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ूःतावना  
'लॉग ही सं/ा अिःत2वात येऊन ती ूिस8 हो:याला दशकाहन अिधक काळ लोटलाू . जसजशी आंतरजालाशी आपली ओळख 
वाढत गेली तसतशी ती मराठK भाMषकांतसु8ा ूिस8 होत गेली. आंतरजालावर 'लॉग होःट कर:यासाठK, देवनागरीमधून 
िलPह:यासाठK व 'लॉगवर ूिस8 होणाR या लेखांची ताTकाळ सूचना दे:यासाठK Pदवसागिणक उपल'ध होणार ्या Mवनामूल्य 
सुMवधांमुळे Xा माYयमाचा ूसार वेगाने होत आहे व होत राहील. मराठKत लेखन करणाR या 'लॉगरपैक[ अनेकांनी 'लॉगवर 
वैयM\क अनुभवकथन करता करता साPहिTयक पातळीवर जाणारं वैMवYयपूण ̂िलखाण केलं आहे. या लेखनातील िनवडक 
पंचवीस न`दींचे संकलन कaन येTया Pदवाळीbया िनिमcाने ते जालावर ूकािशत कर:याचं आdही ठरMवलं. आdही वाचलेल्या 
'लॉगपैक[ आdहांला आवडलेली, आमbया ःमरणात राPहलेली ही काही...रेषेवरची अeरे! ऑनलाईन असणं िनTयाचं असणाR या 
'लॉगशी पिरिचतांना हे संकलन पुनभiटीचा आनंद देईल. जे 'लॉगशी अनिभ/ आहेत, Tयांbयापयjत हे संिचत पोहोचेल व 
Tयांनाही आनंद देईल अशी आशा आहे.  
   
आजवरbया मराठK 'लॉग पोःkसपैक[ सवlcम काही पोःkस एकऽ कaन ूकािशत केली जावीत, हा एकमेव हेतू Xा 
संकलनाbया मूळ कल्पनेमागे आहे. Xा कल्पनेपासून Xा संकलनापयjतचा ूवास येथे सMवःतर सांगणं यथोिचत ठरेल. हे 
संकलन dहणजे 'लॉगवर आजवर ूिस8 झालेलं अeर अन अeर वाचून Tयाचा घेतलेला मागोवा नाही. जे 'लॉग आdही 
वाचतो, Pकंबहना 'लॉगजगतातील अनेक लोक वाचतातु , अशा सुमारे साठ 'लॉगची एक यादी कर:यात आली. Xा यादीत 
वेगवेगrया Mवषयांवर व सकस िलखाण करणाR या 'लॉगचा समावेश कर:यात आला. Xांतून काही चांगलं लेखन सुटलं असणं 
शsय आहे. आdही आमbया परीने उcमोcम 'लॉग Xा यादीत समाMवt केले परंतु अःताuयःत पसरलेल्या 'लॉगMवvात ही 
यादी पिरपूण ̂असल्याची खाऽी देणे केवळ अशsय आहे. आdही चौघे िमळून िनयिमत वाचत असणाR या 'लॉगची संxया 
Xाbया Pकमान दyपट वा अिधक असेलु , हे माऽ येथे नमूद करावेसे वाटते. सवयीbया गावातल्या ओळखीbया वाटा पुzहा 
एकदा धुंडाळल्या एवढंच. एखादी रdय पायवाट Xांतून िनसटली अस:याची शsयता नाकार:याचा कुठलाही हkट नाही. Tया 
'लॉगवर ३१ ऑगःट २००८ पयjत ूिस8 झालेल्या ूTयेक अeराचा Mवचार कर:याचं मग आdही िनि�त केलं. संपादक 
मंडळातील आdही चौघांनी िमळून Xा सव ̂'लॉगवरील ३१ ऑगःट २००८ पयjत ूिस8 झालेल्या सव ̂न`दी काळजीपूवक̂ 
वाचल्या. Xा 'लॉगन`दींपैक[ कोणTया न`दी Mवचारात �यायbया Xाकरता भाषा, आशय, नाMवzय आिण घाट असे काही िनकष 
ठरMव:यात आले. Tयानुसार व संपादकाbया मतानुसार सुमारे पzनास न`दींची एक यादी कर:यात आली. ही यादी करणं हे 
अTयंत अवघड काम होतं हे वेगळं सांगायला नकोच. तरीही काही गोtींवर ूकाश टाकणे आवँयक आहे. Xा यादीत लेख 
समाMवt करताना एकाच 'लॉगरचे तीनापेeा अिधक लेख Tया यादीत नसतील असं बंधन आdही घालून घेतलं. वैयM\क 
आवडीिनवडींपायी कोणTयाही एका लेखकावर भर Pदला जाऊन इतरांवर अzयाय होऊ नये, अशी भूिमका Xामागे होती. संपादक
मंडळातील आdही मंडळीही 'लॉगर असल्यामुळे आमचेही 'लॉग पPहल्या साठांbया यादीत होते. Tयामुळे संपादक मंडळातील 
लेखकाbया 'लॉगवरील न`दींची िनवड करताना Tया लेखकाला िनवडीचा Pकंवा Tयावर कोणताही अिभूाय दे:याचा अिधकार 
नाकार:यात आला व इतर ितघांनी िमळून ही ूPबया पार पाडली. Xा ःवतःहनू  ःवतःवर घातलेल्या िनयमाचं आdही नsक[च 
काटेकोर पालन केलं. तसंच लेखन हे पूणत̂ः मूळ लेखकाचं असावं हाही िनकष ठरMव:यात आला. साPहTय, िचऽपट, संगीत, 

पौरािणक मंथ, इितहास इTयादी Mवषयांशी संबंिधत िचPकTसा, मीमांसा Pकंवा समीeा करणारं लेखन Xा संकलनात समाMवt न 
कर:याचा िनणय̂ संपादक मंडळाने घेतला. पिरणामी Xा Mवषयांवर सातTयपूण ̂लेखन करणारे 'लॉगर व Tयांbया 'लॉगवरील 
अ�यासपूण ̂न`दी Xा संकलनात आढळणार नाहीत. नैिमMcक Pकंवा ताTकािलक Mवषय असणाR या तसेच Mविशt ू�ांवर 
ूबोधन करणाR या अनेक मह2वपूण ̂न`दीही आdहांला वगळाuया लागल्या.   
  
Mवषय, शैली, मांडणी Xा सवाjमधली MवMवधता हे तर 'लॉगचं वैिशंkय. Tयामुळे िनवड करताना काही गोtींचा जाणीवपूवक̂ 
Mवचार आdही केला. वैयM\क अनुभवांbया पलीकडे जाणारं असं काही न`दीत असावं असं पाह:यात आलं. आपले अनुभव 
पाvभ̂ूमीला ठेवून uय\[-ःथळ-काल Xांbया मयाद̂ा ओलांडू शकेल असं लेखन व अशा न`दींचा Mवचार कर:यात आला. Xातही 
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शैली, भाषा, आशय, नाMवzय हे िनकष होतेच. अTयंत िनद̂य होऊन ही पzनास न`दींची यादी आपण केली आहे असं वेळोवेळी 
वाटत होतं. ही भावना अंितमतः केवळ पंचवीस न`दी िनवड:याbया बंधनामुळे अिधकािधक �ढ होत गेली. Xा वेळेला पुzहा 
एकदा संभाuय असमतोलाचा Mवचार केला गेला. काही ठराMवक लेखकांbया िलखाणाने ही िनवड uयापली जाऊ नये, dहणून 
एका लेखकाbया कमाल दोन न`दी िनवड:याचं नsक[ कर:यात आलं. मुळात हेतू हा उcमोcम लेखांbया संकलनाचा होता. 
Tयात दजा ̂हा एकमेव िनकष. Tयामुळे एका लेखकाचा एकच लेख �यावा, असे कोणतेही संxयाTमक बंधन ूथमपासूनच 
आdही घालून घेतले नuहते. ूTयेक[ आधी तीन व नंतर दोन कमाल न`दी िनवड:याचा िनणय̂ हा केवळ अंितम पंचवीस 
न`दींत होणारा असमतोल टाळ:यासाठK घेतलेला िनणय̂ होता. Pकंबहना कोणा लेखकाbया Pकती न`दी Xाु  संकलनात आहेत 
Xावaन Tया लेखकाब�ल, Tया 'लॉगbया गुणवcेब�ल कोणतेही अनुमान काढले जाऊ नये, असे आमचे ूामािणक मत आहे. 
िशवाय हे 'लॉगवर पूव^ू कािशत लेखांचे संकलन असल्यामुळे एकाच लेखकाचे एकाहन अिधक लेख दजiदार असणं हे ू
ःवाभाMवक व अंितम पंचवीसांमYये ते समाMवt करणं हे गरजेचं वाटलं. आdही अंितम यादी पंचवीस ठरवूनही ूTयeात 
सuवीस न`दींची केली, एवढीच काय ती आdही संपादक dहणून आमची ःवतः पाळावयाची ठरवलेली िशःत मोडली.  
   
आdही �या 'लॉगन`दी िनवडल्या, Tया सव ̂न`दी Xा संकलनात ूिस8 कर:यास Tया Tया लेखकाची संमती आहे Pकंवा नाही 
अशा अथाच̂ी Mवचारणा करणारे इपऽ Tया Tया लेखकाला पाठवून Tयांची संमती माग:यात आली. �या �या लेखकांनी तशी 
संमती Pदली, Tयांbयाच न`दी Xा संकलनात आdही ूिस8 करत आहोत. Xा इपऽाbया उcराथ ̂काही लेखकांनी Tयांbया 
दोनऐवजी एकच न`द Xा संकलनात समाMवt कर:यास संमती Pदली. आपल्या दोन लेखांना ूिस8ी िमळणे ही आपणांस 
िमळालेली Mवशेष सवलत आहे, अशा समजुतीने व ती नाकार:यासाठK Tयांनी एकच लेख समाMवt कर:यास संमती Pदली. 
एकाच लेखकाbया लेखांची संxया कोणTयाही ूकारे Tया लेखकाbया वा Tयाbया 'लॉगbया दजाश̂ी िनगडीत नाही, एकाच 
लेखकाचे एकाहन अिधक लेख ूकािशत कaन केवळ 'लॉगवरील अिधकािधकू  उcम लेख संकिलत करता येतील, तसे केल्याने 
Tया uय\[ला कोणतेही झुकते माप दे:याचा ू�च उ�वत नाही, तसेच हे संकलन 'लॉगजगतातील उcमोcम लेखांचे असून 
उcमोcम 'लॉगरचे नाही, पिरणामी �यांचे एकाहन अिधक लेख Xा संकलानात समाMवtू  होऊ शकतात Tयांचे कमाल दोन लेख 
िनवड:याचे बंधन हे केवळ तांMऽक आहे, अशी ठाम भूिमका असूनही अशा ूकारचे गैरसमज व Mवvासाह̂तेचे ू� िनमाण̂ होऊ 
शकतात व ते टाळले पाPहजेत, Xा �Mtकोणातून एकाच लेखकाbया एकाहन अिधक न`दी ूकािशत नू  कर:याचा िनणय̂ 
नाइलाजाःतव आdहांला �यावा लागला. Xा सवाच̂ा पिरणाम dहणून िनवडलेल्या अंितम सuवीस न`दींbया यादीमधून काही 
न`दी वगळून हे संकलन आdही ूकािशत करत आहोत. �या लेखकांbया एकाहन अिधक न`दींना Xा संकलनात ःथान िमळणेू  
संपादकांbया मते आवँयक होते व तसे Tयांना कळMव:यात आले होते, Tया सवाjचे आdही Pदलगीर आहोत. �या लेखकांनी 
काही कारणाःतव आपल्या काही न`दी समाMवt कर:यास संमती Pदली नाही, Tयांbयाही िनणय̂ःवातं�याचा आdही आदर 
करतो. तसेच �या लेखकांनी Mवनातबार Tयांbया न`दी समाMवt कर:यासाठK अनुमती Pदली, Tयांbया सहकायाब̂�ल व आपले 
लेख ूकािशत कर:याची संमती Pदल्याब�ल आdही Tयांचे कृत/तापूवक̂ आभार मानतो. 'लॉग हे माYयम उपल'ध कaन 
देणाR या तसेच TयासाठK पूरक तंऽवै/ािनक सेवा पुरMवणाR या सव ̂uय\[, सव ̂Mवनानफा त2वावर चालणारे उपबम, तसेच सव ̂
खाजगी व सावज̂िनक उ�ोग Xा सवाjचे आdही आभार मानतो.  
   
'लॉगMवvातील वैMवYयाची ही झलक आहे, हे Mवधान हाःयाःपद ठरेल, Xाचं कारण असं क[ वर नमूद केल्याूमाणे आdही 
अनेक Mवषय जाणीवपूवक̂ वगळले आहेत. जरी Xा संकलनामागे 'लॉगजगतातील वैMवYय ूदिशत̂ कर:याचा हेतू नसला तरीही 
अंितमतः Xा संकलनातील ूTयेक लेखाचा Mवषय वेगळा आहे, असे आपणास Pदसून येईल. Tयात Mवनोदापासून कMवतांपयत̂, 

अनुभवकथनापासून लिलत साPहTयापयjत बरंच काही सापडेल. ूTयेकाची आपली अशी शैली आहे. आपले Mवचार सहजतेने 
मांड:याची हातोटी आहे. हे तुdहांलाही वाचताना जाणवेल. Xा संकलनात समाMवt कर:यात आलेलं लेखन हे दजiदार लेखन 
आहे, असं आमचं ूामािणक मत आहे. पण Tयात 'लॉगवरील वैMवYय सामावून घे:याचा जराही अkटाहास नाही. 'लॉगMवvाशी 
ओळख कaन दे:याचा तर मुळीच ूय� नाही. ूय� असलाच तर तो 'लॉगवर िलPहलं गेलेलं दजiदार लेखन अिधक 
वाचकांपयjत पोहोचMव:याचा आहे.  
   
'लॉगवरील दजiदार लेखनाचं संपादन व संकलन कर:याचा हा आमbया माPहतीत पPहलाच ूय� आहे. 'लॉगूमाणेच हे 
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संकलनदेखील सवाjसाठK खुलं असून Mवनामूल्य उपल'ध आहे. Xा उपबमाचं यश वाचकांbया ूितसादावर अवलंबून आहे. हा 
उपबम पुढील वष�ही चालू ठेवावा अशी आमची इbछा जaर आहे. तरीही हा उपबम एक वाMषक̂ उपबम होईल का, कोणTया 
ःवaपात चालू राहील, Xा ू�ांची उcरं Tयाला िमळणाR या ूितसादावर अवलंबून आहेत. आपल्या सव ̂ूितPबयांचे ःवागत 
आहे. आपण इपऽ पाठवून Tया आdहांला कळवू शकता. आdही आमbया �Mtने चांगलं ते वेचून तुमbयापुढे ठेवत आहोत. 

आdही ते ूामािणकपणे वेचलं आहे असा आमचा नsक[च दावा आहे. Tयाbया Mवvासाह̂तेब�ल शंका उपिःथत होऊ नयेत 
अशी आशा आहे. तुमbया �Mtनेदेखील हेच सवlcम Pकंवा हे सवlcमच असेल, अशी कोणतीही भाबडी आशा नाही. असं झालं 
तर आनंद आहे, नाही झालं तर खंत नाही. Xा संकलनाbया संदभात̂ पडणाR या ःवाभाMवक ू�ांची उcरं 'नेित नेित' अशीच 
आहेत. पण dहणूनच हे संपादन Xा सगrया ू�ांपलीकडbया लेखांचं आहे. जी अeरं 'लॉगbया नसणाR या रेषांवर सरींसारखी 
झरली, रेषांवर पागोrयांसारखी साचली, आनंद देऊन गेली, बरंच काही सांगून गेली िन हळूच िनसटताना अeर ओलावा मागे 
ठेवून गेली, Tयातलीच काही ःमतृींमYये कायमची साठलेली...तुमbयासाठK नॆपणे सादर.  
  
- ए सेन मॅन, kयुिलप, मेघना, संवेद 
  
reshewarachiakshare08@ymail.com 

http://sites.google.com/site/reshewarachiakshare2008/



��������	


�� ���	����������������	������������� �������� 
�


 � !�	�"#$	��%�������&�������� ��'� ����	(	������) 
'


'� *��	��	��	+� �	����,	�� 
-


.� ���* �/	�����#0� ��


1� ��#�2*	��3��/�%	��	0	��4� 5*���� � 


6� ���%��	���7�/8������� ��9�	�3������ �-


:� �0�2*	�/	������;�<=�>	 ��	�����  



-� ����#�#� ?4"	  :


@� �A��B/C#(	2*	����D	 �/��  -

�
� �������E*	�"F	%��7G� ��3A����	H� '


��� �I�JK�����/��L*/�D	 M/�#�	�N�%� '.

� � �8��8LO>��	*�%�P	 �#�	��=	 '6

�'� �Q�	L�QA�R �	*I� '-

�.� �	� �#�� .�

�1� �SI�2*	�3��	%���C	/�	����/	���%��	����� !������Q� .'

�6� ���T�9������U���T�9 �/	&��� ..

�:� �	P	��*	�&���CV��#C ����	���/(�� .6

�-� !��	�%	�#��� WX	�3#/> .:

�@� �	/�� �	�/�� 1


http://sites.google.com/site/reshewarachiakshare2008/http://sites.google.com/site/reshewarachiakshare2008/



जंगलात मी, संदीप आिण बाहेर िसःटीम-सी  
आठव�याची सु�वात एका टेिsनकल शेिनंग कोसन̂े झालेली... आतावर केलेले सारे असे 'कंपनी इ:टनल̂ कोसiस' लय पकाऊ 
असतात Xा अनुभवानंतर, आता करेन तर फ\ तो एकच भारी, बाक[ बंद, अशी ूित/ा मी केली होती, ती पाळलीही! तर हा 
तोच तो सवात̂ चांगला वगैरे असलेला कोस ̂आता टपकला... खरं तर Tयाची वाट पाहायला पाPहजे, आिण संधीचं सोनं वगैरे 
कaन नीट िशकायला पाPहजे...(पण bयायला, आता काय वय राPहलंय का िशकायचं?)... 

कोसल̂ा रिजःटर केलं तेuहा काय माहीत क[ Xा गावात राहायला जाऊ, िजथून वन-वे दोन तास अप-डाऊन करावं लागेल,

जेuहा कोस ̂आ�डहोवनला असेल तेuहा! हdम... 'आलीया भोगासी' dहणून चडफडत कोसस̂ाठK अप-डाऊन सुa... शेनमYये
बाया लय dहणजे लय dहणजे लय 'पक-पक-पक-पक' करत राहतात, ते कानावर पडून कान Pकटून जाऊ नयेत, dहणून रोज
आठवणीने सोबत एमपीाी yलेयर नेलेला...  
   
'अंतरातली ओली माया, तुट दे dहटले तरी तुटेनाू ...'  
   
धुकं असलं क[ dहणे शेzस वेळेवर चालवता येत नाहीत! लोकं रःTयावर गा�या चालवू शकतात, पण शेनला ूॉ'लेdस!  
   
'गाडी गेली, फलाटावरी िनvासांचा कचरा झाला...'  
   
हdम! ही कMवता ल�य मःत आहे... पुzहा पुzहा ऐकावीशी वाटावी अशी. िरMपट लाःट शॅक, yले! :-)  
   
'डोrयातुिन अडवुिन पाणी, हंदका रोखुिन कंठKु , तुdही केMवलवाणे हसता, अन तुdहांस िनयती हसते!'  
   
माःतर िशकवतोय. yलेयर बंद आहे, पण िशक:यात लe लागत नाहीये, ऐकलेली कMवता आठवतेय! bयायला काय झक 
मारतोये मी इथे? काय चाललंय नsक[? Pकती बांधून ठेवायचं ःवत:ला िशeणात या?  
   
'ती िखडक[तून बघणारी, अन ःवत:मधे रमलेली, गजरा माळावा इतुके, ती सहज अलMवदा dहणते...'  
   
सलीलभाऊंनी Xा ओळीला गाताना धsका बसल्याचा भाव मःत आणलाय. :-)  
   
"One thing you all must keep in your minds, that although System-Verilog and System-C are 
serving the same purpose, the basic difference between them arises from the fact that they both 
are developed by keeping two totally different communities in mind."  
   
bयायला, मग मी काय कa?  
   
'तुdही dहणता मनास आता, हा तोडायाचा सेतू, इतsयात dहणे ती मा�या कधी गावा येशील का तू?'  
   
पुढचा ःपीकर हा िसःटीम आPक̂टेsट आहे, कसलं जीव तोडून बोलतोय! जणू तो �या ूोजेsटब�ल सांगतोय, तो ूोजेsट 
dहणजे Tयाbया एकुलTया पोरीचं ल�न होतं! मला असं इतकं मी केलेल्या ूोजेsटब�ल ममTव वाटलं का कधी? आठवत 
नाहीय... जाम झोप येतेय. बापरे, हा मा�या जांभईचा आवाज गेला होता क[ काय? मी चपापतो!  
   
'अपुल्याच मनातील ःवyने घेउन िमटावी मूठ. ही मूठ उघड:यापूव� चल िनघू या पाऊल dहणते...'  
   
मी इंिजिनअर हो:याऐवजी दसरं काही uहायला पाPहजे होतं काु ? dहणजे समिथंग जे कर:यासाठK मला ःवत:ला वेसण घालून 
'हाईsक..bचsक..bचsक..हाईsक' कaन दावणीला आणून बांधून ठेवावं लागलं नसतं. आिण जे आवडतं तेच जर कामही 
असतं तर...? dहणजे जे करतोय ते आवडत नाहीय असंही नाहीय अगदीच, पण हा कोस ̂लय नकोसा झालाय. Tयात 
संदीपभाऊ आिण सलीलभाऊ, मला परत परत Tया कMवतेbया Pहरuयागार जंगलाकडे खेचून नेतायत!  
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'परतीbया वाटेवरित गुदमaन जड पायांनी, ओठांवर शीळ Pदवाणी बेPफक[र पण थरथरती...'  
   
जंगलातल्या सावलीतून PकलPकल्या डोrयांनी बाहेर ूखर उजेडात बिघतलं, तर जंगलाबाहेर मोकrया लॉनवर चकचक[त 
कढईत िसःटीम-सी रटरटत िशजतेय, तो आPक̂टेsट वधूMपTयाचा फेटा वगैरे बांधून, सवाjना आमहाने ती चमचा चमचा 
वाढतोय. 'एत ःमाकिलक!'... मा�याच नावची िरकामी yलेट आहे ितथे, आिण मी माऽ संदीप+सलील सोबत जंगलात 
सावलीत िनवांत रमलोय!  
   
'िमऽांशी हसतानाही, हे द:ुख चरचरत असते!'  
   
मी तरी Tया एकाच कMवतेचा एक साधा रिसक आहे, संदीपला तर अशा PकTयेक कMवतांना जzम �ावा लागतो. आिण 
पोटापा:यासाठK तोही एखादी नोकरी करत असेलच! कुठे? एक अंदाज, महारा  ब¡केत? कॅिशयर? मग तो कसं करत असेल 
मॅनेज? मनात एखादी कMवता बाळंत होत दसR याु  कMवतेला जzम देत असताना, दपारी तीन ते पाचbया फायनल Pहशेबात एक ु
हजाराची नोट कमी भरली तर? काय होत असेल Tयाचं? नोट... जंगल... कMवता... बाळंतीण... श'द... Pहशेब... बॉस... 
ूोजेsट... कढई... िसःटीम-सी... चमचा...  
   
हरे राम!!!  
   
रिसक ौोतेहो (आिण वाचकहो), खरंच सांगतो,  
   
'हे भलते अवघड असते...'  
   
आज कोस ̂संपलाय, उ�ापासून पुzहा ऑफ[स! हरiु !!! ;-)  
  
- सPक̂टेvर 
  
२७ सyट¤बर २००६ 
http://circuit-esh.blogspot.com/2006/09/blog-post_27.html   

http://sites.google.com/site/reshewarachiakshare2008/ 2



एका ूोमामरची 'अनु'Pदनी  

Ctrl+alt+del चाuया तावातावाने दाबून 'संगणकाला कुलूप लावा'वर Pटचक[ माaन मी ितसरा बेचव कॉफ[चा कागदी पेला 
घेऊन यायला चहाकॉफ[यंऽाकडे कूच केलं. आमbया कॅटीया युिनमाPफsस आिण सॅपbया ८० जणांbया जगात जावा ूोमॅिमंग 
करणाR या दोघांपैक[ मी एक आहे. Tयामुळे आमbया कचेरीत माझी यो�यता नासातल्या रॉकेट शा¦/ाइतक[ Pकंवा मादाम 
sयूरीइतक[ Pकंवा 'सी' चा बाप डेिनस िरची याbयाइतक[ आहे. (असं (फ\) मी(च) समजते. पगार कम िमrया तो sया हवाु ? 
आय ऍम द ॄेन Mबहाइंड जावा ूोजेsट!)  
   
पण आज तंऽ जरा Mबघडलंच होतं. मा�या चांगलं लeात आहे, नेहमी ूकल्प पूण ̂होत आला आिण सगळं छान वेळात पूण ̂
झाल्याbया खुशीत साहेबाला 'उ�ा ूकल्प जमन̂ीला माहकाकडे पाठवू,' असं सांिगतलं क[ अचानक हे असं तंऽ Mबघडतं. 
साहेबाने डोrयात तेल घालून तपासल्यावर अचानक ूोमॅम चुक[ची गिणते करायला लागतो. 'या गिणताचे उcर अनंत आहे' 
असे संदेश �ायला लागतो. कधी ूोमॅम सव ̂उcरं शूzय देतो... कधी बटणाला Pटचक[ मारल्यावर ःवत:च अनंतात Mवलीन 
होतो आिण Tयाला ctrl+alt+del आिण end task कaन ःवतःbया हाताने यमसदनी धाडावं लागतं. पुढे सरकून 
संगणकाbया पड�ावर डोकं आपटावंसं वाटतं. मो©याने ओरडावंसं वाटतं. 'अरे दtाु , काल परवापयjत तर तू नीट चालत होतास. 

शहा:या बाळासारखा वागत होतास. आज मी फ\ आं�ल भाषेबरोबर जमन̂ भाषेत GUI Pदस:याचे फेरफार केले तर तू आधीचं
सगळं Mवसaन गिणतं चुकवायला लागलास? उ�ा जमन̂ीला पाठवेपयjत नीट वागला असतास तर माझा शिनवार रMववार 
चांगला गेला असता ना?अवलeणी काटा ̂मेला!'  
   
Mवमनःकपणे कॉफ[यंऽाकडे जाताना मन परत उदास होतं. का बरं असं? आज शुबवार संYयाकाळ. सगळी मंडळी 
फुलपाखराbया तरंगTया चालीने दारं उघडून घरी जातायत..ितकडे ःवागतकeावर उिशरा आल्याने मीता  रोजचे नऊ तास पूण ̂
करायला अजून एक तास बाक[ असल्याने िसडने शेल्डन वाचते आहे.सडीफPटंग मुलं मन लावून 
याहू/MवPकपीPडया/इसकाळ/लोकसcा/इकॉ.टाइdस वाचतायत. आगगाडीने घरी जाणारी मंडळी घोळsयाने घ�याळं पाहत 
पळतायत. िशपाई मंडळी गणवेश बदलून रंगीत कपडे घालतायत. मग आdहीच रे कसे असे कमद̂िरिी? आता बसा डोकं 
आपटत आिण ूोमॅममधल्या चुका शोधत. असं का? परत तक̂शु8 मन 'असं का' ची संभाuय उcरं शोधायला लागतं. Tयाला 
बरेच पयाय̂ सापडतात आिण एका eणात हे पया^य डोsयात चमकवून ते परत झोपा काढायला लागतं:  
  
प) अनुला डोकं नाही.  
   
फ) सु�वातीपासून जमन̂ भाषेतली आ/ावली समांतर सुa का नाही केली?  
   
ब) नशीबच दिरिी!  
   
भ) जावाचं यो�य ूिशeण घेतलं नाही.  
   
म) मूख ̂बावळट कोणीकडची! जा आिण बस इलेsशॉिनsस मYये Pडझाइन/टेिःटंग/सोल्डरींग करत! ूोमॅमर बनायची तुझी 
लायक[च नाही!  
   
य) िगR हाईकाने जमन̂ भाषा मािगतली नसताना Tयाला जमन̂ भाषेतली आ/ावली कaन Pदलीच पाPहजे असं सांगणारी मंडळी 
वेडी आहेत.  
   
र) दखी मन मेरेु , सुन मेरा कहना ऽऽ जहाँ नही पैसा.. वहाँ नही रहना ऽऽ  
   
ल) Pदल पे मत ले यार! जdया तो जdया! नाहीतर काहीतरी लपेटन देऊन टाकू . तसे पण िगR हाईक दोन-दोन मPहने 
पाठवलेल्या आ/ावलीकडे ढंकूनही पाहत नाहीयु .  
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व) पुढbया वेळी या चुका कa नकोस. कामात लe दे. चांगल्या पगाराची नोकरी आिण या कचेरीbया कंऽाटातून मु\[ 
िमळेपयjत कळ सोस.  
   
'मन वढाय वढाय, उ�या Mपकातलं ढोर||' तर हे आमचं मनaपी ढोर (गाढव) ूोमॅम पूण ̂होत आला क[ भरकटायला लागतं. 
मग काम पूण ̂झाल्याbया आनंदात झोप यायला लागते. अचानक ॅमणYवनीवर धपाधप नंबर Pफरवून गyपा मारल्या जातात.

अगदी 'आझाद पंछK' बनून हवेत तरंगावंसं वाटतं... ूसाधनकeात जाऊन केस Mवंचर:यात आिण ¦ीवगाब̂रोबर गyपा 
मार:यात वेळ घालवला जातो... आिण कचेरी सुटायला १५ िमिनटं असताना साहेबाकडून कळतं क[ अजून काही सुधारणा 
हuया. मुळात यांMऽक[bया िsलt गिणतांचे ूोमॅम dया अ/ इलेsशॉिनक अिभयंTयाकडून कaन घेणाR या (ूोजेsट लीडर) 
देवाची लीला अगाध आहे! गिणतं समजणारा म¤द एकू ,फोरशानचा गंधही नसताना जुzया फोरशान आ/ावलीवaन नवीन 
जावामYये गिणताची आ/ावली बनवणारा म¤द दसराू ु . २० वषाप̂ूव�bया जमन̂ीत फोरशानbया आ/ावल्या बनवणारा आिण आता 
नोकरी सोडून गेलेला म¤द ितसराचू . Tयात गंमत dहणजे गिणतं समजणारा म¤द ू'या म¤दचे जाःत कामाचे तास या ू
ूोजेsटमYये नकोत' dहणून बR याचदा शांत आिण ितसR याच ःवaपाbया कामांमYये म�न. '�ेवा, बाबा, सोडव रे राया! पुढbया 
जzमी घरी बसून पापड लोणची मसाल्याचा उपयोग करीन! वडापावची गाडी टाक[न. बोशाची ःवेटरं Mवणीन. चकल्या तयार 
कaन Mवक[न. पण हा ूोमॅमरचा जzम नको रे बाyपा!' dहणून आळशी मन Mवuहळतं. तक̂शु8 मन गुरगुरतं, 'गपे! ूोमॅमर 
आहेस dहणून गाठKशी चार पैसे जाःत लागतायत! वातानकूुिलत कचेरीत बसते आहेस! चांगला एsसपी िखडsया असलेल्या 
संगणक आहे. खा:यात 'uहेज ५६' आिण 'मटर पनीर' िमळतंय. संगणकाला आंतरजाल ॅमण सोय आहे! जा बरं सगळं सोडून 
इलेsशॉिनsसमYये! बस कपॅिसटर आिण अँyलीफायर Pडझाइन करत... मग कळेल.'  
  
कॉफ[यंऽातली कमीत कमी दधवाली टकार कॉफ[ घेऊन मी परत जागेवर येतेू ु . जागेवर येऊन चपला काढन नाकाला थोडं ू
िuहsस लावल्यावर(सद¯ नाही! आdही द:ुखी झाल्यावर नाकाला व डोsयाला िuहsस लावतो. ती आमची सवय आहे. (पुढेमागे 
'थोर शा¦/ांbया आठवणी'मYये कोणी 'Tया काही सुचेनासे झाले क[ नाकाला िuहsस लावत असत' असं कोणी मा�याब�ल 
िलहील का?) मनाला परत उभारी येते.'हा ूोमॅम माझं बाळ आहे (इटस माय Pबएशन). शेवटी Pकती झालं तरी आपला तो 
बा'या! सगळं uयविःथत होईल. चूक सापडेल. आिण नाही सापडली तर उ�ा सापडेल. 'कूल मॅन!' असं dहणून मन Pठकाणावर 
येतं. आंतरजालाची मोहवणारी िखडक[ बंद कaन आिण घरbया छान चहाची तल्लफ बाजूला साaन कडवट कॉफ[चे गुटके घेत 
हात परत आ/ा िखडक[त टंकू लागतात...  
   
javac *.java 
enter  
---  

एका ूोमामरची 'अनु'Pदनी: हेटाळा वटाळा घोटाळा 

'आपण शोधत असलेली वःतू आपल्याला शोधाbया सवात̂ शेवटी का सापडते?' 
   
'सोपं आहे. वःतू सापडल्यावर आपण शोधणे थांबवत असल्याने वःतू सापड:याची Pबया नेहमी शेवटbया बमांकालाच येणार.' 
   
'बरं मग समजा वःतू शोधाbया शेवटीच सापडू नये, आधीच सापडावी dहणून आपण काय कa शकतो?'  
   
'अं..... साधा सोपा पयाय̂ dहणजे वःतू सापडल्यानंतरपण शोधत रहायचं. dहणजे वःतू शोधाbया 'शेवटी' सापडली असं 
होणार नाही.'(हाय क[ नाय अsकल?)  
   
'मग ूोमॅममधली चूक शोधाbया शेवटीच कशीबशी सापडते Tयालापण असंच करता येईल ना? चूक सापडल्यावरपण तीच चूक 
एक-दोन Pदवस शोधत बसायचं. dहणजे चूक 'शेवटी' सापडल्याची खंत मनात राहणार नाही.'  
   
हल्ली, dहणजे ूोमाममYये बग सापडल्यापासून, अःसे छान छान ूितभावान Mवचार डोsयात येतात बघा. माझा 'आभासी 
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Mपकासो'(dहणजे Mपकासो जसा 'ऍबःशॅsट' िचऽं काढायचा तसा 'ऍबःशॅsट' Mवचार करणारा) होत चाललाय का?  
   
झालं असं, ूोमॅममधली चूक जवळजवळ सापडत आली. आिण मग टकार कॉफ[ �यायला जात असताना मा�या डोsयात ु
Mवचारांचे तेज:पंुज कण चमकायला लागले. मुळात ूोमाममYये चूक राहतेच कशी? ती न रहावी Pकंवा राPहली तर पटकन 
सापडावी (dहणजे असं बघा, साहेबाने Mवचारलं 'ही चूक का आहे?' क[ Tयाला झटकन सांगता यावं, 'ूोमॅममधल्या अमुक 
भागाbया एक हजार सातशे एकूणसाठाuया ओळीमYये 'ध'चा 'मा' केला क[ ही चूक राहणार नाही.') dहणून काय काय करता 
येईल बरं? असा Pदuय Mवचार करताना मला हे पयाय̂ सापडले बघा. तुdहांलापण उपयोगी पडतील या महान परोपकारी हेतूने हे
'हेटाळा वटाळा घोटाळा' (डोzट'स टू ऍuहॉइड ब�स) माPहितपऽक तयार केलं.  
   
१. ूोमाम िलPहताना जागे राहावे. 
२. झोप लागल्यास कळफलकावर हात ठेवून झोपू नये. झोपलेल्या हाताने जी अeरे दाबली जातात Tयानंतर एखादे ctrl s 
दाबले गेले तर ूोमॅममधल्या चुका शोधणं Pकतीही तास/Pदवस खाऊ शकतं. 
३. जेवणाbया सुkटीत जेवायला जाताना संगणक ctrl+alt+del क�न Tयाला कुलूप लावूनच जावे. एखादा कतûयदe िशपाई 
िततsया वेळात कळफलक मन आिण जोर लावून पुसतो आिण Tयातून ूोमाममYये झालेली अeरांची भेसळ अूितम 
बेमालूम होते. 
४. साहेबाचे लe गेल्यास पंचाईत होऊ नये dहणून लांब इपऽे ूोमामbया िखडक[त ूोमामbया खाली टंक[त कaन ठेव:याची 
सवय टाळावी. 
५. आजूबाजूला कचेरी-राजकारणMवषयक गyपा चालू असल्यास Tयात भाग �यावा. मन आवaन ूोमाम िलहीत बसू नये. 

Tयाने ूोमाममYये नकळत 'नालायक uयवःथापन', 'वेडा साहेब' असे श'द टंPकले जाऊन चुकांची शsयता वाढते. 
६. िनबंध िलहावा लागला तरी चालेल, पण ूोमाममYये भरपूर Pटyपणी िलहाuयात. अमुक एक बदल केल्यावर खाली 
दलêिचzहांमYये ु 'हा बदल अमुक एक तारखेला अमुक वाजता अमुक कारणाने आिण अमुक माणसाbया 
सुचवणीव�न/ःवखुशीने केला' हे िलPह:यास Pकतीही कंटाळा आला तरी िलहावे. अजून तपिशलात माPहती/आठवण हवी 
असल्यास 'Tया Pदवशी साहेबाने Tया अमsयाला सवाjसमोर झापले होते/भरपूर पगारवाढ Pदली होती/उपाहारगहृातील खाणे 
अूितम होते' अशा दम�ळ ऐितहािसक घटनाही नमूद केल्यासु  उcम. 

७. अमुक एक चूक िगR हाइकाbया फाय�ाची कशी ठरेल Tयाचा अ�यास कaन ठेवणे. 

८. ूोमाममYये १०० चुका आढळल्यास दर-एक चूक द�ःत झाल्यावर ूोमामची ूत कaन ठेवावीु . संगणकाचा साठवणीचा 
बोजा वाढल्याची खंत कa नये. एक चूक द�ःत करताना दसरी िनमाण̂ झालीु ु  असे ९९ वेळा झाल्यास ते शोधणे महाकठKण. 

९. िगR हाइकाला अवाःतव वचने दे:यापासून साहेबाला Pहरीरीने रोखावे. 'आdही असे कaन देऊ क[ बटण दाबल्यावर तुमbया 
डोrयासमोर महाल उभा राहील' अशी वचने दे:याचा मोह जबरदःत असतो. मुळात िगR हाइकाचे २ खोल्यांbया घरावर भागत 
असल्यास Tयाच खचात̂ Tयाला महाल दे:याbया वल्गना 'कःटमर सॅPटःफॅsशन' dहणून Pकतीही छान वाटल्या तरी 
गवं�यांbया कौशल्याला पैसे व वेळाbया मयाद̂ा असतात.  
बोला, आवडले क[ नाही 'हेटाळा वटाळा घोटाळा' माPहितपऽक?  
--- 

एका ूोमामरची 'अनु'Pदनी: आता परत काय?  

आजचा Pदवसच जरा 'मनहसू ' Pदसतोय. सकाळी सकाळी माझी आवडती गुलाबी केसांची (केस गुलाबी नाही हो, पीन गुलाबी.) 
पीन तुटली. नंतर 'अनुपिःथतीत आलेल्या ॅमणYवनीbया सूचनेसाठK'(याला आं�लभाषेत 'िमःड कॉल ऍलट̂' dहणतात.) पंधरा 
�पये ॅमणYवनीbया िशलक[तून हकनाक कटले. 'हवादरYवनीू 'bया माहक सेवेतील महान मनुंयाने द�cरे केलीु . आिण सवाjत 
वाईट dहणजे तीन मPहzयापूव� पाठवलेल्या आिण काल पाठवलेल्या अशा दोzही ूोमाममYये ढेकूण (बग) िनघाले.  
   
तरी मी काल Mवचार करतच होते. Pदलेल्या वेळेbया दोन Pदवस आधी ूोमाम,चाच:या(टेिःटंग) आिण कागदोपऽी
(डॉsयुम¤टेशन) आिण सुपूत�करण(सबिमशन)पण पूण?̂ कहीं म² सपने म¤ तो नही? मंु�यांनी मे�पवत̂ तर नाही ना िगळला??

http://sites.google.com/site/reshewarachiakshare2008/ 5



वडवानलाने समुि तर नाही ना yयायला?? बाजारात ³लॉवर दोन �पये Pकलो तर नाही ना झाला?  
   
मी आपल्या कु�याची (कुTया̂ची हो! या आजbया हतबल अवःथेत थोडी श'दांची उलटापालट होणार .समजून �या.) नसलेली 
कॉलर ताठ करत आसपासbया कामं पूण ̂न झालेल्या eुि मानवांकडे अिभमानाने पाहत होते. मी 'पुढची नोकरी मायबोसॉ³ट 
Pकंवा सन Pकंवा बोरलँडमYये करावी. ती मंडळी नsक[ लाल पायघ�या पांघaन आपली वाट पाहत असतील' अशी मनाला 
गुदगुल्या करणारी ःवyनं बघत होते. िततsयात ईपऽपेटीत ूोमाममधल्या चुका दाखवणारा संदेश आला.  
   
'तुझा ूोमाम दहा वेळा सलग वापरल्यावर Tयाbया िनकालातील संxया वाढतात' (ःवगत: अरे अजाण टेःटर बालका, दहा 
मPहने पैसे बँकेत ठेवल्यावर तुझे पैसे नाही का वाढत?), 
'ूोमाममधील एकके(युिनटस) सलग तीन वेळा बदलल्यावर िनकाल शूzय येतो'(ःवगतः चालायचंच! शेवटी एक ॄ´ हे सTय 
आिण बाक[ जीवन, पैसा, ूोमाम हे सव ̂मायाच आहे ना? मग या मायावी गिणताचं उcर शूzय आलं तर Mबघडलं कुठे?)  
   
ही बारीक िनरीeणे वाचून मी मनातल्या मनात टेःटरला dहटले, 'मान गये! आप क[ पारखी नजर और िनरमा सुपर, दोन` 
को.' िनमूटपणे आंतरजालाची मोहवणारी िखडक[ बंद कaन मी कामाला लागले.  

दोन तासात बगचा फडशा पाडून टेःटरbया पुढे ूोमाम टाकून मी आनंदाने आंतरजालाची िखडक[ उघडली. िततsयात टेःटर 
आला. (याला कागद घेऊन येताना पाहन हल्ली मा�या काळजाचे ठोके ू (वेगrया अथान̂े) चुकतात!) 'आता ते सव ̂नीट आहे 
पण चुक[चे आकडे गिणताला Pदल्यावर 'चूक' असा संदेश येत नाही.'(ःवगत: नका ना रे देऊ मा�या भोrया भाब�या 
ूोमामला चुक[चे आकडे!) अरे बापरे! हे मी काय केले? आधीचा ग`धळ बरा होता क[! मी परत (नसलेला) पदर खोचून 
कामाला लागले. आता टेःटरने आनंदाने कालहरणाथ ̂(टाइमपाससाठK) आंतरजालाची िखडक[ उघडली.  
   
अजूनही आशा आहे! शुबवारची संYयाकाळ आनंदाने लवकर घरी जाऊन घालवेन.. मी इ-सकाळ, वीक[Mपडीया आिण जीमेलकडे
भरकटणारा म¤द परत मुसsया बांधूनू  ूोमामकडे खेचून आणला आिण परत दीड तासात बगचा िन:पात क�न च¤डू परत 
टेःटरकडे टाकला. जरा हँश करत बूट काढन खुच�वर मांडी घालते तोच तो ु ू (दtु!) परत आला.  
   
'आता ते सव ̂Pठक आहे, पण मुिणआ/ा (Mूंट कमांड) Pदल्यावर ूोमाम लटकतो आिण Mूंट होत नाही.' (ःवगत: कदािचत 
या कचेरीतील आलतू-फालतू कागदांचे मुिण क�न कागद वाया जाऊ नयेत ही 'ौींची इbछा' तर नाही ना?? िततक[च समुिात
एक ओंजळ कागदबचत!)  
   
आता माऽ मला जोरजोरात रडावेसे वाटत होते. यावेळी ूोमाममYये चांगल्या िनबंध िलPहल्यासारxया Pटyपणी िलPहल्या, 
ूोमाम िलPहताना जागी राPहले, काळजीपण घेतली, तरी हे असे का uहावे? मा�या (Mबनडोक) मनाने चारपाच संभाuय पयाय̂ 
मा�यापुढे टाकले.  
   
१. सकाळी दचाक[पुढन मांजर आडवी गेली तेuहा दचाक[ पाच चाकं मागेु ुू  घेतली नाही! 
२. रःTयावर उतaन टाकलेले िलंबू ओलांडले! 
३. कोणीतरी मागून हाक मारली. 
४. �t लागली. 
५. नMवन ूकल्प सुa करताना संगणकापुढे नारळ फोडला नाही! 
६. चाच:या(टेिःटंग) अमावःयेbया Pदवशी केल्या! 
७. मा�या संगणकाखाली Pहतशऽंूनी मंतरलेले िलंबू ठेवले आहे. 
८. ए मूख ̂बावळट! कामाला लाग! काहीतरी अकलेचे तारे तोडू नकोस! 
९. Mबनडोक ूाणी! शेणाbया गोवR या थाप जा घरी जाऊन!  
   
उP¶�न मनाने मी 'िलंबू चहा' �यायला कॉफ[यंऽाकडे गेले. 'दलाल' या पडेल िचऽपटातील 'ठहरे हवे पानी मे ऽऽ कंकर न मार ु
सावरी ऽऽ Pदल मे हलचल सी मच जायेगी बावरी ऽऽ' हे गाणं राहन राहन आठवत होतंू ू . (Mवशेष सूचना: मराठK गीतूेमींनी 
'शांत सागरामYये कशास उठMवलीस वादळे ऽऽ' आठवून �यावे आिण आं�लभाषाूेमींनी 'लेट द ःलीपींग डॉ�स लाय' ही dहण 
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आठवून �यावी!) का बरं हे असं? ही 'लिनjग फेज' कुठवर चालणार? 'अनुभवाने शहाणपण येते' dहणावं तर दरवेळी वेगवेगळेच 
अनुभव. कधी जमन̂ भाषेने Pदलेली धोबीपछाड, तर कधी कbbया यांMऽक[ /ानाने वाढवलेल्या चुका; तर कधी गिणतच कbचं. 
'ढेकूणरPहत' ूोमाम पPहल्या झटsयात कधी बनणार? मनच लागत नाहीय. काय करावं? मी मन रमवायला सोयीचे पयाय̂ 
आठवू लागले:  
   
१. मीताशी 'अमsयाशी तमक[चं लफडं' या मह2वपूण ̂Mवषयावर चचा ̂करावी. 
२. टेःटरला कॉफ[तून झोपेचे औषध �ावे! 
३. संYयाकाळसाठK अधा ̂Pकलो गवार आताच घेऊन गु·तेने कॉzफरzस �ममYये िनवडावी! 
४. पळून जाऊन िःवटझरलँडला जाऊन मधमाँया पाळाuयात. (सोबतीला 'Pदल चाहता है' मधला सैफ आहेच!)  
   
'िलंबू चहा' चे घुटके घेऊन फाटके मोजे काढन पसम̂Yये क`बल्यावरू  मनाला परत तरतरी आली. 'वेडे, नोकरी बदलून Pकंवा 
गुंडाळागुंडाळी कaन ूोमाममधल्या ब�सपासून पळ काढशील, जीवनातल्या 'ब�स' चं काय करणार आहेस? ही लढाई तुला 
लढायलाच पाPहजे, पळपुटा बाजीराव बनून नाही, तर पराबमी महादजी िशंदे बनून!' असा काहीसा (बळंच) उदाc Mवचार कaन 
नuया दमाने 'ढेकणांशी' लढाई सुa केली!  
  
- अनुराधा कुलकण� 
  
२४ जानेवारी २००७ 
http://anukulkarni.blogspot.com/2007/01/ctrl-alt-del.html 
२४ जानेवारी २००७ 
http://anukulkarni.blogspot.com/2007/01/blog-post_4838.html 
१९ माच ̂२००७ 
http://anukulkarni.blogspot.com/2007/03/blog-post_19.html 
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येता का जाऊ ?  

�ँय १ :  
   
ःथळ : पुणे शहरातील एक िरeा ःट¡zड. वेळ संYयाकाळी ७.३०.  
   
पाऽे : मी आिण कुठेही चलायला Mवचारलं तरी 'नाही !' dहणून ू� सीमापार धाड:याbया तयारीत पPहला बाणेदार 
िरeाचालक...  
   
पण मी 'यॉक̂र' टाकतो �  
   
मी : तुdही कुठे चालला आहात?  
 
िरeाचालक : ?? अं!!! (खरं dहणजे ू�कता^ तो असायला हवा होता. झालेला ग`धळ समजून घे:याची धडपड.)  
   
मी : नाही. dहणजे कोथaडला चालला आहात का?  
   
िरeाचालक : अंऽऽऽऽ (ओशाळलेले िःमतहाःय)... बसा.  
   
�ँय २ :  
   
वेगळा िरeा ःट¡ड. वेगrया Pदवशी.  
   
मी : तुdहाला कुठे जायचे आहे?  
   
िर. चा. : (अनवधानाने उcर) ःवारगेट! अंऽऽऽ.. तुमी कुटं चाल्ला?  
   
मी : ( ते महTवाचे आहे का वे�या?) कोथaड! असू दे. उगाच तुdहांला तसदी नको...  
 
(दसR याु  िरsशावाल्याकडे वळतो पुzहा अनपेिeत ू�ाचा यॉक̂र टाक:यासाठK.)  
 
�ँय ३ : Xाच धत�वर आगामी (पण सYया काल्पिनक) संवाद :  
 
   
मी : तुdहांला कुठे जायचे आहे?  
   
िर. चा. : अंऽऽ! मला अं... अर̂र̂... तुdहांला कुठे...?  
   
मी : नवीन लायसzस आहे वाटतं ? मला कुठे जायचंय हा सवाल Pफजूल आहे. तरीपण आपल्या ःट¡डवरbया इतर िर. चा.zशी 
गyपा माaन झाल्या असतील, िशवाय योगायोगाने िरeाही आहेच तेuहा तुमचा चालवायचा मूड असेल, Pदवसभरbया ममुरीचा 
कोटा पूण ̂झाला असेल, मुहत ̂व िरeाचे त`ड असलेली Pदशा ठKक असेल आिण तुdहांलाू  फार वेदना होणार नसतील तर - 
कोथaडला येणार का?  
   
िर. चा. : ( प�ातापद�ध होऊन, अौपुात करत मीटर टाकतो.) बसा साहेब... अzया! मी यानला 'खाली' सोडून येतो रे.  
 
िर. चा. : (अYया ̂वाटेत आल्यवर रडू आवरत) साहेब, तुdही माझे डोळे उघडलेत. ( dहणजे ? हा आcापरयjत झोपेत चालवत 
होता क[ काय?) मी आता कुठल्याबी िगराइकाला नाय dहननार नाय !  
   
मी : कसचं कसचं. वाःतMवक मैने sया Pकया हय? म² तो अbछे शेहेरी होने के नाते अपना फज ̂अदा कर रहा था... काश 
पुणे का हर िरsशावाला तुdहारी तरह होता तो इस देश का ...  
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िर. चा. : ए xxखाऊ.  
   
मी : !!!!  
   
िर. चा. : बगा सायेब ... (एका नाठाळ सायकल चालकाला) सायकल चािलवतो का इमान?  
   
मी : (हँशु !)  
   
�ँय ४ :  
   
कट ट ू : वाःतव  
   
मी : पःतीस ना? हे �या. थ¡sयू!!!  
   
िर. चा. : वेलकम सर!!!  
   
मी मूिbछ̂त पडल्याचे न पाहता िनघून जातो �  
 
�ँय ५ :  
   
िरeा जवळ येऊन थांबताच 'अितMविशt' पेयाचा भपकन वास!  
   
मी : (िर. चा. मा�याचकडे पाहत आहे अशी सोईःकर समजूत कaन घेऊन) कोथaडला येणार का?  
   
िर. चा. : मारा ात कुठई येऊ क[! बसा!  
   
मी : (आत बसत) बरं, मग आधी यवतमाळला �या.  
 
�ँय ६ :  
   
.... 
....  
   
मी : सावकाश हो...  
   
िर. चा. : bयायला Xा ख��यांbया .. हे ख�डे बुजवणाR याना अमेिरकेत नेले पाPहजेत शेिनंगला.  
   
मी : का?  
   
िर. चा. : हेना 'समांतर' dहणजे काय माहीत नाही. ख�डा बुजवायचा dहणजे वरती उंचवटा कaन ठेवतात...  
   
मी : बरोबर आहे. (तो Mबचारा का�:याला Mवनोदाची झालर लावत होता... पण िरeा Tयाची आपटत होती!)  
   
.... 
....  
   
(अमेिरकेतले आिण भारतातले ख�डे आिण उंचवटे Xावर एक पिरसंवाद झाल्यावर.)  
   
िर. चा. : तुमी Pकित वष ̂होता ितकडं?  
   
मी : पाच.  
   
िर. चा. : तुमचं िशsशाण ितथंच झालंय का?  
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(नेमका मोठा ख�डा येऊन िरeा पुzहा आपटते. Tयामुळे 'ितथंच' हा श'द मला ऐकूच येत नाही. Tयामुळे Tयाचा ू� 'तुमचं 
िशsशाण झालंय का' असा वाटतो. मी Tयाचा ू� 'Pकंवा' Xा सदरात टाकून पुढbया ू�ाची आणी ख��याची वाट पाह ू
लागतो!)  
   
- राहल फाटकु  
  
८ मे २००७ 
http://rahulphatak.blogspot.com/2007/05/blog-post_08.html 
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रहःय  
काही असेही Pदवस असतात 
क[ माती पांघaन 
िनवांत �जत असतो आपण. 
ऊन dहणतं, ूतारणा केली 
पावसाला वाटतं, फसवणूक झाली... 
  
  
आिण काही असेही Pदवस असतात 
क[ पानाफुलांनी लगडून येतो आपण. 
पण तोवर ऊन तरी भडकायbया बेतात असतं, 
Pकंवा पाऊस तरी झोडपायbया... 
  
  
असं झालं तर, 
शहाणपणानं तापल्या झुळुकांbया नावे करायचा सुगंध, 
पावसात वाहवून �ायचे आपले अमतृाचे पाझर... 
माऽ हळूच, 
दोघांचाही डोळा चुकवून 
मातीbया पोटी दडवून टाकायचं �ज:याचं रहःय... 
  
  
फार तर काय होईल? 
ऊन dहणेल ूतारणा केली... 
पावसाला वाटेल फसवणूक झाली... 
  
  
- ःवाती आंबोळे 
९ मे २००७ 
http://paarijaat1.blogspot.com/2007/05/blog-post_09.html 
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समोरbया िभंतीवरचा काळा पeी  
कsकूsलॉsसचं मला कधीच आकषण̂ वाटलं नuहतं.  
उलट थोडा ितटकाराच.  
Tयांचं ते Tया काrया पआयाला पोटात िमरवणारं महागडं, नeीदार मPहरपींचं, लाल-काrया सेडरवूड Pकंवा महॉगनीमधलं 
िभंतींवरचं अिःतTव मला जरासं अःवःथच करणारं. Tयांची ती भलीमोठK चौकट पाहताना आतल्या Tया MबचाR या मूठभर 
पआयाची दयाही यायची. 
इथे ती अनेकांbया घरी असतात. िरकbया आजीbया घरीही एक आहे. 
वीकेzडला सकाळbया चहाला ती हाक मारायची. नेमकं Tया घ�याळासमोरbया सो³यावर मला बसवून 'लॅक फॉरेःट केकचं 
िमौण ढवळायला आत जायची आिण मग ती परतेपयjत फ\ मी आिण तो काळा पeी.  
एकमेकांकडे बघत.  
दर पंधरा िमिनटांनी लाल सेडरवूडची मPहरप असलेला घरkयाचा नeीदार दरवाजा उघडून तो काळा डौलदार पeी दाणे Pटपून 
परत आत जा:यासाठK बाहेर डोकावला क[ मी अःवःथ uहायचे. दर अYया ̂तासाने तो दरवाजा आणखी PकलPकला करत 
नाचR या पावलांनी घरkयाbया वरbया गवाeात जाणार असे.  
आिण तो तसा जायची नाखुषीने मी आपली वाट बघत. सो³यावर. 
Tया वेळी Tया लाकडी पkटीवaन नाचतानाचा Tया पआयाbया पावलांचा तो Mविशt आवाज पPहल्या रांगेत बसल्यावर कानावर 
सतत पडत रहाणाR या रॅdपवरbया एकामागून एक टकटकत जाणाR या ःटीलेटोजbया आवाजापेeा िनदान शंभर पटींनी जाःत 
इिरटेटींग...  
पूण ̂एक तास झाला क[ मा�या कडेलोट uहायला आलेल्या अःवःथतेला अिजबातच न जुमानता गवाeातून बाहेर काढलेली 
मान घ�याळाbया कमनीय लंबकाभोवती वेटाळून एक, दोन, तीन.... Tयाbया मनात येईल िततsया वेळा कानाचे पडदे 
टोकरणारा कुकूक कूक असा आवाज करत मला पुरेसं िचडवून झाल्यावर परत अधीर पावलांनी नeीदार घरkयात गुडूप होणारा
तो काळा पeी. 
आपण घेतलेला िनणय̂ बरोबर आहे का हे हा आतला पeी बरोबर सांगतो. एिरकची आजी dहणायची. ठरवलेलं नुसतं मनात 
धaन तो गवाeात जायbया वेळी Tयाbयाकडे पाहायचं. बरोबर असेल तर तो मान वेळावून आपल्याकडे पाहतो.  
मला कधीच तशी Tया पआयाची परीeा �यावीशी वाटली नuहती. वाR याbया लहरीसारखे राऽीत तुझे िनणय̂ बदलतात. आईचं 
वाsय मनात घोळायचं. 
MबचाR या Tया काrया पआयाला का खोkयात पाडा!  
आिण आज मा�याच घरात समोरbया िभंतीवरbया घ�याळाbया पोटात तो काळा पeी नाचR या पावलांनी आतबाहेर करत 
होता...  
 
ल्यूसनb̂या Tया भपकेबाज कsकू sलॉsसbया खास शो�मबाहेर िम. बॅनज� मा�या न उलगडलेल्या हातांbया घडीवर बॉsस 
ठेवताना dहणाले होते, "नाही का dहणतेस? तु�या बाबांनी Pदलं असतं असं काही ूेझेzट तर नाकारलं असतंस?"  
बाबानी Pदलं असतं तर?  
लंबकावर मान वेटाळून िमिनटं टोकaन खा:याचा खेळ Tया लाकडी पोटात बंPदःत असणाR या पआयाचा आवडता.  
िमिनटं... तास... Pदवस...  
हजारो Pदवसांपूव� कधीतरी...  
समोरbया िभंतीवर तेuहा हा काळा पeी नuहता.  
'बाबा असतानाbया'... Tया एका काळात...  
मी तोपयjत काळा पeी कधी पाPहलेलाच नuहता.  
 
जूनbया पPहल्या आठव�यात भर दपारी मी आिण बाबा मरीन लाईzसवaन चन� रोडbया Pदशेने चालत जातु  होतो. तापून 
हलका झालेला समुि मा�या डाuया हाताला होता. Tयावaन वाहत येणाR या जड आिण उंण िनvासांनी हवा गुदमaन कंुद 
झाली होती. Tया हवेत तो vास ओढन घेणारा ूTयेक जण ू 'पाऊस कधी'ची Mवचारणा घामाघूम होऊन करत होता. 
मला पवा^ नuहती. आज पाऊस पडला काय न पडला काय? 
'चालत जाऊ या'चा हkट माझाच होता. बाबांनी तो नेहमीूमाणेच मानला होता.  
झेMवयसम̂धल्या एzशzस एsझामचा िनकाल बोड̂वर पाXला मी सकाळपासूनच आले होते. नंतरचं मा�या ऍडिमशनचं काम 
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जेवायbया वेळेपयjत संपलं होतं.तेuहा बाबा dहणाले, 'चल, तु�या इतsया छान रीझल्kब�ल तुला शीट देतो. कुठे जाऊयात?' 

Tया उका�यात मला ब[म सेzटरिशवाय दसरं कोणतं Pठकाण सुचणारु ?  

चालताना बाबा नेहमीपेeा खूपच शांत आिण मी नuया ऍडिमशनbया आनंदाbया नादात. 

गारuयात बसल्यावर बाबाने मा�या हातात टायटनbया घ�याळाची डबी ठेवली. मला हवं होतं तेच ॄेसलेटचं अगदी नवं आलेलं 
Pडझाईन.  
Pकती घ�याळं जमा करणारेस तू? अजू वैतागून Mवचारायचा. बरं, सगळीच शोभेची असल्यागत. ऐन वेळी वेळ पाहायला एकही 
उपयोगाचं नाही. पण मी थकायचे नाही. अगदी 'आच�स'bया दकानातलं घ�याळही काPट̂यर असल्याbया थाटात उTसाहानेु  
आणायचे. 
बारावीत होते तेuहा टायटzची गोल्ड yलेटेड ॄेसलेट रेzज िनघाली होती. मा�या पॉकेट मनीमधे काही न बसणारं असलं क[ 
साहिजकच माझी िभःत बाबावर. 
'मेPडकलला ूवेश घेतलास क[,' Tयानी कबूल केलेलं.  
एसीbया थंड हवेत पुरेसं पाणी पोटात गेल्यावर मा�या मनात उकrया फुटणाR या आनंदावर जरा साय धरली होती. घ�याळ 
पाहन चेहR याू वर खुशी उमटायbया आधी पPहल्यांदाच जराशी अपराधी जाणीव झाली.  
"बाबा... सॉरीऽऽऽ ...!"  
हे श'द Tया काळात मी Tयाbयासमोर अगिणतच वेळा उbचारत असे. दोघांbयाही सवयीचेच झालेले. 
पण Xा वेळी मनापासून dहणाले.  
डोळे बारीक कaन हसत 'कशासाठK हे सॉरी' वगैरे काहीही न Mवचारता नेहमीूमाणे मा�या डोsयावरचे केस Mवःकटत बाबानी 
मान हलवली आिण वेटरला बोलावत ितथली ती खास आईःब[dस आिण चीझ टोःटची ऑड̂र Pदली. 
आई जवळच Mवल्सनमधे होती. ितचाही लंचटाईम झाला असणार. पण ूोफेसरबा�ना बोलवायचं का आपल्या शीटला Xा 
Tयांbया ू�ावर मी Tयांना अपेिeतच असणारं 'नाही'चं उcर झेMवयसb̂या गेटमधेच Pदलेलं. लंचला नुसतीच आईःब[dस आिण
चीज टोःट 'असलं काहीतरीच'( ितbया भाषेत ) काही ितbया मेनूमधे बसलं नसतं.  
आईःब[म खाताना नंतर पुढचा बराच वेळ आज बाबा नुसतेच साधी कॉफ[ मागवून तीसु8ा न Mपता बसलेत हे मा�या 
लeातच आलं नuहतं. मग Mवचारावसं वाटलं तोपयjत ते वेगrयाच गyपांbया मूडमधे िशरलेले. Tयांbया कॉलेजbया Pदवसांतल्या 
आठवणी वगैरे. 
पण तेही तुटक तुटकच येत होतं. कदािचत ती वेळ TयांbयासाठK थोडी Mविचऽ होती. इतके Pदवस कोणताही छोटा-मोठा िनणय̂ 
Tयांना Mवचाaनच �यायची सवय असणारी Tयांची मुलगी ितbया तोपयjतbया आयुंयातला एक मह2वाचा आिण मेPडकलऐवजी 
िमPडया असा जरासा धsकादायकच िनणय̂ घेऊन मोकळी झाली होती... 
( िशवाय Tयांना Tयांचेही काही मागचे असे िनणय̂ आठवत असतील का, �या वेळी Tयांनाही सॉरी dहणावसं वाटलेलं? का 
dहणावसं वाटतंय तसं हे न उमगताच!)  
  
ल्यूसनb̂या Tया भपकेबाज, महाग�या ककू sलॉsसbया खास शो�मबाहेर िम. बॅनज¹bया हातातला तो बॉsस ःवीकारायला
मा�या हातांची घडी काही केल्या उलगडेना, तेuहा माझा उ8टपणा अजून कोणTया थराला जातोय Xा Mवचाराने एंगेजमेzटbया
आधीपासूनच धाःतावलेल्या आईनेच मग गडबडीने ती बॉsस Tयांbया हातातून घेतली.  
िम. बॅनज� एंगेजमेzटbया दोन Pदवस आधी आले तेuहा एअरपोट̂वaन डायरेsट आधी आमbयाच घरी आले होते. भावी 
सूनबा�ना भेटायची उTसुकता वगैरे Tयांचे श'द ऐकल्यावर मला अगदी कMवता दाःवानीbया पुःतकातल्यासारखं वाटायला 
लागलं होतं. तसं वाटायलाही काहीच हरकत नuहती, पण खरं सांगायचं तर िम. बॅनज� आपल्या मुलाbया एंगेजमेzटसाठK 
येताहेत हे ऐकल्यापासूनच माझं काहीतरी Mबनसलं होतं. काय Mबनसलं होतं हे मला चांगलच ठाऊक होतं. कुणाला वडील 
अस:याbया आिण ते एंगेजमेzटला येऊ शकत असल्यbया Mवचाराने आपल्याला जेलस वाट शकतं हा Mवचारच मला ू
माणसांbया 'घPटया' दजात̂ नेऊन पोचवत होता.  
Tयांना काय dहणून हाक मारायचं हा माझा ू� मा�यापुरता मी Tयांना िम. बॅनज� dहणायला लागूनच सोडवून टाकला. 
आईbया मते ते चांगलच 'परsयासारखं' वाटतंय. अनुपमbया आईला तो dहणतो तसं ममा dहणायला माझी काहीच हरकत 
नuहती, पण Xांना िम. बॅनज�च.  
ल्यूसनल̂ा राऽी आठलासु8ा असणाR या लxख सूय^ू काशात आdही Tयानंतर जेवायला गेलो तेuहा कार पाक̂ कaन नदीकाठbया 
Tया रेःटॉरzkपयjत चालत जाताना िम. बॅनज� मा�याशी बरंच काही बोलायला लागले. कोलकाTयातल्या Tयांbया घराचे फोटो 
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मी पाPहलेत का, मंुबईला ते होते तेuहाbया गमती... असं बरंच काही. इकडचं ितकडचं dहणतात तसं.  
नदीव�न थंडगार बफाळ̂ हवेचे झोत येत होते. रेःटॉरzटपयjतचं चालणंही नकोसं वाटेल इतका सद̂ गारठा वाटायला लागलेला. 
�लोबल वॉिमjगची झळ इथपयjत कशी काय येऊन पोचलेली नाही असले काहीसे चमTकािरक Mवचार मा�या मनात.  

रेःटॉरzटमधे छानपैक[ ऊबदार, गरम कॉफ[ पोटात गेल्यावर मला बाजूbयाच टेबलवर ठेवलेला कsकूsलॉकचा खोका िततकासा 
खुपेनासा झालेला.  
िम. बॅनज¹ची बोलताना जराशी तंिी लागलेली. अनुपमचं िशeण, Tयाचा पPहला जॉब वगैरेब�लचं Tयांचं बोलणंही मला 
आवडायला लागलेलं. 
अनुपमbया ःवत:bया त`डून असलं काही नॉःटेिल्जक ऐकायला िमळ:याची शsयता शूzयच होती.  
"मुलींचं वेगळं असतं," ते हसून dहणाले. आdही गyपांतून बाहेर पडून जेवणाची ऑड̂र �ावी dहणून अनुपमची ममा Tयांना 
खुणावत होती.  
Tयांचं लeच नuहतं.  
"मुली सगळं सहज सांगतात. Tयांना Mवचारता येतं. लांब कुठे परदेशात गेल्या तरी घराशी कनेsटेड राहतात. " िम. बॅनज� 
हातातला कॉफ[चा िरकामा कप Pफरवत बोलत होते. 
Tयांना मुलगी नuहती हे उघड होतं. मा�या मनात मजेशीर Mवचार आला. 
तुdही नुसती कॉफ[ घेताय, खात का नाही असं Tयांना Mवचारावंसं वाटलं, पण मग Tयांच बोलणंच ऐकत थांबले.  

"मुलं परःपर िनणय̂ घेतात. Tयाने अमेिरका सोडून युरपला ये:याचा, ितथे जॉब सोडून देऊन हे सुa कर:याचा िनणय̂ घेतला; 
तेuहाही नंतर कधीतरी फोनवaन सांिगतलं. आताbया जनरेशनचे पेर¤kस आdही. इतपत तरी सांिगतलं dहणून आभार 
मानायचे." िम. बॅनज�चा ःवर जरासा चेtेचा होता.  
बोलता बोलता समोरbया नदीकाठाकडे टक लावून पाहत Tयांनी डोrयांवर चंमा चढवला.  
  
"पण बाबा, मला Tया पुढbया Pडसेsशzस आिण ूॅिsटकल्सपेeा ःटॅPटःटीsस जाःत आवडेल असं वाटतंय. Tयात पुढे िशकणं 
इंटरेिःटंग होईल Pकती आिण ही किरअर खरंच खूप वेगळी आहे. " 
चीझ टोःट खाताना मी Tयांना Tयांनी न Mवचारताच मा�या मेPडकलला न जा:याचं कारण सांगायला सु�वात केली. 
Tयांनी काहीच Mवचारलं नuहतं dहणून अःवःथ वाटनू .  
'कालbया एzºzस एsझामला ऍMपअर uहायbया आधी Tयांना एकदा सांगायला तरी हवं होतं'चा िगल्ट मनात. िनणय̂ घेऊन 
झाल्यावर, ऍडिमशन ूोसीजर पूण ̂झाल्यावर आता हे सगळं Tयांना सांग:यात काहीही अथ ̂नाही हे मनात िनि�त जाणवून 
तो िगल्ट अिधकच गडद झालेला.  
दहावीbया आधीपासूनचा माझा 'बाबासारखंच डॉsटर होणार'चा जप. Tया हkटातून केलेला अ�यास. बारावीत तर अजूची चेtाही
सहन कaन 'मानेवर खडा 'टाईप केलेला अ�यास. 
आिण आता मेPडकलला सहज ऍडिमशन िमळेल इतके माsस ̂पडूनही ितथे जायला नको असं वाटन एका राऽीत लहर Pफaन ू
झेMवयसल̂ा घेतलेला ूवेश. 
अजूनेही इलेsशॉिनsस घेतलेलं. 
दोघांपैक[ एकानेतरी आपल्यासारखं डॉsटर uहावं असं Tयांना िनि�त वाटत असेल. 

Tयांनी कधीच बोलून दाखवलं नuहतं तरी ... (कदािचत तसंही काही नसेल ... कदािचत आपल्यातली ही लहरी इdपिल्सव 
ःशीक सांभाळणं आपल्याही हातात नाही... पुढे कुठे घेऊन जाईल, काय करायला लावेल ही लहर, याची मनात दाटनू  आलेली 
नकळती भीती मला माझा एका राऽीत Pफरलेला िनणय̂ जिःटफाय करायला भाग पाडत असणार...)  
बाबा Tयावर काहीच न बोलता हातातल्या मेनूकाड̂वर नजर Pफरवत, 'अजूला हे आवडलं असतं. सुिनताला हा ³लेवर आवडतो,'
असलंच काहीतरी सांगत बसले.  
माझं बोलणं थांबवून शेवटी मी "बा-बा..." असं dहटल्यावर Tयांनी वर बिघतलं. 
ते Mबलकूल हसत नuहते. आता ते काहीतरी िसिरअस बोलणार हे मला समजलंच. 

"आपल्याला काय नकोय हे तुला खूप लवकर कळलं Xाब�लची ही शीट समज खरं तर. वाईट का वाटेल मला? मगाशी सॉरी 
dहणालीस Tयाचं वाईट वाटलं." 
बाबांचा चेहरा गंभीर होता dहणून. नाहीतर इतर वेळी ते बोलणं मी सरकािःटक घेतलं असतं.  
बाबा इतकंच बोलून थांबले होते.  
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सेल्फ सMवस̂ नसणाR या रेःटॉरंkसमधे इथे टेबलवर छोटी नोटबुक आिण पेन आणून ठेवतात. उbचारांमधल्या ग`धळामुळे ऑड̂र
घेताना चूक होऊ नये dहणून. 
नोटबुक ठेवताना वेशेसने टेबलवर जागा करताना बाजूचा कsकूsलॉकचा बॉsस उचलून िम. बॅनज� व मा�या मधोमध ठेवला. 
एकंदरीतच आजकालची मुलं, ते घेत असलेले, बदलत असलेले िनणय̂, Tयांची ल�नं ठरव:याची प8त वगैरे वगैरे गोtींवर िम. 

बॅनज�चा शॅक जायला लागला, तशा आमbया बोल:यात सामील uहायला आई आिण अनुपमची ममापण उठून आल्या.  
"पण आdही ठरवलं होतं. Tयाने जो काही िनणय̂ Tयाbया किरअर, आयुंयासंदभात̂ घेतला... कुठे राहायचं वगैरे, Tयात 
ढवळाढवळ करायची नाही. Tयाbया मॅbयुिरटीवर Mवvास ठेवायचा."  
"हा कोस ̂संपल्यावर तुला मुंबईला जायचं होतं असं तुझी आई dहणाली," िम. बॅनज�ना उगीचच माझी चौकशी कर:याचा मूड 
आला.  
"मग आता ल�न झाल्यावर कुठे सेटल uहायचं ठरवलंत का? "सहज एक ू� मधोमध टाकून िम. बॅनज� नोटबुकात काय मेनू 
िलहायचा या गहन Mवचारात बुडून गेले.  
मला आता िम. बॅनज¹चं बोलणं चsक आवडायलाच लागलेलं. बाबा नसतानाbया काळात घेतलेल्या िनणय̂ांना उगीच आता, 
नंतर का होईना पण, काrया पआयाbया कसोटीवर तपासून पाहायची ओढ वाटावी तसंही काहीसं वाटायला लागलेलं.  
आपल्याला काय नकोय हे लवकर समजलं dहणून ते मला लक[ dहणाले होते... आता काय हवंय हे समजेपयjत आयुं याचा 
फार मोठा भाग खच ̂करावा लागणार आहे का? बाबांनी Tयांbया Tया वाsयाचा उcराध ̂Tया वेळीच का नuहता सांिगतला 
मला?  
बाबाशी बR याचदा नंतर बोलायचं असं dहणून मग राहनच गेलेलंू , यांना कळेल कदािचत. Tयांbया मुलाbया िनणय̂ांना यांनीही 
समजूनच घेतलंय अनेक अथाjनी.  
समोरच असणाR या Tया बॉsसमधला तो बंPदःत काळा पeी टकटक करत बाहेर पडायला धडपडत असेल क[ काय असला 
भास आता मला उगीचच uहायला लागला.  
   
"िनणय̂ बरोबरच असायला हवा असा हkट मनात धaन तो घेऊ नकोस. कधी ते बरोबर ठरतात, बरेचदा चुकतात पण दोzही 
वेळा कोणताही इगो मनात ठेवू नकोस." ूँकफुट̂ला जॉब कंPटzयू कर:याचा माझा िनणय̂ घरी फोनवaन सांगताना मनात 
थोडी धाकधूक होती.  
खरं तर वषभ̂राचं शेिनंग संपतानाच जॉबची ऑफर आली तेuहा काय करावं हा ू�च पडला नuहता. धाडकन 'हो' dहणून 
मोकळी झाले होते. फोनवaन बाबांना ते सांगत असताना Tयांना आवडलं असेल का हा Mवचार नेहमीूमाणेच नंतर मनात 
डोकावला. 
Tया वेळी बॉzड साईन करायचा होता. Tयाbया टdस ̂आिण कंPडशzसब�ल जराशी साशंकता मनात होतीही. Tयाब�ल बाबाशी 
सMवःतर बोलावसं वाटलं होतं, पण हाताशी िततकासा वेळ नuहता. िनणय̂ घेऊन टाकायची अिधरता मनात होती. Pदवाळीला 
जायचंच आहे घरी. Tया वेळी बोलू मग. 
परत एकदा Pकंिचतसा िगल्ट मनात धaनच घेतलेल्या िनणय̂ाब�ल बाबाशी बोलत असलेले. (Tयांना कळत असणार का 
ूTयेक वेळीच मा�या ूTयेक ःवतंऽ(?) िनणय̂ामागे दबा धaन बसलेली मला आधी कधीही न उमगलेली 'ट बीु  ऑर नॉट ट ु
बी'ची गडद छाया? पण अथात̂च बाबा आहेच क[ काहीही झालं, िनणय̂ Pकतीही चुकला तरी सावरायला. Xा खाऽीने ती छाया 
कायम नजरेआड केलेली. कधीतरी बाबाच नजरेआड होईपयjत!)  
  
"पण हा िनणय̂ घेतल्याचं Tयाने फोनवaन सांिगतलं, तेuहा माऽ मनापासून आनंद झाला. आता तो िःथरावला Xाची खाऽी 
पटली. " 
िम. बॅनज�ची बोल:याची गाडी घरंगळत आमbया ल�नाbया िनणय̂ापयjत कधी आिण कशी आली मला समजलंच नाही.  
काrया पeाने टकटकत मधले श'द खाऊन टाकले बहतेकु .  
"तु�यामुळे िःथरावला या खुषीसाठK ही आजची शीट खास मा�यातफi  आिण हे तुझं िग³टही TयासाठKच!" 

मा�यामुळे? मला मजाच वाटली. मा�यातली इdपिल्सव ःशीक दसR याु  कुणासाठK ःटॅMबिलटी ऍzंकर बनू शकते असं समजणं 
Pकती आ�याच̂ं होतं!  
 
"अगं पण बॉzड साईन करताना नीट वाचला वगैरे नuहतास का? िनदान ःवत:ला अsकल नाही, तर दसR याु  कुणाला 
Mवचारायचंस तरी. तू इकडे ये पाह िनघूनू  आधी. बघू आपण मग काय करता येतं ते." फोनवरbया माR यातून मला काही 
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बोलायला पण सुचत नuहतं. घशाशी अगदी रडू दाटलेलं, Tयामुळे तसंही बोलता येणं शsयच नuहतं.  
बाबांनी िरिसवर ःवत:कडे घेतला Tया टोकाला बहतेकु .  
"हे बघ, ितकडे एकटीने बसून रडारड कर:यापेeा ऐक आधी... "  
"पण बा-बा... आई dहणतेय तसं मधेच िनघून येणं Pकती वाईट Pदसेल! आिण मला येईल ना हॅ:डल करता नsक[ हे मॅटर. 
फ\ हे एकदम असं झालं dहणून... " बाबा फोनवर आल्यावर आपोआप थांबलेलं रडू आता पुzहा फ़ुटायला लागलेलं.  
"िनणय̂ांbया पिरणामांची जबाबदारी �यायला तू घाबरत नाही आहेस हे कौतुकाचं आहे, तेuहा आधी रडायचं थांबव." बाबाचा 
ःवर थोडा ःटन.̂ 
"अजू येणार आहे पुढbया मPहzयात, तेuहा सMवःतर सांग काय ते नीट. आिण फोन करत राहा अडचण वाटली काही तर. "  
'परत ये' वगैरे काहीही सहानुभूती Tयांbया बोल:यात नuहती. 
आिण dहणूनच चुक[bया िनणय̂ाbया ताणतणावांतून पळून घरी जावं असं वाटायला लावणारी इdपिल्सव ःशीक Tया 
फोननंतर, ताTपुरती का होईना - पण, दबली जाऊन, आहे Tया जागी िःथर राह:याचा तो नांगर मनात पडला ... dहणून 
इथपयjत िनभावलं.  
   
'तु�यामुळे िःथरावला' वगैरे िम. बॅनज¹च बोलणं मला परत कMवता दाःवानीbया पुःतकातल्यासारखं वाटायला लावत होतं 
आिण ते मला Mवनोदी आिण नकोसं आिण खोटं वाटत होतं. 
पण मला आता Tयांना Tयाब�ल काही सांग:यापेeा समोरbया बॉsसमधला घ�याळात लपलेला तो काळा पeी उघडून पाहावंसं
वाटायला लागलेलं.  
नाती चेहरे बदलून सामोरी येत राहतात का? माहीत नाही. 
पण ती बनत जातात... काही नuयाने तुटतही जातात. पुzहा पुzहा झटकायचा ूय� कaनही मनाशी झटत रहाणारी नाती 
िचवट असतात आिण लोचट असतात. अगदी िचरंजीवही... 
Tयािशवाय का मTृयूने काही शsयता अगदी नt केल्यावरही नuया चेहR याने सामोरी येऊन ती आपल्याला चPकत करतात?  
   
"िम. बॅनज¹...," Tयांचं काही बोलणं मी अचानक मधेच अशी हाक माaन तोडल्यावर Tयांनी जराशा आ�यान̂ेच मा�याकडे 
पाPहलं. माझी ती हाक Tयांना काहीशी ऍdयुिझंग वाटली हे मा�या लeात आलं.  
पण मग मी बोलत गेले.  
काrया पआयाचं अिःतTवच मा�या आयुंयात नuहतं, Tया काळापासून आता तो पeी मा�या अगदी हाताbया अंतरावर 
असेपयjतbया मधल्या काळातलं सव ̂साचलेलं असं एकाच वेळी बाहेर पडावं तसं काहीसं मला वाटायला लागलेलं.  
   
ूTयeात कदािचत मी अगदी थोडंच काही बोलले. 
कदािचत काहीच बोलले नuहते. 
क[ अजून अनुपमशीही बोलले नuहते तेही बोलले?  
अनेक Mवषयांवर क[ एकाच Mवषयावर?  
   
ते काही मह2वाचं नuहतं तेuहा. िम. बॅनज¹ एक िनणय̂ांना समजून घेणारे 'बाबा' होते ही Tयांची ओळख मला पुरेशी वाटली.  
   
नाती ... नाTयातली अिःथरता... वाटणारी माया... 
मुलांbया िनणय̂eमतेब�लची एकाच वेळी वाटणारी भीती, काळजी आिण कौतुकही... 
िनभावून नेऊ शकतील अशी खाऽी आिण साशंकता...  
   
या सगrयाला फ\ 'कुणाचेतरी बाबा' अस:याचाच संदभ ̂असतो बहतेकु ... 

बाक[ इतर संदभ ̂- अगदी मधल्या वाहन गेलेल्याू  काळाचा संदभह̂ी -  तो काळा पeी खरंच टोकaन संपवत असणार...  
   
संवादांमधून नाती पूणप̂णे कधी उलगडत जातात का? माहीत नाही. पण िनदान मानवी मनाने Tयात केलेला गुंता तरी 
सुटायला मदत होते.  
   
मेनू िलहायला मी नोटबुक हतात घेतलं, तेuहा अचानक िम. बॅनज¹नी मला हाक मारली.  
"तुला सांगायच राहनच गेलं Xा सगrया गyपांमधेू , " ते dहणाले. 
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" मला माझे िमऽ-पिरिचत बानीदा dहणतात. तू तसं dहणू शकतेस. " 
"हो..." मी उTसाहाने मान हलवली.  
"काय मागवते आहेस? " Tयांनी Mवचारलं. 
"चीझ टोःट मागवू या? " आईकडे हळूच बघत मी Tयांना Mवचारलं. मा�या आईला लंचbया वेळी हे 'असलं काहीतरी' 
मागवलेलं आवडायचं नाही.  
   
पण बानीदांना चालत असणार. माझी खाऽी होती.  
 
समोरbया िभंतीवरbया घ�याळाbया पोटातला तो काळा पeी बR याचदा मान वेळावून मा�याकडे अपेeेने पाहतो. मा�या 
िनणय̂ांवर मी Tयाचा कौल मागेन dहणून. 
मला Tयाची गरज भासणार नuहती नsक[च. 
नाTयांमधून आलेल्या आvासकतेवर माझा आता जाःत Mवvास बसला होता.  
िशवाय चेहरे बदलत जाऊनही संदभ ̂िचरंजीव राह:याbया नाTयांbया शsयतेवरही.  
  
- kयुिलप 
  
१ ऑगःट २००७ 
http://tulipsintwilight.blogspot.com/2007_08_01_archive.html 
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बरेच काही उगवून आलेले...  

तु�या इbछेूमाणेच 
वणवण केल्यानंतर 
जरा मागे वळून पाPहले तर 
या eुि जंतूंbया हळuया पायांना 
य�bछया िचकटलेल्या परागकणांतून 
बरेच काही उगवून आलेले... 
 
*** 
अगदी सु�वातीbया काळातली कधीतरीची ही गोt. �नऊ तासांपलीकडे मी तुमचं काहीही देणं लागत नाही� अशा बाणेदार आिण 
शुगर कोटे¼  तुसडेपणातून जमतील तेव½याच गyपा मारणं सोडून मी जरा जरा माणसांत यायला लागले होते तेuहाची. घरी 
परत जाताना गाडीत कुठल्याँया देव-आनंद-कालीन गा:यावर खूश होऊन मी मारे आवाज वगैरे वाढवला. Tयावर ःपt 
नाराजी न`दवणारं तुझं �च ्च ्� ऐकून, मागे वळून िभवया उंचावल्या असाuयात मी. तेuहा dहणाला होतास, "हे बरंय... नाही 
आवडत एखादी गोt असं dहणायचीपण चोरी! थेट मा�या अिभ�चीवरच उठणार dहण क[..." 
 
तुझी मळल्या वाटेब�लची बेPफPकरी तेuहाच न`दली मी. 
 
मग कधीतरी संदीपbया 'पाडू' कMवतांब�ल Tयाला िशuया घालत होते मी, तेuहा बोलता बोलता सहज बोलल्यासारखा, "'पाडू' 
तर 'पाडू', पण आपल्यात आहे का कMवतांचा जाहीर कायब̂म कर:याची Pहंमत? आपण फ\ पगाराचे आकडे फुगव:यात काय 
ती खडiघाशी दाखवणार. कMवता करायला आिण Tयावर जगायला िजगर लागते...बसून िशuया देणं सोपं असतं," असा 
शांतपणे टाकलेला बॉdब. 
 
मी िभवया उंचावायलाही Mवसaन गेले असणार... 
 
*** 
हे नेमकं कधीचं ते मला आठवत नाही. �बोलायला नको होतं ते बोलून तर बसलो आहोत, आता या टोपीतून कोणकोणते ससे 
बाहेर येतात ते पाहायचं� असा हताश मूड सोडून आपण जरा गyपा-टyपा करायला परत सु�वात केली होती Tया काळात 
असावं. मी ते सगळं �िसगारेट� ूकरण तु�या पु½यात आणून टाकलं होतं, dहटलं तर िनरागसपणे, dहटलं तर थोडा अंदाज 
घे:याbया पMव�यात. काय तरी ूेeणीय गोची होती खरंच! एक[कडून तू हा सगrया आचरट ूकारातली गंमत समंजस 
िमऽासारखी समजून पोटात घालावीस ही अपेeा आिण दसरीकडून तुला भडकव:याbया मा�या eमतेचा झालेला मनःवी ु
Mवकृत आनंद... तुझंही तेच! माझं हे असले आचरट ूकार कaन पाहणं आवडतं आहे, समजतं आहे कुठेतरी आिण तरी 
पोटातून वाटलेली काळजी दडवता येत नाहीय... 
खरं तर िनघायची वेळ ऑलमोःट उलटन गेलेलीू , पण जाणार कशी मी? मी Mवचारलेल्या एका Mबनतोड सवालाचं उcर Pदलं 
नuहतंस तू! �िलही ना उcर, थांबलेय मी� असं dहणून मी तु�या मागे उभी राPहले, तेuहा अजूनच क`डीत पकडल्यासारखी 
अवःथा तुझी. �तू जा इकडून, मी िलPहतो� असं dहणून मला हाकललंस आिण ते वाsय उbचारलंस ःवत:शीच हताश होऊन 
पुटपुटल्यासारखं - 
 
"कधीतरी Mवचार करावा माणसानं थोडा..." 
 
पुढbया सार ्या पडझडीची ःवbछ जाणीव uहावी अशा सुरात, ःवत:bया वाहवत जा:याला आिण Tयातल्या अपिरहायत̂ेला 
उ�ेशून उbचारलेलं ते वाsय. कुणी पाहू-ऐकून Mवटाळू नये असं आिण इतकं खाजगी. 
 
ते ऐकलं आिण डोsयातली सगळी अटीतटी, राग, तडफड संपून फ\ एक उदास आनंद तेवढा उरला मनात... 
 
*** 
�मन कशात लागत नाही, अदमास कशाचा �यावा...� अशातली गत असतानाही हkटानं Pदवसचे Pदवस िभजून लुटलेला पाऊस. 
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यशराज Pफल्dसची Pहरॉईन असल्याbया थाटात चंिाकडे Pदमाखानं पाहत रचलेल्या कMवता. िसनेमे पाह:यात बुडवून टाकलेल्या 
संYयाकाळी. पुःतकं, नाटकं, िमऽमंडळी... 
 
आिण तरीही मेस dहणतो तसा �बुबुळांbया शुॅतेत �तलेला चंि� आपला अभंगच... 
 
*** 
�पळून जायचं नाही� या तु�या वेडगळ आuहानासमोर मूखास̂ारखी मान तुकवून आपण आयुंय परत चालू केलेलं. �जमतंय क[ 
आपल्याला� अशा आ�यात̂ मी दंग असताना तू चsक dहणावंस, "मी जातो दसरीकडेु  कुठेतरी..."? Pठकाय, आपली Tयालाही 
ना नाही! पण �मला इथे काहीच िमळत नाहीय मा�या मनासारखं, मी जातो...� या तु�या कांगावखोर ूःतावावर बॉसनं तुला 
काय dहणावं? 
 
�ूूuह युअरसेल्फ ऍ:ड देन गो. पळून जा:यात काय गंमत आहे?� 
 
हा हा हा!!! 
 
तू अथात̂च थोबाडीत मारल्यासारखा गyप! तुझा चुपचाप थांब:याचा िनणय̂ ऐकून Tया बॉसला Mबचार ्याला वाटलं असेल, काय 
भzनाट त2व/ान ऐकवलं आपण...Tयाला काय ठाऊक ही कहाणीमागची कहाणी?  

हे रामायण ऐकून हसावं क[ रडावं ते मला कळेना. ःवत:शी नसती यु8ं खेळ:यातून सुटका होता होता राPहली dहणून नाराज 
uहावं क[ तुझी पुरती िजरवणार ्या या काuयाTम zयायावर खूश uहावं असला भzनाट ू� मा�यासमोर. 
 
पण तुझा "सही िजरली ना माझी?" असा ू� घेऊन असलेला गंमतीदार चेहरा बघून मग जे हसायला यायला लागलं, ते 
आवरेचना... 
 
*** 
अलीकडे तसे आपण एकमेकांना आिण एकमेकांपासून जपून असतो. तशी भंकस, मःकरी, गyपा-टyपा, मःती आिण 
हमरीतुमरीवर येऊन केलेली भांडणं अजूनही चालतात आपली. समोरbया माणसाला नेमका कसला राग येईल हे उमजून 
मु�ामहन Tयाचाू  अदमास घेत काडी टाकणं, तो अपेeेूमाणे भडकला क[ मनमुराद हसणं, िचडणं, िचडवणं... 
 
पण एक आवतन̂ पुरं झालं आहे आता. 
 
आता ूदेश पावलांना पूव�इतके अपिरिचत नाही राPहलेले. 
 
बरेच ऊंण गितमान ूवाह आता वरbया संथ-शांत ूवाहाखाली. 
 
पोटातून अपार माया. भावी MवYवंसाची बीजं पाहताना दाटन येणारी काळजीू . एकमेकांचं पोरपण जप:यासाठK केलेली धडपड. न
Pदसणार ्या शेवटाची भीती आिण अनािमक आकषण̂ही... 
 
�मी दोन ओळींbया मधे कधीच काहीच पेरत नाही� असं Pकतीही ठामपणे dहणालास तू, तरी - 
 
मधल्या काळात बरेच काही उगवून आलेले...  
   
(कMवता - द. भा. धामणःकर)  
  
- मेघना भुःकुटे 
  
११ ऑगःट २००७ 
http://meghanabhuskute.blogspot.com/2007/08/blog-post.html 
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नळीbया वाटेने हिर�ंिगड!  
सXािीत शेPकंग करणाR या लोकांमYये २ ूकार असतात. 
१. हिर�ंिगड पाह:याची इbछा असलेले. 
२. हिर�ंिगड पुzहा एकदा पाह:याची इbछा असलेले. 
 
ही अितशयो\[ नाही. हिर�ंिगड या नावाचं ूचंड आकषण̂ शेकसन̂ा आहे. माळशेज घाट आिण आजूबाजूbया पिरसराचा 
संरeक अशा या Pकल्ल्याला "शेकची पंढरी" असेच dहटले जाते. मTःयपुराण, अ�नीपुराण, ःकंदपुराणात या गडाचे उल्लेख 
आढळतात. Xा पंढरीची वारी कर:याची ूTयेक शेकरची इbछा असते. हिर�ंिेvर, केदारेvर, तारामती माची आिण कोकणकडा 
यांना भेट दे:यासाठK न तळमळणारा शेकर हा खरा शेकरच नuहे. ;) 
 
१,२ सyट¤बरला हिर�ंिगडाला भेट दे:याचा योग आला Tयाचीच ही Mवःततृ आिण रटाळ न`द. 
 
हिर�ंिगडावर जा:यासाठK खालील रःते आहेत. 
 
१. पुणे-आळेफाटा-खुबीफाटा-िखरेvर-तोलार िखंड-हिर�ंिगड: 
खुबीफाkयाला उतaन पाच Pकमी चालत िखरेvरमYये यावे. ितथून तोलार िखंडीbया वाटेने साधारण चार ते पाच तास 
लागतात. 
२. पुणे-संगमनेर-राजूर-पाचनई-हिर�ंिगड 
३. पुणे-संगमनेर-राजूर-तोलार िखंड-हिर�ंिगड 
४. पुणे-आळेफाटा-सावणi-बेलपाडा-साधले घाट-हिर�ंिगड 
५. पुणे-आळेफाटा-सावणi-बेलपाडा-नळीची वाट-हिर�ंिगड  
   

 

 
   

आमची मोहीम होती कोकणक�याbया डाuया बाजूला असलेल्या खाचेतून नळीbया वाटेने हिर�ंिगड चढ:याची. उपल'ध 
असणाR या मागाjमधला हा बहधा सवात̂ अवघड रःताु . 
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शेकची योजना आकार घेत असताना अनेकांनी "पावसाrयात नळीbया वाटेने जा:याचा धोका पTकa नका" अशा अथाच̂े अनेक 
इशारे Pदले होते. ःवत: आयोजकांनीही हा शेक "अितशय अवघड" या ूकारातला असल्यामुळे िनयिमत शेकस ̂वगळता इतरांनी 
हे धाडस कa नये असे सुचवले होते. पण अशा सूचना (नेहमीूमाणे अितशहाणपणा कaन) धुडकावून लावून शुबवारी राऽी ८ 
bया सुमारास आdही १२ जण िशवाजीनगर बसःथानकावर हजर झालो. पुणे-नािशक आरामगाडीतून साडेदहाला आळेफाkयाला 
आल्यावर सवाjनाच भुका लागल्याची जाणीव झाली. कल्याणbया Pदशेने जाणाR या रःTयावर असलेल्या एका हॉटेलात खाऊन 
बाहेर आलो आिण सावणi गावाकडे जाणारी गाडी Pकती वाजेपयjत िमळेल याची आजूबाजूला चौकशी केली तर "आताच पाच 
िमिनटांपूव� कल्याण गाडी गेली." असे कळले. शक Pकंवा जीपने माळशेजचा ूवास राऽी करणे हे धोsयाचे आहे हे 
नाणेघाटाbया वेळी कळले होते. Tयामुळे तो पयाय̂ ःवीकार:यास कोणी तयार नuहते. िशवाय आळेफाkयाव�न कल्याणला 
जायला "पाPहजे तेव½या" बसगा�या िमळतात हा एक गोड गैरसमज आमbया मनात होता. दीडदोन तास एःटीची वाट 
बघ:यात गेले. बारा-साडेबाराbया सुमारास नगर-बोिरवली गाडी िमळाली आिण दीड तासाने माळशेज घाट उतaन सावणi 
गावाबाहेर आdही उतरलो. उजuया बाजूला आत जाणाR या रःTयाने पाच िमिनटे चालल्यावर एक शाळा आहे. uहरां�यात 
आयोजकांचे ःथािनक कायक̂तi साबळेमामा आमची वाट पाहत होते. मंुबईचे लोक दोन-अडीचपयjत येतील आिण ते येईपयjत 
इथेच बसावे लागेल हे ःपt झाले. . पावसामुळे शाळेचा uहरांडा ओलसर झाला होता. सवाjना झोप:यासाठK पुरेशी जागाही 
नuहती. िशवाय तासाभरात मुंबईचे लोक येतील तेuहा सगळं सामान काढ:यापेeा तसंच िभंतीला टेकून बसलो. 
मंुबईची वीसेक मंडळी पावणेचार वाजता आली. आधी ठरल्याूमाणे आdही शिनवारी पहाटे िनघणार होतो. आिण आता चार 
वाजले होते dहणजे पहाट झालीच होती. तेuहा Mवौांतीची भानगड न करता चार वाजता आdही बेलपा�याbया Pदशेने चालायला 
सु�वात केली. 
 
बR यापैक[ उंच अशा दोन टेक�या पार कaन आdही कोकणक�याbया पाय¾याशी असलेल्या बेलपाडा-वािल्हवरे गावात आलो. 
तेuहा सकाळचे साडेसात वाजत आले होते. ढग आिण धुsयामुळे कोकणकडा पूण ̂Pदसत नuहता पण Tयाbया भuयतेची 
कल्पना येत होती. आयोजकांbया सौजzयाने गावात चहापान व नाँTयाचा कायब̂म उरकून थोडेसे बसून घेतले. गावाबाहेरbया 
ओ½यावर पा:याbया बाटल्या भaन घेतल्या. Tयावेळी गावातल्या काही लोकांनी "नळीbया वाटेने जाऊ नका Tयाऐवजी साधले 
घाटाने जा. थोडे लांब पडेल पण तो माग ̂तुलनेने सुरिeत आहे. नळीमYये उभं राहणंसु8ा अशsय आहे. शेवाळामुळं सगळा 
रःता िनसरडा झाला आहे" वगैरे सूचना आdहाला Pदल्या. माऽ Tयाकडे अथात̂च दलê केलं आिण नळीbयाच वाटेने जायचं ु
असं ठरलं. 
 
सuवानऊbया आसपास आdही कोकणक�याbया Pदशेने चालायला सु�वात केली. ऐनवेळी आयोजकांचे अनेक कायक̂तi न 
आल्याने शिनवार दपारु , राऽ आिण रMववार सकाळ यासाठK असलेले ःवयंपाकाचे सामान सवाjनी वाटन �यावे dहणजे एकाच ू
माणसाला खूप जाःत ओझे येणार नाही असे ठरले. मला िमळालेल्या Mपशवीत ूTयेक[ २ लीटर असे दधाचे साधारण ु ३-४ 
टेशा पॅक आिण काही छोkया पु�या होTया. Tयामुळे बॅगेचे वजन एकदम आठएक Pकलोने वाढले. पण Tयाला काही पयाय̂च 
नuहता. 
बेलपा�याव�न कोकणक�याbया डाuया बाजूला असलेली इंमजी uही आकाराची खाच ःपtपणे Pदसते. Xा खाचेतच नळी लागते.

आdहाला ितथपयjत जायचं होतं. बेलपा�याbया ूदेशात अितशय घनदाट जंगल आहे. झाडाbया एका ूकाराने आdहाला ूचंड 
ऽास Pदला. या झाडाbया सव ̂फां�ा, खोड वगैरे Pठकाणी बाभळीbया काkयांसारखे काटे होते. अशी अनेक झाडे येथे मुबलक 
ूमाणात आहेत. Tयामुळे रःता िनसरडा असला तरी आधारासाठK बR याच झाडांचा काही फायदा होत नuहता. िशवाय झाड 
अंगाला लागून खरचट:याची भीती असल्याने अवधानाने चालावे लागत होते. चार-साडेचार तासांbया वाटचालीनंतर एक नदी 
ओलांडून आdही थोडी Mवौांती घेतली. 
 
कोकणक�यावरचे ढग थोडेसे Mवरळ होऊ लागले होते. साधारण ३००० फूट उंचीbया अनेक िभंती आजूबाजूला Pदसू लागल्या. 
कोकणकडा तर नजर पोचत नuहती इतका उंच Pदसत होता. क�याbया उंचीचा अंदाज बांधणे चुक[चे होते. कारण कडा नsक[ 
संपला आहे क[ Tयाचे टोक ढगांमYये लपले आहे हेही ठरवता येत नuहते. 
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पुढेपुढे चढण ऽासदायक होऊ लागली होती. घनदाट झाडांमधून चालणे अशsय असल्याने �या मागान̂े पाणी वाहते Tयाच 
घसर�या मागान̂े वर चढणे आवँयक होते. िशवाय राऽीची चुकलेली झोप आिण पहाटेपासून झालेली सात तासांची वाटचाल 
यामुळे चाल:याचा वेगही मंदावला होता. Xा मागात̂ दरडी कोसळ:याचे ूमाण खूप जाःत आहे. ूTयेक दगडावर पाय ठेवताना 
तो सटकेल क[ काय अशी भीती वाटते. तीन तासांbया वाटचालीनंतर समोर हिर�ंिगडाची "नळी" आता समोर Pदसू लागली. 
 

 
 

 
अितूचंड उंच अशा दोन ड`गरक�यांमधील िचंचोळा असा िखंडीसारखा हा भाग आहे. नळीपयjत जा:याचा रःता थोडा Mबकट 
होता. कोकणक�याला िचकटन कपारींचा आधार घेत पुढे पुढे सरकावे लागतेू . िशवाय हाताने आधार घेतली कपार आिण पाय 
ठेवलेली खाच कधी िनखळून जाईल याचा भरवसा नाही. अगदी मजबूत PदसणाR या दगडाला धरावे तर Tयाचा मूठभर तुकडाच 
हातात येईल. अितशय काळजीपूवक̂ चालत नळीbया सुूिस8 रॉक पॅचसमोर आलो. पंधरा फूट उंचीचा हा धबधबा आहे. 
आमbया मदतीसाठK दोर बांध:याची uयवःथा केली होती. नाकात`डात जाणारे पाणी न जुमानता सगळेजण वर चढन आलेू . 

आमचा समज असा होता क[ हा धबधबा आिण िखंड संपली क[ एखादा महादरवाजा लागेल आिण आपण थेट Pकल्ल्यावर 
ूवेश कa. पण तसे नuहते. हा तर पPहलाच पॅच होता. असे सुमारे ४ ते ५ धबधबे आdहाला चढन पार करावे लागणार होतेू . 

ूTयेक Pठकाणी दोर बांधणे आिण सवाjना वर घेणे हे काम जोराने वाहणारा वारा, पाऊस, धबध'यांbया पा:याचा जोर यामुळे 
अितशय वेळखाऊ होत होते. पावसापासून आडोसा असा कुठेही न िमळाल्याने दपारचे जेवण िशजवणे वु  खाणे शsय झाले 
नाही. Tयामुळे Mबिःकटे, लाडू, चणे, श¤गदाणे अशा गोtींवर भूक भागवावी लागली. जसजसे वर जाऊ तसतसा कडाही उंच 
होतोय क[ काय असे वाटत होते. अनेक Pठकाणी दोर बांध:यासाठK आवँयक असा मजबूत दगड न सापडल्याने एकमेकांना 

उcुंग सXकडा 

नळीची वाट 
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हातानेच आधार देऊन पुढे �यावे लागले. 
 

 

 
शेवटन दसरा धबधबाू ु  ओलांडून वर आलो तेuहा संYयाकाळचे साडेपाच वाजले होते. झाडीमधून जाणारी िचखलाची िनसरडी उंच 
चढण पार केली आिण एका पठारावर आलो. सवज̂ण ितथे जमेपयjत साडेसहा वाजून गेले. आता अंधार पडू लागला होता. 
बR याच जणांनी आवँयक असलेल्या बॅटR या आिण सेल न आणल्याने एकमेकांना रःता दाखवत घनदाट जंगलातून चालायला 
सु�वात केली. अडीच तास चालल्यानंतर पुढे शेवटचा पॅच होता. 
  
राऽी नऊbया सुमारास आdही Tया पॅचbया पाय¾याशी पोचलो. दोर बांधणे व Tयाची चाचणी घेणे यात तासभर गेला. या 
वाटेवरचा हा सवा̂त उंच पॅच. साधारण २० फूट उंचीचा अधव̂तुळ̂ाकार दगड चढन वर यायचे होतेू . अंधारात चढायला खूपच 
वेळ लागत होता. सवज̂ण वर येईपयjत अकरा वाजले. एकदाचे आdही गडावर येऊन पोचलो होतो. इथे वाR याचा वेग फारच 
जाःत होता. िशवाय पावसाचे थ¤बही अितशय थंडगार होते. चालताना शरीरात उंणता िनमाण̂ होते तेuहा चालताना काही 
वाटत नuहते. पण इतरांची वाट पाहत थांबलो तेuहा थंडीने कुडकुडत होतो. आता आdहाला मुsकामासाठK आवँयक असलेल्या 
गुहा आिण मंPदर शोधणे आवँयक होते. लवकरच एखादा आडोसा िमळेल आिण पा:याने िनथळणारे कपडे बदलून कोरडे 
कपडे घालू. िशवाय पाठKवर असलेले तीसएक Pकलोचे ओझे राऽभर तरी उचलावे लागणार नाही अशी आशा वाट लागलीू . पण 
दैवाने आमची परीeा पाह:याचेच जणू ठरवले असावे. 
  
हिर�ंिगडाचा Mवःतार खूपच मोठा आहे. साबळेमामांसारखा १५-२० वेळा गडावर आलेला अनुभवी माणूसही येथे 
पावलापावलावर चुकतो. आवँयक असलेला रःता अिजबात सापडत नाही. तीनचार तास Pकल्ल्यावर कुडकुडत भटकूनही 
आdहाला गुहा सापडल्या नाहीत. िशवाय पाठKवरचे सामान कुठेतरी ठेवून गुहा शोधाuयात dहटले तर तेही शsय नuहते. बॅगा 
ठेवलेली जागा परत सापडते क[ नाही अशी भीती. एuहाना राऽीचे अडीच वाजून गेले होते. तीनचार तासांनी सकाळ होईल 

चढण १ 

चढण २ 
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आिण थोडे Pदसायला लागेल तेuहा गुहा शोधता येतील असे ठरले. आयोजकांनी आणलेली ताडपऽी डोsयावर घेऊन सवज̂ण 
Tयाखाली उPकडवे बसून राPहलो. ताडपऽीतूनही थोडे पाणी िझरपत होते. माऽ वाR यापासून थोडेसे संरeण िमळत होते. राऽीचेही 
जेवण आमbया निशबी नuहते. ःवयंपाक कर:यासाठK आवँयक तो आडोसा नसल्याने िशल्लक राPहलेल्या Mबिःकटांसारxया 
पदाथाjवर हात मारला. ूTयेकाbया वाkयाला तांदळाची अध� भाकरी आिण थोडी चटणी आली. आयोजकांनी ौीखंड आणले होते 
ते तसेच खाल्ले. आिण सकाळ हो:याची वाट पाह लागलोू . राऽी काही नशीबवान सदःयांना ताडपऽीतून अंगावर पाणी Pठबकत 
आहे, ताडपऽी धaन हात दखल्यामुळे हातु  थोडा हलवावा तर बाजूने थंडगार हवा हळूच आत येत आहे, Pदवसभर पावसाने, 

धबध'याbया पा:याने िभजलेले कपडे अंगावर तसेच आहेत, आिण जागेbया अभावामुळे आडवे पसर:याची सोय नसल्याने 
उPकडवे बसावे लागत आहे अशा पिरिःथतीतही घोरावे लाग:याइतsया शांत झोपेचे सुख अनुभवता येत होते याचा हेवा 
वाटला. ;) पाचbया सुमारास एका िमऽाने "ताडपऽीत आपण िभजतच आहोत. अशा अवघडलेल्या पिरिःथतीत बस:यापेeा 
बाहेर छऽी घेऊन उभे राहू. तेuहढेच पाय मोकळे राहतील." असे सुचवले. बाहेर आलो तर थंडगार वाR याने अeरश: हडहडी ु ु
भरली. ताबडतोब परत ताडपऽीमYये िशरलो. 
 

 
बरोबर सहा वाजता आयोजकांनी िशkटी वाजवून ताडपऽी ओढन घेतली आिण गुहा शोध:याbया मोPहमेला पुzहाू  ूारंभ झाला. 
MवौांतीसाठK नसल्या तरी आमचा उतर:याbया रःTयावर असल्याने या गुहा सापडणे आवँयकच होते. पुzहा एकदा नळीbया 
वाटेने कोकणकडा उतरणे अशsय होते. िशवाय नळीbया वाटेचा रःताही सापडतो क[ नाही अशी शंका होतीच. साडेतीन तासांनी
गुहा सापडल्या. समोर धुsयामYये हिर�ंिेvराचे मंPदरही Pदसत होते. गुहेत एकदाचे सामान टाकले आिण गरमागरम चहा 
घेतला. पाचएक िमिनट थोडे ऊनही पडले तेuहा बाबूजींbया 

पडसाद कसा आला नकळे, अवसेत कधी का तम उजळे, 
संजीवन िमळता आशेचे, िनिमषात पुzहा जग सावरले, 
Pकमया असली केली कुणी  

या ओळीच आठवून गेल्या. 
 
हिर�ंिेvराचं मंPदर, आजूबाजूचा पिरसर, केदारेvर यांचं वणन̂ करायला तर श'दही अपुरे आहेत. काrयाभोर दगडातलं हे 
मंPदर Tयाbया ूाचीन वैभवाची साe देतं. सवऽ̂ कोरीव खांब आिण िशला. मंPदराbया बाजूला असलेली थंडगार पा:याची तळी, 
मंPदरासमोरील असलेले पा:याचे अितशय सुंदर कंुड. कंुडावरच असलेली लहान िखडsयांसारखी कोरीव देuहाR यांची रांग, थोडे 
खाली उतaन गेले लागणारी केदारेvराची गुहा यांना "चमTकार" या एकाच श'दाने गौरवणे यो�य होईल. केदारेvराची गुहा तर 
अ�त dहणावी इतक[ संुदर आहेु . हिर�ंिेvर आिण केदारेvराbया दशन̂ासाठK - तुdही अगदी मा�याूमाणेच नािःतक असला 
तरीही - नsक[ पुzहा पुzहा यावेसे वाटेल. 
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दीड वाजता उतरायला सु�वात केली. आमचा उतर:याचा माग ̂तोलार िखंडीवाटे होता. हिर�ंिगडापासून चालत चालत ७ 
टेक�या पार केल्या क[ तोलार िखंड लागते. ही िखंडही पावसाrयात पार करणे अशsय uहावे इतक[ िनसरडी होते. जागोजागी 
असलेले तुटके रेिलं�ज आिण बाजूला Pदसणारी खोल दरी यामुळे धडक[ भरते. सुदैवाने पावसाने एखा�ा शहा:या िमऽासारखे 
वागून आdहाला उतरताना अिजबात ऽास Pदला नाही. चारएक तासांbया वाटचालीनंतर एकमेकांbया आधाराने िखंड पार कaन 
आdही uयायिशल्पापयjत येऊन पोचलो. 

तळे 

हिर�ंिेvर मंPदर 

केदारेvर गुहा 
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uयायिशल्पाकडून डावीकडे जाणाR या रःTयाने रतनगड, राजूर पिरसराकडे जाता येते. आdही उजवीकडून जाणाR या रःTयाने 
िखरेvराकडे आलो. शेवटbया एक तासाbया ूवासात पायांनी अगदीच असहकार पुकारला. खांदे आिण गुडघे Tयांbया 
अिःतTवाची जाणीव eणोeणी कaन देत होते. पण पु:यात लवकरात लवकर पोच:यासाठK घाईने पाय उचलणे आवँयक 
होते. घनदाट जंगलातली ही पायवाट पार कaन िखरेvराला पोचायला सहा वाजले. मंुबईbया मंडळींbया बसने खुबीफाkयापयjत 
आलो. ितथून एक खाजगी जीप कaन आळेफाटा आिण आळेफाkयापासून खचाखच भरलेल्या इंदौर-पुणे एःटीमYये काहीजण 
पायR यांवर बसून तर काही उभे राहन असा कंटाळवाणा ूवास करतू  पु:यात आलो. 
 
अंगावर काkयांनी ओरखडल्याbया खुणा, सुजलेले पाय, जळवा चावल्याचे Pदसणारे फोड, बॅग �तल्यामुळे खां�ावर Pदसणारे 
खरचटलेले र\, दोन Pदवस झोप न झाल्याने तारवटलेले डोळे हे सगळे पाPहल्यावर घरी आल्यावर नेहमीूमाणे Mवचार केला. 
"काय गरज आहे इतकं सगळं कर:याची?" 
 
पण सगrयाच ू�ांची उcरं आपल्याला माPहती असतात असं थोडंच आहे. 
 
ऋणिनदiश: 
१. हिर�ंिगडाचा नकाशा: सांगाती सXािी व शेक िeतीज. 
२. छायािचऽे: सागर भोसले  
   
- आजानुकण ̂ 
  
४ सyट¤बर २००७  
http://www.punekar.net/2007/09/nalichya-vatene-harishchandragad.html 
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गुलमोहोर  

घरासमोर गुलमोहोर आहे. राहायला आलो तेuहा वाकून बघायला लागायचे Tयाbयाकडे. आता इतका उंच झालाय क[ मान
जिमनीला समांतर कaन Tयाbयाकडे बघावे लागते. 
कMवतेत Tयाचं उमटणं अगदी अपिरहाय ̂आहे. Tयांतील एक कMवता.  
... 
  
टाचा उंचावून, हात वर कaन 
तुला ःपश ̂कर:याची 
मला कोण घाई असते. 
तू माऽ काहीतरी गैरसमज कaन घेऊन 
गोरामोरा होऊन, फां�ासकट आपले अगं चोaन घेतोस. 
मग मी थोडीशी खkट होऊनू  
ःवयंपाकघरात जाऊन कामाला लागते. 
मा�या भरभर पण लयब8 हालचाली 
तू िनरखत राहतोस. 
िन�ल नजरेने 
मधूनच सळाळून माझं लe वेध:याचा 
ूय� करतोस. 
तु�याकडे लe न देता 
मी एकापाठोपाठ एक कामे हातावेगळी करत 
तुझा िनरोपही न घेता ऑPफसला पळते. 
संYयाकाळी थकून आल्यावर 
बाल्कनीचं दार उघडलं क[ 
पायाशी असतो तु�या Mपकल्या Mपवrया पानांचा सडा... 
Tयातलं एक न एक पान मला्  
कानात कुजबुजून सांगत असतं 
"Pदवसभर तुझी खूप आठवण येत होती..." 
सकाळचं सगळं Mवसaन मी 
वाTसल्याने तु�याकडे बघते. 
Tयाचा ःवीकार कaन, 
Pकंिचत झुकून तू मला अिभवादन करतोस. 
तुझी झुलती फांदी 
मला कळेल न कळेल असा ःपश ̂कaन जाते 
आिण परत एकदा 
आपल्या िजवलग मैऽीवर िशsकामोतब̂ होतं !!! 
  
- िeूा 
  
४ ऑsटोबर २००७ 
http://kshiprasuniverse.blogspot.com/2007/10/blog-post_03.html 
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अिःतTवशोधाbया दंतकथा  

काही सुचत नसले क[ मला पंखांbया आिण Mबनपंखांbया दंतकथा आठवत राहतात. भास पाप:यांना पेलेनासे झाले क[ Tयांbया
दंतकथा होतात dहणे. नीज ये:यावूव�ची ही कथा...  
   
आज जरा वेगळंच. ती हसली. Pकती ऋतूंनंतर हसली याचे Pहशोब करायलाच हवेत असं नाही, पण बेदम सैबेिरयन Pहवाrयात 
एका रिशयन राजकzयेचं हसणं नsक[च अथप̂ूण ̂असणार.  
   
ती जzमाला आली तीच जzमदाऽीbया मुळावर. "कुणी Pहbया गाTया गrयातून काळजापयjत बफाच̂े खंजीर आरपार नेईल 
तरच राजघराणं वाचेल. अzयथा कुलeय िनि�त!" राज�योितंयाbया या भMवंयानंतर गेली PकTयेकं वषj न हसताच 
राजकzया या वैराण सैबेिरयन वाळवंटात मारेकR याची वाट पाहत भटकत होती.  
   
पण आज जरा वेगळंच. आज ती हसली. ती हसली तसे ितचे गाऽ गाऽ हसले, eणभर कौतुकाने िनसगह̂ी थबकला. आरःपानी 
देह ितचा, वयाbया नाजूक वळणावर ःवतःवरच मनापासून हसला. "कुणी येणार असेल आज? क[ माझे डोळेच वाटलीचेु ?" ती 
Mवचारती झाली. बफाव̂aन ूकाश परावितत̂ होतो तसा आवाजही. आपलाच घंटेसारखा PकणPकणणारा आवाज ऐकून ती 
Pहरमुसली.  
   
पण एकkया माणसांbया मनाचे संकेत सहसा चुकत नाहीत. राजापासून लपतछपत जxमी उमर  तुक̂ःतानातून सैबेिरयात 
पोचला होता. उमर कोण ते पुसू नका. उमर कवींचा कवी, गानगंधव ̂आिण िशल्पकारसु8ा.  
   
महान उमर सैबेिरयातल्या बफाम̂ुळे िथजला होता क[ जगरहाटीमुळे हे कळायला कसलाच वाव नuहता. पण राजकzयेbया 
अथक कtांनंतरही तो मुकाच राPहला. Pहवाrयातल्या जखमा लवकर भरत नाहीत dहणतात आिण कलाकाराbया मनात कसले 
ऋतू वसतीला असतात कोण जाणे.  
   
Pदवस गेले, राऽ गेली.  
   
पयाय̂ नस:याची सवय झाली क[ िनवडीचे ू�च मुळी उरत नाहीत. उमर Pकंिचत उलगडायला लागला. राजकzयेbया 
सहवासात अथाjना परत श'द िमळायला लागले. अतीव दःखाची गाणी िलPहणारा उमर जग:यावर भांयु  कa लागला.  
   
उमरला वेध लागले होते अमाप सुंदर राजकzयेला श'दात बंद कर:याचे, दगडी िशल्पातून िजवंत कर:याचे. Tयाbया कलाकार 
डोrयांना राजकzयेbया शरीरापलीकडचं Pदसत होतं आिण मातीत घडलेली राजकzया माऽ उमरbया एका ःपशास̂ाठK आतुर 
झाली होती. राऽ राऽ राजकzया उरी फुटत होती आिण उमर - Mविe· श'दांचे कंगोरे पारखत राPहला.  
   
कहनेवाल` का कुछ नहीं जाता, 
सहने वाले कमाल करते ह² 
कौन ढzढे जवाब ददÁ केु , 
लोग तो बस सवाल करते ह²  
   
उमरला राजकzयेचं मन समजत का नuहतं? पु�ष असला तरी कलाकार होता तो. टोकदार संवेदनांचे पीळ काय फ\ 
ि¦यांbयाच आTdयाला असतात?  
   
Pदवस गेले, राऽ गेली.  
   
चंिाळलेल्या राऽी उमर राजकzयेbया डोrयात काही शोधत होता, एखादाच श'द क[ एखादाच सूर, �याने अमर बनवले असते 
उमरला; उमरbयाच लेखी. पण उमर हरवत गेला, राजकzयेbया िनrया डोrयांमधे. पूण ̂चंिाbया राऽी उमर ःवतःचे अिःतTव 
राजकzयेbया देहावर खचवीत गेला.  
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देह पांघरावा-आंथरावा देह 
देहापरी देह- िझजवावा  
   
कैफ िनवळला तसा उमर भानावर आला. Tयाbया कलाकार हातांनी िजथे िजथे चाचपलं ितथे ितथे Tयाला राजवंशी अिःतTवच 
जाणवलं.  
   
तो eण Tयाने िशल्पात गोठवायचा ठरवला. Tयाला जाणवलं आिण राजकzयेलाही; क[ जगातल्या एका अूितम िशल्पाचा 
आता जzम होत आहे. Tयाला िशल्पात राजकzयेचा देह नuहे, तर कलाकाराbया अिःतTवाचा आरंभ आिण अंत कोरायचा होता 
आिण Tयाला आता कसलेच अडथळे नको होते, राजकzयेbया व¦ांचेही.  
   
Pदवस गेले, राऽ गेली.  
   
जग:याची शु8 हरवली तरी उमरची िछzनी कशीबशी सुa होती. माऽ शेवटचा घाव घाल:याआधी Tयाने पाप:यांवर जमलेला 
बफ̂ दर केलाू . Tयाbया ूेमापोटी राजकzया ऐन बफात̂ Mवव¦ उभी होती. Pकती तास-Pकती Pदवस? ितbयापयjत 
पोच:याइतपतही श\[ नuहती उमरमधे, पण तो खुरडत खुरडत ितbयापाशी गेला. Tयाला माहीत होतं, तो एक घाव घातला क[ 
Tया दोघांनी जे जzमाला घातलं होतं ते पाहन राजकzया सारं दःख Mवसरणार होतीू ु .  
 
पुढे काय िलह मीू ? नाही िलहावं वाटत मला. शेवट अपेिeत असले क[ पिरणामकारकता येत नाही dहणतात. शेवट अपूण^
असले क[ कलाकृती उमलत जाते? रिशयन राजकzयेbया Mवव¦ पुतrयागत? उमर शेवटbया घावापाशी येऊन कोसळला होता.
Tयामुळे पुढचे सारे तक̂Mवतक̂, अथाच̂े अनपेिeत शोध तुमbया-आमbया माथी.  
   
'राजकzयेला असलेला शाप उमरला माहीत असता तर?' या ू�ापाशी येऊन माझी नीज थबकली आहे.  
  
- संवेद 
  
२० जानेवारी २००८ 
http://samvedg.blogspot.com/2008/01/blog-post_20.html 
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न सुटले'या ू+ांची उ0रं  
आकाश, िस6ाथ8 आ9ण समीर. 
<हणजे काय तर - आपण. 
'Aदल चाहता है'ची प9DलिसटE चालू होती - तेHहा भारतात होतो. Jया वेळचा फरहान अOतरचा इंटरHQू आठवतोय. तो <हणे - 
'हEरोचा आAद-अंत सगTयांनाच माहEत असतो, पण AकJयेक सीUसमVये अधूनमधून डोकावणाY या, JयाZया जो[सना 
हसणाY या, JयाZया लफ\यात Jयाला मदत करणाY या िमऽांचं काय होतं याची मला नेहमीच उJसुकता असायची. <हणून हा 
^प[चर!' 
Jया िमऽांब`ल उJसुकता मलाहE होतीच. 
^प[चर पाAहला - आवडला. 
नुसताच आवडला नाहE, तर Jयाने मागची सहा वष8 ^वचार करायला भाग पाडलं. जसं सगळेच मेट ^प[चस8 करतात - मग तो 
'इटन8ल सनशाईन ऑफ दE ःपॉटलेस माइंड' असो कg 'इजाजत', 'मेमhटो' असो कg 'हजारi Oवाईशे ऐसी'... 
पण खरं तर मेट ^प[चस8 हा या लेखाचा ^वषय नाहEच. 'Aडसीएच'पण नाहE.  
^वषय - न सुटले'या ू+ांची उ0रं. 
वेळ - दपारु . 
ःथळ - पॅिसAफकचा र<य Aकनारा, हवा ढगाळ पण तरEहE ःवZछ. मागे कक8 ँश कोकलणारं ऍUडEचं Aसल sरग. अशा 'आई 
शपत!' आ9ण 'आयला!'Zया रेताड AकनाY यावर अडकलो कg सुचतात ते हे असे 'नदEला पाणी वेग कमी' ू+. आता ^वषय 
िनघाला आहेच 'Aडसीएच'चा तर - ूीती 9झंटाने आकाशशी लvन कwन चूक केली का? ^प[चर पाAह'यावर तसं नाहE वाटत. 

पण माxयासारखा (उ'टE खोपडE का) ^वचार कwन पाहा - 
<हणजे असं कg - बाई, तुझं लvन ठरलंय. अगदE बुडुक बुडक ूेमात नसशील Jयाु  ूाyयाZया, पण िनदान - 'शादE! और 
तुमसे!!' असा तर ूकार नाहE! 
अशात तुझा छावा तुला पूल खेळायला घेऊन जाणार. ितथे तू मै^ऽणीशी 'मी कg नै - लvनात कां9जवरम घालणार,' Aकंवा 
तJसम ^वषयावर गहन चचा8 करत असताना एक बडे बाप का (अथा8त वाया गेलेला) पोरगा भर सभेत तुझा हात धwन वगैरे 
तुला ूपोज मारणार आ9ण कुठलाहE - शहाणासुरता/येरागबाळा/मंुबईचा/Aद'लीचा/गेला बाजार पुyयाचा - छावा वागेल तसाच 
तुझा छावा Jयाला काळा-िनळा बदडणार. मग माझे आई - तू Jयाच टवाळाबरोबर ऑपेरा हाऊसZया पुढे-मागे बागडायला 
लाग'यावर तुxया छाHयाने तुला िशHया घालायZया कg हातात'या [यू 9ःटकचं टोक गोल करायचं? 
Jयाचे 'अवगुण' काय? तर <हणे पजेिसHह आहे. कोण नसतं? 
आ9ण या आकाशचे गुण काय - तर दर आठव\याला छावी बदलणे, िमऽांबरोबर टवाळ[या करणे, कुठलंहE [वािलAफकेशन 
नसताना डॅडEंZया ^बझनेसZया नावावर िसडनीत लफडE करणे आ9ण मग रडत-गात क'टE मारणे. 
एवढं कमी <हणून मागZया दाराने लvनात येऊन 'चल' <हणणे! 
(Zयायला ूीती आकाशला 'चल फूट!' <हटली असती तर Jयाचा कसला पोपट झाला असता!) 
बरं यावर ितचा छावा बोलतोपण कसलं ूॅ9[टकल! तो <हणे - 'िधस इज सो ए<बॅरेिसंग!' 

'मी नाहE जाऊ देणार ितला याZयाबरोबर' <हणतो तो. मग आकाश मारे एक Aढशुम माwन राग आवरyयाचा ूय| वगैरे करत 
Jयाला हात वगैरे देतो. (Zयायला हात }ायला JयाZया बापाचं काय जातंय?) 

आकाशने काय एवढा Aद9vवजय केलाय, कg Jयाचं सगळं चांगलं होणार? आ9ण Jया छाHयाची कुठली असली घोडचूक, कg 
आऊZया काऊसमोर Jयाचा एवढा मोठा पोपट होणार? 
आय गेस - दॅ~स लाईफ! 
हे आ9ण असे ू+ हा ^प[चर पाडतो - <हणून हा ^प[चर माxयासाठ� मेट होतो. गैरसमज नको - आकाशला ूीती 
िमळा'यावर मीसु6ा टाTया ^पटतो, ^प[चरची तiडभर ःतुती करतो (इनफॅ[ट या ^प[चरची कw तेवढE ःतुती कमीच होईल), 
चहा टाकतो आ9ण क'टE मारतो. 
पण हा ^प[चर - न संपता मनात'या मनात सुwच रहातो. ू+ ^वचारत राहतो - 
आ9ण अशा भर दपारE ु - अनु0sरत ू+ांZया उ0रांत भर घालत राहतो.  
  
आता हे िलहन झालंू . 
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पण अजुन Aसिलंग चालू. समुि चालू. प�ी^ब�ीपण चालू. <हणून मग आणखी ू+. 
ःवातं�य <हणजे काय? 
<हणजे मी वैय^�क ःवातं�य वगैरे ब`ल ^वचारत नाAहये. इन जनरल - पंधरा ऑगःटZया रा�ीय ःवातं�याब`ल वगैरे 
^वचारतोय. <हणजे Jयाचं असं कg - 
आताचा मी आ9ण ःवातं�याआधीचा मी - यात काय फरक? 
आताZया 'मी'ने देश सोडलाय - <हणजे कायमचा नाहE, पण ताJपुरता तरE - सोडलाय ना? 

तर देश सोडले'या आताZया 'मी'मVये आ9ण (जर सोडला असता तर) देश सोडले'या तेHहाZय 'मी'मVये - काय फरक? 
कU�यु9जंग आहे ना? 
मलाहE तसंच वाटतंय! 
ऍUडEने सातवा ऍUकर सुw केला - िस'टE फाईन मीAडयम डेUस ट डेUस सॅUड ु - Zयायला वाळूपण तीच ती!  
  
परवा गDबरने मेल कwन सांिगतलं - ^ॄAटशांZया काळात भारतात इUकम टॅ[स <हणे ६०% होता - Zयायला <हणजे वाईटच! 

<हणजे ^ॄAटशांZया काळE माझे आजोबा आ9ण पणजोबा शेतमजूर होते - Jयांना बहतेक इUकम टॅ[स भरावा लागलाु  नसणार 
- पण होJया Jया तुटपुं�या शेतीवर सारा भरायलाच लागत असणार. 
अथा8त -तो अजूनहE भरावा लागत असणार. आता इUकम टॅ[सहE ३३ कg ३५ ट[के झालाय. 
तर ३५% <हणजे ःवातं�य आ9ण ६०% <हणजे पारतं�य का? 
कधी नHहे ते काय वाटतंय ते मांडताना माझाच झोल होतोय. <हणजे Jयाचं असं कg - परवा 'रंग दे बसंती' (परत) बघताना 
एक ू+ (परत) पडला - कg असं काय होतं कg �याZयामागे आOखा देश पेटला होता? �याZयासाठ� लोक ^बनAद[कत 
आयुंय झुगाwन देत होते? (ऍटिलःट असं ऐकलंय). 
पारतं�य पारतं�य <हणजे Jयांना न[कg एवढं काय टोचत होतं? काहEतरE असणारच! मग ःवातं�य िमळा'यावर ती टोच 
संपली का? <हणजे ६०% ची ३५%?  <हणजे ःवातं�य ३५ ते ६०मधे कुठेतरE असणार. 
  
-------------  
  
हे िलहनपण वष8 वगैरे झालं असणारू . 
पॅिसAफकZया र<य वगैरे AकनाY यावर न[कg कुठे होतो ते आठवत नाहE. आय मीन आठवतंय - पण अंधुक - आ9ण जे
आठवतंय ते चूकहE असू शकेल. 
�या ऍUडE नामक ूाyयाचा इथे १-२ वेळा उ'लेख आलाय - तो आठवत नाहE. 
उगीच बiबलत उUहाताUहात कसकसले ू+ पडत होते आ9ण Jयांची कुठली उ0रं सुचत होती - तेहE आठवत नाहE. 
बायको आयोडे[सकडे गेलीय - घरE जाऊन बोर होyयापे�ा ऑAफस साफ कw <हटलं, तर कचY यात हे कागद सापडले - आ9ण
न आठवणाY या ू+ांची न सुचणारE उ0रं. 
साला लाईफ भी कुछ ऐसाहE होगा.  
   
काल '४९ अप' नावाची एक डॉ[युमhशE बघत होतो. <हणजे इंvलंडमVये बीबीसी कg कुणीतरE अशी श[कल लढवली कg आपण 
७ वष� वयाZया लहान मुलांZया एका मुपचा इंटरHQू घेऊ या. मग सात सात वषा�नी Jयांना भेटनू  JयांZयाशी बोलू. असे सात 
सात करत ते आता ४९ वष� वयाचे झालेत. 
सगळेच. 
आय मीन होणारच - डE. एन. ए.पासून ूJयेक गो� वेगळE असणाY या ूJयेक आयुंयात तेवढE एकच गो� कॉमन - वेळ. 

डॉ[युमेUशE दोनेक तासांची आहे - मी अधा8च तास पाAहलीय. आज घरE जाऊन कं�लीट करEन. पण जी अडEच आयुंयं पाAहली 
Jयातलं पAहलं <हणजे - Jयाचं नाव आठवत नाहE - <हणून Jयाला ॄुस <हणू. 
तर ॄुसला सात वषा�चा असताना घोडे आवडत. Jयाला जॉकg Hहायचं होतं. १४Hया वष� तो एका तबे'यात कामालाहE लागला 
होता. पोरEबाळEंत इंटरेःट नाहE <हणत होता. जॉकg Hहायला जमलं नाहE, तर काय करणार - तर <हणे - माहEत नाहE, मे बी 
टॅ[सी चालवीन. २१Hया वष� ॄुस टॅ[सी चालवत होता आ9ण Jयाचा जोरदार ूेमभंग झाला होता. आता पोरEबाळEंपासून लांब 
राहणार <हणत होता. २८Hया वष� ॄुसचं लvन झालं होतं. नवरा-बायको लाजत लाजत कॅमेY यासमोर तीन वषा�पुव� कसे भेटलो 
ते सांगत होते. Aडःकोत भेटलो, आवडलो, लvन केलं. ूेम <हणजे काय तर दोघांनाहE सांगता येईना. आता ॄुसZया बायकोचं 
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नाव काय ठेवायचं? ितला डेमी <हणू. तर ॄुसने ःवत:ची टॅ[सी घेतली होती. खरंतर २ टॅ[सीज घेऊन ॄुस आ9ण डेमी दोघंहE 
कॅबी झाले होते. आयुंयात एक मुलगा हवा - असं ॄुसचं तेHहाचं ःव�न. 

३५Hया वष� Jयांना दोन मुलं - मोठा मुलगा, धाकटE मुलगी. Zयायला आता आणखी नावं! तर मुलाचं नाव Aक<बल आ9ण 
मुलीचं िमसी. मुलं घरात बागडत असताना ॄुस आ9ण डेमी डायिनंग टेबलशी एकमेकांकडे बघून मOख. लाईफ टफ असतं 
<हणत होते. भांडतो एकमेकांशी, कधी कधी वाटतं कg AडHहोस8 �यावा. पण यु हॅव ट वक8  ऑन इट ु - यु नो! मग आ�याकडे 
बघत परत पुटपुटतो - लाईफ इज टफ! 
४२Hया वष� ॄुस, डेमी, Aक<बल आ9ण िमसीमVये आणखी एक भर - डेना! मनोज कुमार, आशा पारेख वगैरे चेहरे पाAह'यावर 
आता कसं वाटतं - तसं ॄुस आ9ण डेमीकडे पाAह'यावर वाटतं. अंधुकशी ओळख. बाकg िनराशा. आ9ण शांतता. दोघं एकमेकांना
केवळ सहन करताहेत. JयाZया बागेत गे'यावर <हणतो - मागZया वेळेस छोटE होती ती झाडं बघा Aकती मोठ� झालीयेत! पण
ते झाड बघा - कुणीतरE <हटलं कg JयाZया फां}ांवर पाणी मारा, तर ते झाड मwन गेलं - लाईफ इज टफ! यू नो!! देशात 
सुळसुळाट झाले'या देसी, पाAकःतानी लोकांब`ल बोलायला लागला कg Jयाचा ितळपापड होतो - हा आमचा देश आहे - 
<हणतो. आमZयासारखे वागा. 
४९Hया वष� ॄुस आ9ण डेमीने देश सोडलाय. दोघं ःपेनमVये राहतात आ9ण धमाल करतात. JयांZयाकडे पाAह'यावर वाटतं कg 
हE ती 'हEच ती' का! इंvलंडमध'या घरावर सेकंड मॉट8गेज काढन आ9ण दोUहE टॅ[सीज ^वकूनू  Jयांनी ःपेनVये एक हॉिलडे 
होम ^वकत घेतलंय. टाई'सपासून ूJयेक गो�ीत भांडत ूJयेक �ण एकमेकांसाठ� जगताहेत. जवळच मोठं टsरःट कॉ<�ले[स ु
बनतंय. ितथे एक ःपो~ स8 बार सुw करायचा ॄुसचा ^वचार आहे. Aक<बल जॉब करतो इंvलंडमVये. िमसीला हायःकूलमVये 
असतानाच मुलगी झाली. छावा पळून गेला <हणे. पण तरE आता ती जबाबदार झालीय <हणे. पोःट ऑAफसमVये काम करते 
- पहाटे पाच वाजता उठून जाते. ितचा बॉय hृ ड ितची काळजी घेतो. Jया मानाने डेना चांगलीच समजूतदार आ9ण हशारु .  
लाईफ इज टफ - बट वी आर हॅपी - इित ॄुस.  
   
मी सात ते एकोणपUनासZया अधे-मधे!  
   
बायकोचा फोन आला - अजून थोडा वेळ थांब <हणाली.  
   
मला थांबायला लागलं कg ू+ पडायला लागतात.  
उगीच कुणाचं काय िन कुणाचं काय!  
   
जॉशुआ वेइ~झAकन नावाZया एका अमेsरकन चेस �लेयरवरचा एक ^प[चर बघत होतो. नाव 'सिच�ग फॉर बॉबी Aफशर'. 
बॉबी Aफशर हाहE एक चेस �लेयर. 
Jयाचं झालं असं कg बॉबी Aफशर वयाZया सातHया वषा8पासून बु^6बळाZया साम�या8वर लोकांना थ[क करायला लागला. 
वयाने, अनुभवाने आ9ण गणतीत मो�या असणाY या लोकांना लीलया हरवायला लागला. हसत-खेळत वीस वीस लोकांशी एकाच 
वेळE लढत Jयाचा आJम^व�ास दणावलाु . अशात व'ड8 चेस चॅ9<पयनशीप आली. अमेsरका - रिशया एकमेकांवर कुरघोडE 
करायला सदैव तJपर. आ9ण चेसमVये आपला हात धरणारं कुणी नाहE अशी रिशयाची दप��g. 'मी रिशयाला हरवीन' असं 
Aफशर <हणाला आ9ण लढायला आईसलंडला गेला. पण ःपध िशवाय इतर बाबींमुळेच Jयाचं नाव गाजायला लागलं. <हणे 
मागासलेला देश आहे हा - का तर ितथे बोिलंग ऍलीज नHहJया! 
पण घुमशानपणे Jयाने बोsरस ःपाःकgला हरवलं आ9ण रातोरात तो अमेsरकेत ःटार झाला! 
अमेsरकेचा पAहला बु^6बळ ^व�^वजेता! 
बॉबी Aफशर हे नाव गाजू लागलं. 
'मी माझा शDद पाळला - रिशयाला हरवलं' करत बॉबी Aफशर भाषणं ठोकायला लागला. 
हे सगळं चालू असताना बॉबी Aफशर कुणाचाहE ^व�ास बसणार नाहE अशी एक अचाट खेळE खेळला. बॉबी Aफशर गायब 
झाला. पुढे 'Aफडे' वगैरे आलं, Jयांनी बॉबी Aफशरला आHहान Aदलं कg - ये, लढ, नाहEतर दसरंु  कुणीतरE ^व�^वजेता होईल. 

पण कुठलाहE मागमूस मागे न ठेवता बॉबी Aफशर बेप0ा झाला तो झाला.  
   
शाळेतून परत येता येता बागेत बसणाY या अ~टल जुगारE चरसी लोकांकडे उJसुकतेने बघत बघत जॉशुआ वेइ~झAकन बु^6बळ 
खेळायला िशकला. आय मीन - तो खेळायला िशकला हे कुणालाच कळलं नाहE. आई हात ओढत घरE Uयायचा ूय| करायची 
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आ9ण हा सात वषा8चा पोरगा चरसींZया कiडाTयातून हटायचा नाहE. एकदा ग<मत <हणून एका िभकारE, पण नावाजले'या, 
जुगाY याला JयाZया आईने पाच ¡पये देऊन जॉशुआशी खेळायला सांिगतलं. दोन िमिनटांZया ःपीडचेसमVये जॉशुआ हरला, पण 
दोन िमिनटं पुरE होता होता 'जॉश वेइ~झAकन' या नावाचा ¡तबा बागेत'या अ~टल चरसींना कळला होता. तेHहापासून सात 
वषा8चा जॉश बागेत आला Aककg ^व\या ^वझायला लाग'या आ9ण डोकg खाजायला लागली! 
जॉशचे बाबा बेसबॉल sरपोट8र होते. 
जॉशने बॅटऐवजी �यादं उचललं याचं Jयांना �णभर वाईट वाटलं, पण मग Jयांनी जॉशसाठ� उ0मो0म िश�कांचा शोध सुw 
केला. िश�क <हणून Jयांना बेन Aकंvजले सापडला - सर बेन Aकंvजले! बु^6बळापायी ःवत:चं आयुंय उधळलेला आ9ण अनेक 
आयुंय उVवःत झालेली पाAहलेला - जुना जाणता िश�क. JयाZयाकडून िशकत बागेत'या अविलया लॉरेUस Aफशबन8शी टपोरE 
बु^6बळं लढत जॉश धमाल आणायला लागला. पAहली ःपधा8 खेळेपय�त. जॉशचं दद¢व <हणजे खेळलेलीु  पAहलीच ःपधा8 जॉश 
9जंकला. 
इतके Aदवस 'आप'या बाळात गुण आहेत' एवढंच माहEत असले'या जॉशZया बाबांना पAह'यांदाच आप'या बाळात Aकती 
Aकती गुण आहेत याची ूिचती आली. ूJयेक ःपध ग9णक Jयांची मान अिभमानत गेली आ9ण जॉशला हरायची भीती 
वाटायला लागली. राणी बाहेर काढ नकोसू , पेशUस ठेव असं <हणणारा बेन Aकंvजले, धुंवाधार लढ - पटाशी नाहE, तर 
ूितःपVया8शी लढ <हणणारा लॉरेUस - जॉशला समजू शकले नाहE. ते काम केलं जॉशZया आईने. न बोलता. जॉशने बु^6बळ 
सोडलं. चूक ल�ात आ'यावर सगTयांनीच मग जॉशला असं कर, तसं कर सांगणं थांबवलं. 

आ9ण अशात अचानक - जॉश खेळायला लागला. बेन Aकंvजले <हणाला तसं - पटावर �यादE न ठेवता. 
पटाशी न खेळता, ूितःपVया8शी न खेळता - ःवत:शी खेळायला लागला. 
पुढZया चालीचा ^वचार न करता - पुढZया पंधरा चालींचा ^वचार कw लागला. 
आ9ण जॉश वेइ~झAकन ःवत:साठ� 9जंकू लागला. 
^प[चर संपला तेHहा जॉश वेइ~झAकन - अमेsरकेचा अठरा वषा�खालील - बु^6बळ ^वजेता होता आ9ण Jयाला बॉबी Aफशर 
बनवyयाचा ूय| करणाY या ूJयेकाला 'मी बॉबी Aफशर नाहE!' हे खम[यात सांगू लागला होता. एवढं होऊन - गेला तसा 
अचानक बॉबी Aफशर परत आला! 
सतरा वषा�नी!! 
Aफwन बोsरस ःपाःकgशी लढला. 
Aफwन 9जंकला आ9ण पुUहा बेप0ा झाला. पण यंदा परत आला नाहE. 
दोन-तीन पॅरेमा�सपूव� Jयाला ^वकgपीAडयावर शोधून काढलं तर कळलं कg बॉबी Aफशर मागZयाच मAहUयात गेला....  
 
लेखाला टायटल तर Aदलंय 'न सुटले'या ू+ांची उ0रं', पण िलAहतोय तसे भलतेच ू+ पडत चाललेत आ9ण भलभलJयाच
ू+ांची उ0रं िमळत चाललीयेत. आता हे िलAहलंय तर प9Dलश करावं का? 

कwन टाकावं - कारण अजून वष8भर थांबून Jयात काहE सुसुऽता येईल कg नाहE हE शंका आहेच. 

वष8भरापूव� आठवलेला 'डEसीएच', ^वचार करायला लागणारा 'आरडEबी', कालपरवाचे '४९ अप' आ9ण बॉबी Aफशर...  
   
बायकोने मला वाट पाहायला लावणं बंद केलं पाAहजे.  
 
- अिभ9जत बाठे  
   
२७ फेॄुवारE २००८  
http://abhijitbathe.blogspot.com/2008/02/blog-post.html   
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पऽस�ृीतील वण8Hयवःथा  

गणपतीची (आजचा गणपती : वरची आळE, कातकरवाडE बु।।) श�पथ, मटा जेवढा पुरोगामी आहे, य¥याग कwन सकाळ 
जेवढा पुरोगामी आहे आ9ण वाःतुशा¦ छापून लोकस0ा जेवढा पुरोगामी आहे तेवढेच आ<हEहE पुरोगामी आहोत. तरEहE 
आ<हाला असे नेहमी वाटते कg आप'या मराठ� पऽस�ृीत एक वण8Hयवःथा आहे. छुपी. लोकस0ात'या गटबाजीसारखी. ती 
असते, पण बाहेwन पाहणाY याला Aदसत माऽ नाहE. 
एका समाजशा¦¥ाने Jयांचे विग8करण केले आहे. ते येणेूमाणे :  
   
मटावण 8 : हा उZचवण8. गणपती हे Jयांचे आराVयदैवत. आपली पऽकाsरता हE अJयंत देAद�यमान असून, समाजपु¡षावर 
उपकार करyयाZया हेतूनेच आपण सांूती अवतार घेतलेला आहे, अशी या वणा8ची समजूत असते. पाल , िगरगाव यानंतर 
डi^बवली-बदलापूर ते थेट अमेsरकाच असा यांचा परEघ. Jयाबाहेर धावते जग आहे हे Jयांना ऐकून माहEत असते. मराठ�त 
अUय व0ृपऽेहE िनघतात हेहE Jयांना ऐकूनच माहEत असते. या वणा8चा ह'ली 'टै<साफ इंAडया'पासून 'मंुबई संVया'पय�तZया 
^व^वध जातींशी संकर झालेला अस'याने Jयातून काहE वेगळेच धारावाहE रसायन जUमाला आलेले Aदसते. अथा8त नावापासूनच 
आंvल-मराठ� सरिमसळ झालेली अस'याने या संकराचे यांना काहE वाटत नसते, असे मानववंशशा¦¥ांचे मत आहे.    
   
लोकस0ावण8 : काहEहE असो, कुणीहE असो, एखादा डो[ यात गेला कg तुटन पडणे असा �^ऽयी बाणा ू (हा लालबागZया 
पाyयाचा दोष नHहे!) हे या वणा8चे ल�ण. झाडEमंडळापासून अपराUतापय�त संपूण8 महारा� खंडातील ॅ�ांचा िनव�श करyयाची 
ूित¥ा यांZया पूव8जांनी केली असावी. आता माऽ कापे गेली भोके उरली अशी अवःथा आहे. या वणा8त सुवणा8स अJयंत 
पूजनीय मानले जाते. Jयामुळे ते सोिनयाची नाणी पूजतात. िचमटे, टोले अशी अ¦े ते िनJय वापरतात. ूJयेक यशःवी 
पु¡षाZया मागे जशी ¦ी असते, तशीच या वणा8Zया यशःवी वाटचालीमागेहE मAहला आहेत, असे <हणतात. Jयाचा पुरावा 
<हणून समाजशा¦¥ JयांZया पुरवyयांकडे बोट दाखवतात. नावातच स0ा अस'याने या वण�यांना Jयाची बाधा झाली 
अस'याचे Aदसून येते व ते अUय वण�यांकडे Jयाच ¨�ीने पाहतात.    
  
सकाळवण8 : शुॅ पोचट रंग हे या वणा8चे HयवZछेदक ल�ण. सव8च माहकांना खूश ठेवyयाZया वैँ यव0ृीने Hयवसाय करyयाचे 
संःकार अस'याने हे वण�य कोणाZयाहE अVयात वा मVयात नसतात. यांची एक प^वऽ पोथी असून, Jयात या व0ृीला 
िनःप�पातीपणा असे <हट'याचे Aदसते. या वणा8त कुलाचार, परंपरा यांस अितशय महªवाचे ःथान असून, कोणताहE िनण8य ते 
जातपंचायतीZया माVयमातूनच घेतात. या जातपंचायतीची बैठक नेहमीच सुw असते. तेथे िनण8य घेतले जातात. माऽ Jयांची 
अंमलबजावणी होyयाZया आतच नवीन िनण8य घेतले जातात. हे चब ऋvवेदकालापासून सुw अस'याचे सांगyयात येते. 

यामुळेच या वणा8त "िनण8य ूलंबन ःतोऽ' आवडEने <हटले जाते असे काहE धम8शा¦¥ांचे मत आहे. या वण�यांनी िश�ण 
Hयवःथेत चांगलीच भर घातली अस'याचा इितहास आहे. िश�णानंतर येथील अनेक जण वणा�तर करतानाहE Aदसतात.  
   
लोकमतवण8 : ह'ली �याला बहजनसमाज <हटले जाते तो हा वण8ु . यास उZचवण�य शूि <हणतात, तसेच काहE जण �ुि 
असेहE <हणतात. माऽ या वणा8चे अनुयायी सव8ऽ पसरले आहेत. या वण�यांना अUय वणा8त सहसा सामावून घेतले जात नाहE. 
माऽ अलीकडे वैँ यवणा8शी यांचे रोटEसंबंध जड'याचे Aदसून येते. हा वण8 अUय वणा�चे अनुकरण करyयात धUयता मानत 
असला, तरE Jयाची काहE बलःथानेहE आहेत.  
   
पऽस�ृीतील वण8Hयवःथेचा ^वचार करताना भटके-^वमु� आ9ण आAदवासींचाहE ^वचार टाळता येणार नाहE, असे हा 
समाजशा¦¥ <हणतो. JयाZया मते "तारा' व "ूभात' हE दोन न�ऽे मावळ'यानंतर झाले'या उलथापालथीमVये हे भटके-

^वमु� काहEसे अ¨ँ य झाले होते. माऽ अलीकडेच काहE मानववंशशा¦¥ांनी केले'या पाहणीत यांची संOया आता चांगलीच 
वाढ'याचे Aदसत आहे. या भट[ या आ9ण ^वमु� जाती-जनजातींचे वैिशं~य <हणजे हे सतत अ9ःथर असतात. ते कपाळावर 
ःटारZया आकाराचे िचUह लावतात. JयांZयात काहE 'झी'लकरE अस'याचे आढळून आले आहे. Jयांतील अनेकांZया कुळात 
डंबे'सस¨श वःतूला अJयंत महªव असते. Jया वःतुZया साQाने ते भूल टाकतात अशी बोलवा आहे. या भट[ या आ9ण 
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^वमु�ांZया मhदZया आकाराब`ल सVया ू '२४ तास' संशोधन सुw असून, सव8¥ानी अस'याचा गंड Jयांना कोणJया कारणाने व 
केHहा झाला हेहE अ}ाप एक गूढच आहे. याच वणा8तील काहE लोक ूगतीचे वारे न िशव'याने आAदवासीच राAहले असून, 

Jयांचा सपट महाशोध घेyयाचा समाजशा¦¥ांचा जोरदार ूय| सVया सुw आहे. माऽ हे लोक खूपच बुजरे, दबलेले, ^पचलेले 
असे अस'याने ते दरदश8नातच धUयता मानतातू , असे सांगyयात येते.  
   
- ^वसोबा खेचर  
   
२३ माच8 २००८   
http://bestofbhankas.blogspot.com/2008/03/blog-post_8376.html 
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ह मूHअड माय चीजू !  

   
काल लॉराला िनरोप Aदला. आमचे सगTयांचे डोळे भwन येणारच होते. पण ह'ली तसे सगळे जण िशकलेले असतात... 

"इमोशनल नका होऊ," <हणत आ<हE 9खदळत होतो.  भावना लपवायची ओHहरऍ9[टंग करत हसत-खेळत िनभावून नेले. 

^वशेष काहE वाटले नाहE. मी ^वचार करायचे, 'Aकती छान िशकवते नाहE हE? Aकती खेळकर... AहZयासोबत वष8 अगदE छान 
जाईल, समरचे रंगीबेरंगी Aदवस ,AहZयासोबत आ9ण सगTया मै^ऽणींसोबत... मःत!!!' पण वष8 HहायZया आत लॉराने नोकरE 
सोडत अस'याचे जाहEर केले.  
माझे चीझ? रोज चीझ समोर ठेवून, Jयासाठ� आज काय केले - तर एवढे काम, एवढा अ®यास, एवढा ःवयंपाक,एवढE 
िचऽे ,एवढे िलखाण... हे याचे, ते Jयाचे... Aकती Aकती केले...? काहE कंटाळत, काहE सवयीने, काहE हवे होते <हणून. काहE 
नुसताच टाइमपास. नुसतीच जगyयाची ओHहरऍ9[टंग. खूप काहE केले असे वाटyयाची ओHहरऍ9[टंग. ूJय�ात काय करायचे 
होते, काय करतेय कशाचा कशाला ताळमेळ नाहE. 
  
या इत[या ^बझीपणातूनहE शेवटE तरEहE ःवतःची कgव येत राहते. Aकती ती मी गरEब ^बZचारE! पळJयेय नुसती! कुणी 
माxयासाठ� Aकंवा माxयासोबत दोन पावले चालेल का? कg मी अशीच एकटE जUमाला येऊन एकटE मरणार? ँया! हे असे 
गरEब ^बZचारे वाटन घेणे फार फार वाईटू . सूया8ःत होyयाआधी जेवढE पळशील तेवढE जमीन तुझी असे ऐकून पळायला 
सु¡वात केलेला ^वसwन जातो - परत येyयासाठ�सु6ा धावावे लागेल. जातो. कायमचा जातो. अगदE तसेच. Jयाची 9जतकg कgव
येते िततकgच.  
   
रोज सगळे काहE सुरळEत चालू असyयाची ओHहरऍ9[टंग. महानगरपािलकेZया िनवडणुका आ'यात <हणून घराचा "परवानगी 
न िमळालेला कोपरा" गुपचुप बांधून �यायचाय <हणून भेटायला न येणारE मैऽीण, दसरE एक नवY याु ला नेहमी सांमसंगीत 
जेवण लागते <हणून कधीहE वेळ नसलेली (कौतुक कg तबार काहE कळत नाहE).    
  
कुठेतरE खदखदत राहते आयुंयभर घराचा एक एक कोपरा कसाहE कwन वाढवyयाचे ःव�न ितचे! आप'या चीझवwन जराहE 
नजर हट न देणारE अशी अनेक माणसे रोजच भेटतातू .  
मीहE माxया चीझवर नजर ठेवून असते. ूकार असतात चीझचे, दसरे कायु !    
  
Aदवसाची राऽ होते, राऽीचा Aदवस होत नाहE उजाडूनहE. तेHहा... ट[क सकाळE नुसता अंधार मनावर साचून असतो. नुःता 
अंधार. Jयात चालतो पाठिशवणीचा खेळ. जगाशी तुमचा, तुमZया जगाशी तुमचा, तुमZयाशी जगाचा! आयुंय थांबून राहते. 

घ\याळ माऽ टक टक टक टक कwन झोप उडवून देते. खोटे हसा. खोटे खोटे Aदसा. दEनवाणेपणे हसा. ःवतःवर हसा. 
ःवतःकडे पाहन हसाू . नाहEच जमले, तर दसY याु ला हसा (सगTयात सोपे). पण हसत राहा!  
   
सावलीहE Aदसत नाहE या अंधारात. कg सावलीचाच अंधार होतो? अ9ःतJव ^वरघळवून टाकणारा अंधार! खूप वेड होते ना 
सावलीचे... ऊUह नको वाटायचे तेHहा. अजूनहE Aह<मत होत नाहE उजेडाकडे तiड करायची. बरE वाटते हE अंधारE गुहा, 9जथे 
चालतो ःव�नांचा खेळ. ९ ते १२, १२ ते ३, ३ ते ६, ६ ते ९... पुUहा ९ ते १२. ितUहE ^ऽकाळ... अ9ःतJवहEन ःव�नांचा खेळ. 

बघणारेहE खूश. फुल एyटरटेनमhट. दसY याु चा खेळ होताना मजा वाटते. िशवाय तो बघता बघता ःवता:चा होणारा खेळ 
^वसरायला होते.   
  
मीदेखील ^बझी राहते या खेळात. समोर माझे चीझ. मग आठवतच नाहE कg या Hहचु8अल साव'या,  Jयांना काहE अथ8 
नसतो... नुसती िचऽकथा. कारण Jयात रEटेक... कट... आ9ण पुUहा पुUहा Aदलेले शॉ~स नसतात. डायरे[ट हवे ते िमळवता 
येते, मेकअपने झाकलेले चेहरे , हवे ते बोलतात. हवे तेच करतात. अंधारात'या या खेळात अंधार नसतो. आप'या हसyयाची 
दोरE, आप'या रडyयाची दोरE, आप'या असyयाची, Aदसyयाची, अ9ःतJवाची, सगTया-सगTयाची दोरE दसY याु Zया हाती देऊन 
गंमत बघणाY याचे हेच होते.  
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नुसते 'चीझ' सांभाळून बसणाY याचे हेच होते. कुणीतरE आजकाल हे ओरडून सांगत असते.  
   
हळुवार उलगडत जाते द:ुख.अलवारपणे नुसतेच डोTयांत पाणी साचून येते. ओझे पेलवत नाहE Jयांना कधी कधी ःव�नांचे.  
   
यां^ऽकपणे केलेली एखादE कॉ9yटनेyटल Aकंवा चायनीज Aडश चांगली होते अगदE रेसीपी बुकमVये बघून केली नाहE तरEहE. 
अगदE Hयव9ःथत हात हलतात Jया लाउड <यु9झकZया तालावर जेHहा जःटEन तiडाला लावले'या माइकमधून 9जममVये 
भराभर सूचना देते. अगदE ूJयेक कृती कशी Hयवःथीतच झाली पAहजे सवयीने. अहं, अ9जबात चुकायचे नाहE. चुकgZया 
दाराला ध[काहE लागायला नको. ल�ात राहतात चुका. सतत बोटात घुसले'या िशळेसारOया टोचत राहतात. बाकg काहE कुणी 
कुणाचे काहE ल�ात ठेवत नाहE.  
   
चंि. आकाशात नुसता शांतपणे येऊन उभा राहतो. (यां^ऽकपणे?). तोहE सवयीने नुसताच बघणे होते. खूप चांदyया 'लावून' 

घेत'या इथे ¡ममVये,.राऽी ट[क डोTयांनी चांदyया मोजणे सवयीने. ूJयेक अणू-रेणूशी नाते जोडyयाची,JयाZयाकडून 
मायेZया अपे�ेची सवय. जेHहा जे वाटेल ते करायची सवय. भलJया वेळE भलते काहE तरE करायची सवय. अंधार'या शांत 
ूदेशाची सवय. शांतता पोटाशी कवटाळून दEनवाणेपणे आवाजाची वाट बघyयाची सवय. जीव आबसत जातो ूJयेक अिनZछेने
उचलले'या पावलावर. असाच तो एके Aदवशी संपून जाईल. छे, नाहE होऊ देणार. न[कgच नाहE...  
   
AहवाTयातली उजाड झाडे वसंतात धुमारे घेऊन येतातच ना? तसाच हा ऋतू जाईल. उ0र काहE शोधायचे नसते. आपोआप 
सापडले तर ठ�क आहे. नाहEतर आपले आपणच तयार करायचे असते. हा समोरचा सायकामोरचा व�ृ बनायला काय लागले 
असेल? फफ़� एक बी. एक Jयाचीच पेशी. तेवढEहE नाहE जवळ? न[कgच असेल. पावलांना Aदशेचे धुमारे फुटायला हवेत. 

उबेZया चीझचे आकष8ण कमी होऊन उUहाची ओढ वाढली कg सगळे ू+ सुटतात.अिन9±ततेZया वतु8ळाकडे दल8� केले कg ु
िन9±ंत मनाने जगता येते ःवत: कh ि^बंद होऊनू ...  
   
- लोपामुिा 
   
३१ माच8 २००८  
http://lopamudraa.blogspot.com/2008/03/who-moved-my-cheese_31.html 
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कॅराHहॅ9जओ  
मायकेलअँजेलो मेsरसी दा कॅराHहॅ9जओ:  
   
सोळाHया शतकातला इतािलयन िचऽकार. ART101 पासूनच याZया बरोक शैलीत'या िचऽांनी भुरळ घातली होती. 
'िचआरोः[युरो': ूकाश-छायेचा खेळ िच^ऽत करायचं तंऽ <हणजे काय ते सांगताना साJयकg सरांनी याचीच तर िचऽं 
उलगडून दाखवली होती. मागZया सु~टEत सुदश8न रंगमंचावर 'बीबीसी'ची 'पॉवर ऑफ आट8' मािलका दाखवत होते. रे<ॄां, 
टन8र, रॉथको, ^पकासो, बिन8नी..सगळे सोडून माxया वा~याला आला तो हा - कॅराHहॅ9जओ. JयाZया िचऽांसारखंच अितशय 
अःवःथ करणारं, वादळE जगणं Jयाचं. जसा आवेगात िचऽं रंगवेल, तसा आवेगात जगणं उपभोगेल. कंुच'याइत[याच 
इमानदारEत तलवार चालवेल. हE रानात'या झY याची खळखळ नHहती. डiगराZया िचर'या छाताडातून उUम0पणे कोसळणारा 
^वराट धबधबा होता तो! JयाZया जगyयाचं ते िचऽीकरण नादावणारं होतंच..पण Jयाचा शेवट फार चटका लावणारा होता. 
धबधबा जिमनीवर उतर'यावरची Jयाची संथ, घायाळ शरण-गती नाहEच बघवत...  
   
***  

  

  
आ9ण आता सापडलेलं Jयाचं हे िचऽ. 
काय आठवावं लगेच? 
अथा8त ् मेस. 
'भय इथले..'. 
दसरं काहE नाहEचु . 
िचऽाला 'जॉन द बॅ9�टःट' नाव Aदलं <हणजे ते िचऽ जॉनचं होत नाहE. 
तू ःवत: Jया िचऽाशी Aकती एकजीव झालाहेस, आ<हांला काय कळत नाहE का बे~या? 

तू िचऽातून सांिगतलंस. आमZया कवीनं शDदांतून सांिगतलं. उगीच काहE उणीव नको राहायला, <हणून सोबतीला र^वशंकरांचा 
पूsरया धनाौी. 
नवीन शकाची पAहली सांजवेळ हE अशी आकुळितकुळ. दारE नसले'या कडुिनंबाची सय कशाला काढू? 
   
*** 
भय इथले संपत नाहE...मज तुझी आठवण येते... 
मी संVयाकाळE गातो...तू मला िशक^वली गीते...  
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आकसून इवलासा झालेला चेहरा. आता रडू फुटतंय कg काय अशा भीतीने मुडपून गZच दाबून घेतलेले ओठ. तू नाहEस <हणून 
अगितकता, आ9ण कुyया अ¥ातावरचा Aकंिचत हताश संताप भुवईवर, नाकाZया शh\यावर. ितUहEंकडून दाटत आलेला अंधार - 
माxया काठ�सकट िगळणार मला आता. उल~या पायाZया भुतासारखं पाठ�मागZया अंधाराचं ूितwप पुढे माxया चेहY यावर. 
खूप भीती वाटतेय गं, खूप! एक भीती अितभयानक असते: आप'याला कुणी िभऽा <हणेल याची भीती. तुला ठाऊक आहे कसा
एकटाऽच आळवत बसतो तुझी-माझी गाणी? तुला..फ� तुलाच ठाऊक असायला हवं.  
   
हे झरे चंिसजणांचे, हE धरती भगवी माया 
झाडांशी िनजलो आपण, झाडांत पुUहा उगवाया  
   
सजवणारा चंि. जळजळEत Aकरणांना इथे शांतवणारे झरे बनवून पाठवणारा. 
आठवतं, संVयाकाळचा तांबडा आवेग नकळत शांत होत जायचा. साव'यांनी रान वेढत जायचं, आ9ण ढगांची भगवी Aकनार 
तशीच जिमनीवर ओठंगून. जमीन अजूनहE िनखार ्यांनी फुलतेय असं वाटतंय तोवर ितZयात तेवणारE �योत Aदसायला 
लागायची. आतडं तोडणाY या अपार मायेचा रंग भगवाच. ती जमीन अशी कुशीत �यायची तेHहा वाटायचं, असेच ितZयात ¡जून 
जाऊयात आपण. या आसपासZया अनायात झाडांसारखे वर येऊयात मग: ताठ, समथ8, संुदर, अजरामर, सतत..सोबत.    
   
Jया वेली नाजुक भोTया, वार ्याला हसवून पळती 
9�ितजांचे तोरण घेऊन, दारावर आली भरती  
   
'आपण कधीच असे वेडे नाहE होणार'. मी ठासून बजावलं होतं ःवत:ला. का आलीस अशी सावरEZया िगर[यांनी? 

तुझं भोळेपण - मला अजून ठरवता येत नाहE, उपजत कg ःवीकारलेलं ते - आ9ण माxया ःनायूंमVये अपsरिचत थैमान. 

अूा�य 9�ितज असं लाटांवर सवार होऊन जवळ आ'यासारखं वाटलेलं �णभर..    
  
तो बोल मंद हळवासा आयुंय ःपशु8नी गेला 
सीतेZया वनवासातील जणुं अंगी राघव शेला  
   
झोपले'या बाळाशी आईने Aहतगुज करावं तसं तुझं बोलणं. एका सहज ःपशा8ने उभी सतार 9झण9झणते तसं माझं सारं 
अ9ःतJव तुxया शDदांबरोबर चालतं आहे..कसनुसं. काय गंमत आहे बघ. िन:संग होऊन इथे यायचं <हटलं तर तू Aदलंस ते 
वैराvयाचं कषायव¦. चौदा वषा�Zया वनवासात राम सोबत होता. नHहता तेHहाहE 'तो आहे, तो येईल' हा Aदलासा होता. नंतरचा 
वनवास माऽ JयाZयाच इZछेनं घडलेला. 'तो नाहE'. बःस! ते एकच सJय. तो शेला Jयाचं ूतीक? बहर ओसर'यावरचं उरलेलं 
िचवट पान? कg फ� 'तो कधीतरE होता'Zया आठवणींचा न ^वरणारा अथांग उबदार पट?  
   
देऊळ पिलकडे तरEहE, तुज ओंजळ फुटला खांब 
थरथरJया बुबुळापाशी, मी उरला सुरला थhब  
   
'नाJयांचे भvनावशेष'. कधीतरE कुठेतरE वाचलेले शDद असे जगणं बनून सामोरे येतात तेHहा रडायला येतं अगं. तुलापण? 
ओंजळEआडून, हमसून हमसून? 
कैलास लेणं एकऽ बघायचं होतं आप'याला. एका अखंड कातळात कोरलेलं..एकसंध. मला Aकती आकष8ण Jया अभंगतेचं. 
चुकून वाटलं तुला पण... 
असा पाया^वना कळस का झाला गं आप'यात ?  
संVयेतील कमल फुलासम, मी नटलो ौृगंाराने 
देहाZया भवती sरंगण, घालती िनळाईत राने  
   
तुxया नावाने घेतलेलं आचमन. तुxयाच नावाZया सिमधा आता. रमा ठाऊकाय ना? सती जाyयापूव� सजलेली? 

हे कातडEचं आवरण अजून िततकंच ताणलेलं आहे, <हणूनच कg काय कोण जाणे माझा आबोश इतका भेदक वाटतोय. 

द:ुखाचा रंग िनळा असतो <हणे. ठार िनTया राऽीत मला कवळणारE हE ठार िनळE झाडं. मला तुमZयात ¡तवून �या रे, 
िमऽांनो!    
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ःतोऽात इंAिये अवघी, गुणगुणती द:ुख कुणाचे 
हे सरता संपत नाहE, चांदणे तुxया ःमरणाचे  
   
आहेत, रानं ूेमळ आहेत. धरणी माझी आई, िनसग8 माझा बाप. काय काय सांगत राहतात मला. िशकवत राहतात. तुला 
कालव माAहती आहे? िशंप'यात असतं ते? Jयाला कg नाहE, वाळूचा कण ¡पतो. खुपतो. ऽास देतो. Jया कचकZया कणावर 
मग चांदyयाचे लेप. सुघड मोJयासारOया आठवणीचा गाभा असा द:ुखाचा?  
   
ते धुके अवेळE होते, कg परतायाची घाई 
मhदतुन ढळली माxयाू , िनंपण8 त¡ंची राई  
   
चहंकडे धूसर होत चाललं होतंू , कg माxयाच पापyया डबडब'या होJया? मी परत Aफरलो कg मला परत Aफरावं लागलं? मला 
माxया ू+ांची उ0रं नको आहेत. मला मुळात हे ू+च नको आहेत. आप'या अ9ःतªवाची एकहE खूण मागे न ठेवता ^वwन 
जाणार ्या उदकफुलासारखी िनघून जाशील?  
 
- गायऽी  
   
७ ए^ूल २००८  
http://bolaacheekadhee.blogspot.com/2008/04/blog-post.html 
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नातं 

"हा"मी - एक छानसं नातं.  
"तो"मी - नातं?  
"हा"मी - नाJयाला नाव काय? नावंच नाहE? शDदकोश धुंडाळले तरE सापडलं नाहE.  
"तो"मी - नातं कसलं?  
"हा"मी - एक तो. भारतातून ौीलंकेत कामािनिम0 आलेला. एक ती. ौीलंकन. तो �यासाठ� आला Jया कामाचा आ9ण ितचा
दराUवयेहE संबंध नाहEू .  
"तो"मी - बरोबर, मग कसलं नातं? कसलंच नाहE.  
"हा"मी - नाहE कसं? तो आ9ण Jयाची टEम 9जथे बसतात Jयाच मज'यावर ती बसते.  

"तो"मी - मी बसतो Jया माxया ऑAफसZया मज'यावर शंभर लोकं बसतात. काहE नातं नाहE माझं JयांZयाशी. कुठ'याहE
ऑAफसZया एखा}ा मज'यावर AकJयेक लोकं बसतात. JयांZयात कसलं आलंय नातं?  

"हा"मी - हं बरोबर. पण तरEहE नातं आहे. तो ितला काचेZया 9खडकgतून पाहतो आ9ण तीहE कधीकधी. पण ितने Jयाला
पाहताना, Jयाने जर ितला पाAहलं, तर माऽ ती पटकन आपलं डोकं कामात खुपसते.  

"तो"मी - नीटसं कळलं नाहE. पण न[कg दाल मे कुछ काला है. ूेम वगैरे?  

"हा"मी - नाहE नाहE. ूेम नाहE. ितचं तर लvन झालंय.  
"तो"मी - Jयाचं?  
"हा"मी - नाहE. Jयाचं नाहE झालं.  
"तो"मी - मग? ^ववाहबाQ संबंध?  
"हा"मी - काय पण शDद शोधलाय? ^ववाहबाQ संबंध. मऊ भात खाताना खडा दाताखाली यावा असा हा शDद. ^ववाहबाQ 
संबंध. नाहE. तसलं काहE नाहE. तसा बाQाJकारE आतला बाहेरचा कसलाहE संबंध नाहE.  
"तो"मी - <हणजे नातंदेखील नाहE.  
"हा"मी - अंहं. नातं आहे. पण तोच तर लोचा आहे ना. Qा नाJयाला <हणायचं काय?  
"तो"मी - नुसतं एकमेकांकडे बघणं हे कसलं आलंय नातं?  
"हा"मी - पा�8भूमी महªवाची आहे. कभी शाम जवाँ थी. िमल बैठे थे यार, आप मै और... तोच तो. बघ ना दाw देशांZया 
सीमा जाणत नाहE. कुठ'याहE देशातले लोक कुठेहE एकऽ येऊन टन होऊ शकतातू . तसा तो आ9ण JयाZया ऑAफसमधले 
ौीलंकन िमऽ. तिमळ इलमवwन घसरत घसरत गाडE पोरEबाळEंवर येते. Jयाचे ौीलंकन िमऽ Jयाला ^वचारतात, आ9ण केवळ 
Jयांनी ^वचारलं, <हणून आ9ण <हणूनच तो सांगतो कg Jया ऑAफसमधली सवा8त सुंदर मुलगी तीच.  

"तो"मी - मग Jयात कसलं आलंय नातं? ऐ�या8 राय सुंदर आहे. हे एक माझं मत मी दहा िमऽांना दहादा सांिगतलं. मला
खरं आवडलं असतं, पण माझं आ9ण ऍशचं नाहE बुवा कसलं नातं.  
"हा"मी - नाहE. ऐ�या8 रायला सुंदर <हणणारे एकटेच नसतो ना आपण. आ9ण आपण ितला सुंदर <हटलं, हे ितला कळतहE 
नाहE. इथेच तर सगळE गंमत झाली. <हणजे तो ितला ऑAफससुंदरE <हणाला हे ितला कुणीतरE सांिगतलं.  
"तो"मी - मग काय Jयात घाबरायचं? सांिगतलं तर सांिगतलं.  
"हा"मी - हं. पण इथेच तर नातं तयार झालं ना.  
"तो"मी - कसलं नातं?  
"हा"मी - सगळे शDदकोश धुंडाळले तरE नाव नाहE िमळालं.  
"तो"मी - बरं पुढं? ती िचडली?  
"हा"मी - नाहE. ती नाहE िचडली. Jयाला वाटलं ती िचडेल. पण नाहE िचडली.  
"तो"मी - न[कg. ^ववाहबाQ....  
"हा"मी - नाहE रे. तसलं काहEच नाहE. ितला ितZया ऑAफसOया िचडवायZया JयाZयावwन. आ9ण Jयाला Jयाचे ऑAफसवंगडE
ितZयावwन. पण सगळं गमती-गमतीत.  
"तो"मी - असं गमतीत काहE नसतं. कुणीतरE कुणालातरE कुणावwनतरE िचडवत असेल आ9ण Jया कुणालातरE Jयाचा राग 
येत नसेल ते �यांना िचडवतायत आ9ण �यांZयावwन िचडवतायत Jयांचं ूेम झालं असं समजावं.  
"हा"मी - ूेम <हणजे ूेम <हणजे ूेम असतं. तुमचं आ9ण आमचं माऽ सेम नसतं. डiबलाचं ूेम? ती शादEशुदा आ9ण ितZया 
संसारात समाधानी. तो JयाZया देशात'या मुलींवर समाधानी. ूेम-बीम काहE नHहतं रे.  
"तो"मी - अरे मग होतं काय?  
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"हा"मी - तोच तर ओsर9जनल ू+ आहे, कg होतं काय?  
"तो"मी - बरं मग पुढे काय झालं?  
"हा"मी - काहE नाहE. Jयाचा ूोजे[ट संपला. ते शहर सोडायची वेळ आली. सगTयांना भेटला तसा तो ितलाहE भेटला जायZया 
आधी. ितने Jयाला ऑल द बेःट केलं. Jयाने थँक यू <हटलं. जसं तो उरले'या चार लोकांशी बोलला तसंच तो ितZयाशी 
बोलला. ते बोलून झा'यावर आणखी बोलायचं काहE िश'लकच राAहलं नाहE. तो वा[यं शोधत राAहला, पण िमळाली नाहEत. 

Jयामुळे Jयाला जावंच लागलं. ितलाहE वाटत होतं कg Jयाने अजून दोन वा[यं बोलावीत, पण ती Jयाला सुचली नाहEत आ9ण 
तो गेला. दोन डोTयांZया कडा हलकेच ओ'या झा'या.  
"तो"मी - बरोबर. Jयाला वाईट वाटलं असणार.  
"हा"मी - फ� Jयाला नाहE. ितलाहE वाटलं. <हणून दोन डोळे <हटलं. एक ितचा, एक Jयाचा.  
"तो"मी - मग?  
"हा"मी - मग काय? ईमेल मधून ते बोलत राAहले मधून मधून.  
"तो"मी - सुचलं.  
"हा"मी - काय?  
"तो"मी - नाJयाला नाव सुचलं.  
"हा"मी - कोणतं?  
"तो"मी - इ-िमऽ.  
"हा"मी - नाहE रे. िमऽ नाहE. िमऽ <हणजे वेगळं, हे वेगळं.  
"तो"मी - हे बघ, बुवा आ9ण बाई हे जर एकमेकांचे नातेवाईक नसतील, तर आप'याला फ� दोनच नाती कळतात. ूेम नसेल 
तर मैऽी आ9ण मैऽी नसेल तर ूेम. ऍ[Zयुअली मैऽी वगैरेसु6ा झूटच आहे. खरंतर ूेम Aकंवा निथंग.  

"हा"मी - पण हे ूेम नाहE, मैऽी नाहE आ9ण निथंगहE नाहE. सगळे शDदकोश धुंडाळले पण नाव नाहE सापडलं.  
"तो"मी - संपली ःटोरE?  
"हा"मी - नाहE. मग पुढे Jयाचं लvन झालं. Jयाने ितला लvनाला बोलावलं. ती आली नाहE. श[यच नHहतं.  
"तो"मी - संपली?  
"हा"मी - जाऊ दे. तुला ऐकायचंच नाहE तर ...  
"तो"मी - हं बरोबर, झालं सगळं रामायण आ9ण <हणे रामाची सीता कोण? तुला Jयांचं नातं न[कg कोणतं हे कळलं कg मला
कळव.  
"हा"मी - अ9जबात नाहE. ूेम Aकंवा निथंग हE दोनच नाती तुxयासाठ� ठ�क आहेत.  
"तो"मी - मग सांग ना Jयांचं नातं कोणतं? ूेम कg निथंग?  
"हा"मी - निथंग.  
   
- कोहम  
   
१६ ए^ूल २००८ 
http://nileshgadre.blogspot.com/2008/04/blog-post_16.html  
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मैऽीZया भुताचे दशावतार Aकंवा असंच काहEतरE... 
ते नाते कधीच नHहते 
मैऽीचे कसले बंध? 
वाY याला अजून ःमरतो 
सुक'या जाईचा गंध 
   
मी उगीच भावुक होतो 
मैऽीस समजून नाते 
वाY याशी खेळुन सुकते 
रानात तणृाचे पाते  
   
कुठ'या िनयमाZयाधारे 
मैऽीचे नाते Hहावे? 
वाहणे सुकेना <हणुनी 
पाyयाने पारा Hहावे  
   
मौनाने ःप� करावा 
मःतकात िभनला पारा 
तुज माऽ सोडून भगवा 
वाटला अबोली तारा?  
   
वागेन कसाAह कधीहE 
हे बंधन अतूट गमते 
डोहात ठरेना तारा 
अन sरती अंजली िभजते  
   
का मला कधी ना कळले 
मैऽीचा नसतो रःता 
मग धूमकेतू दwनीु  
सूया8शी आला नसता  
   
Jया रःJयावर भर Aदवसा 
मी मु� मनाने हसलो 
फसलो मी, कळले मी Jया 
सूया8ला िमऽ समजलो  
   
मग हेहE मला उमगले 
सूया8ला नाहE वैरE 
JयाZया अःताशी झडती 
ःतोऽांZया सावध फैरE  
   
तेHहा मैऽीची सारE 
HयाOया एकेरE झाली 
एकाची मैऽी झाली 
एकाने मैऽी केली  
   
ना कधी गायली कोणी 
मैऽीची सहॐ नावे 
मंतर'या काळासाठ� 
'भूत' एवढेच <हणावे  
   
- ए सेन मॅन    
२८ ए^ूल २००८  
http://asanemanthinks.blogspot.com/2008/04/blog-post_28.html 
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ते ितघं आ9ण आ<हE ितघं  

िमळतं ते नको असणं आ9ण नसलेलं हवं असणं हा मनुंयूाyयाचा ःवभावधम8 आहे. मीहE अमानुष कॅटेगरEतली नस'याने, 

माझाहE अनुभव काहEसा असाच आहे. काल नाकापय�त कामात बुडालेली अस'याने, एखादा Aदवस ^बनकामाचा आला तर Aकती 
मजा होईल असा वाटायचं. इथे आ'यापासून काहE फुटकळ कामं सोडली तर तसं काहEहE काम केलेलंच नाहE. पAह'यांदा मजा 
आली. आता JयाचाहE कंटाळा यायला लागलाय. केवळ पगार िमळतो <हणून Jया जागेत जायचं. जमेल तसा वेळ काढायचा.  
   
सतत अिन9±ततेची टांगती तलवार डो[यावर. कुठे पाठवतील याची. पुणं <हणजे, मी पुyयातच राहEन हा जो माझा गैरसमज 
होता तो पूण8पणे मावळलाय. <हणे पुyयात काहE ूोजे[टस नाहEत. जाःतीत जाःत काम बhगलोर, हैिाबाद आ9ण चेUनईला 
आहे. ितथेच बहतेक जावं लागेलु . रोज एक नवी बातमी. एकदा साहेब <हणाले, अमेsरकेला जाशील का सहा मAहने? पण 
आ'यावर सहा मAहने चेUनईला राहावं लागेल? ठ�क <हटलं. ितथे बायो-डेटा पाठवला. [लायंटने sरजे[ट केला. मग युरोपातला 
एक ूोजे[ट होता. ितथलं काहE कळलं नाहE अजून. मग <हणाले आठवडाभर Aद'लीला जाशील का? <हटलं जाते. ितथूनहE 
होकार आलेला नाहE. एक आखातातला पण ूोजे[ट आहे, ितथेहE नंबर लावून ठेवलाय माझा. रोज ती धाकधूक घेऊन 
ऑAफसात जायचं आ9ण नो Uयूज इज द बेःट Uयूज <हणत घरE जायचं. खूप िचडिचड Hहायला लागलीय ह'ली.  
   
आ9ण Qा सगTयाचा ऽास माxयापे�ा आनंदला जाःत होतोय, कारण मी एवढं डोकं खाते Jयाचं Aदवसभर कg ^वचाw नका. 
Jया Aदवशी असंच झालं. भयंकर वैतागले होते. Jयाला <हंटलं, माxयाबरोबर चल जरा. तर नाहE <हणाला. JयाचंहE बरोबर 
आहे Jयाला कामं असतात. तो बाकावर नाहE. माला जरा रागच आला. तावातावाने आनंदEला फोन केला. ितचं ऑAफस जवळच
आहे. साधारण पाच वाजत आलेले. ती न[कg भेटेल असं वाटलं. ितला फोन केला, ती उचलेना. खूप िचडचीड झाली.  
   
मी थोडा वेळ आनंदची वाट पाAहली, तो िमटEंगमधून बाहेर पडyयाची काहE िचUहं नHहती. वैतागून एकटEच खाली उतरले. 

<हटलं सरळ िसनेमाला जाऊन बसू. <हणून िनघाले खरE. पण एकटEनेच कसं जाणार? बाजूला कोण असेल? नसJया शंका 
यायला लाग'या. ःकूटरवर बसले खरE, पण जायचं कुठे हा मोठा ू+च होता. <हटलं बालगंधव8ला जाऊन बघावं. ितथे गेले, 
तर ितथंहE काहE खास नHहतं. चालत चालत संभाजी पाका8त गेले.    
  
ितथे नेहमीची संVयाकाळ चालली होती. कुणी Aफरायला आलेले, कुणी ूेम करायला आलेले, आ9ण कुणी माxयासारखेच काहEच
करायला नाहE <हणून आलेले. बसून राAहले एकटEच. लोकांना बघत. JयांZया मनात काय चाललं असेल Jयाचा अंदाज घेत.  
   
बघता बघता एका मूपने माझं ल� वेधून घेतलं. ितथे चौथरा आहे ना ितथे बसले होते. चौघं होते. तीन मुलगे, एक मुलगी. 
JयांZयाकडे ल� जाyयाचं कारण <हणजे ते एकमेकांशी खाणाखुणांनी बोलत होते. माझं कुतुहल थोडंसं चाळवलं. मी JयांZया 
मागेच, JयांZयाकडे पाठ कwन बसले. ते एक अ�रहE बोलत नHहते. खाणाखुणा आ9ण मVयेच एखादE मंट. हळूहळ ते ू
मूकबधीर आहेत हे मला समजलं. आ9ण ते काय बोलत असतील QाZया^वषयी माxया मनात ूचंड कुतुहल िनमा8ण झालं.    
   
गंमत बघा. Jया ^बचाY यांना, �यांना बोलता आ9ण ऐकता येतं, ती लोकं काय बोलत असतील, Qाचं कुतुहल नेहेमीच वाटत 
असेल. आ9ण आज JयांZया बाजूला बसून माझीहE पsर9ःथती तशीच झाली. पण माझी पाठ JयांZयाकडे होती आ9ण JयांZया 
खाणाखुणा मला Aदसत नHहJया. मी मVयेच मान वळवून बघायचा ूय| करत होते. आ9ण JयांZयात'या Jया मुलीशी पटकन 
माझी नजरानजर झाली. ती हसली. मीहE हसले. मला एकदम ऑकवड8 वाटलं. का कुणास ठाऊक पण मी वळले आ9ण च[क 
JयांZया बाजूला जाऊन उभी राAहले. ती ितघंहE माxयाशी खाणाखुणांनी बोलायचा ूय| करत होती आ9ण मीहE. नकळत मी 
JयांZयात कशी रमले मलाच कळलं नाहE. ऐकू येत असूनसु6ा आजूबाजूचं काहEहE ऐकू येईनासं झालं. फ� Jयांचे फेिशअल 
ए[ःूेशUस, हातवारे एवढंच. 
  
थो\या वेळानं Jयांची जायची वेळ झाली. बहदा तेु  ितथे भेटतात बY याचदा असं Jयांना सांगायचं होतं. नीटसं कळलं नाहE. मीहE
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Jयांना पुUहा ^वचारलं नाहE. पण एक वेगळंच जग होतं Jयांचं. बोलता येत नाहE, ऐकता येत नाहE, पण हसता येतं, 9खदळता 
येतं. खाणाखुणा करता येतात. िलप मुHहमhटसवwन समोरचा काय बोलतोय Qाचा अंदाज घेता येतो.  
  
एकदम मला बाबाची खूप आठवण झाली. तो काय <हणाला असता हे पाहनू ? सांगा कसं जगायचं? कyहत कyहत कg गाणं
<हणत?  
   
9जला देवाZया कृपेने, चांगलं गाणं <हणता येतं ती मी, माxया �ु'लक समःया घेऊन Aकती िचडिचडE होऊन ितथे गेले? 

आ9ण डiगराएव�या समःयेचं ओझं डो[यावर घेऊन जगणारे ते ितघं. Jयांना गाणं कधीच <हणता येणार नाहE असा शाप 
देवानं Aदलेला, पण गाणं <हट'यासारखं आयुंय जगत होते. हसत होते, एकमेकांची चे�ाहE करत होते, अगदE माxयासारखं 
Aकंवा इतर कुणाहEसारखं आयुंय जगायचा ूय| करत होते.  
   
मी ितथेच बसून राAहले बराच वेळ. एकटEच. मोबाईल वाजायला लागला. आनंदचा होता. तो खूप सॉरE <हणाला. मीहE 
आ�यतखोरपणा दाखवला नाहE. आनंदEचाहE फोन आला. ती <हणाली, तीहE पाका8जवळच आहे. ती आली. आनंदहE आला. 
नेहमीZया थ~टामःकरEला ऊत आला. आमZया ितघांZया.  
   
मी हसत होते, बोलत होते, पण मनात माऽ घर कwन राAहले ते ितघं, अगदE घरE पोचेपय�त.  
   
- संवाAदनी  
   
५ जून २००८ 
http://samvaadini.blogspot.com/2008/06/blog-post.html 

http://sites.google.com/site/reshewarachiakshare2008/ 45



माझा मया8Aदत शDदकोश... 

संवादायचंय खूप सारं.. 
मला असं होतं 
तुमचं काय? 
मी अशी, मी तशी 
तुमचं काय? 
 
अचानक घसा कiडतो तेHहा 
नाकात होणारE झर8झुणझुण, 
अकारण अवेळE आगंतुकशी 
कणाकणातून खेळणारE वीज, 
ओढणीZया चुyयाचुyयांतून 
मनभर पसरणारE मखमल, 
सगळं असणं भरारE मारताना 
िथजून दगडलेले पाय,  
 
असं खूप सारं 
खूप आतलं 
खूप आपलं 
संवादायचंय अमया8द  
 
आ9ण मखरात नटन बसलायू  
माझा मया8Aदत शDदकोश...  
   
- नीरजा  
   
५ जून २००८  
http://aatalyaasahitmaanoos.blogspot.com/2008/06/blog-post.html  
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"एकला चालो रे..."  

"म.टा. ला वाचलंस का? 'िमथक'वाले तhडुलकर ना~यमहोJसव साजरा करणार आहेत. जायचं का?" 

"अरे वा! तुझे आवडते लेखक ना ते??नाहE ग... मला यायला जमणार नाहE. एक-दोन कामं उरकायची आहेत." 
"<हणजे झालं... या वेळEहE एक चांगला काय8बम मी िमस करणार."  
   
मला ना हे कुणी सोबत असyयाची इतकg सवय होऊन गेलीये कg कुठे एकटं जायला नको वाटतं. जUमाला आले ती एकटE. 
तेहE नाईलाज होता <हणून कदािचत. Jयानंतर मला ूJयेक वेळE सोबत िमळाली. ती आजतागायत. िमऽ-मै^ऽणी भरपूर. 
Jयामुळे कुठे एकटं जायचा सवाल नाहE. पण मॅ�युएशननंतर सगळे भसाभसा सव8 Aदशांना पांगले आ9ण मला कंपनी 
िमळायची मारामार झाली. <हणजे जायचं असतं खूप Aठकाणी ,पण सोबत नस'यामुळे राहन गेलं असंू  माxयाबाबतीत बहतेक ु
वेळा झालं. कालांतराने मी एकटE जायला िशकले. Jयातून नHया ओळखी झा'या. मग अगदE देवाने पाठव'यासारखा '^ूय' 

भेटला... आ9ण दैवयोगाने Jयाचे आ9ण माझे बहतेक सगळे ु 'इंशेः~स' सारखे. 

Jयामुळे मी कुठे जायचा घाट घालायचा आ9ण '^ूय'ने 'हो' <हणायचं असं अंगवळणी पडलं होतं. 
पण... मला ए[झॅ[ट ठाऊक नाहE कधी. पण तो माxयाबरोबर यायला 'नाहE' <हणाला... 
तेHहा 'असेल काहEतरE काम...नंतर कधीतरE जाऊ...' <हणत मीहE एकटं जायचं टाळलं होतं... 
पण आज लागोपाठ दसY यांु दा?  
   
माxया फोनवरZया ूदEघ8 शांततेचा 'जाता येणार नाहE <हणून फुगून बसली आहे' असा सोईःकर (आ9ण अJयंत अचूक) असा 
अथ8 लावून '^ूय' मला समजावणीZया सुरात <हणाला - 
"मी 'नाहE' <हणणार आ9ण तू नाहE जाणार असं Aकती वेळा करणार तू? असे ूोमा<स वारंवार होत नाहEत. आ9ण दसY याु ची 
सोबत वगैरे �या गो�ी आप'या कQापलीकडZया आहेत Jयावर अवलंबून का राहा? एकटं जाऊन तर बघ. मजा येईल तुला..."
  
खरंच... असे काय8बम वारंवार होत नसतात...आ9ण मला मनापासून या काय8बमाला जायचंच होतं.  
आ9ण <हणूनच '^ूय'चा स'ला िशरसावं} मानून मी एकटE तhडुलकर ना~यमहोJसवासाठ� यशवंत ना~य मंAदरात दाखल
झाले...  
   
११चे नाटक आ9ण १०.३० वाजले तरE ना~यमंAदरात शुकशुकाट होता. 
भरमसाठ दाढE वाढलेला कुता8धारE बुवा, �या 'िनयतीZया बैलाला...' नाटकाला मी आले होते, Jया नाटकाचे ूी-sरAडंग करणारE 
एक मVयमवयीन बाई आ9ण मी, अशी आ<हE इन मीन तीन माणसे होतो. 
Jया बाईZया हातातले 'िनयतीZया बैलाला...' बघून तर मला जाम कॉ<�ले[सच यायला लागला. 
माxया बॅगेत या�णाला एरEक सीगलचे 'लHह ःटोरE' होते.. 
मला अचानक खूप िथ'लर वगैरे वाटायला लागलं... 
एकतर माxयाबरोबर बोलायला कोणी नाहE आ9ण आहेत ती दोघं गुड ऍज निथंग... 

हE दोन भुतं तर मी एक हडळ... असा मनात'या मनात जोकपण कwन बिघतला. पण मलाहE हसू आले नाहE तेHहा से'फ 
ऍ<यूझमhटचा नाद सोडला. 
मी ग�पा उकwनहE काढ'या असJया, पण ूितसाद शूUय असेल तर काय �या? <हणून मी थोडा वेळ बाहेर भटकायला गेले...

माझं ¡पारेल कॉलेज एकदा डोळाभर पाहनू  घेतलं. लेमोनेडची तहान भागवून एकदाची पुUहा Jया भुताटकgत आले.  
   
बट इट वॉज नो मोर भुताटकg. 
चांगली स0र एक माणसे जमली होती ूयोगाला. 
Aहरवळ...Aहरवळ... 
िशट! इकडेहE आमचे नशीब फुटके... 
Jया सव8 गद¸त एक पाच फूट आठ इंच मwन शट8, एक हळदE कलर कुता8 आ9ण एक ःपायकर पँट एवढEच 'Aहरवळ' होती.. 
इनॉ^ब8टला जायZया Jया वाट चुकून यशवंत आ'यासारOया वाटणारया तीन नवत¡णी माxया शबनम बॅगेकडे, माxया 
Aडझायनर स¹ड'सकडे बघून कुचूकुचू बोलत होJया.. 
मी Jया गद¸त घुसले.. 
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ना~यगहृाZया पsरसरात 'नाटक' सोडून इतर ^वषयावर बोलायला बंदE अस'यासारखा Jयातला ूJयेक माणूस चेहरा लांब कwन
ग�पा मारत होता. 
मी अध� नाटकं '^ूय'बरोबर बिघतली. पण नाटक सुw होyयाZया आधी ना~य^वषयक चचा8, ूायोिगक रंगभूमी अस'या ग�पा 
मारyयाचे धाडस नाहE केले कधी. आमZया ग�पा <हणजे - राज ठाकरेने भाषणात कुठ'या िशHया वापर'या Aकंवा तहसीलदार 
कचेरEतली अफरातफर Aकंवा तू माxयाहन मूख8 कसा अशाू  टाईपZया. थोड[यात 'नाटक' सोडून काहEहE. 
एका मुपजवळ थांबून मी ती लोकं कशावर चचा8 करतायेत हे ऐकायचा ूय| केला. 
हरे राम...  
   
कोण कशावर बोलतोय, आपण बोलतोय Jयाचा समोरZयाला संदभ8 लागतोय का, याचा अ9जबात मुलाAहजा राखायचा नाहE 
असा िन±य कwन आ'यासारखी माणसं वाचाळत होती. अथा8त याने समोरZयाला काहE फरक पडत नHहता, कारण तोपण 
तशाच िन±याने बोलत होता. एकच वा[य ती मंडळE वेगवेगTया भाषेत रेकॉड8 अडक'यासारखी पुUहा पुUहा बोलत होती, तरE 
बiबलायला कोणाला प0ाच नHहता. मVयेच मला एका बायकांZया मुपला 'तhडुलकरांZया नाटकांमधले वेँयांचे ःथान काय हो?' 

असं ^वचाwन फेफरं आणyयाची जबरदःत उबळ आली. पण मी ºदयावर दगड ठेवून ती आवरली. साक'याने, इJयंभूत, मेन-
ःशEम वगैरे शDद तर पsरसरात तण माजावे तसे माजले होते...  
   
ते तण बाजूला करत मी दरवाजापाशी आले आ9ण आ<हांला आत सोडyयात आले.  
   
आतला एसीचा सुखद गारवा अंगावर घेत बसले होते, तेव�यात माxया बाजूZया सीटवर ःथानापUन झाला तो पा. फू. आ. इं.
म. श.(पाच फूट आठ इंच मwन शट8).  
आहाहा! नाटकाचा वेळ काहE वाईट जाणार नHहता तर...  
मी ताबडतोब '^ूय'ला केला कg माxया बाजूला पा. फू. आ. इं. म. श. बसला आहे.  
'बस आता चरफडत...' माxयाबरोबर नाटकाला येत नाहEस काय?  
   
'िमथक'वा'यांचे नमःकार-चमJकार झाले आ9ण नाटक सुw झाले. मी 'िनयतीZया बैलाला...' आधी कधी वाचले नHहते. पण 
तhडुलकरांचे नाटक... Jयामुळे ते भारE िसरEयस असेल याब`ल ितळमाऽहE संदेह नHहता. पण माफक ^वनोद होता...  
   
पAह'या ^वनोदाZया वेळE मी आपलं नेहमीचं सातमजली 'हो..हो..हो' कwन हसले. आ9ण माझं हसणं ^वरत असताना मला 
बाजूने '9खक' ऐकू आलं. मला ध[काच बसला... 
ते '9खक' पा. फू. आ. इं. म. श.चे होते. ूJयेक ^वनोदाला माझे 'हो..हो' आ9ण Jयाचे '9खक 9खक'. पAहला ध[का ओसरला 
आ9ण मी ते '9खक' एंजॉय करायला सु¡वात केली. JयाZया अदमासे सहा फ़ुटE देहाला न शोभणारे ते '9खक' ऐकत मी ूJयेक 
वेळE नHयाने 9खदळत होते.  
   
इंटरवलमVये Jया नवत¡णी येऊन 'तु<हE हE बॅग कुठून घेतली हो?' ^वचाwन गे'या. एक मावशी येऊन "बेटा, Hहेअर Aडड यू 
हेव युअर हेअरकट?" अशी चौकशी कwन गे'या. माxया पुढZया काकांनी "तू सेम माxया पुतणीसारखी हसतेस!" <हणून 
कॉ9<�लमh~स (?) Aद'या. पा. फू. आ. इं. म. श. माxयाच कॉलेजचा ए[स-ःटडंट िनघालाु .  
   
मी जेHहा कुणाZया सोबतीने कुठे जाते, तेHहा माxया बाजूला कोण बसलंय, कोण काय बोलतंय, कोण आप'याकडे बघून 
कुजबुजतोय... या गो�ींकडे माझं ल�च नसतं. Aकंबहना JयांZयाकडे ल� देyयाची मला गरज वाटत नाहEु . पण आज 
तरणोपाय नस'यामुळे या गो�ी मी बिघत'या. अनुभव'या.  
   
आ9ण माxया ल�ात आलं कg '^ूय' मला 'मजा वाटेल तुला�' असं का <हणाला होता ते... 

'^ूय' बरोबर असताना Aकंवा दसरं कोणीहE बरोबर असताना भोवतालZयाु  जगाशी नातं तोडून �यायची एक ^विचऽ खोड मला 
लागली होती... 
'^ूय' आ9ण मी असा ^विचऽ कोष मी माxयाभोवती बनवून घेतला होता... 
आ9ण Jयामुळे भोवतालZया लोकांना नोटEस करणं, ती लोकं आप'याला कुतुहलाने बघतायत, आप'या 'ूेझhटेबल' अवताराब`ल 
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काहE लोकांZया नजरेत कौतुक आहे हे सारं बघणं, अनोळखी माणसांशी संवाद साधणं... It was long forgotten! 

वेल...'^ूय' Uयू इट. Jयाला नेहमीच सगळं माहEत असतं... आ9ण मी पूण8तया ^वसरायZया आधी माxया हे Vयानात आणून
देणं '^ूय'ला गरजेचं वाटलं, <हणूनच तो मला 'नाहE' <हणाला होता...  
   
मी मला झालेला सा�ाJकार '^ूय'ला बोलून दाखवला, तेHहा तो नेहमीसारखंच समजूतदार हसला. िमशीत'या िमशीत!  
   
तो तर नेहमी <हणतो, 'थोरामोठयांची वचने नेहमी ल�ात ठेवावीत.'  
   
र^वंिबाबूंनी उिचतच <हटलंय आ9ण मी करंटE उगीचच JयाZयाकडे काणाडोळा करत होते.  
   
"एकला चालो रे..."  
   
- ौ6ा भोवड  
   
१ जुलै २००८ 
http://shabd-pat.blogspot.com/2008/07/blog-post_08.html 
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सावरE 
कॉलेजZया संपूण8 आवारात िमळून साधारण ५-६ सावरEची झाडं आहेत. आ0ा सगTयांZया शhगा फुटाय'या लाग'या आहेत, 

Jयामुळे सगळEकडे सावरEचा कापूस उडत असतो. सावरEला शेवरE <हणतात बहतेकु . मला न[कg माहEत नाहE. तर सगळEकडे 
हा कापूस हवेवर तरंगत असतो.  
   
आज मी लायॄरEमधून परत आमZया Aडपाट8मेUटमVये यायला िनघाले आ9ण अचानक Qा झाडांवर नजर गेली. Jया झाडाZया 
सावलीतच एक जाःवंदाचं झाड आहे आ9ण बाजूला चा�याचं. अचानक वाटलं, Qा झाडाला वाटत नसेल का, कg आप'यालाहE 
चाफा Aकंवा जाःवंदासारखी फुलं हवीत? आप'याला कशी फुलं येतात QाकडेहE कोणाचं ल� नसेल... JयाZया AहरHया आ9ण 
मग फुट[या वाळले'या शhगा आ9ण आता Jयातून बाहेर डोकावणारा कापूस. Jया झाडाला वाईट वाटत असेल ना JयाZया 
wपाब`ल? झाडाला माणसासारखं न~टाप~टा करणं जमत नाहE ना!  नाहEतर सावरEZया झाडाने न[कgच काहEतरE मेक अप 
केला असता!  
   
अरे... असं का? झाडाला वाईट का वाटेल? ते सुंदर नाहE असं मला वाटतं, पण कदािचत ते झाड JयाZया कापसात आ9ण 
शhगांमVये आनंदE असेल. Jयाला न[कgच वाटत असेल कg आपण छान Aदसतो. आप'यासारखा कापूस जाःवंदाला आ9ण 
चा�याला येत नाहE Qाचा Jयाला अिभमान वाटत असेल...  
   
कॉलेजZया माTयाने सेिमऑAट[सचा अ®यास केला होता का? अचानक माxया डो[यात काहEतरE 'AटडEंग' वाजलं - 
समोwन येणारा मुलींचा तो घोळका... 'संुदर'ची AडAफिनशन मला माहEत नाहE... 9[लशेड बोलायचं झालं तर, 'बघणाY याZया 
नजरेत स»दय8 आहे  आ9ण मानणाY याZया मनात!' Qा सगTया मुली अितनॉम8ल AदसणाY या होJया, पण माxयासाठ�! Jयात'या 
ूJयेकgनेच घwन िनघताना दहा वेळा आरसा बिघतला असेल. कोणी आप'याला बघत नाहE न हे बघून ःवत:ला �ला¼ग 
AकसहE Aदलं असेल. कानातले बदलून पाAहले असतील. ओढणी वेगTया वेगTया प6तीने घेऊन पाAहली असेल. अनेकदा केस 
नीट केले असतील... आपण सुंदर आहोत आ9ण हे आप'याला सांगणारा, आपलं स»दय8 ओळखणारा कोणीतरE आप'याला 
न[कg भेटेल Qाचा Jयांना ^व�ास असेल. मी कोण आहे असं <हणणारE कg Qा मुली सुंदर नाहEत? सावरEचा कापूस छान 
Aदसत नाहE हे मी कोण <हणणार?  
   
हा ^वचार करताना मी कॅUटEनपय�त आले होते. जगावेगळE गाणी लावyयात अyणा ए[सपट8 आहे. तो अनेक मुलींशी �लट8 
करतो आ9ण Qा बावळट मुली लाजतात. आज 'लुटेला... जलवा तोरा, नखरा तोरा गोरE हमका लुटेला' लावलं होतं! पण मग 
लाजू देत ना Jया मुली. लाजताना छान हसतात Jया पोरE. काTयािमTया अस'या तरE हसताना कोणीहE मुली चांग'याच 
Aदसतात. कोणी �लट8 के'यावर आप'याला आता लाज वाटत नाहE, <हणून �यांना लाज वाटते Jया मुलींना बावळट 
<हणणारE मी कोण? सावरEZया झाडाने पाऊस पड'यावर मोहw नये असं मी का <हणावं?  
   
कॅUटEनZयावर कॉमन ¡म आहे. सVया कस'यातरE फेःटची तयारE चालू आहे. आवाज चोwन गाय'यावर Jयांना आपण छान 
गातोय Qाचं समाधान वाटत असेल, तर काय हरकत आहे? 'देस रंगीला रंगीला...'वरZया सगTया ःटे�स Jयांना पाठ आहेत 
आ9ण Jया आ9ण तJसम गाyयांवर Jया आJम^व�ासाने नाचू शकतात. चांगलंच आहे ना? काजोल आ9ण राणी मुखज�Zया 
Jया भ� आहेत आ9ण JयांZयासारखे पंजाबी सेस घालतात. कारण Jयामुळे Jया ःवत:ला काजोल आ9ण राणी समजतात. मग 
वाईट काय आहे? माझी मैऽीण <हणते 'इन लोगiको फॅशन समझताहE नहE है।'  ओह �लीजच! कदािचत Jयांना तुझी फॅशन 
कळत नसेल. JयांZयासाठ� तुळशीबागेत Aडः�लेला असलेले कपडे 'in vogue' असतील.  
   
सावरEचं झाड ःवत:पाशी कापसाचा सडा पाडतं, शhगा सजवतं... चा�याची सर कदािचत Qाला येणार नाहE आ9ण चाफाहE कधी
सावरEला समजू शकणार नाहE!  
   
होम सायUसZया मुली आहेत Qा. इतरांनी कायम Aहणवले'या. 'पुढे जाऊन काय मोठे Aदवे लावणारेत? घरंच तर सांभाळणार 
ना? Aकंवा काहEतरE छोटE-मोठ� कामं... काय िमळवणारेत भ^वंयात? लvनं कwन आया होतील आ9ण मग संपलं Jयाचं 
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अ9ःतJव...'  
   
JयांZया डोTयातली ःव�नं कोणाला Aदस'येत पण? आकाशात उडायची ःव�नं... उंच उंच जायची ःव�नं... ःवत: संुदर होऊन,
जग सुंदर करायची ःव�नं...  
   
सावरEZया कापसाने वाY याबरोबर घेतलेली आकाशझेप कोणी पAह'ये का?  
   
मी आता माxया Aडपाट8मेyटपय�त आले होते. आमZया Aडपाट8मेyटजवळ सावरEचं झाड नाहEये, पण ितथपय�त सावरE उडून 
आली होती. तेव�यात सुंमा बाहेर आली. अमरावतीची सुंमा. माझी िसिनअर. ितला एका मो�या एनजीओमधे जॉब लागला, 
Jयाचे पेढे }ायला! पेढा खात खात माझी मैऽीण <हणाली "यार, कहE और नहE िमला [या जॉब? Aकसी ूोड[शन कंपनीमh 
शाय Aकया होता..."  
   
सावरE उडावी अँया नाजुकतेने सुंमा हसली. गे'या वष8भरात ितZया गालावरची खळE मला Aदसलीच नHहती! ती सुंदर आहे. 
गे'या वष� वेलकम पाट¸मधे ती 'ताल से ताल िमला'वर नाचली होती. तो नाच फालतू नHहता!  
   
एनजीओब`ल सुंमा सांगत असताना माझी मैऽीण सेलवर गॉिसप करyयात ^बझी होती.  
   
जाःवंदE, चाफा, गुलाब आ9ण बाकg सगळE फुलं सुंदर आहेत. कायमच सगTयांना आवडतात! पण आकाशाची ःव�नं ूJय�ात
जगते ती सावरE... उंच भरारE घेते ती सावरEच!  
   
खूप वेळ मनात चाललेली हE सगळE ^वचारचबं एकदम थांबली.  आता मन शांत झालं होतं. कधी नHहे ते आमZया कॉलेजात
आज इत[या सुंदर मुली Aदसत होJया...  
   
हातावरची सावरE मी हळुच फंुकरली. आता ती ितची वाट शोधत होती. वाY याबरोबर उंचच उंच जायZया बेतात होती!  
   
- जाःवंदE  
   
२८ ऑगःट २००८  
http://jaswandi.blogspot.com/2008/08/blog-post_28.html 
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जाता जाता... 
माणसं िलहEत होती. 
भाषा मरत असताना, 
संःकृतीला धोका असताना, 
ॄेनसेन होत असताना, 
साAह9Jयक िनयतकािलकं माना टाकत असताना 
माणसं िलहEत आलीयेत. 
माणसं िलAहतायत. अजूनहE. 
पायांखालची माती आ9ण 9खशातली चलनं बदलत गेली. 
छपाईची माVयमं आ9ण म�ेदाY या बदलत गे'या. 
िलखाणाची भाषा कात टाकत गेली. 
लांबी अिधकािधक आटत गेली. 
तरEहE 
माणसं िलAहतायत. 
नHया दमानं. अजूनहE. 
ूेम, ूेमभंग, पाऊस. नॉःटा9'जया, ःवदेस. 
कंटाळा, ःटॅvनेशन. पुUहा ूेम. 
न चुकता पडणारE तीच ती भHयAदHय ःव�नं^ब�नं. 
Jयांचे तेच ते माती खायला लावणारे अपे9�त शेवट. 
आ9ण याच िचखलामातीतून रसरशीतपणे वर येणारE काहE 9जवंत झाडं Aहरवीगार 
माणसं भाषेत ¡जवत आलीयेत. 
माणसं िलAहतायत. अजूनहE. 
झाडांची दखल �या न �या. 
ती असतातच माती आ9ण पाyयासकट. साव'या पेरत. 
तशीच माणसांची अ�रं तरत आलीयेत. 
परभाषांची आबमणं, कॉपीराइ~सZया साठमाY या आ9ण छापखाUयांZया म�ेदारEतून. ^वचार पेरत. 
माणसं िलहEत आलीयेत. 
माणसं िलAहतायत. 
अजूनहE. 
 
- ए सेन मॅन, ~युिलप, मेघना, संवेद 
२२ ऑ[टोबर २००८ 
http://sites.google.com/site/reshewarachiakshare2008/  
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