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संपादकीय
चमसळपािचा िा पहिला हदिाळी अंक िजारो सदस्यांना आणि लाखो िाचकांना दे ताना मला जो आनंद िोतोय तो
आनंद अगदी चमसळपाि संपादक मंडळापासून ते अंक डाऊनलोड करिार्या मूषकालािी िोत असिार.
पाच िषांच्या िाढत्या ियात आजपयंत चमपाने कधी हदिाळी अंक काढला नािी याचं कारि शोधण्यापेिा, आता का
काढला िे बघिं जास्त मित्िाचं आिे . चमपाकरांना लेखनातून व्यक्त व्िायला मनापासून आिडतं, आणि रोजच्या
चलखािातून ते मनसोक्त व्यक्त िोतच असतात (मग.. घाबरतात की काय?!). तरीिी िेगळा अंक काढण्याचा खटाटोप
कशासाठी?
तर, बर्याच काळाच्या चनरीििाने असं हदसलं िोतं की एखादा ्प्रोजेक्ट् िाती घेतला तर चमपाकर नेिमीपेिा दनु पट
उत्सािाने त्यात िाग घेतात. आधी घोवषत करुन घेतल्या गेलेल्या कानसेन स्पधेत सिांनी एकत्र येऊन जी धमाल
केली ती पािता िे लिात येईलच. िा सििाग लेखक म्ििूनच असेल असं नव्िे , हकंिा लेखक म्ििूनच असािा असंिी
नव्िे . चनव्िळ िाचक हकंिा प्रचतसादकताम म्ििूनसुद्धा चमसळपाि िा एक खूप मोठा पररिार एकत्र येतो असं हदसतं.
तस्मात ्, िा अंक काढण्यामधे सिांना एकत्र आििं िाच विचार आिे . आणि त्या चनचमत्ताने एक संकेतस्थळ म्ििून
चमसळपाि पररिार िा नव्या कल्पना स्िीकारिं आणि काळानुसार कल्पना बदलिं यासाठी नेिमीच तयार आिे िे िी
पुन्टिा अधोरे णखत िोतं.
हदिाळी अंक काढताना ज्या चचाम घडल्या त्यामधे अंक पीडीएफ स्िरुपात बनिािा, ऑनलाईन स्िरुपात बनिािा की
दोन्टिी, यािर चचेने सुरुिात झाली. शेिटी ्दोन्टिी प्रकारे बनिािा् िा पयामय णजंकला, कारि िे सिमच चचामकते
(संपादक असले तरी) आधी पक्के चमपाकर आिे त. ्काथ्याकूट् िा अस्सल चमपाकराचा धमम उत्तमररत्या पार
पाडल्यानंतर िे एकमत झालं.

त्याचं असं आिे , की आपि सगळे प्रचतसादाची िाट पाितो. इथे, चमपािर चलखाि करुनच नव्िे .. रोजच्या जगण्यातिी
आपि समोरच्याच्या प्रचतसादाची िाट पािातच असतो. आपि णजिंत आिोत याच्या खात्रीसाठी समोरचा णजिंत आिे
याची

खात्री

आपल्याला

आधी

ििी

असते.

...रोजच्या

जगण्यात

तो

प्रचतसाद

क्िचचतच

चमळतो.

पि इथे चमपािर त्याची कमतरता नािी. अिरशः कामधाम सोडू न घरा-िपीसातून लोक प्रचतहक्रया दे तात. आपल्या
लेखनाला येिार्या प्रत्येक नव्या प्रचतसादासोबत मूळ लेखकाची कॉलर आिखी टाईट िोते. चमसळपाि िेबसाईटच्या
इचतिासात सिमकाळ आपल्या मुखपृष्ठापेिािी ्निे लेखन् या पानाला प्रचंड जास्त संख्येने हि्स असतात ते यामुळेच.
मग अशािेळी हदिाळी अंक चलिीिार्या लेखकांना जर प्रचतहक्रया चमळाल्या नािीत तर चमसळपािचा अंतरात्माच
िरिेल.
...म्ििून मग ऑनलाईन अंक िा प्रचतसादकांसाठी म्ििून आणि पीडीएफ स्िरुपातला अंक िा डाऊनलोड करुन
आंतरजालाशी संपकम नसतानािी चनिांत िाचण्याची केिळ एक सोय म्ििून, अशी रचना केली आिे .
या अंकाची कल्पना नीलकांतने मांडली त्या ििापासूनच संपादक मंडळात उत्साि संचारला. रामदासकाका अंकाचे
मुख्य सल्लागार असल्याने अंकाच्या िविष्याची काळजी नािीशी झाली. िेळ कमी उरला िोता म्ििून मग लेखन
जमिण्याची जोरदार तयारी सुरु झाली. या अंकाला तेव्िापासून आजपयंत इतक्या सुहृदांचा िातिार लागला आिे की
त्यांच्या नािाची यादी बनििं िा या अंकाच्या चनचममतीतला सिामत कठीि िाग असािा.
नीलकांत, प्रशांत आणि संपादक मंडळ या सिांनी अंकाची कल्पना मांडून, उचलून धरुन चतला प्रत्यिात आिण्याचं
काम केलं. यात प्रत्येक संपादकाने आपले रोजचे व्याप सांिाळू न जास्तीतजास्त लेखकांना चलिीतं केलं. अंकाचा कािी
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िाग सिामनम
ु ते चनिडलेल्या लेखकांकडू न चनमंवत्रत लेखन म्ििून मागिला गेला. बाकीचा िाग चमपाकरांनी नीलकांतच्या
आिािनाला हदलेल्या प्रचतसादाने िरे ल की नािी असा विचार हकतीिी दाबला तरी मनात येतच िोता.
पि या आिािनाचा प्रचतसाद पािता आमची झोळी दब
ु ळी पडली िे आता आनंदाने मान्टय करतो. एक जाडजूड ग्रंथ बनेल
इतकं साहित्य आमच्याकडे आलं. अिरशः पाऊस पडला. अंकाची एकूि जबाबदारी आणि त्यातिी साहित्य चनिडीची
जबाबदारी नीलकांतने माझ्याकडे हदलेली असल्याने मी जरा तरं गत िोतो.. पि इनकचमंग साहित्याचा िा चगरसनपा
धबधबा पािून मात्र सुरुिातीला माझी साफ तंतरली.. जसंजसं िाचत गेलो तसंतसं मात्र इतका आनंद चमळत गेला की िी
जबाबदारी न िाटता अिूतपूिम संधी िाटायला लागली. आपलं नशीब चांगलं असं िाटायला लागलं.
चमसळपाि िी ्क्लासेस्ची स्टडीरूम नव्िे .
्लेखक् नव्िे .

ते ्मासेस्चं अंगि आिे .

इथे चलिीताना थेट ्मािसं् व्यक्त िोतािे त,

त्यामुळे चमसळपािच्या अंकाचा लौहकक ्सिांचा् अंक असा राहिला पाहिजे.

उच्चभ्रूंचा, सॉरी,

्िुच्चभ्रूंचा् अंक असा नव्िे ..त्यात साहित्यमूल्य ज्यांना शोधायचंय त्यांनी शोधािं..पि प्रत्यिात िा जनांचा प्रिाि
आिे ..त्यात आंबटगोडतुरट सिम आिे ..आणि त्यामुळेच इथे इतका आनंद आिे .

या िािनेतून आिखी एक ठरिलं, की एणथ्नक, बोजड, अचतअचिजात कलाकृ ती असलेलं, क्लाचसक पंहटं ग असािं तशा
स्िरुपाचं, चनसगमसंदयम दाखििारं , यापैकी रुळलेलंच एखादं मुखपृष्ठ हकंिा हडझाईन करण्याऐिजी रं गीबेरंगी आणि
लोकांच्या रोजच्या आयुष्यातली हदिाळीची प्रतीकं दाखििारं हडझाईन कोलाज करुन या अंकात िापरलं.
चमसळीचा स्थायीिाि चमश्रतेतच असतो. िेगळ्या िाटीत फरसाि, िेगळ्या िाटीत उसळ, िेगळ्या िाटीत कांदा.. आणि
तुमचं तुम्िी चमक्स करुन खा.. िी खरी चमसळच नव्िे .

त्यामुळे कवितेचा िेगळा वििाग, रे चसनयांचा िेगळा सेक्शन..

अशी नेिमीची मांडिी टाळली आणि खरोखर सिम प्रकारचं लेखन चमसळीच्याच रुपात समोर यािं म्ििून कोितेिी
वििाग करण्याचं टाळू न सिम लेख अधेमधे चमसळू न त्यांचा क्रम लािला.

चमसळ ्लािली् म्ििा ना.. िे दोन्टिीिी

पहिल्या प्रयत्नातले प्रयोगच..
या विचाराने एक झालं की जरी मला साहित्यािर कात्री िापरािी लागली,प्रत्येक शब्द प्रकाचशत करता आला नािी, तरीिी
स्ितःचा व्यवक्तगत ढु ढ्ढाचायमपिा करुन फार अचिरुची िगैरे िगैरेच्या फाजील नशेत लोकांचं मनापासून आलेलं चलखाि
घाऊकपिे नाकारत राििं िे िी घडलं नािी.
त्यामुळे माझा स्ितःचा सुरुिातीचा ्चेकर्चा अचिचनिेष गळू न गेला आणि मी जास्तीतजास्त साहित्याला अंकात स्थान
कसं दे ता येईल याचा मनापासून प्रयत्न केला. जे साहित्य घेता आलं नािी त्याबद्दलिी मला िळिळच जास्त आिे . पि
चनखालस चनकृ ष्ट अशा कारिाने कोितंिी साहित्य नाकारािं लागण्याची िेळ लेखकचमत्रांनी माझ्यािर आिली नािी. जे
साहित्य नाकारलं त्यामागे मुख्यतः सिामनुमते स्िीकारलेली कािी बंधनं िोती. संपादक या पदािर व्यवक्तगत मतांपेिािी
सिमसामान्टय संकेतांना धरुन राििं उचचत िोतं. त्यानुसार उदािरिाथम, मांसािारी पाककृ ती.. मृत्यू हकंिा रोग यांसारख्या
विषयांिरचं द:ु खांत लेखन.. सिाच्या उत्सिी िातािरिात समाजमान्टयतेनुसार अिद्र हकंिा बीित्स ठरतील असे विषय
यांना

नाईलाजाने

कात्री

लािली

गेली.

त्यातलं

बरं च

चलखाि

एरिीच्या

संदिामत

उत्कृ ष्ट

दजामचं

असूनिी..

आिार िा तर एक उपचार झाला. चमसळपािचा वपंड िा कृ वत्रम ्पुष्पगुच्छ, शाल, श्रीफळ..् छापाच्या औपचाररकतेपासून
दरू आिे . तरीिी केिळ चमसळपािशी हकतीजि आणि कसे स्नेिाच्या धाग्याने जोडले गेले आिे त िे जाििण्यासाठी
अनेकजिांचा इथे आिजून
म उल्लेख केला पाहिजे. चाळीत गिपती बसिायचा आिे असं ठरलं की सारे घरनंबर आपल्या
घरचं कायम असल्यासारखे झटू न कामाला लागतात तसं इथेिी झालं.
धडाधड येऊन पडलेल्या लेखांना एकत्र आििं िे काम िाटतं चततकं सोपं नािी. त्यांना अत्यंत सूत्रबद्ध पद्धतीने एकत्र
आिण्याचं काम हकसन चशंदे यांनी केलं.. नािी नािी..आपल्या हकस्नाने केलं.
त्यानंतर समोर उिा ठाकलेला एिरे स्ट पिमत िोता तो मुहद्रतशोधनाचा. इथे सुधांशुनूलकर यांनी उत्स्फूतमपिे, अगदी न
मागता मदतीचा िात पुढे केला. या िाताचं बोट धरता धरता मग मी तो िात ताब्यातच घेऊन टाकला आणि त्यांनीिी
जिळजिळ एकिाती िा पिमत चनस्तरला. सुधांशुनूलकर िे व्यािसाचयक मुहद्रतशोधक आिे त आणि त्यामुळेच चमपाला
आपोआप उत्कृ ष्ट दजामच्या प्रूफ करे क्शनचा लाि झाला. सुधांशुनल
ू करांना अचधकाचधक साहित्य दे त असताना कधीतरी
मलाच मनाची लाज िाटली आणि त्यांचा िार कमी करण्यासाठी मी प्रासलािी यामधे ओढलं. ्प्रास द जीनी् आपलं
आयुिेहदक संशोधन बाजूला ठे िून मुहद्रतशोधनाला बसला आणि त्यानेिी रातोरात काम पूिम करुन हदलं.
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कािी लेखन िे पीडीएफ स्िरुपात चमळालं िोतं. त्याचं रुपांतर युचनकोडमधे करिं, आणि तेिी चुका न िोऊ दे ता, िे
काम करण्याचा चांगला मागम म्ििजे ते पुन्टिा एकदा टाईप करिं. िे काम चनणित कंटाळिािं आिे . पि आिश्यकिी.
अशा कािी लेखांबाबत लीलाधर आणि अन्टय मंबसमना विनंती करताच िे िी काम त्यांनी तडीला नेलं.
अचिजीत, मी नािी, असं म्िित असला तरी त्याने हडझाईनची पूिम जबाबदारी घेतली. स्पा आणि सौरि यांनी त्याला
तज्ञ सल्ले दे ऊन हडझाईनसाठी खूप कल्पना सुचिल्या.
ज्यांनी अंकासाठी लेखन हदलं ते या अंकाचे सिामत मोठे आधारस्तंि. मुळात लेखन येतानाच धबधब्याऐिजी
करं गळीधार आली असती, तर कसलं मुहद्रतशोधन आणि कसलं चसलेक्शन..
ज्या िातांनी या अंकाचा िार उचलला पि त्यांची नािं माझ्यापयंतिी पोचली नािीत त्या सिांचंिी ऋि मी इथे
नंदितो. कोितािी ऋिचनदे श राहिला असेल तर मी त्याबद्दल सपशेल माफी मागतो आिे . असा उल्लेख रािण्यामागे
बाकी कािीिी नसून माझा अंगिूत गबाळे पिा आणि विस्कळीतपिा िे च कारि आिे .
िा हदिाळी अंक बनिताना आम्िी अनेकजि रात्री जागत िोतो. मध्यरात्री ्व्यचन चेकित् िोतो. आलेल्या लेखनातला
िरपूर मजकूर इकडू न चतकडे ्चोनय पस्ते् करत िोतो.. फार थोडा मजकूर ्फा्यािर मारत् िोतो. िे सिम करताना
मी एका जाणििेने कमालीचा िारािून गेलो. ती जािीि अशी, की जे सिम चमपाकर लोक्स चमळू न िे काम करत िोते
ते सिम िेगिेगळ्या गािांत, इतकंच नव्िे तर िेगिेगळ्या दे शांत बसले िोते.. कोिी अमेररकेतून जममनीतल्या
चमपाकराशी फॉलोअप करत िोता, कोिी ऑस्रे चलयातून ठाण्याशी संपकम ठे िून िोते , कोिी नायजेररयातून रात्रीअपरात्री
जागून मिाडमधल्या लेखकचमत्राला चलिीतं करण्यासाठी संिाद करत िोते तर कोिी सोलापुरात बसून अमेररकेतल्या
िहकंग टाईमात हडझाईन बनित िोता.. या सिम कामात कोिीिी एका छदामाची प्राप्ती िोिार नसूनिी समरसून िाग
घेतला.. इतकंच नव्िे तर आपला पैसा कमािून दे िारा रोजगारिी कािी ििच का िोईना पि बाजूला ठे िून त्याच्यािी
िरची जागा या चमपा हदिाळी अंकाला हदली. यातल्या हकत्येक लोकांची पूिम नािंिी मला मािीत नािीत. अगदी या
घडीलािी मािीत नािीत. अविश्वासाने िरलेल्या या जमान्टयात चार दे शांतल्या चार अनाम लोकांिर मी चिस्त ठे िून
िोतो, आणि एकदािी अशी सूक्ष्म शंकािी आली नािी की िे काम पूिम िोिार नािी.. िा एक अद्भत
ु रम्य प्रकार आिे
बुिा.

नीलकांतने मला अंकाची जबाबदारी घ्यायला सांचगतलं. आणि पुढचं सगळं तर इतरांनीच केलं..अंक तर बनलासुद्धा..
पि मग या सिामत मी नेमकं काय केलं..?
समुद्रात मोती बनताना चशंपल्याच्या आत िाळू चा एक कि चशरतो.

तो चशंपल्यातल्या ऑयस्टरला बोचत राितो. मग

एरिी शांत असलेला ऑयस्टर त्या िाळू च्या किािोिती थरािर थर दे ऊन सुंदर मोती बनितो.
मोती हकती सुंदर बनला आिे ते तुम्िी ठरिा. पि तो मी बनिला नािी. मी त्यातला िाळू चा बोचरा कि फक्त.
- गवि
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हिकमत

चाफा

्नमस्कार, राजिाड्यांचं घर िे च ना? "
्िो, िे च. पि तुम्िी कोि? एक चमचनटं , सांगू नका, मी अंदाज लािते."
्त्याच्याऐिजी दारािर पाटी लािली असतीत तर बरं झालं असतं ."
्पाटी लािली असती, तर तुम्िी मला विचारलं असतंत का?"
्िे पि खरं य..्
्बरं मी गेस करते िं , तुम्िी इतके सुटाबुटात आलायत, म्ििजे तुम्िी सेल्समन असिार. बरोबर?"
्नािी..्
्मग, इन्टशुरन्टस एजंट?"
्नािी..्
्नक्कीच जनगिनािाले आिात तुम्िी्
्तुम्िी िेधशाळे त नोकरीला िोतात का िो?"
्तुम्िी कसं ओळखलंत?"
्प्रत्येक िेळी नेमका चुकीचा अंदाज लािताय, त्यािरून."
्अगो बाई, िा पि अंदाज चुकला का?"
्अथामत्
्आता शेिटचा, तुम्िी पोचलओ डोसिाले असिार, पि आमच्याकडे कुिीच लिान मूल नािी. िो, म्ििजे एक मुलगी
आिे आम्िाला, पि ती कॉलेजात जाते.्
्त्याच मुलीबद्दल सांगायला आलोय मी.्
्अय्या, तुम्िी कोि?"
्हितचचंतक्
्इश्श, िे कसलं आडनाि... हितचचंतक?"
्ते आडनाि नािी िो, मी तुमचा हितचचंतक आिे , िेल विशर. जरा मुलीकडे लि द्या.्
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्म्ििजे? ती नापास झाली की काय? परीिेच्या िेळी जरा आजारी पडली िो ती, नािीतर एकदम अभ्यासू आणि सरळ
मुलगी आिे िो, वप्रणन्टसपल सर.्
्चुकीचे अंदाज आिे त तुमचे.्
्नक्की कुठले? "
्दोन्टिी, माझ्याबद्दलचा आणि तुमच्या मुलीबद्दलचा..्
्काय झालं?"
्मी वप्रणन्टसपल नािी आणि तुमची मुलगी सरळ नािी.्
्काय सांगताय?"
्सत्य, तुमची मुलगी िल्ली एका मुलाबरोबर हफरत असते , हदिसाढिळ्या....्
्संस्कार आिे त िो,"
्िे असले संस्कार ?"
्तसं नािी, कुठे जायचं असेल तर हदिसाढिळ्याच, संध्याकाळी सातच्या आत घरात..्
्आता कसं समजािू मी तुम्िाला? िो, तुमच्या मुलीचं चोरून प्रेमप्रकरि सुरू आिे .्
्असं? बोलली नािी कधी.्
्घ्या, आता तुम्िाला बोलली असती तर ते चोरून झालं असतं का?"
्तेिी खरं च. पि तुम्िाला कसं मािीत?"
्मी पाहिलंय ना चतला, बॉयफ्रेंडसोबत्
्तुम्िाला बॉयफ्रेंड आिे ?"
्िलते अंदाज नका लािू, तुमची मुलगी चतच्या बॉयफ्रेंडसोबत असताना मी पाहिलंय.्
्ओि, कसा आिे िो मुलगा?"
्तसा बरा आिे . चशकलेला आिे , अगदी िरपूर.्
्इं णजचनयर असिार.्
्नािी, आता आिखी चुकीचे अंदाज ितमिू नका. दिािीची परीिा सात िेळा हदलेय त्यानं, म्ििजे एकूि सत्तरिी
चशकलाय म्ििा की.्
्सत्तरिी? "
्िो, दिा गुणिले सात, सत्तरिी.्

7

्अरे दे िा, मग कािी कमाितो िगैरे का?"
्आता तुमच्या मुलीचे सगळे ि्ट पुरितो म्ििजे कमाित असिारच, तसािी पत्त्यात िात चालतो पोराचा.्
्तो जुगार खेळतो?"
्नािी िो, टाईमपास म्ििून पन्टनास पैसे पॉइं टनं रमी खेळतो, सिज आपला....्
्हदसायला बरा आिे का?"
्एकदम राजवबंडा, डोळे तर अचतसुंदर..्
्काय सांगताय काय?"
्मग, सारखा एक डोळा दस
ु र्याकडे पाित असतो.्
्मुलगा चकिा आिे ?"
्थोडासा चतरळा म्ििायचा, पि चेिरा.. आिा, एकदम िसमुख.्
्िसमुख मािसंच मला आिडतात.्
्िा तर एकदम िसमुख, चोिीस तास िसत असतो,"
्बापरे , िेडा आिे की काय?"
्िेडा नािी िो, दात पुढे आिे त त्याचे, म्ििून कायम िसतानाच हदसतो.्
्शी, मुलाचे दात पुढे आिे त.्
्थोडे सेच म्ििजे अगदी मोजून दीड इं च असतील, तसा तो आंबटशौकीनिी आिे .्
्अरे दे िा, आंबटशौकीन?"
्िो ना, घरचा लोिच्याचा धंदा आिे आणि मुलगा तो आिडीनं करतो.्
्असं िोय? मग चांगला वबझनेसमन आिे की, मेिनती हदसतोय..्
्िो ना, रोज घरोघरी हफरून लोिच्याची पाहकटं संपिायची म्ििजे मेिनत तर घ्यािीच लागिार ना!्
्आत्ताच तर म्ििालात ना लोिच्याचा धंदा आिे ....्
्म्ििजे त्याची आई लोिचं घालते आणि िा विकतो.्
्मग त्याचे िडील काय करतात ?"
्त्यांचा शोध चालू आिे अजून, सापडले की कळे ल.्
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्रं गानं तरी बरा आिे का?"
्थोडासा काळा आिे , एिढं सोडलं तर छानच..्
्काळािी आिे ?"
्थोडासाच, म्ििजे बघा, फक्त रात्रीच हदसत नािी, हदिसा अगदी स्पष्ट हदसतो तो.्
्दे िा रे , आणि कािी व्यसनं िगैरे?"
्आठिड्यातून चार-पाच िेळा बारच्या समोर हदसतो....्
्बाप रे , म्ििजे दारुड्या आिे की काय?"
्आता बारच्या बाजूलाच त्यानं घर बांधलंय तर मोकळ्या िेळात काय करिार ना!्
्स्ििािानं तरी बरा आिे काय?"
्आता स्ििाि, म्ििजे.... कुिी एक शब्द जरी िाकडा बोललं, तर लगेच मारतो बघा.्
्म्ििजे कसा? नुसताच मारतो, की जीि घेतो..?"
्यातलं कािीच नािी, दडी मारतो तो.्
्म्ििजे चितरािी आिे .....्
्आता घाबरे ल नािीतर काय करे ल? त्याच्या हकडचमडीत शरीराला चुकूनिी कुिाचा धक्का लागला तर दोन-चार िाडं
बािे र यायची,"
्मुलगा िडकुळा आिे ? असा िाडांचा सापळा?"
्नािी नािी, िाडांिर अधाम संटीमीटर मांस असेल ना त्याच्या.्
्म्ििजे मुलगा चतरळा, दातांच्या फळ्या असलेला, चितरा, हकडचमडीत आणि......्
्अिो, यादी कसली करताय? तुमची मुलगी पळायची तयारी करत असेल एव्िाना.्
्आिे च माझी पोर गुिाची, शाळे त असतानािी लिकर उठू न प्रॅणक्टस करायची, शंिर मीटरची सात मेडल्स चमळिलीयेत
चतनं.्
्पि आता ती आिखी लांब पळिार आिे .्
्चारशे मीटर का?"
्तुम्िाला कळत कसं नािी? ती त्या मुलासोबत पळू न जािार आिे .्
्काय? थांबा, येऊ दे घरी. बघतेच चतच्याकडे .्
्नुसत्या बघता काय? लग्न लािून द्या चतचं....्
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्त्या तसल्या चतरळ्या, दाताड्या सापळ्याशी? पोरगी वबनलग्नाची राहिली तरी चालेल, पि मी एखाद्या चांगल्या मुलाशी
चतचं लग्न लािून दे ईन.्
्मग तो सािळा असेल तर?"
्चालेल.्
्त्याला चष्मा असेल तर?"
्चतरळ्यापेिा बरा, तरी चालेल..्
्तो खानदानी श्रीमंत नसेल तर?"
्तरी चालेल.्
्मग सासूबाई, मला आशीिामद द्या.्
्तुमच्याशी लग्न करून दे ऊ? त्यापेिा पोरीला विहिरीत ढकलून दे ईन.्
्मी हदसतो तसा म्िातारा नािीये, तरुि आिे मी (मेकअप काढत) िा पािा.्
्बरा हदसतोस की, पि माझ्या मुलीला तू पसंत पडायला ििास रे ..्
्चतला मी आधीच पसंत आिे , तुमचीच परिानगी ििी िोती.्
्म्ििजे माझ्या मुलीचा बॉयफ्रेंड तूच?"
्िो, मीच.्
्मग मघापासून ते काय चाललं िोतं?"
्तुमची मुलगीच म्ििाली, कािी झालं तरी माझी आई आपल्या लग्नाला परिानगी दे िार नािी म्ििून, िे सगळं
नाटक केलं.्
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समाज, धमम आणि संशोधन

३_१४ विणिप्त अहदती

मानिी प्रगतीचा इचतिास बघताना, इचतिासलेखन सुरू झाल्यानंतर युरोपातला सिामत ियंकर काळ असं
ज्याला म्ििता येईल ते मध्ययुग, अंधारयुग पाचिं ते पंधरािं शतक या िजार िषांचं िोतं. याला
अंधारयुग समजतात, कारि या काळात प्रचंड प्रमािात युद्ध झाली, अनेकविध कारिांमुळे मोठ्या प्रमािात
लोक मेले. शांतता, सुबत्ता यांचा िा काळ नव्िता. शांतता नव्िती म्ििून कला, विज्ञान, (सामाणजक) शास्त्र,
अशा अनेक बाजूंनी युरोप मागे पडला. चतथल्या समाजािर णििन धमामचा अचतशय गाढ पगडा बसला
आणि त्यातून जगाचं दीघमकालीन नुकसानच झालं. त्या आधी असिार्या प्राचीन ग्रीको-रोमन संस्कृ तींमधे
कला, संगीत, विज्ञान, शास्त्र

यांचा

अभ्यास

िोत

िोता.

असंिी

म्िितात

की

चौथ्या

शतकात

अलेक्झांहियाच्या िायपेचशयाला पृथ्िी सूयामिोिती हफरते िे लिात आलं िोतं. णििन धमम , त्यातल्या
तेव्िाच्या (आता िेडगळ/अडगळ ठरलेल्या) समजुती आणि समाजािर णििॅचनटीचा असिारा पगडा
विद्वानांना िेळेत न उमगिे, यातून तत्कालीन युरोपीय समाजाची अधोगती झाली. िी अधोगती एिढी
िाईट समजली जाते की युरोपीय िाषा आणि त्यांच्यातून आपल्याकडे िी कालबाह्य मूल्यांना ‘मध्ययुगीन’
म्ििण्याची प्रथा आलेली आिे . चौदाव्या शतकाच्या आसपास युरोपात सांस्कृ चतक पुनरुत्थान सुरू झालं ,
ज्याला आता renaissance असं नाि पडलेलं आिे . या रे नेसाँनंतर कला, विज्ञान, सामाणजक शास्त्र या सिम
शाखांमध्ये युरोपची प्रगती पुन्टिा सुरू झाली. मध्ययुग अथिा रे नेसाँचा धांडोळा घेिं िा या लेखाचा आिाका
नािी. समाजाच्या धारिा, धमम, संशोधन आणि संशोधनातून िोिारी मानिी प्रगती यांचा आपसातला संबध
ं
मोजक्या उदािरिांिरून थोडक्यात पाििं िा या लेखाचा उद्दे श आिे .
पृथ्िी सूयामिोिती हफरते याचा िायपेचशयाला चौथ्या शतकात अंदाज आला िोता तर चनकोलस कोपचनमकस
१५व्या शतकात येईपयंत काय झालं? मित्त्िाचं असं कािीिी नािी. विश्व पृथ्िीकंद्री आिे िे दाखिण्यासाठी
विश्वरचनाशास्त्र प्रचंड हकचकट बनिलं गेलं. पृथ्िीिोिती अन्टय ग्रि, सूयम आणि इतर तारे हफरतात, असा
त्या काळात समज िोता. तत्काचलन युरोपीय समाज बिुतांशी णििन िोता, आणि णििॅचनटीमधे विश्वाची
कल्पना पृथ्िीकंद्री असण्याची िोती. पि या चसद्धान्टतामधे ग्रि िक्री* का िोतात याचं स्पष्टीकरि अचतशय
णक्लष्ट िोतं. एका मुख्य किेत ग्रि पृथ्िीिोिती हफरतात. ग्रि िक्री का िोतात यासाठी epicycles आिली
गेली. पेनाची णस्प्रंग तािून ितुळ
म ाकार बनिली तर कसा आकार हदसेल , ग्रि तशा प्रकारच्या किेत हफरतात
असा चसद्धात मांडून ग्रिांच्या िक्री गतीचं स्पष्टीकरि दे ण्यात आलं. मंगळ आणि शनी या दोन ग्रिांची
चनरीििं करून कोपचनमकसला पृथ्िी सूयामिोिती हफरते याचा अंदाज आला. एिढं च नािी तर पृथ्िीची
सूयामिोिती असिारी किा ितुळ
म ाकार नािी, दीघमितुळ
म ाकार आिे , असा त्याचा चनष्कषम िोता. अचतशय
णक्लष्ट स्पष्टीकरि दे ण्यापेिा ‘सिम ग्रि सूयामिोिती हफरतात’ असं मानल्यास या िक्री गतीचं स्पष्टीकरि
दे िं अगदीच सोपं िोतं. (पुढे न्टयूटनच्या गतीच्या पहिल्या चनयमानंतर epicycles पूित
म ः मोडीत चनघाली.)
कोपचनमकसच्या चनधनानंतर त्याच्या या चसद्धान्टतािर धाचममक तत्त्ििेत्त्यांकडू न बरीच टीका झाली. अगदी
कोपचनमकसला त्याच्या पूिस
म ुरींनी काय म्िटलेलं आिे िे समजलं नािी, ते त्याच्या विचारात शास्त्रीय पद्धत
नािी, इथपयंत.
पुढे खरा त्रास मात्र गॅचललेओने िोगला. कोपचनमकसचा विश्वरचनेचा** चसद्धान्टत आणि त्याबद्दल असिारे
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िाद इटाचलयन शास्त्रज्ञ गॅचललेओपयंत पोिोचले िोते. गॅचललेओने कोपचनमकसच्या चसद्धान्टताला पाहठं बा हदला;
आणि चचम आणि धमामच्या विरोधात िी कृ ती असल्याचं समजलं गेलं. पृथ्िी िलत नािी असं
बायबलमधील संदिांमधे चलहिलेलं आिे आणि गॅचललेओने ते नाकारलं िोतं. इथे सरळसरळ धमामने
विज्ञानात (हकंिा विज्ञानाने धमामत!) ढिळाढिळ केलेली िोती. या धममबुडिेपिाबद्दल गॅचललेओला तुरूंगात
डांबलं गेलं. एिढं च नािी, तर गॅचललेओच्या पूिप्र
म काचशत चलखािािर बंदी आिली गेली आणि त्याला पुढे
चलिायलािी बंदी केली गेली. पुढे रोमन कॅथचलक चचममधल्या प्रिािी व्यक्तींशी मैवत्रपूिम संबंध राखण्यामुळे
त्याच्यािरची बरीच बंधनं चशचथल झाली. त्याने पुढे कािी िषम आधुचनक िौचतकशास्त्राचा पाया रचिारं
कामिी केलं. पि मरिानंतरिी गॅचललेओच्या नचशबात उपेिाच िोती. त्याच्या िाडिडलांच्या आजूबाजूच्या
जागेत त्याचं दफन करू दे ण्यास कॅथचलक चचमने नकार हदला. धमामतल्या अशास्त्रीय समजुतींपायी, धमम
बुडिला म्ििून गॅचललेओला 'मरिान्टताचन िैराणि'चा फायदा चमळाला नािी.
कोपचनमकसच्या आणि गॅचललेओच्या या इचतिासाचं आजिी मित्त्ि आिे का?
धमामचा आणि पूिामपार चालत आलेल्या समजुतींचा पगडा एिढा जबरदस्त िोता की आईनस्टाईनसारखा
थोर शास्त्रज्ञिी त्याला बळी पडला. गणिताच्या माध्यमातून विश्वरचनेचं कोडं सोडिताना तो त्याचा िौचतक
अथमिी लाित िोता. त्या समीकरिांमधून त्याला स्पष्ट हदसत िोतं की विश्व प्रसरि पाित आिे . पूिीच्या
समजुतींचा पगडा एिढा जबरदस्त, की त्याने विश्वाचं प्रसरि गणितातून काढू न टाकण्यासाठी एक णस्थरांक
मध्ये घुसिला. थोडक्यात, समीकरिांमधलं विश्वाचं प्रसरि त्याने काढू न टाकलं.*** द:ु खात सुखाची गोष्ट
अशी की या समजुतीपायी विज्ञानाची प्रगती फार िषम अडकली नािी. विश्वाचं प्रसरि िोतंय िे एडविन
िबलने चनरीििांमधून कािी िषांतच शोधून काढलं. त्यातून पुढे विश्वचनचममतीचा प्रचसद्ध चसद्धान्टत 'वबग बँग'
अथिा 'मिास्फोट' याचा पाया रचला गेला.
प्राचीन काळात कािी चचनी राजज्योचतषांना (फलज्योचतषी नव्िे त, ज्योचतषी) जीि गमिािा लागला िोता,
त्याची अलीकडे च आठिि झाली. कारि, तर त्यांना ग्रिि ितमिता आलं नािी. ग्रििाचा पृथ्िीिर,
मनुष्यािर काय पररिाम िोतो, याची तेव्िा कल्पनािी नव्िती. तरीिी त्यांना जीि गमिािा लागला.
लाणक्ियामधला िूकंप ितमिू शकले नािीत हकंिा या िागात िूकंप िोऊ शकतो याचा अंदाज दे ऊ शकले
नािीत म्ििून इटाचलयन न्टयायालयाने कािी संशोधकांना अगदी गेल्याच महिन्टयात दोषी ठरिलं आणि सिा
िषांसाठी गजाआड केलं. िूकंपाचा अगदी अॅक्युरेट (मराठी?) अंदाज कोिीिी ितमिू शकत नािी. िे
सांगताना सुलिीकरि करून सांचगतलं जात असलं तरीिी सामान्टयांपयंत काय संदेश गेला आिे ? शास्त्रज्ञ
िविष्यातल्या द:ु खद घटनांचा अचूक अंदाज घेऊ शकले नािीत तर त्यांच्यािर दािा गुदरता येतो.
संशोधनाच्या िविष्याच्या, विज्ञानाच्या आणि त्यामुळे प्रगतीच्या दृष्टीने िी घटना खचचतच आनंददायक
नािी१.
एका मराठी हदिाळी अंकाच्या लेखासाठी िा विषय अगत्याचा का िाटला?
अलीकडे च फेसबुकाच्या एका मराठी ग्रूपमधे चचाम करताना प्राचीन िारतीय चशल्प, िारतीय संस्कृ ती, कला
आणि नग्नता असा विषय चनघाला. सिाणजकच त्या चचेत लज्जागौरीचा उल्लेख झाला. घटस्थापनेला या
मातृकेचा उल्लेख ्या दे िी सिमिूतेषु मातृरूपेि संणस्थता् अशा प्रकारे झाला. धागाकत्यामच्या अपेिेच्या
विपरीत िे मातृरूप नसून स्त्रीदे िाची विटं बना असण्याचे आिेप आले. मातृरूप एका विचशष्ट रूपातच पािािे
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असा आग्रि धरिे अनािश्यक आिे . एकेकाळी आपले पूिज
म
या रूपात मातृकेची पूजा करत, याबद्दल
रा.चचं.ढे रे यांनी संशोधन केलेलं आिे . त्या संशोधनाकडे , संदिांकडे दल
म
करून स्ित:च्याच, मयामहदत
ु ि
मोजप््या लािून ते चशल्प हिडीसच आिे म्ििून िािना दख
ु ािून घेिं प्रकषामने हदसलं. विशेषतः दद
ु ै िाची
गोष्ट म्ििजे त्या चचेत ढे र्यांच्या संशोधनाची संिािना वपिळ्या पुस्तकात झाली आणि पुस्तकं चनरुपयोगी
असण्याचं मत िे पुन्टिा पुन्टिा कोपचनमकस-गॅचललेओची आठिि करून दे िारं िाटलं.
दे िदे ितांची नग्न चचत्रं काढिार्या मकबूल हफदा िुसेन, ऊफम एम.एफ. िुसेन यांच्या चनधनानंतर अनेक
हठकािी, िेगिेगळ्या प्रकारे त्यांचा चनषेध झाला. कािी मयामदेपयंत सुसंस्कृ त प्रकारचािी िा चनषेध िोता.
पि अनेक हठकािी 'मरिान्टताचन िैराणि' िे तत्त्ि पुन्टिा एकदा विसरलं गेलं. अखेरच्या हदिसात िुसेनिर
आपल्या जन्टमदे शातूनच परागंदा िोण्याची िेळ आली. गॅचललेओला आपल्या िाडिडलांसोबत पुरण्याचा िक्क
चमळाला नािी, चारशे िषांनंतर िुसेनची अिस्थािी कािी फार चनराळी झाली नािी. गॅचललेओने म्ििे एक
धमम बुडिला िोता विज्ञानाच्या नािाखाली, िुसेनने म्ििे दस
ु रा धमम बुडिण्याचा प्रयत्न केला, कलेच्या आणि
अचिव्यवक्तस्िातंत्र्याच्या नािाखाली. पि िुसेनच का, संशोधकांबद्दलिी अचतशय अनुदार उद्गार आजिी काढले
जातात.
इतर सिम संस्कृ तींप्रमािेच, आपल्याकडे िी जननाला आणि पयामयाने जननीला फार मित्त्ि आिे . खरं तर
यात संस्कृ ती, धमम यांचा फार िाग नािी; िी िािना उत्क्रांतीमधून आलेली आिे २. िंशसातत्य, आपली
गुिसूत्र हटकिून ठे िण्याची आणि एक सजीििगम म्ििून संपूिम समूिाचं अणस्तत्ि हटकिून ठे िण्याची
धडपड िे इतर सिम प्राण्यांप्रमािेच मािसांमध्येिी आलेलं आिे च. 'चशर सलामत तो पगडी पचास' अशा
प्रकारच्या सामान्टय िापरातल्या म्ििींमधूनिी तगून , हटकून रािण्याचं मित्त्ि िारं िार हदसतं. त्यामुळे निीन
णजिाच्या जन्टमाला आणि तो जन्टमाला घालिार्या जननीला सिमच संस्कृ तींमधे अनन्टयसाधारि मित्त्ि आिे ,
अगदी गिम कसा तयार िोतो िे समजण्याच्या आधीपासूनच३. अथामतच त्या काळात औषधं, सुबत्ता फार
नव्िती, यंत्रं फारच कमी कामं करत असत. त्यामुळे अचधक मुलांना जन्टम दे िारी स्त्री (हकंिा इतर
प्राण्यांमधली मादी) िी अचधक मित्त्िाची समजली जात असे , हकंिा मनुष्यांमध्ये पूजनीय िोती.
उत्क्रांतीच्या या प्रिासामुळे 'लज्जागौरी' िी माता आपल्याकडे पूजनीय िोती. नग्नतेकडे बघण्याची आपली
दृष्टी आज मात्र एिढी स्पष्ट आणि स्िच्छ नािी.
लज्जागौरीिर संशोधन करिार्या ढे रंनी इतर दे ितांिरिी संशोधन केलं. पंढरपूरचा विठोबा मूळचा
कनामटकातला, या त्यांच्या संशोधनािर समाजातून टीका झाली. ग.िा. बेिेरे 'सोबत' नािाचं चनयतकाचलक
प्रकाचशत करत. त्यात राजा राजिाडे यांनी ढे र्यां च्या संशोधनािर टीका करिारा लेख चलहिला. बेिेरे यांनी
िा लेख छापला आणि शेजारी एक हटपि चलिून राजिाडे यांना सज्जड समज हदली, "शेिटी तुम्िी काय
आणि मी काय, दीडदमडीचे पत्रकार आिोत. ढे रे यांच्यासारखे व्यासंगी लोक चार चिंतीत बसून जी
ज्ञानसाधना / संशोधन करत असतात, त्यातून चनष्पन्टन झालेली गोष्ट िले जनसामान्टयांच्या िािनांना न
झेपिारी असो, आपि ती कशी पचिता येईल ते पािायला ििं. त्या विरोधात लोकांना िडकाििे िी
अिम्य चूक आिे .्४
िािना, धमम या गोष्टीिी उत्क्रांतीच्या एका टननयािर मित्त्िाच्या आिे त. एक समाज म्ििून हटकून
रािण्याच्या दृष्टीने मािसात असिार्या िािनांचं आणि धमामचं मित्त्ि आिे . पि मनुष्याचं अणस्तत्ि फक्त
हटकून राििं इथिरच मयामहदत नािी. हटकून राििं तर मंदच
ू ा फार विकास न झालेल्या प्राण्यानांिी जमतं.
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मािसाची खरी शक्ती आणि िेगळे पि त्याच्या मंदत
ू आिे . या मंदत
ू आपल्या अणस्तत्िाचा अथम शोधण्याची
शक्ती आिे . ज्ञानाच्या िेगिेगळ्या शाखांचा अभ्यास करून अणस्तत्िाचा अथम लािण्याचा प्रयत्न अनेक लोक
करतात. कोिी उत्क्रांतीचा अभ्यास करतं, कोिी खगोलशास्त्राचा; तर कोिी मानिी मनात डोकािून बघतं.
कलाकारांच्या अचिव्यक्तीमधून समाज हकती प्रगत आिे याचा अंदाज येतो; म्ििून पुरातत्त्िशास्त्राचा
अभ्यासिी अणस्तत्िाचा अथम लािण्यात मित्त्िाचं ठरतं. या अभ्यासात, संशोधनात, निीन विचार मांडण्यात
िस्तुचनष्ठता आणि तकमशुद्ध विचार जेव्िा िािनेपेिा िरचढ असतो, तेव्िा समाजाची प्रगती िोते. पूिग्र
म ि,
मयामहदत आकलनािर अिलंबून असिारे धमामचधवष्ठत समज समाजाच्या प्रगतीच्या कोित्यािी टननयािर
मारकच ठरतात. संशोधनाच्या इचतिासात िे िेळोिेळी हदसलेलं आिे . या इचतिासातून बोध घेिं आपल्या
िातात आिे .


*अनेक महिने ग्रिांची गती पाहिल्यास ग्रि िे तार्यां च्या पाश्वमिूमीिर पणिमेकडू न पूिक
े डे सरकताना
हदसतात.
कािी
काळाकरता
ग्रिांचे
पूिक
े डू न
पणिमेकडे
सरकिे
म्ििजे
िक्री.



** आधुचनक विज्ञानात याला ग्रिगणित समजलं जातं. आज ज्याला विश्वरचनाशास्त्र समजलं जातं, ते
त्या काळात अणस्तत्िात नव्ितं.



*** आता या णस्थरांकाची हकंमत शून्टय समजली जात नािी, शून्टय आणि एकच्या अध्येमध्ये याची
हकंमत असािी, असा अंदाज आिे . सध्या विश्वरचनाशास्त्रातला िा एक 'िॉट टॉवपक' आिे .

१.

http://www.guardian.co.uk/science/brain -flapping/2012/oct/24/most-danger...

२. किािी मानिप्राण्याची - नंदा खरे आणि इतर
३. िारतीय वििािसंस्थेचा इचतिास - वि. का. राजिाडे
४. सतीश तांबे, अंशत: खासगी संिादातून.
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सुगंधी हदिाळी : गाथा परफ्यूमची

सोत्री

चचत्र: आंतरजालािून सािार
माझ्या

लिानपिी

मला

हदिाळीला,

फटाक्यांच्या

आकषमिाबरोबर अत्तराची बाटली िे एक फार मोठे
आकषमि िोते. दर िषी हदिाळीला िडील एक अत्तराची
बाटली

आिायचे.

बाटली

काय

म्िितोय,

कुपीच

असायची ती एक लिानशी. अभ्यंगस्नान केल्यािर
थोडे अत्तर कपड्यािर चोपडू न चमळायचे. नंतर त्याच
अत्तराचा

फाया

कानात

घालायला

चमळायचा.

मग

नुसता घमघमाट व्ह्यायचा आणि एकदम राजेशािी
िाटायचे.

त्या

काळातला

तो

चंगळिादच

िोता.

त्यानंतर पुन्टिा िषमिर कािी अत्तर स्ितःच्या अंगािर चमरिायला चमळायचे नािी. िा, पि कधीतरी
आईबरोबर िळदी-कुंकिाला गेले की तळिाताच्या उल्या बाजूला थोडे से अत्तर चोपडले जायचे , पि त्यात
हदिाळीच्या अत्तराची मजा नसायची. कधीतरी गािातल्या अचतश्रीमंतांच्या लग्नात मोठाल्या पंख्यांिरून

सोडलेला अत्तरचमचश्रत पाण्याचा फिारािी थोडीफार सुगंधी झुळूक द्यायचा. ह्यापलीकडे लिानपिी कधी
अत्तराचा संबंध आला नव्िता.
मोठे झाल्यािर, कॉलेजात जायला लागल्यािर, हडओ आणि परफ्यूम िे अत्तराचे श्रीमंत अितार आिे त
कॉलेजातल्या श्रीमंत चमत्रांकडू न कळले. ते कािी िापरायची ऐपत नव्िती. ते तसले कािी घेऊ या का? असे
आमच्या पूज्य िहडलांना नुसते म्िटले जरी असते, तर दर िषी हदिाळीला चमळिारा िक्काचा अत्तराचा
फायािी चमळायचा बंद झाला असता. त्यामुळे कॉलेजात असताना हडओ आणि परफ्यूम िे ऐकण्यापलीकडे
कािी मजल गेली नािी.

चचत्र: आंतरजालािून सािार
पुढे नोकरी लागल्यािर चाली नािाची एक एक संटची बाटली घेतली िोती. त्या विषयातले ज्ञानिी तेव्िा
एिढे अगाध िोते की हडओ म्ििजे काय, परफ्यूम, संट म्ििजे काय ह्यातली कािीिी अक्कल नव्िती.
कािीतरी छान िास येतो, येिढीच काय ती अक्कल. एकदा ऑहफसमधल्या एका चमत्राच्या घरी, अंधेरीला,
आम्िी कािी चमत्र पाटीसाठी मुक्कामी राहिलो िोतो. दस
ु र्या हदिशी सकाळी त्याच्या घरूनच ऑहफसला
जािार िोतो. सकाळी अंघोळ झाल्यािर त्याच्या िे चसंग

टे बलािरच्या कपाटात बचघतले तर बर्याच रं गीबेरंगी
बाटल्या हदसल्या. त्यात एक हडओ असे चलहिलेली
बाटली िोती. मनात म्िटले “च्यायला चला, मुफ्त का
चंदन, घीस मेरे नंदन“ आणि फिारले त्यातले द्रव्य
शटामिर सगळीकडे . तसे करताना त्या चमत्राने पाहिले
आणि दात काढत म्ििाला, “साल्या, घाटीच आिे स.
अरे , हडओ आिे तो परफ्यूम नािी.“ मीिी दात काढले
आणि बळं च िॅ . िॅ .. िॅ ... केले. पि तो घाि णजव्िारी
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लागला िोता. चमत्राने माप काढले म्ििून नव्िे , तर साला, जे कळत नािी ते करायची िौस दांडगी, ह्या
स्ितःच्या िृत्तीमुळे. पि काळाच्या ओघात पुढे ती घटना विसरूनिी गेलो.
मुंबईतल्या एका कंपनीत काम करीत असताना एकदा, पहिल्यांदा अमेररकेत कामाचनचमत्त जायचा योग
आला. तेव्िा त्या कंपनीत आम्िाला एका आठिड्याचे रे चनंग हदले िोते अमेररकेत कसे िागायचे, एक
कंसल्टं ट म्ििून, ह्याबद्दल. चतथल्या रीतीिाती, खाण्यावपण्यातले आणि दै नंहदन जीिनातले चशष्टाचार ह्यािर
सगळा िर िोता. त्यािेळी कळले की अमेररकेत, चतथल्या लोकांची िारतीयांबद्दलची एक तक्रार म्ििजे,
‘इं हडयन पीपल स्मेल’. त्यामुळे आम्िाला अमेररकेत जाण्यासाठी जो ‘हकट अलािंस’ (प्रिास तयारी ित्ता)
हदला िोता, त्यात कोिती िेगिेगळी हडओ आणि परफ्यूम्स घ्यािी, याची यादी हदलेली िोती. त्या िेळी
मात्र ित्ता कंपनीने हदलेला असल्याने मिागडी हडओ आणि परफ्यूम्स घ्यायची इच्छा पूिम झाली, इथेिी
मुफ्त का चंदन घीस मेरे नंदन िा मंत्र िोताच साथीला. पि अमेररकेत गेल्यािर ते तसे रे चनंग का हदले
गेले िोते, त्याची प्रचचती आली. दस
ु र्यांदा अमेररकेत गेलो ते एका निीन कंपनीतून. तोपयंत बॉडी

शॉवपंगचा धंदा पार फोफािला िोता. त्यामुळे पहिल्या कंपनीसारखे कािी एहटके्स रे चनंग िगैैरे दे ण्याच्या
फंदात िी निीन कंपनी पडत नव्िती. (पि माझा खरा रस िोता प्रिास तयारी ित्त्यात, मात्र तो कािी ह्या
िेळी नव्िता.) ह्या िेळी माझ्याबरोबर २-३ दणिि िारतीय िोते, ज्यांचे आयुष्य ‘ठे विले अनंते तैसेची
रािािे’ ह्या उक्तीिर उिे िोते. त्यांचा आणि हडओ, परफ्यूम्स िगैरंचा दरू ान्टियेिी कािी संबंध नव्िता.
अमेररकेत गेल्यािर चतथल्या त्या क्लायंटच्या ऑहफसमधल्या मुली कायम कािीिी काम (ऑहफसचेच, बरं

का) असले की फक्त माझ्याकडे च यायच्या. नािी िो, मी कािी मदनाचा पुतळा िगैैरे नािीये, त्यामुळे
माझा कसलािी गैरसमज झाला नव्िता. पि त्या दणिि िारतीय चमत्रांना फार जळजळ व्ह्यायची. मग
त्यांना ‘इं हडयन पीपल स्मेल’चा फंडा समजािून सांचगतला, तेव्िा कुठे त्यांच्या णजिात जीि आला.
त्यानंतर मग त्यांनीिी कुठल्यातरी स्िस्तातल्या ब्रॅन्टडचे हडओ घेतलेच एकदाचे . पि तरीिी त्या

ऑहफसमधल्या मुली कािी माझ्याकडे यायच्या थांबल्या नािीत. ‘एकदा कानफा्या नाि पडले की पडले’
िी म्िि इं ग्रजीत कशी समजािून सांगायची, िे कािी केल्या मला जमले नािी; म्ििून मग मीिी त्या
दाणििात्यांना कािी समजािून द्यायच्या िानगडीत पडलो नािी. नािी तरी मलािी आतून खूप खूप बरे
िाटायचे िो, त्या मुली माझ्याकडे यायच्या तेव्िा, खोटं कशाला बोला! चला आता ह्या नांदीनंतर आपल्या
परफ्यूमच्या गाथेकडे िळू या.
परफ्यूमचा इचतिास
प्राचीन काळी, त्या िेळच्या पूजाअचमनेच्या िेळी, कािी खास िनस्पती हकंिा कािी खास झाडांच्या खोडाच्या
साली जाळू न सुिाचसक धूर केला जायचा. रोमन संस्कृ तीत (णिस्तपूि)म पॅगन लोक दे िाची पूजाअचमना
करताना िा सुिाचसक धूर िापरीत. त्यांच्या मते
दे िाकडे जाण्याचा मागम ह्या ‘धूरा पासून’ सुरू िोतो.

लॅहटन िाषेत ‘per fumum’ म्ििजे ‘धैुरा पासून’ हकंिा

इं ग्रजीत ‘from smoke’. त्याचेच पुढे काळाच्या ओघातले
आधुचनक रूप म्ििजे ह्या सुगंधाला आजचे पडलेले
नाि, परफ्यूम. त्यामुळे आजच्या काळात िापरला
जािारा ‘परफ्यूम’ िा शब्द आलेला आिे , लॅहटन
िाषेतून, ‘धैुरा पासून’.

चचत्र: आंतरजालािून सािार
परफ्यूमच्या सुिाचसक इचतिासात डोकािले असता, परफ्यूमचा िापर िा इसिीसनाच्या ४००० िषांपूिीपासून
असल्याचे ह्या विषयातील संशोधकैाैंचे आणि जािकारांचे मत आिे . ह्या ऐचतिाचसक खोलात जर जायचा
प्रयत्न केला तर तो इचतिास आपल्याला पार इणजप्तपयंत घेऊन जातो. मध्यपूित
े इणजप्तजिळ उत्खननात
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इसिीसनाच्या ४००० िषांपूिीच्या कािी कबरींचा शोध लागला आणि त्या कबरींमध्ये कािी कुनया
चमळाल्या. त्या कुनया ह्या सुगंधी द्रव्यांच्या असल्याचे चनदशमनास आले. त्यािरून इणजप्तमध्ये त्या
काळाच्या संस्कृ तीत सुगंधी द्रव्यांचा फार िापर केला जात िोता ह्याचा शोध लागला. पि त्या कबरींमध्ये
ह्या कुपी काय करीत िोत्या? तर त्या रिस्याची पुराििस्तुशास्त्रज्ञांनी केलेली उकल अशी की, मृतात्म्याचा
स्िगामत जातानाचा प्रिास िा सुिाचसक असािा, अशी त्या काळी धारिा िोती. आिे की नािी िा
परफ्यूमच्या इचतिास त्याच्या नािाप्रमािेच एकदम आल्िाददायक!
परफ्यूम कसे तयार िोते?
परफ्यूम कसे बनितात िे कळले आणि मी आनंदाने
बेिोषच झालो. कारि ते बनविण्याची पद्धत िी माझ्या
अचतशय आिडीची आिे , अगदी ‘गाळीि’. परफ्यूम तयार
करण्याच्या पद्धतीत हडणस्टलेशन (Distillation) िी प्रहक्रया
िापरली जाते. जेव्िा िी हडणस्टलेशन पद्धत िापरली जाते
िे कळले, तेव्िाच ह्या परफ्यूमची गाथा चलिायची िे

मनाशी नक्की केले. परफ्यूम तयार करण्यातली पहिली
पायरी

म्ििजे

कच्चा

माल

चमळििे.

परफ्यूम

बनविण्यासाठी लागिारा कच्चा माल म्ििजे सुिाचसक
पाने, फुले, झाडांच्या साली, झाडाची सुिाचसक खोडे ,
सुिाचसक िनस्पती (Herbs) आणि प्राण्यांचे सुिाचसक
अियि (उदा. कस्तैूरीमृग) िा गोळा करून त्याचा साठा
केला जातो. िा कच्चा माल चमळिला की मग त्यांपासून
सुिास िेगळा करिे िी मित्त्िाची पायरी असते. िा सुिास िेगळा करण्याच्या िेगिेगळ्या पद्धती आिे त.
कच्च्या मालाच्या प्रकारानुसार ह्यातली एक पद्धत सुिास िेगळा करण्यासाठी िापरली जाते.
उध्िमपातनाने अकम काढिे (हडणस्टलेशन):
ह्यात कच्चा माल एका ि्टीत (Still मध्ये) टाकून त्याला उकळिले जाते, िे उकळिण्यासाठी गरम िाफिी
िापरली जाते. त्या उष्ितेने त्या कच्च्या मालातील सुगंधी द्रव्याचे (तेल) बाष्प तयार िोते. मग एका
नळीिाटे िे बाष्प जाऊ दे ऊन त्याला थंड करून त्याचे पुन्टिा द्रि पदाथामत रूपांतर केले जाते. िा द्रि
म्ििजेच सुगंधी तेल (Concentrated Oil)
द्रािकात विरघळवििे:
पेरोचलयमजन्टय द्रािक हकंिा बंणझन असलेल्या मोठ्या हफरत्या िांड्यात कच्चा माल टाकून तो घुसळिला
जातो आणि तो कच्चा माल त्या द्रािकात विरघळतो आणि एक मेिचट पदाथम मागे उरतो. त्याला मग
इचथल अल्कोिोलमध्ये चमसळिले जाते. मग त्या चमश्रिाला गरम केले जाते. त्या उष्ितेने त्यातले
अल्कोिोल उडू न जाते आणि मग मागे उरते सुगंधी तेल (Concentrated Oil).
दाब दे िे:
ह्या प्रकारात कच्च्या मालािर दाब दे ऊन त्यातून सुगंधी तेल काढले जाते.
आता इथून पुढे, शास्त्र आणि कला यांचा खरी जुगलबंदी चालू िोते. िी िेगिेगळी सुगंधी तेलं ठराविक
मापात घेऊन, त्यांच्या सुगंधाची जातकुळी ओळखून, त्यांचा चमलाफ (Blend) केला जातो. िा चमलाफ
करिारा हकमयागारच (रासायचनक) असािा लागतो. फारच नैपुण्याचे काम असते िे . म्ििून िा चमलाफ
करण्याच्या ह्या शास्त्राला, कलेचीिी जोड असािी लागते असे म्िटले जाते. आता ह्यात कसली कला
आलीय? असा प्रश्न तुम्िाला पडिे सािणजकच आिे . सांगतो! आपि जे हफचनश्ड गुड म्ििजे तयार माल
असलेले परफ्यूम िापरतो त्याचे, 3 थर असतात. त्या प्रत्येक थराला नोट (Note) असे म्िितात.
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टॉप नोट: परफ्यूम फिारल्या फिारल्या जो गंध दरिळतो, तो टॉप नोट असतो.
संरल हकंिा िाटम नोट: परफ्यूम फिारल्यानंतर कािी काळाने जो गंध दरिळतो, तो िाटम नोट असतो.
बेस नोट: परफ्यूम फिारल्यानंतर हकत्येक तास दरिळिारा जो गंध असतो, तो बेस नोट असतो.
मग आता सांगा, िे सगळे त्या ब्लंड केलेल्या परफ्यूम जमिून आिायचे म्ििजे कलाकारीच आिे की
नािी? त्यानंतरची पायरी म्ििजे मुरििे (Aging). ब्लेन्टड केलेल्या ह्या सुगंधी तेलांना मग मुरिले जाते.
कािी महिने ते कािी िषे इतका त्याचा कालािधी असू शकतो. ब्लेन्टड केलेल्या ह्या सुगंधी तेलांमध्ये पुढे
अल्कोिोल चमक्स केले जाऊन त्याची घनता कमी केली जाते. ह्या अल्कोिोलचमश्रणैत परफ्यूममधल्या
सुगंधी तेलाच्या प्रमािानुसार त्याचे खालील िेगिेगळे प्रकार पडतात.

परफ्यूमचा प्रकार

सुगंधी तेलाचे प्रमाि

हटकण्याचा कालािधी

Perfume

५ ते ३० %

६ ते ७ तास

Eau de Perfume or EDP

८ ते १५ %

५ ते ७ तास

Eau de Toilette or EDT

४ ते ८ %

४ ते ६ तास

Eau de Cologne

३ ते ५ %

२ ते ३ तास

परफ्यूमच्या सुगंधाचे प्रकार कोिते?
सध्याच्या आधुचनक काळात ह्या परफ्यूमचे साधारि पाच ढोबळ प्रकारात िगीकरि केले जाते.
फ्लोरल नो्स: गुलाब, जाई, चमेली, कानेशन इत्यादी विविध फुलांपासून बनिली जािारी परफ्यूम्स ह्या
प्रकारात मोडतात.
ओररएंटल नो्स: प्राण्यांच्या सुिाचसक अियिांपासून चमळिलेल्या सुगंधी तेलांना फळांच्या आणि फुलांच्या
सुगंधी तेलांबरोबर ब्लंड करून बनिली जािारी परफ्यूम्स ह्या प्रकारात मोडतात.
िैूड नो्स: चंदन, दे िनार यांसारख्या झाडांच्या खोडापासून चमळिलेल्या सुगंधी तेलांपासून बनिली
जािारी परफ्यूम्स ह्या प्रकारात मोडतात.
फ्रेेश नो्स: सायरस (चलंबू, संत्री, मोसंबी) चिीच्या फळं आणि फुले यांपासून चमळिलेल्या सुगंधी
तेलांपासून बनिली जािारी परफ्यूम्स ह्या प्रकारात मोडतात.
Fougère नो्स: फ्रेंच िाषेत Fern (नेचेसदृश िनस्पती)ला Fougère म्िितात. ह्या नेचस
े दृश िनस्पतींपासून
चमळिलेल्या सुगंधी तेलांपासून बनिली जािारी परफ्यूम्स ह्या प्रकारात मोडतात.
िे ढोबळ आणि मूलिूत िगीकरि झाले, ह्यांच्या उपप्रकारांत असंख्य प्रकारचे फ्लेिसम असलेली परफ्यूम्स
बाजारात उपलब्ध आिे त. त्यांचे प्रकार दशमिण्यासाठी खालील फ्रेेग्नन्टस चक्र िापरले जाते.

फ्रेेग्नन्टस चक्राचे चचत्र विकीपीहडयािरून सािार
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परफ्यूम आणि हडओडैोरं ट मध्ये फरक काय?
घममस्राि (Perspiration) रोखण्यासाठी हडओडैोरं ्सचा (Deodorant) िापर केला जातो. घामामध्ये असलेल्या
णजिािूंमुळे घामाला एक दग
ं येत असतो. त्या घामाचा स्राि रोखून त्या दग
ं ापासून मुक्ती चमळिून
ु ध
ु ध
दे ण्याचे कायम िे हडओडरं ्स करतात. त्यामुळे णजथे घाम येतो चतथे शरीरािर िे हडओडरं ्स फिारायचे
असतात.

बरे च

हडओडरं ्स

िे

सुगंधरहितसुद्धा

असतात.

त्यांचे

काम

एकच

-

घममस्राि

रोखिे.

परफ्यूम्समध्ये घममस्राि रोखण्याचे कािी असले कािी गुिधमम नसतात. त्यात फक्त सुगंधच (Fragrance)
असतो. त्याचे कायम फक्त आणि फक्त एकच, सुगंध दे ऊन शरीराला सुिास दे िे.
परफ्यूम कसे िापराल? परफ्यूम फिारल्यािर त्यातले सुगंधी कि िळू िळू उडू न जातात. ते उडू न जाताना
त्यांच्या नो्सप्रमािे गंध दरिळत राितो. ह्या परफ्यूमचा गंध जास्त काळ दरिळत ठे िायचा असेल, तर ते
परफ्यूम कसे िापरायचा ह्याचे ज्ञान असिे गरजेचे आिे . सिामत आधी तुमच्या आिडीचा परफ्यूम चनिडू न
घ्या. बरे च परफ्यूम्स िापरल्यानंतर तुम्िाला नेमका शोििारा (सूट िोिारा) परफ्यूम ठरिता येईल. आता
परफ्यूम चनिडू न झाला असेल तर मग तो लािण्यापूिी छानपैकी आंघोळ करून घ्या. तुमच्या परफ्यूमच्या
सुगंधाच्या जिळ जािारा सुगंध असलेल्या साबिाने अंघोळ केल्यास उत्तम. उदािरिाथम , जर तुम्िाला फ्रेेश
नो्सचे परफ्यूम्स आिडत असतील तर चसंथॉल लाईम िापरल्यास त्याच्या शरीरािर रंगाळिार्या
गंधाबरोबर त्याची जोडी त्या परफ्यूमबरोबर जमून जाईल अगदी. आता िा परफ्यूम चोपडण्याच्या कािी
विशेष जागा आिे त, तेथे तो लािल्यास त्याचा पररिाम फार काळ हटकून राितो. आपल्या शरीरािर णजथे
नाडीचे ठोके पडतात त्या जागा िा परफ्यूम फिारण्यास अती उत्तम. म्ििजे िाताचे मनगट, िाताच्या
कोपराची आतली बाजू, छाती (णस्त्रयांसाठी िी जागा अचतशय उत्तम! ह्यात कसलीिी अश्लीलता नािीये. कसलेिी
िलते विचार मनात आिू नका). चशिाय मान आणि कानाच्या पाळीच्या मागची बाजू ह्या जागा तर खास
मित्त्िाच्या. का ते विचारा? जेव्िा जोडीदाराला आपि किेत घेतो, तेव्िा नाकाच्या सिामत जिळ असिारे
शरीराचे िाग िे च असतात. त्यामुळे चतथून येिार्या सुगंधाने जोडीदाराला किेत घेण्याच्या उन्टमादाला
आिखीनंच बिर येतो. साधारि णजथे णजथे िे परफ्यूम फिारले आिे , ती जागा अंगािरच्या कपड्यांनी
झाकली जाईल अशी काळजी घेतल्यास त्या परफ्यूमचा पररिाम जास्त काळ रािू शकतो. परफ्यूममधले
उडू न जािारे सुगंधी कि कपड्यामुळे ििेत विरून जायला िेळ लागतो आणि त्याचा पररिाम जास्त काळ
हटकतो. चला तर मग, ह्या िषीची दीपािली तुमच्यासाठी अचतशय सुगध
ं ी आणि सुिाचसक अशी असो, इथे िी
शुिेच्छा व्यक्त करत िी परफ्यूमची गाथा सुफळ संपूिम करतो.
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चचत्रपट बघिे : एक कला

परा

चचत्रपट पाििे आणि त्यांची परीििे चलहििे िा आमचा एक आिडता छं द. कािी लोक त्याला 'फुकटचा
धंदा' असेदेखील म्िितात. अथामत ते, 'जे चमत्र असले की शत्रूची गरज नािी' ह्या कॅटे गरीत मोडिारे
असल्याने मी त्यांच्याकडे दल
म च करत आलो आिे . िान, तर परिा आसाच एक चमत्र कम शत्रू आम्िाला
ु ि
रस्त्यात िेटला. (दारूखान्टयात, चशणिमाला, तमाशाला आणि रस्त्यात चमत्र िेटिे िा दम
ु ीळ योग आमच्या
आयुष्यात कायमच येत आला आिे .) अत्यंत उपिासाने त्याने मला 'मग, अटं ड करिार आिे का नािी
सेचमनार? ' असे विचारले. दप
ु ार असल्याने आणि चमत्र बायकोबरोबर असल्याने नयायलेला नसािा ह्याची
खातरी िोती. पि िे असे कािी असंबद्ध बरळे ल असे िाटले नव्िते. अथामत अचधक चौकशी करता
त्याच्याकडू न जी माहिती समजली, ती ऐकून आम्िी अिरश: िर रस्त्यात डोक्याला िात लािून बैठक
मारली. कुठल्याश्या संस्थेत म्ििे 'चचत्रपट कसा पािािा' ह्यािरती कायमशाळा आयोणजत करण्यात आलेली
िोती. अरे , कचलयुग आिे म्ििून काय कािीिी धंदे कराल का काय?
चचत्रपट पािायला चशकििार? उद्या िंश िाढिायला चशकिाल, परिा दारू नयायला चशकिाल.. काय अथम आिे
का ह्या सगळ्याला? अचिनय, हदग्दशमन चशकितात इथपयंत ठीक िोते, पि आता ते कसे पारखायचे िे सुद्धा
चशकििार? िे चशकायचे नसते तर अनुििायचे असते, िे च ज्यांच्या मद्दड डोक्यात चशरत नािी, ते लोकांना
काय चशकििार आिे त? उद्या चचत्रपटात फक्त सोनािी चसन्टिा आणि चतचे कमनीय अियि येिढे च बघायला
एखादा मनुष्य जात असेल, तर त्याला तुम्िी अजून नक्की काय चशकििार आिात? की 'बाबा रे , असे
एकदम 'टागेट ऍटॅ क' करायचे नािीत. आधी पािलापासून सुरुिात करायची, नेलपंटची शेड, संडल साधा आिे
का िाय िील आिे ते बघायचे, मग िर िर सरकायचे. अंगात चोळी आिे , का काचोळी आिे .. साडी
चशफॉनची आिे , का साधी िायल आिे ते ठरिायचे.. ' िे असले दळिद्री कािी चशकििार आिात का? तो
इसम आत जािार, सोनािी आणि चतचे मटकिे डोळे िरून बघिार आणि साला पैसा िसूल झाला म्ििून
बािे र पडिार. त्याला घेिे दे िे काय आिे तुमच्या कलेशी आणि शैलीशी? 'एक िुजी बना और िाफ फ्रेाय
वबना पल्टी मार के उसके उनपर' िी ज्याची अदा आिे , त्याला तुम्िी अजून चशकिूच काय शकिार आिात?
मुळात मला सांगा की, एक हिरॉईन आणि दोनचार फाइट सीन्टस सोडले तर आजकाल चचत्रपटात
बघण्यासारखे असते तरी काय? नेिा धुवपया, हदया चमझाम, कंगना रािाित, कल्की कोचीन ह्यांच्यात काय
बघायचे ते आम्िाला विचारू नका. मुळात हिरॉईन म्ििून ह्यांच्यािरती पैसे लािायला लोक तयारच कसे
िोतात? िा मला प्रश्न पडलेला आिे . ह्यांच्यािर पैसा लािण्यापेिा मी कल्याि बाजार हकंिा अगदी एखाद्या
हक्रकेट मॅचचे िायलाइ्सदे खील पसंत केले असते. ह्या बायांमध्ये संदयम आणि अचिनय कसा बघायचा िे
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तुम्िी चशकिू शकिार आिात का? सलमानचा अचिनय कसा पारखािा, िे तुम्िी चशकिू शकिार आिात
का? अिय कुमार कािीिी कसािी आणि बादरायिदे खील संबंध नसताना, अचानक 'बच्चे की जान लोगे
क्या? ' असे म्िितो तेव्िा त्या िाक्याच्या अथम आणि चालू दृश्याशी संबंध चशकििार आिात का?
गुढघ्यापयंत, खरे तर थोड्या िरच.. साड्या उं चाित (आठिले ना लगेच दृश्य?.. चािट कुठले) शाळे तल्या
बायकांना समूिाने जाऊन एकाच विद्याथ्यामची खाजगी चशकििी घेण्याची गरज का िाटते ? सोनम कपूर,
रिबीर कपूर, चनतीन नील मुकेश िे मानिी दे ि अचिनय समृद्धीमुळे चचत्रपटात आिे त , का त्यांच्या मधल्या
नािामुळे आिे त? अमीर खानला कॉलेज स्टु डं ट म्ििून आणि मुग्धा गोडसेला सुपर मॉडे ल म्ििून कसे
सिन करायचे? वप्रतम, अनु मचलक, हिमेश रे शचमया ह्या गंधिांनी जपानी डे ली सोपपासून ते संतती
चनयमनाच्या जाहिरातीपयंतचे संगीत चोरून आपल्या चचत्रपटात िापरले, तर ते कसे सिन करायचे ? मिे श
ि्ट, विक्रम ि्ट िे हदग्दशमक (? ) कथा, संगीत, तंतोतंत दृश्ये इत्यादी चोरून दमल्यािर आता फॉर अ
चंज म्ििून चचत्रपटाची पोस्टसमदेखील चोरू लागले आिे त. ह्याकडे कुठल्या नजरे ने बघािे ? िीरो हिरॉईनला
खुले आम चुंबन, आचलंगन आणि विविध आसने करताना दाखिल्यािरती, बलात्काराच्या दृश्यात मात्र िात
आखडता का घेतात? िीरोपेिा जास्त कमाििारा, मोठ्या पदािर कायमरत असिारा बाप पाठीशी असलेला,
आई हकंिा बिीि ह्यांची जबाबदारी नसलेला, ४/५ प्रकारच्या चारचाक्या, १५/२० नोकर, बंगला इत्यादींचा
मालक असलेला मनुष्य िा केिळ हिरॉइन त्याच्यािरती प्रेम करत नािी म्ििून खलनायक का मानायचा?
अचिनय आणि कलाकार सोडा, आपि चचत्रपटातल्या मिान दृश्यांिरती बोलू या. 'मदम ' चचत्रपटात चनरुपा
रॉयने दे िीच्या िािनाला... आय माय सॉरी.. िाघाला नमस्कार केल्यानंतर तो चतला उलटू न नमस्कार
करतो, ह्यातून काय बोध घ्यायचा? तीन इसम तीन खाटांिरती लोळत लोळत एकाच बाईला रक्त दे तात,
ह्यातून काय विज्ञान चशकायचे? चाली चॅणनलन िा रिबीर कपूरचा आदशम आिे , म्ििून चॅणनलनच्या
चचत्रपटातील दृश्ये तो सररास आपल्या चचत्रपटात कॉपी करतो का? चंद्रमुखीसारख्या गिमश्रीमंत नायहकिी
कुठे असतात? मेक-अप मन आणि िे स हडझायनर िे कायम 'गे'च असतात का आणि ते कायम नको
तेव्िाच कसे पकडले जातात? हक्रश िा चचत्रपट पे-चेकची सरळ सरळ भ्रष्ट नक्कल असतानादे खील इं हडयाज
फस्टम ओरीणजनल सुपर िीरो अशी त्याची जाहिरात का बघािी लागते ? कररश्मा कपूरचा पापी गुहडया (तो
बघण्याचे पाप करिारा मी बिुदा एकटाच) िा चाईल्ड्स नलेिरून सरळ सरळ ढापलेला असताना, 'पदे पर
पिे ली बार एक अनोखी किानी' ह्यािर विश्वास कसा ठे िायचा? 'दो फूल' ह्या मेिमूदच्या अप्रचतम चचत्रपटाची
झेरॉक्स म्ििजे गोविंदाचा 'आँख'े असा उच्चारदे खील का करायचा नािी? राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अणग्नपथ
आणि स्कारफेसमध्ये साम्य आिे , असे उघड उघड का बोलायचे नािी? अजय उफम मिाद ू दे िगि आणि
काजोल पडद्यािरती जसाच्या तसा 'अ मुमंट.. ' साकारतात, तेव्िा तो अद्भत
ु प्रेमकिािी पहिल्यांदाच पाित
असल्यासारखा कसा पािायचा?
बरं , िे नासके प्रश्न जाऊ द्या बाजूला. मला एक सांगा, आजकाल 'बघण्याच्या' लायकीचे हकतीसे चचत्रपट
पडद्यािरती येतात? नो सर!! सनी चलऑनलादे खील पडद्यािरती साकारता न येऊ शकिारे दळिद्री हदग्दशमक
असल्यािरती अजून काय िोिार? बघण्याच्या लायकीच्या चचत्रपटाचीच बंब असताना, चशकण्याच्या
लायकीच्या चचत्रपटांबद्दल न बोलिेच चांगले. चशकायच्या लायकीच्या चचत्रपटांचा विषय चनघाला की पथेर
पांचाली, शेजारी, कुंकू आणि मदर इं हडयाच्या पुढे आपली यादी जात नािी. सत्यणजत रे यांची वपढी बिुधा
श्याम बेनेगलांबरोबरच संपली असािी. कारि मीरा नायर हकंिा अख्तर चमर्ाम , जानु बरुआ ह्यांच्या
चचत्रपटांना पडदा बघण्याचेदेखील नशीब चमळते, िे च आजकाल खूप म्ििायचे. अथामत गाजािाजा करत
आणि समाजाला सुधारण्यासाठी, आरसा दाखिण्यासाठी म्ििून चनघालेले चचत्रपट स्ित: हदग्दशमक तरी
पुन्टिा बघतात का, िा खरा प्रश्न आिे . फायर, माय िाईफ्स मडम र, कोलकाता मेल, चमस्टर ऍंड चमसेस अय्यर
ह्या िटके चचत्रपटांमधून तरी नक्की िा्याला काय आले ? बॉम्बे बॉइज ह्या चचत्रपटाने सगळ्यात आधी िी
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मळलेली िाट सोडू न एक िेगळाच रस्ता पकडला 'हिं ग्लीशचा'. आज िा पादचारी मागम चक्क चक्क चार
पदरी रस्ता िोऊन 'बीइं ग सायरस'पयंत पोिोचला आिे . सगळ्याच प्रस्थावपतांना धक्का दे िार्या 'द अंग्रेज'
हकंिा 'िै दराबाद निाब'ने कािी काळ जबरदस्त धुमाकूळ घातला िोता, पि शेिटी तीदे खील एक पटकन
ओसरिारी लाटच चनघाली.
आठिड्यातल्या पहिल्या शुक्रिारी थेटरात आणि पुढच्या महिन्टयाच्या शेिटच्या शचनिारी चॅनेलिरती
झळकिार्या आजच्या चचत्रपटांच्या जमान्टयात नक्की बघायला तरी काय चशकििार आिे त ? एकदा िाटले
िोते की, जािे आणि बघून तर यािे. पि मग िीती िाटली, की िे लोक अंधार करून पुन्टिा पुन्टिा मदर
इं हडया, दो वबघा जमीन, िूचमका आणि अंकुरचे दळि दळत बसतील आणि स्ित:च्या समाधानासाठी, िी
िूतकाळातील राजेशािी लक्तरे अंगािर घालत आम्िालासुद्धा टे र्या बडिायला लाितील. मग आम्िीदे खील
उजेडात आल्यािरती दादासािे ब फाळके ते 'एक था टायगर' अशी परं परे ची झूल उडित चलखाि करायला
लागू. जाता जाता ह्या संदिामत एक हकस्सा आठिला. खाचलद मोह्िमद ह्या नामिंत समीिकाने हृतीक
आणि कररश्मा अशा नामांहकत मंडळींना घेऊन 'हफझा' सारखा चचत्रपट बनिला. ह्या चचत्रपटाचे लेखन आणि
हदग्दशमनदे खील त्याचेच िोते. ह्या चचत्रपटाविषयी बोलण्यासाठी त्याने सुिाष घईला आमंत्रि हदले िोते.
आपल्या िाषिात घई सािे बांनी जाता जाता एक फार छान िाक्य सांचगतले. ते म्ििाले, “आजिर
आमच्या चचत्रपटातील ज्या ज्या गोष्टींची खाचलदने णखल्ली उडिली, त्या सगळ्या गोष्टी ह्या चचत्रपटातदे खील
आिे तच की.
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टोमॅटो शेि

रे िती

साहित्य: एक अष्टमांश टीस्पून काळी चमरीपूड, एक अष्टमांश टीस्पून ओिा, १ टीस्पून काणश्मरी चमरचीचे
चतखट, १ टे बलस्पून टोमॅटो पेस्ट, २ टे बलस्पून तेल, ८ टे बलस्पून िरिरा डाळीचे पीठ (बेसन), ५ टे बलस्पून
पािी, मीठ चिीनुसार, १ चचमूट इनो (सोडा), तळिीसाठी तेल, सोर्या ि जाड शेिेची ताटली, झारा.
कृ ती: चमक्सरच्या लिान िांड्यात चमरीपूड, ओिा, चतखट, टोमॅटो पेस्ट, तेल, मीठ असे घालून अधाम चमचनट
हफरिािे. त्यात ५ टे स्पून पािी घालून पुन्टिा दोन चमचनटे हफरिािे. चमश्रि पांढरे िोऊ लागेल. एका
पातेलीत काढू न घ्यािे. आता चचमूट सोडा त्या चमश्रिात कालिून बेसन घालण्यास सुरुिात करािी. िाताने
अथिा चमच्याने बेसन कालित रािािे. सैलसर पीठ तयार िोईल. आपल्याला ते तसेच असायला ििे आिे .
तळिी तापत घालािी. तेल चांगले तापल्यािर आंच मध्यम करून ठे िािी. जाड शेिेची ताटली सोर्यात
लािािी. आतून तेलाचा िात हफरिािा. आता चमच्याने सोर्यात पीठ घालािे. सोर्या बंद करून तेलात गोल
हफरिून शेिेचे फूल तयार करािे. एका बाजूने तळले गेल्यािर उलटू न दस
ु री बाजू तळू न घ्यािी. तेलातून
शेि बािे र काढू न पूिप
म िे थंड िोऊ द्यािी. आता िाताने ते फूल मोडू न िव्या त्या लांबीचे तुकडे करािेत.
चतखट, आंबट चिीची चटकदार, खुसखुशीत शेि तयार.
सूचना:
१) चतखटाचे प्रमाि बेताने घेतले आिे . ििे असल्यास जास्त घालािे.
२) सोर्या तेलात न बुडिता िरून पीठ तेलात सोडायचे आिे .
३) िरील पाककृ तीत मी रं ग घातलेला नािी. ििा असल्यास खाण्याचा लाल रं ग हकंचचत घालािा.
४) िी शेि जाड असल्यास चांगली लागते.
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बदामी/सयामी िलिा

गिपा

सिम रचसक खिय्यांना दीपोत्सिाच्या मंगलदायी शुिेच्छा. मौका िै दस्तूर िी, तो कुछ मीठा िो जाये?

साहित्य :

३ िाग साखर. १ िाग कॉनमस्टाचम. १ िाग बटर. २-३ चमचे साजूक तूप. ४ िाग पािी. बदाम. १/२
चमचा िेलची / जायफळ पूड. केसर. खायचा रं ग (ऑनशनल.)
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१ िाग कॉनमस्टाचममध्ये १ िाग पािी आणि चिजिलेले केशर टाकािं.
साखरे च्या पाकाला उकळी यायला सुरुिात झाली (तळाला बुडबुडे हदसायला लागले) की त्यात कॉनमस्टाचम
टाकून ढिळािं.

चमश्रि दाट िोऊ लागलं की त्यात २ चमचे साजूक तूप घालून ढिळत रािािं. मध्यम आचेिर तूप
चमश्रिात एकजीि झाल्यानंतर त्यात १ मोठा चमचा बटर टाकािं. बटर एकजीि झालं की पुन्टिा १ चमचा
बटर टाकािं.

दरम्यान चमश्रिात ििेचे लिान लिान बुडबुडे तयार झालेले हदसतील. नंतर बदाम/काजू आदी सुक्या
मेव्याचे तुकडे टाकून ढिळत रािािं. िे चमश्रि स्ित:िून कडा सोडायला लागेपयंत ढिळत रािािं.
(साधारि हदलेल्या प्रमािाला २०-२५ चमचनटे लागतात.)

ताटलीमध्ये िे चमश्रि काढू न गार करत ठे िािं. (हकमान १-२ तास.)
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थंड झाल्यािर िव्या त्या आकारात तुकडे करािे.
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एक अफगािी त्याची किािी
चननाद, मुक्काम पोस्ट जममनी

तो प्रसंग अजूनिी आठिला की गंमत िाटते. जेित असताना आमच्या टे बलािर तीन अफगाि ,दोन
पाहकस्तानी ि मी एकटा हिं दस्
ु थानी जेिायला बसलो िोतो. आणि अचानक एका अफगािाने" आप किाँ से
िो ”?असा प्रश्न विचारला.“ मुंबईसे ”असे मी म्िटल्यािर तो िििर चहकत झाला. मला सगळ्यांसमोर प्रश्न
विचारला," आप क्या रॉ के आदमी िो ”?त्याच्या ह्या अकणस्मक प्रश्नािर टे बलािरील सिम सज्जन गृिस्थ
माझ्याकडे रोखून पािायला लागले. मी िसून त्याला म्ििालो" ,नािी रे ,पि तुला असे का िाटले ”?त्याने
मला सांचगतले की, तो पाहकस्तानमध्ये कुठे राित िोता ,सध्या तेथे काय पररणस्थती आिे . त्यािर त्याचे
काय मत आिे , िे गेला आठिडािर मी त्याच्याकडू न सविस्तर जािून घेतले. त्याला मी कराचीचा िाटलो ,
आणि मी मुंबईचा आिे असे आता अचानक कळल्यािर त्या १८ िषीय पठािाने मला िा िाबडा प्रश्न
विचारला. मग मी त्याला म्ििालो," जर मी खरे च गुप्तिे र असतो, तर मी मूळचा मुंबईचा असे चारचौघात
सांचगतलेच नसते. "ह्या युवक्तिादाने त्याचे समाधान झाले अन माझा जीि िांड्यात पडला.
युरोपला मंदीचे चटके बसायला लागले ि बुडत्या जिाजातून सिमप्रथम उं दीर बािे र पळतात, ह्या न्टयायाने मी
माझ्या पत्नीसि लंडन सोडले आणि अबुधाबी येथे आलो. तेथे सिम कािी सुरळीत चालले िोते. पि माझ्या
पत्नीला मात्र येथे चतची मायिूमी जममनी ि अबुधाबी ह्यांच्यात एक लोकशािी ि राजेशािी असलेल्या दे शातील
फरक जाििायला लागला आणि आम्िी युरोपात परतण्याचा चनिमय घेतला.
युरोपात जममनीने मंदीतून बािे र पडण्याचे संकेत हदले ि त्यास सकारात्मक प्रचतसाद दे त आम्िी माझ्या
बायकोच्या दे शी जायचे नक्की केले. माझ्यासाठी िाषेची प्रमुख अडचि िोती, कारि मला जममन येत नसले
तरी इतके हदिस इं ग्रजी िाषेतून आमचा संिाद चालायचा. मात्र जममनीत िे चालत नव्िते. जममन िाषेची
प्राथचमक जाि असिे िे जममनीत दीघमकाळ िास्तव्य करण्याची मनीषा बाळगिार्या परकीय नागररकांना
सक्तीचे आिे .
म्ििून मी प्रथम मुंबईत आलो आणि दीड महिन्टयात जममन िाषेचा पहिला स्तर उत्तीिम झालो. काळा
घोड्याजिळ जममन दत
ू ािासाच्या अनुदानािर गटे िी जममन िाषेची संस्था अल्प दरात जममन िाषा चशकिते.
जगिर ह्या संस्थेचा दजाम समान असतो. येथून जममन िाषेची प्राथचमक ,जुजबी तंडओळख करून घेऊन मी
जममनीला आलो. मी आणि माझी पत्नी पंचतारांहकत िॉटे लात आधी काम करत असल्याने सािणजकच जममनीत
आमचा मोचाम तेथे िळला. माझ्या पत्नीस मनाजोगता जॉब चमळाला. माझे मात्र िाषेिरून अडू लागले. अशात
एका िॉटे लातून मला चक्क बोलाििे आले. माझ्या कामाचे स्िरूप िे रे चनंग आणि अजून बरे च िोते. माझ्या
कामात माझे चशिि ि अनुिि धरून िाषा - प्रामुख्याने इं ग्रजी ,उदम ू येिे मित्त्िाचे िोते. ह्याचे कारि तेथील
िाउसकीवपंगचा ९० टक्के स्टाफ अफगाि ,श्रीलंकन (ताचमळ चनिामचसत) ,पाहकस्तानी ि उरलेले दिा टक्के
इराक ,इराि ,ि आहफ्रेकेतील काँगो ,युगांडा ,अशा दे शातील िोता. जममनीमधील फ्रेँकफटम येथे माझे िास्तव्य
िोते. माझ्या मते जममनीमधील जगिरातील सिामत जास्त चनिामचसत राितात. िे चनिामचसत आपल्या
मायिूमीला पारखे झालेले असतात. मात्र चनिामचसत असल्याचे पारपत्र त्यांच्याकडे असल्याने िे युरोपात
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कोठे िी जाऊ शकतात. कमी पैशात जास्त काम करण्याची त्यांची तयारी असल्याने िे लोक युरोपातील
बिुतांश िॉटे लात श्रमाची कामे करतात. ह्यांना िॉटे ल स्ितः कामािर घेत नािी, तर एका मध्यस्थ कंपनीतफे
घेतात. िी कंपनी बिुधा एखाद्या तुकी ,अफगािी हकंिा पाहकस्तानी मािसाची असते. िी कंपनी ह्या लोकांना
ताशी साडे पाच युरो दे ते आणि जममनीत कमीत कमी िेतन ताशी ८ ते ९ युरो आिे . तेव्िा िॉटे लला स्ितःचा
कायमस्िरूपी स्टाफ ठे ििे खचीकच ठरे ल. म्ििून त्यांना ह्या कंपन्टयांचा पयामय परिडतो. जममनीत
कममचार्यांसाठी एक महिना िरपगारी रजा ि इतर अनेक सोयी असतात, त्या ह्या कंपन्टया चनिामचसतांना दे त
नािीत. अशा कंपन्टयांचे सिम रे कॉडम सांिाळिे ,त्यांच्याशी संिाद साधिे (कारि त्यांची िाषा मी सफाईने
बोलू शकतो), त्यांना आिश्यक ते रे चनंग दे िे ,अशा प्रकारचे माझे काम िोते.
संध्याकाळी जममन िाषेचा िगम आणि सकाळी नोकरी, असा माझा हदनक्रम ठरला िोता. असेच एके हदिशी
मी िॉटे लच्या पाचव्या मजल्यािर खोल्यांसमोरून जात असताना, माय नेम इज खान ह्या चसनेमातील
शािरूखचे डायलॉग एका खोलीतून माझ्या कानािर पडले. तेथे जाऊन पाितो तर पाच ते दिा अफगाि
कामधाम सोडू न जचमनीिर फतकल मारून बसले िोते ,आणि अगदी आय.एन.टी. एकांहककेमध्ये जसे जीि
तोडू न संिाद म्िितात त्या थाटात िा १८ िषामचा पठाि मुलगा ते संिाद म्िित िोता. मला पािताच तो
एकदम गनप बसला. मी विचारले" ,नाि काय तुझे ”?त्यांने सांचगतले,“ शेर खान ”आणि तो मूळचा
कंधारजिळचा असून पाहकस्तानात अटकजिळ त्याचे लिानपि गेल्याचे सांचगतले. अटक िा शब्द कानािर
पडला आणि अटकेपार झंडे लािलेली मराठी फौज आठिली. येथे माझी आणि शेरखानची पहिली िेट झाली
आणि पुढे आमची ग्टी जमली. ह्याचे कारि म्ििजे त्याचे बॉचलिूडिर चनस्सीम प्रेम आणि ह्या सिम
लोकांमध्ये तो एकटा जममन युचनिचसमटीत संध्याकाळी जात िोता. त्यामुळे ह्या सिम लोकांमध्ये तो बराच
पुढारलेला आणि सुचशणित िोता. त्याला िाताशी धरल्याने तो पश्तून हकंिा डारी िाषेत अफगाि लोकांना
कािी मित्त्िाची माहिती सांगायचा. पश्तून िी प्रमुख िाषा असली तरी संपूिम अफगाणिस्तानमध्ये डारी
िाषा बिुतेकांना समजते. उझबेक ि तुकममेचनस्तानी िाषासुद्धा तेथे बोलल्या जातात. जशी पाहकस्तानात उदम ू
राष्ट्रिाषा असली तरी पंजाबी िाषेचा तेथे पगडा आिे , तसे अफगाणिस्तानमध्ये पश्तून आणि डारी िाषेचे
आिे .िी िाषा प्रामुख्याने इरािलगतच्या अफगािी िागात बोलली जाते, कारि इरािी िाषा ह्या िाषेच्या
अत्यंत चनकट आिे . त्यामुळे अफगाि डारी िाषेत सिम संिाद करत असल्याने इरािी लोकांना आमच्या
िॉटे लात ते विनासायास समजायचे. लंडन आणि अबुधाबी येथे माझा पाहकस्तानी लोकांशी कामाचनचमत्त
संबंध आला िोता. राजकारि ते सिम विषयािर चचाम करताना त्यांची मते, त्यांच्या आपल्याविषयीच्या
कल्पना ि आपल्या त्यांच्याविषयीच्या कल्पना, असे माहितीचे आदानप्रदान व्िायचे. एक अफगािी ,त्याची
किािी ,त्याच्याच जबानी तो प्रसंग अजूनिी आठिला की गंमत िाटते.
शेर खानचे कुटु ं ब पाहकस्तानात अटकजिळ रािते असे त्याने मला सांचगतल्यािर त्याच्याशी गनपा मारताना
माझ्या तंडातून पेशािर ,हिं गोरा दणिि ,उत्तर िणझरीस्तान अशी नािे हकंिा चचाम करताना बलुचचस्तान ते
अगदी कराचीमधील लेिेरी (म्ििजे त्यांची धारािी) पररसरात उसळलेल्या अफगाि विरुद्ध मुजािीर
लोकांच्या दं गली असे विषय असायचे. ह्यामुळे मी बिुधा कराची शिरातील रहििासी असािा, अशी त्याची
समजूत िोती. हकतीतरी पाहकस्तानी लोकांशी बोलताना मी िारतीय आिे िे पहिल्यांदा स्ितःिून सांगत
नािी. कारि जेव्िा आमच्या चचेचा रोख िारतािर हकंिा राजकारिािर येतो, तेव्िा त्यांची मते, त्यांचे
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समज, मानचसकता ह्यांचा थांगपत्ता लागतो. शेर खानच्या गािाजिळ ताचलबान ि रचशयन ह्यांच्यात तुब
ं ळ
युद्ध झाले, तेव्िा त्याचे घर ि कािी नातेिाईक पैगंबरिासी झाले. तो पंधरा िषामचा असताना ताचलबान ि
अमेररकन सैन्टय यांच्या युद्धात त्यांच्या अध्याम गािािर अमेररकन धाणजमिा असल्याचा ठपका बसला. तेव्िा
त्या लोकांना कािी काळ ताचलबानी िल्ले सोसािे लागले ि शेिटी पाहकस्तानातील चनिामचसतांसाठी
बनिलेल्या छाििीमध्ये त्यांची रिानगी झाली. तेथून त्याचे ि त्यांच्या िािाचे इं ग्रजी िाषेिर प्रिुत्ि
नाटोच्या अचधकार्यांच्या कामी आले. त्याचा िाऊ दि
ु ाषी म्ििून कािी काळ कायमरत िोता. मात्र त्यांच्या
कुटु ं बाला ताचलबानकडू न पहिली िॉचनंग चमळाली आणि दस
ु र्या िॉचनंगनंतर त्यांना जममनीमध्ये पाठविण्यात
आले. आता शेर खानने िे ताचलबानी िॉचनंग प्रकरि थोडक्यात असे सांचगतले : त्याचा उस्ताद, जो त्याला
अफगाि शाळे त तालीम द्यायचा, तोसुद्धा कािी काळ नाटोच्या अचधकार्यांचा दि
ु ाषी िोता: त्यास जममन,
इं ग्रजी ह्या िाषा येत िोत्या ि महिन्टयाला कािी िजार डॉलर इतका त्याचा पगार िोता. मात्र ताचलबानकडू न
त्यास पहिली, दस
ु री िॉचनंग आली की, िे काम सोडू न दे . पि ह्यािर उत्तर म्ििून त्याची पगारिाढ
करण्यात आली ि उस्तादने आपले काम चालूच ठे िले. एके हदिशी ताचलबानकडू न त्याचे अपिरि करण्यात
आले ि त्याच्या मानेिरून सुरी हफरिण्यात आली. स्थाचनक िागात सीडी िाटप करून ह्याचे चचत्रीकरि
दाखविण्यात आले.
िे ऐकून माझी िाचा बंद झाली िोती, पि कािीतरी विचारायचे म्ििून उगाच अिसान आिून मी त्याला
विचारले," अरे , सुरी िी नेिमी गळयािरून हफरितात. मग िे मानेिरून का बरे ? ”ह्यािर शेर खान म्ििाला,
“गळा चचरला की काम लगेच तमाम ,मानेिरून सुरी हफरली की तडफड...”
अफगाणिस्तान ,आपली मातृिूमी आपल्याला कायमची तुटली ह्याबद्दल खोल िेदना त्याचा बोलण्यातून
जािित िोती. त्याचा िाऊ ह्याच िॉटे लात काम करायचा. त्याने ह्याच्या बॉचलिूड प्रेमाबद्दल सांचगतले.
शािरूख, सलमान खान िे पाहकस्तानात आिडते कलाकार. विशेषतः ते पठाि म्ििून ह्यांचा णजव्िाळ्याचा
विषय. शािरूख खानला एकदातरी पािािे ह्या िे तूने िारतीय णव्िसा घेण्यासाठी शेर खान घरातून चक्क
पळाला. पाहकस्तानातील िारतीय दत
ू ािासाच्या बािे र हकतीतरी हदिस रांगेत िोता. णखशात पाहकस्तानी दोन
िजार रुपये. शेिटी त्याला कसेबसे समजािून घरी आिले.
शािरूखला प्रत्यि पािण्यासाठी तो बचलमनला जाऊन आला. ओम ् शांती ओम ् च्या प्रीचमयरसाठी शािरूख
तेथे आला िोता. सलमान आणि कतररना ह्यांच्या ब्रेकअपची न्टयूज िाचून ह्यांचा जीि तडफडला. सगळे च
पठािांना स्ितःच्या कामासाठी िापरून मग िार्यािर सोडतात. सलमानचा िापर करण्यात आला आिे ,
अशी त्याची ठाम समजूत ि त्यास सिानुिूती.
ह्या लोकांच्या डोक्यात कधी काय येईल िे कुिीच सांगू शकत नािी. मात्र तेथे मी एक गोष्ट अनुििािरून
चशकलो िोतो : चचाम राजकारिािर असो हकंिा इतर कोित्यािी िाकड विषयािर, ती िादवििाद स्पधाम आिे
असे समजून मी कधीिी िाद घालत नािी हकंिा प्रचतिाद करत नािी. िाक्यात शक्यतो साखरपेरिी करत
एखादा शालजोडीतील िािून ह्या लोकांना त्यांच्या िाक्यातील फोलपिा हकंिा त्यांच्या चुका दाखितो.
िादासाठी िाद करिे म्ििजे सशस्त्र हिं सक कृ त्यांना आमंत्रि दे िे.
ह्या लोकांचे विश्व िेगळे , ह्यांची मानचसकता ि जगाकडे पािण्याचा दृवष्टकोन िेगळा आिे . शािरूखचा माय
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नेम इज खान िा चचत्रपट शेर खानने जममनीत सात िेळा थेटरात जाऊन पहिला, तेिी युरोमध्ये दणििा
दे ऊन.
ह्यामागील किािीसुद्धा अशीच रोचक आिे . त्याच्या क्लासमधील जममनीत जन्टमलेल्या तुकी मुलीशी त्याची
ओळख झाली. शािरूखच्या चसनेमाला येतेस का? असे चतला त्याने विचारले तर िा अफगाि नागररक
असल्याचे चतला कळले. तेव्िापासून चतने ह्याच्याशी बोलिे टाकले. जर स्िधमीय अशी िागिूक दे त
असतील, तर इतरांकडू न काय अपेिा करायची? असा प्रश्न त्याला पडला. िा चसनेमा पहिल्यांदा पाहिल्यािर
त्याने दस
ु र्या हदिसिर िगामत त्या तुकी मुलीला“ ,माय नेम इज खान, अँड आय एम नॉट अ टे रररस्ट ”िे
जममन िाषेत सुनािले. अफगाणिस्तानमध्ये िारतीय विकास कामे करत आिे त, ह्यांचे त्याला कौतुक िाटते.
त्याच्या चुलत िािाला रात्री अचानक ताप आला, तेव्िा िारतीय डॉक्टरने त्याला रात्री दिाखान्टयात िरती
करून त्यांचे प्राि िाचिले, िी गोष्ट आजिी त्याच्या मनात घर करून राहिली. म्ििूनच की काय, त्यांच्या
छाििीत नामांहकत पाहकस्तानी संस्थांचे कािी मुल्ला जेव्िा हकशोरियीन मुलांना जन्टनतमध्ये जायचा
राजमागम

दाखविण्यासाठी

आले

िोते,

तेव्िा

त्याने

त्या

गोष्टीकडे

पाठ

हफरिली

िोती.

आपल्या सरकारने अफगाणिस्तानच्या रस्त्यािर प्रिासासाठी कािी िारतीय बसेस हदल्या आिे त. त्यािर
अफगािी िाषेत ‘फ्रेॉम इं हडया विथ लव्ि’ असे चलहिलेले असते. ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे अफगािी जनतेत
िारतीयांविषयी चांगली िािना आिे . आय.एस.आय. आणि पाहकस्तानी सरकारची मात्र ‘हकराये के काचतल’
अशी संिािना करतात.
गंमत म्ििजे तेथील ताचलबान असो हकंिा िक्कानी नेटिकम, िारतीय विकास कामाच्या शक्यतो मध्ये येत
नािीत, कारि ह्या सुविधांची फळे त्यांनासुद्धा चाखायला चमळतात. उिमररत जग त्यांच्यािर आकाशातून
बाँबिषामि करत असते.
सतत युद्धाच्या छायेत रािून त्यांच्या वपढीला मानचसक नैराश्य आलेले त्याच्या बोलण्यातून नेिमी
जाििायचे.
ताचलबानी

िल्ल्यात

तुटलेला

एक

पूल

िारतीय

लष्कराने

कािी

हदिसात

पूिि
म त

केला.

कामाचा िा तडाखा पािून गोरे लोक णस्तचमत झाले. इचत शेर खान.
मला िारतीय लष्कराबद्दल अचिमान िाटला ,त्याच िेळी माझ्या डोळ्यासमोर िारतात लोकशािीत आमच्या
कुल्यामचे ि सांताक्रूझचे उड्डािपूल राजकीय दबाि ि इतर कारिास्ति ५ िषम अधमिट अिस्थेत पडल्याचे
चचत्र हदसत िोते.
पुढे एका इराकी मािसाशी त्याचा िािाचे कडाक्याचे िांडि झाले. त्या हदिशी अरब ि अफगाि िाषेतन
ू
अनेक चशव्या कानािरून गेल्या आणि ह्या दोन्टिी िािांनी िॉटे ल सोडले. िविष्यात डॉक्टर िोण्यासाठी मी
त्याला शेिटच्या हदिशी शुिेच्छा हदल्या. पुढे फ्रेँकफटम सोडू न आम्िी म्युचनचला रािायला आलो, पि ह्या
कामाचनचमत्त

जगिरातील

चनिामचसत

ि

त्यांच्या

समृद्ध करून गेल्या. ह्याच विश्वाचा एक

विलिि

किाण्या

माझे

अनुििविश्व

िाग असलेल्या शेर खानच्या आठििी आज

माझ्याकडू न चलहिल्या गेल्या.
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अचॅ नमल्स आचशया

प्रदीप

णजल रॉवबन्टसन ह्या वब्रहटश स्त्रीस लिानपिापासूनच जनािरांविषयी प्रेम िोते , ि त्यामुळे तरुि ियात चतने
वब्रटनमध्येच व्िे टनमरी डॉक्टरच्या मदतचनसाचे काम केले िोते. १९८५ साली चतच्या निर्यासमिेत ती
िाँगकाँग येथे गेली. चतथेिी चतने व्िे टनमरी डॉक्टरच्या मदतचनसाचे काम पत्करले. चतथे जनािरांच्या संबंचधत
कायम करिार्या 'इं टरनॅशनल फंड फॉर अॅचनमल िेल्फेअर' ह्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या आचशयातील प्रमुखाशी
चतची ओळख झाली. णजलने ह्या संस्थेसाठी ह्यापुढील ११ िषे काम केले. आचशयाई दे शांतून जनािरांना
चमळिार्या क्रूर िागिुकीची अनेक उदािरिे चतला ह्या काळात स्ितःला पािता आली. १९९८ साली चतने
स्ितः ‘अॅचनमल्स आचशया’ िी संस्था स्थापन केली.
चीनमध्ये अस्िलांचे अनेक 'फाम्सम' आिे त. ह्यात एकेकटी अस्िले अगदी छो्या वपंजर्यात कंडू न ठे ितात.
त्यांच्या शरीरात विचशष्ट हठकािी िोक पाडू न त्यातून नळी आत सारतात, णजच्यामागे त्यांचे वपत्त (bile)
बािे र खेचले जाते. कािी मानिी व्याधींिर िे उत्तम इलाज आिे , असा समज असल्याने ह्या फाम्समचे मालक
ते विकून पैसा कमाितात. अस्िले अत्यंत िाईट पररणस्थतीत जखडू न ठे िलेली असतात, त्यातून त्या नळीने
त्यांचे वपत्त (bile) सतत शोषि केले जात असतेच. कालांतराने ती व्याचधग्रस्त िोतात, जखमेत सेनटीक
िोते, ि त्यांचा क्रूर अंत िोतो.
१९९३ साली IFAW संस्थेसाठी काम करीत असताना णजलच्या नजरे त असा एक फामम आला िोता. िे क्रूर
उपक्रम बंद करण्यासाठी जे कािी प्रयत्न करािे लागतील, ते आपि केले पाहिजेत, असे चतने तेव्िाच
मनोमन ठरिले िोते. अॅचनमल्स आचशया स्थापन कराियाच्या अगोदरच १९९५ साली एका अस्िलाची सुटका
करण्यात चतला यश आलेले िोते.
तरीिी ह्या फाम्सममधून अस्िलांची सुटका करिे ि असे फाम्सम बंद करििे िे अथामत अत्यंत णजहकरीचे काम
आिे , ह्याची णजलला कल्पना आिे . म्ििून ह्या कायामसाठी चतच्या संस्थेने अत्यंत विचारपूिक
म धोरिाची
आखिी केलेली आिे . 'चीनमधील अस्िलांची सुटका' ह्या उपक्रमासाठी स्थाचनक सरकारे , समाज ि या
फाम्सममध्ये ज्यांचे व्यििार गुंतले आिे त, अशा व्यक्ती ह्या सिांशी झगडा न उिारता, त्यांना विश्वासात
घेऊन, त्यांच्याशी सुसंिाद साधत िे कायम केले, तरच त्यात यश आिे , िे अगदी प्राथचमक धोरि संस्थेने
ठरिले. २००० साली संस्थेने चचनी सरकारशी ह्या फाम्सममधून ५०० अस्िलांची सुटका करण्याचा करार केला,
तेव्िापासून

ह्याची

(bileव्यचतररक्त)

अंमलबजाििी

सुरू

झालेली

आिे .

असे

करताना

अस्िलांच्या

वपत्ताव्यचतररक्त

झाडपाल्यापासून बनिलेली इतर कािी औषधी अचधक उपकारक आिे , िे संस्थेने साधार

दशमिून हदले. तसेच सदर फाम्सम बंद केल्यामुळे त्यांच्या मालकांस सरकारकडू न नुकसानिरपाई चमळिून
दे ण्याची जबाबदारीिी संस्थेने घेतली.
नंतर ह्याच उपक्रमास थोडे पुढे नेऊन संस्थेने २००६ साली णव्िएतनाम येथील २०० अस्िलांची सुटका
करण्याचा तेथील सरकारशीिी असाच करार केला. आजतागायत णजलच्या ह्या संस्थेने चीनमधून ि
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णव्िएतनाममधून चमळू न ४०० अस्िलांची सुटका केलेली आिे . अस्िले असलेली िी फाम्सम आता बंद
झालेली आिे त. सुटका झालेल्या अस्िलांसाठी संस्थेने चीनमध्ये ि णव्िएतनाममध्ये खास छािण्या
उिारल्या आिे त. ह्या छािण्यांत व्िे टनमरी डॉक्टसम, तसेच प्रचशणित नसेस इत्यादी कममचारी िगम आिे .
एक्या चीनमध्येच अजून सुमारे १०,००० अस्िले अशाच फाम्सममध्ये बंहदिासात आिे त. िे कायम विशाल
स्िरूपाचे आिे , अजून बरीच मजल माराियाची आिे , ह्याची णजल ि चतच्या संस्थेच्या पदाचधकार्यां ना
जािीि आिे .
आग्नेय आचशयात इतर जनािरांनािी अनेकदा क्रूर िागिूक हदली जाते. गेल्या दिाबारा िषांत चीनमध्ये
खाजगी प्राणिसंग्रिालये, तसेच सफारी पाक्सम सुरू झालेले आिे त. ह्या पाक्सममध्ये िाघ, तरस, अस्िले
इत्यादी प्राणिििक जनािरे असतात. प्राणिसंग्रिालयास िेट दे िार्या पािुण्यांच्या 'मनोरं जनाप्रीत्यथम' दररोज
ह्यांचा एक 'खेळ' असतो, त्यांच्यासाठी टाकलेल्या िक्ष्यािर झडप घालून पािुण्यांसमोर त्याचा फन्टना
उडििे, िा! ह्यासाठी शेळी, कंबडी, गाय इत्यादी जनािरे बळी हदली जातात. णजलच्या संस्थेने असल्या
उपक्रमांची पाििी सुरू केली ि त्यांची मोजदाद ठे िलेली आिे . तसेच ह्या अघोरी प्रथेिर बंदी घालण्याच्या
दृष्टीने संस्थेने सरकारबरोबर बोलिी सुरू केलेली आिे त. ह्यामुळे जगापुढे दे शाची प्रचतमा डागाळते , असे
सरकारला पटिून दे ऊन बंदीविषयक विधेयक पुढे करता येईल, असा संस्थेचा विचार आिे .
ह्याबरोबरच संस्थेने 'डॉक्टर कुत्रे' िा उपक्रमिी अंगीकारला आिे . कुत्रे मािसांचे चन:स्पृि चमत्र असतात, तेव्िा
इणस्पतळे , विकलांग मािसांसाठी असलेली आधारगृिे, अनाथालये, येथे संस्थेच्या मदतीने खास प्रचशिि
हदलेल्या कुत्र्यांना नेऊन त्यांच्यातफे तेथील चनिासी रुग्िांिर, िृद्धांिर अथिा विकलांग व्यक्तींिर 'अॅचनमल
थेरपी' करिे, िा तो उपक्रम िोय.
१९९१ साली िाँगकाँग येथील बालकांच्या एका रुग्िालयात स्ितःचा कुत्रा नेऊन णजलने ह्याची सुरुिात केली
िोती. अस्िलांच्या फाम्समचे कायम थोडे मागी लािल्यािर चतने संस्थेतफे िे कायमिी अंगीकारले आिे .
अनेक संस्थांनी ि सरकारांनी णजलला िेळोिेळी पदके दे ऊन चतच्या ह्या सिम कायामची नंद घेतलेली आिे .
णजलच्या संस्थेची सविस्तर माहिती चतच्या संस्थळािर चमळू शकते.
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रं गीत चचरोटे

साचनकास्िणननल

साहित्यः
१ िाटी मैदा, १/४ िाटी वपठीसाखर
१ टे स्पून तूप मोिनासाठी
२ टे स्पून तूप + २ टे स्पून कॉनमफ्लोअर एकत्र करून साटा तयार करिे
खायचा शंदरी रं ग २ थंब
पोळीिर साटा लािून दस
ु री पोळी ठे िािी, परत साटा लािून चतसरी पोळी ठे िािी ि पुन्टिा साटा
लािून चौथी पोळी ठे िािी.
१ टीस्पून दध
ु ात केशर चमसळू न घेतलेले, तळण्यासाठी तूप, सजािटीसाठी वपस्त्याचे काप
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पाकृ :
मैद्यात थोडे से मीठ ि कडकडीत तुपाचे मोिन घालून पाण्याने हकंिा दध
ु ाने पीठ घ्ट मळू न
घ्यािे.
चिजिलेले पीठ अधाम तास झाकून ठे िािे.
चिजिलेल्या वपठाच्या गोळ्याचे चार िाग करािे.
दोन िागात खाण्याचा शंदरी रं ग घालून एकत्र करािा.
एका िागात केशरचमचश्रत दध
ू घालून एकत्र करािे ि एक िाग पांढराच रािू द्यािा.
तयार उं ड्यांच्या पातळ पोळ्या लाटू न घ्यािा. अलगदपिे पोळ्यांचा रोल तयार करािा ि त्याचे १
इं चाचे तुकडे करून घ्यािे.
तुकडे णजथून कापले आिे त, त्या बाजूने िलके दाबून लाटािे.
गरम केलेल्या तुपात तयार चचरोटे मध्यम आचेिर तळािे. चचरो्यािर अलगदपिे तूप उडिािे,
म्ििजे छान पदर सुटतात.
तळल्यािर िरून लगेच वपठीसाखर िुरिुरािी ि वपस्त्याच्या कापांनी सजिािे.
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आयुिद
े : िैद्यकशास्त्र? नव्िे जीिनपध्दती

प्रास

जिळपास आपल्या जन्टमापासूनच जािते-अजाितेपिी आपला
आयुिद
े ाशी संबंध आलेला असतो. मात्र ते आपल्या ध्यानात
आलेलं नसतं. अगदी आजिी अनेक घरांमध्ये, नुकत्याच जन्टमाला
आलेल्या मुलांना सोनं उगाळलेलं तूप चाटितात ,एखाद्या िेळी जुने
-जािते प्रसूचततज्ज्ञच िे काम करतात. लिान बाळांना विचशष्ट
तेलाचं माचलश करतात ,त्यांना िेगिेगळ्या िनस्पचतज द्रव्यांची
धुरी दे तात ,पोट दख
ु ून बाळ रडत असेल तर बाळाच्या पोटाला
हिं गाचं पािी लाितात ,तशातच ओव्याची पुरचुंडी गरम करून
बाळाचं

पोट

शेकून

घेतात .साधारि

महिन्टयािरानंतर

त्यांना

बाळगुटी चाटििं सुरू िोतं. पुढे सदी झाली ,लाि सुण्ठीचा लेप ,
लाि िेखंडाचा लेप. जुलाब झाले ,चाटिा मुरूडशंग उगाळू न ,चाटिा
सुण्ठ उगाळू न. मलािरोध िोतोय तर चाटिा िरडा. खोकला
िोतोय ,तर उगाळा बेिडा चन चाटिा ,तुळशीची पानं उकळू न केलेलं
पािी पाजा. मूल कुठे पडलं चन त्याला जखम झाली तर दडप
त्यािर िळदीची पूड. असं या ना त्या प्रकारे प्रत्येक िारतीयाला
आयुिद
े ाचं

बाळकडू तेव्िापासूनच

चमळू

लागतं,

असं

म्िििं

अयोग्य िोिार नािी. कारि या सार्याच गोष्टी करण्याचा उपदे श
आयुिद
े ामध्ये केलेलाच आिे . म्ििजेच, आयुिद
े
िा आपल्या
जीिनाचा अवििाज्य िाग आिे . पि आपल्याला मात्र याची
जािीि

नसते,

असंच

म्ििािं

लागतं.

आजच्या काळाच्या

अनुषंगाने असं िोिं स्िािाविकच म्िटलं पाहिजे.
आज आयुिद
े ाचं समाजामधलं स्थान झाडपाल्याचं औषध इतकंच मयामहदत झालेलं आढळतं. अथामत
आयुिद
े ामधली रसौषधी आजिी आपलं स्ितंत्र स्थान हटकिून आिे त. पि सामान्टयत: ‘ घासफूसकी दिा ’
म्ििजे आयुिद
े , असं समीकरि झालेलं आिे . यामागे आज बिुतांशी समाजमान्टयता चमळालेलं‘ आधुचनक
िैद्यक ’असिं सिज शक्य आिे . आधुचनक िैद्यकाने औषधींच्या प्रयोगाच्या मागाममध्ये आमूलाग्र बदल घडिून
आिलेला आिे . त्यांची रासायचनक औषधी शरीरात प्रयुक्त करण्याची विविध माध्यमं आज उपलब्ध
असल्याने आणि त्यांच्या तीव्र कायमकाररत्िामुळे आयुिद
े ोक्त माध्यमं कािी अंशी कालबाह्य मानली जाऊ
लागली आिे त. यामुळे आयुिद
े ाला घरगुती औषधांचं स्िरूप चमळाल्याचं हदसून येत आिे . पि मुळात आज
ज्याला आपि आयुिद
े समजतोय ,तोच खरा आयुिद
े आिे का ?हकंबिुना आयुिद
े नेमकं कशाला म्ििायचं ?
आधुचनक िैद्यकाप्रमािे आयुिद
े िी केिळ एक चचहकत्सा पद्धती आिे , की चतचा आिाका त्या पलीकडे िी
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पसरलेला आिे ?या आणि यासारख्या इतर प्रश्नांची उत्तरं चमळिण्याचा प्रयत्न म्ििून िा लेखन-प्रपंच!
आयुिद
े ाला व्यिणस्थत जािून घ्यायचंय ,आयुिद
े ाची नीट ओळख करून घ्यायचीय तर आपल्याला‘ आयुिद
े ’
या नािापासूनच सुरुिात करािी लागते. आयुिद
े या नािामध्ये मुळातच आयु: आणि िेद या दोन संस्कृ त
शब्दांची सांगड घातलेली आिे . यापैकी आपि‘ िेद ’या शब्दाशी चांगलेच पररचचत आिोत. िेद िे प्राचीन ग्रंथ
म्ििून िारतीयांना मािीत आिे त. तरी सुरुिातीला त्या अथी न घेता आपि िेदाचा शाणब्दक अथम विचारात
घेऊ.
व्युत्पवत्तशास्त्राप्रमािे‘ ,विद् ज्ञाने बोधे ’या मूळ धातूनुसार िेद या शब्दाचे‘ ज्ञान ’आणि‘ बोध ’असे अथम
आपल्याला चमळतात. आता दस
ु रा शब्द‘ आयु ,’याचा अथम सिज स्पष्ट आिे . आयु: म्ििजे आयुष्य ;आपला
हकंिा म्िटलं तर कोित्यािी सजीिाचा जीिनकाळ. मग` आयु अथामत आयुष्यासंबंधीचं ज्ञान’ असा
आयुिद
े ाचा अथम आता चनणित िोतो. म्ििजेच, आयुविषयक ज्ञान दे िारे शास्त्र म्ििजे आयुिद
े . मग पुढे
ग्रंथ या अथामने आयुष्याविषयी ज्ञान दे िारा ग्रंथ तो आयुिद
े , असं आपल्याला म्ििता येतं. म्ििजेच
“आयुरणस्मन ् विद्यते ,अनेन िाSSयुविमन्टदतीत्यायुिद
े ः।( ”सुश्रत
ु संहिता सूत्रस्थान.)
ज्यात आयु

असते

हकंिा

ज्यातून

आयुचं

ज्ञान

िोतं

तो

आयुिद
े ,

असं

सुश्रत
ु

संहिता

सांगते.

आयुिद
े अशा नािाचा ग्रंथ सध्या उपलब्ध नसला तरी या विषयाला िाहिलेल्या संहिता ग्रंथांमधून
आयुिद
े ाचा अभ्यास केला जातो. आयुिद
े ाविषयीचं ज्ञान संग्रहित केलेल्या संहिता अनेक असल्या, तरी मूळ
संहिता ग्रंथांमध्ये प्रामुख्याने चरक संहिता ,सुश्रत
ु संहिता आणि िाग्िट संहिता यांचा अंतिामि िोतो.
आयुिद
े ाचा सामान्टय अथम समजून घेतल्यानंतर त्यातल्या विशेष अथामकडे आता लि दे ऊ. आयु म्ििजे
जीिन. जीिन म्ििजे जन्टमापासून ते मृत्यूपयंतचा काळ िे जरी सिममान्टय असलं, तरी यामधून नव्या
प्रश्नांची उत्पत्ती िोते. जन्टम म्ििजे काय ?तो नेमका कसा िोतो ?कधी िोतो ?त्याचप्रमािे मृत्यू म्ििजे
काय ?तो नेमका कसा िोतो ?कधी िोतो ?जन्टम-मृत्यू िोण्यापूिी आणि नंतर काय णस्थती असते ?त्यांच्या
दरम्यान जीिन सुरू असतं, म्ििजे नेमकं काय सुरू असतं ?िे आणि यासारखे अनेक प्रश्न उत्पन्टन िोत
असल्याने आपल्याला मूळातच‘ आयु ’म्ििजे काय ते समजून घ्यािं लागतं. आयुिद
े ामध्ये याचािी विचार
केलेला आिे . आयुची आयुिद
े ात सांचगतलेली व्याख्या अशी आिे –
“शरररं हद्रयसत्त्िात्मसंयोगो ...... आयुरुच्यते।( ”चरक संहिता सूत्रस्थान.)
अथामत ,शरीर ,इं हद्रये ,मन आणि आत्मा यांचा संयोग म्ििजे आयु, म्ििजेच जीिन. या व्याख्येमुळे
आपल्याला आयुष्याकडे पािण्याची एक निी दृष्टी चमळते. आपला जन्टम म्ििजे आपलं शरीर ,आपली
इं हद्रये ,आपलं मन आणि आपला आत्मा यांचा संयोग ;आपला मृत्यू म्ििजे त्यांचा वियोग, तर आयुष्य
म्ििजे संयोग-वियोगादरम्यानचा काळ. तेव्िा आता आयुिद
े म्ििजे शरीराहदकांचा संयोग हटकिून कसा
ठे िता येईल, िे ज्ञान दे िारं शास्त्र ,असं आपल्याला समजतं.
शरीराहदकांचा संयोग हटकून रािण्यासाठी त्यांचं व्यिणस्थत पोषि िोिं आिश्यक असतं. त्यातिी लौहकक
अथामने शरीरामध्येच इतर तीन तत्त्िं उपणस्थत असल्याने शरीराचं योग्य पोषि झाल्यास िा संयोग अचधक
काळ हटकून रािण्याची शक्यता असते, असं आपि नक्कीच म्ििू शकतो. मग आता या शरीराच्या
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पोषिासाठी सिामचधक मित्त्िाचे ठरतात आिार आणि वििार. तेव्िा आता आयुिद
े म्ििजे शरीराहदकांच्या
पोषिासाठी त्यांच्या आिार-वििारासंदिामतलं ज्ञान दे िारं शास्त्र, असं आपल्याला समजतं.
आता या आिार-वििारांशी संबंचधत कोिकोित्या शक्यता उपणस्थत िोतात, याचा विचार करू. शरीराशी
चनगहडत सिजिाि िा सुखदःु खाशी संबंचधत असतो. शरीरासाठी कोितेिी श्रम न िोिं ,िुकेची संिेदना
जाििल्यािर िोजन चमळिं ,ते आपल्या आिडीच्या चिीचं ,िरपूर चन रुचकर असिं िे सुखकर असतं; तर
शरीराला श्रम करायला लागिं ,िुकेच्या िेळी िोजन न चमळिं ,चमळाल्यास आिडत्या चिीचं न चमळिं ,न
पुरिारं ,न रुचिारं चमळिं िे दःु खकर असतं. याचशिाय कािी िेळेला आिार िरपूर उपलब्ध असूनिी तो
प्रमािात खािं िे शरीरासाठी योग्य अथामत हितकर असतं. तोच आिार प्रमािाबािे र खािं अयोग्य अथामत
अहितकर असतं. तसंच, शरीरासाठी अन्टनपचनादी हक्रयांच्या दृष्टीने शरीराचं आिश्यक तेिढं चलनिलन िोिं
योग्य अथामत हितकर असतं आणि ते तसं न िोिं अयोग्य अथामत अहितकर असतं. म्ििजेच,
आपल्यासमोर आिार-वििारांच्या संबंधात सुखकर ,दःु खकर ,हितकर आणि अहितकर अशा चार शक्यता
चनमामि िोतात. आता शरीराहदकांसाठी सुखकर आणि दःु खकर काय आिे , िे शरीराहदक स्ितःच ठरिू
शकतात आणि त्यातिी सुखकरत्िाकडे त्यांचा सािणजक ओढा असिार, िे गृिीत आिे . पि िी गोष्ट
त्यांच्यासाठी योग्यच असेल असं मात्र त्यांना चनणितपिे ठरिता येिार नािी. म्ििजेच त्यांच्यासाठी
हितकर काय आणि अहितकर काय, िे कळिं आिश्यक ठरतं. आता िे जर व्यिणस्थत लिात आलं असेल
तर आता शरीराहदकांचं व्यिणस्थत पोषि िोण्यासाठी हितकर काय ि अहितकर काय, िे सांगून त्यांचा
संयोग अचधक काळपयंत हटकिून ठे िण्याचं ज्ञान दे िारं शास्त्र ते आयुिद
े ,असं आपि नक्की म्ििू शकतो.
िरती आपि म्िटलं आिे की शरीर ,इं हद्रये ,मन आणि आत्मा यांचा वियोग िोिं म्ििजे मृत्यू. मृत्यू
म्ििजे आयुष्याची अखेर. तेव्िा आयुिद
े ाची व्याप्ती चतथिरच. पि आयुिद
े मानतो की शरीराहदकांचा संयोग
िी जशी सिज हक्रया आिे , तसाच त्यांचा वियोग िीदे खील एक सिज प्रहक्रया असािी. मात्र त्यासाठी जी
िेळ ठरली आिे , त्या िेळेपयंत तो संयोग हटकिण्यासाठी आिश्यक ते ज्ञान आयुिद
े आपल्याला त्यातल्या
तत्त्िांच्या सािाय्याने चमळिून दे तो. वपकलेलं फळ ज्याप्रमािे स्िप्रेरिेने झाडापासून विलग िोतं, त्याचप्रमािे
मृत्यूची प्रहक्रया व्िािी ,असं आयुिद
े मानतो. अशा प्रकारे चनयत काळात घडलेल्या मृत्यूला आयुिद
े कालमृत्यू मानतो. व्याधी आहद इतर कारिांनी आलेला मृत्यू आयुिद
े अकाल-मृत्यू मानतो. तेव्िा एका अथामने
आयुिद
े आपल्याला आयुष्याच्या प्रमािाचं ज्ञान दे तो ,असंच म्ििािं लागतं.
सिम गोष्टींना अनुसरून चरक संहिता आयुिद
े ाची व्याख्या सांगते–
हिताहितं सुखंद:ु खं आयुस्तस्य हिताहितम ्।
मानं च तच्च यत्रोक्तमायुिद
े ः स उच्यते॥ (चरक संहिता सूत्रस्थान)
अथामत, ज्या शास्त्रामध्ये हिताहित ,सुखदःु ख या चारांपैकी हित-अहित तत्त्िांचं (आिार-वििारादींच्या संबध
ं ाने)
ज्ञान

हदलेलं

आिे

,आयुच्या

प्रमािाचं

ज्ञान

हदलेलं

आिे ,

त्याला

आयुिद
े

असं म्िितात.

चरक संहितेमध्ये हदलेलं आयुिद
े ाचं प्रयोजन िा या संदिाममधला एक मित्त्िाचा मुद्दा म्ििता येईल.
“प्रयोजनं चास्य (आयुिद
े स्य) स्िस्थस्य स्िास्थ्यरििमातुरस्य विकारप्रशमनं च। ”चरक संहिता सूत्रस्थान.
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अथामत ,स्िस्थ व्यक्तीच्या स्िास्थ्याचं रिि िे आयुिद
े ाचं प्रमुख प्रयोजन आिे . त्यासाठी म्ििजेच स्िस्थ
व्यक्तींमध्ये कोित्यािी रोगांची उत्पत्ती िोऊ नये यासाठी योग्य आिार-वििारादींचं ज्ञान आयुिद
े प्राधान्टयाने
दे तो. या ज्ञानाचा योग्य िापर करूनिी इतर कारिांमुळे व्यक्तीमध्ये रोगचनचममती झालीच, तर त्या रोगाचं
चनदामलन व्िािं आणि व्यक्तीला स्िास्थ्याची, आरोग्याची पुन:प्राप्ती व्िािी यासाठी उपयुक्त अशा चचहकत्सेचं
ज्ञानिी आयुिद
े आपल्याला दे तो. एकंदरीत आरोग्याचं रिि करिं आणि रोगांना दरू ठे ििं िे आयुिद
े ाचे
दोन िे तू आिे त असं म्ििता येतं.
आयुिद
े ाचं प्रयोजन व्यिणस्थत समजून घेतलं तर असं म्ििता येतं की रोगचनचममती िोऊच नये असा
आयुिद
े ाचा मूळ उद्दे श आिे . त्या िे तूने खाण्या-वपण्यात योग्य काय ,अयोग्य काय ?आपली हदनचयाम कशी
असािी ?ऋतूनुसार चनरचनराळ्या िातािरिात आपल्या आिार-वििारात काय बदल करािा ?कसा बदल
करािा ?कशाचा अंतिामि अन्टनात िोतो ?त्यांचे गुिधमम कोिते ?विविध अन्टनपदाथम कसे बनिले जातात ?
चशजिलेल्या अन्टनाचे गुिधमम कोिते ?अन्टनाची चि म्ििजे नेमकं काय ?अन्टनाची शक्ती कशात असते ?
अन्टन-ग्रििाचे चनयम कोिते ?अन्टनाचं प्रमाि कालपरत्िे कसं असािं ?व्यायाम म्ििजे काय ?तो कधी
करािा ?कसा करािा ?हकती करािा ?आयुष्याचं तत्त्िं समजून घेण्यासाठी कोित्या मूलिूत ज्ञानाची
आिश्यकता असते ?आपलं शरीर द्रव्यात्मकतः कसं उत्पन्टन िोतं ?शरीराचं कायम कसं चालतं ?इं हद्रयांची
उत्पत्ती कशी िोते ?त्यांचं शरीरातलं स्थान काय ?मन म्ििजे नेमकं काय ?ते कुठे असतं ?काम कसं करतं?
आत्म्याचं शरीरातलं अणस्तत्त्ि कसं जािािं ?शरीराहदकांचं पोषि कसं िोतं ?आपलं आरोग्य कसं हटकिून
ठे िािं? िे समजून घेण्यासाठी या आणि यासारख्या प्रश्नांच्या उत्तरांचा खूपच उपयोग िोतो ;आणि आयुिद
े
या संबंधी प्रामुख्याने ऊिापोि करतो.
आरोग्य हटकून रािण्याच्या दृष्टीने सांचगतलेल्या चनयमांचं पालन करूनिी जेव्िा इतर कारिांनी शरीरात
रोगचनचममती िोते ,तेव्िा तो रोग दरू करून पुन्टिा आरोग्यप्राप्ती करिं िादे खील आयुिद
े ाचा िे तू असतो. या
अनुषंगाने आयुिद
े ात शरीरामध्ये चनमामि िोिारया रोगांची अचधक माहिती हदलेली आिे . संहिता ग्रंथांमध्ये
व्यिणस्थत शास्त्रीय पद्धतीने िी माहिती दे ण्यात आलेली आिे . शरीरात उत्पन्टन िोिारया रोगांची कारिं ,रोग
चनमामि िोण्यापूिी हदसिारी पूिरू
म पं ,रोगांची लििं ,शरीरामध्ये रोगचनचममती िोण्याची प्रहक्रया यांची माहिती
दे तानाच आयुिद
े त्यािर करता येिारी चचहकत्सा आधी सूत्ररूपात दे तो आणि बरोबरच औषधी द्रव्यांच्या
स्िरूपात दे तो. त्या औषधी द्रव्यांच्या चचहकत्सेसाठी िापरायच्या िेगिेगळ्या पद्धतींचीिी तो माहिती दे तो.
रोगांचं शमन िोताना हकंिा झाल्यािर शरीर कोिती लििं दाखितं ,ज्याद्वारे आपि समजू शकतो की
शरीरातून रोगचनिृत्ती झाली आिे , याची माहितीिी आयुिेद आपल्या संहिता ग्रंथांमधून विशद करतो.
शरीरामध्ये रोग चनमामि झालेला असताना कशा प्रकारचं पथ्यापथ्य पाळायचं ?याचािी ऊिापोि आयुिद
े ात
केलेला आिे . पुढे केिळ आरोग्याची पुन:प्राप्ती इथेच न थांबता शरीराची झालेली झीज िरून काढण्यासाठी
आणि पुन्टिा अशीच रोगचनचममती न िोण्यासाठी ,शरीराची रोगप्रचतकारशक्ती िाढिण्याचे उपायिी आयुिद
े स्पष्ट
करतो.
आयुिद
े शास्त्राची चनचममती आपल्या दे शातली आिे ,त्यातले विषय आपल्या जीिनाशी चनगहडत असे आिे त ,
त्यात सांचगतलेली आिारीय तथा औषधी द्रव्ये नैसचगमक आणि आपल्या मातीतली आिे त ,त्यात ििमन
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केलेली चचहकत्सा-सूत्रे आपल्या अनुििांना आणि परं परे ला साजेशी आिे त ,त्याचप्रमािे त्यात विशद केलेले
चनयम बिुतांशी आपल्या सियीचे आिे त.
आत्तापयंत झालेल्या वििेचनामधून आपि आयुिद
े ाबद्दल मूलिूत माहिती घेतली. या माहितीिरून आपल्या
सिज ध्यानात येईल की आयुिद
े िे केिळ रोग दरू करण्यासाठीचं शास्त्र नसून, कोित्यािी प्रकारचे रोग
िोऊ न दे ता आपलं चनयत आयुष्य पुरेपूर मात्रेत व्यतीत करण्यासाठी सिांनी आचरािी अशी एक
जीिनपद्धती आिे . या जीिनपद्धतीच्या आचरिातूनच शारीर-मानस आरोग्यप्राप्ती घडू न आपि जीिनातील ,
धमम ,अथम आणि काम या अत्यंत आिश्यक अशा तीन पुरुषाथांच्या प्राप्तीसाठी प्रिृत्त िोऊ शकतो. म्ििूनच
िाग्िटाचायम म्िितात\\
“आयुः कामयमानेन धमामथस
म ुखसाधनम ्
आयुिद
े ोपदे शेषु विधेयः परमादरः ॥ ”िाग्िट संहिता (अष्टांग हृदय) सूत्रस्थान

अथामत ,आयुिद
े ामधल्या उपदे शांच्या पालनाने (दीघम आणि स्िस्थ) अयुष्याची प्राप्ती िोते आणि या (अशा)
आयुच्या प्राप्तीमधून धमम ,अथम आणि सुख (काम) यांची प्राप्ती शक्य िोते. तेव्िा या आपल्या ,सध्या कािीशा
दल
ु णम ित झालेल्या ,पारं पररक ,आदशम जीिनपद्धतीची पुन्टिा एकदा व्यिणस्थत माहिती करून घेऊ आणि
आरोग्यप्राप्तीच्या पथािर पुन्टिा एकदा मागमस्थ िोऊ.
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प्रिास हदव्याचा

चतुरंग

दीपािली म्ििजे हदव्यांची ओळ. आपल्याला हदव्याचं आकषमि अगदी लिानपिापासून असतं. लिान मुलांना
आई-आजी चनरांजनानं ओिाळताना तुम्िी बघाल तर ती ज्योतीिर िात मारायचा प्रयत्न करतात.
संध्याकाळच्या िेळेलासुद्धा हदिेलागिीची िेळ असं म्िटलं जातं. रात्रीची िीज गेली तर विजेरी, मेिबत्ती,
कंदील, पित्या असं कािी ना नािी पेटिून आपि आधी उजेड करतो, कारि अंधार नकोसा िाटतो.
झोपायला शयनगृिात जािे तर पलंगाशेजारचा िाचनाचा छोटा हदिा लािून आपि पुस्तक चाळू लागतो.
अभ्यास करायचा म्िटला की टे बललँप ििाच. 'कँडल लाईट हडनर'चा खास बेतिी मेिबत्त्यांच्याच विचशष्ट
उजेडात असतो. तर सगळं आयुष्य व्यापून टाकिार्या अशा ह्या हदव्याचा प्रिास आिे तरी कसा?
तुम्िाला आियम िाटे ल, परं तु मािसाला बराच पूिी
हदव्याचा शोध लागलाय. मािसाने पहिला हदिा नेमका
कधी लािला िे कळिं अिघड असलं, तरी साधारि
७०,००० िषांपूिी शेिाळाचा िातीसारखा िापर करून
खोलगट दगडात प्राण्यांची चरबी िापरून हदिा लािला
गेला,

असं

संशोधनात

आढळलं

आिे .

२०,०००

िषांपूिीपासूनचे नारळाची करिंटी, चशंपले,

अंड्याचे

किच, खोलगट दगड यापासून बनिलेले हदिे सापडलेले
आिे त.
पुढल्या कािी िजार िषामत उत्क्रांत िोत िोत ६५००
िषांपूिीच्या

सुमारास

माती िाजून त्याला

आकार

दे ऊन हदिे तयार करिे सुरू झाले.
आपल्याकडे

हदिाळीला

पित्या

िापरतो

त्याच

आकाराचे, परं तु व्यासाने थोडे मोठे आणि खोलगट
ताम्रयुगीन हदिे पॅलेस्टाईन िागात सापडले आिे त.
साधारि ४५०० िषे जुना हदिा.
खालचा रोमन हदिा १५०० िषे इतका जुना आिे .
िादे खील पॅलेस्टाईन िागातच सापडला.
िात बािे र येण्यासाठी ह्याच्या एका बाजूला व्यिणस्थत
गोल

िोक

करून

ठे िलेले

हदसते.

ऑचलि तेल, माशाचे तेल, व्िे ल ऑईल, मधमाशांचे
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मेि, चतळाचे तेल असे विविध प्रकार इं धन म्ििून िापरले जात.

आणि

िे

त्या

हदव्याच्या

अस्सलपिाबाबत

खात्री

दे िारे

प्रशणस्तपत्र.

अठराव्या शतकात युरोपात औद्योचगक क्रांतीची लाट आली, तेव्िा
अगणित निे शोध लागले. हदिा उत्क्रांत िोिे इथेिी अपररिायम
िोते.

िा बघा आपल्या कंहदलासारखा हदसिारा १८९० सालातला तेलाचा हदिा. संपूिम
काचेचा असल्यामुळे हदसायलासुद्धा अचतशय सुरेख हदसतो. चशिाय त्यातलं इं धन
संपत आलेलं चटकन समजतं. जाड कापडाची वििलेली िात िापरिे बिुधा ह्याच
सुमारास सुरू झाले असािे. (जाताजाता - लँप या शब्दाचे मूळदे खील ग्रीक आिे .
लँपास या ग्रीक शब्दाचा अथम ‘टॉचम’ असा आिे .)
नैसचगमक िायूिर चालिारे घरातले आणि
रस्त्यातले
शतकापासून

हदिेदेखील
िापरत.

जिळपास
त्यात

१८व्या
िापरल्या

जािार्या प्रज्िलक (बनमर) जोडिीचा िा
फोटो.

जममनी, फ्रेान्टस, इं ग्लंड, अमेररका अशा विविध दे शात िेगिेगळ्या लोकांनी पेटंट घेऊन व्यािसाचयक स्तरािर
अशा हदव्यांचा उपयोग सुरू केला.
िारताचा विचार केला, तर आपल्याकडे िी मेिबत्त्या, पित्या, कंदील, लामिहदिे, समया, असे प्रकार िोते
आणि आिे त. बिुतांश िेळा सिासुदीच्या चनचमत्ताने हकंिा उद्घाटन सोिळ्यासारख्या समारं िांच्या चनचमत्ताने
यातल्या प्रकारांचा िापर िोत असतो.
तेलाच्या हदव्याचा मुख्य तोटा म्ििजे त्यातली उघडी ज्योत, ज्यामुळे िाजिे, आग लागिे असे धोके
मोठ्या प्रमािािर संिित. विजेचा शोध लागल्यानंतर विजेिर चालिारा हदिा शोधायला लगेचच सुरुिात
झाली. थॉमस एहडसनने विजेच्या हदव्याचा शोध लािला, असा समज अजूनिी बर्याच मोठ्या प्रमािािर
प्रचचलत आिे . परं तु िस्तुणस्थती तशी नािी. ज्याला आपि बल्ब म्िितो, त्या इनकँडे संट हदव्याचा शोध
एहडसनच्या बराच आधी लागला िोता. परं तु जास्त काळ जळे ल अशी हफलामंट तयार करिे जमत नव्िते.
एहडसन आणि त्याच्या टीमने बांबूपासून बनिलेली काबमन हफलामंट िापरून १२०० तास जळिारा हदिा
तयार केला आणि त्याचे पेटंट घेतले. प्रथम अमेररकी पेटंट ऑहफसने त्याला पेटंट नाकारले, कारि
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हदव्याचा शोध आधीच लािलाय असे पुरािे पुढे िोते. बरीच कागदी
लढाई झाल्यानंतर हदव्यासाठी नव्िे , तर जास्त काळ जळिार्या काबमन
हफलामंटसाठी पेटंट हदले गेले.
कॅचलफोचनमयातल्या मेन्टलो पाकममध्ये प्रथम प्रदचशमत केलेला िा मूळ
एहडसन हदिा.

आपि

ज्यात

बल्ब

बसितो, त्या आटे दार
सॉकेटला एहडसन सॉकेट असेच नाि आजिी प्रचचलत
आिे .
हफचलनसने १९०४ साली बनिलेला िा हदिा. हदव्याच्या
खालच्या

बाजूला

Nov 8

1904

अशी

अिरे

स्पष्ट

हदसतात.

नंतरच्या काळात काबमन हफलामंटमध्ये बदल िोत टं गस्टन हफलामंट चनमामि झाली. बल्बच्या आत फक्त
चनिामत

पोकळीऐिजी

उदासीन

िायू

(इनटम

गॅसेस)

िापरून

हफलामंटचे

आयुष्य

िाढिले

गेले.

परं तु एकंदर िापरलेल्या विजेच्या प्रमािात हदला जािारा प्रकाश बघता ९५% ऊजाम उष्ितेच्या रूपात बािे र
फेकली जाते आणि जेमतेम ५% ऊजाम प्रकाश चमळिण्यात कामी येते िे लिात आल्यानंतर, संशोधनाने
पुन्टिा एकदा जोर पकडला. यातून फ्लुरोसंट हदिे, म्ििजे ज्याला आपि ्यूबलाईट म्िितो, ते पेटले! यात
काचेच्या नळीत दोन्टिी बाजूला एलेक्रोड असतात आणि थोडा पारा असतो. मोठ्या प्रमािािर विद्युतदाब
(िाय िोल्टे ज) चनमामि करून पार्याची िाफ केली जाते आणि त्या िाफेतून अचतनील (अल्राव्िॉयलेट)
हकरि बािे र पडतात. नळीच्या आतल्या बाजूने फॉस्फरचा थर हदलेला असतो (ज्यामुळे आपल्याला ्यूब
पांढरी हदसते). त्या थरात िे अचतनील हकरि शोषले जाऊन दृश्य प्रकाश बािे र पडतो. (काय गंमत आिे
ना,

शास्त्रज्ञांनी

'हदिे

लािल्या'मुळे

आपली

'्यूब

पेटली'!

)

्यूब, स्टाटम र, चोक आणि ज्यात ्यूब बसिायची ती जोडिी, िे नुसत्या बल्ब आणि सॉकेटपेिा मिाग
पडते. परं तु ्यूबलाई्सची कायमिमता (एफीचशयंसी) बल्बपेिा जास्त असते, त्यामुळे विजेचे वबल कमी
िोऊन िे जास्तीचा खचम िळता िोऊ शकतो.
सध्याच्या 'िररत ऊजाम' जमान्टयात जास्तीत जास्त ऊजाम बचतीचे िेध सगळ्यांनाच लागले आिे त. त्यामुळे
युरोपात बल्बच्या चनचममतीिरच चनबंध आले आिे त. अमेररकेत २०१५पयंत साधे बल्ब्ज िापरातून िळू िळू
नािीसे करण्याचे धोरि अिलंवबले जाईल. इतर दे शांतिी िे लोि लिकरच पोिोचेल असे िाटते.
पुढे मग साधा चोक आणि स्टाटम रऐिजी इलेक्रॉचनक बॅलास््स शोधले गेले. िजन आणि आकार छोटा
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करिे,

िमता

िाढििे

अशांसाठी

याचा

मुख्य

उपयोग

झाला.

मग जमाना आला तो सीएफएलचा (काँपॅक्ट फ्लूरोसंट लँपचा). ह्यात बल्बचे एहडसन सॉकेट िापरूनच
बसिता येईल अशी छोटी ्यूब असते आणि त्याच्या तळाशी संपूिम इलेक्रॉचनक स्टाटम र असतो.

िरचे चचत्र आिे हफचलनस कंपनीने बनिलेल्या पहिल्या सीएफएल हदव्याचे. १८ िॉट िमतेचा िा हदिा
साध्या ६० िॉट बल्बइतकाच प्रकाश दे ऊ शकतो.
आिे ते सॉकेट िापरूनच विजेचा खचम कमी करता येिे, िी युक्ती घरगुती िापरासाठी अगदी मोलाची ठरली
आणि िे हदिे मोठ्या प्रमािािर यशस्िी ठरले.
व्यािसाचयक िापरासाठी (उदा. िॉटे ल्स, मॉल्स इ.साठी) छोटे िॅ लोजन हदिे िापरले जातात, ज्यात कमी
ऊजाम िापरून प्रखर प्रकाश चमळिला जातो. खालचे
चचत्र िॅ लोजन हदव्याचे आिे .

रस्ते,

स्टे हडयम,

मोठी गोदामे,

णजम्नॅचशयम अशा

आकाराने मोठ्या जागी मात्र छोटे हदिे उपयोगी पडत
नािीत. चतथे एचडीएल हदिे (िाय इं टेणन्टसटी हडस्चाजम
लँनस) िापरले जातात. यामध्ये काचेच्या नळीत हकंिा
गोलात एक ्यूब असते. या ्यूबमध्ये गॅसची आणि
धातूची पािडर िरलेली असते. ्यूबच्या टोकाला इलेक्रोड असतात. यामध्ये मोठा विद्युतदाब चनमामि
करुन विद्युत शलाका (आकम) तयार केली जाते. िायूमुळे शलाका तयार व्िायला मदत िोते. एकदा शलाका
तयार झाली की धातूची पािडर वितळू न चतचा नलाझ्मा तयार िोतो. तयार झालेल्या शलाकेच्या प्रकाशाची
तीव्रता नलाझ्मामुळे हकत्येक पटीने िाढिली जाऊन झगझगीत प्रकाश बािे र पडतो. ्यूबपेिा हकंिा
बल्बपेिा िे हदिे अचधक कायमिम असतात, कारि खचम केलेल्या विजेच्या प्रमािापेिा ते जास्त प्रकाश
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दे तात.
एचडीएल हदिे -

हफचलनस कंपनी एचडीएल हदिे बनिण्यात अग्रिी आिे . जगातल्या बिुसंख्य स्टे हडयममधले हदिे िे
हफचलनसने बनिलेले आिे त.
सेमीकंडक्टरच्या (अधमिािकाच्या) शोधानंतर इलेक्रॉचनक्स विश्वात क्रांतीच झाली. डायोड आणि राणन्टझस्टर
यांच्या शोधांमुळे इलेक्रॉचनक्स िस्तूंचे आकारमान कमी िोत गेले आणि त्यातल्या सोयीसुविधा िाढत
गेल्या. हदव्यांच्या िेत्रातिी िा चशरकाि न िोता तरच निल. एलईडी (लाईट एचमहटं ग डायोड)च्या रूपाने िे
निीन जग खुले झाले. अत्यंत कमी ऊजाम िापरून उत्तम प्रकाश चमळिता येतो, िे समजताच एलईडी हदिे
तयार करण्यासाठी एकच झुंबड उडाली. ह्या हदव्यांसाठी लागिारे इलेक्रॉचनक सहकमट मित्त्िाचे आिे च,
चशिाय एलईडी िा वबंदस्र
ु ोत (पॉइं ट सोसम) असल्याकारिाने, म्ििजे सिमसामान्टय हदव्याप्रमािे प्रकाश
चिूबाजूला फाकत नसल्याने, प्रकाश सगळीकडे एकसारखा पसरिण्यासाठी िेगळ्या प्रकारची चिंगे आणि
काचेची टोपिे िापरली जातात आणि त्याची पेटं्स घेतली जातात. हफचलनस, जीई, चसल्िेचनया अशा
कंपन्टया यात आघाडीिर आिे त.
हिरिा, चनळा आणि लाल अशा तीन रं गांच्या प्रकाशांचा िापर करून पांढरा दृश्य प्रकाश चमळिता येतो
हकंिा चनळ्या एलईडीमध्ये फॉस्फरसचा िापर करून पांढरा प्रकाश चमळिता येतो. सध्या एलईडी हदिे
बनिण्याचा खचम बराच जास्त असल्याने स्टु हडयोज, िॉटे ल्स, पंचतारांहकत सुविधा, विमानतळ, मोठ्या
कंपन्टयांची कायामलये अशी हठकािे िगळता सिमसामान्टय घरगुती िापरासाठी िे हदिे चततकेसे िापरले जात
नािीत. परं तु यांचा उत्पादन खचम िेगाने कमी िोत आिे . िीज िापराचा खचम कमी करण्यासाठी, चशिाय
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पार्यासारखी घातक द्रव्य िापरण्यािर येिारी
बंधने बघता पुढल्या दिा िषामत एलईडी हदिे
मोठ्या प्रमािािर िापरात येतील, िे चनणित.
हफचलनस कंपनीने तयार केलेले एलईडी मॉड्यूल

-

िरचा हदिा िा एलप्राईज लँप म्ििून ओळखला जातो. ६० िॉ्च्या साध्या हदव्याला पयामय म्ििून
शोधलेला आणि हडम (मंद) करता येऊ शकेल असा िा हदिा शोधून हफचलनसने अमेररकन ऊजाम खात्याने
ठे िलेले चमचलयन डॉलरचे बिीस णजंकले आिे .
तर असा िा हदव्यांचा प्रिास शेकडो िषे सुरूच आिे . मानिाच्या प्रगतीत, आत्तापयंतच्या िाटचालीत ह्या
हदव्यांनी
विजेिर

हदलेले
चालिारे

हदिे

योगदान
आले

तरी

फार

आजिी

मोठे

संध्याकाळी

दे िासमोर

आिे .
तेलिात

करून

'हदव्या हदव्या दीपत्कार,
कानी कुंडल मोतीिार
हदव्याला पािून नमस्कार'
असे म्ििून िात जोडू न प्राथमना करािीशी िाटते की, पुढल्या वपढ्यांसाठी पथदशमक असे कािी माझ्या
िातून घडू दे , याकरता माझ्या आयुष्यात ज्ञानाचा हदिा लाि!
श्रेय अव्िे र - चचत्र क्रमांक एक आणि सात आंतरजालािरून सािार.
बाकीची

सिम

चचत्रे

हफचलनस

प्रयोगशाळा,

चशकागो

येथे

मी

स्ितः

घेतलेली

आिे त.

स्ितःच्या खाजगी संग्रिातल्या हदव्यांची चचत्रे घेण्याची अनुमती हदल्याबद्दल हफचलनसचा संशोधक बॉब
एरिाडम चा मी आिारी आिे .
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फॉरवबडन

नगरीचनरं जन
मानिी दे िाला मांस चमळाले त्याच िेळी त्याला िासनेचे बीज चमळाले ;पि िा मािूस स्ितःचा इचतिास
स्ित: चलहितो आणि सार्या पतनाचा दोष इतरांिर ढकलत राितो ;आणि त्यातिी त्याचे कपट असे ,की या
िासनेचा आनंद तर त्याला िोगायचा असतोच ,पि चतचा चनव्यामजपिे उपिोग घेण्यात त्याला पराकोटीची
शरम िाटते. ज्यांना तो आपल्यापेिा फार िीन समजतो ,त्या जनािरांत िा स्िच्छ मोकळे पिा असतो.
बागेतला पाचोळा आणि रानपाचोळा ,जनािराला दोन्टिी सारखेच ि आक्रमि हकंिा अपराध झाला असे
ठरलेच ,तर चशिा िोगायलादे खील त्याची तशीच सिज तयारी असते ;पि खाताना मात्र ते मळकट मनाने
खात नािी. मािूस मात्र आधाश्याप्रमािे खातो ,पि दर घासाबरोबर एक हकडा खाल्ला असे समजत चेिरा
नासका करून बसतो. म्ििजे एकीकडे ,न खाल्ल्याचे खुळचट पुण्य नािी ,तर दस
ु रीकडे ,खाऊन तृप्त झालो
असा मांसल आनंद नािी. तो िासना िोगतो तेच ओशाळलेल्या मळकट मनाने ,कारि त्याच्या दृष्टीतच िा
मचलन हठपका कायमचा रािून गेला आिे .
-सपम (जी.ए. कुलकिी)
****
सगळं घर नीटनेटकं आिरून ते नुकतेच टे कले िोते ,तेव्िा डोअरबेल िाजली. माधिने जाऊन दार उघडलं.
काळ्या-वपिळ्या चेक्सचा कोपरापयंत बाह्या मुडपलेला कॉटनचा शटम ,चनळसर रं गाची जीन्टस आणि थोडीशी
दाढी िाढलेल्या चेिर्यािर त्याचं नेिमीचं मोकळं बाचलश िसू घेऊन हकरि उिा िोता. िातात वपिळ्या
गुलाबांचा एक गुच्छ आणि िाईनची बाटली.
"आय िॉज शुअर! ,"तो रुं द चमश्कील िसत उजिा डोळा मारून म्ििाला" ,की आय िुड बी द फस्टम टू
अराईव्ि. खूपच िेळेिर आलो नसेन अशी आशा आिे ."
माधिने िसून त्याला आत यायला सांचगतलं आणि त्याच्या मागे दार बंद केलं.
"िाय! "मानसीला चतथे उिी असलेली पािून तो म्ििाला.
"िाय! "मानसी म्ििाली आणि चतने िात पुढे केला.
फुलांचा गुच्छ त्याने चतच्या िातात हदला " ,िे तुझ्यासाठी."
"थँक्स! सुंदर आिे त!"
माधिने बसायला सांगायच्या आधीच तो सोफ्यािर बसला. पाय एकमेकांिर टाकून आणि आपला एक िात
सोफ्याच्या पाठीिर लांबिून दस
ू तो आरामात बसला. अगदी रोजचं येिज
ं ािं
ु र्या िाताच्या कोपरािर रे लन
असल्यासारखा. ऑहफसच्या कपड्यांमध्ये थोडा सडपातळ िाटिारा तो या कपड्यांमध्ये चांगला बळकट
िाटत िोता.
आल्यािर त्याने मानसीच्या िातात हदलेली फुलं ती कॉनमर टे बलिरच्या व्िे समध्ये सजिू लागली आणि
माधिच्या िातात त्याने हदलेली िाईनची बाटली टीपॉयिर ठे िून माधि त्याच्या समोरच्या सोफ्यात बसला.
माधिला िाटलं ,पंधरा िषांपूिी जर त्याला कोिी सांचगतलं असतं की िा हकरि िोगले तुझ्या घरी फुलं
आणि िाईन घेऊन येईल, तर तो िेड लागल्यासारखं िसला असता. पि आज तो ते सगळं घेऊन आला
िोता आणि समोर बसला िोता. माधि िॉज अॅम्युज्ड.
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हकरिने सािकाशपिे सगळीकडे नजर हफरिली.
"घर छान आिे तुमचं "!दोघांकडे आळीपाळीने पािात तो त्याच्या घुमल्यासारख्या घोगरट आिाजात
म्ििाला.

"थँक्स! गेल्या िषीच चशफ्ट झालो इथे. "माधि प्रसन्टन िसून म्ििाला" ,ये ना. दाखितो तुला घर."
हकरि हकंचचतसा िसला आणि त्याचे सतत िसल्यासारखे हदसिारे वपंगट डोळे चमश्कीलपिे आिखी बारीक
झाले. त्याने न सांगताच त्याच्या िसण्याचं कारि माधिला कळलं आणि त्यालािी थोडं िसू आलं ,पि
आता तो बोलून बसला िोता. िििर त्यांनी दोघांनी एकमेकांकडे पाहिलं आणि मग त्या हटवपकल
ररच्युअलसाठी मनाचा हिय्या केल्यासारखा तो उठला.
रूढीप्रमािे माधिने त्याला सगळं घर हफरून दाखिलं आणि त्यानेिी रूढीप्रमािे प्रत्येक हठकािी " िा िा ,
छान

छान "असे

उद्गार काढले.

पि

त्यात

त्या

पहिल्या

िाक्याइतका

सच्चेपिा

उरला

नव्िता.

"बरे च हदिस झाले तुला घरी बोलिायचं िोतं ,पि शेिटी आज मुिूतम लागला. "परत जागेिर येऊन बसल्यािर
माधिने त्याला म्िटलं.
"बरे च कसले ?मलाच इथे येऊन फक्त दीड महिना झालाय".
"िो ,पि आपि गेल्या दोन्टिी िेळा बािे रच िेटलो आणि प्रत्येक िेळी ये घरी म्ििायचं आणि बोलिायचंच
नािी,

िे

बरोबर

नािी.

"मानसी

पाण्याचा

ग्लास

घेऊन

येता

येता

म्ििाली.

"यू िॅ ि अ पॉईंट दे अर "पाण्याचा ग्लास घेत तो म्ििाला" ,आय अॅम ग्लॅड यू इन्टव्िाईटे ड मी."
"चशिाय एनी िे आमच्या तीन-चार चमत्रपररिारांचा िेटण्याचा बेत िोताच आज ,म्िटलं तुलािी ग्रूपमध्ये
इचनचशएट करािं. "माधि म्ििाला.
"िां ,िे एकदम बेस्ट चथंहकंग झालं."
मग माधिने त्याला त्याच्या चमत्रांची थोडी माहिती हदली. ते बर्याच िेळा करत असिार्या अणॅ क्टणव्िटीजची
माहिती हदली. तो बराच उत्सुक हदसला निे चमत्र जोडायला.
"बाकी तू खूपच बदलला आिे स िं ! "बाकीचं सटरफटर बोलून थोडी शांतता झाल्यािर माधि शेिटी बोलून
गेलाच.
"म्ििजे"?
"म्ििजे...यू िॅ ि प्रोग्रेस्ड अ लॉट. एस्पेचशयली... यू नो ,चगव्िन युिर.. "िम्बल म्ििायला माधि जरा
अडखळला..." ,बॅकग्राऊंड..."
"िम्म्म "डोकं हकंचचत िरखाली िलित त्याने विचार केला " ,आयल टे क दॅ ट अॅज अ कॉणम्नलमंट ,पि
िॅ लो! आय डोन्टट नो तुम्िाला तेव्िा काय िाटायचं ,पि मी कािी गरीब नव्ितो!"
यािर काय ररअॅक्शन द्यािी, याचा माधि विचार करू लागला ,पि तोच पुढे बोलायला लागला,
"म्ििजे माझे आईिडील त्यांच्या लिानपिी नक्कीच गरीब िोते आणि म्ििूनच नंतर पैसे चमळू निी ते
गरीबच राहिले आणि त्यांनी कधीिी मनासारखा पैसा खचम केला नािी. बट नॉट मी! मी गरीब नव्ितो.
आय िॅ ड अ ग्रेट चाईल्डिूड! खूप श्रीमंती नव्िती ,पि खायला नयायला िरपूर िोतं ,कपडे लत्ते पुरेसे िोते.

िरपूर िुंदडायला चमळायचं. माझी आई बरीच प्रेमळ आणि अं.. जरा चनष्काळजीसुद्धा िोती ,त्यामुळे सकाळसंध्याकाळ मी खेळत असायचो. अभ्यासाचा फार कधी दबाि नव्िताच. पि त्यामुळेच आय चथंक मी

एकदम िे ल्दी आणि िॅ पी गो लकी झालो. सतत मातीत खेळल्यामुळे माझा अगदी अितार व्िायचा ,म्ििून
तुम्िा लोकांना तेव्िा िाटलं असेल कदाचचत."
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माधिला एकदम कािीतरी आठिलं.
"तुला शिमरी आठिते का रे "?
"ऑफकोसम आय डू ! "ििाचािी विलंब न लािता तो म्ििाला" ,ओि ,शिमरी ,शिमरी ,शिमरी! चतला मी कसा
विसरे न ?शी िॉज अ फाईन गलम."
माधिच्या चेिर्यािर आियम लख्खपिे पसरले आणि मानसीच्या चेिर्यािर उत्सुकता उमटू न गेली. माधि
आियामने

पुढे

कािीतरी

विचारिार,

इतक्यात

डोअरबेल

िाजली

आणि

तो

विषय चतथेच राहिला.

माधि-मानसीच्या एकेक चमत्रियामचं सिपररिार आगमन व्िायला लागलं आणि मग घरात एकच गंधळ
झाला. माधिने प्रत्येकाशी हकरिची ओळख करून हदली आणि तोिी प्रत्येक िेळी उिा रािून प्रत्येकाशी िात
चमळित िोता ,बोलत िोता.
जिळजिळ सगळे जमल्यािर माधिने घरातली ग्लेन हफहडचची आणि हकरिने आिलेली िाईनची बाटली
उघडली आणि मैफलीने सूर पकडला. घुटक्या-घुटक्यांनी गनपा सुरू झाल्या. ग्लास संपता संपता ,िसण्याचे
फुस्स फिारे हकंिा गडगडाटी धबधबे ,खेचाखेची ,टोनया उडििे असे प्रकार फॉमामत आले. जागचतक
राजकारिापासून आपापल्या ऑहफसातल्या आणि सोसायटीतल्या िानगडींपयंत सगळे विषय चघळले जात
िोते ,मध्येच िौशी गायकांनी आपले गळे साफ करून घेतले ,मानसीला झालेल्या आग्रिािरून चतने चतच्या
एक-दोन कविता ऐकिल्या. हकरिनेिी त्याच्या नेपाळमधल्या आणि युरोपमधल्या रे कींगमधले कािी हकस्से
सांचगतले. थोड्या िेळाने सगळ्यांना िुका लागल्यात िे पािून मानसीने टे बलिर जेिि मांडल्याचे जािीर
केले आणि मग िळू िळू सगळे दोन-तीनच्या गटांमध्ये वििागले जाऊन बोलत बोलत नले्स िरून घेऊ
लागले ,मुलं-बाळं िाले मुलांना िरिू लागले.
जेििं झाल्यािर यथािकाश एकेक पररिार चनरोप घेऊ लागला आणि माधि प्रत्येकाला चलफ्ट लॉबीपयंत
सोडायला जाऊन येऊ लागला. हकरि आणि मानसी सोफ्यािर बसून गनपा मारत बसले. शेिटच्या
जोडनयाला बाय करून माधि आत आला, तेव्िा मानसीचे शब्द त्याच्या कानािर पडले,
"ओि ,दॅ ट िॉज ररअली ब्यूहटफुल!"
"काय ते "?त्याने उत्सुकतेने विचारलं.
"कािी नािी रे ,कवितांबद्दल बोलत िोतो आम्िी. "हकरि म्ििाला आणि मग लगेच उठत म्ििाला" ,चला ,
मीसुद्धा चनघतो आता."
"थँक यू! "मानसीकडे िळू न त्याने आपला उजिा िात िॅ न्टडशेकसाठी पुढे केला आणि चतने िात हदल्यािर तो
िातात घेऊन म्ििाला " ,खूप मजा आली आज! थँक्स अगेन फॉर इन्टव्िायहटं ग मी."
"यू आर मोस्ट िेलकम! "मानसी म्ििाली. बिुधा चतने िाईनचा एक ग्लास जास्त घेतला असािा. चतचे गाल
आणि कान लालबुंद झाले िोते आणि डोळे काचेरी झाले िोते.
चतला बाय म्ििून तो माधिकडे िळला आणि म्ििाला " ,चल खाली मला गाडीपयंत सोडायला."
खाली जाताना तो चलफ्टमध्ये कािी िि मान खाली घालून उिा राहिला आणि मग खाली बघतच एकदम
म्ििाला" ,आय चथंक शी लाईक्ड मी!"
"कोि ,"?बुचकळ्यात पडू न माधिने विचारलं.
"शिमरी."
"काय "?प्रयत्न करूनिी माधिला िसू लपिता येईना.
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"िसू नकोस. आय अॅम चसररयस."
"ड्यूड ,िसू नको तर काय करू ?णजच्याशी तू कधीिी बोलला नािीस आणि णजने पहिल्याच िेळी तुला पािून
'िा असेल तर मी खेळिार नािी 'असं सांगून तुला कटिला िोता ,चतला तू आिडला िोतास असं तू
म्िितोस"?
"िोय. चतला मी आिडलो िोतो. "एकेका शब्दािर जोर दे त तो म्ििाला" ,बट शी िे टेड इट. शी िे टेड दॅ ट शी
लाईक्ड मी."
"काय बोलतोयस तू ?जर चतला तू आिडला असता तर व्िाय िुड शी िे ट इट "?चलफ्ट थांबल्यािर दरिाजा
उघडू न बािे र येत माधि खोचकपिे म्ििाला" ,अॅन्टड व्िाय िुड शी लाईक यू इन द फस्टम नलेस "?त्याला िे
ियंकर मनोरं जक िाटू लागलं िोतं.
"का म्ििजे "?णखशातून चसगारे टचं पाकीट काढत हकरि गंिीरपिे म्ििाला" ,मे बी शी फाऊंड मी
हफणजकली अॅरॅणक्टव्ि."
"हफणजकली"?
"िो. का नािी ?आय िॉज व्िे री अॅणक्टव्ि यंग मॅन अॅट दॅ ट टाईम. आणि कॉलनीतल्या त्या ियाच्या
सगळ्या पोरांमध्ये आय िॉज द िन विथ द मोस्ट स्रे ट चलम्ब्ज, िे तुला आठितच असेल."
त्याने पाकीटातून चसगारे ट काढू न चशलगािली आणि माधिला दस
ु री ऑफर केली.
"िं .. "त्याची तेव्िाची आकृ ती आठिायचा प्रयत्न करत माधि म्ििाला" ,ते मला मान्टय आिे . पि तेव्िा ती
फक्त दिािीत िोती बाबा आणि तू नििीत."
"म्ििजे सोळा िषांची! क्िाईट द राईट टाईम टू फाईंड समिन अॅरॅणक्टव्ि. नो ?त्याआधी हकंिा कधीिी
आम्िी बोललेलो नसलो तरी एकमेकांना अनेक िेळा पाहिलं नक्कीच िोतं."
त्याने

हदलेली

चसगारे ट

पेटिता

पेटिता

माधि

विचारात

पडला.

"ओके. िादासाठी असं समजलो की चतला तू आिडला िोतास ,तर त्या चसच्युएशनमध्ये' ,िा असेल तर मी
खेळिार नािी 'असं ती का म्ििेल ?उलट चतने खूश व्िायला पाहिजे िोतं की नािी"?
"येस. चतने खूश व्िायला पाहिजे िोतं "िरती बघत धूर सोडत तो िसून म्ििाला " ,संस्कार ,समाज आणि
संस्कृ ती नसती तर ती नक्कीच खूश झाली असती. बट यू नो िाऊ मेनी टॅ बूज िुई िॅ ि अराऊंड दीज
चथंग्ज! त्या ियात कोिाला असं कािी िाटण्याची परिानगीच नसते. त्यात चतचं दिािीचं िषम िोतं आणि
मी ?मी तर िे आऊट ऑफ िर लीग िोतो! आय िॅ ड नो स्टे टस. ना आचथमक बाबतीत, ना सामाणजक
दजामच्या बाबतीत. दॅ ्स व्िाय आय चथंक शी िे टेड दॅ ट शी लाईक्ड मी. आणि चतला त्या दोन्टिी िािनांचं
विश्लेषि करिं जमलं नािी. मलािी तेव्िा ते कळलं नािी. मला त्या हदिशी खूप अपमाचनत झाल्यासारखं
िाटलं अॅन्टड आय हडड नॉट फरगेट दॅ ट फॉर लाँग टाईम."
थांबून त्याने

एक

दीघम

झुरका

मारला.

माधिनेिी

कािी

न

बोलता

त्याचं

अनुकरि

केलं.

"जेव्िा आपि असे चनयम चसररयसली घेतो आणि त्या चनयमांबािे रचं आपल्याला कािी आिडतं ना ,तेव्िा
आपल्याला स्ित:ची लाज िाटते ,घृिा िाटते. त्यामुळे िुई अॅक्च्युअली स्टाटम िे हटं ग द व्िे री चथंग िुई
लाईक्ड! "डोळे बारीक करून कुठे तरी शून्टयात पािात तो बोलू लागला " ,खूप काळाने िे मला कळलं आणि
मग माझी अपमानाची िािना कमी झाली. माझा अपमान चतने केलाच नािी ,अपमान केला असेल तर या
चनयमांनीच."
माधिला िे खूपच बादरायि िाटायला लागलं िोतं आणि आता ते आिरायला पाहिजे िोतं. पि तरीिी
उत्सुकतेपोटी त्याने हकरिला हडिचलंच.
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"तुला खात्री आिे ते असंच िोतं म्ििून"?
"अं "?त्याने माधिकडे एकदा रोखून पाहिलं आणि चसगारे टचा आिखी एक खोल झुरका घेऊन िळू िळू धूर
सोडत बराच िेळ गनप राहिला.
"शंिर टक्के खात्री नािी, "थोड्या िेळाने तो िळू च म्ििाला " ,कदाचचत ती नुसतीच दष्ट
ु असेल ,पि त्याची
शक्यता हकती आिे "?
"िं .. "एिढं च बोलून माधि गनप राहिला आणि त्याच्या त्या मनोरं जक सेल्फ प्रोटे णक्टव्ि चथअरीचा विचार
करत बसला. हकरििी कसलातरी विचार करत झुरके घेत राहिला. चसगारे ट संपल्यािरिी पाचेक चमचनटे ते
तसेच

उिे

राहिले.

थोड्या

िेळाने

एक

मोठा

सुस्कारा

सोडू न

हकरि

िानािर

आला.

"एनी िे ,चल मी चनघतो. खूपच मजा आली आज ".माधिकडे आपला उजिा िात पंजा लढिल्यासारखा
धरून तो म्ििाला.
माधिने त्याच्या िाताला िात चिडिल्यािर त्याने तो बळकटपिे दाबला आणि माधिला हकंचचत त्याच्याकडे
ओढू न डाव्या िाताने त्याचा उजिा खांदा दाबला,
"नॉममली माझ्यासारख्या सड्याफहटं गाला कोिी असं फॅचमली गॅदररं गमध्ये बोलित नािी. बट यू हडड. थँक्स
फॉर दॅ ट!"
त्याला बाय करून माधि िरती घरात आला तेव्िा सगळं आिरून मानसी शॉिर घेत िोती. तो बेडिर
तक्क्याला टे कून रे लला आणि डोक्यामागे िात धरून विचार करत पडू न राहिला. मानसी बाथरूममधून फ्रेेश
िोऊन बािे र आली आणि येऊन त्याच्या छातीिर डोकं टे किून पिुडली.
"तू चसगारे ट ओढलीयेस "?थोड्या िेळाने चतने िर न बघताच त्याला विचारलं.
"िो ,हकरिने ऑफर केली खाली. "तो म्ििाला" ,इं टरे णस्टं ग फेलो िी इज. नािी"?
"िं .. "एिढं च म्ििून ती त्याच्या टीशटम िरून त्याच्या छातीिर बोट हफरित राहिली. थोड्या िेळाने चतने
डोकं उचलून त्याच्याकडे पाहिलं.
"लाई्स ऑफ करतोस"?
त्याने चतच्याकडे पाहिलं. चतचे डोळे पुन्टिा काचेरी हदसत िोते आणि खालचा ओठ उमलायला लागला िोता.
त्याच्या चेिर्यािर णस्मत उमटलं आणि एक िात चतच्या खांद्यांिोिती टाकत एक िात लांबिून त्याने हदिे
बंद केले.
थोड्या िेळाने त्याच्या धपापिार्या कुशीत ती क्लांत शरीराने पडू न राहिली तेव्िा तो आियामनंहदत झाला
िोता." शी िॉज अ हडफरं ट िूमन टु डे , "त्याला िाटलं. िाईनचा असा पररिाम असेल तर घरात िाईनची
एक बाटली नेिमी ठे िायला िरकत नािी, अशी नंद त्याच्या मंदन
ू े घेतल्यािर जडािलेले त्याचे डोळे अलगद
चमटले.
तीन महिन्टयांनी एका शुक्रिारी सकाळी ऑहफसला जायच्या आधी चिा घेत तो पेपर िाचत -त्यानंतर दोन
रीपला जायचा नलॅन ठरत िोता. पेपर िाचता - हदिशी कािी चमत्रांबरोबर सिपररिार एका डे िोता. दस
ु र्या
.िाचता

त्याला

कािीतरी

सुचलं

पेपर बाजूला न करताच ्.हकरिलािी सांगतो उद्याचं. त्यालािी आिडे ल कदाचचत जॉईन व्िायला ,अरे िो्
.तो म्ििाला..मानसी डायचनंग टे बलिर कािीतरी आिरत िोती
.नको. त्याला नको सांगू.् ती तुटकपिे म्ििाली्
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"?का बरं " ,आियामने पेपरचा कोपरा थोडा दम
ु डू न त्यािरून चतच्याकडे पािून त्याने विचारलं "?का्
.पि

नको.्

त्याच्याकडे

न

बघताच

मानसी

म्ििाली

,कािी

कारि

असं

नािी्

पडल्या

िोत्या.

"?तो एकटा बॅचलर आिे म्ििून्
्.नािी... तसंच कािी नािी.. पि नको िाटतं मला्
.अजूनिी ती त्याच्याकडे बघत नव्िती
"?कािी झालं का ?कारि काय आिे ?पि का्
आता

मात्र

चतने

त्याच्याकडे

तीव्र

कटाि

टाकला.

चतच्या कपाळािर

आठ्या

"कािी व्िायला कशाला ििं ?मला तो आिडत नािी. बस्स. आिखी कारि कशाला पाहिजे "?ती ताडकन
म्ििाली आणि िळू न बेडरूमकडे चालू लागली" .उशीर िोतोय मला. तुझा डबा िरून ठे िला आिे ."
पेपर धरलेले माधिचे दोन्टिी िात आपसूक खाली आले आणि पेपर त्याच्या मांडीिर चुरगळला गेला. चतच्या
पाठमोर्या

आकृ तीकडे

पािताना

त्याच्या

िुिया

प्रश्नाथमकपिे

आक्रसल्या िोत्या

आणि

चेिर्यािर

बािचळल्यासारखे िाि आले िोते. हिला असं एकाएकी काय झालं, याचा त्याने अधामएक चमचनट तीव्रतेने
विचार केला आणि नंतर खांदे उडिून ,चुरगळलेला पेपर झटकून पुन्टिा त्याने त्यात डोके घातले.
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ये साली णजंदगी

सुिास झेले

ऑहफसच्या चमहटं ग रूममध्ये तो एकटाच बसून िोता. एसीची सौम्य घरघर आणि िातातल्या पेनाची
टे बलािरची टकटक ती ियाि शांतता िंग करत िोती. त्याच्या एका बाजूला पाण्याची बाटली, एक
कॉम्नयुटर, दोन-तीन फाईल्स पडू न िोत्या. मध्येच ते पेन तंडात धरून फाईल्सिर आणि कीबोडम िर िात
चालित िोता. कािी आकडे मोड, फॉम्युल
म े तो पुन्टिा पुन्टिा तपासून बघत िोता. शेिटी कािी चूक नािी िे
तपासून ऑहफसच्या लेटरिे डिर त्याने एक वप्रंट काढलं. ते तसंच कािी िेळ िातात धरून चनरखून बघत
राहिला आणि मग एका कोपर्यात त्याने सिी केली. त्या पानािर ठळक अिरात विषय िोता ्Performance Development Review For Year 2012्
कािी चमचनटांनी त्याचाच एक चमत्र केवबनमध्ये आला. त्याच्याशी िात चमळित समोरच्या खुचीमध्ये बसला.
नेिमी िे दोघे चमत्र िेटल्यािर गळािेट घेत असत, पि आज िातािरि िेगळे िोते. दोघांच्यािी िागण्यात
एक तिाि िोता. चमत्राने त्याला विचारले, “कसा आिे स?” तेव्िा त्याने त्याचे नेिमीचे उत्तर हदले, "कट रिी
िं साली णजंदगी् आणि स्ित:च िसायला लागला. कसा आिे स असे त्याला कोिी विचारल्यािर त्याचे िे
ठरलेले उत्तर असायचे. मग थोडा िेळ दोघेिी शांत झाले आणि मग न राििून त्याने चमत्रासमोर तो कागद
धरला आणि नंतर पाच चमचनटे त्या चमहटं ग रूममध्ये शांतता पसरली. त्याचा चमत्र तो कागद िाचू लागला,
नंतर तो चतथे ठे िलेले कािी परफॉममन्टस ररपो्सम अधाशासारखे चाळू लागला. एक एक पान उलटू न आपले
नाि आणि त्यापुढे असलेले आकडे पुन्टिा पुन्टिा तपासून घेऊ लागला. त्याला ििे ते चमळत नव्िते. त्याचा
संयम आता सुटू लागला, तो आपल्या चमत्राकडे बघून कािीश्या रडिेल्या स्िरात म्ििाला, "चमत्रा, कािी
करता नािी का रे येिार? तुला तर मािीत आिे , मी संसारी मािूस आणि मला दोन मुलंिी आिे त. िे असं
अचानक झाल्यािर मी कुठे जािार? मला इतक्या पगाराची नोकरी बािे र चमळिार नािी रे . चमत्रासाठी कािी
तरी कर रे . विनंती करतो.्
त्याला िे कािीसे अपेणित िोतेच, तो आपल्या जागेिरून उठला. त्या रूममध्ये फेर्या मारू लागला आणि तो
चमत्र त्याच्याकडे आशेने बघत राहिला. परफॉममन्टस ररव्ह्यू ह्या गंडस नािाखाली कंपनीने लोकांना कमी
करायचे ठरिले. कंपनीच्या खचामचा ताळे बंद बघता त्यांना हकमान २० टक्के लोकांना कमी करायचे िोते
आणि दोन लोकांना ह्या कामाची जबाबदारी हदली िोती. गेल्या बारा महिन्टयांचा कामाचा विदा जमा करून,
यादीत सगळ्यात शेिटी नािं असिार्या लोकांच्या नोकरीिर गदा येिार िोती. जेव्िापासून ह्या दोन जिांची
चनिड ह्या कामासाठी केली गेली, तेव्िापासून त्यांच्या चमत्रांना िे दोघे यमदत
ू ासारखे िासायला लागले. सगळे
एकमेकांचे चमत्र, पि एका चमत्राला दस
ु र्या चमत्राच्या नोकरीची सूत्रे िातात हदल्याने िातािरि एकदम
तिािपूिम झाले िोते. रोज २० जिांना कामाच्या आधी एक तास बोलािले जायचे आणि िे प्रेमपत्र दे ऊन
त्यांची नोकरीिरून गच्छं ती केली जायची. नािाला परदे शी कंपनी, पि साला नोकरीची शाश्वती नािीच.
आधी मोठे मोठे पगार दे ऊन लोकांना मोठ्या प्रमािािर िरती करायचे आणि काम संपल्यािर त्यांना
नोकरीिरून काढू न एकाच्या पगारात दोघा-चतघांना संधी द्यायचे. त्यामुळे कंपनीला चचक्कार फायदा व्िायचा.
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ह्याच कंपनीत निीन निीन नोकरी चमळाल्यािर त्याच चमत्रांबरोबर घालिलेले ते आनंदी िि त्याच्या
डोळ्यासमोर

येत

िोते.

आज

त्याचाच

एक

चमत्र

त्याची

नोकरी

िाचिण्याची

विनंती, त्याच्याच

णजिािािाच्या चमत्राला करत िोता. तो मनातल्या मनात विचार करू लागला, "साला काय काय करािं
लागतंय मला नोकरीपायी. आज ह्या चमत्राच्या डोळ्याने त्याची बायका-पोरं नोकरी न जाण्यासाठी विनिण्या
करत आिे त. ह्या सिासुदीच्या काळात चमत्राला निीन नोकरी शोधत हिं डािे लागेल.... पि पि
आकडे िारीनुसार परदे शातल्या मोठ्या मंडळींनी िा कायमिम नसल्याचे कळिले आिे आणि त्यामुळे
कंपनीला त्याची कािीिी गरज नािी्
त्याला कािी सुचत नव्िते. त्याला हदलेल्या टागेटचे िे शेिटचे दोन हदिस. त्याने जर स्ित:ची कायमिमता
चसद्ध केली नािी, तर त्याला नोकरीिून पायउतार व्िािे लागले असते. त्यामुळे इकडे आड चतकडे वििीर
अशी पररणस्थती झाली. त्यात दष्ु काळात तेरािं म्ििजे, त्याच्या बॉसने त्याची काल केलेली कानउघडिी.
कानउघडिी म्ििण्यापेिा धमकी म्ििू शकतो त्याला. त्याच्या बॉसच्या केवबनमध्ये घालिलेले ते िि
त्याला आठिू लागले. ह्या परफॉममन्टस ऑडीटसाठी ज्या दोघांची चनिड केली, त्यांना कंपनी डायरे क्टरने
आपल्या केवबनमध्ये बोलािले. दोघेिी अिघडू न उिेच राहिले , पि बॉसने बसायला सांचगतल्यािर अिघडू न
बसले.
बॉस बोलू लागला, "मला कािी लोकांकडू न कळले आिे की, तुम्िी तुमचे काम नीट करत नािी. तुमच्या
चमत्रांशी चचाम करताना तुम्िी सांगता की, कंपनी बकिास आिे , इथून सुटताय िे बरं य. (त्या दोघांिर
ओरडत) How dare you to say that?? तुमचे िे मैवत्रपूिम संदेश तुमच्याकडे च ठे िा. तुम्िाला तुमचा पगार
व्यिणस्थत चमळतोय ना? कधी त्यात एक हदिस उशीर झाला? नािी नं? मग... ज्या कंपनीने तुम्िाला
नोकरी हदली चतच्याबद्दल तुम्िी मस्करीतसुद्धा अपशब्द काढताय....एक लिात ठे िा, लोकांना नोकरीिरून
काढायला तुम्िाला िौसेने सांचगतलं नािी. तुमचे -माझे पगार व्यिणस्थत आणि िेळेिर व्िािे, त्यात एक
रुपयाचीसुद्धा कमी िोऊ नये म्ििून िी कठोर पािले उचलािी लागत आिे त. िी कंपनी माझ्या बापाची
नािी, की मी इथे मनाला येईल ती कामे करे न. प्रत्येक गोष्टी करताना मलासुद्धा २०-२५ ईमेल्स पाठिाव्या
लागतात. मी फक्त एका प्रोसेसचा डायरे क्टर आिे . असे अनेक डायरे क्टर ह्या कंपनीत आिे त , त्यामुळे
एकाला कमी करायला त्यांना कािी कष्ट पडिार नािीत. तुम्िाला िे करायला सांगताना मला आनंद िोतोय
असं नािी, पि मलासुद्धा कोिीतरी बॉस आिे आणि तो जे सांगेल ते मला करािंच लागेल. नािी केलं तर
त्यांना दस
ु रा कोिी चमळे ल, मग आपिच का नािी स्ित:ला पयामय व्िायचं ? मी इथे मोठा विचारिंत
बसलेला नािी, पि तुमच्यापेिा अनुिि जास्त आिे माझ्याकडे आणि खरं सांगायचं तर माझ्याकडे जो
जबाबदारी आिे , त्यासाठी मला तुम्िा कोिालािी स्पष्टीकरि द्यायची गरज नािी. मी जे सांगेन ते तुम्िाला
मुका्याने करािेच लागेल, कारि मीसुद्धा तेच करतोय. जे मला माझ्या बॉसने सांचगतलं, तेच तुम्िाला
सांगतो - काम जमत असेल तर करा, नािी तर समोर दरिाजा आिे . चतथून चालते व्िा!!्
िे असे त्याला आजिर कोिी सुनािले नव्िते, पि काय करिार? पररणस्थती तशी आिे . सगळ्यांचे िात
दगडाखाली आिे त. ररसेशन जे काय ते म्िितात, ते काल्पचनकरीत्या सगळ्यांनी राबिायला सुरुिात केली
िोती. त्यामुळे कॉलेजमधून नुकतेच पास झालेले विद्याथ्यांना - जे अगदी कमी पगारात चमळे ल ती नोकरी
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करायला तयार असतात, अश्यांना - नोकरी दे ऊन, अनुििी लोकांच्या पगारात चार-पाच डोकी काम करू
लागली. काम करिार्यांची संख्या िाढली, पि कायमिमता ििी ती चमळाली नािी, कारि अनुििाची
कमतरता. मग परदे शातून एक ईमेल येिार, इतक्या लोकांची गरज ती काय? लोक कमी करा आणि खचम
आटोक्यात आिा आणि त्यासाठी सुरू िोते परफॉममन्टस ऑडीट. िास्तविक पािता परफॉममन्टस ऑडीट
करिारा तो कोिी मोठा नव्िता. त्याचा स्ित:चा परफॉममन्टस चांगला असल्याने कंपनीच्या डायरे क्टरने
त्याची िी चनिड केली िोती. त्याला ते वबलकूल आिडले नव्िते आणि आपल्या मॅनेजरकडे त्याने तशी
नाराजी व्यक्तिी केली, पि त्याचे ऐकतेय कोि? त्याने तडकाफडकी आपला राजीनामा चलहिला आणि
पाठिून हदला. त्याच्या कामाचे शेिटचे ६० हदिस तो मोजू लागला. आता मोजके १५ हदिस उरले आिे त
त्याच्या कंपनीत. मग तो कािीतरी िेगळा पयामय चनिडण्यासाठी चसद्ध िोत िोता.
्अरे , काय झालं?" त्याच्या चमत्राने त्याला िाक मारली. ती िाक ऐकून त्याची विचारांची तंद्री एकदम िंग
पािली. कािीसा दचकल्यासारखा तो आपल्या चमत्राकडे बघू लागला. विचारांच्या गतेत आपि हकती काळ
िरिलो िोतो, ह्याचे त्याला िान नव्ितेच. तो नुसता फेर्या घालत िोता. तो आपल्या जागेिर आला. त्याने
चमत्राच्या िातून तो पेपर घेतला. कािी काळ तो तसाच बघू लागला त्या पेपरकडे , मग त्याने सिीखाली
तारीख चलहिली आणि चमत्राला म्ििाला, "माफ कर, मला जे जमेल ते नक्की करे न तुझ्यासाठी. तुला ३०
हदिसांची मुदत दे तोय. दरम्यानच्या काळात नोकरीचा शोध घेिे सुरू कर. मी तुला कािी रे फरन्टस दे तो.
चतथे जा, तुला अपेिेप्रमािे पगार चमळे ल. तुझा कंपनीतला शेिटचा हदिस २० नोव्िं बर. कंपनी सोडताना
तुला दोन महिन्टयांचा पगार हदला जाईल. माझ्या परीने मी िे च करू शकतो. सॉरी यार...्
त्याचा चमत्र कािीसा रागित बािे र पडला आणि इथे तो स्ित:ला दोष दे त राहिला की आपि काय
करतोय... पि मी कािी चुकीचेिी करत नािी. मला माझी नोकरीसुद्धा िाचिायची आिे . शेिटचे १५ हदिस
असले तरी, इथे आपल्या कामािर कुठलािी काळा चशक्का बसू नये असे त्याला िाटत िोते. जमेल
चततक्या सिकार्यांना िाचिायचे त्याने प्रयत्न केले. पािी नाकापयंत आलेले पािून, माकडीिसुद्धा आपले
वपल्लू आपल्या पायाखाली घेऊन िरलेल्या िौदात श्वास घेण्यासाठी मान िर काढते , चतथे तो काय चीज?
विचार करत करत तो त्या केवबनबािे र पडला. एव्िाना पहिली चशफ्ट कामािर आली िोती आणि जोरदार
काम सुरू िोते. सगळे जि आपापल्या कामात व्यस्त िोते. कोिी त्याला पािून जागेिरून उठू न त्याचे
आिार मानले, िात चमळिला, तर कोिी नुसते तंडािर िसून मनातल्या मनात त्याला प्रचंड चशव्या
घातल्या.
त्याने त्या गोष्टींकडे दल
म केले. त्याला कामात मन रमिायचे िोते. तो सगळ्यांना मदत करू लागला.
ु ि
मघाशी ज्या चमत्राला त्याने नोकरीिरून कमी केले, त्याला घेऊन चिा नयायला गेला आणि तोिी
त्याच्यासोबत न बोलता चनघाला. त्याला आपली पररणस्थती कळली, ह्याचे समाधान त्याच्या चेिर्यािर िोते.
ब्रेकमध्ये त्याने स्ित: दस
ु र्या कंपनीमध्ये फोन करून त्याच्यासाठी इं टरव्ह्यू ठरिून हदले. कुठल्यातरी
पापाचे िालन करण्याची त्याची अनाचमक धडपड सुरू िोती; जरी ते पाप नसले, तरी त्याच्या णजव्िारी
खोलिर ते कुठे तरी लागलेले िोते. त्याची िी धडपड बघून त्याचा चमत्र मनोमन सुखािला आणि त्यांनी
एकमेकांची गळािेट घेतली आणि एकमेकांना मैवत्रपूिम चशव्या घालत “काम कर” म्ििून सांगत आपापल्या
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डे स्किर जाऊन बसले..
त्याच रात्री त्याच्या बॉसने त्याला प्रमोशन दे ऊन दस
ु र्या एका अकाऊंटमध्ये टीम लीडरची बढती हदली.
त्याला िे अनेपेणित िोते. त्याला उगाच अिघडल्यासारखे िाटले. इथे लोकांना काढू न, त्यांच्या नोकरीच्या
बदल्यात मला बढती... नको. त्याने ती जबाबदारी स्िीकारायला नकार हदला, पि त्याचा बॉस त्याला
म्ििाला, "ये साली णजंदगी बिोत कुछ चसखाती िं . तुम जो िी सीखोगे , िो एक हदन तुम्िारे काम जरूर
आयेगा. आज तक तूने अलग अलग लीड लोगो कं साथ काम हकया, अब तुझे िी आगे बढना तो िोगा?
िले तुम्िारी कोई बुराई करे ... अच्छाई करनेिाले िी बिोत चमलंगे... All the best !!
ह्या कॉपोरे ट लाईफमध्ये जगताना अनेकदा आपल्या िािना ऑहफसच्या बािे र असलेल्या केराच्या टोपलीत
फेकून द्याव्या लागतात. आपल्या बॉसला चशव्या दे ताना आपल्याला कािीच िाटत नािी, पि जेव्िा आपि
कोिाचे बॉस िोऊ, तेव्िा आपल्याला कोिी चशव्या दे िार नािी, याची शाश्वती कोिी दे ऊ शकेल?
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औरं गजेबाचे िस्त्रिरि अथामत सुरतेची पहिली लूट

मालोजीराि

हडसंबर महिन्टयात कंव्िातरी साल १६६४ .....
स्थळ - वब्रहटश ईस्ट इं हडया कंपनी, लंडन येथील मुख्य कायामलय
्तो जेव्िापासून येथे येऊन गेला आिे , तेव्िापासून आम्िी सगळे च िीतीच्या छायेखाली सतत िािरत
आिोत. असे िाटत आिे की तो पुन्टिा येईल आणि तसाच अणग्नप्रलय पुन्टिा घडे ल. तो शिराजिळ
आल्याच्या निनिीन अफिा रोज फुटत आिे त आणि िीतीने लोक सैरािैरा पळत आिे त. जे लोक तेव्िा
शिर सोडू न गेले, ते अजून आले नािीत. िीरजी व्िोरा, िाजी बेग आणि इतर व्यापारी अजूनिी आजारीच
आिे त. सिमशवक्तमान बादशिाने आम्िाला हदलासा दे ण्याचा प्रयत्न केला, पि तोच स्ितः िादरून गेला आिे .
सध्यातरी इथे शांतता आिे , पि तीिी िीषि िाटत आिे . 'तो' पुन्टिा येऊ नये म्ििून आम्िी सगळे च
दे िाकडे प्राथमना करत आिोत.
आपले विनम्र,
प्रेचसडं ट कौणन्टसल सर जॉजम ऑणक्संडेन
सुरत, २६ नोव्िं बर १६६४.्
फेब्रुिारी महिना, साल १६६४....ऑक्सफडम मिाविद्यालय, इं ग्लंड. वब्रहटश दरबारातील मुद्सद्दी, औषधशास्त्र
आणि विज्ञानाचे प्राध्यापक सर थोमस ब्राऊन यांच्या िातात एक पत्र िोते. वब्रहटश राजदत
ू जॉन एस्केलीयॉट
याने सुरतिून २६ जानेिारीला पाठिलेले.... कायामलयाबािे र पडता पडता त्यांनी पत्राचा थोडा िाग िाचला.
्५ तारखेची मंगळिारची आमची सकाळ कोतिालाने िाजिलेल्या िंग्याने झाली. कोिी मोगल सरदार
आपल्या १२ िजार फौजेसि येऊन शिराजिळ थडकलाय, अशी पहिली बातमी िोती. नंतर कळले, तो
आलाय. दख्खनेतील लोक आणि मिामिीम बादशिा त्याला राजा म्ििून संबोधतात, ज्याच्या नािाने
दणििेतील सुलतानांना घाम फुटतो, तो ग्रँड रे बेल येतोय.
त्याच्याबद्दल सांगायच झालं, तर उं चीला माझ्यापेिा थोडा लिान, पि ताठ आणि उत्कृ ष्ट बांध्याचा आिे .
रोज व्यायाम करून कमािलेले शरीर आिे .प्र सन्टन चेिरा, बोलताना मंद णस्मत करतो. त्याच्या लोकांमध्ये
तो सिामत गोरा आिे , डोळे िेदक आणि बोलके आिे त. कठोरपिा, शांतपिा, क्रूर, विचारी, दयाळू अशी
परस्परविरोधी विशेषिे त्याला दे ता येतील. त्याच्या लोकांमध्ये अचतशय लोकवप्रय आिे आणि त्याचे लोक
त्याच्यासाठी कािीिी करायला तयार िोतात. गद्दारी आणि चूक करिायामला तो ियानक चशिा करतो.
बादशिाने त्याच्या रयतेचा केलेला छळ आणि नासधूस याचा बदला घेण्यासाठी, औरं गजेबाला अद्दल
घडिण्यासाठीच तो येथे आला असािा...........्
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नोव्िं बर १६६३च्या शेिटी कधीतरी राजगडािर ्मुजरा धनी, सुरतंिरनं व्यापारी आल्यात मिाराजांना
िेटायचं म्िन्टत्यात, सोडू का कसं ? " दौलतबंकीने चनरोप आिला, राजांनी िात िलिला. त्यांच्या डोळ्यात
िेगळीच चमक िोती.
्मुजरा, मिाराज!् व्यापारयाने आत येतायेताच पगडी काढली, लांबडा लाडा पायघोळ सोडला, तशी कमरे ला
लटकिलेली तलिार हदसू लागली. तसा त्याने तलिारी जिळ िात नेला आणि बेलाचं पान काढू न िातात
घेतलं. ्बहिजी नाईक जाधि् पुढे सरसाित सरनोबत प्रतापराि गुजर बोलले. मिाराजांनी िसतच
विचारिा केली, ्नाईक, असेच िेषांतर करून याल, मािीत िोतं. काय खबर आिलीत? " बहिजंनी एक
िला थोरला कागद उघडू न मिाराजांसमोर पेश केला. ्कामचगरी फत्ते झाली धनी, ह्यो सुरतेचा नकाशा. १५०
कोस उत्तरे ला घोडं मारािी लागत्याल, इनायत खान कोतिाल आन िजारे क लोक असत्याल बंदोबस्ताला.
पन शिराला तटबंदी न्टिायी िी एक अजून चांगली गोष्ट. मिाराज, खासा लष्कर घेऊन जािे, अगणित द्रव्य
चमळे ल. दस
ु री सोन्टयाची लंकाच िाय जनू. सोनं, हिरे , मोती, रत्न, हफरं गी िखारीतली उं ची उडिायची दारू,
अरबी घोडे , धान्टयाची कोठारं , तलम कापड... जे म्िनाल ते चमळतंय िुजूर. सुरत लुटली म्िं जी बादशाच्या
कानफटात मारल्यागत िुईल बगा.्

तापी नदी आणि व्यस्त सुरत शिर !
कौतुकाने बहिजीकडे बघत असलेल्या राजांनी नकाशाकडे नजर हफरिली. सुरत हकल्ला, पिारे चौक्या, इं ग्रज,
डच यांच्या िखारी, इतर मित्िाची स्थाने याबरोबरच िीरजी व्िोरा या व्यापायामच्या घरािोिती ठळक खूि
केलेली. िा व्यापारी म्ििजे तत्कालीन िारताच्या सिामत मोठ्या व्यापारी कंद्रातील सिामत श्रीमंत असामी
िोता. तेव्िाचा वबल गे्स म्ििा ििं तर. िारतात आग्रा, सुरत, िडोच, कोकि, गोिलकंडा, म्िै सूर, मद्रास
तर सुरतेमधून जाण्यार्या एकूि मिसुलापैकी लाखो रुपयांचा मिसूल केिळ िा एकटा िरत असे. 'सूयप
म ुर'
असे मूळ नाि असलेल्या या शिरात मोगल, पचशमयन, आमेचनयन, फ्रेंच, डच, इं ग्रज, िबशी, पोतुग
म ीज,
अफगािी, इरािी असे अनेक िंशाचे लोक व्यापार करत. रोज शेकडो टनांचा माल इथे उतरत असे. िजारो
मािसांची सतत येजा असे, आहफ्रेकेमधील आणि युरोपमधील अनेक दे शांना येथील माल जात असे. फक्त
व्यापारी कंद्रच नािी, तर सिामचधक मिसूल चमळिून दे िारे शिर, धनाढ्यांचे शिर म्ििूनिी सुरतला
संबोधले जायचे. सोनं, चांदी, कापड, मसाले, धान्टय, जनािरे , गुलाम अशा सिम प्रकारच्या िस्तूंचा व्यापार
िोत असे. पवित्र मक्केला लोक येथूनच जात असत, त्यामुळे सुरतला ‘मक्केचे प्रिेशद्वार’ म्िित. सुरत
म्ििजे एक प्रकारे मोगल साम्राज्याचा मुकुटमिीच िोता जिू.
ठरलं तर मग, सुरतच लुटायची! मनाशी चनिय करत मिाराजांनी मोहिमेची आखिी करायला सुरुिात
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केली. आपल्या माघारी गडकोटांची सुरिा पुन्टिा एकदा तपासून लािून हदली. सरदारांना, सेनापतींना
बोलाििी गेली, खलबतखान्टयात सारे जमले. चशिरायांनी सरसेनापती प्रतापराि गुजर, मकाजी आनंदराि,
रुपाजी िोसले आणि मानाजी मोरे या मातब्बरांची या मोहिमेसाठी चनिड केली. सोबत सुमारे बारा िजार
सैन्टय िोतेच. हडसंबरच्या मध्याला हकंिा शेिटला चशिाजी मिाराज राजगडािरून चनघाले. त्र्यंबकेश्वरच्या शंिू
मिादे िाचे दशमन घेत ४ जानेिारी रोजी सुरतच्या अलीकडे घिदे िी येथे आले. त्या िेळी सुरतचा सुिेदार
इनायतखान िोता, त्याला चशिाजी मिाराजांनी चनरोप पाठिला की आपि बादशिाचे सरदार असून
मिाबतखानच्या आदे शािरून उत्तरे तील बंड मोडण्यास चनघालो आिोत. इनायातखानाने यािर उत्तर पाठिले
की येथील लोक िा प्रचंड फौजफाटा पािून घाबरतील. तरी आपि शिरातून न जाता बािे रील मागामने जािे.
पि मधल्या काळात डच आणि इं ग्रज िखारिाल्याने ५ जानेिारीच्या सकाळी पक्की खबर आिली िोती
की चशिाजीराजे आपल्या बारा िजार सैन्टयासि सुरतिर चाल करून येत आिे त. शिरात एकच पळापळ सुरू
झाली, व्यापायांनी दक
ु ाने बंद करून घर गाठले, शिराच्या सीमेिर राििार्यांनी तर शिर सोडू न िीतीने
पोबारा केला. परदे शी व्यापारी आणि िखारिाले इं ग्रज, पोतुग
म ीज, डच यांनी बािे र विकायला ठे िलेला माल
पुन्टिा गोदामात आिून त्याला टाळी ठोकली. इं ग्रजांनी तर संध्याकाळी सोडायची जिाजे सकाळीच माल
िरून इं ग्लंडला पाठिून हदली.

इं ग्रज िखार -सुरत
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एव्िाना चशिाजी मिाराज उधनाजिळ पोिोचले िोते. म्ििजे सुरतपासून फक्त १ मैलािर. इकडे शिरात
इनायातखानाने लोकांना धीर द्यायचे आणि संरिि द्यायचे सोडले आणि स्िताच हकल्ल्यात जाऊन लपला.
त्याच्यापाठोपाठ इतर अचधकारी, व्यापारी, शिरातील बडी प्रस्थिी आश्रयासाठी हकल्ल्यात जाऊन बसली.
राजगडािर तुटपुंज्या सैन्टयाचनशी दीड लाखाच्या सेनासागारशी लढिारे संताजी चशळीमकर कुठे आणि िा
चित्रा इनायत कुठे ... मोगल आणि मराठा यांच्यात इथेच तर खरा फरक िोता. चशिरायांचा एकेक मािळा
त्यांना शंिर ित्तीचं बळ द्यायचा, तर इनायतखानसारखे भ्रष्ट मोगली अचधकारी त्यांचेच साम्राज्य िळू िळू
पोखरत िोते. इनायातखानाच्या या चित्र्या धोरिाने मराठ्यांना जिू मोकळे रानच चमळाले. ६ जानेिारीला
मराठा सैन्टय सुरत शिरात दाखल झाले. शिराच्या मध्यिागी येऊन एक मंडप उिा केला गेला.
मिाराजांनी इनायातखानास चनरोप धाडला.्िीरजी व्िोरा, मोिनदास झिेरी, शांतीदास झिेरी, िरी िैश्य, सैद
बेग, िाजी कासम या व्यापायांनी ताबडतोब येऊन खंडिीची बोलिी करािीत आणि ठरलेली खंडिी द्यािी.
खंडिी चमळताच आम्िी चनघून जाऊ. अन्टयथा आमचे सैन्टय शिराला आग लािेल. तुमच्यािर तलिार
चालिेल्. परं तु या चनरोपला मोगली अचधकार्यां कडू न कोितेिी उत्तर आले नािी. त्यामुळे चचडलेल्या
चशिरायांनी बहिजी नाईकांच्या नकाशाप्रमािे ठरलेल्या हठकािांिर िल्ले करून लूट चमळिायची ठरिली.
सैन्टयाच्या छो्या तुकड्या केल्या गेल्या.

मराठ्यांनी उिारलेला शाचमयाना - मंडप
मराठ्यांच्या कोित्यािी मोहिमेत णस्त्रया, लिान मुले, िृद्ध, धममस्थळे यांना त्रास हदला जात नसे. िाच
चशरस्ता िोता, ज्याची नंद आज्ञापत्रातसुद्धा आिे .
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सुरत म्ििजे त्याकाळचे सिामत मोठे शिर समजले जायचे. तत्कालीन हफरं गी प्रेचसडं ट जॉजम ऑणक्संडेन
आणि प्रिासी फ्रेान्टकोस व्िालेन्टतैन यांच्या अंदाजानुसार, त्या काळी सुरातमध्ये सुमारे २,००,००० लाख लोक
राित असािेत. व्यापारासाठी येिारी-जािारी िेगळीच. शिराला मोठे मोठे चौक िोते, व्यापारी पेठा िोत्या.
रुपाजी, मानाजी, मकाजी यांच्या नेतत्ृ िाखाली तुकड्या शिरात घुसल्या. चौकाचौकात तेलाची वपंपे ओतली
आणि पेटिून हदले. सरकारी आणि इतर प्रमुख इमारतींना आगी लािल्या. दरम्यानच्या काळात खबर
काढण्यास आलेले २ डच, अँथोनी णस्मथ नािाचा इं ग्रज िखारिाला आणि कािी मोगल लोक मिाराजांनी
ताब्यात घेतले आणि खंडिीसाठी ओलीस ठे िले. इकडे इं णग्लश प्रेचसडं ट जॉजम ऑणक्संडेन आणि डच गव्िनमर
अनेट झ्िान यांनी आपल्या िखारी चोख बंदोबस्तात ठे िल्या. मराठे सुरतेच्या हकल्ल्यापाशी येऊन थडकले,
तसे मोगलांनी संरििासाठी तोफा चालिल्या. पि हकल्ला शिराच्या मधोमध असल्याने बाजूच्या
इमारतीस तोफांचा मार लागू लागला आणि शिराचेच नुकसान िोऊ लागले. प्रकार असा झाला की मोगल
स्ितःच मराठ्यांच्या िेढ्यात अडकले िोते. मराठ्यांनी त्या हदिशी जकात कायामलय फोडू न पूिम साफ केले.
७ जानेिारीला िे रांनी प्रमुख व्यापायामची घरे सापडल्याची बातमी आिली. िाजी बेगचे घर लुटण्यास एक
तुकडी गेली. मिाराजांना िे रांकडू न बातमी समजली की मोिनदास झिेरी िा एक सज्जन आणि दानशूर
व्यापारी असून गोरगररबांना मदत करण्याबाबत त्याची ख्याती आिे . िे ऐकल्यािर, मोिनदास झिेरी
याच्याकडू न खंडिी घेऊ नये ि त्याला त्रास दे ऊ नये असे मिाराजांनी आदे श हदले. राजांनी चनकोलस
कोलेस्रा या ग्रीक व्यापार्यांमाफमत डच आणि इं ग्रजांना चनरोप पाठिला की शािसुजाने सुरत मला हदले
आिे , त्यामुळे

लष्करी

मोहिमेसाठी

मला

पैशांची

गरज

आिे .

लिकरात

लिकर

खंडिी

द्यािी.

शािसुजा औरं गजेबाचा िा िाऊ २-३ िषांपूिीच िारला िोता. त्यामुळे डचांनी परतीचा चनरोप पाठिला की
आपले िंगुल्यामतील हितसंबंध लिात घेऊन सूट द्यािी आणि शांतता राखािी. मसाले आणि इतर िस्तू
खंडिी स्िरूपात घ्या कारि िखारीत आम्िी रोख रक्कम ठे ित नािी. चशिाजी मिाराजांनी या चनरोपाचा
विचार करून माफक खंडिी आकारली. चतकडे इं ग्रजांनीसुद्धा कडिा प्रचतकार केल्याने त्यांचा नाद सोडू न
मराठे पुन्टिा शिर लुटू लागले. डचांनी सुमारे २०,००० रुपये खंडिी हदली.
या धामधुमीत मंडपामध्ये एक विचचत्र प्रकार घडला. इनायातखानाने िकील म्ििून पाठिलेल्या तरुिाने
राजांसमोर कािी शती ठे िल्या. त्या िाचून, चशिराय त्यास चचडू न कािीतरी म्ििाले आणि शती ऐकण्यास
नकार हदला. ते ऐकून, त्या आलेल्या िहकलाने शेल्यात लपिलेला खंजीर काढला आणि चशिरायांना
मारण्यासाठी िात उचलला. तोच राजांच्या धारकरी अंगरिकांपैकी एकाने सपकन तलिार उपसत त्याचा
िात छाटला, तसा तो िकील रक्तबंबाळ अिस्थेत चशिरायांिर पडला आणि ते रक्त राजांच्या अंगरख्यािर
लागले. मागे थांबलेल्या मराठ्यांना िाटले, चशिरायांिर िल्ला झाला, म्ििून एका सरदाराने सगळ्या
ओचलसांना आणि मोगलांना मारण्याचे आदे श हदले. तसे चतथे असलेल्या लोकांिर शेकडो तलिारी उगारल्या
गेल्या. तेिढ्यात मिाराज उठू न उिे राहिले आणि त्यांनी थांबण्याचे आदे श हदले. या धामधुमीत २४ िात
आणि ४ मुंडकी उडाली, अँथोनी णस्मथच्यािी गळ्याजिळ आलेली तलिार थोडक्यात थांबली, म्ििून तोिी
बचािला.
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सुरत शिर - व्यापारी गलबते
सुरतच्या सुिेदाराने केलेल्या या िेकड िल्ल्यामुळे मराठे अचधकच वपसाळले. त्यांनी टोळ्यांनी हफरून
हकल्ल्यािर िल्ले करायला सुरुिात केली. बार लािून सरकारी इमारती उडिून हदल्या. सगळीकडे आगच
आग हदसत िोती. िाजी सैद बेग या व्यापायामचे घर आणि गोदाम फोडू न मराठ्यांनी सगळा ऐिज जमा
केला. सगळा लुटीचा माल मंडपाजिळ आिला जात असे , त्यातील कािी िाटा सैचनकांना िाटला जात.
८ जानेिारी - या धामधुमीतसुद्धा मराठ्यांनी एकािी मंहदर, मशीद आणि चचमला त्रास हदला नािी हकंिा
नुकसान पोिोचिले नािी. फ्रेंच रे िरं ड फादर आंब्रोज यांच्याबद्दल आदर दाखित त्यांच्या कायामचा
चशिरायांनी गौरि केला. ्फादर, येथील त्यांचे चचम आणि त्यांच्या णििन िस्तीला कोितािी त्रास दे ऊ
नये् असे आदे श हदले. त्याचबरोबर कॉन्टस्टॅ णन्टटनोपल येथून चनिामचसत म्ििून आलेल्या ज्यू लोकांनासुद्धा
मराठ्यांनी आदराची िागिूक हदली. सुरतमधला सगळ्यात मोठा दलाल नुकताच मरि पािला िोता. तो
अचतशय श्रीमंत िोता, पि त्याच्या सदाचारी, दानशूर आणि गररबांबद्दलच्या कनिाळू िागिुकीमुळे प्रचसद्ध
िोता.

त्याच्या

संपत्तीला,

घराला

हकंिा

पररिाराला

मराठ्यांनी

धक्कासुद्धा

लािला

नािी.

डचांचा म्ििण्यानुसार, जगातील सिामत श्रीमंत व्यापायामच्या म्ििजे िीरजी व्िोराच्या घराकडे मराठ्यांनी
आपला मोचाम िळिला.
िीरजी व्िोराने आपली जािीर केलेली मालमत्ता सुमारे (त्या काळचे) ८० लाख रुपये िोती. मराठ्यांनी
त्याची सगळी गोदामे आणि पेढ्या फोडू न साफ केल्या. त्या हदिशी सोने, चांदी, मोती, रत्ने िगळू न सुमारे
३०० ते ५०० िशम िातात प्रत्येकी २ पोती घेऊन शाचमयान्टयात दाखल झाले िोते. िीरजी व्िोराच्या
घरातून सुमारे ६००० हकलो सोने, २८ पोती िरून मोती, हिरे आणि मािके, सुमारे ५० लाख रुपये रोख
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असा िरमसाठ ऐिज... ऐिज कसला, सािात कुबेराचा खणजनाच जिू खुला झाला िोता. इतर व्यापारी
आणि दलाल यांच्याकडे चमळू न सुमारे ३०,००० हकलो सोने आणि िजारे क पोती िरून मौल्यिान साहित्य
गोळा झाले. एव्िाना लुटालूट िोऊन आता मराठ्यांनी लाकडाच्या िखारी, कापसाची गोदामे, तेलाचे घािेिी
पेटिून हदले िोते. त्यामुळे जिू अणग्नप्रलय झाल्यासारखे सगळीकडे आगीचे आणि धुराचे प्रचंड लोट उठले
िोते. ग्रीक मिायुद्धात TROY शिराची जशी अिस्था झाली िोती, हकंिा प्रत्यि जळत्या TROYमध्येच उिे
आिोत, असा िास िोत िोता.त्यानंतरच्या हदिशी - म्ििजे ९ जानेिारीला - जमलेला मुद्देमाल एकत्र
करण्यास सुरुिात झाली. बैल, खेचरे आिून त्यांच्या पाठीिर पोती, वपशव्या बांधल्या. उरलीसुरली कािी लूट
घेऊन शिराच्या इतर िागात चशरलेले मराठा सैन्टय शाचमयान्टयाजिळ येऊ लागले. दरम्यान िे रांनी खबर
आिली की मिाबतखान मोगली फौज घेऊन िडोचिरून सुरतेकडे येतोय. आता जनािरांिर लूट लादन
ू
शिर लिकरात लिकर सोडिे गरजेचे िोते.
रवििारी सकाळी म्ििजे १० जानेिारीला चशिाजी मिाराजांनी सुरतिरून आपला मुक्काम िलिला. पुढे
स्ितः मिाराज सैन्टयासि शेकडो जनािरांिर लादलेला लुटीचा माल सोने , चांदी, रोकड, हिरे , मािके, मोती,
तलम कपडे , अरबी घोडे , मौल्यिान चीजिस्तू असा लिाजमा आणि सिामत मागे त्याच्या रििासाठी
ठे िलेले िजारे क मािळ्यांचे सैन्टय पुन्टिा राजगडाकडे चनघाले.
मोिीम फत्ते झाली िोती, औरं गजेबाच्या सल्तनतीचा राजमुकुट मिाराजांनी पायदळी तुडिला िोता.
आलमगीर बादशिाच्या कारहकदीिरचा िा सिामत मोठा डाग िोता. िे अलौहकक शौयम पािून रजपूत अचंवबत
झाले िोते, मोगल सैन्टयाचं एकमत झालं िोतं की चशिाजी काळी जाद ू करतो म्ििूनच िे शक्य झालं, चतथे
इं ग्लंडचे चाल्सम दस
ु रे यांना िी बातमी धक्कादायक िोती. यामुळे दख्खनेच्या व्यापाराची सगळीच समीकरिे
बदलली िोती. आता विजापूर आणि मोगल नव्िे , तर हफरं गी दख्खनेत चशिरायांना व्यापारी ित्ता दे िार
िोते. औरं गजेबाबरोबर िातचमळििी करून चशिरायांचा काटा काढण्याची स्िनन बघिार्या आहदलशिासाठी
िा मोठा धक्का िोता.
या लुटीमागचा िे तू शुद्ध आणि सरळ िोता. स्ितःच्या स्िाथामसाठी, विलासी जीिनासाठी अथिा रं गमिाल
बांधण्यासाठी केलेली लूट नव्ितीच. िारं िार िोिायाम मोगली, आहदलशािी िल्ल्याने प्रजा वबथरली िोती,
अन्टन-धान्टयाचं, मालमत्तेचं अनोनात नुकसान झालेलं, त्यांना िरपाई चमळिं गरजेचं िोतं. दष्ु काळात आणि
धामधुमीत प्रजेला चचरडू न, वपळू न त्यांच्याकडू न सारा िसूल करिारा सुलतान व्िायचं नव्ितं या राजाला,
तर प्रजेच्या डोईिर मायेचं आणि संरििाचं छत्र धरिारा छत्रपती व्िायचं िोतं. ४-५ लाखाचं खडं सैन्टय
असलेल्या मोगलांचा िावषमक मिसूल २०-२५ कोटींच्या आसपास, तर मराठ्यांचा जेमतेम कोटी रुपये.
या लुटीमुळे िषमिर पगारी सैन्टय ठे ििं, ते दप
ु टीने िाढििं शक्य िोिार िोतं. गडकोट दरु
ु स्ती, निीन कोट
उिारिी, आरमाराची बांधिी, दारूगोळा, ित्यारे यासाठी लागिारा पैसा उपलब्ध िोिार िोता. स्िराज्यासाठी
सुमारे अडीच कोटी रोख रक्कम आणि सोने, चांदी इतर िस्तू असा मौल्यिान ऐिज चमळाला िोता.
औरं गजेबाच्या िस्त्रिरिाचा पहिला अंक संपला िोता. मिाराजांच्या चेिर्यािर आता नेिमीचे मंद णस्मत
हदसत िोते. राजगडािरच्या त्या प्रसन्टन सकाळी णजजाऊ मांसािे ब सोनेरी स्िनन घेऊनच जाग्या
झाल्या...्जे स्िननी हदसले ते साकार िोईल का? माझा चशिबा खरच छत्रपती झालेला मी पािीन का?"
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चशलािाराचा राजिंश आणि गंडराहदत्याचा ताम्रपट
िल्ली

मिाराष्ट्रातील आद्य राजिट सातिािनांनंतर इये दे शी गुप्त, अिीर, कलचुरी, राष्ट्रकूट, चालुक्य, कदं ब इत्यादींनी
िेगिेगळ्या िूिागािर राज्य केले. साधारि इ. ८व्या शतकात इथे चशलािारांची राजिट उिी राहिली ती
मुख्यतः पणिम मिाराष्ट्रात आणि कोकि प्रांतात. चशलािार राजांनी जरी प्रामुख्याने राष्ट्रकूट आणि चालुक्यांचे
मांडचलक म्ििून काम पाहिले तरी त्यांची राजिट अत्यंत प्रबळ असून त्यांचे मांडचलकत्ि केिळ नामधारी
िोते. िे राजे स्ितःला मिामंडलेश्वर, कोकिाचधप, कोकिचक्रिती, राजाचधराज अशी वबरुदे लाित. संपूिम
कोकिात आणि दणिि मिाराष्ट्रात राज्य करिारे िे राजे स्ितःला विद्याधर राजपुत्र जीमूतिािनाचा िंशज
मानत. प्राचीन दं तकथेप्रमािे जीमूतिािनाने शंखचूड नािाच्या नागाला गरुडाच्या पंजातून सोडिण्यासाठी
स्ितःच्या प्रािांचे बचलदान हदले िोते. ह्या प्रसंगापासूनच त्यांच्या कुलाला चशलािार (चशला-आिार) असे नाि
पडले, असे मानले जाते. तर वप्रन्टस ऑफ िेल्स संग्रिालयातील चशलािार राजा छद्वै देिाच्या ताम्रपटात चसलार
नािाच्या पराक्रमी िीराने परशुरामाच्या बािापासून संत्रस्त झालेल्या समुद्राचे रिि केले, असा उल्लेख आिे .
याच चसलाराच्या कुळाला पुढे चसलारा-चसलािारा-शैलािार-चशलािार असे नाि चमळाले, असेिी समजले जाते.
चशलािारांच्या जिळपास दिा िेगिेगळ्या शाखांनी मिाराष्ट्रात आणि कनामटकात कारिार केला. पैकी
मिाराष्ट्रातील उत्तर कोकि, दणिि कोकि आणि कोल्िापूरचे चशलािार िी तीन घरािी सिामचधक प्रबळ िोत.
उत्तर कोकिचे आणि कोल्िापूरचे चशलािार स्ितःला तगरपुराधीश्वर असे गौरिाने म्िििून घेत त्यामुळे
उस्मानाबादजिळील तेर-तगर िे त्यांचे मूळ हठकाि असािे, पि नंतर िे कोकिात स्थाचयक झाले असािेत.
तत्काचलन राजांच्या चशलालेखांत, ताम्रशासनांत चशलािारांच्या राजिटीविषयी, िंशािळीविषयी माहिती उपलब्ध
आिे . प्रस्तुत लेखात मी जरी कोल्िापूर चशलािार घराण्यातील गंडराहदत्याच्या ताम्रपटाविषयी चलहििार
असलो, तरी तत्पूिी मिाराष्ट्रातील चशलािार घराण्यांतील तीन प्रमुख शाखांची थोडक्यात माहिती करून घेिे
उचचत ठरािे.
उत्तर कोकिचे चशलािार :
िे सुरुिातीला राष्ट्रकूटांचे मांडचलक िोते. राष्ट्रकूट राजा दं चतदग
ु म याने उत्तर कोकि काबीज केल्यािर (साधारि
इस. ७५०च्या आसपास) अचनरुद्ध नािाचा सरदाराला उत्तर कोकिाचा प्रांताचधपती केले. त्यानंतर साधारि
इस. ७९०च्या आसपास कपहदम न (पहिला) िा उत्तर कोकिच्या सत्तेिर आला. याच्यापासून उत्तर कोकि
चशलािार घराण्याची सुरुिात झाली. िा राष्ट्रकूट राजा गोविंद (चतसरा) याच्या समकालीन िोता. कपहदम नाने
उत्तर कोकिात राष्ट्रकूट साम्राज्य िाढिायला िरपूर मदत केली आणि याची पररिती म्ििून याला उत्तर
कोकिचे स्िाचमत्ि चमळाले.
उत्तर कोकिाच्या चशलािारांची राजधानी स्थानक अथामत सध्याचे ठािे िी िोती. त्यांच्या पहिल्या राजधानीचे
नाि 'पुरी' िे िोते असे कािी ताम्रपटांिरून आणि चशलालेखांिरून हदसते. कािी संशोधक मुंबईजिळील
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घारापुरी बेट हकंिा जंणजर्याजिळील राजापुरी हिलाच िे राजधानीचे हठकाि मानतात. पि ठािे णजल्ह्यातच
कुठे तरी िे हठकाि िसलेले असािे, असेिी मानले जाते. यांच्या राज्यात प्रामुख्याने िल्लीच्या ठािे आणि
रायगड णजल्ह्यांच्या िूिागाचा समािेश िोता. जिळपास १४०० गािे ह्यांच्या अमलाखाली िोती.
या घराण्यात असंख्य राजे राज्य करून गेले. त्यापैकी कपहदम न (पहिला ि दस
ु रा), पुलशक्ती, झंझ, िज्जड,
चचत्तराजा, मुन्टमुिी, अनंतदे ि (पहिला ि दस
ु रा), अपराहदत्य (पहिला ि दस
ु रा), केशीदे ि (पहिला ि दस
ु रा)
ि शेिटचा सोमेश्वर िे राजे प्रमुख िोत.
ह्या चशलािारांनी असंख्य मंहदरे बांधली. अंबरनाथचे कोरीि चशिमंहदर, ठाण्याचे कौवपनेश्वर मुन्टमुिी
राजाच्या कारहकदीत बांधले गेले, तर झंझ राजाने पूरचे कुकडे श्वर, िररिंद्रगडािरचे िररिंद्रेश्वर, णखरे श्वरचे
नागेश्वर,

रतनिाडीचे

अमृतेश्वर

अशी

बारा

चशिालये

बांधली.

राष्ट्रकूट घरािे कमजोर झाल्यािर चशलािारांनी जिळजिळ एकछत्री अंमल केला. पि नंतर ह्यांना
गोव्याच्या

कदं बांचे

आणि

त्यानंतर

बदामीच्या

चालुक्यांचे

मांडचलकत्ि

पत्करािे

लागले.

उत्तर कोकिातला शेिटचा चशलािार राजा सोमेश्वर. दे िचगरीच्या यादिसत्तेचा प्रिाि िाढू लागल्यािर
यादिसम्राट कृ ष्ि याने आपला मल्ल नािाचा सरदार उत्तर कोकिच्या मोहिमेिर पाठिला. मल्लाने जरी
सोमेश्वरचा परािि केला, तरी त्याला उत्तर कोकिाचा कुठलािी प्रदे श ताब्यात चमळाला नािी. पि कृ ष्िाचा
िािाने आणि यादिांचा उत्तराचधकारी मिादे ि यादिाने िी मोिीम अशीच चालू ठे िली. ित्तींचे प्रचंड सैन्टयदळ
घेऊन त्याने सोमेश्वरािर स्िारी केली. जचमनीिरच्या या युद्धात सोमेश्वर पराणजत झाल्यामुळे त्याने पळू न
जाऊन समुद्रात आश्रय घेतला (बिुधा घारापुरी येथे). मिादे ि यादिाने उत्तर हकनार्यािरच्या अरब
मांडचलकांची मदत घेऊन िर समुद्रातिी सोमेश्वराचा पाठलाग करून आरमारी युद्धात त्याचा संपूिम परािि
केला

आणि

उत्तर

कोकिच्या

चशलािारांचे

राज्य

खर्या

अथामने

समुद्रात

बुडाले.

(इ.स.

१२६५).

बोररिलीच्या एकसर गािात असिार्या एका िीरगळात जचमनीिरचे ित्तींच्या सािाय्याने केलेले युद्ध आणि
समुद्रािरचे नािांच्या सािाय्याने केलेले युद्ध कोरण्यात आलेले आिे .
दणिि कोकिचे चशलािार :
उत्तर कोकिच्या चशलािारांप्रमािेच िे चशलािार घरािेसुद्दा राष्ट्रकूटांचे मांडचलक िोते. उत्तर कोकि काबीज
केल्यािर राष्ट्रकूट सम्राट दं चतदग
ु ामचा काका आणि िारसदार कृ ष्ि (पहिला) याने दणिि कोकिािर ताबा
चमळिला आणि त्या प्रदे शािर आपला प्रांताचधकारी म्ििून शनफल्ल याची नेमिूक केली. (इ.स. ७६५).
िा शनफल्ल दणिि कोकि चशलािार घराण्याचा मूळपुरुष. याच्या साम्राज्यात रत्नाचगरीतील आणि
गोव्यातील कािी िागाचा समािेश िोता.
सुरुिातीला गोव्यातील चंद्रपूर (िल्लीचे दणिि गोव्यातील चंदोर िे गाि) आणि नंतर रत्नाचगरी णजल्ह्यातील
खारे पाटि िी यांची राजधानी िोती, असे खारे पाटि येथे चमळालेल्या र्टराजा चशलािाराच्या ताम्रपटािरून
समजते.
धणम्मराया, ऐयनपाराजा, अिसर (पहिला, दस
ु रा आणि चतसरा), आहदत्यिममन, िीम आणि शेिटचा र्टराजा
िे यातले कािी प्रमुख राजे. यातल्या अिसर (चतसरा) याच्या कायमकाळात एका दानपत्रात दोन व्यापार्यां ना
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१०० हदनारांची िृत्ती हदली िोती, असे चलहिले आिे (इ.स. ९८८). अरब हदनारांचा मिाराष्ट्रातील इतका
प्राचीन उल्लेख आियमजनक आिे .
या चतसर्या अिसराच्या कायमकाळात राष्ट्रकूटांचे साम्राज्य कमजोर िोऊन बदामीच्या चालुक्यांनी दणिि
कोकिािर ताबा चमळविला आणि चशलािार शाखेला स्ितःच्या अंहकत करून घेतले. सत्याश्रय ह्या चालुक्य
राजाच्या मृत्यूनंतर चोलांबरोबर सतत चालिार्या लढायांमळ
ु े चालुक्यांची कंद्रीय सत्ता उतरिीला लागली
आणि याचा फायदा घेत र्टराजाने आपले स्िातंत्र्य घोवषत केले. सत्याश्रयाचा उत्तराचधकारी विक्रमाहदत्य
(पाचिा) िा कमजोर असल्याने र्टराजास शाचसत करू शकला नािी. विक्रमाहदत्याच्या पाठीमागे िी उिीि
िरून काढत विक्रमाहदत्याचा धाकटा िाऊ आणि चालुक्यांचा राजा जयचसंि याने दणिि कोकि काबीज
करून र्टराजाची सत्ता संपुष्टात आिली (इस. १०२४) ि दणिि कोकि चशलािार घराण्याचा शेिट झाला.
कोल्िापूरचे चशलािार :
राजकीय पटलािर कोल्िापूरच्या चशलािारांचा उदय तसा उचशराच झाला. यांच्या सुरुिातीच्या कायमकाळात
राष्ट्रकूटांची सत्ता उतरिीला लागली िोती आणि बदामीच्या चालुक्य-चोलांबरोबरच्या सततच्या युद्धांमुळे
कमजोर झाली िोते. १०व्या शतकाच्या मध्यािर तेव्िा कर्िाड-कोल्िापूर प्रांतािर राष्ट्रकूटांचा मिासामंत
संद्रक (चसंद) राजा आहदत्यिममन सत्तेिर िोता. त्याच्या एका दानपत्रात इं द्रायिीच्या जिळील कान्टिे
गािाचा आणि चतथल्या लेण्यांचा उल्लेख आिे . बिुधा नजीकची िामचंद्र डंगरािरची िी लेिी असािीत.
राष्ट्रकूटांची मध्यिती सत्ता अचतशय कमजोर झाल्याने याच काळात चशलािार घराण्याचा राजा जचतग
(दस
ु रा) याने कर्िाडिर स्िारी करून आहदत्यिममनच्या उत्तराचधकार्याला सत्तेिरून खाली खेचले ि कोल्िापूर
चशलािार घराण्याची स्थापना केली (इ.स. १०००). कोल्िापूर प्रांतािर जरी यांची सत्ता उचशरा स्थापन झाली,
तरी ह्या घराण्याच्या सुरुिातीच्या वपढ्या कनामटकात सामंतपदािर िोत्या. जचतग (पहिला) िा ह्या शाखेचा
मूळ पुरुष (इ.स. ९४०-९६०) िा स्ितःला गोमन्टथ दग
ु ामचा स्िामी म्ििितो. िा गोमन्टथ दग
ु म म्ििजे
िल्लीचे गोिे नसून कनामटकातील चशमोगा णजल्ह्यातील चंद्रगुप्ती. याच्या नंतरच्या वपढ्यांतील नाचयमांक ,
चंद्रराजा ह्या वपढ्यासुद्धा कनामटकातच नांदल्या. आहदत्यिममनचा परािि करून जचतग (दस
ु रा) याने आपली
राजधानी कर्िाड येथे िसिली ि चतथूनिी लिकरच त्याने ती कोल्िापूरला िलिली. लगेचच त्याने पन्टिाळा
(पिामलक) हकल्ला णजंकला आणि कोल्िापूर प्रांताचा विस्तार केला. यांच्या साम्राज्यात सातारा, सांगली,
कोल्िापूर आणि बेळगाि येथपयंतच्या प्रांताचा समािेश झाला ि यांनी बिुत काळ स्ितंत्रपिे राज्य केले.
िे राजे जरी राष्ट्रकूट/चालुक्यांचे पूिप
म िे मांडचलक नसले, तरी त्यांच्या कलाने राज्यकारिार िाकत त्यांनी
आपले राज्य संपन्टन बनिले. चालुक्यांच्या असंख्य मोहिमांमध्ये कोल्िापूर चशलािार घराण्याने त्यांना मदत
केली.
जचतग (दस
ु रा) याचा नातू मारचसंि िा एका दानपत्रात जचतगाचा उल्लेख पन्टिाळ्याचा चसंि असा करतो.
तर आिखी एका दानपत्रात तो आपला वपता गंकल याचा उल्लेख कुरिाट कुंडी (कर्िाड-बेळगाि), चमररं ज
दे श (चमरज) आणि दणििचा कोक़िचा स्िामी असा करतो.
जचतग (पहिल ि दस
ु रा) गंकल, गूिल, चंदराहदत्य, मारचसंि, िोज (पहिला ि दस
ु रा) गंडराहदत्य,
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विजयाहदत्य िे या घराण्यातील प्रमुख राजे.
िे घरािे कोल्िापूरच्या मिालक्ष्मीचे िक्त िोते. मूळच्या दे िी स्थानाचा त्यांनी जीिोद्धार करत प्रशस्त अशा
मंहदराची

चनचममती

केली.

त्यांच्या

हकत्येक

ताम्रशासनांत

मिालक्ष्मीला

िंदन

केलेले

आढळते.

िोजराजा चशलािाराने हकंिा ह्या चशलािार घराण्याने सातारा-कोल्िापूर प्रांतात असंख्य हकल्ले बांधले.
विशाळगड, अणजंक्यतारा, चंदन-िंदन, रोहिडा, िैराटगड, पांडिगड, कंजळगड, कमळगड, परळी (सज्जनगड)
असे बलदं ड दग
ु म िी यांचीच चनचममती. तर गंडराहदत्याने णखद्रापूरचे कोपेश्वर मंहदर बांधायला सुरुिात केली.
या मंहदराच्या कामात पुढच्या जिळजिळ दोन वपढ्या खची पडल्या. कोपेश्वराबरोबरच गंडराहदत्याने अनेक
हिं द ू मंहदरांबरोबरच जैन आणि बुद्ध मंहदरे सुद्धा बांधली. गंडराहदत्याची पत्नी किामिती जैन धमामचे आचरि
करिारी

िोती.

साधारि १२व्या शतकाच्या मध्यािर दे िचगरीचे यादि आणि द्वारसमुद्राच्या (िळे बीडू ) िोयसाळाबरोबर
चाललेल्या युद्धामध्ये परास्त िोऊन चालुक्य राजा सोमेश्वर (चौथा) याने गोव्याच्या कदं बांकडे आश्रय
घेतला. कलचुरींनी गोव्यािर स्िारी केली, तेव्िा चशलािार राजा विजयहदत्याने गोव्याच्या मदतीसाठी धाि
घेऊन कलचुरी अििमल्लाचा सरदार चंडुगीदे ि दं डनायकाचा परािि केला ि गोव्याचे राज्य पुन:स्थावपत
करण्यास मदत केली. या विजयाहदत्याचा पुत्र िोजराजा (दस
ु रा) िा ह्या शाखेचा शेिटचा उत्तराचधकारी. िा
अत्यंत पराक्रमी असून स्ितःला मिामंडलेश्वर, राजाचधराज, परमेश्वर, परमि्टरक, पणिमचक्रिती अशी
वबरुदे लाित असे. ह्याने अनेक दाने हदली. मिालक्ष्मीचा िा परमिक्त िोता. चतची पूजा आणि नैिेद्य
यासाठी याने दानपत्रे चलिून हदली. लिकरच याने स्ितःला स्ितंत्र राजा म्ििून घोवषत केले. दे िचगरीच्या
यादिांना याची िाढती सत्ता सिन न झाल्यामुळे बलाढ्य चसंघि यादिाने कोल्िापूर चशलािारांिर आक्रमि
केले. कृ ष्िा आणि दध
ू गंगा ह्या दोन नद्यांच्या मधल्या प्रदे शात णखद्रापूरनजीक िे युद्ध झाले. यात िोजाचा
सेनापती मारला गेला. कोपेश्वर मंहदराजिळ त्याच्या पराक्रमाचा िीरगळ आिे . िे युद्ध णजंकल्यािर त्याने
पन्टिाळ्यािर स्िारी करून राजा िोजाला बंहदिान बनिले आणि पन्टिाळ्यािरच कैदे त टाकले. एका
चशलालेखात चसंघिाचा पणिराज (सपांना चचरडिारा गरूड) असा उल्लेख येतो, जे चशलािार सत्तेिरील
विजयाचे प्रचतक आिे .
कोपेश्वर मंहदरात चसंघिाने एक चशलालेख कोरविला. आणि कोल्िापूरच्या िैििशाली चशलािारांचे राज्य
खालसा झाले (इ.स १२१२).
ह्याच चशलािार घराण्यातील एक प्रमुख राजा गंडराहदत्य ह्याचा कोल्िापूर येथे सापडलेल्या ताम्रपट खूप
मित्िाचा असून ह्या घराण्याच्या िंशािळीबद्दल, तसेच घराण्याचा एकूि कारहकदीबद्दल ह्या ताम्रपटात
विस्ताराने चलहिले आिे . याबद्दल पुढे कािी चलहिण्याआधी ताम्रपट म्ििजे नेमके काय ते समजून घेिे
मित्िाचे ठरािे.
ताम्रपट हकंिा ताम्रशासन:
ब्राह्मी चलपीची अिरे उभ्या, आडव्या, चतरनया अशा रे षांची चमळू न बनलेली असल्याने चशळांिर ती कोरिे
तुलनेने सोपे जात असे. पि नंतर दे िनागरीसकट इतर चलनयांचा उगम िोऊन अिरांना सौष्ठ्ि प्राप्त झाले.
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त्यामुळे चशळांिर अिरे कोरिे िेळखाऊ आणि हकचकट काम बनले. तसेच चशळांचे िजन जड असल्याने
त्या इकडू न चतकडू न नेण्यािर मयामदा पडू लागल्या. त्यामुळे राजांची दानपत्रे धातूच्या पत्र्यांिर कोरण्याची
प्रथा चनमामि झाली. िे धातूचे पट शक्यतो तांब्याचे िापरले जात, तर क्िचचत चांदीच्या हकंिा सोन्टयाच्या
पत्र्याचािी िापर केलेला आढळतो. पत्रािर चलहििे तुलनेने सोपे जाऊ लागले. तसेच ते हटकाऊ, िजनाने
िलके असल्याने इकडू न चतकडे सिज नेता येऊ लागले.
सिमसाधारिपिे ताम्रपटाचे तीन पत्रे असतात. पहिल्या पत्र्याची पहिली बाजू ि शेिटच्या पत्र्याची मागची
बाजू कोरीच असे. पहिल्या पत्राची मागची बाजू, दस
ु र्या ि चतसर्या पत्र्याच्या दोन्टिी बाजू ि चतसर्या
पत्र्याची पहिली बाजू यािर लेख चलहिले जात. चतन्टिी पत्र्याच्या उं चािलेल्या कडा ि मधल्या खोलगट
बाजूमुळे अिरांचे घषमि न िोता ती सुरणित राित. तीनिी पत्र्यांच्या कडे ला चछद्र पाडू न त्यात धातूची तार
ओिली जाई ि चतची टोके एकत्र करून त्यािर राजमुद्रा अंहकत करून ते दानपत्र (अथिा ताम्रशासन)
दात्याला हदले जाई. िा एक कायदे शीर दस्तऐिज असे.
गंडराहदत्याचा कोल्िापूर ताम्रपट - शके, १०३७ :
चशलािार राजा गंडराहदत्य याने त्याचा सामंत चनगुंब िंशातला नोळं ब यास िंशपरं परे ने हदलेल्या गािाच्या
दानाचा उल्लेख यात आलेला आिे . कोल्िापूरजिळील िळे िाड या गािातल्या चशवबरातून िे दान हदले गेले.
कोल्िापूर येथील श्री. र. न. आपटे यांजकडू न पुिे येथील डे क्कन कॉलेजचे माजी प्राध्यापक डॉ. काशीनाथ
बापूजी पाठक यांच्याकडे िा ताम्रपट िाचनाथम आला. त्यांनी त्याचे प्रथम िाचन केले. नंतर श्री. ग. ि.
खरे यांच्याकडू न एकदा आणि म.म. िा. वि. चमराशी यांच्याकडू न दोन िेळा असे एकंदरीत चार िेळा ह्या
ताम्रपटाचे संपादन झाले आिे .
ताम्रपटििमन

:

ताम्रपटाचे तीन पत्रे असून ते एका जाड कडीत ओिलेले आिे त. कडीिर चशलािार राजिंशाची खूि म्ििून
सपमधर गरुडाची मूती कोरलेली आिे . पहिल्या ि शेिटच्या पत्र्याची सुरुिातीची आणि शेिटची बाजू
अचलणखत असून दस
ं ी उं चािलेल्या
ु रा पत्रा दोन्टिी बाजूंनी चलहिलेला आिे . पत्र्यांच्या कडा चारिी बाजून
असल्याने अिरे शाबूत आिे त.
अिरे कन्टनड चलपीमध्ये असून िाषा मात्र गद्यपद्य संस्कृ तात आिे , तरीिी कािी कानडी शब्द त्यात आले
आिे त. शके १०३७, मन्टमथ संित्सर काचतमक शुक्ल पि, अष्टमी, बुधिार असा दान केल्याचा काळ आिे .
ताम्रपटाची मूळ संस्कृ त संहिता:
पत्रा पहिला, बाजू दस
ु री
१) स्िाणस्त | जयत्याविष्कृ तं विष्िोव्िारािं िोचिताण्ण्िं दणििोन्टनतदं ष्ट्राग्रविश्रा
२) न्टतिुिनं िपु: || [१] जयचत जगचत रूढो राजलक्ष्मीचनिासः प्रविणजतररपु
३) िग्गमः स्िीकृ तोत्कृ ष्टदग्ु गमस्सकळसुकृतिासो िीरलक्ष्मीविळासो जचनतसुजन
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४) रागः श्रीचशळािारिंशः [२] श्रीमणत्शळािारनरं द्रिंशे श्रीकीवत्तमकान्टता: कमनी
५) यरूपा: विख्यातशौयाम बििो नृपंद्रा: संपाळयामासुररमां धरर
६) त्रीं [३] तद्दं श
ृ े नृपाचतब्बमिूि जतोगो गोमन्टथदग्ु गामचधपो | िूमः (पः) श्रीिचनतापचतस्सु
७) चररतो गंगस्त पेमामनडे स्तस्यािूत्तनयनप्रतापचनळया (यः) श्रीनाचयमां
८) को नृपः कण्िामटीहकचकुंकुमांहकततनुणव्िमद्याधराधीश्वरः [४] तस्यात्म
९) जरसुपररिहद्वम तराज्यलक्ष्मी नप्रादब्ु बमिूि समुपाणजंतपुण्यपुंजः
१०) चंद्राहृदयो जगचत विश्रुतकीचतमकान्टतरस्यागाण्िमिो बुधनुतो नयनाचि
११) रामः [५] तस्स्यावप पुत्रो जचतगो नरं न्टद्रो जातः प्रिीरो गजयूथनाथः तस्स्या
१२) त्मजौ गंकलगूिलाख्या जातािुिौ िैररकुळाहद्रिजौ [६] तदगंकलस्य तनुजो ररपुदणन्टत
१३) चसंिः श्रीमारचसंिनपचतम्ममरूिक्कशनपमः नप्रादब्ु बमिूि समरांगिसूत्र
१४) धारो विख्यातकीचतमररि पंहडतपाररजातः [७] तस्स्याग्रसूनुज्जमगदे किीरो िी
१५) राजनाबािुलतािगूढः | कीचतमवप्रयो गूिलदे िनामा बिूि िूपाळ
१६) िरो नरं द्रः [८] तस्स्यानुजस्सकळमंगळजन्टमिूचमरासीन्टनृपाळचतलको िुवि िोज
१७) दे िः प्रोत्तुंगिीरिचनताश्रयबािुदण्डश्वण्डाररमण्डळचशरो चगररिज्रदण्डः [९]
पत्रा दस
ु रा, बाजू पहिली
१८) श्रीमत्कदं बांबरचतग्मरश्मेणश्शरस्सरोजं खळु शान्टतरस्य पूजां प्रचक्रे स च चक्रिवत्तमशीविक्र
१९) माहदत्यनृपेन्टद्रपादे [१०] हकं िन्टन्टयम (ण्यम)ते जगचत िीरतरः प्रचसद्धः कोपात्तु कंगजनृपोवप
२०) पपात यस्य सूय्यामन्टियांबररविस्स च वबज्जिोवप चक्रे गृिं सुरपतेब्िुवम ि य
२१) स्य कोपात ् [११] यत्प्रतापप्रदीपेणस्मन ् कोक्क्लस्सलिचयतः पलाचयता न गण्यन्टते सोयं
२२) िोजनृपाळकः [१२] िेिुग्रामदिानळो विजयते िैररिकंहठरिो गोविंदप्रळयान्टत
२३) कः चशखररिो िज्रः कुरं जस्य च िोजः स्िीकृ तकंकिो िुजबळात्तवद्भल्लमोद्बं ध
२४) कृ त्सोयं कन्टनमहदशापटो ररपुिद्द
ृ ोद्दम ण्डकण्डू िरः [१३] तस्यानुजातो गुिराचश
२५) राचसतबल्लाळदे िो णजतिैररिूपः जीमूतिािान्टियरत्नदीपो गंिीर
२६) मूवत्तमभ्िुवम िशौयमशाली [१५] अजचन तदनुजाताणस्तग्मरणश्मप्रतापो हदविजपचतवि

69

२७) िूचतस्सव्व्लमक्ष्मीचनिासः कृ तररपुमदिंगो राजविद्याप्रसंगो िुिनवि
२८) नुतमूवत्तमग्ग्ण्डम राहदत्यदे िः [१५] चक्रे चाळु क्यक्रेशो विक्रमाहदत्यिल्लिः चनश्शं
१९) कमल्ल इत्याख्यां गण्डराहदत्यिूपते: [१६] धन्टयास्ते मानिास्सव्िं धन्टयाश्च्मृगजात
३०) यः दे श्स्स्फला यत्र गण्डराहदत्यभ्पते: [१७] यखंगाभ्दत
ु तीव्रघा
३१) तचहकतस्तत्कुणण्डदे शोचधपो दण्डब्रह्मन्रुपो जगाम सदनं संसेव्यमानं सुरै
३२) स्त्यक्त्िा राष्ट्रमतीिरम्यतुळां लक्ष्मी िुजोपाणजमतां सोयं गण्डरदे िमं
३३) ण्डळपचतस्संशोिते िूतळे [१८] रत्नाचन यत्नेन ददाचत तस्मै रत्नाकं
३४) रो िंगियाज्ज्डात्मा आपूय्यम सम्यक्सततं बहित्रं सूक्ष्माणि
३५) िासांचस ियांश्व तस्मै [१९] हकचमि बिुचिरूक्तैरल्पगब्िैव्िमचचचििुि
म न
पत्रा दस
ु रा, बाजू दस
ु री
३६) विहदतिीरः क्रूरसंग्रामधीरः अपरनृपचतकोशं दे शमत्यंतशोिं यहदकुवपतचचत्तः
३७) कारयत्यात्मकीयं [२०] समचधगतपन्टचमिाशब्दमिाण्डळे श्वरः तगरपुरा
३८) धीश्वरः चशळािारनरं द्रः | जीमूतिािनान्टियप्रसूतः सुिण्िमगरुड
३९) ध्िजःमरूिक्क्शपमः | अय्यनचसंिः ररपुमण्डचळकिैरि: विहद्वष्टगजकंठी
४०) रिः | गणिकामनोजः | ियिच्छत्स राजः | शौचगांगेयः | सत्यराधेय
४१) इडु िराहदत्यः | रूपनारायिः | कचलयुगविक्रमाहदत्यः | शचनिार
४२) चसद्धो: | चगररदग्ु ग्लंघनः | श्रीमन्टमिालक्ष्मीलब्धिरप्रसादाहद समस्तराजाि४३) ळीविराणजतः श्रीमन्टमिामण्डळे श्वरः श्रीगण्डराहदत्यदे िः श्रीमद्वळय
४४) िाडचशवबरे सुखसंकथाविनोदे न राज्यं कुव्िामिः | सप्तवत्रंशदत्त
ु रसि
४५) स्त्रेषु श किषेषु १०३७ अतीतेषु मन्टमथसंित्सरे कावत्तमकमासे शुक्लपिे |
४६) अष्टम्यां बुधिारे चमररं जे दे शे | चमररं जे गम्पिमध्ये | अंकु
४७) लगोब्यानपेयिाडै चतग्रामद्वयं आदगोनाम ग्रामस्य प्रविष्टं कृ त्िा तद्ग्रा
४८) मारूििं त्यक्त्िा तत्रत्यनाग्ग्िुण्
म डो यहद नायकत्िं कुिमणन्टत तेषां शरी
४९) रजीवितात्थम सुिण्िम न ददाचत यहद नायकत्िं नेच्छणन्टत स्िेच्छया चतष्ठणन्टत त
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५०) दा कोदे ििं नाणस्त | एिमनेन क्रमेि | श्रीमत्पवित्रेत्र चनगुंब
पत्रा चतसरा बाजू पहिली
५१) िंशे जातः पुमान ् िाररमनामधेयः कीवत्तमवप्रयः पुण्यधनः प्रचसद्धः श्री
५२) जैनसंघांबुजचतग्मरणश्म: [२१] तस्यात्मजोिूहदि बीरिाख्य स्तस्यानुजोिू
५३) दररकेसरीचत तद्वीरिस्यावप तनुििोयं बिूि कुंदाचतररचत प्रचसद्धः || [२२]
५४) तस्यानुजस्सुपररपाचळतबन्टधुिग्गमः श्रीनाचयमा णजनमतांबुचधचं
५५) द्रयेषः | त्यागाणन्टित सुचररतस्सुजनो बिूि प्रख्यातकीचतमररि धम्ममप
५६) रः प्रचसद्ध [२३] तस्यावप िीरः सुजनोपकारी नोळं बनामा तनयोबिूि
५७) श्रीग्ण्डराहदत्यपदाब्जिृंगो धम्मामणन्टितो िैररमतंगचसंिः [२४] तस्मै
५८) समस्तगुिगिाळं कृताय चनगुंबकुळकमळमातमण्डाय | सुिण्िम
५९) मत्स्योरगेन्टद्रध्िजविराणजताय सम्यक्तत्त्ि रत्नाकराय म पद्मािती दे िीलब्धिर
६०) प्रसादाय नोळं बसामन्टताय सव्िमनमस्यं सव्िमबाधापररिारं पुत्र
६१) पौत्रकमाचन्टद्राक्कम दत्तिान ्
मराठी िाषांतरः
पत्रा पहिला, बाजू दस
ु री
स्िणस्त, ज्याने समुद्र िुब्ध केला आिे ि ज्याच्या उजव्या दाढे िर जग विश्राम पाित आिे , त्या िरािरूपी
विष्िूचा जय असो.
या जगात जो प्रचसद्ध आिे , जो राजलक्ष्मीचे चनिासस्थान आिे , ज्याने शत्रुिगामला णजंकले आिे , ज्याने
सिोत्कृ ष्ट हकल्ले आपल्या ताब्यात आणिले आिे त, ज्याच्या हठकािी सदै ि सिम सुकृतांचा िास आिे , जो
िीरलक्ष्मींचे ठायी विलास कररतो, सुजनांच्या हठकािी ज्याने प्रेम उत्पन्टन केले आिे अशा चशलािार िंशाचा
जय असो.
या चशलािार राजांच्या िंशात जे लक्ष्मी आणि कीती यांचे मालक बनले आिे त , जे रूपसुंदर आिे त, ज्यांचे
शौयम विख्यात आिे अशा पुष्कळ राजांनी या धररत्रीचे पालन केले आिे .
त्या िंशात 'पेमामनडी गंगाचा' गोमंथ नामक हकल्ला धारि करिारा, ऐश्वयमस्त्रीचा पती, उत्तम आचरिाचा
असा 'जचतग' नािाचा राजा झाला. त्याला प्रतापाचे आश्रयस्थान, कनामटकी स्त्रीच्या स्तनाच्या कुंकिाने
ज्याचे शरीर चचणन्टित झाले आिे ि जो विद्याधरांचा स्िामी आिे , असा 'नाचयमांक' नािाचा मुलगा िोता.
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त्याचा मुलगा 'चंद्र' ज्याने राज्यलक्ष्मीची उत्तम िाढ केली, ज्याने पुण्यसंचय केला आिे , जो पृथ्िीिर
प्रख्यातकीती िोता, जो त्यागाचा समुद्र, शिाण्यांनी स्तुती केलेला ि डोळ्यांना आिडता असा िोता.
त्याचा (चंद्राचा) मोठा, िीरित्तींचे सैन्टय बाळगिारा असा 'जचतग' या नािाचा मुलगा िोता. त्याला
शत्रुकुलरूपी पिमतांना िज्रासमान असे 'गोकल' ि 'गूिल' नांिाचे दोन मुलगे झाले.
त्या गोकलला शत्रुरूप ित्तींना चसंिाप्रमािे समरांगिसूत्रचालक, विख्यातकीती ि पंहडतांना वप्रय असा
'मारचसंि' नािाचा मुलगा झाला.
त्याचा थोरला मुलगा जगदे किीर, राजसणस्त्रयांच्या बािूरूपी िेलींच्या विळख्यात असलेला, कीचतमवप्रय, राजश्रेष्ठ
असा 'गूिल' नािाचा राजा िोता.
त्याचा धाकटा िाऊ 'िोज' िा सिम मंगलांचे जन्टमस्थान, नृपचतलक, सुंदर िीरपत्नींनी आचलंगलेला, ियंकर
शत्रूंचे चशरोरूपी पिमत असलेल्यांना िज्रासमान असा िोता.
पत्रा दस
ु रा, बाजू पहिली
याने (िोज) कदं ब िंशरूपी आकाशातील सूयम असा जो 'शांतर', त्याच्या चशरकमलाने चालुक्य चक्रिती
'विक्रमाहदत्य' याच्या पायांची पूजा केली.
या जगप्रचसद्ध योद्ध्याचे ििमन काय करािे? याच्या कोपामुळे 'कंगज' राजा पडला आणि सूयि
म ंशरूपी
आकाशाचा सूयम असा जो 'वबज्जि', िा दे िाघरी गेला.
याच्या प्रतापदीपािर 'कोक्कल' पतंग बनला (नाश पािला) ि पळू न गेलेल्यांची गितीच नािी.
तोच िा 'िोजराजा', ज्याने िेिूग्राम (बेळगांि) जाळले, जो शत्रुरूपी ित्तींना चसंिासारखा िोता, ज्याने
'गोविंदाचा' नाश केला, 'कुरं ज'रूपी पिमताला जो िज्रासमान झाला, ज्याने कोकि ताब्यात आणिले ि
बािुबलाने 'चिल्लम' याची मुक्तता केली. िा (राजा िोज) शत्रुराजांची बािूंची कंडू शमन करिारा असा िोता.
त्याचा धाकटा िाऊ 'बल्लाळदे ि' िा ज्याने शत्रुराजांना णजंकले, जो जीमूतिािन िंशांतील रत्नदीप, जो गंिीर
स्िरूपाचा ि िूिरी शौयमशाली असा िोता.
त्याच्या (बल्लाळदे िाच्या) पाठीमागून सूयामसारखा प्रतापी, इं द्रासारखा ऐश्वयमिान, सिम लक्ष्मींचे चनिासस्थान,
शत्रूंच्या मदाचा िंग केलेला, राजविद्येची गोडी असलेला, जगाने ज्याची स्तुती केली आिे , असा 'गंडराहदत्य'
झाला.
याच्या सािाय्याने चालुक्य 'विक्रमाहदत्य' याने 'चन:शंकमल्ल' िी पदिी धारि केली.
ज्या हठकािी 'गंडराहदत्य' राजा िोता तेथील मानि, पशू ि तो दे श िे सिम धन्टय िोत.
ज्याच्या तलिारीच्या तीव्र आघाताने भ्यालेला 'कुंडी'दे शाचा राजा 'दं डब्रह्म' अचतशय रम्य राष्ट्र ि स्ििस्ते
चमळिलेले ऐश्वयम टाकून दे िाघरी गेला. तो िा गंडराहदत्य' िूतलािर शोिायमान िोत आिे . जड असा जो
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समुद्र तो स्ित:च्या िंगाच्या ियाने यास नेिमी रत्ने, तलम िस्त्रे आणि अि दे तो.
पत्रा दस
ु रा, बाजू दस
ु री
याची अल्प स्तुती करून काय उपयोग ! जो जगप्रचसद्ध िीर ियंकर संग्रामातिी धैयश
म ाली असा िा
रागािला तर दस
ु र्या राजांचे खणजने आणि सुंदर प्रदे श आत्मसात कररतो.
ज्याने पाच मिाशब्द चमळविले आिे त, असा मिान मंडळांचा स्िामी (मिामंडळे श्वर- मिान मांडचलकांचा
ईश्वर), तगरपुराचा स्िामी, चशलािार राजा जीमूतिािनाच्या िंशात उत्पन्टन झालेला, सुििम गरुडाचा ध्िज
असलेला, मरूिक्कसपम, आयाळ असलेला चसंि, ररपुमंडळाला ियंकर, शत्रुरूपी ित्तींना चसंि, गणिकांना
मदनासारखा, घोड्याला ित्स राजासमान, शुद्धतंत जिू िीष्मच, खरे पिात किम, अंधाराला आहदत्य, रूपाने
विष्िू, कचलयुगातला विक्रमाहदत्य, शचनिार चसद्धी, चगररदग
ु ांचे ओलांडून जािारा, 'मिालक्ष्मी'चा प्रसाद ि सिम
राजांमध्ये शोिायमान असा गंडराहदत्यदे ि श्री 'िळयिाड' चशवबरात सुखसंिाषि ि विनोद यांनी युक्त िोऊन
राज्य करीत असता, याने शक १०३७, मन्टमथ संित्सर, काचतमक शुक्ल अष्टमी, बुधिार या हदं िशी 'चमरज'
दे शातील 'चमरज' वििागातील 'अंकुलगे' '(अक्कलखोप) आणि 'बोनपयिाड' (आंबेिाडी) िी गािे 'अदगो'
नािाच्या गािाचा त्यातच समािेश करून ि त्यातील अंकुलगे ि बोनपयिाड या गािांचा कर (आरूिि)
माफ करून त्या नगरांतील प्रमुख व्यापारी (नाग्गामिुंड) सािकारी करतील त्यांना सुििमनाण्याचा कर लागेल
ि जे सािकारी करिार नािीत त्यांना कोदे िि (राजित्रािरील कर) लागिार नािी, अशी िी गािे
(अधोलेणखत 'नोळं ब' सामंताला) दे ता झाला. 'चनगुंब' िंशात कीचतमवप्रय, पुण्यधन, जैनसंघरूपी कमळाला
सूयामप्रमािे ि प्रख्यात असा 'िाररम' नांिाचा मनुष्य झाला.
पत्रा चतसरा, बाजू पहिली
त्याचा (िाररम) मुलगा 'बीरि', त्याचा धाकता बंधू ' अररकेसरी'. त्या बीरिांचा मुलगा प्रचसद्ध कुंदाचत.
त्याचा (कुंदाचतचा) धाकटा िाऊ 'नाचयम'. याने बंधुिगांचे उत्तम पालन केले. िा णजनमतरूपी समुद्राला
चंद्राप्रमािे झाला. तसेच िा त्यागयुक्त, सुचररत, सुजन, प्रख्यात ि धममपर असा िोता.
त्याचा (नाचयमाचा) सज्जनांना उपकारक, िीर, गंडराहदत्याच्या पदकमलांच्या हठकािी िुंग्यासारखा, धममयक्त
ु
ि िैरीरूप ित्तींना चसंिासारखा असा 'नोळं ब' नांिाचा मुलगा िोता.
सिम गुिसमुदायांनी अलंकृत, 'चनगुंब' कुलकमलाला सूयामसारखा, सुििम मत्स ि सपम यांच्या ध्िजेने
विराजमान, समुद्र ि पद्मािती दे िीचा िरप्रसाद चमळालेला, अशा त्या 'नोळं ब' सामंतास सिममान्टय ि कुठलािी
त्रास नसलेले असे िरील ग्रामद्वय पुत्रपौत्रादी िंशपरं परे ने जोिर सूयम चंद्र आिे त, तोिर हदले आिे .
थोडे से स्पष्टीकरि :
िरील ताम्रपटात चशलािार आणि गंडराहदत्याचा सामंत नोळं ब याच्या चनगुंबिंशाची िंशािळ आली आिे .
कोल्िापूर चशलािार िंशािळ (गंडराहदत्यापयंत):
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१) जचतग(प्रथम)
२) नाचयम
३) चंद्र
२) जचतग (हद्वतीय) - गूिल (प्रथम) आणि गोकल िी दोन मुले
३) गोकल - मारचसंि
४) मारचसंि - गूिल (हद्वतीय), िोज (प्रथम), बलाळ आणि गंडराहदत्य िी चार मुले
५) गंडराहदत्य
चनगुंब िंशः
१) िाररम - बीरि आणि अररकेसरी िी दोन मुले
२) बीरि - कुंदाचत आणि नाचयम िी दोन मुले
३) नाचयम - नोळं ब
४) नोळं ब
या ताम्रपटाच्या प्रारं िीच विष्िूच्या िरािािताराचा 'जयत्याविष्कृ तं विष्िोव्िारािं ...' िा श्लोक येतो. चालुक्य
राजिटीचे राजचचन्टि 'िराि' िे असल्याने चशलािार िे चालुक्यांचे नाममात्र का िोईना, पि मांडचलक िोते िे
स्पष्ट िोते.
यानंतर चशलािार राजा िोज (पहिला) याच्या पराक्रमाचे बरे च ििमन आले आिे .
िोजाने कदं ब नृपती शांतर, कंगजनृपती, सूयि
म ंशी वबज्जि, कोक्कल, गोविंद, कुरुं ज यांचा परािि केला,
िेिुग्राम जाळले तर चिल्लमाची मुक्तता केली. िा शांतर म्ििजे कदं बराजा शांचतिममन असािा. तर कंगज,
कोक्कल, कुरूंज यांचा पत्ता लागत नािी, गोविंद मौयमिंशातील असािा. चिल्लम बिुधा यादिकुळातला
असािा. सेऊिचंद्र यादिाने गोविंदाच्या मदतीने चिल्लमाला कैदे त टाकून गादीिर आला असािा.
िेिुग्रामात (बेळगािात) संदत्तीच्या र्टांचे राज्य िोते. िी सिम युद्धे िोजाने चालुक्य विक्रमाहदत्यासाठी
केली असािीत. िोजाचे विक्रमाहदत्याची नातेसंबंधसुद्धा िोते. विक्रमाहदत्य (सिािा) याची पत्नी चंद्रलेखा
अथिा चंदलादे िी िी िोजाचा वपता मारचसंि याची कन्टया िोती.
यानंतर

गंडराहदत्याच्या

पराक्रमाचे

ििमन

ताम्रपटात

आले

आिे .

गंडराहदत्याच्या सािाय्यानेच विक्रमाहदत्याने चन:शंकमल्ल िी पदिी धारि केली आणि त्याने कुंडी दे शाचा
राजा दं डब्रह्म याचा उच्छे द केला. यािरून गंडरहदत्यानेसुद्धा अनेक मोहिमांमध्ये विक्रमाहदत्याला मदत केली
असािी असे हदसते. गंडराहदत्याला मरुिक्कसपामचीिी उपमा हदलेली आिे . मरूिक्क िे सुगंधी िनस्पती
मरिा याचे कन्टनड रूप. मरव्याजिळ साप येत नािीत, अशी समजूत आिे . मरूिक्कसपम म्ििजे ज्या
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प्रमािे मरव्याजिळ साप येत नािीत, त्याचप्रमािे गंडराहदत्यासमोर सापांसारखे दष्ट
ु मनुष्य येत नािीत.
ज्या चशवबरात बसून गंडराहदत्याने िे दान हदले, ते िळयिाड कोल्िापूरच्या पूिस
े २/३ मैलांिर असलेले
िळे िाड असािे. तर चनगुंबिंशी सामंत िे जैन धमामचे अनुयायी हदसतात.
असा िा ऐचतिाचसकदृष््या मित्िाचा कोल्िापूर ताम्रपट, चशलािारिंशािर बराच प्रकाश तर टाकतोच चशिाय
त्यांच्या पराक्रमाचीिी माहिती पुरितो.
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प्रकाशयात्रा

अचिषेक९

िारतात एकामागून एक भ्रष्टाचाराची प्रकरिे बािे र येत आिे त. टू जी (2G), कॉमनिेल्थ, आदशम, अंतरीिदे िास आणि आताचा कोळसा िाटप... मिाराष्ट्रात तर अजूनच िाईट पररणस्थती आिे ! िरील घोटाळ्यांचे
बरे चसे चशलेदारदे खील मराठीच! िुब्ध िोण्यासाठी एिढे कारि पुरेसे नव्िते , म्ििून िर चसंचन घोटाळा, टोल
घोटाळा आणि अनुशेषाची नेिमीची िानगड आिे च.. अण्िांची टोपी घालून मागच्या िषी रस्त्यािरिी
उतरलो. पि सत्ताधारी पिाने संसदे तच आमच्या िािनांचे चधंडिडे काढले आणि चािाि मीहडयाने
माझ्यासारख्यांचा 'विनोद' केला. जीि त्रस्त झाला िोता, मनात खूप संताप साचला िोता. सगळ्या
पररणस्थतीकडे पािून दोन दशकापूिीच्या कुसुमाग्रजांच्या ओळी आठिल्या...
'िे लोकशािी नामक जगदं बे,
तुझं मेिािून मऊ असलेलं,
लाख पापांचं जिर
पोटात घालिारं अचतित्सल रूप आम्िी पाहिलं आिे , अनुििलं आिे . '
२०१२मध्ये िे च रूप पुन्टिा हदसत आिे , अनुििास येत आिे ... दे शाची राजकीय ििा भ्रष्टाचाराने बरबटू न गेली
आिे . अशा णस्थतीत माझ्यासारख्याच्या िातात आता एकमेि शस्त्र िोते , ते म्ििजे सोशल मीहडया.. त्यानेच
िार करत िोतो. राग साठिायचा आणि ्िीटर / फेसबुकिर ओतायचा, िाच उद्योग चालू िोता.
अचानक एक हदिस मुंबईच्या रामिाऊ म्िाळगी प्रबोचधनीचे मिाचनदे शक डॉ. विनय सिस्रबुद्धे यांच्या
फेसबुक पेजिर 'प्रकाशयात्रा - गुजरात' असे कािीतरी िाचले. 'रामिाऊ म्िाळगी प्रबोचधनीचा' 'शासकता
पयमटन' नािाचा एक अचिनि उपक्रम! स्िखचामने तीन हदिस गुजरातचा दौरा करायचा, तेथील विकास
प्रकल्पांची माहिती घ्यायची, ते प्रत्यि बघायचे आणि शेिटी गुजरातचे मुख्यमंत्री माननीय श्री. नरं द्र मोदींची
िेट घ्यायची. कल्पना िन्टनाट िाटली. ज्या गुजरात मॉडे लबद्दल सध्या सगळीकडे बोलले जाते , ते जातीने
जाऊन पिािे असे कुिाला िाटिार नािी? मी लगोलग अजम करून टाकला.
अणखल िारतीय चनिड प्रहक्रयेतून १४ जि चनिडले गेले. सुदैिाने त्यात माझािी नंबर लागला. २२
ऑगस्टच्या सकाळीच मी अमदािाद (अिमदाबाद)ला पोिोचलो. आम्िा १४ तरुिांचा समूि आणि सोबतीला
रामिाऊ म्िाळगी प्रबोचधनीचे कायमकारी चनदे शक श्री. रिींद्र साठे . दे शाच्या िेगिेगळ्या िागातील, िेगिेगळ्या
िेत्रातील तरुि 'प्रकाशयात्रा'च्या उद्दे शाने एकत्र आले िोते. सोशल ने्िहकंगच्या माध्यमामुळेच िे शक्य
झाले. शािीबागेच्या सहकमट िाउसमध्ये मुक्कामाची व्यिस्था िोती. पापडी-णजलेबीच्या खास गुजराती
नाश्त्यासोबत एकमेकांच्या ओळखी झाल्या आणि आमची प्रकाशयात्रा चालू झाली.
यात्रेच्या पहिल्याच टननयात गुजरातच्या िैििाचे दशमन घडले. आमच्या यात्रेसाठी गुजरात सरकारने खास
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इसुझी कंपनीची टु मदार गाडी हदली िोती. त्यापेिा दमदार िोते िारदस्त चमशािाले िायव्िर काका.
काकांनी हदलखुलास िसत स्िागत केले आणि गाडीत बसिले. हदमतीला इन्टफो वििागाचे दोन अचधकारीिी
िोते. साबरमती ओलांडून आम्िी गांधीनगर सचचिालयात दाखल झालो. सकाळच्या प्रथम सत्रात आम्िी
गुजरात सरकारच्या ५ मित्त्िाकांिी प्रकल्पांचा आढािा घेिार िोतो. व्यिस्था चोख िोती. अगदी िेळेिर
पहिले प्रेझेन्टटे शन चालू झाले.
ओम नमाचम दे िी नममदे…
'सरदार सरोिर' प्रकल्पाच्या अचियंत्याने पहिल्या प्रेझेन्टटे शनला सुरुिात केली. दणिि गुजरातेतून नममदेचे
पािी मध्य-उत्तर-पणिम गुजरातकडे ४५६ हकलोमीटर लांबीच्या कालव्याद्वारे िळिण्याचा िा िव्य प्रकल्प
आिे . पुढे १९०० हक.मी.च्या इतर कालव्यांनी िे पािी गाि-गािात पोिोचिार आिे . याचशिाय साबरमती,
मािी या नद्यांमध्येिी ह्या कालव्यांचे पािी सोडले जािार आिे . जगातील आठ अद्भत
ु प्रकल्पांपैकी एक
म्ििून १९९४ साली िाच प्रकल्प नािाजला गेला िोता. पािी आणि उजाम असे दि
ु े री फायदे दे िारा िा
प्रकल्प आिे . २८ MAP (Million Acre Feet ) पािी आणि १४५० MW िीजचनचममती अशी एकूि या
प्रकल्पाची योजना. याने गुजरातची १८ लाख िे क्टर जमीन ओचलताखाली येिार आिे , ८७ लाख टन अन्टन
उत्पादन िाढण्याची अपेिा आिे . एिढे च नािी, तर हकमान ९००० खेड्यांना आणि १३१ नगरांना
पािीपुरिठा, ३०००० िे क्टर जचमनीचे पुरापासून संरिि आणि तब्बल १० लि रोजगार चनचममती िोिार
आिे .
गािांच्या िेशीपयंत पािी कालव्याने पोिोचले की मग पुढे काय, असा प्रश्न येतो. िारताचा आजपयंतचा
अनुिि असाच आिे . जलपुरिठ्याचे मिाकाय प्रकल्प रचण्यात आले , पि सामान्टय जनतेपयंत पािी
पोिोचतच नािी. जायकिाडी, कृ ष्िा-खोरे ह्या सगळ्या प्रकल्पांचे असेच झाले. येथे गुजरातचा िेगळे पिा
लिात आला. मोदी सरकारने २००२मध्ये जल-व्यिस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यास सुरुिात केली.
सिमप्रथम जलपुरिठा वििागाची पुनरम चना करण्यात आली. िास्मो (WASMO) नािाची एक विशेष
कायमसंस्था (Special Purpose Vehicle) उिारली. 'उपयोगकताम िाच सिमश्रष्ठ
े प्रबंधक आिे ' िे या पूिम
उपक्रमाचे ब्रीदिाक्य. या संपि
ू म उपक्रमाचा गािा आिे - पािी सचमती. पािी सचमती पाण्याच्या गरजेचा
आढािा घेिार, त्यानुसार योजना बनििार, योजनेची अंमलबजाििीिी करिार. या उपक्रमासाठी तांवत्रक
सािाय्य ि इतर आचथमक मदत मात्र िास्मो पुरििार. पाण्याचा दर काय असिार, तो हकती कालािधी
नंतर आकारायचा, िे सगळे पािी सचमती ग्राम-सिेच्या संमतीने ठरििार. आतापयंत ९०% खेड्यांमध्ये
पािी सचमतीची स्थापना झाली आिे , जून २०१२पयंत तब्बल ८००० प्रकल्प पूिम झाले आिे त, ७५% घरांना
नळाने पािीपुरिठा िोत आिे . एिढे च नािी, तर पाण्याची गुिित्ता हटकिण्यासाठी तब्बल १,१९,२४९
लोकांना विशेष प्रचशिि दे ण्यात आले आिे . या उपक्रमाचे पररिामिी हदसू लागले आिे त. गांधीनगर
णजल्ह्यात केलेल्या एका अभ्यासानुसार, पुरिठ्याचे पािी ९८% टक्के शुद्ध आणि वपण्यायोग्य आिे . ह्या सिम
व्यिस्थेला लागिारा खचमदेखील लोक-सििागातून केला जातो. एक रुपया प्रती हदिस प्रती जोडिी असा
दर बर्याचश्या गािांनी ठरिला आिे . एकूि गािांच्या ३३% (६०००) गािांनी आपले दर आपिच ठरिले
आिे त. २००८चा पंतप्रधान उत्कृ ष्ट लोकसेिा पुरस्कार, २००९चा संयुक्त राष्ट्राचा लोकसेिा पुरस्कार आणि

77

२०१०चा CAPAM संस्थेचा आंतरराष्ट्रीय नाविन्टयाचा पुरस्कार अशा विविधरं गी पुरस्कारांनी 'िास्मो' ने
नािलौहकक चमळिला आिे .
गुजरात : न्टयू गेटिे ऑफ इं हडया??
आपल्या मिाराष्ट्राच्या मुंबईत 'गेटिे ऑफ इं हडया' आिे . पि आजचमतीला गुजरात खर्या अथामने 'गेटिे ऑफ
इं हडया' िोऊ पाित आिे . गुजरातला १६०० हक.मी.ची सागरी हकनारप्टी लािली असून गुजरातचे
स्थानदे खील 'िू-राजकीय'दृष््या अचतशय मित्त्िाचे आिे . ह्याचाच फायदा घेत गुजरातने सागरी दळििळि,
बंदरांचा विकास यात उं च िरारी घेतली आिे . गेल्या १५ िषांत एकूि राष्ट्रीय दळििळिातील गुजरात
सागरी बोडामचा िाटा ८%िरून तब्बल २८%पयंत िाढला आिे . िारतातील एकूि ९१५ बंदरांपैकी तब्बल २६०
बंदरे गुजरातमध्ये आिे त. खाजगी चनिेशाला प्रोत्सािन दे ण्याच्या नीतीमुळे गेल्या १० िषांत गुजरातेत
तब्बल २०००० कोटींची गुंतििूक झाली. त्यामुळे दिे ज, मुंद्रा, वपपािाि, चसक्का, िझीरा अशा हठकािी
खाजगी बंदरे विकचसत केली गेली आिे त. जिाज-बांधिी व्यिसायालािी प्रोत्सािन हदले जात आिे .
बंदरापयंत सिज पोिोचता यािे यासाठी रस्ते-रे ल्िे-सागरी मागम यांचा समन्टिय साधण्यात आला आिे .
याचशिाय रो-रो फेरी प्रकल्प, ग्रीनहफल्ड पोटम प्रकल्प,पोटम सेझ प्रकल्प, सागरी प्रचशिि कायमक्रम असे
मिात्त्िाकांशी

प्रकल्प

आिे तच.

७२०

हक.मी.

सागरी

हकनारा

असलेल्या

मिाराष्ट्राला

यातून

बरे च

चशकण्यासारखे आिे .
अनंत अमुची ध्येयासक्ती…
गुजरातला सुजलाम सुफलाम (विकचसत) करिार्या या सगळ्या प्रकल्पांबद्दल प्रेझेन्टटे शन्टस संपल्यानंतर
आम्िी िळलो मोदींच्या दोन अचतशय मित्त्िाकांिी प्रकल्पांकडे - ढोलेरा एसआयर (SIR) आणि चगफ्ट
(गुजरात इं टरनेशनल फायनान्टस टे क-चसटी). ढोलेरा एसआयआर िा या प्रकारचा िारतातला पहिलाच
प्रकल्प. सुमारे ९०००० िे क्टर जचमनीिर, एकूि २२ गािांच्या िूमीिर िा एसआयआर साकारण्यात येिार
आिे . एसआयआर म्ििजे स्पेशल इन्टव्िे स्टमंट रीजन - विशेष चनिेश वििाग. गुजरात सरकारने २००९
साली ह्यासाठी विशेष कायदा केला आणि लगेचच िा एसआयआर स्थापन केला गेला. ढोलेरा एसआयआर
म्ििजे ६ कोर औद्योचगक सेक्टर, ६ CBDs, अिमदाबाद-िािनगर जलदगती मागम, खेळाची मैदाने,
विमानतळ, गोल्फ कोसम, सोलर फामम, काल्पासार धरि, तीन आयटी पाक्सम, इत्यादी. आणि ह्यात अंदाजे
लोकसंख्या २० लि, एकूि रोजगार चनचममती ८ लि! एिढे सगळे ऐकून आम्िास मुख्य प्रश्न पडला तो
जागेचा. पि उत्तर त्यांच्याकडे तयारच िोते! ढोलेरा एसआयआरमध्ये िूमी अचधग्रिि न करता िोिार आिे
जागेची अदलाबदली आणि टाउन नलाचनंग. िा प्रकल्प म्ििजे 'गुजरातमध्येच एक निीन गुजरात’ िसिार
आिे .
२१व्या शतकाचे सगळ्यात ठळक िैचशष््य म्ििजे आचथमक जागचतकीकरि. िारताने १९९१ साली उदारिाद
नीतीचा स्िीकार केला आणि िारताची आचथमक िरिराट िोऊ लागली. पि अचतशय िेगाने बदलत
जािार्या आजच्या आचथमकीकरिाची आव्िानेिी तेिढीच आिे त. ह्यासाठी प्रत्येक राष्ट्राने तत्पर रािण्याची
चनतांत गरज आिे . िीच गरज ओळखून मोदींनी एक जबरदस्त मोठा प्रकल्प आखला आिे , 'चगफ्ट'चा!
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पॅररसचे ला-हडफेन्टस, टोहकयोचे चशंजुलू, लंडनचे डॉकयाडम यांच्याच धतीिर एक फायनान्टस चसटी उिारायचा
विचार आिे .
दे शालाच नव्िे , तर संपूिम जगाला आचथमक सेिा पुरिण्याचा िा एक मिात्त्िाकांिी प्रकल्प. २०२०पयंत एक
कोटी रोजगार आणि $४०० वबचलयन GDP, म्ििजे सध्याच्या जिळजिळ चौपट िमतेची आचथमक सेिा ह्या
िेत्रातून पुरिली जाईल. मेकेन्टझीच्या अभ्यासानुसार एकूि ५ गुरगाि ि ७ पुिे नव्याने िसतील, अशी
िमता या िेत्रात आिे . मुंबईचे बांद्रा-कुलाम कॉम्नलेक्स अशाच कािीशा कल्पनेतून सुरु करण्यात आले िोते ,
पि ते फक्त चसमंटचे जंगल िोऊन बसले आिे . त्यातून धडा घेत चगफ्ट िे फक्त कमचशमयल िेत्र न रािता,
मनोरं जन िेत्र म्ििूनिी उदयास येिार आिे . ह्या प्रकल्पाबद्दल अचधक जािून घेण्यासाठी आणि डायमंड
आकाराची मुख्य इमारत बघण्यासाठी चगफ्टची िेबसाईटच बघिे योग्य.
साबरमतीचे ऋि...
प्रिावित िोऊन आम्िी सचचिालयातून बािे र पडलो. साबरमतीच्या प्रसन्टन आणि पवित्र िातािरिात आम्िी
प्रकाशयात्रेच्या पुढच्या टननयाकडे िळलो. साबरमती नदीचा विकास! २१व्या शतकातील नागरीकरिामुळे
अत्यंत िेगाने नद्यांचा ऱ्िास िोत आिे . गंगा िाचिा, यमुना िाचिा अशा घोषिा नेिमी हदल्या जातात, पि
प्रत्यि कृ ती मात्र हदसत नािी. पि जेव्िा 'साबरमती िाचिा'ची िाक हदली गेली, तेव्िा गुजरात सरकारने
इतरांप्रमािे कानाडोळा न करता एक पररपूिम योजना तयार केली. ह्यासाठी खास 'साबरमती ररव्िर फ्रेंट'
विकास चनगमाची स्थापना केली. अिमदाबादमधून िाििार्या साबरमतीच्या दोन्टिी काठांचा विकास करिे
अशी िी योजना आिे . सिमप्रथम पािी शुद्ध करण्यासाठी, सांडपाण्याचा चनचरा िळिण्यात आला. पाण्याची
पातळी चनयचमत ठे िण्यासाठी सरदार सरोिर मुख्य कालव्यातून नममदेचे पािी सोडण्यात येते. पयमटन िेत्र
िा िाग म्ििून विकचसत व्िािा यासाठीदे खील विविध योजना आखल्या. सुंदर पायिाट, सांस्कृ चतक स्थळे ,
संग्रिालय इत्यादींनी पररसर सुशोचित िोिार आिे . याचशिाय जल-िाितुकीसाठी 'फेरी सेिा'सुद्धा केली
जािार आिे . िा प्रकल्प िूगिीय जलस्तर िृवद्धं गत करे ल ि नगरला शुद्ध पािीपुरिठा िोईल. त्यासोबतच
अिमदाबाद हिरिेगार िोईल. पूिम िोण्याच्या आधीच या प्रकल्पाला अनेक राष्ट्रीय ि जागचतक पुरस्कार
चमळाले आिे त. िा सगळा प्रकल्प बघताना मला पुण्याची आठिि झाली. मुळा-मुठेचािी विकास असाच
व्िािा असे मनोमन िाटते!
जनमागम..
आज नगरांना प्रिासी िाितुकीची मोठी समस्या िेडसाित आिे . गुजरातमध्ये आज ४२% नागरीकरि झाले
असून येत्या कािी िषामत िी टक्केिारी ५०% िर जाण्याची शक्यता आिे . त्यामुळे िाितूक समस्या
सोडिण्यासाठी गुजरात सरकारने अिमदाबाद बीआरटीएस (जनमागम) सारखे प्रकल्प िाती घेतले आिे त.
हदल्ली, पुिे याचशिाय अनेक हठकािी िाितुकीची िी पद्धत अणस्तत्िात आिे हकंिा प्रयोणजत आिे . पि
सध्यातरी अिमदाबाद बीआरटीएस िा िारतातला एकमेि यशस्िी बीआरटीएस प्रकल्प आिे .
कारि राजकीय इच्छाशक्ती आणि त्याच इच्छाशक्तीने हदलेली पररचालन स्िायतत्ता. तब्बल ९० हक.मी.
लांबीची (सध्या कायमरत ४५ हक.मी.) िी बस सेिा, हदिसाला सव्िा लाख लोकांची ने-आि करते.
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सािमजचनक-चनजी िागीदारी (PPP) पद्धतीने िी योजना कायमरत आिे . माहिती तंत्रज्ञानाने बीआरटीएसचे
चनयंत्रि कि सुसज्ज आिे . ह्या किातून आम्िाला प्रात्यणिक दाखिण्यात आले. बस सध्या कुठे आिे ,
चतच्या चालकाचे नाि, चालकाचा आतापयंतचा रे कोडम , प्रिाशांची संख्या, अशी माहिती स्क्रीनिर दाखिण्यात
आली. नंतर आम्िी बीआरटीएसच्या बसमधून एक फेरफटका मारला. िेगिान सेिा, मोकळी जागा, चनयंवत्रत
प्रिेश-चनकास आणि टु मदार बस-थांबे. सगळे च कौतुकास्पद िाटले.
येथे विशेष सांगािे िाटते ते जनमागमच्या HR Managerबद्दल! विशीतली िी मुलगी कुठल्याश्या कॉलेजमधून
एम.बी.ए. िोती. पि चतने शासकीय बीआरटीएस स्िीकारली. चतच्या म्ििण्यानुसार आधी चतला थोडी
धाकधूक िोती, की शासकीय यंत्रिेत आपि कसे काम करू शकू. पि चतचा अनुिि पूिमपिे उलटा. उच्चतंत्रज्ञानाने युक्त, जागचतक दजामची व्यिस्था आणि संपूिप
म िे प्रोफेशनल मानचसकता ह्यामुळे ती कामात पूिम
रमली िोती. असाच कािीसा अनुिि मला पुढे चारं कालािी येिार िोता.
हदिसाच्या शेिटी आम्िी एका 'चाइल्ड पाकम'ला गेलो. ह्या 'चाइल्ड पाकम'ची संकल्पनासुद्धा अफलातून आिे .
येथे लिान मुलांसाठी बँक, पोलीस स्टे शन, न्टयायालय, अणग्नशमन दल, इणस्पतळ, रे डीओ रूम यांच्या
प्रचतकृ ती आणि बीआरटीएस, रुग्ििाहिका, अणग्नशमन दल यांच्या छो्या गाड्या ठे िल्या आिे त. लिान
मुले या लुटुपुटुच्या बँकेत जाऊन ATM मधून पैसे काढतात, चेक िरतात; चशिाय अणग्नशमन दलाच्या
गाडीतून येऊन आगदे खील विझितात! िे लिान मुलांचे चालते -हफरते जग पािून आम्िी िरखून गेलो.
मनात सतत विचार येत िोता, येथे खेळलेली मुले पुढील आयुष्यात हकती प्रगल्ि िोतील!
सौर-समुद्र…
दस
ु र्या हदिसाची यात्रा सकाळी ६ िाजता चालू झाली. उद्दे श िोता ५०० MWच्या चारं का सोलार पाकमचे
दशमन. एकाच हठकािी ५०० MWचा सौर ऊजामचनचममतीचा िा िारतातीलच नव्िे , तर आचशयातील पहिलाच
प्रकल्प आिे . िे शक्य झाले मोदींच्या व्यििारचातुयाममुळे. खाजगी उद्योजकांना गुजरातकडे खेचण्यात ते
यशस्िी ठरले. गुजरातमध्ये पायािूत सुविधा िोत्याच, त्याचसोबत खाजगी उद्योजकांसाठी शासकीय
व्यिस्थािी सुकर करण्यात आली. िारतात इतरत्र चालिार्या लाल हफतीच्या कारिारापेिा उद्योजकांनी िी
व्यिस्था स्िीकारली. मोदींना गुजरात िे सौर ऊजेचे कंद्र बनिायचे आिे . पि सौर ऊजेला जागा मुबलक
प्रमािात लागते. एक मेगािाट चनमामि करण्यास हकमान ५ एकर जागा लागते. ह्या प्रश्नाचे उत्तरदे खील
शोधण्यात आले. सरदार सरोिर प्रकल्पाच्या मेिसािा कालव्यािर सौर पॅनल्स बसिले. ह्याचा फायदा
म्ििजे जागािी िाचली आणि खालील पाण्याचे बाष्पीििनिी थांबले. चशिाय उचशरा तापून उचशरा थंड
िोण्याच्या पाण्याच्या गुिधमाममुळे सौर पॅनल्ससाठी मुबलक उष्िता चनमामि िोते. सौर ऊजेच्या िेत्रात
िारतात िोिार्या एकूि १००० मेगािाट (MW) िीजचनचममतीपैकी ६०० मेगािाट िीजचनचममती एक्या
गुजरातमध्ये िोते.
चारं का सौर प्रकल्प आम्िास दाखिला तो दोन व्यक्तींनी. त्यातील एक नाविक दलाचे कमांडर (चनिृत्त)
आणि एक अचियंता तरुि. कमांडर येथे विशेष ड्युटी अचधकारी म्ििून कायमरत िोते. िय िषम ६०मध्ये
असलेला उत्साि िाखण्याजोगा िोता. तो अचियंता तरुि नुकताच कॉलेजमधून बािे र पडला िोता. पि
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त्याची विषयािरची पकड, कामाबद्दलची चनष्ठा, आणि प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर दे ण्याची धडपड बघून आनंद
झाला. एिढे च नािी, अिमदाबाद पासून २५० हक.मी. असूनिी त्याचे ज्ञान जागचतक दजामचे िोते. सौर
ऊजेसोबतच, अिय ऊजेबाबतच्या निनिीन तंत्रज्ञानाने तो अिगत िोता. यामागे त्याची स्ितःची णजद्द
िोतीच, पि त्यासोबतच कारिीिूत िोता गुजरात सरकारचा प्रचशिि कायमक्रम.
गुजरातची िरारी फक्त सौर ऊजेत नािी, तर संपूिम ऊजाम िेत्रात आिे . िीजचनचममती, पारे षि आणि वितरि
िेत्रातील सुधारिांचा पाया २००३मध्ये घातला गेला आणि योजनाबद्ध पद्धतीने िीज िेत्रामध्ये सुधारिा
करण्यात आल्या. पारे षि - वितरि तूट तब्बल ३६%पासून २०%पयंत खाली आिली. २०००-०१ साली
गुजरातमध्ये ५०० मेगािॅटचा तुडिडा िोता, आज गुजरात तब्बल २५०० मेगािॅट अचधक िीजचनचममती करत
आिे . गुजरात शासनाची 'ज्योचतग्राम' योजना आज संपूिम िारतात अमलात आिली जात आिे . जागचतक
स्तरािरील संस्थांनी या योजनेची नंद घेतली आिे .
चारं का पािून आम्िी अिमदाबादला परतलो. येथे अजून एक गोष्ट नमूद करािीशी िाटते. चारं का
अिमदाबादपासून सुमारे २५० हक.मी.िर आिे . कच्छ िाळिंटात असलेल्या ह्या दरू िती िागातिी आम्िी
केिळ चार तासात पोिोचलो. राष्ट्रीय मिामागम, राज्य-मागम, णजल्िा-मागम अशा विविध प्रकारच्या रस्त्यांिरून
आम्िी प्रिास केला, पि कुठे िी िेग कमी झाला नािी, हकंिा धोका जाििला नािी. तात्पयम, रस्त्यांच्या
बाबतीतिी गुजरात अचतशय विकचसत आिे . ५०० हक.मी.चा प्रिास करूनिी संध्याकाळी कुठलािी थकिा
नािी..
नरं द्र मोदी…
चतसयाम आणि शेिटच्या हदिशी आम्िी मुख्यमंत्री श्री. नरं द्र मोदींना प्रत्यि िेटिार िोतो. गांधीनगर
सहकमट िाऊसमध्ये बैठक िोती. बरोबर ११च्या ठोक्याला मुख्यमंत्री आले. कॉन्टफरन्टस रूममध्ये प्रिेश
करताच 'क्यं प्रकाशयात्रीओं, प्रकाशमान िो गए?' असा प्रश्न विचारून त्यांनी िातािरि प्रफुणल्लत केले.
ओळखसत्र आटोपल्यानंतर मोदींनी प्रथम आम्िा तरुिांचे विचार ऐकण्याची इच्छा प्रकट केली. आम्िी तीन
हदिसात जे बचघतले, अनुििले, त्यािर आमचे विचार ऐकण्यात त्यांना रस िोता. विशेष म्ििजे प्रत्येकाने
सांचगतलेल्या कल्पना, सूचना त्यांनी शांतपिे ऐकून घेतल्या. आमच्या चनिेदनातील धागे उचलून मोदींनी
त्यांचे अंतरं ग उलगडायला सुरुिात केली. 'गुजरात की विकासयात्रा तो अिी शुरू िुई िै , अिी तक तो कुछ
िुआ िी निी िै !' िे ऐकून आम्िी बुचकळ्यात पडलो. िी सुरुिात आिे , तर विकास म्ििजे मोदींसाठी
नक्की काय असेल!!
िारतात संघीय व्यिस्था आिे . ह्याचा व्यििारातला अथम 'राज्यांनी मागायचे आणि कंद्राने द्यायचे' असा
िोतो. राज्यांची मागिी काय, तर - गिू, तांदळ
ू , दष्ु काळी मदत, कंद्रीय सुरिा बळ इ. पि मोदींनी
कंद्राकडे काय मागािे, तर इस्रोचा आख्खा उपग्रि (Space Satellite)! आमच्याप्रमािेच कंद्राचे अंतरीि
खातेसुद्धा बुचकळ्यात पडले असिार. शेिटी गुजरातला ३६ मेगािटम झ (MHz)ची बँडविड्थ हदली गेली.
त्यािरून गुजरात इ-चशिा, इ-मेहडचसन आणि अशी अनेक काये करत आिे . मोदींना विकासाचे जनआंदोलन
उिारायचे आिे . अटल वबिारी िाजपेयींनी 'विकास' िा राष्ट्रीय मुद्दा केला. त्यापुढे जाऊन मोदींना 'विकास' िी
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मूलिूत गरज बनिायची आिे . गुजरातच्या विकास मॉडे लच्या शाश्वततेबद्दल एकाने प्रश्न विचारला असता
मोदींनी लगेच स्पष्ट केले की, ह्यामुळेच प्रत्येक कल्पनेला संस्थागत करण्याचा गुजरातचा प्रयत्न आिे . 'मोदी
रिे न रिे , विकास का ये चक्र रुकना निीं चाहिए', असे ते म्ििाले. गनपांमध्ये मोदींनी अजून बर्याच
विषयांना स्पशम केला. आमच्यातील एका चमत्राने मोदींना शेिटचा प्रश्न विचारला, "शासन-व्यिस्था कशी
असािी, ह्याबद्दल तुमचे मत काय?" ह्यािर त्यांनी हदलेले उत्तर २१व्या शतकासाठी अचतशय समपमक आिे 'अचधकतम शासन और न्टयूनतम सरकार'..!
आमच्या ह्या अनुििाबद्दल जेिढे चलिािे तेिढे कमीच आिे . तीन हदिसात आम्िी गुजरातची जी विकासयात्रा पहिली, ती केिळ २०-३०% असिार. ज्योचतग्राम योजना, कममयोगी अचियान, अचधकार्यांचे िावषमक
चचंतन चशवबर, चनममल गुजरात योजना, गुजरात िररत क्रांती आयोग, िूज िूकंप पुनिमसन, रबमन (RURBAN)
योजना, िारतातील सिामत मोठे गोड्या पाण्याचे कृ वत्रम सरोिर, मुख्यमंत्री फेलोचशप योजना, सद्भािना यात्रा,
िास्कराचायम अंतररि अनुप्रयोग और िू-सूचना संस्थान, स्िागत ऑनलाईन योजना, इ-चसटी, चनरोगी बाल
योजना, विद्या-दीप योजना, चशिक प्रचशिि योजना, रिा-शक्ती विश्वविद्यापीठ, बाचलका समृद्धी योजना, अशा
अनेक योजना पािायच्या राहिल्याच िोत्या.
प्रकाशयात्रा खर्या अथामने प्रकाशमान ठरली. शासकता पयमटन करण्यासाठी आम्िी आलो िोतो, पि शेिटी
शेिटी आमच्यातील प्रत्येक जि ह्याकडे अभ्यास म्ििून बघू लागला. िे मॉडे ल आपापल्या राज्यात कसे
लागू करता येईल ह्याचा विचार प्रत्येक जि करीत िोता. या यात्रेने एक निीन ऊजाम हदली, एक निीन
आशा जागृत केली.
अचिषेक म. चौधरी
user id - अचिषेक९
email - chaudhari.abhishek@gmail.com
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िारताचा ‘नेपोचलयन’ अथामत िे मू

सारथी

िे मू ऊफम सम्राट िे मचंद्र विक्रमाहदत्य िारताच्या इस्लामकालीन कालखंडातील एक हिं द ू राजा. ज्याला
‘िारताचा नेपोचलयन’ या नािानेदेखील ओळखले जाते. याने तब्बल २२ लढाया णजंकूनसुद्धा, पाचनपतच्या

दस
ू े सामथ्यम झाकोळले गेले. कष्ट करून आणि
ु र्या युद्धात दद
ु ै िी परािि पत्करािा लागल्यामुळे िे मच
स्ितःच्या अंगीिूत कौशल्याने राजेपदापयंत पोिोचलेले इचतिासामध्ये अगदी िाताच्या बोटािर मोजण्याइतके
लोक आिे त, त्यातीलच िे मू एक.
१६व्या शतकामध्ये उत्तर िारतामध्ये सत्ता गाजिलेला िा एकमेि हिं द ू राजा. १६व्या शतकामधला िारत िा
राजकीय आणि सामाणजकदृष््या अणस्थर िोता, विशेषतः उत्तर िारतामध्ये मुघल आणि अफगाि यांमध्ये

सत्तासंघषम सुरू िोता. त्यामानाने दणिि िाग िा विजयदे िरायाच्या हिं द ू राजिटीखाली णस्थर िोता. १५२६ची
पाचनपतची पहिली लढाई णजंकून जेव्िा बाबर गादीिर आला, तेव्िा त्याने िारतातील बिुतांश हिं द ू मंहदरे

फोडली. त्यामुळे मुघलांना कोिीतरी लगाम घालिे िी त्या काळाची गरज िोती आणि िे मू ती जबाबदारी
यशस्िीरीत्या पार पाडत िोता.
िे मूचा जन्टम १५०१मधला. पौरोहित्य करिार्या एका गरीब ब्राह्मि कुटु ं बामधला. राजस्थानच्या पूिस
े
असिार्या अल्िर णजल्ह्याच्या मच्चेरी नामक गािामध्ये िा ‘िारताचा नेपोचलयन’ जन्टमाला आला. िे मूचे
िडील राय पूरनदास, िे पौरोहित्य करून कुटु ं बाची गुजराि करत असत. पि जसे मुघलांचे िचमस्ि िाढू
लागले, तसे पौरोहित्य करिार्या ब्राह्मिांना मुघलांच्या जाचास सामोरे जािे लागू लागले. त्यामुळे िे मूच्या
िहडलांनी पौरोहित्याचा व्यिसाय बंद करून कुटु ं बासि रे िाडीच्या कुतुबपूरमध्ये (सध्याच्या िे मूनगरमध्ये)
रािण्यास गेले. िे हठकाि पूिी मेिातमध्ये येत असे, सध्या िे िररयािात येते. रे िाडी िे पूिीच्या काळातील
इराक, इरािला जोडिार्या हदल्लीच्या रस्त्यािरील मध्यिती हठकाि िोते. सिामत प्रथम िे मू शेरशाि सुरीला
खाद्यपदाथम पुरित असे. पुढे िे मू आणि िे मूचे िडील शेरशाि सुरीला शोरा (Potassium Nitrate) पुरिू लागले.
शोरा (Potassium Nitrate)चा उपयोग दारूगोळा बनिण्यासाठी केला जात असे. या िेळेस िे मूचे िय १५
िषे िोते. पुढे धमांतर करण्यास विरोध केल्याच्या कारिास्ति ियाच्या ८२व्या िषी िे मूच्या िहडलांचा
चशरच्छे द करण्यात आला. या हठकािी रािून तो हिं दी, संस्कृ त या िाषांबरोबरच पचशमयन, अरे वबक िाषांिर
त्याने पकड चमळिली. लिानपनासूनच त्याला व्यायामाची आणि कुस्तीची आिड िोती. ‘इमाम दस्ता’ (िे
एक लोखंडाचे मोठे िांडे असते आणि मोठ्या िातोड्याच्या सािाय्याने यामध्ये चमठाचे चूिम केले जाते)मध्ये
मीठ चचरडू न त्याने स्ितःची ताकद आजमिण्यास सुरुिात केली. मोठे झाल्यािर िे मूनेदेखील व्यिसायात
आपल्या िहडलांना मदत करण्यास सुरुिात केली. लिानपिापासूनच चमत्र असलेल्या सिदे िच्या गािी िे मू
घोडे स्िारीमध्ये चनपुि झाला. सिदे ि िा जातीने रजपूत िोता आणि िे मूने लढलेल्या प्रत्येक युद्धात याचा
सहक्रय सििाग िोता. (अपिाद पाचनपतचे दस
ु रे युद्ध). िे मू िा धाचममक िातािरिात लिानाचा मोठा झाला.
त्याचे िडील िृंदािनच्या िल्लि संप्रदायाचे सदस्य िोते , याचबरोबर त्यांनी अनेक तीथमिेत्रांना िेटी हदल्या

िोत्या. एकदा असाच िे मू शोरा घेऊन गेला असता, शेरशाि सुरीच्या नजरे त आला. त्याच्या व्यवक्तमत्त्िािर
प्रिावित िोऊन शेरशाि सुरीने त्याला स्ितःच्या सैन्टयात उच्च पदािर घेतले आणि येथूनच िे मू उफम सम्राट
िे मचंद्र विक्रमाहदत्य याच्या कारहकदीला सुरुिात झाली.
शोरा विकण्यास सुरुिात केल्यानंतर थोड्याच हदिसानंतर िे मूने तोफांसाठी लागिार्या तांबे आणि वपतळाचे
पत्रे पाडण्याचा कारखाना सुरू केला. यासाठी त्याने गोव्याच्या पोतुग
म ीजांची मदत घेतली. या सुमारास इ.स.
१५४०मध्ये शेरशाि सुरीने मुघल शासक बाबरचा मुलगा िुमायून याला िारतामधून िद्दपार करण्यात यश
चमळिले िोते. इ.स. १५४५मध्ये शेरशाि सुरीच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा इस्लाम शािने राजधानी
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हदल्लीिरून ग्िाल्िे रला िलिली. पणिमेकडू न िारं िार िोिार्या िल्ल्यांपासून ग्िाल्िे र िे ठािे सुरणित िोते.
इस्लाम शाि सुरीने िे मूमधील व्यिस्थापकीय कौशल्ये आणि इतर गुि ओळखून त्याला स्ितःचा िैयवक्तक
सल्लागार बनिले. िे मूने इस्लाम शाि सुरीला फक्त व्यापार आणि उदीमामध्येच मदत केली असे नािी, तर
त्या िेळच्या उत्तर िारतातील राजकारिामध्येदेखील िे मूचा सहक्रय सििाग िोता. िे मूमधील िे गुि िे रून
इस्लाम शाि सुरीने िे मूला ‘शंगािी बाजार’ अथामत हदल्लीचा ‘बाजार अधीिक’ या पदािर नेमिूक केली. या
पदानंतर थोड्याच हदिसात िे मूला या पदाबरोबरच अंतगमत सुरिेचा मुख्य अचधकारी म्ििून नेमण्यात आले
आणि त्याच्या पदाला िजीरपदाबरोबरची मान्टयता दे ण्यात आली. इ.स. १५५३मध्ये िे मूच्या आयुष्यात
‘चशचशर’ आला. इ.स. १५५३मध्ये शेरशाि सुरी मरि पािला आणि आहदलशाि सुरी गादीिर आला.
आहदलशाि सुरी िा एक अचतशय विलासी, दारूच्या आिारी गेलेला, स्त्रीलंपट शासक िोता. त्यामुळे प्रजेमध्ये
आणि सैचनकांत त्याच्याविरुद्ध असंतोष िाढत गेला आणि िे सिम थांबिण्यासाठी त्यला िे मूसारख्या कुशल
प्रशासकाची आिश्यकता िोती. आहदलशाि सुरीने हिं द ू योद्धा िे मू उफम िे मचंद्र विक्रमाहदत्याला साम्राज्याचा
पंतप्रधान आणि िूदल प्रमुख बनिले. आहदलशाि सुरी स्ितः चुनारला गेला, िी जागा त्याला जास्त
सुरणित िाटत िोती. सेनाध्यि झाल्यानंतर िे मूच्या िाताखाली अफगािांची फौज आली. अशा प्रकारे
राज्याचे सिम प्रशासन िे मच्
ू या िाताखाली आले िोते. शासन िातात आल्यािर िेमन
ू े कर न िरिार्या
छो्या-मोठ्या प्रदे शांना ताळ्यािर आिले. कमकुित आहदलशाि सुरीविरुद्ध झालेले उत्तर िारतामधले अनेक
छोटे -मोठे उठाि िे मूने या हकल्ल्यांच्या आश्रयाने चचरडले. इ.स. १५५३ ते १५५६मध्ये हकल्ला फार मोठ्या
प्रमािात सहक्रय राहिला. याच सुमारास इब्राहिम खान, सुल्तान मुिम्मद खान, ताज करामनी, रख खान
नूरानी यांसारख्या मातब्बरांचा िे मूने परािि केला आणि एकामागून एक करत सार्यां ना यमसदनास
धाडले. जुलै, १५५५च्या छनपरघटाच्या युद्धामध्ये िे मूने बंगालचा सुिेदार मोिम्मद शाि याला पािी पाजले
आणि युद्धामध्ये मोिम्मद शािचा मृत्यू झाला. अशा प्रकारे बंगालच्या प्रचंड सत्तेिर अंकुश ठे िण्यासाठी
िे मूने सेनापती शािबाज खानला नेमले. याच दरम्यान आहदलशाि सुरीचे मानचसक संतुलन ढळले आणि
िे मू व्याििाररकदृष््या राजा मानला जाऊ लागला. िे मूला हिं द ू तसेच अफगािी सेनापतींचे मोठ्या

प्रमाििर समथमन िोते. जेव्िा िे मू जुलै, १५५५च्या छनपरघटाच्या युद्धामध्ये व्यस्त िोता, त्याच सुमारास
िुमायूनने

या

संधीचा

फायदा

घेत

पंजाब, हदल्ली

आणि

आग्रा

यािर

परत

कब्जा

केला.

यानंतर साधारि ६ महिन्टयाच्या आसपास िुमायूनचा मृत्यू झाला आणि त्याचा १३ िषामचा मुलगा अकबर

नाममात्र बादशिा झाला आणि बैरम खान राज्यकारिार सांिाळू लागला. युद्धास अनुकूल पररणस्थती प्राप्त
झालेली बघताच हदल्लीिर स्ितःचा एकछत्री अंमल कायम करण्यासाठी आणि मुघलांना कायमचे िुसकािून
लािण्यासाठी, िल्या मोठ्या सेनेचा विशाल सागर घेऊन बंगालिरून, सध्याच्या झारखंड, पूिेचा उत्तर प्रदे श,
मध्य प्रदे श या मागामने िे मूने हदल्लीकडे कूच केले. िे मूच्या युद्धनीतीमुळे आणि रिांगिातील कौशल्यामुळे
मुघल सैचनकांमध्ये गंधळ माजला. आग्र्याचा त्या िेळेचा सुिेदार इस्कंदर खान उझबेक न लढताच आग्रा
सोडू न पळाला. िे मूने इटािा, काल्पी, बयाना यासारख्या सुभ्यांिर मोठ्या कौशल्याने आणि सफाईदारपिे
विजय चमळित, सध्याच्या उत्तर प्रदे शच्या मध्य आणि पूिम िागािर आपले चनयंत्रि प्रस्थावपत केले. ६
ऑक्टोबर १९५६ रोजी हदल्लीजिळ तुघलकाबादजिळ झालेल्या एका हदिसाच्या लढाईमध्ये िे मूने
अकबरच्या फौजेला पािी पाजले आणि हदल्ली परत िस्तगत केली. िे मूने सलग २२ लढाया लढल्या आणि
णजंकल्या.
हिं द ू राज्य :
िे मूने शतकानुशतके परकीय राजिटीत, परकीय शासकांच्या गुलामीमध्ये जखडलेल्या िारताला मुक्त करून
दणिि िारतामधील विजयनगर साम्राज्याच्या बरोबरीने िारतामध्ये ‘विक्रमाहदत्य या नािाने ‘हिं द ू राज्य’
सुरू केले. ७ ऑक्टोबर १५५६ रोजी हदल्लीमधील जुन्टया हकल्ल्यामध्ये िे मूचा राज्याचिषेक झाला आणि
िे मू

‘सम्राट

िे मचंद्र

विक्रमाहदत्य’ या

नािाने

ओळखला

जाऊ

लागला.

रजपूत

आणि

अफगान

सेनानायकांच्या उपणस्थतीत आणि धाचममक पद्धतीने राज्याचिषेक पार पडला. या घटनेच्या चनचमत्ताने त्याने
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स्ितःची छबी असलेली नािी िापरात आिली. राजधानी परत एकदा हदल्लीला िलिण्यात आली आणि
जुन्टया

हकल्ल्यामधून

सिम

राज्यकारिार

बचघतला

जाऊ

लागला.

िे मूने परत एकदा मोठ्या फौजांची जमिाजमि केली. कोित्यािी अफगाि सेनानायकाला त्याच्या पदािरून
न िटिता सैन्टयामध्ये हिं द ू अचधकार्यांची नेमिूक केली. केिळ कौशल्य, सािस आणि पराक्रम यांच्या
जोरािर िे मू, ‘सम्राट िे मचंद्र विक्रमाहदत्य’ या नािाने दे शाच्या सिोच्च स्थानी आरूढ िोता. इचतिासकार

अब्दल
फजलच्या मतानुसार िे मू हदल्लीनंतर काबूलिर आक्रमि करण्याची योजना आखत िोता.
ु
िे मूची ऐचतिाचसक ििेली :
एक साधा व्यापारी, नंतर सेनेचा पंतप्रधान आणि शेिटी थेट सेनानायकापयंत पोिोचलेल्या िे मूच्या
ऐचतिाचसक कारहकदीच्या अनेक गोड-कडू आठििी या ििेलीबरोबर जुळलेल्या आिे त. मिािारतकालीन
रे िाडीच्या कुतुबपूरमध्ये असलेली दोन मजली ििेली आजिी प्राचीन कलात्मक काराचगरीची साि दे ते.
कलात्मक प्रिेशद्वार, तसेच दम
ु ीळ दगडांिर केलेली कलाकुसर आजिी आपल्याला प्रिावित करते. चारिी

बाजूंना असलेले निीकाम आपले लि िेधून घेते. सज्जे आणि खोल्या बघून कधीकाळी असिार्या या
ििेलीच्या िव्यतेची आपिास सिज प्रचचती येते. तळमजल्यािर छोटे -मोठे चमळू न बारा कि आिे त, तर
चार मोठी सिागृिे आिे त. एक कि खास स्ियंपाकासाठी राखीि असल्याचे आढळू न येते. येथे तीन
तळघरे असून सध्या ती बंद अिस्थेत आिे त. विशेष गोष्ट अशी की या हठकािी कोठे िी णखडक्या नजरे स
येत नािीत. याच्या मागे-पुढे त्या काळी अंगि, बाग-बचगचे दे खील िोते. कदाचचत सुरणिततेच्या दृष्टीने
असे बांधकाम करण्यात आले असािे. या तीस फूट ििेलीचा पहिला मजला ९०० ते १००० िषम जुना
असल्याचे सांचगतले जाते. या ििेलीचा दस
ु रा मजला एका विचशष्ट प्रकारच्या विटांनी बनिला गेला आिे . या
विटांना ‘लखौरी विटा’ म्िितात. पाच इं च लांब, साडे तीन इं च रुं द आणि दीड इं च जाड असलेल्या या
विटांच्या बांधकामामध्ये पोतुग
म ाली शैलीचे दशमन िोते. १५४०मध्ये या ििेलीचा जीिोद्धार करण्यात आला.
तळामध्ये

असलेली

दोन

सिागृिे

आजिी

शाबूत

आिे त.

त्यामधील

एकाचे

छत

पडले

आिे .

अथामत सरकार या ििेलीच्या डागडु जीबाबतदे खील उदासीनच आिे .
‘तो आला, त्याने पाहिलं आणि त्याने णजंकलं’ िे िे मूच्या बाबतीत तंतोतंत खरे िोते म्ििण्यापेिा त्याने ते
खरे करून दाखिले िे जास्त योग्य िोईल.
िे मू, सम्राट िे मचंद्र विक्रमाहदत्य आणि िे मचंद्र िागमि अशा विविध नािांनी िे मू ओळखला जातो. पि
सिामत जास्त लोकवप्रय िे मूच.
एक साधा शोरा विक्रेता म्ििून जीिन जगिारा िे मू, आहदलशाि सुरीचा सेनापती, नंतर पंतप्रधान आणि
शेिटी विक्रमाहदत्य बनतो तेव्िा खरे च या अलौहकक राजाला आणि त्याच्या अलौहकक कतृत्म िाला सलाम
केल्याचशिाय रािित नािी.
राज्याचिषेकानंतर लगोलग झालेल्या पाचनपतच्या दस
ु र्या युद्धात िे मूला केिळ आणि केिळ दद
ु ै िाने
पराििाचा सामना करािा लागला. िे मूने त्याच्या संपूिम आयुष्यात अनुििलेला पहिला आणि शेिटचा
परािि. अकबराकडू न िे मूच्या सैन्टयाची आणि िजारो हिं दं च
ू ी कत्तल करण्यात आली.
ज्याप्रमािे नेपोचलयनने त्याच्या सैचनकांना त्यांच्या उज्ज्िल िवितव्याची िमी हदली िोती, त्याचप्रमािे
िे मूनेदेखील अनेक सैचनकांना जचमनी आणि जडजिािीर बिीस म्ििून हदले िोते आणि त्यांना त्यांच्या
उज्ज्िल िवितव्याची िमी हदली िोती.
िे मूच्या आयुष्यातील अखेरचे युद्ध - पाचनपतचे दस
ु रे युद्ध :
पाचनपतचे दस
ु रे युद्ध िे ५ नोव्िं बर १५५६ रोजी सम्राट िे मचंद्र विक्रमाहदत्त्य उफम िे मू आणि अकबर
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यांच्यामध्ये झाले. खरे पािता, िे युद्ध िे मू आणि अकबराचे सेनापती बैरम खान यांमध्ये झाले असे म्िििे
उचचत ठरे ल. युद्धाच्या िेळी अकबराचे िय अिघे १४ िषे िोते.
िे मूने हदल्ली णजंकल्याच कळताच हदल्ली परत चमळिण्याच्या िे तूने बैरम खान हदल्लीिर चालून येण्यास
चनघाला. िे मूला याची कुिकुि अगोदरच लागली असल्याने िे मूने आपल्या सैन्टयासि पाचनपतच्या हदशेने
कूच केले िोते आणि ५ नोव्िं बर १५५६ रोजी या दोन्टिी सेना एकमेकांना चिडल्या. ज्येष्ठ इचतिासकार कीन
यांच्या मतानुसार, िय आणि सुरिेच्या कारिास्ति अकबर आणि त्याचा रििकताम बैरम खान याने
युद्धात प्रत्यि िाग घेतला नव्िता. प्रत्यि युद्धिूमीपासून ते ८ मैल अंतरािर उिे िोते. अकबरबरोबर
५००० अचतविश्वासू आणि तयारीचे सैन्टय िोते, युद्धात परािि िोत असल्याचे हदसून येताच काबुलकडे पळू न
जािे, असा बैरम खानचा सैन्टयाला आदे श िोता.
िे मू स्ितः सैन्टयाचे नेतत्ृ ि करत िोता, िे मूच्या सैन्टयात सुरुिातीला १५०० ित्ती आणि तोफखाना िोता.
िे मूने अचतशय चनयोजनबद्ध पद्धतीने ३०,०००च्या घोडदळाला घेऊन कूच केले िोते. या घोडदळामध्ये
रजपूतांचा आणि अफगािांचा िरिा िोता. सैन्टयाचा आणि अफगािांचा उत्साि िाढिण्यासाठी िे मूने त्यांना
जिाचगरी म्ििून जचमनी हदल्या िोत्या आणि त्याच्या खणजन्टयाची द्वारे उघडली िोती. अशा प्रकारे त्याने
अचतशय कतमबगार असे सैन्टय एकत्र केले िोते.
अकबराचे सैन्टय :
नाममात्र प्रमुख : अकबर
प्रत्यि प्रमुख : बैरम खान. याचा मुलगा अब्दल
ै ी एक
ु रिीम खान िा अकबराच्या दरबारातील ‘नऊ’ रत्नांपक
िोता.

चतरं दाज असलेले घोडदळ प्रमुख : मोिम्मद काचसम
मुघलांच्या कंद्रस्थानी असलेल्या पायदळ, घोडदळ यांच्यामध्ये उस्ताद अली कुली खान (तोफखान्टयाचा
प्रमुख)

िा

पाचनपतचे

पहिले

युद्ध

लढला

िोता.

अकबराच्या

आजोबांबरोबर

िुसेन कुली खान, मोिम्मद साणजद खान पूिांची, शाि कुली खान मिरूम, मीर मोिम्मद बरका, काचसम
खान

चनयास्पोरी

ि

सईद

मोिम्मद

बरका

असे

मिारथी

िोते.

सिामत पुढे असलेल्या सैन्टयामध्ये मेिमूद खान बुडूस्की, कक्साल खान, िुसेन कुली बेग, शाि कुली बेग
मिराम आणि समाजी खान िोता.
मुघलांची उजिी फळी चसकंदर खान उझबेग सांिाळत िोता तर डािी फळी अब्दल्
ु ला खान सांिाळत िोता.
िे मूचे सैन्टय :
प्रमुख अथामत िे मू, ‘ििाई’ नािाच्या त्याच्या ित्तीिर.
तोफखाना प्रमुख : मुबारक खान आणि बिादरू खान
ित्तीदल : िसन खान फौजदार, मैकल खान, इखतीयार खान, संगरम खान आणि कपन. उजिी बाजू शादी
खान कक्कर तर डािी बाजू रामया सांिाळत िोता. कंद्रस्थानी जातीने िे मू आणि िगिान दास िोते.
आता सैन्टयाची रचना पािू,
जसे आपि बचघतले, तशी डािी, उजिी आणि मधली आघाडी अशी िी दोन्टिी सैन्टये वििागली गेली.
अकबरातफे िुसेन कुली बेग, शाि कुली खान मिरूम सिामत पुढची फळी सांिाळत िोते, तर शाि कुली बेग
मिराम, िुसेन कुली खान, अली कुली खान िे मधली फळी सांिाळत िोते. कोित्यािी युद्धात (अगदी
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हक्रकेटमध्येसुद्धा) मधली फळी िी अचतशय मित्त्िाची मानली जाते. मधल्या फळीचे िे काम असते की जसे
प्रमुखाला शत्रुपिाची बाजू कमकुित झाल्याचे चनदशमनास येते, तशी मधली फळी पुढच्या फळीला बाजूला
करत िार्याच्या िेगाने शत्रुपिात घुसते आणि शत्रुपिाची मधली फळी एकमेकांपासून वििक्त करते. दस
ु रे

काम असे की, जर पुढची फळी पडली तर येिार्या मधली फळी शत्रुपिाला स्ितःच्या अंगािर घेते.
शाि

बदाग

खान

आणि

शाि

अब्दल
ु

माली

िे

राखीि

तुकडी

सांिाळत

िोते.

िे मूतफे िे मू आणि िगिान दास मुख्य आघाडी सांिाळत िोते, तर उजिी बाजू शादी खान कक्कर तर
डािी बाजू रामया सांिाळत िोता. िे मूने या लढाईच्या अगोदर २२ युद्धे णजंकली िोती, त्याच्या आघाडीच्या
फळीत सुमारे १००० ित्ती िोते. िे मूचे सैन्टय अनुििी िोते, तसेच ित्तींनी आणि शस्त्रांनी सुसज्ज िोते.
ित्तीच्या सुळ्यांना जंवबये लािले गेले िोते.
िे मूचे सैन्टय मुघालांपेिा काकििर सरसच िोते. पि मुघलांचे सैन्टय धोकादायक बनले िोते ते त्यांच्या
घोडदळामध्ये असिार्या चतरं दाजांमुळे. घोडदळ चतरं दाज िे अचतशय धोकादायक मानले जातात, ते
शत्रुपिािर एका ठरािीक अंतरािरून बािांचा िषामि करत राितात. यामुळे शत्रुपि गंधळतो आणि या
दलाच्या मागे लागतो आणि त्यांना तेच ििे असते. अशा प्रकारे शत्रुपि विखरला की त्यांना िरििे सोपे
जाते.
आता प्रत्यि काय घडले पािू :
यात अजून एक लिात घेण्यासारखी गोष्ट म्ििजे दोन्टिी सैन्टयाच्या मधोमध एक खंदक िोता, जो ित्ती
ओलांडून जाऊ शकत नव्िते.
सिामत प्रथम िे मूने ित्तींच्या सािाय्याने िल्ला चढिला तो मुघलांच्या डाव्या आणि उजव्या फळीिर जी
अब्दल्
ु ला आणि चसकंदर खान सांिाळत िोते. मुघलांच्या पायदळाला ित्ती आिरे नासे झालेले बघताच
मोिम्मद काचसम त्याचे चतरं दाज असलेले घोडदळ घेऊन अब्दल्
ु ला खानच्या मदतीला जातो. चतरं दाज बाि
मारून ित्तींना जायबंदी करायचा प्रयत्न करत असतानाच िार्याच्या िेगाने उजिी बाजू शादी खान कक्कर
तर

डािी

बाजू

रामया

सांिाळत, मुघलांच्या

डाव्या

आणि

उजव्या

फळीिर

तुटून

पडतात.

अजून िे मू आणि िगिान दास मुख्य आघाडी सांिाळत आिे त. आत्ता फक्त ित्तीदलच पुढे आिे .
या दरम्यान िेगिेगळी झालेली ित्तीदलं युद्धाच्या कंद्रस्थानी सरकू लागतात. िे बघताच मुघलांची मधली
फळी खंदकाकडे सरकू लागते. िीच संधी आिे िे बघून िे मू िेगाने आक्रमि करतो. आता दोन्टिी दले
खंदकापुढे येऊन थांबतात. िे मूच्या सैचनकांनी जरी खंदक पार केला तरी आता त्यांना ित्ती साथ दे ऊ
शकिार नािीत. िे कळताच मुघलांची मधली फळी खंदकाच्या विरुद्ध बाजूला चचकटू न रािते, तर िे मूचे
िवत्तदल परत एकदा िेगिेगळे िोऊन डाव्या आणि उजव्या बाजूला सरकू लागतात. िगिान दास आणि
हिं द-ू अफगािी सैन्टय िे मूच्या मागे येऊन उिे आिे .
इकडे अब्दल्
ु ला खान (मुघल डािी फळी) शादी खान कक्करला (िे मू उजिी फळी) मागच्या बाजूने
कंद्रस्थानी ढकलतोय तर दस
ु र्या बाजूला रामयाला (िे मू डािी फळी) चसकंदर खान उझबेगने (मुघल उजिी

फळी) कंद्रस्थानी ढकललेय. याच िेळेस मुघलांची शाि कुली बेग मिराम, िुसेन कुली खान, अली कुली
खान असलेली मधली फळी वििागून िार्याच्या िेगाने बािे र पडते आणि खंदकाच्या दोन्टिी टोकांना
असलेल्या

िवत्तदलाला

जाऊन

चिडते.

आता

िे मूचे

सैन्टय

सिम

बाजूंनी

घेरले

गेले

आिे .

आणि जे घडू नये ते घडते, िगिान दास आणि िे मूचे िरिशाचे िीर शादी खान कक्कर, रामया पडतात.
िे मू ित्तीच्या अंबारीत बसून सैन्टयाला लढाईला अजूनिी प्रिृत्त करतोय. त्याचं िेळेस एक बाि िे मूच्या
डोळ्यात जातो आणि िे मू बेशुद्ध िोऊन अंबारीत कोसळतो. शाि कुली खान जो िे मूच्या ित्तीच्या जिळचं
असतो, त्याच्या कािीतरी अतक्यम घडल्याचे लिात येतं. सैन्टयाच्या सािाय्याने तो ित्तीच्या मािुताला

पकडतो आणि ित्तीिर असलेल्याचे नाि विचारतो. मािूत नाि सांगतो, िे मू पडल्याचे कळताच िे मूचे सैन्टय
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विखरते. िे मूला बेशुद्धािस्थेत मुघलांच्या छाििीमध्ये घेऊन जाण्यात येते. अकबर िे मूला मारायचे नाकारतो
पि

बैरम

खान

िे मूचे

शीर

कापून

काबूलला

तर

धड

हदल्लीला

रिाना

करतो.

अबुल फझल (अकबरनामाचा लेखक) म्िितो, जर अकबराने िे मूला जीिनदान दे ऊन स्ितःच्या सैन्टयात
घेतले

असते

तर

अकबरची

दृष्टी

आणि

िे मूचे

सामथ्यम

िापरून

काय

णजंकता

आले

नसते ?

िे मूच्या पळिार्या सैन्टयाला इस्कंदर खानने पाठलाग करून पकडले. त्याच्या िातात सुमारे १००० ित्ती
आणि अनेक सैचनक लागले. युद्धानंतर िाताला येतील तेिढे हदल्लीमधील जडजिािीर घेऊन िे मूची बायको
चनसटली,

इस्कंदर

खानाने

चतला

पकडण्याचा

अयशस्िी

प्रयत्न

केला.

(िे मू युद्धिूमीिरच मरि पािल्याचा कािी हठकािी उल्लेख आिे .)
दल
ु णम िलेला िे मू :
िररयािाचा िा इतका मिान योद्धा, िारताच्याच नािी तर िररयािाच्या इचतिासाच्या पानांमधूनदे खील
गायब आिे . इचतिासाने ज्याच्यासाठी हकतीतरी पाने राखली, त्याच्यासाठी िररयािा सरकार, त्यांच्या
पाठ्यपुस्तकांमध्ये साधे एक पान राखू शकले नािी, यासारखी दद
ु ै िाची गोष्ट नािी. िररयािा सरकारने
िे मूसाठी ना कुठले स्मारक उिारले आिे , ना त्याचा राज्याचिषेक हदिस साजरा केला जातो, ना तो शिीद
झालेला हदिस कोिाच्या लिात असतो.
इतका मिान योद्धा िा िारताच्या इचतिासात तसा दल
ु णम िलेलाच राहिला. त्याच्या कुटु ं बाचे पुढे काय झाले?
िे फारसे कोिास मािीत नािी. लढण्यात आणि स्िराज्य उिारण्यातच िे मूचे संपूिम आयुष्य खची पडले.

िे मूला आयुष्यात सुखाचे असे फारच थोडे िि चमळाले. राज्याचिषेक झाल्यानंतर एक महिन्टयाच्या
आतमध्येच मृत्यूने िे मूला गाठले. न त्याच्याकडे परं परे नुसार चालत आलेली राजगादी िोती न संपत्ती. पि
िे सिम नसतानािी मुघलांना पळता िुई थोडी करून सोडिार्या आणि अल्पकाळ का िोईना हिं द ू राज्य
प्रस्थवपत करिार्या या दल
ु णम ित पि चततक्याच पराक्रमी ‘विक्रमाहदत्याला’ मानाचा मुजरा.
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तुझ्या गळा माझ्या गळा....

५०फक्त

ऑहफसच्या गारव्यातून बािे र येत चलफ्टसमोर उिं राहिलं की जरा बरं िाटतं , मन शरीराच्या आधीच
बारमध्ये जाउन पोिोचलेलं असतं. खाली पाहकंगमध्ये येताना मी रोज विचार करतो, प्रत्येक िेळी बािे र
पडिं िे असं आधी खाली खोल खड्यात जाउन मगच असतं का ? कारि, आमच्या ऑहफसचं पाहकमग
मायनस ९ला आिे . गाडी घेउन िर येताना प्रत्येक िळिािर गाडी घसरायची िीती िाटते , पि घसरलो
कधीच नािी, बिुतेक

त्या

िीतीमुळंच माझा

िेग आपोआप

कमी

िोतो.

बािे र आल्यािर

लगेच

चसक्युररटीसमोर थांबािं लागतं, रोज नेमका इथं येउन थांबलो की मंद्याच्या फोन येतो. तो चसक्युररटीिाला
बॅग उचकत असतो अन मंद्याची बंबाबंब चालू असते. केवबनमध्ये ती लेडी गाडम असेल तर मी फोन
उचलतच नािी, 'णजगर मा बडी आग िै , पयंत ररं गटोन िाजू दे तो, तो बािे रचा काळा ठोकळा अन ती लेडी
गाडम िैतागून जातात, संध्याकाळची स्रुरुिात मजेत िोते.
मी आज सगळ्यांना सांचगतलं, उद्याचा शुक्रिार शेिटचा. त्यानंतर मी दोन िषे येिार नािी. प्रोजेक्टला
बदली झाली आिे माझी. सगळ्यांना खूप िे िा िाटतोय, तंडािरून हदसतंय तसं. आज सगळे चमळू न मला
त्यांच्या पेगमधला एक चमचा दारू माझ्या ग्लासात टाकून कॉकटे ल करून दे तात. एक लाजम विथ सोडा,
बॉटम्स अप. पाच चमचनटं कािी सुचत नािी, मग िळू िळू नॉममल िोतो. तशी मला कधी चढत नािी दारू,
पि िे पाच िेगळ्या िेगळ्या एकत्र करून म्ििून थोडा त्रास झाला. सगळ्यांचा चनरोप घेऊन मी लिकर
चनघतो, प्रिासाची तयारी करायची आिे , मेहडकल टे स्ट करून घ्यायच्या आिे त, तीन लसी टोचून घ्यायच्या
आिे त. िे सगळं आिरून घरी पोिोचायला अकरा िाजतात. दरिाजा उघडू न मी आत येतो, लाईट सकाळी
अॅटो मोडला टाकले िोते, ते चालू बंद िोत राितात माझ्या मागं मागं. दोन तासांत बॅगा िरून िोतात. मग
दोन्टिी गाड्यांच्या हकल्ल्या घेऊन मी खाली जातो, इथं पि खड्यात जािं लागतं मायनस ३ला. स्कॉपमचं
कव्िर काढतो, आतून पल्सरचं कव्िर काढतो. स्कॉपमचं कव्िर पल्सरच्या बॅगमध्ये ठे ितो, चतच्या बॅटरीच्या
िायर काढू न ठे ितो, कव्िर घालतो. मग ठंगा, म्ििजे स्कॉवपमओ चालू करून चेक करतो. ठंगा महिन्टयातून
दोन िेळाच बािे र चनघतो.
आज शचनिार, ऑहफसमधून अधे हडटे ल घ्यायचे आिे त, ते चमळिार संध्याकाळी साडे चार िाजता, आणि
त्यासाठी ठंगा घेऊन जािं लागेल. अधे हडटे ल उद्या चमळिार, अधे १४० हकलोमीटरचा प्रिास झाल्यािर.
नेिमीचं आिे िे . यािेळी िॉटे ल आणि पोरी िेगळ्या आिे त, असं ऐकून आिे , पािू या. नेिमीप्रमािे
ऑहफसला आलो, कामं केली, ररपोटम छापले, पैसे घेतले, प्रोजेक्ट करन्टसी. बरोबर साडे चार िाजता मायनस
९ला आलो. ठंगा िॉचशग एररयात घातला, बािे र आलो तेव्िा आउट ऑफ द िल्डम हफचलंग आिे . मग सरळ
घरी आलो, जेिि केलं आणि झोपलो. उद्या सकाळी अकराच्या सुमारास चनघेन. खरं तर लिकर चनघिार
िोतो, पि सात िाजता शाल्मली येिार आिे . मग दोन तास तरी जातीलच, म्ििून अकरा िाजता. अकरा
िाजता चनघालो की िॉटे लला पोिोचायला तीन िाजतील. मग चतथंच मुक्काम िोईल, पिाटे तीन िाजता
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चनघेन आणि सात िाजता साईटिर. कायमक्रम पक्का आिे . उद्या सकाळी शाल्मली येईल, चतची िाट बघत
झोप लागली आज थोडी लिकरच.
सकाळी साडे सिा जाग आली, उठू न आिरलं, बरोबर सात िाजता दरिाजा िाजला. शाल्मलीच िी, कधीच
बेल िाजित नािी. दरिाजा उघडू न आत येताच चतच्या ओल्या केसांचा िास घरिर पसरला. पुढचा तास
फार छान गेला. दोघांनी चमळू न चिा, पोिे केले, घरातल्या माझ्या आिडीच्या गोष्टी काढू न चतच्या
आिडीच्या गोष्टी िर काढू न ठे िल्या. आता दोन िषे चतच्या मनासारखं िोिार सगळं , पुन्टिा मी गेल्यािर
चतला िे सगळं जमिार नािी, म्ििून. मग दिा ते साडे दिा आम्िी गॅलरीत बसून िोतो. अलामम िाजला
तसा उठू न आिरलं. एकटाच मायनस ३ला आलो. शाल्मलीला पूजा करायची िोती. ठंगा काढला, शिरातली
गदी मलािी आिडत नािी अन ठंग्यालािी. ती संपली की पाचिा चगअर, अठराशे आरपीएम, पंच्याित्तरचा
स्पीड. पहिला घाट लागेपयंत तरी.
साडे चार िाजल्यानंतर जे पहिलं िॉटे ल हदसलं, चतथं गाडी घातली, दिा सेकंद इं णजन बंद केलं, चसणस्टमनं
सिम कािी अपडे ट झाल्याचं कळिलं. बािे र पडू न िॉटे लमध्ये गेलो, रूम बुक केली आणि आत जाऊन
झोपलो. जेिि िगैरे करायचं नव्ितंच. पिाटे अलामम िाजला, उठू न आिरलं. चेक आउट करून चनघालो.
आज एकूि नऊ तास प्रिास करायचा आिे . िी साईट निीनच आिे , आजचा प्रिास तसा निीनच िागातून
आिे , बर्यापैकी चनममनुष्यसुद्धा. कंटाळिािं िोिार आिे सगळं . या नोकरीत आलो ते पैसा, घर, गाडी
चमळिार म्ििून. पहिले सिा महिने फार छान गेले. पि जेव्िापासून साईट सुरू झाल्या, तेव्िापासून त्रास
आिे खरं तर. िी माझी दस
ु रीच साईट, पहिली एक महिन्टयासाठीच िोती रायल बेचससिर. िषमिराने त्याचे
ररझल्ट आल्यािर मग इथं दोन िषामसाठी पाठित आिे त. शाल्मलीला जेव्िा िे समजलं, तेव्िा चतनं स्पष्ट
नाराजी व्यक्त केलेली िोती. पि चमळिारा पैसा, सुरणितता ह्यांच्या णजिािर चतला समजािता आलं िोतं.
हदिसिर गाडी चालिून साडे पाचच्या सुमारास साईटच्या गेटसमोर उिा आिे , सगळ्या चेहकंगला िगैरे अधाम
तास गेला. मग आत आलो, आता सगळं च चसणस्टमच्या ििाली इथून पुढं.
गेले आठ हदिस नुसता माझ्या रूममध्ये बसून आिे . जेििखाि िेळेिर चमळतंय , ठरल्या िेळेला बािे र
हफरायला चमळतंय, ठरलंय तेिढं च मग पुन्टिा रूममध्ये. प्रत्यि काम कािीच हदलेलं नािी अजून.
चसणस्टमिर िेहटं ग चलस्ट चेक केली. अजून तीन हदिस मला कुिी िेटिार नािी. प्रचंड कंटाळा आलेला
आिे . पहिल्यांदा साईटिर गेलो िोतो ते आठितं पुन्टिा एकदा, म्ििजे गेल्या आठ हदिसांत दररोज दोन
िेळा आठिून झालेलं आिे . आता पुन्टिा आठिंतय, बॉसनं घेतलेलं ब्रेन स्टॉचमंग, झालेले िाद आणि मग
दोन हदिसांनी हदलेला िोकार, नंतर शाल्मलीचा गंधळ आणि बरं च कािी. िी कंपनी जॉइन करतानाच
लिात आलेलं िोतं की कािीतरी घोळ आिे ; पि पैसा, घर आणि गाडी डोळ्यासमोर नाचत िोते. अशा िेळी
नेिमी करतो ते केलं, बॅगमधून एक इं जेक्शन काढलं आणि टोचून घेतलं. या ऑषधाचा प्रिाि पुढचे दोन
हदिस हटकेल. मग एकच हदिस िाट बघिं आणि त्यानंतर काम सुरू.
आज दप
े मध्ये िोतं
ु ारी माझा पाटम नर येिार आिे . नंबर ८९३७, िय िषे २९. आज सकाळीच आलेल्या मेसज
तसं. बरोबर तीन िाजता रूमचा दरिाजा उघडला, तेव्िा जॉब नंबर ८९३७ समोर उिी िोती. चेिर्यािर
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प्रसन्टन िसू, केसांचा बांधलेला पोनी आणि त्याला न शोििारं बंगाली कुंकू कपाळािर. 'िाय, मी प्रिीि'
'िाय, मी मीना, आत येऊ?' दोनच िाक्यं बोललो, पि खूप जिळची ओळख आिे असं िाटलं. पुढची दोन
िषे तरी एकत्र काढायची आिे त, हकंिा ररझल्ट चमळे पयंत. दोघं आत येऊन रूममागच्या लॅबमध्ये गेलो .
“थोडा िेळ गनपा मारू या का, आपि अिे ड ऑफ स्केड्युल आिोत बरं च” चतला विचारलं. कपडे बदलत
पडद्यामागनं चतनं उत्तर हदलं, “मी तेच करिार आिे . तुझी हकतिी साईट आिे ?” मला बरं च िायसं िाटलं
“दस
ु री, तुझी?” पडदा बाजूला करत ती म्ििाली, “चौथी, यू आर टू ज्युचनयर टू मी. हकती ररझल्ट
पॉणझहटव्ि आिे त आजपयंत, काय पसंटेज?” चतनं सोफ्यािर अंग टाकत विचारलं. “कािी घेिार, नव्िद
टक्के आिे त ररझल्ट, चनदान माझ्याकडू न तरी.” पाटम नर आल्यािर रूममधल्या सिम सविमस ओपन िोतात,
त्यानुसार बार उघडलेला िोता. “आतातरी फक्त सोडा दे . तीन क्यूब टाक त्यात.” दोघांचे ग्लास तयार
करून हटपॉयिर ठे िले, तेव्िा चतचा चेिरा फुललेला िोता, बंगाली कुंकू पुसल्यानं कपाळ थोडं जास्तच मोठं
हदसत िोतं.
'तर चम. प्रिीि, येत्या महिनािरात आपल्याला िी दोन पझल्स सोडिायची आिे त , मला िाटतं तुम्िी
माझ्या शरीरापेिा या कोड्यांिर जास्त लि द्यािं. कसं सुरू करायचं आपि? आधी एक पूिम करायचं की
दोन्टिी पॅरलली करत जायची?” चतच्या आिाजात चसचनयरनेस जािित िोता. मी माझी नजर चतच्यािरून
काढू न समोरच्या हटपॉयच्या स्क्रीनिर नेली. दोन नलॅन आणि दोन िॉइं ग उघडी िोती स्क्रीनिर. मला एका
िॉईंगमधलं बरं चसं समजलं. नलॅनमधली गािं, रस्ते ओळखीचे िाटत िोते, पि दस
ु -याचा कािी पत्ता
लागेना. “मलासुद्धा कािीच समजत नािी यातलं. नलॅन ए आिे तो पूिम शिरातला पािीपुरिठा विषयुक्त
करून मरिाचं थैमान घालायचा आिे , पि दस
ु रा काय आिे ते समजत नािीये. तुला कळलं का कािी
यातलं?” मीनानं संिादाला सुरुिात केली. “ग्रेट, मला नलॅन बी समजलाय संपूि.म सगळ्या शिरात
मोक्याच्या हठकािी गाड्या अडिून एक प्रचंड रॅ हफक जाम घडिून आिायचा आणि मग मेमॅिेच्या
सािाय्यानं धुळधाि उडिून द्यायची. िुई कॉणम्नलमंट इच अदर.” उगा जिळीक दाखिायची म्ििून मी
बोललो. “मेमॅिे म्ििजे काय ? समचथंग केचमकल ऑर िाऊ?” मीनानं मूलिूत प्रश्न विचारला. “मेमॅिे
म्ििजे मेगा मॅग्नेहटक व्िे ि - मेमॅव्िे , पि उच्चार मेमॅिे असाच केला जातो.
“चल, तू माझ्या िेत्रातल्या नलॅनिर काम करायला सुरुिात कर, मी तुझ्या फील्ड्मध्ये हदिे लाितो, म्ििजे
दोन्टिी नलॅनच्या सगळ्या बाबी चेक िोतील आणि व्यिणस्थत िोतील. व्िॉट से पाटम नर?” मी माझा नेिमीचा
गेम नलॅन टाकला. असं केलं की ‘ते माझं हफल्डच नािीय’ या सबबीखाली मला माझ्या चुका लपिता
येतात. चतनं िोकार हदला. माझी व्िोड्का आणि चतचा सोडा संपला िोता. आता चतनंच उठू न विचारलं
“अजून एक घेिार का?” माझा िोकार आिे असं समजून ती बारकडं गेली. काचेचा दरिाजा उघडिार
तेिढ्यात चसणस्टमचा बायकी आिाज आला “रूट ३ रूमचे अल्कोिोल कंझम्शन चलचमट संपले आिे त.”
आणि त्यामागं एक णजिंत बायकी आिाज “ओ चशट मॅन, चधस इज अनफेअर” िातातला ग्लास चतनं
फोडू न टाकला. पुन्टिा येऊन ती सोफ्यािर बसली. दोन्टिी िात डोक्याच्या मागं धरून, मी चतच्याकडं न
पािायचा अयशस्िी प्रयत्न केला. ते जास्त िेळ जमलं नािी आणि चतच्यदे खील लगेच लिात आलं. डोळे बंद
असूनदे खील “तुझी पहिली साईट डे डबॉडीजिरून व्िायरस उचलायची िोती ना?” मला चसचनयर असल्यानं
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चतला माझी हिस्री मािीत िोती, तो चान्टस मला नव्िता. “िो, पहिली साईट एिढी बेकार लागली मला.” मी
माझी चनराशा स्पष्ट केली. “मग त्या िेळी णस्त्रयांच्या प्रेतांकडं पािताना, त्यांच्यािरून व्िायरस उचलताना
ज्या िािनेनं िागला असशील ना, त्याच िािनेनं िाग आतािी माझ्याबरोबर. पुरुषाबरोबर रािायची िेळ
आली तर माझी ररअॅक्शन प्रेतापेिा जास्त िेगळी नसते िे लिात घे, उगा नंतर अपेिािंग नको.” चतचं
स्पष्ट बोलिं मला लागलं. “म्ििजे तू इथून बािे र गेल्यािर माझ्यामागं िूत िोऊन लागिार नािीस ना,
माझ्या इच्छा पूिम कर म्ििून? त्यापेिा आताच काय ते मागून घे. प्रेतंदेखील कािी कमी हडमांहडं ग
नसतात.” माझ्या विनोदाच्या ढ क्िाचलटीिर चतला िसूदेखील आलं नािी, ती उठू न रूममधल्या चतच्या
बेडिर गेली, बाजूचा लेसर रॅ प चालू केला अन झोपली, अगदी प्रेतासारखी.
आज दोनशे हदिस झालेत, केचमकल इं णजचनयररं ग आमच्या इं णजचनयररं गपेिा फार कमी अिघड नसतं याची
पूिम कल्पना मला आली आिे . त्यत मीनाबरोबर झालेल्या करारानुसार, िहकंग टाईममधला फक्त एकच
तास एकमेकांच्या शंका चनरसनासाठी ठे िलेला आिे . त्यामुळं फार अिघड िोतं , प्रत्येक िेळी माहिती
चसणस््ममधून घ्यािी लागते. चमळत नािी, समजत नािी असं नािी, पि चतच्याकडू न ऐकायला बरं िाटतं,
आणि मी चसणस्टमिरुन माहिती करून घेऊन चतला पुन्टिा मुद्दाम विचारतो आिे , िे चतच्या लिात येतं.
चतच्या चशििाची नक्की कल्पना नािी, पि फार नसािं . जेिढं मला अडतं त्यापेिा चतला जास्त अडतं,
आणि स्पेशली मॅग्नेहटक इं डक्शनमध्ये ती जाम फसते. तो टे स्ला चतला प्रत्येक िेळी घुमि घुमि घुमितो
आणि जोरात आदळतो खाली, आणि तो तर आपला खास दोस्त! याचा बराच फायदा घेतो मी, चतच्या
शंका अधमिटच णक्लअर करतो. मग पुढच्या शंकाचनरसनच्या तासात ती पुन्टिा तेच घेऊन बसते , चसचनयर
असली तरी लाजत नािी, कळत नािी िे सांगायला. माझं तसं नािीये , बिुधा पुरुषी अिं कार मध्ये येतो
अजूनदे खील. चतच्या प्रत्येक उत्तरात कािीतरी खुसपट काढतो, चतचं बोलिं मध्येच तोडतो, चतला आिडत
नािी ते खरं तर. पि पुरुष असल्याचा कंड कुठं तरी शमला पाहिजे ना.
“प्रिीि, िे बघ म्ििजे िा मेमॅिेचा संपूिम नलॅन झाला नािी अजून, पि एका शिराच्या गेल्या एकोिीस
महिन्टयातल्या रॅ हफकचा स्टडी करून मी एक रॅ हफक िोल्ड नलॅन बनिलाय. पहिल्या िोल्डपासून शेिटचा
िोल्ड येईपयंत बारा चमचनटं जातील, आणि त्यानंतर मेमॅिेला तू म्िितो तसं अधाम तास लागेल िोत्याचं
नव्ितं करायला, हकमान ७०% सक्सेस रे शो हदसतो आिे . आपल्याला काय पाहिजे, रे शो चमचनमम ९५%
ना, मग अजून बरं च काम करािं लागेल.” एक हदिस मीनानं एक िॉक थ्रू दाखिला रूममधल्या स्क्रीनिर.
समोर हटपॉयच्या स्क्रीनिर माझं काम चालू िोतं. मला िर पिायला दोन चमचनटं गेली. चतनं पुन्टिा
पहिल्यापासून दाखिलं, “गुड ना ,ब-यापैकी जमलंय ना रे , आणि िे च अल्गोररथम िापरून कोित्यािी
शिराला यात हफट बसिता येईल असं करायचं आिे मला ते. आता उरलेलं २५% तू जमि.” चतला नलॅन
पुन्टिा एकदा रनथ्रू करायला लािला, त्या िेळी मी हटपॉयिर चलहित िोतो िर बघता बघता. रन थ्रू
संपल्यािर चतच्या ते लिात आलं. शेजारी येऊन बसत ती म्ििाली, “काय काय चलहिलं आिे स माझ्या
विद्याथ्यामनं, बघू?” मी चतची व्िायिा घ्यायला सुरुिात केली. एक तासिर आम्िी बोलत िोतो. चतनं
हटपॉयच्या चतच्या बाजूला ब-याच नो्स काढ्ल्या. आमचं बोलिं संपलं, तशा त्या बोटातल्या ररं गिर
वपकप केल्या अन चतच्या बेडिर जाऊन बसली, लेसर रॅ प चालू केला.
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आज सिाशे पन्टनास हदिस संपले प्रोजेक्टचे. मीना आणि मी, बाकीच्या दोन्टिी टीमपेिा खूप पुढं आिोत,
म्ििजे सातशे दिा हदिसांचे टारगेट आम्िी साठ हदिस आधीच पूिम केलंय. सध्या आम्िी नलॅन २ आणि
नलॅन ३ बनितोय, पहिले नलँन फेल झाले तरची तयारी, अथामत आम्िाला ते हडटे ल िकमआउट करायचे
नािीत, पुढच्या चसचनयर टीम आमच्या स्क्रॅचिर काम करून फायनल करतील आणि आतािी चसणस्टम
त्यािर पॅरलली काम करत आिे च. आमचे ओररजनल नलॅन सध्या रूट १९ला चेक िोत आिे त, त्यापुढं
अजुन एक रूट, तो णक्लअर केला मी प्रमोशन, मी मास हडस्रक्शनिरून पसमनल िं हटं गला जाईन आणि
मीना इनर हकचलंगला. चतच्या पहिल्या दोन साईट पसमनल िं हटं गच्या िोत्या, त्यामुळं चतला ती एक स्टे प
टाळता येईल, असं िाटतंय. उद्या पिाटे पाचपासून रूट १९बरोबर चमहटं गला बसायचं आिे . डाकम चमहटं ग, या
प्रकाराचा मला अनुिि नािी, म्ििजे रूममध्ये फक्त स्क्रीनच हदसतो, पलीकडं कोि आिे तुम्िी पािू शकत
नािी आणि तेसुद्धा तुम्िाला पािू शकत नािीत. फार ियाि प्रकार आिे िा. मीनाला विचारलं तर ती कािी
स्पष्ट बोलली नािी याबद्दल. आज संध्याकाळी ती आमची गाडी घेऊन बािे र गेली आिे कुठं तरी. बिुधा लांब
गेली असेल, कारि आज गाडी ििी म्ििून चतनं गेला आठिडािराचा कोटा सेव्ि केला िोता चतचा आणि
मलासुद्धा एक हदिस रूममध्येच बसिून ठे िलं िोतं.
पिाटे पाच ते दप
ॅ चमन
ु ारी एक, रूट १९ची मेगामॅरेथॉन चमहटं ग संपली, आमची दोन्टिी प्रोजेक्ट रूट १९नं अड
णक्लअर केली, आता ती फायनान्टस णक्लअरसाठी रूट २०ला जातील, चतथं साधारि ५० हदिस लागतात,
आणि त्यानंतर िातात येईल डायरे क्ट डी डे ट आणि प्रमोशन लेटर. डी डे टच्या आदल्या हदिशी आम्िाला
इथून सोडलं जाईल. पुढचे ५० हदिस फार चनिांत नािी जािार, पि फार टे न्टशन नसेल आम्िाला. आता
चनम्मा हदिस गाडी िापरायची परिानगी आिे , प्रोजेक्टच्या रूट १६पयंत आम्िी वबनघोर हफरू शकतो.
रूममधला बार चोिीस तास खुला िोिार उद्यापासून. आणि माझ्यासाठी सगळ्यात मित्त्िाचं म्ििजे मी
शाल्मलीबरोबर दररोज ३०० सेकंद बोलू शकतो. िो, म्ििजे पाच चमचनटं च, पि ३०० म्िटलं की खूप
जास्त िाटतं. जिळस दोन िषामनी, धाक्या बहििीबरोबर बोलताना काय बोलू आणि काय नको, असं
िोिार आिे मला. अथामत, आमचं बोलिं रॅ क िोिार, रे कॉडम िोिार आणि सेन्टसॉरदे खील, तरीिी खूप खूप
छान िाटतंय मला. एका िेळी २० लाख लोकांना कसं मारता येईल, याचाच गेल्या सिाशे पन्टनास हदिसात
विचार करत िोतो. मीना चतचे ३०० सेकंद कुिाबरोबर बोलेल, काय मािीत? असेल चतचा कुिीतरी बॉयफ्रेंड
िगैरे, नािीतर मुलगा आणि निरासुद्धा असेल. अजून साठच हदिस... मलादे खील चतची हिस्री चेक
करायची ऑथोररटी चमळे ल आणि मग कळे ल मला सगळं .
उद्या सातशे हदिस पूिम िोिार. आज आम्िी दोघं बािे र गेलो िोतो रूट १३ला. चतथं, आमच्या प्रोजेक्टिर
एक ग्रुप चचाम करत िोता. आम्िीसुद्धा जाऊन उिे राहिलो झालं , कािी कमी पडलंय का पािायला. अथामत
इथं कुिीच कुिाला ओळखत नािी, त्यामुळं ते लोक वबनधास्त बोलत िोते. कािी पॉइं टस चमळाले आिे त.
रात्री बसून पुन्टिा अपडे ट करून घेऊ ते. गेले पन्टनास हदिस मीना दररोज पाच चमचनटं पुढचा िेळ दे ते ,
पहिला हदिस ००:००ला बोललो, दस
ु -या हदिशी ००:०५ला, असं करून चतचा प्रत्येक िेळचा मूड समजला
मला. एकदम मस्त आयहडया हदली चतनं. सगळ्या घराला निीन रं ग हदला आिे चतनं , टाइल्स बदलल्या
आिे त, अजून बरं च कािी. माझ्यासाठी दोन-तीन मुली पािून ठे िल्यात. आईबाबांची कसर िरून काढते
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आिे . िे सगळं मी मीनालासुद्धा सांचगतलं. ती कुिाशी बोलते ते कळलंच नािी. दररोज दप
ु ारी एक िाजता
मला रूमच्या बािे र जायला सांगते. कािी कळलंच नािी त्यामु़ळं. उद्या हदिसिरात कधीिी रूममधले
स्पीकर सुरू िोतील आणि आम्िाला गुड न्टयूज चमळे ल. आणि मग अधाम हदिस फोन, पूिम हदिस गाडी
आणि रूट १८पयंत प्रिासपरिानगी. मीनािी कुठं गेलीच नािी आज हदिसिर. नुसती बेडिर पडू न आिे .
सकाळीच चतनं चार पेग व्िोड्का घेतली आिे , त्याबरोबर तीन बाटल्या सोडा. एिढं डायल्यूट करून कसं
काय घशाखाली जातं, कोि जािे. असते एखाद्याची आिड. कोि सांगिार काय ते ?
डोक्याचा िुगा झालाय, डी डे अजून एक महिन्टयानं आिे , मेमॅिेचा नलॅन फायनल झाला आिे , मला आणि
मीनाला प्रमोशन चमळालं आिे . अजून पगारिी िाढला आिे , पि फोन बंद झालेत. आता नलॅन यशस्िी
हकंिा अयशस्िी िोईपयंत आम्िाला बािे र कुिाशी संपकम साधता येिार नािी. पि प्रत्येक चसनेमाला असतो
जसा क्लायमॅक्स असतो इथं पि आिे ; आमचा नलॅन ज्या शिरात राय करिार आिे त, चतथं मीनाच्या
आईबाबांचं घर आिे . जसाजसा आमच्या नलॅनिर शिराचा नलॅन लॅप िोत गेला, तसं तसं चतला रडू
आिरे नासं झालं. आम्िी नेिमीप्रमािे अंधारात िोतो डाकम चमहटं गच्या, पि रूममधली आद्रम ता चलचमटच्या
बािे र गेल्याचं आणि अनािश्यक आिाज येत असल्याचं चसणस्टमनं रूट २०ला कळिलं तसं, एक िि
आमची रूम प्रकाशानं झगझगून गेली. मीनानं प्रयत्न करूनदे खील चतला डोळ्यातलं पािी पुसता आलं नािी.
चमहटं ग संपल्यािर ती लगेच चनघून गेली गाडी घेऊन. कधी परत येईल... मािीत नािी. मला आता चतची
दया येते आिे . इथं पूिी झालं आिे तसं ती बिुधा रूट २०ला जायचा प्रयत्न करे ल आणि मरून जाईल. इथं
आत्मित्या करायचा तो एकमेि मागम आिे , बाकी कोित्यािी मागामनं तुम्िी स्िताला संपिू शकत नािी. मी
पि तसंच केलं असतं का आमच्या शिराचा नलॅन लॅप केला असता तर? २० लाख लोकांना एकत्र मारायचा
आमचा नलॅन चनिडला गेला म्ििून कालपयंत मीना आनंदात िोती, आणि आज चतला द:ु ख आिे ते त्या
मरिा-या िीस लाखांचं नािी, तर त्यातल्या दोघांचं. का, तर ती चतची आपली आिे त म्ििून.
त्या वबनओळखी एकोिीस लाख नव्याण्ण्ि िजार नऊशे अठ्याण्िि लोकांच्या मरिानं आम्िाला कािी
फरक पडत नव्िता, पि या दोघांच्या जाण्यानं पडत िोता. त्या िीस लाखांचं मरिं आमच्या दे शासाठी
फार गरजेचं आिे . दर सिा महिन्टयांत असे रँ डम चनिड करूरुन िीस लाख लोक मारले जातात, त्याचशिाय
बाकीच्यांना जगिंच शक्य नािी, असा एक चनष्कषम काढलेला आिे चसणस्टमनं. मरिाचा िा उत्सि साजरा
करण्यासाठी स्पधाम आयोणजत केल्या जातात. त्यांना िाचििं शक्य आिे , पि त्यासाठी त्यांची गरज
आम्िाला चसणस्टमला चसद्ध करून दाखिता आली पाहिजे. अजून तीस हदिस उरले आिे त. कािीतरी करिं
िाग आिे , काय ते कळत नािीये. मीनानं आत्मित्या केली नािी, ती रात्री परत आली. कुठं गेली िोती ते
विचारलं, कािी बोलली नािी. मी माझ्या बेडकडं जात िोतो तेव्िा माझ्या मागं आली, मला घ्ट पकडलं
मागून आणि सोफ्यािर आिून ढकललं. मला कािीच समजेना. आज चतनं पुन्टिा ते बंगाली कुंकू लािलं
िोतं. दोन िषामत चतची पोनी जाऊन केस चांगले खांद्याच्या खालपयंत आले आिे त , कधी लिात आलं
नव्ितं, पि आज आलं. पि माझ्याकडं पािताना िेसूर िाटली नािी. उलट कुिािर तरी उपकार करत
असल्याची िािना डोळ्यात हदसत िोती.
“तुला िाय बनिू का कॉकटे ल?” चतनं विचारलं. “आज एंजॉय करायचं आिे आपल्या जिळच्या कुिाचं तरी
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मरि. आज मी प्रेतासारखं नािी, तर चमत्रासारखं िागिार आिे तुझ्याबरोबर.” व्िोड्काचे दोन ग्लास िातात
घेऊन येत ती बोलत िोती. “तुला काय िाटलं असतं रे , तुझ्या बहििीच्या घराखाली मेमॅिेचा जनरे टर
लािला असता तर, त्या एका न हदसिा-या िलयानं तुझ्या घराची िीट न िीट िादरिून तोडली असती,
एखाद्या बीमच्या खाली तुझी बिीि चचरडली असती, तुझी आिडती पल्सार, हकती तुकडे िोऊन पडली
असती का चतला आग लागेल रे लगेच. ....” बराच िेळ ती बडबडत िोती. कािी कािी कल्पना तर एिढ्या
ियंकर िोत्या की मला खरं च िीती िाटायला लागली. शाल्मलीबद्दल िे ऐकिेना. जेव्िा ती थांबली, तेव्िा
चतला सांचगतलं, “असं कािी िोिार नािी माझ्या घराला. माझा अंदाज खरा ठरला मेमॅिेचा, गेल्या
महिन्टयात मी दररोज पाच चमचनटं शाल्मलीला समजािलं आिे त्याबद्दल आमच्या कोडमध्ये. आता माझं
घर मेमॅिेप्रुफ झालं आिे . तुझी घािेरडी स्िननं कधीच पूिम िोिार नािीत. शाल्मलीला पािी वपिं बंद कर
िे सांगिं मला शक्य नव्ितं. म्ििून मग मीच पहिल्यापासून पाण्यात विष घालायच्या नलॅनमध्ये फॉल्ट
ठे ित गेलो. आणि शेिटी मला ििं ते चमळिलं. तुला माझ्या िेत्रात एिढं तज्ज्ञ व्िायचं िोतं की तू प्रत्येक
गोष्ट काळजीपूिक
म करत गेलीस आणि मग माझ्या रॅ पमध्ये अडकत गेलीस. आता यामधून मी तुला सोडिू
शकतो, पि एका अटीिर.”
“माझं शरीर ििंय तुला, पि चमळिार नािी अणजबात. अगदी माझ्या आईबाबांच्या बदल्यातदे खील नािी.”
चतच्या बोलण्यात चनधामर िोता, “आणि तू असं कािीतरी करशील, याची मला कल्पना िोतीच. अरे , तुझी
चसचनयर आिे मी. या खेळाचे, चसणस्टमचे चनयम तुझ्यापेिा जास्त मािीत आिे त मला. आपले फोन बंद
िोण्याच्या शेिटच्या हदिशी मी शाल्मलीला चनरोप हदला आिे , आपि लग्न करिार आिोत आणि
तयारीसाठी चतला माझ्या घरी जायला सांचगतलं आिे . पाच-सिा हदिसांनी ती चतकडे जािार आिे .” मंदशी
िसत ती खाली बसली. “आणि मी तर तुला यातून सोडिूिी शकत नािी. सॉरी ज्युचनयर.” माझं डोकं
अणजबातच कामातून गेलं. चतला जीिे मारािं असा विचार करून मी उठलो, पि ती माझ्यापेिा चपळ
चनघाली, मी चतला पकडे पयंत ती चतच्या बेडिर पोिोचली अन लेसर रॅ प सुरू केला. िताश िोऊन मी
चतथंच खाली बसलो. सगळं िरलो िोतो मी. “आणि आता ऐका आजच्या पररणस्थतीला अनुरूप गािं. याची
चनिड कळिलीय श्री. प्रिीि यांनी.” रे हडओिरच्या चनिेहदकेसारखा आिाज चतनं काढला आणि मग गािं
म्ििायला लागली, “तुझ्या गळा माझ्या गळा, गुंफू मोत्यांच्या माळा| तुज कंठी मज अंगठी, आिखी गोफ
कोिाला| िे ऽऽ िे ऽऽ तुझ्या गळा माझा गळा ' .........
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पररिा

विश्वजीत दीपक गुडधे
म्ििे त्यांच्याकडे बडी िुशारी िोती
ती तर पाठांतराची ओकारी िोती
कागदािरच त्यांनी फोडल्या डरकाळ्या
पेच येता ती टोळी पळिारी िोती
इचतिासात पेटविली क्रांतीची मशाल
संकट येता, घेतली लाचारी िोती
विज्ञानात केलेत अंधश्रद्धांिर िार
त्यांची झुंड तर िंदच्ू या दारी िोती
िूगोलात केली त्यांनी जगाची सैर
परर शेजारच्यास न ओळखिारी िोती
आयुष्याचे गणित कधी आलेच नािी
तरीपि बरोबर िी गुिाकारी िोती (?)
मायिूचे ऋि न जािले, झटपट चशकून
त्यांना करायची परदे शिारी िोती
सदा चशकले चांगले, पि िागले उलटच
तरीिी त्यांनी घेतली िरारी िोती
अनुत्तीिम झाले परीिेत जीिनाच्या
परर त्यांना चमळाली टक्केिारी िोती
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पनीर पापडी
सूड

मध्यंतरी एका िॉटे लच्या मेनक
ू ाडम िर पहिल्यांदा िा पदाथम पाहिला. उत्सुकतेने मागिला आणि थोड्या
अनिट पदाथामची चि घेता आली. यात काय काय िापरलं असािं, याचा खाता खाता विचार सुरू झाला.
पनीर आणि पापड िे तर सिज कळू न येत िोते. पि बाकीचे पदाथम अंदाजपंचे िापरून िा पदाथम घरी
बनिायचा घाट घातला.
साहित्यः
पनीर पाि हकलो
पापडाचा चुरा (मी उडदाच्या पापडाच्या
बोटिर जाडीच्या प््या कापून घेतल्या
िोत्या.)
तीन मोठे चमचे डाळीचं पीठ
बारीक चचरलेली कोचथंबीर
एक

हिरिी

चमरची

बारीक

चचरून

(आपल्या आिडीनुसार चतखटाचे प्रमाि
कमी-जास्त करू शकता)
चिीपुरते मीठ
चचमूटिर िळद
तळिासाठी तेल.
कृ ती:
पनीरचे साधारि इं चिर आकाराचे तुकडे कापून घ्यािे. डाळीचं पीठ, िजीसाठी चिजितो त्यापेिा हकंचीत
पातळ चिजिून घ्यािं. कारि पापडाचे तुकडे पनीरला नीट चचकटािे म्ििून िे पीठ िापरायचं आिे .
पनीरिर त्याचा जाड थर तयार िोता कामा नये. या पीठात बारीक चचरलेली हिरिी चमरची, कोचथंबीर आणि
मीठ घालून नीट ढिळू न घ्यािं.
आता एका कढईत तेल तापत ठे िािं. तेल नीट तापलं की पनीरचे तुकडे डाळीच्या चमश्रिात बुडिािे ,
जास्तीचं पीठ चनथळलं की पापडाच्या तुकड्यांमध्ये घोळिून तेलात मध्यम आचेिर तळािेत. गॅसची आच
मोठी राहिल्यास पापड करपून जायची शक्यता असते, त्यानुसार अंदाज घेऊन आच कमी-जास्त करत
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रािािं. तळू न झाले की हटश्यूपेपरने जास्तीचे तेल हटपून सॉस हकंिा चटिीसोबत िा पदाथम गरमगरम
खायला द्यािा.
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सिाष्ि

अपिाम

्पाटलीिबाई?" पाटातल्या खळखळ िाििार्या पाण्याकडे एकटक पाित असलेली िरिा जिू दचकलीच.
साधी, कुिी अिचचत मारलेली िाकिी चतला अशी दचकिून जािी? चतने िर पाहिलं. खाड्याची जना बांधािर
उिी िोती. एक िििर चतच्या नजरे त ओळख चमकली. पि मग पुन्टिा अनोळखीपिाचं धुकं पांघरून
चतने नजर हफरिली. पि चतच्या नुसत्या नजर हफरिण्याने जना अशी िटिारी नव्िती. बांध उतरून खाली
येत चतने चतचा िात धरला. नेिमीच्याच सियीने चतने तो धरलेला िात िे लकािला. तो िे लकािा बघता
बघता चतला िे लािून गेला.
्आता? आता?" चतला सांिाळत जना उद्गारली. पि बघता बघता दोघींची सारख्याच आिेगाने चमठी पडली,
अन िरिाचा बांध फुटला. त्या गदगदलेल्या चतला उरी धरत जनािी उसासली. काय बोलािं िे जनालािी
उमगत नव्ितं.
्िरिा?" त्या िाकेसरशी त्या दोघीिी िानािर आल्या. कृ ष्िराि बाजूला केव्िा आले, ते दोघींनािी जाििलं
नव्ितं.
्मैतरिीला िेटायला आली जिू?" कािी तरी बोलायचं, म्ििून कृ ष्िराि बोलून गेले. पि त्यांची नजर
मात्र, िरिाच्या नजरे ला चिडायला जिू आतुरली िोती.
डोळे पुसत िरिा बाजूला झाली. आज हकत्येक हदिसांनी ती त्यांना पाित िोती. खरं तर आज हकत्येक
हदिसांनी ती िे सारं चशिार, िा सूयप्र
म काश, िे बांध अन िे खळखळतं पािी पाित िोती. त्या खळखळत्या
पाण्यानं िरिाच्या आठििी जागल्या.
लग्न िरिाला आठितिी नव्ितं. घरातल्या तशा कोिालाच स्ितःचं लग्न आठिायचं कारि नव्ितं. कारि
काळ िोता १८५०चा. जुन्टयाजाित्या म्िित, "दस
ु र्याचं बघायचं अन आपलंपि असंच झालं असेल असं
कल्पािं. आणि काय िेगळं असतं लग्न म्ििजे? पाच हदिस रोज िळदी, साखरपुडा, सीमांतपूजन, असा
एक कायमक्रम अन जेििािळी, दस
ु रं काय?"
िरिालािी िे मान्टय िोतं. नािी म्ििायला ती िरातीत पंगून कृ ष्िरािांच्या मांडीिर झोपली िोती, असं
कृ ष्िराि िारं िार चचडिीत. िरिाला फिकारा येत असे. ्असं कुिी झोपू हदलं असतं का?" असं उलट
विचारे ती, अन ्तुझं एव्िढं सं मुट़कुळं कुिाच्या ध्यानात नािी आलं् असं सांगून ते खदखदन
ू िसत
असत.
ियाच्या अिघ्या पाचव्या िषी िरिाचं लग्न झालं िोतं. नतमिड्याच्या मोहितंची ज्येष्ठ कन्टया ती. िरिाच्या
लग्नात चतची आईच िोती अिघी १८ िषांची. तो काळच िोता तसा. रोगराईच्या, मोगलांच्या, हफरं ग्यांच्या,
लढाई अन चनसगामच्या तडाख्यातून सापडे ल तेव्िढं आयुष्य जगत मािसं तेव्िा. त्यामुळे जमेल तेव्िढं
जगिं असं आसुसून जगलं जाई. िरिाचं मािे र तोलामोलाचं िोतं. घर शेतीिातीचं , िरल्या गोठ्याचं िोतं.
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सारं लिािपि चतथेच तर गेलं चतचं. सात-आठ िषामची असताना एकदा ती कुठल्याशा कायामला म्ििून इथे
आली िोती. मािे री, घरात परकर-पोलक्यात िािरिारी िरिा सासरी म्ििून चांगलं नऊिारी लुगडं नेसन
ू
चार हदिस राहिली िोती. लुगड्याचा तो बंगा आिरत, बालसुलि औत्सुक्याने आईची नजर चुकिून शेतािर
आल्याचं चांगलं आठििीत िोतं िरिाच्या. शेतािर काम करिार्या एकीनं, चतला अगदी दं डाला धरून
बाजूलाच ऊस खािार्या एका मुलाला, " मालक? काय म्ििािं? पाटलीि तुम्िाला शोधत आली जिू?" असं
िाकारलं िोतं. तेव्िाच तर पाहिलं िोतं चतने बारा-तेरा िषामच्या कृ ष्िरािांना. दं ड कसाबसा सोडिून घेत
िरिाने धूम ठोकायचा प्रयत्न केला अन त्या लुगड्याच्या बंग्यानं दगा हदला िोता. मग िळू न सरळ
पाटाच्या पाण्यात बसकि मारली िोती चतने. िरिाचं रडं थांबिून अन ते लुगडं सरळ बांधून दे ऊन चतला
घरी पोिोचिेपयंत सारं काम मग त्या दं ड धरिार्या बाईला करािं लागलं. ते पाटाच्या पाण्यात बसकि
मारून रडिं आजतागायत विसरू दे त नव्िते कृ ष्िराि चतला. जरा कुठे पाटाच्या पाण्याजिळ िरिा गेली
की ्अगं! अगं! आता कुिाला आिायचं लुगडं नेसिायला हफरून?" असं चचडित ते चतला.
िलते चमश्कील िोते कृ ष्िराि! अन का असू नयेत? शंडेफळ िोतं ते थोरल्या पाटलांचं. त्यांच्यािून ियानं
खूप मोठे दोन िाऊ िोते. सगळ्यात मोठा िाऊ, त्यांना 'पोलीसबाबा' म्िित; गािचा पोलीस पाटील िोता.
दोन नंबरचा, त्यांना 'थोरले आबाजी' म्िित. सारी शेती सांिाळत िोता. िडील िारले अन िे छोटं सं पोर
दोन्टिी िािांच्या तळिातािरचा फोड झाला जिू. एकाच्या मांडीिर बसािं अन दस
ु र्याच्या ताटातलं खािं,
इतकं लाडकं! त्याला घेतल्याचशिाय दोघेिी िाऊ कधी जेिले नािीत. पैरिीच्या कपड्यात कधी यांची
इटु कली पैरि चुकली नािी. जािईपि खायला जेव्िा िे दोघे स्ितःच्या सासरी जात, तेव्िा सोबतीला िे
'धाकले दीर' अगदी गरजेचे असत.
उगा नािाचे पाटील नव्िते ते. चांगलं जाधिांचं घरािं िोतं. मागच्या अठरा वपढ्या तलिार गाजििार्या
िोत्या. त्यांच्याच तर पुण्याईनं चांगला चौसोपी िाडा िोता. इनाम जचमनी िोत्या. मोगलांच्या जागी हफरं गी
आले, अन कसं कुिास ठाऊक, पि तलिारीचं बळ गंजायला लागलं. जिू िा निीन गनीम साध्या
मराठमोळ्या मनाला उमगलाच नािी. उगा जचमनी कसाव्या अन गुपचूप रािािं, एव्िढच िाती उरलं. तोिर
लढाईचे अन प्रचतकाराचे साचेिी बदलले िोते. गािात मोगलांच्या आक्रमिानं नािालासुद्धा एक दे ऊळ
नव्ितं. नािी म्ििायला िेशीजिळ एक तुळशी िृंदािन िोतं. अन त्याला रोज पािी घालिं िा
पोलीसबाबांचा पररपाठ िोता.
िरिाची सोयरीकिी पोलीस बाबांच्या मजीनंच झालेली. पुढे आिखी पाच िषांनी जेव्िा िरिा मोठी झाली
अन ् चतची आता खरोखरी नांदण्यासाठी सासरी रिानगी झाली, तेव्िा गदगदलेल्या चतच्या आजीनं चतला
सरळ पोलीसबाबांच्या ओटीत घातलं. ्तुमची िािजय नव्िे , तर तुमची पोटची पोर समजा् म्ििून
कळिळू न सांचगतलं.
िरिा सासरी आली. ते एव्िढं मोठं घर, चतथे आधीच मोठ्या जािा िोत्या. त्यांची मुलं िोती. िाड्यातच
िाटण्या िोऊन बाजूला िाऊबंदाचं आिखी एक घर िोतं. दोन्टिी घरात चमळू न जिळजिळ पंचिीसिर
मािसं िोती. चतच्या ियाच्या आिखी दोघीचतघी सासुरिाचशिी िोत्या. नात्यानं त्या चतच्या सुना लागत
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िोत्या. चतला नािानं न बोलािता ‘धाकल्या आत्यासाब’ असं बोलिायचं, असा घरातल्या मोठ्या णस्त्रयांचा
आग्रि िोता.
ओटीिरिासाठी चतच्याबरोबर एक आत्या आलेली. त्या आत्याचा िात धरून िरिा त्या स्ितःच्या िाड्यात
अगदी

गनप

बसून

िोती.

अन ्

तेव्िाच

चतला

चतच्या

णजिाचा

साथीदार

िेटला.

ओटीिरिाच्या आधी चतच्या आत्याने चतला दटािल्या सुरात कािी सांगायचा प्रयत्न केला िोता. तसं चतच्या
आईनेिी 'बायकांचं आयुष्य' या विषयाला धरून बरं च कािी समजािलं िोतं. पि या सार्या प्रकाराने िरिा
िबकून गेली िोती.
तशी िाग्यिानच म्ििायची िरिा. इतक्या चांगल्या घरातून आलेली, इतक्या चांगल्या घरात पडलेली ै्
चतच्या ियाचा अनुरूप जोडीदार चमळालेली.
तर अशी घाबरून, जीि मुठीत धरून कृ ष्िरािांच्या खोलीत प्रिेशलेली िरिा जेव्िा पहिल्यांदा कृ ष्िरािांनी
पहिली, तेव्िा त्यांचा स्ितःच्या डोळ्यािर विश्वासच बसेना.
िातात लुगड्याचा बंगा धरून, पाटात बसून रडिार्या िरिाच्या जागी अंगिर दाचगने ल्यायलेली, कपाळी
ठसठशीत

कुंकू

चमकिारी

एक

उं च

मुलगी

उिी

िोती.

तेराचौदाच्या

िरिाकडू न

सतराअठराच्या

कृ ष्िरािांच्या कािीिी अपेिा नव्ित्या. आजिर इतक्या लाडात िाढल्याने अन ् सदानकदा खेळात रमलेल्या
त्यांचा स्ितःचा पोरपिा अजून पुरता िटायचा िोता. समोर असलेल्या आपल्या पत्नीकडू न द्यायघ्यायचा
व्यििार अजून पुरता उमगायचा िोता. अन ् इथेच त्या दोघांतला अनुबंध जुळला की काय कुिास ठाऊक.
चतच्या पायातल्या त्या एव्िढाल्या जड पंजिांकडे , त्याच्यािर असलेल्या तोरड्या, पायाच्या बोटातल्या
मासोळ्या, घिघिीत जोडिी िे सारं पािून त्यांना िसू फुटलं. डोक्यािरचा पदर घ्ट मुठीत धरून उभ्या
असलेल्या िरिालािी मग अगदी िलकं िलकं िोऊन गेलं. आता त्या पदराची तमा न बाळगता मग तीिी
अगदी िलकेच िसली. एकूि दमदाटीनं सांचगतलेलं सारं खोटं ठरलं िोतं. चतच्या पाटात पडण्याची आठिि
काढू न दोघेिी पहिल्यांदाच एकत्र िसले. िरातीत ती त्यांच्याच मांडीिर झोपल्याची आठिि ऐकून चतला
पहिल्यांदाच फिकारा आला. अन ् िी आठिि सांचगतल्यािर ती फिकारते, याची खूिगाठिी कृ ष्िरािांनी
पहिल्यांदाच बांधली. दस
ु र्या हदिशी ओटीिरिानंतरच्या एकत्र आंघोळीत जेव्िा बाकीच्या बायका त्यांना
चचडिीत िोत्या, त्यांच्या पाठीला ररठा चशकेकाईनं घास म्ििून चतला सांगत िोत्या, तेव्िा खरं च चतला
अजून कोितीच जािीि नव्िती झालेली. असेच आठ हदिस सरले अन ् मग चतची आत्या चतला घेऊन
परत मािे री आली. बरोबर कृ ष्िरािांची आठिि घेऊन आलेल्या िरिाला मग कधी आठ हदिस सासर अन ्
महिनािर मािे र असे सििार धरून फेरे सुरू झाले. असंच िषम-दीड िषम सरलं अन ् एका पंचमीला गाडी
घेऊन स्ितः कृ ष्िराि चतला न्टयायला आले. जािई एकटा आलेला पािून, सासर्यांनी मग चतलािी
एकटीलाच गाडीतून पाठिली. विशीच्या जिळपासच्या कृ ष्िरािांना आता चमसरूड फुटलं िोतं. उं चीनं ते
तसे फारसे नव्िते, पि खांदे िलते िरदार हदसत िोते. डोईला फेटा अन ् समोर ओढलेला त्याचा
जरीहकनारी शेमला. पंधरा सरलेल्या िरिाचा नकळत ठोका चुकला. छातीत धडधड सुरू झाली. त्या छपरी
गाडीत माग िळू न, "जरा पुढं सरकून बसा. बैलांच्या गळ्याला फास लागतोय.् म्ििून खोडकर िसिार्या
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कृ ष्िरािांकडे एखादं चुंबक ओढािं तशी ओढ जाििू लागली चतला. सारी िाट सरे पयंत चतच्या णजिात जीि
नव्ह्ता, अन ् ते असं िलतं संकोचलेलं रूप पािून कृ ष्िरािांना एक शब्द सुचत नव्िता चतला िाकारण्याचा.
गाि जिळ आल्यािर मात्र कृ ष्िराि िळले अन ् ्आता बास झालं मािे र, नीट गाि धरून िामिा आता.्
एव्िढं च बोलले. त्यांचा आिाज ऐकूनच मोिरलेल्या चतलािी मान िलिण्याखेरीज आिखी काऽिी सुचलं
नािी.
आता ती कािी निी नव्िती या घराला. दारात मुटका उतरून आत आल्यािर आता ते घर चतला
पहिल्यांदाच हदसू लागलं जिू. पुढच्या दे िडीला एक मोठी लाकडी चौकट िोती. आत आल्यािर उजव्या
बाजूला मोठी ऐसपैस पडिी अन ् त्यािर माचा, गुडगुडी असा थाट िोता. मध्ये प्रशस्त चंगाि िोत. मग
सोपा. चतथे गिपतीची दे िळी. दे िघराचं उं चीला छोटं दार, सोनयातून आत जायच्या दाराला निीदार णखळे
िोते, कोरीि चौकटीला िर घोड्यांचे दोन अधमपुतळे शोित िोते. सोनयाला छनपर तोलायला असेच लाकडी
खांब िोते. घरात श्राििाची गडबड सुरू िोती. खरं तर पाऊसपाण्यात बैल जोडायला सार्यां चाच विरोध िोता
पि कृ ष्िराि कुिाचंिी न ऐकता चतला आिायला गाडी घेऊन आले िोते. चतच्या मोठ्या जािा चतला पुन्टिा
पुन्टिा िे ऐकिीत राहिल्या. सिाला म्ििून पोलीस बाबांच्या दोन मुली मािे री आलेल्या, िरिाच्याच
ियाच्या. सारे त्यांच्या मािे रपिात अन ् जाियाच्या उसािरीत दं ग िोते. ओटीिरि िोऊन जिळजिळ दीड
िषम सरल्याने िरिाला अन ् कृ ष्िरािांना एकांत चमळिं दरु ापास्त िोतं. सारी रात्र िरिानं जागून काढली.
सकाळी जातं पडल्याचा आिाज आल्याबरोबर उठू न ती कामाला लागली. आता इथे रािायचं तर घरच्या
इतर ज्येष्ठ णस्त्रयांच्या िाताखाली काम करािं लागिार िोतंच. रोज पायलीिराच्या िाकरी िे तर अगदी
साधं सोपं गणित िोतं. अन ् त्या पायलीिराच्या िाकरी, पीठ जात्यािर दळू न हदिस उजाडायला तयार
असतं. पोतेरा केल्याचशिाय चुलीला विस्ति नसत घालत तेव्िा. चुलीिर आधि चढायच्या आधी, अंगिात
सडा सारिि िोत असे. त्यािर गोपद्म उमटत असत. गोठ्यात धारा चनघत असत अन ् ते गरमगरम
धारोष्ि दध
ू वपऊन घरचे पुरुष िािराकडे चनघत. हदस उगिला म्ििजे चशिारात कामाचा पहिला फेरा सुरू
िोत असे. दप
ं ांडी
ु ार चढायला लागली की कामं थांबत. कामािरची मािसं मग घरची, त्या हदिसाची धुिि
अशी हदनचयेची कामं उरकत असत. कािी चनिडिं, हटपिं, दस
ु र्या हदिशीची जोडिी याच िेळात व्िायची.
उन्टिं साधारि कलली की मग पुन्टिा चशिारात कामाचा द््या सुरू, तो अगदी कडु सं पडे पयंत! चतथनं पुढं
मग पुन्टिा गािाघरात मािसांचा िािर जाििे. हदिेलागिीला जेििखािं उरकून गािात िजनाचा, लेझमीचा
आिाज घुमू लागे. पारािर, क्टीिर बसून गनपा रं गत. अन ् गाि िळू िळू शांत िोत असे.
चतच्या या घरात बराच गंधळ िोता. पोलीसबाबांना नुसत्या मुलीच झाल्याने त्यांनी दस
ु रं अन ् मग चतसरं
अशी लग्न केली िोती. त्या दोघींनािी नुकतीच पुन्टिा हफरून कन्टयारत्ने झालेली. मधल्या ‘थोरल्या
आबाजींची’ प्रथम पत्नी िारली िोती. चतची तीन मुलं िोती. त्यांचंिी पुन्टिा लग्न झालेलं. या बायकोची दोन
मुलं. आता प्रथमच चतला जाििला तो त्या सार्यां च्यातला एकमेकीतला दस्
ु िास! पोलीसबाबांच्या चतन्टिी
बायका एकमेकीिर कुरघोडी करण्यात दं ग! पहिल्या बायकोची मुलं सांिाळािी लागतात म्ििून मधल्या
बाई िैतागलेल्या. या सार्यात चतची अिस्था काय िोिार िोती, दे ि जािे. पि एक िोतं. सार्या जिी
कामाला मात्र मागे िटिार्यां पैकी नव्ित्या. सकाळच्या न्टयािारीचं बांधून तयार झालं अन ् न्टयािारी शेतािर
घेऊन जायची जबाबदारी िरिािर येऊन पडली. शेतािरच्या एका मािसाच्या डोक्यािर िी िली मोठी
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बु्टी दे ऊन, कडे िर पाण्याची घागर घेऊन िरिा शेतािर गेली. कोि कुठे काम करतंय, याची सोबतच्या
मािसाला बरोबर माहिती िोती. चतच्या िातािर चार िाकरी अन ् त्यािर िाजी, दिी घालत त्यानं चतला
विहिरीकडे वपटाळलं. ्धाकले मालक चतकडे मोटे िर आिे त.् त्यानं माहिती पुरिली. त्या िाकरींिर पदर
झाकत ती विहिरीकडे िळली. सारािर बैल नुकतेच सोडले िोते. मोट बाजूला ओढू न ठे िली िोती. विहिरीतून
पाण्याचा आिाज येत िोता. ती तशीच आत डोकािली. कृ ष्िराि आत एका दगडािर उिे िोते. चतची
चािूल लागताच त्यांनी िर पाहिलं. नजर बारीक करत ते म्ििाले, "आता? एकदम कामालाच लागल्या
तुम्िी? आम्िी काय नुसते मुराळी का काय? आल्याबरोबर घरात कुठं

गडपच झाल्या तुम्िी ते?"

तीिी कािी कमी नव्िती, "व्िय व्िय! त्या घरात काय पत्ता लागतोय कोि कुठं आिे ते ? अन ् आता लेकी
जाियांचं बघाल की स्ितःचंच घोडं दामटाल म्ििते मी?"
्ऑ? आिाज िाय म्ििायचा घशात! न्टिाय. काल िाटलं, सासर्यानं मुकी पोर बांधली का काय गळ्यात
म्ििून म्िं टलं.्
्मुकी

का

म्ििून

बांधतील? अशा

फसििार्यांच्यातले

िाटले

का

काय

मोहिते

तुम्िाला?"

्काय अनुिि नािी आला अजून मोहितंचा आम्िाला. कडू लागतेत का ग्िाड तेबी चाखायला न्टिाय गािलं
अजून.्
आता मात्र ती लाजून लाल झाली. चतचा तजेलदार सािळा चेिरा त्या लाचलम्याने अचधकच चमकू लागला,
"या आता िर, न्टयािारी आिलीय. िुका लागल्या असतील.्
्िुका लागल्या म्ििून तर नतमिड्यापयंत बैल ताबडली घरातल्यांच्या चशव्या ऐकत. खरं काय घास
लािला नािी िुकेला.् कृ ष्िराि मुद्दा सोडायला तयार नव्िते.
लाजेनं खाली िळलेली नजर नेमकी त्यांच्यािरच पडत असल्याने ती िै राि झाली. विहिरीपासून दरू सरत
ती सारािर टे कली. विहिरीतून िर येत कृ ष्िराििी चतच्या जिळ बसले. चतने िाकरी त्यांना दे ण्यासाठी पुढे
केलेला िात त्यांनी तसाच िाकरीसकट पकडला अन ् ते त्यािरच िाकरी मोडू न खाऊ लागले. त्या
पहिल्यािहिल्या स्पशामने ती अंतबामह्य थरारून उठली. त्या धडपडीत िातािरची िाकरी खाली पडली.
चतच्याकडे रोखून पािात कृ ष्िराि बोलले, "एकूि, तुम्िी उपाशी ठे िायचं ठरिूनच आल्या जिू आम्िाला?"
्नािी िो? असं काय बोलताय?" चतने खाली पडलेल्या िाकरी उचलून िातात घेतल्या.
्मी आिते जाऊन पुन्टिा.् ती अजीजीने बोलली.
्नको.्
त्यांना राग आला की काय िे पािण्यासाठी चतने विषय बदलला.
्कसला बाई गाि म्ििायचा िां? िरून इतका पाऊस पडतोय तरी मोट कशाला जुंपायची म्ििते मी!्
्खूळ लागलंय आम्िाला. िारं लागलंय नतमिड्याचं.् मग बैलांकडे िळत ते म्ििाले, ्चला रे गड्यांनो,
आपली इथं काय हकंमत नािी. येव्िढं माझ्यासाठी काल तुम्िाला चचखल पािसात ताबडिलं, म्ििून जरा
धुिून काढािं म्िं टलं तर इथे गािाची अक्कल चनघाली.्
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चतला खुदकन िसू फुटलं. मग तीिी िातातल्या िाकरी बैलांकडे घेऊन जात म्ििाली, "असं कसं िोईल? िे
घ्या, माझ्या िातान मी चारिते तुम्िाला. तशी, तुम्िाला चारिताना कुिी पािील याची िीती नािी मला.
िक्काचं असलं तरी कधी कुठं काय िागािं कळत मला.्
िर पािसाची लिि पुन्टिा हदसू लागली. श्राििातली णझरचमर चतच्या चेिर्यािर चशंतोडली. चतच्याकडे पाित
त्यांनी विचारलं, ्छनपर बांधलंय शेतात. चतथे नािी ना कुिी पािायचं ? चालेल का चतथं यायला?" त्या
शब्दात, त्या नजरे त जे आजमि िोतं, त्यानं ती पुरी िारािली. उठू न कधी त्यांच्या मागोमाग चतथे गेली
चतला कळलंिी नािी. छनपर कसलं ते, सरळ सरळ दोन खोल्यांचं छोटं स घरच िोतं ते. िेळ पडली तर
गड्यांना रािायला अन ् कधीमधी शेतािर जेिि बनिायला म्ििून व्यिस्था िोती ती. आत छोटीशी चूल
िोती. एक बाज िोती उठाबसायला. त्या इिल्याशा घरात, छपरािर पािसाच्या अिता तडतडत असताना
ती पहिल्यांदा त्यांच्या आधीन झाली. सिाष्िीचं लेिं त्यांच्या ओठांनी चतच्या अंगांगािर रे खलं ते इथंच.
धपापत्या श्वासांनी जेव्िा ती उठू न बसली तेव्िा ते बािे र चनघून गेले िोते. बािे र पुन्टिा िालचाल जाििली
म्ििून चतने दाराकडे पाहिलं, तर दारात चतच्याच ियाची एक तरुिी उिी िोती. आत येत चमश्कील िसत
चतने विचारलं ्आँ? पाटलीिबाई, काय सपान वबपान बचघतलं का काय? न्टिाय, येव्िढ्या धपापताय ते?"
काय उत्तर द्यािं ते न समजून िरिा शरमून गेली. अन ् मग चतच्या पाठीत अगदी मोकळे पिानं धपाटा
घालत चतने आपली ओळख हदली. ्मी खाड्याची जना. माझं मालक तुमच्या चशिारािर असत्यात. मी बी
येते इथं कामाला.् मग चतला आिरासािरायला मदत करून जनानेच चतचे केस सारखे करून हदले. िर
पदर घेऊन सारं अंग कसं लपेटून घ्यायचं, िे िी चतनेच चतला चशकिलं. अिखळ पायानं शेतािर गेलेली
िरिा, एक स्त्री िोऊन परतली िोती.
मग िा पररपाठच झाला. घरातलं सारं आिरून न्टयािारी नािीतर संध्याकाळचं का असेना, पि ती शेतािर
जाऊ लागली. एव्िाना त्यांची स्ितःची अशी एक खोली त्यांच्यासाठी चमळाली िोती, पि िरिा रमली ती
शेतािरच. त्या कौलारू घरात िर दप
ु ारी किडसे सांडायचे उन्टिाचे, अन ् त्या किडश्यातच चतच्या शरीरािर
चांदिं उमटायचं. ‘धाकल मालक’ शेतघराकडे झळकले की हिम्मत नव्िती कुिाची चतकडे हफरकण्याची!
पि तो अचधकार घेतला िोता जनानं. तीच एक िोती, जी नेमकी कृ ष्िरािांची पाठ हफरली की िरिाला
चचडिायला चतथे उगिायची. दोघी एका ियाच्या सासुरिाचशिी, बघता बघता णजिािािाच्या मैतरिी िोऊन
गेल्या. पि आता जिळजिळ दोन िषम सरली, तरी िरिा तशीच सडी राहिली िोती. सुरुिातीला सारे चेष्टा
करीत.. मग िळू िळू सुरू झाला प्रश्नांचा िडीमार. चतच्या बरोबरच्या सार्या जिी कधीच्या डोिाळे लागून
मािे री गेलेल्या, पि िरिाचं कािी लिि हदसेना. कुिी म्ििालं, िोईल िषाम -दोन िषामनं. कुिी सांचगतलं, िे
खाऊ नका, ते खािा. कुठल्या दे िाचं कािी करायचं राहिलं का, ते कुिी विचारलं. कुिी िुताखेताचा ििाला
सांचगतला. घरात तर िेगळीच किािी सुरू झाली. िषामला कुिा ना कुिाचा पाळिा िलिार्या त्या घरात
आता चतचा पाळिा केव्िा िलिार? िे ठासून विचारलं जाऊ लागल. त्यातच थोरले आबाजी, जे सारं शेत
पािायचे, त्यांना त्याच्या मोठ्या मुलाचं लग्न करायचं िोतं. अन ् मग सुना घरात येण्याआधी त्यांनी
स्ितःचं शेत िाटिी करून माचगतलं. घरा-शेताच्या तीन िाटण्या करून घेतल्या गेल्या. अन ् मधल्या
जाऊबाई स्ितःची चूल िेगळी मांडून मोकळ्या झाल्या. आता उरल्या पोलीसबाबांच्या तीन बायका अन ् िी.
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एव्िाना बरीच िषम सरली. िरिा जिळजिळ पंचविशीची झाली. अगदी चतच्या बरोबरची जनासुद्धा, छोटा
राऊ बरोबर घेऊन शेतािर येऊ लागली. आता मात्र िरिाचा विश्वास ढळला. त्या शेतघरात ती अगदी
फुटू न फूटू न रडली. मातृत्िासाठी आसुसलेलं चतचं मन ती आणि कुिासमोर उघड करिार? मला कोि? िा
स्ितःच्या अणस्तत्िाचा प्रश्न चतला छळू लागला. कृ ष्िरािांिर असलेलं चतचं चनराचतशय प्रेम, जे चतचा
आधार िोतं, तेच ढासळतं की काय, असं िोऊन गेलं.
्िोईल आपल्यालािी.् त्यांनी चतला समजािायचा प्रयत्न केला. पि तो काळच असा िोता की बाईचं एकच
काय, पि अधंमुधं उिेपििी समाजाला खपत नसे. िांझपिा म्ििजे तर पुरुषांना दस
ु रं लग्न करण्याची
सुििमसंधीच! तसािी, पुरुषांनी हकती लग्न करािीत याला कुठलाच बंध नव्िता. गािातच चारपाच सिती,
रोज सकाळसंध्याकाळ एकमेकींना पाण्यात पाित हदिस कंठीत िोत्या. घरात पोलीसबाबांच्या तर तीन पत्नी
िोत्या. मग िरिा काय चीज िोती? पि कृ ष्िराि मात्र खंबीर िोते. त्यांनी चतला िचन हदलं, मी दस
ु रं
लग्न करिार नािी. त्या एका िचनािर ती जीिन कंठू लागली. जना चतला धीर द्यायची. जनाची स्ितःची
मुलं िोऊनसुद्धा कधी जगली नािीत. एव्िढ्या दिा िषामत एकटा राऊच काय तो जगला िोता. पि िरिाचं
द:ु ख िेगळं िोतं. चतला एकदािी असली चािूल नव्िती लागली. आतल्या आत खंताििार्या िरिाला एक
कृ ष्िराि सोडले तर कुठे च एका शब्दाचािी आसरा नव्िता उरला.
चतच्या स्ितःच्या मािे री चतच्या आईलाच दर दोन िषामआड पाळिा िलायचं िाग्य लाित िोतं. थोडी जगत
िोती थोडी मरत िोती, सारा दे िाचा खेळ! पि जगिं कुिाचं थांबलं नव्ितं. थांबलं िोतं ते फक्त िरिा
अन ् कृ ष्िरािांचं आयुष्य !
त्यातच मग सुरू झाले घरच्या चतन्टिी मोठ्या जािांचे टोमिे. आचधच स्ितःला मुलगा िोत नािी म्ििून
नचशबािर रागािलेल्या त्यांना िरिाचं िांझपि एक कारिंच झालं नेिमी टाकून बोलायला. एखादं काम
िोत नािी...मग काय पोर िोतं का? कािी खािंस िाटलं काय डोिाळे लागले का? मािे री जायचंय ..जा ना
कायमचीच. त्यात त्यांना हदसत अन ् जाचत िोत, ते कृ ष्िरािांचं चतच्यािरचं प्रेम. त्यांच्या ्िरिाऽ ऽ ्
या िाकेमध्ये जािििारा त्यांचा स्नेि! अंगावपंडानं िरिा सडपातळ िोती. या चतघीजिींच्या नचशबी जो
सितीमत्सर िोता, तो िरिाच्या नचशबी कसा काय नािी याचा विस्मय त्यांना िाटत िोता. आपल्याला
फक्त मुलगा नािी म्ििून पोलीसपाटलांनी पुन्टिा लग्न केलं, पि िरिाला एकदािी हदिस न जाता आपला
दीर असा कसा ्िरिा् ्िरिा् करतो, याचा प्रश्न त्यांना सुटता सुटत नव्िता.
आपल्या नचशबी मुलगा नािी, याची पोचलसबाबांना एव्िाना खात्री झाली िोती. िेगळं राहिल्यापासून थोरले
आबाजीिी तुला मुलगा नािी अन ् कृ ष्िाला पोरबाळ नािी म्ििून आताच सारी जमीन माझ्या मुलांच्या
नािािर कर म्ििून मागे लागलेले. या गोष्टीचा पोलीसबाबांना राग आलेला. त्यांनी कृ ष्िरािांसाठी निीन
स्थळं पािायला सुरुिात केली. अडचि एकच िोती. स्थळ बघायला येिार िा जायचं म्िटलं की कृ ष्िराि
गायब व्िायचे. परतून आले की, गप खाली मान घालून चशव्याशाप ऐकायचे अन ् शेतािर चनघून जायचे.
वबचारी िरिा त्यांच्या या ओढातािीत हदिसहदिस उपाशी रािायची. ज्या हदिशी ते परतून येतील, त्या
हदिशी शेतािर िाकर बांधून घेऊन जायची अन ् हदिस हदिस त्यांच्या कुशीत हटपं गाळत रािायची. ्ऐका
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िो ऐका! पैशाला पासरी बायका् अशा म्ििीच्या काळात िे जोडपं एकमेकाच्या चनष्ठेिर हदिस कंठत िोतं.
शेिटी पोलीसबाबांनीिी स्थळ बघायचा अन ् बोलिायचा नाद सोडू न हदला.
िरिा पंचेचाचळशीला आलेली. कृ ष्िराि पन्टनाशीचे. अन ् अशातच पोलीसबाबांच्या नातिाचं लग्न चनघालं.
बघािं तेव्िा त्यांच्या चारपाच लेकी मािे री असत. माझ्या बापाचं बक्कळ राज्य आिे , मी खािार! असा
त्यांचा खाक्या िोता. लग्नाची धािपळ सुरू िोती. जिळच्या नातेिाइकात िरिाचे मािे रचेिी िोते. चतच्या
आईला पाचच िषांपूिी शेिटची एक मुलगी झालेली. अडगुलं मडगुलं अशी ती बायजा िरिाला स्ितःच्या
लेकीसारखीच िाटली. लाडाची मेिुिी म्ििून कृ ष्िराििी चतला िसत िसत खांद्यािर घेऊन शेतािर हफरून
आलेले. स्ियंपाकघरात िरिा कािीतरी करण्यात गुंतलेली, सारं घरं पािुण्यारािण्यांनी िरून गेलेलं. दारात
मांडिामध्ये िळदीचा कायमक्रम सुरू झालेला अन ् अशातच एकदम चतला धरून अंधारखोलीत ढकललं गेलं.
या खोलीत खरं तर िरिाला कधीच प्रिेश नव्िता. िी खोली बाळं चतिीची िोती. ्असं का?" "कोि आिे ?"
या प्रश्नांना उत्तर म्ििून खोलीला बािे रून कडी घातली गेली. िरिाच्या िाका बािे रच्या गलबल्यात कुिाच्या
कानािर गेल्या, नािी गेल्या कुिास ठाऊक, पि बािे रच्या गलबल्यातलंिी कािी चतच्या कानािर नसािं
गेलं. तासािरानं जेव्िा कडी चनघाली अन ् िरिा बािे र आली, तेव्िा घरात निीन लग्नाची द्वािी हफरत
िोती. िळदीच्या मांडिात मांडलेल्या कळसात कृ ष्िरािांना जबरीनं बसिून त्यांना िळद लािली िोती.
बाजूच्या पाटािर, रडू न आकांत करिारी, परकर पोलकं ल्यायलेली पाच िषामची बायजा िोती. चतच्या आईला
कािी कळायच्या आत, मांडिाच्या खांबाला धरून गरगर हफरण्याचा खेळ करण्यात गुंगलेली ती पोर
हिसकािून घेऊन चतला िळद फासली गेली. स्ितःच्या ज्येष्ठ लेकीसाठी जीि टाकिार्या त्या पन्टनास
िषामच्या जाियाच्या बाजूला बसलेली आपली पाच िषामची लेक बघून चतची आई दातखीळ बसून बेशुद्ध
पडलेली. बाप ्असं का? सरळ मागायची िोती...् असा अथमिीन प्रश्न विचारत िोता. अन ् िरिा?
कृ ष्िरािांनी आपल्याला फसिलं अन ् आपल्या बहििीचं आयुष्य नासिलं, एव्िढा एकच विचार चतच्या
मनात घुमला. तशीच िळू न नदीच्या िाटे ला पळिार्या चतला पकडू न पोलीसबाबांसमोर आिलं गेलं. बाजूला
धायधाय रडिारे कृ ष्िराि बसले िोते. उसळ्या मारून स्ितःला सोडिू पाििारी िरिा पोलीसबाबांच्या एका
जरबी नजरे त गनप झाली. ्काय पोरखेळ लािलाय?" पोलीसबाबा गरजले. ्अन ् तू कृ ष्िा? काय
बायकांसारखं रडतोस? मी जमेल तेव्िढा प्रयत्न केला तुझं आयुष्य सरळी लािायचा. पोटच्या पोरासारखा
सांिाळला मी तुला जन्टमिर. कधी आईआबा आठिले का रे तुला? सरळ स्थळ बघून िेळच्या िेळी टाका
घालत िोतो. हिला काय सोड म्िित िोतो? तेव्िा दोघांनीिी ऐकलं असतं, तर आज माझ्यािर िी िेळ
आली नसती. िे बघ, िी सारी इस्टे ट तुला सांिाळायची आिे . विचार कर. माझ्या लेकी काय? आता
त्यांच्या सुना आल्या. जातील त्यांच्या घरी नांदायला. मधल्यानं कधीच िाटू न घेतलंय आपापलं. त्याच्या
िपापल्या िािनेला मला पायबंद घालायचा आिे . मला तुझा मुलगा ििाय िे सारं चालिायला. अगदी
माझ्या िाटिीचंिी!् िळदी झाल्याच्या दस
ु र्या हदिशी, बायजाचा कृ ष्िरािांबरोबर वििाि झाला. िरिानं
त्यानंतर जे अंथरुि धरलं, ते दोनतीन महिने ती उठलीच नािी. रोज शेतािर चतची िाट पािून कृ ष्िराि
थकून गेले. त्यातच िरिाची आई िरिाला िेटायला येऊन गेली. लेकीच्या उशाला बसून आसिं ढाळत
चतने िरिाकडू न बायजाच्या सुखाचं िचन घेतलं अन ् म्ििूनच आज िरिा शेतािर आली िोती. पाटाच्या
पाण्याच्या गतीने सारं आयुष्य चतच्या नजरे समोरून झरझर हफरलं.
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कृ ष्िरािांनी िलकेच पुढे िोऊन चतचा िात धरला. आज त्या स्पशामने दोघांनािी कोिताच धुमारा फुटला
नािी. पि त्यांच्याबरोबर िरिा शेतघरात गेली. डोळ्यांना अश्रूच्
ं या धारा लागल्या िोत्या दोघांच्यािी.
एकमेकाचे अश्रू पुसत ते दोन जीि थरथरत एकमेकांच्या कुशीत विसािले. आपल्यालासुद्धा कसा कािी
थांगपत्ता नव्िता, ते चतला सांगायचा परोपरीनं प्रयत्न करत िोते. पि िरिाला आता त्यात स्िारस्य
नव्ितं. ्काय ठे िलंय आता त्या आठििीत?" चतने त्यांना थांबित विचारलं.
” मला एकाच गोष्टीचं िचन ििं धनी तुमच्याकडू न.्
्काय दे ऊ तुला? माग, काय पाहिजे ते माग.् कृ ष्िराि आिेगाने म्ििाले.
्बायजाला तुम्िी सुख द्याल! एक बाई म्ििून आता चतच्या कपाळी जे कुंकू आिे , त्याला न्टयाय द्याल.्
कृ ष्िराि सुन्टन िोऊन बसून राहिले.
्द्या मला. एव्िढं एक िचन द्या! माझ्या माघारी असो िा मी असताना, पि मला िे एव्िढं िचन द्या.्
गडबडीनं चतच्या तंडािर िात ठे ित कृ ष्िराि म्ििाले, "असं बोलू नको. मी णस्िकारून न णस्िकारून आता
काय

फरक

पडतो

िरिा?

त्या

अश्राप

पोरीचं

लगीन

लागलंय

माझ्याशी.”

्नािी, मी जािते तुम्िाला. आजिर दज्
ु या कुिा नारीचा स्पशम नािी तुम्िाला. आता मात्र त्याचा िक्क
असिार आिे बायजाला.्
“ चतचं मायेनं करायला तू असिारच ना िरिा?"
्धनी माझ हृदय फुटलंय. मी नािी हटकायची फार हदिस.् िरिा जिू चनिमयाचं बोलून गेली.
आणि मग हृदय फुटलेली िी िरिा दोन िषामतच अखेरच्या घटका मोजू लागली. एव्िाना पुरे वपकलेले
कृ ष्िराि रात्रंहदिस चतच्या उशाला बसून राहिले. ्बायजाला सुख द्या, बायजाला सुख द्या् असा एकच धोषा
लाित िरिान शेिटचा श्वास घेतला. चतला हदलेलं िचन पाळण्यासाठी म्ििून की काय, कृ ष्िराि श्वास
घेत राहिले. हदिस हदिस शेतघराच्या बाजल्यािर बसून रािू लागले. जना रोज चतच्या घरून िाकरी
आिून त्यांना आिाशपथा घालत घासिर खायला घालत राहिली.
िषं कशी सरली दे ि जािे! पि एक हदिस नतमिड्यािुन सांगािा आला. बायजाला ओटीिरिासाठी घेऊन
येत असल्याचा. अजूनिी अंगान बोदगी, रं गान केतकी असिारी बायजा मग, कुिा नातेिाइकाचा िात धरून
सासरी आली. चतच्यािी नजरे त िाड्याच्या चिंती उमटल्या. पि ते कौतुक ऐकायला आता कृ ष्िरािांना रस
नव्िता. पदर मुठीत धरून सामोरी आलेली ती बारा िषांची कन्टया कृ ष्िरािांनी स्िीकारली. पुन्टिा आंघोळीचे
सोिळे झाले. पि आता त्यात कुिालाच स्िारस्य नव्ितं उरलं. बहििीची आठिििी नसिार्या बायजाला
कािी कळिं शक्यच नव्ितं. आठिडािर कृ ष्िराि दे तील ते घेऊन बायजा मािे री गेली अन ् महिनािरातच
मािूस चतच्या डोिाळ्यांचा सांगािा घेऊन आला. पोलीसबाबांच्या चेिर्यािर समाधान मािेनासं झाल. पि
कृ ष्िरािांनी चन:श्वास टाकला. बायजा सिा महिन्टयांची गरोदर असताना जिू , "मी तुला हदलेल िचन पूिम
केल्, िे सांगायला कृ ष्िराििी िरिाकडे चनघून गेले.
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माघारी उरले ते पोलीसबाबा. दोन जीि दख
ु ािून आपि नक्की काय साधलं? असा प्रश्न त्यांना नक्कीच
पडला असािा. रोज सकाळ संध्याकाळ िेशीिरच्या िृंदािनाला पािी घालिं, िा एक पररपाठ सोडला तर
तेिी फारसे घराबािे र पडे नासे झाले. अन ् तीनच महिन्टयात नतमिड्यािून सांगािा घेऊन मािूस आला.
बायजाला मुलगा झाला. िषम िोतं १९०१. महिना ऑगस्ट. तीन मािसांच्या आयुष्याचं खत िोऊन एक कंब
फुटला घराण्याला शेिटी! कृ ष्िरािांचं नाि उरलं, पोलीसबाबांच्या श्राद्धाची व्यिस्था लागली. बायजािी नािी
म्िटलं तरी शेिटी या सार्याची मालकीि झालीच. फार कतमबगार चनघाली बायजा! सारा गाि चतला
‘धाकल्या बाईं’चा मान द्यायचं. शेिटी एका पुत्राची माता िोती ती! नामचनशाि उरलं नािी ते िरिाचं. परं तु
चतचं नाििी न घेता आजिी उरली आिे वपतृपिातल्या पानािर एक सिाष्ि !
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'गेले खायचे रािुनी...

योगप्रिू

'पेशिाईतील जेििािळींमुळे मराठे शािी बुडली', अशी एक चतखटजाळ टीका कधीमधी िाचायला चमळते,
तेव्िा मला त्याची गंमत िाटते. इचतिासाचा धांडोळा घेतला तर असे हदसते , की जेििािळी घालण्यापासून
अगदी चशिाजी मिाराजांचीिी सुटका झाली नव्िती. मोिीम फत्ते करुन आल्यािर आणि सिासुदीच्या
चनचमत्ताने मिाराज आपल्या कारिार्यांना, सरदारांना पंगतीचा लाि दे त. अनेक मनसुबे आणि राजकारिे
अशा पंगतींमधूनच आकाराला येत. एक मात्र खरे , की चशिकालीन जेििािळींना मुघली सुखासीनतेचा स्पशम
झालेला नव्िता. त्यामुळे अशी सामूहिक िोजने साधीच राहिली. त्यांना शािी खान्टयाचे आणि मेजिान्टयांचे
रुप कधीच प्राप्त झाले नािी. चशिकालीन पंगतीचे चचत्र रे खाटायचे झाल्यास ते कसे असेल ? दोन स्ितंत्र
सोनयांत शाकािारी आणि मांसािारींच्या िेगळ्या पंगती बसत असतील. एकीकडे ब्राह्मि कारिारी पुरिपोळी,
कटाची आमटी ओरपत असतील. दस
ु रीकडे सरदार मंडळींच्या पंगतीत मटिाचे गोळे घातलेला पुलाि आणि
सागुतीचा आग्रि चाललेला असेल. क्िचचत कुिी बुजुगम सेनापती चमश्कीलपिे 'पंत इकडू न कािी पाठिू का
चतकडे ?' असे विचारत असेल आणि या थ्टे चा राग न मानता मंडळी पंगतीचा लाि घेत असतील.
पेशव्यांच्या काळापयंत या जेििािळींमध्ये खूप कािी बदल झाले. पेशिे ब्राह्मि असल्याने शचनिारिाड्यात
मांसािाराला स्थान नव्िते. ओघानेच जेििात सगळे शाकािारी पदाथम. मांसािाराच्या पंगती सरदारांच्या
तळािर िोऊ लागल्या. पहिल्या बाजीरािाला मद्याची आणि मांसािाराची सिय असल्याचे सूचक उल्लेख
कादं बर्यांत आिे त, परं तु शचनिारिाड्यात ते िास दरिळले नािीत. कारि पेशिे कुटु ं बातील बुजुगम णस्त्रयांची
करडी चशस्त. थोरल्या बाजीरािांनीिी खाण्याचे फारसे शौक केले नािीत. मोहिमेत िेळप्रसंगी किसे िातािर
चोळू न चतखटाची फक्की मारुन पुढची दौड करिारा िा चशपाईगडी. तंबू ठोकून तवबयतीत खािे
खाण्याइतका िेळ कुिाला िोता? सातार्याला छत्रपती शािू स्िामींनी हदलेल्या मेजिान्टया हकंिा मोहिमेिर
नसताना शचनिारिाड्यातील सिासुदीच्या पंगती याखेरीज बाजीराि सािे बांना जेििाचे सुख फारसे लािले
नािी. पेशिाई िोजनातील पदाथांची िाढलेली संख्या, िािी एक मित्त्िाचा बदल. सिाई माधिरािांच्या
मुंजीच्या चनचमत्ताने नाना फडिविसाने पाठिलेल्या पत्रात हकती प्रकारचे पदाथम करािेत आणि ते ताटात
कुठे िाढािेत, िा तपशील िाचला तर मन थक्क िोते. त्याचबरोबर नानाच्या सूक्ष्म चनरीििशक्तीचेिी
कौतुक िाटते.
इथे आिखीिी एक गोष्ट नमूद केली पाहिजे, की चशिकाळात परकी सत्तेच्या बड्या प्रचतचनधींचे चशिाजी
मिाराजांकडे येिे-जािे तुरळक िोते. मिाराजिी कुिाला मेजिान्टया दे ण्याच्या फंदात पडले नािीत.
गोिळकंड्याला कुतुबशिाने मिाराजांचा आठिडािर शािी पािुिचार केला तेव्िा 'तुमच्या अशा तवबयतदार
खान्टयाची आम्िाला सिय नािी' असे मिाराजांनी त्याला ऐकिले िोते. पेशव्यांच्या काळात मराठी साम्राज्य
दणििेप्रमािेच उत्तरे तिी विस्तारले िोते. मुघल, रजपूत राजे, चनजाम, चशंदे-िोळकर-पिार-गायकिाड-पटिधमन
असे मातब्बर सरदार, इं ग्रजांचे िकील असे बडे प्रचतचनधी पुण्यात पेशव्यांच्या िेटीला सतत येत. त्यामुळे
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िोजनािळींची संख्या िाढली. हिं दस्
ु थानच्या राजकारिाचे सूत्रधार या नात्याने िी 'हडनर हडनलोमसी'
सांिाळिे पेशव्यांना अचनिायमच ठरले.
चशिकाळापासून ते तित उत्तर पेशिाईपयंत खािे आणि गािे या दोन शौकांपासून मराठी समाज िंचचत
राहिला िोता. दस
ु र्या बाजीरािाच्या काळापयंत त्यातिी बदल िोऊ लागले. या बाजीराि सािे बांचे अन्टय छं द
नेिमीच चचचमले जातात, पि त्याच्या जीिनाचे कािी पैलू विचारात पाडिारे िी आिे त. दस
ु रा बाजीराि िा
हदसायला दे खिा. िडील राघोबादादांचा विषयासक्तपिा आणि आई आनंदीबाईचे अप्रचतम संदयम यांचा
चमलाफ त्याच्यात िोता. बाजीरािाचा गोरापान ििम, सुंदर व्यवक्तमत्त्ि आणि तळिातािरील ि पािलांिरील
गुलाबी छटा यामुळे इं ग्रज रे चसडं टिी मुग्ध झाला िोता. या बाजीराि सािे बांची संदयामसक्ती त्यांच्या
आिारातिी प्रचतवबंवबत झालेली िोती. इं ग्रजांनी ब्रह्माितामला रिानगी केल्यानंतरिी त्याच्या विलासी राििीत
फरक पडला नव्िता. बाजीराि सािे बांना एक पदाथम िारी आिडत असे. तो म्ििजे मक्याच्या कोिळ्या
किसांच्या दध
ु ात साखर घालून खािे. त्यासाठी २५-३० किसे लागत आणि तीिी िलक्या िाताने, लाकडी
दांडक्याने चुरडायची. ते िाडगािर कोिळे दध
ू आणि त्यात िेलची ि साखर. क्या बात िै ? असे असले तरी
िा पेशिा 'खिय्या' म्ििता येिार नािी. का? ते पुढे िाचूच.
या बाजीरािाने १८०३मध्ये इं ग्रजांनािी केळीच्या पानािर जेिायला घातले िोते. सर बॅरी क्लोज पुण्यात
इं ग्रजांचा रे चसडं ट असताना लॉडम व्िॅ लेणन्टशया या इं ग्रज उमरािाने पुण्याला िेट हदली िोती. त्यांच्या
सन्टमानाथम बाजीराि सािे बांनी हिराबागेत खास ब्राह्मिी जेििाची मेजिानी हदली. केळीच्या पानािर डाव्या
बाजूला चटिी, लोिचे, पापड, कुरडया, कोचशंबीर, उजव्या बाजूला सात प्रकारच्या िाज्या, मध्यिागी साधा
िरि-िात, साखरिात ि सुरळी केलेली पुरिपोळी, चशर्याची मूद. पानाबािे र सार, कढी, आमटी, तूप, खीर
अशा पातळ पदाथांनी िरलेले द्रोि. पेशिे स्ितः या पंगतीला बसले नािीत. पेशिे इतरांचे आदराचतथ्य
उत्तम करत असले तरी त्यांनी अन्टय खाद्यसंस्कृ तींबद्दल फारसा रस दाखिला नािी, मग ते पदाथम चाखून
बघिे राहिले दरू च.
पेशव्यांच्या जेििािळींनी राज्य बुडाले, या िाक्याची मला आिखी एका कारिासाठी गंमत िाटते. पेशिे
बोलून चालून पडले मराठी. मराठी समाजाच्या आिाराच्या सियी पूिीपासून अगदी साध्या. ताजे गरम
अन्टन, रोजच्या आिारात शरीरातील दम हटकिून धरिारा, मिाराष्ट्राच्या ििामानाशी अनुकूल आणि
मेदचनयंत्रि करिारा िाकरीसारखा पदाथम, िं गामी पालेिाज्या, घरचे दध
ू -तूप इतक्यािर मराठी मािसे खूश
असतात. पेशव्यांच्या जेििात िात, िाज्या, कुरिड्या, पापड्या, णखरी, सार, आमटी, लोिचे असेच मराठी
पदाथम कायम राहिले. समजा पेशव्यांनी शानोशौकत करायचे ठरिले असते आणि व्यापार्यां प्रमािे
रजपुतान्टयातून आचारी मागिले असते, तर त्यांच्यािी जेििात िारीिक्कम आणि तुपाने चनथळिार्या
चमठाया, सोिन िलिे, मालपुिे आले असते.
खाण्याचे श्रीमंती शौक कुिी केले असतील तर ते लखनौ आणि िै दराबाद इथल्या संस्थाचनकांनी. त्याच्या
निलकथा िाचल्यािर पेशिेसुद्धा सामान्टय िाटू

लागतील. हिं दस्
ु थानिर इं ग्रजांचा अंमल बसल्यािर

संस्थाचनकांना करण्यासारखे कािी उरलेच नािी. उलट त्यांच्या विलासाला जोरच आला. खाना और गाना
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या शौकांसाठी संपत्तीप्रमािेच शांततेचा काळिी मित्त्िाचा ठरतो. अशी शािी, विलासी, नजाकतदार,
तवबयतदार खाद्यसंस्कृ ती विकचसत झाली लखनौचे निाब आणि िै दराबादचे चनजाम यांच्या अमदानीत.
लखनौ आणि िै दराबादमध्ये शािी खान्टयाबाबत नेिमीच चुरस राहिली आिे . िै दराबादने वबयामिी लोकवप्रय
केली, तर लखनौने पुलाि. या निाबांनीच नव्िे , तर त्यांच्या उमरािांनीिी खाण्यात इतकी प्रचंड संपत्ती
उधळली, की त्याची ििमने थक्क करिारी आिे त. एकाच खाद्यकृ तीचा सामाईक दि
ु ा असलेले दोन हकस्से
माझ्या िाचनात आले. ते नमूद करतो.
लखनौला नचसरुद्दीन िै दर या निाबाच्या राजिटीत एक आचारी दस
ु रीकडू न नोकरीला आला. त्याची
खाचसयत म्ििजे तो बदामाचे तांदळ
ू आणि वपस्त्यांची डाळ बनिून ते अलिार चशजिून त्याची णखचडी
बनित असे. ती हदसायला नेिमीच्या उडीद-तांदळाच्या णखचडीसारखी हदसली तरी चिीला अफलातून असे.
याच णखचडीमुळे िै दराबाद संस्थानात दोघा किींची फणजती झाली िोती. चनजामाच्या घराण्यातील युिराज
मुअज्जमशिा िा एक विणिप्त िल्ली िोता. त्याला िेटायला फानी आणि चसदत िे दोन किी आले िोते.
युिराज खाना खात िोते. त्याच िेळी युिराजांचा आचारी एक िांडे घेऊन आला. त्याने मुअज्जमशिाला
िांड्यातून णखचडी िाढली. युिराजाने त्या दोघा किींनािी ती णखचडी िाढण्याचा िुकूम केला. णखचडी
बचघतल्यािर त्या किींची चनराशा झाली. त्यांनी चमचािर णखचडी िाढू न घेतली. त्यांना िाटले, की ती
उडदाच्या डाळीची णखचडी आिे , पि चाखून बघताच लिात आले, की ती बदाम-वपस्त्यांची आिे . त्यांना
खरे तर ती णखचडी आिखी ििी िोती, पि युिराजांना मागायचे कसे? पुन्टिा मुअज्जम इतका ख्ट िोता,
की त्या दोघांनी अचनच्छे ने णखचडी चमचािर घेतल्याचे त्याने डोळ्याच्या कोपर्यातून पाहिले िोते. त्याने
आचार्याला णखचडी पुन्टिा आिण्याचा िुकूम शेिटपयंत हदला नािी आणि िे किी राजाच्या घरच्या िैििी
पक्िान्टनाला मुकले. बदाम-वपस्त्याची चमचािर णखचडीच काय ती त्यांच्या पोटात गेली आणि आठििीला
आयुष्यिर पुरली.
कािी कािी पदाथांच्या उगमामागे इचतिासातील व्यवक्तरे खांचा संदिम असतो. तीिी एक िाचनातील गंमत
ठरते. वबयामिी जरी िै दराबादे ची चमरासदारी असली तरी शिे नशिा औरं गजेबाच्या खानसाम्याने चतचा शोध
लािला. तो हकस्सा म्ििजे गोिळकंड्याच्या कुतुबशिाने शरिागती पत्करल्यािर औरं गजेबाने त्या
विजयाच्या आनंदात खानसाम्याला चांगलेसे कािी पकिण्याची आज्ञा हदली. औरं गजेब या िेळी पार
थकलेला िोता. त्याच्या तंडात दात नव्िते. आपल्या धन्टयाला हिरड्यांनीिी खाता येईल असा एक
मसालेदार नाजूक िात त्या आचार्याने खपून बनिला. तो इतका मुलायम चशजला िोता की घास णजिेिरच
विरघळािा. मुख्य म्ििजे त्यातले मटिाचे तुकडे िी मंदाग्नीिर चशजिून म्िातार्या शिे नशिाला खाण्याइतके
लुसलुशीत बनिले िोते. शिे नशिा या पदाथामिर बेिद्द खूश झाला. वबयामिीचा मूळ अितार तो िा.
इडली-सांबार म्िटले म्ििजे आपि ती दाणििात्यांची मक्तेदारी मानतो. ते खरे िी आिे , कारि िे पदाथम
चतकडू नच आले आिे त. यातला इडली िा पदाथम खूप जुना आिे . बाराव्या शतकात राजा सोमेश्वराने
चलहिलेल्या 'मानसोल्लास' या ग्रंथात त्याला 'इडररका' म्ििून संबोधले आिे . पि इडलीसोबतचे सांबार िी
मराठ्यांची दणिि िारताला हदलेली दे िगी आिे . तंजािूरच्या िोसल्यांच्या घराण्यातील संिाजी यांनी त्या
प्रांतातील तचमळींना मराठी जेििातील मसालेदार आमटीची चि मािीत करून हदली. त्यांच्या नािािरुनच
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या आमटीला ते लोक संिार म्ििू लागले. पुढे त्यांच्या पद्धतीच्या चिीची ती रे चसपी आजचे सांबार म्ििून
आपल्याकडे पुन्टिा परतली.
आमच्या पेशव्यांना यातले कािीच जमले नािी. त्यांनी खाण्याचे अमीरी शौक केले नािीत. सोने -चांदीच्या
िखांच्या चमठाया खाल्ल्या नािीत, रजपुतान्टयाप्रमािे शुद्ध तुपाने चनथळलेली पक्िान्टने खाल्ली नािीत, मुघल
-चनजामाचे सामीष पदाथम चाखले नािीत, इं ग्रजांच्या पदाथांत रस दाखिला नािी आणि िातात सत्ता
असतानािी मराठी पदाथम परमुलखात लोकवप्रय करण्याचे प्रयत्न केले नािीत, की कुशल बल्लिाचायांना पदरी
बाळगून त्यांना निे पदाथम शोधायला प्रिृत्त केले नािीत. एका अथी त्यांचे खूपच 'गेले खायचे रािुनी...'
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अलख

क्रांती

िा अलख कुिा जोग्याचा
िी गिन कुिाची िािी
प्रािांच्या कंठी रुजली
संध्यापिामची गािी
झाकोळु न नि गंगेच्या
पाण्यात उतरले थोडे
णिचतजाच्या पार चनघाले
अन ् सूयरम थाचे घोडे
या मूक उदास जलािर
धूसर िलये िाटोळी
रे खाटत बसली कुठल्या
कवितेच्या अनिट ओळी?
ज्या सांद्र िनातुन घुमले
अस्िस्थ ििांचे पािे
ते िन सोडू न चनघाले
अज्ञात हदशेला रािे
ढळत्या सांजेच्या पदरी

अस्फुटसा लुकलुक तारा
परतून चालला जोगी

अन ् अलख घुमवितो िारा
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रांगोळ्या
डािखुरा

प्रथम रं ग िरून मग िरून पांढर्या रांगोळीने रे खाटन केलेल्या पुढच्या चतन्टिी रांगोळ्या आिे त..
१]मुक्तिस्त रांगोळी..

२]मुक्तिस्त-पुनरािृत्ती..
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३] मुक्तिस्त रांगोळी

४] फुलांची रांगोळी - लक्ष्मीचे गाठोडे [लक्ष्मीचे गाठोडे ]
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संपेल ना कधीिी, िा खेळ चाकरांचा

सिमसािी

जे नसते, तेच ििे असते िा तर अजरामर चसद्धान्टत. लिान असताना आपल्याला कधी मोठे िोऊ असे
िाटत असते आणि मोठे झालो की ’गेले ते बालपि, गेले ते रम्य हदिस’ अशी िुरिुर लागते. मग बालपि
आणि शाळे तले हदिस यािरच्या मेलांिर मेला येतात ज्यात ’गेले ते हदिस’ असा सूर लाििारे मुक्तक िा
कविता असतात. कुिाला चचंचा आठितात, कुिाला मधली सु्टी आठिते, कुिाला न केलेले गृिपाठ आणि
त्याबद्दल झालेल्या चशिा आठितात, तर कुिाला बालपिी खेळलेले खेळ आठितात. तसे म्िटले तर िे
स्िािाविक िाटते. पि मोठे झाले, नोकरीला लागले म्ििजे सगळे खेळ संपले, अशीच एक िािना का
असते बरे ? पटतंय? छे ! मला तरी नािी पटत. साफ चूक. कोि म्िितो खेळ संपले ? हकंबिुना व्यािसाचयक
जीिनात णजतके खेळ खेळले जातात, चततके उभ्या बालपिात मैदानातिी खेळले जात नसतील! मला तरी
आतापयंत असा अनुिि आिे . अगदी सिम स्तरात खेळ खेळले जातात. कारकुनांचे खेळ , अचधकार्यांचे खेळ,
व्यिस्थापकांचे खेळ ... एकूि सगळाच खेळखंडोबा. बघा तुमच्या आस्थापनेतिी असे खेळ खेळतात का
ते?
कागदाची विमाने उडवििे - मवि (मराठीत त्याला एच आर म्िितात)चे लोक िा खेळ मोठ्या िौसेने
खेळतात. फार रं गिारा खेळ. न कंटाळता िे लोक रोज निीने विमाने उडवितात आणि कममचारी ’पोरखेळ’
म्ििून ती सोडू न दे तात.. कुिी एखादे विमान चुकून धरे ल तर शपथ. मागे एकदा एका कममचार्याने सरळ
सरळ मवि व्यिस्थापकाला सांचगतले िोती की “सािे ब, एिढे कागद िाया घालिण्यापेिा मला चार पैसे दे त
जा. त्याबद्दल मी आख्ख्या कचेरीत हफरून चनरोप तंडी सांगेन.” असो. न का िाचेनात कुिी? फमामने
काढण्यात मविचा िेळ तर छान जातो. खरे सांगू का, मुळात पररपत्रक (मराठीत त्याला सक्युल
म र
म्िितात) िा अत्यंत चनरुपयोगी प्रकार आिे . मग ते छापील स्िरूपात असो, विरोप स्िरूपात असो िा
अंतरजालीय पटलािर डकिलेले असो. माझा ठाम चसद्धान्टत आिे , जर एखादी गोष्ट पररिामकारकरीत्या
कचेरीतच काय, पि आस्थापनेच्या िारतिरातील सिम शाखांमध्ये तत्परतेने पोिोचिायची असेल, तर
उगाच पररपत्रकांचा प्रपंच करण्यापेिा जे कािी सांगायचे असेल त्याचे चार कागद छापािेत , मग त्या
छापील पररपत्रकाची घडी घालून त्याला टाचिबंद करून ि िर मोठ्या अिरात ’गोपनीय’ असे चलिून ते
कागद कचेरीतील अनुपणस्थत असलेल्यांच्या, तसेच ’आकाशिािी’ म्ििून ख्याती पािलेल्या मिािागांच्या
कायामसनािर ठे िािेत. कािी तासातच मजकूर जगजािीर झालेला हदसेल! पि असे झाले तर विमानांचा
खेळ कोि खेळिार?
आंधळी कोचशंबीर - उत्पादन वििागातले कममचारी, संगिकीय िेत्रातले प्रिाली / आज्ञािली चलहििारे , क्रय
वििागातले यांचा आिडता िा खेळ. खेळात सििागी असतात ते संलग्न वििागांचे कममचारी. सािे ब
आपल्या विक्री / पिन वििागातील कममचार्यां ना आपल्या उत्पादनाविषयी कािी िैचशष््ये सांगतो. ते
लोक ग्रािकाकडे आणि कािी सांगतात. ग्रािक आिखी कािी समजतो आणि आपल्या उपिोक्त्या
वििागाला विचारून आपली मागिी नंदितो. मग आपल्या उत्पादन / विकसन वििागाच्या प्रमुखाला
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विक्रीिाले ती मागिी सांगतात. तो प्रमुख त्याला जे समजेल तसे आपल्या लोकांना कळवितो. मग चेपू ,
खाजगी विरोप, खरे दी संस्थळे यांच्या अध्ययनात मग्न कममचारी त्यांच्या मजीनुसार ऐकतात आणि जे
समजले त्याप्रमािे आपल्या सिडीने चनचममत िा विकचसत करतात. अखेर ग्रािक जेव्िा आपल्या पदरी
पडलेले फळ पाितो तेव्िा त्याला चक्करच येते! माचगतला ित्ती आणि चमळाला रे डा. मग तो परतपाठििी
करतो आणि उल्या िाजिीने एकमेकािर राज्य ढकलायचा खेळ सुरू िोतो. खेळाची सुरुिात िोते ती
उपिोक्ता वििागात. आपल्यािर राज्य आले िे समजताच ते डोळ्यािर प्टी बांधून गरगरा हफरतात आणि
आपल्या समन्टियकाला चशितात. मग राज्य समन्टियकािर. समन्टियक राज्य घेतो आणि क्रय वििागाच्या
प्रमुखाला िात लाितो. क्रय वििागिाला पुरिठादाराच्या विक्रेत्याला पकडतो. विक्रेता आपल्या उत्पादन
प्रमुखाला पकडतो. उत्पादन वििागाचा िा विकसन प्रमुख आपल्या अचधकार्यां ना धरतो. तो अचधकारी
चनचममतीचे सामान पुरवििार्या क्रय वििागाच्या अचधकार्याला िा आपल्या चमूत नको ती मािसे
टाकिार्या मवि वििागाला पकडतो. अशी िी आंधळी कोचशंबीर मस्त रं गते. ग्रािक िा नािाला राजा
असला तरी राज्य त्याचे कधीच नसते, ते इतर सिम जि उपिोगात असतात आणि दस
ु र्यािर दे त
असतात.
हकंमत जंमत घसरगुंडी - व्यिस्थापन आपल्याला एखादा अचतररक्त कायमिार दे िार असे ध्यानात येताच
आपि फारच कायमग्रस्त असल्याचा आि आिािा लागतो. मग एखादी संधी अचूक पकडू न व्यिस्थापकीय
संचालक, संचालक िा हकमानपिी वित्त वििाग अध्यि यांना गाठू न गंिीर चेिर्याने सांगािे की
आस्थापनेचा नफा कसा िाढे ल याचा आपि विचार करतोय. िा! असे कािी ऐकताच िे लोक तुमच्याकडे
मोठ्या आदराने बघू लागतात. मग आपििी गंिीरपिे सांगायचे की अमुक उत्पादनाची हकंमत अमुक
टक्के घटिली तर खप तमुक टक्के िाढे ल आणि जुना खप * जुने टक्के विरुद्ध निा खप * निे टक्के
नफा यात नव्या नफ्याची रक्कम अचधक आिे . चशकारी कुत्र्यासारखे कान टिकारलेले िे लोक ताबडतोब
चारचौघांना गोळा करतात आणि मग निा खेळ सुरू िोतो – ‘हकंमत जंमत घसरगुंडी’. आपापल्या
संगिकािर एक्सेलच्या चौकड्या आखायच्या आणि आकड्यांची मारामारी करायची! गुिाकार, िागाकार,
बेरीज, िजाबाकी, गुिोत्तर िगैरे िरपूर िािून झाले की त्या चौकड्या एकमेकांिर चिरकािायच्या. एकाने
उत्पादन खचम कमी केलेला दाखिला तर दस
ु र्याने दजामची काळजी व्यक्त करायची आणि ’ग्रािक दरु ािेल,
नाि खराब िोईल’ अशी िीती व्यक्त करीत ते िािून पाडायचं. चतसर्यानं निा मुद्दा मांडायचा, म्ििजे
झकासपैकी एक िक्ररे षालेख काढायचा, ज्याचा आकार घसरगुंडीसारखा असतो. िजन येण्यासाठी त्याला
’हकंमत विक्रीमान कमान् यानेके पीिीसी उफम प्राइस व्िॉल्यूम किम असे िरिक्कम नाि द्यायचे , मग त्या
घसरगुंडीिर अमुक हकमतीला इतकी विक्री - इतका नफा, तर तमक्या हकमतीला तमुक विक्री - तमुक
नफा, असा धोशा लािायचा. शक्यतो कुिी चनष्कषामप्रत येत नािीच; पि आलेच तर इतरांनी त्याला
परािृत्त करायचं. खेळ तुफान रं गतो. बराच िेळ खेळून अखेर िुका लागल्या की िा खेळ आपोआप थांबतो
आणि खेळाडू जेिायला जातात.
दगड का माती? - िा खेळिी मोठा गमतीचा असतो. िा खेळ खेळण्यासाठी लागिारे दोन गट सिम कचेर्यां त
असतातच; जास्तच, पि कमी नािीत. िा खेळ खेळण्यासाठी खेळाडू तरबेज असािे लागतात. तर खेळ
असा की आधी एक गट पकडायचा, एखाद्या अचधकार्याच्या केवबनीत अलगद चशरून, कुिी पाहिले नािी ना
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याची खातरजमा करत चक्क तळ ठोकायचा. त्या अचधकार्याची स्तुती करायची. त्याचे प्रकल्प हकती
जोरदार, त्याचे विचार कसे दरू िर जािारे , तो कसा िाकबगार यािर िाषि ठोकायचे, त्याने मागविलेला
चिा नयायचा आणि बािे र कुिी पाित नािी याची खात्री करून ’आलोच िां जरा’ असे म्िित सटकायचे
आणि नेमके िे च सगळे दस
ु र्या गटातल्या अचधकार्याकडे जाऊन करायचे. ‘मालदारी चतथे कममचारी’ या
उक्तीनुसार ज्याची कमान चढती, त्याची बाजू पटकन चमळिायची असते. समजा तो दगड असला तर
’माती’ची ििा िािू लागताच पटकन चतथून पळ काढू न चशताफीने मातीिाल्याला गाठायचे असते. ’दगड’ की
’माती’ यापैकी काय उच्चारले जािार िे ज्याला आगाऊ समजले तो शिािा. मात्र या खेळासाठी िुशारीची
आणि सरािाची गरज असते. जर दगडािरून मातीिर हकंिा मातीिरून दगडािर जाताना पकडला गेला तर
खेळाडू बाद, अंिं, नुसता बाद नव्िे , कदाचचत बरबाद. अनेकदा या खेळात मुरलेले खेळाडू बघता बघता
दगडाची माती करून टाकतात.
मीहटं ग मीहटं ग - दे िळात गेले असता िक्तांची िदम ळ हदसते, रे ल्िेच्या फलाटािर गेले असता प्रिाशांची
आणि िमालांची लगबग हदसते, विमानतळािर गेले असता चेिरे गंिीर केलेले प्रिासी, पररटघडीचे कममचारी
िािरताना हदसतात, तसे कुठल्यािी बड्या, नामांहकत आस्थपनेच्या मुख्यालयात गेले असता गाडीच्या
डब्यात गळ्यात तकट बांधून कानातली, गळ्यातली विकिार्या फेरीिाल्यांगत आपल्या दोन्टिी िातात
उघड्या झाकिाचे घडीचे संगिक घेऊन सुटाबुटातले कममचारी-कममचाररिी लगबगीने इकडू न चतकडे जाताना
हदसतात. ते कुठे जात असािेत? ते जात असतात मीहटं ग मीहटं ग खेळायला! बालपिी डॉक्टर डॉक्टर िा
शाळा

शाळा

खेळतात,

तसे

कॉपोरे ट

विश्वातले

कममचारी

चनत्यचनयमाने

मीहटं ग

मीहटं ग

खेळतात.

िातुकलीच्या खेळाप्रमािे या खेळाचीिी खेळिी असतात. एखादी ररकामी खोली, एका चिंतीिर पांढरा फळा,
रं गीत शाईचे बोरू, फळापुशे, धारण्या (मराठीत फाइल म्िितात), कागदपत्रांची चळत, पाण्याचे पेले, चिा
कॉफीचे पेले, विजेच्या / जालाच्या िाहिन्टयांचे जाळे , बिुसमािेशक बोलका दरू ध्िनी संच िगैरे. अशा प्रकारे
अनेकानेक खोल्यांमधून अनेक चमू बघािे तेव्िा मीहटं ग मीहटं ग खेळताना हदसतात. िा अगदी मूलिूत
आणि कुठल्यािी वििागाच्या कुठल्यािी पदाच्या कममचार्यां ना आिडिारा आणि सिज खेळता येिारा
लोकवप्रय खेळ. कुठे गंिीर चेिर्यांनी तर कुठे तािातािाने, कुठे िसत खेळत तर कुठे िमरीतुमरीिर येत िा
खेळ रं गलेला हदसतो. लिानपिी खेळ खेळताना बाद िोिार िा आपल्यािर राज्य येिार िे लिात येताच
मुले मनगटाला णजिेने चाटत झानय म्िित सटकायची, तद्वत या खेळातले खेळाडू िातातला िस्तसंच
उं चािीत आलोच असे म्िित पळ काढतात ि बािे र जाऊन चार झुरके मारून संिाषि आताच संपिून
आल्याच्या थाटात िस्तसंचाची कळ दाबत पुन:प्रिेश करते िोतात. खेळ अचधक लांबल्यास (तो सिसा
लांबतोच) फराळिी मागिला जातो. सामान्टय खेळाडू आपले आताच सांचगतल्याप्रमािे आपापसात खेळतात
तर मुरब्बी ि िररष्ठ खेळाडू िा खेळ अचधक व्यापक ि िव्य प्रमािािर खेळतात (आमची मीहटं ग दे िीची
किािी िाचा)
या खेळाचे िैचशष््य असे की या खेळातून अनेकदा दस
ु रा एक खेळ आपोआप चालू िोतो. ’चशिाजी
म्िितो’ चा खेळ! अथामतच चशिाजीच्या िूचमकेत असतो ’सािे ब’. चशिाजी म्िितो करा - केले. चशिाजी
म्िितो बंद करा - बंद केले. चशिाजी म्िितो बरोबर - सगळे म्िितात बरोबर. चशिाजी म्िितो चूक सगळे म्िितात चूक. अचानक कुठू नतरी आिाज येतो ’िे असे नािी, ते तसे आिे ’ - बेसािध खेळाडू फसतो
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आणि म्िितो ’बरोबर, ते तसे आिे ’. खल्लास! खेळाडू बाद आणि तो आिाज करिारा बरबाद. खरे -खोटे ,
बरोबर-चूक िे सगळे गैरलागू असते. अरे िा रे िा! स्ितः:ला काय चशिाजी समजतो? िा खेळ कधी कधी
घरात सासू-सून िा निरा-बायको यांच्यातिी रं गतो. पि चनयम तोच. चशिाजी म्िितो तो िुकूम, अन्टय
बोलतो ते िायफळ. िािी नेतत्ृ ि इथेच तयार िोत असते.’मोठठं ’ िोण्यासाठी ’काय’ लागतं तेिी मुले खेळता
खेळता चशकतात. खेळापरी खेळ आणि अभ्यासापरी अभ्यास.
अत्यंत मित्त्िाचा, राजाश्रय लािलेला आणि अनन्टयसाधारि असा आिखी एक खेळ आिे आणि तो म्ििजे
शाळा शाळा यानेके रे चनंग रे चनंग. जे गुि कममचार्याच्या अंगी असािेत असे अध्याहृत धरून िरती
केलेल्या कममचार्याला ज्ञानाजमनाची गरज आिे िे लिात आल्यािर, तसेच आपि आदशम ि कल्यािकारी
तसेच कममचारी प्रोत्सािक अशी आस्थापना आिोत िे चसद्ध करण्यासाठी प्रचशििाचा खेळ खेळला जातो.
मवििाले आपल्या खात्यात खास एक प्रचशिि अचधकारी िरती करतात. (कममचारी त्याला ररं गमास्टर
म्िितात). आपल्या विकासासाठी कममचारी आणि कतमव्यादाखल आणि लोक सुधारतील, या आशेिर खेळ
केले जातात आणि अनेक विषयांसाठी अनेक वििागांसाठी अनेक कौशल्यांसाठी िा खेळ रचला जातो आणि
समस्त सािे ब लोकांना नामांकनाची फमामने जातात. सािणजकच सािे बांच्या लाडक्या बाळांची ििी लागते.
’अमुक िा कममचारी अत्यंत िुशार ि मेिनती असून मला त्यात िािी नेतत्ृ ि हदसते’ असे शेरे चमरित
नामांकन जाते. लिकरच खेळाडू ं ची यादी हफरते आणि मग त्या खेळाडू ं चा परस्पर संिाद सुरू िोतो. बिुतेक
करून हदिसा कष्ट केल्यािर रात्री श्रमपररिार कसा करािा, ’सोय’ कोि करिार, कायमस्थळ कसे आिे , यािरच
संिाद िोतात. एकदा आमच्याकडे मोठीच गंमत झाली. नव्याने िरती झालेल्या आणि कममचार्यां शी
सुसंिाद करू पाििार्या प्रचशिि अचधकार्याने ’िोऊ घातलेल्या कायमक्रमासाठी’ सूचना मागविल्या. पहिलीच
सूचना जोरदार आली - ’काळ्या हफती ३ नग, म्िातारा एक नग, रचशयाजल एक नग आणि खंड्या पिी
दोन खोकी’. त्याच्या णजिाचा संताप झाला! खेळाडू कसले पोिोचलेले िो, त्याने जाब विचारताच उत्तर हदले,
’ आम्िी काय प्रिचनाला थोडे च येत आिोत?’ असो. तर कायमक्रम ठरला की प्रचशिक नेमला जातो. िी
प्रचशिक मंडळी म्ििजे मोठी िस्ताद! आपि ज्ञानी असल्याचा आि आििे , मोठे मोठे शब्द ि संणिप्तरूपे
तंडािर फेकिे, समोरच्याला चनरुत्तर करिे - मुळात ज्याचे उत्तर कसेिी िळिता येईल असे प्रश्न विचारिे,
यात िे लोक िाकबगार असतात. आपि एक-दोन हदिसात कुिाला ज्ञानामृत पाजून शिािे करू शकत
नािी िा वबघडिूिी शकत नािी, िे त्यांना पक्के ठाऊक असते. आलेल्या प्रचशििाथंना ते त्यािूनिी मािीत
असते. मुळात िा खेळ म्ििजे आनंद सोिळा असतो. प्रचशिक आणि प्रचशििाथी दोघेिी एकमेकांना
सांिाळू न घेतात. प्रचशिि संपल्यािर एक कागद हफरिला जातो. कीतमन झाल्यािर थाळी हफरितात तसा.
या कागदािर कािी जुजबी माहिती आणि अचिप्राय विचारला जातो. िे वबलंदर प्रचशिक नेिमी स्ितः:च्या
सोयीचे प्रश्न विचारतात. उदािरिाथम, ’ चशकवििारा कसा िाटला?’ आता उत्तर ’बरा’ येिार िे पक्के मािीत
असते. ’हदलेले िाचनसाहित्य कसे िाटले? आता परस्पर जालािरून िा कुठल्यातरी पुस्तकािरून उतरविलेले
िे साहित्य असल्याने आणि ते कुिीिी फारसे गांिीयामने िाचलेले असल्याची शक्यता नसल्याने याचेिी
उत्तर सकारात्मकच येते. पुढचा प्रश्न ’िा कायमक्रम उपयुक्त आिे असे तुम्िाला िाटते का?’ इथेच तर
ग्यानबाची मेख असते. आस्थापनेच्या खचामने कचेरीबािे र हफरायला चमळते , दोन हदिस आराम असतो,
रोजची कामे करािी लागत नािीत, चशिाय ’फुकट ’पािुिचार’ िोतो, तेव्िा समस्त लोक या प्रश्नाचे उत्तर
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नुसते सकारात्मक दे ऊन थांबत नािीत, तर ’असा कायमक्रम दर सिा िा तीन महिन्टयांनी झाला पाहिजे ’
असेिी सुचवितात. प्रश्न विचारताना तुम्िी काय चशकलात? िा तुम्िी यापुढे स्ितः:ला कसे सुधाराल िा
विकचसत कराल याचा परामषम न घेता ढोबळ प्रश्न विचारलेले असतात. पुढे जेव्िा व्यिस्थापनाला या
कायमक्रमाचा अििाल हदला जातो, तो अििाल म्ििजे मुत्सद्दीपिाचा उत्कृ ष्ट नमुना असतो. ’तुमचे कममचारी
ढ आणि उनाड आिे त’ असे चलहिले तर आफत ओढिेल आणि ’तुमचे कममचारी गुिी िा ज्ञानी आिे त’ असे
चलिािे तर ’मग प्रचशिकाची गरज काय?’ असा प्रश्न व्यिस्थापनास पडे ल ि पुन्टिा धंद्यािर गदा येईल. मग
इरािच्या शिाने बादशिाला हदलेला पोपट मेला आिे िे वबरबलाने अकबराला सांचगतले, तसे चातुयामने
घोळि घोळि घोळिलेला आणि ’तयारी चांगली आिे , लोक सकारात्मक आिे त, तेव्िा जर आमचे कायमक्रम
सातत्याने चालू ठे िले तर व्यिस्थापनास त्याचा नक्कीच फायदा िोईल’ असा अििाल सादर केला जातो.
कामाच्या गािाला जाऊ या! - िरच्याच प्रकारात मोडिारा, पि जरा िेगळा असा िा खेळ. यामध्ये
कममचार्यांना कारखाना, प्रयोगशाळा, संशोधन कंद्र, पुरिठादार, व्यापार सियोगी, इत्यादींच्या कायमस्थळाला
िेट दे ण्यासाठी पाठविले जाते. िीसुद्धा एक मस्त सिल असते. लोकदे खील उत्सािाने अशा िेट दौर्यां ची
हिरररीने मागिी करतात. ’प्रत्यि पाििे खरे , नुसते ऐकून, िाचून िा बोधपट पािून समजत नािी, चशिाय
प्रत्यि िेटीने ज्ञान िाढते, आत्मविश्वास येतो, परस्परसंबंध दृढ िोतात, अशा अनेक कारिास्ति िे
कायमक्रम फमामिले जातात आणि आयोणजतिी केले जातात. कारखान्टयात गेल्यािर प्रत्यि कामकाज
अभ्यासिे फारसे गरजेचे नसते. ’एकदा डोळ्याखालून घातले म्ििजे बरे , अचधक खोलात जाऊन आपल्याला
कारखाना थोडाच काढायचा आिे ? असे मौचलक विचार प्रकट केले जातात. आता प्रत्येक कारखाना,
प्रयोगशाळा, संशोधन प्रकल्प यात कुठे ना कुठे कािीतरी अचधक-उिे असतेच. आलेल्या मंडळींनी नािे ठे िू
नयेत यासाठी पािुण्यांची सरबराई केली जाते, कािी वबलंदर कारखाना व्यिस्थापक आलेल्यांच्या िस्ते
िृिारोपििी करतात. िाग्यिान मंडळींना याच कारिास्ति प्रदे श दौरे िी घडतात. मात्र याचा लािाथी
िोण्यासाठी सािे बाचे आणि आपले संबंध सौिादामचे असिे अगत्याचे असते.
आता पटली ना खात्री? इतके खेळ खेळले जात असताना बालपिच्या खेळांची काय मिती? आणि िो, नुसते
खेळच नव्िे , तर क्रीडास्पधामिी िरतात ’कॉपोरे ट विश्वात’. जरा आठिा, विचार करा अशा स्पधाम तुमच्या
आस्थापनेतिी नक्की िोत असिार. कािी स्पधाम मी सांगतो, म्ििजे तुम्िालािी आठितील.
तीन पायांची शयमत - दोन कममचारी, दोन वििाग प्रमुख, दोन वििाग अशांची आिळ्यािोपळ्याची मोट
बांधून त्यांना एखादा प्रकल्प एकवत्रतरीत्या पुरा करायला जातो. या स्पधाम बारमािी असतात आणि ’िॅ िॅ िॅ
बघा कसे एकत्र फरफटताना तडमडत आिे त’ असे बोलताना िाक्य पुरे व्िायच्या आधी आपली तंगडी
कुिाच्यातरी तंगडीला बांधली गेल्याचे कममचार्याला समजते.
’बाप शोधा स्पधाम’ म्ििजेच फाइं ड अ फादर कॉंटेस्ट - एके हदिशी व्यिस्थापनाच्या अचानक लिात येते
की कुिीतरी उपद्व्याप करून ठे िला आिे . एखादा प्रकल्प िाकाटला तर गेलाय, पि आता ती ब्याद
ठरल्ये! कुिी केला िा उद्योग? कोिाला जबाबदार धरािे? याची सुरुिात कुठे ि शेिट कुठे ? आतापयंत हकती
पैसा िाया गेला? िे ि असे अनेक प्रश्न उपणस्थत िोतात. मग बर्याच िेळाने लिात येते की आता फार
उशीर झालाय. पाय तर अडकलाय, मग काय करायचे? मग ’बाप शोधा स्पधाम’ सुरू िोते. करा रे िाकारे
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वपटा रे डांगोरा, या नगरात कुिी लायक व्यक्ती आिे का? मग कममचारी साळसूदपिे दस
ु र्याचे नाि
सुचवितात. नसते झंगट आपल्या कामाव्यचतररक्त कोि ओढिून घेिार? मग पदोन्टनतीला आसुसलेला,
उत्सािी आणि अथामतच निचशका बकरा सापडतो आणि त्याच्या डोक्यािर मुकुट चढिला जातो.
तर मंडळी, िे खेळ तुम्िीिी खेळता का? उगाच ’ताि व्यिस्थापनाच्या’ चशवबराला जाण्यापेिा िसा, खेळा,
आनंदी व्िा आणि चनरोगी रािा, या माझ्यातफे तुम्िा सिम िाचकांना िाहदम क शुिेच्छा.
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एक न रुळलेली िाट....

स्नेिांहकता

टीपः या कथेतील सिम व्यवक्तरे खा ि प्रसंग काल्पचनक आिे त. कुिा ियात िा मृत व्यक्तीशी साधम्यम
आढळल्यास तो केिळ योगायोग समजािा.'

अंगाशी चोपून बसलेली अद्ययाित जरीिकमची अस्सल म्िै सूर चसल्क साडी, गळ्याशी चपखल बसिारा
राजस्थानी पद्धतीचा हिर्याचा कंठा अन त्याखाली रुळिारा अस्सल मोत्याचा, मध्ये मध्ये हिरे जहडत पे्या
असलेला दोनपदरी सर. एका िातात आधुचनक पद्धतीची हिर्याचीच दोन ब्रेसले्स अन ् दस
ु र्या िातात
दब
ु ईिून खरीदलेले, सोन्टयाचा बेल्ट असलेले हिरे जहडत नाजूकसे घड्याळ. चशिाय, कानिर विखुरलेली छोटी
छोटी नाजूक किमिूषिे अन ् गोर्या रे खीि चेिर्यािर मेकअपचा िलकासा मुलामा. सकाळपासून िा सगळा
साज सांिाळत मंगल कायामलयात चमरिताना मैचथलीच्या शेला्या बांधेसूद तनूला िलताच शीि झाला
िोता. त्यात आणि छोटी चसया सारखी ‘मम्मा, चल ना घरी..’, ‘मम्मा, िूक लागली’ म्ििून चतचा पदर
ओढत िोती. आता अिता पडल्या की मागच्या ररकाम्या खुचीिर अंमळ टे कायचं, असं मैचथलीनं केव्िाचं
ठरिलं िोतं. मािसबहििीच्या लग्नासाठी ती दोन हदिस मािे री आली िोती.
‘शुि मंगल सािधान..’चा गजर झाल्याबरोबर धाडधाड फटाके उडू लागले अन पटकन जेििाच्या िॉलमध्ये
जाऊन चतनं चसयाला थोडं खाऊ घातलं अन धाकटी बिीि िृषाली बरोबर चतची घरी पाठििी केली. ‘आता
घेऊ या समाचार फारा हदिसांनी िेटिार्या आप्तजनांचा...’ असं मनाशी म्िित चतने मागच्या खुचीला पाठ
टे कली न टे कली तोच...
‘अगं चमठठू , तू केव्िा आलीयेस हदल्लीिून ? कशी आिे स ? अन ् चसया कुठाय ?’ िा सिाल कानािर
आला अन ् त्याबरोबरच एक िलकीशी थाप पाठीिर पडली. चतने िळू न बचघतले अन ् नको त्या व्यक्तीला
समोर पािून चतला एकदम अिघडल्यासारखं झालं. उत्सािानं निीन कपड्याची घडी मोडािी अन ् नेमका
समोरच िंगिाचा डाग चनघािा, तसं कािीसं. चतच्या पातळ रे खीि णजििीला अस्पष्टशी मुरड पडली...
...नीलम‘काकू’ िसर्या प्रसन्टन मुद्रेने अंगािरच्या गढिाल चसल्क साडीचा पदर डोक्यािरून ओढत समोर
ठाकली िोती. चतच्या चेिर्यािर मेकअपचा िाजिीपेिा जास्तच ठळक थर हदसत िोता. लग्न झाल्यापासून
गेल्या सिा िषामनंतर मैचथलीनं चतला आजच प्रथम पाहिलं िोतं. समीर - मैचथलीचा निरा - जॉबसाठी
हदल्लीला राित असल्यामुळे चतचं मािे री जािंयेिं तसं कमीच िोतं.
उसन्टया आनंदाचा आि आििे मैचथलीला जरा कठीिच गेलं.
“बरी आिे . परिा आले अन ् उद्या संध्याकाळी जािार परत. चसया िृषालीबरोबर घरी गेली आत्ताच.“ ‘काकू ‘
असा चतचा स्पष्ट उल्लेख करिे टाळू न मैचथली म्ििाली.
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उद्या संध्याकाळी जािार ना? मग सकाळी नाष््याला ये ना घरी. डोक्यािरचा पदर सािरत नीलम
अगत्यानं बोलली.
“नािी िो, खूप जिांकडे जायचं आिे ... मैचथलीने माफक िसून टाळले.
इतक्यात अम्याकाका कुठू नसा ढांगा टाकीत आला.
“िा िा, इतक्या हदिसांनी आली आिे स गािात अन ् अशीच चनघालीस? ते कािी नािी. तुझा बाप अन ् तो
मोरूकाका, या दोघांनाच उचलून आितो. मग कशी येत नािीस ते बघू! “ अम्याकाकाच्या धबधब्यासारख्या
आग्रिापुढे मात्र मैचथलीचं कािी चालेना.
“बरं

बाई,

बघू

या..“

म्ििाली,

पि

अखेर

ती

कबूल

झाली.

“येईन

उद्या..“

इतक्यात चुलत, मािस, मामे बहििींच्या गराड्याने चतला िेढले अन ् यािर विचार करायलासुद्धा चतला
हदिसिर फुरसत झाली नािी.
रात्रीची जेििे आटोपल्यािर चतने चसयाला झोपिले अन ् खूप हदिसांनी चनिांत िेटिार्या मािे रच्या
मािसांच्या गनपागोष्टींमध्ये ती गुंगून गेली. खूप उचशरानं, बेडिर आडिे िोण्यापूिी मात्र चतला आईपाशी
अम्याकाकाचा विषय काढल्याचशिाय राििले नािी.
अगं आई, अम्याकाका आता ‘चत’ला घेऊन राजरोस फंक्शनला सुद्धा जातो िाटतं?
चादरी

काढता

काढता

आई

िििर

थबकली

अन ्

मग

सुस्कारा

सोडू न

म्ििाली,

“सिय िोते गं सगळ्याची लोकांना. अन ् तीसुद्धा इतकी िषे राहिलीये ना त्याच्यापाशी. तो जाईल तरच िी
कुठे जािार, नािीतर नािी. एकटी कधीच कुिाकडं जात नािी ती. ...चार हदिस गळ्यात घातलं की
लोढण्यालासुद्धा

घालिार्याचा

चशक्का

बसतो.

िी

तर

दिा

िषं

झाली

राहिलीय

त्याच्याजिळ...“

अन ् चतचा तो निरा?‘ मैचथलीनं जरासं अडखळत विचारलं.
तो कुठं जाईल वबचारा? असतो चतच्यापाशीच!
जिळपास पन्टनासाव्या तरी िेळी या अजब नात्याचं चतला पुन्टिा मनाशी निल िाटलं. बाळबोध संस्कारात
िाढलेल्या चतला िे सगळं अताहकमक, अनैचतक, िुच्च असंच िाटत िोतं. अम्याकाकासारखा सुसंस्कृ त,
पररपक्ि मािूस असं बेलगाम िागेल, िे कािी चतच्या मनाला पटे ना. पाठ टे कल्या टे कल्या चतच्या चमटल्या
डोळ्यांपुढे, सरातून मोती सरकािे तसा अम्याकाकाचा िूतकाळ संथपिे सरकू लागला.
अम्या उफम अमरं द्रकाका चतच्या मािशीच्या निर्याचा, मयूर ऊफम मोरूकाकांचा चमत्र. मोठ्या रईस
घराण्यातला, दोन बहििी अन ् दोन िािांच्या पाठीिरचं शंडेफळ. िहडलांचे दिापंधरा उद्योगधंदे मोठे िाऊ
सांिाळीत. अम्याकाका अधूनमधून कारखाने अन ् ऑहफसात चक्कर टाकी. िहडलांचे मोठमोठ्या कंपन्टयांचे
शेअसम िोते. घरबसल्या हढगानं पैसा घरी येत िोता.
अम्याकाका हदसायला एखाद्या चसनेनटासारखा दे खिा. एकदम िसरा, बोलका, उमदा, अन ् हदलदार. िृत्तीने
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कािीसा खुशालचंडू. नेिमी पॉश अप-टू -डे ट कपडे . स्ििाि अत्यंत गमत्या. कायम कुिाची तरी हफरकी घेत
असे. मोरूकाका त्याचा एक हकस्सा नेिमी सांगत असे. एकदा त्यानं निीन परफ्यूमची बाटली आिली
िोती. चतचं झाकि काढू न िरचं बटन प्रेस केल्यािर परफ्यूमचा फिारा थांबेचना. िा पठ्ठया गल्लीच्या
कोपर्यािर जाऊन उिा राहिला अन ् सुिास्य िदनाने, जािार्यायेिार्या लोकांिर परफ्यूम संपेपयंत फिारा
मारीत बसला!
तसेिी, अम्याकाका णजथे जाईल चतथे थ्टामस्करी अन ् िास्याचे फिारे उठत असत. त्याच्या लोकवप्रयतेला
थांग नव्िता.
मैचथली शाळा पास करून कॉलेजात गेली तेव्िा अम्याकाका कॉलेज पास करून िधूसंशोधन करू लागला
िोता. तसा तो मोरूकाकापेिा ४-५ िषांनी लिान. पि त्याच्या िसचमजाज, चेष्टेखोर स्ििािामुळे सिम
ियातल्या लोकांशी त्याची सारखीच दोस्ती असे. मैचथली अन ् चतची िािंडे त्याला ‘ए अम्याकाका..’च
म्िित.
जात्याच थोड्याशा लघळ स्ििािामुळे ‘जब िी कोई लडकी दे खू, मेरा हदल हदिाना बोले, ओले ओले...’
अशी अम्याकाकाची सारखी िालत िोत असे. कािीसा खजामतला, अमीन सयानींसारखा त्याचा आजमिी मृद ू
आिाज िोतकरू युितींच्या कानातून पािता पािता मनात घुसे. त्यात त्याची बोलण्याची चमठ्ठास शैली,
दे खिे व्यवक्तमत्त्ि अन ् सुसंस्कृ त चशष्टाचार यामुळे तो आजूबाजूच्या अनेकींच्या ‘हदलकी धडकन’ बनला
नसता तरच निल. तोिी फ्लटम करण्यात पटाईत िोता. मैचथली तर तो िेटला की पहिला प्रश्न करी. क्यूं
अमरे न्टद्रकुमारजी, कौन िै आजकी ताजा हिरोईन?
‘स्थळ’ म्ििून एकदम िरच्या श्रेिीत असल्यामुळे अम्याकाका चांगली पारखून िधुपरीिा घेऊन अन ्
शोिेशी हिरकिी चमळाल्यािर मगच लग्न करिार, असा सगळ्यांचा अंदाज. पि त्याला बाविसािं िषम
सरून जेमतेम दोन महिने झाले असतील तोच अम्याकाकाचं लग्न ठरल्याचं मैचथलीच्या कानी आलं. चतला
जरा आियम िाटलं. अन ् त्यािून आियम िाटलं ते त्याच्या िािी िधूला पाहिल्यािर...
अणश्वनी, अमरे न्टद्रकाकाची िािी िधू, त्याच्या सख्ख्या मामाची मुलगी. कृ श म्ििािी इतकी सडपातळ.
नाकीडोळी ‘बरी’. अम्याकाका एकदम लालसर गोरा, तर िी वपिळट पांढरी. डोळे मात्र अगदी िररिीसारखे
िेदरट. अणश्वनी एकदम अबोल अन ् लाजाळू िोती. चतला अजून अठरा िषे पूिम व्िायला दोन महिने
अिकाश िोता. अन ् अम्याकाका म्ििे चतच्या प्रेमात पडला िोता. मामेबहििीशी लग्न करायला घरच्यांचा
विरोध. पि अम्याच्या ि्टापुढे कुिाचे चालेना. शंडेफळ म्ििून सिांचा लाडका ना!
अणश्वनीला अठरा िषं पूिम झाली त्याच्या चतसर्याच हदिशी चतचं अन ् अम्याकाकाचं लग्न झालं.
अम्याकाकाच्या उत्सािाचा िारू आता बेफाम उधळलेला. प्रत्येक िेळी िेटला की अणश्वनीचं निीन कौतुक
त्याच्या शब्दांमधूनच नव्िे , तर उत्सािी चेिर्यािरूनिी पाघळलेल्या आइसक्रीमसारखं टपकत असे.
महिन्टयातून पाच सिा िेळा तरी मयूरकाका अन ् इतर चमत्रांची हिं क्स –नॉनव्िे ज पाटी व्िायची. प्रत्येक
िेळी अम्याकाका अणश्वनीसाठी, खाद्यपदाथांच्या मागिलेल्या एक एक हडश पासमल करून नेत असे.
कारखान्टयाच्या िसुलीसाठी दोने महिन्टयातून एकदा दे शात सगळीकडे हफरती असे. तेव्िा अम्याकाका प्रत्येक
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िेळी अणश्वनीलािी घेऊन जात असे. त्याच्या या कािीशा अपररपक्ि निथरपिाची नातेिाईक अन ्
चमत्रपररिारात थोडीशी हटं गलसुद्धा व्िायची. पि अमरे न्टद्रकाका एका िेगळ्याच विश्वात गुंग िोता.
यथािकाश अणश्वनी अन ् अम्याकाकाला मुलगी झाली. मैचथली आईबरोबर बारशाला गेली िोती. बारशाचा
थाट डोळे हदपण्यासारखाच िोता. अम्याकाकाच्या आनंदाचं अन ् उत्सािाचं माप आता पुरेपूर िरलेलं. पि
अणश्वनीची मुद्रा अंमळ हफकुटल्यासारखी िाटली मैचथलीला. ओटी घालता घालता चतची आईसुद्धा म्ििाली
अम्याकाकाच्या

आईला,

“बाळं तीि

बाईला

जरा

बाळसं

येऊ

दे

िो

आता...“

बघता बघता सई २ िषामची झाली. अणश्वनीच्या प्रकृ तीची मात्र िरचेिर तक्रारच सुरू िोती. पुष्कळदा
अम्याकाकाच सईचं सगळं करायचा. डॉक्टर, िैद्य झाले, तपासण्या, औषधे झाली, अंगारे -धुपारे झाले. दोष
नखातिी नािी, तरी िी मात्र हदिसंहदिस खंगत चालली. अम्यासारखा प्रेमळ निरा, मोठं घरािं, कुिाचा
जाच नािी, कामाचा त्रास नािी, तरी हिची तब्येत अशी का? याचं सिांना आियम िाटत असे.
सई अडीच िषामची झाली अन ् एक हदिस बातमी आली. अम्याकाका पुन्टिा एकदा बाबा िोिार आिे .
झालं. अणश्वनीला अगदी फुलात ठे िायचंच काय ते बाकी िोतं. डॉक्टरांची सकाळ संध्याकाळ घरी चक्कर
सुरू झाली. अणश्वनीच्या उशा-पायथ्याला औषधं, टॉचनक्स अन ् फळं यांची रे लचेल झाली. सगळं घरदार
चतच्या तैनातीत. अम्याकाका तर एक िि चतला एकटी सोडे ना. पि चतच्या मुखािर मनापासून िसू
उमटलेलं कािी कधी कुिी पाहिलं नािी. सदा कािीतरी तक्रार.
घरात आई अन ् मािशी कुजबुजताना नंतर एकदा मैचथलीच्या कानािर आलं. अम्याकाकानं चतला खाजगीत
विचारलंसुद्धा िोतं म्ििे, बाळं तपि झेपिार नसेल तर एम.टी.पी. करायचं का म्ििून. पि चतनं नकार
हदला.
असेच दोनेक महिने गेले अन ् एक हदिस ती धक्कादायक बातमी आली.
अणश्वनीनं गळफास लािून घेऊन आत्मित्या केली!
बेडरूममधल्या पंख्याला साडीचा फास अडकिला अन ् स्ित:चा गळा आिळू न घेतला. जाताना चचठ्ठी
चलिून ठे िली िोती. “प्रकृ तीला कंटाळू न मी आत्मित्या करीत आिे . कुिाला दोष दे ऊ नये. माझ्या
नचशबाची मी बळी ठरले.

*********

अम्याकाकािर दद
ु ै िाचा आघात झाला. एका रात्रीत त्याचे कानचशलािरचे केस वपकले. चेिेर्याचा नूर पार
उतरला. प्रसन्टनतेची जागा अकाली प्रौढत्िाने घेतली. डोळ्यात खोल उदास िेदना पसरून राहिलेली. अखंड
िाििार्या िाक् -गंगेचा ओघ रोडािला. चमत्रपररिारात उठबस िोती. पि बोलिे जिळजिळ शून्टय.
फक्त सईशी बोलताना त्याचा उदासपिा हकंचचत दरू िोई. शक्य चततका िेळ तो चतच्या संगतीत काढी.
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चतच्यामध्ये तो जिू अणश्वनीचे दस
ु रे रूप पािण्याचा प्रयत्न करी.
असंच एक िषम गेलं. अमरे न्टद्राच्या घरी त्याच्यासाठी दस
ु री सोयरीक करायचं घाटू लागलं. अमरे न्टद्राला
याची कुिकुि लागली. त्यानं एक हदिशी सगळ्यांना िॉलमध्ये जमिलं अन ् स्िच्छ सांगून टाकलं.
“अणश्वनीची जागा िरण्यासाठी मला मुलाखती घ्यायच्या नािीत. तुम्िाला घ्यायच्या असतील तर खुशाल
घ्या. नंतर आिखी एका आयुष्याचा खेळखंडोबा केला म्ििून मला दोष द्यायचा नािी, ...कदाचचत मी
करे निी पुन्टिा लग्न. सईची काळजी मलािी आिे . आणि मीिी कािी संपूिम स्ियंचसद्ध नािी, याची मला
जािीि आिे . पि आता सध्या कािी नको. िेळ आल्यािर मीच सांगीन.
आता अम्याकाका पार बदलून गेलेला हदसत िोता. गेला िोता तो गमत्या, पाघळू अन ् रं गेल चमजाज.....
ती फुलपाखरी भ्रमर-िृत्ती.. ! त्याची जागा आता एका दृढ, खंबीर, चनियी प्रेमळ वपत्याने घेतली िोती.
जिू आता सई िे त्याचे एकमेि ध्येय िोते.
याच दरम्यान एकदा कधीतरी मैचथली मािशीकडे गेली असताना अम्याकाका मोरूकाकांकडे कािी
कामाचनचमत्त आला िोता. अजून चतशी ओलांडली नव्िती त्याने. िरिर पाहिले तर लिात आले नसते. पि
बारीक

नजरे ने

पाहिल्यािर

त्याच्या

डोळ्याखाली

उमटलेल्या

काळ्या

रे षा,

नजरे तला

िरिलेपिा,

िालचालीतील परािूतता या गोष्टी चनकटच्या मािसांच्या काळजाला चिडत. एखादं सूयफ
म ु ल पूिम उमलािं
अन ्

त्याच

ििी

त्याला

बफामत

गोठिािं,

तसं

कािीसं

त्याच्याकडे

पािून

मैचथलीला

िाटलं.

“खूप प्रेम िोतं गं त्याचं अणश्वनीिर ! पुरुषाची जात कठोर खरी. पि चतच्या बाबतीत याचे काळीज
लोण्यािून मऊ. बारीकसारीक गोष्टीतिी चतची कटािाने सोय, व्यिस्था पाििार. जातच चनराळी त्याच्या
मायेची. अजून चतशीसुद्धा गाठली नािी वबचार्याने. उिं आयुष्य कसं काढिार िा? तो गेल्यािर मािशी
सिज बोलून गेली.
त्या िळव्या ियात, त्या ििी मैचथलीला डोळ्यांपुढे प्रेमाचा एक िव्यहदव्य आविष्कार साकार झाल्यासारखं
िाटलं. कॉलेजच्या रीपला गेली असताना चांदण्या रात्री ताजमिाल पाहिला िोता, तेव्िा चतला असंच कािीसं
िाटलं िोतं.
य घटनेला एखाद दोन िषे गेली असतील. सई आता शाळे त जाऊ लागली िोती. त्यानंतर सईला शाळे त
सोडायला जाताना हकंिा येताना मैचथलीला एक-दोनदा अम्याकाका िेटला िोता. कॉलेजच्या अखेरच्या
िषामत, मित्त्िाच्या टननयात असल्यानं अन ् निनिीन चमत्रमैवत्रिींच्या िािविश्वात गुंग झाल्यामुळं यानंतर
चतचं अम्याकाकाच्या घरी जािं येिं कमी झालं.
मध्येच एक हदिशी कॉलेजमधून येताना अम्याकाका स्कूटरिर हदसला. मागे एक बाई. त्याच्याच ियाची,
गोरी, नाक डोळे बेतास बात. लिात राहिली, ती गडद मेक -अपमुळे. नीट पािीपयंत स्कूटर िुरमकन
गेलीसुद्धा.
...असेल कोिीतरी, मैचथलीनं जास्त लि हदलं नािी. फार कुतूिल िाटायचं चतचं ियिी नव्ितं.
मग पुढच्या कािी हदिसात ती जोडी िरचेिर हदसायला लागली स्कूटरिर.
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अन ् त्यापाठोपाठ िार्यािरच्या िािड्यािी कानािर येऊ लागल्या. ती - नीलम अन ् अम्याकाका हदिसाचे
बरे चसे तास एकमेकासोबातच घालितात. परिा कुिीतरी त्यांना पन्टिाळ्यािर बचघतले. त्यानंतर दोन
हदिसांपूिी अंबाबाईच्या दे िळात....!
मग एकदा चतने आईला स्पष्टच विचारले, “आई, अम्याकाकाचं लग्न ठरलंय का?
ियात आलेल्या तरुि मुलीच्या प्रश्नाने आईला अडचिीत टाकले.
“तुला कशाला पाहिजे त्याच्या लग्नाची पंचाईत ? आता मे महिना गेला की तुझ्याच लग्नाची िाटाघाट
चालू िोईल, ते बघ...आई उगाचच डाफरली.
मग चतने मािशीच्या घराकडे मोचाम िळिला. मािशी सिामत धाकटी त्यामुळे मैचथलीच्या अन ् मािशीच्या
ियात सिासात िषांचाच फरक. म्ििून चतची मािशीशी कायम ग्टी असे. मािशीकडू न सगळं कािी चतला
तपशीलिार समजलं.
नीलम सईच्या शाळे त चशणिका िोती. वििाहित. चतलािी एकच मुलगी. ऋचा सईच्याच िगामत िोती.
सईच्या पेरंट-टीचर मीहटं गच्या माध्यमातून नीलमची अन ् अम्याकाकाची ओळख झालेली. कशी िाढली,
कुिालाच मािीत नािी. पि सिाच महिन्टयात दोघांना एकमेकांचशिाय राििेनासं झालं. नीलमचा मूळ गाि
दरू कनामटकात. इथे कुिी सोयरे धायरे नािीत. अम्याकाकाच्या घरी मात्र गिजब झाला. चचाम, समजाििी
झाली, धमक्या झाल्या. अम्याकाका बधला नािी. अखेर चमत्र या नात्याने मोरूकाकांिर मध्यस्थीची
जबाबदारी आली.
मोरूकाकांनी अम्याला बोलािून घेतले.
अरे अम्या, कोि िी नीलम?
अणश्वनीनंतर तीच मला जिळची िाटली रे , मोर्या.
अरे , लग्न का करत नािीस मग चतच्याशी?
चतचं लग्न झालंय.
मग घटस्फोट घे म्ििािं
ते शक्य नािी रे ... कािी अडचिी आिे त...
“मग काय विचार आिे तुझा?
कािी नािी. आम्िी कािी कुिाचा जीि नािी घेिार. ती चतच्या घरी, मी माझ्या घरी.
पि पुढे काय?
“सध्या कािी ठरिलं नािी. िेळ आल्यािर पािू..
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धन्टय आिे स....!
मोरूकाकांची चशष्टाई कृ ष्िचशष्टाईसारखी िाया गेली.
अम्याकाकाचे घरच्यांशी संबंध पूिम वबनसले. तो फॅक्टरीच्या आिारातल्या गेस्ट िाऊसमध्ये जाऊन राहिला,
सई हदिसा त्याच्यापाशी, अन ् रात्री घरी असे. िे असंच कािीबािी मधूनच मैचथलीच्या कानािर येत राहिलं.
आता अम्याकाका लग्नाच्या बायकोसारखे नीलमबरोबर गािात उजळ माथ्यानं िािरू लागला. चतच्या
निर्याची काय अिस्था िोती कािी कळायला मागम नव्िता.
एकदा मैचथली मािशीकडे गेली असताना अम्याकाका नीलमला घेऊन चतथे आला. चतचा ठळक मेकअप
तेव्िाच मैचथलीच्या प्रथम डोळ्यात िरला. त्याने तंड िरून िसून नीलमची ओळख करून हदली. “चमठठू ,
िी तुझी निीन ‘काकू’ ...म्ििजे...काकूसारखीच आिे . त्याच्या डोळ्यात पूिीची चमक कािीशी परत
आलेली.
तीिी तशीच तंड िरून िसली. खूप अगत्यानं बोलली.मैचथलीच्या आईची चौकशी केली. जिू िषामनुिषे
आईशी चतचा पररचय िोता.... मैचथलीनं जपून जेिढ्यास तेिढीच उत्तरं हदली. अम्याकाका गेल्यािर ती
मािशीला म्ििाली, जरासुद्धा कािी लाज, संकोच नािी की गं चतला ...!
अम्यालाच नािी तर चतला तरी कुठला आलाय? बाकी तशी बरी आिे स्ििािानं अन ् बोला-वबलायला. दोन
तीनदा आली िोती जोडी आमच्याकडं ....अम्या घर बांधिारे य निीन चतच्यासाठी.
अन ् चतचा निरा?
“काय की बै काय करतो..! आपि कशाला विषय काढा तो?
मािशीकडू न परत येताना चतचं डोकं भ्रमल्यासारखं झालं. मनातल्या ताजमिालाच्या प्रचतमेला कुठे तरी तडे
जाऊन तो ढासळू लागला. बाई गं, असं असतं स्त्री-पुरुष प्रेम? यालाच म्िितात का पुरुषाची जात? अन ्
तीिी कशी मिामाया, निरा घरी अन ् अम्याकाका बािे र? बस बस, मैचथलीला पुढे कािी विचार करिेना.
यादरम्यानच मैचथलीचं लग्न ठरलं. समीरला परदे शी जायचं असल्यामुळे पदिी परीिेचा चनकाल
लागण्याआधीच मैचथलीिर अिता पडल्या. मग िैिाहिक विश्वात गुरफटू न गेलेल्या मैचथलीला या प्रकरिाचा
जिळजिळ विसरच पडला.
आज अचानक कपाटातली जुनाट कुपी उघडािी अन ् हिन्टयाचा दपम नाकात घुसािा तशा या सगळ्या
आठििी िसकन िरती आल्या.
चसयाची झोप चाळिल्यामुळे चतला जिळ ओढताना मैचथलीची विचारशृंखला तुटली. थोपटू न चसयाला पुन्टिा
झोपिताना चतने ठरिलं. उद्या अम्याकाकाशी स्पष्टच बोलायचं सगळं . समीरच्या श्रीमंती अन ् परदे शिारीमुळे
चतचा शब्द आता मािे री कौतुकाचाच नव्िे तर िजनदारिी झाला िोता. चशिाय लग्न िोऊन एका मुलीची
आई झाल्यानंतर चतला याबाबत अम्याकाकाला कािी विचारण्याइतका मोठे पिा नक्कीच प्राप्त नव्िता का
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झाला ?... चतनं मनाशी विचार केला. झोप लागता लागता कधीतरी समीरची आठिि आली चतला. तो
काय बरं म्ििेल िे सारे ऐकल्यािर? अन ् मग कधी झोप लागली चतला समजलंच नािी.

*********

सकाळी उठल्यािर चतला खूपच उत्सािी अन ् फ्रेेश िाटत िोतं. सिांशी गनपा मारत चिा झाला. चसयाला
उठिून दध
ू दे ऊन चतनं अंघोळ उरकली अन ् चसयाला आईिर सोपिून ती अम्याकाकाकडे जाण्यासाठी तयार
झाली. चचकनचा पांढराशुभ्र सलिार-कुताम अन ् रािी कलरची बांधिीची ओढिी या साध्याच पोशाखात चतचं
मूळचं सौदयम खुलून हदसत िोतं. मेक-अपला फाटा दे ऊन चतने पािडरचा िात तंडािर हफरिला आणि पसम
अन ् िािाच्या, नंदनच्या अल्टोची हकल्ली घेऊन ती बािे र पडली. सकाळी नऊचा सुमार. रस्ते अजून
आळसटलेले. हदल्लीच्या गदीच्या पाश्वमिूमीिर मैचथलीला िे रस्ते म्ििजे ररकामं मैदानच िाटत िोतं.
अम्याकाकाच्या फॅक्टरीच्या मागे असलेला त्याचा छोटे खानी निीन बंगला मैचथलीला सिज सापडला.
चनघताना चतने फोन केला असल्यामुळे नीलमकाकू अन ् अम्याकाका स्िागताला बािे रच आले िोते.
“ये, ये चमठठू , गरीबखान्टयात स्िागत..!’अम्याकाका.

गरीबखाना? मग आमच्या हदल्लीच्या फ्लॅटला काय म्ििशील काका?“ ती िसून म्ििाली.
गाडी पाकम करून ती दोघांबरोबर बंगल्यात चशरली. मोजकंच पि दे खिं फचनमचर. सगळीकडे टापटीप. चतला
एकदम अम्याकाकाचे जुनं घर आठिलं. मािसं अन ् पसारा दोन्टिी िरपूर असलेलं अन ् कुठं च कािी
व्यिस्था, मेळ नसलेलं.
बरोबर आिलेला सुक्यामेव्याचा बॉक्स िॉलमधल्या टीपॉयिर ठे िून चतने नीलमने हदलेला पाण्याचा ग्लास
घेत बैठक मारली. नीलमच्या चेिेर्यािर मेकअपचा थर नसल्याचं पािून चतला का कुिास ठाऊक, बरं
िाटलं
नेिमी प्रमािे नीलमकाकूने आईची, चतच्या सासू-सासर्यांची, घराच्या सिांची अगत्यानं चौकशी केली.
चसयाला आिलं नािी म्ििून माफक रुसिा व्यक्त केला. मग पररचचतांची खबरबात झाली. मैचथलीने सई
अन ् ऋचाची चौकशी केली.
“ऋचा गेली आिे कॉलेजमध्ये अन ् सई चतकडच्या घरी. अं, म्ििजे ती चतथेच असते झोपायला अन ्
हदिसा इकडे येऊन जाऊन असते.
‘चतकडचं घर’ म्ििजे अम्याकाकाचं घर िे मैचथलीच्या लिात आलं. अम्याकाकाच्या घरच्यांनी सईला
अ्टािासाने चतकडे च ठे िून घेतलं असल्याचं आईकडू न ऐकल्याचं चतला आठिलं.
मैचथली नकळत नीलमच्या िालचाली चनरखून पािू लागली. चाळीशी नुकतीच पार केल्यामुळे कािीसं स्थूल
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झालेलं शरीर, आता आता चमळालेल्या सुखिस्तूपिामुळे हकंचचत सुटलेलं. पि सराईत िालचाली. सिज
बोलिं. कुठे िी अिघडलेपिा, ओशाळलेपिा नािी. णस्थर नजर. छे , िे चचत्र कािी एका सैल चाररत्र्याच्या
स्त्रीचं नक्कीच नािी, मैचथलीला िाटू न गेलं.
नीलम नाष््याच्या तयारीला लागली अन ् तोपयंत अम्याकाकाने हफरून चतला घर दाखिलं. चांगला चार
बेडरूमचा बंगला. िरच्या तीन बेडरूम पाहिल्यािर चौथी रूम न दाखिता अम्याकाका थेट गच्चीच्या
णजन्टयाकडे िळला, िे चतच्या नजरे तून सुटलं नािी. गच्चीतली नीलमकाकूची टे रेस गाडम न पािून अन ् चतचं
कौतुक ऐकून झाल्यािर खाली येताना अम्याकाका नीलमला मदत करण्यासाठी चार पािलं पुढे गेला, तेव्िा
मैचथलीला डोळ्याच्या कोपर्यातून हदसलं. चौथ्या रुमच्या दारातून एक उं च, हकडहकडीत पुरुष झटकन आत
गेला. तेिढ्यातूनिी त्याचे चसगारे टमुळे काळे झालेले ओठ अन ् छातीच्या काड्या झालेल्या फासळ्या चतच्या
नजरे तून सुटल्या नािीत.
‘नीलमचा निरा...!’ चतच्या लगेच लिात आलं.
झरझर णजना उतरून ती स्ियंपाकघरात आली.
डोशांचा खमंग िास दरिळत िोता. अम्याकाका नलेटस मांडत िोता. नीलमने पटापट डोसे टाकले.
दोन तीन प्रकारच्या चटण्या अन ् सुरेख कुरकुरीत डोसे ... मैचथलीचा आिडीचा पदाथम. बरोबर छोटे छोटे
राजस्थानी पद्धतीचे पकोडे , चचंचेची चटिी, अन ् अम्याकाका नीलमकाकूचा िरघोस आग्रि. नको नको
म्िित, बोलत बोलत चतने पोटिर डोसे अन ् पकोडे खाल्ले.
इतक्यात कॉफी संपली असल्याचे नीलमकाकूच्या लिात आलं. चतने अम्याकाकाला दक
ु ानातून कॉफी
आिायला सांचगतलं. आलोच.. म्िित तो बािे र पडला.
संधी साधून मैचथलीने विषय काढला.
अम्याकाकाचं बाकी कौतुक िाटतं बाई. हकती बारीकसारीक अिधानं ठे िून घर बांधलंय िे ! सिम सोयी छान
केल्या आिे त.
िो ना. पहिल्यापासून त्यांचा असाच स्ििाि... सगळ्यांची काळजी घेण्याचा...
‘काकू, तुमची काकांशी ओळख कुठे अन ् कशी झाली विचारलं तर राग नािी ना येिार? आडिळिापेिा
सरळसोट मागम बरा िाटला मैचथलीला. अन ् इतक्या िेळात चतच्या हदलखुलास स्ििािाची ओळख िोऊन
िीडिी चेपली िोती.
नीलमकाकू प्रसन्टनपिे िसली. अजूनिी िरघोस असलेल्या केसांचा शेपटा खांद्यािरून पुढे ओढत ती
टे बलाशी बसली.
त्यात राग कसला? उलट स्पष्ट विचारलंस याचा आनंदच झाला. तुला आिे ना िेळ पाचदिा चमचनटं ? ऐक
मग.
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िनुिटी

तळव्यािर

ठे िून

मैचथली

नकळत

थोडी

आरामात

रे लली.

नीलम

सांगू

लागली.

“दिा िषं िोऊन गेली या गोष्टीला. माझे चमस्टर स्टार फॅवब्रक्समध्ये अकंटं ट िोते. पि सिा महिने
लांबलेल्या आजारपिामुळे त्यांना मालकाने कामािरून कमी केलं. डॉक्टरांनी टीबीचे चनदान केलं अन ्
माझ्या डोक्यािर आिाळ कोसळलं... िोती नव्िती ती पुंजी औषधोपचाराला खचम झाली. ऋचा फक्त तीन
िषामची. मािे रची पररणस्थती बेताची. सासरे चनिृत्त. त्यांच्यािर आधीच धाक्या हदराचा िार. त्यांच्यापुढे
काय िात पसरायचा? यांची तब्येत औषधांनी तशी तोळामासा का िोईना, हटकून राहिलेली. पि छातीचं
पार खोकं झालेलं. मािूस कािी काम करण्याच्या बेताचा राहिला नव्िता. अखेर मी शाळे त चशणिकेची
नोकरी घेतली. तुटपुंजा पगार. यांच्या औषधपाण्याचा खचम जाऊन घरखचम जेमतेमच िागायचा. कधीकधी
तर

तोिी

नािी.

परका

गाि.

उधार-उसनिारी

तरी

कुिाकडे

करायची

अन ् कशाच्या

णजिािर?

महिनाअखेरीला तर कधी कधी उपासमारीचीिी िेळ यायची. त्यातल्यात्यात सोय म्ििजे ऋचाचं चशिि,
मी चतच्याच शाळे त चशणिका असल्याने, फ्रेी िोते.
यांची तब्येत पुन्टिा कधी मूळपदािर येण्याची शाश्वती डॉक्टरिी दे त नव्िते. त्यांची जगण्यािरची सगळी
िासनाच मरून गेलेली. दोन िेळा जेिि चमळालं तरी िा, न चमळालं तरी िा. त्यांना हडप्रेशनमधून बािे र
काढता काढता मीच हडप्रेशनमध्ये जाऊ लागले. माझ्याकडे ‘त्या’ नजरे ने तर त्यांनी पािून िषे लोटली
असतील. एक व्रत घेतल्यासारखंच झालं िोतं बघ. कुंकिाचा धनी म्ििून का िोईना, तो िोता. म्ििूनच

की काय, समाजातल्या विखारी कीटकांपुढे माझा चनिाि लागला. तरीिी कोसळिार्या निनिीन आपत्तींना

तंड दे िं, अन ् एका अजाि मुलीला अन ् चततक्याच जािीििीन निर्याला सांिाळिे मला, कुिा एका
खंबीर आधाराचशिाय हदिसंहदिस जड पडू लागले.

अशीच एकदा उपासाने शाळे समोरच्या रस्त्यािर चक्कर येऊन पडले ती अमरं द्र यांच्या गाडीसमोरच! सईची
चशणिका म्ििून ते मला ओळखत िोते. त्यांनी उठिून पािी हदलं. घरी नेऊन सोडलं. अचतशय सभ्य
मािूस. एका शब्दाची फालतू चौकशी नािी केली. ना माझ्याबद्दल, ना माझ्या निर्याबद्दल ना
पररणस्थतीबद्दल. फक्त मूक आधार.. तोिी नजरे चा.
मग िळू िळू या मािसाची ओळख िोत गेली, सईच्या चनचमत्ताने. माझी सिम पररणस्थती समजूनिी त्यांच्या
नजरे त कधी फरक नािी पडला. त्यांचीिी पाश्वमिूमी मला नंतर समजली. िरिरच्या बेहफकीर अन ्
खुशालचंडू व्यवक्तमत्त्िात खोल कुठे तरी दडलेलं संिेदनिम कोमल मन पािून मी आियम करायची.
पररणस्थतीमुळे मी स्ित:ला असािाय्य समजायची. पि खरोखर आियम िाटलं ते आिखी एक गोष्ट लिात
आल्यािर..... पुरुष जेव्िा एकाकी असतो, तेव्िा त्याची अिस्था स्त्रीपेिािी अचधक दयनीय िोते.
द:ु खाच्या एकाकी जळत्या िाटे िरच्या दोन सिप्रिाशांची मनं कधी जुळली, कािी कळलंच नािी. नकळत

मने एकरूप झाली तरी समाज अन ् दोघांची कुटु ं बे यांचे िान आम्िी कधीच विसरलो नािी. िुरिुर,
कातरपिा, असल्या िािनांना थारा दे ण्याइतके आम्िी निथर नव्ितो. तरी, एकमेकांच्या सििासाच्या दोन
घटकांनीसुद्धा हदिस सगळा सुसह्य िोऊ लागला. रोजच्या घडीिराच्या संिादातून समस्यांशी झुंजायला बळ
चमळायचं. आणि एक दस
ु र्याच्या नुसत्या दरू च्या अणस्तत्िानंिी दख
ु र्या मनाला एक हदलासा चमळत असे.
यापेिा िेगळा कािी मागम दोघाच्यािी ध्यानी मनी नव्िता.

अन ् मग असं एकत्र रािण्याचा चनिमय कधी घेतला? मैचथली.

नुसत्या मानचसक आधारािर जीिन जगता येत नािी, िे जािण्याइतके िय अन ् समज दोघांनािी िोती.
त्यातल्या त्यात अमरं द्र जास्त प्रॅणक्टकल. त्यांनी वििािाचा प्रस्ताि ठे िला. पि मी घटस्फोट घेतला तर

माझ्या निर्याचे िाल कुत्र्यानंिी खाल्ले नसते, िे मी ओळखून िोते. सासरच्या लोकांना काय आजच
जाित िोते? अन ् आजिर सोबत केली एकमेकांना चन आता असं अध्याम रस्त्यात सोडायचं? छे ! अन ्
सोडलं असतं तर वबचार्याला कुठे तरी सरकारी दिाखान्टयात सडण्याचशिाय दस
ु रा काय पयामय िोता?
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माझ्यािी

मनाला

पटलं

नािी

अन ्

अमरे न्टद्रिी

सिमत

िोते.

पि मग काय असंच घुसमटत आयुष्य घालिायचं? अन ् कुिासाठी िा एकाकी रस्ता धरायचा? मुली तर
लग्न िोऊन आपापल्या घर्यात गेल्या असत्या. आमची ससेिोलपट चालूच राहिली असती. उलटसुलट
गटांगळ्या खात आम्िी असे खूप हदिस घालिले. एक हदिशी मात्र एक प्रसंग घडला, त्याने अमरं न्टद्रांचं
डोकं सटकलं.
अमरे न्टद्रांच्या आग्रिािरून मी अलीकडे थोडीफार चार चिंतींच्या बािे र पडू लागलेली. एकदा असेच रात्रीच्या
नाटकाला गेलो िोतो त्या हदिशी आम्िी. अकरा िाजता मला घराबािे रच्या रस्त्यािर सोडल्यािर कािी टगे
रस्त्यािर हफरत िोते ते छे ड-छाड करू लागले. अमरे न्टद्रनी त्यांना िुसकािल्यािर गेले. जाता जाता एकजि

म्ििून गेला.. “काय रात्रिर बसिारे स काय चतच्याजिळ ? जाशील की कधीतरी...मग आिोतच आम्िी!“
झालं. अम्रेन्टद्रांच्या डोळ्यात खून उतरला. त्याची अशी वपटाई केली त्यांनी की परत कािी वबचारा गल्लीत
हफरकला नािी. पि त्यानंतर अमरं द्र घरी जायला तयार िोईनात. मी खूप समजािलं... आता नािी येिार
कुिी, इतकी धुलाई झाल्यािर, िगैरे. पि ते म्ििाले ‘नीलम, मी तुझ्या बाल्कनीत सतरं जी टाकून झोपतो
आज रात्री. सईपि आजीकडे गेलीय.’
अन ् खरोखरच रात्रिर ते बाल्कनीतल्या आरामखुचीिर शाल पांघरून झोपले. आत मी, झोपलेली ऋचा अन ्
माझा निरा! तोिी माझ्याइतकाच िेदरलेला. गुंडांची पुरेशी धुलाई झाल्यामुळे की काय, सुदैिाने रात्रीत
पुन्टिा

कािी

गैरप्रकार

घडला

नािी.

पि

झोप

मात्र

नािीच

लागली.

सकाळी उजाडल्यािर मी केलेला चिा घेऊन माझा निरा स्ित: अमरे न्टद्रांजिळ गेला आणि त्याने त्यांचे
पायच धरले. “मी आजिर खूप चुकीचा समज करून घेतला िो तुमच्याविषयी. पि तुम्िी खरं च खूप िेगळे
आिात. नीलमला तुम्िीच खरोखरी लायक आिात. माझं काय, आज आिे , उद्या नािी. चतच्या गरजा
िागिायला मी नािी िो समथम. मी चतला घटस्फोट दे तो. तुम्िी दोघे लग्न करा....
हकतीतरी िषांनी मी माझ्या निर्याच्या डोळ्यात पािी बचघतलं.
अमरं द्र िसले. िा राि, अन ् तुम्िी कुठं जाता?
जातो िररद्वारला...

ते कािी नािी चालायचं. बघू या नंतर पुढे काय करायचं ते. आता अंघोळ करा अन ् झोपा मस्तपैकी. रात्री
झोपला नव्ितात ना? अन ् अमरं द्र चमश्कील िसले.

यानंतर माझ्या निर्यानेच िा मागम सुचिला. आम्िी चतघेिी एकत्र राििं. पहिल्यांदा मला धक्काच बसला.
पि विचार केल्यानंतर, सगळ्यांच्या हिताचं रिि करिारा याचशिाय दस
ु रा मागम नािी िे माझ्या लिात
आलं. िो, ना करत अमरे न्टद्रिी तयार झाले.

अन ् मग त्यांनी िे घर बांधलं. विरोध अथामतच खूप झाला. अमरे न्टद्रांच्या घरच्यांकडू न, समाजाकडू न,
पररचचतांकडू न. पि आम्िी चतघे आमच्या चनिमयािर ठाम िोतो. मी नोकरी सोडली. अमरे न्टद्राना मी चोिीस
तास त्यांच्या समोर ििी असते ना. ऋचाला विश्वासात घेऊन सोनया शब्दात सिम समजािून सांचगतलं.
चतलािी अमरं द्रकाकांचा लळा लागलेलाच िोता. सई मात्र अमरे न्टद्रांच्या घरच्यांकडू न हफतिली गेली. तरीिी
या घरी यायची मुिा त्यांनी चतला हदली, िा त्यांचा मोठे पिाच म्ििायचा....
माय गॉड! िे

इतकं सगळं

रामायि-मिािारत मला खरं च माहिती नव्ितं, िो, नीलमकाकू. िा

अमरे न्टद्रकाका तर पहिल्यापासूनच अजब आिे , पि तुमचीिी धन्टय आिे िो. इतकी फाईट घ्यायची
समाजाशी म्ििजे येरागबाळ्याचं काम नव्िे !
एकदा करायचं ठरिल्यािर परमेश्वरच बुद्धी दे तो चनििायची. कुणत्सत नजरा, शाणब्दक तीर प्रत्यि-अप्रत्यि
अपमान, सगळ्यातून पार पडलो, ते दोघं बरोबरीनं. शक्यतो कुिाला प्रत्युत्तर हदलं नािी. अपमान
झाल्याहठकािी पुन्टिा गेलो नािी अन ् िक्क असेल चतथून ढळलो नािी. आता मात्र आम्िाला या सार्यांचा
सामना शक्यतो करािा लागत नािी. कािीसे उपेणित का असेना, या समाजानं आमचं एक स्थान आता
मान्टय केलं आिे िे जािितंय..
इतक्यात अम्याकाका कॉफी घेऊन िजर झाला.
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कोपर्यािरचं दक
ु ान बंद िोतं, म्ििून मेन रोडला जाऊन आिली कॉफी. मैचथली, बोअर तर नािी ना
झालीस?

अरे , काका, नीलमकाकूसोबत तू तरी कधी बोअर िोतोस का....? मैचथली चमश्कीलपिे प्रसन्टन िसली.
कॉफी वपऊन चतने त्यांचा चनरोप घेतला. एक डौलदार िळि घेऊन गाडी रस्त्यािर काढताना मैचथलीच्या
मनात हकतीतरी प्रश्नांची उत्तरं चमळत िोती. आणि चतच्या डोळ्यासमोर एक आरसपानी ताजमिाल उं च उं च
आकाशात झेपािताना हदसत िोता...अगदी एकसंध !
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अल्बटम ब्रोकोली प्रेझेन्ट्स इयान फ्लेमींग....

चौकटराजा

चचत्रगृिातील फक्त एक हदिा चालू राितो उचशरा आलेल्या प्रेिकांना जागा नीट हदसािी म्ििून. कािीतरी
जाहिराती िगैरे पडदा व्यापून असतात. मग ती िेळ येते. अंधार.
टू ि डं ग, टू ि डं ग, टू ि डं ग टू ि डं ग
तरा त रा ................
पडद्यािर कॅमेर्याच्या शटरसारखा वपसारा ि त्यात एक गोल. त्यात एक उं चनीच व्यक्ती पडद्याच्या डािीकडे
चालू लागते. मग
पुढचा वपसारा डािीकडे उजिीकडे सरकतो ि एकदम ती व्यक्ती प्रेिकांिर गोळी झाडते. रक्ताचा ओघळ मात्र
िरून खाली असा पडद्यािर सरकू लागतो.
मग िर दशमविलेली ्अल्बटम ब्रोकोली ...प्रेझेन्ट्स .......इयान फ्लेचमंग्ज् िी अिरे प्रकट िोतात......
इयान फ्लोचमंग िे कािी काळ सैन्टयात िोते. त्यानी आयुष्यात नंतर ि आधी प्रत्रकाररतेत काम केले.
दस
ु र्या मिायुद्धात त्याने अनेक कमांडोज ि गुप्तिे र जिळू न पाहिले. आपल्या चनरीििाची चशदोरी घेऊन
कमांडर जेम्स बाँड िा मानसपुत्र चनचममला. उं च, बांधेसूद , कपाळािर केस न येिारा, चनळ्या डोळ्यांचा,
प्रियी, चनदम य, समयसूचक, थंड डोक्याचा, प्रसंगी िररष्ठांना नडिारा. १९६२ साली ्डॉ. नो् ते अलीकडे च
प्रदचशमत िोऊ घातलेला ‘स्कायफॉल, या ५० िषांच्या प्रिासात अनेक नटांनी िे पात्र रं गविले. ग्रेगरी पेक ,
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िॅ ररसन फोडम , टॉम क्रूझ अशांची ििी या कामी लागली नािी. पि ज्यांनी िे पात्र साकारले, त्यातील
चौघांनी तरी ते पात्र आपल्या िेगिेगळ्य अचिनयशैलीने मस्त रं गविले.
काळाच्या ओघात विशेषत: रॉजर मूरने या पात्राला चमश्कीलपिाची डू ब हदल्यानंतर बाँड िा प्रौढांचाच
लाडका नायक राहिला नािी. चनमामत्यांनीिी स्त्रीच्या अंगप्रदशमनाचे प्रमाि कमी करून सिांनाच माय नेम
इज...बंड...जेम्स बाँड िे हटवपकल िाक्य मूरनंतरच्या सिम बाँडना सिमच ियोगटाच्या प्रेिकांसमोर पेश
करण्याची संधी हदली.
बाँड िा सुपरमॅन, बॅटमॅन, स्पायडरमॅन, इं हडयाना जोन्टस, काउं ट िॅ क्युला, फॅन्टटम, फॉन्टटोमस, वपंक पँथर,
चमस्टर बीन यांच्याप्रमािेच अजरामर झालेला आिे . त्यात बाँडचे खास काय आिे िो? असा प्रश्न
पडाियासच नको खरे तर! १९६२मध्ये ्डॉ. नो् या चचत्रपटाने खरे तर बाँडपटाने प्रथम रुपेरी पडदा
पाहिला. आता ‘स्कायफॉल’ या तेविसाव्या बाँडपटापयंत ती िाटचाल आली आिे . सारे च बाँडपट अगदी
तुफान यशस्िी झाले नािीत, पि बिुतांशी झाले. त्यामागे प्रथम अल्बटम ब्रोकोली ि आता बाबमरा ब्रोकोली
यांचे कौतुक आिे च. पि अनेक कारिांनी यशस्िी बनण्याची बाँडपटांची परं परा का चनमामि झाली, िे पाििे
रं जक ठरािे.
बाँडपटाचे प्रथमपासूनच खास िैचशष््य म्ििजे त्याची श्रेयनामािली. त्या त्या काळातील अत्युत्तम तंत्रांचा
ग्राहफक्समध्ये िापर करून घेतलेली ‘टायटल्स’ चुकिू नये अशीच असतात. साधारिपिे चचत्रपटाचा विषय
ि श्रेय नामािली यांचा संबध सिम िॉलीिूड पटात असतो, पि विशेषत: बाँडपटात िे प्रकषामने जाििते.
उदा. अलीकडच्या 'कॅचसनो रोयाल'चे पािा. चचत्रपटातील पत्त्याचा जुगार आपल्याला श्रेयनामािलीत हदसतो.
श्रेयनामािलीत चचत्रपटाच्या नािाशी संबंचधत गीत बिुधा असते ि त्या धुंदफुंद गीताच्या पाश्वमिूमीिर
मदचनकांच्या आकृ त्या, वपस्तुले ि दस्तुरखुदम मिाशय कमान्टडर जेम्स बाँड िे असतात.
बाँड यांचे पूिम नाि 'जेम्स बाँड' असून त्याना त्यांची प्रेयसी, त्यांचे बॉस ‘एम’ ि त्यांच्या कायामलयातील
चमस मनीपेनी ह्याच व्यक्ती सिमसाधारिपिे जेम्स या नािाने संबोधतात. िाकी सिकारी डबल ओ सेव्िन
या नािाने त्यांना संबोधतात, तर त्यांचे शत्रू त्यांना चमस्टर बाँड या नािाने संबोधतात. जेम्स बाँड िे
वब्रहटश नेव्िल सणव्िम सेसचे सदस्य असून िा कमांडर त्यांचा िुद्दा आिे . एम १६ या गुप्तचर वििागाचे एजंट
म्ििून सािसी कारिाया करिे ि मानिजातीच्या दष्ु मनांचा नायनाट करिे, िे त्याचे जीवितकायम आिे .
बाँडपटाच्या सिमच कथा इयान फ्लेचमंग यांच्या कृ ती नािीत. तरीिी श्रेयनामािलीत चनमामते इयान फ्लेचमंग
यांचे नाि आिजून
म दे तात.
एका सािसी मोहिमेने बिुतेक िेळा बाँडपटाची सुरुिात िोते. त्यात जबरी मारामारी िगैरे िोऊन बाँडच्या
व्यवक्तमत्त्िाची एक झलक दाखविली जाते. मग श्रीमान बाँड िे नव्या मोहिमेसाठी एम १६च्या कायामलयात
दाखल िोतात ि मुख्य कथानक चालू िोते. तसे पािता बाँड यांचा कारिार एकिाती नसतो. िरे क मोहिमेत
एक प्रेयसी ि एक स्थचनक सािाय्यक त्यांना येऊन चमळतोच. कािी िेळेस प्रेयसीच धोका दे ते ि
विषकन्टया बनू पािते, असेिी कथानक असते. बाँडपटातील कािी मूलिूत गोष्टी प्रेिकांनािी आता पाठ
झालेल्या आिे त. चमयामी, िॉचशंग्टन, चशकागो, न्टयूयाकम, सॅन फ्रेॅणन्टसस्को ि लॉस एंणजचलस, तसेच ग्रॅन्टड
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कॅचनयन येथे अमेररकन चचत्रपटांचे चचत्रीकरि िोताना हदसते. पाईनिूड स्टू हडयो लंडन येथे बाँडपटाचे
इनडोअर शूहटं ग; तर जगिर कुठे िी म्ििजे बिामा, कॅररवबयन िेटे, माल्टा, िॉलंड, िारत, दणििपूिम
आचशया, जपान, साहदम चनया, ग्रीस, नेपाळ येथे बाह्य चचत्रीकरि झालेले आढळू न येईल. मधूनमधून आहदिासी
लोकांच्या िस्त्यांच्या हठकािीिी बाँडमिाशय सािसे करताना आढळतात.
अनोल्ड श्वात्झमनेगर यांच्या चचत्रपटातील अशक्यप्राय सािसांप्रमांिे बाँडपटात सािसे दाखविण्यात येत
नािीत. मोठे मोठे हकडे , साप असला अिास्ति आचरटपिािी बॉन्टडपटात टाळलेला हदसेल. बाँडच्या
सािसांप्रमािे सािसे प्रत्यि करून दाखवििारे लोक आिे त. फक्त या सार्याच सािसांचे एकत्रीकरि बाँड
यांच्या कौशल्यात कसे काय हदसते बुिा? असा प्रश्न पडिे शक्य आिे . बाँडना कमांडो पद्धतीचे प्रचशिि
चमळाले असािे, असे त्याचे उत्तर शोधता येते. बाँड एकाच िेळी हिं दी िीरोप्रमािे अनेकांशी मारामारी
करताना आढळिार नािीत. जचमनीिरून गुरुत्िाच्या विरुध्द हदशेने उडी घेताना हदसिार नािीत. बाँड िा
मािूस ताकदीपेिा युक्तीचा, तसेच साधनांचा िापर करताना आढळतो. खात्याच्या तांवत्रक प्रयोगशाळे कडू न
त्यांना अशी जादई
ु साधने िेळोिेळी पुरविण्यात येतात. बाँडच्या पटात त्याच्या डे मोचा एक कायमक्रम
असतोच. एका चचत्रपटात मांसाचे तुकडे एका खडकािर टाकून त्यांचा मगरींसाठी आकषमि म्ििून शत्रूने
उपयोग केलेला असतो. ि खडकािर उिे असलेल्या बाँडच्या पायापाशी ते तुकडे ठे िलेले असतात. त्याच
मांसाच्या तुकड्याना विचशष्ट अंतरािर फेकून मगरींचा सेतू उिा करून बॉन्टड मगरीच्या पाठीिर पाय दे ऊन
पळू न जातो. हकंिा एका चचत्रपटात बाथरूममध्ये सोडलेला विषारी साप तो ज्िालाग्रािी रूम-स्प्रेने जाळू न
टाकतो, िी बाँडच्या समयसूचकतेची पुरेशी उदािरिे आिे त.
जेम्स बाँड िे शत्रूच्या गोटात जाऊन िेगिान िालचाली करून शत्रूचा नलॅन ि नलॅन्टट दोन्टिी उडिून
लाितात. बिुतेक िेळा िे नलॅन्टट िूमीखाली असतात. कधी पाण्याखालील स्कूबा डायव्िरच्या रूपात शत्रूशी
चिडिे, कधी णस्िस आल्पसच्या उतारांिर स्केहटं ग करीत गुंगारा दे िे, कधी अस्मानातून डीप जंप घेिे तर
कधी अॅमस्टरडॅ म िा व्िे चनसमधील चचत्तथरारक पाठलाग, तर कधी सॅन फ्रेॅचसस्कोच्या गोल्डन गेट वब्रजिर
मारामारी, असा प्रचंड सािसाचा मसाला ठासून िरण्यात या चचत्रपटाचे चनमामते िाकबगार आिे त. अशा
सािसी कारिाया करताना बाँडपटाची टू ि डॅ न्टग ,,,टू ि डॅ न,,,,,,टू ि डॅ न्टग तरा त्त रा िी चसग्नेचर धून
िेगिेगळ्या चचत्रपटात िेगिेगळ्या िाद्यांिर ि दर िेळी निा बाज घेऊन िाजविली जाते. िे बाँडच्या
चाित्यांना मोठे रोमांचकारी िाटत असते.
बाँडपटांची नािे िी कधी लांब तर कधी लिानशी असतात. नेव्िर से नेव्िर अगेन , ऑन िर मॅजेस्टीज
चसक्रेट सिीस, द स्पाय िू लव्िड मी िी लांब हकंिा गोल्डहफंगर, कसीनो रोयाल अशी आखूड. बिुतक
े सिम
चचत्रपट टे कचनकलरमध्ये असून पॅनणव्िजन या अॅस्पेक्ट रे शोमध्ये असतात. बाँडपटात आलेली कािी इतर
पात्रेिी लोकांच्या दीघमकाल स्मरिात राहिलेली आिे त.
जेम्स बाँड यांना अचतअडचिीच्या प्रसंगी साह्यिूत व्िािीत अशी साधने बनवििारे श्री क्यू िे असेच पात्र
आिे . ते एकूिापैकी २० बाँडपटात येऊन गेले आिे . एम, चमस मनीपेनी िे तर आिे तच पि स्कारामांगा,
ब्लोफेल्ड या उल्या काळजाच्या व्यवक्तरे खांनािी आपि विसरू शकत नािी. एका चचत्रपटातील क्लॉ नािाचे
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पात्रिी अविस्मरिीय. बॉक्स ऑहफसिरील धंद्याचा िाग म्ििून अल्पिस्त्र मदचनका िा बाँडपटाचा
अवििाज्य िाग आिे . तरी अलीकडे त्याला अचधक मयामदा आलेल्या हदसतात. अशी मदचनका समुद्राच्या
पाण्यातून हकनार्याकडे डौलात चालत येत वबहकनीिर दशमन दे ते, असा प्रसंग बिुधा बाँडपटात असतोच.
मदचनका मात्र नाचयका नसेल तर छद्मीपिे ‘गुडबाय चमस्टर बाँड,,, (मीन्टस गो टू िे ल नाऊ) असे
म्ििायचा सीनिी असतो.
बाँडपटात सात िेळा चमकून रॉजर मूर िा आघाडीिर आिे , तर सिा चचत्रपटात झळकून शॉन कॉनेरी िा
रनरअप

आिे .

पि डॅ चनयल क्रेग याने सादर केलेला आताचा ‘जेम्स बाँड’ सिोत्तम आिे , असे अनेकांचे मत आिे . बॉक्स
ऑहफसचा विचार करता असे हदसते की एकािी बाँडपटाने चनमामत्याला खड्ड्यात घातलेले नािी. पि
खचामच्या मानाने गल्ल्ला गोळा करण्यात बॉन्टडपट क्रमाक्रमाने घसरत चाललेले हदसतात. १९६२ साली
प्रथमच बाँडपट ‘डॉ.नो’ या नािासि प्रदचशमत झाला, त्याचा एकूि खचम ि गल्ला यांचे प्रमाि १:५८ असे
िोते, ते घसरत जाऊन ‘क्िांटम ऑफ सोलेस’पयंत ते १:२ इतके घसरले आिे . बिुधा िॅ ररसन फोडम , टॉम
क्रूझ, अनोल्ड श्वात्झमनेगर यासारख्यांच्या थीमिाल्या चथ्रल्ररनी बाँडपटांना चांगलाच शि हदलेला हदसतो.
बाँडपटाबद्दल मजेशीर कथािी आिे त. श्री इयान फ्लेचमंगनी आपल्या कािी िैयवक्तक ‘आिडीचनिडी जेम्स
बाँड या मानसपुत्राला चचकटविल्या आिे त. १९६४मध्ये त्यांचे चनधन झाले, त्यापूिी १९६३मध्ये त्यांनी एका
बाँडपटात िौस म्ििून दीड चमचनटाचे काम केले आिे . इतर कािी प्रचसद्ध व्यक्ती (उदा. मॅडोना) यांनीिी
प्रसंगी अगदी लिान फुटे ज असलेली कामे केली आिे त. याबाबत चनष्ठािंत चनमामते अल्बटम ब्रोकोली यांनीिी
एका बाँडपटात आपली िौस िागिून घेतली. (अशी ‘िौस’ आपल्याकडे सुिाष घई ि िॉलीिूडमध्ये आल्फ्रेेड
हिचकॉक यांना िोती, िे बाय द िे सांगािेसे िाटते). बाँडपटांना फारसे गौरि पुरस्कार कािी चमळाले
नािीत, पि दोन चचत्रपटांना तांवत्रक बाबतीत ऑस्कर चमळाले. बाकी चार चचत्रपटांना उत्कृ ष्ट संगीतासाठी
नामांकन चमळाले िोते.
िे कािी असले तरी बाँडचा एक चाितािगम आिे . तो बाँडचा निा चचत्रपट आला की थेटरला जाऊन आजिी
पाितो.
या िेळी टायटल्समध्ये निीन काय? बाँडची मल्टीपपमज कार आता काय काय घेऊन येते? मारामारीसाठी
आता कोिती निी लोकेशन्टस असिार? याची उत्सुकता त्याला थेट चचत्रगृिाकडे खेचून नेते. या िेळी
१९६२सारखे थेटर नसते. चतथे आता आरामदायी खुच्याम, मंद रूम स्प्रे, मोठा पडदा सगळे चकाचक! अंधार
िोतो. पडद्यािर कॅमेर्याच्या शटरच्या वपसार्याचे ग्राहफक अितरते.. गोलाकार आकारातून बाँडची आकृ ती
चालू लागते. साउं ड रॅ किरचे चसग्नेचर ्यून आजूबाजूच्या अत्याधुचनक स्पीकरमधून घुमू लागते. ‘टू ि
डं ग,

टू ि

डं ग,

टू ि

डं ग

टू ि

डं ग

तरा

त

रा

.......

बाँड अचानक आपल्याकडे िळतो ... वपस्तूल चालितो..... रक्ताचा ओघळ रूपेरी पडद्यािर खाली सरकू
लागतो.
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आयुख

अपिाम

चचत्र रे खाटायच्या आधी
मनात बरे च मनसुबे
िे $$ सुद
ं र, असं सुरेख रे खाटू ...
तशी अंगात ज्िानीची रगिी असते
नसानसात धडक्या मारिारं
उसळतं रक्तिी िरीस पाडतं
आतापािेतो तसे आपि
दस
ु र्याच्या चचत्रातले
त्यांचे मनसुबे कधी धुळीला लािलेले
तर कधी त्यांच्या मनाजोगता रं ग ल्यायलेले
अन ् कधी तर अिचचत चक्क रं गबिार साधलेले
पि आता पररणस्थती िेगळी
िाती कुंचला अन ् मनी रे खाटन
समोरच्या रं गांचा मयामहदतपिासुद्धा
ते आिेगी रे खाटन रोखू नािी शकत
धमकच असते तशी त्या ियाची
मग िळू िळू जाििू लागतं
आपलं अपुरेपि
समोरच्या रे खाटनात उमटलेल्या
आपल्याच त्रुटी
आपल्याच िरकटलेल्या पाऊलखुिा
कधी चुकलेली कागदाची चनिड
कधी चुकलेली रं ग छटा
सारी सरचमसळ....
कुठे हफसकटलेले फराटे
कुठे चनसटलेले आलेख
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अन ् कधीकधी तर उमटलेले ओरखडे
कधी परक्यांचे, कधी आप्तांचे
अन ् कधी आपले स्ित:चेच
चचत्र घडत जातं
तसं कधीकधी िाटतं
बदलािं िे सारं
काढािं निीन कािी
आता जाणििांचे कंगोरे घेऊन
कदाचचत कािी चांगलं उमटे ल
पि,
िाती तोच एक कागद
तेच चार कुंचले
अन ् समोर पसरलेलं
सुटका नसलेलं
तेच एक चचत्र
आपलं
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िेट तुझी माझी स्मरते

अरुि मनोिर

निरा बायकोमधल्या कुठल्यािी संिादाचे बघताबघता नेमके कशामुळे वििादात रूपांतर िोते, ह्याविषयी जरी
दोघांमध्ये विसंिाद असला, तरी ‘समोरचा नेिमीच कैच्या कै बोलतो’, ह्या एका बाबतीत दोघांचेिी एकमत
असते. जर ‘उद्याच्या पाटीला कोिती िेटिस्तू घेऊन जायचे ’ ह्या विषयािर िा संिाद असेल, तर समोरच्याने
सुचविलेले डाऊन माकेट प्रेझट
ं िे िेळ येईल तेव्िा त्याने त्याच्या (हकंिा चतने चतच्या) नातेिाइकांनाच
द्यािे, आज मी माझ्या आिडीचा अप-माकेट आिे र दे िार आिे , िा चनिामिीचा इशारा ठरलेलाच असतो.
असल्या चनिामिीच्या इशार्यां चे पालन केले जाते हकंिा नािी िे अथामत िा इशारा फेअर सेक्सकडू न आला
िोता की अनफेअर सेक्सकडू न, ह्यािर अिलंबून असते. असो, िा कोळसा जास्त न उगाळलेलाच बरा,
णजतका जास्त उगाळाल, चततके फेअर-अनफेअर मळि बािे र येईल!
मात्र एक नक्की! िेटिस्तू काय घेऊन जायची, ह्याबद्दल अगदी तो इव्िं ट येईपयंत िादं ग चालत असतो.
िेटिस्तूंमध्ये पूिी स्टे नलेस स्टीलच्या िांड्यांची चलती िोती. एकमेकांशी कुठलािी समन्टिय नसलेले पेले ,
िा्या, पातेली घराघरात जमायला लागली. बरे , ते पेलेदेखील द्यायचे तर चनदान सिा, आठचा सेट तरी
असािा? पि नािी. कोिी तीन उिे पेले हदले, की कोिी तीन बसके पेले हदले असिार! एसटीच्या बसमध्ये
हदसािे तसे विविध रं गरूपाची ि आकाराची मंडळी फडताळातल्या चसटांिर दाटीिाटीने बसलेली हदसू
लागली. तीच गोष्ट चचनी मातीच्या मगांची. प्रत्येक मगिर आपापल्या परीने विनोदी िाटण्याच्या प्रयत्नातली
घोषिाक्ये छापलेली. असे मग धड िापरतािी येत नािीत, ना फेकता येत! आणि कािी िस्तू अशा आिे त
की ज्यांची चनचममती फ़क्त िेटिस्तू शोधण्याचे कायम सुगम व्िािे म्ििूनच केली असािी. याउपर त्यांचा
कािीिी

उपयोग

नसतो.

आिे रात िेगिेगळ्या

आकारांचे

कँडल

स्टँ ड जमतात.

त्यातल्या

एकातरी

वितळलेल्या मेिाचा लेप लागत असेल तर शपथ!
सुदैिाने िेटिस्तू चनिडताना, ती जर (िारतीय) णस्त्रयांसाठी असेल, तर ‘साडी’ िा एक बराच सेफ प्रकार
आिे . साडी िेट चमळाली की बिुतांश णस्त्रया अगदी खूष िोतात! स्ित: अगदी साडी क्िचचत नेसत असल्या
तरी. हकंिा िले डझनािारी साड्यांनी त्यांचे कपाट िरलेले का असेना! लग्नात अगदी हकतीिी चांगली िेट
चमळाली, तरी साडी तर हदलीच नािी असा सूर त्यांच्याकडू न बरे चदा ऐकू येतो. त्यामुळे बायकांसाठी िेट
म्ििून साडीचा अग्रक्रम असतो. अथामत साडीची चनिड िा मोठा णक्लष्ट प्रश्न असतो. तो सोडिायला
बायकाच अगदी उत्सािाने मदत करीत असल्याने पुरुषांनी त्याची चचंता करू नये. साडी िेट चमळाल्यािर
ती आिडिे िे मात्र उं बराचे फूल सापडण्याइतके कठीि असािे. िी अशी माझ्याकडे आधीच आिे , मला िी
हदली, आणि त्या हिला पािा हकती सुंदर हदली! िी काय धूप -छािच आिे , आजकाल कोण्िी घालत नािीत
असल्या... काय िा्टे ल ती खुसपटे काढू न, चमळालेली साडी कपाटातल्या उं च हढगात सगळ्यात खाली
खुपसण्यात येत असेल तर असो! आपले िेट दे ण्याचे कतमव्य पार पडलेले असते!
इतके दीघम विचारमंथन करून आिलेली िस्तू, घेिारा हकती ‘प्रेमाने’ िापरतो िे जर आधीच फास्ट फॉरिडम
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करून पािण्याची सोय असती, तर मला िाटते जगातली िेटिस्तूंची अधी दक
ु ाने बंद पडली असती. मुळात
िेटिस्तू चनिडण्याचा िा यिप्रश्नच चनकालात चनघाला असता. पि िी फास्ट फॉरिडम टे क्नॉलॉजी अिगत
नसल्याने, प्रेम आणि पैसे खचम करून घरोघरी एकापेिा एक टाकाऊ िस्तू घेतल्या आणि हदल्या जातात.
त्यातल्या बिुसंख्य, िरचे िेष्टन पुन्टिापुन्टिा बदलून पुनिामटपात हफरविल्या जात असाव्यात, िा एक आपला
अंदाज. सध्या ररसायकचलंग िा बझ िडम असल्यामुळे अशा कल्पना सगळीकडे िरािर फोफाितात. पि
उघडपिे िे कबूल करिे म्ििजे सोशल टॅ बू! त्यामुळे तेरी िी चूप , मेरी िी चूप असा मामला असतो.
रं गीत गुळगुळीत िेष्टनांचा उद्योग मात्र ह्यामुळे जोरात आिे . जसा पूिीच्या काळी स्टीलच्या िांड्यांिरची
नािे खोडू न निीन नािे घालिार्यांचा उद्योग जोरात िोता ना, तसेच! लग्नप्रसंगी िा िाढहदिसाला िगैरे
पुनिामटप करण्यायोग्यदे खील नसलेल्या िस्तू चमळे ल ते अडगळीचे कोपरे शोधतात. चतथून कधी अगदीच
अडचिीची िेळ आली तर त्यांनािी चलनिलनाचा व्यायाम चमळतो, हकंिा रद्दीिाल्याची टोपली! ह्या सगळ्या
िस्तू सोडू न उरलेल्या केिळ थोड्यांनाच मालकाकडे िापरले जाण्याचे िाग्य लाित असािे.
िेटिस्तूंची िी परिड पािून की काय, इकडे लग्नसिारं िांत लाल पाहकटे दे ण्याची प्रथा सुरू झाली असािी.
निीदार सुबक लाल पाहकटांमध्ये करकरीत नोटा घडी करून बंद पाकीट यजमानाच्या िातात ठे िले की
यजमान आणि पािुिा, दोघेिी खूश! काय आिू, आिडे ल का? िापरतील का िगैरे डोकेदख
ु ीपासून पािुण्याची
सुटका झालेली असते. हढगांनी नको असलेल्या िस्तूंची विल्िे िाट लािािी लागिार नािी म्ििून यजमानिी
सुटकेचा चन:श्वास टाकतो.
पाकीटांचे यश पािून िी प्रथा बघता बघता सगळीकडे पसरली. पाहकटात हकती पैसे घालायचे, त्याचे
आराखडे एकमेकांना विचारून बांधले गेले. आता तर चसंगापुरात एक अचलणखत नॉममच तयार झालेला
असािा. म्ििजे पाटी कोठे आिे ह्यािर िेटपाहकटातली रक्कम ठरते. पंचतारांहकत मेजिानी आिे , की
मोठ्या रे स्रॉँमध्ये, की नुसतीच दे िळात ह्यािर पाहकटातल्या रकमा ठरविल्या जात असाव्यात. कोिी तरी
म्ििालेिी िोते, थंब रूल असा आिे की प्रत्येकी जेििाचा जो खचम त्या हठकािी असतो, चनदान तेिढी तरी
रक्कम प्रती पािुिा अपेणित असते! बाजारीकरिाचा िा आविष्कारच म्ििायचा!
कािी सिारं िात पाटी िॉलमध्ये घुसण्याच्या मागामत, रणजस्रे शन टे बल मांडले जाते. टोल नाका असतो ना,
तसेच म्ििा ििे तर. हकंिा आत मांडलेल्या जेििाचे मूल्य स्िीकारण्याची जागा! यजमान चतथे स्िागताला
उिा असतो. बॉक्स आणि पािुण्यांची यादी घेऊन एखादी सजलेली सुद
ं री, आधी आलेल्या पाहकटांचा
टे बलमागे बसलेली असते. त्या बॉक्समध्ये आधी आलेली पाहकटे चनष्काळजीपिे टाकलेली असतात. निीन
आलेल्या पािुण्यासाठी ते चांगले मागमदशमक ठरते. एखादा अगदीच बािळट (म्ििजे अंगी नाना कळा
असिारा) ती खूि न ओळखता जाऊ लागला तर ती सुंदरी त्याच्याकडे कटाि टाकीत त्या बॉक्समधल्या
पाहकटांना उगाचच खाली िर करते. येिढा इशारा बिुधा पुरेसा िोतो, आणि पािुण्याच्या णखशातले विसरलेले
पाकीट सुंदरीच्या अथिा यजमानाच्या िातात विराजमान िोते. लगेच पािुण्याचे नाि त्या यादीत हटक
केल्या जाते. कोिास ठाऊक, पािुिा आत गेल्यािर कदाचचत खालच्या डु णनलकेट यादीत इतरिी कािी नंदी
िोत असाव्यात!
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िा संशय येण्याचे कारि म्ििजे, एका चमत्राच्या सिारं िात त्याने अनुििलेला चटका! सिारं ि संपल्यािर
आलेल्या पाहकटांमधील रोख मोजताना चनदान पाच-सिा पाहकटे ररकामीच चनघाली िोती! अथामतच,
दे िार्याचे नाििी पाहकटांिर नव्िते! आणि नािे असलेली पाहकटे बाजूला काढू न, िी चननािी मंडळी
ओळखिे शक्य नव्िते; कारि, आत नोटा टाकूनदे खील चननािी राहिलेली चार-पाच पाहकटे िोती. आता
बोला! “ती टे बलिरची सुंदरी तुझ्या विश्वासातलीच िोती ना?” असा प्रश्न विचारून मी त्याची दवु िधा
आिखीनच िाढिली!
िे असे सगळे पािुिे गेल्यािर पाहकटांची उपसाउपस करून द:ु खी िोण्यापेिा, जुन्टया काळी गािाकडे
पाहिलेला प्रकार आठिला! स्टे जिर निरा-निरी बाचशंगे बांधन
ू बसली असत. येिारा पािुिा काय ती चगफ्ट
म्ििा, फ़ुले म्ििा, पाहकटे म्ििा - घेऊन यायचा. ती िेट बघून लगेच माइकिर अनाउन्टसमंट व्िायची “चिका गदराळे कडू न िधूस येक पाचिारी हिरिी साडी सप्रेम भ्येट!” लगेच मंडपात टाळ्यांचा कडकडाट! मग
त्यातले कािी नमुने ऐकण्याजोगे असत!
“येरबा

दांडगट

आणि

पतनी

कडू निरिधूंस

ईस

रुपे

आणि

कुकिाचा

करं डा

भ्येट!”

“कोतिाल कदम याजकडू न िरासाठी दद
ु काढायची बादली”.. काय विचारू नका! अशात ररकामे पाकीट
आले असते तर कोि जािे, अशी अनाउन्टसमंट झाली असती - “चिमा बसनाळे कडू न येक ररकामा
चलफाग्फा!”
िे चलफाफा प्रकरि आता लोकांमध्ये एिढे आिडते झाले आिे की कािी चनमंत्रि पवत्रकांिर चक्क ‘बॉक्स
चगफ््स कृ पया आिू नये’ असे आिजून
म चलिील्या जाते. म्ििजेच, रोख रकमेत आिे र द्या असा संदेश दे ि!े
मनोरं जनाच्या कायमक्रमासारखे सरळ प्रिेशशुल्क अमुक अमुक असे चलहििेच अजून बाकी आिे . कािी
पवत्रकांिर ‘आपला आशीिामद िाच आिे र’ असे चलहिले असले, तरी आििार्याने प्रेमाने आिलेच आिे तर
त्याचे मन का दख
ु िा, म्ििून मागील कोपर्यात िेटी स्िीकारल्या जात आिे त, असेिी दृष्य कधी हदसते.
अशा िेळी आिे र दे िारा िेटेल त्या आिे र न दे िार्याजिळ “आम्िी आिे र न दे ता कुठल्याच सिारं िाला
जात नािी िो!” अशी हटमकी चमरिायला विसरत नािी.
िेट िस्तूंच्या ह्या दे िािघेिािी बाजाराचे अगदी तंत्रशुद्ध व्यिस्थापन कािी ‘प्रगत’ दे शांत झालेले हदसून
आले. आंतरजालामुळे जग आधीच छोटे झालेले आिे . आता िेबअॅपमुळे त्याला प्रिािी चेिरादे खील चमळाला
आिे . डोिाळजेिि (ह्याला बेबी शॉिर का म्िितात कोि जािे) , लग्न इत्यादी सिारं ि असले की
िेबअॅपिर एक इव्िं ट प्रकाचशत करायचा. त्यािरच गेस्ट चलस्ट मॅनेजमंट अॅप असते. सिारं िाला कोि
येिार ह्याची ह्या अॅपिर नंदिी िोते. त्या पानािरच िेटिस्तू रणजस्टर करून ठे िायची. पि चनिडीसाठी
तुम्िा निराबायकोत उगाच िाद नको व्िायला, म्ििून यजमानाची विश चलस्ट चतथे असते. कुठल्या
दक
ु ानातून ती घ्यायची ह्याचीिी चलंक असते. ती िेट जर कोिी या आधी चसलेक्ट केली नसेल, तर त्यािर
जाऊन काडम ने पैसे िरून ती आरणित करून ठे िता येते. म्ििजे यजमानाला िव्या असलेल्याच िस्तू
चमळतात आणि डु णनलकेट िोत नािीत.
बरे , एखादा विश चलस्ट आयटम खूप मिाग असेल तरी कािी िरकत नािी. पािुिे त्यािर आपल्या
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इच्छे प्रमािे रक्कम नंदिू शकतात. प्रत्येकाने नंदलेल्या अशा रकमा एकवत्रत िोऊन चतथे हदसतात.
म्ििजे आिश्यक असेल ती कमी निीन पािुिा िरून काढू शकतो, हकंिा अथामतच यजमान ती कमी िरून
ती िस्तू घेऊ शकतो आणि दक
ु ानातफे ती िस्तू यजमानाने सांचगतलेल्या िेळी हठकािािर पोिोचविण्याची
सोयदे खील असते.
व्यिस्थापन तंत्राचा िा उत्तम नमुना जरी म्ििता आला, तरी सगळ्या उपणस्थतांसमोर, स्ििस्ते िेट
दे ण्यात पािुण्यांना जो आनंद िोतो, तो अशा परस्पर पोिोचविलेल्या िेटींनी कसा चमळिार? मग तो आनंद
चमळविण्यासाठी, जालािरील आमंत्रिािर ती िस्तू बुक करून, दक
ु ानातून स्ित: घेऊन ती सिारं िात
स्ििस्ते आििार्या उत्सािी पािुण्याचे काय िोत असेल, ह्याचे काल्पचनक व्यंगचचत्र मला एकदा हदसले.
जालािरच्या चगफ्ट ऑडम र फॉमममध्ये लग्नात िधूिरांना कोित्या िेटी िव्या िी यादी िोती. नेिमीच्याच
डीव्िीडी नलेयर, टे चनस रॅ केट, िे स, कॉस््युम जुिेलरी इत्यादी इत्यादी. जिळ िळ सगळ्या िस्तू घेतल्या
गेलेल्या हदसत िोत्या. मात्र एका िस्तूने माझे लि िेधून घेतले. मी खुचीिरून पडायचाच बाकी राहिलो.
‘घरात िापरायची चशडी’ त्या िराला ििी िोती. ती कािी कोिी अजून हदली नव्िती. बिुधा िाचिारे
माझ्याचसारखे िसून िसून फुटले असतील!
मला काटू म न काढता येत असते तर मी िी संधी नक्कीच सोडली नसती. एक दांपत्य नटू न थटू न लग्नाच्या
िॉलमध्ये

प्रिेश

करीत

आिे .

पुरुषाच्या

िातात

कशीबशी

सांिाळलेली,

रं गीत

कागद

गुंडाळलेली

अॅल्युचमचनयमची उं च चशडी आिे . त्याच्याकडे अचंब्याने पिािार्या बघ्यांना तो म्िित आिे - “काय
करिार, जालािरच्या यादीत िी एकच िस्तू हटक केलेली नव्िती, मग मला तीच आिािी लागली!”
खरं तर, िेट दे ि-े घेिे िा हकती सौिादम पूिम सोिळा असायला ििा, नािी का? कुठली का असेना, पि प्रेमाने
हदलेली िेट दे ताना आणि घेताना दोघांचािी ऊर प्रेमाने िरून यायला ििा. पि आजकाल जीिनाच्या
बाजारीकरिात आम्िी िा आनंद गमािून बसलो आिोत. आता फ़क्त मोजमाप, तुलना आणि िन
अपमनचशपची द:ु खदायक स्पधाम चतथे चशरली आिे . ह्याने काय आिे र हदला, त्याचा आिे र हकती मिागडा
िोता, त्याने लग्नसिारं िात कुठे जेिि हदले, अशा गोष्टींिर मनामनातली नाती तोलली जातात. साने
गुरुजींच्या गोष्टीतला िाऊवबजेला सुपारी दे िारा िाऊ आणि डबडबत्या डोळ्यांनी ती ओिाळिी स्िीकारिारी
बिीि कुठे बघायला चमळे ल ? तशी बिीि आता चसनेमामध्येदेखील हदसिार नािी. कारि चसनेमा काय
हकंिा लेख काय, शेिटी जनमानसाचा आरसाच असतात! तेव्िा ह्या आरशात िेट जनातली जी स्मरते , ती
बघण्याचा िा एक प्रयत्न!..... िेट तुझी माझी स्मरते!
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विपश्यना ध्यान चशवबरात िुताटकी

शचशकांत ओक

नुकतेच कोल्िापूरच्या विपश्यना कंद्रात चशवबर साधनेला जािे झाले. त्या काळातील कािी आठििींिर
आधाररत लेख.
दिा हदिसांकररता मौन व्रत. संतुचलत चमत आिार. पिाटे चार ते रात्री नऊपयंत ठरािीक आखीि कायमक्रम.
साधनेतून आपल्या विचारािर लि साधून नंतर सिम शरीरातून एक संिेदनेची लिर उत्पन्टन करायचे तंत्र
चशकिे, िा या चशवबराचा उद्दे श िोता. त्या िेळच्या घटनात मौनाने आिखी गुंतागुंत िाढली...
ती रात्र िोती सिाव्या हदिसाची...
साधनेच्या कायामला आता जारीने सुरुिात झाली िोती. पूज्य गोएंकांच्या मधुर िािीतून ि साधनेतील
खाचाखोचा सांचगतल्या जात िोत्या.
पाली िािीतून ते अनेक श्लोक ि अिंग सादर करत. आता पाली िाषेतील 'अचनच्छ' म्ििजेच 'अचनत्य'.
'सव्ि' म्ििजे 'सिम', अशा शब्दांशी जिळीक साधली जात िोती. 'ििोििी घडू न संपिारे िे जग अचनत्य
आिे . मग सुख ि दःु खदे खील असेच अचनत्य आिे , तर असा अचनत्य जीिन प्रिास शरीराद्वारे िोतो.
त्यातून चनघिार्या संिेदनािी अशाच अचनत्य आिे , याची जािीि ििोििी िोऊन कािी केल्या झोप येत
नव्िती...
...एरव्िी न सुचिार्या अनेक विचारांचे कािूर माजले िोते. पिाटे पिाटे जरा झापड आली असािी.
इतक्यात... इतक्यात एकदम जोरात ओरडल्याचा आिाज झाला... काय असािे ? असे िििर िाटले. पि
नंतर सामसूम िोती. म्ििून मी जरा साशंकपिे काय झाले असेल की मलाच आिास झाला असािा, असा
विचार करत असता, पुन्टिा जोरात ओरडल्याचा आिाज झाला. आता खात्रीच झाली की आिाजाचा आिास
नािीत... नक्कीच कोिीतरी मदतीची िाक दे त आिे . मी मच्छरदािीतून बािे र आलो. बॅटरी िातात घेऊन
माझ्या खोलीचे दार उघडू न बािे र आलो. खरे तर माझ्याबरोबर खोलीत राििार्यालािी उठिािे काय, असे
िाटले, पि मौनाचे बंधन िोते. मग कशाला उठिा, असे मनात म्िित मी शेजारच्या खोलीच्या पायर्या
चढू न दरिाज्याशी थांबलो. एकदा िाटले की जर कोिी साप हकंिा असे कािी कॉटखाली लपून जाताना
पािून ओरडले असेल तर त्याला मदत ििी. पि आिाज केला तर ते पळू न जाईल म्ििून, आतला
आिाज शांत असािा...
मौनाचा िंग न व्िािा, पि मी बािे र मदतीला आिे असे सूचचत करायला मी खाकरून दरिाज्यािर िळु िार
टकटक केली ि िाट पाित राहिलो. तो एकदम अचानक आतून दरिाजा झटकन उघडला गेला...
“कोि? ... कोि आिे ?...” असे म्िित, अध्याम चड्डीतील तेथील साधक एकदम बािे र आला. बॅटरीच्या
प्रकाशात पाित मला म्ििाला, “छे !, छे ! कुठे काय? सिम ठीक आिे !”
तो जागा झाला आिे ि घाबरलेला नािी असे पािून त्याला खालच्या स्िरात मी म्िटले, “आपल्याला कािी
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आिाज आला का? कारि मला या खोलीतून दोनदा ओरडल्याचा आिाज आला, म्ििून विचारायला
आलोय.”
असे म्िित, आियम करत मला विचारले,
“हकती िाजलेत?” त्याच्या एकंदरीत आिेशािरून कदाचचत त्याला िाटले असािे की, मी कािी कारिाने
घाबरून गेल्यामुळे, धास्तािल्याने जरा तंद्रीत आिे . मला जरा ताळ्य़ािर आिायला त्याने विचारले असािे.
“हकती िाजले?”
चारला कािी चमचनटे कमी आिे त असे मी म्ििता, ‘जागे आिे त बरं का' याची खात्री िाटू न ते म्ििाले,
“बरं ! बरं !”
त्यांनी पटकन दार बंद करायच्या आधी मी त्यांच्या खोलीतील दस
ु र्या साथीदाराच्या कॉटकडे पाित िोतो.
त्यािर ते म्ििाले, “ते काय झोपलेत ना”
“ठीक आिे ” असे म्िित मी पुन्टिा रूमिर आलो ि खोलीत येऊन जरा आडिा झालो तोिर...
टं ण्ि... टं ण्ि.... थाळािर पिाटे चारचे टोल िाजायला लागले ि डोळ्यािरील झापड उतरित साधकांची
िालचाल सगळीकडे व्िायला लागली. 'हकि हकि... हकि हकि' .... बारीक आिाजाची घंटा त्या नीरि
शांततेत आपले अणस्तत्ि दाखिून दल
म करून पुन्टिा जरा पांघरुिात घुसलेल्यांना सताड जागे करायला
ु ि
पुरेशी िोती.
तो आिाज ि ती घटना मी नंतर विसरलो िोतो. पि ते प्रकरि तसे थांबिारे नव्िते! चशिाय मलािी त्या
प्रकरिाचा तलास लािायची उत्सुकता िोतीच.
एकदम रागािलेल्या स्िरात कोिी बोलतेय की काय, असे परतायच्या अगदी एक हदिस आधी िाटायला
लागले. आता तर हदिसा िा आिाज! तोिी मलाच फक्त येतोय की काय? असे िाटू न मी सािधपिे त्यािर
लि ठे िायला लागलो, तर तो आिाज िाढतच िोता. एकाचे दोन आिाज झालेले... आता दोन आिाज
येतायत. बापरे ... पि मग आधीचा पहिला आिाज जरा मऊ झालेला आिे , त्याला कारुण्याची झाक आिे ,
असे िाटायला लागले. बुद्धाच्या िूमीतील साधना चशिारातील िुतेपि कारुण्यिािनेने ओथंबलेली असतात
की काय, असे िाटू न मी आियम करीत िोतो ि पूज्य सत्यनारायि गोएंकाजींच्या प्रिािी िािीने िुतांचा
स्िरिी

कातर

झाल्याचे

िाटू न

मला

िगिान

गौतम

बुद्धांबद्दल

आदर

दि
ु ािला!

आिाजाचे िे गूढ आता मला फार आव्िानात्मक झाले. काय आिे त्याचा सोिमोि लािलाच पाहिजे, असे
िाटू न मी खोलीच्या बािे र आलो. अन पाितो तो काय! पांढर्या रं गाचा एक दांडगा रानबोका आपली शेपटी
ताठ करून, त्यािरी सिम केस हफस्कारून िलताच रोमँहटक मूडमध्ये िोता! उदी रं गाच्या मैवत्रिीशी
जिळीक करायच्या बेतात असािा! त्या िेळी मी नेमका पोिोचल्याने त्याने मला पािून असा कािी तीव्र
आिाज काढला अन डोळे फाडू न पाित जिू कािी म्ििाला, 'समझता निी क्या बे? चल िाग जा! असा
रागीट सुरात सल्ला दे ऊन शेपटीचा वपसारा झाडू न चतच्या कातर आिाजाला साद द्यायला लागला.
'िा िं त िं त! ... नािी नािी, चालू दे त तुमचे! असे मी उगीचच पुटपुटत खोलीत िळलो ि िसून त्या
आिाजाच्या रिस्याचा असा पदामफाश झाला असे म्ििून ििाईदलातील विमाने शत्रुपिाच्या नरडीचा घोट

145

घेऊन परतताना जे समाधान व्यक्त करतात, तसे उगीचच िाटले खरे ....
तरीिी िे प्रकरि तसे संपलेले नव्िते! कारि जो साधक ओरडला असे मला उगीचच िाटत िोते, त्याला
सत्य पररणस्थती सांगिे मित्त्िाचे िोते. दिािा हदिस झाला तेव्िा आम्िाला सांगण्यात आले की मौन व्रत
आता फक्त शांती पठारािर ि शून्टयागारातील ि धम्मिॉल क्रमांक २मध्ये लागू रािील, अन्टय हठकािी
तुम्िाला सकाळी १०नंतर बोलायला परिानगी आिे . दिा िाजले अन सिांना कंठ फुटला. मीिी घसा साफ
करून घेतला. तेिढ्यात शेजारच्या खोलीतील ती व्यक्ती हदसली. पांढरा शटम ि खाली लंगा, दिा हदिसाची
दाढी िाढलेली जरा गािठीपिाची झाक... त्यांना तो आिाज बोक्यांचा िोता असे िसून म्िटल्यािर, “असं
का? बरं , बरं ” म्ििून थंडा प्रचतसाद हदला ि ते गेले. त्यानंतर आपापले सामान, सेलफोन, पैस,े पसेस, गोळा
करायची धांदल झाली. नंतर अचानक शेजारच्या खोलीतील त्या ग्रिस्थांच्या बरोबर राििार्या व्यक्तीची
ओळख झाली.
ते म्ििाले, “मी आपल्याशी बोलायला आलोय.” त्यांनी केलेला खुलासा ऐकून मी थक्क झालो. नंतर
विचार करत राहिलो की नक्की खरे काय? ...
.... नंतर अकराव्या हदिशी ते, - ज्यांचे नाि पुढे, “मी हदलीप आठिले” म्ििून त्यांनी सांचगतले - आिखी
एक ियस्कर साधक अन मी, एकाच रे नमधून समोरासमोर बसून गनपा मारत िोतो. त्या िेळी त्यांनी
आम्िाला पुन्टिा सविस्तर सांगायला सुरुिात केली, ते हदलीप आठिले म्ििाले, “सर, पिाटे च्या िेळी
काढलेला आिाज बोक्यांचा आिाज िोता असे तुम्िी ज्याला म्ििालात, तो बोक्यांचा आिाज नव्िता! तो
त्याच साधकाचा - मािसाचा - िोता! अिो काय सांगू! मी चशवबरात उचशरा दाखल झालो. तोिर मौनाला
सुरुिात झाली िोती. मला फक्त हकल्ली, पांघरुिे ि खोली क्रमांक सांचगतला गेला. मीिी गुपचूप गेले दिा
हदिस काढले. पि अिो, सुरुिातीला माझी अशी कािी बोबडी िळली की कािी विचारू नका! रात्रीच्या िेळी
आसपासच्या जंगलातील विविध प्राण्यांच्या कळपांच्या आिाजांनी मनात धडधड व्िायची! अिो, अगदी त्या
चनरुपद्रिी मोरांच्या केकाटिार्या आिाजाने िीती िाटायची राि! अिो, पहिले कािी हदिस मी या चशवबरात
कुठू न आलो, असे कोसत िोतो. नेमके मलाच का या मािसाशेजारी रािायला हदले गेले? त्यातिी िी
इमारत

शेिटची!

त्यात

माझी

खोली

शेिटची!

नंतर

कुंपिापल्याड

सिम

जंगल!

त्यात कािी डाि िोता की काय? त्यात सोबतीला हदला गेलेला असा साधक! चोर दरोडे खोरांनादे खील
चशवबरातून साधना करायला दे तात, म्ििून ऐकलं िोतं. बिुतेक अशाच कोिा एकाला या कोपर्यातल्या
खोलीत ठे िलेले असािे असा माझा पक्का संशय झाला िोता! त्यांचे नाि मला काल कळले. ते िोते चशरोटे
म्ििून! पहिल्या रात्री झोपल्यािर ते असे कािी आिाज काढायला लागले! मला आधी कळे ना की, कोि
आिाज काढतंय ते! पलीकडू न आपिच ते काढताय की काय असे मला कधीकधी िाटले! बरं , सांगायची
सोय नािी! मौनाचा खाक्या! धम्मसेिकांना सांगािे काय, असे िाटू न दोन हदिस तग धरली. ते काय
आिाज काढतायत ते कळत नसे, पि ते ओरडू न कािी बोलत असािेत! मग पुढे मला िळू िळू लिात
आले की िा 'उखने उठिे' म्ििजे झोपेत बोलिारे ि कधी चालिारे म्ििून जो प्रकार असतो, तसा यांचा
प्रकार आिे . आमच्या गािाकडं आमचं एक पाििं असेच गाि चाव़डीिर जे कािी हदिसा घडे , ते रात्री
झोपेत मोठ्याने बडब़डत असत. तुम्िी असे का करता आम्िाला भ्या िाटतं, म्ििून त्यासनी सांचगतलं तर
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त्यांचा विश्वास बसत नसं. “म्या कुठं आसं करतोय?” ते म्िित. तसाच यांचा प्रकार असािा, असे मला
लिात आले. एकदा िे आमचे पािऩे लग्नाला म्ििून मुंबईला गेले. परतताना रात्री टं पोच्या िायिरनी
म्िटलं, “आता रातचं दोन िाजल्यात. मला झ्िाप येचतया. िाईच झोपतो मग जाऊ पिाटे च्या येळला
गािाकड. त्या तासािरात आमच्या पािन्टयाला उखनं उठलं अन ् ते झालं गायब. वबना परिान्टयाचा चालक
पिाट व्िायला लागली तसा िऱ्िाडाला घेऊन सोलापूरला परतला. घरची दोन लोक नंतर तीन हदिसांनी
पािऩ्यांना पकडू न यश्टींने घेऊन आले. अशीच तऱ्िा त्यांची.
मग मी जरा सरािलो. पि तुम्िी ज्या हदिशी बॅटरी घेऊन आलात, तेव्िा मात्र किर झाला! फारच जोरात
ते ओरडले िोते! जे आिाज तुम्िी ऐकलेत तो मीिी ऐकले! डोक्यािर पांघरूि घेऊन, डोळे हकलहकले करून
मी ते पाित िोतो! तुम्िी आल्यागेल्याचे, बोलल्याचे मी ऐकत िोतो. नंतर तुम्िी बोक्याचे ते आिाज िोते
म्ििून त्यांना सांचगतल्यािर ते बरं बरं म्ििाले, तेिी मी ऐकले. पि तो खरा प्रकार असा िोता!
विपश्यना चशवबरातील िुताटकीिरील तुमचा हकस्सा एका लेखातून सुनिेन, असे चमत्र हदलीप आठिल्यांना
पुण्यात स्टे शनिर चनरोप घेताना म्िटले िोते. ते आज चमसळपाििर हदिाळी अंकातून साकार झाले.
“पि सर, तो चशवबरातील आत्मित्या करायला जािार्याचा हकस्सा सांगायचा राहिलाय बरं

का”

असे त्यांनी िात िालित नजरे आड व्िायच्या आधी म्िटले. मी म्ििालो, “िो हकस्सा हफर किीं, हफर
किी.”
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आमचे हदिाळी व्यिस्थापन !!

मामलेदारचा पंखा

दसऱ्यानंतरच्या एका (मी डोळ्यात प्राि आिून ज्याची िाट पाित असतो अशा) रवििारी मस्त उशीरा
उठलो. घड्याळ ९.३० ची िेळ दाखित िोते. पहिल्यांदा मला एक जबर धक्का बसला. मला िाटले बिुतेक
आज माझे ऑहफस बुडल्यात जमा की काय? पि मग सािरलो. माझ्या अिलििी सियीप्रमािे मी चिा
नामक उत्तेजक पेय डोळ्यासमोर आिले आणि मला ते नयािेसे िाटले. इकडे चतकडे पाित, ्कुिी मला
चिा दे ईल का?् अशी आतम साद मी घातली, ती नेमकी सौ.च्या कानािर पडली. त्याच ििाला माझी,
रवििारची शांतता संपुष्टात आली. स्ियंपाकघरात आतून डरकाळी फोडािी तसा सौ.ने आिाज चढिला. ्िं ,
उठलास िाटतं (आमच्याकडे स्त्री पुरुष समानता आिे , त्यामुळे ्नो अिो-जािो, इकडची स्िारी, चतकडची
स्िारी.्) आता काय चिाच ििा असेल. तुझा तेिढा रवििार आणि माझा काय सोमिार आिे असैे िाटते
का? जमत नव्िते तर कशाला िर तंड करून बोललास की दर रवििारी मी चिा करे न. मी याि करे न चन
त्याि करे न. ह्याचे नुसते बोलिेच पािून घ्या् िगैरे िगैरे. माझा इकडे अंथरुिात उं दीर झाला.
स्ियंपाकघरात मंगल सनई आपोआप िाजायला लागली. मी परत अंगािर पांघरूि घेिारच इतक्यात सौ.
माझ्यासमोर दग
ु ामदेिीसारखी प्रगट झाली. ्पुन्टिा झोपतोस की काय? िद्द झाली आता. मी एकटीच उठू न
तडफडते आिे आणि तुला काय िोतंय चिाच्या ऑडम री सोडायला? मलािी जास्त िेळ झोपािेसे िाटते. पि
तरी मी काय करू शकिार? जाऊ दे , चल उठ लगेच. आपल्याला आज खूप काम आिे . सांगते नंतर तुला,
आधी आिरून घे.् माझ्या अंगािर काटा आला. मनात म्िैंटले, ्आिरून घे् म्ििजे नक्कीच आपला
रवििार बुडीत खात्यात जमा करिारे कािीतरी असािे. पि नाविलाज को क्या विलाज?
अस्माहदक आज्ञाधारक निऱ्याप्रमािे उठले आणि एयर इं हडयाच्या मिाराजाचा पवित्रा घेऊन उिे राहिले.
बायकांना जात्याच स्िसंमोिन अिगत असते असे लग्नाआधी मागे मी एकदा ऐकले िोते तेव्िा त्याचे
प्रचंड कुतूिल िाटले िोते. परं तु आता गेली २ िषे सतत त्याचे माझ्यािर चगचनवपगसारखे िोत असलेले
प्रयोग पािून ते कुतूिल पूिमपिे मािळले . आज आपल्या नचशबात काय िाढू न ठे िले असेल त्याची
सैूतराम कल्पना मला कािी केल्या येत नव्िती. खूप काम म्ििजे काय? नक्की मला कुठे जुंपले जािार
आिे तेच ठाऊक नव्िते. पररणस्थतीचा अंदाज घेत, कसलेल्या चशपायाने शत्रूच्या िूमीत पािले टाकािीत,
तसा मी घरात हफरू लागलो. कारि गोळीबार कधी, कुठू न आणि कसा सुरु िोईल ते सांगिे ब्रह्मदे िाच्या
तीथमरूपाैंना पि जमले नसते. घरात नक्की काय काम चनघाले असािे यासाठी थोडी टे िाळिी केली पि
माझ्या अज्ञ नजरे ला कुठलेिी काम हदसेना. (तसे मला कािीच हदसत नसते. पि आमच्या सौैं.ची
नसलेले काम चनमामि करण्याची िातोटी प्रचंड आिे .) मग मनाचा हिय्या करून मी सौ.लाच (दबक्या
आिाजात) विचारले. ्नक्की काय करायचंय आपल्याला आज? ्ह्यानंतर साधारि २० चमचनटे झालेलं
संिाषि तुम्िाला सांगण्यासारखे नािी. (तुम्िाला उत्सुकता असेल पि तरी नका विचारू) मात्र त्याचा
थोडक्यात सारांश असा िोता की मी कसा निरा म्ििून चनरुपयोगी आिे . इतर मैवत्रिींचे निरे कसे प्रचंड
कामसू आिे त (कोि लेकाचा गेलाय बघायला? लंकेत सोन्टयाचं विटा.) .माझ्यात जबाबदारी उचलण्याची
तयारी नािीये. (िे मला चतनेच सांगािे णजची जबाबदारी मी घेतलीय असे मी लग्नात कबूल केले िोते.
कुठे गेले ते दे ि आणि ब्राह्मि जे ह्या सगळ्याचे सािीदार िोते? आता फक्त अणग्नदे ि उरलेत ज्यात मी
खरपूस िाजून चनघतोय आणि मग माझे लचके तोडले जातात!)
एकाएकी ती खास ठे ििीतल्या लाडातल्या िाषेत बोलू लागली. त्याचे काय आिे ना, तुला मला मदत
करायला नको का? मग आपि आपले काम लिकर आिरून थोडा आराम करू शकू की नािी? (िे नुसते
गाजर!) तरी मी गाढिासारखा दर िेळी फसतो. मग सिामनम
ु ते (म्ििजे फक्त तीच) असे ठरले की मला
आज हदलेले काम जर मी केले तर माझे पापिालन िोईल! खरं तर असे पापिालन मी पूिीिी हकत्येकदा
केले आिे पि टोल नाक्याच्या िसुलीसारखे त्यातले मूळचे पाप हकती आणि िालन हकतीचे झाले याचा
कािी हिशोब अथिा नंद नािी. िे असे ठरलेले इं जेक्शन मला हदले की मी बचधरता आल्यामुळे पुढचे
सगळे काम वबनबोिाट करे न अशी चतची योजना असिार. मी मला हदलेला चिा अमृताप्रमािे घटाघट
वपऊन (चिीमुळे नव्िे , थंड झाल्यामुळे) पुढच्या श्रिििक्तीकडे िळलो. सौ. कुठू न तरी कागद आणि पेन
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घेऊन आली. त्यािर अगम्य िाषेत कािीतरी चलहिले िोते. (अरे दे िा! िी डॉक्टर का नािी झाली?) बराच
मोठा नलान असिार चतचा कािीतरी. मी लगेच बँकेत हकती चशल्लक आिे याचे गणित डोक्यात जुळिले.
कारि चतच्या िातात कागद पेन िे कॉणम्बनेशन म्ििजे खूप पैसा ओतायची तयारी. अजून पगार झाला
नािीये. बोनस चमळायची तर आशाच नािी. मिागाईमुळे डोळ्यात आधीच पािी उिे राहिलंय. त्यात आता
हदिाळी तंडािर आिे . हद िा ळी !!!! िा, िे च ते कारि असािे ज्यासाठी सौ.चा इतका आटावपटा चाललाय.
आणि झालेिी तसेच. िजारो प्रकारच्या िस्तूंची यादी तयार करून ती आता माझ्या गळी उतरिण्यासाठी
चतचे िे नमनाला घडािर तेल ओतिे चालले िोते तर! असो. बघूया पुढे काय िोतंय ते असे म्ििून मी
परत चतच्याकडे पहिले तर चतच्या चेिऱ्यािर अधी लढाई णजंकल्याचे िाि आताच उमटले िोते.
आमच्या प्रेमळ संिाषिाचा िा नमुना ्िे बघ मी यादी केली आिे . िे सगळे आज आपल्याला जमेल तेिढे संपिायचे आिे . हदिाळीला जास्त
हदिस उरलेले नािीत. नंतर िे राहिले ते राहिले असे नको व्िायला. तू एकदा िाचून बघ.
्नको ग! तूच िाच. तुझा आिाज हकती गोड आिे . ( खरे तर मला चतचे अिरच कधी लागत नािी.) लता
आणि आशानंतर तूच िारताची आशा! िं , िाच काय ते....
्बरैं. पहिल्यांदा तू माळ्यािर चढायचे आिे स. चतथे हकती जळमटे लागली आिे त िे मी तुला हकती िेळा
सांचगतलैंय पि तू दर िेळी टाळतोस. आज आधी ते काम. सगळा माळा खाली काढू न साफ करून घेिे
िे काम तुझे. (आता आली का पंचाईत. मला धैूळीची अलजी आिे िे चतला ठाऊक आिे पि ती मला
आज माळ्यािर चढििार म्ििजे चढििारच. िर िर मिादे ि!)
्हदिाळीला माळा कसला साफ करतेस. आपि फारतर एक पडदा लािू चतथे......
्नािी म्ििजे नािी. माझ्या सगळ्या मैवत्रिी यािेळी आपल्याकडे येिार आिे त.
्मग तुमची मैफल काय माळ्यािर ठे िली आिे का काय? घरात आलेले कुिीिी कशाला जाईल चतथे
चढायला?
्तू माळा साफ करिार आिे स, बास! मी ििे तर तुला मदत करे न.
्म्ििजे तू नक्की काय करिार आिे स? मला िर चढिून खालून स्टू ल काढू न घेिे याला तू मदत
म्िितेस?(गतकाळातील एका दध
ु रम ि वबकट प्रसंगैाची आठिि, आणिक् काय!?!)
्झाले विनोद करून??? चला आता कामाला लागा.
्जरा ती चलस्ट आि बघू इकडे . (मी इचतिास संशोधक असल्यासारखी चलस्ट िाचली.) यात शेकडा ९०
टक्के कामे माझ्याच नािािर हदसतायत. तू काय करिार मग नक्की? का मला बािे र पाठिून तुझा
लोळायचा नलान आिे ?
्िो. तुला तेच सुचिार. माझी घरातली कामे तुला कशी हदसतील रे ? विचारतोस का तरी कधी मला की
हकती कामे करतेस तू? कािी मदत करू का मी तुला? सदानकदा नुसतैा आपलैा पसरलेला असतोस.
्दे िदयेने आधीच तुला माझी इतकी मदत चमळते आिे . अजून काय दे ऊ तुला? माझ्यासारखा निरा आिे
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म्ििून... दस
ु रा कोिी असता तर कधीच पळू न गेला असता.... (ती िा डायलॉग मारण्याआधीच मी मारून
घेतला. तेिढाच बुडत्याला काडीचा आधार.......)
्आता खूप झाले. तू नुसता पोपटपंची करत असतोस. आज काम करून दाखि. चल, आधी माळा साफ
करिे. मग घरातले गेल्या िषीचे राहिलेले सामान जे िापरले गेले नािीये ते शोधिे म्ििजे रं ग, रांगोळी,
पित्या िगैरे. नंतर तुला बािे र जायचंय आणि फराळाचे पदाथम जे तू खािार आिे स त्यांची तयारी म्ििजे
कच्चैा माल गोळा करायचैा आिे . चला........!
इतक्या कडक शब्दात ऑडम री चमळाल्यािर मी माझे सगळे शाणब्दक बाि िात्यात परत ठे िले. (पुन्टिा िेळ
पडल्यािर जपून िापरायला. माझे चतच्यासारखे नािी. चतच्या णजिेिर नैसचगमक धनुष्य बसिलंय. बाि
सुटला की मािूस िमखास उतािा....) सगळ्यात आधी सज्ज िोऊन माळ्याकडे मोचाम िळिला. कसाबसा
िर चढलो आणि नको असलेल्या िस्तू शोधू लागलो, पाितो तर काय, माझ्या िालचालीमुळे एरिी
चनिांतपिे हफरिारे माळ्यािरचे झुरळ आणि पाली यांचे सैन्टय िेगिेगळ्या हदशेने माझ्यािर िल्ला
करण्याच्या तयारीतच िोते. मीिी प्रसंगािधान राखून िातातला झाडू आणि तंडाची बडबड एकदमच सुरु
केली. ग म ि न ची बाराखडी आपसूकच णजिेिर नृत्य करू लागली. ती ऐकून खालून सौ.च्या हदशेने
पि गोळीबार परत सुरु झाला. ्बघ, मला िाटलंच िर झुरळैं-पाली झाल्या आिे त. घरिर हफरत
असतात. तुला हकती िेळा सांचगतले की पेस्टकंरोलिाल्याला बोलाि पि नािी! तुला कुठे जमतंय? कािी
करायलाच नको.
मी सगळीकडू न िोिाऱ्या िल्ल्यामुळे बािचळू न गेलो आणि त्या गडबडीत माळ्यािर ठे िलेल्या कप बश्या
माझ्या धक्क्याने खाली पडल्या आणि एका निीन अध्यायाला सुरुिात झाली. तो सेट नेमका लग्नात
चतच्या घरच्यांनी हदला िोता. आता माझा धीर सुटला. मी झाडू टाकून हदला आणि खाली उडी टाकली.
खाली सौ. विठ्ठलासारखे दोन्टिी िात कमरे िर ठे िून उिीच िोती. गुन्टिा आणि गुन्टिे गार दोन्टिी समोरासमोर
िोते. िा सूयम आणि िा जयद्रथ! जयद्रथाच्या छातीचे ठोके अख्ख्या इमारतीला ऐकू जातील असे िोते. मान
खाली घालून कुबामनीसाठी मी तयार झालो. त्यानंतर सगळे रीतीप्रमािे झाले. मला घराबािे र वपशव्या िाती
दे ऊन िाकलण्यात आले. मीिी पडत्या कप बश्यांची आज्ञा घेऊन बािे र पडलो. णखशात जेमतेम १००० रुपये
िोते..म्िटले पुरेसे आिे त. कािी जास्त सामान हदसत नािीये....
एका हकरािामालाच्या दक
ु ानात कसाबसा घुसलो. हदिाळीसाठी खास आलेल्या िस्तूंनी आणि मािसांनीिी
दक
ु ान ओसंडून िाित िोते. ििेत बेसन, गूळ, डाळी यांचा घमघमाट सुटला िोता. मी माझी यादी पािून
िाि न विचारताच िस्तू बांधण्याची ऑडम र हदली. आजूबाजूच्यांनी नजरे तूनच, ्िा मिामूखम कुठू न आलाय
दे ि जािे् असे सहटम हफकेट केव्िाच मला दे ऊन टाकले. दक
ु ानदाराने मात्र तत्परतेने असे चगऱ्िारई् क परत
परत येत नसल्यामुळे माझे सामान बांधायलािी घेतले. संपूिम वपशिी िरून सामान आणि त्याचे वबल
सुद्धा त्याने माझ्या िाती ठे िले तेव्िा मात्र मला फेफरे आले. त्याने लािलेले िाि पािून माझ्या
चेिऱ्यािरचे िािसुद्धा त्याच गतीने बदलू लागले. ्कसा झटका बसला ह्याला, आता िोईल सरळ.् असे
म्िित िी गंमत पािण्यासाठी बरे च लोक मुद्दाम िेळकाढू पिा करत चतथेच उिे िोते. माझा चेिरा पािून
त्यातल्या बऱ्याच लोकांचे समाधान झाले आणि ते आपापल्या कामाला चालू पडले. आता दक
ु ानात मालक
आणि मी असे दोघेच िोतो. मी मालकाला म्िटले, ्अिो मी िस्तू माचगतल्या िोत्या. तुमच्या दक
ु ानाचे
खरे दीखत
नािी.
िे
काय
हदलंय
मला?
एिढ्याश्या
िस्तूंचे
वबल
१२४०
रुपये?्
्अिो ते वबलच आिे . दक
ु ानाचा िाि ऐकलात तर आता इथूनच िॉणस्पटलला जायची िेळ येईल.्
मी हदलेली वपशिी पुन्टिा उपसायला सुरुिात केली. पहिल्यांदा तुपाचा डबा काढला. त्यािर स्पष्ट िाि िोता,
रू. २८० प्रचत हकलो. बापरे ! यािेळी आपि तूप नकोच िापरायला. िे द्या परत ठे िून. आणि २०० ग्रामचा
डबा असला तरच द्या. मागच्या िेळी मी तूप घेतले िोते तेव्िा ते १६० रु हकलो िोते आणि आता एकदम
२८०?
मोगलाई
लागली
आिे
काय?
िाि
म्ििायचा
का
मस्करी?“
्काय सािे ब, दीड दोन िषांनी आज बाजारिाट करायला बािे र पडलाय काय तुम्िी? जरा अधून मधून
माकेटात एखादी चक्कर मारत जा, मग कळे ल!्
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एव्िाना मला फक्त माझ्या णखशात १००० रुपये आिे त ह्या सत्याची टोचिी लागली िोती. बर एखादा पदाथम
काढू न टाकािा तर घरी सकाळच्या प्रसंगाचा ररपीट टे चलकास्ट झाला असता म्ििून तो विचार झटकून
टाकला. पि मग आता करायचे तरी काय? पुढची खरे दी तर बोैंबललीच िोती. आता इथूनच घरी जािे
िाग िोते. मग मी माझे णखसे चाचपायला सुरुिात केली. नशीब जोरािर असल्यामुळे िाताला एक ५००
ची नोट एका कननयात कंबलेली सापडली. अचतशय गरजेच्या िेळी ती उपयोगाला येईल म्ििून मीच
कधीतरी ती ठे िली असिार आणि आजच्या हदिसापेिा अचधक गरजेचा हदिस माझ्यासाठी कोितािी
नव्िता. एक रुपयािी कमी हदला असता तर ह्या मालकाने मला पुड्या बांध ण्यासाठी ठे िायला पि कमी
केले नसते. शेिटी एकदाचे पैसे दे ऊन चतथून बािे र पडलो आणि परत घराकडे मोचाम िळिला.
हदिाळी जिळ यायला लागली तसे एक एक करून कल्पनािी न केलेले खचम उिे रािू लागले. मध्यंतरीच्या
काळात आमच्या कंपनीने आम्िाला बोनस हदला. बोनसची ‘एिढी प्रचंड’ रक्कम पािून मला इन्टकम
टॅ क्सिाले आपल्या घरी धाड तर घालिार नािीत ना ह्या विचाराने रात्र रात्र झोप लागायची नािी. आपि
माकडांना सुद्धा गम्मत म्ििून खायला यापेिा जास्त शंगदािे दे तो. एिढ्या रकमेत हदिाळीसारखा सि
साजरा करिे म्ििजे एक मोठे हदव्यच िोते. पि ते आव्िान मी स्िीकारले . (न स्िीकारून सांगतोय
कोिाला?)
सालाबादप्रमािे कपडे खरे दी आली. सौ.ला घेऊन खरे दीला जािे िा आनंददायी अनुिि असतो.
आपल्यासाठी नव्िे , आपल्या आजूबाजूच्या सगळ्यांसाठी! प्रत्येक कपड्याच्या दक
ु ानात कमीत कमी अधाम
तास घालिल्यािर िर त्याच्या मालकालाच, ्तुमच्याकडे व्िरायटी कािीच नािी, निीन स्टॉक आला कैी
सांगा्, असे ऐन सिासुदीच्या काळात गदीने िरलेल्या दक
ु ानात सांगायला चसंिाचे काळीज लागते आणि
ते चतच्याकडे च आिे . माझ्यासारखी मािसे आपल्या समोर टाकलेल्याच कपड्यातून त्यातला त्यात
बऱ्यापैकी कपडा शोधून पाचव्या चमचनटाला दक
ु ानाबािे र पडिे िे आपले कतमव्य समजतात. सौ.ने हदिाळी
परत कधीिी येिार नसल्यासारखी खरे दी केली आणि चतच्याबरोबर नुसता हफरून मी अधममेला झालो.
णखशातले सगळे पैसे संपेपयंत चतचा उत्साि मात्र अबाचधत िोता. जिू कािी कॉंग्रेस सरकारने चतच्या नािे
मुंबईतले दोन तीन पेरोल पंप आंदिच हदले आिे त. त्याउपर ्आऊचा काऊ तो माझा िाऊ् या नात्याने
चतच्या ढीगिर नातेिाईकांना सहदच्छा िेट म्ििून दे ण्यासाठी सुकामेिा आणि इतर दग्ु धजन्टय पदाथम
यांचीिी खरे दी झाली. ्हदिाळी िा सि सािमजचनक असून तो केिळ आपल्या वििागापुरता मयामहदत नािी.
इतर िागात दष्ु काळ पडला असून चतथे मदत पाठिायची असल्यासारखी खरे दी करू नकोस् असा सल्ला
मी त्या हदिशी ५६ िेळा ओठाशी आिून चगळला. हदिाळी आधीच रस्त्यात माझ्यािर फटाक्यांची
आचतषबाजी िोऊ नये म्ििून मोठ्या कष्टाने मी तो विषय टाळला.
दरम्यान मी आिून हदलेल्या सामानाची कशैा प्रकारे ‘विल्िे िाट’ लािली गेली आिे िे पािायला कामामुळे
िेळच चमळत नव्िता. घरी आलो की नेिमी घरात चचत्रविचचत्र िास दरिळत असायचे. एक हदिस घरात
इतक्या प्रमािात जळण्याचा धूर जमा झाला िोता कैी सौ.ने पाटम टाईम फटाक्यांचा उद्योग तर सुरु केला
नािी ना अशीिी शंका मनाला चाटू न गेली. पि मग एकदा हिम्मत करून स्ियंपाकघरात प्रिेश केला
आणि तयार फराळ पहिला. हदिाळीनंतर मारामारीसाठी िरपूर शस्त्रास्त्रे असिार याचा मला प्रचंड आनंद
झाला. चि घेऊन पिा असे म्िित सौ. मागे लागली िोती पि जर आताच चि घ्यायचा प्रयत्न केला तर
ऐन
हदिाळीत
कािीच
टाईमपास
राििार
नािी
म्ििून
मी
नको
म्िटले.
साबि, तेल आणि उटिी यांचा उपयोग आमच्या नंतरच्या २ वपढ्या सुद्धा करू शकतील इतक्या प्रकारची
िोती (एिढे करून ती मला लािून द्यायला सौ. नेिमी विसरते. हदिाळी नंतर घरात िरिलेलं कािीिी शोधले
तरी उत्तेजनाथम पाररतोवषक म्ििून एक उटण्याचे पाकीट नक्की चमळतेच!) णखसे ररकामे िोत िोते आणि
िस्तू घरात येत िोत्या. त्यांचा उपयोग आिे की नािी ते पाहिल्याचशिायच ‘हदिाळी खरे दी’ या गंडस
नािाखाली त्या आििे चालू िोते. अचानक मला एक मिान शोध लागला. मी माझा चनष्कषम लगेच
मांडला. घरात ह्या ज्या कािी िस्तू येत िोत्या त्या पुढच्या हदिाळीत बनिाऱ्या चलस्टमध्ये ‘माळा साफ
करिे’ या सदराखाली मोडिार िोत्या! आज पेरलेले उद्या उगिते िी म्िि साथम करिारी पररणस्थती कशी
तयार िोईल ह्याकडे जातीने लि दे ण्याचे काम सौ. करत िोती.
मध्यंतरीच्या काळात हदिाळी असल्याची जािीि पदोपदी करून दे िारे लोक िेटतच िोते. पहिला बॉम्ब
आमच्या घरातल्या मोलकरिीने टाकला. सौ.ला म्ििाली, “ताई, ह्यािेळी मला साडी-वबडी कािी नको.
(चतला दे िार कोि िोते िा दस
ु रा प्रश्न) तुम्िी आपला माझा एक पगार टाका. मी काय ििं ते करैेन
त्यातनं.“ या बायकांच्या अशा गुगलीैंना सौ. चांगलीच सरािलेली आिे . ती लगेच म्ििाली, “चालेल. ठीक
आिे . नािीतरी हदिाळी चनचमत्त घरातले डबे, िांडी घासायलाच झाली आिे त. ती दे ते तुझ्याकडे . (तुला कोि
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नुसती हदिाळी दे ईल ग?)“ चतचे िे बोलिे ऐकून शून्टयािर आउट झालेल्या फलंदाजासारखे तंड करून बाई
चनघून गेली. त्यानंतर अशीच एक हदिशी बेल दाबली गेली. मीच दरिाजा उघडला. तसा माझा अितार,
मी त्या अिस्थेत कोिाला दशमन द्यािे, असा नव्िताच. एका िातात झाडू आणि एका खांद्यािर सगळे घर
पुसून काळे पडलेले फडके, अशा जाम्याचनम्यासि मी प्रश्नाथमक चेिऱ्याने कोि आले आता ह्या िेळी
कडमडायला, असे िाि मनात आित समोर पहिले तर एक हिरोिजा मुलगा आमची बेल दाबत िोता.
अंगात मस्त टैीशटम , एक मिागडी हदसिारी जीन्टस आणि डोळ्याला गोविंदा स्टै ल गॉगल! मी विचारले,
्बोला. काय पाहिजे?
्हदिाळी.्
्अरे चतला यायला िेळ आिे अजून.्
्तसे नाय िो. मला हदिाळी द्या.्
(ह्याला कसली हदिाळी? आणि मुळात िा आिे तरी कोि?)
्तू कोि बाबा?्
मला नाय िलाखलाि? मी तुमचा दध
ू टाकिारा पोऱ्या!
(अरे बाप रे ! बाबा, इथे मीच तुझा पोऱ्या िाटतोय रे ...... तूच दे मला कािी तरी…..)
्अच्छा. तूच काय तो? रोज हकतीिी िायुिेगाने दार उघडण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याच्यािी आत
धूमकेतूसारखा पळू न जािारा?्
्व्िय. मीच तो. रोज तुमचे तंड पािायला थांबत जाि काय उद्यापासून म्िनताि तर? जरा लिकर द्या की!
मला अजून ५-१० घरी जायचा िाय....
्तुम्िाला सगळ्यांना इतक्या लिकर हदिाळी कशाला ििी असते रे ?
्द्या की सायेब, तेिड्या पैशात काय गाडी घेिार िाय का तुमी?
माझे तंड त्याने फेविकॉल लािल्यासारखे बंदच करून टाकले. त्याला कसाबसा १० रुपये दे ऊन िाटे ला
लािला.
िी तर फक्त सुरुिात िोती. त्यानंतर कचरे िाला, माळी, धोबी, टे चलफोनिाले, इलेणक्रचसटीिाले...... िाटे ल ते
लोक हदिाळी मागायला येत िोते. सगळ्यात किर म्ििजे घराखालचा रस्ता झाडिारा मािूससुद्धा पैसे द्या
म्ििून मागे लागला. मी घरातच ररझिम बँक उघड्ल्यासारखे मला िाटायला लागले. मी सगळ्या
ररिािाल्यांशी िांडि करून करून मित्प्रयासाने चमळिलेले सगळे सु्टे पैसे छूमंतर झाले, तसाच पगार
आणि बोनस तर कधीच कापरासारखा उडू न गेला.
अशातच येिार येिार म्ििता म्ििता हदिाळी आलीच. घर कधी नव्िे ते लख्ख हदसत िोते. (त्यामुळे
रािून रािून आपि कोिाकडे तरी पािुिे म्ििून रािायला आलोय की काय अशी शंका येत िोती.)
आकाशकंदील, पित्या, निीन कपडे , गोड-धोड पदाथम, सगळे कािी सज्ज िोते. पािुिे, चमत्रमंडळी यांचे
येिे जािे सुरु झाले. हदिाळीच्या त्या ५ हदिसात जेिढ्या मैहफली जमल्या त्या सगळ्या येिारे निीन
िषम नव्या उत्सािाने जगण्याची उमेद दे ऊन गेल्या. हकत्येक जिांचे फोन येऊन गेले. फराळाची ताटे
वबल्डींगिर हफरू लागली. घराघरातली बच्चेकंपनी त्यात अजूनच धमाल आित िोती. अिरशः स्िननित ्
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जात िोते ते हदिस! सौ. तर सगळे मनासारखे झाल्यामुळे एिढी चांगली िागत िोती की कधीतरी ती
माझीच बायको आिे ना, अशीच शंका येत िोती. पि चतच्यातला िा तात्पुरता का िोईना पि झालेला
बदल सुखाििारा िोता.
सौ.ने न चुकता घरातल्या सगळ्या गोष्टींचं व्यिस्थापन चोख केले िोते. आमच्या घरातला फराळ मी त्याचे
ताट बािे र जाण्याआधीच चाखून पैाहिला. उगाच वबल्डींग मधल्या लोकांशी िाकडे नको. आियम म्ििजे
घरात दरिळिारे िास जरी विचचत्र असले तरी पदाथम मात्र अत्यंत चविष्ट झाले िोते. मी चाटच पडलो.
चतलाच विचारले की िा काय प्रकार आिे ? तर ती उसळलीच. िे बघ, जे केलैंय ते गप खा. जास्त प्रश्न
विचारायचे नािीत. पि मला ियानक उत्सुकता लागली िोती. मी चतला खूपदा विचारल्यािर ती िळू च
म्ििाली,
्सगळे विकत आिले आिे ...........्
माझे डोके ििििायलाच लागले. हकरािामालाच्या दक
ु ानात झालेला प्रसंग अजून िी जीिाला चटका
लाित िोता त्यािर आता िे काय निीन?
मी कधी नव्िे ते चचडू न म्िटले,
्मग िे च करायचे िोते तर मला कशाला वपशिी दे ऊन एिढे ओझे उचलून आिायला सांचगतलेस?्
तर त्यािर चतचे थंड उत्तर िोते, ्गैॅसचा िाि काय चाललाय माहित आिे नैं तुला? ह्या सगळ्यात गैॅस
घालिला असता तर ऐन सिासुदीत िेळेिर कोि दे िार िोतं? चशिाय गैॅसिाल्याला हदिाळी द्यायला
लागली असती ती िेगळीच. बघ मी तुझे हकती पैसे िाचिले?्
्बरं केलैंस बाई. आता िे सगळे हकतीला पडले तुला? आणि घरातल्या सामानाचे काय केलेस?्
्जास्त नािी कािी. सगळा फराळ फक्त १५६० रुपये. मला म्ििून स्िस्त हदलंय नािीतर २००० च्या खाली
कुठे चमळत नािीये. घरातले सामान मी आईकडे पाठिून हदलैेय.्
मी नंदीबैलासारखी मान िलित अजून एक लाडू तंडात कंबला.
हदिाळी म्ििून असिारी लोकांची लगबग पािून मात्र मनाला कुठे तरी खूप बरे िाटत िोते. आयुष्यात
हकतीिी त्रास, कटकट असू दे पि ह्या हदिसात मात्र मन खरच प्रसन्टन रािते. एखादै् दोन हदिस का
िोईना पि निीन गोष्टींचे आयुष्यात स्िागत करिे आणि थोडासा बदल करून ते सुसह्य करिे िा उद्दे श
मात्र हदिाळीमुळे सुरेख साध्य िोतो.
अत्यंत गरीबातले गरीब कुटु ं बसुद्धा ह्या हदिसात त्यांच्या परीने जमेल तसे सि साजरा करण्याची धडपड
करीत असते. म्ििून मग आम्िी दोघांनी सुद्धा ठरिले की आपल्या कॉलनीतल्या सायकल ररपेररं ग
करिाऱ्या तुकाराम मामाच्या घरी जेिढे जमेल तसे फराळ, कपडे आणि त्याच्या मुलांसाठी फटके नेऊन
द्यायचे. एक हदिस आम्िी ते सगळे घेऊन त्याच्या छो्याश्या घरासमोर उिे राहिलो आणि त्याच्या
मुलांच्या िातात ते सगळे ठे िले.
्हदिाळीच्या पित्यांची आणि उत्सािाची खरी चमक आम्िाला त्या डोळ्यांमध्ये हदसली आणि आमची
हदिाळी साथमकी लागली!
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बाप

रामदास काका
सातिीच्या िगामत असताना माध्यचमक चशष्यिृत्तीचे फॉमम िरायची तारीख जिळ येत चालली
िोती.आमच्या शाळे तन
ू आम्िी चार - पाच विद्याथी फॉमम िरिार िोतो. माझाच फॉमम अजून िरला
गेला नव्िता. सगळ्या तुकड्यात पिीला नंबर असल्यामुळे िे डबाईंनी सांगणैतलं िोतं, ि्टे चा फॉमम
आल्याचशिाय खात्याकडे फॉमम पाठिू नका.
गालगुंड झाल्यामुळे मी दोन हदिस शाळे त गेलो नव्ितो. मधल्या सुटीत पोळ बाईंनी मला स्टाफ
रुममध्ये बोलािलं.
्ह्या दोन फॉममिर तुझ्या बाबांची सिी घेऊन ये. पुढच्या आठिड्यात िे सगळं खात्याकडे पोिचिायचं
आिे .् मी मान डोलािली.
आमच्या शेजारचे मथुरेकाका चतथेच बसले िोते. आमच्या शाळे त अधमिेळ कलाचशिक म्ििून काम
करायचे. त्यांचं वबर्िाड आमच्या बाजूच्या िाड्यातच िोतं. चौकात बोडम रं गिायचं दक
ु ान त्यांचच िोतं.
आमच्या दादांच्या िगामत िोते म्ििे ते! पि का कुिास ठाउक माझ्यािर नेिमी रागिायचे. चचत्रं
चांगली काढली तरीिी रागिायचे.
बाईंना सांगणैतलं, दे तो उद्या फॉमम. बािे र आलो आणि आठिलं दादा तर घरी नािीयेत. मी परत
बाईंकडे गेलो.
्बाई, आमचे दादा घरी नािीय्येत. आता काय करायचं?्
स्कॉलरचशपची परीिा चुकिार म्ििून माझा जीि कासािीस व्िायला लागला.
मथुरे सरांनी मध्येच तंड घातलं.
्अरे , दादा नसतील तर विश्वासराि नक्की घरी असतील बघ. त्यांची आि सिी. एकूि एकच.्
असं म्ििून खदाखदा िसायला लागले.
पोळ बाईंना ियंकर राग आला.
्मथुरे सर, मुलांच्या समोर असं िेडिाकडं बोलू नका. मी िे डबाईंकडे तक्रार करीन.्
मथुरंना राग आला. त्यांनी िातातलं रजणैस्टर जोरात आपटलं.
्अिो बाई, तुम्िी का मनािर घेताय?्
आणि माझ्याकडे बघून म्ििाले,

्काय रे तुला कािी िाईट िाटलं का?" आणि आिखी जोरात हफदीहफदी िसले.
बाईंनी मला जायची खूि केली .मी बािे र आलो पि आतून बर्याच िेळ बाईंचा रागािलेला आिाज
येत िोता. मथुरेकाका असं का म्ििाले याचाच विचार करत रािीलो. माझी टर ऊडिली जाते आिे िे
नक्की कळलं पि त्याचा अथम कािी केल्या कळे ना.
थ्टा माझीच नव्िती. दादांचीच िोती िे मला कळलं आणि मला गळ्यात कािीतरी अडकल्यासारखं
िाटायला लागलं. शटामच्या कॉलरजिळचं बटन लािल्यानंतर गळ्याला सारखं सारखं घ्ट िाटािं असं
िाटायला लागलं.
घरी येताना मी रुमाला पि विचारलं. आता रुमा म्ििजे माझ्या मागे दोन िगम असली तरी
मानापमानाचे सगळे प्रॉब्लेम मी चतलाच विचारायचो.
मग दप
ु ारी घरी आल्यािर आईला विचारलं तर चतच्या डोळ्यात टचकन ् पािी आलं मग मलािी
रडािसं िाटलं .
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संध्याकाळी रुमा धाित पळत घरात आली.
“रािांनी बोलािलंय तुला.”
मी म्िटलं, ्कशाला? आत्ता तर बैठकीची िेळ आिे ना?"
्म्ििूनच तुला बोलािलंय.्
मी माडीिरून खाली आलो.
बैैठकीत सात आठजि बसली िोती.
मला बघणैतल्यािर राि उठले.
्ये, आत ये.्
ते आणि मी आतल्या खोलीत गेलो.
्आज मथुरे मास्तर काय म्ििाला?"
मला रडायला यायला लागलं. मग मी अडखळत सगळं कािी सांगणैतलं.
रािांच्या चेिेर्यािर राग िाढत जात िोता.
मग बोलताना मी थांबलो. ्मग पुढे काय?”
्कािी नािी.्
राि अचानक शांत झाले. मला म्ििाले, ्ठीक आिे . तू आईची सिी घे त्या फॉममिर आणि पोळ
बाईला दे ऊन टाक.्
आता मला थोडी िुशारी िाटत िोती .
मी विचारलं, ्मी जाऊ आता.्

्िां. िां. जा आता. विचार करत बसू नको. आपल्याला स्कॉलरशणैप चमळिायची ना?", राि म्ििाले.
मी, “िो”, म्िटलं.
्मग जा आता आणि अभ्यास करा.्
-------------------------------------------------------------------साताठ हदिसात मी सगळं कािी विसरलो.
ऑगस्ट महिन्टयात, नागरीक शास्त्राच्या बाईंनी, आम्िाला चनिडिूक आणि लोकशािी चशकिलं.
त्याच्या पुढच्या तासाला मथुरे सर आणि पीटीचे पाटील सर िगामत आले.
्या िषी आपि शाळे त चनिडिूका घेिार आिोत.्
आमच्या िगामत एक्कच गंधळ. सगळे च जि चनिडिूकीचे उमेदिार व्िायला तयार.
दोन चार जिांना चापटिल्यािर िगामत बर्यापैकी शांतता पसरली.
िगम-सचमतीसाठी चार आणि शालेय सचमतीसाठी एक उमेदिार अशी चनिडिूक िोिार िोती.
पाटील सर म्ििाले, ्तू शालेय सचमतीसाठी उिा रिा. सातिीच्या सगळ्या तुकड्यातली सगळी मुलं
तुला ओळखतात.्
मथुरे सर कािीच बोलले नािीत. पोळ बाईंनी झापल्यापासून माझ्याशी त्यांनी बोलिं टाकून हदलं
िोतं.
तासिर ओरडाआरडा झाल्यािर चार जागांसाठी सात उमेदिार आणि शालेय सचमतीसाठी आमच्या
तुकडीतून मी एकटा.
्चला, उद्यापासून चनिडिूकीच्या तयारीला लागा.्
पुढच्या दोन तासात िगामत कोिाचेच लि नव्िते. सगळ्यांनी प्रचाराचे मनसुबे जािीर केले. मला
कािी सुचेना.
मला सगळे िुशार मुलगा म्ििून ओळखायचे पि चनिडिूक म्ििजे काय काय करायचं िे मला

नव्ितं मािीती. रुमा मला डबा खायच्या सु्टीत िेटली तेव्िा मी सांगीन म्िटलं तर चतला आधीच ते
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मािीती िोतं. ती पि चनिडिूकीला उिी राििार िोती .
्आपि दोघं दोघं शालेय सचमतीिर. मज्जा यील नाय,् रुमा म्ििाली.
मी म्िटलं ्त्यात मज्जा काय?्
तर मला म्ििाली कशी, ्तुला मािीत्येय ना आपि दोघ, आं... आं... आं!
मी म्िटलं, ्ते मोठे पिी गैं. आत्तापासून काय त्याचं?"
खरं सांगायचं तर ती शालेय सचमतीिर माझ्या बाजूला बसेल. आम्िी दोघंच बोलत रािू. या कल्पनेनी
मला छान छान िाटायला लागलं.

पोळ बाई िेटल्या. मला म्ििाल्या, ्अरे , चनिडिूक म्ििजे सगळ्यांना िेटायचं. सांगायचं, मला मत
द्या. माझी चनशािी काय अमुक तमुक आिे , ते सांगायचं.्
मला कािी त्यात मजा िाटत नव्िती. पि पाटील सरांनी सांगणैतलं तर आता ऐकायलाच ििं.
रुमा मला म्ििाली, ्आपि रािांना विचारू या. राि आमच्या गािात नेिेमी चनिडिूकीच्या कामात
असायचे.्
शाळे ची चनिडिूक आणि रािांना विचारायचं. बाप रे !
रुमा म्ििाली, ्मी सांगते आईला. ती रािांना सांगेल.्
दस
ु र्या हदिशी रवििार िोता. मी आणि रुमा मागच्या पडिीत, अभ्यास करायचा सोडू न कागदाच्या
चौकोर तुकड्यांिर, मते द्या. मते द्या. चनशािी अमुक तमुक असं चलिीत बसलो िोतो.
रािांच्या फटफटीचा आिाजा सुध्दा आमच्या कानािर आला नािी.
आम्िाला चािूल लागली तेव्िा कळलं की राि मागे उिं रािून आम्िी काय करतोय ते बघत िोते.
राि बरे च खुशीत हदसत िोते.

रुमानी िळू च त्यांना सांगणैतले, “आमच्या ना, शाळे त ना, चनिडिूक आिे .”
्अरे मग तुमची पोस्टरं बनिा. णजंकून आलंच पायजे आपल्याला!्
राि जोरात िसले पि िसल्यािर एक आंबट िास आला.
रुमा म्ििाली, ्राि म्ििाले तर आता आपि णजंकिारच िां!् रुमा जाम खूष झाली िोती.
थोड्या िेळानी रािांच्या िाकेिर आम्िी बैठकीिर गेलो.
राि बोटािर बोट आपटत मला म्ििाले, ्तू मला उद्या संध्याकाळी िेट. बरोब्बर सात िाजता ये.्
ये म्ििजे काय मी तर असिारच ना.्
दस
ु र्या हदिशी सकाळी राि आणि दादा सोबतच आले. दादांना आिायला राि नेिेमी स्टे शन िर

जायचे. रािांच्या जीपमधून दोघं घरी यायचे. औषधपाण्यासाठी दादा दोन दोन हदिस ठाण्याला जायचे
आणि दोन हदिसानी घरी आल्यािर एव्िढे थकलेले असायचे की सारखे सारखे झोपून जायचे.
दादा घरी आले की मला छान छान िाटायचं. आई आतूनच त्यांच्याकडे चनरखून बघत रिायची ते
पि छान िाटायचं. दादा घरी आले की आई त्या हदिशी दादांची आिडती आंबोळी आणि नारळाच्या
दध
ु ातली खीर बनिायची. अथामत त्या हदिशी रुमा आमच्याकडे च जेििार िे सांगायलाच नको. आम्िी

दोघंिी दादांकडे बघत बघत जेिायचो. जाळीदार आंबोळी लेसच्या पडद्यासारखी हदसायची. मधूनच दादा
एक घास मला िरिायचे. माझ्याकडे बघून रुमा पुढे सरकायची. मग एक घास चतला पि. दादा फारसे
बोलायचे नािीतच. बोललेच तर एक दोन चार िाक्य. एव्िढे जपून जपून बोलायचे की एका
शब्दानंतरचा दस
ु रा शब्द ऐकू येईस्तो पहिला शब्द विसरायला व्िायचं. पि िे नेिेमी नािी.
औषधासाठी ठाण्याला जाउन आल्यािरच. मग मी दादांना चनिडिूकीची गंमत सांगणैतली.
्चनिडिूक लढायची म्ििजे मन खंबीर ििं.्
्ररठ्याच्या काळ्या बी सारखं टिक. थोडसं घासलं की गरम िोिारं . जास्त घासलं की घासिार्याच्या
बोटाला चटका दे िारं .्
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माझ्याकडे बघत मला म्ििाले, ्तुझं मन नािी रे तसं. तुझं मन आिे सािरीच्या बंडासारखं. थोडा
उन्टिाचा चटका बसला की उलिारं . मग सगळं कािी िार्यािर आणि िातात ररकाम्या कुयर्या.्
मला कािी म्ििता कािी कळालं नािी. दादांचं बोलिं असंच असायचं. आता ऐकलं की दोन तासानी
िळू च मनात चशरून समजिारं .
मग संध्या़काळी मथुरे सरांच्या दक
ु ानातून एक मािूस आलेला मी बघणैतला आणि मी खाली गेलो.
राि त्या मािसाशी बोलत िोते. मला एव्िढं च कळलं की रािांनी त्या मािसाला माघारी पाठिून
मथुरे सरांना बोलिायला सांगणैतलं.
तो मािूस परत हफरला तेव्िा रािांनी त्याच्या िातातली वपशिी काढू न घेतली.
दिा चमनीटांनी मथुरे सर लगबगीनी आले तेव्िा मी आणि रुमा, राि कधी िाक मारतात याची िाट
बघत उिं रािीलो. सर रािांना म्िित िोते,
“अिो पि मी त्याच शाळे त आिे ना…”
राि म्ििाले, चौकात दक
ु ान मांडून बसला आिे त ना? मग…? मग...?

रािांशी िाद घालिं म्ििजे... मथुरे सरांना रािांचा दरारा माहिती असािा.
आम्िी िाट बघत िोतोच. रािांनी एकच िाक हदली आणि आम्िी णजन्टयािरून धडधड आिाज करत
त्यांच्या घरात.
मग आम्िी मथुरे सरांच्या सोबत मागच्या पडिीत गेलो. सरांनी एक पांढर्या कापडाची गुंडाळी
काढली.
रािांनी त्यांच्या गुरगुरिार्या आिाजात सरांना सांगणैतलं, “बॅनर झाले की सांगा.”
आमच्या डोक्यात प्रकाश पडला की मथुरे सरांना का बोलािलं आिे .
मग पडिीच्या चिंतीिर कापड तािून लािलं.
सर माझी आणि रुमाची नजर टाळत कामाला लागले.
एकदाच मला आणि रुमाला विचारलं,
“काय रे , तुमच्या चनशाण्या काय आिे त रे ?”
माझी बासरी आणि रुमाची िोडी.
सपासप ब्रश हफरायला लागला.
अध्याम तासात माझे दोन बॅनर तयार.
शालेय समीतीसाठी चनिडू न द्या .
विश्राम ि्टे . चनशािी : बासरी. एक बासरीचं चचत्र.
मग रुमाचे दोन बॅनरपि तयार झाले.
रुमा मिीपती विश्वासराि. शालेय समीतीच्या मुलींच्या गटाचा उमेदिार.
चनशािी : िोडी.
िातात पंटचा डबा आणि ब्रश घेउन मथुरे सर उिे रािीले. मला म्ििाले, “जा रे , रािांना बोलाि.”
आता.राि बैठकीत हिशेबाच्या गोष्टी करत बसले िोते.
आता रािांना बोलाििार कोि?
पि रुमाला बघीतल्यािर राि पटकन उिे राहिले.
िुिया उं चाित त्यांनी विचारलं,
“काय झालं?”
रुमानी फक्त आतल्या बाजूला खूि करून सांचगतलं.
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मग रािांनी गोपाळ्याला िाक मारली.
माझ्या पोटात गोळा उिा रािीला. गोपाळ्या म्ििजे रािांना एखाद्या मािसाला कुटायचं असलं की
रािांच्या पाठीशी असिारा दै त्य.
आम्िी सरळ धूम ठोकली ती पडिीत.
राि आले.
त्यांनी मोठ्यांदी बॅनर िाचायला सुरिात केली.
रुमा मिीपती विश्वासराि .शालेय समीतीचा मुलींच्या गटाचा उमेदिार.
चनशािी : िोडी.
“छान! छान! रुमा मिीपती विश्वासराि.”
मग माझा बॅनर िाचायला सुरुिात केली.
शालेय समीतीसाठी चनिडू न द्या.
विश्राम ि्टे . चनशािी : बासरी
मग जरा पुढे िोऊन परत एकदा
शालेय समीतीसाठी चनिडू न द्या .
विश्राम ि्टे . चनशािी : बासरी
पि दस
ु र्यांदा िाचताना त्यांचा आिाज वपचलेल्या बासरीसारखा आला.
मथुरे सर त्यांनी बनिलेल्या बॅनरकडे कौतुकानी बघत िोते.
पि पुढे एकदम काय झालं ते कुिालाच कळलं नािी.
रािानी त्यांच्या िातातला रं गाचा डबा हिसकून घेतला.
अधाम रं ग लादीिर सांडला.
मथुरे सर घाबरून मागे झाले.
त्याैंच्या मागे गोपाळ्या.
िातात ओतून रािांनी रं ग माझ्या बॅनरिर फेकला.
“मादरचोद! िाच एकदा...”
मथुरे सरांना आता मागे सरकायला जागाच नव्िती.
ते म्ििाले, “राि केलेल्या कामािर रं ग फेकू नका....”
पि असं म्ििता म्ििता ते रािांच्या जिळ आले.
नंतर फक्त खाडकन थोबाडीत मारल्याचा आिाज आला.
रुमा माझ्यामागे. माझे पाय थरथरायला लागले.
सरांच्या गालािर रं गाची चार बोटं उमटली िोती.
मास्तर मटकन खालीच बसले.
“राि..., राि…, माफ करा….”
आिखी एकदा आिाज आला. दस
ु रा गाल.
मला ज्याम मुतायला लागली.

“मादरचोद...! फक्त विश्राम ि्टे …? बापाचं नाि कोि चलिीिार…?”
मथुरे सरांनी पाय धरलेले बचघतले आणि मी अन ् रुमा पळालोच.
दिा चमनीटाैंनी िाक मारल्यािर आम्िी पडिीत गेलो.
नव्या बॅनरचा कपडा फाडू न मास्तरांनी रं गिायला सुरुिात केली िोती.
राि हदसत नव्िते पि गोपाळ्या खांबाजिळ उिा िोता.
निैीन बॅनर आिखी िळिदार अिरात तयार िोत िोता.

158

शालेय सचमतीसाठी उमेदिार.
विश्राम चचत्तरं जन ि्टे .
मास्तरांच्या गालािर रं ग तसाच िोता.
रं गाच्या िातानी त्यांनी डोळे पुसलेले मी पाह्यले आणि माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला.
स्कॉलरशणैपचा फॉमम आठिला.
रािांनी त्यांच्या पद्धतीनी न्टयाय केला िोता.
चनिडिूक झाली.
आम्िी दोघंिी णजंकलो.
हदिाळीच्या सु्टीनंतर मथुरे सरांनी शाळा सोडू न हदली.
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आिाळाचा श्वास
पूजा पिार.

आिाळ िरुन येताना..!
आिाळातनं मोती सांडािेत
आणि तुझा िास व्िािा
कंडलेल्या मनाचा थोडा
श्वास मोकळा व्िािा!
मोकळ्याच ढगांची गडगड
िा ऋतु कोिता असािा?
बंध िािनांचे जपण्या
तो बिुधा सज्ज नसािा!
चनळसर रं ग पैुन्टिा एकदा,
एखादाच ढग िरुन यािा
सांडिार्या थंबाला मागम
पापण्याैंनी सुचिािा!
अशैािेळी सांज िोती
िा विसर का रे पडािा?
विसािलेल्या मनाचा पैुन्टिा
श्वास िरुन यािा!

िरुन येताना आिाळ

िि धुद
ं जरा असािा

फक्त आिास चांदण्याचा

रात्रीच्या श्वासाैंत उरािा!
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िन हफश अट
ॅ अ टाईम.. ".
बिुगुिी

एक हडसंबर २०१२ ची सकाळ. शचनिारचे दिा िाजलेले. चशकागोमध्ये चनलेशने Interstate 94 Eden Expressway िरून Caldwell Ave / West Peterson Avenue चं एणक्झट घेतलं. आता उजिीकडे डीव्िॉन
अॅव्िे न्टयूिर िळू न चलटल इं हडयामधल्या नेिेमीच्या िारतीय दक
ु ानात जायचं, िाच विचार डोक्यात. तेिढ्यात
शेजारच्या लेनमधून मागून िेगात आलेली एक Audi R-8 Spyder इं हडकेटर न दे ता त्याच्या पुढे घुसली.
केिळ आरश्यात चनचमषाधामत हदसलेली िेगिान चनळी प्टी त्याच्या मंदन
ू े जािली, म्ििूनच तो िेळेत
ब्रेकिर पाय ठे िून त्याची Lexus कंरोल करू शकला!
्आिशीचा घो, तुझ्या!्, चनलेश उद्गारला, "इं हडकेटर दे की च्या मायला!्
कन्टव्िहटम बल R-8 मधला तुळतुळीत टक्कल पडलेला साठीच्या बराच पुढचा िायव्िर मागून हदसला, आणि
आिखी एक कुरे बाज िळि घेऊन ती गाडी हदसेनाशी झाली. तेिढ्या ििाधामत गाडीच्या मागच्या
लायसेन्टस नलेटिरचं फ्लॉररडा ऑरं जचं चचत्र हदसलं चनलेशला, 'नो िंडर, फ्लॉररडा रणजस्रे शन, मायामीची
गाडी असेल इतकी मस्तीये अंगात म्ििजे...्, चनलेशने शेजारी बसलेल्या उमाला म्िं टलं.
थोडं पुढे गेल्यािर त्याच्या स्ििािानुसार चटकन ् शांत झालेल्या चनलेशने म्िं टलं, ्एचन िे, नो पॉईंट इन
गेहटं ग मॅड अबाऊट इट, घाईत असेल वबचारा. Who knows, a few more years, and I would be in his
place...."
उमाने हकंचचत प्रश्नाथमक त्याच्याकडे पाहिलं. ्अगं म्ििजे Audi Spyder नािी गं, पि टक्कल नक्की!्
मग दोघं खळखळू न िसले.
आिखी दिाच चमचनटांतच ते त्यांच्या ओळखीच्या दक
ु ानात चशरले, उमाने उद्याच्या संकष्टी चतुथीसाठी
चतला ििी ती खरे दी केली, आणि दोघे घराकडे परतले. िाटे त रे हडओ एन पी आर िर राजकीय विश्लेषि
चालू िोतंच. नुकत्याच संपलेल्या अमेररकेच्या चनिडिूकीच्या रिधुमाळीचा धुरळा खाली बसून , आता
प्रेचसडं ट काय करतोय, आणि िाट लागलेल्या अथमव्यिस्थेत कधी जीि िरे ल याची चचाम चालू िोती.
समांतरपिे, चनलेश आणि उमा - तश्या सुणस्थतीत असलेल्या आणि सूज्ञपिे बचत सांिाळू न असलेल्या
इतर अनेक िारतीयांप्रमािे - आता पैसे सुरणित गुंतिायचे असतील तर कुठे गुंतिािेत, याच्या चचेत मग्न
िोते. ्मला िाटतं तू म्ििालास तसंच करािं, इथल्या सीडीज मध्ये कािी दम नािीये अजून कािी िषं
तरी. तंव्िा अनपांना विचार तू आजच.्
घरी पोिोचून लगेचच चनलेशने अनपांना िारतात फोन लािला. परिाच त्याचं धाकटा िाऊ जयेशशी आणि
अनपांशी याविषयी बोलिं झालं िोतं. पन्टनाशीला टे कलेला चनलेश आणि चाळीशी पार केलेला जयेश िी
अनपांची दोन मुलं, चनलेश अमेररकेत बरीच िषं णस्थरािलेला तर जयेश नाचशकमध्ये नामांहकत आहकमटे क्ट.

161

िारतात कािी पैसे पाठिून गुंतििूक करािी का याची चाचपिी चनलेश करीत असतांना जयेशने त्याला
सांचगतलं िोतं, की सोन्टयात पैसे गुंतिण्यात आज-काल फायदा िाटत असेल तरी िाि सध्या इतके िर
आिे त की गुंतििू़क बरीच करायला लागेल; FD िा दस
ु रा पयामय, पि ५-१० िषं तरी लॉक-इन करायला
लागतील पैसे. त्या आधी ररटन्टसम ििे असले तर जचमनीत गुंतिायचा विचार करायला िरकत नािी.
्नाचशकच्या आसपास करिार असलास, दादा, तर ओझरच्या हदशेने असलेल्या जचमनींचा विचार कर,
परिाच आपले पालक मंत्री येऊन 'िषमिरात इं टरनॅशनल एअरपोटम िोईल' म्ििून ग्िािी दे ऊन गेलेत. आता
अगदी िषामत नािी तर ५-एक िषामत नाचशकला नक्की वबझी एअरपोटम असिार आिे कारि अॅ चग्रकल्चरल
माकेट आणि इतरिी इं डस्री िाढतेय, त्यामुळे त्या िागातल्या जचमनी झपा्याने एन ए िोऊन विकायला
काढतािे त लोकं. चतथे नलॉट पिायचा असेल तर कळि, मी पिातो काय िाि आिे त ते.्
्ओके, उमाशी बोलून सांगतो लिकरच तुला्, म्ििाला िोता चनलेश.
आता आज उमाने उचल खाल्ली म्िं टल्यािर त्याने फोन लािला. आधी अनपांशी पाच चमचनटे त्यांच्या
प्रकृ तीविषयी बोलून, कॉलेजकन्टयका असलेल्या पुतिीशी चनलेश थोडा िेळ बोलला. HSC च्या िषामत
असलेली अमृता चतच्या िारािर कोचचंग क्लासेस मध्ये गुंतलेली असायची, सकाळी सिा िाजता आजोबा
चतला स्कूटीिर घेऊन पहिल्या क्लाससाठी बस स्टॉप िर सोडायचे , ती थेट संध्याकाळी सात िाजता घरी
यायची, मग मधल्या िेळच्या खाण्याचे, जेििाचे दोन-तीन डबे घेऊन जािं ओघानेच आलं. चतने घाईघाईने काकाला गेल्या आठिड्यातली सगळी कसरत ऐकिली, "आज तरी कुठे शचनिारची सु्टी आिे , खूप
असाईनमं्स आिे त रे , पळते मी आता, बाबांशी बोल तू, ते आलेच आिे त..् म्ििाली.
्बोल रे , दादा. बोललास उमािहिनीशी?"
्िो, ती म्िितेय चांगली आयहडया आिे , तू पाहिलंस, काय रे ट आिे ते त्या िागात?"
्िो, िीस-एक लाखाची तयारी असेल तर दोन-तीन चांगले िायिेला लागून नलॉ्स आिे त अॅव्िे लेबल,
पािीन मी जाऊन आणि हडटे ल्स पाठिीन तुला फोटो िगैरेसकट. बुहकंगला २०-२५% लागतील, मग दोन
तीन महिने चमळतील िातात. काय करू ते सांग.्
्ठीक आिे , मी असं करतो, सध्या दिा िजार डॉलसम रान्टस्फर करतो आजच. आज ५७ चा रे ट आिे ,
म्ििजे त्याचे साडे पाच िगैरे लाख िोतील. आम्िी फेब्रुिारीत येतो आिोत, तोपयंत इथल्या सीडीज
हडझॉल्ि करून आिखी तीन रान्टसफसम करू शकेन. मग आपि फायनल डील करून टाकू. चालेल ?"
्ओके. पाठि तू, मी सोमिारी बाकी माहिती पाठिेन तुला.्
्शुअर, गुडनाईट.्
्गुड डे टू यू.्
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फोन झाल्यािर चनलेशने जेििाची तयारी करिार्या उमाला सांचगतलं, "आलोच मी दोन चमचनटांत. ताटं
घेईन आलो की्. Money-to-India च्या साईटिर जाऊन लॉग-ईन केलं, beneficiary च्या pull-down
menu मधून अनपांचं नाि चनिडलं (डॉ. श्रीकांत जोशी), आपला बँक अकाऊंट चनिडला, amount मध्ये दिा
िजार डॉलसमचा आकडा टाकला, आणि Send Money Now च्या बटनािर णक्लक केलं. ्झालं गं, उमा्
म्िित स्क्रीन िर आलेली ररसीट त्याने encrypted pdf file म्ििून लॅपटॉप िर सेव्ि केली. स्ियंपाकघरात
आल्यािर जेििाची ताटं घेतली, आणि म्ििाला ्या, जचमनीच्या पहिल्या िप्त्याच्या मालकीि बाई, चला
घ्या िाढायला!्
*************
*************
पाच हडसंबर, बुधिारची सकाळ. मुंबईत फोटम मधील णव्िक्टरी बँकेच्या दस
ु र्या मजल्यािरच्या NRI Relationship Manager च्या चतच्या केवबनमध्ये णस्मता पेठे २२ इं ची स्क्रीन िरून नजर हफरित सफाईने
आजची इनिडम रान्टसफसम पिात िोती. Money-to-India शी णव्िक्टरी बंकेचा tie-up असल्याने सिम
रान्टसफसम त्याच कंपनीकडू न िोती. एकूि ११ रान्टसफसम आलेली चतने पाहिली. रकमांिरून नजर हफरितांना
चतच्या लिात आलं की गेल्या दोन-तीन आठिड्यांत एकंदरीतच रान्टस्फसमची संख्याच केिळ िाढली िोती
असं नव्िे तर रकमांमध्येिी लििीय िाढ झाली िोती. बर्याचशा रान्टसफसम अमेररकेतून िोत्या, चतथल्या
बाजारपेठेतील मंदी िे एक कारि असलं, तरी िारतातल्या अथमव्यिस्थेत अमेररका तसंच युरोपातील
पाणिमात्य दे शांच्या मानाने झालेली कमी पडझड िे िी कारिीिूत असािं. शिरातल्या दस
ु र्या एका प्रचसद्ध
खाजगी बंकेत काम करिार्या नरं द्रनेिी णस्मताला त्यांच्याकडचा अनुिि सांचगतला तोिी फार िेगळा
नव्िता. खरं तर इथेिी तशी कािी कमी लाथाळी चालू नव्िती; रोजचे पेपरात येिारे को्यािधींचे स्कॅम्सचे
आकडे , मध्यािधी चनिडिुकांचे पडघम आणि एकंदरीतच लोकांमधली सामाणजक अस्िस्थता, या सिामने
बाजारपेठ अणस्थर असू शकिं अशक्य नव्ितं, पि तरीिी ती चततकी अणस्थर somehow नव्िती. आणि
बािे र पैसे जेमतेम एक-दीड टक्क्याने अडकिून ठे िण्यापेिा िारतातील अथमसंस्थांिर विश्वास ठे ििं हकंिा
इथे गुंतििूक करिं परदे शस्थ िारतीयांना जास्त िाित असािं असं हदसत िोतं.
णस्मताने आजच्या हदिसाचे दे शांतगमत आऊटिडम रान्टस्फसम हकती आिे त ते पाहिलं , चार लोकल खातेदार
िोते, म्ििजे त्यांचे पैसे इथेच अकाऊंटमध्ये राििार िोते, पैकी चतघांच्या रकमा त्या मानाने हकरकोळ
िोत्या. बाकीचे ६ बािे रगािी जायचे िोते, पि EFT असल्याने ते आज संध्याकाळपयंत त्या त्या बँकांच्या
खात्यात क्रेहडट व्िायला ििे िोते. चशिाय त्या त्या beneficiaries ना अॅलहटं ग इ-मेल्स पाठििंिी गरजेचं
िोतं. चतने घड्याळात पाहिलं, अकरा िाजत आले िोते. बारा िाजता नरं द्र यायचा िोता, आज त्यांना नायर
सािे बांना िेटायचं िोतं साडे बाराच्या लंच ब्रेकच्या आत, आणि मग त्या दोघांचं समोरच्या रे स्टॉरं टमध्ये
जाऊन जेििं, एकच्या आत परत येिं आणि मग उरलेल्या अडीच तासांत आजची Priority NRI Depositors ची fixed deposits ची सगळी कामं उरकिं, या सगळ्याचं गणित बसिायचं म्ििजे ती आऊटिडम
रान्टस्फसम आता सकाळीच संपिायला पाहिजेत याची चतला जािीि झाली. चतने इं टरकॉमिरून खाली
संकेतला फोन केला आणि शेजिळांना िरती पाठिून द्यायला सांचगतलं. पाचच चमचनटांत बँकेच्या आतल्या
णजन्टयाने शेजिळ थांबत थांबत िरती येतांना हदसले. 'आथ्रामयटीसने थकलेत वबचारे ,' णस्मताला हदिसातून
दस
ु र्यांदा जािीि झाली, 'नको िाटतं कामं सांगायला म्िातार्याला!'.
्बोला पेठेबाई, काय करू?"
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्बसा जरा दोन चमचनटं , मी िा वप्रंट आऊट काढते आणि नोटे शन्टस करते त्यािर, तो तेिढा घेऊन जा
खाली, कॉपीयर िर २ कॉपीज काढा, एक संकेतकडे द्या, एक नायरसािे बांना द्या आणि ओररणजनल मला
आिून द्या. सािकाश आिलीत तरी चालेल. नािीतर असं करा, खाली संकेतकडे च ठे िा, मी लंचिून येतांना
घेऊन येईन िर.्
्बरं , तसं करतो् म्िित शेजिळ खुचीत बसले. णस्मताने रान्टसफसमच्या पेज चा वप्रंट आऊट काढला,
त्यािर माणजमनमध्ये माहकंग्ज केले आणि खाली सिी केली.
पासष्टीच्या पुढे गेलेले शेजिळ प्रायव्िे ट बँक आिे म्ििून goodwill िर नोकरी हटकिून राहिले िोते, पि
हदिसाकाठी िाढत जािार्या आथ्रामयटीसने आता आिखी िषमिरिी काम करिं कठीि हदसत िोतं.
्आज डब्यात काय आिे , शेजिळ?"
्आज डबा नािीये, अचमत यायचा िोता नायरसािे बांना िेटायला, तो थांबलाय खाली, आता सािे बांना िेटून
झालं की मग जाऊ दोघं समोर इडली-िडा खायला गाडीिर.्
अचमत त्यांचा दोन मुलींपाठचा विशीतला मुलगा. कसाबसा हडनलोमा पास झाला िोता, आता आपल्या
ररटायरमंटच्या आत कुठे चचकटिता येईल िे पिाण्यासाठी म्िातार्याची धडपड चालली िोती.
्सािे ब कािी करतील असं िाटतं का?"
्बघू काय जमतंय ते, नािी तर आिे च तो आणि त्याचं नशैीब!्
्िे घ्या, आणि सािकाश उतरा णजन्टयािरनं, नािीतर पाय घसरायचा शचनिारसारखा, नशैीब म्ििून संकेत
िोता मागे.्
्िो, सािकाशच जािार आिे , द्या इकडे . बाकी तुम्िी कधी बार उडिताय?"
्अिो कसला बार शेजिळ? आधी जागेचं पिायचंय, आज िेटिार आिोत नायर सािे बांना लोनसाठी, जागा
असेल तर पुढच्या गोष्टी, खरं की नािी?"
्िोईल, िोईल, सिम व्यिणस्थत िेळेत िोईल.्
्तुमच्या तंडात साखर पडो् गोड िसत णस्मता म्ििाली.
****************
आजाराने वपच्छा पुरिलेला, अजून दोन लग्नाच्या मुली आणि नोकरीच्या शोधात असलेलं अल्पचशणित
शंडेफळ, िे सारं डोळ्यासमोर असूनिी िा मािूस कसा धीराने राितो याचं णस्मताला कौतुक िाटायचं.
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थोडासा हदलासािी चमळायचा, आपलंिी काम िोईल या आशेने. चतचं आणि नरं द्रचं लग्न जागा
चमळण्यािाचून अडलेलं िोतं. दोघेिी मुंबईबािे रून नोकरीसाठी आलेले आणि इतर दोन-दोन रूममे्स बरोबर
पाटम -रं टर म्ििून िेगिेगळ्या उपनगरांत रािायचे. पि आता नोकर्या मुंबईतच हटकिायच्या आणि लग्न
करून एकत्र रिायचं तर अिाच्या-सव्िा पैसे िाड्यात घालििं िा मागम दोघांनािी मान्टय नव्िता, तंव्िा
मुंबईलाच कममिूमी करायची तर घर शोधिं ओघानंच आलं. 'घर शोधिं' या प्रहक्रयेत दोन महिने घालिून
त्यांना अखेर ििी तशी जागा एका दादर जिळच्या नव्या इमारतीत चमळाली, पि त्या फ्लॅटची अफाट
हकंमत त्यांच्या आिाक्याबािे र िोती. त्या दोघांच्या बचतीबािे र जाऊन अचधक साठ-सत्तर लाख एका
महिन्टयात उिे करिं म्ििजे अनपेणित challenge ठरत िोता. गृिकजामसाठी नरं द्रने इतर संस्थांप्रमािेच
त्याच्या बँकेतिी विचारिा केली िोती, पि जेमतेम िषामचाच नोकरीचा इचतिास िे च कारि सगळीकडे
आडिं येत िोतं. आज ते दोघे णस्मताच्या बँकेत नायरसािे बांना िेटून पिािार िोते.
*******
शेजिळ णजन्टयाच्या कठड्याला धरून धरून खाली उतरले. चनळी जीन्टस आणि पांढरा टी शटम घातलेला
आणि िातात त्याच्या कागदपत्रांचं एक फोल्डर घेतलेला अचमत दाराच्या बाजूच्या चिंतीला टे कून उिा
असलेला त्यांनी पाहिला, आणि त्याला िात करून बोलािलं, "िा वप्रंट-आऊट घे आणि त्या संकेतसरांच्या
टे बलच्या बाजूचं झेरॉक्स मचशन माहितेय ना तुला, चतथे दोन कॉनया काढ. तोिर मी नायरसािे ब आिे त का
बघून येतो. जरा व्यिणस्थत ठे ि कागद, डाग नको पैाडू .्
अचमतने पुढे िोऊन वप्रंट-आऊट िातात घेतला आणि शेजिळ िळू न खालच्या मजल्याच्या टोकाला
असलेल्या नायरसािे बांच्या ऑफीसकडे गेले. सािे बांच्या रुमच्या काचेतून मान िर करून पाहिलं तर आत
कुिीतरी कस्टमर खुचीिरून ऊठण्याच्या बेतात असलेला हदसला त्यांना, म्ििून ते परत हफरले. तोिर
अचमतचं कॉपी काढिं झालेलं िोतं. शेजिळांना पाहिल्यािर त्याने फोल्डर उघडू न आतले कागद बािे र
काढले आणि शेजिळांना हदले.
त्यांनी कागद िातात घेतले आणि मोजले. ्अरे काय रे िे ? दोन म्िं टलं मी तुला, तीन कॉनया केल्या तू...्
्अिो ते नलसचं बटन चुकून तीनदा दाबलं गेलं, र्िाऊ द्या आता," अचमत म्ििाला.
्अरे रािू दे काय, ती पेठे बाई कािेल आता माझ्यािर. असं कर, मी िी एक कॉपी नायर सािे बांना दे उन
येतो, दस
ु री त्या संकेत सािे बांना नेऊन दे आणि चतथेच बाजूला ते श्रेडर मचशन आिे नं, चतथे या
जास्तीच्या कॉपीचे तुकडे करून टाक. अन ् चतकडे च ये सािे बांकडे , पुन्टिा ते जेिायला िलले की िेटिं
र्िायचं.्
्आपल्याला लिकर चनघता येईल ना? ते पक्या अन ् बाकीचे दोघं थांबिारे त अिमदाबादला जायला,
दीडच्या किामितीनं चाललोय...्
्अरे जाशील की, आता िे मित्त्िाचं काम बघ आधी!् थोडं सं त्राग्याने शेजिळ मुलाला म्ििाले , "िटकिं
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तर नेिेमीचंच आिे . आणि आताशी बारा िाजतायेत, दीड िाजायला बराच िेळ आिे .्
्आिे िो, पि बाँबे संरलला पोचायचंय ना.्
्जाशील, ते दे तेिढं अन ् मग जाऊ सािे बांकडे .्
**************
नरं द्र आलाच पंधरा चमचनटांत, त्याचा SMS आल्याने तयारीत असलेली णस्मता त्याला खालीच िेटली आणि
उत्सािाने दोघे नायर सािे बांच्या केवबनकडे गेले. आतून शेजिळ आणि अचमत बािे र येतांना हदसले.
अचमतच्या चेिेर्यािरून कािी अंदाज येत नसला तरी शेजिळांचा चेिेरा पडलेला िाटला णस्मताला, पि
उशीर व्िायला नको म्ििून चतने कािी विचारलं नािी आणि 'May we come in, Sir?' विचारत दोघे
केवबनमध्ये चशरले.
नायर सािे बांनी उठू न नरं द्रशी िात चमळिला. बँकेतल्या शेजिळ िगैरे लोकांशी खास मल्याळी हिं दीत
कसेबसे बोलिारे नायर णस्मता आणि नरं द्रशी इं णग्लश मध्येच बोलायचे. ्Have a seat, tell me what is
this about" ते म्ििाले.
पुढची दिा-पंधरा चमचनटं जागेची माहिती दे ण्यात आणि दोघांच्या पगाराची माहिती दे ण्यात गेली.
िळू िळू नायर सािे बांचा चेिेरा अगचतक िोत गेला, म्ििाले, "I perfectly understand your predicament,
I clearly see your need to find a place quickly so you can get married. But believe me, even if I
tried, I cannot justify the amount you are asking; there is just no way to furnish that loan with
your limited service history." दोघांचे चेिेरे पडलेले पािून ते पुढे म्ििाले, "Why don't you wait for
some time? Get married and find some other living arrangement temporarily, and then come
back for a loan after say six months or so, maybe I can help then?"
्We will see, Sir, thanks for your help," म्िित दोघे उठले. बािे र येऊन जेििासाठी कुठे जायचा मूडच
गेला दोघांचा. बाजूच्या स्नॅक संटर िरून कािीतरी थातूरमातूर घेऊन दोघे आपापल्या ऑहफसात पोिोचले.
************
पाच हडसंबरची संध्याकाळ. पंचिटी एक्स्प्रेसने तो नाचशकरोड स्टे शन िर उतरला, रात्रीचे अकरा िाजून गेले
िोते. स्टे शनसमोरच्याच िॉटे लात जेिून घेतांना त्याने आजूबाजूच्या लॉणजंग -बोडंगच्या पा्यांिर नजर
हफरिली आणि एक जागा चनिडली. वबल दे ऊन बािे र पडला आणि त्या हठकािी जाऊन रात्रीसाठी रुम रे ट
विचारला. कॅश पैसे काऊंटर िर टाकून हकल्ली िातात घेतली आणि अध्याम तासात परत येतो म्ििून
सांचगतलं.
बािे र येऊन िात दाखिून ररिा थांबिली. णखशातून कागद काढू न पत्ता बचघतला आणि ररिािाल्याला
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विचारलं ्चशखरे िाडी, हकती घेिार?"
्एक्यानंच जायचं असंल तर पन्टनास रुपये. शेअर ररिा करायची असंल तर पंचिीस.्
्शेअर नािी. पाच चमचनटं थांबून परत स्टे शनिर यायचंय, पंच्यात्तर दे ईन.्
्बसा.्
मुंबईच्या मानाने थंडी चांगलीच िोती. ररिात कोपर्यात बसल्या-बसल्या त्याचं विचारचक्र चालू िोतं.
इन्टफॉमेशन खात्रीची िोती पि काम झालं तर पुढचं खरं .
्चशखरे िाडीला कुठं ?"
्MSEB ऑफीसच्या समोर," कागदािरचा पत्ता बघत त्याने उत्तर हदलं. पाच चमचनटांनी ररिा थांबली. उतरून
तो पणिमेला चालत गेला. लोक बािे रून घरी येण्याची आणि जेििाची िेळ कंव्िाच उलटू न गेली असल्याने
आसपास जिळजिळ सगळीकडे अंधार आणि शांतता िोती. अपेणित बंगला त्याला डािीकडे सापडला. मान
न िळिता पाटीिरचं नाि पािून घेत तो तसाच पाच-दिा पािलं पुढे गेला. बािे र कुठल्याश्या मोबाईल
कंपनीची पाटी चमरििारं एक बंद हकरािा दक
ु ान हदसलं. चतथिर जाऊन तो थांबला. ररिािाला आरश्यातून
आपल्याकडे पिातोय याची त्याला जािीि झाली. दक
ु ानाकडे पिात असल्यासारखं दाखित त्याने मोबाईल
काढला, कािी नंबर दाबले आणि िळू आिाजात चमचनटिर बोलला. मग मोबाईल णखशात टाकून ररिात
परतून त्याला स्टे शनिर घ्यायला सांचगतलं.
्बंद झालंय दक
ु ान, उद्याला परत यािं लागेल िेटायला.्
्येव्ढ्या उशीरा कसं िेटंल खुल्लं तुम्िाला, थांबनार म्िनून सांगुन गेल्येिते काय त्ये?"
्िो ना, म्ििून तर आलो आता. जाऊ दे , उद्या िेटू म्ििा. चल.्
**************
**************
हडसंबर ६.
सकाळी साडे पाचलाच उठू न तो आिरून लिकर खाली आला आणि सरळ चशखरे िाडीला ररिाने पोिोचला.
यािेळी त्याने ररिा बरीच बािे र मेन रोडिर सोडली, आणि पायी चालत चशखरे िाडीत आला. सायकली आणि
मोटरसायकली काढू न नोट प्रेसला जािारे कममचारी, सकाळची शाळा गाठायला बािे र पडलेले विद्याथी इत्याहद
गदीची लगबग िळू िळू सुरू झाली िोती.
तो रमतगमत काल पाहिलेल्या दक
ु ानापाशी आला, दक
ु ान नुकतंच उघडलं िोतं. सकाळी सकाळी ििानीला
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नुसता प्रश्न नको म्ििून त्याने एक सफम साबिाचा पाऊच आणि दोन काड्यापे्या माचगतल्या. पैसे दे ता
दे ता णखशातला कागद काढू न त्यािरचं नाि िाचून दक
ु ानदाराला विचारलं, "डॉक्टर श्रीकांत जोशी कुठे
राितात िो?"
्तो काय तो पचलकडचा बंगला समोरच्या बाजूला.्
मान िळित त्याने दक
ु ानदाराच्या िाताच्या हदशेने बचघतलं, "तो का? बरं . थोड्या िेळाने जातो, एिढ्या
सकाळी नको हडस्टबम करायला डॉक्टरांना.्
्अिो, हडश्टबम कुठलं करताय? डॉक्टर पडले की बािे र मघाशीच नातीला घेऊन. बरोब्बर सिाला चनघतात,
चतला सोडतात मेनरोडच्या बसस्टॉपिर आणि येतात. आता दिा चमचनटांत येतील. थांबा थोडं . िोईल िेट
आले की.्
्असं म्ििता? मी येतोच दिा-पंधरा चमचनटांत, थोडा कोपर्यािर चिा घेऊन येतो तोपयंत.्
लगबगीने तो मेनरोडच्या हदशेने चनघाला. नाचशककडे जाण्याच्या बस स्टॉपच्या हदशेने जाताजाता त्याला
सत्तरीच्या आसपासचे डॉक्टर नातीबरोबर हदसले. थोड्या अंतरािर जाऊन रस्ता क्रॉस करून विरुद्ध
हदशेच्या बस स्टॉपिर तो थांबला. डॉक्टरांची स्कूटी एका बाजूला लािलेली, आणि पंधरा-एक िषांची
अप्रचतम सुंदर हदसिारी नाजूक नात स्काफम गुंडाळत उिी िोती. चतचं बॅकपॅक आजोबांच्या िातात िोतं.
लांबून बस येतांना हदसली तशी चतने आजोबांकडू न घाईघाईने बॅकपॅक घेतलं आणि पुढे झाली. बस थांबली
तशी ती बसमध्ये चढली आणि बस चालू झाली.
ती चनघता चनघता त्याला आजोबांचे शब्द ऐकू आले, "अमृता, पास ररन्टयू करायचाय, विसरू नकोSS." बस
गेल्यािर डॉक्टर स्कूटीकडे िळले आणि ती चालू करून घराकडे िळले. ते हदसेनासे झाल्यािर त्याने
डािीकडे नजर टाकली, नाचशकरोडकडे जािारी बस येत िोती. त्याने िात केला आणि बस थांबल्यािर
स्टे शनचं चतहकट माचगतलं.
***************
संध्याकाळी साडे सात िाजता डॉक्टर हफरून परत येतांना त्यांचा गळ्यातल्या लॅन्टयाडम ला अडकिलेला
मोबाईल िाजला, रस्त्याच्या कडे ला िोऊन त्यांनी स्क्रीनकडे पाहिलं, नंबर ओळखीचा नव्िता. त्यांनी
णखशातून चष्मा काढला आणि पुन्टिा नंबर पाहिला, मोबाईल नंबर नव्िता, लोकल कॉल िोता. त्यांनी
बटन दाबून कॉल ररसीव्ि केला.
्िॅ लो, डॉक्टर जोशी?"
्कोि बोलतंय?"
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्नाि मित्िाचं नािी, चनरोप मित्िाचा आिे , फक्त ऐका. तुमची नात अमृता सुंदर आिे , चतने नेिेमीच
सुरणित घरी यािं असं िाटत असेल तर मी सांगतोय ते लि दे ऊन ऐका.्
डॉक्टरांना एकदम चक्कर येते आिे असं िाटलं. त्यांनी बाजूच्या खांबाचा आधार घेतला आणि म्ििाले ,
"कोि तुम्िी, काय ििंय तुम्िाला?"
्तेच सांगतोय, पुन्टिा मध्ये बोलू नका. पोचलसांना कळिायची तसदी घेऊ नका. मी पणब्लक फोन िरून
बोलतोय, तंव्िा कॉलिी रे स करायची गरज नािी. लिात आलं ? पुढचं सांगू?"
्.....्
्तुम्िाला आज इ-मेल आली आिे , तुमच्या खात्यात शचनिारी अमेररकेतून आलेले पैसे जमा िोतील. अमृता
नीट रिािी असं िाटत असेल तर ते पैसे तुमचे नािीत असं समजा. ती सिम रक्कम रवििारी रात्री आम्िाला
चमळाली पाहिजे. िजाराच्या नोटांमध्ये बँकेतून काढू न एका ब्राऊन पेपरच्या एन्टव्िलपमध्ये ठे िा. ते कुठे
पोचिायचे ते तुम्िाला शचनिारी रात्री ९ िाजता कळे ल. ठीकाय?"
्अिो ते पैसे माझे नािीत िो!् िादरलेले डॉक्टर कळिळू न म्ििाले, "ते माझ्या अमेररकेतल्या मुलाचे
आिे त, त्याला मी काय-्
्सांचगतलं ना? ते आमचे आिे त, आम्िाला ििे आिे त. आणि अमेररकेतल्या मुलाचा विचार करू नका, तो
कमिेल आिखी चतकडे , तुम्िी इथल्या नातीचा विचार करा! मी फोन ठे ितो आिे , पुन्टिा सांगतो, आमचं
तुमच्यािर लि आिे , पोचलसांनाच नािी तर इतरिी कुिालाच कळिू नका, नािीतर नात िाती लागिार
नािी!् फोन बंद झाला.
डॉक्टर लटपटत्या पायांनी अंधारून आलेल्या संध्याकाळी घराकडे चालत गेले आणि दार उघडताच खुचीत
जिळजिळ कोसळलेच. आिाज ऐकून बािे र आलेल्या धाक्या मुलाकडे त्यांनी पािी माचगतलं. तेिढ्यात
स्ियंपाकघरातून त्यांची धाकटी सूनिी बािे र आली. मुलाने आिलेलं पािी घोटिर नयाल्यािरिी त्यांना
बोलण्याचं सुचेना. ्काय िोतंय अनपा? छातीत दख
ु तंय का? गोळ्या विसरलात का?" मुलाने विचारलं.
त्यांनी खूिेने नािी म्ििून सांचगतलं. ्आधी अमुला फोन कर, ताबडतोब!्
आता सून घाबरली, "काय झालं?" म्ििाली.
्फोन कर म्िितोय ना?" कधी न ओरडिार्या सासर्यांनी असा आिाज िाढिल्यािर चतने लगेच मोबाईल
उचलून मुलीला फोन लािला, "िॅ लो, अमृता?.."
्कुठे आिे विचार चतला? आणि चतथेच थांब म्ििािं!्
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्कुठे आिे स वपल्लू?"
....
्बरं , चशल्पाकडे का? मग इथेच आिे स. कािी नािी...हकती िेळ आिे ?...बरं बरं .् चतने प्रश्नाथमक नजरे ने
सासर्याकडे पाहिलं.
डॉक्टरांनी जयेशकडे पाहिलं, "जा आणि चतला घेऊन ये.्
्कािी नािी चतथेच थांब बेटा, बाबा येतायत तुला न्टयायला. कािी नािी, सिजच. OK?"
िळू िळू , पुढच्या दिा चमचनटांत त्यांनी मुलाला आणि सुनेला फोनकॉलविषयी सांचगतलं. मुलगा आणि सून
यांचं धाबं दिािलं.
्सध्या कािीच करू नका, आधी लेकराला घेऊन या, मी थांबतो घरी, दोघंिी जा्, म्िित डॉक्टरांनी
दोघांनािी गाडी काढू न जायला लािलं.
************
जेििं झाली आणि अमृता झोपी गेली. डॉक्टरांनी मुलाशी आणि सुनेशी िळू आिाजात चचाम केली.
्तुम्िी पाहिलं का इ-मेल आलेली?" जयेशने विचारलं.
्अरे नािी पाहिली, पि आली असिार, five working days मध्ये येतात म्ििजे शचनिारी येिार आिे त िे
अपेणित िोतंच, म्ििून उद्या-परिा बघेन म्िं टलं. त्या लोकांना कसं कळलं या रान्टसफरचं ? तरी मी नेिेमी
म्िितो तुम्िा लोकांना िे ऑनलाईन व्यििार ररस्की असतात, जपून रिात जा, कोि आपली माहिती रॅ क
करतंय कुिाला माहिती?"
सुनेने चनिून सांचगतलं की पोचलसांना मुळीच कळिायचं नािी आणि मुलीचा जीि धोक्यात घालायचा नािी.
डॉक्टरांनीिी त्याला दज
ु ोरा हदला.
जयेश म्ििाला, "पि दादाला तर कळिायलाच ििं , साडे पाच लाख म्ििजे कािी थोडी-थोडकी रक्कम नािी.्
्कळिू ना," डॉक्टर म्ििाले, "पि त्यालािी स्पष्ट सांग की िे कोि गुंड आिे त कल्पना नािी, विषाची परीिा
नको, रािता राहिला त्याच्या पैशाचा प्रश्न, माझ्या FD मधले आिे त ते दे ईन मी तुला, जचमनीचं काम
अडिार नािी दादाचं.्
जयेशने चनलेशला फोन लािला. त्याच्याकडे सकाळचे साडे आठ िाजले िोत, तो कामािर चनघायच्या तयारीत
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पि उमाबरोबर घरीच िोता. जयेशने त्याला स्पीकरफोनिर बोलायला सांचगतलं.
थोडक्यात त्याने दोघांना अनपांना आलेल्या फोनबद्दल सांचगतलं. िबकलेल्या उमाने जािेला सांचगतलं , "पैसे
मरू दे त, आणि अमृताला पाठिूच नका तुम्िी कुठे आठिडािर!्
्अगं कसं शक्य आिे ते? चतचे क्लासेस बुडििं कठीि आिे या िषी आणि चतला काय सांगिार?" शेिटी
नाचशकला पोचलसांत ररपोटम करायचा नािी यािर त्यांचं एकमत झालं.
्एक करू शकतोस तू, डॉक्टर चनलेशला म्ििाले, "तुझ्या त्या राजूचे िडील ACP िोते ना मुंबईला,
त्यांच्याशी बोलून बघ कािी मदत करू शकतील का, पि जे काय करायचं ते पैसे हदल्यािरच करा. मी
जयेशला म्िं टलंय की सध्या जचमनीचा व्यििार करायचाच असेल तर मी दे ईन पैसे.्
्अनपा, जचमनीचं कािी अडलेलं नािीये, आधी िे अमुिरचं संकट टळू दे त. मी करतो राजूला फोन आणि
बघतो नाना काय म्िितात ते.्
************
***********
चनलेशने मुंबईच्या त्याच्या डॉ. राजीि माने या चमत्राला फोन लािला. राजूचे िडील मुंबईत ACP म्ििून
दिा-एक िषांपूिी चनिृत्त झाले. एक अत्यंत कतमबगार, न िाकिारा पोचलस आचधकारी म्ििून त्यांनी नाि
कमािलं िोतं. भ्रष्टाचाराची कीड लागलेल्या खात्यात 'खािार नािी-खाऊ दे िार नािी' अशा चनधामराने
िागिार्या त्यांना तीस िषांत िीस हठकािी बदल्यांना सामोरं जािं लागलं िोतं. पि त्यांच्या कारकीदीत
त्यांनी अनेक अिघड गुन्टह्यांचा िेध घेतला िोता. अखेरचं पोणस्टं ग िोतं ते मुंबई विमानतळािर. चतथला
भ्रष्टाचार चनपटू न काढायचा खूप प्रयत्न केला िोता त्यांनी िषमिरात, पि अगदी सिन िोईना तंव्िा आपििी
व्यिस्थेला बळी पडण्यापेिा मुदतपूिम सेिाचनिृत्ती घेिं त्यांनी पत्करलं िोतं. तीन िषांपूिी राजूच्या आई
ब्रेस्ट कॅन्टसरने चनितमल्यानंतर त्यांनी स्ितःला थोडं सं समाजसेिेत पि बरचसं चलखािात गुंतिून घेतलं
िोतं. त्यांनी चलहिलेली दोन पुस्तकं प्रचसद्ध झाली िोती आणि बर्यापैकी िाचलीिी गेली िोती, एक
गुन्टिे गारांचं मानसशास्त्र या विषयािर तर दस
ु रं त्यांच्या कारकीदीतल्या गाजलेल्या गुन्टिे गारी घटनांविषयी.
्राजू, चनलेश बोलतोय, फार उशीर झालाय का?"
्नािी रे , आताच जेििं आटपून टीव्िी िर बातम्या लाित िोतो, काय विशेष?"
्अरे जरा मित्त्िाचं बोलायचं िोतं, जरा नानांचा अॅडव्िाईस ििा िोता, झोपले असतील तर रािू दे त.्
्अरे नािी, जागे आिे त, िे इथेच टीव्िी समोर आिे त. पि तू काय हक्रचमनल लफडं केलंयस का नानांचा
अॅडव्िाईस मागतोयेस तो?"
्नािी रे जरा प्रॉब्लेम झालाय नाचशकला घरी, तू स्पीकरिर टाक फोन म्ििजे दोघांशी एकदम बोलेन.्
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नानांना बोलािून राजूने कॉल स्पीकरफोनिर टाकला. चनलेशने त्याला कळलेली घटना जशीच्या तशी
सांचगतली. आणि पैसे दे ण्याचा पि नाचशकला पोचलसात तक्रार न करण्याचा कुटु ं बाचा चनिमय सांचगतला.
्फक्त नाना, तुम्िी तुमच्या ओळखीने नंतर कािी पाठपुरािा करू शकाल का िे विचारायचं िोतं. चनदान
माहिती leak कुठू न झाली िे कळलं तरी मला पुरेसं आिे .्
्मुंबईतली receiving बँक कुठे आिे म्ििालास, फोटम मध्ये?"
्िो.्
नाना दोन िि शांत राहिले. ्बघतो मी उद्या सकाळी काय करता येईल ते . चतथले माझ्या ओळखीचे एक
बािधनकर म्ििून ACP आिे त, आधी माझ्याकडे PI म्ििून िोते, िुषार मािूस आिे . त्याला विचारतो. नुसतं
माहिती कुठू न leak झाली िे कळू न उपयोग नािी, पैसे नंतर कुठे जातात ते रे स करिंिी अिघड नािी जर
िेळेत िालचाल करता आली तर. आता िडील झोपले असतील का?"
्नािी, अनपा जागे िोते आम्िी दिाच चमचनटांपूिी बोललो तंव्िा. कािी विचारू का त्यांना?"
्मीच विचारे न फोन करून, राजू, तुझ्याकडे फोन नंबर आिे का त्यांचा? आिे ना, मग लाि त्यांना फोन िा
झाला की. चनलेश तू लाग तुझ्या कामाला, मी बघतो काय करता येईल ते.्
डॉक्टरांना फोन लागल्यािर नाना म्ििाले. ्पहिली गोष्ट, लोकल पोचलसांना सध्या कळित नािी आिात ते
एका दृष्टीने बरं च आिे . फक्त मला थोडी माहिती द्या. तुम्िी नाचशकमध्ये बरीच िषं प्रॅणक्टस केलीत ना? मग
तुमच्याशी बोलिारा मािूस नाचशकचा िोता असं िाटलं का त्याच्या िाषेिरून?"
थोडा विचार करून डॉक्टर म्ििाले, "नािी, िाषा पुण्याची िगैरे िाटली, कदाचचत मुंबईची, नाचशकची नक्की
नािी.्
्इ-मेल िाचलीत बँकेची?"
्िो, आताच पाहिली, काल दप
ु ारी बाराला आलेली आिे .्
्चनलेशने पैसे एक तारखेला पाठिले असं म्ििाला मला. तो मािूस तुम्िाला पैसे बंकेत शचनिारी येिार
आिे त म्ििाला, जर मुंबईच्या बँकेत ते काल आले असतील आणि तो तुम्िाला आज संध्याकाळी फोन
करून बोलला असेल तर शक्यता आिे की तो नाचशकमध्ये काल संध्याकाळी आला. त्याने तुम्िाला आणि
अमृताला एकत्र काल संध्याकाळी हकंिा आज कधी पाहिलं असेल ?"
थोडा विचार करून डॉक्टर म्ििाले, "आज सकाळीच शक्य आिे , पि सिा िाजता, इतक्या सकाळी कोि
पिािार आम्िाला?"
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्असू दे त, I was just trying to narrow down the time frame of possibilities of your encounter.
तुम्िी शांत झोपा आता. आणि त्या मािसाचा फोन आला की लगेच मला कळिा काय सूचना आिे त त्या,
ठीक आिे ?"
************
७ हडसंबर, शुक्रिार.
नाना सियीने सकाळी सात िाजता सिम आिरून तयार िोते, पि ठाण्यातून िीक डे ची मुंबईकडे जािारी
सकाळच्या लोकलची मरिगदी लिात घेऊन त्यांनी दिाच्या पुढे बािे र पडायचं ठरिलं. मधल्या िेळात
डायरी काढू न साडे सातच्या सुमारास बािधनकरांना फोन केला. मोबाईल उचलला गेला नािी म्ििून आठ
िाजता त्यांच्या ऑफीस मध्ये फोन केला.
्बािधनकर आिे त का? त्यांना म्ििािं मी नाना माने बोलतोय.्
्काय काम आिे ? सािे ब आता अॅव्िे लेबल नािीयेत," गेल्या दिा िषांनंतरच्या िरतीचा कुिी PSI िगैरे
असािा, नाना माने या नािािरून त्याला कािी बोध िोिं शक्य नव्ितं. आणि सािे बांना आलेला फोन त्यांना
डायरे क्ट न दे िं िी पोलीस खात्याची खाचसयत नानांना चांगलीच मािीत िोती.
्ठीक आिे , त्यांना म्ििािं माने सरांचा फोन िोता, िेळ चमळाला की फोन करा म्ििािं.् 'माने सर'
ऐकल्यािर िा फोन सािे बांना हदलेला बरा असं बिुधा िाटलं असािं म्ििून पचलकडच्या व्यक्तीने म्िं टलं,
"थांबा, पिातो मोकळे झाले का ते.्
थोड्या शांततेनंतर एक्सायटे ड बािधनकर फोनिर आले, "नमस्कार सर! आज बर्याच हदिसांनी फोन? कसे
आिात सर?"
नानांनी त्यांना सांचगतलं एका पररचचताची economic offense ची केस आिे .
्बिुधा EOW-II केस असिार आिे , तुम्िी South Division ला आिात ना, युचनट 1?" सिमच ज्यूचनअसमशी
कायमच 'अिो-जािो' च्या िाषेत बोलिारे नाना बदलले नािीत, िे बािधनकरांच्या लिात आलं.
्िो सर.्
्ठीक आिे , मी येतो अकरापयंत िेटायला, असाल ना?"
्नक्की सर, थांबतो मी इथेच, तोपयंत कािी माहिती काढू न ठे िू का?"
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नानांनी त्यांना बँकेचं नाि सांचगतलं, 'आपल्याला चतकडे जािं लागेल बिुतेक' म्ििाले. 'बाकी आता फोन
िर बोलत नािी फक्त extortion ची केस आिे आणि आपल्याला नाचशक मध्ये माग काढायला लागेल एिढं
सध्या लिात ठे िा.्
्सर, .....नाचशक म्ििजे jurisdiction िेगळं पडे ल ना सर, चतथे कुिाला involve करू का?"
्नको, केस मूळ मुंबईतच सुरू िोतेय, तपासासाठी तुम्िी कुठे िी जाऊ शकता, you will be well within
your rights, don't worry, सध्या कुिाला सांगू नका. मग लागेल तशी मदत मागा.्
अकरा िाजता नाना फोटम मधल्या, पाटीिर 'EOW-II (Banking and Medical - Unit 1)' असं चलहिलेल्या
ऑहफसात पोिोचले. बािधनकर थांबलेच िोते. त्यांच्या केवबनमध्ये त्यांचे बॉस, हडचोलकर, Additional CP,
येऊन थांबले िोते, नानांना िेटायला. िी सगळी मंडळी नानांच्या िाताखालून गेलेली, त्यांच्या नजरे तला
आणि िागण्या-बोलण्यातला आदर इतर कममचार्यांच्यािी लिात आलाच, त्यामुळे रूमच्या बािे र पाळीपाळीने
लोक येऊन, पािून आणि नानांशी नजरानजर झालीच तर सॅल्यूट ठोकून जात िोती. हडचोलकर म्ििाले
्बािधनकर करतीलच काम सर, पि कािी लागलं तर जरूर सांगा मला.्
ते गेल्यािर नानांनी आपल्याला ज्ञात असलेले सिम हडटे ल्स बािधनकरांना सांचगतले. ्आधी बँकेत जाऊया,
मग पुढचा अॅक्शन नलॅन ठरिू, शचनिारी-रवििारी कािी काम नािी ना घरी िगैरे? आपल्याला नाचशकच्या
प्रिासाची तयारी ठे िायला लागेल.्
्आपल्याला? तुम्िी येिार सर?" आियामने बािधनकर म्ििाले.
िसत नाना म्ििाले, "अिोSS, खूप िषांनी कसल्यातरी िासािर जायला चमळतंय, ते सुख चमळू द्या जरा!्
्जरूर सर, िायव्िर आणि जीप तयार ठे ितो. चला, चनघू या आपि.्
********
बँकेत चशरण्याआधी बािधनकर नानांना म्ििाले, "सर, introduction करून हदल्यािर मी तुम्िालाच लीड
घेऊन बोलू दे िार आिे , आज मी चशकायची संधी सोडिार नािी!् :OK, if you say so." नाना िसत
म्ििाले. बँकेत पोिोचल्यािर आधी नायर सािे बांच्या केवबनमध्ये त्यांच्याशी आणि मग णस्मता पेठे,
शेजिळ, संकेत अशा सिम जिांशी नाना आणि बािधनकर बोलले. नानांनी त्या वप्रंट आऊटची कॉपी
माचगतली. ती पाहिल्यािर त्याच्या लिात आलं की ज्या सात जिांना EFTने पैसे रान्टसफर व्िायचे िोते
त्या सिांचे घरचे हडटे ल पत्ते, नाि, इ-मेल अॅिेस आणि मोबाईल नंबर त्या कागदािर िोते.
शेजिळांना एक्स्रा कॉपी झालेली आठिली, "पि अचमतने ती श्रेड केली असायला ििी िोती...्
्तुम्िी स्ितः नािी केलंत ते काम?" त्यांच्याकडे रोखून पिात नाना म्ििाले.
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्नािी सर," शेजिळांना AC केवबन मध्ये घाम फुटला, "पि मी इथेच िोतो ना, सर...्
्तुम्िी त्याला श्रेड करतांना पाहिलं का?"
्नािी, पि संकेतसरांनी पाहिलं असेल ना सर, त्यांच्या बाजूलाच आिे श्रेडर...् संकेतकडे िळू न शेजिळ
म्ििाले
्िेल...मला आठित नािी त्याने श्रेड केल्याचं..् संकेत म्ििाला.
्आता कुठे य मुलगा?"
शेजिळांनी तो चमत्रांबरोबर हफरायला अिमदाबादला गेल्याचं सांचगतलं गाडीचे हडटे ल्स हदले , 'कुठे उतरिार
आिे ते मािीत नािी', म्ििाले.
्त्याला मोबाईलिर फोन करा आता, बाकी कािी सांगू नका," नाना म्ििाले, "फक्त कुठे उतरला आिे आणि
कधी यायचा आिे ते विचारा.् शेजिळांनी फोन केला, अचमतने हदलेलं िॉटे लचं नाि बािधनकरांनी चलिून
घेतलं, अजून दोन हदिसांनी येतो म्ििाला.
्णस्मता मॅडम, तुमच्याकडची कॉपी आिे ?"
्िो सर, आिू?"
्सध्या रािू द्या. तुमच्याकडची कॉपी कोिी पाहिली असण्याची शक्यता आिे ? कोिी आलं िोतं तुम्िाला
िेटायला त्या सुमारास?"
्नािी सर...फक्त नरं द्र..्, ती रडायचीच बाकी िोती.
्Her fiancé, Sir," नायर म्ििाले, "He was here to meet with me in connection with a home loan,
he works in another bank close by." त्यांनी बँकेचं नाि सांचगतलं.
्ठीक आिे , तुम्िी जा आपापल्या हठकािी, आम्िी जरा नायरसािे बांशी बोलतो, आणि मग लागेल तर
तुम्िाला बोलािू. इथे नािी तर चौकीिर, कामाची िेळ संपेपयंत बािे र कुठे जाऊ नका आणि यासंदिामत
कोिालािी फोन करू नका. खास करून तुम्िी, शेजिळ.् शेजिळ मानेनेच 'िो' म्ििाले.
बाकीचे सिम गेल्यािर नानांनी नायरना णस्मता-नरं द्र, संकेत आणि शेजिळ यांच्या सांपवत्तक णस्थतीविषयी
खोदन
ू -खोदन
ू विचारलं, "I am trying to find a motive here, who has the most need?"
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नायर सािे बांनी माहिती हदली पि चतघांच्यािी िे तूंबद्दल आपल्याला मुळीच शंका नसल्याचं सांचगतलं. ्I
can vouch for them with confidence," म्ििाले.
बािधनकरांनी विचारलं, "What about Amit? How well do you know him?"
नायरांनी सांचगतलं की तो यायचा अधून-मधून बँकेत िहडलांना िेटायला आणि स्टाफची छोटी-मोठी कामं
करायचा कागदपत्रं या टे बलािरून त्या टे बलािर नेऊन द्यायला, विशेषतः शेजिळांच्या आथ्रामयटीसमुळे
कोिाला त्यात कािी गैर िाटत नसे, परिािी तो आला िोता ते नोकरीच्या संदिामत िेटायला.
्Were you able to help?"
्I could not, told them so."
्So he could have a motive?"
्He could, but didn't look the criminal type to me."
्Thanks, Mr. Nair, we will need a copy of that print-out. And thanks for all your help. But
please remember, nobody is off the hook yet, including you!"
्I understand, "कॉपी काढू न दे त नायर म्ििाले, "And we will do everything to help. But I will need
to speak to bank's lawyer to keep a record of this, OK to do that?"
'चालेल, पि कमीत कमी आिश्यक माहिती द्या' "And document it.." असं नायरांना सांगून, त्यांचा चनरोप
घेऊन दोघे चनघाले.
्बािधनकर," बािे र आल्यािर नाना म्ििाले, "तुमच्या अिमदाबादच्या counterpart ला फोन करून मािसं
पाठिा त्या अचमतच्या पत्त्यािर आणि उचला त्याला आणि त्याच्या चतन्टिी चमत्रांना. संध्याकाळपयंत इथे
आला पाहिजे. त्यांचे मोबाईल ताब्यात घ्यायला सांगा आधी.् बािधनकरांनी फोन करून व्यिस्था केली.
्सर, यादीत सात जिं आिे त बेचनहफचशअरीज मध्ये...्
्िो, मीिी तोच विचार करतोय. एक मुंबईचा आिे बाकीचे बािे रगािचे आिे त....we need to follow all."
फो्च्याम ऑहफसात पोिोचेपयंत जेििाची िेळ झाली िोती. नानांनी राजूला आणि सुनेला फोन करून पूिम
हदिस लागेल म्ििून सांचगतलं, 'जेिि बािधनकरांबरोबर घेतोय' म्ििूनिी सांचगतलं.
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***************
जेिि झाल्यािर बािधनकर आणि नानांनी त्या यादीतल्या मुंबईच्या बेचनहफचशयरीचा नाि-पत्ता घेतला.
ऑहफस पासून फार लांबचा पत्ता नव्िता. बाँबे टीचसम रे चनंग कॉलेजपासून दिा चमचनटांिर असलेली सिा
मजली वबणल्डं ग, पाचव्या मजल्यािर राििारे दाबके म्ििून कुटु ं ब िोते. नानांनी बािधनकरांना चसणव्िचलयन
िे समध्ये यायला लािलं आणि गाडी काढू न दोघे सरळ त्या पत्त्यािर गेले. िायव्िरला गाडी थोडी दरू पाकम
करायला सांगून दोघे वबल्डींगपाशी चालत गेले आणि चलफ्टने िरती गेले. घराचं दार बंद असल्याने बेल
िाजिून दोघे थांबले. आतून कोिीतरी दारापाशी आल्याचा आिाज आला आणि की िोल चा फ्लॅप उघडला.
साठीच्या बर्याच पुढच्या गृिस्थांनी डोळा लािून बािे र पाहिलं. बािधनकरांनी ID card की िोल समोर धरलं
आणि म्ििाले, "नमस्कार, मी ACP बािधनकर, Economic Offenses Wingच्या ऑफीस मधून आलोय,
थोडीशी चौकशी करायची िोती, िे माझे सािे ब, माने सर, आत येऊ का?"
आतून एका स्त्रीचा दबका आिाज ऐकू आला...्...्
्आम्िी कािी तक्रार केलेली नािी,..." त्या मािसाने विचारले ्काय पाहिजे?"
्दाबके सािे ब, आम्िी आत येऊन बोललो तर आचधक बरं िोईल, णव्िक्टरी बंकेच्या संदिामत चौकशी करायची
आिे , तुमचा अकाऊंट आिे ना चतथे?"
कािी िि गेल्यािर दाबक्यांनी दार उघडले. दोघांकडे व्यिणस्थत पािून झाल्यािर त्यांनी अचनच्छे नेच त्यांना
आत येऊ हदलं.
्बसा, काय काम आिे ?" मुळात िीि प्रकृ तीच्या चमसेस दाबक्यांचा चेिेरा तिािग्रस्त िाटत िोता. कािी
खातेदारांना परदे शातून आलेल्या रकमेसंबंधात धमकी आल्याचा संशय आला आिे िे बािधनकरांनी त्या
दोघांना थोडक्यात सांचगतलं आणि त्यांना कुिी फोन केला िोता का ते विचारलं. दोघा दाबके पती-पत्नींनी
एकमेकांकडे पाहिलं.
्घाबरू नका," बािधनकरांनी आपलं पाहकट बािे र काढू न त्यांना वबणझनेस काडम हदलं, ्िा माझ्या ऑहफसचा
पत्ता आणि फोन नंबर. तुमच्यािर त्यांची पाळत असेल असा आम्िाला संशय िोता म्ििून चसणव्िचलयन
कपड्यांत आलो आिोत. त्या नंबरिर फोन करून तुम्िी माझ्याविषयी खात्री करून घेऊ शकता.्
मग कािी िि अिघड शांततेत गेल्यािर कािीतरी चनिमय घेतल्यासारखे दाबके म्ििाले, ्ठीक आिे , माझा
विश्वास आिे तुमच्यािर. आला िोता फोन काल एक. मुलाने लॉस एंजेचलसिून पैसे पाठिले िोते, चार लाख.
फोन करिार्याने आम्िाला जीिाची धमकी हदली आणि पोचलसांना सांगू नका म्ििून सांचगतलं. पैसे उद्या
शचनिारी बँकेतून काढू न आिून रवििारी संध्याकाळी व्िीटी स्टे शनिर ठे िायचे आिे त, सात िाजता.् एका
दमात दाबके बोलून गेले आणि त्यांच्या पत्नीचा चेिेरा आशेने एकदम उजळला, "आता कािी काळजी नािी
ना? तुम्िी कराल ना मदत? पैसे नको ना ठे िायला?"
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्आम्िी नक्कीच मदत करिार आिोत पि पैसे तयार ठे िा आणि ठरल्या िेळी सांचगतलेल्या हठकािी
ठे िा. पुढचं आम्िी पािून घेऊ. कुठे आणि कसे ठे िायचे आिे त पैसे?" - बािधनकर
्ब्राऊन पेपरच्या एन्टव्िलपमध्ये, नलॅटफॉमम नंबर अठराच्या कचरापेटीत सात िाजता टाकायला सांचगतलं
आिे , एक्झॅक्टली सात िाजता टाका म्ििाला तो.्
्िजाराच्या नोटांमध्ये?" नानांनी विचारलं.
्िो.्
्ठीक आिे , काळजी करू नका, मी साध्या िेषातले पोचलस आसपास ठे िीन, माझं काडम रािू द्या, पि
शक्यतो मला ऑहफसात फोन करू नका. बघू काडम ते..् बािधनकरांनी हदलेलं काडम परत मागून घेतलं ,
पेन काढू न मागे स्ितःचा मोबाईल नंबर चलहिला. ्िाटलंच तर मला मोबाईलिर फोन करा. चनघू?"
दाबके जोडनयाला सोडू न दोघे गाडीत परतले. बािधनकरांनी ऑहफसात परतताच साध्या िेषातले चतघे
ििालदार दाबक्यांच्या वबल्डींगच्या आसपास ८-८ तासांच्या चशफ्ट मध्ये असतील अशी व्यिस्था केली.
्बािधनकर," नाना म्ििाले, "This is getting more intricate than I thought. जरा स्टे ट मॅप असेल तर
बघू.्
बािधनकरांनी आिलेला मिाराष्ट्राचा मोठा नकाशा घडी उलगडू न टे बलािर ठे ित नानांनी बँकेतल्या
कागदाची कॉपीिी माचगतली. एक ठळक पेणन्टसल घेऊन त्यांनी बेचनहफचशअरीजच्या गािांची नािं mark
करायला सुरूिात केली...अकोला, िुसािळ, चाळीसगाि, जळगाि, मुंबई, नागपूर, नाचशक, शेगाि.
प्रथमदशमनी कािी पॅटनम हदसेना.
्सर, या यादीतली नािं अल्फाबेहटकली आिे त, तसा sequence नसेल तर?"
्यू आर राईट. मुंबई सुरूिातीला आिे या रान्टस्फसमच्या. चतथून सुरूिात केली पाहिजे...पि नंतर काय?
Let us call the Nagpur number."
यादीत पािून बािधनकरांनी नागपूरच्या recipient चं नाि पाहिलं: 'पाध्ये', आणि नंबर पंच केला
ऑहफसच्या फोनिर. थोड्याफार फरकाने दाबक्यांचीच पुनरािृत्ती, पि पाध्यांनािी कॉल आला िोता, साडे
तीन लाखांसाठी आणि िजाराच्या नोटांचं ब्राऊन पेपरचं एन्टव्िलप, नागपूर रे ल्िे स्टे शनच्या नलॅटफॉमम नंबर
दोनच्या बािे र द्यायचं िोतं, सकाळी साडे अकरा िाजता, कुिाला ते नंतर कळिार िोतं. पाध्यांनािी
बािधनकरांनी पैसे तयार ठे िायला सांचगतलं आणि साध्या िेषातल्या पोचलसांच्या प्रोटे क्शनची व्यिस्था
केली.
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्बािधनकर, I am sure you got the obvious connection..रे न स्टे शन्टस. बाकीचे बेचनहफचशअरीज कन्टफमम
करायचीिी गरज िाटत नािी मला, पि तरीिी करा तुम्िी ते in parallel. आधी िे पिा," पेणन्टसल िातात
घेत, नकाशाकडे िळत नाना म्ििाले, "मुंबईिून रवििारी ८ तारखेला संध्याकाळी सातच्या सुमारास नलॅटफॉमम
१८ िरून चनघून नाचशकरोड मागे नागपूरकडे ला जािारी आणि सोमिारी ९ तारखेला सकाळी ११ च्या
सुमारास नागपुरात पोिोचिारी रे न कोिती आिे ?" त्यांनी नकाशािर पेणन्टसलीने 'मुंबई - नाचशकरोड चाळीसगाि - जळगाि - िुसािळ - शेगाि - अकोला - नागपूर' िा रूट रे स केला.

बािधनकरांनी त्यांचा लॅपटॉप उघडू न रे ल्िेची एक बुकमाक्डम साईट सचम केली. http://indiarailinfo.com/
train/vidarbha-express-12105-cstm-to-g/1742/162...
थोडयाच िेळात त्यांनी सांचगतलं, "सर, 12105 Mumbai-Gondia Vidarbha Express जाते त्या रूटने त्या
िेळात. पि नागपुरातून पुढे गंहदयाला जातेय ती.्
्ओक्केS!" नाना उत्तेणजत िोऊन म्ििाले, "सांगा मला काय िेळा आिे त हडपाचमरच्या त्या त्या गािात?"
बािधनकरांनी सांचगतलेल्या िेळा त्यांनी पेणन्टसलीने नकाशात त्या त्या गािांपुढे चलिायला सुरूिात केली.
मुंबई - ०७.१०
नाचशकरोड - १०.४२
चाळीसगाि - १२.३५
जळगाि - १.३५
िुसािळ - २.२५
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शेगाि - ४.००
अकोला - ४.३०
नागपूर - ९.२०
्Interesting! नागपूरचा वपक-अप साडे अकराचा आिे , गाडी ९.२० ला हडपाटम िोते, येते हकती िाजता?"
्८.५५ चं arrival आिे .्
्अगदी उशीर झाला तरी तासिर लेट. म्ििजे बिुतेक शेिटच्या वपक-अपच्या आधी गाडी चनघिार आिे .
म्िािजे या कलेक्शनचं फायनल डे णस्टनेशन नागपूर असािं , गंहदया नव्िे .्
्शक्य आिे .्
्फीणल्डं ग लािा चतकडे नागपुरात. पि आधी Let's go for the other folks. उरलेल्या बेचनहफचशअरीजना
फोन करून आिखी कािी माहिती चमळते का ते पिा. हकती िाजलेत?"
्चार िाजलेत, सर.्
्ते अिमदाबादिाले कधी पोिोचतािे त, कािी फोन झाला का?" बािधनकरांनी फोन करून चौकशी केली. थोडं
बोलिं झाल्यािर ते िळले. ्घेतलंय सर चौघांना, तीन तासांपूिी चनघालेत, दोन-एक तासांत पोिोचतील.
पि print-out त्या अचमतच्या फाईलमध्येच चमळाला, चुकून राहिला म्िितोय. त्याला कािी माहिती नसािी
असं हदसतंय.्
्We will see. बरं , if you don't mind, मी जरा चंज रूम मध्ये पडतो आडिा, दप
ु ारचं अधाम तास पडायची
िाईट खोड लागलीये शरीराला, चालेल? आणि िो, माझ्या गोळ्या राहिल्या जेििानंतरच्या. जरा पािी तेिढं
द्या.्
्Sure, Sir!" म्िित बािधनकरांनी वबसलेरीची निीन बाटली काढू न हदली आणि त्यांना आतल्या रे स्टरूममध्ये नेऊन पोिोचिलं. ्तुम्िी पडा सर, मी तोपयंत िे बाकीचे कॉल्स करून घेतो.्
**************
**************
नानांची अध्याम तासाचीच डु लकी िोईपयंत बािधनकरांनी चाळीसगाि, जळगाि, िुसािळ, शेगाि आणि
अकोल्याला फोन करून घेतले. चाळीसगाि आणि जळगािचे फोन लागले पि विचशष्ट व्यवक्त िेटल्या नािीत
फोनिर. िुसािळच्या शमाम नािाच्या बेचनहफचशअरीने आपल्याला कािी फोन िगैरे आला नसल्याचं सांचगतलं ,
पि त्याचा मुळी आपल्याला खरोखरीच्या मुंबईच्या पोचलस आचधकार्याचा फोन आला आिे यािरच विश्वास
नव्िता असं िाटलं बािधनकरांना, त्याला खरं च धमकीचा फोन आला असेल तर िा दस
ु रा फोन त्यांचाच रॅ प
असेल असंिी िाटलं असिं शक्य िोतं. तंव्िा बािधनकरांनी 'िुसािळच्या पोचलसांकडू निी कुिीतरी घरी
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येईल' असा चनरोप हदला, "आलं की बघू," म्ििाला. शेगाि आणि अकोल्याला मात्र माहिती चमळाली आणि
चतथल्या पैसे वपक-अप करण्याच्या िेळा गाडीच्या हडपाचमरच्या िेळेच्या अधाम -अधाम तास आधीच्या चनघाल्या.
बािधनकरांनी वप्रंट-आऊट कडे पाित एकूि रकमेची बेरीज केली, सिम चमळू न २८ लाखांची रक्कम गोळा
िोिार िोती. इतक्या थोड्या िेळात इतकं जबरदस्त नलॅचनंग करिारे कोि असािेत याचा विचार करताकरता त्यांनी आजच्या हदिसाची इतर कामैं आणि फायली चनपटायला सुरूिात केली. सकाळी माने सरांचा
फोन आला तंव्िा या केस मध्ये पूिम हदिस जाईल अशी त्यांची अपेिा नव्िती! त्यांची आजची जमतील
चततकी कामं त्यांनी आटोपून घेतली, तर आजची बाकीची कामं आणि पुढचे दोन-तीन हदिस आिखी या
प्रकरिात जातील िे गृिीत धरून त्या हदिसांची कामं, िाताखालच्या एका PI आणि दोघा PSI ना delegate
केली. तोपयंत नाना उठू न बािे र आलेच फ्रेेश िोऊन. डायाबेहटसचा हकंचचत त्रास आणि सिा िषांपूिी
पेसमेकर लािलेला, तंव्िापासून -आपल्यामुळे इतरांना त्रास िोऊ नये म्ििून - स्ितःच्या प्रकृ तीची ते
काटे कोरपिे काळजी घ्यायचे.
बािधनकरांनी त्यांना फोन कॉल्स विषयी आणि रकमेविषयी ब्रीफ केलं. ती रक्कम ऐकली आणि नानांना
एकदम कािीतरी आठिलं, "अिो, जरा मला ती टाईम्स ऑफ इं हडयाची साईट उघडू न द्या बरं ्. IIT ला आणि
IIM ला चशकिार्या राजूच्या मुलांनी आजोबांना एक्दम net-savvy करून टाकलं िोतं! दिा-पंधरा चमचनटे
सचम केल्यािर त्यांना ििी िोती ती बातमी सापडली आणि एकदम एक्साईट िोत ते म्ििाले, "बािधनकर,
this is possibly above your pay grade! I think we ought to involve ATS!!"
्ATS?" anti-terrorism squad च्या उल्लेखाने बािधनकर िबकलेच!
'"कोि बाररया आिे त ना चतथे आता?"
्िो सर, हदनेश बाररया. पि..्
्त्यांना फोन लािा आणि ते सध्या नेमके कशाच्या रे ल िर आिे त ते विचारा. मला खात्री आिे िे प्रकरि
आणि ATS चं टागेट यांचा नक्की संबंध असिार. िे िाचा....्
हडसंबर १५, २०१२ ला नागपुरात मिाराष्ट्र विधानपररषदे चं िीरकमिोत्सिी अचधिेशन िोिार िोतं , आणि त्या
कायमक्रमासाठी पंतप्रधान मनमोिन चसंि प्रमुख पािुिे म्ििून येिार िोते.
्गाडी आणि पैसे ९ तारखेला पोिोचतािे त नागपुरात, अचधिेशन १५चं आिे , what is going to happen in a
week that needs big cash?"
बािधनकरांच्या अंगािर काटा आला, त्यांनी बाररयांना शोधून काढू न फोन लािला आणि िेटीसाठी िेळ
माचगतली. एक तासाने या म्ििाले. अध्याम तासाने चनघािं लागिार िोतं. तेिढ्यात अचमत आणि त्याच्या
चमत्रांना घेऊन येिारी टीम आलीच.
सगळ्यांना इं टरॉगेशनसाठी नेल्यािर बाकीचे तर गळाठलेच, पि आधी टफ िाटिारा आणि 'मला कािी
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मािीत नािी' म्िििारा पक्या २० चमचनटांत कोलमडला. त्याच्याकडू न कळलं ते असं: पक्याला मुंबईत
माहित असलेल्या एका िाईने त्याला सांगून ठे िलं िोतं की कािी मोठा िात मारण्याचा चान्टस असेल तर
ताबडतोब फोन करून माहिती द्यायची, त्या खबरीच्या बदल्यात त्याला िरपूर पैसे चमळतील. अचमतने
फुशारकी मारत बाकीच्यांना त्याचे िहडल कसे लाखा-लाखाचे डील्स करिार्या बंकेत काम करतात िे
पटिण्यासाठी त्याच्या फाईलमध्ये खरोखरीच चुकून श्रेड करण्याचा राहिलेला कागद दाखिला िोता. रात्री
अचमत झोपल्यािर पक्याने तो काढू न त्याची xerox copy काढली, मूळ कागद अचमतच्या फाईलमध्ये
ठे िला, आणि 'िाई'ला फोन करून तो कागद फॅक्स केला िोता. त्याबद्दल २० िजार रुपये चमळिार िोते
मुंबईत आल्यािर.
बािधनकरांनी पक्याकडू न त्या 'िाई'ची माहिती 'घेतली'. प्रदीप रे ळे, रे कॉडम िरचा मािूस िोता. त्याचा फोटो
त्यांनी मागिून घेतला. आधी नािािरून नानांना कािी बोध झाला नािी, पि फोटो पाहिल्यािर त्यांना बारा
-एक िषांपूिीची केस आठिली. ्I know this face, कुठे पाहिलंय त्याला?" बािधनकर त्याचं पूिीचं रे कॉडम
चाळत असतांना थांबले, २००० साली नानांचं चंद्रपूरला पोणस्टं ग असतानांची ती नंद िोती.
्सर, यू िुड िॅ ि नो आयहडया!!् ...्िा रे ळे कोिाशी linked आिे माहितीये, तुमचा जुना दोस्त, अविनाश!्
्अविनाश? चंद्रपूर?"
्येस सर! The very same!"
्I'll be damned!"
स्टे शन डायरीत नंद करून घेऊन, FIR नंदिून अचमत आणि त्याच्या चमत्रांना तात्पुरतं लॉक अप मध्ये
ठे िून बािधनकर नानांबरोबर बाररयांना िेटायला चनघाले. िाटे त त्यांनी राजूला फोन केला. ्मी रात्री ९
पयंत येईन घरी, काळजी करू नका. .....िो, जेिायला घरीच आिे ....बघतो, बािधनकर सोडतील मला्
त्यांच्याकडे िळू न बघत म्ििाले, ्जमेल?" "Of course, Sir. मी तर म्िित िोतो आज माझ्याकडे च रिा
रात्री.् ्राहिलो असतो, some other time, पि आज मला घरी जाऊन कपडे , औषधं िगैरे पॅक केली
पाहिजेत.् पचलकडू न राजूने विचारलं असिार, "िो रे , जरा investigative िूत संचारलंय अंगात बर्याच
िषांनी अंगात, बािधनकर आणि मी परिा रात्रीच्या रे नने नागपूरला जाऊ बिुतेक....नािी...काळजी कसली
करतोस? I will be just fine! ..अं...नािी, तीन-चार हदिसांत परत येईन, घरी आलो की बोलतो सविस्तर.
OK? चल, बाय.्
************
बाररयांकडे िेटायला जातांना िाटे त नानांनी बािधनकरांना विचारलं , "तुमच्याकडे ते फोटॉन, नेट-कनेक्ट
िगैरे आिे का लॅपटॉप बरोबर?"
्आिे ना सर, बर्यापैकी स्पीड आिे , चालू करू?"
्लािा, कािी आठिलंय, ते पिातो...् पुढची पाच-दिा चमचनटे जीप रॅ हफकमधून चनघत असतांना नाना
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कािी सचम करण्यात गुंगून गेले िोते. त्यांच्या सफाईचं बािधनकरांना प्रचंड कौतुक िाटलं. नानांनी ्Found
it!" म्िं टलं, आणि एक बातमी बािधनकरांना दाखिली.
बािधनकरांनी िरािर नजर हफरिून ती िाचली, "िो मला चांगलं आठितंय िे प्रकरि, पि पुढे कािी
झाल्याचं आठित नािी..् २० टन अमोचनयम नायरे टच्या गोण्या िरलेला रक मे २०१२ मध्ये गायब झाला
िोता. नॅशनल इन्टव्िे णस्टगेहटि एजन्टसी (NIA) त्याच्या मागािर िोती, पि तपास अजूनिी अपुरा िोता.
्कसं आठिेल? कारि पुढे कािी झालंच नािी! तो ट्र्क शेिटचा कुठे गायब झालाय ते पिा.्
्सतना, छत्तीसगढच्या बॉडम रिर.्
्अविनाश कुठे य सध्या, माहितीये?"
खजील िोत बािधनकर म्ििाले, "नािी, सर, या EOW च्या रगाड्यात इतर फारसं फॉलो नािी करू
शकलो...्
्नॉट टू िरी, अिो मी ररकामटे कडा आिे म्ििून फॉलो करू शकतो, इतकंच! असो, तो आिे गंहदयाच्या
जंगलात. नाऊ, गेट इट?"
आता चहकत िोण्याची पाळी बािधनकरांची िोती. ्Fascinating!"
ते पेज नानांनी बुकमाकम केलं आणि लॅपटॉप बंद केला. ते बाररयांच्या ऑहफसबािे र पोिोचले िोते.
बाररया नानांना ओळखत िोतेच, त्यांनी genuine आनंद व्यक्त केला, बािधनकरांनी EOW च्या केसचं
सांचगतलेलं सगळं त्यांनी ऐकून घेतलं. आपलं target सांगायला ते तयार नव्िते. ्PM's security is of
course our priority, so we will be there in full force. तुम्िी हदलेला लीड आम्िी नक्की फॉलो करू,
थँक्स!्
्बाररया, You can do better than follow our lead," नाना म्ििाले. त्यांनी लॅपटॉप उघडू न बूकमाकम केलेलं
पेज दाखिलं. बाररयांनी बातमी िाचली आणि िरती पाहिलं.
नाना म्ििाले, "You must agree that the two investigations are converging, we have the same
target, will you please work with us?"
्मी काय करायला ििंय तुम्िाला?"
्कािी खास िेगळं नािी, तुम्िाला रक मोवबलाइझ झालेला कळला की कळिा इतकंच फक्त. मला िाटतं िे
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पैसे त्या रकचं पेमंट आिे ....्
्ओके, यू डे हफनेटली िॅ ि अ व्िे री सॉचलड केस, मला कळित चला, ििी ती मदतिी दे ईनच. थँक्स अगेन!
मनापासून!्
***************
***************
घरी ठाण्याला गाडीतून जातांना नाना म्ििाले, "बािधनकर, I have changed my mind, मला िाटतं
आपि उद्या सकाळीच नाचशकरोडला जाऊ. त्या डॉ. जोशींना कॉल यायच्या आत त्यांना फोन करिारा रॅ क
करता आला तर पािैू. We will join the train from there, what do you say?"
्ठीक आिे सर, सकाळी हकती िाजता वपक अप करू तुम्िाला?"
्आठच्या सुमारास या. म्ििजे मला बॅग िगैरे आिरायला चमळे ल. आणि िो, तो प्रदीप रे ळेचा फोटो विसरू
नका.्
्Sure. आिखी कािी लागेल?"
्िरपूर रॅ व्िल व्िाऊचसम ठे िा जिळ, पुढच्या आठिड्यात कुठे कुठे उतरायला आणि रिायला-जेिायला
लागेल, सांगता येत नािी. आणि िो, लॅपटॉप आणि मोबाईलचे चाजमसम विसरू नका. चसणव्िचलयन िे सिी ठे िा
चार-सिा बरोबर बॅगेत.्
रात्री साडे आठला नानांना घरी सोडू न, राजूशी आणि नानांच्या सुनेशी थोड्या गनपा मारून, बािधनकर
परतले.
************
८ हडसंबर, शचनिार. दप
ु ारचा १ िाजलेला िोता.
अनमाक्डम पोलैीस कारने नाचशकरोडला पोिोचून नाना आणि बािधनकर डॉ. जोशींच्या घराच्या हदशेने
चनघाले. नाचशकरोड ते नाचशक या पुिे-नाचशक मेन रोडिर चशखरे िाडीच्या तंडाशी आल्यािर समोरासमोरचे
दोन बस स्टॉप हदसल्यािर नानांनी िायव्िरला सांगून गाडी थांबिली. रस्त्याच्या बाजूला पाकम करून
णखडकीतून त्यांनी नाचशकच्या हदशेने जािारा बस स्टॉप आणि त्याच्या आसपासचा िाग न्टयािाळला आणि
'चला' म्ििाले. डॉ. जोशींच्या घरापाशी पोिोचल्यािर त्यांनी उतरून आसपासची िस्ती न्टयािाळली,
जिळजिळ सगळीच रािती घरं , एक दोन दक
ु ानं, त्यांपैकी एक घराच्या रस्त्याच्या विरुद्ध बाजूला पि
अगदी समोरच. बािधनकरांनी िायव्िरला पैसे हदले आणि 'गाडी घेऊन जाऊन जेिून ये' म्िं टलं.
आधी फोन करून सांचगतल्यामुळे डॉक्टर आणि कुटु ं वबय िाटच पिात िोते. शचनिारची दप
ु ार असल्याने
अमृताचा क्लास नव्िता, पि चतला असाईनमं्स पूिम करायच्या िोत्या, 'त्या चशल्पाकडे केल्यास तरी
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चालतील, बाबा सोडतील तुला' असं आईने म्िं टल्यािर जेिि झाल्यािर ती खुषीतच चशल्पाकडे गेली िोती.
्या, नानासािे ब, नमस्कार!् डॉक्टर म्ििाले. बािधनकरांची ओळख झाल्यािर सुनेने म्िं टलं , "िातपाय धुिून
घ्या, ताटं घेते आधी, मग बोलू आपि.्
्पैसे आिलेले आिे त?" नानांनी विचारलं.
्िोय, सांचगतलं तसं पाकैीटात ठे िले आिे त...् डॉक्टर म्ििाले.
्Good, चला जेिून घेऊया.् नाना म्ििाले. इतर जुजबी गनपांमध्ये जेििं झाली तरी जोशी कुटु ं बाच्या
मनािरचा ताि palpable िोता.
िात धुिून बािे रच्या खोलीत सिम बसल्यािर नानांनी बािधनकरांकडू न रे ळेचा फोटो घेतला आणि डॉक्टरांना
दाखिला, "िा रे कॉडम िरचा रे ळे म्ििून हिस्टरी शीटर आिे , या मािसाला गेल्या दोन-तीन हदिसांत
तुमच्यापैकी कुिी पाहिलंय का, especially डॉक्टर गुरूिारी सकाळी तुम्िी अमृताला सोडायला गेलात तंव्िा?"
चतघांनी फोटो पािून 'नािी' म्ििून सांचगतलं.
्पि गुरूिारी सकाळीच का म्ििताय तुम्िी?" डॉक्टरांनी विचारलं.
्त्याने फोनिर specifically अमृताचं नाि घेतलं, आम्िाला चमळालेल्या माहितीनुसार या गुंडाला हकंिा
गुंडांना तुमच्याविषयी चमळालेली माहिती फक्त तुमचं नाि, घराचा पत्ता, इ-मेल अॅिेस आणि तुमचा मोबाईल
फोन नंबर इतकीच मयामहदत िोती, तुम्िाला दोघांना एकत्र बोलतांना पाहिल्याचशिाय त्याला अमृताचं नाि
माहिती असायचं कािीच कारि नव्ितं, म्ििून.्
्On second thoughts," डॉक्टर म्णाले, " पचलकडच्या बस स्टॉप िर कुिीतरी मािूस उिा असल्याचं मी
स्कूटी िळितांना माझ्या लिात आलं िोतं, पि तो िाच िोता की नािी ते मला आठित नािी.्
्Never mind, पि तो जर तोच असेल, तर त्याला तुम्िी नेमके चेिेर्याने कोि आिात िे कळण्यासाठी
इथल्या local इतर कुिाची तरी मदत घ्यािी लागली असिार.....इतक्या सकाळी तशी मदत करिारं दस
ु रं
कोि असेल?"
्कािी कल्पना नािी," डॉक्टर मुलाकडे आणि सुनेकडे पिात म्ििाले.
्ते समोरचं हकरािा दक
ु ान कधी उघडतं?"
'तो सकाळीच सिाला आलेला असतो, आम्िी बािे र पडतांना उघडलेलं असतं ते दक
ु ान.्
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्चला, आमच्याबरोबर या, आपि िेटैू जरा त्याला.्
दक
ु ानात दोन चगर्िाईकं िोती, पि दक
ु ानदार एकटा नव्िता, त्याची बायकोिी िोती. डॉक्टरांनी त्याला
बािे र बोलािल्यािर बायकोला चगर्िाईकं बघायला सांगून तो बािे र आला.
दक
ु ानापासून लांब अंतरािर चौघे चालत गेल्यािर डॉक्टर त्याला म्ििाले, "रचतलाल, आमच्या ओळखीचे
िे पोलीस आचधकारी मुंबईिून एका गुन्टह्याच्या तपासासाठी नाचशकरोडला आले आिे त, त्यांना एक संशचयत
मािूस बुधिार-गुरूिारी या िागात आला िोता असं िाटतं, त्याचा फोटो आिे त्यांच्याकडे , तुला आठितंय
का त्याला पाहिल्याचं?"
फोटो पाहिल्यािर लगेचच रचतलाल म्ििाला, "संशचयत? अिो िा तुम्िाला िेटायला आलािता नं गुरुिारी
सकाळी?" िळू िळू आिाजाची प्टी िाढित रचतलाल पुढे म्ििाला, "अिो मीच त्याला सांचगतलं तुम्िी
अमुला सोडायला स्टॉप िर गेलेले, म्ििून चिा घेऊन येतो िेटायला म्ििाला. नाय आला का? काय
लफडं य काय डॉक्टर?"
्िे पिा," बािधनकर पोचलसी आिाजात म्ििाले, "आम्िी चौकशी करतोय िे कुिाला कळायला नकोय,
नसत्या गोत्यात याल, कळलं?"
्िो, िो, मी कशाला बोलतोय िो सािे ब?" आिाज एकदम खालच्या प्टीत आित रचतलाल म्ििाला.
्नीट आठिा," नानांनी विचारलं, "तुम्िी 'अमुला सोडायला स्टॉप िर गेलेले' म्ििालात, त्याला अमृताचं
नाि तुम्िी सांचगतलं का?"
्नािी िो, मी कशाला नाि सांगेन? मी 'नातीला घेऊन गेले' बोललो.्
्OK, thank you! तुम्िी फार मित्त्िाची मदत केलीत आम्िाला," बािधनकर म्ििाले, "तो पुन्टिा या
िागात कुठे हदसला तर लगेच मला फोन करा, काय?" त्यांनी आपल्या काडम िर मागे आपला मोबाईल
नंबर चलिून दे त म्िं टलं. ्आणि िो, तुमच्या एका चुकीने पोरीचा जीि धोक्यात येईल याची जािीि ठे िा
आणि कुिाशी बोलू नका, काय?"
्नक्की, नक्की, सािे ब!्
घरी परत आल्यािर नाना म्ििाले, "म्ििजे स्टॉप िर तुम्िाला हदसलेला िा रे ळेच, आता आम्िाला रॅ क
करायला चांगलीच मदत िोिार. मला िाटतं आता संध्याकाळी ९ िाजता तुम्िाला फोन करून उद्या पैसे
घ्यायलािी िाच येईल हकंिा आसपास असेल. आम्िी नजर ठे िू. तुम्िी चनणिंत रिा, OK?"
जाििण्याइतके relax झालेले डॉक्टर म्ििाले, "थँक्स, पि तुम्िी आता कुठे उतरिार आिात, इथेच का
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रिात नािी, दोघेिी? आम्िालािी तेिढाच आधार िाटे ल...्
्माझी कािी िरकत नािी तुमची गैरसोय िोिार नसेल तर..् नानांनी बािधनकरांकडे पाहिलं.
्मला प्रॉब्लेम नािी, पि आमचा िायव्िर आिे बरोबर.्
्आपल्याला गरज आिे का गाडीची, आपल्या नलॅनप्रमािे उद्या रात्री पुढे जायचं असेल तर?" नाना म्ििाले,
"नािीतर जाऊ दे त्याला गाडी घेऊन परत.्
्िो. आणि उद्यापयंत गाडी लागलीच तरी मी आिे च की!" जयेश म्ििाला.
्OK, तसं करू, मग तो आता जेिून आला की बॅग्ज ठे िून घेऊ आणि हदिसाच चनघू दे त्याला, रात्रीच्या
आत पोिोचेल मुंबईत.् बािधनकर म्ििाले.
्बािधनकर, त्या दाबक्यांना फोन करून कन्टफमम कारून घ्या, पैसे काढू न आिले असले पािीजेत त्यांनी
एव्िाना.्

बािधनकरांनी फोन केला, दाबक्यांनी पैसे तयार ठे िलेले िोते. साध्या िेषातल्या ििालदारांनािी फोन करून
त्यांचं काम व्यिणस्थत चालू आिे याचीिी त्यांनी खात्री करून घेतली.
्आिखी एक काम आिे , बािधनकर," नाना त्या दोघांना हदलेल्या खोलीत गेल्यािर म्ििाले, "मला गेल्या
दिा िषांतली अविनाशच्या रे कॉडम ची सगळी माहिती ििी आिे , SID च्या database मध्ये असायली ििी,
चमळे ल? Electronically तासािरात चमळाली तर फार बरं िोईल.्
्िो, शक्य आिे , SID च्या Internal Security मध्ये चमळे ल," बािधनकर जरा विचार करून म्ििाले,
"तासािरात म्ििताय म्ििजे बाररयांना मध्ये घातलं तरच शक्य आिे , करतो त्यांना फोन.् त्यांनी
बाररयांना फोन करून State Intelligence Department मधून माहिती चमळिून पाठिण्याची गळ घातली.
नानांनी त्यांची आिश्यक अशी दप
ु ारची िामकुिी पूिम केली आणि औषधं घेतली. तोपयंत बाररयांनी promise केल्याप्रमािे चार िाजेपयंत सिम माहिती पाठिली िोती. पुढचा तासिर एकाग्रपिे नानांनी सगळी
माहिती अथ ते इचत िाचून काढली. पाच िाजता डॉक्टरांच्या सुनेने सिांना चिासाठी बोलािलं. नाना चिा
घेतांना डॉक्टरांना आणि जयेशला म्ििाले, "मला बरे च िषांपासून इथल्या त्या दे िळाली कँपातल्या बान्टसम
स्कूलला िेट द्यायची फार इच्छा आिे , आता जाऊ शकू का? चतथल्या मुख्याधापकांना िेटायलािी आिडे ल.्
्अरे जमेल का काय म्ििता, लगेच चनघैू, आमच्या जयेशने त्यांचं नुकतंच एका लायब्ररीचं हडझाईन
केलंय, तो करे ल फोन डॉ. परे रांना आणि विचारे ल.् जयेशने चिा घेतानाच फोन केला, डॉ. परे रा 'जरूर या,
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मी थांबतो' म्ििाले. पाचच चमचनटांत जयेशने गाडी काढली. डॉक्टर आणि जयेश गाडी काढायला पुढे गेले
तंव्िा नाना मागे घुटमळले, बािधनकरांना म्ििाले, "एक पत्ता दे तो तुम्िाला, त्या पत्त्यािर मािसं पाठिून
एक मित्त्िाचं काम करायचंय.्
त्यांनी िलकेच बोलत पाचच चमचनटांत काय करायचं ते सांचगतलं. बािधनकर म्ििाले ,
्सर, are you very sure? This might precipitate an early disaster..."
्कािी िोिार नािी, just do it very quietly. आम्िी त्या परे रांना िेटायला गेलो की तुम्िी अॅरंजमं्स करा.
Let's go."
पुढचे दोन तास नानांनी बान्टसम रे चसडे णन्टशअल स्कूलचा विस्तीिम कँपस पिाण्यात आणि परे रांबरोबर
बोलण्यात घालिले. शेिटी चनघतांना ते म्ििाले ्डॉ. परे रा, फार िषांची इच्छा िोती माझी इथे यायची, I
am very impressed with the school, मला कुिाला recommend करायचं झालं तर admit करू शकाल?"
्Anything for you, Sir, अगदी शैिणिक िषामच्या मध्येिी सांगा, just let me know or send a note and
I will take care of it, OK?"
आठपयंत सिम जि घरी परतले. नऊच्या फोनचं टे न्टशन जोशी कुटु ं वबयांना आलेलं स्पष्ट िोतं. मैवत्रिीकडू न
घरी आलेल्या अमृताला चतच्या आईने लिकर जेिायला घालून झोपायला लािलं. ती झोपायला गेल्यािर
थोड्याच िेळात डॉक्टरांचा मोबाईल िाजला. अपेिेप्रमािे लोकल कॉल िोता.
्डॉक्टर जोशी, उद्या रात्री साडे दिा िाजता नाचशकरोड रे ल्िे स्टे शनच्या समोरच्या पायर्यां िर एक Nike चा
लाल टी शटम घातलेला मािूस उिा असेल, त्याच्या िातात पाकैीट द्या आणि िळू न परत जा.
तुमच्याखेरीज घरातला इतर मािूस आसपास हदसला तर अमृता उद्यानंतर हदसिार नािी. रात्री साडे दिा.्
फोन बंद झाला.
शिारलेल्या डॉक्टरांनी फोन ठे िला. नानांनी पाठीिर िात ठे िला, "Don't worry, everything will work out
just fine."
जेििाआधी खोलीत गेल्यािर नानांनी बािधनकरांकडे प्रश्नाथमक पाहिलं. ्Done! झालं काम," बािधनकर
पुटपुटले. इतरांबरोबर शांततेत जेििं झाल्यािर दोघे झोपायला आपल्या खोलीत गेले.
*************
८ हडसंबर: रवििारी सकाळी ११ िाजता बािधनकरांनी परत दाबक्यांना आणि त्यांच्या साध्या िेषातल्या
मािसांना िेगिेगळे फोन केले, दाबक्यांना कुिाचािी फोन आला नव्िता आणि पोलैीसांना कुिी
संशयास्पद व्यक्तैी आसपास आढळू न आलेल्या नव्ित्या. संध्याकाळी चार िाजल्यापासून बािधनकरांनी
depute केलेले इन्टस्पेक्टर अन्टसारी आणि त्यांच्या बरोबर २० पोलीस साध्या िेषात CST च्या नलॅटफॉमम
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क्रमांक अठरािर विखरून उिे िोते. गाडी लागायला िेळ असूनिी नलॅ्फॉममिरची गदी ििाििाने िाढत
िोती. पाच िाजता दोन तीन गििेषातले TC येऊन ररझिेशन्टसच्या print-outs चे कागद काचेच्या
बोडांमध्ये लािून गेल्याबरोबर प्रिाशांची त्या बोडांिोिती गदी झाली. ज्यांना आयत्या िेळचं ररझिेशन ििं
िोतं असे प्रिासी TCs च्या मागे मागे हफरू लागले, तंव्िा TC नी त्यांना वपटाळू न नलॅटफॉममच्या
सुरूिातीच्या बूथ िर जायला सांचगतलं. ते प्रिासी चतथे रांग लािायला धािेपयंत गाडी नलॅटफॉममिर लागली.
इन्टस्पेक्टर अन्टसारी स्ितः मध्यािर असलेल्या मोठ्या कचरापेटीपाशी उिे िोते. त्यांना आणि त्यांच्या
सिकार्यांना नेमकं काय करायचं याच्या स्पष्ट सूचना बािधनकरांनी हदलेल्या िोत्या. अन्टसारी सकाळीच
साध्या िेषात दाबक्यांना िेटून आले िोते आणि येतांना त्यांचा फोटो घेऊन आले िोते. त्या फोटोच्या प्रती
सिम पोचलसांना िाटलेल्या िोत्या. बरोबर ६.५० ला दाबके िातात एक चामडी वपशिी घेऊन नलॅटफॉमम १८
िर आले. त्यांनी सांचगतल्याप्रमािे सिम नलॅटफॉमम टोकापयंत चालत पालथा घातला. ६.५५ ला
नलॅटफॉममच्या सुरूिातीकडू न दोन TC िातात रे ल्िेने हदलेल्या अॅल्युचमचनयमच्या बॅगा आणि पॅडिर लािलेले
ररझिेशन चा्सम िातात घेऊन चालत आले. एका TC च्या खांद्यािर आिखी एक रे णक्झनची बॅगिी िोती.
मध्यािर असलेल्या S4 डब्यापाशी थांबून दोघांनी चमचनटिर गनपा मारल्या, आणि दोघांपैकी एक जि
घाईने सिामत पुढच्या S10 कंपाटम मंटकडे चालत गेला. रे णक्झनची बॅगिाल्या S4 जिऴच्या TC ने िातातला
चाटम दरिाजािर चचकटिला आणि तो डब्यात गेला. एव्िाना दाबके , परत येतांना िाटे त हदसलेल्या
अन्टसारींना ओळख न दाखिता, त्यांच्या थोडं च पुढे असलेल्या कचरापेटीशी जाऊन थांबले . त्यांनी चामडी
वपशिी उघडू न आतलं ब्राऊन पेपरचं बंद एन्टव्िलप पेटीत टाकलं आणि मागे-पुढे न बघता ते नलॅटफॉममच्या
सुरूिातीकडे चालत गेले.
गाडीची चश्टी झाली. प्रिाशांची डब्यांत चशरण्यासाठी आणि सोडायला आलेल्या लोकांची डब्यांबािे र
पडण्यासाठी धािपळ सुरू झाली. अन्टसारींचं कचरापेटीिर बारकाईने लि िोतं. गाडी िलायला लागण्याची
चमचनटिर आधी S4 मधला TC त्याची अॅल्युचमचनयमची बॅग घेऊन बािे र पडला. त्याने िातातली बॅग
उघडली आणि आतलं एक ब्राऊन पेपरचं एन्टव्िलप जाऊन कचरापेटीत टाकलं. अन्टसारी पुढे सरकले.
पुढच्याच ििाला चालू झालेल्या गाडीकडे पिात घाईत मन बदलल्यासारखं दाखित त्या TC ने
कचरापेटीतलंच पि दस
ु रं एन्टव्िलप उचललं आणि बॅगेत टाकून बॅग बंद केली. अन्टसारी जागचे िलेपयंत
तो चपळाईने डब्यात चशरला. गाडीने िेग पकडला. अन्टसारी धाितच S4 मध्ये चढले. त्यांच्या पाठोपाठ
आिखी एक साध्या िेषातला ििालदारिी डब्यात चशरला. दोघांनी TC ला डब्यात पुढे जातांना पाहिलं.
अन्टसारी घाईघाईने ििालदाराच्या कानात बोलले, "मी गाडीबरोबर जातोय, सािे बांना कळितो. त्या
दाबक्यांना घरी नेऊन सोडा आणि तुम्िी सिम जि परत जा....् ििालदार मानेने िो म्ििून चालत्या
गाडीतून उतरला. अन्टसारींनी त्याला िेगाचा तोल सांिाळत गाडीबरोबर कािी िि पळतांना पाहिलं , मग तो
िळू िळू मागे पडला आणि गाडी CST च्या बािे र पडली.
डब्यातले प्रिासी िळू िळू सामान लािता लािता आपापल्या जागांिर स्थानापन्टन िोत िोते. अन्टसारी चालत
चालत पुढे गेले. मधल्या एका णखडकीजिळच्या सीटिर TC बसलेला िोता. त्याने त्याची अॅल्युचमचनयमची
बॅग कुलूप लािून पायापाशी ठे िली िोती तर रे णक्झनची बॅग काढू न त्यातला चाटम बािे र काढला िोता.
त्याच्या थोडं पुढे जातांना खाली पिात अन्टसारींनी त्याच्या नेमटॅ गिरचं नाि िाचून घेतलं आणि पुढे गेले.
दारापाशी जाऊन त्यांनी मोबाईल बािे र काढला आणि नंबर पंच केला. पचलकडू न बािधनकरांनी उचलताच
िळू आिाजात म्िं टलं, "सर, अन्टसारी बोलतोय. वपक अप झाला, पाटी S4 चा TC चनघाली. नाि एस. पी.
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चतिारी आिे . मी त्याच डब्यात आिे . काय करू?"
बािधनकर म्ििाले, "Stay with him, चतहकट काढलेलंय?"
्िो सर, S10 मध्ये ररझिेशन आिे , मनमाड पयंतचं.्
्OK, good, मी पंधरा चमचनटांत फोन करतो.्
रे नशी असलेला केसचा संबंध लिात घेऊन बािधनकरांनी मुंबईतून चनघतांनाच ACP RAILWAY (CRIME)
चशंदे यांना contact केलं िोतं. त्यांनी डायरी काढू न त्यांचा नंबर डायल केला: 022-23759182. चशंद्यांनी
फोन उचलल्यािर बािधनकर म्ििाले, "चशंदे सािे ब, बािधनकर. पासमल चनघालंय. मािूस रे ल्िेचा चनघाला.
S4 चा TC, एस. पी. चतिारी. What's the deal?"
्पंधरा चमचनटं द्या, फोन करतो.्
इकडे अन्टसारी िाकून बंद दाराच्या पि उघड्या काचेच्या णखडकीच्या बासम मधून उलटी पळिारी मुंबई
बघत िोते, पि एक डोळा चतिारीिर िोता. त्यांच्या खांद्यािर िाताने टॅ प करून TC ने विचारलं, "ररझिेशन
आिे ?" पाठीमागे िळतांना अन्टसारींनी पाहिलं, अॅल्युचमचनयमची बॅग िातात िोती चतिारीच्या, म्ििजे डब्यात
कुिाला रान्टस्फर िोिार आिे की काय?....
्िो," णखश्यात िात घालून चतहकट बािे र काढत अन्टसारी म्ििाले , "S10 चं आिे , गाडी चनघाली म्ििून
धाित इथे चशरलो.्
चतिारीने चतहकट पाहिलं, "OK, कल्याि पयंत थांबािं लागिार तुम्िाला, मध्ये S7च्या पुढे कनेक्टे ड
नािीये.्
्No problem. थांबतो मी. Thanks."
चतिारी परत हफरला. बाकीचे पॅसंजसम चेक करत करत आपल्या जागी पोिोचला. दिा चमचनटांनी त्याने
मोबाईल काढला आणि चमचनटिर कोिाशी बोलला. मग फोन पँटच्या णखशात ठे िून त्याने कोट काढला,
िरच्या बथमिर चादर पसरली, कोटैाची घडी करून तो उशाशी ठे िला. आधी त्याने अॅल्युचमचनयमची बॅग
िर टाकली आणि नंतर रे णक्झनच्या बॅगेतून inflatable उशी काढू न ती फुगिली. बॅग आणि उशी िर ठे िून
बाजूच्या सीटच्या कडे ने तो िरती चढला आणि आडिा झाला.
िीस-पंचिीस चमचनटे अन्टसारी कुिाच्या डोळ्यात येिार नािी अशा सिजपिे चतिारीिर नजर ठे िून िोते.
त्यांचा मोबाईल िाजला आणि त्यांनी तो पहिल्याच ररं गमध्ये उचलला.
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्सर.्
बािधनकर पुढचे दिा-एक चमचनटं त्यांना चशंद्यांकदन
ू चमळालेली माहिती अन्टसारींना दे त िोते. चतिारी रे न
सोडू न कुठे जाण्याची शक्यता नव्िती, त्याने extra-long over-time मागून नागपूरपयंतची ड्यूटी मागून
घेतली िोती. मािूस नागपूरचाच राििारा िोता. ्कल्यािपयंत तुम्िी त्या डब्यात लि ठे िा, कुिाला
रान्टसफर करत नािी ना पिा. मी कल्यािपासून बनकरला पाठितो आिे , त्याला S4 चं ररझिेशन चमळिून
हदलंय चशंद्यांनी. नाचशकरोडपयंत तो येईल. पुढे मी आणि माने सर जाऊ.्
*************
८ हडसंबर रवििारची रात्र, नऊ िाजल्यापासून डॉक्टर, जयेश, नाना आणि बािधनकर नाचशकरोड
स्टे शनपासून ५०० मीटसम िर गाडी पाकम करून गाडीतच थांबले िोते. नाना आणि बािधनकर त्यांच्या
overnight प्रिासी बॅगा घेऊन आले िोते. डॉक्टरांनी िातातलं एन्टव्िलप घ्ट धरून ठे िलं िोतं.
बािधनकरांनी अखेरच्या ििाला त्यांचे contacts िापरून नाचशकरोडचे तीन साध्या िेषातले पोलैीस
चमळिले िोते, ते चतघे जि त्यांच्या विचशष्ट सूचनांसि स्टे शनच्या दोन कोपर्यां त एक-एक आणि
मध्यिागी एक असे उिे िोते. त्यांना रे ळेचे फोटो आणि ििमन चमळालेल ैं िोतैं. नाना आणि बािधनकर
आपापले रे ल्िे ररझिेशन णखशात ठे ऊन तयार िोते.
पाििेदिा िाजता डॉक्टर गाडीतून उतरले. स्टे शनच्या उल्या हदशेने चालत गेले आणि नाचशकरोड एस.
टी. स्टँ डला िळसा घालून रे ल्िे स्टे शनकडे चालत आले.
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मधल्या िेळात नाना आणि बािधनकर गाडीतून उतरून सरळ रे ल्िे स्टे शनच्या हदशेने चालत आले आणि
कुठे िी न थांबता, एकमेकांशी casually बोलत नलॅटफॉममिर गेले. आत पन्टनास-एक पािलं जाऊन ते दोघे
थबकले. बािधनकरांनी मोबाईल बािे र काढला आणि बोलायला सुरूिात केली. नाना िळले आणि त्यांनी
स्टे शनच्या बािे र दृष्टी िळिली.
्काय हदसतंय?" बािधनकरांनी फोनिर विचारलं.
नाना ओठ कमीत कमी िालित म्ििाले, "डॉक्टर येतािे त,..I see him...रे ़ळेच आिे ...लाल टी शटम मध्ये.
त्याने डॉक्टरांकडू न पाकैीट घेतलंय, आत येतोय..looks like he has no back up.....डॉक्टर परतलेत..्
्Our tails?"
्They are walking in behind Rele, let's go!"
बािधनकरांनी फोन बंद करून पँटच्या णखशात टाकला. दोघे नलॅटफॉमम नंबर दोनच्या हदशेने णजन्टयाकडे
चालू लागले. विदिम एक्सप्रेस नुकतीच लागलेली िोती. णजन्टयािरून पचलकडे उतरून दोघेजि S4 च्या
हदशेने चालत गेले. डब्यापाशी पोिोचल्यािर बािधनकरांना साध्या िेषातले इन्टस्पेक्टर बनकर उतरतांना
हदसले. त्यांच्या पुढ्यातच अॅल्युचमचनयमची बॅग घेऊन TC चतिारीिी उतरला. बािधनकरांना ओलांडून थोडं
पुढे गेला. तोपयंत चतथे आलेल्या रे ळेला पािून त्याने िात पुढे केला. रे ळेने िातातलं पाकैीट चतिारीला
हदलं. चतिारीने बॅग उघडू न पाकैीट आत टाकलं आणि परत हफरला. रे ळेिी पाठ हफरिून णजन्टयाकडे गेला.
चतिारी डब्यात चशरल्या-चशरल्या नाना आणि बािधनकरिी आत गेले. क्रॉस करतांना दाराबािे रच्या
बनकरांनी िळू च सांचगतलं, "No transfer, good luck!" बािधनकरांनी हकंचचत मान िलिली आणि ते आत
चालत राहिले.
नलॅटफॉममिरच्या कोपर्यापाशी रे ळेने मोबाईल काढला आणि नंबर लािला. आसपासच्या गदीच्या आड त्याने
कोिाला तरी फोनिर कािी चनरोप हदला, फोन बंद केला आणि तो णजना चढू लागला. गाडी िलायला
लागली. दारात उिं रािून बािधनकरांनी रे ळेच्या आसपास पांगलेल्या चतघा पोचलसांना thumbs-up ची खूि
केली, चतघांनी झपा्याने रे ळेला िेढून त्याचे िात धरले आणि गदीतून बाजूला घेतले. गाडीने िेग
घेण्याआधी बािधनकरांना हदसलं की रे ळेचे णखसे तपासून त्याचा मोबाईल फोन ताब्यात घेतला गेला िोता.
'Phase One complete', ते िळू न नानांना म्ििाले. ्Let's go find our berths."
***********
***********
पहिल्या पंधरा चमचनटांतच चतिारी सिम प्रिाश्यांचे ररझिेशन्टस चेक करून गेला. नाना आणि बािधनकर
समोरासमोरच्या बथमिर िोते. त्यांनी मोबाईल्स िरती अलाम्सम लािून पुढच्या पाच स्टे शन्टसच्या िेळा सेट
केल्या, बािधनकर 'मी पूिम रात्रिर जागा राितो, तुम्िी झोपा' असं म्ििाल्यािर नाना म्ििाले, "Why
should you have all the fun alone?" अखेर त्यांनी आळीपाळीने दीड-दीड तास झोपायचं ठरिलं.
झोपण्याआधी नानांनी राजूला फोन करून थोडक्यात ते कुठे आिे त आणि कुठे चनघाले आिे त ते सांचगतलं.
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्िो, बािधनकर आिे तच बरोबर...घेतो, घेतो, सिम गोळ्या घेतो....िो, करैेन, पि दिाच्या पुढे करैेन फोन,
OK? Good Night!"
्बािधनकर, नागपैूरची फीणल्डं ग लागलीय?"
्िो सर.्
्गैूड नाईट!्
रात्रीतून ठरल्या िेळी स्टे शनं येत गेली, चाळीसगाि, जळगाि, िुसािळ, शेगाि आणि अकोला. प्रत्येक
स्टे शनिर चचत्रपटातल्यासारखे चनरचनराळे लाल टी शटम घातलेले तरूि ब्राऊन पेपरची पाकैीटं घेऊन येत
गेले, चतिारी सगळी पाहकटं जमा करत गेला आणि बॅगेला कुलूप लाित गेला. चतिारीच्या अपरोि, प्रत्येक
स्टे शनिरून गाडी चनघाल्यानंतर टी शटम िाल्या तरूिांनी फोन केले आणि मग त्यांना साध्या िेषातल्या
पोलीसांनी ताब्यात घेतलं.
साडे चार िाजता बािधनकरांना इन्टस्पेक्टर बनकरांचा फोन आला. ते बराच िेळ त्यांच्याशी िळू आिाजात
बोलले.
फोन झाल्यािर त्यांनी नानांना सांचगतलं, "सर, तुमचा अंदाज बरोबर आिे , सगळे फोन एकाच नंबरला
जातायत, सेल टॉिर triangulate करून सायबर सेलच्या लोकांनी location हदलंय, बालाघाट फॉरे स्ट
रं जमध्ये कुठे तरी मिाराष्ट्र-छत्तैीसगढ बॉडम र िर आिे . Right where you placed Avinash on the map."
सकाळी ८ िाजता नाना आणि बािधनकरांनी आळीपाळीने उठू न आणन्टिकं आिरून घेतली. चतिारी
अकोल्यानंतर त्याच्या बथमिर बॅग साखळीने िाताला बांधून गाढ झोपी गेलेला िोता. साडे आठ िाजता तो
मोबाईलच्या अलाममच्या आिाजाने उठला. पाच चमचनटांनी त्याने एक फोन केला आणि मग पुन्टिा एकदा
डब्यात चक्कर मारून नागपूर स्टे शन येण्याच्या तयारीत आिरून बसला.
नानांनी बािधनकरांना विचारलं, "माझं काम झालं?" बािधनकरांनी एक फोन केला आणि सांचगतलं, "िो,
रस्त्यात आिे , दिा िाजता पोिोचेल.्
्Great!" नानांनी डायरी काढू न एक नंबर शोधला आणि फोन कडे पाहिलं. ्अरे च्चा, या स्माटम फोनचं
असंच आिे , चाजम करायला विसरलो, तुमचा फोन द्या पािू.्
बािधनकरांनी आपला फोन हदल्यािर नानांनी ििा तो नंबर डायल केला, "Good Morning, Dr. Pareira!
Mane Here. Ready to make good on your promise?" पुढची पाच चमचनटं ते िळू आिाजात कािी
बोलले आणि फोन बंद करण्याआधी म्ििाले, Many thanks, much appreciated." ते बािधनकरांकडे
िळले आणि म्ििाले, "Good luck to us! Let the fun roll." दोघे बथमिरचं सामान आिरून खाली उतरले
आणि बॅगा घेऊन इतर प्रिाश्यांच्या बरोबरीने दाराकडे चनघाले.
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तासिर लेट झालेली गाडी बरोबर दिा िाजता नागपूर स्टे शनात चशरली आणि नलॅटफॉमम नंबर दोनिर
लागली. चतिारी शांतपिे गदीच्या मागे राितो आिे िे लिात आल्यािर बािधनकर नानांना खूि करून
मागे थांबले. नाना पुढे दारापाशी जाऊन खाली उतरले. ते उतरल्याबरोबर िििर बॅग घेऊन गदीच्या
कडे ला थांबले. गदी आजूबाजूने सरकत असतांना कुिीतरी त्यांच्या खांद्यािर िात ठे िला. नाना िळल्यािर
पांढरा फुलशटम आणि चनळ्या पंटमधल्या एका पन्टनाशीच्या गृिस्थाने त्यांना िळू आिाजात म्िं टलं, "माने
सर, मी PI गोसािी, नागपूर SID." नानांनी त्याच्याकडे पाहिलं, जुनी ओळख पटली, चंद्रपूरला असतानाची.
्अरे िा, कसे आिात, गोसािी?" "छान सर, नंतर बोलू. बािे र ग्रे कलरची इं हडका उिी आिे , िायव्िर आत
आिे . बािधनकर सर आले की जाऊन बसा, तो टारगेट follow करे ल.् इतकं बोलून गोसािी चनघून गेले.
दिा एक चमचनटांनी एका दाराने चतिारी आणि दस
ु र्या दाराने बािधनकर उतरले. चतिारीने इकडे चतकडे
पिात आळोखे-वपळोखे हदले. एका खांद्यािर रे णक्झनची बॅग आणि दस
ु र्या िातात अॅल्युचमचनयमची बॅग
घेऊन तो नलॅ्फॉमम नं. १ च्या स्टे शनमास्टरच्या ऑहफसकडे चालू लागला. ड्यूटी संपल्यामुळे त्याला चाजम
िँ ड-ओव्िर करायचा असिार िे बािधनकर आणि नानांना अपेणितच िोतं. पुढचा तासािून आचधक िेळ
त्याने स्टे शनमास्टरच्या ऑहफसात कागदपत्र पूिम करण्यात आणि इतर टीसींशी गनपा मारण्यात घालिला.
नानांनी बािधनकरांना गोसािींचा चनरोप सांचगतला. नाना आणि बािधनकर आळीपाळीने पि अंतर ठे िून
लि ठे िून िोते. मध्ये बािधनकरांनी कािी फोन ररसीव्ि केले तर कािी कॉल्स केले. साडे दिा िाजता
बािधनकर नलॅटफॉमम नं. दोन िर गेले. त्यांना फोनिरच्या माहितीनुसार ठराविक कपड्यांत आलेले पाध्ये
आणि खुिेच्या साध्या िेषातले दोन लोकल ििालदार हदसले. सव्िाअकरा िाजता चतिारी स्टे शनमास्टरच्या
ऑहफसातून बािे र पडला. त्याने कोट काढू न चसणव्िचलयन कपडे चढिले िोते. हफकट चनळी जीन्टस आणि
लाल Nike चा टी शटम . दोन्टिी बॅगा िातात िोत्याच. सािकाश णजन्टयाकडे चालत चढू न तो नलॅटफॉमम नं. १
िरून नं. २ िर उतरला. बरोबर साडे अकरा िाजता पाध्ये पुढे झाले , चतिारीच्या शेजारी उिे रािून त्यांनी
काखेतल्या शबनम मधून ब्राऊन पेपरचं पाहकट त्याच्या िातात हदलं आणि न बोलता ते नलॅटफॉमम नं. ३
च्या हदशेने चालत गेले. आजुबाजूला सफाईने नजर टाकून चतिारीने ते पाकैीट अॅल्युचमचनयमच्या बॅगेत
टाकलं आणि तो पुन्टिा नलॅटफॉमम नं. १ च्या हदशेने चालू लागला. णजन्टयािरून उतरून तो बािे रच्या दाराकडे
चालू लागला तसे नाना आणि बािधनकर अंतर ठे िून त्याच्या मागे चालत गेले. स्टे शनबािे र पडल्यािर
बािधनकर चतिारीच्या जिळू न पि मध्ये मािासांची गदी ठे िून चालत राहिले. नानांनी सािकाश चालत ग्रे
इं हडकाचा नजरे ने िेध घेतला आणि गाडी हदसल्यािर त्या हदशेने गेले. चतिारीने टॅ क्सी स्टँ डपाशी जाऊन
मोकळी हदसली त्या टॅ क्सीचं मागचं दार उघडलं आणि िायव्िरला सांचगतलं, "एअरपोटम चलो्.
बािधनकरांनी ते ऐकलं आणि ते रस्त्यािर आले. टॅ क्सी चनघेपयंत मागून इं हडका घेऊन नाना आलेले िोते.
बािधनकरांनी टॅ क्सीला पुढे चनघू हदलं आणि मग ते इं हडकाचं दार उघडू न आत बसले आणि िायव्िरला
म्ििाले, "एअरपोटम ला चाललाय तो, चला.्
दर दोन चौकांमागे जाििेल इतका पोचलस बंदोबस्त पािून नानांनी विचारले, "बािधनकर, िी सगळी तुमची
हफल्डींग?"
्नािी िो, मी फक्त...् बािधनकर म्ििेपयंत त्यांचा फोन िाजला. त्यांनी स्क्रीनकडे पिात नानांना म्िं टलं ,
"बाररया सर...् आणि कॉल ररसीव्ि केला. ते चांगले दिा चमचनटे ऐकत िोते. फोनिर त्यांनी बाररयांना
थोडक्यात चतिारीविषयी, आणि ते एअरपो्च्याम हदशेने चतिारीला फॉलो करीत असल्याचं सांचगतलं. फोन
झाल्यािर म्ििाले, ्सर, मी तुम्िाला म्िित िोतो की मी फक्त गोसािींना कॉन्टटॅ क्ट केलं िोतं तुम्िाला

194

व्यवक्तशः ओळखिारा जुना मािूस म्ििून. पि बाकी िे सारं बाररया सरांचं काम आिे , आणि एस आय डी
च्या चशंद्यांचं. दोघांनािी मी आपि नागपूरला चनघालो आिोत िे कळिलं िोतंच. बाररया सरांनी आत्ता
सांचगतलं की त्यांना छवत्तसगढमध्ये रकच्या मूव्िमंटचा चॅटर चमळाला, त्यामुळे त्यांची टीम चतकडे आणि
इथे दोन्टिीकडे िािर िाढितेय. बाररया सर स्ितः सकाळच्या फ्लाईटने नागपुरात आले आिे त. एअरपोटम
पासून अध्याम हकलोमीटरिर िॉटे ल प्राईड म्ििून आिे , चतथे उतरले आिे त, आणि चशंद्यांनी म्ििे दोन
कंपनीज आिून ठे िल्या आिे त गंहदयाच्या िागात.्
्दॅ ्स इं प्रेचसव्ि! म्ििजे आपि योग्य मागामिर आिोत. पि िा एअरपोटम ला का चाललाय? इथून सगळ्या
डोमेणस्टक फ्लाई्सच आिे त ना?" नानांनी िायव्िरकडे पिात विचारलं, "इं टरनॅशनल फ्लाई्स आिे त का िो
इथून?"
्एक रवििारची एअर अरे वबयाची शारजाह्ची आिे सर, पि तेिढीच. आणि आजची फ्लाईट गेली दिा
िाजता," िायव्िर उत्तरला. इतक्यात त्याचा मोबाईल फोन िाजला. रस्त्यािरून नजर न िटू दे ता त्याने
कॉल ररसीव्ि केला, "िो सर, दे तो..् नानांकडे पिात त्याने फोन पुढे केला, "गोसािी सािे ब, तुमच्याशी
बोलतािे त.्
नानांनी फोन घेतला. गोसािी म्ििाले, "माने सर, आमची हडपा्मंटची जीप तुमच्या मागे आिे ५ गाड्या
सोडू न. मी आणि बरोबरचे दोघे जि चसणव्िचलयन िे स मध्ये आिोत. बट ऑल ऑफ अस आर कॅरींग ,
लागलंच तर. सांगून ठे ितो. बाकी कािी करायचंय ?"
नाना म्ििाले, "गुड चथंहकंग, गोसािी! गाडीत िायरलेस असेल ना?..छान. मला िाटतंय एकतर एअरपोटम च्या
बािे र, हकंिा आतमध्ये लगेचच, बॅग रान्टसफर िोईल. बािे र झाली तर तुम्िी बॅग घेिार्या मािसाला िोल्ड
करा, आणि आम्िी चतिारीला िोल्ड करू. पि तो आत जातो आिे असं हदसलं तर आम्िाला आत यािं
लागेल. पि माझ्याकडे कािी आयडी नािी. तंव्िा तुम्िी असं करा, पुढे एअरपोटम चसक्युररटीला िायरलेसनं
कळिता आलं तर पिा. मी आणि बािधनकरांना चतिारीच्या पाठोपाठ शक्य चततक्या गुपचुप दाराच्या आत
जाता आलं पाहिजे. कुठलंिी कमोशन नको. जमेल?"
्जमेल सर, आम्िी ओव्िरटे क करून पुढे जातो मग, चनघू?"
्चनघा, िेटूच पुढे, आणि िे पिा, शक्यतो आम्डम एन्टकाऊंटर नको, पॅसंजसम असिार आजूबाजूला. ओके? टे क
केअर!् नानांनी िायव्िरला त्याचा फोन परत केला, थोड्याच सेकंदात मागून एक पोचलस जीप आधी
इं हडकाला आणि मग पुढच्या टॅ क्सीला मागे टाकून पुढे गेली.
्अिो, बािधनकर, माझा फोन करायचा राहिला राजूला, तुमच्या फोन िरून करू का? माझा चाजम अगदीच
संपत आलाय..्
्ऑफ कोसम, सर, लािून दे ऊ?" नानांनी सांचगतलेला नंबर कनेक्ट करून त्यांनी फोन नानांच्या िातात हदला.
नाना पाच-एक चमचनटं बोलले मुलाशी, आपली खुशाली सांचगतली, घरी सगळं व्यिणस्थत आिे ना विचारलं.
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त्याने केस विषयी विचारलं असिार कारि त्याला म्ििे चनलेशचा फोन आला िोता. ्सांग चनलेशला की
िी आर क्लोज, दप
ु ारपयंत अपडे ट दे ईन मी तुला. बाय.्
नागपूर शिराच्या नैॠत्येला ६-७ हकलोमीटर गेल्यािर डॉ. बाबासािे ब आंबेडकर विमानतळाच्या पा्या
हदसायला लागल्या. आिखी मैलिरात एअरपोटम च्या रस्त्याला पुढची टॅ क्सी िळली. त्यामागे इं हडकािी
िळली.
्िायव्िर, गाडीत बीकन आिे ?"
िायव्िरने सांचगतले की आिे .
्आणि तुम्िी आम्डम आिात?," नानांनी िायव्िरला विचारलं.
्नािी सर, पि आय डी आिे माझ्याकडे . आणि गाडीत िायरलेसिी आिे ...्
्गुड. आम्िी आमच्या बॅगा गाडीतच ठे िू , आम्िी उतरलो की लगेचच गाडी पाकम करून बीकन गाडीिर ठे िा
आणि चालू करा, आणि लॉक करून हकल्ल्या घेऊन आमच्यामागे या. एकदा आम्िी कािी अॅ क्शन घेतो
आिे असं हदसलं की पुढे व्िा आणि बािधनकर सर सांगतील त्याला ताब्यात घ्या. आत जातो आिोत
असं हदसलं तर बािे रच थांबा, ओके?" िायव्िरने 'ठीक आिे ' म्िं टलं.
टचममनलच्या मेन गेटपाशी टॅ क्सी थांबल्यािर चतच्या मागे ४ गाड्या सोडू न इं हडका थांबली. चतिारीने उतरून
िाड्याचे पैसे हदले आणि बॅगा घेऊन प्रिेशद्वाराकडे चनघाला, त्याच्या िातात बिुधा पासपोटम आणि
चतहकटाचे वप्रंट आऊट असािेत. लगेचच नाना आणि बािधनकरिी उतरले आणि फूटपाथिरून त्याच्या
मागे गेले. प्रिेशद्वारापाशी पोिोचून त्याने दरिाजापासच्या चसक्युररटी ििालदाराला पासपोटम आणि चतहकटाचे
वप्रंट आऊट दाखिून आत प्रिेश केला. चतिारी आपल्याला ओळखू शकेल िे लिात घेऊन नाना आणि
बािधनकर मागे घुटमळले आणि मधल्या कािी प्रिाश्यांनंतर बािधनकर पुढे झाले , त्यांनी आय डी काढू न
ििालदाराला दाखिला. समोरच गोसािी हदसले, त्यांनी काम केलेलं िोतं, एअरपोटम चसक्युररटीच्या दस
ु र्या
जिानाने िाताने 'जा' म्िं टल्यािर ते दोघे आत गेले. पाठोपाठ गोसािीिी आत आले.
पुढे गेलेला चतिारी उजिीकडे िळला. चेक इन काऊंटरकडे न जाता त्याने मोिोरा िळिला तो आतल्या
एका दक
ु ानाकडे . 'राज इं टरनॅशनल' नािाच्या टचममनलिरच्या झगझगीत दक
ु ानािरच्या चनऑन बोडम िर चतथे
चमळिार्या बर्याच िस्तूंची यादी सरकत िोती.'बुक्स, टॉईज, सन ग्लासेस, चॉकोले्स,' िगैरे. चतिारी सरळ
आत गेला. पुस्तकं आणि मॅगेणझन्टस ठे िलेल्या िागापाशी त्याने बॅगा खाली ठे िल्या आणि एका माचसकाला
िात घातला. त्याच्या पाठीमागेच दक
ु ानात चशरलेल्या नाना आणि बािधनकरांना थोड्याच अंतरािर
असलेला एक तरूि िातात चतिारीच्याच रे णक्झन बॅगसारखी बॅग िातात घेऊन पुढे सरकतांना हदसला.
नानांनी बािधनकरांना आिी गोसािींना नेत्रपल्लिी केली.
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दारातच उं च टाचांचे बूट घालून कॅरी-ऑन बॅगला टे कून उिे राहिलेल्या एका तरुिीला आणि विमानतळािर
दक
ु ानांचे आणि इतर चकचकीत अंतिामगाचे फोटो काढिार्या एका दाढीधारी िौशी तरूिाला िळसा घालून
नाना आणि बािधनकर दक
ु ानात चशरले. बिुतेक सिम डोमेणस्टक उड्डािं हदिसाच असल्याने प्रिाश्यांची गदी
दक
ु ानातिी बर्यापैकी िोती. त्या गदीत आपि आणि चतिारी यात अंतर ठे िून दोघे मधोमध असलेल्या
काऊंटरच्या दोन विरुद्ध हदशांना िळले. गोसािी दक
ु ानाबािे रच थांबले.
दस
ु र्या तरुिाने िातातली रे णक्झनची बॅग चतिारीच्या तशाच बॅगशेजारी ठे िली, आणि िरच्या एका
हफक्शनच्या पुस्तकाला िात घातला. चतिारीने त्याच्या िातातलं मॅगेणझन परत जागेिर ठे िलं , शेजारचं एक
ितममानपत्र उचललं आणि सिजपिे खाली िाकत डािीकडची अॅ ल्युचमचनयमची पेटी आणि उजिीकडची, पि
त्या तरुिाने ठे िलेली रे णक्झनची बॅग उचलली आणि मॅगेणझनचे पैसे द्यायला काऊंटरकडे िळला. पुढच्याच
ििाला त्या तरुिानेिी खाली िाकून उरलेली बॅग उचलली आणि िातातल्या पुस्तकाचे पैसे दे ण्यासाठी
िळला. नानांनी खुिेने बािधनकरांना आणि गोसािींना सबूरीची खूि केली. दोघांचे पैसे दे ऊन झाले तसे
दोघेिी दक
ु ानाच्या बािे र पडू लागले. गोसािी दोघांपैकी पुढे असलेल्या तरुिाच्या िाटे त सरकले, आणि
त्यांनी िातात धरलेलं पोचलस आय डी त्याच्या चेिेर्यासमोर धरलं, आणि शांत पि कठोर आिाजात
त्याला सांचगतलं, "दक
ु ानाच्या चिंतीजिळ उिे रिा, िातातली बॅग खाली ठे िा. यू आर अंडर अॅरेस्ट.् त्याने
तंड उघडू न कािी िालचाल करण्याच्या आत आतापयंत दृष्टीआड उिे असिारे दोन साध्या िेषातले पोचलस
पुढे आले. त्यांनी चतिारी आणि तो तरूि या दोघांचािी मागम रोखला. तोिर मागून आलेल्या बािधनकरांनी
आपलं आय डी दाखित चतिारीला सांचगतलं, "चमस्टर चतिारी, द गेम इज ओव्िर. यू आर अंडर अॅरेस्ट टू .
स्टे प टू द साईड!् या िेळेपयंत दक
ु ानातील कािी लोकांना या दोघांना अटक केली जाते आिे िे लिात
आलं, त्यासरशी लोक बाजूला सरकले. इतक्या िेळ फोटो काढिारा तरूििी कॅमेरा खाली घेऊन आ िासून
िाटे तच थांबला. नानांनी त्याला बाजूला व्िायला सांचगतलं , आणि बािधनकर, गोसािी आणि इतर दोघा
पोचलसांना सांचगतलं, "एअरपोटम चसक्युररटी ऑहफसमध्ये घ्या दोघांना, इथे चचाम नको.् आतापयंत त्या
तरुिाचा आणि चतिारीचा िीि विरोध झुगारून बािधनकर आणि गोसािींनी त्या दोघांच्या बॅगा ताब्यात
घेतल्या िोत्या. त्या दोघांना पुढ्यात घेऊन िरात एअरपोटम चसक्युररटी ऑहफसकडे चनघाली. एअरपोटम
चसक्युररटी ऑहफसमध्ये गेल्यािर आधी चतिारी आणि त्या बॅगिाल्या तरुिाला िातकड्या घालण्यात
आल्या. त्या तरुिाने आपलं नाि शेख अब्बास म्ििून सांचगतलं. त्याच्या िातातून घेतलेल्या बॅगमध्ये सिम
ब्राऊन पेपरची पाहकटं सापडली. पैसे जसेच्या तसे िोते.
सगळे जि एका टे बलिोिती बसल्यािर नानांनी दोघांकडे पािून म्िं टलं, "लेट मी गेस, तुम्िी दोघेिी चनदान चतिारी तुम्िी- कुठे िी फ्लाईटने जािार नव्िता, राईट?" चतिारीने मान िलिली, िििराने
अब्बासनेिी मान िलिली.
बािधनकरांनी नानांकडे पाहिल्यािर ते म्ििाले, "हदस िॅ ज बीन अ नोन व्िल्नरॅ वबचलटी इन द एअरपोटम
चसक्युररटी नेशनिाईड; िारतात इ-हटकेट अणस्तत्िात आल्यापासून मी आणि इतर अनेकांनी सूचना करुनिी
विमानतळािर आत येतांना बिुतेक हठकािी फक्त पासपोटम आणि इ-हटकेटचा वप्रंट आऊट पािून प्रिाश्यांना
आत सोडलं जातं. आय कॅन गॅरंटी यू, या दोघांनी काढलेली चतहकटं वप्रंट आऊट काढल्यानंतर कॅन्टसल
केलेली असिार. दॅ ट िे, यांच्यासारखे समाजकंटक विमानतळािर सिज प्रिेश करू शकतात. आणि आत
येऊन िेट झाल्यािर राजरोसपिे, कािी विसरलो आिे असं सांगून बािे र जाऊ शकतात! आज आपल्या
नचशबाने िे दोघे कॅश घेऊन आले आिे त , त्या जागी एक्स्नलोणझव्ज असती तर?"
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िे ऐकून िििर सुन्टन झालेल्या बािधनकरांनी लगेचच बाजूला उिं रािून बाररयांना आणि चशंद्यांना फोन
करून अपडे ट हदले. बाररयांनी 'त्या दोघांसि नाना आणि तुम्िी बंदोबस्तात प्राईड िॉटे लिर घेऊन या' असा
चनरोप हदला. पुढच्या पाचच चमचनटांत सिम जि दोन गाड्यांतून प्राईड िॉटे लच्या रस्त्यािर चनघाले िोते.
****************
****************
प्राईड िॉटे ल मध्ये पोिोचल्याबरोबर बाररयांनी स्ितः बािे र येऊन नानांचं आणि बािधनकरांचं िाहदम क
अचिनंदन केलं. नानांनी बािधनकरांकडे पिात सांचगतलं, "थँक्स, पि खरं तर मी यांचे आिार मानायला
ििेत, इतक्या िषांनंतर असा अॅहिनाचलन रश एन्टजॉय करू हदला म्ििून. िेल, तुम्िी दोघं आता बाकीचे
सोपस्कार पूिम करा, मी जरा घरी फोन करून घेतो.्
बािधनकर आणि बाररया इतर आचधकार्यांबरोबर दोघा गुन्टिे गारांना घेऊन डाव्या बाजूच्या कॉन्टफरन्टस
रूममध्ये गेल्यािर नानांनी िॉटे लच्या ररसेनशन काऊंटर िरच्या तरुिीला त्यांचा स्माटम फोन कुठे चाजम
करता येईल का ते विचारलं. चतने थोडं दरू उजव्या कोपर्यात असलेल्या वबणझनेस संटरमध्ये तशी सोय
असल्याचं सांचगतलं. नाना आत गेले तर आत असलेला एक िॉटे लचा पािुिा त्याला आलेला फॅक्स घेऊन
बािे र येत िोता. आत ररकाम्या असलेल्या वबणझनेस संटरमध्ये एका कोपर्यात नानांना फोन चाजमसम
सापडले. चतथे चालत जाऊन त्यांनी त्यांना िव्या त्या चाजमरची केबल चनिडली आणि फोन जोडला.
चाणजंग सुरू झाल्याची खात्री करून एकीकडे राजूचा नंबर डायल केला. त्याला बातमी सांगतांना त्यांना
मनापासून आनंद झाला िोता. त्यांनी त्याला सांचगतलं की ते बिुतेक गोसािींबरोबर थोड्या गनपा मारून,
जेिििी घेऊन इतक्या िषांनंतरचा कालािधी कॅच अप करतील, आणि जर आज बािधनकरांनी िॉटे लातच
रिायचं ठरिलं तर पुढचा फोन आता दप
ु ारची झोप काढू न मगच करतील. राजूशी बोलिं संपल्यािर त्यांनी
चाजमरला लािलेला फोन काढला आणि ते मागे िळले. त्यांची जिळजिळ टक्करच झाली बाजुलाच
असलेल्या एका तरुिाशी. आिाज न करता आत आलेल्या त्या दाढीधारी तरुिाने नानांना बोलण्याची
संधीच हदली नािी, त्याने नानांच्या डाव्या बरगडीत छो्या ररव्िॉल्व्िरची थंड नळी खुपसली, आणि
म्ििाला, ्चुपचाप कसलािी आिाज न करता माझ्या बाजूने चालत रिा, सरळ िॉटे लबािे र जायचं आिे ,
समोर मी बसेन त्या गाडीत बसायचं. थोडािी मूखप
म िा केलात तर मी गोळी झाडे न. नानांनी त्याच्या
िाताकडे पाहिलं, 'नो नॉनसेन्टस' णस्मथ अँड िेसन पीसमेकर हदसलं. विरोध न करण्यातच शिािपिा आिे िे
त्यांनी जािलं, आणि त्याच्या बरोबर वबणझनेस संटरच्या आणि िॉटे लच्या बािे र गेले. समोरच्या एंणजन
चालू असलेल्या आणि िायव्िर बसलेल्या क्झायलो गाडीत ते दोघे बसल्यािर दार बंद झालं आणि गाडी
िेगाने बािे र पडली. मागच्या काळ्या काचा िरती झाल्या, आणि नानांना कळायच्या आत त्या दाढीधारी
तरुिाने त्यांच्या तोडािर क्लोरोफॉममचा बोळा दाबला.
नानांना शुद्ध आली तंव्िा गाडी शिराबािे र पडू न कोित्याश्या तुरळक रिदारीच्या रस्त्याने चालली िोती,
त्यांना िूक लागल्याची जािीि झाली. नाना शुद्धीिर येऊन बािे र बघतािे त िे लिात आल्याबरोबर
शेजारच्या तरुिाने तयार ठे िलेली लांब काळी प्टी करकचून त्यांच्या डोळ्यांिरून बांधली आणि त्यांच्या
चेिेर्यािर पुन्टिा एकदा क्लोरोफॉममचा बोळा दाबला.
****************
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िॉटे लच्या कॉन्टफरन्टस रूम मधली बैठक संपिून आणि दोघा कैद्यांना एस आय डी पोचलसांच्या ताब्यात
दे ऊन बाररया, बािधनकर आणि गोसािी बािे र आले. नाना हदसत नािीत िे पाहिल्यािर बािधनकरांनी
नानांना फोन करून पाहिला, तो उचलला गेला नािी.
त्यांनी ररसेनशन काऊंटरिरच्या तरुिीला विचारल्यािर चतने ते फोन चाजम करून बािे र आल्यानंतर एका
क्झायलो मध्ये बसून बािे र गेल्याचं सांचगतलं. त्यांच्याबरोबरच्या व्यवक्तचं ििमन विचारल्यािर चतने
दाढीधारी तरुिाचं साधारि ििमन सांचगतलं. बािधनकर आणि गोसािी दोघांनािी तो तरुि विमानतळािर
पाहिल्याचं आठिलं आणि नानांना दगाफटका झाल्याचं त्यांच्या लिात आलं.
गोसािींनी शिराची नाकेबंदी करायच्या सूचना हदल्या, आणि तातडीने बािधनकर आणि गोसािी यांनी
चतिारी आणि अब्बास यांना फैलािर घेतलं, पि तासािराच्या कसून उलटतपासिीनंतरिी त्या दोघांपैकी
कुिालाच ती व्यवक्त मािीत नव्िती असं लिात आलं. अब्बासच्या इनक्िायरीनंतर तो इं हडयन
मुजाहिदीनशी संबंचधत असल्याचं, आणि चमळालेले पैसे छवत्तसगढ मध्ये एका सिासदाला दे ण्यासाठी जािार
असल्याचं त्याने कबुल केलं. चतिारीने त्याला फक्त पैसे गोळा करून दे ऊन अब्बासकडे दे ण्यासाठी प्रदीप
रे ळे या मािसाने सांचगतल्याचं, आणि त्या बदल्यात पन्टनास िजार रुपये मुंबईत चमळिार असल्याचं
सांचगतलं. अविनाश कोि आिे , याची माहिती अब्बास आणि चतिारी दोघांनािी नव्िती, असं कसून केलेल्या
चौकशीत चनष्पन्टन झालं. रे ळेची चौकशी करिं िा मागम िोता, पि त्याची रिानगी नाचशकिून मुंबईला
झाली िोती. बाररयांनी चशंदंना फोन करून कल्पना हदली आणि अॅ लटम रिायला सांचगतलं.
*******************
नानांना शुद्ध आली तंव्िा ते एका शांत बंगलीिजा घरातल्या बैठकीच्या खोलीत, खुचीिर िात मागे
बांधलेल्या अिस्थेत बसलेले िोते. त्यांनी दीघम श्वास घेतला. त्या आिाजाने बाजूला बसलेली व्यवक्त उठू न
समोर आली. त्यांनी डोळे फोकस केले, कािी ििात त्यांना समोरचा रुपेरी केसांचा सिा फुटी मािूस
हदसला. ्ओळखलं का, प्रोफेसर सािे ब?" त्याने विचारलं.
मध्ये दिा-एक िषं उलटू न गेली असली तरी नानांनी त्याला लगेच ओळखलं. ्अविनाश, फायनली, िी
मीट! मला कल्पना िोतीच तूच यामागे आिे स म्ििून.्
्पि तुम्िी या केसमध्ये गुंतलेले असाल याची मला माहिती नव्िती. इट िॉज अ ह्यूज सरप्राईझ व्िे न
आय फाऊंड दॅ ट. लेट मी इं रोड्यूस माय कचलग्ज हिअर.् त्यांचं लि खोलीतल्या इतर दोघांकडे िेधत
अविनाश म्ििाला, "िा कॉम्रेड प्रबीरकुमार, माझा वबनीचा चशलेदार.् राकट पि पािीदार डोळ्यांचा,
बुद्धीमान िाटिारा बिुधा ओहडया असािा असा चाचळशीचा मािूस डािीकडे िोता. ्आणि या कॉम्रेड
चशिकुमारला तुम्िी चेिेर्याने ओळखता, एअरपोटम िर बॅग एक्सचंज झाल्याचा पुरािा ििा म्ििून आज मी
त्याला फोटो काढायला पाठिलं िोतं. यू शॉक मी द िे यू णस्लनड, खरे च म्िातारे झालात! तुम्िी बाकी
सगळ्या शक्यता कव्िर केल्या, पि इतकं मोठं ऑपरे शन मी बॅक-अप चशिाय करे न असं कसं िाटलं
तुम्िाला? चशिकुमारने मला ते फोटो इ-मेलने पाठिले आणि मी तुम्िाला लगेच ओळखलं. आणि िो,
मलािी इथे इं टरनेट चमळतं!् नानांनी मनातल्या मनात स्ितःलाच गलथानपिाबद्दल दोष हदला.
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्आता मलाच तुमची ओळख या दोघांना करून द्यायला ििी... ् अविनाश म्ििाला, "िे ररटायडम एसीपी
नानासािे ब माने. अत्यंत िुषार आणि कतमबगार आचधकारी, पि चसस्टीमचाच हिस्सा. त्यांचं चंद्रपूरला
पोणस्टं ग असतांना मी त्यांच्या िाताखाली
पीएसआय म्ििून लागलो. अचतशय सुसंस्कृ त पि करारी आचधकारी, पि चुकीच्या चसस्टीमच्या विरुद्ध उिं
रिायची तयारी नव्िती.्
्अलािू मी टू कंहटन्टयू, मे आय?" इतर दोघांकडे पिात नाना म्ििाले. ्िा तुमचा कॉम्रेड अविनाश आिे
ना, िी िॉज अॅन इं टेचलजेन्टट ऑहफसर हिमसेल्फ, पि तो एक 'रोग ऑहफसर' िोता, िन िू िॉन्टटे ड तू बी अ
चसस्टीम अन्टटू हिमसेल्फ, त्याला सत्तेची िाि िोती आणि अंगात मस्ती.् अविनाश कडे िळू न पिात नाना
म्ििाले, "ती मस्ती णजरिण्यासाठी आणि सत्ता चमळिण्यासाठी तू पोचलस खातं सोडू न निलिादी लीडर
झालास.्
्च ् च ् च ्! आजिी लेक्चसमच दे ताय, प्रोफेसर! आता जीिाला धोका आिे तंव्िा तरी शिािे व्िा!् आपल्या
सिकार्यांकडे पाित अविनाश म्ििाला, "पोचलसात असतंनािी यांनी माझं बौवद्धक घ्यायची संधी कधी
सोडली नािी. चसस्टीमच्या विरूद्ध मी तक्रार केली, िे िरामखोर राजकारिी कधी बदलिार नािीत आणि
वबनडोक जनता कधी सुधारिार नािी असं एकदा म्िं टलं , तंव्िा यांनी मला लेक्चर झोडलं िोतं, एक एक
करून समाज बदलता येतो म्ििून ऐकिलं िोतं, आठितंय नानासािे ब?"
्व्िे गली आठितंय, पि तू ऐकल्याचं कािी आठित नािी.् नाना म्ििाले.
्कसा ऐकिार, तुम्िी चक्क नीचतकथा सांगायचात, एकदा तर ती इं ग्रजीतल्या समुद्रािर हफरायला जािार्या
लेखकाची गोष्ट सांचगतलीत, सेणव्िं ग द ओशन िन हफश अॅट अ टाईम, अजून आठितेय. लेखक नािी
आठित...्
्िं , लॉरे न आइस्ली ची गोष्ट आिे , तुला बरी आठितेय..्
्मला आठितेय कारि पटली नव्िती तंव्िािी, आणि आजिी त्यात फोलपिा ठासून िरला आिे असं
िाटतं..्
्सांग तुझ्या या सिकार्यां ना, बघू आठितेय का.्
्ओके, लेट मी एन्टटटे न यू. हिअर गोज. बरं का कॉम्रेड्स, तो लेखक एकदा पिाटे समुद्रािर जातो आणि
त्याला असंख्य स्टारहफश मासे िरतीबरोबर िािून आलेले, पि ओिोटीमुळे हकनार्यािर अडकून पडलेले
हदसतात, कारि या माश्यांना पोिोता येत नािी. दरू िरून एक हकरकोळ मािूस त्याच्या हदशेने चालत
येतांना एक एक मासा समुद्रात फेकतांना हदसतो. त्याच्या जिळ जाऊन िा लेखक त्याला विचारतो, 'िा
काय मूखप
म िा आिे , इथे िजारो मासे विखरून पडले आिे त, तू िे असे चार दोन मासे उचलून समुद्रात
फेकल्याने समुद्राला हकंिा त्या माशांना कािी फरक पडिार आिे असं िाटतं का तुला?' तंव्िा तो मािूस
पुन्टिा िाकतो एक तडफडिारा मासा उचलतो आणि त्याला समुद्रात फेकतो, म्िितो...्
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्मेड अ हडफरन्टस टू दॅ ट िन," नानांनी त्याचं िाक्य पूिम केलं, "त्या एका माश्याला पडला फरक!्
्व्िॉट अ यानम! असा फरक पडत नसतो, आणि अशा तळागाळातल्या एक-एक व्यक्तीला जीिन दे ण्याच्या
गोष्टी सांगिं राजकारिी लोकांना बरोबर जमतं! ऑल िम्बग! एचन िे , त्या गोष्टीचं जाऊ द्यात नानासािे ब,
मी सांगतो तुम्िाला आता काय िोिार आिे ते...्
्नंतर सांग," नाना त्याला तोडत म्ििाले ्आधी मला सांग, मला तू नागपुरपासून दोन-तीन तासांिर
कुठे तरी आिलंयस, चार िगैरे िाजले असतील, िो ना?"

'कशािरून?"

्बािे र ऊन उतरलेलं हदसतंय, मी िॉटे लात िोतो तंव्िा एक िाजत आला िोता...्
्कशािरून ते आजच घडलं?"
्िूकेिरून माझ्या पोटातल्या! आणि तू मघाशी 'आज मी त्याला फोटो काढायला पाठिलं' म्ििालास....्
्गुड कॅच! णस्टल स्माटम अॅज अ णव्िप! असो, तर चार िाजण्याचा काय संबंध आिे ?"
्मला माझ्या डायाबेहटसच्या आणि िाटम च्या गोळ्या घ्यायला िव्यायेत , माझ्या पंटच्या डाव्या णखशात
आिे त त्या घेऊ दे िार का?"
अविनाश म्ििाला, "जरूर, चशि, सोड त्यांचे िात आणि दे पािी त्यांना गोळ्या घ्यायला.्
चशिकुमारने बांधलेले िात सोडले आणि पाण्याचा पेला नानांच्या िातात हदला, त्यांनी खांदे िर खाली करत
डाव्या णखशात िात घातला, आधी फोन आणि मग गोळ्यांचं पाहकट िरती आलं. चशिकुमारने झडप घालून
फोन ताब्यात घेतला आणि अविनाशकडे हदला. नानांनी गोळ्या घेतल्या, आणि अविनाशकडे पिात म्ििाले,
" िं , आता सांग मला काय िोिार आिे ते ?"
्तुम्िी माझा नलॅन उद्ध्िस्त केला असं तुम्िाला िाटत असेल , पि पैसे तुमच्या िाती लागले म्ििजे माझे
पत्ते संपले असं नािी, आय णस्टल िॅ ि अॅन एस अप माय स्लीव्ि, आणि आता तुम्िाला ओलीस ठे िून मी
माझे पैसेिी िसूल करीन. काय म्ििता?"
्मी सांगतो तुला मला काय िाटतं ते," नाना म्ििाले, "पि आधी मला माझ्या नातिाला दोन चमचनटं
फोन करू दे , कारि मी चारच्या सुमाराला फोन करतो म्ििून त्याला प्रॉचमस केलं िोतं , मे आय? मी
त्याला मी कशा पररणस्थतीत आिे िगैरे कािीिी सांगिार नािी.्
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थोडा विचार करून अविनाश म्ििाला, "गो अिे ड, करा फोन.् त्याने नानांना िातातला फोन हदला.
नानांनी राजूचा नंबर हफरिला. दोन ररं गमध्ये राजूने फोन उचलला, "अरे कोि राजू का? अमेय नािीयेका,
.....नािी मी दप
ु ारी चारच्या सुमारास फोन करतो म्ििून म्िं टलं िोतं, म्ििून केला, काम कािी नािी, मी
मजेत आिे , अमेय ला सांग की त्याने गेल्या आठिड्यात इन्टस्टॉल केलेलं ते अॅ प उत्तम चालतंय. बाकी
ठीक. िो, िो, गोळ्या िगैरे घेतोय मी व्यिणस्थत, काळजी नको करूस, तेिढा चनरोप अमेयला नक्की सांग,
ठे ितो.् नानांनी घाईने फोन बंद केला, आणि अविनाशला हदला,
्थँक्स! आता सांगतो मी तुला मला काय िाटतं ते. पहिली गोष्ट, तुझा तो 'एस अप द स्लीव्ि' फार हदिस
राििार नािी. एटीसी ला सुगािा लागलाय, ते तो एक्स्नलोणझव्ह्ज चा रक नागपूरपयंत येऊ दे िार
नािीत.्
अविनाशने चमकून त्यांच्याकडे पाहिलं, "रक?"
्िो, रक, आणि पंधरा तारखेचा कायमक्रम उधळण्याचं स्िनन सोडू न दे , िोन्टट िकम!्
अविनाशने मुठी िळल्या आणि त्याच्या कपाळािरची शीर तटतटू न फुगली, चांगले पंधरा-एक सेकंद कािीच
घडलं नािी, मग प्रबीर आणि चशिकुमार आपल्याकडे पिातािे त िे त्याच्या लिात आलं , आणि तो
म्ििाला, "एक नािी तर अशी दस
ु री संधी चमळे ल, ...आणि तुम्िी अजून माझ्या ताब्यात आिात! मला
तुमचा जीि घ्यायला कसलािी विधीचनषेध नसला तरी सरकार तुमच्यासाठी नक्कीच िाकेल. तुम्िी थोड्या
िेळाने फोन करून माझ्या मागण्या त्यांच्यापयंत पोिोचििार आिात.्
्दॅ ट िॉज माय अदर पॉईंट, अविनाश," नाना म्ििाले, "मी फोन करिार नािी. मला मरिाची िीती आिे
असं तुला िाटायचं कारि नािी. तुला माझी पत्नी आठितेय, नचलनी?"
अविनाशला संिाषिाची गाडी कुठे चाललीय ते कळे ना, पि नानांच्या पत्नीचा उल्लेख झाल्यािर त्याचा
चेिेरा बदलला. ्मॅडमचं काय?"
्कािी िषांपूिी, चतला ब्रेस्ट कॅन्टसर झाला, आधी रीटमंटला दाद दे तेय असं िाटलं, अतोनात िाल झाले चतचे
कीमोथेरपीच्या साईड इफेक््सने, मी माझ्या पोचलसी कामात नको इतका गुंतलेलो िोतो, पि तशा त्रासात
ती कुटु ं बाला खंबीरपिे सांिाळू न िोती. अगदी स्ितःच्या मुला-नातिंडांचीच नव्िे तर एका अनाथ मुलीचीिी
खूप काळजी घेतली चतने. मग तो कॅन्टसर पसरत पसरत शरीरात इतरत्र िाढला. आधी चतचं चलव्िर, मग
िाडं आणि अखेरीस मंद,ू िे सगळं सगळं पोखरत पोखरत त्या व्याधीने चतचा जीि घेतला...्
्आय अॅम सॉरी!'" अविनाश म्ििाला, "मला आयुष्यात खूप आदराने िागिलं अशा मोजक्या व्यवक्तंपैकी
मॅडम िोत्या.्
्चतच्या त्या दख
ु ण्यात, चतच्या प्रत्येक अियिाच्या बंद िोण्यात, मी माझं एक एक मरि सिन करत
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गेलो, अविनाश. ती गेल्यानंतरचा प्रत्येक हदिस मी चतचं राहिलेलं जगिं जगतो आिे , चतला ज्या गोष्टींनी
आनंद हदला असता अशाच गोष्टी करतो. मला स्ितःला आता मरिाचीच नव्िे तर कसलीच िीती
नािी....तंव्िा मला िीचत दाखिून सरकारिर दडपि आिण्याचा िगैरे विचार करू नकोस. मी कधीिी
मरायला तयार आिे . यू कॅन हकल मी एचनटाईम!्
आपल्या सिकार्यांकडे पाित अविनाश म्ििाला, "व्िे री गॅलन्टट ऑफ यू, नानासािे ब, पि त्या सरकारला
तुमची िी जगण्याविषयीची अचनच्छा कुठे मािीत आिे ? मला माहितीये मी िाकिेन त्यांना. आणि तुम्िी
करिार नसाल फोन तर मी करे न, शेिटी हडमांड्स मलाच सांगायच्या आिे त.्
्मी नािी करिार फोन, तू खुशाल कर," नाना म्ििाले.
्ऑल इन गुड टाईम, आिखी तासािराने करु फोन. चशि, िात बांध परत आणि माझ्याबरोबर या दोघेिी
पुढच्या खोलीत.्
*******************
******************
दप
ु ारचे चार िाजून गेले, गोसािींनी खूप प्रयत्न करूनिी त्या क्झायलो गाडीचा कािीच सुगािा लागू शकला
नव्िता. बािधनकरांना रािून रािून आपल्या गाफीलपिाचा संताप येत िोता.
साडे चार िाजता बाररया सर म्ििाले, "बािधनकर, मानेसरांना अविनाशने उचलले असेल तर मला खात्री
आिे त्याचा रॅ न्टसम कॉल लिकरच येईल, आपि सरांच्या फॅचमलीला चनदान कळिलं तरी पाहिजे असा
गंधळ झाल्याचं, दे मस्ट नॉट गेट इट फ्रेॉम द मेहडया.्
बािधनकरांना बाररयांचं म्िििं पटलं, त्यांनी बाररयांच्या िॉटे ल रुममधून स्पीकर फोन िापरून राजूला
फोन केला, िे तू िा की एटीसी चे प्रमुख उपणस्थत आिे त म्िं टल्यािर त्याला कंफहटं ग िाटािं , आणि शक्य
चततक्या शांत आिाजात त्याला सांचगतलं की एकच्या सुमाराला कािी संशचयत निलिाद्यांनी नानांना
पळिून नेलं िोतं, आणि पोचलस तपास जारीने चालू आिे . बाररयांनीिी आपल्या खात्याच्या मदतीची ग्िािी
हदली.
्एक िाजता?" राजू म्ििाला, "कसं शक्य आिे ? नानांचा मला आत्ता चार िाजता फोन आला िोता...आणि
मला त्यांचा चनरोप नीटसा कळलािी नािी.् त्याने अमेयसाठी आजोबांनी हदलेला चनरोप शब्दशः
सांचगतला.
्बािधनकर," बाररया म्ििाले, "िी िॉझ राईंग टू कन्टव्िे अस समचथंग हक्रहटकल! चमस्टर राजीि, तुम्िी
नलीज अमेयाला आजोबांना त्याने कुठलं अॅप डाऊनलोड करून हदलं िोतं ते विचारता का? आम्िी थांबतो.्
्तो इथे नसतो, अिमदाबादला आय आय एम ला आिे , मोबाईल नंबर दे तो त्याचा.्
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पुढच्या पाचच चमचनटांत अमेयाचा संपकम झाला, त्याने माहिती हदली आणि बाररयांनी बािधनकरांना टाळी
माचगतली, "मी काय म्ििालो? द ओल्ड चॅप इज फुल ऑफ इं टेलेक्ट! चला चशंद्यांना कॉल करू आणि
कामाला लागू!्
*************
सिा िाजता अविनाशने बािधनकरांचा नंबर नानांच्या मोबाईल मध्ये शोधून त्यांना आपल्या मोबाईलिरून
फोन लािला, आणि ते फोन िर आल्यािर त्यांना नानांच्या सुटकेची हकंमत म्ििून तीस लाख रुपये तयार
ठे िण्याची आणि तुरुंगातून त्याच्या पाच सिकार्यां ची सुटका करण्याची मागिी केली. बािधनकरांनी 'सी
एम ना चनरोप कळितो, दोन हदिसांची मुदत द्या' म्ििून सांचगतलं. अविनाशने दोन हदिस नव्िे तर चार
तासांनी फोन करतो म्ििून सांचगतलं.
्तर काय मग प्रोफेसर, काय िाटतं तुम्िाला, तीस लाख आणि पाच निलिादी िी पुरेशी हकंमत आिे
तुमच्या जीिाची?"
्पैशाची गोष्ट अलग, अविनाश, पि तुला त्या पाच निलिादींच्या जगण्याशी कािीिी घेिं दे िं नािीये ,
मान्टय कर.् नाना म्ििाले, "इन फॅक्ट, तुला पैसे आणि सत्ता सोडू न कशाचंच, कधीच मित्ि िाटलं
नव्ितं.्
्व्िॉट डू यू मीन?" चचडू न अविनाशने विचारलं.
्म्ििजे असं," नाना चशिकुमार आणि प्रबीरकडे पाित म्ििाले, "की तू तुझ्या चनष्ठा कायम बदलत
राहिलास, आधी सरकारी नोकरीत, आणि मग दलम ् मध्ये जाऊन उठािाच्या नािाखाली अडािी, चनष्पाप
आहदिासीची फसििू़क करत. दिशतीच्या मागामने त्यांची आणि अगदी या प्रबीर-चशि सारख्या
सिकार्यांचीिी कायम फसगत करीत राहिलास. यांपैकी कुिािरिी तू कधीिी विश्वास िी ठे िू शकला नािीस.
स्िाथम आणि िीचत यांचं चमश्रि असलं ना स्ििािात, की असंच िोतं!्
्नानासािे ब," चचडू न अविनाश म्ििाला, "तुम्िी माझ्या सिनशीलतेचा गैरफायदा घेताय! स्टॉप इट!्
्ररअली? अरे तुझा िाळू त डोकं खुपसिारा शिामृग झालाय, आधी पुस्तकी ज्ञानाच्या जोरािर तू िोळ्या
सिकार्यांना माक्समिादाची, आयहडयालॉजीची, तत्िांची िूल दाखिलीस. राजकारिी लोकांनी ती तत्िं
िायजॅक केल्यािर तू जगिरातल्या कॉणन्टफ्लक्ट जनरे शनच्या दस
ु र्या कुबडीची मदत घेतलीस, क्रांतीची.
अशी क्रांती की जी तुला स्ितःलाच कधी झेपली नािी. ज्यांच्यासाठी तू या क्रांतीचे नारे लािलेस , त्या
आहदिासींच्या पररणस्थतीत काय फरक पडला तुझ्यामुळे? त्यांना दिशतीत ठे ििारे आणि अज्ञानाचा फायदा
घेऊन लुटिारे बदलून त्यांच्या जागी तुझ्यासारखे आले!्
्खोटं य िे , िा असाच प्रोपॅगंडा करतात तुमच्यासारखे बुद्धीिेदी.्
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"प्रोपॅगंडा नािी, डोळे उघडू न जगिरात बघ, नायजेररया, सुदान, एररहरया, इचथओवपया, मध्य-पूित
े ले दे श,
सगळीकडे तुला एकच हदसेल, जुने तंटे सोडिण्यासाठी आता तत्ििादाची हकंिा सशस्त्र क्रांतीची गरज नािीये ,
लोकांना मित्ि कळतंय ते ररसोसेसचं - नैसचगमक संपत्ती सांिाळण्याचं. तुला आहदिासीचं खरं च िलं
करायची इच्छा असेल तर त्यांच्या नैसचगमक संपत्तीची लुटालुट थांबेल असं बघ. आिे हिं मत ते नेतत्ृ ि
दे ण्याची?"
"मी ते केल्याने िे असे जीिाला जीि दे िारे सिकारी चमळतील?" चशि आणि प्रबीरक्डे पिात अविनाश
म्ििाला.
"जीिाला जीि दे िारे ? पोचलसी हिसका बसल्यािर दिा चमचनटांत पोपटासारखे बोलिारा रे ळे तुझाच सिकारी
ना? मी खरं तेच सांगतो, तुझ्या आयुष्यात आलेल्या नीता सोडू न तू कुिाशीिी नातं जुळिू शकलेला नािीस,
खोटं य का िे ?"
"नीता?" अविनाश चपापला.
"िो, तुला िाटलं की मला मािीत नािीये? दिा िषांपूिी नऊ महिन्टयांची ती गिामरशी पोर तुझ्या तत्िज्ञानािर
विश्वास टाकून रानािनात हफरली बंदक
ु िातात घेऊन, बाळं तपिात दे खील तू चतची धड काळजी घेतली
नािीस, जीि गेला पोरीचा तुझ्या मित्िाकांिेपायी!्
"नानासािे ब!्
"का? ऐकित नािीये सत्य?"
"मी घेतली काळजी चतची, आणि इतरांचीिी...्
"नािी, चतची नािी घेतलीस, चतच्या बाळाची घेतलीस, अचनलची.्
"अचनल??"
"िुं, अचनल, अविनाश आणि नीताचा अचनल.्
"तुम्िाला काय माहितीये?" अविनाशचा आिाज घोगरा झाला.
"मला सगळं माहितीये, त्याला तू पुण्याला कुठल्या घरात ठे िलंयस आणि तो कुठल्या शाळे त जातो ते...्
"नाना!् अविनाश ओरडला. ्काय केलंत तुम्िी अचनलला? कुठे आिे तो?"
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"हकंचाळू नकोस! इट िॉज आयरॉचनकल यू ब्रॉट अप दॅ ट स्टोरी ऑफ सेणव्िं ग िन हफश अॅट अ टाईम!
अचनल तुझ्याच छायेत िाढला असता तर तसाच स्िाथी आणि तत्ििीन झाला असता तुझ्यासारखा,
मोकळ्या समुद्रापासून दरू तडफडिारा आिखी एक मासा, बट नो मोअर! आय सेव्ह्ड दॅ ट िन!्
"तुम्िी थापा मारताय.्
"कॉल माय ब्लफ, कर चौकशी," नाना म्ििाले.
पुढचे पंधरा चमचनटे अविनाश िेड्यासारखा फोनिर फोन करून खात्री करून घेत िोता. शेिटी िताश िोऊन
नानांना म्ििाला, "मी सोडे न तुम्िाला, अचनलला परत करा.्
"अच्छा, म्ििजे माझ्या जीिाची हकंमत पाच निलिादी बदलून स्ितःचं पोर अशी झाली तर आता!्
चशि आणि प्रबीर अविनाशकडे पिात िोते.
"चनदान कुठे आिे ते सांगा.्
"नॉट गोइं ग टू िॅ पन! तो आिे चतथे सुरणित आिे , आणि सूज्ञ नागररक म्ििून िाढे ल.्
"तो कुिाकडे आिे त्यांचा फोन नंबर द्या, फक्त बोलतो त्याच्याशी!्
"सॉरी, प्रामाणिकपिे सांगतो, माझ्याकडे तो फोन नंबरिी नािी, तुला त्याला िेटण्याचा एकच मागम आिे ...
एसीपी बािधनकरांना फोन कर.्
इतक्यात प्रबीरच्या िातातला फोन िाजला. त्याने चमचनटिर ऐकलं आणि फोन ठे िला, ्कॉम्रेड, मानेगाि,
लांजी आणि खैरागढचे रस्ते ब्लॉक करून एस आय डी च्या कंपन्टया जंगलात येतायेत. आपलं लोकेशन
कळलंय असा मेसेज आिे !्
"लोकेशन कळलं? कसं?" अविनाशने विचारलं ्माझा चसम रे स िोिं शक्य नािी!्
नाना िसले, "तुझा नािी, माझा!्
"तुम्िी मुलाला फोन केलात....्
"येस! आणि त्या फोनमधल्या गूगलच्या लॅहट्यूड अॅपिरून पोचलसांना या जागेचं एक्झॅक्ट लोकेशन
चमळालंय! इं टरनेट णझंदाबाद!्
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अविनाशने प्रबीर आणि चशिकडे पाहिलं. प्रबीरने म्िं टलं, "कॉम्रेड, या कंपन्टया मिाराष्ट्रातून येतायत, बैिर
पास ओपन असेल छवत्तसगढचा, चतथून जाऊ शकू आपि.्
"आय िुडंट टे क अ चान्टस," नाना म्ििाले, मी ऐकलं की एटीएसचे कमांडोज नॉथम कडू निी येतील, बट
इ्स युअर कॉल!्
अविनाशने सिांकडे एकदा पाहिलं, आणि कािीतरी मनाशी चनिमय घेतला. दीघम श्वास घेऊन तो म्ििाला,
"कॉम्रेड चशि आणि कॉम्रेड प्रबीर, तुम्िी दोघे आणि इतर जि मोकळे आिात तुम्िाला ििं तर त्या रूटने
चनघायला. मी थांबिार आिे इथेच, नानासािे बांबरोबर. गुड बाय!्
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ते ६९ हदिस
मोदक

१२१ िषे जुनी सोन्टयाची आणि तांब्याची खाि.
दघ
म नेची आणि मृत्यूची काळीकु्ट पाश्वमिूमी..
ु ट
जचमनीपासून २३०० फूट खोल सुरू असलेले खोदकाम...
खोल िूगिामत, अत्यंत प्रचतकूल पररणस्थतीत काम करिारे कामगार....
एक अपघात.
५ ऑगस्ट २०१०, चचलीमधील अटैाकामा िाळिंटातील एका खािीमध्ये िूस्खलन झाल्यामुळे ७ लाख
टनी मिाकाय खडक प्रस्तरापासून विलग िोऊन कोसळला, आणि... एका दं तकथेला सुरुिात झाली.
चचली या दे शाला खाि व्यिसायाची मोठी परं परा लािली आिे . विपुल साधनसामग्रीमुळे तांब्याच्या
मोठमोठ्या खािी अटकामा िाळिंटात खोदल्या जात िोत्या. याच खािींच्या जोरािर चचलीने जागचतक
उत्पादनामध्ये हदमाखात मजल मारली िोती. परं तु हकत्येक दशके सुरू असलेल्या अव्याित खोदकामामुळे
िूगिाममध्ये िालचाली सुरू झाल्या िोत्या. नैसचगमक बदल, जुनीपुरािी यंत्रे आणि मानिी िलगजीपिा
यांमुळे दघ
म नांचे प्रमाििी िाढले िोते. २००० सालापासून खािींमधल्या अपघातांमध्ये ३० ते ३५ लोक दर
ु ट
िषी मरि पाित िोते. २००८मध्ये िा आकडा ४३पयंत गेला, सरकार खडबडू न जागे झाले ि बरे च चनयम,
कायदे कडक केले गेले.. पि बदलाचे िे िारे फार हदिस हटकले नािीत. खािींमधली धोकादायक
पररणस्थती िळू िळू पुन्टिा पूिप
म दािर आली. जीि धोक्यात घालून कामगार काम करतच िोते..
परं तु या अपघाताने सिम कािी बदलून गेले.
अपघातानंतर खािीमध्ये कामासाठी खोलिर उतरलेल्या सगळ्या कामगारांनी जचमनीिर येण्यासाठी
णजिाच्या आकांताने धाि घेतली. खडकाच्या िरच्या बाजूला असलेले सिमच्या सिम कामगार खािीबािे र
सुखरूप पोिोचले. खडकाच्या खालच्या बाजूला असलेले ३३ कामगार मात्र बेपत्ता िोते.
मोबाईल ि इं टरनेट या अधुचनक संपकमसाधनांमुळे अपघाताची माहिती कािी ििात जगिर पोिोचली. या
३३ जिांच्या कुटु ं बीयांनी, चचली सरकारच्या िेगिेगळ्या प्रचतचनधींनी, पोलीस, रे स्क्यू, फायरवब्रगेड,
चसक्यूररटी, न्टयूज चॅनेल्स या सिांनी खािीकडे धाि घेतली. पररणस्थतीचा आढािा घेतला गेला आणि सिम
जि िादरून गेले.
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िरील फोटोमध्ये िरपासून खालीपयंत हदसिारा िळिािळिाचा मागम िा खािीतला ये -जा करण्याचा
एकमेि मागम आिे . उभ्या तुटक रे षा व्िं हटलेशन शाफ्ट दशमवितात. पहिला अपघात ५ ऑगस्टला, तर दस
ु रा
७ ऑगस्टला झाला, त्या जागािी हदसत आिे त.
खािीतल्या प्रचंड रस्त्याला मधोमध वििागून तो मिाकाय खडक कोसळला असल्याने खािीतला
िळिािळिाचा रस्ता पूिप
म िे बंद झाला िोता आणि खािीमध्ये ३३ जि बेपत्ता िोते.
जर खािकामगार णजिंत असतील तर त्यांनी खािीमधल्या एकमेि सुरणित हठकािी, एका शेल्टरचा
आश्रय घेतला असण्याची शक्यता िोती. परं तु त्या शेल्टरमध्ये केिळ ४८ तास पुरेल इतकाच अन्टनाचा
आणि पाण्याचा साठा िोता. अपघातामुळे बचािलेले कामगार तिान-िुकेने तडफडू न मरण्याचा धोका कैक
पटीने िाढला िोता. कामगारांचा ठािहठकािा शोधिे आणि जर ते णजिंत असले तर दस
ु रा रस्ता तयार
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करून

त्यांना

बािे र

काढिे,

याचशिाय

अन्टय

कोितािी

मागम

चशल्लक

नव्िता.

सरकारने युद्धपातळीिर प्रयत्न सुरू केले. राष्ट्रपती ि खािमंत्री घटनास्थळी िजर झाले, या नाजूक ििी
नक्की कशाची गरज आिे याचा आढािा घेतला; रे स्क्यू पाटीज त्यांचे काम करत िोत्याच. त्यांना
सरकारकडू न ििी ती मदत चमळत िोती, चमळिली जात िोती. िेगिेगळे तज्ज्ञ िळू िळू दघ
म नेच्या जागी
ु ट
जमा झाले. खािमंत्री गॉलबॉनम िे खरे तर एक चसणव्िल इं जीनीयर, अमेररकेतील स्टॅ नफोडम युचनव्िचसमटीची
MBA ची पदिी घेतलेले एक कॉपोरे ट. अगदी केिळ कािी महिन्टयांपूिी त्यांच्यािर खािमंवत्रपदाची
जबाबदारी आली िोती. खािीच्या कोित्यािी प्रकारच्या कोित्यािी ज्ञानाची कोितीिी पाश्वमिूमी नसताना
त्यांनी या सिम कामाची जबाबदारी उचलली. ्तांवत्रक ज्ञान नसल्याने जर मला योग्य चनिमय घेता येिार
नसेल, तर योग्य चनिमय घेता येईल अशी पररणस्थती मी नक्की तयार करू शकतो् िा सरळ साधा विचार
करून गॉलबॉनम प्रत्येक मीहटं गमध्ये सििागी झाले, रे स्क्युअसमना लागिार्या िेगिेगळ्या सामग्रीची, यंत्रांची
उपलब्धता लगेच िोऊ लागली. एखादा तज्ज्ञ, एखादे यंत्र, एखादी माहिती त्यांच्याकडे उपलब्ध नसली तर
ती कोठू न चमळिली जाईल याची माहिती काढली जात असे ि ती तातडीने चमळिली जात िोती.
रे स्क्युअसमचे काम सुरू असतानाच बेपत्ता ३३ जिांच्या कुटु ं बीयांची गदी जमली. सुटकेचे प्रयत्न म्ििजे
नक्की काय सुरू आिे आणि कामगारांची अिस्था कशी आिे िे कळायला त्यांना कािीच मागम नव्िता.
आप्तांच्या काळजीने सैरिैर झालेल्या त्या लोकांकडे कुिीतरी लि दे ण्याची गरज िोती. इथेिी गॉलबॉनम उिे
राहिले.
बेपत्ता असलेल्या प्रत्येक कामगाराच्या कुटु ं बीयांसाठी एक, असे ३३ तंबू उिारून हदले, त्यांच्यासाठी एक
सामुदाचयक स्ियंपाकघर, प्रसाधनगृिे, मोबाईल फोनसाठी चाजमर, नोटीसबोडम अशा सोयी तत्काळ उिारून
हदल्या. संरििासाठी पोलीस गस्त घालू लागले. त्या उजाड िाळिंटात जिू एक िेगळे शिर िसिले गेले.
कुटु ं बीयांनी या कँपचे नामकरि केले ्esperanza" म्ििजेच ्आशा् (Hope). या नातेिाइकांनी चतथे ३३
खािकामगारांचे प्राचतचनचधक असे ३३ राष्ट्रध्िज उिारले. ३३पैकी १ कामगार बोचलणव्ियाचा िोता तर ३२
चचलीचे.

बेपत्ता कामगारांच्या सुरणिततेबद्दल कुटु ं बीयांना असलेली चचंता लिात घेऊन स्ितः खािमंत्री आणि
सरकारमधील उच्चपदस्थ दर दोन तासांनी कुटु ं बीयांना िेटत िोते, आधार दे त िोते. रे स्क्यू टीम करत
असलेली प्रयत्नांची पराकाष्ठा कुटु ं बीयांपयंत पोिोचविण्याचे मित्त्िाचे काम िे लोक करत िोते. रोज
संध्याकाळी ्आज काय घडले?्, ्उद्या काय प्रयत्न केले जातील?् अशी माहिती चन:संकोचपिे मीहडयाला
आणि कुटु ं बीयांना हदली जात िोती. इथेिी गॉलबॉनम यांनी एक धाडसी पाऊल उचलले. कुटु ं बीयांची काळजी

210

लिात घेऊन सिमप्रथम कुटु ं बीयांसोबत या रोजच्या मीहटं ग घेतल्या जात िोत्या ि नंतर मीहडयासोबत. िा
चनिमय घेतल्यानंतर पहिल्या मीहटं गमध्ये िजर असलेल्या सिम मीहडया प्रचतनीधींना शांतपिे तंबूबािे र
काढले गेले ि फक्त कुटु ं बीयांशी संिाद साधला. या छो्या छो्या गोष्टींमुळे कुटु ं बीयांचा विश्वास संपादन
करण्यात चचली सरकारला यश चमळाले ि त्यांच्याकडू न संपूिम सिकायम चमळाले. या दघ
म नेबद्दल
ु ट
ितममानपत्रामधून सरकारची चनिमत्सना झाली, कािी कुटु ं बीयांनीिी शाणब्दक िल्ले चढिले पि सरकारने
अशा अवप्रय घटनांचा एकंदर प्रयत्नांिर पररिाम िोऊ हदला नािी.
मीहडयाशी ि कुटु ं बीयांशी बोलताना राष्ट्रपती पायनेरा ि बाजूला खािमंत्री गॉलबॉनम

रे स्क्यू टीम, सरकार, कुटु ं बीय सिम जि प्राथमना करू लागले, सुरणिततेची.. सुखरूपतेची..
कामगारांचा ठािहठकािा शोधिे िे प्रमुख लक्ष्य
िोते.

तब्बल

१५

िेगिेगळ्या

हठकािािून

शेल्टरच्या हदशेने हिचलंग सुरू झाले िोते. या
हिचलंगमध्ये अचूकता िी एक अत्यंत मित्त्िाची
बाब िोती आणि कामगारांच्या सुखरूपतेबाबत
कािीच

माहिती

घाईगडबडीत

न

सुरू

चमळाल्याने

िोते.

सिम

हिचलंग

प्रयत्न

करिार्यां ना

पररणस्थतीची जािीि िोती. मात्र गडबड करून
िलत्याच

हदशेला

कामगारांच्या

हिल

णजिािर

केले,

बेतेल

तर

३३

याची

त्यांना

पार

पडले.

जािीि िोतीच.
तीन...

चार...

कोित्यािी
पररणस्थती

पाच...

योजनेला
जैसे

थे

हदिस
यश

िोती.

आले

नव्िते.

सातव्या

हदिशी

खािीच्या तंडाशी थोडी पडझड झाली ि तो
रस्तािी बंद झाला. काम मंदािले, अव्याितपिे
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धडधडिार्या क्रेन्टस आणि रोऽऽ रोऽऽ करिारे कािी हिल ठनप झाल्यामुळे खािकामगारांच्या कुटु ं बीयांमध्ये
चलवबचल झाली ि गैरसमजामुळे त्या सिांनी चतथेच धरिे धरले, स्ितः आत जाऊन कामगारांना
शोधण्याची तयारी दाखिली. सरकारने िी मागिी तत्काळ नाकारली.
खािमंत्री गॉलबॉनम यांची खािीजिळची उपणस्थती आणि प्रत्येक चनिमयातला सििाग सरकारमधील कािी
उच्चपदस्थांना मान्टय नव्िती. अशा रे स्क्यू ऑपरे शनमध्ये सरकारने पडद्याआडू न काम केले पाहिजे, िा
त्यांचा अनुिि िोता. रे स्क्यू ऑपरे शन अयशस्िी झाले तर संपूिम मंत्रीमंडळाला दे श चालििे अशक्य
िोिार िोते. यादरम्यान एका मुलाखतीमध्ये गॉलबॉनम यांनी खािकामगारांच्या बचािण्याची शक्यता ‘खूप
कमी’ असल्याचे सांचगतले ि एकच गदारोळ झाला. सरकारमधील एका जबाबदार मंत्र्याने असे अवप्रय
विधान करिे कोिालाच रुचले नािी. पि रे स्क्यू ऑपरे शनमधून कोित्यािी प्रकारच्या अपेिा तयार िोऊ
नयेत आणि झाल्याच तर उं चािू नयेत, यासाठी िे धाडसी विधान केले.
हिचलंगचे काम पूिम िेगाने चालूच िोते. घाईगडबडीत हिल आपली जागा आणि ठरिलेला मागम सोडू न
िरकटत िोते. टिक खडकामुळे हिलचे दशमनी िाग मोडत िोते, नादरु
ु स्त िोत िोते. हिल मशीन्टसची गती
मंदाित िोती आणि सिांच्या काळजीत िर पडत िोती. रे स्क्युअसमचा धीर सुटू लागला िोता. नातेिाईक,
सरकार, बचािलेले खाि कामगार सिम जि िळू िळू चन:शब्दपिे िार मानत िोते. त्या ३३ जिांच्या
सुरणिततेबद्दल आता नकाराथी मतप्रिाि पसरत िोते, उत्सािाने सुरू झालेले हिचलंगचे काम यंत्रित सुरू
िोते, सिांच्या िाििािना जिू चथजून गेल्या िोत्या.
रे स्क्युअसमना आिखी एक धक्का बसला. कामगार नक्की सापडतील अशी अपेिा असलेल्या एका हिलला
कािीच चमळाले नािी. या अनपेणित धक्क्याने सिम जि कोलमडू न गेले. कामगारांनी िूगिामतील
शेल्टरमध्ये आश्रय घेतला असला तरी चतथे असिारा अन्टन-पाण्याचा साठा फक्त ४८ तास पुरेल इतकाच
िोता. इथे तर १५ हदिस उलटू न गेले िोते. खािीमध्ये वपण्याच्या पाण्याचा साठा कामगारांनी शोधून
काढला असता. पि.. ििा..?? इतके हदिस पुरेल असा ििेचा कािीिी स्रोत खािीमध्ये नव्िता. त्यातिी
अपघातामुळे धुळीचा अचतप्रचंड लोट उठला असण्याची शक्यता िोती. उपलब्ध असिारी ििा त्यामुळे
दवू षत झाली असण्याची दाट शक्यता िोती. पररणस्थतीसमोर रे स्क्युअसम ितबल झाले िोते. हकतीिी
उं चािलेले मनोबल आणि नीचतधैयम असले तरी िास्तिाची जािीि िाईट प्रकारे प्रत्येकािर आपला प्रिाि
दाखित िोती.
धक्क्यािर धक्के दे िार्या चनयतीने आिखी एक धक्का हदला. खोदकाम सुरू असिार्या १५ हिल्समुळे
अिरशः चाळि झालेल्या त्या पररसरात अंतगमत पडझड सुरू झाली. िूगिीय िालचालींमळ
ु े त्या पररसरात
काम करिे अत्यंत धोकादायक झाले. ३३ कामगारांसाठी - जे णजिंत आिे त की नािी िे िी मािीत नािी,
अशा ३३ जिांसाठी - शेकडो लोकांचा जीि धोक्यात घालिे हकतपत शिािपिाचे आिे ? िा प्रश्न उिा
राहिला. कािी हिल बंद केली गेली, कािी सुरू िोती. बेपत्ता ३३ कामगारांचे नातेिाईक अजूनिी आशा लािून
बसले िोते. रोजच्या मीहटं ग्ज सुरू झाल्यापासून बिुधा पहिल्यांदाच सरकारचे प्रिक्ते आणि कुटु ं बीय यांमध्ये
जबरदस्त मतिेद झाले. कुटु ं बीयांनी स्ित: आत जाऊन शोधकायम करण्याची पुन्टिा एकदा मागिी केली.
सरकारने िी मागिीिी विनाविलंब नाकारली.
कामगारांचा शोध घेण्याचा १७िा हदिस सुरू झाला. कामगार णजिंत असण्याच्या शक्यता जिळजिळ
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संपुष्टात आल्या िोत्या, आता आपि फक्त प्रेतांसाठी खोदकाम करतोय िी िािना रे स्क्यू पाटीमध्ये बळािू
लागली.

सिमत्र

एक

अनाचमक

ताि

िरून

राहिला

िोता.

अचानक एका हिलला चचकटू न कािीतरी िर आले. एक लाल कापडाचा तुकडा.. एक चचकटप्टीच्या
िेष्टिात गुंडाळालेले कािीतरी.. हिलपासून ते काळजीपूिक
म िेगळे केले गेले आणि एकच जल्लोष उडाला.
सिमच्या सिम ३३ कामगार सुरणित असल्याचा संदेश त्या चचठ्ठ्यांिर चलहिला िोता. त्या संदेशासोबत
कामगारांची पररणस्थती विशद करिारी विस्तृत माहिती हदली िोती. िी तारीख िोती २२ ऑगस्ट २०१०.
रे स्क्यू करिार्यांमध्ये, राष्ट्रपती ि मंत्रीमंडळामध्ये, कुटु ं बीयांमध्ये आणि संपूिम चचलीमध्ये आनंदाची एक
लाट

उसळली.

हिल

करिारे

हकत्येक

जि

ते

ऐकून

ढसाढसा

रडू

लागले,

आनंदाश्रू.

१७ हदिस िे सिम कामगार अमानिीय पररणस्थतीमध्ये णजिंत िोते, ३६ अंश तापमानामुळे चनमामि झालेली
उष्िता, ९०%पेिा जास्त आद्रम ता, अपुरी ििा, अपुरे अन्टन आणि दवू षत पािी आणि अचनणित िवितव्य
पचिून िे सिम जि मानचसक ि शारीररकदृष््या धडधाकट िोते.

िाच तो संदेश, ्We are well in the shelter, the 33्. चचलीचे राष्ट्रपती तो संदेश पत्रकारांना दाखिताना.
अपघात

झाल्यानंतर

कामगारांनी

तातडीने

घेतलेल्या

चनिमयांमुळे

सिांचे

जीि

बचािले

िोते.

अपघातानंतर सिमप्रथम आत अडकलेले कामगार एकत्र आले, सिांच्या शारीररक अिस्थेची तपासिी केली,
सुदैिाने कुिीिी जखमी झाले नव्िते. सिांनी ‘शेल्टर’चा आश्रय घेतला, जे या खािीमधले एकमेि
आश्रयस्थान िोते. कामगारांनी सुटकेचे मागम शोधण्यास सुरुिात केली. कािी अनुििी कामगार पररणस्थतीचा
आढािा घेऊन आले. णजथे खडक कोसळला िोता त्या हठकािी आढािा घेिार्या कामगारांनी तशा
पररणस्थतीतिी स्प्रे पंटने माहकंग केले, िेगिेगळ्या नंदी घेतल्या. या दघ
म नेचे गांिीयम ओळखून ि
ु ट
सुटकेसाठी हकतीिी िेळ लागू शकतो िे समजून कामगारांनी मित्त्िाचे एक काम केले, ते म्ििजे
आपल्यातूनच सिामत अनुििी आणि सिामत ियस्कर अशा 'लुई उझ्िाम' याला लीडर बनिले आणि त्याचे
आदे श मानण्याचे मान्टय केले. लीडरच्या आदे शांनुसार वपण्याच्या पाण्याचा शोध घेतला, एक कामगार
धममगुरूचे काम करू लागला, औषधांची माहिती असिारा एक कामगार मेहडकल लीडर झाला. िेगिेगळ्या
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रे स्क्यू पाटीज तयार केल्या. कामगारांच्या रे स्क्यू पाटीने ििा खेळती रािण्यासाठी असलेल्या व्िं हटलेशन
शाफ्टमधून चनसटण्याचा प्रयत्न केला, पि चतथल्या चशड्या गायब िोत्या, िूगिीय िालचालींमुळे िे
व्िं हटलेशन शाफ्टिी चतसर्याच हदिशी बंद झाले. रे स्क्यू पाटीने स्प्रे पंटने माहकंग केलेल्या खडकाचे
चनरीिि केले असता त्यांच्या िे िी लिात आले की, खडक आिखी कािी फूट खाली सरकला िोता. अशा
अणस्थर पररणस्थतीमध्ये आिखी कोितेिी सािस न करता त्यांनी शेल्टरमध्ये राििे पसंत केले.
शेल्टरचे हठकाि कळताच मदतकायम जोमाने सुरू झाले.
िे ‘शेल्टर’ म्ििजे ५५० स्क्िेअर फुटाची एक मोठी खोली िोती, त्या खोलीबरोबरच दोन हकलोमीटरचा
एक रस्तािी मोकळा िोता. रे स्क्यू पाटीने जलदगतीने िालचाली करून या पररसरात अनेक हिल्स
पोिोचिली.
एका हठकािािून सनलाय लाईन सुरू केली गेली. रे फ्रेीजरे टेड ऑक्सीजनचा पुरिठा सुरू झाला. त्यामुळे
आतले तापमान थोडे उतरिून कामगारांचे चतथले आयुष्य सुसह्य िोण्यास मदत झाली. आिखी एका
लाईनमधून अन्टन, पािी, संदेश दे िािघेिाि सुरू झाली. एक ऑणनटकल केबलिी खाली सोडली. फोन
कनेक्शन जोडले, खािमंत्री लॉरे न्टस गॉलबोनम आणि बाकी लोक आतुरतेने िाट बघत िोते.. ररं ग िाजली
आणि एक कामगार फोनिर बोलू लागला. त्याने सिम पररणस्थती विशद केली. सिम जि ठीक आिे त, याची
खातरी पटली. सगळीकडे एकच जल्लोष झाला. १७ हदिसांनंतरच्या झालेल्या पहिल्यािाहिल्या संिाषिाचा
शेिट सिम खािकामगारांनी चमळू न चचलीचे राष्ट्रगीत गाऊन केला. कामगारांच्या या उत्स्फूतम कृ तीमुळे सिम
जि िे लािून गेले. िरती अनेकांना िािना अनािर झाल्या.
यथािकाश णव्िहडओ कॅमेरा खाली सोडला गेला. सिम जि आतुरतेने पहिल्या दृश्याची िाट बघत िोते.
अचानक एक कृ श, गबाळा, दाढी िाढलेला पि तरतरीत डोळ्याचा असा एक िसतमुख चेिरा समोर आला.
पुन्टिा जल्लोश झाला. उपासमारीने कृ श झालेले, दाढी िाढलेले, घामेजलेले, उघडे िाघडे आणि तरीिी आशा
हटकिून असलेले असे कामगार संपूिम जगाने पाहिले. १७ हदिस कोित्यािी िवितव्याचशिाय जगूनिी
त्यांनी िार मानली नव्िती, कामगार अत्यंत धीरोदात्तपिे कॅमेर्याला - जगाला सामोरे आले.
जग या ििाची आतुरतेने िाट बघत िोते.
खािीमधील दृश्ये.
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िरून शोधकायम चालू असताना सुरू असलेले खोदकाम कामगार ऐकत िोते. आज ना उद्या हिल
आपल्यापयंत पोिोचिार याची जािीि झाल्यािर त्यांनी मदतीसाठी संदेश चलहिले, मित्त्िाची माहिती
चलिून काढली आणि िे सिम िरती पोिोचविण्यासाठी चचकटप्टीपासून सगळ्याची जय्यत तयारी केली.
हिल त्यांच्या हठकािी पोिोचल्यानंतर चपळाईने हिल शाफ्टला िा सगळा जामाचनमा चचकटिला. त्या
पररणस्थतीतिी कामगारांनी केलेले विचार, कृ ती आणि दाखिलेले धैयम िाखािण्याजोगे िोते.
कामगारांचा ठािहठकािा कळल्यानंतर आता सुटकेचे प्रयत्न सुरू झाले. कामगारांची झालेली उपासमार
लिात घेता सनलाय लाईनमधून फक्त द्रिरूप आिार पाठिण्यास सुरुिात झाली.
सुटकेचा अंचतम आराखडा तयार झाला आणि सिम जि पुन्टिा चचंतेत पडले. या सुटकेसाठी तब्बल ४ महिने
लागिार िोते. अणस्तत्िात असलेली हिल मोठी करून ि त्यातून एक मािूस मािू शकेल इतकी मोठी
कॅनसूल जाईल इतका मोठा आरपार बोगदा तयार करािा लागिार िोता, दरम्यान िोिार्या िूगिीय
िालचालींचा सामना करण्यासाठी या संपूिम उभ्या बोगद्याला आतून एक चततक्याच मोठ्या स्टील पाईपचा
थर द्यािा लागिार िोता. या सिम कामासाठी साधारिपिे चार महिने लागिार िोते.
सुटकेचा अंचतम आराखडा

सुटकेसाठी लागिार्या िेळाची कामगारांना माहिती द्यािी की नािी, त्यांची प्रचतहक्रया काय असेल यािरिी
विचार केला गेला आणि चतसर्या हदिशी स्ितः खािमंत्र्यांनी कामगारांना या पररणस्थतीची जािीि करून
हदली. िे सगळे आधीच माहिती असल्याप्रमािे कामगारांनी यािी बातमीचे आियमकारकरीत्या िसतमुखाने
स्िागत केले.
कामगारांना सनलाय लाईनमधून अन्टन आणि पाण्याबरोबर आता नातेिाइकांची पत्रेिी चमळू लागली.
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पत्रामध्ये कामगारांचे मनोधैयम हटकून रािण्यासाठी मजकूर कशा प्रकारे चलिािा, मनोबल आणि विणजगीषू
िृत्तीला धक्का पोिोचिार नािी याची काळजी कशी घ्यािी, याचे धडे तज्ज्ञ सायकॉलॉणजस्टकडू न
नातेिाइकांना चमळू लागले. चचली सरकारने ‘नासा’कडू न एका लाँग टमम आयसोलेशन स्पेशाचलस्ट टीमला
बोलािून घेतले. पािबुड्या, अिकाशयान िगैरे हठकािी असिारी पररणस्थती दद
ु ै िाने या खािीमध्ये तयार
झाली िोती. कामगारांना बरे च महिने एकत्र काढािे लागिार िोते आणि यादरम्यान िोिार्या सुटकेच्या सिम
प्रयत्नांच्या यशासाठी कामगारांच्या सिकायामची चनतांत गरज िोती.
रात्रंहदिस अव्याितपिे सुरू असलेले मदतकायम.

खािीमध्ये अडकलेल्या कामगारांनीिी सैचनकांप्रमािे चशस्तीचा हदनक्रम आखून घेतला िोता. सुरुिातीचे १७
हदिस संपकम िोईपयंत, मयामहदत खाद्यपदाथांचा साठा असताना सिम कामगार अिरश: उपासमार सिन
करत िोते. प्रत्येक कामगार एक चमचा ्युना मासा, दध
ु ाचा एक घोट आणि वबणस्कटाचा एक तुकडा दर
दोन हदिसांनी खात िोता. कामगारांची झालेली िी उपासमार लिात घेता, सतराव्या हदिशी संपकम
प्रस्थावपत झाल्यानंतर सनलाय लाईनमधून सुरूिातीला फक्त द्रिरूप आिार पाठिण्यास सुरुिात झाली.
सुरुिातीला ५०० कॅलरी असिारा आिार िळू िळू १००० ि नंतर २००० कॅलरीच्या पुढे नेला. १७ हदिसांच्या
उपासामुळे कामगारांची पचनसंस्था नाजूक झाली िोती ि घन अन्टनपदाथम स्िीकारण्याची िमता कमी
झाली िोती. प्रचंड उपासामारीनंतर, अचानक जड अन्टन खाल्ल्यामुळे आजारी पडण्याची / मृत्यू िोण्याची
शक्यता गृिीत धरून सिम प्रकारे काळजी घेतली जात िोती.
कामगारांची तब्येत िळू िळू सुधारत िोती. या दरम्यान एक मजेशीर घटना घडली. कामगारांना चलणक्िड
डाएटिरून सॉचलड डाएटिर आिून बरे च हदिस झाले िोते ि सनलाय लाईनमधून नेिमीचे जेिि पुरिले
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जात िोते. जेििातले एक ‘डे झटम ’ अचानक परत आले, कारि त्या कामगाराला ‘ते डे झटम आिडले नािी’.
िे कळताच िरती असलेले अचधकारी सक्रीय झाले ि तेच डे झटम पुन्टिा त्याच कामगाराला परत पाठिले ि
सोबत एक चनरोपिी पाठिला, ्आिे िे असे आिे आणि इथे रािून आम्िी शक्य ते सिम करीत आिोत्.
(रोज पुरिल्या जािार्या जेििािरिी नंतर नंतर मयामदा आिली गेली; कारि कािी धष्टपुष्ट कामगारांचे
िजन िाढले तर ते कॅनसूलमध्ये चशरू शकिार नािीत, अशी कािी अचधकार्यां ना िीती िाटू लागली.)
कामगारांनी त्यांचा चशस्तीचा हदनक्रम आिखी चशस्तबध्द केला. शेल्टरमध्ये आणि बोगद्यामध्ये एक िेगळा
डायचनंग एररया तयार केला, िेगळा मेहडकल एररया तयार केला, प्रसाधनासाठी जागा तयार केली.
कामगारांनी आपल्यातून ११ जिांचा एक असे तीन गट तयार केले. प्रत्येक गट सकाळ, दप
ु ार आणि रात्र
अशा ‘चशफ््स’ करू लागला. प्रत्येक गट िेगिेगळ्या हठकािी झोपत िोता, विश्रांती घेत िोता आणि काम
करत िोता. प्रत्येक चशफ्टकडे मित्त्िाचे काम िोते, ते म्ििजे सनलाय लाईन सांिाळिे. या सनलाय
लाईनमधून कामगारांसाठी स्लीवपंग बॅग्ज, प्रोजेक्टर पाठिले. िेगिेगळ्या मूव्िीज, टीव्िी शो िगैरंनी
कामगार आपली करमिूक करू लागले. कामगारांकडू नच आजारी कामगारांची व्यिणस्थत काळजी घेतली
जात िोती ि बंहदस्त जागेत संसगम पसरला जािार नािी याचीिी खबरदारी घेतली गेली. प्रत्येक
कामगाराच्या अंगािर इलेक्रॉचनक मॉचनटसम चचकटिले िोते, ज्याद्वारे िूपष्ठ
ृ ािरून डॉक्टरांची एक टीम
कामगारांच्या तब्येतीकडे बारकाईने लि ठे िून िोती. िेळोिेळी औषधे, प्रचतजैविके, लसी खाली पाठिल्या
जात िोत्या. तशा पररणस्थतीतिी सिम जि स्ित: तयार केलेले सिम चनयम न चुकता पाळत िोते.
चचलीयन खािकामगारांची सुटका िा आता संपूिम जगाच्या णजव्िाळ्याचा मुद्दा झाला िोता. या ३३
जिांच्या आत्तापयंतच्या प्रेरिादायी प्रिासाला सलाम करत संपूिम जगिरातून खाि िेत्रातील तज्ज्ञ,
हिचलंगचे तज्ज्ञ, मिाकाय िील मशीन िापरिार्या कंपन्टया, िेगिेगळे डॉक्टसम, धममगुरू, मानसोपचार
तज्ज्ञ... सिांनी आपापल्या िेत्रातील मदत दे ऊ केली. चचली सरकारने कोितािी अनमान न बाळगता िी
मदत स्िीकारली आणि या सिम तज्ज्ञांना संपूिप
म िे सिकायम केले. ऑणस्रया, कॅनडा, कोररया, जपान,
चसंगापूर, अमेररका आणि दणिि आहफ्रेका या दे शांनी संपूिम घटनाक्रमात मित्त्िाची िूचमका बजािली.
चचली सरकारने संपूिम पररणस्थतीची अत्यंत बारीकसारीक माहिती जमिली िोती आणि ती अत्यंत
सुटसुटीतपिे साठिून ठे िली िोती. कोित्यािी िेत्रातल्या तज्ज्ञाला सिमप्रथम आिश्यक ती माहिती दे ऊन
नंतर प्रत्यि काम सुरू केले गेले. या प्रत्येक तज्ज्ञाबरोबर चचलीचे प्रचतचनधी कायम उपलब्ध िोते. या
घटनेमधला अत्यंत मित्त्िाचा घटक िोता ‘िेळ’. तो िाया जाऊ नये, म्ििून प्रत्येक जि धडपडत िोता.
िूपष्ठ
ृ ापासून शेल्टरपयंत मोठे हिल करण्यासाठी एकूि तीन नलॅन बनिले गेले. नलॅन A, नलॅन B ि नलॅन
C. खािीचे १२१ िषांचे आयुमामन पािता आिखी खडक कोसळू न एखादा नलॅन बारगळला तर पुन्टिा
पहिल्यापासून सुरुिात करायला लागू नये, म्ििून तीन नलॅन बनिले गेले ि टननया टननयाने सुरू केले.
-----नलॅन A----Strata 950 - जचमनीमध्ये सरळ ९० अंशामध्ये हिल करिे
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Strata 950 िे िील िापरून रे स्क्यू नलॅनची सुरूिात झाली. Murray & Roberts या साऊथ अहफ्रेकन
कंपनीच्या मालकीचे िे िील, सुरुिातीला एक पायलट िोल करून नंतर त्याच्या आजूबाजूच्या खडकामध्ये
हिल करून ििा असिारा उिा बोगदा करण्यासाठी उपयोगी पडिारे िोते.
-----नलॅन B----- जचमनीमध्ये सरळ ८२ अंशामध्ये हिल करिे

Schramm Inc. T130XD िे हिल एका चचलीयन कंपनीच्या मालकीचे िोते, पि दघ
म नेदरम्यान ते
ु ट
अमेररकेत िोते. अत्यंत तातडीने UPS कुरीयरच्या एका अजस्र विमानातून ते खािीपाशी आिले गेले. या
हिलचे मुख्य काम िोते, आधी पाडलेले एखादे िोल कामगारांना िर आिण्यासाठी तयार केलेली कॅनसूल
जाईल इतके मोठे करिे.
या हिलमुळे खडक कापताना त्याचे बारीक बारीक तुकडे खाली पडिार िोते. खाली असलेल्या कामगारांना
ते तुकडे िेळोिेळी िलिण्याच्या विशेष सूचना हदल्या गेल्या.या हिलमुळे तासाला ५०० हकलो या गतीने
एकूि ७०० मेरीक टन खडक कामगारांनी रात्रंहदिस काम करून िलिला.
हिलचा दशमनी िाग मोडल्यामुळे ि हिल केलेल्या िोलमध्येच अडकल्याने सिम काम ठनप झाले. िेगिेगळे
उपाय िापरून िे हिल काढले गेले, परं तु त्यादरम्यान अमूल्य असे पाच हदिस िाया गेले. नलॅन A पेिा िे
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हिल जलदगतीने खोदकाम करू शकत िोते.
सरतेशेिटी याच हिलमुळे कामगारांची सुटका झाली.
-----नलॅन C----- जचमनीमध्ये सरळ ८५ अंशामध्ये हिल करिे

RIG-421 िे कॅनडामधील एका कंपनीने तयार केलेले अत्यंत शवक्तशाली िील िोते, परं तु याच्या
हडझाईनमध्ये बर्याच गुंतागुंतीच्या गोष्टी िोत्या ि त्यामुळे िे िील शवक्तशाली ि िेगिान असूनिी
कूममगतीने खोदकाम करत िोते.
सरतेशेिटी नलॅन B यश चमळाले ि शेल्टरपयंत कॅनसूल जाईल इतके मोठे िील करण्यात आले, तारीख
िोती ९ ऑक्टोबर २०१०.
िूपष्ठ
ृ ाकडे येिार्या कामगारांच्या प्रिासासाठी एका कॅनसूलच्या हडझाईनमध्ये नासामधील बरे च तज्ज्ञ व्यस्त
िोते. सिम शक्यतांचा आणि पररणस्थतीचा विचार करून कॅनसूलमध्ये असाव्यात अशा तब्बल ७५पेिा जास्त
गोष्टीची १२ पानी यादी चचली सरकारकडे पाठिली. चचलीयन नौदलाने तातडीने एकसारख्या तीन कॅनसूल
तयार

केल्या

ि

त्यांचे

नामकरि

केले

‘हफचनक्स’.

२७०० फूट िूगिामतून जचमनीिर येताना शरीरािर िोिारे गुरुत्िाकषमिाचे पररिाम, आजूबाजूच्या अणस्थर
खडकाचे कॅनसूलिर िोिारे पररिाम िगैरे अनेक बारीकसारीक घटक लिात घेऊन िे कॅनसूल तयार झाले.
या कॅनसूलला शवक्तशाली शॉक अॅब्सॉबमरसि ८ चाके जोडली गेली, कामगारांना कॅनसूलमध्येच ऑक्सीजन,
णव्िडीओ कॅमेरा, फोन, सुरणिततेसाठी प्टे , डोक्यासि डोळ्यांचे रिि करिारे िे ल्मेट, पायांना खास
आिरि यांमुळे कॅनसूलमधून िर येताना कामगारांना कोितािी शारीररक त्रास िोिार नव्िता. कामगारांना
खास गॉगलिी हदले जािार िोते, ज्यामुळे प्रखर सूयप्र
म काशाच्या अचानक साणन्टनध्यात येऊनिी डोळ्यांिर
दष्ु पररिाम िोिार नव्िता.
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‘हफचनक्स’ कॅनसूल.

९ ऑक्टोबरला हिल पूिम झाल्यानंतर खडकाची ि कॅनसूलची चाचिी घेण्यात आिखी ३ हदिस गेले ि १३
ऑक्टोबरला पहिला रे स्क्युअर हफचनक्समधून ‘शेल्टर’मध्ये उतरला. तत्पूिी लीडरने ३३ कामगारांना ३
गटांमध्ये वििागले िोते. णस्कल्ड, िीक आणि स्राँग. िर येिारे पहिले चार कामगार णस्कल्ड गटातले िोते.
कॅनसूल परत येताना िोिारा त्रास झाला तर तो सिन करण्याची त्यांच्यात शारीररक, मानचसक िमता
िोती ि त्यानुसार कॅनसूलच्या रचनेत, प्रिासात आयत्या िेळी बदल केले जािार िोते. नंतर िीक गटातले
कामगार िर येिार िोते. सिामत शेिटी स्राँग कामगार. िे कामगार शारीररकदृष््या धडधाकट िोतेच, मात्र
िे मानचसक दृष््यािी धडधाकट िोते. आपल्या सिकार्यां च्या सुटकेदरम्यान त्यांनी कोितािी उतािळे पिा
करून चालिार नव्िता. एखादी चूक, घाईगडबड, छोटासा अपघात ६९ हदिसांच्या अथक पररश्रमािर पािी
फेरण्यास पुरेसा िोता.
नासाच्या आिारतज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार, सुटकेआधी ६ तास प्रत्येक कामगार संपूिप
म िे चलणक्िड डाएटिर
िोता. साखर, पोटॅ चशअम आणि चमचनरल्सचा अचतररक्त डोस प्रत्येकाला हदला गेला. रक्ताच्या गुठळ्या िोऊ
नयेत म्ििून अॅणस्पररन हदल्या गेल्या ि प्रिासादरम्यान रक्तदाब णस्थर रािािा, याचीिी काळजी घेतली
गेली.
पहिला रे स्क्युअर खाली उतरल्यापासून २४ तासांच्या आत सिम खािकामगार बािेर आले. एका खर्याखुर्या
लीडरप्रमािे खािकामगारांचा लीडर 'लुई उझ्िाम' शेिटी बािे र पडला. एकूि ३३ कामगार ि ६ रे स्क्युअसमना
घेऊन हफचनक्सने ३९ फेर्या मारल्या.
संपूिम चचलीमध्ये, जगिरामध्ये जल्लोष झाला.

221

चमशन अॅकंनलीश चचली. (चमशन पूिम झाल्यानंतर खािीमधल्या शेल्टरमध्ये फडकिला गेलेला झंडा)

या घटनेच्या शेिटी ३३ जिांच्या नेत्याने चचलीच्या नेत्याशी (राष्ट्रपतींशी) साधलेला संिाद मन िे लािून
टाकतो.
(Leader) Luis Urzúa : "I've delivered to you this shift of workers, as we agreed I would".
(The President) Sebastián Piñera : "I gladly receive your shift, because you completed your duty, leaving last like a good captain. You are not the same after this, and Chile won't be the
same either!्

३३ कामगारांच्या सुटकेबरोबर िा अध्याय संपला नािी, संपिारिी नािीये. िूगिामत असताना या
सगळ्यांच्यात हदसून आलेली एकीची िािना नंतरिी हटकून राहिली. या घटनेचे पडसाद नंतरिी उमटत
राहिले. या ३३ जिांना जगिरात अचानक, अनपेणित प्रचसद्धी चमळाली. प्रचसद्धीला सामोरे जातानािी या
कामगारांनी विलिि प्रगल्िता दाखिली. स्ितःच्या सुटकेपुरता आनंद न मानता, खािव्यिसायात
असलेल्या धोकादायक णस्थतींमध्ये सुधारिा घडिण्यासाठी या अनुििाचा उपयोग करण्याचे त्यांचे प्रयत्न
आिे त.
एक िोऊन चनधड्या छातीने या दघ
म नेला सामोरे जािारे िे सगळे आज दं तकथा बनले आिे त.
ु ट
फक्त चचलीच्या नव्िे , तर जगाच्या इचतिासात िी घटना मािसाच्या अढळ विश्वासाचं आणि जगण्याच्या
मूलिूत, चचरं तन प्रेरिेचं प्रतीक बनून रािील - कायमस्िरूपी.
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परी टॅ णक्सडमीरूपे उरला
सुधांशन
ु ूलकर.

दसर्याचा हदिस. सूयोदयाची िेळ. रोजच्यासारखा प्रिातफेरीसाठी चनघालो िोतो. एका सोसायटीच्या
दारातल्या दोन सप्तपिी िरघोस फुलल्या िोत्या, गाचलचा अंथरल्यासारखा रस्त्यािर फुलांचा सडा पडला
िोता आणि फुलांचा उग्रसा गंध दरिळत िोता. तो गंध मनात दरिळत असतानाच रस्त्याच्या दस
ु र्या
बाजूला माझं अचानक लि गेलं. रस्त्याच्या कडे ला साळुं कीएिढा एक पिी उतािा पडलेला हदसला. जिळ
जाऊन बघतो, तो आमचा लाडका, पररचचत पिी निरं ग ऊफम वप्टा (Indian Pitta) अचेतन अिस्थेत
पडला िोता. त्याला बचघतल्यािर एकदम फ्लॅशबॅकमध्ये २००५ सालात गेलो.

२००५मधली मे महिन्टयातली एक
टळटळीत

दप
ु ार

िोती.

कामात

असतानाच चंबूरिून एका चमत्राचा
फोन आला की इथे िर बाजारात
एक

चनराळाच

पिी

जखमी

अिस्थेत जचमनीिर आिे , त्याला
उडता येत नािीये आणि त्याला
‘मुंबईचे

कािळे ’

चोच

मारून

िंडािून सोडत आिे त. पक्ष्याच्या
ििमनािरून त्याची ओळख पटली.
तो निरं ग (वप्टा) िोता. मग
चमत्राला हदलेल्या सूचनांप्रमािे त्याने जिळच्याच एका दक
ु ानातून एक खोका चमळिून त्यात त्या पक्ष्याला
घालून घरी आिलं िोतं. प्राण्यांच्या डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्याच्यािर उपचार सुरू केले िोते आणि
आठिडािराने तो बरा झाल्यािर त्याला विक्रोळीच्या गोदरे जच्या चतिराच्या जंगलात सोडू न हदलं िोतं. िे
सिम एका दै चनकात सविस्तर छापून आलं िोतं आणि आम्िी एकदम प्रचसद्ध झालो िोतो.
यानंतर वप््याशी आमचे जिू ऋिानुबंध जुळले. दर िषी मे महिन्टयाच्या पहिल्या आठिड्यात चंबूरमध्ये
वप्टा हदसत राहिला. याचं कारि, हिमालयाच्या तळटे कड्यांच्या थंडगार पररसराचा िा रहििासी.
हदिाळीनंतर चतथे थंडी पडायला सुरुिात झाली की अन्टनाची टं चाई जाििायला लागते. मग तो दणििेकडे
स्थलांतर करतो. तीनचार महिने दणििेत रािून, िसंत ऋतू सुरू झाला की परत उत्तरे कडे स्िगृिी परततो.
चतथे पािसाळ्यात (जून-ऑगस्टमध्ये) त्याची िीि िोते. आणि पुन्टिा थंडी सुरू झाली की दणििेकडे पुन्टिा
स्थलांतर करतो, असं िे स्थाचनक स्थलांतराचं चक्र. मेमध्ये स्िगृिी परतताना तो मुंबईमागे जात असािा,
आणि विश्रांती-अन्टन-पाण्यासाठी

मुंबईस

थांबत असािा, चंबूर
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िा

हिरिागार

पररसर

(ग्रीन झोन)

असल्यामुळे चंबूरमध्ये उतरत असािा, आणि आम्िाला हदसत असािा. प्रत्येक िेळी जखमी (कािळ्यांनी
चोची मारल्यामुळे), चनजमलीकरिामुळे तिानलेल्या, िुकेजलेल्या, थकलेल्या, िरकटलेल्या अिस्थेत चमळत
असे. त्याच्यािर उपचार करून बरा झाल्यािर विक्रोळीला सोडू न दे त असू. या िषी असं पहिल्यांदाच झालं,
की तो ऑक्टोबरमध्येिी हदसला.
निरं ग या नािाप्रमािे खरोखर नऊ रं ग ल्यालेला, अत्यंत सुंदर. मुख्यत: कीटकििी. जचमनीिर, झाडािर
उड्या मारत कीटक हटपिे िा त्याचा उद्योग.

फ्लॅशबॅक संपला. या निरं गाला एका कागदात गुंडाळू न घरी आिलं आणि ििाबंद वपशिीत घालून डीप
फ्रेीझरमध्ये ठे िून हदलं. आता याचं काय करािं? एखाद्या कॉलेजच्या जीिशास्त्र वििागाला द्यािं का? आणि
लख्खकन ् एक कल्पना सुचली. कािी महिन्टयांपूिी एक बातमी िाचली िोती, मिाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या
राजििनातला, राज्यपालांचा अत्यंत लाडका मोर मृत्यू पािल्यािर एका डॉक्टरांनी त्याच्यािर प्रहक्रया
(टॅ णक्सडमी) करून राजििनात परत नेऊन ठे िला. म्ििजे, त्याला एक प्रकारे संजीिनी हदल्यासारखंच
झालं. आपल्या या वप््यालािी अशीच संजीिनी दे ता येईल का? मग थोडं गुगलून पाहिल्यािर कािी
माहिती चमळाली.
मुंबईच्या

पशुिैद्यकीय मिाविद्यालयात पशू

शरीररचनाशास्त्र

(व्िे टनमरी

अॅनाटॉमी) वििागात सियोगी

प्राध्यापक असलेले डॉ. संतोष गायकिाड िे िारतातले या िेत्रातले (एकमेि) प्रचशणित आणि अनुििी
व्यक्ती (टॅ णक्सडचममस्ट) आिे त. थोड्या प्रयत्नांती त्यांच्याशी संपकम झाला. त्यांनी वप््यािर प्रहक्रया करायचं
आनंदाने मान्टय केलं. त्यांच्या म्ििण्याप्रमािे, या प्रहक्रयेनंतर तो आता पुढची ५० िषं तरी लोकांना
बघायला चमळे ल. लोकचशििासाठी त्याचा खूप उपयोग िोईल. एका अथामने त्याला एक निजीिन,
संजीिनी, एक निी ओळखच चमळे ल. ‘आमचा’ वप्टा टॅ णक्सडमीरूपे उरे ल.
िन वििागाने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात डॉ. संतोष गायकिाड यांच्या मागमदशमनाखाली एक टॅ णक्सडमी
संटरिी सुरू केलं आिे . चतथे आज अनेक प्रािी-पिी जतन केलेले हदसतात. त्यामध्ये आता या
वप््याचीिी लिकरच िर पडे ल.
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तेव्िा िेटूच.

सोनल कणिमक िायकुळ
रसरशीत तापलेल्या सोनेरी झळीतल्या आणि
ओल्या चनसरड्या फसव्या घळीतल्या
कात टाकिा-या रं गीत पानगळीतल्या आणि
गदीने नटलेल्या बाजारातल्या आळीतल्या
चनरि चांदण्यात चनपचचत पिुडलेल्या आणि
काळ्यािोर रे षेत णितीजाला चिडलेल्या

सगळ्या सगळ्या िाटांिरून सोबत चालतानासुद्धा
िाट बघि मात्र संपत नािी
मी तुझी, तू अजून कुिाची...
पि या सगळ्या िाटा चमळतात चतथे त्या मुक्कामाला
मला खात्री आिे ,
मीच पोचेन तुझ्या आधी, आणि तुिी येशीलच कधीतरी
तेव्िा िेटूच.
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ररकामपिाचे उद्योग

मस्त कलंदर

कॉलेजमध्ये कुिीतरी एक लेटरपॅड विसरून गेलं िोतं. गुलबट-बदामी पानं आणि खालच्या कोपर्यात दोनतीन चचत्रे थोड्या थोड्या अंतराने आली िोती. त्यातलं एक चचत्र जाम आिडलं िोतं म्ििून त्याचं एक
पान मी फाडू न घरी आिलं. तीन-चार िषे तशीच गेली. मध्येच मी माझा पहिला िहिला बाऊल रं गिला,
त्यानंतरिी ग्लास पंहटं ग केलं आणि मग या बाईला पंट करािं अशी मनानं उचल खाल्ली. माझ्या
घरातल्या स्ियंपाक घरात उघडिारा िॉलचा दरिाजा चिंतीच्या मधोमध आिे . तेव्िा दोन्टिी बाजूला
कािीतरी पंट करून लािल्यास छान हदसेलसं िाटलं. साधारि प्रमाि पािता ए३ िा आकार चांगला
हदसेलसं माझं मीच ठरिलं. बरे च सव्यापसव्य करून ते दीड इं च बाय तीन इं चाचं चचत्र आधी ए४ आणि
नंतर ए३ मध्ये एका कागदािर छापून आिलं. पि तेिी नंतर लिान िाटलं म्ििून कसंबसं ए२
आकारातलं

रे खाचचत्र

जमिलं.

तरीिी

हकतपत

जमेल

असा

आत्मविश्वास

नसल्यानं

आधी

एका

रान्टसपरन्टसीिर रं गीत ताचलम घेतली आणि हकमान 'िे जमू शकेल' असं म्ििून स्ित:चीच पाठ थोपटू न
घेतली.
पहिली पायरी: जीटी मारिे (पिी: ग्लास रे सींग). इं णजचनअररं गला असताना कधी न करािा लागलेला
प्रकार आता मी सिज करते!
िे चचत्र पूिप
म िे रे स करायला साधारि दोनेक तास लागले.
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पृष्ठिाग बाऊलसारखा गोलाकार नसल्याने रं ग ओघळिं िी अडचि नव्िती. फक्त रं गांच्या बुडबुड्यांनी
तंडाला फेस आिला. िे पहिलं पूिम चचत्र.

नीट जमत आलेलं काम वबघडिण्याची माझी परं परा यािेळीिी खंहडत झाली नािी. कािी हठकािचा रं ग
तुलनेने पातळ िाटत िोता म्ििून मी रात्री झोपायला जाताना आिखी एक रं गाचा थर हदला. सकाळी
उठू न पािते, तर खालचा रं ग फाटू न सगळं चचत्र अगदी चचत्रविचचत्र झालं िोतं. आधी चुकचुक, मग
नेिमीप्रमािेच ्कशी मला दब
ुम ी झाली?्, ्आता काय करू् िगैरे नेिमीची पालुपदे आळिून झाल्यािर
ु द्ध
पुन्टिा एकदा नेिमीप्रमािेच झाला पराक्रम चनस्तरायला स्िारी सज्ज झाली. एका बोथट चाकूने तो

फाटलेला रं गाचा िाग िरच्यािर कापला, कािी हठकािचं बाजूचं काळ्या रं गाचं रे खाटनिी 'तेरा मेरा साथ
रिे ' म्िित सोबत चनघून आलं. लगोलग 'जाचलम जमाना' बनत त्यांचा साथ मी चतथंच कापून टाकला.
मग, आधी रे खाटनाची दरू
ु स्ती केली. फाटलेला नाररं गी रं ग संपला िोता म्ििून चतथे आता चॉकलेटी रं ग
दे ऊन टाकला. आणि ्लिान मुलं असतील नसतील तेिढे सगळे रं ग िापरतात तसं माझं चचत्र िाटत
नािीय. ना?् असं म्ििून नकाराथी उत्तराला जरािी िाि न ठे िता चनणखलकडू न ्चचत्र चांगलंच झालंय्
अशी पािती घेतली.
इतके हदिस मला कािी फ्रेेम करून घेण्याची गरज पडली नव्िती. त्यामुळं आता फ्रेेम करिारं मािूस/
बाईमािूस शोधिं आलं. मध्येच एकदा खरडाखरडीत 'चमसळलेल्या काव्यप्रेमी'च्या खि मध्ये मी
रान्टसपरन्टसीचा फोटू डकिून आले िोते. तो पािून लीमाऊजे्ने ्िी िे दर ना गं?् असा प्रश्न विचारून पुढे

याच्या पाश्वमिूमीिर इणजप्तमध्ये पपायरस ्/पॅपीरस नािाचा गितापासून बनिलेला िातकागद िापरतात असं
सांचगतलं. आतापयंत िी चचत्रातली बाई कोि याचािी गंध नव्िता, पि अज्ञान उघड िोऊ नये म्ििून
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चतला ्िो..िो् केलं. अचधक शोिा नको म्ििून आता त्या मेल्या 'पपायरस' सदृश्य कािी चमळिायचा
प्रयत्न चालू केला. जुन्टया काडाच्या चटया सिसा चमळण्यासारख्या नव्ित्या आणि अचधक त्रास घेिं माझ्या
आळशीपिाला मानििारं नव्ितं. म्ििून मग मूळ योजनेबरिुकूम मी िातकागद शोधायला लागले. िे दर

जिू माझ्यािर प्रसन्टन झाली आणि मला चटईसारखा हदसिारा िातकागद चमळाला. िुश्श. आता सुटले

म्ििेतोिर जो मला फ्रेेम करिारा िेटला तो फक्त सकाळी ११ ते १२:३० ि संध्याकाळी ६:३० ते ७:३० असं
िौशीखातर काम करिारा मिािाग. त्याने पुढे त्याच्या व्यिसाय धमामला जागून मी चनिडलेली फ्रेेम न
लािता दस
ु रीच कुठलीशी फ्रेेम लािली. सुदैिाने तीिी जरा बरी िोती.

िे दरः
आता मला दस
ु र्या बाजूची फ्रेेम करायची िोती. आता िे दरबाईंमुळे दस
ु र्या बाजूलािी कुिीतरी इणजणनशयन
सोबत आिािी असं िाटत िोतं. िोता िोता तुतनखामेनचा बळी द्यायचं ठरिलं. दरिाजाच्या दोन्टिी बाजूंचं
सारखेपि जपायचं असल्यामुळं जर लिकर चचत्र हदलं नािी तर तशीच फ्रेेम पुन्टिा चमळिार नािी असं त्या
फ्रेेमिाल्यानं सांचगतलं. िे त्याचं पुढचं काम चमळिण्याचं चगचमक असू शकेल असं िाटू निी मी धोका
पत्करायला तयार नव्िते. आणि नुसत्या काचेच्या आकाराने तो मापं घ्यायला आढे िेढे घ्यायला तयार
नव्िता. अशा िेळेस जे िोतं तेच झालं. तयार िोता िोता पुन्टिा एकदा ९८% तयार झालेलं चचत्र वबघडलं.
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त्यानंतर आठिडािर आम्िी गािी चाललो िोतो. आता ् जे व्िायचे ते िोऊ दे ् असं म्ििून फ्रेेमसारखेपिा-आणि जे जे कािी असेल ते गेलं खड्ड्यात म्ििून सरळ त्या वबघडलेल्या तुतनखामेनकडे तुच्छ
कटाि टाकून आम्िी घराबािे र पडलो. तसंिी या चचत्रापायी ्िा बाई का बुिा जे कािी आिे ते जरा इथून
िलि्

असले

शब्द

ऐकून

मला

या

चचत्राचाच

कंटाळा

आला

िोता.

परत आल्यािर नव्याने तयारीला लागले. आधी चाकूने रं ग -रे खाटने कापून आणि त्यातल्या दाद न
दे िार्याला िागाला मस्तपैकी िांडी घासण्याच्या उपकरिांनी घासून काच पुन्टिा पहिल्यासारखी केली.
सुदैिाने हकंिा जे कािी असेल त्याप्रमािे तश्शीच बाजूची फ्रेेम चमळाली आणि एकदाचे तुतनखामेनोबा घरी
आले.
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या दोघांची स्थापना करून िषम उलटू न गेलं आिे . हदिाळीचनचमत्त कािी िेगळ्या प्रकारातले कंहदल पािून
आणि माझी रं गांची आिड पािून एका चमत्राने मला असले पाच कंहदल आिून हदले. त्यातला एक अजून
रं गिला नािीय, दस
ु र्यािरचं चुकलेलं रं गकाम मी अजून दरू
ु स्त करतेय. िे बाकीचे तीनः
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याने खूपच जास्त िेळ घेतला.

ग्लास पंहटग करताना मला गिसलेली विचारमोत्ये:
१. सराि म्ििून बाऊल सारखा आकार न घेता सपाट पृष्ठिाग घेतल्यास बरे .
२. चचत्रात एखादा आकार खूपच मोठा असल्यास एकीकडचा रं ग दे ऊन दस
ु रीकडे जाईपयंत आधीच रं ग
िाळतो आणि नंतर मग डाग हदसू लागतात. उदा. तुतनखामेनचा चेिर्याचा आणि मानेचा िाग. ते
टाळण्यासाठी कािी करता येत नािी; िात जरा िरािर चालिािा.
३. चचत्र वबघडल्यास जास्त घाबरू नये, सरळ चनघेल चततका रं ग बोथट चाकूने काढू न िांडे/काच घासून
घ्यािे. काच चांगल्या प्रतीची असल्यास कािी फरक पडत नािी. नसेल, तर काचेचा घासलेला िाग
खरबरीत तर न घासलेला गुळगुळीत असं खूपच चचवित्र हदसतं. अशा फालतू संकटांनी डगमगून न जाता
आधीचं हडझाईन रद्दबातल करून त्याहठकािी *चचत्रविचचत्र हदसिारे मॉडनम आटम काढािे. पाििार्यास आपि
चतुरस्त्र आिोत आणि सगळ्या कलाप्रकारात आपिांस रूची आिे असे िाटते. त्यानंतर उगीच खुलासे करून
'झाकली मूठ' उघडण्याचा प्रयत्न करून नये.
४. इथे ठरिून या प्रकारचे हडझाईन काढले आिे . सध्याचा दरू
ु स्त करत असलेला कंहदल पूिम झाला की
नक्की एन्टड प्रॉडक्ट कसे िोते ते इथेच सांगेन.
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४. िे तसे बरे च िेळखाऊ काम असल्याने विरं गुळा म्ििून ्सीआयडी् िी माचलका टीव्िीिर लािािी.
टीव्िीकडे न पाितािी आख्खा इवपसोड झक्कास कळतो. आणि छान मनोरं जन िोते.
उदा. ्दया, ये आदमी यिाँ क्यूं खडा िै ?्
्िाँ सर, ये आदमी बसस्टॉपपे क्यूं खडा िै ?्
्अचिजीत, दे खो उसके िाथ मं ब्राऊन कलरका चलफाफा िै .्
्िां सर, हकतना बडा चलफाफा िै , ऑर उसमं कुछ रखा िी िै ्
् ये यिाँ वपछले दस चमचनटसे खडा िै ्
्दे खो दया , एक नीले रं गकी बस आ रिी िै ्
्िां सर, ये नीली बस तो इसी आदमी की तरफ आ रिी िै ्
्दे खो, ये तो बसमं चढ गया्
५. चमपािरती लेख नािीतर गेलाबाजार हकमान फेसबुकािरतरी म्ििून फोटो डकिून लोकांकडू न 'चान चान'
म्ििून घ्यािे
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अमेररकन राजकारिातील ििमिेद

नंदन

चार िषांपूिी बराक ओबामांची अमेररकेच्या राष्ट्राध्यिपदी चनिड झाल्यानंतर प्रसारमाध्यमांतील अनेकांनी
अमेररकन राजकारिातील ििमिेद संपुष्टात आल्याचं मोठ्या आनंदाने जािीर केलं. कृ ष्िििीयांना समान
िक्क चमळिून दे ण्याच्या चळिळीतला िा एक मित्त्िाचा टनपा असला, तरी यामुळे ििमिेदाच्या विखारी
प्रिेशािर कायमचा पडदा पडला असं म्ििता येईल का? याचं उत्तर दे ण्यापूिी ििमिेदाचे अमेररकन
राजकारिात आजिर जे पडसाद उमटत आले आिे त, त्यांचा मागोिा घेिं आिश्यक ठरे ल.
गुलामचगरी आणि तदनुषंचगक व्यापाराच्या मुद्द्यांिरून सुमारे दीडशे िषांपूिी अमेररकेच्या उत्तर िागांतील
राज्ये आणि दणििेतली राज्ये यांच्यात यादिी युद्ध झाले आणि गुलामचगरीच्या विरोधात असलेल्या
उत्तरे तल्या राज्यांनी दणििेचा परािि करून चनदान कागदोपत्री तरी गुलामचगरी बेकायदे शीर ठरिली, िा
इचतिास तसा सिमज्ञात आिे . मात्र अमेररकेच्या इचतिासात ज्याला सिामत मित्त्िाचे स्थान आिे , अशा ह्या
यादिी युद्धानंतरिी राजकारिात आणि रोजच्या सिमसामान्टय जीिनात कृ ष्िििीय गुलामांच्या आयुष्यात
णजतका फरक पडिं अपेणित िोतं, चततका पडला नािी.
ररपणब्लकन पिाचा द्रष्टा, उदारमतिादी अध्यि अब्रािम चलंकन िा यादिी युद्धातील यशामागचा सूत्रधार
िोता. युद्धाच्या विरोधात असिार्या डे मोक्रॅहटक पिातल्या कािी गटांना िाताशी धरून पुन्टिा सत्तेिर आलेल्या
चलंकनची

१८६५

साली

ित्या

झाल्यािर

डे मोक्रॅट

अँड्र्यू

जॉन्टसन

सत्तेिर

आला. ज्यांची

कारकीदम

ऐचतिाचसकदृष््या सिामत िाचनकारक ठरली, अशा राष्ट्राध्यिांचा जर क्रम लािायचा झाला तर त्यात अँड्र्यू
जॉन्टसनचा क्रमांक फार िरचा लागेल.
'ररकन्टस्रक्शन इरा' अथामत यादिी युद्धानंतर दि
ु ंगलेल्या राष्ट्राच्या पुनबांधिी युगात म्ििजे साधारि १८६५
ते १८७७ या िषांत कृ ष्िििीयांना समान िक्क चमळिून दे ण्यासाठी कािी कायदे शीर प्रयत्न नक्कीच केले

गेले. गुलामचगरी बेकायदे शीर ठरििारी तेरािी घटनादरु
ु स्ती; समान नागररकत्िाचे िक्क दे िारी चौदािी

घटनादरू
ु स्ती आणि मतदानाचा िक्क सिांना दे िारी पंधरािी घटनादरु
ु स्ती िे मित्त्िाचे बदल याच
काळातले. मात्र यादिी युद्धात िार पत्करािी लागूनिी दणििेतली जनता कृ ष्िििीयांना समान नागरी िक्क
दे ण्याच्या

मनःणस्थतीत

नव्िती.

१८६६

नंतर

टे क्ससपासून

िणजमचनयापयंत जिळजिळ

सिमच

राज्य

सरकारांनी कुप्रचसद्ध 'ब्लॅक कोड्स' पाररत करून कृ ष्िििीयांचं समाजातलं दय्ु यम स्थान कायम रािील, याची
दिता घेतली.

गुलामचगरीविरोधातल्या चळिळीने केलेल्या थोड्याफार प्रगतीिर बोळा हफरििार्या ह्या कायद्यांकडे राष्ट्राध्यि
अँड्र्यू जॉन्टसनने कानाडोळा केला. १८७६ साली उदारमतिादी ररपणब्लकन रदरफोडम िे ज राष्ट्राध्यि झाला खरा,
पि तो अचतशय िादग्रस्त पद्धतीने. त्या चनिडिुकीत त्याला एकूि मतांपैकी फक्त ४८% मतंच चमळाली
असली तरी राज्यांना वििागून हदलेल्या मतांप्रमािे तो प्रचतचनधीगृिाच्या चनिडिुकीत (इलेक्टोरल कॉलेज)
१८५ - १८४ अशा चनसटत्या मताचधक्याने विजयी झाला. पररिामी उद्भिलेल्या िादािर तोडगा म्ििून
िे जने दणििेतल्या राज्यांत कृ ष्िििीयांच्या संरििासाठी तैनात केलेल्या सैन्टयाच्या तुकड्या मागे घेतल्या
आणि डे मोक्रॅहटक पिाने िे जची अध्यि म्ििून चनिड मान्टय केली.

कंद्र सरकारचे दल
म , राज्यातील सरकारांचा छुपा हकंिा उघड पाहठं बा, 'कु क्लक्स क्लॅन' सारख्या संघटनांची
ु ि
याच काळात झालेली स्थापना यांचा पररिाम म्ििून कृ ष्िििीयांविरूद्धच्या हिं साचाराला आता ऊत आला.

अनेकदा तािडीत सापडलेल्या व्यक्तीची हकंिा ठरिून लक्ष्य केलेल्या समूिाची चनघृि
म पद्धतीने ित्या करून
त्यांची प्रेतं इतरांना दिशत बसािी म्ििून सािमजचनक जागी टांगली जात. 'चलंचचंग' म्ििून ओळखल्या जात
असलेल्या या प्रकाराला अचधकृ त आकडे िारीप्रमािे सुमारे साडे तीन िजारांिून अचधक कृ ष्िििीय बळी पडले.

िा हिं साचार केिळ गुलामचगरीतून मुक्त िोऊनिी, अजूनिी गररबीत णखतपत असलेल्या तळागाळातल्या
िगामविरुद्ध नव्िता. ओक्लािोमा राज्यातल्या टल्सा शिरात नव्याने उदयाला आलेला सुचशणित आणि
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व्यापारी कृ ष्ििगीय मध्यमिगमिी या रोषाचा धनी ठरला (पिा: टल्सा रे स रायट - http://en.wikipedia.org/
wiki/Tulsa_race_riot)
हिं साचाराव्यचतररक्त रोजच्या जीिनात चमळिारी दय्ु यम िागिूकिी 'णजम क्रो' ह्या सदराखाली येिार्या
कायद्यांनी संमत झाली िोती. कागदोपत्री मताचधकार असला तरी तो अनेक कायद्यांनी िापरता येिार नािी

अशी व्यिस्था करिे, 'समान तरीिी िेगळे ' या गंडस लेबलाखाली - रे ल्िे स्थानकांतले प्रतीिागृि असो िा
बसमधली आसनव्यिस्था - कृ ष्िििीयांना अस्पृश्यांसारखी िागिूक दे िे यासारख्या गोष्टींमुळे लिािधी
कृ ष्िििीयांनी उत्तरे ची िाट धरली.

गुलामचगरी अणस्तत्िात असतानािी 'अंडरग्राऊंड रे लरोड' नािाच्या छुनया, िूचमगत मागांनी अनेक गुलामांनी
उत्तरे चा, मुक्तीचा मागम आपला जीि धोक्यात घालून चोखाळला िोता. विसाव्या शतकाच्या सुरुिातीला
अघोवषत गुलामचगरीच्या जाचाला कंटाळू न सुमारे साठ लाख कृ ष्िििीय उत्तरे तल्या न्टयू यॉकम, हफलाडे णल्फया,
चशकागो, वप्सबगम, डे रॉईट यासारख्या औद्योचगक क्रांतीमुळे िेगाने िाढिार्या शिरांकडे िळले. ('द िॉम्थम
ऑफ द अदर सन्टस' िे पुचलत्झर पाररतोवषकविजेते पुस्तक या संदिामत िाचनीय आिे ).
अमेररकन राजकारिािर ह्या 'ग्रेट मायग्रेशन'चा दरू गामी पररिाम झाला. उत्तरे तली उदारमतिादी, औद्योचगक
राज्ये आणि दणििेतली कृ वषप्रधान, अजूनिी िंशश्रेष्ठत्िाच्या िािनेला किटाळू न बसलेली राज्ये यांच्यातली
दरी

अचधक रूंदािली.

उत्तरे कडच्या

राज्यांत

स्थलांतर

केलेल्या

कृ ष्िििीयांच्या पुढच्या

वपढीने

ह्या

अन्टयायाविरुद्ध संघहटत िोिे सुरू केले. आधी 'नायग्रा चळिळ' आणि मग NAACP अथामत 'नॅशनल
असोचसएशन फॉर द अॅडव्िान्टसमंट ऑफ कलडम पीपल' या संघटनेचा पाया घालिारा डब्ल्यू. इ. बी. डू ब्िॉज
िा याच वपढीतला. बुकर टी. िॉचशंग्टनच्या उदारमतिादी ररपणब्लकन पि कािीशा मिाळ मागण्या NAACPने अचधक आक्रमकपिे मांडिे सुरु केले. पहिले मिायुद्ध, िाढते औद्योचगकीकरि, महिलांना चमळालेला
मताचधकार अशा अनेक घटनांमुळे या चळिळीलािी प्रत्यि-अप्रत्यिरीत्या बळ येत गेले.
असं असलं तरी खर्या अथामने मोठे बदल घडू न यायला विसाव्या शतकाचा उत्तराधम उजाडािा लागला. दस
ु र्या

मिायुद्धात अमेररकेकडू न सुमारे पंधरा लाखांिून अचधक कृ ष्िििीय सैचनक लढले. त्यांची कामचगरीचा
दोस्तराष्ट्रांच्या विजयात मोठा हिस्सा िोता. पररिामी दस
ु रे मिायुद्ध संपल्यािर सैन्टयातली कातडीच्या रं गािर
आधाररत चनरचनराळ्या तुकड्या बनिण्याची पद्धत राष्ट्राध्यि िॅ री ट्रुमन यांनी बंद केली.

दस
ु र्या मिायुद्धाच्या पाश्वमिूमीिर जगातला िंशविद्वे ष रोखण्यासाठी युद्धात उतरलेल्या अमेररकेच्या एका

मोठ्या समाजघटकाला चमळिारी दय्ु यम िागिूक अचधक प्रकषामने नजरे त िरू लागली. १९५१ साली कॅन्टसस

राज्यातल्या टोपेका शिरात, ऑचलव्िर ब्राऊन नािाच्या एका िेल्डरच्या दक
ु ानात काम करिार्या कृ ष्िििीय
व्यक्तीने आपल्या मुलीला रोज शाळे त जाण्यासाठी लांबचा प्रिास करण्यापेिा जिळच्या गौरििीयांसाठी

राखीि असलेल्या शाळे त प्रिेश चमळािा, म्ििून इतर पालक आणि NAACP यांच्या मदतीने कोटामत याचचका
दाखल केली. सुरुिातीला चतला यश चमळाले नसले तरी तीन िषांनी अमेररकेच्या सिोच्च न्टयायालयाने ९-०
अशा एकमताने गौरििीय विद्याथ्यांना िेगळ्या शाळा आणि कृ ष्िििीय विद्याथ्यांना िेगळ्या िा िेदािेद
चौदाव्या घटनादरु
ु स्तीच्या विरुद्ध असल्याचा चनकाल हदला.

'ब्राऊन वि. बोडम ऑफ एज्युकेशन' या नािाने प्रचसद्ध असलेला िा चनकाल क्रांचतकारक िोता. अलाबामा
राज्यातल्या माँटगोमेरी शिरात रोझा पाक्सम ह्या एका सिमसामान्टय महिलेने सािमजचनक बसमध्ये आपली
जागा सोडू न कृ ष्िििीयांसाठी राखीि अशा शेिटच्या रांगांत बसायला हदलेला ठाम नकार, अकामन्टसा
राज्यातल्या चलटल रॉक शिरात चक्क सैन्टयाच्या मदतीने करािे लागलेले विद्याथ्यांचे एकत्रीकरि, अनेक
विद्याथ्यांनी आणि कायमकत्यांनी सुरू केलेले बैठे सत्याग्रि, डॉ. माहटम न ल्युथर हकंगच्या नेतत्ृ िाखाली
राजधानी िॉचशंग्टनमध्ये चनघालेला प्रचंड मोचाम यासारख्या घटनांची पररिती अखेर १९६४ साली 'चसणव्िल
राई्स अॅक्ट' पाररत िोण्यात झाली.
सािमजचनक हठकािी कातडीचा रं ग, िंश, धमम, राष्ट्रीयता आणि चलंग यांच्यािर आधाररत कुठल्यािी स्िरुपाचा
िेदिाि करिारे चनयम ि प्रथा याद्वारे बंद करण्यात आल्या. पुढच्याच िषी 'व्िोहटं ग राई्स अॅक्ट'द्वारे
अल्पसंख्याकांना मतदानात आडकाठी आििारे चनयम दरू करण्यात आले आणि िविष्यात असे ििमिद
े ी
चनयम पुन्टिा अंमलात येऊ नयेत म्ििून कंद्र सरकारच्या न्टयाय वििागाची मतदानाच्या िक्कांच्या
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चनकषांतील बदलािर दे खरे ख असेल, अशी तरतूद केली गेली.
िे सारे कायदे पास केले जात असताना डे मोक्रॅट चलंडन बी. जॉन्टसन राष्ट्राध्यि िोते. १८६० सालच्या यादिी
युद्धापासून

डे मोक्रॅहटक

पिाने कृ ष्िििीयांना

समान

िक्क

दे ण्याची

मागिी

करिार्या

चलंकनच्या

उदारमतिादी ररपणब्लकन पाटीला दणििेतील राज्यांत फारसे पाय रोिायचा िाि हदला नव्िता. फ्रेँकचलन
रूझिेल्टने बांधलेल्या 'न्टयू डील कोएचलशन' या विविध समाजघटकांच्या मोळीच्या मतांमुळे अध्यिपद आणि
दणििेतली बव्िं शी राज्य सरकारं (आयसेनिॉिरचा अपिाद िगळता) १९३० च्या दशकापासून डे मोक्रॅहटक
पिाच्या ताब्यात िोती.
मात्र कृ ष्िििीयांना समान िागिूक दे िारे कायदे पास केल्याचा तडाखा डे मोक्रॅ्सना दणििेत बसिार िे
िाकीत चलंडन जॉन्टसनने 'चसणव्िल राई्स अॅक्ट'िर सिी केल्याििीच केलं िोतं, अशी एक दं तकथा आिे .
ती खरी असो िा नसो, पि ते िाकीत प्रत्यिात उतरलं. १९६४ च्या चनिडिुकीत जरी चलंडन जॉन्टसन
विक्रमी मताचधक्याने चनिडू न आला असला तरी दणििेतल्या पाच राज्यांनी ररपणब्लकन पिाचा कडिा
उमेदिार बॅरी गोल्डिॉटरच्या पारड्यात आपली मतं टाकली िोती.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/ElectoralCollege1964.svg
त्यापुढच्या म्ििजे १९६८ सालच्या अध्यिीय चनिडिुकीत ररचडम चनक्सनने डे मोक्रॅहटक पिाचा दणििेतला
िा कमकुित झालेला पाया ओळखून ररपणब्लकन पिाची निीन 'सदनम स्रॅ टेजी' अचधक लोकवप्रय केली.
यादिी युद्धापासून समानतेसाठी लढा दे िारा अब्रािम चलंकनचा ररपणब्लकन पि आता कृ ष्िििीयांना समान
िक्क चमळाल्यामुळे दख
ु ािल्या गेलेल्या दणििेतील गौरििीयांचा तारििार बनला. िी चनिडिूक अमेररकन

राजकारिात 'रर-अलायचनंग इलेक्शन' म्ििून ओळखली जाते. १९६८ ते १९९२ या चोिीस िषांपक
ै ी िीस िषं
अध्यिपद ररपणब्लकन पिाच्या ताब्यात राहिलं, त्यातलं एक प्रमुख कारि िी 'सदनम स्रॅ टेजी' िोय. ती इतकी
यशस्िी ठरली की ओबामाच्या चनिडिुकीपयंत डे मोक्रॅहटक पिाचा उत्तरे तला एकिी उमेदिार अध्यिपदाची
चनिडिूक णजंकू शकला नािी. (णजमी काटम र आणि वबल णक्लंटन िे या कालािधीतले दोन्टिी यशस्िी
उमेदिार अनुक्रमे जॉणजमया आणि अकामन्टसा या दणििेतल्या राज्यांतले िोते).
िे धोरि यशस्िी िोण्यासाठी दणििेतील गौरििीयांच्या िािनांना सांकेचतक शब्दांत िात घालिे आिश्यक
िोते. ररचडम चनक्सनने सुरु केलेली िी पद्धत ली अॅटिॉटर ह्या ररपणब्लकन राजकीय सल्लागाराने िेगळ्याच
पातळीिर नेली. अमेररकन राजकारिात अध्यिीय चनिडिुकीपूिी पिाचा अचधकृ त उमेदिार चनिडण्यासाठी
ज्या पिांतगमत चनिडिुका दर राज्यात टननयाटननयाने घेतल्या जातात, त्यांना प्रायमरीज म्िटलं जातं.
आयोिा, न्टयू िॅ म्पशायर आणि साऊथ कॅरोलायना या राज्यांतल्या प्रायमरी चनिडिुका सिामत प्रथम िोत
असल्याने त्यांना अचधक मित्त्ि आिे . १९८० साली ररपणब्लकन पिाच्या साऊथ कॅरोलायना राज्याच्या
प्रायमरीत रोनाल्ड रे गनला मदत करण्यासाठी ली अॅटिॉटरने प्रचतस्पधी उमेदिार जॉन कॉनली िा
कृ ष्िििीयांची

मते

विकत घेण्याच्या

प्रयत्नात

आिे , अशी

खोटी

अफिा

पसरिली

आणि

तुलनेने

उदारमतिादी, कॅचलफोचनमया राज्यातल्या रे गन साऊथ कॅरोलायना आणि दणििेतील इतर राज्यांतल्या
प्रायमरीज णजंकून दे ण्यात मोठा िातिार लािला. (२००० साली अशाच स्िरूपाच्या अफिांनी जॉन मकेनचे
जॉजम बुशच्या विरोधातले आव्िान साऊथ कॅरोलायनाच्या प्रायमरीत संपुष्टात आिले).
ररपणब्लकन पिाच्या उमेदिारीची चनिडिूक णजंकल्यािर रे गनने अध्यिीय चनिडिुकीचा प्रचार सुरु केला
तोच मुळी चमचसचसपी राज्यातल्या हफलाडे णल्फया या शिरात. या शिरात १९६४ साली समान नागरी
िक्कांसाठी झगडिार्या तीन कायमकत्यांची चनघृमि ित्या करण्यात आली िोती. त्याच शिरात जाऊन
'राज्यांच्या िक्कांविषयी' िाषि दे िे िा दणििेतल्या ििमिचमस्ििादी गौरििीयांना हदलेली सांकेचतक िाक
िोती. (अथामत ढासळती अथमव्यिस्था, इरािमधल्या िकीलातीला पडलेला िेढा आणि ओलीस धरले गेलल
े े
अमेररकन कममचारी यासारख्या कारिांमुळे डे मोक्रॅहटक पिाचा अध्यि णजमी काटम रची गच्छं ती जिळपास
नक्की िोतीच) रे गन चनिडू न आल्यानंतर पुढच्याच िषी एका मुलाखतीत ली अॅटिॉटरने आपले आचथमक
धोरिे आणि राज्यांचे िक्क यांनी शकमरािगुंहठत केलेले 'सांकेचतक ििमिेदाचे' धोरि उलगडू न सांचगतले http://en.wikiquote.org/wiki/Lee_Atwater
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रे गनच्या कायमकालात उपराष्ट्राध्यि असलेल्या जॉजम एच. डब्ल्यू. बुशला १९८८ सालची अध्यिीय चनिडिूक

इराि-कॉन्टरा प्रकरिामुळे जड जाईल, अशी चचन्टिं हदसत असताना ली अॅटिॉटरने पुन्टिा एकदा छुनया
ििमिेदाचे ित्यार उपसले. 'िीकंड फलो' अथामत सप्तािांताला तरी गुन्टिे गारांना आपल्या चमत्रांना िा कुटु ं वबयांना
िेटता यािे म्ििून मोकळे सोडण्याचा िादग्रस्त प्रकार रे गन कॅचलफोचनमयाचा गव्िनमर असतानािी अंमलात
आिला गेला िोता आणि मॅसॅच्युसे्स राज्यात गौरििीय आणि कृ ष्िििीय अशा दोन्टिी ििामच्या
गुन्टिे गारांनी त्याचा गैरफायदा घेतला िोता. मात्र 'विली िॉटम न' आणि 'ररव्िॉणल्व्िं ग डोअर' सारख्या
जाहिरातींतून केिळ एका कृ ष्िििीय गुन्टिे गाराचा चेिरा ठसिून पुन्टिा एकदा सांकेचतक ििमिेदाच्या
पररिामकारकतेची प्रचीती अॅटिॉटरने आिून हदली.
नव्िदच्या दशकापासून मात्र ह्या धोरिाची उपयुक्तता कमी िोऊ लागली. मध्यममागी धोरिे आणि स्थाचनक
(अकामन्टसा राज्य) असल्याचा फायदा, याचा पररिाम म्ििून १९९२ च्या चनिडिुकीत डे मोक्रॅट वबल णक्लंटन
ल्युचसयाना, अकामन्टसा, जॉणजमया, कंटकी यासारखी दणििेतली राज्यं णजंकू शकला. ली अॅटिॉटरच्या अकाली
चनधनानंतर जॉजम एच. डब्ल्यू. बुशच्या प्रचारासाठी पॅट बुकॅनने कुप्रचसद्ध 'कल्चर िॉर'ची घोषिा केली खरी;
पि कॅचलफोचनमया आणि न्टयू इं ग्लंडमधल्या ररपणब्लकन पिाच्या सुचशणित, उदारमतिादी आणि आचथमक
धोरिांिर मत दे िार्या मतदारिगामच्या ती पचनी पडली नािी. ऐशीच्या दशकातल्या चतन्टिी चनिडिुकांत
ररपणब्लकन पिाला मत दे िारी िी राज्यं १९९२ च्या चनिडिुकीपासून परिाच्या २०१२ च्या अध्यिीय
चनिडिुकीपयंत डे मोक्रॅहटक पिाचे बालेहकल्ले बनली आिे त. (ररपणब्लकन पिांतगमत चनिडिुकीतिी कडव्या,
उजव्या विचारसरिीच्या उमेदिारांपेिा जॉजम बुश, जॉन मकेन आणि चमट रॉमनी यांच्यासारख्या तुलनेने
मध्यममागी उमेदिारांची चनिड िोते आिे ).
याचा पररिाम म्ििजे गेल्या िीस िषांतील सिा अध्यिीय चनिडिुकांत ररपणब्लकन पिाला फक्त एकदाच
५० टक्क्यांिून अचधक मतं (२००४ - जॉजम बुश ज्यु. - ५०.७%!!) चमळाली आिे त. बदलत्या समाजरचनेचा
पररिाम २०१२ च्या चनिडिुकीतिी हदसून आला. आचथमक आघाडीिर फारशी नेत्रदीपक कामचगरी न करतािी
डे मोक्रॅहटक

पिाला

अध्यिपद

आणि

चसनेटमधले

बिुमत

राखण्यात

यश

चमळाले. ओबामाच्या

जन्टमदाखल्याबद्दल उपणस्थत केले गेलेले प्रश्न; कॉचलन पॉिेलिी कृ ष्िििीय असल्यामुळे त्याने ओबामाला
पाहठं बा

हदला

असा

रॉमनीचा

सल्लागार जॉन

सुनुनु याने

केलेला

दािा; उमेदिार

ररक

सँटोरमने

कृ ष्िििीयांबद्दल केलेले विधान (आणि त्यानंतरचे ब्लॅक पीपल ते ब्लाह् पीपल िे विनोदी घूमजाि); सिा
िषांपूिी िणजमचनयात चसनेटच्या चनिडिुकीत उमेदिार जॉजम अॅलनने एका िारतीय िंशाच्या कॅमेरामनला
'मकाका' (http://www.youtube.com/watch?v=r90z0PMnKwI) म्ििून संबोधिे; ण्िटरिरचा

#votewhite

असा िॅ शटॅ ग; अल्पसंख्याक मतदारांना मत दे िे कठीि व्िािे यासाठी केले जािारे चनयमांत बदल यासारखे

छुपे आणि उघड प्रयत्न अजूनिी िोत आिे त. मात्र अ-श्वेतििीय मतदारांचे िाढते प्रमाि आणि एकंदरीतच
समाजाची िाढलेली स्िीकारािम ता, यामुळे अलीकडच्या कािी िषांत तरी ते बव्िं शी अयशस्िी ठरले आिे त.
यातून ििमिेद नािीसा झाला असा चनष्कषम काढिं चुकीचं ठरे ल; मात्र त्याचं प्रमाि आणि पररिाम कमी
झाल्याची सुचचन्टिं मात्र नक्कीच हदसत आिे त.
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सोकाजीनानांची चािडी

सोत्री

नमस्कार मंडळी, मी सोकाजीनाना, चािडीिरचा. सिमप्रथम तुम्िा सिांना मनापासून हदिाळीच्या िाहदम क
आणि अनेकोत्तम शुिेच्छा! हदिाळी साजरी करा पि ‘गो ग्रीन’ िा मंत्र विसरू नका.
त्याचे काय झाले आिे की चािडीिरची सिम मंडळी हदिाळीच्या सु्टीमुळे इकडे -चतकडे िटकायला गेलेली
आिे त. त्यामुळे ह्या हदिाळीला विचारांचे आणि गनपांचे फटाके कािी चािडीिर फुटिार नािीत. पि
त्यामुळे चािडी सुनी सुनी िाटते आिे ना? प्रश्न मोठा गिन आिे , ऐन हदिाळीमध्ये चािडी सुनी सुनी?
मलािी ह्या प्रश्नाची उकल िोत नव्िती. पि ह्या गिन समस्येिर उपाय शोधला पूजा पिार. ने , िो! िो!
तीच ती, सोकाजीनानांच्या चिाची चाितं असलेली.
ऑ? ह्या सोकाजीनानाला पूजा पिार. कशी काय बुिा माहिती? असा प्रश्न पडला ना तुम्िाला, सािणजकच
आिे िो! िा सोकाजीनानािी 'हिरिा' आिे का काय? असािी प्रश्न कािीजिांना पडिे सािणजकच आिे .
पि तसे कािी नािी. (पि ह्याचा अथम असा नािी की 'वपकल्या पानाचा दे ठ की िो हिरिा' िे गािे मला
माहिती नािी) आमच्या चािडीिरच्या गनपा जश्या तुमच्या सोवत्रने तुमच्यापुढे आिल्या तशा इथे ,
चमपािर, झडिार्या चचामिी तो आम्िाला कळितो. त्यात असे कळले की पूजाची अशी इच्छा िोती की
हदिाळीला कािीतरी धमाल गनपा चािडीिर याव्यात. पि हदिाळीच्या सु्टीमुळे ते कािी शक्य नव्िते. पि
तेिढ्यात अचिजीत_मी_नािी यांनी आम्िा सिांना तुमच्या पुढे चक्क दृश्य स्िरूपातच आिण्याचा विडा
उचलला. त्यासाठी पूजा आणि अचिजीत_मी_नािी, या दोघांच्या खूपच श्रम घेतले, त्या दोघांच्या चनखळ
प्रयत्नांमुळे ह्या हदिाळीला चािडी सुनी सुनी का? ह्या प्रश्नाची समस्या चनकाली चनघून ि आम्िा सिांना
चचत्रमय अणस्तत्ि चमळू न तुमच्या पुढे येण्याची संधी प्राप्त झाली. त्याबद्दल पूजा पिार. आणि
अचिणजत_मी_नािी यांचे शतशः आिार.चला तर मग आता तुम्िाला मी सिांची ओळख करून दे तो.

घारूअण्िा
िे आमचे घारूअण्िा, ह्यांचे बालपि गेले रत्नाचगरीच्या मधल्या
आळीत, तरुिपि गेले चचपळू िमध्ये आणि आता सध्या
उतारियात पुण्यात स्थाचयक झाले आिे त.

रत्नाचगरीच्या मधल्या आळीत ह्यांची सगळी ियात न गेल्यामुळे
आणि पुण्यातिी सदाचशि पेठेत न राहिल्यामुळे, त्यांचे बोलिे
जरी चतरकस असले तरीिी त्या चतरकस बोलण्याला धार
नसते.

ह्यापलीकडे सरकारी नोकरीतून चनिृत्त झाले असल्याने चािडीिर
िजेरी लािून उरलेल्या िेळेत िहिनींना मंडईत घेऊन जािे,

संध्यानंद िाचिे, दे िळात जािे यात त्यांचा सारा िेळ जातो.
या घारूअण्िांचा दे िािर ियंकर विश्वास! अत्यंत धाचममक
आणि सनातनी.

बरे चसे अंधश्रद्धाळू िी, िुजबळकाका आणि यांचे खटके
उडण्याचे िे िी एक कारि.
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िुजबळकाका
िे आमचे िुजबळकाका, यांना त्यांच्या पुरोगामी विचारांमुळे
चािडीिर बिुजनहृदयसम्राट िे नाि मीच हदले आिे .

तसेिी यांची पुण्या-मुंबईकडच्या अचिजनांच्या मताशी नेिमीच
असिमती असते, पि त्यांचे विचार सिमसमािेशक असतात.
िुजबळकाका सध्या लष्करातून चनिृत्त िोऊन आता एका

खाजगी कंपनीत चीफ सुरिा अचधकारी (CSO) म्ििून काम
करत आिे त.

सारी ियात लष्करात गेल्याने चशस्तीचे प्रचंड िोक्ते. कुठलािी

उथळपिा यांना चालत नािी अगदी विचारांमधलािी. बालपि

अती दग
म िागातल्या खेड्यात गेल्यामुळे, पररणस्थतीचे बरे च
ु म
टक्के टोिपे खाल्ल्यामुळे आणि चटके सोसल्यामुळे,

विचारांमध्ये एका प्रकारची सिमसमािेशकता आणि ठामपिा
असतो यांच्या.

शामराि बारामतीकर
िे आमचे शामराि बारामतीकर, मूळचे बारामतीचे पि

नोकरीचनचमत्त पुण्यात िास्तव्य. दर महिन्टयाला बारामतीला
जाऊन शेतीचे कमीजास्त बघिे आणि गािाकडच्या

नातेिाइकांची ख्यालीखुशाली विचारिे िा नेम कधी चुकत
नािी.

आता बारामतीचेच असल्याने त्यांची 'सािे बांच्या' प्रती
असलेली चनष्ठा पदोपदी जाििते. िैयवक्तक आयुष्यातिी

त्यांच्या कुटु ं बािर 'सािे बांचे' बरे च उपकार आिे त असे त्यांनी
मला खाजगीत बर्याचदा सांचगतले आिे .

त्यामुळे राजकारिात सािे बांची बाजू लािून धरिे िे

त्यांच्यासाठी क्रमप्राप्त असते. पि त्यांचा 'टग्या'दादांिर
अचतशय राग आिे , त्या 'टग्या'दादांमुळे

'सािे बांची'

प्रचतष्ठा कमी िोते असे त्यांचे मत आिे . पि सुवप्रयाताईंबद्दल
त्यांना का कोि जािे त्यांना खूप णजव्िाळा आिे .
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नारुतात्या
िे आमचे नारुतात्या, कोिाच्यािी न अध्यात न मध्यात.

यांना सिांचेच म्िििे पटते. थोडक्यात काय तर यांचा नेिमी
'बंब्या' िोत असतो.

साधे सरळ व्यवक्तमत्त्ि. यांची सोकाजीनानांिर अपार श्रद्धा.
सोकाजीनाना जे म्िितील ते करण्यास नेिमी तत्पर.

सरकारी नोकरीची चशल्लक राहिलेली कािी िषे, प्रमोशनचे
स्िनन बघत घालित आिे त कशीबशी. पि स्ििािाने

अगदीच चिडस्त असल्याने सािे बांचे आणि त्यांचे मतिेद िोत
नािीत.

चचंतोपंत
िे आमचे चचंतोपंत, संघाच्या, ब्राह्मिी

हिं दत्ु िाच्या, मुशीत सारे बालपि आणि

तारुण्य नागपुरात पोसले गेलेले आणि नोकरीच्या चनचमत्ताने
पुण्यात येऊन स्थाचयक झालेले.

ह्यांचे बरे चसे नातेिाईक आणि मुले परदे शात स्थाचयक झालेली
आिे त. पि ह्यांना परदे शात राििे आिडत नसल्याने सध्या
चनिृत्त िोऊन एका पेन्टशनराचे आयुष्य मायदे शातच व्यतीत
करत आिे त.

ह्यांचे मूळ कंकिातले असल्याने यांचे आणि घारूअण्िांचे
सूत व्यिणस्थत जमते.

सोवत्र

िे तुमचे-आमचे सोवत्र, यांनीच आम्िाला तुमच्यापयंत
पोिोचिले. त्याबद्दल मी त्यांचा अत्यंत आिारी आिे .

आता यांच्याबद्दल मी काय सांगिार तुम्िाला? तुम्िाला तर
सगळे माहिती आिे च.
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अिो थांबा,

सोकाजीनाना थांबा जरा! तुम्िी सिांची ओळख करून हदलीत, सिांबद्दल सिम कािी सांचगतलेत

खरं , पि तुमच्याबद्दल कोि सांगिार? बरं , मीच सांगतो.

सोकाजीनाना

तर मंडळी, िे सोकाजीनाना, कमाित्या ियात,
कमािलेला पैसा व्यिणस्थत डोके लािून गुत
ं िला
असल्याने आता व्िी. आर. एस. घेऊन स्िच्छं द

आयुष्य जगत आिे त. कामाचनचमत्ताने संपूिम जग
पालथे घातले असल्याने जािीिा प्रगल्ि िोऊन

अनुििाचे विश्व व्यापक झालेले चािडीिरचे अत्यंत
आदरिीय व्यवक्तमत्त्ि. ह्यांचा शब्द अंचतम आणि
प्रमाि मानला जातो चािडीिर.

अनुििचसद्ध असल्याने कुठल्यािी विषयािर

बोलण्याची िातोटी आिे यांची. एखाद्या विषयाबद्दल

माहिती नसेल तर त्या विषयाचा अभ्यास करून त्या
विषयातली शास्त्रशुद्ध माहिती चमळिण्याचा ह्यांचा

ध्यास विलिि आिे . त्यामुळे माहिती नसली तर
गनपा रािून चचंतन करिे आणि अभ्यास करून

माहिती चमळाल्यािर, आपल्या विचाराची बैठक
िक्कम करूनच मग िे त्यांची मते चािडीिर

मांडतात. त्यामुळे त्यांना चािडीिर फार मान आिे .

मंडळी आता ओळख तर झाली आिे च, तीिी चक्क सचचत्र. मग आता येत रिा चािडीिर नेिमी
आठििीने. काय आिे गनपा मारायला आम्िाला आिडतेच पि आपल्या गनपा कोिीतरी ऐकते, ऐकून
त्यािर चचाम िोते िे खूपच सुखािि असते िो! चला आता मी आपली रजा घेतो. काय आिे , चिाची िेळ
झाली आमच्या आणि आज ऑडम र द्यायला कोिीिी नािी त्यामुळे चिा नयायला घरीच जािे लागेल. एक
छानसा गजरा घेतो सौ.साठी, तेिढाच जरा मसाला चिा चमळे ल िो, काय?
सोकाजीनाना मंद िसत.
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सिम चमसळपािचे सदस्य,
िाचक, हितचचंतकांना
हि हदपािली आनंदाची, सुखाची
आणि समाधानाची जािो
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