेळं दाखवताच यते नाही.  हररद्ारची प्रजसद्ध हरकीपौिीची आरती 
कधी पाहहली आहे?  समोर वाहत असललेा गंगचेा अवखळ प्रवाह, 
तीराच्ा दोन्ी बािनूी लक् लक् दीप उिळलले ेव मंिळु घंटानाद.. तो 
कापरू-धपुाचा सगुंध. सारं वातावरण भगक्तरसात रंगललें.  देहरादनू 
मधील तपकेश्र महादेवाचं मंहदर ही असचे सुंदर आहे. िंगलामध् े

वसललेे. एका नरैसगगमिक गुंिेत हे मंहदर आहे, समोर वाहता प्रवाह, माग े
हहरवगेार िंगल व त्या िांत अिा वातावरणात त्या जिवजलगंावर गुंिेच्ा 
छतातनू थेंब थेंब पाणी पित राहतं, हा नरैसगगमिकरीत्या होत असललेा 
िलाभभर्के पाहात रहावा असा देखणा देखावा.   
आणखी एक सहि िाणवललेी गोष् म्णि ेदजक्ण भारतीय मंहदरामध् े
भभतंीजिल्पांना मखर हा प्रकार नसतो. पण इकि ेउत्तर भारतात मात् 
एकेक भभतंीजिल्पदेखील दगिी देव्हा-यात बसवललें असतं. जिवाय उत्तर 
भारतीय मंहदरं वतथल्या आसपासच्ा दगिांमातीतनू िन्मल्यासारखी 
वाटतात. कारण मंहदर उभं करण्ासाठी थिावनक दगिांचा वापर 
केला िातो. दजक्ण भारतीय मंहदरांमध् ेमात् अनकेवळेा दरू दरूवरून 
दगि िमा करुन मग मंहदर वनमषाण केल ेगले ेअसाव ेअस ेवाटते. मंहदर 
आणण आसपासचा पररसर पाहहल्यावर देवळाचं वगेळेपण लक्ात यतें. 
कदाचचत ‘मातीच ेपाय’ संपनू हदव्यत्त्वाची सरुुवात ह्ा देवळात होत ेहे तर 
इथ ेसचुवायचं नसले नां?

बाहेरुन झालले ेिकेिो हल् ेव मसु्ीम बादिाहांनी वळेोवळेी केललेी 
मंहदरांची तोििोि ह्ामळेु उत्तरेतील अनके सुंदर मंहदरे मातीमोल 
झाली, नष् झाली पण त्याचवळेी पवूजेकि ेमात् जिल्पकला बहरतच होती. 
त्यामळेुच ओडिसात अनके सुंदर सुंदर मंहदरे आिही हदमाखात उभी 
आहेत... मग त ेिगन्ाथ मंहदर असो वा कोणाक्ष च ेसयू्ष मंहदर. पवूजेकिली 
मंहदरं ही अखंि दगिातनू उभी राहहली आहेत हे त्यांच ेवगेळेपण म्णता 
येईल. भवुनशे्रमधील मंहदरं पाहहली की हे वगेळेपण खपू प्रकर्षान े
िाणवतं व वतथल्या कलाकारांची कल्पक दरूदृष्ीदेखील! वनमळुती 
होत िाणारी जिखरे व कामरसामध् ेरत असलले्या यती-अप्सरांची 
भभत्तीजिल्पं हे यांचं एक वगेळेपणच म्णता येईल. माझ्ा माहहतीप्रमाण े
ओररसातलं सवषात िनुं परिरुामशे्र मंहदरदेखील अिाच उत्तम कलचेा 
नमनुा आहे. भवुनशे्रमधील वबदंसूागर तलावाच्ा काठावर जलगंराि 
मंहदर आहे. अनके लहानमोठी मंहदरे या मंहदराििेारी आहेत, जलगंराि 
मंहदरामध्हेी भोगमंिप, नतृ्यमंिप, गभ्षगहृ या तीन भागात मंहदराची रचना 
केली आहे. जलगंराि मंहदराच ेखपू सबुक अिी कलाकुसर असलले े
भव्य जिखर आहे. या जिखरावर ववववध जिल्पकृती कोरलले्या आढळून 
यतेात. वालकुाश्ामध् ेवनमषाण केललेी जलगंराि मंहदर, मकेु्तश्र मंदीर 
पररसरातील जिल्पकला पाहताना अस ेिाणवत ेकी, कुठल्याही क्णी 
ही जिल्प ेजिवंत होतील व आपल्यािी बोल ूलागतील. त्यावळेच्ा 
रािमेहारािांनी मंहदराच्ावर, त्यांच्ा वनवममितीवर मनसोक्त धन खच्ष केल े
त्यामळेुच इथल ेकलाकार रामायण, महाभारतातल्या कथांनी मंहदरांच्ा 



डिजिटल वर्षारंभ २०१५  ।   अंक पडिला 56

भभतंी जिवंत करू िकले. उत्तरेकि ेरािकीय अस्थिरतलेा मंहदरांच्ा 
पाववत्राचा,सौंदयषाचा उःिाप वमळाला आहे आणण पवूजेकि ेशंगाराला, 
अध्ात्ाला वतथल्या िांततचें, सबुत्तचें कोंदण लाभललें आहे. असं 
म्णता येईल.

मंहदराच्ा बाबतीत संपन्ता बघायची असले तर मात् गिुरातजिवाय 
पयषाय नाही. गिुरातमध् ेअगदी गल्ीबोळातही मंहदरं बघायला 
वमळतात. पण ती छोटी मंहदरेदेखील देखणीच असतात. इथल्या सबुत्तचें 
प्रवतवबबं इथल्या मंहदरात पाहायला वमळतं. भरूचच्ा स्वामीनारायण 
मंहदराबाबत डकंवा सोरटी सोमनाथाच्ा मंहदराबाबतीत हेच म्णता येईल. 
िरैन मंहदरांच्ा जिखरांवर ििी धम्षध्विा ििकत असते, तोच प्रकार 
गिुरातमधील िवळिवळ सव्ष मंहदरांमधहेी हदसतो. आता िरैनांनी ही 
पद्धत गिुरातमधनू घतेली की गिुरातन ेिरैनांकिून हे माहीत नाही. गिु्षर 
समािाच्ा रक्तात भभनलले्या व्यवथिापन कौिल्याला इथली मंहदरंही 
अपवाद नाहीत. मंहदर स्वच् ठेवणे, गिबि गोंधळ टाळून िांतता राखण े
हा ह्ा व्यवथिापनाचाच भाग. मंहदराच्ा हविेीर बांधकामामळेु मंहदरात 
एक प्रकारचा मोकळेपणा िाणवतो. हहरे, मोती, सोन्याचा मकु्तहस्तान े
केललेा वापर, मंहदर तोलनू धरणारे कोरीव स्तंभ आणण त्या स्तंभांवरील 
दि्षनीय जिल्पकृती ह्ामळेु इथली मंहदरं वनजचितच प्रके्णीय झाली आहेत.
सारा भारत डिरलो, अनके मंहदरं पाहहली. ती सारीच आपापल्या परीन े
सुंदर होती. सव्षत् असललेा देव त्या सौंदयषातनू,वतथ ेभरून राहहलले्या 
पाववत्रातनू, त ेमंहदर घिवणा-या हिारो कारागीरांच्ा कष्ांतनू वतथ े
प्रकट झाला होता. जिथ ेजिथ ेअिी िांतता, सौंदय्ष, कष्, पाववत्र असतं 
वतथचे मला देव िाणवले. देवाच्ा िोधात आता मला कधीच िार दरू 
िाव ेलागणार नाही.

राज जैन

मोबाइल – 9270108080   
इ-मले – rj.jain@gmail.com

Pustakjatra.com आणण िब्दांिली प्रकािन या 
दोन संथिा पत्नी वनवहेदता पाटीलसोबत चालवतात.  
सध्ा पणु्ात राहत असल ेतरी मळूच ेकोल्ापरूचे.  
वाचनाची व  भटकंतीची आवि लहानपणापासनू 
असल्यान ेभारतभर भटकंती करत असतात. अनके 
संथिळे व संथिासाठी टट् डेकंग, प्रवासवण्षन ेव इतर  
ववववध ववर्यावर लखेन केल े आहे.

पहा
Golden Temple

mailto:rj.jain@gmail.com
Pustakjatra.com
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYHpkLA3v200
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYHpkLA3v200
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चंद्रशेखर नेने

गोिळकोंिा, एक समृध्द ऐतिहाससक वारसा

१८४३ साली प्रजसद्ध अमरेरकन लखेक एिगर अलन पो यान ेएक अप्रवतम 
कथा जलहहली होती. ‘द गो्ड बग’ ह्ा नावान ेही गोष् िगप्रजसद्ध आहे. 
एका खजिन्याच्ा िोधाची रंिक कहाणी आहे ती. यात वनवदेक एका 
हठकाणी म्णतो की, ‘मला गोवळकोंिा यथेील सगळी अमाप संपत्ती 
िरी देऊ केली तरी मला हे कोि ेसोिववता यणेार नाही!’ इतक्ा िनु्या 
काळात, अमरेरकेसारख्ा सदुरू प्रदेिात देखील ‘गोवळकोंिा’ म्णि े
‘अमाप संपती’! हे समीकरण सामान्यिनांच्ा मनात पके् रुतनू 
बसल ेहोते. अथषात ह्ात काहीच नवल नाही. आडफ्केतल्या हह-यांच्ा 
खाणींच्ा िोध लागण्ाअगोदर सगळ्ा िगातील उत्तम प्रतीच ेहहरे हे 
िक्त हहदंथुिानातच वमळतात आणण त्यातही त ेदजक्ण हहदंथुिानातल्या 
गोवळकोंिा यथेील खाणीतच सापितात, हे सव्षश्तु होते. िगप्रजसद्ध 
‘कोहहनरू’ हहरा इथचे वमळाला होता. सध्ा हा हहरा वब्रटनच्ा िाही 
खजिन्यात लंिन यथे ेआहे.  तसचे सपु्रजसद्ध ‘होप” िायमंि (सध्ा 
वलॉजिगंटन यथे ेल्स्थसोवनयन म्यवु्झयममध्े) तर ‘नरू उल ऐन ’ आणण 
‘दयषा ए नरू’ हे दोन्ी मातब्र हहरे इराणच्ा राणीच्ा मकुुटात आणण 
तथेील िाही खजिन्यात ठेवलले ेआहेत! खरे पाहता िगातल्या सपु्रजसद्ध 
१८ हहऱयांपरैकी तब्ल १३ हहरे हे गोवळकोंिा यथेील खाणीतनू वमळालले े
आहेत! ह्ावरून गोवळकोंिा खाणींच ेिागवतक हहरे व्यापारातल ेमहत्व 
लक्ात येईल. अथषात ही एका काळची भारताची राष्ट् ीय संपत्ती सध्ा मात् 
भारताबाहेरच इतरत् ववखरुललेी आहे!

अवत प्राचीन काळापासनू इथल्या कोल्रुच्ा हहऱयांच्ा खाणी सपु्रजसद्ध 
आहेत. परंत ुगोवळकोंिा यथेील अवषाचीन इवतहासास सरुुवात होत ेती 
सन १४५० च्ा पढेु. या आधी हा प्रदेि वरंगळ यथेील काकतीय वंिाच्ा 
हहदं ूरािांच्ा अभधपत्याखाली होता. त्या रािांनी अनके कालव ेखणनू 
आणण नद्ांच्ा प्रवाहाचा कल्पकतने ेवापर करून यथेील सव्ष प्रदेिात 
उत्तम ितेीची व्यवथिा केललेी होती. त्यामळेु हा संपणू्ष प्रदेि अवतिय 
सपुीक आणण समदृ्ध झाललेा होता. १४७९ साली हे राज् बहामनी 
सलुतानाच्ा वतीन ेविीर महमदू गावान यान ेजिकंल ेव त्याचा सभुदेार 
म्णनू कुली कुतबुिहा ह्ा इराणी सरदाराची नमेणकू केली. पढेु बहामनी 
सरदार स्वतंत् झाल ेआणण प्रत्यकेान ेआपापल ेवगेळे राज् थिापण्ाचा 
उद्ोग केला. अिा स्वतंत् होणारा िवेटचा बहामनी सरदार म्णि ेहा 
कुतबिहा. ह्ान ेएकूण ६० वर्जे राज् केले, व स्वतःच ेकुतबुिहा घराण े
थिापन केले. पढेु ह्ाच्ा िमिीद नावाच्ा मलुानचे आपल्या बापाचा 
खनू करवला व तो स्वतः राज्ावर बसला. त्याचा धाकटा भाऊ इब्राहीम 
हा िीव वाचवण्ासाठी ववियनगरच्ा रामदेवरायाच्ा आश्यास िाऊन 
राहहला. पढेु िमिीद मले्यावर दरबारी मंिळीनी इब्राहीमला बोलावनू 
आणल ेव १५५० साली राज् त्याच्ा हवाली केले. ह्ान ेपढेु तीस वर्जे 
राज् केल ेआणण कुतबुिाही साम्ाज्ाची चांगलीच भरभराट केली. 
हा ववियनगरच्ा हहदं ूरािाकि ेवाढललेा असल्यान ेह्ाच्ा मनामध् े
सहहष्णतुचेा एक ववचार प्रबळ होता. अनके मराठे सरदार ह्ाच्ा पदरी 
होत ेआणण त्यातील िगदेवराव ह्ा सरदारान ेवविरे् पराक्रम गािवनू 
राज्ववस्तार केला आणण राज् सरुजक्त केले. १५८० साली हा मरण 
पावला तोपययंत गोवळकोंिा राज् सव्ष िगात एक समदृ्ध बािारपठे 
म्णनू प्रजसद्ध झाल ेहोते. व्यापाराची प्रचंि वाढ झाली आणण अरब, तकु्ष , 
इराणी अस ेअनके देिांच ेव्यापारी इथ ेयते असत.

इब्राहहमच्ा मतृ्य ूनंतर त्याचा वतसरा मलुगा महंमद कुली कुतबुिहा 
हा १५८० साली राज्ावर आला. या वळेेपययंत गोवळकोंिा यथेील 
वस्ती खपू वाढली होत ेआणण त्यामळेु पाण्ाची टंचाई िाणव ूलागली 
होती. याच ेप्रमे एका नत्षकीच्ा भागामती नावाच्ा मलुीवर बसले. ती 
गोवळकोंड्ापासनू िवळपास ८ मरैलावर मिुी नावाच्ा नदीच्ा काठी 
रहात होती. वतला भटेण्ासाठी विेाडपसा होऊन यान ेएकदा दथुिी भरून 
वाहणारी नदी सदु्धा पोहून पार केली होती. 

पहा
The Gold Bug

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DgQvKqhXsREY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DgQvKqhXsREY


डिजिटल वर्षारंभ २०१५  ।   अंक पडिला 58

पढेु याच्ा प्रमेापढेु झकूुन याच्ा डपत्यान ेत्याच ेवतच्ािी लग् लावनू हदल े
आणण ती ‘हरैदरमहल’ म्णनू त्याची पट्टराणी झाली. वतच्ा स्तृीप्रीत्यथ्ष 
यान ेमिुी नदीच्ा तीरावर एक नवीन नगराची उभारणी केली व त्याच े
नाव ‘भागानगर’ अस ेठेवले. हे िहर त्या काळाच्ा मानान ेअवतिय उत्तम 
रचलले ेहोते. रंुद समांतर रस्ते, अनके बागा, उत्तम इमारती ह्ामळेु 
िहराची िोभा वदृभधगंत होत होती. जिवाय गोवळकोंड्ाच्ा िवळच्ा 
नदीला बांध घालनू त्याच ेपाणी नळान ेह्ा नवीन िहराला परुवण्ात 
आले. त्यामळेु यथील प्रिलेा िार चांगल ेिीवन िगता यते होते. पढेु 
सलुतानाच्ा मलुाच्ा, ‘हरैदर’ याच्ा नावान ेहे िहर ‘हरैदराबाद’ ह्ा 
नावान ेसवुवख्ात झाले. सध्ाची तलेंगण आणण आधं्र राज्ाची रािधानी 
असलले ेहेच त ेहरैदराबाद! महंमद कुली हा एक उदारमतवादी रािा 
होता. तो स्वतः एक उत्तम िायर म्णि ेकवी होता. आणण वविरे् म्णि े
त्यान ेआपली िायरी दक्खनी भार्ते केली आहे! िारसी डकंवा अरबीत 
नाही! त्यान ेथिावनक तलेगु ुिनतसे प्रिासनात महत्वाच ेथिान हदले. 
तलेगु ुकवी आणण साहहत्त्यक यांना पण रािाश्य हदला त्यामळेु बहुसंख् 
थिावनक प्रिचेा ववश्ास त्याला संपादन करता आला. भारतीय सणवार, 
रासलीला, ऋत ुयासारख्ा ववर्यांवर त्याची अनके कवन ेआहेत. 

हरैदराबाद यथेील अनके इमारती त्याच्ा काळात वनमषाण झाल्या 
आहेत. त्यातील अथषात सवषात प्रजसद्ध म्णि े‘चार वमनार’! हे बांधकाम 
१५९१ साली पणू्ष करण्ात आले. त्याच्ा काळात कुतबुिाहीमध् े
एक सांसृ्वतक अभभसरण चाल ूहोते. आणण एक सव्षसमाविेक 
‘कलॉस्ोपोलीटन’ िहर म्णनू हरैदराबाद आणण गोवळकोंिा प्रजसद्ध होऊ 
लागले. पढेु वनिामाच्ा राज्ात या तत्वाला हरताळ िसला गलेा 
आणण रझाकारांच्ा अत्याचाराची ती रािवट साक्ी झाली. पण तो िार 
पढुचा इवतहास झाला. महंमद कुली १६११ साली वारला. त्यानंतर त्याचा 
मलुगा अब्दलु्ा हुसने कुतबुिहा राज्ावर आला. त्यान ेपषु्ळ वर्जेपययंत 
िांततने ेराज् केले. पण त्याचा एक प्रमखु सरदार मीरिमु्ा मोंगल 
बादिहास डितरू झाला. आणण त्यान ेऔरंगझबेािी सख् िोिले. त्याच्ा 
डितरुीमळेु कुतबुिाहीवर मोगलांच ेवनयंत्ण सरुु झाल ेव त ेश्ीमंत राज् 
दर वर्मी नमेान ेएक कोट रुपय ेखंिणी रूपान ेहदल्ी दरबारला देऊ 
लागले. १६५८ साली हा िहा मरण पावला. त्याच्ानंतर त्याचा िावई 
अब ूहसन कुतबुिहा हा त्यानंतर राज्ावर आला. तो तानािाह म्णनू 
देखील प्रजसद्ध आहे.

आपल्याला महाराष्ट् ात तो माहीत आहे कारण त्यान ेछत्पती जिवािी 
रािांबरोबर स्हे िोिला. िेब्रवुारी १६७७ मध् ेजिवािी महारािांनी 
कुतबुिाहाची हरैदराबादेस भटे घतेली. त्यावळेेला त्याच ेपंतप्रधान म्णनू 
आकण्ा आणण मादण्ा अस ेदोघ ेहहदं ूबंध ूहोते. त्या वळेेस मोगल 
सम्ाट औरंगझबे याच ेसंकट सगळ्ाच दजक्ण िाह्ांवर कोसळू पाहत 
होते. आणण जिवािी महारािांची प्रजसद्ध नीती म्णि े‘दाक्क्शन्नांची 
दजक्ण’ ही प्रत्यक्ात आणण्ासाठी कुतबिाहीन ेआपला वाटा उचलला. 
महारािांचा प्रजसद्ध दजक्ण हदत्ग्िय हा कुतबुिाहीस िराही धक्ा न 
लावता यिस्वीपण ेपार पिला. त्या वळेेस महारािांच्ा भटेीवनवमत्त अवघ े
हरैदराबाद आणण गोवळकोंिा उत्तमररत्या शंगारल ेहोत ेआणण महारािांना 
गाि्ष ऑि ऑनर हदला गलेा! आकण्ाच्ा आईन ेस्वतःच्ा हातान े
स्वरैपाक करून महारािांना खाना हदला होता! ह्ा स्हेाच्ामळेु पढुची 
काही वर्जे कुतबुिाहीस मोगलांपासनू अभय वमळाले. ददुदैवान ेलवकरच 
१६८० मध् ेमहारािांच ेवनधन झाले. त्यानंतर झालले्या महाराष्ट् ाच्ा 
यदु्धानंतर मोगल सनेा औरंगझबे याच्ा नतेतृ्वाखाली पढेु कुतबुिाही 
राज्ावर चालनू आली व त ेराज् त्यान ेपणू्षपण ेबिुववले. याप्रमाण ेया 
घराण्ान े१५१२ पासनू १६८७ पययंत गोवळकोंिा/ हरैदराबाद  यथे े१७५ 
वर्जे राज् केले. त्यांनी बांधलले्या अनकेनके इमारती व इतर लोकोपयोगी 
काम ेत्यांच्ा वरैभवाची आणण सिुासनाची साक् देत आिही उभी आहेत. 
जिवाय मोगलांचा मखु् रेटा अनके वर्जे मराठ्ांनी महाराष्ट् ातच रोखनू 
धरल्यान ेया दजक्णचे्ा राज्ाला थोिी उसंत वमळून तथेील प्रिलेा अनके 
वर्जे िांत आणण सखुी िीवनाचा लाभ झाला हे ववसरता यते नाही.

औरंगझबेाच्ा दोन्ी प्रमखु स्वा-यांनी गोवळकोंिा राज्ाची अपररवमत 
लटू झाली. कोहहनरू आणण त्याच्ासारखी अनके मौल्यवान रत्न ेतसचे 
भरपरू िििवाहीर हदल्ीच्ा खजिन्यात दाखल झाले. हे सारे िवाहीर 
तथे ेसरुजक्तपण ेठेवल ेहोते. पण नंतर मोगल सत्तलेा उतरती कळा 
लागली आणण पढेु २२ माच्ष १७३९ रोिी इराणचा बादिहा नहदरिहा 
यान ेहदल्ी िहर संपणू्षपण ेलटूुन धवुनू नलेे. एका हदवसात तीस हिार 
भारतीय नागररकांची हदल्ीत कत्तल झाली. मोगल खजिन्याच्ा चाव्याच 
त्या वळेच्ा दबुळ्ा मोगल बादिहान ेनाहदरिहाच्ा हवाली केल्या. 
त्या प्रचंि लटुीत वर सांगगतलले ेकोहहनरू आणण इतर अनके हहरे, तसचे 
िहािहानन ेबनवनू घतेलले ेसपु्रजसद्ध मयरू जसहंासन अिी सगळी 
मालमत्ता इराणला रवाना झाली. एका इवतहासकाराच्ा मत े“तीनि े
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वर्षांची िमवललेी संपत्ती एका हदवसात नाहीिी झाली!” या प्रचंि 
आभथमिक आणण सामाजिक आघातातनू मोगल सत्ता कधीच सावरली नाही. 
त्याचाच पररणाम म्णनू पढेु भारतावर एका प्रदीघ्ष काळासाठी परकीय, 
(वब्रटीि) सत्तचेा माग्ष प्रिस्त झाला.

गोवळकोंिा हे नाव थिावनक भार्तेील ‘गोवळा डकंवा ग्ाला’ म्णि े
गरुाखी आणण ‘कोंिा’ म्णि ेटकेिी ह्ावरून पिल ेआहे. इथ ेपवूमी 
टकेिीवर गरुाखी गरेु चरायला यते असत त्यावरून हे नाव पिल ेअसावे. 
यथेील सपु्रजसद्ध डकल्ा प्रथम काकतीय राज्कत्यषांनी सन ९४५ त े९७० 
या दरम्यान बांधला. हा ग्नेाईट दगिाचा िोंगर समुारे ४०० िूट उंच आहे  
आणण त्याच्ा चोहो बािनूी तटबंदी केललेी आहे. त्यामध् ेहठकहठकाणी 
बरुुिांची योिना केललेी आहे पढेु ह्ा डकल्लाच ेनतूनीकरण प्रतापरुद्र 
या पराक्रमी काकतीय रािान ेकेली. पढेु ह्ावर कम्पय्या नायकाच ेराज् 
होते. त्याच्ाकिून १३६४ साली बहामनी सरैन्यान ेगोवळकोंिा तहाद्ारे 
जिकूंन घतेला. नंतर त्यास कुतबुिाहीच्ा रािधानीच ेहठकाण म्णनू 
प्रजसद्धी वमळाली. १५९० साली मात् रािधानी यथेनू हरैदराबादेस नणे्ात 
आली व डकल्लाच ेमहत्व थोि ेकमी झाले. डकल्लाचा पररघ समुारे ७ 
डकलोमीटर आहे. ह्ा तटबंदीच्ा आत एक मोठे गावच वस्तीस होते. 
ह्ा भागात भारतातल्या त्या काळाच्ा एकमवे हहरे खाणी होत्या आणण 
त्यातनू वमळालले ेउत्तमोत्तम हहरे इथचे मोठ्ा बंदोबस्तान ेठेवल ेिात. 
म्णनूच इथ ेमोठी हहऱयांची बािारपठे होती. (म्णि ेआिच्ा भार्तेल े
Diamond Bourse!)

कुतबुिाही हे भारतातल ेत्या काळच ेजिया मसुलमानांच ेएक मोठे 
कें द्र म्णनू प्रजसद्ध होते. औरंगझबेाच्ा मनात जिया पंथीयाबद्दल 
पराकोटीचा दे्र् होता. ह्ाचमळेु कदाचचत पढेु १६८७ साली बादिाहा 
औरंगझबेान ेइथ े८ महहन ेवढेा घालनू हा डकल्ा जिकंला व िवेटच्ा 
कुतबुिाही सलुतानाला करै द करून दौलताबादेस बंदोबस्तात पाठवनू 
हदले. त्यानंतर मात् ह्ा डकल्लाचा उतरता काळ सरुु झाला. आणण 
तो सध्ाच्ा भग्ावथिते मोिकळीस आला. तरीही ह्ा अविरे्ांवरून 
आपल्याला त्याच्ा भव्यतचेी कल्पना करता यतेे. अनके महाल आणण 
सरकारी कायषालय ेअसलले्या डकतीतरी पिक्ा वास्त ूओळखता 
यतेात. थिापत्यिास्ताच ेएक अिोि उदाहरण इथ ेआिही पाह्ला 
वमळते. डकल्लाच्ा मखु् ‘ित्ते’ दरवािािवळ  उभ ेराहून अगदी हळू 
आवािात टाळी वािवली असता, तथेनू बऱयाच दरू आणण डकल्लाच्ा 
सवपोच्च भागातल्या बालडेकल्लावर (ज्ाला बाला हहस्ार अस ेनाव 
आहे,) ती स्पष्पण ेऐकू यतेे. ित्चू्ा हालाचालीचा वधे अचकूपण ेदरुून 
घणे्ासाठी अिी मोठी ववलक्ण रचना करण्ात आली आहे. या दोन्ी 
हठकाणामधल ेअतंर समुारे एक डकलोमीटर आहे. तसचे त्याच्ामध् े
अनके पिक्ा भभतंी आणण खलु्या िागा हदसनू यतेात. म्णि ेहे काही 
एक सलग बांधकाम आहे अस ेनाही तरी ध्वनीलहरी अवतिय ससु्पष्पण े
वनरवनराळ्ा भभतंीवरून परावतमीत होऊन नमेक्ा बालडेकल्लापययंत 
पोहोचतात हे बघनू त्या काळच्ा डकल्ा बांधणा-यांच ेअवतिय कौतकु 
वाटते! (अिीच एक योिना आपल्या रायगि यथे ेदरबार थिळी पाहता 
यतेे. पण वतथ ेदोन्ी िागा एकाच पातळीवर आहेत. इथ ेमात् त्यांच्ा 
पातळीत ४०० िूटांचा िरक आहे.). िनु्या काळातल्या वास्तवुविारदांनी 
हे कस ेसाध् केल ेअसले हे अिनूही आपल्याला सांगता यते नाही. 

डकल्लापासनू उत्तरेला एक डकलोमीटरवर कुतबुिाही सलुतानांची 
उत्तम रीतीन ेबांधललेी थिगी  अथवा मकबरे आहेत. त्यांची इस्ावमक 
बांधणी खपू ससु्थितीत आहे. त्यांच्ा चारी बािसू उत्तम बगीच ेराखलले े
आहेत. आणण एकूणच िार प्रसन् आणण भव्य वातावरण या स्ारकाच्ा 
सभोवती हदसते.

पढेु काही वर्जे मोगलांचा अमंल या प्रदेिावर राहहला. पण मोगल सत्ता 
हळूहळू दबुळी होत गलेी व त्यांच्ा एका सभुदेाराने, म्णि ेवनझाम 
उल मलु् यान े१७२४ साली ती सत्ता झगुारून देऊन आपल ेस्वतंत् 
राज् हरैदेराबादेस थिापन केले. त्या राज्ास असििाही राज् अस े
म्णतात. हे राज् मात् १९४८ पययंत डटकले. आणण हा दख्नचा समदृ्ध 
प्रदेि असल्यान ेएका काळी वनझाम सगळ्ा िगात सवषात श्ीमंत व्यक्ती 
म्णनू प्रजसद्ध होता. अथषात हे राज् नावालाच स्वतंत् होत ेव भारतातल्या 
इतर संथिावनकासारखचे वनिामाला पण वब्रटीिांच ेअंडकत म्णनूच 
राहाव ेलागल ेहोते. पढेु १९४८ साली वनझाम भारतात ववलीन होण्ाचा 
सल्ा ऐकेना म्णनू तत्ालीन भारत सरकारन ेिनरल ियन्तीनाथ 
चौधरी यांच्ा नतेतृ्वाखाली  भारतीय सरैन्याकरवी हे वनझामी संथिान 
स्वतंत् भारतात ववलीन करून घतेले. त्या हदवसापासनू गोवळकोंिा पनु्ा 
भारतीय स्वतंत् राज्ाचा भाग बनला.

चंद्रशेखर नेने

मोबाइल – 9833815308  
इ-मले – crnene@gmail.com

अनके वर्जे कलॉपपोरेट क्ते्ात व्हाईस प्रजेसिेंट पदावर 
भारत आणण ववदेिात काम. मखु्त्वकेरून एअरलाइ्स 
क्ते्ात संगणक आणण दळणवळण ववभागप्रमखु (Vice 
President, IT and Communications,)  म्णनू 
काम. केवनया आणण कुवरैत ह्ा दोन्ी देिात प्रमखु 
हवाई वाहतकू कंपनीमध् ेChief Information 
Officer, CIO पदावर काम.

सध्ा स्वतःची क्सटि्सी कंपनी. मुंबईत वास्तव्य. 
प्रवासाची अवतिय आवि, ववववध देिांचा अनके वळेा 
प्रवास केललेा आहे.

इवतहासाची आवि. वतृ्तपत्ात तसचे हदवाळी अकंात 
लखेन. सध्ा मुंबई ववद्ापीठात पत्काररता ववर्यावर 
व्व्हजिडटगं प्रोिेसर. प्रजिजक्त सक्बुा िायव्हर.
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डॉ. हृषीकेश रांगणेकर 

रेहमाि माझा बच्चि

संगीतकार ए. आर. रेहमानवर पीएचिी करायचं खळू कधी काळी 
िोक्ात होतं. पीएचिीचा प्रबंध नाही तर या अकंाच्ा वनवमत्तान ेडकमान 
लखे तरी जलहहला गलेा! लखेाचा ववर्य हा रेहमानच्ा सरुवातीच्ा 
काळावर डकंबहुना समािावर त्यावळेी बनलले्या पररस्थितीवर बतेललेा 
आहे. रोिा, हमस ेहरै मकुाबला आणण बलॉम्ब ेया तीन चचत्पटांच्ा वळेची 
पररस्थिती थोड्ा अवतियोक्तीपणू्ष, थोड्ा रंिक पद्धतीन ेमांिण्ाचा 
प्रयत्न केलाय. हाच काळ का? तर बदलाची ती नांदी होती म्णनू, त े
हदवस अभधकच भारावलपेणाचे, कौतकुाच ेआणण आचियषान ेचडकत 
करणारे होते. बाळाच ेपाय पाळण्ात हदसण्ाच ेहोते.

१९८० त े९० हे संगीत क्ते्ात ढोबळ मानान े‘ससु्ारे सोिण्ाचं दिक’ 
म्णता येईल. ‘गले ेत ेहदवस’ म्णण्ाचं. िो काही सवुण्षकाळ 
अनभुवायचा तो गलेा म्णत कणहण्ाचं दिक. सगळ्ा चांगल्या चाली 
देऊन संपल्या की काय असं वाटावं अिी पररस्थिती होती. वनरािािनक. 
आणण १९९० साली आजिकी आला. नदीम-श्वणन ेउत्साहाची लहर 
आणली. व्हायोजल्सच ेित्थ ेघमु ूलागले. सरेुल सरुावटींचं साम्ाज् पनु्ा 
यणेार अिी आिा िागतृ झाली. (आणण ती त्यांनी पढेु काही वर्जे डटकवली 
देखील). परंत ुत्यात कदाचचत (एक तोपययंत न िाणवललेा) तोचतोचपणा 
होता. बऱयाच अिंी िकंर ियडकिनिी नातं सांगणारं त ेसंगीत होतं. 
काम दिजेदार होतं पण त ेओळखीचं वाटावं या स्वरूपाचं होतं.

मग १९९२ साल उिािलं. असं काही घिलं की ऐकणा-यांच ेकान 
टवकारल ेगलेे. “अरे हे काय?” असं काहीसं झालं. “असं पवूमी ऐकलं 
नव्हतं”चा सरू लागला. ‘हदल हरै छोटासा’ उदाहरणाथ्ष. एक हवीहवीिी 
टीव्ही जिगंल असते. पण वबचारी लगचे संपते. रुखरुख लागते. इथ े
तसं नव्हतं. ‘हदल हरै छोटासा’ हे दोन किव्यांचं प्रिस्त गाणं होतं! संपणू्ष! 
रुखरुख संपली. वणवण संपली. खपू मरैल उन्ात चालनू आल्यावर 
थंिगार स्पाईट वमळावं तसं झालं! मनं उल्जसत झाली. घराघरात हेच 
गाणं वाि ूलागलं. दोन किव्यांमधला रेहमानचा आलाप गळोगळी 
उतरला. लोकांना ही ‘वमत्न्मनी’ नावाची नवी गागयका समिली. या 
वनवमत्तान ेनटी ‘मध’ू प्रत्यके टीवीत बागिू लागली, धबधब्ाखाली 
उभं राहून नंतर िुलपाखरं पकिू लागली. आणण मद्रास उि्ष  चने्ई 
प्रकािझोतात आलं. सा-या भारतवर्षाच ेकान वतकि ेलागले.

‘रोsssिाssss’ लोक ओरिू लागले. सहि गाणी पाठ न होणाऱया 
लोकांना रोिा पाठ झालं. दोन व्हि्ष्स. हररहरन आणण एस.पी. हररहरन 
‘त ूहदलकी धिकन’ म्णतो तर एसपी ‘त ूही मरेा हदल’ म्णतो असल े
बारकावहेी लोकांनी हेरले. नकुतचे प्रमेात पिललेे, ब्रके-अप झाललेे, 
प्रमेासाठी आससुलले ेअस ेसगळेच ‘रोिा िानमेन’ चा िप करू लागले. 
‘ठंिी ठंिी ऐ हवा, तरेा काम क्ा यहां?’ असं ववचारू लागले. माहौल 
असा रोमडँटक बनला. त्या काळात लोकडप्रय असणाऱया वलॉकमनमधनू 
गाण्ातली बासरी ऐकू लागले. त्स्टरीओिोवनक मिा घऊे लागले. ‘हे 
ऐकायचं कसं’ हे समिण्ात खरं तर काही काळ गलेा. टसे्ट िवेलप 
होण्ात थोिी एनिमी लागली. अथषात ती वथ्ष होती.
‘य ेहंसी वाहदयां’ गाणं. ररदम, वाद्मळे आणण पिद्ावरचं चचत्ीकरणही! 
हहट झालं. गाण्ाचा तो बाि तवे्हा नवीन होता. 

अिनू एक गाणं रुक्मिणी! गाणं प्रजसद्ध होण्ात त्यातल्या आबंट िब्दांचा 
वाटा होताच पण त्याबरोबरच वरैजिष्टपणू्ष ठेका आणण कोरसचा सुंदर 
वापर यांचाही होता. गाणं सरुु होतानाचा म्ातारीचा आवािही गाण्ाचं 
वरैजिष्ट ठरला.

‘भारत हमको िानस ेप्ारा हरै’ नं देिभक्तीचं वारं संचारलं. व्हायोली्स 
आणण कोरसचा सुंदर वमलाप! ऐकणा-यांच्ा अगंावर रोमांच उभ ेरहायला 
लागले. भथएटरमध् ेस्वतःभोवती िळता झेंिा गुंिाळणारा अरववदंस्वामी 
प्रके्कांच्ा गळ्ातला ताईत बनला. त्यात रेहमानच्ा संगीताचा जसहंाचा 
वाटा होता. देि एक झाला होता.

रोिान ेअसं काही गारुि केलं! रेहमान रातोरात स्टार झाला. गल्ोगल्ी 
त्याच्ा चचषा झिू लागल्या. ‘तो हहदं ूहोता’ वगरैरे गोष्ी लोक चवीन ेबोल ू
लागले. पोरगलेासा! पण काय भानामती केली! लोक आससुले. पढेु 
काय?? चववष् काही खाल्यानंतर तोंि खवळतं. लोकांच ेकान खवळले. 
आतरु झाले. उत्सकु झाले. पढेु काय? कसं? उत्सकुता जिगलेा पोचली 
आणण िणे्टलमन मधलं ‘रूप सहुाना लगता हरै’ आदळलं. मिा आली. 
वगेळेपण होतंच. नाववन्यही! पिद्ावर नािकू िहुी आणण रांगिा 
चचरंिीवी. नकाब, घोिे, तलवारी. त्याकाळातल्या झी वगरैरेंच्ा चाट्षसवर 
डकत्यके आठवि ेहे एक नंबरला होतं. त्यातलंच ‘चचक डपक चचक बं बोले, 
मरेे आग ेपीछे सब िोले’ची ददणींनी दखल घतेली. यात टट्नेचा ररदम खबुीन े
वापरला होता. त्या काळात अन ुमजलक चाली ढापतो वगरैरेचा लोकांना 
अदंाि होता, पण इथ ेसाक्ात अल्बमवरच अन ुमजलकचं नाव होतं आणण 
काना-मात्ा-वलेांट्यासकट आत रेहमान होता! 

मग आला बलॉम्बे. पनु्ा एकदा कहर! एकाहून एक सरस गाणी! मणणरत्नम 
आणण रेहमान हे जलथल वमश्ण आहे! लोकांची खात्ी पटली! 
‘केहना ही क्ा...’ चचत्ा घरोघरी गाऊ लागली. नवीनच पटेी जिकणाऱयांना 
त्यातली पटेी वािवण्ाची आस लागली. िण ूती परीक्ा ठरली! 
माईलस्टोन. गबाबाबाबाssss आsss....मलुं मानचे्ा गगरक्ा घते प्रयत्न 
करू लागली. रेहमानन ेघतेलले ेआलाप, गागयललेी सरगम आणण नंतर 
यणेारी पटेी यांचं फ्िुन या बरैठकीच्ा लावणी/कव्वालीसदृि गाण्ात 
मस्त वमसळून गलें, खरं तर त्यान ेगाण्ाची रंगत वाढवली. हहदंी न 
यणेाऱया चचत्ाचा ‘गयन’ होठोन् ेमांगा... िनता कबलू करू लागली. वतचा 
डकंचचत डकनरा, कापरा आवाि भावनू गलेा. ‘हीच होय दाजक्णात्य लता! 
मस्त!’ गाण्ाचं पिद्ावरचं सादरीकरणही सखुावह होतं. मणणरत्नम-
रेहमान िोिीनं पनु्ा जिकंलं होतं!

‘केहना ही क्ा’ एव्हढंच डकंवा काकणभर िास्तच िोक्ावर घतेललें 
गाणं म्णि ेहम्ा! हम्ान ेतरुणाईला विे लावलं. त ेवमश्णच 
नाववन्यपणू्ष होतं. ठेका, धनू आणण रेमो! ििेली कलॉत्म्बनिेन बननू 
गलें होतं. रेमो आधी माहहत नव्हता असं नव्हतं. पण त्या काळातला 
प्रकािझोत कदाचचत ना पवूमी त्यान ेअनभुवला असले ना नंतर! जिकि े
वतकि ेहम्ा! लोकांना खळू लागललें. ‘केहना ही क्ा’ ची मलेिी हम्ा 
मध् ेऔर्धालाही नव्हती पण ठेका असा की, ऐकू न यणेा-यानंही 
ताल धरावा! रेमोन ेमध् ेमध् ेकाढलले ेडटडपकल आवािही गाण्ाचा 
अववभाज् घटक बनले. गाण्ातली ती ववजिष् ट्यनू बराच काळ त्याची 
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जसग्चेर ट्यनू बननू राहहली होती. केहना ही क्ा आणण हम्ान ेअवकाि 
भरून राहहला होता. दसुरं कुठलं नवीन गाणं ऐकू येईनासं झालं होतं.
बलॉम्ब ेथीमबद्दल वगेळं असं जलहहलं पाहहिे. बलॉम्बस्फोट, हहदं-ूमसु्ीम 
दंग ेह्ांनी िनता होरपळली होती. मला वाटतं त्या होरपळलले्या मनांवर 
काही प्रमाणात िंुकर घालण्ाचं काम बलॉम्ब ेथीमनं केलं. कदाचचत 
पहहल्यांदाच िब्द नसललेा संगीताचा सव्वापाच वमवनटांचा तकुिा जसन े
अल्बममध् ेआला होता आणण लोकांना मखुोद्त झाला होता. व्हायोजल्स 
आणण बासरीन ेवमळून िण ूएक अध्ाय रचला, एक पट उलगिला, एक 
िांतीसंदेि हदला! पढेु तर बलॉम्ब ेथीमन ेआतंरराष्ट् ीय ठसा उमटवला. एका 
फ्ें च िाहहरातीत आणण पाचपके्ा िास्त ववदेिी चचत्पटात बलॉम्बथेीम 
घतेली गलेी.   
तीच गत ‘त ूही रे’ ची! ‘रोिा िानमेन’ नंतर हररहरनन ेपनु्ा जिकंलं 
होतं. िनु्या लोकांच्ा ‘हम्ा हम्ा’ला नाक मरुिण्ाला हे उत्तर होतं. 
त्याच जसनमेातलं! रहेमानच्ा चालीन ेआणण हररहरनच्ा गायकीन े
गाण्ातल्या भावना ह्ा हृदयाच्ा त्या हृदयी अिा चटुकीसरिी होत 
होत्या. ववरहदग्ध िोिप्ांना गाण्ाच्ा रुपान ेमोठाच आधार वमळाला 
होता. मळू तवमळ गीतकार वरैरामथुलूा तवमळनािू सरकारचा त्यावर्मीचा 
सवपोतृ्ष् गीतकाराचा परुस्ार बलॉम्बसेाठी वमळाला होता हे त्या महेबबून े
जलहहलले्या ‘इन उंच ेपहािोंस ेिान दे दुंगा मरै’ डकंवा ‘तमु उधर िान उम्ीद 
मरेी िो तोिो, इधर य ेिहां छोिू मरै’ डकंवा ‘इन प्ार की राहो में पत्थर हरै 
डकतने, उन सबको ही पार डकया’ अिा भयाण ओळी ऐकून खरं वाटणार 
नाही. पण रेहमानच्ा िादमूळेु हहदंी गाण्ातल्या या ओबिधोबि 
ओळीही मऊसतूच वाटल्या. चचत्पट िब केललेा होता आणण वविरे्त: 
या गाण्ात जलप-जसडंकंग अजिबातच िमलं नव्हतं. त्यामळेु हररहरनच्ा 
आवािात काही ऐकू यायचं आणण पिद्ावर अरववदं स्वामी काही वगेळंच 
बिबिायचा. त्यामळेु भथएटरमध् ेएक हिा उसळायचा ही गोष् वगेळी; 
पण रेडिओ, कॅसटेसवर हे गाणं ऐकताना मात् श्ोत्यांना भावकू केलं हेही 
वततकेच खरं. स्वत: हररहरनच्ा मत ेत्यान ेगागयलले्या गाण्ांपरैकी हे 
सवपोतृ्ष्!

‘कुछ भी ना सोचो’ ही होतं बलॉम्बते. ठेकाप्रधान आणण हलकंिुलकं. 
‘कुच्ची कुच्ची रकम्ा’न ेपण धमाल आणली होती. एक हटके ठेका, िि 
आणण तत्सम अनके पारंपाररक लोकवाद्ांचा वापर लोकांना आविला 
होता. तारारम ्तारारम ्तारा.. चा कोरस, नंतर व्हायोली्स, नंतर बासरी 
यांची सुंदर गुंिण इंटरल्यिु (दोन किव्यांच्ा मधलं संगीत) मध् ेहोती. 
वतन ेमिा आणला होता. उहदतचा मोकळा आवाि आणण पिद्ावर 
स्वच् सयू्षप्रकािात मोकळ्ा पटांगणावर चचत्ीत केललें हे गाणं अरववदं 
स्वामीच्ा त्या ववजिष् स्टपे्सनदेेखील दीघ्षकाळ लक्ात राहहलं.
बलॉम्बचें प्रत्यके गाणं हहट ठरलं होतं. थीम म्यजुिकदेखील (कदाचचत हहदंी 
जसनमेाच्ा इवतहासात प्रथमच!) कुठेही गलेात तरी तमु्ाला बलॉम्बमेधलंच 
काहीतरी कानावर पिायचं. (िगभरात बलॉम्बचे्ा सव्वा कोटी कॅसटे/
सीिीि ्ववकल्या गले्या होत्या!) ‘द गाडिमियन’च्ा २००७ सालच्ा  "1000 
Albums to Hear Before You Die"  मध् े‘बलॉम्बे’न ेथिान वमळवलं! 
रोिा आणण बलॉम्बनेंतर अरववदं स्वामी लोकडप्रयतचे्ा जिखरावर होता. 
मणणरत्नम आणण रेहमाननी वमळून दृक-श्ाव्य मनोरंिनाची समीकरणं 
बदलली होती. नवनवीन जिखरं उभारण्ाचा रेहमाननी िण ूचंगच 
बांधला होता. मरगळ आलले्या चचत्पट संगीतात रेहमानन ेरोिा आणण 
बलॉम्बदे्ारे प्राण िंुकला. आिा पल्वीत झाल्या, श्वणने्द्रीयांना तरतरी 
आली. श्ोत े‘आता नवीन काय’ ची वाट पाहू लागले. भकू वाढली. आता 
रेहमानची कसोटी होती. रेहमानच्ा आधीही आणण नंतरही अिी बरीच 
उदाहरणं घिली होती की १-२ जसनमेांमध्चे संगीतकारांकिचा स्टलॉक 
संपषु्ात आला होता. नाववन्य िनू झालं होतं. रेहमानला वनववमिवाद यि 
वमळालं होतं, पण त ेतो डटकवतो का याची उत्सकुता लागनू राहहली 
होती. आणण अवतरला हमस ेहरै मकुाबला. खरंतर हे दोन्ी चचत्पट 
िवळपास एकाच वळेी हहदंीमध् ेआले. हम्ासारखी िाद ूपनु्ा 
अनभुवायला वमळाली ‘मकु्ाला, मकुाबला...लरैला’ च्ा रुपाने. कळस 
म्णि ेमळू तवमळ गाणे, दजक्णते आल्या आल्या त्याच्ा भ्रष् आवतृ्ता 
(स्वत:च्ा नावावर) खपवायच ेप्रयत्न झाले. (कुमार सानचु्ा आवािातलं 
‘मकुाबला होगा’ आणण ‘मकुाबला हरै प्ारका’)! पण िवे्हा रेहमानचं गाणं 
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हहदंीत आलं, नीरचं नीर आणण क्ीरचं क्ीर झालं! त्या ‘मनो’ की ‘मानो’चा 
आवाि हा िण ूत्या गाण्ासाठीच होता! एरवी गाण्ाला सटू होणार नाही 
असा आवाि लरैलाला नटमध् े्ूरि बसावा तसा डिट्ट बसला! गाण्ात 
वापरललेी तालवाद्े, हळूहळू चढत िाणारा समा, मनोचा आरिीसदृि 
आवाि आणण िवेटचा साठ सकंेदाचा तो ठेक्ांचा म्यजुिक पीस! अहाहा! 
या सवषांवर कळस चढवला प्रभदेूवाच्ा िा्सने! कुठल्याही कोनात 
आणण लयीत वळणारे िरीर, बारीक बारीक बीटस पकिण्ाची हातोटी, 
चपळता, हॅट, घोिा, कमरेला डपस्तलु लावनू स्टाईलमध् ेनाचणारा 
लिबेलॉय प्रभदेुवा तरुणांनी िोक्ावर घतेला. रेहमान नसता तर त्याच्ा 
प्रवतभलेा परेुसा न्याय वमळाला असता का असा प्रश्न पितो.
रेहमानन े‘वनव्वळ’ संगीताची बाि ूएव्हढी िोरकस केली की िब्द दयु्यम 
झाल े(काहीिण हा त्याचा दोर् मानतात, पण) सरुवातीच्ा काळात 
मळू हहदंी अस ेसकस जलहहणारे गीतकार त्याच्ा वाट्याला आलचे 
नाहीत. रोिा, बलॉम्बे, हमस ेहरै इ. सव्ष चचत्पट मळू तवमळ. इकि ेआल ेिब 
होऊन. त्यामळेु मळू तवमळ िब्दांवर आधाररत हहदंी िब्द गीतकारांना 
(प्राधान्यान ेपी.के. वमश्ा आणण महेबबू) जलहाव ेलागल ेअसणार. त्यामळेु 
अथषातच भार्ांतरात अस्लता कमी होत असणार. त्याची त्टुी रेहमानच्ा 
संगीतान ेनसुती भरून काढली अस ेनवे्ह तर लोकांना िब्दांनी िरक 
पिनेासा झाला; आणण ‘डपकासो की पेंडटगं मरेा पीछा पकि के टके्सास 
में नाच ेवमल के’ त ेवबनबोभाट गाऊ लागले. ‘पीछा पकि के’ गाण्ाच्ा 
प्रवाहात कुठल्या कुठं िेकलं गलें. (नंतरचं उदाहरण टजेलिोन धनू में 
मधलं ‘झाकीर हुसने तबला त ूहरै क्ा?’ यात झाकीर हुसने का अपजेक्त 
आहे पण मात्ते बसण्ासाठी ‘का’ ला सळुावर चढवण्ात आलं.) 
िब्दप्रधानता वगरैरे गोष्ी भार्ांतरामळेु डकंवा आणखी कुठल्या गोष्ींमळेु 
बािलूा झाल्या. रेहमानची ‘लाि्षर दॅन लाईि’ होण्ाची घोिदौि सरुु 
होती हे समिण्ासाठी ही घटना परेुिी बोलकी आहे. रेहमानला गलुिार, 
िावदे अख्तर वगरैरे मंिळी ‘हदल से’ आणण नंतर लाभली.  
त्या काळात श्ोत्यांना ‘काय घऊे आणण काय नाही’ असं होऊन गलें आणण 
रेहमानही ‘डकती घिेील दो कणषाने’ म्णत देत गलेा. याच जसनमेातलं 
‘उव्षिी’ देखील हहट ठरलं होतं. ‘उंगली िरैसी दबुली को’ डकंवा ‘प्ार करे 
और नोट भी मांगे’ सारखी चमतृ्तीपणू्ष वाक् ेबाळगोपाळांच्ाही तोंिी 
बसली होती!

अिनु एक मास्टरपीस होता ‘सनुरी सखी’. आिच्ाइतकं तांडत्क 
पढुारलपेण नसताना त्यान ेया गाण्ात बासरींच्ा सरुावटींची एक सुंदर 
छोटखेानी वास्तचू उभारली. वगेवगेळ्ा पट्टांत लीलया वावरणारा 
हररहरनचा आवाि खबुीन ेवापरला होता यात. वरातीत दोन हातांनी 
वािवल्या िाणाऱया खळुखळु्ाचा इतका चपखल वापर विचचतच 
झाला असले. िोिीला मदंृगम!् सभुानल्ा! अनके तालवाद् ेगाण्ात 
आपापल्या परीन ेचाल ूराहतात. रेहमानचं हे अिनू एक वरैजिष्ट. 
डिटजेलगं! काहीवळेा सरूवाद्हेी. मधनूच अनवट काही ऐकू यतेे. संपणू्ष 
गाण्ाचा प्रभाव पिण्ात प्रत्यके गोष्ीचा वाटा असतो. रेहमानचं डिटजेलगं 
हे सहि, िातािाता गाणं ऐकून कळण्ासारखं नाही. बारीक बारीक 
अनके गोष्ी चाल ूअसतात. घाई गिबिीत तमु्ी त्याला मकूु िकता. 
कानसनेांना रेहमानची गाणी म्णनूच पव्षणी वाटत राहतात. एक गाणं 
म्णि ेएक िि डिि असते. िि आणण स्वाहदष्ही! ‘सनुरी’ चं मळू तवमळ 
व्हि्षन हे थोिं भभन् होतं. एन्वल ेअडि.  उन्ीकृष्णनन ेगायललें. डकंचचत 
स्ो पसे. ठेहराव असललें. मला व्यगक्ति: त ेअभधक भावतं. काही गाणी 
म्णताना िोळे आपसकू वमटल ेिातात. एन्वल ेअडि गातांना माझं तसं 
होतं. (तसंही, बाथरूममध् ेकुणी पाहणारं नसतं!)
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‘प्रवेमकान ेप्ारसे’ हे गाणंही आठवत असले. सहि-सुंदर, गणुगणुता 
यणे्ािोगी मधरु चाल, मधनूच पपेी होणारी! ‘गोपाला गोपाला’ आणण 
‘पट्टीरॅप’नहेी त्या काळात धमाल उिवनू हदली होती.

ह्ा सगळ्ात रेहमान हा तालवाद्ं अवतिय ताकदीन ेवापरू िकतो 
हे िाणवलं. (जिवमणीसारखा पक्ष िवनस्ट साथीला असला तरी 
त्याच्ाकिून सवपोत्तम काम काढून घणें हे सोपं काम नाही.) एका अथमी 
आरिीिी नातं सांगणारा आणण नवनवीन प्रयोग करत राहणारा रेहमान 
ससुाट सटुला.

त्याच्ा उत्तमोत्तम जसनमेांची िंत्ी पढेु वाढतच गलेी. भार्ांची, देि-
प्रांतांची बंधनं त्यान ेतोिली आणण संगीत या वरैजश्क भार्ते त्यान ेदेखणा 
संवाद केला. ‘मोझाट्ष ऑि मद्रास’, ग्मॅी आणण अकॅिमी परुस्ार 
ववितेा, आयिा, अनके राष्ट् ीय परुस्ार, पद्मभरू्ण आणण काय काय!  
रेहमान माझ्ा लखेी काय आहे? त्याच ेथिान काय आहे? याचा ववचार 
करता मला वाटतं माझ्ा आधीच्ा डपढीसाठी बच्चनचं ि ेथिान होतं त े
रेहमानचं माझ्ा/माझ्ा डपढीसाठी आहे.  

२००५ साली ‘टाईम’न ेप्रकाजित केलले्या ‘10 Best Soundtracks of 
all time’ मध् ेरोिाला थिान हदले. भारतीय संगीतक्ते्ात नवीन मापदंि 
वनमषाण करणाऱयाची यथोचचत दखल अिा प्रकारे घतेली गलेी. 
‘orchestral melodies’ भारतीय जसनसेंगीतात िोरकसपण ेआणनू 
रेहमानन ेपढुच्ा संगीतकारांना हदिा हदली. आमचा तो त्याकाळचा 
पोरगलेासा संगीतकार बघताबघता स्वत:च ‘िायंट’ बननू गलेा!

आिही रेहमानन ेसंगीत हदललेा जसनमेा हा त्या जसनमेात काम करणाऱया 
कलाकारांपके्ा, गीतकार, वनमषाता, हदग्दि्षकापके्ा काकणभर िास्त 
‘रेहमानचा जसनमेा’ म्णनू ओळखला िातो. यातंच सगळं आलं! 
असं असलं तरीही त्याच्ा सरुवातीच्ा जसनमेांच्ा वळेी लोकांच्ात 
असलले ेभारावलपेण आणण त्याची के्रझ याची वगेळीच मौि होती आणण 
त ेहदवस अनभुवलले्या त्याच्ा चाहत्यांसाठी त ेकायमच मंतरलले ेहदवस 
राहतील!

पहा
Chhoti Si Asha

पहा
Ennavale

पहा
Roop Suhana

डॉ. हृषीकेश रांगणेकर 

मोबाइल – 9890901190 
 इ-मले – dr.rangnekar@gmail.com

पणु्ाचा पण डटडपकल पणुकेर नाही. पणु्ात 
बीएएमएस, पढेु कोट्टाकल, केरळमधनू मानसरोग 
ववर्यात एमिी. आयवुजेद आणण संिोधनामध् ेरस. 
राष्ट् ीय एरस अनसुंधान पररर्देत (NARI) मध् े३ वर्जे 
आणण सध्ा खासगी कंपनीत क्क्वनकल ररसच्षमध् े
काय्षरत. चांगला जसनमेा, पसु्तकं आणण संगीताची 
आवि.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dx6dyY8uwldQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dx6dyY8uwldQ
https://www.youtube.com/watch?v=6MzkKYouxRo
https://www.youtube.com/watch?v=6MzkKYouxRo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DqDCdzoCTtJU
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DqDCdzoCTtJU
mailto:dr.rangnekar@gmail.com
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रमताराम

काही नि:शब्दकथा

(कथा, प्रसंग आणण पात् ेकाल्पवनक. परंत ुतरीही कोण्ा जिवंत वा मतृ 
व्यक्तीिी, घटनांिी साधम्य्ष आढळल्यास लखेकाला ताबितोब सचूना 
द्ावी िणेकेरून त्या कस्ल्पत-वास्तवाच्ा तौलवनक अभ्ासासाठी 
जिष्वतृ्तीची मागणी नोंदवणारा अि्ष करता येईल.)

प्राचीन:

एकदा एक लांिगा नदीवर पाणी पीत होता. पाणी डपता डपता त्याच्ा 
लक्ात आल ेकी प्रवाहाच्ा खालच्ा बािलूा एक लहानस ेकोकरूही 
पाणी पीत होते. “त ूमाझ्ा पाण्ाला तोंि लावनू त ेउष् ेकरत आहेस.” 
लांिगा कोकरावर खकेसला. “असं कसं होईल वकृराि. मी तर 
प्रवाहाच्ा खालच्ा बािलूा पाणी पीत आहे, इकिून पाणी उलट तमुच्ा 
हदिने ेकस ेिाईल.” “त ूतर भलताच उद्धट हदसतोस, वर््षभरापवूमीही त ू
माझ्ािी असचे उद्धट वत्षन केल ेहोतसे.” लांिगा संतापान ेओरिला. “छे 
हो. मी कसा असने तो, मी तर िमेतमे सहा महहन्याचा आहे हो.” भयान े
कापत असललें कोकरू कसंबसं बोललं. “त ूनाही तझुा बाप असले 
तो.” लांिगा गरिला. “िवेटी त ूही त्याचाच मलुगा. त्याच्ाहून उद्धट 
हदसतोस. थांब तलुा तझु्ा उद्धटपणाचा चांगलाच धिा जिकवतो आता.” 
अस ेम्णनू लांिग्ान ेएका झपेते कोकराला खाली पािल ेवन त्याचा 
चट्टामट्टा केला.
 
आधवुनकपवू्ष:

‘देवभमूी’ म्णनू ओळखल्या िाणार ्या प्रदेिात देवाच्ा कृपने ेसारं 
काही आलबले होतं. वर््षभर असणारा भक्तांचा राबता वन वर्षातनू एकदा 
होणारी ‘वारी’ यांची हुिारीन ेमेंदपूरेणी करून देवान ेआपल्या भमूीतल्या 
लोकांची पोटापाण्ाची डकमान सोय करून हदली होती. जिवाय यात 
हल्ी भरणा झालले्या हौिी, उच्चजिजक्त वारकर ्यांचा भरणाही झाल्यान े
त्यांना आवश्यक असणार ्या अद्यावत सोयीदेखील आता वतथ ेउपलब्ध 
झाल्या होत्या. जिवाय परकीय चलन म्णि ेिण ू‘देवाचा प्रसाद’च माननू 
त्यासाठी िासनाने, प्रिासनान ेबाहेरून यणेार ्या पय्षटकांसाठी हहरव्या 
िोंगरांवर लाल गाजलचा अथंरला होता.
 
कसं कोण िाण े(कदाचचत इंटजलि्स िेल्यअुर असावं) पण - म्ण े
- देव या सार ्यांवर चचिला. त्यान ेखदु्द वरुणरािाला (त्यातही ही पावर 
वरुणाची की इन्द्राची यावर दोघांनी िड्टू  ठोकले, ‘आि या तो तमु नहीं 
या मैं नहीं’ हा वनवषाणीचा इिारा हदला. अखरे देवबाप्ान ेदोघांना दहा 
वमवनट ेअगंठे धरून उभ ेराहण्ाची जिक्ा हदली वन अखरे वरुणाच े
‘टेंिर’ मंिरू केले, म्णे.) आणण या भमूीत अवतवषृ्ी करण्ाची आज्ा 
हदली. झालं. देवभमूीत न भतूो न भववष्ती असा पाऊस कोसळला. 
िोिीला धरणीकंप पाठवण्ाचा पण ववचार होता पण तोवर देवाचा 
राग िांत झाल्यान ेपावसावर वनभावले. प्रदेिातल्या सार ्या नद्ांना परू 
आले, आसपासच्ा प्रदेिाला कवते घऊेन त्या धाव ूलागल्या, बािचू्ा 
िोंगरांना धिका देत त्यांनी त्यांच ेअगं-प्रत्यांग ओरबािून काढले. मोठेमोठे 
वकृ्राि धरािायी झाल ेवतथ ेत्यांच्ासमोर डकिामुंगीसारख्ा िगणार ्या 
माणसांची काय कथा. हिारो ददुदैवी भक्तगणांची वाताहत झाली. 
िवळिवळ दोन आठवि ेपावसान ेउसंत हदली नाही. हिारो िीवांना 
अिस्र प्रवाहांनी गगळंकृत केले. अनकेांच ेमतृदेह आसपासच्ा प्रदेिात 

ववखरुल ेगलेे. असंख् लोकांचा पत्ताच लागला नाही. िोंगरकपारीत 
कसबेस ेतग धरून असलले ेिीव अनके हदवसांच्ा उपासमारीन ेवन त्या 
कराल वन अक्राळववक्राळ संकटान ेमतृ्य ूलवकर यावा यासाठी देवाची 
प्राथ्षना करू लागले.

सदुरैवान ेनव ेतंत्ज्ान मदतीला आले. िोंगरकपारीत तग धरून असलले े
अनके िीव अिा िीवघणे्ा वातावरणातनू बाहेर काढल ेगलेे. तिा 
पररस्थितीत त्या अिकून पिलले्या अनावमकांसाठी िीव धोक्ात घालनू 
वनष्ठा वगरैरे िनुाट कल्पना कवटाळून बसलले्या काही प्रवतगामी लोकांनी 
आपल ेस्वीकृत काय्ष पार पािले.

बंिोपंत हा सारा भयावह घटनाक्रम आपल्या हदवाणखान्यात बसनू 
डिि-डटव्हीच्ा माध्मातनू हाय-िडेिवनिन वर पहात असल्यान ेत्यांना 
सारे तपिील अगदी स्पष् हदसत होते. िीव वाचलले्या काही ‘भक्तांची’ 
मलुाखत समोर चाल ूहोती. “िीव वाचल्यामळेु तमु्ाला आता कसं 
वाटतंय?” एचिीटीव्हीच्ा वातषाहराने... नवे्ह ‘करस्पाँिंट’न ेनहेमीचा प्रश्न 
ववचारला. “देवाच्ा कृपनेचे ेआम्ी वाचलो...” पाश््षभमूीवर िवेाळी-
खाकी कपड्ातल ेिवान हेजलकलॉप्टर ररकाम ेकरून पढुच्ा उड्ाणाला 
सज्ज होताना हदसत होते. बंिोपंतांमधला वववकेी िागा झाला. “ज्ान े
िीव वाचवला त्याच्ाबद्दल या भामट्याला काहीच नाही, वन ज्ान ेमळुात 
संकटात लोटल ेत्यानचे म्ण ेयाला वाचवले.” त्यांनी संतप्त होत्सात े
आपल ेपरुोगामी तत्त्वज्ान बायकोला ऐकवल ेवन त्या संतापाच्ा भरात 
चनॅले बदलले. ‘दांडिया टीव्ही’ वरही तीच दृश्य ेदाखवली िात होती. 
त्यांचा करस्पाँिन्ट एका मतृदेहािवळ उभ्ा असलले्या एका अवतिय 
िोकाकुल अिा व्यक्तीची मलुाखत घते होता. “तमुच ेविील या प्रलयात 
मरण पावले. काय वाटतं तमु्ाला?” त्यानहेी ‘धिाऽ पहहला’ गगरवला. 
“देवाची मिमी. िो आवि ेसवषांना, तोचच आवि ेदेवाला. िवेटी चांगल्या 
माणसांना देव आपल्याकि ेबोलावनू नतेो. देवभमूीत त्यांना मरण आलं. 
सोनं झालं त्यांचं.” याच वळेी ‘देवभमूीत हेजलकलॉप्टर कोसळून चार िवान 
ठार’ अिी ब्रडेकंग न्यिू देणारी लहानिी पट्टी या दृश्याच्ा खालच्ा 
बािलूा झळकू लागललेी होती. ज्ा बायकांच ेघरधनी देवभमूीत गलेले्या 
या भक्तांच ेिीव वाचवण्ासाठी त्या प्रवतकूल हवामानािी झुंि घते होत े
त्या िीव मठुीत घऊेन ‘देवाचाच’ धावा करीत होत्या.

पवू्ष-आधवुनक:

“रुपया आि पनु्ा घसरला बघ. आता पटेट् ोल-डिझले पनु्ा महाग 
होणार.” हाडपसातनू नकुतचे घरी यऊेन हदवाणखान्यातल्या कोचावर 
घरंगळलले ेबंिोपंत त्यांना पाहताच लगबगीन ेचहा टाकण्ासाठी 
डकचनमध ेघसुलले्या बायकोला ओरिून सांगत होते. बायकोन ेकोचावरच 
सोिललेा ररमोट उचलनू हदवसाचा आढावा घणे्ासाठी आल्याआल्या 
टीव्ही लावायचा हा रोिचा जिरस्ताही त्यांनी वबनचकू पाळला होता. 
“सालं हे राष्ट्वादी पाटमीचं राज् म्णि ेगरीबांची परवि नसुती. एखादा 
हुकूमिहाच यायला हवा आता.” गळ्ातली टायची गाठ सरैल करता 
करता त्यांनी वनण्षय देऊन टाकला. पावसाळ्ाच्ा हदवसात सुंठ वा 
आलं न घालता चहा हदल्याबद्दल बायकोला त्यांनी ताबितोब एक 
‘िो-कलॉि’ नोडटस देऊन टाकली आणण सीआयआयच्ा वाडर्मिक सभते 
चाल ूअसलले ेअथ्षमंत्रांच्ा भार्णाच ेथटे प्रक्पेण त ेवबिनसे-टीवी वर 
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लाईव पाहू लागले. देिांतग्षत िलॉलरची मागणी िार वाढल्यान ेरुपया 
घसरत असल्याबद्दल अथ्षमंत्ी चचतंा व्यक्त करत होते. यात भारतीयांना 
असणार ्या डपवळ्ा धातचू्ा आकर््षणामळेु त्या धातचूी सातत्यान े
करावी लागणारी आयात वन त्यासाठी खचमी पिणारे परकीय चलन हे या 
घसरणीच ेएक प्रमखु कारण असल्याच ेत्यांनी नमदू केले. “बघ. मी तलुा 
म्णत नव्हतो, उगाचच सोन्याची खरेदी करून िमा करून ठेवल्यान े
देिाच्ा वतिोरीवर ताण पितो म्णनू.” बंिोपंत चहा आणनू ठेवणार ्या 
बायकोला ववियी मदेु्रन ेम्णाले. “परदेिातनू यणेार ्या वमत्ांकिून तमुची 
आविती इम्पोटजेि ववस्ी आणायची बंद केलीत तर िास्त परकीय चलन 
वाचले.” िोएब अख्तरचा १४० डकमी हून अभधक वगेान ेउसळून आललेा 
बाउ्सर सचचन तेंिुलकरन ेकेवळ बटॅच्ा एका स्पिषान ेथि्षमनॅ सीमबेाहेर 
िेकून हदला.

“त ेमहत्त्वाचं नाही...” बंिोपंतांनी ताबितोब गािी वळवनू मळू ववर्यावर 
आणली. “मदु्दा हा आहे की भारतीयांना डपवळ्ा धातचू ेअगदी एक 
ववकृत म्णाव ेअस ेआकर््षण आहे. सोन ेही सिे इन्वसे्टमेंट आहे, 
अिीअिचणीला कामात यते ेवगरैरे खोट्या, कालबाह् कल्पनांना चचकटून 
आपण भारंभार सोनं िमा करतो त्यामळेु ही वळे आली आहे.” ववश्रे्क 
बंिोपंतांच ेभार्ण सरुू झाल्यान ेटीवीवर बोलणारे अथ्षमंत्ी आपल ेभार्ण 
थांबवनू बंिोपंतांच ेभार्ण ऐकू लागले. “खरं म्णि ेकाही काळासाठी 
सोन्याच्ा आयातीवर संपणू्ष बंदी घातली पाहहिे. म्णि ेत ेसारे परकीय 
चलन वाचले वन रुपया पनु्ा वनयंत्णात येईल.” टीवीवरून बंिोपंतांचं 
भार्ण ऐकणारे अथ्षमंत्ी बंिोपंतांचा हा उपाय ऐकून एकदम खिु झाल े
वन तो उपाय अमंलात आणल्याची घोर्णा करतच त्यांनी आपल ेथांबलले े
भार्ण पढेु सरुू केले.

सोन्यावरील आयात बंदी िाहीर होताच अपके्पे्रमाण ेसव्ष थरातनू वनर्धे 
झाला. ग्ाहकांनी आपल्या मलूभतू हक्ांवर अथ्षमंत्ी गदा आणत आहेत 
असा ओरिा केला. सराि बािारान ेलगचे मागणी घटल्यान ेसोन्याची 
कारागगरी करणार ्या गरीब मिरुांच्ा उत्पन्ात घट होईल, काही मिरुांना 
बकेारीला सामोरे िाव ेलागले अिी भीती व्यक्त केली. ववरोधकांनी 
सत्ताधारी पक्ाच्ा बािलूा असलले्या थिावनक व्यावसागयकांच्ा 
हहतासाठी सरकारन ेगरीब मिरुांच्ा हहताचा बळी हदल्याचा आरोप 
करत संसदेत धमुाकूळ घातला वन संसद ‘अवनजचित कालके जलए’ तहकूब 
करायला भाग पािले.

अपके्पे्रमाण ेसोन्याच ेभाव वाढू लागले. “ बघा म्णत नव्हतो मी, 
सोनं ही बषे् ंइन्वसे्टमेंट आहे. तमु्ाला सांगत होतो तमु्ी ऐकलं नाही.” 
ििेारच ेमिेर (खरंतर त ेमिेर होत ेकी लष्राच्ा कॅब्न्टनमध ेआचारी 
अिी िकंा त्यांच्ा ओघळत्या पोटावरून सार ्यांनाच यते असे. पण 
आपण लष्राच्ा चाकरीत मिेर असल्याची ओळख त ेकरून देत वन 
वर्षातल ेदहा महहन ेघरीच राहून सीमवेरच्ा आपल्या िौयषाच्ा कथा 
ििेार ्यापािार ्यांना सांगत असत.) सावंत ऑडिसमधनू घरी परतणार ्या 
बंिोपंतांना अिवनू सांगत होते. “आमच्ा िकूच्ा लग्ाच्ा वळेी सतरा 
हिार रुपयान ेसोनं घतेलं, आता िमेतमे वर््ष झालंय तर भाव पंचवीस 
हिारापययंत गलेाय.” “मग ववकून टाका वन करा मोकळे परैसे.” बंिोपंत 
काहीतरी बोलायलाच हव ेम्णनू बोलले. “विे ेआहात का तमु्ी बंिोपंत. 
अिनू दोन-चार महहन्यात तीस हिारावर िाईल भाव. आहात कुठं.” 
सावंतांना कसंतरी वाटलेा लावनू बंिोपंत घरात पाऊल टाकतात तर 
“बघा मी म्णत नव्हते...” बायकोन ेसावंतांची ष्ोरी परत ऐकवली. मिेर 
सावंताचं त्याच्ा दपु्ट आकाराचं अधषांग बायकोच्ा कानी लागलं 
असावं हे समिायला तकषाची गरि नव्हती. “तवे्हाच घऊेन ठेवल ेअसल े
सोन ेतर आि दीिपट झाल ेअस ेपरैसे. (‘आणण मला सावंतीणीसारखा 
हारही वमळाला असता’ हे वाक् मनातल्या मनात म्णनू पढेु म्णाली) 
कसलं बोिख्ाच ेववकृत आकर््षण म्णे. चार चव्वल हातात आणनू देत े

त ेखरं. आता तरी ऐका माझं. सोनं तीस हिार होण्ाच्ा आत हार ववकत 
घऊेन टाकू.” बंिोपंतांनी वनमटूपण ेनव्या हाराची नोंदणी सरािाकि ेकेली 
वन आपल ेव्यवहारज्ान पराभतू झाल्याच ेदु:ख त्यांनी नवीन इम्पोटजेि 
ववस्ीच्ा बाटलीतील दोन पगेांबरोबर गगळून टाकलं.

अखरे व्हायच ेतचे झाले. सोन्याच्ा डकंमती गगनाला भभिल्यान ेमागणी 
घटल्याची ओरि सराि बािारान ेसरुू केली. त्यातच कच्च्ा तलेाच्ा 
डकंमती भिकल्यान ेआणण आणण इलके्ट् लॉवनक वस्तूंची आयात वाढू 
लागल्यान ेिलॉलरची मागणी चढीच राहहली आणण रुपया घसरायचा काही 
थांबला नाहीच. अथ्षमंत्रांवर चहूकिून टीका सरुू झाली. अखरे वनरुपाय 
होऊन त्यांनी सोन्यावरील आयात-बंदी उठवल्याची घोर्णा केली. सराि 
बािारान ेताबितोब समाधान व्यक्त केले. ववरोधकांनी ‘अथ्षमंत्रांनी एक 
प्रकारे आपली चकू कबलू केल्याने’ त्या दरम्यान झालले्या गोंधळाची 
नरैवतक िबाबदारी स्वीकारून रािीनामा द्ावा अिी मागणी केली. 
“नरैवतकता म्णि ेकाय हे ववरोधकांना कस ेकाय ठाऊक?” असा खोचक 
उलट-प्रश्न ववचारून अथ्षमंत्रांनी ती िेटाळून लावली.

“ऐकलं का, मी काय म्णते...” ऑडिसातनू परतलले्या बंिोपंतांना 
चहा देतादेता बायकोन ेप्रस्तावना केली. “सावंत वहहनी सांगत होत्या, 
सोनं स्वस्तं झालंय म्णनू. तवेीस हिारापययंत उतरलंय. डकंमती पनु्ा 
वाढण्ाच्ा आत रांकाकिून दोन नवीन बांगड्ा करून घऊे या. न िाणो 
पनु्ा डकंमती वाढल्या तर.” नवी ऑि्षर नोंदवण ेवन इम्पोटजेि ववस्ीच्ा 
नव्या बाटलीच ेउदघाटन पनु्ा एकदा िोिीनचे झाले.

उत्तर-आधवुनक:

“सालं हे राष्ट्वादी पाटमीचं राज् म्णि ेगरीबांची परवि नसुती. एखादा 
हुकूमिहाच यायला हवा आता.” बंिोपंतांच ेनकेु्तच कालिेात िाऊ 
लागलले ेचचरंिीव समीर मठू आपटून ओरिले. अथषात मठू आपटताना 
ती समोरच्ा लपॅटलॉपच्ा की-बोि्षवर न आपटता बािचू्ा टबेलवर 
आपटण्ाची खबरदारी त्यान ेघतेली होती. एका झटक्ात हातातली 
जसगरेट त्यान ेत्वरे्ान ेसमोरच्ा अ ॅि-टट्  ेमध ेचरुिली. पंतप्रधान 
डकंवा अथ्षमंत्ीच िण ूत्याच्ा ताब्ात सापिल ेआहेत वन त्यांना तो 
डकिामुंगीसारखा चचरितो आहे असा त्याचा आववभषाव होता. अथषात 
प्रत्यक्ात त्याला ती संधी वमळाली नसली तरी िेसबकुवर त्यान ेत्या 
दोघांचा िब्दांनी, इतरांनी काढलले्या आणण आणखी कुणी कुणी िअेर 
केलले्या काटू्ष्सच्ा सहाय्यान ेकोथळा काढललेा होताच.
िेसबकुवर वमत्ांनी िअेर केलले्या जलकंवरची चचत् ेआणण चररत् े
चवीचवीन ेपहात असता अचानक त्याला एका वमत्ान ेिअेर केललेी जलकं 
हदसली. ‘देवभमूीत झालले्या अभतूपवू्ष अवतवषृ्ीच ेवळेी’ ववकासप्रदेिच्ा 
मखु्मंत्रांनी आपली स्वतंत् यंत्णा राबवनू िक्त आपल्या प्रदेिातनू 
देवभमूीत गलेले्यांना चटुकीसरिी बाहेर काढले. कें द्राची प्रिासन-यंत्णा, 
लष्राच ेिवान वन हेजलकलॉप्टस्षना ि ेिमलं नाही त ेववकासपरुुर्ान ेकाही 
चारचाकी गाड्ांच्ा सहाय्यान ेकरून दाखवलं... ‘पत् नवे्ह ववकासवमत्’ 
अस ेवबरुद वमरवणार ्या वतृ्तपत्ान ेजलहहल ेहोते. खिुीत यऊेन समीरन े
ताबितोब ती जलकं िअेर केली आणण झािून िेसबकु वमत्ांना टगॅ 
करून टाकले. ‘पप्ा, तमु्ी नहेमी बोंब मारता ना ववकासपरुुर्ाच्ा 
नावे. एक जलकं िअेर केलीय बघा िेसबकुवर, ती बघा.’ बाहेर हलॉलमध े
टीवीवर इंस्ग्ि चचत्पटांच्ा चनॅलेवर िमे्स बाँिचा नवा चचत्पट पहात 
आपल ेइंग्िी सधुारण्ाचा प्रयत्न करत बसलले्या बंिोपंतांना त्यान े
ओरिून सांगगतले. ‘र्ोिि ेवर्जे प्राप्ते...’ वगरैरे वर ववश्ास असलले ेबंिोपंत 
मलुािी िेसबकु-मरैत्ीपणू्ष संबंध राखनू होते. चार हदवस त्या जलकंन े
िेसबकुवर धमुाकूळ घातला. ववकासपरुुर्ाच्ा पीआर िम्षन ेआणण 
एरवी टववटर डटवडटव करून आपल्या ववकासकामांना िनतसेमोर 
आविू्षन मांिणार ्या ववकासपरुुर्ान ेत्यावर सोयीस्र मौन बाळगल े
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होते. अचानक एक हदवस ववरोधी पक्ांच्ा पक्पाती असलले्या एका दषु् 
पत्कारान ेववकासपरुुर्ाचा दावा अव्यवहाय्ष असल्यान ेसप्रमाण दाखवनू 
हदले. झालं. ववकासपरुुर्ाच्ा ववरोधकांना आयतं कोजलतंच वमळालं. 
सव्षत् ववकासपरुुर्ाच्ा ववकासाच्ा दाव्यांबाबत िकंा घणेारे लखे यऊे 
लागले. आता या गदारोळाला उत्तर द्ायला हव ेया हेतनू ेववकासपरुुर्ाला 
िण ूसार ्यांना भाकरी देण्ासाठी अवतार घतेललेा गोदोच समिणार ्या 
त्याच्ा पक्-प्रवक्तीन ेतो रॅम्बोगगरीचा दावा िक्तचे्ा पातळीवर कसा 
आहे हे सांगण्ाचा दबुळा प्रयत्न करणारा लखे जलहहला. “ववरोधासाठी 
ववरोध करणार ्यांनो घ्ा लकेो. स्वतःला काही िमत नाही म्णनू 
इतरांनाही िमत नाही असा दावा करत होत ेनाही का. हा घ्ा परुावा.” 
म्णत समीर वन समीरच्ा वमत्ांनी तोही ताबितोब िअेर करून टाकला.

पण ददुदैवान ेआकिवेारीची करामत अगंािी यऊेन त्या लखेातील दावहेी 
खोिून काढण्ात आले. ववकासपरुुर् गप्च होता. इतक्ात सदर लखे 
हा ववरोधी पक्ाच्ा हस्तकांनीच छापनू आणनू आमच्ा नते्याची बदनामी 
केल्याचा कट केल्याचा दावा ववकासपरुुर्ाच्ा पक्-प्रवक्तान ेकेला. 
“बघा मी आधीच म्टलं होतं, हा सगळा ववरोधकांचाच कावा आहे.” 
समीर ववियी मदेु्रन ेआपल्या बापाच ेसामान्यज्ान वाढववत म्णाला. 
ताबितोब ही माहहती देखील सव्षसामान्य अज् िनांपययंत पोचावी म्णनू 
त्यान ेती बातमीही िअेर करून टाकली. (आणण हे करत असताना हळूच 
पहहली जलकं िअेर करताना जलहहललेी पोस्ट डिजलट करून टाकली.) 
अिनूही ववकासपरुुर् गप्च होता. पण तरीही ववकासपरुुर्ाबाबत 
उठललेा गदारोळ िमण्ाच ेचचन् हदसनेा. िवेटी मळू लखे जलहहलले्या 
पत्काराला ‘उपरती झाली’(?) आणण हा आपण ववकासपरुुर्ान ेहदलले्या 
माहहतीवर आधाररत नसनू त्याच्ा पक्ातील कुण्ा काय्षकत्यषान ेहदलले्या 
माहहतीच्ा आधारे जलहहला असल्याच ेत्यान ेस्पष् केले. पत्ान ेपत्काराला 
वन पक्ान ेकाय्षकत्यषाला हाकलल ेवन सगळं िांत झालं. तसा काही 
प्रगतीववरोधी पत्कारांनी त्यांना बळीचा बकरा बनवण्ात आल्याची 
ओरि केली. पण समीरसकट सार ्या प्रगतीच्ा वारकर ्यांनी हा त्यांचा 
दावा ‘मखू्षपणाचा’ म्णनू वनकालात काढला. पनु्ा एकदा “आपण 
हे आधीच बोललो होतो” असा दावा करत समीरन ेहे ही िअेर करून 
टाकलं. 

सारं धमुिान ववरलं तरी ववकासपरुुर् अिनूही गप्च होता. “त्याला 
बोलायची काय गरि, त्याची पीआर िम्ष सगळं त्याला हवं त ेछापनू 
आणत ेवन तझु्ासारख ेलोक त्याचा आयता प्रसार करतातच की. रुिली 
बातमी तर ठीकच नाहीतर परत मी असा दावा केलाच नाही म्णायला 
मोकळा. त्याचं म्णि े‘चचत भी मरेी, पट भी मरेी और अटंा मरेे बाप 
का’ तसं आहे.” हा बंिोपंतांच्ा टोमणा ‘म्ातारा चळलाय. चार हदवस 
राहहलते त्याचे, उगाच किाला वाद घाला.’ अिी स्वतःच्ा मनाची 
समितू घालत समीरन ेकानाआि केला.

आधवुनकोत्तर:

“िोन्ट बी अ िूऽल िऽॅि.” टबेलावरचा ग्ास उचलता उचलताच दसुर ्या 
हातान ेसमोरच्ा बिीतला भािललेा बदाम उचलनू तोंिात टाकत समीर 
बंिोपंतांना म्णाला. बंिोपंत आणण समीर त्यांची नवी कोरी िवेलजे गािी 
जसगंल माटिच्ा साथीन ेसलेबे्रटे करत होते. “त ूसावंतािी स्वतःला 
कम्पऽेर का करतोस.” ‘र्ोिि ेवर्जे प्राप्ते...’ स्थिती पार होऊन बरीच वर्जे 
झाली वन पोरगं ‘हातािी आल्यावर’ बंिोपंतांनी त्याला ‘...वमत्वदाचरेत’् 
च्ा डष्ट्क् इन्सट्क्शन हदल्या होत्या त्या आज्ाधारक पण ेपाळत एव्हाना 
तो ‘तमु्ी’ वरून ‘त’ू वर पोचला होता. सावंतांनी सहा-सात लाखात सव्ष 
सखुसोयीनी यकु्त अिी चारचाकी घतेललेी त्यांनी पाहहली होती. त्या 
तलुनते दीिपट परैस ेखचू्षन समीरन ेगािी आणल्यामळेु बंिोपंत थोि े
नाराि होते. “लकु अ ॅट भधस िाजलिंग आय बलॉट यू. साला व्हलॉट अ क्ऽूट 
बऽेबी. िट् ाईव करून बघ तू , मख्न रे मख्न. अँि इट कम्स ववद 

ऑल द लटेसे्ट टके्लॉलिी. स्ाला त्या सावंताच्ा गािी िीपीएस नाही 
साधा. य ूखलॉल दॅट ए काऽर?” िनेरेेिन गपॅ नावाचं कायससं प्रकरण 
असल्यामळेु आपण आपल ेमत समीर ऊि्ष  समॅला पटवनू देऊ िकत 
नाही अिी आपली समितू करून घते बंिोपंतांनी वतसरा पगे भरला. िरी 
खचषाच्ा बाबत िरी त्यांना समॅिी ‘डििर्स ऑि ओडपवनयन’ असल े
तरी सावंतापके्ा भरी कार आपल्याकि ेआल्यान ेत ेआणण खास करून 
त्यांच्ा सौ. अत्यंत खिुीत होते. त्या आनंदात सौ. सावंतांना पढेे देण्ाच्ा 
वमर्ान ेत्यांचा पिललेा चहेरा पोटभर पाहून घणे्ाच्ा नादात सौं. नी 
चक् रोिची ‘मैं तमु्ारी नहीं तो डकसी और की करै स ेबन सकती हँू? 
और तमु मरेे नहीं तो करीनाके करै स ेबन सकत ेहो?’ असा -िब्ल - खिा 
सवाल टाकणारं िीर््षक असललेी माजलका चकुवली होती.

एक महहन्यानंतरची संध्ाकाळ. नहेमीप्रमाण ेसंध्ाकाळची िेरी आटपनू 
आलले्या बंिोपंतांनी नोकरीच्ा हदवसांपासनू असललेा घरात यतेाच 
कोचावर घरंगळून प्रथम टीवी लावण्ाचा आपला जिरस्ता प्रथमच 
मोिला. आल ेतचे मळुी काही तरी प्रचंि धक्ादायक पाहहल्याच े
भाव चहेर ्यावर घऊेन. बंिोपंत आत आल्याआल्या त्यांच्ासाठी चहा 
आणण्ाचा आपला नमे सौंनी मात् वबनचकू पाळला. चहा घऊेन बाहेर 
यतेात तो टीवी अिनू बंदच पाहून त्यांना काहीतरी अघडटत घिल्याची 
िाणीव झाली. लगबगीन ेयते त्यांनी चहा समोर ठेवला, िुल् स्पीि 
मध ेिॅन चाल ूकेला वन सार ्या व्खिक्ा उघिून टाकल्या. नवर ्यािवळ 
बसनू कातर स्वरात ववचारत्या झाल्या, “काय झालं हो? बरं नाही 
का वाटत?” “मला काय धाि भरलीये?” बंिोपंत त्यांच्ावर एकदम 
खकेसले. पवूमी ऑडिसच्ा दगदगीनंतरही हसतमखु असणारे बंिोपंत 
चक् खकेसतायत हे पाहून सौ. चचतंाक्रांत झाल्या. “वय झालं आता. 
लहान सहान त्ास व्हायचचे.” हे वाक् चकूुन त्यांच्ा तोंिून वनसटलं वन 
बंिोपंत त्यांच्ावर दपु्ट उखिले. दहा वमवनटांच्ा भडिमारानंतर चौर्ा 
मिल्यावरच्ा गपु्तांनी नवी कोरी एक्सयवूी गािी घतेली आहे वन त्यात 
ऑटोपायलट, ऑटोगगअर, ऑटो ल्स्वच वन बरंच काय काय ऑटो आहे वन 
लटेसे्ट i20 मायक्रोप्रोससेर का काय तो आहे आणण ती तािी तीनि ेडकमी 
वगेान ेधाव ूिकत े असा साक्ात्ार सौ. बंिोपंतांना झाला. “हंू त्यात काय 
एवढं. जिचंं या पणु्ातल्या खिड्ात कसला िोंबलाचा ऑटोपायलट 
काम करणारे? आणण ऑटोगगअर म्णि ेअगदीच िाउन-माकजे ट की नाही. 
आणण जिथ ेगदमीत मलें चाळीस डकमीचा वगे गाठताना मारामार वतथ े
तीनिचेा स्पीि काय कामाचा?” त्या नवर ्याला िांत करत म्णाल्या. 
“तचे तर म्णतो मी. उगाच सालं नव्या गािीत यंव आहे वन त्यंव आहे. 
हवंय किाला कौतकु. िवेटी ओ्ड इि गो्ड. आमची गािी अिनू १२ चं 
अ ॅवरेि देते. आणण ही नवीकोरी गािी म्ण े९च ेअ ॅवरेि देणार.” कधी नवे्ह 
त ेपती-पत्नींचं पाच वमवनटात एकमत झालं होतं.
---
ता.क. १: कथा महत्त्वाच्ा नाहीत तर कथा ‘सतू्’ महत्त्वाच ेअस ेआमच्ा 
साहहत्यातील गरुू आणण ज्षे्ठ... (अर्षर्ष चकुलो...) श्षे्ठ समीक्क िलॉ. सौ. 
समीक्ा नटेके यांच ेमत होते. (त्यांच ेआिच ेमत काय हे ठाऊक नसल्यान े
ररस् न घतेा ‘होते’ असा भतूकालवाचक िब्दप्रयोग केला आहे.) त ेही 
जिचं ेवादग्स्तच. पण दोन समीक्क, दोन िाक्र डकंवा दोन मके्ावनक 
यांचं एकमत कधी झालंय का. त ेअसो. मदु्दा काय, तपिीलाची चटणी 
वाटण्ापके्ा मळू पदाथषािी सलगी केल्यास रसपररपोर् अभधक चांगला 
व्हावा ही अपके्ा.
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रमताराम

email: ramataram@gmail.com

जिक्णान ेगणणती. प्रथम पणु ेववद्ापीठात प्राध्ापक 
म्णनू आणण नंतर बराच काळ आयटी क्ते्ात 
अल्ोररदम तज्ज्ञ आणण प्रणाली व्यवथिापक म्णनू 
काम केले. सध्ा पणू्षवळे वाचन-लखेन करतात. कथा, 
कववता यासारख्ा लजलत लखेनाप्रमाणचे वरैचाररक 
लखेनात रुची. चचत्पट, नाटक, कथा, कादंबरी यांच्ा 
पररिीलन स्वरूप लखेनामध ेवविरे् रस.

mailto:ramataram@gmail.com
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समुद्र आणण बोटी: 
An Artist’s Quest

समदु्र आणण बोट. 
एक अथांग आणण दसुरी अथांगाचा ठाव िोधणारी. एक दयषा तर दसुरा 
दयषावदमी. दोन्ी गोष्ी मला माझ्ातल्या िोधाचं, प्रवासाचं प्रतीक 
वाटतात.

प्रवास का करायचा? 
 ते, ि े काही माहीत नाहीये, त ेमाहीत व्हावं म्णनू. जिथ ेआपण असतो, 
त ेसरतिेवेटी इतकं नहेमीचं होतं, की नव्याची आस अनावर होत ेम्णनू.  
नव्यािी भटेणारे आपणही नव ेहोत िातो, रेझरेक् होत िातोम्णनू.

माझा कॅनव्हास ही माझ्ासाठी एक व्खिकी आहे, सटुकेसाठीची, 
जिच्ातनू मी कुठल्यातरी वगेळ्ा िगातपोचायचा प्रयत्न करते. अिनू 
पोचल ेनाहीये,पण हा प्रवासच खपू ररवलॉडििंग आहे. आसमंताचा ठाव 
घणेारी चचत्ं मला काढावीिी वाटतात. छायाप्रकाि,खरंतर प्रकाि , 
हा माझा यातला खपू िवळचा सखा आहे. साध्ा दगिावर पिललेी 
एखादी लहानिी वतरीपही त्याला असं काही व्यगक्तमत्व देत ेकी क्ा बात. 
सावल्याही माझ्ा जिवलगमरैडत्णी आहेत…का सांग?ू त्या कश्यालाही 
झाकोळत नाहीत. उलट लपलले्या गोष्ी वगेळ्ाच प्रकारे दाखवतात.

आकािाच्ा पाश््षभमूीवर हदसणाया बोटींच्ा उंच उंच काठ्ा,दोया, जििं 
आणण बावटे...हे सगळं हेलकाव ेखाणारं.पाश््षहूमीवर त्यांना तोलणा-या 
सागराची खळबळ. कुठे कुठे िातात या बोटी, रोिच्ा मासमेारीसाठी, 
टणकमनांच्ा मक्च्मारांना सोबत घऊेन. अवनजचितािी कायम सामना 
करतांना, नकळत त्याचाच करै ि चढावा असंत्यांचं असणं. िार हेवा 
वाटतो त्यांचा.

माझ्ा या िोधातनू वनमषाण झाललेी ही काही चचत्ं.

जुई भागित
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जुई भागित

इ-मले – jui4321@gmail.com

स्व-प्रजिजक्त, पणू्ष वळे चचत्कार. मुंबई व अमरेरकेत 
पेंडटगं्जच्ा काही ग्पु िोि मधनू सहभाग.वास्तव्य 
ठाणे.

पोट्षिोजलओ जलकं: https://www.flickr.com/
photos/12743155@N06/

mailto:jui4321@gmail.com
https://www.flickr.com/photos/12743155
https://www.flickr.com/photos/12743155
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वववाहसंथिचेा पाया िरीरसखु िरी असला तरी यातील स्तीचा सहभाग 
हा िीवन वनवममितीसाठी होता . माततृ्व हे स्तीच ेबलथिान पण आपल्या 
स्वाथषासाठी परुुर्ान ेस्तीची ओळख आई या नात्यापरुतीच सीवमत 
ठेवली. परुुर्ापके्ा स्तीमध् ेसव्षस्व देण्ाची वतृ्ती िास्त हदसते. आणण 
म्णनूच  वववाहाच्ा बंधनातनू स्ती स्वतःला मकु्त करताना िारिी 
हदसत नाही. वतच ेसव्ष अल्स्तत्व त्या चार भभतंीत कोंिल ेिाते. कदाचचत 
त्यामळेु असले, पत्नी आणण माता या दहेुरी भवूमका वनभावताना वतच्ातील 
अभभसाररका माग ेपित ेआणण हळूहळू संपनू िात े. ब-याच वळेा संतती 
प्राप्तीकरता संभोग हेच या नात्याच ेप्रयोिन राहहल्यामळेु सखीचा िोध 
सरुु होतो…िी केवळ देह सखुावत नाही तर मन िुलवते.
    या गरितेनू ‘दसुरी स्ती’ उदयाला आली… एक घरातली-वंि 
ववस्तारासाठी,  एक बाहेरची ररझवण्ासाठी. जिथ े कुलीन श्स्तया या 
पाववत्र िपण्ाच्ा नावाखाली घरात कोंिल्या गले्या, गलुाम होत गले्या 
वतथ ेसव्षच प्रकारे या 
दसु-या स्तीची भरभराट होत गलेी. गायन, नतृ्य, काव्य, संभार्ण, लखेन, 
रािकारण या सव्षच कलांमध् ेत्यांची प्रगती झाली. स्वगषातील अप्सरा, 
त्याचचे भ्रष् रूप म्णि ेपथृ्ीवरील देवांगना आणण देवदासी, गणणका, 
कलावंवतणी, कंचनी  त ेआताच्ा काळातील बार गल्स्ष. असा हा दसु-या 
स्तीचा प्रवास म्णि ेसमािातील बदलाच ेप्रवतवबबं .
   समािाच्ा या  बदललले्या ववचारसरणीच ेप्रवतवबबं हहदंी जसनमेात 
सदु्धा पाहायला वमळते. भल ेचचत्पटाची नागयका पववत्, सोज्ळ असावी 
अिी समािाची मागणी असले, तरीही ती भवूमका एकसरुी वाटते…. 
खरा रंग भरत ेती तवायि …स्तीच्ा कामकुतचे ेदि्षन घिवायला 
‘तवायि’ ही व्यगक्तरेखा सोयीस्र पित असावी. पण तो वतचा एक 
चहेेरा. नतृ्यात पारंगत असलले्या अभभनते्ीसाठी हा रोल म्णि ेपव्षणीच. 
त्यातही तवायि हीसदु्धा स्तीच. चांगल ेआणण वाईट या दोहोंमधली ही 
भवूमका अभभनयाचा कस लावणारी वाटली तर त्यात नवल नाही. अिा 
प्रकारच्ा भवूमका केवळ अभभनयच नाही तर संगीतकाराच्ा आणण नतृ्य 
हदग्दि्षकाच्ा सि्षनिीलतलेा वाव देणाऱया होत्या .
   देवदासमधली चंद्रलखेा, उमराविानमधली उमराव, पाकीिातली 
साहेबिान, व्खलौनामधली चांद, मझु ेजिन ेदो मधली चमलेी,  मकुद्दर 
का जसकंदरमधली िोहरा, िराितमधली चांदनी, वतसरी कसममधली 
हहराबाई अिा अनके व्यगक्तरेखा चचत्पट सषृ्ीच्ा इवतहासात अिरामर 
झाल्या. असा समि आहे की, या व्यवसायातील मलुी इथ ेिसवनू 
आणल्या िातात. पण कोठ्ाची सदु्धा एक परंपरा आहे.  त्याला अनके 
वर्षांचा इवतहास आहे. मघुल सम्ाटांच्ा दरबारात मनोरंिनासाठी 
पजिमियाहून नतृ्यांगना आणल्या गले्या. पजिमिअन आणण हहदंी नतृ्याच्ा 
संकरातनू एका नवीन िरैलीचा उदय झाला ती िरैली म्णि े‘कथथक’.   
पढेु  मघुल साम्ाज् अस्तंगत झाल्यावर हदल्ीनंतर लखनौ यथे ेया 
कललेा आश्य वमळाला. लखनौचा िवेटचा नवाब वािीद अली िाह 
यान ेतर नतृ्य आणण संगीताची अकादमी थिापन केली. यथे ेजिकणाऱया 
मलुी या  िक्त वारांगना नव्हत्या. त्यांना समािात मानाच ेथिान होते. 
पत्नी होण ेत्यांच्ा नजिबी नसलेही परंत ुकोणीही याव ेआणण तिुवाव ेअिी 
त्यांची प्रवतमा नाही. कोठ्ावर गाण ेऐकायला िाण ेहासदु्धा त्या काळात 
एक प्रवतषे्ठचा भाग होता. कोठा संसृ्तीच्ा वरैभवाचा हा काळ होता. तो 
देवदास, साहहब बीबी और गलुाम, उमराव िान, पाकीिा या चचत्पटात 
हदसतो .

त्प्रया प्रभुदेसाई

कहो जी तुम क्ा क्ा खरीर्ोगे…

   काही श्स्तयांचा िन्मच कोठ्ावर होतो. संस्ार त्या वस्तीचचे होतात… 
आपल्या या पिेाचा अनकेांना अभभमान सदु्धा असतो. देवदासची चंद्रमखुी 
देवदासच्ा प्रमेात आहे… ती एक स्ती म्णनू… तरीही लग्, मलुे, संसार 
नाही म्णनू ती खंतावली अस ेहदसत नाही…ही तवायि मात् प्रमेाचा खरा 
अथ्ष समिनू गलेी आहे त्यामळेु पारोचा मत्सर नाही वतला… देवदासच्ा 
सखुासाठी िीव ओवाळायची वतची तयारी आहे…काहे छेि छेि मोहे गरवा 
लगाय ेमधली माधरुी आणण अब आग ेतरेी मिमी मधली वरैियंतीमाला…
दोन्ी देवदासच्ा चंद्रमखुी…आणण दोघींनी चंद्रमखुीला चार चांद लावल े
आहेत.…वबरि ूमहाराि आणण गोपीकृष्ण यांनी बसवलले ेकथथकच े
तोिसेदु्धा लािवाब …
   साहहब बीबी और गलुाम या चचत्पटातील “साकीया आि मझु ेनींद 
नाही आयगेी”  हे गाणा-या  मीन ूममुतािची भवूमका चंद्रमखुीच्ा तलुनते 
लहान. तरीही छोटी बहूचा संसार सरुु होण्ाआधीच या वादळान ेउध्वस्त 
होतो. देवदास  आणण साहहब बीबी और गलुाम या चचत्पटांना बंगालची 
पाश््षभमूी आहे. यथेील िमीनदार, त्यांची डपढीिात संपत्ती आणण सत्ता, 
त्यातनू आललेी वनब््रियता, व्यसन ेआणण संसृ्तीचा, पयषायान ेकलचेा 
अटळ असललेा नाि याच ेदि्षन इथ ेहोते.
   अनके वळेा तवायि ही प्रमेाच्ा डत्कोणाचा वतसरा कोन म्णनू यते े
पण ज्ात ती नागयकेच्ा भवूमकेत आहे अस ेगािलले ेदोन चचत्पट 
म्णि ेउमराविान आणण पाकीिा. आवमरन त ेउमराव िान…एका 
चांगल्या घरात िन्माला आलले्या मलुीचा प्रवास. घरातनू कोठ्ाकिे.  
रेखा ही भवूमका अक्रिः िगली आहे. न कळत्या वयात पळवनू 
आणललेी आवमरन कोठ्ावर वाढत ेआणण कोठ्ाचीच होते. वतची 
िायरी, गायकी आणण सौंदय्ष लखनौ िहराला घायाळ करते.
 इस िहर में तमु िरैसे, हदवान ेहिारो हरै
 इन आखंो की मस्ती के मस्तान ेहिारो हरै !
पण दसु-यांना घायाळ करता करता सलुतानच्ा निरेन ेतीच घायाळ 
होते.  प्रमेाची िीवघणेी ओळख आणण त्यातनू नजिबी यणेारा वनवास. 
आयषु्ाची परवि आणण नंतर वनयतीन ेआधीच्ा आयषु्ािी परत एकदा 
करून हदललेी ओळख.
िसु्ति ूजिस की थी उस को तो न पाया हमने
इस बहान ेस ेमगर देख ली दवुनया हमने…
संगीत, नतृ्य, काव्य यांच्ा साधनसेाठी एक िन्म अपरुा पिले पण त्या 
सवषांतच पारंगत असलले्या बायका सव्षसामान्य आयषु् िग ूिकत नाही 
हे त्यांच ेददुदैव…समािाची वगेळी गरि भागवण्ासाठी त्यांच्ा स्वप्नाची 
चचता त्यांनाच रचावी लागते…
.   तवायिला अमर केल ेत ेअिनू एका चचत्पटाने…तो चचत्पट होता 
मीना कुमारीचा ‘पाकीिा’ आप के पांव बहोत हसीन हरै.. इने् िमींपर मत 
रख्ख्यगेा..मरैल ेहो िायेंगे, हा िायललॉग पाकीिाची ओळख देतो खरा; 
पण हे पाय आधीच मळलले ेअसतात… गलुाबी महालातील गाजलच्ावर 
भथरकून. त्याची इवतश्ी होणार असत ेती काचांच्ा तकुड्ांवर नाचनू 
रक्तबंबाळ होण्ात.
िानलवेा हरै मोहब्त का  समा आि की रात
िमा हो िायगेी िल िल के धवुां आि की रात
आि की रात बचेंग ेतो सहर देखेंगे
अिा डकती रात्ी िगण्ाची स्वप्नचे बघत आणण तीळ तीळ मरत मरत 
घालवत असतील या श्स्तया. स्वतःच्ा पिेाचा अभभमान असललेी पण 
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नंतर प्रमेान ेपणू्ष बदलनू गलेलेी अिनू एक नागयका म्णि े‘मझु ेिीन े
दो’ या चचत्पटातील  चमलेी. रूढाथषान ेिी नागयका असत ेती नायकावर 
अवलंबनू, त्याच्ा पौरूर्ाचा कस लागतो तो वतच ेसंरक्ण करण्ात, 
िपण्ात. तर तवायि त्याच्ा पौरूर्ाला चतेवते. स्वतःच्ा आकांक्ा, 
अपके्ा त्याला मोकळेपणान ेसांगनू.
होि में थोिी बहेोिी हरै
बहेोिी में होि हरै कम कम
तझु को पान ेकी कोजिि मॆ
दोनो िहां स ेखोय ेगय ेहम .
रात भी हरै कुछ भीगी भीगी मधली वहहदा.
िालीनता, सलज्जता इथ ेनाही, आहे त ेआवाहन…देहाचे, प्रणयाच े
….उन्मकु्त आमंत्ण…
हीच मादकता ‘मकुद्दर का जसकंदर’मधील रेखाच्ा
सलाम -ए - इकि मरेी िां, िरा कबलू कर लो
तमु हम स ेप्ार करन ेकी िरा सी भलू कर लो
मरेा हदल बरैचरैन हरै हमसिर के जलय ेया गाण्ातसदु्धा िाणवत े…
   …इथ ेिन्म घतेलले्या, मरुलले्या, सरावलले्या श्स्तयांनासदु्धा पत्नी, आई, 
प्रयेसी व्हावसे ेवाटते.  तर िसवनू आणलले्या श्स्तयांच ेकाय होत असले? 
या िसवणकुीत पदरात पिललेी वंचना, समािाचा वतरस्ार ……
“Like a compass needle that points north, a man's 
accusing finger
always finds a woman. Always.” 
खाजलद हुसरैनीच ेहे वाक् डकती समप्षक आहे . अनके वळेा 
पररस्थितीपोटी स्तीला बािारात उभ ेराहाव ेलागत े…अिावळेी वतच े
आपल ेम्णवणारेसदु्धा परके होतात .
रहत ेथ ेकभी जिन के हदल में, हम िान स ेभी प्ारों डक तरह
बरैठे हरै उन्ी के कूच ेमें हम, आि गनुहगारो की तरह
   एक काळ असाही होता की त ूमला तझु्ा हृदयात पिूल ेहोतसे…. 
आणण आि माझी िागा तझु्ा मनात तर सोिाच, घरातही नाही… अगदी 
रस्तावर एखाद्ा गनेु्गाराप्रमाण ेउभ ेकेल ेआहेस त ूमला…वनदान माझ्ा 
चाररत्रावर जितंोि ेउिवण्ाआधी ववचारायच ेतरी की या अवथिलेा कोण 

िबाबदार आहे?
हा ‘ममता’ या जसनमेातील बरैठकीचा मिुरा…गझल डकंवा ठुमरीच्ा अगंान े
िाणारा …तसाच एक सुंदर मिुरा ‘अदालत’मध् ेआहे…
होंठों को सी चकेु तो ज़मान ेन ेय ेकहा
य ेचपु सी क्ों लगी हरै अिी कुछ तो बोजलये…
त्यांची करै डियत ऐकायला कोणी तयार नसतंच… आणण तरीही प्रश्न 
असतो ….
उनको य ेजिकायत हरै के हम कुछ नही कहत े…
पण या ठुम-या, गझल यातील सरू आणण तालामागची खरी वदेना साहहर  
लभुधयानवी यांनी िहरी िब्दात मांिली आहे. 
वो उिल ेदरीचों में पायल की छन-छन
थकी-हारी साँसों प ेतबल ेकी धन-धन
य ेबरेूह कमरों में खाँसी की ठन-ठन
जिन्ें नाि हरै हहदं पर वो कहां हरै?
The song from ‘Pyasaa’ is an evocative commentary on 
the plights of women living on the margins of society. 
तसचे 
जिन होठों न ेइनको प्ार डकया, उन होठों का व्योपार डकया
जिस कोख में इनका जिस् ढला, उस कोख का कारोबार डकया
जिस तन स ेउग ेकोपल बन कर, उस तन को ज़लील-ओ-खार डकया
औरत न ेिनम हदया मदपो को...
ज्ा िरीरान ेत्यांना िन्म हदला, त्यांच ेपोर्ण केल ेआि त्याच िरीराला 
स्वतःच्ा वासनसेाठी परुुर्ान ेबािारात बसवले...
हे काव्य तर कलावंतीणीच्ा िीवनाच ेरखरखीत वास्तव. आता या 
व्यवसायात कोणी मनापासनू यते नाहीच. बहुधा समािाच्ा वाईट चहेे-
याच ेदि्षन झालले्या बायका इथ ेयतेात.
िरीिो का िमान ेमें अिी बस हाल वो देखा
की िराित छोि दी मरैने
मोहब्त करनवेालों का यहां अिंाम वो देखा
की मोहब्त छोि दी मरैने...
िगात ससुंसृ्त म्णवल्या िाणा-या लोकांची खरी संसृ्ती हदसली 
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तर िराित या िब्दाची सदु्धा लाि वाटते. समािाचा हा काळा चहेेरा 
िवळून पाहणा-या श्स्तया किवट झाल्या नसतील तरच नवल...
िरीिो का िमान ेमें अिी बस हाल वो देखा
की िराित छोि दी  मरैने
मोहब्त करनवेालों का यहां अिंाम वो देखा
की मोहब्त छोि दी मरैने….
मोहब्त बचेती हँू मरै, िराित बचेती हँू मैं…पण िगात ववकाऊ नाही अस े
काय आहे… बदु्धी, वनयत, चाररत्र, प्रामाणणकपणा…सगळेच वबकाव ू…If 
the price is right …िवे्हा साधनामध् ेवरैियंतीमाला “यहां सब चीि 
वबकती हरै, कहो िी तमु क्ा क्ा खरीदोगे?” हा प्रश्न ववचारत ेतवे्हा खरंच 
उत्तर असत े?
   पण एकूणच िगाचा अनभुव घऊेन निर एवढी सरावललेी असत े
की, त्यांना कोणी िसव ूिकत नाही. वनबरपणा अगंात मरुवनू घतेललेा 
असतो…प्रमेाच्ा नावाखाली लचके तोिलले ेअसतात म्णनू हा धोक्ाचा 
इिारा…व्खलौना मध् ेममुतािन ेहदललेा.
विा का वास्ता दे कर, मोहब्त आि रोती हैं
ना ऐस ेखले इस हदल से, य ेनाज़कू चीज़ होती हैं
ज़रा सी ठेस लग िाय ेतो िीिा चरू हो िाये
सनम त ूबवेिा के नाम स ेमिहूर  हो िाये…. 
अथषात उिदामािी काळे गोरे…ििा िसवल्या गलेले्या बायका 
कोठ्ावर असतात तिाच िसवणाऱया सदु्धा...घरे  उध्वस्त 
करणाऱयासदु्धा िवे्हा भटेतात तवे्हा मिुरा एका परुुर्ाच्ा गळयातनू 
सदु्धा िन्म घतेो
तरान ेिानती हरै, िसान ेिानती हरै, कई हदल तोिन ेके बहान ेिानती हरै
कहीं प ेसोि हरै तू , कहीं प ेसाि हरै तू , जिस ेसमझा न कोई वो ही एक 
राि हरै तू
कभी त ूरुठ बरैठी, कभी त ूमसुु्राई, डकसी स ेकी मोहब्त डकसी स े
बवेिाई
वादा तरेा वादा,
वादे प ेतरेे मारा गया….बंदा मरै सीदा सादा
मिु-याची अिी असंख् रूप ेहहदंी जसनमेातनू हदसली…भावली, लोकडप्रय 
झाली….
   मिुरा दोन कलांचा संगम होता…उत्तर हहदंसु्तानी संगीत आणण 
कथथक…त्या कलांच ेिाणकार लोक या कलांच ेआश्यदात ेहोते. 
ववसाव्या ितकात इंग्िांनी संथिान ेखालसा केली. याच समुारास इंग्िी 
जिक्णाचा प्रसार झाला. आणण व्रिस्ती धमषाच्ा नरैवतक आणण अनरैवतक 
कल्पनांची बांिगळेु आपल्यावर लादली गलेी. खिरुाहोच्ा जिल्पांना 
अनरैवतक, अश्ील ठरवल ेगलेे. आणण नतृ्यांगनांना वशे्या…१८९२ मध् े 
‘anti nautch’ चळवळ सरुु झाली. नतृ्य आणण संगीत या कलांकि े
पाहण्ाचा दृडष्कोन बदलला. रािाश्य गलेा. िो रजसक वग्ष उिळ 
मार्ान ेकोठ्ाकि ेिात होता तो हळू हळू कमी होऊ लागला आणण या 
श्स्तया आपल्या उदरवनवषाहासाठी दसु-या व्यवसायाकि ेवळल्या आणण 
बदनाम झाल्या. एकेकाळी कोठ्ावर िक्त गाण ेऐकायलासदु्धा घरंदाि 
लोक िात असत नंतर त्याचहेी प्रमाण कमी झाले… िात असतीलही 
पण त ेरात्ीच्ा अधंारात. कोठा व्यवसाय अस्ताला गलेा पण ववरोधाभास 
असा की कला जिवंत राहहली. कथथक या नतृ्य प्रकारास वबरि ूमहाराि, 
गोपीकृष्ण, जसतारादेवी आदींनी िागवतक पातळीवर नलेे. रवींद्रनाथ 
टागोरांनी आपल्या नाटकांमधनू संगीत आणण नतृ्य या कलांना नवीन 
रूप हदले. मध्मवगमीय, सजुिजक्त, ससुंसृ्त लोकांनी वतला आपलसे े
केले. त्यातनूच आिच ेनामांडकत गझल गायक, ठुमरी गायक, नत्षक 
िन्माला आले.  कलावंवतणी मात् संपल्या.  त्यांची आठवण आहे ती िक्त 
अिा तरुळक चचत्पटांतनू , कादंब-यांतनू आणण त्यांनी माग ेठेवलले्या 
गझल, ठुमरी आणण कथथक या कलांमधनू. पण हेच ‘anti nautch’ 
चळवळीच ेउदहदष् होत ेका? त्यांच ेउदहदष् होत ेत ेश्स्तयांना प्रवतष्ठा देणे,  
त्यांना सन्मानान ेिगण्ाची संधी देणे. त ेसाध् झाल ेनाही. िाणकारांनी 
पाठ डिरवली आणण िाणकार नसलले्या नवश्ीमंत लोकांनी िवे्हा या 

श्स्तयांना आश्य हदला, तवे्हा या कलते बािारूपणा आला,  आता तर या 
नवतमिकांच ेरुपांतर आयटम गल्षमध् ेझाल ेआहे. जिथ ेअभभिात नतृ्य नाही,  
काव्य नाही, संगीत नाही, अथषातच प्रवतष्ठासदु्धा नाही.
पण श्स्तयांचा बािार मात् सरुूच राहहला आहे… अिनूही  --

पहा
In Aankhon Ki

Masti Ke

त्प्रया प्रभुदेसाई

मोबाइल – 9820067857   
इ-मले – nanimau91@gmail.com

अथ्षिास्तात पदव्यतु्तर जिक्ण .
संगीत आणण वाचनाची आवि …
जलहहण ेकेवळ िेसबकुमळेु िक् झाल ेकारण यावर 
होत असलले्या संवादाची ओढ

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DADKVUwj5uKI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DADKVUwj5uKI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DADKVUwj5uKI
mailto:nanimau91@gmail.com
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प्राची पाठक

माझी िॉिदेतली सायकल सफर

 परक्ा देिात पहहल्यांदाच सायकलवर एकटीच डिरत असताना रस्ता 
चकुणे, हा काय मिदेार अनभुव अस ूिकतो, त ेमी नलॉवजेत अनभुवले. 
दर चौरस डकलोमीटरमध् ेअवतिय कमी लोकसंख्चेा हा देि. 
आिबूािलूा दरूवर कुणी हदसत नाही. आिवाटलेा असाल, तर रस्तान े
िाणाऱया गाड्ाही नसतात िारिा. घरे देखील अगदी रस्ताला लागनू 
नसतात अनके हठकाणी. रस्तावर त्या त्या घराची पोस्ट पटेी िारतर 
हदसते. घर वतथनू बरेच आत असते. दोन घरांमध्हेी भरपरू अतंर. 
कधी कधी अधषा डकलोमीटर डकंवा त्याहून िास्त. कधी काही ज्षे्ठ 
नागररक घराबाहेर बसलले ेहदसतात, ऊन खात. पण सवषांनाच इंग्िी 
यते नसते. आपल्याकि ेकसे, कुठेही थांबा माणस ेअसतातच आणण ती 
चकुीचा का होईना पण काहीतरी पत्ता सांगतात. इथ ेअस ेकुणीच नाही. 
मध्रात्ीच्ा सयूषाचा हा अवतथंि देि. उन्ाळ्ात सयू्ष अगदीच िमेतमे, 
रात्ी दोन अिीचला अधषा पाऊण तास मावळतो. खरेतर मावळत नाहीच. 
आपल्याकि ेसंध्ाकाळी िसा उििे हदसतो, तसचे हदसत ेजक्वतिावर. 
त्यामळेु, उन्ाळ्ात एक बरे असत ेइथे! “अधंार पिला, घरी चला”, अिी 
भानगि नसते. स्ती- परुुर् समतचे्ा बाबतीत अवतिय सिग, सरुजक्त 
देि असल्यान ेरात्ी अपरात्ी देखील एकेकट ेडिरणारे स्ती -परुुर् इथ े
हदसतात. 
   तर झाल ेअसे, माझी एक नलॉवजेस्थित ऑस्टट् जेलअन मरैत्ीण वीक एन्ड 
साठी िने्माक्ष ला िाणार होती. वतन ेवतच्ा नलॉवजेतील माविीकिून 
वापरण्ासाठी एक िनुी सायकल घतेली होती. ती सायकल रोि 
िाण्ा-यणे्ासाठी ती वापरे. मी पायी िातांना रोि वतला पाहत अस े
आणण हात करत असे. अनकेदा ती सायकलवरून उतरून माझ्ािी गप्ा 
मारत सायकलसकट आिवाटने ेपायी चालत असे. वे्हगन िीवनिरैली 
वतला िार डप्रय होती. त्याबद्दल आम्ी बऱयाच गप्ा मारत असू. 
ऑस्टट् जेलयात गलेले ेवतच ेबालपण, मग यरुोपातल्या ववववध देिांत वतन े
पणू्ष केलले ेजिक्ण आणण नलॉवजे त ेिम्षनी असा वतचा तोवरचा प्रवास होता. 
वतच्ा आयषु्ातल्या प्रत्यके टप्प्ाबद्दल खपू मिदेार डकस् ेवतच्ाकि े
असायचे! त ेऐकत, सायकल हाकत बरेच अतंर चालत िायचो आम्ी. 
नलॉवजेच्ा त्या भागात मोठ मोठे पठारं आणण तळी पण खपू आहेत. आम्ी 
आिवाटचेी बरीच तळी डिरत डिरत िोधनू पण काढली होती. 
   मला सायकलीच ेआकर््षण आहे, हे वतच्ा लक्ात आल ेहोते. वतला 
दोन- तीन हदवस िने्माक्ष ला िायच ेअसल्यान ेिायच्ा आदल्या हदविी 
ती मला भटेायला अचानक आली. सायकलची चावी, ललॉक आणण हवा 
भरायचा पंप माझ्ा हातात घाईघाईत हदला. मला ओढून बाहेर घऊेन 
गलेी. सायकल कुठे पाक्ष  केली आहे त ेदाखववले. त्या सायकलीचा स्टिँ 
िरा tricky होता, तो मला समिावनू सांगगतला. हवा किी भरायची, 
ललॉक कस ेलावायचे, हे मला माहहत आहे की नाही, हे न ववचारताच 
भराभर सांगनू वर गगअरची सायकल तलुा यते असलेच नं चालवता, 
असाही प्रश्न ववचारून दम खात उभी राहहली. ती दोन- तीन हदवस नाहीय े
आणण पाडकिं गमध् ेपिून राहण्ापके्ा मी ती सायकल वापरावी, अस े
वतनचे मनािी ठरवनू अचानक मला ती सायकल आणनू हदली होती, त े
माझ्ा लक्ात आले. मी अिनू काही बोलायच्ा आतच ती पळतपळत 
वनघनू पण गलेी! मी ही वतला बाय केल ेआणण मनात सायकलवर 
भटकंतीच ेplan सरुु झाले!
   ‘टसे्ट राईि’ म्णनू मी त्या हदविी संध्ाकाळी सायकल िवळपास 
डिरवनू आणली. गगअर, स्टिँ, त ेललॉक आणण हवा भरायचा पंप यांची 
पण ओळख झाली. ती सायकल तिी िनुीच होती आणण वरचवेर वतच्ा 

चाकातली हवा िाते, हे माझ्ा लक्ात आल ेहोते. वतचा स्टिँ िवळिवळ 
तटुललेा होता. त्यामळेु, कुठेतरी आधार िोधनूच ती पाक्ष  करावी लागले, 
हे ही कळल ेहोते. म्णिे, सायकलवर भटकंती करायची ठरली, तर 
डिक्ी, कॅरी नसलले्या सायकलला नीट डिरववण्ासाठी वतचा पंप 
बरोबर बाळगण ेभाग होते. सायकली वरचवेर हरवतात, चोरीला िातात, 
त्यामळेु, त ेमोठे ललॉक पण िवळ ठेवण ेभाग होते. म्णिचे, िबा आणण 
पाण्ाच्ा डपिवीत ह्ा वस्त ूबसतील इतकी िागा त्यात असायला हवी 
होती. पनु्ा िार विन नको. नाहीतर सायकल चालवताना डपिवीच्ा 
विनानचे दमनू गले ेअसते! माझी डपिवी छोटी होती. म्णनू मी सकॅमध् े
एकेक वस्त ूभरल्या. अगदीच कुणी मागगतला, तर पासपोट्ष िवळ 
असावा म्णनू तोही ठेवला. कॅमरेा घतेला. वतन ेसायकलच ेहेल्मटे मला 
हदलले ेनव्हते. तस ेवतथ ेसायकल track वगेळे होतचे. पण हेल्मटेवरून 
कुणी अिवायला नको, ही थोिी भीती पण वाटली होती. परैिाच ेपाकीट, 
एक पसु्तक, खाऊ, वाटने ेऐकायला मोबाईलमध् ेगाणी, हेििोन सगळे 
आठवणीन ेघतेले! वतथ ेउन्ाळा असला, तरी मला बऱयापरैकी थंिी वाित 
होती. त्यामळेु, ग्ोव्हि, कानटोपी, िकेॅट सगळेच घतेल ेहोते.
   दसुऱया हदविी सकाळी वनघू , अस ेठरवनू मी झोपनू गलेे. आठविाभर 
खपूच धावपळ होती. त्यामळेु, मी दसुऱया हदविी सटु्टीचा हदवस समिनू 
खपूच उिीरा उठले. आठवड्ाची काम ेआवरता आवरता आणण िवेण 
करेपययंत दोन वािले! त्या हठकाणाहून चौदा पंधरा डकलोमीटरवर 
असणाऱया एका बंदरावर दपुारी वनघनू पण वतथल ेसंग्हालय पाहून मी 
आरामात संध्ाकाळी परत यऊे िकेन, अस ेगणणत करून मी साधारण 
अिीचच्ा आसपास बाहेर पिले. सायकल काढली आणण रमत गमत 
िाऊ लागले! उंचावरून मी समदु्रसपाटीकि ेिाणार असल्यान ेिातांना 
सगळा उतार होता. विचचत एखादी टकेिी लाग ेआणण ती उतरण ेहा िार 
मस्त आणण मिदेार अनभुव वाट ेसायकलवरून! पायिल न मारता अधषा 
-पाऊण डकलोमीटर माणसू असाच सायकलवर वनघनू िाई. 

   िवनवारची दपुार. सायकल track च्ा बािलूाच असलले्या रस्तान े
िोरात एखादे वाहन िाई. त्यानंतर बराच वळेान ेपढुची गािी िात असे. 
समोरच्ा बािनू ेसायकलीवर परत यणेारे एखादेच कुणी अधनू मधनू 
हदसे. पण माझ्ा बािनू ेमला क्रलॉस करून कुणीच िातांना हदसल ेनाही. 
आिबूािचूी घरे दरूवर. सव्षत् हहरवगेार आणण लख् सयू्षप्रकाि, गार 
वारा! पहहल ेतीन-चार डकलोमीटर मी िारच हळू आणण रेंगाळत, इकिच े
वतकिच ेपाहत गलेे. वाटते खपू हठकाणी हहरव्यागार पठारांच ेिोटो 
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काढायला थांबले. गाणी पण सरुु केली होती. माझीच संगत मला, त्यात 
मस्त गाणी आणण सुंदर वनसग्ष सभोवार, अस ेमिते सगळे सरुु होते. 
थोिी पढेु गले्यावर सायकल track वगेळा न राहता मखु् रस्ताच्ाच 
किचेा लागला. वतथनू पढेु एका चौरस्तावर क्रलॉस करून तसचे सरळ 
पढेु िायच ेहोते. इतक्ा वळेात लागललेा हा पहहलाच चौरस्ता होता. 
तो व्यवस्थित क्रलॉस केला आणण पढुचा अिनूच भारी उतार लागला. 
सायकल चालवायच ेकाही कष् न घतेाच ती इतकी वगेात िात होती की 
इकि ेवतकि ेन बघताच मी तो वगे एन्लॉय करत पढेु िात होते. 
   पढेु अिनू दोन िाट ेलागले. मी माझ्ा अदंािान ेसरळ सरळ िात 
राहहले. अस ेकरत चार-पाच डकलोमीटर वनघनू गले ेअसावते. आता िोंगर 
आणण त ेओलांिल ेकी उतार, असा भाग लागला. िोंगर चढताना दमायच े
आणण लगचे उताराला लागायचे. ह्ा भागात मोठ मोठे टट्क रस्ताला 
लागल ेहोते. अनके चारचाक्ा देखील वाटते हदसत होत्या. इथहेी वगेळा 
असा सायकल track नसनू मखु् रस्तावरच एका बािनू ेसायकली 
िायची सोय होती. वतथनू सायकल चालववताना मागनू खपू वगेात पढेु 
िाणाऱया गाड्ांमळेु थोिी भीती वाटे. चकूुन माडकिं गच्ा बाहेर आपण 
िायला नको, हे भान ठेवाव ेलागे.
   आता माझ्ा बािनू ेआणण समोरूनही अनके डिरायला वनघालले े
सायकल स्वार मला हदसले. बंदर िवळ यते होते. वस्ती वाढली होती. 
रस्ताच ेचढ उतार पण वाढल ेहोते. तसचे पढेु गले्यावर अरंुद गल्ला 
लागल्या. दोन्ी बािनू ेघरे. िसििी पढेु गलेे, तसतिी वस्ती हदस ू
लागली. छान घरे, त्या भोवती छोटी बाग, रंगीबरंेगी िुले, समोरून समदु्र 
(खरेतर fjord), असा हा प्रदेि. एक मोठा उतार उतरून मी त्या लहान 
गावातनू बंदराकि ेलागले. वतथ ेएक पस्ब्क टलॉयलटे हदसले. एव्हाना मी 
चढ-उतारांवर सायकल चालवनू दमल ेहोतचे. फे्ि होऊन पढेु िाऊ, 
अस ेठरवनू मी वतथ ेथांबले. स्टिँ नीट लागत नव्हता, म्णनू भभतंीला 
सायकल उभी केली आणण वतला कुलपू घातले. वतथनू बंदराचा भाग 

व्यवस्थित हदसत होता. म्णनू मी वतथचे आसपास थोि ेगल्ी बोळांतनू 
डिरत नलॉवजेच ेबंदरालगतच ेछोट ेगाव feel करायच ेठरववले. तो भाग 
अगदी चचत्ात दाखववतात तसा मस्त आणण वगेळा होता. अनकेदा िोटो 
काढायच ेभान पण राहत नव्हते. वतथ ेपायीच थोि ेडिरून झाल्यावर त्या 
गावातील एक बाग, बागतेली लहान मलुांसाठी गोल डिरणारी छोटी 
रेविे, वतथल ेलोक, त्यांच ेवावरणे, आिबूािचूा वनसग्ष अस ेसव्षच मी 
न्याहाळत होते. गार वारा सटुला होता. िो मला तरी हुिहुिी भरवत होता! 
पण सगळाच निारा िारच मस्त होता. एव्हाना मी गाणी पण बंद करून 
टाकली होती. 
   अधषा पाऊण तास असचे डिरून मी परत सायकलपािी आले. वतथनू 
अधषा डकलोमीटर उतरून थटे बंदरापययंत सायकल िाऊ िकणार होती. 
वतथल्याच एका पोजलसाला मी त्या म्यवु्झयमबद्दल ववचारले. त्यान ेमला 
खणू करून हदिा दाखवली आणण वतथनूच बंदराकि ेसायकल पण नतेा 
येईल, हे ही सांगगतले. त्याच ेआभार माननू आणण त्याला बाय करून 
मी म्यवु्झयमच्ा बािनूचे बंदराकि ेजिरले. हठकहठकाणी िहािे, बोटी 
लागलले्या होत्या. वतथहेी सायकल एका िागी खटेवनू, ललॉक नीट 
लावनू मी आसपास डिरून आले. काही हठकाणी टायमरवर स्वतःचचे 
िोटो काढले. काही हठकाणी इतरांना ववनंती करून िोटो काढून 
घतेले! इथ ेतस ेबरेच पय्षटक होते. काही िणांच्ा स्वतःच्ा बोटी पण 
होत्या. हवा खात, fjord पाहत अधषा पाऊण तास गले्यावर मोबाईल 
मधला reminder वािला. दोन तासान ेएका हठकाणी गटे-टुगदेरच े
बोलावण ेहोते. सायकलीच्ा नादात मी त ेपणू्ष ववसरून गले ेहोते. 
reminder त्याचसाठी आधीचाच टाकून ठेवललेा होता. िाताना चढ 
लागले, हे माहीत असल्यान ेम्यवु्झयम बघायला नंतर यऊे, अस ेठरवनू 
म्यवु्झयममध् ेिाऊन वतथली माहहतीपत्के घऊेन मी लगचे बाहेर पिले. 
सायकल काढली आणण हळूहळू परतीच्ा वाटलेा लागले.
   चढ उतरताना केललेी सगळी मिा आता चढ चढताना सिा वाटत 

लेखातली सर्व छायाचित्रं प्ािी पाठक
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होती. पोटात गोळा येई तो चढ पाहून! एकेकदा तर मी सायकलीवरून 
खाली उतरून पाठीला सकॅ, हातात सायकल अस ेपायी चालल ेबरेच 
अतंर. आता तो अरंुद िोंगर रस्ता, वतथल ेटट्क आणण चढ लागला. 
आपण बरोबर िात आहोत ही खात्ी पण झाली. मी थोिा दम खाऊन 
सायकलवर बसले. िरा पढेु िात नाही, तर चाकात हवा कमी आहे, 
हे लक्ात आले. परत उतरले. हवा भरली आणण पढेु िाऊ लागले. 
पाच वमवनटातच असह् दम लागे, इतका चढ येई. इथ ेसमोरून वगेान े
उतारावरून िाणारे अनके सायकल स्वार हदसले. माझ्ासारख्ा 
हळूबाईला त्यातील एखादा हात करून हसत हसत वगेात पढेु िाई. मला 
त्या गटे टुगदेरच ेपण टने्शन आल ेहोते. वतथ ेउिीर व्हायला नको, म्णनू 
मी अिनू वगेात चढावरून सायकल चालवायला गले ेआणण अिनूच 
दमले. आता पायी चालताना पण पाय खपू दखुायला लागल ेहोते. मी 
तिीच एका िाट्यापािी यऊेन थांबले. 
  थकललेी असल्यान ेकी काय, िाताना ज्ा रस्तान ेमी सरळ -सरळ 
पढेु गलेे, तो रस्ता यतेांना मला अनके वळणांचा आणण िाट्यांचा वाटत 
होता. िातांना िारच थोड्ा भागात मला सायकल track सोिून मखु् 
रस्तान ेयाव ेलागल ेहोते. यतेांना मात् सायकल track वगेळा असा 
िारसा वमळत नव्हता. हदिाही बदलल्यान ेिातानाच ेलक्ात ठेवलले े 
landmark चटकन हदसत नव्हते. त्या भागात मी पहहल्यांदाच आणण 
तहेी सायकल वर गलेलेी होते. आपण रस्ता चकुलो आहोत डकंवा रस्ता 
चकुलो नस ूतरी हाच रस्ता आहे ना, हे कुणाला तरी ववचारूनच पढेु 
िायला हव ेहे माझ्ा लक्ात आले. 
   मी तरीही सरळ पढेु िात राहहले. आता पठारावरचा वगेळा सायकल 
track असललेा रस्ता लागला होता. दरूवर कुणीही नाही. एकही घर 
नाही. बािचू्ा रस्तान ेससुाट वाहन ेिात असत. अचानक माझ्ा मागनू 
अनके सायकल स्वार ससुाट आले. त्यांना मी हात करेपययंत त ेझरकन 
पढेु वनघनूही गलेे. त्यांची रेस सरुु असावी. मी तिीच थोिी पढेु गलेे. इथ े
िाव्या हाताला दरूवर एक घर हदसत होत ेआणण त्या बाहेर काही माणस े
पण हदसत होती. त्यांना मी हाक मारून पाहहली. हातवारे केले. पण 
इतक्ा दरूवर काही कळण ेिक् नव्हते. माझी लगबग पाहून बािचू्ा 
रस्तावरची एक गािी थोिी स्ो झाली होती आणण लगचेच ससुाट पढेु 
गलेी. अिनू एक दोन गाड्ांना हात करून त्या थांबवायचा प्रयत्न केला, 
पण कुणीच थांबल ेनाही. समोर उंच िोंगर लागला. मला खात्ीच झाली 
की आपण रस्ता चकुललेो आहोत. मी सायकलवरून खाली उतरायच े
नाही, अस ेठरवनू दम खात-खात ती हळूहळू चालवत राहहले. वततक्ात 
माझ्ा मागनू एक आिी सायकलवरच यऊेन माझ्ाही पढेु गलेी. काहीही 
करून वतला गाठून रस्ता ववचारायचा, अस ेठरवनू मी वगेात िायला 
लागले. वतला “hi” करून पत्ता ववचारायला गले ेतर वतन ेसायकल न 
थांबववताच मला अिनू गोंधळात टाकले. त्याच नावाची दोन हठकाणं दोन 
वगेळ्ा हदिांना वतला माहहत होती. वतन ेएक हात उिवीकिे, तर दसुरा 
हात िावीकि ेकरून माझा गोंधळ अिनूच वाढववला आणण तिीच पढेु 
वनघनू गलेी. 
   मागनू कुणीही यते नव्हते. समोरून कुणीही नाही. गाड्ा मखु् रस्तान े
खपूच वगेान ेिात होत्या. समोर प्रचंि मोठा चौरस्ता आता लागला होता. 
हा चौरस्ता यतेाना लागलले्या चौरस्तासारखा नव्हता. मला वतथनू 
नक्ी कुठे वळायचे, हे कळल्याजिवाय पढेु िात राहण ेिक्च नव्हते. 
मी नक्ी काय पत्ता ववचारायला हवा, याचा मी मनातच सराव केला. 
माझ्ाकि ेमोबाईल असला, तरी वतथ ेत्यावळेी त्याचा काहीही उपयोग 
नव्हता, गाणी ऐकण्ापजलकिे! त्याबद्दल स्वतःला ओरिायच ेनाही, हे ही 
मी लगचे ठरववले. मी रस्तातच थांबल ेआणण म्यवु्झयममधनू आणलले े
माहहतीपत्क काढले. त्यात नकाि ेहोते. त ेउघिून मी त्या क्णी नक्ी 
कुठे पोहोचलये, याचा अदंाि केला. मला कुठे िायचये, त ेनक्ी केले.
   समोर साधारण अध्षा डकलोमीटरवर एक कार रस्ताच्ा किलेा 
थांबललेी हदसली. मी चटकन सायकल काढली आणण त्या माणसाला 
हात करून वतथवर गलेे. वतथ ेिायला मी होत ेत्या हठकाणाहून नक्ी 

कोणत्या हदिने ेवळले, त ेही िातानाच मनात पके् केल ेहोते. हा माणसू 
गािीच्ा माग ेदोन सायकली लावनू कुठेतरी िात होता. एक लहान बाळ 
त्याच्ा गािीत होते. त्यान ेदेखील दोन हदिांना त्याच नावाची दोन हठकाण े
आहेत अस ेसांगगतले. मग मी अिनू एक landmark त्या नकािातनू 
िोधललेा त्याला दाखववला आणण माझी हदिा पक्ी केली. 
   तो मला म्णाला, “ओह, मी पण त्याच हदिने ेिातोय. सायकल 
गािीला माग ेअिकवनू लावनू तलुा जलफ्ट देऊ िकेन”. मी त्याच े
मनापासनू आभार मानल ेआणण सायकल स्वारीसाठी खास वनघाल्यावर 
कारची जलफ्ट घणे ेहा मोठ्ा ववनोदच  होईल, हे सांगनू वतथनू नमेके डकती 
डकलोमीटर िाव ेलागले, इतकेच ववचारून त्याला बाय केले. गािीत 
जलफ्ट देऊन पळवनू नतेील, अिी भीती इथल्या परुुर्ांबद्दल वाटत नाही, 
ह्ावर मनात एक चचषासत् सरुु होता होता थोपवनू धरले! 
   परत चौरस्तापािी यऊेन आता योग् हदिने ेवळल ेआणण सरळ- सरळ 
चढ चढत राहहले. वतथनू चार- पाच डकलोमीटर पढेु आल्यावर मला 
िातानाचा रस्ता आणण नहेमीच्ा वाटतेील खाणाखणुा हदस ूलागल्या 
होत्या. आता मोठमोठे पठार आणण कमी चढ असा भाग पण सरुु झाला 
होता. वतथनू मी िमेतमे अध्षा तासात मकु्ामी पोहोचणार होते. मी परत 
वाटते थांबले. िरा दम खाल्ा. घड्ाळ पाहहले. गटे टुगदेरला िारतर 
दहा वमवनटं उिीर होईल, याचा अदंाि घते परत सायकल चालवायला 
घतेली. रस्तातच एक आडफ्कन मरैत्ीण भटेली. गटे टुगदेरला अिनू अधषा 
तास आहे, अस ेओरिूनच ती ही घाईत पढेु वनघनू गलेी.
िवेटच ेअधषा डकलोमीटर अतंर मी सायकल सोबत चालतच पणू्ष केले. 
पाय िाम दखुत होते. पण तरीही सायकल सिर चकुत माकत पणू्ष 
केल्याचा आनंद होताच. दसुऱया हदविी पणू्ष तयारीन ेनकाि ेघऊेन, 
अिनू माहहती काढून सकाळीच मी सायकलवर बाहेर पिल ेहोते!! 

प्राची पाठक

इ-मले – prachi333@hotmail.com

पयषावरण तज्ज्ञ. ववज्ान आणण पयषावरण ववर्यांवर 
वतृ्तपत् ेआणण आकािवाणीसाठी वनयवमतपण े
लखेन करतात. ओररगामी, व्हायोजलन वादन आणण 
मानसिास्त हे आविीच ेववर्य
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प्रज्ा सशदोरे

प्रनतमेमागची प्रनतमा

१९९४ मध् ेसाऊथ आडफ्केत राहणारा, छायाचचत्कार आणण पत्कार 
केववन काट्षर याला पत्काररततेील सवपोच्च अस ेपजुलतझर प्राईि वमळाले. 
आडफ्का खंिातील सदुान या देिातील गररबी, भकूबळी याचं ‘उतृ्ष्’ 
चचत् िगासमोर आणण्ाबद्दल त्याला हा परुस्ार वमळाला होता. हा 
परुस्ार वमळाल्यावर काहीच हदवसांत केववन काट्षरन ेआत्हत्या केली. 
सदुानमधील त ेछायाचचत् १९९३ साली न्य ूयलॉक्ष  टाईम्समध् ेप्रजसद्ध 
झालं होतं. प्रजसद्ध झालं आणण केववनला अनकेांच्ा टीकेला सामोरं 
िावं लागलं. किाचं होतं त ेछायाचचत्, असं काय होतं त्यामागे, ज्ामळेु 
केववनला आपलं आयषु्ाच संपवनू टाकावसं वाटलं? 
त ेछायाचचत् होतं सदुानमधल्या एका लहान मलुीचं. सदुानमध् े
भकूबळींची संख्ा मोठी होती. त्यांच्ा मदतीसाठी अनके अतंरराष्ट् ीय 
सवेा संथिा Food Camps उभारत असत. अिाच एका Food camp 
कि ेही लहान मलुगी खरुित खरुित चालत होती. आणण काही िुटांवर 
एक गगधाि, या मलुीवर निर ठेऊन उभं होतं.
केववननं त्याच्ा एका डटपणात म्टलं होतं की त्यान ेहे छायाचचत् 
डटपण्ासाठी, ती परिेक् फे्म िोधण्ासाठी िवळिवळ २० वमवनटांचा 
वळे घतेला. केववनचं त ेकाम होतं का नाही, माहहत नाही... पण लोकांना 
त्यान ेती २० वमवनटं त्या मलुीला वाचवण्ासाठी का वापरली नाहीत, 
याचं उत्तर हवं होतं. छायाचचत्काराचं नक्ी काम काय? त्यान ेज्ा 
घटनचें ररपोडटिंग केलं ती घटना बदलण्ासाठी त्याचा सडक्रय सहभाग 
असावा का? छायाचचत्ांचं नक्ी काम काय, अस ेअनके प्रश्न उभ ेराहहले. 
काट्षरच्ा आत्हत्यलेा आता २० वर्यं होऊन गलेी. तरीही अिनू अनके 
प्रश्न अनतु्तरीत आहेत. अनतु्तरीत तर आहेतच आणण कदाचचत आणखीनच 
क्क्ष् झाल ेआहेत.
छायाचचत्ण प्रडक्रयलेा िवळ-िवळ २०० वर्षांचा इवतहास आहे. या 
२०० वर्षांत छायाचचत्णाचं तंत्ज्ान बदलत गलें, त्याच ेववर्य आणण 
त्याचा हेतहूी बदलत गलेे.  िगात, सवषात प्रथम काढलं गलेलें छायाचचत् 
कोणतं? यावर कदाचचत एकमत नसले पण निॅनल जिओग्ाडिकच्ा 
मत े१८२६ साली फ्ें च िास्तज् िोसिे वनप्स यान ेहे छायाचचत् काढल ेत े
िगातल ेसवषात पहहले!

 छायाचचत् ही केवळ एक प्रवतमा नसते. त्यामाग ेएक ववचार, एक बायस 
डक्रएट होतो. छायाचचत्कार प्रत्यके वळेेला, प्रत्यके क्ण डटपताना तो क्ण 
कसा सुंदर हदस ूिकेल यावर ववचार करता असतो. म्णिचे, कदाचचत 
प्रके्काच्ा मनात सौंदयषाची व्याख्ा त्याच्ा छायाचचत्ामधनू पोहचवत 
असतो. तो क्ण प्रके्कांना बघण्ासाठी साठवनू ठेवत असतो.
एकूणच छायाचचत्ण केवळ एक तांडत्क गोष् राहत नाही.
१९७१ साली सझुन सोन्ताग या लवे्खकेन ेन्ययूलॉक्ष  ररव्ह् ूऑि बकु्स 
या वनयतकाजलकात एक लखेमाला प्रकाजित केली. यामध् ेवतन े
छायाचचत्णाला अवतिय वगेळ्ा पद्धतीन ेबघण्ाचा प्रयत्न केला आहे. 
वतच्ा ‘ऑन िोटोग्ािी’ या पसु्तकामध् ेती छायाचचत्ण ही कला म्णनू 
त्याकि ेसौंदयषाच्ा दृष्ीन ेतर पाहतचे, पण त्याच बरोबर छायाचचत्णाच्ा 
डक्रयमेध् ेकाही नरैवतक प्रश्न आहेत का, याबद्दलही ववचार मांिते. वतच्ा 
पसु्तकामध् ेसझुन छायाचचत्ांना केवळ एका चचत्ाच्ा पलीकि ेनऊेन 
ठेवते. आणण आपल्याला एकूणच छायाचचत्ांबद्दल ववचार करायला 
प्रभाववत करते. थोिक्ात मांिायचं झालं तर वतच्ा मत ेछायाचचत् 
कधीच संपणू्ष चचत् दाखवत नाहीत; त्यामळेु छायाचचत्ांवर अवलंबनू 
राहहलं तर आपल्याला कधीच पणू्ष सत्य कळत नाही, कळतं त ेतोकिं, 
सोयीचं सत्य (!?). त्यामळेु छायाचचत्ांकि ेबघताना कायम सत्य, डकंवा 
वास्तवाचा आग्ह सोिून पाहहलं तर प्रके्कांचा भ्रमवनरास होणार नाही 
असं ती म्णते. 
आि आपण सतत, िकेिो छायाचचत्ांना सामोरे िात असतो. डकंवा 
कदाचचत छायाचचत् ेआपल्या कळत न कळत आपल्यावर यऊेन आदळत 
असतात. या आदळण्ाचा वगे इतका आहे की, अनके वळेा आपण 
नक्ी काय बघतो आहोत, त्याचा अथ्ष काय याचा ववचारही करायला 
वळे आपल्या मेंदलूा वमळत नाही. सोिल नटेवडकिं ग माध्मांच्ा 
सहाय्यान ेतर या प्रवतमांचा वगे हा कधीकधी असह् होत असतो. 
अनकेांच्ा हातात चांगला कॅमरेा असललेा िोन असतो. प्रवतमा डटपणं 
त्यामळेु खपूच सहि िक् झालं आहे. त्यामळेु, कदाचचत प्रत्यके गोष् 
डटपण्ािोगी वाटतही असले. पण प्रत्यके वळेी केक कापताना, ए थांबा 
थांबा, एक िोटो तो बनता हरै ! असं म्णत अनकेांनी statue होऊन 
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पोझ हदललेी आपण अक्रिः रोि बघत असतो. असं नहेमीच्ा, रोिच्ा 
क्णांचा संग्ह आणण प्रदि्षन आपण का करत अस ूअसा अनकेदा प्रश्न 
पितो. ओळखीच्ा काही मानसिास्तज्ांना ववचारलं असता अस ेसतत 
िोटो काढणं हा काही िणांमध् ेआिाराचं स्वरूप घतेो आहे असं 
कळलं. यापढेु िाऊन सले्फी घणें, म्णि ेस्वत:च ेिोटो स्वत:च घणें 
ही प्रवतृ्ती प्रमाणापके्ा िास्त झाली तर मानजसक ववकृतीचं स्वरूप घतेे. 
त्यांच्ा मत ेसतत प्रत्यके क्ण डटपत राहणं हे अत्यंत असरुजक्ततचे लक्ण 
आहे!
यावरून वाटतं की मग छायाचचत्ांचा ववचार करताना सरळ दोन भाग 
करायला हवते. एक, ररडक्रएिनल, डकंवा मनोरंिनात्क छायाचचत्ण 
आणण दसुरं व्यावसागयक. या व्यावसागयकमध् ेपरत अनके भाग पिू 
िकतात. िसं वास्तवदिमी, िॅिन, िाहहरातीसाठी, वाइ्ड लाइि, 
इत्यादी. काही ‘वास्तवदिमी’ छायाचचत्ांमध् ेसोन्ताग यांनी मांिलले े
ववचार, प्रश्न बदलत्या काळात आणण सधुारललें तंत्ज्ान लक्ात घऊेन 
महत्त्वाच ेवाटतात.
काही वर्षांपवूमी निॅनल जिओग्ाडिक माजसकासाठी ‘महाराष्ट् ातला 
पाऊस’ या ववर्यावर अभ्ास करण्ासाठी दोन पत्कार भारतात 
आले. त्यातली एक सारा कलॉबजेट ही लवे्खका होती आणण जलिंसी 
ही छायाचचत्कार होती. जलिंसी समस्यांना, दु:खाला कसं बघत ेहे 
बघण्ािोगं होतं. “मी छायाचचत् काढत ेकारण मला िगाला काही 
सांगायचं आहे, आपण राहतो त्यापके्ा अनके लोक अवतिय ववर्म 
पररस्थितीमध् ेिगत असतात, हे मला सांगायचं आहे. हे सांगणं महत्त्वाचं 
आहे, मी सांगगतलं नाही, तर दु:ख लोकांना कळणारच नाही... म्णनूच 
मी छायाचचत् काढते!” जलिंसी मळुातली कलॉन्फ्ीक् िोटोग्ािर. अनके 
वर््ष आडफ्केतील ववववध देिांमध् ेराहहललेी. अिगाणणस्तानमधल्या 
यदु्धाचं चचत्ीकरण केललेी अिी जलिंसी. त्यामळेु मतृ्य ूवतला नवीन 
नाही. २००८ साली महाराष्ट् ातल्या दषु्ाळावर जलहहताना वतला एक 
चांगली इमिे हवी होती, ती वतला काही केल्या वमळत नव्हती. मी 
वतच्ाबरोबर दभुार्ी आणण माहहतगाराचं काम करत असल्यान ेवतला, 
त्या भागात झालले्या आत्हत्यांबद्दलही सांगत होते. पण आम्ी डिरत 
असलले्या कोणत्याच गावामध् े(सदुरैवाने) आत्हत्या झाली नव्हती. 
पण, ही गोष् जलिंसीसाठी िार वाईट होती. िवेटी कंटाळून ती म्णाली, 
“प्रज्ा, त ूरोि मला आत्हत्यांबद्दल सांगतसे, अरे, एखादी नकुतीच 
झाललेी आत्हत्या आपल्याला बघता येईल का याचा िोध त ूका घते 
नाहीयसे!?”. रोिच मतृ्य ूबगघतलले्या जलिंसीसाठी ‘ितेकरी आत्हत्या’ 
हा एक प्रोिके् होता, वतच्ासाठी आत्हत्या ही केवळ एक घटना होती 
ज्ाबद्दल मांिायला ती इतक्ा लांबनू महाराष्ट् ात आली होती. त्यामळेु 
वतच्ासाठी ही मागणी अवतिय योग् होती असं म्णावं लागले. 
या प्रसंगाचा ववचार करताना कायमच अनके प्रश्न उभ ेराहतात. जलिंसीने, 
डकंवा केववनन ेिोटो काढल ेनाहीत. भावना बािलूा ठेऊन ववदारक 

प्रज्ा सशदोरे

मोबाइल – 9860009719  
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ग्ीन अथ्ष क्सल्टिगं कंपनीमध् ेराज्िास्त या 
ववर्यात अभ्ासक. त्याववर्यी वतृ्तपत्ांमध् ेलखेन. 
िोटोग्ािीची आवि.

पररस्थितीचं चचत्ण केलं नाही तर काय होईल? त ेहे करतात म्णनू 
नमेका काय बदल होतो? ही पररस्थिती बदलावी म्णनू कृती होत ेका 
बघ्ाची भवूमका घणे्ाची प्रवतृ्ती वाढते? माहीत नाही. मला या प्रश्नांची 
उत्तरं माहीत नाहीत. पण कधीही िवे्हा एखादं छायाचचत् समोर यतें तवे्हा 
त्यामागची गोष्, प्रसंग आणण त्यामळेु समोर आलले ेप्रश्न त ेमनाला िांत 
बस ूदेत नाहीत.
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ससचन भटमुळे

मी दहथ्ो

आि नवीन हदवस. नहेेमीसारखाच पण तरीही पणू्षपण ेवगेळा. माझ्ा 
िीवनात कायमची धावपळ, गिबि, गोंधळ. कुणाच ेिि मनाच ेवनरोप 
तर कुणाच्ा आवगेाच्ा गळाभटेी. कुणी यणेार तर कुणी िाणार. पण 
मी इथचे. कायमचा. स्थितप्रज्.. तरीही समरसललेा. खपूसा बदललो. 
पण गाभा आहे तसाच. सायषा िगाच्ा वाहतकुीचा आधारस्तंभ. ‘गटे-वे’ 
म्णतात तसा. डकती एक घिामोिींचा साक्ीदार. माझा भव्य पसारा 
बहुतकेांना पहहल्या भटेीत दिपवनू टाकतो. पण िसििी माझी ओळख 
होत िाते, तसतस ेमाझ्ा व्यगक्तमत्त्वाच ेकंगोरे हदस ूलागतात आणण 
माझ्ा चरैतन्याच ेरहस्य उलगिू लागते!
   पण उगीच िास्त जसररयस नको व्हायला बवुा! एखाद्ा िनुाट रटाळ 
जसनमेासारखं! आि माझा मखु् उद्देि म्णि ेतमु्ाला माझ्ाववर्यी 
थोिी नवीन मनोरंिक माहहती आणण गमती िमती सांगायच्ा आहेत. 
आणण त्यातनू तमु्ाला माझी थोिी ओळख होईल अिी आिा!
   तर, आिचा हदवस - नहेेमीसारखाच - िवळ िवळ २ लाख लोक 
इथ ेयतेील, िातील. तिी सांगायची अभभमानाची गोष् की, िगातील 
ववमानतळात मी वतसयषा क्रमांकावर आहे, प्रवािांच्ा वाहतकुीच्ा दृष्ीने. 
म्णि ेअटलान्टा आणण वबजिगंनंतर माझाच नंबर! दर वर्मी इथनू ७ 
कोटींपके्ा िास्त प्रवािांची वाहतकू होते. तसा अगदी आता-आतापययंत 
माझा पहहला दसुरा क्रमांक असायचा. आणण िवे्हा आमच्ा वब्रडटि 
साम्ाज्ाची चलती होती तवे्हा तर काही ववचारूच नका. माझा नंबर 
नहेमी पहहलाच असायचा! खर सांगायचं तर मला त्याचा थोिासा गव्षही 
होता - पण हळूहळू अमरेरका पढेु यऊे लागली, आणण माझा नंबर थोिा 
घसरला, दसुयषा क्रमांकावर. आणण आता तर गले्या २-३ वर्षात मला 
वबजिगंनं पण माग ेटाकलं आहे. अथषात ही यणेायषा काळाची नांदीच 
म्णायची. आिकाल चीनचा भाव तसाही वधारलाच आहे - आतंरराष्ट् ीय 
व्यापार-व्यवसायामधे. आणण त्याचंच प्रत्यंतर ववमान प्रवािांच्ा 
संख्मेध् ेहदसनू यतेंय. पण हे चालायचंच.
  आता थोिा इवतहास सांगतो. १९४९ साली एका धावपट्टीच्ा बािलूा 
काही तात्परुत ेतम्ब ूठोकून एक छोटासा ववमानतळ उभा केला गलेा 
आणण अिी माझी ‘हंबल वबगगवनगं’ वगरैरे म्णतात तिी सरुूवात झाली! 
पहहलं ववमानोड्ाण झालं त े१९४९ च्ा नव-वर््षहदनी. इथनू पोतु्षगल 
आणण वतथनू मग पढेु बएुनोस आइरेस (अिजेब्न्टना) अिी ती फ्ाइट 
होती. आणण त्यावळेेला माझं ऑडिजिअली बारसंही झाललें नव्हतं. मला 
सगळे केवळ लंिन एअरपोट्षच्ा नावानं ओळखायचे! मग नंतर कधीतरी 
१९६६ मध् े(म्णि ेमी सतरा वर्षांचा झाल्यावर) माझं ‘हहथ्ो’ अस 
अभधकृतररत्या (एकदाचं!) नामकरण झालं!
  बघता बघता आता माझा ववस्तार खपूच वाढलाय. आधी नसुत ेतम्बू , 
मग दोन टवममिनल्स, नंतर तीन, आणण आता तर चक् सहा टवममिनल्स 
आहेत. दररोि इथनू १४०० ववमानांचं टके ऑि आणण लबॅ्न्डगं होतं. दोन 
मोठ्ा धावपट्टाही आता कमी पिू लागल्या आहेत. आता लवकरच 
वतसरी धावपट्टी तयार करण्ात यणेार आहे. 
 तिी बहुतकेांना माझ्ा पाच टवममिनल्सबद्दल ऐकून आणण प्रत्यक् माहहती 
आहेच, पण माझं एक सहावंही टवममिनल आहे, ि ेिारसं कुणाला माहहती 
नाहीये. माझ्ा दजक्णचे्ा बािलूा एका कोपयषात दिललें असं हे टवममिनल 
६ िक्त काही ववजिष् व्यगकं्तसाठीच वापरलं िातं! बरोबर ओळखलंत! 
दसुयषा कुणासाठी? राणी ( ‘द विीन!’ ) आणण वतच्ा लवािम्यासाठी. 
म्णि ेतिी इथ ेलोकिाही वगरैरे आहे, पण आम्ाला आमची राणी 
आणण वतचा सगळा िाही िापटपसारा खपूच डप्रय! त्याजिवाय आम्ाला 

ववरंगळुा कसा वमळणार? म्णनू आम्ी वतची ‘स्पिेल’ टवममिनल बांधनू 
छान व्यवथिा पाहतो. अथषात थोिािार व्यावहाररक ववचारही करावाच 
लागतो, त्यामळेु हे टवममिनल आता काही खास रािकीय पाहुण ेआणण इतर 
मान्यवरांसाठीही वापरलायला सरुुवात झाली आहे.
 टवममिनल ६ ला िरी खास थिान असलं, तरीही माझ्ा मकुुटातला खरा 
मानाचा तरुा म्णि ेटवममिनल ५. ह्ा टवममिनलचं घोंगिं खपू वर्षांपासनू 
भभित पिलं होतं. पण बिटे वाढवत वाढवत एकदाचा २००८ मध् ेहा 
प्रकल्प पणू्ष झाला. नाही नाही म्णता तब्ल १८ वर्यं लागली! आणण खच्ष 
तर ववचारूच नका. एकूण सहाि ेकोटी िलॉलस्ष पके्ाही िास्त खच्ष झाला. 
नंतर मात्  एजलझाबथे राणीच्ा हातनू त्याचं थाटामाटात उदघाटन झालं. 
माच्ष २००८ मध्े. सरुुवात काही िारिी सरुळीत नाही झाली. सामान 
हाताळण्ाची सगळी व्यवथिा तर पणू्ष कोलमिून गलेी होती. मिचेी गोष् 
अिी की, त ेसरुुवातीच े१-२ महहन ेटवममिनल पाचचं सामान इटलीच्ा 
वमलान िहरातनू हाताळल्या िायचं! अथषात प्रवािांना याचा काहीच गंध 
नसायचा! त्यांना िक्त इतकंच कळायचं की, बगॅा आलले्या नाहीत आणण 
१-२ हदवस उिीरा वमळतील! बाकी काही म्णा, आमच ेप्रवासी तस ेखपू 
सोिीक! सगळं सहन केलं त्यांनी, िारिी कटकट न करता! पण आता 
मात् टवममिनल पाचचा खपूच अभभमान वाटतो. अवतिय सुंदर, आणण भव्य 
इमारत. लंिनची बहुतके सगळी आतंरराष्ट् ीय प्रवासी वाहतकू इथनूच 
होते. २०१२ च्ा ऑजलब्म्पकच्ा वळेेला तर माझा ऊर अभभमानानं 
भरून आला होता. सगळ्ा िगभरातनू लोंढ्ांनी प्रवासी आले, तवे्हा 
टवममिनल पाचच्ा कम्षचायषांनी आणण स्वयंसवेकांनी महहनोन्महहन ेअहोरात् 
खपनू कुणाचीही अजिबात गरैरसोय होणार नाही आणण सगळ्ा व्यवथिा 
सरुळीतपण ेपार पितील याची परेुपरू काळिी घतेली.
 टवममिनल पाचवरून आठवलं. इथल्या अनभुवी आणण सराईत प्रवािांचं 
एक गडुपत असं की, खालच्ा मिल्यावरून वनरवनराळ्ा गटेकि े
िाणायषा टट्नेपययंत िाताना त ेकटाक्ानं एस्लटेर घणे्ाच ेटाळतात. त्या 
ऐविी त ेजलफ्टचा वापर करतात. कारण टट्नेसाठी खपू खोलवर म्णि े
५-६ मिल ेखाली िावं लागतं, आणण एस्लटेर हळूहळू , अक्रिः कूम्ष 
गतीन ेबराच वळे घते िातं, त्यापके्ा सरुुवातीला िरी थोिा वळे वाट 
पाहावी लागली तरी जलफ्टनं िाणं िायदेिीर ठरतं. ववमानाची घाई 
असले तर अवश्य ही यकु्ती ध्ानात ठेवा!
 
आता ह्ा वर्मीच माझ्ा िनु्या टवममिनल दोनचा ही िीणपोद्धार झाला आणण 
त्याचं रूपिं पालटून आता तो एकदम मलॉिन्ष करण्ात आला आहे. माझ्ा 
िाही (वब्रडटि)  परंपरेनसुार त्याचं नामकरण ‘राणीचं टवममिनल’ (अथषात 
‘द विीनस ्टवममिनल’ ) असं करण्ात आलं आहे. ह्ा नवीन टवममिनलच 
वरैजिष्ट म्णि े‘स्स्प- स्टट् ीम’ नावाचं मोठं ७५ िुटी लटकतं धात-ूजिल्प.
   माझी हालहवाल घ्ायला आणण व्यवथिा बघायला ७६००० कम्षचारी 
अहोरात् खपत असतात. आिबूािलूा निर टाकली तर एक गोष् नक्ी 
िाणवते. इथल्या प्रवािांमध ेआणण कम्षचारी वगषातही भारतीयांची संख्ा 
खपूच मोठी आहे. हे कस ेकाय बवुा? प्रवािांत नाही पण वविरे् करून 
कम्षचारी वगषात तर िास्त भारतीयच हदसतात. एक-दोन नाही, तर 
भारतीय वंिाच ेचक् दहा हिार कम्षचारी इथ ेकामाला आहेत. जिवाय 
दोन-तीन हिार पाडकस्तानी आणण बांगलादेिी. माझी सगळी व्यवथिा 
आणण कारभार सरुळीत चालवण्ात ह्ा कम्षचा-यांचा महत्त्वाचा वाटा 
आहे. तर मग पासपोट्षवर ठप्ा मारताना डकंवा सामान घऊेन िायला 
मदत करताना कुणाच े‘सत ्श्ी अकाल!’ वगरैरे बोल डकंवा हहन्ी वा 
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पंिाबी संभार्ण ऐकू आल ेतर त्यात नवल त ेकाय!
 इथ ेयणेा-या प्रवािांपरैकी ७०% प्रवासी ‘लीिर’ डकंवा पय्षटनासाठी 
आलले ेअसतात आणण (बाकीचे) खपूस ेवबव्झनसे टट्वॅ्हलस्ष - म्णि े
कामावनवमत्तान ेप्रवासाला वनघाललेे. वबव्झनसे टट्वॅ्हलस्ष तस ेओळखायला 
सोपे. एकटे, सिे-िडटगं (डकंवा सड्ा िडटगं!), सामानाचा िारसा 
बोिा नाही. हातात एखादी लपॅटलॉपची बगॅ डकंवा पस्ष, आणण लगबगीन े
आपली कॅरर-ऑन बगॅ सिाईन ेओढत, ध्येपवू्षक गटेच्ा हदिने ेिाणे. 
विचचत एखादा ड्टुी-फ्ी मधनू आपल्या मलुांसाठी (डकंवा, बायकोच्ा 
धाकानं वतच्ासाठीही) खरेदी करायला थांबललेा. एकदा ववमानतळावर 
पोहोचल्यावर चक्े-इन ची सगळी औपचाररकता झाल्यानंतर फ्ाईट 
वनघपेययंतचाच काय तो वनवांत वळे यांना वमळतो. त्यात पटकन वबचारे 
काही चलॉकलटेस डकंवा परफ्मु खरेदी करून टाकतात. खरं तर 
ही दकुानं नसुती नावालाच ड्टुी-फ्ी. प्रत्यक्ात असतात अवतिय 
महागिी! पण ह्ा ‘वबव्झनसे टट्वॅ्हलर’ना गत्यंतर नसते! घरी गले्यावर 
चचल्लाडपल्लांच ेखळेणी डकंवा चलॉकलटेस वमळाल्यानंतरच ेहस ूडकंवा 
(त्याहूनही महत्वाचं) परफ्मुच्ा ‘सरप्राइि’्नं बायकोचा (सिलतनेे) 
टाळललेा रोर् - त्याला मोल नसते! तर मग आचिय्ष वाटायला नको 
की, इथल्या ड्टुी-फ्ी मध् ेसगळ्ात िास्तं ववकला िाणारा आणण 
लोकडप्रय आयटम ्म्णि ेिनले ्या फे्न्च कम्पनीचा महागिा िनले ्नं. ५ 
हा परफ्मु. दर नऊ वमवनटाला याची एक बाटली इथ ेखपते! टवममिनल ५ 
वरील सगुंधी घमघमाटाच ही रहस्य आता तमुच्ासमोर उलगिलं असले!
 िाता िाता एक आठवण सांगतो. २००८ मध् ेिवे्हा िगभर मंदीची लाट 
आली होती तवे्हा इथली प्रवािांची संख्ा इतकी रोिावली होती की, एक 
क्ण असा आला होता की टवममिनल ३ मध् ेभर दपुारी अक्रिः एक ही 
प्रवासी नव्हता. पणू्षपण ेओसाि पिल ेहोते. अवकळा की काय त ेयालाच 
म्णत असावते.

  पण सदुरैवानं आता पनु्ा सगळं सरुळीत झालं आहे. िगाची एकंदर 
अथ्षव्यवथिा मागमी लागली असावी, कारण प्रवािांच ेलोंढे पनु्ा 
पहहल्यासारख ेवाढल ेआहेत आणण इथली चहलपहल अनके पटींनी 
वाढली आहे. आणण हे बघनू मलाही मनातनू छान ऊबदार समाधान 
वाटतंय. खोटं किाला बोलू , मला प्रवासी आवितात, जितके िास्त 
प्रवासी वततकी अभधक मिा. आणण मग माझा हदवस िारच छान िातो!
  कधी तमु्ालाही पनु्ा भटेायचा योग येईल अिी आिा करतो. आणण 
िर निीबवान असाल तर तमुचंही खास ‘हहथ्ो स्टाईल’मध्े, ह्ा लोकांचं 
केलं, तसच आ-कपले्ा गीतांच्ा साथीन ेमी हदलखलुास स्वागत करीन! 
चीयस्ष अन बलॉन ्व्होयाि!्

ससचन भटमुळे

मोबाइल – +1 858 395 9628   
इ – मले – sachinmb@gmail.com

मळू गाव औरंगाबाद. गले्या तवेीस वर्षांपासनू 
अमरेरकेत वास्तव्य. एक वर््ष आडफ्केतही काढलं. 
सध्ा सनॅ डिएगो ह्ा कॅजलिोवनमियातील टुमदार 
िहरात थिागयक. कामावनवमत्त खपूसा िगप्रवास 
झाललेा. हहथ्ो एअरपोट्षला अनकेदा िावं लागल्यामळेु 
त्याववर्यी खास माहहती आणण जिव्हाळाही. इतका की 
एकदा गटॅववकहून वनघणारी फ्ाईट पकिायलाही 
हहथ्ोवर िाऊन पोहोचलो! प्रवास करायला, वाचायला, 
आणण आभथमिक गुंतवणकुीं ववर्यी गप्ागोष्ी करायला 
मनापासनू आवितं.

mailto:sachinmb@gmail.com


कनिता
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िसंत आबाजी डहाके

आता मी निमिस्क असल्ामुळे

आता मी ववमनस् असल्यामळेु
  कोण कधी भटेलं
  हे काहीच स्रत नाही;
 ि ेकधी भटेलचे नव्हते, नाहीत
 त ेकधी भटेल ेहोत ेका
  हेही आठवत नाही;
भटेल ेअसावते की नसावते,
चहेऱयांची  गगचमीि;
 धसूर 
अधंकु
अस्पष्;
भटेणं म्टलं की थिळ असतं, अवकाि असतो,
न भटेण्ाला कुठलंच काही थिळ नसतं.
 भटेलले्या वस्तलूा, व्यक्तीला रूप असतं, गंध असतो,
 न भटेलले्याला काहीच नसतं.
  न भटेलले ेन भटेलले ेअसतात,
  आता जिथं भटेलले ेन भटेलले ेझालले ेअसताना.
व्यथ्षच असतं भटेणं न भटेणं
अिा बटेावर मी पोचलो आहे. 

िसंत आबाजी डहाके

मोबाइल – 9890362703    
इ-मले – vasantdahake@gmail.com

कवी, समीक्क. चचत्जलपी या कववतासंग्हाला साहहत्य 
अकादमी परुस्ार. अव्खल भारतीय मराठी साहहत्य 
संमलेनाच ेअध्क् २०१२. िासकीय महाववद्ालयात 
मराठीच ेअध्ापन. महाराष्ट्  िासनाचा ववदंा करंदीकर 
िीवनगौरव परुस्ार २०१४.

mailto:vasantdahake@gmail.com


डिजिटल वर्षारंभ २०१५  ।   अंक पडिला 85

साननया

आपलीच पुस्तकं चाळतािा…

पसु्तकांची तीच पाने
िनुी माहीत असललेी
छापील अक्रे …
आपणच घिवललेी
माणसे,

त्यांच ेिगण े..लढणे..
धिपिण े, एकाकी..
दःुखा खंतींनी वढेललेे
त्यांच ेअसणे,

…आता तीच पान ेचाळताना
मनात भरून यतेे
भतूकाळाच्ा स्रणक्णांसारखे
संपलले ेकाही ,

तरीही या पानांतनू
अक्रे होऊन कायमचे
िण ूकोरून ठेवलले े,
आता उमित े..
…या दःुखांना ,
आपल्या माणसांना ,
त्यांना िगायला लावण्ाला ,
त्यांच्ा लढण्ाला ,
त्यांच्ा दःुखा पराभवांना ,
िवेटच्ा पानावर यऊेन
ठेपलले्या आत्त्क िोधांना ,
कधीच
पयषाय नव्हत े,
आपल्या आकलनासारखचे !

साननया

सत्यकथा आणण मौि या दोन वनयतकाजलकांतनू 
लखेनाला सरुूवात. ‘प्रयाण’, ‘व्खिक्ा’, ‘प्रतीती’, 
‘वलय’, ‘भवूमका’, ‘ओवमयागे’, ‘अिी वळे’ वगरैरे एकूण 
१२-१३ कथासंग्ह आणण ‘थिलांतर’, ‘अवकाि’ 
आणण ‘आवत्षन’ अिा ३ कादंब-या प्रजसधद. तसंच, 
‘वाटा आणण मकु्ाम’ या वाङ् मयीन चचतंनाच्ा 
पसु्तकात त्यांनी सहलखेन केलं आहे. ‘प्रवास’ हे त्यांचं 
प्रवासववर्यक लजलत लखेनाचं पसु्तक प्रजसधद.
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सौवमरि

लेखक आणण किी

कवीला लखेकाचा हेवा वाटतो
लखेकाला कवीचा
एकमकेांना समिनू घते 
त ेबिूुन िातात पले्यात
चहाच्ा कधी दारूच्ा
मग चहा आणण दारू
लखेक आणण कवी
कववतांसारख ेव्झरपत िातात
कादंब-यांसारख ेपसरत िातात 
एकमकेांत
खपू बोलनू बभधर झाल्यावर
हळूहळू वनरोप घतेात
वनि्षन होत िातात
िवेटची गािी वनघनू गलेले्या
लिटॅिलॉम्षसारखे
एकमकेांचा हँगओव्हर इतका
की रस्त ेआठवत नसल ेतरी
बरोब्र स्वत:च्ा घरासमोरच थांबतात
त्यांच्ा ररक्ा त्यांच्ा टकॅ्शा
सकाळी उठल्यावर
एकिण दसु-याला िोन करतो
“GOOD MORNING…कसा आहेस ”  वगरैरे
आणण िोन ठेवता ठेवता
कुणीतरी अचानक म्णतो
“अरे…तझु्ा चपला चकूुन घालनू आलो मी काल
माझ्ा चपला तझु्ाकि ेराहहल्यात”
पण िवेटपययंत चपला घट्ट डकंवा सरैल होत असल्याचं
सांगणं टाळतात एकमकेांना
िोन ठेऊन
हळूच त्या चपलांत पाय सरकवनू
एकमकेांना पनु्ा
पायापासनू समज़नू घ्ायला 
करतात सरुवात
कारण
आता 
कवीला लखेकाचा हेवा वाटत नसतो
लखेकाला कवीचा…..

सौवमरि

कवी, गीतकार आणण अभभनतेा. कववतांच्ा गावा 
िावे, …आणण तरीही मी! हे काव्यसंग्ह प्रकाजित. 
त्यांनी जलहहललेा आणण वमजलदं इंगळे यांनी संगीतबधद 
केललेा गारवा हा अल्बम प्रजसधद. देऊळ, िोगवा, 
िँिट् ी, नटरंग, ब्कॅ फ्ायिे, स्पिेल छब्ीस आदी 
चचत्पटांतल्या भवूमका गािल्या आहेत.
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ननतीन  रमेश तेंडुलकर

गती

कुणी बोलत नाहीत
बोलवत नाहीत
कुठे प्रमे नाही
ववश्ास नाही
का त ेकळत नाही
एकटपेणाचा िाप भोगणारी झािं
दतुिषा ताटकळत उभी आहेत
ववपण्ष, ववदग्ध
उन्ाचा वनमटू झळाळ सोसत
अबोल, मखुदबु्षळ..
ही धळुीची एकाकी वाट
वळणावळणावरून कुठे वनघालीय ?
हदिाहीन, भरकटत
हहमालयात ? ववरक्त होण्ासाठी ?
की किासाठी ?
एक ववचचत् ध्ास
कुठे ओढत नऊे लागलाय
हे अगवतक  भांबावलले ेपाय ?
आणण आता
ही पावलांना आपोआप आललेी गती ?
आणण हा…
हा अचानक ववलक्ण वाढत चालललेा वगे ?
किाला ? का ?
का त ेकळत नाही…
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ननतीन  रमेश तेंडुलकर

उमलणा-या फुलांिो

उमलणाऱया िुलांनो
तमु्ी िुलत रहा
कोमिे ूनका
तमुच ेहार झाल ेनाहीत
पषु्पगचु् केल ेगले ेनाहीत
पिूमेध् ेवाहहल ेगलेा नाहीत
डप्रयचे्ा केसात माळल ेगलेा नाहीत
म्णनू तमुचं महत्व
कमी  समि ूनका
तमु्ी िुलत  रहा
कोमिे ूनका
सवषांचंच भाग् बगीचा डकंवा नस्षरीत
प्रविे वमळण्ाचं नाही
भ्रमरांच्ा भणुभणुण्ाचं
गाणं होण्ाचं नाही
सिृनिील हातांची
वनगराणी लाभण्ाचं नाही
अतं्यसंस्ारातही वणमी लागण्ाचं नाही
कुठेच नाही, काहीच नाही
पण म्णनू तमुचं महत्व
कमी  समि ूनका
तमु्ी िुलत रहा
कोमिे ूनका
खरं आहे
तमु्ी एकाकी आहात
एकट ेआहात
पण तरीही
तमु्ी एकमवेही आहात !
तमुच्ासारखे
िक्त तमु्ीच आहात !
तमु्ी िुलत रहा
आकाि कवते घऊेन
मकु्तछंदात बधेुंद
झलुत रहा
मम्षबंधातील
सगुंध पसरत रहा
उमलणाऱया िुलांनो
तमु्ी िुलत रहा
कोमिे ूनका
िुलतच रहा….

ननतीन  रमेश तेंडुलकर

इ-मले – tendulkar.nitin@yahoo.com

एम. एस .सी. (बायोकेवमस्टट्ी), साहहत्य- 
पावसाळा, झािं, देव, (कववता संग्ह)उिता उिता 
(प्रवासवण्षनात्क). राज् परुस्ार, दरूदि्षन परुस्ार, 
अ.भा कववता परुस्ार वमळाल ेआहेत. प्रकािन- 
मानस लहरी. स्तंभ लखेन, कववतांच ेकाय्षक्रम. चचत्पट 
गीतं  .

mailto:tendulkar.nitin@yahoo.com
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सशित्प्रया सुिवे

र्ोि कनिता

1.
असं बघ, 
हे स्वप्नांच्ा ताविीतनू सटूु न पाहणारे धवुांधार िोळे,
हे जिजिराच्ा पानगळीच्ा अथांग डढगाऱयात केव्हाचं रुतनू बसललें 
आयषु्ाच्ा रथाचं चाक....  

हे अथषाच्ा स्पिषावाचनू कोरि ेराहहलले ेपारोस ेसंदभ्षच िक्त 
यातलं काय तलुा वाहू?
कागदाच्ा अश्ाप होिीसारखं असतं उधाणललें हृदय...
हे तलुा कळलंय का एव्हाना?
तझु्ा श्ासांनीच वाहून आणलंय वतला इथवर...
वनदान हे तरी?

2.
वाऱयात, वनळ्ा ताऱयात आत्ष य ेसरू,
प्राणात उठे काहूर, सिणही दरू!

बहर वनत रात्ी ,
तरलतम  गात्ी, 
हा स्वप्न-झऱयाचा वनतळ- वबलोरी नरू!

िरर ररक्त, तरी मी मकु्त,
तोिल ेपाि,
तो िवळ िरी, तरर मधरु मला वनवास   
उतट मन झाले, उरर सलत भाले,
हा सिण-स्पि्ष की भासच हा अभभसार!

सशित्प्रया सुिवे

इ-मले – priyasurve999@hotmail.com

कलॉपीरायटर म्णनू काम करते. मराठी, हहदंी आणण 
इंग्िीत लखेन करते. काही पसु्तके प्रजसधद झाललेी 
आहेत.

mailto:priyasurve999@hotmail.com
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दीपक पिार

र्ोि कनिता

.
एकदा का तझु्ा आठवणींचा
पाऊस सरुु झाला की संपता संपत नाही.
आणण तरी एक बरंय, की अजलकि ेतू
आठवत नाहीस िारिी
निरेच्ा टप्प्ात आल्याजिवाय.
आणण माझ्ा िोळ्ांचा नंबर
वाढत वाढत से्फररकलचा जसजलडंिट् कल
कधी झाला त ेकळलंच नाही अद्ाप.
त्यामळेु निरेला लावलले्या चाचळिीच्ा पररणामातनू
वाचता यतेच नाहीय ेमला,
तलुा डकतीही टक लावनू बघायचं ठरवलं तरी.
 तझु्ा गम्षरेिमी, आरस्पानी सहवासात
मला माझी दु:खं क्णभर कुरवाळायला वमळतात
आणण त ूअसतसे सभोवती
तझु्ा पदराच्ा स्हेाळ सावलीसह
म्णनू मला इथला घनगद्ष काळोखही
ससुह् वाटतो.
आता या ववश्ब्ध भवतालात
मला माझ ेिबिबलले ेिोळे हदसताहेत
तलुा वबलगलले ेआणण त ूही अिी
ववस्तीण्ष काळाच्ा पटावर रोखलले्या
रेर्सेारखी.
तझुा देहाकांत मला न समिणारा.
तझु्ा कीद्षखतांत माझ्ा पसु्तकातली
िाळीदार, नक्ीदार पानं
प्रमेाकाराची अनभुतूी देणारी.
त ूअिीच तपृ्त, गभषार
माझ्ा साक्ीन ेववहरललेी.
त ूनवकांतीच्ा सोहळ्ाची धाररणी.
त ूअब् आियांची ध्ान गहुा.
त ूमवूतमिमंत लालचटुुक ओठांची स्वावमनी
त ूिांत, अिांत, प्रिांत काळाची सळसळणारी मदु्रा.
त ूअपऱुया िब्दांच्ा आतबाहेर करणारी िातक कथा.
तझु्ा नटसोहळ्ाच्ा नावान ेिल्ोर् पांघरुन
घसुलो मी तझु्ात आरपार
आणण सोिवनू घतेल ेतझु्ा
देहाच ेअपरंपार भार,
मला तलुा वबलगनू बसायचंय
या कातळ, कातीव अधंारात वनधषास्तपणे
ज्ांच्ा पोटात मला माझहेी गीत ऐकू
येईना झाल ेआहे.
अिा या अतपृ्त आरोपीकाळात
त ूनसुती असलीस आसपास
तरी परेुसं आहे मला.

माझ्ा मनातल्या काळोखपक्षांच्ा
गदमीची िाणीव नसलेच तलुा.
तरीही एकदा तरी तझु्ा अतंरात्माचं
दार डकलडकलं करून घ्ावं असं िार वाटतं
एकाकी मनाला.
मला माहीत आहे
न तटुणाऱया भावबंधांची गोष्.
आणण म्णनूच बहुधा
आपल्या वाटा समांतरच राहतील अपके्बेाहेरही.
तरी या वद्षळलले्या वाटवेर
तझुं बोट कधी हातात घ्ावंसंच वाटलं नाही
असं नाही म्णता यायचं मला.
तवे्हा आता त ूआणण मी
यांच्ा समवेर यतेा यतेा
ही धनू सािरी करण्ाचा
अपरंपार मोह माझ्ा मनातनू ववलय
पावसे्तोवर माझा हा  एकतिकी ववलाप
तलुा सोसलाच पाहहिे
हसतहसत.
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२. 
िर कधी सटुलचं माझं वास्तवाचं
भान आणण बरळत सटुलो मी नाहकपणे
काहीतरी अद्ातद्ा
तर त ूनहेमीप्रमाण ेमला माि करिील?
समित नाही काहीच कधीच मला.
तरी तझु्ा प्रमेाची परेुपरु खात्ी बाळगनूही
रागराग करत राहतो मी.
आणण माझ्ातलं हीन बाहेरत राहतं अवनबयंधपण ेतझु्ा मकू साक्ीने.
तरीही मला माझी मळंु दरुुस्त करता यते नाहीत
कीिबद्ध झाललेी.
तझुं मकु्त रूदन सदासव्षकाळ कानावर पिून माझी
कानजिलं भथिली आहेत आता.
आता मला िोध घ्ावासा वाटत नाही
तझु्ा आतल्या संपत चाललले्या धगीचा.
कारण माझाही दर हप्ताला होतोय थंिावललेा
वनखारा आणण मन त्याचं भगभगीत राखते रुपांतर यथायोग्पण े.
सगणु साकार परमशे्राला साकिं घालावं
की आहदमायचे्ा अमतू्ष गहेुत
स्वत:ला सोिून द्ावं
वनरागस वनरासक्त पािवीपणाने
याचा वनण्षय होत नाही तोवर हे भव्यकारुणी
मंहदर ज्ाला समकालात घर म्णतात
असंच चचरिाळत राहील.
आणण म्णनू या इथल्या उिाि पयषावरणात
मला त ूहदसत राहतसे दरूथि माळरानावर
भतुाटकी झाल्याप्रमाणे
तझुं रंग, रुप, गंध, स्वाद, स्पि्ष सव्षकाही
माझ्ा रोमरोमात भभननूही परकंच वाटतं मला
इतका मी माझा याही गरुुत्वाकर््षणाला दरुावलोय.
आता त ूआणण मी दोन खांब आहोत किाला तरी िोिणारे .
हे िोिकाम सांधतसांधत पोचलो आपण
दोन दिकांच्ा सामदु्रधनुीिी.
आता या वनवषात टप्प्ावर आपण आपापल्या
ववलग वाटा िोध ूिकू का?
तर आता असं नसल्यास सापिपेययंत
आहेत त्याच रस्तांनी िाण्ाजिवाय काय माग्ष आहे?
हे मकु्त भयाचं काळोखी पान थिथित उितंय
आपल्या उरावरून .
त्याचा दगि होऊन तो वममी बसण्ाआधी
आपल्याला गच्च ववटांची घर बांधनू
ऊबचेी सोय सोय केली पाहहि ेआपापल्यासाठी.
आता ही अिी रेडिमिे इनं्सट वमक्स घरं
कुठं बरं वमळतील?
त ूआणण मी दोघंही िोधयूा एकमकेांसाठी
म्णि ेनव्यान ेआपल्याला
हे आपलं हरवललें घर सिवता येईल
तोवर त ूआणण मी दोघहेी
सख् ेििेारी बननू दोन ध्रुवांवर राहूया.
दसुरं काय?

दीपक पिार

मोबाइल – 9820437665    
इ-मले – santhadeep@gmail.com

मुंबई ववद्ापीठात राज्िास्ताच ेप्राध्ापक. मराठी 
अभ्ास कें द्र या मराठी भार्ा, समाि आणण 
संसृ्तीसाठी काम करणाऱया संथिचेा अध्क् आहे. 
ववववध सामाजिक प्रकल्पांवर काम करतात.
लखेक-कवी.

mailto:santhadeep@gmail.com
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गणेश त्दघे

एक कनिता

1
उगमावरचा पाचोळा का त्याज् नदीला केव्हा 
सोिून कधी का गले ेउन सावलीला 
मोिली मनाची वाट , घाट सरला नाही . 
पक्ी खोल तळ्ात बिुला …. तरला नाही . 
व्खन् सांयकाळी आभाळ मळीत ेमाया 
साचलले्या दखुांची होतचे गलुाबी काया 
भतूकाळाच्ा हातात गुंिुनी हात 
लावीत चिू उतरली ती खोल पनु्ा गहुरात . 
सोिून श्ासाला ना िात ेप्राणांची खोटी वात . 
चांदण्ाच्ा भतूकाळाची रात्ीिी सटुनेा गाठ .

गणेश त्दघे

मोबाइल – 9404926518  
इ-मले – ganeshhdighe@gmail.com
काजलदासाच्ा मघेदतूच ेमराठी बलॅ ेरुपांतर, 
िाकंुतलचा अनवुाद, वाल्बाबाच्ा कववता हा वाल् 
व्व्हटमनच्ा  रुपांतररत कववतांचा संग्ह, पठे् बापरूाव 
यांच्ा िीवनावर आधाररत पवळा हे तीन अकंी नाटक 
जलहहलं आहे.

mailto:ganeshhdighe@gmail.com


कथा
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आशा बगे

चचत

चचत्कतमीचं नाव वगेळं होतं, भभक्ा. तसं त ेचचत्ंही वगेळं होतं. ती काल 
इथ ेआल्यापासनू अल्बममधलं त ेचचत् पाहात होती. खिेगेावाकिचा 
भरललेा बािार. बायामाणसांची गदमी. गायीगरुांचीही झमु्ि बरोबरीनं. 
आणण बािनूं अगदी लागनूच रेविचे ेधावत ेरूळ. रूळावर दरूवर एक 
इंजिन भकभक करत यणेारे. त्यामाग ेअख्ी गािी. अध्षचंद्राकार 
वळत या बािारात जिरतये. कालपासनू गािीच ेत ेचचत् बघतये ती, तर 
लहानपणचीच उत्सकुता मनात दाटून यतेये. धावत्या गािीला बघण्ाची. 
आणण हे नसुतं गािीचं चचत् नाही. गािीबरोबर आणणही काही आहे. 
गािीचा वगे, गािीची गती. भरलले्या बािारालाही इथं एक गती आहे. 
इथवेतथ ेववस्ळीत असलले्या त्या बािारातही ती िाणवतये. खरंतर 
हे त्या वगेाचे, गतीचचे चचत् आहे. आणण त्या गतीला छेद देणारी एक 
गाय. रूळावर आपली आरामात बसली आहे. मागनू गािी यतेये याची 
वतला पवषाच नाही. वतला नाहीतर नाही त्या भरलले्या बािारालाही 
त्याचं काही वाटत नाही. वतला त्या रूळावरून बािलूा करावं असंही 
कुणाला वाटत नाही. वतला मात् तसं वाटतं. वाटतं की त्या चचत्ाचा 
एक अिं असाही असायला हवा होता की गािीच्ा आवािानं, गतीनं, 
हादरलले्या िवमनीच्ा कंपनानं ती गाय स्वत:च उठेल, बािलूा होईल. 
डकंवा कुणीतरी वतला बािलूा करेल. रूळ मोकळे होतील. गािी स्वत:चा 
वगे पकिले. तसं झाल्याजिवाय त ेचचत्ं पणू्ष व्हायचं नाही. आता त ेचचत्ं 
अधरंु, अपरंु आहे. त्यातला गािीचा वगे आणण गािीची स्थिरता यापलीकि े
वतथ ेकाहीतरी असायला हव ेआहे. नवे्ह तस ेअसण ेहीच त्या चचत्ाची थीम 
आहे.

ती सहाव्या मिल्यावरच्ा वतच्ा रूममध् ेआली. तो अिनूही 
लपॅटलॉपमध्चे िोकं खपुसनू होता.
“आली िाऊन?” त्यान ेववचारलं.
“हो”
“इतक्ा लवकर?”
“त ूनाही यते म्टल्यावर वलॉक घतेलाच नाही. अल्बम चाळला आणण…”
“डकतीदा बघतसे तचे ते.”
“त्यातलं एक चचत् मला िार हलॉन्टींग वाटतंय.”
“कुठलं चचत्?” त्यानं अगदी वनववमिकारपणं ववचारलं.
“कुठलं नाही असंच.” ती म्ण ूलागली.
“हदवा घालव ूकी वाचतसे?” त्यानं ववचारलं.
त्याला झोपताना िराही उििे नको. हलॉटलेच ेबाहेरच ेहदवे. त्यांचा उििे 
काचांतनू आत आललेाही त्याला नको असतो. तो त्यावर िाि पिदा 
सरकवनू देतो. त्यानं हदवा मालवला. त्याला झोप लागल्यावर वतनं तो 
बािलूा केला. बाहेरचा लाईट िाणवला आणण हलॉटलेबाहेरची गद्ष दाट 
झािी, त्या बाहेरच्ा तळ्ाच्ा पाण्ावरचा मंद गभभमित उििे रात्ीचा, 
त्या तळ्ावर रात्ी राऊंि मारायला िाता आलं पाहहिे, वतला वाटलं. 
सकाळी त ेवगेळेच असते, वन पलॉईंट नाईनचा छोटासा टट्कॅ. गोलाकार. 
तळ्ातली च्कच्क करणारी समहूातली बदकं. आणण आता हे अस े
रात्ीत ववसावलले ेतळे. ती चचत्कार भभक्ा, वतन ेअस ेचचत् काढायला हवे. 
सकाळच ेतळे. ही एक बाि ूझाली चचत्ाची. रात्ीच ेतळे ही दसुरी बािू. 
डकंवा दोन्ी स्वतंत्च चचत्ं. वतला स्वत:िीच हसूं आलं. लग्ाला पंचवीस 
वर्यं झालीत म्णनू ती दोघंच या हहलस्टिेनला आलीत. मलुं तिी मोठीच 
आहेत. तरी त्यांच्ासाठी आिीला आणनू ठेवलं घरी. दीि हदवस अिनू 
उरलाय.

सकाळी ती दोघं ब्रकेिास्टला खाली आली. वतनं कॅरट व ऑरेंि वमक्स 
ज्सू घतेला. सलॅिॅ घतेलं आणण वे्हि सिँववच. त्यानं चीि पराठा, 
स्वीटकलॉन्ष सपू. तो टकॅ्सी कलॉल करायला गलेा. आणण ती पनु्ा त्या 
अल्बमपािी. तो अल्बम आि दसुरा कुणी बघत होतं. तर ती वाट 
पाहात राहहली. दसुराही अल्बम होता वतथं. हॅण्डलमूच्ा साड्ांचा. पण 
वतला तो नको होता. त्या दसु-यानं तो अल्बम खाली ठेवल्यावर वतनं तो 
घतेला. त ेचचत् उघिलं. आता त ेिवळिवळ पाठ झालं होतं. वगेवगेळ्ा 
पातळीवरच्ा दोन गतीतली एक स्थिरता िण ूत्या गतीला, वगेाला 
विेावणारी. वतला आि स्वत:चीच गंमत वाटली. टकॅ्सी आली. वलॉचमन 
वतला बोलवायला आला. वतनं अल्बम खाली ठेवला. आि वनघायचं 
होतं. सािसेहाची फ्ाईट होती; पण बारालाच हलॉटले सोिायचं होतं. ब्रंच 
घऊेन. 

सामान पकॅ करूनच दोघं खाली आले. नहेमीसारखा लाईट ब्रकेिास्ट न 
घतेा ब्रंचच घतेला.
“वविरे् बोअर नाही झालं.” तो बोलनू गलेा.
“बोअर किानं!” वतला आचिय्षच वाटलं.
“नाही. वाटलं आपण काय करणार दोघंच.”
“तचे तर हवं होतं नं! नहेमीच्ा धावपळीपके्ा दरू वगेळं.” वतला वाटलं.
“बट इट वलॉि अ गिु आऊडटगं!” तो म्णाला. त्याला काही कलॉल्स 
करायच ेहोत ेम्णनू तो रूममध् ेगलेा. वतनं तो अल्बम उघिला.
“आि हे िवेटलं. पनु्ा इथ ेयऊे न यऊे.” वतनं स्वत:ला सांगगतलं.

         “आणण आलोच तर ! हे चचत् असले, नसले. आणण असलंही 
तरी तीही तीच नसलेच. त ेचचत् असं बघणारी.” वतला वाटलं. अल्बम 
उघिताना वतला वाटलं की ती वनरोप घतेये या चचत्ाचा. म्णिचे या 
चचत्ात वतला भटेलले्या या सा-या पररसराचा. वतनं त ेचचत् उघिलं. नमेकं 
तचे पान बघण्ाची बोटांना अचकू सवय झाली होती. वतनं त ेपाहहलंही 
त्याच ओळखीच्ा झालले्या क्रमानं. प्रथम रूळ, गािी, मग बािार वन 
मग गाय. आणण आता लक्ात आलं, गायीच ेिोळे एकदम संथ, वनवांत. 
गदमीबद्दल, गािीबद्दल, वतच्ा वगेाबद्दल एकदम बदेखल. िस ेकाही त े
रूळ हे त्या गायीचचे साम्ाज् होते. आता तो अल्बम वमटून ती उठणारच 
होती तर वतनं सहिच त ेपान पलटवल ेआणण ती पाहातच राहहली. या 
चचत्ात आता रूळ ररकाम ेहोते. गाय बािलूा झाली होती. गािी वतचा वगे 
पकिून दरू िात होती. आणण बािार हा रूळाच्ा एकाच बािनूं नव्हता 
तर दोन्ी बािूंनी ओसंिून वाहात होता. अभाववतपण ेवतनं पान पलटवले, 
तर दसुरे चचत् होते. भरलले्या बािाराचचे. त्यात एक उभा, ठें गणा, अरंूद 
दगिी हौद पाणी डपण्ाचा. एक छोटी मलुगी त्या हौदाच्ा किा पकिून 
आत ओणवी होतये, इतकी की ती पिले की काय अिी एक भीती मनात 
सरसरून यतेये. वतचा िाटललेा फ्लॉक वर होतोय. त्या मलुीच्ा गबुगबुीत 
काळ्ाकुळकळीत मांिया, पोट-या हदसतात. वतच ेउखरवाखर, तलेाचा 
स्पि्ष नसलले ेकेस. आता वतनं मदु्दामच पढुच ेपान उघिल ेतर त्या पानावर 
वतच्ा आईन ेवतला वतच्ा फ्लॉकचा काठ धरून बािलूा केलये आणण 
दसुरा हात वतच्ावर उगारलाय. िोळे वटारून.
ती स्वत:िी हसली. वतला आठवलं वतची वनकू् बगीच्ातल्या टाक्ात 
किी ओणवी होत होती ते.
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मोबाइल – 7709001779   

इ-मले – arwindasha@gmail.com

तीन दिकांच्ा वर मराठी कथा,कादंबरी व लजलत 
लखेन. कथांच ेअनवुाद ववववध भारतीय भार्ांतनू आणण 
इंग्िी,िम्षन,फ्ें च ह्ा भार्ांतनूही प्रजसद्ध. महाराष्ट्  
िाऊंििेन, साहहत्य अकादमी, केिवराव कोठावळे 
आणण वव. सा. संघाचा िीवनव्रती इ. परुस्ार प्राप्त. 
महाराष्ट्  राज् सवुण्ष महोत्सवावनवमत्त साहहत्य 
संसृ्ती मंिळातिजे  सन्मानवतृ्ती. भमूी ह्ा कादंबरीचा 
गिुरातीमध् ेअनवुाद प्रजसद्ध तसंच कन्ि आणण 
हहदंीमधनू अनवुाद होत आहेत.

आता वतला त ेचचत् सापिल ेहोते.

िवेटी बािारच तो !

त्यांचं सामान आता ललॉबीमध् ेआलं होतं. तोही मागनू आला.
“त ूइथंच काय करतसे अिनू? वनघाघचं नाही का?” त्यानं ववचारलं.
“मी तयारच आहे.” ती म्णाली.
“वर िाऊन बघ, काही राहहलं असले तर…”
“नाही. काही राहहलं नाही.” ती म्णाली.

mailto:arwindasha@gmail.com
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विभािरी देशपांडे

मोठी नतची सािली

समोरच्ा घड्ाळात सािआेठ वािलले ेहदसले. राहीचा वरैताग वाढत 
होता. आि पहहला अकं बसवनू झाला असता. बजेसक तरी. हे काहीतरी 
उपटलं आणण िालत ूवळे गलेा. हा महहना खपू हेस्क्क गलेा. आलोकचा 
सगळा घोळ…त्याचा स्टट्से…त्यात  दौरे, नवीन नाटकाच्ा तालमी, दोन 
auditions, िागरणं एक ना दोन! त्यात रश्ीचं नवीन cycling चं 
खळू. त्यामळेु झाला असणार उिीर! इतकं हायपर व्हायची काही गरि 
नाहीये. पण ममा ऐकतच नाही. “दाखवनू य ेदाखवनू ये. चारपाच हदवस 
उिीर ठीक आहे,  खपू उिीर झालाय.  काही तरी abnormality 
असले तर? PCOD वगरैरे? नंतर problem येईल.” इत्यादी इत्यादी. 
आणण काही ऑग्ु्षमेंट करायला गलें की नहेमीचं लके्चर! “वळेेवर सगळं 
झालं असतं तर बरं झालं असतं! लग् नाही, त्यामळेु मलुं नाहीत. आई 
होणं ही स्तीच्ा मनाचीच नाही तर िरीराची गरि आहे. आत्ता नाही, 
पढेु हवंसं वाटले मलू..तवे्हा अवघि होईल. आत्ताच काय त ेपाहून ये”. 
ममाला गप् करायला म्णनू ती वस ूमाविीच्ा क्क्वनकमध् ेयऊेन 
बसली. “पटकन होईल काम,” असं वस ूमाविी म्णाली पण इकि े
pregnant बायकांची लाईन लागललेी. चहेऱयावर थोिा आनंद, थोिं 
टने्शन असलले्या, वगेवगेळ्ा आकाराची पोटं असलले्या बायका, बरोबर 
आई, सास ूडकंवा नवरा. वतला थोिा वळे गंमत वाटली पण नंतर कंटाळा 
यायला लागला.  लग्, मलुंबाळं, संसार आपल्याला ह्ातलं काहीच 
नकोय ह्ाची वतला िाणीव झाली. पण का? का नकोय? आलोकला 
नकोय म्णनू?
आलोक! आि भारतातल्या चार तरुण आणण promising 
नाट्यहदग्दि्षकांमधलं एक नाव. प्रवतभावान, आकर््षक, उत्सूत्ष, 
बदुभधमान आलोक.  ८ वर्षांपवूमी राही त्याला भटेली. त्याला भटेल्याच्ा 
क्णापासनू राही त्याच्ा प्रमेात पिली होती.
“You are a free soul…त ूमकु्त आहेस. राही…राही नाव आहे ना तझुं? 
You are a traveler. पांथथि… त ूसतत चालत रहायला हवंस. आपण 
सगळ्ांनीच. प्रमे, नाती ह्ा सगळ्ा बडे्ा आहेत. स्वतःचा िोध खरा 
आहे िक्त. आपलं नाटक, आपलं काम हेच खरं आहे. त ूअिकू नकोस. 
ववरोध होईल..खपू टीका होईल…पण त ूअिकू नकोस.”  वतच्ा एमए 
सकंेि पाट्षच्ा production चा पहहला प्रयोग झाला. वतच्ा कामाची 
प्रचंि तारीि झाली. प्रत्यकेाच्ा तोंिी वतचं नाव. त्या रात्ी पाटमीमध् े
आलोक वतला हे सगळं म्णाला होता. वतच्ासाठी वतच्ा ववचारांची 
हदिा बदलनू टाकणारा हदवस होता तो.
BSC Chemistry करून अचानक रस्ता बदलनू वतनं एमएला 
नाट्यिास्त वनविलं. पपांना हा धक्ाच होता. पण त्यांनी कधीच किाला 
ना कधी पाठींबा हदला ना कधी ववरोध केला. ममानं मन वळवण्ाचा 
प्रयत्न केला पण त्याचा उपयोग झाला नाही. राहीनं नाटकाला वाहून 
घतेलं. बदुभधमान, प्रवतभावान राही department मधली सगळ्ात 
popular ववद्ाथमीनी झाली. एमएच्ा िवेटच्ा सवेमस्टरला आलोक 
guest director म्णनू आला. हदग्दि्षक आणण अभभनते्ीत एकवाक्ता 
असणं म्णि ेकाय ह्ाचं मवूतमिमंत उदाहरण म्णि ेआलोक आणण राही! 
त्याची भार्ा वतला अचकू कळायची, डकत्यकेदा त्याच्ा एका निरेतनू 
त्याला काय अपजेक्त आहे हे वतला आपसकू कळायचं. िब्दांपलीकिचा 
संवाद दोघांमध् ेघिायचा. त्याचा आत्ष, बडेिकीर, बबेंदपणा वतला 
मोहवनू टाकत होता आणण वतच्ातली सपु्त प्रवतभा, वतची बदुभधमत्ता 
त्याला खचेनू घते होती. त्याच्ा नाटकातलं वतचं काम अप्रवतम झालं. 
वतच्ातली िाद ूत्यानं हेरली. वतनं प्रवाहपवततासारखं प्रथिाडपत मागषांनं 

िाऊन लग्, मलुं, संसार ह्ात अिकू नय ेअसं त्याला मनापासनू वाटत 
होतं. वतच्ा िोळ्ात खोल पहात तो वतला सांगत होता. “You are 
magic…don’t kill yourself. माझा हात धर…माझ्ाबरोबर चाल.”  
त्या रात्ी पाटमीत बािलूा नऊेन त्यानं त्याचा हात पढेु केला. वतनं वतचा 
हात त्याच्ा हातात हदला. राहीचा प्रवास खऱया अथषानं त्या हदविी सरुु 
झाला.
पढुची सात वर््ष स्वप्नवत होती. एकानंतर एक अप्रवतम नाटकं राही 
आणण आलोकनं प्रायोगगक रंगभमूीला हदली. संगीत, पसु्तकं, चचत्ं…
गप्ा…चचषा…जसनमेे…एक भारललेा काळ राही भरभरून िगत होती. 
एकमकेांबद्दल वाटणारी ओढ, प्रमे िब्दात मांिायची कधी गरिच पिली 
नाही. एक हदवस आलोक घरी आला…म्णाला बगॅ भर…आता रात्ी 
तलुा घरी सोिायला नाही यणेार मी..एकट्या रात्ी सहन होत नाहीत. 
Hypnotize झाल्यासारखी ती आलोकमाग ेत्याच्ा घरी रहायला गलेी. 
हे मात् पपांना सहन झालं नाही. “लग् करा आणण मग रहा एकत्” त्यांनी 
वनवषाणीचं उत्तर हदलं. लग् करण्ाचा प्रश्नच नव्हता. राहीचं घर तटुलं. पण 
आलोकच्ा सहवासापढेु वतला सगळंच क्षुल्क वाटत होतं. ममा खपू 
hurt झाली. डकत्यके हदवस अबोला धरला होता वतनं. पण वर््षभरापवूमी 
राहीला food poisoning झालं. ८ हदवस हलॉल्स्पटलमध् ेराहावं 
लागलं. आलोक तवे्हा एका residential workshop साठी New 
York ला गलेा होता. रश्ीनं ममाला िोन लावला तिी धावत आली 
ती. तवे्हापासनू दोघींचा संवाद परत सरुु झाला. पण ममा सतत हायपर 
व्हायची त ेराहीला अजिबात आविायचं नाही. लग्, मलुं संसार हा ववर्य 
बोलायला राहीनं बंदी घातली होती.
Open relationship! Face book चं status म्णनू अत्यंत 
आकर््षक! पण त ेतसं िगताना राहीला खपू झगिावं लागलं होतं. 
“आपण एकत् आहोत कारण आपलं एकमकेांवर प्रमे आहे..आपण 
एकमकेांना हव ेआहोत. पण आपलं नातं हे आपलं बंधन असता कामा 
नये. त ूस्वतंत् व्यक्ती आहेस…तझु्ा इच्ा, गरिा अगदी वासनाही तझु्ा 
स्वतःच्ा आहेत. त ूमाझ्ाबरोबर आहेस म्णनू त ूस्वतःचं मन मारून 
िगावंस असं मला नाही वाटत. असं कुठलंच बंधन आपण एकमकेांवर 
घालायचं नाही.” आलोकनं वतला अगदी सरुुवातीला सांगगतलं होतं.
“पण आलोक…असं कसं अरे?म्णि ेआपण committed आहोत का 
नाही?”  वतनं ववचारलं
“अथषात! पण ती commitment आपल्या एकमकेांिी असलले्या 
नात्याची आहे. िोपययंत आपल्या दोघांना त ेहवं आहे तोवर ती आहे. हे 
forever वगरैरे काही नसतं. आणण त ेतसं राहावं म्णनू आि आपल्या 
नात्यावर ओझं का टाकायचं? आणण आपल्या एकमकेांिी असलले्या 
नात्याव्यवतररक्त पण आपण खपू काही आहोतच ना? त्याचं काय 
करायचं? आपला तो self जिवंत आणण धगधगता ठेवायला हवा राही. 
नाहीतर आपण ह्ा नात्यात अिकून कुिनू िाऊ. Commitment is 
NOT exclusivity.”
“म्णिे? उद्ा तलुा वाटलं तर त ूकुणाहीबरोबर िाऊन झोपणार?” राही 
संतापली.
“उगाच आक्रस्ताळेपणा करू नकोस. मी कुणाबरोबर झोपणार का नाही 
झोपणार हा मदु्दाच नाहीये. You are missing the whole point. 
आपण स्वतःला आणण एकमकेांना बांधायचं की नाही? हा मदु्दा आहे. 
मी कदाचचत कधीच कुणाकिचे बघणारही नाही! पण तो माझा स्वतंत् 
choice असले. आपल्या नात्याच्ा बंधनातनू आललेा असहाय वनण्षय 
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नसले. That is my point. ओिो काय म्णतो आठवतं आहे ना?”
“ओिो वबिो गलेा खड्डात! आलोक,मला नाही सहन होणार त ूदसुऱया 
कुणाच्ा प्रमेात पिललें…”
“प्रमे वगरैरे अत्यंत वगेळा झोन आहे.”
“नाही…माझं तझु्ावर प्रमे आहे…आणण त ूिक्त माझा आहेस…”
“लिीि..लिीि राही..Don’t become an ordinary woman!”
“I am a woman in love आलोक…ordinary…extra ordinary 
मला नाही माहीत. And I don’t care!”
“But I do. तलुा मी सात््ष आणण जसमोन दे बोआबद्दल सांगगतलं होतं ना? 
सहिीवनाचं सवपोतृ्ष् उदाहरण वाटतं मला ते. They were in synch! 
Intellectually, rationally, emotionally and physically. 
सात््ष मरेपययंत त ेएकत् होत ेपण त्यांनी एकमकेांना बांधनू ठेवलं नाही. 
Exclusivity हा त्यांच्ा नात्याचा पाया नव्हता. त्या दोघांच ेइतर स्ती-
परुुर्ांिी संबंध होते. आणण त्यांचा ववचार, त्यांचं जलखाण, त्यांचं काम 
ह्ा understanding मळेु इतकं मोठं होऊ िकलं. मला तसं िगायचं 
आहे. आणण तहूी तसंच िगायला हवंस राही.”
“नाही आलोक…मला नाही िमणार हे,” राहीनं वनक्नू सांगगतलं.
“That’s too bad! Maybe I read you wrong. पण मला तझु्ावर 
काहीही लादायचं नाहीये,” आलोकनं िांतपण ेसांगगतलं.  राही सामान 
घऊेन रश्ीकि ेवनघनू गलेी. २ महहन ेराहीनं कस ेकाढल ेवतचं वतला 
माहीत. आलोकही खपू down होता. दोघंही एकमकेांजिवाय राहू िकत 
नव्हते. पण आलोकनं वतला कधीच परत बोलावलं नाही. िवेटी रश्ीनं 
वतला समिावलं.
“Relationship डकतीही strong असले, प्रत्यकेाला कधी ना कधी हा 
मोह होतोच राही. Humans are polygamous. आि एकमकेांिी 
अत्यंत loyal आणण committed असणारे हे सगळे कधीच कुणाकि े
आकडर्मित झाल ेनसतील असं वाटतंय तलुा? कधीच कुणी दसुऱयाच्ा 
िवळ गलें नसले? Are you living a fairy tale?  सगळ्ांना हवं 
असतं नवीन िरीर…नवीन मन…नवीन आकर््षण, excitement..thrill. 
काही लोक हहमंत करतात, बरेचस ेमन मारून िगत राहतात. आपल्या 
हक्ाच्ा माणसात त ेसगळं अट्टाहासानं िोधत राहतात. त ेवमळत नाही 
कधीच. मग चचिचचि…भांिण…अपके्ाभंग…दोर्ारोप…it just gets 
rotten.”
“पण म्णि ेवाटले तवे्हा, वाटले त्याच्ाबरोबर झोपायचं?”
“नाही…त ूपनु्ा तोच घोळ घालत ेआहेस. त े freedom िगण्ाचं 
असण्ाआधी त ेववचारांचं आहे. आलोक is a free soul. He needs 
that freedom. त ूतिी नसिील कदाचचत…पण तो आहे. आणण 
तो transparent आहे. He is not a hypocrite! आणण तलुा तचे 
आवितं राही. तलुा त ेसमित नाहीये. उद्ा तो कदाचचत कुणाच्ातरी  
िवळ िाईल ह्ा भीतीनं त ूतमुचा आि वाया घालवत ेआहेस. You 
can’t live without each other. त ेनातं िप…त ेिग…पढुचं पढेु!”
आलोक दौऱयावरून परत आला. डकल्ीनं दार उघिून आत जिरला तर 
समोर राही. वतला आविणारा त्याचा िट्ष घालनू समोर उभी होती. त्याची 
वाट बघत. तो िागच्ा िागी व्खळला. ती यऊेन त्याला वबलगली. 
त्याच्ा िोळ्ांतनू अश्ूंच्ा धारा वाहू लागल्या. आलोकला इतकं 
vulnerable वतनं कधीच पाहहलं नव्हतं. सगळं  मळभ दरू झालं. राही 
आणण आलोक एकमकेात पनु्ा बिूुन गलेे.
“दीि महहना झालाय,” वस ूमाविी म्णाली.
“अं?..काय?”
“दीि महहना. तलुा कळलं नाही आधी?.” वस ूमाविी काहीिी चचिून 
म्णाली.
“काय…? काय कळलं नाही..?” राहीला काहीच समित नव्हतं.
“राही…you are pregnant. दीि महहना झाला आहे.!”
“Oh shit!!” राहीच्ा तोंिातनू िब्दच िुटनेात.
“हं….so…this is carelessness!!” वसधुा माविीचा राग स्पष् हदसत 

होता.
“पण कसं…असं कसं झालं??”
“त ेमी सांग?ू”
“नाही…म्णिे…I was careful…”
“Careful enough?”
“नाही..म्णिे..हो…I mean,,,I think so!”
“Then you think wrong…कारण त ूकाळिी घतेली नाहीस…तझुं 
लग् झाललें नाहीय ेवगरैरे वगरैरे कारणं नाहीयते माझ्ा रागावण्ाची. 
कारण एकच आहे. त ूआणण तचू काळिी घ्ायला हवी होतीस…कारण 
बाईलाच हदवस िातात…ह्ाच ेिारीररक, मानजसक, भाववनक पररणाम 
बाईवरच होतात. परुुर् एका क्णात िबाबदारी टाळू िकतो. बाई नाही…
you should have been more careful.”
राहीच्ा तोंिातनू िब्द िुटनेा. असं झालं कसं?
“काय करणार आहेस?” माविीनं ववचारलं
“म्णिे?”
“तमु्ी लग् केललें नाही. Out of wedlock हे मलू तलुा हवं आहे?”
“नाही…मला…नकोय…” वतनं तात्ाळ उत्तर हदलं. नकळत वतला रिू 
िुटलं.
वसमूाविी उठून वतच्ािवळ बसली. वतचा हात हातात घतेला.
“िांत हो…take your time. हे सगळं अनपजेक्त आहे I know. तलुा 
एक सांग?ू मला तमुची डपढी आविते. तमु्ी तमुचं स्वतःचं सत्य िोधायचा 
प्रयत्न करताय. आणण त ेघऊेन िगताय..पण सत्य कुठलंही असो..त्याची 
िबाबदारी घणें अपररहाय्ष आहे. त ूववचार कर. वळे आहे आपल्याकिे. 
तमुचं प्रमे आहे ना एकमकेांवर? लग् करा आणण होऊ द्ा दे मलू…हा 
सल्ा मी िलॉक्र म्णनू नाही तझुी माविी म्णनू देतये. ममाला सांगणार 
आहेस? का मी सांग?ू”
“नको…लिीि…मी सांगने…”
“ओके…पढुच्ा आठवड्ात ये. तलुा नको असले हे तर वळे घालवायला 
नको. आणण वनण्षय काहीही असले तरी आलोकला घऊेन य ेसोबत. 
Take care.”
राही बाहेर पिली आणण चालायला लागली. हे झालं कसं वतला समिनेा. 
आलोक आणण ती कायमच सतक्ष  असायचे. आपण अिकून पिू असं 
काहीच आलोकला नको होतं त्यामळेु कुठलाच धोका त्यांनी पत्रला 
नाही. पण अपघात घितात…घिूच िकतात. दीि महहन्यापवूमीच्ा घटना 
वतच्ा िोळ्ासमोर तरळू लागल्या.
आलोक तीन महहन्यांनी हदल्ीहून परत आला. National school of 
drama साठी एक नाटक बसवलं होतं त्यानं. काय सांग ूकाय नको असं 
झालं होतं त्याला. देिाच्ा काना-कोपऱयातनू आलले्या ववद्ार्षांबरोबर 
काम करताना खपू काही नवीन सापिललें त्याला. राहीिी त ेसगळं 
बोलायचं होतं. चार पाच रात्ी िागनू काढल्या त्यांनी. गप्ा, दारू, 
जसगरेटी..आणण एकमकेांचा सहवास…स्वप्नवत वाटावं अिा चार रात्ी…
आणण सहवासाच्ा एका क्णी वतच्ा वमठीत त्यानं वतला “कन”ु अिी 
हाक मारली. ती थबकली…पण तो क्ण गलेा. दसुऱया हदविी वतनं त्याला 
कनवुवर्यी ववचारलं. तो गप् झाला. पनु्ा पनु्ा ववचारल्यावर त्यानी 
लखनऊहून आलले्या कानडुप्रयाववर्यी आणण त्या दोघांमध् ेवनमषाण 
झालले्या संबंधांबद्दल सांगगतलं. राही हादरून गलेी. वतला रिू आवरेना.
“राही…तो एक क्ण यउेन गलेा िक्त. Yes…I was tempted. आणण मी 
स्वतःला नाही आवरू िकलो. पण.. त ेतवेढ्ापरुतं होतं. संपलं.”
“गले्या चार रात्ी कोण होतं तझु्ाबरोबर? मी का ती?”
“Oh stop it! एक क्ण यऊेन गलेा िक्त. आपली ररलिेनजिप ह्ा 
सगळ्ाच्ा खपू पलीकि ेआहे राही. आपण सहचारी आहोत. आपल्या 
आयषु्ात चांगलं-वाईट, चकू-बरोबर ि ेकाही घिले त्यासकट आपण 
एकमकेांच ेआहोत. मला मान्य आहे मी स्वतःला आवरायला हवं होतं. पण 
मला नाही िमलं.”
“आणण मी असं काही केलं तर?”
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“I will accept it. मला सहि िमले असं नाही पण मी आपलं नातं 
stake वर कधीच ठेवणार नाही. तझु्ा आयषु्ात ि ेकाही घिले त्या 
सकट त ूमाझी आहेस.”
“मला वळे दे आलोक.  I need to sort myself out”
“मी तलुा वळे देणारा कोण? तझुा वळे तझुा आहे. मी इथचे आहे.”
राही त्याच्ाकि ेबघत राहहली. इतका लखलखीत स्वच् ववचार, इतका 
ठाम आत्ववश्ास आणण इतकी वनिर पारदि्षकता. वतला ववलक्ण आदर 
वाटला त्याच्ाववर्यी. पण त्याच्ा वमठीत िाऊ िकत नव्हती ती. वतला 
वळे हवा होता.
रश्ीकि ेयऊेन ४-५ हदवस गलेे.  राही स्वतःत हरवनू गलेी होती. 
नक्ी आपल्याला काय हवं आहे वतला समित नव्हतं. आपण खरंच 
इतर मलुींपके्ा वगेळ्ा आहोत की आलोकच्ा खांद्ाला खांदा लाऊन 
चालण्ाच्ा प्रयत्नात आपण स्वतःपासनू लांब गलेो आहोत? राहीला 
ह्ातनू बाहेर काढण्ासाठी रश्ीनं वतला एक नवीन नाटक आणनू हदलं.
“बास झालं तझुं आत्परीक्ण. कामाला लाग. आपल्या ग्पुमधल ेसगळे 
बोंबलत डिरतायते गावभर. त्यांना गोळा कर आणण नाटक बसव. आणण 
हे नसले मान्य तर माझ्ा घरातनू बाहेर पि. तझुा रिका चहेरा बघत 
बसण्ात मला काहीही रस नाहीये!”
रश्ीनं ultimatum हदला आणण राहीनं तालीम सरुु केली. नवीन 
संहहता…नवा प्रवास…नवी challenges…राही relax झाली…आपल्या 
प्रश्नांची उत्तरं इथचे वमळणार ह्ाबद्दल वतला खात्ी पटली. नाटकाच्ा 
वनवमत्तानं आलोकही मधनू मधनू भटेत होता. मनावरची िळमटं वनघायला 
लागली.
एक हदवस तालीम संपनू ती रश्ीकि ेआली. हलॉलमधनू िोरिोरात 
हसण्ाच ेआवाि यते होते, रश्ी आणण माडटमिन. रश्ीचा Scottish वमत्! 
राही एकदोनदा त्याला भटेली पण होती. तो ballet dancer  होता. मकु्त, 
Bohemian आयषु् िगणारा माडटमिन. रश्ीनं वतला ओढून त्यांच्ात 
बसवलं. वतघांनी रात्भर धमाल केली. खपू हदवसांनी राही मनसोक्त 
बोलली, हसली आणण प्ायली.
राहीनं िोळे उघिल ेतवे्हा सकाळ उलटून गलेी होती. वतला उिािी चचठ्ी 
सापिली.
“It was a wonderful night. You are beautiful. Thank you 
for the magical moments. I will see you in my next visit. 
Martin.”
राहीला एकदम सगळं आठवलं. काय घिलं, कसं घिलं वतचं वतला 
समिनेा. रश्ी माडटमिनला सोिायला गलेी होती. राहीनं सामान आवरलं 
आणण त ेथटे आलोककि ेआली. आलोकनं वतला वमठीत घतेलं. अगदी 
मागच्ा वळेी घतेलं तसंच. आदल्या रात्ी ि ेकाही घिलं त्याचा उच्चार 
वतनं स्वतःिीही केला नाही. त्याच्ात ती सामावनू गलेी.
वसमूाविीच्ा क्क्वनकमधनू बाहेर पिल्यावर राही डकती वळे चालत 
होती वतचं वतला कळलं नाही. मनातल ेववचार आणण पावलं ह्ांचा वगे 
वाढत गलेा. अचानक ती भानावर आली तवे्हा समोर ममाचं घर हदसलं! 
“मी इथ ेकिी आले? कधी आले?” ह्ा ववचारात असताना ममा बाहेर 
आली. वतच्ा चहेऱयावर आचिय्ष आणण आनंद दाटून आला होता. राही 
धावत िाऊन वतला वबलगली आणण रिू लागली. ममानं वतला आत नलें. 
वतच्ा लािक्ा झोपाळ्ावर  वतला ििेारी बसवलं. वतचं िोकं मांिीवर 
ठेऊन वतचं आवितं गाणं म्णायला लागली, “लहान माझी बाहुली, मोठी 
वतची सावली, घारे िोळे डिरववत ेनकटं नाक उिववते” पढुच्ा ओळी 
ऐकण्ाआधी राहीला झोप लागली.
“आलोक मला बोलायचं आहे तझु्ािी,” राहीनं ववर्य काढला
“बोल ना”
“I am pregnant!”
“काय??”
“हो”
“are you sure?”

“हो. चकेप करून आलये मी,”
“पण कसं काय? आपण कायमच protection…”
“It is never 100 %’ आणण…”.
“आणण.? आणण काय?”
“मला कळत नाहीय ेतलुा कसं सांगू…”
“म्णिे? You can tell me anything..you know that.”
“हो…तलुा कळेल नक्ी”
“सांग पटकन राही,” आलोक अस्वथि झाला
“माडटमिन आठवतोय?”
“रश्ीचा वमत्…िा्सर?”
“हं”
“त्याचं काय?”
“…..”
“राही speak!”
“आम्ी प्ायलो होतो खपू…मला कळलं नाही…कसं…” आलोक 
भथिल्यासारखा वतच्ाकि ेपहात राहहला.
“आलोक”
“हं?..हं” तो भानावर आला. व्खिकीपािी िाऊन त्यानं जसगरेट पटेवली. 
दोन वमवनटं िोळे वमटून उभा राहहला. राही उठून त्याच्ापािी गलेी.
“कधी झालं हे?”
“मी परत आल ेत्याच्ा आदल्या रात्ी”
“म्णनू आलीस त ूपरत? Guilty वाटून?”
“Guilt? कसलं guilt? तलुा वाटत होतं guilty हदल्ीहून आलास 
तवे्हा?”
“त्याबद्दल आपलं बोलनू झालंय.”
“तझुं बोलनू झालंय. तलुा guilty वाटलं नाही तर मला का वाटावं 
आलोक? Exclusivity हा आपल्या नात्याचा पायाच नाहीय ेना? मी आल े
कारण मला वाटलं तलुा समिले. बाकी कुणी नाही तरी त ूआहेस माझ्ा 
बरोबर. आि ना उद्ा तलुा सांगणारच होत ेमी.”
आलोक िांत होता. राहीला काहीच उलगित नव्हतं. िवेटी न राहावनू ती 
बोलली.
“सोमवारी िायचं आहे क्क्वनकमध्े. वनण्षय काहीही असले तरी 
आलोकला घऊेन य ेअसं म्णाली वस ूमाविी.”
आलोक गप् होता.
“I know you don’t want a child, आपण terminate करू. त ू
यिेील ना?”
राहीनं ववचारलं. तो गप्च होता. ती पनु्ा पनु्ा ववचारत राहहली.
“त ेमलू नक्ी माझं असले तर येईन मी…” अखरे आलोक बोलला
राहीच्ा पायाखालची िमीन सरकली. वतनं चमकून त्याच्ाकि ेपाहहलं. 
त्यानं निर चोरली.
खपू काळ एक िांतता भरून राहहली होती. िवेटी राही बोलली.
“आपण सहचरी आहोत. आपल्या आयषु्ात चांगलं-वाईट, चकू-बरोबर 
ि ेकाही घिले त्या सकट आपण एकमकेांच ेआहोत असं म्णाला 
होतास ना त?ू मग हे माझ्ा आयषु्ात घिलं आहे. त ेचकू बरोबर, 
चांगलं वाईट कसंही असले. मी त्याची िबाबदारी घतेली आहे. त ू
मला त्या िबाबदारीसकट आपलंसं करिील असं वाटलं होतं मला. 
कारण मला वाटायचं त ूवगेळा आहेस. असामान्य आहेस. पण नाही..
त ूपण इतरांसारखा आहेस. िक्त तझु्ा सोयीसाठी त ूववचारांचं आणण 
ideology चं पांघरूण घऊेन डिरतोस.
ह्ा मलुाचा बाप तहूी अस ूिकतोस. मला माहीत नाही. मी आई आहे 
इतकंच मला माहीत आहे. आणण ह्ासकट मी तझुी आहे असं मला वाटत 
होतं. पण I was wrong. हरकत नाही. माझी उत्तरं आि मला वमळाली. 
तलुा तझु ेप्रश्न िवे्हा समितील तवे्हा मला सांग. कदाचचत त्याची उत्तरं 
िोधायला मी तलुा मदत करू िकेन.”
राही घरातनू बाहेर पिली ती थटे क्क्वनकमध्े.
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“आलोक नाही आला?” वस ूमाविीनं वतला ववचारलं.
“नाही”
“Pregnancy termination साठी सही लागले त्याची.”
“मला abortion नाही करायचं,” राही िांतपण ेम्णाली
“काय?” वस ूमाविी चमकली.
“मला हवं आहे हे मलू.”
“राही, विेपेणा करू नकोस”
“विेपेणा नाही माविी. तचू म्णालीस ना? आम्ी आमची सत्य िोधतो 
पण त्याची िबाबदारी घते नाही.”
“अगं हो..पण…”
“मी माझं सत्य िोधलं. मी ह्ा मलुाची आई आहे. एकमवे..अंवतम सत्य. 
आणण मी त्याची िबाबदारी घते ेआहे.”
माविीनं वतच्ाकि ेपाहहलं, ती ठाम होती. वतच्ा िोळ्ात वतचा 
आत्ववश्ास स्पष् हदसत होता.
“calcium आणण iron घ्ायला लाग. आणण पढुच्ा आठवड्ात य े
परत,”  ती म्णाली
राही खळखळून हसली.
बाहेरच्ा खोलीत वतला पनु्ा वगेवगेळ्ा आकाराची पोटं असलले्या 
बायका हदसल्या. ििेारी भांबावलले ेत्यांच ेनवरे आणण हिारो सचूना 
देणाऱया आया पण होत्या. राहीला पनु्ा हस ूआलं. ती बाहेर पिली आणण 
ममाच्ा घराच्ा हदिनें चाल ूलागली.

विभािरी देशपांडे

इ – मले – vibhawari.deshpande@gmail.
com

लवे्खका, अभभनते्ी. मानसिास्तात पदवी घतेल्यानंतर 
मास्टस्ष इन कम्यवुनकेिन स्टिीि हा अभ्ासक्रम 
पणू्ष केला. सत्यदेव दबु ेयांच्ाकि ेअभभनयाच ेधि े
गगरवल्यानंतर अनके प्रायोगगक आणण व्यावसागयक 
नाटकांमधनू भवूमका केल्या. गग्प्स नाट्य चळवळीिी 
संबंभधत लवे्खका, हदग्दजिमिका आणण अभभनते्ी. महेि 
एलकंुचवार यांच्ाकिून नाट्य लखेनाचं प्रजिक्ण 
घतेलं आहे. सध्ा नाटक, चचत्पट आणण टजेलव्व्हिन 
या वतन्ी क्ते्ात लवे्खका, हदग्दजिमिका आणण अभभनते्ी 
म्णनू काम करत ेआहे.

mailto:vibhawari.deshpande@gmail.com
mailto:vibhawari.deshpande@gmail.com


अिुिादर्त 
जपािी कथा
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मूळ लेखक -सशनइची होशी, मराठी भािानुिाद – हष्षद विजय फडके

निरहाचे स्वप्न

ववरहाच ेस्वप्न 
त्या इसमान ेएक स्वप्न पाहहले. िवेट चांगला नसललें स्वप्न. त्यात त्याचा 
सवषात घवनष्ठ वमत् आला व चहेऱयावर एकटपेणाच ेकाहीस ेदु:खी भाव 
आणनू लहान स्वरात म्णाला,  “सायोनारा (अच्ा) .” 

स्वप्नातच त्या इसमान ेववचारले, “असं का बरं म्णतोयस त?ू” पण त्या 
वमत्ान ेउत्तर हदलचे नाही व तो कुठेतरी अचानक हदसनेासा झाला.  
पढुच्ा हदविी सकाळी उठल्यावर त्या इसमाची मन:स्थिती ठीक नव्हती. 
मला असं स्वप्न का पिलं असले ? त्यान ेअखरेीस मान उभी हलवली व 
ववचार केला. नक्ीच त्याच्ा बाबतीत काहीतरी घिलं असणार. आत्ता 
तो सहलीतच असणार होता. त्याला सहलीत मतृ्य ूआला असणार. नाही 
तर उगाच नाही माझा तो सवषात घवनष्ठ वमत् माझ्ा स्वप्नात आला व 
अंवतम ववरहाच ेिब्द बोलला. डकती ददुदैवाची गोष् ही. 
त्या इसमान ेवमत्ाच्ा घरी िोन लावनू पाहहला. 
“तमुच्ा यिमानांकिून काही संपक्ष  झाला का?”  
“नाही. पण असं का ववचारताय ?” वमत्ाच्ा पत्नीन ेआचिय्ष वाटून प्रवतप्रश्न 
केला. 
कसबसं बोलणं संपवनू त्या इसमान ेिोन ठेवला. मतृ्य ूअसता तर एव्हाना 
पिताळणी झाली असती पण तिी अजिबात पररस्थिती नव्हती. 
हे नाही तर मग काय झालं असले ? तो इसम बाहेर पिला व ववमनस् 
अवथिते चाल ूलागला. 
तस ेकरतानाच नकळत स्वप्नाचा अथ्ष त्याला उमगला. त ेखरोखर आता 
पनु्ा आपली भटे होण ेनाही, अस ेववरहदि्षक स्वप्नच होते. पण तो 
कळला तवे्हा उिीर झाला होता. तो इसम गािीन ेउिवला िावनू रस्तात 
चचरिला गलेा त्याच्ा क्णभर आधी.



डिजिटल वर्षारंभ २०१५  ।   अंक पडिला 102

मूळ लेखक -सशनइची होशी, मराठी भािानुिाद – हष्षद विजय फडके

जगला िाचलात तर…

तो तरुण समदु्रडकनाऱयालगत एक िट् ाइव्ह इन खानावळ चालवायचा. 
ररकामा वळे असताना वाळूच्ा बीचवर चालायला िाई. हवा पण छान 
असे.

एके हदविी ववमनस् अवथिते उभं राहून खोल समदु्र न्याहाळत असललेा 
साधारण चाळीिीतील माणसू त्या तरुणाच्ा दृष्ीस पिला. त्याचा मिू 
सामान्य माणसाहून वनराळाच होता. चहेऱयावर दमल्यासारख ेभाव होते. 
त्यामाग ेकाहीतरी कारण असावं. त्यान ेत्या माणसािी बोलणं सरुु केलं, 
“छान रम्य देखावा आहे नाही?”
“आह, हो हो बरोबर…”
त्या माणसाच्ा िोक्ात वनराळेच ववचारचक्र चाल ूहोत ेबहुतके. 
“तमु्ाला कसली तरी चचतंा सतावतये का हो?”
“अगदी बरोबर…”
“एवढी तर नाहीय ेना ती चचतंा की, आपण मरावं असं वाटतंय तमु्ाला,” 
“मी ती आत्हत्या करू िकलो तर बरंच आहे म्णा…”
त ेऐकून तो तरुण हादरला. 
“तमु्ी खरंच तसं केलंत तर इथली इमिे िाउन होईल. थोिासा िोम 
अगंात आणा. तमु्ी हे िगणं िगत राहहलात तर काहीतरी चांगल्या 
गोष्ी पण घितील. बरं तमु्ी िवेनू घतेा का? त ेहलॉटले मी चालवतो. मी 
तमुच्ाकिून परैस ेवगरैरे नाही घणेार. तमु्ी मला तमुच्ा मनातील गोष्ी 
सांगा. आपण त्यावर चचषा करूया.”
िण ूकाही बाहीला धरून तो त्या माणसाला बरोबर घऊेन आला व त्याला 
खचुमीवर बसवलं. तो माणसू म्णाला, “त ूदयाळू माणसू आहेस आणण 
माझं बोलणं बाहेर कुठे बोलनू मला अिचणीत पिणार नाहीस बहुधा.”
“हो हो खरंय, माझ्ा या व्यवसायात प्रत्यकेिण वविरे् पाहुणा असतो.”
आग्ह झालले्या कोऱया चहाचा एक घोट घऊेन सिँववच खात खात त्या 
माणसान ेआपल ेबोलण ेसरुु केले. 
“िार पवूमीची गोष् आहे. खरं तर मी इथनू िवळच राहात होतो. सकाळी 
लवकर लाटांनी डकनाऱयावर वाहून आणललेी सागरी वनस्पती गोळा 
करण ेहा माझा हदनक्रम असे. तर, एका सकाळी लाकिी िळीच्ावर 
चढून वाहून आललेा एकिण होता. िळीच्ा आधारे तो पण पोहून आला 
असले बहुतके. लाकिी िळीबद्दल बोलायचं तर त ेकाही का असनेा, त्या 
माणसाकि ेबघवत नव्हतं. अिी विेभरू्ा केलले्या त्यान ेवाळूवर बोटांनी 
काही अक्रं जलहहली व स्वत:ला बरैरागी घोडर्त केलं. आत्ता ववचार केला 
तर असं वाटू िकतं की, तो अतंराळातील माणसू होता बहुतके.” 
आता तरुणान ेत्या माणसाच्ा बोलण्ात मध्चे तोंि खपुसलं, “बरैरागी 
म्णि ेिनु्या पद्धतीच्ा वस्त ूपररधान केललेा तर नाही?”
“म्णनूच मी पवूमीची गोष् असं म्टललें पहा. त ेिाऊ दे. तो नक्ीच 
नौका िुटून इथ ेआला असावा. मी त्याला माझ्ा घरी नऊेन त्याची सवेा 
केली. त ूआत्ता केलीस तिी. काही हदवसांनी तो ठणठणीत बरा झाला. 
आभार म्णनू तो ‘मला तमुच्ासाठी काहीतरी करायचंय, तमुची काही 
इच्ा आहे का?’ अस ेम्णाला. म्णि ेतो हे जलहून दाखवत होता बरं 
का!”
“का पण…”
“चचरतरुण अमरत्वाची इच्ा आहे अस ेउत्तर मी हदले. मला वाटलं की 
बरैरागी म्णि ेत्याला दीघषायषु्ाचा माग्ष ठाऊक असणार. िक्त आभाराच े
िब्द परुल ेअसत ेम्णा…”

“पढेु काय झालं ?”
“त्या माणसान ेथोिावळे ववचार केला. होकाराथमी मान हलवली. अगंावर 
धारण केलले्या एका भांड्ातील और्ध मला घ्ायला लावले. त्याचा 
पररणाम डकंवा िाद ूवा आत्ताच ेएक प्रकारच ेसंमोहन म्णनू की काय, 
पण माझ्ासमोर ववववध देिांच ेदेव प्रकट झाल ेव त्यांनी माझ्ा िरीरावर 
काही हठकाणी झोत टाकले. मी िदु्धीवर आलो तवे्हा तो माणसू वनघनू 
गले्यापासनू मी चचरतरुण अमर झालो.”
“असं तमु्ी कसं…”
“तवे्हापासनू दहा वर्जे लोटली तरी िरीराच ेवय वबलकुल वाढल ेनाही. 
गावातील लोकांना त ेववचचत् वाटायला लागले. पण मला त्यात काहीच 
वावगं वाटलं नाही. अपररहाय्षपण ेमी प्रवासाला वनघालो. नाहीतर त्या 
लोकांनी मला भतू ठरवल ेअसत ेना.”
काल्पवनक कथा म्णनूही मनोवधेक आहे, असा ववचार करून तो तरुण 
मध्चे बोलला,
“तमु्ी इ.स. १६०० मध् ेझाललेी सकेीगाहाराची लढाई पाहहली असले 
ना?”
“हो िरा लांबनूच. पण १६१४ मधली ओसाकािुयनुोिीन, १६१५ मधली 
नात्सनुोिीन या लढाया मी बऱयाच िवळून पाहहल्या. त्या होतील हे मी 
समिनूच होतो. तोकुगावा कालखंिात िोगनुटेच ेवनयंत्ण आल ेव मी 
सामर््षहीन झालो.”
“मग तमु्ी त्याला कसं तोंि…”
“मी बौद्ध भभक्ख ूहोऊन देिभर डिरलो. साधनसेाठी म्णनू मी तसा 
बनलो. पण एका गावी दसुऱयांदा गलेो नाही. कारण चहेरा कोणाच्ा 
लक्ात असता तर वय वाढत नाहीय ेहे त्यांना कळलं असतं. पव्षतांवर 
राहून, प्रवासाला िाणाऱया गटांमध् ेस्वतः ला सामावनू घते राहहलो. 
जिवंत राहण्ाच ेिहाणपणच ते. साधारण ७०वर्जे गलेी. कालखंि 
पणू्षपण ेबदलला तवे्हा भभक्ख ूबननू आधीच्ा गावांना भटे हदली.”
“मेइिीची पनुःथिापना (१८६८ साली झालले ेसत्तांतर, ज्ात िपानवर 
मेईिी सम्ाटाची सत्ता आली) किी झाली?”
“त ेसवषाभधक मनोवधेक होते. मोठे बदल घिल ेना तवे्हा. खंि ओलांिून 
पण िीवन िगलो मी त्या काळात. उत्साह पण खपू होता. पण त्या 
हठकाणाची भार्ा आणण परंपरा अगंी बाणवाव्या लागल्या. पण काही वर्जे, 
महहन ेगले्यावर परत दसुऱया हठकाणी िावं लागलं. कधीकधी मायदेिी 
पण आलो.”
“कष्ाचं िीवन िगलात ना तमु्ी?”
“हो िारच. एकदा चकूुन गनेु्गार म्णनू मी पकिला गलेो. िन्मठेपचेी 
जिक्ा झाली. तसाच एकदा रुग् म्णनू हलॉल्स्पटलमध् ेभरती झालो. 
कधी सटुका होणार त ेकळत नव्हतं. यापके्ा मलेलें बरं असं पण 
कधीकधी वाटलं पण त ेमाझ्ा हातात नव्हतं. चचरतरुण अमरत्वाचा 
पररणाम वतथपययंत आहे. मला अपघात होत नाहीत. वमत् तर एक पण होत 
नाही. एकांतवासाची हद्द झालीये.”
बोलणं ऐकता ऐकता त्या तरुणाला काहीतरी सचुलं आणण तो म्णाला, 
“मी हे सारे गडुपत ठेवीन. दसुऱया कोणालाही मी सांगणार नाही. तसंच 
िवेण सदु्धा देईन. त्या बदल्यात िनु्या आठवणी मला ऐकवा. त ेसारे 
एकत् केल ेतर एक उतृ्ष् माहहतीसाठा वनमषाण होईल.”
“या आधी पण तस ेप्रस्ताव आल ेहोते. तमुच्ा सहदचे्बद्दल मी ऋणी 
आहे पण तमुची अपके्ा मी नाही पणू्ष करू िकत. वनयवमतपण ेरोिवनिी 
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जलहहण ेएक वळे ठीक आहे पण दसुऱया माणसाच्ा हाती ती पिली तर 
काय? तिीही मला रोिवनिी जलहायला सवि नाहीये. कोणास संिय 
यऊे न देता रोिचा हदवस व्यतीत करण ेहेच सव्षस्व आहे. आठवणींत 
रमनू चालत नाही. मला त ेिमतही नाही. सारे काही स्पष्पण ेआठवणीत 
राहहल ेतर मयषादा असलले्या आपल्या मेंदचू ेकाय होईल बरं? योग् त े
ववसरण ेही गोष् पण चचरतरुण अमरत्वात हातभारच लावत असावी. 
ओसाका डकल्लाचा पािाव वगरैरे आता तर स्वप्नाप्रमाण ेधसूर वाटतंय.”
“असंय का ? ददुदैवच म्णायचं.”
“चांगली गोष् एक पण नाही. काय हे निीब. मला तर िाडपत 
असल्याप्रमाण ेवाटतंय.”
“मला पण त ेददुदैवी वाटतंय.”
“चला थोिक्ात अिी पररस्थिती आहे. िवेणाबद्दल धन्यवाद!” अस े
म्णनू तो माणसू वन:श्ास टाकणाऱया तरुणाचा वनरोप घऊेन कुठेतरी 
वनघनू गलेा. 
एक महहना उलटून गले्यावर तो तरुण पनु्ा समदु्रडकनारी चालत होता. 
आणण पनु्ा एकदा एक ववचचत् माणसू त्याला भटेलाच. 
त्या हदविी कुठेतरी सामान्य लोकांपासनू वगेळा असा साठीच्ा वयातील 
माणसू उभा होता. तरुणान ेआवाि हदला, 
“तमु्ाला कोणतीतरी समस्या भिेसावत आहे वाटते.”
“हो. तरी तमु्ी ववश्ास नाही ठेवणार. िार पवूमी याच भागातल्या एकाला 
मी एक गडुपत सांगनू टाकलं होतं. त ेमी चांगल्या इचे्न ेकेलं होतं पण 
त्यानंतरच्ा माझ्ा अनभुवावरून त ेतवेढं आनंददायी नाही हे माझ्ा 
लक्ात आलं. उलट त ेवदेनादायी आहे. तर त्याच्ा बाबतीत त ेपवू्षवत 
करावं म्णनू त्याला मी खपू काळ िोधतोय. तस ेकेल ेनाही तर तोपययंत 
मला मतृ्यचू यणेार नाही.”
तरुणान ेत ेऐकता ऐकता ववचार केला. या माणसाला पण िवेायला 
घालनू अभधक खोलात िाऊन त्याचं बोलणं ऐकलं तर कसं !

हष्षद विजय फडके

मोबाइल – 9765133920  

इ-मले – harshadvphadke@gmail.com
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जिकण्ास सरुुवात केली. नंतर िपानी भार्केि ेकल 
वाढत िाऊन डटळक महाराष्ट्  ववद्ापीठातनू िपानी 
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मूळ लेखक -सशनइची होशी, मराठी भािानुिाद – ननस्ीम बेडेकर

करिया िजरेचा माणूस

तो होता एक बकाल आणण काहीसा वनराळाच वाटणारा बार. 
भरवस्तीपासनू दरू असलले्या एका लहानिा इमारतीच्ा बसेमेंटमध् े
असललेा. अरंुद, घाणरेिा, आणण अधंारा.
परैस ेदेऊन, दारू पीत िरासा वळे मिते घालवावा असा ववचार करणारं 
गगऱहाईक कधी असल्या हठकाणी आलंच नसतं.
एक तर दरवािािवळ एकही वनऑन साइन नव्हती, आणण बारकि े
बघनूच लक्ात यते होतं की इथलं कुणीही आपणहून गगऱहाइकाला 
बोलावण्ाच्ा िंदात पिणार नाही.
बारमध् ेएकूण आम्ी वतघंिण होतो. एक काउंटरिवळचा बारचालक, 
आणण माझ्ापासनू िरासं दरूवर एका खचुमीवर बसललें एक गगऱहाईक. 
दोघांच्ाही निरा खनुिी होत्या आणण त्या पाहूनच लक्ात यते होतं-
गािील राहून चालणार नाही. यांच्ा िोक्ात काय ववचार चालला 
असले, काही भरवसा नाही.
आता खरं सांगायचं तर चहेऱयावरून मीसदु्धा िारसा साधा, सरळ माणसू 
वाटत नाही. पण म्णनूच तर असलं िोखमीचं काम अगंावर घणे्ासाठी 
सयुोग् आहे मी!
“ए! िरा चांगल्यापरैकी दारू दे रे.” मी ररकाम्या ग्ासकि ेबोट दाखवलं 
आणण हनवुटीनं पाचिात्त दारू ठेवलले्या िले्फकि ेवनदजेि केला. 
बारचालकानं वतथनू एक भारी लबेल असललेी व्व्हस्ीची बाटली काढली 
आणण काही न बोलताच ग्ास भरला.
मी दारूची िरािी चव घतेली. माझ्ा जिभचे्ा संवदेना तीक्ण आहेत. 
दारू जिभवेर पसरताच मला िाणवलं- यात काहीतरी वगेळंच 
वमसळललें आहे.
 दारू नकली होती यात संियच नव्हता. मध्ंतरी िारसा गवगवा 
नसललेा नकली दारूचा धंदा आता पनु्ा एकदा िोिाव ूपहात होता.
मी करववभागात काम करतो आणण मखु्तः मद्ववक्रीिी संबंभधत 
बाबी माझ्ा अखत्यारीखाली यतेात. नकली दारूचा धंदा उघिकीला 
आणण्ासाठी माझा गपु्त तपास चाल ूहोता
दारूच्ा डकंमतीपके्ा त्यावरचा कर डकतीतरी पट िास्त असणं हे चांगलं 
की वाईट हा वगेळा ववर्य आहे. एकीकि ेप्रामाणणक लोक कर भरत 
असताना दसुरीकि ेनकली दारू बनवनू आणण ती ववकून बकेायदा निा 
कमावणं हे सामाजिक दृष्ीनंही अन्यायाचं आहे आणण मी त ेचाल ूदेणार 
नाही.
या धंद्ातल्या लोकांना आवमर् दाखवण्ासाठी ‘सावि’ बनायला मी 
स्वतःहून तयार झालो होतो. आता असं बनावट ववके्रता बनणं हे चांगलं 
की वाईट हा परत वगेळा ववर्य आहे. आणण आता तसली काही चचषा 
करण्ाची वळेही नव्हती. बऱयाच प्रयत्नांनंतर या लहानिा बारमध् े
नकली दारूच्ा खरेदीववक्रीच्ा मसलती चालतात हे मी अखरे िोधनू 
काढलं होतं आणण आि इथ ेयऊेन मी योग् संधीची वाट बघत होतो.
मी हळूच मनगटी घियाळाकि ेनिर टाकली.
“चांगलाच उिीर झालाय. काय झालं असावं?”
मी असं पटुपटुताच बारचालकाच ेिोळे चमकल ेआणण तो काहीिा 
तटुकपण ेम्णाला, “येईलच आता लगचे.”
काही हदवसांपवूमी मी खरा कोण आहे याचा थांगपत्ता लाग ून देता मला 
भरपरू नकली दारू ववकायची आहे अिी अिवा पसरवली होती. या 
िाळ्ात कोण मास ेिसतात हे पाहहलं की नकली दारू कुठून कुठे किी 
पोचते, त्यात कोणकोण कमाई करतंय वगरैरे गोष्ींचा मला छिा लागला 

असता. 
माझ्ा बऱयाच हदवसांच्ा प्रतीक्लेा अखरे यि आलं होतं आणण सौद्ाच्ा 
वाटाघाटींसाठी गगऱहाइकाला इथ ेभटेण्ाची योिना ठरली होती. कोण 
असले बरं त ेगगऱहाईक?
त्याचवळेी कलॉन्क्रीटच्ा थंिगार जिन्यावर कुणाचीतरी पावलं वािली. 
मी वतकि ेनिर वळवली, तवे्हा एकिण आत आललेा हदसला. याची 
निरसदु्धा चांगलीच बरेकी होती. ज्ाला भटेायचं ठरलं होतं तोच असावा 
का हा? गिी चांगलाच मरुललेा हदसत होता.
मी उिव्या हाताच्ा करंगळीनं नाक िरासं दाबलं. ही होती परवलीची 
खणू. त्यानं घारीच्ा निरेनं त ेडटपलं आणण स्वतःच्ा िाव्या कानाची 
पाळी पकिली. परवलीची खणू तर बरोबर होती.
तरीही िरािा संियग्स्त चहेऱयानं तो माझ्ा ििेारच्ा खचुमीवर बसला. 
सभोवतालच्ा वातावरणातला तणाव चांगलाच िाणवत होता.  
गिी सहिासहिी बधणारा वाटत नव्हता. जिवाय त ेदरू बसललें 
गगऱहाईक आणण बारचालक हेही त्याचचे साथीदार असण्ाची दाट 
िक्ता होती. त ेदोघंही आमच्ाकि ेरोखनू बघताहेत असं मला िाणवत 
होतं आणण तो केवळ भास असणं िक्च नव्हतं.
आधी आपल्याला हवी ती माहहती काळिीपवू्षक याच्ाकिून काढून 
घ्ायला हवी, आणण मग संधी साधनू इथनू पळ काढायला हवा.
 
“बरं तर...”  बोलणं सरुु करायचं तहेी साळसदूपणे.
त्यानंही लगचे प्रवतसाद हदला.
“चला, मदु्दाचंच बोलू.”
त्याच्ा अगंावरच्ा कोटाला एका िागी िरा वगेळाच िुगवटा आललेा 
माझ्ा निरेतनू सटुला नाही. त ेडपस्तलु आहे हे िुगवट्याचा आकारच 
सांगत होता.  
छाती धिधित असली तरी तसं चहेऱयावर वबलकुल न हदस ूदेता मी 
सावधपण ेम्णालो, “माल डकती हवाय तमु्ाला? सध्ा मी िभंरेक िझन 
परुव ूिकतो”.
“ठीक आहे. द्ा मग ताबितोब.” तो िरासा पढेु झकुला.
“हरकत नाही. पण आधी परैस ेवमळायला हवते.”
“त ेिमणार नाही. माल नीट पाहहल्याजिवाय परैस ेदेता यणेार नाहीत. 
माझ्ाकिून माल घणेारी हठकाणं म्णि ेसगळे उच्च दिषाच ेक्ब्स 
आहेत. चव वगरैरे बरोबर नसले, तर सौदा ताबितोब बंद.”
“तर मग त्या हठकाणांची नावं सांगा. त ेऐकल्यावर मी तमुच्ा िब्दांवर 
ववश्ास ठेवनू आधी माल ताब्ात देईन.”
“भलतंच काय? नावं सांगता यणेार नाहीत. तसं केलं तर तमु्ी स्वतःच 
िाऊन ववकाल की वतकि ेमाल! त ेकाही नाही. आधी माल हवा माल.”
“असं कसं? मी हदला माल तमु्ाला, आणण त्याच ेपरैस ेवमळाल ेनाहीत, तर 
आमच्ा लोकांना काय सांग ूमी? आधी परैस ेहवते बघा!”
तो कुठेकुठे माल परुवतो आहे हे काढून घणें िक् हदसत नसल्यामळेु मी 
बोलणं पनु्ा परैिांवर आणलं.
 
एकदा त्याच्ाकिून परैस ेकाढता आल ेकी, त ेपरुावा म्णनू वापरून 
पोजलसांची मदत मागता येईल आणण त्याला कबलुीिबाब द्ायला लावता 
येईल.
एकमकेांना संियी निरांनी न्याहाळत आम्ी बराच वळे अटीतटीनं हा 
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वनरथ्षक वाद घालत राहहलो. ‘हवतेल्या’ नकली दारूचं आवमर् दाखवनू 
मला काहीतरी करून त्याच्ाकिून परैस ेकाढणं भाग होतं.
नकळतच आमच ेआवाि चढले. आता त ेदसुरं गगऱहाईक आणण 
बारचालकही संियी निरांनी आमच्ाकि ेबघायला लागल ेहोते. मामला 
हळूहळू गंभीर होत चालला होता, आणण कोणतीच वाट हदसत नव्हती. 
वातावरण तापायला लागलं होतं.
क्णभर वाटलं, आता मनाचा हहय्या करून टाकावी त्याच्ावर एक झपे 
आणण लोळवावा त्याला िवमनीवर. होऊ द्ा काय होईल ते.
 
आणण त्याच क्णी तो म्णाला, “याला अतं नाही. दसुऱया िागी बोल ू
आपण.”
“चालले. पण आधी परैस ेवमळाल्याजिवाय माल ताब्ात देणार नाही.”
“नाही, मालाबद्दल बोलत नाहीय ेमी. आताचं सगळं बोलणं छोटया टपेवर 
रेकलॉि्ष झालंय. आणण मी आहे...”
असं म्णनू त्यानं छोटी काळी िायरी दाखवली.
“पोलीस!”
“साध्ा वरे्ातला. पढुचं आता पोजलसांना सावकाि सांग सगळं.”
“अहो थांबा, थांबा...”
मी घाईघाईनं माझं ओळखपत् बाहेर काढलं. एकमकेांकि ेबघत आम्ी 
दोघंही किवटपण ेहसलो. पण आता असंच परतणंही आम्ाला दोघांना 
िक् नव्हतं. आम्ी झटपट पढुची योिना ठरवली.
“इलाि नाही. पण वनदान त्या दोघांच्ा मसुक्ा बांधल्या तर काहीतरी 
माहहती नक्ीच बाहेर पिले. मदत करा लिीि. त्या गगऱहाइकाला धरतो 
मी.”
“छान. आणण त्या बारचालकाचा समाचार मी घतेो.”
पण िारसा प्रवतकारही न करता त ेदोघं सहि पकिल ेगलेे. त्याचं 
कारण कळायलाही वळे लागला नाही. त े‘गगऱहाईक’ होता एक खािगी 
डिटसे्क्व्ह. आरोग् खात्याकिून त्याला धािण्ात आलं होतं, आणण 
भसेळवमचश्त नकली दारूची वनवममिती कुठे होत ेहे िोधनू काढण्ासाठी 
इथं त्यानं सापळा रचला होता.
आणण खरेदीववक्रीच्ा व्यवहारांतला ‘दवुा’ असललेा तो बारचालक होता 
एका वत्षमानपत्ाच्ा थिावनक ववभागातला पत्कार. नकली दारूच्ा 
वनवममितीचा परुता पदषािाि करण्ासाठी तो ‘बारचालक’ बननू गपु्तपण ेया 
अड्डात जिरला होता.
आम्ी चौघांनीही एकमकेांकि ेकरिया निरांनी पाहहलं आणण काही वळे 
तसंच हसत राहहलो....भकासपणे....  

ननस्ीम बेडेकर

मोबाइल – 9423009614 

इ-मले – nissimb@hotmail.com

हदल्ीच्ा िवाहरलाल नहेरू ववद्ाडपठातनू िपानी 
भार्ते एम ए पदवी
सध्ा हरैदराबादच्ा इंग्िी आणण ववदेिी भार्ा 
ववद्ापीठाच्ा िपानी ववभागात िपानी भार्चे े
अध्ापक

िपानी कथांच ेदोन अनवुाहदत कथासंग्ह प्रजसधद

mailto:nissimb@hotmail.com


दृक-श्ाव्य
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अरूणा ढेरे

र्ोि कनिता

अरूणा ढेरे यांनी आपल्या कववतांमधनू सातत्यानं स्ती-िीवनाचं मनोज् 
चचत्ण केललें आहे. डिजिटल वर्षारंभ या अकंासाठी त्यांनी या ज्ा दोन 
कववता वाचल्या आहेत त्याही बायकांववर्यीच्ाच आहेत.

अरूणा ढेरे

इ-मले – aruna.dhere@gmail.com

प्रामखु्ानं कववता, लजलत-गद्, सामाजिक सांसृ्वतक 
इवतहास, लोक-नागर साहहत्य, कथा लखेन इत्यादी 
लखेन ववर्य.  कववतासंग्ह, लजलत लखे संग्ह, 
बाल कुमार साहहत्य प्रकाजित, कृष्णडकनारा या दीघ्ष 
कथासंग्हाच ेहहदंी व गिुराती अनवुाद प्रजसधद. सध्ा 
भारती ववद्ापीठाच्ा िाश्ती या स्ती-अभ्ास कें द्राची 
संचालक म्णनू काय्षरत.

पहा
कववता १

पहा
कववता २

mailto:aruna.dhere@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=1pkshoDY61I
https://www.youtube.com/watch?v=1pkshoDY61I
https://www.youtube.com/watch?v=s5klj9a8tGU
https://www.youtube.com/watch?v=s5klj9a8tGU
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रिींद्र दामोदर लाखे

र्ोि कनिता

स्वगत आणण पनुि्षन्म ह्ा कववतांचा एकमकेांिी संबध आहे. हवा तर तो 
बादरायणी समिा.

एकडत्तपण ेबोलायचं तर अध्ात्ातल ेलोक म्णतात जिवंत असतानाच 
मरून िा. जिवंत असतानाच मरण्ाची प्रसॅ्क्स करा. रमण महर्मी 
म्णालते मला वाटतं तसे. काळ असा आहे की माणसाला मनानं 
मले्याजिवाय िगताच यते नाहीय. िगात डकंवा ििेारी काहीही घिो 
त्यान ेआपल ेिगण ेबंद पिता कामा नये.  आणण जिवंत असतानाच 
मरून िा या िब्दांचा खरा अथ्ष आिच्ा िीवनान ेबदलनू िातो. कारण 
हातपायच तटुलते या िब्दांचे. कारण हेच िब्द ववरुधद अथषान ेवापरून 
िग ूिकतो आहे माणसू. त्या ववरुधद अथषाच्ा वापरात हे िब्द खरुित 
खरुित चालताहेत हातपायांचा तकुिा तकुिा आिय हातात घऊेन..

रिींद्र दामोदर लाखे

मोबाइल – 9619189341  

इ-मले – lakheravindra@gmail.com

कवी आणण नाट्यकममी. वमती चार, कल्याण या संथिचे े
संथिापक.  या संथिमेाि्ष त अनके नाटकांच ेप्रयोग. 
जिव्हार हा काव्यसंग्ह प्रकाजित. मराठी प्रायोगगक 
रंगभमूीतल्या योगदानाबद्दल अव्खल भारतीय नाट्य 
पररर्देचा परुस्ार वमळाला आहे.

पहा
कववता १

mailto:lakheravindra@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=HIwsWGQb9KM
https://www.youtube.com/watch?v=HIwsWGQb9KM
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उषा मेहता

र्ोि कनिता

उर्ा महेता या मराठीतल्या एक नावािलले्या कवगयत्ी आहेत. त्यांनी 
त्यांच ेयिमान ििी महेता यांच्ाबरोबर केलले ेकाव्यवाचनाच ेकाय्षक्रम 
चांगलचे गािले. डिजिटल वर्षारंभासाठी त्यांनी त्यांच्ा वनरंतर या 
संग्हातल्या दोन कववता वाचल्या आहेत. अवतिय तरल अिा या कववता 
तमु्ालाही भावतील अिी खात्ी आहे.

उषा मेहता

मोबाइल – 9833084283   

इ –मले – ushasmehta@gmail.com

इंडियन एज्केुिन सोसायटीच्ा ज्ोवतबा िुल ेकन्या 
िाळेच्ा मखु्ाध्ाडपका म्णनू वनवतृ्त. आभास, 
अप्रपू, अन्वय, वमतवा, वनरंतर आदी काव्यसंग्ह 
प्रकाजित. डकचन पोएम्स हा अनवुाहदत कववता संग्ह 
प्रजसधद. लाखमोलाचा िीव, आणीबाणी आणण आम्ी, 
ववमलगंध आदी पसु्तकांचं संपादन. लहान मलुांसाठीही 
पसु्तकं जलहहली आहेत.

पहा
कववता १

mailto:ushasmehta@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=19CGuhkhbn4
https://www.youtube.com/watch?v=19CGuhkhbn4
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अत्भिाचन – त्प्रया जामकर

फेि – जी. ए. कुलकणणी

लांबलचक, पल्देार, व्यावमश् कथानभुव देणारी कथा जलहहणारे 
कथाकार म्णनू िी.ए. कुलकणमी ओळखल ेिातात. िी.एं. च्ा 
प्रवतभचे्ा साक् देणा-या डकतीतरी दीघ्षकथा सव्षमान्य आहेतच. परंत ु
‘कुसमुगुंिा’ सारख्ा लघतुम कथासंग्हामधनूही– ज्ांचा उल्खे िी.ए. 
‘चचिा’ करीत– िी.ए. हे डकती श्षे्ठ प्रवतभासंपन् कथाकार होते, हे कळून 
येईल.कौटंुवबक िीवनाच ेअतीव साध ेह्दयंगम, िीवन मलू्यांनी ओतप्रोत 
भरणारे चचत्ही  त ेडकती सहितने ेरेखाटत याच ेदि्षन ‘कुसमुगुंिा’ मधनू 
घिते. िी.एं.च्ा या ‘चचिा’कथारजसकांच्ा काळिात अववरत झंकारत 
राहणा-या आहेत. त्या कथा आहेत, त्या कववता आहेत,त्या आत्लयीत 
लहरणारे लजलतलखे आहेत, वन त्यामध ेनाट्य तर आहेच आहे! ‘िेि’ ही 
िी.एं.ची अिीच एक ‘अस्ल चीि’ आहे!!

त्प्रया जामकर

इ-मले – priyajamkar16@gmail.com

SNDT कला आणण वाणणज् महहला महाववद्ालय 
पणु ेयथे ेमराठी ववभाग प्रमखु. कमल देसाई यांच्ा 
साहहत्यावर प्रबंध लखेन. भारत सासण ेयांची वनविक 
कथा या पसु्तकाच ेसंपादन. “स्ती जलव्खत मराठी 
कथा” या अरूणा ढेरे संपाहदत पसु्तकात कमल देसाई 
यांची प्रदीघ्ष मलुाखत. काही समीक्ात्क लखे. सवुमत्ा 
भावे-सनुील सकुथनकर यांच्ा काही माजलका व 
चचत्पटामधनू अभभनय. अभभवाचन.

पहा
Video

https://www.youtube.com/watch?v=d3956B44L_g
https://www.youtube.com/watch?v=d3956B44L_g

