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भारतर� डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां�ामुळे
अ��ता जागृत झा�े�्या एका कुटंुबाची ही कहाणी.
आम�ा आई-विड�ांनी आ�ा�ा ज� िद�ा अस�ा

तरी माणूस �णून,
�ांना व आ�ा�ा जग�ाचा ह� िमळवून िद�ा

तो सव��ी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी
आिण �णूनच तर

या य�ोगाथेचे मूकनायक आहेत ते,
�ापक अथा�ने आ�ा सवा�चे 'बाप' अस�े�े
परमपू� डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर!

‘आमचा बाप आन् आ�ी’ ही केवळ जाधव कुटंुबीयांची कहाणी नाही. डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकरां�ा समते�ा, ि��णा�ा िवचारांनी गे�ी अनेक द�के
��ि�त झा�े�्या ‘माणसांची’ ही य�ोगाथा आहे. समतेचं आिण ि��णाचं वारं
�ा�े�ी माणसंच ख�या अथा�ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अिभ�ेत अस�े�ी
सामािजक �ोक�ाही उभा� �कतात हा िव�वास या कहाणी�ा मूळा�ी आहे.
‘आमचा बाप’ �ा �ाभ�े�ं अभूतपूव� य� हा समाज प�रवत�ना�ा चळवळी�ा
दे�ीिवदे�ी समाजांनी िद�े�ा ‘जाणता’ िवधायक �ितसाद आहे असं मी मानतो.



कुसुमा�जांचे आ�ीवा�द

ही कथा आहे सामा�ाती� एका असामा�ाची. मह�दावर चढ�े�्या
�ा�ा पु�ांनी �ा�ा संबंधी�ा आठवणी - �ा�ाच ��ात - �िथत के�्या आहेत.
हे गृह�थ िपताजी न�ते. वडी�ही न�ते. तर सरळ, िनम�ळ 'बाप' होते. बाप-मु�ा�ा
िज�ा�ा�ा ना�ावर �िति�त ��ांचे आवरण घा�ून �ाती� सहजतेचा गळा
दाबणे �ांना मा� न�ते. सहजता हेच खरोखर �ां�ा ���म�ाचे, �ां�ा
�भावाचे आधारसू� होते. दि�त समाजात ज�ा�ा येऊनही �ांचा आ�िव�वास
कधी ढळ�ा न�ता, अथवा �ां�ा �ढाऊ बा�ा�ा ढळ पोच�ा न�ता. 'िकसी को
डरना मत' हा मं� �ांनी आप�्या मु�ांना िद�ा होता, आिण तोच �ांचा . जीवनधम�
होता. डॉ. आंबेडकरां�ा चळवळीने आिण िवचारांनी ते �भािवत झा�े होते. �ांनी
जातीयतेची, �ोकापवादाची, व�र�ां�ा अिधकारांची; आिण मु� �णजे
दा�र�ाचीही भीती कधी बाळग�ी नाही. �ांचे जगणे काळोखावर मात करत पुढे
जाणा�या पेट�े�्या पि��ासारखे होते. िजथे भयमु�ी असते तेथे िनरामय आनंदही
असतो. सव� �ितकु�ावर मात करणा�या अ�ा आनंदाची पेरणी आप�्या सुदा�ा�ा
संसारात करीत ते जगत होते आिण सवा�ना जगवत होते.

या आनंदा�ा स�ाचरणाची भ�म बैठक होती. गो� �हान असो वा मोठी,
माणसाने खाटे-अ�ामािणक वत�न करता कामा नये हे �ांचे �ीद होते. �णून �ांनी
�ोक�मधून िवनाितिकट �वास क� पाहणा�या आप�्या मु�ा�ा पाळत ठेवून
पकड�े आिण �ा�ा ितिकट काढाय�ा �ाव�े. अ�ा वातावरणात आिण सं�ारात,
�ांनी आप�्या मु�ांना वाढव�े. असा बाप िमळणे हे मु�ांचे स�ा� आिण अ�ी
मु�े िमळणे हे बापाचेही स�ा�. सामािजक सोपाना�ा अंितम पायरीवर ज��े�ी
मु�े आज �ाच सोपाना�ा सव�� पायरीवर उभी आहेत. कोण�ाही �े�ात जा, पण
�ात सव�� य� िमळवा' �ा �ां�ा आदे�ाचे �ांनी पूण�तः  पा�न के�े आहे. �ांनी
अमे�रकेत सं�ोधन करणा�या नर� �ा�ा सांिगत�े होते, तु�ा िव��ेचा उपयोग
र�ात�्या सामा� माणसा�ा झा�ा तर ते खरे, एरवी िनरथ�क. असा हा बाप.
�गतीसाठी मु�ांना सतत �ेरणा देणारा, �ांची मने घडवणारा. मीपणा�ा



बा�ांगापासून दूर अस�े�ा, आिण तरीही खूप मोठा अस�े�ा. वेगवेग�ा �े�ांत
उ� पदावर अस�े�्या �ा�ा पु�ांनी �ां�ा �ृती�ा वािह�े�ी ही �� ��ांज�ी.

कुसुमा�ज



"ही कथा आहे सामा�ाती� एका असामा�ाची ... �गतीसाठी मु�ांना सतत
�ेरणा देणा�या, �ांची मने घडवणा�या, मीपणा�ा बा�ांगापासून दूर अस�े�्या
आिण तरीही खूप मो�ा अस�े�्या एका बापाची."

- कुसुमा�ज

"�ान, िनभ�यता आिण संघष� या, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां�ा मं�ाचा
उ�ार सतत होत असतो, पण हा िवचार पचवून कृतीत आणणारा जो माणूस या
पु�कात 'बाप' �णून भेट�ा �ा�ा कडकडून िमठी मारावी असे वाट�े. आ�ा सव�
सािह��कांचा तो बापच आहे!" ...

- पु.�. दे�पांडे

“घराघरां�ा छतांवर उभे रा�न, सा�या जगा�ा ओरडून ओरडून सांगावेसे
वाटते : हे पु�क वाचा.'

- िवजय त�डु�कर

“यापूव��ा आंबेडकरी �कथनांपे�ा अ�ंत मू�भूत पातळीवर (हे पु�क)
िनराळे आहे. ही कहाणी पराभवाची नाही, तर परा�माची आहे. हा आंबेडकरी
चळवळीचा िवजयो�व आहे. ऊजा�वंत होऊ इ��णा�यांसाठी हे ��ीचे टॉिनक
आहे. ��ेक बापाने आिण ��ेकच मु�ाने, ��ेक ि��काने आिण ��ेक
िव�ा�ा�ने वाचावे असे हे पु�क आहे."

- �ा. य�वंत मनोहर

"पुढी� िप�ांसाठी मराठी वा�येितहासाती� एक मह�ाचा द�ऐवज
ठरावा असे हे पु�क झा�े आहे. �ात, भारतीय समाजजीवनात अध��तकात
झा�े�ा सामािजक बद�, �ाती� बारकावे, मानिसक आिण सामािजक ताणतणाव
य��ीपणे रेखाट�े गे�े आहेत."

- �ा. रावसाहेब कसबे

"आजवर अनेक �कथनं वाच�ी. ती सारी रडगाणी होती; पण आमचा बाप
आन् आ�ी' हे रडं नस�े�ं संुदर गाणं आहे.''



- नाटककार �ेमानंद ग�ी



'आंध�ा' राहीआजी�ा 'दूर' ��ीस,
'अि�ि�त' दादां�ा बौ��क �ग�्भतेस,

आिण आई ‘सोना’बाई�ा वा�ा�ा आ�े�्या
‘ग�रबी’�ा चट�ांस...
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'आमचा बाप आन् आ�ी': नाबाद २,००,०००!

वाचन सं�ृती �ोप पावत अस�्याची ओरड होत अस�्या�ा या काळात िजथे,
• एखा�ा पु�काची १००० �तीचंी आवृ�ी दोन वषा�त िवक�ी गे�ी तर ते पु�क
य��ी झा�ं असं मान�ात येतं.
• पंधरा-वीस आवृ�ा िनघा�्या �णजे आका�ा�ा हात �ाग�े असं वाटतं आिण
• एखा�ा पौरािणक कथेवर आधा�रत कादंबरी�ा प�ास वषा�त तीस-प�ीस आवृ�ा
िनघा�्या तर वत�मानप�ांतून अ��ेख ि�िह�े जातात.

�ाच स�ा�ा काळात,
• एखा�ा मराठी पु�कानं दे�ी-िवदे�ी १५ भाषांम�े अनुवािदत होऊन जगभरात
केवळ स�ीस वषा�त त�� ७ �ाखांपे�ा जा� �ती िवक�्या जा�ाइतके
घवघवीत य� िमळवावे;
• अमे�रकेत ते पु�क ि��ाव बो�ीनं िवक�ं जावं आिण �ातून अ◌ॅड�ा�
रॉय�्टी �णून �ेखका�ा ४० �ाख �पये िमळावेत, आिण
• सव� दे�ी-िवदे�ी भाषांमध�्या �का�नातून �ेखका�ा एक कोटी �पयांपे�ा जा�
रॉय�्टी िमळावी.
हे कोणा�ा सांगून तरी खरं वाटे� काय?
हा चम�ार घडव�ा आहे तो, ‘आमचा बाप आन् आ�ी' या पु�कानं!

'आमचा बाप आन् आ�ी' २ िडस�बर १९९३ रोजी �िस� झा�े आिण
�का�ना�ा िदव�ीच एक हजार �तीचंी पिह�ी आवृ�ी संपून जा�ाची मराठी
सािह�ाम�े अ���ाय समज�ी जाणारी घटना घड�ी. �ानंतर आवृ�ी मागून
आवृ�ीचा ओघ अ�ाहतपणे चा�ू रािह�ा आहे. िव�ेष �णजे हा वेग चढ�ा
�माने गे�ी स�ीस -स�ावीस वष� कायम रािह�ा आहे आिण आता तर दर
मिह�ा�ा िकमान एक आवृ�ी अ�ा वेगाने 'आमचा बाप आन् आ�ी मराठी
वाचकांम�े पसरत आहे. महारा�� ात तर वाचणारं असं एकही घर नसे� की िजथे
आमचा बाप आन् आ�ी' पोहोच�े�े नाही. आजपय�त मराठीत २,००,००० पे�ा जा�
�ती िवक�्या गे�्या आहेत. �णून आता ही २०१ वी ऐितहािसक आवृ�ी!

मराठी �ित�र� इतर भारतीय भाषांम�े ‘आमचा बाप’ �ा चाळीस
हजारांपे�ा जा� �ती िवक�्या गे�्या आहेत. तसेच, ‘इं�जी, �� च, को�रयन, थाय,



व �ॅिन�’ या िवदे�ी भाषांम�े ‘आमचा बाप’�ा जवळजवळ चार �ाख साठ
हजारांपे�ा जा� �ती िवक�्या गे�्या आहेत. ‘आमचा बाप’ िविवध �पांम�े
�काि�त झा�े�्या सव� दे�ी िवदे�ी भाषांचा एकि�त िवचार के�ा असता ‘आमचा
बाप’ �ा एकूण सात �ाखांपे�ा जा� �ती िवक�्या गे�्या आहेत.

'आमचा बाप'मुळे गे�्या दहा वषा�त म�ा एक कोटी �पयांचे मानधन
िमळा�े, हेही सौज� बाजू�ा ठेवून, यािनिम�ाने सांगावेसे वाटते. (�ामुळेच तर
२००६ सा�ी अफगािण�ानात�ी वषा�काठी स�ा कोटी �पये देणारी नोकरी सोडून
९०-९५ ट�े वेतन कपात �ीका�न पुणे िव�ापीठाचा कु�गु� �णून येणे म�ा
�� झा�े.) न�ा उमेदी�ा मराठी �ेखकांसाठी ही बाब न�ीच आ�ादायी
ठरावी.

महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दाखिव�े�्या मागा�वरी� पिथक
अ�ा आ�ा जाधव कुटंुबाती� सद�ां�ा य��ी संघषा�ची ही कहाणी स��ा
िद�ाने मांड�ाचा मी �य� के�ा. �ेखक �णून समाजा�ा सव� �राती� मराठी
वाचकां�ा घराघरात म�ा �थान िमळा�े, याचा आनंद ��ातीत आहे. जोपय�त
'आई-बापा'�ा ��ेभोवती आप�ी सं�ृती क� �ीत आहे, तोपय�त 'आमचा बाप'
घराघरात वाच�े जाई�, यात ितळमा� �ंका नाही. आज २०१�ा आवृ�ीनंतरही हा
िव�वास मनात प�ा आहे.

कोणतेही काम करताना �ा�ात ‘टॉप�ा’ जा�ाची �ेरणा देणा�या आम�ा
बापाभोवती क� �ीत अस�े�्या या पु�का�ा मराठी वाचकांनी सािह� सं�ृतीत
'टॉप�ा' ने�ं. 'आमचा बाप'�ा िमळा�े�्या अफाट �ितसादामुळे आिण
�ोकि�यतेमुळे आ�ी सारे जाधव कुटंुबीय भारावून गे�ो आहोत. ��ी�ः  म�ा
के�े�्या प�र�माचे चीज झा�्याचे समाधान तर वाटतेच, परंतु �ाबरोबरच
वाचकांनी �� के�े�्या अपे�ांमुळे न�ा जबाबदारीची जाणीवदेखी� िनमा�ण
झा�ी आहे. हे पाथेय सोबत घेऊन, सामािजक भान सतत जागृत ठेऊन, पुढी�
वाटचा� करायची आहे. यापुढेदेखी� वाचक 'आमचा बाप आन् आ�ी'वर आिण
पया�याने �ेखक �णून मा�ावर असंच उदंड �ेम करीत राहती�, हा आ�ावादच
नवन�ा ि�खाणाची म�ा सतत �ेरणा देत राही�.

मा�ा तमाम मराठी वाचकांना माझा कृत�तेचा स�ाम!

ॉ �



- डॉ. नर� � जाधव 
नवी िद�्�ी

१४ एि�� २०२०



भाषांतरे







डॉ. नर�� जाधव: प�रचय

आंतररा�� ीय कीत�चे अथ�त� डॉ. नर� � जाधव स�ा क� �ीय िनयोजन आयोग
(अ�� : डॉ. मनमोहन िसंग) तसेच रा�� ीय स�्�ागार प�रषद (अ��ा : �ीमती
सोिनया गांधी) या दोन ि�खर सं�थांचे स�ाननीय सद� आहेत. सामािजक
बांधी�कीचा वसा घेत�े�े नामवंत ि��णत�, मराठी व इं�जीत�े िस�ह�
�ेखक; तसेच एक �स� व �ेरणादायी ���म� �णून ते सव�दूर प�रिचत आहेत.

दि�त समाजात ज� आिण दा�र� यांमधून येणा�या �ितकू� प�र��थतीवर,
भारतर� डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां�ा �ेरणेने िन�हपूव�क मात करत,
(�हानपणी मंुबई�ा बका� व�ीत 'दादा' हो�ाची मह�ाकां�ा बाळगणा�या!)
छो�ा नर� �ने बाबासाहेबांचा आद�� डो�ांसमोर ठेवून ग�डभरारी घेत�ी आिण
आिथ�क, सामािजक, �ै�िणक व सां�ृितक अ�ा वेगवेग�ा �े�ांत एक 'दादा'
माणूस �णून आज �ांची गणना होते. ओज�ी व �ासािदक वाणी, खळाळणारे
चैत�, अखंड ऊजा� आिण आप�्या सकारा�क िचंतनातून �बोधन करणारे
अ�ासू व�े �णून डॉ. नर� � जाधव यांना अमाप �ोकि�यता �ाभ�ी आहे. �ांचा
थ� करणारा जीवन�वास अनेकांसाठी - िव�ेषतः  त�णाईसाठी - दीप�ंभ ठर�ा
आहे आिण अजूनही ठरतो आहे. पंत�धान डॉ. मनमोहन िसंग यांनी डॉ. नर� � जाधव
यांना आद�� ���म� (Role Model) �ट�े आहे.



मंुबई िव�ापीठातून अथ��ा� िवषयात एम.ए.�ा �थमवग� िमळवणारे डॉ.
नर� � जाधव हे पिह�ेच दि�त िव�ाथ�. पुढे १९८६ सा�ी अमे�रके�ा इंिडयाना
िव�ापीठातून, 'सव��ृ� आंतररा�� ीय िव�ाथ�' �णून िव�ेष ब�मानासह
अथ��ा�ाती� डॉ�रेट. डॉ�रेट करत असताना, अमे�रकेती� इंिडयाना आिण
िडपॉ या दोन िव�ापीठांत अ�ापन क�न िव�ािथ�ि�य �ा�ापक �णून गौरव �ा�.
अमे�रकेत डॉ�रेट िमळा�्यानंतर अनेक संधी हात जोडून उ�ा असताना �ा
डाव�ून मायभूमीचे ऋण फेड�ासाठी एका आठव�ातच भारतात परत.

�ेट बँक ऑफ इंिडयात अिधकारी �णून १९७४ ते १९७७ अ�ी तीन वष�
आिण १९७७ पासून �रझ�� बँकेत अथ�त� �णून त�� ३१ वष� नोकरी. �रझ��
बँकेचे �धान आिथ�क स�्�ागार आिण �मुख अथ�त� �णून काय�कारी
संचा�का�ा पदाव�न �े�ािनवृ�ी. भारतीय अथ�कारण आिण आिथ�क
धोरणां�ा संदभा�त गे�ी िक�ेक वष� मह�पूण� योगदान. आंतररा�� ीय नाणेिनधी
(IMF) या जागितक िव�सं�थेम�े साडेचार वष� आिथ�क स�्�ागार �णून भारताचे
�ितिनिध�, �ाच�माणे इिथयोिपया व अफगािण�ान यांसार�ा मागास दे�ां�ा
अथ��व�थांची पुनबा�धणी कर�ात मह�पूण� कामिगरी.

डॉ. नर� � जाधव ि��ण�े�ा�ा सामािजक प�रवत�नाचे तीथ��े� मानतात
�णूनच वषा�काठी स�ा कोटी �पयां�ा नोकरीचा �ाग क�न (त�� ९० ट�े
वेतनकपात �ीका�न!) २००६ सा�ी �ांनी पुणे िव�ापीठाचे कु�गु�पद �ीकार�े.
तेथी� �ांची तीन वषा�ची कारिकद� अ�ंत य��ी ठर�ी. समथ� भारत अिभयाना�ा
मा�मातून पुणे िव�ापीठ समाजािभमुख कर�ात आिण पुणे िव�ापीठा�ा ि��ण व
सं�ोधनात जागितक पातळीवर ने�ात डॉ. नर� � जाधवांचा िसंहाचा वाटा आहे.

डॉ. नर� � जाधव यां�ा मराठी आिण इं�जी �ेखनाचा झपाटा िव��ण
�णावा �ागे�. �ांचे आिथ�क, सामािजक आिण �ि�त िवषयांवरचे एकूण ४१ �ंथ
�काि�त झा�े आहेत (सूची: प�रि�� तीन). �ाि�वाय ३०० पे�ा जा� �ोधिनबंध
व �ुट �ेख, ३१ मह�पूण� �ासकीय अहवा� आिण �रझ�� बँके�ा अनेक
ग�न�रांसाठी ि�िह�े�ी १०० पे�ा अिधक भाषणे असा �ांचा �ेखनाचा िव�ृत पट
आहे. डॉ. नर� � जाधव यां�ा �काि�त (ि��खत आिण संपािदत) �ंथांची एकूण
पृ�सं�ा होते त�� १५,०००! (ि��खत ७००० + संपािदत ८०००).



मराठी सािह�ात एकजात सारे िव�म मोडून काढणा�या ‘आमचा बाप आन्
आ�ी' या �ां�ा पु�काचा आजवर भारतीय आिण परदे�ी अ�ा १५ भाषांम�े
अनुवाद झा�ा (िकंवा होत) असून, �ा�ा सुमारे सहा �ाखांहन अिधक �ती जगभर
िवक�्या गे�्यामुळे हे पु�क मराठी भाषेत�ा चम�ार मान�े जाते. 'सानेगु�जीनंी
महारा�� ा�ा आद�� आई िद�ी आिण डॉ. नर� � जाधव यांनी महारा�� ा�ा िद�ा आद��
बाप!' अ�ा ��ांत �े� क�ावंत िनळू फु�े यांनी �ा पु�काचा गौरव के�ा होता.
मराठी सािह�ा�ा इितहासाती� सवा�िधक �ोकि�य आ�कथन �णून गाज�े�्या
या पु�काची त�� २०१वी आवृ�ी नुकतीच �काि�त होत आहे (एि�� २०२०).

रवी�ंनाथ टागोर यां�ा दीड�े�ा जयंती वषा�त, ८ मे २०११ रोजी, �ांनी
संपादन-अनुवाद के�े�ी 'रवी�ंनाथ टागोर सम� : जीवनद��न' ही �ंथ�यी �काि�त
झा�ी. �ात आहे ‘भय�ू� िच� जेथ' हा रवी�ंनाथां�ा १५१ किवतांचा भावानुवाद,
'रवी�ंनाथ टागोर : सम� सािह�द��न' हा संपािदत �ंथ आिण 'रवी�ंनाथ टागोर :
युगिनमा�ता िव�वमानव' हे गु�देवांचे मराठीत�े पिह�ेच िव��ेषणा�क च�र�. या
तीन �ंथांनी �थमच मराठी वाचका�ा रवी�ंनाथांची सव���� ओळख क�न िद�ी.
या �ंथ�यी�ादेखी� चोखंदळ वाचकांचा उदंड �ितसाद �ाभ�ा. वष�भरात चार
आवृ�ा िनघा�्या!

डॉ. नर� � जाधव यांनी आिथ�क, सामािजक आिण सां�ृितक िवषयांवर
आजवर एकूण ३१ अहवा� क� �सरकार, रा�सरकार आिण �रझ�� बँक यांना सादर
के�े आहेत. अ�ीकड�ा काळात डॉ. जाधवांनी ि�िह�े�े अनेक अहवा�
मह�पूण� ठर�े�े आहेत. या संदभा�त 'महारा�� ाती� �ेतकरी आ�ह�ा' संबंधीचा
अहवा�, रा�� ीय कौ��्यिवकास योजनेब��चा अहवा�, 'फॅ�रीज् अ◌ॅ�'
संबंधीचा अहवा�, अनुसूिचत जाती-जमाती ‘सब�ॅन' - ब��चा अहवा�, तसेच,
भट�ा-िवमु� जातीसंंबंधीचा अहवा� हे िव�ेष ��णीय आहेत. पंत�धान डॉ.
मनमोहन िसंग यांनी नेम�े�्या उ��रीय सिमतीचे अ�� �णून दोन ऐितहािसक
मह�ाचे अहवा� �ांनी २०१२ सा�ी क� � सरकार�ा सादर के�े. ते �णजे २६
अि�पूर रोड या डॉ. आंबेडकरां�ा िद�्�ीती� एके काळ�ा िनवास�थानी डॉ.
आंबेडकरांचे आंतररा�� ीय �ारक उभार�ासंबंधीचा ‘मा�र �ॅन' आिण नवी
िद�्�ीत १५ जनपथ या मो�ा�ा िठकाणी 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅ�न�
स�टर फॉर सो�� ज��स' या सं�थेची उभारणी कर�ासाठीचा मा�र �ॅन. या



दो�ी अहवा�ांवर पंत�धान नर� � मोदी यां�ा नेतृ�ाखा�ी सरकारने काय�वाही पूण�
के�ी असून या दो�ी व�ंूना आता तीथ��े�ाचे ��प आ�े आहे.

आजपय�त रा��रीय, रा�� ीय आिण आंतरा�� ीय ��पा�ा त�� ६१
पुर�ारांनी डॉ. नर� � जाधव स�ािनत झा�े आहेत. �ांत�ा अितिव�ेष पुर�ार
�णजे 'कमांडर ऑफ अ◌ॅकेडेिमक पा�्मस्' हा �ा� सरकारचा सव�� नागरी
िकताब, जो िमळवणारे डॉ. नर� � जाधव हे पिह�ेच भारतीय होत. अ�ीकडेच
भारताती� चार रा�ांती� िव�ापीठांनी �ांना 'डॉ�र ऑफ �ेटस�' िकंवा D. Litt
यांसार�ा मानद पद�ा �दान के�्या आहेत.

पंत�धान डॉ. मनमोहन िसंग यांनी २००५ सा�ी आप�्या जाहीर भाषणात
�ट�े, की 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर िकंवा भारताचे माजी रा�� पती डॉ. के. आर.
नारायणन् यां�ा�माणेच डॉ. नर� � जाधव यांचे आयु� हीसु�ा बद�ाची, असीम
�ौया�ची, उ�षा�ची आिण आ�ेची कहाणी आहे. यामधून आप�्या दे�ाती� �ाखो-
करोडो �ोकांना नवे, सुखासमाधानाचे जीवन जग�ासाठी �ढा दे�ाचे �ुरण
िमळे� याची म�ा खा�ी वाटते.'

डॉ. जाधवांब�� अिधक जाणून घे�ासाठी पुढी� वेबसाइट�ा भेट �ावी:
www.drnarendrajadhav.info ’

डॉ. जाधव फेसबुक आिण ि�टर वर देखी� उप�� आहेत.

http://www.drnarendrajadhav.info/


ई-आवृ�ी�ा िनिम�ाने

मराठी भाषे�ा इितहासात अभूतपूव� य� �ाभ�े�्या ‘आमचा बाप आन्
आ�ी’ या िव�विव�मी पु�काची २०१ वी आवृ�ी ई-बुक �ा मा�मातून सादर
करताना म�ा मनापासून आनंद होत आहे.

ई-आवृ�ीची धुरा Bronato.com �ा �ै�े� खडतरे यांनी �ीकार�ी व ती
पूण��ास देखी� आण�ी. एक नवीन मा�म �णून ईपु�कां�ा बाबतीत मनात
काही �ंका हो�ा, काही ��न होते परंतु �ंकांचे िनराकरण तर झा�ेच पण ई-
आवृ�ीबाबत अपे�ा देखी� वाढ�्या आहेत.

मराठी सािह�ात िचरत�ण ठर�े�ा ‘आमचा बाप’; या ई-आवृ�ी�ा
िनिम�ाने येणा�या िक�ेक िप�ां�ा �ाट�फोनमधून, रीडस�मधून थेट �दयात
ि�रकाव कराय�ा तयार आहेच ि�वाय जु�ा जाण�ा वाचकांना पुनः  ��याचा
आनंद सु�ा देई�. आम�ा �य�ांना तु�ा वाचकां�ा �ुभे�ांचे पाठबळ असेच
िमळत राहो.

-डॉ. नर� � जाधव 
१४ एि�� २०२०



मायबाप



राहीआई गं!
"राहीबाई गं, राहीबाई गं, तुझा दु�री वाडा
वा�ा�ा, वा�ा�ा तु�ा �खड�ा चार, राहीबाई गं."
हे गाणे अधुनमधून ऐकू आ�े की हमखास तुझी आठवण येते. कारण राहीबाई
हे तुझे नाव होते, आजी.

आम�ा �हानपणी मा� तुझा उ�्�ेख कोणी राहीबाई असा के�े�ा �रत
नाही. आ�ी सवा�नी तु�ा ‘राहीआई' असे संबोधावे हा तू घा�ून िद�े�ा दंडक.
�ामुळे आम�ा ज�दा�ा आई�ा मा� आ�ा�ा 'बाई' �णावे �ागे. मनात
खो�वर कुठेतरी वाईट वाटत असे. �त:�ा आई�ा बाई �णायचे आिण आजी�ा
मा� आई, यात ज�दा�ीवर अ�ाय होतो असे वाटायचे.

खरं सांगू का? तु�ाब�� अनेक बाबतीत मा�ा मनात अढी होती, अगदी
आतापय�त. मा�ा �हानपण�ा तु�ाब���ा आठवणी फार�ा सुखावह न��ा.
आजीब���ा पारंप�रक क�्पनांना तर पूण�पणे छेद देणा�या हो�ा. म�ा तुझा
सहवास फारसा �ाभ�ा नाही, कारण मी तुझा सवा�त धाकटा नातू. तू म�ा कधीच
पा� �क�ी नाहीस, कारण मी ज�ा�ा ये�ा�ा िक�ेक वष� अगोदर तुझी ��ी
संपूण�पणे अधू झा�ी होती- डो�ात 'फू� पडून', �णजे कॅटरॅ�सारखा
सव�सामा� दोष असताना यो� ती काळजी न घेत�्यामुळे.

मा�ा मनात तुझी जी मूत� आहे ती घ� काळा रंग, ओबडधोबड चेहेरेप�ी,
बेताची उंची आिण कृ� �रीरय�ी अ�ी. �ातून तु�ा चेह�यावर सतत �ािसक भाव.
आजारपणामुळे िकंवा इतरांवर अव�ंबून राहावे �ागत अस�्यामुळे सतत िचडिचड
करायचीस. तुझे केस मा� िव��ण संुदर होते - संपूण�पणे �पेरी. अगदी कुठ�्याही
अँग�मधून पािह�े तरी चमकणारे. �ातून मा�ा आईने तु�ा अंघोळ घात�्यानंतर
इतर कोणाचीही मदत नाका�न तू �त:च मन �ावून तुझे केस िवंचरायचीस आिण
मग, �य�पूव�क �ाचा सुपारीएवढा बुचडा बांधायचीस. तु�ा सांिगत�े नाही कधी,
पण �ावेळी तू खूप म� िदसायचीस.

माझी मु�गी अपूवा� �हानपणी ित�ा आजी�ा अंगा�ा ��� करत �णत
असे,

“हाऊ नाईस, हात मऊ मऊ, पाय मऊ मऊ."



मा�ा �हानपणी तुझेही तसेच असणार गं. पण तु�ाजवळ जा�ाची आ�ा
भावंडांची �ामत न�ती. मी िकंवा तृषा, दोघांपैकी कोणीही तु�ा तावडीत
चुकूनमाकून सापड�ो की कारण असो वा नसो, तू सरळ माराय�ा सु�वात
करायचीस. कारण तुझे तु�ाच ठाऊक!

रोज�ा रोज बचकभर तंबाकू प�ावर ठेवून खरपूस भाज�ाचा �कार
चा�ू असायचा - म�ेरी बनव�ासाठी. ठसका �ागून आमचे �ाण कंठा�ी यायचे.
नंतर िक�ेक तास तो उ� दप� घरात भ�न राहत असे. तू मा� ��थ िच�ाने तासन्
तास बोळ�ा तोडंात�्या उर�्यासुर�्या दातांना म�ेरी �ाव�ात म�गू�
असायचीस. एरवी, तु�ा हा�चा�ी मया�िदत - पण तोडंाची टकळी मा� अखंडपणे
चा�ू. तु�ा िबछा�ाजवळ एक अ◌ॅ�्युिमिनयमचा �ोटा होता. �ात धंुक�ासाठी तू
पॉज् �ायचीस, तेवढीच तु�ा िजभे�ा िव�ांती.

तू गे�ीस �ावेळी मी बारा वषा�चा होतो. तो िदवस म�ा आजही आठवतो :
१६ ऑग� १९६५. �ावणी सोमवार होता. आप�्या वडा�ा�ा घरी तू मरणास�
अव�थेत पडून होतीस. सारे गणगोत गोळा झा�े होते. कोणीतरी मी �ाळेत �ा
िदव�ी जाऊ नये असे सुचव�े. मी तो िवचार झटकून टाक�ा. सवा�चे सुतकी चेहेरे
गोधंळून टाकत होते. ितथून दूर पळून जावे असे म�ा वाटत होते. ि�वाय, �ा िदव�ी
'ितमाही' परी�ेचे पेपर िमळणार होते. �रझ�्ट पाहाय�ा मी उ�ुक होतो. �ामुळे मी
�ाळेत िनघून गे�ो. नादान होतो मी.

गे�्या वष� भारत सरकार�ा सां�ृितक खा�ाने आप�्या कुटंुबावर एक
छोटी टेि�िफ�्म के�ी होती. �ाचा एक भाग �णून आप�्या गावी- नाि�क
िज�्�ाती� ओझर येथे �ेतीवाडी करणारे चु�त भाऊ आहेत �ांची ितथे जाऊन
मु�ाखत घे�ात आ�ी होती. थोर�ा वसंतभाऊ ��पणे �णा�ा, की “दामुकाका
�ां�ा मु�ांची �गती झा�ी ती हे गाव सोडून मंुबई�ा गे�्यामुळे. ते इथे रािह�े
असते तर आम�ासारखे अ�्पभूधारक �ेतकरी रािह�े असते."

गाव सोडून आप�े कुटंुब का आ�े मंुबई�ा? तु�ामुळे आजी, केवळ
तु�ामुळे. तु�ा िज�ीची सु�वात ितथून होते!



नाि�क िज�्�ाती� अ�ाळा गावाती� िभऊ िनंबाची तू मु�गी. �ंजाबाबाची
तू दुसरी बायको. पिह�्या प�ी�ा मू� झा�े नाही �णून ित�ा टाकून �ंजाबाबांचे
तु�ा�ी �� �ाव�ात आ�े. तु�ा दोन मु�गे आिण दोन मु�ी झा�्या. �ापैकी
दोनच जग�े : दामू - ‘आमचा बाप' आिण नाजुका - आमची आ�ा.

१९१६-१७�ा सुमारास महारा�� ात जी �ेगची साथ आ�ी होती �ात
�ंजाबाबा गे�े. नव�याचा आधार नाही, जमीन असून नस�्यासारखी. पण आजी, तू
आप�्या दोन �हान मु�ांना सांभाळत िज�ीने उभी रािह�ीस. मो�मजुरी क�न तू
�ांची उपासमार टाळू �क�ीस. �ावेळी दामू असावा आठ-दहा वषा�चा, तर
नाजुका असावी तीन-चार वषा�ची. दामूचा चु�तभाऊ माधव वयात आ�े�ा होता.
�ाचे आई-बाबा, दोघेही �ेगम�े दगाव�े होते. �ा�ावरही तू मातृछ� धर�ेस.

माधव हा तरणाबांड गडी, तो कु�ीगीर होता. �ाने 'ठेव�े�्या' बाईव�न
तंटा झा�ा. हाणामारी झा�ी. �ात �ाने काही �ोकांना जबर चोप िद�ा असावा.
पोि�स केस झा�ी आिण माधव घाबर�ा. तु�ा पुढाकाराने मग रातोरात
महारवा�ात बैठक झा�ी आिण सवा�नुमते, माधवने जीव वाचव�ासाठी गद�त
हरवून जा�ासाठी मंुबई�ा पळून जावे असे ठर�े आिण माधव परागंदा झा�ा.

माधव मंुबई�ा पळून गे�ा खरा, पण �ाचे ितथे काही जमेना. ि��ण नाही,
कस�ेही कौ��्य नाही, अगदी भामटेिगरी कर�ाची देखी� कुवत न�ती. या
प�र��थतीत आणखी काय होणार? �ाची उपासमार होऊ �ाग�ी. �ा�ा भीक मागत
िफरावे �ाग�े. मंुबईची चाकरमानी मंडळी उ�ा�ा�ा सुटीत दे�ावर येत.
�ां�ाकडून ही हिककत कळ�्यानंतर तू कळवळ�ीस. तू �गो�ग िनण�य
घेत�ास, थेट मंुबई�ा जाऊन माधवची काळजी घे�ाचा! दामू आिण नाजुका एवढी
�हान होती की �ांना मागे ठेवून जाणे �� न�ते. �ांना बरोबर घेऊन तू
िनघा�ीस.

राहीआई, िदसतेस तू म�ा आता वरचेवर. कंबर खोचून �हान�ा दामू आिण
नाजुका�ा हाता�ी ध�न, िन�चयाने ओझर गावातून खेरवाडी �े�नकडे चा�त
चा�त जाताना. ऊन रणरणतेय. र�ावरचे डांबर िवतळून अनवाणी िनघा�े�्या
मु�ांचे पाय पोळताहेत, पण तुझा िन�चय प�ा आहे. चटके बस�्यामुळे थयथयाट
करत पाय ओढताहेत. �हान असून दामू�ा आप�्यावर�ा जबाबदारी जाणीव



आहे. आपण मो�ा मु�ांसारखे वाग�े पािहजे या जािणवेने तो आप�्या वेदना
चेह�यावर िदसू देत नाहीये. �हानगी नाजुका मा� आ�टून-पा�टून रडते आहे,
मुसमुसते आहे. म�ेच, तू एका कच�या�ा िढगाजवळ थांबतेस. तू �ा उिकर�ातून
मळकट कापडाचे तुकडे �ोधून काढतेस, �ा�ा िचं�ा क�न दो�ी मु�ां�ा
पाया�ा बांधतेस. तुझी 'आयिडया' बघून दामू हसू �ाग�ाय. नाजुका मा� आप�े हसू
िदस�े तर आप�ी नाखुषी उघडी पडे� �णून बेताने हसते आहे. बंडी�ा बा�ांना
आप�े फुरफुरणारे नाक पुसून पुढे चा��ी आहे.

तू खेरवाडी �े�नवर आ�ीस आिण तु�ा गावची ‘पवळावू' भेट�ी. पवळावू
आिथ�क ���ा सु��थतीत आहे. ती रीतसर ितिकट काढून मंुबई�ा िनघा�े�ी आहे.
ित�ा सोबत हवीच आहे. ितची सोबत करत 'िबनितकीट' �वास क�न तू मंुबई�ा
पोच�ी आहेस - आप�्या िच�्�्यािप�्�ांसह!

मंुबई�ा पोच�्यावर तू गोधंळून गे�ीस खरी, पण �गेच �तः �ा सावर�ेस.
या�ा-�ा�ा सांगून तू माधवचा �ोध घेत�ास. �ेवटी, एकदाचा माधवचा
ठाविठकाणा गवस�ा. पण मध�्या काळात मंुबईवासी �ामबंधंूनी �ा�ा मनात
भरवून िद�े होते, की �ा�ा �तः बरोबर इतर या ितघांनाही पोसावे �ागे�. �ाने
�ाचा धसका घेत�ा आिण तो �त: ओझर�ा िनघून गे�ा.

आजही, आ�ा भावंडांना नेहमी ��न पडतो : क�ा�ा जोरावर तू मंुबई�ा
जा�ाचा िनण�य घेत�ा होतास? तु�ाकडे ि��ण न�ते, कुठ�ेही कौ��्य न�ते.
माधवसारखा त�ण गडी हे�पाट�ा. तू तर दोन मु�ांची जबाबदारी अस�े�ी िवधवा
होतीस. काय होते तु�ाकडे?

आता आ�ा सवा�ना कळते, आजी. तु�ाकडे 'नेिट� इंटेि�ज�' होता,
चातुय� होते आिण सवा�त मह�ाचे �णजे िवजीगीषा होती.

माधव ओझर�ा िनघून गे�्यानंतर तू मु�ांसह मंुबईतच का रािह�ीस? तू
मंुबईत रािह�ीस, कारण तु�ा ‘पॉिसिबि�टीज' िदसू �ाग�्या हो�ा. न�े, �ा तू पाह
�कत होतीस. एवीतेवी, गावात जमीनजुम�ा नावा�ा होता आिण घर �णून एक
पडके खोपटे होते. आयु�भर तुझा ओढा गावाकडे रािह�ा अस�ा तरी कुटंुबा�ा



�गती�ा संधी तु�ा आक�न झा�्या हो�ा. नंतर�ा काळात तु�ा अंध� आ�े तरी
तु�ाकडे दूर��ी कायम होती.

तु�ा नंतर�ा िपढीने – आमचा बाप आिण बाई यांनी �ा तडफेने आप�्या
कुटंुबाची उभारणी के�ी. �ा िज�ीचा मू��ोत अस�े�ी तू �ावेळी िजगर दाखव�ी
होती.

तु�ा आजी न �णता, 'आई' का �णायचे हे आता कळते, आई!



आमचा बाप
तसे पािह�े तर िप�ाचा उ�्�ेख वडी� असा करावा हे ि��संमत आहे.

मा�ा विड�ांना मा� ते कधीच �च�े नाही. इतर कोणाचाही उ�्�ेख ते
अम�ातम�ाचे वडी� असा कर�ाऐवजी, न चुकता, कोणाचा तरी 'बाप' असाच
करत असत. िकंब�ना, आ�ी भावंडांनीदेखी� �ांची �त:ची ओळख 'आमचे
वडी�' �णून क�न िद�े�ी �ांना खपत नसे. भाषेिवषयी �ां�ा �त:�ा, ठाम
अ�ा काही क�्पना हो�ा. अ�ा वेळी ते हमखास सुनावणार-

"अरे, भा�या �ंजे क�ी पायजे ? झनझनीत. एकदम बोबं�ा�ा चटनीवानी.
हे काय तुमी वडी�-वडी� �ंता, ते भ�डी�ा भाजीवानी बुळबुळीत �ागतंय."

आ�ी सव� भावंडे �ांना 'दादा' �णत असू. म�म उंची. काळा-
ओबडधोबड चेहरा. मु�ा करारी, पण �हान मु�ां�ी बो�ताना डो�ांम�े एक
ख�ाळ छटा. धोतर, पांढरा सदरा, खाकी कोट आिण काळी टोपी हा �ांचा
िन�ाचा पेहराव. हातात काठी, मा� �ा काठीचा उपयोग आधारापे�ा इतरांना
दमबाजी कर�ासाठी जा�. म�मवग�य नोकरपे�े ‘ऑिफसमधून’ येत असतात.
दादा ‘कामावून' यायचे आिण येताना आ�ा मु�ांसाठी नानकटाई आणायचे.

दादा सहसा रागावत नसत. मा� रागाव�े की सा�ात जमद�ी. भावंडांम�े मी
सहावा आिण सवा�त धाकटा. �ामुळे मा�ा �हानपणी ते प�ा�ीत पोच�े असावेत;
�ांचे काही दात पडून गे�े होते. �ामुळे रागावून �ांनी दातओठ खा�्�े की ते
अ�ाळिव�ाळ िदसत. माझी तर पाचावर धारण बसत असे. �ावेळी ते िचड�े की
'डॅम�ाडी िब��ट' �णून. ओरडायचे.

'डॅम�ाडी िब��ट' हा काय �कार आहे हे म�ा सु�वाती�ा कळत न�ते.
"आता यापुढे तु�ा नानकटाईसारखी िब��टं आणणार नाही” असा �ाचा अथ�
असावा असे म�ा वाटत होते. 'डॅम�ाडी िब��ट' �णजे 'डॅम, �डी, बा�ड�' हे
कळाय�ा बरीच वष� जावी �ाग�ी. पुढे �तः  होऊन �ांनी अ�ा ि��ा �ायचे बंद
के�े. खूप वषा�नी, 'डॅम�ाडी िब��ट' ब�� मी �ांना टोक�े. �ावेळी, 'इरोपेन
सायबा'बरोबर काम के�्यामुळे �ा ि��ा तोडंात बस�्या हे �ांनी �� के�े. मा�
ते सांगताना, “मी इं��ी� ि�क�ो ते काय तुम�ासारखे फादर-मदर आिण चादर



एक� गंुडाळणा�या एखा�ा दे�ी मा�रकडून नाही” तर ‘डायरे� इरोपेन
सायबा’कडून याब���ा अिभमानाने �ांचे डोळे �क�कत होते.

माझे �हानपण वडा�ा�ा बॉ�े पोट� ट���ा कॉ�नीत गे�े. आ�ा सव�
भावंडांचे ि��ण दादर�ा छिब�दास हाय�ू�सार�ा मराठी मा�मा�ा
�ाळेतून झा�े. तेथे इं�जी भाषा पाच�ा इय�ेपासून ि�कवत असत. मा� मी दुसरी-
ितसरीत असतानाच थोर�्या भावंडांनी म�ा ए बी सी डी वगैरे इं�जी मूळा�रे
ि�कव�ी होती. �ामुळे मूळा�रे जोडून हळुहळू �� वाच�ाचा �य� मी करत
असे. तसा छंदच म�ा �ाग�ा होता.

�ावेळचा एक �संग आठवतो. काहीतरी खरेदी कर�ा�ा िनिम�ाने
दादांबरोबर मी वडाळा �े�नजवळ�ा दुकानांम�े गे�ो होतो. प�ीकड�ा
फुटपाथवर पंच�ी� नावाचे एक दुकान होते. �ा दुकानाचा मोठा बोड� इं�जीम�े
होता. मा� �ाखा�ी छो�ा अ�रांम�े तेच नाव मराठीत ि�िह�े�े होते. खरे तर,
‘पंच�ी�' हा �� इं�जीम�े वाच�ाइतपत माझी �गती झा�े�ी न�ती. मी
वाच�ा तो मराठी नावाचा बोड�. मा� दादांना �ा�ि�क क�न दाखवताना पंच-�ी-�
असे अडखळत वाचून �ांना मा�ा 'इं�जी' वाचनाने चिकत के�े. दादा एकदम
खू�. �णा�े,

"चा�, तु�ा ‘आ�ेबे�ा'मधी ���ी पाजतो."
हॉटे�म�े जाऊन बस�्यानंतर �ांनी मागव�े�ी ��ी मा� मा�ा

घ�ाखा�ी उतरेना. �ेवटी, मी खोटे बो��्याचे �तः  होऊन मा� क�न मोकळा
झा�ो आिण पाठीत दणका िमळ�ाची वाट पा� �ाग�ो. मा�, झा�े ते उ�टच. ते
खदखदा हसू �ाग�े. मी पुरता गोधंळून गे�ो. थोडी भीड चेप�्यानंतर मी भीत भीत
िवचार�े-

"दादा, मी खोटं बो��ो. तु�ा�ा राग नाही आ�ा?"

ते आणखी हसाय�ा �ाग�े. �णा�े-

"तुम सा�ा एक नंबर का बदमाष हय"

मी आणखी गोधंळून गे�ो. तेच पुढे �णा�े-



"तू घाब� नकोस. मी तु�ा मारणार नही. तु�ा खोटं बो��ामुळं कोणाचं
नुकसान नही झा�ं. उ�ट तुझी सदसद्बु�ी जाग�क हाये, ते बघून म�ा आनंद
वाट�ा. मी तु�ा आजुन एक ���ी पाजतो."

मा�ा कबु�ीजबाबामागे सदसि�वेकबु�ीपे�ा, आप�े िबंग फुट�े तर काय
हा भीतीचा भाग जा� होता हे सांग�ाचा धीर म�ा झा�ा नाही. मा�, �ानंतर अगदी
�ेवटपय�त, मा�ा बाबतीत “तुम सा�ा एक नंबर का बदमाष हय” हे �ांचे पा�ुपद
कायम रािह�े. अथा�त् �ात रागापे�ा कौतुकाची भावना ��पणे �तीत होत असे.

�हान मु�ां�ी बो��ाची, �ां�ा�ी खेळ�ाची �ांची एक िवि�� �ै�ी
होती. एखादा �हान मु�गा भेट�ा की ते हमखास िवचारणार-

"काय रे, आ�� बडी की �ैस बडी?'

�ैस बडी �णणारे मू� �ां�ा �ेखी नापास, एकदम कंडम. तो ��न �ांनी
इतरांना िवचारताना मी अनेक वेळा ऐक�ा अस�्यामुळे असे� कदािचत, पण म�ा
�ांनी िवचार�े �ावेळी माझे उ�र तयार होते,

“आ�� आस�े�ी �ैस बडी”
�ा वर ते गदगदून हस�े, पण �गेच �णा�े "काय रे गध�ा, आ��

आस�े�ी �ैस कोनी पाय�ीय का?"

मी �ाळेम�े असताना पिह�ा नंबर पटकावू �ाग�ो. �ावेळी घरी
येणा�याजाणा�यांचा एक ��न ठर�े�ा असायचा-

“तू मोठेपनी कोन �नार ?"

�ा वयाती� मु�े या ��ना�ा सव�साधारणपणे जसे गुळमुळीत उ�र देतात
तसेच मीही देत असे. एकदा मो�ा भावाने (जे.डी. जाधव, महारा��  �ासनाचे सिचव)
िवचार�े, ते�ा मा� �ामािणकपणे, “म�ा �ेखक �ायचंय” �णून मी सांिगत�े. ते
ऐकून �ाचा चेहरा कडू झा�ा. “अरेरे, या�ा भीक मागावी �ागणार" असेच काहीतरी
तो �णा�ा.

�ांनतर काही िदवसांनी दादांनी म�ा जवळ बो�ाव�े आिण �णा�े, “�े
बघ, तु�ा �ोक सांगती�; तू डॉ�र �य, इंजनेर �य, बाि��र �य. पन तू कुनाचं



काय आयकू नको. तू तु�ा बु�ी�ा यो� वाटं� तेच हो�ाचा �य� कर. मीबी तु�ा
सांगनार नही, आमुकच �य का धमुकच �य. माझं �ननं एवढंच हाये का तू जे
कर�ी� ते�ात टाप�ा जाया�ा पायजे. तु�ा चोर �ायाचं? कोई बात नही ! पण मग
असा चोर �य, का दुिनयाने स�ाम के�ा पायजे. तु�ा जुगार खेळायची? हरकत
नाही, पण मग असा आ�� जुगारी हो का सगळे �ोक बो��े पायजे, ‘इसको बो�ता
है जुगारी !' थोड�ात समाधान मानून गप बसायचं नही. काय?"

दादांचे हे रांगडे त��ान हळुहळू कळत गे�े. मनात िझरपत गे�े. आता तर
ते मनात घर क�न बस�े आहे. �ेवटी, ‘सच� फॉर ए��ंस’ �णजे तरी वेगळे
काय? हेच ना ? �ेखक होईन �ट�्यानंतर “या�ा िभकेचे डोहाळे �ाग�ेत"
�णणारा उ�िव�ािवभूिषत भाऊ आिण “काय वा�े� ते कर पण टॉप�ा जायचा
�य� कर" �णणारे अि�ि�त वडी�, यां�ात ख�या अथा�ने �ापक �ि�कोन
कोणाचा? आज, मी �त: तरी मा�ा मु�ांना एवढा ‘ओपन चॉइस' देऊ �कतो का?
�ेवटी, मा�ा भावासारखा मीदेखी� म�मवग�य भेदरटपणाचा बळी ठरतो आहे
का? याचा मी जे�ा िवचार करतो ते�ा, �ौिककाथा�ने अडाणी अस�े�्या मा�ा
‘बापाची’ �ग�्भता, �ां�ा बु�ीची झेप म�ा थ� क�न सोडते.

दादां�ा सव� िपढीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरां�ा चळवळीचा एक फार
मोठा ठसा उमट�ा होता, तो �णजे ि��णा�ा महतीचा. 'ि�का, संघिटत �ा आिण
संघष� करा' ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची ि�कवण �णजे केवळ एक पोकळ
घोषणा न�ती, तर सम� दि�त समाजाची ती आ��ित�ा होती. �ामुळे आम�ा
सवा��ा ि��णावर दादांचे बारीक �� असे. आ�ी कोणी �य�ात अपुरे पड�ो
आिण �ामुळे कोणा�ा कमी माक�  पड�े तर आ�ा�ा झोडपून काढाय�ा दादा
मागेपुढे पाहात नसत. चांग�्या परफॉम��ब�� �ा��क कौतुक �िचत. मा�,
�गितप�क पाहताना अ�ा वेळी �ांचा चेहरा उजळून िनघत असे. 'मानता है िभडू'
अ�ा भावनेतून �ांचे डोळे आनंदाने चमकू �ागत. मग, वेग�ा �ा��क कौतुकाची
गरजच भासत नसे...

मा�ा बाबतीत �ां�ा अपे�ा िव�ेष उंचाव�े�्या हो�ा. म�ा वेगवेग�ा
भाषांम�े िव�ेष रस आहे, गती आहे हे इतर कोणा�ाही आधी ��ात आ�े ते
दादां�ा. मग �ा�ेय अ�ास�मा�ित�र� इतर काही भाषा मी ि�का�ात हे



�ां�ा मनाने घेत�े. झा�े, म�ा उदू� आिण अरबी ि�कवावे �णून एका �थािनक
मु�्�ा�ा गळ घा��ात आ�ी. मी रोज मु��म मु�ांम�े बसून ‘अि�फ बे पे’
ि�कू �ाग�ो. म�ा ते आवडूदेखी� �ाग�े. पुढे पुढे, �ा मदरसाम�े ि�काय�ा
जाणा�या सव� मु�ांची 'संुता' करतात अ�ी खाजगी मािहती जाण�ा (!) िहंदू िम�ांनी
पुरव�्यामुळे काहीतरी खोटी कारणे दाखवून मी माझी ि�कवणी बंद करव�ी. �ा
ि�कवणीचा एक प�रणाम मा� कायम ��पाचा झा�ा. दादा म�ा छोटूऐवजी
'छोटुिमयां' �णू �ाग�े, आिण गोडीत अस�े तर मा�ा�ी मराठीऐवजी िहंदीम�े
संभाषण क� �ाग�े.

डॉ. आंबेडकरांनी दि�त समाजाम�े �ािभमानाचे जे �ु�्ि�ंग चेतव�े �ा
अ��तेचे �तीक �णजे आमचे दादा. ते �तः  तर िनभ�य झा�ेच, पण आ�ा
भावंडांम�े �ांनी िनभ�यतेची बीजे पेर�ी. �ाबाबतीत पोकळ उपदे� कर�ावर
�ांनी कधीच समाधान मान�े नाही, तर त�ी कृती क�न दाखव�ावर �ांचा भर
रािह�ा.

म�ा आठवते, एकदा कस�्या�ा कामासाठी दादांबरोबर एका रे�िनंग
ऑिफसम�े मी गे�ो होतो. कुठ�ासा परवाना काढायचा होता. आ�ा�ा बाजू�ा
एका से�नम�े पाठव�ात आ�े. ितथे दोन कारकून बस�े�े होते; एक त�ण, एक
त�णी. दादा आिण मी �ां�ा टेब�ाजवळ जाऊन उभे रािह�ो. जनते�ा �ा
सेवकांना इतरांकडे �� दे�ाचे भान न�ते. गु�ुगु�ू गुजगो�ी चा��्या हो�ा आिण
टेब�ाखा�ी �ांचे पाय एकमेकां�ी �िडवाळ चाळा करत होते. दादा पाचएक िमिनटे
थांब�े. �ांनी खाक�न पािह�े. �ात�्या '�ा'ने वर पािह�े, मा� या
धोतरटोपीवा�्या माणसाकडे �� दे�ाची �ा�ा गरज भास�ी नाही.

दादा ितथून तरतरा िनघा�े, जवळच अस�े�्या अिधका�या�ा केिबनसमोर
जाऊन उभे रािह�े आिण सम� ऑिफस�ा ऐकू जाई� अ�ा �रात �णा�े-

“काय वो सायेब, तुम�ा हािफसमदी काय नु�ीच गाढवं भर�ी हायेत,
काय?"

साहेब चपाप�ाच. ताडकन उठून बाहेर आ�ा. �णा�ा-
“काय? काय बो�ताय तु�ी?"



मग दादांनी खणखणीत आवाजात घड�े�ा सव� �कार कथन के�ा. �ावेळी
�ा कारकून मंडळीचें झा�े�े चेहरे मी कदापी िवस� �कणार नाही. अथा�त्
साहेबांनी �तः  �� घा�ून आमचे काम त�ाळ क�न िद�े, हे वेगळे सांगाय�ा
नकोच.

आ�ी �ा ऑिफसमधून बाहेर पड�्यानंतर दादा �णा�े-

"छोटुिमयां, िकसीको डरनेका नही, �ा? आपुन �ा िकसीके बाप का खाता
है?" पु�ा कोणा�ा तरी बापावर �ांची गाडी घसर�ी. आता, �ा�ि�कासह िद�े�ी
अ�ी ि�कवण कोणी िवसरणे �� आहे काय?

मी मा�िमक �ाळेत असताना दादा, हाब�र �ाइनवर रे रोड �े�न�ा
�ॅटफॉम��ा �ागून बॉ�े पोट� ट��ची जी केिबन आहे ितथे, केिबनमन होते. �ा
केिबनवर ते अनेक वष� होते. �ांनी आजुबाजू�ा असं� फु�झाडे, फळझाडे
�ाव�ी होती-जोपास�ी होती. कधी कधी, मी �ांचे दुपारचे जेवण घेऊन जात असे.

�ावेळचा एक �संग आठवतो. �ावेळी पॉकेटमनी वगैरे �ाड नसायचे.
�ामुळे कधी कधी वडाळा ते रे रोड असे एकाच बाजूचे ितिकट काढून परती�ा
�वासाचे भाडे, िवनाितिकट �वास क�न, मी खाऊसाठी वाचवत असे. एकदा, मी
असाच डबा घेऊन गे�ो. �ांना सं�य आ�ा असावा. �ांनी िवचार�े-

“ितिकट कुठाय?"

मी ितिकट दाखव�्यावर, �ांनी '�रटन� ितिकट' का काढ�े नाही याची
चौक�ी के�ी. मी �ट�े

"आता जाताना काढणार आहे."

डबा ठेवून मी �ॅटफॉम�वर आ�ो आिण ते केिबनमधून पाहात असणार हे
��ात घेऊन ितिकट ऑिफस�ा िद�ेने चा�ू �ाग�ो. �ां�ा �ि��ेपाबाहेर
पोच�्याची खा�ी झा�्यावर पटकन �ळावर उडी मा�न मी प�ीकड�ा
�ॅटफॉम�वर चढ�ो, आिण वडा�ा�ा जाणा�या गाडीची वाट पा� �ाग�ो.

जेमतेम दोन िमिनटे झा�ी असती� आिण अहो आ�चय�म्! कोठून कोणास
ठाऊक, पण दादा मा�ा �ेजारी अवतर�े. �णा�े-

"ितिकट दाखव?'



मी ओ�ाळवाणा हसून दात दाखव�े. ितिकट काढून देऊन म�ा �ांनी घरी
पाठव�े. �ा िदव�ी कामावून घरी परत�्यावर माझी पाठ जी सडकून काढ�ात
आ�ी �ाची आठवण झा�ी तरी आजही मा�ा पाठीचे �ायू ताठरतात.

आ�ी एकूण सहा भावंडे, आ�ा भावंडांचे बा�पण वडा�ा�ा व�ीत,
�ा आिथ�क, सामािजक, आिण सां�ृितक �राम�े आ�ी वाढ�ो, ितथ�्या इतर
मु�ा-मु�ी�ंमाणेच, गे�े. फरक एवढाच, की आम�ाकडे दादा होते!

दादांमुळे आम�ा घरात सदैव अ�ासाचे वातावरण असे. रे�्वे कॉ�नीती�
आम�ा छो�ा�ा घरा�ा ओपन गॅ�रीम�े टेब�-खुच� थाटून भाऊ (जे.डी) रा�ी
उि�रापय�त अ�ास करत असे. �ा�ा टेब��ँपचा उजेड खूप दू�नसु�ा िदसत
असे. ते पा�न दादांबरोबर�ा इतर पा�कांनी आपाप�्या मु�ा-मु�ीसंाठी िनयम
घा�ून िद�ा होता, की जोपय�त जाधवां�ा घरचा िदवा िवझव�ा जात नाही, तोपय�त
तु�ी पण अ�ास के�ा पािहजे.

मी एस.एस.सी. १९६९ सा�ी झा�ो. �ावेळी म�ा िमळा�े�े माक�  पा�न
दादा आनंदाित�याने हरखून गे�े. इतर िवषयांमध�्या �ािव�ापे�ा सं�ृतम�े
म�ा िमळा�े�े गुण आिण �ामुळे दे�ात आ�े�े पा�रतोिषक �ांना फार मो�ाचे
वाट�े. “देवांची भा�या �णून बामन �ोकानी आप�्या�ा ही भा�या ि�कू िद�ी
नही. आता पाहा �नावं" असे �णून मा�ा पाठीत ‘भ�े �ाबास'चा दणका!

दादांचा आ�िव�वास खूपच दांडगा. “म�ा पुरे�ी �ांब�चक काठी आणून
�ा� तर मी हा पृ�ीचा गो� उ�थून दाखवीन'' असे �णणा�या
आिक� िमडीजसारखा. दादा बु���ामा�वादी होते, �य�वादी होते आिण कोण�ाही
अंध��े�ा न जुमानणारे होते.

माझा भाऊ, सुधाकर एकदा खूप आजारी पड�ा. डॉ�रचे उपचार झा�े,
पण गुण येईना. �ाचा पाय वाळून जाई� की काय अ�ी िचंता सवा�ना वाटत होती.
�ेवटी, आजी आिण आमची आई या दोघीनंी िमळून �ा�ा एखा�ा भगता�ा
दाखव�ाचे ठरव�े. या �कारा�ा दादांची संमती िमळणे अ�� होते, हे ��ात
घेऊन दादा घरी नसताना एका देवऋषा�ा आम�ा घरी पाचारण कर�ात आ�े.
देवऋषाने पूजेचे सव� सािह� मांड�े आिण सुधाकर�ा घेऊन बाई�ा समोर



बसव�ात आ�े. पूजा संप�्यावर �ा भगता�ा अंगात आ�े आिण तो घुमू �ाग�ा.
अचानक, दादा अनपेि�तपणे घरी आ�े. आप�्या घरात चा��े�ा तो सव� �कार
पा�न ते �णभर �ंिभत झा�े. पण, पुढ�ा �णी राग अनावर होऊन ते पुढे
सरसाव�े आिण �ांनी घुमणा�या �ा भगता�ा एक सणसणीत थोबाडीत ठेवून
िद�ी. भगता�ा अंगात आ�े�ी देवी खाड्कन उतर�ी आिण तो पूजेचे सव� सािह�
ितथेच टाकून िजवा�ा आकांताने पळून गे�ा. माझी आई घाब�न थरथरत उभी
रािह�ी. दादा आता ित�ादेखी� मारतात की काय अ�ी आ�ा भावंडांना भीती
वाट�ी, पण �ांनी तसे काही के�े नाही. �ांनी कडक ��ांत आजीची आिण मा�ा
आईची कानउघडणी के�ी आिण मु�ांसाठी डॉ�रचाच इ�ाज करावा हे बजाव�े.

दादा क�र िनरी�वरवादी; ते कधी देवळात गे�े नाहीत की �ांनी पूजा-
आरती के�ी नाही. �ांनी देवासारखे मान�े ते फ� डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना.
बाबासाहेबांवर �ांची िनतांत भ�ी होती, ��ा होती. �णूनच बाबासाहेबांनी �ांना
गु� मान�े �ा महा�ा फु�्यांवरही �ांची भ�ी होती. महा�ा फु�्यांचा वेष हा
�ांना ख�या अथा�ने भारतीय �ेतक�याचा �ाितिनिधक वेष वाटे. महा�ा फु�े व
सािव�ीबाई फु�े यांनी �ीि��णासाठी व ��यां�ा उ�ारासाठी जे काय� के�े,
सनातन धमा�चा �खर िवरोध मोडून �ा �ितकू� प�र��थतीत �ी-ि��णाचा पाया
रोव�ा, �ाचे �ांना अपार कौतुक होते.

ते १९३० सा�ी नाि�क�ा काळाराम मंिदर स�ा�हात रे�्वेती� नोकरी
सोडून सामी� झा�े ते केवळ मंिदर�वे�ासाठी िकंवा रामा�ा द��नासाठी न�े, तर
�ा िनिम�ाने रोज बाबासाहेबांचे द��न होई�, �ां�ा जवळपास िफरकता येई�,
�ांचे दोन �� कानावर पडती�, �ा भावनेने. �ाि�वाय बाबासाहेबांवर सवणा�चा
ह�्�ा होई� ही काळजी होतीच. साहिजकच आप�ा �ितकारही तेवढाच जबर
अस�ा पािहजे �णून ता�मीती� आप�्या सहका�यांसह ते नाि�कम�े रािह�े.

बाबासाहेबां�ा खा�ोखा� दादांना आदर होता तो कम�वीर दादासाहेब
गायकवाडांब��. दादासाहेब नाि�कचे, �णजे आम�ाच िज�्�ाचे. माणसे
जोड�ाची जबरद� ताकद अस�े�े. गोरगरीब आिण अडाणी बांधवांबरोबर
साधेपणाने राहणारे. कोण�ाही खे�ात कोणाकडेही जेव�ाची अपे�ा न ठेवता
आप�्या कोटा�ा �ख�ात ठेव�े�ा गूळ व ��गदाणे खाऊन िदवस काढ�े�े



दादासाहेब �ांना खरोखर जनसामा�ांचे नेते वाटत. बाबासाहेबांचे नाि�क व महाड
हे दो�ी स�ा�ह य��ी झा�े ते केवळ दादासाहेब गायकवाडांमुळे असे दादांचे
ठाम मत होते. संयु� महारा�� ाची चळवळ चा�ू असताना ि�वाजी पाक� वर आचाय�
अ�े, एस. एम. जो�ी, कॉ�ेड डांगे, नाना पाटी� हे सव� रथीमहारथी बो��्यानंतर
दादासाहेबांचे भाषण झा�े. तेवढे उ�म भाषण आपण आयु�ात पु�ा कधी ऐक�े
नाही असे दादा अिभमानाने सांगत असत. पण ते सांगताना आता आप�्या�ा कोणी
नेता रािह�ा नाही याची �ांना वाटणारी खंतही सतत जाणवत असे.

दादांनी गु�, बाबा, महंत अ�ा �ोकांना कधी थारा िद�ा नाही. ते सव� गु�-
बुवांना ‘ढोगंीबाबा' �णत असत. संत गाडगे महाराजांवर मा� �ांचा िव�वास होता.
�ांनी गाडगे महाराजांना जवळून पािह�े होते, �ांचे िवचार ऐक�े होते. "देवा�ा
नवस क� नका आिण के�े असती� तर फेडू नका” ही गाडगे महाराजांची
ि�कवण समाजाती� अंध��ा दूर क� �के�, �ानाचा �का� देऊ �के� असे
�ांना वाटे. गाडगे महाराजांब�� �ांनी सांिगत�े�ी एक मजेदार आठवण आहे.
आम�ाच समाजाती� �ा काळात उ� ि��ण घेऊन मो�ा सरकारी पदावर
नोकरीत अस�े�े एक अिधकारी म�बार िह�वर राहावयास गे�े. गृह�वे�
समारंभासाठी �ांनी गाडगे महाराजांना बो�ाव�े होते. सव� काय��म आटोप�्यावर
आम�ा अिधकारी महोदयांनी मो�ा ऐटीत गाडगे महाराजांना िवचार�े-

"बाबा, आहे की नाही मी पिह�ाच महार, म�बार िह�वर राहणारा?"

�ावेळी गाडगे महाराज �णा�े-

"ते बरोबर आहे, पण जर तो तुझा बाप (बाबासाहेब आंबेडकर) परळ�ा
िसम�ट चाळीत रािह�ा नसता तर तू या म�बार िह�वर कधी पोचू �क�ा असतास
का?"

�ातं�वीर सावरकरांकडे पाह�ाची �ांची ��ी वेगळी होती. सावरकरांचे
सािह�, किवता वगैरे �ांनी कधी वाच�े न�ते, पण ते �ांना एक वीरपु�ष �णून
मानत असत. सावरकरांनी भरसमु�ात बोटीतून मार�े�ी उडी व पो�न गाठ�े�ा
प�ीकडचा िकनारा ही गो�, जणू काही आ�ा भावंडांना माहीतच नाही अ�ा, थाटात
ते पुन:पु�ा सांगत असत. �ांना कोणतीही धाडसी गो� आवडत असे. ते एक धाडसी
नेता �णून सावरकरांना मानत असत.



रावबहादूर सी. के. बो�े, सुरबानाना िटपणीस, आचाय� दों�दे हे �ोक दि�त
समाजाती� नसतानादेखी� �ांनी आंबेडकरी चळवळीत िकती िह�ररीने भाग घेत�ा
होता हे दादा आवजू�न सांगत असत. �ा पा�व�भूमीवर नंतर �रप��कन प�ात,
दि�त चळवळीत झा�े�ी फाटाफूट �ांना िवष� करत असे. कॉ�ेड डांगे यांनी
मंुबईत कामगार चळवळ चा�ू के�ी आिण कामगारां�ा �ोषणािव�� �ढा िद�ा,
�णून �ांना डां�ांब�� आदर होता. �ातून कॉ. डांगे हे मूळचे देवळा�ीचे, �णजे
पया�याने नाि�कचे, �णूनही अिभमान होता. पण बाबासाहेबांनी �थापन के�े�्या
�तं� कामगार प�ाचे काम करणारे मडकेबुवा, धायिव�करबुवा, जग�ाथ
भातणकर व देव�खकर �ा �ोकांनी मंुबईती� कामगार चळवळीची मुळे रोव�ी हे
ते आ�हाने सांगत. अि�कड�ा काळात कॉ. काळे, डॉ. �ांती पटे�, मनोहर
कोतवा�, जॉज� फना�िडस यांनी कामगारांचे ह� िमळवून दे�ात मो�ाची कामिगरी
के�ी आहे असे �ांचे मत होते.

बॉ�े पोट� ट��म�े दादा चतुथ��ेणी कम�चारी होते. �ावेळी �ी. नाडकण� हे
पोट� ट��चे चेअरमन �णून आ�े व �ांना समज�े, की आप�्या एका कामगाराचा
मु�गा आय.ए.एस.म�े आहे, �ावेळी �ांना अित�य आनंद झा�ा. �ांनी दादांना
भेटावयास बो�ाव�े. योगायोग असा, की �ावेळी �े� बंधू जे.डी. परभणी�ा िज�्हा
क�े�र होते. आिण नाडकण� �ावेळी इं��ंड�न आय. सी. एस. होऊन आ�े होते
�ावेळी �ांची पिह�ी नेमणूक परभणीचे क�े�र �णूनच झा�ी होती.

चेअरमन�ा भेटाय�ा जायचे �णून दादांनी मा�ा एका भावा�ा - िदने��ा
बरोबर घेत�े होते. चेअरमन�ा क�ात ते �ाआधी कधीच गे�े न�ते. िदने�सु�ा
एवढा �ानदार ��� अिधकारीक� पिह�्यांदा पाहात होता. नाडकण�साहेबांनी
बसा �णायचा अवका�, की िदने� ताबडतोब समोर�ा खुच�वर बस�ा, पण दादा
बसाय�ा तयार न�ते. नाडकण�साहेब �ांना पुन:पु�ा ‘बसा' �णत होते, पण हे
उभेच. व�र�ांसमोर बसणे �णजे व�र�ांचा अवमान कर�ासारखे आहे असे �ांना
वाटे. �ेवटी, नाडकण�साहेब �णा�े-

“तु�ी बसणार नसा� तर म�ाही उभा रा�न तुम�ा�ी बो�ावं �ागे�." मग
मा� ते अवघडून बस�े.

“बी.पी.टी.�ा इितहासात आजपय�त कोणाही अिधका�याचा िकंवा
कम�चा�याचा मु�गा आय.ए.एस. झा�े�ा नाही. तुम�ा मु�ानं ही कत�बगारी गाजव�ी



याचा म�ा आनंद व अिभमान वाटतो."
"तुम�ा सार�ायचे आ�ीवा�द हायेत. बाबासाहेबांची पु�ाइ हाये."

“तुम�ा मु�ा�ा तु�ीच घडव�ं, ि��णासाठी उ�ेजन िद�ं, �ां�ा य�ात
तुमचा मोठा वाटा आहे. बी.पी.टी.मधी� इतर कामगार व अिधकारी या सवा�ना हे एक
उदाहरण ठरावं �णून मी तुम�ासाठी काहीतरी कर�ाचा िवचार करतो आहे."

“तु�ी या वेळा�ा मा�ासाठी काय क� �कनार? म�ा वरची जागा तर
देवू �कनार नाही, कारन माझं तेवढं ि��ान नाही. ते�ावरही तु�ी वरची जागा
िद�ी तर मी ते काम क� �कनार नही."

"जर तु�ा�ा नोकरीत एक वषा�ची मुदत वाढवून िमळा�ी तर तु�ा�ा कसं
वाटे�?'

“सायेब, म�ा आता �ाची गरज नाही. माझी दोन मु�ं मागा��ा �ाग�्या�ी
हायेत. दुसरी दोन �वकरच ि��ान पुरं कर�ी�. ते�ामुळं �रटायर झा�्यावर
नोकरी कर�ाची म�ा काय इ�ा नही."

"बघा. मी तुम�ावर सोडतो."
"�ापे�ा सायेब, �ां�ा मु�ाचं ि��ान पून� झा�्या�ं नसं� आन् बापा�ा

�रटायर हो�ामुळं ते पुढे होवू �कनार नसं� तर अ�ा एखा�ा कामगारा�ा एखादं
वष� वाढवून �ा. मा�ापे�ा दुस�या गरजवंताची गरज पुरी करा."

नाडकण�साहेब अवाक् झा�े. �ांनी हात पुढे क�न दादां�ी ह�ांदो�न
के�े व �णा�े-

"तु�ी मनानंही मोठे आहात.”

दादा बी.पी.टी.�ा रे�्वे िवभागात काम करत होते. �ावेळी बापट नावाचे
रे�्वे मॅनेजर होते. ते नंतर कांड�ा पोट� ट��चे चेअरमन झा�े. बापट कु�ा� बु�ीचे,
अित�य दरारा अस�े�े, व िदसाय�ाही देखणे. �ां�ा आवाजातच �ांचा अिधकार
जाणवत असे. �ामुळे �ां�ा�ी बो�ताना समोरचा किन� अिधकारी घाब�न जात
असे. हे बापटसाहेब रे�्वे मॅनेजर असताना एकदा अचानक दादां�ा केिबनम�े
घुस�े. दादांनी �ांना आधी कधीच पािह�े न�ते. दादा रागाव�े. �ांनी �ांना
ताबडतोब बाहेर जा�ास सांिगत�े-



“माझी परवानगी घेत�्यािबगर तु�ी मा�ा कॅिबनमधी आ�ातच कसे?"

बापटांनी बाहेर जाऊन, “मी आत येऊ �कतो काय?” असे िवचार�्यावरच
दादांनी �ांना आत येऊ िद�े. बापटांनी �तः ची ओळख क�न िद�्यावर दादा
वरम�े, पण बापटसाहेब मा� खू� झा�े. �ांनाही जाब िवचारणारा कामगार आहे या
जािणवेने ते सुखाव�े व तसे �ांनी बो�ूनही दाखव�े. ि��ि�य माणसा�ा ि��ि�य
माणसे आवडतात.

बापटसाहेबांनी �ानंतर एकदा दादांना घरी बो�ाव�े. �ावेळी बापट
कु�ा�ा�ा राहत असत. कोणा�ा घरी जाताना �रका�ा हाताने जाऊ नये �णून
दादांनी थोडी �ा�े बरोबर ने�ी होती. बापट व �ां�ा �े�खका-क�ासमी�क प�ी
�ि�ता बापट, दोघेच घरी होते. दादांनी ने�े�ा खाऊ पा�न दोघेही भारावून गे�े.
“िक�ेक वषा�त एव�ा �ेमाने को�ा विड�धा�या माणसाने आ�ा�ा खाऊ आण�ा
न�ता" अ�ी �ांजळ कबु�ी �ांनी िद�ी. �ानंतर आपसांत�े व�र� व किन� हे नाते
िवस�न ितघेही कौटंुिबक ग�ांम�े रंगून गे�े. सौ. बापटांनी घरात गाऊन घात�ा
होता. दादा जु�ा मताचे अस�्यामुळे �ांना ते खटकत होते. �ांनी आप�ी नापसंती
�� के�ी. सौ. बापटांनीसु�ा जणू काही आप�्या सास�यांचीच आ�ा आहे असे
समजून �ानंतर दादांसमोर कधीही गाऊन न घा�ून मनाचा मोठेपणा दाखव�ा.

दादांना गायन-वादनाची आवड होती. बा�गंधवा�चे गाणे रंगमंचावर ऐकाय�ा
िमळा�े नाही याचा �ांना िवषाद वाटत असे. �ा काळी दि�त समाजाती� �ोकांना
ितिकट काढूनसु�ा िथएटरम�े �वे� िमळत नसे. आम�ा गावचे सोपानबुवा जाधव
हे नेहमी �� पांढरे�ु� कपडे घा�णारे व अित�य सुरे� आवाजात गाणारे. मा.
दीनानाथ मंगे�करांचे ‘परव�ता पा� दैवे �ां�ा गळा �ाग�ा' हे गीत ते छान गात
असत. �ामुळे �ा काळात आम�ा गावात सवा�ना ते एकच गाणे माहीत होते.
तमा�ाती� व इतर �ोकगीतांि�वाय ना�संगीताती� एवढे एकच गाणे गाणारे
सोपानबुवा दादांना आदरणीय होते.

आमचे दुसरे एक नातेवाईक �ाहीर घेगडे यांचे ज�सापथक होते.
ज�सापथक �णजे तमा�ाचीच �कृती अस�े�े, पण िन�ळ करमणुकी�ा
आहारी न जाता �ोकि��ण करणारे व �ातही �ामु�ाने बाबासाहेबांची चळवळ
करमणुकी�ारा जनसामा�ांपय�त पोचवणारे एक �भावी मा�म होते. �ाहीर घेगडे
यांचा आवाज भरदार व का�रचनेतही ��ांतून नेमका आ�य �� कर�ाचे



कसब. �ांचे एक गाणे �ाकाळी �ोकि�य झा�े होते. (अथा�त् दि�त जनतेतच) �ाचे
�� होते: “महाराचे पोर िब�ा �ई ��यार, गुड�े तोडाय�ा �ई ��यार.' हे गाणे
�तः  बाबासाहेबांनी ऐक�े होते व हसून हसून �ांची मुरकंुडी वळ�ी होती. हे
सांगताना दादा िद�खु�ास हसत असत व �ाहीर घेग�ांब�� अिभमानाने �ांची
छाती फुगत असे.

�ा काळी सव� दि�त समाजावर �भाव टाकणारे नाि�कचे �ाहीर वामनराव
कड�क यांनी ि�िह�े�्या गीतांमुळे बाबासाहेबां�ा चळवळीचा नेमका अथ� आम�ा
अडाणी ��यांपय�त पोच�ा असे दादांना वाटत होते. जे काम दहा पुढारी आप�्या
�ंभर भाषणांनी क� �कत न�ते ते काम वामन कड�क एकेका गीतातून करत
असत. हे वामन कड�क �ेवटपय�त झोपडीवजा घरात राहत याची िव��ण खंत
दादांना वाटत असे.

�ाहीर अ�ाभाऊ साठे व �ाहीर अमर�ेख हे दोघेही �ांना आवडत
असत. तमा�ा�ा ते गंमत असेही �णायचे. भाऊ बापू मांग-नारायणगावकर व ि�वा-
संभा कौ�ापूरकर ऊफ�  काळू-बाळू हेही �ां�ा आवडीचे होते.

दादांची �ै�िणक व सामािजक पा�व�भूमी ��ात घेत�ी तर �ांना ज�सा व
तमा�ा आवडणे �ाभािवक होते. मा� पं. भीमसेन जो�ी व गु�ाम अ�ी यांचे
गायनसु�ा ते मन �ावून ऐकत असत. िसतारादेवी हा �ांचा वीकपॉइंट होता.
िसतारादेवीचें नृ� पाहत असताना दादां�ा चेह�यावर आनंद पाहणे हा एक िव��ण
अनुभव असायचा. पुढ�ा ज�ी मी िसतारादेवीबंरोबर �� करणार असे ते गमतीने
�णायचे.

दादा १९७०म�े सेवािनवृ� झा�े. �ानंतर �वकरच �ांना �दयिवकाराचा
झटका आ�ा. �ावेळपय�त ते िव�ा ओढत असत. डॉ�रांनी �ांना धु�पान
सोड�ाचा स�्�ा िद�ा. 'चा�ीस बरस के दो� को ऐसे कैसे छोड सकते है?' या
सबबीवर �ांनी तो धुडकावून �ाव�ा. मग डॉ�रांनी स�्�ा िद�ा, "�ांना
िव�ांऐवजी कमीत कमी चांग�्या �ती�ा िसगारेट तरी ओढाय�ा �ावा." झा�े,
�गेच मोठा भाऊ ५५५ �ेट ए��ेसची पािकटे घेऊन आ�ा.

म�ा तो िदवस चांग�ाच आठवतो. घरात नेहमी�माणे गावाकडचा एक
'पावना' दादां�ी ग�ा कराय�ा येऊन बस�ा होता. त�फ आ�्यावर दादांनी ५५५



चे पािकट काढ�े. ते �ांना उघडता येईना. मग थोडी�ी झटापट क�न �ांनी ते
च� तोड�े. �तः  एक िसगारेट घेत�ी, एक ‘पाव�ा'�ा िद�ी. दोघांनीही
आपाप�्या िसगारेट ि��गाव�्या, एकेक झुरका मार�ा आिण एकमेकांकडे बघून
'कुछ दम नही'ं अ�ा अथा�ने मान ह�व�ी. आ�ी चाट पड�ो. िदने��ा राहवेना. तो
�णा�ा,

“अहो दादा, ही िसगारेट इं��ंड�ा राणी�ा ऑड�रने तयार कर�ात आ�ी
आहे आिण तु�ी �णता, काही दम नाही. असं कसं?"

�ावर दादांनी िद�े�ं उ�र �ां�ा �भावाची पुरेपूर सा� पटवणारे होते. ते
�णा�े-

"�े इं��ंड�ा रानीचं म�ा काय सांगू नकोस. इं��ंड�ा रानीनं कदी माझी
ि�वाजी िबडी ट� ाय के�ीय का? जर कवा ितनं माझी ि�वाजी िबडी वड�ी तर हे
तुमचं ि��ेट फेकून देई�.”

आता यावर कोण काय बो�णार?

�ां�ा िपढीती� इतरां�माणे दादांनाही नवीन फॅ�नचा ितटकारा असे. मा�,
समवय�ांपे�ा �ांचा �ि�कोन पु�ळ �ख�ाडूपणाचा होता. त�ण मु�ी १९७० �ा
दर�ान पँट घा�ू �ाग�्या. �ावर �िति�या �� करताना �ांचा िम� �णा�ा –

"आय�ा, या आवा आता �ांटी घा�ी�ात. मागून पाय�ं तर समजत बी नही
आवू हाये का गडी मानूस हाये ?"

दादांनी डोळे िमचकावत �ाची समजूत काढ�ी-
“समो�न पाय�ं तर कळतं ना ? मग बास झा�ं."

अथा�त् �ां�ा सोि�कतेचाही कधी कधी अंत पािह�ा जात असे. अगदी
अि�कड�ा काळात, �त:�ा नातवा�ा नवीन आणून मु�ाम फाड�े�्या जी�
घा�ताना बघून, “�े ग�रबीचं सोगं आनायची गरजच काय ?" असा �ांना पड�े�ा
��न अनाठायी होता, असे �णता येणार नाही.

दादांची मते बरोबर असोत िकंवा चूक, ती अ�ंत ठाम ��पाची असत.
ि�वाय कोणाचाही मु�ािहजा न ठेवता परखडपणे आप�े िवचार मांड�ाची �ांची



�वृ�ी. �ामुळे िक�ेकदा आ�ा भावंडांची पंचाइत होत असे. एकदा, कुठ�्या�ा
समारंभाम�े �ांची एका िज�्हािधका�या�ी भेट झा�ी. संभाषणाम�े कस�ा तरी
वाद उ�व�ा. दादा तावातावाने �ा िज�्हािधका�या�ा आप�ा मु�ा पटवून �ायचा
�य� क� �ाग�े. क�े�रसाहेब �ांतपणे �ांचे �णणे ऐकून घेत होते. मा�
आजुबाजू�ा 'राजापे�ा राजिन�' अस�े�्या मंडळीनंा ते सहन होईना. ओबडधोबड
िदसणारा हा गावरान माणूस आप�्या क�े�रसाहेबां�ी असे अरेरावीने बो�तो
�णजे काय ? �ां�ापैकी एकाने दादांना बाजू�ा नेऊन दमात �ायचा �य� के�ा.

“जाधव, तु�ी कोणा�ी बो�ताय ? ते क�े�रसाहेब आहेत."

दादांनी �ा�ाकडे पािह�े, क�े�रसाहेबां�ाकडे नजर टाक�ी आिण
समारंभात�्या सवा�ना ऐकू जाई� अ�ा खणखणीत आवाजात �णा�े-

"अरे, हा सायेब क�े�र असे�. पन मी क�े�रचा बाप हाये."

पु�ा बाप आ�ाच. गंमत �णजे योगायोगाने नेमका �ाचवेळी आमचा मोठा
भाऊ जे.डी. परभणी िज�्�ाचा क�े�र होता. दादांचे िवधान अ�र�: खरे होते.
�ामुळे �ांना अना�त स�्�ा देणारा िन��र झा�ा खरा, आ�ा भावंडांना मा� कुठे
पाहावे ते कळेना.

सेवािनवृ�ीनंतर दादा वरचेवर आजारी पडू �ाग�े. अ�ा वेळी 'अ◌ॅडिमट'
�ायचे �णजे �ांची िनवड बोरीबंदर �े�नजवळ�ा स�ट जॉिज�स इ��तळा�ा
निस�ग होमची. ितथे वॉड�बॉयपासून डॉ�रांपय�त सवा��ी �ांची दो�ी. �ांचा
िद�खु�ास �भाव ितथे सवा�नाच आवडत असे. ितथ�्या नस�सनना तर काळी,
नकटी, बु�ी, जाडी अ�ी टोपणनावे �ांनी देऊन टाक�ी होती. �ां�ा �ा
टोपणनावांनी ते �ांना हाकासु�ा मारत असत. गंमत �णजे �ाचा �ा कोणा�ाही
राग येत नसे. एकदा िज�ा ते ‘काळी' �णून संबोिधत असत �ा नस�ने �ांना
आठवण क�न िद�ी-

"बाबा, तु�ी पण काळेच आहात!"

दादा �णा�े-

"ते बराबर हाये. पन तु�ासारका आध�वट काळा नाही. माझा काळा रंग
�ंजे कसा एकदम प�ा. रंग जायगा तो पैसा वापस. काय?"



ती िबचारी िन��र झा�ी.
�ांचे १९७२ सा��ा सुमारास मोठे ऑपरे�न झा�े. एक िकडनी काढून

टाक�ात आ�ी. �ावेळी स�ट जॉिज�सम�े रा�ी �ां�ा सोबती�ा मी जात असे.
एकदा सं�ाकाळी मी जाऊन पोच�ो आिण म�ा आ�चया�चा ध�ाच बस�ा. पाच-
सहा नस� �ां�ाभोवती कोडंाळे क�न बस�्या हो�ा आिण एक म�्याळी नस�
�ांना च� 'काय गं सखू' हे गाणे सािभनय गाऊन दाखवत होती. दादांचा 'चाम�'च
असा जगावेगळा होता.

एकदा मा�ा काही मैि�णी आम�ा घरी येणार हो�ा. उगाच पंचाइत नको
�णून दादांची िफराय�ा जा�ाची वेळ साधून मी �ांना बो�ाव�े होते. �ांची
ये�ाची वेळ झा�ी. पण दादा िफराय�ा जायची िच�े िदसेनात. दादा त�ेतीने बैठक
मा�न बस�े�े. �ेवटी, न राहवून मी िवचार�े-

"दादा, आज आपको घुमनेको नही ंजाना है �ा ?"

�ांना कसा सुगावा �ाग�ा होता, कोण जाणे? िम�ी�पणे डोळे िमचकावत
दादा �णा�े

"छोटुिमयां, जरा हम भी तो देखे कौन आ रहा है?"

िकंकत��मूढ �णजे कोणती मानिसक अव�था असते ते म�ा उमग�े, ते
�ावेळी. अथा�त्, म�ा भेट�ासाठी आ�े�्या मा�ा मैि�णी घरी आ�्यानंतर
मा�ाकडे संपूण� दु�� � क�न दादां�ी ग�ा मार�ात रंगून गे�्या, हे ओघाने
आ�ेच.

मा�ा ��ापूव� वरचेवर मा�ा ��ासंबंधी घरात चचा� होत असे. मा�ा
�तं� बा�ाची क�्पना अस�्यामुळे की काय, पण माझी िनवड मी �तः  करणार
हे सवा�नी गृहीत धर�े होते. कोणीतरी नातेवाईकाने सुचव�े होते-

"भाऊ, आप�्याच जातीची एखादी गरीब मु�गी पा�न �गीन कर. �ंजे
आप�्या येका कुटंुबाचं क�्याण होई�."

�ावर उ�र म�ा मुळीच �ावे �ाग�े नाही. दादांनी �ाचा समाचार घेत�ा-
"वो �ाहाने, दुस�या कोनाचं क�्यान कराय�ा मानूस �गीन करतो का

काय? तुमी �ंता तसं क�न येका कुटंुबाचं क�्यान होई�. पन सग�ायचं क�्यान



कराय�ा हा आप�्या सग�ा पोरीय�ी �गीन करनार का काय? �गनामदी याने
जोडीदार िनवडायचा. मग तो गरीब असो िकंवा ि�रीमंत."

ती चचा� त�ीच वाढत गे�ी. नंतर चच�त दादांनीच 'ट� ॅक' बद��ा. अचानक ते
�णा�े-

"तू �ता�ा सामािजक काय�करता �नवतोस ना ? मग एखा�ा भं�ा�ा
पोरी�ी �गीन क�न दाखव."

मी िवचार�े-

"दादा, �गीन करताना जोडीदार िनवडायचा का �ाची जात?"

दादा पटकन भानावर आ�े.

"हां, �े �ननं बराबर हाये. समजून-उमजून जोडीदार िनवडाय�ा पायजे.
जोडीदार बराबर नसे� तर सौसंाराचा गाडा नीट चा�ू �कत नही. माझं येकच सांगनं
हाये, तू �ा पोरी�ा जोडीदार �नून िनवड�ी�, ितची जात काही आस�ी तरी तू
मागंपुढं पा� नकोस."

खरोखरच, मी मागेपुढे पािह�े नाही. जीवनसाथी �णून मी िनवड�े�ी
वसंुधरा, दादां�ा िह�ोबात ‘वर�ा’ जातीची होती. मग मा� दादा थोडे अ��थ
झा�े. ते �णा�े-

"आरे, �े �ोक आप�्या पोराय�ी �गीन कर�ात, कारन �ा��ा �ंडा
वाचवायचा असतो �नून."

मी सांिगत�े-

"�ा �ोकाय�ा बाबतीत तसं हाये आसं म�ा वाटत नही. पन समजा, तसं
आसे�, तरी ते�ात आप�ा तोटा काय ? आपुन �ंडा �ेनार होतो का? नही ना? मग
आप�ं नुकसान काय?'

दादांना ते त�ाळ पट�े. मा�, माझी िनवड मी िवचारपूव�क के�ी आहे िकंवा
काय, �ाची �हािन�ा �ांनी के�ी आिण �ांची खा�ी पट�्यावर आनंदाने आम�ा
�ेमिववाहा�ा �ानी संमती िद�ी. �ा मानाने घराती� इतर काही जणांची समजूत
काढणेच म�ा थोडेसे कठीण गे�े.



दादां�ा पुरोगािम�ाची �चीती पदोपदी येत असे. सुनांनी नोक�या कराय�ा
नाहीत असा तोपय�तचा आम�ा घरात�ा संकेत. �ा�ा कोणाचा क�र िवरोध नस�ा
तरी आप�्या प�ीने नोकरी करावी असा कोण�ाही भावाचा आ�हदेखी� न�ता.
�ाउ�ट, ��यांनी आप�े �तं� ���म� जोपासावे, वाट�्यास नोकरी करावी
असे दादांचे मत होते. �ातून माझी प�ी, वसंुधरा डॉ. आंबेडकरांनी �थापन के�े�्या
िस�ाथ� कॉ�ेजम�े �ा�ापकी करणार �ट�्यानंतर ित�ापे�ा �ां�ाच
उ�ाहा�ा आवर घा�णे कठीण गे�े.

सेवािनवृ�ीनंतर, घरी असताना वेळ कसा घा�वावा हा �ां�ापुढे मोठाच
��न होता. वाचन करणे कठीण जायचे. ि�वाय, तांि�क कामे कर�ात आयु�
गे�्यामुळे ‘�रपे�रंग’ कर�ावर �ांचा भर असे. अगदी �व��थत चा�णारी यं�ेसु�ा
�ां�ा �रपे�रंग�ा कचा�ातून सुटत नसत.

एकदा भ�्या सकाळी म�ा �णा�े-

"छोटुिमयाँ, ये अ�ाराम घडी बहोत जोरसे िटकिटक आवाज करता है."
�ां�ा ��नाचा रोख ��ात येऊन मी �ट�े-

"दादा, ते घ�ाळ �व��थत चा�तंय. �ाचा आवाजसु�ा पूव� येत होता
तेवढाच येतोय. तरी तु�ा�ा ते �रपेअर करायचे असे� तर ज�र करा."

माझे ितरकस बो�णे 'िस�रयस�ी' घे�ा�ा मन��थतीत ते न�ते. �ांचा
िन�चय झा�े�ा होता. �ांनी ते घ�ाळ उघडून सुटे के�े आिण घासुनपुसून �ाची
पु�ा जुळणी के�ी. कधी काळी ते घ�ाळजी होते हे खरे. पण आता सराव गे�े�ा.
�ातून नजर थक�े�ी. �ामुळे �ायचे तेच झा�े. एरवी �व��थत चा��े�े ते
घ�ाळ बंद पड�े. अगदी न राहव�्यामुळे मी �ांना �णा�ो

"बाकी काही �ना, दादा, �ा घ�ाळाचा आवाज तु�ी सांिगत�्या�माणे
एकदम बंदच क�न टाक�ा !"

�ांना वाईट वाट�े.

"आता पूव��ा टायमा�माणं घ�ाळं बनिवत नाहीत." असे काहीसे ते
पुटपुट�े. मग म�ाच वाईट वाट�े. �ानंतर आ�ी सवा�नीच �ां�ा '�रपे�रंग'�ा
वेडाब�� �ख�ाडूपणाचा �ि�कोन �ीकार�ा.



उतारवयात ते �िचत रागावायचे. पण रागाव�े तर पूव�सारखा �ांचा
'जमद�ी' होत नसे. अ�ा वेळी �हान मु�ांसारखे गा� फुगवून ते फुरंगटून बसायचे.
चूक कोणाचीही अस�ी तरी �ांची मनधरणी कर�ाची जबाबदारी मा�ाकडे
असायची. ‘��डेफळ’ �णून असे� िकंवा आ�ां दोघांम�े जी एक वेगळी
‘केिम�� ी’ होती �ामुळे असे�, पण �ांची समजूत काढ�ाचे काम भावंडांम�े
मा�ाकडे येत असे, हे खरे. अ�ा प�र��थतीत माझा रामबाण उपाय �णजे सरळ
जाऊन �ांचे पाय पकडून माफी मागणे. �ात�े नाटक �ांना कळत असे. मग
थो�ाच वेळात आप�ं बोळकं सावरत गुदूगुदू हसाय�ा �ागायचे. 'तुम सा�ा एक
नंबरका बदमाष हय' असे �ांनी �ट�े की समजायचे, आता �ांचा राग गे�ा.

दादां�ा उतारवयात आ�ा दोघांम�े जी एक वेगळी ‘केिम�� ी’ तयार झा�ी
होती �ामुळे बाप-�ेका�ा ना�ावर �ाभािवकपणे पडणा�या बंधनांचा म�ा कधी
कधी िवसर पडत असे. प�रणामतः  �ां�ा�ी बो�ताना कधी कधी, अभािवतपणे मी
नको तेव�ा मोकळेपणाने वागत असे. बो�ता बो�ता, एकदा मी अचानक �णा�ो,

"दादा, बरं झा�ं तुमी ते ‘फॅिम�ी �ॅिनंग' नै के�ं."

चुकून मी �ां�ा खाजगी जीवनावर घसर�ो होतो. �ांना ते फारसे �च�े
नसावे. �ांची मु�ा गंभीर. कडवटपणे �ांनी िवचार�े-

"का रे बाबा?"

मी �ट�े-

"आवो दादा, तुमी ‘दो या तीन'वर थांब�ा असता तर मी झा�ोच नसतो."
�ां�ा चेह�यावरचे गांभीय� �णाधा�त िवरघळून गे�े. आप�े बोळके दाखवत

ते िद�खु�ास हस�े. वर 'तुम सा�ा एक नंबरका बदमाष हय' �णून �ांनी टाळी
िद�ी.

दादांची बु�ी सव���� आिण सव��ापी. मग दादा-बाईंचे मतभेद झा�े नसते
तरच नव�. �ांची भांडणे �णजे आ�ां सवा��ा करमणुकीचा िवषय. िकंब�ना
�ांचे मतभेद होत नस�े तर िक�ेकदा, मी ते घडवून आणत असे. अगदीच सोपं
काम. आई�ा िचथावणी �ायची असे� तर �णायचे,



“तू येवढी गोरगोमटी, मग या अ�ा का�ा मानसा�ी �गीन कसं काय
के�ं?"

ब�, झा�ीच सु�वात ! �ाउ�ट दादांना स�्�ा �ायचा,
“ये बुढी बहोत �खटिपट करती है, आप इसको छोडके दुसरी �ादी �ो ंनही ं

करते?"

�ानंतरचे पुढचे दोन तास भरग� करमणुकीची िन��चंती.
अथा�त् ही भांडणे �ुटूपुटूची आहेत, �ां�ामागे एकमेकांब�� अपार �ेम

दाट�े�े आहे, याची आ�ां सवा�ना पुरेपूर जाणीव असायची. आई नाि�क�ा
वरचेवर जात असे. परतताना ितची गाडी चार वाजता मंुबई�ा पोचणार असे� तर
बारा वाजताच कोटटोपी घा�ून दादर �े�नवर जाय�ा दादा तयार ! मा�
एकमेकांची भेट झा�्यावर �ॅटफॉम�वरच कुठ�्यातरी िनिम�ाने भांडणा�ा सु�वात
होणार, हेही ओघाने आ�े.

ब�तेक से�्फमेड ��ीचंी मते असू नयेत तेवढी ठाम ��पाची असतात.
�ावेगळे �ांना काही पटवून देणे सव�था अ�� असते. एरवी तक� संगत िवचार
करणा�या दादांना दोन गो�ी मी कधी पटवून देऊ �क�ो नाही : एक खा�ाब��
आिण दुसरी च�ा�ा िनवडीब��.

उतारवयाम�े ��ेकाची पचन��ी कमी झा�े�ी असते. �ामुळे आहार
हळुहळू कमी करत जाणे आव�यक असते हा माझा यु��वाद �ां�ा पचनी कधीही
पड�ा नाही. "कमी खा�ं तर म�ा ताकद क�ी येनार आिण मी बरा कसा होनार" हा
�ांचा मु�ा ते �ेवटपय�त ठामपणे मांडत रािह�े.

तीच गो� च�ा�ा िनवडीची. कोणताही नवीन च�ा आण�्यानंतर
दोनतीन िदवसांत �ाचा नंबर बरोबर नाही असा �ोध �ांना �ागत असे. मग
डॉ�रचा उ�ार होत असे. मी �ांना समजाव�ाचा �य� करी-

"अहो दादा, च�ाचा नंबर ठरवताना डॉ�र तु�ा�ा वेगवेगळे च�े
�ावाय�ा �ावतो. �ावेळी तु�ी जे सांगा� �ाव�न तो तुमचा नंबर ठरवतो. मग
तुमचा नंबर चुक�ा तर �ा डॉ�रचा काय दोष?" �ावर “�ा, अरे, तो डॉ�रच
च�म होता" अ�ी �ा डॉ�रची आिण �ाने िद�े�्या च�ाची वास�ात �ागत



असे. चार-दोन िदवसांनी दादर�ा िटळक ि�जजवळ फेरफटका. ितथे र�ावर जुने
च�े घेऊन बस�े�्या एखा�ा फेरीवा�्याकडचा च�ा “बरा�र" िफट होत
अस�्याचा �ांना अचानक सा�ा�ार होई. मग डॉ�रने �व��थत तपासणी क�न
िद�े�ा नवा च�ा टाकून र�ावर घेत�े�ा जुना च�ा वापर�ा जात असे. दोन-चार
मिह�ांनी पु�ा न�ा च�ेवा�्याकडे न�ा उ�ाहाने जाय�ा दादा मोकळे.

इतर तमाम सेवािनवृ� �ोकां�माणे टी�ी पाह�ावर �ांचाही भर. “आमची
माती आमची माणसं"पासून न कळणा�या भाषेती� �ादेि�क िच�पटांपय�त सगळे
काय��म ते पाहात असत. तमा�ा�धान मराठी िच�पट �ाग�ा की दादा खू�. िहंदी
िच�पटांब�� मा� कमा�ीचा राग. िहरो-िहरॉइनचे एकमेकांमागे बागेत पळणे िकंवा
इतर धांगडिधंगा �ांना अिजबात �चत नसे. �णायचे, "अरे, मानसा�ा आयु�ात
काहीतरी क�न दाखवाय�ा पायजे. �े काय, नु�े बाईसाठी मारामारी करी�ात.
समदे सा�े बाई�येडे, �गीन झा�ं का यायचं काम झा�ं. �ा�ापासून काय बोध
�ेनार?"

िच�पटांना ते खेळ �णायचे. "खेळ कसा पायजे? धाडसी! बघून रगात
सळसाळ�ं पायजे. �ा�ा �न�ात खेळ."

एकदा '�रग�'�ा 'ग� ऑफ नेवरॉन' न�ाने �ाग�े�ा होता. अचानक
मनात क�्पना आ�ी. �ट�े, �ांना "धाडसी" खेळ हवाय ना? च�ा, �ांना तो
िच�पट दाखवू या. �ांना �ाची कथा थोड�ात समजावून सांिगत�ी आिण आ�ी
दोघेच तो िच�पट बघाय�ा गे�ो.

“�ौढ�ी िनज �ै�वास जपणे” वगैरे आपण �णतो खरे. पण 'ग� ऑफ
नेवरॉन' बघताना दादांमध�्या '�ै�वाचे' जे द��न झा�े ते ��िमत करणारे होते.
'ग�' न� कर�ासाठी डोगंरावर चढणा�या �ेगरी पेकचा पाय थोडा जरी घसर�ा
तरी “अरे, अरे, संबाळ, बाबा संबाळ,” असे उ�ार. अँथनी ��न �ेनगन घेऊन
डावीकड�ा जम�न अिधका�यावर नजर ठेवून दबा ध�न बस�े�ा, तर उजवीकडून
एक जम�न सैिनक दब�ा पाव�ांनी �ा�ावर चा� क�न येतोय. आमचे दादा
ओरडतायत, “अरे, इकडं बघ. इकडं बघ. ित�ा आय�ा!” दादा िच�पट पाह�ात
सव��ी रंगून गे�े होते आिण मी �ांचे िनरी�ण कर�ात गंुग झा�ो होतो. 'ग� ऑफ
नेवरॉन' हा िच�पट ��ावधी �े�कांनी पा�न ‘एंजॉय' के�ा असे�. मा� तो न
पाहतादेखी� इतका अवण�नीय आनंद िमळवणारा मा�ासारखा �े�क िवरळाच.



भारत सरकारची 'नॅ�न� �ॉ�रि�प' िमळवून मी अथ��ा�ाम�े
पीएच.डी. कर�ासाठी १९८१ सा�ी अमे�रके�ा िनघा�ो. �ावेळी दादांची �कृती
ढासळ�े�ी होती. ��ी धूसर झा�ी होती. मा� अनेक िप�ांचा भूतकाळ �ां�ा
नजरेपुढे ��पणे तरळून जात असावा. �ांना अवण�नीय आनंद झा�ा होता. ते
एवढेच �णा�े-

“गावाची येस संबाळ�ात मा�ा बापजा�ांचं आयु� गे�ं. आता माझा
पोरगा सग�ा दे�ाची येस व�ांडून ि��नासाठी अमे�रका�ा जातोय. म�ा सगळं
िमळा�ं. आता मी मराय�ा मोकळा झा�ो."

खरेतर, आपण तीन-चार वषा�नी परत येऊ �ावेळी दादा हयात असती� की
नाही या क�्पनेने माझे मन आधीच सैरभैर झा�े�े होते. �ातून ते असे बो�ाय�ा
�ाग�्यामुळे मी आणखीच िचंतीत झा�ो. केवळ काहीतरी बो�ायचे �णून मी
�णा�ो-

“ऐसा कैसा च�ेगा दादा? अभी तो आपकी दूसरी �ादी करनी है ना."
�ा िवनोदामागची अगितकतेची भावना �ांना ��पणे जाणव�ी असावी. ते

�णा�े-

"अरे, हम तो भू� ही गया था. अगर तु�ारा ऐसा िवचार है तो िफर हम नही ं
मर� गे”

�ांची इ�ा��ी दुद��. मध�्या काळात अनेक वेळा �ांना
�दयिवकाराचे झटके येऊन गे�े. तरी ते खच�े नाहीत. मी अमे�रकेत असताना
१९८४ सा�ी �ांना आ�े�ा अ◌ॅटॅक तर इतका मोठा होता की डॉ�रांनी सांगून
टाक�े, “फार तर काही तास जगती�!" सवा�नीच आ�ा सोड�ी. दादा मा� हार
जाणा�यांपैकी न�ते. ते मा�ा एका भावा�ा -िदने��ा- �णा�े, “घाब� नकोस,
छोटू येईपय�त मी मरणार नाही.”

िदने�ने ताबडतोब अमे�रके�ा म�ा फोन �ाव�ा. मी तातडीने मंुबई�ा
येऊन थडक�ो. िवमानतळाव�न सरळ ‘स�ट जॉिज�स' ��ा�यात. अमे�रके�न मी
�ां�ासाठी आ�्याचा धसका �ांनी घेऊ नये �णून �ांना सांिगत�े की �रझ��
बँके�ा कामासाठी भारतात यावे �ाग�े �णून वाट वाकडी क�न मंुबई�ा आ�ोय.
अथा�त्, माझे खोटे बो�णे �ां�ा ��ात आ�े. ते �णा�े-



“तुम सा�ा एक नंबरका बदमाष हय. कायको वापस आया ? तुम जब तक
िड�ी �ेके वापस नही ंआयगा तब तक हम मरनेवा�ा नही ं है. तुम जाओ. अपनी
पढाई करो."

अनपेि�तपणे, अमे�रके�ा इंिडयाना िव�ापीठाने, १९८५ सा�ी म�ा
'सव��ृ� आंतररा�� ीय िव�ाथ�' �णून स�ािनत के�े. पा�रतोिषक घेऊन मी घरी
आ�ो. प�ी�ा आिण मु�ांना ती आनंदाची बातमी सांगत असतानाच माझे डोळे
भ�न आ�े. �कषा�ने आठवण झा�ी ती दादांची. मनात िवचार आ�ा, या
पा�रतोिषकाचे खरे मानकरी माझे दादा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची 'सच� फॉर
ए��ंस'ची ि�कवण आ�ा भावंडां�ा मनात ख�या अथा�ने कोणी �जव�ी असे�
तर ती दादांनी. वाट�े, आज दादा इथे हवे होते. अमे�रकेत एवढी वष� रािह�्यानंतर
म�ा एकाकी वाट�े ते �ावेळी. �ा�णी इतर कोण�ाही गो�ीपे�ा दादांचा “भ�े
�ा�ास"चा दणका पाठीवर हवाहवासा म�ा वाटत होता.

डॉ�रेट िमळवून १९८६ सा�ी मी मायदे�ी परत�ो. �ावेळी ते जराजज�र
झा�े होते. बु�ी मा� अ�ंत �ाबूत. अगदी �ेवटपय�त वैचा�रक �ग�्भतेने इतरांना
आ�चया�चे ध�े �ायचे �ांनी सोड�े नाही.

मी नुकताच परत आ�ो होतो. �ांनी म�ा मा�ा सं�ोधनािवषयी िवचार�े.
आता अथ��ा�ासार�ा ��� िवषयाती� सं�ोधन सो�ा भाषेत समजावून सांगणे
कम�कठीण. तरीही �ां�ा समाधानासाठी आप�्या परीने मी �य� के�ा. �ांचा
पुढचा ��न “याचा सामा� मानसा�ा उपेग काय?"

अथ��ा�ाती� गा�ा पंिडतांना �ाचा वारंवार िवसर पडतो �ा नेम�ा
वमा�वर �ांनी बोट ठेव�े होते. मी चिकत झा�ो. मग म�ा �ांनी बजाव�े-

"तू जो आ�ास कर�ी�, सं�ोधन कर�ी�, �ाचा र�ावर�ा सामा�
मानसा�ा उपेग होनार नसं� तर ते सगळं झठू हाय."

ऑिफसमधून परत�्यावर रा�ी उि�रापय�त िनयिमतपणे माझे वाचन,
�ेखन, सं�ोधन चा�ू असते. �ाचे मा�ा सा�ाभो�ा आई�ा फारच आ�चय�
वाटायचे



“तू आता येवढी बुकं वाच�े, फॉरीन�ा जाऊन येवढी मोठी िड�ी घेऊन
आ�ा, मग आता आनखी कायाचा येवढा आ�ास करायचा ? िजवा�ा जरा�ी
इसरांती नको का?"

�ाचे ��ीकरण मा�ाऐवजी दादांनी के�े-

“सोने, तू तर ग�धडच राय�ीस. आगं, िड�ी िमळा�्यावर आ�ासा�ा
जा�ी जोर याया�ा पायजे. ही िड�ी �ंजी ड� ायिवंग�ा �ायसनसारकी आसती.
�ायसन िमळ�्यावर ड� ायवर गाडी चा�वायचं बंद करतो का ? तसंच हे हाये. आता
छोटूिमयाँ�ा सं�ोधनाची गाडी क�ी पळते ते पाहायचं.”

डॉ�रेट�ा िड�ीब�� एवढा समप�क ‘पर�े��व' अमे�रकेती� एखादा
िव�ान �ा�ापकसु�ा देऊ �क�ा असता िकंवा काय याची �ंका आहे. कारण,
�ाळे�ा जगात�्या कोण�ाही िड�ा न िमळव�े�े दादा जगा�ा �ाळेती� सम�
िड�ा अ�र�: कोळून �ाय�े�े होते.

�ानंतर काही मिह�ांनी दादांनी म�ा जवळ बो�ाव�े, मु�ा गंभीर. अचानक
�णा�े-

"बाबासाहेब िड�ी घेऊन िव�ायतवून परत आ�े तवा �ा��ा पायजे त�ी
नवकरी िमळा�ी आ�ी, पन �ाइनी आप�्या �ोकांची चळवळ सु� के�ी. तूबी
अमे�रकेवून िड�ी घेवून आ�ास मग बँकाची नवकरी क�ा�ा करतोस?"

“अहो दादा, बाबासाहेबांची गो� वेगळी. ते देवा�ा जागी होते. मी तर
सामा� माणूस आहे."

"� �ननं म�ा पटत नाही. तु�ासार�ा ि�क�्या-सवार�े�्या त�न
मंडळीनंी राजकारनात जावून �ोकांची �ेवा के�ी पायजे."

�ेवटी, काहीतरी बो�ायचे �णून मी �णा�ो,
"दादा, आजका� राजकारनात जावून कोनी �ोकांची �ेवा करीत नाहीत. ते

िदवस गे�े. आता राजकारनात जा�ी क�न गंुड �ोक भर�ेत."

दादा अथा�त् ग� बसणा�यांपैकी न�ते. ते �णा�े-

"तो �ा �आ, छोटुिमयाँ, तुम बी तो सा�ा एक नंबरका बदमाष हय." �ावर
मा�ाकडे उ�र न�ते.



दादां�ा आयु�ाची पिह�ी दहा वष� सोड�ी तर उर�े�ी सात द�के मंुबईत
गे�ी. आ�चय� �णजे, तरीही गाव�ा मातीची ओढ कायम रािह�ी; गावाचा अिभमान
�ेवटपय�त िटकून रािह�ा. अमे�रके�न परत�्यावर मंुबई दूरद��नवर माझी एक
मु�ाखत झा�ी. ती पा�न दादा खूष होती� अ�ी माझी �ाभािवक अपे�ा होती. मा�,
झा�े उ�टेच. सं�ाकाळी घरी आ�ो तर दादा गा� फुगवून बस�े�े. मी गोधंळून
गे�ो. �ट�े-

"दादा, मु�ाखत आवड�ी नाही वाटतं?"

ते ग�च. हळुहळू, मी �ांना बो�ते के�े. �ेवटी �ांची खंत �� झा�ी-
“तू तुझी वळख बराबर नही क�न िद�ी. नु�ं नाव सांगात�ं. नीट सांगायचं,

माझं नाव अमुक तमूक. गाव ओझर (िमग), ता�ुका िनफाड, िज�्हा नाि�क."

आता यावर मी काय बो�णार!

दादा �ां�ा त�णपणी भािवक होते, भजनमंडळीत सामी�सु�ा झा�े होते
असे िदसते. पण मा�ा पाह�ात�े दादा मा� संपूण�पणे ना��क होते. आमचे
ना��क दादा जराजज�र झा�े असताना अचानक ि�ड��ा साईबाबांचे द��न
घे�ा�ा गो�ी क� �ाग�े. आ�ा सवा�ना आ�चय� वाट�े. थोडासा पाठपुरावा
के�्यानंतर �ात�ी मेख ��ात आ�ी. ि�ड�कडे जाणारा र�ा जातो नाि�क
िज�्�ाती� आम�ा गावाव�न. �ांना जायचे होते ते आप�्या ज�गावी,
ओझर�ा.

मग एक िदवस दादांना कारने ओझर�ा ने�ात आ�े. सोबत य�यावत
नातवंडे होती. आप�्या नातवंडांना गाव दाखवताना, �ांची �हानपणची खेळ�ाची
�थळे दाखवताना, दादा मध�ा स�र वषा�चा काळ िवस�न गे�े. गावातून �ांचा पाय
िनघत न�ता. कसेबसे �ांना मंुबई�ा ये�ासाठी राजी करावे �ाग�े.

दादां�ा मध�ा �ेतकरी �ेवटपय�त जागा होता. �ेवटची एक-दोन वष�
�ांची ��ी पार अधू झा�ी होती. तरी हवेत गारवा आ�ा की ते �खडकीजवळ येऊन
उभे राहायचे. धूसर डो�ांनी आका�ाकडे पाहात राहायचे आिण िवचारायचे-

“पानी आ�ा का रे? �ेतकरी �य डोळे �ावून बस�े आसती�."



�ावेळी मोठा भाऊ कृषी िवभागा�ी संबंिधत खा�ाचा सिचव होता. ते �ांना
ठाऊक होते. मग म�ा सांगायचे-

"भाऊ�ा सांग, गरीब �ेतक�यांकडं �� दे, �ायचे �इ हा� आस�ात."

दादांना �दयिवकाराचे अनेक झटके येऊनसु�ा �ांनी �दयिवकारा�ा दाद
िद�ी नाही. �ेवटी, �ांना कॅ�रने गाठ�े. �कृती पार खा�ाव�ी. �ावेळी �रझव�
बँके�ा वतीने इिथओिपयन सरकारचा आिथ�क स�्�ागार �णून माझी �ितिनयु�ी
झा�ी होती. ते फारच िसरीयस झा�े ते�ा मी सु�ी घेऊन अिदसअबाबा�न तातडीने
मंुबई�ा परत�ो. ते मृ�ू�ी झंुज देत होते. तरीही �ांचा िम��क� �भाव जागा होता.
�णा�े-

"तुम सा�ा अमे�रका जा के गोरा नही ं�वा और अबी आि�का जा के का�ा
नही ं�वा.”

�ाही प�र��थतीत म�ा हसू आ�े. �ट�े-

“�ा करेगा दादा, तु�ारे जैसा हमारा रंग भी प�ा है ना? रंग जायगा तो
पैसा वापस."

आप�्या क�मय जीवनाती� ��ेक िबकट अनुभवातून दादा ि�कत गे�े
आिण �ातूनच �ांचा जीवनिवषयक �ि�कोन अिधकािधक िव�ा� होत गे�ा. डॉ.
आंबेडकरांचे ते स�े अनुयायी. 'ि�का, संघिटत �ा आिण संघष� करा' हा
बाबासाहेबांचा संदे� �ांनी आप�्या जीवनात तंतोतंत उतरव�ाचा मन�ी �य�
के�ा.

अ�ंत ह�ाखी�ा प�र��थतीतून �त:�ा इ�ा��ी�ा बळावर �ांनी
सुखाचे िदवस ओढून आण�े. �ां�ा �गतीचा आ�ेख सतत वर जात रािह�ा. अथा�त्
�ांची �गती �णजे आम�ा कुटंुबाची �ै�िणक, आिथ�क व सामािजक उ�ती. �ा
�ा गो�ी �ांना �हानपणी व त�णपणी केवळ ग�रबीमुळे िमळू �क�्या न��ा
�ा सग�ा �ांनी उतारवयात अनुभव�्या. ते संपूण� समाधानी व संप� जीवन जग�े.
अठरा वष�, ते केवळ एका मु�िपंडावर होते. दोनदा चेह�याचा प�ाघात व
�दयिवकाराचे पाच झटके �ांनी पचव�े होते, परंतु �ांची वृ�ी समाधानी व सव�दा
आनंददायी रािह�ी.



�ां�ा संपूण� आयु�ाचे जे�ा आ�ी भावंडे पुनराव�ोकन करतो �ावेळी
�ांनी के�े�्या क�ांची व �ागाची जाणीव तर होतेच, पण �ांनी ग�रबीचे
उदा�ीकरण कधी के�े नाही हेही ��ात येते. खूप क� करावेत, धन िमळवावे, व
�ाचा संपूण� उपभोग �ावा अ�ी �ांची धारणा होती.

या सव� पा�व�भूमीवर, जे�ा आ�ी भावंडे �त:चा िवचार करतो �ावेळी
जाणवते की, दादा कधीही �ाळेत गे�े नस�े तरी सुसं�ृत व सुि�ि�त होते.
�ाउ�ट आ�ी उ�िव�ािवभूिषत अस�ो तरी दादां�ा तु�नेत केवळ सा�र
आहोत. कवी नामदेव ढसाळां�ा भाषेत सांगायचे तर दादां�ा तु�नेत आ�ा�ा जर
कोणी ��न के�ाच की ‘तुही य�ा कंची?' तर आ�ा�ा आमची ‘य�ा' सांगता येई�च
असे नाही.

दादांनी १४ जानेवारी १९८९�ा �ाण सोड�ा. �ां�ा आवड�ा स�ट जॉिज�स
��ा�यात. मृ�ूसमयी आ�ी सव� भावंडे �ां�ाजवळ होतो. मृ�ूनंतर �ां�ा
चेह�यावर जे समाधान, जी �ांती िव�सत होती ती अनेकांना हेवा वाटावा अ�ी. माझे
वयोवृ� सासरे �णा�े-

“दादांना इ�ामरण �ा� झा�ं. सं�ांती�ा िदव�ी मृ�ू येणं यासारखं भा�
नाही. सं�ांती�ा िदव�ी मृ�ू यावा �णून भी�ाचाय� अनेक िदवस �रपंजरी तग
ध�न रािह�े आिण �ेवटी इ�ामरणा�ा वरदानामुळे सं�ांती�ा िदव�ी मरण
पाव�े."

पाप-पु�ा�ा अ�ा क�्पना दादांना मुळीच मंजूर न��ा. �ांना
इ�ामरण �ाभ�े हे मा� िन��चत. दादा गे�े, मा� �ांनी आ�ा भावंडांना िद�े�े
मनोब�ाचे संिचत कोणीही िहरावून घेऊ �कत नाही.

परदे�ी अनेक वष� वा�� के�्यामुळे की काय, पण खा�ा�ा बाबतीत
मी बराचसा “�ॉिब�” झा�ो आहे. र�ावर भेळपुरी िकंवा वडापाव खा�ाचे धाडस
मी क� �कत नाही. मा�, कधी कधी रे�्वेने जाताना �े�नवर�ा हॉटे�ात
कळकट�े�्या बरणीत ठेव�े�्या नानकटाई िदस�्या की एकजात सगळे बेगडी
सं�ार गळून पडतात. नानकटाई म�ा अजूनही खूप खूप हवी�ी वाटते, कारण
मा�ा रांग�ा बापा�ा �ेमाची सगळी अवीट गोडी �ात एकवट�े�ी असते.



दादा ही केवळ एक ��ी न�ती, तर �य�वादी �वृ�ी होती. समाजा�ा
��ेक �राम�े, ��ेक कुटंुबात असे 'दादा' असतात. कोण�ाच कुटंुबात�े दादा
कधी अ�ंगत होत नसतात, ते िचरंजीव असतात.



मातोसरी
"आरे , क�ेटरची मातोसरी हाये मी"
हे ितचे आवडते वा�. एकेकाळी आम�ा घरात�्या आिण घरी येणा�या

सम� �हानथोर मंडळीनंा येताजाता ते ित�ाकडून ऐकावे �ागे. पुढे भाऊ (जे.डी.)
चढ�ा �माने उपसिचव, सिचव, �धानसिचव असा वर�ा �ेणीत गे�ा ते�ा मा�
ितचा पूण� गोधंळ उडा�ा. त�ाठी िकंवा माम�ेदार अ�ा रावसाहेबां�ा
बै�गा�ांपुढे धावणा�या आप�्या पूव�जांचीच ित�ा मािहती, �ामुळे ित�ा �ेखी
क�े�र हाच सवा�त मोठा अिधकारी. आप�ा मु�गा क�े�रपे�ा मोठा झा�ा
�णजे नेमका काय झा�ा हे ित�ा कळेना. �ातून '�े�ेटरीची मातोसरी' म�े
'क�े�रची मातोसरी' चा जोरकसपणा येईना, मग ितने ितचे पा�ुपदच सोडून िद�े.

ितचे नाव सोनाबाई. खरे तर ती आमची आई, पण आ�ी सगळेजण
�हानपणापासून ित�ा बाई �णत आ�ो. कारण आम�ा घरात आजी�ा आई
�ण�ाचा �घात होता. ित�ा नावात�्या ‘सोना'म�ेही तसा िव�ेष अथ� न�ता -
खूप वष� हातात वाळा किथ�ाचाच.

बाईकडे दादांची �ितभा नाही. िकंब�ना, दादां�ा सव���� बु��दम�ेची झेप
समजून घे�ाची कुवतदेखी� ित�ाम�े नाही. मा� आप�ा पती काहीतरी वेगळे
करतो आहे आिण भांडत भांडत का होईना, पण �ा�ा संपूण�पणे सि�य साथ देणे हे
आप�े कत�� आहे आिण आप�्या कुटंुबाकरता �ाग करणे हेच आप�्या
आयु�ाचे साथ�क आहे, या भावनेतून बाई आ�ा सवा�साठी पायाचा दगड बनून
रािह�ी. कोणीतरी �ट�ंय ना?

"इट इज् िद हेड�ाईट टॅट अ◌ॅट� ॅ�स् िद अट��न, बट इट इज् िद अनिसन
एंिजन टॅट डझ िद वक� ." दादांचे आम�ा प�रवाराती� �थान आगगाडी�ा
हेड�ाईट�माणे होते. ��वेधी पण �ाच�माणे िद�ाद��कसु�दा. अथा�त गाडीची
खरी िभ� सतत काय�रत असणा�या पण बा�ांगी िदसू न �कणा�या एंिजनवर असते.
बाईचे आम�ा घराती� �थान नेमके �ा अ��य एंिजन�माणे होते.

बाई म�ा �ुव �णते, उ�ार धुरवा असा. आम�ा घरी िकंवा इतर�
कोणीही �ा नावाने म�ा ओळखत नाही. ती मा� म�ा �ाच नावाने बो�ावत आ�ी



आहे. मा�ा ज�ा�ा वेळी ितने माळवं करायचे सोड�े - तोपय�त आम�ा कुटंुबाची
सांपि�क ��थती िकंिचत सुधार�ी असावी. पण, “धुरव ज�ा�ा आ�ा आन् �ानं
म�ा डो�ावरची पाटी खा�ी उतराव�ी” �णून ती उगाच म�ा �ेय देते. अथा�त
अ�ा �ामक समजुतीमंधून िमळणारे फायदे ��ात घेता ितचे अ�ान दूर कर�ा�ा
फंदात मी पड�ो नाही, हे वेगळे सांगाय�ा नकोच.

मा�ा �हानपणीची बाई म�ा आठवते ती सतत राबराब राबणारी. सकाळी
आ�ी भावंडे उठाय�ा खूप आधीपासून ितची कामे चा�ू झा�े�ी असत आिण रा�ी
खूप उि�रापय�त �ात खंड पडत नसे. सकाळची �ाळा असताना सहा
वाज�्यापासून माझे सगळे सहा�ायी िम� ‘पाव-भटार'वा�्याची वाट पाहात
ताटकळत उभे असत. आ�ी 'तस�े' काही बाहेरचे खाणे बाई�ा साफ नामंजूर.
प�ाची बा�दी कापून �ात मातीने सारवून तयार के�े�ी एक �ेगडी आम�ाकडे
होती. बाई पहाटे चार�ा उठून ती �ेगडी पेटवत असे. आ�ी डोळे चोळत उठायचो
ते �ा धुराने. मा�, तेव�ा सकाळी बाई गरम गरम भाक�या थापून आ�ा�ा खाऊ
घा�त असे आिण �ानंतर �ाळेत जाणे होई.

बॉ�े पोट� ट���ा िनयमांनुसार पाळीव �ाणी घरात राख�ासाठी परवानगी
�ावी �ागत असे. परवानगी तर िमळत नसे, ते�ा िनयम भंग क�न बक�या
पाळ�्या जात. एक िदवस �ायचे तेच झा�े. अिधका�यांनी आप�ा अिधकार
बजाव�ा. आम�ा सग�ा बक�या पकडून भायख�ा�ा कोडंवा�ात डांब�ात
आ�्या आिण आम�ा आई�ा कुठ�्या�ा �ॉ� कॉज कोट�म�े मॅिज��ेटसमोर
पाचारण कर�ात आ�े. '�ॉ� कॉज कोट�'�ा अि�ि�त �ोक 'अडाणी मॅिज�र का
कोडत' �णतात, कारण ितथे कोणा�ाही आप�ी बाजू मांड�ाची संधी िद�ी जात
नाही. आम�ा आईची कोटा�त जा�ाची ती पिह�ीच वेळ. अथा�त ित�ा याची काही
क�्पना न�ती. �ामुळे 'मॅिज�र सायेब' आप�े सव� ऐकून घेऊन माणुसकी�ा
�ि�कोनातून आप�्या�ा न�ी माफ करती� हा ितचा ठाम िव�वास. ितचे नाव
पुकार�े गे�े,

"काय बाई, तु�ी घरात बक�या ठेव�्या हो�ा?"

"हा िठव�्या सायेब, पन ग�रबांना �ाग�ात ना बक�या.."
"दहा �पये दंड."



“सायेब, पोराबाळाय�ा दुधासा..."
"पंधरा �पये दंड."

"पन सायेब, ग�रबायनी काय करावा?"

“वीस �पये दंड."

आमची आई चिकतच झा�ी. ��ागिणक पाच �पयांनी दंड वाढवणारा
असा जबरद� साहेब ितने कधी पािह�ा न�ता,

‘या�ा �न�ात सायेब' ती �तः �ीच �णा�ी. “मोह �ार बी आसंच सायेब
�ाया�ा पायजे."*

* पुढे. १९६६-६७ �ा �ांत अिधकारी असताना जे.डी. िड���� मॅिज��ेटचे
अिधकार बजावणारा अंम�दार झा�ा �ावेळी, तो ित�ा �ेकाने के�े�ा
�ायिनवाडा पाह�ासाठी मु�ाम बाई�ा घेऊन गे�ा होता.

बाईचे िहंदी मंुबई�ा ता�मीत तयार झा�े�े. �ामुळे, 'तुम िनचू जाना मय
िपछूसे आती �ँ' िकंवा 'तुमने ये �डकेके कानफाडेमे कायकोच मारा' अ�ी वा�े ती
िबनघोरपणे �ी�या फेकत असते. ित�ा �ा ‘त�ा' िहंदीम�े ती मा�ा ज�ा�ा
वेळचा एक �संग वरचेवर सांगत असे. दवाखा�ात�्या ित�ा �ेजार�ा कॉटवर
एक पंजाबी बाळंतीण होती. ित�ा पाच मु�ीनंंतर सहा�ांदा आणखी दोन जु�ा
मु�ी झा�्या हो�ा. अखंडपणे रडत ती �णे, “हमारा मरद आबी हामको घरमे नही
आनेको देयगा. तुम ये दोनो �डिकयाँ �ेव, अवर हमारे से मंगता उतना पयसा �ेव,
�ेिकन तु�ारा ब�ा हमको देव" वगैरे. �हानपणी, मी बाई�ा मनािव�� वाग�ो
की ती म�ा �ा �संगाचे �रण देत असे.

"म�ा �ा बाईचं घर माहीत हाये बरं का. तू �ा आसा आविचं�ावानी
रा��ास तर मी तु�ा �ा बाई�ा देऊन टाकीन आन् �ा पोरीय�ा घरी �ेऊन
येई�"

अ�ी धमकी िमळा�ी की मा�ा डो�ावर सरदारजीची पगडी चढव�े�ी
आहे आिण माझे सगळे िम� म�ा �ाव�न िचडवत आहेत असा भास होऊन मी
घाबराघुबरा होऊन जात असे. अथा�त पुढे पुढे, बाईचा म�ा राग आ�ा, की “तवाच



गे�ो असतो �ा पंजािबनीबरोबर आन् झा�ो आसतो सरदारजी तर बरं नसतं का
झा�ं?" असे ित�ाच सुनावून मी �ह देत असे, ती गो� वेगळी.

आम�ा �हानपणी ती कृ�ा�ा आिण प��ा�ा गो�ी रंगवून सांगत असे.
बाई�ा गो�ी �णजे प�ा�क ग� होते की ग�ा�क प� होते हा सं�ोधनाचा िवषय
ठरावा. मा�, गाणी गात गात सांिगत�े�्या ित�ा गो�ी आिण िव�ेषतः  �ा
खु�व�ाची ितची हातोटी िव��ण ��यकारी होती. प��ा�ा फिजती�ा गो�ी
आ�ी भांवडे ित�ा पुनः  पु�ा सांगाय�ा �ावत असू. ित�ा गो�ीमंध�ी िजवा�ा
चटका �ावणारी गो� असे िच�या बाळाची. चांगुणेची स�परी�ा पाह�ासाठी
गोसा�ां�ा वेषात आ�े�्या ��ा-िव�ू-महे� या ि�मूत�ने सािमष भोजनासाठी
िच�या बाळाचा ि�र�ेद कर�ाचा आदे� िद�ा की आम�ा घरात�े वातावरण
तंग होत असे. िच�या बाळाचे ि�र चांगुणेने उखळात घा�ून मुसळाने कुटायचे; मा�
ते करताना �त:�ा डो�ांतून अ�ूचा एक थ�बही येऊ देता कामा नये हा
अितथीदेवांचा ह�. इकडे आमचे डोळे डबडबून आ�े�े. चांगुणा स�परी�े�ा
उतर�्यानंतर मा� अितथी ित�ा अंगणात जाऊन िच�या बाळा�ा हाका माराय�ा
सांगतात. चांगुणा बाहेर जाऊन साद घा�ते.

"कडी तोडीया�ा बाळा,
बाळा, िच�या बाळा ये"
“सरी साखळी�ा बाळा,
बाळा, िच�या बाळा ये"

आिण मग, िच�याबाळ �कट होते
“आ�ं धावत पळत,
ि�री जावाळं उडवीत'

िच�या बाळ िजवंत झा�ं की आम�ा िजवात जीव येत असे. डो�ावरचे
भुरभुरणारे केस उडवत '�ो मो�न'म�े धावत येणारे गोिजरवाणे िच�याबाळ
आजही आ�ा�ा �� िदसते.

तसा बाईचा खूपसा संवाद गा�ात असायचा.
"गटगटे रांिध�े राती आन् धुरवासाटी" हे गाणे माझे आवडते तर, “��ा

िदनकर�ा िनजिवते'' हे गाणे ऐक�े की िदने� िदवसासु�ा प�गाय�ा �ागत असे खूप



पुढे, अमे�रकेत असताना घरची आठवण आ�ी की मी ही सगळी गाणी �णत बसे.
�ावर वसंुधराची �िति�या, “अहो, क��ा�ा झोपवताय �ांना. िदनकरराव आता
गाढ झोपेतच असती�."

भारतीय �माणवेळ आिण अमे�रकन �माणवेळ यामध�ा दहा-साडेदहा
तासांचा फरक ��ात घेत�ा तर ती व�ु��थती होती. मा� आप�्या घरापासन
हजारो मै� दूर असताना मायेची िव��ण उब �ा गा�ांतून िमळत असे, हेदेखी�
िततकेच खरे.

बाई मनाने सदोिदत वावरत असते ती गा�ांतून साकार झा�े�्या ित�ा
पौरािणक जगात. �ा आग�ावेग�ा जगातून �वहारी जगात याय�ा ितची
मनापासून तयारी नसते.

“सम�ा ि�थमी�ा �ेष नागानं उच�ून धर�े�ं हाये” हा ितचा ठाम िव�वास.
१९६९ सा�ी नी� आम��ाँग चं�ावर पोच�ा �ावेळी चं�ाव�न घेत�े�ी पृ�ीची
छायािच�े पिह�्यांदाच �काि�त झा�ी. मो�ा उ�ाहाने ती रंगीत छायािच�े मी
बाई�ा दाखव�ी आिण ठणकावून िवचार�े, “ही पा� आप�ी ि�थमी ! दाखव बरं
आता तु�ा �ेषनाग कुडं हाये ते?''

ितने �ांतपणे �ा िच�ांवर नजर टाक�ी आिण �ेग नसताना मे�े�्या
उंदराकडे पाहावे त�ा �ु� नजरेने मा�ाकडे पाहात मातोसरी उ�ार�्या, “धुरवा, तू
तर येडाच रा��ास. आरे, तो �ेषनाग देव हाये देव. तो काय तुम�ा �ा �ोकाय�ा
फोटूमंधी येणार हाये का काय?"

बाईचे अ�ान दूर कर�ाचा �य� करणे िकती भाबडेपणाचे आहे ते म�ा
पिह�्यांदा कळ�े ते �ावेळी.

आमचा प�रवार आता आकाराने एवढा मोठा झा�ा आहे की �ामुळे
�ौिककाथा�ने तरी आ�ी चार भाऊ वेगळे राहत असतो. बाई मा�ाकडेच असते.
��ेकाकडे इतर ��ेकाची चौक�ी करत राहाणे हा मातोसरीचंा पूण�वेळ उ�ोग
असतो. ितचा िव�ेष �ाडका �णजे भाऊ (जे.डी.). न कंटाळता जवळजवळ रोजच,
ित�ा "भाऊ मंुबईत हाये का रे? का गे�ाय कुडं?" या ��नाचे उ�र म�ा �ावे
�ागते.



कधीतरी रागावून मी �णतो, “अगं, म�ा काय माहीत? मी काय �ाचा
से�ेटरी हाये का काय?"

पण �गेच म�ा माझी चूक उमगते. आ�ी सवा�नी सतत एकमेकां�ा
संपका�त रािह�े पािहजे हा ितचा �ेमळ आ�ह �ा ��नामागे दड�े�ा असतो. रोज
सं�ाकाळी िन�िनयमाने ती बात�ा पाहाते. वेगवेग�ा घडामोडीचें �ान �ावे
यापे�ा आप�ा एखादा मु�गा बात�ांम�े िदसतो काय हे पाहाणे एवढाच माफक
हेतू �ामागे असतो. एरवी, दूरद��न�ा बात�ा आिण िविधमंडळा�ा कामकाजाचे
समा�ोचन यात�ा फरक ित�ा कळतोच असे नाही.

मी आिण माझी प�ी घरात नसताना आ�े�े फोन बाई घेते, पण फोन
करणा�यांची नावे हमखास िवस�न जाते. अंदाजाने कोणतेही नाव िवचार�े तरी "हां,
हां, आसंच काहीतरी �तं'' असे सांगून ती मोकळी होते.

खरी गंमत होते ती आ�ी नसताना घरी कोणी येऊन गे�े की. नावे तर ित�ा
आठवत नाहीत, मग वण�नाव�न अंदाज बांधावा �ागतो. अ�ा वेळी आम�ा
संभाषणाची गाडी अगदी ठरावीक वळणे घेत जाते.

"धुरवा, एक बाबा आ�ा �ता"
“बरं, काय नाव?"

“आप�ं आसंच काहीतरी �तं, बघ”

"िदसाय�ा कसा �ता? उंच?"

“हा, चांग�ा उंचनीच गडी �ता."
“गोरा �ता का काळा?"

"तसा गोरटे�ाच �ता."
"बरं, जाडा �ता का बारीक?"

"तसा जाडजुडाच �ता"
"पन मंग ठ� गू आसं� थोडा?"

"हां, म�ा वाटतं, बु�ाच �ता”
"मग तो गोरा का�ाचा, काळाच आसं�?"



"हां, तसा काय युरोपेन गोरा न�ता, सादारन काळगे�ाच �ता"
येऊन गे�े�ा तो माणूस, एकाच वेळी गोरा आिण काळा, जाडा आिण

बारीक, उंच आिण बुटका असू �कतो. िकंब�ना, येऊन गे�े�्या �ा ��ीचे वण�न
सानेगु�जीपंासून थेट आचाय� अ�ेपय�त ��ेका�ा �ागू पड�ाचा चम�ार होतो!

एकदा अगदी कहर झा�ा. जयवंत दळवी�ंा स�ार �संगावर आधा�रत
काय��मात दूरद��नवर पु. �. दे�पांडे यांचे भाषण चा�ू होते. ते पाहाताना बाई
अचानक �णा�ी, "धुरवा, या बाबा�ा मी वळाख�ं बरं का.” मी मनात �ट�े, "वा!
पु. �. दे�पांडे हे खरं महारा�� ाचं �ाडकं दैवत. अगदी आम�ा मातोसरीसु�ा �ांना
ओळखतात."

मातोसरी�ंा पुढ�ा ��नाने मा� मी एकदम को�मड�ो.
"धुरवा, या बाबानं दाढी काढून टाक�ी काय रे?"

पु. �. आिण दाढी? म�ा काही कळेना. पु.�ं.चा दाढी वाढव�े�ा चेहेरा
काही के�्या डो�ासमोर येईना. आ�चया�ने मी िवचार�े, “तू क�ा या बाबा�ा
पाहाय�ा गे�ी �तीस?"

“आरे, आसं काय करतोस ? हा बाबा आप�्या घरी आ�ा न�ता का?
चांग�ी ना दांड�ा बोकडावानी दाढी �ती �ा�ा."

अचानक मा�ा डो�ात �का� पड�ा. आम�ा मातोसरी पु. �ं.ना कोण
समज�्या असा�ात? िवजय त�डु�कर!

आ�ी सव� भाऊ-बिहणी वरचेवर एक� जमतो. एकोणीस नातवंडांचा घरात
को�ाह� सु� झा�ा, की बाई�ा आनंदाची परमावधी होते. खरे �णजे नातवां�ा
िपढी�ी संवाद साधणं बाई�ा खूपच कठीण जाते, पण �ा वाचून ितचे काहीही अडत
नाही. एखादा नातू �तः  होऊन ित�ा�ी बो��ा नाही तर "काय रे, तु�ा बापाची मी
स�ी आईच हाये ना?" असा स�ड दम भराय�ा ती मागेपुढे पाहात नाही.

नातवंडांनाच काय, िक�ेक वेळा आ�ा भावडांना देखी� बाई�ी संवाद
साधणे जड जाते. कुठ�्या�ा संदभा�त मी एकदा ित�ा �णा�ो, “आडातच नही तर
मंग पोह�यात कुडून येनार?" मातोसरीनंी �ाचा अथ� �ाव�ा, “आयांमधीच नही तर
मंग पोरायमंधी कुडून येनार?" असा!



दुस�या आिण चव�ा �िनवारी सरकारी कम�चा�यांना सुटी असते हे गिणत
ित�ा डो�ात प�े बस�े आहे. �ामुळे दर एक �िनवार सोडून पुढ�ा �िनवारी
ती िनयिमतपणे म�ा िवचारते, “धुरवा, आज तु�ा सनवारची सु�ी नही का रे?" चेहरा
िनिव�कार ठेवून, �रझ�� बँक दर �िनवारी चा�ू असते हे गे�े �ेकडो �िनवार मी न
कंटाळता मातोसरीनंा समजावत आ�ो आहे.

सं�ाकाळी आम�ा घरा�ा जवळपास ती िफराय�ा जात असताना आ�ी
िकतीही आ�ह धर�ा तरी बाई च�ा �ावत नाही िकंवा आधारासाठी काठी घेत
नाही. च�ा �ाव�ा आिण हातात काठी घेत�ी तर “�ोक �ातारी �नती� ना?”
अ�ी ित�ा भीती वाटत असते. वा�िवक पाहता, आंधळी नस�े�ी कोणतीही
��ी, बाई �ातारी नाही हे �णू �कणार नाही. पण हे मातोसरीना कोण सांगणार?

घरात�्या �ोकांची नावे आिण वयोमान सांगताना बाईचा घोळ तर
नेहमीचाच. वय सांगताना आ�ा भावंडां�ा वयाम�े अचानक पाचएक वषा�ची घट
होते आिण सुनां�ा वयात िततकीच वाढ होते. �ामुळे ित�ा िह�ोबात आम�ा
प�रवाराती� सव� सुना आपाप�्या पतीपे�ा हमखास मो�ा ठरतात. मागे एकदा मी
आिण माझी प�ी घरात नसताना मतदारां�ा या�ा तयार करणारे �ोक घरी येऊन
गे�े. �ाचा प�रणाम असा झा�ा, की माझे नाव 'न�रंदर' असे पंजाबी वळणावर गे�े
आिण वसंुधराची, 'वसुबाई' झा�ी. �ामुळे ��� मतदान कर�ासाठी आ�ी गे�ो
ते�ा ितथ�े सरकारी कम�चारी आम�ाकडे चांग�ेच सं�याने पाहात अस�्याचे
आ�ा�ा ��पणे जाणव�े.

अचानक आ�े�्या �ीमंतीची म�ी येते �णतात, पण ग�रबीचा 'हँग ओ�र'
िटकून राहातो हे देखी� िततकेच खरे. बाईचे नेमके तसेच झा�े�े आहे. िकराणा
मा�ाचे सामान घरी आ�े की मातोसरी �ा पु�ांना गंुडाळ�े�े दोरे �व��थतपणे
काढून एका�ा एक जोडून ठेवती�, "पुढं मागं कामा�ा येती�” �णून.

बॉ�े पोट� ट��कडून बाई�ा पे��न िमळते - तीन�े �पयां�ा आसपास.
पे��न�ा ती 'पेनस�' �णते. 'पेनस�' घेऊन येणा�या पो�मनची वाट पाहाणे हा
बाईचा आणखी एक आवडता उ�ोग. बाईची पे��न ही आ�ा कोणाचाही
�खजगणतीत नसते. बाई�ा मा� �ाचे अ�ूप वाटते. पो�मन�ा पे��नची मनीऑड�र
आणाय�ा एक िदवस जरी उ�ीर झा�ा तरी बाई कासावीस होते. �ेवटी एकदाची ती



मनीऑड�र आ�ी की बाई �ा पो�मन�ा आठ आणे ब�ीस देते. ित�ा ��ीने तो
उदारपणाचा कळस असतो. म�ा �ा पो�मनची दया येत असे. पे��नसाठी होणारी
बाईची उ�घा� बघून एकदा गुपचूपपणे मी �ा पो�मन�ा दहा �पये िद�े आिण
मनीऑड�र वेळ�ावेळी पोचती कर�ािवषयी बजाव�े. पो�मनने पैसे घेत�े, म�ा
स�ाम के�ा आिण �णा�ा, “सायेब, खरं सांगू का ? आजीबाईंकडून पाव�ी
िमळा�्यावर जी खूषी होते ती तुम�ा या दहा �पयांमधी होत नाही." मग मा� म�ा
माझीच दया आ�ी.

बॉ�े पोट� ट��कडून बाई�ा पे��नसंबंधी वरचेवर येणारी प�े मी
िनयिमतपणे दडवून ठेवतो, कारण पाच-दहा �पयां�ा वाढीसाठी करावी �ागणारी
धावपळ म�ा नको असते. कुठून कोणास ठाऊक, बाई�ा मा� पे��नवाढीची बातमी
अचूकपणे समज�े�ी असते.

एकदा, �े� कामगार नेते डॉ. �ांती पटे� काही कामािनिम� आम�ा घरी
आ�े होते. गे�ी अनेक वष� ते बॉ�े पोट� ट��चे एक ट��ी आहेत. �ांची बाई�ा
ओळख क�न देताना मी �ट�े, "हे बी.पी.टी.चे मोठे सायेब हायेत बरं का."
आप�्या घरी आ�े�े पाहणे बॉ�े पोट� ट��चे साहेब आहेत हे कळ�्यावर
मातोसरीचे डोळे आनंदाने �काक�े. पुढे सरसावून ती �णा�ी, “सायेब, ते म�ा
पेनस�चे तीस �पये वाढनार �ते �ाचं काय झा�ं?" पोट� ट��चे को�वधी �पयांचे
�वहार पाहणारे डॉ. �ांती पटे� �णभर गडबड�े, पण �गेच �त:�ा साव�न
�णा�े, "�े तुमचा पोरगा हाय ना, ते तीस करोड �िपयांचा हाय. तुमी क�ा�ा तीस
�िपयांचा वाता� करते?"

ते जाऊ �ा ओ सायेब, म�े तीस �पये वाढवून कवा िमळणार ते सांगा
आधी."

मातोसरीचंा पै�ांचा िह�ोब हा �तं� सं�ोधनाचा िवषय आहे. खरे �णजे
ित�ा िवसा�ा पुढे मोजता येत नाही. �ंभर �णजे पाच ‘इसा' असे ितचे गिणत
असते. इं�जी कॅ��डरचे मिहने ित�ा उमगत नाहीत. 'चई�', 'वय�ाक', 'आखाड',
‘सरावण' याच पारंप�रक प�तीने ितची का�गणना चा�ते. �ातून पै�ा�ा बाबतीत
ितचा कोणावरही िव�वास नसतो. बँकेत ित�ा नावावर जमा अस�े�्या ठेवीवंर
िमळणारे �ाज वेळ�ा वेळी नगदी ��पात वसू� के�े नाही तर बँकेचे अिधकारी



व कम�चारी ते �तः �ा �ख�ात टाकतात असा मातोसरीचंा ठाम समज आहे. मी
�त: �रझ�� बँकेचा व�र� अिधकारी असूनसु�ा �ाबाबत काही क� �कीन यावर
ितचा िव�वास नाही.

वेगवेग�ा बँकांम�े �हानमो�ा रकमां�ा मुदती�ा काही ठेवी
मातोसरी�ंा नावावर आहेत. �ा ठेवी�ंा पाव�ा इतरांकडे देऊन ठेवा�ात �णजे
कोण�ा ठेवीची मुदत कधी संपे� याकडे �� ठेवता येई� असे मी सुचवून पािह�े,
पण �थ�. �ा सग�ा पाव�ा आप�्या पोतडीत जपून ठेवणे मातोसरी पसंत
करतात. आता, इं�जी कॅ��डर न समजणारी बाई मुदतपूत�चे भान कसे ठेवणार असा
��न कोणा�ाही पडू �कतो. पण ���ात काहीही अडचण येत नाही. कसे कोणास
ठाऊक पण मा�ा ऑिफस�ा जाय�ा वेळेस हातात एखादी पावती घेऊन डुगुडुगु
चा�त बाई मा�ाकडे येते आिण �णते, “धुरवा, हे पै�े क�ा िमळायचे आहेत,
पा� बरं?"

ती पावती पा�न म�ा ध�ाच बसतो. कारण आणखी दोन-तीन िदवसांतच
�ा ठेवीची मुदत संपणार असते. इं�जीचा गंधही नस�े�्या मातोसरीने ित�ाकडे
अस�े�्या असं� पाव�ांमधून नेमकी मुदत संपत आ�े�ी पावती म�ा काढून
िद�े�ी असते. “आजी�ा जवळी घ�ाळ कस�े आहे चम�ा�रक" या ओळीचंा
��य फ� बा�पणी याय�ा हवा असे थोडेच आहे?

बँके�ा पाव�ा ��ात ठेव�ाचे जसे ितचे �तः चे एक तं� आहे, तसेच
वेगवेगळी िठकाणे ��ात ठेव�ाचे ितचे आडाखे असतात. खूप वषा�पूव� वडा�ा�ा
राहत असताना आम�ा घरात येणा�या काही िव�ेष व�ू 'चीची'खा��ा दुकानातून
आण�े�्या असत. िचंचे�ा झाडाखा�चे दुकान पाह�ाची म�ा खूप उ�ुकता
होती. ि�वाय, ते झाड पड�े तर ते दुकान ओळखणार कसे याची देखी� म�ा उगाच
काळजी वाटत होती. उ�ुकता अनावर झा�्यावर एकदा मी ते दुकान �ोध�ासाठी
िफर�ो. िचंचेचे ते झाड काही के�्या सापडेना. 'ते' दुकान मा� सापड�े, कारण �ा
दुकानावर ठळक अ�रात एक फ�क ि��न ठेव�े�ा होता : “हेच ते िचंचेखा�चे
सु�िस� दुकान!" तो फ�क, अथा�तच, वाचू �कणा�या मा�ासार�ा अडाणी
�ोकांसाठी �ावून ठेव�ात आ�ा असावा!



कोणाचा �पंच कसा चा��ा आहे ते ओळख�ाचा बाईचा िनकष अगदी
साधा आहे. �ा घरात भांडीकंुडी भरपूर आहेत तो �पंच नेटका. �ामुळे आम�ा
घरात बाईने घेऊन ठेव�े�ी असं� �हानमोठी भांडी आहेत. �ात�े भ�ेमोठे हंडे
तर कधीच वापरात येत नाहीत. मा�, वरचेवर �ांना घासूनपुसून �� क�न
वर�ा फळीवर ओळीने मांडून ठेव�े की मातोसरीनंा कृतकृ� झा�्यासारखे वाटते.
ही भांडी खरेदी करताना बाई �ां�ावर नावे टाकून घेते. नावे मा� हमखास मु�ांची
िकंवा नातवांची. मु�ी िकंवा नाती या 'पर�ा'�ा अस�्यामुळे �ांची नावे भां�ांवर
टाक�ाचे बाई कटा�ाने टाळते.

कोणाचेही तोडं भ�न कौतुक करणे बाई�ा �भावात बसत नाही. एकदा
मा� तसा योग आ�ा. बिहणाबाईं�ा गा�ांची कॅसेट आ�ी ऐकत होतो. ती गाणी
कानावर पडताच मातोसरी ितथे येऊन �ुिझक िस��मसमोर ठाण मांडून बस�्या.
कानात �ाण आणून ितने सारी गाणी ऐक�ी. कॅसेट संप�्यानंतर मी ित�ा
बिहणाबाईब�� सांिगत�े. �ावर ितची �िति�या होती, "आरे, ही बाई देवांगना
आसं�, देवांगना!" �ापूव� िकंवा �ानंतर कोणाचे असे कौतुक करताना बाई�ा
आ�ी कधी पािह�े नाही.

आम�ा दादांना बाई "ओ, जाधव" अ�ी रोखठोक हाक मारत असे.
आप�्या पती�ा आडनावाने मार�े�ी हाक िक�ेकांना िविच� वाटत असे, पण तसे
होते खरे. दादा-बाई�ा �भावात�े अंतर ��ात घेत�े तर �ांचे खटके उडणे
अप�रहाय� होते. दादांचा राग �टका अस�ा तर “सोने, तू तर ग��दडच रािह�ीस"
असे बो�ून दादा मोकळे होत. मा� दादा खरेच रागाव�े तर बाईंसह सवा�चीच बोबडी
वळ�ाची वेळ येत असे. �ाउ�ट सरळ आवाज चढव�ापे�ा ितरकस वार
कर�ावर बाईचा भर. अगदी आ�ा भावडांवर रागव�ी तरी �ात एखादा तरी
ितरकस फटका दादां�ा िद�ेने जात असे. मग, “खान त�ी माती आन् अव�ादीवर
जाती” िकंवा “आघाव बापाची आघाव खाण हाये” असा आमचा उ�दार होत असे.

बाई-दादांमध�े �ेम िदसत असे ते िज�ेबी खाताना. िज�ेबी दोघां�ाही खूप
आवडीची. घरात कधी िज�ेबी आण�े�ी अस�ी की �ा �ेमाने एकमेका�ा आ�ह
करत दोघे िज�ेबी खात, ते पाहाणे हा आ�ा सवा�साठी एक आनंदाचा ठेवा होऊन



बस�े होते. 'सं�ाछाया' दाटून आ�्यानंतर�ा काळाती� साहचया�चा तो एक
िनतांतसंुदर आिव�ार होता.

दादा आिण बाई, दोघांनाही डॉ�रकडे जा�ाचा सोस, पण डॉ�रवर
दोघांचीही सतत नाराजी. डॉ�रांनी जादा प�पाणी सांिगत�े की दादा �ांची
�ख�्�ी उडवत अस�े तरी मनातून �ांचा डॉ�रवर िव�वास होता. �ाउ�ट
मातोसरीचे. एकजात सगळे डॉ�र गोड गोड बो�ून आप�्या बावळट मु�ांकडून
पैसे उपटतात आिण आणखी पैसे उकळता यावेत �णून ित�ा मु�ामच बरे करत
नाहीत अ�ी बाईची ठाम धारणा. तरीसु�दा वषा�-दोन वषा�तून दवाखा�ात 'अ◌ॅडिमट'
होणे बाई�ा मनापासून आवडते. कारण �ािनिम�ाने सारे आ�े� येऊन भेटतात,
िनरोप िद�े-घेत�े जातात. आिण मग मातोसरीची कळी खु�ते. एरवी, िकतीही
सांिगत�े तरी औषधांचा �तः वर भिडमार करणे ती सोडत नाही. एवढेच नाही तर
आ�ी पती-प�ी ऑिफस�ा गे�्यानंतर पोटात�्या आ�्सस�चा �ास होत अस�ा
तरी िहर�ा िमर�ांचा झणझणीत ठेचा क�न खा�ाचा मोह ती टाळू �कत नाही.

बाई�ा मनाचा सहजासहजी कोणा�ा थांगपता �ागत नाही. 'आमचा
बाप'�ा �थम आवृ�ी�ा िनिम�ाने 'टाइ� ऑफ इंिडया'म�े एक �ेख छापून
आ�ा होता. �ात�े दादांचे छायािच� पा�न मी हरखून गे�ो. मो�ा कौतुकाने आिण
अिभमानाने मी ते बाई�ा दाखव�े. �ावर मातोसरीचंी �िति�या काय असावी?

"आरे, काय तु�ा बापाचं कौितक सांगतोस. तो काळा तर �ता" आयु�ाची
सगळी इितकत��ता जणू गोरे अस�ावर अव�ंबून असते!

'िद वीक' या इं�जी सा�ािहकाचा वाता�हर ‘आमचा बाप’�ा संदभा�त माझी
मु�ाखत घे�ासाठी एकदा घरी आ�ा होता. बाईची भेट झा�्यानंतर ितचीसु�ा
मु�ाखत घे�ाची इ�ा �ाने �दि��त के�ी. मु�ाखतकार म�दे�ीय अस�्यामुळे
दुभा�ाची जबाबदारी अथा�त मा�ावर.

मु�ाखतकाराने िवचार�े,

"दादा कसे होते?"

मातोसरी �णा�्या,



"काळा �ता, पन चांग�ा �ता"
मु�ाखतकाराने ि�िह�े,

"ही वॉज डाक�  बट हँडसम”

��न िवचार�ात आ�ा,
"तु�ा�ा दादांचे कोणते गुण जा� आवड�े?

“म�ा �ेच आवड�ं का कवा दा� नही पे�ा, कवा ि�वीगाळ नही के�ी.
इ�ेस �नजे, म�ा अंगावर कधी हात नही टाक�ा."

�ा वातावरणात वाढ�े�्या �ा िपढीती� ��यां�ा आप�्या पतीकडून
िकती माफक अपे�ा हो�ा, �ाचे हे �ाितिनिधक िच� �णावे �ागे�.

दादा गे�्यानंतर मातोसरी आता खच�्या आहेत. अि�कडे �ा रोज
काव�ां�ी बो�तात, �ांना �ेमाने खाऊ घा�तात. वा�िवक एक काळा रंग
सोड�ा तर दादा आिण कावळा यांत काहीही सा� नाही. मा�, काव�ा�ा �पाने
दादा ित�ा भेटाय�ा येत असतात अ�ी ितची गाढ ��ा आहे. रोज सकाळी आिण
दुपारी �तः  खा�ापूव�, “जाधव आ�े वाटतं” असे पुटपुटत �गबगीने ती
काव�ांना भरवाय�ा जाते. अधुनमधून मातोसरी काव�ां�ी भांडतदेखी�
असा�ात असा सं�य �ाय�ासु�ा जागा आहे.

मातोसरी�ा या भाब�ा समजुतीवर आमचा कोणाचाही िव�वास बसणे
��च नाही. मा�, पुढेमागे मातोसरीने काव�ांना िज�ेबी खाऊ घात�ी तर आमचे
डोळे पाणावणार नाहीत याची हमी आ�ी कोणी देऊ �कत नाही.*

* २ जु�ै २००२ रोजी मातोसरीचें िनधन झा�े.



दादांचे आ�च�र�



दादां�ा ह�ा�राचा नमुना







�हानपन�ा गो�ी
आमचा गाव ओझर. नाि�क िज�्�ात�ा. ता�ुका िनफाड. आम�ा

घरा�ाचा मूळ पु�ष िसवा. मग �े�ा नंतर आजु�नबाबा, मकाबाबा, सुकाबाबा.
सुकाबाबा�ा दोन पोरं, पंुजाबाबा आन् �ंजाबाबा. �ंजाबाबा �नजे माझा बाप.
पंुजाबाबा मोठा. �ाचा �य च�च�ाव. पंुजाबाबा न् �ंजाबाबा�ा बायका स��ा
बिहनी. मोठीचं नाव राधाबाई आन् धाक�ीचं गऊबाई. पंुजाबाबा आन् राधाबाई
धाक�्या भावा�ा आन् भावजइ�ा फार �ास देयाचे. कदी कदी काठीनं मारायचे.
खा�ाचा व कप�ाचा फारच �ास देयाचे. मग गाव�ा �ोकानी �ां�ा आईबापाना
िन�प पाठव�ा की तुम�ा धाक�्या मु�ी�ा फार �ास होत आहे. ित�ासाठी
काहीतरी करा. �ेवटी गाव�ा मंडळीने पंचायत घेवून पंुजाबाबा�ा दम िद�ा की तू
मोठा भाऊ आसून �ा�ा सा�क�यावानी का वागिवतोस?

गऊबाई�ा काही मू� झा�े नाही. मग काही �ा�ा माणसांनी �ंजाबाबा�ा
आ�ा�ाची सोिहरीक पािह�ी. ती िभऊ िनंबाची मु�गी, राहीबाई. ती माझी आई.
माझी आई सग�ात धाक�ी. ित�ा दोन भाऊ. �ांचे नाव चाहादू न हारी. दोन
बिहणी. सोनु आन् रेऊ.

म�ा एक भाऊ आन् दोन बिहणी. माझा भाऊ, नामदेव �हानपनीच मे�ा.
एक बहीन, कोडंीपन �हानपनीच मे�ी. दुसरी बहीन, नाजुका आजून िजवंत हाये.
माझे दोन चु�त भाऊ. मोठा कचर आन् धाक�ा माधव. कचरचा मा�ावर �य जीव
होता, पन तो िप�ेगमधे मे�ा. माधव आता काही वसा�पूव� वार�ा.

माझा ज� १९०९-१९१० चा आस�ा पािहजे. कारन ब�याच िठकानी मी
चवकसी के�ी. �ा टाइमा�ा आमी मो�मजुरी क�न व �ेतात काम क�न व
येसकाराचे काम क�न क�ेब�े भागिवत होतो. येसकर पाळीचे काम �ंजे गावात
भाकरी मागने, �ोकांना चावडीवर बो�ावून आनणे, कोडंवाडा संभाळने, मयताचा
िन�प देने, सरकारी आिदका�याची सेवा करने, दस�या�ा िदवसी हे�ा िसवारात
िफरवने, �ा�ा पाट�ाने तोड�्यावर �ाचे मंुडके येसीत पुरने, आसे आनेक कामे
�ंजाबाबा�ा करावी �ागत होती.

मी सादारन चा�ाया �ाग�ो आ�े�, �ा टाइमास आम�ा �ेतात भुइमग
के�ा होता. आई व काही बाया मजुरीने हो�ा. भुइमुग िनंदायाचे काम चा��े होते.



जवळच पा�ाचा पाट भ�न वाहात होता. म�ा एका झाडाखा�ी बसिव�े होते. मी
हातात तां�ा घेवून पाटावर गे�ो व पानी भर�े. पन मी �ा पाटात पड�ो व वाहात
चा��ो. ते काही बायाने पािह�े, व गाग वरड झा�ी. सव� बाया जम�्या. माझी
चु�ती, बजाऊकाकुने वुडी मा�न म�ा बाहेर काड�े. मी बराच �ांब वाहात गे�ो
होतो व नाकात व तोडंात पानी जावून पा�ानं फुग�ो. म�ा बाहेर काडून माजे पाइ
पकडून गरगर िफरव�े व पानी नाका-तोडंातून बाहेर काड�े. कप�ाने गंुडाळून
म�ा घरी आन�े. कंुभारा�ा चाकावर घा�ून िफरिव�े व पानी बाहेर काड�े. मग
म�ा सावदपना आ�ा.

हे मा�ा आजी�ा कोनीतरी सांिगत�े. आजी दोन-तीन िदवसाने ओझर�ा
आ�ी व म�ा आिण आई�ा घेऊन आ�ा�ास गे�ी.

आजी मा�ा आईची आई. ितचे नाव गंगुआई. माझी आजी माझा फार �ाड
करायाची. काही िदवसाने म�ा देवी आ�्या. गावात ते�ाचा वास येई�, �णून �ेतात
आमची झोपडी होती �ा झोपडीत म�ा ने�े. म�ा बरे वाटेपय�त आ�ी झोपडीत
रािह�ो. देवी सव� आंगा�ा फार मो�ा झा�्या व डो�ांत देवी आ�्या हो�ा. मी
पळत चा�ू �ाग�ो. मग आई व मी ओझर�ा आ�ो.

आम�ा दारासमोर जुनी चावडी आहे. चावडी�ा पाठिभती�ा गांदीमा�ाचे
घर होतं व �ात खूप गांदीमा�ा जम�्या हो�ा. �ा मी हाताने वुडिव�्या. �ा सव�
मा�या म�ा चाव�्या व माझे सव� अंग सुज�े.

मी �ार ते पाच वषा�चा आ�े�. �ा टाइमा�ा एका �संगाची आठवण. एक
िदवस एक मानु� बइ�गाडीनं नाि�कवून आप�्या गावी चा��ा होता. �ा�ा
बइ�ाचा पाय मोड�ा. �ाने आम�ाकडे बइ� मािगत�ा. �ाने दोन �पये भा�ाने
आमचा एक बइ� ने�ा. बइ� परत आन�ासाठी म�ा �ाही�ा बरोबर पाठिव�े.
मी �ा�ाबरोबर गाडीत बसून गे�ो व �ा मानसाची आईही आम�ाबरोबर होती. तो
मानूस पंुजाबाबा�ा ओळखीचा होता. �ा मानसा�ा मू� नवते. तो फार िदवसाने
आप�्या गावी चा��ा होता. �ाची आई व तो मनात मूळ दुखी होता. मी गाडीत
बस�्यावर �ातारीने म�ा सांगत�े, आपन आता बाइ�ा घरी जानार आहोत. तर तू
ित�ा तु�ा गावाचे नाव सांगू नकोस. मी सव� काही सांगे�. मी भाऊचाच मु�गा आहे



आ�े मी ित�ा सांगे�. �ातारीने भाऊचाच मु�गा आहे हेच सािगत�े. �ा घरी
आ�ी गे�ो. �ा बाईने माझा फारच �ाड के�ा. आ�ी -�ातारी व मी- �ा रा�ी
मु�ाम के�ा व तो मानुस गाडी घेऊन आप�्या गावी गे�ा.

सकाळी म�ा एक टोपी व एक बंडी घेत�ी व पुरानपो�ाचे जेवन के�े. मग
आ�ी सं�ाकाळी पाच�ा सुमारात िनघा�ो. गावजवळ �ंजे दोन मइ� आ�े�.
आ�ी �ेतातून पायी र�ातून चा��ो होतो. �ेत नांगर�े होते. �ातून पायर�ा
होता. �ातून काही टाइमानं फारच काळोख पड�ा. खा�ी जेमीन काळी व वर
आकास काळे. सव� बाजूने आकास पा�ाने भ�न काळेकुट झा�े होते. पानी यया�ा
सुरवाद झा�ी. आ�ी �ा पाईवाटानं जोराने चा�ू �ाग�ो. पन पा�ाचा जोर वाड�ा
व िवजाही चमकू �ाग�्या. आ�ी �ातून वाट काडीत चा��ो होतो. �ा पा�ात
आ�ा�ा वाट िदसाना आसी झा�ी. िवजांचा एक मोठा आवाज झा�ा. आ�ी �ा
नांगर�्या वावरात पड�ो. आ�ा�ा एकमेकाची सुद रािह�ी नाही आिण व�न
सारखा पानी पडत होता. आ�ी आठ वाजतापय�त �ाच िठकानी पडून रािह�ो.
ितकडे तो मानूस आमची वाट पाहात होता. इकडे �ातारी व मी, मरनाची तयारी
चा��ी होती. पाऊस थांब�ा. तो मानूस व �ा�ाबरोबर दोन मान�े व कंदी� घेऊन
आम�ा �ोदास आ�े. �ातारी कनत होती. ितचा आवाज आइकून ते घाबर�े व
आजुबाजूस �ाने काही अंतरावर मीही पड�े�ा पािह�े. �ाने आ�ा�ा वुच�ून
�ा�ा घरी ने�े व �ेक क�न आ�ा�ा �ेक�े. मग जेवन क�न आजीजवळ
झोप�ो. म�ा दोन िदवस येऊन िद�े नाही.

ितस�या िदवसी मी बइ� घेवून येत असता एक गाव �ाग�े. �ा गावा�ा
बाहेर खळे होते. �ा ख�ात एक बाई होती. ितने बइ�ा�ा ओळख�े व म�ाही
पािह�े. ती बाई आर.डी.ची* माव�ी होती. ितने म�ा दुपारपत� जावून िद�े नाही.
दुपारचे जेवन क�न मा�ाबरोबर ितचा एक मु�गा देवून म�ा मा�ा घरी
पोहोचिव�े. �ा गावाचे नाव कारसुळ आ�े आहे.

* आरडी उफ�  �ी आर. डी. जाधव. दादांचे दूरचे बंधू, ओझर गाव�ा दि�त
समाजात�े ब�धा पिह�े पदवीधर. �रजन� ए��ॉयम�ट ऑिफसर �णून सेवािनवृ�
झा�्यानंतर ते मंुबईत �थाईक झा�े. �ांनी िव�ािथ�द�ेत काही काळ डॉ.
आंबेडकरां�ा �ंथसं�हाची देखभा� कर�ाचे काम के�े. �ामुळे डॉ.
आंबेडकरां�ी थेट संबंध आ�्याचे अ�ूप दादांना आिण इतर कुटंुबीयांना वाटत असे.



आर.डी. काका मंुबईत पिह�्यांदा आ�े �ावेळी �ांना प�ट आिण बुटाचा सराव
�ावा �णून दादर टी.टी.पासून भायख�ापय�त '�े� राईट' करत हाता�ा ध�न
ने�्याची गो� दादा सवा�ना सांगत असत.

थोडा मोठा झा�्यावर मी रोज बइ� व गाई घेऊन चाराया रानात जावू
�ाग�ो. काही दुस�या�ाही गाइ-बइ� िमळा�े तर मी �ा�ाही �ायाचो.
�ां�ाकडन गाइ-बइ�ामागे एक सीवराई िमळत आसे. सीवराई �ंजे एक पैसा. चार
सीवराईची एक आना.

मी एक िदवस बइ� व गायी घेवून र�ाने चारीतचारीत चा��ो.
िपंपळगाव�ा र�ा�ा काम चा�ू होते. खडी पसार�ी होती. मा�ाबरोबर दोन-तीन
मु�ंही होते. �ा र�ावर आमा�ा एक मोठा जनावर येताना िदस�ा. �ोक
वरडाया�ा �ाग�े: हा�ी आ�ा... हा�ी आ�ा. आ�ी धावत �ा�ा पाहा�ासाठी
गे�ो. �ा�ा पा�न आ�ी सव� घाबार�ो. हे काय आहे ते आमा�ा समज�े नाही.
एव�ात साको�या�ा बाजूने दोन-तीन बाया येताने आ�ी पािह�्या. �ां�ा हातात
तां�ा व माटात नीबं होते. �ा बायानी �ा हा�ी�ा पुज�े. हा�ी�ा अंगावर पाणी
टाख�े व कंुकू �ाव�ा. नीवद खा�ी ठेव�ा आिण सव� जनी �ा�ा पाया पड�्या, व
िनगून गे�्या. �ा �ोखांडा�ा हा�ी�ा आ�ी सारखे पाहात रािह�ो. �ा �ोखंडी
हा�ी�ा वर�ा िठकानी तां�ाचा चमकनारा प�ा होता. हा�ी�ा पाय नवते. तीन
चाक होते. �ावर एक मानुस होता. हा �ोखंडाचा हा�ी आमी पिह�्यांदा पािह�ा.
आ�ी �ा�ा ब�याच िदवस िवसर�ो नाही.

तो खडी दाब�ाचा रो�र होता हे म�ा नंतर पुढे समज�े.

�ा टाइमा�ा मा�ा चु�तभावाचे �� झा�े होते. �ाचे नाव माधवराव.
�ाची बाइको आणायास पंुजाबाबाबरोबर म�ा पाठिव�े. मी बाबाबरोबर गोडेंगाव
िसग�ा�ा गे�ो. वाटा�ा एका मोरी खा�ून जात होता. �ाच टाइमा�ा एक मा�गाडी
आ�ी. ित�ा पा�न मी फार घाबर�ो. बाबा�ा कंबरे�ा धर�े. मी वरडाय�ा �ाग�ो.

"बाबा, बाबा, तो बघ, डोगंर आप�्याकडं पळत येतोय"

बाबा �न�ा-



"आरे ये�ा. �ा�ा आगीनगाडी �न�ात. घाब� नोकस" मी �ा
आगीनगाडी�ा चाकाकडं पाहातच रािह�ो. ते गोमी�ा पायासारके हा�त होते.
गाडी मी पिह�्यांदाच पािह�ी.* मी घरी येवून सव� मु�ा�ा सांगत�े.

* दादांचे उव��रत आयु� रे�्वेची नोकरी कर�ात गे�े. �ा ��ीने या
�संगा�ा िव�ेष मह� आहे.

आ�ा�ा �हानपनी गो�ी फार आवडाय�ा. काही चार प�ीत बसून गो�ी
सांगाया�ा. तु�सीराम बाबा�ा व�ावर �ोक जमत. गो�ी व गफा चा�ाय�ा.
आसेच, एक िदवस गो�ी रंगात आ�्या. तो टाइम रातचा आठ-नवाचा आसं�.
आम�ा डो�ावर व सव� महारवा�ावर उजेड पड�ा व एक मोठा आगणीचा
गोळा व�न जाताना आ�ी सवा�नी पािह�ा. आ�ी सव� मु�ं घाब�न जे�ा िजकडं
र�ा िमळे� ितकडे पळा�ो. मी तर तु�सीराम बाबा�ा घरात एक रांजन �रकामा
होता, �ात जावून �प�ो. घर मोठे चार खो�्यांचे होते. सवा��ा आया आप�े
मु�ासाठी रडून मु�ाचा तपास क� �ाग�्या. आप�्या परीने पा� �ाग�्या. एकच
गोदंळ झा�ा. �ा�माने माझी आईही रडत िफ�न पा� �ाग�ी. तु�सीराम बाबाची
एक मु�गी, �ाचे नाव िव�ाबाई, घरात काय खडबडते ते पाहा�ासाठी ती ब�ी
घेवून आत आ�ी. ितने माझे डोके पािह�े. माझे केस ध�न म�ा बाहेर काहाड�े व
मा�ा आई�ा हाक मार�ी

"राहीकाकू, तुझा मु�गा सापाड�ा."
आई धावत आ�ी व म�ा रडत रडत घेवून गे�ी.

आ�ी काही मु�ं गावात खेळत खेळत वा�ा�ा ग�ीत गे�ो व तेथेच
आजुबाजू�ा खेळत रािह�ो. तेथे को�ाचे तरी �� होते. �ा ��ाचा सइपाक चा��ा
होता. �ाचा आ�ा�ा वास आ�ा. एका मु�ाने सांिगत�े की इथे कोनाचे तरी ��
आहे. सइपाकाचा व तुपाचा वास आ�ा. आपन येथेच खेळू. आप�्या�ा जेवन
िमळे�. आ�ी सव� िदवस जेवना�ा आ�याने तेथेच खेळत रािह�ो. पन आ�ा�ा
सं�ाकाळपय�त काही िमळा�े नाही. आमची िनरा�या झा�ी. आमचे आईबाप
आ�ा�ा सव� िठकिठकानी पा�न दम�े, पन आ�ी िमळा�ो नाही. आ�ा�ा जेवन
तर िमळा�े नाही पन घरी जावून पोटभर मार िमळा�ा. म�ा तर आईने
�ाकडाखा�ी बडिव�े. बाबाने म�ा सोडिव�े. आईने तर म�ा दोन िदवस जेवन



देनार नाही, आसी बो��ी. बाबाने म�ा सीवराइ�ा दा�ा आनून िद�्या. �ा
दा�ा खावून आम�ा ख�ात एक पोतं आथ�न मी झोप�ो.

म�ा �ाहानपनी �हा�ा मानसांत बसून �ां�ा गफागो�ी गपचीप बसून
आइक�ाची सवइ �ाग�ी. मी कधीच �या�ा मानसांत मधीमधी तोडं घा�ून बो�त
नवतो. कोनी काही काम सांिगत�े ते मी धावत जावून करायाचो. सव� �यानी व
�ातारी मंडळी माझा फार �ाड करीत. मी कधीच गडबड करीत नवतो. कोनी पाणी
मागत�े, कोनी बीडी-माचीस सांिगत�े, तर मी धावत जावून करायाचो, �ामुळे
मा�ावर �ांचा जीव बस�ा. ते म�ा कदी हारब�याचा वुळा, भुइमुगा�ा ��गा देत.
�ाची आठवन म�ा आझनू येते. मी िवसार�ो नाही. काही गो�ी मा�ा आजूनही
�ाणातून गे�्या नाहीत. एकाने सांिगत�े की साबर बो�ंा, तीन स��ा व �ा�
तो�ंा* हे जोपय�त राहाती� तोपय�त कोणीही सुखी होनार नाही. ते मी आझनू
िवसर�ो नाही.

* 'साबर बो�ंा' �णजे गावठी कॅ�स, ‘तीन स��ा' �णजे ब�धा पुरोिहत
वग�, आिण ‘�ा� तो�ंा' �णजे इं�ज.

नाि�क�ा �ा�ा पान साबर �नतात. �ा�ा बोडंाचा रंग �ा� आसतो.
�णून �ा�ा साबर बो�ंा बो�तात. �ा�ा िभ�-कोळी खातात. �ा�ा बोडंा�ा व
पाना�ा काटे राहातात. �ा साबराने �ोकांना फार �ास होत आसे. �ाचं एक पान
कापून दगडावर टाक�े तर �ा�ा पान फुटून झाड मोठे होते आसे �ोक �नत.
गावोगाव �ाचा �ोकां�ा जा�ास-ये�ास फार �ास. काही िठकानी साबर येवढे
माज�े होते की घर िदसत नवते. मानसा�ा आंगावर वा�याने चुबुक�े काटे बुडायचे,
व आंगा�ा खाज यायाची.

आम�ा घरावर साबर उंच गे�े होते. रंजाबाबाने घरा�ा आजुबाजूचे सव�
साबर काडून घरा�ा पाठीमागची जागा खनून साप के�ी. �ा जागेवर मका
�ाव�ासाठी तयार के�ी. �ा�ा कंुपन कर�ासाठी ते रानात गे�े व बाभळी�ा
का�ाचा भारा घेवून घरी येत होते. र�था जरा िचबळ होता. एक रानडुकर �ाच
र�ाने धावत उ�ट िद�याने धावत चा��ा. हे काही �ोकांनी पािह�े व मो�ानी
वरड के�ी. हे ऐकून बाबाने का�ाचा भारा खा�ी टाक�ा. तोच डुकराने मुसंडी
मार�ी. भारा उडवून िद�ा. भारा बाबा�ा तोडंावर �ाग�ा व बाभळीचा मोठा काटा



होटात खुपस�ा. �ोकांनी बाबा�ा उच�ून घरी आन�े व एका चांभाराकुन तो
कहाडा�ा. गाव गाव साबराने मानसा�ा �ासून टाख�े होते, पन एका इरोपेन सायबाने
एक �हान�या डबीत कोचंीतरी पावडर आनून साबरा�ा पानावर टाख�ी. ते साबर
सुकून गे�े. सव� नाि�क व सव� महारा��  सुखी झा�ा.

तु�सीरामबाबा िकत�नासाठी नाि�क, पुणा, मंुबई इकडे िफरत होते. �ानी
मु�ासाठी काही फोटू आन�े. ते एक प�ा�ा ड�ात घा�ून व �ा ड�ा�ा तीन
का�ा �ावून उ�ा क�न आ�ां�ा �ात फोटू दाखवीत आसत. मंुबईचे र�े,
मा�ा, आगगा�ा, इवाइन, आगबोटी, हे पा�न आ�ां�ा फार आनंद वाटे व म�ा
वाटे.

माधवरावाचे �गीन �ाच वेळेस झा�े. �ा टाइमा�ा आमची खा�ािप�ाची
��ा- कप�ाची फारच आबाळ होती. तरीपन माधवरावचे �� के�े. नवरदेवा�ा
झगा, नारळ घेवा �ागत होता. तोच झगा मी अंगात घा�ीत होतो.

एका िदवसी झागा घा�ून मी म�ात गे�ो. कारन म�ा आंगात घा��ासाठी
बंडी नवती. म�ातून येताना रा� झा�ी. �ंजाबाबाने म�ा सांिगत�े की गाय व बइ�
घेऊन घरी जा. ते घेऊन मी चा��ो होतो. �ाच टाइमा�ा िसताराम पाटकरी व
कचरनामा पाटकरी याही�ा मी पािह�े. ते नाकिझरी�ा �ा बाजूस येताना पािह�े.
मी �सनखाइ�ा दगडावर बस�ो होतो. आंगात पायापत� झगा होता. ते खा�ी आ�े
पन म�ा िदस�े नाही �णून उभा रा�न पा� �ाग�ो. �ानी म�ा पािह�े व घाबर�े.
�सनखाइत भूत समजून मागे परतू �ाग�े. �ां�ाजवळ बराच गूळ होता. तो टाकून
ते तसेच पळून गे�े. मग मी घरी आ�ो. दुस�या िदव�ी सकाळी तोच झगा घा�ून
बइ� घेऊन जाताना म�ा �ानी पािह�े. “अरे, हेच ते रा�ीचे भूत”! �ांनी म�ा
बो�ािव�े व िवचार�े-

"रातरी तू �ा �सनखाइत होता काय रे? तु�ा भूत समजून आ�ी पळून
गे�ो आन् िभ�ा�ा झोपडीत रािह�ो" आ�ी सगळेच हासाया�ा �ाग�ो.

काही वरीस बारा मिहने गे�े व दुसकाळा�ा सुरवात झा�ी. दाणे-मीठ नवते
व �ेतातही काही आ�े नाही. खा�ाचे हा� झा�े. मग घरात�्या मंडळीने िव�ार
के�ा की आपन नाि�क�ा जावून काहीतरी काम िमळा�ं तर पा�. �ा टाइमा�ा
नािसक�ा चुनखडीचे काम चा�ू होते. �ंजाबाबा व राही आई व माधवराव आसे



नासीक�ा गे�े. कचरराव �ाचे सासुरवाडी�ा गे�े. मी आिण पंुजाबाबा, आ�ी
दोघंच ओझर�ा रािह�ो. पन एक मिहना झा�ा नाही तोच गावात िप�ेग चा�ू झा�ा.
पटापट मानसे मराय�ा �ाग�े. परत सव� मान�े एक� जम�ी. सव� गाव, घर-दार
सोडून आप�्या �ेतात झोप�ा-घर बांधून रा� �ाग�े. �ा टाइमा�ा आम�ा
घरात�े कचरराव वार�े व �ाची आईही वीस िदसाने मे�ी. आम�ा घरात दुखाचा
डोगंर बन�ा. काही िदवसाने कचररावाची बाइकोही माहेरा�ा िनघून गे�ी. आम�ा
घरा�ात कचरराव फारच ��यार होता. �ानी कपडे िसव�ाची मीसन घेत�ी होती.
�ाने कागदाचे कपडे िसवून मा�ा आंगात घात�े होते. सव� गाव, घरे सोडून
आप�्या �ेता�ा बांदा�ा झोपडे बांधून राहत. �ाच �ेमाने आ�ी आम�ा बांदा�ा
राहायास गे�ो. माधवराव, �ंजाबाबा व आई ही नाि�क�ा कामासाठी गे�ी.

पंुजाबाबा व मी �ा झोपडीत राहत होतो. पंुजाबाबाचे डोळे आंदळे झा�े
होते. झोपडीत दोन पोते ग�ाचे व एक पोते बाजरीचे व दीड �ा�्या गूळ होता. एक
फार रोगट कोबंडाही होता व �ार-पाच कोबं�ा हो�ा. पंुजाबाबा जा�ावर �ता
हाताने दळायचा व बाजरी�ा भाकरी थापायाचा व मी त�ात टाख�े�ी भाकर
भाजायाचा व मीच त�ातून बाहेर काडायाचा. आसे आमचे रोजचे काम आसायचे.

आम�ा घरात ब�ी नवती. िचमनी होती, पन ती िवझनू गे�ी होती. ते�ात
घा�ाय�ा ते� नवते. �णून घरात रातरी अंदार आसायचा. एक िदवस बाबाने त�ात
भाकर टाख�ी नवती. म�ा वाट�े की भाकर त�ात टाख�ी. ती बाहेर
काड�ासाठी मी जोरात हात �ा ताप�्या त�ात दाब�ा. पन �ात भाकर नवती.
माझा हात चरचरा भाज�ा. मी आखा रातीत तळमळत रािह�ो. बाबाने कापडिचं�ा
हाता�ा बांद�ी. म�ा काही िदवसांनी बरे वाट�े.

दोन-तीन िदवसांत आम�ा झोपडीत चोरी झा�ी. दोन ग�ाचे पोते, व काही
गूळ व काही कोबं�ा चो�न ने�्या. चोर आमचाच घरभाऊ होता. एकाने बाबा�ा
पोटावर बसून दाबून धर�े व काहीने मा� पळिव�ा. मी हे सव� पािह�े पन घाब�न
मी तसाच पडून रािह�ो. चोर कोन आहे हे मी वळखी. पन घाब�न �ाचे नाव मी
कोणा�ा सांिगत�े नाही, चोरीची खबर �ंजाबाबा�ा �ाग�ी. ते �गेच सव�
नाि�कव�न घरी आ�े व हे पा�न सव� दुखी झा�े.

काही िदवसांनी आ�ी माहारवा�ात राहा�ासाठी गे�ो. आमची खा�ाची
फारच आब� झा�ी. दाणे चोराने ने�े. घरात काही रािह�े नाही. आई गावात िचंचा



फोड�ास जात असे. ित�ा िदवसा�ा दोन आणे-आडीच आणे िमळत आसत.
गावात कोनाची मंजुरी िमळत नवती. �ा टाइमा�ा एक िदवसा�ा मंजुरी पु�षा�ा
पाच आणे व बाया�ा तीन आणे आसायाचे. �ाच वेळे�ा आम�ावर येसकर पाळी
होती. �ंजाबाबा येसकर पाळी क� �ाग�े. येसकर पाळी तीन मिहने करावी �ागत
होती. येसकरा�ा भाकरीवर व मंुगाचे मेदग आई आम�ासाठी करायाची. कदी
कदी िचंचाचे बी िचंचोके आणून िसजवायची. ते दुवून �ाची सा� काडून �ा�ा गूळ
माखून आमी खायाचो व मंुगा�ा मेद�ातही गूळ घा�ून खायाचो. एक सीवराईचा
गूळ दोन िदवस खायाचो. तीन आणे पाय�ी ग� व दोन आणे बाजरी आसी िमळाची.
दाने िमळाचे, पन पैसा नवता.

एक िदवस �ंजाबाबा गावातून घरी आ�े व गोधडी टाखून �ा�ावर पड�े.
�ांनी काहीच खा�्�े नाही. ताप वाडत रािह�ा. सं�ाकाळी �ांची मान वाकडी
झा�ी व सकाळी नव�ा सुमारास ते आ�ा�ा सोडून गे�े. घरात रड�ाचा एकच
गोदंळ झा�ा. सव� मानसे जम�े. दुपारी दोन�ा सुमारास �ा�ा �सनखाइवर ने�े व
म�ा पानी आन�ासाठी पाटावर पाठिव�े. मी पानी आन�ासाठी पाटावर गे�ो. पन
पाट खो� व उतरनीचा होता. मी एक फडके घेवून खा�ी गे�ो व फडके िभजवून
बाहेर ये�ा�ा तयारीत असता पा�ा�ा कडे�ा एक आणा िमळा�ा. तो आणा मी
उच�ून घेत�ा व माझे रडने थांब�े. म�ा आनंद झा�ा. बाबाने मरता मरता म�ा एक
आणा िद�ा आसे समजून मी �ांत झा�ो. आता बाबा म�ा कदीच भेट�े नाही �णून
माझे मन दुखी आहे.

काही िदवस गे�े. ओझर�ा न�ा देवळाचे काम चा�ू झा�े. साठा उभा
रािह�ा. माधवराव �ा िभंतीचे काम करीत होते. �ानी म�ा पाणी मािगत�े. ते मी
�वकर आन�े नाही �णून �ानी म�ा �य मार�े. हे आईने पािह�े व म�ा जवळ
घेवून खूप रड�ी. दोन-चार िदवसांनी म�ा घेवून आई माहेरा�ा िनघा�ी. माझी �हान
बहीन व म�ा संगती घेत�े. बिहणीचे ��, �हान पाच वषा�ची आसे� ते�ाच झा�े
होते. ती नांदुड��ा िद�ी होती. आई आ�ा�ा घेऊन चा��ी ते�ा फार उन तापत
होते. जिमनीवर पाय भाजत होते. मी रडत चा��ो. जिमनीवर पाय चरचरा भाजत
होते. आईने वुख��ाव�न उिकरडा- िचं�ा जमा क�न आम�ा पाया�ा गंुडाळून



घट बांद�्या तेवा आ�ा�ा गरम जिमनीव�न चा�ता आ�े. मग आमचे हाता�ा
ध�न आई आ�ा�ा घेवून गे�ी.

आ�ा�ा�ा गे�्यावर आजी�ा व मामा�ा बरे वाट�े. माझे पाय जळा�े�े
पा�न ित�ा डो�ा�ा पाणी आ�े. हे मामाने पािह�े व �गेच म�ा व आई�ा वहाना
आन�्या. �ा टाइमा�ा वहाना मो�ा मानासा�ा नव िकंवा दाहा आणे व �हान
मु�ास तीन आणे िकंवा पाच आणे �ागत आसत. मामाने म�ा वहाना आन�्या, ते
पा�न म�ा फार आनंद झा�ा. मी �ा वहाना घा�ून �सी व बइ� घेवून रानात
चाराया जायाचो. आई काही िदवस रा�न परत ओझर�ा गे�ी पन मी आ�ा�ात
रािह�ो.

माझी आजी गंगुआई माझा फार �ाड करायाची. एक िदवस म�ा घेवून ती
नाि�क�ा गे�ी. तेथे फार सादू जम�े होते. िसंह�थ-िसंह�थ पव�णी. ते सा� १९१८
असावे. �ा सादंु�ा मी पिह�्यांदाच पािह�े. मी फार घाबार�ो. आजी�ा कंबरं�ा
पकड�ं. एक सादू मो�ा नाका�ा जनावरावर बस�्या�ा मी पािह�ा. आजीने म�ा
सांिगत�े की तो हा�ी आहे. �ा�ा हा�ी �नतात. हा खरा हा�ी. �हानपनी
पािह�े�ा �ोखंडाचा हा�ी म�ा आठाव�ा, आन् म�ा हासाय�ा आ�े. आमची
जतरा संप�ी. आ�ी माघारी आ�ो.

काही िदवसांनी मी आजीबरोबर आ�ा�ावून कोकनात गे�ो. आजुबाजू�ा
गाव�ा गा�ा कोकनात गवत िक�ा �ाकडं आन�ासाठी पेठ हारसुळ�ा जात
आसत. �ां�ाबरोबर कांदे-िमर�ा, काही वांगे घेवून आमी जायाचो. पेठ�ा
गे�्यावर आजुबाजूने फार �हान झोप�ांसारखे जवळ जवळ गाव आहेत. �ांची
नावं गमतीदार. िनळूनपाडा साबरी, गेणापाडा, आंब�ीपाडा. हे सव� पा�ांचेच गाव
आहेत. आजी र�ा�ा बाजू�ा एका िठकानी आ�ी आन�े�ा मा� सोडून बस�ी.
काही बाया व मु�ी येवू �ाग�्या. हातात टोप�्या व �हान कुरकु�ी घेवून आ�्या.
�ा कुरकु�ीत एका हाती बचकभर िमर�ा व दोन-तीन कांदे व दोनतीन वांगे आजी
टाखायाची. ते पा�न �ा फार खुसी होत, व घरी जात. �ात तांदूळ भ�न आणीत व
आजी ते एका गोनीत भ�न बाजू�ा ठेवी. ते सव� मा�ात आ�ा�ा दोन गो�ा भात
िमळत आसे. आ�ी एक-दोन िदवसांत िनघून येयाचो. आजीची बरीच वोळख झा�ी
होती. सं�ाकाळचं जेवन �ा�ाकडून िमळायाचं. थो�ा िमर�ा, कांदे-�सुन िद�ा



की जेवन पोठभर िमळायाचे. ितथ�्या बाया फार घान. पोट मोठे, कपडे मळके,
केसा�ा कदी ते� नाही की कदी फनीने िवचरायाचे नाही. जादूटोना, जारनमारन हे
फार मो�ा �मानात चा�ायचे.

मी आ�ा�ास आ�्यावर म�ा मामाने �याळात घात�े. �ख�यात एक
फुट�ा पाटीचा तुकडा घेवून �याळेत जाऊन बसायाचो. मा�र आ�ा की सव� जन
उभे रा�न राम राम करायाचो. मा�र मोहाडीचा होता. �ा�ा मोहाडीवून पायी येवा
�ागत आसे. �ाचं नाव गेनुमा�र आसे �ोक �नत आसत. तो आ�ा�ा एक-दोन
काडाया �ावीत असे. आ�ी दोन मिहने एक-दोनच काडाया िसक�ो. �ा�ा सव�
आंगा�ा गजकरन होते. फ� ग�ापासून वर नवते. तो �याळेत आ�ा की आ�ी
सव� जन उभे राहायाचो. �ाने मो�ाने सांगायाचे की तुम�ात कोन ��यार आहे,
�ाने हात वर करा. मग �ात�े दोन पोर जवळ बो�ावून िव�ारायचा, तु�ा�ा
चांग�्या गव�या माहीत आहे का? जो चांग�्या गव�या आनी� �ा�ा मी चांग�ा
समजं�. आ�ी सव� िदवस रानात िफ�न गव�या वेचून आनायाचो. एक एक पोतं
घेवून �ा�ा घरी नेवन टाखी� होतो. मग आ�ी जेवाया जायाचो. तोपय�त दुपारची
�याळा भरायाची. आ�ी आ�ो मा�रने आ�ा�ा पािह�े की जवळ बो�ावून घेई,
सांगायचा आप�्या आप�्या पो�ातून एक एक गवरी म�ा दाखवा. मा�र कपडे
काडून मोड�ा खुच�वर बसायाचा व आ�ा�ा �ा गवरीने आंग घासाया�ा
सांगायाचा. आसी आमची �याळा. आ�ासाचा प�ा नाही. मग हारीमामाने माझे
�याळात जा�ाचे बंद के�े.

मग मी बइ� व �सी घेवून रानात चार�ास जावू �ाग�ो व मामा�ा कामात
मदत क� �ाग�ो. कदी गवत आन�ासाठी कोकनात मामाबरोबर जावू �ाग�ो.
कोकनात गा�ा भ�न ते ओझर�ा िक�ा साइखे�ा�ा िवकाचे. गवत चांग�े
आस�े �ा�ा भाव वीस-बावीस �मये मीळायाचा. गवत हा�के आस�्ये तर चवदा
िकंवा आठरा �पये मीळायाचे. हा नेहमीचा धंदा चा�ायचा.

काही िदवसाने ओझर�ा आ�ो. �ार-पाच िदवसाने माहारवा�ात साहेब
आ�े. ते साहेब आम�ा गावचेच होते. कासीनाथ जाधव, नेव�� जाधव*, िहरामन
जाधव, उधव जाधव, परवती जाधव, आन राम गंपत जाधव हे सव� गावचे साहेब
मीळून �याळेत जम�े. �ांची मीटीगं चा��ी होती. �ांनी दरवाजे व �खड�ा बंद



के�्या हो�ा. आ�ी सव� मु�े जमून आत काय करतात हे पाहा�ासाठी धडपड
करीत होतो. वर चढून �खडकी�ा �ीतून आत पा� �ाग�ो. आत सगळेजन बो�त
बो�त ची�ा पीत होते. आप�्या गावात �यावू छातरपती येनार आसे आ�ी
आइक�े.

* के.बी. जाधव व एन. टी. जाधव. नाि�क िज�्�ाती� �ावेळचे त�ण
आिण सुि�ि�त काय�कत�. दोघांचाही िज�्�ा�ा सामािजक-राजकीय घडामोडीवंर,
काही काळ तरी, पु�ळच �भाव होता. पुढे, डॉ. आंबेडकरांनी कमी ि�क�े�्या
पण कु�� संघटकाचे गुण अस�े�्या दादासाहेब गायकवाडांना जवळ के�े.
�ामुळे हे दोघेही डॉ. आंबेडकरां�ा िवरोधात गे�े. �ातूनच �ां�ा राजकीय
कतृ��ा�ा उतरती कळा �ाग�ी.

आम�ात बातचीत चा�ू झा�ी.
“�ावू छातरपती कोन रे?"

एकान सांगात�े-

"आरे, तो राजा हाये राजा".

“पन राजा �ंजे काय रे?"

राजा �ंजे काय ते कोना�ाच सांगता येईना. �ेवट�ा एका �हा�ाने
सांगात�े-

"आरे, राजा �ंजे देव."

कोन �णा�ं-

“पन देव तर दगडाचा आसतो"
"हां. पन हा देव िजवंत हाये. हा फार मोठा देव."

सायेब �ोकाचं बो�नं झा�्यावर �ांनी मानसे व बाया जमा के�्या. सव�
माहारवाडा झाडून काढ�ा. नदीतून वाळू आनून सव� र�ावर टाख�ी. नदी
माहारवा�ा-�ेजारीच होती. सव� माहारवाडा झाडून साप के�ा व रा�ी आं�ाचे व
केळाचे झाड आनुन सव� र�ा�ा �ाव�े. चाडी�ाही रंग िद�ा. एकाची मोठी
�ोखंडाची खाट आनून �ावर गोध�ा टाखून गादी तयार के�ी. ते�ावर गोध�ाची



वळकुटी क�न पाट टेक�ासाठी तयार के�ी. �ावर टाख�ासाठी �ा� कपडा
आन�ा. वळकुटीही �ात गंुडाळून घेत�ी. �ावर सफेत कपडा टाख�ा. गादी तयार
झा�ी. काही खु�ा� व टेब�ही आन�े. टेब�ावर एक चांग�ा कपडा टाख�ा. सव�
तयारी झा�ी.

िदवस बराच वर आ�ा होता. माहारवा�ात फार मोठी गरदी जम�ी. सव�
जातीचे �ोक जम�े होते. ितत�ात नाि�कवून एक मोटार आ�ी. �ोकांची धावपळ
सु� झा�ी. मोटार न�ा चावडीसामनी येवून उभी रािह�ी. पिह�े के.बी. साहेब
उतर�े. मग राजेसाब वुतार�े. एनटीसाहेब वुतार�े. �ोकांनी टा�ा वाजव�्या.
�यावू छयातरपतीकी जेय के�ी. आ�ी �ांबूनच हात जोडून पाया पड�ो. काही
�याळांत�ी मु�ं व मु�ी आ�्या हो�ा. �ानी तर गान �णायास सु� के�े.
टेब�ावर काचे�ा ग�ासमधे काही रंगीत पा�ासारखे रा�ास िप�ासाठी िद�े.
मग के.बी., एन.टी. साहेबांचे भाषन झा�े. हे सव� पा�न राजा खूस झा�ा. �ानेही
बो�ाया सुरवाद के�ी. पन ते फार टाइम बो��े नाही.

परत जाताना �ोकांनी �ाचा जेय के�ा. ते जाताना गावातून न जाता
बाहेर�ा र�ाने गे�े. कारन गावात चप�्याचे हार व माळी वर�ा जाती�ा
�ोकांनी तयार ठेव�्या हो�ा. राजा गावात न थांबता तो सरळ माहारवा�ात गे�ा.
�नून �ा�ा राग आ�ा होता. मोटर िपंपळगाव�ा र�ाने जावून मो�ा र�ा�ा
�ाग�ी. वळवून ते नाि�क�ा गे�े. काही �ोकांनी ि�ंबक र�ा�ा बाजूस एका
जागावर कप�ाची चांदनी िद�ी होती, �ंजे कप�ाची साव�ी के�ी होती. रा�ाने
काही पइ�े देवून �ाच िठकानी �ा�ा नावाची बोिड�ग चा�ू के�ी. ितचे नाव �वु
छ�पती बोिड�ग. या नावाने ती आप�्यासमोर िदसत आहे. मा�ा आठवनी�माने ती
एकून�े एकोनीसमधे तयार झा�ी आ�े�.

�ार-आठ िदवसांनी माझे मोठे मामा वार�े आसा िनरोप आ�ा. �ाचे नाव
चाहादू मामा. आई, मी व माधव, आ�ी आ�ा�ा�ा गे�ो. पन आ�ा�ा मयत
िमळा�े नाही. माधवराव �ार िदवसांत ओझर�ा आ�े, मी व आई मागे रािह�ो.
थोडे िदवस झा�्यावर �हान हारीमामा आई�ा घेवून ओझर�ा गे�ा. मो�ा मामा�ा
मू� नाही. एक मु�गी झा�ी. तीही �ाहानपनीच मे�ी. व मोठी मामी दोनीही डो�ाने
आंधळी. ित�ा सोबत मी रािह�ो.



मो�ा मामा�ा दोन �सी व दोन बइ� होते. ते मी घेऊन चाराया जायाचो व
आंधळी मामी दुपारी�ा�ा कोनी रानात चा��े �ंजे �ा�ाबरोबर म�ा भाकर
पाटवीत आसे. एक िदवस मामीने भाकर पाठव�ी व हात धुवून खाया�ा बस�ो.
फड�ातून भाकर सोड�ी पन ती वु�ात चमचम िदसाया �ाग�ी. म�ा मामीचा
सौ�ेंइ आ�ा. मामीने म�ा �ेना�ा भाकरी क�न पाटवी�्या, असा माझा समज
झा�ा. �ा भाकरी मी फेकून िद�्या. व मंुगा�ा ��गा खावून रािह�ो. ितसरा पाहारा
बइ� व �सी घरी आन�्या. मी कोनासीच बो��ो नाही. कोना�ा न सांगता
ओझर�ा मी पळून गे�ो.

ितकडे मा�ा सव� पाहात िफर�े पन माझा पता नाही. कोनीतरी मामा�ा
सांिगत�े की �ा�ा ओझर�ा वाटाणे जाताने पािह�े. मग मामा म�ा पाहा�ासाठी
ओझर�ा आ�े. चेहरा फार उतार�ा होता. मी खेळाया गे�ो होतो. आई मामा�ा
पा�न रडू �ाग�ी. आई �ना�ी की पोरा�ा �ेना�ा भाकरी क�न देतात. मा�ा
पोरा�ा आखा आखा िदवस वुपासी राहावा �ाग�े. मामा�ा डो�ा�ा पाणी आ�े.
मामा जा�ास िनघा�ा. मग मीही मामाबरोबर िनघा�ो. आ�ी दोघेही आ�ा�ा�ा
गे�ो.

काही िदवसाने गवता�ा गा�ा आन�ासाठी मी मामाबरोबर घाटाखा�ी
जावू �ाग�ो. तो र�था आझनू मा�ा डो�ासमोर िद�ो. दाट झाडी अनेक वळ�े
घेवून खा�ी जातो. �ा�ा सावळघाट �न�ात. आ�ी आ�ा�ाव�न िनघा�ो की,
आजुबाजू�ा गावातून बइ�गा�ा र�ाने आ�ा�ा भेटाया�ा. �ार-साहा गा�ा
जमून एका िव�ाराने जाया�ा. मामा�ा बरेच �ोक वळखीत होते. जाताने आ�ी
एक आठव�ा�ा भाकरी पो�ात घा�ून संगती नेत होतो.

एक िदवस सडकाने आम�ा गा�ा जात हो�ा. आमची गाडी सवा��ा मागे
होती. गाडी�ा साठी�ा काही कामटी मोडे� हो�ा. रा� बरीच झा�ी. भाकरीचे
गथुडे पो�ात होते. मामा पुढ�ा गाडीत िच�ीम पे�ासाठी व गफा मार�ासाठी
गे�े होते व गाडीमागे गाडी चा�त होती. मी माग�ा गाडीतच बस�ो होतो. एक चोर
गाडीबरोबर चा��ा होता. हे मी पािह�े. पन तो कदी गाडीखा�ी घुस�ा हे मी पािह�े
नाही. �ाने आम�ा भाकरीचे गथुडे चो�न ने�े, हे कोना�ाच माहीत पड�े नाही.



आम�ा गा�ा बरेच �ांब गे�्यावर बइ�ा�ा िवसावा दे�ासाठी गा�ा
सोड�्या व बइ�ा�ा चंदी िद�ी. आ�ी भाकरी खा�ासाठी गथुडे पा� �ाग�ो तर
आमचे गथुडे नाही. मामा�ा मनात गथुडे पड�े कारन साटी मोड�ी आहे. पन एका
गाडीवा�्याने एक मानूस पळताने पािह�ा होता. �ाने सांिगत�े की तो चोर होता.
झा�े. आमचे बइ� चंदी खात होते. ती आमची जनावरं, आ�ी �ांचे मा�क. पन ते
मजात चंदी खात होते आन् आ�ी �ां�ाकड बघून तरमळत होतो. �ेवटी �ा
गाडीवा�्यांनी आ�ा�ा भाकरी िद�्या. �ा खावून झोप�ो.

सकाळीच सवा�ने गा�ा जोड�्या. ितसरा पाहारापय�त आ�ी सावळ
घाटा�ा खा�ी गे�ो. एका वळा�ा (ओहोळ) बाजू�ा गा�ा सोड�्या. मामा व
काही जन गवताचा तपास कर�ासाठी गे�े. मी, आनखी दोन मानसे गा�ाजवळ
रािह�ो. मामा�ा येताना सं�ाकाळ झा�ी. �ाने म�ा येताने खावू आन�े. म�ा फार
आनंद झा�ा. ते खावू �णजे दोन सीवराया�ा दा�ा व दोन सीवरायाचे फुटाणे. ते
मी दोन िदवस खाद�े. काही �ोकांनी आ�ा�ा जेवन िद�े. गवता�ा गा�ा भ�न
तयार झा�्या व आमची गाडी भ�न ती कास�याने आवळून घट बांद�ी. पुढून व
मागून ित�ा डां�ा �ाव�्या. कारन गाडी वा�याने उ�थी होवू नाही �नून. मामा व
काही मानसं दुसरी गाडी भर�ासाठी गे�े व म�ा आम�ा गाडी�ा साव�ीत
बस�ास सांिगत�े. आमची गाडी एका टेकडीवर होती. मी गाडी�ा खा�ी साव�ीत
बस�ो. मा�ा हातात एक काठी होती. �ा काठीने मी ड�गी�ा मारीत बस�ो. पन
काठी मारता मारता ड�गी पड�ी. �ाचबरोबर गाडी मा�ा अंगावर उ�थी झा�ी व
मी गाडीखा�ी सापड�ो. माझे आ�े आंग गवताखा�ी दाब�े. म�ा बाहेरचे काय
िदसत न�ते. मी बाहेर िनघ�ासाठी धडपडत होतो. आनेक देवा�ा बो�ािवत होतो.
पन कोनी देव आ�ा नाही. काही �ांब अं�ावर तेथ�े मू� गुरे वळनारे होते. �ांनी
पािह�े व धावत येवून म�ा बाहेर काड�े. मा�ा माना�ावर गाडी�ा साटीचा मुना
�त�ा होता. �ाने माने�ा खडा आ�ा होता. सव� गाडीवा�े आ�े. मामावर रागाव�े
व �ा मु�ाने मामा�ा एक-दोन थापटी मार�्या.

आम�ा भर�े�्या गा�ा एक� जमाव�्या. सव� घराची वड �ाग�ी. िदवस
मावळ�ाआदी घाटा�ा आ�ी जवळ आ�ो. घाट सापासारखा वाकडाितकडा
िदसत होता. �रका�ा गाडी�ा �ार बै� जोडावे �ागत. आ�ी तेथेच मुकाम के�ा व
सकाळी मो�ा पहाटीच गा�ा जोड�्या. �ार �ार बइ� �ावून गा�ा वर



आन�्या. सव� गा�ा घाटावर आम�ा साहा हो�ा. घाट चढून आ�्यावर बइ�
फार दम�े होते. सव� बइ� सोड�े. बइ� चरत होते व आ�ीही िस�ा भाकरी
चािवत बस�ो. बइ� च�न बस�े. �ान�ा बराच िवसावा िमळा�ा. दुपारी दोन�ा
सुमारास गा�ा जंुप�्या. आमचे गाव पंदरा मइ� आसं�. र�ा चांग�ा सडकेचा.
आ�ी डोगंरा�ा कडेने चा��ो होतो. डोगंर आम�ा डा�ा बाजूस होता. ितथपय�त
येताना आ�ा�ा अंधार पड�ा. आ�ी गा�ा सोड�्या. बइ� कुरनात चराया
सोड�े.

ते िदवस थंडीचे होते व फार अंधार पड�ा होता. आ�ा�ा फार थंडी वाजू
�ाग�ी. आ�ी रानिस�ा गव�यांसाठी िफ� �ाग�ो पन अंधा�यात गव�या िदसत
नव�ा. जिमनीवर काही काळं िदस�ं की �ावर पाय देवून पा�ाचो. पाया�ा गवरी
�ाग�ी की घेयाची. आ�या तरेने गव�या जमून आन�्या व �ेक के�ा. �ेका�ा
आजुबाजू�ा सव� �ेकत बस�े व काहीजन झोप�े. मी ही झोप�ो. पाहाटी चं�
िनघा�्यावर सव� वळ�े व आप�े आप�े बइ� पा� �ाग�े. पन एका�ाही बइ�
िमळा�े नाहीत. बइ� कोनी ने�े की वाघाने साद�े हे समजेना.

�ांनी म�ा गा�ाजवळ राखन �नून ठेव�े व ते सव� जन बइ�
पाहा�ासाठी गे�े. मी गा�ाजवळ बसून मा�ाजवळ थोडे दा�ा व फुटाणे रािह�े
ते खावून पाणी िपयाचो. जवळच एक पा�ाची झो�ी होती. पानी फार िनताळ होते.
ताहान �ाग�ी की मी पाणी िपयाचो. पानी पेवूनच िदवस काड�ा. रा� झा�ी तरी
कोनच येइना. माझी नजर सारखी �ा�ा वाटाकडे �ाग�ी. आंधार पड�ा. म�ा
भीती वाटू �ाग�ी. आनेक िव�ार मनात येवू �ाग�े. गा�ा सोडून जाता येइना.
पोटात आन नाही. भीती वाडत चा��ी. तेच बाजू�ा डोगंराकडे माझे �� गे�े. �ा
डोगंरावर म�ा वुजेड िदस�ा. म�ा वाट�े की आप�्याकडे वाघ येतोय. मी तर फार
घाबार�ो. �ाच टाइमात चं� िनघ�ाची वेळ झा�ी. सादारन उजेड पडू �ाग�ा.
माझी नजर डोगंराकडं �ाग�ी. ितकडे काहीतरी हा��्यासारखे िदसू �ाग�े. मा�ा
आंगाचा कापरा झा�ा. मी �गेच बांद�े�्या गाडी�ा प��ा उपसून एक मोठा बोगदा
तयार के�ा आन् �ात घुसून बस�ो. गवता�ा प��ा आड�ाकडून घेत�्या. आिण
खरंच काही टाइमातच वाघ आ�ा. मी गवतातून पाहात होतो. आंग कापत होते. मी
तसाच गप पडून रािह�ो. वाघाने गाडचा�ा बाजूनं दोन-तीन फे�या मार�्या. काही
वेळ �ांब जावून बस�ा. तो कदी गे�ा ते म�ा िदस�े नाही.



�ेवटी बइ� घेवून मामा व काही गाडीवा�े आ�े. पन एकानेही मा�ासाटी
काही खा�ासाठी आन�े नाही. मामा गाडी जुपून �गेच िनघा�े. आ�ी आ�ा�ास
आ�ो व सव� आजी�ा सांिगत�े. आजीने म�ा पोटासी ध�न रड�ी. मी काही
िदवसाने ओझर�ा परत आ�ो.

ते�ानंतर काही िदवसाने माधवरावची बाइको आजारी झा�ी व साहा-सात
िदवसाने ती मे�ी. आम�ा संवसार िवसकळीत झा�ा. ितचे नाव भागु. मी ित�ा
भागुवैनी �नत होतो. मग माधवराव मंुबई�ा गे�े व आ�ी ओझर�ाच रािह�ो. काही
िदवसाने िन�प आ�ा की, मंुबई�ा माधवरावची खा�ाची फार आबळ होत आहे.
तरी काकूस सयपाकासाटी मंुबई�ा पाटवा� तर बरे होई�. असा िनरोप आ�्यावर
आ�ी मंुबईस िनघा�ो. पन जावा कोटे व कोनाबरोबर याचा िव�ार पड�ा. �ा
टाइमा�ा नेवत�साहेब ओझर�ा आ�े होते. ते �वकरच मंुबई�ा जानार आसे
पंुजाबाबा�ा कोनी तरी सांगत�े. आमचीच एक चु�त आ�ा, ितचं नाव पवळावु.
ित�ाही मंुबई�ा जायाचे होते. सोबत पािहजे होती. आ�ी �ाइ�ा बरोबर मंुबईस
आ�ो. �ा टाइमा�ा एक �पाया चौदा आणे गाडीची िटिकट होती. आमची आई, मी
व माझी धाकटी बहीन नाजुका. ितचे �� �ंजाबाबा सामने झा�े होते. ती �ा वेळेस
फारच �ाहान होती पन ती सासरी जात नवती. आ�ी पवळा आ�ाबरोबर
िबनिटिकट मंुबई�ा आ�ो. तो टाइम एकोनी�े एकोनीस सा�चा आसं�. ते�ानंतर
आम�ा आयु�ा�ा वेगळंच वळान �ाग�ं.



मंुबई नगरीची वळख
आ�ी मंुबई�ा आ�ो तर सव�च आ�ां�ा नवीन िदसाया �ाग�े.

आगीनगा�ा, मा�ा व र�े. आ�ी रे�वइ �े�ेन पािह�्यावर आ�ा�ा फार
आनंद झा�ा. घाटकोपर�ा फइ�वा�्या�ा (रे�्वेत ‘फाइ�्स'वा�े �णून काम
करणारे मजूर) चाळीत आ�ी राहत होतो. काही िम�ही झा�े. िम�ाबरोबर �े�नवर
िफराया जावू �ाग�ो. आिण म�ा मा�ासारखे तीन िम� िमळा�े. �ात एक आंधळा
होता. �ाचे नाव मारव�ा. तो �े�नात बसून भीक मागायाचा. �ा�ा मो�ा भावाचे
नाव पांडू.

आई गवत काप�ासाठी जायाची व मी घरीच बिहनी�ा संभाळाचो. आई�ा
गवत कापनं चांग�ंच मािहती होती. गावी ित�ा दोन िकवा तीन आणे िमळायाचे. पन
आता बारा-चौदा आणे िमळवू �ाग�ी. ितचा गवतावर फारच हात बस�ा होता. मीही
घाटकोपर �े�ेन�ा आजुबाजूस खेळाया जावू �ाग�ो.

एक िदवस �ेसना�ा बाजू�ा खेळत आसता म�ा एक मानसाने बो�ािव�े
व मीही धावत गे�ो. �ाने मा�ा डो�ावर एक बो�ा िद�ा व म�ा घरापय�त ने�े.
म�ा �ाने दोन आणे िद�े. हे पा�न म�ा फार आनंद झा�ा. मी आ�्यावर आई�ा ते
दोन आणे िद�े. आई�ाही फार आनंद झा�ा. ही पिह�ी माझी कमई. मी दर िदवस
जावू �ाग�ो. आ�ी रे�वइ�ा चाळीत राहत होतो. ती खो�ी फार �ाहान होती व
मानसं �ा�ी. �ात आमची भार पड�ी.

मी दर िदवस �ार-पाचे आणे आनायाचो व आई�ाही बारा-चौदा िमळू
�ाग�े. आता बरे चा�े�े होते. आ�ी आ�ेचे माधवराव�ा मािहती झा�े व �ंबकने
�ा�ा सांगत�े तु�ा आता दोन-तीन मानसा�ा पोसावा �ागे�. तू आता िनघून जा.
इथे रा� नकोस. माधवराव ओझर�ा िनघून गे�ा व आ�ाकडे आ�ाच नाही. आ�ी
ितथंच रािह�ो.

माझा िम� पांडू होता. �ा�ा मंुबईची चांग�ीच मािहती होती. �ा�ाबरोबर
�ख�यात पै�े आस�े की आ�ी मंुबई�ा भटकाया जायाचो. आंगात फाटकी बंडी व
फाटकीच च�ी. पायात काहीच नाही. वर वुन ताप�े�ं. खा�ी डांबराचा र�ा. पाय
चरचरा जळायाचे. पन आ�ा�ा �ाचे काय वाटत नवते. आ�ी ग�ोग�ी
भटकायाचो. डांबरी र�थे आगदी ताप�े�े व र�ाचे डांबर नरम �ागायचे व



ते�ासारके चोपडे िदसायचे. टरम गा�ा व घो�ाचे टांगे पा�न म�ा फार आनंद
�ायाचा.

एक िदवस आ�ी चौपाटी�ा जा�ाचे ठरिव�े. आईने म�ा नवीन बंडी व
नवीन च�ी घेत�ी होती. नवे कपडे पा�न ते कदी आंगात घा�ी� आसे म�ा वाट�े.
दुस�या िदवसी नवे कपडे घा�ून मी तयार झा�ो व सव� चाळीत िफ�न �ोकांना
दाखिवत िफर�ो. तयारी क�न आ�ी िबनिटकीटाने गाडीत बसुन एका �े�ेनात
वुतार�ो व ग�ोग�ी िफ� �ाग�ो. िफरता िफरता एका इरा�ा�ा हाटी�ात पांडु
घुस�ा. �ाच बरोबर मीही गे�ो. �ाने एक समु�ा व एक �ाहा मािगत�ा.
�ाच�माने मीही �ाहा व समु�ा घेत�ा. चा�त चा�त आ�ी चवपाटी�ा आ�ो.
कपडे काडून समु�ात आंघोळी के�्या. मी पा�ा�ा फार घाबार�ो. पन पांडूने म�ा
समजाव�े. मग आ�ी डांबरा�ा ताप�े�्या र�ाने चा��ो. चा�ताना म�ा पाया�ा
गुदगु�्या वाटाया�ा व मी मनात हासायाचो. वु�ाने ताप�े�े डांबर नरम झा�े�े
आसयाचे. �ाव�न आ�ी चा�ायाचो. चा�ता चा�ता आ�ी दम�ो. एका
झाडाखा�ी बस�ो. िवसावा आ�ा. पांडूने सांिगत�े की आता आपण �ा� ब�ी�ा
जायाचे. तेथे फार म�ा आहे. मोठा�े बंग�े, मा�ा व वु�टी गंगा आहे. ती पा�.
आ�ी िनघा�ो.

पांडूने एक िसवराइ�ा दोन पानप�ा घेत�्या. मीही दोन घेत�्या व र�ाने
पान खात चा��ो. मो�ा मो�ा मा�ा व चमचम करनारे र�थे हे पा�न मी
घाबार�ो. पानपटीने तोडं भर�े. आता थुकावा कुडे हा िव�ार मनात येवू �ाग�ा.
चांग�्या जागेत थुक�ो तर म�ा पो�ीस पकडून नेइ� व कोडूंन ठेवी� व माझी आई
पाहात िफरे� व रडत बसे�. आ�े आनेक िव�ार मनात आ�े. पन पानाने तोडं
भर�े ते कुडे टाखावा? �ेवट�ा मी न�ा बंडीची ओटी क�न �ात थुक�ो. बंडीचे
दोनी टोके ध�न मी चा��ो होतो व थुकी खा�ी गळत होती. पांडूने िव�ार�े,
वटीत काय घेत�े पा�? तो हासाया �ाग�ा.

आ�ी ते र�ाने वर गे�ो. वर काय पािह�े? धोबी कपडे धुत होते व काही
िठकानी पा�ा�ा टा�ा हो�ा. तयातुन पानी वाहात समु�ात जात होते. �ा�ाच
वु�टी गंगा �नतात. आता तेथे गवन�रसाहेबाचा बगी�या आहे व काही वाघ-िसंहा�ा
व काही बायांचे पुतळे आहेत. आ�ीकडे टेकडी�ा खा�ी समु�ा काटावर गवन�राचा
बंग�ा. ते�ाच �ा� ब�ी आसे �ोक �नत.



�ा�ा दोन-चार िदवसाने आ�ी परत चा��ो आसता र�थाने आ�ा�ा
प�ीकडे जाता येइना, इतकी गरदी होती. कारन िटळकाचे मयत चा��े होते.

एक िदवस आ�ी घरी सं�ाकाळी आ�ो. आखा िदवस जेवन नाही.
आ�्यावर आईने माजी चांग�ीच हाजरी घेत�ी. दर िदवस भर वुनातानात
भटकायाचो. काही मु�ाने सांिगत�े की ठा�ा�ा बोग�ाचे काम चा�ू आहे. तेथे साहा
आणे रोज पोराइ�ा िमळतात. ते आइकून आ�ी सात-आठ पोरं गे�ो. पन म�ा
कामावर घेत�े नाही. मी �ाहान �णून काही दोन-तीन मु�ं घेत�े. डोगंर फोडून
आरधा फार�ांग झा�ा. आ�े आ�ी आत जाऊन पािह�े. मावळ�ा बाजू�ा काही
अं�ावर एक मोठा आहीना (आरसा) �ावून उजेड बोग�ात घेत�ा होता. �ा वुजेडात
�ोक काम करीत होते. ते आ�ी पािह�े.

आ�ी �ा खो�ीत राहत होतो ती खो�ी फार �ाहान होती. जेवन झा�े की
गोध�ा खां�ावर घेवून घाटकोपर �े�नात जायाचो व �ार नंबर�ा �ाटावर
िनजायाचो. आम�ा बरोबर काही गडी मानसंही आसत व पोरं बायाही हो�ा.
कदीकदी जागेव�न भांडणे होत आसत.

काही िदवसाने माझी बरेच ओळखी झा�्या. म�ा एक मानसाने पेपर
िवक�ाचे काम िद�े. मी पेपर िवकू �ाग�ो. ितच मा�ा �गतीची सु�वाद झा�ी.
म�ा पाच-सहा आणे िमळू �ाग�े. िदवसान िदवस म�ा �ा�च पैसे िमळू �ाग�े.
गंगाराम नावाचा एक मानूस होता. �ा�ा मु�बाळ नवते. मा�ावर �ाचा फार जीव
बस�ा. मीही दर िदवस �ा�ा पै�याचा िहसोब देयाचो, व तो देई� तेवडेच पैसे
घेयाचो. �ामुळे मा�ावर �ाचा िव�ास बस�ा. म�ा घेवून सग�ा �ेस दाखिव�्या
व �ेसवा�्याची ओळख क�न िद�ी. कोन�ा पेपरचे िकती कमीसेन घेयाचे हे म�ा
चांग�ीच मािहती िद�ी.

�ा टाइमाचे पेपर �ॉिनकर, िवक�ी, टाइमस, �ोकमान, केसरी, नवजीवन,
मवुज आसे आनेक पेपर मी िवक�े. यात म�ा बरेच कमी�न िमळाचे. नवजीवन हा
पेपर तर फारच खपायाचा. �ाची िकंमत पाच जुने पै�े होती. गुजराथी �ा�ा �ा�ी
पै�े देवून घेत जात. गुजराथीचा �ा�थ भरना मसीद बंदर, घाटकोपर आिण मु�ंुड.
�ां�ासाटी रे�वइची एक �ोक� होती. ती बोरीबंदरपासून सुट�ी की



घाटकोपर�ाच उभी राहायाची, व ितथून सुट�ी की मु�ंुड�ाच वुभी राहायाची.
गुजराथी �ोकांत फार एकी होती.

आता पेपर िवकाया �ाग�ो. �रा�ाची चळवळ जोरात होती. तो काळ
एकोणीस�े बावीसचा आसं�. गुजराथी पेपर फार खपायाचे. नवजीवन पेपर तर
िमळाया मुसकी� होता. तोच मी जवळ ठेिवत होतो. �ा�ावर फार भीड पडायाची.
�ोक पेपर िहसकावून घेत. �ाची िकमत पाच पै�े होती. पन �ोक �ा�ा �ार
आणेआठ आणे देवून घेत, आन पोि�सा�ा भीतीने उर�े�े पै�े घेत�्यािबगर िनघून
जात. रा�ी नव�ा टाइमा�ा �ेस�ा ऑपीसात जावून सव� पै�े भराचो. आम�ा
एज�टाने बीबी दादार�ा (प��चम रे�्वेचे दादर �े�न) हॉपीसासाटी एक खो�ी
घेत�ी. ितचे सात �पये भाडे होते. दादार बीबी �े�नव�न जवळून जाना�या-
येणा�यासाठी जो पू� आहे. �ा पु�ा�ा टोका�ा �ा�ा सेजारीच एक �खडकी
आहे. ितच आमची खो�ी. काही िदवसांनी गंगाराम एज�ट आजारी होवून मे�ा. �ा�ा
मु�बाळ झा�े नवते. पेपर एजे�ी म�ाच करावी �ाग�ी. �ात म�ा फारच पैइ�े
िमळू �ाग�े व मो�ा मो�ांची ओळख झा�ी.

चरनीरोड �े�ेनाआ�ीकडे गाईवाडी आहे. ितथे एक वीस-बावीस
खो�्यांची चाळ होती. �ा चाळीत एक खो�ी हॉपीस व दोन खो�्यात �ाइ�री होती.
ितथ�े �ोक आ�ा�ा फ� पा�े �पये देत व आम�ात म�बर हो' �नत होते. मी
आई�ा िव�ार�ं पन आई नोको �णा�ी. हे काय आप�ं गाव नाही. आप�्या�ा
परत ओझर�ा जायाचे आहे �णा�ी. मग मी �ा�ा नको �नून सांगत�े.

माझा पेपरचा धंदा जोरात चा��ा. रोज रा�ी �ेसमधे जावून सवा�चे िहसोब
देवून झोपाया बाँबइ समाचार�ा �ेसमदी जायाचो. आंथराय�ा कागद व अंगावरही
कागद घेवून झोपायाचो. सकाळीस �ार�ा उटून सव� �ेसमदून पेपर घेयाचो. मी
काही पेपर िवक�ासाठी मु�े ठेव�े होते. �ाही�ा जे पेपर पािहजे ते �ा�माने
देयाचो. दुपारी तीन�ा नंतर सवा�चा िहसोब मु�ांकडून घेयाचो व रा�ी �ेस�ा देयाचो.
अ�े दोन-आडीज वष� चा��े होते. �ावेळे�ा आई जायपी रे�्वे�ा (म� रे�्वे)
भाइखळा इंजेन �ेडमधी कामा�ा �ाग�ी. आमचे बरे िदवस आ�्यासारके वाटू
�ाग�े.





युरोपेन सायबा�ा संगत
एक इरोपेन साहेब रोज �ॉनीकर पेपर घेयाचा. कदी पेपर िमळा�ा नाही तर

तो नाराज. एक िदवस �ाने म�ा सांिगत�े की आमारा ि�या पेपर रखो. आम तुमकू
�ादा पइसा देयगा. �ा�ासाठी मी एक पेपर बाजू�ा काडून �पवून ठेवायाचो व तो
आ�ा की �ा�ा िदयाचो. आसे बरेच िदवस गे�े. �ाची व माझी दो�ी झा�्यासारखी
म�ा वाटू �ाग�ी. एक िदवस �ाने म�ा बंग�्यावर ने�े व खाया�ा पपई व
सपरचंद, केळी व काही भीसिकट िद�े. म�ा फार आनंद झा�ा. �ाने सांिगत�े की
“तुमकू जेब टाइम िम�ेगा तब तुम आ�ारे मीसी बाबाका सात खेळनेकू आव." मी
जाया�ा िनघा�ो तर �ाने म�ा दोन �पइ बकसीस िद�े. ते घेवुन खुसीत घरी आ�ो.
ते�ापासून बंग�्यावर जावू �ाग�ो.

साहेबाची बाइको इंिडयन होती. ती �ा मु�ीस फार �ास देत होती. कदी
कदी ितचे केस ध�न मारीत होती. कारन ती ितची साव� आई होती. साहेबाचा
बंग�ा घाटकोपर�ा जो मोठा पैपाचा पा�ाचा पू� आहे �ाच पैपा�ा पु�ा�ा खेटून
एक रे�वइचा बंग�ा आहे, �ात साहेब राहत होता. खेळ�ासाठी मैदान व
बगी�ाही मोठा होता.

सं�ाकाळी पेपरचे पै�े जम�े की �ार-साडी�ार�ा मी बंग�्यावर जावू
�ाग�ो. �ा मु�ीबरोबर बगी�ात खेळाचो व तेथेच जेवाचो. आ�े िकतेक िदवस
चा��े. साहेब व मेमसाहेब वरां�ात खु�ा� टाखून आमचा खेळ बगायचे. खेळ
�पा�पीचा, कदी रसीवर उ�ा मारायाचा व कदी पकडापकडीचा, आसे खेळ
चा�ाचे. �ा मु�ीचा मा�ावर फारच जीव बस�ा. �ां�ा �ेमामुळे माझे पेपरवरचे
�� कमी होत गे�े. काही िदवसांनी हे साहेबा�ा समज�े. साहेब म�ा मिहना आठ
�पये देवू �ाग�ा. �ावेळे�ा म�ा ई�वरभ�ी आन् भजेनाचा नाद �ाग�ा.

एक िदवस आ�ी खेळत आसता साहेबाने आमचा फोटू काढ�ा व तो
साहेबाने �ा�ा आई�ा पाठीव�ा. ते आ�ा�ा माहीत के�े नाही. साहेबाची आई व
दोन मु�े िव�ाइत�ा होते. �ा मु�ी�ा आजीने व भावाने एक प� पाठिव�े. �ात
�ाने सांिगत�े की जो मु�गा तु�ाबरोबर खेळत आहे �ा�ा पायात बूट नाहीत.
�ा�ा पायावर पाय ठेवू नकोस. पाय िद�ास तर �ा�ा पाया�ा जखम होई�. मग
साहेबाने मा�ासाटी बूट आन�ा. ते बघून म�ा फार आनंद झा�ा. साहेबा�ा आईने
िव�ाइतेव�न प� ि�िह�े. दो�ी पोर �याळेतून आ�े की �ा�ासाठी दोन खो�्या



�रका�ा आहेत. �ात ते वायर�ा तारीबरोबर खेळतात व �ा तारी�ा काहीतरी
�ावून बो�तात. कदी कदी �ांब बसून आतून काही आवाज येतो ते आइकतात. आ�े
म�ा मेमसाहेबाने सांिगत�े.

एक िदवस साहेब-मॅडम वरां�ात बस�े आसताना म�ा बो�ाव�े व
सांिगत�े की बारा तारीखा�ा तु�ा मीसीबाबाबरोबर ित�ा �याळेत जावा �ागे�. मी
ते कबू� के�े व खेळाया गे�ो. साहेबाचा व मेमसाहेबाचा िव�ार झा�ा. म�ा �ाने
कपडे व बूटही घेत�ा. �याळेची तारीख �ांब होती. तवपय�त माझी ितने चांग�ीच
तयारी के�ी. मेमसाहेबाने म�ा ते कपडे काही िदवसाने दाखिव�े. ते पा�न फारच
आनंद झा�ा.

बारा तारीख. सकाळी आमची तयारी क�न मी आ�ो. मेमसाहेब मा�ाकडे
पा�न खूस झा�ी व घरातून एक टाय आनून ित�ा हाताने मा�ा ग�ात बाहांद�ी.
म�ा �ाही�ा बरोबर रा�न इं�जी भा�या ऐवू �ाग�ी व मी �ा�ाबरोबर इं�जीत
बो�ाचो. म�ा मराठी ि�िहता-वाचता येत नवते. पन मी �ा�ाजवळ इं�जी बो�ाया
िसक�ो. ितनेच ए.बी.सी.डी. िसकव�ी. आ�ी दोघे पाच वाजता ित�ा �याळेत गे�ो.
�याळा आ�ाद महेदना�ा �ेजारी व बोरीबंदर�ा सामनी आहे. ती आझनू आहे.
मी आत जावून उभा रािह�ो व ती आत गे�ी. म�ा एका साहेबाने माझा हात ध�न
खुच�वर बसिव�े. ते म�ा फार भारी झा�े. मनात मा�ा आनेक िव�ार एवू �ाग�े.
मी जर �याळा िसक�ो आसतो तर ही खुच� मी ह�ाने घेत�ी आसती. ते�ापासून
िव�ार कर�ाची सेकती मा�ा मनात िनमा�ण झा�ी.

साहेबाचे नाव नेयर� व मु�ीचे नाव रोबीन. मेमसाहेब काळी होती. ितचे नाव
िवसार�ो. पन ती म�ा फार चांग�ी सांभाळायची व माझा �ाडही करायाची. कारन
मी ित�ा फार मदत करीत होतो. नवरा-बाइकोचे नेहेमी भांडन होत. तो घरात सव�
सामानाची फेक-झोक करी. तो िप�ा की घरात नाटक सु� झा�ेच. कपडे काडून
फेकायाचा व नागडाच �ांब जावून गवतात झाडीत पडायाचा.

एक िदवस बरीच रा� झा�ी. साहेब व मेमसाहेबाचे बरेच भांडन झा�े. बंग�ा
�ािहिन�ा कडे�ाच होता. बंग�्यापासून काही आं�ावर रे�वेची मोठी मोरी होती.
ती बंग�्यातून िदसत होती. �ा टाइमा�ा साहेब बंग�्यात नवता. तो भांडून घरातून
बाहेर गे�ा होता. मेमसाहेबा�ा वाट�े की साहेबाने गाडीखा�ी जीव िद�ा. मेमसाहेब



मो�ानं रडू �ाग�ी. आ�ी सव�जन एक� जम�ो व काय झा�े याची चोखासी के�ी.
मेमसाहेबाने सांगात�े की साहेबाने जीव िद�ा. तो पाहा, मोरीवर तडफडत आहे.
आ�ी कंदी� �ावून मोरीवर गे�ो पन साहेब नसून मोठा कागद होता, आन वा�याने
हा�त होता. आ�ी सव� परत येत होतो तोच गवतात कन�ाचा आवाज आ�ा. मी
जावून पािह�े तो साहेब पड�ा आहे व आंगावर कपडे नाहीत. फ� िवजार आहे.
�ात तो मुत�ा होता. सव�च आंग िभज�े�े. मी �ा�ा वुच�ून खां�ावर घेत�े व
आनून प�ंगावर टाख�े. मेमसाहेब जवळच वुभी होती. मी मा�ा खो�ीवर गे�ो. हे
नाटक सवा�नी पािह�े. ते�ापासून मेमसाहेबाचा मा�ावर फारच जीव बस�ा. आसे
िकतीतरी टाइमा�ा साहेबा�ा मी आनेक िठकानेव�न आन�े आसे�.

मेमसाहेबाने म�ा मु�ा�माने वागव�े. एका वेळेस मी पपाया खाद�्या. �ा
मी चो�न खाद�्या. बागेत �ार-पाच पपायाचे झाड होते. आमचे �� नेहमीच
�ा�ावर आसायचे. पपयी सादारन िपवळी झा�ी की मी ती तोडायाचो व रोबीन�ा
खो�ीत �वून ठेवायाचो. चांग�ी िपक�ी की आ�ी दोघही खायाचो. हे कोना�ा
माहीत होत नवते. काही टाइमा�ा िदवसा मी मा�ा खो�ीत जावून एकटाच खायाचो.

एक टायमा�ा मी एक�ाने दोन-तीन पपाया खाद�्या. �ामुळे मा�ा
कपाळावर व तोडंावर मो�ा मो�ा पु�ा आ�्या. मी मा�ा खो�ीत बस�ो
आसताना मेमसाहेबाने म�ा हाक मार�ी

"चोकरा, इदर आव"

मी पळत ित�ासमोर जावून वुभा रािह�ो. तीने मा�ाकडे पािह�े व
िव�ार�े

"चोकरा, तुमको �ा �वा?"

मी सांगात�े-

“फोडी �वा"
ती बो��ी
"ये पपायाका झाड आया. आबी सब पपाया तु�ारा सीरपर आएगा. अब

तुमकू क� जु�ाब देयगा. तुम क� कुछ नही खाना. सम�ा? �ाव."



मी मा�ा खो�ीत गे�ो व प�ंगावर िनज�ो. मेमसाहेबाने परत म�ा
बो�ािव�े. एक वाईन ��ासात थोडी �ांडी टाख�ी. �ा�ात एरंडीचे ते� ओत�े व
परत �ात �ांडी घात�ी. �ाचा ते�ाचा गोळा बन�ा. म�ा िपयास िद�े. मी जावून
झोप�ो. पन रा�ी मा�ा पोटात कसेतरी झा�े. सकाळी दोन-तीन टाइमा�ा
संडासा�ा झा�े.

सकाळी सवा�चे काम आटप�े व साहेब हॉपीस�ा गे�ा. मग मेमसाहेबाने
म�ा बो�िव�े. मी �गेच गे�ो. िव�ार�े की-

“छोकरा, िकतना जु�ाब �वा!"
ते म�ा समजेना. मी सांिगत�े की-
"बीस-पचीस"

हे आइकून ती हासाया �ाग�ी. जवळच धोबी वुभा होता. मेमसाहेबाने �ा�ा
बो�ाव�े. मा�ािवसेइ ितने सांिगत�े. �ा धो�ाने म�ा िवचार�े-

“छोकरा, रातसे अबीतक िकतना टाइम संडास गया था?" मी �ा�ा सांिगत�े
की-

"दो-तीन टाइम संडास �वा”
“जाडा �वा या पत�ा �वा” मी सांिगत�े-

“पत�ा �वा"
हे आइकून दोगेही हास�े. ते का हास�े, म�ा समज�े नाही.

साहेबा�ा दा�चा व घो�ा�ा रेसचा फार नाद होता. तो म�ा िचठी देवून
पु�ा�ा पाठवायचा. मी पािकटात पै�े घेवून जायाचो. ते एका साहेबा�ा िदयाचो.
सं�ाकाळी सात वाजता�ा गाडीने मी रा�ी अकरा वाजता बंग�्यावर यायेचो.
सकाळी साहेब म�ा बो�ावून काही पै�े िदयाचा. �ा टायमा�ा रेसमदे �ा� पै�े
�ाग�े की म�ा �ा� पै�े िमळाचे.

एक िदवस साहेबा�ा पोरीने �ाळीस �पये रेस खेळ�ासाठी म�ा िद�े.
म�ा आजुबाजू�ा �ोकास िव�ा�न घो�ाची व खेळ�ाची मािहती झा�ी होती.
दर रिववारी मी पु�ा�ा जायचो. म�ा साहेबाने पास िद�ा होता. �ा मु�ीने िद�े�े



पै�े मी मा�ा मनानेच �ाव�े. तेथ�्या साहेबा�ा िव�ा�न �ाव�े. �ा�ातून दोन
हाजार ती�ें �पये िमळा�े. ते मी एका कागदा�ा पािकटात घा�ून बंद के�े.
साहेबा�ा िकती िमळा�े हे मा�ा समज�े नाही. साहेब माझी वाट पाहात वरां�ात
बस�ा होता. मी आ�्यावर साहेबा�ा हातात पाकीट िद�े व िनघून गे�ो. दुस�या
िदव�ी म�ा साहेबाने बो�ािव�े व मो�ा खुसीने म�ा पनास �पये िद�े. मी तर
फारच आनंिदत झा�ो. �ा आनंदा�ा भरात �ा मु�ीकडे गे�ो व ितचेही पै�े िद�े,
पन गपचीप. ितने घेवून, न पाहाता ठेवून िद�े. सं�ाकाळी ित�ा खो�ीत बो�ाव�े व
खूप हासून तीने मा�ा ग�ात िमटी मार�ी व �णा�ी “इवर �खी मॅन.” �गेच ितने
म�ा ��बर �पायाची नोट िद�ी. मी नको �नता मा�ा �ख�यात घात�ी. म�ा िकती
आनंद झा�ा आ�े� ते आता सांगता येत नाही.

एक िदवस साहेबाने म�ा िचटी देवून इगतपुरी�ा पाठिव�े. �ाचा मी�
इगतपुरी�ा सइतान बंग�्यात राहत होता. साहेबाने सांिगत�े की ही िचटी
इगतपुरी�ा �े�ेनमा�र�ा दे. मा�र तु�ा बंग�ा दाखवीन. मी िचटी घेवून
इगतपुरी�ा गे�ो. िचटी मा�र�ा िद�ी. �ानी मा�ाबरोबर एक पोटर िद�ा. आ�ी
दोघेही बंग�्यावर गे�ो. �ा पोटरने मा�ा तो बंग�ा �ांबूनच दाखिव�ा.
मा�ाबरोबर बंग�्यापय�त आ�ा नाही, व म�ाही काही सांिगत�े नाही.

मी एकटाच बंग�्या�ा गेटापय�त गे�ो. गेट बंद होते. मी गेट खो��े. घंटीचा
आत आवाज झा�ा. तोच एक साहेब धावत बाहेर आ�ा. �ा�ा स�ाम क�न ती मी
िचटी िद�ी. म�ा वरां�ात बसाया सांिगत�े. मी तेथेच बसून रािह�ो व आजुबाजूस
पा� �ाग�ो. पन तेथे कोनीच नाही व बंग�्यातही कोनीच नाही. म�ा साहेबाने िचहा
आनून िद�ा. मी िचहा पेत आसताना काही साहेब व मेमसाहेब आ�े. काही वेळातच
बंग�्यात गरदी झा�ी. साहेबाने कागदात पुडी बांदून म�ा िद�ी. �ाने सांिगत�े हे
�खसेमे रखो. तो टाइम सात-साडीसातचा आसे�. आंदार झा�े होते. बंग�्याबायर�ा
ब�ा �ाग�्या हो�ा. मी बसून गंमत पाहात होतो. म�ा साहेबाने बाहेरच जेवन
आनून िद�ं. माझे जेवन झा�े. मी वुठून बाहेर जानार इत�ात साहेबाने इसेरा के�ा,
जावू नकोस. खा�ी बस�ाचा इ�ेरा के�ा. मी गपचूप बसून गंमत पाहात बस�ो.
आनेक साहेब, मेमसाहेब एकमेका�ा कंबरे�ा ध�नच नाचत होते. दा�चे ग�ास
तोडंा�ा �ावीत व नाना तरेची म�ी करीत होते. मी गंमत पाहात होतो. ते जेवाया



बस�ा�ा वेळे�ा साहेबाने म�ा जेवन आनून िद�े. पन वरां�ात. काही वेळात
�ांचे जेवन झा�े. ते �ोक कदी व कोठे गे�े ते म�ा समज�े नाही.

काही वेळाने तीन पोटर कंदी� घेवून आ�े. साहेबाने काही कागदात
गंुडाळून म�ा िद�े व साहेबा�ा दे�ास सांिगत�े. मी �ा पोटरबरोबर �े�ेनात
आ�ो. माझा मागच काही टाइमाने साहेबही आ�ा. �ाने म�ा जी �हान पुडी िद�ी
होती ती परत घेत�ी व िनघून गे�ा. साहेब िनघून गे�्यावर बरे�े पोटर मा�ाजवळ
जम�े व म�ा िव�ा� �ाग�े. तु काय काय पािह�े व िकती मान�े होती. मी
�ाही�ा सव� सांिगत�े. ते ऐकून सव�च हासू �ाग�े. मग �ाहीनंी म�ा सव�च सांिगत�े
की ते साहेब �ोक मानूस नसून भूत होते. तु�ा आदी माहीत झा�े आ�े तर तु भेहे�ा
आ�ा व बंग�्यावर गे�ा न�ा. मग मी रा�ी दोन�ा गाडीने मंुबईस आ�ो.
सकाळीच मी बंग�्यावर गे�ो व काय काय झा�े ते साहेबा�ा सांिगत�े. पोरी�ा
इगतपुरीत झा�े�े सव�च सांिगत�े. ती हासू �ाग�ी.

काही आठव�ाने दुसरा साहेब व मेमसाहेब व दोन मु�े पा�ने जेवनासाठी
आ�े होते. साहेबाने म�ा हाक मार�ी-

“चोकरा, इधर आव. तुम साहेबाका सात �ाव. साहेब �ो�ाव�ा जानेका
हाय"

मी गपिचप �ा�ाबरोबर गे�ो.
माहा��ी�ा डोगंरावर �ा साहेबाचा बंग�ा होता. आ�ी सव� जन मोटारीत

असून �ा�ा घरी गे�ो. म�ा डोगंरावर गे�्यावर सव� नवीन िदसू �ाग�े. वर मोठा
त�ाव. �ात तुडुम भर�े�े पाणी व आजुबाजूस िनरिनराळे प�ी आिण मोठा�े मोर.
हे पा�न म�ा फार आनंद झा�ा. बंग�ा डोगंरा�ा उतरनी�ा होता. डोगंरा�ा
पाटीमागे समु� होता व डोगंरा�ा पायथी काही मोठा�्या मा�ा व बइटे घर होते.
आमाची सकाळी जा�ाची तयारी साहेब करीत होता. मोटारी�ा भवती तो सारखा
चेकर मारीत व खा�ी-वर पाहात होता. मोटारी�ा माग�ा बाजूस धुर िनघ�ासाठी
एक पोकाळ पाइप आसतो. �ा पाइपा�ा एक िपताळाची सीटी �ाव�ी होती.

आ�ी सकाळी साहा�ा टाइमा�ा िनघा�ो. खा�ासाठी बरंच काही घेत�े
होते. आमची गाडी कु�्� या�ा पुढे बरीच �ांब गे�ी होती. साहेबाने नवीन िसटी
वाजाव�ी तर आम�ा पोटात कसेतरी झा�े. आ�ी सव�च घाबार�ो. साहेबाने र�ा



सोडून िद�ा व डोगंरा�ा कडेकडेनं चा��ा. डोगंरा�ा काही आंतरावर मोटर वुभी
के�ी. मोटारीवर जा�ा बसाव�्या. एक मु�गा मोठा होता, बारा-तेरा वषा�चा. �ा�ा
साहेबाने काहीतरी सांिगत�े. �ा दोघा�ा मोटरीत बसिव�े व दरवाजे चांग�े बंद
के�े. साहेबाने व मेमसाहेबाने बंदुखी घेत�्या व आ�ी ितघेही िनघ�ो. साहेबाने
मो�ा मु�ा�ा सांिगत�े की काही जनावर जवळ आ�े की ही िसटी वाजव. आ�ी
धावत येवू. गाब� नकोस. आ�ी डोगंरा�ा कडेने चा��ो. आजुबाजूस पाहात
होतो. तो एक मोठी दरी पािह�ी. �ात एक वाघीन आप�्या मु�ा�ा दुद पाजीत
होती. साहेबाने पाह�ी. �गेच बंदुखी सवार�्या. वाघीन रागाने अंगावर धाव�ी. पन
दोघाने गो�ा मार�्या. वाघीन खा�ी पड�ी पन ित�ाजवळ आ�ी गे�ो नाही.
काही वेळाने जवळ जावून आ�ी पािह�े. ती गार झा�ी होती. ित�ाजवळ
मांजरी�ा िप�ासारखे दोन िप�े पािह�े. आ�ी �ा िप�ा�ा वुच�ून घेत�े. पन
आ�ा�ा ती वाघीन वुच�ेना. आ�ी ितघांनी िमळून कसीतरी काही आं�ावर आन�ी.
एका झाडाखा�ी साव�ीत आनून ठेव�ी. व आ�ी ितघेही मोटारीजवळ आ�ो.
सवा�नेच जेवन के�े. ते वाघाचे िप�ाबरोबर पोर खेळू �ाग�े. �ा�ा फार म�ा
आ�ी.

आ�ी एका मो�ा ठेकडीवर िफरत होतो व जवळच रे�वइ होती. एक
मंुबईव�न पु�ास जानारी गाडी गे�ी. आ�ी सव�च ितची गंमत पाहात वुभे होतो.
आम�ा साहेबा�ा, मेमसाबा�ा व पोरा�ा पाह�ासाठी बरेच डोगंराती� िभ� �ोक
व �ांचे बाया-पोरं जम�े होते. ते डोगंरात करवांदे तोड�ासाठी आ�े व आमची
गंमत पाहात राही�े. थो�ा वेळाने एक मे� मंुबईवून पु�ा�ा गे�ी व ित�ा
मागावून तेच �ाहीनीने एक मोटर �ाडीस गे�े. �ाचा आवाज आयकून सव� बाया व
पोर पाहा�ासाठी धावत आ�े व आपसात बो�ू �ाग�े-

“संगा पिह�ी गाडी गे�ी ित�ा मागून ितचं िप�ू पळत चा��ंय."

हे आइकून म�ा हासू आ�े. साहेबाने िव�ार�े काय आहे, हासतो
क�या�ा? �ाची भा�ा म�ा समज�ी �नून मी हास�ो. मी साहेबा�ा सांगत�े की
गाडी गे�ी व ितचे िप�ू मागावून ित�ा मागं पळत चा��ंय. ते दोघेही हासू �ाग�े.

थो�ा वेळाने दोन मानस आ�े. �ाहीनी ती वाघीन उच�ून आन�ी व
मोटारी�ा वर ठेव�ी. साहेबाने तेही�ा काही तरी िद�े व ते िनघून गे�े. आमची
मोटार काही आं�ावर आ�ी. हारनाचा कळप पािह�ा. गाडी उभी क�न दोघे खा�ी



वुतार�े व दोघांनी गो�ा मार�्या. �ात दोन हारने मे�े. एक मोठे व एक �ाहान. ते
आ�ी वुच�ून आन�े व मोटारी�ावर बांदून ठेव�े. आ�ी सं�ाकाळी घरी आ�े.

मी दर िदवस बाट�ीने �ा वाघा�ा िप�ा�ा दुध पाजायचो. बाट�ीत रबराची
नळी घा�ून तयार के�ी होती. वाघाचे िप�ू व मांजरी�ा िप�ात काही फरक नाही.
मोठे झा�्यावर �ा�ात फरक िदसतो. मी दर िदवस �ाय�ा बग�ात घेवून
बगी�ात जायाचे व �ा�ा बरोबर खेळायाचो. आ�ा�ा पाह�ासाठी गरदी होत
होती. मी एक आठवडा तेथे रािह�ो. मग िनघून आ�ो. म�ा तो साहेब जावून देत
नवता, पन म�ा �ा�ाकडे आवड�े नाही.

एक िदवस आमचा ने�� स साहेब व मी �ाहीनीने चा�त बंग�्याकडे चा��ो
आसता म�ा साहेबाने सांिगत�े-

“तुम �ाहीन�े जाना याना नही. थोडा िदन�े वायरकी गाडी यही �ाहीन�े
च�ेगी. आवूर ये गाडी �ंबेसे खेच �ेयगी व तुम मर जायेगा. कभी �ाहीन�े �ाना
नही."

म�ा �ाचे बो�ने समज�े नाही. गाडी �ांबून म�ा आत कसी ओडून घेई� ?
ती तर ित�ा �ािहनीने जाई� आसी माझी समज झा�ी. साहेबाने आिनक एक गो�
सांगीत�ी-

“तुम भजन गाता है तो �ंबा बइटनेवा�ेकु सुना नाही �ाता. आब थोडे
िदन�े इंग�ंडम� �ोक भागता है तो वुनका पावका आवाज इदर सुननेकु आयगा.
िव�ायतेत भजेन के�ं तर ते इथे बसून आईकता येई�."

ते म�ा पटत नवते.

आम�ा साहेबाचे व वरचा आिधका�याचे भांडन झा�े. �ाचे
आिधका�याबरोबर पटाना. साहेबाने एक मिह�ाचा राजीनामा िद�ा हे म�ा पोरीने
सांिगत�े. हे आइकून मा�ा मना�ा दुख झा�े. साहेब आता �वकर जानार.
मेमसाहेब तर बो�ायाची बंद झा�ी. मेमसाहेब व साहेबानी मा�ासाठी प�ट�ा व
खमीस�ा कपडा आनून ठेव�ा होता. एक िदवस साहेबानं म�ा बरोबर ने�े व प�ट व
खमीस सी�ाया टाख�े व बूटही घेत�ा. काही िदवसाने कपडे घरी आन�े पन म�ा
दाखिव�े नाही.



एक िदवस बंग�्यावर साहेबाचे खूप पा�ने आ�े. साहेबाने �ार बाट�्या
दा� आन�ी होती. सव� जन दा� पेवून िफस झा�े होते. नाचही चांग�ाच चा��ा
होता. सवा�चे जेवन झा�े. काही वरां�ात बस�े तर काही बगी�यात िफरत होते.
पाच�ा टाइमा�ा एक फोटू काडनारा आ�ा. �ाने सग�ांचे फोटू काढ�े व एक
सवा�चाच फोटू काड�ा. एक �ा पोरीचा व माझा हातात हात घा�ून फोटू काड�ा.
साहेबाने आन�े�े कपडे घा�ून फोटू काड�ा. साहेबाने �ा�ा हाताने म�ा टाय
बाहांद�ी होती. �ा फोटूचो एक कापी म�ा िद�ी होती.

तो साहेब एक मिह�ाने िव�ाइत�ा गे�ा. पन मेमसाहेबा�ा ने�े नाही. कारन
ती इंिडयाची होती. ित�ा येथेच सोडून गे�ा. मु�गी जाताना फार रड�ी. ितचा मा�ा
मनात कधीच िवसर होणार नाही. ितनेच म�ा ए.बी.सी.डी िसकाव�ी. �ामुळे मी
चवतीस वष� कॅबीनमनची नवकरी के�ी. माझी संसाराची �गती झा�ी. मूळचा मी
आडानी. ितनेच म�ा आज �ा जागेवर बसव�े. मी िवसरनार नाही.



जायपी रे�वईची नवकरी
माझा युरोपेन साहेब गे�्यावर मी बेकार िफ� �ाग�ो. तो एकोनीस�े

बावीस-तेवीसचा काळ आस�. म�ा कायच काम िमळत नवते. मग एका मानसाने
म�ा भाव�ा�ा कापड िगरनीत डाफर पोराहीत कामा�ा �ाव�े. मी साहा-सात
मिहने चांग�्या रीतीने काम के�े. �ात माझी चांग�ीच �गती झा�ी. कां�ा
भर�ास माझा चांग�ाच हात बस�ा. मी मुकादमास मदत करायचो, कदी कदी ड� ाप
ही पाडायचो. �ामुळे मी सग�ांचा आवडता बन�ो. पन काही िदवसाने सव� पोरांना
कामावून काढून टाख�े. �ात म�ाही कमी के�े. मी परत बेकार झा�ो आिण
कामासाठी िफ� �ाग�ो.

मग जायपी रे�वे मधे िबगारी �नून म�ा घेत�े. मी एका वरसेर
(ओ�रिसअर) बरोबर काम क� �ाग�ो. ठाणा �ेसेन पुडे�ा बाजू�ा एक मोठा
त�ाव आहे. �ा�ा वुज�ा बाजूने एक रे�वइची �ाहीन ठा�ा खाडीपय�त टाख�ी
होती. तेथे जायपी रे�वेचे पावर हा�स बनवायाचे होते. �ाचा एका पायाचा �ोद
कर�ासाठी �ोक काम करीत होते. तेथे दुिब�न व काही सामाइन घेवून म�ा जावा
�ागत होते. पन तेथे पका टेरा �ाग�ा नाही. �ा िठकानचे काम बंद के�े. मग काही
िदवसाने मी साहीबाबरोबर क�्यान�ा जावू �ाग�ो. क�्यान�ा आ�ीकडे एक
मय�ा�ा आं�ावर खाडी आहे. �ा खाडीची भरती कदी येते व ती कदी ओसरते ते
पाहा�ासाठी आ�ी रा�ी जायाचो. आम�ाजवळ कंदी� आसायाचा. आखीरात
खाडी�ा काठावर बसून रायाचो व साहेब �ाची नोदं करायाचा. आसे एक मिहना
तेथेच काड�े. भरती आज नव वाजता आ�ी तर दुस�या िदवसी दाहा वाजता यायाची.
रोज एक घं�ाने वाडत जायाची.

काही िदवसाने माझी बद�ी दुस�या खा�ात झा�ी. तेथे म�ा िसमेट
काँकरेटचे काम करावा �ाग�े. वायरचे खांब गाड�ासाटी मोठा�े खडे भरावा
�ागत. बोरीबंदरचे बरेसे खांब मा�ा हातचे आहेत. मग दोन बाया व दोन िबगारी
देवून म�ा क�्यान�ा खाडी�ा प�ीकडे जा�ासाठी एका होडीची सोइ के�ी. मी
ते �ार मानसं घेवून �ा बाजू�ा जावून �ार बाइ �ारचे ख�े खोदुन घेयाची. �ा
बाजू�ा फार दाट झाडी व मोठे जंग�. आ�ा�ा फार भीती वाटायाची. �ा जंग�ात
मानसाचा कोटे पता नसायाचा. आ�ी सव� एक� जमून काम करायाचो. सव� िदवसात
खा�ी एक फूट खो� खडा झा�ा की, मी सुटी �ाचो व �डीत बसून आ�ी �ा



खाडीतून �ा बाजू�ा यायाचे. या बाजू�ा फार बोराची झाडे होती. आ�ी सव�जन बोरे
वेचायाचो. एक एक पाटी बोरे घरी आनायाचो व सव� बोरे चाळीत�्या मानसा�ा
वाटायाचो. होडी मीच चा�वायाचो. �ा बाजू�ा जाने व �ा बाजू�ा आनने, �ा
मानसांकडून काम क�न घेने व �ाचा रीपोट देणे हेच माझे काम. ते काम
संप�्यावर म�ा फइ�वा�्यात काम कराय�ा पाठव�े.

मी फइ�ात काम क� �ाग�ो. ठाणा �े�न�ा बाजू�ा एक पावरहा�स
बनत होते. तेथे सीगा वाकिवने हे काम म�ा िद�े. कदी कदी िसमट�ा गो�ाही
वायाचो. मी िबगारीच. िमळे� ते काम करावा �ागत आसे. पन कदी मी कों�तेही काम
नाकार�े नाही. �ामुळे कामगार आिधका�याचा मा�ावर जीव बसायाचा. पन काही
िदवसांत तेही काम संप�े. मग म�ा दुस�या फइ�ात पाटिव�े. तेथे�े काम फारच
तरासाचे होते. �ािहनीचे जुने �ाकडे काडून नवे सी�ीपाट ('�ीपर') भरायाचे
आसत. ते काम आंगावर करावा �ागत आसे. एका मानसा�ा दोन या�माने करावा
�ागत आसत. आ�ी सकाळी आठ वाजता कामावर गे�ो की सव� िबगारी भाकरी
सोडून खात बसायाचे व काही गफा मारीत बसायाचे. पन मी घरीवूनच खावुन
यायाचो. मी गे�्यावर हातात तारीचा पं�ा घेवून कामा�ा �ागायाचो. तेचे खाने
संपेपय�त माझा गाळा वुक�न तयार करयाचो. �ांचे जेवन झा�े ते म�ा मदत करीत.
िस�ीपाट आनुन म�ा देत. काहीजन ते गा�ात िस�ीपाट घा�ून रोळात आटकून
देत व मी चावी घा�ून िफट करी. दोनी �ागड भर�े की, मी वुकर�े�्या गा�ात
खडी भरीत आ�े. माझे काम सवा��ा आदी संपायाचे व आकरा-साडीआकरा�ा
काम संप�े की मी कोना�ाही मदत करायाचो. कदी कदी मी घरी िनघून जायाचो.

आ�ेच एका टाइमा�ा डोमो�ी व क�्यान�ा मधी काम करीत आसता
फार पाणी आ�ा. तो सारखा िदवसभर चा��ा व आ�ी सव� कामगार िभजून िचंब
झा�ो. आजुबाजू�ा झाड नाही, �पाया जागा नाही. आम�ा आंगात�े कपडे तर
ओ�े िचंब झा�े. �ातून सारखे पाणी गळत होते. आगं सारखे कुडकुडी होत होते.
भाकरी तर िभजून �ाचा गोळा झा�ा. खाया�ा काही नाही. भूक तर फार �ाग�ी व
काम तर झा�े पािहजे. क�्यान व डोमो�ी फारच �ांब. कु�ाकडे जाता येईना.

तेथे काही आं�ावर दहा-बारा झोप�ा हो�ा, �ा मी पािह�्या. �गेच मी �ा
झोप�ात गे�ो. थंडीने माझे आंग कापत होते पन मी तसाच गे�ो. झोप�ात दोन-



तीन बाया बो�त बस�्या हो�ा. �ाहीनी म�ा पािह�े. मी �ां�ा जवळ जावून उभा
रािह�ो. �ा बाया- ने म�ा िव�ार�े

“काय पािहजे मु�ा?"

म�ा बो�ता येईना. मी थंडीने गाराठ�ो होतो. �ा बायाने म�ा झोपडी�ा
वसरीत बसाया सांिगत�े. आंगात�े कपडे िपळून काढ�े. म�ा सादरन उब आ�ी.
मी एका बाडदानावर बस�ो. �ा बाइने म�ा गुळाचा िचहा ग�ासात आनून िद�ा.
िचहा पेवून म�ा बरे वाट�े. �ा बायाने माझी िव�ारपूस के�ी. मी सव� �ा बाया�ा
समजावून सांिगत�े. �ा बाया�ा आमची दया आ�ी. �ाहीनंी म�ा िव�ार�े

“तुमचे िकती मानसे आहात?"

मी सांिगत�े,

“नव मानसे आहोत".

�ा बायांनी दाहा-बारा पटनी�ा भाकरी व बेसन क�न ठेव�े व आिण एक
मोठा तां�ात चीहा क�न िद�ा.

"हा चीहा घेवून जा व परत ये".

म�ा एक पान घोगंडं िद�ं. �ा�ा कोनी िवर�ं �नतात. ते घेवून िचहाचा
तां�ा घेवून मी मा�ा मानसाकडे आ�ो व सवा��ा िचहा िद�ा. ते सव� खूस झा�े.
पाणी वुघड�ा होता पन वुन पड�े नवते. सवा�ची थंडी कमी झा�ी होती. मी परत �ा
बायाकडे गे�ो. �ाहीनी भाकरी व बेसन बांदुन मा�ाजवळ िद�े. मी घेवून परत �ा
माणसां�ा िद�े. ते सव� पा�न फार खूस झा�े. सवा�चे जेवन झा�े. मी �ा बायाचे
तां�ा व काही भांडे घेवून �ा बाया�ा िद�े व �ांचा आभार मानीत मी परत आ�ो.
�ा सव� मानसांनी माझा फार आभार मान�ा व सव� खुस झा�े.

काही िदवसाने आमचा पगार झा�ा. मी �ा सव� मानसा�ा सांिगत�े की
आपन �ा बायासाटी काही तरी घेवुया. ते माझे �नने सवा��ाच आवड�े. एक एक
�पाया जमवून साडीसात �पाया, एक �ुगडे व बारा आ�ाची चोळी घेत�ी व सव�च
िमळून �ा बाया�ा घरी गे�ो. �ा िदवस रजा होती व रिववार होता.

आ�ी सव� िमळून �ा बाया�ा घरी गे�ो. तर �ा बाया आमा�ा पा�न
घाबर�्या. पन म�ा पािह�्यावर �ा बाइने वोळख�े व �ांचे पु�स मंडळीही



जम�ी. �ाहीनी आ�ा�ा िव�ार�े-

"तु�ी सव�जन क�या�ा आ�ा?"

मी सांिगत�े-

"आ�ी आम�ा बिहनी�ा भेट�ासाटी आ�ो आहेत."

आम�ा एकाने �ुगडे व चोळीचा खन मा�ाजवळ िद�ा. िजने म�ा िचहा व
भाकरी िद�्�्या हो�ा �ाच बाई�ा पुडे मी �ुगडे व चोळीचा खन ठेव�ा. ते पा�न
�ा बाया हासू �ाग�्या. �ाचे पु�स मंडळीनीही हासून आनंद दाखिव�ा. पु�स
मंडळीने आ�ा सव� मंडळी�ा दुस�या झोपडीत नेवून मो�ा सनमानाने बसिव�े व
�ाहीनंी दा�ची भ�ी �ाव�ी. ताजी दा� काडून आ�ा�ा सवा�नाच पाज�ी व
सवा�ना कोबंडी कापून जेवन िद�े. आ�ी �ाचे आभार मानून मोटया आनंदाने घरी
आ�ो.

काही िदवसांने ते काम संप�े. मग आ�ी सव�जन कुर�्या�ा आ�ो. पन
माझी बद�ी कुर�ा पावर हावुस�ा के�ी. मी एकटाच ितकडे गे�्यामुळे म�ा वाइट
�ाग�े. व म�ा सीमीट�ा गो�ा वाहा�ास �ाव�े. ते फार भारी झा�े. मी दुस�या
िदवसी मुकादम�ा सांिगत�े. म�ा दुसरीकडे पाठवा. �ाणी म�ा �ा�ाकडे ठेवून
घेत�े व म�ा पा�ावर ठेव�े. िदवसातून दोन बाळदया पानी आनायचे व मागे�
�ा�ा पानी देयाचे. बावटा हातात घेवून येना�या जाना�या गा�ा मानसा�ा सागांयाचे.
ते काम सावदिगरीचे होते. ते काम मी मनपुरवक क� �ाग�ो.

एकदा कु�ा� �े�ेनम�े मी पानी घेवून चा��ो होतो तर पु�ाखा�ी
मानसाची फार गरदी जम�ी होती. म�ा वाट�े की गाडीखा�ी मानूस सापड�ा
आसे�. आसे समजून ते पाहा�ासाटी मी गे�ो. पन दारावर फार गरदी. आत काय
आहे ते म�ा समजाना. मी आत घुस�ाचा �य� क� �ाग�ो व बाजू�ा मानसाना
िव�ा� �ाग�ो. एकाने सांिगत�े की येथे कामाची भरती आहे. मी तसाच
बळजेबरीने आत गे�ो. �ोक आपसात बो�त होते. तू जा तू जा. पन �ा गो�या
साहेबासमोर जा�ाची िहंमात कोनात नवती. म�ा बट�ेरी इंग�ीस चांग�ी येत होती.
मी कसाबसा आत गे�ो व साहेबा�ा स�ाम के�ा. साहेबाने म�ा पािह�े व िव�ार�े-

“� आर इवु?" म�ा �ाची भा�या समाज�ी.



मी �न�ो-
"आयाम ए मॅन"

मग �ाने िव�ार�े-

"हॉट इव वॉट?"

मी उतर िद�े-

"आय वाँट सम वक� "
तो �न�ा-
"�ॉट वक� ?"

मी सांिगत�े-

"एनी वक� "
�ाने म�ा �गेच भरती के�े. मा�ानंतर मग इतर �ोक घुस�े. पन फ�

तीन जणांना ठेवून घेत�े. बाकी�ांना साहेबाने हाक�ून िद�े.

दुस�या िदव�ी माझी डा�री झा�ी व ता. १-११-१९२४ �ा मी जायपी रे�वेचा
रेगु�र कामगार झा�ो. ती भरती वायरची गाडी सु� होनार होती �नून झा�ी होती.
म�ा सुरवादी�ा कुर�ा कार�ेटमधे काम िद�े. येणा�या गा�ा�ा इंजेनम�े
सांड�े�े ते� पुसने, यंगजॉटर नावाचे मीसीन असते तेत ते� घा�ने, इंजेनचा काही
भाग गरम अस�्यास पाहाने असे काम होते, आधीचे काम ट�परवारी होते. ितथे पगार
आठरा �पये होता. तो आता वीस �पये आठ आणे िमळू �ाग�ा.

मी �ी�ेम साहेबाबरोबर काम करीत होतो. माझा साहेब म�ा फार चांग�ं
समजावून सांगत होता. मी ��पुरवक काम क� �ाग�ो. काही िदवसांत कामाची
बरीच मािहती झा�ी. �ामुळे साहेबाची मा�ावर मरजी बस�ी.

मा�ा आठवनी�माणं इ�कट� ीकची गाडी १-१-१९२५ �ा चा�ू झा�ी.
�ावेळची म�ा आठवन आहे. बांदरा व वडाळा �ा दोनी �ाहीनी एक� िमळतात.
�ा दोघी�ंा मधे एक पावरच घर आहे. �ा घरापासून दोन�े फुटावर �ाहीन�ा
कडे�ा एक तीन बाइ तीन चा खडा खोद�ा होता. �ा ख�ात वर�ा तारीस एक
वायर जोडून �ाच तारीचा दुसरा टोक �ा पा�ा-ख�ात टाक�े. काही वेळाने �ा



ख�ात �ा पा�ाचे बुडबुडे आ�े व पानी वुफ�ा मा� �ाग�े. �ा आिधका�यास
समज�े की वायर आ�ी. �ाने �गेच वर�ा आिधका�यास सांिगत�े. काही टाइमाने
वायरची गाडी आ�ी. सवा�नी टा�ा वाजवून आनंद दरिसिव�ा.

काही िदवसांनी माझी बद�ी बोरीबंदर�ा झा�ी. तेथे जी. एच.
बानारजीसाहेबाबरोबर काम क� �ाग�ो. काही िदवसाने बानारजीसाहेब रेन
इनसपे�र झा�ा. परत पिह�ा साहेब आ�ा. �ाचे नाव �ी�ेम. �ानी म�ा
पािह�्यावर तो खुस झा�ा. �ा�ाबरोबर बोरीबंदर�ा दोन वष� काम के�े. तो
मा�ावर काम सोपवून पािहजे ितकडे िफरायाचा. गाडी �े�नात आ�ी की मी
डॉवर�ा िव�ाराचो काही िबघड आहे का ? �ाने जे काही सांगत�े आसे� ते मी
करायाचो. कामाची कदी बोबं होवून िद�ी नाही. म�ा �ावेळे�ा पगार स�ावीस
�पइ िमळाचा.

एक टाइमा�ा मा�ा हातून मोठे धाडसी काम झा�े. एक �ोक� गाडी�ा
आग �ाग�ी. ड� ॉवरसार�ा िस�ा मारीत �े�ेनात आ�ा. मीही सावद झा�ो.
�े�ेनात गाडी िसरता मी धावत गे�ो. धुराचा �े�ेनात काळोख झा�ा. �ासीजंरने
गाडीतून �ाटावर उ�ा मार�्या. िकतेकाचे हातापायाचे नुकसान झा�े. बोरीबंदर
�े�न धुराने ग� भर�े होते. धुरामुळे काहीच िदसाना झा�े. दाहा िम�ीटाने धूर
कमी झा�ा. मी �गेच आम�ा हॉफीसात गे�ो व साहेबाचा बइ�र सुट आंगात
घात�ा व एक आक�ाची सीग घेवून आ�ो आिण आरमीचेरचे झाकान खो��े तर
धुराचा �ोट बाहेर आ�ा. तो धूर कमी झा�्यावर मी आत पािह�े तर आरमीचेर
�ा� झा�ा होता. मी �गेच झाडू मारणा�यास बो�िव�े. �ा�ा सांगत�े की
पत�या�ा पेटीतून बाळ�ा भ�न रेती आणा. �ानी म�ा मदत के�ी. मी गरम
भागावर रेती टाक�ी. �ोकांची गंमत पाहा�ासाठी �ाटावर गरदी जम�ी.
रे�वइचे काही हॉिपसरही आ�े होते. मी मा�ा कामात गक�  झा�ो होतो. मी कोना�ा
पािह�े नाही. मा�ा डो�ातून घामाचे सारखे पाणी गळत होते.

आरमीचेरचे काय झा�े ते पािह�े. ते�ा काही िठकानी मोठा�े फोड आ�े�े
िदस�े. ते मी तासून काढ�े. कारबन �स चेक के�े. एक कारबन �स वु�टा झा�ा व
तो फुटून �ाचे तुकडे झा�े होते व ते आत पांग�े होते. �ामुळे हा �कार झा�ा. मी ते
खा�ी काडुन एम बी पेपरने घासून साप के�े व हे सव� काम वेव��त झा�े याची



खा�ी क�न घेत�ी. आरमीचेर साप झा�े. मी �गेच सव� बंद क�न ड� ॉवर�ा गाडी
िद�ी. �ाने गाडी चा�वून पािह�ी. ओके �णून ड� ॉवरने सांिगत�े.

�ाटावर जम�े�्या मानसात काही आदीकारीही होते. तेत�्या एकाने म�ा
िव�ार�े की तु�ारा साहेब िकदर गया ? मी सांगत�े की, एक गाडीमे कुच िबघड
गया. ओ वुनका पास बांदरा गाडी मे गया. परत ते काही बो��े नाही. माझे आंग
घामाने िभजून गे�े होते. मी खा�ी �ाटावर आस�े�्या बाकावर जावून पड�ो.
म�ा साहेबाने िसकवून व सांगून ठेव�े होते. साहेब एका बाई�ा नादी होता. ती बाई
िसवडी �े�न�ा बाजू�ा िसमीट�ा चाळीत राहत होती. तो नेहमीच ित�ाकडे
जात असे. म�ा �ाने सांगून ठेव�े की काही गरबड झा�्यास ड� ॉवर�ा सांग. िसवडी
�े�नात घुसताना दोन िस�ा मार. �ंजे मी �गेच गाडी पकडून येई�. �ा�माने मी
के�े. साहेब काही टाइमात आ�ा. मी जे झा�े�े सव� �ा�ा सांगत�े. �ा�माने �ाने
गाडीचा �रपोट तयार के�ा. हे काम दोन ते तीन�ा टाइमात झा�े.

दुस�या िदव�ी �ा आिधका�याने प�ावा�ा�ा पाठिव�े. �ानी साहेबा�ा
एक कागद िद�ा. मी साहा नंबर �ाटफॉमवर गाडी तपास�ासाठी गे�ो होतो. मी
हॉिफसात आ�्यावर साहेबाने म�ा सांिगत�े की आप�्या�ा हॉिपसात मो�ा
साहेबानी बो�ाव�े आहे. आ�ी दोघेही गे�ो. माझा साहेब आत गे�ा व मी बाहेरच
वुभा रािह�ो. काही टाइमाने म�ा आत बो�ाव�े. मी मो�ा साहेबा�ा स�ाम के�ा.
गप वुभा रािह�ो. �ा दोन साहेबांची बराच टाइम बातचीत चा��ी होती. �ा मो�ा
साहेबाने म�ा दहा �पइ बकसीस िद�े. 'इवर गुड �ान' �नून हातासी हात िद�ा.
मी स�ाम क�न हॉिफसात आ�ो व ���ेम- साहेब काही टाइम थांब�ा. साहेबही
थो�ाच टाइमाने आ�ा व म�ा पा�न हास�ा. मी िव�ार�े

“�ा �वा साहब?" �ानी सांगत�े
"बडे साब तु�ारा वुपर ब�त खूस �वा आहे. आपकु आगेका �ांस

िमळनेका आ�या हाय."

दुस�या िदव�ी एक िसपाई आ�ा. �ाने साहेबा�ा एक कागद िद�ा. �गेच
साहेबाने म�ा बो�ावून सांगत�े की आप�्या�ा हॉिफसात मो�ा साहेबाने बो�ाव�े.
आ�ी दोघंही हॉिफसात. मी बाहेर थांब�ो. साहेब आत गे�ा. काही टाइमाने म�ाही
आत बो�ािव�े. मी स�ाम क�न वुभा रािह�ो. साहेबाने म�ा पािह�े व हास�ा



“आजसे तुमकु बडी �ागा िदया. काम ठीक�े करा. �ाव."

म�ा इ�किट�क मोटर �ाकािनकची जागा िमळा�ी. म�ा पगारवाड झा�ा.
बे�ाळीस �पये िमळू �ाग�ा. म�ा सव� �ोक मानाया �ाग�े.

नंतर माझी बद�ी कु�ा� कार�ेटमदी झा�ी. �ा गा�ा रा�ी मु�ामा�ा
राहत हो�ा �ा गाडीचे इनसेप�ेन करायाचो व जी गाडी पिह�ी जानार आ�े� ती
गाडी कार�ेटमधून �े�ेनवर आणायची व डॉवर�ा �ादीन करायाची. म�ा
इंजनचे सव� भाग खो�ून पाहावा �ागत व जळा�े व; खराब झा�े आस�्यास ती
बद�ी करावा �ागत.

ते�ा नंतर माझी बद�ी ठा�ा�ा झा�ी. तेथे बानरजीसाहेब होता. �ाने म�ा
फार चांग�े िसकिव�े. बानरजीसाहेब डॉवरचा मा�र होता. तो सव� गाडीचे काम
िसकवीत आसे. �ाची �याळा कुर�ा कार�ेटमदी होती. मा�ा �ाने हाताखा�ी
घेत�े होते. ती जे ड� ावर �ोकांना िसकवीत असत ते मी पाहात होतो. ��ेक पाट� कसा
चा�तो �ाचा व तो काय काम करतो ते मी इंजेनमदी नेवून क�न दाखवायचो.
�ामुळे माझी चांग�ीच �ाटीस झा�ी. �ानी माझी िसपारस क�न म�ा मो�ा
परी�ा�ा बसिव�े. मी पास झा�ो. म�ा �ाच डीपाट��ा हेड �नून मी काम क�
�ाग�ो. मा�ा पगारातही वाढ झा�ी. म�ा पन�ाहतर �पयं िमळू �ाग�े. पन
बानाज�साहेब मो�ा जा�ावर गे�ा. म�ा पायरससाहेब िमळा�ा. तो चांग�ा होता.
पन �ाचा डो�ाचा इसक� िढ�ा होता. सव� कामगार म�ा �नत की तू �वकरच
�ाज�मेन होनार आसे आ�ा�ा िदसते.

�ाच टायमा�ा सव� कामगारामदी बातचीत सु� झा�ो की रे�वेचा संप
होनार. मी इवनेनच (युिनयन) काम पन आनंदानं करत होतो. ४ फेबरवारी १९३० �ा
रे�वेचा संप झा�ा. आमा�ा इवनेन�ा �ोकान�ा पकडून ने�े. �ार-पाच िदवसात
सोड�े, पन �ा�ात माझे काम सुट�े. एवडी मेहेनतीने परगती के�ी होती �ा�ावर
पाणी पड�े.



सौसंार सुखादुखाचा
इ�किट�कची गाडी १९२५ �ा चा�ू झा�ी �ा टायमा�ा घरी मा�ा ��ाची

बातचीत सु� झा�ी. माझी आई मु�ी पा� �ाग�ी. पिह�ी मु�गी िपंपरीची पािह�ी.
ितचे आईबाप तयार झा�े व दे�ाघे�ाची बात प�ी झा�ी. पन �ा मु�ी�ा
मामाचा दुसरीकडं बो� गे�ा होता. �ा�ा आपसात भांडन �ाग�े. आ�ी ती मु�ी
कॅनस� के�ी. मग िचंचखेडची मु�ी पािह�ी. ितची आई व माझी आई, एकाच
िठकानी काम करीत हो�ा व आ�ी एकाच चाळीत �ेजारी राहत होतो. �ा मु�ी�ा
आईची फार इ�ा होती. �ाचवेळेस माझा भाऊ माधवराव आम�ाकडे आ�ा. ते�ा
आईने सव� सांगीत�ं. माधवरावने �ा मु�ी�ा पािह�े. पसंत के�े. आईने
माधवराव�ा सांिगत�े की हे पक क�न जा. दुस�या िदवसी आइतवार होता. सव�
मानस जमा झा�े. �ा मु�ीचा मामाही आ�ा. बातचीत चा�ू झा�ी. मु�ी�ा मामाने
सांगत�े की घरात तीन�े �पइ �ा व �गनाचा खच� तु�ी करा. माधवरावने
सांिगत�े जे डागीने मागा� व जो कपडा सांगा� तो आ�ी देवू. पन घरात आ�ी
काही देनार नाही. मग ते मोड�े.

�ेवटी ता� खेर�ाची मु�ी पािह�ी. ते वडा�ा�ा राहत होते. ितचा बाप
गरीब होता. एका डो�ाने आंदळा होता. वडनेर�ा ग�दामा�रने हे जमव�े. �ा
मु�ीचे नाव सोनू. ती फारच देखनी व संुदर. ती म�ा पसंत आ�ी. पन �ाहान होती.
तरीही सवा�नाच पसंत झा�ी. दोघांचा खच� सारखा आसावा आसे ठर�े. फ�
एकावन �पइ खचा��ासाठी िदयाचे आसे ठर�े. पन �गीन गावी झा�े पािहजे
यवढीच �ांची आट होती. मी �गना�ा टाइमा�ा रजा घेवून गावी गे�ो व आई रजा
घेऊन गावी आ�ी. आई �ा टायमा�ा माजगाव�ा इंजेन �ेडमधी कामा�ा होती.

आ�ी सव�च गावी गे�ो. बिहनीचे �गन �ाहानपनीच झा�े होते. आमचं ��
तु�सीचं �� झा�्यावर १४ तारखे�ा झा�े. १९२६ सा�ी. मिहना िवसार�ो. माझे
काही िम�ाने िव�ार�े की, �� कदी तर मी सांगयाचो ता. १४ �ा. ते मा�ा �ानात
रािह�े. माझे �गन ओझर�ा झा�े. आ�ी ओझरवून पर�ा खेर�ा�ा गे�ो.
आम�ा �गना�ा पाच बइ�गा�ा व एक िभरकही होते. संगती बरंच वराड होते.
मो�ा गावचे �गन �नून आमचा फारच बडी�ाव के�ा. गावात�्या मानसान
मरा�ानेही फार मदत के�ी. मा�ा मावसबिहनीनं िदवाळी�ा फटाक�ा व
नळहावा खूप आन�्या. �गन फार म�ात झा�े. �गन झा�े. आ�ी सव�जन



ओझर�ा गे�ो. तेथे आ�ा�ा नवरी नव�या�ा नवीन देवळात बसिव�ं. सं�ाकाळी
वरात िमरिव�ी. नवरी तीन िदवस ठेवून नवरीचा भाऊ येवून मु�ी�ा घेवून गे�ा.
आमची रजा संप�ी. आई व मी मंुबई�ा िनघून आ�ो. नवरी �हान होती. �नून ित�ा
आन�े नाही. ती वष�-दीड वष� माहेरात होती.

ित�ा आनाया मा�ा िसवाइ कोन जानार? मग मी रजा घेवून मा�ा
मामाकडे आ�ा�ास गे�ो. तेथे दोन िदवस थांबून मी गोडेंगाव सीग�ास गे�ो. तेथे
माझी चु�त बहीन होती. ते माझा फार �ाड करायाचे. ित�ा �ार मु�ं होती. �ात�ा
एक जन मा�ा मे��ाने मा�ाबरोबर पाठविव�ा. �ाचे नाव आबा. �ा�ा घेऊन
आ�ी दोघेही खेर�ा�ा गे�ो. दोन िदवस रावून नवरी�ा घेऊन परत िसग�ा�ा
गे�ो. तेथे एक िदवस रा�न आ�ी दोघे मंुबई�ा आ�ो. आम�ा सौसंारा�ा सुरवाद
झा�ी.

आमची कुर�्याची खो�ी फार �ाहान होती. दहा बाइ दहाची. तेथे आ�ी
�ार मानस. आ�ी दोघे व आई, बहीन एक� राहत होतो. मा�ा बाइकोचे नाव सोनू.
ित�ा आई-बापाने सोनू हे खरोखर बरोबर नाव ठेव�े. ती खरोखर सो�ासारखी
आहे. ती जसी जसी मोठी होत चा��ी तसी ती सो�ासारखी चमकू �ाग�ी. आदीच
ितचा रंग गोरा, डोळे मोठा�े, चेहरा गो�, नाक �ांब व आंगाने चांग�ी भर�ी.
�ामुळे ती आकर�ेक िदसू �ाग�ी. �ा�माने ती मेहेनती व क�ाळू आहे. आमची
सौसंाराची गाडी फार चांग�ी बन�ी. मोटार चा�वनार िकती ��यार आस�ा तरी
मोटारची देखरेख करनाराही ��यार आस�ा पाहीजे तर ती र�ाने बरोबर चा�ते,
नाही तर ती र�ात बंद पडते. खरोखरच जो मनापासूनच काम क�रतो तो खरा
कारागीर. मा�ा सौसंाराची गाडी मनापासून ितने नीट के�ी. �नून म�ा माजी गाडी
नीट चा�वता आ�ी. ित�ात काही िबगाड आसती तर इत�ा �ांबपय�त आ�ी
नसती. खरोखरच अती क�ाने मा�ा सौसंारात ितने मदत के�ी. आसी कोन�ाही
बाइकोने के�ी नसती. मा�ा आनतकरनापासून ित�ा िवषेइ आदर आहे हे मी
बो�ून दाखिवत नाही.

�ा टायमा�ा बाबासाहेबांची चळवळ जोरात होती. सा� १९२७. नाि�क�ा
काळाराम मंिदरा�ा स�ा�हाची तयारी झा�ी. बाबासाहेबानी इसकावुट* तयार
के�े. �ात मी भाग घेत�ा. आ�ी देवळा�ा दरवा�ावर स�ा�ह करीत आसताना



एक िदवस आिण दोन तासाची स�ा झा�ी. �ात आ�ी ब�याच �ोकांनी मार
खाद�ा.

* इथे '�ाऊट' आिण 'वॉ�� �िटअस�' याम�े गफ�त झा�े�ी िदसते.
'इसकावूट' �णजे संघटक िकंवा ि�या�ी� काय�कत� असा अथ� अिभ�ेत असावा.

समाजकाय� चा�ू होते. एकदा साव�जिनक गनपती बसाव�ा. �ा टायमा�ा
कोनीतरी अफवा पसरव�ी का हे �ोक गनपित�ा फासी देनार आहेत. ही बातमी
पो�ीस �े�ेन�ा समाज�ी. एक मुस�मान फवुसदार, एक मराठा फवुसदार �ोक
�ाही�ा राम-रहीमची जोड �नत �ाहीनी येवून पािह�े व िव�ारपुस के�ी. आ�ी
आमचे काम �यांततेने क� आ�े सांगत�े.

�ा टायमा�ा भं�ाचे बराचे इ�ावुट होते व आप�े (�ा वेळा�ा महार
समाजाचे) बरेच होते. काही िसवडी, नायगाव, कामठीपुरा आ�े आनेक
िठका�ाव�न जमा झा�े होते. पो�ीस हॉिपसरने सव� गनपती थोपून धर�े व
आम�ा गनपित�ा पिह�ा र�ा िद�ा. आम�ा साठी तीन-साडेतीन हाजार आप�े
�ोक जमा झा�े आसती�. मीरोवनुकी�ा पुड�ा बाजू�ा �ाठीकाठीचा खेळ, मागे
�ेजीमवादे सनाया व नाच, �ा�ा मागे बाया व गनपितची गाडी व काही इ�ावुट
ठेव�े होते. आमची मीरवनुक �यांत तरेने चा��ी होती. काही �ोक मागे-पुडे चेकरा
मारीत होते. मी �ा�ा बरोबर मागे-पुडे जात होतो. ितत�ात �ां�ा गंुडानी
बोळातून दगड फेक�ा व गडबड सु� झा�ी. इ�ावुटने िस�ा फुक�्या. �ोकांची
पळापळी झा�ी. �ा�ात ब�याच बाया हो�ा. बायात �ा ननांद-भावजया हो�ा.
(प�ी सोनाबाई आिण बहीण नाजुका) �ा दोघीने इ�ावुट�ा हातातून का�ा
िहसकावून घेत�्या, आनखी काही बायानेही त�ेच के�े, आिण गुनडां�ा पळवून
�ाव�े. आमची िमरवनुक चुनाभटीपय�त गे�ी. गनपती बुडव�ा. परत येताना
आ�ा�ा आ�ा रोडने येवा �ाग�े. आप�े �ोक सव� आ�ा रोडवर आ�े ते�ा इतर
�ोकांचे गनपित�ा जा�ास परवानगी िद�ी. मग �ांचे गनपती�ा बुडव�ासाठी
गे�े. �ोकांनी �ा दोघीितघी बायाचा गवरव के�ा. बिहनी�ा व बाइकोस फु�ां�ा
माळी घात�्या व �ाचा गवरव के�ा.

फेबरवारी १९३० �ा जायपी रे�वईचा संप झा�ा. �ा�ात माझे काम सुट�े.
�ावेळी आई रीटार झा�ी. �ा टायमा�ा आ�ी कुर�्या�ा राहत होतो.



कसइवा�ा�ा दादरासमोर आमची दाहा बाय दाहाची खो�ी होती. �ाच साहा
�पइ भाडा देवा �ागत होत. मी कामासाठी वनवन िफरत होतो, पन काम िमळत
नवते. तो काळ मंदीचा होता. फार बेकारी होती.

एक िदवस माधवरावचे प� आ�े. �ात �ाने सांगत�े की येसकर पाळी व
गावकाम तु�ावर आ�े आहे. तर तू �वकर गाव काम कर�ासाठी ये. मग आ�ी
नवराबाइको तीन मिहने गावी गे�ो. येसकर पाळी के�ी. हातात काठी घेवून मी ते
काम के�े. नंतर आ�ी परत मंुबई�ा आ�ो.

मी कामासाठी िफ� �ाग�ो. कुर�्या�न पाधुनीपय�त रोज जायाचो. कधी
पै�े आस�े तर गाडीने नस�े तर पाइच जावा-येवा �ागत आसे. आ�ी दोन-तीन
मिहने कसे तरी काड�े. येव�ात आ�ा रोडचे काम चा�ू होनार आहे आसे म�ा
समाज�े. मी �ाचा तपास के�ा. तो कंट� ाटदार मा�ा ओळखीचा िनघा�ा. �ाने
म�ा तीन िदवसाने बो�िव�े. काही मानस कामासाठी तयार क�न ठेव आसे
सांिगत�े. �ा�माने मी मानसं पा�न ठेव�े. �ा टाइमा�ा फार बेकारी होती. मानसं
पािहजे तेवढी िमळाची. ते�ा आ�ा रोड कचा होता. साइन �े�न�ा काही आं�ावर
मा� धका आहे ते�ा काही आं�ावर र�ावर टो�नाका होता. ितथून काम चा�ू
के�े.

आमचे काम चा�ू झा�े. काही िदवसाने काम वाड�े. मग मी दोन मुकादम
ठेव�े व काम जोरात चा��े. बायांचीही भत� के�ी. �ां�ात एक बाईही मुकादमीन.
बाया�ा आ�ा आणे व मानसा�ा चवदा आणे या�माने मजुरी होती. �े काम चा�ू
झा�्यापासून आठ िदवसात म�ा पैसा कसा कमिवता येई� �ाची मािहती िमळा�ी.
��ेक मानसा�ा काम वाटून िदयाचो. एक मानसा�ा पंचवीस फूट �ांब व नव फुट
�ंद खोदकाम मोजून िदयाचो. खा�ची माती झाडूने साप क�न घेयाची व �ांनी
कंदीबी घरी जायाचं. िटकावाने खोदताने दगड वुडून पायावर �ागयाचा �ामुळे
पािहजे तेवडे काम होत नवते व मानसा�ा �ास होत आसे. मग मी सव� बाय�ा
सांिगत�े की काम कर�ा�ा जागेवर पानी टाखा व ती जागा चांग�ी िभजवा.
खोदताने दगड अंगावर वुडनार नाही आ�या तरेने काम क� �ाग�ो.

कामगारामदे, बरे�े गां�ा िपनारे होते. �ां�ासाठी मी आठ आ�ाचा
गां�ा आनून देई व त�न मानसासाठी ताडी�ा बाट�्या देई. बायासाठी दोन �ेर
िज�ाबी देत होतो. िज�ाबी तीन आणे �ेर व ताडीची बाट�ी दोन आणे व तीन आणे



िमळत होती. सव� कामगार खूस �याचे व झटून काम करायचे. सव� बाया र�ावर
भरपूर पानी टाखाय�ा. �ामुळे खोदनारा�ा जमीन भुसभुसीत िमळायाची. एक
मानूस तीस ते प�ीस फूट काम करायाचा व �ामुळे ठर�े�्या कामापे�ा जा�
काम होत आसे व ते पा�न कंट� ाटदाराचा मा�ावर आती �ोब झा�ा.

साइन �े�नपासून ते घाटकोपर पं�ावा�ा बाबा�ा दर�ापय�त पिह�े
काम मा�ा हातचं आहे. काही िदवसांने काम संप�े. मग मी कुर�ा गावात र�ाचे
काम के�े. ते दीड मिह�ात संप�े.

मग िगरनीचाही संप झा�ा. कारखाने बंद झा�े. �ोक कामासाठी िफ�
�ाग�े. कोना�ा घराचे भाडे देने मुसकी� झा�े. तर म�ा काम कोन देनार? �ा
टायमा�ा म�ा बाइकोने सात िद�ी. ती मािचस कारखा�ात कामा�ा �ाग�ी.
बहीनही ित�ाबरोबर कामा�ा. �ा कामाने दोघीचें हात �ा� होत. �ा�ा फोड येत
होते.* तरी दोघी ननंद-भावजया कामावर जात हो�ा पन म�ा काम नवते.

* स�ा �चि�त अस�े�्या 'से�ी मॅचेस'�ा आधी का�ा मो�ा
�माणावर फॉ�रस वाप�न बनव�े�्या असत �ामुळे �ा पेटीत भरताना हात
भाज�ा जात असे.

आई म�ा फार बो�ाची. बाइको काम करीते व नवरा बसून खातो.
टुकारासारखा िफत�. या�ा काही �ाज वाटत नाही. ित�ा बो��ाने माझे मन दुखी
होत आसे. पन मी ित�ा कदीही वु�ट बो�ो नाही. कारण ित�ा जीभे�ा डाग होता.
मी �हानपनी काही मानसा�ा तोडूंन आइक�े होते की �ा�ा िजभी�ा काळा डाग
आसे� तर �ासी भांडू नाही व �ा�ा वु�ट बो�ू नाही. �ाने जर सराप िद�ा तर तो
मानसा�ा भवतो व �ाचा नास होतो. �नून मी आई�ा परत जबाब देत नवतो. पन
माझे मन फार दुखी होत आसे. मी कदी कदी वुपासीच झोपाचो.

म�ा एकाने सांगत�े की पायधुनी�ा जा तेथे सव� तरेचे कामवा�े जमतात.
तेथे काहीतरी काम िमळते. हे आयकून मी जा�ाचा िव�ार के�ा. पन ितिकटा�ा
पै�े नाहीत. म�ा ��ीमन भया भेट�ा. तोही संपात बस�ा. �ा�ाही काम नाही.
आ�ी दोघांनी िव�ार के�ा की पायाने जायाचे. सकाळी काही खावून आ�ी
पायानेच िनघा�ो. पायधुनी�ा नव वाजता पोहोच�ो. तेथे बरेच �ोक जमा झा�े�े



होते. आ�ी �ा�ात जावून वुभे रािह�ो. काम कोन देनार याची वाट पाहात होतो.
ितत�ात एक �ेट आ�ा व आ�ा�ा िव�ार�े,

"तमे काम जोय?" .

म�ा �ाची भा�या समज�ी. आ�ी �ा�ा बरोबर गे�ो. �ानी आ�ां�ा
दगड वाह�ास सांिगत�े. आ�ी दगड वा� �ाग�ो. तो िनघून गे�ा. �ाने आकरा
आणे रोज िमळे� आसे सांगत�े. आ�ी खां�ावर दगड घेवून वाहात होतो. काही
टाइमाने �ेट आ�ा व आ�ा�ा दम देवु �ाग�ा

"तु�ा�ा आ�े काम करता येनार नाही. तु�ी घरी जा. दगड डो�ावर
घेयाचे आसतात, खां�ावर नसतात."

आ�ी गप उभे रािह�ो. �ाने िवचार�े की तु�ी दुसरे काम करा� का?
आ�ी हो �ट�े. मग �ाने आ�ा�ा िभंती पाड�ाचे काम िद�े व दोन पाहारी
िद�्या.

ते काम करताना आमचे हात �ा� झा�े व हाता�ा फोड आ�े. हाताची
आगीन होवू �ाग�ी. एक फूट िभंत फोडता आ�ी नाही. मी भया�ा सांिगत�े,

“आप�्या�ा िचहा िमळा�ा तर बरे होई�. तु�ा जवळ दोन दीड�ा
आहेत का? आपन िचहा पेवू.”

ितत�ात �ेट आ�ा.
"आरे, इतकेच काम झा�े."

आ�ी �ेट�ा आमचे हात दाखिव�े. भयाने �ेट�ा सांगत�े
"आ�ा�ा दोन दीड�ा देव."

�ाने िचहा पाठिव�ा. तो पेवून जरा ��यारी आ�ी. मी भ�ा�ा सांगत�े
"हे काम आपन आसेच करीत रािह�ो तर म�न जावू. �ापे�ा आपन

आइडया क�."

आ�ी िभंती�ा दोन-तीन जागांवर भोकसे पाड�े व पाहारी घा�ून हा�िव�े.
�ामुळे ती डी�ी झा�ी. दोनी पाहारी एक� क�न हा�िव�्या तर ती पाच िम�टात
खा�ी पड�ी. आम�ा बाजू�ा खो�ीत �ार कोगंाडी तेच काम करीत होते. पन
�ाही�ा आठ िदवसांत एक िभंत पाडता आ�ी नाही. पन आमी दोन तासात आरधी



पाड�ी. सं�ाकाळी �ेट आ�ा. �ाने पािह�े. तो खूस झा�ा. �ाने आ�ा आणे न
देता एक �पाया िद�ा. आ�ां िव�ार�े की तु�ी कुठे राहाता, आ�ी सांगत�े,
कुर�ा. तु�ी फार �ांब राहाता. रोज या. तु�ा�ा एक �पाया दोन आणे देवू. नव
वाजेपय�त या. आ�ी वर�ा पै�याची ितकीट काडून घरी आ�ो. िमळा�े�्या �पाया
आईजवळ िद�ा व हात दाखिव�े. हाता�ा फोड आ�े होते. ितने गरम पानी के�े.
�ात ते�-मीठ टाखून म�ा �ात हात ठेवाया सांिगत�े. �ा�माने मी के�े. म�ा जरा
आराम वाट�ा. सकाळी रामचंदर भया आ�ा. आ�ी �ाच कामावर गे�ो. दाहा-बारा
िदवसात तीन मा�ाची बीरडीगं आ�ी पाड�ी. हे पा�न �ेट फार खूस झा�ा.
�ेटनी आ�ा�ा पाच पाच �पइ बकसी िद�े व आमचा प�ा ि�हीवून घेत�ा.

परत रामचंदर भया व मी पायधुनी�ा जावू बसाचो. दोन िदवस आमचे
फुकाट गे�े. ितस�या िदवसी एक मानूस आ�ा. तो �ना�ा

“काम पािहजे का. चा�ा माझयाबरोबर."

आ�ी �ा�ाबरोबर गे�ो. �ानी आ�ा�ा पढावात दगडी कोळसा
भर�ाचे काम िद�े. एक �पाया �ार आणे रोज व दहा वाजता �ार आणे व
सं�ाकाळी �ार वाजता �ार आणे िमळती� आ�े सांिगत�े. आ�ी डो�ावर
पा�ा घेवून काम क� �ाग�ो. दगडी कोळ�या�ा पा�ा डो�ावर घेवून
फळीव�न पडावात टाखाचो. हे काम आ�ी दोन िदवस मो�ा मुसकी�ीने के�े.
मान व पाट दुखु �ाग�ी. ते काम मा�ा �ेकती�ा बाहेरचे होते �नून सोडून �ावे
�ाग�े.

मी एका पार�या�ा जवळ घ�ाळदु��ीचे काम िसक�ो. म�ा मो�ा व
आ�ारामचे काम येवू �ाग�े. पन काही मिह�ात ते दुकान बंद झा�े. पन एका
मानसा�ा भेट�ो. �ाचे नाव रा�ाराम. तो सादू होता. �ा�ा बरोबर माझी दो�थी
झा�ी. मी आनेक सादुबरोबर फार आसे. भजेन पुजेन करीत होतो. �ामुळे मा�ा
पोथीपुरानची चांग�ीच माहेती झा�ी. मी एक िदवस रा�ारामबाबा�ा सांगत�े की
मी घ�ाळाचे काम िसक�ो आहे. हे आइकून �ा�ा बरे वाट�े. �ा�ाही ते काम
चांग�ेच येत होते. �ाने व मी एक छोटे�े दुकान सु� के�े. पन म�ा �ाहान
घ�ाळाचे काम येत नवते. �ामुळे आडचन भासू �ाग�ी. मग �ाने म�ा मो�ा व
आ�ाराम याचे काम आंगावर िद�े. नगामागे �ार आ�ा�माने मी काम क�



�ाग�ो. एक िदवस �ाचे-माझे भांडन झा�े कारण की �ाने म�ा फसिव�े. मी एक
िदवसात सतावीस आ�ाराम तयार के�े. पन �ाने म�ा दोनच �पये िद�े. मग मी ते
दुकान सोड�े व परत कामासाठी िफ� �ाग�ो. पन काम काही िमळा�े नाही.

आसे दोन मिहने गे�े. िजवा�ा कंटाळ�ो. आई फार वाइट वाइट बो�ायची.
मी दोन दोन िदवस वुपासी रािह�ो. माझे मन वुदास झा�े. मी एक िव�ार के�ा की
आता जग�ात काही आरथ नाही. कुडतरी जावून जीव देवा. आसे पके ठरवुन
दुपार�ा टाइमा�ा मी िनघा�ो. मंुबईचा र�था धर�ा. साइन व कुर�ा यां�ा मदे
खाडीत तीन वायरचे मोठे व उंच टावर आहेत. �ा टावरवर चडून खाडीत उडी
टाखायाची आसे ठरवून मी �ा टावरवर चड�ो. आजुबाजू व र�थाने कोनी नाही
आसे पा�न वर गे�ो. आर�ा भागावर गे�ो व खा�ी पािह�े तर खा�ी एक मानुस
र�ा�ा कडे�ा उभा आहे. �ा�ा अंगावर सादूचे कपडे होते. �ाने हाक मार�ी-

“बेटा खा�ी ये, आसे क� नोकोस, तु�ा हातून फार मोठे काम होनार
आहे. तू खा�ी ये."

हे आयकुन मी खा�ी आ�ो व �ा�ा पा� �ाग�ो. पन तो सापड�ा नाही. तो
कोठे गे�ा, परत �ा�ा मी पािह�े नाही. �ा िदवसी मी िदवसभर वुपासी होतो. घरी
गे�्यावर म�ा आईचा धाक. ती काही बो�� �णून मी बाहेर िफ�न काड�े. व
सं�ाकाळी मी साइन�ा बाबाकडे गे�ो. दर�ेन घेऊन रा�ी घरी गे�ो. पन आई
मा�ा काय बो��ी नाही व भांडनही के�े नाही. मी जेवून झोप�ो.

आम�ा घरापासून काही आं�ावर डी.टी. करडक राहत होता. �ाची व
माझी चांग�ी वळख होती. �ाने कुर�ा �ुिनिसपा�टीत वुभे राहा�ासाठी नॉमनेसेन
फॉम भर�ा. �ा�ा ��ार करीत मी िफराचो. एक मिह�ात तो िनवडून आ�ा. तो
काळ १९३३ चा आसे�.

म�ा कुठेच काम िमळेना �नून मी जीव देयाचा परय� के�ा �ा�ा दुस�या
िदवसी डी. टी. करडककडे गे�ो. �ाने म�ा आिण �ा�ा भावा�ा औटर िमसीनवर
कामा�ा �ाव�े. माझे थोडे बरे चा�ू �ाग�े. पन एक िदवस माझे डा�ा हाताचा
अंगठा चाकात सापड�ा. �ाचा चांग�ा चुरा झा�ा. तो िदवस होता १२ िडस�बर १९३४
चा. मी आकरा िदवस दवाखा�ात होतो. सोनी माचीस कारखा�ात काम करीत



होती. मी रंगाचे, गवंडी, सुतार आसे िमळे� ते काम क�न िदवस काडीत होतो.
�ा�ातून माझा अनुभव वाडत गे�ा.

काही िदवसांने आम�ा घरात नवीन िव�ार सु� झा�ा. आई�ा बरोबर
काम करना�या बाया व मइ�नी �णु �ाग�्या

“वानी ितनीचा एक मु�गा. �गन होवुन सात-आठ वष� झा�ीत तरीही आधुन
मु�बाळ झा�े नाहीत. �ा पोरी�ा मू� होनार नाही. ही आंगाने खूप जाडी झा�ी. तु
मु�ाचे दुसरं �गन कर.”

माझे मामाही ित�ा तेच �णू �ाग�े व माझा भावूही तसंच �णू �ाग�ा.
आनेक नातेवाइकांचा तोच सूर िनघाया �ाग�ा. हे बाइकोने आइक�े व ती सा�ी रडू
�ाग�ी. कदी कदी ती िदवसभर वुपासी राहायची व एकांत जावून रडायाची काही
िदवसाने मा�ा ��ात आ�े. मी ित�ा िव�ार�े-

"तुझे रडके तोडं म�ा िदसते ते का ? काइ झा�े ते सांग."

मग ितने म�ा सव�च सांिगत�े-

“आ�ा तु�ा�ा दुसरी बाइको कर�ा�ा तयारीत आहेत."

मी ित�ा सांिगत�े-

“तू हे मनातून काढून टाख. मी परत दुसरी बाइको करनार नाही."
एक िदवस रजाचा होता. आइ�ा कामात�्या ब�याच मइ�णी आ�्या. �ा

आपसात बो�ू �ाग�्या
"राहीबाई, घरात �ाहान-मोठे काहीच िदसत नाही."
बाइको चु�ीजवळ बसून आइकत होती व पदराने डोळे पुसीत होती. मी �ांब

बसून आइकत होतो. काही बायाची मज� फार �ांब गे�ी होती. एकीने तर सांिगत�े-

"ही फार माज�ी. इ�ा मू�बाळ होनार नाही. पोराचं दुसरं �गन कर."

आई �न�ी-
"बायाहो तुमीच तया�ा सांगा व िसकवा. आमचं तो आइकत नाही."
एका बाइने म�ा जवळ घेत�े व मा�ाव�न हात िफरवीत �णा�ी-



“कारे पोरा, आ�ी काय बो�तो ते आइक�ेस का? सव� बाया काय �नतात?
तुझी आईही �ातारी होत आ�ी. आ�ी िकती िदवस वाट बगायची? आमच �नने
आहे की तु दुसरी बाइको कर व आ�ा�ा नातू पा� दे. बो� काय �नने आहे ते?"

मी ित�ा सांगीत�े,

“आई, तु�ा�ा नातू पाहा�ाची फार इ�ा िद�ी. मग तु�ी र�थावर जे
�ाहान मु�े िदसती� ते आप�े सव�च नातू समजायचे. �ा�ाच आजी�ा ममतेने
पायाचे. �ंजे तुमचे समाधान होइ�. आम�ा िव�ेइ तु�ा�ा काळजी कर�ाचे
कारन नाही. समजा आम�ात�े को�ही मे�े तर �ाचं सुताक तु�ी पाळनार नाहीत
व तुम�ात�े कोनी मे�े तर आ�ी तुमचे सुतक पाळनार नाही. वुगच आइ�ा िकवा
म�ा िचथवनी देवू नका. मी कोनाचे आइकनार नाही. मा�ासारखे जेगात आणेक
आसती�. माझी काही �ाखाची िकंवा कोटीची इ�ेट वाया जानार नाही. माझं बरं-
वाईट म�ा चांग�ं समजाया �ाग�ं आहे. मी �ाच बाइकोबरोबर सौसंार करीन. म�ा
कोनी सांगू नाही."

सव� बाया मा�ा तोडंाकडे पा� �ाग�्या. काही बाया �ना�्या-
"तो मस अंगचा �याना आहे. ते�ा काय िसकवता."
हे बायको चु�्यापासी बसुन आइकत होती व पदराने डोळे पुसीत होती.

ित�ा िजवात जीव आ�ा. ितने मा�ाकडे पािह�े व हास�ी. ित�ात थोडा बद�
झा�्यासारखा म�ा वाट�ा. मीही मा�ा मनाचे समाधान क�न घेत�े. पन आई�ा
ते आवड�े नाही. ितने बो�ून दाखिव�े नाही, पन �ार-पाच िदवसात ती ओझर�ा
िनघून गे�ी.

�ा�ानंतर काही िदवसांनी एक िभका�याचा मु�गा भाकरी माग�ासाठी
दारात आ�ा. तो दारात वुभा रािह�ा. तो फार संुदर व देखना होता. आंगात फाटकी
बंदी व फाटकी च�ी, खां�ावर एक घोगंडीचा फाटका तुकडा व रड�्याचा चेहारा.
केिव�वानी तोडं क�न पाहात रािह�ा. मी �ा�ा पािह�्यावर म�ा �ाची दया
आ�ी. मी �ा�ा घरात घेत�े. ते बाइकोने पािह�े, तीही जवळ आ�ी. �ा मु�ाची
िव�ारपूस के�ी. तोच रडाया �ाग�ा. �ाने सांिगत�े-



“माझं गाव सातारा. म�ा मा�ा बापाने कामासाठी मंुबई�ा आन�े. आ�ी
�े�नवर झोप�ो होतो. पन तो कदी वुठून गे�ा ते म�ा माहीत नाही. म�ा भूक
�ाग�ी. मी भाकरी माघाया �ाग�ो. माझी कुटं वळख नाही. मी कोनाकडे जावू?"

मी बाइको�ा सांिगत�े-

"या�ा आप�्या घरी ठेव. हा म�ा आवड�ा आहे. तू सारखी मु�ासाठी
मनातून झुरतीस हे म�ाही वाइट �ागते. तर हा आप�ाच मु�गा आहे आसे समज."

मी �ा�ा िव�ार�े-

"तुझे नाव काय?"

�ानी सांगत�े-

"माझं नाव �ंकर व बापाचे नाव िभ�ा मांग बाबर. मी मांगाचा आहे."

मी �ा�ा सांगत�े-

"मी जात मानीत नाही. तू भेवू नकोस. मा�ा बाइको�ा वाट�े की घरात मू�
नाही. देवाने हा मु�गा पाठिव�ा यात समाधान मानावा. तोही आम�ा जवळ बरेच
महीणे रािह�ा.

एक िदवस सोनीने म�ा जवळ बो�ािव�े व सांिगत�े आ�ा�ा प� पाठवा व
�ाही�ा बो�ावून �ा. येताना म�ा िचंचा व बोरे घेवून या. हे म�ा काही समज�े
नाही. ितने सांिगत�्या�माणे मी आई�ा प� पाठिव�े. आई कांदे काड�ासाठी
ओझर�े गे�ी होती. प� पाहता कांदे माडीवर टाखुन आई मंुबईस आ�ी. येताना
िचंचा, बोरे व कवठे घेवून आ�ी. िसमीटाची आरधी गोनी भ�न िचंचा, बोरे आन�ी
होती. आईने ित�ा जव� घेत�े. डो�ावर हात िफरव�ा आिण आ�ीवा�द िद�ा.
आई परत दोन मिह�ाने ओझर�ा गे�ी. माडीवर पाहती तर कां�ाचा वास येवू
�ाग�ा. ते सव� सडून गे�े कारन ित�ा जावाने कां�ावर पानी टाख�े होते. आईने ते
कांदे नदीत नेवून टाख�े आिण ती मंुबईस िनघून आ�ी.

�ा�ानंतर मी पाच साहा मिहने फार आजारी होतो. म�ा रगताची हागवन
�ाग�ी. आनेक डाकटरचे दवा घेत�ा पन गुन नाही. भगत पािह�े, जानते पािह�े व
डाकटरही बरेच पािह�े. पन गुन नाही. काही मानसाने सांिगत�े की गुजरातमधे एक
वइदे आहे. �ा�ा प�ाने कळवा. तो तु�ा�ा दवा पाठवून देइ�. �ा�माने मी �ा�ा



कळिव�े, �ाने काही दवे पाटिव�े, पन �ानेही काही झा�े नाही. मग मी एका
खाजगी डा�रकडे गे�ो. �ाने म�ा सांिगत�े की तुम�ा आत�ा�ा फोड आ�े
आहेत. तर तु�ी काही िदवस एक कप ताकावर रािह�े पािहजे. दुसरे काहीच
खायाचे नाही. मग खायाचे बंद के�े, चोवीस तासात ग�ास भर ताक घेवून रा�
�ाग�ो. मी फारच आ�े� झा�ो. हात नुसते हाड रािह�े. आसे पंदरा िदवस गे�े व
म�ा हातपाय हा�िव�ाची ताकत रािह�ी नाही. मग मी आई�ा �ना�ो-

"वुपासी मर�ापे�ा काही खावून मे�ो तर बरे होई�. म�ा तुपा�ा पातळ
भाकरी व �खमा चारा. �ंजे मना�ा समाधान होई�."

आई मा�ा नाकावर हात �ावून सुवास पायाची. जीव आहे का गे�ा व
बाइको सारखी पोटा�ा हात �ावून बस�ी. आजुबाजूचे �ोकाने घर भर�े�े आसे.
मग वोळखीचा एक कसइ होता. �ा�ा आईने सांगून आती बारीक �खमा िद�ा.
सोनीने चपा�ा व �खमा क�न िद�ा. मी काही �खमा व चपाती खा��ी. ब�याच
िदवस पोटात काही नस�्यामुळे म�ा चांग�ीच झोप �ाग�ी. मग मी थोडे थोडे
खायास सु� के�े व आसती आसती म�ा बरे वाटू �ाग�े. पन जु�ाब थांब�े नाहीत.
काही िदवसाने मी िभंती�ा ध�न चा�ू �ाग�ो व कोनाचा आधार घेवून र�ाने येवू
�ाग�ो.

काही िदवसापूव� जी �ा मानसाकडे र�ाचे काम के�े होते �ा �ेटने
मानूस पाठवून म�ा बो�ािव�े. मग मी �ा मानसाबरोबर गे�ो. �ाने म�ा ओळखी�े
नाही. मग मी सव� काही सांगत�े. �ाने म�ा काम िद�े. मी �ार मान�े �ावून काम
क�न घेत�े व मीही मा�ा हाताने काम क� �ाग�ो. माझे �� कामाकडे गे�े.
�ामुळे माझा रोग कमी झा�ा. मी आजारातून बरा झा�ो होतो.

आईने जावया�ा सांिगत�े की पोरा�ा तुम�ाकडे काम �ावा. �ाहीनी
साहेबा�ा िव�ार�े. साहेबांनी सांिगत�े की ��बर �पइ आन. मी �ा� �ािवतो.
मे��ाने ते आई�ा सांगत�े. पन एक�ेपनास आईने �गेच िद�े. साहेबा�ा �ंभर
िद�े. बाकी हेडक�ारने व मेह�ाने दाब�े.

मी आजारातून सादारन बरा झा�ो होतो. पन आजार फार िदवसाचा होता.
माझे अंग िकडिकडीत झा�े. आगदी बोबं�ासारका बारीक झा�ो होतो. आ�याच
टायमा�ा कामासाठी बो�ाव�े. मी मेवना कचरबरोबर वडा�ा�ा बी.पी.टी.�ा



हाफीसात गे�ो. तेथे हेड क�ारने म�ा डॉ�रकडे पाठिव�े. आंगात ताप होता. मी
िचठी घेवून डॉ�रकडे जा�ा�ा अगोदर हॉटे�ात गे�ो. दोन बाट�्या सोडा पे�ो व
काही टाइम बसून रािह�ो. माझी �गवी पािह�ी िपवळी होत आसे पन सोडा पे�्याने
पांडरी आ�ी. ितथं आप�्याच पायकी पोवन होता. तो मा�ा ओळखीत होता.

डॉ�र पारसी होता. �ाने मा�ा डो�ाची परी�ा घेत�ी. मा�ा डा�ा
डो�ाने म�ा कायच िदस�े नाही. एका हाताने एक डोळा दाबून धरावा �ागत आ�े.
मी डोळा दाबून धरताने काही भाग खु�ा ठेवून सांगायाचो. मी डो�ात पास झा�ो.
डॉ�रने म�ा कपडे काहाड सांगत�े. �नून कपडे काड�े तर मी फार बारीक
होतो. डॉ�रने िव�ार�े की तू बारीक कसा? मी सांिगत�े मी फार गरीब आहे. म�ा
वेळेवर जेवान िमळत नाही. मी सवा�त पास झा�ो. िकती टायमास खोट बो��ो �ाचा
िहसाब नाही. �ेवटी मे १९३७ �ा मी बी.पी.टी रे�्वेम�े मारकर �नून काम क�
�ाग�ो. आम�ा सौसंाराची गाडी �ाइनी�ा �ाग�ी ती तवापासून.



�गतीची सुरवाद
आ�ी कुर�्या�ाच राहत होतो. जावून-येवून काम करायचो. माझे काम

वडाळा गुड�ेड�ा िमठा�ा गोनीवर मारकीन (मािक� ग) कर�ाचे होते. �ा
टाइमा�ा पगार होता आठरा �पये. पावने�ार �पये बॉबइ आडहॉस िमळून
पावनेबावीस िमळत होता. माझा आजार हळुहळू बरा होत गे�ा.

मग माझी बद�ी येडात (रे�्वे याड�) सांधेवा�्यात झा�ी. सांधेवा�्यात तीन
मिहने काम के�े. एक िदवस म�ा साहेबाने हॉफीसम�े बो�िव�े. िव�ार�े की तु�ा
इं�जी येते का? मी �णा�ो हो. �ा�ा हॉफीसात एक इं�जी बोड� होता. तो म�ा
वाचाय�ा सांगत�ा. तो मी वाच�ा. साहेब खूस झा�ा. �गेच कॅबीन �ांडीडेट �णून
माझी िनवड झा�ी. म�ा रोबीनची (िमसीबाबाची) आठवन झा�ी. ित�ामुळंच मी ए
बी सी डी ि�क�ो. आमा�ा सवा�ना साहा मिहने काम िसकव�ात आ�ं.

�ाच टायमा�ा १३ जु�ै १९३८ �ा जनाद�नचा* जे�्म झा�ा. कुर�्या�ा. दोन
नसा� व एक डा�र घरी आनून सोनीचे बाळातपन झा�े. तो अित�य बारीक होता.
वजन के�े तर साडेतीन पावंुड भर�ा. डाकटरने सांगत�े की मू� फार नाजूक आहे
�ा�ा फार जप�े पािहजे. �ा�ासाठी दोन कापसाचे बंड� आन�े, �ा�ावर
�ा�ा ठेवीत.

* जना�दन (जे.डी.) िकंवा भाऊचा उ�्�ेख दादा अनेक वेळा जयंवत या
नावाने करतात.

आमचे �� १९२६ �ा झा�े व बारा वषा�ने मू� झा�े. या काळात सोनी
सारखी मनात झुरत होती. कदी मनात िव�ार करता करता वुपासी झोपत होती. ितने
आनेक देव�सी पािह�े. डा�र पािह�े. जोतीसी पाही�े. आ�या बाई�ा मु�
झा�्यावर ित�ा िकती आनंद झा�ा आसे� व �ा मु�ाचे िकती �ाड, कवतुक झा�ा
असे� ते ित�ाच मािहती. मु�ािवसी आईचा �ेम ित�ा हार�ात साट�े�ा आसतो. ती
कदी कोना�ा बो�ून दावीत नाही.

१९३९ �ा मी आसी�न �ािबनमेन झा�ो. मग वडा�ा�ा बी.पी.टी.ची
खो�ी िमळा�ी. आ�ी वडा�ा�ा राहाय�ा आ�ो. माझा पागार वाडून चौतीस
झा�ा. सोनीने काही कोबं�ा व दोन बक�याही घेत�्या. दुधाची आम�ा घरात
चंगळ व आंडेही भरपूर. आ�ा�ा बाहे�न घे�ाची गरज भास�ी नाही. पन मी



एकठाच कामवर अस�्यावर पगार पुरत नाही. मग सोनीने केळीचा धंदा सु� के�ा
व घर चा�व�ास मदत झा�ी.

आम�ा घरात �ाहान बाळ ब�याच िदवस नवते. �ामुळे आ�ी �ाचा फार
�ाड के�ा. पगार िमळु �ाग�ा व सोनीचेही माळ�ाचे पै�े िमळू �ाग�े. जयवंत
जसा मोठा होत चा��ा तेसा आम�ा मनाचा आनंदही वाढू �ाग�ा. भाऊ चा�ाया
�ाग�ा तर म�ा रोज जेवन घेवून �ा�ा आईबरोबर यायेचा व मी �ाही�ा
पािह�्याबरोबर धावत जावून ड�ासिहत �ा�ा उच�ून घेत आ�े व आनंदाने
�ा�ाबरोबर खेळत असे.

काही कामगाराने धा�ाचे दुकान काड�े. तेत मी म�बर होतो. �ाहीनंी म�ा
वर�ा बोडा�त घेत�े. म�ा नेहेमीच दुकानात जावा �ागत आ�े. एक िदवस मी
जेयवंत�ा घेवून दुकानात जात होतो तर मा�ा िम�ाचा भावू वाटेत भेट�ा. �ाने
जयवंत�ा पािह�े व िव�ार�े की हा मु�गा कोनाचा? मी सांिगत�े की माझा. �ाने
�ा�ा िनरखून पािह�े व �णा�ा की हा मु�गा राजकारनी होई� व संत पु�स
होई�. हे मा�ा आझनू ��ातून जात नाही.

इरोपेन सायबाबराबर रा�न ि�क�नाचं मह� मा�ा �ेनात आ�ं होतं.
ते�ात बाबासायबांनी ि�क�नावर** �इ जोर िद�ा. मी िन�चय के�ा की मा�ा
पोरांना मी चांग�्या �याळात ि�कवून मोठं करनार, काय वाटे� ते झा� तरी
चा�ं�.

* 'ि�का, संघिटत �ा, संघष� करा' हा डॉ. आंबेडकरांचा आदे� आिण
ि��णाची महती सांगणारी �ांची काही भाषणे याच सुमारास झा�ी होती हे इथे
��ात घे�ासारखे आहे.

भावू�ा �याळेत नाव टाख�े. १९४४ सा�ी बी.पी.टी. वडाळा दाहा चाळ.
भावू १९४९ �ा मराठी चौथी पास झा�ा. भाऊ�ा आधी माझी बहीन नाजुका�ा
मु�गी झा�ी. १९३६ माहार प�र�ेद झा�ी. �ा टाइमा�ा. ितचं नाव रमन. आम�ा
दोनी घरात आधी �ाहान मु� नवते. �ामुळे आम�ा घरात फार आनंद झा�ा होता.
ती साहा वषा�ची झा�ी. �ाच वेळेस मी बी.पी.टी.�ा �याळेत ितचे नाव टाख�े. ती
चौथी पास झा�ी. मी ताबडतोप फॉम भ�न िकंग जॉर हाइसकु� मधे ितचे नाव



घात�े. पन तेथे जातीयता फार आस�्यामुळे ित�ा घेत�े नाही. मग मी माटंुगा येथे
ितचे नाव टाख�े.

** नाि�क िज�्�ाती� येव�ा येथे घे�ात आ�े�ी महार प�रषद. 'मी िहंदू
धमा�त ज�ा�ा आ�ो तरी िहंदू �णून मरणार नाही' ही ऐितहािसक घोषणा डॉ.
आंबेडकरांनी के�ी ती याच प�रषदेत.

भाऊ�ा मराठी पाचवी�ा मो�ा �ाळात नाव घा�ायचं होतं. परत
दादार�ा िकंग जॉर�ा गे�ो. पन पु�ा जातीयता आड आ�ी. ितथ�े मा�रने
सांिगत�े की तु�ी फार वुसीरा आ�ा. जागा भ�न गे�्या. आता आम�ाकडे जागा
नाही. हे आइकून म�ा �ाग�ाच पछचाताप झा�ा. तीन वाजेपासून मी �ा �याळेत.
ये�ा िव�ार ते�ा िव�ार. पन कु�ीच दाद �ागून देइना. ती ता. २१ होती. मी
साडीपाच�ा तेथून िनघा�ो व छेबी�दास म�े गे�ो. तो टाइम साहाचा आ�े�.
छबी�दासा�ा दरवा�ात िसपायाने आडिव�े. मी �ा�ा आठ आणे िद�े. मी आत
गे�ो. तेथे एक मानस बस�ा होता. �ाने िव�ार�े-

"काय पािहजे?"

"म�ा सायबा�ा भेटायाचे आहे."

�ाने सांिगत�े,

“आता आम�ाकडे जागा नाही."
हे आइकून म�ा फार प�ाताप झा�ा. मनात िव�ारांची का�र माज�े व

मा�ा डो�ांतून पाणी आ�े. मी �ांना आणेक िवनंती के�ी, पन काहीच होत नाही.
मी �ा साहेबा�ा सांिगत�े

“जोपय�त मा�ा मु�ा�ा तु�ी �याळंत घेत नाही. मी आन-पाणी घेनार नाही.
म�ा पोि�सांनी ने�े तरी आन-पाणी घेनार नाही."

डो�ांत सारखे पाणी गळत होते हे सव� �ांनी पािह�े. �ा�ा दया आ�ी.
�ाने म�ा सांिगत�े,

"उ�ा आकरा �पये घेवून या" व मु�ाचे नाव ि��न घेत�े. म�ा जा�ास
सांगीत�े. ते आइकून म�ा फार आनंद झा�ा व मी सकाळी पै�े घेवून व मु�ा�ा
संगती ने�े व पै�े भ�न मु�ा�ा मा�ासमोर �ा�ा वरगात ने�े, ते�ा माझे मन



समाधान झा�े. माझा मोठा मु�गा मो�ा �याळेत गे�ा आन् आम�ा �गतीची
सुरवाद झा�ी.



आ�ी



वडा�ाची व�ी
"तु�ी भारतातून बाहेर पडू �कता, पण भारत काही तुम�ा मनातून बाहेर

पडू �कत नाही" असे �णतात ते सवा�था�ने खरे आहे. ��ेक परदे��थ भारतीया�ा
मनात िवरंगु�ा�ा �णी असतो तो आप�ा दे�. अिनवासी भारतीय एक�
आ�्यानंतर, िक�ेकदा, आप�्या दे�ा�ा दूषणे देताना िदसतात. मा� �ामागे,
आपण आप�्या दे�ात नाही याचे �ांना वाटणारे वैष� िकंवा वैफ�्य अस�्याचे
जाणव�्याि�वाय राहत नाही. आप�्या परदे�ी राह�ाचे �त:�ी समथ�न करणे
िकंवा �त:ची समजूत काढणे ही भूिमका ब�तां�ी �ामागे दड�े�ी असते.

जी गो� दे�ाची, तीच गो� आप�्या मनात वस�े�्या व�ीची. ��ेका�ा
मनात �हानपणापासून एक व�ी घर क�न असते. या व�ीत�्या घटना िजवंत
असतात - एखा�ा िच�पटा�माणे स�गपणे तु�ी �ा पा� �कता. �ा व�ीत�्या
�ोकांचे वय वाढत नाही - �ांना तुम�ा मनाने िचरता�� बहा� के�े�े असते.
तु�ी आज सकाळी काय खा�्�े हे चटकन आठवणार नाही. मा� '�ा' व�ीत�े
�संग, ��ी, �ांचे संभाषण िकंवा कोणाबरोबर तु�ी कुठे-काय खा�्�े याचा
तु�ा�ा िवसर पडू �कत नाही. या व�ीब�� इतरांना काही अ�ूप वाटो अथवा न
वाटो, �ाचा िवचार कर�ाची तु�ा�ा गरज भासत नाही. वत�मानात जगत असताना
'भ� िहमा�य तुमचा अमुचा, केवळ माझा स�कडा' अ�ी अतीव आपु�कीची
भावना आप�्या मनात�्या व�ीब�� असते. �ोकमा� िटळकांनी मंडा�े�ा
तु�ंगात सा�ा आमटीसाठी अ�स�ा�ह पुकार�ा तो काही एका यः क��चत
खा�पदाथा�साठी न�ता, तर तो होता �ां�ा मनात�्या व�ीसाठी! �ू यॉक� म�े
७७�ा मज�्यावर�ा एका उपाहारगृहात उ�ृ� कॉफी िमळते �णून एखा�ा
जु�ा िम�ा�ा घेऊन जावे तर तो �ईया कॉ�ेजजवळ�ा 'मणी'म�े जी कॉफी
िमळते त�ी झकास कॉफी जगात कुठेही िमळत नाही हे छातीठोकपणे तु�ा�ा सांगू
�कतो. दोष �ाचा नाही. भूतकाळापासून मनात दड�े�ी व�ी, कळत-नकळत,
वत�मानात डोकावत असते, बो�की होत असते हेच खरे!

मा�ा मनात वस�े�ी व�ी आहे वडा�ाची. खरे तर, मा�ा वत�मान
आयु�ा�ी �ा मानिसक पातळीवर ती व�ी मा�ापासून दूर जात नाही. जगा�ा
पाठीवर मी कुठेही गे�ो तरी ती व�ी माझी सोबत करत राहते. आ�ी भावंडे एक�
आ�ो की वडा�ा�ा व�ीचा िवषय िनघा�ा नाही असे कधीच होत नाही. इतरांना



�ाचे नव� वाटते. कधी कधी, रागसु�ा येतो. पण �ा�ा आमचा इ�ाज नाही, कारण
वडा�ाची व�ी हा आम�ा मनोिव�वाचा, भाविव�वाचा एक अिवभा� घटक
बनून रािह�ा आहे आिण यानंतरही राहणार आहे.

वडाळा हा भाग म� मंुबईत मोडतो. मा�ा मनात�्या व�ीत�ा वडाळा
आहे १९५० ते १९७० या उ�ापु�या दोन द�कांत�ा. मंुबईपासून काहीसा दुराव�े�ा
आिण �त:चे वेगळे अ��� जपणारा. भीमवाडी, जयकरवाडी, चार नंबर गेट
(रे�्वेचे), कोरबा िमठागर, आनंदवाडी, मंुबई पोट� ट��ची जुनी व नवी कॉ�नी,
अँटॉप िह�, �ेख िमसरी दगा�, जुना वडाळा आिण �े�न�ा प��चमे�ा अस�े�ा
वडाळा माक� ट ए�रया, अ�ा अनेक वसाहतीनंी बन�े�ा – मंुबई पोट� ट��चे कामगार
हातावर पोट घेऊन जगणारे मजूर, �ांचे कुटंुबीय यांची ती व�ी. काही मु��म,
काही ि��चन, काही उ�र �दे�ातून आ�े�े (�ांना 'भ�े' �णत), तर दि�णेतून
आ�े�े बांधकाम �े�ाती� मजूर (�ांना 'कोगंाटी' �णत) - अ�ी सरिमसळ, पण
�ामु�ाने भरणा नाि�क आिण अहमदनगर भागांतून आ�े�्या दि�तांचा.

वडा�ाची व�ी ही �ामु�ाने दि�तांची वसाहत हो�ाचे कारण �णजे
मंुबई पोट� ट��. �ातं�ो�र काळात मंुबई पोट� ट��ने िविवध �ांतांती� दि�तांना
मो�ा �माणावर मजुरां�ा नोक�या िद�्या. रोजगाराबरोबर �ांना �गो�ग घरे
िद�ी ती वडा�ात. �ा अनुषंगाने गावाकडून येणा�या नात�गांनी ितथेच जवळपास
ब�ान बसव�े. एकदा वडा�ात रािह�े�ा माणूस इतर कुठे रा� �कत नाही हा
संकेत. �ामुळे सेवािनवृ� कामगारांनीही ितथेच राहणे पसंत के�े. मग छोटेमोठे
�ापारी आ�े, इतर �ावसाियक आ�े. व�ी वाढत गे�ी. बका�पणा आ�ा. �ातून
मंुबई�ा इतर भागांतून तिडपार झा�े�्या �हानमो�ा ‘दादां'नी वडा�ाचे �तं�
अ��� आिण ��प ��ात घेऊन ितथेच आसरा घेत�ा. आप�्या टो�ा
उभार�्या. वडा�ाची व�ी आकारा�ा आ�ी ती अ�ी.

वडा�ाची व�ी एखा�ा �यंपूण� गावासारखी होती. व�ीचे सां�ृितक
क� � �णजे वाय.एम.सी.ए. (�ा�ा �ायाम�ी �णत). ितथे अ�ासासाठी जागा
होती, खेळासाठी पटांगण होते, �ायाम�ाळा होती. िव�ेष �णजे इतर� दुम�ळ
अस�े�ा रेिडओ होता. �ावेळी पूण� व�ीम�े एकमेव रेिडओ ितस�या
मज�्यावर�ा एका घरात होता आिण �ावर 'िबनाका गीतमा�ा' ऐक�ासाठी



बुधवारी सं�ाकाळी खा�ी र�ावर गद� होत असे. जु�ा वडा�ा�ा रेनॉ�्ड्स
इ���ूट' हे पोट� ट��चे क�्याणक� � होते. ितथे चांदोबा, िक���र, िविवध वृ�
वगैरे िनयतकाि�के उप�� होती. मंुबई पोट� ट��ची �त:ची �ाथिमक �ाळा होती.
�ाळेती� ि��कदेखी� ब�तां�ी दि�त. ि��कांचा दरारा एवढा मोठा, की �ाळेचा
ि�पाई घरी येऊन चुकार मु�ांना पकडून �ाळेत घेऊन जात असे. नाव घे�ासारखी
हॉटे�े दोनच : एक करीमभाईचे आिण दुसरे सदानंद हॉटे� - ते �े�ीचे होते.
करीमभाईची बायको दि�त. �ा�ा हॉटे�मध�े समोसे �णजे �थािनक खािसयत.
सदानंद हॉटे�मध�्या उसळपावा�ा जगात तोड नाही हा व�ीचा िव�वास. दहा
पै�ांत िमळणारा उसळपाव. �ा उसळीम�े उसळीपे�ा ते� अिधक, तरीही ‘तर�
मार के �ाना' अ�ी �ोकांची आणखी मागणी. पाव कु��न, उसळीत बुडवून
खाणे �णजे व�ीत�्या �ोकांसाठी पव�णी. झा�ेच तर व�ीत अनेक वष� सवा�चे
आवडते डॉ. ने�रकर आिण िचरत�ण भासणारे डॉ. राजे यां�ासारखे डॉ�र होते.
डोकेदुखीपासून कॅ�रपय�त सव� रोगांवर अ�ीर इ�ाज �णून एकच एक गु�ाबी
रंगाचे औषध दे�ात येत असे. मा� या डॉ�रांवर �ोकांची ��ा एवढी, की �ांनी
औषध िद�े �णजे गुण येणार हा ठाम िव�वास. 'िह�ा िह�ा के दवा िप�ाव' �णजे
बाट�ी ह�वून आजारी माणसा�ा औषध �ायचे, आजारी माणसा�ा ह�वून न�े, हा
�ांचा ठर�े�ा िवनोद ��ावधी वेळा ऐकूनही �ोक ��ेक वेळी ितत�ाच उ�ाहाने
हसत असत. िवनोदाचा तो डोस िमळा�्याि�वाय �ा डॉ�रांचे औषध ब�धा
घ�ाखा�ी उतरत नसावे.

सु� आिण दु� असा ढोबळ भेदभाव व�ीम�े न�ता. (खरे �णजे तसा तो
कधीच नसतो.) इमानेइतबारे काम करणारे पु�ळ 'दादा'�ोक होते. 'दादा' मंडळीनंा
व�ाद' �णून संबोध�े जाई. 'दादा'�ोकांम�े मारामा�या सरा�स. �ा�ा आपण
आता गँगवॉर �णतो ते िन�ाचे! एखा�ा नामांिकत 'दादा'�ा दुस�याने �ोळव�े
�णजे एकाचा उदय आिण दुस�याची ‘पोिझ�न डाऊन'; 'बळी तो कान िपळी' हा
ितथ�ा िनयम. मंुबई पोट� ट���ा रे�्वे याड�म�े येणा�या मा�गा�ा फोडून �ाती�
मा�ाची �ूट करणे, हातभ�ा �ावणे, जुगाराचे अ�े चा�वणे हे काळे धंदे उघडपणे
चा�ायचे. �ा अनुषंगाने होणा�या हाणामा�या, मांडव�ी (समझोता), पु�ा मारामा�या
हे च� अखंडपणे चा�ू. पोि�सांचे अ��� �िचत जाणवत असे - ब�धा ते ह�ा
गोळा कराय�ा येत �ावेळी! नाही �णाय�ा �े�� बॅच�ा सा�ा वे�ाती�



पोि�सांचा धाक असे. �ांना 'पे��वा�े' �णत. खरे �णजे गणवे� घात�ा नस�ा
तरी �ांना ओळखणे अगदी सोपे. अ�डबाज िम�ा, म�ूर नजर, दणकट पोि�स
बूट, पांढरा पायजमा (�ा�ा पोट�यांवर ��� �ाव�े�्या) आिण हातात ध�न
चा�व�े�ी सायक�, हा �ांचा गणवे�च होता जणू! ते न सांगता धाड टाकत.
�ामुळे थोडी च�िबच� होत असे. एरवी, वद�त�्या कुठ�्याही इ��े�र�ा गंुडांनी
साहेब �ट�्याचे ऐकू येत नसे, ही व�ु��थती होती.

'चोरों�के भी उसू� होते है’ या, िहंदी िसनेमात नंतर आ�े�्या उ�ीचा ��य
वडा�ा�ा व�ीत �ा काळी सतत येत असे. सव�सामा� माणसांना या दादां'चा
मुळीच उप�व होत नसे. 'अपने अपने इ�तसे रहने का' हा संकेत होता. िकंब�ना
नंतर �चि�त झा�े�ी ‘भाय सं�ृती' �ावेळी न�ती. �ामुळे कुठ�ीही खंडणी न
घेता सव�सामा�ांना संर�ण िमळत असे. गंुडाने एखा�ा मु�ीची छेड काढ�ी तर
आपापसात�े मतभेद िवस�न सव�जण एक� येत आिण �ाची धु�ाई कर�ात येई.
१९४७-४८ सा��ा िहंदू-मु��म दंग�ीत वडा�ात�्या िहंदू-मु��मांनी एकमेकांना
बाहेर�ा समाजकंटकापासून संर�ण िद�े होते अ�ी वदंता होती. स�न
कुटंुबात�्या वयात आ�े�्या मु�ी�ा �े�नपासून घरापय�त िनयिमतपणे, एकही
�� न बो�ता वषा�नुवष� संगत करणारे अनेक गंुड (?) मा�ा पाह�ात होते.
गंुडांम�े आजका� जी 'तोडबाजी' चा�ते �ाचा मागमूसही �ावेळी न�ता.
नंतर�ा काळात मू�्यांचे अध:पतन फ� ��थािपतांम�े झा�े नसून,
चाकोरीबाहेर�ा जगात ते जा� �माणावर झा�े असावे.

स�न �ोकांनी आप�्या�ा मा�ता �ावी - ‘इ�त' �ावी एवढीच या
'दादा'�ोकांची अपे�ा असे. आज�ा�माणे, केवळ पैसा आहे �णून 'दादा' �ोकांना
इ�त िमळत नसे. सरकारदरबारी �ांचे हात वर पोच�े�े अस�े तरी सव�सामा�
माणसांना �ाचे अ�ूप वाटत नसे. �ामुळे �ोकादरा�ा �ा� हो�ासाठी हे 'दादा'
�ोक िक�ेकदा सामािजक काया�म�े िह�ररीने भाग घेताना िदसत.

वडा�ा�ा व�ीत�े सु�वातीचे 'दादा' �णजे मो�गादादा आिण देवराम
व�ाद. देवराम व�ाद हा खरे तर उ�ृ� �ीडापटू आिण �ीडा-ि��क होता.
�ाठीकाठी चा�व�ाम�े िकंवा दांडप�ा िफरव�ाम�े देवराम व�ादाचा हात
कोणी ध� �कत नसे. इतर� य��ंिचतही ध�ा न �ावता �ाठीने दुस�या�ा
डो�ावरचा नारळ अ�गद फोडणे िकंवा दुस�या�ा डो�ावरचे ि�ंबू दांड प�ाने



भेदणे हे पाहणा�या�ा ��िमत करणारे �कार �ी�या करावे ते देवरामदादानेच.
अंगात रग अस�े�्या असं� त�णांना देवराम व�ादाने िवनामू�्य �ि��ण देऊन
तयार के�े. �ामुळे वडा�ा�ा व�ीत देवरामदादा�ा �ोणाचाया�चा मान असे.

दादा-व�ाद मंडळीनंा �ोकादर �ा� होई तो सव� साव�जिनक काया�म�े.
��ाची वरात, जाहीर सभा, सामािजक िमरवणुका इथपासून �ेख िमसरी दया��ा
संद�पय�त�ा साव�जिनक काया�म�े �ांतता आिण सु�व�था राख�ाचे काम
आपोआप दादा�ोकांकडे असे. �ां�ाकडून सु�व�थे�ा धोका पोचू �कतो तेच
�ोक �यंसेवक अस�्यामुळे असे काय��म ब�धा िनिव��पणे पार पडत!

दादा �ोकां�ा आपापसात होणा�या �हानमो�ा मारामा�या ही मु�ांची
मु� करमणूक आिण �ां�ा चच�चा िवषय. ब�तेक मारामा�या ह�ाराि�वाय -
�िचत कधीतरी का�ा, �ोखंडी ि�गा िकंवा सायक��ा साख�ा यांचा वापर होत
असे. कर�  आवाज करणारा रामपुरी ब�धा दह�त िनमा�ण कर�ासाठी! कधी कधी,
मा� मोठे गँगवॉर होत असे. दादर�ा खांडके िब�्िडंग प�रसरात�े काळुदादा,
अ�ादादा, मांग का�ा, सूम बिहरा या दादांनी वडा�ा�ा व�ीत ि�रकाव
कर�ाचा �य� के�ा �ावेळी अ�ा �कारचे तंुबळ यु� झा�े. प�ा-प�ांची अध�
च�ी आिण पांढरा सदरा असा गणवे� प�रधान करणा�या दादर�ा 'झडपगँग'�ा
दादा �ोकांनी वडा�ा�ा व�ीकडे मोहरा वळव�ा ते�ादेखी� चांग�ेच रणकंदन
झा�े.

व�ीबाहेर�ा जगा�ी मु�ांचा संबंध येत असे तो फ� �ाळेत.
मा�ासार�ा असं� मु�ांना �ामुळे एकाच वेळी दोन सव��ी िभ� अ�ा
सां�ृितक पात�ांवर जगावे �ागे. �ातून घुसमट होत असे.

नाही �णाय�ा आठव�ातून दोनदा सं�ाकाळी टाटा इ���ूट ऑफ
सो�� साय�चे 'सामािजक काय�’ ि�कणारे काही िव�ाथ� येत. ते छान-छान गो�ी
सांगायचे, खेळ ि�कवायचे - मजा वाटत असे. सव� मु�े �ा िदवसांची वाट पाहत
असत. �ां�ा �मुख ि�ि�का हो�ा िमसेस पॅनाक� नावा�ा - �ां�ाएवढी संुदर,
सु�भावी आिण सा��क �ी वडा�ा�ा व�ीती� मु�ांनी कधीच पािह�ी नसावी.
सव� मु�ांना �ा अ�र�ः  देवी-सार�ा भासत असत.



एरवी, मु�ांचे खेळ �णजे ‘आठ च�्�स' हा आक�ांचा खेळ िकंवा
'न�ा दु�ा' हा गो�ांनी खेळ�ा जाणारा जुगार. बेकार त�णांचा 'तीन प�ा'
(��) हा जग�िस� खेळ. �ख�ात पैसे खुळखुळत अस�े तर 'िप�र'�ा जायचे.
पाच आ�ांचे ितिकट काढून चीफ गे�'�ा �ायनीत बसून आरडाओरड करत
िसनेमा बघायचा. पाच आणे ितिकटा�ा �ायनीम�े तुमचा ‘�ेम’ राहवा �णून
िथएटरचा गुरखा मनगटावर रबरी ि��ा उमटवत असे. पैसे नसती� तर कधी कधी
िसनेमा िथएटरम�े अस�े�ी पो�स� पा�न समाधान मानायचे.

िहंदी िच�पट पाहायचा असे� तर दादरचे 'कोिहनूर' िकंवा सँडह��  रोडचे
'डब�' ही िथएटर िव�ेष ि�य. दे मार हाणामारी�ा इं�जी िच�पटांसाठी मा�
अ◌ॅ�े�झांड� ा िथएटर�ा पया�य नसे. �ा�ा एक खास कारण होते. �ा िच�पटाची
कथा िहंदीम�े मो�ा अ�रांत रंगवून िथएटरबाहेर बोड�वर �ाव�े�ी असे. कथेचा
�ॉट अध�वट देऊन ‘आगे परदेपर दे�खये' असा �ाचा उ�ंठावध�क �ेवट के�े�ा
असे. �ामुळे तो िच�पट इं�जी असून उमगत असे. इं�जी पटकथेचे आिण
िच�पटा�ा टायट�्सचे भाषांतर कोण करत असे कोणास ठाऊक - पण 'ड�जर
डायबॉि�क'चे �ैर भाषांतर ‘खतरनाक खोपडी' असे कर�ासाठी खोपडी देखी�
त�ीच हवी. तख�डकर �ाकरणमा�ा िकतीही कोळून �ा�े तरी '�ो हॉट, �ो
को�्ड' या टायट�चे ‘कभी गरम गरम, कभी नरम नरम' असे िबनचूक आिण
िबनतोड भाषांतर करणे आप�्या�ा का��यी �� नाही.

��काया�चे आयोजन देखी� दादा�ोकां�ा देखरेखीखा�ी होत असे. अकरा
�पये आिण नारळ देऊन दादाचा स�ार, मानपान के�ा की ��ा�ा वरातीसाठी
वा�वंृद आण�ा जाई - �ा�ा 'तापा' �णत. मु� वा� �णजे संबळ (��हदमसाठी).
�ावर आरसे जोड�े�े न�ीदार कापड. 'आकडा आिण काडी'ने संबळ वाजव�ा
जात असे. संगती�ा िपपाणी हे �हनाईसारखे वा� - (�ा�ा 'कांड' �णायचे) आिण
सूर �ाय�ा हाम�िनयमऐवजी भोगंा' नावाचे वा�. ऐटबाज फेटे घात�े�्या सव�
वादकांना भरपूर मान. �ांनी वाजवत राहायचे आिण मग व�ादा�ा �ागीदा�नी
इतरांबरोबर रा�भर नाचत राहायचे. इथे दादांना िद�ी जाणारी सुपारी हे खरे तर
िनिम�. �ांना जाहीर मा�ता देणे हा �ामागचा अि��खत संकेत आिण उ�े�.
अनेक वा�वंृद उप�� असत. �ापैकी �ेजवळांचा तापा हा िव�ेष नावाज�े�ा.



�ेजवळांचा तापा इतका �ोकि�य होता की कुठ�्याही वा�वंृदा�ा वाजव�ाचा
आदे� '�ेजवळ फुका' असे ओरडून िद�ा जात असे.

��काया�त वा�वंृदाकडून वाजव�ी जाणारी गाणी 'िफ�्मी' नसत. �ांना
�ोकसंगीताचा बाज असे. िव�ेष �णजे आंबेडकरी आंदो�नाची पा�व�भूमी
�ाभ�्यामुळे बाबासाहेब ही ��ी आिण �ांचे िवचार हेच ब�तेक गा�ांचे �मुख
सू� असे. वडा�ा�ा व�ीत�्या 'टॉप टेन'मध�े �थम �माकांचे गाणे होते -
'भीमराव जीवाचा सखा गं बाई माझा'. �ेजवळां�ा ता�ाने हे गाणे वाजवून सु�वात
करावी आिण जनसमुदायाने मं�मु� होऊन जावे हे जवळजवळ ��ेक ��काया�त
ठर�े�े.

साव�जिनक करमणुकीचे सवा�त �ोकि�य मा�म �णजे क�ा�ी-गायनाचे
काय��म, क�ा�ीचा सामना अस�ा �णजे सोने पे सुहागा'. वामन नाईक, �ीधर
ओहोळ, िवनायक असे एका�न एक वरचढ कवी आिण �ांची गाणी सादर
कर�ासाठी �ंकर, गोिवंद ��ी�कर, �ावण य�वंते, ��्हाद ि�ंदे असे �ोकि�य
गायक, इ�ाई� आझाद, युसुफ आझाद, जानी बाबू क�ा�, अ�ु� रब असे
मु��म क�ा�देखी� येत असत. िव�ेष �णजे �िक�ा बानू, �िक�ा पुनवी अ�ा
क�ा� ��यादेखी� �ा काय��मांत सामी� होत असत.

��ेक गायकाचा आवडता कवी ठर�े�ा. �ा�ाच �ाची िन�ा वािह�े�ी.
क�ा�ीचा सामना (जुग�बंदी) �णजे पव�णी. ��ेक क�ा� आप�्या कवी�ा
बरोबर घेऊन येत असे. रा�ी दहा वाजता सामना सु� �ायचा, पण खरी रंगत
म�रा�ीनंतर. एक क�ा� �ित��ा��ा कुठ�ी तरी क�ा�ी गाऊन छेडणार.
�ाचे उ�र �ाच चा�ीम�े दे�ासाठी ितथे हजर अस�े�े �ी� कवी ता�ाळ
दुसरी क�ा�ी ��ब� करणार आिण मग तो �ित�ध� क�ा�ीतून �ा�ा जबाब
देणार. असे सवा�-जबाब रा�भर चा�त. रा�ी दहा वाजता चा�ू झा�े�ा सामना
सकाळी साडेपाच वाजता साव�जिनक नळा�ा पाणी आ�े तरी सु�च असे.
साम�ाम�े क�ा� �ी असे� तर वेगळी खुमारी येई. िक�ेक वेळा सवा�जबाब
वा�ट पातळीवर जात. िव�ेष �णजे अ�ा वेळी सव� जनसमुदायाची सहानुभूती �ा
�ी क�ा�ीकडे असे. �ा क�ा�ाने सवा�-जबाब सोड�े �ाची हार, दोघेही
सकाळपय�त गात रािह�े तर 'बराबरी' झा�ी असा िनण�य.



या क�ा�ी काय��मांचे वैि��� �णजे जातपात, धम�, �ांत असा भेदभाव
�ात नसे. (रा�� ीय�ा�ा ग�ा करत तो नंतर आण�ा गे�ा असावा). वडाळा
माक� टजवळ जो नवरा� उ�व �ायचा �ात गोिवंद ��ी�कर, िव�� उमप अ�ा
दि�त गायकांचा जानी बाबूसार�ा मु��म क�ा�ां�ी सामना होत असे आिण
िव�ेष �णजे, �ा काय��मांना दादर पारसी कॉ�नीती� अनेक पारसी बांधव मो�ा
सं�ेने हजर रा�न दाद देत असत. सव�धम�समभाव आिण सामािजक समरसता हे
���योग सु� हो�ापूव� हा समभाव आिण समरसता ठायी ठायी िदसावी आिण
'जागृती' (?) आ�्यानंतर ती �ोपावी िकंवा ितचा �हास �ावा या�ा काय �णणायचं?
'का�ाय त�ै नमः '

कुठ�्याही व�ीचा वेगळेपणा मनात ठसतो तो ितथ�्या माणसांव�न.
वडा�ा�ा रंगदार, ढंगदार व�ीत तर आपाप�्या गुणवैि���ांनी मनात कायमचे
घर करणा�या असं� ��ी हो�ा. कोणा कोणाब�� सांगायचे?

सदाि�व पठाडे. साधे कामगार. जेमतेम ि��ण, यथातथा �ान, पण सतत
�व�वणारी जीभ हे �ांचे वैि���. जगात�्या कुठ�्याही िवषयावर �ा �ा
िवषयाती� अिधकारी ��ी�ी वाद घा�ायची सतत खुमखुमी. कुठ�्याही
�ा�ापका�ा िकंवा विक�ा�ा ग� कर�ाची अचाट आिण अफाट �मता. कोणी
नेट �ावून धर�ा तर �ा�ाकडे अ�ा �ु� नजरेने पाहायचे की �ा माणसा�ा
आप�्याच अ�ानाची कीव यावी. कुठ�्या�ा िनिम�ाने �ांना एकदा िवमान आतून
पाह�ाचा योग आ�ा. मग काय िवचारता? िवमानाची रचना, �ाची काय�प�त या
िवषयावर अनेक वष� ते अिधकारवाणीने बो�त असत. �ांची ��� जे.आर.डी.
टाटां�ी भेट झा�ी असती तर �ांना दोन �� सुनवाय�ादेखी� �ांनी कमी के�े
नसते!

रामचं� मोरे. तांबूस गोरा रंग, दणकट �रीरय�ी, चमचमणारे �ु�धव�
केस. हातात छडी, तोडंात ि��ा, सदैव झोक�े�्या अव�थेत, �ांना नेहमीचे
संभाषण करताना कोणी पािह�ेच नाही. सव�साधारण दि�त कामगार, पण �बाब
मा� �ां�ा सवा�त मो�ा साहेबांना �ाजवणारा. तोडंाने सतत ऑड�स� सोडत
राहणार. हा माणूस �णजे हाडाचा �यंसेवक. कुठ�्याही जाितधमा�चा कुठ�ाही
काय��म असो, ितथ�्या य�यावत �हान मु�ांना आप�्या छडीने ि��



�ाव�ाची जबाबदारी हा माणूस ह�ाने �त:कडे घेणार आिण सव�जण आदराने
ती �ां�ाकडे सोपवणार. आप�ा हा �ोकिव��ण ि�र�ा �ांनी आमरण पाळ�ा.

मंजुळाबाई पगारे. पावणेसहा फूट उंची, िध�ाड �रीर, गोरीपान कांती,
िपक�े�े चमकदार केस, सव�जण �ांना मंजुळाआई �णत असत. मिह�ा
आघाडी�ा �ा �मुख संघटक, �ांनी 'आयांनो, बायांनो' अ�ी साद घात�ी की
�ेकडो ��या �ां�ामागे उ�ा राहत. कु�� संघटक पण अ�र��ू, �ा मिह�ां�ा
कुठ�्या�ा मोचा�चे नेतृ� करत हो�ा. हातात मोठा फ�क. घोषणा चा��े�्या.
म�ेच, थांबवून एका वाता�हराने �ांना िवचार�े.

“आजीबाई, मोचा� क�ासाठी काढ�ा? तुम�ा या फ�कावर काय
ि�िह�ंय?"

आजीबाई �ा�ा बार�ा�ा घुग�या जेव�े�्या. अिजबात न गडबडता �ा
कडाड�्या.

"तुझे डोळे फुट�े काय रे, मुड�ा? वाचाया येईना तु�ा? मग पेपरमधी काय
ि�वणार तू?" तो वाता�हर िबचारा भे�कांडत गे�ा.

सीताबाई. कुठ�्याही �मजीवी कुटंुबात असावी अ�ी. नऊवारी पातळ
नेसणारी, कृ� �रीरय�ीची सव�साधारण �ातारी. �णून '�ीताआई' असे संबोधन.
या �ातारी�ा मना�ा फडताळात काय काय दड�े होते कोणास ठाऊक? �ाळेत
गे�ी न�ती, पण कुठेतरी वाचाय�ा ि�क�ी होती. �ा वयात मी बाबुराव
अना�ळकरां�ा पु�कांनी झपाट�ा गे�ो होतो �ावेळी ितनेदेखी� �ां�ा
रह�कथा वाच�ाचा सपाटा �ाव�ा होता. वाचना�यातून ित�ासाठी पु�के
आण�ी तरच ित�ा घरी म�ा कॅरम खेळाय�ा िमळत असे. “धनंजय वगैरे
काहीबाही आनू नको. काळापहाड आण” अ�ी ती फमा�ई� करत असे. आम�ा
जुळणा�या आवडीिनवडीचे म�ा नव� वाटत असे. कसा कुणास ठाऊक, पण
आप�्या�ा तं�िव�ा येते असा समज ितने ब�ा गु�ेगारी वतु�ळात पसरव�ा होता.
ितचा स�्�ा �ाय�ा परदे�ी कार घेऊन मोठमोठे बदमाष अवेळी ित�ाकडे येत
असत. अ�ा वेळी दुभा�ाचे काम कराय�ा माझा भाऊ िदने�! �ावेळी एक तर
इं�जी समज�ाची मारामार, �ातून पा��चमा� अ◌ॅ��ट. कसा संवाद साध�ा जात
असे कुणास ठाऊक? ��नक�ा�चे समाधान होत असे हे मा� खरे. दुभा�ा�ा



मदतीि�वाय, आप�्या तं�साम�ा�ने �ा ��नक�ा��ा मनात�े ��न ि�ताआई
जाणून का घेत नसे, कोणास ठाऊक? कदािचत, तं�िव�ेचे तं�च तसे असावे!

त�ण िपढीम�े नावांचे वैिव� मया�िदत, मा� कत�बगारीत वैिव� फार.
�ंकर या नावाचा िव�ेष 'सु�ाळ.' �ामुळे ��ेक �ंकर�ा - खरे तर �ंक�या�ा,
कारण �ंकर या नावाने आईबाप ध�न कोणीही �ांना हाक मारत नसे, �ा�ा
�ारी�रक वैि���ाव�न एकेक िव�ेष बहा� के�े�ा - बु�ा �ंक�या, ब�ाळा
�ंक�या (दात पुढे आ�े�े �णून), ट��प�ा �ंक�या (डो�ावर जखमे�ा
िठकाणी केस उगवत नसत �णून), गु�ा �ंक�या (खूप केसाळ �णून), ढो�क
�ंक�या (ढो� वाजवणारा �णून), ��बडा �ंक�या (नाकाने सतत संू-संू असा आवाज
करणारा) ही �ात�ी काही मास�ेवाईक नावे.

मवा�ी �णून ओळख�्या जाणा�यांचा ि�रोमणी �णजे दौ�तदादा -
दौ�त नायडू, मूळचा आं� �दे�चा. तो बा� सुधारगृहात वाढ�ा. �संर�णासाठी
मुि�यो�ा झा�ा. किभ� काळा, उंच, दणकट बांधा, आखीवरेखीव चेहरेप�ी,
तरतरीत नाक, पाणीदार डोळे, �बाबदार राहणी, िवनोदी �भाव पण वेळ पड�ी तर
�णात �ूर होऊ �कणारा. के�ातरी गावी जाऊन एका अ�ंत देख�ा �ी�ा
घेऊन आ�ा. पळवून िकंवा रीतसर �� क�न. वडा�ा�ा व�ीत आ�्यावर �ा
बापडीने �ाचे उ�ोग पािह�े आिण हाय खाऊन ती पळून गे�ी. मग दा�फुगे
कमरे�ा गंुडाळून �ांची ने-आण करणा�या एका ि��चन बाईबरोबर दौ�तदादा
��थर झा�ा.

दौ�तदादाचे वडा�ा�ा दादा�ोकांमधी� �थान �णजे िच�पटसृ�ीम�े
िद�ीपकुमारचे गे�ी अनेक वष� आहे ते. �ा�ा इतरांबरोबर�ा िच�थरारक
�ढतीमुंळे आिण सामािजक काया�ती� सहभागामुळे मु�ांना तो रॉिबन�डचा अवतार
वाटत असे. ब�तेक साव�जिनक काय��म �ाने '�ॉ�र' के�े�े असत. अ�ा
काय��मांम�े �ाची सगळी गँग राब राब राबत असे. गटारे-ना�े साफ करणे,
मातीवर पाणी ि�ंपडणे इथपासून सव� काय��म ि��ीत पार पाडणे यासाठी तो
जातीने झटत असे.

मु�ांचा आवडता दादा �णजे ि�व�ा दादा. काळा, बुटका आिण म�ेच
वाक�े�्या धारदार नाकाचा. �रीरय�ी ि�डि�डीत वडा�ा�ा भाषेत िसंग�



फस�ी, पण िहंदी िच�पटाती� नायका�माणे एकाच वेळी दहा-बारा जणांना पु�न
उरत असे. अंगात रग आिण चाप�्य एवढे की रे�्वे �ोक��ा �ेवट�ा ड�ाती�
दारात उभा रा�न गाडीने खूप वेग घेत�्यानंतर �े�न�ा दुस�या टोका�ा डबा
येऊन पोच�ा की हे महा�य �ॅटफॉम�वर उडी घेऊन नािदया कोमेनेसीसार�ा
ऑि�ंिपकपटू�ा कु��तेने ‘परफे� टेन' साधणार. बघणारे िथजून जात. हा मा�
िनिव�कारपणे ितथून िनघून जात असे.

दौ�तदादानेच �ा�ा आण�े, पण नंतर �ांचे िबनस�े. एकदा, दौ�तदादा
रागावून �ा�ा मागे �ाग�ा. �ावेळी पूण� वेगात अस�े�्या मा�गाडीखा�ून तो
�ी�या पार झा�ा. ते पा�न ��� दौ�तदादा अचंिबत झा�ा.

ि�व�ाची समयसूचकतादेखी� िव��ण. कुठ�्या�ा गु��ा-साठी तो
फरार झा�ा होता. िवरोधी गँगचे �ोकदेखी� �ा�ा मागावर होते. एकदा, �ांना तो
सापड�ा. �ा�ा खतम कर�ासाठी ते ह�ारे घेऊन �ा�ा मागे �ाग�े.
वडा�ापासून दादर टी.टी.पय�त ि�व�ाने �ांना पळव�े. दादर�ा पोि�सांची �ॅन
िदस�्यावर एकदम उडी मा�न तो आत चढ�ा आिण दो�ी हात हवा�दारांसमोर
क�न �णा�ा,

"मी वांटेड हाये, म�ा पकडा."

मवा�ी समज�्या जाणा�यांम�े इतर अनेक नमुने होते. कमी उंची अस�ी
तरी उडी मा�न डो�ा�ा धडकेने �ित��ा��ा ने�नाबूत करणारा बु�ा �ंक�या.
दवाखा�ात ॲडिमट के�े�ा असताना रा�ी िनसटून येऊन हातात�्या �ॅ�रने
िवरोधकांचे ‘ट�ुरं' फोडून पु�ा गुपचूप दवाखा�ात भरती होणारा सुधाभाय.
बॅटसार�ा आकारा�ा एका प�ीने भ�्याभ�्यांना �ोळवणारा - पण हाताने आिण
नखाने उ�ृ� िच�े काढणारा ‘पटौदी'. �� क�न घरी आ�्यानंतर घरावर
दगडफेक झा�ी �णून घरात�ा ओटा फोडून �ा दगडांनी आप�्या नवप�रिणत
वधूसह िवरोधकांचा य��ी �ितकार' करणारा िहरा�ा� आिण �ा�ा
दादािगरीबरोबर एका िववािहत ब�ुची बाईबरोबर �ाची �ेमकहाणी गाज�ी तो
मोहनदादा अ�ा एका�न एक ��ी आिण व�्�ी!



मा�ा मनात�्या या व�ी�ी मी जे�ा संवाद साधत असतो �ा �ा वेळी
म�ा नेहमी ��न पडतो - पांढरपे�े �ोक �ांची मवा�ी िकंवा गंुड �णून संभावना
करती� अ�ा दौ�तदादा, ि�व�ादादासार�ा ��ीकंडे आपण नेमके कोण�ा
��ीने पाहावे? इतरांनी �ां�ाकडे कोण�ा ��ीने पाहावे असे आप�्या�ा वाटते?

ख�या अथा�ने मवा�ी आिण स�न असा ढोबळ भेदभाव करणे यो� आहे
काय? आयु� हे असे कृ�धव� रंगांम�े नसतेच मुळी! कृ� आिण धव� या दोन
टोकां�ा रंगांम�े असं� कर�ा छटा असतात, नाही का? �ामुळे मवा�ी
कोणा�ा �णायचे हा देखी� ��न आहे. दा�चा अ�ा चा�वणा�यांना मवा�ी
�णायचे, मग आप�्या राजकीय िकंवा ��ासकीय अिधकाराचा गैरवापर क�न
�ाचखोरी करणा�यांना मवा�ी का नाही �णायचे? आप�्या धं�ासाठी हाणामारी
करणारी ��ी गंुड ठरव�ी जाते, मग सव�सामा� गंुतवणूकदारां�ा �मातून
िनमा�ण झा�े�े पैसे आिथ�क घोटाळे क�न हडप करणा�यांना गंुड का ठरव�े जाऊ
नये? वडा�ा�ा व�ीती� दादा मंडळीनंी थोडेसे सामािजक काय� के�े �णून
�ां�ा समाजिवघातक कारवायांवर पांघ�ण घा�ू नये, �ां�ा गु�ेगारीचे
उदा�ीकरण क� नये, हे अगदी मा�. पण हाच िनयम, सरकारदरबारी अस�े�े
आप�े वजन खचु�न समाजिवघातक फायदे �ाटणा�या आिण दुसरीकडे देवळांवर
पै�ांची खैरात करणा�या संभािवत उ�ोगपतीनंा आपण �ावतो काय?

�ेवटी, गंुडिगरी ही समाजिवघातक वृ�ीव�न ठरावी, काय��े�ाव�न न�े.
'वाईट' धं�ामुळे न�े. आिण �ांना मवा�ी �णतो �ापैकी िकती जणांनी सरळ माग�
नस�्यामुळे 'वाईट' मागा�चा अव�ंब के�े�ा असतो आिण �ांना आपण सरळमाग�
�णतो �ापैकी िकती जणांम�े ��ोभनांना बळी न पड�ाची �मता असते, याचाही
िवचार नको काय?

वडा�ा�ा व�ीपुरते बो�ायचे झा�े तर ितथ�े सव� तथाकिथत मवा�ी हे
�हराम�े रा�न देखी� आिथ�क गावकुसाबाहेर फेक�े गे�े�े होते. �ातं�ो�र
आिथ�क संधीचा पाऊस �ां�ा गावात आ�ाच नाही! �ांचे अंगभूत कौ��्य
समाजा�ा उभारणीसाठी उपयोगात आण�े जाऊ �कत होते, पण तसे झा�े नाही.
कोणी सांगावे, यो� संधी िमळती तर दौ�तदादा काय�कु�� उ�ोजक �णून
मा�ता पाव�ा असता अन् ि�व�ादादा भारतासाठी ऑि�ंिपकचे सुवण�पदक
घेऊन येऊ �क�ा असता!



मु� ��न आहे तो राजकीय �ोक�ाही ख�या अथा�ने आिथ�क आिण
सामािजक �ोक�ाहीत परावित�त कर�ाचा. मु� सम�ा आहे ��ीमंध�्या
गणांचा, कौ��्याचा दे�ासाठी िवधायक कामाम�े पुरेपूर उपयोग क�न घेणारी
आिथ�क-सामािजक यं�णा उभार�ाची. नेमके ितथे आपण कमी पडतो आहोत.

वडा�ा�ा व�ीपुरते बो�ायचे तर �ौिककाथा�ने आ�ा भावंडांना जे य�
िमळा�े ते अनेक गुणांनी समृ� अस�े�्या इतरांना का िमळू �क�े नाही? क�ेचा,
�ीडेचा, िव�ेचा - कस�ा तरी राजहंस हा ��ेक ��ीम�े असतो. काहीनंा
�ां�ामध�ा राजहंस गवस�ा, पण �ांना यो� वेळी, यो� संधीच िमळा�ी नाही.
�ां�ामध�्या राजहंसाचा िवकास �ावा असे वातावरण आजुबाजू�ा न�ते आिण
�ितकू� प�र��थतीतूनही आ��ोधाचा माग� दाखवणारा ‘आमचा बाप' �ां�ाकडे
न�ता. हे केवळ �ांचे दुद�व नाही तर �ापक अथा�ने ती आप�्या सव� समाजाचीच
�ोकांितका आहे, यात �ंका नाही.



आ�ी असे घड�ो
'�गतीची सुरवाद झा�ी' असे दादा �णतात, �ावेळी आ�ी जु�ा

वडा�ात राहत होतो. एकमज�ी चाळीत तळमज�्यावर दहा बाय दहाची एक
खो�ी, एक छोटेसे �यंपाकघर आिण समाईक बा�्कनी - समोर बाथ�म-संडास -
चाळी�ा माग�ा बाजू�ा. घरात घास�ेटचा कंिद�. पुढे, १९५५ सा�ी बाहेर
समाईक बा�्कनीम�े िवजेचा एक िदवा आ�ा.

�ा छो�ा�ा घरात आ�ी एकूण नऊ जण. आजी, दादा, बाई, आ�ी चार
भाऊ आिण दोन बिहणी.* आजी डो�ाने जवळ जवळ आंधळी, पण ितचा भारी
धाक. ित�ा आ�ी 'आई' �णत असू.

* जना�दन जे.डी. तथा 'भाऊ'-ज� १९३८, सुधाकर-ज�१९४१, िदने�-ज�
१९४४, ि��ावती- ज� १९४७, तृषा-ज� १९५०, आिण नर� �-ज� १९५३. या भागात
जे.डी.चा उ�्�ेख 'भाऊ' असाच कर�ात आ�ा आहे.

चाळीम�े ब�सं� �ोक दि�त समाजाती�, काही भ�े व मुस�मान
बांधव. सगळे बॉ�े पोट� ट��चे कामगार. पोटासाठी मंुबई�ा आ�े�े. एकमेकांना
आधार देऊन राहत असत. एकमेका�ा भेट�्यानंतर पिह�ा ��न '�ूटी कोचंी?' हा
असायचा. मग 'मॉिन�ग' असे� तर सकाळी ८ ते दुपारी ४, ‘चार-बारा' असे� तर
दुपारचे ४ ते रा�ी १२ आिण 'नाईट' रा�पाळी असे� तर रा�ी १२ ते सकाळी ८.
'सामािजक बांिध�की'सारखे ���योग वाप�न तोपय�त गुळगुळीत झा�े न�ते,
मा� चाळीम�े कोणी आजारी पड�े िकंवा कोणा�ा काही अडचण आ�ी तर �टी
नस�्यामुळे घरी अस�े�ा कामगार हा कुटंुब�मुख होऊन मदती�ा हजर होणार हे
गृिहतच धर�े�े असे, �ामुळे सव�जण िन��चंत असत. कामावरदेखी� एकमेकांना
सांभाळून घे�ाची �वृ�ी. एक कामगार थोडा वेडसर होता. �ा�ा कोणतेही काम
येत नसे, तरी �ा�ा काही अडचण आ�ी नाही. 'इिनसपे�ण'साठी मोठे 'सायेब'
आ�े की �ा�ा बळजबरीने एका कपाटा�ा आड दडवून ठेव�ात येई. हा कामगार
३५ वष� नोकरी क�न रीतसर पे��नीत गे�ा.

आमची आई �णजे �ेतक�याची प�ी मु�गी. �ामुळे घरात कोबं�ा
पाळ�ात आ�्या हो�ा; तसेच, सहा बक�यादेखी� हो�ा. रोज सं�ाकाळी कंिद�
साफ करणे, बक�या पकडून-आणून बांधणे, आिण कोबं�ा पकडून �ांना डा�णे



हा आ�ा भावंडांचा िन�ाचा काय��म. या सव� गो�ीवंर आजीची 'सुपरिवजन.'
संसारा�ा हातभार �ागावा �णून आमची बाई माळवं करत असे.

रोज सं�ाकाळी समाईक बा�्कनीमध�्या घास�ेट�ा िद�ाखा�ी
चाळीती� सव� मु�ांचा अ�ास. माग�द��न असे कोणाचे न�ते. मा�, मु�ांना
चाळीत�्या य�यावत पा�कांचा धाक वाटत असे. ि�िहताना, �ाईची दौत घेऊन
अ�ासा�ा बसावे �ागे. म�ेच एखा�ा बकरीने दावणी�ा िहसडा िद�ा की कोणाची
तरी दौत सांडून सवा�ची धांद� उडत असे.

आजी�ा �ाळा �णजे न�ी काय �ाचा सु�वाती�ा उ�गडा होत नसे.
आम�ा पु�काती� नांगर, औत, िकंवा म�ा�ा कणसाची िच�े पा�न ित�ा भारी
आ�चय� वाटे. ती �णे-

“हये कायाचं ि��ान?"

या गो�ी ि�क�ासाठी �ेतावर जायचे सोडून �ाळेत क�ा�ा जायचे, हे
ित�ा कळ�ासाठी काही वष� जावी �ाग�ी. नंतर, पिह�ी इय�ा �णजे एक बुक,
दुसरी �णजे दोन बुकं असे ितचे साधे समीकरण होऊन बस�े. गिणता�ा ती
'िह�ोब' �णत असे.

आ�ी मु�े अ�ास करताना किवता सामुदाियकपणे �णत असू. नवयुग
वाचनमा�ेत�्या किवतांची आ�ी पारायणे करत असताना आजी आिण आमची
आई, अ�ा दोघी�ंाही �ा तोडंपाठ होऊन बस�्या हो�ा. �ामुळे घरात कोणी
भावंडे आजारी झा�ी की आजारपणात�े �ाड करत असताना, ‘पडू आजारी, मौज
हीच वाटे भारी' हे आ�ा�ा कधीही �ाळेत न गे�े�्या आजीकडून ऐकाय�ा िमळत
असे.

आम�ाच चाळीम�े नाजुका आ�ा राहत हो�ा. �ांना एक मु�गी, रमण
आिण मु�गा, चं�कांत. आ�ांचे यजमान हे टी.बी.ने आजारी. �ामुळे मु�ां�ा
ि��णाची जबाबदारी दादांवर. मो�ा रमणचे �ाथिमक ि��ण पूण� झा�्यावर एका
ि�पायाचा वि��ा �ावून दादांनी ित�ा माटंु�ा�ा पायोिनयर �ाळेत दाख� के�े.
चं�कांत�ा बाबतीत मा� दादा फारसे काही क� �क�े नाहीत. कारण दादां�ा
िवरोधा�ा न जुमानता नाजुका आ�ांनी �ा�ा एका जोगितणी�ा ओटीत घात�े



आिण �ाचे फाजी� �ाड के�े. आज तो, अस�े�ी नोकरी सोडून दा��ा
नादापायी िन�ांचन आयु� कंठत आहे.

रमणचे १९५२ सा�ी �� झा�े. ितचे यजमान �ी. रामभाऊ पगारे हे आम�ा
घरात�े एस.एस.सी. पास झा�े�े पिह�े. �ामुळे ते�ापासून आजतागायत आ�ी
सव�जण �ांना मा�र �णतो. घर�ा ग�रबीमुळे रा�� ीय �यंसेवक संघा�ा
आ�याने मोठे झा�े�े पगारेमा�र जावई �णून �ीकारताना दादा अंतमु�ख झा�े.
�ेवटी डॉ. आंबेडकरांवर माझी संपूण� ��ा आहे अ�ी �ांनी �ाही िद�्यानंतर;
ि�वाय, ��ानंतर रमण�ा ि��णात खंड पडू देणार नाही असे वचन घेत�्यानंतरच
दादांनी रमण�ा ��ा�ा संमती िद�ी. रमणने नस� �ावे असे दादांना मनापासून
वाटत होते. �ासाठी सायन हॉ��ट��ा सुप�रट�ड�ट�ा दादा जाऊन भेट�ेदेखी�
होते. दुद�वाने, दादांची ती इ�ा फ��ूप होऊ �क�ी नाही.

जनाद�न �ावेळी दादर�ा छिब�दासम�े तर बाकीची भावंडे जु�ा
वडा�ात अस�े�्या बी.पी.टी.�ा �ाळेम�े*. �ा �ाळेम�े िग�रजाबाई,
ि��ाबाई, उजगरेमा�र, िहरवळेमा�र, देखणे �े�ार-मा�र आिण �ां�ा प�ी
मािणकबाई असा ि��कवग� होता. आ�ा सव� भावंडांवर ि��णाचे मू�भूत सं�ार
झा�े ते ितथे. सव� ि��क सव� पा�कांना चांग�े ओळखत. ��ेका�ा �गतीवर
ि��कांचे बारकाईने ��. खरेतर दा�, जुगार, रे�्वेयाडा�त�्या गा�ा फोडून मा�
चोरणे, अ�ा अनेक अिन� �वृ�ी �ावेळीही हो�ा. �ा �ितकू� वातावरणात
िजवापाड मेहनत घेऊन चांग�्या ि��णाचे धडे िद�े ते याच ि��कांनी.

* सुधाकर मा� वडाळा माक� ट जवळ�ा �ुिनिसप� �ाळेत जात असे.

एखा�ा िव�ा�ा�ची �ै�िणक �गती ठीक नसे� तर ि��क घरी येऊन
�ा�ाकडे �� �ा' असे पा�कांना सांगत असत. मा� ‘�� �ा’ �णजे नेमके काय
करा हे ब�तेक पा�कांना कळत नसे. पया�याने �ेवटी ती जबाबदारी ि��कांनाच
उच�ावी �ागे. आम�ाकडे �ै�िणक �गतीचे मोजमाप होत असे ते िकतवा नंबर
आ�ा याव�न. �ा बाबतीत, भाऊ�ा िमळा�े�े माक�  िकंवा �ाचा आ�े�ा नंबर हा
मू�्यमापनाचा मानदंड असे.

आम�ा घरी ि��कांना फारच स�ानाने वागव�े जाई. िग�रजाबाई.
ि��ा�ाई वरचेवर घरी घेऊन मु�ां�ा �गतीचा '�रपोट�' देत असत. मग, माळवं



घरचेच अस�्यामुळे िनवडक फळे देऊन आजी आिण दादा �ांचे आदराित�
करत. आम�ा आई�ा मा� ते मुळीच �चत नसे.

करमणुकीची साधने अ�ी न�तीच. मेहताबाई नावा�ा बी.पी.टी.�ा एक
'�ेडी वे�्फेअर ऑिफसर' हो�ा. �ा मधून मधून मॉरीस कार घेऊन येत आिण
आ�ां सव� मु�ांना फेरफटका माराय�ा घेऊन जात. �ाळेत माक�  चांग�े िमळा�े
तर एक टॉवे� आिण �ाईफबॉय साबण भेट �णून दे�ात येई. �ातून पिह�ा नंबर
आ�ा तर मेहताबाईं�ा मॉरीस कारमधून एका�ा�ा फेरफटका मार�ाचा ब�मान
�ा� होत असे.

घरी रेिडओदेखी� न�ता *. जु�ा वडा�ा�ा बी.पी.टी.चे एक क�्याण
क� � होते. फाव�्या वेळात, मु�े ितथे वाचनासाठी जमत. नवीन मािसक आ�े की
�ावर उ�ा पडत, �ामुळे रांग �ावून ती वाचावी �ागत. घरी जाय�ा उ�ीर
�ाग�ा तर आमची आई आिण आजी काळजीत पडत. आई तर चाळी�ा
कोप�यावर येऊन वाटेकडे डोळे �ावून बसत असे. दादांना मा� मुळीच िचंता वाटत
नसे. उ�ट, अवांतर वाचनावर �ांचा भर होता. 'जगात कुडं काय चा��ंय ते
समाज�ं पायजे' हा �ांचा आ�ह.

* पुढे, १९६४ सा�ी भाऊ पु�ा�ा असताना रेिडओ घेत�ा. खास तो
‘पाहा�ासाठी आ�ी काही भावंडे पु�ा�ा जाऊन आ�ो.

१९५५ सा��ा सुमारास घरात एक नवीनच वाद उ�व�ा. बी.पी.टी.माफ� त
दादांना वडा�ा�ाच दुस�या भागात अस�े�्या अ◌ॅ�ॉप िह�जवळ�ा �ू कॉ�नी
म�े घर देऊ कर�ात आ�े. जुना वडाळा सोड�ाची आजीची आिण आम�ा
आईची तयारी न�ती, कारण तो अ◌ॅ�ॉप िह�चा भाग �णजे मवा�्यांचा अ�ा
आहे, ितथे आप�ी मु�े हमखास िबघडणार अ�ी �ांची भीती. �ावेळी मा� दादांनी
�ांना जुमान�े नाही. मोठे घर, घरात वीज, �ामुळे मु�ां�ा अ�ासाची चांग�ी सोय
होई�; �ेवटी, मु�े िबघडणार िकंवा काय ते घरात�्या विड�धा�या मंडळीवंर
अव�ंबून असते असा दादांचा यु��वाद. आता�ा भाषेत सांगायचे, तर दादा
‘अपवड��ी मोबाइ�' होते. आप�्या प�ीचे ‘माळवं' बंद �ावे, मु�ां�ा क�ा
�ंदा�ात आिण �गतीचा पुढचा ट�ा गाठावा असे �ांना मनोमन वाटत असावे.



नवीन घरात येईपय�त आ�ी भावंडे छिब�दास �ाळेत जाऊ �ाग�ो होतो.
'छिब�दास' हा आम�ा सवा��ा ��ीने मोठाच बद� होता. एकाच वेळी दोन
वेगवेग�ा सां�ृितक पात�ांवर आ�ी जगाय�ा सु�वात के�ी ती �ावेळी. एका
बाजू�ा बाबासाहेब�णीत सामािजक चळवळीची धग, संघषा�चे वातावरण, माणूस
�णून �ािभमानाने जग�ासाठी- �त:ची अ�ी आयड��िटटी ��थािपत कर�ासाठी
दि�त समाजाची चा��े�ी धडपड आ�ी पाहात होतो, तर दुस�या बाजू�ा
परीटघडीचे जीवन जगत होतो. पु�की मराठी बो�ाय�ा आ�ी सारे ि�क�ो ते
छिब�दासम�े गे�्यानंतरच. अ�ीकर, धामणकर, उपा�े, का�े�कर, साखरदांडे,
बांदेकर, अ�ा एका�न एक उ�ृ� आिण �ेयवादी ि��कांकडून िनखळ आनंद
देणा�या ि��णात आकंठ बुडून गे�ो होतो.

आ�ा मु�ांसाठी पव�णी �णजे ठरावीक वेळी येणा�या या�ा- जेजुरीची या�ा,
वणीची या�ा आिण चंपाष�ीची या�ा* �ातूनही िव�ेष या�ा �णजे जेजुरीची, कारण
�ावेळी खंडोबा हे परमदैवत. जेजुरी�ा या�े�ा सगळेजण मु�ाबाळांना घेऊन
जायचे.** ितथे बोकड मारायचा, �ाचा पुढचा भाग ितथेच संपवायचा आिण उर�े�ा
भाग मीठ-हळद �ावून घरी आणायचा. �ा�ा 'कंदूरी' �णत, �ानंतर ‘देव
परतवणे' हा एक मोठाच �कार. पूव� गावात राहत असताना वे�ीबाहेर िदव�ा
घेऊन िमरवणूक िनघत असे. त�ीच िमरवणूक जु�ा वडा�ा�ा �ाळे�ा माग�ा
बाजू�ा एक मोठा खडक होता, ितथपय�त काढ�ात येई. जेजुरी�ा जाऊन आ�े�े
�ोक आप�्याबरोबर देव घेऊन आ�े आहेत अ�ा समजुतीने जेजुरी�ा जाऊ न
�क�े�ी मंडळी �ां�ा पाया पडत असे. िमरवणूक इ��त�थळी पोच�ी की
कोणा�ा तरी अंगात येत असे, मग नैवे� दाखवून 'देवा�ा' �ांत के�े जाई. 'खंडेराव
महाराज की जय' क�न घरी आ�्यानंतर सवा�नी आपाप�्या घ�न बाजरी�ा
भाक�या घेऊन यायचे आिण उर�े�्या सागुतीवर सामुदाियकपणे ताव मारायचा,
असा काय��म असे. अ�ा वेळी, मटनाचा एखादा तुकडा वा�ा�ा आ�ा तरी आ�ा
सवा�ना ती मोठी चैन वाटत असे.

* ित�ा नाि�क िज�्�ात 'वांगेसट' �णतात, कारण �ानंतर येणारी वांगी
अिधक �चकर असतात असा समज आहे.



** "जेजुरी�ा देवा�यात �वे� न�ताच. �ामुळे बाहे�नच 'द��न' �ावे
�ागे. पुढे, पु�ा�ा �ांतािधकारी असताना भाऊने आ�ह क�न आम�ा आई�ा
जेजुरी�ा देवा�यात आतपय�त ने�े, �ावेळी, 'देवा�ा राग येई�' या समजुतीने ितची
घाबरगंुडी उडा�ी होती.

�हानथोरांसाठी दुसरी चैन �णजे ��समारंभ. सगळी ��े ठरवून होत.
मु�गी दाखव�ाचा काय��म काही औरच असे. उपवर मु�ी�ा वयाची �हािन�ा
करताना, एखादी �ेळी-म�ढी खरीदताना करावी त�ी, ित�ा पोट�यांची तपासणी होत
असे. दुसरा मु�ा मु�ी�ा पाककौ��्याचा. ित�ा भाकरी 'बरा�र गो�गळी' करता
येते की 'िहंदु�ान-पािक�ान�ा नका�ावानी' वेडीवाकडी येते �ाची तपासणी
क�नच �� ठरत असे. काळा मसा�ा घा�ून बनव�े�ी वां�ाची पातळ भाजी
िकंवा सु�ा बोबं�ाची चटणी करता न येणा�या मु�ीचे �� जमणे कम�कठीण.

�� ठर�्यानंतर 'ब�ा बांधणे' �णजे ��ाची खरेदी करणे हा मह�ाचा
भाग. नव�याकड�ांनी नवरीकरता आिण नवरीकड�ांनी नव�याकरता कापडचोपड
खरेदी करायचे असा �घात असे. �ासाठी दो�ी बाजूची काही ‘जाणकार’ मंडळी
दादर�ा जमत. िनयोिजत वधू-वरां�ा मतांची दख� घे�ाची आव�यकता
कोणा�ाही भासत नसे. दो�ी बाजू�ा मंडळीचंा एकमेकांवर वरताण कर�ाचा
�य�. �ामुळे फायदा अथा�त् दुकानदाराचा. ब�ा बांधून झा�्यावर �ाझा
िसनेमाजवळ जे वीर कोतवा� उ�ान आहे, ितथे सवा�नी एक� बसून �ाडू-
िज�बीफरसाण यांची पाट� करायची हेही ठर�े�े.

अ�ाच एका ब�ा�ा वेळी एका वयोवृ� गृह�था�ा एका साडीब�� मत
िवचार�ात आ�े

"�े �ोकं दुकानात मोठा�्या �ायटी �ावी�ात ते�ामुळं बरोबर कळत
नाही".

असा दावा क�न ते गृह�थ सूय��का�ात साडी िनरखून पाहा�ासाठी बाहेर
घेऊन गे�े व काही िमिनटांत परत येऊन उ�ार�े-

“साडीचा रंग ठीक हाये पन ‘क�र’ काय बराबर नही."



पु�षांचा ब�ा बांध�ाचा काय��म तसा ��यांचा ‘हळदीचा बाजार.'
हळदीचा बाजार करायचा �णजे दहा-पंधरा बायकांनी नायगाव�ा जाऊन खूप�ी
हळद आिण संसारासाठी �ागणा�या झाडू, सूप, केरसु�ा वगैरे व�ू आणाय�ा.
खरे तर, दो�ी बाजू�ा ��यांना एकमेकीचंा प�रचय �ावा आिण िनयोिजत ��ा�ा
समाजमा�ता िमळावी असा �ामागचा उ�े� असावा. हळदीचा बाजार
आटोप�्यावर ितथेही खा�ाची ‘पाट�' असायची. ��यांचा �ात�ा सवा�त आवडता
�कार �णजे 'गु�गु�े.'* गु�गु�े �णजे गु�ाबजामचा गावठी अवतार �णाय�ा
हरकत नाही, कारण �ात ख�ाऐवजी पीठ वापर�े�े असे. मा� हे गु�गु�े एवढे
�ोकि�य, की सामािजक काया�त दुस�याची त�ार करताना, ‘हे काय बराबर नही.
काम आ�ी करायचे आन गु�गु�े �ायनी खायचे' असा सा��क संताप अनेकदा
�� होत असे.

* गु�गु�े �णजे ि�जव�े�्या �ा� भोप�ात कणीक व गूळ िमसळून
छोटे गोळे ते�ात तळून अस�े�ा एक चवदार �कार असतो.

हळद आण�्यानंतर हळद खेळ�ाचा �कार होत असे. �ाम�े
होळी�माणे चढाओढीने हसत�खदळत एकमेकी�ा हळद फास�ाचा काय��म
होई. नवरानवरी, �ां�ा बाया, माव�या, आ�ा सव� जणांना हळद �ाव�ात येई.
मोकळेपणाने चे�ाम�री के�ी जात असे, गाणी �ट�ी जात. सव� साळकाया
�ाळकाया हळद खेळ�ात अ�र�: रंगून जात. �ानंतर मांडवडहाळी, �णजे
�ा�ा घरी �� असे� �ाने आं�ाची डहाळी �ावून मांडव घा�ायचा आिण
जवळ�ा �ोकांना सवा�ना जेवू घा�ायचे, अ�ी प�त होती.

हळदीची िकंवा ��ाची गाणी �णजे बायकांसाठी मोठीच पव�णी! संपूण�पणे
िनर�र अस�े�्या बायका चढाओढीने एका�न एक सरस गाणी गात. िव�ेष �णजे
गा�ांत िविवधता भरपूर - ��ा�ा तयारीब��ची गाणी, मु�गी सासरी जाणार
�णून दुः खाची गाणी, �ाड जावयाब��ची गाणी, असे एक ना अनेक �कार.

"मांडव घाती�ा जाई-जुईचा
वर �ाकारा नाग�ीचा"



अ�ी सु�वात क�न ��ा�ा तयारीचे इ�ंभूत वण�न के�े जाई. गाणा�या
बायका नव�यामु�ीकड�ा असती� तर अ�ा गा�ांचा �ेवट, हमखास,

"�ाची �ती �ानं ने�ी
आप�ी माया वाया गे�ी”

असा होत असे.

�� �ट�े �णजे मानपान आ�ा. मग �ाचे वण�न करताना,
"पिह�ी मंडवळी क�ाची
पिह�ी मंडवळी चा�ाची'
"आ�ी हावूस पुरवा
नव�या-बाई�ा बापाची"
"�े�ा घो�ावर बसवा
उ�ा ग�ीनं िमरवा"
अ�ा �कारचे गाणे आ�ेच. �ा गा�ात दुसरी मंडवळी 'जाई'ची �ात

'हावूस' पुरवायची नव�या बाई�ा आईची, ितसरी मंडवळी ‘�ई’ची, �ात ‘हावूस’
पुरवायची 'नव�या बाई�ा फुई'ची; चौथी मंडवळी 'ग�ा'ची, �ात 'हावूस' पुरवायची
'नव�या बाई�ा भावाची'; �ेकोटी�ा येणा�या मा�ाड�ा �ाता�या�माणे असा
गोतावळा वाढतच जातो. बरं, 'हावूस' पुरवायचे ��ेकाचे ढंग वेगळे. �णजे नव�या
बाई�ा बापा'�ा घो�ावर बसून िमरवायचे, तर आई�ा 'पैठणी', फुई�ा ‘पाच भांडी'
आिण भावा�ा ‘आंगठी' देऊन गा�ाम�े ‘स�ार'. मा� जाई�ा, चा�ा�ा
मंुडाव�ा फ� गा�ात; वा�वात मंुडाव�ा �वंगा, मुरमुरे, एवढेच काय पण
िक�ेकदा खोब�याचे तुकडे गंुफून तयार के�े�्या असत. ��ात ��ेक
नातेवाईकाचा आपाप�ा खारीचा वाटा. �ाचे वण�न करतानाः

"बाप �नं बाप
देईन ग�ाचं माप

अन् मा�ा �ेकीचं �गान ।”
"आई �नं आई
करीन िपवळे पाई

अन् मा�ा �ेकीचं �गान ।"
ं ं



"मावळणं �नं मावळन
आिणन मांडवाचं जेवन

अन् मा�ा भाचीचं �गान ।”
“चु�ता �नं चु�ता
पडंन उ�था पा�था

अन् मा�ा पुतणीचं �गान ।”
असे ते गाणे चढ�ा �माने रंगत जाते.

मग �ा साळकाया-�ाळकायांम�े एखादी 'काकू' िवदभा�तून आ�े�ी असे�
तर ‘द�म �ह' होणा�या जामातावर गाडी घसरणारच:

"�स�े जावई, चांदी�ा मंुदीसाठी
मोहर माही बाई िद�ी �ां�ा हाती"
"हां�ागंगायाची बो�ी नाही के�ी

सोय�या �ेक माही सो�ाची देऊ के�ी"
"जवाई राजसा�े समई नई िद�ी

बाई माही चं��ोत समोर उभी के�ी"
एवढी मनधरणी क�नही जावई बधत नाही, मग �ा�ाने

"जावयाची जात उगीर दोडका
पोटची देऊन दारी झंुजतो एडका"
"जावयाची जात बेईमान खरोखरी

सो�ाची दे�्�ी सरी, नाही या�ा उपकारी"
"येडाई बांगळा पोटी पु� असावा
चातुर जावई �ाचा संबंध नसावा"

असा �ाचा उ�ार होणे हेदेखी� ओघाने आ�ेच.

��� ��समारंभ, सु�वाती�ा तरी िहंदू प�तीने होत. मा� �ाम�े
स�पदीचा अंतभा�व नसे. ��ासाठी भटजी नसे तर दि�त समाजात�ाच एखादा
जाणकार बुवा पुरोिहताचे काय� पार पाडत असे. आमचे एक साळवेबुवा होते, तेच
मंग�ा�के �णत. या साळवेबुवांकडे 'िहंदू धम� दीिपका' नावाचा एक �ंथ होता,
�ा�ा ते िजवापाड जपत. तो �ंथ दाखव�ा तर भूतसु�ा पळून जाते असा
साळवेबुवांचा आिण पया�याने आ�ा मु�ांचा िव�वास होता.



��ात मानपानाव�न पु�ळच भांडणे होत, कारण िक�ेक �ोक भांडण
काढायचे असे आधी ठरवूनच आ�े�े असत. मा� ��ात �ंडा देणे-घेणे संपूण�पणे
िनिष�. िकंब�ना काही भागांत नव�या मु�ा�ा �ंडा �ाय�ा ऐवजी नवरी�ा
िप�ा�ा '�ाज' (दहेज?) �णून काही र�म �ायची प�त �चि�त होती. एखादी
��ी मृ�ू पाव�्यानंतर �ा घर�ा �ोकांना 'दुखवटा' �णून सव� उप��थतांनी
कमी-अिधक आिथ�क मदत कर�ाची चांग�ीच ‘�ो�ेिस�' प�त देखी� आता
आता पय�त अ���ात होती.

��ाचे भोजन अ�ंत गोड असे. सु�वाती�ा भरड�े�्या ग�ाची �ाप�ी
(�णजे ते� व गूळ टाकून के�े�ा ग�ाचा रगडा) असा बेत असे. �ाप�ी घ�ाखा�ी
उतरावी �णून जोडी�ा मुगाची ितखट उसळ असे. पंगती जिमनीवर बसवून
प�ावळीवंर भोजन वाढायचे. �ोक मु�ाम जा�ीचे वाढून �ायचे, उर�े�े घरी
आणून-वाळवून-व�ा क�न िक�ेक िदवस खायचे. काही िनगरग� मंडळी तर
घ�न परात घेऊन याय�ा कमी करीत नसे. �ावेळी �ाप�ीचा तो रगडाटी
प�ा�ासारखा वाटत असे. नंतर �ाप�ीची जागा मा�पो�ाने घेत�ी. पढे बंदी भात-
उसळ असा 'मे�ू' �चि�त झा�ा.

एकंदरच, सवा�ना गोड खा�ाचा सोस फार. चांग�ी िमठाई �णजे खूप गोड
अस�े�ी िमठाई. चांग�ा चहा �णजे भरपूर साखर टाकून खूप उकळ�े�ा चहा.
गोड खा�ाची आवडइतकी की मटणसु�ा �चकर झा�े का हे िवचारताना, 'मटान
गॉड �तं ना?' असा ��न के�ा जात असे. बी.पी.टी. चाळीमं�े मधूनमधन
सामुदाियक भोजनाचा काय��म असे, �ासाठी डझनभर रायवळ आं�ांपासून
चांग�ा बाद�ीभर आमरस के�ा जाई. हापूस आंबे फार महाग अस�्यामुळे की
काय, फ� गुजराती �ोकांनी खायचे असतात अ�ी आ�ा सवा�ची समजूत होती.

चाळीती� सवा�चा गावा�ी संपक�  कायम. ब�तेक जण िनयिमतपणे,
परवडे� तसे, गावा�ा जात. आम�ा घरी आमची आई वरचेवर गावी ओझर�ा जात
असे. मा� आ�ा भावंडांना गावी न ने�ाचा अि��खत िनयम होता. गावी फार
'भुता�ा' (चेटिकणी) आहेत अ�ी आजीची आिण आम�ा आईची िथअरी. दादांचा
�ावर मुळीच िव�वास नसे. पण या दोघी�ंा आ�हापुढे ते या बाबतीत पडते घेत.



गाव�ा �ोकांचा आम�ा घरी राबता असे. मंुबईचे �ोक रोज�ा रोज
�व��थतपणे जेवू �कतात; �ातून वरचेवर वेगवेग�ा भा�ा खाऊ �कतात,
�णजे चैनीत राहतात असे गावक�यांना वाटत असे. गावी जाताना �ोक पावभटार
आिण सुके बोबंी� मासे घेऊन जायचे. येताना �ेतात�ा �रडा घेऊन यायचे. �ा�ा
'वानावळा' �णतात. या वानाव�ाचा सव�� एवढा सु�ाळ असे की '�ाचा
क�ाळा, �ाचाच वानावळा' अ�ी �णच �चि�त होऊन बस�ी होती. फारच चैन
�णजे गावाकडून येणारी मंडळी बेसनाचे गोड ‘�ा� ��गुळे' िकंवा कुळीथा�ा
िपठाचे ितखट ��गुळे आणीत. मा�, अ�ा �कारे गावाकडून कोण�ाही कुटंुबाकडे
आ�े�्या गो�ी त�ाळ चाळीत सवा�ना वाटून िद�्या जात.

दि�त समाजा�ा ��ीने गावाम�े चप�ा घा�ून िफरणे िनिष�. �ामुळे
घरातून िनघताना चप�ा हातात घेऊन िनघायचे आिण गावाबाहेर गे�्यावर �ा
पायात घा�ाय�ा अ�ी प�त अंगळवणी पडून गे�ी होती. याचा प�रणाम असा
झा�ा की गावा�न आम�ाकडे येणारे �ोक घरातून िनघताना चप�ा हातात घेऊन
बाहेर पडत आिण �ांब �ाळेजवळ गे�्यावर �ा पायात घा�त. जात �पवून
तथाकिथत उ��ू व�ीत राहणा�या एका दि�त बांधवाकडे गावा�न येणारी �ाची
सासू हाच �कार करत असे. तो पा�न, 'आप ह�के जात के है �ा?' असा ��न
िवचा�न �ा�ा िबगर-महारा�� ीयन �ेजा�यांनी भंडावून सोड�े होते.

सव� गावक�यांचे मंुबई�ा एक �ाम�थ मंडळ असे. आप�्या गावासाठी,
भाऊबंदांसाठी काही तरी करावे याची िनयिमतपणे �ा मंडळात चचा� होत असे.
गावात चावडी बांधणे, एखादा पार बांधणे, गावाती� �ोकांना अडीनडी�ा मदत
करणे, यांसार�ा कामासाठी �पया-दोन �पये या िह�ोबाने वग�णी काढ�ी जात
असे. गावासाठी झळ सोसणा�या या �ोकांना गावी गे�्यावर मा� पारंप�रक
अवहे�नाच वा�ा�ा येत असे. गाव�ा हॉटे�ात गे�े, की 'आरे, मंुबैचे सायेब आ�े,
चांदीचे कप काडरे.' अ�ी मानभावी बतावणी करत, दि�तांसाठी वेगळे जतन क�न
ठेव�े�े कळकट कप 'खास' �ां�ासाठी वापर�े जात.

वडाळा, नायगाव, ि�वडी आिण माटंुगा �ेबर कॅ� �णजे आंबेडकरी
चळवळीचे मंुबईती� �ा वेळचे काही �मुख बा�ेिक�्�े. �ावेळी राजकारण आिण
समाजकारण अ�ी फारकत झा�े�ी न�ती. �ामुळे साव�जिनक जीवन �णजे



सामािजक आिण राजकीय घडामोडीमं�े ��� सहभाग अ�ी ��ेकाची धारणा
होती.

�ावेळचे सामािजक-राजकीय वातावरण डॉ. आंबेडकरां�ा आंदो�नामुळे
भार�े�े होते, पेट�े�े होते. नरे पाक�  िकंवा कामगार मैदान येथे होणा�या डॉ.
आंबेडकरां�ा सभांना वडा�ा�ा व�ीतून �ोक िमरवणुकीने जात.
बाबासाहेबां�ा आंदो�नाचे �ोण सवा�त �थम पोचत असे ते वडा�ा�ा व�ीत.
मूकनायक, बिह�ृत भारत व जनता या आंबेडकरी चळवळीती� मुखप�ांना
वडा�ात मोठी मागणी असे. नंतर�ा काळात, दर �िनवारी सं�ाकाळी '�बु�
भारत, िकंमत १३ नवे पैसे' असे ओरडत सायक�व�न येणा�या अ�ा घंगाळेचे
भरभ�न �ागत होत असे तेदेखी� वडा�ा�ा व�ीत. बाबासाहेबां�ा भाषणांवर,
�ां�ा अ��ेखांवर यथामती चचा� करणे, वाद घा�णे हे िन�ाचेच होऊन बस�े
होते.

डॉ. आंबेडकरां�ा ओज�ी नेतृ�ामुळे वडा�ा�ा व�ीम�े �थािनक
ने�ांची, काय�क�ा�ची एक मोठी फौज तयार झा�ी होती. गुणाजी �ेजवळ, एस.बी.
दों�दे, फिकरराव आढाव, एम.जी. जाधव, नाना मुकादम हे �ात�े काही �मुख
ि��ेदार. या सवा�चा बाबासाहेबां�ी वरचेवर संपक� . दादर�ा बु�भूषण ि�ंिटंग
�ेसम�े आ�े की बाबासाहेब या �मुख काय�क�ा�ना हमखास बो�ावून �ायचे आिण
िवचारपूस करायचे. एखादा काय�कता� आ�ा नस�ा तरी चार बाबासाहेबां�ा ��ात
येत असे.

अ�ाच कुठ�्या�ा एका भेटी�ा जा�ासाठी पोट� ट���ा फोरमनने
परवानगी नाकार�ी, �णून कड�क नावा�ा एका काय�क�ा�ने �ा�ा पेपरवेट फेकून
मार�ा. बाबासाहेबां�ा भीतीमुळे तो �ांची भेट �ाय�ा गे�ा नाही. �ाची
अनुप��थती ��ात आ�्यावर बाबासाहेबांनी िवचारपूस के�ी. कोणीही सांगाय�ा
धजावेना. �ेवटी व�ु��थती समज�ी ते�ा बाबासाहेब गरज�े,

“अरे, �ा�ा सांगा, �ाज वाटे� असं काम करायचं नाही. जे करायचं ते
िवचार क�न. �ाची �ाज बाळगायची नाही. गरज पड�ी तर मी इथे खंबीर आहे
ना?"



या सव�च काय�क�ा�चे, �थािनक ने�ांचे काही समान गुणधम� होते. ��
कपडे आिण मं�मु� करणारे फड� व�ृ� हे या सवा�चे वैि���. बाबासाहेबां�ा
िवचारांवर आिण सहवासावर वाढ�े�ी ही काय�क�ा�ची फौज उ�म व�ृ� गाजवून
होती. सोवळेबाबा नावाचे एक काय�कत� तर कस�ाही कागद जवळ न ठेवता
कवनांची रे�चे� करत, अ�ंत का�ा� भाषणे कर�ात �िस� होते. ि��ण
जेमतेम असूनसु�ा एखा�ा सराईत विक�ासारखे मु�ेसूद आिण आवे�पूण� भाषणे
कर�ात हे सगळे तरबेज झा�े�े. भाषा अथा�तच �ा� आिण रांगडी आिण कदािचत
�णूनच �ोतृवगा��ा िभडणारी. 'भारताचे िदवंगत पंत�धान' ऐवजी 'िदवंगत भारताचे
पंत�धान' �ट�े �णून दे� िदवंगत झा�ा असे कोणा�ा वाटत नसे. ‘पावसामुळे
उप��थती कमी आहे हे सांगताना ‘पावसा�ा अभावामुळे �ोक कमी आ�े हायेत'
असे �णूनही व�ु��थतीचा िवपया�स होतो आहे असे कोणा�ा वाटत नसे. िकंब�ना,
सिचवा�यावर मोचा� �ायचा असे� तर गावरान �ै�ीत ‘आप�्या�ा �ौचा�यावर
मोचा� �ायचा हाय' असे ठणकावून सांिगत�े तरी कोणा�ा हसू येत नसे. कारण
व�ांचे �णणे �ा रांग�ा भाषेतून �ोतृवगा�पय�त अचूकपणे पोच�े�े असे.

�मुख सामािजक काय��म �णजे आंबेडकर जयंती िकंवा राजकीय सभा.
आंबेडकर जयंतीची िमरवणूक िनघे. वषा�त�ा सवा�त मह�ाचा सण साजरा करावा
अ�ा प�तीने ठेवणीत�े �� कपडे घा�ून सव�जण िमरवणुकीत सहभागी होत.
आंबेडकरांचा भ�ामोठा फोटो बै�गाडीवर वा ट�कवर ठेवून ही िमरवणूक िनघे.
फटा�ांची आतषबाजी, �ेझीमचा खणखणाट, गु�ा� उधळत नाचणारे त�ण
यां�ामुळे वातावरण हष��ु�्� होऊन जाई. अ�ा वेळी चुकुनमाकून एखादा
'नवटाक' मा�न आ�ा तर �ा�ा यथे� चोप देऊन ज�ाची अ�� घडव�ी जाई.
िन�ा काठा�ा पांढ�या�ु� सा�ा प�रधान के�े�्या मिह�ा आघाडीचा या
काय��मात मोठा सहभाग असे.

िनवडणुकी�ा वेळी तर उ�ाहा�ा उधाण येत असे. बाबासाहेबां�ा
आंदो�नामुळे अगदी अि�ि�त, अंगठेबहा�र �रापय�त मतदाना�ा अिधकाराब��
जाग�कता होती. िनवडणुकीसाठी �थािनक पातळीवर फंड गोळा के�ा जात असे.
िकंब�ना, पाव�ा िकती फाड�्या गे�्या आहेत याव�न उमेदवारा�ा य�ाची
��ता अजमाव�ी जात असे. सु�वाती�ा जहाज हे िनवडणूक िच� असे. नंतर



ह�ी हे िच� िमळा�े. िनवडणूक �चाराम�े मोठे कटआऊट �ावून िमरवणुका
काढ�्या जात. 'आ�ा, आ�ा ह�ी आ�ा' ही िनवडणूक �चाराची मु� घोषणा -
िव�ेषतः  �हान मु�ांनी ब�बी�ा देठापासून ओर�ासाठी. इतर �ांतात�े
दि�तदेखी� या िमरवणुकांम�े सामी� होत. �ापैकी कोगंाटी �ोकांचे वैि���
�णजे बायका नटून-थटून येत. पु�ष मा� अध� च�ी घा�ून. मातृस�ाक प�तीमुळे
की काय, पण �हान मू� हे नेहमी पु�षा�ा कडेवर असे. आ�ा मु�ांम�े ‘आ�ा,
आ�ा ह�ी आ�ा' आिण 'वांगा, वांगा ह�ी वांगा' अ�ी घोषणांची, चेकाळून,
जुग�बंदी होत असे.

िनवडणूक सभांपूव� वातावरण िनिम�तीसाठी ज�से होत असत. �ाहीर
धेगडेसारखे �ोकि�य �ाहीर डफावर थाप मा�न एकाच गगनभेदी ��कारीने
�णाधा�त �ोकांना आकिष�त करत असत. नंतर�ा काळात वडा�ा�ा व�ीत
ज��ांची जागा गा�ां�ा काय��माने घेत�ी. जग�ाथ धीवर यांचे गायन, संगती�ा
हाम�िनयमवर �ावेळचे त�ण काय�कत� िवजय जाधव, बु�बु� तरंगवर िहरामण
पठाडे आिण ढो� वाजव�ासाठी ब�ी (हा अिभने�ी वैजयंतीमा�ा यांचा ड� ाय�र
होता) हा समूह िव�ेष �ोकि�य होता.

राजकीय घडामोडीइंतकाच सामािजक घटनांम�े रस घेत�ा जात असे.
आंदो�न के�्यानंतर भीमवाडीत �ेवटी एकदाचे पा�ाचे नळ बसव�ात आ�े!
�ाचा िवजयो�व सा�या व�ीने साजरा के�ा. �ाि�वाय नामकरण िवधीपासून ते
मॅिट�क पास झा�े�्या िव�ा�ा��ा स�ारापय�त सव� सामािजक काय��मांची सभा
होत असे आिण या सग�ा सभांतून राजकीय ��पाची भाषणे ठोक�ी जात.

दादा ‘�े�ू�्ड का�स् इ�ू�म�ट ट��'चे नामवंत समाजसेवक �ी.
उप�ाम गु�जी यां�ाबरोबरचे नेकीचे काय�कत� होते. �पया-दोन �पये�माणे वग�णी
गो�ी क�न �ाचा चोख िह�ेब ठेवणारे दादा आ�ी भावंडे पाहात होतो. दादांकन
माटंुगा �ेबर क� प आिण आसपास�ा दि�त व�ा हा िवभाग सोपव�ात आ�ा
होता. िनर�स सामािजक काय�कता� कसा असतो हे �ांनी आ�ा भावंडांना ���
वागणुकीने दाखवून िद�े. ते िनयिमतपणे वडा�ा�न माटंु�ा�ा पायी जाऊन
सं�थे�ा खचा�ची बचत करत असत. िवडीसाठी पैसे कमी पड�े �णून ता�ुरते का



होईना सं�थेचे वग�णी �णून गोळा के�े�े पैसे वापरा असे सुचवणा�या आम�ापैकी
एकाने खा�्�े�ा मार आ�ी आजही िवस� �कत नाही.

दादा, कधी कधी, आ�ा मु�ांनाही बाबासाहेबां�ा सभांना घेऊन जात. मा�
ितथे असणा�या �चंड गद�मुळे आ�ा�ा कोणा�ाच बाबासाहेबां�ा जवळपास जाता
येत नसे. सुदैवाने, एकदा अचानक त�ी संधी उप�� झा�ी. कुठ�्या�ा एका
�संगा�ा िनिम�ाने बाबासाहेब एकदा वडा�ा�ा गे�े होते. �ांची एक �ांब�चक
�ेवर�ेट की �ूडबेकर गाडी होती. ित�ा बाजू�ा एक फूटबोड� होता. इतरांना
बाबासाहेबां�ा गाडीपय�त पोचणे �� न�ते. मा� आमचे आर.डी. काका
बाबासाहेबां�ा जवळचे अस�्यामुळे, �ां�ा मदतीने आ�ी काही भावंडे
बाबासाहेबांचे जवळून 'द��न' घेऊ �क�ो. आ�ा सव� भावंडांसाठी तो �संग
अिव�रणीय ठर�ा आहे.

बाबासाहेबांचे िवचार जनसामा�ांपय�त पोचव�ात किववय� वामन कड�क
आिण ज�साकार �ाहीर घेगडे यांचा मोठाच वाटा होता. �चंड सभांम�े डफावर
थाप मा�न �ाहीर घेगडे आवाजा�ा एका गगनभेदी ��कारीने तमाम ग�का
�णाधा�त �ांत करत असत. हे सव� आ�ी भावंडांनी पािह�े होते. �ामुळे, एक तर
डॉ. आंबेडकरांसारखे खूप ि�कून समाजकाय� करावे िकंवा �ाहीर होऊन
बाबासाहेबांचे िवचार गावोगाव पसरव�ात हातभार �ावावा, असे दोनच ठळक
पया�य आम�ा बा�मनात �ावेळी घर क�न होते.

कळत-नकळत, आम�ा क�ा �ंदावत गे�्या. अ�ासा-�ित�र�
�ाऊटसार�ा गो�ीमं�े आ�ी रस �ाय�ा ि�क�ो. �त:ची अ�ी पु�के
पिह�्यांदाच आम�ा घरात आ�ी. �ात बाबासाहेबांचे �ंथ तर होतेच, �ाच�माणे
ि�वरामपंत परांज�ांचे 'काळाचे िनवडक िनबंध', �ी. म. मा�ांचे 'उपेि�तांचे
अंतरंग' असे अनेक �ंथ होते. घराम�े अ�ासा�ा पोषक वातावरण असावे, याकडे
दादांचे िव�ेष �� असे. �ासाठी �ांनी घरात िव�ेची देवी �णून सर�तीचा फोटो
�ेम क�न �ाव�ा. 'असे �ांतता �ा घरी. ��ी तेथे वास करी' असे वचन काचेवर
रंगवून बैठकी�ा खो�ीत �ाव�ात आ�े.

आम�ा गावचे ताऊमा�र वरचेवर घरी यायचे. �ांचा आ�ा सव�
भावंडांवर खूप �भाव होता. नागपा�ा�ा कुठ�्या�ा �ाळेत ते हेडमा�र होते.



�� पांढरा सदरा, पांढरे धोतर, आिण तेवढीच �� वाणी. ते आम�ावर कधीही
रागावत नसत; तरी �ांचा एक धाक आम�ा मनात बस�ा होता. ते घरी आ�े की
�तः  सव� पु�के आव�न ठेवीत, वत�मानप�ां�ा नीट घ�ा घा�ाय�ा �ागत. ते
पा�न आ�ा�ा मे�्या�न मे�्यासारखे होई. नीटनेटकेपणाची आ�ा भावंडांना
सवय �ाग�ी ती ताऊमामांमुळेच.

ओझरकर �ाम�थ मंडळा�ा बैठका वरचेवर आम�ा नवीन घरी होऊ
�ाग�्या. आम�ा गाववा�्यांम�े दोघेजण पोि�सवा�े होते. पदाने ते फार तर
हवा�दार असावेत, मा� �ांचा �बाब पोि�स किम�नर�ाही �ाजवी� असा होता.
बाळगोपाळांना बरोबर घेऊन जाऊन, एखा�ा गरीब िबचा�या भेळवा�्या�ा
कानाखा�ी उगीचच आवाज काढून, आ�ां�ा ते फुकटात भेळ घाऊ घा�ायचे.
�ामुळे आ�ा�ा �ांचा आदरयु� दरारा वाटत असे. वाया गे�े�्या मु�ांची काय
अव�था होते ते आम�ा मनावर ठसव�ासाठी चोखाजी हवा�दाराचा वि��ा
�ावून दादांनी एकदा आ�ा भावंडांसाठी डोगंरी�ा ‘बा� सुधार गृहाची' िट� प मु�ाम
घडवून आण�ी होती.

आ�ी अ◌ॅ�ॉप िह��ा नवीन घरात आ�्यानंतर वष�भरात धमा�तराचा
िनण�य जाहीर झा�ा. सारा दि�त समाज चैत�ाने �ाऊन िनघा�ा. धमा�तराचा
काय��म होता नागपूरात; आिण नागपूर हे रा�� ीय �यंसेवक संघाचे हेड�ाट�र.
�ामुळे संघष� होणार अ�ी सवा�चीच अटकळ होती. दि�त समाज तर िजवावर
उदार झा�ा होता. मा� सवा�ना भीती वाटत होती ती �ाखा�ा पोि�ं�ाची.
बाबासाहेबांना काही दगाफटका तर होणार नाही ना, या भीतीने सारे िचंतातूर झा�े
होते.

वडा�ा�न एक मोठा जनसमुदाय धमा�तरासाठी नागपूर�ा गे�ा. �ात�े
बरेच त�ण वडा�ा�ा ि�ंबा देवराम या कु�� तामी�मा�रांकडून �ि��ण
घेऊन, बाबासाहेबां�ा संर�णासाठी रे�्वे�ा कोटाखा�ी गु�ांसारखी ��े
दडवून-घेऊन गे�े होते. डॉ. आंबेडकरां�ा अ�र�: �ाखो अनुयायांनी बौ� धम�
�ीकार�ा तरी, सुदैवाने, काहीही अनुिचत �कार घड�ा नाही. वडा�ाची मंडळी
धमा�तर क�न मंुबई�ा परत�ी, �ावेळी आपाप�्या घरी न जाता बॅगांसह एका
चौकात जमा झा�ी. बाया-बाप�ाही गोळा झा�्या. 'बु�ं सरणं ग�ािम' पिह�्यांदा



�ट�े गे�े ते �ावेळी. या सव� घडामोडीमं�े दादांचा सहभाग एक संघटक,
ि�या�ी� काय�कता� अ�ा ��पाचा होता. �ामुळे आ�ी सगळेच पुरते झपाटून
गे�ो.

धमा�तरामुळे आंबेडकरां�ा �ाखो अनुयायांची मानिसकता पूण�पणे बद�ून
गे�ी. अगदी थो�ा�ा का�ावधीम�े हाडकी हाडोळा करणारी, उ�े वेचणारी,
झाड�ोट िकंवा त�म ह�कीस�की कामे क�न तु�तेने क�ीब�ी जगणारी जात
आप�ी पारंप�रक कात टाकून उभी रािह�ी. �ांना �त:ची अ�ी आयड��िटटी �ा�
झा�ी. या नवजागृत अ��तेमुळे �ांची नावे बद��ी, (पूव� बा�मृ�ूचे भय दाखवून
दि�त समाजाती� मु�ांची नावे कच�, धोडूं, दगडू अ�ी ठेव�ात यावीत असा
पंचांग पा�न नावे सांगणा�या गाव�ा पुरोिहताचा आ�ह असे. धमा�तरानंतर दि�त
समाजाम�े िस�ाथ�, गौतम ज�ा�ा आ�े; मा� दगडू, धोडूं, कच� ज�ा�ा
आ�्याचे उदाहरण अपवादाने सु�ा आढळत नाही हे मु�ाम नमूद करावेसे वाटते.)
कपडे बद��े, राह�ाची �ै�ी बद��ी. �हणा�ा वेळी दान मागणेही सुट�े; बु�ी,
मती, ��ी, सव� काही आमू�ा� बद��े.

धमा�तरानंतर दोन मिह�ां�ा का�ावधीत ६ िडस�बर १९५६ रोजी डॉ.
बाबासाहेबांचे महाप�रिनवा�ण झा�े. �ाखो आंबेडकरवा�ांवर दुः खाचा डोगंर
कोसळ�ा. किववय� वामन कड�क �णा�े

"उ�र�ी कोटी कोटी कुळे,

भीमा तु�ा ज�ामुळे”

�ाच भीमा�ा मृ�ूमुळे �ाखो दि�त कुटंुबीयांना घरात�ा कता� पु�ष
गे�्याचे दुः ख झा�े, सारा दि�त समाज �ोकाकू� झा�ा.

बाबासाहेब गे�े तरी �ां�ा तेज�ी नेतृ�ातून िनमा�ण झा�े�ी चेतना
अखंडपणे तेवत होती.

सव� राजकीय-सामािजक आवत�ने आ�ी जवळून पाहत होतो, अनुभवत
होतो. सि�य राजकारणात नस�ो तरी, कळत-नकळत आंबेडकरी चळवळी�ा
मु�ीत आमची मानिसकता घडत गे�ी. पुढे, महािव�ा�यीन ि��ण घेत असताना



डॉ. आंबेडकरां�ा च�र�ाचा बारकाईने अ�ास झा�ा; �ां�ा वैचा�रक पै�ंूची
ओळख झा�ी. आंबेडकरी चळवळी�ी िक�ोरवयात जुळ�े�े भाविनक बंध आता
वैचा�रक बैठकी�ा पायावर �ढ झा�े. आ�ी आंबेडकरी चळवळीचे एक
अिवभा� घटक होऊन बस�ो.



मी,
जे.डी. जाधव

जु�ा वडा�ा�ा चाळीत राहत असताना मी बॉ�े पोट� ट���ा
(बी.पी.टी.) �ाथिमक �ाळेत जात असे. �ावेळी अ�ासाचा धाक वाटे. कारण
अ�ास के�ा नाही तर 'डबे �ोट�ा�ा’ कामा�ा जावे �ागे� अ�ी भीती वाटत
असे. आम�ा जवळपास राहणारी काही मु�े वडा�ा�ाच दुस�या भागात
अस�े�्या 'बमा� �े�' कंपनीम�े चार-आठ आणे रोजाने ते�ाचे �रकामे डबे �ोटून
�ोअरम�े ने�ाचे काम करीत असत. आप�्या�ा ते काम कराय�ा �ागू नये
�णून तरी अ�ास करणे भाग पडत असे.

�ावेळी ि�केटचा खेळ �णजे म�ा जीव की �ाण ! ि�केट�ा नादाम�े
कधी कधी अ�ासाकडे दु�� � होई. मग दादांचा खरपूस चोप िमळत असे. दादा कधी
कधी खूप रागावत. आम�ा घरात एकच एक �ोखंडी खुच� होती. दादांचा राग खूप
अनावर झा�ा तर ते हात बांधून म�ा �ा खुच��ा बांधून ठेवीत. एकदा असेच बांधून
ठेव�े असताना �ा जखड�े�्या अव�थेतच म�ा झोप �ाग�ी. झोपेत कधीतरी ती
खुच� मा�ा अंगावर क�ंडून जखम झा�ी. मग मा� दादांनी म�ा मारायचे सोड�े.
ि�वाय, भरपाई �णून की काय, म�ा नवीन �ट�-पॅ� घेऊन दे�ात आ�ी.

आ�ा�ा न�ा कप�ांचे अ�ूप फार. माझा नेहमीचा ड� ेस �णजे खाकी
पॅ� आिण पांढरा �ट�, कारण तो �ाळेचा गणवे� होता. �ाळेम�े वेगळे कपडे
आिण इतर कारणांसाठी वेगळे, अ�ा चैनी�ा थारा न�ता. �ातून या खाकी पॅ�स्,
दादांना बी.पी.टी.कडून िमळणारे कोट उसवून �ा कापडा�ा ि�वून घेत�े�्या
असत. �ामुळे दादर�ा जाऊन �े�नजवळ�ा टप�यांतून तयार रंगीत �ट�-पॅ�
घेत�्यामुळे मी आनंदून गे�ो.

घरात जमाखचा�ची तोडंिमळवणूक कर�ाची मारामार असावी. �ामुळे
माझी आई माळवं करीत असे. सकाळी �वकर उठून भायखळा माक� टम�े जाऊन
फळे आणणे, दुपारी दोन वाजेपय�त ती म� रे�्वे�ा वडाळा येथी� वक� �ॉपजवळ
िवकणे, हा रोजचा उ�ोग. िह�ोब ठेव�ाचे आिण पगारा�ा वेळी वसु�ी कर�ाचे
काम मा�ाकडे. ते मी इतके चोखपणे करीत असे की, �ामुळे पुढेमागे मी एखादा
उ�ोगधंदा चांग�ा क� �केन असे सवा�ना वाटत असे.



कप�ां�ा बाबतीत काटकसर करणारे आई-दादा, मी नेहमी बूट घा�ावेत
याबाबत मा� आ�ही होते. खरे तर मा�ा �ाळेत फारच कमी िव�ा�ा�ना बूट घेणे
परवडत असावे. आई-दादा मा� �ाबाबतीत कोणतीही तडजोड करीत नसत. ब�धा
‘अप-टू-डेट’ राह�ाची �ांची क�्पना ‘बूट’ या गो�ी�ी िनगिडत असावी.

पाच�ा इय�ेपासून छिब�दासम�े �वे� घेत�्यानंतर रोज सकाळी
�वकर उठून चा�त चा�त दादर�ा जावे �ागे. उ�ीर झा�ा की के. एम्. उपा�े
मा�रां�ा सणसणीत छ�ा खा�ा �ागत. �ाळेत जाता-येता बरोबर वडा�ाची
इतर मु�े होती. पण ती मा�ा�ी फटकून वागत. वाटेत मी दा�भ�ीवा�्या मु�ां�ी
बो�तो, दो�ी ठेवतो ही सबब. मा�, �ा�ा माझी जातदेखी� आड येत असावी.
कारण गणपती-उ�वा�ा वेळी �ां�ा घरी गे�े की, बाहेर�ा बाहेर, �रां�ात
�साद देऊन बोळवण के�ी जात असे. अथा�त �ा�ाही अपवाद होतेच, ते �णजे
नाव�कर कुटंुबीय.

नाव�करां�ा घरात मी घरात�्यासारखा वावरत असे. गणपतीची आरास,
आर�ा यांम�े िहरीरीने मी भाग घेई. �ांनी पुढाकार घेऊन के�े�्या नाटकांम�े
भूिमकादेखी� करीत असे. हे गृह�थ पुढे भजनी बुवा �णून �िस�ी पाव�े. आषाढी
एकाद�ी�ा भरणा�या वडा�ा�ा िवठोबा�ा या�ेम�े नाव�करबुवां�ा भजनी
मंडळीम�े मीदेखी� सामी� होत असे. �ात माझी एवढी �गती झा�ी की,
िक�ेकदा मृदंुग वाजव�ाचे खास काम मा�ावर सोपिव�ात येई.

�ाळेत माझा चेहरा फार ते�कट िदसत असावा, कारण माझी आई,
डो�ा�ा ते� चोपडून �ेवटचा हात तोडंाव�न िफरवत असे. आठवीत असताना
म�ा का�े�कर नावाचे एक उ�ृ� ि��क होते. ते नेहमी िवचारायचे, "तू एवढं ते�
का �ावतोस?"

मी �ांना खरे कारण सांिगत�्यावर �ा गृह�थाने आम�ा घरी ये�ाचे �म
घेत�े आिण मा�ा आई�ा, तसे न करता मा�ा चेह�या�ा पावडर �ावावी असे
बजाव�े.

आता पावडर �ावायची क�ी ? ि��काची आ�ा तर ि�रसावं�. मग
पावडरचा एक डबा आण�ात आ�ा आिण पावडर चेह�या�ा �ाव�ासाठी



�ा�ा�ा दुकानात असतो तसा एक 'पफ' आण�ात आ�ा. ते�ातून सुटका झा�ी,
मा� पावडर �ावणे म�ा काही �चेना. पावडरमुळे चेहरा फारच पांढरका िदसतो
असे म�ा वाटे. �ामुळेच की काय, पण तो पावडरचा डबा पुढे िक�ेक वष� पुर�ा.

इय�ा आठवीनंतर म�ा अ�ासाची फारच गोडी �ाग�ी. िव�ेष आवडीचे
िवषय �णजे सं�ृत आिण मराठी. आ�ा�ा आर.डी. दे�पांडे नावाचे खूप चांग�े
ि��क मराठी ि�कवीत असत. वगा�त एखादा धडा ि�कवून झा�ा की �ाप�ीकडे
जाऊन संबंिधत िवषयावरची पेटीभर पु�के �ाळे�ा �ंथा�यातून ते वगा�त आणीत.
�ामुळे िक�ोरवयातच मराठीचे चौफेर वाचन करता आ�े.

सं�ृत िवषय तर म�ा इतका आवडायचा की, मी िटळक िव�ापीठा�ा
सं�ृत�ा दोन परी�ा िद�्या. वगा�त इतर तथाकिथत उ� जाती�ा िव�ा�ा�पे�ा
सं�ृतम�े माझी कामिगरी अिधक उजवी ठर�्यास काही ि��कांना �ाचे वैष�
वाटते, अ�ी म�ा वरचेवर जाणीव होत असे. मा�, छिब�दासने म�ा िजवाभावाचे
अनेक िम� िमळवून िद�े आिण �ात�्या अनेक जणांना आजही मा�ा आयु�ात
मह�ाचे �थान आहे, हे मा� करावेच �ागे�.

�ाळेत असतानाच मी िहंदी�ा खास अ�ास�माकडे वळ�ो व दहावीत
असताना 'ब�ई िहंदी िव�ापीठाची' 'सािह� िव�ारद' परी�ा पास झा�ो.
ड� ॉइंग�ाही दोन परी�ा �ावेळी उ�ीण� के�्या. स�ट जॉन अ◌ॅ�ु�� स�टर�ा
'फ��  एड्'�ा परी�ा व बा�वीर पथकाती� कामाब�� ����प�के याच
का�ावधीत िमळा�ी. �ावेळी म�ा परी�ा पास होणे व सिट�िफकेटस् िमळिवणे हा
एक छंदच �ाग�ा होता असे वाटते.

खेळात मा� माझी �गती यथातथाच होती. म�ा आठवते, �ावेळी मी
�तूतूची एक 'टीम' काढ�ी होती, �ॉ�ीबॉ�चे सामने भरव�े होते, ि�केट तर होतेच.
पण या सव� खेळांत माझी भूिमका �व�थापकीय ��पाची असायची. कोण�ाही
खेळात मी �तः  िन�ात झा�ो नाही. �ा काळात �ायाम�ाळा चा�का�ा
नायकास 'दादा' �णत. अ�ाच एका ि�ंबादादा�ा �ायाम�ाळेत मी �ाठी-काठी,
दांडप�ा ि�क�ो व चांग�ीच �गती के�ी. इतकी की मी 'दादा' �ोकां�ा
टोळीत�ाच होतो की काय अ�ी घर�ांना भीती िनमा�ण झा�ी होती! मी मवा�ी होऊ
नये अ�ी दादांना काळजी वाटायची की काय कोण जाणे, पण ते एकदा म�ा



डोगंरी�ा �हान मु�ांचा तु�ंग दाखवाय�ा घेऊन गे�े व तेथे एका गाववा�्या
पोि�साकडून �हान मु�ां�ा गु�ेगारी�ा भयानक कथा �ानी म�ा ऐकव�्या.
�ानंतर मा� माझी �ायाम�ाळा बंद झा�ी.

�ाळेत असताना घरी आिण आजुबाजू�ा आंबेडकरी चळवळीचे सं�ार
होत होते. वडाळा, नायगाव, दादर, परळ, माटंुगा, हा सगळाच प�रसर डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकरां�ा िवचारांनी आिण �ां�ा चळवळीने उ�ेिजत
झा�्यासारखा वाटत होता. दादा �तः  वरचेवर म�ा बाबासाहेबां�ा सभांना घेऊन
जात. एकदा, १९५२�ा साव�ि�क िनवडणुकी�ावेळी बाबासाहेब वडा�ा�ा आ�े
होते. �ावेळी, ब�धा बाबासाहेबां�ाकडे �ंथपा�नाचे �यंसेवक �णून काम
पहाणा�या आम�ा आर.डी. काकां�ा वि��्याने, बाबासाहेबांना भेट�ाचा योग
आ�ा. बाबासाहेबांची �ांब�चक गाडी म�ा �रते. आमचे दादा ‘�े�ू�्ड का�
इ�ू�म�ट ट��'चे काय�कत� अस�्यामुळे बाबासाहेब �ांना ओळखत होते.
बाबासाहेबांचे जवळून 'द��न' झा�े ते�ा मी तर िव�यचिकत होऊन पहातच
रािह�ो. दादांनी म�ा �ां�ा पाया पडून आ�ीवा�द �ाय�ा फमा�व�े, ते�ा कुठे मी
भानावर आ�ो. मी वाकून नम�ार के�ा.

“काय दामुअ�ा? तुझा मु�गा काय ? ि�कव �ा�ा." बाबासाहेब �णा�े.
नंतर काय�क�ा��ा गरा�ात बाबासाहेब िनघून गे�े. दादा मा� गंभीर होऊन बराच
वेळ ितथेच �खळून होते.

बाबासाहेबांव�न आठव�े, आम�ा �ाळे�ा ि���पॉ� अ�ीकरांचा
चेहरा. कोट व च�ा अगदी बाबासाहेबां�ा सारखाच िदसायचा. �ामुळे आमचे
ि���पॉ� म�ा फारच आदरणीय वाटायचे. आम�ा या अ�ीकरसरांनी मराठी
�ाकरणाचे एक पु�क ि�िह�े होते. म�ा मराठीती� 'ण' वा 'न'�ा उ�ाराती�
फरक तसेच अनेक ��ाती� '�ह�-दीघ�' ब�याच वेळा दगा देत. अ�ीकरसरां�ा
�ाकरणाने मा�ा मराठीवर चांग�े सं�ार झा�े.

मी �ा�ा� परी�ा १९५६ सा�ी चांग�्या गुणांनी उ�ीण� झा�ो. मग
बाबासाहेब �ा कॉ�ेजम�े ि�क�े �ा ए�िफ�न कॉ�ेजम�े �वे� �ायचे
ठर�े. दादा आिण मी ए�िफ�न कॉ�ेज�ा �ोधात िनघा�ो.



'बोरीबंदर �े�न�न ट� ाम पकडायची आिण �ेवट�ा �ॉप�ा उतरायचं की
आ�ं समोर ए�िफ�न कॉ�ेज' असे आ�ा�ा सांग�ात आ�े होते. आ�ी
�ा�माणे ए�िफ�न कॉ�ेज गाठ�े, पण ते िवधानभवन (आताचे पो�ीस
मु�ा�य) िनघा�े. �ोधा�ोध करताना �ेवटी एकदाचे ए�िफ�न कॉ�ेज
सापड�े. चांग�्या गुणसं�ेमुळे �वे�देखी� ता�ाळ िमळा�ा.

ए�िफ�न कॉ�ेजम�े खाकी हाफ पॅ� घा�ून जाणारा मी ब�धा पिह�ा
िव�ाथ�. दादां�ा ते कोणीतरी ��ात आणून िद�्यावर गडबडीने ते मा�ासाठी चार
पायजमे घेऊन आ�े, पण �ट�स् आणाय�ा मा� िवसर�े. �ामुळे रोज वेगळा
पायजमा, पण धुऊन तोच तो �ट� मी घा�ीत असे.

ए�िफ�न कॉ�ेज�ी माझे सूर काही जुळेनात. एकतर ितथे क�ा�ाखेत
स�ग िप�रयडस् न�ते. ि�वाय, दोन िप�रयड��ा मध�्या वेळात �थम वषा��ा
िव�ा�ा�ना �ंथा�यात जा�ाची परवानगी नाही असा मु�खावेगळा िनयम. �ामुळे
मी भटकायचो, पण िफरणार तरी िकती? �ातून भूक �ागायची, पण जवळ पुरेसे
पैसे नसायचे. �ावेळ�ा 'चेतना'म�े बटाटावडा एक आ�ा�ा िमळायचा. मी घरी
येईपय�त पोटात आग पड�े�ी असे. �ामुळे घरी आ�्याबरोबर मी भरपेट जेवत
असे. �ातून झोप अनावर होई.

या सग�ा �कारामुळे अ�ास काही होईना. �ेवटी मनाचा िह�ा क�न मी
आम�ा एका �ा�ापकांकडे गे�ो (ते ब�धा �ा.मं.िव. राजा�� असावेत) “स�ग
तास हवे असती� तर तू िस�ाथ� कॉ�ेज�ा �वे� घे" असे �ांनी सुचिव�े.

िस�ाथ� कॉ�ेजम�ेही सु�वाती�ा अ�ास जरा जड गे�ा. मराठी
मा�मा�ा �ाळेतून आ�्यामुळे की काय, पण इं�जी मा�मातून ि�किव�े�े सव�
काही समजत होतेच असे नाही. �ातून इं�जीवर भर दे�ाचा दादांचा आ�ह. मग मी
नेटाने इं�जीचा अ�ास कर�ाचा मनोमन िन�चय के�ा. ितथे आ�ा�ा इं�जीसाठी
�ा. िडसूझा आिण �ा. ि�वपुरी हे दोन िद�ज �ा�ापक होते. दोघेही इं�जीचे गाढे
िव�ान. नावाज�े�े �ा�ापक, पण �ां�ा ि�किव�ा�ा पातळी�ी म�ा जुळवून
घेता येईना. �ेवटी मी �ा. िडसूझांना जाऊन भेट�ो. �ांनी मोघम स�्�ा िद�ा, "खूप
इं�जी वाच आिण खूप इं�जी ि�ही."



तावातावाने मी कॉ�ेज�ा �ंथा�यात गे�ो. हाता�ा �ागे� ते इं�जीत�े
पिह�े जाडजूड पु�क घेऊन आ�ो, ते होते ���र ह्यूगोचे ‘�ा िमझराब�.'
नंतरचे दोन मिहने िन�चयपूव�क अथपासून इितपय�त मी ते नेटाने वाचून काढ�े, पण
फार काही समज�े नाही. कठीण �� अधोरे�खत क�न �ांचे अथ� समजावून
घेत�े. 'खूप इं�जी ि�हायचे' �णून �ा पु�काची अनेक पाने भरभ�न ि��न
काढ�ी. �ाचा प�रणाम एवढाच झा�ा की माझे इं�जी ह�ा�र सुधार�े!

माझा परा�म �ा. िडसूझांना कळ�ा. ते�ा �ांना हसू आवरेना. मग �ांनी
'टे� ऑफ टू िसटीज्'ची संि�� आवृ�ी काढून िद�ी आिण �णा�े, "अ�ी छोटी
छोटी पु�के वाचावीत."

ते पु�क मी दोन िदवसांत संपव�े आिण ‘�ा िमझरेब�'ची कृपा �णून की
काय, पण म�ा ते �गेच समज�े. मग �ॉ�रि�प�ा पै�ातून ‘ओ�रए�
�ॉगम�'ने �काि�त के�े�ी त�ा �कारची अनेक पु�के मी घरी घेऊन आ�ो.
�ॉ�रि�प�ा पै�ाचा चांग�ा िविनयोग के�्याब�� घर�ांना आनंद होई� असा
माझा समज होता.

“पै�े सरळ घरी आनायचे सोडून �े काय �े�ं?" �णून आईने के�े�े
'�ागत' मा� वेगळेच िनघा�े.

िस�ाथ� कॉ�ेजम�े वैचा�रक िद�ा िमळत गे�ी. कॉ�ेज�ा वािष�कात
�ावेळी िनबंध�धा� असे. ि�वाय वादिववाद�धा� असत. या �धा�चे िवषय सदैव डॉ.
आंबेडकरां�ा ब���ी कामिगरी�ी संबंिधत असत. �ात िहरीरीने भाग घेऊन मी
बि�से पटकावू �ाग�ो. िव�ा�ा�ना संसदीय राजकारणाची तोडंओळख क�न
दे�ासाठी बाबासाहेबांनी 'कॉ�ेज पा�� म�ट'ची अिभनव प�त सु� के�ी होती.
दे�ाती� �मुख राजकीय प�ांची नावे घेऊन िव�ाथ� िनवडणुका �ढवत आिण
कॉ�ेजम�े 'समांतर' संसद चा�िवत. दरवष� कॉ�ेज पा�� म�टचे उद्घाटन
कर�ासाठी मो�ा रा�� ीय ने�ांना आमंि�त कर�ाचा पायंडा बाबासाहेबांनी घा�ून
िद�ा होता. �ामुळे थोरामो�ांचे िवचार ऐकाय�ा िमळत असत. सु�िस� संसदपटू
�ा. मधू दंडवते �ावेळी िस�ाथ�म�े �ा�ापक होते. �ांचेही ब�मो� माग�द��न
िमळत असे.



मी '�रप��कन प�ा'�ा वतीने कॉ�ेज�ा ‘राजकारणा’त भाग घेत होतो.
सु�वाती�ा �रप��कन प� कॉ�ेज पा�� म�टम�े अ�्पमतात होता. पुढे आ�ी
ि��चन आिण मु��मांचा �ामु�ाने भरणा अस�े�्या पीप�्स् �ो�ेिस� पाट�'�ी
समझोता क�न ब�मत िमळव�े आिण संयु� मंि�मंडळात मी 'गृहमं�ी' �णून
कामदेखी� पािह�े. �ावेळी उ�म संसदपटू�ा पा�रतोिषकासाठी माझी िनवड
झा�्याचे �रते.

कॉ�ेजाती� '��ाका' िभि�प�कासाठी मी किवता करीत असे. पण माझे
�ावेळचे सहा�ाची के�व मे�ाम व वसंत सावंत इत�ा चांग�्या किवता ि�ही की
�ा वाचून, म�ा त�ा किवता जमत नाहीत �णून मी किवता कर�ाचेच सोडून
िद�े. कॉ�ेज�ा गॅद�रंग किमटीचा एक वष� जनर� से�ेटरी �णून मी िनवडून
आ�ो होतो. आ�ी �ा वष� रंगभवन�ा वािष�क �ेहसंमे�न घेत�े होते. �मख पा�णे
होते �ावेळचे मं�ी �ी. य�वंतराव च�ाण. �ावेळी �ां�ा भाषणात एक वा�
होते, “िसिव�ायझे�न इज �ॉट वूई हॅव अँड क�्चर इज �ॉट वुई आर."

�ा वा�ाने मा�ा मनात घर के�ं आहे. मी �तः �ा नेहमी िवचारत असतो,
"�ॉट वूई आर?" डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आ�ा�ा जे अ��� व अ��ता
िद�ी, �ातच 'आ�ी कोण' याची घडण झा�ी. आमचीही एक वेगळी �तं� अ�ी
ओळख, जाणीव इतरांना अस�ी पािहजे, झा�ी पािहजे हे मा�ा आयु�ाचे �ेयच
होऊन बस�े आहे.

घरची आिथ�क ��थती ��ात घेता केवळ ि��ण आिण अवांतर गो�ीवंर ��
क� �ि�त करणे म�ा �� न�ते. ती चैन खरे तर परवड�ासारखी न�ती.

�ामुळे छो�ा-मो�ा नोक�या क�न घरखचा��ा हातभार �ावणे �म�ा�
होते.

अठरा वषा�चा झा�्याबरोबर म�ा पिह�ी नोकरी िमळा�ी ती क��्
ऑिफसम�े �ाक� ची. कोणती तरी परिमटस् दुस�या से�नमधून तयार होऊन
आ�ी की �मवारीने अज�दारांना वाटून �ायची हे माझे काम. मा�ा जागेवर पूव�
काम करणारा �ाक�  परिमटस् तयार असताना चार-चार िदवस ती अडकवून ठेवीत
असे. मी अ�ा� तासात वाटप क�न मोकळा होई. �ामुळे इतरांनी म�ा दम भराय�ा
सु�वात के�ी, �ाचे कारण म�ा उमजेना. नंतर म�ा कळ�े की ��ेक परिमटमागे



चार आणे 'दि�णा' घे�ाचा �घात होता. �ां�ा पोटावर मी पाय आणीत
अस�्यामुळे की काय, पण ितथून माझी बद�ी कर�ात यावी असेही �य� झा�े.
सुदैवाने, �ी. जयवंत नावाचे एक फार चांग�े साहेब होते, �ां�ा ��ात हा �कार
आ�्याने �ांनी माझी बद�ी कर�ाचे नाकार�े.

एकदा मा� वेगळाच �कार घड�ा. एका अज�दाराने मा�ावर खूष होऊन
अखंड सुपा�यांचे एक मोठे पाकीट म�ा भेट �णून िद�े. मा�ा आई�ा �ावेळी
पान खा�ाची सवय अस�्यामुळे ित�ा खूष करावे �णून मी ते पाकीट घेऊन घरी
गे�ो. आई खरोखरच आनंद�ी, मा� दादा भडक�े. ितरीिमरीवर येऊन �ांनी �ा
सव� सुपा�या बाहेर कच�यात नेऊन िभरकावून िद�्या. दादां�ा �भावाचा हा पै�ू
मा�ा मनात ठस�ा तो कायमचाच.

कॉ�ेजची परी�ा आ�ी की म�ा रजेची आव�यकता भासायची. रजा
नाकार�ी की, मी नोकरी सोडून देत असे. पदवीधर होईपय�त मा�ा सात-आठ
नोक�या झा�्या.

नोकरीती� पगारामुळे बी.ए.चा अ�ास करत असतानाच मी पु�के िवकत
�ाय�ा सु�वात के�ी. खैरमोडे, घोरपडे यांनी ि�िह�े�े बाबासाहेबांचे च�र��ंथ मी
अ�ास�े. �ातून बाबासाहेबां�ा वैचा�रक पै�ंूची ओळख िस�ाथ� कॉ�ेजमधी�
चार वषा�त झा�ी. पैसे जवळ अस�्यामुळे बाबासाहेबांनी �तः  ि�िह�े�े अनेक �ंथ
मो�ा भ��भावाने मी खरेदी के�े. �ां�ा ब���ा �गाढ आदरामुळे मी ते
मनापासून वाचून काढ�े. मा�, �ांचे फारसे आक�न होऊ �क�े नाही. पुढे
र�ािगरी�ा िज�्हा प�रषदेचा �मुख काय�कारी अिधकारी असताना �ा �ंथाचे पु�ा
एकदा संगतवार वाचन झा�े, �ावेळी ख�या अथा�ने बाबासाहेबांचे िवचार समज�ास
�ाची मदत झा�ी.

अथ��ा� हा िवषय घेऊन १९६० सा�ी मी बी. ए. झा�ो. िस�ाथ� कॉ�ेजम�े
ि��ण घेत असताना, िव�ेषतः  पा�� म�ट गाजवताना पुढे आपण राजकारणात पडावे
आिण बाबासाहेबांचे आख�े�े काय� आप�्या परीने पुढे �ावे असे मनात घोळत
होते. 'ऑ� इंिडया �े�ू�्ड का� �ुडंट्स फेडरे�न' आिण '�ुडंट्स आंबडेकर
मेमो�रय� किमटी' अ�ा सं�थां�ा �मुख पदािधका�यांम�े माझा समावे� होता. पुढे
मंुबई िव�ापीठात अथ��ा� घेऊन एम.ए.चा अ�ास करत असताना तो िवचार मागे



पडू �ाग�ा. �रप��कन प�ाती� हेवेदावे, आपापसात चा��े�ी संुदोपसंुदी बघून
राजकीय �े�ात काम कर�ाची इ�ाच नाही�ी झा�ी.

एम.ए. करत असताना मी 'नॅ�न� सेिवं� ऑग�नायझे�न'म�े 'िड�� ी�
ऑग�नायझर' �णून काम पाहात होतो, िदवसाकाठी फ� दोन-तीन तासांचे 'िफ�्ड
वक� ' करावे �ागे. उर�े�ा मोकळा वेळ मंुबई िव�ापीठा�ा �ंथा�यात अ�ास
कर�ात मी घा�वत असे. अथ��ा�ाची खूप पु�के िवकत घेणे मा�ा
आवा�ाबाहेरचे होते. �ातून �ंथा�यात उप�� अस�े�्या जन��्सम�े पु�कांत
समावे� नस�े�ी अ�ावत मािहती िमळत असे. �ाचा मी पुरेपूर उपयोग क�न
घेत�ा. अथ��ा� िवषयाची आवड िनमा�ण झा�्याने असे खूपदा वाटे की
अथ��ा�ाचा �ा�ापक �ावे. खरे तर �ा�ानबाजी करणे माझा एक छंदच होता.
नर� �ने इंटर साय� झा�्यावर सं�ा�ा� व अथ��ा� �ावे, अथ��ा�ात
पी.एचडी. कराती तसेच �ानंतर मा�ा मो�ा मु�ीने अथ��ा�ाचा अ�ास करावा,
या मा�ा सु� इ�ाच एकापरीने फ��ूप झा�्या. मा� या दोघांनीही, आय.ए.एस.
�ावे हा माझा आ�ह मोडीत काढ�ा. माझी थोर�ी मु�गी अथ��ा� घेऊन एम्.ए.
करीत असताना. प�र��थतीवर जणू सूड उगव�ासाठी की काय, पण मी
अथ��ा�ाचे अनेक �ंथ ित�ा िवकत घेऊन िद�े व ितने ते वाच�ेही. �ावेळी
मनाती� एक सु� इ�ा पूण� झा�्यामुळे म�ा वेगळेच समाधान �ाभ�े होते.

एम्.ए.�ा म�ा �ा. दातवा�ा, �ा. �कडावा�ा, �ा. ��ानंद असे अनेक
चांग�े �ा�ापक होते. �ा. दातवा�ा आिण �ा. �कडावा�ा (हे पुढे िनयोजन
आयोगाचे उपा�� झा�े) मा�ा िव�ेष आवडीचे. दातवा�ांचा मा�ावर खास जीव
होता, �ामुळे माग�द��नाची गरज भास�ी की मी �ांची भेट घेत असे..

एम्.ए.नंतर काय करायचे हा ��न एम्.ए. करत असतानाच म�ा सतावत
होता. �ा. दातवा�ांनी म�ा स�्�ा िद�ा की, "तू अथ��ा�ात डॉ�रेट कर".
'वे�्फेअर इकॉनॉिम�्' हा िवषय घेऊन, उ�ेजनाची अपे�ा बाळगून मी �ा. (कु.)
कांता रणिदव��ाकडे गे�ो. मा�, बाईंनी माझा असा काही पाणउतारा के�ा की मी
डॉ�रेटचा नादच सोडून िद�ा. मी पु�ा �ा. दातवा�ांचा स�्�ा घेत�ा. मा�ा
आंबेडकरी िवचारांची आिण सामािजक बांिध�कीची जाणीव झा�्यामुळे की काय,
पण �ांनी, मी सरकारी नोकरीत जावे असे सुचव�े. डॉ. आंबेडकर�णीत सामािजक



�ायाचा पुर�ार करणारा कु�� ��ासक होऊन �ांचे �� आप�्या परीने पूण�
करावे हे मा�ाही मनाने घेत�े. �ासाठी आपण आय.ए.एस. �ावे असा माझा
मनोमन िन�चय झा�ा.

कोणा�ातरी सांग�ाव�न, मेट� ो िसनेमासमोर ए�िफ�न हाय�ू��ा
जु�ा इमारतीत �ोके�न� गायड�'चे क� � आहे, ितथे जाऊन मी तुळपुळेनामक
एका अिधका�या�ा भेट�ो. तुळपुळ� नी अिजबात नाउमेद न करता आय.ए.एस.ची
सव� मािहती िद�ी. दि�त वगा�पैकी �ावेळी 'िस�ाथ�'चे एक माजी िव�ाथ� �ीधर हाटे
हे आय.ए.एस. झा�े�े होते. �ांनाही भेटून मी �ांचा स�्�ा घेत�ा. तुळपुळे आिण
हाटे या दोघांनीही म�ा ब�मो� माग�द��न के�े.

मी आय.ए.एस्.�ा परी�े�ा बस�ो ते १९६२ सा�ी. मा� पिह�्या �य�ात
य� �ाभ�े ते आय.ए.एस्.�ी सं�� अस�े�्या इतर क� �ीय सेवांम�े. ‘रे�्वे
अकाऊंटस' िवभागा�ा �ि��णासाठी मी मसूरी�ा गे�ो आिण �ा सेवेत असतानाच
१९६३ सा�ी आय.ए.एस. म�े य��ी झा�ो.

�ावेळी एक िव�यकारक �कार घड�ा. मी आय.ए.एस. पास झा�्याची
बातमी डॉ. आंबेडकरांचे िद�्�ीती� एक जुने सहकारी �ी. �ंकरानंद �ा�ी यांना
कळ�ी. हष�भ�रत होऊन �ांनी ती आनंदाची बातमी कळव�ासाठी तातडीने
मंबई�ा एक तार पाठव�ी ितचा मजकूर होता, “जे.डी. जाधव पा�ड आय.ए.एस."

भ�्या पहाटे ती तार घेऊन तारवा�ा आम�ा वडा�ा�ा घरी पोच�ा.
�ावेळी मा�ा अनुप��थतीत आम�ा घराती� इं�जीचा जाणकार �णजे िदने�.
�ाची इंटर साय�ची परी�ा चा�ू होती. आद�्या रा�ी उि�रापय�त अ�ास क�न
तो झोप�ा होता. तार आ�ी �णून डोळे चोळत उठ�ा. तारेवरचा मजकूर अ��
होता. �ावेळी तारा िगचिमड अ�रात काब�न पे���ीने ि�िह�े�्या असत. �ातून
डो�ांवर झोप दाट�े�ी. �ामुळे की काय िदने�ने तार वाच�ी ती ‘जे.डी.जाधव
पा�ड् अवे' अ�ी.

"बाई, भाऊ गे�ा गं” अ�ी िकंकाळी फोडून िदने� मू��� त झा�ा. आम�ा
घरात एकच ह�क�्�ोळ माज�ा. �ेजारीपाजारी गोळा झा�े. िदने� सोडून घरात
इतर कोणा�ाही �णावे असे इं�जी �ावेळी येत नस�्यामुळे तार पु�ा नीट
वाच�ाचा ��नच न�ता. सगळीकडे रडारड सु� झा�ी. एवढेच न�े तर तो



िबचारा तारवा�ा परत जात असताना �ाने वाईट बातमी आण�ी �णून �ा�ाच
�ोक ि��ा देऊ �ाग�े.

�ावेळी आम�ा �ेजारी �भाकरन नावाचा एक म�दे�ीय भाडेक� राहत
होता. �ाने येऊन ती तार काळजीपूव�क वाच�ी आिण सवा�ना सांिगत�े,

"आरे, ये तो आ�ा �ूस हाय. तुमारा �ेटा आय.ए.एस. पास हो गया हय."

�णाधा�त �ोकाकु� झा�े�े चेहरे आनंदाित�याने उजळून िनघा�े आिण
आनंदाचा ज�्�ोष झा�ा.

�ि��णासाठी, मी मसुरी�ा िनघा�ो, �ावेळी बॉ�े से��� �े�न
बी.पी.टी.�ा चाळीती� �ोकांनी भ�न गे�े होते. �ात दि�त समाजाचे �ोक तर
होतेच, पण �ा�ित�र� जु�ा वडा�ाचे भ�े, मु��म आिण इतर सव� सामािजक
�रांती� �ोक उप��थत होते. फु�ां�ा हारांचा �चंड ढीग गोळा झा�ा होता. मग ते
सव� हार �ावून आगगाडी�ा �ा ड�ा�ा �ोिभवंत कर�ात आ�े. खरे तर, मी
आय.ए.एस. झा�ो �णजे नेमका काय झा�ो हे ब�तेकांना कळत न�ते, मा�
काहीतरी भ�िद� घड�े�े आहे याची �ांना जाणीव झा�ी होती. िनः �ाथ� भावना
ओसंडून वाहत हो�ा. ��ेका�ा �तः च काहीतरी बाजी मार�्याचा आनंद झा�ा
होता.

गाडी सु� हो�ापूव� दादा म�ा बाजू�ा घेऊन गे�े, “तु�ा आता आठवत
नसे�...."

दादांनी पुढचे सांग�ापूव�च ते काय बो�णार याचा अंदाज म�ा आ�ा होता.
खूप वषा�पूव�, डॉ. आंबडेकरांनी दादांना 'खूप ि�कव या�ा' असा आदे� मा�ा
बाबतीत िद�ा होता. दादांनी बाबासाहेबां�ा आ�ेचे पा�न के�े होते. िकंब�ना
माना�ा जागा पटकावा' या बाबासाहेबां�ा इ�ेची पूत�देखी� घड�ी होती. दादांना
एवढे भावनाव� होताना �ापूव� मी कधीही पािह�े न�ते.

क� � सरकार�ा ‘रे�्वे अकाऊ�स्'म�े अिधकारी �णून माझी नेमणूक
झा�ी ती मंुबई�ा प��चम रे�्वे�ा काया��यात. �ाच काया��यात मी कॉ�ेजम�े
असताना �ाक� ची नोकरी के�ी होती. �ावेळी वा�ाव�कर नावाचे एक स�न
गृह�थ माझे हेड�ाक�  होते. मी ती नोकरी सोडत असताना �ांनी म�ा �ां�ा परीने



खूप समजाव�ाचा �य� के�ा होता. पुढे-मागे मा�ासारखा हेड�ाक�  हो�ी� असे
‘आिमष’देखी� दाखव�े होते. मी मोठा साहेब होऊन ितथे गे�ो �ावेळी ते
सेवािनवृ� हो�ा�ा मागा�वर होते. मी मु�ाम �ां�ा से�नम�े जाऊन �ांना
भेट�ो. �ांना खूप बरे वाट�े. आप�ा अंदाज चुक�्याब�� कोणा�ाही एवढा
आनंद कधी झा�ा नसे�!

रे�्वेत असताना मी िसम�ा येथे काही िदवस होतो. का�का-िसम�ा रे�्वे
मागा�ने नेहमीच �वास होई. �थम �ेणी�ा मोटार ट� ेनमधून येत-जात असताना
का�का �े�नचे ‘सुप�रंट�ड�ट' मो�ा अदबीने माझे �ागत करत. मु� �णजे
रे�्वे�वासाची धावपळ, अडचण, �रझ���न हे ��नच न�ते. आय.ए.एस.म�े
य��ी झा�्यानंतर रे�्वेचा राजीनामा देऊन का�का ते डेहराडून रे�्वे�वासा�ा
मी िनघा�ो. �ावेळी हेच �े�न सुप�रट�ड�ट असे काही वाग�े, की जणू ते म�ा
ओळखतच न�ते. �थम �ेणीचे ितिकट मा�ाकडे असताना, �रझ���न नाही
�णून थड� �ासने �वास �ावेळी करावा �ाग�ा. तो पिह�ा �संग, की जे�ा म�ा
'��ीपे�ा खुच�चे माहा� अिधक असते' हे चांग�ेच कळून आ�े.

आय.ए.एस.चे �ि��ण संप�्यानंतर माझी पिह�ी नेमणूक झा�ी ती
'साहा�क िज�्हािधकारी' �णून को�्हापुरात. तेथी� वष�-स�ा वषा��ा वा��ात
महसू� खा�ाचा गावपातळीपासून िज�्हापातळीपय�तचा �ाप अ�ासता आ�ा.
��� कामाची जबाबदारी न�ती, मा� ि�क�ाची संधी चांग�ी होती. ितचा मी
पुरेपूर फायदा घेत�ा.

�ावेळी महारा��  सरकारचे स�ाचे िव� सिचव �ी. प�नाभ�ा, मंुबईचे
पोि�स किम�नर �ी. सामरा आिण मी असे ितघे एक� राहत होतो. काया��यीन
कामानंतर आ�ी तेथी� सां�ृितक जीवनात रस घेत असू. मी पिह�ा तमा�ा
पािह�ा तो को�्हापुरात. मधूनच, रंकाळा त�ावा�ा काठी बसून मी किवता ि�हीत
असे. �ा मा� ‘�ा� सुखाय', कुठेही �िस� कर�ाचा �य� न करता मी �ा नंतर
फाडून टाकत असे.

मी को�्हापुरात होतो �ाचे दादांना खूप अ�ूप वाटायचे. �ां�ा �ेखी
को�्हापूर �णजे �ा� महाराजांची कम�भूमी. दादा एकदा मा�ाकडे को�्हापूर�ा
आ�े. �ावेळी �ांना जुना राजवाडा बघायचा होता, राजारामपुरीत फेरफटका



मारायचा होता, व �परी�ा जाऊन यायचे होते. �ां�ा या काय��माब�� म�ा जरा
आ�चय�च वाट�े. जुना राजवाडा का तर �णे गावची वेस क�ी असावी ते जु�ा
राजवा�ावरची वेस बिधत�्यावरच कळते. दादांना वे�ीचे आकष�ण अिधक.
कारण आम�ा गावी ओझर�ा आमचे विड�ोपािज�त घर गावाबाहेर, वे�ी�ेजारीच
होते. साहिजकच, दादांना वेस �णजे सां�ृितक वारसाच वाटायचा. दादा �णायचे,
"एक तर पाटी� �ावं, नाहीतरी वेसकर!" पाटी� गावावर नजर ठेवतो, तर वेसकर
गावाबाहे�न येणा�यांवर. राजारामपुरीब���ा आकष�णाचे कारण वेगळेच होते.
आमचे आरडीकाका को�्हापुरात नोकरीवर असताना राजारामपुरीत राहायचे व
मंुबई�ा आ�े की �ां�ा राजारामपुरी�ा ग�ा ब�याच रंगाय�ा. राजारामपुरी
�णजे को�्हापूरची ‘दादर िहंदू कॉ�नी.' �परीब�� दादांना कुतूह� असायचे,
कारण �परी �णजे क�ाकारांचे घर. ितथे तयार होणारे चांदीचे गोफ, माळा,
कंबरप�े, साज �णजे क�ाकुसरीचा कळस, असे दादांचे िनरी�ण. �परी�ा गे�ो
पण �ावेळी ितथून खरेदी क�न काही आण�े नाही, कारण परवड�ासारखे
न�ते.

�ाच का�ावधीत �ासनातफ�  नोकरीत कायम कर�ासाठी सरकारी
कामकाजाची परी�ा घे�ात आ�ी. �ात उ�ृ� य� संपादन क�न मी माझे
'�ोबे�न' संपव�े.

माझी पिह�ी रीतसर नेमणूक झा�ी ती पुणे िज�्�ात, �थम हवे�ी आिण
नंतर जु�र या दोन िड��ज�म�े मी �ांत अिधकारी �णून काम पािह�े.
जमीनिवषयक काय�ांचा. िव�ेषतः  महार वतन काय�ाचा अ�ास क�न अनेक
�करणे मी िनका�ात काढ�ी. �ावेळी मी दोन-चार �करणांत िद�े�े िनण�य पुढे
उ� �ाया�यानेसु�ा �ा� धर�े.

मी पिह�ा दु�ाळ पािह�ा, तो पु�ात. �ावेळी त�ा�ीन मु�मं�ी कै.
वसंतराव नाईक यांनी, 'पा�ाचा थ�ब थ�ब अडवून �ेतीसाठी उपयोगात आणा' असा
आदे� िद�ा होता. �ानुसार 'ि�� इ�रगे�न'�ा अनेक योजना आ�ी पुणे
िज�्�ात राबव�्या. �ाबाबतीत पुणे िज�्हा संबंध महारा��  रा�ात अ�ेसर ठर�ा.
�ामीण जनजीवनात पावसाचे मो� काय असते याची जाणीव ितथे झा�ी.



पु�ात असताना माझे �� झा�े. ठर�े होते को�्हापुरात असताना, पण
म�े वषा�चा काळ गे�ा. उ�ीर �ाय�ा तसे काही कारण न�ते. �ावेळी �िस�
अस�े�्या �ीमती इंदुमती पंिडत नावा�ा �ोितषी मा�ा ओळखी�ा हो�ा. �ा
को�्हापुरात तसेच पु�ात म�ा मधून मधून भेटाय�ा. �ांनी एकदा सांिगत�े की,
िडस�बर १९६५ ि�वाय तुमचे �� होणार नाही. कदािचत �ांचे भिव� खरे �ावे
�णून उ�ीर झा�ा असावा ! खरे कारण असे होते की, ��ाचा खच� घर�ांवर पडू
नये हा माझा आ�ह. �ासाठी काही र�म ि��कीत पडणे आव�यक होते, �ा�ा
एक वष� जावे �ाग�े. तरीदेखी� पु�ा�ा जनता सहकारी बँकेचे �ी. जमद�ी यांनी
�ावेळी पाच हजार �पयाचे कज� िमळवून िद�े, �णून ��सोहळा जमून गे�ा.

�ावेळचा एक �संग कायम आठवणीत रािह�ा आहे. ��ािनिम� �ागत
समारंभ वडा�ा�ा ठेव�ा होता. सं�ाकाळची वेळ होती. आ�ी पोट� ट���ा रे�्वे
कॉ�नीत रहायचो. कॉ�नी�ा प�ीकडे �ागत समारंभाचा हॉ�. कॉ�नीतून
प�ीकडे जाताना रे�्वेची दोन फाटके पार करावी �ागायची. आ�ी िनघा�ो
वेळेवर, पण पोट� ट���ा दोन फाटकांम�े जे अडक�ो �ात त�� एक तास गे�ा.
हॉ�वर पोच�ो तर �ावेळचे माझे बरेच व�र� अिधकारी आम�ासाठी ताटकळत
वाट पहात होते. इत�ा व�र�ांना एकाच वेळी असे अडकवून ठेव�ाची िकमया
मा�ा उि�राने झा�ी. तसा ‘व��ीरपणा'बाबत मी काहीच बो�णार नाही, कारण
वेळ काटेकोरपणे पाळ�ाब�� माझी �ाती नाही आिण कधीही न�ती. मी वेळ
पाळ�ाचा िकतीही �य� के�ा तरी अनपेि�त अडथळे अगदी िजवाभावा�ा
िम�ा�माणे म�ा वेळेवर हात देतात; अथा�त �ामुळे इतरांचा गैरसमज होतो ता गो�
वेगळी.

पु�ात म�ा अमो� अन् अिव�रणीय माग�द��न �ाभ�े ते काकांचे. काका
�णजे माझा िम� �रद काळे याचे वडी�. (�रद काळे पुढे मंुबई महानगरपाि�केचे
किम�नर झा�े). काकांचे पु�ात घर होते. �रदमुळे माझी �ां�ा�ी खूप जवळीक
झा�ी. �ां�ाकडे मी काही िदवस रािह�ोदेखी�. काका �वसायाने इंिजनीयर होते,
पण �ांची बु�ीची त�्�खता चौफेर होती, ि�वाय �ांचा �ावहा�रक स�्�ा फारच
अचूक असायचा. पुणे �हराब��, पु�ा�ा ��ीबं�� �ांचा �ासंग दांडगा होता.
नव� �णजे मा�ा कामाती� बारकावेदेखी� मी न सांगता ते सोडवत असत. अनेक
वेळा, काका म�ा �रदपे�ाही जवळचे �ेही वाटत.



मी जु�र �ांती असताना खेड�ा राहायचा. �ावेळी मा�ाकडे माझे
त�ा�ीन िज�्हािधकारी �ी. झुबेरी व �ांचे िम�, माजी आयु� �ी. च�ाण यांनी
यायचे ठरव�े. खेड�ा आम�ा घरात फिन�चर िकंवा इतर व�ू अ�ा न��ाच.
मा�ा प�ी�ा - सौ. पु�ा�ा जे�ा मी या पा��ांब�� सांिगत�े, ते�ा �ांचे �ागत
कसे करावे हा गहन ��न ित�ासमोर उभा रािह�ा. पु�ाने बांबूची एक चटई
आण�ी. चटईवर चांग�्या दोन सो�ापुरी चादरी टाकून घरात गाि�चा तयार के�ा.
घरात�्या दोन जु�ा खु�ा�साठी एका िदवसात क�स� ि�व�ी व �रका�ा बाट�ीची
फु�दाणी सजव�ी. एकूण सजावट पा�न म�ा तो थाटमाटच वाट�ा. आ�े�े पा�णे
खूष होऊन गे�े. घर �व��थत ठेव�्याब�� अन् छानपैकी पोहे व फूटजे�ी
िद�्याब�� �ांनी पु�ाची तोडं भ�न �ुती के�ी. �ा िदवसाची आठवण कायम
मनात घर क�न आहे. ती यासाठी की पा��ांचे �ागत कसे करावे हे पु�ा�ा
सहज, सु�भतेने जम�े, मी मा� अवघड�ो होतो.

अजूनही म�ा कोणाचे �ागत करणे, आ�ह करणे हा �कार अिजबात जमत
नाही. माझा एक दोष म�ा �� जाणवतो, तो �णजे, मा�ाकडे आ�े�्या
पा��ांना िकंवा भेटाय�ा आ�े�्या कुणा�ाही �ांचे काम झा�े की “बरं, तु�ी
च�ा" िकंवा “तु�ी जा आता' असे रोखठोक सांग�ाची सवय �य� क�नही काही
सुटत नाही.

दादा चांग�्या मूडम�े अस�े की, म�ा ‘जयवंत' �णायचे, पण रागाव�े
की, 'गध�ा' �णायचे. मी खेड�ा असताना एकदा ते रागाव�े, कारण मा�ाकडे
अवेळी आ�े�्या पा��ांना मी भेटायचे नाकार�े. दादा एवढे रागाव�े की, रागावून
ते म�ा 'साहेब' �णा�े. नंतर ब�याच वेळाने �ांनी म�ा 'साहेब' �णून का �ट�े
असे मी िवचार�े, तर �ांनी सांिगत�े, “आता तु�ा 'गध�ा' कसं �णू?" मा�
ते�ापासून कधीही रागाव�े की ते म�ा 'साहेब' �णायचे. �ामुळे म�ा साहेब या
��ाचाच राग येतो.

खेड�ा असताना मी जुनी िह�मन मोटार घेत�ी होती. काही िदवस ती
चांग�ी चा��ी. पण नंतर माझा पेट� ो�चा बराच खच� वाचू �ाग�ा, कारण
अध�अिधक अंतर ित�ा ध�े मारत �ावे �ागे. माझे �ावेळचे िम� �णायचे, पुणे ते
खेड र�ावरी� ��ेक मै�ाचा दगड �ांना ओळखतो, कारण ��ेक दगडाजवळ



माझी गाडी बंद पड�्याने �ांनी के�ा ना के�ा तरी ती ढक��ासाठी हातभार
�ाव�े�ा होता!

खेड�ा वा��ात म�ा �थम �ामीण भागाची अगदी जवळून ओळख
झा�ी. �ामीण िवकासात �ोकांचा सहभाग िकती भरीव व अथ�पूण� असू �कतो ते
नारायणगाव�ा सबनीसांकडे िदस�े, तर अवसरीचे पाटी� झाडे �ावणे' या एक
क�मी काय��माने झपाट�े�े होते. मंचरचे वळसे पाटी� भाजीपा�ा दे�भर
पाठिव�ासाठी धडपडत होते, तर घोडनदीचे डॉ. दीि�त खेडेगावाती� आरो�
सेवेब�� तळमळीने काम करत होते, एक ना अनेक, अ�ा ��ी म�ा जवळचे
िम� �णून �ाभ�्या. �ांत अिधका�या�ा कायदेिवषयक कामापे�ा या धडपडणा�या
माणसांचेच म�ा खूप कौतुक असायचे. खेड�ा असताना जु�र व आळेफाटा येथे
जातीय तणावा�ा �संगा�ा सामोरे जावे �ाग�े, �ावेळी िवकासकामा�ा झोकून
िद�े�्या अ�ा अनेक ��ीचंी म�ा खूपच मदत झा�ी. �ां�ा म��थीने अनेक
कठीण �संग मी िनभावून ने�े.

स��बर १९६७ म�े पदो�ती होऊन र�ािगरी िज�्हा प�रषदेचा मु�
काय�कारी अिधकारी �णून माझी नेमणूक झा�ी. खेड ते र�ािगरी हा �वास मी
मा�ा िह�मनने के�ा. सोबत सौ. पु�ा व वष�भराची छोटी सुचेता. प�ाळा सोड�े
अन् घाटात गाडी बंद पड�ी. घाटात सहा तास रखड�ो. र�ात दुसरी वाहनेही
िदसत न�ती. तेव�ात र�ािगरी�न आ�ा�ा �ोधत एक जीप आ�ी. म�ा
�ोध�ासाठी व घेऊन जा�ासाठी जीप आ�्याचे पा�न म�ा �थमच जाणीव
झा�ी, की मी खरेच कुणीतरी मह�ाची ��ी झा�ो आहे! र�ािगरीचा �वास भर
पावसात घाटातून वेडीवाकडी वळणे घेत झा�ा. �ा �वासात दगडा�ा अन् कणखर
दे�ाचे द��न झा�े. पुणे आिण र�ािगरी िकती जमीनअ�ानाचा फरक. मातीचा रंग
वेगळा, झाडेदेखी� नारळीपोफळी सोड�ी तर वेडीवाकडीच. पुढी� काळात
र�ािगरीत भेट�े�ी माणसेही काटक, त�्�ख, पण 'ग'ची बाधा अस�े�ी वाट�ी.

मु� काय�कारी अिधकारी �णून िज�्हा प�रषदे�ा सव�च काय��े�ात मी
उ�ाही होतो. अमाप काम कर�ा�ा इष��ने झपाट�े�ा होतो. मा� �ावेळी माझा
अधा�अिधक वेळ पुढा�यां�ी वाद घा��ात जायचा. एखा�ा ��ना�ा दुसरी बाजू असू
�कते ही ��ता र�ािगरीत साफ नाकार�े�ी असायची.



र�ािगरीत माझा बंग�ा स�ावर, गावा�ा एका टोका�ा होता. बंग�्या�ा
आवारात कातळ होते, तेथे एकदा मो�ा नागोबाने द��नही िद�े होते. ते�ा �ा
बंग�्यात एकटे राहणे धाडसाचे असायचे. र�ािगरी िज�्हा �णजे मंडणगडपासून
िसंधुदुग�पय�त �ांब�ा �ांब. मी दौ�यावर चार-चार िदवस बाहेर असायचो. पु�ा
छो�ा दोन मु�ीनंा घेऊन काळजीतच असायची. बंग�ा टेकाडावर होता व खा�ी
भ�ीमोठी खाडी. समोर�ा �रां�ात कठ�ावर बसून खाडीती� हो�ा-
पडावांचा पाठि�वणीचा खेळ बघत, तसेच सं�ाकाळी सूया�� पहात, हातात�्या
किवते�ा पु�काती� किवता ि�ितजावर साकार होत असत. र�ािगरीचे रमणीय
वष� �णजे मा�ा नोकरीत�ा म�ा िमळा�े�ा बोनसच होता.

पुढे, कोयनेचा भूकंप झा�ा. �ावेळी मी िचपळूण येथे दौ�यावर होतो.
भूकंपामुळे हाहाकार उडा�ा. अ�ंत �दय�ायक �संगा�ा सामोरे जावे �ाग�े.
आप��ांना मदत, िव�ेषतः  वै�कीय साहा� व जेवणाची सोय करणे ही
आ�ाना�क कामे मा�ाकडे आ�ी. आप�्यावर एवढी मोठी जबाबदारी येऊन
पडे� असे म�ा कधी वाट�े न�ते. प�ी आिण दोन मु�ीनंा मी मंुबई�ा पाठवून िद�े
आिण कामासाठी कंबर कस�ी. िव�थािपतांची सुटका करणे आिण सामुदाियक
भोजनगृह तयार क�न �ांची ता�ुरती �व�था �ावणे ही तातडीची कामे
ताबडतोबीने हाती घेत�ी. नंतर घरे, �ाळा इ�ादी बांधून देऊन िव�थािपतांचे
पुनव�सन कर�ात आ�े. इतर सहका�यांबरोबर मी अ�र�: रा�ंिदवस झटत होतो.
मु� अिधकारी �णून म�ा इतरांना आद�� घा�ून �ायचा होता. �ा कामात
आ�ा�ा अतु�नीय य� �ा� झा�े. �ा�ा व�र�ांची पावतीसु�ा िमळा�ी. िव�ेष
�णजे त�ा�ीन पंत�धान कै. �ीमती इंिदरा गांधीनंी जातीने �ा भागात दौरा काढून
आम�ा कामाची पाहणी के�ी आिण पुनव�सना�ा आम�ा �य�ांची ��ंसा के�ी.
तो मा�ा आयु�ाती� फार मो�ा आनंदाचा �ण होता.

र�ािगरी िज�्हा प�रषदेचे �ावेळी अ�� होते, �ी. अमृतराव भोस�े.
भ�ताच िनर�स व साधा-सरळ माणूस. माझे अन् �ांचे चांग�े जम�े होते, पण �ा
िज�्�ात�्या प�ीय संुदोपसंुदीत अन् �ाथिमक ि��कां�ा बद�्या, िनयमां�ा
चाकोरीतच रा�न कराय�ा मा�ा आ�हामुळे म�ा र�ािगरीत काम करणे
दुरापा� झा�े. �ाच सुमारास दादा आजारी होते व सेवािनवृ�ही झा�े होते. मी
मंुबई�ा घराजवळ असणे म�ा आव�यक वाटत होते. माझी बद�ी मंुबई�ा करावी



अ�ी मी �ासना�ा िवनंती के�ी. मंुबई�ा �ावेळी नेमणूक िमळा�ी नाही, पण
िहंदु�थान ऑरगॅिनक केिमक�्स या क� ��ासना�ा �क�्पाम�े पनवे�जवळ
रासायनी येथे बद�ी झा�ी.

मंुबईत दादा सेवािनवृ� झा�्यामुळे बॉ�े पोट� ट��चे घर आ�ा�ा सोडणे
भाग होते, पण राह�ाची पया�यी सोय न�ती. �ामुळे काही काळ जादा भाडे देऊन
पोट� ट���ा घरात दादा-बाई व इतर भावंडे राहत होती. पया�यी घराची अडचण
होई� ही दादांना जाणीव होती, �णून �ांनी ब�याच आधी च�बूर�ा िस�ाथ�
नगरम�े सहा खो�्यांची एक मोठी प�ाची चाळ बांधून ठेव�ी होती. पण आई-
विड�ांना व भावांना तेथे राह�ाचा �संग येऊ नये असा माझा िन�चय होता.
चुनाभ�ी�ा िम�ाचा एका �ॅट होता, ितथे मी �ांची ता�ुरती सोय के�ी व नंतर
वडा�ा�ाच 'बस� महा�' सोसायटीत आमचा �त:चा �ॅट तयार झा�ा. �ातही
असं� अडचणी आ�्या. घराची अ�ंत िनकड होती, �णून चा�ढक� करणा�या
िसंधी �मोटरकडून मी ती सोसायटीच ता�ात घेत�ी व इमारत बांधून पूण� के�ी. �ा
�य�ात एका भ�ाट ��ी�ी माझी दो�ी झा�ी. �ी. इटुप हे ते गृह�थ. करारी पण
हेकेखोर, िनयमभो�ा पण �त:चाच आवाज �ारा असणारा, स�न पण
�हाणपणाची म�ेदारी �तः कडे घेणारा, असा हा माणूस जगावेगळा होता. हे
गृह�थ �णजे पु.�ं.�ा ‘��ी अन् व�्�ी'तून चुकून िनसट�े�े असावेत! मा� �ानं
म�ा पुरेपूर साथ िद�ी. आम�ा �य�ांतून 'बसंत महा�'ची इमारत �ेवटी एकदाची
उभी रािह�ी अन् आम�ा घराचा ��न िमट�ा.

िहंदु�थान ऑरगॅिनक केिमक�्सम�े काम करत असताना नवे �ॅ�
उभार�ात आिण मजुरांसाठी घरबांधणी कर�ाबाबत मी िव�ेष �य� के�े. ितथं
'ट� ेड युिनयन' उभारणीस माझा हातभार �ाग�ा. मह�ाचे �णजे ब�याच स��ि�य
रसायनांची ओळख झा�ी. रासायनी�ा असताना मी वरचेवर मंुबई�ा जात असे.
�ामुळे मा�ा धाक�ा भावा-बिहणी�ंा ि��णाकडे म�ा काही �माणात, दु�न
का होईना, पण �� देता आ�े. मा�ा अनुप��थतीत घरात सवा�त मोठा �णजे
सुधाकर, पण �ाचा अ�ासाकडे ओढा न�ता. �ामुळे मी �त: इतर भावंडां�ा
अ�ासाबाबत �� देणे अग�ाचे होते. मी रासायनी�ा असताना दादांना
�दयिवकाराचा पिह�ा झटका आ�ा.



परभणीचा िज�्हािधकारी �णून माझी १९६९ सा�ी िनयु�ी झा�ी.
ितथेदेखी� कूळकायदा, कमा� जमीन धारणा कायदा याबाबत अनेक �करणे मी
हातावेगळी के�ी. माझा कामाचा उरक इतका दांडगा होता, की पूव� चार-पाच वषा�त
जेवढी �करणे िनका�ात िनघा�ी होती तेवढी मी एका वषा�त धसास �ाव�ी.
�ाब�� म�ा िवभागीय आयु�ांचे िव�ेष ����प�देखी� दे�ात आ�े. अनेक
सहकारी गृहिनमा�ण सं�थांना, िव�ेषतः  मागसवग�यां�ा अनेक सं�थांना, �ासना�ा
धोरणा�माणे जिमनी देऊन �ांचा राह�ा घराचा ��न सोडव�ाची संधी म�ा �ा�
झा�ी. परभणीतच पु�ाने एक बा�वाडी काढ�ी होती. आता ती चांग�ी मोठी �ाळा
झा�ी आहे.

परभणीत म�ा िफरोज पारेख नावाचा अवाढ� माणूस िम� �णून िमळा�ा.
�तं� बा�ाचा व िद�दार माणूस. �ाची पूव� िपढी मराठवा�ात गे�े�ी, �ामुळे
�ा�ाकडून या भागाची मािहती चांग�ी, �य�थपणे झा�ी. पु�ा-मंुबईपे�ा आिण
र�ािगरीपे�ाही अगदी वेगळी माणसे इथे भेट�ी. रावसाहेब, खानसाहेबांचे ��ासनात
��थ, तर गावोगाव दे�मुखांची च�ती. पण सगळे कसे आरामात - वेळेची �ा�
नस�े�े. दोन ठळक वग� �ा िज�्�ात िदस�े - एक सुखी-समाधानी, ऐ�बाजीत गक�
अस�े�ा, तर दुसरा दा�र�ात �खतपत पड�े�ा. मजुरी�ा ितथे मो� न�ते. मा�,
गावोगाव एखाद-दुसरा त�ण, िव�ेषतः  िमि�� महािव�ा�याचा माजी िव�ाथ�,
�ेषाने काहीतरी चळवळ कर�ा�ा उ�ेषात असायचा.

परभणी िज�्हा मा�ा �रणात राही� तो काही ���गत, कडवट
अनुभवांमुळे. एक तर, मी परभणीचा िज�्हािधकारी असताना मा�ा सरकारी
बंग�्यात चोरी झा�ी, ितचा तपास कधीच �ाग�ा नाही. दुसरा अनुभव तर अनेक
वष� ��्य �णून म�ा बोचत होता. परभणी िज�्�ात कातने�वर मंिदर �णून
ओळख�े जाणारे एक देवा�य आहे. िज�्�ाती� सव� व�र� अिधका�यां�ा
बायकांनी एक�पणे �ा मंिदरा�ा भेट दे�ाचे ठरव�े. मी िजथे िजथे जात असे ितथे
मा�ा आधीच माझी जात जाऊन पोहच�े�ी असे. इतर ��यांबरोबर माझी प�ी
कातने�वर मंिदराजवळ पोच�ी �ावेळी इतर ��यांना आत जाय�ा म�ाव झा�ा
नाही, मा� पु�ा�ा मो�ा खुबीने पुरोिहत मंडळीनंी बाहेरच बो��ात अडकावून
धर�े आिण नंतर चातुया�ने मंिदरात जाऊ न देता बाहेर�ा बाहेर वाटे�ा �ाव�े.



१९७० सा�ी आिण तेही क�े�रसार�ा िज�्�ात�्या सव�� अिधका�या�ा
प�ीवर जातीव�न असा �संग यावा हे घृणा�द वाट�े.

खरे तर, मा�ा अिधकारांचा वापर क�न मी �ा पुरोिहत मंडळीनंा ‘सरळ'
क� �क�ो असतो, पण कायदा आिण सु�व�थेची िज�्�ाची जबाबदारी
मा�ावर असताना, मी �त:च, ���गत कारणासाठी, कायदा आिण सु�व�था
धो�ात आण�ास कारणीभूत होऊ नये हे ��ात घेऊन मी कारवाई कर�ाचे
टाळ�े. परंतु तो सव�च �कार मा�ा सदसि�वेकबु�ी�ा �चेना. �ेवटी, मी िवनंती
क�न बद�ी क�न घेत�ी आिण मंुबईत अित�र� िज�्हािधकारी �णून माझी
नेमणूक झा�ी. िज�्हािधकारी �णून काम के�्यानंतर अित�र�
िज�्हािधकारीपदावर नेमणूक झा�े�ा कदािचत मी एकटाच अिधकारी अ�ीन.
मा�ापे�ा सेवेत किन� अस�े�े अिधकारी िज�्हािधकारी होते, उपसिचव होते.
�ावेळी मा�ावर अ�ाय झा�ा असे म�ा वाट�े, पण मी त�ार िकंवा �ाची
वा�ताही के�ी नाही. मा� �ानंतर मंुबई उपनगर �तं� िज�्हा �ावा व �ा�ा
�तं� िज�्हािधकारी असावा असा ��ाव मी �ासनास के�ा. आता दोन वषा�पूव�,
तो ��ाव फ��ूप होऊन मंुबई उपनगर वेगळा िज�्हा झा�ा, व �ासाठी �तं�
िज�्हािधकारी नेम�ात आ�ा आहे.

अित�र� िज�्हािधकारी �णून जबाबदारी पार पाडत असताना दोन
मह�ा�ा आ�ानांना म�ा सामोरे जावे �ाग�े. एक तर १९७१ ची �ोकसभेची
साव�ि�क िनवडणूक. दोन �ोकसभा मतदारसंघांचा �रटिन�ग ऑिफसर �णून
मंुबईती� िनवडणुका �व��थत पार पाड�ाची जबाबदारी मा�ावर सोपव�ात
आ�ी होती. काहीही अनुिचत �कार होऊ न देता िनवडणुका पार पड�्या आिण
मतमोजणीचे काम फार चांग�्या �कारे झा�े. �ा िनवडणुकीम�े एका मतदार
संघातून �ा. ह�रभाऊ गोख�े िनवडून आ�े, आिण क� � सरकारचे कायदे मं�ी झा�े.
�ांना माझी काम कर�ाची प�त एवढी आवड�ी की मं�ीपद िमळा�्यानंतर �ांचे
खाजगी सिचव �णून मी काम करावे असा �ांनी आ�ह धर�ा. मा�, दादांची �कृती
व कुटंुबीयां�ा घराचा जिट� ��न सोडव�ासाठी �ावेळी मंुबईत राहणे आव�यक
होते, �णून मी ती ऑफर नाकार�ी. दुसरी उ�्�ेखनीय गो� �णजे मंुबईत
िनवा�िसत �णून मु�ंुड, च�बूर, सायन-कोळीवाडा इ�ादी िठकाणी राहाणा�या



नाग�रकांना अनेक वष� वा�� क�नसु�ा सनदा िमळा�्या न��ा. �ा मो�ा
�माणावर िमळवून दे�ाचे काम म�ा पार पाडता आ�े.

�ानंतर इमारत दु��ी आिण पुनबा�धणी मंडळाचा �मुख काय�कारी
अिधकारी �णून माझी नेमणूक झा�ी. मंुबईती� मोडकळीस आ�े�्या हजारो
इमारतीचंी पाहणी क�न �ांची दु��ी िकंवा आव�यक असे� तेथे पुनबा�धणी
कर�ाचे काम या मंडळाकडे होते. �ात मंुबई �हराती� ब�याच इमारती, �ा
'�म' �णून जाहीर झा�्या हो�ा �ांची पुनबा�धणी कर�ाची एक सव�कष योजना
तयार के�ी गे�ी. �ा मंडळात काम करताना म�ा भेटाय�ा येणा�या �ोकांची सं�ा
फारच मोठी असायची. �ामुळे िदवसभर �ोकांना भेटणे हे एक मह�ाचे काम असे.
सकाळी ७ पासून १० पय�त इमारतीनंा भेटी, ११ ते ६ पय�त �ोकांना भेटणे व नंतर,
रा�ी १० पय�त काया��यीन काम, असा भरग� पण जीवघेणा िदन�म असे. त�ारी,
गा�हाणी करणारे अन् झा�े�्या कामाब�� आभार मानणारे असे नानािवध �ोक
भेटायचे. �ा कामाचे वैि��� असे होते की समोर नेमका ��न काय आहे, �ावर
उपाय काय हे िन��चतच माहीत असायचे, पण कामाचे ��प एवढे अवाढ� होते,
की िकतीही काम के�े तरी ते अपुरे पडायचे. �ामुळे काम के�्याचे समाधान िमळणे
दुरापा� असायचे.

मंुबईत�्या चाळीत �ोक कसे राहतात �ाचे िवदीण� द��न �ावेळी झा�े.
िगरणीत पाळीचे कामगार एका घरात पंधरा-वीस जण राहणार आिण घरात
झोपाय�ा देखी� �ांची रा�पाळी-िदवसपाळी �ावणार. �ात �ांना घरपणाचे सुख
ते काय असणार? उ�ट, काही घरे तर खूप मोठी -�णजे चांग�ी दोन-अडीच हजार
चौरस फूट �े�ांची; �ांना भाडे मा� �े-दीड�े �पये; अ�ा मो�ा घरांत जादातर
पार�ी भाडेक� िदस�े.

मंुबईती� वेगवेग�ा भागांत अगदी िभ� सं�ृती, अिभ�ची व सवयीचे
�ोक पािह�े, कु�ाबा, �ँटरोड भागात मंुबईती� जुने भा�वंत भाडेक� -�ावेळचे
उ��ू; �ा�बाग-परळची कामगार व�ी-धडपडणारी माणसे; दादर िगरगावाती�
म�म वग� - सदासव�दा असमाधानी, मनात�्या अ�ाया�ा भावने�ा कुरवाळत
बस�े�ा; म� मंुबईत अस�े�े उ�र �दे�-िबहारचे कामगार; अन् ि�वडी-वडाळा
भागात दे�ावरचे माथाडी. हातावर पोट घेऊन राहणा�या माथाडीचंा ��न सग�ात



िबकट. हे िबचारे खाणावळी �णून राहणार. घर ही चीज नावा�ाच. मंुबई�ा
वैभवा�ा पायाचे दगड हे �ोक. �ीमंत मंुबईची सेवा करणारे हे गरीब �ोक. �ांची
घरे दु�� करणे, नवीन बांधणे हे काम �ा काळात करता आ�े. गे�्या पाच-दहा
वषा�त मा� हे सव� िच� पूण� बद�ून गे�े आहे. घर ही बाब अ�ंत महागडी व
सव�सामा�ांना न परवडणारी झा�ी आहे. काळबादेवी�न घाटकोपर�ा व
िगरगावातून डों�िबव�ी�ा झा�े�े �थ�ांतर मंुबईचा एकूण चेहरामोहरा बद�णारे
ठर�े आहे.

मंुबईत घरबांधणीसाठी मो�ा �माणावर साव�जिनक गंुतवणूक होणे गरजेचे
आहे व समाजाती� दुब�� घटकांना घरासाठी भरीव सबिसडी देणे अ�ाव�यक आहे
असे माझे ठाम मत बन�े आहे. �ंडनमधी� ‘प��क हाऊिसंग ��म'सारखी
योजना मंुबई�ा वरदान ठरावी.

पुढे, सेवायोजन संचा�क �णून माझी िनयु�ी झा�ी. या संचा�ना�याचा
मी पिह�ाच संचा�क, �णून संचा�ना�या�ा �तं� अ��� दे�ाची जबाबदारी
मा�ावर होती. उमेदवारांची नोदंणी, �ांना �ां�ा यो�ते�माणे वेगवेग�ा
सं�थांकडे नोकरीसाठी िनद��ि�त करणे यांसारखी कामे संगणकाकरवी क�न
घे�ा�ा ��ीने योजना आख�ाचे काम मी के�े. सेवायोजन काया��यांची
उपयु�ता त�ी मया�िदत अस�्याचे मा�ा ��ात आ�े. �ाबाबतचा जो कायदा
आहे तो आमू�ा� दु�� होणे आव�यक आहे. ��ेक उ�ोग घटक अथवा काया��य
यां�ाकडे नोकरीसाठी �ा जागा उप�� होतात �ा सेवायोजन काया��यात
कळवणे व सेवायोजन काया��यातून पाठव�े�्या उमेदवारांतूनच नेमणुकीसाठी
िनवड करणे हे बंधनकारक करणे गरजेचे आहे. �ा ��ीने मी काही �य� के�े, पण
फारसे काही य� आ�े नाही.

संचा�क, सेवायोजन पदाव�न माझी कामगार आयु� �णून नेमणूक
झा�ी, पण �ावेळ�ा कामगार सिचवांनी केवळ मी �ांना 'नको होतो �णून’ म�ा
�ा पदावर �जू होऊ िद�े नाही. आम�ा ��ासकीय सेवेत हा एक वेगळा अनुभव
आहे. व�र� अिधका�यांचे �ांगू�चा�न करणे, �ांना सहसा िवरोध न करणे, �ांना
�त:चा �हाणपणा न दाखवणे या गो�ी पाळ�्या तर ह�ा �ा चांग�्या पदावर
नेमणूक िमळू �कते. म�ा हे कधीच जम�े नाही. कदािचत �ामुळे �ा�ा '�ाइज



पो�' िकंवा '��ॅमरस पो�' �णता येई� �ा मा�ा वा�ा�ा कधी आ�्या नाहीत.
कामगार आयु� पदावर म�ा हजर होऊ न दे�ात �ा व�र� अिधका�याने
पुढाकार घेत�ा होता �ाचा ��ासनात बराच दबदबा होता. �ा सव� �कारामुळे
मा�ा मनात जी कटुता िनमा�ण झा�ी ती मी िवस� �क�ो नाही.

मं�ा�यात माझी पिह�ी नेमणूक झा�ी ती, १९७६ सा�ी �ामीण िवकास
िवभागात उपसिचव �णून. ��� 'िफ�्ड'म�े दहा-बारा वष� काम के�्यानंतर
आता मी मं�ा�यात येऊन दाख� झा�ो होतो. ितथे, ��� 'िफ�्ड'म�े काम
कर�ाचे जे एक वेगळे समाधान असते �ा�ा मी मुक�ो अस�ो तरी जे काम होते ते
अनुभवातून िवचारांना िद�ा देणारे होते.

एका��क बा�िवकास योजने�ा अंतग�त मु�े, गभ�वती माता, िव�ेषतः
आिदवासी भागाती� अ�ा �कारचे समाजघटक, यां�ासाठी चा�णा�या �क�्पांचे
�व�थापन मा�ाकडे होते. िज�्हा प�रषदे�ा कम�चा�यांना िवकासा�ा कामाचे
�ि��ण देणे, �ां�ा कामकाजाम�े सुसू�ता आणणे अ�ा काही कामिगरी म�ा
उ�्�ेखनीय वाटतात.

म�ा १९६७ सा�ी नऊ मिह�ांसाठी इं��ंडमधी� बिम�गहॅम, नॉ�रय व
क� ���ज िव�ापीठांत अ�ास कर�ाची उ�ृ� संधी कॉमनवे�्थ योजनेखा�ी �ा�
झा�ी. या िव�ापीठांती� �ंथा�यांनी म�ा खूपच आकिष�त के�े. �ा वष�भरा�ा
काळात, मी बरेच ि�खाण व वाचन के�े. अ�ास�मा�ा �ेवटी पु�ा इं��ंड�ा
आ�ी. आ�ी नंतर युरोपचा दौरा के�ा व अखेरीस, मिहनाभर िजिन�ा येथे 'आिथ�क
िवकासा�ा सामािजक िद�ा' या िवषयाचा िव�ेष अ�ास के�ा.

इं��ंडमधी� वा��ात तेथी� �थािनक �रा� सं�था व आप�्याकडी�
पंचायत रा� यांचा तु�ना�क अ�ास झा�ा. तेथी� �ा�ापकांना आप�्या
पंचायती रा�ाब�� अगदी सिव�र मािहती अस�्याचे पा�न आ�चय�च वाट�े, पण
�ांना पंचायत रा�प�तीती� सामािजक बारका�ांची जाणीव कमी िदस�ी.

महारा�� ात परत�्यानंतर समाजक�्याण खा�ातफ�  महा�ा फु�े िवकास
महामंडळाची उभारणी कर�ाची मह�पूण� जबाबदारी पिह�ा काय�कारी संचा�क
�णून मा�ावर सोपव�ात आ�ी. �ा महामंडळा�ा काया�ची �परेषा ठरवणे,
िज�्हा पातळीवर काया��यांचे जाळे उभारणे, �क�्प-आखणी करणे, �बंधकां�ा



नेमणुका क�न ��� कामा�ा सु�वात करणे, अ�ा अनेक जबाबदा�या म�ा पार
पाडा�ा �ाग�्या. आज हे महामंडळ उ�म पायावर उभे आहे, ही मा�ा ��ीने
समाधानाची गो� आहे. रा�ाती� ��ेक िज�्�ात फु�े महामंडळाचे काया��य
उघड�े गे�े व अनुसूिचत जाती-जमाती�ंा उमेदवारांना उ�ोजक बन�ासाठी �वृ�
क�न आिथ�क साहा� दे�ाची भरीव कामिगरी या महामंडळामाफ� त सु� झा�ी.
सरकारी सेवेत रा�न, म�ा मया�िदत �माणात का होईना पण समाजकाय� कर�ाची
संधी िमळा�ी.

�ानंतर पदो�ती िमळून िनयोजनिवभागात आिण िव�िवभागात सहसिचन
�णून मी काम पािह�े. िनयोजनिवभागात वािष�क योजना आिण पंचवािष�क
योजनां�ा संदभा�त इतर सहका�यां�ा मदतीने कृषीसंबंधी योजनांची आखणी
कर�ात मी पुढाकार घेत�ा

तर िव�िवभागात खचा�वर िनयं�ण ठेव�ाचे काम मा�ावर सोपव�ात
आ�े. दो�ी िठकाणी काम करताना फार काही ि�कता आ�े; िव�ेषतः  �ावेळी
िव�सिचव �णून काम पाहणारे माझे व�र� अिधकारी �ी. �भाकर यां�ा
काय�प�तीचा मा�ावर खूपच �भाव पड�ा. "�� बो�ायचं, आ�ही भूिमका एका
मया�देपय�त ठेवायची, आिण एकदा �ासनाचा िनण�य झा�ा, की तो तुम�ा भूिमके�ी
िमळताजुळता असो की नसो, �ाची इमानेइतबारे अंम�बजावणी करायची” ही
ि�कवण मनात �ज�ी ती �ावेळी.

मं�ा�यात आ�्यावर एक िव�ेष जाणव�े, की ितथे मा�ा �ाळेती� व
कॉ�ेजाती� सहा�ायी िम� िविवध ��ांवर काम करत होते. ओळख दाखवायचे,
पण कुणीही गैरफायदा घेऊन स�गी के�ी नाही अथवा जवळीक दाखवून काम
टाळ�े नाही. म�ा मा� या िम�ांवर साहेबिगरी करत काम करणे अवघड वाटायचे.
काही �संगी तर या िम�मंडळीनंीच मं�ा�याती� कामकाजाचे व फाय�ीचें बारकावे
म�ा दाखवून िद�े. एक ना अनेक, अ�ा ��ी वेग�ा ��पात समोर आ�्या
अन् साव�जिनक जबाबदारी, �ासकीय काम या�ा मा�ा ��ीने वेगळाच, �ग�्भ
अथ� �ा� होत गे�ा.

�ासनात वेगवेग�ा िवभागांत काम करताना सिचवां�ा कामा�ा साहा�क
ठरती� असे अनेक उपसिचव भेट�े. खरे तर, मं�ा�यीन िवभागाचे उपसिचव हे



आधार�ंभ ठरतात. या उपसिचवांची �ा �ा िवभागात बरीच वष� सेवा झा�्याने �ा
िवभागाची �रण��ी या उपसिचवांना िव�ेष क�न होती. िव� िवभागाती� �ी.
किण�क, �ाम िवकास िवभागात �ी. दिहभाते, वन िवभागात �ी. मस�ेकर, पदूम
िवभागात �ी. मंडपे, ि��णिवभागात �ी. अ�ीकर (आम�ा छिब�दास�ा
�ाचाया�चे िचरंजीव) व �ीमती देसाई अ�ा अनेक गुणी ��ी�ंी संपक�  आ�ा. मी
�ां�ावर पूण� अव�ंबून नसायचो, पण ही माणसे पूण� भरव�ाची होती. मी जे काही
सा� क� �क�ो �ाचे �ेय या मंडळीनंा िन��चत आहे.

आय.ए.एस. अिधका�यां�ा जीवनात�ा सवा�त मह�ाचा ट�ा मी गाठ�ा, तो
१९८१ सा�ी. ते�ा माझी महारा��  �ासना�ा सिचवपदी नेमणूक झा�ी. उपसिचव
िकंवा सहसिचव �णून काम करणे आिण सिचव �णून काम करणे यात गुणा�क
फरक असतो. उपसिचव िकंवा सहसिचव �णून काम करत असताना सांगकामेपणा
पार पाडत सिचवांची मज� राखता आ�ी तरी पुरेसे असते. मा� सिचव झा�्यानंतर हे
�� नसते. ितथे सांगकामेपणा�ा वाव नसतो, तर एकंदर खा�ा�ा कामकाजा�ा
िद�ा दे�ाची जबाबदारी असते. �ामुळे बो�घेवडेपणापे�ा बांिध�कीची गरज
असते आिण धोरणांची आखणी करत असताना तम�ा सामािजक बांिध�कीची छाप
तुम�ा कामावर पडावी अ�ी अपे�ा असते. िनदान माझी त�ी धारणा होती, आिण
आजही आहे.

काही मिहने सामा� ��ासनाचा सिचव �णून काम के�्यानंतर फ�ो�ान
आिण सामािजक वनीकरणाचे नवे खाते सु� कर�ाची जबाबदारी मा�ाकडे
आ�ी. फ�ो�ान व सामािजक वनीकरण खाते अ�र�: चार िदवसांत उघड�ात
आ�े �ावेळी मु�मं�ी होते अंतु�े. मु�मं�ांची इ�ा अस�ी की िकतीही मोठा
धोरणा�क िनण�य असो, कसा झटपट घेत�ा जाऊ �कतो ते िदस�े. मी अन् एक
ि�पाई एव�ावर िवभाग सु� झा�ा. थो�ाच अवधीत रा��रावर दोन
संचा�ना�ये - एक फ�ो�ान संचा�ना�य व दुसरे सामािजक वनीकरण
संचा�ना�य- उभार�ी. �ांची िज�्हा पातळीवरची काया��ये उघड�ी, �ावेळी
अमे�रकन मदतीने सामािजक वनीकरणाचा मोठा �क�्प आखून काय�वाही सु�
के�ी. महारा��  रा�ात सामािजक वनीकरण ही संक�्पना �जव�ाची कामिगरी
मा�ा कारिकद�त झा�ी ही समाधानाची बाब.



फ�ो�ान िवभागात म�ा �ावेळी डॉ. जयंतराव पाटी� यांचे खूपच
माग�द��न व मदत झा�ी. फ�ो�ानाब�� जयंतराव पाटी� �णजे चा�ता-बो�ता
�ानको�. �ाआधी �ामीण िवकास िवभागात असताना जयंतरावां�ी जवळून संबंध
आ�ा होताच. �ासनात एखादी नवीन योजना आखून राबवायची �णजे क�ा
अडचणी येतात व कागदी घो�ांचे िकती तंुबळ महायु� होते ते ��� काम
करणा�यांनाच माहीत. िव�ेषत: िनयोजन व िव�िवभाग यां�ा �ंका-कु�ंका�ा
चाळणीतून ��ाव मंजूर क�न घेणे फारच िजिकरीचे असते, पण ते एक वेग�ाच
�कारचे समाधान देऊन जाते.

कोरडवा� �ेतक�यांना साहा�भूत ठर�े�्या पिडक जिमनीवर�ा
फ�ो�ान योजनेची आखणी कर�ाचे काम मी पार पाड�े. फ�ो�ानिवभागात
�ंभरा�ा वर रोपमळे उभार�ात आ�े, �ाचे फि�त आज िदसत आहे. कोकणात
उभार�ात आ�े�्या नस�रीमुंळे हापूस व हजारा आं�ां�ा क�मांची सं�ा दरवष�
पंचाह�र हजारापासून आता पंधरा �ाखांवर जाऊन पोच�ी आहे. पूव� केळी, �ा�े,
सं�ी यांपुरते �ामु�ाने मया�िदत अस�े�े फ�ो�ादन आता डािळंबे, बोरे, िचंचा,
मोसंबी या फळां�ा बाबतीत मो�ा �माणावर िव�ा�रत झा�े आहे. सामािजक
वनीकरणा�ा कामा�ा चा�ना दे�ा�ा ��ीने यू.एस्.ए.आय.डी. या जगिव�ात
सं�थेकडून मोठी मदत आिण कजा�ऊ र�म िमळव�ा�ा कामातही माझा
हातभार �ाग�ा. या िवभागात दोन-अडीच वष� काम के�्यानंतर �ामीण िवकास
िवभागाचा सिचव �णून माझी िनयु�ी झा�ी.

�ामीण िवकास िवभागात माझा अगदी �ेवट�ा �ामपंचायतीपय�त संबंध येत
होता. खे�ाती� सामा� जीवन उजळून काढ�ाची �मता अन् मह�ाकां�ा या
िवभागाची आहे. �ामीण पाणीपुरवठा, आरो� सेवा, �ाथिमक ि��ण, गावात�े-
िज�्�ाती� र�े, अन् महारा�� ा�ा पाचवी�ा पुज�े�ी टंचाई आिण अवष�ण,
�ामपंचायतीचा-िज�्हा प�रषदेचा कारभार अ�ा िविवध बाबीवंर देखरेख ठेवणे व या
संदभा�ती� काय��म काया���त करणे हे मोठेच आ�ान होते. पंचवािष�क योजनांती�
काय��म हेच मुळी दा�र�िनमू��नासाठी आख�े�े. ते�ा �ामिवकासिवभागाचा �ात
मो�ा �माणात सहभाग असायचा, आजही आहे. या िवभागात एका��क �ामीण
िवकासयोजना राबवणे आिण �ासाठी दा�र� रेषेखा�ी� ��ी ठरव�ाची



संक�्पना िन��चत कर�ा�ा ��ीने मी सतत �य��ी� होतो. या कामी �.िव.स.
पागे यांचे मो�ाचे माग�द��न म�ा �ाभ�े.

�ामिवकास िवभागाचा िज�्हा प�रषदे�ी घिन� संबंध. िज�्हा प�रषदे�ा
पातळीवर तेथी� अ�� व इतर पदािधकारी यांची नवी जाणीव, ईषा�, व सामािजक
बांिध�की वेगवेग�ा ��पात िदसून आ�ी. काही अ��ां�ी माझे पटायचे नाही,
पण ते काय�प�तीपुरते. उ�ानाबादचे मा�णीकर, रायगडचे �भाकर पाटी�, नगरचे
रामनाथ वाघ अ�ी माणसे म�ा कामात एक �कारे �ूत� देत होती. म�ा आठवते,
एकदा �भाकर पाटी� अगदी तावातावाने मा�ा �मम�े आ�े (तसे ते नेहमीच
रागाव�े�े व घाईत असायचे) व �णा�े, "अहो साहेब, तुमचा 'गंगाराम' अगदी
ब�ाबोळ करतोय!"

म�ा कळेना, काय झा�े ते. गंगाराम �णजे �ासकीय जी.आर.! जी.आर.
�ा गंगाराम हे साथ� नाव देणारे �भाकर पाटी� वाघासारखे काम करायचे, पण
बो�ताना कुणाची गय करायचे नाहीत. एका आदे�ात िद�े�्या सूचना पुरे�ा
न��ा व एक सूचना �ांना गैरसोयीची होती, �णून �ांना राग आ�ा. पण नंतर
जे�ा �ांतपणे चचा� क�न �ांना सव� समजावून सांिगत�े ते�ा ते समाधानाने
�ममधून गे�े, आिण �ा िदवसापासून ते माझे चांग�े िम� झा�े.

पुढे, १९८४ सा�ी �ावेळचे मु� सिचव �ी. �धान यां�ा आ�हाव�न मी
नाि�क�ा िवभागीय आयु� �णून गे�ो. नाि�क हा मा�ा पूव�जांचा िज�्हा. मी
तेथे जाय�ा नको होते. पण नेमणूक झा�्यावर काय करणार ? �ावेळी पु�ा
साव�ि�क िनवडणुकांवर देखरेख ठेव�ाचे काम मा�ाकडे आ�े. �ा दर�ान माजी
पंत�धान �. राजीव गांधी यां�ा िनवडणूक दौ�या�ा िनिम�ाने अनेक वेळा
भेटीगाठी झा�्या. ��ासकीय कामा�ा िनिम�ाने नेह� कुटंुबा�ा तीन िप�ां�ी
माझा जवळून संबंध आ�ा. १९६३ सा�ी आय.ए.एस. झा�्यानंतर मा�ा
सहका�यांसह पंिडत नेह�ं�ी तासभर वाता��ाप कर�ाची संधी म�ा िमळा�ी.
१९६८ सा�ी कोयना भूकंपा�ा वेळी कै. इंिदरा गांधी�ंा साि��ात काम करता
आ�े आिण १९८४ सा�ी कै. राजीव गांधीनंा भेटता आ�े. याबाबतीत मी �त:�ा
सुदैवी समजतो. आयु� �णून नाि�क�ा मह�ाचे काम होते. �ासकीय िवभाग,
िज�्हा �रावरी� िज�्हािधकारी व िज�्हा प�रषदेचे मु� काय�कारी अिधकारी



यां�ात कामकाजा�ा बाबतीत सम�य साधणे व या �े�ीय अिधका�यां�ा कामावर
देखरेख ठेवणे ही �मुख जबाबदारी. िवभागीय आयु� �णून काम करणे म�ा
िततकेसे आवड�े नाही, कारण ��� काम असे मोजके असायचे. देखरेख, दौरे,
सम�यबैठका, हे काम म�ा साधारण मा�रकीचे वाटायचे. वष�-स�ा वषा�नंतर
नाि�क�न बद�ी झा�ी अन् वनखा�ाचा सिचव �णून मी पु�ा मंुबईत आ�ो.

वनिवभाग तसा अप�रिचत न�ता. सामािजक वनीकरण आधी पािह�े�े
होते. वनिवभागाचा सिचव �णून आ�्यावर हे दो�ी िवभाग एकि�तपणे मा�ा
जबाबदारीत आ�े. ि�वाय, महसू� िवभागाती� ‘भूसंपादन' व 'मु�ांक �ु�्क' हे
िवषय होतेच. वनिवभागात काम करताना �थम ��ात आ�े, की भारतीय
वनसेवेती� अिधका�यांना एक �कारची दु�म दजा�ची वागणूक िद�ी जात होती. खरे
तर, वनसेवेचे अिधकारी चांग�े त�ण, बु��मान व काम कर�ात उ�ाही होते. �ा
अिधका�यांचा उ�ाह वाढव�ासाठी व �ांना �ो�ाहन दे�ासाठी मी अनेक त�हेने
काय�वाही के�ी. �ाचा चांग�ा प�रणाम िदसून आ�ा. मा� वनखा�ात चार�ा
जंग�तोडीिव�� भरीव काम होऊ �क�े नाही. वनतोडीिव�� प�रणामकारक
काय�वाहीसाठी दंडा�क तरतुद आव�यक आहे, �ाच�माणे �ोकने�ांना �ात
�भावीपणे सामी� क�न घेणे आव�यक आहे. काही वषा�पूव� आ�े�ा वनसंवध�न
कायदा तसा चांग�ा आहे, पण �ा काय�ाचे ��प ‘ग�ाणीती� राखणदार कु�ा'
असे झा�े आहे. �ा िवभागात असताना ��ात राह�ासारखे दुसरे काम �णजे
मु�ांक �ु�्काबाबत होते. या संदभा�ती� िनयम दु�� क�न �ासना�ा ितजोरीत
या �ु�्कामुळे भरीव वाढ झा�ी. सु�वाती�ा जो केवळ तीस कोटी �पये महसू�
होता तो आता चार�े कोटी �पयां�ा आसपास गे�ा आहे.

पुढे प�ुसंवध�न, दु��वसाय आिण म� �वसाय (पदुम) या खा�ाचा
सिचव �णून माझी नेमणूक झा�ी. �ा खा�ात मी अडीच-तीन वष� काम पािह�े.
म��वसाया�ा बाबतीत मासेमारी बोटीचें आधुिनकीकरण, नवीन ट� ॉ�स�ना
परवाने, खा�या पा�ाती� कोळंबी-उ�ादन, �ि��णाची वाढीव सोय यांवर मी भर
िद�ा. गो�ा पा�ाती� मा�ांचे म�बीज पूव� प��चम बंगा�मधून महारा�� ात
आण�ात येत होते. आ�ी वीस नवे �क�्प हाती घेऊन मी ितथे असताना �ात�े
बारा पूण� के�े. प�रणामतः  महारा��  रा�ा�ा म� बीजासाठी आता प��चम



बंगा�वर अव�ंबून रहावे �ागत नाही. उ�ट, आपण इतर काही रा�ांना म�बीज
पुरवतो, अ�ी ��थती आहे. मु�मं�ी �रद पवार यां�ा मह�पूण� माग�द��नाने �ा
खा�ा�ा बजेटम�े ित�ट वाढ कर�ात आ�ी आिण �ातूनच म� िवभाग
जोमाने काय�रत झा�ा.

दु��वसायाची गे�्या दहा-पंधरा वषा�त चांग�ीच वाढ झा�ी आहे. गाई�ा
दुधउ�ादना�ा �ाधा� वा �ो�ाहन दे�ाचे धोरण य��ी ठर�े आहे.
दु��वसायाचे वैि��� �णजे दररोज सुमारे एक कोटी �पये, या दुधांची िकंमत
�णून �हरी भागातून �ामीण भागात जात असतात. उ��वाटपाचे हे एक उ�ृ�
मा�म रा�ात िवकिसत झा�े आहे. दैनंिदन जीवनात मह�ाचे असणारे ��न
�णजे दुधाचा दजा�, दुधाचा भाव; याबाबत सतत वाद असतो आिण तो चा�ूच
राहणार. तसेच, दूध�वसायाती� सहकारी सं�था, सरकारी सं�था व सरकारी यं�णा
यांचे मतभेद हेही चा�ूच राहणार. या ��नांची संपूण� सोडवणूक कठीण आहे, पण
वेळोवेळी दो�ी बाजू िवचारात घेऊन तडजोडीने माग� काढणे मह�ाचे. हा िवभाग
�णजे एक िजवंत िवभाग �ासाठीच वाट�ा.

प�ुसंवध�न �े�ात चांग�्या जाती�ा गाई िनमा�ण करणे, जनावरां�ा
आरो�ाची काळजी घेणे, प�ुखा�ात सुधारणा करणे, ही नेहमीची कामे होतीच.
माझे िव�ेष �� होते, रा�ाती� भाकड जनावरां�ा ��नाकडे. भाकड जनावराची
अिधकची सं�ा �णजे गाव पातळीवर चारा, झाडेझुडपे यांचे नुकसान, गावाती�
गरीब कुटंुबांचे हा� व वातावरण दूिषत करणारी सम�ा. �ावर उपाय �णून मी
'गावगोठा' योजना तयार के�ी, पण ती काया���त होऊ �क�ी नाही.
कु�ुटपा�ना�ा बाबतीत सहकारी सं�था उभा�न चांग�ी सु�वात झा�ी.
िव�ेषतः , मागासवग�यांना कु�ुटपा�न सहकारी सं�था हे उ��ाचे चांग�े साधन
आहे. �ां�ा नावे चार सहकारी सं�था उ�ा रािह�्या, पण �ा िद�ेने अजून बरेच
काही करायचे ि��्�क आहे.

या िवभागात काम करताना एक गो� िव�ेष ��ात आ�ी, की अगदी �ामीण
पातळीवर देखी� या िवषयाचे जाणकार काय�कत� तयार झा�े�े आहेत. याबाबतीत
महारा��  दे�भरात अ�ेसर आहे. खरे �णजे भिव�ात महारा��  रा�ाची आिथ�क
सुब�ा फ�ो�ादन, म��वसाय व दु��वसाय यावर ब�याच अं�ी अव�ंबून
राहणार आहे.



�ांनतर उ� आिण तं�ि��ण सिचव �णून माझी नेमणूक झा�ी. या
पदावर काम करत असताना दे�ात नवीन �ै�िणक धोरण व �ाचबरोबर
कृितकाय��म तयार झा�ा. ि��णिवभागात ये�ापूव� �ा�ापक या वगा�ब�� म�ा
एक अतीव आदर, कौतुक वाटायचे. एम.ए.�ा असताना मी �तः  �ा�ापक हो�ाचे
बेतदेखी� आख�े होते, पण ि��णिवभागात काम करत असताना �ा�ापक या
संवगा�चे जे द��न झा�े ते िनरा�ाजनक होते, मा�ा समजुतीनंा तडा देणारे होते. तसे
सारेच �ा�ापक सुमार आहेत असे न�े, पण जे थोडेब�त �ा�ापक, �ांचा
अपेि�त दजा�, वृ�ी, ि��ण इ�ादीपंासून िवचि�त झा�े आहेत �ां�ामुळेच
आजची ि��ण�व�था दजा�हीन झा�ी आहे. माझे तर असे �� मत आहे, की
ि��णाचा दजा� सुधारायचा असे� तर मु� जबाबदारी व भार �ा�ापकांवर टाकणे
आव�यक आहे. िकंब�ना �ांनी �त: ि��णसुधारकाची भूिमका वठवणे अग�ाचे
आहे. वगा�त न जाणे, �ा�ान न देणे, �ा�ानाची पूव�तयारी न करणे, कॉ�ेजात
केवळ तीन-चार तास थांबणे, ि�कव�ापे�ा इतर उ�ोग - खाजगी �ासेस् - ही
आज�ा ि��णप�ती�ा झा�े�्या रोगाची ��णे आहेत. िव�ापीठाती� राजकारण
अन् खाजगी ि��णसं�थांची दादािगरी यामुळे तर प�र��थती अिधकच खा�ावत
आहे.

या िवभागात जागितक बँके�ा साहा�ाने तं�ि��ण सुधार�ाचा जो
�क�्प चा�ू आहे �ात मी बराच रस घेत�ा. नवीन अ�ास�म सु� करणे,
तं�ि��णाचे �ि��ण देणे, नवीन सुिवधा िनमा�ण क�न देणे आदी मह�ा�ा
बाबीनंा मी, चा�ना देऊ �क�ो. �वसायि��णात क� � �ासनाचे नवीन अ�ास�म
मो�ा �माणात सु� कर�ात माझा पुढाकार होता.

हे सव� होत असताना एक �कषा�ने ��ात आ�े, की उ� व तं�ि��णात
सं�था, िव�ापीठ, �ा�ापक यांनाच समोर ठेवून काम होते. खरे तर सवा�त मह�ाचा
घटक िव�ाथ�, पण �ाचा पुरेसा िवचार होत नाही. िव�ा�ा�ना जे आवडते वा �ांना
जे हवे ते ि��ण घे�ासाठी सुिवधा कमी आहेत. िव�ा�ा�ची िकंब�ना �ां�ा
पा�कांची कुवत हीच मह�ाची ठरते. अगदी �ा�ा 'मे�रट' �णतात तेदेखी�
महाग�ा ि�कव�ा �ाव�्या तर हसी� करता येते हे �� व सव��ात आहे.
रा�ाती� प�र��थतीचा संदभ� ��ात घेत�ा तर समाजाती� उपेि�त वगा�त ि��ण
ही न परवडणारी बाब होत आहे. �ातून उ� व तं�ि��णासाठी खचा�वर आधा�रत



�ु�्क हे त� घोिषत के�े जात आहे, ते �ा� नाही असे म�ा वाटते. तथािप,
�ासनाचे धोरण पटो अथवा न पटो, �ाची �व��थत अंम�बजावणी करणे हे आमचे
कत�� असते.

मा�ा ��ासकीय सेवेत अनेक आ�ा-िनरा�ा वा�ा�ा आ�्या. चढउतार
होतेच, पण अजूनपय�त तरी काम के�्याचे समाधान या सेवेने म�ा सतत िद�े आहे.
िव�ेषत: सिचव �णून काम कर�ात वेगळा आनंद असतो. �ासनात सहभागी
झा�्याची भावना सुखद असते. िक�ेकदा, �ासनाचे िनण�य मनासारखे होत नाहीत,
पण �ा�ा इ�ाज नसतो. �ासकीय धोरण एकदम १८० अं�ांनी बद�णे �� नसते,
पण सिचव �णून ते धोरण काही अं�ांनी जरी बद�ता आ�े तरी का�ांतराने �ाचे
दूरगामी प�रणाम होतात. मी िनयोजन व िव�िवभागात असताना सारखे वाटायचे, की
�ासना�ा एकूण खचा�पैकी िकमान चाळीस ट�े भाग सामािजक सेवांवर खच�
�ावा. �ात ि��ण, आरो�, गृहिनमा�ण, पाणीपुरवठा अ�ा बाबी येतात.
नागरीकरणा�ा वाढ�ा गरजांचा पुरेसा िवचार होत नाही, �ासाठी भरीव गंुतवणूक
आव�यक आहे. वनिवभागात वनसंवध�नासाठी िवभागीय काय�योजना न�ाने
आख�ाचे काम अपुरे रािह�े आहे. वनसंर�णासाठी वनिवभागास आव�यक ती
बळकटी व साम�� दे�ाची गरज आहे. वनिवभागात, तसेच प�ुसंवध�न िवभागात
काम करताना गावपातळीवर भाकड जनावरांसाठी 'गावगोठा' तयार कर�ा�ा
��ावा�ा �ा �कारे वाटा�ा�ा अ�ता �ाग�्या �ाचे म�ा वाईट वाटते.
िनमखा�या जिमनीती� कोळंबी �ेती ही कोकणात�्या अ��्प भूधारका�ा वरदान
ठरावी, पण �ात मी �गती क� �क�ो नाही. दु�ज� पदाथ� महारा�� ात, िव�ेषतः
पुणे-नगर भागात, तयार करणे सहज �� आहे, पण ते होऊ �क�े नाही. अ�ी
एक ना अनेक कामे अपुरी रािह�ी आहेत. एकदा, िवभागातून बद�ी झा�ी की
आप�ा संबंध सुटतो, पण म�ा मा� न झा�े�्या कामाची �ख�ख खो�वर वाटत
राहते. एकाच पदावर तीन ते चार वषा�चा का�ावधी िमळा�्यास कामे अपुरी रा�
नयेत, पण �ासनात ते �� नसते असे िदसून आ�े आहे. उ� ि��णाबाबतचे
धोरण आमू�ा� बद�णे आव�यक आहे. �ासनामाफ� त �ा सं�थांना पगाराचे
अनुदान िद�े जाते ते र� के�े पािहजे. सं�थांना अनुदान दे�ापे�ा िव�ा�ा�ना
छा�वृ�ी �ावी व िव�ा�ा�नी �ांना हवे ते कॉ�ेज िनवडावे. कॉ�ेज�ा अनुदान
िव�ेष कामासाठी, भांडव�ी गंुतवणुकीसाठी �ावे. काही िव�ा�ा�ना 'ि�ि��्' देता



येती�. �ात घटनेनुसार राखीव जागा �ांना आहेत असे िव�ाथ�, �ांचे आई-वडी�
अि�ि�त आहेत िकंवा जे कुटंुबाती� पिह�्या िपढीती� उ�ि�ि�त पदवीधर होऊ
इ��तात असे, आिण ��ेक िज�्�ात गुणव�ेवर आधा�रत पिह�े पाच�े ते एक
हजार िव�ाथ�, या घटकांना 'ि�ि��्' असा�ात. उ�ोग�े�ात जसे मु� वातावरण
िनमा�ण होत आहे, तसे मु� वातावरण ि��ण�े�ात असावे. �ासनाचा ह��ेप उ�
व तं� ि��णात कमीत कमी असावा. रा�ाती� ि��ण�व�थेत गे�्या पाच-दहा
वषा�त ठळक बद� झा�ा आहे, होत आहे. ब�जन समाजाती� काय�क�ा�नी
ि��णसं�थांचे जाळे उभार�े आहे. ही मोठी चांग�ी व समाजबद�ासाठी आव�यक
अ�ी �गती आहे. या �व�थेत दोष असती� पण ते सुधारणे �� आहे. डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकरांनी मराठवा�ात पीप�्स ए�ुके�न सोसायटी काढ�ी.
�ामागे जो �ेयवाद, �ाग व समिप�तता होती ती या नवीन सं�थांम�े काही अं�ी तरी
येणे आव�यक आहे. गे�्या तीस वषा��ा सेवाकाळात अनेक िवषयांवर माझी काही
�तं� मत�णा�ी िवकिसत होत गे�ी. ��ासकीय सेवेमुळे खूप मोठी संधी म�ा
िमळा�ी, खूप काही ि�कता आ�े, हे नाकारता येणार नाही.

मा�ा ��ासकीय कारिकद�ची ही उजळणी करत असताना मी व�ुिन�
राह�ाचा �य� के�ा आहे. काही िठकाणी मत �दि��त झा�े आहे, पण ते माझे
वैय��क मत आहे, �ात �ासकीय ��ाचा भाग नाही.

�ासकीय सेवेत असताना मा�ावर सोपव�ात आ�े�्या ब�तेक
जबाबदा�या �ामीण िवकासा�ी िनगिडत हो�ा. सामािजक���ा दुब�� घटकांना
जा�ीत जा� �ाय कसा िमळू �के�, �ासकीय योजनांचा फायदा �ांना कसा
िमळू �के� या मा�ा मानिसकते�ी सुसंगत अ�ा कामिगरी मा�ाकडे चा�ून
आ�्याब�� म�ा समाधान वाटते.

��ासकीय सेवेम�े काम करत असताना तीन मू�भूत गो�ीचें भान
ठेव�ाची गरज असते. पिह�ी �णजे तुमचे व�र� िकंवा �ासन तुम�ा कामाकडे
कसे पाहतात, दुसरी �णजे तुम�ा कामाब�� तुम�ा सदसि�वेकबु�ी�ा काय
वाटते, आिण ितसरी �णजे �ा समाजघटकां�ा फाय�ासाठी तु�ी काय�रत असता
�ांना तुम�ा कामाब�� काय वाटते. ��ासकीय ��ीने या ित�ी बाबतीतं य��ी
होणे ही य�ाची गु�िक�्�ी असते. मा�ा बाबतीत सांगायचे तर मा�ा



कामिगरीब�� मी पूण� समाधानी आहे. मा� इतर दोन िनकषांवर मा�ा कामिगरीचे
मू�्यमापन इतरांनी करावे. �ाबाबत मी बो�णे औिच�ा�ा ध�न होणार नाही.

��ासनाती� कामात माझी िवि�� मते हो�ास, दादां�ा तसेच घर�ां�ा
अनुभवाची पा�व�भूमी होती. बी.पी.टी. चाळीती� वा��, ितथ�्या एकूण गरीब अन्
मजूर �ोकां�ा िनकडी�ा गरजांचे आक�न, अन् सवा�त मह�ाचे �णजे डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकरां�ा िवचार�णा�ीचा मा�ावरचा ठसा. या सव� गो�ी माझी
मनोभूिमका तयार कर�ास कारणीभूत झा�्या.

मी वेगवेग�ा ��ांवर अनेक िठकाणी नोकरी के�ी. मी बाहेरगावी िजथे
िजथे होतो ितथे ितथे दादा येऊन जायचे. िव�ेष �णजे ��ेक वेळी �ांचा स�्�ा
असायचा, मा�ा कामाब�� मत असायचे, घरची काळजी क� नको �णून ते
आवजू�न सांगायचे. काम करताना �तः �ा �ािभमाना�ा ध�ा �ागे� असे
काहीएक क� नकोस असे दादा नेहमी सांगायचे. �िचत मी �ां��ी मा�ा िवि��
कामाब�� बो�ायचो. दादांचा एक सूर कायम असायचा: नेहमी ग�रबांची बाजू �ावी,
सग�ांचे ऐकून �ावे, ताठा िमरवत रा� नये; वगैरे. कोणा�ाही ते मा�ाकडे काम
घेऊन पाठवत नसत, अगर कोणाही ��ीची अगदी सा�ा अटे�े�नसाठी देखी�
ि�फारस करत नसत. या गो�ी ते कटा�ाने टाळत.

मी नाि�क�ा असताना आमचे अनेक नातेवाईक अन् दादांचे िम� नाि�क
तसेच आसपास�ा गावात होते. किम�नर �णून मा�ाकडे अनेकांची कामे असत.
�ापैकी जर कोणी �ांना भेटून मा�ाकडे ये�ासाठी ि�फारसप� मािगत�े तर
�� ��ांत ते अ�ा �ोकांची बोळवण करीत. एकतर �ांचा �भाव मोठा ताठ,
ि�वाय ��व�ा! तुमचे काम यो� असे� तर ते मी न सांगता होई� आिण अयो�
असे� तर मी सांगूनही होणार नाही, अ�ी �ांची रोखठोक भूिमका होती.

मी �ा समाजात ज��ो, �ा समाजाब�� व�र� �रावर आदर तर
सोडाच, पण सहानुभूतीची देखी� वानवा होती. या समाजाचे ऋण काही अं�ाने
फेडायचे �णजे नेमके काय करायचे ते मी मा�ापुरते ठरव�े होते. मागसवग�य
समाजात ज�ा�ा येऊनसु�ा एक कुटंुब िन��चतपणे सवा�गीण िवकास साधून
इतरां�ा बरोबरीने येऊ �कते हे दाखवून दे�ाची दुद�� इ�ा मा�ा मनात सारखी



तेवत आहे. �ा भूिमकेतून मी मा�ा भावा-बिहणीकंडे तसेच मु�ा-मु�ीकंडे जेवढे
देता येई� तेवढे �� िद�े. �ांना मोठे हो�ाचे �� बघाय�ा �ेरणा िद�ी. आज
माझे ित�ी भाऊ �ां�ा �त:�ा �य�ातून चांग�्या प�र��थतीत ��थराव�े आहेत,
हा मा�ा ��ीने आनंदाचा ठेवा आहे. आ�ां चारही भावांची चांग�ी घरे आहेत.
�ौिककाथा�ने आमचे एक� कुटंुब नाही, पण ��� �वहारात अन् भावना�क
पातळीवर आ�ी एक� आहोत. मा�ाच बरोबरीचे इतर िम� आहेत, �ां�ा
कुटंुबाचे असे एक�ीकरण िदसत नाही.

कुटंुबाकडे पाहताना, �ासकीय सेवेत असताना �ा�ा समाजकाय� �णता
येई� ते थोडेब�त झा�ेच. अगदी कॉ�ेज�ा िदवसांत�्या �ुडंट्स डॉ. आंबडेकर
मेमो�रय� किमटीपासून काही मागासवग�य सहकारी गृहिनमा�ण सं�थां�ा िनिम�तीत
सहभाग, म�ा अिभमान वाटणारी आमची ��ाका सोसायटी, संघिम� सं�थेची
�थापना, असे काही संघिटत �य� के�े. फार मोठे नाही, पण �ातून एक� ये�ाची
व काहीतरी चांग�े कर�ाची �वृ�ी जोपास�ी गे�ी. िव�ेष �णजे वैय��क
पातळीवर साधारण १९७० ते १९८० या द�कात मी खूपच भाषणे के�ी असती�.
बाबासाहेबां�ा जयंती�ा मंुबईती� जवळजवळ सव� भागात मी �ा�ाने देऊन
आ�ो आहे. १९८५ नंतर मा� हे सारे, जरी मी बंद के�े नस�े तरी फार कमी के�े
आहे. एक जाणीव मा� सारखी होते की मी �ासकीय सेवेत आ�ो नसतो तर
कदािचत सामािजक काया�त िन��चतच मह�पूण� कामिगरी के�ी असती, पण हे
झा�ं जर-तर...

आम�ा कुटंुबा�ा वाटचा�ीकडे मागे वळून पाहताना म�ा डॉ. बाबासाहेब
आबडेकरांची �ेरणा िदसते, आम�ा आंध�ा आजीची दूर��ी िदसते, आम�ा
आईचा �ाग िदसतो आिण आम�ा दादां�ा �पाने आम�ा कुटंुबा�ा
उभारणी�ा पायाम�े दड�े�ा िन�चयाचा महामे� िदसतो. �णूनच आम�ा
दादांना सांगावेसे वाटतेः

�ा दोन कणखर हातांनी
भीमसूया�ची दोन िकरणे

कवटाळून, उजळून काढ�ेत
आ�ा�ा ।

े ी



गाव�ा वे�ी�ा
गद� �ांब�चक साव�्या

सतत �ा खोपटांवर पड�े�्या
सूय� कधी वे�ी�ा बाहेर
उगव�ाच न�ता ।

�ा अंधारा�ा मागे ढक�ून तु�ी
जीवना�ा रणकंदनात अ�ेसर

�णून िदस�ा,
आजचा �का� ।
तुमची उंची

तुम�ा नातवंडांना िदसावी
�णून �ांना खां�ावर घेत�े
मान मोडून पाहताहेत वर
�ांनाही �ा तेच चांदणं
जे िद�ंत आ�ां�ा

ते होती� तुमचे जयवंत ।*
* जे.डी. जाधव यांचे २ एि�� २००२ रोजी िनधन झा�े.



सुधाकर जाधव
मी आम�ा घरात�ा जरा वेगळा. अ�ासात माझे �� �ाग�े नाही.
जु�ा वडा�ा�ा राहत असताना सु�वाती�ा मी वडाळा माक� टजवळ�ा

�ुिनिसप� �ाळेत जात होतो. रे�्वे �ाईन ओ�ांडून जंग� तुडवीत मी �ाळेत जाई.
वाटेत छो�ा झुडपांवर सकाळी पु�ळ पोपट बस�े�े असत. पोपट
पकड�ाकरता �ाळेत जाताना �ख�ात मी एक छोटा आरसा ठेवत असे. �ावेळी
पोपट पकडणे हा माझा छंद आिण मी पकडून आण�े�े पोपट सोडून देणे हा
दादांचा छंद होऊन बस�ा होता.

पुढे, छिब�दास�ा गे�्यानंतर मी नेहमी �ाळा चुकवत असे. �ाळे�ा
�गितपु�कात गैरहजेरीची नोदं अस�्यामुळे ते दादांना न दाखवता �ां�ा सहीची
न�� क�न मी ते ि��कांना परत करत असे. एकदा, काहीतरी कामासाठी दादा
भाऊ�ा भेट�ासाठी �ाळेत आ�े. दादांना �ाचा वग� माहीत न�ता, उ�ट माझा
वग�, तळमज�्यावरच अस�्याने ते मा�ाकडे �ाची चौक�ी कर�ासाठी आ�े.
मी नेहमी�माणे वगा�त न�तो. �ा िदव�ी घरी परत आ�्यानंतर दादां�ा हाताचा
आ�े�ा अनुभव काही वेगळाच होता.

�हान असताना, गणे�ो�वा�ा वेळी “इतर सगळे �ोक गणपती बसवतात
मग आप�्या�ा गणपती का नको?" असा िवचार क�न मी दुपारची वेळ साध�ी,
आिण आम�ाच जवळ अस�े�्या एक घरातून सरळ एक गणपती चो�न आणून
आम�ा घरात बसव�ा. दादा कामाव�न आ�्यानंतर �ांना ध�ाच बस�ा. मग
रा�ी�ा वेळी गुपचूप समु�ावर नेऊन �ाच िदव�ी 'आम�ा' गणपतीचे िवसज�न
कर�ात आ�े.

एस.एस.सी.�ा असताना म�ा िसनेमे पाह�ाचा; तसेच, िसनेमा�ा गा�ांचा
नाद �ाग�ा. मी गा�ां�ा पु�ळ चोप�ा गोळा के�्या हो�ा. अ�ासाकडे ��
न�तेच. एस.एस.सी.�ा मी तांि�क ि��ण हा िवषय घेत�े�ा होता. म�ा तांि�क
ि��णात चांग�े माक�  िमळा�े. मा� इतर िवषयात '�ॉट� सिक� ट' होऊन ‘�ूज'
उडा�ा! मी एस.एस.सी.�ा नापास झा�ो. �ामुळे दादांचा पारा खूपच चढ�ा. �ांनी
सव� चोप�ांची घरात होळी के�ी आिण रागारागाने बी.पी.टी. रे�्वेम�े कामगार



�णून भरती कर�ासाठी म�ा घेऊन गे�े. ितथेही माझे दुद�व आड आ�े.
वडा�ाचाच एक माणूस, �ा�ा मी अनेक �कारे छळ�े होते, खोटेनाटे सांगून
�ा�ा चा�ांचा जुडगा �ा�ा प�ीकडून घेऊन मी गटारात फेकून िद�ा होता,
नेमका तोच माणूस िस�े�न बोडा�त बस�े�ा पा�न मी घाबर�ो- आिण रामदास
�ामी�माणे मंडपातून प�ायन के�े. दादा घरी आ�्यानंतर माझी िबनाते�ाची
मॉि�� कर�ात आ�ी हे सांगाय�ा नकोच.

पुढे डायरे�र ऑफ टे��क� ए�ुके�न ऑिफसचे एक अिधकारी, जे
�ाळेमाफ� त तांि�क ि��ण घेत असताना माझे 'सुपरवायझर' होते, �ांना जाऊन
भेट�ो. �ांनी ‘अ�े��स' �णून 'गरवारे �ॅ��कस्' या कंपनीत म�ा पाठव�े. ितथे
चाळीस �पये मिहना ‘�ायप�ड' घेऊन मी सु�वात के�ी आिण पुढे ‘अिस�ंट
डायमेकर' �णून साडेतीन वष� नोकरी के�ी.

भारत सरकारने नाि�कजवळ�ा आम�ा गावी, ओझर येथे, िमग
िवमानांचा कारखाना काढायचा िनण�य घेत�्यानंतर वत�मानप�ातून ट� ेनी
टे��ि�यन�ा पदासाठी जािहराती येऊ �ाग�्या. घरी न सांगता, मी गुपचूप अज�
पाठव�ा. इंटर�्यू होऊन िनवडही झा�ी. माझा िवचार दादांना सांिगत�्यावर �ांनी
त�ाळ होकार िद�ा. पण जोपय�त भाऊ तु�ा परवानगी देत नाही तोपय�त मी संमती
देणार नाही असे सांिगत�े. भाऊ �ावेळी आय.ए.एस. �ि��णासाठी मसूरी�ा
गे�े�ा होता. �ा�ा मी प�ाने सिव�र कळव�्यानंतर �ाने तार पाठवून म�ा
परवानगी िद�ी. दादां�ा �ा कृतीमुळे भाऊचा �� हा आ�ा धाक�ा
भावंडांसाठी �कूमनामा ठर�ा.

ओझर�ा िमग िवमाना�ा कारखा�ात 'ट� ेनी टे��ि�यन' �णून आ�ी
दीड�े जण भरती झा�ो होतो. सरकारी कंपनी आिण �ातूनही िवमान कंपनी �णून
ट� ेिनंग पूण� झा�्यावर चांग�ा पगार िमळे� अ�ी आ�ा आ�ी बाळगून होतो.
�ासाठी ब�तेक जण इतर� अस�े�्या चांग�्या नोक�या सोडून ितथे आ�े होते,
मा� आ�ा सवा�चा �मिनरास झा�ा. सु�वाती�ा सव� िमळून फ� ३५० �पये
मािसक पगार ठरव�ा गे�ा.

अपे�ाभंग झा�्यामुळे वैतागून मी इतर सहका�यांसह एक कामगार संघटना
�थापन के�ी आिण मॅनेजम�ट�ी �ढा �ाय�ा सु�वात के�ी. जनर� मॅनेजर�ा



ध�ाबु�ी करणे, मॅनेिजंग डायरे�र�ा टॉय�ेटम�े कोडूंन ठेवणे असेही �कार
घड�े. आता मा� �ा सव� गो�ीचें वाईट वाटते.

ओझर येथे ट� ेिनंगसह मी साडेपाच वष� काढ�ी, �ांपैकी साडेतीन वष� मी
कामगार संघटनेचा से�ेटरी होतो. �ा का�ावधीत कामागारां�ा सं�ेत खूप वाढ
झा�ी. आम�ा संघटनेचा �ापही फार वाढ�ा. �ावेळी आम�ा संघटनेचे काम
पाह�ासाठी नेमणूक के�े�ी एक ��ी आज मंुबईत �त:ची कामगार संघटना
सांभाळत आहे.

ओझर�ा िवमान कारखा�ाने �मिनरास के�्याने आ�ी पया�यी नोकरी�ा
�ोधात होतो. एअर इंिडया आिण इंिडयन एअर�ाई�म�े आम�ापैकी ब�याच
जणांची िनवड झा�ी होती. मा� िमग िवमान कंपनीने आ�ा सवा�कडून बाँड ि��न
घेत�ा अस�्याने ती नोकरी सोडणे �� न�ते. मग मी पुढाकार घेऊन डायरे�र
ऑफ टे��क� ए�ुके�नकडून सवा�चे बाँडस र� करव�े आिण माग� मोकळा
के�ा.

मी �तः  इंिडयन एअर�ाइ�म�े जॉईन हो�ासाठी मंुबई�ा परत�ो. घरात
आ�ी सव� भाऊ पगार आम�ा आईकडे देत असू. संपूण� पगार घरात देऊन,
खचा�साठी �ा�न जा� पैसे मािगत�े तरी िद�े जात. मा� पगारातून न सांगता पैसे
ठेवून घेत�्यास मा�ा आई�ा �चत नसे. मी पगाराचे सगळे पैसे घरी देई. मा�
‘ओ�र टाइम'चे सगळे पैसे �त:कडे ठेवून घेत असे.

नोकरी कर�ापे�ा माझा �त:चा क� काहीतरी उ�ोगधंदा कर�ाकडे
होता. �ामुळे इंिडयन एअर�ाइ�ची दहा वष� नोकरी करत असताना मी �त:ची
िपठाची एक िगरणी टाक�ी. हातात पैसे खेळू �ाग�े, पण उ�ोगधंदा मो�ा
�माणावर कर�ासाठी भांडव�ाची गरज होती. भांडव� उभे कर�ासाठी मी माग�
�ोधू �ाग�ो. सा� .७५-७६ असावे. �ावेळी आखाती दे�ांम�े भारतीयांसाठी
भरपूर पगारा�ा चांग�्या नोक�या उप�� होऊ �ाग�्या हो�ा. घर�ांचा िवरोध
असूनसु�ा मी म�-पूव� दे�ांम�े जा�ाचा �य� क� �ाग�ो. सुदैवाने, दुबई
येथी� 'ग�्फ एअर' या िवमानकंपनीत म�ा नोकरी िमळा�ी आिण िडस�बर १९७६
म�े मी दुबई�ा जाऊन पोहोच�ो.



आखाती दे�ात काम कर�ाचा अनुभव फार वेगळा असतो. िनयमांचे
काटेकोरपणे पा�न कामगार आिण �व�थापन या दोघांनाही करावे �ागते. चांग�ा
िसनेमा �ाग�ा �णून 'कॅ�ुअ� ि��' घे�ाची सोय नाही िकंवा सद�-पडसे
झा�्या�ा सबबीवर ‘िसक ि��' घेता येत नाही. तु�ी आजारी आहात िकंवा काय
आिण �ासाठी 'िसक ि��' िकती �ावी हे ठरव�ाचा अिधकार फ� सरकारी
डॉ�रांना असतो. एकदा �ूटीवर जाताना गडबडीत अपघात झा�ा आिण माझे
ओठ फाट�े, तीन दात पड�े. सव� कपडे र�ाने माख�े असताना �ाही प�र��थतीत
िवमानतळ गाठून म�ा काम करावे �ाग�े आिण काम संप�्यानंतर सरकारी
डॉ�रांनी रजा िद�ी, तीदेखी� फ� दोन िदवसांची.

दुबईत कामगारांना पगार चांग�ा असतो, पण �ांचे आप�्याकड�ासारखे
फाजी� �ाड के�े जात नाहीत. कामगारपुढारी िकंवा कामगारसंघटनांना ितथे थारा
नाही. मा� कामगारां�ा सव� �ा� त�ारीचंी दाद '�ेबर िमिन�� ी’ माफ� त घेत�ी
जाते. काम मा� वेळ�ा वेळी झा�े पािहजे, �ातून सूट िमळणे �� नसते.

दुबई�न घरात येणा�या 'मॉडन�' व�ू पा�न दादांना चांग�ाच आनंद होत
असे. �तः साठी �ांची एकच मागणी होती. ती �णजे िसगारेटीचंी.

िसगारेटसव�न आठव�े, दादा �ड�े�रने आजारी असताना दवाखा�ात
ॲडिमट होते. डॉ�रांनी िसगारेट िप�ाची संपूण� बंदी के�े�ी. काही िदवसांनंतर
राऊंडवर आ�े�े डॉ�र दादांना �णा�े, “बघा, आता तु�ी कसे चांग�े िदसता.
जेवण �व��थत घेता, िसगरेट ओढत नाही, �ामुळे तुम�ा �कृतीत सुधारणा
झा�ी."

पण दादा फारच व�ाद. हसून �ांनी बेडवरची उ�ी दूर के�ी आिण
�ाखा�ी �पव�े�े िसगारेटचे पािकट डॉ�रांना दाखव�े. �ावर डॉ�रांनाही हसू
आवरेना.

म�ा दुबई�ा येऊन जवळजवळ सतरा वष� झा�ी आहेत. माझी प�ी व मु�े
मंुबई�ा असतात. ग�्फ एअर'ची नोकरी अस�्यामुळे म�ा वरचेवर मंुबई�ा
जा�ाची संधी िमळते. सुटीम�े कुटंुबीयदेखी� दुबईत येत असतात. आता मा� म�ा
मंुबई�ा परत�ाचे वेध �ाग�े आहेत. मा�ा थोर�्या मु�ाने नाि�कम�े एक
‘फॅि�के�न युिनट' टाक�े आहे. नाि�कजवळच दादां�ा नावाने 'पो�्ट� ी फाम�'



टाक�ासाठी जिमनीची खरेदी झा�ी आहे. आता मंुबई�ा कायमचे परतणे कधी होते
ते पाहायचे.*

*'सुधाकर भारतात परतून आता मंुबईत �थाियक झा�ा आहे.



मी,
िदने� जाधव

ये दौ�त भी �े �ो, ये �ोहरत भी �े �ो
भ�े छीन �ो मुझसे मेरी जवानी ।
मगर मुझको �ौटा दो बचपन का सावन
वो कागज की क�ती, वो बारी� का पानी ।
असे एका �ायरने �ट�े आहे. जवळ जवळ ��ेका�ा ‘बा�पणाचा काळ

सुखाचा' असे वाटते. म�ा मा� तसे अिजबात वाटत नाही. िकंब�ना बा�पणाची
आठवण आ�ी तरी मा�ा अंगावर �हारे उभे राहतात, कारण माझा बा�पणाचा
काळ फार खडतर गे�ा, सुखावह नाही.

आठवणी�ंा �ंख�ेत मागे मागे जाताना ितथे धूसर भूतकाळाची सु�वात
होताना िदसते. ितथे म�ा जु�ा वडा�ाची चाळ आठवते. आम�ा चाळी�ा
माग�ा बाजू�ा पा�ाचा साव�जिनक नळ होता. घरात�्या जु�ा छपरी प�ंगावर
बस�े की �खडकीतून तो नळ िदसे. ितथे एकमेकां�ी पा�ाव�न ��त घा�णा�या
बायका, मधूनच हमरीतुमरीवर येणारे पु�ष हा िन�ाचाच देखावा. नको ते ��
आिण नको �ा गो�ी फार �हानपणी कानावर पड�्या �ा ितथे. आपण चांग�े
रहावे, मौजमजा करावी असे म�ा नेहमी वाटत असे. मा� घरची प�र��थती बेताची
अस�्यामुळे मन मा�न राहावे �ागत असे, �ाचे म�ा वैष� वाटत असे.

इतर भावंडां�माणे पाच�ा इय�ेपासून मी 'छिब�दास'म�े जाऊ �ाग�ो.
ितथे ब�सं� मु�े गोरीगोमटी, �� कपडे घात�े�ी. �ा मानाने मी काळा
िदसायचो �णून म�ा 'काि�या' �णायचे.

छिब�दास �ाळेने माझे ���म� घडव�े. तसे पािह�े तर दि�त
समाजात ज�ा�ा येऊनही मा�ात �ूनगंडाची भावना अ�ी न�ती. माझा �त:वर
िव�वास होता. डॉ. आंबेडकरांनी ि�िह�े�े '�ू� पूव� कोण होते?' हे पु�क अगदी
वाचनात आ�े अस�्यामुळे की काय पण, आपण इतरांपे�ा कमी नाही आप�्या
वाग�ातून, अ�ासातून, चा�र�ातून िस� करायचे या भावनेने वागत रािह�ो.



छिब�दासचे �ावेळचे �ाचाय� �ी. के. गो. अ�ीकर आिण एक ि��क �ी. धामणकर
या गु�वया�चे माझा आ�िव�वास वाढव�ा�ा कामी साहा� झा�े.

�हानपणापासूनच म�ा वाचनाची आवड. मा�, वडा�ा�ा �ाळेत
असताना 'चांदोबा' सोडून इतर फारसे काही वाचाय�ा िमळत नसे. छिब�दासम�े
गे�्यानंतर वातावरण पूण�तया बद�ून गे�े. �ा �ाळेचे सुस� �ंथा�य पा�न मी
हरखून गे�ो. रोज एक या �माने मी नवनवीन पु�के वाच�ाचा धडाका �ाव�ा.
मा�ा वाचना�ा िनयिमत �ो�ाहन असे ते गो. म. िकराणे या आम�ा ि��काचे.

वाचनात सु�वाती�ा फडके-खांडेकर यांचे सािह� असायचे. पुढे पुढे,
फड�ां�ा कादंब�या िन�ळ करमणुकीचे साधन वाटू �ाग�्या. �ाउ�ट
खांडेकरां�ा सािह�कृतीचंा मनावर प�रणाम ठसू �ाग�ा. खांडेकरां�ा
'�ौचंवध'ची असं� पारायणे के�्याचे �रते. पुढे �ी. ना. प�ड�ां�ा कादंब�यांची
भुरळ पडू �ाग�ी. का�ा�ा बाबतीत सु�वाती�ा मंगे� पाडगावकर मना�ा
िभड�े. कारण �ां�ा किवतांम�े सहजपणा होता. पुढे कुसुमा�ज आिण बा. भ.
बोरकर यांची मोिहनी पड�ी, कारण �ां�ा का�ाचा आवाका फार मोठा होता.
�ांची ��ेक किवता िवचार कराय�ा �ावत असे. मा�ा सुदैवाने म�ा मराठी
ि�किवणारे ि��कदेखी� मात�र भेटत गे�े. �ामुळे सािह�ाती� रस वाढत गे�ा,
अनुभूती वाढत गे�ी. �ातून मग मी छिब�दास�ा ‘अ�ुदय' या �ैमािसकासाठी
अधुनमधून ि�खाणही क� �ाग�ो. �ामुळे िनयिमत अ�ासाकडे थोडेसे दु�� �
झा�े हे मा� खरे.

�ाळेत असताना म�ा भाषणे दे�ाचा छंद �ाग�ा, मा�ा अवांतर
वाचनामुळे की काय, पण १५ ऑग�, २६ जानेवारी आिण इतर ��ेक मह�ा�ा
काय��मात माझे छोटेसे भाषण हमखास असायचे. तोच पायंडा, नंतर मंुबई
महानगरपाि�केचा िवभागअिधकारी �णून काम करत असतानादेखी� अबािधत
रािह�ा.

आमचे दादा �ायामा�ा बाबतीत फारच आ�ही, �ामुळे आठवी-नववात
असताना मी दादांबरोबर �ायाम�ाळेत जाऊ �ाग�ो. ता�मीत �ायामाची अ�ावत
साधने अथा�त् न�ती. मा� �ा�ा आता ‘घाटी �ायाम' �णतात तो दंड-बैठका
मु�� यांचा �ायाम भरपूर झा�ा. मी आखा�ात कु�ादेखी� क� �ाग�ो.



�ायामामुळे दमछाक होत असे, मग घरी जाऊन बकाबका जेवायचे आिण �गेच
झोपी जायचे, असा िदन�म सु� झा�ा. �ामुळे वाचनाकडे आिण िनयिमत
अ�ासाकडे दु�� � होऊ �ाग�े. मा� �ायामामुळे माझी उंची वाढ�ी, वजन वाढ�े,
�रीरय�ी िपळदार झा�ी.

मी १९६१ सा�ी एस.एस.सी. झा�्यावर मी िस�ाथ� महािव�ा�यात �वे�
घेत�ा. िस�ाथ� महािव�ा�यात जा�ाचा िनण�य भाऊचा. तो �तः  म�ा �ावेळ�ा
�ाचाय� किण�कांकडे घेऊन गे�ा होता. छिब�दासम�े असताना भाषेवर चांग�े
सं�ार झा�े होते. ि�वाय, माझी रहाणी थोडी छानछोकीची. 'साधी रहाणी, उ�
िवचारसरणी' पे�ा डॉ. आंबेडकरांचा 'उ� रहाणी, उ� िवचारसरणी' हा मू�मं�
म�ा आप�ासा वाटत असे. �ामुळे घरची प�र��थती बेताची असूनसु�ा मी जा�ीत
जा� नेटके राह�ाचा �य� करत असे. तीच आवड पुढे बळावत गे�ी. पुढे
�ावसाियक जीवनात मी िजथे िजथे गे�ो ितथे ितथे 'वे� ड� े�ड मॅन' �णून ओळख�ा
जाऊ �ाग�ो. महािव�ा�यात असताना मा� मा�ा �� वाणीमुळे आिण नेटके
राह�ामुळे मी दि�त समाजातून आ�े�ा आहे यावर इतरांचा िव�वास बसत नसे.

िस�ाथ� महािव�ा�यात मी �ा��ाखेम�े �वे� घेत�ा होता. �ा
महािव�ा�यात दोन �िस� �ा�ापकांचा सहवास म�ा �ाभ�ा, एक - मधू दंडवते
आिण दुसरे - अनंत काणेकर.

अनंत काणेकर आ�ा�ा मराठी प� ि�कवत असत. �ां�ा जबरद�
�ा����म�ाने मी इतका भारावून गे�ो होतो की �ां�ा�ी मु�ाम ओळख
क�न घत�ी. �ांना भेट�ासाठी वरचेवर मी 'कॉमन �म’ म�े जात असे. एकदा,
�ांनी म�ा �ां�ा �ावेळ�ा िहंदू कॉ�नी�ा घरीसु�ा आमंि�त के�्याचे �रते.

मधू दंडवते आ�ा�ा पदाथ�िव�ान ि�कवत, �ांची ि�कव�ाची धाटणी
अ�ंत आखीव-रेखीव. वगा�त पदाथ� िव�ानाचे िव�ाथ� तुरळक. ��ेका�ी �ांची
वैय��क ओळख, �ां�ा कुवतीची �ांना जाण. दंडवते यां�ासारखा आप�ेपणाने
ि�कवणारा �ा�ापक म�ा �ाभ�ा हे मी माझे भा� समजतो.

काणेकरां�ा �भावामुळे की काय, पण सु�वाती�ा म�ा ‘क�ुिनझम’
ब�� फार आकष�ण वाटे. दे�ा�ा सव� सम�ांना रा�� ीयीकरण हा एकच उपाय आहे
अ�ी माझी ठाम समजूत होऊन बस�ी होती. क�ुिनझम ची ओढ इतकी �भावी



होती, की आम�ा िम�मंडळीमं�े एकमेका�ा प� ि�हायचे झा�े तर '�ी डांगे �स�'
अ�ी सु�वात होत असे. पुढे दंडवते यांनी म�ा डॉ�र च�र� वाचाय�ा िद�े. ते वाचून
मी पुरता झपाटून गे�ो. ‘क�ुिनझम'चा फो�पणा, �ाची अ�वहाय�ता म�ा पट�ी
ती �ोिहयां�ा सािह�ातून. मी समाजवादाकडे ओढ�ा गे�ो. एस. एम. जो�ी,
नानासाहेब गोरे, यदुनाथ थ�े, सदानंद वद� समाजवादी मंडळीबं�� �ेम वाटू �ाग�े.
डॉ. आंबेडकरांना अिभ�ेत अस�े�ा समाजरचना घडव�ाचे काम तथाकिथत उ�
जातीत ज�ा�ा येऊनही दि�तो�ारासाठी �ामािणकपणे झटणा�या या समाजवादी
ने�ांकडूनच होऊ �के� अ�ी माझी धारणा होऊ �ाग�ी.

�ाळेत असताना दादांमुळे �ायामाची गोडी �ाग�ी होतीच; �ामुळे मदा�नी
खेळांचे आकष�ण होते. महािव�ा�यात असताना मी 'बॉ��ंग' ि�कू �ाग�ो.
पिह�्याच वष� मी �धा�म�े उतर�ो. झेिवयस� कॉ�ेजम�े सामना होता. पिह�्याच
फेरीत माझा �ित�ध� भारी िनघा�ा. �ाने जोरदार ठोसे �गाव�े, �ामुळे माझे नाक
फुट�े, ओठ फाट�े. आता घरी गे�्यावर आई-वडी� रागावणार �णून मी घाब�न
गे�ो होतो. म�ा धीर िद�ा तो दादांनी. ते �णा�े, “एका ज�ानं देव काय �ातारा
होत नाही, तसा एका कु�ीनं काय पै�वान �रटायर होत नाही. आता तू मार
खा�्�ास ना. कोई बात नही. �ा�ामुळं तु�ा मनात िज� िनरमान झा�ी पायजे.
मग पा�या पुढं काय या� िमळतं ते."

दादांचे ते �� भिव�वाणीसारखे ठर�े. पुढ�ा वष� मी एकापाठोपाठ
�ढती िजंकत जाऊन �ेवटी १९६३ सा�चा 'चॅ��यन' झा�ो.

इंटर साय��ा असताना मी कॉ�ेज�ा जनर� से�ेटरीपदाची िनवडणूक
�ढव�ाचे ठरव�े. कॉ�ेजची िनवडणूक �णजे फ� �ीमंत मु�ांची िमरासदारी
असे. िनवडणूक �चारा�ा भरपूर पैसे �ागत असत. �ावेळी अ�ोक मंकड व सुभाष
अंिबये या दोन ि�केटपटंूनी म�ा साथ िद�ी. पायोिनयर बुक डेपो व कॉ�ेज�ा
अस�े�ा कॅ��नवा�ा यां�ाकडून जािहरातीसाठी पैसे घेऊन माझी �चारप�के
छाप�ी. कॉ�ेजात नस�े�ा माझा िम� रमे� धो�े याने उ�ृ� िभि�प�के रंगवून
िद�ी. मा�ा मराठी, िहंदी व इं�जी, ित�ी भाषांती� भाषणांनी �थम वषा�पासून
पदवी�ा �ेवट�ा वषा�पय�तचे सारे वग� गाजवून टाक�े व अ�ंत अटीतटीची
िनवडणूक होऊन �ेवटी मी िजंक�ो. िनवडणूक िजंक�्यानंतर �ाचाय� डॉ. किण�क



यांना भेटाय�ा गे�ो. �ांनी म�ा सांिगत�े, की जनर� से�ेटरीची िनवडणूक
िजंक�े�ा िव�ाथ� �ावष� कधीही पास झा�े�ा नाही. हा आप�्या कॉ�ेजचा
इितहास आहे. पण मी मा� �ावष� पास झा�ो व ती परंपरा खंिडत के�ी.

िस�ाथ�म�े ि��ण घेत असताना म�ा ��री अिधकारी हो�ाची ��े पडू
�ाग�ी. 'महार बटाि�यन'�ा अनेक �ौय�गाथा घरी पु�ा पु�ा कानावर पडत हो�ा.
�ामुळे महािव�ा�यात दाख� झा�्यापासून ��रा�ा नोकरीची ओढ म�ा
�ाग�ी होती. �ाची पूव�तयारी �णून मी एन.सी.सी.म�े दाख� झा�ो. सव� परेड-
कॅ�स मी न चुकता ‘अट�ड' करत असे. एन.सी.सी.म�े जे जे ब�मान िमळू �कतात
ते सारे मी िमळव�े. आम�ा कंपनीचा �ाट�र मा�र �णून माझी िनवड झा�ी.
नेमबाजीम�े मी �ावी� िमळव�े.

'इंटर साय�'नंतर '�ॉट� सिव�स किम�न' िमळवून 'सेकंड �े�नंट' �णून
��र�वे� करावा असे मा�ा मनाने घेत�े. मी संपूण� तयारीिन�ी �ासाठी �य�
के�ा. मा�, कसे कोणास ठाऊक, पण म�ा य� िमळू �क�े नाही. माझी िनवड
झा�ी नाही �णून मी अित�य खट्टू झा�ो. आम�ा कुटंुबाती� एकाने तरी ��र,
आरमार, िकंवा वायुसेनेत अिधकारी �ाय�ा हवे होते असे म�ा अजूनही वाटते.

�ावेळचा एक गमतीदार �संग आठवतो. आम�ा घरात माझा
एन.सी.सी.�ा गणवेषात�ा 'सॅ�्यूट' करणारा एक छानसा फोटो �ाव�े�ा होता.
आम�ा गोताव�ाती� एक अि�ि�त �ी आम�ा घरी आ�ी असताना तो ित�ा
पाह�ात आ�ा. फोटोसमोर उभी रा�न ितने बराच वेळ �ा�ाकडे िनरखून पािह�े
आिण मग बो�ती झा�ी, "आरे �ा! िदनाभाऊ �ाँडमधी भरती झा�ेयत वाटतं.”

��री अिधकारी हो�ाचे �� िवर�्यामुळे मी बी. ए�ी. कर�ाचा िनण�य
घेत�ा. वा�िवक गिणत िवषयात म�ा फार गती होती अ�ात�ा भाग नाही, मा�
आ�ाने �ीकार�ात एक वेगळाच आनंद असतो, �णून पदाथ�िव�ान-गिणत हे
िवषय घेऊन मी 'इ���ूट ऑफ साय�'म�े बी. ए�ी.साठी �वे� घत�ा.
'इ���ूट ऑफ साय�'ची भ� इमारत, मोठे वग�, तुरळक िव�ाथ�, सुस�
वाचना�य, सारेच मना�ा भावणारे होते.



इ���ूट ऑफ साय�म�े म�ा अनेक चांग�े िम� िमळा�े. �ात�्या
काही िम�ांचा मा�ा आयु�ावर खूप �भाव पड�ा. �ांपैकी दोन सहा�ायी िम�
िव�ेष उ�्�ेखनीय आहेत. पिह�ा झुझर बंदुकवा�ा - अ�ंत कु�ा� बु�ीचा,
दे�सेवेने भार�े�ा, आिण घरची गडगंज संप�ी असूनसु�ा साधेपणाने राहणारा.
अ�ासाची प�त, वाग�ा�ा मॅनर, आिण िनभ�यता मी ि�क�ो ती
बंदुकवा�ापासून. अमे�रकेत डॉ�रेट क�न आ�्यानंतर बडो�ा�ा
एम.एस.िव�ापीठात पदाथ�िव�ानाचा �ा�ापक �णून नोकरी करत आज तो तेथी�
समाजजीवनाम�े मह�ाची कामिगरी पार पाडत आहे. दुसरा सहा�ायी िम� �णजे
िवकास देसाई - ��ीपु� असूनही कॉ�ेज�ा एन.सी.सी. कंपनीचा संच�न �ध�त
पिह�ा �मांक यावा �णून रा�भर जागून सवा��ा बुटांना, प�ांना घासूनपुसून
चकचकीत क�न ठेवणारा. 'टीम ���रट', 'सामािजक बांिध�की' या ��ांचा अथ�
म�ा उमग�ा तो िवकास देसाईमुळे. आज तोच िवकास उ�म िच�पटांची िनिम�ती
क�न एक क�ा�क िद���क-िनमा�ता �णून �त:चे एक �थान राखून आहे.

झुझर बंदुकवा�ा, िवकास देसाई आिण इतर सहा�ायी िम�ां�ा
सहवासामुळे कळत-नकळत चांग�े सं�ार होत गे�े. आपणही आयु�ात काहीतरी
चांग�े क�न दाखवावे अ�ी ईषा� मनात िनमा�ण झा�ी. मा� दोघे थोर�े भाऊ
मंुबईबाहेर अस�्यामुळे घरी �� देणे अग�ाचे होते. प�रणामत: पदवीधर
झा�्याबरोबर म�ा नोकरी करणे आव�यक होऊन बस�े. सुदैवाने, म�ा नोक�या
िमळ�ात काहीही अडचणी आ�्या नाहीत.

पदवीधर झा�्यानंतर एका मिह�ात �रचड�सन िहंदु�थान'तफ�  (िव�
वेपोरब तयार करणारी कंपनी) औषधिव�े�ाची नोकरी म�ा िमळा�ी. मराठवाडा-
िवदभ� भागात कंपनी�ा िव�ी वाढवायची होती. �ासाठी िनवड�े�्या गटाम�े मी
एकटाच महारा�� ीयन होतो. एक-दोन मिह�ांत माझी औरंगाबाद येथे बद�ी झा�ी.
घरी दो�ी थोर�े भाऊ नस�्यामुळे म�ा मंुबई सोडवेना. मग भाऊ�ा स�्�्याने
नोकरीवर ित�ांज�ी िद�ी.

�ानंतर थो�ाच िदवसांत सिचवा�यात ‘अिस�ंट'ची नोकरी िमळा�ी. ितथे
काम करत असताना ��ासनाम�े कारकुनी मनोवृ�ी, चाकोरीब� हाताळणी आिण
मया�िदत जाणीव क�ी असते �ाचे ��यकारी द��न घड�े.



काही मिह�ांतच सिचवा�यात�ी नोकरी सोडून मी �ेट बँकेत �जू झा�ो.
�ेट बँकेत काम करत असतानाच 'इ�म टॅ� इ��े�र'�ा परी�े�ा बस�ो
आिण अ�� गुण िमळवून �ेखी परी�ेत य��ी झा�ो. मु�ाखतीसाठी �ी. गणपती
नावाचे एक किम�नर होते. ते �त:ही �ां�ा महािव�ा�यीन जीवनात 'बॉ�र'
अस�्यामुळे आमचे सूर त�ाळ जमून आ�े. माझी इ�म टॅ� इ��े�र �णून
िनवड झा�ी.

इ�म टॅ� िवभागात काम करत असताना �ीमंत �ोकां�ी संबंध आ�ा.
िवभागातफ�  इतर व�र� सहका�यांबरोबर धाडी घात�्यानंतर िठकिठकाणी संप�ीचे
जे द��न घड�े ते डोळे िदपवून टाकणारे होते. मोठे कारखानदार िकंवा
िसनेमा�े�ात�ी मंडळी यां�ा घरी जे ऐ�वय� पाहाय�ा िमळा�े ते ��िमत करणारे
होते. �ीमंत �ोक कसे जगतात आिण आपण दि�त समाजाती� इतर �ोक कसे
जगतो याची मनोमन तु�ना होऊ �ाग�ी. समाजाती� संप�ीचे काही िवि��
वगा�कडे एक�ीकरण झा�े अस�्याचे �कषा�ने जाणव�े. �ात दि�त समाजाचा
वाटा काय, �ात आ�ी कुठेही नाही याची खंत वाटाय�ा �ाग�ी.

इ�म टॅ��ा नोकरीचा एक प�रणाम असा झा�ा, की आपणदेखी�
नोकरी�ा मागे न �ागता �तः चा एखादा उ�ोग काढावा हा िवचार मनात बळावू
�ाग�ा. मा�, आिथ�क पाठबळ न�ते. िव�सं�थां�ा साहा�ाने �त:चा उ�ोग सु�
करता येणे �� होते, पण �ासाठी �ागणारे नैितक साम�� मा�ाजवळ न�ते.
उ�ोगात बुडा�ो तर सावरायचे कसे या�ा समाधानकारक उ�र िमळेना. �ामुळे
नोकरीतून िमळणा�या सुरि�ततेचा आसरा ध�न राह�ाचे मी ठरव�े.

१९७४ सा�ी क� �ीय �ोकसेवा आयोगातफ�  'अिस�ंट डायरे�र, िसमे�
ए��ॉयम�ट' या नौकानयन (ि�िपंग) �े�ाती� पदासाठी दे�ात आ�े�्या
जािहरातीने �� वेध�े. मी अज� के�ा. प�ती�माणे तो अज� मा�ा व�र�ांमाफ� त
पाठवायचा होता. �ावेळी दे�पांडे नावाचे आमचे किम�नर होते. �ांनी माझे मन
वळव�ाचा खूप �य� के�ा. तू इथेच पुढे-मागे आयकर अिधकारी हो�ी� असे
आिमषदेखी� दाखव�े. मा�, माझे मन इ�मटॅ��ा नोकरीत रमत न�ते.
�त:�ा ‘इ��े�र' �णवून �ाय�ा कमीपणा वाटत होता. आपण अिधकारी
अस�्याचे इतरांना सांगता यावे असे आवजू�न वाटू �ाग�े होते.



मी अज� के�ा. रीतसर मु�ाखतीसाठी बो�ावणे आ�े. जागा एकच होती.
वि��ेबाजी�ा भीतीमुळे मनात धाकधूक होती. सुदैवाने, माझी िनवड झा�ी. �ेवटी
एकदाचा मी अिधकारी झा�ो. मा�, माझी नेमणूक झा�ी ती क�क�ा बंदरात.

�ावेळी मोठा भाऊ बद�ी होऊन मंुबई�ा आ�े�ा होता, �ामुळे म�ा मंुबई
सोडणे �� होते. पण मी तोपय�त कधीही घरापासून दूर रािह�े�ा न�तो. �ातून
१९७४ सा�ी को�काता �ट�े की बाँब�ोट, जाळपोळ, गोळीबार. मारामा�या
यां�ा बात�ा वत�मानप�ातून सतत झळकत हो�ा; �ामुळे घरचे सारेचजण
अ��थ झा�े. पण मी ह�ा�ा पेट�ो होतो. प�ी, दीड-दोन वषा�ची मु�गी आिण स�ा
मिह�ाचा मु�गा यांना इतर कुटंुबीयांकडे सोडून मी को�का�ासाठी ��थान ठेव�े.

को�काता�ा ि�िपंगचे एक व�र� अिधकारी भेट�े, �ांचे नाव �ी. के. जी.
दे�पांडे, पिह�्या भेटीतच आमची ‘वे��� �थ' जुळून आ�ी. म�ा �तः �ा
मु�ासारखे मानून �ांनी इतर सवा�ची ओळख क�न िद�ी आिण माझे को�काता�ा
ब�ान बस�ासाठी सव�तोपरी साहा� के�े.

को�कातात मी सु�वाती�ा एकटाच होतो. �रका�ा वेळात मी ितथे पायी
िफरत असे. ग�रबीचे ितथे झा�े�े द��न मना�ा चटका �ावणारे, अंतमु�ख करणारे
होते. पूव� ब�राज साहनीचंा ‘दो िबघा जमीन' हा ��यकारी िच�पट पा�न
�र�ाचा�कां�ा �मांची क�्पना होतीच, पण आता �ांचे जीवन जवळून ���
पाहता आ�े, �र�ाचा�क ब�तां�ी िबहारी भूिमहीन �ेतमजूर, सावकाराकडे गहाण
पड�े�्या जिमनीवंर�ा कजा�चे �ाज चुकव�ासाठी वषा�चे बारा मिहने �ाणपणाने
�र�ा ओढत ओढग�ी�ा आ�े�े. सातूचे पीठ पा�ात का�वून �ाचे गोळे आिण
क��ा िमर�ा हेच िन�ाचे खाणे. पूव� इ�म टॅ�म�े काम करताना मी ऐ�वय�
पािह�े होते, आता दा�ण ग�रबीचे द��न घडत होते. जीवनाचा हा अनुभव दि�त
समाजातून आ�े�्या म�ादेखी� नवा होता. ग�रबी िकती असू �कते आिण
माणसा�ा काय कराय�ा �ावू �कते याचे भयानक द��न म�ा घड�े ते को�काता
येथे.

अिस�ंट डायरे�र, िसमे� ए��ॉयम�ट �णून माझे काम ख�ा�ांचे
नोकरीिवषयक ��न सोडव�ाचे होते. ब�सं� ख�ा�ी मराठी, कोकणी िकंवा
बंगा�ी बो�णारे. मराठी बरोबर म�ा कोकणी भाषा अवगत होतीच, पण �ाचबरोबर



मी जुजबी बंगा�ी बो�ाय�ा ि�क�ो. ��ेक ख�ा�ा�ी मी �ा�ा भाषेत संवाद
साध�ाचा �य� करत असे. �ामुळे �ा सवा�ना मी हवाहवासा वाटू �ाग�ो. मी �ा
आिथ�क �रातून आ�ो होतो �ामुळे असे� िकंवा को�का�ा�ा िवदारक
ग�रबीमळे असे�, पण म�ा 'क�ुिनझम' पु�ा जवळचा वाटू �ाग�ा. �ामुळे
�व�थापन आिण ख�ा�ी कामगार यां�ा तं�ाम�े िन:प�पाती राह�ाचा िकतीही
�य� के�ा तरी कळत-नकळत माझा क� कामगारां�ा बाजूने असे. म�ा मा�ा
कामा�ा �ाय देता यावा �णून मा�ा व�र�ांनी म�ा त�ी जाणीव क�न िद�ी.

�ावेळचा एक �संग सांगावासा वाटतो. 'छ�पती ि�वाजी' नावा�ा एका
ते�वाह जहाजावर को�का�ाजवळ�ा हा�्िदया बंदरात ख�ा�ांनी संप के�ा
होता. मी अिस�ंट ि�िपंग मा�र होतो. �ावेळी भावे हे ि�िपंगचे डायरे�र जनर�
होते. (ते पुढे महारा�� ाचे मु� सिचव झा�े) �ांनी म�ा दूर�नीवर आदे� िद�ा,

"�त: ितथे जा आिण संप िमटवा. उ�ा जहाज सुट�ं नाही �णून सांगू
नका."

मी सं�ाकाळी सहा वाजता को�काता सोड�े. काही किन� सहका�यांसह
कारने �ंभर मै� �वास क�न हा�्िदया गाठ�े. वातावरणात बोचरी थंडी असूनही
ितथे मा� वातावरण चांग�ेच ताप�े�े होते. दगाफटका हो�ाची ��ता आहे असे
इतरांनी सावध क�न ठेव�े�े होते. मी बोटीजवळ पोच�ो तर 'गँग वे' ख�ा�ांनी
अडवून धर�ा होता. कोणा�ाही आतम�े जाऊ दे�ात येत न�ते. मी �ांतपणे 'गँग
वे'तून पुढे जाऊ �ाग�ो. ख�ा�ांम�े थोडी च�िबच� झा�ी. �ेवटी, �ांनी म�ा
माग� मोकळा क�न िद�ा. �थे�माणे कॅ�नकडे न जाता मी ख�ा�ी कामगारां�ा
�ेस'म�े जाऊन ठेप�ो आिण ितथ�्या भंडारी�ा (आचारी) आदे� िद�ा, “म�ा
भूक �ाग�ीय, जेवण दे."

रा�ीचे ११ वाज�े होते. माझा आदे� ऐकून �ा भंडारीचा �त:�ा कानांवर
िव�वास बसेना. कॅ�न�ा केिबनम�े जाऊन चमचमीत जेवणावर ताव मारायचा
सोडून हा साहेब इथे जेवाय�ा का आ�ा आहे ते �ा�ा उमगेना. आनंदा�चया�ने, तो
�यंपाका�ा �ाग�ा. मी ितथेच बसून होतो. हळुहळू ख�ा�ी आजुबाजू�ा जमू
�ाग�े. आप�ी गा�हाणी सांगू �ाग�े. खरे तर, �ांचे मतभेद केवळ गैरसमजावर
आधा�रत होते. �ां�ाबरोबर जेवताना �ांचे �णणे ऐकून घेत�्यानंतर मी कॅ�न�ा
खा�ी बो�ावून घेत�े. काही िमिनटांतच �ांची िद�जमाई घडवून आण�ी आिण संप



िमट�ा. �ावेळी एक ख�ा�ी उ�र�ा, “सगळे साहेब �ोक बोटीवर येतात,
कॅ�नबरोबर दा� िपतात आिण ितथेच खाऊन िनघून जातात. आमचं समजून घेणारा
आिण आम�ाम�े बसून खाणारा अिधकारी आ�ी आजच पािह�ा."

मा�ा प�र�माची पावती म�ा ितथेच िमळा�ी. मी पहाटे को�का�ा�ा
परत�ो आिण मंुबई�ा भावेसाहेबांना टेि�फोनवर िनरोप िद�ा. संप िमट�ा आहे
यावर �ांचा िव�वासच बसेना. ते �णा�े, "बोट सुट�्यावर सांगा." बोट वेळेवर
सुट�ी. म�ा 'वायर�ेस'वर िनरोप िमळा�ा. मी �गेच भावेसाहेबांना कळव�े. �ांना
�ांचा आनंद �पवता येईना. �ाब�� खास अिभनंदनाचे एक प� �ांनी म�ा
पाठवून िद�े. �ा कामिगरीचा एक प�रणाम असा झा�ा की संप िमटव�ासाठी
को�काता बंदरात�ा सुयो� अिधकारी मीच असा समज व�र� अिधकारी वगा�त
पसर�ा. �ामुळे मंुबईची ओढ �ाग�ी असूनही मंुबई�ा बद�ी िमळेना.

मग मी, माझी प�ी- मंजू आिण मु�ांना को�का�ा�ा बो�ावून घेत�े.
महारा��  सदनजवळ एक छोटेसे घर भा�ाने घेत�े. घरात टेि�फोन, टी.�ी. वगैरे
काहीही न�ते. तरीही मु�ांना ते घर फारच आवड�े, कारण आजुबाजूचे वातावरण
खूप चांग�े होते. मंुबईत �िचत जाणवणारा �ेमाचा ओ�ावा तेथे होता. व�ीत एखादे
मू� आजारी असे� तरी आजुबाजू�ा सवा��ा चेह�यावर �ख�तेची छाया असे. म�ा
घरी जाय�ा उ�ीर झा�ा तरी कुटंुबीयांची �तः  होऊन काळजी घेणारे ितथे होते.
कोणतेही नातेसंबंध नसताना ितथे को�कातावासीयांनी केवळ माणुसकी�ा ना�ाने
जे �ेम िद�े �ाची आठवण आ�ी तरी आजही जीव हे�ावून जातो.

माझे सां�ृितक जीवन समृ� झा�े ते को�का�ात. महारा��  सदनात होळी,
र�ाबंधन, गणे�ो�व असे सारे महारा�� ीयन सण एक� येऊन मो�ा उ�ाहाने
साजरे के�े जात. वरचेवर संगीत संमे�नाची पव�णी असे. भारताती� सव� �िस�
गायकांचे, वादकांचे काय��म म�ा ऐकता आ�े ते को�का�ात. काही महान
भारतीय क�ावंतांची ����: ओळख झा�ी तीदेखी� को�का�ातच.

पंिडत भीमसेन जो�ीचंी भेट झा�ी ती महारा��  सदनजवळ�ा एका
कोप�यावर, ते चप�ेचा तुट�े�ा अंगठा ि�वून घेत असताना ! मी नम�ार के�ा.
�ांनी िहंदीत िवचारपूस सु� के�ी. मी मराठीत बो�ाय�ा �ाग�्यावर आिण म�ा
संगीताची आवड आहे हे कळ�्यावर 'िम�े सूर मेरा-तु�ारा'चा ��य आ�ा. �ा



िदव�ी को�का�ाती� मैिफ�ी�ा पंिडतजी म�ा �तः बरोबर घेऊन गे�े आिण एक
अिव�रणीय अनुभव मनः पट�ावर कोर�ा गे�ा.

कुमार गंधव� एका संगीत महो�वासाठी को�को�ात आ�े ते�ा �ांचा
प�रचय झा�ा. भीतभीत मी �ांना घरी ये�ाचे आमं�ण िद�े. आप�्या कीत�चा,
�ित�ेचा य��ंिचतही बाऊ न करता ते आम�ा घरी आ�े. महारा�� ीयन प�तीचे
आमचे जेवण पा�न �ांची 'कळी खु��ी.' क�ावंतांचा मोठेपणा िक�ेक वेळा
�ां�ा क�ंदर वृ�ीमुळे मान�ा जातो. इथे एव�ा महान क�ावंताने आप�्या
सौज��ी� साधेपणाने आ�ा�ा िजंकून घेत�े होते.

पंिडत जसराजजी�ंीदेखी� माझा प�रचय झा�ा तो को�कातात. आज,
मंुबईत �ा प�रचया�ा �ेहाचा फु�ोरा �ा� झा�ा आहे.

सािह�, संगीत, ना� यांनी सामािजक आयु� समृ� झा�े ते को�कातात.
महारा��  सदनात दरवष� �थािनक नाटक होत असे. �ात मी हमखास भाग घेत असे.
माझी अिभनयाची आवड जोपास�ी गे�ी ती ितथे. तसे पािह�े तर संगीत कुठेतरी
र�ात अस�े पािहजे. नाहीतरी, विड�धारी मंडळी "बामना घरी ि�वनं, आन महारा
घरी गानं" असे �णत असतातच. म�ा �त:�ा गाणं-वा� काहीतरी यावे असे वाटत
असे. मा�, ते जमू �क�े नाही. सुदैवाने, आज माझी मु�गी सतार वाजव�ात,
क�थक नृ� कर�ात पारंगत आहे, तर मु�गा िगटारवादक �णून पुढे येत आहे.

मी को�का�ा�ा �ेमात पड�ो होतो खरा, पण कुटंुबीयांची मंुबईची ओढ
कायम होती. �ोकि�यतेमुळे माझी बद�ी मंुबई�ा न करणे हे ��ासना�ा सोयीचे
होते खरे, पण को�काता�ा छो�ा काया��यात अडकून पडणे मा�ा क�रअर'�ा
��ीने म�ा यो� वाटत न�ते.

योगायोगाने �ाचवेळी मंुबई महानगरपाि�केची वॉड� ऑिफसर
(िवभागािधकारी) पदाची जािहरात पाह�ात आ�ी. मी प�ी�ी स�्�ामस�त के�ी.
ितनेही �ो�ाहन िद�े. मंुबई�ा परत�ाची ती चांग�ीच संधी वाट�ी आिण मी अज�
पाठव�ा. रीतसर मु�ाखतीसाठी बो�ावणे आ�े आिण माझी िनवड झा�ी.
को�कातात तु�ी थोडे िदवस रािह�ात तर ते �हर बका� वाटते. मा� जा� िदवस
ितथे थांब�ात तर �ा �हरा�ा �ेमात पड�्याि�वाय राहत नाही. �ामुळे
को�काता जड अंत:करणाने सोड�े. अथा�त �गृही परत�्याचा आनंद होताच.



मंुबई महानगरपाि�केत माझी पिह�ी नेमणूक झा�ी ती नायर हॉ��ट�चा
��ासकीय अिधकारी �णून. ितथे एक वष� मो�ा समाधानाचे गे�े. मी �तः  डॉ�र
नस�ो तरी ��ांना �ािधमु� कर�ात, इतरांना मदत कर�ात एक वेगळाच
आनंद �ाभ�ा. खूप चांग�े अनुभव िमळा�े.

एकदा �िम�ा दंडवते �ा हॉ��ट�म�े दाख� झा�्या हो�ा. �तः
खासदार असूनसु�ा आप�्या�ा कोणताही खास दजा� नको, इतर सव�सामा�
��ां�माणेच वत�णूक िमळा�ी पािहजे असा ह� �ांनी धर�ा होता. �ावेळी एकदा
दुपारी मा�ा काया��यात काम करत असताना मा�ा ि�पायाने आत येऊन
सांिगत�े, “साहेब, मोरारजीभाई आ�ेत" कोणीतरी �थािनक गुजराथी बांधव आ�ा
असे� �णून मी �ट�े, “पाठवून दे आत."

मा�ा काया��यात ि�रणा�या ��ीकडे पा�न मी उडा�ोच! माजी
पंत�धान मोरारजी देसाई आिण चं��ेखर आत आ�े. ते दोघे �िम�ा दंडवत�ची
िवचारपूस कर�ासाठी आ�े�े होते. आम�ा इकड�ा-ितकड�ा ग�ा झा�्यावर
मोरारजीभाईंनी िवचार�े, “आपण क�ासाठी थांब�ोय?"

'�ंच टाईम' अस�्यामुळे दवाखा�ा�ा इमारतीची ि�� बंद होती. ती चा�ू
कर�ाची सूचना मी के�ी होती आिण �ासाठी आ�ी थांबून होतो. मोरारजीभाईंना
ते कळ�्यावर �ांनी पृ�ा के�ी, “िकत�ा मज�्यावर जायचंय?"

सहा�ा मज�्यावर जायचे आहे हे कळ�्यावर ि�� चा�ू न क� देता
एखा�ा त�ण�ा साजे�ा उ�ाहाने ते तरातरा सहा मज�े चढून गे�े. आमची
दमछाक झा�ी, पण �ा वेळी ८३ वषा�चा हा नौजवान आ�ा�ा �ाजवून गे�ा.

को�का�ाचा “हँग ओ�र” �णून की काय पण नायर हॉ��ट�म�े मी
सां�ृितक चेतना आण�ाचा �य� के�ा. महापाि�के�ा आंतिव�भागीय
ना��धा�म�े नायर हॉ��ट�चा सहभाग नसे. तो असावा �णून नस�स, डॉ�स�,
िव�ाथ�, आिण कम�चारी यांना एक� आणून एक नाटक बसवून घेत�े. मी �त:ही
�ात भूिमका के�ी. �ा नाटकाची रंगीत ता�ीम पा�न आमचे �मुख डॉ�र भट
इतके �भािवत झा�े की �ांनी ता�ाळ पाच�े �पयांचे ब�ीस जाहीर के�े.

वष�भरानंतर माझी बद�ी घाटकोपर�ा िवभागिधकारी �णून झा�ी. खरे तर
'�ोबे�न' संपेपय�त नायर हॉ��ट�म�ेच राहावे असा माझा मानस होता. मा�,



मा�ा क�रअर'�ा ��ीने मी 'वॉड�'म�े जाणे यो� ठरे�, असा स�्�ा �ावेळचे
किम�नर सुकथनकर यांनी िद�ा.

घाटकोपर हा िवभाग मोठा आ�ानाचा होता. काही िदवसांतच माझी कसोटी
�ाग�ी. भारताचे पािक�ानमध�े पिह�े हायकिम�नर यां�ा �ा िवभागाती�
जिमनीवर चाळीस वष� अित�मण होऊन गौरी�ंकर वाडी नावाची एक झोपडप�ी
वस�े�ी होती. सु�ीम कोटा��ा आदे�ानुसार ती झोपडप�ी हटवून जागा मा�का�ा
ता�ात �ायची होती. �ा बाबतीत �ापूव�चे सगळे �य� वाया गे�े�े होते, कारण
द�ा सामंत यांचा �ा�ा िवरोध होता. द�ा सामंत यांचा �ावेळी मोठा दबदबा होता.
�ांची प�ी �तः  �ा भागात नगरसेिवका होती. सामंत पतीप�ी�ा िवरोधा�ा न
जुमानता झोपडप�ी हटवणे कठीण होते व तसे न के�्यास सु�ीम कोटा�कडून
किम�नरसाहेबांवर ठपका ये�ाची ��ता होती.

किम�नरसाहेबांचा स�्�ा घेऊन मी �ावेळचे गृहसिचव �ी. चौगु�े याना
भेट�ो. �ांनी पोि�स किम�नर �रबेरो यांची मदत घे�ाचा आदे� िद�ा. मग मी
�रबेरोसाहेबांना भेटून सव� प�र��थती समजावून सांिगत�ी. �रबेरो �णा�े, "ठीक
आहे. पण झोपडप�ी कधी तोडायची ते मी ठरवीन. तु�ा�ा फ� एक िदवस आधी
सूचना िद�ी जाई�." काही आठव�ांनंतर कुठ�्या�ा िनिम�ाने द�ा सामंत यांना
येरव�ा�ा तु�ंगात ठेव�ात आ�े आिण �ांची प�ी �ांची भेट घे�ासाठी
पु�ा�ा गे�ी. �ावेळी �रबेरोसाहेबांनी संधी साध�ी. �ा भागात�्या सव�
समाजकंटकांना गजाआड कर�ात आ�े, ��ेक इमारतीवर ��स� ि�पाई
नेम�ात आ�े. एक अिस�ंट किमन�र ऑफ पोि�स माझा अंगर�क �णून
नेम�ात आ�ा आिण एका िदवसात आ�ी पोि�सां�ा मदतीने ती झोपडप�ी
भुईसपाट के�ी. कामगारांचे मनोधैय� वाढावे �णून मी �तः  िदवसभर ितथे उभा
होतो. वातावरण खूप ताप�े�े होते. तासातासा�ा किम�नरांचा फोन येत होता.
�ेवटी, काम फ�े झा�्याचे समजताच �ांनी माझे मनः पूव�क अिभनंदन के�े.

मा�ावर चांग�े ��ासकीय सं�ार झा�े ते किम�नर सुकथनकर-
साहेबांकडून. फाई�्सवरची माझी ��ेक िट�णी दु�� होऊन परत येत असे -
मराठीत असे� तर �ु��ेखना�ा चुका, इं�जीत असे� तर �ेि�ंग�ा चुका,
��पणे द��व�े�्या असत, �ामुळे ‘फाई�्स' हातावेग�ा करताना पूण�पणे वाचून
काळजीपूव�क िट�णी कराय�ा मी ि�क�ो ते �ां�ाकडून.



मा�ा कामकाजा�ा प�तीवर आणखी मह�ाचा ठसा उमट�ा तो
महापाि�केचे �ावेळचे उपायु� �ी. �वीण कामदार यांचा. माणसे जोडायची क�ी
आिण आप�्या सहका�यांचे काम ‘अ◌ॅि�ि�एट' क�न �ांचे जा�ीत जा�
सहकाय� कसे िमळवायचे ते मी ि�क�ो कामदारसाहेबांकडून. आप�्या�ा इतरांनी
चांग�े �णावे अ�ी आप�ी अपे�ा असते, मा� इतरां�ा कामाची तारीफ करताना
िक�ेकदा आपण उगाच ��ांचा कंजूषपणा दाखवतो. असा क�ूपणा आपण
दाखव�ा नाही तर इतर सहका�यांकडून जा�ीत जा� चांग�े काम करवून घेऊ
�कतो याचे धडे िद�े ते कामदारसाहेबांनी.

मंुबई महानगरपाि�केची नोकरी ही चाकरी नसून सवा�था�नी सेवा कर�ाची
संधी आहे आिण सेवाभावनेतून ती िनभाव�ी पािहजे ही जाणीव मा�ा व�र�ांनी
वारंवार क�न िद�े�ी आहे आिण �ा भूिमकेतून माझे सेवाकाय� चा�ू आहे. सेवे�ा
उ�ृ� संधी उप�� क�न दे�ात मंुबई महानगरपाि�केचे �थान अन�साधारण
आहे, कारण पापभी� ि��कांपासून म�वा� �ग�रपय�त सवा�ची
महानगरपाि�केकडे गा�हाणी असतात. झोपडप�ीपासून गगनचंुबी इमारतीपय�त
सवा�चा महानगरपाि�के�ी संबंध येतो. मा�ा अिधकारपदाचा जा�ीतजा� फायदा
सामा� �ोकांना �ावा असा माझा �य� असतो. आजवर अ�र�ः  हजारो �ोकां�ा
मदती�ा धावून जाणे म�ा �� झा�े आहे, आिण यानंतरही माझा तो �य� राहणार
आहे. िकंब�ना महानगरपाि�केचे काम आता मा�ा अंगात इतके िभन�े आहे की
माझा सेवािनवृ�ीनंतरचा काळ देखी� एखा�ा सेवाभावी सं�थे�ा वतीने समाजाचे
देणे दे�ात जाई� यात म�ा �ंका वाटत नाही.*

* िदने� जाधव हे मंुबई महानगरपाि�के�ा उपायु� पदाव�न िनवृ�
होऊन मंुबईत �थाियक झा�े आहेत.



मी,
नर�� जाधव

'ि�येवीण वाचाळता �थ� आहे' असे एक वचन आहे. खरे तर, वाचाळता
ये�ाजोगी 'ि�या' आप�्या हातून घड�ी आहे िकंवा काय याब�� मी सा�ंक आहे.
�ामुळे जेमतेम प�ा�ी पार करत असताना आ�च�र�ा�क ि�खाण कराय�ा घेणे
आगाऊपणाचे आहे यात �ंका नाही. मा�, हे �ेखन मी एक ��ी �णून करत
नसून डॉ. आंबेडकरांनी घडव�े�्या एका िवि�� मानिसक �वृ�ीचा �ितिनधी या
ना�ाने करत आहे.

अमे�रकेती� कृ�वण�यांचे एक नेते रे�. जेसी जॅ�न अि�कडेच
अमे�रकन रा�� ा��पदाची �ढत देताना �णा�े होते, “डो� ज� मी �ॉम �ेअर
आय �ँड, ज� मी �ॉम �ेअर आय कम �ॉम."

("मी िजथे येऊन पोच�ो आहे �ाव�न माझी परी�ा क� नका, मी कोठून
कोठवर आ�ो आहे ते ��ात �ा")

मा�ा िपढीती� सव� दि�त बांधवां�ा बाबतीत थो�ाफार फरकाने ते
िततकेच खरे आहे.

‘ग�ात नरोटी आिण कमरे�ा झाडू’ या ��पाची अमानुष जातीयता न�
झा�े�ी अस�ी तरी �ामुळे जातीयतेची िवषव�्�ी आपण समूळ गाडून टाक�े�ी
आहे असे मानणे भाबडेपणाचे आहे. एखा�ा ��ीब��चा आप�ा पूव��ह आजही
�ा ��ी�ा जातीव�न ठरव�ा जातो हे असे मानणे भाबडेपणाचे आहे. एखा�ा
��ीब��चा आप�ा पूव��ह आजही �ा ��ी�ा जातीव�न ठरव�ा जातो हे
नाकारता येणे �� आहे काय? “तु�ी कुठ�े हो?" यासार�ा वरकरणी िन�प�वी
भासणा�या ��नामागचा खरा रोख “तुमची जात कोणती?" हे िवचार�ाचा असतो हे
सदसि�वेकबु�ी�ा ��न आपण नाकबू� क� �कतो काय?

काया��यीन अकाय��मतेचा तर म�ाच मुळी दि�त समाजाती� �ोकांनी
घेत�े�ा आहे असा समज सव� थरांम�े मो�ा �माणावर आढळून येतो. आता
��ेक काया��याम�े बरे-वाईट �ोक असतात, �ात दि�त असतात तसे दि�तेतर
देखी� असतात. �ापैकी एखादा फडके, आपटे वा बापट कामचुकारपणा करताना
आढळ�ा तर इतरजण �ा �ा ��ी�ा दोष देताना िदसतात. मा� �ाउ�ट.



एखादा कांबळे, खंडागळे वा पडांगळे जर कामचुकारपणा करत असे� तर, 'सा�ा,
ये जात ही ऐसी है' अ�ी सव� दि�त समाजाची सरसकट ना��ी कर�ाचा मोह
भ�्याभ�्यांना देखी� आवरता येत नाही. इतरांची काय��मता गृहीत धर�ी जाते,
दि�तांना मा� �ांची काय��मता िस� करावी �ागते. �ामागे समाजाम�े खो�वर
दड�े�ी उ�-नीचतेची सु� भावना आहे हे कटू स� आहे.

खरे तर, बु��म�ा िकंवा काय��मता ही कोण�ाही एका जातीची िकंवा
वणा�ची िमरासदारी नाही आिण कधीही न�ती. काय��मतेिवषयक चच�त �रझ��
बँकेत आिण इतर� िक�ेक िठकाणी दि�त बांधव काय�िस�ी�ा बाबती माझे
उदाहरण पुढे करतात, ते�ा इतरांचे ठर�े�े उ�र �णजे, “उसकी बात अ�ग है."
व�ु��थती अ�ी आहे, की "मेरी बात अ�ग नही ं है.” ��ंत इ�ा��ी असे�,
यो� संधी उप�� असती� आिण �ा�ा कठोर �य�ांची जोड असे� तर �ेकडो
दि�तांना मा�ापे�ाही चांग�्या काय�िस�ी �ा� करता येऊ �कती� अ�ी माझी
�ामािणक धारणा आहे. दि�तेतर आिण दि�त, दोघांनीही हे वा�व ��ात घे�ाची
आज िनतांत गरज आहे.

काय��मतेचा संबंध जाती�ी जोडून भारतीय समाजाने तथाकिथत खा��ा
जातीवंर फार मोठा अ�ाय तर के�ा आहेच, पण �ाचबरोबर �ाखो दि�तांना
�ां�ा कुवतीकडे संपूण� दु�� � क�न व �ेकडो वष� संधी नाका�न दे�ा�ा
आिथ�क �गतीचे आिण िवकासाचे अप�रिमत नुकसान क�न घेत�े�े आहे. न�ा
आिथ�क धोरणामुळे भारतीय अथ��व�था आज �ा सं�मण-अव�थेतून जात आहे
�ातून आिथ�क���ा समथ� अ�ा दे�ाची उभारणी करायची असे� तर
जाित�व�थेची झापडे दूर झा�ी पािहजेत, आप�्या मनाती� जातीयतेची जळमटे
न� झा�ी पािहजेत. काय��मते�ा उ�-नीचता आिण जाती यांवर आधा�रत जुनाट
क�्पना कवटाळत बसून आपण नवीन आिथ�क युगात य��ी पदाप�ण क�
�कणार नाही. �ासाठी आप�ी मानिसकता पु�ा एकदा तपासून पाहाणे ही
काळाची गरज आहे.

आप�्या मानिसकतेचा पुनिव�चार दि�त समाजाकडून होणेही िततकेच
अग�ाचे आहे. �य�ांची पराका�ा के�ी तर आपणही य��ी होऊ �कतो हा
िव�वास दि�तां�ा मनाम�े िनमा�ण हो�ाची आव�यकता आहे. इतरजण करत
अस�े�्या ख�या-खो�ा अ�ायाचा बाऊ क�न आपण �त:चा आळस िकंवा



अकाय��मता फार काळ झाकू �कत नाही आिण �ातून फस�ा समाधानाप�ीकडे
काहीही सा� होऊ �कत नाही, याचे भान दि�तांनी ठेव�ाची गरज आहे.

आ�परी�णा�ा या �ि�येत माझे उदाहरण �ाितिनिधक ��पाचे �णून
काही अं�ी तरी उपयु� ठर�ाची ��ता आहे, या भावनेतून मी �कथन
कर�ाचे धाडस करत आहे.

�हानपणी, मी अबो� िकंब�ना घु�ा �भावाचा होतो; आिण संपूण� �ा�ेय
जीवनाम�े, मी वगा�त एखा�ा िभज�े�्या उंदरा�माणे बसत असे, हे आज मा�ा
प�रिचत अनेकांना सांगूनही खरे वाटणार नाही. �ा िवि�� वातावरणात मी वाढ�ो
�ाचाच तो अप�रहाय� प�रणाम होता याची आता जाणीव होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे महाप�रिनवा�ण १९५६ म�े झा�े �ावेळी मी
साडेतीन वषा�चा होतो. साधारण �ा सुमारास, आ�ी जुना वडाळा सोडून
वडा�ा�ा दुस�या भागात मंुबई पोट� ट���ा न�ाने उभार�े�्या '�ू कॉ�नीत
राहाय�ा आ�ो. �ामुळे माझे �हानपण मा�ा इतर थोर�्या भावंडां�माणे जु�ा
वडा�ा�ा चाळीत न जाता, �ू कॉ�नी�ा इमारतीत गे�े. घरात�्या इतरांना �ा
हा�अपे�ांना तोडं �ावे �ाग�े �ा मानाने, खरे तर, ती चैन होती.

�ू कॉ�नीती� �ावेळचे वातावरण अ�ास सोडून इतर सव� गो�ीसंाठी
पोषक होते. मंुबई पोट� ट���ा रे�्वे याडा�म�े येणा�या मा�गा�ांती� मा�ाची �ूट
करणा�या टो�ा, काही इमारती�ंा ग�ीवर हातभ�ा �ावणारे गंुड, सतत
मारामा�या करणारे �हान-मोठे दादा यां�ा ख�या-खो�ा कारवायांनी वातावरण
भार�े�े असे. या उप�ापांम�े अ��थानी अस�े�्या काही व�्�ी �ावेळी आ�ा
मु�ां�ा आद���थानी हो�ा. �ाम�े हातभ�ीवर पोि�सांची धाड पड�ी �णून
ग�ीव�न ड� ेनेज पाईपने उत�न जाताना पडून �ंगडा झा�े�ा भद�भाई होता,
मा� �ुटणा�या टो�ांचे सू�धार अस�े�े ना�या-पर�ा हे होते, �ाच�माणे आता
�ा�ा गँगवार �णतात तेच �ाकाळी आप�े दैनंिदन जीवन मानणारे दौ�तदादा,
ि�व�ा (ि�वाजी), बु�ा �ंक�या असे दादा �ोक होते. यांपैकी ��ेका�ा
नावाभोवती �िस�ीचे एक व�य होते. भद�भाई ��ेक मंग��संगी नाच�ात
तरबेज. �ाची �त:ची अ�ी नाचाची �ै�ी होती ित�ा 'भद�भाई टाई� डा�'
असेच �णत असत. (पुढे, ती '�ाई�' मा�र भगवान यां�ा 'अ�बे�ा' या



िच�पटाती� नृ��ै�ीव�न बेत�े�ी होती हा �ोध �ाग�ा.) ना�या, पर�ा यां�ा
धाडसाचे सवा�ना फार कौतुक. पोि�सांची धाड पड�ी असताना, पळून जाताना
मा�गाडीखा�ी सापडून ना�याचा हात तुट�ा. �ावेळी तुकडा पड�े�ा आप�ा हात
दुस�या हाताने उच�ून हे महा�य पळून गे�े अ�ी वदंता होती. आप�्या डो�ाने
ट�र मा�न �ित��ा��ा ने�नाबूत कर�ात बु�ा �ंकरचा कोणी हात ध�
�कत नसे. ि�व�ादादा हा तर आ�ा �हान मु�ांचा 'िहरो', सा�ात दैवत. हा दादा
खरेतर ि�डि�डीत बां�ाचा (र�ावर�ा भाषेत सांगायचे तर 'िसंग� फस�ी'), पण
िहंदी िच�पटाती� नायकां�माणे एकावेळी दहा-बारा जणांना पु�न उरत असे. या
सव� व�्�ी�ंा ख�या-खो�ा धाडसां�ा गो�ीचंी सतत चचा� असे, �ामुळे मोठे
झा�्यानंतर �ां�ासारखे आपणही नाव 'कमावावे' असे मा�ा बा�मना�ा �ावेळी
वरचेवर वाटत असे.

�ौिककाथा�ने दूिषत अ�ा �ा वातावरणात वाढ�्याने ���िवकासा�ा
��ीने मा�ावर अिन� प�रणाम झा�ा असे मा� म�ा मुळीच वाटत नाही. िकंब�ना
'बळी तो कान िपळी' हा जंग�चा कायदा अस�े�्या �ा वातावरणामुळे �ितकू�
प�र��थतीत तग ध�न राहा�ाचे �ि��ण' म�ा िमळू �क�े. म�मवग�य सुरि�त
वातावरणात मी �हानाचा मोठा झा�ो असतो तर �ा सव� गो�ीनंा मुकावे �ाग�े
असते. पर�रांपासून सव��ी िभ� अस�े�्या समाजघटकां�ी आज मी जो 'संवाद'
साधू �कतो �ाचेही मूळ वडा�ात �हानपणी िमळा�े�्या वैिव�पूण� अनुभवात
आहे असे आज जाणवते.

माझे �ाथिमक ि��ण, इतर भावंडां�माणे मंुबई पोट� ट���ा जु�ा
वडा�ा�ा �ाळेत झा�े. �ू कॉ�नीतून जु�ा वडा�ात जाताना रे�्वेचे मोठे याड�
ओ�ांडून जावे �ागत असे. �ा याड��ा वळसा घा�ून �ाळेत जावे हा घरचा िनयम.
मा�, इतर सव� सहा�ायी िम�ां�माणे, '�ॉट�कट' �णून, याडा�त उ�ा अस�े�्या
मा�गाडी�ा खा�ून मी जात असे. िकंब�ना िध�ा गतीने चा�ू अस�े�्या
मा�गाडी�ा गती�ी जुळवून घेत ि�ताफीने खा�ून प�ीकडे जा�ाचे तं� आ�ी
ब�याच जणांनी आ�सात के�े होते.

�ाथिमक �ाळेती� माझी �गती चांग�ी असावी, कारण म�ा 'िमड��ू�
�ॉ�रि�प'�ा परी�े�ा बसव�ात आ�े. �ा �ाळेतून �ॉ�रि�प परी�े�ा
बसव�ात आ�े�ा मी ब�धा पिह�ा िव�ाथ�, �ामुळे बरेच कौतुक झा�े. मा�, �ा



परी�ेसाठी वेगळी पु�के असतात, खास तयारी क�न �ावी �ागते, याची �ाळेत
कोणा�ा क�्पना नसावी. परी�ेसाठी दादर�ा िकंग जॉज� (आता राजा ि�वाजी)
�ाळेत माझा नंबर आ�ा होता. परी�ेसाठी ितथे गे�्यानंतर नीटनेटके कपडे
घात�े�े, आ�िव�वासाने वावरणारे िव�ाथ� पा�न मी हबकून गे�ो. मंुबई पोट�
ट���ा �ाळेबाहेर एक मोठे �धा��ी� जग आहे याची म�ा पिह�्यांदाच जाणीव
झा�ी. ब�तेक िव�ा�ा�बरोबर �ांचे कोडकौतुक पुरवणारे पा�क होते.
मा�ाबरोबर िदने� होता खरा, पण तोदेखी� �ा म�मवग�य गद�त हरवून
गे�्यासारखा वाटत होता. पा�ाची बाट�ी, जेवणाचा डबा अ�ी माझी चैन तर
न�तीच, पण ‘कंपॉस बॉ�'सार�ा आव�यक गो�ीचंीदेखी� उणीव होती. पुरे�ी
आिण यो� ती तयारी नस�्यामुळे िकंवा दबून गे�ो अस�्यामुळे मी �ा परी�ेत
य��ी होऊ �क�ो नाही. �ामुळे इतरां�ा, िव�ेषत: नीटनेटके कपडे घात�े�्या
मु�ां�ा मानाने आपण कमी पडतो अ�ी �ूनगंडाची भावना �ावेळी मा�ा मनात
िनमा�ण झा�ी.

�ॉ�रि�प परी�ेत माझा नंबर होता ४२०, गंमत �णजे �रझ�� बँकेत खूप
वष� माझा अंतग�त दूर�नी �मांक होता तो देखी� ४२०, �रझ�� बँके�ा
ग�न�रसाहेबांकडून खा�पय�त सवा��ा तो एक चे�ेचा िवषय होऊन बस�ा होता.

मा�ा इतर भावंडां�माणे इय�ा पाचवीपासून दादर�ा छिब�दास �ाळेत
म�ा दाख� कर�ात आ�े. मो�ा �ाळेचे मोठे जग. सु�वाती�ा काही वष� तर मी
भेद�न गे�ो होतो. �ॉ�रि�प परी�ेत मा�ापे�ा वरचढ ठर�े�े सव� िव�ाथ� �ा
�ाळेत एक� झा�े�े आहेत असा माझा समज होता. �ातून तथाकिथत '�ु�' मराठी
म�ा बो�ता येत नसे, कारण घरात आ�ी नाि�कची खेडवळ बो�ी बो�त असू.
�ामुळे कुचे�ा वा�ा�ा येत असे. भरीस भर �णजे मागासवग�य �णून फी न
भरणारे ‘सरकारचे जावई' अ�ी अवहे�ना काही ि��कांकडून होत असे. घरा�ा
आसपास अस�े�े वातावरण आिण �ाळेती� वातावरण याम�े अस�े�े दोन �ुवांचे
अंतर यात मी पुरता गोधंळून गे�ो होतो. प�रणामतः  सात�ाने पिह�ा नंबर येत
असूनसु�ा म�ा आ�िव�वास वाटत नसे. मी वगा�त माग�ा बाकावर बसून असे;
ि��कांनी िवचार�े�्या ��नांची उ�रे ठाऊक असूनसु�ा तोडूंन �� फुटत नसे.



मी नुकता छिब�दासम�े जाऊ �ाग�ो होतो, ते�ाचा एक �संग आठवतो.
िदवस होता ६ िडस�बर १९६२. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची पु�ितथी. �ा दव�ी
अ�र�: �ाखो दि�त कुटंुबे चै�भूमीवर द��न घे�ासाठी जातात. आ�ीही जात
असू. �ा िदव�ी ितथून परतताना वडा�ा�ा जा�ासाठी '�हाडे-आठव�े'�ा
जवळपास बस �ॉपवर आ�ी सव�जण बसची वाट पाहात उभे होतो. आजुबाजू�ा
�चंड गद�. आमचा गोतावळाही मोठा. बस आ�ी ते�ा गोधंळ उडा�ा. मी �तः
पिह�्याच बसम�े चपळाईने चढ�ो. गद� फार अस�्यामुळे इतरजण �ा बसम�े
चढू �क�े नाहीत. आप�्या घरचे सव�जण मागे बस�ॉपवर रािह�्याचे मा�ा
��ात आ�े, �ावेळी बस ‘�ाझा िथएटर'पय�त जाऊन पोच�ी होती. िवनव�ा
क�न, बस कंड�र�ा ि��ा खात मी बस थांबव�ी आिण धावतपळत
बस�ॉपवर परत�ो. दुद�व असे, की �ानंतर �गो�ग आ�े�्या दुस�या बसने घरचे
सव�जण िनघून गे�े होते. जवळ पैसे अस�ाचा ��नच न�ता. आजुबाजू�ा
ओळखीचे कोणी िदसेना. घरी जा�ाचा र�ा म�ा ठाऊक न�ता. मा�ा डो�ात
पाणी तरळ�े. मग मी �तः �ा सावर�े. रडून काही होणार नाही हे मा�ा ��ात
आ�े. मी यु�ी के�ी. �ा बस�ॉपव�न वडा�ाकडे जाणा�या बसचे िनरी�ण
क�न मी चा�त जा�ाचा पिह�ा ट�ा ठरव�ा. पुढे एका बस �ॉपवर थांबून पु�ा
तोच �कार. असे करत, अ�र�ः  मज�-दरमज� करीत सुख�पपणे मी घरी येऊन
पोच�ो. अिभमानाने माझी छाती फुगून गे�ी होती. चुक�ो असताना कोणाचीही मदत
न घेता मी घरी येऊन पोच�ो याब�� घर�ांची �ाबासकी िमळे� अ�ी माझी गोड
समजूत होती. घरी पोच�्यावर मा�, 'का चुक�ास?' �णून मातोसरीचंा भरपूर मार
खावा �ाग�ा. जणू काय मी मु�ामच चुक�ो होतो.

छिब�दासम�े गे�्यानंतर �ूनगंडाची भावना बळाव�ी अस�ी तरी एक
मोठे मानिसक प�रवत�न झा�े. मोठा झा�्यानंतर आपण 'दादा' �ावे असे वाटेना.
�ाऐवजी, �ा सामािजक �राती� �ोक �ा�ा ‘इ�तसे रहना' �णतात �ा
�कारची एखादी नोकरी करावी असे म�ा वाटू �ाग�े. असुरि�ततेची भावना इतकी
�बळ होती, की कोणतीही ‘पम�नंट' नोकरी चा��ी असती; �ात�्या �ात '�ून'ची
नोकरी हा म�ा �वहाय� ‘चॉईस' वाटत असे. कारण आम�ा नात�गांम�े इतके
�ोक ‘�ून' होते की जाधव या नावाचे �ोक �ून हो�ासाठीच ज�ा�ा आ�े�े
असतात असा माझा समज होऊ �ाग�ा होता. िव�ेष �णजे आजही मी �ा �ा



खा�ात काम करतो ितथे ितथे जाधव या आडनावाचे चार-दोन '�ून’ हमखास
आढळून येतात.

मा�ात�ा �ूनगंड दूर कर�ाचे जाणीवपूव�क �य� जर कोणी के�े
असती� तर माधव साखरदांडे या मा�ा आवड�ा ि��कांनी. साखरदांडेसरांनी
मा�ाम�े आ�िव�वास िनमा�ण करायचा कसो�ीने �य� के�ा. म�ा आठवते,
सातवीआठवीत असताना �ाळेत ह�ा�र�धा� होती. आपण अ�ा �धा�म�े भाग
घेऊन ब�ीस पटकावू �कू असे म�ा कधी वाट�ेच न�ते, �ामुळे मी �ात भाग
घेत नसे. �ध�त भाग न घेत�्याब�� साखरदांडेसरांनी म�ा िवचार�े, काहीतरी
गळमुळीत उ�र देऊन मी सारवासारव कर�ाचा �य� के�ा. सरांनी �ा �ध�ती�
िवजे�ा िव�ा�ा��ा ह�ा�राचा नमुना मा�ापुढे ठेव�ा आिण �णा�े 'तुझे
ह�ा�र यापे�ा चांग�े आहे की वाईट? तूच सांग.' �तः ब�� �ूनगंडाची भावना
असूनसु�ा माझे ह�ा�र �ापे�ा चांग�े आहे, हे नाकारणे म�ा �� झा�े नाही.
ह�ा�र�ध�त भाग न घेऊन, �तः �ा कमी �ेखून, मी �त:वर अ�ाय के�ा आहे
हे साखरदांडेसरांनी म�ा स�माण पटवून िद�े. अ�ाच छो�ा छो�ा �संगांतून
�ांनी माझा आ�िव�वास फु�व�ाचा आ�ीयतेने �य� के�ा.

मा�ावर �भाव असणारे दुसरे एक ि��क �णजे �ी. बांदेकर. ते गिणत
आिण �ा� हे िवषय ि�कवत असत. म�ा ��ेक ��नाकडे व�ुिन�, िचिक�क
��ीने पाह�ाची �ेरणा िद�ी, बु���ामा�वादी �ि�कोण िद�ा, तो बांदेकरसरांनी.

�ाळेत माझे आवडते िवषय �णजे मराठी, सं�ृत आिण गिणत. म�ा
मराठी वाचनाची गोडी �ाव�ी तीदेखी� साखरदांडेसरांनी. बाबुराव
अना�ळकरांपासून नाथमाधव, फडके, खांडेकरांपय�त आिण ह. ना. आपट�पासून िचं.
िव. जो�ीपंय�त सवा��ा सािह�ाची मी पारायणे के�ी. �त: मी मराठी ि�खाण क�
�केन असा िव�वास मा�ाम�े िनमा�ण के�ा तोदेखी� साखरदांडेसरांनी. �ां�ा या
�य�ाचा एक भाग �णून �ांनी छिब�दास�ा अ�ुदय' या �ैमािसकाचा िव�ाथ�-
संपादक �णून माझी नेमणूकसु�ा क�न टाक�ी होती.

मी पाचवीत असतानाच भाऊ आय.ए.एस.�ा �ि��णासाठी मसूरी�ा गे�ा.
�ानंतर नोकरीिनिम� तो सतत िफरतीवर असे. मा� भाऊ परगावी अस�ा तरी
अ�ासासाठी �ाचे ��� आिण अ��� दडपण सतत असे. �ासकीय कामासाठी
तो वरचेवर मंुबई�ा येई. तो घरी आ�ा की �गेच मा�ा �ाळे�ा �गतीचा िव�ृत



आढावा घेत�ा जाई. म�ा ह�ा अस�े�्या बारीकसारीक गो�ी तो �तः
मा�ाबरोबर येऊन खरेदी क�न देत असे.

भाऊची �ा�ेय �गती हा आम�ा घराती� �गतीचे मोजमाप कर�ाचा
मानदंड होता. सवा�नाच आद�� भाऊचा. �ा�ा अनुप��थतीत, दैनंिदन जीवनाम�े
भाविनक आधार वाटायचा तो दादांचा आिण िदने�चा. मा�ावर वाचनाचे चांग�े
सं�ार �ावेत यासाठी घरात जाणीवपूव�क �य� कोणी के�े असती� तर िदने�ने.
मी काही ि�खाण के�े तरी ते पिह�्यांदा वाचणार तो िदने�. �ाने संमत
के�्याि�वाय इतर कोणा�ाही ते दाखवाय�ा मी धजत नसे.

मधून मधून मामासाहेब सुरडकर घरी येत. �ी. �ंकरराव (मामासाहेब)
सुरडकर �णजे भाऊचे सासरे (यांचा उ�्�ेख पूव� आ�े�ा आहे). मामासाहेब म�ा
नेहमी देवासारखे वाटत. मामासाहेब एक मोठे सरकारी अिधकारी तर होतेच, पण
म�ा ते िव��ेचे मूित�मंत �तीक वाटत असत. ते घरी आ�े की माझे िनबंध, किवता
आिण इतर फुटकळ �ेखन मी �ांना दाखवत असे. �ांनी कौतुक के�े की �गा�तून
देवदेवता मा�ावर पु�वृ�ी करत आहेत असा भास म�ा होत असे.

जवळ�ा माणसां�ी वागताना मी हळुहळू खु�त होतो; पण इतरां�ी
वागताना मा� पूव�सारखा दबून असे. मी अकरावी�ा असतानाची गो�. �ा इय�ेती�
आमचा वग� सवा�त ��ार मु�ांचा होता. खूप �धा� असायची. माझा नंबर वगा�त खूप
वरचा, तरीही मी �ा �ध�पासून अि�� असे. आम�ा वगा�ती� सव� िव�ेष ��ार
िव�ा�ा�चे �� सं�ृतम�े 'जग�ाथ �ंकर�ेट ि��वृ�ी' िमळवणे हे होते.
सं�ृत�ा पेपरम�े ८० गुण पा� आिण उर�े�े २० गुण पा�ेतर
अ�ास�मासाठी असत. �ंकर�ेट ि��वृ�ीचे सव� इ�ुक पा�
अ�ास�मासाठी अस�े�्या ८० गुणांची िन��चती क�न पा�ेतर २० गुणांपैकी
जा�ीत जा� गुण िमळव�ासाठी �य��ी� असायचे. काही मह�ाकां�ी िव�ाथ�
�ासाठी '�ाकंुत�म्', '��वासवद�म्' अ�ा सं�ृत ना�कृतीचंी सरावासाठी
िनयिमतपणे �म�ः  भाषांतरे क�न, जो�ी नावाचे एक �ा�ीबुवा आमचे सं�ृतचे
ि��क होते, �ांना तपास�ासाठी देत असत. मा� �ा �ध�पासून अि��
अस�्यामुळे आपणही तसे करावे असे म�ा वाट�े न�ते आिण वाट�े अस�े तरी ते
�ा�ीबुवांना सांग�ाचे धैय� मा�ाकडे िन��चतच न�ते.



आमचा एस.एस.सी.चा िनका� जाहीर झा�ा. आम�ा �ाळेत तांि�क
ि��ण हा िवषय घेत�े�ा एक �तं� वग� होता. तो वग� वगळता, उर�े�्या सव� नऊ
वगा�त मी �ाळेत सव��थम आ�ो. तांि�क ि��ण हा िवषय घेत�े�्या वगा�त मा�
एकंदर गुणसं�ेत मा�ापे�ा एक गुण जा� िमळवणारा एक िव�ाथ� िनघा�ा.
�ावेळी िव�ेष �ावी�ाब�� म�ा मराठी, सं�ृत आिण गिणताची अनेक
पा�रतोिषके िमळा�ी. िव�ेष �णजे सं�ृतम�े जग�ाथ �ंकर�ेट ि��वृ�ीचा
मान थोड�ात हातून िनसट�ा. अनेक वषा�नंतर छिब�दास �ाळेचा िव�ाथ�
�ंकर�ेट ि��वृ�ी िमळव�ा�ा एव�ा जवळ पोच�ा होता, �ामुळे �ाळेत
आनंदीआनंद या�ा. सं�ृतचे जो�ीसर तर हरखून गे�े. आनंदाित�याने �ांनी
िवचारणा के�ी,

'कोण बरे तो िव�ाथ�. साने? बापट? सुळे?'

या सव� ��नांना नकाराथ� उ�र िमळा�्यामुळे �ा�ीबुवा च�ावून गे�े.
जाधव नावाचा कोणी िव�ाथ� आहे असे �ांना सांग�ात आ�्यानंतर �ांना अचंबा
वाट�ा.

‘हा िव�ाथ� मा�ाच वगा�त होता का? म�ा आठवत कसा नाही?' �ांनी
िवचारणा के�ी आिण हा िव�ाथ� 'िदसतो कसा आननी' हे तरी पहावे �णून
भेट�ासाठी म�ा िनरोप धाड�ा.

�ा�ीबुवांनी कौतुक कर�ासाठी म�ा बो�ाव�े खरे, पण �ावेळ�ा
सामािजक, आिथ�क वातावरणाचा इतका िव��ण पगडा मा�ा मनावर होता की
माझे धाबे दणाण�े. उ� जाती�ा इतर िव�ा�ा�वर मात के�्यामुळे ते रागावून म�ा
ि��ा करती�, कदािचत चोप देती� या भीतीने मी �ांना भेटायचे टाळ�े. या अजब
�ूनगंडाचे इतरांना आ�चय� वाट�ाचा संभव आहे. तो समजून घे�ासाठी, दि�तांना
कुचे�े�ा आिण अवहे�ने�ा �ा िनखा�याव�न जाय�ा समाज�व�था भाग पाडते
ते ��ात घेणे आव�यक आहे.

मी १९६९ सा�ी एस.एस.सी. झा�ो �ावेळी चांग�े गुण िमळा�े�े ब�सं�
िव�ाथ� �ा��ाखेकडे वळत होते. मीदेखी� �ा��ाखेत �वे� घेत�ा. मा�ा सव�
भावंडांचे ि��ण िस�ाथ� महािव�ा�यात झा�े होते. डॉ. आंबेडकरांनी �थापन
के�े�्या िस�ाथ� महािव�ा�यात �वे� न घेता डॉ. आंबेडकरांचे �ा ए�िफ�न



महािव�ा�यात ि��ण झा�े होते तेथे मी �वे� �ावा हा िनण�य भाऊचा. �वे�
घे�ासाठी �तः  भाऊ मा�ाबरोबर महािव�ा�यात आ�ा होता.

ए�िफ�न महािव�ा�यात �धा��ी� वातावरणात माझी �ै�िणक �गती
िस�ाथ� महािव�ा�यापे�ा जा� चांग�ी होई� असा भाऊचा आ�ावाद असावा.
घड�े ते मा� नेमके उ�टे. �ाळे�ा बंिद� वातावरणातून महािव�ा�या�ा
��ंदी वातावरणात मी �रळून गे�ो, �ातूनच भरटकत गे�ो. मग �ायचे तेच
झा�े. महािव�ा�या�ा पिह�्याच वषा�त माझी गुणांची ट�ेवारी झरकन खा�ी
आ�ी.

माझी �ै�िणक अधोगती पा�न अनेकांनी माझे सां�न कर�ाचा �य�
के�ा, काहीनंी मानभावीपणाने तर काहीनंी �ामािणकपणे. म�ा दो�ीचंी मन�ी चीड
आ�ी. मी िडवच�ा गे�ो होतो. एस.एस.सी.�ा उ�म गुण िमळा�्यामळे सव�� जे
कौडकौतुक झा�े होते �ामुळे �त:�ा कुवतीब�� नाही �ट�े तरी थोडासा
िव�वास वाटू �ाग�ा होता, काहीसा अहंभावसु�ा जागृत झा�ा असावा. अ�ी
इतरांना आप�ी कीव यावी याची �ाज वाटू �ाग�ी.

�ा उ�ा�ा�ा सुटीत मी परभणी�ा गे�ो. भाऊ ितथे िज�्हािधकारी होता.
मंुबईपासून सव��ी वेग�ा अ�ा परभणी�ा �ा वातावरणात �ांतपणे मी मा�ा
भिव�ाब�� िवचार के�ा. डो�ात िवचारांचे का�र माज�े होते. आप�्या
आयु�ाब�� गांभीय�पूव�क िवचार कर�ाची ती माझी पिह�ी वेळ. �ावेळी डॉ.
आंबेडकरां�ा च�र�ाचा, तसेच �ां�ािवषयी ि�िह�े�्या पु�कांचा अ�ास झा�ा;
�ेरणा अथा�त् भाऊची. तो मा�ा आयु�ात�ा टिन�ग पॉईट होता असे आज जाणवते.

“अ� दीप भव" (तू �तः च �तः चा दीप हो) ही डॉ. आंबेडकरांची ि�कवण
मनात ठस�ी गे�ी. आप�े आयु� भरकटत जाऊ न देता जाणीवपूव�क �ा�ा िद�ा
दे�ाची आव�यकता मनात �ज�ी गे�ी. ए�िफ�न महािव�ा�यात पु�ा �वे�
घेत�ा तर पूव��ा िम�ां�ा गोताव�ातून अंग काढून घेता येणार नाही आिण
�ामुळे पु�ा वाहावत जा�ाची ��ता ��ात घेऊन मी महािव�ा�य बद��ाचा
िनण�य घेत�ा.

आम�ा वडा�ा�ा घरापासून जवळच अस�े�्या �इया महािव�ा�यात
�वे� घे�ाचे मी ठरव�े. म�ा पिह�्या वषा��ा जे गुण िमळा�े होते �ावर



�इयासार�ा चांग�्या महािव�ा�यात �वे� िमळणे सव��ी अ�� होते. मा� मी
इरे�ा पेट�ो होतो, आपण �इयाम�े �वे� िमळवायचा आिण तोही इतर कोणाचीही
मदत न घेता. मी �इया महािव�ा�याचे �ाचाय� कु�कण� यांना भेटाय�ा गे�ो. ितथे
थो�ा�ा उप�� जागांसाठी थोरामो�ां�ा िच�ा घेऊन अनेक इ�ुक थांब�े�े
होते. माझा मनोमन िन�चय झा�ा होता. �णून नाउमेद न होता िधटाईने मी
�ाचाया��ा केिबनम�े ि�र�ो. काहीही आडपडदा न ठेवता, �ामािणकपणे मी स�
प�र��थती �ांना कथन के�ी आिण म�ा मा�ा आयु�ाची गाडी पुन�च �ळावर
आण�ासाठी �इयासार�ा महािव�ा�यात �वे� िमळणे कसे आव�यक आहे ते
�� के�े. �ाचाय� कु�कण� आप�्या कडक �भावाब�� �िस� होते. �ांनी
मा�ाकडे रोखून पािह�े आिण काही मोजके पण नेमके ��न िवचार�े. िव�ेष
�णजे थोरामो�ां�ा िच�ा घेऊन आ�े�्या इतरांना डाव�ून �ांनी म�ा �वे�
िद�ा. म�ा अित�य आनंद झा�ा. खरे तर, आयु�ात पिह�्यांदाच मी असे धा�र��
के�े होते आिण व�ु��थती�ा �ामािणकपणे सामोरे जा�ाची मी फ�िन��ी
य��ी हो�ात झा�ी होती. तो �संग बरेच काही ि�कवून गे�ा.

�इया महािव�ा�यात �वे� िमळा�ा खरा, पण एक गिणत िवषय सोड�ा
तर �ा��ाखे�ा इतर िवषयांम�े रस वाटेना. आपण क�ा�ाखेत �वे� क�न
वेगवेग�ा भाषांती�, िव�ेषतः  इं�जी वा�याचा अ�ास कराय�ा हवा होता असे
राहन राहन वाटू �ाग�े. मी �ा��ाखेत �वे� घेत�्याचे सांिगत�्यानंतर भाषा
ि�कवणा�या मा�ा काही ि��कांनी िवष�पणे मान ह�व�ी होती, �ाची आठवण
झा�ी. ए�िफ�न महािव�ा�यात असताना कस�ेसे �माणप� िमळव�ासाठी मी
�ाळेत गे�ो होतो. हातात महािव�ा�याचा ‘ए�िफ�ोिनयन' वािष�क अंक होता.
साखरदांडेसरांची भेट झा�ी. �ावेळी तो अंक मी पुढे के�ा. �ात माझा �ेख नाही हे
कळ�्यावर तो उघडूनही न पाहता, “तुमचा �ेख नसे� तर मग बघ�ात काय अथ�
आहे?" असे �णून मी �ेखन कराय�ा हवे याची जाणीव �ांनी क�न िद�ी होती,
�ाचेही �रण झा�े. खरे तर, आजही सं�ृतमध�्या �े� सािह�कृतीचंा िकंवा
संतवा�याचा अ�ास क�न आणखी एक डॉ�रेट िमळवावी असे म�ा वरचेवर
वाटत असते. �णून माझी प�ी मा�ा अ�ा वाट�ा�ा म�ा येत अस�े�ा 'वा�यीन
झटका' �णत असते. तर, �ा��ाखेत �वे� घेत�्यामुळे आप�्या आयु�ाचे
गिणत चुक�े आहे असे म�ा वाटू �ाग�े. मनाची सतत उ�घा� होत होती.



अ�ासावर �� �ागेना. प�रणामतः  इंटर साय��ादेखी� मी चांग�े गुण िमळवू
�क�ो नाही.

इंटर साय��ा परी�ेनंतर�ा, उ�ा�ा�ा सुटीत मसूरी�ा जा�ाचा योग
आ�ा. िमड-क�रअर �ि��णासाठी भाऊ सपि�क मसूरी�ा ‘�ा� बहादूर �ा�ी
अ◌ॅकेडमी'म�े गे�े�ा होता. �ा�ाबरोबर सु�ीचे काही िदवस घा�व�ासाठी
आगगाडीने मी डेहराडूनमाग� मसूरी�ा जाऊन पोच�ो. मा�ा आयु�ा�ा दुसरी
क�ाटणी िमळा�ी ती ितथे.

मसूरी�ा भाऊसार�ा अनेक आय.ए.एस. अिधका�यांना भेटता आ�े.
�ा�ा जग�ाची �ै�ी पाहता आ�ी. �ांना िमळणा�या कामा�ा संधी, तसेच
सुिवधा यांची जाणीव झा�ी. चटपटीत इं�जीम�े ‘का�-�ा�-िवनोद' करणारे
आय. ए. एस. अिधकारी पा�न आप�्या�ाही �ां�ासारखे होता आ�े पािहजे असे
�कषा�ने वाटू �ाग�े. आता मंुबई�ा '�ेट इ���ूट फॉर अ◌ॅडिमिन��े िट�
क�रअस�' या आय.ए.एस.�ा �ि��णासाठी अस�े�्या सं�थेम�े दरवष� �ा�ाने
दे�ासाठी म�ा पाचारण कर�ात येते, �ावेळी मसूरीची आठवण आ�्याि�वाय
राहत नाही. पण �ावेळी मा� �ां�ासारखे �ायचे तर �ासाठी ि��ण चांग�्या
रीतीने पूण� करता आ�े पािहजे आिण �ाि�वाय ���म�ाचा सवा�गीण िवकास
�ाय�ा हवा या दो�ी गो�ीचंी आव�यकता मनावर कोर�ी गे�ी.

पण करायचे काय ? मी �ा��ाखेम�े अडकून पड�ो होतो आिण �ा
िवषयात तर म�ा मुळीच रस वाटत न�ता. सुदैवाने, �ावेळी �ा. िव. म. दांडेकर
आिण �ा. रथ यांनी ि�िह�े�्या 'पॉ�ट� इन इंिडया' (भारताती� ग�रबी) हा
छोटेखानी �ंथ मा�ा वाचनात आ�ा. अ�र�ः  झपाटून जाऊन, मी तो �ंथ पु�ा पु�ा
वाच�ा आिण माझा िन�चय झा�ा. ब�! आपण यापुढे अथ��ा�ाचा अ�ास
करायचा.

मंुबई�ा परत�्यावर सं�ा�ा�-अथ��ा� हा जोडिवषय घेऊन मी �इया
महािव�ा�यात बी.ए�ी.साठी �वे� घेत�ा. अचानक सूर सापड�्यासारखे वाटू
�ाग�े, न�े, हातात घबाड िमळा�्याचा आनंद झा�ा. उ�ाहाने, मी अ�ासा�ा
सु�वात के�ी आिण �ाबरोबर ���म�ाचा िवकास होई� अ�ा िवधायक
��पा�ा काया�म�े �य�पूव�क �तः �ा गंुतवून घे�ाचा �य� सु� के�ा.



चांग�्या संधी िमळत गे�्या. पिह�ी संधी िमळा�ी तीच मुळी अभूतपूव�
��पाची होती. १९७१ �ा भारत-पाक यु�ा�ा वेळी �ाखो�ंा सं�ेने बांग�ादे�ी
िनवा�िसत भारतात आ�या�ा आ�े होते. दे�भर �ांचे जे अनेक कॅ� उभार�ात
आ�े होते, �ांपैकी एक होता म��दे�ाती� रायपूरजवळ, माना या िठकाणी. या
कॅ�म�े सामािजक काय� कर�ासाठी �इया आिण पो�ार महािव�ा�यातून रा�� ीय
सेवा योजनेखा�ी एक तुकडी जाणार होती, �ाम�े मी सामी� झा�ो. नुक�ाच
उभार�े�्या �ा माना कँपम�े �चंड अंदाधंुदी होती. ितथे पोच�े�ी �यंसेवकांची
पिह�ीच तुकडी आमची. आ�ी ितथे गे�ो ते�ा िदवसाकाठी न�द ते �ंभर ��ी
उपासमार आिण अितसारामुळे मृ�ुमुखी पडत हो�ा. काही आठव�ां�ा आम�ा
वा��ात आ�ी तेथी� ��ासनाम�े ब�यापैकी सुसू�ता आणू �क�ो. �ामुळे
मृ�ंूचे �माण िदवसा�ा तीस ते चाळीसपय�त आ�े. सव�� �ुट�े गे�े�े आिण
जीवन-मृ�ू�ा सीमारेषेवर झे�पाटणारे ते हजारो जीव पाहताना आिण �ां�ासाठी
अ�र�: जीवनदायी काय� करताना एक अिव�रणीय अनुभव मनः पट�ावर कोर�ा
गे�ा. या अनुभवांब��चा एक �ेख मी �इया महािव�ा�या�ा वािष�क
िव�ेषांकाम�े �ावेळी �िस� के�ा होता.

�ानंतर एका सामािजक सं�थेतफ�  मंुबईबाहेर पा�घरजवळ�ा मनोरी गावी
आिदवासीसंाठी एक �क�्प राबव�ा जात होता, �ाम�े मी सामी� झा�ो.
सावकारांनी बळकाव�े�्या जिमनी �ांना परत िमळवून देऊन �ावर आधुिनक
प�तीची भात�ेती कर�ाचे तं� �ांना ि�कव�ात येत होते. तेथे मी मधून मधून
काम क� �ाग�ो. �ामुळे मंुबईसार�ा महानगरी�ा एव�ा जवळ अस�े�्या
भयंकर ग�रबीचे िवदारक द��न घड�े. पुढे, �ा उ�म सामािजक काया�चे नेतृ�
करणारे गृह�थ हे वेग�ा �कारे आिदवासीवंर आप�ी �तः ची �कूम�ाही �ादत
होते हे ��ात आ�्यावर माझा िवरस झा�ा. �ातून ते सामािजक काय� हे एका
राजकीय प�ा�ा दावणी�ा बांध�ात आ�े होते, याचीही जाणीव झा�ी. मग मा� मी
�ा �क�्पातून अंग काढून घेत�े.

�ाच सुमारास �इया महािव�ा�यात वािष�क वाद �ध�चे आयोजन कर�ात
आ�े. ठराव होता : “मागासवग�यां�ा सव� सव�ती त�ाळ बंद करा�ात." व�ृ�
हा आप�ा �ांत आहे असे �ावेळी म�ा मुळीच वाटत न�ते. चार �ोकांत तोडं
उघडून भडाभडा बो�णेदेखी� म�ा जड जाई. मग व�ृ� कस�े करणार? मा� तो



िवषय पा�न म�ा चेव आ�ा. �इयासार�ा ठसठ�ीत �ा�णी छापा�ा
महािव�ा�यात �ा िवषयावर कोण�ा बाजूने मते मांड�ी जाणार ते उघड होते.
�ामुळे �ा िवषयावर बो�णे ही म�ा माझी नैितक जबाबदारी आहे असे वाटू �ाग�े,
पण धीर होईना. कारण ‘रानडे वाद-�ध�' सार�ा उ�ा महारा�� ात माना�ा
समज�्या जाणा�या �ध�ती� िवजेतेपद पटकाव�े�े अनेक उ�ृ� िव�ाथ�-व�े
�इया महािव�ा�यात होते. (स�ा नम�दा आंदो�नाचे नेतृ� करणा�या �ीमती मेधा
पाटकर �ात�्याच) अ�ा रथी-महारथीपुंढे आप�ा काय पाडाव �ागणार असे
वाटत होते, पण डॉ. आंबेडकरांची �ेरणा ��थ बसू देईना. ब�ीस िमळो अथवा न
िमळो, पण दि�तांची बाजू �भावीपणे मांड�ी गे�ी पािहजे या भावनेने मी पेटून
उठ�ो. मी िज�ीने �ा �ध�त उतर�ो. उ�ेजन िदने�चे. कसून मेहनत घेऊन मी
भाषण तयार के�े. घरात�्या मंडळीनंा आिण िम�मंडळीनंा एक� बसवून
�ां�ासमोर अनेकदा रंगीत ता�ीम के�ी.

अपे�े�माणे, ��� वाद�ध�म�े दि�तां�ा बाजूने बो�णारे कोणीही
न�ते. �ांची बाजू मांड�ी ती मीच. मा�ा �ा भाषणात िवचार फारसे �ग�्भ होते
असे नाही. मा�, �ेषा�ा जवळपास जाई� एवढा आवे� ज�र होता व�ृ�ा�ा
पिह�्याच �य�ात मी बाजी मार�ी आिण पिह�े पा�रतोिषक पटकाव�े. ��ंत
इ�ा असे� आिण ित�ा कठोर प�र�मांची जोड असे� तर, एरवी असा�
भासणा�या गो�ी सहजसा� होऊ �कतात याची म�ा आ�े�ी ती पिह�ी �चीती.

प�र��थती�ी झगडून पुढे ये�ाचा �य� करणा�या कोण�ाही ��ी�ा
आनंददायी वाटणारी ही घटना. पण या घटने�ाही �ु�पणाची एक झा�र आहे.
�ध�ती� ते पा�रतोिषक नेहमी�ा �थेनुसार समारंभपूव�क वािष�क संमे�नात �दान
न करता, रडी खात, महािव�ा�या�ा कॅ��नम�े, काहीही गाजावाजा न करता
म�ा दे�ात आ�े. पुढे अनेक वष� �ाची �ख�ख मा�ा मनातून जात न�ती. आता
मा�, �ा आयोजक-�ा�ापकाची दया येते.

�ा वाद�ध�चा मा�ावर वेगळाच प�रणाम झा�ा. आपण व�ृ� क�
�कतो असा िव�वास मा�ा मनात पिह�्यांदा िनमा�ण होऊ �ाग�ा. मग, मंुबई�ा
एका व�ृ�ो�ेजक मंडळाम�े मी दाख� झा�ो. �ावेळी मंुबईत वेगवेग�ा
उ�वांम�े �चि�त सामािजक िवषयांवर च�ी �ा�ाने होत असत. च�ी �ा�ाने
हा एक गमतीदार �कार होता. एकाच िवषया�ा वेगवेग�ा बाजू आधी ठरवून



व�ांनी िनरिनरा�ा भूिमकांमधून मांडाय�ा आिण एकमेकां�ी वाद घा�ायचा
असे या �ा�ानांचे ��प असे. काही च�ी �ा�ानांम�े मी उ�ाहाने भाग
घेत�ा. पुढे, मी दि�त समाजातून आ�ो अस�्याचे कळ�्यावर �ा व�ृ�ो�ेजक
मंडळा�ा काही काय�क�ा�ना मा�ा व�ृ�ा�ा उ�ेजन दे�ाची गरज भासेना.
मा�ा ते ��ात आ�्यावर मी �ातून वेगळा झा�ो.

ही सव� धडपड सु� असताना मी अ�ासदेखी� नेटाने चा�ू ठेव�ा होता;
िजवापाड मेहनत घेत होतो, परंतु महािव�ा�या�ा पिह�्या दोन वषा�त फारसे य�
हाती न आ�्याने आ�िव�वास पु�ा डळमळीत झा�ा. �ावसाियक य�ासाठी
पदवी परी�ेत �थम वग� िमळणे आव�यक होते. िकतीही अ�ास के�ा तरी य�ाची
खा�ी वाटत न�ती. हजारो इंिजनीयर बेकार अस�्या�ा बात�ा वाचून मी हबकून
जात होतो. �थमवग� िमळा�ा नाही तर काय हा ��न सतत भेडसावत होता, भिव�ात
अंधार िदसत होता. �ा दो�ायमान मन��थतीत माझी िचंता मी आईजवळ बो�ून
दाखव�ी. मा�ा सा�ाभो�ा आई�ा मा�ा िचंतेचे कारण उमगेना. �ावेळी भाऊ
मंुबई (उपनगर) िज�्�ाचा अित�र� िज�्हािधकारी होता. क�े�र �णजे
आम�ा आई�ा िव�वात�ा सवा�त मोठा अिधकारी. ती �णा�ी

"आरे बाबा, तू का�ा�ा काळजी करीतो? तु�ा भावू क�े�र हाये. तो तु�ा
कुडयबी कामा�ा �ावी�."

�ा मानिसक आंदो�नातून मी �ावेळी जात होतो �ातून मा�ात�ा मी
म�ेच उफाळून येत होता. सा��क संतापाने मी कडाड�ो-

“म�ा भावू जगाचा राजा आसं�, पन �ाचं म�ा काय, �ा�ा मोठेपनावर
मी जगू का काय ? म�ाच म� काइ बरंवाइट कराया पायजे का नको?"

मी कठोर �य� चा�ू ठेव�े होते. इतर सगळी ��ोभने दूर ठेव�ी होती.
परी�ां�ा वेळी तर मी अ�ासा�ित�र� इतर सव� गो�ीनंा �थिगती देत असे.
�तः ची कुवत िस� कर�ाची ही �ेवटची संधी आहे असे म�ा सतत वाटत असे.
�ामळे मी झपाट�्यासारखा अ�ास करत होतो. परी�ा झा�ी, पेपर चांग�े गे�े.
मा�, आ�िव�वास डळमळीत अस�्याने �थमवग� थोड�ात जाई� असे रा�न
राहन वाटत होते. �ेवटी एकदाचा पदवी परी�ेचा िनका� �ाग�ा.



�ावेळी पदवी परी�ांचे िनका� वत�मानप�ांत येत असत. िनका�ाचा तो
िदवस म�ा आजही �� आठवतो. सकाळी �वकर उठून मी वत�मानप�
घे�ासाठी वडाळा �े�नवर धाव�ो. थरथर�ा हातांनी, मी वत�मानप� उघड�े
आिण �थमवगा��ा यादीत माझा नंबर �ोधू �ाग�ो. मा�ा पोटात ध� झा�े. अनेक
सहा�ायी िम�ांचे नंबर �थम वगा��ा यादीत िदमाखाने िवराजमान झा�े होते. माझा
नंबर मा� �ात न�ता. मा�ा डो�ांपुढे अंधार दाटून आ�ा. आपण िकतीही �य�
के�े तरी य��ी होऊ �कत नाही या जािणवेने मी पुरता खचून गे�ो.
नाइ�ाजा�व, मी खा�ी दुस�या वगा��ा यादीकडे नजर टाक�ी आिण माझा
थरकाप उडा�ा. माझा नंबर ितथेही न�ता. माझा �थम वग� थोड�ात �क�ा
न�ता, तर मी ि�तीय �ेणी सु�ा िमळवू �क�ो न�तो. �णभर, जगाय�ाच मी
ना�ायक आहे असा िवचार मनात तरळून गे�ा, पण �णभर. मी घेत�े�े कठोर
प�र�म डो�ांसमोर आ�े आिण ि�तीय �ेणीसु�ा म�ा िमळू �कत नाही यावर
माझा िव�वास बसेना. घाबरत घाबरत, मी मग पु�ा वर नजर टाक�ी आिण अहो
आ�चय�म्, िव�ेष �ावी�ासह �थम वगा��ा (फ��  �ास िवथ िड��ं�न)
इव�्या�ा यादीम�े माझा नंबर सुहा� मु�ेने म�ा खुणावत होता! आडवळणे घेत
का होईना, मा�ा आयु�ाची गाडी पु�ा �ळावर येऊन ठेप�ी होती.

मी १९७३ सा�ी बी. ए�ी. झा�्यानंतर एम. ए. साठी मंुबई िव�ापीठात �वे�
घेत�ा, िवषय अथा�त् अथ��ा� हा. �ातून गिणती अथ��ा� (मॅथेमॅिटक�
इकॉनॉिम�) आिण अथ�मीती (इकॉनॉमेिट��) असे, एरवी कठीण समज�े जाणारे
िवषय मी घेत�े. अ�ंत आवडीचा िवषय आिण �ा. ��ानंद, �ा. भार�ाज, �ा.
पंचमुखी यां�ासारखे उ�ृ� ि��क यां�ामुळे िव�ाज�नात�ा िव�ु� आनंद मी
उपभोगू �ाग�ो.

एम.ए.�ा �थम वषा��ा असताना, इतर ब�तेक िव�ाथ� आिण त�ण
�ा�ापक बसतात तसा मीदेखी� केवळ गंमत �णून �ेट बँके�ा �ोबे�नरी
अिधका�यां�ा परी�े�ा बस�ो. िव�ेष �णजे पिह�्या �य�ात �ेखी परी�ा उ�ीण�
झा�ो. नंतर मु�ाखत आिण '�ुप िड��न'साठी पाचारण कर�ात आ�े. ितथेही
माझी कामिगरी चांग�ी झा�ी असे मनोमन वाट�े. मा�, �ाचबरोबर वि��्याि�वाय
आप�्या�ा अिधका�याची जागा कोण देणार अ�ी भावना होती, �ातून प�ास-साठ



हजार इ�ुकांतून फ� दोन�े जणांची िनवड होते अ�ी आकडेवारी भीती घा�त
होती.

माझी उ�ुकता पा�न भाऊने हळूच िवचार�े, “कोणाकडे �� टाकू
काय?"

एकीकडे वि��्याि�वाय आपण य��ी होणार नाही, अ�ी भीती वाटत
होती. पण �ाचबरोबर �त:ची कुवत अजमावून पाह�ासाठी मी उ�ुक झा�ो
होतो. मी भाऊ�ा ��पणे बजाव�े, “तू कोणा�ा सांिगत�ेस तर म�ा ऑफर
िमळा�ी तरी मी ती नाकारीन."

�ेट बँके�ा िनका�ाची मी उ�ुकतेने वाट पाहात होतो. सव� �मुख
वत�मानप�ांकडे �� ठेवून होतो. �ेवटी, िनका� �थम जाहीर झा�ा तो '�ी
�ेस'सार�ा मी �� ठेवून नस�े�्या वत�मानप�ात. �ामुळे िनका� मा�ा हाती
आ�ा तो सं�ाकाळी. कहर �णजे म�ा माझा नंबर आठवेना. �ेट बँकेची �ेखी
परी�ा मी केवळ गंमत �णून िद�े�ी होती. �ामुळे �ासंबंधीचे कागदप� नीट
जपून ठेव�े�े न�ते. घरात�्या सग�ा कागदप�ांची उ�थापा�थ के�ी, पण �ेट
बँकेचे कागदप� काही सापडेनात. मी खूप चडफड�ो. �ेवटी, दुस�या िदव�ी
सकाळी �वकर �ेट बँके�ा मु� काया��यात जाऊन आप�ा िनका� पाहावा
असे ठरव�े.

दुसरा िदवस ब�धा १ जु�ै १९७४ चा. तो िदवस मी िवसरणे कदापी ��
नाही. �ावेळी पावसाने झोड उठव�ी होती. आद�्याच आठव�ात �ा आधी�ा
�ंभर वषा�ती� पावसाचा िव�म नोदं�ा गे�ा होता. मंुबापुरी�ा इटा�ी�ा �ेिनस
�हराची ज�मय कळा आ�ी होती. सव� जनजीवन िव�ळीत झा�े होते. पाऊस
कोसळत होता. मी मा� नोकरीसाठी िद�े�्या पिह�्याविह�्या परी�ेचा िनका�
जाणून दे�ासाठी अधीर झा�ो होतो. कोसळणा�या पावसात, िमळे� �ा वाहनाचा
आ�य घेत चार-पाच तास �वास क�न कसाबसा अध�मे�्या अव�थेत मी �ेट
बँके�ा �मख काया��यात येऊन पोच�ो, आिण ‘हा ह� ह�', अभूतपूव� पावसामुळे
�ेट बँकेने �ािदव�ी खास सुटी जाहीर के�ी होती!

ितथेच राहत अस�े�्या भाऊकडे मी रा� काढ�ी आिण दुस�या िदव�ी
सकाळी पु�ा �ेट बँके�ा �मुख काया��याजवळ येऊन ठेप�ो. योगायोगाने,



�ावेळचे �ेट बँके�ा मंुबई प�रमंडळाचे पस�ने� मॅनेजर �ी. एन. एस. कु�कण�
म�ा मु�ा�या�ा समोरच भेट�े. मु�ाखती�ा वेळी '�ुप िड��न'चे आयोजन
�ांनीच के�े�े अस�्यामुळे की काय, पण �ांनी म�ा त�ाळ ओळख�े आिण
�ेमभराने ह�ांदो�न क�न �ोबे�नरी अिधकारी �णून िनवड झा�्याब�� माझे
अिभनंदन के�े. माझा िव�वासच बसेना. म�ा ओळख�ात �ांची काही गफ�त
झा�ी की काय, अ�ीही �ंका मी �ांना बो�ून दाखव�ी. �ांनी जाणतेपणाचे ��त
के�े आिण म�ा �ां�ा केिबनम�े घेऊन गे�े. कागदप�े दाखवून मी य��ी
झा�्याचे �ांनी िनिव�वादपणे मा�ा िनद��नास आणून िद�े. वया�ा केवळ २१ �ा
वष� �ेट बँकेचा अिधकारी हो�ाचा मान मा�ा नावावर नोदं�ा गे�्याचेही म�ा
सांग�ात आ�े. मा�ा आनंदा�ा पारावार उर�ा नाही.

आता ��न पड�ा, एम.ए.चे काय? एम.ए.चे पिह�े वष� संपून दुसरे चा�ू
हो�ा�ा मागा�वर होते. एम.ए. पूण� कर�ासाठी म�ा मंुबईत राहाणे आव�यक होते
आिण �ेट बँकेची प�त अ�ी होती, की न�ाने अिधकारी झा�े�्या सवा�ची नेमणूक
मंुबईबाहेर करायची. आता करायचे काय? एम.ए.चा अ�ास सोडून �ायची तर माझी
मुळीच इ�ा न�ती. मी मग गिनमी कावा वापर�ाचे ठरव�े.

मंुबई िव�ापीठा�ा अथ��ा� िवभागाचे �मुख होते अथ�त� �ा. ��ानंद.
�ां�ा मदतीि�वाय एम.ए. पूण� करणे सव�था अ�� होते. मी �ांना जाऊन भेट�ो
आिण �ांची मानिसकता ��ात घेऊन �ांना �ट�े

“सर, आता �ेट बँकेची उ�म नोकरी चा�ून आ�े�ी आहे. �ामुळे मी एम.
ए. अ�ा�वरच सोडून देतोय."

�ा. ��ानंद चमक�ेच-

"बाबा रे, असा िवचारसु�ा तू मनात आणू नकोस. तु�ाकडून आम�ा फार
मो�ा अपे�ा आहेत. तू अथ��ा�ाचा अ�ास सोडून देणे हे आप�्या दे�ासाठी
यो� होणार नाही."

“काय करणार सर, माझा नाई�ाज आहे. माझी नेमणूक मंुबईत झा�ी असती
तर माझे ि��ण मी न�ीच पूण� के�े असते."



मा�ा अपे�े�माणेच �ा. ��ानंद खवळ�े. इतर सव� कामे �ांनी बाजू�ा
सार�ी आिण म�ा घेऊन तरातरा �ेट बँके�ा मु�ा�यात येऊन थडक�े. �ा.
��ानंदाचे िव�ाथ� हे सव�च मोठमो�ा पदांवर आहेत. इतरांना देखी� �ा.
��ानंदांना नाही �णणे जड जाते. �ावेळी �ेट बँके�ा अथ�िवभागाचे �मुख
�ॉरे� िडमे�ो नावाचे होते. �ां�ाकडे जाऊन �ा�ापक महा�यांनी सुनाव�े

“काय वा�े� ते झा�े तरी या िव�ा�ा�ने एम.ए.चा अ�ास सोडता कामा नये.
�ेट बँकेने सु�वाती�ा एक वष� तरी या�ा मंुबईत िकंवा मंुबईजवळ नेमणूक िद�ीच
पािहजे.”

�ा. ��ानंदां�ा रदबद�ीमुळे �ेट बँके�ा क�्याण �ाखेत माझी पिह�ी
नेमणूक झा�ी. ि�वाय, �े�स� अट�ड न करता परी�े�ा बस�ाची िव�ेष परवानगी
दे�ात आ�ी. �ामुळे, �ेट बँकेची नोकरी सांभाळून मी एम.ए. पूण� क� �क�ो.
�ा. ��ानंदांसार�ा गु�जनांचे ऋणी राहावे तेवढे थोडेच.

�ेट बँक �करणात भाऊ मा� नाराज झा�ा. मी �ेट बँकेची नोकरी
�ीका� नये असा �ाचा आ�ह होता. इतर सम� आय.ए.एस. अिधका�यां�माणे,
आप�ा मु�गा, मु�गी, भाऊ, बहीण �ा�ा �ा�ा �� असे� �ा ��ेकाने
आय.ए.एस. �ावे अ�ी �ाची धारणा होती. आय.ए.एस.�ा पो�ादी चौकटीत मी
गुदम�न जाईन अ�ा भावनेतून म�ा मा� �ात �ार� वाटत न�ते.

आप�े �णणे इतरांना सहजासहजी मा� होत नसे� तर सव��ी अनपेि�त
असा यु��वाद उप��थत कर�ाम�े भाऊचा हातखंडा आहे. �ाने एक नवीनच
मु�ा मांड�ा

“आजवर दि�त समाजाती� कोणा�ाही मंुबई िव�ापीठात अथ��ा� िवषय
घेऊन एम.ए.�ा �थम वग� िमळवता आ�े�ा नाही. तु�ा तो िमळ�ाची ��ता
आहे. मा� तू �ेट बँकेची नोकरी �ीकार�ीस तर ही सुवण�संधी न�ीच हातची
जाणार. यू का� इट द केक अँड हॅव इट टू."

खरे तर, म�ा नोकरी कर�ाची िनकड न�ती. भाऊचे �णणेदेखी� पटत
होते. मा�, इतर हजारो इ�ुकांना िमळू न �कणारी चांग�ी नोकरी चा�ून आ�ी
असताना ित�ाकडे पाठ िफरवणे म�ा �वहाय� वाटेना. मनात खो�वर दडून



अस�े�ी असुरि�ततेची भावना पु�ा डोके वर काढत असावी. मी नोकरी
�ीकार�ाचा िनण�य घेत�ा.

मी �ेट बँकेत �जू झा�ो आिण एम.ए.चा अ�ासही चा�ू ठेव�ा. �ा.
��ानंद आिण इतर �ा�ापकां�ा माग�द��नामुळे आिण �रद खंडकर
यां�ासार�ा सु�दां�ा अमो� सहकाया�मुळे खंड पडू न देता, १९७५ सा�ी मी
एम.ए. पूण� क� �क�ो. िव�ेष �णजे �ेट बँके�ा नोकरीचा �ाप सांभाळूनसु�ा
एम.ए.�ा �थम वग� िमळव�ात मी य��ी झा�ो.

"आय हॅव इटन द केक अँड हॅव इट टू” मी भाऊ�ा �णा�ो. �ा�ा
चेह�यावरचा आनंद ओसंडून वाहात होता. �ा�ा ��ाची पूत�ता मा�ाकडून घड�ी
होती.

�ेट बँकेत, मी तीन वष� नोकरी के�ी. ऑ�ोबर १९७४ ते स��बर १९७७. या
तीन वषा�त मा�ाकडून काहीही उ�्�ेखनीय कामिगरी होऊ �क�ी नाही. एक तर
मी वयाने �हान होतो; िवचारांनी अप�रप� आिण काया��यीन कामात अननुभवी
होतो. �ामुळे हातून �हानमो�ा चुका झा�्या, मा� �ातून मी ि�कत गे�ो. पिह�े
वष� मंुबईत आिण मंुबईजवळ काढ�्यानंतर पुढची दोन वष� मी िवदभा�त अको�ा,
भंडारा िज�्�ाती� साको�ी, आिण वधा� िज�्�ाती� आव� या िठकाणी काढ�ी.
अनेक बरेवाईट अनुभव आ�े. तथाकिथत उ� जाती�ा काही व�र� अिधका�यांनी
इतर �ि��णाथ�ना बाजू�ा ठेवून, काम ि�कव�ा�ा सबबीवर ४०-४५ अं�
से�्िसयस�ा रणरण�ा उ�ात कज�वसु�ीसाठी म�ा पाठव�ाचे पु� पदरात
पडून घेत�े. नाही �णाय�ा, �ेवटी �ेवटी वीस क�मी काय��माखा�ी आव� येथे
�ेकडो गोरग�रबांना सायक�ी दे�ाचा काय��म, मी, पुढाकार घेऊन य��ीरी�ा
पार पाड�ा. �ेट बँकेती� माझी नाव घे�ाजोगी कामिगरी तेवढीच.

मंुबईबाहेर दोन वष� काढ�्यानंतर म�ा मंुबईचे वेध �ाग�े. िवदभा�त
असताना �रझ�� बँके�ा अथ��ा� िवभागासाठी '�रसच� ऑिफसर' या पदाची
जािहरात योगायोगाने पाह�ात आ�ी. मी अज� के�ा. एम.ए.�ा अथ��ा� िवषयात
िमळा�े�्या �थमवगा�मुळे मु�ाखतीसाठी बो�ावणे आ�े. मु�ाखत चांग�ी झा�ी
आिण िवनासायास �रझ�� बँकेम�े माझी िनवड झा�ी. �रझ�� बँकेचा सवा�त त�ण
‘�रसच� ऑिफसर' �णन एक िव�म मा�ा नावावर नोदं�ा गे�ा.



मी मंुबई�ा अगदी यो� वेळी परत�ो असे �णावे �ागे�. �ावेळी भाऊ
नऊ मिह�ां�ा �ि��णासाठी इं��ंड�ा िनघा�ा होता. सुधाकर एकटाच
नोकरीसाठी दुबई�ा गे�े�ा होता, तर िदने� �ापूव�च 'ि�िपंग' मध�ी नोकरी
�ीका�न को�काता�ा रवाना झा�े�ा होता. ित�ी मो�ा भावां�ा प�ी-मु�े वगैरे
प�रवार मंुबईतच होता आिण दादा तर थक�े�े होते. आम�ा कुटंुबाम�े पोकळी
िनमा�ण झा�े�ी असताना मी मंुबई�ा परतू �क�ो हे सुदैव. ि�वाय, 'कँुवारा बाप'
�णून काही संुदर अनुभव पदरी पड�े ते वेगळेच.

मंुबईत राह�ाची सोय आिण अथ��ा�ासार�ा आवड�ा िवषयात
सं�ोधन कर�ाचे काम यामुळे �रझ�� बँकेची नोकरी म�ा �गेच आवड�ी. आप�े
�ावसाियक ब�ान आता �व��थत बस�े आहे असे वाटू �ाग�े. मग सामािजक
काया�त �त:�ा झोकून दे�ाची ऊम� मनाम�े पु�ा दाटून येऊ �ाग�ी.

डॉ. राम�ामीसंार�ा महा�ा गांधी�ंा साि��ात वाढ�े�्या अनुभवी
काय�क�ा�बरोबर मी सामािजक काया��ा सु�वात के�ी. बौ� िहतविध�नी सभा या
सं�थेची उभारणी झा�ी. पुढे ितचे 'डॉ. आंबेडकर इ���ूट ऑफ बँिकंग स���सेस'
असे नामािभधान कर�ात आ�े. डॉ. राम�ामी �तः  अ�� होते तर मी
सरिचटणीस होतो. राजकारणापासून अि�� अस�े�े अनेक चांग�े काय�कत� गोळा
झा�े.

राजकारणापासून �� तेव�ा दूर रा�न रचना�क समाजकाय� करावे असे
आ�ी ठरव�े. �ासाठी बँिकंगचे �े� िनवड�ात आ�े. वेगवेग�ा बँकांमधी�
नोक�यांसाठी �ा �धा��क परी�ा असतात �ां�ा तयारीसाठी िवनामू�्य
माग�द��न-वग� �ाय�ा आ�ी सु�वात के�ी. अ�ा �कारचा मंुबईत�ा तो पिह�ाच
उप�म असावा. �ा�ा अ�र�ः  �चंड �ितसाद िमळा�ा. म� रे�्वे�ा अंबरनाथ-
िटटवा�ापासून प��चम रे�्वे�ा भाईंदरपय�तचे सव� जातीधमा�चे गरीब िव�ाथ�
वडा�ा�ा डॉ. आंबेडकर महािव�ा�यात चा�णा�या आम�ा वगा�ना येऊ �ाग�े.
�ा�ाने घे�ाची जबाबदारी मी �तः , वसंुधरा (पुढे माझी प�ी झा�ी), �ा. पानसरे,
डॉ. कड�क आिण बँिकंग �े�ाती� इतर सेवाभावी व�र� अिधकारी घेत असत. हे सव�
उप�ाप आ�ी काय�कत� पदरमोड क�न सांभाळत होतो. काही त� मंडळी
मानधन कबू� के�्याि�वाय आम�ा काय��मांना येत नसत. मा� आ�्यानंतर,



समाजा�ा अ�ंत खा��ा �रातून आ�े�े आिण �तः �ा पायावर उभे
राह�ासाठी धडपडणारे �ेकडो त�णत�णी पा�न, �ांचे मतप�रवत�न होत असे.
मग कबू� के�े�े मानधन न �ीकारता, पुढ�ा वेळी �ांना पु�ा बो�व�ाचे कबू�
करवून घेऊन हे त� परत जात हे मु�ाम नमूद करावेसे वाटते.

�ेखी परी�ेत उ�ीण� झा�े�्यांसाठी मु�ाखतीचे तं� समजावून सांग�ाचे
आ�ी घेत असू. जाणकार ��ीचंी पॅने� तयार क�न �ां�ामाफ� त ��ेक
उमेदवारा�ा मु�ाखतीची 'रंगीत ता�ीम' घेत�ी जाई आिण नंतर �ा �ा
उमेदवारा�ा �ा�ा िकंवा ित�ा मु�ाखतीत काय काय चुका झा�्या ते सिव�र
समजावून सांिगत�े जात असे. �ामुळे, उमेदवारांना मु�ाखतीचे तं� अवगत होत
असे, ि�वाय �ां�ाम�े आ�िव�वास िनमा�ण होत असे आिण िक�ेकदा. तीच
�ां�ा य�ाची गु�िक�्�ी ठरत असे.

हे उप�म फारच मो�ा �माणावर य��ी झा�े. अ�र�: �ेकडो
त�णत�णीनंा बँकां�ा नोक�या िमळणे सुकर झा�े. आजही, मी वेगवेग�ा
बँकांम�े �ा�ाने दे�ासाठी जातो ते�ा आता अिधकारपदावर पोच�े�े माझे
'िव�ाथ�' हमखास भेटतात. मा�ासाठी तो एक आनंदाचा ठेवा होऊन बस�ा आहे.

मा�ा सामािजक काया�चा �ाप जसजसा वाढू �ाग�ा तसत�ी मा�ाकडे,
घरी आिण काया��यात �हानमो�ा कामासाठी येणा�यांची सं�ा वाढू �ाग�ी.
�ावेळी �रझ�� बँके�ा �ा अमर िब�्िडंगम�े माझे काया��य होते ितथे
हरव�्यासारखी िफरणारी एखादी ��ी िदस�ी की �ोक �ा ��ी�ा तडक
मा�ाकडे घेऊन येत. कारण ती ��ी हमखास मा�ा �ोधात असे.

माझा आ�िव�वास ओसंडून वाहात होता. सामािजक काया�चीही एक 'िझंग'
चढते. मा�ा बाबतीत देखी� तोच �कार घडत होता. �ा कामाचे समाधान िकतीही
मोठे अस�े, तरी �ामुळे �ावसाियक जबाबदा�यांकडे ज�र तेवढे �� देणे कठीण
होऊ �ाग�े. म�ा खाजगी आयु�च उर�े न�ते, मग अथ��ा�ाचे वाचन-सं�ोधन
काय करणार ? �रझ�� बँकेचे काम मी इमानेइतबारे करत होतो, पण �तः चा वेगळा
ठसा उमटू �के� असे भरीव सं�ोधनकाय� मा� होत न�ते. �ाची खंत वाटू �ाग�ी.

मी पु�ा कठोर आ�परी�णाचा आ�य घेत�ा. �ावसाियक �थैय� आ�े�े
अस�े तरी �ातून आपोआप �ावसाियक य� सा� होऊ �कत नाही याची जाणीव



झा�ी. �ावसाियक य�ासाठी अथ��ा�ीय वाचन-सं�ोधना�ा खूप वेळ �ायची
गरज मा�ा ��ात आ�ी. �ातूनच अथ��ा�ात डॉ�रेटचा अ�ास कर�ाची
क�्पना पुढे आ�ी. आपण डॉ. आंबेडकरांना आद�� मानतो ना, मग �ां�ा�माणे
अमे�रकेत जाऊन अथ��ा�ात डॉ�रेट का क� नये हा िवचार डो�ात �ंजी घा�ू
�ाग�ा. वसंुधरानेही ती क�्पना उच�ून धर�ी आिण �ासाठी �ागे� तो �ाग
कर�ाची तयारी द��व�ी. पण परदे�ी जायचे तर अथ�साहा� कोण करणार हा
य���न भेडसावू �ाग�ा. सुदैवाने भाऊने माग� सुचव�ा.

भारत सरकार�ा ि��ण मं�ा�यातफ�  उ� ि��णासाठी नॅ�न�
�ॉ�रि�प दे�ात येते. दरवष� ��ेक िवषयाती� एक त� रा�� ीय पातळीवर�ा
�ध�तून िनवड�ा जातो. �ा ��ी�ा एखा�ा परदे�ी िव�ापीठात डॉ�रेटसाठी
पाठव�ात येते आिण सव� खचा�ची जबाबदारी क� � सरकार उच�ते.

भाऊने म�ा ती जािहरात दाखव�ी. मी �गो�ग अज� ठोक�ा. बी.ए�ी.
आिण एम.ए. या दो�ी पद�ांम�े �थम वग� िमळव�ा अस�्याने मु�ाखतीसाठी
बो�ावणे आ�े. समाजकाया�चा भाग �णून बँक अिधका�यां�ा नोकरभरतीसाठी
मु�ाखत देणा�या त�ण-त�णीनंा माग�द��न करत असताना माझे मु�ाखतीचे तं� मी
चांग�े घोटून घोटून तयार झा�े होते, �ामुळे आ�िव�वास दांडगा होता. डॉ.
आंबेडकरांचे �रण क�न मु�ाखतीसाठी िद�्�ी�ा गे�ो. मु�ाखत सुरेख झा�ी
पण य�ाची खा�ी न�ती. रा�� ीय पातळीवरची ती� �धा�, �ातून दि�त समाजातून
आ�्यामुळे प�पाताची ��ता, वि��ेबाजीची भीती, अ�ा अनेक �ंकाकु�ंका
मनाम�े हो�ा. मा� तसे काही झा�े नाही. अथ��ा�ाचा नॅ�न� �ॉ�र �णून
१९८० सा�ी माझी िनवड झा�ी आिण सरकारी खचा�ने अमे�रकेत डॉ�रेट
कर�ाची संधी म�ा �ा� झा�ी.

'नॅ�न� �ॉ�रि�प' िमळा�ी खरी पण मी अध�च �ढाई िजंक�े�ी होती.
नंतरची �ढाई होती नोकर�ाही�ी. 'नॅ�न� �ॉ�रि�प'सारखी उ�ृ� योजना
राबवणा�या किन� ��ासकीय अिधका�यांचा थंडपणा ए��मोनंाही �ाजवणारा
होता. �ामुळे िद�्�ी�ा अनेक वा�या करा�ा �ाग�्या. �ात�ी �ेवटची िट� प
वेग�ा अथा�ने िव�ेष सं�रणीय �णून नमूद कर�ासारखी आहे.



�ेवट�ा िट� पम�े सव� कागदप�ांवर स�ा क�न मी ि��ण मं�ा�यातून
िनघा�ो आिण िद�्�ी �े�नवर येऊन पोच�ो. झे�म ए��ेसचे �रझव��न
अस�्यामुळे मी िन��चंत होतो, पण �े�नवर येऊन पाहतो तो बजबजपुरी
माज�े�ी. काही गा�ा र� झा�्यामुळे �चंड रेटारेटी चा��ी होती. गाडीत
चढ�ा�ा गडबडीत कागदप�ांनी भर�े�ी माझी बॅग गाडी आिण �ॅटफॉम�
यां�ामधून �ळावर पड�ी. मी खा�ी उत�न ती काढ�ी. मनाचा िह�ा के�ा आिण
पु�ा रेटा िद�ा. �ा गडबडीत कोणीतरी माझे पै�ाचे (आिण रे�्वेचे ितिकट
अस�े�े) पािकट �ंपास के�े.

अभूतपूव� गद�मुळे �रझव��न वगैरे �ोकांनी धा�ावर बसव�े होते. �ातून
कहर �णजे िमि�टरी�ा जवानांनी नेमका �ाच ड�ाचा ताबा घेत�ा आिण इतर
�ोकांना �ा ड�ाबाहेर काढ�ासाठी सरळ �ांचे सामान ड�ातून बाहेर फेकाय�ा
सु�वात के�ी. पैसे तर गे�ेच पण बॅगेती� मह�ाची - नोकर�हां�ी झटापट क�न
�ेवटी एकदाची िमळव�े�ी कागदप�े गे�ी तर काय, या क�्पनेनेच मा�ा पोटात
गोळा आ�ा. सुदैवाने आरे, हाण ित�ा माय�ा' �णून इतरांना ठोकणारे
साताराको�्हापूरचे काही जवान मा�ा मदती�ा आ�े. �ामुळे ड�ात उभे
राह�ाची जागा तरी मी कायम ठेवू �क�ो.

गाडी चा�ू झा�ी. �वास �ांबचा. �ख�ात फ� दोन �पये. कडकडून भूक
�ाग�े�ी, पण चहाि�वाय काही परवडत न�ते. अथा�त्, चहादेखी� मया�िदत
�माणात. एरवी �े�नवर पुरी-भाजी वगैरे खा�ाचे मी कसो�ीने टाळतो. पण �ा
िदव�ी साधी पुरी-भाजी घे�ाची माझी कुवत न�ती. अमे�रके�ा जा�ाचे माझे ��
�वकर साकार होणार होते, पण �ा िदव�ी माझी अव�था एखा�ा िभका�यासारखी
होती. �ोक मजेत खात-पीत होते आिण मी िजभ�्या चाटत होतो. �ेवटी, भूक अस�
झा�ी ते�ा मी माझे उंची जपानी घ�ाळ िवक�ाचा �य� के�ा. �ावेळी �ोकांनी
�ा नजरांनी मा�ाकडे पािह�े �ा नजरा िवसरणे फार कठीण आहे. �रझ�� बँकेचा
मी एक जबाबदार अिधकारी, पण �ोक एक भुरटा चोर या �ंकेने मा�ाकडे पाहत
होते. तो �वास संपवून मी मंुबई�ा कसा पोच�ो ते माझे म�ाच ठाऊक.

�ेवटी, अमे�रके�ा जायची तयारी झा�ी. अमे�रके�ा िनघताना म�ा आम�ा
आजीची आठवण झा�ी. आजी िचड�ी की �णायची, "खांडवा, भुसावळ, नाि�क,



मनमाड येवडं िहंड�े पन आ�े पोरं काय कुडं पाय�े नही."
दादा रे�्वेत अस�्यामुळे आिण �तः  आजीने काही काळ पूव��ा

जी.आय.पी. (से��� रे�्वे) रे�्वेत काम के�्यामुळे की काय ित�ा भूगो�ाची
�ा�ी या �हरां�ा प�ीकडे कधी जाऊ �क�ी न�ती. खांडवा, भुसावळ,
नाि�क, मनमाड एवढे िफर�्याचा अिभमान बाळगणा�या मा�ा आजी�ा ितचा नातू
सातासमु�ाप�ीकडे अमे�रके�ा जाताना पा�न काय वाट�े असते कोण जाणे?
सातासमु�ाव�न आठव�े. सात समु� आपणही पािह�े आहेत असा आम�ा
मातोसरीचंादेखी� दावा आहे. मा� हे सात समु� �णजे कोणते ते सांगताना ती नावे
घेते ती ि�वाजी पाक� , बां�ा, अंधेरी, गेट वे ऑफ इंिडया, ि�वडी, ठाणे आिण
र�ािगरी येथी� समु�ांची!

मी १९८१ सा��ा ऑग�म�े अमे�रके�ा रवाना झा�ो. अमे�रकेत
पोच�्यानंतर ��ेक भारतीयाचा �थमतः  ‘यडबंबू' होतो. तो माझाही रीतसर झा�ा.
आम�ा इंिडयाना िव�ापीठात इतरां�माणे भारतीयांचीदेखी� संघटना होती. इतर
दे�ां�ा संघटनां�माणे ती काय��वण न�ती, एवढेच. ता��क मतभेदां�ा
आवरणाखा�ी आपापसात�े हेवेदावे िह�ररीने मांड�े जात होते. काया��ा नावाने
मा� �ू�. ितथे गे�्यानंतर�ा पिह�्याच बैठकीत �ा संघटने�ा काय�कारी
मंडळावर मी टीका� सोड�े. न�ाने येणा�या भारतीय िव�ा�ा�ची सु�वातीचे काही
िदवस तरी काळजी घे�ाची आव�यकता ठामपणे मांड�ी. �ासाठी काय करता
येऊ �कते याचे िववेचन के�े. कोण�ाही सं�थेम�े ती सं�था चांग�ी चा��ी पािहजे
असे �ामािणकपणे मानणारा एक मोठा गट हमखास असतो. मा�ा भाषणाचे चांग�े
�ागत झा�े. �ाचा प�रणाम एवढा झा�ा की �ाच सभेत सं�थे�ा अ��ांना जवळ
जवळ एकमताने पद�ुत कर�ात आ�े, आिण नको नको �णत असताना अ��
�णून माझी िनवड कर�ात आ�ी.

पुढे तीन वष�, मी �ा संघटनेचा अ�� होतो. आपापसाती� हेवेदावे दूर
क�न ती संघटना आ�ी इत�ा नावा�पा�ा आण�ी, की �ा िव�ापीठात येणा�या
परदे�ी पा��ांना एक आद�� संघटना �णून आमची संघटना दाखव�ात येऊ
�ाग�ी. भारतीय संघटनेचा अ�� �णून काम करताना आ�ी अनेक चांग�े
उप�म राबव�े. िव�ापीठात न�ाने येणा�या िव�ा�ा�चे िवमानतळावर �ागत



क�न �ांचा जम बसेपय�त सु�वातीचे काही आठवडे आ�ी �ांना सव�तोपरी
साहा� करीत असू. भारतीय प�ती�ा भोजनासाठी आसुस�े�्या िव�ा�ा�साठी
रिववारी सं�ाकाळी 'ना नफा - ना तोटा' या त�ावर एक 'क�ुिनटी िकचन'
वसंुधरा�ा पुढाकाराने चा�व�ात येई. भारतीय सं�ृतीची इतरांना ओळख �ावी
�णून वेळोवेळी अनेक सां�ृितक काय��म सादर के�े गे�े. भारतीयांची
�ेहसंमे�ने तर िनयिमतपणे आयोिजत के�ी जात.

भारतावर टीका करणा�या दे�बांधवांना आिण इतरांना ��ु�र देऊन
मायदे�ाचे समथ�न करणे हा तर माझा ‘वीक पाईंट' होऊन बस�ा होता. �ामुळे की
काय मा�ा मागे 'इंिडयाज् से�्फ अपॉइँटेड अँबॅसॅडर' अ�ी माझी संभावना होत
असे.

भारतािवषयी �ा�ाने दे�ाची संधी तर मी कधीच सोडत नसे. अमे�रकन
‘विनता मंडळ' म�े भारतािवषयी भाषण करताना भारतीय ��यां�ा कंुकवाब��
नेहमीच िवचार�े जाते. अ�ा वेळी, �ंकरा�ा तृतीय ने�ाची संक�्पना मांडून मी
हमखास टा�ा घेत असे.

डॉ�रेट करत असताना असे अनेक अनुभव गाठी�ी बांध�े जात होते.
अमे�रकेती� मा�ा याच अनुभवांवर आधा�रत एक मराठी �ेखमा�ा मी िम�वय� �ा.
पानसरे यां�ा आ�हाव�न �ां�ा ‘�बु� नायक' या पाि�काम�े सु� के�ी होती.
पाच-सहा भाग �िस� झा�्यानंतर, दुद�वाने ते पाि�क बंद पड�े ती �ेखमा�ा
खंिडत झा�ी.

अमे�रकन िव�ापीठात�ा डॉ�रेटचा अ�ास�म तसा आखीवरेखीव आिण
भरपूर मेहनतीचा असतो. पिह�्या वष� तु�ी अथ��ा�ाचे सव�साधारण कोस�स
�ायचे. �ा �ा कोस�स�ा परी�ा �ाय�ा आिण �ाि�वाय, वषा��ा �ेवटी 'कोअर
िथअरी' नावाची मोठी परी�ा �ायची. �ा परी�े�ा तु�ी जा�ीत जा� दोन वेळा
बसू �कता. �ात अय��ी झा�ात तर डॉ�रेटसाठी तुमची यो�ता नाही. आप�े
चंबुगबाळे आटोपून सरळ घरचा र�ा धरायचा. 'कोअर िथअरी' तु�ी एकदा पार
के�ीत की �ानंतर�ा दोन वषा�त दोन ऐ��क पोटिवषय घेऊन �ाचे कोस�स' पूण�
करायचे आिण �ेवटी, �ा �ा िवषयाती� 'िफ�्ड ए�झाम' पार कराय�ा. या
�ि�येम�े कमीत कमी अडीच ते तीन वष� जातात. �ानंतर एखादा िवषय िनवडून



�ा िवषयात तु�ी तुमचे '�रसच� �पोज�' तयार करायचे. एक अ�� (गाईड) आिण
तीन ते चार सद� अस�े�ी एक �बंध सिमती �ा �ा �ा�ापका�ा संमतीने तयार
करायची. �ांनी तुमचे '�पोज�' मा� के�े की ते जाहीर क�न िव�ाथ�-
�ा�ापकां�ा आमसभेत ते तु�ी मांडायचे. तुम�ा '�पोज�'ची ितथे �व��थत
िचरफाड होते. सव� मु�ांचा पराम�� घेऊन, सव� टीकेचे यथोिचत खंडन क�न तु�ी
िनवड�े�ा िवषय डॉ�रेट�ा �बंधासाठी यो� आहे हे तु�ी �ा आमसभे�ा पटवून
देऊ �क�ात की तु�ी अध� बाजी िजंक�ी. तु�ी मग डॉ�रेटचे क� �िडडेट' �णून
घोिषत होता. अ�ा सव� उमेदवारांना पीएच.डी.�ा ऐवजी ए.बी.डी. (ऑ� बट
िडझरटे�न) �णतात. �ानंतर मग ठरव�े�्या िवषयात सिमती�ा माग�द��नाखा�ी
िव�ृत �बंध ि��न पूण� करायचा. तु�ी के�े�े सं�ोधन मौि�क आहे, आधी न
झा�े�े आहे आिण �ा�ारे �ा िवषयाती� उप�� �ानाम�े तु�ी भर घात�े�ी
आहे, हे स�माण तुम�ा सिमती�ा तु�ी पटवून �ायचे. तुमचा �बंध सिमतीने
�ीकार�ा की झा�ात तु�ी एकदाचे डॉ�र!

या सा�या सोप�ाराम�े कठोर मेहनतीची साडेचार ते पाच वष� सहजपणे
जाऊ �कतात. या सव� �ि�येम�े सवा�त मह�ाची ��ी �णजे तुम�ा सिमतीचे
अ�� (गाईड) अस�े�े �ा�ापक. �ांचा अिधकार (खरे तर नकारािधकार)
वादातीत असतो.

मा�ा अ�ास�मा�ा सु�वात तर उ�ाहाने झा�ी. �रझ�� बँकेकडून फ�
तीन वषा�ची रजा िमळा�ी अस�्याने मी घाईत होतो. ��ेक सेिम�र�ा इतरांपे�ा
जा� कोस�स घेत होतो. जादा ‘कोस� �ोड' अस�्यामुळे रा�ंिदवस खपत होतो.
�ावेळी मंुबई�न येणा�या आ�े� आिण िम�ां�ा प�ात मा� ‘चंगळ आहे बे�ाची'
असा सूर असे.

अ�ासाम�े १९७५ ते १९८१ असा सहा वषा�चा खंड पड�ा अस�्याने
डॉ�रेटचा अ�ास�म आप�्या�ा िकतपत झेपे� याब�� मी थोडा सा�ंक होतो.
मा�, सव� परी�ांचे िनका� चांग�े �ागत गे�े. ��ेक कोस��ा A िकंवा A + अ�ी
सव�� �ेणी िमळत गे�ी. 'कोअर िथअरी'ची परी�ा मी पिह�्याच �य�ात पार
के�ी. आव�यक अस�े�े दो�ी ऐ��क िवषय दुस�या वष� एकदम घेऊन �ांचे सव�
कोस�स मी पूण� क�न टाक�े. माझे ऐ��क िवषय होते, आंतररा�� ीय �ापार आिण



अथ�मीती. �ाच वषा��ा उ�ा�ात दो�ी िवषयां�ा 'िफ�्ड ए�झाम' देखी� मी
देऊन टाक�्या. अ�ा �कारे, तीन वषा�चा आव�यक अ�ास�म मी दोनच वषा�त
संपवून टाक�ा होता. मा�ा सहा�ायी िम�ांम�े अ�ास�म इत�ा �रेने पूण�
करणारा मी एकटाच होतो. मा�ावर �रझ�� बँकेचे दडपण होते. �ांना त�ी बंधने
नस�्यामुळे थोडा जा� वेळ �ाग�ा तरी �ा�ा �ांची हरकत न�ती.

डॉ�रेट�ा अ�ास�माती� 'िफ�्ड ए�झाम' हा सवा�त तापदायक �कार
असतो. या परी�ांना नेमून िद�े�ा िन��चत असा अ�ास�म नसतो. �ा �ा
िवषयाती� काहीही िवचार�े जाऊ �कते. ��ेक परी�ा चार ते पाच तासांची. मी तर
दो�ी ऐ��क िवषयांती� 'िफ�्ड ए�झाम' एकदमच देत होतो. �ामुळे �चंड
मानिसक दडपण होते. अथ�मीतीची दुसरी परी�ा पार पड�्यानंतर डोके इतके सु�
होऊन गे�े होते, की घरी जाताना र�ा नेहमीचा 'टायरखा�चा' असूनसु�ा दोन
िठकाणी मा�ा गाडीने चुकीचे टन� घेत�े. एके िठकाणी �ा� िदवा असूनसु�ा
त�ीच दामटून कार पुढे ने�ी गे�ी. �ा परी�ां�ा आठवणीनंी आजही अंगावर काटा
येतो.

इथे कारचा उ�्�ेख आ�्यामुळे, अमे�रकेत आमची चांग�ीच चैन होती
असा समज हो�ाची ��ता आहे, �णून मु�ाम सांगतो. भारत सरकार म�ा देत
अस�े�ा �ै�िणक भ�ा एका ��ी�ा जेमतेम पुरे� एवढासा होता आिण
तेव�ा�ा रकमेत म�ा माझी प�ी आिण दोन मु�े यांचा उदरिनवा�ह करायचा होता.
�ामुळे जमाखचा�ची दोन टोके जुळवताना नाकी नऊ येत होते. मा� �ातून
अमे�रकन ‘अरे संसार संसार' कर�ाचे (आता सुरेख वाटणारे) अनुभव पदरी पड�े.

अमे�रकन ि��णप�तीचे आिण, खरे तर, सव� समाज�व�थेचे एक मोठे
वैि��� �णजे तु�ी कठोर मेहनत घेत�ी तर �ाचे फळ हे तु�ा�ा िमळणारच.
मा�ा बाबतीत तेच झा�े. केवळ दोन वषा�त मी सव� अडथळे य��ी री�ा पार
के�े, एवढेच न�े तर गुणांचा एक नवीन उ�ांक मी ��थािपत क� �क�ो.
आप�्याकडे ज�ी ट�ेवारी असते तसा ितकडे '�ेड पॉइंट अ◌ॅ�रेज' (जी.पी.ए)
हा �कार असतो. जी.पी.ए. हा जा�ीत जा� चार एवढा असू �कतो, तेवढा
जी.पी.ए. �णजे आप�्याकडी� �ंभर ट�े माक� . मी चार पैकी ३.९३ एवढा
जी.पी.ए. िमळवून इंिडयाना िव�ापीठात अथ��ा� या िवषयात एक नवा िव�म



��थािपत के�ा, जो आजतागायत अबािधत आहे. या �ै�िणक कामिगरीब��; तसेच
भारतीय िव�ाथ� संघटनेचा अ�� �णून मी के�े�्या सामािजक काया�चा गौरव
�णून १९८३ सा�चा ‘सव��ृ� आंतररा�� ीय िव�ाथ�’ �णून म�ा स�ािनत
कर�ात आ�े. जु�ा वडा�ा�ा मंुबई पोट� ट���ा अ�ंत साधारण �ाळेत
सु�वात क�नसु�ा डॉ. आंबडेकरां�ा �ेरणेने मी खूप दूरवर येऊन पोच�ो होतो.

'कोस�वक� ' संप�्यानंतर मी �बंध सिमतीचे गठन कर�ा�ा तयारी�ा
�ाग�ो. �बंध सिमती तयार करणे हा अमे�रकन डॉ�रेट�ा वाटचा�ीती� एक
नाजुक भाग असतो. तु�ी �ा पोट�ाखेत सं�ोधन करणार असा� �ाती�
अिधकारी ��ीनंा �ात सामावून �ायचे, मा� ते करताना �ां�ाती�
आपापसाती� अंतिव�रोधाचे भान ठेवायचे. �बंध सिमती�ा अ��ांची िनवड
करताना तर िव�ेष काळजी घेणे ज�रीचे असते. �ा ��ीचा �भाव, काम
कर�ाची प�त, तुमचे �ा ��ी�ी अस�े�े नाते, इतर िव�ा�ा�चा �ां�ाब��चा
अनुभव हे सगळे िवचारात घे�ाची आव�यकता असते.

इंिडयाना िव�ापीठात �ावेळी आंतररा�� ीय नाणे िनधी (आय.एम.एफ.) म�े
काही काळ काम क�न परत�े�े फॉन फुर�नबग� हे नामांिकत �ा�ापक होते. हे
महा�य फार मोठे िव�ान पण अ�ंत अहंम� आिण तापदायक �भावाचे होते.
�ांना �बंध सिमतीचे अ�� करायचे �णजे �त:�ा जाणीवपूव�क संकटात
टाक�ासारखे होते. �णून मी �ांना टाळायचे ठरव�े. �ाच पोट�ाखेती� दुसरे
नाणाव�े�े त� �ा. �ीन हे �ाउ�ट, एक �ेमळ, िव�ाथ�ि�य ि��क �णून �िस�
होते. माझी �त:ची 'वे��� �थ' �ां�ा�ी जुळ�े�ी होती. �ामुळे �ांना मा�ा �बंध
सिमतीचे अ�� कर�ाचा िनण�य मी घेत�ा.

साव�जिनक िव� या अथ��ा�ा�ा उप�ाखेत�ा माझा सं�ोधन��ाव
घेऊन �ा. �ीन यांना मी भेट�ो. �ांना तो िव�ृतपणे िव�द क�न सांिगत�ा. �ांना
��ाव �गेच आवड�ा. मा�, �ा. फुर�नबग� हे �ा िवषयाती� जग�ा� त�
आहेत, �ांचा अिधकार मोठा आहे �णून मी नाममा� तरी �ांना िवचा�न पाहावे
असा स�्�ा �ांनी िद�ा. �ा. �ीन यांना �बंध सिमतीचे अ�� करावे आिण �ा.
फुर�नबग� यां�ा �गाढ िव��ेचा �बंध सिमतीचा सद� �णून उपयोग क�न
�ावा अ�ी अटकळ मना�ी बांधून मी �ा. फुर�नबग� यांना भेट�ासाठी गे�ो.



�ांनी मा�ा सं�ोधन��ावा�ा मान डो�ाव�ी आिण हसत हसत ते उ�ार�े, "या
िवषयावर�ा �बंधासाठी �बंध सिमतीचा अ�� मी �तः  असणार हे ओघानेच
आ�े, नाही का?'

खरे तर, िवन�तेने पण ठामपणे, �ा. �ीन हे सिमतीचे अ�� असती� आिण
आपण सद� �णून राहावे हे मी �ांना सांगाय�ा हवे होते. पण �ां�ा
���म�ाचा दबदबा इतका दांडगा होता, की अभािवतपणे 'अथा�तच' हे ��
मा�ा तोडूंन िनसटून गे�े आिण ती चूक फारच महागात पड�ी.

खरे तर, भारतीय नोकर�ाही�ा 'यस सर,' 'नो सर,' 'वेरी वे� सर' सं�ृतीत
वाढ�े�ा मी व�र�ां�ी उम�टपणाने वागीन हे मूळातून �� न�ते. पण अमे�रकन
िव�ापीठाती� मु� वातावरणात �ा�ापक-िव�ाथ� मोकळेपणाने वादिववाद
करतात अ�ी माझी समजूत. व�ु��थतीदेखी� ब�ं�ी त�ी आहे. मा�, मा�ा
दुद�वाने �ा िव�ापीठात या िनयमा�ा एकच स�ाननीय अपवाद होता. तो �णजे �ा.
फुर�नबग�. मोकळेपणाने मा�ा सं�ोधना�ा संबंधात मी �ां�ा�ी वादिववाद
कराय�ा सु�वात के�ी आिण ितथेच िबनस�े. मी उ�ट आहे असे �ां�ा मनाने
घेत�े आिण मग म�ा वठणीवर आण�ाची जबाबदारी �ांनी अंगावर घेत�ी.

जम�न �ोक साधारणत: अमे�रकन, इतर युरोपीयन ध�न सवा�ना
‘कमअ��' समजतात. िहट�रची मनोवृ�ी िहट�रबरोबर अ�ंगत झा�े�ी आहे
असे समजणे साफ चूक आहे. ब�सं� जम�न �ोकां�ा अंतरंगात ती �वृ�ी अजूनही
दड�े�ी असते आिण यो� वेळ येताच ती पु�ा डोके वर काढते असा अनेकांचा
अनुभव आहे. अ�ा वं�वे�ा जम�न समाजा�ा सव�� �रातून - एका जम�न �ाही
कुटंुबातून आ�े�े �ा. फुर�नबग� (�ां�ा नावा�ा अस�े�े 'फॉन' हे िव�ेषनाम ही
व�ु��थती द��वते) आिण भारतासार�ा गरीब दे�ा�ा तळागाळातून-दि�त
समाजातून आ�े�ा मी, एकमेकां�ा िव�� उभे ठाक�ो होतो. चातुव��ा�चे
जागितकीकरण के�े तर �ा. फुर�नबग� आिण मी यां�ात अ�र�ः  उ�र-दि�ण
�ुवाइतके अंतर होते, ते सव�� थराचे �ितिनधी तर मी किन�तम वगा�चा �ितिनधी.
िनयतीने आ�ा�ा एक� आण�े होते. िपळवणुकीची सगळी साधने �ां�ा हातात
होती आिण �ां�ावर संपूण�पणे अव�ंबून अस�े�ा मी एक यः क��चत िव�ाथ�
होतो.



म�ा 'िपदवणे' हा �ा. फुर�नबग� यांचा एकक�मी काय��म होऊन बस�ा.
उंदीर-मांजराचा खेळ सु� झा�ा. मा�ा �बंधाचा एखादा भाग ि��न मी �ांना
सादर के�ा की आप�ं अस ठर�ंच न�तं. तु�ी वेळ फुकट का घा�वत आहात ?'
असे मानभावीपणाने िवचार�े जाऊ �ाग�े. सग�ाच गो�ीचंी ि��खत संमती घेणे
अ�� असते. असे �कार तर वरचेवर घडू �ाग�े. दुसरीकडे मायदे�ी
परत�ासाठी �रझ�� बँकेचा तगादा चा�ू होता. �ारी�रक �मांचे म�ा वावडे न�ते,
परंतु मानिसक यातना अस� होत हो�ा. मा�, माझेही परत िफर�ाचे दोर काप�े
गे�े होते. �ामुळे माघार घेणेही अ�� होते. मग, आम�ा दोघांची खडाजंगी, हा
�ा िव�ापीठात�्या चच�चा एक िवषय होऊन बस�ा.

मा�ा �बंध सिमतीती� इतर �ा�ापक सद� �ा. फुर�नबग� यां�ा
िवनव�ा करत होते. पण �ांनी, म�ा धडा ि�कव�ाचा चंगच बांध�े�ा िदसत
होता. अमे�रकन ि��णप�तीम�े �बंध सिमती�ा अ��ांना �ा �ा िव�ा�ा��ा
बाबत सवा�िधकार असतात. �ामुळे इतर �ा�ापकांचाही नाई�ाज हातो. मा�
�ावेळी �बंध सिमती�ा सव� �ा�ापक सद�ांनी म�ा उ�म साथ िद�ी. �ा
कसोटी�ा का�खंडात माझे मानिसक संतु�न मी कायम ठेवू �क�ो �ाचे �ेय म�ा
समजून घेणारी आिण साव�ीसारखी मा�ामागे उभी राहणारी माझी प�ी वसंुधरा
आिण �ा िव�ापीठाती� इतर, एका�न एक िव�ान आिण �ेमळ गु�जनांना �ावे
�ागे�.

'सव��ृ� आंतररा�� ीय िव�ाथ�' �णून मा�ता�ा� मा�ासार�ा
िव�ा�ा��ा िपदवून ‘जाय� िक�र' अ�ी �त:ची �ितमा िनमा�ण करणे हा �ा.
फुर�नबग� यांचा हेतू असावा अ�ी �ंका काही �ा�ापक खाजगीत �� करताना
िदसत होते. म�ा मा� तसे वाटत न�ते, कारण �ा �ा�ापक महा�यांकडे डॉ�रेट
करणा�या इतर िव�ा�ा�ना देखी� कमीअिधक �माणात �ांनी त�ीच वागणूक
िद�ी. �ां�ाकडे डॉ�रेट करणारे मी सोडून इतर दोन िव�ाथ� होते, एक को�रअन
आिण दुसरा भारतीय. मी �ा. फुर�नबग� यां�ा�ी वाद घा�त माझे सं�ोधन काय�
कसो�ीने चा�ू ठेव�े. मा� उर�े�्या दोघांनीही �ां�ाकडे तीन वष� काम
के�्यानंतर िनरा� होऊन, वैतागून जाऊन, आप�ी �बंध सिमती िवसिज�त के�ी
आिण नवी �बंध सिमती तयार क�न 'पुन�च हरी ओम' के�े. �ामुळे �ांना
डॉ�रेट िमळ�ासाठी त�� आठ-नऊ वष� जावी �ाग�ी.



आम�ा दोघांती� पेच�संगाने एकदा मा� फारच गंभीर वळण घेत�े.
िव�ापीठाती� मा�ा सवा�त जवळचा �ेबेनॉनचा एक सहा�ायी िम� होता. �ा�ा
जवळ बो�ावून �ा. फुर�नबग� यांनी िवचार�े-

“नरेन खरंच भारतीय आहे का?”

"�णजे? सर, तु�ा�ा काय �णायचे आहे?" �ा िम�ाने िवचार�े.

"नाही, म�ा कधीतरी वाटतं, �ा�ात कुठेतरी अरबी र� िमसळ�ं गे�ं
अस�ं पािहजे."

"का बरं? तु�ा�ा तसं का वाटतं?'' िम�
"�ाचं काय आहे, नरेन हा एखा�ा ‘�ॅि�अन’सारखा आहे. �ा�ा क�� ो�

करणं सव�था अ�� आहे."

म�ा हे समज�्यानंतर मी खवळ�ो. मा�ा सहन��ीचा कडे�ोट झा�ा
होता. मा�ा सं�ोधनाब�� टीका�क वाद घा�णे हा �ांचा अिधकार होता. परंतु
मा�ा वांि�क �ु�तेब�� तक�  काढणे हे �ा�ापक-िव�ाथ� संबंधांनाच न�े तर
सा�ा माणुसकी�ा त�ािव�� होते. आजपय�त जात आिण वण� याब��चे भोग
भारतीय समाज�व�थेने म�ा भोगाय�ा �ाव�े होते आिण आता अमे�रकन
िव�ापीठात वं�वादाचा फटका म�ा बसत होता. मी पेटून उठ�ो.

�ा. फुर�नबग� यां�ािव�� �ेखी त�ार घेऊन मी िव�ापीठा�ा अथ��ा�
�मुखांकडे गे�ो. �ा. फुर�नबग� हे वं��ेषी असून �ां�ाकडून म�ा �ाय िमळणे
सव��ी अ�� आहे आिण वांि�क िवधाने के�्याब�� �ांनी माझी माफी मागावी,
नाही तर िव�ापीठा�ा 'कौ���'कडे म�ा दाद मागावी �ागे� असा इ�ारा मी �ा
प�ात िद�ा होता.

अथ��ा� िवभागाचे बुजूग� �मुख �ा. फुर�नबग� यांना आिण म�ा चांग�ेच
ओळखत होते. विड�की�ा ना�ाने �ांनी म�ा समजाव�ाचा �य� के�ा, पण मी
माघार घेईना. �ांनी म�ा �वहाय� इ�ारा िद�ा-

'यू मे िवन िद बॅट�, बट �ूज िद वार. �ा. फुर�नबग� यांना तू माफी
मागाय�ा भाग पाडू �कतोस. पण मग डॉ�रेट तु�ा हातून गे�ीच, समज.'



मी िवचार कराय�ा वेळ मागून घेत�ा. डो�ात का�र माज�े होते. मी डॉ.
आंबेडकरांचे �रण के�े. अ�ा प�र��थतीत �ांनी काय िनण�य घेत�ा असता �ाचा
िवचार के�ा आिण म�ा माझा माग� �� िदसू �ाग�ा. दुस�याच िदव�ी
अथ��ा�ा�ा िवभाग�मुखाकडे जाऊन मी �ांना ��पणे सांिगत�े

"मा�ा अ��ते�ी तडजोड क�न डॉ�रेट िमळव�ापे�ा �ा.
फुर�नबग�सार�ा वं�वादी �ा�ापका�ा धडा ि�कवून �ािभमानाने मायदे�ी
परत जाणे मी पसंत करीन. मग डॉ�रेट नाही िमळा�ी तरी बेहे�र."

िवभाग�मुख �ा�ापकांचा चेहरा गंभीर झा�ा. �ांनी मा�ा �बंध सिमतीचे
�ा�ापक आिण िनवडक व�र� �ा�ापक यांची बैठक बो�ाव�ी. म�ा माझी बाजू
�ांना समजावून दे�ाची संधी दे�ात आ�ी. ब�तेक सवा�नी सहमतीद��क माना
डो�ाव�्या. माझी समजूत काढ�ाचा �य� झा�ा, पण मी माघार घेईना. �ेवटी,
�ांनी िनवा�णीचे अ� बाहेर काढ�े. हा िव�ापीठा�ा इ�तीचा ��न असून
िव�ापीठा�ा नाव�ौिककास कािळमा न �ागू दे�ाची म�ा कळकळीची िवनंती
कर�ात आ�ी. ती मा� करणे भागच होते. �ा सवा�नी िमळून �ा. फुर�नबग� यांना
समज �ायची आिण मी माझी त�ार मागे �ायची अ�ी तोड िनघा�ी.

�ानंतर काय च�े िफर�ी कोणास ठाऊक, पण �ा. फुर�नबग� यांचा
मा�ाब��चा �ि�कोण आमू�ा� बद��ा. म�ा िमळणा�या वागणुकीत कमा�ीचा
फरक पड�ा. अगदी िम��ा�ा ना�ाने आमचे 'टीमवक� ' सु� झा�े. जोमाने काम
सु� क�न माझा �बंध काही मिह�ांत मी संपव�ा. तो त�ाळ संमत झा�ा आिण
िव�ेष �णजे 'उ�ृ� �बंध �ेखनाचे’ �थम पा�रतोिषक देऊन म�ा डॉ�रेट �दान
कर�ात आ�ी.

म�ा डॉ�रेट िमळा�्यानंतर �ा. फुर�नबग� यांनी मा�ा स�ानाथ� �ां�ा
घरी एक मोठी पाट� आयोिजत के�ी. मो�ा सं�ेने िव�ाथ�-�ा�ापक उप��थत
होते. �ा समारंभात, मो�ा �ेमाने मा�ा खां�ावर हात ठेवून �ा. फुर�नबग� मा�ा
प�ी�ा �णा�े-

“नरेन इज अ गुड फायटर. वी हॅड �ॉटस् ऑफ वंडरफू� फाइटस्. इज�
टॅट सो, नरेन?"



मी �ख�ाडूपणाने मान डो�ाव�ी खरी, पण मनात िवचार आ�ा,
उंदीरमांजरा�ा खेळात मांजरा�ा गंमत ज�र वाटत असे�. पण �णून �ा
उंदरा�ा देखी� तसाच आनंद वाटत असे� असे मानणे संवेदन�ी�ता नस�्याचे
��ण नाही काय?

अमे�रकन िव�ापीठात डॉ�रेटचा �बंध कोणा�ा तरी अप�ण कर�ाची
प�त आहे. आई-वडी�, बहीण-भाऊ, िम�-मैि�णी अ�ा एखा�ा जवळ�ा
��ी�ा �बंध अप�ण कर�ात येतो. मा�ा �बंधा�ा अप�णपि�केत मी ि�िह�े

“िधस िडझट��न इज डेिडकेटेड टू माय िब��ड् पेरे�स् अँड िद ए�र
इ��ाय�रंग मेमरी ऑफ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर."

�ावर मा�ा अमे�रकन �ा�ापकाने िवचार�े-

"तुमचा �बंध तु�ी आई-विड�ांना अप�ण करताय ते ठीक आहे, पण हे डॉ.
आंबेडकर कोण ? यांना तु�ी आई-विड�ां�ा बरोबरीने कसे बसवता?"

�ा �ा�ापकमहा�यांना मी जे उ�र िद�े �ात मा�ासार�ा �ाखो
दि�तां�ा मनात डॉ. आंबेडकरां�ाब�� अस�े�्या भावनांचेच �ितिबंब उमट�े
होते. मी �णा�ो-

“आम�ा आई-विड�ांनी आ�ा�ा ज� ज�र िद�ा. पण माणूस �णून
जग�ाचा ह� जर कोणी िमळवून िद�ा असे�, तर तो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
यांनी."

म�ा डॉ�रेट िमळेपय�त 'त�ाळ परत�ा'संबंधी �रझ�� बँकेकडून अनेक
�रणप�े आ�े�ी होती. भारतीय िव�ाथ� संघटने�ा बैठकीत मायदे�ी परत�ाचा
आमचा मनोदय मी जाहीर के�ा ते�ा सवा�नाच आ�चया�चा ध�ा बस�ा.
वेगवेग�ा प�तीने िवचार�े�्या सव� ��नांचा रोख - "तु�ा�ा वेडिबड तर �ाग�े�े
नाहीना?" अ�ा ��पाचा होता. �ावर मी �णा�ो-

"एखा�ा िनरपराध माणसा�ा, तू चोर का नाहीस असे िवचार�ात काही अथ�
नाही. मी मायदे�ी परत का जातो आहे असे म�ा िवचार�ाऐवजी आपण परत का
जात नाही हे तु�ी �तः �ा िवचारणे अिधक यो� होई�."



मा�ा त�ण िम�ांपैकी िकतीजणांना माझा यु��वाद �च�ा कोणास
ठाऊक, मा� ितथे �थाियक झा�े�्या ब�याच वयोवृ� मंडळीनंी घरी येऊन खाजगीत
आमचे मनः पूव�क अिभनंदन के�े.

"�ावेळी आ�ा�ा मायदे�ी परत जा�ाची संधी होती �ावेळी आमचे
िवचार तुम�ाइतके सु�� असते तर िकती बरं झा�ं असतं." अ�ी खंत अनेकांनी
�� के�ी. मोहमयी अमे�रकेत उ�षा��ा अनेक संधी हात जोडून समोर उ�ा
हो�ा. मा�, मातृभूमी आिण कौटंुिबक ऋणानुबंध यांना पया�य नसतो, ही ठाम धारणा
अस�्यामुळे आम�ा मनाची य��ंिचतही च�िबच� झा�ी नाही. डॉ�रेट
िमळा�्यानंतर एका आठव�ा�ा आत आप�े चंबुगबाळे उच�ून आ�ी मंुबई�ा
परत�ो.

�ेवट�ा वष�, मी तेथी� एका �ाळेम�े, वेळ िमळे� तसा जाऊन,
िव�ाथ�-िव�ािथ�नीनंा भारतीय समाज, सण, खेळ, भाषा, आिण सव�साधारण
जीवनप�त यांची मािहती देत असे. �ावेळी ितथेच ि�कत अस�े�ा माझा मु�गा
त�य, हा देखी� मा�ाबरोबर उ�ाहाने भाग घेत असे. �ाळेम�े आमचे काय��म
इतके िव�ािथ�ि�य झा�े, की �ानंतर बरेच िदवस आठव�ाचे �ॉिपंग करत
असताना अमे�रकन �हान मु�े आम�ाकडे बोट दाखवून आप�्या आईविड�ांना
'हेच बरे का ते'! असे खुणावताना िदसत. आ�ी परतून भारतात येत असताना
�ाथिमक �ाळेत�्या अनेक िव�ा�ा�ना, मो�ा ड� ॉईंग पेपरवर �ांना खूप
आवड�े�्या दहीहंडी आिण रंगपंचमीची िच�े काढून आ�ा�ा �ुभे�ा देणारी गोड
प�े ि��न पाठव�ी. ती आ�ी अजून जपून ठेव�ी आहेत.

भारतात परत�्यानंतर मी �गेच �रझव� बँकेत �जू झा�ो. काही मिह�ांतच
सेवा�े�तेनुसार अथ��ा� िवभागाचा उपसंचा�क (डे�ुटी डायरे�र) �णून म�ा
बढती दे�ात आ�ी. मी उ�ाहाने सळसळत होतो. सं�ोधना�ा अनेक क�्पना
मनात घोळत हो�ा. मी झपाट�्यासारखा काम क� �ाग�ो. भारतीय
अथ�कारणावर एका मागोमाग एक असे �ोधिनबंध तयार कर�ाचा मी सपाटा
�ाव�ा. कामाचा उरक आिण सं�ोधनाची गुणव�ा ��ात घेऊन मग �रझव� बँके�ा
व�र� अिधका�यां�ा भाषणांचे मसुदे तयार कर�ाचे काम वर�ावर मा�ावर
सोपव�ात येऊ �ाग�े. यामुळे �रझव� बँकेचे ग�न�र, डे�ुटी ग�न�र अ�ा सव��



अिधका�यां�ी दैनंिदन संबंध येऊ �ाग�ा, �ातून खूप ि�कता तर आ�ेच; ि�वाय
आ�ाना�क सं�ोधन �क�्प पार पाड�ाची जबाबदारी वेळोवेळी मा�ावर
सोपव�ात येऊ �ाग�ी.

पिह�ी मोठी जबाबदारी होती, आंतरा�� ीय नाणे िनधी (आय.एम.एफ) या
जगिव�ात सं�थेबाबत. आय.एम.एफ. ही सं�था काही �माणात, पतपेढी�ा त�ावर
चा�ते. पतपेढीम�े सद�ांचे भागभांडव� असते �ा ��पात आय.एम.एफ.चे
सद� अस�े�्या ��ेक रा�� ा�ा �ाचा ‘कोटा' ठरवून िद�े�ा असतो. ��ेक
दे�ा�ा िमळणारा मतांचा अिधकार तसेच िमळू �कणारे कज� हे �ा �ा दे�ाचा
'कोटा' िकती आहे �ावर अव�ंबून असते. दर पाच वषा�नी सव� सद� रा�� ांचा
‘कोटा' न�ाने ठरव�ा जातो. �ासाठीही गिणती ठोकताळे ठरवून दे�ात आ�े�े
आहेत.

आय.एम.एफ.ची (नाणे िनधीची) १९४४ सा�ी �थापना झा�्यापासून
भारता�ा नेमून िद�े�ा जो ‘कोटा' आहे तो इतर दे�ां�ा तु�नेने कमी कमी होत
गे�ा आहे. इतर िवकसन�ी� दे�ां�माणे भारतानेदेखी� �ािव�� वेळोवेळी
आवाज उठव�ा. मा�, तांि�क सं�ोधनाची जोड नस�्यामुळे िवरोधाचा सूर �ीण
��पाचा रािह�ा होता. �रझ�� बँकेचे �ा वेळचे डे�ुटी ग�न�र डॉ. रंगराजन यांनी
या ��नाचा अ�ास क�न भारताचा ‘कोटा' सावर�ासाठी तांि�क ���ा काही
करता येऊ �के� का याची िचिक�ा कर�ाची मह�पूण� जबाबदारी मा�ावर
सोपव�ी.

एवढी मोठी जबाबदारी अंगावर ये�ाची ती माझी पिह�ीच वेळ. मा�ा
��ीने ती सुवण�संधी होती. मी रा�ंिदवस खपू �ाग�ो. डॉ. रंगराजन यां�ा
माग�द��नाखा�ी मी पाच �ोधिनबंध काही आठव�ांत तयार के�े. 'कोटा'
ठरव�ा�ा �चि�त प�तीम�े पुढार�े�्या दे�ांना कसे झुकते माप िमळते हे मी
स�माण दाखवून िद�े, आिण पुढार�े�्या व िवकसन�ी� अ�ा दो�ी गटांती�
दे�ांना दे�ात येणा�या 'को�ा'म�े समतो� राख�ा�ा ��ीने काही नवीन तांि�क
ठोकताळे सुचव�े. हे नवे ठोकताळे �ीकार�्यामुळे िवकसन�ी� दे�ांवर होणारा
अ�ाय टाळता येई� आिण ते करत असताना नाणे िनधी�ा काय�प�तीम�े



अनाठायी अडथळे िनमा�ण होणार नाहीत हेदेखी� �ाम�े दाखवून दे�ात आ�े
होते.

�ा सं�ोधनामुळे �भािवत होऊन �रझ�� बँकेचे �ावेळचे ग�न�र राम
म�हो�ा यांनी म�ा माझे �ोधिनबंध घेऊन िद�्�ी�ा िव� मं�ा�यात धाड�े.
�ावेळी भारत सरकारचे िव�सिचव होते व��िकटरामानन (जे पुढे �रझ�� बँकेचे
ग�न�र झा�े). िव�सिचव व��िकटरामानन, �मुख आिथ�क स�्�ागार डॉ. िबम�
ज�ान इ�ािद व�र� अिधका�यांना �रझ�� बँकेत झा�े�े ते सं�ोधन एवढे आवड�े,
की �ा संबंधात सव� िवकसन�ी� रा�� ां�ा वतीने भारत सरकारने आय.एम.एफ.म�े
एक िव�ृत ��ाव मांडावा असा िनण�य घे�ात आ�ा. �ासाठी जानेवारी १९८८
म�े म�ा तातडीने वॉि�ं�टन येथी� आय.एम.एफ.�ा काया��यात पाठव�ात
आ�े.

�ग�य इंिदरा गांधीचें एकेकाळी �मुख आिथ�क स�्�ागार �णून काम
के�े�े डॉ. अजु�न सेनगु�ा हे �ावेळी ए��झ�ुिट� डायरे�र �णून ,
आय.एम.एफ.म�े भारत, बांग�ा दे�, �ी�ंका आिण भूतान या दे�ांचे �ितिनिध�
करत होते. आय.एम.एफ.समोर मांड�ासाठी डॉ. सेनगु�ा यां�ा माग�द��नाखा�ी
मी एक िव�ृत ��ाव तयार के�ा. नाणे िनधी�ा त�ांसमोर �ाचे ��ीकरण
आिण समथ�न के�े. प�ती�माणे, सेनगु�ांनी तो आय.एम.एफ.�ा
काय�का�रणीसमोर मांड�ा. �ा ��ावामुळे सव� िवकसन�ी� दे�ांम�े भारताची
�ितमा तर उंचाव�ीच, पण काही पुढार�े�्या दे�ांनीसु�ा ��ावाचे �ागत के�े.
��ावावरी� चच�नंतर सेनगु�ांनी भारत सरकार आिण �रझ�� बँक यांना
पाठव�े�्या संदे�ात मा�ा कामिगरीची भरभ�न ��ंसा के�ी. मा�ा
आयु�ाती� तो एक अ�ंत आनंदाचा �ण होता.

मंुबई�ा परत�्यानंतर काही मिह�ांत दुसरे एक आ�ान सामोरे आ�े.
इिथयोिपयन सरकार�ा �ां�ा च�ना�ा िविनमयदराची पुनबा�धणी करायची होती.
खरे तर, अ�ा कामासाठी िवकसन�ी� दे�ांम�े नाणे िनधी�ा त�ांची मदत
घे�ाचा �घात आहे. परंतु नाणे िनधी�ा त�ांचा स�्�ा साचेब� असतो या
भूिमकेतून ितस�या दे�ाती� त� िनवड�ाचा िनण�य इिथयोिपयन सरकारने घेत�ा
आिण भारता�ी अनेक वष� अस�े�े मै�ीपूण� संबंध ��ात घेऊन �ा िवषयाती�



त� पाठव�ाची िवनंती �ावेळचे पंत�धान �ग�य राजीव गांधी यांना कर�ात
आ�ी. �ा िवषयात मी के�े�्या सं�ोधनाची पावती �णून �ा कामासाठी
इिथयोिपयन सरकारचे आिथ�क स�्�ागार �णून माझी िनवड कर�ात आ�ी.

इिथयोिपयाती� अनुभव सं�रणीय असा ठर�ा. स��बर १९८८म�े मी
आिदसअबाबा�ा जाऊन पोच�ो. पिह�्याच िदव�ी इिथयोिपयन रा�� ीय बँके�ा
ग�न�रसाहेबांची भेट घे�ासाठी गे�ो. ग�न�र �ी िबके�े तािमरात हे िव�ायतेत
ि��ण झा�े�े वयोवृ� गृह�थ होते. म�ा पािह�्यानंतर काही �ण �ांना हसू
आवरेना. नंतर �तः �ा साव�न ते �णा�े-

“म�ा माफ करा. आंतररा�� ीय �ापाराचे त� �णून एखादे दु�ाचाय� इकडे
येती� असा माझा उगीचच समज होता. तुम�ासारखा एक त�ण त� �णून इथे
आ�ा �ाचे आ�चय� वाटून म�ा हसू आ�े. दोष माझा आहे. कृपा क�न गैरसमज
क�न घेऊ नका."

मा�ावरची जबाबदारी फार मोठी होती. इिथयोिपयन 'बीर' या च�नाचा
अमे�रकन डॉ�र�ा संदभा�त यो� िविनमयदर काय असावा हे ठरवायचे होते,
�ासाठी इिथयोिपयन ‘बीर'चे अवमू�्यन आव�यक आहे काय, अस�्यास िकती,
आिण �ामुळे इिथयोिपयन अथ��व�थेवर काय प�रणाम होऊ �कती� अ�ा अनेक
��नांची उ�रे म�ा �ायची होती.

मी िज�ीने कामा�ा �ाग�ो. दोन ट��ांत सहा मिहने इिथयोिपयात रा�न मी
एक िव�ृत अहवा� तयार के�ा. �ावेळचे इिथयोिपयन रा�� ा�� �ी म��िग�ू आिण
�ांचे मंि�मंडळाती� सहकारी यां�ासमोर तो अहवा� मांडून �ां�ा सव� �ंकांचे
िनरसन के�े. �ावेळी इिथयोिपयाम�े रि�यन रा�प�ती�माणे प�ा�ा
'पॉि�ट�ूरो'ची �व�था होती. �ां�ाही समोर अहवा� सादर क�न मी �ाचे
समथ�न के�े. माझा अहवा� �ा वेळ�ा इिथयोिपयन सरकारने जसा�ा तसा
�ीकृत के�ा. मी के�े�्या िजवापाड मेहनतीची पावती �णून की काय, पण पूव�चे
सव� ��थािपत संकेत डाव�ून ग�न�रसाहेब �तः  जातीने म�ा इिथयोिपयाती�
िनवडक पय�टन�थळे दाखव�ासाठी घेऊन गे�े.

अहवा�ाची अंम�बजावणी �गेच होणार होती. दुद�वाने, �ाच सुमारास
इिथयोिपयात यादवी यु�ाचे थैमान सु� झा�े आिण �ाचे पय�वसान म��िग�ंूची



राजवट उधळून �ाव�ात झा�े. इिथयोिपयात �ांती झा�ी. इिथयोिपयन
समाज�व�थेब�� �ावेळी ि�िह�े�ा माझा �ेख 'महारा��  टाइ�'म�े �िस�
झा�ा होता (९ जु�ै १९९१). खरे तर, एखा�ा दे�ात �ांती झा�्यानंतर, 'जुने जाऊ �ा
मरणा�ागुनी' या �ायाने ब�यावाईट, सव�च जु�ा गो�ी टाकून िद�्या जातात. िव�ेष
�णजे मा�ा अहवा�ा�ा बाबतीत तसे घड�े नाही. मा��वादी सरकार जाऊन
इिथयोिपयात �ोक�ाही सरकार �थापन झा�े. एवढा �ांितकारी बद� होऊनसु�ा
नविनवा�िचत इिथयोिपयन सरकारने मा�ा अहवा�ाची अंम�बजावणी कर�ाचा
िनण�य घेत�ा. �ासाठी म�ा पु�ा इिथयोिपया�ा पाठव�ासाठी �रझ�� बँके�ा
ग�न�रांकडे िवचारणा कर�ात आ�ी होती. परंतु, इतर सं�ोधनकाया�त मी पुरता
अडकून पड�ो अस�्याने �रझ�� बँकेने िवन� नकार द��व�ा.

इिथयोिपयातून परत�्यानंतर मी क� �ीय िव��व�थेवर सं�ोधन सु� के�े.
�रझ�� बँकेचे �ावेळचे डे�ुटी ग�न�र डॉ. रंगराजन यां�ासह संयु�पूणे एक
िव�ृत �ोधिनबंध तयार कर�ात आ�ा. भारतात अथ�संक�्पीय तुटीचे मोजमाप
कर�ाची �चि�त प�त सदोष असून �ामुळे तूट आहे �ापे�ा फार कमी िदसते,
असा िस�ांत �ा �ोधिनबंधात मांड�ात आ�ा होता. नानी पा�खीवा�ा
यां�ासारखे ��ात कायदेपंिडत अथ�त� अस�्याचा आव आणून आठ-नऊ
हजार कोटीचंी अथ�संक�्पीय तूट फार जा� आहे �णून सरकारवर टीकेची झोड
उठवत असताना, खरी अथ�संक�्पीय तूट �ा वष� ३३००० कोटी �पये एवढी �चंड
होती हे आ�ी दाखवून िद�े. �ापक तूट (िफ�� डेिफिसट) ही संक�्पना
भारतात पिह�्यांदा मांड�ात आ�ी ती �ा �ोधिनबंधात. सरकार�ा जमाखचा�त
अस�े�ी तूट अ�ीच वाढू िद�ी तर भारतीय अथ��व�थेवर �ाचे दूरगामी प�रणाम
काय होती� याचे िववेचन क�न �ापक तूट आटो�ात आण�ा�ा
आव�यकतेवर �ा �ोधिनबंधात भर दे�ात आ�ा होता.

तो �ोधिनबंध �ावसाियक वतु�ळात चांग�ाच गाज�ा. मी तो �ोधिनबंध
जानेवारी १९९० म�े िद�्�ीत भर�े�्या आंतररा�� ीय अथ�त�ां�ा प�रसंवादात
सादर के�ा, �ावेळी भारत सरकारचे िव�सिचव आिण िव�मं�ा�याचे अनेक व�र�
अिधकारी उप��थत होते. �ानंतर मिह�ाभरात क� � सरकारचा वािष�क अहवा�
(इकॉनॉिमक स��) �िस� झा�ा. �ाम�े पिह�्यांदाच �ापक तुटीची संक�्पना



मा� कर�ात आ�ी. �ावसाियक वतु�ळाम�े ही संक�्पना मी मांडत असताना
सु�वाती�ा, 'ये कौनसी िचडीया का नाम है, भाई?' �णून िहणवणारे भारतीय त�
आता �ा संक�्पनेचा िह�ररीने पुर�ार क� �ाग�े आहेत. �तः  िव�मं�ी डॉ.
मनमोहन िसंग हे अथ�संक�्पाब�� भा� करत असताना तुटीचे मोजमाप कर�ाची
जुनी प�त न वापरता नेहमीच '�ापक तुटीचंा' आधार घेतात ही गो� एक अथ�त�
�णून म�ा फार समाधानाची वाटते.

दर�ान, इतर दोन मह�ा�ा गो�ी घड�्या. १९८९ �ा िडस�बरम�े
‘इंिडयन इकॉनॉिमक असोिसए�न' या भारतीय अथ�त�ां�ा रा�� ीय संघटने�ा
वािष�क अिधवे�नासाठी आंतरा�� ीय �ातीचे अथ�त� �ा. अम�� कुमार सेन यांची
िनवड झा�ी. �ा संमे�नाम�े भारत सरकारचे अंतग�त कज�' या िवषयावर �मुख
भाषण दे�ासाठी बुजूग� भारतीय �ा�ापकांना डाव�ून �मुख व�ा �णून �ा. सेन
यांनी िनवड के�ी ती माझी.

िवकसन�ी� दे�ाम�े भारतीय अथ��व�था ही अ�भागी आहे असा ब�याच
भारतीयांचा भाबडा समज आहे. व�ु��थती दुद�वाने त�ी नाही. उदाहरणाथ�,
म�ेि�यासार�ा दे�ाम�े बँिकंग आिण इतर िव�सं�था भारता�ा मानाने पु�ळच
�गत आहेत. तेथी� अथ��व�थेचा अ�ास कर�ासाठी �रझ�� बँके�ा वतीने म�ा
एका अ�ासदौ�यावर पाठव�ात आ�े. म�ेि�या आिण िसंगापूर येथी� बँिकंग
आिण िव� सं�थांचा अ�ास क�न एक िव�ृत अहवा� मी �रझ�� बँके�ा सादर
के�ा.

जून १९९० म�े �रझ�� बँके�ा अथ��ा�िवभागाचे एक संचा�क
(डायरे�र) �णून माझी िनवड कर�ात आ�ी. अनेक व�र�ांना डाव�ून ही
िनयु�ी झा�्यामुळे काही सहका�यांना िवषाद वाटणे �म�ा� होते. म�ा �त:�ा
मा�, मी अहोरा� करत अस�े�्या मेहनतीची ती अप�रहाय� प�रणती आहे असे
वाट�े.

िव�मं�ी �णून डॉ. मनमोहन िसंग यांनी १९९१�ा उ�राधा�त �रझ�� बँके�ा
भेट िद�ी. डॉ. मनमोहन िसंग पूव� �रझ�� बँकेचे ग�न�र होते. इतर ब�तेक सव�
ग�न�रां�ी माझा ���गत संबंध आ�ा अस�ा तरी डॉ. मनमोहन िसंग यांना
भेट�ाचा योग मा� आ�ा न�ता, कारण ते ग�न�र असताना मी अमे�रकेत डॉ�रेट



करत होतो. �ां�ा�ी ओळख क�न दे�ात आ�्यावर म�ा आ�चया�चा सुखद
ध�ा बस�ा. कारण मा�ा सं�ोधन काया�चा �ांना चांग�ाच प�रचय होता. ते
�णा�े “तु�ी इतके त�ण आहात हे म�ा ठाऊक न�ते. अि�कडचा तुमचा एक
�ोधिनबंध म�ा आवड�ा.”

माझे एक व�र� सहकारी �णा�े-

"डॉ. जाधवांचा 'िफ�� डेिफिसट' वरचा पेपर ना?"

डॉ. िसंग उ�र�े-

"अहो, तो पेपर तर मी खूप पूव�च वाच�ा होता. मी बो�तोय ते आता दोन
आठव�ांपूव� 'इकॉनॉिमक अँड पो�ीिटक� िवक�ी' म�े �िस� झा�े�्या
�ेखाब��."

मनमोहन िसंग यां�ासार�ा �े� अथ�त�ाने िव�मं�ीपदा�ा
धकाधकीम�े मा�ा �ोधिनबंधांचे भान ठेवावे, यात सं�ोधक �णून म�ा जे
समाधान �ाभ�े ते ��ांत �� करणे सव��ी अ�� आहे.

एकीकडे माझे सं�ोधन चा�ू होते, तर दुसरीकडे अिधकािधक काया��यीन
जबाबदा�या मा�ावर टाक�्या जात हो�ा. ऑ�ोबर १९९१ म�े अथ��ा�
िवभागा�ा संचा�कपदाबरोबर �रझ�� बँकेचा संपक�  अिधकारी �णून अित�र�
काय�भार मा�ावर सोपव�ात आ�ा. पुढे 'सरकारी रोखे' �करण गाजू �ाग�े आिण
वत�मानप�ांतून �रझ�� बँकेवर टीकेची झोड उठव�ात येऊ �ाग�ी. �ावेळी
�रझ�� बँकेचा जनसंपक�  अिधकारी �णून काम पाहताना अनेक आ�ानांना सामोरे
जावे �ाग�े.

िडस�बर १९९१ म�े सं�ोधनाची आणखी एक उ�ृ� संधी �ा� झा�ी.
परकीय च�ना�ा खरेदी-िव�ीचा एक अनिधकृत बाजार आहे. �ा�ा 'हवा�ा
माक� ट' �णतात. या �ापाराचे क� � भारतात नसून म�पूव�त, दुबई येथे आहे. मा�,
तोवर तरी या �ापाराब�� फार तुटपंुजी मािहती उप�� होती. अिधकृत पातळीवर
परकीय च�नाची चणचण असताना हजारो कोटी �पयां�ा परकीय च�नाची
उ�ाढा� करणा�या या हवा�ा माक� टब�� सरकार�ा िकंवा �रझ�� बँके�ा अनिभ�



रा�न चा�णार न�ते. �ावेळचे ग�न�र �ी व��िकटरामानन यांनी हवा�ा माक� टचा
सवा�गीण अ�ास कर�ा�ा खास कामिगरीवर म�ा म�-पूव�त पाठव�े.

अनेक धाडसी �ु�ा वाप�न मी 'हवा�ा माक� ट'वर एक िव�ृत अहवा�
तयार के�ा. 'हवा�ा माक� ट’ म�े होणारी उ�ाढा�, ितचा काय�कारणभाव,
काय�प�त, इ�ादीचें िववेचन क�न सो�ाची त�री आिण मादक ��ांचा चोरटा
�ापार या�ी �ाचा संबंध अ�ा अनेकिवध गो�ीचंा उहापोह �ा अहवा�ात
कर�ात आ�ा. अ�ा �कारचा दे�ात�ा हा पिह�ा अहवा�. उप�� नस�े�ी
मािहती िमळवताना म�पूव�त के�े�्या वेगवेग�ा यु�ांमुळे �रझ�� बँके�ा
ग�न�रसाहेबांनी भारतीय अथ�त�ां�ा एका बैठकीत �रझ�� बँकेचे 'जे� बाँड' असे
माझे नामािभधान क�न टाक�े.

हवा�ा माक� ट'चे �भावी िनयं�ण कर�ासाठी पोि�स िकंवा त�म यं�णा
मजबूत कर�ापे�ा �ा कारणांमुळे 'हवा�ा माक� ट'�ा उ�ेजन िमळते �ा आिथ�क
�ुटीवंर घा�ा घा��ा�ा आव�यकतेवर अहवा�ात भर दे�ात आ�ा �ा ��ीने
अं�तः  प�रवत�नीय �पया, सुवण� आयात योजना आिण सुवण� रोखे योजना यांचा
पुर�ार कर�ात आ�ा. �ानंतर�ा काळात, या ित�ी ि�फार�ी काया���त
झा�्याचे सवा�ना ठाऊक आहेच.

फे�ुवारी १९९२ म�े 'सुवण� बँक' �थापन कर�ा�ा ��ीने एक िव�ृत
अहवा� तयार कर�ासाठी �रझ�� बँकेने एका अ�ासगटाची नेमणूक के�ी, आिण
�ाचा िनमं�क �णून माझी िनयु�ी कर�ात आ�ी. आम�ा अ�ासगटाने आप�ा
अहवा� नेमून िद�े�्या का�ावधीत �रझ�� बँके�ा सादर के�ा. �ाची
अंम�बजावणी मा� अ�ाप होऊ �क�े�ी नाही.

'सरकारी रोखे' �करणाची चौक�ी कर�ासाठी संयु� संसदीय सिमती
१९९२म�े नेम�ात आ�ी. व�ुतः  �रझ�� बँकेती� संबंिधत खा�ां�ा कामकाजा�ी
माझा ��� संबंध न�ता, तरीदेखी� सिमती�ा पुढे जाणा�या त�ां�ा गटाम�े
आिण नंतर सा� देणा�या �रझ�� बँके�ा व�र� अिधका�यांचे स�्�ागार �णून
मा�ावर िव�ेष जबाबदारी सोपव�ात आ�ी. या ऐितहािसक सिमती�ा
कामकाजात भाग घे�ाची जी संधी म�ा �ाभ�ी �ातून फार मो�ाचा अनुभव पदरी
पड�ा हे िन��चत.



ऑ�ोबर १९९२म�े पदो�ती देऊन �रझ�� बँके�ा क� �ि�य संचा�क
मंडळा�ा सिचवपदी माझी नेमणूक कर�ात आ�ी. सव�साधारणपणे �रझ��
बँके�ा �े� खाते�मुखा�ा सिचव �णून नेम�ाची परंपरा आहे. तो �घात डाव�ून
या मह�पूण� पदावर माझी नेमणूक झा�ी, हा मी माझा मोठा गौरव समजतो.

अमे�रकेसार�ा �गत दे�ात उप�� असणा�या िवकासा�ा अनेक संधी
नाका�न मायदे�ी परतणा�या अनेक �ेयवादी ��ी पुढे अपय�ी ठ�न परदे�ी
परत गे�्याची उदाहरणे वारंवार िदसतात. खरे तर, यांपैकी बरेच जण चुकीचा
�ि�कोन घेऊन भारतात येतात, �णून िनरा� होतात असे म�ा वाटते. व�ुतः  या
मातीतून आपण आ�े�े अस�्यामुळे येथी� समाज�व�थेची, ित�ा गुणदोषांची
सगळी क�्पना असते. मा�, अमे�रकेसार�ा दे�ात काही वष� काढ�्यानंतर
काहीनंा �ांचा िवसर पडतो. मग, अमे�रकेसार�ा सुिवधा िकंवा तसे पोषक
वातावरण इथे नाही �णून मायदे�ा�ा बो� �ाव�ात येतो. इथे �ि�कोन मह�ाचा.
अमे�रकेत पाच वष� काढ�्यानंतरसु�ा आम�ा नाि�कची गावरान बो�ी मी
‘अ�ि�तपणे' बो�ू �कतो. �ाउ�ट केवळ आप�ा भाऊ अमे�रकेत आहे या
सबबीवर, डों�िबव�ी�ा प�ीकडे कधीही न गे�े�ी मंडळी अमे�रकन ‘अ◌ॅ��ट'म�े
बो�ताना आपण पाहतोच. �वचीक �ि�कोन ठेवून जर मोक�ा मनाने तु�ी
मायदे�ी परत�ात तर �गती�ा आिण य�ा�ा असं� संधी तु�ा�ा �ा� होऊ
�कतात. अडथळे येतातच, नाही असे नाही, पण सगळे �व��थत, बर�कूम होणार
असे� तर मग �ात आ�ान काय रािह�े? यो� �ि�कोन ठेव�ा तर य� िमळू
�कते. अमे�रका सोड�्याची खंत तर वाटत नाहीच, उ�ट मायदे�ी परतून
आप�्या दे�ा�ा उपयोगी पड�्याचे असीम समाधान िमळू �कते हे
�ानुभवाव�न मी िन��चतच �णू �कतो.

अथा�त् ����ः  मी फार सुदैवी ठर�ो. राम म�हो�ा, व��िकटरामानन,
डॉ.रंगराजन, तारापोर आिण डॉ. एस.ए�. �े�ी यां�ासारखे उ�ृ� �ावसाियक
माग�द��क �ाभ�े, �णूनच मी काही सा� क� �क�ो हे मी िनः संकोचपणे मा�
करतो.

अथ��ा�ाम�े �ावसाियक य� संपादन करत असताना आपण केवळ
ह��दंती मनो�यात रा�न चा�णार नाही हे मी सदोिदत �त:�ा बजावत असतो.



एरवीदेखी� माझा िपंड �ोकािभमुख राह�ाचा आहे. �णूनच भारतीय
अथ��व�थेम�े गे�्या काही वषा�त मू�गामी ��पाचे बद� होत असताना �ाचा
अ�याथ� �� तेव�ा सो�ा भाषेत सव�सामा� जनते�ा समजावून दे�ाची गरज
मा�ा ��ात आ�ी. �ा अनुषंगाने ‘महारा��  टाइ�' आिण '�ोकस�ा' या दैिनकांतून
वेळोवेळी आिथ�क सुधारणा, अथ�संक�्प, प�रवत�नीय �पया, सुवण� रोखे योजना
यांसार�ा �ासंिगक मह�ा�ा िवषयांवर मी अनेक �ेख �िस� के�े. मंुबई
िव�ापीठ आिण मंुबई-पु�ाती� अनेक �मुख महािव�ा�ये व इतर �ै�िणक सं�था
यांम�े जाऊन न�ा आिथ�क नीतीचे वेगवेगळे पै�ू, िव�ाथ� आिण �ा�ापकांना
समजावून दे�ाचा आप�्या परीने �य� के�ा. या �य�ांचाच एक अप�रहाय� भाग
�णून गे�्या दोन अथ�संक�्पांनंतर आिण इतर मह�पूण� आिथ�क घटनां�ा
संदभा�त दूरद��नव�न भा� कर�ाची आिण चचा�म�े भाग घे�ाची संधी म�ा
वारंवार �ा� झा�ी.

हे सव� घडत असताना �ा डॉ. आंबेडकरांची �ेरणा घेऊन मी पुढे आ�ो
�ांचा िवसर पडणे ��च न�ते. डॉ�रेट िमळवून मायदे�ी परत आ�्यानंतर
�ावसाियक जबाबदा�या वाढ�्यामुळे पूव�सारखे धावपळीचे समाजकाय� करणे
म�ा यो� वाटेना. �ामुळे मा�ा न�ा जबाबदारी�ी सुसंगत असे सामािजक
काया�चे मा�म मी �ोधू �ाग�ो.

डॉ. आंबेडकर हे उ� कोटीचे अथ�त� असूनसु�ा भारतीय समाजाने
अथ�त� �णून �ांना मा�ता िद�े�ी नाही याची खंत अनेक वष� मनात होती. डॉ.
आंबेडकरां�ा ज��ता�ी�ा िनिम�ाने �ां�ा आिथ�क कामिगरीचे द��न
घडवणारे काही मराठी, इं�जी �ेख मी �मुख वत�मानप�ांतून आिण 'इकॉनॉिमक
अँड पोि�िटक� वीक�ी'सार�ा दज�दार सा�ािहकांतून ि�िह�े. �ाच अनुषंगाने
िठकिठकाणी भाषणे �ाय�ा मी सु�वात के�ी. दूरद��न, रेिडयोवर अनेक चचा�मधून
मी �ा िवषयाचा पाठपुरावा के�ा.

डॉ. आंबेडकरां�ा चतुर�, सव���� ���म�ाचा दु�� ि�त रािह�े�ा
एक मह�पूण� पै�ू मी उ�गडून दाखवत होतो. �ा�ा अ�र�ः  �चंड �ितसाद
िमळा�ा. �ा िवषयावर मी िव�ृतपणे एखादे पु�क ि�हावे अ�ा िवनंती-आज�व
करणारी �ेकडो प�े महारा�� ा�ा कानाकोप�यातून आ�ी. मी देखी� मनावर घेत�े



आिण िडस�बर १९९२ म�े 'डॉ. आंबेडकरांचे आिथ�क िवचार आिण त��ान' हे
पु�क सुगावा �का�न, पुणे या सं�थेतफ�  तर �ाच िवषयावरचे इं�जी पु�क
पॉ�ु�र �का�न, मंुबई या सं�थे�ा वतीने �िस� झा�े. या दो�ी पु�कांना �रझ��
बँकेचे �ावेळचे ग�न�र �ी. व��िकटरामानन यांची ��ावना �ाभ�ी आहे. साठ-स�र
वषा��ा उपे�ेनंतर �रझ�� बँके�ा ग�न�रसाहेबांनी �तः  डॉ. आंबेडकरां�ा
आिथ�क कामिगरीची नोदं घेऊन �ांना �े� अथ�त� �णून मा�ता �ावी यात एक
ऐितहािसक �ाय आहे अ�ी माझी समजूत आहे.

डॉ. आंबेडकरां�ा आिथ�क िवचारांना आता न�ाने चा�ना िमळा�ी आहे.
भारताती� वेगवेग�ा िव�ापीठांत या िवषया�ा संदभा�त काही िव�ाथ� डॉ�रेट
क� �ाग�े�े आहेत. फे�ुवारी १९९३ म�े िव�ापीठ अनुदान मंडळातफ�  मंुबई
िव�ापीठात या िवषयावर एक प�रसंवाद आयोिजत कर�ात आ�ा होता. �ापैकी
एका चचा�स�ाचे अ���थान �ीकार�ाची संधी म�ा �ा� झा�ी. �ा प�रसंवादात
गु�वय� �ा. ��ानंदांनी जगाती� सव��ृ� अथ�त�ांत डॉ. आंबेडकरांची गणना
के�ी. िव�ेष �णजे 'इंिडयन एकॉनॉिमक असोिसए�न' या भारतीय अथ�त�ां�ा
अ�ख� भारतीय सं�थेने �ेवटी एकदाची डॉ. आंबेडकरांची दख� घेत�ी - िडस�बर
१९९३ म�े आयोिजत �ां�ा वािष�क अिधवे�नात डॉ. आंबेडकरांचे अथ��ा� हे
एक �मुख सू� होते. मा�ासाठी यापे�ा आनंददायी गो� काय असू �कते!

माझे �ेखन सं�ोधन, �का�न अ�ाहतपणे चा�ू होते. मॅकिम�न या
िव�ात सं�थे�ा वतीने १९९४ सा�ी 'मॉनेटरी इकॉनॉिम� फॉर इंिडया' हे मौि�क
अथ�नीतीवरी� पु�क �काि�त झा�े. आज, भारतात�्या सव� �मुख िव�ापीठांम�े
पद�ु�र ि��ण िकंवा डॉ�रेटचे सं�ोधन यासाठी ते अ�ाव�यक ठर�े आहे.
‘चॅ�� जेस टू इंिडयन बँिकंग' हा मी संपादन के�े�ा �ंथ १९९६ सा�ी �काि�त झा�ा.
�ा�ाही अनेक आवृ�ी िनघा�्या. या दो�ी पु�कांना 'इंिडयन प���स�
असोिसए�न'ची पा�रतोिषके �ाभ�ी आहेत.

म�ा पदो�ती िमळून �रझव� बँकेचे आिथ�क स�्�ागार �णून माझी नेमणूक
१९९६ सा�ी झा�ी. �गो�ग, १९९७ सा�ी �रझव� बँके�ा अथ��ा� िवभागाचा
ऑिफसर-इन-चाज� (�भारी अिधकारी) �णून माझी िनयु�ी झा�ी. �ावर कळस
�णून की काय पण िडस�बर १९९७ म�े आंतररा�� ीय नाणे िनधी (IMF) या



िव�विव�ात िव�ीय सं�थेवर आिथ�क स�्�ागार �णून �ितिनयु�ीवर मी
अमे�रके�ा रवान झा�ो.

आंतररा�� ीय नाणे िनधी ही जागितक िव�ीय ि�खर सं�था. जगात�े जवळ
जवळ सगळे �णजे १८४ दे� या सं�थेचे सद� आहेत. या सव� सद� दे�ांची
चोवीस गटांम�े (कॉ���ुअ�ीज) िवभागणी झा�ी आहे. �ापैकी एक गट आहे
तो भारत, �ी�ंका, बांग�ादे� आिण भूतान या चार दे�ांचा. एक �े� भारतीय
अिधकारी या चार दे�ांचे �ितिनिध� करतो - काय�कारी संचा�क या ना�ाने. �ा
काय�कारी संचा�काचा �मुख आिथ�क स�्�ागार �णून माझी िनयु�ी झा�ी होती.

�ा कामाचा एक भाग �णून म�ा आंतररा�� ीय नाणे िनधी�ा काय�कारी
संचा�क मंडळा�ा दैनंिदन कामकाजाम�े िनयिमतपणे भाग घेता येऊ �ाग�ा.
�ाम�े भारताची (आिण इतर सं�� दे�ांची) बाजू िह�ररीने मांड�ाची संधी तर
िमळा�ीच, पण जगभर�ा अथ�त�ांबरोबर�ा वादचचा�तून खूप ि�कता आ�े. जे
�थान एकेकाळी िचंतामणराव दे�मुख यां�ासार�ा �ातकीत�
अथ�त���ासकाने भूषव�े होते ितथे पिह�्यांदा �थानाप� होताना माझे मन भ�न
आ�े होते. म�ा माझी राहीआजी िदसत होती, उ�ाता�ातून मा�ा बापा�ा हाता�ा
ध�न ओढत िनघा�े�ी. वाटेत उिकर�ाव�न जु�ा िचं�ा गोळा क�न आप�्या
मु�ां�ा पोळणा�या पायांना बांधणारी. 'यू हॅव कम अ �ाँग वे' असे बजावत मी
मनोमन वंदन के�े, आधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आिण नंतर मा�ा
राहीआजी�ा आिण मा�ा बापा�ा.

माझा आंतररा�� ीय नाणे िनधीती� काय�काळ २००१�ा नो��बरम�े संप�ा.
�ाच सुमारास 'िनधी'�ा वतीने एक नवा '�तं� मू�्यमापन िवभाग' �थापन
कर�ात आ�ा होता, आिण �ाचे �मुख �णून िनयु�ी झा�ी होती ती माँटेकिसंग
अह�ुवाि�या या �े� आिण �े� भारतीय अथ�त�ाची. अह�ुवाि�यां�ा
आ�हाव�न �ांचा ितथ�ा पिह�ा स�्�ागार �णून मी पाच मिहने काम क�न,
माच� २००२ म�े मायदे�ी परत�ो, आिण पु�ा �रझव� बँकेत �जू झा�ो. अि�कडेच,
स��बर २००४ म�े �रझव� बँकेने '�धान स�्�ागार आिण �मुख अथ�त�' हे
काय�कारी संचा�क (ए��झ�ुिट� डायरे�र) पातळीवरचे नवे पद िनमा�ण क�न
ितथे माझी िनयु�ी के�ी हा मी माझा ब�मान समजतो.



िक�ेकदा �ोक म�ा िवचारतात-

"काय हो, तु�ी आता एव�ा मो�ा पदावर पोच�ात. मग, आता तु�ा�ा
तुम�ा जातीमुळे वाईट अनुभव येत नसती�, नाही का?"

आप�ा समाजाचे दुद�व असे आहे, की माणूस िकतीही मह�दा�ा पोच�ा
तरी �ाची जात काही जात नाही; जातीव�न �ा�ा िहणव�ा जा�ाचे काही थांबत
नाही. फार तर जातीमुळे �ा�ा कमी �ेख�ा जा�ाचे ��प बद�ते, एवढेच.
याबाबतीत काही बो�के �संग सांगावेसे वाटतात.

मी वां�या�ा राहत असतानाची गो�. आमचे एक उ�िव�ािवभूिषत �ेजारी
गृह�थ म�ा वाटेत भेट�े. �णा�े

"ते अमूक अमूक म�ासी गृह�थ तुमची फार �ुती करत होते''

"असं का? काय िव�ेष? आमची त�ी फार�ी ओळखसु�ा नाही" - मी
“नाही, तु�ी �ा िदव�ी तुम�ा कारमधून �ांना ि�� िद�ी. ते �णत होते,

आपण सुसं�ृतपणा सोड�ाय. पण जाधव �े�ू�्ड का� असूनदेखी� िकती
सुसं�ृतपणानं वागतात!''

अरे�ा! �णजे माणुसकीने िकंवा सुसं�ृतपणाने वाग�ाचा म�ा फ�
िवि�� जातीनंी घेत�ाय की काय? रजेवर असताना कारने मा�ा मु�ी�ा -
अपूवा��ा, �ाळेत पोचवाय�ा जात होतो. वाटेत हे म�ासी गृह�थ आप�्या नाती�ा
�ाळेत घेऊन जाताना िदस�े. मु�ी�ा युिनफॉम�व�न ती मा�ा मु�ी�ा �ाळेत
आहे ते ��ात आ�े. �ा गृह�थां�ी तोडंओळख होतीच. �ां�ा वयाकडे पा�न मी
�ांना ि�� िद�ी, �ात काय मोठंसं? जवळपास राहणा�या कोणीही कोणा�ीही
दाखवावे इतके हे साधे सौज�. �ात जातीचा संबंध यावाच क�ा�ा? पण तो येतो. हे
खरे!

दुसरे, आम�ा इमारतीत राहणारे एक गृह�थ, �वसायाने इंिजनीयर. चांग�े
�व��थत राहणारे. दादांचे १९८९ सा�ी िनधन झा�े, �ावेळी सां�न कराय�ा ते
आम�ा घरी आ�े. जाताना �णतात, “तुम�ा आईना सांगा बरं का, आम�ा घरी
याय�ा मुळीच काही संकोच करायचा नाही."

मी हो �ा हो के�े, पण ते सद्गृह�थ पुन:पु�ा तेच बजावत होते. मा�ा
मनात �ंकेची पा� चुकचुक�ी. म�ा राहवेना-



"अरे�ा, �णजे तुम�ा घरी याय�ा मा�ा आई�ा बंदी होती की काय?"

“तसं नाही हो. पूव�ची गो� वेगळी होती. �ांना सांगा, आम�ाकडे तसं काही
पाळत नाहीत. सकाळी बाहेर पडताना िवधवा �ीचे तोडं पा� नये असे आम�ाकडे
कोणीही मानत नाहीत.” ते सद्गृह�थ अिभमानाने �णा�े.

ते�ा कुठे मा�ा डो�ात �का� पड�ा. म�ा �ांना ओरडून सांगावेसे
वाट�े-

“भ�्या माणसा, तु�ा घरीदेखी� तुझी िवधवा आई आहे. जवळ जवळ
रोजच ऑिफस�ा जाताना मी ितचे तोडं पाहातो. पण �ामुळे माझा िदवस वाईट गे�ा
- असे कधी होत नाही. आिण एखादा िदवस वाईट गे�ाच, तर �ाचे खापर मी �ा
गंगाभािगरथी�ा डो�ावर फोडत नाही."

असेच आणखी एक �ेही. नेहमीच मा�ा�ी ता��क चचा� करतात. अगदी
�तः �ा िवचारवंतदेखी� समजत असावेत असा म�ा सं�य आहे. एकदा, म�ा
�ां�ा आवड�ा कुठ�्या�ा मठाती� �ामीजीबं�� सांगत होते. �ामीजीचंी �ुती
करता करता म�ा �णा�े-

"तु�ी एकदा भेटाच �ांना, �ामीचें िवचार इतके उ� आहेत, �ांचे मत
इतके मोठे आहे, की तुम�ासार�ा '�े�ू�्ड का�' माणसा�ी सु�ा अगदी
मोकळेपणाने चचा� करतात, तु�ी याच एकदा.'

आता, हे �ामीजी असती� �ानी, नाही असे नाही. मा� एका िवि�� -
जाती�ा िवि�� घरा�ात ज�ा�ा आ�्यामुळे ते �ामीजी झा�े अस�ाची -
��ता जा�. मी कठोर मेहनत घेऊन अमे�रकेत डॉ�रेट िमळव�ी. �ामीजीचंी
तप�चया� कोठ�ी? �ांनी म�ा बरोबरीने वाग�ाचा ‘मोठेपणा' दाखव�ा �णून मी -
ध�ता का मानायची?

जाित�व�थेतून िनमा�ण झा�े�ा �ूनगंड झुगा�न दे�ात मा�ासारखे
पूवा��मीचे अनेक दि�त आज य��ी झा�े�े आहेत. ही बाबासाहेबांची आिण �ांनी
िमळवून िद�े�्या ि��णाची िकमया. मा� �ा�ा इतरांची साथ िमळतेच, असे नाही.
उ�ट �तः �ा सुि�ि�त �णवणारे (आिण ब�धा मनाने िनम�ळ असणारे) परंतु
गतानुगितकते�ा चाकोरीब� मानिसकतेने जखडून ठेव�े�े असं� महाभाग
पदोपदी भेटतात. ही आ�घातकी मानिसकता बद�णार तरी कधी आिण क�ी?



खूप िदवस मनात घोळत अस�े�ी एक इ�ा, काही वषा�पूव�, फ��प
झा�ी; सं�ार�म वयात अस�े�्या मा�ा मु�ा�ा, त�य�ा घेऊन एका
सं�ाकाळी माझे बा�पण �ा वडा�ात गे�े ितथे मी जाऊन आ�ो. �ा�ा आमचे
एकेकाळचे घर दाखव�े. पडझड झा�े�ी आमची बी.पी.टी.ची �ाळा दाखव�ी,
रे�्वे याडा�त घेऊन गे�ो. मा�गाडी�ा इंिजनम�े बसून सफर घडव�ी. चा��ा
मा�गाडी�ा खा�ून प�ीकडे जायाचे तं� �ा�ि�कासह �ा�ा दाखवून दे�ाचा
िवचार होता, पण माझे बद��े�े वय आिण आकारमान ��ात घेऊन उ�ाहा�ा
वेळीच आवर घात�ा.

कॉ�ेजम�े असताना वडाळा �े�नबाहेर�ा हॉटे�ात आ�ी तासन्-तास
चचा�, वादिववाद करत असू. अनेक वषा�नी �ाच हॉटे�म�े आ�ी जाऊन पोच�ो.
माझी ओळख पट�्यावर हॉटे�मा�क �े�ीचा चेहरा एकदम उजळ�ा

"आरे, अबी तो तुम भोत बडा साब हो गया है"

"पुराने दो�ो ंके ि�ए तो मै बस वही पुराना यार �ँ"

असा ‘डाय�ॉग' टाक�्यावर तो गदगदून हस�ा. �ा�ा बोळ�ात उर�े�ा
एकमेव दात झळकून गे�ा.

“आबी पय�े जैसा मजा नही रहा. तुम �ोग आता था कुच आ�ा �गता था."
म�ा आ�चय� वाट�े. दरडोई पाव कप चहा घेऊन तासन्-तास बसणारे

आ�ी, िग�हाईक �णून फारच वाईट असू अ�ी माझी क�्पना होती. �े�ीची
भावना मा� वेगळी होती.

"तुम �ोक आता था तो कूच आ�ा सुननेकू िम�ता था. अबी सा�ा सब
बेवडा �ोक आके परे�ान करता है."

�ावसाियक���ा �े�ीचे पु�ळच चांग�े चा��े होते. पूव� इरा�ा�ा
हॉटे�सार�ा असणा�या �ा�ा हॉटे�चे 'िबअर बार' म�े �पांतर झा�े होते. मा�,
बद�े�ी सामािजक मू�्ये �ा�ा अ��थ करत होती.

जुना वडाळा, बी.पी.टी कॉ�नी, अ◌ॅ�ॉप िह� या सा�या प�रसरात िहंडून मी
त�य�ा मा�ा बा�पणात घेऊन गे�ो. वेळ सं�ाकाळची होती. सगळीकडे बका�
गद� दाटून आ�्यासारखी वाटत होती. तारवट�े�्या डो�ांनी पाहात, त�ीच
बरळत, झे�पाटत घराकडे जाणारे अनेक जीव �ात िदस�े होते. �ा गद�त न�ा



उमेदीचे अनेक भद�भाई असती�, ि�व�ा दादा असती�, दौ�तदादा असती�,
�ंक�यादादा असती�. मी मा� ितथे िदसणा�या �हान मु�ांम�े �त:चे �ितिबंब
�ोधत होतो.

गे�ी प�ास वष� मी �तः �ा �ोधतोय. आता कुठे मा�ात�ा मी हाता�ी
�ाग�्यासारखा वाटतोय. किववय� ग.िद. माडगूळकरांची, 'एका त�ात' अस�े�्या
बदकां�ा ‘सुरेख िप�ांची' आिण �ाती� एका ‘कु�प वे�ा' िप�ाची किवता िकती
सूचक आहे! �ा तथाकिथत 'कु�प' िप�ा�ा ��ाची जाणीव नसते ते�ा इतर
बदके �ा�ा 'संगे खेळावयास' घेत नाहीत, चोचंा मारत राहतात. ते केिव�वाणे िप�ू
एक�ेच रडत-भेकत ‘सवा��नी िनराळे एक�ेच तरंगत' राहते. �ावेळी �ा िप�ा�ा
आपण एक कु�प बदक नसून सा�ात ‘राजहंस' आहोत याची जाणीव होते, �ावेळी
ऊन-पावसाचे �ाचे भय वा�यासवे' पळून जाते.

आप�्या दे�ात जाित�व�थे�ा आिण चातुव��ा��ा उतरंडीखा�ी िकती
राजहंस �त:�ा बदके समजून कोमेजून गे�े असती�? िकती बदके िबनिद�तपणे
राजहंस �णून िमरवून गे�ी असती�? राजहंस हा ��ेक ��ीम�े असतो. तो
नेमका कोण�ा �े�ात आहे याचा वेध मा� घेता आ�ा पािहजे. डॉ. आंबेडकरां�ा
परीस��ा�ने आज �ाखो दि�तांना �त:मध�ा राजहंस �ोध�ाची �ेरणा िमळा�ी
आहे. दादां�ा दूर��ीमुळे मी �तः  �ा �ोध�ा�ा �ि�येचे एक �तीक बन�ो
आहे. भारतीय समाजा�ा सव� थरांम�े जाती- वं�- धम�- �ांत- वण�- ि�ंगभेद यांचा
िवचार न करता �त:मध�ा राजहंस �ोध�ासाठी प�रपूण� आिण पोषक वातावरण
िनमा�ण होई�. �ावेळी या दे�ाचा आिथ�क उषः का� झा�े�ा असे�. डॉ.
आंबेडकर�णीत आिथ�क �ोक�ाहीचे गमक नेमके �ाम�े आहे.



आ�ी
सा�याजणी

एक सरकारी कचेरी. कुठ�्या�ा कामासाठी मी ितथ�्या एका व�र�
अिधका�या�ा भेटाय�ा गे�े होते. बाहेर�ा काया��यात साहेबांचे �ीय सिचव आिण
इतर गोतावळा. मरगळ�े�े अनेक जीव. ओढ�े�े चेहेरे, िनज�व नजरा.

"बाई, तुमचं नाव?"

“वसंुधरा जाधव."

"संपूण� नाव सांगा."
“वसंुधरा नर� � जाधव."

अचानक �ा िनज�व डो�ांम�े जान येते.

"नर� � जाधव �णजे..."

"हो, तेच ते."

"अहो मॅडम, मग असं बो�ा ना."
आता, बाईची मी मॅडम झा�े�ी आहे. साहा�कांचे डोळे �काकू �ाग�े

आहेत. �ाने सौज�पूण� त�रतेने माझे काम क�न िद�े जाते.

थो�ा फार फरकाने हा अनुभव आता�ा वरचेवर येतो. िकंब�ना, �ाची
काही�ी सवय होऊ �ाग�ी आहे. मा�, पुढे-मागे असे काही होई� असे ��ापूव�
म�ा कधी वाट�े न�ते हेही िततकेच खरे.

मी पूवा��मीची दे�पांडे, काय�थ. सौज� सोडून जात मु�ाम सांग�ाचे
कारण �णजे आम�ा दि�त समाजाम�े मी मूळची �ा�ण आहे असा समज
पसर�े�ा आहे. नर� �ना अथ�त�, �ेखक, व�े अ�ा अनेकानेक �पांनी समाज
ओळखत अस�ा तरी 'बामनीनी�ी �गीन के�ं तोच ना तो?' असा संदभ� देणारा
एखादा खवचट �ातारा मधून मधून भेटतोच.

आमचे तता (वडी�) उदारमतवादी. �ापक �ि�कोनाचे. एक भाऊ तर
जय�का�जी�ंा संपूण� �ांती�ा चळवळीत�ा सि�य काय�कता�. विड�ांमुळे आिण
भावामुळे घरात�े वातावरण अगदी मोकळे. �ामुळेच की काय, पण जाितभेदाचे



दा�ण सामािजक वा�व म�ा मुळीच ठाऊक न�ते. �ाची जाणीव पिह�्यांदा
म�ा क�न िद�ी ती मा�ा पतीने.

आ�ी �ेमात पड�ो आिण �� करायचे ठरव�े; �ावेळी सामािजक
अंतिव�रोध, जाितभेदाची बजबजपुरी, दि�त समाज, आंबेडकरी चळवळ हे सारे यांनी
समजावून सांिगत�े. मी तर हबकूनच गे�े, पण सूर जुळ�े�े होते, रे�ीमगाठी
गंुफ�्या गे�े�्या हो�ा. माघार घेणे मा�ा सदसि�वेक बु�ी�ा मानवणारे न�ते,
�णून ितचा आधार घेऊन मी धीराने पुढे चा�त रािह�े.

जातीयते�ा दाहक वा�वाची �खर जाणीव म�ा झा�ी ती मा�ा आईमुळे.
माझी आई साधीभोळी - परंपरेचे, गतानुगितकतेचे ओझे वाहणारी. सगळे दि�त पती
रोज दा� िपऊन घरी येतात आिण आप�्या प�ी�ा गुरासारखे बडवतात हा ितचा
ठाम समज. आप�्या �ाड�ा �ेकीवर ही आप�ी कोसळणार �णून ितची तगमग
झा�ी. घरात�ी पु�षमंडळी उदारमतवादी; �ांना हा दि�त इसम गंुडाळून ठेवणार
�णून आपण �त:च ��न धसा�ा �ाव�ा पािहजे हे ित�ा मनाने घेत�े. कोणा�ाही
न सांगता ही बाई नर� ��ा ऑिफसम�े जाऊन थडक�ी आिण इतर सव� सहकारी
आिण कम�चारी यां�ासमोर ितने �ांची िनभ���ना के�ी.

"मा�ा पोरीचा नाद सोडा आिण तुम�ाच समाजात�्या एखा�ा चांग�्या�ा
मु�ी�ी �� करा." असा अना�त स�्�ा जाहीरपणे देऊन ती मोकळी झा�ी. आ�ा
दोघांनाही एकमेकांचा नाद जड�ा होता हे �ा बापडी�ा जाणव�े नसावे.

�ा िदव�ी सं�ाकाळी तो सगळा �कार कळ�ा ते�ा म�ा रडूच
कोसळ�े. मग भीती वाट�ी. 'ि�यकर की आई' असा िनकराचा िवक�्प म�ा नको
होता. घाबरत घाबरतच मी �ांची �ितिकया अजमाव�ी. मा�ा आईवर डाफरणे
िकंब�ना �त:�ा अिधकारात ित�ा हाक�ून देणे नर� �ना सहज �� होते. �ांनी
तसे के�े असते तरी देखी� �ांना दोष देता आ�ा नसता. मा�, एवढी अवहे�ना
होऊनसु�ा �ांचा संयम ढळ�ा नाही.

“आपण काय करतो आहोत ते तु�ा�ा कळत नाही. तुम�ा पती�ी मी
बो�ेन. माझा तो� जा�ापूव� आपण इथून जावं हे चांग�ं." या आप�्या भूिमकेवरते
�ांतपणे अढळ रािह�े, जाितभेदाची दाहकता, दि�त अस�ामागचे ��्य आिण
साम�� या सा�या गो�ीचंा म�ा �णात उ�गडा झा�ा. आई की नर� � असा पया�य



समोर आ�ाच तर िनवड कोणाची करायची ते मा�ा मनात ख�या अथा�ने �� झा�े
ते पिह�्यांदा �ा वेळी!

नर� � �णजे मूित�मंत चैत�. �ां�ाकडे एवढी ऊजा� कोठून येते हा
मा�ासह �ांना जवळ�ा अस�े�्या सवा�ना नेहमी पडणारा ��न. �ातून �ावेळी
ते अगदी त�ण होते. �ामुळे एकीकडे 'क�रअर' आिण दुसरीकडे झपाट�्यासारखे
समाजकाय� चा�ू होते. यात �णयाराधना�ा वेळ कुठे उरणार? �ातच, दि�तेतर
समाजाती� मु�ी�ी �� के�्यानंतर हा दि�त समाजा�ा दुरावणार की काय अ�ी
भीती अनेकदा �� होत असे. �ाची �ांना िव��ण खंत वाटे. �ावर मग मी एक
�वहारी तोडगा �ोधून काढ�ा. ��ापूव�च �ां�ा समाजकाया�त मी �त:�ादेखी�
झोकन िद�े. वडा�ा�ा आंबेडकर कॉ�ेजम�े बँकां�ा नोकरभरतीसाठी �ांनी
दि�त आिण झोपडप�ीत राहणा�या गरीब त�ण-त�णीसंाठी जे �ि��ण वग�
चा�व�े होते �ाम�े �ां�ा बरोबरीने मीदेखी� ि�कवू �ाग�े. �ामुळे सहवास
तर �ाभ�ाच, पण �ाचबरोबर �ां�ा सामािजक बांिध�कीमुळे आम�ात िवसंवाद
िनमा�ण होणार नाही अ�ी �ांची खा�ी पटू �क�ी. �ाच �ि�येचा पुढचा ट�ा
�णून ��ापूव�च मी िस�ाथ� महािव�ा�यात अथ��ा�ाची �ा�ापक �णून ि�कवू
�ाग�े.

बाई-दादांना आप�ी िनवड पट�ी पािहजे हा नर� �चा आ�ह. �ामुळे िव�ृत
पूव�िनयोजन क�न ते म�ा वडा�ा�ा घरी घेऊन गे�े. त�ूव� म�ा सिव�र
सूचना दे�ात आ�्या हो�ा. तसेच, घरीदेखी� यो� ती वातावरणिनिम�ती कर�ात
आ�ी होती. दादांनी मोकळेपणाने माझे �ागत के�े आिण मा�ा मनावरचे दडपण
�णात दूर झा�े. िद�खु�ास ग�ा झा�्या. बाईंनी मा� आप�्यापरीने म�ा दमात
घेत�े आिण �यंपाक क�न दाखवाय�ा �ाव�ा. हे सारे अपेि�तच होते, मा�ा
बाजूने �ात काही अडचणदेखी� न�ती. �ानंतर जे घड�े ते मा� सव��ी
अनपेि�त होते. �ांनी एक ह�कासा इ�ारा के�्याबरोबर घरात �ावेळी अस�े�्या
आठ-दहा पुतणे-पुत�ांनी ‘आ�ा�ा हीच काकी पािहजे!' असा एकच िग�्�ा
कराय�ा सु�वात के�ी. �ावेळी दादांनी �ां�ाकडे पा�न िम���पणे डोळा
िमचकाव�ा, ते�ा कुठे यांची करामत मा�ा ��ात आ�ी. “तुम सा�ा एक नंबरका



बदमाष हय" असे दादा यांना का �णत असत, �ाचा पिह�्यांदा ��य म�ा
�ावेळी आ�ा.

�ानंतर आ�ी ततांची आिण मा�ा भावांची भेट घेऊन �ांची संमती
िमळव�ी. दो�ी बाजंू�ा विड�धा�यांची बैठक झा�ी. �ेमिववाह असूनदेखी� ��
बौ� प�तीने �ावे असा नर� �चा आ�ह तर धमा�तर होऊ देणार नाही हा
दे�पां�ांचा ह�. �ामुळे तणावाचे �ण आ�े खरे, पण धमा�तर न करता बौ�
प�तीने �� �ावणे �� आहे हे �� झा�्यावर तणाव िनवळ�ा.*

* मा�ा काकी �ीमती िनम��ा दे�पांडे यांनी अि�कडेच �िस� झा�े�्या
�ां�ा पु�कात आम�ा ��ाची कहाणी' ि�िह�ी आहे. �ा कहाणीत
वा�वाऐवजी क�्पनारंजनावर भर दे�ात आ�ा आहे. सू�ास अिधक सांगणे न
�गे.

आमचे �� ि�वाजी पाक� जवळ�ा विनता समाजात �ावे अ�ी आमची
दोघांचीही इ�ा होती. नो��बर १९७९�ा एका �िनवारी आ�ी विनता समाजा�ा
काया��यात पोच�ो आिण बुिकंगची चौक�ी के�ी. एक वृ� गृह�थ ते काया��य
सांभाळत होते.

“कधीचं बुिकंग पा��े? पुढचा माच�, एि��?"

"अहो, आ�ा�ा या िडस�बरम�े �� करायचंय."

“सांगता काय राव, हा हॉ� तीन-चार मिहने बुक असतो, ठाऊक नाही वाटतं
तु�ा�ा? हे बघा, फे�ुवारीपय�त�ा सग�ा तारखा गे�्यात.” ।

नर� �ने �ा रिज�रची काळजीपूव�क तपासणी के�ी. सग�ा तारखांवर
फु�्या, मा� िडस�बरचा �ेवटचा आठवडा मोकळा िदसत होता. नर� �ने िवचार�े-

“या िदवसांम�े हॉ� बंद आहे का?"

�ा गृह�था�ा आ�चय� वाट�े.

"हॉ� उप�� आहे हो, पण �ा िदवसात �� कोण करणार? एकही मु�त�
�ावेळी येत नाही.”

“२२ िडस�बरचा �िनवार उप�� आहे काय?"

"आहे हो, पण तो तर सवा�त अ�ुभ िदवस आहे."



�ा गृह�थाचा �र आता कातर होऊ �ाग�ा होता.
"असं �णता? मग �ाच तो िदवस आ�ा�ा." तो गृह�थ काकुळती�ा आ�ा.
"अहो, असं काय करताय? तु�ी चांग�्या घरात�े िदसताय. जा, घर�ा

विड�धा�या मंडळीनंा घेऊन या."
नर� � ह�ा�ा पेट�े�ा. �ेवटी बुिकंग क�न आ�ी िनघा�ो. तो गृह�थ

िबचारा हळहळत होता. जाता जाता, नर� �ने िवचार�े.

"काय हो, सांगा काय वाईट होणार आहे आमचं?"

�ांनी मान ह�व�ी.
"सहा मिहने. फ� सहा मिहने. सहा मिह�ांत दोघांपैकी एक जण..." असे

�णत �ाने आका�ाकडे बोट दाखव�े.

नर� � हसत सुट�े. पुढे आ�्यावर �णा�े,

"छान झा�े, �ोकांना सोयीचा िदवस िमळा�ा. �ातून २२ िडस�बर �णजे
वषा�त�ा सवा�त �हान िदवस आिण सवा�त �ांब रा�. �णजे रोमँिटक टचदेखी�
आहे, काय?"

मा�ावर मा� परंपरेचा �भाव थोडाब�त होता, �ामुळे मा�ा पोटात
का�वाका�व सु� झा�ी. अंध��ा ठोक�न दे�ाचे असे अनेक �संग मा�ा
नंतर�ा आयु�ात येणार होते �ाचीच ही नांदी होती.

नर� ��ी �� क�न मी जाधव प�रवारात १९७९ सा�ी दाख� झा�े; �ावेळी
पिह�ी गो� मा�ा �ानात आ�ी ती �णजे या कुटंुबाची घ� वीण. ��ेक सुनेने
आप�े माहेर दूर ठेवून या कुटंुबाचाच भाग होऊन जायचे हा अि��खत संकेत. मी
�तः  मो�ा घरात वाढ�े�ी होती आिण �ामुळे अमया�द ����ातं�ाची सवय
म�ा जड�ी होती. इथे सां�ृितक वातावरण वेगळे तर होतेच, पण �ाहीपे�ा एक
सांिघक वृ�ी होती. दादा-बाई खूप थक�े�े होते आिण कुटंुबा�ा एक� बांधून
ठेव�ाची जबाबदारी नर� �चे �े� बंधू जे.डी. यां�ावर होती. ते ती जबाबदारी
िव��ण आ�ीयतेने उ�म पार पाडत होते. नर� � तर �ांना 'आप�्या टीमचे हे कॅ�न
आहेत' असेच �णत असे.



सु�वाती�ा मा�ात�ी बंडखोर वृ�ी जागी झा�ी होती, पण अ�्पकाळच.
या कुटंुबात मी माझे 'मी'पण िव�ीन क�न टाकणे हे मा�ा िहताचे आहे हे ��ात
याय�ा वेळ �ाग�ा नाही. �ातून नर� �सारखा पती अस�्यामुळे मी जाधव प�रवारात
िवरघळून जाय�ा तयार झा�े.

आमचे �� झा�े, �ावेळी ि��ा आिण तृषा या मा�ा दोघी नणंदा सासरी
गे�े�्या हो�ा. जे.डी. आिण �ांचे कुटंुब दि�ण मंुबईत ‘��ाका' या �िस�
इमारतीत राहत होते आिण आ�ी इतर सव�जण अंधेरी (प��चम) येथे वीरा देसाई
मागा�वर राहत होतो. यथावका�, ग�ागो�ीतूंन जाधव प�रवाराती� सवा�ना समजून
घेता आ�े. दादा, बाई यांचा �भाव, �ांनी उपस�े�े प�र�म आिण �ांनी घा�ून
िद�े�ी कौटंुिबक घडी यांचाही प�रचय होत गे�ा.

जाधव कुटंुबात�े चार भाऊ 'च�ती का नाम गाडी'त�्या भावंडांसारखे.
सवा�त मोठे जे.डी. - अ�ोक कुमारसारखे. खरे तर, खूप �ेमळ पण धाक�ा
भावंडांवर वचक ठेव�ासाठी कठोरपणे वागणारे. दुस�या टोका�ा नर� � - सवा�त
धाकटे आिण बंडखोर. मध�े दोन भाऊ - िव�ेषतः  िदने� म�ममाग� - मो�ा
भावाची मज� सांभाळणे आिण धाक�ासारखी मनमानी करणे या दोन टोकांम�े
दो�ायमान अस�े�े. मध�े सुधाकर इतर तीन भावांपे�ा सव��ी वेगळे. अनेक वष�
दुबईत रािह�्यामुळे बाहेर�ा खूप कमी �ोकांना ठाऊक अस�े�े. नर� � गंमतीने
‘�हानपणी ज�ेत हरव�े�ा आमचा भाऊ' अ�ी �ांची ओळख क�न देत असे.

आम�ा कुटंुबांचे खरे सू�धार, जे.डी., दादा हयात असतानाच सारी सू�े
�ांनी �त:कडे घेत�ी होती. िकंब�ना, सवा�नीच आनंदाने �ांना ती सादर के�ी
होती. भाऊ-बिहणी �ौिककाथा�ने वेगळे राहत अस�े तरी मनाने एक�च असायची.
सवा�ना जोडणारा दुवा जे.डी. होते. दादा, बाई, सहा भाऊ-बिहणी, सवा�ची एकूण
एकोणीस मु�े-मु�ी, सुना-जावई आिण �ांची मु�े-मु�ी असा �चंड गोतावळा एक�
कर�ाची जे.डी.ना भारीच हौस. कुठ�े तरी कारण �ोधून ते ‘फॅिम�ी गेट टुगेदर'
घडवून आणायचे. अि�कड�ा काळात िनयोजनाची जबाबदारी िदने� समथ�पणे
सांभाळत होते खरे, पण पुढाकार नेहमी जे.डी.चाच. सगळे एक� जमून गोधंळ सु�
झा�ा की बाई-दादां�ा आनंदाची परमावधी होत असे आिण आम�ाही.



बाई, ि��ा आिण तृषा�ा �यंपाक कराय�ा ि�कवी. �यंपाक आ�ा नाही
तर मु�ी�ंा सासरी �ांचा 'उ�ार' होई� ही ितची भावना. पोरीची जात �णून
आप�्या मु�ीनंा बाजरी�ा भाकरी करता आ�्या पािहजेत; �ादेखी� पोळपाटावर
न करता हातावर थाप�े�्या अ�ी ितची प�ी धारणा. ि��ा थोर�ी अस�्याने
ित�ावर जबाबदारी जा�. �ामुळे ती मनापासून �य� करत असे. धाकटी तृषा मा�
खूप खोडकर होती. गुपचूप दरवाजाची कडी काढून ती खेळाय�ा पळून जात असे.
दादांची भूिमका बाई�ा अगदी उ�ट. मु�ीनंा घराबाहेरचे �वहार आक�न झा�े
पािहजेत हा दादांचा आ�ह असे. �ामुळे पो�ऑिफसम�े िकंवा बँकेम�े काही
काम असे� तर दादा मु�ामच दोघा बिहणीनंा �ा �कारची कामे कराय�ा पाठवत.

बॉ�े पोट� ट��म�े काम करत असताना एक चतुथा�� र�म भ�न
दादांना दूर�ा �वासाची सुिवधा िमळत असे. दादांनी एकदा आप�्या सहकारी
िम�ांसह िद�्�ी-आ�ा बघाय�ा जा�ाचा बेत के�ा; सोबती�ा ि��ा�ा एकटी�ा
�ायचे ठर�े.

िद�्�ी-आ�ा येथी� ऐितहािसक �थळे पाहत असताना दादा ��ेक वा�ूची
वैि���े जाणून घेत. पाव�ाने चा�ून पाहात �ांबी�ंदीचे मोजमाप काढत आिण
आपण काय पािह�े, ते कसे होते ते इतरांना सांग�ासाठी सव� मािहती ते एका वहीत
नोदंवून ठेवत. एकदा, कुठ�ासा मोग�का�ीन दरबार ते पाहात होते. दो�ी बाजू�ा
चांदीचे वजनदार िसंह �ाव�े�े एक आसन पाहात असताना, अभािवतपणे दादांनी
उच�ून ि��ा�ा �ा आसनावर बसव�े. ितची तर घाबरगंुडी उडा�ी होती. घरी
परत�्यावर-

"ही काय सादीसुदी मु�गी नही, तर राजिसंहासनावर बसून आ�े�ी मु�गी
हाये” हे ते इतरांना कौतुकाने सांगत असत.

�ाच िट� पम�े, आप�े सहकारी नको नको �णत असताना दादा मंुबईतून
िनवडून आ�े�्या एका खासदारांकडे गे�े. �ांनी पा�� म�टचे कामकाज पाह�ाचा
पास िमळव�ा, आिण आ�हपूव�क सवा�ना संसदेम�े ने�े.

पुढे, १९७१ सा�ी �ंकर साबणे यां�ा�ी ि��ाचे �� झा�े. ितचे पती
अि�कडेच अित�र� िज�्हा �ायाधी� �णून सेवािनवृ� झा�े. तृषाचे १९७६ सा�ी
अमृत नविगरे यां�ा�ी �� झा�े. ितचे यजमान मंुबईत खादी �ामो�ोग मंडळात



रे�ीम उ�ोगाचे काम पाहत आहेत. या दोघी बिहणीनंी इतर भावंडां�ा तु�नेत
ि��णात फार�ी चमक न दाखव�्याने दादांना वाटणारी खंत, �ांना सुखाने संसार
करताना पा�न दूर झा�्याचे म�ा नेहमीच जाणवत असे.

म�ा तीन मो�ा जावा- पु�ा, इंदू आिण मंजू. �ां�ाही कहा�ा हळुहळू
उ�गडत गे�्या. पु�ा त�ी मो�ा घरची मु�गी. �ांचे वडी� �ंकरराव सुरडकर हे
��ासकीय सेवेत होते. पु�ाचे �� झा�े �ावेळी ते अको�ा िज�्�ाचे
िज�्हािधकारी होते. जे.डी.�ी १९६५ सा�ी �� झा�्यानंतर पु�ा जाधव
कुटंुबीयांम�े आ�ी, ते�ा ित�ा सगळे काही वेगळे होते. �ावेळी आमचे घर होते
वडा�ा�ा बॉ�े पोट� ट���ा कॉ�नीम�े. घर छोटेसे होते दोन खो�्या, िकचन,
छोटी गॅ�री आिण बाथ�म.

घर चौ�ा मज�्यावर होते. पु�ा�ा एवढे िजने चढ�ाची सवय न�ती.
घरची सव� मंडळी सराईतपणे िजने चढून येत होती. पु�ाचा मा� दम िनघत असे. घरी
�यंपाक दगडी कोळ�ा�ा �ेगडीवर �ायचा. पु�ा अ�ी �ेगडी �थमच बघत
होती. �ेगडीवर �यंपाक करताना ित�ा फारच अवघड�्यासारखे �ायचे. �ेगडी
आिण ित�ाम�े मोठे भांडे ठेवाय�ा सु�वात के�ी ते�ा कुठे ित�ा धडपणे
�यंपाक करता येऊ �ाग�ा. सासुबाईं�ा चपा�ा मो�ा असाय�ा, �णजे ित�ा
चार चपा�ा त�ी �ांची एक चपाती. पा�ाचीसु�ा ित�ा गंमत वाटायची. िदवसातून
ठरािवक वेळी नळा�ा पाणी येणे हा �कार नवीनच होता. पाणी आ�े की सासुबाईंची
भांडी घासायची घाई. एक नणंद कपडे धुवायची, आिण दुसरी भांडी �ावायची. एकच
�गबग असायची. सु�वाती�ा ित�ा यांपैकी काहीच सुधारेना. नंतर नंतर मा� �ाचा
सराव झा�ा.

दादा चेह�याने करारी व िनयमांचे प�े होते. �ांना �ां�ा कामािवषयी खूप
अिभमान होता. ��ानंतर पिह�्याच आठव�ात जे.डी. पु�ा�ा दादां�ा जेवणा�ा
ड�ासह, ते िजथे केिबनमन होते ितथे घेऊन गे�े. ितथे दादांनी �ां�ा इतर
सहका�यां�ी �ांची ओळख तर क�न िद�ीच, पण केिबनमनचे काम कसे चा�ते
�ाचे �ा�ि�क क�न दाखव�े. तोपय�त रे�्वे�वासात �े�नां�ा जवळपास
अस�े�्या केिब� पु�ाने बिघत�्या हो�ा, पण �ांचे काम िकती द�तेचे असते ते
�ा िदव�ी ित�ा कळा�े व ती ते नंतर कौतुकाने सांगत रािह�ी.



�हान मु�ापासून ते मो�ा माणसापय�त दादांची कुणा�ीही मै�ी �ायची.
�ां�ाकडे ग�ांचा खूप साठा होता. कुठ�्या कुठ�्या गमतीजमती ते सांगत असत.
पु�ाची पिह�ी मु�गी सुचेता. ती झा�ी ते�ा दादांनी �त: दादर�ा जाऊन ित�ा
बार�ा�ा िदव�ी एक रेखीव �ाकडी पाळणा आण�ा.

पु�ा�ा िहंदी िसनेमांची फारच गोडी. एकदा, ितची मु�गी जेमतेम दोन
मिह�ांची असताना एक िसनेमा पाह�ाचा मोह पु�ा�ा आवरेना. ितने घाबरत
घाबरत दादांना हे सांिगत�े. दादा �णा�े

"तू काय काळजी क� नको. मी सांबाळतो. फ� ितची दुदाची बाट�ी दे,
�ंजे झा�ं." आिण मग, हे �ोक परत येईपय�त दादांनी मु�ी�ा �व��थत सांभाळ�े.
पु�ा िसनेमा सुट�्यावर येऊन बघते तर ितची मु�गी आजोबां�ा कु�ीत �ांतपणे
प�ड�े�ी होती.

पुढे, १९७६ सा�ी �ि��णासाठी जे.डी. जे�ा इं��ंड�ा गे�े ते�ा दादांनी
सवा�ची खूपच काळजी घेत�ी. �ावेळी मु�ीनंा िफराय�ा नेणे, �ांना �ाळेत
पोचवणे-आणणे ही सव� िन�ाची कामे ते आनंदाने पार पाडत असत.

दर मिह�ा�ा एका िवि�� दुकानातून दादा बरीच�ी �ॉटरीची ितिकटे
िवकत �ायचे. ती ितिकटे ते पु�ाकडे देत आिण �णत-

"म�ा �ॉटरी �ाग�ी का सगळे पैसे तु�ा घे आन् भाऊ �ंडन�ा गे�ाय,
त�ी तू बी जा. परदे� बघून घे. पोरीइची काळजी क� नकोस. मी क�ंप�ं
काहीबी क�न घा�ी�. पन तू जाऊन ये."

दादांना काही �ॉटरी �ाग�ी नाही. पण पु�ा दोन मिहने इं��ंड�ा जाऊन
आ�ी. �ावेळी दादांना �त:च इं��ंड�ा जाऊन आ�्यासारखा आनंद झा�ा होता!

माझी दुसरी जाऊ �णजे पूवा��मीची इंदू आिण आताची सुिनता. ही
साधारण कुटंुबातून आ�े�ी. ितचे पती, सुधाकर �णजे आम�ा जाधव प�रवारात�े
एक खूप वेगळे ���म�. सासुबाई तर �ांना ‘आ�ा वेताळ' �णाय�ा. या
जमद�ी�ी जुळवून घेणे कठीण काम होते. पण सुिनता खंबीरपणे पाय रोवून उभी
रािह�ी. एक� कुटंुबाचा गाडा चा�व�ाची सव� जबाबदारी सासुबाईंकडून काढून
घेऊन ितने �त:कडे घेत�ी आिण िक�ेक वष� �ी�या पार पाड�ीदेखी�. आम�ा



'जनरे�न ने�'�ा सव� �हान मु�ांचे भरणपोषण हे इंदुकाकी�ंा वटार�े�्या
डो�ां�ा धाकाखा�ी झा�े�े आहे.

१९८७ सा��ा आसपासची गो�. सुधाकर-इंदूचे कुटंुब अंधेरी�ा न�ा घरी
राहाय�ा गे�े होते. ितथेच जवळपास महा�ा फु�े कॉप�रे�नम�े नर� �चा एकमेव
आतेभाऊ - चं�कांत नोकरी करत होता. नाजुका आजी�ंा �ाडामुळे वाया गे�े�ा
चं�कांत आयु�ात भरकट�े�ा होता. �ूटीवर असतानाच दा� िपऊन आप�्या
एका सरकारी िम�ाबरोबर दुपार�ा वेळी इंदू�ा घरी गे�ा आिण '��िडयोवर
िप�र �ावा' असा विहनी�ा �कूम सोडून ितथेच िठ�ा देऊन बस�ा. एरवी,
खंबीरपणे वागणा�या इंदुबाईंना �ा�ा काही सुनावणे �� न�ते कारण सासुबाईंची
भीती.

योगायोगाने मी �ा िदव�ी इंदुबाईं�ा घरी जाऊन पोच�े. घरात ि�रताच
दा�चा भपकारा अंगावर आ�ा आिण माझा संताप अनावर झा�ा. कमरेवर हात
ठेवून मी चं�कांत भावोजीकंडे पािह�े आिण �णा�े.

"त�ी उठा आिण त�ाळ चा�ाय�ा �ागा. दा� िपऊन असे दुपारी घरी
आ�े�े म�ा चा�णार नाही."

आप�्या िम�ासमोर झा�े�ा अपमान (?) पा�न माझा दीर चं�कांत �णभर
��िमत झा�ा. पण �गेच �तः �ा साव�न �णा�ा.

"जा� ��ारी क� नकोस. तू अि�कडे या घरात आ�ीस. तु�ा नव�या�ा
मी अंगाखां�ावर खेळव�े�े आहे, ठाऊक आहे, तु�ा?"

मी ह�ा�ा पेट�े होते. मी ठामपणे �णा�े,

"मग जा �ा �रझव� बँकेत आिण �ा तुम�ा भावा�ा कडेवर. पण, इथून
टळा. आ�ा�ा आ�ा."

चं�कांत िनघून गे�े. इंदूने माझे �त�ः  आभार मान�े, खरे तर, मी मनातून
घाबर�ी होते. सासुबाईं�ा संभा� �िति�येची म�ाही भीती वाटत होतीच. घरी
गे�्याबरोबर मी नर� �ना सव� �संग कथन के�ा. “तू यो�च वाग�ीस" असा िनवा�ळा
�ांनी िद�ा आिण �त:�न, दादा-बाईंना घड�े�ा �कार सांिगत�ा आिण �ांनीही
तो यो� प�तीने समजून घेत�ा.



माझी ितसरी जाऊ �णजे मंजू. ितचे माहेरचे नाव होते पु�ा. ती १९७१ सा�ी
�� होऊन जाधव कुटंुबाम�े सामी� झा�ी, �ावेळी सून �णून एक पु�ा
अगोदरच घरात आ�े�ी होती. धाकटी सून �णून ितचे नाव बद�ावे असा सूर
िनघा�ा. िदने�ने ितचे नामकरण मंिजरी असे के�े. ते दादांनी जे�ा ऐक�े �ावेळी ते
खदखदा हसू �ाग�े आिण 'मांजरी' 'मांजरी' �णून ित�ा िचडवू �ाग�े. मंजू �णते,
सासरा-सुनेचे तथाकिथत भीतीदायक नाते ितथेच संप�े.

वैवािहक जीवनात�ी मोठी आनंददायी घटना �णजे पिह�े बाळंतपण.
गरोदर ��यांना िचंचा, पे�, बोरे यांसार�ा आंबट व�ू आवडतातच अ�ी दादांची
ठाम समजूत होती. खरे तर, ित�ा तसे काही वाटत न�ते, �ामुळे िदने� या गो�ी
कधी आणत नसत. एक� कुटंुबप�तीमुळे होणा�या संकोचा�ा भावनेतून िदने� ते
आणू �कत नाही असा समज क�न घेऊन दादा �तः च ित�ासाठी िचंचा, पे�
घेऊन येऊ �ाग�े. सु�वाती�ा, ित�ा खूप �ाज वाट�ी. नंतर नंतर, मा� तो ितचा
ह� बनून गे�ा. विड�ां�ा ममतेचा िवसर दादांनी कधी पडू िद�ा नाही.

पूव�, कधीकाळी घ�ाळजी अस�्यामुळे की काय, दादा अ�ंत व��ीर
होते. चहा, अंघोळ, जेवण, सव� गो�ी वेळ�ा वेळी झा�्या पािहजेत असा �ांचा
आ�ह असे. कधी चुकुनमाकून टाइमटेब� िबघड�े की दादा नाराज. मग एकही
�� न बो�ता ते एका जागी बसून राहत आिण आ�ा सग�ां�ी संपूण� असहकार
पुकारत.

डॉ�रांनी �ांना सांिगत�े�े प� पाळ�ाचा आ�ी आ�ह धर�ा, की �ा
डॉ�रांचा उ�ार होत असे; "डॉ�र �ोकाय�ा आ�� नसते' हा �ांचा आवडता
िस�ांत. मा�, आम�ापैकी कोणी आजारी पड�े की डॉ�रकडे जा�ाची
आम�ावर स�ी. पण खरे सांगायचे तर विड�ां�ा मायेने के�े�ी अ�ी स�ी खूप
छान वाटायची.

दादांना ��ेक गो� �तः  क�न पाह�ाची भारी हौस होती. म�ासी
नारळवा�ा �ा कु��तेने नारळ सो�ून देतो ते पा�न �ांना फार कौतुक वाटायचे.
तो �योग �ांनी अनेक वेळा क�न पािह�ा. �ेवटी, �ाचे पय�वसान नारळाऐवजी
�त:ची मांडी सो�ून िनघ�ात झा�्यानंतर तो नाद �ांना सोडून �ावा �ाग�ा.



मंजू�ा चहा�ा वेडाची �ांना मािहती होती. ित�ा पिह�्या बाळंतपणानंतर
घराती� सव�जण दवाखा�ात बाळाचे कौतुक कर�ात म�गु� असताना दादांनी
दवाखा�ात आ�्यावर पिह�्यांदा िवचार�े- “पोरी, तु�ा चहा िमळा�ा का?"

ित�ा िडि�वरीनंतर �मम�े आण�ात आ�े ते�ा चहा आिण जेवण,
दो�ीची वेळ टळून गे�ी होती. �ांना ते समज�्यानंतर त�ाळ �तः  खा�ी जाऊन,
दादा ित�ासाठी चहा घेऊन आ�े. मंजू�ा हे सारं आजही आठवतं.

दुस�यां�ा मनाचा ठाव असा दादांना चटकन �ागत असे. मु�े �हान
असताना �ांना �ाळेतून परत आणताना, िव�ेषतः  पावसा�ात, इंदू-मंजू या दो�ी
सुनांचे हा� असायचे. घरी येताना उ�ीर �ायचा. कधी कधी, िभजून येणार हेही
ओघाने आ�े. अ�ा वेळी, या सग�ा गो�ीचंा आधीच िवचार क�न दादा गीझरवर
पाणी गरम क�न, चहाचे आधण ठेवून वाट पाहात बस�े�े असायचे. आ�ां सुनांवर
दादांची मायेची पाखर असायची ती अ�ी.

त�यचा ज� १९८० सा�ी झा�ा आिण �गेच, १९८१ सा�ी नर� � डॉ�रेट
कर�ासाठी अमे�रके�ा एकटेच गे�े. मी अथ��ा�ाची �ा�ापक होतेच; ि�कवता
ि�कवता, मी �ंथपा�नाची पदवी घेत�ी आिण १९८२ सा�ी त�य�ा घेऊन
मीदेखी� नर� �कडे अमे�रकेत जाऊन पोच�े. तोपय�त नर� � अमे�रकेत �ळ�े होते.
ि�कत होते. ि�कवत होते आिण �ाि�वाय ितथ�्या भारतीय िव�ाथ� संघटनेचे
अ�� बन�े होते. �ांनी �ा सं�थेती� मरगळ झटकून ती चांग�ी नावा�पा�ा
आण�ी होती. म�ा नोकरी कर�ाची परवानगी न�ती, मग मी �ा िव�ाथ�
संघटने�ा कामा�ा वा�न घेत�े.

रिववारी सं�ाकाळी ितथ�्या सव� डॉम�स्-ची (�णजे हॉ�े�स) भोजना�ये
बंद असत. िव�ा�ा�ना बाहेर जेवावे �ागे. िक�ेकांना ते परवडत नसे. �णून मी ितथे
‘क�ुिनटी िकचन' चा�ू के�े - ना नफा, ना तोटा या त�ावर. वषा�भरात भारतीय
आिण इतर िवदे�ी िव�ा�ा�म�े ते इतके �ोकि�य झा�े, की �ेवटी ‘घरात �ापारी
त�ावर भोजना�य चा�वणे' िव�ापीठा�ा िनयमांना ध�न नाही या कारणा�व ते
बंद पाड�ात आ�े. मग मी िव�ापीठात वेगवेग�ा भारतीय सणां�ा िनिम�ाने
सां�ृितक काय��म आयोिजत कराय�ा सु�वात के�ी. अपूवा�चा ज� १९८५ सा�ी
झा�ा आिण १९८६ सा�ी नर� �ना डॉ�रेट िमळा�ी. नोकरी�ा अनेक संधी चा�ून



आ�्या, पण 'मातृभूमी आिण आईवडी� यांना पया�य नसतो' ही आ�ा दोघांची
धारणा अस�्यामुळे डॉ�रेट िमळा�्यानंतर आठव�ाभरात आ�ी चंबुगबाळे
आव�न मंुबई�ा परत�ो.

नर� � �रझव� बँकेत पु�ा जॉईन झा�े आिण मी पु�ा ि�कवाय�ा आिण
�ंथपा�नाचा पद�ु�र अ�ास�म कराय�ा सु�वात के�ी. सु�वाती�ा, दादाबाई
आिण जे.डी.चे कुटंुब वगळता आ�ी सारेजण एक� होतो. नंतर�ा दोनेक वषा�त
सुधाकर आिण िदने� या दोघा भावोजीनंा अंधेरीतच छान घरे घेत�ी आिण आ�ी
दादा-बाईंसह वां�ा�ा �र�ेमे�नवर राहाय�ा आ�ो.

मा�ा इतर जावांइतका म�ा दादांचा सहवास �ाभू �क�ा नाही, पण जो
�ाभ�ा तो छानच होता. आम�ा घरात�ी नोकरी करणारी सून मी एकटीच. �ातून
ि��ण चा�ू ठेव�े�ी. �ामुळे दादांना �ाचे कौतुक भारी. �ंथपा�ना�ा पदवी
आिण पद�ु�र अ�ा दो�ी परी�ांम�े मी िव�ापीठात सव��थम आ�े, �ाचा
नर� �पे�ाही अिभमान दादांना! �ावेळी वत�मानप�ांत आ�े�्या बात�ांची का�णे
कापून दादांनी आप�्या पािकटात जपून ठेव�ी होती आिण आप�्या िम�मंडळीनंा
ते आवजू�न दाखवत असत. �ां�ा �ावेळ�ा �काकणा�या डो�ांती� कौतुक मी
िवस� �कत नाही.

आ�ी १९९३ सा�ी दि�ण मंुबईत मं�ा�याजवळ�ा ‘��ाका' इमारतीत
राहाय�ा आ�ो. जे.डी.चे कुटंुब ितथेच पंधरा�ा मज�्यावर राहाते. बाई अथा�तच
आम�ाकडे हो�ा. चार सुनांपैकी मी सव��ी िभ� अ�ा सां�ृितक वातावरणातून
आ�े�ी होते, पण तरीही आ�ी भारतात असताना आमचे घर हेच नेहमी दादाबाईंचे
'हेड�ाट�र' असे आिण याचे �ेय नर� � म�ा देतात, ते�ा �ाचा म�ा अिभमान वाटतो.
परजातीबं��चे सव� पूव��ह िवसिज�त क�न �ा दोघांनीही म�ा 'आप�ी' मान�े हे
�ांचेही �ेय आहेच.

चार भावांपैकी जे.डी. आिण िदने� हे दोघे खव�े. दोघांनाही चमचमीत
खा�ाचा, �ख�व�ाचा आिण �तः  �यंपाक कर�ाचा भारी सोस. �ाउ�ट
सुधाकर आिण नर� � �तः  िकचनकडे िफरकतसु�ा नाहीत.



मधून मधून जे.डी.ना �यंपाक करायचा झटका यायचा. मग एखा�ा रिववारी
सकाळी �यंपाक घरात उभे रा�न जे.डी. पु�ाताईंना ‘डायरे�न' करायचे.

"हं, आता हे कर."

"बरं, आता हे परतून घे" वगैरे.

तो पदाथ� चांग�ा झा�ा, तर सव� �ेय अथा�त �त:कडे. मा� �ां�ा
पाकक�ेम�े �योग�ी�तेपे�ा आचरटपणाचाच भाग जा� असे. एरवी चांग�्या
जम�े�्या मटना�ा र�याम�े को�ंबी टाकणे या�ा आचरटपणा �णायचे नाही तर
काय? ब�तेक वेळा, जे.डी.ची ‘रेिसपी' काही जमायची नाही. अ�ा वेळी, "बघ, मी
इतकं छान डायरे�न देऊनसु�ा तु�ा काही जमत नाही” असा बायकोवर ठपका
ठेवून ते अ� घरात�्या इतरांना आ�हपूव�क (खरे तर बळजबरीने) खाय�ा �ावून
जे.डी. मा� ��ाका िब�्िडंगम�े चौ�ा मज�्यावर आम�ाकडे जेवाय�ा याय�ा
मोकळे!

जे.डी. पुढ�ा िपढी�ी जसा संवाद साधू �कायचे तसा इतर भावांना कधीही
जम�ा नाही. जे.डी. �ांना गु�े मारायचे. काखेत �ांना मान पकडून आवळायचे.
विड�की�ा ना�ाने आ�ीदेखी� �ां�ा अ�ासाची चचा� करतो, अपेि�त ��न
िवचारतो - सारे काही रीतसर. पण जे.डी.चा मा� खा�ाच वेगळा. ते �ां�ा व�ा
तपासून पाहायचे. वगा�त �� असताना घेत�े�्या नोटस आिण नसताना काढ�े�ी
िच�े याव�न ते उ�ट तपासणी �ायचे आिण ज�र पड�ी तर �ां�ा पाठीत
धपाटे घा�ायचे. �हान मु�ांना ि��ा करायची �ांची प�तदेखी� और होती.
फटकेबाजी न करता ते �ा �हान मु�ा�ा िभंतीकडे तोडं क�न कोप�यात उभा
राह�ाची ि��ा फमा�वयाचे. आपण िभंतीकडे तोडं क�न उभे आहोत, इतर मु�े
मा� िफदी िफदी हसताहेत ही अिहंसक ि��ा अ�ंत �भावी ठरत असे.,

१९९६ सा�ी फ�टण�ा एका सं�थेने सासुबाईंना आद�� माता पुर�ार
िद�ा, �ाच वष� दुस�या िवजे�ा हो�ा सु�ी�कुमार ि�ंदे यां�ा मातो�ी. मंगे�कर
भिगनी�ंा आई�ा नावाने िद�े�ा हा पुर�ार �ीकार�ासाठी झा�े�्या
समारंभास सव� मंगे�कर कुटंुबीय उप��थत होते. आ�ी सारे जाधव कुटंुबीय
फ�टण�ा गे�ो. सासुबाई मा� �कृती अ�ा�ामुळे येऊ �क�्या नाहीत. �ां�ा



वतीने तो पुर�ार मी �ीकार�ा. �ानंतर खूप िदवस तो पुर�ार "हये कपाट म�ा
िमळा�ंय" �णून मातोसरी सवा�ना दाखवत असत.

नर� � १९९७�ा अखेरीस आिण �ानंतर चार मिह�ांनी आ�ी ितघे - मी,
त�य आिण अपूवा� - पु�ा अमे�रके�ा गे�ो. पिह�्या वेळी िव�ाथ�द�ा आिण
�ामुळे सदैवी कडकी अ�ी प�र��थती असे. यावेळी मा� मो�ा ब�मानाची (आिण
�� पगाराची) नोकरी होती. नर� �चे �ेखन-सं�ोधन अिवरतपणे चा�ू होते, मु�ांचे
ि��ण माग� �ाग�े होते. मी ता�ुरती ‘सेवािनवृ�ी' �ीकार�ी आिण आमचे
वॉि�ं�टनमध�े घर महारा�� ाचे सां�ृितक क� � क�न टाक�े.

�ा चार वषा�त वॉि�ं�टन�ा भेट देणा�या मराठी बांधवांसाठी आमचे घर हा
सां�ृितक अ�ा होऊन बस�ा. �रद पवार आिण मनोहर जो�ी यां�ासार�ा
राजकीय ���म�ांपासून कवी, �ेखक, ना�कम� आिण इतर क�ाकार
यां�ापय�त सव� आप�ेपणाने आम�ा घरी येऊन गे�े. सवा�चे आम�ा घरात�्या
'बेसम�ट'म�े झकास काय��म झा�े. आ�ा�ा साथ होती ती िद�ीप-�ोभा िच�े,
सुधीर-आ�ा वनमाळी, रवी-चंदा आठ�्ये अ�ा अनेकानेक िजवाभावा�ा सु�दांची.

�ाच दर�ान, संगीतकार य�वंत देव आम�ा घरी काही िदवस येऊन
रािह�े. �ांचा एक जाहीर काय��म आ�ी आयोिजत के�ा होता. �ा काही िदवसांत
आमचे सारे घर सुरांनी भर�े�े आिण भार�े�े होते. �ा जाहीर काय��मात य�वंत
देव �णा�े,

“एका मो�ा माणसा�ा एक �ी क�ी 'मॅनेज' करते ते मी या भेटीत
पािह�े."

माझे वडी� - तता, १९९२ सा�ी गे�े. माझी आई खूप थक�ी आहे. आम�ा
��ा�ा पूव� अस�े�ा ितचा िवरोध कधीच मावळ�ाय. िकंब�ना नर� � आता ितचे
आवडते जावई आहेत.

मी भारतात परत�े ते�ा बाई खूप थक�े�्या हो�ा. �ातून जे.डी.�ा
मृ�ूचा आघात �ां�ा सहन��ी�ा प�ीकडचा होता. एकेकाळी एवढे खंबीरपणे
जग�े�ी ही �ी आता पूण�पणे ढासळून गे�ी होती. िचडिचड करायची. वयपर�े



थोडी�ी 'सेिनि�टी'देखी� आ�े�ी होती. �ा अवघड काळात मी आिण नर� �
ित�ाजवळ होतो ही �ात�्या �ात समाधानाची बाब होती.

मधूनच, ित�ात�ी पूव�ची ‘सोनी' जागी �ायची. मग आनंदा�ा उधाण
यायचे. िव�ेषतः , माझी आई आम�ा घरी आ�्यावर. ती �गेच मा�ा भावा�ा फोन
�ावाय�ा सांगायची. "तुझी आई आता दोन-तीन िदवस येनार नही" अ�ी मा�ा
भावा�ा तंबी देऊन मा�ा आई�ा ती आ�हपूव�क ठेवून �ायची. मग दोघीचंी ग�ी
जमायची. माझी आई ित�ा जुनी गाणी �णायचा आ�ह धरायची आिण मग,
सोनाबाई कधी न�े ते गाय�ा �ागाय�ा. ओ�ा-अभंगांची, �ोकसंगीताची खैरात
�ायची.

जाती�ा ि���ानुसार एकमेकांब�� पूव��ह बाळगणा�या दोन ��ी
जातीची �ेब�े ओ�ांडून माणूस �णून एकमेकांना ओळखतात ते�ा �ां�ामध�े
सौहाद� िकती िव��ण असू �कते याचा ��य आ�ा सवा�ना येत असे. सोनाबाईंचे
भा� �ाभावे �णून माझी आई आप�्या नाती�ा ‘सोनी' �णते, यापे�ा मोठी
'कॉ���म�ट' कोणती असू �कते?

२००२�ा माच� मिह�ात नर� � मंुबई�ा परत�े. त�य कॅनडा�ा ि�कत होता
तर अपूवा�चे वॉि�ं�टनम�े मा�िमक ि��ण संपत आ�े होते, �णून मी काही
मिहने मागे ितकडेच रािह�े. नर� � तातडीने मंुबई�ा परत�े कारण जे.डी.ची �कृती
खूप खा�ाव�े�ी होती. जे.डी. जणू नर� ��ा भेट�ासाठी थांब�े होते. �ांची भेट
झा�ी आिण �ा रा�ीच जे.डी. कोमात गे�े. �ानंतर सहा िदवसांनी जे.डी.चे िनधन
झा�े आिण आ�ा कुटंुिबयांवर अनेक वष� अस�े�े मायेचे छ� हरप�े.

मी जून २००२ म�े मंुबई�ा परत�े आिण आ�ी ितघे - मी, नर� � आिण बाई-
‘��ाका'म�े रा� �ाग�ो. त�य कॅनडात आिण अपूवा� अमे�रकेत ि��ण घेत होते.
मु�ांि�वाय राह�ाचा मा�ावर आ�े�ा हा पिह�ाच �संग – बावीस वषा�ची
मु�ांबरोबर राह�ाची सवय सहजासहजी सुटणे �� न�ते. मी ‘अ◌ॅडज�'
�ायचा कसो�ीने �य� करत होते. आता, त�य भारतात परत�ाय आिण अपूवा�
'जॉ� हॉपकी�' िव�ापीठात महािव�ा�यीन ि��ण घेते आहे, अथा�त इंटरनेट
'चॅट'�ा मा�मातून आमचा सतत संवाद सु� असतो.



जे.डी.�ा मृ�ूनंतर केवळ पाच मिह�ांत सासुबाई गे�्या. 'मातोसरी' आता
हयात नाहीत. �ां�ाबरोबर अनेक वष� रािह�्यानंतर, �ांची न�� करता करता
मी ��� �ां�ासारखी कधी वागू �ाग�े हे म�ा कळ�ेच नाही.

मी िव�ापीठात सव��थम आ�े �ावेळी दादा �णा�े होते, “ही पोरगी
पुढंमागं ग�न�र �नार." खरे तर, माझी कुठ�ीही 'ग�न�र' हो�ाची सुतराम
��ता म�ा िदसत नाही. मा�, 'मातोसरी'�ा रो�म�े जाऊन एका वेग�ा अथा�ने
कुटंुबाची ग��नर होणार की काय असे वाटाय�ा �ाग�े आहे.



जनरे�न
ने�



अपूवा� जाधव
२००१ सा�ची गो�. आ�ी चौघे अमे�रकेत होतो, वॉि�ं�टन इथे. माझे पपा-

डॉ. नर� � जाधव, आई वसंुधरा, भाऊ त�य आिण मी. पपा �ावेळी आय.एम.एफ.
या जागितक सं�थेत भारताचे �ितिनधी� करत होते. �ाचवेळी, साईड बाय साईड,
‘आमचा बाप आन् आ�ी'चे इं�जी �पांतर कर�ाचे काम जोरात सु� होते.
अचानक, एके िदव�ी पपा म�ा �णा�े, “च�, तू �तः ब�� एक छोटासा �ेख
ि��न टाक. आप�्या�ा तो इं�जी पु�कात - 'आऊटका�'म�े टाकायचाय." मी
तर गांग�न गे�े. �ावेळी मी जेमतेम सोळा वषा�ची होते. मी �त:�ा जीवनावर
काय ि�िहणार? आिण ि�िह�ासारखे मी काय पािह�े�े होते? मी काय अनुभव�े
होते? नंतर मी िवचार के�ा, �ाय नॉट? �तः �ा आयु�ाकडे वळून पाहताना 'मी
कोण आहे?' याचा काही �माणात तरी उ�गडा होऊ �के�.

मी कोण आहे? आधी �ॉट� िह�री. माझा ज� अमे�रकेत झा�ा, १९८५
सा�ी. �ावेळी माझे पपा िव�ाथ� होते. अमे�रकेती� इंिडयाना िव�ापीठात ते
डॉ�रेट करत होते आिण जवळ�ाच िडपॉ िव�ापीठात ि�कवत होते. �ाच
युिन�िस�टीम�े काही काळ आईदेखी� ि�कवत होती. मी दीड वषा�ची असताना
डॉ�रेट संपवून पपा �गेच भारतात परत�े. अथा�त, आ�ीदेखी� �ां�ाबरोबर
परत�ो. माझे बा�पण भारतातच गे�े. १९९८ सा�ी पपांना अमे�रकेत असाइनम�ट
िमळा�ी, �ामुळे �ां�ाबरोबर आ�ी सवा�नी पु�ा अमे�रका गाठ�ी. नववी ते
बारावीपय�तचे ि��ण मी वॉि�ं�टन�ा �ाळेत घेत�े. २००२ सा�ी आई-पपा भारतात
परत गे�े आिण मी जॉ� हॉपिक� या मेिडक� साय��ा �े�ात जगात नंबर वन
�थानावर अस�े�्या युिन�िस�टीम�े �वे� िमळव�ा. डॉ�र हो�ाचा िन�चय
आहे. स�ा '�ी-मेड'�ा अ�ास�मात तृतीय वषा��ा आहे.

हा झा�ा ट� े�र. आता �ाँग िह�री.

मा�ा �हानपणची अमे�रका म�ा आठवते ती अंधुक अ�ी. माझे नाव
'अपूवा�' ठेव�ात आ�े, ते माझा ज� पूव��ा न होता प��चमेकड�ा दे�ात झा�ा
�णून. पपांनी नंतर म�ा सांिगत�े, की पु.�. दे�पांडे नावाचे �ांचे एक आवडते
�ेखक आहेत. �ां�ा अपूवा�ई या पु�काव�न माझे नाव ठेव�ात आ�े. आता
कोण-कुठ�े हे आजोबा! �ां�ा पु�काव�न माझे नाव ठेव�ात आ�े हे म�ा



सु�वाती�ा अिजबात आवड�े न�ते. मा�, १९९४ सा�ी 'आमचा बाप'�ा एका
मो�ा काय��माम�े �ा आजोबांची भेट झा�ी. �ेरी �ीट फे�ो, यु नो, या
गंमतीदार आजोबांना भेट�्यावर मा� म�ा माझे नाव छान वाटाय�ा �ाग�े.

अमे�रकेत �ीन कॅस� नावा�ा एका छो�ा �हरात माझा ज� झा�ा. माझा
ज� झा�्याचे वृ� युिन�िस�टी�ा वत�मानप�ात छापून आ�े, �ा�ा अथा�सह.
माझा ज� ही �ा छो�ा खेडवळ �हरात मोठी घटना होती. गंमत �णजे,
अमे�रकेत ज�ा�ा येणारी सारी बाळे टक�ू असतात. ि�वाय, �ां�ा डो�ांत
अगदी म� असे भाव असतात. �ाउ�ट, माझा ज� झा�ा तो असं� भारतीय
बा�कां�माणे दाट काळे भरग� जावळ आिण िव��ण बो�के ट�ोरे डोळे घेऊन.
सवा�ना �ाचे महाकौतुक. आम�ा वॉड��ा मु� नस�ने तर हॉ��ट�मध�्या सव�च
नस�ना आिण �ाफ�ा बो�ावून घेत�े होते �णतात, एक 'अपूव�' बाळ ज�ा�ा आ�े
�णून!

मी दीड वषा�ची असताना, १९८६ सा�ी, आ�ी मंुबई�ा परत�ो आिण मी
नातेवाईकां�ा गरा�ात सापड�े. दोन आजोबा, दोन आजी, तीन काकाकाकी, चार
मामा-मामी, दोन आ�ा, एक माव�ी आिण त�� स�ावीस चु�त-मावस भावंडे. हे
जवळचे नात�ग. �हानपणी तर म�ा वाटायचे, की को�वधी भारतीयांम�े �ोध
घेत�ा तर ��ेक जणा�ी आप�े काहीतरी नाते िनघू �के�! �ातून आमचे जाधव
कुटंुब एकि�त कुटंुबसं�थे�माणे बांध�े�े आहे. �ामुळे सदोिदत नात�ग जवळपास
असायचे. मजा यायची. अि�कडे कुटंुबाची सं�ा मया�िदत झा�्यामुळे आता �हान
मु�ांना ती गंमत कळत नाही �णून म�ा िव��ण खंत वाटते.

माझे दो�ी आजोबा आिण आजी म�ा खूप आवडत असत. मा�ा िपढीत�ी
मी सवा�त छोटी अस�्यामुळे �ांचा सहवास मा� म�ा खूप कमी िमळा�ा. आता
�ापैकी फ� आईची आई हयात आहे. पपां�ा बाबांचा म�पैकी काळा रंग आिण
�ु� पांढरे केस हे कॉ�� ा� मॅिचंग झकासच होते. ते आजोबा �हान मु�ां�ा खो�ा
काढून सतत हसत असत. �ाउ�ट आईचे बाबा �णजे एकदम ‘जंट�मन'. मा�ा
आईची आई एकदम �ूट आहे. ितचे वजन एकंदरीत स�र ते ऐ�ी पौडंां�ा
प�ीकडे नसावे. मा� एकदम ‘फायिटंग िफट' असते.



माझी सोनाआजी एकदम 'कू�' होती. �हानपणी ितचे हात हातात ध�न
'िक�ी छान, हात मऊ मऊ, पाय मऊ मऊ' असे मी �णत असे. कधी काळी मा�ा
दोन आजी एकमेकी�ंी खूप भांडत असत असे मी ऐक�े होते, पण मा�ा पाह�ात
आ�ी ती �ांची दाट मै�ी. एकमेकी�ंा ग�ात गळे घा�ून सोनाआजी जु�ा
वळणाची गाणी �णत असे. एवढेच काय पण मा�ा आई�ा आईने ित�ा नातीचे
नाव ठेव�े आहे ते देखी� ‘सोनी'. सोनाबाईचे भा� आप�्या नाती�ा �ाभावे असे ती
नेहमी �णत असते. आम�ा दो�ी कुटंुबाती� ब�तेक ��या सरासरी उंची�ा.
पाच फूट दोन इंच. मी पपां�ा वळणावर जाऊन उंचच उंच झा�े. स�ाच मी पाच
फूट आठ इंच आहे - �णजे मा�ा आईपे�ा अधा� फूट उंच! माझी उंची हा
सोनाआजी�ा ��ीने अतीव िचंतेचा िवषय होता. या पोरीचं �गीन कसं �णार याची
ित�ा सदैव िचंता �ागून रािह�ी होती. ती िचंता घेऊनच माझी आजी देवाघरी गे�ी.

आम�ा जाधव कुटंुबीयांम�े डॅडी एकच, ते �णजे जे.डी. �ांचा भीतीयु�
दरारा वाटायचा, पण ते आम�ा�ी बो�ताना मु�ा�नही मू� होऊन जायचे. ते खूप
आवडायचे. कधी कधी, ते �ेमाने पाठीत धपाटे घा�ायचे �ाचेही एक �े�� अपी�
होते. सुधाकाकां�ी वाद घा�ाय�ा मजा येते. माझे सवा�त आवडते काका �णजे
िदनाकाका. �ांची मी िव�ेष �ाडकी आहे.

�हानपणी सव�जण म�ा ‘अमे�रकन' �णून िचडवायचे. घरी कोणी परदे�ी
पा�णे येणार असती� तर �णायचे,- 'तू अमे�रकन आहेस ना, �णून हे अमे�रकन
�ोक तु�ा घेऊन जाय�ा येणार आहेत.’

म�ा ते खरे वाटायचे. �ाची अ�ी भीती मनात बस�ी होती की कोणी
परदे�ी पा�णे आ�े की मी पळून जायची िकंवा �पून बसायची!

इतर �हान मु�ां�माणे म�ादेखी� 'हॅपी बथ� डे'चे खूप आकष�ण. माझा
वाढिदवस (२१ फे�ुवारी) उजाड�ाची मी वाट पाहत असायची. अ�ा वेळी चु�त
भावंडां�ा कोडंा�ात ग�ा मारताना िदनाकाका गंभीरपणे सांगायचा, की यंदाचे वष�
हे ‘�ीप' वष� आहे �ामुळे यावष� फे�ुवारीत वीसच िदवस असणार आहेत. �णजे
बुडा�ा का माझा बथ� डे! अ�ा वेळी मी रडवे�ी �ायची.

मा�ा िपढीत�ी मी सवा�त धाकटी. अ�ी ‘छोटी' अस�ाम�े ‘�ाड�ार'चे
फायदे असतात तसेच काही तोटेदेखी� संभवतात. अि�कडे मा�ा चु�त-मावस



भावंडांना मु�े झा�े�ी आहेत. �ामुळे भारतात असताना कधी काळी या मु�ांचे
बेबी-िसिटंग देखी� करावे �ाग�े. �ा करेगा, नाइ�ाज को �ा इ�ाज है।

आम�ा इिमिजएट कुटंुबांम�े सरळ िवभागणी झा�े�ी आहे. त�य
आई�ा वळणावर गे�ाय. मी मा� पपांची कॉपी आहे. वां�ा�ा काम�� कॉ���टम�े
माँटेसरीत असतानाची गो�. �ाळेत फॅ�ी ड� ेस �धा� होती. ब�याच�ा पा�कांनी खूप
मेहनत घेऊन आपाप�्या मु�ांना छान छान फॅ�ी ड� ेस बनवून घेत�े होते. माझी
आई �ावेळी कॉ�ेजम�े ि�कवत होती. ित�ा वेळ कुठ�ा? काँिपिट�न�ा
आद�्या िदव�ी आई आिण त�यने उि�रापय�त जागून मा�ासाठी सूय�फु�ाचा
एक ड� ेस घाईघाईत तयार के�ा. तो ब�यापैकी िभकार असावा. �ामुळे �ायचे तेच
झा�े. म�ा अपेि�त पा�रतोिषक काही िमळा�े नाही. अथा�त म�ा रडूच कोसळ�े.
�ध�त भाग घेत�े�्या सवा�ना �ीट्सचा एक बॉ� िमळा�ा तसा म�ाही िमळा�ा,
पण माझे समाधान होईना. माझी समजूत काढताना �ीट्सचा डबा दाखवून आई
�णा�ी,

"हे बघ, तु�ा पण छान �ाईज िमळा�ंय. बघ, बघ हे ब�ीस तु�ासाठी
आहे."

म�ा आणखी रडू फुट�े. िचडून मी �णा�े, “हे ब�ीस नकोय म�ा. �ेजवर
बो�ावून ब�ीस देतात ना तेच म�ा हवंय."

पपा मा� जाम खूष झा�े. हसत हसत �णा�े, “ही मु�गी अ◌ॅ���स आहे.
ित�ाकडे �धा� वृ�ी आहे." �ावेळी ते कळा�े नाही, आता कळते. खरे �णजे
पपांचे �तः चे काँिपिटिट� ���रट पा�न ते आता वळतेसु�ा!

मी आिण त�य, आ�ा दोघा भावंडांम�े पाच वषा�चे अंतर अस�्यामुळे
�ागोपाठ�ा भावंडांम�े ज�ी �धा� असते तसे �धा��क ताणतणाव आ�ा
दोघांम�े िनमा�ण होणार नाहीत असा आई-पपांचा समज होता, पण मी तो सप�े�
खोटा ठरव�ा. त�य माझा िहरो होता आिण टॅ�� �टेड �ध�कदेखी�. �ा�ा�ी
बरोबरी करताना माझी �धा��ी� वृ�ी उफाळून आ�ी आिण �तं� ��ी �णून
माझा िवकास झा�ा हे आता म�ा �� िदसते.



आ�ी वां�ा येथे राहत असतानाची गो�. �थािनक िच�क�ा �धा� होती.
त�यची िच�क�ा उ�म. ��ेक �ध�त तो पा�रतोिषक पटकावायचा. �ामुळे �ाचे
कौतुक. म�ा जाम जे�स वाटायचे, कारण माझी िच�क�ा यथातथा. मी काढ�े�ी
सगळी माणसे छानपैकी हसरी असायची, पण सवा�चे पाय फ� गडे यायचे! िज�ीने. मी
�ा �ध�त उतरायचे ठरव�े. भ�्या सकाळी, मी �ा आयोजकांकडे गे�े आिण
बो�ता बो�ता, �ा �ध�त मा�ा वयोगटात काय िवषय असणार आहे ते काढून
घेत�े, �णजे थोड�ात पेपर फोड�ा. िवषय होता 'जोकर'. मग काय िवचारता,
िदवसभर जोकर एके जोकर. म�पैकी घोटून घेत�े. त�यने मा� ती �धा� अगदी
�ाईट�ी घेत�ी होती. प�रणाम �ायचा तोच झा�ा. त�य�ा �ा�ा वयोगटात
ि�तीय पा�रतोिषक, म�ा मा� मा�ा वयोगटात �थम पा�रतोिषक! त�यची चांग�ी
िजरव�ी खरी पण �ा�नही मह�ाचे �णजे गुणा�क दजा� िकंिचत कमी अस�ा
तरी िज� आिण प�र�म यां�ा बळावर य� संपादन करता येऊ �कते याचा तो
पिह�ा पाठ होता हे देखी� िततकेच खरे.

त�य रिनंगम�ेही ए�पट� होता. मग मी ते मनावर घेत�े. काही छो�ा
�धा� िजंकून मी 'इंटर-�ू�' �ध�त पदाप�ण के�े. पिह�्याच अ�ा �ध�त धावताना
माझे �� िवचि�त झा�े. मी कौतुका�ा अपे�ेने गद�त उ�ा अस�े�्या पपांकडे
पािह�े आिण �णाधा�त क�ा�ा तरी अडखळून धपकन खा�ी पड�े. अथा�तच माझे
पा�रतोिषक �क�े. मी रड रड रड�े. मा�, नुसतेच त�य�ा फॉ�ो क�न चा�णार
नाही तर िज�ीबरोबर त�यता पािहजे. नंतर मा�, कुठ�्याही प�र��थतीत आप�े
�� ��ापासून िवचि�त होऊ �ायचे नाही हा िन�चय क�न मी कामा�ा �ाग�े.
पुढ�ाच वष� आम�ा बॉ�े �ॉिट� �ाळेत दोन नावे चँिपयन �णून झळक�ी.
१२ ते १६ वयोगट : त�य जाधव आिण ८ ते १२ वयोगट : अपूवा� जाधव!

एका बाबतीत मा� मी त�य�ी बरोबरी साधू �क�े नाही, ती �णजे
�ुडोकराटेसार�ा मा��� आट्�स. त�य भराभर 'बे�्टस्' िमळवत गे�ा. म�ा ते
काही के�्या जमेना. मी 'िकक' िफरव�ी की आमचा इ���र �णायचा,

“अपूवा�ताई, अ�ा िकक्-ने फु�पाख� तरी उडे� का?"

�ेवटी, फु�पाखरे उडव�ा�ा प�ीकडे माझी �गती होऊ �क�ी नाही.



�ाउ�ट त�य�ा न जमणारी एक क�ा म�ा सा� झा�ी होती, ती �णजे
��ां�ी खेळ�ाची. �ाची सु�वात �हानपणी झा�ी असावी. मी दोनेक वषा�ची
असतानाची गो�. घरात क�ा�ी �ाग�ी होती - “आज �ू हमसे परदा है" मी
दुडूदुडू धावत पपांकडे गे�े आिण मा�ा मोड�ातोड�ा भाषेत �ांना �णा�े,

“पपा, बघा तो मानुष �ुक�ा पडदा �णाय�ा पािहजे ना? तो परदा
�णतोय, बघा!"

पपा बेहद खूष. मी �ां�ा वळणावर गे�े होते ना!
मी ितसरी-चौथीत असतानाचा एक �संग आठवतो. �ावष� भाऊबीजे�ा

म�ा एकरकमी प�ास �पये िमळा�े आिण म�ा घबाड िमळा�्याचा आनंद झा�ा.
आनंदा�ा भरात मी एक किवता ि�िह�ी. �ीष�क होते- '�ाट �ॅ� आय डू?'
उ�ाहाने, मी ती किवता आई-पपांना दाखव�ी. �ांची �िति�या उ�ाहाची न�ती.
पपा �णा�े, “अगदी अ��ीच एक किवता मी तु�ा एका पु�कात पािह�ी आहे."
मी कळवळून नाही �णत होते. �ांचे माझी पु�के धंुडाळणे चा�ू होते आिण
अचानक, मा�ा डो�ात �का� पड�ा. ती किवता मी कुठ�्यातरी पु�कातून
‘उच��ी' आहे अ�ी �ंका ते घेत होते. िधस वाज् टू मच! मी ओ�ाबो�ी रडाय�ा
�ाग�े. �ेवटी, “एखा�ा जाणकाराने ि�िह�ी असावी इतकी तुझी किवता छान आहे.
�ीज टेक िधस अ◌ॅज अ कॉ���म�ट" असे �ां�ाकडून वदवून घेत�्यानंतरच मी
�ांत झा�े.

�ाच दर�ान िवजय त�डु�कर आम�ा घरी आ�े होते. पपांनी मा�ा
किवता �ांना दाखव�्या. �ावेळी, “ित�ा काय ि�हायचे ते ि�� �ा. उगाच ित�ा
माग�द��न कर�ा�ा फंदात पडू नका” हे �ांनी बजाव�े. मा�, मा�ा किवता पपा
इतरांना दाखवतात �णून मी किवता ि�िह�ाचेच सोडून िद�े.

माझी ��ेक किवता, ��ेक िनबंध - अगदी �ा फ� ग�ा पाया�ा माणसांची
सु�ा, मा�ा पपांनी नीट जपून ठेव�ी आहे. मा�ा ��ेक भारतभेटीत �ाची
उजळणी होते आिण मी मा�ा बा�पणात हरवून जाते.

आ�ी मं�ा�याजवळ�ा ‘��ाका' या �िस� िब�्िडंगम�े १९९३ �ा
सुमारास राहाय�ा आ�ो. आ�ा जाधव कुटंुबीयांसाठी ‘��ाका' फार मह�ाची
आहे. �ा इमारती�ा उभारणीत डॅडीचंा मोठा वाटा. ि�वाय, इमारतीचे बांधकाम



चा�ू असताना माझे आजोबा से�्फ अपाँईटेड मुकादम �णून ितथे काम पाहात
होते. डॅडी आिण �ांचे कुटंुब पंधरा�ा मज�्यावर राहातात आिण आमचा �ॅट
आहे चौ�ा मज�्यावर. नो वंडर, वुई वेअर अ◌ॅट होम इन ��ाका.

जवळ�ा 'स�ट अ◌ॅ�' या �ाळेत मी दाख� झा�े. खूप िजवाभावा�ा
मैि�णी िमळा�्या. वेगवेग�ा भाषा बो�णा�या, वेगवेग�ा वातावरणातून आ�े�्या.
मी �गेच रमून गे�े. आ�चय� �णजे मी 'दि�त' अस�्याची ध�ादायक जाणीव
ितथेच पिह�्यांदा झा�ी.

मी सहावीत असताना माझे नाव पा�न भरवगा�त मा�ा मराठी�ा ि�ि�केने
िवचारणा के�ी.

"ते दि�त �ॉ�र डॉ. नर� � जाधव आहेत, �ांची तू मु�गी आहेस का?"

माझे पपा �ॉ�र' आहेत, ‘से�ेि�टी' आहेत याचा म�ा खूप आनंद झा�ा,
पण ते (आिण �णून मी) 'दि�त' आहेत याचा अथ� काय? �ा वेगळेपणाचा उ�गडा
होईना.

घरी आ�्यावर मी पपांना िवचार�े, 'दि�त' �णजे काय? मी हा ��न
िवचार�ाची वाटच पाहात अस�्यासारखे, �ांनी भारतीय जाित�व�था, दि�त
चळवळ, डॉ. आंबेडकरांची भूिमका हे सव� म�ा समजावून सांिगत�े. तरी माझे
'दि�त' असणे आिण इतरांपे�ा वेगळे असणे म�ा डाचत रािह�े.

म�ा धमा��ा वेगळेपणाची जाणीव झा�ी, तीदेखी� अ�ाच ध�ादायक
प�तीने. आ�ी सव� 'टीन एजर' मु�ी �ाळेचा युिनफॉम� वगळता, �ॉट्�स आिण ट�क
टॉ� घा�त असू. वयात आ�्यानंतर मा�ा काही मैि�णीनंी अचानक पारंप�रक
वे�भूषा कराय�ा सु�वात के�ी. िवचार�्यावर, इतर मैि�णीनंी गॉिसप सांगावे �ा
कुजबुज�ा सुरात �ांनी मािहती िद�ी : “�ा मु��म आहेत." मी पु�ा गोधंळून गे�े.
�ांचा धम� वेगळा आहे �णजे नेमके काय? आिण का?

म�ा �हानपणीचा एक �संग आठव�ा. आ�ी सव� कुटंुबीय नाि�क�न
कारने मंुबई�ा परतत होतो. आ�ी िभवंडी येथे येऊन पोच�ो आिण ट� ॅिफक जॅमम�े
अडक�ो. गणपती िवसज�ना�ा िमरवणुकी िनघा�्या हो�ा. ता�े-ढो� वाजत होते.
�ोक बेहोषपणे नाचत होते. �ातच काही आगाऊ �ोकांनी जबरद�ीने कारचे
दरवाजे उघडून आतम�े गु�ा� उधळाय�ा सु�वात के�ी. िवरोध करणा�यांना



बाहेर खेचून मारहाण होत होती. कुठ�्याही प�र��थतीत संयम सोडायचा नाही हे
पपांनी सवा�ना बजाव�े होते. �ामुळे कुठ�ाही अनुिचत �कार घड�ा नाही. मी मा�
एवढी घाब�न गे�ी होते, की िभवंडीम�े ग� िमटून घेत�े�े डोळे मी थेट वां�ा�ा
घरी पोचेपय�त उघड�े नाहीत!

१९९२-९३ची िहंदू-मु��म दंग� मनातून तरळून गे�ी. ��ाकातून वां�ा�ा
जाताना माहीमजवळ आमची कार दंग�ीत सापड�ी होती. र�बंबाळ झा�े�ी
माणसे हातात त�वारी घेऊन िफरताना मी पािह�ी होती. दगडफेकीतून क�ीब�ी
वाट काढत पपांनी आमची गाडी माहीम �े�नजवळ नेऊन सोड�ी होती आिण
वां�ा�ा आम�ा घरी न जाता, आ�ी रे�्वेने सुधाकाका�ा घरी अंधेरी�ा जाऊन
रािह�ो होतो. �ा सव� �काराची एक �चंड भीती मनात घर क�न बस�ी होती.

म�ा अजूनही कळत नाही, धम� वेगवेगळे असती� �णून एकमेकां�ा
िजवावर उठ�ाचे कारण काय? धमा��ा नावावर भोसकाभोसकी क�ा�ा? गंुडांना
धम� असतो का? गंुडिगरी हाच �ांचा धम� नाही का? आपण भारतीय आहोत एवढे
पुरेसे नाही का? साराच गंुताडा.

इतरांना एकेक धम� असतो, म�ा दोन आहेत. माझे पपा बौ� धम�य तर आई
ज�ाने िहंदू. सुदैवाने, मी दोन वेग�ा धमा�मुळे 'िसझो�ेिनक' झा�े�ी नाही.
आम�ा घरात वेळोवेळी घुमणारे 'बु�ं सरणम् ग�ािम'चे सूर म�ा भावतात.
�ाच�माणे आई�ा माहेरी गे�े की गणपती�ा आरतीम�े सा�संगीत भाग
�ाय�ादेखी� म�ा िततकेच आवडते. दो�ी धमा�ची �तीके म�ा सारखी हवीहवी�ी
वाटतात, पण �ातून इतर धम�यांवर राग धरायचा हे मा�ा मना�ा पटत नाही.

भारतीय समाजरचनेची गंुतागंुत आता कुठे थोडी थोडी समजाय�ा �ाग�ी
आहे असे वाटते. पण काही ��न अनु�रीत राहतात. 'मजहब नही िसखाता आपसम�
वैर रखना, िहंदू है वतनहे िहंदो�ाँ हमारा' हे खूप आवडते. पण हे संुदर गाणे
ि�िहणारा कवी इ�बा� फाळणी झा�्यानंतर िहंदो�ाँ सोडून पािक�ान�ा का
िनघून गे�ा?

पपांना १९९८ सा�ी आय.एम.एफ.ची असाईनम�ट िमळा�ी. आ�ी चौघे
वॉि�ं�टन�ा राहाय�ा आ�ो आिण माझे सगळे आयु� बद�ून गे�े.



वॉि�ं�टन प�रसरात�्या 'वॉ�्टर जॉ�न' हाय�ू�म�े माझे मा�िमक
ि��ण सु� झा�े. वॉि�ं�टन ही अमे�रकेची राजधानी अस�्यामुळे तेथे वगा�म�े
अनेकिवध दे�ांची मु�े-मु�ी होती. भारत सोड�्यानंतर �दे�ाची जाणीव अिधक
�खरपणे होऊ �ाग�ी. अधुनमधून मा�ा मैि�णी पाजामा पाट��ा घरी याय�ा.
�ां�ाम�े अमे�रकन, रि�यन, िचनी, जपानी, को�रयन, ��एतनामी अ�ा अनेक
दे�ां�ा मु�ीचंा समावे� असायचा.

सु�वाती�ा अनेक येडचाप ��नांना सामोरे जावे �ाग�े, “तू भारतातून
आ�ीस मग एवढे चांग�े इं�जी कसे बो�तेस?"

“मी टी�ीवर पािह�े, भारतीय �ोक जळ�ा िनखा�यांव�न चा�तात. �ांना
असे कर�ाचे कारण काय?" आता कोणा कोणा�ा समजावून सांगणार? "भारतीय
��या कपाळावर िबंदी का �ावतात?" या ��नावर पपांनी सांिगत�े�े उ�र मी
ठोकून �ायची, की "िबंदी हे ितस�या डो�ाचे �तीक आहे. ितसरा डोळा उघडून
समोर�ा ��ी�ा भ�सात कर�ा�ा �ी��ीचे आिदम �तीक आहे." या
उ�रावर �ांनी आ�चया�ने वास�े�ा आ मजेदार असायचा.

�ाच सुमारास मी िफ�्ड हॉकी खेळ�ाचे मनावर घेत�े. हॉकीची ��क
आिण च�डू यांचा �ोध सु� झा�ा. सव� िठकाणी, ��� िमळत हो�ा �ा मेड इन-
पािक�ान, च�डू मा� मेड-इन इंिडया. �ावेळी कारिग� �करण जोरात चच�त होते,
पपा म�ा गमतीने �णा�े, “तू पािक�ानी ��कने भारतीय च�डू�ा फटकावून
काढणार हे काही ठीक नाही." झा�े, मी पािक�ानी ��क �ायचे नाकार�े. खूप
�ोधा�ोध क�न आ�ी �ेवटी भारतीय बनावटीची ��क आिण पािक�ानी
बनावटीचा च�डू िमळव�ा आिण मग �ा भारतीय ��कने पािक�ानी च�डू�ा यथे�
बडवून काढ�े. िड��िज� मानिसकता अ�ीच कळत-नकळत आप�्या वृ�ीम�े
ि�रत असावी का?

माझा सोळावा वाढिदवस होता ते�ाचा �संग. सकाळी �गबगीने तयार
होऊन मी �ेझ�ट गोळा कर�ा�ा गडबडीत होते. पण आई-पपा म�ा आम�ा
�डी�मम�े घेऊन गे�े. ितथे आम�ा कुटंुबाचे देव मांडून ठेव�ात आ�े�े होते.
मा�ा सोनाआजी�ा ते ित�ा सासूकडून िमळा�े�े होते. आजी-आजोबांनी १९५६
सा�ी बौ� धम� �ीकार�ा �ावेळी, खरे तर, या देवांचे डॉ. आंबेडकरां�ा
आदे�ानुसार, िवसज�न करायचे होते. सोनाआजी�ा ते करवेना, �णून खोटेनाटे



सांगून ितने ते देव �पवून ठेव�े होते. ितची खास परवानगी काढून माझे पपा �ांना
अमे�रके�ा घेऊन आ�े होते आिण आता, तेच देव टपो�या डो�ांनी मा�ाकडे
पाहात होते. मी �ांना मनोभावे नम�ार के�ा आिण �ांचे आ�ीवा�द मािगत�े. 'यू
हॅव कम अ�ाँग वे, बेबी' ते म�ा जणू �णत होते.

�ाच �णी म�ा उमग�े, मी कोण आहे ते! मी आहे अपूवा�, फ� अपूवा�.
कुठ�्याही जाितधमा�चे �ेब� नस�े�ी एक ��ोब� िसिटझन. भारतीय वं�ाची
��ोब� िसिटझन. आता, म�ा मी दि�त अस�्याची जाणीव कोणीही क�न देत
नाही. आजही दि�त �णून म�ा कोणी कमी �ेखणार असे� तर म�ा �ाची
य��ंिचतही पवा� नाही. दे हॅव अ�ॉ�ेम. दे नीड सायकायिट�क ट� ीटम�ट!

माझे पपा झरतृ�ाचे एक वचन नेहमी सांगतात - "�ांना भूतकाळाचा िवसर
पडतो, �ांना भिव�काळ कधीही �मा करत नाही."

मी माझा भूतकाळ िवसरणार नाही, पण मा�ा पूव�जांवर इतरां�ा पूव�जांनी
अ�ाय के�ा �णून मी स�ा�ा भारतीयांब�� आकस धरणार नाही.

मा�ा पूव�जांनी दि�त�ाचे ओझे वागव�े, ते हीन-�ीन जीवन जग�े.
�ां�ाच �ागावर, अिव�ांत धडपडीवर मी उभी आहे. �ां�ा खां�ावर मी उभी
आहे �णूनच तर म�ा दूरवरचे ि�ितज िदसते, खुणावते. माणुसकी हा धम� मानणारी
मी भारतीय वं�ाची ��ोब� िसिटझन आहे. डॉ. बाबासाहेबांनी मा�ा हाती धगधगती
म�ा� िद�े�ी आहे. ितने मी सारा आसमंत उजळून टाकणार आहे. माझे भिव� मी
�तः  घडवणार आहे! म�ा कोणीही रोखू �कणार नाही.



प�रि�� एक
'आमचा बाप'... अभूतपूव� �वास!

'आमचा बाप आन् आ�ी'�ा एवढं य� िमळे� असं तु�ा�ा वाट�ं होतं का,
हा ��न म�ा वरचेवर मु�ाखतीमं�े िवचार�ा जातो. 'त�ी माझी ठाम खा�ी होती'
असं मी आज �ट�ं तर ते कोणा�ाही खरं वाटणार नाही. पण व�ु��थती त�ी आहे
हे माझे कुटंुबीय व जवळचे कोणीही िम� सांगू �कती�. �ा वेळचा एक �संग मु�ाम
नमूद करावासा वाटतो

साधारण स�ावीस वषा�पूव�ची गो�. मा�ा सास�यांनी िवचार�े�्या 'स�ा
काय ि�िहताय?' अ�ा ��पा�ा ��ना�ा उ�र देताना मी �ट�ं होतं,

'पुढची �ंभर वष� महारा�� ा�ा घराघरात वाच�ं जाई�, असं पु�क मी
स�ा ि�िहतोय...' �ावेळी प�ीचा थोर�ा भाऊ ितथं उप��थत होता. माझी थ�ा
कर�ासाठी थोडंसं छ�ीपणानं तो �णा�ा, “नर� ��ा वाटतंय, तो �ाने�वरी
ि�िहतोय..."

तो �संग आजही मा�ा �रणात आहे. 'आमचा बाप आन् आ�ी'�ा केवळ
मराठी न�े तर जगभरात�्या संवेदन�ी� वाचकांकडून उदंड �ितसाद िमळे�
याची म�ा ते�ाही खा�ी होती. कुणी या�ा माझा अितआ�िव�वास �णे� तर कुणी
आणखी काही; परंतु �ा महारा�� ानं सानेगु�जी�ंा �याम�ा आई�ा आप�ं मान�ं
�ा महारा�� ानं आम�ा बापा'वरही भरभ�न �ेम के�ं. िनळू फु�े यांनी �ासंबंधी
िद�े�ी �िति�या �ाितिनिधक आहे. ते �णा�े होते, “सानेगु�जीनंी महारा�� ा�ा
आद�� आई िद�ी, आिण नर� � जाधवांनी िद�ा आद�� बाप".

पु.�. दे�पांडे, मं.िव. राजा��, िवजया राजा�� आिण सरोिजनी वै�
यां�ा उप��थतीत १९९४ सा�ी किववय� वसंत बापट �णा�े होते, “मराठी भाषे�ा
सात-आठ�े वषा��ा इितहासाती� सव��म (All Time Best) अ�ा पिह�्या पाच
�ंथांम�े मी या पु�काचा समावे� करीन. हे पु�क �णजे मराठी भाषेचं अ�र�ेणं
आहे. हे पु�क इितहास घडवणार आहे." किववय� वसंत बापट यांची भिव�वाणी
आता गे�्या २६ वषा�त खरी ठर�ी आहे! ‘आमचा बाप आन् आ�ी' हे आ�ा जाधव
कुटंुबीयांचं आ�कथन अस�ं तरी ते आज तमाम मराठी जनतेचं आनंदिनधान झा�ं
आहे.



"काही पु�के ज�तः  भा��ा�ी असतात. �ांचे य� �ां�ा कंुड�ीत
सामाव�े�े असते. 'आमचा बाप आन् आ�ी'चे अफाट य� हे �ाचे उ�म उदाहरण
आहे.” अ�ा आ�याचे उ�ार �ा. �ंकर वै� यांनी 'आमचा बाप'�ा संदभा�त कधी
काळी काढ�े होते.

�ा. �ंकर आिण सरोिजनी वै� हे दोघेही माझे अनेक वषा�चे उ�म �ेही.
�ां�ा �ेखनाब��, समी�ेब�� तसंच �ां�ा �ोितष�ा�ा�ा अ�ासाब�� खूप
आदर असूनसु�ा �ां�ा या िवधाना�ी मी पूण�पणे असहमती द��व�ी होती. मी
दैववादी नाही आिण कधीही न�तो. तसा असतो तर आज मी नाि�क भागात�्या
कुठ�्यातरी खे�ात गुरं वळत बस�ो असतो. 'तकदीर के आगे और व� के पह�े
कुछ भी नही ंहो सकता' हे म�ा आळ�ी माणसाचं त��ान वाटतं. मी �य�वादी
आहे. 'I am a great believer in luck; the harder I work, the luckier I get.' ही
माझी धारणा आहे.

माणसा�ा दैवावर माझा िव�वास नाही, तर मग एखा�ा पु�का�ा दैवावर
तो कसा असणार? 'आमचा बाप'चं य� �ा पु�का�ा वा�यमू�्यांमुळं आहे,
'�ंथा�ी'नं के�े�्या उ�म िनिम�ती-�सारणाम�े आहे; आिण सवा�त मह�ाचं �णजे
मराठी वाचकां�ा गुण�ाहकतेम�े आहे.

'आमचा बाप' २ िडस�बर १९९३ रोजी �िस� झा�ं आिण �का�ना�ा
िदव�ीच एक हजार �तीचंी पिह�ी आवृ�ी संपून जा�ाची मराठी सािह�ाम�े
अ���ाय समज�ी जाणारी घटना घड�ी. �ानंतर आवृ�ीमागून आवृ�ीचा ओघ
अ�ाहतपणे चा�ू रािह�ा आहे. गे�्या उ�ापु�या स�ीस वषा�म�े १९९ आवृ�ा
�णजे सरासरी दीड मिह�ात एक आवृ�ी! िव�ेष �णजे हा वेग चढ�ा �मानं
गे�ी स�ीस वष� कायम रािह�ा आहे आिण आता दर दोन मिह�ात िकमान एक
आवृ�ी अ�ा वेगानं 'आमचा बाप आन् आ�ी मराठी वाचकांम�े पसरत आहे.

आज जागितक �रावर अनेकानेक भारतीय �ेखक आिण �ांची पु�कं
गाजत आहेत. 'आमचा बाप आन् आ�ी'�ा िनिम�ानं एका अि�ि�त; पण
सुसं�ृत, गरीब पण िज�ी मराठी माणसाची कहाणी जागितक �ासपीठावर
झपा�ानं पसरत आहे. '�ंथा�ी'पासून (मराठी भाषेत) सु� झा�े�ा हा �वाह आता
युरोपअमे�रकेती� आिण आि�याती� अनेकानेक भाषांम�े खळाळतो आहे.



'आमचा बाप आन् आ�ी'ची िनिम�ती झा�ी �ावेळी मी नुकताच
चािळ�ीम�े ि�र�ो होतो. वया�ा ष��ीपूत��ा िनिम�ानं 'आमचा बाप आन्
आ�ी'ची १६१वी आवृ�ी �काि�त झा�ी याचा म�ा िव�ेष आनंद वाट�ा. आता तर
महािव�मी २०१ �ा िव�ेष आवृ�ीचे �का�न होत आहे ही आ�ा सव� जाधव
कुटंुबीयांसाठी आनंदाची परमावधी आहे. गे�्या उ�ापु�या स�ीस वषा�म�े या
पु�का�ा संदभा�त घड�े�्या ठळक घडामोडीचंा आिण �ा�ा एकंदरच िव��ण
�वासाचा आढावा घे�ाचा हा �य�.
कुळकथा

'आमचा बाप आन् आ�ी' या पु�कात�ा 'मॅन ऑफ द मॅच' आहे दामोदर
�ंजाजी जाधव नावाचा स��ुरी बॅट्समन. पु. �. दे�पांडे यांनी �ांना या ��ांत
गौरव�े ते आमचे 'दादा' १९६९ �ा सुमारास रे�्वे कामगार �णून सेवािनवृ� झा�े.
आयु�भर कठोर अंगमेहनत के�े�ा हा कामगारगडी िनवांतपणे िव�ांती घेई� हे
संभवत न�तंच. िवरंगुळा �णून दादा सतत काहीतरी '�रपेअर' कर�ा�ा
खटपटीत असत. (पूण�पणे �व��थत चा�त अस�े�ी घ�ाळं वगैरेसु�ा �ां�ा या
'�रपे�रंग'�ा कचा�ातून सुटत नसत!) पुढे पुढे, घरात�्या मिह�ांची वामकु�ीची
वेळ आिण काहीतरी ठाकूनठोकून ठीकठाक कर�ाची दादांची वेळ, असा 'सु'योग
जवळजवळ दररोज जुळून येऊ �ाग�ा. �ाचा सवा�ना ताप होऊन बस�ा, पण
जमद�ीचा अवतार अस�े�्या दादांना हे सांगायचं कोणी? आिण कसं?

घरात मी सवा�त धाकटा. �ा वेळी मी �ाळा संपवून नुकताच महािव�ा�यात
गे�ो होतो. आमचा बाप आिण मी, आ�ां दोघांत एक वेगळी ‘केिम�� ी' होती. दादांचा
गो�ीवे�्हाळ �भाव ��ात घेऊन मी एक ��� �ढव�ी - दादांनी �ां�ा
आठवणी ि�हा�ात असा आ�ह मी धर�ा. 'तुमचे अनुभव पुढ�ा िपढी�ा
माग�द��क ठरती�' वगैरे ‘पेपटॉक' िद�ा. सु�वाती�ा, दादा फारसे उ�ाही न�ते;
पण हळूहळू �ांना �ेखनाची गोडी �ाग�ी. पुढे पुढे तर ते �ेखनात पूण�पणे रंगून
गे�े. दादांचं �� ठाकठोकीपासून दुसरीकडे वळव�ाचा माझा हेतू पूण�पणे सा�
झा�ा. �ा आनंदात �ांचं ि�खाण वाच�ाचीसु�ा तसदी आ�ी भावंडांनी घेत�ी
नाही. �ां�ा व�ा नीटपणे गंुडाळून, सुरि�त जागी ठेवून १९८१ सा�ी मी उ�
ि��णासाठी अमे�रके�ा िनघून गे�ो.



मी १९८६ सा�ी डॉ�रेट िमळवून भारतात परत�ो. 'नंतर बघू' �णत
दादां�ा व�ांचे वाचन �ा वेळीदेखी� झा�ं नाही. दादा १९८९ सा�ी िनवा�ण�थ
झा�्यानंतर मा� �ां�ा ि�खाणा�ा अचानक भावना�क मू�्य �ा� झा�ं. एका
सं�ाकाळी, मी दादां�ा व�ा बाहेर काढ�्या. फार�ी अपे�ा न ठेवता वाचाय�ा
सु�वात के�ी खरी, पण काही �णांतच मी दादां�ा भूतकाळात हरवून गे�ो. रा�भर
अखंडपणे बसून, �ा सव� व�ा मी पाणाव�े�्या डो�ांनी वाचून काढ�्या. म�ा �ा
ि�खाणातून एखादं पु�क उभं रािह�ं पािहजे असं ती�तेनं वाटू �ाग�ं, मा� मनात
सं�म होता. दादांचा मु�गा �णून �ांचं ि�खाण मा�ा मना�ा िभड�ं, तसं ते
इतरांनादेखी� भावे� िकंवा काय याचा िनण�य होईना. ि�वाय, दादां�ा ि�खाणात
सािह��क मू�्यं आहेत िकंवा काय याची व�ुिन� मीमांसा �ांचाच मु�गा �णून
मा�ाकडून होऊ �कणार नाही याचीही जाणीव झा�ी. अथ�िवषयाचा अ�ासक
�णून �ा वेळपय�तचं माझं ि�खाण �ामु�ानं आिथ�क िवषयां�ी िनगिडत होतं. डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकरां�ा आिथ�क िवचारांवर �ा वेळी दूरद��नवर घडवून
आण�े�्या चचा�स�ांम�े मी, डॉ. मु�्कराज आनंद आिण �ा. जगदी� ि�वपुरी या
िद�जांना पाचारण के�ं होतं. �ाचा आधार घेऊन मी �ांना भेट�ो आिण �ां�ा�ी
चचा� के�ी. “दादांचं ि�खाण हा एक सामािजक द�ऐवज आहे. ते तुमचं अथ��ा�
वगैरे बाजू�ा ठेवा आिण या पु�का�ा िनिम�तीकडे �� �ा” असा �ांनी आ�ह
धर�ा, ते�ा कुठे माझे समाधान झा�े आिण मी कामा�ा �ाग�ो.

दादा आठवे� तसं �ेखन अनेक वष� करत रािह�्यामुळे �ां�ा ि�खाणात
संगती न�ती. पुनरावृ�ी होती. ��ेक पानावर तसूभरदेखी� जागा न सोडता
ि�खाण कर�ात आ�े�े होते. �ामुळे प�र�ेद, �करणे वगैर� ना वाव न�ता.
�ा�ेय ि��णापासून वंिचत झा�े�्या दादां�ा ि�खाणावर �ाकरणाचे सं�ार
अस�ाचा ��नच न�ता. पुनरावृ�ी टाळून, ते सव� ि�खाण मी संगतवार, न�ाने
ि��न काढ�ं. मा� ते संपािदत करत असताना दादां�ा भाषे�ा िकंिचतही ध�ा
�ागू िद�ा नाही. तथाकिथत '�ु�' भाषे�ा सं�ारां�ा नावाखा�ी �ां�ा
�ेखना�ा बो�ीभाषेती� अंगभूत सौदंया��ा बाधा आण�ाचं महापातक मा�ाकडून
घडणं ��च न�तं.

दादां�ा या ि�खाणा�ा पा�व�भूमी �णून 'मी आिण माझा बाप' हा िव�ृत
�ेख मी ि�िह�ा. या प�रचया�क �ेखासह दादांचं ि�खाण मी काही जाणकार



मंडळीनंा वाचाय�ा िद�ं. �ाम�े बाबूराव बागू�, दया पवार, अजु�न डांगळे, कुमार
केतकर आिण िदनकर गांग� यांचा समावे� होता. या �े� िम�ांनी उ�म अिभ�ाय
तर िद�ेच, �ाि�वाय हे पु�क 'पूण�' कर�ाचा आ�ह धर�ा.

दादांचं ि�खाण होतं उणीपुरी छापी� प�ास पानं. �ांनी आप�्या
बा�पणापासून १९४८ सा�ापय�तचं संघष�मय जीवन �ंिथत के�े होतं खरं, पण
�ानंतरचा कौटंुिबक य�ाचा का�खंड ��ब� करणं �कृितअ�ा�ामुळे �ांना
जम�ं न�तं. दादा हयात असताना मी �ांचं ि�खाण वाच�ं नाही ही िकती मोठी
चूक मा�ा हातून घड�ी याची म�ा जाणीव झा�ी. आता �ा�ा इ�ाज न�ता. दादा
हयात असते तर पु�काचा उव��रत भाग �ां�ाच ��ांत घेता आ�ा असता. आता
ते �� न�तं. मग �ा� प�र��थतीत एकमेव उपाय �णून आई, थोर�े बंधू
(िव�ेषतः  िदने�) आिण इतर आ�े� यां�ा�ी चचा� क�न ‘आ�ी असे घड�ो' हा
आ�ां भावंडां�ा जडणघडणीचा भाग ि��न काढ�ा.

�ा वेळी मी जेमतेम चािळ�ीत पोच�ो होतो. आ�कथन ि�िहणे म�ा
आगाऊपणाचं वाटत होतं, पण कुमार केतकर आिण अजु�न डांगळे यांनी आ�ह
धर�ा. दादां�ा बरोबर �ां�ा मु�ांनी �त:ब�� ि�िह�ं पािहजे, �ाि�वाय दादांची
य�ोकहाणी पूण� होणार नाही हा �ांचा यु��वाद �ेवटी मी �ीकार�ा.

माझं ‘�ावसाियक' आ�िनवेदन मी �गेच ि��न काढ�ं. �ेखनाचं अंग
नस�्यामुळे इतर बंधंूना अडचणी आ�्या. थो�ा �यासानंतर, सुधाकर आिण
िदने� यां�ा आ�िनवेदनाचा खडा� तयार झा�ा. �ाचं संपादन क�न, �ावर
भािषक सं�ार क�न �ांना अंितम �प देणं �� झा�ं. ��न होता जे.डी.�ा
आ�िनवेदनाचा. जे.डी. हा सवा�त थोर�ा भाऊ आिण आम�ा टीमचा 'कॅ�न'. (हा
बंधू मंुबई महानगरपाि�केचा आयु� �णून सेवािनवृ� झा�ा. २००२ सा�ी �ाचं
िनधन झा�ं.) मी वारंवार िवनव�ा क�नसु�ा तो आप�ं िनवेदन �िनमुि�त क�न
देईना. मीच ते ि�िहणार हा �ाचा ह� आिण काया��यीन �ापामुळे �ा�ा वेळ मा�
िमळत न�ता. �ा काळात दया पवार, अजु�न डांगळे वगैर� नी दि�त सािह��कांचं
एक ि��मंडळ जे. डी.कडे नेऊन �ा�ा साकडं घात�ं. �ांना आ�वासनं िद�ी
गे�ी, तरीही ि��न मा� होईना. यात जवळजवळ एक वष� वाया गे�ं.

�ेवटी माझी सहन��ी संप�ी. एका सं�ाकाळी उि�रा मी टेपरेकॉड�र
घेऊन जे. डी.�ा घरी गे�ो आिण िठ�ा िद�ा. �ट�ं, ब�! आता यानंतर थांबणं



नाही. रेकॉिड�ग झा�्याि�वाय मी काही इथून ह�णार नाही अ�ी �ेमळ धमकी
िद�ी. ती मा� �ागू पड�ी. पुढ�ा तीन तासांत रेकॉिड�ग झा�ं. जे. डी.�ा �वाही
िनवेदन�ै�ीमुळे काम सोपं झा�ं. तो सव� भाग ि��न �ा�ा दाखव�ा. �ात काही
फेरफार क�न जे.डी.चे आ�िनवेदनही तयार झा�ं.

दादांचं मूळ ि�खाण (संपािदत ��पात) म�भागी ठेवून पु�कासाठी मी
आणखी दोन भागांची रचना के�ी. पिह�ा भाग आहे 'दादांब��चा'. �ानंतर
पु�काचा गाभा अस�े�ं 'दादांचं ि�खाण'. ितसरा आिण �ेवटचा भाग होता
'दादां�ा िनिम�तीचा.' 'आ�ी' या �ेवट�ा भागात 'आ�ी असे घड�ो' हा माझा �ेख
आिण आ�ां चौघा भावांची आ�िनवेदनं अंतभू�त के�ी.

'आमचा बाप आन् आ�ी'ची कुळकथा ही अ�ी आहे. (पुढे एकदा �ा.
िवजया राजा�� यां�ा आ�हाव�न मराठी �ा�ापकां�ा एका चच�त मी भाग
घेत�ा, ते�ा ‘या पु�काचा आकृितबंध तु�ां�ा कसा सुच�ा' असं अनेकांनी
िवचार�ं. खरंतर, या पु�काचा ‘फॉम�' तु�ी कोण�ा इं�जी �ंथाव�न उच��ा
आहे हा �ांना पड�े�ा ��न होता ते म�ा नंतर खाजगीत सांग�ात आ�ं. 'आमचा
बाप'ची जी रचना झा�ी आहे, ती अ�ी आपोआप घडत गे�ी हे मी कळवळून
सांगूनसु�ा ब�याच जणांचा �ावर िव�वास बस�ा नाही हे म�ा जाणव�ं. �ा�ा
अथा�तच माझा इ�ाज न�ता).

'आमचा बाप'�ा मोठं य� िमळे� याची पिह�ी चुणूक म�ा िमळा�ी ती
एका अध�ि�ि�त अमराठी कामगार त�णाकडून.

टंकि��खता�ा �ती काढ�ासाठी पु�काची मूळ �त मा�ा
ऑिफसजवळ�ा एका झेरॉ�वा�्याकडे दे�ात आ�े�ी होती. (�ा वेळी जा�
पानं झेरॉ� करायची असती� तर झेरॉ�वा�्याकडे कागदप�ं रा�भर ठेवावी
�ागत असत). दुस�या िदव�ी सकाळी �ती घेऊन झेरॉ�वा�्याचा माणूस �त:
मा�ा ऑिफसम�े दाख� झा�ा आिण म�ा िवचा� �ाग�ा,

"साब, ये िकताब है ना? इसका िकताब कभी बनेगा?"

"�ो ंभाई, �ा बात है?"

"नही,ं रात को हम थोडा थोडा पढ़ रहा था. साब, इसमे भोत म�ा है।"



'आमचा बाप'�ा िमळा�े�ी ही पिह�ी पावती. (पुढे, पु�क आ�्यानंतर
एक �त �ा त�णा�ा दे�ासाठी खूप �ोध घेत�ा. दुद�वानं, तो कुठेतरी िनघून गे�ा
होता.)

पु�का�ा टंकि��खत �ती िनवडक िम�ांम�े वाटून झा�्या. आता �ा
पु�का�ा कोणातरी थोरामो�ाची ��ावना असावी असं मनानं घेत�ं. पिह�ं नाव
पुढे आ�ं कुसुमा�जांचं. कुसुमा�ज ऋिषतु�्य ���भू. ि�वाय, नाि�कचा प�रसर
(जो पु�का�ा पूवा�धा�ची पा�व�भूमी आहे) आिण ितथ�ी बो�ीभाषा उ�म जाणणारे.
�ां�ापे�ा सुयो� ��ी कोण असणार?

कुसुमा�जां�ी ����ः  ओळख न�ती. ��ावनेसाठी �ांना गळ
घा��ाकरता रीतसर वेळ वगैरे ठरवून मी नाि�क�ा जाऊन पोच�ो. सोबत, काही
कुटंुबीय आिण िम� होते. कुसुमा�जांचा �ोकसं�ह अफाट. �ां�ाकडे चाह�ांची
वद�ळ फार. दुपार�ा िव�ांतीनंतर, चार वाज�्यापासून पुढे ते �ोकांना भेटत असत.
�ा िदव�ी दुपारनंतर आमचा नंबर पिह�ा होता.

कुसुमा�ज भेट�े. एवढं तेज�ी आिण तरीही �ीत� ���म� पा�न मी
भारावून गे�ो. आप�े आई-वडी� सोडून इतर कोणा�ाही वाकून नम�ार करायचा
नाही हे तोपय�त मी जप�े�ं त� �णाधा�त िवरघळून गे�ं आिण मी नतम�क झा�ो.
�ेमकु�� िवचार�्यानंतर मी ये�ाचं �योजन सांिगत�ं.

“ग�ा, मी आता ��ावना वगैरे ि�हीत नाही."
“सर, तुम�ाकडे अ�ा कामासाठी खूप �ोक येत असती� याची म�ा

क�्पना आहे. िवनंती एवढीच की तु�ी हे थोडसं वाचून पाहा आिण तु�ा�ा
आवड�ं तरच ��ावना ि�हा."

"अरे बाबा, माझे डोळे थकाय�ा �ाग�े आता. अ�ीकडे वाचनदेखी� होत
नाही फारसं." सहजासहजी माघार घेणे हा माझा �भाव नाही. मी नेट �ाव�ा.

“सर, तु�ां�ा वाचाय�ा जमत नसे� फारसं, पण थोडंसं ऐकाय�ा तर
हरकत नाही ना? मी थोडंसं वाचून दाखव�ं तर चा�े�?"

कुसुमा�जां�ा चेह�याचा जणू एक भागच अस�े�ं �ांचं ते सव�प�रिचत मंद
हा� थोडंसं िव�ार�्यासारखं म�ा वाट�ं.



“वाचा थोडंसं” कुसुमा�ज �णा�े. �ात मा�ा िचकाटीची (खरंतर
च�गटपणाची) चीड न�ती. िकंब�ना, “ठीक है बेटा, खु� रहो" असा एकंदर
आिवभा�व होता.

'मी आिण माझा बाप' हे पु�काती� पिह�ंच �करण मी वाचाय�ा घेत�ं.
सु�वाती�ा कुसुमा�ज इकडेितकडे पाहत होते. �खडकीतून बाहेर िदसणा�या
चाह�ांकडे पा�न �स� हसत होते. जेमतेम दोन िमिनटं मी वाच�ं असे� नसे�
तोच, ते िकंिचत साव�न बस�े आिण ��पूव�क ऐकू �ाग�े. मी �गेच मना�ी
ठरवून टाक�ं, की सौज�ाची ऐ�ीतै�ी! असा, एवढा थोर ऑिडय� पु�ा के�ा
िमळणार? कुसुमा�ज थांबा �णेपय�त वाचत राहायचं, बाहे�न हातवारे क�न
‘�वकर आटपा' �णून सुचवणा�या �ोकांकडे पूण� दु�� � करायचं हा मनोमन
िन�चय झा�ा. किव�े�ांनी थांबा �ट�ं नाही आिण मी वाचतच सुट�ो! जवळजवळ
तासभर वाच�्यानंतर मी थांब�ो आिण अपराधी मु�ेनं कुसुमा�जांकडे पािह�ं.

कुसुमा�ज चटकन उठून उभे रािह�े. मु�ेवर तेच िव�ोभनीय, िकंिचत
िम�की� हा�. मीदेखी� उभा रािह�ो. कुसुमा�जांनी �ेमभरानं म�ा जवळ घेत�ं.

"काय हो, तु�ी ‘अथ�त�’ आहात ना? मग हे सव� कुठून आ�ं?"

मी �ां�ापुढे हात जोडून उभा होतो. �णा�ो, “सर, ते म�ा ठाऊक नाही.
कुठेतरी आतम�े होतं, ते आपोआप बाहेर आ�ं."

"खरं आहे, िम�ा” कुसुमा�ज �णा�े, “अिभजात सािह�ाचं असंच असतं,
�ासाठी कंुथावं �ागत नाही. ठीक आहे. माझे सव� िनयम मोडून मी तुम�ा
पु�का�ा ��ावना ि�िहणार आहे. फ� �ा�ा ��ावना न �णता 'आ�ीवा�द'
�णा."

�ानंतर दोनच आठव�ांत कुसुमा�जां�ा संुदर ह�ा�रांत ि�िह�े�े
'आ�ीवा�द' टपा�ानं मा�ा घरी येऊन पोच�े. (कुसुमा�जां�ी पिह�्याच भेटीत
जुळ�े�ा �ेहबंध पुढे �ढ होत गे�ा. �ांनी �तः  पुढाकार घेऊन �ां�ा 'कुसुमा�ज
�ित�ान'चा िव�व� �णून माझी नेमणूक के�ी. �ा िनिम�ानं �ा थोर महामानवाचा
जो सहवास काही वष� म�ा �ाभ�ा, ती मा�ासाठी मम�बंधात�ी ठेव आहे, हे वेगळं
सांगाय�ा नकोच.)

आका�वाणीवर 'आमचा बाप...'



�ाच सुमारास, कुठ�्या�ा एका समारंभात मंुबई आका�वाणी क� �ाचे
त�ा�ीन संचा�क मधुकर गायकवाड यांची भेट झा�ी. 'आमचा बाप'ब�� बो�णं
िनघा�ं. �ांनी �गेच आमचा बाप'�ा ह�ि��खताचं आका�वाणीवर �म�: वाचन
कर�ाचा ��ाव मांड�ा. ते वाचन �ावसाियक िनवेदकाकडून करवून न घेता मी
�तः  करावं, असा �ेमळ आ�हदेखी� �ांनी धर�ा. एक वेगळ आ�ान �णून मी
तो त�ाळ �ीकार�ा.

खरं �णजे आका�वाणीवर काय��म कराय�ा मी िव�ेष उ�ुक न�तो.
दूरद��न िकतीही 'दुद���न' अस�े तरी मा�म �णून ते �चंड �ोकि�य होतं. आता,
रेिडओ ऐकतो कोण, असाही ��न पडत होता. �ा वेळी आता�माणे ‘रेिडओ िमच�',
‘रेिडओ कांदा' वगैरे भानगडी न��ा. दररोज सकाळी वीस िमिनटे ��ेपण करायचे
असं ठर�ं. दुपारी जेवणा�ा सुटीत आका�वाणी क� �ावर जाऊन दोन दोन-तीन
तीन एिपसोड �िनमुि�त कराय�ा मी सु�वात के�ी. । ��� काय��म �सा�रत
�ाय�ा सु�वात झा�ी आिण म�ा आ�चया�चा सुखद ध�ा बस�ा. एक-दोन
आठव�ांतच �ा काय��मा�ा अभूतपूव� �ितसाद �ाभ�ा होता. आका�वाणीकडे
प�ांचा ओघ चा�ू झा�ा. घरचा दूर�नी अखंडपणे खणखणू �ाग�ा. िव�ेषतः
�िनवारी जा� फोन यायचे. �ाचं कारण �णजे आठव�ातून �िनवारचा एकच
िदवस �ा काय��मा�ा सु�ी असायची. अनोळखी ��ीचें - िव�ेषतः  ��यांचे -
सतत येणारे फोन पा�न धम�प�ीचा अँटेना खडबडून जागा झा�ा; मा� �ा ��ीचंा
�े� वयोगट ��ात आ�्यानंतर ती सजगता दूर झा�ी. िक�ेकांनी तर “सकाळी
तुमचा आवाज ऐकू आ�ा नाही तर िदवस सु� झा�ा असं आ�ा�ा वाटतच नाही"
असंही ऐकव�ं. हा अनुभव म�ा नवीन होता. आका�वाणी हे मा�म अजूनही िकती
�भावी आहे याची �ावेळी �िचती आ�ी.

दर�ान, पु�काची छपाई चा�ू होती. आका�वाणी�ा काय��मातून
अनेक नवे िम� िमळा�े. �ात एक होते महारा�� ाती� �ातनाम ि��्पकार उ�म
पाचारणे. �ांनी �तः  पुढाकार घेऊन ��ात िच�कार �ाम�दू सोनावणे
यां�ाबरोबर पु�कासाठी उ�म रेखािच�ं काढून िद�ी (�ासाठी काहीही मोबद�ा
न घेता!). �ेट बँकेती� क�ावंत िम� सुनी� बापट यांनी मांडणी के�ी. '�ंथा�ी'चे
िदनकर गांग� व �ा वेळचे मु�क मोहन खैरे यांनी कुठेही तडजोड न करता



िनिम�ित�ि�येती� तांि�क बाबी कु��तेनं पूण� के�्या आिण 'आमचा बाप आन्
आ�ी' पु�क�पानं िस� झा�ं.

�का�न समारंभ

'आमचा बाप'चं �का�न ठर�े २ िडस�बर १९९३ रोजी. �का�न
समारंभासाठी दोनच व�े ठर�े : िवजय त�डु�कर आिण दया पवार. आ�ां सव�
भावंडां�ा जडणघडणीम�े �ांचा मो�ाचा वाटा आहे �ा छिब�दास
िव�ा�याती� काही ि��कांचा �ा�संगी स�ार कर�ात यावा असं मी सुचव�ं
आिण '�ंथा�ी'नं �ा�ा �गेच मा�ता िद�ी.

पवार-त�डु�कर ही नावं �का�न समारंभासाठी खूप काळापासून मनात
होती. पैकी दया पवारां�ी उ�म �ेह होता. 'आमचा बाप'�ा घडणीचे ते काही
�माणात सा�ीदार होते. �ाभािवकच �ांनी �का�नासाठी व�ा �णून यायचं मा�
के�ं. ��न होता िवजय त�डु�करांना आण�ाचा. �ा वेळेपय�त माझा त�डु�करां�ी
���गत प�रचय न�ता. �ांचे बंधू, िद�्�ी��थत �ा. सुरे� त�डु�कर, �े�
अथ�त�. माझे िम� होते. पु�काची छपाई चा�ू असताना �ां�ाबरोबर िवजय
त�डु�करां�ा घरी गे�ो. सोबत पु�काचं टंकि��खत होतं. �ांना मी पु�काब��
सांिगत�ं, पण �ांचा �ितसाद अगदी थंड होता. 'ठेवा ते ितकडे' असे �णून �ांनी ते
बाड हातात घे�ाचेदेखी� टाळ�ं.

मिह�ाभरानंतर, �का�नाची तारीख ठर�्यावर िवजय त�डु�करांना
िनमं�ण �ाय�ा �ां�ा घरी गे�ो तर संपूण�पणे ‘सीन च�ज!' िवजय त�डु�करांनी
यावेळी खूप उ�ाहानं माझं �ागत के�ं आिण ते ‘आमचा बाप'ब�� भरभ�न बो�ू
�ाग�े. “�ा िपढीत�्या ��ीचं (दादांचं) एवढं िजवंत िच�ण �िचतच पाहाय�ा
िमळतं” वगैरे �णा�े. �ा काळात �ां�ा घरी येणा�या अमराठी �ोकांनादेखी� �ा
पु�काचा काही भाग ते उ�ाहानं वाचून दाखवत होते. (�ांत�े अमरी� पुरी खूप
वष� 'आमचा बाप'वर िफ�्म क�या �णून उ�ाहानं �णत असत.)

'आमचा बाप'�ा �का�न समारंभा�ा �मुख व�े �णून ये�ाब��
िवचार�े तर त�डु�कर �णा�े, “ते भाषणाचं वगैरे सोडा. म�ा �ा पु�कात�ा काही
भाग �ोकांना वाचून दाखवाय�ा आवडे�."



आंधळा मागतो एक डोळा आिण देव देतो दोन डोळे (गॉग�सह) अ�ी माझी
काही�ी अव�था झा�ी.

�का�न समारंभापूव�, आठवडाभर आधी िदनकर गांग�ां�ी चचा� करत
होतो. चच��ा ओघात गांग� �णा�े,

"�का�न�थळी आपण दोन�े �ती ठेवू. �का�ना�ा िदव�ी �ंभरपे�ा
जा� �ती संप�्या तर पु�क य��ी होणार असं समजाय�ा हरकत नाही."

मी �ट�ं, "तीन�े �ती ठेवा." गांग�ांनी िकंिचत नाखु�ीनं संमती िद�ी.
काय��मा�ा दोन िदवस उर�े असताना मी गांग�ांना �ट�ं, “पु�का�ा

पाच�े �ती तयार ठेवा." तोपय�त गांग�ांनी आवर�े�ा संयम सुटाय�ा �ाग�ा
असावा.

"�ाचं काय आहे, जाधवसाहेब," गांग� �णा�े, “तु�ी अथ�त� आहात
वगैरे ठीक आहे, पण तु�ां�ा मराठी पु�कांचं अथ��ा� कळत नाही. अहो, एवढी
पु�क जात नाहीत एकदम.”

मा�ा अंगभूत आगाऊपणामुळे असे� िकंवा म�ा आतून ‘फी�'
आ�्यामुळे असे�, पण मी ठामपणे �णा�ो, “तु�ी ठेवा पाच�े �ती. �का�ना�ा
िदव�ी �ा �ती खपणार नाहीत �ा सग�ा मी �तः  िवकत घेईन." गांग�ांनी
नाइ�ाजानं "बघा बुवा तुमचं तु�ी” अ�ा अथा�ची मान ह�व�ी. �का�ना�ा िदव�ी
काय��मा�ा अपे�ेबाहेर गद� झा�ी. वेगवेग�ा आिथ�क, सामािजक �रांत�े
हजारेक �ोते उप��थत होते. आका�वाणी�ा काय��मा�ा �ाभ�े�ी उदंड
जनमा�ता या पु�काची 'हवा' िनमा�ण कराय�ा कारणीभूत ठर�ी असावी.

काय��म सु� झा�ा. �ा िदव�ी, का कुणास ठाऊक, पण दया पवारांना सूर
सापडत न�ता. 'आमचा बाप'वर एक संुदर �ेख �ांनी '�ोकस�ा'मध�्या �ां�ा
'पासंग' या सदरात ि�िह�ा होता. �ा िदव�ी बो�ताना मा� ते जरा चाचपडत आहेत
असं अनेकांना वाट�े.

िवजय त�डु�करांनी �ां�ा कमाव�े�्या ना�पूण� �ै�ीम�े ‘मी आिण
माझा बाप' हे �करण जवळजवळ तासभर वाचून दाखव�ं. �ो�ांनी पसंतीची पावती
िद�ी. परंतु म�ा मा� सतत अ��थ वाटत होतं. मा�ात�ा 'पफ� �िन�' ग�
राहीना, मी �ेजवर जाऊन िवजय त�डु�करांचे आभार मान�े आिण �णा�ो,



"त�डु�कर ���भू आहेत, थोर नाटककार आहेत. �ांनी माझं पु�क
उ�म वाच�ं. मा� �ांनी ते सातारा-को�्हापूरकड�ा तमा�ा�धान मराठी
िच�पटात�्या बो�ीभाषे�ा ढंगानं वाच�ं. मा�ा पु�कात जी बो�ीभाषा अिभ�ेत
आहे ती वेगळी आहे. ती आहे नाि�कची बो�ीभाषा. ित�ा �तः चा बाज आहे. नाद
आहे. �ा बो�ीभाषे�ी �तारणा होता कामा नये."

मा�ा आगाऊपणामुळे आ�चय�चिकत झा�े�्या �ो�ांसमोर मग मी
पु�कात�े काही �संग खास नाि�क�ा गावरान भाषेत सादर के�े. ते �ो�ांनी
अ�र�ः  डो�ावर घेत�े. िवजय त�डु�करांचा मोठेपणा एवढा की �ांनी �ेजवर
येऊन “मी ही नाि�कची बो�ीभाषा जाधवांकडून याआधीच समजावून �ाय�ा हवी
होती." अ�ी �ांजळ कबु�ी िद�ी.

�का�न�थळी पु�काची िव�ी सु� झा�ी आिण '�ंथा�ी'नं आण�े�्या
पाच�े �ती अ�र�ः  पंचेचाळीस िमिनटांत संप�्या. �ोकांनी रांग �ावून दुस�या
िदव�ी िडि��री दे�ा�ा बो�ीवर आणखी पाच�े �तीचंी नोदंणी के�ी आिण
�का�ना�ा िदव�ीच एक हजार �तीचंी पिह�ी आवृ�ी हातोहात संपून जा�ाचा
िव�म ��थािपत झा�ा.

मी �ेजव�न खा�ी उतर�ो आिण आ�ां सव� कुटंुबीयांना �ोकांनी
अ�र�ः  गराडा घात�ा. �ोक भरभ�न बो�त होते. पुढचा जवळजवळ एक
तासभर मी पु�कांवर �ा�री देत होतो. तोपय�त, मा�ाकडून बरंच ि�खाण झा�ं
होतं. ते थोडंसं तांि�क, पा�रभािषक आिण अथ��ा�ा�ी िनगिडत होतं. सव�सामा�
वाचकांसाठी पु�क ि��न आपण िकती मो�ा जनसमुदाया�ी संवाद साधू �कतो,
याची �िचती �ा वेळी आ�ी आिण एक अिव�रणीय अनुभव �ृितपट�ावर कोर�ा
गे�ा.

�िति�या व समी�ा

पु�क �का�नानंतर समी�ांचा ओघ सु� झा�ा. मराठीती� मु� दैिनकं,
�ादेि�क दैिनकं, सायंदैिनकं, सा�ािहक, मािसकं, सा�यांनीच ‘आमचा बाप'ची
दख� घेऊन िव�ृत �िति�या �िस� के�्या. (काही वत�मानप�ांनी '�ंथा�ी'�ा
परवानगीची वाट न पाहता पु�काचा काही भाग �म�ः  �िस� के�ा). �ाच�माणे
टाइ� ऑफ इंिडया, नवभारत टाइ�, ज�भूमी (गुजराती), आं��भा (ते�ुगु)



यांसार�ा अ� भाषांती� दैिनकांनी, तसंच 'द वीक' आिण 'इंिडया टुडे'सार�ा
इं�जी सा�ािहक-पाि�कांनीदेखी� ‘आमचा बाप'ची आवजू�न नोदं घेत�ी.
को�का�ा�ा 'संडे टेि��ाफ'नं तर काही भाग इं�जीत भाषांतर क�न एका िव�ेष
पुरवणी�ा �पानं �िस� क�न टाक�ा.

भाषा �णून माझा मराठीचा अ�ास �ा�ेय जीवनानंतर झा�ा न�ता.
�ामुळे �िस� होत अस�े�्या सव� अ�ासपूण� समी�ा म�ा सवा�था�नी आक�न
होत हो�ाच असं �णता येणार नाही. गंमत �णजे ‘�ािम�' वगैरे अनुभवांना
���ात सामोरं जाणं सोपे वाटत होतं, पण �ा�ापकी भाषेतून पु�काचं होणारं
वैचा�रक िववेचन �ा मानानं पचाय�ा जड जात होतं!

�ा दर�ान एकदा पु�कां�ा दुकानात गे�ो तर ितथे बाहेरच ‘आमचा
बाप'�ा परी�णाचं मोठं का�ण मांडून ठेव�े�ं िदस�ं. �ाचे पिह�ंच वा� होतं :
‘पो� मॉडिन�� �ाइ�ने सादर के�े�ं हे संुदर पु�क आहे." मी हळूच प�ी�ा
�ट�ं, “ए, तू हे ��ात ठेव हं, माझी �ेखन�ै�ी आहे ना ित�ा पो� मॉडिन��'
�णतात!"

�ानंतर, मु�ाखतीचंा ओघ सु� झा�ा. िविवध सं�थांतफ�  ‘आमचा बाप' या
पु�कावरी� चचा�चे आिण मा�ा �कट मु�ाखतीचें काय��म सु� झा�े.

�ा वेळचा एक �संग आठवतो. �ा. िवजया राजा��ांनी मराठी
�ा�ापकां�ा एका अ�ासवगा�साठी व�ा �णून मी यावं असा आ�ह धर�ा. माझा
तो अिधकार आहे हेच म�ा मुळी मा� न�तं, पण िवजयाताईंना नाही �णणं म�ा
अ�� होतं.

िवजया राजा��ां�ा कु�� सू�संचा�नामुळे चचा� रंग�ीदेखी�. चच��ा
ओघात मी �ट�ं, “आमचा बाप'�ा �ेखनानं म�ा खूप आनंद िमळवून िद�ा.
यापूव� िवपु� अथ��ा�ीय �ेखन क�नसु�ा असा आनंद म�ा कधी िमळा�ा
न�ता." �ानंतर मा�, ‘आनंद ही �ेखनाची �ेरणा असू �कते काय' या िवषयावर
एका �ा�ािपकेनं माझं जे बौ��क घेत�ं ते िवसरणं म�ा कठीण आहे!

मध�्या काळात असं� ��ीचें फोन आ�े. अ�र�ः  हजारो प�ं आ�ी.
पु.�. दे�पांडे, गंगाधर गाडगीळ, म.वा. धोडं यां�ासार�ा �े�ांची प�ं आ�ी.



किववय� वसंत बापट, मंगे� पाडगावकर, �ा. मं. िव. राजा��, �ी. पु. भागवत, �ा.
मे. पंु. रेगे यां�ासार�ा �े�ांकडून पाठीवर �ाबासकीची थाप िमळा�ी. इय�ा
सहावी (अ) मध�ी एक िव�ािथ�नी ते ऐ�ंी वषा��ा �े� समाजसेिवका �ीमती �ी�ा
म�काररेळे आिण वयोवृ� अ�ा ता�ाणे यां�ापय�त सव� वयोगटांती�
वाचकांकडून प�ं आ�ी. सािह��क, िवचारवंत, ��ासक, वकी�, ि��क,
�ा�ापक, प�कार, सामािजक काय�कत�, कारकून, ि�पाई, बेरोजगार त�ण,
िव�ाथ�-िव�ािथ�नी अ�ा सव� समाजघटकांचा �ाम�े समावे� होता. मंुबईपासून
गो�ापय�त, पु�ापासून धुळे-जळगाव-नाि�क-नागपूर-चं�पूरपय�त�ा अनेक
�हानमो�ा गावांतून, तसंच बडो�ापासून अमे�रका, कॅनडा, अगदी
'पापुआ�ूिगनी'सार�ा दे�ापय�त अनेकानेक िठकाणां�न प�ं आ�ी. (�ात�ी काही
िनवडक प�ं पुढ�ा एका आवृ�ीत छाप�ात आ�ी.)

सु�वाती�ा काही काळ, मी त�रतेनं प�ांची उ�रं देत असे. पुढे, प�ांचा
ओघ एवढा वाढ�ा की वेळेवर उ�रं देणं अ�� होऊन बस�ं. �ा वेळी �रझ��
बँकेती� एका सहकारी �ीने प�ो�रं दे�ाची जबाबदारी आपण होऊन �ीकार�ी.
कोणे एकेकाळी मराठी�ा ि�ि�का अस�े�्या या बाईंनी आप�्या संुदर अ�रांत
छान प�ो�रं ि�िह�ी. �ांवर मी िबनिद�तपणे स�ा ठोकत असे. कोणातरी
वाचकानं मा�ा नावाची आ�ा�रे घेऊन ‘आमचा बाप'वर एक किवता ि��न
पाठव�ी. �ाचं उ�र �णून �ा प��ेखका�ा नावाची आ�ा�रं घेऊन �ा�ा
किवतेत उ�र दे�ाची करामतदेखी� �ा बाईंनी क�न दाखव�ी!

�ा वेळी मी मु�ाखती�ा काय��मा�ा गे�ो की िक�ेक वाचक �ांना
मा�ाकडून गे�े�ं प� दाखवत असत. एकदा, रामकृ� नाईक यां�ा पुढाकारानं
गो�ात झा�े�्या एका काय��मा�ा िठकाणी एका वृ�ेनं मा�ा सहीचं प� पुढं
के�ं. मी ‘छान, छान' अ�ा अथा�ची मान डो�ाव�ी. आजीबाईंनी एकदम िवचारणा
के�ी :

"हे प� तुमचं नाही, खरं ना?"

"नाही हो, माझंच प� आहे. ही बघा, माझीच �ा�री आहे."

आजीबाई मा�ा बार�ा�ा घुग�या जेव�े�्या असा�ात. �ा �णा�्या,
"नाही, �ा�री तुमची आहे. पण प� मा� एका �ीनं ि�िह�े�ं आहे."



मी �णभर अवाक् झा�ो.
मग मा� मी ितथून गडबडीनं काढता पाय घेत�ा!
�ानंतर मी �तः  प�ो�रं ि�� �ाग�ो. मा� पुढे दैनंिदन कामा�ा झपा�ात

�ेकडो प�ांना उ�रं �ायचं रा�न गे�ं, �ाब�� खंत ज�र वाटते.

'आमचा बाप'�ा �का�नानंतर कौतुकाचा भिडमार झा�ा, तसाच �ेमळ
त�ारीचंादेखी�. िव�ेषतः  आम�ा आईचं ���म� पु�कात फार धूसर रािह�ं
आहे ही �मुख त�ार होती. आईब�� िव�ेष ि�िह�े�े नाही, बिहणीबं�� पुरेसं
ि�िह�े�ं नाही, याचा अथ� मी �ी-�े�ा आहे असेदेखी� �ट�े गे�े.

�ावर माझं �णणं होतं, या पु�काचं �ीष�कच मुळी ‘आमचा बाप आन्
आ�ी' हे आहे, �ामुळे बापा�ा �ाधा� असणार हे ओघानं आ�ं.

“तर मग तु�ी आई�ा 'आ�ी'म�े समािव� करा" असा आ�ह धर�ा गे�ा.
काही �ीगटांनी तर तु�ी तुम�ा आईब�� ि�िह�ं नाही तर आ�ी तुम�ा घरावर
मोचा� आणू अ�ी �ेमळ धमकी िद�ी. मग मा� मी मनावर घेत�ं. �ावेळेपय�त
'�ोका�हा�व' वगैरे �� म�ा जािहरातबाजीचा भाग वाटत होते, ते असे वा�वात
येत असती� असं म�ा मुळीच वाट�ं न�तं.

मी �गो�ग मा�ा आईवर 'मातोसरी' हे िव�ेष �करण ि�िह�ं. एका
बिहणीकडून दादांब�� थोडं ि��न घेत�ं. '�िति�यांचे पाथेय' हे िनवडक प�ांचं,
समी�ा�ेखांचं आिण �िति�यां�ा संि�� आढा�ाचं एक प�रि�� तयार के�ं
आिण पु�काची सुधा�रत आवृ�ी िस� झा�ी. म�ंतरी�ा दहा-अकरा मिह�ां�ा
काळात पु�काचा खप अ�ाहतपणे चा�ू होता. पुनमु��णं होत रािह�ी. 'आमचा
बाप'�ा दुस�या महाआवृ�ीचा �का�न सोहळा ठर�ा, तो ऑ�ोबर १९९४ म�े.

दुसरी आवृ�ी आिण पु.�. दे�पांडे
'आमचा बाप'�ा दुस�या आवृ�ी�ा �का�नासाठी म�ा हवे होते ते

महारा�� ाचं �ाडकं दैवत - पु.�. दे�पांडे. दुद�वानं, �ा वेळी पु.�ं.ची �कृती
खा�ाव�े�ी होती. �ांनी जाहीर समारंभात भाग घे�ाचं जवळजवळ बंद क�न
टाक�ं होतं. पण, पु.�ं.�ा उप��थतीनं पु�का�ा 'पु�िकत' करावं अ�ी खूप इ�ा
होती. �ेवटी �ा. मं.िव. राजा�� मदती�ा आ�े. �ां�ा आ�हाव�न पु.�.



�का�न समारंभासाठी मंुबई�ा याय�ा तयार झा�े खरे. मा� �ांनी आपण काही
बो�णार नाही असं बजाव�ं.

'आमचा बाप'�ा दुस�या आवृ�ीचा �का�न समारंभदेखी� '�ंथा�ी'नं
मो�ा �माणावर आयोिजत के�ा. पु.�ं.�ा उप��थतीमुळे खूप मोठा जनसमुदाय
हजर होता. �ासपीठावर पु.�., �ा. मं.िव. राजा��, वसंत बापट असे िद�ज होते.
�ा. य�वंत मनोहर नागपूर�न खास �ा काय��मासाठी आ�े होते. �ा. सरोिजनी वै�
काय��माचे सू�संचा�न करत हो�ा.

काय��माचा एक भाग �णून मी आईवर ि�िह�े�े 'मातोसरी' हे �करण
वाचून दाखव�े. �ा �करणात 'मातोसरी' पु.�ं.�ा �ा वेळ�ा वाढ�े�्या दाढीमुळे
पु.�ं.ना िवजय त�डु�कर समजतात असा एक ��� घड�े�ा िवनोदी �संग आहे. मी
तो वाचत होतो आिण पु.�. दाढीत�्या दाढीत हसत ऐकत होते.

माझं वाचन संप�्याबरोबर, अचानकपणे, पु.�ं.नी म�ा बो�ायचंय �णून
हात वर के�ा. थरथर�ा आवाजात पु.�. �णा�े,

"मातोसरी म�ा िवजय त�डु�कर समज�्या. कदािचत �ा म�ा अनंत
भावेसु�ा समजू �क�्या अस�ा. अनंत भा�ांची �मा मागून, मी िवजय त�डु�कर
समज�ा जाणं जा� पसंत करीन." मग �ां�ा खास �ै�ीत ना�पूण� पॉज घेऊन
पु.�. पुढे �णा�े,

"खरं सांगतो तु�ां�ा, आजवर मा�ा दाढी�ा असा कोणी हात घात�ा
न�ता!"

�ा काय��मा�ा महारा�� ाचे �ा वेळचे मु� सिचव �रद उपासनी उप��थत
होते. पिह�्या पाच हजार �ती�ंा रॉय�्टीचा पंचवीस हजार �पयांचा धनादे� �ा
सुमारास िक�्�ारी (�ातूर) इथे झा�े�्या भूकंपात सापड�े�्यां�ा मदतीसाठी
महारा��  �ासना�ा �णून उपासनी�ंा हाती �दान कर�ात आ�ा.

पु.�ं.�ा ह�े 'मातोसरी'चा स�ार करायचंही ठर�ं होतं. मातोसरी पूण�पणे
अ�र��ू. िक�ेकांना खरं वाटणार नाही, पण पु.�. दे�पांडे कोण हे ित�ा
ठाऊकदेखी� न�तं. एका ���भूकडून एका अ�र��ूचा स�ार असा तो
आगळावेगळा समारंभ होता.



ठर�्या�माणे, मातोसरीनंा �ेजवर पाचारण कर�ात आ�ं. मातोसरीनंी
डो�ावरचा पदर नीट साव�न घेत�ा. डो�ांवरचा च�ा, नाकात�ी नथ चाचपून
पािह�ी आिण हळूहळू �ा �ासपीठाकडे िनघा�्या. माझे दोन �े� बंधू - जे.डी.
आिण िदने�, �ांना आधार देऊन मंचकावर घेऊन आ�े. पु.�ं.नी आप�्या
थरथर�ा हातांनी मातोसरीनंा �ा� घात�ी आिण अक�्िपतपणे, खा�ी वाकून
मातोसरीचंा चरण��� के�ा. पु.�ं.�ा मोठेपणानं सारी सभा ��िमत झा�ी.
�ोकां�ा पु.�ं.ना िमळणा�या �ितसादाव�न हा कोणीतरी मोठा माणूस आहे, हे
मातोसरीनंा बरोबर कळ�ं होतं. "हा माणूस कोणी िमिन�र हाये काय रे" असं ितनं
हळूच िवचा�नदेखी� घेत�ं होतं.

पु. �ं.नी चरण��� के�्यामुळे 'मातोसरी' चिकत झा�्या. �णभर काय
करावं हे �ांना कळेना. पण पुढ�ाच �णी, पटकन वाकून �ांनी पु. �ं.चे पाय धर�े
आिण सारी सभा हे�ावून गे�ी.

दामु �ंजा यांची भाषा

सुधा�रत दुस�या आवृ�ी�ा �का�नानंतर, 'आमचा बाप'ची घोडदौड
आणखी जोमानं चा�ू रािह�ी. १९९५-९६ सा�ाम�े �सारमा�मांनी 'आमचा बाप'�ा
अमाप �िस�ी िद�ी. �ात िव�ेष उ�्�ेखनीय होतं ते अ�ोक जैन यांनी 'आवाज'�ा
िदवाळी अंकासाठी के�े�ं फमा�स िवडंबन.

�ाच दर�ान, सा�ािहक 'साधना'म�े एक िव�ेष �ेख �िस� झा�ा. �ाचं
�ीष�क होतं, 'दामु �ंजा यांची भाषा.' आमचे दादा �ा�ेय ि��णापासून वंिचत
रािह�्यामुळे �ां�ा मूळ �ेखनावर �ाकरणाचे सं�ार नाहीत असं मी मानत
होतो. ते ���ः  खरं अस�ं तरी दादां�ा भाषेत �ांचं �त:चं असे �ाकरण आहे
असा �ोध एका अ�ासकानं �ाव�ा होता! (उदाहरणाथ�, �त:चा उ�्�ेख दादा
कधी 'मी' असा तर कधी 'िम' असा करतात. हा योगायोग नाही. सकारा�क मूडम�े
असताना दादा 'मी' असा दीघ� उ�्�ेख करतात, �ाउ�ट नकारा�क मूडम�े
�त:�ा ते 'िम' असं संबोधतात.) कधीही �ाळेत न गे�े�्या आम�ा बापा�ा
भाषेती� �ाकरणाचा हा �ोध म�ा बरंच काही ि�कवून गे�ा.

टी�ी सी�रय� आिण िच�पट



१९९६ सा� उजाड�ं आिण 'आमचा बाप'वर ���ा� मा�मातून एखादी
क�ाकृती िनमा�ण �ावी असा िवचार मनात मूळ ध� �ाग�ा. काही मंडळीनंी
मराठी नाटक बसव�ाचा िवचार मांड�ा, तर काहीनंा �ावर मराठी िच�पट
करायची इ�ा होती. म�ा �चारकी थाट नको होता आिण बटबटीतपणा तर
कुठ�्याही प�र��थतीत येऊ �ायचा न�ता. �ा आ�हातून यो� ती जुळवणूक
होईना.

�ाच सुमारास, अजु�न डांगळे यां�ा पुढाकारानं एक �ुप ‘आमचा बाप'वर
िहंदी सी�रय� कर�ासाठी पुढे आ�ा. �ां�ाकडे दांडगा अनुभव होता. �ांनी आर.
के. नारायण यां�ा 'मा�गुडी डेज' यासारखी अ�ितम सी�रय�ची िनिम�ती के�ी होती.
मी त�ाळ होकार िद�ा आिण �ां�ाबरोबर करार क�न मोकळा झा�ो.

या �ुपनं खूप मेहनतीनं िस�रय�ची पूव�तयारी के�ी. �ांचा �ि�कोन
�ेयवादी आिण अ�ोच संपूण�पणे �ावसाियक ��पाचा होता (आिण आहे). वष�भर
असं� चचा� झा�्या, बारीकसारीक तप�ी� बारकाईनं तपासून झा�े. पूव�तयारी
खूप झा�ी, पण फायना��ा मु�ावर गाडं अडून बस�ं. अच�ना जोगळेकरांनी
नाना पाटेकर िकंवा ओम पुरी यांना दादां�ा म�वत� भूिमकेत घेऊन एक 'िबग
बजेट' इं�जी/िहंदी िफ�्म कर�ाचा मनोदय �� के�ा. ���ा� मा�मासाठी
माझा करार तर �ा दुस�या �ुपबरोबर झा�े�ा होता. �ा� प�र��थतीत दो�ी �ु�ना
एक� आणून माग� काढ�ाचा �य� मी क�न पािह�ा, परंतु �ा�ा य� आ�ं नाही.

(अ�ीकड�ा काळात �ीमती अमृता राव यांनी पुढाकार घेऊन नाना
पाटेकर यां�ा सि�य सहकाया�नं मराठी/िहंदी/इं�जी िच�पट तयार कर�ाचा
संक�्प सोड�ा आहे. संजय पवार �ाची पटकथा स�ा ि�हीत असून नजीक�ा
काळात हा िच�पट 'सेट'वर जावा अ�ी अपे�ा आहे.)*

*या ना �ा कारणा�व, ते अजूनही होऊ �क�े�े नाही.

इं�जी भाषांतर आिण 'टाइम'

'आमचा बाप'चं इं�जी भाषांतर करायचा िवचार मी १९९६-९७�ा सुमारास
क� �ाग�ो. तोपय�त मी इं�जीम�े ि�खाण के�े होते, पण ते होतं मु�तः  आिथ�क
��पाचं. पु�ा, भाषा �णून इं�जीचा अ�ास कधी के�े�ा न�ता. �ामुळे



सािह��क वळणाचं इं�जी आपण ि�� �कू िकंवा काय याब�� मी सा�ंक होतो.
मराठी मातृभाषा, इं�जीवर �भु� आिण सामािजक संदभा�ची जाण अस�े�्या
एखा�ा त� ��ीकडे ही जबाबदारी सोपवावी असं मी ठरव�ं आिण ओ�रएंट
�ाँगम�चा अनुभव पाठी�ी अस�े�्या एका भाषांतरकत�ची िनवड मी के�ी.

बाईंनी भाषांतर कराय�ा सु�वात के�ी आिण माझा चांग�ाच िवरस झा�ा.
�ांनी के�े�ं भाषांतर िबनचूक होतं, पण मूळ पु�काचा आ�ा हरव�्यासारखं
वाटत होतं. 'Translation if faithful, is not beautiful and if beautiful, not
faithful'चा ��य येत होता. दुसरा ��न होता दादांची बो�ीभाषा भाषांत�रत
कर�ाचा. बाईंनी �ासाठी इं�जीत�्या ‘कॉकनी' �णव�्या जाणा�या बो�ीभाषेचा
वापर करायचं ठरव�ं. मराठी पु�कात�ा गावरान गोडवा अनेकांना भाव�ा होता.
इथे मा� प�रणाम नेमका उ�टा झा�ा. मा�न-मुटकून 'कॉकनी' बो�ीभाषा
कोबं�्यामुळे भाषांतर खडबडीत वाटत होतं. िकंब�ना, वाचन सुकर न होता
दु�रच झा�ं होतं. आपण उगाच या इं�जी बो�ीभाषेचा अ�हास क� नये, असं मी
�ांना सुचव�ं. मा� ते �ांना पटेना.

मध�्या काळात इं�जी �का�नासाठी मी िद�्�ी�ा प����न या
नावाज�े�्या �का�नसं�थेकडे िवचारणा के�ी होती आिण �ांनी त�तः  �ास
संमतीदेखी� िद�े�ी होती. पेच सोडव�ासाठी आ�ी प����न�ा संपादकमंडळा�ी
चचा� के�ी. �ांनीदेखी� एकमतानं 'कॉकनी'चा वापर नको अ�ी भूिमका घेत�ी.
�ावर मग बाईंनी �ा वापरत अस�े�ी इं�जी बो�ीभाषा 'कॉकनी' क�ी नाही यावर
वाद घा�ाय�ा सु�वात के�ी. �ातून माग� िनघेना. �ेवटी, तो �क�्प नाई�ाजानं
गंुडाळून ठेवावा �ाग�ा.

मा�, �ाच सुमारास एक सुखद ध�ा िमळा�ा. 'टाइम' या जगिव�ात
सा�ािहकानं २० ऑ�ोबर १९९७ �ा अंकाम�े माझी सिच� मु�ाखत �िस�
क�न माझा मोठाच ब�मान के�ा. इं�जी भाषांतर हो�ा�ा आधीच, वेग�ा
मागा�नं, ‘आमचा बाप' जागितक पातळीवर जाऊन पोच�ं होतं!

िडस�बर १९९७ म�े आणखी एक मोठं ��थ�ंतर घड�ं. आंतररा�� ीय
नाणेिनधी (आय.एम.एफ.) या जागितक सं�थेम�े भारत, �ी�ंका, बांग�ादे� आिण
भूतान या चार दे�ांचं �ितिनिध� करणा�या मंडळाम�े आिथ�क स�्�ागार �णून



माझी िनयु�ी झा�ी. मी �ितिनयु�ीवर तीन-चार वषा�साठी अमे�रकेती� वॉि�ं�टन
डी.सी. या �हरात वा�� कर�ासाठी सहकुटंुब रवाना झा�ो.

वॉि�ं�टनमध�्या तीन-चार वषा��ा वा��ात वेळात वेळ काढून
कुठ�्याही प�र��थतीत ‘आमचा बाप'चं इं�जी �पांतर करायचं असा िन�चय
क�न मी कामा�ा �ाग�ो.

मंुबई िव�ापीठा�ा अ�ास�मात

खूप पूव�, 'आमचा बाप'वर काम करत असताना, �ा पु�काचं पुढे काय
होई� याची चचा� मी कुटंुबीयांबरोबर करत असे. पुढेमागे हे पु�क �ा�ेय तसंच
महािव�ा�यीन ि��ण�मात समािव� के�ं जाई� आिण मग परी�ांम�े
िव�ा�ा�वर अवघड ��नांचा कसा भिडमार के�ा जाई� हे िच� मी गमतीनं रंगवत
असे. खूप गंभीर चेहरा क�न ��� आिण दुब�ध ��नांची मांडणी मी करत असे. ते
ऐकताना सा�यांची करमणूक होत असे.

१९९८ सा�ी अमे�रकेत असताना अचानक �ा. के�व मे�ाम यांचा िनरोप
िमळा�ा की मंुबई िव�ापीठानं 'के�वसुतो�र मराठी सािह�' या िवषयासाठी
एम.ए.�ा पदवीसंदभा�त 'आमचा बाप' हे पु�क 'कंप�्सरी रीिडंग' �णून �ाव�े�ं
आहे. मी थ�च झा�ो. �ा�ेय ि��णापासून वंिचत अस�े�्या एका दि�ताची
कहाणी मराठी वा�या�ा उ� अ�ासासाठी 'कंप�्सरी रीिडंग' �णून �ाव�ी
जावी, यात�ा िवरोधाभास खूप सुखावून गे�ा.

अ�ीकड�ा काळात मा� एम.ए.�ा परी�ेचे पेपर पाह�ात आ�े. �ात
'डॉ. नर� � जाधव यांची सामािजक जडणघडण आिण �ांचे आिथ�क त��ान यांची
साधकबाधक चचा� करा' या ��पाचे ��न पा�न मी हादर�ो. “अहो, तु�ी सु�ा या
��नाचं उ�र देऊ �कणार नाही” असं माझी प�ी �णा�ी. मी पूव� जे गमतीनं
�णत असे ते आता ���ात साकार झा�ं होतं. आता मा� �ाब�� गमतीपे�ा
िव�ा�ा�ब���ा दयेचा भावच जा� होता.

नंतर�ा काळात 'रा� मराठी िवकास सं�था' आिण '�ो�ा �का�न'
यां�ामाफ� त माधुरी पुरंदरे यांनी संपािदत के�े�ा 'वाचू आनंदे' हा चार पु�कांचा जो
संच �काि�त झा�ा आहे �ाम�े 'आमचा बाप'चा ‘बा� गट' आिण 'कुमार गट' या
दोहोतंही झा�े�ा समावे� मा� समाधान देऊन गे�ा.
ं ी ं



इं�जी �पांतर

इं�जी पु�का�ा तयारी�ा मी �ाग�ो. पिह�ी अडचण आ�ी ती वेळेची.
आंतररा�� ीय नाणेिनधीचं काम माझा सव� वेळ घेत होतं. �वासदेखी� खूप करावा
�ागत होता, �ातही वेळ जात होता. �ावर उपाय �णून पिह�ा ड� ा� भाषांतरा�ा
��पात इतरांकडून क�न �ावा आिण मग फेरफार क�न �ा�ा हवा तसा
आकार �ावा असं ठर�ं.

१९९८-९९ या का�ावधीत मी तीन वेगवेग�ा ��ीनंा त�ी िवनंती के�ी.
�ांनी �करणांचे ड� ा� तयार के�े खरे, पण ते मा�ा मनासारखे झा�े नाहीत. काही
तर फार बाळबोध वाट�े. �ाि�वाय या तीन भाषांतरक�ा��ी चचा� कर�ात वेळ
खूप जात होता. �ेवटी िवचार के�ा, आपणच का ि�� नये?

सु�वाती�ाच, मी काही मह�पूण� िनण�य घेत�े. पिह�ा िनण�य होता
मराठीतून इं�जीत भाषांतर कर�ाऐवजी �ैर �पांतर कर�ाचा. 'आमचा
बाप'म�े दि�त चळवळीचे अनेक संदभ� आहेत, पण ते सामा�तः  गृहीत धर�ात
आ�े�े आहेत. मराठी वाचकांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ठाऊक आहेत. �ांचे
जीवन आिण महान काय� यांचा प�रचय आहे. �ामुळे �ावर िव�ाराने ि�िह�ाचे
कारण न�ते. �ाउ�ट, आता इं�जीकरणा�ा मा�मातून जागितक वाचकाकडे
जाताना ते सारे सामािजक संदभ� �� होणं आव�यक होतं. जागितक वाचका�ा मूळ
कथा आक�न हो�ासाठी भारताती� जाित�व�था, चातुव��ा�ची उतरंड,
सामािजक नाती यांचे अनेकानेक कंगोरे पु�कात गंुफणं म�ा गरजेचं वाट�ं.

दुसरा िनण�य होता, ‘आमचा बाप'चा फॉम� बद��ाचा. मूळ पु�काचा
आकृितबंध छान जमून आ�ा होता. 'बापा'�ा भाषे�ा गावरान गोडवा अस�्यामुळे
तो अनेकांना भाव�ा होता. इं�जीम�े मा�नमुटकून बो�ीभाषा आणणं म�ा
अ��� वाट�ं, �णून मग �चि�त इं�जीम�े पु�का�ा कादंबरीसारखा फॉम�
दे�ाचं मी ठरव�ं.

'आमचा बाप'चे काही �संग आता अनाव�यक वाटत होते, �ाउ�ट काही
�संगांचा अंतभा�व कर�ाचं रा�न गे�ं होतं. �थमपु�षी एकवचनात बो�णा�या
कॅरे�स�ची ‘आमचा बाप'�ा इं�जी �पांतरात गद� वाट�ाची ��ता होती. ती
कमी क�न आई-विड�ां�ा कॅरे�स�वर �� क� �ि�त के�ं. सव� भावंडां�ा वतीनं मी



‘बो�तो' आिण आम�ा पुढ�ा िपढी�ा वतीनं माझी मु�गी अपूवा� 'बो�ते'. इतर
सव� कॅरे�स� या चौघां�ा �ितपादनातून �कट होतात.

मी जवळजवळ तीन वष� अखंडपणे या पु�कावर काम करत होतो. या
�दीघ� �ि�येत अनेकांची खूप मदत झा�ी, �ा सवा�चा नामिनद�� येथे करता येणं
�� नाही. वॉि�ं�टन��थत ऋिषतु�्य आनंद चंदावरकर, दीना खटखटे आिण
आिथ�क �े�ात मा�ा गु��थानी अस�े�े माँटेकिसंग अह�ुवाि�या यांची िव�ेष
मदत झा�ी. आनंद चंदावरकरांनी तर �� न �� तपासून मौि�क सूचना के�्या.
ितथेच �थाियक झा�े�ं सािह��क दांप� िद�ीप आिण �ोभा िच�े, िवजय आिण
�ता केळकर यांनी 'चीअर �ीडस�'�ा भूिमका आपु�कीनं पार पाड�्या. िहमा�ी
बे�व�करांनी प�र�मपूव�क संपादकीय ��पाची मदत के�ी (काहीही मोबद�ा न
घेता).

तीन वषा��ा प�र�मानंतर अखेर इं�जी भाषांतर तयार झा�ं. मी अमे�रका
सोडून पु�ा मायदे�ी परत�ा�ा दोनेक मिहने आधी. मूळ मराठी पु�क होतं
जेमतेम दोन�े पानांचे तर इं�जी �पांतर झा�ं तीन�े पानांपे�ा जा�. पु�का�ा
चंदावरकरांनी नाव िद�े ‘आउटका�'.

�� च भाषांतर

इं�जी ह�ि��खत तयार झा�ं खरं, पण अमे�रकन �का�क िमळेना.
मंुबई�ा परत�ापूव� मिह�ा-दोन मिह�ांत मी �य� क�न पािह�ा, पण सारे �थ�!
�ाच सुमारास टाइ� ऑफ इंिडयाचे िद�ीप पाडगावकर (आिण कुमार केतकर)
यां�ा सूचनेव�न आिण दैिनक 'िहंदू'�ा पॅ�रस��थत �ितिनधी वैजू नरवणे यां�ा
�य�ातून पॅ�रस�ा एका मो�ा �का�न सं�थेनं (Fayard, उ�ार ‘फाया') माझं
पु�क �का�नासाठी �ीकार�ं.

वैजू नरवणे यांनी इं�जी पु�काचं पु�ा एकदा संपादन के�ं (आता मा�
घसघ�ीत मोबद�ा घेऊन). 'फाया'नं �गो�ग �� च भाषांतर क�न घेत�ं. वैजू
नरवणे यांनी ����ः  �� घा�ून उ�म मुखपृ� िनवड�ं आिण 'Intouchable' या
नावानं 'आमचा बाप' �� चम�े अवतर�ा.

मी ऑ�ोबर २००२ म�े �रझ�� बँके�ा कामासाठी पॅ�रस�ा गे�ो.
िवमानतळावर ‘फाया'नं माझं �ागत क�न �� च पु�क मा�ा हातात ठेव�ं. मी



�णभर �� झा�ो. ते माझं पु�क होतं. ते म�ा ि�िहता आ�ं होतं, पण (�� च
अस�्यामुळे) वाचता येत न�तं!

मा�ा डो�ांसमोर धुकं तरळ�ं. �ा �णी, काहीही न बो�ता पाठीवर ‘भ�े
�ा�ास'चा दणका देणारा ‘आमचा बाप' म�ा हवा होता. िम�की� नजरेनं ते
मा�ाकडे पाहत असताना ते �ांना अप�ण क�न म�ा �णायचं होतं,

"दादा, हे �ा तुमचं पु�क!"

�ा�म�े तेथी� सरकार�ा सां�ृितक खा�ातफ�  दरवष� एक सािह��क
उ�व साजरा के�ा जातो. �ा��ी मै�ीपूण� संबंध अस�े�्या एका दे�ाची ��ेक
वष� िनवड के�ी जाते. २००२ सा�ी �� च सरकारनं िनवड के�ी होती ती भारताची!

�ा िनिम�ानं वीस भारतीय सािह��कांना �� च सरकार�ा वतीनं आमंि�त
कर�ात आ�े. �ासाठी यू.आर. अनंतमूत�, महा�वेतादेवी, अनु�ा रिव�ंकर,
मुकंुदन, इ�थर डे��ड, उपम�ू चतज� वगैर� चा समावे� होता. ��ी थ�र
�ूयॉक� �न आ�े होते. �ात (ब�धा ‘फाया'�ा पुढाकारानं) माझीही वण� �ाग�ी
होती.

तो दौरा १० ते ३० नो��बर २००२ असा होता. काया��यीन अडचणीमुंळे
�रझ�� बँके�ा कामातून म�ा तेवढा वेळ देता येईना. �ेवटी, �रझ�� बँके�ा
ग��नरसाहेबांची अनुमती घेऊन २२ ते ३० नो��बर या का�ावधीसाठी मी पॅ�रस�ा
जाऊ �क�ो.

आ�ां वीस जणांना छो�ा छो�ा गटांनी �ा��ा वेगवेग�ा भागांत
ने�ात आ�ं. िव�ापीठ, �ंथा�यं, पु�का�यं अ�ा अनेक िठकाणी दुभा�ां�ा
मदतीनं चचा� झा�्या. �ांना उ�म �ितसाद �ाभ�ा. िवषया�ा वेगळेपणामुळे
असे�, पण भारतीय जाित�व�था, समाज�व�था, डॉ. आंबेडकर आिण गांधीजी
यां�ाब�� मा�ावर ��नांचा भिडमार झा�ा. हजारो�ंा सं�ेने पु�के िवक�ी
गे�ी, �ांत जा�क�न समावे� होता 'Intouchable' चा.

�ाचा प�रणाम �णून Le Monde (�े मां) पासून सारी िव�ात वत�मानप�ं,
रोि�ंग �ोनपासूनची य�यावत िनयतकाि�कं यांनी मा�ा सिच� मु�ाखती �िस�
के�्या. �� च रेिडओनं एक खास '�ो' आयोिजत के�ा. �ा��ा सवा�त मो�ा बुक



�बनं 'फाया'ची िव�ेष परवानगी घेऊन �तः ची एक वेगळी दहा हजार �तीचंी
आवृ�ी काढून धमा� उडवून िद�ी! �� च भाषेत 'आमचा बाप' 'हाड�क�र, पेपरबॅक
आिण �ब एिड�न' अ�ा तीन �कारात �काि�त झा�े. आजपय�त �� च भाषेत
'आमचा बाप' �ा प�ास हजारांपे�ा जा� �ती िवक�्या गे�्या आहेत.

िचनी आिण इं�जी�ा खा�ोखा� जागितक पातळीवर मह� अस�े�ी
भाषा �णजे �ॅिन�. �ेनमध�्या Epsara या िव�ात सं�थेनं २००३ सा�ी
'Intocable' या नावानं ‘आमचा बाप'चा �ॅिन� अवतार िस� के�ा. �ा�ा उ�म
�ितसाद �ाभ�ा. �ॅिन� भाषेत 'आमचा बाप' �ा तीस हजारांपे�ा जा� �ती
िवक�्या गे�्या आहेत.

'फाया'ची परवानगी घेऊन भारतीय उपखंडासाठी िद�्�ी�ा प����न या
अ�ग� �का�नसं�थे�ा वतीनं २००४ सा�ी 'Outcaste' या नावानं 'आमचा बाप'चं
इं�जी �पांतर �िस� झा�े. �ा�ाही उदंड �ितसाद �ाभ�ा. (माझं इं�जी पु�क
�काि�त झा�्यानंतर मिह�ाभरात �ा. �रणकुमार ि�ंबाळ��ा 'अ�रमा�ी' या
पु�काचा �ा. भूमकर यांनी के�े�ा इं�जी अनुवाद �िस� झा�ा, �ाचेही नाव
Outcaste आहे.)

‘आमचा बाप' िवदे�ी भाषांतून आ�ं खरं, पण भारतीय भाषांचं काय?
िवदे�ी �पांतरां�ा आधी हे पु�क इतर भारतीय भाषांतून आ�ं नाही याची खंत
वाटत होती. नाही �णाय�ा, भारतीय भाषांपैकी गुजराती भाषेम�े ‘आमचा बाप'
२००२ सा�ीच �कट�ं ('अमारो बाप ना अमे', गंगाबा �का�न २००२).

िक�ोर गौड यांनी 'आमचा बाप'चं मराठीतून गुजरातीत भाषांतर के�ं आिण
आप�्या न�ानं �थापन के�े�्या �का�नसं�थे�ा वतीनं ते �िस� कर�ाचा
संक�्प सोड�ा. माझे बडो�ाचे �ेही आिण 'ज�भूमी �वासी' या �ोकि�य गुजराती
दैिनकाचे माजी संपादक �ी. हरी देसाई यांनी �ाचा पाठपुरावा के�ा. मा�ाच मनात
धाकधूक होती. अनुवाद य��ी झा�ा नाही तर �का�नसं�थेचं भिवत�च धो�ात
येणार होतं. मा�, ‘अमारो बाप'�ा उ�म य� �ाभ�ं आिण म�ा दुहेरी आनंद
िमळा�ा.

नंतर इतर भारतीय भाषांम�े ‘आमचा बाप' (�ाया आउटका�) ने�ाची
जुळवाजुळव चा�ू झा�ी. �ाम�े �ा �ा भाषेत�्या अ�ग� �का�नसं�थांनी



पुढाकार घेत�ा. िहंदीम�े 'असीम है आसमाँ' या नावानं (राजकम� �का�न,
िद�्�ी), पंजाबीम�े ‘दामू अछूत अते उसदी औ�ाद दा जीवननामा' या नावानं
(युिन�ार बु�, चंिदगड), 'धृवन��म्' या नावानं, तामीळम�े िद अ�ाय� कंपनी,
चे�ई, यां�ा वतीनं (या �ंभर वषा�पे�ा जु�ा सं�थेनं पूव� िव. स. खांडेकरांची सव�
पु�कं तामीळम�े भाषांत�रत के�ी आहेत); तसंच क�ड भाषेत 'बिह�ृता' या
नावानं (नवकना�टक �ेस, बंग�ोर यां�ा वतीनं), 'सोनू' या नावानं उदू� भाषेत; तसंच
'आमचो बाप आनी आमी' या नावानं कोकणी भाषेत (नॅ�न� बुक ट��, िद�्�ी
यां�ा वतीनं) �काि�त झा�ं. 'आमचा बाप'ची भाषांतरे म�्याळम्, बंगा�ी, ओ�रया,
ते�गू या भाषांम�ेही माग� �ाग�ी आहेत. मराठी �ित�र� इतर भारतीय भाषांम�े
'आमचा बाप' �ा चाळीस हजारांपे�ा जा� �ती िवक�्या गे�्या आहेत. िव�ेष
�णजे पंजाबी भाषेत�्या 'आमचा बाप' �ा 'सािह� अकादमी' चा पुर�ार देखी�
�ा� झा�ा आहे.

'आमचा बाप' ची इतर भारतीय भाषांमधून - िव�ेषत: म�्याळम, बंगा�ी,
ओ�रया आिण ते�गू भाषांतरे या ना �ा कारणा�व अडकून पड�ी आहेत. मा�
अि�कड�ा काळात सं�ृत, राज�थानी आिण िसंधी भाषेती� अनुवाद माग� �ागत
आहेत.

हे एवढं सारं घडत असताना मनात एक खंत होती, ती �णजे अमे�रकेत
'आमचा बाप' न गे�्याची. मी इं�जी �पांतर २००२ सा�ी संपव�ं, �ा वेळी
अमे�रकन �का�क िमळव�ाचा �य� क�न पािह�ा होता. �ा वेळी कळ�ं की
अमे�रकेत �ेखक कधी �का�काकडे जात नाहीत. आप�्याकडे िफ�्म �ास�ना
असतात तसे ितकडे 'एजंट' असतात. या एजंट मंडळीचंं मोठं ��थ असतं. य��ी
एजंटकडे मिह�ाकाठी �ंभरेक न�ा पु�कांची बाडं येतात. �ांत�्या ब�तेकांना न
वाचताच केराची टोप�ी दाखव�ी जाते. �ामुळे एखा�ा चांग�्या ‘एजंट'नं तुमचं
पु�क �ीकार�ं की अध� �ढाई िजंक�ी असं मान�ं जातं. अमे�रकन �का�नाची
ही सगळी �ि�या समजेपय�त माझी भारतात परत�ाची वेळ झा�ी होती. मा�ाकडे
जेमतेम दोन मिहने होते आिण अमे�रकन इं�जी �का�न �ा वेळी रा�नच गे�ं, परंतु
हे �करण ितथेच संपणार न�तं.



२००४ सा��ा पूवा�धा�त, अमे�रकेत�्या एबीसी या ��ात
दूरिच�वािहनी�ा वतीनं एक टीम भारतीय जाित�व�थे�ा संदभा�त माझी मु�ाखत
�ाय�ा मंुबईत आ�ी होती. �ांनी �तः  होऊन ‘आउटका�'ची एका मो�ा
अमे�रकन एजंटकडे ि�फारस के�ी आिण एजंट �तः  (इ-मे� मा�मातून)
मा�ाकडे चा�ून आ�ा.

�ानंतर�ा मा�ा एका अमे�रकावारीत मी चार िदवस �ूयॉक�  इथे मु�ाम
ठोक�ा आिण मा�ा एजंट�ा मदतीनं रँडम हाऊस, सायमन अ◌ॅ� �ू�र
यां�ासार�ा जगात�्या सवा�त मो�ा समज�्या जाणा�या �का�कां�ा गाठीभेटी
घेत�्या. सव� �का�कांकडे मी �तः  �ेझ��टे�� के�ी आिण काय आ�चय�!
अमे�रकन �का�नासाठी सव�च मो�ा �का�कांना ‘आउटका�' �ीकाराह�
वाट�ं. अनेक �का�कांना ते हवंहवंसं वाटत अस�्यामुळे �ाचा ि��ाव कर�ाचं
ठर�ं. 'इ�े�� ॉिनक ऑ�न' �णजे इ-ि��ाव झा�ा, �ात 'रँडम हाऊस' आिण
'सायमन अ◌ॅ� �ू�र' या जगात�्या अ�� �मांका�ा दोन �का�कांचा 'टाय'
झा�ा. �ा दोघांम�े िनवड कर�ाचे अिधकार मा�ावर सोपव�ात आ�े. �ा
दोघांत, ‘सायमन अ◌ॅ� �ू�र'चा नंबर उ�ाढा�ी�ा �माणात दुसरा अस�ा तरी
१६५ वष� जुनी अस�े�ी ती �का�नसं�था 'ि�टररी चेन'म�े पिह�्या �मांकावर
आहे, ते ��ात घेऊन मी 'सायमन अ◌ॅ� �ू�र'�ा पसंती िद�ी. यथावका�
कायदे�ीर करार झा�ा आिण अमे�रकन �का�नाचा माग� मोकळा झा�ा.
'अनटचेब�' या नावानं ‘आमचा बाप'चा अमे�रकन इं���� अवतार साकार झा�ा.

ऑ�ोबर २००५ म�े मी अमे�रकेचा झंझावती दौरा के�ा. �ूयॉक� �ा '�ू
�ू� युिन�िस�टी'म�े िसनेटर जॉन केरी यां�ा ह�े ‘अनटचेब�'चं �का�न झा�ं
आिण �ानंतर अमे�रके�ा इ� को�पासून वे� को�पय�त सव� �मुख �हराती�
(�ूयॉक� , वॉि�ं�टन डी.सी., ि�कागो, डे��र, बक� �े, सांता�ुझ, सॅन�ा���ो
आिण िसॲट�) बुक �ोअस� िकंवा वाचना�यांत तसंच सव� �मुख िव�ापीठांत
(को�ंिबया, हाव�ड�, नॉथ� ई�न�, ये�, कॉन��, �ॅनफड�, बक� �े, कॅि�फोिन�या, सांता
�ारा, सॅन होजे आिण वॉि�ं�टन युिन�िस�टी) ‘अनटचेब�'वर माझी भाषणं आिण
चचा�स�ं संप� झा�ी. (यानंतर�ा काळात अमे�रकेती� ब�तेक अ�ग�



िव�ापीठांनी इितहास, समाज�ा�, रा��ा� िकंवा भारत वा दि�ण आि�या
यां�ािवषयी�ा अ�ास�माम�े ‘अनटचेब�'चा समावे� के�ा आहे.)

१६ नो��बर २००५ रोजी 'अनटचेब�'चं आिण 'आमचा बाप'�ा चार
भारतीय भाषांती� अनुवादांचं �का�न द�ुरखु� पंत�धान डॉ. मनमोहन िसंग
यां�ा ह�े ७ रेसकोस� रोड या �ां�ा िनवास�थानी (योगायोग �णजे 'पंचवटी'
सभागृहात) संप� झा�ं. नाि�क�ा ओझर गावात सु� झा�े�ी कहाणी नवी िद�्�ी
इथे नाि�क�ाच पंचवटी चं नाव घेत�े�्या सभागृहात राजमा�ता िमळवती झा�ी.
'आमचा बाप' चा अमे�रकन इं���� अवतार - 'अनटचेब�', 2005 सा�ी �िस�द
झा�्यानंतर आजवर �ां�ा चाळीस हजारांपे�ा जा� �ती िवक�्या गे�्या
असा�ात.

हे सारे 'आहे मनोहर तरी', �� च �का�क ('फाया'), अमे�रकन �का�क
('सायमन अँड �ू�र') आिण प����न (इंिडया) यां�ा�ी झा�े�्या मा�ा एकि�त
करारातून 'अनटचेब�' साकार झा�े�े अस�्यामुळे, ते भारतात �काि�त
कर�ावर कायदे�ीर िनब�ध आ�े आहेत. अ◌ॅमेझॉनवर अनटचेब� उप�� आहे
परंतु �ांनी िकंमत ठेव�ी आहे त�� 35 अमे�रकन डॉ�स� (सुमारे 2700 �पये) !

याचाच प�रणाम �णून की काय, पण इं�जी भाषेती� य��ी (खरे तर
खूपच य��ी) �ि�त �ेखक �णून म�ा मराठी आिण एकूणच भारतीय
सार�तांकडून मा�ता िमळू �क�े�ी नाही. (अि�कड�ा काळात, इं�जीतून
�ि�त �ेखन कर�ा�या मराठी �ेखकांची नामाव�ी �ाने�वर नाडकण�, �ांता
गोख�े आिण िकरण नगरकर यां�ा पि�कडे जात नाही असा अनेक मराठी
वाचकांचा समज असावा हे दुद�व �णायचे नाही तर काय ?)

२००७ सा�ी 'आमचा बाप'चा को�रयन अनुवाद �िस� झा�ा आिण आ�चय�
�णजे �ा पु�कानं िव�ीचे सगळे िव�म मोडीत काढ�े. गे�्या बारा-तेरा वषा�त
को�रयन अनुवादा�ा आजवर िकती �ती िवक�्या गे�्या असा�ात? त�� ३
�ाख ३० हजार! (�णजे आप�्या िह�ेबानं ३२० आवृ�ा!) २०१० सा�ी तर को�रयन
�का�कांनी ‘अनटचेब�'ची कुमार आवृ�ी �काि�त के�ी. ित�ादेखी� उ�म
�ितसाद �ाभतो आहे. २००९ सा�ी थाय�ंड�ा 'थाय' भाषेत देखी� 'आमचा बाप'
अवतर�ं. ‘थाय’ भाषेत ‘आमचा बाप’�ा वीसेक हजार �ती िवक�्या गे�्या आहेत.



िचनी आिण जपानी भाषांती� अनुवाद मा� काही तांि�क कारणा�व रखड�े
आहेत.

को�रयन भाषेती� 'आमचा बाप'�ा एवढं   मोठं य� कसं िमळा�े, हा ��न
म�ा वारंवार िवचार�ा जातो. मा�ाकडे �ाचं नेमकं उ�र नाही; पण एक अ�ितम
अनुभव मा� अव�य सांगता येई�.

पुणे िव�ापीठाचा कु�गु� �णून काम करत असताना २००८ सा�ी दि�ण
को�रयाचा एक अिधकृत दौरा (�ा सरकार�ा वतीनं) आयोिजत कर�ात आ�ा
होता. सहा िदवसां�ा दौ�यात पिह�े पाच िदवस पूण�पणे प�रषदा, भाषणं, मु�ाखती
यां�ा च�ात मी पार गंुतून पड�ो होतो. 'सो�' (�णजे को�रयाची राजधानी, िज�ा
आपण न चुकता चुकून सेऊ�' �णतो, तीच ती नगरी) बघाय�ा काहीही उसंत
िमळा�ी न�ती. सहा�ा आिण �ेवट�ा िदव�ी सकाळी (ब�धा माझी दया येऊन)
आयोजकांनी म�ा सांिगत�ं: सकाळी ११.३० ते १ हा '�ॉट' तुम�ासाठी मोकळा
(���!) आहे. �ा वेळी तु�ा�ा काय कराय�ा आवडे�? मी �ट�ं, म�ा एखा�ा
माक� ट �ेस�ा भेट �ाय�ा आवडे�.

ठर�े�्या वेळी, ‘सो�'�ा एका माक� ट �ेसम�े म�ा ने�ात आ�े.
सोबती�ा एक चुणचुणीत को�रयन दुभाषी त�णी. माक� ट �ेसम�े फेरफटका मारत
असताना अचानक दोन वृ� को�रयन धावतच मा�ाकडे आ�े आिण उ�ेिजत
होऊन ‘रॅिपड फायर' को�रयनम�े मा�ा�ी बो�ू �ाग�े. भाषांतर कराय�ा दुभाषी
त�णी होतीच.

"तु�ां�ा ते �ां�ा दुकानात बो�ावतायत." ती �णा�ी.
आ�मक िव�ीचा हा को�रयन अवतार िदसतोय असं समजून मी �णा�ो,
"पण, म�ा काहीही िवकत �ायचं नाही." पु�ा इं�जी ते को�रयन ते इं�जी

च� िफर�ं.

"तु�ी काही घे�ाची आव�यकता नाही. फ� �ां�ा दुकाना�ा तु�ी
पद��� करावा, अ�ी �ांची मन�ी इ�ा आहे."

पद��� वगैरे �ट�्यावर मी गडबड�ो. “दोनच िमिनटं" या बो�ीवर मी �ा
दुकानात �वे� के�ा. नंतर जे घड�ं ते क�्पनातीत होतं.



भ�ं मोठं, ऐसपैस �ोअर. दा�ना�ा म�भागी एक मोठं 'स�टर टेब�'. ते
दोन वृ� आ�टूनपा�टून मा�ासमवेत फोटो काढत असताना माझं टेब�ाकडे ��
गे�ं. टेब�ावर कागदांची एक चळत ठेव�ी होती आिण �ा सव� कागदांवर
�ाआधी�ा पाच िदवसांत मा�ाब�� को�रयन वृ�प�ांतून जे जे वृ�ा� �िस�
झा�े�े होते, �ाची का�णं नीटपणे िचकटव�े�ी होती.

मी च�ाव�ो! पिह�ा िवचार मनात आ�ा तो �णजे हे सारं 'आयोिजत' के�ं
असे� काय? वाटत तर न�तं. पण तरीही �ांना मी िवचार�ं, “बाबांनो, तु�ी हे
सगळं का के�ं आहे?" �ावर �ांनी जे सांिगत�ं, �ानं मी अ�र�: अवाक् झा�ो. ते
�णा�े,

“बाप आिण मु�गा यां�ात�े संबंध कसे असावेत, हे आ�ां�ा तुम�ा
पु�कातून कळ�ं. आम�ा मु�ांना ते कळावेत �णून ही सारी का�णं गोळा के�ी
आहेत!"

कुठे भारत, कुठे को�रया? कुठे मंुबई, कुठे ‘सो�'? कुठे भारता�ा एका
भागात�े माझे 'दादा' आिण कुठे आि�या�ा दुस�या टोका�ा अस�े�े हे को�रयन
'दादा'? 'िव�वसािह�' �णतात ते यापे�ा काय वेगळं असू �कतं?

आम�ा जाधव कुटंुबात 'दादा' हे पायाचे दगड होते. या भ�म पायावरच
आ�ा सव� भावंडांची उंच इमारत उभी रािह�ी. फ� भौितक अथा�ने ही इमारत उंच
न राहता 'माणूस' �णून उंच उभे राह�ासाठी दादांचा सवा�था�ने �ाभ�े�ा पायाच
खरा कारणीभूत आहे. असा पाया ��ेक कुटंुबात असतोच असतो. 'आमचा बाप'
वाचणा�या कोण�ाही वाचकाचे आ�ा�ा घडिवणा�या दादांसोबत आिण ‘�ांना’
घडिवणा�या �ाितिनधीक ��पाती� दादांसोबत आपोआपच नाते जोड�े जाते.
�णूनच 'आमचा बाप' मधी� दादा हे आमचे न राहता ��ेक वाचकाचे होतात.

खरेतर अिभजात सािह�ा�ा आिण �ाआधारे समाजात ��थािपत होणा�या
सािह�मू�्या�ा '�थळ, वेळ, दे�, वग�, वण�, ि�ंग, भाषा,' यांचे कोणतेही बंधन उरत
नस�्याचे 'आमचा बाप' हे उ�म उदाहरण �णावे �ागे�.

सु�वातीची अनेक वष� हे पु�क फ� ४०+ वयोगटां�ा �ोकांनाच भावतं
असं म�ा सांग�ात आ�ं होतं. नंतर�ा काळात मा� तमाम न�ा िपढी�ा हे पु�क
'आप�ं' वाटाय�ा �ाग�ं. युवा िपढीत, िव�ेषतः  �ामीण भागाती� युवकांसाठी



'�ंथा�ी'नं एक �ाख �तीचंी महाजंबो जनआवृ�ी मध�्या काळात �काि�त के�ी.
ितची िकंमत सामा�ाती� सामा� ��ी�ा परवडे� अ�ी फ� साठ �पये
ठेव�ी. �ावर युवायुवती�ंा अ�र�: उ�ा पड�्या. या पु�काब�� गे�्या २६
वषा�त म�ा दहा हजारांपे�ा जा� प�ं आ�ी असावीत. आजही 'आमचा बाप' �ा
वाचकां�ा अनेक �िति�या येतात. दर आठव�ा�ा एखादे तरी प� येतच असते.
मा�ा आवड�ा कथा�े�खका मेघना पेठे यां�ासह मी �त: 2004 सा�ी वरळी�ा
नॅ�न� असोिसए�न फॉर �ाईंड (नॅब) या सं�थेती� युवा-युवतीसंाठी 'आमचा बाप'
चे ऑिडओ रेकॉिड�ग के�े होते. �ांची भावपूण� प�े अजूनही येत असतात.

जीवनात संकटां�ी �ढ�ासाठी ताकद िमळा�ी �णून आभार मानणारी
अनेक प�े समाजा�ा सव� �रांमधून येत असतात. काबाडक� करणारा गवंडी,
छो�ा�ा खेडेगावात �ाळेत ि�कणारा िव�ाथ�, एखादा बसचा�क, सीमेवर
दे�ासाठी अहोरा� झटणारा सैिनक यांपासून ते अनेक मा�वर तसेच अनेकानेक
�ेखक-समी�क यां�ासु�दा �िति�यांचा ओघ चा�ूच आहे. 'जन सामा�ांपासून ते
समी�कांपय�त सवा�नी 'आमचा बाप' चा के�े�ा �ीकार हे म�ा 'आमचा बाप' चे
सव���� य� वाटते. (िनवडक ५१ �िति�या प�रि�� दोन म�े दे�ात आ�्या
आहेत)

"काय वा�� �े कर, पन तू जे काय कर�ी� ना, �े�ात टाप�ा जायचा
�य� कर." ही मा�ा बापाची ि�कवण त�ण िपढीती� असं� मु�ा-मु�ीचंी,
िव�ेषतः  तळागाळातून आ�े�्या त�णाईची ‘आ��ित�ा' बन�ी आहे.
'नेिटझ�'म�ेदेखी� हे पु�क आता कमा�ीचं �ोकि�य आहे. आबा�वृ�,
मिह�ा, युवक-युवतीनंी या पु�कापासून �ेरणा घेत�्याची असं� प�ं पूव��ा
काळात �ा� झा�ी होती. आता दर आठव�ा�ा िकमान एकतरी इ-मे� येत
असतो. काही सं�थांनी तर 'आमचा बाप आन् आ�ी'वर ���म�िवकास
��पाची �ेखी परी�ादेखी� घेत�ी आहे. अनेकांसाठी 'आमचा बाप' हे जग�ाची
�ेरणा बन�ी आहे. जीवनसागरात िद�ा हरव�े�्या अनेक जहाजांना 'दीप�ंभ'
�णून िद�ा दे�ाचे काय� 'आमचा बाप' आजही करत अस�्याची ही पावती आहे.

'आमचा बाप आन् आ�ी'मधी� काही भाग जे�ा �ा�ेय अ�ास�मात
(मराठी, िहंदी आिण गुजराती) धडा �णून आ�ा �ा वेळी अिभनेता नाना पाटेकर



(आका�ाकडे बोट क�न) म�ा �णा�ा होता, “आय�ा, मोठे �ोक वरती
गे�्यावर �ां�ावर धडा येतो, तू तर सा�्या िजवंतपणीच धडा झा�ास...!"

'आमचा बाप आन् आ�ी' या पु�काचं मराठमो�ा सामािजक, सां�ृितक
आिण वा�यीन जीवनात�ं नेमकं �थान काय आहे हे �ोध�ाचा �य� मराठीती�
बावीस मा�वर समी�कांनी के�ा आहे आिण तो पु�क�पानं '�ंथा�ी'तफ� च
�िस�देखी� झा�ा आहे ('आमचा बाप आन् आ�ी': ��प आिण समी�ा
(संपादन) डॉ. �ै�े� ि�भुवन, �ंथा�ी, मंुबई, �.आ. १४ जानेवारी, २००८). अनेकांनी
या सािह�कृतीिवषयी िविवधांगी िवषय िनवडून एम. िफ� आिण पीएच.डी. के�ी
आहे आिण काही करीत आहेत.

�ीमती �ितका भानु�ा�ी यांनी "आमचा बाप- वाड्मयीन आिण
समाज�ा�ीय पया�वरणावर झा�े�ा प�रणाम" या िवषयावर सादर के�े�्या
�बंधासाठी पुणे िव�ापीठाने �ांना पी. एच. डी. �दान के�ी आहे. नंदकुमार उदार
या िव�ा�ा�ने 'आमचा बाप' वर समी�ेची समी�ा करणारी �बंिधका सादर क�न
एम. िफ�. ची पदवी �ा� के�ी आहे. मराठी सािह�ाती� अनेक चचा�स�े,
प�रसंवाद व काय��ाळा 'आमचा बाप' क� �भागी ठेऊन आयोिजत कर�ात आ�े
आहेत. अनेकानेक �ेखक, समी�क व �ा�ापकांनी अनेक िनयतकाि�कांमधून
'आमचा बाप' चे मराठी सािह�ातच न�े तर िविवध मानविव�ा�ाखांम�े ठर�े�े
वेगळेपण अधोरे�खत के�े आहे. ही खरोखर अतीव समाधानाची बाब आहे.

यावष� उ�ानाबाद येथे झा�े�्या ९३ �ा अ�ख� भारतीय मराठी सािह�
संमे�ना�ा वेळी घड�े�ा �संग यािठकाणी आवजू�न नमूद करावासा वाटतो.
संमे�ना�ा िठकाणी पु�का�ा िव�ीसाठी �ाग�े�्या �ॉ�वर 'आमचा बाप' ची
'पायरेटेड कॉपी' िवक�ी जात होती. सव�सामा�पणे एखादे महागडे पु�क चो�न
छापी� िकंमतीपे�ा कमी िकमती�ा 'पायरेटेड कॉपी' �ारे िवक�े जाते. मा�; 'आमचा
बाप�ा' पायरेटेड कॉपीची िकंमत ही मूळ िकंमतीपे�ा जा� असतानाही �ोक
�ािठकाणी 'आमचा बाप' िवकत घेत होते. याचाच अथ� २०० आवृ�ा काढूनसु�दा
वाचकांची मागणी पूण� कर�ासाठी आ�ी कमी पडत आहोत याची खंत सु�दा
मा�ा मनात आहे.



'आमचा बाप'नं म�ा �� च सरकारचा ‘कमांडर' हा सव�� नागरी स�ान
िमळवून िद�ा. 'आमचा बाप'�ा पंजाबी आवृ�ी�ा ‘सािह� अकादमी' पुर�ार
�ाभ�ा. सखेद आ�चय� �णजे महारा��  �ासनाचा एकही पुर�ार ‘आमचा बाप'�ा
िमळा�े�ा नाही.

अथा�त कुठ�्याही सािह� कृतीचं �े�� िकती पुर�ार िमळा�े यावर ठरत
नाही, तर ती सािह�कृती िकती वाचकां�ा जग�ाचा भाग बन�ी, िकती जणांना
ितनं जीवनानुभूती िद�ी, िकती वाचकांना आप�्या आयु�ात काहीतरी सा�
कर�ाची �ेरणा �ा सािह�कृतीनं िद�ी यावर �ा �ेखनकाया�चं साफ�्य ठरतं.
गे�्या स�ीस वषा��ा का�ावधीत �ा �कारे ‘आमचा बाप आन् आ�ी'
महारा�� ा�ा घराघरात जाऊन पोहोच�ं. त�णाईकडून �ा�ा जो अफाट �ितसाद
िमळतो आहे, �ामुळे या सािह�कृती�ा साफ�्यपूत�ची कृतकृ�तेची भावना आज
मा�ा मनात आहे. गे�ी तीन द�के वाचकां�ा अनेक िप�ा घडिव�ाचे मह�ाय�
‘आमचा बाप’ सात�ाने करीत आ�े आहे.

कुटंुबाती� सद�ांचे आभार कुठ�्या ��ांत मानू? पु�क �िस� झा�ं,
�ा�ा अमाप �ोकि�यता िमळा�ी; परंतु ‘आमचा बाप'�ा मिणमा�ेती� एकेक
माणकं मध�्या काळात गळून पड�ी. दादा तर 'आमचा बाप' �िस� हो�ापूव�च
गे�े. २००२ �ा एि��म�े माझा भाऊ 'जे.डी.' तर �ाच वष� स��बरम�े मातोसरी
िनवा�ण�थ झा�्या. �ांचं नसणं आजही खूप बैचेन करतं. पण �ां�ा �पानं एकेक
पा� ‘आमचा बाप'म�े आजही िजवंत आहे, आिण राहणार आहे.

महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दाखव�े�्या मागा�वरी� पिथक
अ�ा आ�ां जाधव कुटंुबाती� सद�ां�ा य��ी संघषा�ची ही कहाणी स��ा
िद�ानं मांड�ाचा �य� मी के�ा. जोपय�त आई-बापा'�ा ��ेभोवती आप�ी
सं�ृती क� �ि�त आहे, तोपय�त ‘आमचा बाप’ घराघरांत वाच�ं जाई�, यात ितळमा�
�ंका नाही. आज २०० �ा आवृ�ीनंतरही हा िव�वास मनात प�ा आहे.

कोणतंही काम करताना �ा�ात 'टाप�ा' जा�ाची �ेरणा देणा�या आम�ा
बापाभोवती क� �ि�त अस�े�्या या पु�का�ा मराठी वाचकांनी सािह�सं�ृतीत
'टाप�ा' ने�ं. 'आमचा बाप'�ा िमळा�े�्या अफाट �ोकि�य �ितसादामुळे आ�ी
सारे जाधव कुटंुबीय भारावून गे�ो आहोत. �ातून म�ा ��ी�ः  के�े�्या
प�र�माचं चीज झा�्याचं समाधान तर वाटतंच; �ाबरोबर वाचकांनी �� के�े�्या



अपे�ांमुळे न�ा जबाबदारीची जाणीवदेखी� िनमा�ण झा�ी आहे. हे पाथेय सोबत
घेऊन समाजा�ित अस�े�ं सामािजक भान सतत जागृत ठेवून पुढी� वाटचा�
करायची आहे. यापुढे वाचक ‘आमचा बाप आन् आ�ी'वर आिण पया�यानं �ेखक
�णून मा�ावर असंच उदंड �ेम करत राहती�च, हा आ�ावाद म�ा नवन�ा
ि�खाणाची �ेरणा देत आ�ा आहे आिण यानंतरही देत रािह�.



प�रि�� दोन
आमचा बाप: िनवडक �िति�या ए�ाव�

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर िकंवा भारताचे माजी रा�� पती डॉ. के. आर.
नारायणन् यां�ा �माणेच, डॉ. नर� � जाधव यांचे आयु� ही सु�ा बद�ाची, असीम
�ौया�ची, उ�षा�ची आिण आ�ेची कहाणी आहे. यामधून आप�्या दे�ाती� �ाखो-
करोडो �ोकांना नवे, सुखसमाधानाचे जीवन जग�ासाठी �ढा दे�ाचे �ुरण
िमळे� याची म�ा खा�ी आहे.

मा. पंत�धान डॉ. मनमोहन िसंग 
यां�ा भाषणातून.

ही कथा आहे सामा�ाती� एका असामा�ाची... �गतीसाठी मु�ांना सतत
�ेरणा देणा�या, �ांची मने घडवणा�या, मीपणा�ा बा�ांगापासून दूर अस�े�्या
आिण तरीही खूप मो�ा अस�े�्या एका बापाची.

- कुसुमा�ज

�ान, िनभ�यता आिण संघष� या, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां�ा मं�ाचा
उ�ार सतत होत असतो, पण हा िवचार पचवून कृतीत आणणारा जो माणूस या
पु�कात 'बाप' �णून भेट�ा �ा�ा कडकडून िमठी मारावी असे वाटते. आ�ा सव�
सािह��कांचा तो बापच आहे!

- पु. �. दे�पांडे

घराघरा�ा छतावर उभे रा�न, सा�या जगा�ा ओरडून ओरडून सांगावेसे
वाटते; हे पु�क वाचा.

- िवजय त�डु�कर

मराठी भाषे�ा सात-आठ�े वषा��ा इितहासाती� सव��म (All Time
Best) अ�ा पिह�्या पाच �ंथांम�े मी या पु�काचा समावे� करीन. हे पु�क
�णजे मराठी भाषेचे अ�र�ेणे आहे.

- �ा. वसंत बापट



ठरािवक �कार�ा दि�त आ�कथांपे�ा वेगळी अ�ी ही आ�कथा तु�ी
�िस� के�ीत �ा ब�� मी तुमचं अिभनंदन करतो.

-गंगाधर गाडगीळ, मंुबई

यापूव��ा आंबेडकरी �कथनांपे�ा अ�ंत मू�भूत पातळीवरी� हे पु�क
िनराळे आहे. ही कहाणी पराभवाची नाही, तर परा�माची आहे. हा आंबेडकरी
चळवळीचा िवजयो�व आहे. ऊजा�वंत होऊ इ��णा�यांसाठी हे ��ीचे टॉिनक
आहे. ��ेक बापाने आिण ��ेकच मु�ाने, ��ेक ि��काने आिण ��ेक
िव�ा�ा�ने वाचावे असे हे पु�क आहे.

- �ा. य�वंत मनोहर

पुढी� िप�ांसाठी मराठी वा�येितहासाती� एक मह�ाचा द�ऐवज
ठरावा असे हे पु�क झा�े आहे. �ात, भारतीय समाजजीवनात अध��तकात
झा�े�ा सामािजक बद�, �ाती� बारकावे, मानिसक आिण सामािजक ताणतणाव
य��ीपणे रेखाट�े गे�े आहेत.

- डॉ. रावसाहेब कसबे

...दादांनी आप�े दि�तपण कवेत घेऊनच �तः �ा �तः पुरते
दि�त�ापासून िन�ंदभ� के�े. �ां�ा ित�ी कत�बगार मु�ांनी दि�तपणा�ा �ामक
सामािजक गृिहतकांना व पूव��हांना खोटे ठरवून दि�तपार िकंवा दि�तपै� अ�ा
जग�ाचा एक उदारमतवादी नमुना उभा के�ा....अपूवा�ची ितसरी िपढी एका उ�त,
उदा� व �ेरक अ�ा जािणवे�ा ि�खरावर आ�ढ होऊन दि�तपणा�ा िन�ंदभ�
करते. अपूवा�ने गाठ�े�ी ही उ�ंुग मानिसकता �णजे या पु�काचे ए�रे� ि�खर
होय. अपूवा� हे जाधव-कुटंुबा�ा आ�े�े सवा�त मोठे रसाळ गोमटे फळ होय.
कदािचत �ेरक आंबेडकरवादा�ाही.

- �ा. रा.ग.जाधव, पुणे

�ा पु�कानं म�ा खूप अ��थ के�ं आिण आधार सु�ा िद�ा.
- ना. धो. महानोर, जळगाव.



डॉ. नर� � जाधव यांनी ��ेक िठकाणी �� असूनही आिण सोय होत अस�ी
तरीही आप�ी जात �पव�ाचा �य� के�ा नाही. जातीने �ां�ात �ूनगंड िनमा�ण
के�ा नाही. िकंब�ना 'जात' नावाचा अित�य �ितकू� घटक �ांनी आप�्या ऊज�चे
जणू क� � मान�े. ज�जातीचे भांडव� क�न सहानुभूती िमळवावी असेही �ांना
कधीच वाट�े नाही. �ां�ा �ेखनात �� होणा�या या जमे�ा बाजू आहेत. अ�
दि�त आ�कथनांपे�ा �ां�ा आ�कथनाच हे वेगळेपण आहे.

- �ा. द�ा भगत, औरंगाबाद

‘आमचा बाप’ मध�ा �ेखकाचा िनकोप ��ीकोण िव�ेष भावा�ा.
- वीणा गवाणकर, वसई

एक �कारचा स�ा�ह क�न दामुबाबांनी आप�्या मो�ा मु�ा�ा िमळवून
िद�े�ा �ाळेती� �वे� �णजे �ां�ाच ��ात ‘�गतीची सुरवाद' होती. हा सव�
जागृतीचा व �गतीचा इितहास आहे व बापाचे आ�च�र� हा �ाचा अ��
द�ऐवज आहे.

- डॉ. सदानंद मोरे

आजवर अनेक �कथनं वाच�ी. ती सारी रडणारी होती; पण 'आमचा बाप
आन् आ�ी' हे रडं नस�े�ं संुदर गाणं आहे.

- �ेमानंद ग�ी

"एक अित�य उ�ृ� पु�क ि�िह�्याब�� मी आप�े मनः पूव�क
अिभनंदन करतो"

-फा. �ा��स िदि�टो

‘पु�क का आवड�े, नेमकं क�ासाठी आवड�े, �ात काय आहे- याची
चचा� खूप करता येई�, कदािचत �ावर मूळपु�कापे�ाही 'मो�' पु�क ि��न ते
सांगता येई�.

-वामन क� ���े, मंुबई



काही पु�के अ�ी असतात, की पुनवा�चनानंतर �ाती� सौदंय��थळे न�ाने
उमगू �ागतात. दोन ओळी�ंाम�े िकंवा �ा�ाही प�ीकडे सूिचत होणारा आ�य
रिसकांना आवाहन करत असतो. बद��े�्या काळात अ�ा पु�काचे वाचन
आप�्या आक�नाम�े नवी भर टाकत असते, परंतु अ�ी पु�के सं�ेने बेताची
असतात हे खरे. मराठीत जी अ�ी पु�के आहेत, �ाम�े 'आमचा बाप आन् आ�ी'
या आ�कथनाचा अंतभा�व के�ा तर ते अ��ुत ठरणार नाही.

- डॉ. मनोहर जाधव (मराठी िवभाग, पुणे िव�ापीठ)

डॉ. नर� � जाधव यांनी �तः ची एक वाट चोखाळ�े�ी आहे. �ांनी पु�क
ि��न आप�े काम झा�े असे कधीही मान�े�े नाही. �ांनी आप�ा वाचकवग�
आप�्या प�र�मातून तयार के�े�ा आहे. यासाठी �ांनी आप�ी असामा�
बु��म�ा, आप�्या ����ाभोवती असणारे व�य या सा�यांसिहत सतत सामा�
माणसां�ी संवाद ठेवून कुतूह�-जागृती के�े�ी आहे. या कुतूह�जागृतीतून हळूहळू
�ोक �ां�ा पु�काकडे वळ�े�े आहेत आिण वाचक बनत गे�े�े आहेत. मराठी
सािह� �वहाराती� हे वेगळे असे उदाहरण आहे, असे आप�्या�ा मा�च करावे
�ागते. मराठी वाचक पु�के िवकत घेत नाहीत, ही समजूत ‘आमचा बाप आन्
आ�ी' हे पु�क खोटे ठरवते. कारण महारा�� ाती� �ाळा-महािव�ा�यांसिहतची
�ंथा�यसं�ा आिण ‘आमचा बाप आन् आ�ी'�ा खप�े�्या �तीचंी सं�ा
यां�ात ताळमेळ जमवणे कठीण आहे. या पु�काचे िविवध भाषांत होणारे अनुवाद
मराठी �ेखक-�का�कांना सजग करणारे आहेत. या पु�काचे होणारे अनुवाद
मराठीचे ि�ितज �ंदावणारे आहेत. अनुवादाबाबतची िन��यता झटकावी असा
संदे�च हे पु�क सवा�ना देत आहे.

- डॉ. राजन गवस

या आ�कथेची मुळे नािसक�ा ओझर या गावी �ज�े�ी आहेत, तर फां�ा
िव�वभर िवखुर�े�्या आहेत. या आ�कथे�ा एका िव�ववृ�ाचे �प �ाभ�े आहे.
आ�कथेचा पसारा 'राही'पासून ते 'अपूवा� पय�त पसर�े�ा िदसतो. ... ही आ�कथा
�ू�ातून िव�व िनमा�ण कर�ाची िज� पेरणारी आहे. 'ओझर' ते 'अमे�रका' इत�ा
�ापक भौगोि�क पटावर घडणारी ही एकमेव दि�त आ�कथा आहे... गावचा
पाटी� असो की इंिडयाना िव�ापीठाती� �ा. फॉन फूर�नबग� असोत. या सव�



वं�वादी िवषवृ�ा�ा भेडसावणा�या साव�्या आहेत. या वं�वादी वृ�ीने अनेक
राजहंसांची ि�कार के�ी आहे. इथ�्या मयूर इितहासाने दि�तां�ा पूव�जांवर
िवषमतेचे ओझे �ाद�े होते. ते बापापासून पुढ�्या िपढीने झुगा�न िद�े आहे.
बापाने हातात �ेखणी घेत�ी आिण सािह�िव�वात ‘आमचा बाप'ने इितहास
घडव�ा.

- डॉ. �रणकुमार ि�ंबाळे

दादा डॉ. आंबेडकरांचे खरेखुरे पाइक होते. आंबेडकरांनी �े�रत के�े�ी
आकां�ा �ांनी �तः �ा अ���ात पूण�पणे मुरवून घेत�े�ी होती. आंबेडकरां�ा
अ�ासकांना आिण भा�कारांना आंबेडकर जेवढे समज�े नसती� तेवढे ते दादांना
समज�े होते. भाव�े होते. �ां�ा वृ�ीत िझरप�े होते... हे पु�क दि�त सािह�ाचे
सगळे साचे मोडून टाकते आिण एक झळझळीत �यं�का�ी नमुना ��थािपत करते.
���गत, सामािजक आिण सां�ृितक अ�ायांवर पांघ�ण न घा�ता देखी�, हे
पु�क नकार, िव�ोह आिण संघष� या दि�त सािह�ा�ा �ळ�े�्या वाटांचा �ाग
करते आिण िज�, िवकास आिण आ�भान यांचा एक तेज�ी आ�ेख मांड�ाचा
�य� करते.

- डॉ. िनि�कांत िमरजकर

राजकीय िव��ेषकांनी तसेच समाज�ा�ा�ा अ�ासकांनी हे पु�क
बारकाईने अ�ास�ाजोगे आहे. याती� �माणभाषा, बो�ी भाषा यांचा हेतूपूव�क
वापर व �ोकसािह�ाचे संदभ� हे िव�ेष भाषेचा अ�ास करणा�यांसाठी कुतूह�ाचा
िवषय ठरावेत. याती� आठवणी, आ��ोध, ���िच�ण व �स� �ै�ी या
क�ा�क वैि���ांमुळे हे पु�क वा�या�ा अ�ासकांना आकिष�त करते.
आ�िव�वासा�ा बळावर य�ाचा प�्�ा गाठता येतो, हा �य� देणारे हे पु�क
सव�सामा� रिसकांना सकारा�क जीवन��ीचा वसा देणारे �णून �ेरणादायी ठरते.

- डॉ. नीि�मा गंुडी

"पु�क जे�ा उघड�े ते�ा ते खा�ी ठेवताच आ�े नाही."
- �ीना मेह�दळे (माजी सनदी अिधकारी)



‘आम�ा बाप'ची य�ोगाथा एका ��ीची वा एका कुटंुबाची नसून ती
�ातं�पूव�काळाती� �ेती�धान खे�ापा�ांची आिण �ाती� माणसां�ा
धडपडीची हिककत आहे.

- डॉ. िवद्युत भागवत

डॉ. नर� � जाधवांचे ‘आमचा बाप आन् आ�ी' हे �ेखन च�र� व आ�च�र�
यांची सरिमसळ असणारे आहे. १९०८ ते २००२ या सुमारे �ंभर वषा��ा काळाती�
एका कुटंुबाती� तीन िप�ांचे द��न घडवणारी, �थम-पु�षी आिण तृतीय-पु�षी
िनवेदने असणारी, सात �ेखकांनी सादर के�े�ी ही एक कुळकथा आहे. सुमारे
प�ास पृ�ांची च�र�े, एक�ेन�द पृ�ांची आ�िनवेदने आिण तीस प�ांची
समाजिचिक�ा, असे िहचे ��प आहे. अ�ा त�हेचा आकृितबंध असणारे पु�क हे
िवरळा. दि�त आ�च�र�ांत तर हे पिह�ेच

- डॉ. रमे� धोगंडे

दादा-आई यां�ात�े आगळे संबंध या सवा�चा िच�मय आ�ेख जाधवानी
असा काढ�ा आहे, की मराठीत�े हे एक सं�रणीय ���िच� होऊन गे�े आहे.
�ाती� क�णा आिण हा� यां�ा अकृि�म पखरणीने एकूण ��िच�ाचा पोत
खूपच मू�्यवान झा�ा आहे. हे कथन जीवनाचा सरधोपट माग� सांगणारे वृ�कथन
नाही. यात �ोकवा�याचा बाज आहे. नम�िवनोद आहे. कथािनवेदनाचा डौ� आहे.
मानवी भावभावनांचा उ�ेष आहे. परा�मा�ा गाथेत �ंभर ट�े �ामािणकपणाचा
कस आहे. जीवन जगावे कसे आिण अवतीभवती�ा माणसांना सुखी कर�ाचे �त
सहजपणे िनभवावे कसे यांचा व�ुपाठ आहे. हे पु�क वाचताना कथा, ना�,
आ�वृ�, का�, च�र� या सव� वा�य�कारांचा अं�तः  अनुभव येतो.

- चं�कांत बांिदवडेकर

एकदा वाच�्यावर पु�ा पु�ा �ाचे पारायण करावेसे वाटते ती �ा
पु�काची �ा�ा आहे.

- डॉ. िवजय ढवळे, कॅनडा



'आमचा बाप आन् आ�ी' या पु�कात िवजीगीषा व�ीचा भाग
दा�गो�ासारखा एवढा ठासून भर�ा आहे, की हे पु�क जग�ाची, जाग�ाची,
जागव�ाचीही ऊजा� देते. ��ाची ई�ा� देते. पुढे जा�ाची. 'कुछ कर िदखाने की'
िहंमत वाढवते. या पु�का�ा य��पी कुपीत�े अ�र हे आहे आिण तेच �ाचे
उ�रही आहे. म�ा या दोन-अडीच द�कांती� हे एक उ�म पु�क वाटते. तीन-चार
वष� झा�ी हे पु�क ि�कवून, पण मनीमानसी िफ� बस�े�ा 'दादा' बाप काही धुसर
होत नाही. 'तू जे कर�ी� ते�ात टाप�ा जाया�ा पायजे', 'छोटुिमयाँ िकसीको
डरनेका नही, �ा? आपुन �ा िकसीके बाप का खाता है?' यासारखी उज��� वा�े
जे�ा मा�ाही िवजीगीषा वृ�ीस चेतवतात ते�ा या पु�का�ा, �ाती� बापा�ा
आिण बापा�ा ��ांना क�्पवृ�ाची फळे आणणा�या मु�ांनाही िवसरता येत नाही
आिण यातच या पु�का�ा य�ाचे खरे गमक आहे.

- डॉ. भगवान ठाकूर

डॉ. नर� � जाधव यां�ा य�ाची कमान तर खरोखरच या आ�च�र�ाती�
कुतूह�ाचा भाग �णावा �ागे�. �ांना ��ेक िठकाणी िमळणारे य� हे �ां�ा
�चंड बु��म�ेचे गमक होय... सबंध आ�च�र�ात कोठेही रडगाणे नाही. कारण या
सग�ांनाच भिव�ाचे एक संुदर ि��्प कोरायचे होते आिण रडगाणे हा �ावरचा
उपाय न�ता. �णून हे आ�च�र� प�र��थतीवर मात क�न �तः च �तः चे ि��्प
कोराय�ा ि�कवणारे एक जीवनगाणे ठर�े.

- डॉ. अिवना� आव�गावकर

अित�य �ापक अथा�ने बाबासाहेबांची �ेरणा घेऊन पुढे गे�े�्या जाधव
कुटंुबीयांनी या पु�का�ा �पाने न�ाने समाजा�ा खो� नेिणवेत अस�े�्या अ�ा
स�दय जािणवांना अथ�पूण� आिण संवादी अ�ी साद घात�ी. बाबासाहेबां�ा उपे�ेचे,
मानहानीचे पव� कोण�ा प�रपाकात सं�िमत झा�े आहे, �ाचा आधुिनक द�ऐवज
�णजे ‘आमचा बाप आन् आ�ी.' तराळकीची कामे करणा�या �ंकररावांना
कु�गु�पदाचा स�ान िमळा�ा आिण तराळकी आप�्या मु�ां�ा वा�ा�ा येऊ
नये �णून ि��णा�ा वाटेवर असीम िव�वास ठेवणा�या दामोदर �ंजाजी जाधव
यां�ा मु�ा�ा - नर� �ा�ा २००६ सा�ी पुणे िव�ापीठाचे कु�गु�पद िमळा�े. अ�ा



वेळी पु�ा एकदा ‘आमचा बाप आन् आ�ी' वाचताना पूण�पणे बद��े�ा प�र�े�
आिण �ा�ा मुळा�ी असणारा बाबासाहेब आंबेडकर नावाचा अभंग �ेरणा�ोत
याचे ब�िमती असे िच� ��ेका�ा अंतमु�ख करते.

- अ�ण बी. खोरे

डॉ. नर� � जाधवां�ा ‘आमचा बाप आन् आ�ी'मधी� सव� संिहतांतग�त
तु�ना अिधक उ�ोधक ठरती�. सां�ृितक ��थ�ंतरांचा, ���क� �ि�त कथनांचा
मौि�क ऐवज �णून �ांचे ऐितहािसक मह� कुणा�ाही नाकारता येणार नाही. एक
'स�ेस �ोरी' �णूनही ती �ेरणादायक आहे, ही गो� वेगळी.

- डॉ. आनंद पाटी�

सबंध �ेखनाम�े कुठेही, कटुता, िवखार अथवा आ��ुती नाही.
- मा. �ताप पवार, सकाळ वृ�समूह

गंुडां�ा गरा�ात सहज जाऊ �कणा�या वातावरणात �य�पूव�क 'इ��े
राह�ाची' तुमची धडपड मोठी वाख�ाजोगी आहे.

-सी. पं. खेर, पुणे

ही डॉ. नर� � जाधव यां�ा फ� चार िप�ांची कथा राहत नाही तर
दि�तांती� नवम�मवगा�चे �ितिनिध� करते. म�मवगा��ा आ�ा-आकां�ा
रेखाटते. ज�ी म�मवगा��ा ता�ाबा�ांचा आ�ेख रेखाटते त�ीच �ा वगा��ा
मया�दा, परा�ता आिण िवसज�न यांचेही िद���न करते... आई�ा ����ाम�े
अस�े�्या �ोकगीतां�ा आिण �ोककथां�ा धा�ांना िनवेदक प�रणामकारकरी�ा
मांडतो. �ामुळे हे कथन मातीचा ��� अस�े�े झा�े आहे. हे कथन
समाज�व�थेवर भा� करणा�या समूहगीताचे �प घेते. समूहगीताची एकेक धून
�कटत जात असताना समाजाचे िविवध पदर उ�गडत जातात. आप�्या �तः �ा
भािषक अिभ��ीत ते साद घा�ू �ागतात. �ोकगीते, �ोककथा, ना�ा�क संवाद,
िम��क� आिण रांगडे िवनोद, �णी, वा�चार, नािसक�ा �ामीण बो�ीबरोबर
�हरी भािषक अिभ��ी या कथनाम�े येते...दि�त आ�कथनां�ा परंपरेम�े



न�ा म�मवग�य दि�तां�ा भावनांना अिभ��ीचे �थान िमळवून देणारे हे कथन
दि�त समाजा�ा सां�ृितक राजकारणाचे �ितिबंब अधोरे�खत करणारे आहे.

- डॉ. अिन� सपकाळ

या पु�काती� 'अपूवा�चे मनोगत', �ा ��ांत�ा आ�िव�वास, साम��,
धैय� - ‘माझे भिव� मी �तः  घडवणार आहे' हे थेट सांग�ाची, खरे तर ए�्गार
कर�ाची, पुनः पु�ा सांग�ाची ताकद या कुटंुबसाखळीतून आ�ी असावी, असे
जाणवते. अपूवा� ही जाधव कुटंुबात�ी चौ�ा िपढीची �ितिनधी. अपूवा� ही जाधव
कुटंुबात�ी �ी-�ितिनिध� करणारी, हेही मह�ाचे.

- डॉ. �ाची जावडेकर

भोळीभाबडी, पण �ेम, िज�ा�ाने ओत�ोत भर�े�ी, आप�्या
कुटंुबािवषयी अपार माया अस�े�ी, सवा�म�ेच माये�ा अ��य धा�ाने बांध�ी
गे�े�ी ही िनर�र-अडाणी पण अ�ंत सू�-�वहारचतुर-मेहनती बाई �णजे
सोनाबाई दामोदर जाधव... दामोदर जाधव यांनी आप�्या पोरांना ि��ण
दे�ाबरोबरच 'माणुसकी' ि�कव�ी आिण ती पोरे ख�या अथा�ने 'माणूस' झा�ी. असे
'माणूसपण' सगळीकडे, जागोजागी अनुभवास आ�्यास आमचा अखंड दे� जगात
वंदनीय-�ृहणीय ठराय�ा वेळ �ागणार नाही.

- इंदुमती महावीर जोधंळे
एका कुटंुबाची ही कहाणी अस�ी तरी ती सव� बाजंूनी प�रपूण� आहे. ती

मया�देकडून अमया�दतेकडे झेपावताना िदसते. �णजे असे, की खरे तर ही जाधव
कुटंुबाची गो� आहे, पण हे घर दि�त समाजाती� आद�� कुटंुबाचे �ितिनिध�
करते... या सािह�कृतीचा ‘मॅन ऑफ िद मॅच - दामू �ंजाजी जाधव' अस�े तरी
�ांचा सहखेळाडू नर� � हा आहे... �ेखक आयु. नर� � जाधव यांचा �तः चा गे�्या
द�कापासूनचा �वास �णूनच बोिधवृ�ा�ा फांदी�माणे िच�वेधक आिण बहारदार
झा�ा आहे.

- डॉ. नंदा के�व मे�ाम



हे पु�क वाचताना कथा, ना�, आ�वृ�, का�, च�र� या सव� वा�य
�काराचा अं�त: अनुभव येतो... हे पु�क दि�त सािह�ाचे सगळे साचे मोडून
टाकते आिण एकूणच, मराठी वा�यिव�वाती� एक झळझळीत, �यं�काि�त
नमुना ��थािपत करते. ���गत, सामािजक आिण सां�ृितक अ�ायावर पांघ�न
न घा�ता हे पु�क नकार, िव�ोह आिण संघष� या दि�त सािह�ा�ा �ळ�े�्या
वाटांचा �ाग करते आिण िज�, िवकास व आ�भान यांचा एक तेज�ी आ�ेख
मांड�ाचा �य� करते. या �य�ा�ा डॉ. बाबासाहेबांची �ेरणा असते.

- डॉ. �ै�े� ि�भुवन
"दादा �रदं दाटून येतं,

काळजात�ं आभाळ हंब� �ागतं,

काय सांगू णी काय सांगू नको<
असं �ऊन जातं."

-ऐ�वय� पाटेकर, नाि�क 
(युवा सािह� अकादमी पुर�ार िवजेता कवी)

हे पु�क दोन कारणांनी वैि���पूण� आहे. एक �णजे, आंबेडकरवादा�ा
भ�म अ�ा वैचा�रक अिध�ानावर याचा पट उभा आहे, आिण दुसरे �णजे, हे
आ�कथन त�ा�ीन दि�त आ�कथनांपे�ा आ�य आिण आिव�ार यां�ा
बाबतीत वेगळे आहे. ही आ�कथा दामोदर �ंजाजी जाधव या सामा� दि�त
��ीची जरी अस�ी तरी या सामा� बापा�ा पंखाखा�ी घड�े�्या �ा�ा
असामा� मु�ां�ा �गतीची ही य�ोगाथा आहे. 'आमचा बाप आन् आ�ी' या
क�ाकृतीने गे�्या �ंभर वषा�चा दि�त जीवनाचा इितहास अधोरे�खत के�ा आहे.
��ंत इ�ा��ी, यो� संधी आिण कठोर �य�ांची जोड असे� तर ��ीचे काय�
कीित�मान होऊ �कते याचे उ�म उदाहरण �णजे नर� द जाधव हे आहेत. माणूस
दि�त असो िकंवा दि�तेतर असो, सा�यां�ापुढे एक आद�� �णून नर� � जाधव उभे
आहेत. नर� � जाधवां�ा या पु�कातून न�ा दि�त िपढी�ा आंबेडकरी टॉिनक
�ा�न कर�ाचे आ��क बळ �ा� झा�े तरी पुरे. कारण आंबेडकर हे वै��वक
स� आहे. येणा�या न�ा �वाहात तेच आप�्या नावेचे �ीड होणार आहे.



- डॉ. िमि�ंद कसबे
तु�ा सव� भावंडांची माता िप�ांची िज� बघून म�ा अिभमान तर वाट�ाच

पण एकीकडे िज�ीिवषयी हेवासु�ा वाटून गे�ं.

- सौ, कु�ा राम नाईक, मंुबई
��ंत धम�ात अिवरत धावणारे र� असे तुमचे िवचार व एकापाठोपाठ

एक िमळिव�े�्या तुम�ा य��ा�ी�ा कारणीभूत असणा�या दादांना दंडवत असो.
-बसवराज पाटी�,

िच�ा �ाटून, १०९ इ�ंट� ी
बटा. (िट. ए.) मराठा. �ा. ई.

काटेरी वाटेव�न िज�ीने माग��मण करीत आद��वत अ�ी जीवनबाग
फु�िवणा�या राजहंसाची कहाणी 'आमचा बाप आन् आ�ी' वाचून भारावून गे�ो.

- अिन� फराकटे, कणकव�ी, िसंधुदुग�

�तः �ा दा�र�ावर, िनर�रतेवर आिण अ�ंत �ितकू� प�र��थतीवर िज�
आिण मुळात�्या चातुया�ने मात क�न पुढ�ा िपढी�ा आ�िव�वासाचे बळ देणारी
राहीआई खरोखरच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अपेि�त असणा�या '�ी-
����ाचे' उ�ृ� उदाहरण आहे... ‘नेिट� इंटेि�ज�' असणारी राहीआई असो,
ग�रबीचे असं� चटके सोसत, पती�ा साथ देत, मु�ांनी मोठे �ावे असे �� स�ात
आण�ासाठी अिव�ांत प�र�म करणारी सोनाबाई असो, कौटंुिबक नातेसंबंध �ढ
कर�ासाठी सम�य वृ�ीचे साम�� असणा�या वसंुधरा जाधव असोत िकंवा '... दे
नीड सायकायिट�क ट� ीटम�ट' असे �णणारी अपूवा� जाधव असो, या चारही �ी-
���रेखांचे वातावरणाचे �र �माने बद�त गे�े अस�े तरी या चौघीही एकाच
अंतः सू�ाने बांध�्या गे�े�्या आहेत आिण ते सू� �णजे, 'जीवनात�्या सव�
ब�यावाईट प�र��थतीिवषयी अ�ंत �ापक आिण सकारा�क �ि�कोन बाळगून
जीवन जगणे'. आिण हे या सव� �ी-���रेखांचे न�े, ‘आमचा बाप आन् आ�ी' या
पु�काचे साम���थान आहे, असे �णता येते.

- डॉ. �िम��ा भगत



तुम�ा विड�ांसारखे एकतरी ���म� ��ेक कुटंुबात ज�ा�ा यावे.
�ामुळे न�ीच समाज रचना, कुटंुबरचना बद�े� त�ीच िटकुनसु�दा रािह�.

- ह�र�चं� भोस�े (कोथ�ड, पुणे)
पु�काती� ��ेकाचे िवचार �ामािणक अस�्याने ते मना�ा भाव�े.

- जाकीर रि�द �ेख, ठाणे

वाचून एव�ा िन�षा��त आ�ो की, हे सव� काहीतरी भ�िद� आहे.
रडगाणे नाही नी आ��ौढी नाही. य�ोगाथा आहे.

- िववेक उग�मुग�े, नाि�क

एक अ�ितम वाचनीय पु�क ‘मे�’ पव�तासारखा �ांचा बाप मु�ां�ा
पाठीमागे उभा असतो ती मु�े ि�ितज गाठणारच. ध� तो बाप आिण आप�ा बाप
कसा होता याची जाणीव ठेवणारी �ाची मु�ेही ध�.

- अिववा िम�र, इ�ाय�

�त:�ा आयु�ात तसेच भोवता��ा िव�वात �त:चे अ���
�ोध�ासाठी, ते िमळव�ासाठी धडपडणा�यांसाठी हे पु�क अित�य माग�द��क
आहे असे म�ा वाटते.

- नमता जगताप, हडपर

"ि�का, संघटीत �ा आिण संघष� करा" या आंबेडकरी ि�सू�ी सारखीच "डू
�ेअर यू आर, वुईथ �ॉट यू हॅव, मेक समिथंग ऑफ इट अ◌ॅ� ने�र बी
सॅिट�ाईड" ही जॉज� वॉि�ं�टन का��रची चतु:सू�ी ‘बाप’ वाचताना पु�ा पु�ा
मनात घोळत रािह�ी होती.

- रिवं� पांडुरंग पानसरे, ठाणे
�त:मधी� 'राजहंस' �ोध�ाची आप�ी �ेरणा काया���त राह�ासाठी

आिण 'नंबर वन' कडे जा�ासाठी �रण देत असते. �ामुळे आप�े �त�: आभार.

- �ा. संदीप नगराळे, संगमनेर अ. नगर



बों�िब�ा�ा झणझणीत चटणीसारखी भाषा असणा�या सरळ भाब�ा
पापिभ� अ�ा तुम�ा विड�ां�ा पु�कांती� एकूणच िच�णाने मी खूप भाराव�ो.
“सांगे विड�ांची िकत�" हे संतवचन तु�ी जग�ा आहात.

- �ी. ��ीकांत �ावणीस, सो�ापूर

* उपरो� �िति�यांपैकी पिह�्या आठ सोडून, इतर सव� �िति�या ‘आमचा बाप
आन् आ�ी': ��प आिण समी�ा' (संपादन) डॉ. �ै�े� ि�भवन �ंथा�ी, मंुबई (१४
जानेवारी २००८) या �ंथातून घे�ात आ�्या आहेत.
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सम� �ेखन काय� (संपािदत)
खंड 1 : राजकीय �ेखन
32. ��ा महामानवाची : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
सम� �ेखन काय� (संपािदत)
खंड 2 : अथ��ा�, समाज�ा�, कायदा, संिवधान आिण धम��ा� 
(�ंथा�ी, मंुबई, ऑ�ोबर 2013, खंड 1 आिण खंड 2 िमळून पृ� सं�ा 610)
33. '�सािव मा�ा सम� अिभ��ीचा 
(�ंथा�ी, मंुबई, जून 2013, पृ� सं�ा 610)

34. बो� महामानवाचे : 500 मम�भेदी भाषणे (संपािदत) 
खंड 1 : आ�िनवेदन, अनुयायी माग�द��न आिण डॉ. आंबेडकरां�ा भाषणाची सम�
सूची
35. बो� महामानवाचे : 500 मम�भेदी भाषणे (संपािदत) 
खंड 2 : सामािजक, आिथ�क, धािम�क आिण कायदासंिवधान िवषयक भाषणे.

36. बो� महामानवाचे : 500 मम�भेदी भाषणे (संपािदत) 
खंड 3 : राजिकय भाषणे (�ंथा�ी, मंुबई, ऑ�ोबर 2012, ित�ी खंड िमळून पृ�
सं�ा 1670)
37. रिवं�नाथ टागोर 
युगिनमा�ता िव�वमानव (�ंथा�ी, मंुबई, मे 2011, पृ� सं�ा 350)

38. रिवं�नाथ टागोर 
सम� सािह� द��न (�ंथा�ी, मंुबई, मे 2011, पृ� सं�ा 310)

39. भय�ू� िच� जेथ.... 
रिवं�नाथां�ा 151 �ाितिनिधक किवता :
(�ंथा�ी, मंुबई, नो�� 2010, पृ� सं�ा 456)
• �का�ना�ा िदव�ी संपूण� आवृ�ी िवक�ा गे�े�ा मराठी भाषेती� (ब�धा)
पिह�ाच किवता सं�ह.
• भय�ू� िचत जेथ.... या पु�कास आपटे वाचना�या�ा वतीने िद�ा जाणारा
'इंिदरा संत पुर�ार,' सन 2011
• रिवं�नाथ टागोर : सम� जीवनद��न' या �ंथ�यीस पुणे मराठी �ंथा�याचा 'ना. ह.
आपटे �ृती पुर�ार', सन 2011

ी



40. आमचा बाप आन् आ�ी 
(�ंथा�ी, मंुबई, मे 1993, पृ� सं�ा 209)
• �का�ना�ा िदव�ी संपूण� आवृ�ी िवक�े गे�े�े मराठी भाषेती� (ब�धा) पिह�े
पु�क.
• (आजवर 26 वषा�त) त�� 200 आवृ�ी �काि�त कर�ाचा मराठी सािह�ा�ा
इितहासात�ा अभूतपूव� परा�म.
• दे�ी-िवदे�ी अ�ा एकूण 15 भाषांम�े सव� िमळून जवळजवळ 7 �ाख �ती
िवक�े गे�े�े िव�विव�मी पु�क.
• 'सािह� अकादमी' पुर�ार (पंजाबी) अनुवादासाठी �ा�..

41. डॉ. आंबेडकर 
आिथ�क िवचार आिण त��ान
(सुगावा �का�न, पुणे 1992, पृ� सं�ा 110)



प�रि�� चार
डॉ. नर�� जाधव यांना िमळा�े�े िविवध पुर�ार

1. सािव�ीबाई फु�े पुणे िव�ापीठाचा ‘जीवनसाधना गौरव पुर�ार' , 10
फे�ुवारी 2020, पुणे
2. 'ि�यदि��नी अकादमी, मंुबई' यांचा 'बाळासाहेब ठाकरे मराठी सािह�
पुर�ार', (2019), मंुबई
3. �. एकनाथ ठाकूर �ृती पुर�ार (2018) कुडाळ, िसंधुदुग�, महारा��
4. कॉ�ेड सहाने मा�र �ृती पुर�ार , संगमनेर (12 जानेवारी 2017)

5. 'िव�ेष स�ान' (डॉ. आंबेडकरांवर मराठी आिण इं���� कॉफी टेब� बु�
यांचे �ेखन व संपादन के�्याब��) ह�े : मा. मु�मं�ी देव�� फडणवीस, बृह�ंुबई
महानगरपाि�का, मंुबई (6 िडस�बर, 2016)

6. 'Life Time Achievement Award', by Dr. Babasaheb Ambedkar National
Institute of Social Sciences, MHOW, MP (10 February 2014)

7. 'गोिवंदराव आिदक जीवनगौरव पुर�ार', गोिवंदराव आिदक डायमंड
�ुिब�ी स�ार सिमती, उदगीर, महारा��  (जानेवारी 2014)
8. 'मा. डॉ. अ�ासाहेब ि�ंदे �ृती पुर�ार', रयत ि��ण सं�था, �ीरामपूर,
महारा��  (स��बर 30, 2013)

9. अ�ा भाऊ साठे, सािह�र� पुर�ार, क�ा रंग, पुणे (स��बर 14, 2013)

10. 'महारा��  गौरव पुर�ार 2013', महारा��  गुजराती समाज, मंुबई (25 मे 2013)

11. 'चैत�दीप पुर�ार', रोटरी �ब ऑफ पव�ती, पुणे (एि�� (07, 2013)
12. 'महष� वा�्मीकी रा�� ीय स�ान', चंपारण सां�ृितक महो�व सिमती,
मोितहरी, िबहार (माच� 03, 2013) पो�म
13. ‘पु�षो�म पुर�ार', पी. के. अ�ा पाटी� फाऊंडे�न, �हादा (िज.
नंदूरबार), महारा��  (ऑ�ोबर 09, 2012)

14. 'Distinguished Fellowship Anniversary Award', Institute of Directors,
New Delhi (August 17, 2012)

15. ‘Maharashtra State 52nd Anniversary Award', People Art Centre,
Mumbai (May 1, 2012)



16. 'Honorary D.Litt' by Karnataka State Open University (KSOU) Mysore,
(April 4, 2012)

17. 'Honorary D.Litt' by Kalinga Institute of Social Science (KISS),
Bhubaneshwar, (January 6, 2012)

18. 'ना. ह. आपटे �ृती पुर�ार', 'रवी�ंनाथ टागोर : सम� जीवनद��न' या
�ंथि�वेणीस पुणे मराठी �ंथा�याचा पुर�ार, पुणे (िडस�बर 7, 2011)
19. ‘Thomas Hart Benton Mural Medallion' President's Medal, Indiana
University, USA (2011)

20. ‘Commander of the Order of Academic Palmes', (Commander Dans
L'order des Palmes), Government of France (2011)

21. 'इंिदरा संत पुर�ार', 'भय�ू� िच� जेथ', या अनुवािदत �ंथास आपटे
वाचना�य, इच�करंजी येथी� पुर�ार (2011)

22. 'Honorary D.Litt' by Dr. D. Y. Patil University, Pune – March 18, 2011
23. 'Degree of Doctor of Letters (Honoris Causa)' by Sido-Kanhu Murmu
University, Dumka, Jharkhand-(March 26, 2011)

24. 'Planner of the Year Award' Journalist Federation of India, New Delhi
(2011)

25. Role – Model for India Award’ ‘CMS, Delhi (2011)

26. 'सािव�ीबाई फु�े : फाितमा �ेख पुर�ार', ि��क भारती, मंुबई महारा��
(2010)
27. 'संत देव माम�ेदार य�वंत गौरव पुर�ार', आय-�ूज, सटाणा, नाि�क,
महारा��  (जून, 2010) महारा��
28. 'Elite Award-Excellence in Financial Communication', by Association
of Business Communicators of India, Mumbai (November, 2010)

29. 'डॉ. भीमराव आंबेडकर आंतररा�� ीय पुर�ार', जीवक वे�्फेअर
सोसायटी, नागपूर (जून 2010)

30. 'डॉ. भीमराव आंबेडकर रा�� ीय �ृती पुर�ार', मारवाडी फाउंडे�न,
नागपूर (जानेवारी 2010)
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31. 'गु�वय� �ंकरराव कािनटकर �ृती पुर�ार', मॉडन� ए�ुके�न अ◌ॅ�
�ो�ेिस� सोसायटी, पुणे (जानेवारी, 2010)

32. 'Jewel of Ruia Award' by Alumni Association of Ruia College, Mumbai
(December, 2009)

33. 'भारत ि�रोमणी पुर�ार', नवी िद�्�ी (स��बर, 2010)
34. 'राजीव गांधी �ृती पुर�ार', ि��ण�े�ाती� अतु�नीय योगदानासाठी
राजीव गांधी फाउंडे�नचा पुर�ार, मंुबई (स��बर 2009)

35. 'Excellence Award for Excellence in Education Field', by Top
Management Consortium, Pune (April, 2009)

36. 'केसरी गौरव स�ान', केसरी आट� अ◌ॅ� क�्चर फाउंडे�न, मंुबई
(जानेवारी, 2009)

37. 'मनोहर ि��ण र� पुर�ार', मनोहर �ित�ान, (2009)
38. '�ा. म. गो. रानडे पुर�ार', रा�� ीय सामािजक प�रषद, पुणे, (जानेवारी
2008)

39. 'य�वंतराव च�ाण पुर�ार', अहमदनगर िज�्हा म�वत� सहकारी बँक,
अहमदनगर, (2008)

40. 'महा�ा फु�े पुर�ार', पुणे (2008)

41. 'नाि�क भूषण पुर�ार', रोटरी इंटरनॅ�न�, नाि�क (2008)
42. 'Adjunct Professor', Honour by XI' AN JIOTONG University, China
(April 06, 2007)

43. 'नेिमनाथ जैन पुर�ार', पुणे (2008)

44. 'भारत �ोती पुर�ार', इंिडया इंटरनॅ�न� सोसायटी, िद�्�ी (2007)

45. '�ीमंत मा�ोजीराजे �ृती पुर�ार', मा�ोजीराजे �ृती �ित�ान, फ�टण,
िज. सातारा (2007)
46. 'कृत�ता गौरव पुर�ार', �ीितसंगम �ान�बोिधनी सं�था, कराड (2007)

47. 'सामािजक �ाय पुर�ार', �ायमूत� राम�ा�ी �भुणे �ित�ान, कराड
(2007)

48. '�ामी िववेकानंद रा�� ीय पुर�ार', रामकृ�-िववेकानंद इंटरनॅ�न�
फाउंडे�न, नवी िद�्�ी, (2007)



49. 'Vocational Excellence Award', by Rotary Club, Pune (2007)

50. 'नेताजी सुभाषचं� बोस सािह� गौरव पुर�ार', जयिहंद फाउंडे�न,
सातारा, (2007)

51. 'अिभनव भूषण पुर�ार', अिभनव ��ोब� फाउंडे�न, पुणे (2007)
52. 'Lions Club International Award', Mumbai (2006)

53. ‘All India Association of MBAs Award', Pune (2006)

54. 'गु�वय� पुर�ार', (�ोकि��ण पुर�ार), पुणे (2006)

55. ‘Vishwa-Setu Award', for International Peace and Harmony, Mumbai
(2005)
56. 'आमचा बाप आन् आ�ी', या आ�च�र�ा�ा पंजाबी आवृ�ीस ‘सािह�
अकादमी पुर�ार', नवी िद�्�ी (2005) ब��िकंग
57. 'सूय�द� पुर�ार', अथ� व बँिकंग �े�ाती� उ�्�ेखनीय काया�साठी, पुणे
(2005)

58. 'महारा��  र� पुर�ार', िविवध �े�ांती� अ�पै�ू योगदानासाठी िद�ा जाणारा
पुर�ार, मंुबई (2004)

59. 'सी. डी. दे�मुख पुर�ार', अथ��ा�ीय सा�रतेसाठी िद�ा जाणारा महारा��
च�बर ऑफ कॉमस� अ◌ॅ� इंड�� ीचा पुर�ार, मंुबई (1997)
60. 'FIE Foundation National Award', for contribution to Indian culture,
Ichalkaranji (1997)

61. ‘All India Publishers', Association Award for the book “Challenges to
Indian Banking”, New Delhi (1996)

62. 'मुकादम पुर�ार', 'आमचा बाप आन् आ�ी', य आ�च�र�ास (1996)

63. 'अ��ताद�� पुर�ार', 'डॉ. आंबेडकर : इकॉनॉिमक थॉट्स अ◌ॅ�
िफ�ॉसॉफी', या पु�कास (1994)
64. ‘All India Publishers', Association Award for the book “Monetary
Economics for India”, New Delhi (1994)

65. 'डॉ. आंबेडकर : इकॉनॉिमक थॉट्स् अ◌ॅ� िफ�ॉसॉफी', या पु�कास
‘महारा��  सािह� प�रषद', पुणे यांचा पुर�ार (1993)



66. ‘Award for Outstanding Contribution to Economic Theory', for the
Ph.D. Dissertation, Indiana University, USA (1986).

67. 'Best International Student Award', by Indiana University, USA
(1983).

68. National Scholar in Economics', Ministry of Education and Culture,
Government of India (1981-86).
69. '�थम पुर�ार', महािव�ा�यीन वादिववाद �धा�, रामनारायण �ईया
कॉ�ेज, मंुबई (1972)

70. 'कै. गो. ना. अ�ीकर ज��ता�ी पा�रतोिषक', (ि�तीय �मांक तसेच
मराठी व सं�ृत िवषयाती� िव�ेष �ािव�ाब��), छिब�दास हाय�ू�, मंुबई
(1969). "



प�रि�� पाच
मानप�

'जे काय कर�ी� �ात नेहमी
टाप�ा जाय�ा पायजे�'
असा आ�ह धरणा�या

तुम�ा अफ�ातून बापा ची कीत�
तु�ी जगभरात ने�ी.

'टाप�ा पोचून' सु�दा तळमळी�ा
िवन� अ�ासकाची, अथ�ि��काची

भूिमका �ीकारणारे आिण नेटाने िनभावणारे
तुमचे चौफेर �ासंगी ���म� ही
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरां�ा संप�
बौ��दक वार�ाची खूण आहे.

जागितकीकरणा�ा पिह�्याविह�्या �ाटेने
�टपटून भांबाव�े�्या वैचा�रक िव�वात

न�ा जगा�ा न�ा अथ�नीतीची
िचिक�क पाठराखण तु�ी अटीतटीने के�ी.
भारतीय अथ��व�ेची घडी न�ाने बसवून

जागितक अथ�कारणा�ा �ध�त
दे�ा�ा संपूण� साम�ा�िन�ी आघाडीवर नेणा�या

भारतीय अथ�त�ां�ा गटाम�े
तुमचे योगदान मह�पूण� आहे.

डॉ. नर� � जाधव
उपेि�त समाजातून संघष� करत

�ित�ा, आदरा�ा पा� झा�े�ी तुमची जीवनकहाणी
'आमचा बाप आन् आ�ी

िविवध भाषांमधून जगभरात पोचते आहे.
�कतृ��ा�ा बळावर अ�ी िदगंत कीत�

संपादन करणा�या �ेह�ी� िम�ाचा गौरव करताना
आ�ा सवा��ा मनात

अिभमानाची, आदराची भावना आहे.
िवजय त�डु�कर (उद्घाटक)

कुमार केतकर (अ��)

ि े ोि ं ि े ि े



सदर मानप� िव�वसेतू असोिसए�न यांजकडून ितसरे ‘एन. आर. आय. अिधवे�न’
( िदनांक १७ आिण १८ िडस�बर २००५), मंुबई (महारा�� ) येथे �ा� झा�ा.



 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर िकंवा भारताचे माजी रा�� पती डॉ. के. आर.
नारायणन् यां�ा �माणेच, डॉ. नर� � जाधव यांचे आयु� ही सु�ा बद�ाची, असीम
�ौया�ची, उ�षा�ची आिण आ�ेची कहाणी आहे. यामधून आप�्या दे�ाती� �ाखो-
करोडो �ोकांना नवे, सुखसमाधानाचे जीवन जग�ासाठी �ढा दे�ाचे �ुरण
िमळे� याची म�ा खा�ी आहे… डॉ. जाधव यांनी ि�िह�े�्या आ�कथनामधून
आप�्या�ा सामािजक आिण राजकीय ��ी �ा� होई�; आप�े ि��णिवषयक
धोरण साकार करतानाही या पु�काचा उपयोग होई�, तर भारतीय
अथ�कारणावरी� �ां�ा पु�कामुळे अथ�िवषयक आप�्या धोरणास �ढता �ा�
होई�.

मा. पंत�धान डॉ. मनमोहन िसंग 
यां�ा भाषणातून.

    समा�    
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