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मनोगत

स ा या कुशीत आ ण वारणे या मुशीत वसलेल ‘कोक ड’ हे माझ ंगाव. येथे रोज
भ या पहाटे म शद वरील अजाना या भो यानं कवा ाने री या पारायणानं जाग येते. बारा
बलुतेदार, अठरापगड जाती गु यागो वदानं इथे राहतात. यावेळ  मी खोल भूतकाळात
डोकावतो, यावेळ  मी धभाकरी खावी; हणून हाक देणारा आजीचा आत आवाज
ऐकायला येतो. उ हा यात नद तील वाळूत खणले या ख यात मारलेली सूर आठवते.
‘ चक या’ सारखा छोटा मासा पकड यावर मारलेली आरोळ  आठवते. शाळेत
पोषणयोजनेत मोफत मळणा या धाचा लास रचव यावर येणारा ढेकर आठवतो. चौगुले
गु ज नी पाठ त दलेला गु ा आठवतो. कु ती या मैदानात कु ती हरली, तरी मळणारी
बफ  आठवते. अंक लपीत या बाराखडीचा आवाज आठवतो. उसा या सरीतील पावसा या
सर चा नाद आठवतो. गु हाळात या उसा या रसाचा वाद आठवतो. चपाडा या
गंजीवर या उ ा आठवतात. घाणदेवी या दवशी कपातून घेतले या गावठ  मळ या
दा चा उ  दप दरवळतो. आई या हात या पुरणपो याही आठवतात. बदराला सजवले या
बैलांची झूल आठवते. ले झमातील हलगीची उडती चाल आठवते. दवाळ तील केपांचा

ीण आवाज आ ण ल मी तो ाचं ‘धडाम् धूऽम्’ आठवतं. हे आवाज कधी े नगमध या
शू टग ॅ टस या राउंडम ये, तर कधी २६/११ या रा ी या ल ातील ेनेड या
ला टम ये बेमालूमपणे मसळतात. ही सगळ  सर मसळ सदैव मना या अंतरंगात चालूच

असते.
ामीण भागातील मुल ं ही रानफुलासारखी असतात. यांना काळ  कसदार जमीन,

चांगलं खतपाणी, चांगला सूय काश मळाला, क  ती अशी जतात, अशी उमलतात, अशी
फुलतात क  यां यासमोर सगळे गुलाब, कमळ, डॅफो ड स फके पडतात. वारणे या
काठावर अशीच काही रानफुलं उमलली आ ण यांनी द लीचं यु.पी.एस.सी.चं त त भेदलं.
या यश वी रानफुलांम ये १९९७ साल या याद त मी होतो.

आय.पी.एस.म ये नवड झा यावर अ धका धक मराठ  मुल ंयु.पी.एस.सी.चं शवधनु य
पेल यासाठ  तयार हावीत, हणून मी महारा ातील अनेक खे ापा ातील
शाळामहा व ालयांम ये गेलो. मुलांशी संवाद साधला. यां या मनातील सव शंका आ ण

ांना उ रं दे याचा य न केला. काही मुलांनी माझी ही भाषणं यु ुबवर अपलोड केली.
लाख या सं येनं ती पा हली गेली. शालेय जीवन, कॉलेज डेज, पधापरी ांसाठ चे य न



आ ण आय. पी. एस. म ये झालेली नवड हा वास मी लेखणीब  करावा, अस ेअनेक
जणांनी इमेल केले, प ं ल हली. वशेषक न वेडी व  ं घेऊन मंुबई-पु यात येणा या
मा यासार या अनेक फाट या च ीत या खे ात या अ भम यंूना हे ेरणादायी ठ
शकेल, असा यां या सांग यातला सूर होता. मलाही हे पटल ंहोतं.

पधापरी ेचं व  उराशी बाळगून रोज असे कतीतरी व ास मंुबई-पु या या गद त
घुसतात. आमदार नवासात कवा कॉट बेसीस या १० बाय १० या खुरा ात चार-चार
जण राहतात. शेतकरी आईबापांनी पोटाला चमटा काढून कवा असलीनसलेली अधा एकर
जमीन गहाण ठेवून पोरगा मामलेदार, फौजदार होणार – या आशेवर पैस े पाठवायचे.
ग लीबोळात या ुशनम ये ॲड मशन यायची आ ण अ यासाला लागायचं. शहरातील
झगमगाट बघून काह चे डोळे दपून जातात. मग र ता चुकतात व कुठेतरी भल याच
ठकाणी गुरफटतात. यातून बाहेर काढणारं, दशा दाखवणारं, यो य मागदशन करणारं
कुणीच नसतं. मग बाक  शू य. त णपण घोडचुका, ौढ व संघष व हातारपण प ा ाप
कर यात नघून जातं. काहीजण झपाटून अ यासाला लागतात. दशाही मळते. पण कधी
परी ा होत नाही. कधी जागा कमी नघाले या असतात. या तीन ट यां या
परी ा येम ये काहीजण प ह या ट यात, काही स यात तर काही तस यात बाद
होतात. या साप शडी या खेळात चारपाच वष अथक प र म क नही काहीच हाती लागत
नाही. काही कसलेले पैलवान मैदानात न उतरताच ‘एज बार’ झा यानं बाद होतात. मग
स टम वषयी संताप व जगाबाबत नकाराथ  कोन घेऊन जगतात.

माझाही वास असाच वळणावळणांचा. एखादा स नल कवा वळण चुकलं असतं, तर
मीही नैरा य आ ण नकाराथ  जीवनगतत अडकलो असतो. पण व ांना उमेद दली,

य नांची जोड दली, वतःला वा तवतेचे चटके दले आ ण क ाचे पंख लावले. अडखळत,
धडपडत भरारी घेतली. यावेळ  पंखात बळ आलं व अ यासाची शखरं पादा ांत करायला
लागलो, यावेळ  कधीही ज मनीवरची नजर ढळू दली नाही. यामुळे या वासात

थरावलो आ ण ब यापैक  यश वीही झालो.
‘कोक ड’या छो ाशा खे ातून ‘ शराळा’ या तालु या या ठकाणी, शरा यातून

‘को हापूर’ या ज ा या ठकाणी आ ण को हापूर न ‘मंुबई’ या देशा या आ थक
राजधानीम ये असा वास करताना, येयाचा शोध घेताना अनेक ेक लागायचे, ठेचा
लागाय या, जखमा हाय या. को हापूरपयत जवळची सांभाळणारी माणसं होती, पण
मंुबईत मा  दोरी तुटले या पतंगासारखी प र थती हायची.

मंुबईची दोन पं आहेत. एक अ यंत भ , दमाखदार, ऐ यानं ओत ोत. तर सरं
हडीस, हणकस, द र  आ ण घाणीनं माखलेलं. मी या दो ही पां या कंुपणावर भरकटत
होतो. येय अस ं नवडलं होतं, क  यश वी झालो, तर मंुबईत या उ च  ूवगात एं  होणार
होती आणी नापास झालो, तर डलाईल रोडवर या वाणी चाळ त या गाववा यां या खोलीत
झोपायला ६ बाय ३ फुटाची जागा मळव यासाठ  धडपडावं लागणार होतं.

मंुबईतील सवात उ च ू अशा चचगेटला वसतीगृहात राहायला होतो, पण १५ पयां या



वर राईस लेट अफोड क  शकत न हतो. ब याचदा मा यासारखेच फाटके म  घेऊन
मरीन ाई ह, गेट वे ऑफ इं डयाला फरायला जायची. ताज, अँबॅ सडर, ओबेरॉय हॉटेल या
बाहेर तथली चमकणारी रौनक पाहायचो. आ लशान गा ांतून उतरणा या परदेशी
पा यांना याहाळत उभा राहायचो. सीसीआय लब, बाँबे जमखाना यांना असणा या
बाहेरील कंुपणात या फट तून आत कोणतं जग आहे, याचा मागोवा घे याचा य न
करायचो. जवळच असणा या यशोधन, सुनीती, सु ची अशा आय.ए.एस., आय.पी.एस.
अ धका यां या अपाटमटसमोर लाल द ा या गा ा झगमगत उ या राहाय या व यातून
सुटाबुटातल ेसाहेब उतरायचे. यावेळ  हो टेलला ॲड मशन मळाल ंन हतं, यावेळ  याच
‘यशोधन’ या सरकारी अ धका यां या इमारतीम ये रा ी झोप यासठ  स हट वाटरम ये
जागा मळते काय, याचा शोध घेतला होता. दवसभर लाय रीत अ यास करायचा व रा ी
नोकरांसाठ  असणा या खोलीत झोपायचं – हेही व  यावेळ  पूण होऊ शकलं न हतं.
शेवट  मॅजे टक आमदार नवासात प याची पेट  मांडून अ यासाचा संसार थाटला होता.
तथून पाच म नटां या अंतरावर मे ो सनेमा या बाहेर न ा सनेमा या मीयर या दवशी
बॉलीवूडमधील टार पाहायला मळतील हणून बाउ सर या श ा व ध के खात
तासन् तास उभा राहायचो.

मा या डो यात भोळ भाबडी व  ंहोती. यांना य नांची, क ाची जोड दली. जेवढा
मोठा संघष, तेवढं मोठं यश! ज  होती. इ छाश  होती. न थांबता, न थकता, न हरता
पेकाट मोडेपयत आ ण बुडाला फोड येईतोपयत अ यास केला. जीव तोडून मेहनत घेतली
व आय. पी. एस. म ये नवड झाली. आणी प र थती पालटली. हॉ टेलमधून बाहेर
पड यानंतर मी या ‘यशोधन’ या व र  शासक य अ धका यां या इमारतीत नोकरांसाठ
असणा या स हट वाटसम ये झोप यासाठ  जागा पाहात होतं, तथे आज २२०० चौरस
फुटां या आ लशान शासक य सद नकेत राहतो आहे. या लब या कंुपणातून आत
डोकावायचा य न करायचो; द ण मंुबईचा डीसीपी हणून नयु  झा यावर या

लबनीच मला बोलावून मा या कुटंुबासह ‘ऑननरी मबर शप’ देऊ केली आहे. या
खेळा या कोटात मी डोकावून पाहायचा य न करायचो, तथेच माझी मुलं आज वॅश
आ ण टे नस खेळताना दसतात. मी प म मंुबईचा ॲ डशनल पोलीस क मशनर झालो.
या हर ना पाह यासाठ  दोनदोन तास बाउ सरचे ध के खात उभा असायचो, तेच

बॉलीवूडमधील हरो आ ण हरॉईन मा या काटर रोडवर या समु कना यावर या
आ लशान ऑफ सम ये दोन दवस आधी अपॉइंटमट घेऊन मा या भेट साठ  येऊ लागले.
या ताजम ये मी कधी चहा यायचाही वचार केला नाही, तथे २६/११ या रा ी सवात

जा त ती ा मा या आगमनाची केली गेली व धा र ानं अ तरे यांशी दोन हात के यानं
रा पत चे शौय पदकही दान कर यात आलं. काळ बदलतो, वेळ बदलते, पा ं बदलतात
आ ण भू मकाही बदलतात. बस्! मनगटात, व ांना जवंत कर याची, पंखात बळ नमाण
कर याची, लाथ मारीन तथं पाणी काढ याची ज  व यासाठ  अपार अ वरत संघष
कर याची तयारी ठेवावी लागते. मा यासार या तळागाळात या, क क यां या,



कामगारां या घरात या अपु या साधनसामु ीनं आ ण पराकोट या येय न ेनं कुठ या तरी
कोप यात ानसाधना करणा या अनेक ‘एकल ां’ या दशादशनासाठ  मी हा पु तक पंच
केला आहे.

मी उठतो आ ण कागद-पेन घेऊन बसतो. ज ेमनात येतं, १९७३ ते १९९७ या चोवीस
वषा या वाटचालीतील जे आठवतं व सुचतं; ते लहीत जातो. हा अ यास वास मी व ाथ ,
पालक, श क आ ण समाज समोर ठेवून ल हला आहे. अ यास आ ण रोज या जीवनाचं
सू म नरी ण, परी ेची तयारी आ ण कॉमन से स यांचं खूप जवळचं नातं आहे. हा वास
ल हताना मी माझी प नी सौ. पाली ह याशी रोज संवाद साधायचो. मी पोलीस अ धकारी
अस यानं, तनं बी.ई. काँ युटर असूनही मुलांसाठ  क रअरचा याग केला. दो ही मुलां या
संगोपनाची, अ यासाची पूण जबाबदारी सांभाळली. यामुळे मा या कालबा  झाले या
पालक वा या संक पना तनं बदल या. या चचामुळे आज मुलांकडे पाह याचा आधु नक व
अ धक ग भ कोन कसा असावा, याब ल मा या वचारां या क ा ं दाव या. जा हवी
व रणवीर ही माझी दो ही मुलंही माझी गु  आहेत. रोज यां याकडून नवं काहीतरी
शकायला मळतं. बाप जु या वचारांचा असला, तरी माझी मॉड मुलं मला कुठेही उघडं
पाडत नाहीत! हो, कधीमधी इं जीतील माझ े उ चार कस े चुकतात, यावर यांचे जो स
सु  असतात; पण मा या या सव कौटंु बक चचातून नघालेले पालक वा वषयीचे न कशही
या पु तकात मांड याचा मी य न केला आहे.

बेरोजगारी व ग रबीमुळे नमाण होणारी शहरी युवकांमधील नैरा याची पोकळ  रे ह-
पाट वरील धाडी या वेळ  जाणवलेली हायफाय सं कृतीतील वाढती सनाधीनता आ ण
चंगळवाद यांना पुसटसा पश करताना समाजातील चांग यावाईट वृ चा मागोवा
घे याचाही य न केला आहे. वशेषतः दहावी-बारावी या कोव या वयात काही मुलांचा
भाव नक व मान सक ा वैफ याकडे वास सु  होतो. यांना उ ेशून मा या
आयु यातला ‘ट न एज’ मधला कालखंड ेरणादायी व पात मांड याचा य न केला
आहे. एकूण पु तकाचा पड हा अंधारातून उजेडाकडे, नकारातून होकाराकडे व नराशेतून
आशेकडे वास करणारा आहे. बालक, पालक, श क यांना आ ण व ाथ दशेत

म वाची जडणघडण करणा या व भाव नक जा णवा ग भ करणा या समाजा या
येक अंगाला उ ेशून हे आवाहनपर लेखन आहे.

काही ठकाणी मी पा ांची नावं बदलली आहेत. संवाद ेरणादायी हो यासाठ  काही
वेळा क पनेचा आधार घेतला आहे. काही स  कवनांना लखाणा या ओघात
संदभानु प उद ्धृत केलं आहे. मा या ावसा यक जीवनाशी संबंध असणा या काही
वषयांवर मी भा य केलं आहे. पण याब लचं माझ ं मत व वतन हे पूणतः गत
व पाचं आहे. मला घडवणा या येक चे तसेच या पु तकाला मूत प दे यास

सहा य करणा या येक सु दाचे मी मनःपूवक आभार मानतो.
माझ े श द आलंका रक कवा जड नाहीत. मा या लेखनशैलीत सा ह य ी नाही.

मना या पड ावर जे दसतं, ते रेखाटत जातो. खे ात या येक सामा य मुलाचं जे



भाव व  आ ण जगणं असतं, तेच माझंही होतं. यात असामा य कवा जगावेगळं असं
काहीच नाही. मा  वे ावाक ा, अवघड, का ाकु ांनी अन् खाचाखळ यांनी भरले या
या सग या वासाम ये मा या वाटेवर या ज पणाची कहाणी रेखाटताना येक सामा य
संदभातून आगळ वेगळ  ेरणा देणारे संग मला सापडतात. या संगांची गंुफण करताना
अनेक हदोळे लागतात; कडूगोड आठवणी, आशा अन् नराशेचे ण आ ण पराभव अन्
परा मा या गाथा तखटमीठ लावायला मळतात; भारतीय पोलीस सेवेम ये आ यानंतर
जु या संघषाचे सव संदभ न ानं उकलतात. जीवनाचा अथ लागतो. जग याचं उ
सापडतं. अनेक  अलगदपणे सुटलेले दसतात, तर अनेक नवे अचानक उभे ठाकलेले
असतात. या सग या अनुभवांचं भरीत खे ात या मा या असं य समप र थतीत या
भावंडांसाठ  सम पत!

व ास नांगर-ेपाट ल
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गाव आ ण गोतावळा

खे ातील वै श पूण जीवनशैलीत वाढ याचं भा य मला मळालं. माथा कोकणात
वसले या मा या गावाला वारणा नद नं त ही बाजूंनी वेढा दला आहे. चौ या बाजूला
गवळोबाचा ड गर शव लगासारखा उभा आहे. हरवीगार वनराई, उसाची शेती, म तवाल
म ल, कु यांचे फड, श ंचा आवाज, लेझमा या चाली, को हापुरी बोली आ ण मटणाचा
र सा – अशी मा या गावाची आ ण गाववा यांची वै श  ंसांगता येतील. गावात यां या
घरी ह ेक े पु ष, यांचीच दहशत असायची. ज ा, सण, उ सव याम ये आनंदापे ा
भावक त या भांडणाचाच जा त भाव असायचा. नांगरे व घोडे अशा दोन भाव यांम ये
असणारी असूया व ईषा गावा या ओहोट चं मु य कारण होतं. या दोन भाव या एकमेकांवर
कुरघोडी क न एकमेकांची डोक  फोडायला नेहमी तयार असाय या. एकमेकांकडे बघणं,
थंुकणं याव न का ा, कु हाडी बाहेर नघाय या. आता या राजक य कुरघो ातला
पैशाचा वापर यावेळ  न हता. देशमुखसाहेब हे गावातील भावी, ग भ व मह वाकां ी
राजक य नेतृ व. सु श त, मन मळावू, ेमळ अशा देशमुखसाहेबांचा गावावरच न ह,े तर
तालु यावर पगडा होता. त ण वयातच ते आमदार झाल े होते. देशमुख कुटंुब जरी
सरंजामदार, तरी यांना गावात राजकारण आडदांड नांगरे कवा घोडे भावक ला सांभाळूनच
करावे लागे. यावेळ  एक भावक  जवळ येई, यावेळ  सरी भावक  रावत असे.

नांगरे भावक चं पुढारपण आम या कुटंुबाकडे होतं. मा या आजोबां वषयी अनेक
आ या यका ऐकायला मळतात. माझा ज म हाय या अगोदरच यांचा मृ यू झाला होता.

ट श राजवट त प ी सरकार या काळात यांनी अ यायी फौजदाराला ज मनीवर लोळवून
बुटानं मारलं होतं व अनेक म हने फरारी होते. आपलीच नामु क  होईल, हणून फौजदारानं
खटला दाखल केला न हता. हा गु हा दाखल झाला असता, तर यांना वातं यसै नकाची



पे शन आयु यभर मळाली असती. पण आय या व फुकट या सवलत चा यांना तटकारा
होता. ‘ या द ात खैरातीचं तेल आहे, या द ाचा उजेडही मला नको!’ असा यांचा
बाज होता. यामुळे ‘माझं नाव वातं यसै नकां या याद त या’ हणून यांनी शासनाला
कधीही अजफाटे केले नाहीत. आमचं कुटंुब अनेक अथानं जगावेगळं होतं. आजकाल स खे
भाऊ एक  राहात नाहीत. आम या घरात मा  आमचा व घरग ांचा गोतावळा
गु यागो वदानं एक  राहायचा. ध डीराम नावा या एका मुलाला आजोबा शेतातली कामं
कर यासाठ  घेऊन आले होते. या याबरोबर याचा मे णाही आला. दोघांची ल नं
आम याकडेच झाली, दोघांना पाच-पाच मुलं, यांची ल नं असा जवळ जवळ २० ते २५
लोकांचा गोतावळा झाला होता. आमचं सग यांचं जेवण एका चुलीवरच हायचं. माझी
आजी हा सारा गाडा ेमानं व जबाबदारीनं चालवायची.

पूव  कुटंुब नयोजनाला मह व न हतं. यामुळे घरोघरी भावंडांची केटची नाही, तर
कमान बा केटबॉलची ट म तर तयार हायचीच. मा या आजीआजोबांनाही सात अप यं –
पाच मुली व दोन मुलगे! वडलांना आ ही ‘ता या’ हणायचो. सलग चार मुल नतर यांचा
ज म झा यानं घरा यातला प हला मुलगा हणून यांचे जरा जा त लाड झाले. काका मा
सु वातीपासूनच अ यासा या ांतात अस यानं जा त काळ घरापासून र हो टेलवरच
रा हले. खरं तर यावेळ  काकांचा ज म झाला, ते हा ते वारफो ां या साथीला बळ  पडले
होते. ता यांना यांचा संसग होऊ नये, हणून अनेक दवस यांना पडवीम ये शेणा या
उ कर ात ठेवले होते; पण काका या आजारातून बचावल,े शकून इं जनीयर झाले, पु यात
चांगली नोकरी मळा यावर तथेच ते था यक झाले.

ता या गोरेपान, शरीरानं ध पाड, यात पहीलवान. आजोबांनी ता यांना ज नं कसदार
म ल बनवलं होतं. कड ा श ती या आजोबांना तालमीत या तांब ा मातीचं भलतं
आकषण होतं. ता यां या ायाम आ ण खुराकावर यांचं कडवं ल  असायचं. सकाळ
माझ ेवडील माळावर ात वधी क न आ यावर शौचास कसं झाल,ं हेही य  तपासायला
आजोबा जायचे. रोज तूप, थंडाई आ ण शेल या आहाराचा रतीब असायचा. मा या पाचही
आ यांम ये ता यांसाठ  सकस आहार बनव याची पधा चालायची. दवसभरात ते १०००
जोरबैठका काढत आ ण कमान एक लास तूप रचवत. गोरेपान ता या आप या पीळदार
दंडावर यावेळ  कु ती या फडात श  मारत, यावेळ  भ याभ या म लांची ेधा तरपीट
उडायची. यांनी प हलवानक या नादात शाळेला लवकरच राम राम ठोकला. कु याचे फड
गाजवू लागले.

ता यांनी तशी ओलांडली होती, काही के या यांना मुलगी पसंत पडत न हती. शेवट
वाट बघून धाक ा काकांनी ता यां या अगोदर आपला नंबर लावला. काकांचा वाङ् न य
पु यात पार पडला. काकां याच ल नात काक ची मावसबहीण हणज ेमाझी आई ता यांना
पसंत पडली. बारामतीला ल नाची बोलणी पार पडली. गावाकडे ल नाची ज यत तयारी
झाली. तीन दवस चालले या मा या आई-ता यां या ल नात हणे प ह यांदा रथातून वरात
नघाली होती. आम या गावाकड या आ ण आई या माहेराकड या चाली रती, सं कार,



आवडी नवडी, जीवनप ती ब याच अंशी भ  कवा पर पर वरोधी असाय या. यामुळे
तचे घरात वशेषतः सासूबरोबर खटके उडायचे. माहेरी ग रबीची प र थती अस यानं आई
माहेर न फार काही घेऊन आली न हती, याव न आईला ब याचदा टोमणे ऐकायला
लागायचे.

यावेळ या चाली रती माणे सग या आ यांची लवकरच ल नं झाली. सग या आ या
बाळंतपणासाठ  माहेरी येत. असा ह होता, क  आम या जु या माती या घरा या मध या
खोलीत बाळंतपण झालं, क  न क  मुलगा होतो! आई प ह या बाळंतपणासाठ  भांडून
माहेरी गेली. सग यांना मुलगा हवा होता. मा  प हली मुलगी झाली. ता या तर मुलीला
पाहायलाही गेल े नाहीत. तचं नावही ‘सीमा’ ठेव यात आलं. सीमा हणज े ब स! पुरे!!
अंत!!! यापुढे मुलगी नको! आईला या गो ीची खूप खंत होती. मी पोटात रा हलो,
यावेळ ही आई ‘माहेरीच बाळंतपणाला जाणार’ असा ह  ध न बसली. आजीचा वरोध

असतानाही मला पोटात घेऊन माहेरी गेली. इकडे मा या गावी मा  खलबतं सु  झाली.
आजीनं ता यां या स या ल नासाठ  मुली पा ला सु वात केली. कोतोली गावातली मुलगी
जवळ जवळ फायनलही केली. जर आता सरी मुलगी झाली, तर ता यांचं सरं ल न
लावायचं हणज ेमुलगा हो याचा जा त संभव व पयाय नमाण होतील! छो ा आ याला हे
समजताच तनं आईला प  ल हलं. प  मळताच घाब याघुब या माझी आई आठ
म ह या या मला पोटात घेऊन धावत पळत सासरी आली. तनं आमचं ामदैवत ननाई या
मं दरात भर यापोट  ओट  भरली आ ण साकडं घातलं, “मला नांद याचा ‘ व ास’ दे! माझे
आई मला ‘ व ास’ दे!” आ ण माझा ज म झाला. आईनं माझ ंनामकरण ‘ व ास’ केल,ं
ननाबाईचा व ास. ही आह ेमा या नामो प ीची कहाणी. मा यानंतर अजून थोडी गती
हणज े‘ वकास’ झाला.

आई ता यांपे ा बारा वषानी लहान होती. वयात मोठा फरक अस यानं आईचं
ता यांसमोर फार काही चालायचं नाही. माझा ज म झाला, यावेळ  आईनं मला पो लओची
लस टोच याचा आ ह धरला. यावेळ  ‘अ सल म लाची पैदाईश आहे. आजपयत मी कधी
अंगाला सुई टोचून दली नाही, तर एव ा लहान मुलाला कशासाठ  दंडावर डाग पाडून
यायचा?’ हणून मला ता यांनी कोणतीही लस देऊ दली नाही. मी एक वषाचा होतो,
यावेळ  मला पो लओचा ताप चढला. तो उतरता उतरेना. गाव या वै ानं सांगलीला घेऊन

जा याचा स ला दला. मला डा या बैलगाडीतून भरपावसात शरा यात नेलं आ ण तेथून
एस.ट . बस पकडून सांगलीला. डॉ. करमरकरांनी यावेळ  मा यावर वेळ च उपचार केला व
मी अपंग होता होता वाचलो. आईला यांनी यावेळ  हणे सां गतलं होतं क , “तुमचा पोरगा
नशीबवान आहे. वेळेवर आला हणून वाचला, नाहीतर ज मभर अधूपणाचं ओझ ं घेऊन
आयु य काढावं लागलं असतं. तो एक दवस मोठा साहेब होईल.” आई अ भमानानं हा
क सा इतरांना सांगते, यावेळ  तचे डोळे पाणावून येतात. माझी आय.पी.एस.म ये नवड
झाली, ते हा ती पे ांचा पुडा घेऊन डॉ. करमरकरांना भेटायला गेली होती. डॉ टर आता
थकले आहेत. आईनं यांना वाकून नम कार केला व “मा या पोराला तु ही वाचवल,ं हणून



आज तो सायब झाला. सगळ  तुमची कृपा आहे!” अशा श दांत ऋण  केलं. यावेळ
यांनी “मी माझ ंकत  केलं, सारी काही माउल ची कृपा!” अशा श दांत न  उ र दलं

होतं.
आसपास या गावातील लोक बाजारहाटाला कोक ड या बाजारपेठेत यायचे. शवाय

गावात दहावीपयत शाळा होती. शाळेलाही आसपास या खे ांतून मुलांचा ल ढा यायचा.
मा या पाचही आ या पाच मैलां या आतच दले या हो या. यामुळे यांची मुलंही
कोक डलाच शाळेला यायची. पारचं जेवायला, परी ेवेळ  राहायला आ ण दवाळ  व मे
म ह या या सु त सगळ  आ ेभावंडं आम याच घरी असायची. यामुळे या सग या
आ ेभाऊ आ ण आ ेब हण या गरा ात आ ही ती ही भावंडं वाढलो. सुरवातीला सगळे
आतेभाऊ व ब हणी वडलांना ‘मामा’ हणत अस यानं आ हीही यांना ‘मामा’ हणून
बोलावू लागलो; नंतर भावक या भावानं ‘ता या’ हणायला लागलो. सारा गाव व प रसर
यांना ‘आबा’ हणून बोलवायचा. आ ही आईला ‘आय’ आ ण आजीला ‘ हाता याय’ अशी

साद घालायचो. आई व ता यांनी कधी आ हाला जवळ घेऊन ‘बाबा’, ‘प पा’ कवा शु
‘आई’ कवा ‘आजी’ हणून हाक मारावी, असं सां गत याचं मला आठवत नाही.

काका मोठमो ा कंपनीत चांग या पदावर काम क  लागले. पु यात यांनी वतःचा
लॅटही घेतला. पण शेतकरी भावाकडून कधीही ज मनी या वा ाची कवा ज मनीतील

उ प ाची यांनी अपे ा ठेवली नाही. काका कधीतरी कुटंुबातील एखा ा गोड कवा ःखद
काय माला यायचे. ते नेहमी सुटाबुटात असायचे. माझी चुलतभावंडं इं जीतच बोलायची.
काका आ हाला जवळ यायचे आ ण यां या बालपणात या संघषाचे संग सांगायचे.
“ यूनगंड फेकून दला, क  सगळे  आपोआप सुटतात. वतःला कोणापे ाही कमी
समजायचं नाही. झाकली मूठ स वा लाखाची ठेवायची नाही. कशाचीही भीती बाळगायची
नाही.” असा स ला ते ायचे. यांचे श द ेरणादायी असायचे, “भीती हणज ेकाय, तर
भ व याची चता! अ थरता न वीकारणं. एकदा ती वीकारली, क  आयु य एखा ा
साहसी खेळासारख बनतं. कोणाचाही तर कार करायचा नाही. असूया बाळगायवी नाही.
स यातला चांगुलपणा वीकारला नाही, क  ती असूया बनते आ ण स यात या चांग या

गुणांची कदर केली, तर ती ेरणा बनते. कोण याही ला जर आपण कोण याही
अट शवाय वीकारल,ं तर ते ेम बनतं आ ण जर अट , शत  घात या, क  या बाबत

ेष तयार होतो. या गो ी आप या हातात नाही, या गो ब ल ागा केला; तर संताप
नमाण होतो व याच गो ी बदल ू शकतो क  बदल ू शकत नाही, हे शहाणपण आलं, क
स ह णुता तयार होते.”

काकांचे शहाणपणाचे बोल ऐकतच राहावं, अस ं वाटायचं यां यासारखं शकून मोठं
हावं, शहरात जावं, वतःचं नाव कमवावं – असं सारखं वाटायचं. काका शकायला सोबत

नेतील, अस ं सारखं वाटायचं; पण काका पा यासारखे यायचे, शहाणपणाचे चार श द
सांगायचे आ ण पा यासारखे नघून जायचे. जाते वेळ  यां या फयाट गाडीचा उडलेला
धुरळा आ ही पाहातच राहायचो.



शाळा

मी शाळेत वेश घेतला, या वेळ  वडील गावचे सरपंच होते. कदम गु ज नी
गुढ पाड ा या दवशी माझ ं वागत क न माझी ज मतारीख ल न टाकली. जून
उजाडला. शाळा सु  झाली. पावसा यात पो याची खोप क न अंक लपी व पाट  घेऊन
शाळेत पोहोच याचं कसब असायचं. पायात च पल नसायची. पण चखलानं माखलेले पाय
शाळे या वळचणीला पा यात धुवून या व ामं दरात वेश कराय या वेळ  मा या मनात
उठलेलं कुतुहलाचं का र मला आजही पुसट पुसट आठवतं. आम या वगात मी ‘ग म भ न’
सवात आधी गरवायला लागलो आ ण गु ज चा लाडका व ाथ  झालो. यातूनच
प हलवानाचा, सरपंचाचा मुलगा आ ण नांगरग  भावक  अशी ब दं लाग यानं माझा

बाब वाढतच गेला. सरीत असताना चौगुले गु जी बाक  सवाना पाठ त गु ा, तर मला
मा  शालेय पोषणयोजनेतून मळणारा अ खा भरलेला धाचा तां या देत. साह जकच
काही मुलांचा मी होर या, तर काही जणां या असूयेचा वषय बनलो.

‘ ज हा प रषदेची मुलांची शाळा नं. १’ अस ंमा या शाळेचं नाव. गाव या माळरानात
शाळेची छानशी इमारत आहे. इमारती या माग या बाजूला या वेळ  बकरी कापली जायची.
समोर या बाजूला सलूनमधला सगळा कचरा, केस फेकलेल े असायचे. यामुळे मध या
सु त कापले या बक याचं हलणारं शरीर नरखणं कवा हा ानं टाकले या केसातून जुनं
लेड शोधणं – हे आमचे उ ोग असायचे. पारा या क  यावर उभे रा न कोणाची ‘स’ू खूप

लांब जाते, ही पधाही रोज चाले. शाळेची आठवण आली, क  दवा व ासारखी धु यातली
शाळा मा या डो यासमोर उभी राहते. ता या, मुज या, परशा अशा मैतरांना मारले या
आरो या कानात गुदगु या करतात. मला माझे ामीण श क आठवतात. शाळा सुट याची
घंटा वाज याचा आनंद आठवतो. ‘टंग टंग टंग’ ठोका पडला, क  वास  जसं उधळतं, तसे



आ ही शाळेतून बेफाम गतीनं बाहेर पडायचो.
शाळा संपली, क  माळावर जायचं. माळराना या घसर ा उतारावर काठ वर दोन पाय

ठेवून दो ही हातांचे ‘व हव’ क न काठ वर या के टग या आम या पधा लागाय या.
यात कोणाचे गुडघे कती वेळ  फुटले असतील, याचा नेम न हता. ता यांनी दोन जातवान
हशी घेत या हो या. डेअरीला ध घालूनही मुबलक ध श लक राहायचं. धातुपाची

घरात सुब ा होती. यामुळे घरी आलो, क  आजीनं कुसकरलेली धभाकरीची मेजवानी
असायची.

शाळेत फ यावर तारीख लहायचा रोजचा नयम असायचा. आ याआ या मोठमो ानं
पाढे हणावे लागायचे. ते घोकलेले ३० पयतचे पाढे मी आजही वसरलेलो नाही. श क
पांढराशु  सदरा व वजारीतच यायचे. काही जण धोतराम ये असायचे. बबाट उपटणं,
पाठ वर गु ा देणं, हातावर छडी मारणं या व ा या या खोडकरपणा व अवगुणा प
मळणा या श ा हो या. ‘छडी लागे छम छम, व ा येई घम घम’ असा सु वचारही
शाळे या भतीवर ल न ठेवलेला होता. मला व चतच श ा मळायची, यामुळे
आप याला कमी व ा मळते क  काय, अशी ख ख लागलेली असायची. शाळेत मन न
रमणारीही बरीच मंडळ  आम या वगात होती. शाळा भरली, क  यांना पालकांनी जबरद ती
हातात वेताची फोक घेऊन शाळेत आणलेलं असायचं. या डांबरट बालकांचा ताबा घेतला,
क  श क अजून साद ायचे. मा  श क वगाबाहेर गेल,े क  हे व ताद व वध लृ या
क न शाळेबाहेर कसं पळून जाता येईल – याचाच वचार करत बसायचे. शाळे या
खडक चे गजही यांना व चतच रोखू शकले. चपळ आ ण बारीक शरीरय ी या या
सवंग ांना गजातून बाहेर पड यावर तु ं ग फोडून पळाले या कै ांसारखा आनंद हायचा.

ढगळा शट आ ण ठगळ लावलेली च ी घालून माळावर जायचो. हश ना घेऊन
त यात डंुबायचो. दस या या दवशी गांधी टोपीवर ननाबाई या देवळातल ंघटातलं नुकतंच
क ब फुटलेलं गवत लावून ऐट त शाळेत जायचो. गुढ पाड ा या दवशी पाट पूजन खूप

ेनं करायचो. पाट ची कनार म त रंगवायचो. पाट वर ‘ ीगणेशा’ लहायचो. गुढ ची च ं
काढायचो. नवीकोरी काळ  फरशीची पाट  आ ण पांढरीशु  पे सल कती श द लहायला
आ ण आकडेमोड करायला शकवून गेली, याचं मोजमाप करणं अश य आहे. तला
कधीकधी थंुक  लावून पुसायचो, या वेळ  श कां या श ा कवा गु े मळायचे. ठेचा,
तेल, चटणी, कांदा व भाकरी ता यां या जु या धोतरा या फड यात बांधून आई ायची –
आई शपथ! या भाकरी या मोडले या व तेलचटणीत मुरले या तुक ाची चव मा या
पोरांना जगात या कुठ याही प यात सापडणार नाही.

सग यात मोठ  श ा हणजे पंधरा दवसातून एकदा शामू आबा या समोर पाटावर
बसून केस कापणं. शामू आबा बलु यावर आमचे केस कापायचे. एका बाजूनं सरळ धोक
खाच खाच वाजणा या म शननं आम या डो याचा पूण गोटा केला जायचा. नावापुरते
औषधाला टाळू या पुढ या बाजूला शडीवजा केस ठेवले जायचे. दरवेळ  ते इतके व च
आ ण काटूनस श दसायचे, क  फुट या आरशात पाहता णी वतःला पा न मी दरवेळ



रडून ग धळ घालायचो. शेवट  वडलांनी ही प त बंद केली व आ हाला थोडे केस ठेव याची
मुभा दे यात आली, तेव ा छो ा केसांनाही आजी त डावर ओघळ येईपयत तेल
लावायची.

सु वातीला बालवाडीत आ ण प हलीत अ यासासाठ  अंक लपीचं एकच छोटंसं पु तक
होतं, हळू हळू गो ी प इ तहास, अंकग णताचं पु तक, बालभारती व व ा घेऊन यायला
गु ज नी सां गतलं. जुनी पु तकं आ ण घरात या मो ा मुलां या जु या व ांची उरलेली
पानं शवून आमचा द तर पंच मांडला जायचा. सुई-दाभणानं पु तकं शवताना ब याचदा
अनेक ओळ ही झाक या जाय या, अंदाज ेअथ लावून ते अधवट श द वाचणं ही कसरत
असायची. चचोली या बळ  जाधवाचं पु तकांचं कान होतं, ता या तथून उधारीवर पु तकं
आणायला सांगायचे, मा  बळ नाना “पैस ेघेऊन ये, मग पु तकं मळतील.” अस ंखडसावून
खूपदा अपमान करायचा, याचा खूप राग यायचा. पण मला खुणावणा या अनेक पु तकांचं
भांडार या याकडे अस यानं मी कधी वाद घातला नाही.

श नवारची सकाळची शाळा मैदानावर भरायची. वशेषतः हवा यातील थंडीत खरपूस
लागणा या उ हाम ये मळणारा व ाजनाचा आनंद वरळाच! थंडीनं हात-पाय फुटून
अंगावर माशासारखे खवल ेपडलेल ेअसायचे. मी आ ण घनशाम पसेम ये अ यासाची पधा
असायची. घनशामचं अ र मा यापे ा टपोरं आ ण देखणं होतं. याचे उ चारही अ धक
चांगल े असायचे. दवानं हीच याची शोकां तका ठरली. या या घरची प र थती सुमार
होती. शामचे वडील अपंग होते. ते टेलरकाम करायचे. याचं अ र चांगलं अस यानं याला
गावात आले या न ा ह डओ सटरवर सनेमा या पा ा ल ह याचं काम मळालं आ ण
शाळेपे ा तो ह डओ सटरवरच रमायला लागला. तथंच सना या आहारी गेला व
अलीकडेच मी ऐकल,ं यकृता या गंभीर आजारनं याचं नधनही झालं. गावात आले या
आधु नक करमणुक या साधनां या अ तरेकाचा तो प हला बळ  असावा!

श नवारी पारी शाळा लवकर संप यावर धमाल असायची. सं याकाळ  बापू या टु रग
टॉक जम ये सनेमा पाहणं ही तर पवणीच! सु वातीला तंबूत घुसून जायचं, हे एक खु क चं
तं  असायचं. रा ी घरातली आ ही सगळ  मुलं घरा या पडवीत एक  झोपायचो. सगळे
जण झोपले, क  आ ही पडवीतून उ ा मा न तंबूपयत पोहोचायचो. सनेमा सु
झा यावर १०-१५ म नटांतच रीळ तुटायची व या दहा म नटां या ेकम ये लोक तंबूप याड
बाहेर लघवीला यायचे. मग यां यात मसळून आ ही त कटा वना तंबूत घुसायचो. आम या
बालपणी दारा सग आ ण धम चे, मारामारीचे सनेमे सग यात जा त चालायचे. श ट्या
मारीत आ ही या सनेमांची मजा यायचो. पण अनेकदा जुने लॅक अँड हाईट रडवेले
सनेमे लागायचे. असे सनेमे कंटाळवाणेही कवा गंभीर असायचे. ते आवडायचे नाहीत. मग
तंबूतच झोप लागायची. सकाळ  पड ाची कनात गोळा करायला येणा या या श ा ऐकून
डोळे चोळत उठून घरी जा याचा उ ोग असायचा. घरी अस े ताप कळले, क  आईचे र े
बसायचे.

एक  कुटंुब अस यानं अनेकदा आई-ता यांची दोन-दोन दवस भेटही होत नसायची.



आजकाल काही म नटांक रता मुलं नजरेआड झाली, तरी मा या प नीचा जीव कासावीस
होतो; या वेळ  मला दो ही जीवनशैलीतील फरक प  दसतो. आ हाला लहाणपणी आंबा
कवा केळ  खायला मळाली, तरी आ ही माकडासारखी ती फळं सालीसकट खायचो.
आठव ातून एकदा मळणा या ग हा या चपातीची आसुसलेपणानं वाट पाहायचो. कुठेही
कधीही पा याचा हौद कवा पाणपोई दसली, तर तोट ला त ड लावून घटाघटा पाणी
यायचो. ल न असो क  ा , ओळख असो क  नसो, पंगतीत बसून फाट या प ावळ त

शाक, भात व बंुद  पोट फुटेतोपयत खायचो. भूक लागली, क  जेवायचो व झोप आली, क
झोपायचो. यासाठ  वेळ व जागा न त न हती. सगळं कस ंनैस गकपणे चालायचं. आता
मा  पोरांची लेटसु ा गरम पा यात उकळून यावी लागते. हॉटेलम ये गेलो, तर मनरल
वॉटरच प यासाठ  लागतं. पोरांना फळं खा, हणून आजवं करावी लागतात. आ ण दर दहा
म नटाला यांना ‘सॅ नटायझरनं हात व छ कर’ हणून ओरडावं लागतं. मला आठवतच
नाही, क  मला ताप आला होता कवा दवाखा यात ॲड मट करावं लागलं होतं. सद -
खोकला कधी यायचा व सुंठे वना नघून जायचा, हे शट या खारवटले या बा ा वगळता
कुणाला कळायचंदेखील नाही. आजकाल मा  मुलांना शक आली, तरी पे डया क
डॉ टरकडे धाव घेऊन यां यावर औषधांचा अ तरेक  भडीमार आ ही करतो. काय आहे हा
वरोधाभास? आ ही बदललो क  वातावरण? पयावरण षत झाल ं क  आमची मनं?
देवाला माहीत!

गावात व गावा या प रसराम ये सटवाई, खवीस, लावसट न अशा भूत ेतांची ठकाणं
ठरलेली असायची. येक झाड, वहीर, नद , माळ व ड गरावर यांचं वा त  व सा ा य
असतं, हे इतकं ठामपणे मनावर बबवल ं गेल ं होतं क , या सव सुंदर आ ण नसगर य
थळांचा भीतीमुळे रा ी ७ नंतर कधीही आनंद घेता आला नाही. रा ी या वेळ  तालमीत

एक ा झोपणा या कोण याही म लाला खवीस उठवतो व रा ी त डातून फेस नघेपयत
हौ ाम ये लाल मातीत या याबरोबर कु ती खेळतो, अशीही आ या यका होती. यामुळे
तालमीत एकटं कोणी झोपत न हतं. मला  पडायचा, क  हनुमानाची कृपा असणा या या
लाल मातीत हा सैतान येतोच कसा? मी ज नं तालमीत एकटा झोपायची पैज लावली.
रा ी बारा वाजता खवीस तालमीत उभा रा न आवाज देतो, असा समज होता. मला ११
वाजताच दरद न घाम फुटला. पण आ हान वीकारल ंहोतं व प हलवानांनी बाहे न कडी
लावली होती. घाब न बाहेर आलो तर सगळे प हलवान चडवणार, अशा भीतीनं डोळे घ
मटून ‘बजरंगबली’चं नाव घेत पडून रा हलो. घ ाळ न हतं. ग च मटले या डो यातून
कधी झोप लागली, कळलंच नाही. सकाळ  उठलो, ते हा गावचे व ताद कौतुकानं
मा याकडे पाहत होते. ‘वाघा या काळजाचा आहेस, भाव ा’ अशी कौतुकाची थापही
यांनी दली. लहाणपणी ही भीती मोड यामुळे, ‘ताज’म ये २६/११ या रा ी ख याखु या

सैतानांशी भडताना णभरही भीती वाटली नाही.
शाळेम ये अ र ओळख झाली. श द जुळायला लागले व वा यं कळायला लागली.

सायकल चालवायला यायला लागली, क  पॅडल मारताना मजा येते. लहान मूल हळूहळू



धडपडत चाल ू लागलं क , या या ड ा चालीत असणारी सु वातीची गोडी अवीट
असते. कोण याही वा ातून सूर आ ण लय एक  येऊन मंजूळ वनी जसे बाहेर पडतात;
तसंच वाचायला ये याचं आहे. अ रातून श द आ ण श दातून अथबोध हायला लागला,
क  मजा येते. पूव  आजी गो  सांगायची, तला यासाठ  खूप आजवं करायला लगायची.
पण आता तर छोटेखानी पु तकं अनेक गो ी एक  घेऊन सांगायला येतात. तसरीला
असताना ‘गो ी प इ तहास’चं पु तक हाती लागलं. मी सलग दवसभर माडीवर या
कोप यात बसून ते पु तक एका दमातच वाचून काढलं. तहान-भुकेचीही आठवण राहायची
नाही. चांदोबा, चंपक, पंचतं , अकबर बरबल, सहदेव भाडळ या गो ी; ज े हाताला
लागेल, ते वाच याचा छंद जडला. गावात वाचनालय सु  झाल ंहोतं. र ववारी अनेक पेपर
यायचे. या या पुरव यातील ‘बालरंग’ सदर हणज े मेजवानी असायची. मी नद ला
पोहायला, चच-आं यां या झाडावर सूर-पारं या खेळायला का येत नाही, हणून मुलं चचा
क  लागली. ‘ याला तर वाचायचं वेड लागलं आहे. काय तर शकून मोठा मा तर होणार
आह!े’ अस ेशेरेही मला मळू लागले.

जसा अ यासात चमकू लागलो, तशी ता यांची शाबासक  मळायला लागली.
ग तपु तकात प हला नंबर दसला, क  पे ासाठ  ता या दहा-दहा या नोटा ायचे.

क लगड कवा आंबे पोट फुटेपयत खायला मळायचे. आईस मसाठ  एक बंदा पया
मळायचा. ता यांना सनेमाचा शौक! यामुळे यांनी मलाही कधी ही डओवर कवा
बापू या तंबू या टु रग टॉक जम ये सनेमा पाहायला जाताना रोखलं नाही. बालपणी
सनेमा या मा यमातून मला वेगळं जग पाहता आलं. या वेळ  येक सनेमात सरतेशेवट
स याचा वजय असायचा. हरो हीलनला बदडून काढायचा. सुलोचना कवा न पमा
रॉयम ये आजी कवा आई दसायची. पौरा णक व ऐ तहा सक च पटांमुळे आपली सं कृती
व परंपरा कळायला लाग या. ‘अँ ी यंग मॅन’ अ मताभ पड ावर आला, क  बा
सळसळायचे; यानं दहा गंुडांना लोळवलं, क  श ट्यांचा व टा यांचा ज लोश हायचा.
नायक-ना यका गाणी हणायचे, या वेळ  मा  बोअर हायचं. पण हळूहळू संगीताचीही
आवड लागली. हद  भाषा कळू लागली. संवादाचे अथ लागू लागले आ ण गंभीर वषयाची
कथानकंसु ा कळायला लागली. ता या ज हा प रषदे या म टगला जात, ते हा सोबत
मलाही बरोबर घेऊन जायचे आ ण सांगलीत या थएटरम ये यां या आवड या ‘ ीमगल’
हणज े हेमामा लनीचे सनेमा दाखवायचे. यामुळे ‘सीता और गीता’पासून ‘अंधा

कानून’पयत तचे सगळे सनेमे मला कमान दोनदा बघावे लागले आहेत. अनेकदा मी
ता यां याच ताटातच जेवायचो. तूप, गूळ आ ण पोळ चा वाद औरच असायचा. झोपायला
कधी कधी मला ते जवळ यायचे यां या पळदार दंडावर मी माझ ंडोकं ठेवलेल ंअसायचं,
या वेळ  ते मा या डो यावर हात ठेवून ‘अ यास क न मोठा साहेब हो,’ अशी

मह वाकां ा जागृत करायचे. यांचे हे श द अजूनही मा या कानाम ये मी एकटा असतेवेळ
गंुजत असतात.

ता यां या कु ती या आ ण ायामा या आ या यका आ हाला आजी आ ण आ यां या



त डून ऐकायला मळाय या. मी यांना खो न खो न यां या पैलवानक ब ल वचारायचा
य न करायचो. पण ते खूप उ साहानं मला यां या कु यांतील पट काढ या या व श ंचा

आवाज ठोकून व तादाचा जयघोष के या या गो ी कधीही सांगायचे नाहीत. उलट काका
कस े अ यास क न साहेब झाले, अ यास क न कशी उंची गाठता येते, शहरात कशी
आयु यात उद ्भवणा या अनेक ांची व सम यांची उ रं हमखास सापडतात – हेच
समजावून सांगायचे. याउलट शेती कशी पकत नाही; काबाडक  केले, तरी मनी क ड
कशी उसाला पोख न टाकते; कतीही चांगला गूळ काढला, तरी नेमका नफा कसा आडत
कानदारा या खशात जातो – हे अथकारण समजावून सांगायचे. शाळेत शकवलं जायचं,

‘उ म शेती, म यम ापार व क न  नोकरी!’ पण व तु थती नेमक  उलट  कशी आहे,
हेच ते पटवून ायचे. यांनाही आपण शकलो नाही, याची आतून खंत होती. यामुळे मी
अ यास करावा, शकून मोठं हावं, ही यांची सु त आकां ा ते नेहमी मा यासमोर 
करायचे. ग तपु तकात ‘लाल’ शेरा येणार नाही, यासाठ  मीही मेहनत घेऊ लागलो.

गावात एका वेळ  तीन ह डओ सटर सु  झाली आ ण बापूचा टु रग टॉक जचा
वसाय बसला. ‘ ह डओ’ या क ा  मा यमानं गावातली करमणुक ची ा या

बदलली होती. नवनवे प चर ह डओवर पाहायला मळू लागले. क पलदेव या केट
ट मनं १९८३ म ये व चषक जकला होता. या मॅच या ह डओ कॅसेट पाहायला तोबा
गद  हायची. नवा सनेमा कोणता लागणार, याचं कुतूहल असायचं. सकाळ  ९ वाजता
फ  पो टर पाह यासाठ  गद  हायची. या े या वेळ  मा  पंच ोशीतून गद  हायची. या
वेळ  सुषमा शरोमणीचे मराठ  ॲ शन सनेमे खूप हट हायचे. मदानी, मोसंबी-ना रगी,
जखमी वाघीण अशा अनेक च पटांसाठ  गद मुळे कनाती फाटले या मी पा ह या आहेत.
लोकना  तमाशाचे फड या े या वेळ  लागायचे. सकशीही याय या. या े या आठ दवसांत
करमणूक आ ण करामत ची रेलचेल असायची. कु यांनी या ेची अखेर असायची. कु यांचं
मैदान, म लाचं पळदार शरीर, श ंचे घुमणारे आवाज, कु ती जक यावर वजयी म लानं
व तादाचा केलेला जयघोष व गावक यांनी हवेत उधळलेल ेफेटे, पटके ामीण सं कृतीतील
जवंतपणा दाखवायचे. या े या शेवट या दवशी गावात कमान शंभर बकरी कापली
जायची. पंच ोशीतून आले या पा णे-मंडळ चा जोरदार पा णचार हायचा. शेतक यांना
देशी दा  परवडायची नाही. हातभ या मळ या दा चा मा  चौकाचौकात गध
घमघमायचा. दा या व मटणा या कारणाव न जावयाचे सवे-फुगवेही हायचे, पण
वषभर जवापाड मेहनत क न, मरमर राबून ज ाब पकवणा या शेतक यांसाठ  हाच

मप रहार असायचा.
ावणात एकानंतर एक ओळ नं सण यायचे, पण शाळेमुळे यांचा प रपूण आनंद

यायला जमायचं नाही. ‘नाताळ’ या सणादर यानच शरा याला ‘नाथा’ची ज ा असायची.
यामुळे ‘नाताळ’ गोर नाथांशी संबं धत सण आहे, अस ं कतीतरी वष मला वाटत होतं. खरं

तर खरी मजा दवाळ ला यायची, कारण सहामाही परी ेनंतर तीन आठव ांची दवाळ ची
सु  मळायची. दवाळ  हणजे फटाके, फराळ… मातीचे क ल े आ ण ज लोश.



पोलीसखा यात आ यानंतर ‘ दवाळ ’ असा एकच सण आहे, क  जो ताण न देता आनंदानं
येतो आ ण गोडीनं जातो. बालपण- ौढ व, खेडेगाव-शहर यांतील जीवनमानात व
राहणीमानात जसा फरक दसतो, तसा सण-उ सवातदेखील जाणवतो. मला माझी
लहानपणाची दवाळ  आठवते. सहामाही परी ा संपली, क  दवाळ ची व ं पडायला
सु वात हायची. सग यात जा त आकषण असायचं-फटा यांचं. गावात सवात प हला
फटाका कोण फोडतो, हे कुतूहल असायचं. मी आजी या कुशीत झोपताना ‘मला सग यात
प हलं उठव’ हणून तला बजावायचो. मा  नेहमी माणे आजी सग या मो ां या अंघोळ
झा या, क  मला उठवायची. जाग यायची, ती फटा यां या आवाजांनीच. धुम… धडाम…
धुम अशा मो ा फटा यांबरोबर ‘फाट फाट’ अशा फटाक ां या ीण आवाजांचीही
रेलचेल असायची. आ ही खडबडून जागे हायचो. तोवर आई खूपस ंतेल अंगाला चोळायला
तयारच असायची. या गो ीचा मा  खूप कंटाळा यायचा.

पाटावर बसून चंदना या तेलानं आई व ताई सग या शरीराला म त मालीश कराय या.
पण सगळा जीव फटा यातच असायचा. मालीश झा यावर कडक गरम पा यानं अंघोळ.
आद या दवशी अंघोळ चा कोणता साबण खरेद  करायचा, याचाही वचार झालेला
असायचा. तसंतर वषभर नरमा वॉ शग पावडर कवा कप ाचा साबण अंगाला लावून
आ ही अंघोळ करायचो. दवाळ साठ  मा  ‘मोती’ साबण वषातून एकदाच खरेद  केला
जायचा. पण आमचं चाळ स लोकांचं एक  कुटंुब अस यानं आमचा नंबर येईतोपयत
‘मोती’चा छोटासा तुकडाच रा हलेला असायचा. अंघोळ झा यावर आई ओवाळायची. नवीन
कपडे घेतलेल े असायचे. दरवष  भांडून मी म लटरी कवा पो लसांचाच ेस यायचो.
आयु यभर हेच कपडे घालायचे आहेत, याची या वेळ  मा  सुतराम क पना न हती. नवीन
कप ांवर तां यात व तव घेऊन म त कडक इ ी करायचो. हातावर व कानावर अ राचा
बोळा फरवायचा, डो याला चपचपीत वासाचं तेल लावायचं व फटाके उडवायला तयार
हायचं. मा  प ह यांदा आई आ हा सव भावंडांसमोर फराळाचं ताट ठेवायची. ते कानवले,

बंुद चे-र ाचे लाडू, तो चवडा, ते कडाकणं, अनारसं, शंकरपाळ , चक या यांचा खरपूस
समाचार यायचो. खरंतर या वेळ  पदाथ बनवायला सु वात हायची, याचवेळ  चव
चाखायला सु वात हायची. पण मनसो  खायला आजच पूण परवानगी असायची. बंुद चे
अन् र ाचे लाडू फोडताना करावी लागणारी दातांची कसरत, चव ातले शगदाणे व
करंजीतील सारण शोध याची ती पधा आजही आठवते.

अगरब ी पेटवून ल मी फटा यांची लड उडवून फटा यांचा आरंभ हायचा.
फटा यांची वात खुडायची व अगरब ीनं ती पेटवायची. मग दहा-पंधरा सेकदांनी ‘धडाम’…
आवाज हायचा. एखादा म येच फुसका जायचा. मग यातली दा  काढायची. पुडीत
बांधायची. दगडावर ठेवून यावर लहान खडा ठेवायचा आ ण मग मोठा दगड यावर
उंचाव न मारायचा. मग पु हा ‘धडाऽऽम्’! फटाका पेटवायचा, पेटले या फटा यावर
लॅ टकचा डबा ठेवायचा व फटाका उड यावर डबा उंच उडायचा. खूप मजा यायची.

रोज कती फटाके उडवल;े कती रा हले याचा हशोब ठेवायचो. सं याकाळ  फुलबाज,े



भुईच , सुरनळ , नागाची गोळ  असे काशणारे फटाके खेळायचो. दरवष  एखा ाला तरी
जोरदार भाजायचंच. पण याचा कधी उ साहावर प रणाम झाला नाही. फुलबाजे आकाशात
फेक यावर कसे दसतात, भुईच ाला लाथा मार यावर ते कस ं पळतं, अनार हातात
पकड यावर याचा पाऊस कसा पडतो – याचा आनंदच वेगळा असायचा.

‘ल मीपूजना’ या दवशी गावात लगबग असायची ती नवीन कानां या उद ्घाटनांची.
ापा यां या व ांचं पूजन असायचं. आ ही सव म ांनी एकमेकां या घरी जा याचा हा

दवस असायचा. आई-वडलांचे, वडीलधा यांचे आशीवाद यायचो. गु जनांना भेटायचो.
गावात या फटा यां या कानासमोर जाऊन तासन् तास या फटा यांचं नरी ण करायचो.
सु वातीस आ हाला का या रंगाची साधी द ड पयांची बं क मळायची. थोडा मोठा
झा यावर ट लची प तुल मळाली. कती केपा उडव या, तरीही ती खराब हायची नाही.
सु ट्या केपांऐवजी ‘रीळ’ मळाला, तर रॅपीड फायरची मजाच नराळ  असायची. एखाद
माळेतील ‘ टकली’ उडाली नाही, तर ती सुट  क न भतीवर नखानं उडवायचो. यात
अनेकदा बोटाला जखमाही हाय या. पण पवा कुणाला? हात फटा यात या दा मुळे
वान शनं रंग द यासारखे हायचे.

गावी नांगरे वा ाजवळ मोठ  मु लीम व ती आहे. लहानपणी मुज या, रफ या,
हन या हे सगळे माझ ेबाल म  मा याबरोबर फटाके उडवायला असायचे. यां या अ मीनं
आम या आईएवढा फराळ नाही, पण नदान करं या व लाडू केलेलेच असायचे. आता मा
गावी गेलो तर हन या, मुज याची मुलं फटाके वाजवताना मला दसत नाहीत.
चुक याचुक यासारखं वाटतं. ‘द पावली’त अली व ‘रमजान’म ये राम आहे, तर करंजी व
शरखु यात फरक कशासाठ  – हा  पडतो.

‘भाऊबीज’ हा बहीणभावा या ना याची अतूट गाठ बांधणारा सण. मा  लहानपणी
कधीही बहीणभावाचं पटायचं नाही. यामुळे ताईला ओवाळणीत काय ायचं, यावर
कंजुषपणा करायचो. खरंतर आई ताईला मना माणे खेळू ायची नाही. तला आम याएवढे
फटाके मळायचे नाहीत. शेलके गोडधोड पदाथ आ हा दोन भावांनाच मळायचे. ती मोठ
असूनही तला उरलंसुरलेलंच मळायचं. लहानपणी तो आ हाला आमचा ह क वाटायचा.
आ ही तला खूप चडवायचो. तला राग यायचा. ती अनेकदा फणकारायची, बोचकारायची.
आ ा मा  दवाळ ला तची भेट होत नाही, कारण तचेही पती पोलीसखा यातच आहेत,
यामुळे दोघांनाही सु  नाही. लहानपणी या कडूगोड आठवणी फोनवर बोलताना मनाम ये

दाटतात व डो यातून अ ूवाटे ओघळून कधी जातात, हे कळतच नाही. माझीही मुल ंआता
हळूहळू मोठ  होत आहेत. यांना मा  दवाळ चं फार आकषण नाही. फटाके दले, तर ते
‘डॅडी, नो मोअर एअर अँड साऊंड पो युशन लीज’ अशा पयावरणसंवधना या गो ी
सांगतात. मा या मुलीत मी ताईला पाहतो; या वेळ  मा  तला मुलाबरोबरीनं सगळं मळेल,
याची अपराधीपणातून द ता घेत असतो.

दवाळ  संपली, क  सु ट्या संपायची चा ल लागायची. तुळशीपूजनासाठ  वडलांनी
थोडे फटाके जपून ठेवलेले असायचे. तुळशीचं ल न लागलं, क  ते फटाके उडवायला मळत.



एकवीस दवसांची सु  दवसा दवसांनी मोजायचो. या थंडी या दवसातील सकाळची
शेकोट  पारपयत चालायची. फुटलेलं अंग, फुटलेले ओठ, फाट या गोधडीत अंग
मुटकाळून आळसाव यातला आनंद याराच असायचा. शेतावर गेलो, क  खळ  सु
झालेली असायची. ती भात काढ याची लगबग, ग हां या कणसांची तगमग पाह यात दवस
कसा जायचा, ते कळायचंच नाही. माझी मुलं ह ेकदा चत पु तकातच वाचतील कवा काही
दवसांनी हे सव इंटरनेटवरच पाहायला मळेल. दवाळ  आ ण दवाळ ची सु  हा
बालपणीचा सवात गोड काळ आठवला, क  ती चकली, करं यांची चव जभेवर घेऊन येतो.
तो दातानं न फुटणारा र ाचा लाडू, ती सारण शोधावं लागणारी करंजी आजही आठवते.
पण आज या कुठ याही स  हलवाया या मठाईत ती अवीट गोडी अजूनपयत शोधून
सापडलेली नाही.

मला आठवतं, मी सु ट्यांम ये पहाटे पहाटे मळणीसाठ  ख यावर गेलो होतो. दोन
खलारे बैलही ख याला जुंपल ेहोते. मी पगत पगत पजराला उपसा देत होतो. बैलांचा फेरा
परत आला, हे मा या यानात आलंच नाही. ऐन जवानीत या, मार या, ख लारी बैलानं
मला शगावर उचललं. सुदैवानं या या दोन शगांम ये माझं सडपातळ शरीर अडकलं. मी
अलगद हवेत गेलो आ ण शेजार या गवता या प ावर फेकला गेलो. मा या सुदैवानं
पोटावर या करकोळ खरचट यावर हे संकट नभावल ंहोतं, नाहीतर मा या बरग ा कवा
आतडी शगावर ल बकळत बाहेर आ या अस या – अस ं अजूनही घरचे सांगतात. अशी
अनेक छोट -मोठ  संकटं यायची, अपघात घडायचे. यातूनच कोशातून बाहेर पडणा या
फुलपाखरासारखे पंख घ  हायचे, शरीर कणखर हायचं.

गु हाळात जाऊन सोडागूळ बनवणं, याचा वाद घेणं, उसाचा रस पणं हे आवडते छंद
असायचे. तीन तास उकळलेला हा क चा पातळ गूळ आ ण खा याचा सोडा मसळला, क

चकर असा सोडागूळ बनायचा. चौथीत होतो. सु या दवशी मी सोडागुळासाठ
काकवीचा उकळता गूळ गुळ ाला वनंती क न भां ात घेतला. उसा या चपाडानं भांडं
हातात पकडून छ पराम ये घुसताना वधळेपणात ढेपांची ठेच लागली व तो उकळता गूळ
पायावर पडला. फुगे फुगावेत, तस ेगुड याजवळची कातडी तीन ठकाणी फुगून वर आली.
मी धाय मोकलून रडायला लागलो. हे पा न माझी मोठ  बहीण घाबरली. तनं तथलं
मढ या केसांपासून बनवलेलं केसाळ घ गडं उचललं व ते त ही फुगे फोडून पुसले. या
चुक या थमोपचारानं भाजलेला मांसल भागही सुटा झाला व पाया या नडगीची आ ण
गुड याची हाडं दस ूलागली. घाबरले या कामगारांनी मला उचलून का हली या मागे नेऊन
या यावर चुना लावला. १० वषा या मा या कोव या शरीराला या सग या अघोरी उपायांनी

पराकोट या वेदना झा या. उकळ या का हलीतील गूळ हौ ात उतरवत असतानाच हा
ग धळ सु  झाला होता. यामुळे त त झाले या का हलीला धरणारे हातही बथरल े व
कामगारांचा तोल गे यानं अ खी काहील आम या अंगावर आली. द ा दादानं पु या जोरानं
मा या अंगावर पडणा या का हलीला ढकलल ंव मी पु हा वाचलो. मा  याचे दो ही हात
यात कमालीचे भाजले. अशी संकटं, जवावर उदार होणारी माणसं! धडपडणारं,



ठेचाळणारं बालपण खूप शकवून जायचं. यामुळे २६/११ या भयाण रा ी पेटले या
ताजमधून र ता शोधताना तोल गेला नाही. सी.सी.ट . ही. ममधून मृ यूशी झुंजत असताना
हे सगळे संग लॅशबॅकसारखे डो यांसमो न जायचे व लढायची ेरणा ायचे.

पाचवीत वेश घेतला. अ यास वाड वाटायला लागला होता. शाळेत मन रमायला
लागलं. वगात दादा गरी करणं मला ह कच वाटायचा. न ा वगात नवीन मा तरीण
वग श का हणून येणार हणून कुतूहल होतं. सरपंचाचा मुलगा अस यानं मी नेहमी मा तर
येईपयत यां या खुच त बसायचो. आ ण गरीब वग म ांना छ ा ायचो. आ ा या भाषेत
रॅ गग करायचो. श कांनी वनंती केली, क  खुच तून समोर या रांगेत जाऊन बसायचो. खरं
तर मला शारीचा, वडील सरपंच अस याचा थोडा माज चढलेला होता. एके दवशी असाच
श कां या खुच वर बसलो होतो. तेव ात न ा वग श का कदमबाई आ या. माझं ल
न हतं. सगळे जण उभे रा हले. मी मा  गुम त बसूनच रा हलो. तशाच या मा याजवळ
आ या व मा या दोन कान शळात भडकावून द या. “तू प हलवानांचा मुलगा ना? हो,
गावचा दादा. श कांचा अपमान करतोस. चांगल ं आहे का अस ं वागणं? असाच वागत
रा हलास, तर मोठा गंुड होशील आ ण वतःचं, आमचं व आई-वडलांचं नाव उ वल
करशील. भावक या गंुड मुलां या मदतीनं गरीब मुलांना असा ास देतोस! याड आहेस.
असाच क ा-मंुगीसारखा स यांवर अवलंबून जगशील. अरे, तुझी ओळख काय आहे?

शार, पण बघडलेला गावगंुड मुलगा! व ा वनयेन शोभते। न ता अंगी नसेल, तर तु या
शारीला कवडीची कमत नाही. चालता हो मा या वगातून!” अशाच काहीबाही वेषानं

आडवं तडवं बोल या. मला ते श द फार कळले नाहीत. कानाखाली मा  चांगला जाळ
झाला होता. अपमानानं तडफडत मी द तर घेऊन वगाबाहेर पडलो. रडत रडत घरी गेलो.
ता यांना हणालो, “मी शाळेत जाणार नाही. तुम यासारखा मोठा प हलवान होईन. वतःची
ओळख बनवीन.” मा या वडलांनी कधीही ताकद चा पयोग केला न हता. जो काही
थोडा काळ स ेत होते, ते इतरांना मदत कर यासाठ च. यां याब ल, मा या मूखपणाब ल
बा नी बोललेलं मला झ बलं होतं. मी या शाळेत जाणार नाही, असं ठामपणे वडलांना
सां गतलं. मी तसा ह  होतो. छो ा छो ा कारणांव न सायचो, फुगायचो, खूप राग
आला; तर लपून बसायचो. या सग या सवय मुळे मी शाळा सोडतो क  काय, अशी
वडलांना भीती वाटली. यांनी शाळेत येऊन मु या यापक सुतार गु ज ची भेट घेतली व
माझी तुकडी बदल यात आली.

माझ ेनवे वग श क लाकोळे गु जी होते. गु ज चं श ण जेमतेम दहावीपयत झालं
होतं. गु जी कमालीचे ेमळ आ ण हळवे होते. श तीपे ा यां या ओढ नंच आ ही यां या
वगात नेहमीच हजर असायचो. लगा, सदरा, व छ दाढ , सदा हसतमुख, नम वनोद  गु जी
सव मुलांना लेकरं मानून ेम देत. ग णतासारखा ल  वषय गो ी पानं समजावून
सांग यात यांचा हातखंडा होता. यांचा मोठा मुलगा दलीपही आम याच शाळेत होता
आ ण धाकटा वजय तर आम याच वगा त होता. ते दोघंही अ यंत शार, खरंतर एकपाठ .
ग णतात तर दोघांचंही वशेष ा व य. वजय उ कृ  भाषणं ायचा, या वेळ  गु ज या



डो यात अ भमानाचे अ ू उभे राहायचे. मीही गु ज या ो साहनामुळे हळूहळू अ यासात
चमकू लागलो. बु नं जरा डावा असलो, तरी मा या मह वाकां ी व कणखर वभावाचं
यांना कुतूहल वाटायचं. गु जी मला जवळ घेऊन व ासानं समजून सांगायचे, “ व ास,

तु याकडे नेतृ व कर याचे गुण आहेत. तू चांगला लीडर होशील. पण शकून मोठा हो!”
गु जी व ा यामधला गुण नेमका हेरायचे आ ण याचा कसा सवागीण वकास करता
येईल, याचं ग णत मांडत बसायचे. एकदा वगात यांनी येक व ा याला ‘तु ही मोठे
झा यावर कोण होणार?’ हा  वचारला होता. का कुणास ठाऊक मी यांना वचारलं,
“गु जी, सग यात मोठा साहेब कोणता?” गु ज नी ‘क मशनर’ असं उ र दलं. मग मी
गु ज ना वचारल,ं “गु जी, मी ‘क मशनर’ होऊ शकतो का?” सग या वगात हशा झाला,
पण गु ज नी सवाना खडे बोल सुनावल ेव माझं कौतुक केलं. ते हणायचे, “ व  पाहायचं,
तर खूप मोठ  उंची गाठ याचं. तु ही गाठलेली उंची ही तु ही कुठून सु वात केली, या
मापकानं मोजली जाते. उ च येय ठेवायचं. आकाश गाठायचं. व  ं पाहायची, व ांना
वा तवात उतवर यासाठ  ज  ठेवायची. याला य नांची जोड ायची, मग काय तु ही
देशाचे रा पतीच काय; जगाचं नेतृ वसु ा क  शकता!” यांचे श द सुनामी माणे ऊजची
लाट घेऊन यायचे.

“ येय तीच  गाठू शकते, यां या व ांम ये उमेद असते. फ  पंख असून उपयोग
नाही, खरी आकाशातली उंच भरारी या पंखात असणा या हौस यामुळे घेतली जाते.
ग डाची गो  ठाऊक आह ेका? याचं वय वाढायला लागतं, तशी याची चोच झजायला
लागते. पंख थकून जातात आ ण नीट उडताही येत नाही. खरं तर ग ड ७० वष जगू शकतो,
पण एवढं जग यासाठ  ग डाला काही कटू नणय यावे लागतात. या वेळ  या यासमोर
दोन पयाय असतात. ा त प र थतीला वीका न जीवन संपवायचं कवा मग १५०
दवसां या खडतर व वेदनादायी येनं वतःचं पुन जीवन घडवून आणायचं. या

येचा प हला ट पा हणजे पवता या कपारीम ये असणा या आप या घर ात वतःला
अ ातवासात क डून घेणं. मग ती झजलेली, व  झालेली चोच तो पाषाणावर आपटायला
सु वात करतो. जोपयत ती चोच उ मळून तुटून पडत नाही, तोपयत तला तो आपटतो.
जु या चोची या ठकाणी याला नवी कणखर, टोकदार चोच फुटते. यानंतर तो आप या
जु या, झडणा या पंखांना आपटायला सु वात करतो आ ण यांनाही वेदने या अ तरेकात
शरीरापासून वभ  करतो. हळूहळू याला नवे, पीळदार, ऊजनं तेजःपंुज पंख फुटतात.
पुन जीवनचा पाच म हने चाललेला वास या या रोमारोमात नवऊजा व नवचैत य भरतो
आ ण पु हा हाच थकलेला ग ड ३० वष अ यंत उभारीनं जगतो. तुमचं आयु यही तु हाला
असंच घडवायचं आहे. ते घडवायचं क  वाईट संगतीनं बघडवायचं – हे पूणतः तुम या
हातात आहे. येकाला मळणारं आयु य तेवढंच आहे. महा मा गांधी, लोकमा य टळक,
बाबासाहेब आंबेडकर, पं डत नेह , इं दरा गांधी, अ बट आई टाइन कवा युटन यांना
जेवढ  वष आयु य मळाल;ं जवळपास तेवढ च वष तु हाला देखील मळणार आहेत, मग
तु ही यां या एवढं मोठं हायचं व  का बघू शकत नाही? व  असं बघा, क  ज े े  तु ही



नवडाल, या े ातील अ यु च पायरी गाठायची आ ण एकदा ती पायरी गाठली, क  मग
तथे फार गद  नसते. सग या गो ी नीट होतात आ ण जग याचा अथ लागतो व आयु य
कारणी लागतं!” गु जी सांगायचे आ ण आ ही ऐकत बसायचो. फार काही कळायचं नाही,
पण आतून चल बचल सु  हायची. ऊजचा फु लंग पेटायचा. ‘मोठं होणं, े  होणं हे
आप यालाही श य आहे!’ हा संदेश गु ज या येक भाषणातून मळायचा. हीच ती
घालमेल, हीच ती कालवाकालव मा या चेतासं थेवर क जा घेऊ लागली.

सुतार गु जी इं जी शकवायचे. यांनी शकवलेल े ाकरणाचे नयम, सं ा अजूनही
वसरलो नाही. सुतार गु जीपण दहावी शकलेले. यांना दरमहा साडे-पाचशे पये वेतन
मळायचं. यापैक  येक पैशा या बद यात अ यु म श ण देता आल ंपा हजे, हा यांचा
आ ह असायचा. ते नेहमी ‘उ म शेती, म यम ापार व क न  नोकरी’ हा मं  आ हाला
सांगायचे. पण शेती जो उ म करतो, का या मातीतून घाम गाळून जो सोनेरी ज ाब उभा
करतो, ापार जो वाथ आ ण अ तनफा बाजूला ठेवून नै तकतेनं करतो आ ण नोकरी जो
इमाने-इतबारे मालकाचं हत सांभाळत करतो; तो खरा देशभ  – असा या मं ाचा अथ
समजावून सांगायचे. १९८४ या दंगलीचा तो काळ होता. वतमानप ांतील बात या वाचून
सुतार गु जी भावना ववश हायचे. मला यांनी सां गतलेली एक गो  आठवते. अजूनही ती
मा या मनात कोलाहल नमाण करते.

एकदा एका गधाडा या प लाला भूक लागते. ते प ल ू गधाडाला सांगतं क , “बाबा,
मला भूक लागली आहे आ ण आज मला माणसाचं मांस खायचं आहे.” गधाड या
प लाला ती ा करायला सांगतं व माणसाचं मांस शोध यासाठ  उंच भरारी घेतं. सग या
पंच ोशीतील व या धंुडाळतं. मशानं तपासतं. पण याला माणसाचं मांस मळत नाही.
मा  याला मेलेल ंडु कर सापडतं व या या मांसाचा तुकडा तोडून ते आप या प लासाठ
घेऊन जातं. पण प लू ते मांस खाताच चव ओळखतं, “बाबा, ह ेतर डुकराचं मांस आहे.
तु ही माझी एक इ छा पूण क  शकत नाही?” “थांब बाळा, मी पु हा य न करतो.”
हणून गधाड पु हा भरारी घेतं. फर फर फ न याला माणसाचं मांस मळत नाही. या

वेळ  मा  याला मेलेली गाय सापडते. त या मांसाचा तुकडा तोडून ते आप या प लाला
देऊ करतं. पण प ल ूमाणसा या मांसासाठ  आसुसलेलं असतं. ते या गायी या मांसालाही
झडकारतं. हे पा न गधाडा या मनात एक भयंकर योजना तयार होते. डुकरा या आ ण
गायी या दो ही तुक ांना ते उचलतं आ ण भरारी घेतं. रा ी या वेळ  डुकराचं मांस ते
म शद या आवारात टाकतं आ ण गायीचं मांस मं दरा या गाभा याम ये. सकाळ  लोकांना
जाग येताच दो ही मांसाचे तुकडे आपापल ंकाम सफाईनं क  लागतात. भावना भडकतात,
डोक  फुटतात, आगी लागतात आ ण जातीय संहाराम ये ेतांचा खच पडतो. आता
गधाडाचं काम सोपं होतं. ेतां या स ातून ते माणसा या मांसाचे मुबलक तुकडे उचलतं
आ ण आप या प लासाठ  घेऊन जातं. प लाला हे एवढे मांस पा न आनंदही होतो आ ण
आ यही वाटतं. “बाबा, हे तु हाला कसं श य झालं?” या वेळ  गधाड माणसा या पाशवी
आ ण वाथ  वृ ीचं चपखल वणन करतं. ते हणतं, “अरे, हा वतःला े  व सव म



समजणारा मानव ाणी छो ा छो ा गो व न जनावरापे ा वाईट वागतो. याला जात,
धम, पंथ, भाषा, वण, रंग, लग अशा संकु चत भेदांनी प कं बांधलेलं आहे. तो कधी
फुलावर दगड टाकतो, तर कधी दगडावर फूल फेकतो. मं दर, मशीद बांधतो; पण वतः
इतका ढासळतो क , ु लक कारणाव न जातीय दंगली करतो आ ण प ान् प ा
नरकयातना भोगत राहतो.”

गु जी सांगायचे, अशी गधाडाची वृ ी असणारे अनेक जण आप याम ये असतात. जे
आप याला बोटावर नाचवतात व मानवता, बंधुता, एका मता वस न समतेचा, मानवतेचा,

ेम आ ण दयाभावनेचा खून करायला उ ु  करतात. यां या मते येकानं येकाचं नेमून
दलेलं काम ामा णकपणे आ ण व थतपणे केलं, तर देशातले सगळे  संपतील
आ ण आपण गतीची सगळ  शखरं गाठू. व ा यानी अ यास करावा, कामगारांनी
कारखा यात म करावे, शेतक यांनी शेतात घाम गाळावा व मोती पकवावेत, श कांनी
दजदार शकवावं; राजकार यांनी समाजसेवेचं त अंगीकारावं. जर कुठे वास  गणपती या
मूत वरची हरळ  खाताना मूत ला इजा झाली कवा कोण या तरी माथे फ नं जर एखादं
मेलेलं डु कर म शद जवळ टाकलं; तर हेच सगळे क करी, व ाथ , राजकारणी
एकमेकांची डोक  भडकवतात, हातात का ा, कु हाडी घेऊन एकमेकांचे गळे चरतात,
मुडदे पाडतात. र यावर सामू हक बला कार होतात.

२००२ ते २००५ या त ही वषात मोहरम या मरवणुक दर यान अहमदनगरला सलग
जातीय दंगली झा या हो या. माझी नगरला एस. पी. हणून २००५ म ये पो ट ग झाली. ही
जातीय दंगल ची शंृखला खं डत कर याचं आ हान मा यासमोर होतं. मी तीन वषातील
दंगलीतील गु ांचा व आरोप चा बारकाईनं अ यास केला. यातील ९० ट के आरोपी हे
सामा य कुटंुबातील क करी होते. यात र ा ाय हर होते, हातगाडीवाले होते,
पानटपरीवाले होते. शाळा-कॉलेजला जाणारे अनेक व ाथ  होते. मी सव थम समाजाला
व ासात घे यासाठ  जातीय सलो याचे काय म राबवले. यात मौलाना, धमगु , बौ
भ कू, पा  यांना बोलावलं. धमाचं खरं व प जे ेम, दया आ ण सेवा पी आह,े हे या
भ या माणसांनी अ धकारवाणीनं त णाईला ऐकवलं. वसजना या मागावर कमान तीस
वेळा पायी च कर मारली. दंगल जथं पेटायची, या ठकाणांचा बारकाईनं अ यास केला व
काही धाडसी नणय घेऊन बावीस अंगांनी बंदोब त योजना बन वली. एवढंच काय,
कवरचे डीजे बंद केले, काही ठकाणी नाकाबंद  लावली व वेशबंद  केली. गंुडां या मनात

जरब बसव यासाठ  ‘जातीय दंगा काबू योजने’ची ा य कं म  व तीत घेतली. यामुळे
गंुडांनी वतः न नगर न पलायन केलं व मंुबईतून फोन क न मा या अ धका यांना आ ही
नगरम ये नाही, ही खा ी देऊ लागले. एवढंच काय मी मोहरमदर यान मरवणुक त
नघणा या ट यांची उंची कमी कर याचेही नदश दले. या ट यांवर काठ नं मारल ंजायचं,
यावर तेलही टाकलं जायचं. या कारामुळे आग लाग याचाही धोका होता. महसूल
शासनानं मा या या ां तकारी पावलांमुळे दंगल पेटेल, अशी भीती मा या व र ांजवळ

 केली. पण मी जी पावलं घेतली होती, याचे उ ेश प  होते. अ पसं यांकाम ये



मा याब ल मी व ास नमाण केला होता. जातीय सौहादाचं वातावरण शहरात तयार
कर यात मला यश मळालं होतं. यामुळे यावेळ  जवळ जवळ ७५००० मु लीम
समुदायाची मरवणूक एकही गालबोट न लागता द लीगेट या बाहेर पडली, ते हा मु लीम
बांधवांनी ‘नगर पोलीस जदाबाद’ अशा कौतुका या घोषणा द या. लातूरला मी एस. पी.
असताना मराठवा ात पूणा व जालना येथे म शद जवळ बॉ ब फोट झाल े होते. याचे
पडसाद मराठवा ात सव  उमटले होते. मा  लातूरला याची कुठेही त या उमटली
नाही. एका थतयश वतमानप ानं ‘सीमा पेट या असतानाही ठणगी पडली नाही’ असं
खास संपादक य ल न लातूरमधील जनतेचं व पो लसां या कामाचं कौतुक केलं होतं.

ावसा यक कामातून मळालेले हे कौतुकाचे श द हे कोण याही ‘मेडल’पे ा अ धक
मौ यवान असतात. कदा चत हा सं कार गु ज या श दांनी बालपणी मा यावर केला होता.
यांनी एक ोक शकवला होता आ ण याचा अथही सां गतला होता.

‘ॐ सह नाववतु सह नौ भुन ु , सह वीय करवावहै;
तेज वनावधीतम तु मा व षावहै।’

याचा अथ असा आह,े क  आपण सव जण एक  येऊन साम य ा ती, ानसमृ साठ
परमे राची ाथना क  या. आप याला परमे रानं एक  वीकारावं, यासाठ  याला
साकडं घालू या. आ ण सवात मह वाचं ‘मा व षावहै’ आपण एकमेकांचा तर कार, ेष,
असूया करणार नाही, यासाठ  क टब  होऊ या. काही झालं तरी माझी जात, माझा धम,
पंथ, देश कवा माझी भाषा मा या इतरांशी असणा या माणुसक या ना या या आड
येणार नाही. मी नेहमी व वधतेचा आदर करेन.

सहा आंधळे ह ी या शरीरा या वेरावेग या भागाला पश करतात आ ण यांना तो
वेगवेगळा दसतो. जो स डेला पश करतो, याला तो सापासारखा भासतो. जो पायाला
पश करतो, याला तो खांब वाटतो. जो पोटाला पश करतो, याला तो नगारा वाटतो. जो

शेपट ला पश करतो, याला तो झाडू वाटतो. जो कानाला पश करतो, याला ते सूप वाटतं.
कुठ यातरी डोळस बु नं तो ‘ह ी’ आहे, हे समजावून सांग याची गरज आहे. स खा
भाऊ दा डा असला, तर तो ाय हर हणून आप याला नको असतो. जर आप या
जातीचा, धमाचा डॉ टर चांगले उपचार करीत नसेल; तर आपण या याकडे उपचारासाठ
जात नाही. लता मंगेशकर गात आहे क  मोह मद रफ  – कानाला गोडवा वाटतो आहे, हेच
अ धक मह वाचं असतं. या वेळ  आ ही यांची जात, धम वचारत नाही. हणून व वधता
समजून यायची. हाताची पाचही बोटं सारखी असती तर, सग या फुलांचा रंग आ ण वास
सारखा असता तर, सग या खा पदाथाना एकच चव असती तर? मजा आली नसती.
जीवन रटाळ, कंटाळवाणं आ ण वेदनादायी बनलं असतं. यामुळे व वधता समजून घेतली
पा हजे. तचा आदर केला पा हजे. त यावर ेम केलं पा हजे. मा य मक शाळेत वचारांचे
असे सुंदर सडे श क मना या पटलावर रोज घालायचे. म ला रोज वचार करायला खुराक
मळायचा.



सुतार गु ज नी सां गतलेली आणखी एक गो  मला आठवते. या गो ीतून सां गतलेला
धमाचा खरा अथ आजही मा या मनात इतका तून बसला आहे, क  कोणीही कतीही
गैरसमज क न ायचा य न केला; तरी मी सं मात पडत नाही कवा ग धळून जात
नाही. ही गो  एका संतपु षाची आहे. एकदा ते नद म ये अंघोळ करीत होते. अंघोळ करता
करता यां या यानात आलं, क  एक वचू पा यात बुडायला लागलेला आहे. यां या
मनातली कणव, दया, क णा आपसूकच जागृत झाली आ ण या वचवाचा जीव वाचावा
हणून यांनी याला वतः या हातानं उचललं. पण तो वचूच होता. वचवानी यां या

हाता या बोटांना कडकडून दंश केला. कमालीची वेदना झाली आ ण तो वचू यां या
हातातून पु हा पा यात पडला व बुडायला लागला. पु हा यांनी याला पा यात हात घालून
उचललं. पु हा उचल यावर या वचवानी यां या हाताचा चावा घेतला. पु हा तो हातातून
सुटला. बुडायला लागला. पु हा यांनी याला उचललं. असं चार-पाच वेळा झालं. ते
संतपु ष या सलग या दंशानं काळे नळे होऊ लागले. नद या कना याव न एक गृह थ हे

य पाहत होता. न राहवून तो ओरडला, “अहो महाराज, तो वचू आहे, वषारी आहे. यानं
दोन-तीनदा अजून तु हाला दंश केला, तर तुमचा जीव जाईल. तु ही असे म त  झा यारखे
का वागता आहात?” या क णाघन संतांनी शांतपणे उ र दलं, “अरे, तो वचू आहे,
वषारी आहे, हे मला माहीत आहे. दंश करणं, वेदना देणं हा याचा धम आहे. याचा जीव
वाचवणं, याला मदत करणं हा माणूस हणून माझा धम आहे. तो जर वतःचा धम सोडत
नसेल, तर मी माझा धम का सोडू?” आ ण खरंच आज समाजात अनेक वषारी, व वंसक
वचू अ वरतपणे दंश कर याचा य न करताना दसतात. वातावरण षत करतात.
वतः या धमाचा खोटा अ भमान बाळगतात. धा मक वचनाचा जाणीवपूवक गैर अथ

लावतात आ ण गैरसमज पसरवतात, यातून जातीय दंगली पेटतात आ ण धमाधमात
कायम या भती उ या के या जातात. या कलु षत केले या, भरकटवले या टाळ यांना
धमाचा खरा अथ सांग याची गरज आहे.

हे खे ातले श क एवढं शहाणपण कसं शकवायचे, हा  मला आता पडतो.
श णाबरोबर वहार ान आलं पा हजे, हा यांचा आ ह असायचा. मनाचे ोक घोकून
घेतले जायचे. येक मनाचा ोक हा म व वकासाची गु क ली आहे. पाढे
हण या या पधा चालाय या. एका आवाजात हटले या क वतांनी शाळे या भतीतून

आवाज घुमायचे. येक भतीवर सु वचार असायचा. महापु षां या तस बरी शाळे या
येक वळणावर ेरणा ायला स ज असाय या. मराठ  क वता वेड लावाय या.

वीररसात या क वता अंगावर रोमांच उ या कराय या. नसगावर या क वता कवी या
मनात या क पना बे ब समोर उ या कराय या. ‘ न या खाडी या काठाला माझा
इवलासा गाव,’ अजूनही या ओळ  मला न याशार वारणे या तीरावर या मा या हर ागार
गावाकडे आपसूक घेऊन जातात.



हाय कूल

आ या या पतीची हणजे मामांची बदली शरा याला झाली होती. ते जलसंधारण
खा यात नोकरीला होते. वडलांनी मला यां याकडे शाळेसाठ  पाठवायचं ठरवलं व
तालु या या ठकाणी ‘ यू इं लश कूल’म ये इय ा सहावीत माझा वेश झाला. शाळेत
चांगली श त. श णाचा दजा चांगला होता. आ याचं घर लहानसं होतं. पण आ याची
श त खूप मोठ . पहाटे उठून ती संसाराचा गाडा हमतीनं चालवायची. रोज वेळेवर उठायला
लागायचं, रे डओवर याचवेळ  भ संगीत आ ण बात या लागले या असाय या. मलाही
त या श तीमुळे अ यास करायची गोडी लागली. मी शाळेत चमकू लागलो. नळाचं पाणी
भर याचा येकाचा वार ठरलेला असायचा. उ हा यात तर र र व हरीव न पाणी
आणायला जावं लागे. माझा मोठा आ ेभाऊ राजकुमार सांगलीला इं ज नअर गला होता.
याचे लाड थोडे अ धक हायचे. मानुसार याची आखूड झालेली पँट आ हा लहान

भावंडांना मळत असे. लांब पँट घाल यातला आनंद वेगळाच होता. जु या झाले या, अ टर
क न आखूड झाले या पँट लवकरच जीण हाय या. मग आ या यांना रफू क न
आणायची. पण अशा पँट घात यावर वेग या रंगा या धा या या रफूनं मा  आमचा
पा भाग उजळलेला दसायचा.

शाळेत जातेवेळ  ग ली या कोप यावर वेडा ‘अ या’ उभा दसायचा. अनेकदा तो
न न अव थेत उभा असायचा. याची खूप भीती वाटायची. तो दसला, क  मी सैरावैरा धावत
सुटायचो व मागे न पाहता, णभरही न थांबता शाळेत पोहोचायचो. शाळा आगळ वेगळ
होती. कोक डला ज हा प रषदे या शाळेत ज मनीवर पोतं टाकून बसायचो. इथे बसायला
बाकडं मळालं. वगात मा याबरोबर माझा सरा आ ेभाऊ वजयही होता. वजय खोडकर,
भांडखोर पण चांगला खेळाडू होता. यामुळे मी वगात नवीन असलो, तरी इतर मुलांनी



सु वातीला मला छेड याचा य न केला नाही. सुमारे दहा एकरचा प रसर. शाळेची व तीण
इमारत पसरलेली होती – भलं मोठं मैदान, शेजार या मैदानात नुकतीच क याशाळा सु
झाली होती. भ यामो ा वगा या खोलीम ये, भलामोठा फळा. श क आता शट-पँटमधले
होते. कोक ड या वजार-सदरा कवा धोतरात या गु ज पे ा ते अ धक नीटनेटके, व छ
दाढ  केलेले दसत होते. कमी उंचीचे, शु  सदरा- वजार घातलेले दगवडेकर सर
मु या यापक होते. मतभाषी आ ण प व या दगवडेकर सरांचा पूण शाळेवर एकहाती
वचक होता. रामा जोशी सरांची मट यासारखं सुटलेल ं पोट, वेदपाठक सरांचे घारे डोळे,
दे शगकर मॅडमची अ नी भावेसारखी सडपातळ देहय ी, हसबनीस सरांचा अ या बा ांचा
सदरा, कुलकण  सरांची बु गानीन दाढ  आ ण च ीतच मुतायला भाग पाडणारी लवटे
सरांची वेताची फोक – अशी मा या काही श कांची म ववै श  ंसांगता येतील.

‘लाय री’ हा काय कार असतो, हे मला प ह यांदा इथे कळलं. सु वातीला
ंथालयातून गो ची दोन पु तकं घेतली आ ण यांचा फडशा पाडायला सु वात केली.

शाळे या एका कोप यात योगशाळा हो या. रसायनशा ा या योगशाळेतून खूप गधी
यायची. ा णशा ात बेडकाचं शरीर कापून नरी ण करायचं असतं, या गो ीनं का कुणास
ठाऊक मा या मनात प ह यापासून ‘न ा’चं घर केलं आ ण काही झालं तरी डॉ टर हायचं
नाही, असा प का नणय याच वेळ  घेतला होता. खरं तर ामीण भागाम ये क रअर
कौ स लग हा कारच नाही. डॉ टर कवा इं ज नअर हायचं हणजे अ यु च येय. श क
कवा पोलीस होणं हणजे म यम येय आ ण बँकेत शपाई कवा साखरकारखाना कामगार
हणजे क न  येय, अशी क रअरची प रभाषा होती. आपाप या वकुबा माणे येक जण

आपली उडी कुठपयत जाऊ शकते, हे ठरवायचा. मुल साठ  तर दहावी, बारावी झाली, क
ल नाचे पडघम सु  हायचे. अनेक मुल चे ववाह कशोर वयातच हायचे. झालीच तर
एखाद  मा तरीण हायची, नाहीतर चूल व मूल हेच यांचं जीवन येय असायचं. जा त
शकले या मुल ना चांगली थळंही मळायची नाहीत. गावाशी तुलना करता तालु या या
ठकाणी सामा जक, शै णक प र थतीम ये फार काही फरक दसत न हता. एक गो
प क  होती, क  मा तर आता कोक डसारखे वगात धोतर बांधून टेबलावर डाराडूर झोपत
न हते क  शाळेतून थेट कासरा घेऊन शेतात मळणी कवा नांगरणीसाठ  जात न हते.
इथ या श कांचा ‘ शकवणे’ हा एकमेव पेशा दसत होता.

मी शाळेत ळू लागलो. खेळा या वेळ  खेळ असायचा. पावसा या या ारंभी शाळा
सु  झाली. यामुळे शाळे या ांगणात वृ ारोपणाचा काय म झाला. येक व ा यानं
एकेक झाड लावलं. या झाडावर येक जण पु वत ेम करायचा. रोज याला पाणी
घालणं, या या मुळाशी माती उक न टाकणं, याला काटेरी कंुपण घालणं अस े नयम

ाथनेआधी ठरलेले असायचे. आजही मी शरा याला जाता येता वेळ  मी रोपण केले या
ताडमाड वाढले या लबा या झाडाचं दशन न यनेमानं घेत असतो. झाडावरचं हे ेम मी
आयु यभर अबा धत ठेवलं आहे. स या मराठवा ात या १७८ पोलीस टेशन या
पयवे णाची जबाबदारी सांभाळत आहे. मा  पावसा या या आधी मा या अख यारीतील



अ धकारी कमचा याकडून पोलीस कँपसम ये येक पोलीस कमचा याकडून एक अशी
अठरा हजार झाडं लावून घेतली. ती झाडं यकानं द क यावीत व यांचे वा षक शेरे
ल हताना यांनी यांची जोपासना यो य रतीनं केली क  नाही, हेही तपास याचा मी
एस.प .ना आ ह केला.

आम या वगात ग या जाधव, शर या कांबळे, शव या देसले, ता या मो हते असे
आसपास या खे ांतून सायकलनी कवा एस.ट . बसनी येणारे व ाथ  होते. याचबरोबर
मकरंद देशपांडे, समीर माने, दगंबर कुलकण , अ भजीत देशमुख अशी म यमवग य
पांढरपेशा घरातली शामळू मंडळ ही होती. ‘कौ तुभ’नीही नवीन वेश घेतला होता. एकतर
‘कौ तुभ वाडेकर’ हे नावही उ च ू. तो खूप शु  मराठ  बोलायचा. शवाय याचे वडील
टे लफोन खा यात इं जनीयर. सगळे पावसा यात रबरी लीपर कवा लॅ टकचं च पल
घालून यायचे. कौ तुभ मा  काळे बूट व सॉ स घालून येई. याचा यु नफॉमही व छ व
कडक इ ी केलेला असे. कौ तुभचे शाळेत खूप नखरे असायचे. याला उ र सांगता आलं
नाही, तर तो भांडायचा कवा रडायचा. खेळा या तासातसु ा रडी करायचा. एके दवशी
माझी आ ण याची हमरीतुमरी झाली. तचं पांतर मारामारीत झालं. मी याला गु ा दला.
पीट चा लास होता. मी गोळाफेक चा गोळा घेऊन या या मागे लागलो. गायकवाड सर
वेळेवर आ यानं तो बचावला. मग काय; यानं आकांडतांडव, आकाशपाताळ एक केलं.
आता याचे आई-वडील येणार, माझी काही खैर नाही; हणून मी सटकलो. आ याला रडून
सव सां गतलं. त याकडून बससाठ  पैस े घेतल ेव गावी पळून गेलो. सोमवारी मी शाळेला
गेलो नाही. शाळेत या गो ीची चचा झाली व मु या यापकांनी मला बोलावणं धाडलं. मी
वडलांना घेऊन शाळेत गेलो. दगवडेकर सरांनी मला गु ांनी नाही, मु ांनी भांडायचं असतं.
असा स ला दला. दगवडेकर सर हे श तीचे भो े  होते. यांनी शाळे या प रसरात पाऊल
ठेवल,ं क  चडीचूप शांतता पसरायची. ते आठव ातून एकदाच सं कृत सुभा षतांचा

लास यायचे. भगवद ्गीतेचा बारावा व अठरावा अ यायही यांनी आम याकडून घोकून
घेतला होता. सं कृत सुभा षतांनी वगातील ‘ढ’ मुलांना गाढ पं डत बनव याचा दगवडेकर
सरांचा ‘भगीरथ य न’ वाखाण यासारखा होता. खे ातून आले या मा या सोब यांना
एकतर मराठ  नीटस ंयायचं नाही. हद  व इं जी तर मह यासानं पास हो याइतपत जमलं
तरी चांगभलं. सं कृत हणजे शडीकांडी! यां या म त ान मावत नाही व शडीत ते
साचवावं लागतं, अशा उ च ू मुलांसाठ च सं कृत वषय असतो, असा आ हा सव खेडूत
व ा याचा ठाम गैर व ास होता. शवाय सं कृतचा अ यास ऐ छक होता, यामुळे ‘नळ
फंु कली सोनारे, इकडून तकडे गेल ेवारे’, असा या वषयाकडे पाह याचा कोन होता;
पण का कोणास ठाऊक मला हे स यक व ांतवाद  ान जाम आवडायला लागलं होतं.

ांता या मा यमातून जे शहाणपण दगवडेकर सर प  व ख ा सुरांत ायचे, ते थेट
अंतमनात जाऊ लागलं. सरांनी शकवलेली दोन सुभा षतं मला अजूनही मुखोद ्गत आहेत.

‘ व वं च नृप वं च नैव तु यं कदाचन  ।
वदेशे पू यते राजा, व ान् सव  पू यते  । ।’



‘राजा व व ान यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. राजा फ  वतः या रा यातच
आदरणीय असतो, तर व ान मा  सव जगात आदरणीय असतो.’ हे सुभा षत अजूनही
मा या मनात घर क न आहे. यामुळे शकत राहणं मी कधी सोडलं नाही आय.पी.एस.
झालो, यावेळ  फ  बी.ए. इ तहास, शवाजी व ापीठ – को हापूर एवढ च माझी
शै णक पा ता होती. नवडीनंतर मंुबई व ापीठातून एम.ए. पूण केलं. े नग या दर यान
है ाबाद या उ मा नया व ापीठातून ‘पोलीस मॅनेजमटम ये मा टस’ची पद ु र ड ी
घेतली. लातूरला एस.पी. असताना वामी रामानंद तीथ व ापीठातून एल.एल.बी.ची पदवी
घेतली. ‘अँट  कर शन युरो’म ये असताना ‘पीस अँड कॉ ल ट मॅनेजमट’वर
‘चुलालॉगकॉन व ापीठा’त स ट फकेट कोस पूण केला. मंुबईत असताना ‘पो ट ला ट
इन हे टगेशन’वर अमे रकेतील ‘ लॅक वॉटर अकादमी’म ये श ण घेतलं. स या डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा व ापीठात एल.एल.एम. या प ह या वषात शकत आहे.

ाना या क ा जेव ा व तृत व समृ  करता येतील, या करीत राहायचं; हे सातवीला
असताना दगवडेकर सरां या सं कृत सुभा षतां या वगात ठरवल ंहोतं. जोपयत हात, पाय,
बा , बु  चालत राहील; तोपयत वतः या शारी रक, मान सक व आ या मक मतांचा
वकास करत राहायचं. हणूनच काहीवेळा मी शरीरावर ायामांचा अ तरेकही करतो –
मॅरॅथॉन धावतो, गटार शकताना बोटांना र बंबाळ करतो, शीषासान करताना रेकॉड स
करायला जातेवेळ  मान मोडून घेतो, उंचाव न पायाला दोर बांधून बंजी जंप करताना
कमरेचा मणका खावून घेतो. हो, याचा ास होतो; पण आनंद मळतो – नवीन काही
शक याचा. खायचं खतं काही काळ. पण नसग सगळं काही वेळेत त करत असतो.

‘यौवनं धनस प ः भु वम ववे कता  ।
एकैकम यनथाय कमु य  चतु म्  । ।’

‘ता य, संप ी, स ा व अ ववेक यांपैक  येक कारण एकेकटंही अनथ घडव यास
पुरेस ं आह;े मग चारही एक  अस यावर काय काय घडू शकेल?’ हे दगवडेकर सरांनी
शकवलेल ं सुभा षतही मा या मनात खूप लवकर घर क न गेलं होतं. यामुळे
अ यासकाळात संयम व यशकाळात ववेकाची पाठ सोडायची नाही, हा न यही खूप
आधी क न ठेवला होता. ‘संप ीचा मोह कधी होऊ ायचा नाही आ ण स ेचा माज कधी
चढू ायचा नाही.’ हीही खूणगाठ खूप लहानपणी बांधून ठेवली होती.

दगवडेकर सर ववेकानंदां या संक पनेतील आदश युवकाची रेखा आप या
वा चातुयानं व संवादकौश यानं बे ब उभी करायचे. या या चेह यावर तेज आहे,
देहाम ये श  आहे, मनाम ये उ साह आह,े बु म ये ववेक आह,े दयाम ये क णा आहे,
मातृभूमीवर ेम आहे, इं यांवर संयम आहे, मन याचं थर आह,े आ म व ास ढ आहे,
इ छाश  बळ आह,े धाडसाचं बळ आहे, सहासारखा जो नभय आहे, येय याचं उ च
आह,े स य याचा ई र आहे, सनापासून मु  आह,े जीवनाम ये श त आहे, ेमळ
याचा सूर आहे, मानवता हेच कुळ आह,े गु जनांचा आदर आह,े पालकांवर ा आह,े



द न ब यांचा म  आहे, सेवेसाठ  त पर आहे, देवावर भ  आहे, जीवनाम ये नीती आहे,
चा र य याचं शु  आह;े तोच आदश युवक आहे. हो, मलाही असा आदश युवक होता
येणार नाही का? मलाही वामी ववेकानंदांसारखं बोलता येणार नाही का? मलाही एकपाठ
होता येणार नाही का? मीपण यां यासारखा ओज वी, तेज वी होऊ शकणार नाही का?
सरां या श दांनंतर े  हो यासाठ  मनाम ये का र माजायचं, खूप क  करावे असं
वाटायचे, वगात हे सगळे  वचारायला लाज वाटायची. मग मी मु या यापक क ाम ये
धाडसानं जायचो व सरांना हणायचो, “मलाही आशीवाद ा, मलाही मोठ  व ं पाहायची
आहेत आ ण ती वा तवात उतरवायची आहेत. मला यासाठ  काय करावं लागेल?”
खे ातला एक मुलगा येऊन अस े  वचारतोय, याचं दगवडेकर सरांना कौतुक वाटायचं.
मग ते मला बसवून यायचे. ववेकानंदाचे वचार ऐकवायचे. ‘एक कोणतीही क पना नवड,
मग संक प कर. या संक पनेलाच तुझं आयु य बनव, तचाच वचार कर, तचंच व  बघ.
त या संक प स साठ  येक ण जग. हाच यशाचा राजमाग आहे.’ सरां या श दांतून
खूप खूप शहाणपण शकायला मळायचं. कौ तुभ वाडेकरसोबत आता गु ांची नाही, तर
मु ांची लढाई करायची, असा मी ण केला.

व ृ व पधा जाहीर झा या. या आधी ‘व ृ व’ हा श द कधी ऐकलाच न हता, शवाय
याचा उ चार करणंही एक द  होत. एकदा टळकां या जयंती दवशी कोक डला
ाथ मक शाळेत भाषण कर याचा योग आला होता. मी टळकां या जीवनावरचे दोन

प र छेद पाठ केले होते. ‘अ य  महोदय, पू य गु जन व मा या बाल म ांनो, मी आज
टळक जयंती या न म ानं चार श द बोलणार आहे. ते तु ही शांत च ानं ऐकून यावेत, ही
न  वनंती.’ यानंतरचं भाषण ऐनवेळ  वस न गेलो. आ ण मग ‘एवढे बोलून मी माझं
भाषण संपवतो. जय हद!’ असा शेवट केला. हे माझं प हलंव हल ंभाषण. यामुळे हा ांत
आपला नाही, याचा मला अंदाज होता.

पण मु ांची लढाई कौ तुभबरोबर करायची होती. याचं पाठांतर उ कृ  होतं. अनेक
सं कृत सुभा षतं याला मुखोद ्गत होती. पधचा तो दवस उजाडला. ‘मला पडलेल ं व ’
या वषयावर बोलायचं होतं. पधा सु  झा या. माझी तयारी शू य होती. दोन दवसां या
सु नंतर कोक डव न सकाळ  बसनं आलो होतो. र ववारी रा ी बापू या थएटरम ये
‘लाल परी’ नावाचा हद  सनेमा पा हला होता. एका गरीब लहान मुलाला लालपरी भेटते
आ ण मग या या आयु यात या सग या अडचणी र होतात. याला शाळेत जायला
मळतं. पोटभर चॉकलेट खायला मळतात. त या पंखावर बसून जग पाहता येतं. अशी
दवा व  ंदाखवणारं सनेमाचं कथानक होतं. मलाही भाषण करायचं, हणून मी परी कांना
संधी दे याची वनंती केली. माझा आ म व ास व उ साह बघून ऐन वेळेला मला परवानगी
दली गेली. मी या सनेमाची कथा ‘मला पडलेल ं व ’ हणून मा या बोलीभाषेत सांगून
टाकली. या परीकथेत मी इतका घुसलो होतो, क  परीकथेतील शोक संग सांगताना मा या
गालावर अ  ू ओघळले होते. मा या भाषणाला टा या मळा या आ ण प हला नंबरही
आला. ट लचा तां या व वाट  अशी प ह या मांकाची ॉफ  मला मळाली. ते हा मला



उमगलं, क  ‘झाकली मूठ स वा लाखाची’ ठेवायची नाही. भडायचं, लढायचं. जकलो तर
उ म, हरलो तर भड याचा आनंद व लढाईचा अनुभव तर कुठे जाणार नाही.

रोज शाळा भरायची. श क ाना या नवीन नवीन ांतात घेऊन जायचे, रामा सरांनी
ग णताची आवड लावली. ख ा आवाजाचे ‘रामा’ सर अंकग णत आ ण भू मतीची सू ं
खूप सोपी क न सांगत असत. ‘नवांगुळ’ सर इ तहास शकवायचे, पण खूपच लहायला
सांगायचे. वेदपाठक सरांचा मी फेव रट व ाथ  होतो. ते इं जी शकवायचे. गो यापान,
घा या डो या या या श कांनी मा  मला व मा यात या व ा याला प ह यापासून हेरलं
होतं. यांनी मला ज  दली. मी सं याकाळ  यां या घरी ‘इं जी’ या शकवणीसाठ  जाई.
‘ कॉलरशीप’ या परी ेसाठ  ज नं तयारी सु  केली. शकवणीला जातेवेळ  ओ ा या
लगत या पायवाटेनं जावं लागे. आता लहानपणीची भुतं मा  मागे लागत न हती. तर एकच
ओढ होती, श यवृ ी या परी ेत पास हायचं. कुलकण  सर बु म ा चाचणी व मराठ ची
तयारी क न यायचे. ही प हलीव हली पधापरी ा दली व अ वल दजानं उ ीणही झालो.
यशा या पायरीवरचा एकेक दगड मी पादा ांत करत होतो.

आ याला माझ ं कौतुक होतं. पण ती कवा मामा कधी फालतू लाड करायचे नाहीत.
वेळेवर सव गो ी कटा ानं के या पा हजेत. पैस े वायफळ खच करायचे नाहीत. ट ही,
सनेमे पाहणं अशा फालतू करमणुक त वेळ वाया घालवायचा नाही. अबरचबर, तेलकट
हॉटेलम ये बनवलेल ंखायचं नाही. भडक कपडे घालायचे नाहीत. घरात पाऊल टाकाय या
आधी हातपाय व छ धुवायचे. अस े अनेक नयम ठरलेले असायचे व यांचं न सांगता
पालनही केलं जायचं. मुलांना वातं य शू य होतं. ज ेघरातल ेमोठे हणतील, ती पूव
दशा. वाद घालायला कवा कोणतंही मत मांडायला परवानगी न हती. रा भर मामा म टर
तयार करत बसत. या न म ानं रा भर दवा चाल ूरहायचा. रा ी या वेळ  दोन एक तासच
वीज असायची. इतर वेळेला कं दला या कल कल या काशात वाचायचा य न करायचो.
द ाची वात कती मोठ  ठेवायची, हाही नयम ठरलेला असायचा. बचतीची आ ण
काटकसरीची आ या या घरी लागलेली सवय अजूनही मा या दैनं दन जीवनात पाळ याचा
मी य न करतो. मा  यामुळे मुलांचे ‘कंजूष म खीचूस डॅडी’ असे टोमणे सारखे ऐकावे
लागतात.

मामां या सायकलची देखभाल कर याची जबाबदारी कधी कधी मा याकडे यायची.
ॲटलस या मो ा सायकल या सीटवर बस यावर पाय पुरायचे नाहीत. मी मा
सायकल या बारखालून पॅडल मारायला शकलो होतो. बॅल स सांभाळत सायकल
चालवताना मोठ  कसरत हायची. मा  सायकल जशी पळायची, तस ं मनदेखील
आनंदलहर नी हरखायचं. एकदा मामा बाहेरगावी असताना मी यांची सायकल शाळेत घेऊन
गेलो. प ह यांदाच सायकलवर एवढ  लांब सफर केली होती. खूप मजा आली. पण शाळेतून
येतेवेळ  सायकल यायची वसरलो. घरात आलो, तर सायकल चोरीला गे याची चचा होती.
पोटात गोळा आला. तसाच धावत शाळेत गेलो. सायकल घेतली आ ण घरी आलो. येक

संगातून मी काहीतरी धडा शकत होतो. यातूनच कदा चत मी येक व तूला असणारी



कमत शकलो असेन! कारण आ या या घरी येक छोट  गो  मू यवान होती. तला
जपायचं कस ं कवा तची व हेवाट कशी लावायची, याची प त ठरलेली असायची.

घरात आलो, क  प  याप  याची वजार आ ण फुल ब नयन हा नाईट ेस होता.
मोकळंढाकळं छान वाटायचं. घराम ये पायात लीपर नसायचीच. व छ, शेणानं सारवले या
घरात पायाला कधीही काही टोचलं नाही. आताची मुलं कारपेटवरही अलगद पावलं
टाकताना मी पा हलेली आहेत. बाजारा या दवशी हणज े कोक डला बुधवारी व
शरा याला र ववारी मटणाचा बेत असायचा. पण मी श नवार, र ववार सु ला कोक डला
जात अस यानं माझा मांसाहार व चत हायचा. चाचणी परी ा असली, क  मी
शरा यातच राहायचो. यामुळे र ववारी ओ या नारळात बनवले या आ या या हात या
मटणा या र यावर ताव मार यासाठ  आ ही चार भावंडं मांजरी या प लांसारखे
सकाळपासूनच स ज असायचो. पारी मी आ ण वजय हडीओवर सनेमा पाहायचा बेत
आखायचो. तीन ते सहा या शोला आ ही ‘वाचनालयात चाललो’ हणून खोटं सांगून
जायचो. शो पा न घरी याय या वेळ  मामांचा मार पडेल, या भीतीनं आ ही वाचनालयात
बसायचो. मामा न यनेमानं सात वाजता वाचनालयात येत. वजयकुमार कसातरी पंधरा ते
वीस म नटं वाचनालयात बसू शकायचा. वैतागून तो बाहेर चालणा या हॉलीबॉल या
मैदानात घुसायचा. नेमके मामा वाचनालयात आले, क  मला पु तक वाचताना आ ण
वजयला खेळताना पाहायचे. मग काय, घरी गेलो, क  वेता या काठ नं वजयची हजेरी
असायची.

खरंतर या वेळ  ामीण भागात खेळाला पधा मक त ा न हती. खेळाचं मह व
ायामा या बाजूनं होतं. प हलवानक या पलीकडचे खेळ ामीण भागात या वेळ

मा यताच पावलेले न हते. खेळाडू हणजे वाया गेलेला व ाथ , अस ंसमीकरण असायचं.
यामुळे खेळाला ो साहन मळायचं नाही. सु या दवशी मी हौसेखातर तालमीत जायचो.

लाल माती अंगावर टाकली, क  अंगात फुरण चढायचं. प हलवानांचा मुलगा हट यानंतर
व तादां या मा याकडून खूप अपे ा असाय या. पण संजय माने हा चपळ प हलवान होता.
या याबरोबर माझी कु ती लावली जायची आ ण काही सेकंदांत मला तो अ मान

दाखवयाचा. खूप क ानं मी ढाक लावायला शकलो. वडलांना मी कु तीत बरा नाही, याचा
नेहमीच आनंद हायचा. काका शकून इं ज नअर झाल ेहोते. मग हाही शकेल, हणून मला
शाळे या र यावर घोडदौड करायला मोकळ क मळाली. मी शकून मोठा साहेब हावं, हे
व  यांनी उराशी नेहमी बांधलेलं होतं. पदोपद  मला यां या डो यात पाहता णी ते

जाणवायचं.
शाळेचे नय मत दवस हलकेफुलके असतात, पण परी े या वेळ  तणाव जाणवायचा.

वगाम ये पधा असायची. या मुलांना अ यासाम ये रस न हता, यांना या जीवघे या
पधमुळे फार फरक पडत नसे. वगात १०-१२ मुलीही हो या. यां यात आ ण आम यात

शीतयु  असायचं. मुल शी बोलायला टाबू होता. चुकून कुठे शाळे या बाहेर वगातली मुलगी
दसली; तरी वेग या दशेला बघून चालायला लागायचं. मला आठवतं, माझा दहावी या



बोडा या परी ेत ‘छ पती’ शाळेत सीट नंबर आला. आमची शाळा यू इं लश कूल व
छ पती व ालयात नेहमी टशन असायची. माझी शाळा ‘ ा हणांची’, तर छ पती
‘ब जनांची’ – असा ठसा होता. दो हीमधलं वातावरण वेगवेगळं होतं. आ ही अ यासात बरे
असायचो. पण छ पतीची मुलं खेळ व ए ाक र युलर गो म ये बाजी मारत असत.
छ पती शाळेत दहावी या परी ेत जर आम या शाळेचा व ाथ  कॉपी करताना पकडला
गेला; तर याला र ट केट तर करायचेच, शवाय टेबलावर उभा क न ‘मला मा या शाळेत
कॉ या करायला शकवलं जातं.’ असं काही श क वदवून घेतात, अशा वाव ा
असाय या. ह े अपमाना पद होतं. शवाय घरापासून शाळेचं अंतरही खूप अ धक होतं.
यामुळे परी ेवेळ  मी खूपच तणावात गेलो होतो. शवाय मा या मागे शरा यात देशी

दा चं कान असले या मालका या छ पती शाळेत शकणा या मुलीचा नंबर आला होता.
बाप गावचा दादा व हची देहबोलीही ‘फटाकडी’ सनेमात या सुषमा शरोमणीसारखी
होती. तला परी ेसाठ  सोडायला जीपमधून तचे दोन ह ेक े भाऊही यायचे. मी हा कार
पा न थोडा गांगरलोच होतो. परी ेवेळ  ती अनेकदा मला उ रं वचारायची. मला सांगायचा
मोहही हायचा. पण सग या आ या यका ऐकून मला त याशी बोल याचं धाडस झालं
नाही. एक दवस ग णता या पेपरनंतर मला तनं व त या मै ण नी अडवलं व पेपर कसा
गेला, अशी वचारणा केली. मला दरद न घाम फुटला व मी ‘मला घरी लवकर जायचं
आहे,’ असं सांगून तेथून काढता पाय घेतला. अप र चत मुल शी झालेल ंहे माझं प हलंव हलं
संभाषण.

ामीण भागाम ये मुलामुल म ये एकमेकांकडे पाह याचे पूव ह षत व
तर कार म त कोन लहानपणापासूनच जाणीवपूवक जवले जातात. या अनैस गक

कोनामुळे वकृत आकषणा या वळ यात अनेक जण सापडतात. दो हीकडून भाव नक
क डमारा झा यामुळे अनेकदा ामीण युवक वाढ या वयात घोडचुका करतो आ ण उव रत
आयु य प ा ाप कर यात नघून जातं. खरंतर मुल ब ल असूया व नकाराथ  कोन
ठेवणा या सव कशोरवयीन मुलांम ये मुल चाच वषय चघळला जात असतो. यातून
आलेली वकृती मग संडास, मुता यांम ये कले या पानं च त झालेली दसते. ‘ल गकता’
या वषयावरचा वाढ या वयातला क डमारा, शारी रक बदल, यातून फुटणा या ल गकते या
भावना व घरात, शाळेत या वषयाची मु कटदाबी यामुळे बालवयातच अनेक जण ौढ
लग पसाटां या कचा ात सापडतात. छो ा छो ा लोभनां या आहारी जाऊन आपलं
अ खं ल गक भाव व  कुसक न घेतात. काही मुल ं याच नैरा येतून आ मक होतात
आ ण समवयीन कवा आप यापे ा लहान वया या बालकांवर अनैस गक अ याचार
करतात. यामुळे खरंच आज ल गक श ण देणं यो य क  अयो य, याबाबत ठाम मत
मांडता येणार नाही. पण कुटंुबात आ ण शाळेत ‘वासनेचा पश’ कसा ओळखावा, ‘ल गक’
आ मणापासून वसंर ण कसं करावं; शरीरा या बदलांना, वाढ या गरजांना व मान सक

थ यंतरांना कस ंसामोरं जावं, यावर आरो यदायी संवाद होणं गरजेचं आहे.
आजकाल तर इंटरनेट या मोहजालानं ‘पोन ाफ ’चं अमया दत, अ नयं त, रा सी



आ ण कमालीचं वकृत भांडार मुलांसाठ  खुल ंक न ठेवल ंआहे. आज अमे रकेत असा
स ह झाला आहे, क  हाय कूलचं श ण पूण होईपयत मुलं २०००० तास इंटरनेट/ट हीवर
असतात. यात ते अंदाज े १५००० खून पाहतात, १२००० बला कार व १ लाखा यावर
पोन ाफ , ज कवा अ कोहोलशी संब धत ल स पाहतात. यामुळे आज तथे शाळेत
गभपात, एड् स, चाकू-सु या, वयंच लत बं क चा वापर, ज अशा सम यांशी श क व
पालकांना झुंजावं लागतं. तथे दा  पणं ही फॅशन आह ेआ ण जची नशा हणजे ‘इन
थग’ झाल ंआहे. अजूनही आप याकडे शाळेम ये श कांची टगल करणं, कागदाचे बाण
फेकून मारणं, अ यास टाळून म ती करणं, शाळेला दांडी मा न प चरला जाणं अशाच
सम या आहेत. इंटरनेट या आ मणामुळे अमे रके या सम या आप यापयत पोहोचायला
वेळ लागणार नाही. आजकाल सनांना त ा ा त झाली आहे. मुलांम ये न तपणे
वेगवेगळे कार असतात. सां कृ तक, आ थक प र थती वेगळ  असते. वभाव वेगळे
असतात. यामुळे एकाच मानकानं सवाना शकवणं वा सं कार करणं ज करीचं आहे.
प र थती व वा तवा माणे पढ  बदलणार, याबाबत मत नाही कवा जुनं सगळं उ म
आ ण नवीन टाकाऊ, न पयोगी कवा बघडवणारं असंही नाही. पण या गो ी चांग या
आहेत, ते वीकारणारं; या गो ी वाईट आहेत, ते नाकारणारं आ ण काय चांगलं आ ण
काय वाईट यांमधला फरक सांगणारं श ण आ ण श कांची आज कषानं गरज भासते.
नवीन पढ वर इंटरनेट या मा यमातून आ मण करणा या वकृत नं या नाचाला जर
समथपणे पेलायचं असेल; तर तेव ाच मो ा, कणखर आ ण सुसं कृत अशा ाकृ तक
शरीरशा ावरचे धडे मुलांना यो य वेळ , यो य वयात दले पा हजेत. मुलांना श त
लावाय या अगोदर पालकांनी वतःला श त लावली पा हजे. नीती आ ण चा र य यांना

ाधा य मानं अ यास मांत समा व  केलं पा हजे.
समाज हा बटा ा या ढगासारखा नसतो, तो खरंतर डा ळबासारखा आतून बांधलेला

असतो, हे दाणे बांध याचं काम खरं तर आई या गभातच सु  होत असतं. नंतर शाळा,
महा व ालयात ही बांधणी चालू असते. या बांधणीम ये सभोवतालचं आ थक, सामा जक,
राजक य, सां कृ तक वातावरण समट काँ टसारखं सं कार पी वटांना घ  कर याचं
काम करत असतं. आईवडलांचा, ना यागो यांचा, म प रवाराचा ओलावा या बांधकामाला
द घकाळ टक यासाठ  स म करत असतो; पण आजकाल या गो ी ‘ म सग’ आहेत.
आ हीही ‘संडे पेरट’ झालो आहोत. मुलामुल ना आठव ातून एकदा र ववारी हॉटेलम ये
जेवायला घेऊन जायचं, कत  हणून थोडाफार वातालाप करायचा. यातलाही अ धकतर
वेळ मोबाईलवर हॉट् सअप चेक कर यातच जातो. मुलंही यां या इंटरनेट या मोहजालात
अडकलेली. आई-वडलांची यांना अडगळ आह,े कारण संवाद तुटलाय. जो काय आहे, तो
हचुअल व डवरचा संवाद आहे. खोटे, बोगस, बेगडी फेसबुकवरचे म -मै णी आ ण
यां या मळाले या ‘लाइ स’, हेच काय ते आम या मुलांचं भाव व ! कुठे आहेत मैदानं,

कधी फुटतात का खेळताना पोरांचे गुडघे? का नाही सालपटत यां या कोपरांना आ ण का
फुटत नाहीत आम या पोरांची ढोपरं? जर वाढ या वयात या चंड ऊजला एन.सी.सी.,



काऊट-गाईड, ामो ोग, मदान आ ण खेळातून श तीसोबत मेहनतीचे आ ण सं काराचे
कडक आ ण घ  धडे दले, क  व ा याची वाट कधी चुकत नाही आ ण चुकली तर यो य
वेळेला सावर याचं शहाणपणही यांना आपसूक येतं.

सातवीतून आठवीत गेलो. एन.सी.सी. म ये वेश घेतला. एन.सी.सी.चं ‘बी’ स ट फकेट
असेल, तर रा ीय संर ण बो धनीम ये जायला बोनस गुण मळतात, कॉलर शपही
मळते; अशी काहीतरी मा हती मळाली होती. प ह या दवशी टोअर ममधून
एन.सी.सी.चा गणवेश नवडायचा होता. कमान चार ते पाच पाठ माग या बॅचेसनी वाप न
र  झालेले यु नफॉम एका सॅकम ये भ न ठेवले होते. हाफ पँट हणजे गुड यापयत
पोहचणा या ढग या च  या हो या. कमरेत तर फट होतच न ह या, शवाय मागून पुढून वारं
जात होतं. या वेळ  प  या प  या या व नाडीयु  असणा या अंडर वअरवर या खाक
च  या हणज े ं ट रोल कवा ॉग ज पवेळ  कधी इ जत धो यात येईल आ ण पतळ
उघडं पडेल, याची शा ती नसायची. लवटे सर एन.सी.सी.चे भारी होते. सर जमद नीचा
अवतार होते. एन.सी.सी.ची परेड र ववारी असायची. मला कोक डला जायची ओढ
लागलेली असायची. यामुळे एन.सी.सी.ला दांडी बसायची. मग सोमवारी लवटे सरांचा
गैरहजर मुलांसाठ  येक वगात राऊंड हायचा. सर वेताची काठ  घेऊन आलेले असायचे.
यांना पाहताच पोटात भीतीनं गोळा यायचा. उभा क न सवासमोर पूण ताकद नं ते दो ही

हातांवर छ ा ायचे. हात फरफर सुजायचे. “आई गं!” असे समोर यांचे उद ्गार ऐकल,े
क  खरंतर लघवीलाच यायचं. या छ ांनी मा  वेळेवर काम करायला शकवलं. भीतीपोट
का होईना, श त लागली. मला आठवतं, थंडीचे दवस होते. माझा गणवेश टेलरकडे नेऊन
अ टर केला, तरी फट बसत न हता. थंडीपासून बचावासाठ  व पँट खाली घस  नये,
हणून मी पँट या दो ही खशात हात घातल ेहोते. या वेळ  परेडवर जाऊन लवटे सरांना
रपोट केला, या वेळ  सॅ यूट करताना सरा हात मा  चुकून खशातच रा हला. मग काय,
सरांनी रायफल हातात घेऊन मैदानाचे दहा राऊंड मार याची श ा दली. अशा श ा व
श तीचे कडक धडे दे याबाबत स या वाद ववाद आ ण मतभेद आहेत. मुलांना तर
पालकांनीही हात लावायचा नाही क  कडक श दात ताक द ायची नाही, असा पायंडा
पा ा य सं कृतीतीत या भावानं पडू लागला आहे. आम या पढ या जडण-घडणीत
श कांचा, पालकांचा धाक आ ण श े या भीतीचा मोठा वाटा आहे. अथात धाकाला अन्
भीतीला मयादा असा ात.

शाळेत असताना ट हीब ल म ांकडून खूप ऐकल ं होतं. कोक डम ये आ ारां या
घरी ट हीसारखं दसणारं एक छोटेखानी कपाट होतं. आ ही ब याचदा तो ट ही आहे,
हणून आ ारां या अंगणात रगाळायचो. बुज या वभावामुळे कधी आत जा याचं कवा
वचारायचंही धाडस झालं नाही. मा  शरा यात खराखुरा कृ णधवल ट ही न
पाह याचा योग आला. ग लीत उबा यां या घरी हा ट ही होता. उबाळे हे मंुबईत पोलीस
हवालदार होते. यां या तीन मुलांपैक  मनोज मा या वगातच होता. या या बाबांनी
पाठवलेले याचे फॅ सी ट  शट, जी स पँट पा न ब याचदा हेवा वाटायचा. शवाय मंुबई न



आणलेली अनेक नवीन खेळणी यां याकडे असायची. याची केटची बॅट व बॉल
अस यामुळे केट खेळताना मनोजसाठ  वेगळे नयम होते. या या बॅ टगवेळ  बोल ग हळू
करायची. तो तीन वेळा सलग आऊट झाला, तरच सरा खेळाडू बॅ टगला येणार. फ ड ग
करणं याला स चं न हतं. तरीपण आ ही अनेकांनी या याशी वाथ  मै ी केली. पण
मनोज आ ण याची आई दोघंही मनानं उदार! यामुळे ‘ च हार’ पाहायला यां या घरी
तोबा गद  हायची. बांबूसोबत बांधलेला अँटेना हलवत च  व छ कर याचा काय म
आधी अधा तास ठरलेला असायचा. आ ण मग एकदा च हार सु  झाला, क  चडीचूप
शांतता हायची, आ हाला नाच-गाणी पाह यात रस असायचा. पण नेमक  रडवेली गाणीच
लागायची व आ हीही रडवेल ेचेहरे क न घरी परतायचो. पुढे या वेळ  ट हीवर ‘रामायण’
सु  झाल,ं र ववारी सकाळ  र यावर शुकशुकाट हायचा. लोक सकाळ  अंघोळ क न
ट हीसमोर अगरब ी लावून या सरीयलची वाट पाहायचे. याच दर यान थोरबो यां या घरी
रंगीत ट ही आला. मग काय, थोरबो यांचा ग लीतील भाव वधारला. सगळा गद चा ओघ
यां या घरी वळला. पण थोरबोलेही पोलीस हवालदार, शवाय यां या घरी तीन मुली.
यां यातली संगीता आम या वगात होती. यामुळे आ हा मुलांना ट ही पहायला घरी वेश

नसायचा. लांबून खडक तून वळचणीला उभं रा न पाहायचा तर पाहा, असा नयम घालून
दलेला. यामुळे आजकाल मोठमो ा शो म या बाहेर केट या मॅचेस पाहणा या
ओशाळवा या चेह यां या गद त अनेकदा मी वतःला शोधत असतो. आठव ातून एकदा-
दोनदा पाहायला मळणा या रंगीत ट हीवर या काय माचं मुलखाचं कुतूहल व ओढ होती.
‘आमची माती आमची माणसं’पासून ते मूकब धरांसाठ  असणा या र ववार या बात यांपयत
कोणताही कृ णधवल ट हीवरचा काय म रंगतदार वाटत असे. र ववारचे ादे शक
सनेमेही काहीही अथबोध न होता तीन तास मांडी घालून बसून पा ह याचं मला आठवतं.

शाळेत म वाला पैलू दले जात होते. छडीही मळायची व शाबासक ही मळायची.
श ेची भीती आ ण कौतुकाची ओढ आवडीनं एक  नां  लागली. इं जीचं आकषण वाढू
लागलं. ग णतात रस नमाण झाला. सं कृतचे पाठ कानावर पडू लागले व गंुजूही लागले.
शाळेब ल ेम, तर कार, असूया व आकषण अशा अनेक भावना वेगवेग या वेळ  जागृत
हाय या.

दर श नवारी मला कोक डला जायचं असायचं. आ या या कडक श तीतून ही सुटका
असे. श त करडी, यामुळे इ छा असूनही मी माझा आवडता छंद ‘ च पट पाहणं’ इथे पूण
क  शकायचो नाही. मा  श नवार-र ववारी गावी जाऊन सनेमाचा मनसो  आनंद
यायचो. कोक डला मी ‘आझाद पंछ ’ असायचो आ ण शरा यात मला ‘ पज यात’

अडक यासारखं वाटायचं. कोक ड हणज ेबेबंद, बेधंुद वातं य. कोणी वचारायचं नाही,
रागवायचं नाही. शवाय आठव ातून दोन दवस येणार; तर भावंडांवर दादा गरी करणं,
घरात अ धकार गाजवणं ओघानं आलंच. भला मोठा गोतावळा यामुळे आम या
हालचाल ची दादच लागायची नाही. मग कधी गवळोबा या ड गरावर फरायला जायचो.
जांभळं, करवंदं, आं या या कै यांची लयलूट असायची. र ववारी सकाळ  सवंग ांसोबत



नद ला पोहायला जाणं ठरलेलं असायचं. गढूळ पा यात पोह यावर हनुवट खाली मातीचा
थर जमा झालेला असायचा. यानंतर मग नद या काठ  असणा या बळातून खेकडे
पकडणं ठरलेल ंअसायचं. भर उ हात खूप य न क न जेमतेम डझनभर खेकडे मळायचे.
मग सोबत आणले या तेल, चटणी, कांदा, मीठ यां या खरपूस उकळ या कालवणात यांना
नद काठावरच तीन दगड लावून शजवल ंजायचं. बांधून आणले या श या भाकरीबरोबर
शबूड ओढत या तखट र यावर ख चून ताव मारला जायचा. खेक ा या नां या कुडूम
कुडूम आवाज करत पोटात जाऊन थर हाय या. तोपयत पोहताना ओली झालेली च ी
अंगावरच सुकायची. मग तलाच उलट  क न घालायचं, वर वजार घालायची. पारी तीन
ते सहा या ह डओवर या सनेमासाठ  आमची गँग तयार असायची. नवा सनेमा लागला
नसेल, तर माझा वाचायचा ो ाम असायचा. चांदोबा कवा चंपक ही तर मेजवानीच
असायची. २ पयाला येणारी ही पु तकं हातात पडली, तर मी कोणतंतरी झाड कवा
शेतातला कोपरा गाठायचो. वे ासारखा गो ी वाचायचो. काही भुतां या गो ी असाय या.
या एक ाला शेतात वाचताना भीती वाटायची, हणून घरी आ यावर आईजवळ

चुलीशेजारी बसून याही वाचून काढायचो. पु तकांचं हे अना मक आकषण वाढतच गेलं.
र ववार या वतमान-प ात या पुरव या वाचनाची भूक पु या क  लाग या. दवाळ या व
मे म ह या या सु त मी पु तकांसाठ  कासावीस हायचो. रामायण, महाभारत वाचून
काढलं. शवाजी सावंतां या कादंब या वाचताना जोश यायचा. वेगवेगळ  आ मच र ं वाचून
आ म व ास वाढू लागला.

पण या कुमारवयात घातक आकषणही वकृतीकडे नेणारी ओढ नमाण करत असतं.
खे ातही या वेळ  चावट च पटांनी शरकाव केला होता. म ांसोबत लपून रा ी

ह डओवर अशा फ मही बघायला जाऊ लागलो. र ववार या वतमानप ा या पुरवणीत
येणा या शंृगारकथा अ धक आवडायला लाग या. म ांकडे उपल ध असणारी अनेक
वैष यक मा सकं मना या अंतरंगात हैदोस माजवू लागली. या अना मक आकषणामुळे
कुमारवयात उलगडा न होणारे  पडायचे. या ग धळात या प र थतीम ये कोणी
सांगायलाही न हतं. घराम ये कवा शाळेम ये या कुमारवयात या न ा ांना उ रं देणं
मा य न हतं. पायावरचे केस, चेह यावर या ता यपी टका व खोल जाणारा आवाज अनेक
वाजवी  नमाण करीत असे. एकदा झोपेत च ी ओली झाली. असं अनेकदा होऊ
लागलं. मनात का र माजलं. वचारायचं कस,ं कुणाला आ ण काय? यात ग धळून गेलो.
ते हा धाडस क न डॉ टरमामांकडे गेलो. सगळे पेशंट जाईपयत वाट पा हली व जभेवर
बळ आणून ॉ लेम सां गतला. यांनी हसून पाठ वर थाप दली व “भाव ा, आता तू
जवान झालास.” असं हसून सां गतलं. मला फार अथबोध झाला नाही; पण जे काही आहे,
ते नैस गक आहे हे कळ यावर टे शन हलकं झालं.

कुमार वयात या ऊजला यो य दशा दे यासाठ  चांग या-वाइटाची समज देणारे सं कार
व जाणकार मागदशनाची आव यकता असते. मा या सुदैवानं मला मा या पौगंडाव थेतील
सं मकाळात उ रं ायला डॉ. एस. एन. पाट ल भेटले. यांना आ ही ‘डॉ टरमामा’



हणायचो. बी.ए.एम.एस. झा यावर त ण वयात कोक ड या आडवळणा या गावात
ॅ ट स कर याचा नणय यांनी घेतला. गावात दोनच डॉ टर. एक रंगा डॉ टर आ ण सरे

डॉ टरमामा. डॉ. रंगराव पाट ल हे एम.बी.बी.एस., पण यां या इलाजाची प त वेगळ
होती. ते “काय झालंय तुला, लेका. जा, ध पी, मटन खा; बरा होशील!” हणून
दवाखा यातून पटाळून लावायचे. पेशंट यां या दम दे यानंच बरे हायचे. डॉ टरमामा मा
लांबलचक ले चर ायचे, मग तेवढ च गो यांची याद . पण आयुवद व ॲलोपॅथीची सांगड
घालून मान सक बोधन क न ते णांना बरं करायचे. यांना भेटायला जाऊ या वेळ  ते
जोरात गालगु चा यायचे. एवढं खायचं, क  यांचे त णवयात पांढरे झालेले केस ओढावेसे
वाटायचे. मामां या दवाखा यात लांबलचक लाईन असायची. पण या वेळ  ते मला
पाहायचे, या वेळ  जवळ बोलावून घेऊन शेजार या टुलवर बसून ग पा मारायचे. तीन-चार
तास सोडायचेच नाहीत. यांना मुलांचा लळा होता. मा या शाळेब ल, अ यासाब ल
वचारायचे. चांग या आरो यासाठ  चांग या सवयी कशा लावून याय या, याचं खूप
कंटाळवाणं ा यान ायचं. भलतं बोअर हायचं, पण यांनी सां गतले या सा या सा या
आरो या या सवयी मनाम ये खोलवर तून बस या आ ण रोज या जीवनाम ये या
अंगवळणी पडा ात, हणून मी जाणीवपूवक य न केले.

यांनी आहारा वषयी व ायामा वषयी आ हा सवंग ांना साधे साधे धडे दले.
यातला प हला धडा हणज ेसकाळ  चांगला राजासारखा ेकफा ट करायचा. क ची फळं

खायची, ध यायचं, दही खायचं, पारी पौ क याहरी करायची आ ण रा ी हलका आहार
यायचा. भोजनाम ये सा वक आहाराला मह व ायचं. पोटाचे चार क पे करायचे. दोन

क पे जेवणानं भरायचे, एक क पा पा यासाठ  ठेवायचा व चौथा क पा रकामा रा हला
पा हजे, असा आयुवदातला नयम ते सांगायचे. पाणी हे जेवाय या आधी कवा जेवणानंतर
अ या तासानं यायचं. जर जेवण करताना खूप पाणी यायल,ं तर पचन येचा अ नी
वझतो आ ण मग गॅसेस तयार होतात. हणून दवसभर थो ा थो ा अंतरानं पाणी
यायचं. दवसातून कमान तीन लटर पाणी यायलंच पा हजे. शांत च ानं हळू हळू नीट

चावून खा, कु ं मागे लाग यासारखं भराभरा गळू नका, असा यांचा आ ह असायचा.
क ची फळं आ ण भाजीपाला बनधा त खायचा. आ ही मग झाडावर चढून क चे पे ,
कै या, चचा खायला सु वात केली. दात आंबायचे. शेतात गाजर, काकडी, टोमॅटो मुबलक
असायचे. पारी भूक लाग यावर या यावर ताव मारायचा. बाळूमामा रोज सकाळ  उठ या
उठ या तूप-भात आ ण चटणी खातो, एक तां या ध पतो; हणून या या दंडात ताकत
आहे. तो मोठा चा याचा भारा हणूनच उचलू शकतो, असं वाटायचं. मग मीही सु वात
केली. यामुळे चटणी-भाकरी कवा भात-दही मसळून खायचं. पारी ड यातसु ा दही-
भात घेऊन जायचो. अ त माणात भजी, मटण, मसळ, वडा, शेव चव ासारखे पदाथ
खा यानं आळस येतो, असा मामांचा स ला होता. याऐवजी अंडी, मासे खायचे. क ची
अंडी फोडून खा याचा कडवट योगही मी अनेक दवस केला होता. नद ला जाऊन मासे,
खेकडे पकडणं व नद लाच कोप यात चूल क न यांना खरपूस कालवणात शजवून



‘सोल’ हणजे पाट  करणं हा सु या दवशी ठरलेला आवडीचा काय म असायचा.
मामा सकाळ  लवकर उठून आ हाला चालायला घेऊन जायचे. आ हीही उ साहानं

माळावर ंदडायला मळेल; हणून यांना सोबत ायचो. डॉ टरमामांना रोज १५ म नटं
ाणायाम आ ण योगासनं करायची सवय होती. भ का, ामरी, कपालभाती, अनुलोम-

वलोम आ ण कारानं म  अगद  तरतरीत हायचा. सूय दया या वेळ  पूवला त ड क न
‘ॐ हाम, हीम, म, हैम, हौम, हः, म , रवी, सूय, भानू, खग, पुषण, हर यगभ,
म रच, आ द य, स व , अक, भा कराय नमो नमः’ अशा सूया या नावाचा उद ्घोष करीत
१२ सूयनम कार रोज घाल या या सवयीमुळे शरीर लवचीक झालं होतं. पाठ ची, पोटाची
आसनं करायला मजा यायची. आयुवदाचा अ यास अस यामुळे यांनी कृ तनु प,
वयानु प व ऋतूनु प काय खायचं, कसं राहायचं अशा सा या सा या गो ी शकव या.
झोपायचं कस,ं ासो छ् वास कसा करायचा; मनन, चतन आ ण यान याचं मह व काय
आहे, हे उतारवयातले धडे डॉ टरमामांमुळे मला ट नएजम ये मळाले. मला आठवतं,
लहानपणी आई पपया, मासे आ ण चकन खाऊ ायची नाही. याम ये खूप उ णता असते,
असा ामीण भागात गैरसमज आहे. डॉ टरमामांना मी आई या खा पदाथा या अढ ब ल
बोललो, या वेळ  यांनी घरी येऊन आईला आहाराबाबत स व तर मागदशन केलं. साखर
आ ण तेलाचा अ तवापर के यावर आरो याचे गंभीर वकार होतात. तेलकट, अ तगोड,
मसालेदार खा यानं हाटॲटॅक येतो. यां या अशा स याचं सवाना आ य वाटायचं. चहा
बनवताना जर तो साखरे या पाकासारखा झाला नाही कवा मटणा या र यात तेलाचा
तवंग नसेल; तर पा णचार कमी पडला, असा समज असायचा. डॉ टरमामांमुळे आम या
घरी जेवणा या प ती बदल या. भाकरी, पालेभा या, तूप-भात, दही, ताकाचा वापर
वाढला. आठव ातून एकदा ग हा या चपा या बनव या जाय या. आई जु या धोतरा या
फड यात दही बांधून ठेवायची. यातलं पाणी कमी झालं, क  या द ाला साखर आ ण
वेलचीबरोबर घुसळायची. यातून बनलेलं ीखंड अमृततु य असायचं. चपा या आ ण

ीखंड ही मेजवानी असायची. शेतात कवा घरात नेहमी गुळाचाच चहा असायचा. ग ांना,
कामगारांना तर कोरा चहा असायचा. आता समजतं, क  ग ां या चहाचे आरो यवधक
प रणाम कती चांगल े होते, आ ण ध आ ण साखरेचा अ तरेक केलेला चहा ॲ स डट
कसा वाढवतो.

डॉ टरमामा नेहमी सांगायचे, “लोक अध आयु य पैसे कमवतात आ ण आरो याची
हेळसांड करतात आ ण उव रत अध आयु य कमावलेले पैस े आ हाला देऊन हेळसांड
झाले या आरो याचे उपचार कर यात घालवतात. नेहमी खबरदारी या. चांग या सवयी
लावा. हर ागार वनराईकडे पा हलं, तर च मा कधीच लागणार नाही. डो यावर उभं
रा हलात, तर ट कल कधीच पडणार नाही. जेवाय या आधी व छ हात धुतले, तर ताप
कधी येणार नाही. गरम गरम जेवण केलं आ ण फळं, पालेभा या यो य माणात खा या;
तर थकवा कधी जाणवणार नाही.”

आम या खे ात या मान सकते या अगद  व  मामा सांगायचे. यांचा कोन



वै ा नक होता. तवैक यं, उपासतापास या या ते वरोधात होते. अंध ा बाळगताना
कोणी दसलं, तर ते झाप झाप झापायचे. मु त पा न काम सु  करणं, दवस शुभ कवा
व य असणं, काहीतरी आडवं गेलं क  अपशकुन मानणं, कोणालाही हात आ ण प का
दाखवणं – याचा ते कसून वरोध करायचे. यां या या स यशोधक  वृ ीला या वेळ  गावात
वरोध असायचा. गावातल े देवऋषी यां याकडे पेशंट पाठवायचे नाहीत. अनेकदा साप
चावले या ला मा ती या देवळात आणून ठेवलं जायचं. दवाखा यात कुणी यायचं
नाही. पेशंटला घेऊन थेट मा ती मं दर गाठलं जायचं. देवऋष या अंगात यायचं व तो
मंतरतंतर हणत कंुकू, अबीर, गुलाल या साप चावले या माणसावर फंुकायचा. श र लावून
ताईत बांधायचा. पण नसग आपलं काम करायचा. साप बन वषारी असेल, तर माणूस
वाचायचा आ ण जर जहरी असेल, तर ताबडतोब वरचं तक ट काढायचा. पण बन वषारी
सापांचं माणच अ धक असतं, यामुळे हनुमाना या मं दरात पेशंट बना उपचारानं ताठ
उभा राहायचा. साह जकच गाववा यांचा या चम कारावर ठाम व ास होता. पेशंट बरा
झाला, क  सगळे देवऋष चे पाय धरायचे. चम कार मानला जायचा. पण वषारी असेल
आ ण पेशंट मं दरात गचकला, तर ‘ या या पापाचे घडे भरले होते, या या पूव या
ज मा या कमामुळे याला जग सोडावं लागलं.’ अस ंदेवऋषी ठोकून ायचा. मला आठवतं,
शेजार या सुतारा या अ णांचं असाच वषारी साप चावून नधन झालं होतं. यांनाही थेट
हनुमान मं दरा या आय. सी. यु. हणजे गाभा यात ॲड मट केलं होतं. अजूनही मला रा न
रा न वाटतं, क  जर यो य वेळ  अ णाला डॉ टरमामांकडे नेलं असतं, तर सुतारकाकूचं
पांढरं कपाळ आयु यभर बघावं लागलं नसतं. एका अंध ेमुळे दोन पोरांना मोठे करत
आयु याचा गाडा तला एकट ला ओढावा लागला होता. अशा गो ना वरोध कर यासाठ
डॉ टरमामांनी आ हा व ा याना एक  करायला सु वात केली. घराघरांत आधु नक

कोन कसा पोहोचेल, यासाठ  ते वेळ काढायचे. यां या वाढ दवसा या न म ानं गावात
म व वकासा या आ ण शारी रक पधाचं आयोजन केलं जायचं. बौ क

ा यानांचं आयोजन केलं जायचं. डॉ टरमामां या पुढाकारानं घेतले या नवन ा आ ण
रचना मक काय मांमुळे आ हा व ा याना दशा मळाली.

खेडेगाव हे खरंतर व ापीठासारखं असतं. औपचा रक पद ा न घेतलेले, पण
जीवनाचं त व ान सांगणारे अनेक मा तर इथे भेटतात. इथ या सग या वसाय
करणा यांना आपुलक नं व आदरानं बोलावलं जातं. ाय हरनाना, डॉ टरमामा,
पो टमनकाका, शपाईआबा, कोतवालभाई अशी ब दं पद ांपे ा अ धक मानस मानाची
मानली जायची. रा ी पारावर या ग पा हणजे इकडची- तकडची खलबतं असायची. पण
गावातील त णाईला, उ ोगाला, बाजाराला, शेतीला कशी यो य दशा दली जाईल; याचीही
पारायणं इथे चचला यायची. मला मुळ च आठवत नाही, क  मा या लहानपणी कोणी गावात
आ मह या केली क  कोणाचा खून झाला. वारकरी सं दायाचा जपलेला आ या मक ठेवा
सामा यांना चंड मान सक बळ ायचा. तुकोबांची ‘ठे वले अनंते तैसेची राहावे’ अशी कवनं
कधी कधी आळसाला खतपाणी घालायची. पण ‘भले तरी देऊ कासेची लंगोट । नाठाळा या



माथी हाणू काठ ।’ अशा अभंगानं जग याची लढाऊ मान सकताही तयार होई. पण काहीही
झालं, कतीही कडवट झाल;ं तरी कोणाचा जीव यायचा नाही कवा वतः ायचा नाही,
अशी सहनश  सं कार व परंपरांतून नमाण झाली होती.

लहान असताना आजी एका खुनाची गो  सांगायची व यामुळे कुटंुबाची वाताहत कशी
लागते, हेही समजावून सांगायची. माझी एक आ या शेजार याच चचोली गावात दली होती.
तचे पती शाळामा तर होते. एकदा कोक ड या मटणा या कानात गावात याच एका
गावगंुडासोबत यांची हमरीतुमरी झाली. हमरीतुमरीचं पांतर मारामारीत झालं व या
गावगंुडानं आम या मामां या पाया या न या चांग याच सुजव या. हे आम या कुटंुबासाठ
अ यंत अपमाना पद होतं. लॅन झाला, कट रचला व स याच आठव ात बाजार या
दवशी पलटण मटणा या कानावर पोहोचली. चांग यामामा, द ा दादा आ ण माझा
आतेभाऊ तानाजी अ णा पुढे होते. हातघाईव न करण आटो याबाहेर गेलं. तानाजी
अ णा सोळा वषाचा होता. वडलां या अपमानाचा अंगार या या तशोधा या भावनेनं
भडकला आ ण या चकामक त गावगंुडाचा जीव गेला. या सग यांना जेलम ये खडी
फोडायला जावं लागलं. अ णाचं वय कमी हणून तो दोन वष सुधारगृहात ोबेशन पूण
क न घरी आला. पण या सग या कोट-कचे यांनी कुटंुबाचं कंबरडं मोडून गेलं. आजीचे
सगळे दा गने, शेती गहाण ठेवून पैसे उभे केले गेले होते. यामुळे णभरा या या रागा या
उ ेकानं अनेक प ांचं श ु व तर झालंच, शवाय आ थक घडी व कट यानं मुलांना शाळा
सोडा ा लाग या. मुल ची ल नं वय झालं नसतानाही करावी लागली.

दहावीला गेलो. या वषाची भीती अनेकांनी घातलेली. बोडा या परी े या व बोडाची
परी ा देणा या मुलां या आ या यका ऐकायला याय या. दहावीचा नकाल वतमानप ा या
प ह या पानावर असायचा. यात रा यात प हला कोण, तो काय होणार, या या
आईवडलां या मुलाखती, बोडाचे अ य  याला पेढा खाऊ घालतानाचा फोटो – या सग या
गो चं अ ूप वाटायचं. १९८७ साली एका गरणीकामगाराचा मुलगा रा यात ९६ ट के माक
मळवून प हला आला होता. याचा पेपरम ये आलेला फोटो व याची स सेस टोरी कापून
वहीत जपून ठेवली. यायला, हा येऊ शकतो, तर आपण का नाही – ही ज  नमाण झाली.

आ याचं मातीचं घर; तेही भा ाचं, यात दोनच खो या, एका खोलीत पडवीतील
बाथ म, वयंपाक घर आ ण स या खोलीत एक कॉट, कोप यात रे डओ. तीन आतेभाऊ
व मी चौथा – असे आ ही चौघे जण दोन छो ा गा ांवर चग न झोपायचो. दोघात एक
उशी व पांघरायला चादर असायची. सोलापुरी चादरीचा तो वास अजूनही मा या नाकात
घुमतो. लाईटचाही जेमतेम व आव यक तेवढाच वापर असायचा. फॅनचे चोचले न हते.
यामुळे डास, ढेकूण, पसवा व यास श ा यांशी जुळवून घेऊन झोपावं लागे. हळूहळू
याची सवय लागली. आ याचे द र म लटरीत होते. ते म लटरी कँट नमधून ओडोमॉस

लोशन आणायचे. पण मामांना या या वासाची ॲलज  असायची. उ हा यात खूप
उकडायचं. या वेळ  हे लोशन हातापायाला चोळून आकाशातले तारे व चं ाशी ग पा मारत
आ ही अंगणात झोपायचो. थंडी या दवसांसाठ  आ या सग या जु या कप ांना टाचून



गोधडी बनवायची. या गोधडीत मळणारी आ हाददायी ऊब मला पंचतारां कत हॉटेलमधील
रेशमी रजईम येही कधी जाणवली नाही. ती भ या पहाटे उठून सगळ  कामं करायची.
मामांचा डबा सकाळ  सहा वाजता तयार असायचा. मला कळत होतं, जागेची अडचण
आहे. पण बोलणार कोण व कसं? मला अ यासाला टेबल-खुच  पा हज ेहोती. टेबललँपची
व  ं मला पडायची. शेवट  धाडस क न कोक ड या आजीला ही गो  सां गतली.

आ यानी नाही-होय हणत अ यासासाठ  भा ानं खोली यायला मा यता दली. चहा,
ना ा व जेवायला घरी यायचं, अशी अट होती. मी आनं दत झालो. खोली शोधू लागलो.
बामणपा ात गायकवाड सर राहायचे. आ हाला पी. ट . शकवायचे. यां या घराशेजारी
एका पड या इमारतीत खोली मळाली.

माडीवर असणा या या खोलीत झोपायला चटई व चादर, कोक ड न आणलेल ंसाधं
लाकडी टेबल व खुच , पु तकांसाठ  असलेली प याची पेट  असा बाड ब तरा मी मांडला.
ता यांनी मंुबई न आतेभावाची एक जुनी सायकल आणली होती. आता सायकलनं मला
पाच म नटांत शाळेत पोहचणं श य होणार होतं. प  याप  या या च  या व फुल ब नयन
घालायचा आ या या घरी नयम होता. माझ ेसगळे म  सँडो ब नयन व इलॅ टकची च ी
घालायचे. मलाही अनेक दवस याचं आकषण होतं. यामुळे ता यांना पटवून दोन जोडी
सँडो ब नयन व इलॅ टक या च  या घेत या. गावाकडून ता यांची लुंगीही आणली. दरवष
आठवडी बाजारात मी मातीची पगी बँक खरेद  करायचो. त यात मी दर आठव ाला
१/२ पये टाकायचो. मे म ह या या सु त पा णे गावी आल,े क  जाते वेळ  खशात ५/१०

पयां या नोटाही क बायचे. वरव न वरोध केला, तरी खाऊसाठ  दलेली ही भेट माझी
बँक लवकर भरायला मदत करायची. मे म ह यात मी पगी बँक फोडली, क  अनेक नाणी
आ ण नोटा भ सकन बाहेर पडाय या. हरखायला हायचं. दहावी या वगात जाय या
वेळ ही मी माझी वषभरा या बचतीची पगी बँक फोडली. त बल ११५ . जमा झाल ेहोते.
या वेळ  यातून करमणुक साठ  काही न घेता थेट घ ाळा या कानात गेलो आ ण अनेक
दवस बाहे न यावर माझा डोळा होता, ते टेबलावर ठेवायचं लाल रंगाचं, गोल, गजराचं
घ ाळ खरेद  केलं. यामुळे आता मला आ या या पहाटे या हाके शवाय लवकर उठणं
श य होणार होतं. तानाजी अ णांनी यांचं जुनं, पण चालू असणारं चावीचं एच.एम.ट .चं
मनगट  घ ाळ भेट दलं. एव ा सग या गो ी मळा यानं माझी अ यासाची जबाबदारी
साह जकच वाढली. एकच र र होती, ती हणजे घरमालकाचा मोठा मुलगा वेडा होता व
रा भर मोठमो ानं व हळत असायचा. तो न प वी आह,े असं सां गतलं असतानाही
वा यानं जरी खडक  वाजली; तरी तो आला क  काय, अशी भीती वाटायची.

गायकवाड सरांची साथ होती. पीळदार शरीरय ीचे ह े श क बजरंगबलीचे भ  होते.
आ ही राहत होतो, या वा ाशेजारीच समथ रामदासांनी बांधलेलं शवकालीन हनुमानाचं
मं दर होतं. गायकवाड सर पहाटे उठून या मं दरात आराधना क न ायाम करायचे.
आठवडाभरात मी या वा ात थर थावर झालो. एके दवशी म यरा ी माझा दरवाजा
कोणीतरी ठोठावला. मला जाग आली आ ण दरद न घाम फुटला. घरमालकाचा गरीश



आला क  काय? तेव ात गायकवाड सरांनी आवाज दला. “ व ास, दार उघड.” मी
घ ा यात पा हल,ं पहाटेचे ३ वाजल ेहोते. सरांनी उठायला सां गतलं. ओ ा या शेजारी
पा याचा सावज नक नळ होता. तथे सरांबरोबर अंघोळ केली. पहाटेची नरव शांतता,
ओ ातील पा याची खळखळ व मा ती या मं दरातील घंटेचा नादमय आवाज – हे सगळं
अद ्भुत होतं. मी थंडीनं कुडकुडलो, पण अ या तासात अ यासासाठ  स  झालो होतो. या

ा मु तावर शरीराम ये एक वेगळ च उम  तयार झाली. पु तक समोर घेतलं व वाचायला
सु वात केली. एवढ  एका ता मला पूव  कधी अनुभवायला मळाली न हती. ज े वाचत
होतो, याचं प  आकलन होत होतं व ते थेट म त जात होतं. आता काय ३ वाजता या
गजराची सवय झाली. या वेळ  ात वधीसाठ  जायला फार संकोच नसायचा. नाहीतर
सकाळ  ६ वाजता येणा या एस.ट .मुळे र यावर मान खाली घालून बसावं लागायचं. थंड
पा याची पहाटेची अंघोळ शरीरातील रोमरोम जागृत करायची. पहाटे ५ या दर यान चहाची
तलफ यायची. या वेळ  टँडवर उडपी हॉटेल होतं. तथे चहा तयार असायचा; पण मी बाहेर
चहा घेतो, हे आ याला कळेल, या भीतीनं चहा यायचं बरेच दवस धाडस झाल ंनाही. शेवट
एकदा मी कावराबावरा होऊन हॉटेलम ये घुसलो व ३० पै याला मळणारा चहा यायलो.
हॉटेलम ये जा याचं हे माझं प हलंव हल ंधाडस. अधूनमधून मग या चहाची ओढ लागली.
सायकल जुनी होती, यामुळे तची चेन अनेकदा नघून पडायची. पण त यामुळे वेळेची
बचत होत होती. वेळे या व थापनाचं माझ ं सू  लहानपणापासूनच प कं होतं. मी
सायकलनी वेगानं शाळेत पोहोचायचो. शाळेत घंटा वाजाय या आधी पोहोचेन, याची द ता
यायचो. मी पार या ेकम येही डबा खाऊन उरले या वेळेत १५/२० म नटं अ यास

करायचो. मी आता अ यासात म लद हलकरला टफ देऊ लागलो. चाच यांम ये पैक या
पैक  माक पडू लागले. क याशाळाही आम याच शाळे या कँपसम ये होती. म लद, मी
आ ण क याशाळेतील सीमा जाधव आ हा तघांपैक  क ात कोणीतरी बाजी मारेल, अशा
चचा श कांम ये रंगू लाग या.

दहावीचं वष हणज ेमा या प तशीर व रचनाब  अ यासाला दशा देणारं वष. यावष
मी मा या शु लेखनापासून ह ता रापयत येक लहानसहान गो वर बारकाईनं क
केले. पाठांतर कुठे आव यक आहे आ ण कुठे आकलन श वर भर ायचा, याची आखणी
केली. जु या प का जमा के या. ां या व पाचा अ यास केला आ ण
सु वातीपासून न बघता चाच या सोडव यावर भर दला. व ाना या ॅ टक सम ये २०
पैक  २० गुण मळवणं खूप मह वाचं असायचं. रसायनशा  शकवणा या श कांचा
म लद आवडता व ाथ  होता. यामुळे माझ े गुण ते कापतात क  काय, ही भीती मला
सु वातीपासून होती. यामुळे योग करतानाही मी सावध असायचो. येक पानावर ‘ए
लस’चा शेरा मळेल, याची खबरदारी यायचो. ‘मराठ ’ ही थम भाषा अस यानं तचा

दजा व र  पातळ वरचा होता. यामुळे भाषेत माक मळवणं अ धक कठ ण असायचं.
यामुळे क वता कवा पाठ समजून घेतेवेळ  कवी या कवा लेखका या प रचयावर अ धक

ल  ायचो. यामुळे उ रात इतरांपे ा वेगळेपणा यायचा. इ तहासात पण नकाशाचा



उपयोग करायला सु वात केली. व ाना या आ ण भूगोला या व छ आकृ या आ ण
भू मतीची रेखीव गुणो रं मा या व ांची पानं भरवू लागली. इं जी हा आवडीचा वषय.
नववीपयत वेदपाठक सर शकवायचे. दहावीला मा  वै  सर आले. सु वातीला
यां याकडून इं जी शकायला जड जाऊ लागलं. पण वेळ च संगावधान राखून इं जीचा

बागुलबुवा तयार होऊ दला नाही. उ ा कोणता धडा शकवणार, तो आद या रा ी वाचून
काढायचो, समजून यायचो. अवघड श दांना ड शनरीत शोधायचो. यामुळे वै  सरांचं
अवघड शकवणं कळायला लागलं. मा या नेम या शंका आद या दवशीच ल न ठेवले या
असाय या. या वचारायला लागलो. येक ाचं बोट वर क न फाडफाड उ र ायला
लागलो. नववीत प हला आले या येक व ा याला या वेळ  नवनीतची अपे त ांची
गाईडबुक मोफत मळायची. पण मला माहीत होतं, क  सगळे जण या गाईडमधूनच
घोकंप  करणार आ ण आपलं उ रही इतरांसारखंच ठरावीक, साचेब  व रटाळवाणं
होणार. यामुळे येक उ रात ‘मी’ कसा वतःला उतरवेन आ ण परी काला ते कसं
इतरांपे ा उजवं आ ण वेगळं दसेल, याचा कटा  पाळायला लागलो. ‘Winners don’t
do different things, they do the things differently’ हे खूप स  वा य आता
या वेळ  वाचतो, या वेळ  दहावीत या वेगळेपणा जप यासाठ  केले या मा या य नांची

महती कळते.
बघता बघता दहावीचं वष संपत आलं. परी ा जवळ येऊ लागली, तसं टे शन वाढायला

लागलं. पण अ यासानं या सग या तणावाचे ड गर सोपे वाटायला लागले. खरंतर परी ा
कधी येते आ ण मी पेपर कसे आ ण कधी सोडवतो, अशी उ सुकता लागून रा हली. परी ेचे
फॉम भरायचे होते. प हलाव हला लॅक अँड हाईट, पासपोट साईझ फोटो काढला.
हॉल त कटावर तो चकटवला. छ पती व ालयात माझा परी ानंबर आला होता. मा तीचं
दशन घेऊन व आ या-मामांचा आशीवाद घेऊन परी ेला गेलो. अ यास चांगला झाला होता.
यामुळे पेपर एकापे ा एक सरस सोडवले.

दहावीची परी ा झाली. आता द तराचं ओझ ं हलकं झाल ं होतं. गावाकडे गेलो. खूप
मजा करायची होती. गावात या दो तांसोबत धांगड धगा घालायचा होता. या गो ी
आ ापयत के या न ह या, याची चव चाखायची होती. राजकारणात भाग यायचा होता.
जवाची मंुबई करायची होती. सगरेटचे झुरके यायचे होते. बयर ढोसायची होती. तमाशात
जाऊन श  या माराय या हो या. वषभर केले या अ यासानं आलेला ताण हलका करायचा
होता. मन हलकं करायचं होतं, मु  जगात प या माणे घर ा घालाय या हो या.
थोड यात टुकार-टवाळखोर करतात, ते सगळे उ ोग क न मप रहार करायचा होता.

गावातले म  जमा केले. लाल रंगाची लंगोट लावून तालमीत जायला लागलो. लंगोट
चढवून आखा ात उतरलो. कु तीपे ा तांबडी माती उकरायला ाधा य दलं. जोर-बैठका
मारायला सु वात केली. हात एवढे काडीसारखे होते, क  कतीही य न केला, तरी श चा
आवाज यायचा नाही. चाप ा मा न मा  लाल हायचे. मोठे पहीलवान मु ाम कान
फुगवून देतो, हणून कानावर यांचे बलदंड हात मारायचे. यां या सुपारीसार या चेपले या



कानांकडे, पीळदार बा ंकडे आ ण घामानं भजले या, तांब ा मातीनी रंगले या शरीराकडे
पा न ायाम करायला ऊजा यायची. अशा गब  प हलवानांशी दो ती केली. आ हा
१४/१५ वषा या का ाचं टोळकं जमा झालं. खां ावर गे  रंगाचे माल टाकून, शटाची
वरची दोन बटनं उघडी ठेवून काखेत लबू ठेव यासारखे बा  फुगवून आ ही गावातून
म तीत फ  लागलो. दादा गरीचा प हला योग रवी शे या हॉटेलवर करायचा ठरलं.
आ ही बा ा आखडून रवी या हॉटेलात जंगी वेश केला. आप या भावक त या ये
गंुडाकडून हा म ासी पैस े घेत नाही आ ण आपणही याला पैस े ायचे नाहीत, असा लॅन
होता. कांदा भजी, मसळ पाव सटकून खा ला. पेशल चहाही ढोसला. वेटरनं ३६ . बल
आणून दलं. इशारा करताच ता यानं टेबलवर या कप-ब या खाली फेक या. आम या
बा ंम ये वेष संचारला होता. वातावरण टाईट झालं होतं. प हलं वेटरला आ ण नंतर रवी
आ णाला बदडायचं, ह े ठरल ं होतं. ब या फुट याचा आवाज ऐकून रवी आ णा धावत
आला. आम या रा सी उ मादाचा याला अंदाज आला. यानं हात जोडून बल
द याबददल माफ  मा गतली व पु हा अशी चूक करणार नाही, याचीही वाही दली.
आ हाला फड जक याचा माज आ ण आनंद झाला. बाहेर पडते वेळ  रवी आ णानं
पाठ मागून आवाज दला, “भाऊ, एक म नट, तुम याशी बोलायचं आहे.” मी या याबरोबर
बाजूला गेलो, तो हात जोडून हणाला, “भाऊ, तु ही या पोरां या नादाला लागू नका.
तुम याकडे गाव खूप उमेद नं पाहतो. तु ह  शाळेत शार आहात, शकून मोठे हा. वाटलं
तर मी रोज तु हाला घरी चहा, ना ा आणून देईन; पण असा अ ाचा अपमान क  नका.”
मला या म ा याचे श द कदमबा या श दा माणे वाटले. पण कशोरवयीन मकटबु  –
तला काय कळणार आ ण कळलं तरी कस ंवळणार?

माळावर आम या पा ा झडू लाग या. कलोभर मटण यायचं. भाक या बांधून
याय या आ ण टेपवर ‘ढगाला लागली कळ’ लावून अंग मोडेपयत नाचायचं. ता यानं एक
दवस बयर या बाट या, चार मनार सगारेटची पा कटं आ ण ब ांचं बंडल आणलं.
सवानी बयरचे लास रचवायला सु वात केली. मला चव व वास दो ही आवडल ंनाही, पण
म मक  दाखवायला मीही माझा लास रता केला. खोकत खोकत ब ाही ओढ या.
रा ीचे नऊ-साडेनऊ वाजले होते. टेप लावून धगाणा सु  होता. शेजार या झोपडीवजा
घरातून धवा यांची पोरं आली. यांनी टेपचा आवाज कमी करायचं आजव केलं, पण बयर
म तकात व बडी नाका-कानात संचारली होती. आम यात बाचाबाची झाली. शवीगाळ
झाली आ ण याच पयवसान मारामारीत झालं. मारामारीत धवा या पोरांची व आमचीही
थोबाडं सुजली होती. दा चा वास लपवत घरी जायचं होतं. घरी कळलं, तर फ जा होणार
होता. रा भर ड गरात भटकलो. अंग खत होतं. थंडी वाजत होती. झोपेनं बेजार केलं होतं.
पहाटे क बडा फुटाय या वेळ  घरी पोहाचलो. नऊ वाजता ता यांचं बोलावणं आलं, या वेळ
डोळे उघडले. धवाला आप या दोन मुलांना घेऊन ता यांना भेटायला आला होता. याला
पाहताच माझी पाचावर धारण बसली. आता खै रयत नाही. पण धवा याचा सूर मवाळ
होता. या या पोरांनी नांगरे, घोड या पोरांशी घेतलेला पंगा याला परवडणारा न हता. तो



गयावया क न एक वेळा माफ करायची भाषा करीत होता. थोडं हायसं वाटलं. थो ा
वेळानं धवाला नघून गेला. तो जाताच ता यांनी रागानी कटा  टाकला, पण एकही श द
बोलल ेनाही. यां या मूक नषेधा या भाषेनी जीव पळवटून नघाला. येथून पुढे दा  नाही,
सगारेट नाही, फालतू नाद नाहीत व टुका या नाहीत, हा न य केला. म हनाभर सु  उडून
गेली होती. उरले या सु त मंुबईला जायचा बेत केला.

लहानपणी चौथीला असताना मंदाअ का या ल नाला रायगडजवळ उरणला गेलो होतो.
जाताना लोणावळा-खंडाळा घाट लागत होता. टपोतून वास केला होता. टपोत मला
ता यां या शेजारी पुढ या सीटवर जागा मळाली होती. वासात डोळे भरभ न मंुबईला
जाणारा र ता पा हला होता. तीन मजली इमारत प ह यांदा शरा यात पा हली होती.
उरणला पाच मजली इमारत पाह याचा योग आला. तथे समु  पाहायला मळाला होता.
समु ा या पलीकडे धूसर अशा मंुबई या कना यावरील टोलेजंग इमारती दसत अस याचा
भास हायचा. आता मा  मंुबई – सनेमात पा हलेली मंुबई य ात पाहणार होतो.
चांदोली-मंुबई एसट  बस पकडली आ ण मंुबई स लला पोहचलो. सोबत वकास आ ण
वजय होते. आतेभावा या मवर उतरलो.

चाळ तली म वकून आतेभावानं टॉवरम ये एक मचा लॉक घेतला होता. म
छोट शी होती. त या कोप याकोप यात खोचून फ नचर रचलं होतं. छोटासा पोटबल लॅक
अँड हाईट ट हीही होता. १० बाय १५ या खुरा ात माणसं माणसाला थटत होती.
आतेभाऊ, याचं कुटंुब, आ याचा गोतावळा या खोलीत आ ण खोलीबाहेर या लहान या
पडवीत जथं जमेल, तथं प डला होता. पण कुठेही कोणा या चेह यावर या गद वषयी
त ार न हती. बारीबारीनं येक जण टॉयलेटला जात होता. लागूनच असले या छो ा
बाथ मम ये अंघोळ ची लगबग सु  असायची. यात आ हा तघांची भर पडली. आ हीही
आमचा बाडा ब तरा ठेवून ात वधी आटोपला आ ण घडीचे कपडे घालून मंुबईत
भटकायला नघालो. गेट वे, ताज हॉटेल, मरीन ाई हपासून चौपाट पयत पाय तुटेपयत
पायपीट केली. उंच उंच इमारती मोडेतोपयत मान वाकडी क न पा ह या. आठवडाभर
द ण मंुबईची सफर केली. सोबतीला आते ब हणीचा मुलगा नलेश गाईड हणून
असायचा. या या मंुबईब ल या ानानं आ ही अवाक हायचो. यानं यावेळ या पॉश
मन हा थएटरम ये सनेमा दाखवला. ‘शोले’ इथं कतीतरी वष चालला होता हणे.
म यांतर झा यावर मी चार आइ मचे कप घेतले. शंभरची नोट दली. थांब थांब थांबलो,
पण तो सु े पैस ेपरत देईना. हणून वैतागून या यावर ओरडलो, तर “प चीस का एक ह,ै
कहाँ कहाँ स े चले आते ह।” हणून यानंही पलटवार केला. द ड पया या वर कधी
आईसकांडी खा ली न हती. यामुळे अशा झट यांनी मंुबईत फार दवस मजा करायला
परवडेल, हा म र झाला.

देशमुखसाहेब कॅ बनेट मं ी झाले होते. सकाळ  सकाळ  बस पकडून खूप आशेनो
यां या ‘मु ा गरी’ बंग यावर गेलो. ‘गांधी’ नावाचा यांचा पीए आम याच गावाचा होता.
यानं हॉलम ये बसायला सां गतलं. देशमुखसाहेब नऊ-साडेनऊला हॉलम ये आले.



येकाला आपुलक नं भेटले. मला पाहताच यांनी पाठ वर शाबासक  दली आ ण
कौतुकानं बोललेही, “प हलवानाचा मुलगा ना! तु याब ल मी ऐकतो आहे, शाळेत चमकतो
आहेस. एकच गो  सांगतो आहे. मह वाकां ा मोठ  ठेवायची. काय जाणो, भ व यकाळात
तू अशा बंग यात मोठा सरकारी अ धकारी होऊन राहशील. असाच अ यास केलास, तर
एक दवस तू नांगरे घरा याचं नाव उ वल करशील!” बोलता बोलता खशाकडे यांचा
हात गेला व पाचशेची नोट यांनी मा या हातावर ठेवायचा य न केला. यां या श दांनी
माझा ऊर भ न आला होता. यां या उद ्गारांमुळे मा या रोमारोमांतील आ म व ास आ ण
आ मस मान जागा झाला होता. मी न पणे यांना ती नोट परत केली आ ण हणालो, “सर,
तुमचे श दच माझी ताकद आहे. ेरणा आहेत. मी दहावीची परी ा दली आहे. तुमचा
आशीवाद यायला आलो आहे. तुमचा हात असाच पाठ वर रा  दे. आ ण लढ याचं बळ
मळू दे.” या वेळ  मी कुसुमा जांची ‘मोडून पडला संसार, तरी मोडला नाही कणा,
पाठ वरती हात ठेवून नुसतं लढ हणा.’ ही क वता वाचली न हती. पण माझे उ फूत
उद ्गार क वतेत या भावांना पश करणारे होते. साहेबांना माझा वा भमान आवडला.
यांनी आ हा तघांना वेगळे बसवून पोहे खाऊ घातले आ ण एका जीपनं डलाईड रोडला

सोडलं. जाते वेळ  पाचशेची नोट घेतली नाही, हणून इतर तघां या खूप श ा खा ा
लाग या. पण ते श द भर भर भर भरत होते म तकाम ये – तो बंगला, ती गाडी, ते वैभव
सारं श य आहे; मा  झोकून, पेटून, मोडून, फाडून अ यास करणं ही एकच यासाठ
असणारी पूवअट होती.

सु  संपली. नकाल आठव ावर आला. ख ख होती, काय होईल. आ ण तो दवस
उजाडला. पेपरम ये नकालाची लांबलचक याद  जाहीर झाली होती. मी माझा नंबर शोधला.
७०० पैक  ६१६ गुण मळाल ेहोते. ८८ ट के माक मळवून मी १९८८ साली क ात प हला
आलो होतो. क ाचं चीज झालं होतं. यशाची प हलीव हली चव चाखली. ता या तर बेह
खूश झाले. अ या गावाला यांनी पेढे वाटले. शाळेतील बोडावर माझं नाव ल हल ंगेलं.
वाचनालयात माझा स कार ठेवला गेला. या वेळ  मी तेथील ंथपालां या पाया पडलो. याच

ंथालयातून मी ‘केसरी’ पेपरम ये येणा या ‘दहावी या अ यास मां’ या का णांना हळूच
का ी लावून चो न नेत असे. पण ंथपालांना माहीत असूनही यांनी माझी चोरी पकडली
न हती. अ यासासाठ  सव कार या लृ या मी के या हो या – या मा  व छ आ ण
नरागस मनानी. मला याचं फळ मळालं होतं. आता पुढे मा  मोठं आ हान होतं.
भातुकलीचा खेळ संपला होता.



अकरावी-बारावी

ब ीस शरा यातून दहावीला प हला आ यानंतर अकरावीला ॲड मशन कुठे यायची,
हाच प हला  होता. कराड, सांगली आ ण को हापूर या तीनपैक  एक पयाय नवडायचा
होता. कराडला एस.ट .नं एकटाच गेलो. उतरताना कंड टरकडे रा हलेल े५ पये मा गतले.
यानं, पैसे दल े असताना परत मागतोस, असा दम दला. मी घाब न नाही तर खोटं

बोल याचा आळ घेतला, हणून एस. ट .त संतापलो, भांडलो व हमसून ढसाढसा रडलो.
माझा चेहरा आ ण संताप पा न एस.ट .तील लोकांनी कंड टरला चांगलचं खडसावलं. यानं
५ पये परत दले, पण ‘कराड’ हा माग एस.ट . या अस य वागणुक मुळे र  केला.
सांगलीला गेलो. वल डन कॉलेजची व तीण इमारत, हो टेलचं वातावरण पा हलं. पण
सांगली गावापासून लांब आ ण सांगलीत सनेमा थएटर कॉलेजपासून लांब या दोन
कारणांनी ॲड मशन घे याच नाकारलं. रांगडं को हापूर पाहता णीचं आवडलं. ‘ यू
कॉलेज’ची अनेक मुलं मे रटम ये आली होती. मा  घो ा या पाठशाळेत असणारं हो टेल
आवडलं नाही. कॉमस कॉलेजचं हो टेल जवळच होतं. तथे ॲड मशन घेतलं आ ण
हो टेलची हवा लागली.

कॉलेज द डेक कलोमीटर असेल. मी सायकलनं जायचो. कॉलेजम ये शार मुलांचीच
गद  होती. ‘वासरात लंगडी गाय’ असा शरा याचा अनुभव इथं उपयोगी पडेना. ‘साय स
वुइथ इले ॉ न स ॲज होकेशनल सबजे ट’ या कॉलेजमधील ‘ कॉलरबॅच’म ये मी
होतो. पण सू  जमत न हतं. इं जी मा यम. कॉलेजला शकवलेलं फारसे डो यात उतरत
न हतं. के म ची गुणसू ं ब याचदा डो याचा के मकल लोचा क  लागली. पेठे व पाट ल
या खाजगी लासेसला ॲड मशन घेतली. मग सु  झाली पळापळ, धावपळ आ ण रपेट.
एका लासव न सरा, स याव न कॉलेज; परत हो टेल व नंतर मेस व परत हो टेल –



शीण आला, वैताग आला. एक तर साय स या कोण याच वषयात रस वाटत न हता. यात
चाल यात, बस पकड यात कवा सायकलचं पॅडल मार यात पूण ऊजा खच होऊन
जायची. हो टेलवर आलो, क  कॉमसला शकणारे म  भेटायचे. यां या आवडी नवडी
वेग या हो या. हो टेल व कॉलेजचे ुप वेगवेगळे, यामुळे अ यासाची सांगड बसत न हती.
मी भरकटलो.

कॉमस कॉलेजचे माझे म  मला इं जी ‘A’ दजाचे सनेमे पाहायला घेऊन जायला
लागले. नको या वषयात आ ण ग पांत फुकट वेळ जायला लागला. हो टेलवर दोन गट
होते. एक कॉमसचा व सरा लॉ करणा या मुलांचा. हो टेलवर दादा गरी करणारा एल. एल.
बी. त शकणारा ‘मानकर’ नावाचा नेता रोल मॉडेल वाटायला लागला. इकडं ए ा
ॲ ट हट ज वाढ या, लास बंक करायला लागलो आ ण प रणामी तकडे कोअर
ढासळायला लागला.

मेसचं जेवण आवडायचं नाही. घरी आईला प  ल न सकाळ या एस.ट .नं डबा
पाठवायला सांगायचो. असंच एकदा पो टकाड ल हलं. आईला सुकं मटण पाठवायला
सां गतलं व लासम ये भरत कांबळे नावा या म ाला पो ट करायला दलं. तो पो टकाड
पो ट करायला वसरला आ ण शट धुताना या या आईला ते सापडलं. ते भजलेलं
पो टकाड वाचताना या मातेचे डोळे पाणावले. तनं याच र ववारी हो टेलम ये राहणा या
आ हा सव म ांना घरी जेवायला बोलावलं. आ ही मटणा या तांब ा व पांढ या र यावर
ताव मारला. भरत या आईनं मला जवळ घेतलं आ ण हणाली, “आरे बाळांनो, मी तुमची
को हापुरातील आईच आह,े अस ं समजा आ ण कधीही संकोच न करता भरतबरोबर
जेवायला येत जा.” मी परत कधी गेलो नाही, पण तो संग आठवला; तर अजूनही मा या
हातांना भरत या आई या हात या सु या मटणाचा खमंग वास येतो. कॉलेजवर बोडात
ये यासाठ  ‘ फदाईन कॉड’ तयार करायची तयारी चाललेली असायची. याची ॅटेजी
आखताना पोरांचे र े मा न, घोकंप  क न उ रं पाठ क न घेतली जायची. मीही
घा याला जुंपले या बैला माणे या रहाटगाड यात अडकलो होतो. तथून कती जण
आयआयट ला, कती जण वालचंद आ ण कती युडीसीट ला गेल,े याचं ग णत सारखं
दाखवलं जायचं. ढला पडलो असलो, तरी शेवट या ट यात चांगला अ यास झाला व
अकरावीला ८२ ट के ॲ ीगेट व ुपला ९४ ट के माक मळाले.

बारावीला गेलो आ ण अ यासा या पतनाची पातळ  अ धक ती  झाली. वेळ वाया
जाईल, हणून आजीचा वरोध असताना वडलांकडून ह ानं सेकंडहँड लुना घेतली. आजीनं
या गो ीचं खूप टे शन घेतलं व या टे शननं ती आ हाला १५ दवसांत सोडून गेली. तचा
मा यावर व माझा त यावर खूप जीव होता. मी खूप रडलो, एकटा राहायला लागलो.
सारखी आजीची आठवण यायची. त या गोधडीतली ऊब, तचा धभाकरी कुसक न
भरवलेला घास, तनं बट ातून काढून दलेला बंदा पया, त या तप करीचा वास मनाला
गलबलून टाकायचा. रा सा या गो ीत या पोपटात असावा, तसा तचा मा यात जीव होता.
तनं अ खा गोतावळा सांभाळून ठेवला होता. येणा या येक पा याची वचारपूस



करायची. कुठलीही लांबचं नातं असणारी एखाद  माहेरवाशीण घरी आली; तरी तला साडी
नाही तर चोळ  तरी यायचीच. तला आ ही हातारी आई हणज े‘ हाता याय’ हणायचो.
हाता याय हणजे धावरची साय होती. तचा वरह सहन होत न हता. दर श नवार-

र ववारी ुशन चुकवून गावी जायला लागलो. शू यात बसायला लागलो. ता यांना ह े गूढ
उकलेना. यांचं व आजीचं प ह यापासून थोडं घषणच असायचं. आजीचे मोडलेल ेदा गने
यांनी तला परत दले न हते. मला याचं खूप वैष य वाटायचं. मला आजकाल रा न रा न

वाटतं, क  आजीला तची सो याची बोरमाळ नवीकोरी घेऊन दली असती, तर तला कती
आनंद झाला असता. खरंतर न ा पढ ला समट काँ ट या जंगलाम ये शेजार या

लॅटम ये कोण राहतं, हेही माहीत नसतं. गावाकडचा जुना वाडा वकायचा, मंुबई-पु यात
वन म, टू म कचनचा लॅट यायचा; या लॅटम ये ट ही, ज, माय ोवे ह ओ हन,
काँ यूटर सग या भौ तक गो साठ  जागा असते, पण हाता या आजी-आजोबांसाठ  जागा
नसते. ते जड होतात. मग यांची वृ ा मात सोय करावी लागते. या सतरा ा-अठरा ा
वष  ेमाचा वरह, तळमळ त णांना बेचैन करीत असते; या वयात मला आजीचं सोडून
जाणं कमालीचं ःख देत होतं. हळूहळू मी यातून सावरलो.

हो टेलवरचा हडकुळा मानकरदादा न वचारता माझी लुना घेऊन जायचा. मला खूप
राग यायचा, पण बोलायचं धाडस हायचं नाही. एके दवशी अ ाहम लकनचं प  वाचलं
होतं. यात ‘गंुडांना भीत जाऊ नको, यांना नमवणं सवात सोपं असतं’, अस ंकाहीतरी एक
वा य आहे. मी लुक ा मानकरची गेटवर वाटच पाहत बसलो. तो फुक ा माझी लुना
घेऊन ऐट त उतरला. मी कमरेचा बे ट काढला व मानकरला बे टनी बडवला. मी जे हा
वेषानं याला खाली पाडलं आ ण उरावर बसलो, मा यातील गंुडाब ल असणारं भय कुठं

पळून गेल,ं मला कळलंच नाही. मानकरची हवा गेली व ती मा या डो यात शरली.
हो टेलमधील सव मुलं स नअर कॉलेज कवा लॉ कॉलेजची होती. मानकर दादाची खोड
मोड यानं मी हो टेलचा ‘छोटु दादा’ झालो.

ाय हेट ुशन लाव या हो या. लुना चालव यापे ा त या कंडीशनमुळे ढकल याचं
काम जा त करायचो. लायस स काढलं न हतं. यामुळे येक स नलला दसणारा
ॅ फकचा कॉ टेबल यमासारखा वाटायचा. यात वशेष क न आईनं पाठवलेला एस.ट .
टँडवरचा डबा आणायला गेलो, क  पकडला जायचो. तथं असणारा फडतरे हवालदार १०

ची कोरी नोट मा याकडून यायचा. ॅ फकची पावती फाडावी लागते, हे मला वषभरात
कळलंच न हतं.

रवी मो हते माझा म पाटनर – शेजार याच गावात या सरपंचाचा मुलगा. तो मा
बारावी कॉमसला होता. कॉलेजवर तो सीआर हणून नवडूनही आला होता, याचा आ ण
अ यासाचा नही काही संबंध न हता. ‘चला क  राव महा ार रोडला डो याची तलप
भागवून येऊ,’ अस ं हणून तो मला रंका यापयत रोज सायंकाळ  फरायला जायची गळ
घालायचा. कप ा या शो मम ये लावलेले अधन न पुतळे याहाळणं हा याचा छंद होता.
कॉलेज या गॅद रगम ये सुटावर को हापुरी च पल घालणारा हा महाभाग मा या अ यासाचं



भरीत करणार, हे न त होतं. माझ े लासमेट सुगंध आ ण दया हे घो ा या पागे या
वस तगृहात राहत होते. यांचा अ यास आ ण चाचणीतला कोअर दो ही दवस दवस
टॉपर या दशेनं जात होतं.

मी बारावीत गेलो, ते हा मा या शाळेतील व गावातील आनंद पाट ल व अ भनय कंुभार
या दोघांनीही को हापुरात अकरावीला ॲड मशन घेतली. दोघेही मा याच हो टेलवर
राहायला आले. आनंद शांत आ ण सु वभावी – कोणा या अ यात नाही क  म यात नाही.
वडील राजकारणात व आई श का. आठ भावांमधील आनंद शेवटचं अप य, पण कुठेही
लाडानं याला बघडवल ंन हतं. अ यास भला, आपण भले. च मा घातलेला आनंद व े या

ांतात चौफेर फलंदाजी क  लागला होता. मा यापे ा लहान असूनही याला माझी
काळजी वाटायची. आ ही दोघे कधी सायंकाळ  क टग चहा यायला टपरीवर गेलो, क
थोडंसं धाडस क न तो मला बोलायचा, “ व ासदादा, बारावीची परी ा जवळ आली, तुझा
अ यास झाला का? उजळणीवर ल  दे, रवीबरोबर जा त वेळ वाया घालवू नको. तुला
वाटलं, तर आम या मम ये अ यासाला ये.” मला आनंदचे हे श द पटायचे, कळायचे; पण
वळायचे नाहीत, अशी प र थती होती. हो टेल या मुलांचं मोहजाल वेगळं असतं. एकदा
टुकार ुप आवडायला लागला, क  स सीअर मुलांची हेटाळणी करायला आवडते. यां या
अ यासात कसा ब बा घालता येईल, याचाच वचार अ धक असतो. आनंद वेळ या वेळ
उठायचा. न यनेमानं च मा पुसत डायनीगं हॉलम ये यायचा. पेपर वाचायचा. अधा तासच
टेबल टे नस खेळायचा. सात वाजल,े क  अ यासाला बसायचा. आनंदकडे पा न मीही
लाजेकाजेखातर थोडा अ यास करायला सु वात केली. टाईमटेबल बनवलं. र ाला ‘मला
महा ार रोडवर फरायला यायचा आ ह करायचा नाही,’ ही ताक द दली.

प ह यापासून अ भनय हर री व अ पैल ू व ाथ  होता. याचे बाबा नाईक
महा व ालयाचे ाचाय होते, शवाय फड व े . आई श का आ ण जगद श खेबूडकरां या
घरातली. यामुळे अ भनयनी अ भनयाचे धडे बाळपणापासूनच गरवले होते. तो धमाल
वनोद ही होता. ‘भारत माझा कधी कधी देश आहे’ ही याची ंगा मक त ा कॉलेजवर
हट झाली होती. पण अकरावी-बारावीत या याही सग या ए ाक र युलर करामती बंद
झा या हो या. आनंद आ ण अ भनय यांची ही अ यासाची जोडगोळ  तयार झाली होती.
आनंदची वाटचाल मा या पावलावर पाऊल टाकत सु  होती. लहानपणापासूनच आमची
तशी ग  जमलेली. आम या दो ही भाव या घोडे आ ण नांगरे या एकमेकांवर कुरघो ा
क न एकमेकांची कशी डोक  फोडता येतील, या यातच ऊजा आ ण वेळ वाया घालवीत;
पण का कुणास ठाऊक आमची मै ी जमली. मी शरा याला शाळेला गेलो, आनंदही
स या वष  तथे आला. मी को हापूरला ११वी ला वेश घेतला. आनंदनंही तोच माग

नवडला व हो टेलही तेच नवडलं. पुढे मी साय स सोडून आट्सला गेलो, आनंदनंही तोच
माग नवडला. मी आयपीएस झालो आ ण आनंदाचे डोही आनंद तरंग, एक पाऊल पुढे
आयएएस झाला. सुगंध चौगुल े आयएफएस झाला, अ भनय कंुभार आयआरएस झाला.
एकाच ुपम ये अ यास करणारे आ ही एका वेळ  एवढे यशाचे झडे कसे गाठू शकलो; हा



एक केस टडी आहे, खरं तर याचा ट पा बारावीनंतर या वाटचालीतून सु  होतो.
बारावी या वषात मी मा  वैचा रक ं ाम ये अडकलो होतो. एकटाच कनारा

गाठ याचा य न करत होतो. मनात नेहमी नकाराथ  वचार यायचे. मांग ळचे मामा
को हापूरला ॲड मट झाल ेहोते. यां या आजारपणात काळजी घेणारे नातेवाईक मवर
राहायला यायला लागले. अ यासावर याचाही प रणाम हायला लागला. आ म व ास
डळमळ त हायला लागला आ ण भ व याब ल अ थरता वाटायला लागली. आप याला
जर चांगले गुण नाही मळाल,े तर पुढे काय? घरचे काय हणतील? नातेवाईकांत आपली
नामु क  होईल. दहावीत तर आपण परा म केला. बारावीची लढाई आपण सहजासहजी
हरणार. मी हरणार, मी हरणार, माझ ंक रअर संपणार! आ ण हो, मी जर एखा ा वषयात
नापास झालो, तर मी कस ंकोणाला त ड दाखवणार? सगळे मला पा न हसणार, घालून-
पाडून बोलणार, माझा फुगा फुटणार! असे वचार, अशी च ं  डो यात भर भरायची. आ ण
खोल खोल गतत आपण अडकलो आहोत, मदतीसाठ  आवाज दला, तरी कुणीही हात देत
नाही – असे भास हायचे. च व च  व  ंपडायची आ ण मी दचकून उठायचो.

खरंच, साली प हले दहावी आ ण नंतर बारावी मुलांना ऐन कशोरवयात पं चर क न
टाकत असते. वाढ या वयात यावेळ  मैदानं बोलावतात, नेहसंमेलनं मोहात पाडतात,
समवयीन मुलामुल शी हतगुज करावं असं वाटतं, म जा करायला प असतो – नेमका
यावेळ  हा बारावीचा अ यास साला लो या करतो. ना हसणं, ना नाचणं, ना करमणूक, ना

खेळ; फ  टेबल, खुच , लासेस, ूश स, मा तर आ ण न संपणा या चाच या. एकानंतर
सरी, सरीनंतर तसरी, पचकून जातो जीव सारा. या ‘ श णा या आईचा घो’ असं
हणावंसं वाटतं, पण काही पयाय नसतो. आईबाप ख ता खातात. पैस ेवाचवतात आ ण

पोरगा डॉ टर, इं जनीयर होणार; या भो या व ांम ये रममाण होतात. इकडे मेसचं खाऊन
पोरगं पचकत कधीकधी गटांग या खायला लागतं. सावरणारं कोणीही नसतं. मग ‘नापास,
नापास, नापास’ असे सलग श के मळायला लागले, क  एकतर मुल ं नराश होतात कवा
नल ज. नल ज परवडले. अ यास सोडून टुका या, टवाळ या यात बनधा त मजा
मारताना दसतात. पण जर नराश झाल,े तर स ल न हस स टम काम करायची बंद होते.
अबोला, एकांत आवडायला लागतो. एखादं सन घर करायला लागतं. पालकां या
आ हापोट  खूप अ यास करावासा वाटतो, पण अ यासच होत नाही. ल च लागत नाही.
पु तकंच आवडत नाहीत. सगळे अ यासाचे कागद फाडून, फेकून ावेत, अस ं वाटायला
लागतं. साय सचे फॉ युले चारी बाजूंनी कानात गंुजन करतात, डो यांसमोर नाचू लागतात.
वेड लाग यासारखे भास हायला लागतात. कुठेतरी हमालयात नघून जावं, सगळं सोडून

ावं आ ण कधीतरी जीव ावा, असंही वाटतं. आ ण हो, खरंच काही कोवळे जीव या
णभंगूर, जीवघे या तणावाला बळ  पडतात आ ण आपली जीवनया ा संपवतात.

 पडतो, या दहावी-बारावी या अ यासाला वैतागून असा आ मघातक  नणय घेणं
यो य आहे का? मुळ च नाही, बलकुल नाही. कतीही सामा य मुलगा असला, तरी अ यास
ही ‘ कस झाडक  प ी!’ नद त पड यावर याला पोहता येत नाही, तोच गंटाग या खातो,



बुडतो, मरतो. पण याला पोहता येतं, याला पा याशी पधा करता येते, याला लाटेवर
आ ढ होता येतं; या यासाठ  नद त मारलेला सूर हा आनंद आहे, साहस आहे, सॉलीड
मजा देणारी गो  आहे. तसंच अ यास असो कवा कोणतंही े  असो, यात पारंगत
हायला थोडेफार हात हालवावे लागतात, डाव शकावे लागतात. ते एका जागी आळस

क न, बसून शकता येत नाहीत. ऊठ, जागा हो आ ण जोपयत येय स  होत नाही,
तोपयत य न करत राहा. देवानं आप याला दोन हात, दोन पाय, डोळे, कान, चांगल ंशरीर
दलं आहे. अ यास क न कोणा या अंगाला भोकं पडली आहेत कवा कोण मेलाय, असं
मी कधी ऐकलेलं नाही. मग का सोडायचा जीव या फालतू अ यासासाठ ? या याऐवजी
आ ढ हायचं या अ यास पी वा वर. यायची भरारी या अ यासा या ांतात! सगळं
श य आहे, खरंतर सोपं आहे. फ  तो आ म व ास जागा झाला पा हजे. वतःमधली

मता कळली पा हजे आ ण क ानं मळाले या यशाची चव चाखली पा हजे. नैरा य
ता पुरतं आह,े णभंगूर आहे, खूपच तकला  आहे. याला झुगा न टाकायला बस एकदा
‘हम’मध या अ मताभसारखी मान हलवावी लागते आ ण वाघासारखी झेप यावी लागते.
या पु तक पी सावजांचा फडशा पाडायचा, राडा करायचा, फोडून टाकायचा

को ासारखा वाटणारा रोजचा गृहपाठ! असा भीम न य करायचा. ाय या चाच या
आ ण गाठायची नवी उंची! रोज नवं शखर, रोज नवं तज! मीही अशा मान सक
हदो यांनी बेजार हायचो, ग धळून जायचो. पण या वेळ  कधी हारा करीचा वचार
यायचा, या वेळ  आई-ता यांना आठवायचो. मी जर खचलो, हरलो; तर यांचं काय होईल?
ते कस ेजगतील? हा वचार णभरात माझी बॅटरी चाज करायचा आ ण मी अ यासाला
लागायचो. थोडा मागे रा हलो असलो; तरी शयत पूण करायची, मता पूण वापरायची
आ ण शेवटचा ंट मा  जोरानं मारायचा, हा प का न य होता.

दहावी, बारावी हे शै णक ट पे आहेत, अध वराम आहेत. वया या भ  ट यांत
वेगवेग या गो ी आवडतात. वेगवेग या आ हानांना सामोरं जायचं असतं. पाळ यात
असताना खुळखुळा आवडतो. मग डू डू चालताना चडू, टेडी बअर, बा ली आवडायला
लागतात. कशोरवयात पतंग, केटची बॅट, सायकलचं वेड लागतं. कशोरवयीन अव थेत
कधी पु तकं, कधी सनेमे आ ण कधी बॉलीवूडमध या ना यका आवडायला लागतात.
त ण वयात एखाद  ना यका आयु यातही येते. ौढ झालो, क  पैसा कमवायला आवडतं.

त ा, मानस मान, गाडी, बंगला यांची हौस असते. उतारवयात आपसूक अ या माचा,
नवृ ीचा यास लागतो. ‘कालाय त मै नमः!’ काला माणे शारी रक, मान सक व
आ या मक गरजा बदलत जातात. या या बदलत नाहीत, जो एकाच एक गो ी या मागे
लागतो; तो वाथ , एकांगी, वेडा कवा कालबा  हणून समाजात नाकारला जातो. जर
लहानपणीची खेळणी त ण वयातही आवडायला लागली, तर ते अनैस गक होईल कवा
त णपणीचे चाळे जर हातारपणी केले, तर या ला ‘ हातारचळ’ लागल े हणून
हणवलं जातं. दहावी, बारावी हे न त क रअरची दशा ठरवणारे शै णक ट पे आहेत.
यात अपयशी झाली कवा थोडे मागे रा हलो, तर आयु य संपत नाही. ‘ये तो शु वात है, मेरे



दो त, प चर अभी बाक  है।’
जग एवढं व वध रंगांनी नटलेलं आहे, एवढा सुंदर नसग या भूतलावर परमे रानं

रेखाटलेला आहे. सुंदर फुलं, प ी, ाणी, आकाश, ड गर, पवतरांगा, बफाळ देश, वाळवंट,
मोठमोठ  सुंदर म ानं, काय काय नाही या व ात! सुंदर भू देशातली वेगवेगळ  माणसं,
यां या कला, डा, सं कृती, परंपरा, भौ तक गती, पु तकांचं अद ्भुत भांडार,

माळारानावरची चमुकली फुल ंआ ण या फुलांसारखी गोड मुलं! आयु या या साठ-स र
वषात हे सगळं नरखायचं, पारखायचं आहे; खेळायचं आहे, बागडायचं आहे, नाचायचं
आह,े हसायचं आहे; कारण जीवन खूप सुंदर आहे. एखाद ् स या दहावी-बारावी या
झट यानं मनाला, शरीराला खचू ायचं नाही. जे आत आहे, ते अंतरंग बाहेर काढायचे
आ ण आयु य फुलवायचं – एखा ा केशरा या बागेसारखं! रंगीबेरंगी, व तीण, अनुभवांनी
भरभ न!! अनुभवांना सुंदर संदभ लावायचे. पाय लचकला, ठेच लागली, तर ेरणेचं मलम
लावायचं, जखम बरी करायची आ ण पु हा उभं राहायचं, अजून लांब झेप घे यासाठ . पण
काही झालं, तरी परमे रानं दले या या सुंदर आयु याचा अपमान नाही करायचा, आ मघात
नाही करायचा. जगाब ल नकाराथ  कोन नाही ठेवायाचा. हीच त णाईची खरी ओळख
आहे. प र थतीला गांग न सकंदर कधी नाही कोसळला. तुटलेला तारा ज मनीवर कधी
नाही पडला. कतीतरी न ा समु ात वलीन होतात; पण कोणताही महासागर उलटा
नद म ये वलीन नाही झाला. हेच यानी ठेवायचं. यश वी होत नाही, तोपयत संघषाचं मैदान
सोडणार नाही, साखरझोप घेणार नाही. खरंतर तु ही झोप यावर पाहता ती व  ंनसतात.
जी तु हाला झोपू देत नाहीत, ती व  ंअसतात. क , मेहनत के या शवाय यश मळत नाही
आ ण य न करणारा नेहमीच अयश वी होतो, अस ं कधी घडत नाही. य नपूवक वाळू
रगड यावर तेलही गळतं, असं हणतात. य न, य न, ज , व , संक प— हीच तर
खरीखुरी यशाची पंचसू ी आहे.

जचे हातपाय लुळे होते, जची ी अधू होती, जचं शरीर साथ देत न हतं; या हेलन
केलरला अद ्भुत यश मळवता आलं. माझ े तर हातपाय चालतात, माझं शरीर धडधाकट
आहे. हो, म वर थोडा गंज साचलाय, एका ता लाभत नाही, अ यास काय होत नाही, असा
थोडासा बुरसटले या यूनगंडाचा आजार आह;े तो बरा करायला फ  एकदा ठरवावं
लागतंय आ ण ते पण प कं! ठाम! आ ण ‘शडी तुटो क  पारंबी’ या न यानं ठरवावं लागतं
आ ण ते ठरवायला मला कुणा या परवानगीची गरज नाही. नयतीशी मला करार करायचा
आहे. क  क न, ज नं, य नां या पराका ेनं वतःला एवढं स  करायचं आह,े क
नयतीनंसु ा मला वचारावं, ‘बोल तेरी रजा या ह?ै’ काय हायचंय, काय बनायचंय तुला
तु या भ व यकाळात? कस ं योजायचं आहे तुला तुझं आयु य? हो, अशीच बारा म हने
झपाटून या वेळ  मी पधापरी ेची तयारी केली, ते हा खटाखट ह डओ गेममधून नाणी
पडतात, तसे एकामागोमाग एक यशाचं वरदान मला १९९६-९७ ला मळालं होतं. माझ े म
गमतीनं हणायचे, “तू ोपोज केलंस, तर माधुरी द त कवा अँजेलीना जोलीसु ा नाही
हणणार नाही!” पण हे सगळं लक बाय चा स न हतं. बारावीलाच जर नराशे या गतत



अडकलो असतो, क रअर या ांनी घेरलेला च ूह भेदता आला नसता, वतःचे नणय
वतः घेतले नसते; तर कदा चत भरकटत रा हलो असतो. अजाण या देशात चुकलो

असतो वाट आ ण शोधत बसलो असतो अंधारले या आयु याचा अथ! हणून जे काही
नवडायचं ते वतः, हमतीनं! वाट पाहात रा हलो; तर इतरांनी न नवडलेलं, श लक
रा हलेलं शळंच ताटात पडेल, हे न क  आहे. आयु य हे दहा गअस या सायकलसारखं
आहे. ब तेक जण एकाच गअरवर रडतखडत वास करतात. क  या दहा या दहा
गअसवर यश शखरांची सफर! पादा ांत क  या नवनवे आ हान करणारे ानाचे ांत
आ ण श णा या, ाना या े ात घेऊ या अ मानभरारी! दहावी-बारावी कस झाड क
प ी! मी तर आलो आहे या नयेत ए हरे ट गाठायला. ते शखर गाठताना माझी गा ं
थकणार नाहीत, शरीरात ऊजा राहील आ ण डो यात चैत य राहील, यासाठ  फ  आ ण
फ  दवस मोठा कर याची गरज आहे. यांना व  ंपाहायची असतात, यांना ‘रा  मोठ ’
हवी असते आ ण यांना व ं साकारायची असतात, यांना ‘ दवस मोठा’ हवा असतो.
दवसाचा येक तास, म नट, सेकंद मला घेऊन जाईल तो इ सता या दशेनं! हाच माझा
आजपासून, आ ापासून संक प! मग बघा, कशी मजा येते, कस े यूनगंडाचे, आळसाचे,
आ मषांचे, आकषणाचे, सनांचे, वाईट सवय चे बु ज एकानंतर एक ढासळतात!
यासाठ  एकदा उठा, ठरवा आ ण करा. आ ण मग पहा-पु हा उषःकाल होईल, रोज नवी

पालवी फुटेल, रोज नवी पहाट होईल, रोज नवा सूय उगवेल, रोज सुंदर सुंदर क या
उमलतील आ ण रोज पाऊल पडेल येया या दशेनं! संक पा या स साठ ! चला, पु हा
पेटवू या आयु या या मशाली!

१२ वीचं वष संपत आलं. ‘ॲ युअल डे’साठ  मुख पा णे हणून भूषण गगराणी आले
होते, मराठ  मा यमातून परी ा देऊन ते आय.ए.एस.म ये भारतात तसरे आले. मराठ
सा ह य वषय घेऊन मराठ  मा यमातून परी ा देऊन आय.ए.एस. होता येतं, हा नवीन
जावईशोध यां या भाषणामुळे आ हाला लागला. भूषण गगराणी नावाचं एक यशाचं अजब
रसायन आहे. मराठ  मा यम व मराठ  सा ह य या दोह वर जबरद त पकड असणारा हा
को हापुरात ज मलेला मारवाडी त ण. या त णानं खरंतर महारा ात युपीएससीची
मु तमेढ रोवली. क येक उमेदवारांना यशाचा मं  दला. अ यासाची प त शकवली.
यां या नोट् सची पारायणं हणज े मराठ  सा ह यात कमी यश, हे आम या अ यास

काळातल ंसू  होतं.
गो यापान, सडपातळ अशा ा त ण अ धका याचं म व भुरळ पाडणारं होतं.

पाणीदार डोळे, प  वचार व नेमका कोन हे यां या म वाचे पैलू यां या
मतहा यानं व उ साहानं भरले या ग डस चेह याचं आकषण वाढवत होते. ते बोलत होते,

आ ही ऐकत होतो. यां या धगधग या बोल यानं एक ठणगी पेटली होती. यांचे श द या
ठणगीवर फंुकर मारत होते. शेजारी आनंदही होता, तथेही एक ठणगी पेटली व यातून
र ाम ये अनेक सूय पेटले, रग पेटली. नणय प का झाला. अस ंकाहीतरी गगराण सारखं
करायचं.



साय सम ये मन रमत न हतं. चटणीस सर इले ॉ न स शकवताना, ल  नाही,
हणून नेहमी खडू मारायचे. यां या खडूचा खूप राग यायचा. च मेवा या कॉलरबॅचमधील

येक जण ‘ ी इ डयट’मध या ‘चतुर लगम’ माणे भास ू लागला होता. के म या
लॅबोरेटरीत या सडले या अं ासार या वासानं जीव गुदम  लागला. गावाकडे एकदा एक
प तुलाची गोळ  मळाली होती. या वेळ  ग यात अशी बुलेट बांध याची फॅशन होती.
इले ॉ न स घेत यामुळे पीसीबी जोडायला सो ड रग गन यावी लागली होती. मला काय
बु  सुचली आ ण मी एक क घेऊन बुलेट या गर ग पॉइंटवरच सो डर करायला

सु वात केली काही सेकंदात बुलेट ला ट झाली. मी सुदैवानं पकडीनं पकडलं होतं आ ण
लीड व  दशेला होतं, हणून ला टनंतर वेगानं या लीडनं खडक ची काच फोडली व
बाहेर नघून गेलं. थोड यात बचावलो होतो. आप याला या साय सपासून काही सा य
होणार नाही, आपण या साय स या मागावर भटकलो, तर असं काही आ मघातक
वै ा नक मसॲड हचर क , हे मा  उमगल ं होतं; यामुळे काही झालं, तरी साय स,
इं जनीय रगम ये क रअर करायचं नाही, हे न क  केलं.

दोन वष या साय स या भोव याम ये जीव गुदमरला होता. अगोदरच गगराणी फॅ टरनं
चुळबूळ सु  झाली होती. या चुळबुळ त परी ा दली. नकाल लागला. न वद या घरातून
मी थेट ७८ ट यांवर पोहोचलो. २५ जणां या आम या कॉलर बॅचपैक  २४ जण वालचंद
इं जनीयर ग कॉलेजला ‘इले ॉ न स इं ज नअर ग’ला गेले. मी घसरलो होतो. मला ुपला
इतरांपे ा कमी हणज े९१ ट के माक पडले. गावात कुणाला काही फारसं देणंघेणं न हतं.
तरीही मी या ध यानं खचलो होतो. सगळे जण आप याकडेच पाहताहेत, आप याला हवं
तस ंयश मळालं नाही, अशी चचा करताहेत, असे भास वनाकारण हायला लागले. मला
कुणाशी बोलू वाटेना क  भेटू वाटेना. मी को हापूर न गावी जाते वेळ  अनेकदा श ूरला
जाणारी एस.ट . बस पकडायचो. तचा टॉप गावापासून दोन क.मी.वर नद प याड होता.
गावाची नजर चुकवून मी शेतात या पायवाटेनं घरी यायचो. मला कमी माक मळाल ेहोते;
पण मला कोणतातरी गु हा केला क  काय, अशी ख ख लागलेली असायची. खरंतर ही

ख ख, खंत अ यंत घातक ठ  शकते. जर यदाकदा चत मी नापास झालो असतो, माझा
कोणी खरमरीत अपमान केला असता कवा आई-वडलांनी मा या नकाला वषयी ती
नाराजी  केली असती; तर मी या जीवघे या गततून बाहेर येऊ शकलो नसतो. या
कोव या वयात म चा ी- ाँटल कॉट स वक सत होत असतो. यामुळे मुलांचं भाव व
अनेकदा बसणारे ध के पेलू शकत नाही. अनेक मुलं जगा या  वाग यामुळे कोव या
वयात अपे ाभंगानं खचून जातात. पण अपयश हे नेहमीसाठ  तळ ठोकून राहत नाही. जो
धैयानं सामना करतो, या याशी दोन हात करतो; या याजवळ यश आढेवेढे घेत परततच
असते. शासक य अ भयां क  महा व ालयात बी. ई. स हील, इले कलला ॲड मशन
मळत होतं. पण करायचं तर मेकॅ नकल कवा इले ॉ न स हे डो यात भरवलेल ं होतं.
खाजगी अ भयां क  कॉलेजला जायचं न हतं. गगराण या श दांनी दशा दली होती,
यामुळे धा प र थती होऊच दली नाही. ठाम नणय घेतला आ ण राजाराम कॉलेजला



बी.ए. या थम वषाला वेश घेतला. गगराण नी दाखवलेलं आय.ए.एस.चं व , गाजर
कवा भूत चल बचल क न गेल ंहोतं.



बी.ए.

बारावीला एकूण ‘७८ ट के’, पीसीएम ुपला ‘९१ ट के’ असा कोअर असताना
बी.ए.ला वेश घेतला होता. ा यापक मला बोलावून वे ात काढत होते, ‘असा मूखपणा
क  नकोस, आयु य मातीत का घालवतोस?’ अस ेसगळे जण स ला देत होते. पण जहाज
कना यावर असताना सवा धक सुर त असतं. या वेळ  ते खवळले या समु ा या
उसळ या लाटांवर आ ढ होतं आ ण यश वीपणे पैलतीर गाठतं, या वेळ  खवळले या
समु ात या जहाजाला नमाण करणा याचं उ  सफल होतं. कब ना या जहाजाची
न मतीच मुळ  या बेभरवशा या अथांग महासागरात उतर यासाठ  आहे. कना यावर
सुर त आहे, हणून याला तथेच नांगर टाकून सडवायचं का? माझीही मान सकता जणू
अशीच झाली होती. मलाही शीड बांधून मा या आयु य पी जहाजाला बेभरव या या
समु ात उतरवायचं होतं. अ न तता आ ण असुर तता जथे प  दसत होती, या

लयाम ये मला उडी यायची होती. हो, इं जनीयर ग केलं, तर पोटापा याची सोय होणार
होती, उपाशी राहावं लागणार न हतं. पण बी.ए. के यानंतर झालो, तर आय.ए.एस.;
नाहीतर गावाकड या शेतात नांगरणी, कुळपणी आ ण भांगलणी करावी लागणार होती. या
सग या ं ाचा वचार क न प का नणय घेतला होता. यामुळे नातेवाईक, ा यापक
काय बोलताहेत या कारणानं मा या मनाची चल बचल होत न हती. सुदैवानं यातलं
वडलांना फारसं कळत न हतं; पण मुलगा करतोय ते बरोबर, यावर यांचा ठाम व ास
होता. मी यांना माझा लॅन व ासात घेऊन पटवून सां गत यामुळे यांनी खंबीर पा ठबा
दला.

आता शडाला दशा लाव याचं काम मह वाचं होतं. जर शडाला यो य दशा दली
नाही; तर आयु य पी जहाज कधीही भरकटू शकतं, हेच फ  यानी ठेवायचं होतं. ‘ मशन



गगराणी’ समोर होतं. यांना जमलं, तर आप याला का जमणार नाही? रव नाथां या ओळ
आठव या, ‘असशी जेथे आताच तेथे, कम हातीचे सोडू नको. न ा देशा धंुडुनी काढ न,
व सुखी या आळसू नको.’ घरापासची कमभूमी ती टाक नांग नी पांगू नको! आता हे

कॉलेज, कॉलेजपासून हाके या अंतरावर असणारे ी—आय.ए.एस. े नग सटर,
कॉलेज या पलीकडे असणारं शवाजी व ापीठ हा प रसर, या अ या सका, ही ंथालयं, हे
श क – हीच आपली कमभूमी आहे. तला जवापाड मेहनत क न नांगरायची आह,े
यातून ानाचे, यशाचे सोनेरी दाणे यश वीपणे पकवायचे आहेत. खरंतर खे ातली मुलं

ही रानफुलांसारखी असतात. यांना काळ  कसदार जमीन, चांगला सूय काश, चांगलं
खतपाणी मळालं क  ती अशी उमलतात, अशी फुलतात, क  यां यासमोर मोठमो ा
शहरातील कमळ, गुलाब, मोगरे सगळे फके पडून जातात. खे ातून आलो हणून काय
झालं – यूनगंड सोडायचा व वतः या म वाचा वकास करायचा. कोण याही े ात
कमी पडायचं नाही – उतरायचं, लढायचं, जकायचं! हरलो, तर पु हा कंबर कसायची आ ण
पु हा सव वाची कसोट  लावून लढायचं. आता रडायचं नाही, लढायचं. हे सगळं मनात होतं;
पण वय आ ण सभोवताल या प र थतीनं मा यासमोर अनपे त असा च व च  आ ण
रंगीबेरंगी महा व ालयीन कालखंड उभा केला.

राजाराम कॉलेजवर ीमंतांची मुलं अ धक असायची. यामुळे चारचाक  गा ांची
वदळही अ धक. ले चरपे ा ‘शाम’ या चहा या गाडीवर गद  अ धक असायची. अकरावी-
बारावीवेळ  हो टेल या वातावरणाचा मा यावर वपरीत प रणाम झाला होता. आता मा
हो टेलम ये सावधान राहायचं हा न य क न हो टेलला वेश घेतला. हो टेल हटल,ं क
टुका या येतातच. वय असं असतं, क  अपघात होतातच. चांग या-वाइटाची गती सारखीच
असते. काही जण अशा वाममागावर चुकतात, काही भरकटतात आ ण काही बेरके छुपे

तुम सग या कसो ांवर त न उरतात. यश वी होतात. पुढे बॉलीवूडचा सुपर टार
बनलेला ‘माधवन’ मला मपाटनर अलॉट झाला होता. माधवन इं जीम येच बोलायचा.
खूप गबाळा व अ ता त राहायचा. या या सॉ सचा खूप उ  वास यायचा. मम ये
जायला, नको नको हायचं. पण मनानं व छ, आ म व ासपूण देख या माधवनबरोबर
माझी ग  जमली. कॉलेजवरचा इं ाजळलेला मुल चा ुप माधवन या मागे असे. तो यां या
गरा ात अनेकदा दसायचा, पण माधवन स य व ाथ  होता. या या बोल या-वाग यात
कधीही, कोणाब ल नकाराथ  कोन दसला नाही. मुल चा तो आदर करायचा. तो
यां याशी बोलायचा, हसायचा, कँट नम ये बसायचा, पण एखा ा तेज वी यो यासारखा.

अनेक जण ना या या म वाची एकतफ  ेमातून भुरळ पडायची. तो कॉलेजवर
वेगवेग या, नवनवीन संक पनांना अमलात आणायचा. आ ही दोघेही एन. सी. सी. म ये
होतो. तो एन. सी. सी. या ‘यूथ ए सज’ ो ाममधून जपानला जाऊन आला. याचं व ृ व
व वाद ववाद कौश य वादातीत होतं. तो हो टेलवर या मुलांना एक  क न इं जीचे उ चार
शकवायचा. ‘थँ यु’बोलताना ‘क’ चा अ तसू म उ चार कसा आव यक आह,े ते प
उ चार क न शकवायचा. पण आम या ताठर झाले या खेडवळ जभा वळाय याच



नाहीत. आ ही दोघे डबलसीट सायकलव न मेसला जायचो. कानावर चार इं जी वा यं
पडावीत, हाच उ ेश असायचा. वकास धस नेहमी याची ‘टर’ उडवायचा, ‘अरे मा या,
तु या घराव न काय इं जांचं वमान गेलं होतं का रे?’ माधवन अ यंत संयमी होता. यानं
कधी वकासला उलट उ र दलं नाही. याचा अथ वकासला तो घाबरत होता, असा नाही.
माधवन या आयु याब ल या संक पनाच वेग या हो या, याची व ं उ ुंग व वेगळ  होती.
या या आचार- वचारांम ये सुसंगती होती. येयाची जाणीव प  होती. या या शारी रक व

मान सक मताही चंड हो या. याचे बा  एवढे मजबूत व बळकट होते, क  पंजा
लढव या या शयतीत आम यापैक  एक जणही या यामोर काही सेकंदापे ा अ धक
टकायचा नाही. कोण याही गो ीमुळे माधवन चडायचा नाही, उकसायचा नाही. यामुळे तो
ा यापकां या ग यातला ताईत झाला होता.

हेमंत आ ण माधवननं ‘ज ट ए मनीट’ नावाची पधा कॉलेजवर सु  केली होती.
येकानं अचानक दले या वषयावर न थांबता, न अडखळता सलग एक म नट बोलायचं

आ ण जो ती शंृखला जकेल, तो वजेता. पुढे ‘तोल मोल के बोल’नं ट ही े ापासून
सु वात क न माधवन हद  व द ण सनेसृ ीत सुपर टार झाला. मला आठवतं, आ ही
कॉलेज या शेवट या वषाला होतो, या वेळ  ‘बे ट राजारामीयन’ ॲवॉडसाठ  मी, माधवन व
पाच मुली पधत हो या. खरंतर अवांतर े ात या स ट फकेट्सम ये आ ही माधवन या
पासंगालाही पुरत न हतो, पण जपान या एन.सी.सी.कँपमुळे अ यासात ल  झा यानं
माधवनला एका वषयात अेट केट  मळाली होती, यामुळे शै णक गुणव े या आधारावर
‘बे ट राजारामीयन’ ची ॉफ  या वेळ  मला मळाली, या वेळ  तो मान माधवनचा आह,े
याची मला पूण जाणीव होती. स चन तडुलकरला एस.एस.सी. नापास आहे, हणून याचं

केटचं देव व नाकार यासारखे ‘बे ट राजारामीयन’ पधचे नकष होते, अस ंमला आता
पाठ मागे वळून पाहताना वाटतं. असा हा ‘ ी इ डयट् स’मधला अव लया इ डयट आज
हॉलीवूडम ये नशीब आजमावतोय. मंुबईत पो ट ग असताना याची अनेकदा भेट हायची.
याचे ज मनीवरचे पाय अजून तसेच घ  आहेत; मा  याची उ ुंग भरारी घे याची ज ,

इ छाश  आ ण यासाठ  अपार क  कर याची द य इ छाश  अजून तशीच बरकरार
आहे. पण मला पामराला या क तुरीमृगाची काय कमत? माधवन या हायफाय इं जीला व
सॉ स या उ  वासाला कंटाळून या या मम ये कनल साबळ या मुलाला जागा देऊन मी
शेजार या मम ये मा यासार या ामीण म ांकडे श ट झालो. साबळे वा ट होता.
एकदा यानं हो टेल या अ या सकेतील खु या या सळया काढून भंगारात वक या. यातून
मळाले या पैशातून सगारेट फंुकत तो क ट्यावर बसला होता. मी संतापलो. मा यात
बारावीतला ‘मानकर’ फॅ टर संचारला व मी साबळेला या या या कृ याचा जाब वचारला.
दोघांम ये ‘तू तू मै मै’ झाली व मी साबळेला बडवलं. मॅटर रे टरपयत गेलं. सॉकर चालू होतं.
रे टरनी मला वॉ नग हणून प हल ं‘यलो काड’ दाखवलं व ‘जर पु हा असा कार केलास,
तर हो टेलमधून हाकलून देईन,’ असा दम दला. मा यात या दबंग गरीचा हा शुभ मु त
होता.



कॉलेजवर राजकारणाची हवा खूप असायची. गंुडा गरीम ये राजाराम कॉलेजवर ‘जी’
गँग हसस हो टेल ुप अशी तु यबळ लढत असायची. जी गँग हा शहरातला बॉईजचा ुप.
हेमंत नबाळकर यांचा नेता. हो टेल हणज े गावाकडची मुल ं आ ण यांचा नेता वकास
धस. हेमंत हणज ेअफलातून कॅरे टर. गावाव न ओवाळून टाकलेला हे या अ वल दजाचा

शार आ ण क पक होता. आम या हो टेल या ुपला चारीमंु ा चीत क न तो व ापीठ
त नधी हणून नवडून आला होता. ‘जी’ गँगचा होर या असणा या हे या या आसपास

मुलामुल चा लवाजमा असायचा. आवेशपूण आ ण आशयपूण व ृ व असणारा हेमंत
कॉलेज या सग या सां कृ तक काय मांचं आयोजन आ ण नेतृ व कौश यानं करायचा.
मारामा यां या वेळ  मा  तो बेमालूमपणे पसार हायचा. याचे राजकारणातल ेडाव इतके
भारी असायचे, क  यानं लावलेली काडी खूप दवसांनी नेम या वेळ  पेटायची आ ण तो
याम ये का ानं काटा काढ यात यश वी हायचा. या वेळ  हे या या समोर अचानक

कोणतं संकट उभा राहायचं, यावेळ  तो संगावधान राखून माघार यायचा आ ण यो य
वेळ  वचपे काढायचा. अ तम, देखणं अ र आ ण तभावान शैली असणारा हेमंत पुढे
अ वल रँकनं आयपीएस झाला आ ण े नग या दर यान कॉलेजमधले आ ही त पध
एकमेकांचे जगरी दो त झालो. मला आठवतंय, या वेळ  है ाबादम ये ेन गम ये मॅरॅथॉन
धावताना मी सरा आलो होतो आ ण तस या आले या आम या बॅचमेटनं मी शॉटकट
घेतला, असा आरोप केला होता; या वेळ  हेमंतनं याची कॉलर पकडून सवासमोर याचा
समाचार घेताला होता आ ण ‘भाव ा लाईफम ये कधी शॉटकट घेणार नाही,’ असा
खम या व ास मा याब ल आम या डायरे टरसमोर  केला होता.

मसुरीम ये सु वाती या श णावेळ  हेमंतनं आ हा सग या मराठ  उमेदवारांचं
अफलातून क ट बनवलं होतं. ‘आज या काळातील महाभारत’ असं ते ंग होतं. यात
य धन नायक होता. करकोळ शरीरय ी या डवलेदादांना यानं भीमाची भू मका दली

होती. डवलेदादांची एं च मुळ  गदा ओढत ओढत टेजवर झाली होती. सायकलचं पं चर
काढतेवेळ  कणाचा वध अजुन करतो. ौपद ची भू मका आ हाला शकवणा या च
युवतीनं केली होती व मी य धना या भू मकेत होतो. नाटकाचा शेवट य धनाबरोबर ौपद
पळून जाते, असा होता. उ र भारतातील अ धका यांनी या सीन वेळ  आम यावर अंडी
फेकली. शेवट  वचार वातं यावर या क टव न ॲकॅडमीम ये चचास ं घडून आली.
असो, असा हेमंत हा कॉलेजचा ‘चॉकलेट हरो’ होता. रोज नवन ा ललनांबरोबर घा या
डो यांचा, वशाल कपाळाचा, गोरापान, गो पकांचा कृ ण कुठेतरी कँपसम ये दसला, क
आ हा खे ात या अनेक मकरंद अनासपुरम ये असूया आ ण जळफळाट हायचा.

आमचा हो टेलचा हरो वकास धस हा धसकुट गंुड होता. धाडसी वकासचे रोज
कुठेतरी लोचे होत असायचे. मला आठवतं, हो टेलशेजार या व तीम ये राहणा या
प या या घरी आ ही १५-२० जण याला धमकव यासाठ  गेलो होतो. वकासनी
ड बारवा ातला गंुड उ या पवारला ध गसाठ  बोलावल ंहोतं. उ या प याला तुडवणार, हे
न त होतं. मी आ ण व याही े कां या कम सहका या या भू मकेत मॉबमधून गेलो



होतो. उ यानं प याचा दरवाजा ठोठावला आ ण, “‘प या बाहेर ये, तुला आज ज ा नाही
ठेवणार,” असा आवाज दला. आत प या आ ण प याचे तीन भाऊ तयारीतच होते. मा
याची जाणीव आ हाला अ जबातच न हती. चौघे जण हातात कोयते घेऊन बाहेर आले

आ ण “थाबं, उ या, तुझा कोथळाच बाहेर काढतो.” हणून या बछ ांनी डरकाळ
फोडली. व या आ ण मी ही प र थती पा न अशी धूम ठोकली, क  मागे न पाहता दोन-
तीन कलोमीटरवर जाऊनच थांबलो. थांबून एकमेकांशी एकतर उ या कवा व याची वकेट
गेली असणार, अशी चचा करीतच होतो क , तेव ात उ याही धापा टाकत आम या जवळ
पोहोचला. प याचा आवेश पा न उ याचीही ब ी गुल झाली होती व प र थतीचं गांभीय
ओळखून या गंुडानंही पळ काढला होता. आ हाला पा न तो खजील झाला व तथ या
गारवेला या का ा तोडायला लागला, “चला, एकेकाला बघून घेऊ!” हणून परत याची
भाषा बोल ू लागला. हा फ  बोलघेवडा प हलवान आहे, हे आम या यानी आलं होतं.
“उ या, आता रा  दे, तू घरी जा.” असं याला सांगून आ ही हो टेलला पोहोचलो. भांडणं
वाढली. पो लसांची ट म हो टेलला पोहोचली होती. आ ही वकासला टेरेसवर या पा या या
टाक त लपवून ठेवलं होतं. आ हा सग यांना रे टरनी हो टेलसमोर जमा केलं. फौजदार
भलते गु यात होते. यांनी इं जीम ये डायलॉग मारला, “आय नो,  इज इन हाऊ मच
वॉटर?” आता याला कस ंठाऊक वकासला आ ही पा या या टाक त लपवला आह ेआ ण
तथे तो थंडावून गेला आहे? शोध घेऊन फौजदार नघून गेले. आमचा जीव भां ात पडला.
फ ट इयरची परी ा जवळ आली होती. अ यासा या नावानं शमगा सु  होता. या
प या या आ ही नाद  लागलो होतो, याचे वडील नगरसेवका या गाडीवर ाय हर होते. हा
नगरसेवक हणे खूप खतरनाक होता. यानं एका भांडणात एकाचा हात तोडला होता.
आता वकासचे हातपाय तोडणार क  काय, अशी भीती हो टेलवर पस  लागली. मा या
सायकलवर मी आ ण वकास नाना या मेसवर जेवायला जायचो. आ ही जेवाय या वेळा
बदल या. पण एक दवस आमची सायकल नगरसेवका या मुलानी रोखलीच. जीपमधून
राजारामपुरीतील कु यात गंुडपु  भगवान जाधव उतरला, यां या मागे सो या या साख या
घातलेले तघे जण उतरले. हातात हॉक  ट क हो या. आता वकासचे हातपाय तर तुटणार,
यात आप याही हाडाचा चदामदा होणार – माझी खा ी पटली. वकास सायकलची चेन

काढ या या प व यात होता. तेव ात भगवाननं आवाज दला, “तुम यापैक  वकास
कोण?” वकास उसना आव आणून पुढे आला. भगवानदादानं याची डावी मूठ उघडली,
त यात तीन र हॉ वर या गो या हो या. “यातली एक गोळ  तु या नावावर होती. पण
वाचलास. हेमंत पाट लनी म य थी केली नसती, तर तुझा आज जीवच घेणार होतो.” हेमंत
वकासचा दो त होता. याचे वडील आमदार होते. यांची सेट ग कधी झाली, हे मला माहीत
न हतं. भगवाननं गाडीतून गुलाबाचं फूल काढल ं आ ण वकासला दलं. “जाऊ दे, झालं
गेल ं वस न जा. तु ही आम यासाठ  दगड आणल,े तरी आ ही तु हाला फूल देणार!” असा
तो जॉनी ली हर या टाईलम ये उद ्गारला. वकास आ ण मी या या या प व यानं अवाक
झालो. तो थोडा ढ या ू चा अस याचं आम याही ल ात आलं. आ हाला जीपम ये



बसवून जवळ या ड बारवा ातील वे याव तीत असणा या कळकटले या हॉटेलम ये यानं
आ हाला जबरद तीनं मसळ खाऊ घातली. घाबरत घाबरत आ ही अंगठा नसणा या
कपातून तथला काळवंडलेला चहासु ा यायलो. अशा अनेक संगांना वकासमुळे सामोरं
जायचा संग यायचा. पुढे वकास फौजदार हणून भरती झाला आ ण कराडम ये असताना
नरपराध माणसांवर झेपावणा या बब ाला वतः या र हॉ वरमधून गो या झाडून ठार
के यामुळे काशझोतातही आला.

हो टेल या वा तूम ये वेश करताच ‘वाया गेले या मुलां या’ ा येम ये बसणारे सव
गुण ा त करायला सु वात होते. छेडछाड काढ याचं, ध तग कर याचं श ण दलं जातं.
जर कोण याही मुलीला टाँट मारला आ ण तनं जर पाठ मागे कटा  दला कवा रागानं
पा हलं कवा च पल दाखवली, तर तो स मान मानला जायचा. शहरातला माटपणा
हो टेल या ामीण रो मय कडे नस यानं कोणालाही मुलगी पट याची श यता नसायची.
उलट टुकार हणून हणकस, हेटाळवा या ीनं यां याकडं पा हल ं जायचं. प रणामी
थोडेसे वकृतीकडे झुकणारे चाळेही काही मंडळ  करायची. मला अनेकदा खटकायचं, पण
वाद घालायचं धाडस हायचं नाही. कारण साबळे करणाव न अगोदरच ‘यलो काड’
मळाल ं होतं. आ ण अजून काही ‘लोचा झाला’, तर ‘रेड काड’ न त होतं. यामुळे
‘आपण बरं व आपला अ यास बरा’ हे धोरण मी वीकारल ंहोतं. इथं अनेक हर री पा ं
माझ े जगरी दो त झाले. ‘ व या’ हा टाँटमा टर होता. मला आठवतं. तो एकदा
एन.सी.सी. या गणवेशातील मुल कडे पा न ‘सावधान- व ाम’, ‘ले ट-राईट’असं मो ानं
हणायला लागला, यावर एका मुलीनं त या मै णीला उ ेशून व याकडे बोट दाखवून

“ए, माकड बघ, माकड बघ” अशी फरक  घेतली होती. या वेळ  व या भलता खजील
झाला होता. पण लवकरच का याकु  व याला गोरीपान मुलगी पटली आ ण दोघांचा
कॉलेज या कँपसम ये रोमा स सु  झाला. ेमात पडले यांना तसे पण वतःचे वचार
आ ण जग नसतं. व या बझी झाला. छेड काढणं, ेम करणात वेळ घालवणं, बा कळ
ग पा मारणं या व अशा वषयात हो टेलवर वेळ फालतू वाया जात आह,े हे ल ात येताच मी

ी-आय. ए. एस. े नग सटर व लाय रीकडे मोचा वळवला.
माझ े बी. ए. थम वषाचे वगही सु  झाले होते. इथे ये यापूव  यू कॉलेजम ये

अकरावी-बारावीत को हापुरात या बौ क मसोबत बसत होतो. इथं मा  कुठेच चांग या
ठकाणी वेश न मळालेला, काहीच जमत नाही, हणून बी.ए. करायला आलेला बौ क
े ातला गाळ होता. शवाय जोडीला टुकार गरीम ये अगोदरच पी.एच.डी. केले या गंुड

मंडळ नीही वेश घेतला होता. या सग या पा भूमीमुळे मी कॉलेजवर या ले चरम ये
फारसा रमत न हतो. १८८० साली सु  झाले या या महान महा व ालयाची लाय री मा
अ यु च दजाची होती. तथे जाऊन पु तकं, मा सकं व जनल् स चाळायला लागलो. शेजारीच
शासक य ‘ ी आय. ए. एस. े नग सटर’ होतं. तथं जाऊन बसायला लागलो. तथे तयारी
करणारे वकास खारगे, काश पोटे अस े स नयस भेटले. उमेदवारांची सं या पुरेशी
नस यानं सटरवरचा हजेरीपट भरत न हता. माझा उ साह पा न मला इथ या ा यानांना



बस याची परवानगी दे यात आली. मी कोप यात या एका बाकावर बसून इथे तयारी
करणा यांचं नरी ण बारकाईनं क  लागलो. यां या सोबत बस यासाठ  धडपडू लागलो.
चहा या ेक वेळ  यांना मा या मनात या परी े वषयी या शंका वचा  लागलो.
सु वातीला या मंडळ ना मा या वयाचा व अ लडपणाचा अडथळा वाटत होता. पण
हळूहळू यां या कळपात मी सहजपणे सामील हायला लागलो. घोलकर सर भेटले. र ता
दसायला लागला. फ  आता या मागावर कुठेही ॲ सडट न होता चालायचं होतं.

श नवार-र ववार सु  यां या दवशी मी गावी जायचो. लहानपणापासून गावात क  यावर
ग पा ठोकणा या मुलांब ल खूप आकषण असायचं. जयंती व उ सवात नाचणारे त ण हरो
वाटायचे. लहानपणी लेझीम, झांज पथकातील ढोलताशांचे आवाज कानावर पडल,े क
अंगात शर शरी भरायची. हलगी आ ण ठुम यानं ठेका पकडला, क  नकळत पाय लय
पकडायचे. मा  वभावामुळे कधी पथकात वेश करायचं धाडस झालं नाही. गणपती
उ सव, शवजयंती, आंबेडकर जयंती, गोपाळकाला याम ये त णांचे जथे त णाई या
म तीम ये बाहेर पडायचे. कु तीची मैदानं या े यावेळ  फुलायची. श ंचे आवाज व
व तादांचा जयघोष पंच ोशीत घुमायचा. म लां या वजयी मरवणुका गावात नघाय या.
मला या सव ज लोषाचं सु त आकषण होतं. मी कॉलेजला को हापूरला असलो, तरी
गावाकडेही म  जोडायला सु वात केली. जर यदाकदा चत सरकारी नोकरी मळाली नाही,
तरी युवकांचं संघटन क न समाजकारण करायचं, हा मनोदय असावा. मुज या,
हन यापासून ता या, प यापयत माझ े म  झाले. गावात तसं नांगरे, घोडे भावक चं वच व
होतं. ह डओवर बन त कटाचा सनेमा पाहणं, उड या या हॉटेलवर मनसो  फुकट खाणं,
पानटपरीवर दादा गरी करणं हे या दोन भाव यांमधील अनेक त णांचे ज म स  अ धकार
होते! घोडे-नांगरे या दादा गरीला कंटाळून गावातले काही ापारी शेटकेवाडी फा ावर
थलांतर क  लागले. बाजारपेठ ओस पडू लागली होती. ऐन जवानीत आलेली मुलं दा

ढोसून भेलकांडत जाताना दसत होती. अधवट श ण झालेले हे त ण शेतीसाठ ही
उपयु  न हते. करकोळ कारणाव न सणासुद ला भांडणं हायची. गावातील वातावरण
तंग हायचं. नवडणूक आली, तर फुकटची दा  आ ण मटण मळायचं आ ण मग काय,
अगोदर दा नं वटाळले या र ातून वकृत आवेश तयार हायचे. आमचं गाव
‘संवेदनशील’ हणून पोलीस टेशन या रेकॉडवर आल ं होतं. गटातटाचं राजकारण.
भावक तील ईषा व असूया न ा पढ ला पोखरत होती.

मला गावातली भांडणं खुपायला लागली. सणासुद या दवशी या ईषा नको वाटू
लाग या. भावक त का ा घेऊन एकमेकां या समोर उभे ठाकलेले त ण भरकटलेल ेवाटू
लागले. दा डे, गुटखा खाणारे आपले आदश नाहीत, ही खा ी पटली व र ता बदलला.
गावात काहीतरी रचना मक करायचं, हा यास धरला. राळेगण स  आ ण अ णा हजारचं
नाव आ ण काय कानावर पडू लागलं होतं. गावाकड या सग या म ांना घेऊन जीपनं
राळेगण स ला गेलो. अ णा हजारची भेट झाली. नसबंद , नशाबंद , कु हाडबंद ,
चराईबंद  आ ण मदाना या मा यमातून यांनी गावाचं सकारा मक प रवतन केलं आहे.



‘पाणी अडवा, पाणी जरवा’ या मा यमातून हरवीगार शेतं काळा या प  यात फुलवली
आहेत. सुमार शै णक गुणव ा असणा या मुलांसाठ  वेगळ  शाळा सु  केली आहे.
गावात या लेक चा आ ण सुनांचा सामू हक स मानसोहळा भरवला जातो. पंचवीस वष
गावात नवडणूक झालेली नाही – पयायानं मारामारी नाही. हे सगळं भारावून टाकणारं होतं.
इथल ेसण, उ सव हे साधेपणानं साजरे केले जातात.

अ णा पाच म नटंच आ हाला भेटले असतील. येका या पाठ वर हात ठेवत ते
हणाले, “अरे बाळांनो, मा याकडे काही न हतं; यामुळे मी कसला याग केला?

तुम याकडे तुमचं अ खं आयु य आहे. तु ही पधापरी ेची तयारी करताय ना? मग मोठे
साहेब हा. माझा आशीवाद आहे. पण नंतर मा  याग करा. या देशासाठ , या मातीसाठ
आप या सग या सरकारी सुखसोय चा याग करा. ाचारापासून र राहा. जगाम ये तीन
सुंदर यापदं आहेत, ‘ ेम करणं, सेवा करणं आ ण मदत करणं’! या त ही यापदांना
आयु याचं मशन बनवा. येकाला आपले ह क हवे असतात. मा  कत ांचा सवाना
सोयी करपणे वसर पडतो. आप या घटनेचा, रा ीय मानकांचा आ ण यांनी देशासाठ
सव च ब लदान केलं, यांचा मान राखा. देशासाठ  काहीही, कोठेही आ ण कधीही करायची
वेळ आली; तर मागेपुढे पा  नका. भाषा, धम, जातीपाती या पलीकडे जाऊन वचार करा
आ ण स ह णुता आ ण एका मता अंगाअंगात भनवा. आप या सं कृतीचा, परंपरांचा
अ भमान ठेवा व आप या पयावरणाची, जंगलांची, न ा, सरावरं आ ण मु या ा यांची
जपणूक करा. रा ीय संप ीचं संर ण करा. आप यामध या सग या कौश यांचा आ ण

मतांचा वकास करा. सदैव खरं बोला. व ान न  कोन, मानवतावाद,
सद ्सद ्ववेकबु  व बु ामा यवाद ही चतुःसू ी समोर ठेवून आचार व वचार केला; तर
आयु यात कधीही मान खाली घालावी लागणार नाही. प रवतनासाठ  जगा, मग बघा,
समाज कसा तु हाला डो यावर घेतो.” अ णांचे बोल डो यात गंुजत रा हले. तथ याच
एका भतीवर ल हले या ‘ वातं यदेवतेची वनवणी’या कुसुमा जां या क वतेत या चार
ओळ  अंतमनात बब या गे या.

वेतन खाऊन काम टाळणे हा देशाचा ोह असे,
करतील सरे बघतील तसरे, असे सांगुनी सुटू नका।
जनसेवे तव असे कचेरी ती डाकंुची गुहा नस,े
मेजाखालून मेजावरतून  कुणाचे लुटू नका।

मी मा या वया या त णांना एक  करायला लागलो. गणेशो सव हे यासाठ  चांगलं
मा यम मळालं. या न म ानी गावाम ये काहीतरी रचना मक करायचं, हा वचार आ हा
सग या त णां या मनात राळेगण स ला जाऊन आ यापासून घोळतच होत. पधापरी ा
देऊन कले टर, क मशनर होणं जमल ं नाही; तरी नदान फौजदार, मामलेदार हायचं –
असा सग यांनी गवळोबां या ड गरावर जाऊन ण केला. पु तकं कुठून आणायची, हा 
होता. को हापूर या ी—आय. ए. एस. े नग सटरवर रे युलर ॲड मशन नस यामुळे



तथ या लाय रीमधून पु तकं मळायची नाहीत. जाड जाड सामा य अ ययनाचे ठोकळे,
द ली या काशनांची इ तहासाची पु तकं – सगळं टडी मटे रयल महागडं होती. एकावेळ
एव ा पु तकांचा खच एक ाला पेलवणारा न हता. डो यात एक भ ाट आय डया
आली. गणेशो सव येऊ घातला होता. टडी सटरची थापना केली व या या मा यमानं
लाय री थापायचा नणय घेतला. उ सवा या न म ानं ‘ ंथ दशन’ भरवायचं ठर वलं.
भा कर भाऊ, काश, दलीप, वकास सग यांनी बसून एक लॅन केला. गणेशो सवा या
न म ानं गावात ा यानमाला सु  करायची. रोज ा यानाला अ य  व मुख पा णे
बोलवायचे. अ य  हायला १००० . व मुख पा णे हायला ५०० . – अशी वगणी
ठरवली. दहा दवस ा यानं आयो जत केली. खूप चांगला तसाद मळाला. चांगले व े
सांगली, को हापूर न बोलावल े होते, यामुळे गद ही झाली. गावात वाहवाही झाली. २५
हजार वगणी श लक रा हली होती. याचं करायचं काय? यासाठ  मंडळाची बैठक बसली.
कोणी मं दराचा कळस बांधू, कोणी तालमीसाठ  हौद बनवू, कोणी ायामशाळेचं सा ह य
आणू – असे वेगवेगळे ताव ठेवले. मी पुढे होऊन हणालो, “हे पैस े आ हाला
पु तकांसाठ  पा हजे आहेत. आ ही जे टडी सटर थापन केलं आहे, या सटर या
लाय रीसाठ  पु तकं हवी आहेत. आ हाला कथा-कादंब यांची, नाटक-क वतांची पु तकं
नको आहेत. आ हाला एम.पी.एस.सी., यु.पी.ए.सी., रे वे व बँक र ु टमट, पोलीसभरती,
आम  व ने ही, आयआयट  व एनडीए या वेशपरी ां या तयारीसाठ  लागणारी पु तकं
यायची आहेत. मला एक ाला कवा शेतक या या कोण याही पोराला हे परवडणार नाही,
हणून आ हा सग यांना मळून वा घणीचं ध ा. आ ही अ यास क न यश मळवू.

तु हाला मान खाली घालावी लागणार नाही, याची मी हमी देतो.” असं गावक यां या
काळजाला हात घालून भाव नक आवाहन केलं. आ ही आधी ठरवूनच आलो होतो.
बाक या चारपाच जणांनी योजना चांगली आह,े हणून पा ठबा दला. नाही-होय करत
गाववा यांनी ताव मा य केला.

जमले या वगणीचे २५,००० . घेऊन आ ही एस.ट . बसनं पुणे गाठलं सी.एस.आर.
(‘काँपीट शन स सेस र ’) या पधापरी ांसाठ या मा सकात का शत झालेली
यु.पी.एस.सी.साठ  लागणा या पु तकांची याद  सोबत होती. एनसीईआरट ची पु तकं
पु या या रोडवर कुठेच मळेनात. शेवट  कोणीतरी वमाननगरम ये स ल कूल आहे आ ण
तथ या बुक टोअरम ये पु तकं मळतात, अशी मा हती दली या कानात पोहोचलो, तर
अ खं कानच एनसीईआरट या पु तकांचं होतं. आता नेमक  कोणती पु तकं यायची, हेच
माहीत न हतं. यामुळे हनुमानानं जसा संजीवनीसाठ  अ खा पवत आणला होता, तशी ८
वी ते १२वी पयतची सगळ  पु तकं घेऊन आलो. सामा य अ ययनाचे मोठे मोठे ठोकळे
घेतले. इं जी सुधार यासाठ  उपल ध असलेली अनेक पु तकं घेतली. भा कर भाऊंनी
मानसशा  हा वैक पक वषय ठेवायचा नणय घेतला होता.

यांनी पु तकां या याद म ये मा  सगळ कडे Psychology ऐवजी Phiscology असं
ल न आणल ंहोते. बराच वेळानंतर ग धळले या कानदाराला भा कर भाऊं या उ चाराचा



अथ लागला आ ण सगमंड ाईडपासून ते व यम जे सपयत सग या मानसशा ांनी
ल हलेल े ंथ यांनी ह ानं खरेद  केले. मा याकडे जी एस आ ण इ तहासा या पु तकांची
नेमक  याद  होती. ब यापैक  सगळ  पु तकं उपल ध झाली होती. दलीपनं
एम.पी.एस.सी.ची सव पु तकं घेतली. म व वकासाची काही पु तकं खरेद  केली.

पु तकांचे ५ मोठे बॉ स घेऊन आ ही गावी पोहोचलो. या पँडोरा या बॉ समधून
आ हाला ‘सायेब’ हो याचे मं तं  मळणार होते, सरकारदरबारी दाखल हो यासाठ  स

ा त होणार होती. गाववा यांना इं जी भाषेतील एवढ  पु तकं आ ही वाचणार, याचं
भलतंच कौतुक होतं. सगळ  पु तकं ामपंचायती या एका खोलीत कपाटात रचून ठेवली.
देशमुखसाहेब गावी आले, ते हा यांना मो ा उ साहानं हा उप म सां गतला,

ा यानमालेचे फोटो दाखवले, यांना आमचं कौतुक वाटलं. पुढ या आठव ात मंुबईला
येऊन ५०,००० . चा चेक घेऊन जा, अशी सूचना यांनी केली. आ ण खरोखरच आम या
टडी सटरला मु यमं ी सहायता नधीतून प ास हजार पये मळाले. आमचा उ साह

आ ण आनंद गु णत झाला. आ ही ामपंचायती या मागे छोट शी टुमदार इमारत बांधली.
टेबल खु या, कपाट खरेद  केलं आ ण आ ही खेडवळ कमवीर यु.पी.एस.सी.चं शवधनु य
उचलायला स  झालो.

माझ ंकॉलेजचे प हल ंवष अ यासाची दशा ठरव यात आ ण राजकारण व गंुड गरीचं
श ण घे यात कधी संपलं कळलंच नाही. स या वषाला असताना जगदाळे सरांची

लासेसची जा हरात वाचली. सर गोखले कॉलेजला जऑलॉजी वषयाचे ा यापक होते.
सरांनी वन टू वन लास सु  केला होता. मला यांनी म व वकासाचे धडे ायला
सु वात केली. रोज गे या गे या ‘मनाचे ोक’ हणायला लावायचे.

दहावी-बारावी या गुणांचा माझा बायोडेटा यांना आक षत क न गेला होता. यांना
मा याब ल कमालीचा आ म व ास होता. मला यांनी वेळे या व थापनाचे धडे ायला
सु वात केली. मा या मता कोण या आहेत, याचं अचूक व ेषण यांनी केलं होतं.
“चांगलं ह ता र, सुंदर मांडणी, प  वचार आ ण होकाराथ  कोन तुला पधापरी ेत
यश वी करतील.” असा स ला यांनी मला दला. “फ  क ाची, य नांची जोड दे” हे सर
न ून सांगायचे. रोज ेरणा देणा या क वता वाचून दाखवायचे. ‘The heights of great
men reached and kept and were not attained by sudden fight, but while
their companions were slept, they were toiling upwards in the night.’ हा
सु वचार यांनी मा या डायरी या प ह या पानावर लहायला सां गतला. “तुला जेएनयु,
एसआयएसी, जयकर लाय री, कृ ष व ापीठात या मुलांशी पधा करायची आहे; ती मुलं
रा  रा भर झोपत नाहीत. रा रा भर तप यसारखा अ यास करतात. खुच ला लोहचंुबक
लाव या माणे बारा-बारा तास चकटून बसतात आ ण मग यांचं एक एक पाऊल
येय स या दशेनं पडतं. अचानक यश कोणाला मळत नाही. जे यशाची व ं पाहतात,

ते येय ा तीसाठ  सतत य न करतात. जेवण, झोप, आराम, मजा सगळं काही यां या
लेखी यम असतं. अस ेउमेदवाराचे थवे या थवे या पधापरी ेचं शवधनु य पेल यासाठ



तयारी करताहेत. रा ं दवस आ हा यु ाचा संग; हणून त लख बु नं, अखंड यान
लावून ते तप या करत आहेत. तू काय करतो आहेस? दवसाचा, म ह याचा, सहा
म ह यांचा लॅन कर, यु ासाठ  स ज हो. हा काळ तुला यश मळणार क  नाही, हे ठरवणार
आहे. तहान लागली हणून अचानक वहीर खो न चालणार नाही. भगीरथासारखे य न
तुला करायचे आहेत. काही गो ी तू वतः या म वात खोल खोल बबव – एक
वतःवर व ास ठेव. तु यात अ जावधी पाक आहेत. नयम, सवयी, वचार व आचारशैली

होकारा मक आ ण रचना मक दशेला ने. पराभवाला, संकटाला घाबरायचं नाही.
नैरा यवाद  व नकाराथ  लोकांपासून चार हात र राहा आ ण गाढवासारखी मेहनत कर. नो
पेन, नो गेन. तुझी ओळख हणजे तू कोणतं व  प रधान करतोस, तुझं वय काय आहे,
कती वजन आहे, तू कसा दसतोस – यावर अवलंबून नसते. तर तुझी ओळख – तू कती
पु तकं वाचलीस, तु या मुखातून कोणते श द बाहेर पडतात, तु या वृ ी काय आहे, तुझं

ानभांडार काय आह ेआ ण तुझी व ं कोणती आहेत – यावर ठरणार आहे, हे यानात ठेव
वतःला ओळख. आप या कमतरतांचा बाऊ क  नकोस. या भ न काढ. ठरवून वतःला

बदल. वतःब ल ‘यश वी जे याचं च ’ बनव व ते च  वा तवात उतरव यासाठ  झट!
जीव तोडून झट!” सर मला रोजग णक चाज करीत होते.

मी हो टेलचा नाद सोडला. जवळच होतं ी—आय. ए. एस. े नग सटर, यालगत या
कॉलनीम ये कॉट बे ससवर म घेतली. माझ ेआतेभाऊ भीमाबापूही या वेळ  अ यासाला
को हापूरला आले होते. यां या मो ा भावाला हणज े आ णांना बापूला फौजदार
बनवायचं होतं. बापू म पाटनर झाले. भीमाबापू हे नावाजलेले प हलवान होते. हद
वषयात यांनी एमए केल ं होतं. पण यांची हद  ही ‘तेरेको मेरेको’वाली होती. तालमीत
जाऊन तुपात या मटणावर ताव मा न यायचं व रा ी आ ण दवसा तेवढंच झोपायचं.
बापंूचं ल  पीएसआयचा पेपर कसा फुटतो; एव ावरच होतं. बुलेट घेऊन व ापीठात
च कर मारायची. लाय रीम ये १५ ते २० म नटं बस यानंतर बापंूचा संयम संपायचा व बापू
बागेत फरायला जायचे. बापंु या या सवयीमुळे यांना बागेत ‘बा’ ही लवकरच भेटली आ ण
बापंूची अ यास सोडून चतुभुज हो याची तयारी सु  झाली.

मी ी—आय. ए. एस. े नग सटरम ये नयमानं जायला लागलो. वकास खारगे,
काश पोटे हे दोन जवलग म  सटरवर अ यास करायचे. वकास सर हे अ यंत सालस,

मतभाषी, संयमी आ ण शार म व. सरां या अ यास कर या या प ती
आग यावेग या हो या. मी यां याजवळ बसून यांचे शांत, अथांग, अथपूण वचार
ऐक याचा य न करायचो. पु तक वाचतानाही प ह यांदा ते ढोबळ मानानं वाचून
काढायचे. स या वाचनावेळ  मह वा या ओळ ना अधोरे खत करायचे आ ण तस या
ट यात यां या माय ोनोट्स तयार हाय या. या माय ोनोट् स ते एका पानावर छो ा
छो ा रका यात चौकट त प तशीरपणे मांडायचे. उजळणी करताना फ  या नोट् स या
पानांवर नजर मारली, तरी वषयांचा पूण आवाका यानात यायचा. सरांची
वतमानप वाचनाची प तसु ा नेमक  असायची. बात या वाचतानाच ते यावर पूव



परी ेत, मु य परी ेत आ ण मुलाखतीत कसा  काय वचारला जाईल, याचे सु वातीस
ग णत मांडायचे. नवल नाही क  ते पुढे आयएएस टॉपर झाले आ ण महारा ात एक अ यंत
न , ामा णक आ ण कत न  अ धकारी हणून यांचा लौ कक आहे. सु वातीला मी
यां याशी जवळ क वाढव याचा जाणीवपूवक य न सु  केला. यांनीही मला सकारा मक
तसाद दला. यांना मी १२ वी साय सला चांगल ेमा स असतानाही कलाशाखा व श

येयानं नवड याचं कौतुक होतं, पण हळू हळू कॉलेजची टुकार गँग मला ी—आय. ए.
एस. सटरवर भेटायला येऊ लागली. आमचे वेडे चाळे कॉलेज या कँपसम ये चाल ूअसायचे.
वकास आ ण काश सर या सग या गो ी या प रसरात राहत अस यानं पाहत होते. सर
या मेसवर जेवायला जायचे, तथे आमचा हो टेलचा ुपही असायचा. मेसवर कॉलेज या

फुटकळ आ ण नरथक चचा चालाय या. आमचा ुप मा  वकास सरांना दबून होता.
मेसवर सर असले, क  आम या चचा थांबाय या. पण हो टेलचे काही म  मु ाम न सरांना
ऐकू जातील, अशा आवाजात आम या कॉलेजवरील टवाळ या व टुका या बरळायचे. मी
खजील हायचो.

एक दवस मेसवर जेवण झा यानंतर वकास सरांनी मला जवळ बोलावल ंआ ण एक
झणझणीत बौ क सुनावलं, “ व ास, तुला तु या क ा वाढवा ा लागतील. असा
शवराळ व नकाराथ  म  प रवार तुला सोडावा लागेल. जर वेळ च हा कंफट ुप सोडला
नाहीस, तर तुला नराशा आ ण अपयशाला लवकरच सामोरं जावं लागेल.” यांनी मला एक
गो  ऐकवली, “एका राजानं दोन ग ड आणले आ ण यांना शकव यासाठ  माणूस ठेवला.
काही दवस गेले. एक ग ड उंच भरा या घेऊ लागला, सरा मा  उडेचना. राजा काळजीत
पडला. अगद  सारखे दोन प ी. एक भरारी घेतो, सरा थंड. काय करावं? राजानं दवंडी
पटली, ग डाला कुणी उडवून दाखवावे हणून. स या दवशी पहाटे राजा बागेत आला,
बघतो तो सरा ग ड प ह यापे ाही उंच गेला होता आ ण हवेत सुंदर, संथ गर या घेत
होता. हे अजब घडलं कसं आ ण कुणी केलं? एक सामा य शेतकरी अदबीनं पुढे आला
आ ण हणाला, ‘महाराज, मी केल,ं मी फ  तो ग ड यावर बसला होता, ती फांद
कापली. स या णी तो आकाशात झेपावला. बाक  तु ही बघतच आहात.’ अरे व ास,
आपली फांद  कधीतरी सोडून बघ. सतत सुखद, मया दत चेकाळणारा आनंद देणा या
कवचा या म ये वतःला गुरफटून ठेवू नकोस. कदा चत बाहेर खुलं, समृ , रचना मक
आ हानांचं व  तुझी वाट बघत असेल. वचार बदल. तुझ ं आयु य बदलेल.” यांनी
सां गतलेल े वचार डो यात अंजन टाकणारे होते. खरंच, हो टेल या मुलांचा ८० ट के वेळ
वायफळ, नरथक वषयांवर तीत होतो. रा हलेला २० ट के हा अ यास होत नाही, हणून
इतरां या नावे खडे फोड यावर! ‘सदासे व अर य ता यकाळ ’ हा रामदास वाम चा ोक
जगदाळे सरांनी अलीकडेच शकवला होता. मनाम ये जर वाईट वचार आले कवा
कामवासना नमाण झाली, तर गरम त ावर बसू; पण या वचारां या मोहापासून

य नपूवक र जायचं, असा न य केला
बी.ए. या स या वष  इ तहास, रा यशा  व इं जी सा ह य असे तीन वषय ठेवले



होते. एक डे सर इ तहास शकवायचे. यांचा मी भलता आवडता व ाथ  होतो, ते अलीकडे
मी अहमदनगरला एसपी असताना भेटायला आले होते. येते वेळ  कॉलेज या अंतगत
मू यमापनासाठ  झाले या घटकचाच यां या मा या उ रप का घेऊन आले होते. यांना
माझ ंअ र व लेखनशैलीनं भुरळ घातली होती व या उ रप का अजूनपयत यांनी जपून
ठेव या हो या. कापसेसरांचं रा यशा ावर भु व होतं. ी—आय. ए. एस. े नग
सटरवरसु ा ते शकवायचे. मूलभूत अ धकार आ ण संघरा य संक पना अ यंत ओघव या
इं जीतून सो या आ ण सरळ क न शकवायचे. एन.सी.सी. या ५ महारा  बटालीयनचे
कॉलेज या तुकडीचे ते भारी होते. मला कडी या एट सी (ॲ युअल े नग कँप) म ये
यांनी नेमबाजी व व ृ व पधत भाग यायला वृ  केलं. शवाय पधत भाग घेणा यांना

तीन दवसां या श बरात सायंकाळ या परेडला अनुप थत राहायची मोकळ क होती.
पधसाठ  मा यम फ  इं जी व हद  होतं. मी सोबत ‘सी एस आर’ हे यावेळचे स
पधापरी ा मा सक घेऊन गेलो होतो. मग काय या मा सकात आलेला ‘रा ीय

एका मते’वरचा नबंध मी दोन दवसात पाठ केला व काही अथ समजला नसला, तरी
फाडफाड सात म नटांत हणून दाखवला. सतीश गुरव व मा याम ये चुरस होती, पण
प हलं पा रतो षक मलाच मळालं. नेमबाजी पधतही माझं ुप ग तीन इंच झाल ं होतं.
हणज े पॉइंट टू टू रायफल या फाय रगम ये मा या पाचपैक  चार गो या तीन इंचाम ये

लाग या. यातही प हलं पा रतो षक मळालं. ज हा धका यां या ह तेही माणप ं
मळाली. स या दवशी पेपरम ये फोटोही छापून आला. हळूहळू आ म व ास बळावत
होता.

मी को हापुरात असणा या सव ा यानांना जायचो. नर  दाभोलकर, शवाजीराव
भोसले, ववेक घळसास पासून ते नर  जाधव, नमलकुमार फडकुलपयत सवा या

ा यानां या मेजवानीचा आ वाद यायचो. खूप सनेमे बघायचो. को हापुरात व चत
येणारी नाटकंही सोडायचो नाही. सनेमा हा मनोरंजनाबरोबर ानही ायचा. माझा सा ह य
वषय अस यामुळे सनेमातून क ा  मा यमातून मांडलेल ंकथानक मला उ रं ल हताना
भा वत करायचं. सनेमातला कॅथा सस, लायमॅ स मी मा या उ रातसु ा त ब बत

कर याचा य न करायचो. शेवट  सनेमा आ ण पेपर दो हीही तीन तासाचे तमाशे असतात.
याचा वग वठला, याला चांगल ंयश मळतं.

सामा य अ ययना या अ यासाची मी यारी सु  केली. माझी वतःची एक वतं
डायरी बनवली होती. राजक य, आ थक, सामा जक व सां कृ तक घडामोड ची का णं,
फोटो, मा हती यात चकटवायला सु वात केली. जुनी डायरी घेतली व यात दन वशेष
लहायला सु वात केली. जगा या, भारता या व महारा ा या इ तहासात या या दवशी
काय घडतं होतं, याचं प तशीर टपण येक तारखेसमोर ल हलं. ॲटलस हा नवीन

कार माहीत झाला. या नकाशां या पु तकामुळे भौगो लक आ ण राजक य सीमारेषा
कळायला लाग या. देश, रा य व थानं न त व नेमक  तुलना मक र या समजायला
लागली. नवनवीन श द कळायला लागले होत. संक पना समजायला लाग या हो या.



अथशा  ब यापैक  डो याव न जायचं, डी. डी. बसूंचं घटनेवरचं इं जी पु तक कवा
मौया व सुंदरमचा अथशा ावरचा ठोकळा अजूनतरी उशीला घे यापलीकडे उपयोगाचा
न हता. एवढं सगळं ानभांडार समोर होतं, पण काय व कसं करायचं, क  जेणेक न या

ानगुहेचं दार ‘खुलजा सम सम’ हणून उघडेल, याचा नेमका मं  व अंदाज अजूनही हाती
लागत न हता. तरीपण अडखळत, धडपडत वाटचाल सु  केली होती.

बी.ए. या अ यासाचा फार लोड नसायचा. इं जी सा ह य व समी ा यांचा अ यास
माझी मराठ  सा ह या या अ यासासाठ  पूवतयारी क न घेत होता. जॉज ऑरवेलची
‘ॲ नमल फाम’ ही कादंबरी अ यासाला होती. ही अ यंत चपखल श दांत उभी केलेली
उपहासा मक कादंबरी आहे. सो हयत र शयामध या टॅलीनकाळातील ग धळ व ढ गी
प र थती नोबाल व नेपो लयन या डुकरां या पा ां या मा यमातून याम ये मांडली आहे. या
कादंबरीनं सा ह य आ ण सामा जक प र थतीचा अनुबंध कसा असतो, हे मला शकवलं.
इ तहासा या अ यासात ‘इ तहास लेखनप ती’ हा एक वषय होता. ाचीन
शलालेखांपासून ते म ययुगीन द तऐवजांचा इ तहास मांडताना संदभ हणून कसा वापर
करायचा, याचं ान या वषया या अ यासातून आलं. पुढे यु.पी.एस.सी.ची उ रं ल हताना
न तच या पा भूमीचा मला फायदा झाला.

मी नय मतपणे खडकर लाय री कवा ी—आय.ए.एस. े नग सटरवर अ यासाला
जाऊ लागलो. कॉलजे या कँपसमधूनच व ापीठाकडे जावं लागे. मग जुने म  म येच
भेटायचे. “ व ा, काय लयच अ यास करतो आहेस. जरा आ हाला पण वेळ देत जा.”
हणून गळ घालायचे. मग सगळे रा ी हो टेलवर जमा हायचो व धगाणा चालायचा. काही
ये  मंडळ  बअर या बाट या ढोसायची व वाटेल तसं मोठमो ानं बरळायची. लेडीज

हो टेल हाके या अंतरावर अस यानं काही वेळा हो टेलमधील मुल ची नावं घेऊन
मोठमो ानं आवाज दले जायचे. अनेकदा त ारीही हाय या व ओळखपरेडही. ‘पण
ज याची खोड मे या शवाय जात नाही.’ एके रा ी अशीच गरळ काही जणांनी ओकली व
लेडीज हो टेलमधील मंुबई या ‘सामंथा’ नावा या मुली या नावे मोठमो ानं वाईट भाषेत
ओरडले. माझा ‘स जन, अ यासू’ हणून हो टेलवर उदो उदो होत होता. काही जणांना हे
आवडायचं नाही. मला अ ल घडव यासाठ  सामंथाला कोणीतरी काडी मारली, क
ओरडणा यांम ये ‘ व ास’ होता. स या दवशी तनं मला सवासमोर अडवलं व सफाईदार
इं जीम ये खूप अ ात ा बोलली. एक तर ती मला अशी का बोलते, याची क पना न हती.
शवाय इं जीत तला कळेल, असं हजरजबाबी उ र देणं मला जमणारं न हतं. माझा इगो
खावला होता. सवासमोर अपमानही झाला होता. सग या हो टेलसमोर मी खजील झालो

होतो. मी या अपमानाचा बदला यायचा नणय घेतला. सी.एस.आर.मधला
म व वकासावरचा एक इं जी प र छेद त डपाठ केला. स या दवशी सग या

हो टेलवर ‘मी सामंथाला भडणार’, अशी बातमी सोडली. कॉलेज या इमारतीत सामंथाला
गाठलं व तला काही उमगाय या आतच तो इं जीतला पॅरे ाफ फाडफाड रागा या आवेशानं
बोलून टाकला. ती चाट पडली होती. श द तर ेरणा देणारे, चांग या अथाचे होते. आवेश



मा  संतापाचा होता. फाडफाड इं जी मा न तथून मी काढता पाय घेतला. ब याच
जणांनी हे य व माझे इं जी श द ऐकले होते. आ वभाव पा हला होता. मा या खेडूत
म ांना मा या अवघड श दांचा अथ कळलाच न हता. यामुळे व ासनं सामंथाला इं जीत
श ा द या, ही बातमी चोहीकडे पसरली. असो, मा या यु नं माझा इगो सुखावला होता.
पोरं इं ेस झाली होती आ ण सामंथाही रागावली न हती. एका दगडात तीन प ी. असे
गमतीशीर संग कॉलेजचं जीवन रंगीबेरंगी करत असतात.

‘ नेहसंमेलन’ हे पण एक बहारदार व रंगतदार पव असतं. उसळती त णाई, सळसळतं
र , उमलणारे भावभावनांचे अंकुर नाच यातून, गा यातून, एखा ा फशपाँड या
टोम यातून कवा रोझ डे दवशी एखा ा गुलाबा या कळ तून  होतात. संकेत
मळतात, नजरा जुळतात आ ण कधी कधी दया या ताराही छेड या जातात. गॅदर गची
तयारी म हनाभर आधी सु  होते. मराठ  च पटसृ ी गाजवणारा ऋषीकेश जोशी व
राज बडा हेमंत नबाळकर हे नाटकांचे होरके असायचे. आ हा अडा यांना यां या े ात

वेश व य होता. पण कॉलेजचं शेवटचं वष हणून नाचगा यांची तयारी करायची, आ ही
ठरवलं. सतीश कांबळे हा सरकारी अ धका याचा मुलगा आम यासोबत हो टेलला होता.
या याकडे पैसा ब कळ असायचा. ‘सडक’ सनेमातील संजय द चं ‘रहने को घर नह ,

सोने को ब तर नह ’ हे गाणं फुल फॉमम ये होतं. या गा यावर ुप डा स बसवायचा नणय
झाला. ुपचा होरका हणून पुढे नाचू ाय या अट वर स या ट ही, हीसीआर आ ण
हाडकुळा को रओ ाफर घेऊन आला. आ ही छान डा स सेट केला. स या या टे स काही
के या ुपबरोबर जमत न ह या. गा या या बोला माणेच आ ही सगळे फाटके होतो. चांगले
शट मळत नाहीत, हणून सँडो ब नयनवरच डा स करायचं ठरलं. मा  आम या भकार ा
कॉ युममुळे आम या सग यां या बरग ांचं व काखेत या वाढले या केसांचं दशन
अ या कॉलेजला होणार होतं. स याकडे मा  जॅकेट होतं आ ण याचे कपडेही हाय फाय
होते. काहीतरी कारणाव न वकास धस आ ण स याचा वाद झाला आ ण स या या जागी
होर या हणून मला ‘संजय द ’ची जागा मळाली.

त पूव  गावात ल नाम ये बँडवर कवा दहीहंडी या दवशी बँजोवर पाय थरकले
असतील, एवढाच बॉलीवूड या गा यावर नाच याचा अनुभव. लेझीम खेळताना हलगी या
उड या चालीवर मा  अ  उधळला, क  या माणे जोशपूण आवेशात येतो; तसा पायांचा
ठेका चढायचा. नसानसात ढुमक  आ ण ले झमां या छु ळुम छुळळु संचारायचं. यामुळे
ठे यावर नाचायचं कस,ं एवढं माहीत होतं. ॅ ट स सु  झाली. आता ुपमध या
सग यां या टे स चांग या जमत हो या. मीही होर या या टे स पटापट शकलो व
लवकरच आमचा डा स परफे ट बसला.

माझं एक उ  गॅद रगम ये सवासमोर गाणं हणायचं हेही होतं. तसा मी हो टेल या
बाथ मम ये रोज मो ानं गाणं ओरडायचो. गाणं गायचं असतं, हे मा  फारसं ठाऊक
न हतं. पण ाने रांनी रे ा या त डून वेद वदवून घेतले, तर आपण साधं गाणं का गाऊ
शकत नाही? माझा आ म व ास थोडा अ त उ साहाकडे झुकणारा होता; पण नेहमी नवीन



ाय करायचं, शकायचा य न करायचा. फार तर काय हशा होईल, एवढंच! पण शकलो,
जकलो; तर म व वकासातला एक ट पा तर गाठणारच. हरलो, तर थोडी अ कल तर
वाढेल. यूनगंड हाच तर मोठा मन आहे आ हा ामीण मुलांचा! पण एकदा एकेका
गो ीचा बागुलबुवा तोडत गेलो, फो बया चरडून टाकला, क  आपोआप सगळं जमायला
लागतं. आज मागे वळून पाहताना मला सवात आनंद होतो, तो हणजे मी माझा ‘कंफट

ुप’ दरवेळ  सोडून थोडा थोडा वरती सरक याचा य न केला. याचा अथ मी माझे जुने
म  वसरलो, असं नाही. मी दहावी नापास ने या या शव या कदमबरोबर आज जेवढा
मोकळा आ ण दलखुलास असतो, तेव ाच आ म व ासानं मी े नगवेळ  परदेशातील
अ धका यांशी समरस होतो. कोक ड या लुग ात या पा काकूबरोबर जसा बोलतो,
याच व ासानं जावेद अ तर कवा अ मताभ ब चन यां याशी मा या ग पा होतात.

गावाकडचा असलो, हणून काय झालं, आप यालाही येक गो  जमू शकते. सेवेत जू
झा यावर जाणीवपूवक व ृ वशैली व वाद ववादकौश यं वाढव याचा य न केला. यामुळे
आज ा यानांना थतयश ा याता हणून बोलावतात. रा ीय ट ही चॅनेलवर ‘टॉक
शो’मधून सहभागी हावं, हणून व र ांकडून नरोप येतात. एकृण काय तर ‘झाकली मूठ
स वा लाखाची’ ठेवायची नाही. गॅद रगम ये गाणं हणायचंच. चांगलं गायलो क  नाही,
कॉलेजचा ऑ डय स ठरवेल. या वेळ  ऋषीकपूरचा ‘ दवाना’ सुपरहीट झाला होता. यातले
‘सोचगे तु ह यार कर क  नह ’ हे गाणं फेमस झालं होतं. व या या टेपवर ॅ ट स सु
केली. गॅद रग या तीन दवस अगोदर ऑक ावाले येऊन गाणी व गायक नवडून रहसल
क न घेतात. मीही हो टेल या म ांना घेऊन माझी प हलीव हली ‘ न टे ट’ ायला
गेलो. पाहतो तो काय, सलग अकरा जणांनी ‘सोचगे तु ह यार कर क  नह ’ याच गा यांनं
सु वात केली. मी बारावा होतो, पण मा यासोबत कॉलेजचा जी. एस. दपक जमेनीस होता.
यानं ऑक ावा याला दम दला क , हे गाणं व ासच गाणार. माझं गाणं ल यानं नवडलं

गेलं. मी रोज हळद आ ण ध पऊन घसा चांगला राहील, याची काळजी घेत होतो. आ ण
गॅदर गचा दवस उजाडला.

खरंतर को हापूर थोडं ऑथ डॉ स शहर. मुलामुल चा ग धळ होईल, हणून गॅलरी
मुल साठ  राखीव ठेवली होती. हो टेलची सगळ  पोरं आमचा डा स आ ण माझं गाणं या
दो ह ना दाद दे यासाठ  ग  यानी प ह या चार लाईनम ये बसली होती. पण अथातच गाणं
रोमँट क होतं, ते मी गॅलरीकडे पाहत, गॅलरीला उ ेशून गा याचा य न केला. ठेका चुकला
नाही आ ण ु नग जमली. गा याला व समोअर मळाला; पण गाणं संप यावर हो टेल या
मंडळ नी मी दर यान या काळात यां याकडे ढंुकून पा हलं नाही, हणून पाठ त चांगले गु े
दले. डा स शेवट  लायमॅ सला ठेवला होता. या गा यासाठ  खास जी स खरेद  केली
होती. पण आमचं हो टेल माळरानात होतं. धुलाईनंतर जी स तारे या कंुपणावर सुकत
ठेवली होती. हा काहीतरी खा पदाथ आहे, हणून गायीनं नेमका सीटवरचा भाग चाऊन
खाऊन टाकला. फ न फ न जी स रफू करणारा टेलर शोधला, जवळ जवळ मॅच होणारं
ठगळ नेमकं फट केलं. तसं पण या काळात जी सवर असे योग चालायचे आ ण शवाय



गाणंही सडक सनेमातील सडकछाप, भकार ा, उडाणट पू त णांचं होतं. आमचा डा स
जोरदार झाला व आ हास सां घक पा रतो षक मळालं. तेपण महाभारत फेम ट ही टार
‘महेश’ या ह ते. अजूनही मी तो गॅद रगचा ब ीस वतरणाचा फोटो जपून ठेवला आहे

गाणं आ ण डा समुळे मी कॉलेजवर ओळखला जाऊ जागलो होतो. आता तसरा
व म करायचा होता – रोझ डे दवशी एकातरी मुलीला गुलाबाचं फूल ायचं. समोर
य  हाही होता, क  समजा जर गुलाबाचा एखा ा मुलीनं वीकार केला, तर आप याला
काय ेमाचं गुटूर गु करीत कॉलेजवर कुणा या मागे मागे फरणं परवडणारं न हतं कवा
फारस ंअपीलही करत न हतं, पण ाय करायचं ठरवलं. पारंप रक दन व रोझ डे एकाच
दवशी होते: को हापुरी च पल चांगली चमकवली. नानाचा ‘प रदा’ पा न एक अ णा
ेसही शवला होता. ेसचं कापड एवढं पारदशक होतं, क  आत या बरग ा मोजता येत

हो या. व याची ब नयन उसनी घेऊन घातली. थोडा बाब वाढवायला एस. ट . टँडजवळ
२० . ला घेतलेला डु लकेट रेबॅनचा गॉगल घातला व प हलंव हलं ेम  करायला
‘टाईमपास’ या दगडू परब माणे आ ही कॉलेजवर पोहचलो. कॉलेजवर लुनावर येणा या
ब याच शहरी मुली हो या. हो टेल या ामीण मुलांशी व चतच कुणी मै ी करायची. पण
कधी चुकूनही एक कटा  यां या न शबात न हता. यां या मै ी या आवाहनाला तर कृत
व ीनं तसाद मळायचा. ‘ पक रोज’ डशीपसाठ  आ ण ‘रेड रोज’ ेम 
कर यासाठ  असा संकेत होता. मीही सु वात मै ीपासून करायचं ठरवलं. हणून पकनंच
सु वात करायच ठरवलं. मोटारसायकलवर काही नुक याच जमले या न ा जो ा घर ा
घालत हो या. आम या ॲटलस या सायकलवर डबलशीट मुलगी कशी बसू शकते, हा
वचार डो यात घ गावत होता. शेवट  धाडस क न बी.एस.सी.म ये शकणा या तीन
मुल चा ुप टारगेट केला व यातील एक ला तर फूल आज ायचंच व मै ी करायची, हे
ठरवलं. हो टेलमधला एकमेव स या ठ बरे मुल या घोळ यात असायचा. दवसभर स याला
घेऊन यां या मागे घुटमळलो, पण धाडस झाल ंनाही. आम याकडे पा न या फद  फद
हसताहेत, हेही ल ात आल ं होतं. शेवट  कॉलेज संपायची वेळ झाली. स या वैतागला व
हणाला, “चल मा यासोबत, मीच बोलतो.” आ ही सायकल फा ट घेऊन पा कग या
ठकाणी यांना गाठल,ं “हॅलो, एक म नट, हा व ास, याला तुम याशी काही बोलायचं
आहे.” स या उद ्गारला. या तघी थांब या व हेटाळणीनं यांनी मा याकडे पा हलं. ‘कुणी
घर देता का घर’ या भावनेतून मी तघ ना उ ेशून हणालो, “कुणी तरी ह ेफूल घेता का?
मला आप याशी मै ी करायची आहे.” स या चडला, “अरे, कुणाला ायचंय? तला दे
ना!” मी डावीकडून सु वात केली. प हलीनं फूल वीकारायला प  नकार दला. सरी
‘आय एम सॉरी’ हणाली व तसरी न पणे न बोलता नघून गेली. दवसभर ती ा क न
शेळपाटलेल ं ते पक गुलाब मी वैतागून खाऊन टाकलं. साला ेमाचं जाऊ दे, आपली
एखा ा मुलीबरोबर मै ी होऊ शकत नाही. छ , थू अशा जदगानीवर. रा ी राजा, वकास व
स यासोबत ेम वरह झा याचा आव आणत बयर ढोसली. तघेही मा याकडे ‘नया ह ैवह’
या भावनेनं बघत होते व क व करत होते. खारगे सरांची कानउघडणी आठवली आ ण



उ ापासून मै ी, ेम-बीम, गुलाब-राणी हे डाव बंद आ ण अ यास सु , हा ण केला आ ण
अ यास सु  केला.

































मला माहीत नाही – या अठरा-एकोणीस या वयात काय होतं. शरीर वाढत असतं.
मान सक गरजा वाढायला लागतात. र  सळसळतच असतं. मोह हात धुवून मागे लागतात.
थोडा ॅक भेटला, गाडी ळावर आली, क  पीड पकडाय या आधी कोणीतरी ेक लावतो
कवा ॉ सग येतं आ ण रेड स नल लागतो. येक चमकणारी गो  सोनं अस याचा भास
होतो. कदा चत ती तुटलेली अणकुचीदार काच असते. ती कधी पायात घुसेल, कधी या
जखमेचं गँगरीन होईल आ ण कधी आयु य उद् व त होईल, याचा नेम नसतो. हो टेलम ये
कवा कॉट बे ससवर राहणा या मुलांसाठ  अस े मोह अ धक धोकादायक असतात. गाड,
हे मेट, पॅड न घालता फा टरसमोर सझन बॉलवर बॅट ग कर यासारखी प र थती असते.
‘काय चांगलं, काय वाईट’ ह े सांगणारं जवळचं कुणी नसतं आ ण यामुळे एखा ा
आकषणा या गतत अडक यानंतर पाय अजून खोलात जातो. या वयातली ऊजा व नशा
कुठ या र यावर कधी भरकटेल, याची शा ती नसते. बी.ए. या तस या वषात गेलो आ ण
शगं फुटली. अ यासावरचं ल  कमी होऊ लागलं व गावाकडचं राजकारण, शाय नग,
गंुड गरीकडे पावल ंवळायला लागली.

मोटारसायकल पा हज,े हणून ता यांकडे ह  धरला. ब हणीचं ल न ठरल ंहोतं. फौजदार
जावई मळाला अस यानं ल न धामधुमीत करायचं, असा यांचा वचार होता. मला यां या
अडचणी समजत हो या, कारण मला जवळजवळ पाच ते सहा पा यांकडे उसनवारीवर
पैस ेमागायला यांनी पाठवल ंहोतं. यांना लहानाचं मोठं केलं, यांनीही ऐनवेळ  मदतीची
अपे ा के यावर पाठ फरवली होती. शेवट  ता यांना यांचे म च कामी आले. च पल
पॉलीश करणा या तुकामामापासून चहा या गाडीवा या शामुपयत वीस जणांनी बँकेतून

येक  २५ हजार कज घेऊन ता यांना दलं. बँकेतल ेएक शेतक  अ धकारी हणून आलेले
गायकवाडसाहेब आम या जु या घरात भा ानं राहायचे, काहीही नातं-गोतं नसताना,
परतफेड होईल याची शा ती नसताना गायकवाड व हन नी आप या अंगावरचे १५ तोळं
सोनं उतरवून सीमाताई या अंगावर चढवलं.

खरंतर सीमाताईला एकाच दवशी दोन थळं आली होती – प हलं भारत पे ो लयमम ये
उ चपद थ अ धकारी होते. चांगला पगार, सुखव तू जीवनशैली व उंच देखणा अ धकारी
मुलगा! ह े थळ पाहताच सवाना पसंत पडलं होतं. पण पारी दाजी पाहायला आले.
दाजीही बाबदार, फेटा घातलेले. दाज चे शेतकरी वडील व आम याहीपे ा छो ा
गावातली पा णेमंडळ  अस यानं आपली मुलगी याच घरी व थत ळेल, या आशेनं
आ ही मंुबईचा फौजदार पसंत केला. ल न धुमधडा यात पार पडलं. ल नानंतर कज
असतानादेखील ता यांनी अडत कानदाराकडून उचल घेऊन मला मोटारसायकल आणून
दली. काय नातं आहे बाप आ ण मुलाचं? माहीत नाही बुवा ह े रसायन! मला वाटतं, क
जगात दोन पु षांम ये एवढं एकच असूया, म सर व ेष नसणारं नभळ, प  नातं असावं.
आप यापे ा सरा कोणी पु ष मोठा हावा, यश वी हावा, नावा पास यावा, असा
आशीवाद फ  बापच मुलाला दयातून देत असतो. मुलगा मोठा झाला, क  याची छाती



अ भमानानं भ न येते. माझी ‘बे ट टुडंट’ हणून नवड झाली, या वेळ  मी आई-ता यांना
पा रतो षक वतरण काय माला घेऊन गेलो होता. हा काय म पा न, मा या ा यापकांचे
मा याब लचे शंसोद ्गार ऐकून ता यांचा आ म व ास वाढला होता. मला व ापीठात
अ यास करायला जावं लागतं, सायकलनी खूप वेळ लागतो, अशा बाता मा न मी ता यांना
मोटार-सायकलसाठ  गळ घातली होती आ ण ता यांनी मा यासाठ  सेकंडहँड कावासाक
बजाज आणली. बाईक येताच कॉलेजवर माझी पत वाढली. बाईकमुळे कॉलेजमधील
हायफाय मुलंमुलीही ‘हाय’ क  लागली. आ हालाही बदलले या या प र थतीमुळे
गुदगु या होऊ लाग या. कॉलेजचे दवस भुरकन उडून चालले होते. रोज बाईकव न
कॉलेज, व ापीठ, कँट न, क ा यातच चकरा मार यात वेळ नघून चालला होता.

गावाकडे ज हा प रषदेची नवडणूक जाहीर झाली. ता यांना या वेळ  तक ट
मळणार, अशी खा ी होती. आ ही चारही सु  केला होता. एका रा ी तर गे नं
गावात या मं दरावर व भतीवर ता यांचं नाव ल हल ंव नवडणुक साठ ची उमेदवारी जाहीर
क न टाकली. प रणाम उलटा झाला. ता यांचं तक ट कापलं गेल ं होतं. हा खूप मोठा
अपमान होता. वडलांनी ‘अप ’ हणून अज भरला. मी वशीत वेश केला होता. गावात
राजकारणात उतरायचं, वडलां या अपमानाचा बदला यायचा व आपलं अ त व दाखवून

ायचं, हा न य केला. गावात बा बली झा या शवाय राजकारणातल े डावपेच जमणार
न हते. भावक तली सगळ  तगडी त ण मंडळ  संघ टत करायला सु वात केली.
नवडणुक चे पडघम वाज ू लागले होते. त कटा या कारणाव न गावात मारामा याही
झा या. पोलीस टेशनला मा या नावानं त ारही झाली. फौजदार संजय नकमनी मला
पोलीस टेशनला बोलावणं धाडलं. मी गुम त व म तीत दहा-बारा जणां या टोळ याला
घेऊन ठा यात गेलो. नकमनं हवालदाराला दरडावलं, “भाव ाला सोडून सग या
भड ांना पळवून लाव. पोलीसठा याला काय आठवडी बाजार समजतात काय?”
सग यांनी हवालदाराची दरडावणी ऐकताच काढता पाय घेतला.

मला नकमसाहेबां या केबीनम ये बोलावल ं गेलं. माझा- यांचा जुना प रचय होता.
ा यानमाले या आयोजनासाठ  यांनी आ हाला मदत केली होती. शवाय आ ही त णांनी

गणेशो सवा या वगणीतून लाय री बनवली, याचं यांना कौतुक होतं. गावात काय म
घेऊन आ हा सवाचा यांनी स कारही केला होता. मला थोडी भीती होती, क  आज माझा
वेगळा स कार होणार क  काय? मला यांनी खुच वर बसवलं व चहा मागवला. मा यासमोर
मा या व  आलेला त ार अज दाखवला. “भाव ा, मी जे सांगतो आहे, ते नीट ऐक. मी
तुला न बोलावता या आले या त ारीव न तु यावर गु हा दाखल क न अटक केली
असती. गावातली दहा-बारा मुलं आणून मा यावर दबाव आणतोस का? भीती कोणाला
दाखवतो?” मी ग प रा हलो. नजर खाली होती.

“हे बघ, तु याकडे अ खा गाव मो ा अपे ेनं पाहतो. ‘आबा देवमाणूस आहेत.’ तु या
वडलांनी तु यासाठ  खूप ख ता खा या आहेत. हा तु या आयु यातला ट नग पॉ ट आहे.
मी तु यावर गु हा दाखल केला, क  तुझा अ यास आ ण सरळमाग  जीवन जग याचा माग



संपला. हो, गंुड गरी सु  होईल. चांगला संघटक आहेस. न त मोठा गावगंुड होशील.
पुढारी होशील, पण ह े सगळं बेभरवशाचं! तुला, आज तू काय करणार आहेस, कोण या
र यानं जाणार आहेस, तो माग नवडायचा आहे. गु हा दाखल झाला, क  तु या वडलांनी तू
सरकारी अ धकारी होणार हणून पा हलेलं व ; काय होईल याचं? द  एडं! मी स या
पाट ला बोलावून यांचं टेटमट याय या आधी तुला बोलावल ंआहे. यांना मी समजावून
सांगेन, तू तसा थेट मारामारीत न हतास. मी यांना पटवून देईन आ ण तुझं नाव
एफआयआरम ये येऊ देणार नाही, पण ह ेसगळं एका अट वर – तू आज रा ीच बाड ब तरा
गंुडाळून को हापूरला जाशील. नवडणुक या काळात गावात दसणार नाहीस, मतदाना या
दवशीपण येणार नाहीस. तुला राग आला आहेना, आबांना तक ट मळाल ंनाही हणून,
काढना राग या पु तकांवर! कर क  अ यास जीव तोडून! दे झोकून वतःला आ ण दे
दाखवून गावाला – तू काय चीज आहेस! आ ण कोण होऊ शकतोस! अरे, जर
ज हा धकारी झालास, तर अशा हजार नवडणुका तु या पयवे णाखाली पार पडतील!
शहाणा हो आ ण मला आ ाच सांग, मी काय करायचं ते!” सहावी या वगात कदमबा नी
कानाखाली आवाज काढून मला असंच झापल ंहोतं.

नकमसाहेब ड टो कदमबाईसारखे बोलत होते. यांचे खडे बोल झ बल े होते. या
आगीशी या वयात खेळत होतो, ती आयु य होरपळून टाकणारी होती. मी ताडकन उठलो.
नकमसाहेबांना नम कार केला व काही न बोलता नघून गेलो. माझ े डोळे पा न
नकमसाहेबांनी मी काय नणय घेतला आहे, ते ओळखलं होतं. को हापूर गाठलं.
अ यासाला सु वात केली. बी.ए.ची अं तम परी ा तीन म ह यांवर आली होती. माझा म
पाटनर खांडेकरही झपाटून अ यासाला लागला होता. या वेळ  व ासपे ा चांगल े गुण
मळवणार, असा ण यानं केला होता. एक दवस थकून मी झोपी गेलो होतो. अचानक
जाग आली, तर वकास धस आ ण खांडेकर ग पा मारत होते. “ व ासचं काही खरं नाही.
गावाकड या राजकारणात खूपच बीझी झाला आहे. कशाचं एम.पी. ए सी. करतो.
व ापीठात मोटारसायकलवर चकरा मा नच एजबार होईल. बघ, या या नाकावर द चून
कॉलेजवर प हला नंबर काढतो क  नाय!” खांडेकरचे श द उकळ या तेलासारखे मा या
कानात घुसले, म ला झण झ या आ या. आपण काय होतो आ ण काय झालो, याची शु
आली. आय.ए.एस.चं व  बाळगून इं ज नअ रगची ॲड मशन सोडून आट्सला आलो होतो
आ ण आट्समधली सवसामा य मुलं मला चीतपट कर याची भाषा करत होती. आता माझी
सटकली. आयु यात अपमान, अपयश आ ण पराभव हेही गरजेचे असतात. कारण यामुळेच
पेटून उठतो आप यातला वा भमान, जागी होते ज  आ ण मग उभा राहतो आप यातला
खंबीर आ ण अभे  माणूस! आता जोपयत यश वी होत नाही, सुखाची झोप नाही. अ यास
हेच माझ ं मैदान. हे घोडेमैदान पु या ताकद नशी मारणार, हा मट या डो यांनी न य
केला. मा या रोमारोमात उ साह आ ण ऊजा संचारली. माझं मन भटकवणारी बाईक गावी
पाठवून दली. वडलांना तचा बाजार करायला सां गतलं आ ण तीन म हने बॅट् समन जसा
ट्वे ट  ट्वे ट म ये बॅट ग करतो, तसा खणखण अ यास केला. सपसप सगळा अ यास म



संपवला. उजळणी केली आ ण बीएची अं तम परी ा दली. पेपर पठडीतले होते. फार
काही आ हान न हतं. पण उ रं पठडीतली ल हली नाहीत. वेगळेपणा जपला आ ण
इ तहासा या वषयात महा व ालयात इ तहास घडवला. व ापीठात प हला आलो.

बी.ए. या नकालानं रळून गेलो होतो. यातच गावाकडेही ामपंचायती या वतीनं
स कार कर यात आला. नांगरे भावक  तर ‘आमचा भाव ा कले टर होणारच,’ अशा
आ वभावात वावरायला लागली होती. स काराला शेजार या गावातले मधू लाडही आले
होते. या अडाणी पुढा या या डो यात काही टवाळखोर मंडळ नी भरवलं होतं क ,
“देशमुखसाहेब आता कॅ बनेट मं ी आहेत. तू यां याकडे जाऊन आ ह धर, क  तुला
शवाजी व ापीठाचा कुलगु  हायचंय. कुलगु ला लाल द ाची गाडी असते, बंगला
असतो, बाब असतो, पैस े ब कळ मळ याती!” मधु लाडलाही ते पटलं. महामंडळाचा
अ य  हो यापे ाही कुलगु  होणं भारी आहे. यामुळे यांनी देशमुखसाहेबांचे पाय ध न
ही मागणीही जोर लावून केली होती. या वेळ  देशमुखसाहेबांनी यांना व ापीठ हणजे
व ेचं सवात मोठं मं दर असतं आ ण याचा कुलगु  हायला खूप उ च श ण यावं
लागतं, अस ं पटवून सां गतलं होतं. मधू लाड या हे चांगल ं ल ात होतं. यामुळे यांनी
व ापीठात भाव ा प हला आला हणजे तो खूप मोठा साहेब झाला, अशा आ वभावात
भाषण ठोकलं. ता यांनाही भाव ानं खूप मोठं घोडेमैदान मारल ं आहे, अस ं समजावून
सां गतलं. ता यां या अपे ा उंचाव या, यांनी माळावरची अधा एकर जमीन वकायला
काढली. आता भाव ा या श णाला काही कमी पडू ायचं नाही, हा न य केला. आता
मलाच खजील झा यासारखं झालं होतं. जबाबदारी वाढली होती. लोकांनी मला कले टर
घो षत केल ंहोतं.

पधापरी ेचा अ यास करणा यां या तीन ‘कॅटेगरी’ असतात – वयंघो षत,
जनताघो षत आ ण आयोगघो षत. प ह या दोन कॅटेगरीतून तस या कॅटेगरीत शंभरातला
एखादाच पोहोचतो. ‘सायेब’ होतो. गावाकडे स कार होतो. आमदार, खासदार सासरा
मळतो आ ण मग चुकूनमाकून हा गलेल  झालेला साहेब गावी आला, क  याला ‘ बसलरी
पाणी’ आ ण ‘एसी’ शवाय जमत नाही. याची पोरं फाडफाड इं जी बोलतात आ ण
बायको इंपोटड सा ांम ये दसते. बाक यांचं काय? वय वाढतच जातं, आशा खु या होत
जातात. गावाकड या जबाबदा या, थकलेले आई-वडील आठवायला लागतात… मग
परतीचा माग. जगात या सग या घडामोड चा अ यास केलेला हा ‘बैल’ मा  शेतावरही
न पयोगी ठरतो. आपलीही गत अशा भाकड बैलासारखी होणार क  काय, अशी भीती
मना या एका कोप यात होती. मला माहीत होते, क  बी.ए. आ ण ते पण इ तहासात!
व ापीठात अ वल नंबर काढूनदेखील कुठेही साधी शपायाची नोकरी मळणार नाही.
मंुबई या रा य शासक य श ण सं थेब ल (SIAC) ऐकून होतो. येथून दरवष  तीस-
चाळ स जण यु.पी.एस.सी. या अं तम याद त झळकत होते. मंुबई व ापीठात एम.ए.ला

वेश यायचा व एस.आय.ए.सी. म ये यु.पी.एस.सी.ची तयारी करायची, असा बेत क न
मंुबई गाठायचा न य केला.



एम.ए.-मुंबई व ापीठ

जथे चाकरमाने रोजगार शोधतात, षोडशवष य युवक-युवत ना बॉलीवूड खुणावतं,
कॉप रेट व ात या एकूण एक संधी जथे मह वाकां साठ  हात जोडून उ या असतात;
ती मंुबई मला भारतातली सवात कठ ण परी ा दे यासाठ  यु भूमी हणून हवी होती.
गँगवॉरम ये भरती होणा यापासून, हाईट कॉलर ाईम क न करोडपती होऊ
इ छणा यांची सव व ं पूण करणारी ही मायानगरी मी यु.पी.एस.सी.चं व  स
कर यासाठ  नवडली होती. ब याच जणांनी द ली कवा पु याला जायचा पयाय दला
होता. पण मला मंुबईचं अना मक आकषण होतं. खरंतर मे म ह या या सु  यांम ये यापूव
दोनदा मंुबईला जा याचा योग आला होता. गावाकड या एस.ट . बसनं कवा
मालवाहतुक या कनं मंुबईचा हा वास ब याचदा दोन दवस चाले. खंबाटक  घाटात
वाहतूक रा  रा भर ठ प असायची. खचाखच भरले या बसम ये चगरले या अव थेत
घोरणा या सह वाशांब ल कधी मळमळ वाटली नाही. लांबलचक पै – पा यांची रांग
होती. येका या चाळ तील घरात एक-दोन दवस राहायचे. नवे कपडे यायचे, पाय
तुटेतोपयत भटकायचं – असा दहा-बारा दवसांचा सु ट्यांमधला काय म ठरलेला
असायचा.

पदवीपरी ेनंतर या सु  या संप या. ननाबाईचं दशन घेतलं, आई-ता यांचा आशीवाद
घेतला. पु तकांनी भरलेली प यांची पेट  व बाड ब तरा बांधला व पधापरी ेची तयारी
करायला माझी वारी चांदोली-मंुबई एस.ट . बसनं नघाली. एस.ट . बस या थां यावर सारा
गाव मला नरोप ायला आला होता. पाना या पचका यांनी माखले या सीट या पुढ या
रेल गवर डुल या देत मंुबईला पोहोचलो. भांडूपला आतेब हणी या घरी उतरलो. यात या
यात मंुबईत या आम या पा यांम ये गंगुआ का आ थक सु थतीत होती. भली मोठ



पु तकांची प याची पेट  त या चाळ त या घरात ठेवताना मला संकोच यासारखं वाटलं.
त या घरात हा आणखी एक बोजा वाढणार होता. पण याची तला कधीही अडचण झाली
नाही. उलट तनं तचा छोटंसं डाय नग टेबल मा या अ यासासाठ  मोकळं क न दलं.

व ापीठात एम.ए.ला वेश यायचा, हे न त केलेल ंहोतंच. यापूव  मंुबईत सु  यांम ये
फरताना कोणीतरी मोठं सोबत असायचं. एक ानं वास करायची ही प हलीच वेळ होती.
माणप ांची बॅग घेऊन व ापीठात जायला मी रे वे टेशनवर आलो. लोकल ेनम ये

चढणं आ ण उतरणं ही कसोट च असते. मंुबईकरांना ह ेअलगद जमतं. पण बाहेरची 
ध के खाते आ ण माग या मागेच राहते. दोन-तीनदा य न केला आ ण अयश वी झालो.
शेवट  कमी गद  असले या एका ड यात घुसलो. पाहतो तर आतम ये फ  म हलाच हो या.
या सग या जणी मा याकडे रागानं पाहत हो या. डबा म हलांसाठ  राखीव होता. घाबरा-

घुबरा होऊन मी पुढ याच टेशनवर हणजे कांजुरमागला फलाटावर खाली उतरलो. उतरत
असतानाच नेमकं हवालदारानं पकडलं. घाम पुसत मी ‘नाही होय’ क  लागलो. शेवट
माझी धा प र थती या या ल ात आली व मी कोणी सराईत सडक-स याहरी नाही,
हेही याला पटलं. तोही बचारा मूळचा गावाकडचाच. “अरे, गावाकडून आलोय, हणून
सांगायचं होतं असं सु वातीला; नोकरी या न म ानं आला आहेस काय?” अशी माझी
वचारपूस क न यानं मला ेन या जनरल ड यात बसवलं. खचाखच भरले या ड यातील
क दट गद त मी वतःसाठ  दोन पाय ठेवायला जागा शोधत असतानाच कुला टेशन आलं.
तथून बस पकडली व व ापीठा या क लना कँपसम ये आलो. इ तहास वभागात चौकशी
करत पोहोचलो. मुला-मुल चे घोळके ॲड मशनसाठ  जमा झाले होते. फाडफाड इं जी
बोलणा या कारकुनांशी संवाद साधणंही मला जड होऊन गेलं. ज करीनं ॲड मशनचा फॉम
भरला. म रयम डोसल, बी मलोनी, जॉज कॅमे न अशा ा यापकां या नावा या पा ा
पा न कुठेतरी परदेशात श णासाठ  आलो क  काय, असा भास होत होता.
ॲड मशनसाठ  आलेली हायफाय मुलंमुली मा याकडे थो ा म कलीनं पाहत होती. मी
कँट नम ये जाऊन अधवट तळलेला क चाकु चा वडापाव खा ला व परतीला लागलो. चार
दवसांनी पु हा वासाचं तेच अ न द  क न व ापीठात पोहोचलो. मे रट ल ट लागली
होती. माझं नाव सवात टॉपला होतं. मला जरा भारी वाटलं. अ भमानानं छाती फुगली.
तथ या मुलांम ये चचा सु  झाली होती क , हा इ तहासात शवाजी व ापीठात ७४ ट के
माक मळ वणारा नांगरे नावाचा को हापुरी प हलवान कोण? काही जणांनी मा याकडे बोट
दाखवलं. मंुबई व ापीठातून इ तहासात ‘बी लस’ हणजे ५५ ट यां न अ धक गुण
मळवणं, हीच मोठ  म ळ गो  होती. मला वशेष गुणव ेसह फ ट लास मळाला होता.
ाचीन इ तहासात तर १०० पैक  ९० गुण मळाले होते. हे यांना पचायला जड होतं.

मा याकडे पा न व ापीठातले मंुबईकर कुचे ेनं हसताहेत व माझी ख ली उडवत आहेत,
हे मला जाणवत होतं.

म रयम डोसल मॅडमनं लासचं प हलं ले चर घेतलं. एकमेकांची नावं व ओळखी
क न दे यात आ या. सवानी हायफाय इं जीत प रचय क न दला. मी माझ ंनाव, गुण व



व ापीठ गावरान इं जीत कसंबसं सां गतलं; ते हा वगाम ये हशा पकला. मी मा या
माकामुळे प ह यांदाच एवढा खजील झालो. पण वतःची समजूत घातली, मला कुठे इथे
यां यात राहायचं आह?े माझी पंढरी वेगळ च आहे. या मा तर होऊ घातले या गद त मला
वतःला नाही हरवू ायचं. थोडा ओशाळा होऊन खाली आलो. बाहेर पाऊस पडत होता,
हणून ओसरीशेजारी तो उघड याची वाट पाहत होतो. तेव ात पाठ मागून जोरात आवाज

आला, “हाय! यू आर व ास, राईट? मायसे फ सुचेता!” या देख या उंच मुलीनंही
एम.ए.ला वेश घेतला होता. मला तनं कँट नम ये छ ीतून यायची ऑफर दली. इं जी
बोलावं लागेल व आपलं चुकेल, या भीतीनं मी न  नकार दला. तलाही तेव ात
पाठ मागून अ वनाशनं आवाज दला व ते दोघे एका छ ीत पावसात खदळत एकमेकांना
खेटून चालत कँट नकडे गेले. मी आशाळभूतपणे पाहत रा हलो. ‘इं जी’ हा आपला इथला
सवात मोठा अडथळा व श ू आहे, हे मा या नेमकं यानात आलं होतं.

मला हो टेलला ॲड मशन हवं होतं. या हो टेलला मला वेश मळाला होता, ते
व ापीठा या प रसरात नसून चचगेटला ‘बी’ रोडवर या जग ाथ शंकरशेठ हो टेलम ये
आह,े हे कळ यावर माझा हरमोड झाला होता. पण ‘एस. आय. ए. सी.’ हणजे
रा यशासनाचे ी—आय. ए. एस. े नग सटर, जी मा या येय पी वठोबाची पंढरी आह,े
ती तथून काही म नटां या अंतरावर आह,े हे मला कळ यावर हायस ंझालं.

मी बाड- ब तरा गंुडाळला व चचगेट या व ापीठा या वस तगृहावर पोहोचलो. दो हीही
म पाटनर उ र भारतीय होते. डंगवाल ओ रसाचा व पुनीत चतुवद  भोपाळचा! दोघेही लॉ

करायला मंुबईत आलेले. दोघेही बोलके पोपट होते. सामान टाकून डंगवालसोबत चहा
यायला सडनहॅम कॉलेजसमोरील टपरीवर गेलो. चचगेटचा हा सगळा मंुबईतला

‘ए लट’व तीचा भाग. डंगवाल च यातून डोळे फाडून येणा या-जाणा या मॉड मुल ना
पाहत होता. तो ओ रसातून प ह यांदाच मंुबई या वातावरणाम ये आला होता. याला

येक मुलगी माधुरी द तसारखी दसत होती. मी याला टोकलं, तर तो मला भारतीय
रा यघटनेतील तरतुद नुसार कोणाला, कोठेही, कधीही पाह याचा अ धकार मूलभूत
अ धकारांम ये दलेला आह,े अस ंकाहीतरी सांगायला लागला. मी या मूलभूत अ धकारांवर
काही नै तक नयं णं आहेत, हे समजाव याचा य न केला. पण तो सव बंधनं तोडून
जवाची मंुबई करायला आला होता. थोड यात या यापासून थोडं र राहणं आव यक आह,े
एवढं मला समजलं. पुनीत मा  या या उलट होता. तो र यावर या मुलांनाही जवळ घेऊन
यांची वचारपूस करायचा, यांना चहा-खारी खाऊ घालायचा. याला आ या मक बैठक

होती. यामुळे तो लोकशाही, कायदा, समाज, ाचार अशा वषयांवर तासन् तास ग पा
मारी. या चावाक व व ा म ांची मम ये जुगलबंद  चालायची. मी पु तकात त ड
खुपस याचा य न क नही एका ता लाभत न हती. शेवट  मी वस तगृहा या अधी कांना
भेटून सगल म मळव यासाठ  अज ल हला. यात मी यु.पी.एस.सी.ची तयारी करतो
आह,े असंही ल हलं. मला बोलवून यांनी स व तर चौकशी केली. मा या स हील
स हसेस या तयारीब ल यां या मनात अढ  आह,े हे मा या ल ात आलं. यांनी मा या



वभाग मुखाला एक प  ल हलं. ते प  पोहोचवायला मा यासमोरच हो टेल या शपायाला
दलं. गोड बोलून मी व ापीठातच चाललो आह,े मी ड पॅच करतो – असं हणून
या याकडून घेतलं. पाणी लावून ते प  मी अलगद उघडलं. मा या राह या या जागेवर

येणारी गदा यामुळे टळली. मी एम.ए.चा अ यास न करता पधापरी ेची तयारी करीत
आह,े यामुळे हो टेलमधून माझा वेश र  हावा, अशी शफारस करणारं ते प  होतं.
‘भीक नको, पण कु ा आवर’, अशी माझी हालत झाली. मी तथ या तथे या प ाला
केराची टोपली दाखवली. सगल म या नादात फॅन असणारी, दोन इ डयटसोबत राहायला
मळालेली म हातातून जाता जाता वाचली होती. मम ये फॅन तर होताच, शवाय कॉमन
बाथ मम ये शॉवरही होता. गावी कवा को हापूर या वस तगृहात या दोन कमालीचं सुख
देणा या सोयी मला मळा या न ह या. मंुबई या उका ात शॉवर या पा याखाली उभं
राह यात व फुल पीडनं चालणा या फॅनखाली झोप यात भलती मजा होती.

हो टेलवर या अव लया पाटनरांसोबत अ यास होत नाही, हणून मी लाय री शोधायला
लागलो. हो टेल या जवळच असणा या मेकर टॉवर या इमारतीमधील ट श कौ सल या
लाय रीचा द डशे पये फ  भ न मबर झालो. प ह या दवशी या व छ, नीटनेट या
लाय रीम ये अ यासासाठ  गेलो. आत वेश के यावर अ यंत आ हाददायक अशी गुलाबी
थंडी जाणवली. थोडा वेळ बसलो, तर अंगात शर शरी भरली. कुडकुडायला लागलो.
व ासच बसेना, क  एवढ  कडा याची थंडी इथे कशी काय वाजू शकते. अधा-पाऊण तास
कसाबसा अंगाला चोळून शेक याचा य न करत बस ूशकलो. लाय रीतून बाहेर पडलो; तर
पु हा तोच उकाडा, तीच गम . मला आ य वाटलं. शेवट  कुतुहलापोट  लाय रीबाहेर या
मराठ  शपायाला या रह याब ल वचारलं. तो तंबाखू मळत हेकटपणे मा याकडे पाहत
हणाला, “याला एशी हण यात, मशीनमधून गार हवा नघती. गावाकडनं आलं येडं आ ण

बफ ला हणतंय पेढं!” मला आता अशा हेटाळ या व अपमान पचवायची सवय लागली
होती.

पायी चालत हो टेलवर पोहोचलो. शेजार या इमारतीतून साईबाबां या आरतीचा आवाज
येत होता. आवाजाचा कानोसा घेत गॅरेजम ये असले या बाबां या मं दरापयत पोहोचलो.
भ भावानं आरती ऐकली. गु वार होता, यामुळे सादासाठ  म त खरीचा भात होता.
ख चून भूक लागली होती. आरती करणा या आंट कडून अजून एक कटोरी मागून घेतली.
ब याच दवसांनी चकर अस ं काहीतरी खायला मळालेलं होतं, नाहीतर हो टेलमध या
डाळ कमी व पाणी जा त असले या आमट नं व करपले या रो ांनी जभेची चव पळून
गेली होती.

खरंतर आ ापयतचा आपला अ यास जुजबी व वरकरणी होता, हे मा या हळूहळू
यानात येऊ लागलं. या वेळ  ही. के. अ नहो चं पूवपरी ेसाठ  असणारं इ तहासाचं

पु तक वाचायला घेतल,ं या वेळ  यातील इं जीतील ब याच श दांचा अथबोधच होत
न हता. आ ापयत देशमुख, पवारांनी ल हलेली इ तहासाची पु तकं वाचली होती. यात
यु नीती, रंजक लढाया व राजां या कथांवर भर असायचा. आता वेग या कोनातून



इ तहास वाचावा लागणार होता. त सम काळाम ये शेतकरी, कामगार, ापार, अथकारण व
समाज कसा होता याचा हणजे तळागाळात या तरातील लोकांचा, यां या आ थक व
सामा जक संदभाचा अ यास करायचा होता. समजत न हतं, तरी वाचत गेलो. एका एका
पानावर इं जीचे दहा-बारा श द अडखळायचे. पण ड शनरी समोर ठेवली व श दांचे अथ
पे सलीनं पु तकावरच लहायला लागलो. यामुळे एक तर पु तक गरगटलेली पा न खूप
अ यास करतोय, असं वाटायचं, शवाय इं जीचा श दसं ह झपा ानं वाढू लागला. ट श
लाय रीत थंडी व परकं वातावरण बस ूदेत न हतं, हणून हो टेलसमोर या यु न ह सट या
अ या सकेत कसाबसा वेश मळवला. कोपरा पकडून अ यास सु  केला.

सकाळ  ेननं यु न ह सट त एम.ए. या वगाना जायचो. वाको याला उत न क लनाची
बस पकडायचो. इथ याही इ तहासा या अ ययनाचा दजा वर या पातळ वरचा होता. नवीन
म  होत न हते. कारण मा या गावाकड या मान सकतेबाबत हायफाय मंुबईकरांना अढ
असावी कवा कदा चत माझा यूनगंड मला मोकळं होऊ देत न हता. डो याला चपचपीत
खोबरेल तेल लावून मी येत असे, यामुळे केसांचा घमघमाट इतरांना आवडायचा नाही.
शेवट  एक म  मळाला. जय  भोसले, सेवा नवृ  ए.सी.पी.चा मुलगा. यानं मला मंुबईत
राहायचं कसं, बोलायचं कस,ं वागायचं कस ं– याचे धडे ायला सु वात केली. एकदा घरीही
घेऊन गेला. घरी वडलांची ओळख क न दली. या वेळ  यांनी दरडावणी या सुरात
वचारल,ं “‘काय रे, चहा घेणार क  को ड क?” यां या आवाजाची धार बघून मी पाणी
पणंच पसंत केलं. याच इमारतीत प ह या मज यावर या वेळ  नुकतीच ॲडम ये आलेली
सोनाली ब े राहायची. रे वे टेशनवर त या जा हराती लागले या असाय या; या जाते-येते
वेळ  थोडा वेळ थांबून पा  वाटाय या. तला य  बघायला मळेल, हणून अनेकदा या
मज यावरही आ ही ल ट थांबवायचो. पण आम या दवानं व त या सुदैवानं आ हाला ती
कधीच आडवी आली नाही.

पी.एस.आय./एस.ट .आय. या परी ेचं एम.पी.एस.सी.चं वेळाप क लागलं.
आय.ए.एस.चं व  घेऊन आलो होतो. वाघ मारायचा होता, ससा तरी मरतो का – हे
पाहायचं होतं हणून फॉम भरला. दोन-तीन बाजा  पु तके घेतली, वाचली व परी ा दली.
एम.पी.एस.सी. या फोटमधील इमारतीत चढणं व तथला नकालाचा त ा पाहणं, हे
ज करीचं असायचं. खरंतर तळमज यावरचा बँक ऑफ इं डयाचा बोड दसला, क
धडधडायला लागायचं. पण प ह यांदा एम.पी.एस.सी. बोडवर नकाला या याद त वतःचा
नंबर पा ह यानं हरखलो. पी.एस.आय. पदासाठ या पूवपरी ेत पास झालो होतो. हे
पधापरी ेतल ं प हलं-व हल ं यश होतं. अंगात ह ीचं बळ आलं. आ म व ास वाढला.

मु य परी ेला दोन म ह यांचा अवधी होता. सामा य अ ययन व भाषा अशा दोन वषयाचे
ब पयायी व पाचे दोन पेपर ावे लागायचे. सामा य अ ययनाची पु तकं मा याजवळ
होती. भाषेसाठ  मा  लीला गो वलकरांचं ‘मराठ चे ाकरण’ व इं जीसाठ  ‘रेन आ ण
मा टनचे ामर’चं पु तक खरेद  केलं. र ा मारायला सु वात केली. महारा ा या संदभानं
सनाव या पाठ के या. समाजसुधारकां या वचारांची व ज म आ ण पु य त यांची सांगड



घातली. बौ क चाच या ४ थी, ७ वी या कॉलर शप परी ेमध या ांसार या हो या.
फटाफट एक-एक वषय संपवत गेलो. पधापरी ेचा अ यास हणजे जमम ये ‘वेट े नग’
कर यासारखा आहे. अनेकदा आप याला एकच एक ायाम करायला आवडायला लागतं.
सवय लागते. मग का डओ करणारे वेट े नगकडे ल  करतात. वेट े नगम ये काही
जणांना लेगचा ायाम करणं आवडत नाही कवा ायसे स मारायचा कंटाळा येतो. मग
एकाच एक नायूचा ायाम केला, क  शरीर बेढब आकाराचं बनतं. टपीकल गळवाणा
शेप येतो. मग ायामाला अथ उरत नाही. एम.पी.एस.सी.नंही परी ा पॅटन बदलला होता.
पी.एस.आय. या मु य परी ेला अ भयां क , कृषी वषयक, वा ण य अशा कारचे
सॉलीड बोअ रग व अनाकलनीय वषय वाढवले होते. शवाय या वषयां या संक पना
मराठ तून समजून घेणं, हा ा वडी ाणायाम होतं. माझंही तसंच झालं. जनरल टडीज या
अ यासात वा ण य, अथशा  कवा कृषीसारखे घटक करायचा कंटाळा केला. आवड या
वषयावर भर देऊन अ यास केला, क  नावडते वषय तुमची वकेट काढतात. यातच
पी.एस.आय., एस.ट .आय.ची मु य परी ा व एस.आय.ए.सी.ची वेशपरी ा एक
दवसाआड आ या. अथातच माझ ं एस.आय.ए.सी. या वेश परी ेला ाधा य होतं.
एस.आय.ए.सी. या वेशपरी ेसाठ  यु.पी.एस.सी.चं जी.एस.चं क ट वाचून काढलं.
यु.पी.एस.सी. मु य परी ेला दोन वैक पक वषय यावे लागायचे. एस.आय.ए.सी. या
पूवपरी ेत जो पदवीला वषय असायचा, याला सोडून स या वषयाची नबंधा मक
व पाची प काही सोडवावी लागायची. मराठ ची तयारी गगराणी सरां या नोट् स या

पारायणामुळे झाली. या दो ही परी ां या तयारी या ग धळामुळे मी महारा ाचा फार
अ यास क  शकलो नाही. रझ ट अपे त होता. पी.एस.आय. या मु य परी ेत माझी ३
माकानी दांडी उडाली. २१० गुणांना मे रट लागलं होतं आ ण मला २०७ गुण मळाल ेहोते.
मा  एस.आय.ए.सी.ची वेशपरी ा मी उ ीण झालो. डे कॉलर व रे सडंट अशी दोन गटांत
नवड होते. माझी रे सडट हणून नवड झाली होती. मला सं थे या आवारात असले या
वस तगृहात छोटेखानी मही राहायला मळाली.



एस.आय.ए.सी.

एस.आय.ए.सी. हणजे रा य शासक य सेवा सं था. मंुबई या छ पती शवाजी
ट मनस या समोर झुणका-भाकर क ापाठ मागे असणा या या छोटेखानी सं थेची सु वात
वसंतदादा पाट ल मु यमं ी असताना झाली होती. क य लोकसेवा आयोगाची परी ा
देऊन महारा ातील उमेदवारांना आय.एफ.एस., आय.ए.एस., आय.पी.एस.म ये
धाड यासाठ  लागणारी पूवतयारी येथे चालते. मला या नावाजले या शासक य सं थेत
पूवपरी ेची तयारी करायला ॅ युएशन झा या झा या १९९४ म ये वेश मळाला होता.
व ापीठा या ऐसपैस मला व म तवाल म पाटनसना रामराम केला व
एस.आय.ए.सी. या हो टेलवर बाड ब तरा मांडला. लांघी माझा म पाटनर होता. बुटका,
बुजरा व कमी बोलणारा. मा यासारखाच खे ातून आलेला. १० बाय १० फुटां या

मम ये आ ही दोघे जण एकमेकांना धडकत थडकत राहायचो. छोटेखानी मम ये
अ यासासाठ  टेबल, खुच , पु तकांसाठ  कपाट, घरघर वाजणारा पंखा आ ण समोर या
हरवळ कडे त ड क न भलीमोठ  खडक  होती. अ यासाला पोषक असं वातावरण होतं.
सु वातीला म या बाहेर कॉ रडॉरम ये कवा लाय रीत बसायचं दडपण यायचं. तथे मु य
परी ा पास झालेल,े मुलाखतीला धडकून आलेल,े एम.पी.एस.सी.मधून पद मळ वलेले
अनेक रथी-महारथी असायचे. शेजार या मम ये पयुषही होता. पयुषचे बाबा या वेळ
मु य स चव, शवाय याचे मे णे आय.ए.एस.म ये! यामुळे याला अनेक जण लाल
द ा या गाडीतून भेटायला यायचे, ो साहन ायचे, येताना थमासमधून कॉफ  व
चांगलचंुगलं खायला आणलेल ं असायचं. आ ही मा  गेटबाहेर या टपरीवर मळणा या
कट ग या चहा आ ण वडापाववरच समाधान मानायचो. आमचेही मे णे फौजदार होते.
यामुळे जर पयुष आय.ए.एस.झाला, तर आपली वण  कमान फौजदारपद  तरी लागेल,

असा तकशु  वाटणारा वचार करायचो.



अ यास करणा यांम ये अधअ धक अध वेडे असलेल े – काही येयवेडे, काही
अ यासवेडे, काही खा वेडे, काही म वेडे व काही बाईलवेडे. येकाचे छंद वेगळे होते. तर
अनेक जण छुपे तुमदेखील होते. बाहेर धगाणा करायचे, स यां या अ यासात ब बा
घालायचे आ ण वतः रा -रा भर जागून अ यास करायचे. यां याम ये मी वयानं सग यात
लहान होतो. यामुळे मा याकडे सगळे जण काक ीनंच पाहताहेत, अस ं मला उगीचच
वाटायचं. या ानपंढरीत हौशे, नवशे आ ण गवशेही भेटले. येक जण महाभाग होता व
काही जणां या अफलातून करामती चालाय या. बापूनं ण केलेला, क  आय.पी.एस.
होईतोपयत पायात च पल घालणार नाही. यानं हीजीट ग काडही छापून घेतलं होतं आ ण
नावासमोरची जागा कोरी ठेवली होती आ ण तो हे काड देताना, ‘आय.पी.एस.’ हे मोक या
जागेत लागणार आहे, हे आ ाच समजून या, असा इशाराही देई. या वेळ  यु नफॉम
चढवणार, याचवेळ  ाऊन शूज घालणार, अशी योजना य ात आणायला तो रा ं दवस
मेहनत घेत होता. घरचा गडगंज होता, यामुळे बापू चांग या हॉटेलात आ हाला जेवायला
घेऊन जाई. याचा अवतार मा  भका यासारखा असायचा. शवाय पायात च पल
नसायची. एकदा हॉटेलम ये जेवण झा यावर बाहेर आ यावर आ ही उभे होतो, या वेळ
एका भ या माणसानं दयाभावनेनं याला दोन पयाची नोटही देऊ केली होती. असा बापू
पुढे आर.ट .ओ. झाला आ ण पुढे मा यासोबत यु.पी.एस.सी. या मुलाखतीसाठ सु ा पा
झाला होता.

सरा म  अ वनाश. दहावी-बारावीला बोडात आलेला, दसायलाही माट. माझी
या याशी ग  जमली. आ ही सं याकाळ  जेव यानंतर एस.आय.ए.सी. या पाठ माग या

आझाद मैदानात च कर मारायला जायचो. या वेळ  मैदानात वे या आ ण तृतीय पंथी उभे
असायचे. चं रकर नेहमी यांची छेड काढायचा. आ ही घाब न जायचो. एक दवस
चं रकर न हता आ ण आ हा तीन-चार जणांना तृतीय पंथीयांनी अडवून शेल या श ा
द या. अ वनाशला तर “काय रे शाह ख खान, अब तेरे नखरे दखा ना!” असं हणून
या या अंगालाही खेटले. अ वनाश या अंगाचा तळपापड झाला. या वेळ  जवळच उ या

असले या पोलीस हवालदाराजवळ जाऊन त ार केली, पण यानं आ हालाच दम भरला.
‘तुम या ड ा गंुडाळून इ नमा करायला वापरा.” हणत अपमानही केला. चार न
सांग याजो या श ाही हासड या. आ हाला हे मूग गळून ग प बसायचं न हतं. अशा
पाणउता याचा व सावज नक ठकाणावरील या बे श तीचा व र  अ धका यांना जाब
वचारायचा नणय आ ही घेतला. अ वनाश व मी अ ाहासानं डीसीपी झोन वन या
ऑफ सम ये गेलो. तथेही पाहतो तर काय? या पोलीस उपायु ा या ऑफ स या खालीही
ओळ नं वे या उ या हो या. आप याला काहीही दाद मळणार नाही व आपली डाळ
शजणार नाही, याची खा ी पटली. आपण या वेळ  यो य उंचीवर जाऊ, या वेळ
र यावर या या सग या कु प अंगाला श त लावू, असा काहीतरी वचार क न, मूग
गळून ग प रा हलो. २००७ साली या वेळ  डीसीपी हणून याच ऑफ सम ये द ण
मंुबईचा चाज घेतला, या वेळ  फोट या र यावर वे या उ या राहणार नाहीत, हे माझं प हलं



पाऊल होतं.
सी.एस.ट . टेशन या वदळ त ‘एस.आय.ए.सी.’ हा छोटेखानी, शांत कँपस होता. यात

साधारण आझाद मैदानाला लागून बरॅकवजा १० ते १२ म हो या. येक मम ये
पु तकां या गद त तीन-चार जण दाट वाट नं झोपलेले कवा पु तकात त ड घुसवून
कोप यात या खुच त बसलेले असायचे. येक वेळ  वेगळेच चेहरे मम ये दसायचे,
कारण पॅरासाईटची सं या राहणा या मुलां या तुलनेनं अ धक असायची. ‘बागडे’ नावाचे
हो टेल वॉडन होते. म त वाढलेली दाढ , वजार, सदरा, कपाळावर लांबलचक टळा,
पहाडी आवाज. ते सरकारी नोकर कमी, तर मंुबईतल ेगंुडस श राजक य कायकत अ धक
वाटायचे. मनानं भला माणूस, यामुळे पॅरासाईटची गद  दसली; तरी ऑफसाईट ठेवायचा.
अ यासासाठ  अनेक चांगली ंथालयं आसपास होती. पण एस.आय.ए.सी. या
छ छायेखाली बाक ावर बसून अ यास करायला परी ाथ ची ही गद  हायची.
मण मण या ब यांम ये, हवेपे ा आवाज जा त देणा या मळकटले या पं याखाली, लुंगी-
ब नयनवरची फौज द ली थत वाजीराम राव या नोट् सचं मराठ त भाषांतर करत बसलेली
दसायची. नरम प र थतीतून आलेल,े पण सुपीक डो याचे आ ण गरम मजासाचे
बु जीवी ाणी इथे नवनवीन योग करताना दसायचे. अनेक जण ां तकारीही होते. रवी
गायकवाडनं देशा या घटनेचा पुन वचार हायला पा हजे, हणून वतः नवीन मसुदा
लहायलाही घेतला होता. या वेळ  एम.पी.एस.सी.म ये घोटाळा झा या या चचा सतत
कानावर पडाय या. यामुळे काही जणांनी अ यास सोडून हायकोटात रट दाखल
कर यासाठ  तयारी सु  केली होती. हेमंत मंुबईत कुठे चकरा मारायचा, ते कळायचं नाही.
पण रा ी परत आला, क  या या कृ णकतृ वा या अशा मो ा मो ा बढाया मारायचा,
क  आ ही मा  लुंगी सांभाळून या या फुशार या पचव याचा य न करायचो.

मराठ  सा ह याचा अ यास करताना वाचलं होतं, क  तभा ही वेडाची बहीण असते.
थोड यात अशा नवन ा वे ा तभावंतांची मां दयाळ  या एस.आय.ए.सी. पी
पंढरीम ये दरवष  भरते. यातले काही आरंभशूर असतात, तर काही घोकंप  करणारे
असतात. काही न ा  ूगाळणारे असतात. काही चंड मेहनत घेणारे असतात. प र थतीचे
हेलकावे घेणा या गलबतातून आयु याचे चटके सोसत इथपयतचा वास पुढे कोण या गतत
नेईल, हे अनेक जणांना माहीत नसतं. मीही यातला एक सह वासी होतो. तुलनेनं कमी
शकलेला, कमी वयाचा, कमी अनुभवांचा! यामुळे इथ या बु जीवी गद म ये घालमेल
हायची. जीव गुदमरायचा, कधीकधी आपणही वेडे होतोय क  काय – अशी भीती

वाटायची. एखादं नवीन वा  वाजवायला शकताना भसाडे व बेसूर आवाजच बाहेर
पडतात; तस ंसु वातीला होत होतं. नेमका सूर आ ण लय सापडतच न हती. अ यासाचा

य न करतच होतो, पण आत घुसत न हतं. शहा सर, घोलकर सर इ तहासाचे धडे ायचे;
ते डो या या खूप व न जायचे. वजया राजा य , रमेश तडुलकर मराठ  शकवायचे. या
वेळ  ऐकायला छान वाटायचं; पण वतः कागदावर उतरवायला घेतल,ं क  आकलन हायचं
नाही. कमलेश सगारेटचे झुरके मारत सा ह याची समी ा करायचा. कजळेना फार कळायचं



नाही, तरी ते मोठमो ानं आवेशपूण चचा करायचे व वद ्वान अस याचा आव आणायचे.
या वेळ  ताण वाढायचा, मग मम ये जाऊन लांघीशी चचा करायचो. हा माझा म पाटनर
बचारा थोडा मंद आ ण मतभाषी होता. यामुळे या याशी बौ क तुलना क न
घेत यावर थोडंसं हायसं वाटायचं.

वयानं जा त व दसायला थोराड अशा सहा-सात मुलीही आम या बॅचम ये हो या.
यात या ब याच जणी ब धा परेशान दसाय या. सं याकाळ  टे लफोन बूथसमोर लाईन

लावून उ या असले या दसाय या. या बेभरव या या च ूहातून यश वी होऊन बाहेर
पडणं हा प र माबरोबर न शबाचाही खेळ होता. यामुळे म यमवयीन कुटंुबातील मुल ना
पधापरी ेची तयारी करताना घर यांची जवात घालायला अनेक लृ या करायला

लागतात. ‘ल नाचं वय नघून चाललंय, आ ण साहेब झालीस, तरी अ धकारी असणारी
शहाणी बायको मुलगा पसंत करील का?’ अशा वाद ववादांना घरी सामोरं जावं लागे.
यामुळे आधीच गांजले या व प र थतीनं बेजार या भ गनी एस.आय.ए.सी.म ये आ यावर

अजून हाता या दसाय या. यात चुकून एखाद  दमयंती जचे वडील मंुबईम ये व र
शासक य अ धकारी होते, इं जी मा यमात शकलेली, द ण मंुबई या उ च ू

वातावरणात वाढलेली, वतः ाई ह करीत मा ती ८०० आम यासमोर पाक क न ऐट त
उतरायची. त या पर यूम या सुवासानं एस.आय.ए.सी. दरवळून जायचं व लांबलचक
दलदलीम ये एखादं कमळ उमलावं, तस ंया क दटले या वा तूम ये होऊन जायचं. आ ही
खे ातले रंगीला छाप आमीरखान! प या या पेट त असणारा, इ ी केलेला एखादा
चटा चटांचा शट घालून त यासमोर लाय रीत खुडबुडायचा य न करायचो. पण तची
नजर नोट् सव न हलायची नाही. ती ले चर अटड क न, लाय रीत तीन-चार तास अ यास
क न, त या ये या-जा यात त याकडे ल  ठेवणा या अनेक जणां या तीन-चार
दवसां या अ यासावर बोळा फरवून जायची. ती गे यावर आवंढे गळत त या हाय फाय
गो ची मागून-पुढून चचा हायची. आम यात या एकाही जणा या हाती ही पग वता
लागणार नाही, याची आ हा सवाना खा ी असूनही आम या आशा मा  प ल वत हो या.
त या लाल रंगा या मा ती ८०० या आसपास आ ही पुढ या सीटवर कधी त याशेजारी
बसायला मळेल का, याचा कट ग चहाचा घोट घेत मट या मारत वचारच करायचो. मला
आठवतं, योगायोगानं एस.आय.ए.सी. या अंगणातील झाडाची मोठ , जुनी फांद  तुटून
त या पाक केले या गाडीवर अचानक पडली. या दवशी अनेक जणांनी या चेपले या
गाडीला पा न दवाळ  साजरी केली होती. तला मा  काही फरक पडला न हता. तला
जातेवेळ  लाल द ाची गाडी घेऊन गेली आ ण आम या राहणीमानासारखा तचा ाय हर
व आम या न शबासारखी चेपलेली गाडी मा  मागे ठेवून गेली.



यु.पी.एस.सी. पूवपरी ा

एन.सी.इ.आर.ट .ची पु तकं, टाटा मॅक ॉ हलचं भलमो ं  जी.एस.चं क ट आ ण
इ तहासावरची डा ा वचारसरणीतली पु तकं यां याशी रोज रा ं दन लढाई सु  केली.
फार समजत न हतं, तरी वाचत होतो. शेवट  दोन-तीन पारायणांनी अथ लागायला लागले.
हळूहळू अ यासाची गाडी ळावर यायला लागली. यु.पी.एस.सी. या पूवपरी ेचे ब पयायी

 लांबलचक असतात. आम या वेळ  १२० म नटांम ये सामा य अ ययनाचे १५० 
सोडवावे लागायचे. पूवपरी ेसाठ  माझा वैक पक वषय इ तहास होता. इ तहासाचे १२०
म नटांत १२०  सोडवायचे असायचे. प का इं जी कवा हद  मा यमातच असते.
यामुळे प केचं वेगानं आकलन होणं,  समजवून घेणं व उ राम ये यो य पयाय
नवडणं या सू ीनं पूवपरी ेची तयारी करत होतो. ज ेए, बी, सी, डी पयाय असायचे, तेही
प र छेदां या पात असायचे. यामुळे वेळेत पेपर सोडवायला कसोट  लागायची. या वेळ
नगेट ह माक गची प त सु  झाली न हती. इ तहासात याला १२० पैक  ८५ या वर
आ ण जी.एस.ला १५० पैक  १०० या वर गुण मळत, या या यशाची खा ी असायची.
अ नहो चं इ तहासाचं पु तक मी श दबंबाळ क न संपवलं. ‘सब टन’ हणजे ‘खालून
वर’ या जे. एन. यु. मधील मा स ट इ तहासप तीचं आकलन हायला सु वात झाली
होती. रो मला थापर, ब पन चं , ए. एल. बाशम यांची इ तहासावरील पु तकं मला ाचीन,
म ययुगीन व आधु नक भारता या मी न अ यासले या ऐ तहा सक घडामोड ची अनुभूती

ायला लागली. या परी ेसाठ  कशातून काय वाचायचं, यापे ा कशातलं काय वाचायचं
नाही, हे अ धक मह वाचं असायचं. यामुळे बाशम यां या ‘द वंडर दॅट वॉज इं डया’ या
पु तकातले ‘समाज’, ‘धम’ व ‘रोजचे जीवन’ हे तीनच चॅ टर वाचायचे. मौयकाळातील
अशोका या शलालेखावरचे  वचारतात, तर मग ‘अशोक अँड द ड लाईन ऑफ
मौयाज’ या पु तका या अखेरीस असणा या इ ड टचं प र श  व थत अ यासायचं.



असा नेमका व प तशीर अ यास सु  केला. पूव परी े या धत वर एस.आय.ए.सी.म ये
चाचणी परी ा होऊ लाग या. माझा इ तहासाचा कोअर ६५/७० असा येऊ लागला. ‘थोडा
जोर लावला, तर यावष च पूवपरी ेत पास होऊन जाशील.’ अस े आ त करणारे श द
घोलकर सरांकडून ऐकायला मळायला लागले.

घोलकर सर नेहमी हसतमुख, संयमी व ो साहन देणारे. को हापूरला माझा- यांचा
प रचय झाला. या या वेळ  नराश हायचो, या वेळ  यांना भेटायला मी कां दवलीला
यां या घरी जायचो. यांनी मला वेळ ायला, भेटायला कधीच न साह दाखवला नाही क

कंटाळा केला नाही. घाई न करता व थत संक पना समजावून सांगायचे, शवाय
अनेकदा पोहे व चहाही ायचे. फ  कवा गु द णा आ ही देऊही शकत न हतो कवा
यांनी कधी चुकूनही याब ल ‘ ’ उ चारला नाही. सर थकले होते व एस.आय.ए.सी. पयत

यायला यांची घालमेल हायची. तरीही ते यायचेच, यामुळे हे त थ यो यासारखे गु
व ाथ  आला, तर याला पुरेपूर समाधान होईपयत शकवायचे, समजावून सांगायचे.
सरांची प त सोपी, सरळ अन् सु प  असायची. यामुळे शहा सरां या ‘अवजड आ ण

ल  सं ा’ समजाव या या व ापूण शैलीनं बेजार झाले या आ हा पामरांना घोलकर
सर ‘ओॲ सस’सारखे वाटायचे.

कां दवलीला सरांना भेटून मी ब हणीकडे मु काम करायचो. ती चारकोपजवळ या
स ा नगरम ये राहत असे. ही सातारा-सांगलीकड या लोकांची कॉमन वसाहत आहे.
१०बाय १० या दोन मचा छोटा लॉक असणा या स र-पं याह र इमारत चं हे संकुल
गावाकड या वातावरणात आ याची अनुभूती ायचं. मा  गावाकडून ल न होऊन आले या
मुली इथे येऊन मॉडन झालोय, हे दाखव यासाठ  गाऊनवर फराय या. लहानपणी मी
पाहायचो, मंुबईम ये काम करणारा चाकरमानी सु  यांम ये कवा ज े या वेळ  गावी यायचा,
या वेळ  याचा बाब काही औरच असे. पांढरा शु  सदरा, यावर पांढरी पँट व यावर

पांढरेशु  मॅ चग सँडलही असायचे. ग यात का या रंगाचा, वतः या रंगाशी जुळणारा
मफ चा रे डओ घेऊन तो गाव या बाजारपेठेतून बाबात चालायचा. अनेकदा या वेळ
या या पांढ याशु  शटावर इ ीनं गुलाबां या फुलाचं टकर उमटवलेल ंअसायचं. या या

चाल यात जवानीत या देवआनंद, जत  कवा मथुन च वत सारखी टाईल असायची.
गावात या कासोटावा या बायका व झगावा या मुली या या या चाकरमानी बाबाकडे
वळून-वळून पाहाय या. या या या टाईलचं मला खूप अ ूप होतं. पण या वेळ  मंुबईला
आलो व डलाईड रोडवर वा या या चाळ त दहा बाय पंधरा या गाववा यां या मवर या
हाफ च ीत या मवीरांना पा हलं, ते हा माझा म नरास झाला. दवसभर हातगाडी
चालवून अंग मोडलेल े माझे भाऊबंद असणारे हे मलमधील धुरानं काळवंडलेले हरो
एकमेकांना रेलून एका कुशीवर प  या-प  यां या च  यांम ये गाढ झोपलेल े दसायचे. मी
अ यास करताना यांची ओळ नं झोपलेली रांग आठवायचो आ ण आपण जर अयश वी
झालो, तर या रांगेत आपला एक नंबर वाढेल, या भीतीनं अ धक जोमानं अ यास करायचो.

परी ा जवळ यायला लागली, तशी चाच यांची वारंवारता वाढू लागली. एकदा एका



चाचणीत मला ५० पे ा कमी गुण मळाले. मला हा ध का होता, कारण परी ा द ड
म ह यांवर येऊन ठाकली होती. पण आ म व ासही होता, हणून मी उ रप का पु हा
पाह याची वनंती केली. चेक केली, तर मला ७२ गुण मळाले होते. एकमेकांची उ रप का
तपासायला उमेदवारांनाच दली जायची. माझी उ रप का कोठ करनं तपासली होती व
मु ाम न यानं माझ े२५ गुण कमी केले होते. मी जाऊन याला जाब वचारला. तो ‘तत
पप’ करत कारण देऊ लागला. माझ ेगावाकडचे हात याला धडा शकव यासाठ  फुरफु
लागले होते. पण मो ांनी संयम ठेव याचा आ ह केला. यामुळे माझा राग अ ूं या
व पात बाहेर आला. आशा- नराशे या च ात रोज तयारी करताना फर- फर फरायचो
यामुळे या दवशी आ म व ास पु हा कोलमडला. याला आंजा न ग जा न अ धक

तयारीनं फंुकर घालून उभा करणं हे आ हान होतं. जोमानं तयारीला लागलो.
आधी या वष  झाले या मु य परी ेचा नकाल लागला. ल नघरात जशी गडबड सु

होते, तशी एस.आय.ए.सी. म ये मुलाखतीची लगबग सु  झाली. पास झाले, ते
कॉ रडॉरमधून मोट झाले व यांना अ या सकेत वेश मळाला. मुलाखती या तयारीला
नागपूर, पु या न अनेक जण एस.आय.ए.सी.त दाखल झाले. वातावरण मुलाखतमय झालं.
मॉक इंटर ची पॅनेल येक मम ये बसू लागली. रा ीय, आंतररा ीय घडामोड वर
चच या मै फली जमू लाग या. ए टकेट मॅनसवर ए पट बोलवले जात होते.

म वानु प कपडे शवायला गेले होते. टायची गाठ कशी बांधायची, या यावर
ा य कं दली जात होती. आ ही नवखे या सा या लगीनघाईकडे कुतूहल आ ण आ यानं

पाहायचो. पुढ या वष  आप यालाही या बोह यावर चढायला मळेल, या या गुदगु या
हाय या. अ वनाशही मु य परी ा पास झाला होता. या या कपडेखरेद पासून ते मोठ-

मो ा अ धका यांकडे मागदशनासाठ  जाताना मी सोबत असायचो. मा या मम ये
याचा मॉक इंटर  आयो जत केला होता. मी ह  धरला, क  मलाही मॉक या पॅनेलवर

बसून  वचारायचे आहेत. मी याची पूवतयारीही केली होती. माझा बालह  पा न पोटनी
म क लपणे शेरा दला. “ व ास, तू आम यासाठ  चहा आ ण पा याचा मग आणून ायचं
काम करायचं. एखाद  मुलाखत दलीस, क  टेबला या या बाजूला येऊन बैस.” श द
झ बणारे होते, पण खरेही होते. मी अनेकदा हवेत असायचो आ ण अशा संगामुळे झपकन
ज मनीवर येत असे.

यु.पी.एस.सी. बरोबर एम.पी.एस.सी.ची परी ा ायचा वचार डो यात घोळत होता.
यावष  एम.पी.एस.सी. या जा हरातीत उप ज हा धकारी पदा या १८ जागा नघा या
हो या; शवाय व  व लेखा अ धका यां या २५० या वर जागा हो या. यामुळे कुठे ना कुठे
तरी आपला नंबर लागेल, या आशेनं रा यसेवेचा फॉम भरला होता. एस.आय.ए.सी म ये
लपून-छपून एम.पी.एस.सी.चा अ यास करावा लागे. एक तर तथे वेश घेणा यांनी
यु.पी.एस.सी. हे एकच येय ठेवावं, असा मानक होता. शवाय आपण काय वाचतोय, हे
इतर जण डोकावून पाहायचे. या वेळ  एम.पी.एस.सी.चं पु तक हातात असेल, तर खजील
हायला हायचं. यामुळे अनेकदा पु तकांना पु े  घालून कवा यु.पी.एस.सी. या ल



कटम ये मराठ तली छोट  पु तकं ठेवून अ यास करावा लागे. चार म ह यांपूव
पी.एस.आय.ची. मु य परी ा दली होती. यामुळे रा यसेवेचा पूवपरी ेचा पेपर फार तयारी
न करताही सोपा गेला.

खरं घोडेमैदान जवळ येत होतं. यु.पी.एस.सी. पूवपरी ा आवा यात येत न हती. ही
परी ा उमेदवारांचा सवागानं कस काढते. अ यासाचं रोज दहा-बारा तास मीटर पडत होतं,
पण सलॅबस आटोपत न हता. सामा य अ ययनासाठ  दहावीपयतची एन.सी.इ.आर.ट .ची
पु तकं वाचली होती. रा यघटनेसाठ  डी. डी. बसुंचं, तर अथशा ावरचे द  व सुंदरमचे
अवजड ंथ वाचायचा य न करत होतो. एकूण ताकद नशी तयारी क नही अ यासाचा
आवाका हनुमाना या शेपट सारखा वाढतच होता. वैक पक वषयासाठ  सु वातीला
मूलभूत मानली जाणारी ाचीन, म ययुगीन व आधु नक भारतावरची एन.सी.इ.आर.ट .ची
बारावीपयतची नेमक  पु तकं वाचली. ही पु तकं आम या व ापीठा या अ यास मापे ा
अ वल दजाची होती. यामुळे पाया घ  झाला. मग वातं यल ातील समाजमनाबरोबर
हदोळे यायची चती देणारं ब पनचं ांचं ‘इं डयाज गल फॉर इं डपड स’ वाचून
काढलं. रो मला थापर यांचं ‘ ह टरी ऑफ इं डया’ हे पु तक ाचीन भारता या इ तहासा या
अ यासा या ीनं मह वाचं होतं. पण पु तकाची कमत ३०० पये अस यानं ते वकत
घे याचं धाडस केल ंनाही. पण नंतर फोटमध या र यावर या पु तकबाजारात मला याची
जुनी त अचानक मळाली, मग मा  ३५ पयांत ती वकत घेतली. या वेळ  हे पु तक
मला या पु तकां या ढगा यात मळाल,ं या वेळ  हनुमानाला संजीवनी मळा यावर
होणारा आनंद झाला होता. माझ े कब ना आ हा अ यास करणा या अनेक जणांचे अनेक
तास फोट या या र यावरील पु तकां या भांडाराचा शोध घे यात नघून जायचे. यातून
शोधानंतर बौ क ख ज यातली अनेक र नमाणकं हाती लागायची आ ण अ यंत वाजवी
कमतीत हे एकेक शरपेच आम या ानसं हाला समृ  करायचे. यामुळे साऊथ मंुबईचा
डीसीपी असताना मी कधीही पु तकां या वसाय करणा या हॉकस व  कारवाई क
दली नाही. मला माहीत होतं, क  तो काय ानं गु हा आहे. पण हा गु हा कतीतरी गरीब
व ा याना ानाची भांडारं उपल ध क न देणारा होता; तशाच संदभानं तसा भीक
मागणंही गु हा आहे. पण व थेचा बळ  असले या भीक मागणा या छो ा मुलांवर
कधीही पाशवी पो लस कारवाई होणार नाही, याची मी नेहमी द ता घेतो. कायदे कठोरपणे
राबवले जावेतच, पण ते करत असताना वं चत समूहाचे हत आ ण यां यावर काय ा या
बड यानं होणारे वपरीत प रणाम याचं भान ठेवल ंपा हजे.

मला  पडतो, रोज जगाचा ेष, तर कार व श ाशाप सहन करणा या
र यावर या अनाथ, भुके या भकारी बालकातून एक स चा, सत् शील व देश ेमी नाग रक
नमाण होऊ शकतो का? लहाणपणीच याचं ू र ल गक शोषण झालं आहे, याला मादक
ाऊन शुगरची ओढ या या आईचं ध प या या वयातच लावली गेली आह े – याचा

भ व यकाळ काय? एकतर तो भकारी होईल कवा छोटामोठा बाल गु हेगार! भकारी,
ग ला, ग लीचा कडा, गटारातील पैदाइश अशा पद ा, ब दं याला आयु यभर मरवावी



लागणार. याला वातं य, समता, दजा व संधीची समानता या घटनेत या सं ा समजावून
सांग याचा कतीही य न केला; तरी या याला समजणारही नाही कवा समाजात याला
या त वाची अनुभूती कधी मळणारही नाही. या या ीनं या बोगस, बेगडी आ ण
दशाभूल करणा या सं ा आहेत. तो मा या म यमवग य मान सकतेपासून खूप भ  आहे.
या या मनातला, दयातला, मान सकतेतला व थे वषयी असणारा राग, ागा, नैरा य

आ ण संताप मा या बेगडी, बनावट ेमानं व जुजबी य नांनी कमी होणार नाही. हणून मी
भका यां या मुलांकडे का जाणो एका वेग या सहानुभूतीनं पाहतो. बालकामगार हाही
असाच एक उपे लेला घटक! आ ण सवात भयावह आ ण वेदनादायी प र थतीत कोण
जीवन जगतं, तर बालवयात वे यागृहात दाखल होणा या कोव या वयातील मुली! का
जाणो अ यास करताना हे सारे पचलेल,े खचलेले जीवही मा या अंतरंगात मला ‘अ यास
कर’ हणून साद घालायचे. कदा चत माझी यां यासाठ  काही कत  ं बाक  होती.
‘प रवतन’, ‘बदल’ हणजे सर तसरं काही नसून याकडे काहीच नाही, अशांना
आप यातील थोडंस ं येकानं वाढून देणं आहे. मला अ भ ेत असणा या प रवतनाची
सु वात मी मा यापासून का क  शकत नाही? सनद  सेवेत जाताना सोबत या
तळागाळात या, पचले या, खचले या वगासाठ  काही देणं लागतो, ही भावना व भू मका
आप या तयारीला, अ यासाला नेहमी नै तक बळ देतं आ ण पयायानं ते बळ आपसूकपणे
बु या ववेकातून आ ण दयातील क णेतून पेना या माग कागदावर उतरतं. कदा चत
याच कोनातून अलीकडे यु.पी.एस.सी.नं मु य परी ेत ‘नै तक मू ये, ामा णकपणा व
वधायक ी’ वर २५० माकाचा एक पेपर वाढवला आहे.

फोटमधला र यावरचा पु तकांचा बाजार हा आम या बु साठ , अ यासासाठ  खुराक
पुरवणारा डेपो होता. मला जगा या इ तहासावरची अनेक च पी पु तकं इथे मळाली
होती. यामुळे यु.पी.एस.सी. या अ यास माचा संबंध नसला, तरी मला ही पु तकं
वाच यानंतर इ तहास डो यासमोर उभा राहायचा. नॉमन लेवीसचं ‘वड पॉवर मेड इजी’
पु तक मला इथेच सापडलं. या पु तकांमुळे मला इं जी श दांची ु प ी कळायला लागली
व तकशु  प तीनं माझा श दसं ह झपा ानं वाढू लागला. डेल कानजीची छोट  छोट ,

म व वकासावरची पु तकं मला सकारा मक कोन ठेवायला मदत क  लागली.
इथेच मळाले या नानी पालखीवा यां या ‘वुई द पीपल’ व ‘वुई द नेशन’ या दोन पु तकांनी
मा या समकालीन इ तहासाब ल या संक पना व तृत के या. गांधीज चं ‘स याचे योग’
मला इथ याच ढगा यात मळाले, क  जे वाच यानं माझं आ मबळ वाढलं. आपण करतो,
तशा चुका न ह,े तर घोडचुका खूप मो ा माणसांनीही केले या आहेत, हे बापूज चं
आ मच र  वाचून कळलं होतं. मा  या चुकांतून शकून शहाणपण यायचं असतं व या
घोडचुकांची पुनरावृ ी करायची नाही, हे दोन अ यंत मह वाचे धडे मला यामुळे शकता
आले. यामुळे केले या चुकांचा प ा ाप बंद केला व वतमानात जगायला शकलो. ‘जर
भ व याचं यो य नयोजन केलं नाही, तर तु ही अयश वी हो याचंच नयोजन करत असता.
‘असं भी मराज बाम सरां या ‘ वजयाचे मानसशा ’ म ये वाचनात आलं होतं. सरावाचं,



वेळेचं व थापन हे बामसरां या खेळा या मानसशा ातून शकलो. यां या पु तकातला
‘ व नग हॅबीट्स’ बबव याचा जाणीवपूवक य न केला. यामुळे सकाळचे चार तास,
पारचे चार तास व सं याकाळचे चार तास अशा तीन ट यांम ये अ यासाची मोट बांधली

होती. धमा धकारी सरांनी ‘ वजयपथ’ म ये अ यासाचा आलेख समजावून दला आहे. चार
तासां या अ यासा या कालखंडाम ये सु वातीचा एक तास अ यासाचा पारा वर वर चढतो.
नंतरचे दोन तास थर राहतो व शेवट या तासात उतरतो. हे खूप छान समजायला लागलं.
चार तासानंतर ट  ेक असायचा. आ ही अ यासाचं टाय मग हे परफे ट सेट केलेलं
असायचं. सकाळ या ऑफ स भराय या वेळ , पार या लंच ेकवेळ  व सायंकाळ
ऑफ स सुट या या वेळ  आमचेही ट  ेक हायचे. कारण या वेळ  एस.आय.ए.सी. या
शेजार या तीन-चार कॉलेजमधील शकणा या मुलामुल चे घोळके आम या कँट नम ये ना ा
कवा जेवणासाठ  यायचे. आम या अ यास क न थकले या, ओशाळले या डो यांना या
चटकमटक यांनी थोडासा वयानु प आ हाद वाटायचा. अ यास कर यासाठ
हरवळ कडे पाहणं हे फाय ाचे असतं, अस ं कुणीतरी सां गतलंही आहे. पण घ ाळ
लावून हा ेक २० म नटांपे ा जा त होणार नाही व तोल कुठे जाणार नाही, याची
खबरदारी सवाकडून घेतली जायची. मला पहाटे उठ याची सवय अस यानं आकलनास
अवघड आ ण न समजणारे वषय या े श वेळ  वाचायला यायचो. पारी पगाय या वेळ
सो या वषयांना हात घालायचो. अ यास मातील सव घटकांचा चाट बनवला. जमम ये

ायाम करताना शरीरातील सव अवयवांची सुडौल आ ण यो य माणात बांधणी होईल,
तसा व वधांगी घटक-उपघटकांचा सवागीण अ यास मो ा मह वाकां ेनं सु  केला होता.

अ यासाबरोबर ानवृ  करणारे, ेरणा देणारे छंदही जोपासायला सु वात केली
होती. चांगली ा यानं ऐकायला जायचो. चांगली मराठ  नाटकं व इं जी सनेमे पाहायचो.
नाना पालखीवा यांचं बजेटवरचं ेबॉन टे डयममधील ा यान ऐकून आलो होतो.
दर यान या काळात शेषन साहेबांनी नवडणुकांची या व छ आ ण पारदशक केली
होती. व ापीठात यांचंही मागदशन ऐकायला गेलो होतो. पण यांचे सं कृत चुर अवजड
अवडंबरी भाषण पचलं नाही. शेवट  ‘आय.ए.एस.’ हणज े ‘आय एम सॉरी’ अस ं यांनी
सां गतलेल ंआजही य  अनुभवतो, या वेळ  प या या ड यात गो ा टाक यावर येतो;
तसा यांचा ऐकलेला खडखडणारा आवाज आजही आठवतो. रोज या घडामोड साठ
जबरद तीनं ‘द ह ’ आ ण ‘ ं टलाईन’ची चाचपणी करायचो. थोड यात म चा व
आकलनश चा यो य वकास झाला नसताना मोठमो ा झेपा घे याचा य न करत होतो.
यामुळे पाय कोलमडत होते, मुरगळत होते, लचकत होते. ही तयारी महा व ालयात

असताना केली असती, तर आ ा शेवटचा हात फरवता आला असता. कमजोर हाडांचा
काडी प हलवान असूनही हद केसरी या जोडीची कु ती खेळायचा आ ह ध न बसलो
होतो. एकदम आकाशाला गवसणी घात यामुळे हनुमानासारखा हात पोळणार, ह े न त
होतं.

माझगाव या से स टॅ स भवन या आठ ा मज यावर या भ यामो ा हॉलम ये माझा



परी ेचा नंबर आला होता. खरंतर जवळ जवळ सग या यु.पी.एस.सी. या परी ा आम या
वेळ  याच हॉलम ये हाय या. यामुळे एस.आय.ए.सी. मधून घोळके या घोळके एक
ेननं परी ाक ाकडे जायचे. मी सकाळ  फोट या मं दरात जाऊन दशन घेतलं. शंकराची

मनोभावे ाथना केली. परी ेला जर पास झालो, पेपर सोपा गेला; तर खूप सारी बेलफुल,ं
नारळ, अबीर गुलाल वाह याचं आ मष याला दाखवलं. खानावळ त कांदापोहे व चहा
घेतला आ ण दोन पेन, दोन पे सली व रायट ग पॅड घेऊन ेननी माझगावला पोहोचलो.
ेन या धडधडीबरोबर काळजाचा ठोकाही वेग पकडत होता. आद या रा ी टे शनमुळे

चांगली झोप झालेली न हती. यामुळे डोळे तारवटलेले होते. क चे पोहे खा यामुळे पोट
डंबारलेलं होतं. पेपर कस ेजाणार, याचं हे पूवसू चतच होतं. प हला पेपर इ तहासाचा होता.
जड जड हातांनी पेपर हातात घेतला, तर  श दबंबाळ व अनाकलनीय संदभानी
बरबटलेले वाटू लागले. अनेक ांचा अथच लागत न हता. तरीही जस ंजमेल, तसे पयाय
नवडल ेव अ व थपणे मना या धापा टाकत १२० ांना पूण वराम दला. दोन पेपर या
म ये दोन तासांचा गॅप होता. बाहेर आलो. वडा-पाव आ ण थ स अप घेतलं. थ स अपनं
ढेकर येतात व पोट हलकं होतं, हा लहानपणापासूनचा गैरसमज होता. आता मा  या या
उलटं झालं. अजून गरगरायला लागलं होतं. सामा य अ ययना या पेपरचीही गती
इ तहासा या पेपरसारखीच झाली. चाल ू घडामोड ना ाधा य दलं गेल ं होतं. खरंतर जे
अथकारण, व ान व तं ान, रा यशा  व भूगोलावरचे  होते; तेही चाल ूघडामोड या
अनुषंगानंच आले होते. पारंप रक प का न हती. पेपर ग  यातून गेला. या वेळ  वकेट
जाणार, याची कुणकूण लागली होती. धीर खचला, उ साह वझला, डो यात नराशेचा
चखलगाळ साचला. उतरले या चेह यानं आ ण जड पायानं एस.आय.ए.सी.त परतलो.
इथंही आता फार दवस राहता येणार न हतं. जे पूवपरी ेत पास होतात, यांनाच मु य
परी े या तयारीसाठ  पुढचे सहा म हने हो टेलम ये राह याची सु वधा चालू राहते. अडीच
म ह यांनी ल सचा नकाल लागणार होता. तोपयत सवाना सामान मम ये ठेव याची
मुभा होती. व ापीठ वस तगृह सोडून दलं होतं. अ थरता व उ नता चोहोबाजूंनी काळे
ढग घेऊन यायला लागली होती.

मप रहारासाठ  गावी गेलो. आठवडाभर रानाम यात भटकलो. आई या हात या
मटण-भाकरीवर ताव मारला. सु त होऊन झोपा काढ या. आठवडाभरात गावाकड या
जा ई हवेनं मनावरची नराशेची जळमटं र झाली. लोक पाच-पाच वष तयारी करतात.
आपलं तर प हलं वष, प हला य न आहे. खचायचं नाही. उठायचं आ ण पु हा झटायचं –
पाया घ  कर यासाठ ! वषयांचा आवाका अ यासा या बैठकांग णक येत होता, हे
पूवपरी े या तयारीवेळ  अनुभवल ंहोतं. आता चुकून पूवपरी ेला पास झालो, तरी तीन-चार
म ह यांत मु य परी ेला यो य तयारी-अभावी सामोरं जाणं आ हाना मक होतं. हणून पु हा
मनाचा पदर घ  खोचला, डो यात साठलेल ंमळभ र सारल,ं पडलेला अ यासमे  पु हा
उभा केला व मूलभूत तयारीसाठ  रण शग फंुकलं. मराठ  सा ह य हा सरा वैक पक वषय
मु य परी ेसाठ  न त केला होता. मराठ  सा ह य, ाकरण, समी ा यांचा ढ अथानं



मी व ाथ  न हतो. मला खरंतर या वषयांचं व ाथ  हायचंही न हतं. मला तीन म ह यांत
मराठ या दो ही पेपरची ावसा यक तयारी परी ाथ  हणून करायची होती.
एस.आय.ए.सी. म ये पु या या सदा शव पेठेतील सोमण यां या मराठ  सा ह य कॅ सुल
कोसची मा हती मळाली होती. आठवडाभरानंतरच ते लास सु  होणार होते. ए शयाड
बसनं पुणं गाठलं. पु या या का या हौदाजवळ सोमण सर ुश स यायचे. सदा शव पेठेत
१० बाय १० ची म कॉटबे ससवर दोन म ह यांसाठ  भा ानं घेतली. सरांचा लास
यां या तीन मजली खानदानी वा ात या तळमज यावर या अ ं द दवाणखा यात होता.

अपु या जागेत एकमेकाला खेटून बसूनच आ ही सरांचं यां या जु या-पुरा या खानदानी
वा ावरचं ा यान ऐकायचो. सोमण वा ाचं पाच प ांनी पंचवीस कुटंुबांम ये
वभाजन केलं होतं. यामुळे पणजोबा या ठकाणी बाथ मला जात असतील, तेव ा
जागेतच पणतूनं संसार थाटला होता. अथात सर मा  शांत दामलेसारखे उ साह आ ण
आवेशानं सा ह य शक वताना पा ाम ये घुसायचे. ह. ना. आपटची भलीमोठ  ‘पण ल ात
कोण घेतो’ या कादंबरीची समी ा यांनी दोन तासांत उ कृ पणे केली व त यावर
कोण याही अंगानं  वचारला, तर ५०० ते ६०० श दांची जुळणी करता येईल, याची
तयारी क न घेतली. खरंतर सा ह याची भाषा, समी ा आ ण व प शकायला सदा शव
पेठेपे ा उ म जागा महारा ात तरी सापडायची नाही. मला या जु या वा ां या व न ा
काँ ट या इमारत ना खेटून असणा या डांबरी र याव न चालताना मराठ  सा ह यातील
अनेक पा ं दसायची. मी यां याशी मूक संवाद साधायचो. भांडी घासताना कवा कपडे
धुताना एखाद  सो वळ, साधी आ ण देखणी ी दसली, क  मी त यात ‘एकच
याला’त या सधूला शोधायचो. रा ी या वेळ  अनेक भेलकांडत चालणारे तळ राम

भेटायचे.
पु यात मराठ  नाटकांची, सां कृ तक काय मांची रेलचेल होती. कथा, क वता, नाटक

व कांदबरी या संक पना समजून यायला मी सनेमा व नाटकांचा बेमालूमपणे उपयोग
क न घेतला. सनेमातून क ा  मा यमा या अनुषंगानी एखाद  कलाकृती उभी केली
जाते. यातली कॅरे टरही जवळ या सारखी आप याशी लगट क  लागतात.
यात या कॅथा ससनी आपलेही डोळे ओलावतात. कादंबरी वाचताना मी समरस होऊन
सनेमा उभा कर याचा य न करायचो. आप या आवड या अ भने यांना या पा ांम ये
घुसवायचो. यामुळे कथा-कादंबरीतील पा  ंमा यासाठ  जवंत होऊ लागली.

माडगुळकरांची ‘माणदेशी माणसं’ मा या आजूबाजूला बसून ग पा मा  लागली.
लीळाच र ापासून संत, पंत, तंतांच लखाण मी लीलया पेलायला लागलो. सा ह य
शकताना खरंच मजा येत होती. मा  ाकरणाचा बोध यो य प तीनं होत न हता. लीला
गो वलकरांचं मराठ  ाकरणाचं उ कृ  पु तकही मदत करत न हतं. सुदैवानं या वेळ
परी ा पॅटन असा होता, क  अ खं ाकरण जरी अ यास करताना वगळलं, तरी चालायचं.
समी ेवर मा  येणारा कोणताही पयायी  लहायची तयारी ठेवावी लागे. मी समी ा
कोळून यायला लागलो. सा ह य आ ण समाजाची सांगड घालायला लागलो. रोज या



जीवनात या व आसपास या जगरहाट या अनेक संदभाम ये पंरपरा आ ण नवता
शोधायला लागलो. एकूणच मराठ  सा ह याची चांगली तयारी झाली होती.

माचम ये दले या रा यसेवा पूवपरी ेचा नकाल लागला. पास झालो होतो. लास वन
पदांसाठ  अनेक जागा हो या. आपण लखाणात तर उजवे आहोत, यामुळे रा यसेवे या
मु य परी ेत सूत जमल,ं तर या वेळ  कोणता तरी ‘सायेब’ होणार, असा न त
आ म व ास नमाण झाला होता. पु याची सदा शव पेठ सोडून मंुबईला आलो.
आठवडाभरातच यु.पी.एस.सी. ली सचा नकाल लागला. अपे े माणे नापास झालो
होतो. शंभू महादेवा या बेलफुलांनी काही चम कार केला न हता. एक अटे ट वाया गेला
होता. यापे ा अ धक ःख एस.आय.ए.सी.मधील म सोडायचं होतं. नदान
एम.पी.एस.सी. या सुखद नकालानं जीवदान मळाल ंहोतं. आ म व ास, महा वाकां ा व
प र मा या सू ीचा दवा मा  तेवत राहणार होता. या वेळ  देशमुखसाहेब सावज नक
बांधकाममं ी होते. मं ालयात जाऊन यां यासमोर गा हाणं मांडलं. यांनी परी ा होईपयत
एस.आय.ए.सी.ला खेटून असणा या सावज नक बांधकाम वभागा या व ामगृहात
राहायची सोय केली. आ ा तर एक ाला एक म मळाली होती. पायी चालत
एस.आय.ए.सी.मधून व ामगृहात सामान हलवलं. शेजार याच मम ये जत  यादव व
दपक पाट ल हे दोन उप ज हा धकारी राहावयास आल े होते. यांची यु.पी.एस.सी. या
मु य परी ेची तयारी सु  होती. एम.पी.एस.सी.चं मागदशन मळेल, या आशेनी
यादवसाहेबांशी मी घसट वाढवली. यांचा अ यास दांडगा होता. मला यां या संपकात रा न
रा यसेवे या मु य परी े या तयारीचा सूर गवसू लागला. यांनी मला एकच मं  दला –
सहा नोकर ठेवायचे, ते तुला शकवतील ांची उ रं कशी लहायची. या नोकरांची नावं
आहेत- ‘What, Why, When, Where, Who and How?’ येक वषयाला मी या
सहा ांचे संदभ लावू लागलो. माझं परी ण चपखल हायला लागलं, उ रं सव अंगांना
पश क  लागली. यांनी लखाणावर भर ायला लावला. ‘वाचन ान देतं, लखाण

नेमकेपणा आणतं आ ण चचा आप याला त पर आ ण हजरजबाबी बनवतात.’ पूव, मु य
आ ण मुलाखतीचं हेच सू  आहे.

मा याकडे गावाकडचे खूप म , पा णे मंडळ  यायची. मीही साहेब होणार असा आव
आणत यां यासमोर फुशार या मारायचो. मुळात सामा जक पड अस यानं मीही यांना
भेट याचा, यांना चहाला घेऊन जा याचा कंटाळा करायचो नाही. अनेकदा चार चार जण
मा या छो ा मवर राहायचे. यांचा धगाणा चालायचा. यात बरेच जण मंुबई पाहायला
आलेले असायचे. मी दवसभर पेट ट लाय रीत अ यास करायचो. सं याकाळ  भलता
कंटाळा आलेला असायचा. मग म ांना घेऊन मी गेट वे, मरीन ाइ हवर भटकायला
जायचो. रे ट हाऊसवर उ शरा पोहोचायचो. या वेळ  आम या खदळ यानी लोकांची
झोपमोड हायची. अशा बनकामा या गाठ भेट  आ ण बा कळ ग पांम येही वेळ जायला
लागला. यादवसाहेब हे सव पाहत होते. एक दवस मला बोलवून यांनी खडसावलं,
“ व ास, तुला वामी ववेकानंदांचा ‘माणसा या संगती’ब लचा एक वचार सांगतो.



आकाशातून एखादा थब थेट हातावर पडला, तर तो पाय धुवायलाही वापरता येत नाही. तो
तापले या प यावर पडला, तर णाधात न  होतो. जर तो कमळपु पावर पडला, तर तो
मो यासारखा चमकतो आ ण जर तो शप यात पडला, तर या पा या या थबाचाच
मौ यवान मोती होतो. तो थब सारखाच असतो. पण याचं अ त व, लायक  व कमत तो
कोणा या संपकात येतो, यावर अवलंबून असतं. व ास, मु य परी ा समोर उभी ठाकली
आहे. ग डा माणे भरारी घे याची इ छा असेल, तर बदकांसोबत पोह यात वेळ वाया
घालवू नकोस. एक एक ण मह वाचा आहे. दर एक तास धगाणा केलास, क  एक-दोन
माक कमी होणार आहेत. हे यानात ठेव. एक-दोन माक कमी झाल,े क  पाच-सहा जण
रँकनं तु यावर जाणार आ ण असे अनेक तास वाया गेले, क  तू पधत तळात राहणार. ही
ससा-कासव पधा आहे. पीड आ ण सात य दो ही मह वाचं आहे. कणाकणाची,

णा णाची लढाई जकायची असेल, तर भटकायचं सोडून दे. मी बघतोय, तू दवसभर
अ यास करतोस. पण रा ी तु या अ यासाचं वांगं होतंय. खुच ला लोहचंुबकासारखा
चटकून राहा. इं जीत हण आह,े ‘When the going gets tough, the tough gets
going.’ या वेळ  तुझी गा ं थकतील, पेन चालायचा बंद होईल, बु  काम करणार नाही;
या वेळ  तुझी खरी कसोट  लागेल. मु यो ा मोह मद अलीची गो  ऐकली आहे का? जोर

मारताना या वेळ  बा  खायला लागायचे, वेदना य नाला तकार करायला लागायची;
या वेळ  तो गणती सु  करायचा. झुंजणा या ख या फायटरची हीच ओळख असते. या

वेळ  या या मता संपतात; या वेळ  या या सरावातून, तप यतून साकारले या ऊजा
याला साथ देतात. या ऊजाना तुला फनी स प या माणे बाहेर काढावं लागेल. या पधत

हजारो जण तु याबरोबर धावत आहेत. तुला तु या अ तनीतील श ं बाहेर काढून नकराची
झुंज देता आली नाही, तर पु हा सपाटून मार खाशील. जागा हो, भावा! वेळ गेलेली नाही.
दवसाची रा  व रा ीचा दवस क न अ यास कर! रा  वै याची आहे, असं समजून चौफेर
चौकस रहा आ ण सावधपणे लढ! वतःचे डावपेच वतःच टाक. इतरांना याची भनकही
लागू देऊ नकोस. संधी ही सूय दयासारखी आहे. खूप वेळ वाट पाहत रा हलास; तर ती
नसटून, नघून जाईल. आ ाच लोहा गरम आहे, घाव घाल, भावा, घाव घाल.” जीव तोडून
यादवसाहेब मला सांगत होते. का कुणास ठाऊक, माझ ंनशीब बलव र हणून मला अशी

ेम देणारी, जपणारी, सांभाळणारी आ ण शकवणारी माणसं या अडथ या या शयतीत
भेटत गेली. मला दरवेळ  कोणीतरी अशी शॉक टमट ायचे. आताही मी खडबडून जागा
झालो व मु य परी े या ंटची तयारी सु  केली.



एम.पी.एस.सी.चं घोडामैदान

एम.पी.एस.सी. या मु य परी ेचं घोडामैदान द ड म ह यावर होतं. या ४५ दवसांत
अ यास संपवणं, हणजे ‘रा  थोडी, स गं फार’ अशी थती होती. मु य परी ेचा फॉम
भरायचा होता. यु.पी.एस.सी.साठ  मराठ  सा ह याची तयारी केली होती. मा
एम.पी.एस.सी.ला मराठ  वैक पक वषय ठेवू नये, असा सवाचा स ला होता. गुण चांगले
मळत नाहीत. यु.पी.एस.सी. आ ण एम.पी.एस.सी. या प का पॅटनम ये खूप अंतर
आहे. अ यास म आटोपत नाही, अशा अनेक वाव ा कँपसम ये हो या. मा या मनाम ये
ग धळ नमाण झाला. अ यासाचं नेमकं सू  ठरवता येत न हतं. धरसोड वृ ीनं वेळ वाया
जात होता.

एस.आय.ए.सी.त यु.पी.एस.सी.ची मु य परी ा देणारी मंडळ  खचाखच भरली होती.
तथे रा यसेवेची तयारी करणंही मान सक ा ख चीकरण करणारं होतं. मंुबईतील
रा यसेवेची तयारी करणारी मंडळ  फोट या पेट ट लाय रीत अ यास करायची. मी पेट ट
लाय रीत सेटल झालो. तस या मज यावर श त अ या सका होती. इथे एमबीए – चाटड
अकाउंटंटपासून ते नेट, जी आर ई, गेट अशा सग या उ च  ू परी ांची तयारी करणारे
उमेदवार अ यास करायचे. झाडून सगळ  वतमानप ं, मा सकं येथे फुकटात वाचायला
मळायची. अ यासाचा कटांळा आला, क  फे मना, फ मफेअर, टारड टसार या
मा सकांतली मसालेदार च ं पा हली जायची. शेजारीच असणा या ‘आनंदा म’ या साऊथ
इं डयन खानावळ म ये १२ पयाम ये राईस लेट मळायची, पारी फोटम ये काम
करणा या सग या चाकरमा यांची या व त खानावळ त गद  हायची. आम यासाठ ही
हीच परवडणारी जागा होती, शवाय भातावर खानावळवाला एक चमचा तूपही वाढायचा,
पारी जेवणावर ताव मा न भरपेट लाय रीत परतायचो. या पारशी लाय रीत



शेजारपाजार या कॉपरेट ऑफ सम ये काम करणा या कटमध या अनेक मॅडम लंच
ेक या वेळ  याय या. यांना चेअरवर बसतेवेळ  खूप कसरत करायला लागायची. अ यास

करणा या, पार या जेवणानंतर आळसटले या, अधवट दाढ  वाढले या व ा म ांसाठ  ही
यं हणजे डो यांसाठ  संजीवनी असायची.
माझा म  संजय देशमुखही पूवपरी ा पास झाला होता. मु य परी े या तयारीसाठ

तोही फोट या पेट ट लाय रीत अ यास करायचा. याचा हा तसरा अटे ट होता. यानं मला
‘समाजशा ’ वैक पक वषय हणून नवड याचं सुचवल ंआ ण वषय समजावून सांगेन,
असं आ ासनही दलं. संजयनं समाजशा ात एम.फ ल. केलं होतं, शवाय तो रा यसेवेची
मु य परी ा तस यांदा देत होता. मा  याचा कोअर फार उ साहवधक न हता. वेळ
न हता, फॉम भरला. मग संजयचं ऐकून व यानं दले या भरव या या जवावर समाजशा
व इ तहास हे वैक पक वषय नवडल ेहोते. ४५ दवसां या अ यासाचं ग णत मांडलं, तर
मला समाजशा ा या अ यासासाठ  ख चून नऊ दवस देता येणार होते. बाजारात गेलो.
समाजशा ावरचं आकारानं सग यात छोटं १७५ पानांचं जनरल व पाचं मु य परी ेचं
मागदशन करणारं पु तक नवडलं आ ण अ यासाला सु वात केली. संजयला दोन तास
वषय समजावून सांगायची वनंती केली. तो समाजाशा ावरचे तीन ठोकळे घेऊन मा या

मवर आला. याला वेगवेग या समाजशा ांनी ल हले या समाजशा ीय संक पने या
तीनशे या वर ा या त डपाठ हो या. वषयाची मांडणी तो सू ब  पण अ यंत अवघड
श दांत करत होता. मला याचं शकवणं तर समजलंच नाही, मा  माझा तणाव चंड
वाढला. मी समाजशा  नवडून ग यात ध डा बांधून परी े या नद त उडी मारली आह,े हा
ध डा मला बुडवणार; अशी भीती वाटू लागली. पण र क घेणं, हा आपला गुणधम आह ेव
जेवढ  मोठ  र क, तेवढ  मोठ  यशाची संधी – वचारांची ही खूणगाठ प क  बांधली होती.
माझी पाट  नवीकोरी होती. मी मा या वतः या समाजशा ीय संक पना बनवायला
लागलो. मा या आसपास या जीवनाचे, अनुभवांचे संदभ, समाजशा ीय कोनातून
वेगवेग या वषया या प ीकरणात जोडायला लागलो. अ तशय कमी काळात मी या
वषयाला मनापासून भडलो होतो. न ाचे नऊ दवस हणतात. या न ा वषयाशी मी नऊ
दवस रोमा स केला. े श वषयाशी जवळ क करताना कंटाळा केला नाही क  तो
समजायला जा त तसाद देता येत नाही, हणून हरमुसलो नाही. याला भडलो, या या
भाव व ात बागडलो, याची शेपूट पकडूनच धरली व समाजशा ाचा पेपर व छ अ रात
मोठमोठ  उ रं ल न सोडवला.

या वेळ  नकाल लागला, या वेळ  मा यासह मा या सव म ांना आ याचा ध का
बसला होता. समाजशा ात एम. फ ल. असणा या अन् मूलभूत संक पनां या जवळपास
३०० ा या त डपाठ असणा या संजयला २०० पैक  ८५ गुण मळाले होते, तथे मला
२०० पैक  १५० गुण मळाले होते. या वषयाशी नऊ वष संसार क नही संजयला न
मळालेलं माक पी सुख मला मा या नऊ दवसां या अ लड णयसाधनेनं देऊ केलं होतं.
मी काय जा  केली, हा सवाना  पडला होता.



खरंतर समाजशा ाची प का ढोबळमानानं जनरल व पाची होती. ांची उ रं
कोण कशी ल हतो, या यावर गुण दे याचे नकष ठरवल े जातात. मी येक उ रात
‘कॉमनसे स’ उतरवला होता. यादव साहेबांनी सां गतलेल े ‘सहा नोकर’ मा या येक
उ राला घडवत होते. एक  ‘बलुतेदारी प ती’वर आला होता. मी खे ातून वाढलेलो.
लहानपणापासून बारा बलुतेदार, अठरा अलुतेदांरा या कुण यात माझ ंसंगोपन झालेलं. मला
या वषयाब ल पु तकात वाचायची गरज काय होती? मी जे लहानपणी अनुभवलं होतं, तेच
उ रप केत उतरवलं. ‘धम नरपे ता’ संक पनेब ल ट का मक परी ण करा, असा 
होता. मी न वळ समाजशा ीय समालोचन केलं नाही. युरोपम ये १७ ा शतकात तीस
वषाचं यु  झालं होतं. कॅथ लक व ोटे टंट धमपंथीयांम ये झाले या या यु ानंतर
‘वे टफा लआचा तह’ झाला होता. या तहाम ये ‘से युलॅ रझम’ या संक पनेचा उदय झाला
होता. मी मुळात या या पा भूमीला हात घातला व मा या उ रात वेगळेपणा आणला.
भारतात च लत असणा या स ह णुतावादाची धम नरपे तेशी ट का मक तुलना केली.
भारतीय रा यघटनेचा चांगला अ यास होता. घटने या मूलभूत ढा यांचा अ वभा य भाग
असणा या या संक पनेचा देशा या अखंडतेशी कसा संबंध आह,े हे प  केलं. अशा रीतीनं
मा या समाजशा ावर या उ रप केत मी अ यासलेले मान  शा ातील अनेक वषय

ानु प तीत होत होते. अथातच हा माझा वेगळेपणा मा या सुदैवानं परी काला लक
झाला व तुफानी माक मळाले.

रा यसेवे या परी ेत दहावी-बारावी या ले हलचे अ नवाय इं जी व मराठ चे पेपर
असतात. समाजशा ा माणे इं जीसाठ  भा यातल े वेगळे बाण काढले. मी कडी या
एन.सी.सी. या वा षक श बराम ये रा ीय एका मतेवर या पाठ केले या इं जी नबंधानं
मला साथ दली. सी.एस.आर. या रा ीय पातळ वरील पधत टॉप केलेला हा नबंध मी
भाषण कर यासाठ  पाठ केला होता. या वेळ  यातील अवजड भाषेचा फार अथ लागला
न हता. पण भाषा ओघवती, आशयपूण व आवेशाची आह,े हे मा  जाणवलं होतं. श द
अवघड व उ चारायला कठ ण होते. आशय व संदभ न कळता हा नबंध मी पाठ केला
होता. माझी एक चांगली सवय होती. शाळा-कॉलेजम ये पाठ केलेली, तयार केलेली येक
गो  मी वेग या फाईलम ये जपून ठेवायचो. कधी याचा नेमका उपयोग होईल, याचा
भरवसा नसतो आ ण मु य परी े या इं जी या आ नवाय आ ण मह वा या १०० गुणां या
पेपर या वेळ  माझा हा बाण चपखल लागला. योगायोगानं ४० माकासाठ  ‘इफ आय वेअर
व ाईम म न टर’ हा नबंध आला होता. आता एन. सी. सी. कँपम ये पाठ केले या रा ीय
एका मतेवरील भाषणाचा अलीकडे केले या इं जी या अ यासामुळे मला अथ लागत होता.
या भाषणात यो य ठकाणी चपखल बदल क न ‘मी पंत धान झालो तर’ या वषया या
अंगानं ते मी उ रप केवर मांडले.

मा या रा ीय एका मतेवरील भाषणाची सु वात ‘The strength of the nation
lies not in its loud claims and mouth watering directive principles of the
state policy, but in the spirit of service and that of the complete



dedication of one’s both body and soul to the cause of unity and
integrity of the nation,’ ‘मी पंत धान झालो तर’ या नबंधाची सु वात नेम या
ठकाणी वषयाशी सुसंगत बदल क न अशी केली, ‘The strength of the nation
lies not in Prime Minister’s loud claims and his mouth watering directive
principles of the state policy, but it lies in Prime Minister’s spirit of
service and that of his complete dedication to the unity and integrity of
the nation.’ अशा कार या ासं गक व ग णक बदलांमुळे माझा नबंध भाषेनं
ध पु  झाला. खरंतर इं जी चांगल ंअसणा या इं जी मा यमाम ये शकले या मुलांनाही या
पेपरम ये गुणांची स री गाठता येत नाही. पण मी मा या संगावधानामुळे गुणांम ये न वद
गाठू शकलो. हणून अ यास हा कॉमनसे स आहे. तो कसा व कधी वापरायचा, हे कळलं
पा हजे. आ ण हो, येकाचं तं  वेगळं असतं. कोणाचं तरी तं  तसं या तसं कॉपी
कर याचा य न केला, तरी आपण त डघशी पड याचा संभव असतो. पी. आर. पाटलांनी
ही माझी नबंधाची लृ ती जशी या तशी वापरायचं धाडस केलं आ ण इं जीत सपाटून मार
खा ला. यामुळे आपले नयोजन, अ यासप ती आ ण माट तयारीचे फॉ युले हे वतः या
नकषांवर बनवायचे असतात.

सरा वैक पक वषय ‘इ तहास’ हा ह काचा वषय होता. यात ‘आधु नक जगाचा व
भारताचा इ तहास’ एवढाच अ यास म होता. यु.पी.एस.सी. या व एमए या तयारीमुळे हा
पेपर उ कृ पणे सोडवला. अठराशे स ावन या बंडावर आले या ावर ‘ह ेबंड क  उठाव
क  वातं ययु ?’ या त ही अंगानं ट का मक उ र ल हलं. ‘इटली या एक करणा या

ावर युरोपचा त कालीन प र थती दशवणारा नकाशा काढला. वातं यल ातील
गांधीज या धोरणा मक व रचना मक काय मावर चचा केली. येक आंदोलनानंतर यांनी
काही काळ सामा जक सुधारणा व वैय क स या हाकडे का व कस ं व छेदक ल
दलं, याचा स व तर वचार वमश केला. थोड यात थो ाशा वर या तराची वाटतील,
अशी वचारा मक व ट का मक दो ही कारची उ रं ल हली.

सामा य अ ययना या दोनपैक  एका पेपरम ये महारा ावर  होते व सरा
यु.पी.एस.सी. या धत वर होता. सरा पेपर अ यास झा यानं तुलनेनं अ धक सोपा गेला.
पण एकूण सग या पेपरांची भ  जमली होती. परी ा झाली, या वेळ  पास होईन, असा
आ म व ास होता. पी.ड यू.डी.चं रे ट हाऊस फार दवस राह यासाठ  परवडणारं न हतं.
दर आठव ाला ए टशन यावं लागायचं, या वेळ  चरी मरीसाठ  कारकून खूप ास

ायचे. रे ट हाऊस सोडायचा नणय घेतला. यु न ह सट ची परी ा दली न हती, यामुळे
हो टेलला वेश मळणार न हता. मंुबईम ये राह याचाच  नमाण झा यानं वैतागलो
होतो. पु तकं पॅक केली, कु याला बस पकडली, गावी नघून गेलो. पुढचा अ यास
को हापूरला करायचा, असा वचार केला होता.

गावाकडे वधानसभे या नवडणुक ची धाम धूम सु  होती. या वेळ  जर अयश वी
झालो, तर राजकारणात उतरायचं, अस ेकाहीबाही नवे लॅन डो यात येत होते. को हापूरला



धाकटा भाऊ बी.ए. या शेवट या वषाला होता. या या मवर जाऊन बाड ब तरा मांडला.
या याकडे सेकंडहँड बुलेट होती. ती घेतली व शवाजी व ापीठा या ‘खडकर लाय रीत’

अ यासाला जायला पु हा सु वात केली. ‘वासरात लंगडी गाय शहाणी’ तशी माझी अव था
झाली. इथे सगळा खे ात या प हलवांनाचा गोतावळा होता. ‘फौजदार हायचंय’ हणून
गुड याला बा शग बांधून आलेले सवंगडी भेटले. यां यात ‘मी एस.आय.ए.सी. रटन’ लस
रा यसेवेची मु य परी ा दलेला जरासा उजवा उमेदवार होतो. यामुळे माझा भाव
वधारलेला होता. अनेक जण मा याकडे मागदशनासाठ  येत असत. मंुबईतून परतलो
अस यानं माझां राहणीमानही उंचावल ंहोतं. जी स-ट  शटबरोबर टाईलही बदलली होती.
यामुळे ामीण भागातून आले या पो ट ॅ युएशन करणा या व ापीठा या लेडीज

हो टेलमधील मुल या ओळखी वाढ या. मै ीही झाली. अथातच याचा अ यासावर
वपरीत प रणाम होऊ लागला. कँट नम ये म -मै ण सोबत फालतू ग पांम ये वेळ जाऊ
लागला.

खारगे सरांची या वेळ  नुकतीच आयएएसम ये अ वल रँकनी नवड झाली होती. मी
यांना अ भनंदन करायला फोन केला, ते हा मला यांनी यां या घरी इचलकरंजीला

बोलावून घेतलं. मा या अ यासाब ल, स या या तयारीब ल यांनी वचारणा केली. माझं
‘तत पप’ झालं. अ यंत सौ य पण शेल या श दांनी यांनी माझ े डोळे उघडले. खारगे
व हन नी शरा व पोह ेआणून दले, पण सरां या कानउघाडणीमुळे पोह ेग या या खाली
उतरतच न हते. “ व ास, तू मंुबई न पु हा को हापूरला आला आहेस. कॉलेजसार या
मौजमजेत वेळ वाया घालवू नकोस. नाहीतर त णपण घोडचुका, ौढ व संघष आ ण
हातारपण प ा ाप कर यात नघून जाईल, शहा याला श दांचा मार पुरे असतो, हे यानी

ठेव.” या सरां या वा याची गंुज क  गंुज कानात घुमतच रा हली. खारगे सर हे
पधापरी ेत या संघषवीरांसाठ  आदश आहेत. मला ते भू रामचं ासारखे शांत, थत

आ ण संयमी वाटतात. यां या मतहा यातून आ ण अ यासपूण श दांतून यांचं ग भ
आ ण स  म व ठसत जातं. यांचे श द मा यासाठ  माण असायचे. यां या
बोलव यामुळे व बोलणी खाऊ घात यामुळे मा या डो यात अंजन पडलं होतं. एकदा
कानउघाडणी के यानंतर मा  यांनी आ थेवाईकपणे माझी वचारपूस केली व मला
मागदशन केलं. इं जी वतमानप  कस ंवाचायचं, ह े यांनी मला शकवलं होतं. माय ोनोट् स
कशा तयार ठेवाय या व परी ेअगोदर ऐन वेळ  यांची कशी उजळणी करायची, याची

लृ तीही यां याकडूनच मळाली होती. यामुळे मी अनेक वषय एका कागदावर ‘ॲट अ
ला स’ तयार ठेवायला शकलो होतो. शवाय शु लेखन व ह ता रावर ल  ायचा,
यांचा नेहमी आ ह असे.

रा यसेवे या मु य परी ेचा नकाल लागला. मी उ ीण झालो होतो. माझा अ यानंद
गगनात मावत न हता. हे यश मळा यानं अ तउ साहानं मी सवाना फोन केले. जणू काही
मी उप ज हा धकारी झालोच आहे, असं वातावरण तयार होऊ घातल ं होतं. २१ वषाचं
कोवळं वय होतं व इत या कमी वयात हा साहेब होणार! ही बातमी पंच ोशीत



वा यासारखी पसरली. मुलाखतीचा अं तम आ ण मह वाचा ट पा रा हला होता. मुलाखत
हणज े औपचा रकता उरली आह,े अशा मात मी गेलो होतो. माचा भोपळा लवकरच

फुटणार होता. गावाकडे गेलो अन् मोठमो ा बढाया मा  लागलो होतो.
को हापूरला जाऊन मुलाखतीची तयारी सु  केली. वतःचा बायोडेटा, ज ाची

मा हती, इ तहासाची पा भूमी, वेगवेग या ेफर सनुसार दले या पदांचे अ धकार व
कायक ा, खास क न महारा ा या अनुषंगानी चालू घडामोडी असा चाट समोर ठेवला.
सेवेतील आ ण सेवा नवृ  झाले या अ धका यांना भेटून यां याकडून ट स घेऊ लागलो.
मा  इकडे तकडे अंदाधंुदपणे हात मा न पदरी काही पडत न हतं. मंुबईला जायचा नणय
घेतला. पु हा एस.आय.ए.सी. शेजार या पीड यूडी रे ट हाऊसवर उतरलो. पेट ट लाय री
व एस.आय.ए.सी. म येही अनेक जण मुलाखतीचा कॉल आ यानं तयारी करीत होते. मॉक
इंटर  ायला लागलो. पण पॅनेलवर बसलेल े जुने जाणकार मा या अननुभवी आ ण
जुजबी उ र दे या या शैलीवर तुटून पडू लागले. मा यात सुधारणेला खूप वाव आहे, असा
शेरा मळू लागला. पण मुलाखतीची तारीख त डावर आली होती. टडी सकललाही गेलो.
डॉ. आनंद पाटलांनीही ३५ म नटांत ३५  वचारले. मु य वे  महारा ात या आ थक
धोरणावर होते. यांनीही मा या तयारीबाबत असमाधान  केलं.

मुलाखतीचा दवस उजाडला. तीन-चार आतेभाऊ आ ण दोन म  रा ी मला मान सक
ेरणा व पा ठबा ायला आल े होते. जणू काही मी नवडणुक चा अज भरणार होतो.
यामुळे १० बाय १० या मवर एक तर दाट वाट नं झोपावं लागलं. यातल े दोघे जण

रा भर घोरत होते, मला च व च  व ंही पडली. ते हा मी २१ वषाचा होतो, यामुळे
हनुवट वर आ ण गालावर काही ठकाणी दाढ चे खंुट यायचे. अशी बोकडासारखी दाढ
म ह यातून एकदा करायचो. मुलाखती या दवशी व छ दाढ  करणं आव यक होतं. तो
र ववारचा दवस होता. फोट या प रसरात फर फर फरलो. सलूनच सापडत न हतं. शेवट
चचगेटला एक हायफाय सलून उघडं दसलं. आत घुसलो. दाढ  केली, मशा म के या.
बल १०० . झालं होतं. बल बघून माझ े डोळे व फारले. हे तर मा या आठव ा या
मेस या बलाएवढं होतं. सलूनवा याशी वादावाद  केली. ‘गावाकडे लावतात, तसा भतीवर
दरफलक का लावला नाही? तु या दरांबाबत अगोदर का सां गतलं नाही?’ अशा मु ांव न
यां याशी भांडलो. एक तर उशीर होत होता व मूडची ऐशी क  तैशी झाली होती.

सलूनवा यांनीही इतर ग हाईक मा याकडे पाहताहेत, हणून जा त वाद घातला नाही.
‘कहाँ कहाँ से चले आते ह’ हणून १० . कमी केले. खशात फ  १०० . ची नोट होती.
मी तेही घेतले. कारण मला आता टॅ सीनं पु हा सीएसट ला जावं लागणार होतं.

नवा सफेद शट व े पँट घालून एम.पी.एस.सी. या इमारतीत पोहोचलो. यापूव
रसे शन काऊंटर या आत डोकावूनच पाहायचा य न करायचो. आत जाणा या लाकडी
पाट शनजवळ एक उंचापुरा शपाई उभा असायचा. आ ही जा त वेळ तथे रगाळलो, तर तो
डोळे वटारायचा. आज मा  हॉल तक ट दाखवल,ं या वेळ  यानं अदबीनं या जा ई
दरवाजातून आत जाऊ दलं. मोठ-मो ा फाईल या ढगा यांनी खचाखच भरले या



कॉ रडॉरमधून वेट ग मम ये पोहोचलो. उ शरा आलो अस यानं तेथील कारकुनानं नाराजी
 क न हातात फॉम दले. ते गडबडीनं भ न दले. माझा नंबर आला होता. माझं नाव

पुकारलं. एम.पी.एस.सी. अ य ांनी माझ ं वागत क न मला बसवलं. मी ये ांनी
सां गत या माणे मुलाखतीची टपीकल तयारी क न गेलो होतो. मुलाखतीचा सं कार
करणा यांनी सां गत या माणे ‘गुड मॉ नग’ सु वात करताना आधी म हला सद यांना
अ भवादन करायचं व नंतर पु ष सद यांना. म हला सद य पॅनेलवर नसतानाही या
अ भवादनाची अ धक ॅ टस के यानं ‘गुड मॉ नग मॅडम, गुड मॉ नग सर’ नी सु वात
केली. चूक झाली होती. मला अ य ांनी बसायला सां गतलं. खुच  सरकव या या गडबडीत
व सु वाती या चुक नं गभगळ त झा यानं मी धडपडत बसतेवेळ  पु हा चुकून उ चारलो.
‘थँ यू मॅडम’. हा पामर लग म  झाला आहे का, या वचारानं सगळे सद य एकमेकांकडे
म क लपणे पा न हसू लागले होते. एसी मम ये मला घाम फुटला. अशी ग धळ यामुळे
केलेली चूक व रत वसरणं मह वाचं असतं. पण मी त यातच अडकलो क  काय? मला
पुढे प  व ता कक बोलणं जमेना. यांनी माझी ज मतारीख पा हली व एव ा लवकर
मुलाखतीपयत पोहोच याब ल कौतुकही केलं. मी यु.पी.एस.सी.ची तयारी करीत आहे, असं
आव यकता नसतानाही पॅनेलला सांगायची चूक केली. रोजगार हमी योजनेवर या ांवर
मी समाधानकारक उ र देऊ शकलो नाही. अ तउ साहानं काही चुक चे संदभ उ रांना जोडू
लागलो. १० ते १२ म नटांत माझी मुलाखत संपली होती. बाहेर आलो. मरीन ाई हवर
उसासे टाकत उ हाम ये एक लांबलचक फेरफटका मारला. हा मरीन ाई हचा फेरफटका
काही औरच आहे. या या वेळ  तणाव वाढायचा, या वेळ  इथे आलो, क  तो नवळायचा.
समु ाव न येणारी हवेची झुळूक मनावरचे नराशेचे पापु े र करायची. अ व छ अस या,
तरी उसळणा या लाटा हदोळे देत जशा इथ या बो डरवर धडकाय या, तशा सग या
असुर तता नमाण करणा या मनावर या टांग या तलवारी गळून पडाय या. सांयकाळचा
सूया त तर सग या अडगळ चा नचरा क न घेऊन जायचा. भ व य अ थर वाटायला
लागलं, क  मी इथ या कठ ावर बसून तजावर या सूयाकडे पाहत अ ूंना वाट क न

ायचो. कात टाक या माणे अ खं शरीर व मन नतळून जायचं व सोबत आशेची व
मना या होकाराची पालवी घेऊन मवर परतायचो.

माझी मनोव था बारावीनंतर या अपयशानं खचले या भाव ासारखी झाली होती. पण
मनाची समजूत घालून गावी परतलो. गावी आ ण घरी ज लोश होता. ‘भाव ा’ आता
सायेब होऊन परतणारच, ही खा ी सवाना होती. मी एसट  टँडवर उतरलो. गावगंुडापासून
गावपुढा यापयत सगळे वागतासाठ  थांबले होते. मटकेवा या जाफरची जीप मा या
वागतासाठ  व मला घरी सोड यासाठ  तयार ठेवली होती. मी उतरताच फटा यांची माळ

लावली गेली. फटा यांचे आवाज माझं मन सु  करत होते. गुलाल उधळला गेला व हारतुरे
घाल यात आले. मी कोणतीही त या  केली नाही. लढाई जकाय या अगोदरच
यशाचं तोरण बांधल ंजात होतं.

घरी आरती या ताटानं ओवाळून आईनं वागत केलं. तचा पद पश करत तला



व तु थती सांग याचा य न केला. या लढाईत ‘ व ास’चं पा नपत होऊ शकतं, हे तला
समजणं कठ ण होतं. ननाई या आशीवादानं सगळं चांगलं होईल, या मतावर ती ठाम होती.
ब याच वषानी घरी काहीतरी चांगल ं होणार होतं. अडगळ त पडले या ‘आबां या’ घरात
पु हा माणसांची गद  होणार होती. ता यांना ते चांगल े दवस दस ू लागले होते.
नवडणुक या स य राजकारणातून यां या ह पणामुळे ते बाजूला फेकले गेल े होते.
यशा या गुलालखोब यानं यांची १५ वषापूव  साथ सोडली होती. मला सवाचा न साह
करायचा न हता. अपयशी झालो, तर होणारा अपे ाभंग अ या घराला अंधारात घेऊन
जाणार होता.

स या दवशी सकाळ  धोतर – लुंगी लावलेली गावकुसावरची माणसं घरी येऊन बसली
होती. कोणी पोराला पोलीस करायचं आहे, तर कोणा या बांधाव न मारामारी झाली होती,
पोलीस ठा या या फौजदाराला फोन करा, अशी आजवं घेऊन ही मंडळ  भेटायला आली
होती. मटकेवाला जाफरसेठही कडक इ ीची कपडे घालून, याची नवी कॉलीस घेऊन
भेटायला आला होता. “भाऊसाहेब, को हापूर, सांगलीला जायला आपली गाडी आहे बरं
का? नरोप ा, पाच म नटात ाय हरसह पाठवतो.” असं आईनं दले या चहाचे भुरके
मारत तो मला सांगत होता. या या अवैध व अनै तक साहसाचा मला संताप आला. अशा
अ मषापासून केवळ र राह यासाठ  न हे, तर असामा जक वृ ीचा बमोड कर यासाठ
मला शासक य सेवेत जायचं होतं. माझ ंडोकं गरगरायला लागलं. हा मान सक गंुता सुटत
न हता. मी मो ानं ओरडलो, “मी अजून साहेब झालो नाही आ ण सेठ, ल ात ठेवा – जर
सायेब झालो, तर तुम या धं ाची गय करणार नाही.” चहाचा अधा कप तसाच ठेवत
जाफरसेठनं काढता पाय घेतला.

भा कर भाऊ व प या सुताराला घेऊन गवळोबा या टेकडीवर गेलो. मुलाखत चांगली
झाली नस याचं यांना सां गतलं. भा कर भाऊंनी यां या अवघडले या इं जीत माझी
समजूत घाल याचा य न केला. खरंतर भा कर भाऊ हे मोह मद तुघलकासारखे हर री,
काळा या पुढे चालणारं, वेडी व  ं पाहणारं, व छंद  म व! यां याकडे गावात
सव थम बाजारात येऊ घातले या नवन ा व तू याय या आ ण हौस फटली, क  अ या
कमतीवर गायबही हाय या, ते रंगात आले, क  तबला बडवायचे. भसा ा आवाजात
गायचे. आ हाला खोट  खोट  वाहवा करावी लागे. गावातली प हली ेड मल, काँ यूटर,
केबल ट ही, तबला, हे मेट यां याच घरी प ह यांदा. राज त मोटरसायकलव न हे मेट
घालून ते जे हा उतरायचे, ते हा ते चां यानातून उतरले या अंत र वीरासारखे दसायचे.
जेमतेम ५ फूट उंचीचे, उंच हनुवट चे भा कर भाऊ हे कमालीचे शार; पण ततकेच ज  व
अडेलत  होते. गाव, भावक  जे करेल, या या १०० ट के वरोधी करणं – हा यांचा
वभावधम होता. गावात टडी सकल काढ यातही यांचाच पुढाकार होता. मग गावात बरी

इमेज असणारा मी. मला सोबत घेतलं व यांनी यां या अ यासासाठ  लागणारी व
यु.पी.एस.सी. या तयारीची सव पु तकं टडी सकलला मळाले या देणगीतून खरेद  केली.
‘इं जी हा माझा ज म स  ह क आहे आ ण या फरंगी भाषेवर मी भु व मळ वणारच!’



ही भी म त ा यांनी केली होती. यामुळे जातील तथं, जमेल तथं, कोणाला समजो अगर
न समजो – ते इं जी बोलायचेच. ते गावात दसले, क  लोक सैरावैरा धावायला लागायचे.
एकदा लंगोट लावलेले यांचे पता ी बापू बैलगाडी चालवत होते व गाडीत रचले या
गवता या गंजीवर भा कर भाऊ ‘टू बी ऑर नॉट टू बी, दॅट इज माय वेशन’ची ॅ ट स
करत होते. यां या अंगात शे स पअर एवढा संचारला, क  भाऊंना भानावर आणायला
बापंूना शेल या श ा देत चाबकाचे दोन फटके उडवावे लगले. यांनी यु.पी.एस.सी.साठ
‘सायकॉलॉजी’ नवडला होता. यापासून तर ते अ धक आ मक झाल े होते. येका या
वभावधमाचं व ेषण करायचं व यातून मग यां या मनो च क सा सु  हाय या. यांची

आईही यात अपवाद रा हली नाही. त याकाही यांनी मानसशा ाचे योग करायला
सु वात केली. तीही कमालीची ह . यामुळे वडील गे यानंतर छो ा छो ा कारणांव न
मायलेकांत खटके उडायला लागले. आईनंही आप या पाच लेक ना बोलवून यां या नावे
जमीन क न टाकली. भा कर भाऊ यामुळे बथरल,े पण जगातील े  वचारवंतांचा

भाव अस यानं यांनी मौन त धारण केल ंव अ यासाला लागले. इं जीतून ‘नेट’ ची या
वेळ  महाकठ ण वाटणारी परी ा उ ीण झाले. गरज आ ण प र थतीला सामोरं जाणं भाग
होतं. यु.पी.एस.सी.ची वाट सोडली व तालु या या ठकाणी कॉलेजवर मा तरक  सु  केली.
यामुळे भारतीय शासक य सेवा एका अव लयाला मुकली.

भा कर भाऊंचा मा यावर भाव होता. सगळा गाव यांना ‘भा या’ हणायचा, पण मी
नेहमी आदरानं यांना ‘भाऊ’ कवा ‘सर’ हणायचो. तासन् तास आम याम ये इं जीत ग पा
रंगाय या. पण मी शार होतो. गवळोबा या ड गरावर पोहोच यावर यां यासोबत इं जीत
बोलायचो. यामुळे दोन-चार गावभटक  कु ी सोडली, तर आम या इं जी संवादाकडे
कुतुहलानं पाहणार कोणी नसायचं. ते शे स पअरपासून ते म टनपयत इं जी सा ह याचे

वाह सा ात उभे करायचे. उदाहरणं ायचे व अवघड वषय सो या प तीनं सांगायचे.
यांचं सारं काही अजब होतं. यांनी मला पु हा अ यासाला लागायचा स ला दला.

महाग ा मायानगरीत कुठे राहायचं, हा मोठा  होता; यामुळे मंुबई या परतीचे दोर तर
स यासाठ  कापले गेले होते. पु हा को हापूरला जायचा नणय घेतला. ‘ वचवाचं ब हाड’
पाठ वर घेतलं व को हापूर या शासक य ी.आय.ए.एस. े नग सटरवर ॲड मशन घेतलं.

‘नाव सोनूबाई, हाथी कथलाचा वाळा’ अशी या सटरची प र थती होती. आयएएस या
नावाखाली चालणा या या सटरवर न वद ट के मुल ं पीएसआय/एसट आय या परी ेची
तयारी करीत होते. एसआयएसीची ही स टर इ ट ूट होती. पण नेमकं उलट वातावरण
होतं. यु.पी.एस.सी.ची तयारी करणारा मी एकटाच होतो. गणेश कुलकण  व पांडुरंग पाट ल
हे दोघे म पाटनर भेटले. रंग व वभावानं हे दोघे एकमेकां या बलकुल वरोधी होते.

गणेश कुलकण  सालस, सरळ, अ यासू, धा मक आ ण ांजळ म वाचे. यां या
सोलापुरी ढंगा या बोली भाषेत कमालीचा गोडवा होता. रोज सकाळ  अधा तास गु देव
द ाची पूजा करायचे. अनेक मं तं  हणायचे. मी यांची ख ली उडवत असे. यां या
वडलां या त णवयातील मृ यूनंतर आईनंच दो ही भावंडांना मोठं केल ंहोतं. मोठे भाऊ नवी



मंुबई महानगरपा लकेत अ धकारी होते. गणेशरावही यां याच मागानं पावलं टाकत होते.
कमाली या येय न ेनी व ज नी ते अ यास करायचे. मला यांची सोबत आवडायला
लागली. आ ही दोघे व ापीठात अ यासाला जायला लागलो. मी एम.पी.एस.सी.ची
मुलाखत देऊन आ यानं सवा या आकषणाचं क  होतो. जरी मुलाखत चांगली झाली
नसली, तरी क  अ धका याची कवा व  व लेखा अ धका याची वग २ ची पो ट मळेल,
याची मला शा ती वाटत होती. यु.पी.एस.सी.ची पूवपरी ा जवळ येत होती, तयारी
मना माणे होत न हती; यामुळे अटे ट वाया जाईल, या भीतीनं परी ा ायची क  नाही –
असा ग धळ मनात होता.

लाय रीत एमएससी या अ यास करणा या मुल पैक  एक ‘ हरो’ सनेमामध या
मीना ीसारखी दसणारी मुलगी आवडायला लागली होती. ती लाय रीत येऊन बसली, क
अ यास हायचा नाही. शेवट  धाडस क न तला नाव वचारायचा प का नधार केला.
गणेश कुलकण ना सोबत घेतलं. माझा वचार ऐकून यांना कापरं भरल ंहोतं. आ ही बस
टॉपवर त या ये याची वाट पाहत बसलो होतो. “इफ आय डू नॉट मसजज, आर यू मस

परांजपे?” असं एक इं जीतील वा य पाठ क न ठेवलं होतं. बस टॉपवर ती आ ण त या
तीन मै णी आ या. गणेश मला काढता पाय घे याचा आ ह करत होते. मी धाडसानं पुढे
गेलो आ ण पाठ केले या या वा याला नैस गकपणे उ चार याचा य न केला. तनंही
“येस, आय एम मस परांजपे” अस ंअनपे त उ र दलं. “तुमचे वडील पीड यूडीम ये
काम करतात का?” या मा या बा लश ालाही तनं होकाराथ  उ र दलं. फासे उलटे
पडले होते. तनं मा  मला नाव घेऊन वचारल,ं “तु ही व ास नांगरे ना? एम.पी.एस.सी.ची
परी ा देताय ना? मग अ यास करा. इथे अनेक व ा म  येतात व मजनू बनून नघून
जातात!” असं सुनावलं. ‘कुणाला तरी पटवणं’ कवा ‘ ेम करणं’ हा ांत आपला नाही,
याची पु हा एकदा खा ी झाली होती.

पांडू पाट ल हे गणेशरावां या नेमकं उलटं म व होतं. व लाचा रंग, पळदार
नायंूचं शरीर, राकट चेहरा व बेरक  आ1वाज. मराठ  सनेमात या खजात या

खलनायकासारखी दसणारी ही रेखा य ात मा  कमालीची हळवी व भावनाशील
होती. भाऊ पोलीस, यामुळे फौजदार होऊनच घरी परतीन; अशी खूणगाठ बांधून हे
महाशय को हापूरला आले होते. आई गावाकडून एस.ट .नं डबा पाठवायची. हा पांडंुरंग तो
सायकलची रपेट मा न घेऊन यायचा. सकाळ  अधा व रा ी रा हलेला शळ  ड बा चवीनं
खायचा. बजरंगबलीचं नाव घेऊन १०० जोर मारायचा. या वेळ  या या पळदार नायूतून
घामा या धारा लागाय या, या वेळ  गणेशराव व मी घामा या वासानं बेजार होऊन
नाकासमोर अगरब ी लावून अ यास करायचो. पांडुरंग नेहमी छाती मोजायचा. ती कती
फुगते व मग पीएसआय या मोजमापात भरते का, हेही तपासत असे. पीएसआय या
पूवपरी ेचा नकाल लागला. पांडुरंग नापास झाला होता. गणेशराव पास झाले होते. हताश
पांडुरंग ख  मनानं गावी जायचा वचार करीत होता, या वेळ  मी याला येणा या
रा यसेवे या पूवपरी ेला बस याचा आ ह केला. पांडुरंगाचं ह ता र कमालीचं टपोरं आ ण



रेखीव होतं. या या ल ह यात जवंतपणा होता. ११वी पासून यानं शा  शाखा नवडली
होती. यामुळे याचं मन रमत न हतं. उलट सा ह य व मान  वषयात याला गती होती.
यानं रडत खडत परी ा ायचा नणय घेतला. आ ही तघांनी रा यसेवेची पूवपरी ा दली.

पीएसआय या मु य परी ेचा नकाल लागला. गणेशराव परी ा पास झाले होते. यांनी
शवाजी व ापीठा या मैदानावर शारी रक परी ेची तयारी सु  केली. पण ते कड मडीत
शरीर म हनाभरात कती भरणार, सुधारणार? ते पीएसआयची शारी रक परी ा ायला
गेले. पण ‘फुग फुग फुगवूनही यांचं छाताड भरल ंनाही’ अस ंसांगत अपयशी मु ेनं परतले
होते. या काळात सुख ःखं सारखी अस यानं प क  जवाभावाची मै ी हायची. वाथ
नसायचे. उ ं सारखी होती. यु  एवढं मोठं होतं क , एकमेकाला आधार द या शवाय
श ुशी झुंज देता येणार न हती. ‘यु ा या काळात कमी र  सांडायचं असेल, तर शांतते या
काळात जा त घाम गाळला पा हजे.’ अस ं हणतात. रा ी रा ी जागून अ यास सु  होता.
एम.पी.एस.सी. चा नकाल काही कारणानं लांबला होता. रोज एम.पी.एस.सी. कॅम या
बात या वतमानप ात वाचायला मळू लाग या. अ थरता आ ण अधीरता वाढू लागली
होती. या मान सक ग धळ व धा मन थतीमुळे यु.पी.एस.सी. पूवपरी ा दलीच नाही.
एम.पी.एस.सी. ‘रा यसेवेची’ पूवपरी ा मा  दली. पण १९९५ चं वष पेपरफुट मुळे गाजलं
होतं. साप शडी या खेळात पु हा शू यातून सु वात करायला लागते क  काय, अशी भीती
वाटत होते. आ ण हो, ही भीती खरी ठरली. मुलाखतीचा नकाल लागला. उप ज हा धकारी
रच, कुठ याही वग-२ या कुठ याही पदां या याद त माझं नाव सापडत न हतं. मी पुरता

हादरलो होतो. गे या काही म ह यांत पा हले या व ांचा चुराडा झाला होता. नयतीनं पु हा
आरंभरेषेशी आणून उभं केलं होतं.

या पधापरी े या च ूहापासून कुठेतरी र पळून जावं, अशी वैफ य त मनः थती
झाली. गणेशरावांनी मनाची समजूत घाल याचा य न केला. ‘ई रकृपेनी सगळं ठ क
होईल. जे काही होतं, ते चांग यासाठ  होतं’, अस े सनातनी वचार ऐकवून मला यांनी
नरसोबावाडीला जा याचा आ ह केला. आ ही दोघे एस.ट . बस पकडून याच रा ी
कृ णेकाठ या नृ सह सर वत या मं दरात गेलो. सायंकाळची वेळ होती. आरतीचा चंड
नादमय उमंग होता. नृ सह सर वत या तेजोमय मुखमूत चं दशन घेतलं. यापूव  देवावर फार
व ास न हता. नेहमी या याशी ‘मला हे दे, ते दे’ असा मागणीचा सूर असायचा. आज
काहीतरी याग करायचा मूड झाला. मा याकडे या वेळ  ायला काहीच न हतं, पण या
कृ णातीरी सग यात आवडणारी गो  येय ा तीपयत याग याचा नधार केला.
को हापूर या मातीतील पाटला या पोराला सुकं मटण आ ण तांबडा र साच ाण य
असणार. ‘जोपयत यु.पी.एस.सी. या परी ेत यशाचं तोरण बांधत नाही; तोपयत
मांसाहाराला पशही करणार नाही,’ अशी गणेश कुलकण या सा ीनं नृ सह सर वत या
मं दरात त ा केली आ ण पु हा हायवेवर क पकडून गावी गेलो.

मा या अपयशाची बातमी पंच ोशीत पसरली होती. माझे काही भाऊबंद गावात दा
पऊन काहीही कारण नसताना देशमुखसाहेबांना लाखोली वाहत होते. वडलांनी यांची



ख ता चेह यावर दाखवली नाही. पहाटे पहाटे देवीचं दशन घेऊन ‘पोराला संघषासाठ
पु हा ऊजा दे’, असं साकडं यांनी ननाईला घातल ंहोतं. मला जवळ घेऊन यांनी ‘ नराश
हायचं नाही, पु हा लढायचं’ असा आशीवाद दला.

सकाळ  गावातील अनेक मंडळ  मा या अपयशानं थत झा याचं दाखव यासाठ
घरी येऊन भेटून गेली. काह नी ‘भाव ा, असं कस ं झाल ं रे?’, हणून ग हवर काढला.
मयतानंतर भेटायला येतात, तसा सवाचा सूर होता. ‘यातनं सावर रे, बाबा’, असा आधार
वय कर मंडळ  देत होती. काही जण म क लपणे ‘पैशा शवाय व व श या शवाय साहेब
होता येतं का?’ असं वडलांना पटवून दे याचा य न करत होते.

मी बाहे न शांत होतो, पण आतून वालामुखीचा उ ेक झाला होता. चंड धग नमाण
झाली होती. या ला हारसाला यो य दशा देऊन, नराशेचं अधःपतन क न; न ा जोमानं
नवी लढाई जकायची होती. अपयश आ ण पराभवानं च ावून गेलो होतो. गावात या
अनेक जणांना मा या अपयशानं आनंदही झाला होता. अशा वेळ  वचार केला – अरे,
जकायची मजा ते हाच आह,े जे हा अनेक जण तुम या पराभवाची आतुरतेनं वाट पाहत
असतात. आई-वडलांचा फोटो टेबलावर ठेवला आ ण मग या ेरणा ोतातून इंधन घेऊन
अ यासाचं इंजीन सु  क न वेग पकडायचं ठरवलं. या वेळ  कोणताही ग धळ, घोषणा
घालाय या न ह या. आतापयत पधापरी ेचा अ यास करणा यां या ‘ वयंघो षत’ आ ण
‘जनताघो षत’ वगवारीत वावरत होतो. आता मा  खूप झालं. ‘आयोगघो षत’ या तस या
वगवारीत टॉपला यायचं, हा न य केला. चटके कतीही बसोत, वेदना आ ण अपमान
कतीही सहन करायला लागो, आता शडी तुटेल कवा पारंबी; या वेळ  खचायचं नाही,
थांबायचं नाही, थकायचं नाही. आयु य ही एक शयत आहे. जसं रेसम ये पळणा या
घो ाला माहीत नसतं, क  तो का धावतोय. याला बसणा या वाबका या फट यां या
वेदनांनी तो वेग वाढवत असतो. प र थतीचे चटके आपलाही वेग वाढवत आहेत, हा
आशावाद नमाण केला. ‘देव आता आपला रायडर आहे. तो ठरवेल, मी शयत जकायची
क  नाही. मा  असेल नसेल, तेव ा वेगानं धावायचं,’ असा संक प केला. यश हे अं तम
नसतं, तसं अपयशही अखेरचं नसतं. तुमचं धैय, तुमची इ छाश च तुमचा संघष वास
ठरवते. नधारानं ‘तू चाल पुढं तुला पवा कशाची’ असं वतःला बजावलं. आ ण मा या
आयु याला दशा आ ण कलाटणी देणारी ती पंचा णव-शहा णवची परी े या ांतातली
अं तम घोडदौड सु  झाली.

गे या द डेक वषात परी ा या माहीत झाली होती. वषयाचा आवाका आला होता.
अ यास कसा करावा, याची क पना आली होती. अ यासाला लागणारी पु तकं जमवली
होती. अपयश चाखलं होतं. यातून काय करायचं नाही, हे शकलो होतो. आता यश वी
हो यासाठ  लागणारे सव ठोकताळे मांडले होते. मांड घालून अ यासाला बसायला
अ या सका, कधीमधी गरज पडेल ते हा मागदशन मळेल, यासाठ  गु  आ ण रा ी
झोपायला मळेल, एवढ  सोय मंुबईत करायची होती. पु हा मंुबई गाठली. देशमुखसाहेबां या
आमदार नवासातील मवर प याची पेट  आ ण वळकट  टाकली. ता मा चौकातली



पेट ट लाय री गाठली व लॅन माणे अ यासाला लागलो. हशेबाची वही ठेवावी, तशी
अ यास आ ण वेळे या नयोजनाची वही ठेवली. दवसाचा, आठव ाचा, म ह याचा,
पुढ या सहा म ह यांचा आ ण पूव व मु य परी े या अ यासाचा त ा बनवला. प का
व अ यास माचं व थत व ेषण केलं. सकाळचे चार, पारचे चार व सायंकाळचे चार
असं बारा तासांचं रोजचं मीटर पडलं पा हजे, असा ण केला. सकाळ आ ण पारचं सू
जमायचं. लाय री सायंकाळ  सात वाजताच बंद होत अस यानं रा ी अ यास कुठे करायचा
हा  नमाण हायचा. आमदार नवासावर गावाकड या कायक याची वदळ असायची.
काही जण रा ी दा  पऊन यायचे. पान खाऊन म या कोप यात पचका या मारायचे.
बाथ मची अव था अ तभयानक हायची. ही एकट च म वातानुकू लत होती, कारण
तळमज यावर कँट नचा भटारखाना होता, यामुळे लॅब तापायचा. या वेळ  मवर कोणी
नसायचं, यावेळ  फडफडणा या ए.सी. या आ हाददायक हवेत अ यास हायचा. पण या
वेळ  ढेरपो ा पुढा यां या गद त झोपायला लागे, या वेळ  कुला यातील वेगवेग या
टपरीवर तळले या पदाथा या ढेकरापासून ते नाकातले केस करपवणा या पादां या
गधीम ये जीव गुदमरायचा. शेवट  बाहेर या कॉ रडॉरम ये चटई टाकून झोपायचा य न

करायचो. पण अंगाला ओडोमॉस फासूनही या इमारतीतील गावपुढा यांचं र  पऊन
गलेल  झालेले म छर जुमानायचे नाहीत. झोप चांगली न झा यानं स या दवशी
अ यासावर वपरीत प रणाम हायचा. पेट ट लाय रीतील टेबलावर डोकं ठेवून अपुरी
रा हलेली झोप पुरी कर याचा य न करायचो. पण लाय री या शांत वातावरणात झोप
एवढ  गाढ लागायची, क  काही म नटात घो  लागायचो. इतरांना ास हायचा, हणून
शपाई अनेकदा वॉ नग देऊ लागला. इथूनही हकालप  नको, हणून द ण मंुबई या
उ च ू व तीत म शोधायला लागलो. व र  अ धका यां या रका या सवट वाटसम ये
पी.ड यू.डी.वाले रकामी म भा ानं देतात, हे ऐकलं होतं. यामुळे मंुबईत पो ट ग
असताना या २२०० वेअर फुटां या सरकारी नवास थानात राहत होतो, या ‘यशोधन’
इमारतीतही या संघषकाळात स हट वाटर मळतीय का, तेही पाहायला आलो होतो.
शेवट  अ यासाचे बारा वाजताहेत, हणून मंुबईतील मराठ  माणसा माणे द ण मंुबईतून
क याण या पुढे आं बवली येथे आतेभावा या रका या मवर थलांतर केलं.

आं बवली या इराणी व तीतून या मवर पायी चालत जावं लागे. इथे अनेकदा
पो लसां या धाडी पडाय या. या इराणी व तीत अनेक लुटा  राहतात, असं ऐकायला
मळायचं. पहाटे ३ वाजता उठायची दहावीची सवय पु हा लावून घेतली. आईनं गावाकडून
तुपात शरा भाजून दला होता. तो टो हवर शजवून गरम धाम ये मसळून पोटभर
खायचो. तासभर मवरच अ यास करायचो. साडेचारची लोकल पकडून पेट ट लाय री या
दरवाजात साडेपाचलाच धडकायचो. पहाटे या वेळ  आं बवलीला ेनम ये बसायला जागा
मळायची. ेन या वासातही चांगला अ यास हायचा. वेळाप काची घडी हळूहळू
बसायला लागली. पेट टम ये जायचंही कमी करायला लागलो. शेजारीच गावाकडचं एक
कुटंुब होतं. यां या घरी खाणावळ लावली होती. आतेभावा या मचं पांतर अ यासा या



जा ई गुहेत झालं होतं. पु तकं सगळ कडे अ ता त पसरलेली असायची. कधी शरा तर
कधी साखर सांडली, तर लाल मंु या हाय या. ब याचदा या चाव या मंु या आ ण
घ गावणा या मा यांशी तह क न झोपावं लागे. खाणावळ त र ववारी मटणाचा बेतही असे.
खूप चल बचल हायची. पण यश मळेपयत मांसाहार न खा याचा न य ढळू दला नाही.
डाळभात आ ण भाकरीवर गाडी चालत होती. पण याचा प रणाम असा झाली क , पोट
भरायचं नाही आ ण सु तीही यायची नाही. भुके या वाघासारखा मग अ यासावर तुटून
पडायचो. अ यासही माट प तीनं सु  होता. Smart हणजे specific, measurable,
achievable, realistic and timebound. अथातच नेमका, प का, मोजका, गाठता
येईल तेवढा, व तु न  आ ण व हत वेळेत संपेल अशा व पाचा व अशा प तीनं आता
अ यास करायला शकलो होतो. यु या आ ण लृ यांचा वापर श य तथे करायचो.
इ तहासा या नकाशावरील ांसाठ  वेगवेग या काळांतील मह वा या थानांचं मह व
लहावं लागे. असे कालस श नकाशे तयार केले व काही खोलीत तर काही अगद
टॉयलेटम ये चकटवले. कमोडवर ‘बस या बस या’ या ६० माका या ांची तयारी होऊन
जायची. येक चॅ टरवरचे मह वाचे मु े काढले. ते ल ात ठेव यासाठ  यांची जोड काही
ठकाणी ग ल छ, काही ठकाणी अ ील सं ांशी लावली. आपोआप अशा वकृत गो ी
परमनंट मेमरीम ये जाय या आ ण परी ेवेळ  आपसूक आठवाय या. माहीत नाही बुवा, क
चांगल ंका लवकर व मरतं आ ण वाईट तेवढं कायमचं मरणात राहतं. कदा चत उपजत
मानवी वृ ी असावी!

आं बवली न दोन टेशन र टटवाळा आहे. आठव ातून एकदा तथ या गणपती
बा पा या मं दरात रचा जगसाठ  जायचो. म  जवळ नसायचे, यामुळे आता देवालाच
सवंगडी बनवून या याशी संवाद साधायचो. सुख ःख याला सांगायचो. आज काय केलं
आ ण उ ा काय करणार, या या नयोजनाची चचा सकाळ  अंघोळ नंतर भतीवरील
कॅलडरातील देवाशीच हायची. फायदा हा झाला, क  मला ई र मा या पाठ मागे ठाम उभा
आहे, असा उगाचच व ास वाटायला लागला. खरंतर नंतर गणपतीशी एवढं नातं जुळलं,
क  मी मा या पूव, मु यपरी ा, मुलाखतीचा आ ण मला कोण या रा यात नेमणूक झाली
आहे – अशा सव नकालांचे फोन स वनायका या मं दरासमोर या टे लफोन बूथव नच
केले. ही कदा चत अंध ा आहे. पण अ यासा या तप यनं आ ण सा वक, शाकाहारी
आहारानं मला आ मक बळ आ यासारखं वाटायचं. कदा चत…देवावरील अंध व ास
असेल. पण देव हा चांगुलपणा, पु य, औदाय, ेम, कृपा ीचं तीक आहे; हे
लहानपणापासून एवढं बबवलं गेलं होतं. तो क ाचं चीज के या शवाय राहणार नाही, हा
व ास होता. याचा आधार आहे, ही खा ी झा यावर नराशा आ ण हताशपणा या अनेक
नाजूक णी सन कवा वाममागा या आहारी गेलो नाही.

पावसा याचे दवस होते. रापराप पाऊस पडायचा. मी राहत होतो, ती ओसाड इमारत
होती. मा या खोली या मागे क  झाडी होती. अनेकदा इराणी गंुडांची टोळ
मोटारसायकलवर बाहेर येऊन उभी असायची. पण मला कधीही यांची भीती वाटली नाही.



हो, रा ी कधी कधी कु ी रडायला लागली, क  भुताची भीती वाटायची. सनेमात पा हलेली
वेगवेगळ  भुतं, वेताळ समोर उभे ठाकायचे. मा  या वेळ  हाक दली, क  मु ाभाईला
सग या ठकाणी शंका नरसन करायला बापू धावायचे, तसे म या कोप यात मा यासाठ
बा पा उभा असायचा. २६/११ या रा ीही मृ यू समोर होता. खरंतर तो अनेकदा येऊन
धडकत होता, पण एके-४७शी मुकाबला करताना णभरही माझा प तुलधारी हात
थरथरला नाही. बुलेट ुफ जॅकेट न हतं, तरी णभरही भीती वाटली नाही कवा शंका आली
नाही. कारण ताज या येक भतीत कवा कोप यात बा पा उभा होता. तोच माझं
बुलेट ुफ जॅकेट होता. तोच हमत आ ण बळ देत होता. अशा अ य श नी सकारा मक
बळ दलं, क  अनेक अवघड वषय सोपे होऊन जातात. या रा ी या वा तूम ये धमा या
नावावर भटकलेले व चुक या संक पनांनी संमो हत केलेले त ण अ तरेक  होते. यांना
कोणीतरी ‘ज त’चा चुक चा र ता सां गतला होता. यामुळे यांची अखेर जे. जे.
हॉ पीटल या शवागारात कुज याम ये झाली आ ण देशभ  आ ण कत भावनेनी यांना
जे सामोरे गेले, यां याशी भडले, लढले, शहीद झाले; ते कायम व पी देशा या इ तहासाची
सुवण अ रं बनून रा हले.

जर अ धकारांना सदसद ्ववेकाची जोड मळाली, तर यातून ई री श  तयार होते व
या हातून मानवतेची सेवा होते. जर अ धकार हा सदसद ्ववेक बु  गहाण ठेवून

चेकाळणा या आनंदासाठ  वापरला, तर यातून पाशवी श  तयार होते व कृती आ ण
उ तून सैतानी नंगानाच सु  होतो. चांगलं-वाईट काय आह ेआ ण ते मी कस ं वीकारलं
कवा अ हेरलं पा हजे, यासंबंधी परमे राला उ ेशून एक ाथना आहे- ‘परमे रा, जे मी
बदलू शकत नाही, ते वीकार याचं मला धैय दे. जे बदलू शकतो, ते बदल याचं साम य दे.
जे बदलू शकतो व जे बदलू शकत नाही, यामधील फरक ओळख याचं शहाणपण दे’. या

ाथनेत आयु यातील लढाईचं सार आहे.
‘संघष करताना, लढताना कोणताही थांबा यायचा नाही क  कोणताही  वचारायचा

नाही’, हा न य क न लढाई करत रोज नवनवे अ यास ांत काबीज करत चाललो होतो.
खरंतर यु नीतीचं तं च अ यास करताना मी अंगीकारलं होतं. इ.स.पू. ५११ साली ‘सून
झु’ या चनी सेनापतीनं ल हले या ‘आट ऑफ वार’ या यु  शा ावर या ंथात

यु नीतीचं अचूक व नेमकं व ेषण केलं आहे. जर तु ही वतःला व तुम या श ूला
पूणपणे ओळखलं असेल, तर येक यु ाम ये तु ही वजय ी खेचून आणाल. जर तु ही
वतःला पूण ओळखलं असेल, पण श ूब ल तु हाला मा हती नसेल; तर येक वजयामागे

तु हाला पराभवसु ा चाखावा लागेल. आ ण जर तु हाला वतःब ल आ ण श ूब लही
यो य ान नसेल, तर येक यु ाम ये तु हाला सपाटून मार खावा लागेल. यु.पी.एस.सी. या
परी ेलाही आप याला आ हान देणारा श ू हणून समजलं आ ण हे त व लागू केलं, क
लढाईचं तं  सोपं होऊन जातं. वतः या साम य थानांचा अ यास करायचा आ ण यांचा
यु ावेळ  हणजे परी ेला सामोरं जाताना बेमालूमपणे उपयोग करायचा. वतःची बल
थानं ओळखायची व यां यामुळे परी ेवेळ  नमाण होणा या उ णवा, ुट  भ न



काढायचा य न करायचा. समोर असणा या संधी शोधाय या, येऊ घातलेली संकटं यो य
वेळेला ओळखायची आ ण पूण तयारी नशी परी ा पी लढाईला सामोरं जायचं.

शवाजीमहाराजांनी यां या क रअरचा लॅन कसा केला असावा? का यां या जीवनात
चम कार वाटेल, असं यश यांना मळालं होतं? लॅन हणजे सरं- तसरं काही नाही. तर
काय करायचं, कसं करायचं, के हा करायचं आ ण कोणी करायचं, याचं चपखल व
प तशीर नयोजन. यांनी आपल ंउ  न त केलं. वतःवरचा अद य व ास ही यांची
सवात मोठ  पंुजी होती. काही नयम तोडले, काही संकेत झुगारले आ ण नकाराथ  मंडळ ना
बाजूला सारले. मग वरा या या क याणकारी रा याची संक पना मांडली. यासाठ  यो य
पारख क न माणसं व संसाधनं जमवायला सु वात केली. वतःला साजेसं व उपयोगी
पडेल, असं यु दतं  वक सत केलं. आवाज, धूर, अ नी आ ण काशाचा बेमालूमपणे
संदेशवहनासाठ  उपयोग केला. वाघनखं, वटा, दांडप ा अशी नवी श ं पाजळली. घोडदळ
उभं केलं. आरमार मजबूत केलं आ ण सवात अ धक मह वाचं हणजे सामा य
माणसामाणसाम ये वरा या वषयी अतोनात ेम व न ा तयार केली. भौगो लक
प र थतीचा यो य अ यास क न ग नमी कावा वक सत केला. असे जर आप या बल
थानाचा वचार आ ण श थानांम ये यो य व नेमका वकास केला, तर द ली अब र

नह ; यावेळ  ताणतणाव यायचा, यावेळ  ‘ शवाजी, शवाजी, शवाजी’ मं  जपायला
सु वात केली. डाव नेमका पडायला सु वात झाली. सहा म ह यांवर असणारी लढाई,
वषभरावर असणारी लढाई आ ण ती जक याचं सू , तं  आ ण मं  या या नयोजनाम ये
मी अनेक तास घालवायचो. तयारीसाठ  आ ाच घाम गाळत होतो, क  जेणेक न लढाई या
वेळ  कमी र  सांडावं लागेल.

अनेकदा मोह लो भत करायचे. खंुट असणारी दाढ , गोल ग याचा ट  शट व
जी स यावर लीपर असा पेहराव असायचा, यामुळे सु श त भका यासारखी छबी झाली
होती. काही पा णेरावळेही सायंकाळ या वेळ  भेटायला गेलो, तर जेवायला थांबला, हणून
नाक मुरडायचे. वाया गेलेला शार मुलगा, अशी काहीशी इमेज झाली होती. एकदा एका
आतेब हणी या घरी सु या दवशी गेलो होतो. तचे पती डॉकयाडम ये शपायाचं काम
करतात. माझा असा ‘देवदासी’ अवतार पा न यांनी लांबलचक ले चर दलं. चार पैसे
कमवून कुठेतरी सेटल हो याचा स लाही दला. मी यांना एम.पी.एस.सी. या
अ धकारीपदाचा इंटर  द याचं सांग याचा य न केला. पण यां या लेखी या सग या
परी ा हणजे जुगार आ ण यांना यश मळतं, यांनी खूप मोठा व शला कवा पैशाचा
वापर क न बाजी मारलेली असते. दोन-पाच न शबानी व क ानी नवडले जातात. ‘ या
दोन-पाचात नंबर आणून दाखवीन’, असं आ हान देऊन पु हा कुठ या पा याची घरी
बोलणी ऐकायची नाहीत, असा नणय घेऊन परतलो.

मवर परतलो, क  पु हा अ यास आ ण एकटेपणा सोबत असायचा. कधीमधी बा या
कदम हा बालपणीचा म  भेटायला यायचा. या माणसाला मंुबई या गद त नोकरी सापडत
न हती, पण सुखी माणसाचा सदरा मा  सापडला होता. ब बलत फरणं, टुका या करणं,



देवाला सोडले या वळूसारखं भटकणं असंच याचं रोजचं ट न असायचं. मला भेटायला
आला, क  आ ही दोघं बस पकडून सनेमा पाहायला जायचो. बस या गद तही उभं
रहायलाही जागा नसायची, या वेळ  बा या लंगडायला लागायचा आ ण द ांगासाठ
राखीव असणा या सीटवर जाऊन बसायचा. कधी कधी म ाची मोटारसायकल घेऊन
यायचा. र यावर मु ाम कोणा या तरी गाडीला कट मा न भांडण उक न काढायचा.
समोर यानं आवाज मोठा केला, क  पळ काढायचा. पण समोरचा जर ‘सॉरी’ची भाषा बोलू
लागला, क  या यावर चढ चढ चढायचा. याला आयु या या गांभीयाशी काही घेणंदेणं
न हतं. येणारा दवस हसत-खेळत, मजा करत घालवणं, हेच याचं ल य. मंुबईला आ यावर
काही दवस यानं एका चपलां या शो मम ये काम केलं. कानमालका या पोरीवर
लाईनपण मारायचा. याच कारणाव न याची कानमालकाशी मारामारी झाली. या
भांडणात मालकानं या या गालाचा चावा काढला. ‘मालका या पोरी या गालाचा ताबा
घेत या शवाय त डावरचे बँडेज काढणार नाही,’ अशी तशोधाची शपथ या महाभागानं
घेतली होती. याला मंुबईतील कानाकोप यातील छो ा छो ा गो ी माहीत असाय या.
आ हाला ‘ओ रजीनल जी स’ व तात घेऊन देतो, हणून धारावी या झोपडप तील
डु लकेट जी स या फॅ टरीत घेऊन गेला आ ण आवडेल या ँडचा ट कर लावून
ठगळा या जी स आ ही खरेद  के या हो या. याला कुठे व त, फुकट आ ण चमचमीत
खायला मळतं, तेही माहीत असायचं. ‘भाऊ, तु ही ग प बरोबर चला’ हणून तो मो ा
हॉलम ये होणा या ल न, मंुज, बारस,ं वाढ दवसा या काय माला घेऊन जायचा.
चांगलंचंुगल ंखायला मळायचं. एकदा एका मं या या मुला या रसे शनम ये दोघे घुसलो.
मांसाहारी पदाथाची १०० कारांची मेजवानी तयार होती. बा या कधी न पा हले या या
मेनूवर एवढा तुटून पडला, क  स या दवशी याचं त ड हनुमानासारखं फुगलं होतं.
फुकट या नॉन हेजनं या या घशापासून ओठांपयत सूज आली होती. अशा या सव
अवगुणसंप  म ासोबत काही तास मजेत जायचे. पु हा येरे मा या माग या.

एम.ए. या ऑ टोबर या परी ेचा फॉम भरला. कारणं तीन होती. जर चांग या माकानी
पास झालो, तर हो टेलला पु हा वेश मळेल. सरं हणजे पुढे काही हाती लागलं नाही, तर
नदान एम.ए. होऊन मा तरक  तरी क . तसरं हणजे एम.ए. या अ यास मात इ तहास
संशोधन, जगाचा इ तहास आ ण समकालीन इ तहास ा यु.पी.एस.सी.साठ  पोषक
अ यास माची तयारी आपसूक होणार होती. इं जी कवा मराठ  मा यमातून पेपर ल हता
येत होते. यामुळे काही पेपर इं जीतून व काही मराठ तून ल हले. इ तहास मांड याची
इं जी लेखन-शैली कती ताकद ची आहे, याचीही चती येणार होती. मु य परी े या
तयारीशी सांगड घालून एम.ए. या परी ेला सामोरा गेलो. पेपर चांगले गेले.

आं बवली या मवर एक ाला अ यास करणं ज करीचं हायचं. शवाय
सी.एस.ट .ला जा याये यात खूप वेळ जायचा. शवाजी नमट हा ठा या या
शवाईनगरम ये भा ा या छो ा वन बीएचके लॅटवर राहत होता. हा भलता अ यासू
आ ण वेडा म  होता. एकदा अ यासाला मांडी घालून बसला, क  आठ आठ तास उठायचा



नाही. या यासोबत अ यासाला धार येईल, हणून ठा याला श ट झालो. हाडा या
कॉलनीतील हा प रसर शांत होता. द ली न यु.पी.एस.सी. या पूवपरी े या ऑ डओ कॅसेट
मागव या हो या. सांयकाळ  ‘ वहार’ तलावावर जाऊन तथ या रोमा सम ये मशगुल
जोड यांकडे ल  क न या वॉकमनवर ऐकायचा य न करायचो. याच वेळ  ‘रं गला’ हा
च पट सुपर हट झाला होता. ‘हाय रामा, ये या आ’सारखी उ मलाची मदहोश करणारी
गाणीही ऐकायचो. ‘रोजा’ सनेमातील यकरासाठ  धावत येणारी ेयसी ही चुकूनमाकून
तलावाकाठ  तं  लागली, क  व ाम ये भेटायला यायची. अस े हॅ यु सनेशनचे अनुभव
अनेकदा यायचे. अ यासाची कक आ ण व ांचा युफो रया याम ये खूप जवळचं नातं आहे.
या वेळ  ‘मु ा’ हा अ तम मराठ  सनेमाही रलीज झाला होता. यात ना. ध . महानोरांची

गीतं अ तमपणे लयब  केली होती. ‘तू तलम अ नीची पात जशी दन रात जळावी मंद’,
अस ेश द कानावर पडले कवा ‘र ात पेटले या अग णत सूयानो’ अशा ओळ  ऐक या,
क  आत कुठेतरी फु लंग पेटायचं. द डेक कलोमीटरवर खानावळ लावली होती.
खानावळ चा मालक हा महानगरपा लकेत शपाई होता. ेमानं तो बायकोला भटकभवानी,
सटवाई, चेटक ण अशा लाडीक श ा अहो-जावोम ये ायचा. शपायाचं काम पण
ऑफ सला तयार होऊन जाताना “अहो चेटक ण बाई, ऑफ सलो चाललो हा; येताना
तुम या कु ी या पलांसाठ  अ यासाचं काही आणायचं आहे का?” असे शवराळ पण
आदरयु  भाषेत वचारायचा. हा खानावळवा यांचा-कौटंु बक उ ार ऐकत मी आ ण
शवाजी नमट खाली मान घालून फद  फद  हसत जेवायचो. मेस या बाहेरच साईबाबांचं
सुंदर मं दर आहे. इथंही मला रचाज ग करणारं टॉ नक मळायचं. मी मं दरा या ांगणात
जाऊन बसायचो. थोडा वेळ बसून नम ा कंटाळून नघून जायचा. अनेकदा आरतीची वेळ
असायची. घंटे या नाद हानं मन स  हायचं. शवाय ठा यातील अनेक समवय क मुली
दशनाला आले या असाय या, यामुळे डो यांचाही ायाम हायचा. मा लो या गरजांचा
आलेख वाचला होता. यात शारी रक गरजा पूण झा या, क  मान सक गरजांमागे माणूस
लागतो व मान सक संप या, क  अ या मा या मागे व अ या मानंतर वयं स कडे. पण
आमचा आलेखावरचा बाण मा  वय आ ण प र थती या ं ामुळे नेहमी वरखाली हायचा.
कोण याही गरजेची पूतता होत न हती, यामुळे आलेखावर अनेक हदोळे नमाण झालेले
दसायचे आ ण आमचं यौवनकाळातील भाव व  ह े नेहमी गच मट त, ग धळलेलं आ ण
अंधारलेलं असायचं.

पूव पासून व छतेची फार सवय न हती. यामुळे एकच म हनाभर न धुतलेला टॉवेल,
एकच वषभर न धुतलेली बेडशीट व चादर आ ण कधीही फनेलनं साफ न केलेल ेटॉयलेट;
यामुळे घरमालक नाकाला माल लावूनच मम ये शरायचा. ‘जर पुढ या वेळ  टॉयलेटची

अशी अव था ठेवली, तर सामान बाहेर फेकून देईन,’ हणून दमही भ न गेला होता.
शेजार या लॅटवर या गॅलरीत कपडे सुकवायला येणा या कुमा रकेकडे पाह याचा मोहही
हायचा. पण त या वडलांनी डोळे मोठे केले, क  आपसूक मान पु तकाम ये जायची. अशा

या मंुबई-ठा या या मायानगरीत मोहजालापासून वतःला य नपूवक जपत पावल ंटाकत



होतो. शेजार या खोलीतून र ववार या पारी मटणा या र याचा कवा ब बील तळ याचा
वास यायचा. वष झालं होतं, वशाटाला शवलोही न हतो. या वासानं जीव कासावीस
हायचा. पण मन घ  होतं, नणय प का होता. देवाबरोबर करार केला होता. आता माझी

बारी होती. अंगात दहा ह चं बळ यायचं. अशावेळ  भूतकाळातील सगळ  अपमान यं
लॅशबॅकसारखी समो न जायची. आता ही पृ वी हलवेन, गगनाला गवसणी घालेन, नद ला

रोखून धरीन, हवेचा रोख मोडीन; पण वजय माझाच आहे. मशालीसारखा पेटेन, धनु य
उचलीन, हार करीन, सहासारखी गजना करीन; पण वजय ी खेचूनच आणीन. थांबणार
नाही, थकणार नाही, झुकणार नाही, थजणार नाही. चालणार, धावणार आ ण मात करणार

तकूलतेवर आ ण खेचून आणणार यशाची माळ!
यु.पी.एस.सी. या पूवपरी ेत प ह या य ना या वेळ  दांडी उडाली अस यानं आता

चा स घेणार न हतो. ‘ पीड वुईथ ॲ युरसी’ ह े पूवपरी ेचं तं  असतं. ब पयायी ांचं
आकलन वेगानं करावं लागतं. चारपैक  कोणता पयाय हे न त समजल ंनाही, तर कोणते
तीन नाहीत ह ेए ल मनेशन तं  मह वाचं असायचं. शेवट या तीन म ह यांत आठव ातून
तीनदा ॅ ट स टे ट सु  के या. मळतील तेवढे प कांचे संच जमा केले होते. घ ाळ
लावून दोन तासांम ये वैक पक वषयाचे १२० व सामा य अ ययनाचे १५०  सोडवायचा
सराव सु  केला. या वेळ  नगे ट ह मा कग प ती न हती. यामुळे या ांब ल पूण
अन भ  असायचो, यांचीही अ धक ता कक वाटणारी पयायी उ रं नवडायचो. सरावामुळे
व अ यासामुळे रोज कोअर वाढायला लागला. कोअरबरोबर आ म व ासही वाढत होता.
यावष  पु हा एम.पी.एस.सी.नं ३५० लास वन आ ण लास टू पदांसाठ  परी ा घो षत
केली होती. रोजगार मळेल या आशेनं याही परी ेचा फॉम भरला. खरंतर पीएसआय व
एसट आय या वग ३ या पदांसाठ सु ा परी ा दली होती. आ ण या दो हीही मु य परी ा
खटाखट उ ीण झालो.

यु.पी.एस.सी. या पूवपरी े या आठ दवस आधी पीएसआय या शारी रक चाचणीचा
कॉल आला होता. ायामाची जराही सवय न हती. शवाय मंुबई-ठा यातील
पोषण वर हत भोजनानं हाडाची काडं झाली होती. दोन ते तीन पुलअ स नघत हो या.
आठशे मीटर वेगानं धावायचं जमेना. चाचणी दवशी नायगाव या पोलीस मैदानात गेलो.
आम या गावाशेजारचे पीएसआय कांबळे तथे भेटले. अनेकदा ते पेट ट लाय रीजवळ
रेबॅनचा गॉगल लावून बुलेटवर ऐट त म ांना भेटायला यायचे. यां याकडून फुकटचा क टग
चहा मळेल, या आशेवर आ हीही यां या खुशम क या करणा या म ांमागे उभे असायचो.
यांनी जवळ येऊन पाठ वर थाप देऊन मनापासून शुभे छा द या. “न शबवान आहेस,
व ास! मैदान आज मारायचंच. आयु यात अशी संधी एकदाच मळते. तूपण आता
मा यासारखा वारणेचा वाघ होणार! फौजदार होणार.” मी अंगात उसनं अवसान व बळ
आण याचा य न केला. सहा-सहा जणां या ट मला ४०० मीटर या ॅकवर वेगानं दोन
राऊंड मारायचे होते. मी श  वाजताच वेग पकडला; पण २०० मीटरनंतरच मा या पोटात
गोळा आला, कोप यात कुठंतरी जोरानं कळ आली. माझी गती मंदावली. सरी फेरी तर मी



चालत चालतच पूण केली. पी.एस.आय. कांबळे मैदाना या बाहे न ओरडून ओरडून
पळ याचा इशारा करत होते, पण माझी हवा गेली होती. मैदाना या बाहेर आलो, ते हा गदा
गदा हलवून यांनी “अशी देवानं दलेली सुवणसंधी सोडणारा तु यासारखा करंटा सरा
नाही,” अशा श दांनी हेटाळणी केली. मी यांना एवढंच बोललो, “साहेब, नशीब जर
बलव र असेल; तर पुढ या वष  याच वेळ  तु ही मला सॅ यूट कराल!” “शेख
च लीसारखी व  ं पाहायला तू मोकळा आहेस. आता जा, मो ा बाता मार यापे ा
अ यास कर आ ण हो, जर मोठा साहेब झालास; तर वारणेकाठ या वाघाला सलाम
करायला मला लाज वाटायची नाही.” अशा शुभे छाही यांनी द या.

थकूनभागून होऊन मवर परतलो. अंग ंचड खत होतं. नमटनं एक काँबी लेमची
गोळ  दली. ीलीम या तयारीव न पु हा एकदा हात मारायचा होता. पूवपरी े या सामा य
अ ययनासाठ  मी ५०० पानांचं एक र ज टरच बनवल ंहोतं. येक अ यासभागासाठ  १००
पानं, असं याचं वभाजन केलं होतं. अ यासा या वासात जे काही या वषयाशी संबं धत
मह वाचं मळेल; ते या भागात अलगद ल न ठेवायचो. यामुळे ॅकवर नुसती फरफट
हायची नाही, तर चोखंदळपणे ानफुल ं वेच याचं काम हायचं. वेगवेग या रंगांची,

वेगवेग या वासांची ही फुलं र ज टर या टोपलीत ग च भ न ठेवली होती. आता यांचा
वास व रंग ओळख याची वेळ आली होती. या त र  सामा य अ ययनाचं यु नक व टाटा
मॅक ॉ हलचं कट रंगीबेरंगी केलं होतं. अ यासावेळ  तीन ट यांत चॅ टर वाचायचो. इं जी
समजायला अजूनही थोडं जड जायचं. यामुळे प ह यांदा अ खा चॅ टर समजला नाही, तरी
वाचून काढायचो. फ  अडखळणा या श दांना अधोरे खत करायचो. या श दांचे अथ
ड शनरीत बघून, या श दांनाच नंबर देऊन, याच पानावर कोप यात ल न काढायचो.
स यांदा वाचताना आकलनावर भर असायचा. मग मह वा या वा यांना अधोरे खत

करायचो. तस या रड ग या वेळ  मा  येक प र छेदाचा अक एक-दोन ओळ त मा या
माय ोनोट् सम ये उतरवायचो. मा या नोट् सम ये पे सल, नळं, काळं व लाल रंगां या
शाईची मजकुरा या मह वानुसार उधळण असायची. यामुळे वाचताना उजळणी या वेळ
नेमकं, मह वाचं कोणतं आहे; ते ठरवणं सोपं हायचं. या तीनदा केले या अ यासामुळे
वषय प का झालेला असायचा. अ यास करताना मुलांना वाचायचा कंटाळा येत नाही; पण
लहायचं हटलं, क  हात जड होतात. माझं वेगळपण हणज ेमला लहायला आवडायचं.
यामुळे ५० श दांपासून २५० श दांपयत आ ण ६० माका या मो ा ांपासून २००

माका या नबंधापयत एकेक वषय क या पानांवर न पाहता उतरवायचो. यामुळे
पूवबरोबर मु य परी ेचीही तयारी होत होती. शवाय हाताखालून नोट् स गे या अस यामुळे
उजळणीवेळ  सव मटे रयल वाचायला अ धक सोपं वाटायचं. व ापीठा या परी ेत
उ राम ये ा ता वकाचा पघळच मोठा असतो. इथं मा  वषयाला थेट हात घालायचं
शकलो. ाला पकडून, ांची दशा समजून घेऊन; या या अंगाशी खेटूनच, याची
उकल क न कागदावर मांडू लागलो. वषयाचं ववेचन करताना तुलनांचा आधार यायला
लागलो. यामुळे वषयाचं त बब कागदावर उमटायला लागलं. शेवट  वतःचं ता कक मत



मांडायला शकलो होतो. यामुळे वषया या आकलनाबरोबर माझी नणय मता वाढली.
गंुतांगुती या आ ण वाद त घटनांब ल असणारा कोन ग भ होऊ लागला आ ण
अ धकारी हो यासाठ  आव यक असणा या भाव नक आ ण वैचा रक पातळ चा दजा
उंचावू लागला. परी काची मान सकता कशी असेल, याचा अंदाज बांधू लागलो व यानुसार
कलाकलानं उ रं ल ह याचा सराव क  लागलो.



संयु  मोहीम

खरं तर या वेळ  बी.ए. ला वेश घेतला, या वेळ  आट्सम ये पदवी घेत यानंतर
आयएएस होणं सोपं आहे, असं एक गैरसमजाचं सू  डो यात घ  बसल ंहोतं. पण जशी या
परी ेची मा हती होऊ लागली, तशी व तु थती ल ात येऊ लागली. यु.पी.एस.सी. या
अं तम याद त व ानशाखेतील मुल ं वशेष क न इं ज नअर, डॉ टर यांचं ाब य होतं.
यांचं इं जी मा यमात आ ण खास क न सी.बी.एस.ई. पॅटन या शाळेत श ण झालं

आहे, यांना सामा य अ ययना या तयारीला अ धक फायदा मळायचा. एकूण यश वी
उमेदवारांपैक  जवळ जवळ ७० ट के उमेदवार हे टे नो ॅ ट्स कवा मे डकल, ॲ क चर
कवा काय ासार या े ात ावसा यक पद ा घेतलेल े असायचे. एम.पी.एस.सी.म ये
तर ॲ क चर व हॉ टक चर या दोन वषयां या गुणां या सू ामुळे ॲ ोकॉस मंडळ नी
एकहाती वच व नमाण केल ं होतं. यु.पी.एस.सी.म ये आय.आय.ट . या ए लट वगानंही
कोअ रग व टे नकल वषय घेऊन म े दारी नमाण केली होती. एकदा अ यास म,

प का, संदभ ंथ व लासेस या नोट् स यांची जुळणी व आकलन झाल,ं क  मुळात
चांगली अ यास बैठक असणारे मे डकल-इं ज नय रगचे उमेदवार हे तुलनेनं अ धक सं येनी
यु.पी.एस.सी. या मे रट ल टम ये दसायचे. आय.आय.ट .चे उमेदवार ग णत,
भौ तकशा ासारखे ऐ छक वषय घेऊन अफलातून कोअर करायचे कवा सोपा वाटणारा
पण कोअ रग असा मान शाखेतला भूगोल, मानसशा  कवा मानववंशशा  असा
वषय नवडायचे, या यावर भु व मळवायचे आ ण टॉपर या याद त यायचे.

यु.पी.एस.सी.नी या टे नो ॅ ट् सना ेक लाव यासाठ  एक रामबाण उपाय शोधून
काढला. नबंधाचा २०० गुणांचा नवीन पेपर सु  केला. तीन तास बसून एकाच वषयावर
व ेषणा मक मांडणी क न नबंध लहायचा होता. साधारणपणे ३००० ते ३५००



श दांम ये हा नबंध ल हणं अ भ ेत होतं. आता इं ज नअसना स ग आणून या पेपरम ये
गुण मळू शकणार न हते. यासाठ  तकशु  मांडणी, भाषाकौश य, वषयाचं ान व चांगलं
ह ता र आव यक होतं. यु.पी.एस.सी.चा हा उपाय काही काळातच फोल ठरला. द लीत
असणारे ावसा यक लासेस हे सग या रोगांचे रामबाण इलाज शोधून काढत असतात.
हळूहळू मूळचा गाभा चांगला अस यानं टे नो ॅ ट्सनी हा नबंधाचा पेपरही ॅ क करायला
सु वात केली होती. इं ज नअ रग, मेडीकलची मुलं आट्स आ ण सा ह यासारखे वषय
घेऊन मराठ  कवा ादे शक भाषेतून परी ा देऊन बाजी मारीत होते. आ ही मा  असा
उलटा नणय घेऊ शकत न हतो. मी अकरावी-बारावी साय स के यामुळे सामा य
अ ययना या अ यास मातील सां यक  आ ण व ानाचा भाग समजायला लागला होता.
अशा सग या यशा या गुणो राची मा हती आली, क  तणाव वाढायचा. आपला आट्सला
ये याचा नणय चुकला होता क  काय – अशा शंका नमाण हाय या. ग धळ, च हं,
सं माव था आ ण ताणतणाव पधा परी े या तयारी करणा यां या पाचवीला पुजून
ठेवलेले असतात.

यु.पी.एस.सी. व एम.पी.एस.सी. परी ा पॅटनम ये कालांतरानं प र थतीनु प बदल
केले जातात. देशातील चांगला, ओज वी व क मटेड त णांचा ओघ या े ाकडे वाढावा, हा
यामागचा उ ेश असतो. कधीकधी अशी काही धोरणं ामीण भागातील व ा यासाठ
तकूल ठरतात. पूवपरी ेचा पेपर हा इं जी कवा हद  मा यमातच असतो. ‘ पीड व

ॲ यूरसी’चा फॉ युला या प ह या ट यात मह वाचा असतो. चारपैक  कोणता एक पयाय
यो य आहे, हे ब याचदा ‘ए ल मनेशन तं ानं’ नवडावं लागतं. २००० पासून
यु.पी.एस.सी.नी नगे ट ह गुणप ती सु  केली आहे. यामुळे चुक चा पयाय नवड यास
एक तृतीयांश गुण कमी होतो. यामुळे पूव सारखा आता ल गा मारता येत नाही. मराठ
मा यमा या मुलांना तर भल या अडचण ना सामोरं जावं लागलं. पूवपरी ा ब पयायी

ांची असली, तरी एक  एकेका प र छेदाएवढा मोठा असतो. तो वाचून याचं
आकलन हायला मराठ  मा यमवा यांना णभर अ धक अवधी लागतो. पयायही
लांबलचक, ग धळात टाकणारे, काही वेळा ‘पर युटेशन काँबीनेशन’ या व पात दोन
पयायांना एक  कवा तीन पयायांची सर मसळ क न समोर ‘आ’ वासून उभे केले जातात,
यामुळे सुडोकू प र थती होते आ ण कुठला पयाय आप याला साप यात अडकवेल, याची

शा ती नसते. यामुळे या पूवपरी ेला ‘ ॅ ट स, ॅ ट स आ ण ॅ ट स’ या या शवाय
सरा कोणताही यशाचा फॉ युला नाही. आम या वेळ  पूवपरी ेला ऐ छक वषय होता.

आता याऐवजी सी सॅटचा पेपर सु  केला आहे. स हल स ह सेस ॲ ट ूड टे ट ही
ामीण व ा याना काळात येणा या तेरा ा म ह यासारखी वाटते. या पेपरम ये तां क
ानाची पा भूमी असणारे बाजी मारतात. पण मॅ नट जवाल े याम ये सपाटून मार

खातात. मु य परी ेतही असेच बदल केलेले दसतात. आम या वेळ  दोन ऐ छक वषय
असायचे. येक  ६०० गुणांसाठ  असणा या या दोन वषयां या अं तम कोअरवर अं तम
नकालातील रँक ठरायची. आय.आय.ट .चे इं ज नअस फजी स व मॅ स घेऊन एवढा मोठा



कोअर करायचे, क  आ ही इ तहास आ ण सा ह याचे उमेदवार कतीही झटून अ यास
केला आ ण कुथून पेपर ल हला, तरी यां या कोअर या जवळपास पोहचायचो नाही.
काही आडवळणी वाटणारे पाली सा ह य, मानसशा , मानववंशशा  अस े वषयही
उमेदवारांसाठ  आवडीचे असायचे; कारण यात कोअर चांगला यायचा. अशा अनेक
वसंगत वर माग काढायचा, हणून आता एकच ऐ छक वषय ठेवला आहे आ ण सामा य
अ ययनाचे पेपर वाढवले आहेत.

अशा आ हान देणा या, च ूहासम असणा या एम.पी.एस.सी. आ ण
यु.पी.एस.सी. या दो ही परी ा यश वीपणे ायचं रण शग फंुकलं होतं. रा यसेवे या त ही
परी ा येमधून गे या वष  गेलो होतो. यामुळे अनुभवा या बळावर ही बाजी मारायची
होती. यु.पी.एस.सी. या परी ेचा मा  अजून भोपळाही फुटला न हता. डोळे उघडे ठेवून,
प र थतीचा व तु न  वचार क न आ हानाकडे पा हल;ं तर ते अश य कोट तलं वाटायचं.

ीक पुराणातील राजा स सकस जसा पवता या मा यावर मोठा दगड ने याचा य न
करतो आ ण तो दगड पु हा गडगडत खाली येतो, अशी वतःची थती वाटायची. पण
एकदा डोळे मटले, ज  पेटली, व  ंजागृत झाली आ ण रोमारोमात परा म कर याची
नशा संचा  लागली, क  हेच आ हान आपण लीलया पेलू, अस ं वाटायचं. वाट जकडे
नेईल, तकडे मला जायचं नाही. तर मला जकडे जायचं, ती ‘वाट’ मी बनवीन… आता लाथ
मारीन तथं पाणी काढ न. प र थती माणसाला बनवत नाही; तर या यात काय साम य
आह,े ते ती ठरवते. अव या पंधरा ा वष  शंभू महादेवा या सा ीनं शवरायांनी कस ं व
पा हलं – वरा य थापनेचं. यां यासमोर तर यवनांचं आ हान चोहोबाजूंनी होतं.
वक यांनीही यां यापुढे संकटं नमाण केली होती. पण कसे जकल े यांनी गड क ल,े ांत
न मषाधात! नजन स ा त कस ं उभं केलं वरा याचं नंदनवन! वतः या बा ंवरील
व ासानं! ‘तो आला, यानं पा हल,ं यानं जकलं!’ यांचेच आठवावे प, यांचाच
आठवावा ताप, यांचाच आठवावा सा ेप आ ण ेरणा यावी यां या तेज वी आ ण
परा मी च र ातून. ‘दैवाय ं कुले ज ममदाय ं तु पौ षम्।’ कोण या कुळात ज म यावा,
हे तु या हाताम ये नाही; पण पु षाथ दाखवणं मा  तुझी मनगटं न त करतील. डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकरांनी केवढा मोठा संघष केला आ ण मानवजातीचा इ तहास वातं य,
समता आ ण बंधुते या दशेला वळवला. मग आप यासमोरचं हे आ हान तुलनेनं च लर
आहे. ‘ भडायचं आता दो ही पधापरी ांना आ ण ायची ट कर पु या ताकद नशी’ – हा
संक प क न अ जावधी सूय र ात नमाण केले.

रा यसेवेची आ ण क य नागरी सेवेची पूवपरी ा नेमक  आठ दवसां या अंतरानं
आली होती. रा यसेवे या पूवपरी ेम ये काही बदल केले होते. कृ ष वषयक घटक,
व ान न  कोन, वा ण य व अथ अस े वाचायला आ ण समजायला कचकट नवीन
वषय वाढवल े होते. पण आता ब पयायी ांची सोडवणूक कर याचं तं  व कौश य
वक सत केलं होतं. जरी ानाचा अभाव असला, तरी उ राचे पयाय चपखल सुचायचे.
रा यसेवेची पूवपरी ा सोपी गेली. मवर आलो. धा मन थती होती. यु.पी.एस.सी.ची



परी ा ावी क  रा यसेवे या मु य परी ेला पु या तयारी नशी उतरायचं? पण अथातच
कोण याही परी ेचा भरवसा वाटत नसायचा. सरळ ठा यातील वतकनगरमधील साईबाबांचं
मं दर गाठलं. सायंकाळची आरती सु  होती. डोळे मटून अधा तास यानात बसलो.
बाक ावर ांत झाला – यु.पी.एस.सी.ची परी ा ायची. आठ दवस गे या अडीच
वषात केले या मेहनतीचा आढावा घेतला. माय ोनोट् सचं पारायण केलं. पूवपरी ेचं क
सडनहॅम कॉलेजवर आल ंहोतं. मा या जु या हो टेलसमोर लवकर पोहोचलो. हो टेल या
वॉचमनसोबत क टग चहा घेतला. साईबाबांचं बरॅकमधील मं दर बंद होतं. दरवा याचंच
दशन घेतल ंव परी ागृहात गेलो.

पूवपरी े या प का व उ रप का या संगणक कृत येऊ लाग या हो या.
शेजारपाजार या चार जणांचा ांचा म वेगळा वेगळा असायचा. शवाय सु वातीला
उ रप केवर व थत मानं डटे स व परी ा मांक ल हणंही ज करीचं होई. पण
अधा तास अगोदर उ रप का मळा यानं हे सोप कर घाई न करता व थत भरले.
प हला पेपर सामा य अ ययनाचा होता. ९४ या अट टवेळ  जी.एस.नंच घाम फोडला होता.
या वेळ  करंट इ हटसाठ  ‘ ं टलाईन’, ‘मनोरमा इअरबुक’ आ ण ‘द ह ’ वतमानप ांतून
तयारी केली होती. अडीच वषा या तपानंतर इं जीही वेगानं समजायला लागल ं होतं.
फटाफट  सुटायला लागले होते. या वेळ  मॅक ॉ हल या मो ा फाँट या कटमधून
‘साय स’चा अ यास केला होता. डी. डी. बसूंचं रा यघटनेवरचं पु तकही अधअ धक वाचून
काढलं होतं. द  आ ण सुंदरमचा अथशा ावरचा मोठा ठोकळा, एन.सी.इ.आर.ट . या
‘इ हो यूशन ऑफ इकॉनॉमी’सोबत डो यांखालून गेला होता. ब पनचं , रो मला थापर, ए.
एल. बाशम, एस. ए. रझवी अशा थतयश लेखकां या ंथांचं वाचन के यानं
इ तहासावरची पकड घ  झाली होती. यामुळे पूव  जड वाटणारे  अलगदपणे व ासानं
सोडवत गेलो.

दोन तासां या गॅपनंतर माझा वैक पक वषय हणज ेइ तहासाचा पेपर होता. पूव चे
अगडबंब आकाराचे मोठमोठाल े  भाषे या झाले या आकलनामुळे समजू लागले होते.
जर एखा ाचा अथ खूपच अडकला, तर शेजार या पृ ावर हद त तो  असायचा.
हद तून समजणं इं जीपे ा अवघड. पण दो ही भाषां या गोळाबेरजेतून उ र मा
सापडायचं. माझी जगा या इ तहासाची तयारी तुलनेनं सुमार होती. भारतीय इ तहासावरची
पकड मा  घ  झाली होती. हड पा सं कृतीपासून भारतीय वातं यल ापयत या
कालखंडापयत या काळावर १२०  वचारल े जातात. यातील ५० ट के  ाचीन
इ तहासावर व उरलेले ५० ट के म ययुगीन व आधु नक भारतावर असायचे. ाचीन
इ तहासातील द ण भारतातील सं कृती व सा ह यावरचे  हणजे कसरत असायची.
‘ थ व लूवर’, सलाप ीकरम, प ट प ’ अशा श दांचा ग धळ हायचा. एकमेकांत
घुसलेल े हे श द फोडताना घाम कुटायचा. वरळ तील नेह  सटरमधील ‘ ड कवरी ऑफ
इं डया’चं जवंत केलेलं दशन मी सलग तीन दवस जाऊन अ यासलं होतं. नेह ं या
पु तकाचं च पी दशन मला इ तहासा या या या कालखंडात घेऊन गेल ंहोतं. यातून



मला अनेक जवंत च पी दाखल े मळाल ेहोते. मातीचे व कापडांचे केलेल ेमॉडे स व
सोबत भतीवर या काळाचं व तृत वणन वाचलं, क  अवजड संक पनांची उकल हायची.
त कालीन भारता या आ नेय आ शयातील सां कृ तक व धा मक व तारांवरही काही 
वचारल े होते. कंबो डयातील ‘अंगकोर वॅट’ या ह  मं दरावरील ाचं उ रही मला या
दशनातूनच मळालं होतं.

या वेळ  आ ासारखे ‘गुगल’ मदतीला न हतं, यामुळे ॲटलासचं बारकाईनं नरी ण
करावं लागे. प र श ं व पु तका या पाठ मागील सूचीची फार मदत होई. वेगवेगळे संदभ
सलॅबससमोर ठेवून ंथांचं मंथन क न शोधावे लागायचे. या वेळ  डो याचा भुगा कायचा.
खरं तर या सव अ यासाशी संल न असणा या गो ी बोअ रग असतात. बाहेर या
करमणुक शी, म ां या गोताव याशी, सनेमा व ट हीवरील रंजकतेशी तुलना करता यातून
मळणारा आनंद तुलनेनं कफ लक असतो. मवर अ यासाशी नाडीची गाठ बांधून
पु तकाम ये बुडणं हे श ा भोग यासारखंच आहे. ‘सदा से व अर य ता यकाळ ’ असं
रामदास वाम नी या ता यातील तप यब ल सांगून ठेवलेलं आहे. पण या तप यला,
प र माला पयाय नाही, हे एकदा यानात आ यानंतर आपाप या मागानं अ यासाला
रंजक, सुलभ बनवणं हेच मुळ  आ हान असतं. एकदा पजरा आवडायला लागला, क
पोपट बाहेर पडत नाही. तसंच एकदा अ यासाशी ल न लावलं, क  घट फोट नाही. या या
गुलाम गरीत आनंदात नांदायचं, बागडायचं असतं. अशा अ यासगंगेत मनसो
प ड यामुळं पूवपरी ा सुखानं गेली. या प ह या चाचणीतून यश वीपणे सुटेन, याची खा ी
पटली. तरीपण दोन-अडीच लाखां या गद तून ५० हजारां या कळपात पोहोचणार होतो.
हौसे, नवशे, गवशे कमी होणार होते आ ण खरे त पध  उरणार होते. यां याशी पधा
करायला पुढचे साडेचार म हने आता कारणी लावायचे होते.

या वेळ  मु य परी ा २००० गुणांची होती. सामा य अ ययनाचे येक  ३०० गुणांचे
दोन पेपर, दोन ऐ छक वषय, यांचे येक  ३०० माकाचे दोन पेपर, नबंधाचा ३००
माकाचा एक पेपर; अशा येक  ३ तासां या ७ पेपरचे गुण फायनल कोअरम ये पकडले
जाणार होते. शवाय इं जी व मराठ चे येक  ३०० माकाचे पा तेसाठ  आव यक दोन
पेपरही उ ीण होणं आव यक होतं. परी े या नकालाची वाट पा न पु हा अ यास करणं
मूखपणाचं होतं. येक ण मह वाचा होता.

एम.ए. या प ह या वषाची परी ा गे या ऑ टोबरम ये दली होती व चांग या गुणांनी
उ ीणही झालो होतो. यामुळे चचगेट या व ापीठ वस तगृहात पु हा वेश मळाला.
सहा ा मज यावर समु ाकडे त ड क न सगल म मळाली होती. छोट शी टुमदार अशी
ही म हणज ेमा यासाठ  देणगी होती. एक कॉट, टेबल, खुच , टेबल लँप, बाहेर छोटुकली
गॅलरी, भलीमोठ  खडक , अ खा मी आ ण अखंड चालणारा न संपणारा अ यास. सामान
टाकलं व गॅलरीम ये समु ाकडे त ड क न उभा रा हलो. सं याकाळची वेळ होती. सूय
मावळतेवेळ  मोठा झाला होता. समु ाव न येणारा थंड वारा अंगात शर शरी व उ साह
भरत होता. अ यासासाठ  यापे ा चांगलं वातावरण मला मंुबईत मळूच शकणार न हतं.



माझ ेडोळे मावळ या सूया या सा ीनं येणा या सुवणकाळाची व  ंपा  लागले.
तेव ात मा या मचा दरवाजा ठोठावला गेला. लॉ कॉलेजम ये एल.एल.एम. करणारे

पाच-सहा स नअस मम ये घुसले. सोबत ब णही घेऊन आल ेहोते. ते थेट खडक जवळ
गेल ेआ ण ब ण लावून पा  लागले. मी ग धळलो. मला रागही आला. यांना जर सूया त
पाहायचाय, तर टेरेसवर जाऊन पाहायला काय हरकत आहे. मा या मम ये मला आता
मा या पु तकां शवाय कोणीही लुडबुडायला नको होतं. मी यां याजवळ माझी नाराजी

 केली. “मला बाहेर जायचंय; तु ही लीज नघा कवा समु  बघायचा असेल, तर
टेरेसवर जा,” असं आजव यांना केलं. यांचं उ र ध कादायक होते. “अरे, पंधरा म नटं
थांब; समोर या लॅटमधला बाथ सीन याच ममधून परफे ट दसतो.” माझ ं काही
ऐक याची यांची मनः थती न हती. मला यां याशी वाद घालून माझा प हला दवस आ ण
पॉ झ ट ह मूड खराब करायचा न हता. काही म नटांत समोर या लॅटमधील एका
बाथ मची लाईट लागली. मग काय, मट या मारत या आंबटशौ कनांनी काचां या फट तून
अधवट दसणा या यांची मजा घेतली. आत बाथ मम ये बाई क  पु ष अंघोळ करतोय,
हेही नीटपणे कळत न हतं. भतीवरील तस बरीतील वामी ववेकानंदां या अ त वानं मला
बळ दलं व न  श दांत मी यांना मा या ममधून काढता पाय घे यासाठ  व पु हा पाऊल
ठेवल,ं तर मी हो टेल वाडनकडे त ार करीन, असं सुनावलं. त डात या त डातच अ सल
श ा पुटपुटत ही मंडळ  ममधून नघून गेली. मी खाली गेलो. जुने र चे पेपर व खळे
घेऊन वर आलो. बाहेर या अवणनीय, आ हाद देणा या, नसगाची अनुभूती देणा या या
खडक वर वतमानप ं ठोकली. ‘जोपयत मु य परी ा होत नाही, तोपयत ही खडक
उघडणार नाही’, अशी भी म त ा केली. वतःला अ यासा या गतत क डून ठेवताना
आता कोणताही धागा सैल सोडायचा न हता. ऐन बा वसा ा वष  मांसाहार व मांसाहारी

यांचा याग मला ‘अ यासयोगी’ बनवू लागला होता.
मराठ  सा ह याचा अ यास सु  केला. भूषण गगराण या नोट् स समोर ठेव या.

सडपातळ, देख या असणा या या अ धका या या नोट् सही तत याच नीट, आटोपशीर
आ ण व छ हो या. खरंतर मराठ तून यु.पी.एस.सी. करणा यांसाठ  यां या नोट् स अमू य
देणगीच होती. को हापुरात मारवाडी कुटंुबात ज मले या या अ धका याची मराठ वरची
पकड पु यातील सदा शव पेठेत राहणा या कोण याही मराठ या ा यापकापे ा अ धक

भावशाली होती. यां या नोट् स या हजारो झेरॉ स नघा या हो या. यां या नोट् सची
पारायणं करणं हे सा ह य वषय घेतले या उमेदवारांसाठ  आ कत  असायचं. यां या
नोट् स या वाचनानं समी ा समजायला लागली. संत, पंत, तंत येऊन बोलायला लागले.
कथा, क वता, नाटकं, कांदब यांची न ानं ओळख होऊ लागली. माझी मायबोली एवढ
समृ  आ ण अमृतातेही पैजा जकणारी आहे, याची चती येऊ लागली. पूव  मंुबईत
मराठ  अस याचा संकोच वाटायचा. जसा मा या भाषेशी मा या अ धक प रचय वाढू
लागला, तसा माझा मराठ  अस याचा वा भमान वाढू लागला. तुकारामांचे अभंग आनंद
तरंग ठ  लागले.



पसायदान पाठ केलं व रोज हणायला लागलो. यातून चंड आ म व ास व ऊजा
मळू लागली. सा ह याची भाषा कळू लागली होती. जा णवा समृ  झा या हो या. ज ेकाही
समजायचं, उमगायचं; ते कागदावर न पाहता उतरवायला सु वात केली. अ र मो यांसारखं
टपोरं झाल ंहोतं. व छ पानावर उ र लहायचो. ते वाचायचो. पसंत पडल ंनाही, तर पु हा
लहायचो. येय एकच असायचं, क  उ रं तकशु  रतीनं वक सत होऊन कागदावर
उतरली पा हजेत. वचारांचा वाह व छ, खळखळता आ ण मु ेसूद पा हजे. यात ट न
आ ण एकांगीपणा नको. मु य परी ेचं हेच मह वाचं गमक होतं. ानभांडाराबरोबर याची
व छ, सुलभ आ ण नतळ मांडणी ततक च मह वाची असते. कमलेश वालावलकर, हेमंत
नबाळकर, वीण च हाण असे सा ह यातले अ वयू या वेळ  एस.आय.ए.सी. या
वस तगृहात अ यास करत होते. यां याशी कधीमधी जाऊन लेखनशैली आ ण उ रां या
व पांवर चचा करायचो. काही ट स मळाय या. इमारतीचा पाया कणखर होता. इमारतही

बांधून झाली होती. मा  तला रंगांनी आ ण श पांनी फुलवायची होती, सजवायची होती.
जेणे क न परी काला अ धक गुण ायचा मोह होईल.

इ तहास माझा आवडीचा वषय. दहावीला बोडा या परी ेत ६० पैक  ६० माक
मळा यानं पदवीसाठ  मु य वषय व नागरी सेवा परी ेसाठ  तो ऐ छक वषय हणून मी
नवडला होता. ाचीन भारता या इ तहासात बी.ए. या शेवट या वष ही १०० पैक  ९० गुण
मळाल ेहोते. आम या वेळ  आट्सम ये प ह यांदाच अंतगत चाचणी परी ा सु  झा या
हो या. अं तम परी ेत या परी ांना २५ ट के मू यांकन असायचं. एकंुडे सर माझे
चाचणीचे पेपर इतरांना दाखवायचे. उ रा या मांडणीचं तं  मी सु वातीपासून वक सत
कर याचा जाणीवपूवक य न केला होता. सुवा य अ र व शु लेखन मा या जमे या बाजू
हो या. बी.ए. करत असताना ाथ मक इ तहासाचा अ यास झाला होता. पण यु.पी.एस.सी.
साठ या ए हरे ट चढाई या तुलनेत हा अ यास कळसुबाई शखर सर कर यासारखा होता.
गे या दोन-अडीच वषात मी माझा ऐ तहा सक कोन ग भ कर याचा सात यानं य न
केला होता. माझ ं इ तहासाचं आकलन अनेक पट नी ापक झालं होतं. पूवपरी ेसाठ
इ तहासा या सग या ज  लेखकांची पु तकं वाच याचा संक प केला होता व
अधाअ धक पूणही केला होता. पण मु य परी े या उ रासाठ  नेमकेपणा आव यक होता.
पूव या प कांचा अचूक मागोवा घेऊन बनवले या ‘राव’ या नोट् स द ली न
मागव या. या नोट् सचा आराखडा समोर ठेवून याम ये मूळ पु तकांतील इ तहासा या
पा भूमीचा मा मक आ ण ता कक मसाला भ  लागलो. उ रं ‘ पायसी’ होऊ लागली.
उ रांत नकाशांची फोडणी असायची, यामुळे उ रांची चव वाढू लागली. आधु नक जगा या
इ तहासावरील ांची उ रं तर मी नकाशा आ ण सनाव यां या सांगडीतून बे ब उभी
क  लागलो.

इ तहासावर ६० माकासाठ  नबंधवजा आ ण २० माकासाठ  ट पा ा, असं ांचं
व प असायचं. यात मो ा ांची अचूक उकल खूप मह वाची असायची. च

एखा ा प र छेदाएवढा मोठा असायचा. ाम ये उप  असायचे. यामुळे मूळ  आ ण



उप ांना कती गुणांकन असेल, याचं अनुमान बांधणं मह वाचं असायचं. कोण या
ाथक यापदानं  सु  होतो, हेही खूप मह वाचं असायचं. ‘Discuss’,

‘Compare’, ‘Elaborate’, ‘Analyse’, ‘Explain’, ‘Elucidate’ अशा कार या
ां या रोखानं उ राची दशा ठरवावी लागे. यामुळे जहाजाला लावलेलं शीड यो य

वा या या दशेनं लावणं सवात अ धक मह वाचं असायचं. एकदा संक पना समजली, क
मग वचारच ं  फरायची आ ण पेनाला नेमके श द फुटू लागायचे. व हत वेळेत उ रं
नेम या श दांम ये उतरवणं, हे आ हान असायचं. राव या नोट् समधील संक पनांचं मराठ त

पांतर करायला खूप मेहनत यावी लागली. ड शनरी, नोट् स, नोटबुक व पु तकं यां या
समतोलातून मराठ तून संक पना तयार हाय या. मा  एव ा सा या खटाटोपातून या
तयार झा यामुळे डो यात प या बसाय या. मराठ तून मटे रअल या अनुपल धतेमुळे

येक वेळ  संक पना कागदावर उतरवताना बाळंतपणा या वेदना भोगायला लागाय या.
कोशातून फुलपाख  बाहेर पडताना होणा या संघषातून या या पंखाम ये बळ येत असतं.
तेच बळ याला जग यासाठ , उड यासाठ  स म बनवत असतं. तसा ताप मराठ
मा यमातील व ा याना या वेळ  भोगावा लागे आ ण मग तावून-सुलाखून नघालेले हे
उमेदवार अ सल मराठ तून चौकार-षटकार मा  लागत. स या बाजारात मराठ त भाषांतर
झालेली, अ यासाला लागणारी जवळजवळ सगळ  पु तकं मळतात; शवाय अनेक को चग

लासेसनी जु या नोट् स मराठ त भाषांत रत केले या आहेत. मा  या आय या मळाले या
मटे रअलमुळे उ प ीमधील संघष आपसूक कमी झालेला दसतो. मोठमोठाल ेदगड फोडून
आ हाला छो ा छो ा खडीचे तुकडे करावे लागत. आता ब याचदा मुलां या हाती
भाषांत रत भुसाही लागतो. यामुळे वतःची भाषाशैली व लेखनप ती य नपूवक जे
वक सत करतात, यां या यशाचं गुणो र अ धक दसतं. माझा अनुभव हेच सांगतो आ ण
हीच यशाची गु क ली आहे.

इ तहासाची उ रं ल हताना मी नेहमी समकालीन घटनां या तुलनांचा आधार यायचो.
कोणतीही सं या दसली, क  या आक ांमधून एक इसवी सन नवडायचो. मग या साली
भारतात व जगात काय घडत होतं, याचा लॅश डो यात पाडायचो. या उपयोगी छंदामुळे
वशेषतः आधु नक भारता या इ तहासावरील उ राम ये त कालीन युरोपमधील थ यंतरं
आपसूक डोकवायची. अथातच उ राचं बौ क वजन वाढायचं व माकाम ये त ब बत
हायचं. मु य परी े या कोण याही पेपरम ये ६० ट के गुण हणज ेटॉपसम ये जा याची

संधी असायची. यामुळे एक एक ट का वाढवणं, हे मह यासानं श य होई. यामुळे थोडी
र क घेऊन उ रांना दे यात येणा या वेळेम ये प पात कर याचा नणय मी घेतला. येक
६० माकाचे सहा पैक  चार  सोडवायचे असायचे. ३ तासांचं ग णत मांडल,ं तर येक

ाला ३५ म नटं मळायची. मी वेळे या सरासरीवर न जाता, थोडासा जुगार खेळायचं
ठरवलं. सहापैक  आपली कमांड असणारा  प हला नवडायचा. याला ४०-४५ म नटं

ायची व व थतपणे याचं उ र लहायचो. यानंतर थोडा कमी तयारीचा, याला ३५
म नटं. मग रा हले या दोन ांना येक  ३० म नटं. असा समतोल साधायचो. उ ेश



असा असायचा, क  प ह या उ राचा जर परी कावर चांगला भाव पडला आ ण यानं ६०
पैक  ४० गुण दले, मग याच भू मकेतून आ ण मान सकतेतून तो माझी बौ क मता
न त करणार होता. साह जकच कॉमन से स हाच सांगतो, क  पुढ या सव उ रांना थोडे
कमी पण ३०/३५ या घरात गुण देईल. मा  यदाकदा चत मा या दवानं उल ा खोपडीचा
परी क आला आ ण यानं पेपर उलटा तपासायला घेतला, तर नशीब फुटणार, हेही तेवढंच
खरं. पण असं व चत घडू शकतं. यामुळे जा त श यतांचा वचार क न ॅटेजी ठरवावी
लागे. उरले या ४ ट पांचे  व नकाशावरील ६० माकाचा  हेही वेळेचा नेमका आलेख
ठरवून लहायचो. शेवटची ७ म नटं काना, मा ा, वेलांट , उकार तपासायला ठेवायचो.

अगोदर कतीही तयारी असली, तरी परी े या तीन तासांची यो य नयोजनब  आखणी
क न उ रं एका तेनं ल हणारे यश वी होतात. तीन तासां या सनेमासाठ  अगोदर खूप
मेहनत घेतलेली असते. संगीत, अ भनय, कथानक, द दशन खूप मह वाचं असतं. यात १४
व ा व ६४ कलांची सर मसळ केली जाते. पण जर ए डट ग चुकलं, क  मग सनेमा फसतो,
लॉप होतो. यशाचं ग णत कोलमडतं. यामुळे कुठे आ ण काय म संग करायचं आ ण
याचं कस ंआ ण कोणाशी फ संग करायचं; याचा ॉपर आराखडा या परी े या तयारी

वेळ  असला पा हजे. मी पा हलं आहे, क  वषयात पारंगत असणारे महानुभाव फ
नयोजन यो य न के यानं सपाटून मार खातात. ‘If we fail to plan, we plan to fail’
या उ माणे वेळेचं नयोजन व माट अ यास यश-अपयश ठरवतात. जसा अ यासा या
वषभराचा, म ह याचा, आठव ाचा आ ण दवसाचा लॅन केलेला असतो; तसा येक
पेपरचा तीन तासांतील म नटा म नटाचा लॅन मह वाचा आहे. यो य मा हतीचा, यो य वेळ ,
यो य प तीनं वापर कसा करायचा व पेपर कसा लहायचा, हे तं  वक सत करावं लागतं.
आ ण हो सराव, सराव आ ण सराव हेच यशाचं गमक आहे. सरावानंच े व येतं, भु व
येतं. यावर माझा ठाम व ास आहे. कतीही कंटाळा आला, मूड सटकला, पु तकं फेकू
वाटली; तरी सराव आ ण उजळणीची पाठ सोडायची नाही – हे एकदा न त केलं, क

वास सोपा होतो.
पधापरी ेचा च ूह भे  पाहणारे अनेक उमेदवार मला भेटायला येतात आ ण सो

कॉ ड यशाचं ‘ स े ट’ वचारतात. स े ट ब े ट काही नाही. इ छाश , नयोजन, तयारी,
उजळणी आ ण बु  व बूड तुटे तोपयत मेहनत हेच स े ट आहे. यातनाम वचारवंत
सॉ े ट सचा एक ेरणादायी क सा आहे – सॉ े ट सकडे एक त ण असाच यशाचं रह य
वचारायला गेला होता. सॉ े ट स याला घेऊन एका पा या या तलावात शरला. अगद
ग यापयत पाणी आलं. या वेळ  सॉ े ट सनं या त णाचं डोकं घ  धरल ं व पुर या
ताकद नं याला पा यात बुडवलं. या वेळ  तो काळा नळा होऊन ासो छ् वासासाठ
तडफडू लागला, यावेळ च या या मानेवरची पकड सॉ े ट सनं ढली केली व याला बाहेर
काढलं. तो त ण बाहेर येताच मोठमो ानं धापा टाकत ासो छ् वास क  लागला, या
वेळ  सॉ े ट सनी याला सां गतलं, “जसा तू काळा नळा झा यावर एका ासासाठ
जवापाड तडफडलास, तसा तू इ सत यशा या स साठ  तडफडलास; तरच ते इ सत



तुला लीलया सा य होईल!” हणूनच या पधापरी े या संघषात कुठलाही शॉटकट नाही.
इं जी व मराठ या पेपरची फार तयारी कर याची गरज न हती. एम.पी.एस.सी. या

फायनल कोअरम ये भाषा वषयाचे गुण आम यावेळ  पकडले जायचे. यु.पी.एस.सी. म ये
मा  या दो ही पेपरम ये फ  पास होणं आव यक असतं. नबंधाचा पेपर मा  आ हान
होता. एकाच वषयावर तीन तास बसून काय व कती लहायचं? या २०० माका या पेपरात
मळणारे गुण अं तम कोअरम ये पकडले जातात. ४ पैक  एका वषयावर नबंध लहावा
लागे. यामुळे प ह यांदा कोण या े ाशी संबं धत नबंध लहायचा, हे ठरवलं. अथशा
कवा व ान व तं ानाशी संबं धत वषयाचं आपण तीन-साडेतीन हजार श द तेव ा
मतेनं दजदारपणे ल  शकत नाही, हे माहीत होतं. यामुळे राजक य, समाजशा ीय

कवा मान शा ाशी संबं धत वषयावर नबंध लहायचा, हे ठरवलं आ ण मग वेगवेगळे
त सम वषय घेऊन अवांतर वाचनाची सु वात केली. मी ३०० पानांची वही नबंधासाठ
ठरवली होती. याम ये साधारण ३० वषय ओळ नं ल हले. आ ण या या वेळ  या
वषयावर काही मा हती मळायची, नवीन मु ा सापडायचा, याची न द ठेवायला लागलो.
नबंध घ ाळ लावून क या पानावर लहायला लागलो. चांगली कवनं, कोट्स व वचार
पाठ करायला लागलो. याचा उपयोग मला परी ेवेळ  तर झालाच, शवाय आता फ डवर
काम करताना, युवकांशी संवाद साधताना ते सु वचार मा या वचारांना बळकट  देतात.
मटे रअल व मांडणी यांची एकावेळ  तयारी होत होती. तीन तासां या वेळाप काम ये
प हला अधा तास तर नबंधाचा सांगाडा बनवायला दला. कोणते मु े, वचार- वाहाची
दशा व तकशु  मांडणी याचा क या कागदावर आराखडा बनवला आ ण मग वषयाला
हात घालून, वषयाला खेटून वषयांतर न करता व पा हाळ न लावता नबंध लहायचा
सराव सु  केला. अ धकारी हो यासाठ  आव यक असणा या गुणांची, होकारा मक आ ण
सकारा मक म वाची छबी नबंधाम ये पडेल, याची पुरेपूर खबरदारी यायचो.

































आ ण हो, एकदम फु स झालं. अचानक एम.पी.एस.सी. पूवपरी ेचा नकाल लागला,
पास झालो होतो. यु.पी.एस.सी. ी ल सचा नकाल लागायला पंधरा एक दवसांचा अवधी
होता. यु.पी.एस.सी. या तयारीचा टपो मंदावला. ऐन वेग पकडत असताना द ली या
गाडीची हवाच गेली. कारण या वेळ  पु हा महारा  लोकसेवा आयोगानं साडेतीनशे पदं
घो षत केली होती. अ थरता, साशंकता, भ वत ाबाबतची भीती का र माजवू लागली.
हातचं सोडून पळ या या पाठ  लाग यात शहाणपणा न हता. सगळा द ली येयाचा पसारा
बाजूला सारला आ ण एम.पी.एस.सी. या मु य परी े या अ यासाला लागलो. बाजारातून
आणलेली काही जुजबी पु तकं मदतीला होती. महारा ावर ल  क त क न सामा य
अ ययना या पेपर दोनची तयारी सु  केली. गे या परी ेत ऐनवेळ  आठ दवस अ यास
क नदेखील समाजशा ानं घबाड यश दल ं होतं. यावेळ  फ  द डशे पानां या एका
पु तकावर अवलंबून न राहता इरावती कवची समाजशा ीय संक पनांवरील पु तकं खरेद
केली. इ तहास व सामा य अ ययना या पेपर एकची तयारी यु.पी.एस.सी. या अ यासामुळे
आपसूक होऊ घातली होती. मा  परी ेचं व प, ांचा दजा भ  होता. यामुळे
तयारी या होकायं ाला वेग या दशेला सेट करावं लागणार होतं. वैचा रक ग धळ आ ण
‘रा  थोडी, स गं फार’ अशी प र थती झाली होती.

पंधरा दवसांनी यु.पी.एस.सी. ी ल सचा नकाल लागला. इथेही यश वी झालो. ‘धरलं
तर चावतंय, सुटल ंतर पळतंय’, अशी दो ही परी ांब लची मनः थती तयार झाली होती.
तयारी कोण या परी ेची करायची? जोर कुठे लावायचा? दो ह ची तयारी केली; तर
कदा चत ‘घर का न घाट का’ अशी अव थाही होणं श य होतं.

सुदैवानं अलीकडे एम.पी.एस.सी.नं ही यु.पी.एस.सी. या पा भूमीवर आप या
अ यास माम ये बदल केले आहेत. पूव  या दो ही परी ांची एक  तयारी करणं हणजे
धारी तलवारीशी खेळ या माणे होतं. एका परी ेला चालणारा ऐ छक वषय सरीकडे

सपशेल आपटायचा. परी ांचं वेळाप कसु ा खो ा काढ यासारखं एकमेकांशी लॅश
हायचं. यामुळे शहा यानं कोणताही एक पंथ पकडावा, दोन दगडांवर एका वेळ  पाय ठेवू

नये, असा या े ातील जाणकार या काळात स ला ायचे. अलीकडे सुदैवानं
महारा ातील मुलं द ली या परी ेसाठ  स ह त हावीत, हणून महारा  लोकसेवा
आयोगानं डोळस नणय घेतला व परी ा प ती व अ यास म यु.पी.एस.सी. या पॅटनला
पूरक व सुसंगत ठरेल, अशी भू मका घेतलेली दसते. यु.पी.एस.सी.ची तयारी करता करता
थोडी-अ धक महारा ा या अनुषंगानं अ यासाला फोडणी दली, तर रा यसेवेतील एखाद

लास टू पो ट तर न त गळाला लागते. आम या वेळ  तशी प र थती न हती. दो ही
परी ा मा  एकात एक पाय घालून याय या, पण यामुळे महारा ातील मुलांचं नुकसान
हायचं. ‘न त यात, न म यात’ अशी प र थती हायची. मा याही समोर अशी हातघाईची

प र थती नमाण झाली होती. पण आता ट् वट -ट् वट ला पयाय न हता. येणारा चडू
मैदानाबाहेर पाठवायचा, हा न य केला व दो ही परी ां या तयारीचं नयोजनब



वेळाप क बनवलं. रा यसेवे या मु य परी ेचा अनुभव होता. पूण परी ा हाताखालून गेली
होती. यामुळे ए हरे ट गाठायचं मु य उ  ठेवलं. र यात ‘कळसूबाई’ ही सर होईल,
अशी खा ी होती. तहानभूक वस न तयारी सु  केली.

मु य परी ेचा अ यास सले ट ह व इंटे स ह हणज े नवडक, नेमका आ ण सखोल
अशा प तीनं करावा लागतो. मागील प का आ ण अ यास माचं व ेषण आ ण
येणा या ांचा अंदाज यांची यो य सांगड घालावी लागते. जथून जे मळेल, तथून ते
उचललं आ ण अ यासा या सा यात घ  बसवलं. शासना या ‘योजना’, लोकरा य
मा सकांपासून स हील स हसेस ॉ नकलपयत सगळ  उपल ध मा सकं पालथी घालून
यात या मह वा या घटकांवर तयारी केली. अथशा , साय स अँड टे नॉलॉजी आ ण
टॅ ट ट स मराठ तून ल हणं हणज े ा वडी ाणायाम के यासारखं होतं. एकावेळ  अनेक

कठ ण ांचा आ ण अवघड संकटांचा सामना कर याचा हा अनुभव होता. कदा चत
शासक य सेवेत नैस गक आप ी, कायदा व सु व थेची प र थती कवा दहशतवादासारखं
संकटाशी झुंजताना अशाच हातघाईला सामोरं जावं लागतं. याची ही रंगीत तालीम असावी.
असेल नसेल तेवढा म वातील मतांचा कस लागला होता. दवसाग णक बु ला धार
लागून ती अ धक ती ण व तजेलदार होत होती.

मला आठवतं, मी ठा याला एस.पी. होतो, या वेळ  व मगडला वेलरी शॉपवर दरोडा
पडला होता. यात अठरा दरोडेखोर सोनाराला गंभीर जखमी क न लाख चा ऐवज घेऊन
जंगलात पसार झाल ेहोते. ह ेसगळे म य देशातील झाबुआ देशातील खँुखार दरोडेखोर
होते. पळ या पायानं उलटे दगड मार याची यांची खा सयत होती. मी योगायोगानं
घटना थळापासून २० क.मी. अंतरावर ‘वाडा’ पोलीस ठा यात होतो. चोहोबाजूंनी पोलीस
बळ बोलावल,ं गाववा यांची मदत घेतली व लॅन केला, सापळा रचला. पहाटे या वेळ
लावले या आम या साप यात गटागटानं नसटू पाहणा या १७ दरोडेखोरांना आ ही जवंत
पकडल ं व अठरा ानं पो लसांवर गोळ बार के यानं तो एनकाउंटरम ये मारला गेला.
अठरा या अठरा दरोडेखोर ऐवजासह, श ासह पकड यात पो लसांना यश मळाल ंहोतं.
शासनानं आम या ट मला या वेळ  एक लाख पयांचं पा रतो षकही दलं. सांग याचा
उ ेश हणज े अ यासातही अशी नेमक  फ डंग लावावी लागते. आ ही दरोडेखोरांची
मान सकता व ॅटेजी ओळखली होती. जंगलाचा देश जाणणारी गावाकडची मंडळ
सोबत घेतली होती. सी.सी.ट ही फूटेजव न दरोडेखोरांचं वणन सवाना कळवलं होतं.
३०० पोलीस व सोबतीला १००० नाग रक हाकारा देत चोहोबाजूंनी जंगलात घुसले आ ण
लॅन यश वी झाला, सावज साप यात अडकलं. परी ेचंही तसंच आहे. त या पॅटनचा

पुरेपूर अ यास क न, सगळ  श  ंभा यात भ न तला सामोरं जावं लागतं. नेम या वेळ
श ूची चाल ओळखून भा यातल ंअचूक श  बाहेर काढलं व डावपेच आखून ते वम  लागेल
याचं नयोजन केल,ं क  वजय न त असतो. आ ण श ांना पाजळून ठेवणंही ततकंच
मह वाचं आ ण ते चालव याचा सराव, सराव आ ण सराव करणं ह े या न अ धक मह वाचं
असतं. क यु शअस हणतो, ‘I hear and I forget, I see and I remember, I do



and I understand’. यामुळे फ  ऐकलं ते वसरणार, पा हलं ते काही दवस मरणात
राहणार. पण मी याचा सराव करणार, ते मा या म त प कं भनणार आ ण मला ते
उकलणार, उमगणार, समजणार आ ण यो य वेळ  आठवणार.

१९९६ या ऑ टोबर-नो हबर या दोन म ह यांम ये एकात एक दो ही परी ांचं
वेळाप क आलं. मा या सुदैवानं एकाच दवशी दो ही परी ांचे पेपर लॅश झाले न हते.
एम.पी.एस.सी.चे ८०० माकासाठ  २ भाषा, २ सामा य अ ययन व २ ऐ छक वषयांचे असे
६ पेपर आ ण यु.पी.एस.सी.चे २००० माकासाठ  २ सामा य अ ययन, ४ ऐ छक वषय, २
भाषा, १ नबंध अस े९ पेपर हणज ेदो ही मळून २८०० माकासाठ  येक ३ तासांचे १५
पेपर ायचे होते आ ण ह ेपूवपरी ेसारखे ब पयायी, व तु न  व पा या ांचे न हते.
तर नबंधवजा ट पा, ट पावजा व तृत उ रं ल न एका एका उ रप केची साधारण ३० ते
३५ पानांची, ४५००/५००० श दांची गलेल  बांधणी करावी लागे. सग या वषयांशी,
आशयांशी, अ यास कारांशी, ानसं हांशी संवाद साधून लेखन पी बांधकामाचं सा ह य
मळवायचं होतं. एक एक वीट रचायची होती. मगच या दोन मु य परी ां या सुंदर,
आखीवरेखीव रचनाब  इमारती फळा येणार हो या. ‘ ानदेवे र चला पाया, तुका झालासे
कळस’. इथे मा  मलाच ानदेव, रामदास, एकनाथ आ ण तुकारामाची भू मका बजावावी
लागणार होती. गवताचे भाल,े तलवारी होतात; तशा मा या ‘ल झर’ या पेनांची रोज श ं
हायची. वकास मंुबईम येच होता. तो रोज माझा डबा आ ण टेशनरी व थत मळते

का, ते पा न जात होता. ०.६चे झे ा कवा ल झरचं पेन आणायला तो दादरला जाऊन येई.
डबेवा यांचा डबा लावला होता. शाकाहारी अस यानं पोटासाठ  खात होतो, चवीसाठ
नाही. यामुळे मोजकेच घास जायचे. पोट डंबारायचं नाही क  ॲ सडीट  हायची नाही.
डॉ टरमामांनी शकवलेले ाणायाम रोज करायला सु वात केली. यामुळे पहाटे या वेळ
१५ म नटं मरीन ाई हवर फेरफटका मारायचो आ ण पंधरा म नटं ाणायाम करायचो.

कार, भ का, कपालभाती, अनुलोम- वलोम आ ण ामरीनं बु  जागृत हायची आ ण
मनाम ये फु लंग पेटायचं. रोमारोमात अग णत सूय तयार हायचे आ ण मग सगळ  श ं
उपसून यु ाची तयारी सु  करायचो. रा ं दन यु ाचा संग होता. ग लीपासून द लीपयत
आ ण लंडनपासून टो कयोपयत असणा या सव ांची, वाद त वषयांची उ रं शोधायची
होती. नेपो लयन या प तीनं युरोप जकला कवा छ पत नी या माणे कनाटकावर
वारी केली, तशाच इ छाश नं आ ण ग नमी का ा या जोरावर परी ांचे पंधरा ांत

काबीज करायचे होते. आ ण यु मैदान जवळ आलं आ ण यु ाचा दवस उजाडला.
शंखनाद झाला, बगूल वाजला.

१९९६ या नो हबरम येच ‘ हरो कप’ चा ज लोश सु  होता. वानखेडे मैदानातील
केटमध या आरो या मा या हो टेलम ये प  ऐकायला याय या. सारे हो टेल

कँट नमध या ट हीसमोर सामने पाहायला एक  यायचे; यामुळे कँट नमधला ग गाट
ऐकून, मैदानातला ग गाट ऐकून मन चल बचल हायचं. स चन बॅट गला आलाय, हे
ऐक यावर पु तकांवर ल  लागायचं नाही. डे आ ण नाईट मॅचेसमुळे रा ीपयत ग धळ



चालायचा. परी े या आद या दवशीची झोप चांगली हावी, हा माझा अ हास असे. रोज
रा ी झोपताना लॅ ट क या पॅक पशवीतलं अधा लटर ध यायची सवय होती. यामुळे
पोटही व थत भरायचं आ ण झोपही चांगली लागायची. सकाळ  ना ाला दोन केळांचा
खुराक सु  केला होता. यामुळे ऊजा दवसभर राहायची. छोट  हॅवर सॅक व थतपणे
भरायचो. साईड या क यात लुकॉन डी, दोन केळ  आ ण पालजीचा ब क ट-पुडा
असायचा. वर या क यात आईनं पाठवले या ननाई या अंगा याची पुडी असायची. एक
राय टग पॅड व या दवशी या पेपर या माय ोनोट्स मध या क यात असायचे. चार
ल झरचे पेन, दोन पे सली, खोडरबर, शापनर, केल एका कंपास बॉ सम ये असायचे.
एक छोटं घ ाळ टेबलावर ठेवायला यायचो. मनगट  घ ाळ जर बंद पडलं, तर पयायी

व था होती. शवाय टेबलावर या घ ाळामुळे म नटा म नटाचा मागोवा घेता यायचा.
पा याची बाटली सोबत असायची. पण पेपर या अगोदरच ती संपायची. मग रे वे टेशनवर
कवा र यावर या कुठ याही पाणपोईत ती परत भ न यायचो. आज मा  हॉटेलम ये
असणारं ॲ वागाडचं पाणीही र क  वाटतं. मनरल वॉटर मागवताना मी मुलांना माझे
क स े ऐकवतो, या वेळ  ते मला “ भडे गु जी, ले चर देऊ नका”, हणून चडवतात.
मुलांना दोष काय ायचा? कधी चुकून मीही काय माम ये तां यातून दले या पा याचा
घोट घेतला, तर शका येतात. घसा खवखवायला सु वात होते. तकारश
प र थतीनु प कमी होऊ लागते. पूव  झोपताना म छर, डास, ढेकूण, पसू, माशा, उंद र
आ ण झुरळ- चलटांशी तह क न झोपावं लागे. रा ी अंगावर चोहोबाजूंनी ह ला हायचा.
झोपे या तं त यांनी रोज कती र  शोषलं, हे कळायचंही नाही. सकाळ  उठ यावर
अंगावर या पुरळ, फोडां या आकाराव न कोण या ु  जवानं चावा घेतला व नांगी कशी
वापरली; एवढंच अनुमान लावायचो. कधी कधी तर उंद रही पाय कुरतडायचे, पण कधी
ताप आला नाही क  कधी कुठला आजार झाला नाही. कदा चत रोज या साम यामुळे या
वषाणंूशी भड याची श  शरीरात तयार होत असावी. आजकाल चुकून एखादा म छर
बेड मम ये दसला, तर याचा शोध घेऊन याचा पुरेपूर नःपात होईपयत झोपता येत
नाही. आ ण घरा या आसपास कुठेतरी उंद र दसला, तर आ हाला लांबूनच खोकला आ ण
तापाचा संसग झा यासारखं वाटतं.

गड चरोलीला े नगदर यान सी-६० सोबत एल.आर.पी. हणजे लांब प या या
पे ोल ग रपेटसाठ  पाठव यात आल ंहोतं. कमांडरनं सोबत पाणी घेऊ दलं न हतं. दमट
हवेत पार या वेळ  पाठ वर हॅवरसॅक व हातात एके-४७ घेऊन २०-२५ क.मी. चाल यावर
घसा कोरडा पडला. जीव कासावीस झाला होता. एका अडगळ त दलदलीचं ग ल छ पाणी
दसलं. यावर चलटांची व मा यांची झुंबड उडाली होती. कमांडरनी ते पाणी प याचा
पयाय दला. यु काळात तकूल प र थतीला सामोरं जाताना फाई ह टार सु वधा
मळणार नसतात. आ ण हो, २६/११ या रा ी न जेवता ९.५० ला ताजम ये आ ही घुसलो
होतो. ५ तासां या धुम नंतर या वेळ  प ह या मज यावर बॉल मम ये पोहोचलो,
यावेळ ही कोणीतरी अध खाऊन टाकलेलं सफरचंद आ ण पायदळ  तुडवलेले वेफसचे



तुकडे खाऊन शरीरात ऊजा नमाण करावी लागली होती. हणूनच स हील स हसेसची
तयारी ही तुम या मता आ ण सहनश चा अंत पाहत असते. तु हाला ही परी ा या
प ह यांदा बडवते, रडवते; पण नंतर अशा रीतीनं घडवते, क  कतीही मोठं आ हान आलं
कवा संकटाशी सामना करावा लागला, तरी तुम या तप यतून नमाण झाले या

म वा या जवावर तु ही सवाना पु न उरता – तेपण न थकता, न हरता!
आ ण ही जीवघेणी, नागमोडी, माझा कस लावणारी मु य परी ा सु  झाली. प हले

दोन पेपर भाषेचे होते. आरामात ल हले. सामा य अ ययना या तयारीसाठ  मवर लवकर
परतायचं होतं. यामुळे माझगाव या से स टॅ स भवनव न टॅ सी पकडून मवर आलो.
पुढचा पेपर दोन दवसां या गॅपनंतर होता. सामा य अ ययनामधील भारताचा आधु नक
इ तहास, गांधी, नेह , टागोर यांचे वचार; भारतीय रा य व था, चाल ूघडामोडी, भूगोल हे
मा या आवडीचे वषय होते. तर अथ व था, सां यक  आ ण व ान व तं ान

व थतपणे कधीच गळ  उतरलं नाही. शरीरसौ वाची तयारी करताना काही नायू बल
रा हल,े क  तो पधक लांबूनच ओळखायला येतो. मा या तयारीचंही तसंच होतं. मा या
जी.एस. या ानाचं सम माणात मू यमापन करणं परी काला अवघड होणार होतं.
पेपरम ये २५० श दां या ट पांपासून २० श दांपयत सं ा प  करा, अस े वेगवेग या
व पाचे  असायचे. दोन दवस तट थपणे सव वषयांचं वाचन केलं. ट् वट  ट् वट म ये

फलंदाज बॅट ग करतात, तसा परफॉम स ायचा होता. दो ही पेपरम ये वेग लावून सव 
सोडव याचा पुरेपूर य न केला. ही.ओ.आय.पी. फोन, माय ोवे ह ओ हन ह े बाजारात
नवीन कार होते. अशाही सं ा फार ान नसताना मराठ तून प  कर याचा य न केला.
बंगाल या फाळणीवर  होता. फुलटॉस चडूवर स स मारावा, तसा तो टोलवला.
हे बअस कॉपस या रटवर व छ ट पणी ल हली. मानवी ह कां या जागृतीम ये याचं
समकालीन मह व वशद केलं. गांधीज या ‘सात सामा जक पातके’ या संक पनेचा
सुंदरपणे ऊहापोह केला. ‘जगात एवढं सं चत आहे, क  येक माणसाची गरज पूण होऊ
शकते, पण एका ची हाव कवा लालसा पूण हायला सव सं चत अपुरं पडेल.’ या
यां या वा याचा या सात सामा जक पातकांशी संदभ जोडला. राजकारणात आढळणारा

त वांचा अभाव, ाना या े ात आढळणारा चा र याचा अभाव, व ानाची
मानव नरपे ता, आनंद संपादनात आढळणारा सदसद ्ववेकाचा अभाव, उ ोग व ापारात
सचोट चा अभाव, प र मां शवाय ा त होणारी सधनता आ ण यागा शवाय केलेली
उपासना – या सात पातकांचे धोके जर आ ही वेळ च ओळखल े व पु हा आम या
सं कारशील, वैभवशाली इ तहासाकडे मागे वळून पा हल,े चुकांची वेळ च ती केली,
आधु नकतेला परंपरेची जोड दली; तर जगात सव े  असणारी आमची युवा पढ  पु हा
शारी रक, मान सक व आ या मक ा े  ठरेल, अशी यां या वचारांची मांडणी केली.
अथशा  व अथ व थेवर काय  होते, ते पुसटसेही आठवत नाही. टॅ ट ट स ११वी,
१२वी ला व ान अस यानं आ ण ग णत चांगल ंअस यानं बरे गेले. एकूणच दो हीही पेपर
बरे गेले. ६०० माकाचं डो यावरचं ओझं उतरल ंहोतं. थोडं हलकं वाटायला लागलं.



पुढचा पेपर नबंधाचा होता. तीन तास बसून एका वषयावर २०० माकासाठ  नबंध
ल हणं हे या परी ा येतील सवात मह वाचे आ हान होते. ऐ छक वषया या ६०
माकासाठ  ६५०/७०० श द ल हताना ब याचदा बु  काम करायचं बंद करायची. आता
या पेपरम ये तर तीन-साडेतीन हजार श द ल हणं ह ेआकलन मतेचा अं तम कस पाहणारं
होतं. एका पेजचा पेपर हातात पडला. तीनपैक  एक वषय नवडायचा होता. प हलाच
वषय ‘म हलांची सुर तता आ ण स मीकरण’ या वरचा होता. हा वषय मान शा ाशी
संल न तर होताच, शवाय मा या तयारी झाले या वषयात प ह या पाचाम ये याचं थान
होतं. मला आता वषयाचा आवाका व हातखंडा अस यानं आराखडा मांडायची गरज
न हती. मी थेट वषयाला हात घातला आ ण माझे या अ यंत संवेदनशील व मह वा या
वषयावर वचार मांडायला सु वात केली.

अथातच सु वात ाचीन भारतीय सं कृतीपासून केली.

‘य  नाय तु पू य ते, रम ते त  देवताः  ।
य ेता तू न पु य ते, सवा त ाफलाः याः  । ।’

अथात या ठकाणी म हलांचा स मान होतो, तेथेच देवतांचं वा त  असतं व या
ठकाणी यांचा अपमान होतो, जेथे यां यावर अ याचार होतो, तेथे कोणतीही या सफल
होत नाही. अशा होकारा मक कवनाने सु वात के यानंतर काही अपवाद वगळता ाचीन व
म ययुगीन काळातील म हलां या मूलभूत वातं याची गळचेपी आ ण अपमा नत
जीवन थती कशा कारे झाली होती, ते व तारानं मांडलं. वधवांचं अपमा नत जीवन, सती
प ती, श णाचा अभाव, ी ूणह या, बाल ववाह, पदा प ती, जौहार, देवदासी, जनाना,

ंडा अशा व यासार या नकारा मक था-परंपरांनी कसे म हलांचं सात यानं शोषण झाल ंव
समाजात नेहमी यांना यम थान दे यात आलं, याचे संदभ देऊन व ेषण केलं. याच
बरोबर र झया सुलतान, चांद बबी, ग डची राणी गावती, नूर जहान, जजाऊ अशा
राजक य मु स  व भ सं दायातील अ का महादेवी, जनाबाई अशा ीसंतांची

भावशाली भू मकाही मांडली.
यानंतर इं जी स ेचं व भारतीय समाजसुधारकांचं म हला स मीकरणा या संदभातील

रचना मक योगदान वषद केलं. वातं यानंतर घटने या मा यमातून व व वध कायदे पा रत
क न म हलां या स मीकरणासाठ  केले या ापक उपाययोजना व तारानं ल ह या.
श णाचं स मीकरणातील थान व राजक य े ातील त न ध व यांचं मह व प  केलं.
सुर तता हाही स मीकरणातील मह वाचा पैल ूआह,े हे घरापासून होणा या अ याचारा या
पा भूमीवर व तारानं मांडलं. अभकांचं लगपरी ण व ी ूणह या, घरगुती हसाचार,
छेडछाड व वनयभंग, कामा या ठकाणी होणारा ल गक छळ, बला कार, ंडाबळ , ॲ सड
ह ल े यां या अनुषंगानं काय ाची स थतीतील अंमलबजावणी, राहणा या उ णवा व
या णालीचा ीकोण या अनुषंगानं कोणते बदल अपे त आहेत, या याब ल माझे
वचार  केले.



खरं तर या वषयावरील नबंधासाठ  आव यक असणा या सव पैलूंचा दो ही बाजूंनी
समाचार घेतला. पण कायदे क न प र थती बदलते का? वचार मांडून कोन प रव तत
होतो का? मी मा या नबंधात ल हलेली प र थती आ ण आज या स थतीचं तुलना मक
परी ण करतो, ते हा अनेक ध का देणा या वकृत वचारसरणीलाही सामोरं जावं लागतं.
म हला सुर ा स म या, फा ट ॅक कोट, मनल अमडमट ॲ ट २०१३, पो सा कायदा,
घरगुती हसाचारा व  कायदा, आय ट  ॲ ट, वशाखा गाईडलाई स, दा मनी पथक, पी
सी पी एन डी ट  ॲ ट, पटा ॲ ट अशा अनेक कायदेशीर उपाययोजना सांगता येतील; पण
अजूनही मा या भ गन ना या समाजात सुर त वाटतं का? का अजूनही ामीण भागातील
प र थती बदलत नाही? का नभयासार या घटनांनी पूण देशात खळबळ माजते आ ण
आंतररा ीय तरावर भारतातील म हलां या सुर त वातावरणाबाबत च ह ं उप थत
होतात?

मला आठवतं – मी पु याजवळ या श ापूर या पोलीसठा यात अचानक भेट साठ
गेलो होतो. एक खेडूत बाई ठा या या एका कोप यात आप या तीन मुल ना घेऊन बसली
होती. मी जवळ जाऊन तची वचारपूस कर याचा य न केला. त या नऊवारी
लुग ा या एका कोप याचा बोळा क न तनं त डाला लावला होता. मला पाहताच तनं तो
र ानं माखलेला बोळा बाजूला केला, तर त या ओठातून र  वाहायला लागलं. तनं तचा
डावा हात पुढे केला, यात तचे पडलेल ेसहासात दात होते. पुढचे दातच पडले होते, यामुळे
त या जभेचा व दातांचा संपक होत न हता, यामुळे तला प  बोलता येत न हतं.
आप या आईची ही थती पा न आठनऊ वषाची थोडी समज आलेली सवात मोठ  मुलगी
मला उ ेशून हणाली, “दादा, आ हाला भाऊ होत नाही ना, हणून बाबांनी आई या
त डामधे वरवंटा घातला.” मी संतापलो. इ पे टरला तला या प र थतीत ठा यात बसवून
ठेवलं हणून खडसावलं. तला हॉ पटलला घेऊन जा याचे आदेश दले व त या
त ारीव न व रत आयपीसी ३०७ हणज ेखुनाचा य न केला, हणून गु हा दाखल क न
त या नव याला व रत लॉकअपम ये टाकायचे आदेश दले. माझं हे बोलणं या मातेला
समजलं. तनं या अव थेत माझे पाय धरल े व मोड यातोड या श दात वनवणी क
लागली, “सायेब, मला मा या नव याला जेलम ये नाही टाकायचं. मा या त ही पोरी
र यावर येतील. तो मला दा  पऊन मारतो, घरी पैस ेदेत नाही. माझ ंनांदनं ते हढं सुखानं
लाऊन ा.” मला तचे श दच समजले नाहीत. मा या स मीकरणावरील अ यासात
यावेळ  असे संग मला माहीत न हते. कती दवस ती हा पाशवी अ याचार सहन करील?

आ ण हो, एक दवस सहनश चा अंत झा यावर आप या चमुक यांना घेऊन जीवनया ा
संपव याचा आ मघातक  नणय घेईल. अशा घटना रोज कुठेतरी घडतात. आ ही पाहतो.
आ हाला काही सुख ःख नसतं. जी स, ट  शट, फोर हीलर, मोबाईल आला क  ी मु
झाली का? चूल आ ण मूल यातून ती शहराम ये ओ हन आ ण ट ही स रय स या
जंजाळात सापडली आहे. हायफाय वतुळात ती कट  पा ा या लगबगीत आहे.
शक यासवरले या कती जण चे बा  आप या खे ातली अशा असहाय भ गन ना



नरकातून बाहेर काढ यासाठ  सरसावले आहेत? माहीत नाही!
कुसुमा जांनी ‘ वातं यदेवतेची वनवणी’ नावाची क वता वीस वषापूव  ल हली होती.

यात या दोन ओळ  खास पु षांना उ ेशून हो या. ‘समान मानव माना ीला, तची
अ मता खुडू नका. देवी हणूनी भजू नका क  दासी हणूनी पटू नका.’ काय अपे ा आहे
हो तची? फ  आपुलक चे दोन बोल, ेमाचा ेप व नव याची संर णाची सावली.
कंुपणच शेत खायला लागलं, तर जायचं कुठं, पाहायचं कुणाकडं? आईबाप, घरदार सोडून
पूण भूतकाळ पुसून तनं कशा या भरव यावर, कोणा या व ासावर नवीन वतुळात वेश
करायचा? ल न झा यावरच गॅस या युगात टो हचा भडका होतो, कपडे धुताना व हरीत
पाय घसरतो आ ण एका कोमजले या, शणले या अबलेचा जीव जातो. आई-बाप आ ोश
करीत येतात. नातेवाईक म य ती करतात. पण ब तेक ठकाणी आ थक आधारावर तोडगा
नघतो. व चत ठकाणी गु हेही दाखल होतात.

ल नातले दा गने, ंडा, भांडी-कंुडी परत दली जातात. भर हणून प ाससाठ हजार वर
दल े जातात. आईबापाला तोवर ल नाला आलेली दोन नंबरची पोरगी दसते. त या
भ व यकाळासाठ  ही तडजोड वीकारली जाते. पो लसात जाऊन पोरगी काय परत जवंत
होणार आहे का? असा सूर सगळ कडून नघतो. काही दवसांनी सगळं गोड होतं. नव याचं
सरं ल न होतं. इकडं आई-बाप स या मुलीचं प ह या मुली या टाळवावर या लो यावर

धुमधडा यात ल न लावून देतात. मा  या अबलेचा आ मा भर भर फरत राहतो. तची
साधीसुधी अपुरी व  ंवा तवात याय या अगोदरच काळानं खाऊन टाकलेली असतात.अशा
रोज दोनतीन सो कॉ ड ए.डी (अक मात मयत) ज ात दाखल होतात. डी.वाय.एस.पी.
भेटही देतात. पण उदासीनतेमुळे ९०% द तरी दाखल होतात. दहा ट के गु हे दाखल
होतात. यांचं तरी काय होतं? ायल यावेळ  र ाचे सा ीदार उलटतात आ ण चार
दम ासाठ  जवान पोरी या मृ यूचे मोल ठरतात. सगळे जे व थेम ये संब धत आहेत,
जमेल या या मागानं यां या त डावर चकटप  या बांध या जातात.

आ ही तर हणे आम या सं कृतीचंच पालन करीत आहोत. या घर सांभाळतात,
जनन करतात; हणूनच या पूजनीय आहेत. हणूनच यांचं संर ण करायचं आहे.

लहानपणी बापानं, त णपणी नव यानं व हातारपणी मुलानं तची जबाबदारी यायची
आहे. तचं वतःचं काय आहे? तला देणंच ठाऊक आहे. तची काय ओळख आहे? काय
अ त व आहे? तला हवा आह ेबँक बॅल स तो नव या या ेमा या ओलसर पशाचा, तला
पा हज ेआहे े डीट काड ढेकर देताना मुलानं ‘आई, कती छान वयंपाक केलास गं,’ अशा
आपुलक या उद ्गारांचा. तची इ टेट हणज े सग या घराचं सुख, या सुखावर त या
अ त वाची एक सोनेरी करणांची लकेर. ती हातारपणी नातवंडात हरवते. यां या
म क ल चा यांनी हरखते. आ ण अस ंसग यासाठ  झजता झजता ती एक दवस व न
जाते. पण जाताना सोडून जाते तो पु याईचा मंद सुवास आप या मागे आप या कंुटुबाचं
भलं चतणारा आशीवादाचा संथ झरपणारा झरा.

हणून अ यास आ ण अ यास, क  आ ण क  हाच उपाय आहे स मीकरणाचा व



सुर त हो याचा. मी वतः या पायावर खंबीरपणे उभी रा हल,े तरच ह े  न त
व पात सुटणार आहेत, ह े मुल नी ठामपणे वतः या मनावर बबवणं आव यक आहे.

आमची ७० जणांची आयपीएसची े नग बॅच होती. याम ये पाच म हला ोबेशनर हो या.
यात भारती जजो रयाही होती. ॲ वॅ टक मट या वेळ  पोह या या पधत आ ही

वेगवेग या ॅकम ये पु ष ोबेशनस पोहोत होतो. पण  टाईल, े ट ोक, बॅक ोक,
बटर लाईज सग या इ हटमधील मेडल एकट  भारती घेऊन गेली. हॉस राय डग पध या
वेळ सु ा भारतीनंच बाजी मारली. यामुळे चौकट मोडायची गरज आहे. नाजूक, साजूक,
गृहल मी, अबला, स दयवती, पग वता ही सगळ  टायट् स झुगा न ायची आहेत व
वतःला कणखर, आ म नभर, खंबीर, वावलंबी, स म, श शाली बनवायचं आहे.
यासाठ  एकच अट आह ेती हणज ेअ यास, मह वाकां ा, म, य न आ ण पराका ा!

माझी मुलगी ७ वषाची होती, यावेळ  तला मी डॉ.ए.पी.जे.अ ल कलाम सरांना
भेटायला घेऊन गेलो होतो. ती यांना ट हीवर पाहायची, ते हा ऐकतच राहायची. तला
यांचे श द कळत न हते, पण यां या चेह यावरचं मुलां वषयीचं अपार ेम, आशावाद

कोन व पोट तडक ची तळमळ मा  दसत होती. ‘मं झल उ ह  को मलती ह, जनके
सपन  म जान होती ह।ै यंू ही पंख होने स ेकुछ नह  होता, हौसल  स ेउडान होती ह।ै’ हो,
कलाम सरांनी आ हाला व  पाहायला शकवल,ं आ म व ास, आशावाद व हौसला दला.
सरांनी यावेळ  जा हवीला वचारलं; Yes my child, what do you want to
become in your life? Do you want to become IPS officer like your
father?’ जा हवीनं उ र दलं, ‘No sir, I want to become Dr.APJ Abdul
Kalam!’ हो येय मोठं ठेवायचं. उंच ठकाणी गद  नसते व पधाही नसते. तथं जायची
वाट मा  खडतर असते. मदर तेरेसा, क पना चावला, सु नता व य स, हेलन केलर, राणी
ल मीबाई, माता जजाऊ, सा व ीबाई फुले अशी कतीतरी आदश आहेत, यांना
प र थतीवर वक ानं वजय मळ वला व वतःचं थान नमाण केलं. मीही घेणार अशी
अ मान भरारी, मीही होणार द वजयी. वामी ववेकानंदही हणतात ‘No bird can fly
with one wing.’ खरंच गरज आहे ती आज समाजा या दो ही पंखांना बळ देऊन एक
सबल व स म भारत घड व याची. मीही वाटा उचलणार या व ाला वा तवात
उतरव यासाठ  मा या पंखांना मी ताकद देणार आ ण बनणार तेवढ च स म तेवढ च
वावलंबी क  कोणी हणणार नाही, क  नारी आ ण पशू दो हीही ताडनासाठ  पा  आहेत.

‘ नभया’ ए पसोड नंतर आयपीसीम ये व तृत बदल केले आहेत. बला काराची ा या
व तृत केली. दोन कवा दोनपे ा अ धक वेळा बला काराचा गु हा के यास फाशी या
श ेची तरतूद कर यात आली. ॲ सड ॲटॅकसाठ  ज मठेपेची श ा दली जाणार आहे.
वनयभंगा या गु ांची ा ती वाढवली. अ याचार त म हलेला अजून अपमा नत
करणा या वै क य चाच या हटव या गे या. मनोधैय योजने या मा यमातून त या
पुनवसनासाठ  उपाययोजना कर यात आली आहे. पो सा काय ानं बालकां यावर
होणा या अ याचारासंबंधी कठोर श ांची तरतूद कर यात आली. पण तरीही असे गु हे रोज



घडत आहेत. काय करता येईल अस े अ याचार थांबव यासाठ ? गे या पाच वषात या
आकडेवारीचा अ यास केला, तर एकूण ७८५० बला कारातील आरोपीपैक  ७३८० हे
पी डत म हलेला ओळखत होते. हणज े९४% गु हा करणारे ह ेप रचयातल ेहोते. व ेषण
केले; तर यात शेजारी ३७%, म  १७%, यकर ८%, नातेवाईक ६%, पालक ३% आ ण
श क १% दसतात. या एकूण पी डतां या सं ये या ३५% पी डत मु य वेक न १४ ते
१८ वयोगटातील दसतात. आ ण सग यात मह वाचे हणजे सवा धक बला कार ह ेघरात
घडतात. कशी करता येतील आपली घरं आ ण आपला समाज सुर त आ ण व ासाह?

अनुभवांचे बोल हणून मा या लहान ब हण ना काही उपदेश देऊ इ छतो.
सभोवताल या प र थतीब ल जाणीव व ह लेखोरां या इरा ाब लची यो य मा हती यातून
वसंर णाची प हली पायरी सु  होते. शारी रक संपक याय या आतच आ याचा ध का

देऊन वतःची सुटका करणे अ धक मह वाचे असते. मी प म मंुबईचा अ त र  पोलीस
आयु  असताना एक दवी घटना घडली होती. बांद् ाम ये एका जमन मुलीवर एका
गु हेगारानं पाशवी बला कार केला होता. आ ही या गु हेगाराला २४ तासांत पकडलं. पण
या घटनेतून अनेक बोध घे यासारखे आहेत. ही त ण मुलगी या अपाटमटम ये एकट
राहत होती, तचे दो ही वॉचमन या रा ी डाराडूर झोपले होते. या एकाच लॅट या
खड यांना ल न हते, यामुळे या घरफो ानं तो लॅट हेरला. तो पाईडरमॅनसारखा
सुवेज पाईपव न चौ या मज यावर चढला. या मुलीनं खडक या ख  याही आतून
लाव या न ह या, यामुळे तो सहज आत श  शकला. या स या मम ये ती झोपली
होती, तचा दरवाजाही तनं आतून लॉक केला न हता. यामुळे अशी संधी साधून चोरी
कर या या उ ेशानं घुसले या या गु हेगारानं कचनमध या सुरी या साहा यानं या
असहा य मुलीवर ह ला केला. तनं या या या ह यातून वतःची सुटकाही क न घेतली व

लॅट या बाहेर पडून शेजा याचा दरवाजा ठोठावू लागली. बचारीला शेजार या लॅटला
बाहे न कुलूप आहे, हेही ठाऊक न हतं. यामुळे चोर मागून परत त यावर चाल क न
आला. ती जर ज याव न खाली धावली असती, तर तला वतःची सुटका क न घेता
आली असती. जर तनं दरवाजे खड या झोपतेवेळ  व थत बंद के या अस या, त या
खड यांना ल असते, शेजा यांब ल मा हती असती, वॉचमन जागे असते, वॉल कंपाऊंड
मजबूत असतं, सुवेज पाईपला टोकदारतारा लाव या अस या; तर कदा चत ही घटना
टाळता आली असती. हणून स थ से सचा वापर मह वाचा आहे. अशा चा आ ण

संगाचा प ह यापासून मोह टाळा, जो तु हाला धो यात घालू शकतो. आ ण हो, दोन-तीन
दवसांचे कराटे े नग घेऊन आपण सुपरवुमन झालो आह,े अस ं समजू नका, ते अ धक
घातक आहे. यासाठ  वसंर णाचं पूण वेळ श ण मह वाचं आहे. अचानक
उद ्भवणा या प र थतीला सामोरे जा यासाठ  अनेक वेळा समुलेशन सराव मह वाचे
असतात. यामुळे या ह लेखोराला भडाय या आधी तथून वतःची सुख प सुटका
कर यास ाधा य ावं. आ ण जर एकदा ह लेखोराशी लढाई करणं म ा त आहे, हे
यानात आलं; तर मग मा  रणरा गणी माणे पूण ताकद नशी भडायचं. जर आपण



गांगरलो, या वकृत ह लेखोराला राग येईल, तो खावेल, अशी धारणा क न घेऊन जर
या याशी सहकायाची भू मका घेतली; तर तु ही वतःला अ धक गंभीर संकटात ढकलत

असता. यामुळे प हले याचे डोळे फोडायचे व नंतर या या दो ही मां ांम ये लाथ
घालायची. आ ण प हला ह ला व रत आ ण जलदगतीनं आपण चढवायचा. कदा चत
तु हाला असा एकच चा स मळेल. ती संधी गमवायची नाही. या ह लेखोरा या घशावर,
पोटावर, कपाळावर, हनुवट वर, डो यावर, गुड या या वाट वर ह ला करा. जर तो पुढून
ह ला करत असेल, तर गुड यानं दो ही मांडया या म ये वार करा आ ण जर पाठ मागून
पकड याचा य न करीत असेल, तर कोपरानं पोटात जोरदार ठोसा ा. पेन, पे सल, लेमन
यूस, क  चेन, छ ी, पेपर  े या रोज या उपयोगातील व तू आहेत; यांचा हाती लागेल

तसा वापर करा. प र थती जशी असेल, या माणे बु  आ ण शरीराचा संगावधान
बाळगून वापर करा.

स या सोशल म डया या मा यमातून अनेक फसवणारे तु हाला भेटू शकतात. तु हाला
भाव नक ा गंडवून तुमचं आयु य उद् व त क  शकतात. यामुळे फेसबुक,
हॉट् सअपवर जरा जपून. आपली ओळख, नाव, प ा, फोटो खूप काळजीपूवक इतरांशी

शेअर करा. आ ण पालकांनी आप या मुलांवर, यां या ह युअल जगावर ल  ठेवा.
पो ल सग क  नका, पण व ासाने यां याशी संवाद करा. ट न एजम ये काय चांगल,ं काय
वाईट यांना कळत नाही. मुली कोणाबरोबर ‘डेट ग’ वर कोठे जाताहेत हे तपासा. कदा चत
या संभा  बला का यासोबत धो या या ठकाणी जाऊ शकतात. ज े पु ष कवा मुले
हसाचार, ज, दा , ह यारं यांब ल नेहमी बोलतात; यांची संगत क  नका. ज ेल गक
वषय जाणीवपूवक ग पांवेळ  काढतात, यां यापासून सावध राहा. पु हा पु हा यानात
ठेवा, क  ह या या वेळचे प हल ेकाही णच सुटकेसाठ  उ म असतात. आ ण वतःची
सुटका करायला साम, दाम, दंड, भेद सगळे खरे-खोटे माग वापरा. आ ण हो, जर दवानं
आपण अशा अ याचाराला बळ  पडलो, तर कृपया वतःला दोष देऊ नका. या नराधमानं
गु हेगारी कृ य क न तुम यावर अ याचार केला आहे, याला श ा होईल यासाठ
खंबीरपणे पुढे या. पण वतःला नकारा मकता, नराशा कवा अपराधीपणा या गतत जाऊ
देऊ नका. पालकांनीही आप या पा या या मान सकतेला अशा वेळ  अ यंत संवेदनशील व
समानुभूतीनं सावरणं आव यक आहे.

नबंधा या पेपरनं मोठा आधार दला होता. आता मा या भु व असणा या इ तहास
वषयाची बारी होती. इ तहासाचा आवाका मोठा होता. भारता या ाचीन, म ययुगीन व
आधु नक इ तहासासोबत जगा या आधु नक इ तहासाची तयारी केली होती. राजेरजवाडे,
यु -तहांसोबत या या वेळ या नागरीकरणावर  वचारले जाणार होते. कला, सा ह य,
सं कृतीसोबत समाजा या तळागाळात या घटकांचं आ थक व सामा य जीवन कसं होतं,
इथपयत या घटकांवर आधा रत प केचा मसुदा असतो. साधारणपणे ३०० माका या
पेपरम ये ६० माकाचे ३  व २० माकासाठ या ६ ट पा ल हणं आव यक होतं. एक 
मा  नकाशांवर असायचा. दलेली थानं नकाशावर दशवून यांचं ५० श दांत मह व वशद



करायचं असायचं. वषयात हातखंडा अस यानं उ रं सपासप लहीत गेलो. पेपर पाच
म नटं अगोदर संपवला. उलटासुलटा चेकही केला व वजयी मु ेनं परी का या हाती दला.
पेपर सु  हो यापूव चा चेहरा आ ण संपायची बेल झा यावरचा चेहरा यात कमालीचा फरक
असतो. कॉ टपेशनचा ास असणा याला पोट साफ झाल,ं क  येणारं ‘ पकु’ फ लग यात
असतं. असो, अजून यु  संपलं न हतं. मवर परतलो. मराठ  सा ह याचा पेपर पंधरा
दवसांनी होता. मध या पंधरा दवसांत एम.पी.एस.सी.चे सहा पेपर तीन दवसांत ायचे
होते. यु स श प र थती होती. रोज सलग सहा तास दोन दोन पेपर ल न बोटं खायची.
म ला शीण यायचा. हातपाय गळायचे. पण शयत सलग होती. अ त वाची लढाई होती.
जवावर बेतल,ं क  माणूस या या सव मतांना बाहेर काढत असतो.

मला आठवतं, मी लातूरला एस.पी. होतो. २२ मे २००३ हा माझी मुलगी जा हवी हचा
प हला वाढ दवस होता. एक दवस अगोदरच घरात बरीच पा णेमंडळ  जमली होती.
यामुळे रा ी लातूर पोलीस मु यालया या रे ट हाऊसवरच ‘ व ांती’ यायचं मी ठरवलं.

सकाळ  उठून मी तकडे जाणार होतो. ुट नंतर वाढ दवसा या पूवतयारीत उव रत वेळ
गे यामुळे अंग शणल ंहोतं. यामुळे बछा यावर अंग टाकताच मला झोप लागली.

पहाटे तीन वाजता फोन या बेल या आवाजानं जाग आली. रेणापूरजवळ कारेपूरम ये
दरोडा पडला होता. दरो ाम ये एका ८० वषा या वृ ेचा खूनही झाला होता. पो लसांनी
तीन दरोडेखोरांना रेणापूर या शवाराजवळ गाठल ं व मग पाठलाग सु  झाला. आ ही
गावक यां या मदतीनं तीन सकलम ये हा पाठलाग चालू ठेवला. ६२ क.मी. या
पाठलागानंतर तीन आरोप ना घेर यात आ हाला यश आलं. यात या एकानं दगडफेक
करता करता एका चचो या व हरीत उडी घेतली. या पड या व हरीत अधाफूटच पाणी
होतं, यामुळे तो अ ल गु हेगार जागेवर ठार झाला, इतर दोघे पकडल ेगेले.

पड या व हरीत उडी घेऊन आ मह या केले या या त ण गु हेगारा या चेह यावर
हाता या नखां या ओरख ांचे ण होते आ ण या मृत वृ  म हले या नखाम येही या
दरोडेखोरा या कातडीचे अवशेष सापडल े होते. पकडले या आरोपीनं सां गतलेली
ह कगतही थरारक होती! या दरोडेखोरांनी या वृ े या ग यातील बोरमाळ काढताना तनं
केलेला तकार खरोखरच अ व मरणीय होता. ८० वषा या या वृ  ीनं या तघा ू र
दरोडेखोरांशी अट तट ची झुंज दली होती. दरोडेखोर त या ग यातील बोरमाळ काढत
असताना तनं यां यावर आप या नखांनी ह ला चढवला होता! यामुळे यांनी चडून एका
टोकदार ह यारानं त या पोटावर अमानुषपणे सपासप वार केल े होते. यानंतर त या
ग यातील माळ खेचून यांनी तचा गळा दाबला होता. परंतु तशा मरणो मुख अव थेतही
तनं आरोपी या चेह याला ओरखडलं होतं. तनं केलेला तकार खरोखरच अतुलनीय
होता! या व श  जमाती या गु हेगारांनी घातलेला दरोडा भयानक आ ण अमानुष होता.
पण या संपूण करणात एक गो  कषानं जाणवली. पो लसांचा पाठलाग सु  झा यावर
पानगाव ते बदापूर ६२ क. मी. अंतर या नराधमांनी पाच तासांत पळून कापल ंहोतं आ ण
यां या या वेगाचं आ ण टॅ म याचं मला रा न रा न आ य वाटत होतं. याच णी मनात



वचार चमकून गेला – या त णांनी ऑ ल पकम ये कवा मॅरेथॉनम ये धावाय या शयतीत
भाग घेऊन आपलं कौश य दाखवलं असतं, तर भारतासाठ  एखादं- तरी पदक न क च
मळवू शकल ेअसते. अशा कतीतरी त णां या बु  व श ला गरज आह े– ती यां या
आंत रक ऊजला वधायक वाट मळ याची!

या वृ ेचा संघष असो कवा चोरांचा जवासाठ  धाव याचा संक प असो; या
दो हीम ये वतः या अं तम श चा कस लागला होता. जवा या, अ त वा या आकांतानंच
ही अद ्भुत असीम मता माणसा या अंगातून कट होते. यु.पी.एस.सी परी ेचं तसंच आहे,
जो पूण ताकद नं, तयारीनीशी जवा या आकांतानं पधत उतरतो; तोच जकतो. मला
अलीकडे २१ क.मी. मॅरेथॉन धाव याचं वेड लागल ं आहे. सु वातीला सलग १०-११ या
गतीनं २१ क.मी. धावणं अश य ाय वाटायचं. पण आसपास वयाची साठ  गाठले या
म हला ही पधा पूण करताना दसाय या, क  आ म व ास णावायचा. २०१३ म ये २
तासां या आत हाफ मॅरेथॉन धाव याचं ल य मी ठेवलं. त ण पोलीस कमचा यांना घेऊन
सरावही केला. सु वातीला ५ क.मी.पासून सु वात केली. दर आठव ाला २ क.मी. अंतर
वाढवत गेलो. डसबरपयत २१ क.मी. २ तासा या आसपास पूण होईल, असा
आ म व ासही आला. पण योगायोगानं आमचा पो लसांचा ‘उमंग’ काय म आद या रा ी
आला. काय माचं पूण संयोजन मा याकडे अस यानं या सहा तासां या काय मा या
तयारीसाठ  आद या दवशी आठ तास तरी तयारीसाठ  उभा होतो. मंुबईम ये टँपेडम ये
२८ लोक मृ युमुखी पड यानं या काय मावर चतेचं सावट होतं. पोलीस आयु ांपासून
सगळे मान सक तणावाम ये होते. काय म रा ी १ पयत संपला. जेवण क न ऑफ सवर
पोहोचायला अडीच वाजले. उ शरा जेव यानं व दवसभरा या तणावानं डोकं ठणठणत
होतं. बां  या या ऑफ सम ये झोप याचा य न केला. काही के यानं डोळा लागला नाही.
अधवट लानीत तासभर झोपलो असेन, क  ५ वाजताचा अलाम वाजला. चंड ॲ सडीट
झाली होती. अंग मुलखाचं खत होतं. शरीराचा कुठलाही अवयव धाव यासाठ  हरवा दवा
दाखवत न हता. मा  नेहमी माणे मन बां  या या सी- लकवरील मॅरेथॉन या आरंभरेषेकडे
खेचू पाहत होतं.

ब हणाबाई हणतात, ‘मन पाख  पाख  याची काय सांगू मात; आता तं भुईवर;
गेल ं गेल ंआभायात’. एकदा मनानं ठरवल,ं क  शरीराला ते ऐकावंच लागतं. पोट्स क ट
चढवून २/३ म नटं उरली असताना मॅरेथॉन या आरंभ-रेषेजवळ पोहोचलो. कृ ण काश,
अ नल अंबानी धाव या या तयारीत होते. अकादमीतले आमचे एडीओडी अतुल करवल
आप या मुल सोबत धावायला आले होते. करवल सरांनी मला पा न जवळ येऊन कडक
ह तांदोलन क न शुभे छा द या. सरां या हाताचा पश होताच पूण शरीरच चाज झालं.
वेदना कुठ या कुठं पळून गे या. प ाशीत या अव लया आय.पी.एस. अ धका यानं ए हरे ट
सर केलं आहे. पूण देशभरात सायकलनं वास केला आहे. माशल आटमधील सहा अ यु च
बे ट जकल ेआहेत. सरां या का या केसांचं पांतर आता लूनीसार या े केसात झालं
आहे. सडपातळ शरीरय ीचे, चपळ, माट आ ण करारी, भेदक डो यांचे करवल सर हे



वतःच एक मू तमंत ेरणा ोत आहेत. अकादमीम ये मी सरांचा आवडता ोबेशनर होतो.
यांना मला दाखवायचं होतं, क  यांचा आदश समोर ठेवून मी माझा फटनेस अजून

सुधारला आहे. सरां या दशनानं एवढ  ऊजा पहाटे पहाटे मळाली, क  मी घो ासारखा
धावलो. पण पेडर रोडचा चढ लागला, तसा माझा ास फुलू लागला, दम भरला, पाया या
पोटरीतून गोळे येऊ लागले. र या या दोहो बाजूंनी तफा गद  होती. लोक रयो, श  या,
आरो या ठोकून धावपटंूना ो साहन देत होते. माझी गती मंदावत होती. पायात गोळाही
आला होता. तेव ात फोस १चे चार जवान पाठ मागून आले आ ण “सर, जोर लावा,
थोडंच बाक  आहे,” असा आ त आवाज यांनी दला. मी जोर लावला. पायांनी गती
पकडली. इंजीनम ये अडकलेला कचरा नघाला होता. चढही संपला होता. रदम पकडला
आ ण जवानांसोबत पावलं टाकायला सु वात केली. मरीन ाई हवर पा, जा हवी, रणवीर
उभेच होते. रणवीरनं “डॅडी, रन, यु हॅव टू बी द फ ट” हणून हातात गॅटोरेडची बाटली
दली. मा यापुढे शेकडो रनर होते. पण आपला बाप सुपरमॅन आहे, अस ं येक मुलाला
वाटतं; तस ं यालाही वाटल ंहोतं. मी या यासमोर चार-पाच जणांना ओ हरटेक केलं. तो हे
पा न अजून जोशानी ओरडला, “दॅट् स द परीट, डॅडी, पक अप द पीड!” मी चचगेट

ॉस केलं. ता मा चौकातून शेवट या ५०० मीटरची ेच दसत होती. घ ाळात दोन
तास संपायला चार म नटं होती. मला दोन तासांत पूण अंतर कापायचं होतं. चार म नटांत
५०० मीटर ह ेसोप ंआ हान होतं. मग जवानांसोबत पूण ठणकणा या पायांना शेवटचा ंट
यायचा आदेश दला. मॅरेथॉनची फनीश ग लाईन लीलया ॉस केली. घ ा यात

७:५७:१५ आकडे पडले होते. ‘अंडर टू’ या कॅटॅगरीम ये मी मॅरेथॉन पूण केली होती. ॉस
लाईन या बाहेर पडताच अंगातल ं ाण संपलं आ ण मी कोसळतो क  काय – हे पाहताच
मा या कमचा यांनी मला सावरलं. मी माझ ेशूज काढले, तर सॉ ससोबत दो ही अंग ांची
नखंही बाहेर आली होती. कमाली या वेदना देणा या र बंबाळ अंग ांना घेऊन बाँबे
हॉ पटल गाठलं. पण समाधान होतं, क  टारगेट गाठल ं होतं. ही पधापरी ाही अशीच
असते – येक णाची, कणाची आ ण मनाची चाचणी घेणारी!

यु.पी.एस.सी. या मु य परी े या वेळाप कात सा ह य वषयाचे पेपर मु य वाहातील
वषयां या पेपरनंतर साधारण म हनाभरा या गॅपनं यायचे. दर यान या काळात एकात एक
पाय घालून आलेलं एम.पी.एस.सी. या मु य परी ेचंही आ हान पेलायचं होतं. गतवष चा
अनुभव होता. समाजशा ाची जाण तयार झाली होतं. द ड वषा या काळात पट नं

ग भता आली होती. महारा ाब ल अधूनमधून वाचायला सु वात केली होती.
रा यशासना या ‘योजना’ व ‘लोकरा य’ या मराठ  मा सकांनी सामा य अ ययनाचा पाया
अ धक मजबूत केला होता. टडी सकलचं ‘ पधापरी ा मागदशक’ही अनेक अंगानं मदत
करायचं. गे या मुलाखती या अनुषंगानं महारा ावर भर असले या पेपर दोनची आपसूक
तयारी झाली होती. रोज दोन अशा हशोबानं एका पाठोपाठ एक सलग चार दवस
एम.पी.एस.सी. या मु य परी ेचे आठ या आठ पेपर पेन व पेपरसोबत उ ुंग, अ पैलू
खेळ  करीत यश वीपणानं पेलले. वेळ संप या या आधी येक उ र प केवर दहा म नटं



‘काही चुकलं का? रा हल ंका?’ ह ेतपास यासाठ  नजर फरवायचो, या वेळ  तीस-ब ीस
पानांम ये भावी यशाची चा ल लागायची. समाधान वाटायचं. उगाचच गुदगु या हाय या.
मॅरेथॉनम ये पायाची बोटं कामातून जातात, तसंच काही सलग पेपर ल ह यानंतर हाता या
बोटांचं हायचं. शवाय माझी पेन घ  ध न, पेपरवर दाबून लहायची सवय; यामुळे
मे यावर रगर मॉट सनं शरीर जस ंताठ होतं, तशी बोटं आपसूक ताठ हायची. मग यांना
हळूवार तेलानं मालीश क न स या दवशी या तेव ाच ती  हातघाई या लढाईला
सामोरे जा यासाठ  स  करायचो. ब याचदा सलग सहा तास दोन पेपर ल न आ ण परत
सलग सहा-आठ तास अ यासाला टेबलखुच वर वाकडे तकडे बसून पाठ आखडायची.
कुठेना कुठे मान सक तणाव वाढ यानं खत राहायचं. पण गावाकडे गावठ  टाईलनी
शकलेल ेसूयनम कार-वजा दंड मदतीला धावून यायचे. बारा-बारा या दोन सेटम ये म ,
रवी, सूय, भानू, खग, पूषण, हर यगभ, म रच, आ द य, स वता, अक, भा कराय नमो
नमः। हणून सूया या बारा नावांचा उद ्घोष क न सूयनम कार घातले, क  पाठ या येक
मण यात आ ण शरीरा या येक रोमारोमात चंड ऊजा देणारे अग णत सूय नमाण
हायचे. मग काय ‘तुका आकाशाएवढा’ या उ माणे सव मतांचा कस लावून

अ यासाचं तांडव कर यासाठ  शरीर, बु  आ ण मन सुसंगतीनं तयार हायचं.
एम.पी.एस.सी. या मु य परी ेनंतर दहा दवसां या गॅपनं यु.पी.एस.सी.चे अखेरचे

मराठ  सा ह याचे दोन पेपर आता उरल े होते. दहा दवसांत मराठ  सा ह याची चांगली
उजळणी झाली. हो टेल या शेजार या वानखेडे मैदानात भारत एकानंतर एक सामने जकत
‘ हरो कप’ या फायनलपयत पोहचला, तसा मीही मराठ  सा ह या या एकेका ांताला
काबीज करत परी े या दवशी या आद या रा ीपयत पोहचलो. या रा ी भारत व  द.
आ का हा हरो कपचा डे अँड नाईट अं तम सामना होता.

अ यास बराच झाला होता. हाके या अंतरावर या वानखेडे टे डयमव न येक
चडूग णक होणारा ज लोश मम ये ऐकायला यायचा. तयारीवर शेवटचा हात फरवत
होतो; पण ल  लागेना. फॅन मोठा केला व झोप याचा य न केला पण आरो या, श  या
आ ण च कार कानात घुमतच रा हले. भारतानं ‘ हरो कप’ जकला होता. मलाही
यु.पी.एस.सी.चं मैदान मारायचं होतं. सकाळ  उठलो. े श झालो. हरो कप या रा ी या
धामधुमीमुळे सी.एस.ट .ला जायला टॅ सी मळाली नाही. मध या र यानं चालत
सी.एस.ट .ला जायचा नणय घेतला. टनेलमधून रे वे ळ ॉस करावा लागायचा. यामुळे
चचगेट या टनेलमधून जाताना नेहमी ट .सी.ची भीती वाटायची. काही वेळेला ग लेही या
टनेलम ये एक ा- क ा पादचा यावर ह ला करायचे. घामाघूम होऊन सी.एस.ट .ला
पोहोचलो. ेन पकडून माझगाव टेशनला उतरलो. परत दहा म नटं चालत से स टॅ स
भवनला पोहोचलो. प हला पेपर समी ा, ाकरण आ ण सा ह या या इ तहासाचा होता.
समी ा आ ण सा ह या या इ तहासावर पकड होती. सा ह य आ ण समाज आ ण
संतसा ह या या इ तहासा या ६० माका या दोन ांचा जॅकपॉट लागला होता. पेपरचा
फडशा पाडला. बोटांम ये पेनानं ‘पेन’ होईपयत व छ, सुंदर अ रांम ये पेपर सोडवला.



अलीकडे हेमंतनं श दाम येच अ रांना वरची रेषा ओघव या प तीनं कशी मारायची, हे
शकवल ंहोतं. यामुळे टो या घातलेले टपोरे श द बघून मन हरखून गेलं. स या पेपरम ये
संत तुकारामांवर  सापडला. लहान मुलाला लॉलीपॉप मळा यावर होणारा आनंद झाला.
व ोही तुकाराम वाचला होता. उ राची भ  जमली. ‘पण ल ात कोण घेतो’ आ ण ‘एकच
याला’ वरचे ही सहजपणे मैदानाबाहेर टोलवले.

श! परी ा संपली. माहीत न हतं क  साप शडी या खेळात अखेरची मजल मारणार
क  पु हा बाक  शू य? पण या वेळ  लोकसेवा आयोगा या दो ही परी ा द या हो या.
कुठेतरी बाण लागेल आ ण सरकारी नोकरी मळेल, ही मण मणती आशा अ धक

व लत होत होती. मंुबईत मजा केली. माझी मजेची संक पना हणजे मंुबई या गद त
भटकायचं, एकदोन बॉलीवुडचे सनेमे पाहायचे, पा याराउ यांकडे जाऊन जमलं, तर
हॉटेलम ये जेवायला जायचो. झालं! गावाकडचे म , गावाकडची नाती-गोती हाच माझा
कंफट ुप असायचा. जी मंुबई मी आज पाहतो, ती चुकूनही कधी ते हा नजरेस पडली
नाही. एस.आय.ए.सी. मधून काही जण आ ही कुला या या आमदार नवासातील मॅजे ट क
कँट नला कधीतरी पावभाजी खायला जायचो. मै ा या रो ांचं आ ण माझं कधीच जमलं
नाही. ‘ प झा’ हा काय कार असतो, हे मला अगद  अलीकडे हणज ेपु याला एस.पी.
असेपयत माहीत न हतं. आ ा मा  खा पदाथाची पुरती ओळख झाली आहे. पण जभेची
चव मा  मेली आहे. कधीकधी मी खूप हायफाय आहे, ह ेदाखव यासाठ  क चा माशांची
‘जपानी सुशी’ जबरद तीनं खातो; ते हा उबळही येते. उगाच ॲड हचर हणून अमे रकेत
े नगला असताना सुसरीचं मटणही खा लं आहे. मंु यां या लोण याची चवही घेतली आहे.

२२-२३ वषाचा असताना मंुबईतील हायफाय जीवनशैलीब ल आ हाला चंड आकषण
व कुतूहल असायचं. मंुबई या फोटमधील पबमधील मदहोश गद  पा न डोळे व फारायचे.
परीकथेत असतात, तशा सुंदर मुली दा या नशेत बेहोश होऊन आपाप या बॉय डला
खेटले या दस या, क  जीव जळून, करपून जायचा. ड कोमधली गद  रा ी सनेमा पा न
येताना बाहे न दसायची. ब ा बापांची लाडावलेली पढ  पा न चल बचल हायची. मा
मंुबईत अ त र  आयु  असताना या बेहोश करणा या नाईट लाईफशी माझा संघष झाला.
पब ड कोम ये रे ह पा ावर मी रेड केली, ते हा ‘आम या ाय हसी’वर आ मण केलं,
हणून तथाक थत उ च ू वगानं मा यावर ट केची झोड उठवली व ांचा भ डमार केला.

या वेळ  मला ही सं कृती जवळून पाह याचा योग आला. आज याच त णाईची क व
करावीशी वाटते. ज पा ावर रेड कर या या न म ानं अनुभवले या भीषणतेबाबत
आज या त ण पढ ला चार गो ी सांगणं मला माझ ंकत  वाटतं.

याचं वशीम ये जीवघेणं आकषण वाटतं, ते व  कती बोगस व बेगडी आह,े ह ेयो य
वेळ  यो य वयात कळणंही मह वाचं आहे. रेड झा यानंतर या पाट त सहभागी झाले या
त ण-त ण या र  व लघवीचे नमुने तपासणीसाठ  घे यात आले होते. मी हाताळले या
पुणे आ ण जु या त ही रे ह पा ातील सुमारे ५०० जणांपैक  ९० ट या या वर
मुलामुल नी ज सेवन के याचं वै क य चाचणीतून प  झाल ं होतं. हा आकडा



आधु नकते या धंुद त झोपेचं स ग घेणा या समाजा या कानाखाली आवाज काढून झापडं
उघडवणारा आहे. अशा पा ा हणज ेन श या संगीतावर, मादक ावर आ ढ होऊन
रा भर चालणारा डा स इ हट. मादक ा या नशेनंतर संगीत कानात घुसताना या
संगीताचा पश होतो, लो ट टसचे कलस हाताला पश क  लागतात. या पा ावर धाड
घाल या या न म ानं पा ा य सं कृतीतील वकृतीचा भारतीय युवा मनावर झाले या
प रणामाचा दवी अनुभव घेताना मनाला खूप वेदना झा या. हशीशचा चलीममधून येणारा
धूर, डी.जे.चा चेकाळायला लावणारा इ टमटल ठेका, अंगाची बभ स हालचाल यांवर
थरकणारी त णाई! ८० ट के मुलंमुली अश , हडकुळ  व रोगाकडे वाटचाल करणारी!
उ च वगाम ये वया या वशीतच सव आरामदायी सुखसु वधा मळाले या असतात.
सोबतीला भरपूर पैस,े मोबाईल, फोर हीलर, ब याचदा ाय हसीसाठ  वतं  लॅटही देतात.
यातील काही जण र ता चुकतात. दा - सगारेटचं सन तर सरास दसतं. पण काही जण
भयंकर अशा स या मादक अजगरी वळ यात सापडतात. यातून सुटका नसते.

कक हणून घेतलेला झुरका ाची चटक लावतो. जगापासून र नेणारा युफो रया
हवाहवासा वाटू लागतो. परी े या वेळ  जागरणासाठ  वापरली जाणारी अँफेटामाइन,
कोकेन पीडकडे घेऊन जाते. बाब युरेट या गोळ कडून ओपीयम, मॉफ इन, हेरॉइनची
चटक लागते. हशीश या झुर यातून येणारी ‘हॅ यु सनेशन’ची मजा मॅ र युआना,
एलएसडीकडे नेते. ही कक मग म यवत  चेतासं थेचा ताबा घेते, र ात या येक पेशीत
मसळते. म ला गुलाम करते आ ण सु  होतो यांचा रा शी नंगानाच! ज मळत नाहीत,
या वेळ  कुठलंही गु हेगारी कृ य करायला, कोणतंही आ मघाती धाडस करायला ही त ण

मुलं वृ  होतात. अनेक जण गु हेगारी या वळ याात सापडतात, गुलामीला कंटाळून
आ मह या करतात. बरेचस े मनो ण होऊन सुधारगृहाम ये आयु यभर णो णी चटके
देणा या क पत भोव याम ये गरगर फरत राहतात.

या सव ांना काय उ रं आहेत? ‘म ती क  पाठशाला’म ये बेधंुद होणा या त णाईला
कस रोखायचं? याब ल शाळेत ना काही सां गतलं जातं, ना कॉलेजात काही बोलल ंजातं!
एखाद  धाड पडली, क  चार दवस ‘ट आरपी’ पा न ट हीवर टॉक शो होतात,
वतमानप ांत रकाने भरल ेजातात आ ण मग पुढे जैस े थे. आ थक धोरणातील बदलांमुळे
सामा जक, कौटंु बक जीवनात थ यंतरं होत आहेत. अनेक पा मा य गो ी वेगानं येऊन
आमचे दरवाजे ठोठावत आहेत. इंटरनेट, ट आ ण ऑ डओ ह युअल म डयातून ते
आम या दैनं दन जीवनात वेश करत आहेत. सकारा मक, रचना मक, सु ढ व चांग या
गो या आगमनाचं वागतच आहे; पण जे आम या येणा या पढ ला मान सक ा
पोखरणारं आह,े कुटंुब व थेला उद् व त करणारं आहे, जे आम या सं कारांना, वचारांना
सु ं ग लावणार आहे; ते आ ही वीकारायचं का? मा हती या दबद यात ग धळलेली आमची
आजची पढ  फेसबुक आ ण इ ा ा स या जंजाळात गुरफटत चालली आहे. अशा ांची
उ रं शोध याची आज आव यकता आहे. पूव  प ाशीत घर, गाडी मळायची. आज
आयट म ये काम करणा या पंच वशीत या मुलाला आ लशान लॅट व चारचाक  गाडी



मळते. या पैशाचं करायचं काय? आजकाल दारबंद सं कृती पाहायला मळते. समट
काँ ट या जंगलाम ये शेजार या लॅटम ये कोण राहतं, हेही माहीत नसतं. गावाकडचं जुनं
घर, वाडा वकायचा. मंुबई-पु याम ये वन म, टू म कचनचा लॅट यायचा. या

लॅटम ये ट ही, ज, काँ यूटर, वॉ शग मशीन, माय ोवे ह ओ हन सग या भौ तक सुख
देणा या व तंूना जागा असते. पण हाता या आजी-आजोबांची मा  घरात अडगळ होते.
यांची कुठेतरी वृ ा मात सोय करावी लागते.

पूव  हणे मूल ज माला आल,ं क  आजोबा व यानं नाळ कापायचे व ती नाळ का या
मातीत पुरली जायची, यामुळे का या मातीशी नातं सांगणारी पढ  ज माला यायची.
आजकाल ती कुठ याही गटारीत वे टमधून जाते, हेही कळत नाही. यामुळे गटारीशी नातं
सांगणारी पढ  ज माला येते क  काय, अशी कधी कधी भीती वाटायला लागते. आजी-
आजोबा घरात अडगळ होतात. ‘काय ास आहे हाता याचा डो याला! यांचा वचार
मागास आहे, कुठेही कडमडतात, काहीही बडबडतात.’ हाच न ा पढ चा सूर दवानं
ऐकायला मळतो. अशा वेळ  सं कार कुणी करायचे, हा  पडतो. गावातील
प र थतीसु ा बदलायला लागली आहे. तथेही एका कोप यात व ालय, स या
कोप यात महा व ालय, तर गाव या मधोमध मा  ‘म ालय’ असतं. मग मा तर कुठं
चाललाय, बाप कुठं चाललाय ह ेमुलं पाहतात आ ण यां यामागून मुलंही तोच र ता धरतात.

अमली पदाथा या आ ण संगीता या े ातील अनेक वकृत शोध त णां या ता पुर या
आनंदाला कारणीभूत ठरत आहेत. र शया या आरो यमं यांनी अ धकृतपणे सां गतलं आहे,
क  गे या दशकात प ास लाख त ण स या आहारी गेल ेआहेत. यासाठ  यांनी ा स

ँडना जबाबदार धरलं आहे. एका वचारवंतानं हटल ं आहे, ‘मला तुम या देशातील
त णां या त डात असणारी गाणी सांगा, मी तु हाला तुम या देशाचा भ व यकाळ सांगेन!’
ही भुते रांची गाणी आ ण रा साची पूजा करणा या ा स संगीतावर नाचणारी त णाई
समाजाला कोण या भ व याकडे घेऊन जाणार?

एका उ ोगपती या मुलीनं आ मह येचा य न केला होता. कारण काय, तर आईनं एक
दवस ड कोम ये जाऊ दल ं नाही. तचे वडील मा या प रचयाचे अस यानं ते तला
काउ सल गसाठ  मा याकडे घेऊन आल े होते. तचं हणणं होतं, क  ती या
पाट क चर शवाय जगू शकत नाही. मला ह े तचं आ मह ये या य नाचं कारण ऐकून
ध का बसला. आयु य हणज े नाचणं, धांगड धगाणा एवढंच का, असाही  या वेळ
पडतो. कोण याही कारची वा त वकता न अनुभव यामुळे यांचं भाव व  एखा ा
प या या बंग या माणे कोसळतं. बॉलीवूडमध या एका अ भने ी या मृ यूचा तपास मी
बारकाईनं पा हला होता. यकर यशाची शखरं पादा ांत क  लागला. याला ेक
मळताच हला ेक देऊन डलीट कर याचा याचा वचार होता. दोघांचं अ यंत अवा य
भाषेत भांडणही झालं. शेवट  यानं ेक अप बुके ‘ हणज े तुझ ंमाझं संपलं’ असा नरोप
देऊन पु पगु छ पाठवला. रागा या भरात तनं तो कचराकंुडीत फेकला आ ण आपली
नाजूक आ ण सुंदर मान पं याला लटकवली. ‘द एडं!’ आयु य ही एक ई री देणगी आहे.



मखमली या गा ल यावर यांचे पाय असतात, चांद या ताटात ज ेभोजन करतात; यां या
मृत शरीराचीही दोन दवस सड यावर तेवढ च गधी येते. साता या या एका मराठ  कुटंुबानं
दोन प ांपूव  मॉ रशसला थलांतर केल ं होतं. मस मॉ रशस झा यावर या कुटंुबातील
मुलगी बॉलीवुडम ये नशीब आजमावला आली. बॉलीवुडम ये तर काम मळालं नाही,
कंडोम या जा हरातीत काम कर याची मा  संधी मळाली. उ च ू समाजही तला याच
नजरेनं पा  लागला. एका उ ोगपती या मुलानंही तचा ‘युज आ ण ो’ हणून उपयोग
केला. आ ण तनंही मग आयु याला ‘फुल टॉप’ दला. जातेवेळ  डायरीत ‘यु क ड मी---’
अस ंनावा नशी ल न टेवलं. पुरेशा पुरा ाअभावी या उ ोगपतीला काही झाल ंनाही. मा
एका सुंदर मुली या आयु याची दवी अखेर झाली. ‘ दसतं तस ंनसतं’ कवा ‘ न ड गर
साजरे’ या हणी कती चपखल आहेत, याची मा  अशा वेळ  चती येते. यामुळे

सना या आहारी जा या या मागावर फ  आ ण फ  वाताहत आहे.
येक गो ीची वेळ येत असते. संयमानं याची वाट पा हली पा हजे. खरं तर मोहा या

मागे लागलो, तर याला कधीही जकता येत नाही आ ण जर संयम ठेवून मोहापासून व
दशेला खडतर वास क न आपण यशाचं शखर गाठल;ं तर मोहमायेतील सगळ  भौ तक
सुखं हात जोडून आप यासमोर उभी ठाकतात. मोह ही अफूसारखी गोळ  आहे आ ण ही
गोळ  वेगवेग या मागानं वाथ  आ ण असामा जक मंडळ  त णाई या गळ  उतरव याचा

य न करत असतात. कसाब आ ण या या साथीदारांना असंच बु  क न न पाप
नाग रकांचे जीव घे यासाठ  वृ  केलं होतं. ज तचा चुक चा र ता दाखवला होता.
ता यात या २१ कुमा रकांचं आ मष दाखवलं होतं. प रणती काय, तर जे. जे.
हॉ पटल या शवागाराम ये म हनोन् म हने सडणं आ ण कुजणं.

‘ दलवाले ह नया ले जायगे’ हा सनेमा मी खूपदा पा हला आहे. अनेकजण सनेमात
शाह ख या बापाचं भू मका केले या अनुपम खेर माणे मुलाला ेमात पड या या आ ण
ता याम ये ऐश कराय या शकव या देतात. हा सनेमा पा न अनेक जणी आपापला
शाह ख कवा अनेक जण आपापली काजोल शोध याचा य न करतात. मला मा  अ पल
झाला होता तो हा संवाद, यावेळ  काजोलला घरातून पळून जाऊन ल न कर याचा
काजोलची आई शाह खजवळ आ ह करते, यावेळ  शाह ख या आईचा हात हातात घेतो
आ ण हणतो, “जीवना या येक वळणावर दोन र ते भेटतात. एक शॉटकट असतो. खूप
सुंदर, फुलाफुलांचा, खाचखळगे नसणारा सोपा माग आ ण सरा कठ ण – लांबलचक,
अवघड संकटांचा आ ण खाचखळ यांनी भरलेला, माग मण करायला आ हान असणारा
गम अंतराचा कठ ण र ता. जर शॉटकट मारला, तर येय मळा याचा ता पुरता आभास

तयार होतो. पण खरं तर ती पुढ या अपयशाची नांद  असते. आभासाचा फुगा लवकर
फुटतो आ ण कटू व तु थती कायमची अधू बनवते. आ ण जर कठ ण पथ वीकारला; तर
सु वातीला खूप ास होतो, संकटांना आ ण वेदनांना सामोरं जावं लागतं. मा  अखेरीस
वजय न त असतो. या मागावर या अडचण नी, संकटांनी माणूस आतून-बाहे न एवढा
तावून-सुलाखून नघतो, एवढा सश  होतो, क  पुढ या सग या आ हानांना तो व जगीषु



वृ ीनं लीलया पेलतो आ ण नेहमी यश वी होतो.” या बॉलीवूड या डॉयलॉगनं मा या मनात
घर केल ं होतं. या या वेळ  शॉटकटचा वचार यायचा, या या वेळ  मी ह े श द
आठवायचो आ ण लोभनांपासून परावृ  हायचो. अनेक जण पेपर फोड या या शॉटकट

य नां या पायी आयु याची राखरांगोळ  क न फसलेल े दसतात. अनेक जणांनी गावाकडे
असणारी जमीन गहाण ठेवून या शॉटकटनी जायला पैस े जमा केले, चुक या माणसाला
दल े आ ण ज मभरासाठ  फसले. अशी शॉटकट या नादात अ यासाची राखरांगोळ
करणारे आरंभशूरही या े ात पाहायला मळतात. यामुळे साप शडी या खेळात काहीही
होवो; पडलो तर खचायचं नाही, उलटा वारा वाहायला लागला, तरी वझायचं नाही. पु हा
उठायचं, द प तंभाला समोर ठेवून माग मण करायचं – अवघड आ ण कठ ण र यावरच!
यश वी होईपयत कोणताही थांबा नाही क  कोणताही  नाही! बॉलीवुडनी खरंच मला
अनेकदा सावरलं आहे. ‘लायक हो, यश तु या मागे झक मारीत येईल’, ‘ या वेळ  नयेला
एखादं काम अश य ाय वाटेल, तोच मोका आहे चौका मार याचा’, ‘मी उठू इ छ त आह,े
धावू इ छ त आहे, धावताना पडलो तरी चालेल; मा  थांब याची इ छाही नाही आ ण
उसंतही नाही’, ‘जवळ या फाय ाचा वचार कर यापे ा लांब या नुकसानीचा वचार
करायचा असतो.’, ‘जोपयत पराभव होत नाही, तोपयत माणूस जकलेलाच असतो’,
‘ नयेत वनर आ ण लूजर अशा दोन कार या  असतात. आ ण येक लूजरला
आयु यात एकदातरी वनर हायची संधी मळते’ – असे फ मी पण ेरणादायी अनमोल
वचारांचे बॉलीवूड संवाद मी मा या डायरीत ल न ठेवले होते. या या वेळ  बॅटरी
डसचाज झालेली असायची, या या वेळ  आरशात पा न हे डायलॉग या या हरो या
टाईलनं हण याचा य न करायचो. थोडं मनोरंजन आ ण थोडं मो ट हेशन!

गावी गेलो. परी ा चांगली गे यामुळे मन स  होतं. गवळोबा या ड गरावर मनसो
भटकलो. उंच उंच भरारी घे यासाठ , आकाश कवेत घे यासाठ  हात पसरले. घ गावणा या
वा यात खोल ास घेतला व डोळे बंद केले. ई रला साद दली आ ण आकाश ठगणं वाटू
लागलं. समोर तफा वाहणा या वारणा नद चा वाह रोमारोमांत वा  लागला. या टेकडीवर
अशी काही ऊजा मळायची, क  सगळा शीण गळून पळायचा. सगळ  आ हानं, संकटं सोपी
वाटायची. हा माझा कदा चत ‘हॅपी पॉट’ कवा ‘आनंद  थळ’ होतं. आप या आयु यात
अशी आनंद  थळं असतात. या वेळ  नराशे या गतत आपण जातो, या वेळ  ही थळं
खूप मदत करतात. तु हाला कवेत घेतात, कुरवाळतात आ ण तुम या तणावांना, ःखाला
पळवून लावतात. आईची कुशी, बाबांची मांडी, आजीची गोधडी, शाळेची घंटा, बापूचं
थएटर, पतंगाची दोरी, गु हाळाची गंजी, नद त उडी, गारीगारची कांडी, बापूची टु रग
टॉक ज, पारं याचा झोका अशी माझी कतीतरी आनंद  थळं होती आ ण आहेत. मी यांची
सं या वाढव याचा सतत य न करत असतो, जेणे क न अशी रंगीबेरंगी ठगळं लावून
माझं भाव व  अजून सुंदर, हसरं आ ण आ हादायक होईल. आज मा या मुलांचा धगाणा,
मोटरसायकलव न प नीसोबत फरणं, न रमन पॉ टवर पहाटेचं धावणं, जमम ये ायाम
करणं, व मग पूलम ये मनसो  पोहणं, गटार वाजवणं, चांगला सनेमा पाहणं,



गावाकड या शेतात जु या आठवणी शोधणं अशी सगळ  माझी आनंद  थळं आहेत. या
या वेळ  नराशा मागे लागते, या वेळ  तला चुकवून मी अशा एखा ा थळ  पोहोचतो व
तला मग लांबूनच लकाव या देत राहतो. ही थळं मला जग यासाठ  अ धक वृ
करतात. लढ यासाठ  ऊजा देतात. संघषाचं पांतर येयात करतात. उंच उंच असणा या
उ ांना अगद  समोर आणून ठेवतात व हात जोडून वीकारायला सांगतात.

गावाकडे या वेळ  मा  परी ेब ल काही बोललो नाही. पु हा एकदा आपला पोपट
हायला नको. मा याकडे कुज या नजरेनी पाहणा यांना, खजवणा या नजरेनी

हसणा यांना एक सॉलीड चपराक ायची होती. या वेळ  सगळं स े ट ठेवायचं. आपली
पुढची चाल कोणाला कळू ायची नाही आ ण एकदम ायचा या कु सत नजरांना ४४०
हो टचा झटका! म ांना सोबत घेतलं व जीप काढली. आठ दवस कोकणात मनसो
फरलो. हर ागार वनराईनी मन स  झालं. गणपतीपु याला ी गणेशाचं दशन घेतलं व
समु ात म त डंुबलो. कना यावर येणा या लाटांवर वार होऊन आयु यां या आ हानांचाही
आलेख पा हला. रोज या जीवनातही अशा लाटा येतात. भरती या वेग या, ओहोट या
वेग या. एखादेवेळ  सुनामीची काळस श लाटही येते. रोज आप या नावे या शडाला
वेगवेगळ  दशा दली, तर लाटांशी सामना करणं सोप ं होतं. खवळले या समु ात
सामा यांची नाव तग धारत नाही. बाजा  आ ण हलक  गलबतं उलट पालट  होतात.
यासाठ  मजबूत बनावट या बोट  बनवा ा लागतात. या तग धारतात. सुनामीम ये मा

कोणाचंच काही चालत नाही. आयु य असंच असावं. सामा य माणसासारखं जगायचं, तर
सा या पा यात कना यावर बुचक या माराय या. जर खोल पा यात म ती करायची असेल,
तर म व जहाजासारखं आ ण शरीरय ी तेवढ च मजबूत करावी लागेल.
यु.पी.एस.सी.ची परी ा ही खोल महासागरासारखी आहे. तीन ट यांम ये कती वेळा तो
उस या मारते, डरका या फोडते; वेडेवाकडे, गंुतांगुतीचे डाव टाकते अन् मतांचा अं तम
कस लागतो. कोण याही एका ट यावर पुरेशी तयारी केली नाही; तर गळून पडणार, बुडणार
ह े न त. ए हरे ट समोर दसत आहे, आता ते गाठ यासाठ  शेवटची चढाई करायची होती.
या वेळ  पावल ंसावधपणे टाकायची आ ण सभोवताल या प र थतीचं भान ठेवायचं होतं.
म ांसोबत धगाणा चालला होता. पण मना या गतत खोल वादळ घ गावत होतं. माझं
जीवन पी जहाज हे समु कना यावर पाक कर यासाठ  नाही. देवानं मला ते यासाठ
दलेलंच नाही. हो, कना यावर ते सुर त राहील, पण याचा उपयोग काय? याला मी
वतः न ठरवून आता खवळले या समु ात उतरवलं आहे, तर याला तो पार करावाच

लागेल. बेफाम धावणा या शयतीत या घो ावर बसलो आहे, तर याला काबू करायचंच.
यासाठ  खे ात ज मले या आ ण उ हात तापले या शरीरातील नसा, धम या समथ

आहेत. नयतीला जथं वीज पाडून आग लावायची आहे, तथंच मला माझं झोपडं बनवायचं
आहे आ ण ते मी बनवणारच. माझा संसार कतीही मोडून पडला, तरी कणा नाही मोडू
देणार. एकदा मांड ठोकणार या उधळले या घो ावर आ ण मग पाहतो कशी नाही जमत
एका कपारीव न स या कपारीपयत पोहोचणारी झेप! देव आप याला एव ा चट यांची,



वेदनांची भेट देत आहे; तर न त या या मनात आप याब ल काहीतरी चांगलंच असेल.
या वेळ  सवंग ांसोबत फरायला जायचं हणज े कुठ यातरी मं दरात कवा

धमशाळेत राहायचं. डझेलला सवानी मळून पैसे जमा करायचं. र याला मळेल ते खायचं
आ ण पोट खेपयत फालतू जोकवर हसायचं. एकमेकांची उडवायची, खेचायची, नको या
वषयावर फालतू चचा करायची आ ण खोल उसासे यायचे. ते जीवन हॅपी होतं, कारण
कना यावरच बुचक या मारत होतो. मग कधी कधी वाटायचं, एवढं सगळं सोपं आ ण
सुखी आहे; तर कशाला झक मारायला उसळ या महासागराशी पधा करायची? मग मा
हाही  पडायचा – कोलंबस, माक पोलो, वा को-द-गामानी असा वचार केला असता
तर? यांनी अ खे जगाचे देश तकूल प र थतीत शोधून काढले. पु या जगाची दशा
बदलली. आप याला तर आपल ंछोटंस ं बेट शोधायचं आहे. पु हा पु हा या कोकणात या
समु ानं मला झेपाव याचे इशारे दले. म ांना नरोप दला, मंुबईला पोहचलो. मुलाखतीची
तयारी सु  करायची होती.

व ापीठ वस तगृहातून बाड ब तरा गंुडाळला. एस.आय.ए.सी.त म ांजवळ पॅरासाईट
हणून राहायचं ठरवलं. पण झोपायला ह काची एक जागाही हवी होती. देशमुखसाहेबांना

भेटलो. यांनी मला यां या आमदार नवासातील ए.सी. मची चावी दली. मॅजे ट क
आमदार नवास म नंबर १०५ मधला हर री वास सु  झाला. खरं तर अ या
आमदार नवासात ही एकच म एसी होती, कारण त याबरोबर खाली कँट नचा
भटारखाना होता. या वेळ  हची लाद  तापायची, हणून सुवणम य साधायला एक वडो
एसी बसवला होता. या एसी म या बाहेर बैठक होती. त यात मा  तालु यातील कोणीही
येऊन कधीही राहत असे. पाच-सहा जण तर नेहमीसाठ  पडीक होते. सकाळ  उठून अंघोळ
करायची, वडापाव खायचा व देशमुखसाहेबांना त ड दाखवायला जायचं. येकाला
काहीतरी नोकरी पा हज े असायची. वतः न मा  हे महाभाग काहीही य न करायचे
नाहीत. सं याकाळ  कुलाबा कॉजवेवर टुका या करत भटकायचे. मी माझी प याची पेट
कॉटखाली ठेवली. नवडक पु तकं काढली. सकाळ  लवकर उठून पेट ट लाय री कवा
एस.आय.ए.सी. गाठणं व रा ी झोपायला आमदार नवासावर येणं, असा दन म सु
केला. मु य परी ा द यानं एस.आय.ए.सी. म ये आलेली नवीन मुलं मा  अदबीनं
पाहायची, येऊन बोलायची,  वचारायची. मग एक-दोघांना घेऊन चहा या टपरीवर
आपलं शहाणपण पाजळणं, असाही आवडीचा छंद जडला. कधीमधी गावाकडचे,
देशमुखसाहेबांचे भाऊबंद आमदार नवासात मु कामाला यायचे. यां याकडेही एसी मची
चावी असायची. मी दवसभरा या अ यासानंतर आलो, क  हे ढेरपोटे प  याप  याची च ी
आ ण बंडी घालून बेडवर घोरत पडलेल ेअसायचे.

पोरगा साहेब होणार, हणून ता यांनी मला सेकंडहँड मोटारसायकलही घेऊन दली
होती. मंुबईत ती चालवताना ेधाा तरपीट हायची. रा ी पा कगचाही ॉ लेम होता. आमदार
नवासा या पाठ माग या चाळ त तीन-चार दवस पाक केली, तर चौ या दवशी त या
तेला या टाक त कोणीतरी नत ानं कलोभर साखर टाकली. पुरं इं जन खोलावं लागलं.



तीन दवस तला गॅरेजवर नेऊन त क न घेतलं. शव याला बरोबर घेतल ं व
कोकणमाग कंबरडं मोडेपयत ९०० क.मी. हर ागार वळणावळणांनी तीन दवस
बाईकवर वास करत गावी तला सोडून आलो. जाताना दसेल या पा या या तलावात
उ ा घेत या. समु ा या लाटांवर पोहलो. मनसो  श  या मार या. ‘ये दो ती हम नह
छोडगे’ सारखी गाणी हटली. थोड यात काय तर नैस गक भावनांना वाट क न देत
ड गरउतारावरची फुलं पा हली, प यांची अ मानभरारी अनुभवली. मनाचा नवांतपणा
मळवला. कधी कधी अशी म ानं जग यात कती आनंद आहे, मजा आहे याची चती
ायची.



अखेरची पायरी

मुलाखतीत बाजी मार यासाठ  काही मूलभूत कौश यं आ मसात करणं आव यक
असतं. उ कृ  बोलता आलं पा हजे. मु े भावीपणे मांडता आल ेपा हजेत. भाषा न  आ ण
ओज वी असावी. उ चार श यतो शु , प  आ ण अ ख लत असावेत. वचार वाह
तकशु  असावा. असा ठरलेला नयामक असतो. मग काय करायचं? सरळ दादरचे खासगी

लास गाठले. यां या संचालकांना भेटलो. मला न ा लासेसला रा यघटना शकवायची
आहे, अशी इ छा यां याजवळ  केली. यांनी ती व रत मा यही केली आ ण मला एका
तासाचे १०० पये देऊ केले. दोन तासांचे, तीन दवसांचे ६०० पये आठव ाला मळू
लागले. दादासाहेब गायकवाड सटर व थानीय लोका धकार स मती या लासेसला
जाऊनही शकवायला लागलो. वतःचा खचही आता भागू लागला व भाषाशैली,
आ म व ास आ ण संवाद कौश य वाढू लागलं. छ बलदास शाळेत भरणा या एका

लासवर इं जीत शकवायला लागे. याची मा  वतं  तयारी करावी लागे. मंुबईत
आय.आय.एम., सी.ए. कवा कॉप रेट लॉचा अ यास करणारी डेडीकेटेड मंडळ  दसतात;
परंतु एम.पी.एस.सी. कवा यु.पी.एस.सी. या अ यासाला फुलटाईम झोकून देणारी मंडळ
कमी दसतात. खरं तर मंुबई या कॉप रेट जीवनशैलीत सरकारी नोकरीकडे क रअर हणून
खूप कमी व ाथ  पाहतात. काही मोजक  मुल ं जॉब सांभाळत या बनभरवशा या
अ यासाकडे वळतात. यामुळे अ यासाबाबत गंभीर असणारी आ ण फार अ कल
असणारी मुलं मंुबई या था नक लासेसम ये नसायची. पण मीही यां यापे ा एक-दोन
वषानी मोठा, शवाय माझ ंइं जी हणजे रे ा या मुखातील ‘ ाने री’सारखं. यामुळे ही
मंडळ  यां या कॉ हट या भाषेत माझी टर उडवायला खोचक  वचारायची. मीही
तयारी क न यायला लागलो आ ण यांना न र करणारी उ रं देऊ लागलो.



मुलाखतीसाठ  बायोडेटावर तयारी सु  केली. महारा ातील वलंत घडामोड चं वाचन
सु  केलं. पु हा ‘लोकरा य’, ‘ ं टलाईन’ वाचायला लागलो. ‘द ह ’ वतमानप ाची सवय
क न घेतली. वषयाची खोली कळायला लागली. ाना या क ा ं दावू लाग या. जमेल
तेवढ , जमेल तथे वेगवेग या वषयांवरची ा यानं ऐकायला जायला लागलो. इं डयन
मचट चबर या छोटेखानी हॉलम ये जाग तक करण व आ थक उदारीकरणावरचे वचार
ऐकायला मळायला लागले. जे. एफ. रबेरो, नाना पाट ल, चं ा अ यंगार, अ वनाश
धमा धकारी अशा सनद  अ धका यांची भाषणं आवजून ऐकली. रे डयोवरचा पॉटलाईट
काय म ऐकू लागलो. ट हीवरचे वेगवेग या वषयावरचे डबेट्स व पॅनेल चचा कोन
वक सत क  लाग या.

नावाची, गावाची, शै णक पा भूमीची, आवड या छंदाची सगळ  मा हती संक लत
केली. या यावर वेगवेग या अंगानं  तयार केले. याची जुजबी उ रंही कागदावर ल न
काढली. उ रातून अपे त असे पुढचे नवे  तयार होतील, याची वशेष द ता घेतली.
म ांसोबत मॉक इंटर  सु  केले. संतोष पाट लला सोबत घेतलं व या या ओळखीनं
ब ा अ धका यांना भेटायला सु वात केली. यां या म वाचा बारकाईनं अ यास
करायला सु वात केली. संतोष आम याबरोबर अ यास करायचा. पण याचा जा त वेळ
लाय रीपे ा मं ालयातच घुटमळ यात जायचा. तो रा यसेवा मुलाखतीला दोन वेळा
धडकून आला होता. पण या या डो यात नेहमी उ ोग, वसाय, राजकारण घुमत
राहायचं. यानं वेळ च आपली वाटचाल बदलली. पधापरी ेला ‘राम राम’ ठोकला व आज
एक यश वी उ ोजक हणून नावा पाला आला आहे. याचे ल गे भारी होते.
व ा थदशेतही या याकडे मं ालयात घुसायला रे डमेड पास असायचे. संतोषचा राजप त
अ धका यांचा गोतावळा मोठा होता. यामुळे मला व र  अ धका यांना भेटता आलं.
यां याकडून मुलाखती या अनुषंगानं ट स घेत या.

मला तो ओळखीनं यावेळचे एम.पी.एस.सी.चे सद य बापट सरांकडेही घेऊन गेला
होता. सरांनी दंगली या काळात मंुबईचे पोलीस आयु  हणूनही काम केल ं होतं.
यां याकडून जातीय सलोखा, तणावाची प र थती कशी हाताळली जाते; क मशनॉरेट व

मुफ सल भागात या पो ल सगम ये काय फरक आह,े तेही समजून घेतलं. ते गमतीनं
हणायचे, “गणपती बा पा याला ज ेपा हज ेआह,े ते याला देतो. व ा याला व ा, धन

पा हजे यांना धन, अप य पा हजे याला अप य, मो  पा हज े याला मो  देतो; मा  आ हा
पो लसांना भरपूर टशन देतो. आ ण टशन का देतो, तर आमचं या याकडे पाह याचं
अटशन चुक चं असतं.” आज पोलीससेवेत २० वष अनुभव घेत यावर हे मनोमन पटतं.
पोलीसखा यात काम करत असताना रोज नवे संग नवनवे  घेऊन समोर येत असतात.
सग याच ांना एकच औषध चालत नाही. संगानु प नवा फॉ युला बनवून उपचार
शोधावे लागतात. मा  थोडी हयगय, थोडी चूक झाली, क  मा ा बरोबर लागू होत नाही
आ ण प र थती चघळते. समाजातील वषाणू आ ण जीवाणू वेळ च ओळखावे लागतात
आ ण कोण याही दबावाला बळ  न पडता वेळ संगी जहरी मा ा देऊन यांना ने तनाबूत



करावं लागतं. या वेळ  अशा औषधांचा अ तरेक होतो, या वेळ  मानवा धकारवाले ओरड
करायला लागतात. या वेळ  डॉ टरांचाही उ ेश संशया पद असतो, या वेळ  आजार
बळावतात व जुजबी इलाजही चालेनास े होतात. सरांचं व ेषण चपखल होतं. जु या-
जाण या अ धका यांशी साधले या रचना मक संवादामुळे मा या संक पना अ धक प
होऊ लाग या. फ डवरची आ हानं अ धक चांग या रतीनी कळायला लागली. आता मु य
परी े या नकालाची आ ण मुलाखतीसाठ या कॉलची मी आसुस यासारखा वाट पाहत
होतो.

मुलाखतीबरोबर पु हा पूवपरी ेचीही तयारी सु  होती. नाही कॉल आला, तर पु हा
न ानं बसायचं आ ण लढायचं ‘एज बार’ हो या या अं तम णापयत; ह ेसग या लढव या
आ ण हार न मानना या या े ातील अ भम यंूचं सू  मीही अंगीकारलं होतं. पांडू पाट लही
मंुबईत तयारीला आले होते. सं याकाळ या वेळ  कंटाळवाणं वाटायचं, यावेळ  टुका या
करायला बाहेर पडायचो. ‘आनंद’ सनेमाम ये राजेश ख ा जसं भेटणा या अनोळखी

ला भडायचा, तसं आ हीही ‘काय कानगुडे, इकडं कुठे?’ हणून धावपळ त
असणा या मंुबईकराला भडायचो. ‘ पपात मेल े ओ या उंद र, माना पड या
मुरगळ या वण’ या मढकरांनी केले या वणनाशी मळ याजुळ या ासले या मंुबईकराला
हा कार आवडायचा नाही. तो ा सकपणे आम याकडे पा न नघून जायचा. याला ६
वाजून १३ म नटांनी लोकल पकडायची असायची, यामुळे तो १०-१५ सेकंदही अशा
कुचकामी, फालतू ात दवडायचा नाही. ‘ताज’ या मागे असणा या ‘बगदाद ’ म ये २०

पयात चकन तंगडी मळायची. मी मा न-मुटकून शाकाहारी होतो. पण म ांसोबत
र ववारी ‘बगदाद ’ला जा याचा लॅन ठरलेला असायचा. पी. आर. व शवाजी दोघेही व त
मळालेली लालभडक रंगाची ती तंगडी तोडता तोडता दमायचे. ही एवढ  मोठ  तंगडी कुठून
या कानात यायची, याचं कोडं मला अजूनही सुटलेलं नाही. अलीकडे एक सनेमा पा हला

होता, यात व तात मळणारी चवदार ‘कावळा बयाणी’ खातानाचा सीन आहे. असाच
काहीतरी फसवणुक चा कार या वेळ  होत असावा. मी बेचव म स हेजवर ताव मारत
या तंगडी या उ प ीब ल च व च  तक लावायचो. जेव यावर गेटवेवर च कर

असायची. कुलाबा कॉजवेवर रा ीचे शंृगार करणारी, फुटपाथवर झोपणारी जोडपी पायदळ
तुडवली जाणार नाहीत, याची द ता घेत मवर परतायचो. दनचया बरी चालली होती.
मु य परी े या नकालाची उ कंठा वाढत होती.

अखेर यु.पी.एस.सी. परी े या मु य परी ेचा नकाल लागला. मुलाखतीसाठ  माझी
नवड झाली. द ली या त तावर वारी कर याची वेळ आली. लाखातून हजारात आलो
होतो. शेक ात जा यासाठ  शेवटचा ंट मारायचा होता. मुलाखतीसाठ ची लगबग सु
झाली. ही तयारी लगीनघाईनं करायची असते. टायपासून जो ापयत खरेद  करायची होती.
द लीचं ेनचं रझवशन करायचं होतं. राजधानीत म हनाभर राहायला जागा शोधायची
होती.

एस.आय.ए.सी. म ये मॉक मुलाखती सु  झा या. अनेक त  ये  अ धकारी



कँपसम ये येऊ लागले. गटचचा सु  झा या. वातावरण मुलाखतमय झालं. बा  आ ण
आंत रक दो ही आघा ांवर तयारी सु  झाली. बा म ये शट, पँट, टाय ते बुटापयत येक
गो ीवर नु प अ कल पाजळली जात होती. पूव  मुलाखतीत कोणाची, कशी
फ जती कोण या कारणाव न झाली होती, या या आ या यका रसभरीतपणे सां गत या
जाय या. ‘हॉबी’ कवा ‘आवड’ हा मा  गहन असा सापे  वषय होता. यात

येकानं आप या म वा माणे छंदाची नवड केलेली असायची. खारगे सरांनी पूव
यां या मुलाखतीसाठ  ‘गड क यांना भेट  देणे’ छंद ल हला होता व यांना मुलाखतीस

ब कळ गुण मळाल े होते. हणून काही जणांनी हा छंद पु हा ल न बखरी वाचायला
सु वात केली. खरं तर आवडीचा छंद हा आप या उपजत वृ ीशी नग डत असतो.
फाव या वेळेत आप याला नैस गकपणे, सहजपणे काय करायला आवडतं? आपलं मन
कशात गंुततं? कोण या गो ीबाबतची ओढ आप याला अ व थ करते व ती के या शवाय
चैन पडत नाही, झोप लागत नाही. अशी आप या म वाला सकारा मकपणे
चकटले या आवडीला ‘छंद’ हणतात. असा छंद लहायचा सोडून येक जण काहीतरी
भ द  ल ह याचा आटा पटा करतात आ ण मग यासाठ चे ा वडी ाणायाम सु
होतात. एका म ानं तर ‘Day Dreaming’ असा आगळावेगळा छंद ल हला होता. याला
‘ सघम’सारखे अ याया व  लढ याचे संग दवसा, डोळे उघडे असताना दसायचे.
या या या व ाळू वचारांना मुलाखतीत कतपत खतपाणी मळेल, याची शा ती न हती.
स या एकानं ‘पट ग आ ण श पकला’ हा छंद ल हला आ ण ऐन वेळ  इतर अ यास

सोडून यानं मंुबई आ ण द लीतली सगळ  व तुसं हालयं, च ांची दशनं पालथी
घालायला सु वात केली. मी एस.आय.ए.सी. मधला मॉक दला. फार समाधानकारक झाला
नाही. पॅनेलनी आ म व ास वाढव यासाठ  य न करायला सां गतलं. करंट इ हट्सम ये
क चा होतो. ‘ ं टलाईन’, ‘ ह ’ अजून नेटानं वाचायचा स ला दला गेला. इं जी खूप
सुधारेल, याबाबत ते साशंक होते. यामुळे मराठ तच श यतो मुलाखत ावी, असा स ला
दे यात आला.

कासारसाहेबांना भेटून कसंबसं नजामु न ए स ेसचं, सेकंड लास लीपरचं
रझवशन मळालं. अ ावीस तासांचा द लीचा वास सु  झाला. लांब प या या ेनम ये
बस याचा हा प हलाच संग होता. हातात पु तकं, कागदप  ंव कप ांनी भरलेली प याची
पेट  घेऊन बथ शोधला. ी टायरमध या वर या बथवर सीट नंबर आला होता. खाली दोन
उ र भारतीय म हला पूण बथवर ऐसपैस बस या हो या. मला हेही माहीत न हतं, क
वर या बथवर नंबर आला, तरी आपण दवसभर खाल या बथवर बस ूशकतो. ज मजात
यूनगंडामुळे या म हलांना वचारणार कस?ं काही वाकडे तकडे बोल या तर? अंग मोडून

वर या बथवर दवसभर बसून मुलाखती या द ासाठ  स  हो याचा य न करत होतो.
रा ी थोडा डुलका लागला. पण बथखाली ठेवले या पेट तली सारी ओ रजनल माणप ं
चोरीला जातील क  काय, याचीच भीती वाटत रा हली. द ली या लॅटफॉमवर पोहोचलो.
भलता उकाडा आ ण ऊन होतं. महारा  सदनवर एस.आय.ए.सी.तील मंडळ  उतरली होती.



टॅ सी पकडली. टॅ सी मीटर जसं वाढायचं, तसं दयाचे ठोकेसु ा वाढायचे.
एम.पी.एस.सी. मुलाखती वेळ  सलूनवा याशीही वाद घातला होता व या वेळ  मुलाखतीचा
बो या वाजला होता. इथ या टॅ सीवा या भ याशी वाद न घालता २५० पये देऊन
सदनावर उतरलो.

एका नॉनएसी मम ये आठ जण उतरल े होते. यात मी नववा वाढलो. अंगाची
लाहीलाही झाली होती. थंड शॉवरखाली अंघोळ केली. थोडं बरं वाटलं. े श होऊन
सदनातील ता पुर या ‘मुलाखत तळावर’ दाखल झालो. द लीचं त त कस ंफोडायचं, याचं

येक जण आप या परीनं ववेचन करत होता. ‘वाजीराम या’ लासला सवानी वेश
घेतला होता. मीही २८०० पये भ न लासला वेश घेतला. मा यासारखे मु य परी ा
उ ीण झालेले अनेक जण तथे वेगवेग या नोट् स आ ण त ां या मदतीनं अपे त ांना
कस ं भडता येईल, याची तयारी करत होते. काही मुल ंहायफाय वातावरणातील होती. काही
म यम-वग य आ ण फार थोडी मा यासारखी खेडूत. मन गुदमरत होतं. पळून गावाकडे
जावं, असंही वाटायला लागलं. पण ‘शडी तुटो क  पारंबी’ असा न य क न आलो होतो.
आता मुलाखतीला काय घाबरायचं? ‘वाघाला वा या हणा कवा वाघोबा’, तो खाणारच
होता. दवसाग णक मुलाखत जवळ येत होती. सरावानं थोडी-थोडी उ रं जमायला लागली
होती.

द लीत कमालीचा उकाडा असतो. यात मे म हना हणज ेसूय आग ओकतो. मवर
फॅन होता, पण उका ानं घामाची अंघोळच हायची. रा  तगमगीतच जायची. तरी
म हनाभरा या मु कामानं गरम हवेची सवय जडली. मुलाखतीसाठ  आलेली मंडळ
पॅनेलवाईज व ेषण क न,  कोण या अंगानं वचारल े जातील, यावर खलबतं
करायची. येक पॅनेल या वचारधारेची, गुणदोषांची सखोल चचा हायची. कोण ले ट ट
आह,े मग याला कस ं रोखायचं, न येणा या ांना बगल देऊन आप या ा व या या

ांतात कस ं आणायचं – याचं नयोजन केलं जात होतं. चालू घडामोड चा क स काढला
जात होता व कोण या बातमीवर कशा व गना कराय या, याचे अंदाज बांधल ेजात होते.
पॅनेल पसंतीचं यावं, यासाठ  जवळ या ल मीनारायण मं दरावर काही जणां या घर ा वाढू
लाग या हो या. सायंकाळ  द ली गेट या हरवळ वर आडवं प ड यावर समोरचा साऊथ
लॉक व नॉथ लॉक आक षत करायचा. ाधा य मानं शेवट  ल हली जाणारी सेवा हणजे

से े ट रएट स हस! फायनल मेरीटम ये ढो का आलो आ ण या सेवेत नंबर लागला, तरी
द ली या स चवालयात क  अ धकारी अथात बाबू हायचा योग येणार होता. द ली या
ही.आय.पी. क चरमध या लाल, न या, अंबर द ां या गा ा डो याम ये असा

अपे ांचा काश पाडून जाय या.
ता या अधूनमधून पो टकाड पाठवायचे. द लीचा प ा घेऊनही यांनी पो टकाड

पाठवलं. फोन करायचा हटल,ं तर ंककॉल बुक करावा लागायचा आ ण दोन दोन तास
उभा रा नही फोन लागायचा नाही. पो टकाड नदान आठवडाभरात मळायचं. यावेळ या
पो टकाडात मा या सातवी शकले या बापानं काही अपे ा  के या हो या. घरातली



प र थती, सीमाताई या ल नानं उभा रा हलेला कजाचा ड गर, शेतीला मनी क ानं
आलेली ना पक  आ ण मा याकडून असणारी यांची अपे ा यां या मोड या-तोड या
मराठ तून ल हले या श दांतून तीत होत होती. मला गावी सगळ  जण ‘भाव ा’
हणतात. ता यांनी प ाचा शेवट एका पेटवणा या ओळ नं केला होता, ‘भाव ा, माझे

डोळे मटाय या आधी तुला लाल द ा या गाडीतून आलेलं मला बघायचं आहे.’ मा या
अडाणी बापाचं हे वेडं व  पूण कर यासाठ  आधीच पेकाट मोडेतोपयत आ ण बुडाला
फोड येईतोपयत अ यास क न इथपयत पोहोचलो होतो. आता इथून मोक या हाती
परतायचं नाही. मुलाखत मुलुख गरी गाजवूनच ायची, अशी सा  शरीरा या येक
रोमारोमानं दली आ ण तो मुलुखमैदानाचा दवस उजाडला.

व थत इ ी क न घडी केलेला वेश प रधान केला. घासून पुसून दाढ  केली होती.
मशा सलग न ह या, यांना थोडासा तलवारकट मारला. लाईट नळा शट व ने ही यू
पँटवर काळा प ा व ऑ सफड पॅटनचा बूट असा एकूण पेहराव होता. टाय घालायचा क
नाही, हे ं  मनाम ये अजून होतंच. शेवट  तीन ते चार वेळा समोसा नॉट बांधून टाय
घालायचा य न केला, मा  टाय या लांबीनं ग धळ घातलाच. कधी तो आखूड तर कधी
लांब हायचा. चार वेळा गाठ बांध यानं तोही चुरगळून गेला. वैतागून टायचा नाद सोडला.
स ट फकेट आ ण कागदप ांची फाईल घेतली व सायकल र ा पकडून ‘धोलपूर हाऊस’
गाठलं. यु.पी.एस.सी. या इमारतीत तसा प ह यांदाच वेश करत होतो. नोट स बोडवर नाव
तपासलं. ले टनंट जनरल सुर नाथ यां या बोडासमोर नाव पाहताच कापरं भरलं. दरद न
घाम सुटला. सुर नाथ हे या वेळ  यु.पी.एस.सी.चे चेअरमन होते. यांचं मा यम इं जी
नाही, यां या बाबतीत हा ल करी अ धकारी पूव ह बाळगतो व गुणही कमी देतो, अशा
काही अफवा आ ण अनुभव कानी पडल ेहोते. मी आतम ये गेलो. बापूही पोहोचला होता.
तोही मा यासोबतच सुर नाथां या सावजांपैक  एक होता. याचं सरं एक अवघड खणं
होतं. गुट यां या सनानं इतका पोखरला होता, क  सलग दोन-तीन तास गुट या वना
काढणं, ह े या या ीनं द  होतं. कारकुनाजवळ बसून मी सग या कणदप ांची
पडताळणी क न घेतली. आव यक या ती सरकारद तरी जमा के या व पॅनेल या
कॉ फर स मबाहेरील छोटेखानी सभागृहात दाखल झालो. बापूचा संयम संपला, यानं
गुट याची पुडी फोडलीच, मा  संयतपणे दहा म नटं गुट याचा वाद घेत यावर याला
तरतरी आली. सोबतीला तो टूथ श आ ण टूथपे ट घेऊन आला होता. त डाचा भपकारा
येऊ नये, हणून बाथ मम ये जाऊन म त शही क न आला.

सभागृहाला लागून पॅनेलची कॉ फर स म होती. मुलाखतीसाठ  उमेदवारांना
मांकवार बाहेर बाकावर बसवलं होतं. साधारणपणे ३० ते ३५ म नटं येक उमेदवाराची

मुलाखत चालायची. मा यापुढे एक नागपूरचा उमेदवार होता. द ली या उका ातही तो ी
पीस सूटम ये मुलाखतीसाठ  आला होता. माट दसणा या व अ ख लत इं जी बोलणा या
या उमेदवाराची सहज ओळख काढली. तो प  या भलता शार होता. याचं ॲकॅडे मक
रेकॉड अचं बत करणारं होतं. यानं मंुबई या आय.आय.ट .मधून बी.टेक. के यानंतर



अहमदाबाद या आय.आय.एम. मधून एम.एम.एस. केलं होतं. स हील स हसम ये
जा यासाठ  अमे रकेत या एका म ट नॅशनल कंपनी या गलेल  पगारा या नोकरीची ऑफर
यानं धुडकावून लावली होती. आ ही आमचाही बायोडाटा चो न पा हला. आम या
ड ीम ये फ  एकच पदवी, ती पण बी.ए. इ तहास, शवाजी व ापीठ, को हापूर. इं ाचा
ऐरावत व गंगू ते याची घोडी अशी मला याची आ ण माझी जोडी भास ूलागली. अगोदरच
असणारा यूनगंड असा अधूनमधून संग आ ण ग णक उसळ  मारायचा. अशा वेळ
ता यांचं प  काम करायचं. हळूच प  काढून बापा या प ातली शेवटची ओळ वाचली आ ण
मग काय? वीज पेटली, ऊजा नसानसात भनली. आ म व ास जागृत झाला. आ ण माझा
नंबर आला.

मी हळूच दरवाजा ढकलला व उ चारलो, “मे आय कम इन, सर?” मान वर न करताच
चेअरमननी “यस लीज” हणून आत बोलवलं. हातातली फाईल सांभाळत तरा तरा
खुच पयत गेलो आ ण सवाना “गुड मॉ नग, सर” हणून अ भवादन केलं. इथली
मुलाखतीची प त भारीच होती. उमेदवाराची खुच  पॅनेल या टेबलपासून काही अंतरावर
ठेवली होती. अशा बैठक व थेमुळे तु ही पॅनेलला नख शखांत दसता. तुमची पायाची
चूळबूळ, बस याची प त आ ण एकूण देहबोलीवर असणारा भाव काही णात पॅनेल या
यानात येतो. मला बस याचा इशारा कर यात आला. मा या शेजार या खुच त एक म हला

येऊन वराजमान झा या. मा याशी यांची ‘ मसेस कुलकण ’ हणून ओळख क न दे यात
आली. या आम यासाठ  इंटर ीटर हो या. माझ ं ‘मराठ  मा यम’ अस यानं यांना आमचं
संभाषण अनुवा दत करायचं होतं. हणजे पॅनेल इं जीत वचारणार, कुलकण  मॅडम
मराठ त क न आ हाला सांगणार. आ ही मराठ त उ र देणार, ते मॅडम पॅनेलला इं जीत
क न सांगणार, अशी आमची दळभ  प र थती.

चेअरमननी फार वेळ बायोडेटा पा हला नाही. कारण पाह यासारखं यात फार काही
न हतंच. एन.सी.सी. ‘सी’ स ट फकेट, नेमबाजी पधत व ापीठात रौ यपदक, बी.ए.ची
ड ी आ ण समोर गावरान मुलगा. दॅटस ्इट! यांनी गुगली टाकली, “Mr. Narayan, you
have opted Marathi medium for the personality test. Why don’t you
speak in English?”

मी गडबडलो, “Sir, I am from rural background. My English is not that
good. May I express myself in my mothertounge please?” माझ ंउ र दया
व भीक मागणा या पामरा माणे दयनीय व गुळमुळ त होतं.

ते पु हा आ हानं हणाले, “You try in broken English, Mr. Narayan”. आ ा
स यांदा यांनी मला मा या बापा या नावानं बोलावल ंहोतं. कदा चत महारा ात आडनाव,
वतःचं नाव व नंतर बापाचं नाव ल ह याची प त असते. मा या नावाचा शेवटही

नारायणनं होत होता, यामुळे पॅनेलचा ग धळ झाला असावा, असा माझा म झाला. मला
राहवलं नाही.

मी धाडसानं बोललोच, “Sir, Narayan is my father’s name, My name is



Vishwas!” पण हे माझं धाडस खूप मह वाचं होतं. माग या वष  अ वनाश हथगलची
अशीच ग लत झाली होती. पूण मुलाखतभर याला ‘रामराव’ हणून वडलां या नावानंच
बोलावल ंहोतं. ‘नावात काय आह?े’ हणून यानंही याकडे ल  केलं. आ ण जाते वेळ
चेअरमननी याला “थँ यू, अ वनाश!” हणून नरोप दला होता आ ण माकही जुजबी दले
होते. या सग या गो चं च वतचवण मुलाखती या तयारी या वेळ  झालं अस यानं

संगावधान राखून मी मा या नावाची ती क न घेतली. शेवट  मनात हटलंही,
‘आ हालाही माकडं आ ण टोपीवा याची गो  आम या पूवजांनी हणजे जु या उमेदवारांनी
सां गतली आहे.’

इं जीचा आ ह पॅनेल सोडत न हतं. इथे यूनगंड सोडणं मह वाचं होतं. मी “I will
try, sir” हणून होकार देऊन टाकला. सुर नाथां या चेह यावरचं बेरक  मतहा य मा या
नजरेतून सुटलं नाही. यांनी माझा बायोडेटा पु हा पा हला व मला इं जीत वचारलं, “Mr
Narayan, sorry Mr. Vishwas, You are graduated in 1993. No further
degree? What were you doing these long 4 years? Were you
exclusively preparing for civil services?” आ ण मी व रत उ र दलं,

“Yes sir, simultaneously I am doing some constructive social work
for positive change in my village. The villages are affected by many
negative, disruptive and backward tendencies. The droughts and ill
yields have brought pessimism and lethargy resulting in addiction and
delinquency mainly in youth. Sir, We have established one N.G.O at my
village which works for the upliftment of the rural youth as well as for
dissiminating rational, scientific and viable ideas amongst rural folks.We
have made the beginning by establishing well equipped library and
study centre for the students preparing for SSC, HSC and various other
competitive examinations.”

मी हे सगळं एका दमात, न अडखळता अ ख लत इं जीत फाडफाड बोललो होतो. या
माझा उ रानं पॅनेलमधील इतर मंडळ नीही च या या वर या भागातून मा याकडे कौतुकानं
पा हलं. सुर नाथ तर हसून हणाले, “Mr. Vishwas, you speak fluent English!
Very good!” पण यांना मी आ ा कस ंसांगू, क  हे उ र मी घोकून-पाठ क न ठेवलं
होतं. ‘ ॅ युएट झा यानंतर काय करतो आहेस?’ हा अपे त  होता. सवसाधारणपणे
सव उमेदवारांना वचारला जातो आ ण अशा फुलटॉस बॉलवर मी षटकार लावणं, हे
वाभा वक होतं.

माझ ं खरं इं जी लगेचच सु  झालं आ ण माझं पतळ उघडं पडलं. समोर या
पॅनेलम ये ‘अ ाहम’ हे महारा  केडरमधील आय.ए.एस. अ धकारी होते. यांनी माझे
ऐ छक वषय वचारले. ‘मराठ  सा ह य’ हा एक ऐ छक वषय अस याचं कळताच यांनी
मला सरा बाउ सर टाकला, “Mr. Vishwas, can you explain why the drama



‘Ghashiram Kotwal’ became controversial?”
उ र मला ठाऊक होतं, पण सांगायचं कस ंयात ग धळलो. मी अडखळत सु वात केली,

“Sir, Ghashiram Kotwal is a Marathi play written by Vijay Tendulkar in
1972 as a response to the rise of Shivsena. The play caused
controversy because some people believed that it hurt the feelings of
Chitpavan Brahmin Community and that it showed the statesmen Nana
Phadnavis as ‘behind women’ person.”

एकतर उ चारात ग धळ, शवाय ‘behind women’ चा अथ पॅनेलला लागेना. मी
कुलकण  मॅडमकडे कटा  टाकला व हणालो, “मॅडम, लीज यांना ‘behind women’
हणज े‘ ीलंपट’ असं सांगा.” मॅडमनी या श दाचं ‘womaniser’ अस प ीकरण देताच

थोडासा हशा फुटला.
मी थोडा रलॅ स झालो. बॅट थर झाली होती. अ णा हजारचं आंदोलन या वेळ

रा ीय पातळ वर चचला होतं. मला यांनी अ णां या राळेगण स या योगाब ल
वचारलं. सुदैवानं मी म ांसोबत राळेगण स ला जाऊन दोन दवस रा हलो होतो. तथली
नसबंद , नशाबंद , कु हाडबंद , चराईबंद  व मदान यां या मा यमातून गावाची बदललेली
मान सकता, लोकांचं आ थक वावलंबन व ‘पाणी अडवा, पाणी जरवा’ योजना या

सू ीचं मराठ तून मु ेसूद व ेषण केलं, जे कुलकण  मॅडमनीही बेमालूमपणे इं जीत
पांत रत क न पॅनेलला ऐकवलं.

खाजगीकरण व जाग तक करणाचा ामीण अथ व थेवर कसा प रणाम होईल. व
यातून समाजातील तळागाळात या लोकां या जीवनात कसा फरक पडेल? हा अ यंत
सचोट चा  होता. मी घटनेत या तरतुद , मूलभूत ह क, टेट या संक पनेची ा ती
अशा अंगानं जाग तक करण व खाजगीकरणाची सकारा मक व नकारा मक दो ही अंगं
वशद केली. मागासवग यांना मळणा या सु वधांपासून ते शहरीकरणा या आ मणांपयत
हा  व थत हाताळला. पाच म नटं या एकाच ानी घेतली. ‘युनोची पुनरचना कशी
करता येईल?’ या आंतररा ीय वषयावर या ावर मा  माझी भंबेरी उडाली. रचनाच

व थत माहीत नस यानं पुनरचना कशी सांगणार?
पुढचा  इ तहासावरचा होता व थोडा खोचकही होता. भारतीय इ तहासात या

कोण या महनीय नं तु हाला भुरळ घातली आहे? ‘Which personalities in
Indian History fascinate you?’ इ तहासाचा आवाका मोठा. यात असणारी
कालखंड नहाय म वं मह ेम ये, परा माम ये, व ेम ये एकापे ा एक सरस. मी

णभर वचार केला व उ र दलं – ‘वैय क र या मा या आयु यावर व वचारांवर तीन
महनीय चा भाव आहे – एक छ पती शवाजी, सरे महा मा गांधी व तसरे डॉ.
आंबेडकर!”

पुढचा  याच ाला ध न होता, “काय फरक होता गांधीजी व बाबासाहेबां या



अ पृ यां या उ ारासंबंधी या धोरणाम ये? तु ही कोणा या वचारांचा जा त पुर कार
करता?” नेमकं उ र देणं ज करीचं होतं.

मी सु वात केली, “दोघांनाही सामा जक याय व समतेवर आधा रत समाजरचना
अ भ ेत होती.” पण दोघांचाही उ  सा य कर याचा माग व साधनं वेगवेगळ  होती.
गांधीज ना जाती व थेम ये सुधारणा घडवून आणाय या हो या, तर आंबेडकरांना तचं
समूळ उ चाटन करायचं होतं. आंबेडकरां या मते जोपयत जाती व था आहे, तोपयत
अ पृ यता राहील. गांधीज नी उ चवण यां या मताम ये प रवतन आण यासाठ  स या ह
केले, उपोषणं केली. मा  आंबेडकरांनी स या ह हे या े ासाठ  कुचकामी ह यार आहे,
असं तपादन केलं. दोघांची मतांतरं ‘जातीय नवा ा या’ वेळ  शगेला पोहोचली.
गांधीज ना ह  धमातगत अ पृ यता संपु ात आणायची होती; तर आंबेडकरांनी ह
धमाचा याग क न बौ  धमाची द ा घेऊन या रोगावर उपाय शोध याचा य न केला.
उ र बरं जमल ंहोतं.

पुढचा  मा या राजाब ल होता. यांचं नाव घेतल,ं क  अ भमानानं ऊर भ न येतो,
नसा ताठरतात आ ण धम यातून र  सळसळायला लागतं, या शवरायांसंबधी पॅनेलनं
पुढची गुगली टाकली, ‘What was the concept of ‘Swarajya’ and why Shivaji
is considered to be the great noble king?’ हा  ऐकताच मी हरखलो. मला
मा या अ भमानासंबधी, अ या महारा ा या दैवतासंबधी बोलायला कुठून सु वात
करावी, हा  पडला.

मी मा या मायबोलीतून सु वात केली, “सवसामा य रयतेसाठ  नमाण केलेल ंसावभौम
क याणकारी रा य हणज े‘ वरा य’ होय. जनता ही ‘ वरा याची मालक’ आ ण रा यकता
हणून मी वरा याचा ‘ व त’ हीच भू मका छ पती शवाज नी जोपासली. श तब

ल कराचा व संरचना मक शासनाचा उपयोग क न शवरायांनी नमाण केलेली
सुधारणावाद  आ ण भावशाली यं णा हणजे ‘ वरा य’! या काळात च लत म हलांना
यु ातील लूट समजणं, धा मक थळांचा व वंस करणं, गुलाम गरी आ ण जबरद तीनं
धमातर अशा थांना व परंपरांना महाराजांनी तबंध घातला. छ पती शवाज चं
जीवनच र  हा एक चम कार आहे. एका ज मात एव ा सग या उपल धी नमाण करणं हे
अचं बत करणार आहे. यांनी यु शा ाचे नयम बदलले, कामाची वभागणी केली,
कररचना बदलली, व शलेबाजी व ाचाराचं उ चाटन केलं. नै तकता, श तब ता आ ण
व सनीयता शासनाचं तो  बनवलं. समतेचे त व वीकारले. यांचं शेती वषयक धोरण,
पयावरण नीती, नवीन गो चा पुढाकार, सहका यांना ेरणा, आदेशाची साखळ , अ धकार
व कत  यांचा समतोल, ग नमी कावा, गु तहेर खातं, घोडदळ व आरमारांचा भावशाली
वापर, यांचं नयोजन, नेतृ व, समपण, र ी, ापारनीती, गड क यांची उभारणी,
म हला व भ  धमा वषयीचा आदर या व अशा सग या वल ण आ ण पुरोगामी
वै श ांनी यांचं वेगळेपण उठून दसतं. यां या उ  आ ण कृतीतून यांचे महान आ ण
थोर म व जागोजागी कट होतं. खरंतर यांना भारता या आधु नक रा वादाचे आ ण



धम नरपे  वरा याचे सं थापक हणणं अ धक उ चत होईल. खरंतर छ पती शवाज या
मृ यू नंतर मराठयांनी २२ वष मुघलांशी केले या संघषातच शवाज नी जवले या रा भ
व रा न े या मू यांची चती येते.” मी बोलत असतानाच पॅनेलनी माझ ंउ र थांबवलं. या
मा या श थळां या ांतात मला फार वेळ मुलुख गरी क  ायची न हती.

यानंतर मुलाखतीची दशा अपे े माणे नेमबाजीकडे वळली. बायोडाटाम ये व ापीठ
पातळ वर रौ यपदक अस यानं या वषयाची माझी चांगली तयारी होती. यावरचा  असा
होता क , “What do you have inside you to hit the bull’s eye?” “टागटवर
अचूक नेम साधता येईल, असे कोणते गुण तु यात आहेत?” नेमबाज़ीत शरीर पूणपणे थर
ठेव याचा सराव करावा लागतो. चाप खेचणारे बोटच फ  हलायला हवं. तुमची श ं,
तुम या गो या व तुमचं टागट सगळं काही वेगळं असतं. त प या या मते या
वचारापे ा वतः या नेमबाजी या तं ाकडे पूण ल  लावल,ं तर ल य सा य होतं. मी उ र
दलं, “सर, मा याकडे पराकोट चा संयम आ ण मनावर कठोर नयं ण आहे. मला गर

व थत खेचता येतो. अचूक व उ म नेम धर याचा माझा सराव आहे. मी काय झालं
कवा काय होणार आहे, यापे ा मी काय करतो आहे, यावर माझं पूण ल  असतं. मी
मा या मते वषयी साशंक नाही. माझी इ छाश  ढ आहे. ‘मनाची श त’ हाच मा या
कौश याचा कणा आहे.” मी पॉज घेऊन मराठ तून बोलत होतो, कुलकण  मॅडम याच
आवेशानं ते इं जीत पॅनेलसमोर मांडत हो या. अधा तास उलटून गेला. ले. ज. सुर नाथांनी
“आखरी सवाल, म. व ास, ‘म आपसे हद  म पूछंुगा’ ” हणत वचारल,ं “ ‘इस नयाम
आप यंू आये हो?’ थोडा Explain क जये.” हा अनाकलनीय  होता. मी थोडा
गांगरलोच. इ नगमधाला शेवटचा बॉल होता आ ण स युरीसाठ  पाच धावा ह ा हो या.
षटकार मारायला पयाय न हता. पण काय उ र देणार? या जगात आणायला एक तर ई र
आ ण सरे आई-वडील जबाबदार. मी वतः न थोडाच आलो आह?े पण मला ाचा रोख
समजला. पॅनेलला मला मा या जीवनाचं उ  वचारायचं होतं. यांना माझी
भ व यकाळाची दशा जाणून यायची होती. कले टर, क मशनर हो यासाठ  आलो आहे,
असं उ र दलं असतं; तर कदा चत माझी भौ तक पातळ  कळली असती. जनतेची सेवा
करायची आहे, जनतेसाठ  काम करायचं आहे, यासाठ  आलो आहे, असं हटल ंअसतं; तर
ते पठडीतलं, बेगडी वाटलं असतं. मी मा या भूतकाळाकडे डोकावून पा हलं. ठगळ
लावले या च ीपासून सु वात क न धोलपूर हाऊसमध या उ च ,ू अ तव र
मंडळ समोर देशात या सव च सेवेसाठ  पा  करणा या मुलाखतीपयत पोहोचलो होतो.
मला महा व ालयात इं जी या ा यापकांनी शकवलेली ‘ला मांचा’ची क वता आठवली.
ती मला वाचता णी एवढ  भावली होती, क  ती मी त डपाठच केली होती.

मी पॅनेलला सां गतलं, “सर, मला वाटतंय, मा या आयु याचं उ  मला मा या
श कांनी शकवले या एका क वतेत आहे. आपली परवानगी असेल, तर ती क वता
आप याला हणून दाखवायची इ छा आहे.” पॅनेलनी परवानगी दली व या क वते या
तजेलदार, पेटव या, भावशाली, ेरणादायक ओळ  मी पॅनेलसमोर आवेशानं उद ्धृत



के या.

“To dream the impossible dream
जे अश य आहे, ते व  मला पाहायचं आहे.

To fight the unbeatable foe
या श ूचा कोणी पराभव क  शकत नाही, या याशी मला यु  करायचं आहे.

To bear with unbearable sorrow
कोणालाही सहन न होणारं ःख मला सहन करायचं आहे.

To run where the brave dare not to go
या ठकाणी शूरवीर जा यास कचरतात, तेथे मला धावून जायचंय.

To right the unforgivable wrong
जे अ य आह,े याला मला त करायचं आहे.

To love the pure and chaste from afar
प व  आ ण स य आहे, यावरच मला न ा व ेम ठेवायचं आहे.

To reach that unreachable star
तो रवरचा तारा मला गाठायचा आहे.

This is my quest to follow that star
No matter how hopeless, no matter how far
हीच माझी द य इ छा आहे – तो तारा गाठ याची!
कतीही नराशा पदरी पडो आ ण कतीही रचं अंतर असो, मा या त ेला फरक

पडत नाही.

To fight for the right without questions without pause
To be willing to march into the hell for heavenly cause.
हा लढा देताना, हा संघष करताना कोणताही  वचारायचा नाही, कोणताही थांबा

यायचा नाही.
माझी नरकात जायचीही तयार आहे, मा  यासाठ  असणारं कारण ‘ वग य’ असलं

पा हजे.
सर, मी या जगात कदा चत संघष करायला आलोय. आतापयत तकूल प र थतीशी

संघष करत इथपयत पोहोचलो आहे. आ ण हा संघष करत स टमम ये दाखल झालो, तर
उव रत आयु यही स टममध या नकारा मक, वाईट आ ण असामा जक वृ या व



संघष करत राहीन.”
माझ ंलांबलचक उ र संपल ंहोतं. मा या भाव नक आ ण संवेदनशील भू मकेमुळे पॅनेल

व मयच कत झालेलं दसलं. ले. ज. सुर नाथांनी “थँ यू व ास, बे ट ऑफ लक!” अशा
शुभे छा द या. माझी मुलाखत संपली होती. मी बाहेर आलो. मा या वजयी मु ेकडे पा न
बापू उ चारला, “काय भाव ा, लॉटरी लागली वाटतं.” मला माहीत न हतं, क  मी एक
‘इमोशनल फूल’ हणून मा याकडे पॅनेलनी व मयानं पा हलं क  एक ‘क मटेड उमेदवार’
हणून? आता हा वचार क न काय उपयोग? पा लका बझार माकटमधून आई-ता यांसाठ

चांगल े वेटर खरेद  केले. मा यासाठ  काही पु तकं घेतली. बॅग आवरली व नझामु न
ए स ेसनं मंुबईकडे नघालो. ेननं जातेवेळेस मांचा या क वते या शेवट या काही ओळ
या मी मुलाखतीत उ चार या न ह या, याही आठव या.

And I know if I’ll only be true
To this glorious quest
That my heart will lie peaceful & calm,
when I am laid to my rest.
And the word will be better for this
that one man scorned and covered with scars
Still strove with his last ounce of courage
to reach the unreaohable star.

माझी ही द य इ छा कधी स यात उतरेल, जे हा यु भूमीवर एक सै नक लढाईत
जखमांनी घायाळ होऊन शेवटची व ांती घेत असेल, अन् या ता याला आप या कवेत
घे यासाठ , ते अं तम येय गाठ यासाठ  याचे शेवटचे सव ास धैय व संयमानी माग मण
करत असतील. याला एकाच वेडानं झपाटलं आह,े क  जगभरातून या यासाठ  ांजली
अपण करतानाचे श द असतील, क  तो शूरवीर अखेरपयत लढला. जीवघे या वेदना व
असं य जखमा या या शौयाची, मह वाकां ेची वाट रोखू नाही शक या. तो शेवट या

ासापयत असीम यागाचा, द य हौता याचा तारा गाठ यासाठ  क टब  होता.

मा या आज या मान सकतेशी मी या ओळ ची अनेकदा तुलना करतो. काय आह े या
अना मक, आक षत करणा या मृ यूचं गूढ? का वाटतं, क  परा म गाजवत देशासाठ
धारातीथ  पडावं? तो गौरवशाली, स मानाचा मृ यू का बरं खुणावतो? २६/११ या रा ी
वषम यु ाम ये अ तरे यांशी झुंजताना या ओळ ची य ात चती येत होती. मी आ ण
माझा बॉडीगाड अ मत खेतलेनी या वेळ  ‘ताज’म ये वेश केला, या वेळ  समोर र ा या
थारो यातले मृतदेह मृ यूची चा ल देत होते. एके-४७ या फैरी व ेनेडचे आवाज हेही
अं तम येय जवळ अस याचा बगूल वाजवत होते. या वेळ  स या मज यावर १३ ा
म नटाला अ तरे यांशी धुम  झाली व मा या प तुलातील ३ फैर ना एके-४७ या ३०



फैर चं यु र मळालं, या वेळ  ताजच आपली समाधी असेल. अशी खा ी पटली होती.
पण छ पती शवरायांनी शकवलेला ‘ग नमी कावा’ सोबत होता. समयसूचकता व

संगावधान राखून चढाई केली. श ापे ा पो जशन मह वाची, हणून सहावा मजला
गाठला. २० ा म नटाला आ ही केले या आक मक आ ण अनपे त गोळ बारामुळे
जवळ जवळ एक तास अ तरे यांनी एकही फैर झाडली नाही. यांना हे यु  जा त काळ
चालवायचं होतं. जगाचं ल  वेधायचं होतं. यामुळे आपली पो झशन अ धक सुर त
होईल, यावर यांनी ल  दलं. पाचवा, चौथा, तसरा मजला तपासत आ ही तळमज यावर
आलो. भीषण आ ण जीवघेणी शांतता होती. कदा चत ते तेथून पसार झाले काय, असा
समज झाला. तेव ात दोन ेनेड ला ट झाले. या वेळ  आ ही द ण बाजू तपासत होतो,
या वेळ  ते अ तरेक  उ र बाजू या सहा ा मज यावर गेले होते. मी अ धक कुमक
मळव यासाठ  ताज या मु य वेश ाराजवळ गेलो. एका ज सीचा आडोसा घेऊन दोन
मस डही न फुटलेले एस.आर.पी.एफ.चे जवान – रा ल शदे व समाधान मोरे उभे होते.
मला पाहताच ते समोर आले व सलाम केला. मी यांना यां या लाटूनब ल वचारलं. या
दोघांना मु य वेश ाराजवळं नेमलं अस याचं यांनी मला सां गतलं. ‘बुड याला काडीचा
आधार’ अशीच प र थती होती. आतम ये पु हा मृ यूचं तांडव सु  झाल ंहोतं. ‘आप या
आयु यात देशासाठ  मारायची कवा मरायची पु हा एवढ  मोठ  संधी येणार नाही.’ याची
जाणीव मा या छो ाशा ट मला क न दली. पु हा ल ट पकडली व थेट उ र बाजूचा
सहावा मजला गाठला. हा पाठलाग साडेबारापयत चालू होता. मृ यूला लकाव या देत
आ ही आगेकूच करत होतो. शेवट  सीसीट ही मम ये पोहोचलो. सी.सी.ट ही ममधुन
आ हाला यांची अचूक पो जशन कळाली. यांनी पाच नरपराध नाग रकांना बंधक बनवलं
होतं. यांचे हात बांधून यांना रायफल या बटनी मारत ते नराधम खाली ये या या य नात
होते. या प र थतीची नेमक  मा हती मी वायरलेस व न याचवेळचे पोलीस आयु
गफूरसाहेब व जॉ ट सीपी मा रया साहेबांना दली. गफूरसाहेबांनी जोपयत ने हीचे कमांडो
पोहोचत नाहीत, तोपयत अ तरे यांना तथेच रोखून ठेव याचे आदेश दले. प  श दात
सी.पी.ना मी व ास दला, ‘जोपयत आम या जवात जीव आहे, तो पयत आ ही यांना
रोखून ध .’ (We will not allow them to come down, though we die.) हे
सगळं संभाषण कं ोल मम ये व नमु त झालं आहे. आम या छो ाशा ट मनं
पावणेतीन वाजेपयत अ तरे यांशी दोन हात करत यांना सहा ा मज यावर रोखून धरलं.

आ ही सीसीट ही ममधून यांची हालचाल टपू शकत होतो व ते या या वेळ
बंधकांना घेऊन खाली ये याचा य न करायचे, यां यावर आ हाला आक मक गोळ बार
करता येत होता. मा  पावणेतीन या सुमारास यांनी आमची जागा अचूक हेरली व आम या
मज यावर सलग ेनेड ह ले केले. लाकडी न ीकाम केलेला मजला पेटला. भलीमोठ
महागडी पट ग पेटली. आग व धूर आम या सीसीट ही मम ये घुसू लागला. येथे जळून
मर यापे ा बाहेर जाऊन लढून म , हणून आ ही नणय घेतला. लाईन फॉमशनम ये
आ ही बाहेर पडलो. मा  चौ या मज याव न यांनी एके-४७ रोखून ठेव याच हो या.



अचानक झाले या गोळ बारानं आमची ट म तुटली. आमची श ंही कमी पडली. मी व
राजवधन बॉल मपयत पोहोचू शकलो. अ मतला तीन गो या लाग या, या या पोटाला
चाटून गेलेली गोळ  रा ल या छातीत घुसली. पीआय ढोल,े पीएसआय काकडे आगीम ये
जखमी झाले. ताजचे कमचारी पु  व नौशेर हेही जखमी झाले. पाठ माग या दरवा यानं ते
सव बाहेर पडू शकले. रा ल मा  धारातीथ  पडला. स या दवशी याचा शहीद मृतदेह
आण यासाठ  मी गेलो होतो. या वेळ  रगरमॉ टसनं रा लचा देह ताठर झाला होता.
यु नफॉम जळाला होता. रायफलचा बट मा  तसाच खां ावर होता. गर गाडम ये याचं
बोट होतं, संगीन वर या दशेनं रोखलेली होती आ ण डोळे सताड उघडे होते. जणू काही
दले या श दाला जागलो क  नाही, अशी सा  ते मला देत होते. एक ५५ वषाचे अंमलदार
तुकाराम बाळे एके-४७ धारी कसाबवर एका लाठ या जवावर झेपावतात, या यावर
झडप घालतात, पाच गो या शरीरात घुस या; तरी पकड ढली होत नाही आ ण जवंत
अ तरेक  पकडला जातो. या वेळ  देशासाठ  लढताना मृ यू साद घालतो, या वेळ  एक
वग य कारण या मृ यूशी जवळ क कर यासाठ  नेहमी ेरणा देत राहतं. हा माणसातला

हारा करीचा गुण मला का वेडावून जातो? का मरण जे स मानपूवक आहे, ते अपमा नत
जीवनापे ा शतपट नं आक षत करतं? हा ं ांचा भाग आहे. वृ ीचा यात संयोग आहे.
आत या बाहेर या सं कारांनी ही वृ ी बनत असते व चा र य घडत असतं.

कुठेतरी मी ाचीन चीनची गो  वाचली होती. चनी लोकांनी शांततेत राह याचा संक प
केला. यांनी चीनची ेट भत बांध याचा न य केला. यांनी ती एवढ  उंच बांधली, क
यांना वाटलं क  ही ओलांडणं कोण याही श ूरा ाला अश य ाय आहे. मा  यानंतर या

१०० वषात यां यावर तीन यश वी आ मणं झाली व भत पार क न श ूंचं सै य आतम ये
घुसू शकलं. त ही वेळा श ूंनी भतीचं संर ण करणा या  पहारेक यांना लाच दली व ते
थेट दरवा यावाटे आत घुस ूशकले. चनी लोकांनी ‘ ेट वॉल’ बांधली, पण याची सुर तता
सांभाळणा या सै नकांचं चा र य बांधायला ते वस न गेले. यातून व ासघातक , ग ार
असे अनेक सूयाजी पसाळ यांनी ज माला घातले. हणूनच इतर सव भौ तक गतीची
शखरं बांध या या अगोदर चा र य बांधणं आव यक आहे आ ण व ा या या मूलभूत
ढा याम ये हीच गो  जाणीवपूवक पेरली पा हजे.

एका पौवा य वचारवंतानं हटलं आहे – कोण याही नागरी सं कृतीचा वनाश कर याचे
तीन माग आहेत. प हलं यांची कुटंुब व था उद् व त करा. नंतर श ण णाली  करा
आ ण शेवट , जे यांचे आदश आहेत, द प तंभ आहेत; यांची एवढ  मानहानी करा, यांना
एवढं बदनाम करा, क  ते या समाजा या नजरेतून उतरतील. कुटंुब व था न  करायची
असेल, तर कुटंुबातील आईचं थान डळमळ त करा. तला एकदा घर सांभाळणारी ी
हणून घे याची लाज वाटू लागेल, ते हा ती सं कार कर यात अपयशी होईल.
श ण व था ढासळायची असेल, तर श कांचं समाजातलं मह व कमी करा.
व ा या या मनातली यांची तमा, आदर संपु ात येईतोपयत यांना तु छ लेखा. आ ण
समाजातील आदश संपवायचे असतील, तर बु वंतांचा अपमान करा. यां यावर शतोडे



उडवा. यां या वचारां वषयी एवढा संशय नमाण करा, क  कोणी यांचं गंभीरपणे ऐकणार
नाही. कोणी यां या वचारधारेचा अवलंब करणार नाही क  कोणी यांनी दाखवले या
मागावर चालणार नाही. आ ण हो, एकदा ववेक  आई गायब झाली, व ेसाठ  आयु य
वेचणारा येयवाद  गु  खचून गेला आ ण सव व यागणा या, सम पत वृ ी या बु वंतांचा
हास झाला, क  न ा पढ ला मू यांचं श ण कोण देणार? चुकलं, म  झालं; तर यो य

आ ण स य न ेचा माग कोण दाखवणार? कुसुमा जां या ओळ  मनात पु हा घुमायला
लाग या,

‘सूयकुळाचा द  वारसा य पु ांनो तु हा मळे
काळोखाचे क न पूजन घुबडाचे त ध  नका,
त णाईचे बळ देशाचे, जपा वाढवा त परी
करमणुक या गटारगंगा, यात वतःला ाळू नका.’

आजकाल मुलं ट ही व मोबाइलवर इतक  बझी झाली आहेत, क  यांना अंगण, परस,
शेणाचा सडा, हशीची धार, शेतातील म याचं कणीस हे इंटरनेटवर दाखवावं लागतं. ध
धवाला देतो, तर पॉपकॉन मशीनमधून बाहेर येतात, असंच यांना वाटत असतं. आजची

पढ  खूप शार आहे, त लख बु ची आहे, फा ट आहे. मा  माझा थोडा मागासलेला
वचार असेल. ती सुसाट धावत चालली आहे – भौ तक सुखां या मागे. यांचं भाव नक व
ह युअल हायला लागलं आहे. फेसबुक, हॉट् स ॲप, ट् वटरनी यां याभोवती मायाजाल
वणलं आहे. मी माझा कोन कदा चत बापंू या त व ाना या आधारे अजून चांग या
रतीनं मांडू शकेन. पण आजकाल बापंूचं त व ान ‘लगे रहो मु ाभाई’ अशो सनेमातूनच
शकवावं लागतं. मु ाभाईला एका सुंदर रे डओ जॉक ला भा वत कर यासाठ  बापंू या
जीवनावरील दहा ांची उ रं ायची असतात. मग तो याचा म  स कटला वचारतो,
“अरे, वो बापू कौन है?” स कट उ र देतो, “अरे, वो जो पाँचसो क  नोट पे फोटो है, वो है
बापू!” मु ाभाई पु हा कुतुहलानं वचारतो, “वो पोलीस या आम  म था या?” स कट उ र
देतो, “अरे नह , उसका बॉडी भी खास नह  दखता। वो तो जादा कपडे भी नह  पहनता
था। ले कन उसने अँ ेजोक  वाट लगाद ।” ‘उचललेस तू मीठ मूठभर सा ा याचा खचला
पाया.’ ‘साबरमती के संत तूने कर दया कमाल, देद  हम आझाद , बना खड्ग बना ढाल।’
आज या पढ ला बापू पा हजे आहेत, पण नोटां या बंडलसोबत. बापंूनी या गो ी
आचरणात आणायला सां गत या, या यांना कालबा  वाटत आहेत. काय कारणं आहेत
वाढत चालले या नै तक मू यां या अधःपतनाची व वचार वाहा या हासाची? वातं य
मळाल,ं ते हा समाजातील उ च  ू वगा या यागाला मह व दलं गेलं. यातून वराज,
सुरा य या संक पना पुढे आ या. भूदान, ामदान, संप ीदान या वनोबां या मो हमेचा
कणाही बापंूचा वचारच होता. काही लोकांचे वाथ, हाव, लालसा आज लाख या गरजांवर
कुरघोडी करताना दसतात. पण ‘चॅ रट  ब ग स ॲट होम’. सु वात मी मा यापासून
करणार. बापंूना जे प रवतन अ भ ेत होतं, या संक पनेचा मी एक शलेदार होणार. खरं



तर बापंू या व ातला बलशाली भारत ढ अथानं आधु नक श ांनी, ेपणा ांनी
यु स ज असा न हता. तो होता – सवसमावेशक वचार आ ण सं कृतीनं समृ  मानवतेची
सेवा कर यासाठ  क टब  असा लोकशाहीची कास धारणारा संप  देश!

वचारां या तं त मंुबईत पोहोचलो. आमदार नवासवर बॅग ठेवली व गेट वे ऑफ
इं डयाजवळ फेरफटका मारला. पु हा द ड म ह यांवर पूवपरी ा होती. अं तम नकाल
नकाराथ  लागला, तर पु हा च ूहाचं रहाटगाडगं समोर होतंच. पेट ट लाय रीत
पोहोचलो. आ ा यु.पी.एस.सी.ची मुलाखत दली अस यानं टेटस वाढल ंहोतं. सगळे जण
अदबीनं बघत आ ण बोलत होते. काही दवस तरी या स मानाची मजा यायला मळणार
होती. एस.आय.ए.सी.तही जाऊन आलो. नवीन उमेदवारांसोबत क टग चहा घेत यांना
मुलाखतीचा क सा रसभ रत श दात ऐक वला.

द लीत असतानाच इकडे एम.पी.एस.सी. या मु य परी ेचा नकाल लागला होता.
मुलाखतीसाठ  पा  ठरलो होतो. व कर नरी क पदासाठ चीही मु य परी ा उ ीण
झालो होतो. एकामागोमाग एक अस े यशाचे सुखद ध के बसत होते. कोण याही
पधापरी ेत जत या पदांसाठ  उमेदवार नवडायचे असतात, यां या साधारणपणे तीनपट

उमेदवार मुलाखतीला बोलावले जातात. माझी आता एकाच वेळ  तीन पदां या वेगवेग या
मुलाखत साठ  नवड झाली होती. तीनपैक  एकातरी पदावर नवड होणार, हे सवसाधारण
श यतेचं सू  होतं. यात यु.पी.एस.सी.चा जॅकपॉट लागणार क  एम.पी.एस.सी.ची
छोट मोठ  पोटापा याची सोय होणारी लॉटरी लागणार, हे मा  गुलद यात होतं. व कर
नरी क व उप ज हा धकारी पदासाठ या एम.पी.एस.सी. या दो ही मुलाखती एकानंतर
एक आ या हो या. आता वाघाची शकार क न आलो होतो. या मुलाखती शे याम ा व
सस ेपकड यासार या वाटत हो या.

एस.ट .आय. या मुलाखतीसाठ  गेलो. योगायोगानं यावेळचे चेअरमन ी. शदे यांचं
पॅनेल होतं. १९९४ या एम.पी.एस.सी. या मुलाखतीत यांनीच माझी वकेट काढली होती.
कदा चत ती इ ाप ी होती, हणून मी यु.पी.एस.सी. या अं तम पायरीपयत पोहोचलो होतो.
मी कोणताही तणाव न घेता पूण आ म व ासानं मुलाखतीला सामोरा गेलो. मला एकानंतर
एक अस ेसे स टॅ स व VAT वर अवघड  वचारले. मी सव ांची “मला येत नाही,
मला माहीत नाही” कवा “I am sorry, Sir” अशी उ रं दली. माझा या वषयावरचा
अ यास कमी होता व मला तयारी करायलाही अवधी मळाला नाही. यामुळे से स टॅ सवर
माझा न ाचा पाढा सु  होता.

नंतर यांनी वैतागून मा या पदवीचा वषय हणज ेइ तहासावर  वचारला. “तु हाला
वाटतं का, क  न ा पढ नं इ तहासाचा अ यास केला पा हज?े” मी ठामपणे ‘हो’ हणून
उ र दल ंआ ण मु ेसूद कारणं प  केली. ‘तारीख ने कुछ ऐसे मंझर भी दखाऐ ह, ल ह ने
खता क  थी स दय ने सजा पाई ह।ै’ या शेरनं सु वात केली. समाजातील थ यंतर समजून
घेऊन वतमानाला भ व याकडे ने याची दशा व र ी इ तहासाचा अ यास देत असतो.
आपली सं कृती, परंपरांची ओळख इ तहासातून मळते व या परंपरांतून आपणास ेरणा



मळते. आपल ं नै तक अ ध ान व मू यांची बैठक इ तहासा या अ यासानंच घ  होते.
चांगला नाग रक हो यासाठ  इ तहासाचं ान असणं आव यक आहे. इ तहासाचा अ यास
हा फ  राजेराजवा ांचा नाही; तर यात समाजाचं अथकारण, राजकारण, सां कृ तक व
सामा जक जडणघडण यांचा अ यास चौफेर अंगानं अपे त असतो. कामगार चळवळ ,
शेतकरी, क करी, सा ह यक, कला े ाचा अ यास ही इ तहासाची अ वभा य अंगं आहेत.
इ तहासाचा subaltern कवा तळागाळात या घटकांचा अ यास यां या उ थापनासाठ  व
क याणासाठ  कसा मह वाचा आहे, ह े व थतपणे समजावून सां गतलं. यांना मा या या
उ रानं हैराण केलं होतं. याला व करावर एकही उ र देता आल ंनाही, यानं इ तहासाचं
परी ण चांग या प तीनं केल ं होतं. न राहवून अ य ांनी मला वचारलंच, “तु ही
से सटॅ स अ धकारी हो यापे ा इ तहासाचे ा यापक झालात, तर समाजाचा अ धक
फायदा होईल. तु ही कशाला या वग ३ या पदा या मुलाखतीसाठ  आला आहात?” मी न
व खरं उ र दलं, “मी इ तहासात पदवी घेतली आहे. इ तहासात पर ु र श ण घेत आहे.
यु.पी.एस.सी.ला ‘इ तहास’ हाच ऐ छक वषय आहे. आतापयत इ तहासाचा अ यास
केला, हणून इ तहासावर या ाला यो य याय देऊ शकलो. खरं तर परी ा या पदासाठ
होतात; मग ते महसूल, पोलीस, व कर क  उ पादन शु क असो, या पदा या कामाचा
आ ण परी े या अ यास माचा काहीएक संबंध नसतो. नवड झा यावर उमेदवारांना या
या वषयाचं व खा याचं श ण दे यात येतं. जर आतापयत तु ही मला केले या

अ यासामुळे इ तहासात पारंगत आह,े अस ं हणत असाल; तर उ ा व कर े ात तु ही
मला नवडलं, तर तथेही ावस यक ा व य मळवून पारंगत होईन. आ ण
यु.पी.एस.सी.ची अं तम मुलाखत दली आहे. अजून नवड झालेली नाही. जर यात
अपयशी झालो, तर थेट गावाकडे जाऊन बैल घेऊन औताकडे जावं लागेल. व कर
नरी क झालो, तर नदान उदर नवाहासाठ  रोजगार तरी मळेल.” माहीत नाह  यांनी
यानंतर मला काही वचारलं नाही, सरळ जायला सां गतलं. मा  मुलाखतीत ६० पैक  ५५
माक दले. महारा ात मी व कर नरी क पदां या गुणव ा याद त सरा होतो.

उप ज हा धकारी पदासाठ ची रा यसेवेची मुलाखतही अशीच काहीशी झाली. प ह या
मुलाखती या वेळ  कमालीचं टशन होतं. मनात धाकधूक होती. अनुभव न हता. पुरेसं

ौढ व आलं न हतं, एवढंच काय दाढ ही पूण आली न हती. या वेळ  मा  पुलाखालून खूप
पाणी वा न गेलं होतं. तीन मुलाखत चा अनुभव होता. पॅनेलची भीती ले. ज. सुर नाथांनी
काढून टाकली होती. तसरी मुलाखत अस यानं एम.पी.एस.सी.चं पॅनेल कमी-अ धक
प रचयाचंच झालं होतं. चेहरे ओळखीचे होते. कॅसेट रवा ड क न वाजव याचा अनुभव
यायचा होता. या मुलाखतीत मा  आ म व ासानं ांना सामोरं गेलो. मूलभूत ह क व

रा याची मागदशक त वं यावर म त बॅट ग केली. दो हीतला फरक आ ण दो हीचं मह व
तुलना मक प तीनं मांडलं. घटनेचा सरनामा पाठच होता. तोही हणून दाखवला.
केशवानंद भारती जजमट या आधारे घटने या मूलभूत व पावर ट का मक ट पणी केली.
एकूण भारतीय रा य व थेवर जा त वेळ चचा केली. ‘घटना तीनं म हलांसाठ  दलेले



३० ट के राखीव जागांचं धोरण यो य आहे का?’ या ावरही स थतीतील ‘सरपंचपती’
संक पना मांडली व तरीही म हला सबलीकरण व स मीकरणा या ीनं ह ेमह वाकां ी
पाऊल अस याचं कारणमीमांसा क न सां गतलं. यु ड शअल र  व यु ड शअल
ॲ ट हज ्मवर  वचारला. यु ड शअल र चा अ धकार, यायसं थेचे कायकारी व
कायदेमंडळा पासून वभाजन व यायसं थेचा वाय  दजा या अनुषंगानं या ावर
ट पणी केली. घटनेची मूलभूत रचना सुर त ठेव या या ीनं हा अ धकार कसा
मह वाचा आहे, ह ेपटवून सां गतलं. कलम ३२ व कलम २२६ मधील पाचही रटचे अ धकार
पाठ होते. यांचे र या संबंधानं ट का मक व ेषण केलं. यु ड शअल ॲ ट हीज् मनं
कायकारी मंडळा या काय े ात अ त मण केलं असलं, तरी अनेक लोकोपयोगी व
जनक याणाथ उ ेशानं याय व था ही पावल ं टाकत अस याब ल मत मांडलं. एकूण
मान शा ावरील ांवर आता हातखंडा बसला होता. ल मी तो ांची लगड लाव यावर
होणा या दणकट आवाजांनी मुलाखतीत बार लावले होते. माकही तसेच बहारदार मळाले
आ ण उप ज हा धकारी हणून नवडही झाली. सलग सरा षटकार मारला होता.

पण या सग या जहा गरीत या लढाया हो या. यु.पी.एस.सी. खरी कसोट  होती.
आ शया खंडात सवात कठ ण व व तृत अशा परी े या नवड ये या अं तम याद त
थान मळतं का? ह े त ेचं होतं. आतापयत केले या अ यासाचं, क ाचं ते अं तम फळ

होतं. नाव व ासराव आ ण द ली या त ताची लढाई! आपलं ‘पा नपत’ होतंय का, याची
खंत सारखी लागलेली होती. या वेळ  वेबसाईटवर रझ ट का शत होत न हता.
यु.पी.एस.सी. या नोट स बोडवर का शत हायचा व यानंतर शासना या मा हती व

सारण कायालयात याची त फॅ सनं यायची. मी या वेळ  चचगेट या ‘बी’ रोडवरील
हो टेलवर पॅरासाईट हणून राहायला गेलो होतो. पूवपरी ा आठव ावर येऊन ठेपली
होती. तयारीचा शेवटचा हात मारत होतो. नकालाची उ सुकता व साशंकता शगेला
पोहोचली होती. वकासला एस.आय.ए.सी.ला रे युलर वेश मळाला होता.

१५ जून १९९७. मा या मची बेल वाजली. वकास घामाघूम होऊन पळत आला होता.
याला अशा अव थेत पाहताच काय झालं, अस ंमला ध स झालं. गावाकडून काही बरी-

वाईट बातमी तर आली नाही? पण मला पाहताच यानं घ  मठ  मारली व हणाला, “भाऊ,
तुझा रँक वरती आला. तू आय.पी.एस. झालास!” माझा णभर व ास बसला नाही. गेली
चार वष मर मर राब याचं फल मळा याचा तो अ यु च आनंदाचा ण होता. गेली चार वष
चातकासारखी या णाची वाट पा हली होती. यु मैदान मारलं होतं. बापाचं व  पूण केलं
होतं.

मला कधी एकदा ता यां या पायाला पश क न ही बातमी यांना सांगतो, अस ंझालं
होतं. यां या हातारणाकडं हळू हळू झुकणा या कल कलणा या डो यांत या बातमीनं
जगायचं मोठं बळ येणार होतं. मी डोळे मटले. देवाचे आभार मानले. ता यांना फोन केला व
माझी आय.पी.एस.म ये नवड झा याचं सां गतलं. यांना अगोदरच वकासनं कळवलं होतं.
यां या अ ूंनी बांध फोडला होता. ते “भाव ा, मा या वाघा,” एवढेच उद ्गार काढत होते.



“आम या आयु याचं साथक झालं रे बाबा!” अस ं आई फोन या मागून ग हव न बोलत
होती. देवाचे आभार मान यासाठ  ओळ नं सग या मं दरांम ये गेलो. सग या नातेवाईकांनी
आ या या घरी गद  केली होती. माझ ंभरभ न कौतुक सु  होतं. यांनी ‘एक दवस सेटल
हायचं बघा’ हणून मला हणवल ं होतं, ते वज ू अ काचे पतीही जवळ आल े आ ण

अ भमानानं हणाल,े “भाव ा, कमाल केलीस!” आनंद पवारांनाही गावाकडे बातमी
समजली होती. आता यांना ‘आय.पी.एस.’ हणज े काय, याचा उलगडा झाला न हता.
यांना पोलीस अ धकारी झालाय, असं समज यानं यांनी गावातलं पोलीस टेशन गाठल ंव
तथ या हवालदाराला वचारलं, “अहो, आमचा भाव ा आयपीएस झाला. ही आयपीएस
काय भानगड आहे?” यांनाही ज ाचा पोलीस मुख हणजे ‘सुप रटडंट ऑफ पोलीस’
हा आय.पी.एस. असतो, एवढंच माहीत होतं. यांनीही बनधा त आय.पी.एस. हणजे
इं डयन पोलीस सुप रटडंट असं ठोकून दलं.

मी आय.पी.एस. झालो होतो. पण यातला ‘एस’ हा सुप रटडंट नसून ‘स हस’साठ
आहे. सेवा हे त समोर ठेवून अ वरतपणे या मातीची, या देशाची सेवा कर याची एव ा
कमी वयात, एव ा मो ा जबाबदारीची संधी मळाली होती. खरं तर हा अधा वराम होता.
वशीमधून साठ पयत एक मशन समोर उभं ठाकलं होतं. यु ा या मैदानावर उतरायची संधी
मळाली होती. गेली १८ वष या यु मैदानात लढतो आहे, भडतो आहे, संघष करतो आहे.

पाठ  वळून बघताना काही वेळा समाधान वाटतं, काही वेळेला ख ता येते.
यशापयशाचे संग आठवतात. आशा नराशे या गता आठवतात. तर काही वेळेला
अडचण चा सामना करत मळवलेलं देद यमान यश आठवतं. ही संगांची उतरंड नै तक
आ ण सै ां तक हेलका ांनी काही वेळा डळमळ तही होते. अनेक वेळा स टमशी मतभेद
झाले, वाद झाले. पण येक दवस नवा अनुभव देणारा होता. येक संगाग णक,
अनुभवाग णक मा या आतम ये भाव नक थ यंतरं झाली. २६/११ या रा ी मागदशन
करणारे, पा ठबा देणारे व र  अ धकारी आ ण जवाची बाजी लावणारे सोबती गमावले.
गलबला होतो, वेदना होतात; जे हा जे हा यां या मृती अंतमनात जागृत होतात. पण
असीम, द य ेरणाही मळते यां या सव च यागातून, ब लदानातून!

२६/११ या या काळरा ीनं मा या आयु याब ल या संक पना बदल या. यापूव चा
मी आ ण आ ाचा मी यांम ये जमीन-अ मानचं अंतर आहे. खरं तर बदल हाच कृतीचा
नयम आहे. या संगावेळ  मा या व वाची खरी कसोट  लागली. सीतेला पा व या या
परी णासाठ  या अ न द ातून जावं लागल;ं तसा घटनेनंतर ण ण धगधगीतून,
आगीतून जा याचा योग मलाही आला. ास झाला, मन ताप झाला. पण शेवट  ‘स य’ हेच
खणखणीतपणे बाहेर येतं. याला कधी कधी उशीर होतो. ते बाहेर येईतोपयत तगमग वाढते.

धा मन थती, आशा- नराशेमधलं ंद आतून बाहे न हेलावून टाकतं. हो, या रा ी या
पो लसां या येक त येची ‘राम धान’ स मतीनं सू ब  प तीनं रीतसर चौकशी
केली. लांबलचक या चालली. जाबजबाब घे यात आले. सगळे कागदप ांचे पुरावे
तपास यात आले. सीसीट ही फूटेज, टे लफोन रेकॉड गपयत येक गो ीचा तपशीलवार



अ यास कर यात आला. ी. बालचं न ह े ‘रॉ’चा अनुभव असलेल,े कसलेल े सेवा नवृ
आय.पी.एस. अ धकारीही स मतीचे सद य होते. सेवा नवृ  क य गृहस चव राम धान व
बालचं न साहेबांनी येक घटना थळाला भेट दली. व र  अ धका यां या मुलाखती
घेत या व व तृत ावसा यक शफारश चा व तु न  ‘ धान आयोग अहवाल’ महारा
शासनाला सादर केला.

यां या अहवालाची सु वातच मा या व मा या त ण सहका यां या काम गरीचं
मू यमापन करत होती.

‘The committee was greatly impressed with speed and urgency with
which the Mumbai Police Machinery, as a whole, reacted to unfolding of
events at five different venues in short span of time. Also, we note with
appreciation initiative exhibited by younger police officers who showed
exemplary courage and enterprise. Amongst them we would like to
mention two in particular : Shri Vishwas Nangre Patil, Deputy
Commissioner of Police of Zone-1 and Shri Rajvardhan Sinha, DCP, SB-
2, who tried to ferret out terrorists from within the Heritage Taj. Also
Shri Sadanand Date, Addl CP, who determinedly faced terrorists in the
Cama Hospital and was seriously injured’.

स मती या या ेरक व शंसनीय श दांनी ह ीचं बळ दलं.
या अमानवी ह या या पूव  केले या तयारीब ल यांनी स व तर ट पणी ल न मी

घेतले या तबंधक उपाययोजनांची शंसा केली. तबंध व त या या दो ही कसोट ला
मी खरा उतरलो होतो. आयु यात याच दोन गो ी खूप मह वा या आहेत. वाइटाला,
संकटाला तबंध केला, क  आपोआप सावध आ ण यश वी त या दली जाते. या
या वेळ  कोणतीही मा हती व र  कायालयाकडून यायची; याचं गंभीर व ेषण क न,
यावर वेळ च पावल ंउचलणं मह वाचं आहे. ह या या आधी द ड म हना अगोदर ताजचा

कोपरान्-कोपरा मी वतः चालून पा हला होता. या या सुर ा वषयक उपाययोजनांचा
आढावा घेऊन ती अ धक मजबूत कशी करता येईल, याची स व तर चचा तथ या

शासनाबरोबर केली होती. या सग या बाबी मु ेसूदपणे कागदावर घेऊन याची पूतता
कर यासाठ  स व तर अ ावीस सूचना संबं धतांना द या हो या. या सग या अ यासाचा
लढाई करताना नेमका व न त फायदा झाला. ताज या ‘भूलभुलै या’ इमारतीची पूण
मा हती अस यानं कुठेही चुकलो नाही क  फसलो नाही. छ पत नी शकवलेला ‘ग नमी
कावा’ अजूनही महारा ा या या पढ या र ार ात, रोमारोमात भनलेला आहे.

सगांवधान राखत नेम या वेळ , नेम या ठकाणी वार केले व अनेक नरपराध लोकांचे
जीव वाचव यात यश मळालं. रा पती कायालयानं ‘रा पती पोलीस शौय पदक’ देताना
जारी केले या क शासना या गॅझेटमधील अ धसूचनेत आम या कारवाईचं व तु न  श दांत
खालील माणे वणन केलं आहे.



PRESIDENT’S SECRETARIAT
Notification

New Delhi, the 29th November, 2013

No.139-Pres/2013-The President is pleased to award the
President’s Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the
under mentioned officers of Maharashtra Police -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Statement of service for which the decoration has been awarded -
The well trained ten most dreaded terrorists attacked the metropolis

of Mumbai at six different places on the night of Nov. 26, 2008. Mumbai
city police ill equipped compared to the weapons of the terrorists, still
gave a tough fight and nine of them were killed in the fierce encounter,
which lasted for more than 59 hours with the police and National
Security Guards, and one was captured alive. These terrorists, were



stocked with lethal automatic weapons like AK-47, pistols, hand
grenades and RDX with ultimate motive of waging war against country.
They killed 183 civilians and 20 security personnel including police and
grievously injured about 300 civilians/police, creating chaos and
anarchy in the city. At hotel Leopold 9 persons died and 19 persons
including two policemen were injured, while at Hotel Taj 34 persons
died including Major Sandip Unnikrishanan and one SRPF Constable
and 24 persons were injured including 7 policemen.

On 26th Nov. 2008, at about 21.40 hrs two out of the ten well
trained dreaded terrorists opened indiscriminate and berserk fire of AK-
47 inside the C.S.T. railway station. Another pair of terrorists stormed
into Hotel Oberoi. At the same time six terrorists headed towards
Colaba and a pair of these trained terrorists struck the Nariman House,
Colaba. Two of them opened similar indiscriminate and berserk fire at
hotel Leopold and subsequently went to hotel Taj, Colaba to join their
remaining two associates there. Before going to Hotel Taj they also
planted two powerful RDX bombs around Hotel in the vicinity of
Gateway of India.
At Hotel Taj, the four terrorists then continued with their

indiscriminate fire and lobbed grenades on the innocents. The quick
response and entry in the hotel by the team of DCP, Zone-1, Vishwas
Nangre Patil and surprise counter attack and firing on the terrorists
injuring one of them, laid the terrorists on defensive mode. The teams
chased the terrorists almost on all the floors of hotel Taj for next 1 hour
and 30 minutes, obstructed their free movements, protecting hundreds
of lives. Later monitoring from CCTV control room and cross firing from
second floor could hinder the movements of the attackers for next
three hours on 6th floor of old Taj. The tenacious resistance by police
team confined and incapacitated the terrorists and also enabled the
rescue of more then 500 innocent people from the various halls, rooms,
chambers and restaurants and could prevent the entry of terrorists in
new Taj. Throughout the whole operation the team voluntarily risked
their lives with utmost motivation and commitment.

Individual Role



1. Role played by Shri. Vishwas Nangre Patil, DCP Zone-1, Mumbai
On 26/11/2008, four terrorists attacked Hotel Taj with AK-47 guns,

grenades and IED’s of RDX at 21.40 hrs. Vishwas Nangre Patil, then
DCP Zone-1, rushed to the spot at 21.47 with his Radio Operator
(RTPC) Khetle and reached Taj within 7 minutes. At Taj, he took along
the security chief of Taj, Sunil Kudiyadi and reached second floor and
noticed that three terrorists were moving towards upper floors. He fired
3 rounds from his glock pistol (at 22.02 as per CCTV record), of which
one round hit the leg of one of the terrorists.
Seeing the grave danger from the armed terrorists, he took cover

behind a ledge when the terrorists retaliated with AK-47 burst. Along
with Mr. Kudiyadi, he searched the whole of 6th, 5th, 4th and 3rd floors of
South wing. He came on the ground floor and reached Royal Staircase
when the terrorists threw one grenade on his party. In retaliation,
Vishwas Nangre Patil fired two rounds in upward direction to contain
the terrorists.
He then called two constabls of SRPF, Rahul Shinde and Samadhan

More and rushed to 6th floor of the North wing of Old Taj. The team
searched the whole floor, but could not locate them. Hence he blocked
all the gates with available manpower that he had since reached the
spot and gave a call to control-room seeking Assault teams.
Vishwas Nangre Patil and his team could jam the routes of the

terrorists on the basis of this visual appreciation of the movements of
terrorists. The terrorists had taken 5 men as hostages. Whenever they
tried to come down with hostages, he and Rajvardhan opened cross fire
from 2nd floor. They did not allow them to come down by effective
retaliation up to 03.00 a.m. During this interregnum, the Taj
management guided the guests on intercom and mobiles resulting in
evacuation of 650 persons.
At 03.00 a.m., the terrorists located room from where they were

getting cross fire operations as well as the floor had got massive fire,
Nangre Patil and his team got out in the corridor. Seeing them in the
target area, the terrorists threw grenade and fired from AK-47 where in
Police Constable Rahul Shinde lost his life and two constables got



seriously injured due to bullets and splinters. Two officers and two
constables were injured by fire.
In this encounter S/Shri Vishwas Narayan Nangre Patil, Dy.

Commissioner of Police; Deepk Narsu Dhole, Inspector; Nitin Digambar
Kakade, Sub Inspector; Amit Raghunath Khetle, Constable; Arun
Sarjerao Mane, Naik; Ashok Laxman Pawar, Naik and Sudagar Nivrutti
Shinde, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and
devotion to duty of a high order.
These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules

governing the award of President’s Police Medal and consequently
carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with from
26/11/2008.

Sd-
(Suresh Yadav)

OSD to the President

मला आठवतं, हा ह ला हो यापूव  मा या अ धका यांना उ ेशून मी एक अध-शासक य
प  ल हल ं होतं. या प ाचा शेवट करताना मी ल हल ं होतं—‘आप याला अ तरेक
ह या या अनुषंगाने सार या सूचना येतात कवा काही ननावी प  ेयेतात, फोन येतात. या
गो कडे आपण नेहमीचे, ट न, अथहीन आ ण रटाळवाणे रडगाणे हणून अनेकदा ल
करतो. कधी तरी मग संकट ‘आ’ वासून समोर उभे राहते आ ण आपली ‘लांडगा आला रे
आला’ अशी थती होते. अमे रकेत नऊ अकरा या ह यानंतर एकही मोठा अ तरेक
ह ला झाला नाही. कारण तथे ‘ ोकन वडो र पॉ स स ट म’ माणे काम होते. एखाद
खडक ची काच फुटली, तरी अ तरेक  ह ला झाला आहे, अस े गृहीत ध न यो य सराव
क न पूण तयारी नशी प र थती कौश याने व ावसा यकतेने हाताळायची.
इ ायलसारखे रा  काही म नटात यु स श तयारीसाठ  तयार होते. तथे येक
नाग रकाला त ण वयात ल करी श ण दले जाते. यामुळे आपण आप कालीन
प र थतीत काय करायचे व काय करायचे नाही, याचे ान यांना अवगत असते आ ण
वारंवार या सरावामुळे ते कोण याही प र थतीला स मपणे त ड देऊ शकतात. वैय क
श तीबरोबर सावज नक श तही तेवढ च मह वाची आहे.’

आयु या या वळणावर अनेक छोट मोठ  संकटे येत असतात. जसं घो ावर मांड
टाकली क  याला कळतं, क  वार कती दमाचा आ ण ताकद चा आहे. पकड घ  घेतली
आहे आ ण लगाम नेमका खेचला आहे, ह े याला णभरातच कळतं. मग तो नखरा न
करता वाराला जसं पा हज,े या दशेनं व तेव ाच वेगानं झेपावतो. तसंच संकटांचं आहे.
यांना गांग न गेलो, तर न तपणे सपाटून मार खाणार. पण यांचा व थत व धैयानं



सामना केला, तर तीही भुरकन उडून जातात. काही थोडा वेळ रगाळतात. तुम या
सहनश  आ ण धाडसाची परी ा घेतात. एकदा यांना कळलं, क  हा बथरणारा नाही,
घाबरणारा नही; क  मग ती फार वेळ तग ध  शकत नाहीत. कब ना तु हाला यां यावर
वजय मळवता येतो आ ण संकटाचं पांतर मो ा संधीत आ ण देद यमान यशात होत
असतं. यासाठ  एकच अट आव यक असते, ती हणजे ढ आ म व ास, द य इ छाश
आ ण अ वरत म कर याची तयारी, दॅट् स इट! जोडीला ामा णकपणा आ ण अढळ न ा
असणं आव यक आहे.

एक गो  मी वाचली होती. एका स  च काराला परमे राचं च  काढायची इ छा
होते. तो म ांशी स लामसलत करतो. याचा म  याला सुचवतो, “एक पाच-सहा वष
वयाचा गोड मुलगा नवड, याला समोर बसव आ ण याचं च  काढ, ते थेट कृ णासारखे
होईल.” च कार म ाचा स ला ऐकतो. एक गोड मुलगा नवडतो आ ण याला समोर
बसवून, परमे राचं च  काढतो. ते थेट भगवान ीकृ णासारखं बनतं. च कार यश वी
होतो. याला ब कळ पैस े मळतात. वीस वषानंतर याला रा साचं च  बनव याची क
येते. पु हा तो आप या म ाला स ला वचारतो. म  सांगतो, “तु ं गात जा. यानं अनेक
खून, दंगली, बला कारासारखे गंभीर गु हे केलेले आहेत, असा कैद  नवड, याला समोर
बसवून रा साचं च  काढ.” च कार याचा हाही स ला तंतोतंत अमलात आणतो. तो
जेलम ये जातो. जेलर या परवानगीनं म ा या स या माणे अनेक गंभीर अपराध केलेला,
ह  दसणारा अपराधी नवडतो. याला समोर बसवतो आ ण सैतानाचं च  काढायला
सु वात करतो. हा केस वाढलेला, लालबंुद डोळे असणारा, ू र चेह याचा कैद  व मयानं
या च काराकडे पाहतो आ ण कुतुहलानं वचारतो, “मा याकडे पा न तू कसलं च

काढतो आहेस?” च कार सहजपणे याला उ र देतो, “मला माफ करा, पण तुम याकडे
पा न मी भयंकर रा साचं, ू र सैतानाचं च  काढतो आहे.” हे उ र ऐक यावर तो
गु हेगार णभर त ध होतो आ ण या या डो यातून घळाघळा अ  ूवाहायला लागतात.
च कार हे य पा न अवाक् होतो आ ण क णेनं याची समजूत घाल याचा य न करतो,
“तु हाला समोर ठेवून मी रा साचं च  बनवतो आहे. यामुळे आप या डो यातून अ  ूका
वाहत आहेत?” तो गु हेगार च काराला अंतमुख करणारं, ध का देणारं उ र देतो,
“ च कार महाशय, तु ही मला ओळखल ंनाही. या गोड मुलाला समोर बसवून तु ही वीस
वषापूव  भगवान ीकृ णाचं च  काढलं होतं, तो मीच आहे. या वीस वषाम ये मा यातला
देव हळूहळू ीण, बळा होत गेला, मरत गेला आ ण रा स हळूहळू बलवान, ध पाड,
मोठामोठा होत गेला!” असंच आप या आतम येही दोन वृ चं सदैव यु  सु  असतं.
एक भय, संताप, असूया, ेष, ःख, वाथ, अपराधी भावना, यूनगंड, खोटेपणा, गव
प ा ाप, उमटपणा या अवगुणांचं त न ध व करते; तर सरी शांती, ेम, दया, आशा,
औदाय, सहानुभूती, परोपकर, मै ी, स य आ ण पा व य या सद ्गुणांचं त न ध व करते.
ही लढाई ई र आ ण दै य, पाप आ ण पु य, चांगुलपणा आ ण वाईटपणा या दोह मधील
असते. आ ण कोण जकतं? ते जकतं; याला आ ही ो साहन देतो, याला आ ही



खायला यायला घालतो, या या आ ही आहारी जातो आ ण गुलाम होतो.
आतापयत या जीवन वासाम ये सदस वेक आ ण स याची कास धरताना खूप

ं ांना, संघषाला सामोरं जावं लागलं. काही कतू, काही , काही शंका मनाम ये अजूनही
डोकावतात. वाईट वृ ीचा लांडगाही कधी कधी शेपूट हलवत ल डवाळपणे जवळ यायचा

य न करतो. २६/११ या रा ी मृ यूकडे व जगीष ू वृ ीनं धाव घेतली होती. तरीसु ा या
अ न द ातून जवंत बाहेर आलो. खरंतर परमे रानं मा यासाठ  बोनस आयु य देऊ केलं.
या या मनात मा यासाठ  काहीतरी रचना मक योजना असावी. हणून काही संक प, काही
व  ं समोर आहेत. प हलं – मनामधून उरलंसुरल ं सव भय न  करायचं आहे. मान ताठ

ठेवून, नजर येयावर अखेरपयत थर ठेवायची आहे. ान संपादन करायचं आहे. खूप खूप
वाचायचं आहे. जगाब ल जाणून यायचं आहे. नवं नवं शकायचं आहे. ज ेआखूड, वाथ ,
अ ं द, करणारे पाश आहेत, बंध आहेत; ते सगळे झुगा न ायचे आहेत. स या या
चाळणीतून येक श द पारखून यायचा आहे. आपल ं अ त व हे पूण वा या दशेनं
माग मण करेल, याचा यास सतत ठेवायचा आहे. जा णवांना मृत करणा या सग या
नकारा मक सवय चा नाश करायचा आहे. वै ा नक कोन समोर ठेवून
कायकारणवादाची कास अखेरपयत धरायची आहे. कम आ ण वचार या दोह ची सीमा
अजून खूप खूप व तृत करायची आहे. आतून-बाहे न वतःला जागृत करायचं आहे.
सकारा मक व रचना मक कोन सदैव सोबत बाळगायचा आहे. यश-अपयश मळत
राहील, पण कोण याही अपयशानं गांग न जायचं नाही क  यशानं रळून! थत
राहायचं. आय या मळाले या घबाडाला कधी बळ  पडायचं नाही. काळोखा या आ ण
नराशे या गतम ये कधी तायचं नाही.

अरे सूय चं , तारे सगळे तु या र ात वास करतात.
उठायचं, लढायचं, दोन ायचे, दोन यायचे; पण फसवून यश नाही मळवायचं.
यु पथ, वजयपथ, अ नपथ…
पथावरील येक अ न द ास हमतीनं सामोरं जायचं.
यु पथावरील येक आ मणास पूण तयारी नशी थोपवून धरायचं आ ण वजयपथ

समृ  करायचा – तो नयमानं, मू यानं आ ण आशयानं अथपूण असणा या छो ा छो ा
परा मांनी!

हा यु पथ हा फ  लाठ , काठ , तलवार, बं क या फैर चा नाही.
तो आहे मानवतेची शांततापूण सेवा करत;
ग रबां या-पी डतां या जखमांवर, वेदनांवर श य ते हा ेमाची फंुकर मारत आ ण

अडचणीत अडकले यांना देता आला तर मदतीचा, सहकायाचा हात देत केलेला अथपूण
आयु य वास.

पोलीस सेवेत अजून अठरा वष आ ण जोपयत गा ात ाण आहे तोपयत
अ वरत, न थकता, न थांबता, न भता, ना सं मात जाता माग मण करायचं आहे.



येय फ  एकच आहे—
मृ यूशी गाठ बांधताना ेमा या, सेवे या,
मदती या ता या, ामा णक य नां या सुरकु या चेह यावर चमकतील.
येय गाठताना मान कधी झुकणार नाही आ ण
वा भमान कधी शरमणार नाही.
वतः या नजरेतून वतः कधी उतरणार नाही.

न थकता, न थांबता, न भता, ना सं मात जाता…
चालत राहीन, चालत राहीन…
ह ेभारतमाते, तु या सेवेसाठ , तु या संर णासाठ … जय हद!
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