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ा तािवक
िचंतामण िवनायक जोशी या नावाशी माझा थम प रचय झाला, तो गडक यां या घरी!
गडकरी मोठे संभाषणचतुर आिण गो ीवे हाळ होते. यां या ग पागो ी एकदा सु झा या,
हणजे यात कोणता िवषय येइल आिण कोणता येणार नाही, याचा नेम नसे. या झाडाव न या
झाडावर पटापट उड्या मारीत जाणा या वानरा माणे यांची वाणी भराभर िवषयांतर करी. ते
एकदा बोलू लागले आिण बोलता-बोलता कोट्या क लागले, हणजे उं च व ृ ाव न चपळपणाने
िफरणा या आिण नाक मुरडून ऐटीने मागे पाहणा या खारीची आठवण होइ. राजकारणापासन
ू
वाङ्मयापयत, मोठ्या लेखकां या िज हा या या आठवण पासन
ू यां या वाङ्मयावर या
ममभेदक टीकेपयत, सव गो चा परामश ते एका बैठक त घेत असत. न ृ य, नाट्य, संगीत,
इ यािदकांचा संिम असा काय म कर याची एक प त स या ढ झाली आहे ना? याचीच
उपमा यां या या बोल याला शोभन
ू िदसेल. तीनतीन, चार-चार तास रं गले या यां या
सहवासात या बैठक अजन
ू ही मला आठवतात. यां या मािमक वैरालापांचे आिण तरल
क पकतेचे अ ािप मला मोठे सादर कौतुक वाटते.
यावेळ या ‘मािसक मनोरं जन’ या अ यंत लोकि य मराठी मािसकाशी गडक यांचा
िनकटचा संबंध होता. ‘मनोरं जन’क रता लेखांची िनवड कर याचे काम काही िदवस ते करीत
असत. ही िनवड करीत असताना एकदा ‘ ीमंतांची डायरी’ हा िकंवा जवळजवळ अशाच
मथ याचा एक लेख यांना फार आवडला. लगेच या यावर यांचे भा य सु झाले. यां या
िशफारशीमुळे यावेळी मी तो दोन-तीन वेळा मोठ्या आवडीने वाचला. आता या लेखात या सव
गमती काही मला आठवत नाहीत. पण या लेखात मोठा मािमक सामािजक उपरोध होता, हे मा
मी अजन
ू िवसरलो नाही.
कोण याही कारचे म न करता यांना सुखाने जगायला िमळते, अशी ीमंत माणसे
सकाळी उठ यापासन
ू रा ी झोपेपयत वेळ कसा घालवावा, या िववंचनेत कशा असतात आिण
लहानसहान गो चे अवडं बर माजवन
ू , आपण फार मोठे काम करीत आहो, आयु याचा सद् यय
करीत आहो, अशी ते वत:ची फसवणक
ू कशी क न घेतात, हे या लेखात मोठ्या मािमकतेने
िद दिशत केले होते. अजन
ू ही मराठी वाङ्मयात क पक, मािमक, अिभजात व सामािजक अशी
चौरस िवनोद ी असले या लेखकांचे दुिभ ाच आहे . या काळी तर सामा य िवनोदी
लेखनसु ा आज यापे ा दुम ळ होते. यामुळे गडकरी या ीमंतां या डायरीवर अगदी बेह
खश
ू होऊन बोलू लागले.
बोलता-बोलता मराठीत या िवनोदािवषयी व िवनोदी लेखकांिवषयी ग पा सु झा या.
एखा ा गहन शोध लावणा या शा
ासारखा गंभीर चेहरा क न गडकरी मधेच हणाले,
“मराठीत आणखी एक मोठा िवनोदी लेखक उदय पावला आहे , पण तु हाला याचे नावसु ा
ठाऊक नाही!”
आ ही मोठ्या आ याने यां याकडे पाह लागलो. आप यासार या झाडून सारी मािसके
िनयमाने वाचणा या वाचकालासु ा याचा प ा लागलेला नाही, असा हा गु े लेखक कोण

असावा, या िववंचनेत मी पडलो.
गडक यांनी आमची उ सुकता थोडीशी अिधक वाढवन
ू शेवटी ‘िचंतामण िवनायक जोशी’ या
नावाचा जे हा उ चार केला, ते हा मला मुकाट्याने यां यापाशी माझे अ ान कबल
ू करावे
लागले. हे नाव तोपयत (१९१४-१५) मी कुठे च वाचले न हते. लगेच गडक यांनी िचंतामण
िवनायक जोशी यां या एका लेखाची तुती सु केली. या लेखाचे नाव ‘टीकाकार व हावी’
ै ािसकात आला आहे , अशी मािहतीही
असे होते. तो दोन-तीन वषापवू फग्युसन कॉलेज या म
यांनी मला पुरिवली.
यावेळी य न क नही मला िचंतामणरावांचा तो लेख पैदा करता आला नाही. यां या
कुठ याही लेखसं हात अ ािप तो छापलेला नाही. मा या लेखा या मथ याव न िचंतामणराव
फार मोठे िवनोदी लेखक असले पािहजेत, अशी माझी खा ी होऊन चुकली अस यामुळे यांनी
याची मांडणी कशी केली असावी, यािवषयी मी मनात या मनात अनेक क पना क न
पािह या. नािपत वगात डो यांतन
ू अ ुधारा वाहायला लावणा या कारािगरापासन
ू झोपमोड न
होऊ देता दाढी करणा या कलावंतापयत सव कारचे लोक असतात. टीकाकारांचीही लेखकाने
अशीच काहीतरी वगवारी केली असावी, असे मा या मनात येऊन गेले. ‘भाषा व इितहास’ या
को हटकरां या लेखा माणे या लेखातही हावी उपयोगात आणीत असले या िनरिनरा या
व तंवू र लेखकाने कोणकोण या मजेदार कोट्या के या असतील, यािवषयी क पना कर यात
माझे मन दंग होऊन गेले. पण तो लेख
वाचायला न िमळा यामुळे मा या मनाचा हा चाळा
लवकरच थांबला; मा िचंतामण िवनायक जोशी हे नाव मा या मिृ तपटलावर कायमचे कोरले
गेले.
पुढे चार-पाच वषानी यावेळी ‘मनोरं जना’इत याच लोकि य असले या ‘नवयुगा’त या
नावाखाली गो ी िस होऊ लाग या. मी मोठ्या उ सुकतेने या वाचीत असे, पण या वाचन
ू
माझी एक कारची िनराशा होइ. ‘संशयाचे जाळे व इतर गो ी’ या कथासं हात िचंतामणरावांनी
यापैक काही गो ी समािव के या आहे त. मा या िनराशेचे कारण ते पु तक यांनी वाचले
आहे , यां या सहज ल ात येइल. या सव गो ी वाचनीय हो या; पण या गंभीर हो या.
‘टीकाकार आिण हावी’ या मथ याचा लेख िलिहणाराने या िलिह या आहे त, हे काही के या
मला खरे च वाटत नसे.
गडकरी याच सुमारास िनधन पावले होते. यांची िवनोदाची गादी आता पुढे कोण
चालवणार? हा
वाचक या ना याने राहन राहन मा या मनात येइ. गडक यांचे अंध अनुकरण
करणारे आिण शु क शाि दक कोट्यांनी िकंवा हा यापद अितशयो ने िवनोद िनमाण क
पाहणारे अनेक त ण लेखक यावेळी आप या लेख या परजीत पुढे सरसावले होते. पण
यां यापैक कुणा याही िलिह याने माझे सहसा समाधान होत नसे. आपला रं ग कोिकळे सारखा
आहे , हणन
ू काव याने आं या या झाडावर बसन
ू ित या कुहकुहचे िकतीही कोमल कंठाने
अनुकरण केले तरी ऐकणा या या कानाला ती ककश कावकावच वाटते. तसेच थोडे से हा हौशी,
पण िवनोद ी नसले या गडक यां या अंध अनुयायांचे होत होते. अशावेळी मला गडक यां या
त डून ऐकलेले िचंतामणरावांचे नाव हटकून आठवे. पण ते तर लोकांना हसिव याऐवजी
रडिव या या उ ोगात म न असलेले िदसत होते. कॅ. िलमयां या खेरीज यावेळी िवनोदाचे
वतक ीपाद कृ ण को हटकर सुदवै ाने िव मान होते, पण कृती या पंगु वामुळे व वयोमानाने

ितभेला लागणा या ओहोटीमुळे वषाकाठी एखादाच िवनोदी लेख यां या लेखणीतन
ू बाहे र पडे .
अ े पदवीधर होऊन लेखन े ात पदापण कर या या िवचारात होते. पण यावेळी ते फ
केशवकुमार होते; आचाय अ े झाले न हते. ते हा यां या वाङ्मयवािटकेत ‘झडूची फुले’सु ा
फुलली न हती. अशा ि थतीत चार-पाच वष गेली. ‘र नाकर’ व ‘यशवंत’ ही मािसके मोठ्या
जोमाने सु झाली. या मािसकांबरोबरच मराठी वाङ्मयात या सव लिलत े ांत एका न या
िपढीचा उदय झाला, असे थल
ू मानाने हणायला हरकत नाही. को हटकर आिण खािडलकर,
परांजपे व केळकर, केशवसुत आिण बालकवी, ह रभाऊ आपटे व गडकरी यांनी गाजिवलेला
मराठी लिलत वाङ्मयाचा खंड १९२० या आसपास समा झाला. पुढली पाच वष
सं मणकाळाची होती. १९२५ या मानाने याचा दुसरा खंड सु झाला. कादंबरीत ह रभाऊंची
जागा फड यांनी घेतली. िव ल सीताराम गुजर व कृ णाजी केशव गोखले यां या प ती या
गो ी मागे पडून िदवाकर कृ ण, फडके, खांडेकर, य. गो. जोशी भतृ या िनरा या प ती या
लघुकथा िदसू लाग या. बालकवी व गोिवंदा ज यां या गीतांनी णझुणत रािहले या
का य े ात ‘यशवंत’, ‘माधव यिू लयन’ व ‘िगरीश’ यां या किवतांचे न या कारचे झंकार ऐकू
येऊ लागले. िनबंधांतसु ा िटळक-आगरकर आिण परांजपे-केळकर यां या िनबंधांहन सव वी
िभ न अशा कार या लेखनाला गुजगो ी या नावाने फड यांनी सु वात केली. ‘सं याशाचा
संसार’, ‘स ेचे गुलाम’, ‘तु ं गा या दारात’, इ यादी नाटकां या ारे नवे िवषय व नवे तं
हाताळून वरे रकर नाट्य े ात िवशेष तेजाने चमकू लागले ते या वेळेलाच. िवनोदा या े ातही
अशी िपढी बदल याची यंतरे ठळकपणाने िदसू लागली. या न या िवनोदाचे पुर कत
िचंतामणराव जोशी हे च होते. या काळपयत िवनोदी लेखाचे व प िनबंधासारखे होते.
िचंतामणरावांनी याला गो ीचे वळण लावले. ‘िवमा एजंटास चकिवणे’, ‘ल नसराइ’, ‘य.ू
िकडवे, आय.सी.एस.’, ‘रावसाहे ब िचमणराव, टेट गे ट’, इ यादी करणे वाचताना वाचकांची
हसन
ू हसन
ू मुरकंु डी वळू लागली. िचंतामणराव हा हा हणता लोकि य झाले. िचमणराव व
गुंड्याभाऊ या यां या दोन मानसपु ां या िविवध लीला पाहन ‘पांडुता या व बंडूनाना’ आिण
‘बाळकराम व ितंबन
ू ाना’ या गाजले या जोड्यांची परं परा चालिवणारी दु कल मराठी वाङ्मयात
िनमाण झाली, अशी रिसक वाचकांची खा ी होऊन चुकली.
गेली दोन तपे िचंतामणराव जोशी िवनोदी लेखक या ना याने अ याहत मराठी वाङ्मयाची
सेवा करीत आहे त. यां या ितभेने लाखो वाचकांना हसिवले आहे , आप या दु:खाची श ये
बोथट क न घे या या कामी यांना साहा य केले आहे , एक कडे गुदगु या करीत दुसरीकडे
यांना आप या लहानमोठ्या िवसंगत ची जाणीव क न िदली आहे . यि जीवनात या आिण
समाजजीवनात या अनेक न या-जु या िवसंवादी गो वर यांनी काश टाकला आहे .
यां याइतके िवपुल िवनोदी लेखन जसे दुस या कोण याही मराठी लेखकाने केलेले नाही, तसेच
यां या िवनोदातली िविवधता, सरसता व वा तवता हे गुण इतरां या लेखनात ितत या माणात
आढळत नाहीत. ‘िचमणरावांचे च हाट’ व ‘आणखी िचमणराव’ ही यांची दोन पु तके ‘सुदा याचे
पोहे ’ आिण ‘ रकामपणची कामिगरी’ यां या माणेच मराठी वाङ्मयाची भषू ण ठरतील. ‘एरं डाचे
गु हाळ’, ‘वायफळाचा मळा’, ‘लंकावैभव’, ‘गुंड्याभाऊ’, इ यादी पु तकांव नही यां या
बा त: सा या िदसणा या, पण अंतयामी अ यंत मािमक असले या िवनोद- ीचा संचार िकती

अ ितहत आहे , हे िदसन
ू येइल. यां या िवनोदी कथांवर आधारलेले ‘स याचे योग’, ‘ल न
पाहावं क न’ व ‘सरकारी पाहणे’ असे तीन बोलपट आतापयत िनघाले असन
ू , ‘दुसरी बायको’
हा आणखी एक बोलपट लवकरच तयार होणार आहे .
या दोन तपांत मराठी वाङ्मयात िवनोदाची वाढ बरीच झाली. शिनवार-रिववारी िस
होणा या सा ािहकांना आठवडाभर कचेरीत काम क न कंटाळले या वाचकां या
करमणुक करता िनरिनरा या त हे चा मजेदार मालमसाला सादर करावा लागतो.
वतमानप ां या या वाढ या गरजेमुळे िवनोदाचे अंग असले या अनेक लेखकांना या काळात मोठे
अनुकूल े िमळाले. रांगणेकर, द ू बांदेकर, . ी. को हटकर वगैरे चालू िवषयांवर चुरचुरीत
लेखन करणारे लेखक पुढे आले व लोकां या डो यांत भरले, ते या वैिश ् यामुळेच! याच काळात
िवनोद हे सामािजक टीकेचे एक भावी ह यार आहे , या जािणवेने ‘िकल कर’ मािसकातन
ू
ता हनकरांनी आपला मानसपु दाजी याला पुढे क न अनेक हा या पद गो चा यथाश
समाचार घेतला. या सवा या जोडीने यामराव ओक व िव.मा.दी. पटवधन यांनीही या
कालखंडात बरे च िवनोदी लेखन केले, पण या सवापे ा िचंतामणरावांशी लोकि यते या व
िवनोदगुणां या बाबतीत याची तुलना होऊ शकेल, असा एकच सािहि यक या दोन तपांत
िनमाण झाला. अ े हे च ते लेखक होत.
अ यां या िवनोदाचा आिव कार मु यत: नाटकांतन
ू व िच पटांतन
ू झाला आहे . यामुळे
यां या िवनोदाला फार मोठा उठाव िमळाला, यात शंका नाही. मा लोकि यतेला सहज आवाहन
क शकणारी रं गभम
ू ी िकंवा िच भम
ू ी यांना सुसा य झाली नसती, तरीही १९२०-१९४५ या
कालखंडातले िचंतामणरावां या जोडीचे मोठे िवनोदी लेखक हणन
ू यांनी आपले नाव गाजिवले
असते, यात शंका नाही. यांची िवनोद ी (sense of humour) वभावत:च ती ण आहे . तरल
क पकतेचे देणेही यांना सुदवै ाने लाभले आहे . ता या या उं बरठ्यावर असताना गडक यां या
सहवासाचा जो प रणाम यां यावर झाला, तो अजन
ू ही कायम आहे . सामािजक घडामोडी व
उलाढाली यां यापासन
ू अिल राहणारा लेखक सुंदर का य िलह शकेल, पण याला मािमक
िवनोदी लेखन करता येइलच, असे नाही. का य हे जीवनातले स दय शोधते. िवनोद वैगु ये
हडकून काढीत असतो. का य हे जीवनावरले भा य मानले तर िवनोद ही या यावरली चुरचुरीत
दोषिद दशक टीका आहे . यामुळे वतमानकाळाशी, यात या हा या पद गो शी आिण िविवध
िवसंवादांशी लेखकाची चांगली जानपहचान अस यािशवाय याला िवनोदाची -िवडं बना मक
िवनोदाची - खुलावट साधत नाही. अ यांची िवशेषत: मनोव ृ ी जीवना या अशा प रचयाला
अनुकूल अस यामुळे साद व क पकता हे अिभजात वाङ्मयगुण जसे यां या िवनोदात
आढळतात, तसे चिलत िवसंगत चे िवडं बन आिण दैनंिदन सामािजक यवहारात या वैगु यांचे
िद दशन यांनाही यात भरपरू अवसर िमळतो. मा यांचे हे वैिश ् य ल ात घेऊनही िवनोदात
ते को हटकर व गडकरी यां या परं परे चेच पुर कत आहे त, असे िदसन
ू येइल. िचंतामणरावां या
बाबतीत मा तसे हणता येणार नाही. यांचा पंथ वतं आहे . िवनोदाचे आ आचाय या
ीने
ते को हटकरांना गु थानी मानीत असले तरी यां या िवनोदलेखनात को हटकरांचे अथवा
गडक यांचे अनुकरण मुळीच नाही. सं कृत वाङ्मयातन
ू परं परे ने आले या तुटपुं या िवनोदाला
इं जी वाङ्मया या ारे प रिचत झाले या न या िवनोदाची जोड देऊन आप या ितभेने
को हटकरांनी अ सल मराठी घाटाचा व थाटाचा िवनोद िनमाण केला. ितभे या िवलासाला

का याइतकेच िवनोद हे ही अनुकूल े आहे , हे थम यांनी िस केले. को हटकरांनी िनमाण
केलेली ही िवनोदाची था िचंतामणराव जो यांनी अिधक यापक व जीवनदश केली. को हटकर
आिण गडकरी यां यावर मोिलयर, माक ट्वेन, जेरोम के. जेरोम, वगैरे िवनोदी लेखकांची छाप
होती. िचंतामणरावांचे वुडहाउस व लीकॉक यां याशी अिधक सा य आहे .
िचंतामणरावां या िवनोद े ात या कामिगरीची क पना ये याक रता आपला पवू चा िवनोद
कसा होता, हे ओझरते पािहले पािहजे. सं कृताकडून का य, कथा व त व ान यांचा वारसा
मराठीकडे सरळ आला. ाने रापासन
ू ीधरापयत आिण वामन पंिडतासार या वेदांती
कवीपासन
ू होनाजी-बाळासार या लावणीकारापयत िविवध कृत या आिण ितभां या
लेखकांनी या ित ही े ांत संचार क न यांचे वैभव विृ ंगत केले. पण सं कृत वाङ्मयाम ये
जो काही थोडा-फार िवनोद होता याची परं परा ाचीन मराठी वाङ्मयात गोचर होत नाही.
सं कृत सािह य िवनोदसंप न आहे असे न हे पण भारतीयां या वैभवा या व परा मा या काळात
ते िनमाण झा यामुळे आिण िवनोदाला वभावत:च अिधक अवसर देणा या नाटकासार या
वाङ्मय काराचा सं कृतम ये चांगला िवकास झाला अस यामुळे ितथे, िवनोदाचे उ कृ नसले
तरी िविवध व प आप या
ीला पडते. ाचीन मराठी वाङ्मयात मा याचे पुसटसु ा
ितिबंब पडू शकले नाही. भागवत धमाचा पुर कार, वरा याची थापना, याचे संर ण,
अस या मोठा या उलाढाली समाजात घडत अस यामुळे िवनोदा या प रपोषाला अनुकूल अशी
प रि थती यावेळी न हती, हे तर खरे च; पण या काळात या मराठी मना या जीवनिवषयक
क पना आिण मराठी समाजाची एकंदर जडणघडण या गो ीही िवनोदा या आिव काराला
ितकूलच हो या. ाचीन मराठी कव पैक कुणी उपमा अथवा
ा त देताना िवनोदबु ी
दाखिवली असेल, तुकारामासार या संतकवीने सामािजक ढ गास गांनी संत होऊन विचत
उपहासाचे उ ार काढले असतील, ीधरासार या भ , वीर आिण क ण यात रं गन
ू जाणा या
कथाकाराने लेखणीला िवरं गुळा दे याक रता काितकेय व गजानन या दोन भावांचे भांडण लावन
ू
ते एकमेकां या कु पपणाची थ ा करतात, असे एखा ा वेळी वणन केले असेल; पण िवनोद हा
जीवनातला आिण हणन
ीने याचा आ य पवू या
ू च सािह यातला एक धान रस आहे , या
काळी कुणीही केला नाही. लाव या आिण पोवाडे हे जे ाचीन मराठीतले खरे खुरे लोकवाङ्मय,
यातसु ा शंग
ृ ार व वीर आिण विचत क ण व भ या रसांचाच उठाव आप याला आढळतो.
पुराणे व क तने ही यावेळ या सवसामा य जनते या करमणुक ची मुख साधने होती. पण
जु या ह रदासा या परं परागत आ याियका आपण ऐक या तर क तनाला रं जकता
आण याक रता सं कृतातले सुभािषतर नभांडार लुटून े ष, अथचम कृती, अितशयो ,
वगैरचा उपयोग कर यापलीकडे यांची मजल कधीही गेली नाही, असेच िदसन
ू येइल. मराठी बोलू
लागलेले महारा ाचे मन थम मु यत: परमाथात रमले. पुढे राजकारणाकडे वळून एका
ीने
ते ऐिहक झाले हे खरे , पण वाङ्मयात ते कळत न कळत पारमािथकच रािहले. िशवाय काळ
बदलला आिण प रि थती पालटली तरी समाजाची जुनी चौकट जशी या तशी कायम होती. या
पोलादी चौकटीत िवनोदाला मह वाचे थान िमळणे श यच न हते.
सं कृत वाङ्मयातही हा यरसाचा िवशेष उ कष न हो याची कारणे सामा यत: हीच आहे त.

उ च िवनोद हे सुधारणेचे, समाजाची िववेकबु ी जागतृ होऊ लाग याचे, िकंबहना समतेची
क पना समाजात सतृ होत अस याचे एक मोठे ल ण आहे , असे हटले तर फारशी चक
ू होणार
नाही. अंध ा- मग ती धमावरली असो अथवा अ य गो वरली असो-िवनोदाला मारक ठरते.
को हटकर पेशवाइत ज माला आले असते तर ‘गणेशचतुथ ’ हा िवनोदी लेख िलिह याऐवजी
यांनी बहधा भि भावाने एखादे गणपित तो रचले असते आिण असला िवनोदी लेख
िलिह याची बु ी यांना चुकून झालीच असती तर याब ल यांना ह ी या पायी दे याची िश ा
यावेळ या यायदेवतेने सुनावली असती! ऐिहक जीवन हे च मनु याचे खरे खुरे मह वाचे जीवन
आहे , असे यांना वाटते यांचेच मन िवनोदात रमू शकते. ‘टवाळा आवडे िवनोद’ असे
रामदासांनी हटले याचे कारण हे च आहे . या जगातले आयु य हणजे धमशाळे तली दोन िदवसांची
व ती आहे . एक िदन जाना रे भाइ, खरे सुख या जगात नसन
ू , मे यानंतर वगात आप याला
जी राखीव जागा िमळणार आहे , ित या मोठे पणावर अवलंबन
ू आहे , या िकंवा अशा कार या
समजुती या समाजात चिलत असतात तेथे िवनोदबु ी खुरटावी, यात नवल कसले! ज मभर
पापे क न मरता-मरता मुलाला हाक मार या या िनिम ाने त डातन
ू ‘नारायण’ हा श द
उ चारला गेला तरी मनु याला वग िमळू शकतो, ही कथा वा तिवक िवनोदाचा िवषय हायला
हवी, पण पवू काळी ती भ चे माहा य दशिवणारी कथा ठरली! िववेकाकडे पाठ िफरवले या,
बुि वादाशी दूरचेही नाते नसले या, शा ीय
ीने जीवनाकडे न पाहणा या आिण अनुभवा या
िनकषावर आपले जीवन घासन
ू पाहायला कचरणा या समाजात िवनोदाची बीजे फारशी अंकु रत
होत नाहीत. ा ण हा ज मत:च पू य! यामुळे याचे दोष दाखिवणे अथवा याची थ ा करणे हे
पाप! राजा हा ा धमाचा ितिनधी, िव णच
ू ा मिू तमंत अवतार! िशवाय सारी स ा या या हाती!
या याच आ यावर कव नी जगायचे! अशा ि थतीत याने एक सोडून शंभर बायका के या
आिण अंत:पुरातली केशाकेशी सोडवताना या या नाक नऊ आले तरी या शंभर बायकां या
दाद याचे वा तव वणन एखा ा नाटकात िकंवा कथेत कर याची छाती या काळात या
लेखकाला होणे श य न हते. या सामािजक प रि थती माणे सं कृत सािह यशा ातले
िनयमही िवनोदा या प रपोषाला ितकूलच होते.
यामुळे कािलदासासार या लोको र ितभे या नाटककाराने आप या येक नाटकात
िवदूषकासार या कायम ठशा या पा ाचा आ य क न िवनोदिनिमतीचा मामुली य न केला
आहे . भवभिू त वभावत:च कािलदासापे ा अिधक गंभीर! या या ‘उ ररामच रता’चा िवषयही
भ य व क ण, पण या क ण-गंभीर नाटकातही वा मीक या आ मात या दोन बटूंचा जो
संवाद आहे , यात कुणीतरी बड्या पाह याने पाहणचारादाखल आ मातली कालवड फ त
के याचा (मडमडाियता) उ लेख आहे . या सा याभो या लहान बटू या या उ ाराकडे सू मतेने
पािहले तर यात त कालीन ा णजीवनात या एका िवसंगतीचे िद दशन आहे , असे िदसन
ू
येइल. बाणा या कादंबरीत क पकतेचे अनेक सुंदर नमुने आहे त. े ष हा तर या या तळहाताचा
मळ होता, पण दोन िनरिनरा या अथामुळे े ष िवनोदिनिमतीला उपकारक होत असन
ू ही
कादंबरीत बाणाची ही श
कषाने कुठे च कट झाली नाही. उ या सं कृत वाङ्मयात
िवनोदाचे सुरस आिण व छं द दशन कुठे होत असेल तर ते म ृ छकिटक नाटकात.
शकारासारखा महामख
ू राजशालक आपण केवळ राजाचे मेहणे आहोत, या क पनेने जी बािलश
बडबड करतो ितचे तर आप याला हसू येतेच! पण केवळ मानीव मोठे पणा या बळावर एखादा

मख
ू मनु य स जनाचा िकती छळ क शकतो, हे ही या वभावरे खेतन
ू सिू चत झा यामुळे
सामािजक टीका या
ीनेही ती सफल झाली आहे . ‘म ृ छकिटक’ नाटक रा य ांती या
पा वभम
ू ीवर आधारले आहे . समाजजीवनात या िनरिनरा या थरांत या य चे यात ामािणक
िच ण आहे . हणन
ू च शू काला इतर कुणाही सं कृत कवीला न साधलेला िवनोद या नाटकात
िनमाण करता आला. सुि थर समाजात सहसा न आढळणा या दोन गो ी ांितकाळात िदसू
लागतात. या हणजे आपण अंधपणाने जे पू य मानीत आलो आहो, ते खरोखर तसे आहे क
नाही, हे पाह याची श आिण सामा य मनु य, या या आशा-आकां ा, याचे अनुभव आिण
याची सुखदु:खे यां यािवषयीची भ .
इं जी अमलाबरोबर आप याकडे दोन िभ न सं कृत चा संघष सु झाला. या संघषामुळे या
दो ही गो ची बीजे महारा ात वेगाने अंकुरली. िवनोदाला अनुकूल अशा या न या सामािजक
प रि थतीत ीपाद कृ ण को हटकरांसार या ितभावंताचा इं जी या ारे जगात या िवनोदी
वाङ्मयाशी प रचय झाला आिण या प रचयातन
ू मराठीतला हा यरस ज माला आला.
को हटकर व गडकरी या गु िश यांनी आिण को हटकरांपासन
ू फूत िमळाले या ‘नाट याचे
तारे ’ हे पु तक िलिहणा या पटवधनांसार या लेखकांनी १९०० ते १९२० या काळात नाटके व
िवनोदी लेख यां या ारे या रसाला जसे वतं थान िनमाण क न िदले, तसा तो लोकि यही
क न सोडला. को हटकरांपे ा गडक यांची नाटके रं गभम
ू ीवर फार गाजली. अ ािपही ती
अ यंत लोकि य आहे त. यामुळे यांचे या े ातले कत ृ व सवा या प रचयाचे आहे .
को हटकरां या िवनोदी ितभेची प रपण
ू क पना यां या नाटकांपे ाही ‘सुदा याचे पोहे ’ हे
पु तक वाचणारालाच येऊ शकेल. या गु िश या या ितभांची तुलना हा एका वतं िनबंधाचा
िवषय आहे , पण या दोघां या यि वांचा िपंड एकाच कारचा आहे . दोघां याही िवनोदात
बुि चाप य, कोिटबाजपणा, अितशयो आिण क पनेची तरलता व िविवधता यांना फार मोठे
थान आहे . यां या िवनोदात सामािजक टीका खपू आहे , पण ितचे िवषय मयािदत आहे त.
िचंतामणरावांची िवनोदिनिमतीची प ती बरीचशी िभ न आहे . क पकता हा को हटकरगडक यां या िवनोदाचा आ मा आहे ; उलट वा तवता हे िचंतामणरावां या िवनोदाचे अिध ान
आहे . सुंदर शाि दक कोट्या िकंवा एकाहन एक चढ अशा हा यो पादक क पना, यांची
आतषबाजी को हटकर-गडक यां माणे यां या लेखनात आढळणार नाही, पण यांचे आप या
समाजाचे आिण मानवी वभावाचे िनरी ण अितशय सू म आहे . को हटकर व गडकरी हे दोघेही
आप या काळात सामािजक सुधारणांचा िह ररीने पुर कार करणारे अस यामुळे सनातनी समाज
व या समाजात या अनेक वेडगळ चालीरीती हे च ामु याने यां या शरसंधानाचे िवषय झाले.
येक िवनोदी लेखक वभावत: स यि य व हणन
ू च हाडाचा सुधारक असतो. िचंतामणरावही
तसेच आहे त, पण यांची सुधारणेची
ी िविश गो नी मयािदत केलेली नाही. जु या
ढ गां माणे न या स गांचाही यांना ितटकारा आहे . न या-जु याचा झगडा केवळ जीवना या
धािमक व सामािजक े ांतच चालत नाही; तो आिथक, कौटुंिबक, शै िणक, इ यादी े ांतही
सतत सु असतो, याची यांना पण
ू जाणीव आहे . िक येकदा नवे, केवळ नवे हणन
ू लोकांना
हवेहवेसे वाटते, पण समाजातील सारी ढ गेस गे दर िपढीला बा
पे बदलन
ू वावरत असतात, हे
सहसा सामा य माणसां या ल ात येत नाही. िचंतामणरावांना मा जीवनात या या कटू स याचा

कधीच िवसर पडत नाही. जु या वै राजां या ऐवजी समाजात एम.डी. िकंवा एफ.आर.सी.एस.
डॉ टर िदसू लागले तरी ‘वै राज नम तु यं यमराजसहोदर। यम तु हरित ाणान् वै ो ाणान्
धनािन च।।’ हा ोक काही अजन
ू जुना झाला नाही, हे यां या चटकन ल ात येते व ते
‘गुंड्याभाऊंचे दुखणे’ िवनोदा या वेशीवर टांगतात. ‘आणखी िचमणराव’ या यां या सवात सरस
अशा पु तकात एकंदर बारा लेख आहे त. या बारा लेखांत यांनी िकती िनरिनरा या सामािजक
वैगु यांचा सार याच कुशलतेने समाचार घेतला आहे , हे पािहले हणजे आ य वाट यावाचन
ू
राहत नाही. कुटुंबाला आव यक अशी नोकरमाणसे ह ली दुम ळ होऊ लागली आहे त आिण जी
िमळतात ती िकती उमटपणाने वागतात व शेवटी अडला ह र, गाढवाचे पाय धरी हणन
ू
घरमालकावर या नोकरांना शरण जा याची पाळी कशी येते, याचे िजतके वा तव, िततकेच
खुसखुशीत वणन ‘घरगुती नोकरांचा
’ या तुत पु तकात या पिह या लेखात यांनी केले
आहे . या लेखातला परटािवषयीचा िचमणरावाचा अनुभव लेखका या िवनोदातली स नता,
खोचकपणा आिण यावहा रकपणा या सवाचा दशक अस यामुळे तो तेथे देतो :
‘पवू दोन पैशांत जो कपडा व छ धुतला जाइ, याची म छरदाणी बनिव यात परीट लोक
ह ली दोन आणे घेऊ लागले आहे त. हा यां या सलन
ू माणेच या यां या बंधंन
ू ी वॉिशंग कंप या
काढ या आहे त. कपडे फाट यास िकंवा हरव यास आ ही जबाबदार नाही, पावती हरव यास
कपडे परत िमळणार नाहीत, इ यादी अटी या कंप या िग हाइकास घालतात. मी एकदा पाच
कपडे एका कंपनीस धु यास िदले होते. कंपनीने ते हरवले आिण कपडे हरव यास कंपनी
जबाबदार नाही, या गो ीकडे बोट दाखवन
ू मालकाने मला ग प बसिवले. मी हात हलवीत परत
िफरणार, तोच परीटदादा हणाले,
“रावसाहे ब, धुणावळीचे दहा आणे देऊन टाका आमचे.”
मी रागावन
ू हटले,
“कपडे घालवन
ू टाकलेत आिण पैसे कशाचे मागता?”
तो शांतपणे हणाला,
“धुलाइचे! अगोदर कपडे धुतले अन् मग ते हरवले. एखादा रोगी डॉ टरचा दवा घेताना जर
मेला तर डॉ टर आप या द याचे आिण मेहनतीचे पैसे सोडतात का? मग आ हीच पाप काय
केलंय?”
या लेखाकडून ‘मुलांची िज ासा’ या लेखाकडे वळावे. स या या बालिश णात या न या
ग धळावर यात मोठा मजेदार काश टाकलेला िदसन
िवचारतील
ू येइल. लहान मुले जे
यांची सरळ आिण प उ रे देऊन यांचे समाधान करावे, असे नवीन िश णशा ातले त व
आहे . या त वाला यांनी अ थानी िचकटून राह याचा य न के यामुळे िबचा या िचमणरावावर
काय काय संग गुदरतात, याचे वणन लेखकाने या लेखात केले आहे . िचमणराव आप या
येक मुला या येक शंकेचे उ र दे याचा यथाश
य न करतो, पण बालमन मोठे िविच
असते. एका शंकेचे समाधान झाले, क याला न या न या हजार शंका येऊ लागतात. चौखरू
उधळले या वासरासारखी याची ि थती होते. अशा चार वासरांना सांभाळताना िचमणरावांची
कशी ितरपीट उडते ते पाह याजोगे आहे . तो हणतो :
मो ने आणखी एक
ठोकला :

“अ पा, ‘बाळ’ हणजे ‘हन मोठा’ असा अथ होतो का हो?”
“तो कसा काय, बुवा?” मी िवचारले.
“बालगंधव याचा अथ गंधवाहन े असा होतो, असं ोफेसर घैसासमामा हणत होते. ते
हणाले, गंगाधरपंत िटळकांहन बाळ गंगाधर े झाले. तसेच, िव नाथ भटापे ा बाळाजी
िव नाथ मोठे झाले. वन पत त देखील िहरड्यापे ा बाळिहरडा जा त कडक असतो हणन
ू
‘बाळ’ हणजे ‘हन मो ा’ असा अथ नाही का हो झाला?” मो ने िवचारले.
“झाला बरं . काय हणशील ते सगळं कबल
ू आहे . पण आता झोप घेऊ ा जरा मला. उ ा
ऑिफस आहे . चला िनघा येथन
ू !” असे जरा दरडावन
ू मुलांना घालवन
ू िदले आिण पु हा झोप घेऊ
लागलो.
इत यात मा या छातीवर जड दगड पडला आहे , असे वाटू लागन
ू तो काढ याचा मी य न
क लागलो, पण तो हलेना! डोळे उघडून पािहले तर िकंिचत उजाडले होते व छोटी साळू मा या
छातीवर बसलेली होती. मी जागा झालेला पाहन ितने मा यापुढे िमटलेली मठ
ू क न ती हणाली,
“अ पा, मी तुला अकला पेपलिमठं देऊ?”
मी होय हणताच मुठीत या दोन पेपरिमटा या वड्या एकावर एक (एकाखाली एक चालेल)
या माणे ठे वन
ू ती मला हणाली,
“या बघ, अकला व या झा या.”
“अगं, या तर दोनच िदसत आहे त?” मी हणालो.
“वा ऽ ऽ! एकावल एक अकला नाही का होत?” साळूने िवचारले.
शंकांची साथ आम या घरात तीन वषा या अभकापयत पोहोचलेली पाहन मा या छातीत
ध स झाले. रा भर मोडले या झोपेमुळे मी इतका संतापलो होतो, क हे
िवचार याचे व
शंकासमाधानाचे खळ
ू ताबडतोब गाडून टाक याचा माझा िन य झाला. मुलांचे दे हारे
माजिवणारे आिण पालकांना व िश कांना अडगळी या खोलीत टाकणारे बालमानसशा
िनमाण करणारा उपद् यापी मनु य िनपुि क असला पािहजे, असे माझे ठाम मत आहे . िदवसभर
देवा या मत
ू माणे झोप घेत पडलेली, दुपट्यात गुंडाळलेली, तेल माखलेली, तुळतुळीत,
गुबगुबीत, गोिजरवाणी बालके पाहन ‘ध या ते असे तसे’ असे उ ार कािलदासाने कािढले. मुले
आिण फुले यांची तुलना िटळक कव नी जे हा केली, ते हा देवद रावांचा ज म झाला नसला
पािहजे. ही िदवसा का यमय, देवलोकांहन पाहणी आलेली सुंदर कारटी रा भर जागरण क न व
ट्याहां ट्याहां क न कोकलन
ू घरात या सग या माणसांना कसा ह रगजर करावयास
लािवतात, ते या किववयानी ऐकले असते तर मुलांचे गोडवे यांनी कधीही गाियले नसते. मुलांचा
वभाव कसा िवपरीत, करनख या आिण अ सल असतो, ते पाहावयाचे अस यास यांना चुकवन
ू
नाटक-िसनेमाला जा याचा बेत करा; रा ी दहा वाजेपयत यां या डो याला डोळा लागणार
नाही! उलट, वास करताना यांना घटकाभर जागत राह यास सांगा; दगडासारखे जड आिण
िन ल झालेले यांचे पुतळे खां ाव न वाहन घरी ने याचा संग तुम यावर आ याखेरीज
राहणार नाही.
को हटकर-गडक यांपे ा िचंतामणरावांचे िवनोदिवषय िकती िविवध आिण यावहा रक
आहे त, हे ‘माझा सेकंड लासचा वास’, ‘आयु मान् भव’, ‘मुिशयन वाङ्मयाचा प रचय’,
‘गुंड्याभाऊचे दुखणे’, ‘िचमणरावाचे व ृ व’ एवढे पाच लेख वाचले तरी कळून येइल. िहंदू

समाजात या पांढरपेशा वगात मुल चे ल न हा जागितक शांतीपे ाही अ ािप मोठा िबकट
आहे . या िवषयावर ‘मा या भी म ित ेचा िवजय’ व ‘ल नसमारं भ’ हे को हटकरांचे दोन लेख
आहे त. गडक यां या ‘ रकामपणा या कामिगरी’तला मु य उ ोग ठक चे ल न जुळिवणे हाच
आहे . िचंतामणरावांनी याच िवषयावर ‘ल नसराइ’, ‘य.ू िकडवे, आय.सी.एस.’, ‘वरसंशोधन’,
‘अखेर ल न जमले’ आिण ‘बोळवण’ अशा पाच लेखांची एक माला गुंफली आहे . तुलना मक
ीने हे सव लेख वाचले हणजे मराठीत या या तीन मुख िवनोदपंिडतां या ितभे या
कृितधमावर आिण कलागुणांवर पण
ू काश पडतो. को हटकर-गडक यां या िवनोदांत
बुि िवलासाचा, क पनाचातुयाचा आिण शैली या शंग
ृ ारामुळे येणा या आकषकतेचा भाग अिधक
आहे . पण यांचे िवनोदिवषय िचंतामणरावां या मानाने मयािदत आहे त, यां या िवनोदात
रं जकता भरपरू असली तरी तो अंत:करणापे ा बु ीलाच अिधक भुरळ घालतो. वा तवतेपे ा
क पनेला हे दोघेही अनेकदा अिधक मह व देतात. िचंतामणरावांचे तसे नाही. सवसामा य
माणसा या दैनंिदन जीवनात आढळणा या लहानसहान िवसंगत वरच ते आप या िवनोदाची
उभारणी करतात. यां या भाषेत घरगुतीपणाही अिधक आहे . िवनोदा या बा शंग
ृ ारात ते िवशेष
कुशल नसले तरी या या आ या या िवकासाकडे यांचे नेहमीच अवधान असते. यामुळे
यां या लेखात मािमकपणाबरोबरच समतोलपणाही आढळतो. े िवनोदी लेखकाला आव यक
असलेली स दयता यां या िठकाणी नेहमी जागतृ असलेली िदसते. वाचकाला गुदगु या
कर याकरता ते पा ां या मख
ू पणाला िचमटे घेत असले, तरी या िचमट्यांचे व प बहधा ती
असत नाही. यां या लेखात मािमकपणा असन
ू ही ममभेदकपणा येत नाही, याचे कारण हे च आहे .
संगिन व वभाविन िवनोदाचे िविवध नमुने यां या िवनोदी वाङ्मयात सव िवखुरले
आहे त. खाणावळीपासन
ू राजवाड्यापयत आिण गडीमाणसापासन
ू जाड्या पंिडतापयत सव
यां या िवनोदबु ीचा संचार आहे . िनरिनरा या पेशां या व वभावधमा या माणसांत आढळून
येणारी वैगु ये यांनी मोठ्या सू मतेने िचि त केली आहे त. ‘रावसाहे ब िचमणराव, टेट गे ट’ या
लेखात सं थानी पाहणचाराचे यांनी जे तपशीलवार वणन केले आहे ते मोठे नमुनेदार आहे . या
लेखात या सं थािनकां या एकाच जेवणघरात एकावेळी चार पं बसतात. चातुवणाचे
राजवाड्यात पडलेले ितिबंब असते ते! या येक पं त ताटवाट्यांपासन
ू अ नापयत हरत हे चा
भेदभाव पाळला जातो. या भेदांचे वणन िचंतामणरावांनी असे केले आहे :
‘आइसाहे बांनी सो या या झारीतन
ू पिह या वगास तपू वाढले. मग आचा याने ती झारी
यां याजवळून घेऊन चांदीची झारी यां याजवळ िदली. ित यातन
ू दुस या वगास तपू वाढले.
नंतर याच झारीतन
ू ितस या वगास वाढून या परत या. चौ या वगास आचा याने िपतळे या
झारीतन
ू तपू वाढले. भा याही पिह या दोन वगास िनरा या व शेवट या दोह स िनरा या हो या.
पिह या दोन वगास ीखंडपुरी, ितस यास िशरापुरी व चौ यास पांढरी पोळी!’
या भेदभावावर खोचदार टीका करणारा एक छोटा संग यांनी पुढे लगेच रं गिवला आहे .
खाल या वगातली सारीच माणसे काही खाली मान घालन
ू पानात पडे ल ते मुकाट्याने खाणारी
नसतात. वर या वगा या पानाकडे पाहन यां या िजभेला पाणी सुटत असतेच. आप याला हवे ते
िमळिव याक रता यातला एखादा व ताद मनु य काहीतरी यु शोधन
ू काढतो.

िचंतामणरावांनी ही कामिगरी एका ह रदासाकडे सोपिवली आहे . क तनात ो यांची करमणक
ू
कर याक रता त डे से अिधक-उणे बोल याची अशा लोकांना सवय झालेली असते. यामुळे या
ह रदासाला ीमंतांचे िततकेसे भय वाटत नाही. हे ह रदासबुवा ितस या वगा या म ् याचा भुरका
घेऊन ओरडतात,
“ओहो! काय म ा छान झाला आहे ! ीमंतांनी चाखन
ू पाह यालायक आहे . ए गोिवंद,
ीमंतांना वाढ तेवढा! ीमंत, ते काही नाही… आजचा म ा अगदी अ ितम आहे . पाहाच त डी
ल जत.”
या आ हापुढे ीमंतांचा िन पाय होतो. नाखुशीने का होइना यांना थड लास ताकाचा एक
भुरका मा न पाहावाच लागतो. लगेच यांचा चेहरा या ताकाइतकाच आंबट होतो.
ह रदासबुवांना दुस या वगाचा म ा वाढला जावा, अशी त काळ राजा ा होते.
‘आमची वकायत परता’ हा िचंतामणरावांचा लेख मुळीच गाजलेला नाही. पण यां या
िवनोद ी या सू मते माणे यां या सामािजक मनाची मािमकताही यात फार चांग या रीतीने
ितिबंिबत झाली आहे . समाजातील शहाणीसुरती माणसे आपापले काय े िनि त क न घेऊन
यात िन े ने काम करीत राहतील तर जगातली अनेक दु:खे कमी होतील. पण पु कळ बुि वान
माणसे आपले काय े सोडून इतर े ांत लुडबुड करतात व आपण ही फार मोठी समाजसेवा
करीत आहो, असे मानतात. ‘ वधम िनधनं ेय: परधम भयावह:’ या गीतेत या एका चरणात
मानवी जीवन सफल कर याचा सरळ माग सिू चत कर यात आला आहे . पण तो या लोकांना
काही के या पटत नाही. सुताराने हावी हावे िकंवा चांभाराने टो यांचा कारखाना काढावा, तसे
यांचे बौि क धंदे सु असतात. यामुळे यि श: यां या गुणांचा िवकास होत नाही आिण अंती
समाजाचाही काही फायदा होत नाही. िचंतामणरावांनी हे सव मोठ्या गमतीदार रीतीने वणन केले
आहे . या लेखातले सु िस डॉ टर आप या धं ात या न या न या शोधात गुंग हो याऐवजी
जु या धम ंथांचे संशोधन कर याचा उपद् याप करीत असतात! एक रोगी अ यव थ अस याचा
िनरोप घेऊन आले या मनु यावर कावन
ू ते हणतात,
“काय बुवा, हे लोक भल या वेळी येऊन ास देतात! मी शा ीबुवांबरोबर औपाहनिवधीची
चचा करणार होतो, पण या हातारीला आताच घाबरायचे सुचले. जा बाबा, जा, दहा िमिनटांत
आलोच. तोपयत ाण थोपवन
ू धरायला सांग तु या आइसाहे बांना!”
या वै राजांचेच बंधू असलेले वक ल कुठ या तरी शाळे या यव थापक किमटीत असतात.
तेवढ्या आधारावर ते सॅडलर किमशनचा जाडजड
ू रपोट काढून िहंदी िव ाथ व िश क
यां यावर झोड उठिव यात ध यता मानतात!
या विकला माणेच अ यापारे षु यापार करणारे एक इंिजनीअर आप या आवड या छं दाचे असे
मोठ्या अिभमानाने वणन करतात :
“जोशीसाहे ब, तु हाला तुम या सािह यशा ातले इथे काही िदसायचे नाही. मला वै क चा
बराच नाद आहे . एकदा एका मरणो मुख रो याला मी तपासायला गेलो होतो, यावेळी आमचा
िम ी येऊन बाजारपेठेतला मोठा पाइप फुटला आहे , असे सांगू लागला; परं तु रो याला
महाम ृ युंजयाचे तीन वळसे िद याखेरीज ितथन
ू िनघणे मला श य न हते. रोगी मोठ्या
घरा यातला अस यामुळे आयुवदावर याची ा उ प न करणे हे माझे कत य होते. अथात

फुटले या पाइपाकडे मी धावलो नाही. सग या बाजारपेठेत पाणीच पाणी होऊन गेले आिण एक
बैठे घर कोसळून यात दोन अपघाताचे म ृ यू झाले. तरी इकडे माझा रोगी बरा झाला आिण याने
या गावात आयुवदशाळा थाप यासाठी दहा हजार पयांची देणगी िदली.”
लिलत वाङ्मयात िवनोदाचे थान का याइतकेच मोठे आहे . आप याकडे ाचीन काळी
िवनोदाचे हे मह व समाजाला व सािहि यकांना पटले न हते. भरताने नाट्यशा ात हा यरस हा
ि या आिण नीच कृतीचे लोक यां याम ये फार क न िदसन
ू येतो, असे सांिगतले आहे .
भरता या नाट्यशा ापासन
ू भगव ीतेपयत ीवग आिण समाजातील खाल या थराची जनता
यांची अशी सव सांगड घातलेली िदसन
ू येते. सुिशि त काय ते पु ष, सुसं कृत काय ते वर या
वगातले लोक, अशी यावेळची सामािजक प रि थती होती. या या त डावरील सुरकुती कधी
मोडणार नाही, तो मोठा िश , असे या काळी मानले जाइ. या प रि थती या पोटीच भरता या या
िवधानाचा ज म झाला आहे . ही सामािजक िवषमता हळूहळू लोप पावू लागताच िवनोदाला
समाजात व सािह यात मानाचे थान िमळू लागले. मराठीत गे या अधशतकातच याचा िवकास
झाला, याचे कारण हे च आहे . लघुकथा, कादंब या, लघुिनबंध, इ यादी लिलत वाङ्मय कारांतच
न हे तर टीका-लेखनातसु ा सुंदर िवनोद- थळे आप याकडे िनमाण होऊ लागली आहे त.
मराठीत अ यंत इ अशी ही िवनोदाची वाढ यां या ितभेने व प र मांनी झाली, अशा लेखकांत
को हटकर व गडकरी यां या जोडीने इितहासकाराला िचंतामणराव जो यांचाही उ लेख करावा
लागेल. े ष िकंवा शाि दक कोट्या, िवडं बन, वा तव िच ण, मनु य- वभाव-रे खन आिण
जीवनदशन अशा िवनोदा या पाच चढ या पाय या मानता येतील. िचंतामणरावां या लेखनात
शेवट या तीन कारांचाच बहधा अवलंब केला जातो. समाजसुधारणेचे श या ना याने
िवनोदाचा यांनी िजत या यापक
ीने, ितत याच कुशल हाताने उपयोग केला आहे . िवनोद
हे अितरे का या डो यांत घालायचे िकती उ कृ अंजन होऊ शकते, हे पाहायचे असेल तर यांचे
प व े पणाचे योग चाळावेत. दंभ फोटाचे काय यांचा िवनोद िकती कुशलतेने क शकतो,
हे ‘लंकावैभव’ या पु तकात यांनी व ृ प ा या जगात िदसन
ू येणा या अनेक स गांढ गांचे जे
िवडं बन केले आहे याव न िदसन
ू येइल. भावनािववशता, एकक लीपणा, व नाळूपणा, इ यादी
मानवी वभावांत या दोषांवर िवनोद हा उ म उतारा होऊ शकतो, हे यां या लेखांव न सहज
िस होते. शा ीय सुधारणांबरोबर समाजाचे मळ
ू चे साधे व प बदलन
ू ते संिम होऊ लागते,
पण यामुळे वैयि क आिण सामािजक स गे-ढ गे कमी होत नाहीत. उलट, ती अिधकच
वाढतात. हरघडी अिधक अिधक कृि म होत जाणा या जीवनात िवसंगती व िवकृती मोठ्या
माणात आढळून येऊ लागतात. गढूळ पाणी जसे तुरटीने व छ होते, तसे िवनोदाने हे दूिषत
सामािजक जीवन िनवळते, समाजाची िववेकबु ी वाढीला लागते. सवसामा य मनु याला
वत:चा टीकाकार हो या या कामी िवनोदाचे फार साहा य होते. या
ीने मराठी लेखकांनी
आतापयत िवनोदा या ारे जे काय केले आहे , यापे ा फार मोठी कामिगरी यांना यापुढे करावी
लागणार आहे . ितला आव यक असणारे कौश य त ण लेखकांना िचंतामणरावांपासन
ू िनि त
िशकता येइल. िवनोद हणजे केवळ चुरचुरीतपणा न हे , बु ीचा िणक चपलपणा न हे आिण
चावटपणा तर न हे च न हे ! उलट, तो जीवनाचा हसतमुख, पण प व ा असा िम आहे .
आ याचा खेळकर मागदशक असा नेही आहे , याची जाणीव यांना िचंतामणरावांचा िवनोद

सतत देत राहील. िवनोदाची मीमांसा करताना यांनी एके िठकाणी काढलेले उ ार वत: या
लेखनात यांनी अ यंत कसोशीने अमलात आणले आहे त. तेच उ ार पुढील मराठी िवनोदी
लेखकांनाही गतीचा माग दाखवतील. िचंतामणराव हणतात,
‘कोणी ी अगर पु ष गवाने फुग यास पर पर ितचा िकंवा याचा न ा उतरिवणे,
नावड या पु षाशी ल न होत असले या कुमारीस सोडवन
ू आवड या पती या हवाली करणे,
दोन िम ांत कलह लावन
ू एखा ा संकट तास सोडिवणे, दु पु षास भरीला चढवन
ू या या
नाशाची योजना करणे, हा नारदा या हातचा मळ होता. नारदाने केले या कोण याही थ ेचा
प रणाम अिन झालेला नाही. आप या थ े या योगे जनतेचे क याणच करायचे, हा
नारदाचा बाणा येक स वशील िवनोदि य मनु या या अंगी बाणला पािहजे; मग तो
लेखक असो क व ा असो िकंवा साधासुधा मनु य असो!’
को हापरू
८-४-४८
े र
िव. स. खांडक

अनु म
माझे द क वडील
टेशन टाफची मेजवानी
गंुड्याभाऊचे दुखणे
माझा सेकंड लासने वास
घरगुती नोकरांचा
प व े पणाचे योग

माझे द क वडील
प रचय
‘आणखी िचमणराव’ या प ु तका या तावनेत ‘िचमणराव’ या आप या
मानसप ु ािवषयी िचं. िव. जोशी हणतात, ‘या गो चा कथानायक रोमांचकारी कथां या
नायका माणे सवगण
ु संप न नाही, तसाच जु या हा यकथां या नायका माणे वेडसर,
मख
ू िकंवा कु पही नाही. हा तम
ु या-आम यासारखाच शेकडा शंभरातला एक साधा
माणस
ू आहे. तो आप याप े ा थोडासा अिधक भोळसर आिण जरासा इतरां या तं ाने
चालणारा आहे.’
िचमणरावा या भोळसर वभावावर उभारले या या हा यकथेत लोभापायी मन ु याचे
कसे हसे होते हे मोठ्या मनोरं जक रीतीने िचि त कर यात आले आहे. जगात या अनेक
दु:खांना, अंशत: का होइना, याचा तोच जबाबदार असतो, पण आ मपरी णाची श
नस यामळ
ु े या दु:खां या भोव यात आपण गटांग या खात आहो ती आपणच िनमाण
केली आहेत आिण सा या गो ना आपण अकारण भडक व प देत आहो, हे काही के या
या या यानातच येत नाही. हसतखेळत गमतीदार रीतीने ते याला पटिव यात िवनोदाचे
सारे रह य साठिवलेल े आहे. ‘माझे द क वडील’ ही िचंतामणरावांची गो अशीच आहे.
ित यातला भोळा नायक िचमणराव एका ल ु या हाता या या जा यात अगदी
सहजासहजी सापडतो. या हाता याची इ टेट आप याला िमळणार या आशेन े तो याची
विडलां माणे सेवा करतो. या यासाठी खपू खचही करतो, पण शेवटी या हातारे बवु ांनी
आप याला परु े परू बनिवले, असे याला आढळून येत!े लोभ हा मन ु या या मनाचा िकती
वाभािवक िवकार आहे आिण याला बळी पड यामळ
ु े माणसाची कशी फटफिजती होते, हे
या िवनोदी गो ीत इत या सहज, पण सदुं र रीतीने सांिगतले आहे क , या कथेतला
हातारा आपण कुठेतरी पािहला आहे असेच वाचकाला वाटू लागते. ‘लोभ हा पापाचा
परमे र आहे’ या स ू ावर महाकवी शे सपीअर मॅकबेथसारखी मन गदु मरवन
ू सोडणारी
शोककथा रचू शकतो. पण िचंतामणरावांनी याच स ू ाचा उपयोग क न वाचकाला मोठ्या
मजेदार गदु ग ु या करीत शेवटपयत हा यतरं गांवर झल
ु वीत ठेवले आहे. या कावेबाज
थेरड्याने िचमणरावाचा यथे छ पाहणचार उकळून याला इतके कफ लक क न ठेवलेल े
असते क , शेवटी तो वाचकांना हणतो, ‘गे या चार मिह यांतील देणी फे ड यासाठी
वाचकांनी मला पस अपण करावी अशी िवनंती आहे. नाहीतर त णांच े मख
ू पणाचे कार
िन तरणारा परमे र जो सासरा, तो माझा पाठीराखा आहेच!’
सकाळची र य वेळ होती, िदवस िहवा याचे होते आिण मी र नािगरी या बंदरावर फेरफटका
कर यास गेलो होतो. कोकणात िहवा याचे िदवस िकती आ हादकारक वाटतात! फार थंडी
नाही आिण उ मा तर मुळीच नाही. र नािगरीचे बंदर चढ याउतर यास जरी अवघड असले, तरी

तेथील देखावा फारच नामी आहे . समु ाकडे त ड क न उभे राहन पािहलेला उजवीकडील तो
अजगरासारखा पसरलेला िक याचा ड गर, समोर ि ितजापयत पाणीच पाणी आिण यावर
अंतरा-अंतरावर तरं गणा या गलबतांची परीटघडीची िशडे , मागील बाजस
ू माडांची घनदाट राइ
आिण डा या बाजस
ू िवशेष सांग यासारखे काही नाही असा तो सुंदर देखावा ज मात मी
िवसरणार नाही. रा भर नशापाणी क न लालभडक झाले या भगवान सय
ू नारायणाने आपली
प नी सिृ देवी िहची दो ही थोबाडे रं गिवलेली होती. समु काठी वाळूत एका िबळातन
ू दुस या
िबळात सुरकन पळणारे कुल आप याला पकडावयास येणा या काव यांशी िकंवा कु यांशी
पकडापकडीचा खेळ खेळत होते. झाले इतके वणन पुरे झाले; नाहीतर लघुकथेचे तं
िबघडावयाचे हणन
ू मुद् ा या गो ीकडे वळतो.
जरी मला पु यास नोकरी होती तरी दरसाल या मिह यात र नािगरीस येत असे. मा या
विडलोपािजत इ टेटीपैक मा या वाट्याला जे नारळाचे झाड व फणसा या झाडाची जी फांदी आली
होती याचे वािषक उ प न एक पया पाच आणे पाच पै घेऊन जात असे. हे उ प न िमळिव यास
मा या विडलांस आठ वष कोटात झगडून नऊशे पये खचावे लागले. मग मी सािलना पंधरावीस
पये खचन
ू र नािगरीस येऊन भावाबंदांशी तंडून हे ह काचे, ह ाचे व मानाचे पैसे घेऊन जात
होतो यात वावगे काय झाले? तसे न करीन तर विडलां या नावास ब ा लागणार नाही काय? मी
हे यंदा या वाटणीचे पैसे कालच वसल
ू केले होते व आज सं याकाळ या बोटीने िनघन
ू परत
पु यास जाणार होतो. बंदरावरची गंमत घटकाभर पाहन परत िफरलो व वर या आळीत पोहोचलो.
तोच एक प नाशी या सुमाराचा व ृ गहृ थ घाइघाइने मजकडे येत आहे असे पाहन थबकलो. तो
गहृ थ धावतच जवळ आला व याने मा या अंगाभोवती दो ही हात टाकून मला कवटाळले.
“अहो, हे काय आजोबा? मला कोण हणन
ू समजता? मी काही तुमचा नातपू णतू नाही बरं .
सोडा मला. नाहीतर आता भोवताली घोळका जमा होइल तमासिगरांचा.”
“बाळू, नको रे असा हाता याला िझडका . तोच तू - अगदी हबेहब! काडीइतका फरक
नाही.”
“अहो भटजीबुवा, कबल
ू आहे सगळं . तो मी आहे . हबेहब काल िदसत होतो तसाच आजही
िदसतो आहे . कालचा हा िचमणाजी िव ल-”
“काय, िचमण तुझे नाव? मग तर ठे पी चमलेच. मलासु ा
ा तात गु राजांनी हे च नाव
सांिगतले होते. िचमण! िचमण! ये रे मा या िचम या बाळा!” असे उ ार काढीत हातारबुवांनी
मला अिधकच आवळले.
“अहो शा ीबुवा, तु ही सड्यावर या वेड्या या इि पतळातन
ू रखवालदारां या हातावर तुरी
देऊन तर नाही ना आला? चला, ितकडे च तुमची परत रवानगी करतो.”
“अरे बाळा, मी कोणा या हातावर तुरी देऊन आलो नाही, पण तू मा मा या हातावर तुरी
देऊन वीस वष पळाला होतास! पण सुदवै माझे, काल रा ी गु राजांनी
ा त देऊन सांिगतले
क , “तुझा बाळ उ ा सकाळी तुला भेटलाच पािहजे.” मी हटले, “पण याला ओळखणार कसा?”
ते हा गु राजांनी व नात तुझे दशन घडिवले आिण ते अ य झाले. व नात पािहलेली मनोहर
मत
ू - पण चल मा या घरी, इथे र यात आता हे तमासगीर जमा होतील. हे कोकण आहे बाबा!
इथले लोक आहे त कुचाळ! िचटोळांचा मुलख
ू आहे हा.”
या वेड्या या डो यात आहे तरी काय, हे पाहावया या उ े शाने मी या याबरोबर या या

घराकडे जा यास िनघालो. दहा-पाच घरे गे यावर या या घरा या गड यात िशरलो. आत
गे याबरोबर तेथील थाट पाहन मी थ क झालो. दोन तुडुंब भरले या िविहरीस माळांचे रहाट
लावले होते आिण एकास बैल व दुस यास रे डा जुंपला होता. िविहरी या पाटा या पा यावर माड,
सुपारी, कलमी आंबे, फणस, काजू असे व ृ ा; िचकू, कॉफ , केळी, कागदी िलंबे अशी झाडे ;
फुलझाडे , वेली, भा या यांची जोपासना होत होती. घरापुढील मांडवावर वाळवणे घाल या या
कामी दोन मोलकरणी राबत हो या. दळणकांडणाचे काम दुस या दोघी मोलकरणी करीत हो या
आिण एका गोठ्यात पाच-सहा गुरे बांधलेली होती. बागे या म यभागी मुंबइ प तीचा दुमजली
सुरेख कौला बंगला होता.
“ही पाहा माझी बाग िन समोरचे माझे ग रबाचे खोपटे.” हातारबुवांनी सांिगतले. कोकण या
ीमंत लोकांचा पोशाख व अठरािवसे द र ् याचा पोषाख सारखेच असतात, हणन
ू मला यां या
बोल याचे मुळीच आ य वाटले नाही. यांनी मला बंग यात नेले. बंग या या ओसरीवरच आ ही
झोपा यावर बसलो. ओसरीव न माडीवर जा याचा िजना होता याला कुलपू लावलेले होते,
यामुळे िदवाणखा याचा थाट मला पाहावयास िमळाला नाही तरी ओसरीवरील गा ा, लोड,
त के, देवािदकां या तसिबरी व इतर फोटो, पोतीची तबके, िच े ठे वलेले काचेचे कपाट वगैरे
थाटाव न या हाता या या ीमंतीची बरीच क पना आली.
हाता याने रामा गड्यास हाक मा न बोलािवले आिण माजघरात टांगले या केळवंडीतील
त डी केळी आिण एक पपनस घेऊन ये यास सांिगतले.
रामा- “पन आ ना-”
रामास पुरते न बोलू देता हातारा यास ग प क न हणाला, “होय, मालकांचेच पाहणे
आहे त हे , जा. जा त बोलू नको.” रामा काहीतरी पुटपुटत गेला, ते हा हातारा मला हणाला,
“पािहलेत, हे कोकणचे गडी कसे उ ट असतात? यांना अहो-जाहो कसे ते ठाऊकच नाही. बाक
मलाही हा साधेपणा आवडतो. मला आ णासाहे ब हणू नका, नुसते ‘आ णा’ हणा अशी मी
यांना ताक द देऊन ठे िवली आहे . नाहीतर तुम या देशावर, जो उठला तो ‘साहे ब’! ता यासाहे ब,
बापस
ू ाहे ब, भाऊसाहे ब- मग हातात उलटी अंबारी का असेना? (ओरडून) अहो बाइसाहे ब, जरा
बाहे र या.”
वेणी घातलेली, मोठे कुंकू, नाकात सो याचे मणी गुंफलेली नथ, गुडघे झाकतील इतकेच ं द
लुगडे अशी बाइ माजघरातन
ू दारात येऊन उभी रािहली. ितला उ े शन
ू हातारा हणाला,
“पािहलेत का हो आपले िचरं जीव? झाले क नाही माझे यावेळी खरे ? तू मला खुळा समजलीस,
व न लटके हणालीस, पण व नात पािहलेलीच मत
ू ! नावसु ा गु राजांनीच सांिगतलेले,
‘िचमणाजी’! बाळ िचमण! आप या आयशी या पाया पड.”
या वेडपट थेरड्या या कलानेच जरा घेऊ या, असा िवचार क न मी या बाइ या पाया पडलो.
“बरे आहे . मी थोडा चहा ठे वते.” असे हणन
ू ती आत िनघन
ू गे यावर हातारा झोपा याव न
उठला व िभंतीवरचा एक फोटो काढून मला दाखवीत हणाला, “िचमणराया, पाहा, पाहा ही
गोिजरवाणी बाळे ! एकाहन एक सरस र नेच होती, पण काळाला नाही ती पाहवली!
इ लुएंझा या साथीत आठ िदवसांत एकामागन
ू एक गेली, आणखी आ हाला हाता यांना
िनसंतान क न सोिडले! ( फुंदत) पण जाऊ ा ते. आ ही मुलांक रता शोक करीत एक वष
काढले ते हा कालच आमचे गु राज-”

“ हणजे कोण बुवा?” मी चौकसले.
“माझे गु हणजे राजापरू चे पासोडे महाराज. स पु षच आहे त. तेच माझी क णा ऐकून
वले. यांनी मला पहाटे
ा त िदला. यांची ती सहा मिह यांत अंघोळ न केलेली, त डात
गांजाची िचलीम धारण केलेली, अंगावर मळ या पासोडीिशवाय िचंधक
ू ही नसलेली, बा ा कारी
िम िदसणारी मत
ू मा यापुढे कट झाली आिण यांनी सांिगतले, “बेटा आ णा! कल फजर
ऊठके गाइयाको हात लगावो और र ते म जाव, तुमारे नजरको जो आदमी पहे ला आवेगा वोही
तुम आपना लडका समझो. आगले जनम म वो तेरा लडका था.” मी हटले, “गु वय, पण
र यात दहाजण भेटतील. कोणता मी आपला मुलगा समज?ू ” ते हा यांनी मा यासमोर तुझी
मत
कट केली. मी पुढे बोलणार तो जागा झालो.”
ू
इत यात आ णां या कुटुंबाने चहा, केळी, पपनसा या फोडी वगैरे उपाहार आिण
मुखशु ीक रता ओली सुपारी आिणली. यांचा समाचार घेत असता आ णांनी आप या
जमीनजुम याची क पना मला क न िदली. आ णां या जवळ बरीच माया होती. तो बंगला, ती
बाग, र नािगरी व संगमे र तालु यांतील भातशेते, दरमहा तीनशे पये भाडे आणणारे मुंबइचे
लहानसे घर. िशवाय वीस हजारां या ‘परमे री’ नोटा- आणखी पाच हजारांचे यु कज. असले
घबाड आयतेच पदरात पडत अस यावर कोणता शहाणा माणस
ा तावर अिव ास
ू आ णां या
ठे वील? पासोडे महाराजांचे उपकार आ णां या ऐवजी मा यावर पु कळ झाले यात संदेह नाही.
“पण आ णा, माझे वडील हयात नाहीत, मला दुसरा भाऊही नाही. ते हा मला तुमचा द क
होता येणार नाही बरे का!” मी हटले.
“अरे द क नको न् फ क नको. ती सगळी थोतांडे आहे त. द काचे कलम के याने का खरे
ेम होत असते? फ तू आम यावर आइबापा माणेच माया कर हणजे माझी सगळी माया तुलाच
िमळे ल. बरे , आता तू उतरला आहे स कोठे ? (ऐकून) वर या आळीतले जोग ते तुझे कोण
लागतात?”
मी आ णांना माझी सगळी हिककत सांिगतली. मी पु यास नोकरीत असतो असे ऐक यावर
ते हणाले, “अरे िचमणा, साठ िटक यांक रता खडघाशी कर याचे तुला आता कारण नाही; परं तु
मला जरा द याची यथा अस याने एवढा पावसाळा आ ही दोघे पु यास काढू. वतं िब हाडच
करणार होतो, पण आता तू आहे सच. घरी तुझी आयशी आहे ना? तुला उ ा सोमवारी कामावर
जू हायचे असेल तर तू आज रा ी या बोटीने जा. मी इथ या कामाची यव था लावन
ू बुधवारी
िनघन
ू येतो.”
यानंतर काही िकरकोळ बोलणे होऊन मी िनघालो. रिववारी सं याकाळी र नािगरीहन िनघन
ू
सोमवारी दुपारी पाऊण वाजता पु यास पोहोचलो. वाटेत बोटीत व आगगाडीत माझा सव वेळ या
भो या आ णां या अवाढ य इ टेटीची तजवीज कर यात गेला. ऑिफसात जा यास उशीर
झा याने एका टॉमीची दु रे सहन करावी लागली. ‘हरकत नाही, लालत ड्या!’ मी (मनात)
हणालो, ‘तो थेरडा कोक या मला आपली इ टेट देणारच आहे . मग कोण येतो तु यासार या
माकडांची चाकरी करायला?’
सं याकाळी घरी गे यावर आइला सगळी हिककत सांिगतली ते हा ती हणाली, “संभाळ हो
बाबा! नाहीतर तो कोणी लफंगािबफंगा असायचा- अस या मसलतीत आप यासार या सा या
माणसांनी पडू नये.”

“अगं पण आइ, मी का या मसलतीत पडलो आहे ? या आ णां या गु रायांनीच मला िह यात
पाडलं आहे . ठीक आहे . या महागाइ या िदवसांत हातभार लावला संसाराला आप या दैवानं!”
गु वारी सकाळी आ णा व यां या प नी ( यांना माइ हणावयाचे) यांस टेशनव न
आणले. आ णांनी आम या आइसाहे बांस आड याितड या ग पा मा न खपू खश
ू केले. माइनी
आइला आपली बहीण मानले व आ णा हे माझे चुलते आहे त, असे सवाना मी सांगावे हणजे
लोकांना
ा ताची कमकथा सांगावयास नको, असे ठरले. आ णां या बरोबर यां या
कपड्यां या व दागदािग यां या ंका हो या, पण यां या िक या कोठे तरी हरव या. यामुळे
यांना अंघोळीनंतर बदलावयाला िचरगुटेही न हती. हणन
ू मी लगेच बुधवारात जाऊन एक
धोतरजोडी व इरकली लुगडे घेऊन आलो.
पिह या िदवशी आ णा व माइ नवीन अस यामुळे यांची बडदा त उ मच ठे व यात आली
होती. दुस या िदवशी सकाळी आमचा गवळी आला, ते हा आ ही दूध िकती घेतो ते आ णांनी
िवचारले. सौ. (माझे नुकतेच ल न झाले होते) हणाली, “एक शेर.” आ णा उ ारले, “बस- एकच
शेर? अरे , ते काही नको आता. तु ही अडीच शेर दूध सु करा. मलाच तर शेरभर दूध पोळीबरोबर
खावयास लागते. रे गवळी, सकाळी अडीच िन रा ी दोन शेर आणीत जा हो (मला इं जीत)
पैशाची काळजी नको.”
मी-“छे , छे ! आ णा, असे कसे होइल? पैशाचं काय मोठं सं? लागेल िततकं दूध घेऊ. (मनात)
खा थेरड्या! मा या बापाचं काय जातं नुसतं दूध िपऊन पोट फुगन
ू मेलास तर?”
आ णा आ यापासन
ू आम या राहणीत पु कळ सुधारणा झाली. जेवताना दोन कोिशंिबरी, एक
फळभाजी, एक पालेभाजी, भाकरीऐवजी पोळी, पोळीला तपू साखर, सकाळ-दुपार िल टन या
िपव या ड यातील चहा व बरोबर िबि कटे अगर िशरा असा थाट सु झाला. आ णां या
डोक वरचा पांढरा मा तरशाही माल जाऊन पुणेरी िझरिम यांची पगडी, अंगातील बंडी व
चेकचा कोट जाऊन शट व सजचा कोट, पंचा जाऊन लांब ं द धोतर व वहाणांऐवजी लाल पुणेरी
जोडा असा पेहराव आला. माइचे सुती लुगडे जाऊन इरकली लुगडे व यां या पवू या अनवाणी
पायांत गादीचे जोडे आले. हा सग या वेषांतराचा खच तत
ू मला सोसावा लागला. पण याचा
दसपट वचपा काढ यािशवाय मी राहणार होतो थोडाच?
आ णा व माइ ही दररोज सं याकाळी टांगा क न िफरावयास जात; िसनेमाचा येक िदवशी
नवीन काय म, येक मंडळ चे नवीन नाटक, येकास रोजचे डॉ टरचे औषध व प याक रता
फळे िकंवा ड यांतील िवलायती खा े यांचा सपाटा सु झाला. आ णांनी आप या ंके या
कुलपा या िक या पाठवन
ू दे याब ल र नािगरी या कारकुनास दहा प े िलिहली, पण याने
दाद िदली नाही. यामुळे खचासाठी मला सेि हं ज बँकेतले माझे १२० पये काढून आणावे
लागले.
आ णां या कृतीला पु याची हवा चांगली मानवली. पिह याने दोन पो याही जात नसत,
या आता पाचसहा पो या पचन
ू पु हा िफरावयास जा या या आधी उपाहार लागू लागला. माइही
नव याशी पो या अिधक खा या या बाबतीत पैज लावन
ू जेवत असत.
या जोड याचा बकासुरी आहार पाहन गुंड्याभाऊसदेखील आपली कृती ीण होत चालली
आहे , असे वाटू लागले. ते हा याने मला सुचिवले क , मी आ णांस लंघनमीमांसेचे पु तक
वाचावयास ावे. यां या घरी पाह यांचा सुळसुळाट असतो अशा घरवा यांनी या पु तकाची त

अव य सं ही ठे वावी. मा आ णांसारखे खमंग पाहणे यास िबलकूल दाद देणार नाहीत. ते
पु तक वाचन
ू आ णा हणाले, “अरे िचमण, अगदीच टाकाऊ पु तक आहे हे . लंघनाची
िचिक सा, जर यात वणन केली आहे इतक िबनचक
ू असती तर िहंदु थानात इतक रोगराइ
वाढली नसती. कारण या देशातले शेकडा ऐंशी लोक दररोजच लंघन करीत असतात!”
“आ णा, हे लोक नुसते उपाशी राहतात. पु तकात या िनयमां माणे लंघन करीत नाहीत.”
“अरे , मरो रे तुझे लंघन! आ हाला ‘उ लंघनमीमांसा’ असली तर देस एखादी! हणे, पोट
दुखलं तर उपास करावा िन ब ती यावा! ते काही नाही. पोट दुखले तर बचक बचक सुंठसाखर
िन तपू यावं िन बेशक लाडू क न खावे. मधुमेह झाला तर रोज गुळा या आठ पो या अ छे र
तुपाशी खा या िन शंभर नम कार घालन
ू पचवा या. डोके दुखत असले तर चांगला अ छे र मावा
साखरे त परतन
ू खावा क साफ! ब को झाले तर चार-पाच बेसनाचे लाडू खावे िन वर एक
लास को ड ि ं क यावे. कालच या कँपात या ेचर कंपनीतलं को ड ि ं क घेऊन आलो. वा!
काय याची खुमारी सांगू तुला?”
हळूहळू दोन मिहने संपले. माझे सेि हं ज बँक खाते खलास झाले. पगारही दोनदाचा संपलाच
होता. पण अ ाप आ णां या िक या येइनात; ते हा यांनी पाचशे पये रिज टरने ताबडतोब
पाठवन
ू दे यािवषयी र नािगरी या आप या कारकुनास िलिहले व ते येइपयत खचास मी
सास यांकडून दोनशे पये उसने आणले. आ णांचे पाचशे पये येताच सौ. ला सुरेख लुगडे
िमळणार होते. िबचारीला लढाइ या महागाइने िचटांवरच समाधान मानन
ू यावे लागत होते.
पंधरा िदवस होऊन गेले तरी रिज टर येइना! पो टात चौकशी केली पण यथ. ते हा मी
आ णांस सुचिवले क , तु ही आता ंकांस दुस या चा या लावन
ू पाहा. मी चावीवा याला
बोलावतो. पण यथ. िच कू हातारा प े व तारा यांत पैसे घालवीत होता पण तेथ या तेथे दुस या
चा या िवकत यावयाला याचा धीर होइना.
पावसाळा संपला. आगबोटी चालू झा या. ते हा मा या शुरांनी मला स ला िदला क , मी
य र नािगरीस जाऊन या हाता या या कारकुनास भेटावे व या याकडून पैसे आणावे. ही
हिककत मी आ णांना सांिगतली. ते हा ते बरे च आढे वेढे घेऊ लागले. “तुला रजा िमळणार नाही.
पंधरा िदवसांनी मीच जाइन. तुला कारकंु डा दादच देणार नाही.” इ यादी. ते हा आइनेही मला
बाजस
ू नेऊन हाता याला न कळिवता र नािगरीस जा यास सांिगतले व या माणे खोटी
आजारिच ी ऑिफसात पाठवन
ू र नािगरीस गेलो. सं याकाळी तेथे भावाबंदांकडे उतरलो व यांस
आ णांचा व ृ ा त सांिगतला. आ णा फाटक नावाचा ीमंत गहृ थ र नािगरीत असन
ू आप याला
याची काही मािहती नस याब ल यांनी आ य कट केले.
दुस या िदवशी सकाळी मी आ णां या बागेतील बंग यात गेलो. पवू मी येथे आलो होतो ते हा
बंग या या माडीस कुलपू होते, परं तु या वेळी आ णा पु यास असन
ू ती उघडी अस याने मला
नवल वाटले. िच कू मालकाची संप ी इतरां या चैनीसाठीच असते. मी ओसरीवर गेलो व पाहतो
तो झोपा यावर तीन सुरेख मुले बसलेली! ही भुताटक तर नाही ना, असे मला वाटले. कारण
या मुलांचा फोटो दाखवन
ू ‘ही माझी गोिजरवाणी बाळे इ लुएंझा या साथीत गेली’, असे आ णा
हणाले होते तीच ही मुले. पोशाखही तेच होते. सग यांत मोठ्या मुलाने झोका थांबवन
ू मला
कोण पािहजे असे िवचारले. मी भीतभीत उलट मुलासच याचे नाव िवचारले.
“माझं नाव लभाकल बालि ल न नाडकलनी.”

मी घर चुकलो क काय असे वाटून इकडे ितकडे बघू लागलो. तो एक त ण बाइ तेथे घरातन
ू
आली व काय, कोणाकडे आला आहात, असे मला िवचा लागली.
“फाटकांचं ना हे घर?”
“नाही बाइ. हे आमचे-नाडकणाचं घर आहे . फाटक तर इथं नाहीत जवळपास कोणी.”
मजक रता केळी व पपनस आण यासाठी आ णांनी याला पाठिवले होते तो रामा गडी तेथे
काही कामाक रता आला व मा याकडे पाहताच “काय पा हणे, कसा काय?” असे याने
िवचारले.
“ठीक आहे . पण ते आ णा कुठे आहे त रे ?”
“तो आ णा बामण? कुठे पलाला याचा काहीच प ा नाय.”
“ हणजे ते आ णा या बंग याचे मालक न हते?”
“अवं, कसले मालक? वैनीबाइ नी पुसा हणजे या सांगतील सगलां.” रामा या
उपदेशा माणे नाडकण न विहन ना मी आ णांब ल मािहती िवचारली.
“तो आ णा िशफारस घेऊन इकडे नोकरी मागायला आला. याला आ ही कारकून हणन
ू
ठे वले. म ये आ ही ल नकायाक रता मालवणास गेलो ते या या अंगावर घर टाकून गेलो.
कोणाला माहीत थेरडा असा लबाड असेल हणन
ू ? मेला आ ही परत याय या आत इथन
ू पसार
झाला न् बरोबर घरातली दहावीस चांदीची भांडी न् कपडे पळवलीन् - तु हाला काय यांनी
आपणच घराचे मालक आहो हणन
ू सांिगतलीन? काय बाइ तरी धा र ् य!”
“आइ, आणखी माझा गडवा पण पलवला गं यांनी.” तो मोठा मुलगा हणाला.
आता वत:ची फिजती या बाइपुढे काय सांगावयाची? या हाता याची झडती घेऊन तुमची
भांडी परत करतो, असे सांगन
ू मी िनघालो. सं याकाळ या बोटीने र नािगरी बंदर सोडले. काय
पाजी माणसाने मला बनिवले! आता कसली इ टेट? उलट, चारपाचशे पयां या उधा या मा
क न बसलो! मी मा या िम ांत उपहासिवषय होणार! पु यास घरात पाऊल टाकताच या
थेरड्या या बि शीपैक िश लक रािहलेले दात न पाडीन तर नावाचा िचमणराव िव लच नाही,
असे सुडाचे िवचार मनात घोळवीत रा व सकाळ घालवन
ू दुस या िदवशी दुपारी पु यास
पोहोचलो.
टां यातन
ू उतरताच, “कुठे आहे त ते आ णा?” असे हणत मी घरात िशरलो.
“अरे , असं झालं तरी काय रागवायला?” असे आइने िवचारले.
“पण आधी ती थेरडा-थेरडी-”
“अरे , ती गेली र नािगरीला. तच
ू ितथन
ू यांना तार केली होतीस ना झटपट िनघन
ू या
हणन
ू ?”
“मी-मी तार केली? अगदी प का लफंगा िदसतो आहे ! पण मी र नािगरीला गे याचं यांना
सांिगतलं कुणी?”
“अरे , तु या बायकोनं. भोळी िबचारी! आपला बेत ितला माहीत न हता. ितनं या
हातारीजवळ सहज सांिगतलं. मग चार तासांनी, “तुझी तार आली आहे , आपण र नािगरीस
जातो” असं सांगन
ू ती दोघे ितना या गाडीनं गेली. दोन ंका बरोबर ने या, आणखी दोन वर
आहे त.”
“पाह बरं यांत काय आहे ? चोरा या हातची लंगोटी!” असे हणन
ू मी वर गेलो व ह यारांनी

कुलपू फोडीत फोडीत आइस सव हिककत सांिगतली. कुलपे फोडून ंका उघडून पाहतो तो आत
दगड व िवटकरीिशवाय काही न हते!
दुस या िदवशी टपालाने प आले. यात पुढील मजकूर होता“िच. िचमणराव यांस आ णा फाटक याचे ेमपवू क आशीवाद. आपण आमचा चार मिहने
उ कृ पाहणचार केलात याब ल आ ही आप याला दुवा देतो. रािहले या आयु यात आपली
आठवण हावी हणन
ू आप या कुटुंबा या पाट या बरोबर आण या आहे त. तसेच आप या
कापडवा याकडून ६० पयांचे कापड आणले आहे . याचे पैसे फेडणे आप यावरच आहे . आम या
अफाट इ टेटीपैक दगडिवटांनी भरले या दोन ंका आप याला वारसा हणन
ू ठे िव या आहे त,
यांचा वीकार करावा. आपण वत:चे घर बांधाल ते हा यांचा अव य उपयोग करावा. आप या
मातु ीस नम कार व िच. सौ. सन
ू बाइस आशीवाद. तुम यासारखं दुसरं भोळं सावज िमळे पयत
तरतदू झाली आहे . तरी आम या योग ेमाची काळजी क नये. कळावे, हे आशीवाद.”
आपला,
आ णा फाटक
गे या चार मिह यांतील देणी फेड यासाठी वाचकांनी मला पस अपण करावी अशी िवनंती
आहे . नाहीतर त णांचे मख
ू पणाचे कार िन तरणारा परमे र जो सासरा, तो माझा पाठीराखा
आहे च.

टेशन टाफची मेजवानी
प रचय
िचंतामणरावांच े बहतेक िवनोदी लेखन गो ीवजा िनबंधा या व पाचे आहे. पण
‘ टेशन टाफची मेजवानी’ हे यांनी सहज गमतीने िलिहलेल े छोटे हसन इतके मजेदार
वठले आहे क , यांनी या प तीने आणखी प ु कळ िलहायला हवे होते, असे वाचकाला
वाट यािशवाय राहत नाही. या छोट्या हसनात लेखकाने आप या समाजातली दोन मोठी
वैग ु ये मािमक रीतीने हा या पद क न दाखिवली आहेत. यातले पिहले हणजे
सावजिनक जीवनातला अ ामािणकपणा. मन ु य कोण याही धं ात असला तरी ह का या
ीने तो जसा समाजाचा घटक असतो, तसा कत या या
ीने तो समाजाचा सेवक
असतोच असतो! मन ु य या धं ात काम करीत असतो या धं ाने याचा च रताथ
चांग या रीतीने चालिवला पािहजे यात शंका नाही. ामािणकपणाने क करणा या
येक मन ु याचा तो ज मिस सामािजक ह कच आहे. या ह काची पायम ली होत
असेल तर माणसांनी अज-िवनं यांपासन
ू संप-स या हांपयत या सव उपायांचा अवलंब
क न आपली दाद लावन
ू घेण े यायाचे आहे. पण धं ामधला अ ामािणकपणा हा एक
सामािजक ग ु हा आहे, हेही येकाने सदैव ल ात ठेवले पािहजे. आप याकडे ही जाणीव
अजन
ू मोठ्या माणात िनमाण झालेली नाही. जी चोरी पकडली जात नाही ती करायला
काहीच हरकत नाही, असे आप या आजकाल या सव सामािजक यवहारांच े स ू बनले
आहे. आपण कायदा जाणतो, पण सद्सि वेकब ु ीची ओळख मा सहज िवस न जातो.
आपण राजदंडापढु े मान वाकिवतो, पण नीितम ू यांपढु े मा म तक न करीत नाही.
गे या महाय ु ाने िनमाण केले या प रि थतीत हा सामािजक दोष कमी हो याऐवजी
सपदंशातन
ू शरीरात पसरणा या िवषा माणे समाजा या सव थरांत िभनत चालला आहे.
लाचलच
ु पत, काळाबाजार वग ैरे श द लोकां या िचरप रचयाचे होऊन बसले आहेत. या
सनातन सामािजक दोषांच े हा यरसा या ारे िच ण कर याक रता िचंतामणरावांनी
टेशनावर या मंडळ ची िनवड केली आहे. टेशनाव न जाणा यायेणा या सव कार या
मालावर पोटरपासन
ू टेशनमा तरपयत सवाची जबर जकात असतेच असते! एखा ाने
आप या िम ाला हापस
ू आं यांची करं डी आगगाडीने पाठिवली तरी ती याला पोहोचेपयत
ित यात या िन यािश या आं यांच े दगडध ड्यांत पांतर होते, हा अनभ
ु व काही नवीन
नाही. टेशनवर या लोकां या या चौयचातय
ु ावरच या हसनाची उभारणी झाली आहे.
टेशनात िमठाइची पासले येऊन पडलेली असतात. ती जशी या तशी मालकांकडे पोहोचती
के यावर मग टेशनावर या अिधकारी मंडळ चे कौश य ते काय रािहले? ही सव मंडळी
नेहमी माणे या प वा नावर यथे छ ताव मार याचे ठरिवतात.
पण एवढ्याने या हसनाला परु ी रं गत आली नसती. याक रता िचंतामणरावांनी एक

िव ान शा ीबवु ा टेशनावर आणले आहेत. सवसामा य माणसे एका हाताने पाप करीत
े े सािह य गोळा करीत असतात. टेशनवरील मंडळी
असताना दुस या हाताने देवा या पज
ू च
तरी या िनयमाला कुठून अपवाद होणार? पासले फोडता फोडता शा ीबवु ांची पारमािथक
वचने ऐक यात यांनाही आनंद होतो. हे शा ीबवु ा क र सनातनी असतात.
उठ यासटु या ते सध
ु ारकांचा उ ार करतात. मा टेशनावर आले या पासलांतली िमठाइ
चापताना ती कोण या जाती या माणसांनी तयार केली असेल िकंवा कुणी कुणाला
पाठिवली असेल याचा िवचार कर या या भानगडीत हे स हृ थ िबलकूल पडत नाहीत! या
हसनात ते टेशनवर या अिधकारी मंडळ समवेत पासलातली प वा ने पोटाला तडस
लागेपयत खातात आिण मग अचानक या मेजवानीत एक बॉ बगोळा येऊन पडतो! ही
पासले हैदराबाद या भं यांनी आप या आ े ांना पाठिवलेली असन
ू , ितथ या बड्या बड्या
मस
ु लमानां या मेजवानीतली उ ी प वा ने या करं ड्यांत भरलेली होती, असे उघडक स
येत!े
(लड्डूपरू टेशन. टेशनमा तरची खोली. गलिमशावाले व लांब केस वाढवन
ू भांग काढलेले
धडफळे मा तर.)
धडफळे :- अलीकडे यापाराचा लॅक सीझन झा यापासन
ू रे वे नोकरांचे फार हाल सु
झाले आहे त. पवू वॉर-टाइमम ये एक वॅगन यापा याला ायला पंचवीस पये न् एक गासडी
नाहीतर पासल रवाना करायला पया-दोन पये हबकत होतो. आता उलट, बाबांनो या, रे वेने
सामान पाठवा अशी यापा यांची पायधरणी करावी लागत आहे . पॅसजर ॅिफक तर या मोटार,
बसेसनी ठार बुडायची पाळी आणली आहे . तरी आ ही िजथे िजथे आगगाडीची फाटकं आहे त ितथे
ितथे र ते उखडून नाहीतर फाटक तास तास बंद क न मोटार ची खोटी करतो (टेिलफोनची
घंटा वाजते.) बैस, ग ा लेका, शंख करीत! पाच िमिनटं े कांशी वगत बोलत बसलेलं या
गाढवाला खपत नाही. लागला टरांव टरांव करायला बेडकासारखा. आता र चमटची का ी
लागन
ू शंक याला टी.सी. या जागेवर िचकटवन
ू िदले आहे ती जागा न जावो हणजे झाले. (पु हा
टेिलफोनची घंटा. ासा ासाने जाऊन टेिलफोनची नळी घेतो.) हं. काय आहे रे ग ा? तुला बेट्या
उ ोग नाही दुसरा. काय हणतोस, रामभाऊला पाठिवलं आहे स गुड्सनी? ठीक. शा ीबुवांचं
आज वचन आहे . ते आटपन
ू उ ा िनघतील झाशी या दि णी मंडळात सुधारकां या
ाकारावर या यान ायला- तु याकडे उतरतील बरं , फराळालाशा ीबुवा (लड्डूपुरातले पाहणे वेश क न) :- काय, मा तरसाहे ब? काल मी अशी सोळा
आणे उडवली या सुधारकांची! लु चे बेटे! यांना खा यािप याचा काही िविधिनषेध नाही. खुशाल
परजाती या हातचं खातात-िपतात. सहभोजन हणे! िशवाजी-बाजीरावांनी एवढी रा यं कमावली
ती काय सहभोजनं क न? (ढे कर देऊन) ओ या! गोिवंद गोिवंद! आजचा तुम या महारा
समाजाचा बेत फारच चांगला होता बुवा. बहृ महारा ा या येक शहरात असा दि णी समाज
थापन झाला तर आम यासार या धंदेवाइक या या यांना महारा ात परत जायची इ छाच
हावयाची नाही. अगदी अजीण झालं बुवा!
धडफळे :- मग र े शमे टमधलं सोडावॉटर या क बाटलीभर! िबहारी, एक लास
सोडाआइस घेऊन ये. ( र े शमे ट म बॉय िबहारीलाल तबकावर लास ठे वन
ू शा ीबुवां या पुढे

धरतो.)
शा ी :- अरे , खाली रखो, खाली रखो. मेरेको िशवता है का? (तो खाली ठे वतो. शा ीबुवा
सोडा िपतात.) हाच एखादा सुधारक असता तर या धेडा या हातन
ू यानं लास घेतलं असतं. वा!
सोडा तर अगदी बेष आहे . मुंबइ या ड्यक
ू कंपनीचा सोडा जसा कडक असतो धडफळे :- हणजे? शा ीबुवा, आपण ड्यक
ू चा सोडा याला होता वाटतं?
शा ी :- अहो मा तर, हे सुधारक हॉटेलांत जाऊन काय खातात-िपतात, िकती बहकले
आहे त हे पाहायला मला यां यावर नजर ठे वायला मधन
ू मधन
ू युरोिपयन हॉटेलांत जावं लागतं.
यािशवाय व तुि थितदशक वचनं मला कशी करता येतील? फारतर काय, युरोिपयन लोकांचा
िधंगाणा अन् यां या सुधारणांचा िपंगा पाहायला मी मधन
ू मधन
ू बॉ सनादेखील जातो खरा, पण
ीकृ णांनी सांिगत या माणे माझी आस मा या धमावर नाही. काय समजला?
शंकराचायानीसु ा परकाया वेश क न संसाराची सुखं अनुभवलीच क नाही?
नथोबा पासल लाक ( वेश क न) :- साहे ब, आज पाच पासलं हैदराबादहन आली आहे त.
कालपासन
ू पडली आहे त. मुं या येऊन खराब झाली तर र पॉि सबल कोण?
धडफळे :- अरे , पण मुं या कशाला िशरतील पासलांत?
नथोबा :- वर च क िलिहलं आहे ढोबळ अ रांत वीटमीट (िमठाइ) हणन
ू न् मुं या न
यायला काय िदवा या झा या आहे त? यापे ा साहे ब, शा ीबुवांची वारी आली आहे , आपण
टेशन टाफमाफत यांना फ ट देऊ हणजे झालं! वजन सारखं करायला फ र आहे तच.
अ खी बॅल ट ेन शंिटंग क न रा ाली आहे याडम ये.
धडफळे :- बरं , जा. बोलावन
ू आणा सग या मबसना. (तो जातो.)
राम साद दुबे (लांब केस, तुळतुळीत दाढीिमशीवाले िस नलर येतात) :- काय साहे ब, काय
फमान आहे ?
धडफळे :- बैस जरा आज. िमठाइची पाच बा केट्स आली आहे त. आम या दि णचे िव ान
शा ीबुवा आहे त. यांना आपण फ ट देऊ (पोटर पाच करं ड्या आणन
ू ठे वतात. नथोबा, आणखी
दोन नोकर येतात.)
राम साद :- बरं आहे , साहे ब. मी िफ टीन डाउन या लाइन ि लयरचा इंतेजाम क न येतो.
धडफळे :- अरे , बैठ जाव. िफ टीन डाउन हणजे काही फॉरे न मेल लागन
ू गेली नाही! आ ही
तर इथे पंजाब मेलला िस नलपाशी दहा-दहा िमिनटं कोकलत ठे वतो तर िफ टीन डाउनची काय
कथा? हं. काढ. या करं डीत काय आहे ? िजल या! वा! वा! फारच सुंदर! पु या या मॅरेज
सीझनची आठवण होते या पाहन. आणखी हे काय बुवा? घीवर का धीवर हणतात ते िदसत आहे .
शा ी :- ‘काय केल जळचर , धीवर यां या घातावरी!’ काय तुकोबांची वाणी आहे ! नाहीतर
आधुिनक कवी-कोणी फाट या जोड्यावर किवता करतो तर कोणी फुटक तपेली पाहनच
पाघळायला लागतो. आता ही पासलं पाहनच अमत
ृ राया या रसाळ वाणीची आठवण होते. ‘दळे ,
मुगदळे , गुळपापडी, (एक लाडू खात) शंकरपाळे , घारग , िधरड , मालपुहे, अित साजक
ू नाजक
ू
अमपू बरफ , सु वाद मनोहर िमट या देउिन, वसन िढलावत सरळ कंठ आकंठ (सबंध लाडू
त डात क बन
ू ) भ रत!’ याला हणतात िवनोद. नाहीतर या को हटकराचा टारगटपणाच
आजकाल िवनोदा या नावाखाली िवकला जात आहे . ‘ थान नसे अणुमा उदर धापा देत उताणे
पडले- ‘ (खपू हसन
ू िवनोद उ प न करतो.) बोला, एका तरी आज या कवीला प वा नांवर

किवता करता येइल काय?
कोिचंग लाक :- अहो, या भुकेकंगाल कव ना भाजीभाकरी िमळायची पंचाइत. प वा नं
यां या नजरे ला तरी (एक चकली खात) पडली पािहजेत ना?
नथोबा :- सवच कुठे रे वे सवहंट असतात? (मा तर रागावन
ी फेकतात. नथोबा गार
ू
होतो.)
शा ीबुवा :- ‘िश यासकट गट पु या, ब या गुरव या, काचो या सांजो या, सायसिहत
शेवाया, शकरा पायस लुचया, मांडे पांडरवण, पण
ू पोळीया। घतृ घोिळ या (एक मोठा बोकाणा
भ न) ि ज गीिळ या, साखरफे या िघवर घारगे, मोतीचरू िजलेबी दिळया, सोळा हजार पदाथ
आले िनजभा य भोजन अ न ारसानुभवान िव जेिवला.’ अ न हे च
ा आहे . आणखी या
ासुखाचा अनुभव तु ही या गरीब सुदा याला क न िदलातसव टाफ :- कसचं! कसचं!
राम साद :- और इस छाबडी म या है? ओ हो! ए तो पापड, पापडी, कुरडी, सांडगा! अपने
रामभाऊला हा तेलाचा िमठाइ लइ आवडतो.
रामभाऊ (गुड्स लाक) :- हणन
ू च मी तैलबु ी झालो आहे .
नथोबा :- हणन
ू नाही काही. मागे तू बमा आॅइल कंपनी या टाक तलं तेल लांबवलंस
ते हापासन
ू तैलबु ीधडफळे :- नथोबा, शट् अप. तू जर एवढा स यवादी लागन
ू गेला असलास तर शाळामा तर
हो. रे वेतली नोकरी आम यासार या लबाड (श दावर जोर देऊन) लोकांक रता आहे . आता तर
बुवा आपलं पोट भरलं. (लांबन
ू िशटी ऐकू येते.) अरे राम साद, तुझं पोट भरलं असलं तर आता
िस नल दे. आज तो शापुरजी ाय हर आहे . महा कटकटी! बाक यालाही यातला थोडा साद
देऊ हणजे ग प बसेल.
रघुवीर पोटर :- मा तरसाब, हमकुबी कुछ िखलाव पासलका साद.
धडफळे :- नथोबा, या लोकांना कागदावर थोडं थोडं सगळं ा वाट या क न अन्
बाक याचे पुडे बांधा; घरी घेऊन जाऊ. (नथोबा तसे करतो. इत यात दोनचार इसम फेटेवाले,
मलमलीचे स े व गुड याइतक धोतरे नेसलेले येतात.)
१ ला इसम :- साहे ब, पासलमा तरसाहे ब कुठे आहे त?
नथोबा :- मी आहे . बसा जरा.
शा ी :- मा तरसाहे ब, खाऊन खाऊन ाणांितक अव था आली! आता सोडावाटरची
ल जत पािहली पािहजे. (मा तर सोडा आणिवतात. सव िपतात.) आता टेशन टाफ एखा ा
बाट या सुधारक लबसारखा िदसतो आहे ! ‘वेष असावा बावळा । परी अंतर नाना कळा!’ असा
बावळा पोशाख क न सुधारकांची िबंगं फोडली पािहजेत.
२ रा इसम :- (पिह यास) असं, हे तर आपलेच पासल िदसतात! (नथोबास) पासलसाहे ब, ही
रसीद घेऊन आमचे पाच पासल देऊन ा ना. नाही तो क डीबीडी येइल.
नथोबा :- कसली पासलं आहे त तुमची?
१ ला इसम :- िमठाइ आहे साहे ब. हैदराबादेकडून आमचे सगे आहे त यांनी भेजन
ू िदले
आहे त. (नथोबा चपापतो.)
नथोबा :- इकडे ा रसीट. ( यांना िशवू न देता जिमनीवर रसीट ठे वन
ू व ती उचलन
ू ) अरे ,

हीच ती पासलं! या गद् यांना आताच यायला फावलं! काय रे , तु हाला लेट झाला हणन
ू रे वे या
काय ा माणे आ ही या करं ड्या फोडून टाक या. (ते िनराश होतात.) कोण रे , तु ही कोण लोक
आहात?
१ ला व ३ रा इसम :- आ ही मेहतर आहो, साब.
शा ी :- मेहतर हणजे? मह र क काय?
३ रा :- मेहतर हणजे भंगी. (शा ीबोवांचे डोळे पांढरे होतात. टेशन टाफला िवजेसारखा
ध का बसतो.)
धडफळे :- बरं झालं तरी तुमचे हात अजन
ू या पासलांना लागले न हते. अरे , पण ही पासलं
चांग या लोकांनी तरी धाडली होती ना?
शा ी :- (काकुळतीने) अरे , ‘होय’ हणा रे !
१ ला मेहतर :- चांग या लोकांनी हणजे? माझे सगेसोयरे काय वाइट आहे त? अहो,
हैदराबाद या नबाब सदरत-उल-मुल-नबाबखां बहादरसाहे बां या मुलाची शादी झाली. दहा हजार
लोक मेजवानीस आले होते! नुस या उ ् यावर हजार िभकार पोसत होतं! यां या मेजवानीत
उरलेले िज नस यांनी वाटून टाकले. आम या स यासोय यांनाबी िमळाले. पण आमची आठवण
ठे वन
ू यांनी आ हाला पासल धाडले.
२ रा :- पण आम या निशबात कुठलं असं सो यासारखं अ न खायला? ठे सनावर मा तर
लोकांनीच पार स पा उडवला.
शा ी :- (दु:खाने छाती बडवीत) हाय हाय! अरे , ा िजनसा फराळा या हो या असं तरी
हणा रे ! मुसलमाना या मेजवानीतले उ े पदाथ भंगी लोकांनी घेतले न् आ ही ते आवडीने
पोटात ढकलले. जळो ते िज हालौ य! ा िजभेला िकडे का नाही पडले?
नथोबा :- रे वे स हटांनो, पासल फोड यापवू नीट िवचार करीत जा. नाहीतर प ा ाप
कर याची पाळी येइल.
शा ी :- आता प ा ापानं काय हायचं आहे ? स ौर ायि
यावे लागेल काशीस
जाऊन! बाक डॉ. केतकर हणतात या माणे ती तरी आमची जािहरातच होइल.
धडफळे :- आता यंदा आ ही देशी जाणार होतो पास घेऊन; याब ल काशीसच जावं
लागणार! अन् या गलिमशा ( यां याव न हात िफरवीत) अन् हे केस! यां याव न व तरा
िफरणार! िशव िशव!
राम साद :- और मेरी भी उमदी दाढी और मछ
ू ी गंगा म डुब जावेगी!
नथोबा :- कुछ िफक र नही. या जमा यात दाढीिमशा ठे वाय याच नसतात. बरं झालं आयती
संधी आली दाढीिमशा काढायची. एकदा काढ या क , पु हा वाढवायला नकोत!
मेहतर :- पण आमचे पासल, साहे ब?
नथोबा :- ही या ( रका या करं ड्या देतो.) आत फ र घालायचे रािहले ते या तु हीच भ न.
बाला गाडी सायिडं गवर उभी आहे .
मेहतर :- चला रे चला. ही बातमी गावभर पस अन् पाह यांना जातीत कोण ठे वतो ते!
शा ी :- अरे , नको, नको! पाया पडतो - (सव टाफ िवनंती करतो, पण ते तसेच चालते
होतात. शा ीबुवा ‘हाय रे देवा!’ करीत पडतात. सगळा टाफ िचंताम न होतो.)
थल :- ी े काशी, दुगाघाट. पिह या वेशातील सव पा े आप या देहांतन
ू उमदे

केशकलाप व िमशा- राम सादा या बाबतीत दाढी- वजा देऊन ायि
िवधीस बसले आहे त,
असे य िदसते. या वेशात भाषणे कर यासारखी मन:ि थती रािहली नाही हणन
ू हा मक
ू वेश
दाखवन
ू पडदा पाडणे भाग आहे . असा मक
ू वेश घाल याचा उप म आ हीच थम केला आहे .

गंड
ु ् याभाऊचे दख
ु णे
प रचय
आधिु नक काळात िव ाना या गतीमळ
ु े मन ु या या सख
ु सोय ची साधने जशी अनंत
पट नी वाढली तसे मानवी शरीराला होणा या िविवध िवकारांची परी ा कर याचे माग आिण
या रोगांवरले उपचार यातही िवल ण भर पडली. वै कशा ात गे या प नास वषात एक
कारची ांतीच झाली आहे, असे हणायला हरकत नाही. या ांतीमळ
ु े येक रोगाची
आता अितशय स ू म िचिक सा होऊ शकते. स या येक िवकाराचे िनरिनराळे त
िनमाण झाले आहेत, याचे कारण ानाची स ू मता हेच आहे. या सव गो ी मानवजातीला
अिधक सख
ीने इ अशाच आहेत. पण मन ु याचे मोठे दुदव हे आहे क ,
ु ी कर या या
याची ब ु ी जे कमावते ते वासना आिण िवकार यां या आहारी गे यामळ
ु े याला गमावन
ू
बसावे लागते. वै ाने रो यांकडून मोबद यादाखल काहीही घेऊ नये असा ाचीन भारतीय
े रता आहे, अशा भावनेन े
सं कृतीत एक दंडक होता. आपले ान मानवजाती या सेवक
यावेळी मन ु य वागत असतो याच वेळी या या हातन
ू या ानाचा िवकास हो याचा
आिण याचे पािव य सांभाळले जा याचा संभव असतो. पण कुठ याही धमाला एकदा धं ाचे
व प आले क , सेवा हा हळूहळू यातला गौण भाग बनतो. साहिजकच या सामािजक
यवहारातली माणस
ु क लोप पावन
ू ितथे प ैशाला मोठे आिण मह वाचे थान ा होते. या
े ळ
यपज
ू म
ु े मोठमोठ्या शहरांत या वै क या धं ात नवीन प तीची बवु ाबाजी कशी
िनमाण झाली आहे आिण बिु वान माणसे संशोधक व जनसेवक हो याऐवजी आप या
ानाचा अ ामािणकपणाने कसा िव य करीत आहेत, हे िचंतामणरावांनी या लेखात
मोठ्या मािमकपणाने िद दिशत केले आहे. वै क या धं ाची ही फ काळी बाजच
ू आहे हे
खरे , पण ती िजतक काळी िततक च स य आहे!
एकदा रिववारला जोडून कसली तरी दोन िदवसांची सु ी आली होती. गुंड्याभाऊ आिण मी
िजवाची मुंबइ कर याक रता तेथे गेलो. वा तिवक मुंबइस सौ. िचमत
ू ाइचे िब हाड अस याने तेथेच
आ ही उतरावयास पािहजे होते. पण कोणा या घरी उतर याने आप याला पािहजे िततक
वतं ता िमळत नाही, हणन
ू आ ही बोरीबंदराजवळ असले या अमीर महाल नावा या पिथक
िनवासात उतरलो.
आ ही रा ी आठ वाजता मुंबइस पोहोचलो. अमीर महालातील सु ास भोजनावर भरपरू ताव
मा न आ ही रा ी नाटकाला गेलो. नाटक संप यानंतर बफिमि त िलंबाचे वायाळ सरबत ाशन
केले. नंतर ामगाडी या वर या मज यावर बसन
ू अमीर महालात परत आलो. अस या कुप याने
दुस या िदवशी सकाळी गुंड्याभाऊला दहा-वीस िशंका आ या आिण कृतीब ल ितत याच शंका
आ या. जरा कमीजा ती झाले क , गुंड्याभाऊची त येत िबघडे . मी अश असन
ू , मला मा
काही होत नसे. कारण गुंड्याभाऊ पु कळ आहे आिण मी थोडा आहे . रोगाला मी पुरत नाही.
गुंड्याभाऊचा देह रोगजंतं ू या त डाला पाणी आणतो.

मी हणालो, “गुंडू, आजचं ल ण बरं िदसत नाही. इथं पर या िठकाणी तू आपली कृती
िबघडवन
ू घेतलीस तर तुझी िनगा राखायलादेखील कुणी नाही. अमीर महाला या
यव थापकाला िवचा न एखा ा चांग या डॉ टराचं औषध घेऊन आलं पािहजे.”
आ ही िनवासा या यव थापकाकडे चांग या डॉ टराचे नाव िवचारले. यव थापकांनी
सांिगतले, “आम या मुंबइत दोन कारचे डॉ टर आहे त. काही जण िवलायतेत जाऊन पु तकांचे
डॉ टर होतात, तर काही औषधांचे. डॉ टर आंबेडकरांना कोयनेलचेदेखील गुणधम माहीत आहे त
क नाहीत कोण जाणे! िक येक कॉलेजांतसु ा डॉ टर हणन
ू िमरिवणारे ोफेसर आहे त! आता
तुम या गुंडोपंतांना आजार झाला आहे , याला असले डॉ टर उपयोगी नाहीत. आम या
इमारती या तळमज यावर डॉ टर ि वेदी फार हशार डॉ टर आहे त. यां याकडून तु ही औषध
घेऊन या.”
आ ही चार िजने उत न तळमज यावरील ि वेदी डॉ टरां या दवाखा यात जाऊन रका या
बाकावर बसलो. डॉ टरसाहे ब त ण व गोरे गोमटे िदसत होते. एका हातात यांनी एक कादंबरी
धरली होती आिण दुस या हातात पंखा होता. आ ही यां यासमोर जाऊन बसलो. यांचे ल
वेध यासाठी खाकरलो, पण दोन-तीन िमिनटे यांनी बेपवाइचा आव आणला. मग पु तकातील
करण संपिव यासारखे क न यांनी ते खाली ठे वले आिण मजकडे पाहन िवचारले, “काय
रावसाहे ब, काय होतं आहे तु हाला?”
गुंड्याभाऊ शेजारी असताना मी नेहमी आजा यासारखा िदसत असे. मी त डाने उ र न देता
गुंड्याभाऊकडे अंगुिलिनदश केला.
“आपण आजारी आहात वाटतं?” यांनी गुंड्याभाऊस िवचारले.
“हे बघा डॉ टर, तसा मी काही फारसा आजारी नाही. पण पर या िठकाणी आलो आहे ; ते हा
थोडं कारण झालं तरी सावधिगरी बाळगली पािहजे.”-गुंड्याभाऊ.
ासमापक नळी हाताळीत डॉ टर हणाले, “अरे बाबा, तु ही मंुबइतला नाही हे तुमची
त दु तीच सांगती आहे . तुम यासारखा तगडा माणस
ू मुंबइत येऊन वष झाला नाही तोच
कृ ण-सुदामा बनन
ू जाइल. अरे , ह ीइतक मोठी जाफराबादी हैस आमचा लोक मुंबइत आणतो,
ितचीबी हाडं सहा मिह यांत बाहे र िदसायला लागतात! बरं , पण तु हाला काय अजीरण झालं
आहे ?”
“अजीणच नाही, पण काल गेलो होतो नाटकाला-” गुंड्याभाऊ.
गुंड्याभाऊ या छातीला ासमापक नळीचे त ड िचकटवन
ू डॉ टर हणाले, “ते काही सांगू
नको. तु ही बाहे रगावचे ता या लोक मुंबइला आले क , नाटकाला जायचे, िसनेमा पाहायचे,
चौपाटीवर या वाळूत लोळायचे, हॉटेलात जाऊन भजीया खायचे, आइस म-को डि ं कवर हात
मारायचे, ाममधन
ू रखडायचे- हे सगळं ठरलेलं आहे . आम या काकाचं काय नुकसान आहे ?
तु ही लोक असा नाही करे ल तर आमचा धंदा कसा चालेल?”
आपला काय म डॉ टरांनी िबनचक
ू सांिगतलेला पाहन गुंड्याभाऊस आ य वाटले. “जरा
पडसं-खोकला झाला आहे , नाही डॉ टर?” याने आशेने िवचारले.
डॉ टर ासनिलकेतन
ू गुंड्याभाऊ या आतले आवाज गंभीरपणे ऐकत होते. यांचा चेहरा
काळजीने ास यासारखा िदसू लागला. “रावसाहे ब, ताप येतो का तु हाला?” यांनी
ासमापक नळी बाजल
ू ा ठे वीत िवचारले व तापमापक नळी या या खाकेत खुपसली.

आप याला ताप येत नाही असे गुंड्याभाऊ ठासन
ू सांगत असता यांनी ती नळी बाहे र काढली
आिण ितजवरील आकडा बघन
ू आ याने जीभ बाहे र काढली. “अ ् या णव दशांश चार!” ते
उ ारले.
“हा तर सामा य अंक आहे , डॉ टर!” मी हणालो.
“अरे , सामा य कसला आला आहे , ता या? हा मांसाहारी माणसाचा सामा य आहे .
िहंदु थानात या शाकाहारी मनु याचं उ णतामान वभावत:च स या णववर असत नाही. बारीक
वर मुरला आहे , रावसाहे ब, तुम या अंगात! उं दीर जसा हळूहळू न जाणवता घर पोखरतो, तसा
वर तुमचं सश शरीर पोखरत आहे .”-डॉ टर.
“माझं शरीर अन् रोग पोखरत आहे ?” ितर काराने दात काढून गंुड्याभाऊ हणाला, “अहो
डॉ टर, माझं वजन २१२ प ड आहे . स या दरसाल दहा प ड तरी वाढत आहे . हे का पोखरलं
जा याचं ल ण आहे ?”
डॉ टरने एखादी गो डो यात घेतली क रोगी काही सांगो, डॉ टर आपले हणणे सोडीत
नाही. “ही तर देहाची सज
ू आहे सज
ू ! खरी ताकद नाही. नुसती चरबी वाढत आहे . तुमचं
लड ेशर िकती आहे ?” यांनी िवचारले.
गुंड्याभाऊने लड ेशर हे श द कधीच ऐकले न हते आिण मी प नी या दुख यातच काय ते
ऐकले होते. डॉ टरांनी या या दंडाला लड ेशर मोज याचे घड्याळ बांधले आिण यातील
सं या पाहन दचक यासारखे क न याला सांिगतले, ‘च्- च्! तु हाला हाय लड ेशर झालं
आहे . तु ही सायकलवर बसू नको, मेहनत क नको अन् िजने चढू नको; उतरायला हरकत
नाही. हाय लड ेशर झाले या माणसानं सवदा मरायला तयार रा ालं पािहजे. ‘ हीत इव केशेषु
म ृ युना-’ असं वागायला पािहजे.”
यमदूत आप या इत या सि नध येऊन ठे पले आहे त अशी गुंड्याभाऊला क पना न हती.
काळजीने या या त डचे पाणी पळाले. आ ही दोघे काव याबाव या चेह यांनी एकमेकांकडे पाह
लागलो. इत यात याला खोकला आला. घशाशी अगदी खाकरा येऊन तो खोकला.
खोक याचा आवाज ल पवू क ऐकून डॉ टरांनी ि ितजसमांतर रे षेत मान हलवली आिण
नापसंितदशक आवाजात हटले, “छे -छे ! हा खोकला अशुभसच
ू क आहे . तु हाला टी.बी.ची भावना
झाली आहे , रावसाहे ब.”
“फार पुढं गेलेली अव था तर नाही ना?” मी िवचारले.
“घाबर याचं कारण नाही. ही रोगाची थमाव था आहे . यो य काळजी घेत यास आताच
याचा बीमोड करता येइल.” असे यमराजसहोदरांनी आ ासन िदले.
“कसंही करा, पण मला वाचवा, डॉ टरसाहे ब! बरं झालं, मी मुंबइला आलो हणन
ू माझा टी.
बी. उघडक स आला! पु याचे कुटुंबवै राजाभाऊ आहे त, यांना आमची ेतया ा िनघेपयत
आम या रोगाचं िनदान करता आलं नसतं!” गुंड्याभाऊ काकुळतीने हणाला.
“पुणा अने मुंबइ या िठकाण या वै क य ानात एका दसकडीचा फरक असायचाच.”डॉ टर.
“ हणन
ू च पु याला आ हाला औषधपाणी फुकटात िमळतं, पण मुंबइत नुसतं डॉ टरचं त ड
पाहायला दहा पये फ पडते!”- मी.
मा यावर रागावन
ू डॉ टर हणाले, “दसकडीचा असा अथ नाही. मुंबइ या डॉ टरला १९२१

सालात जे ान होतं ते पु यात पोचायला १९३१ साल उजाडतं.”
“ हणन
ू च पु यातलं साधारण आयुमान मुंबइत या माणसा या आयुमानापे ा दहा वषानी
अिधक असतं.”- मी.
“तु ही पु यातले लोक डहापण कर यात अनावळे लोकांवर नंबर िमळवता! तु ही असं करा,
परळला डॉ टर यमाजी भा कर राहतात. यां याकडून तुमची थुंक तपासन
ू या. तुम या
खोक याव न रोगाचं बीज घशात आहे असं मला वाटतं. थंुक तपास याची फ पंचवीस पये
आहे . घाब नको. माझी िचठी घेऊन जा, एटले ते वीस पयाम ये तुमचं काम करतील. थुंक चा
रपोट घेऊन या हणजे मला तुम या टी. बी. िवषये बराबर िनणय सांगता येइल.” डॉ टर
हणाले.
“अरे बाप रे ! थुंक तपासायचे वीस पये! या या य पदाथा या तपासणीला इतक िकंमत
पडू लागली आं!” गुंड्याभाऊ उ ारला.
“हे थुंक चं मह व नसता तुम या िजंदगीचं आहे . अहो, िजवाक रता (पे ा) वीस पये फार
आहे त?” डॉ टर बोलले.
आ ही आपसांत िवचार क न गुंड्याभाऊची थुंक तपासन
ू घे याचे ठरिवले. परं तु या
कायाक रता लागणारे वीस पये कोठून आणायचे? आ ही िच. सौ. िचमत
ू ाइचे यजमान रा.
आ मारामपंत यांजकडे पैसे उसने मािगतले! पण यां याजवळ वीस पये काय, पण वीस
दुगा यादेखील िश लक न ह या! मा यांनी सुचिवले, “गुंड्याभाऊ, तु ही आप या
आ याबाइ या पाट या मजजवळ िद या आहे त, या सराफाकडे गहाण टाकून वीस पये उसने
देववतो.”
आ मारामपंतां या सच
ू नेव न पाट या गहाण ठे वन
ू वीस पये घेऊन आ ही अमीर
िनवासपाशी परत आलो. चार िजने चढ यािशवाय वर खोलीत पोचायचे कसे, हा
आम यापुढे
उभा रािहला. कारण िजने चढ याचे म क नका, असे डॉ टरनी बजावले होते. सुदवै ाने
िज या या पाय याशी दोन पाटीवाले मजुरी क न खाली उतरत होते. यां याशी ठराव क न
आठ आणे मजुरी देऊन गुंड्याभाऊचे बंगाली अडीच मणाचे ओझे आम या खोलीत नेऊन सोडले.
दुस या िदवशी सकाळी थंुक तपास यासाठी आ ही दोघे परळास डॉ टर यमाजी भा कर, डी.
पी. एच. (िवगॅम), थुंक आिण खाकरे यांचे िन णात यां या दवाखा यात गेलो. आत िशरताच एक
मोठे दालन लागले. यात वीस-बावीस ी-पु ष डॉ टरां या बोलाव याची वाट पाहत होते.
जाऊन तेथे बस यावर थोड्याच वेळात एका प ेवा याने येऊन मला कानात सांिगतले, “ या
िखडक शी जाऊन नंबर या, िम टर.” दालना या एका कोप यात िसनेमा-गहृ ातील
ितक टिव या िखडक सारखी एक िखडक होती. तीत नटूनथटून बसले या मनु याजवळ मी
नंबर मािगतला. नंबरचा िब ला पुढे क न तो मनु य हणाला, “पाच पये, लीज!”
“कशाचे रे बाबा?” मी िवचारले.
“अथात नंबराचे. नंबर अस यािशवाय डॉ टरसाहे बां या चबरम ये कुणाला वेश िमळत
नाही.”
“घेशील नंबर तर भेटेल चबर” असे का य रचीत मी पाच पये देऊन या याकडून नंबर
घेतला आिण गुंड्याभाऊजवळ बसन
ू मेजावर पडलेले वतमानप ा वाचू लागलो. चबर या दाराशी
प ेवाला उभा होता. आत गेलेले रोगी बाहे र येताच पुढला नंबर तो पुकारीत असे. दीड-दोन तास

माग ती ा के यावर आमचा नंबर लागला. आ ही आत जाऊ लागलो ते हा प ेवा याने नंबर
परत मािगतला.
“तु या बापाने ठे वला आहे नंबर! नगद पाच पये देऊन िवकत घेतला आहे मी!” असे ठासन
ू
उ र देऊन आ ही आत िशरलो. डॉ टरसाहे बांचा भ य काळाभोर देह आिण उ चया पाहन यांचे
यमाजी भा कर हे नाव साथ आहे असे आ हाला वाटले.
“डॉ टर ि वेद नी ही िचठी िदली आहे ”- मी.
“बसा पाह या खुच वर.” रो या या खुच कडे िनदश क न ते मला हणाले. पण मी रोगी
नसन
ू माझा म लसोबती तसा अस याचे यांना सांिगतले.
“ व पं फसवी असतात! तु ही बसा व ताद! य भीमसेन झाला तरी याला राजवै ाची
आव यकता होतीच!” यांनी उ ार काढले. नंतर यास हटले, “तु ही जरी बा त: सश
असला तरी रोगाचे जंतू घरभे ा िफतु या माणे तुमचं शरीर ढासळून पाडीत असतात. मी तुम या
थुंक चं पथ
ृ करण क न रपोट देतोच, पण थुंक त जंतू नसले तरी ते शरीरात नसतात असं
नाही.”
“दोन नकारांचा छे द जातो. ‘असतातच, असं आहे ’ असं का नाही हणत?” मी िवचारले.
“ही शा ीय योगशाळा आहे , कॉलेजातील वादशाळा नाही.” असे रागाने मला दाबन
ू ते
हणाले, “ही िनगेिट ह परी ा आहे . तु ही केवळ िह यावर अवलंबन
ू न राहता गु कुल
हॉि पटलम ये ो. िधरि य आहे त यां याकडून र तपासन
ू या. हणजे तुम या र ात
जंतुिवरोधी त व िनमाण झालं आहे क नाही, ते सांगतील. यांची फ काही फार नाही. फ
पंधरा पये आहे . पण माझी िचठी घेऊन जा, हणजे साडे बारा पयांतच तुमचं काम होइल.”
हा नवीन खचाचा आकडा ऐकून गुंड्याभाऊचा चेहरा णभर िफका पडला. डॉ टरांनी यास
बाजल
ू ा नेऊन याची थुंक घेतली व दुस या िदवशी येऊन बाक चे पंधरा पये भ न रपोट
घेऊन जा यास सांिगतले.
दुपारी सराफाकडे जाऊन आणखी साडे बारा पये उसने घेतले. पु याला प े िलिहली आिण
आ ही चौपाटीवर गु कुल हॉि पटलम ये गेलो. िशपायाने आ हाला एकदम योगशाळे त
ोफेसरांकडे नेले. यां यापुढे साडे बारा पये ठे वन
ू गंुड्याभाऊ हणाला, “ ोफेसरसाहे ब, डॉ टर
यमाजी भा करांनी ही िचठी िदली आहे .”
“आणखी हे साडे बारा पये आम या हॉि पटल या मदतीक रता पाठिवले आहे त, नाही का?
फारच दयाळू आहे त यमाजी भा कर! जरा बसा. तडकाफडक र तपासन
ू दहा िमिनटांत रपोट
िलहन देतो.” असे हणन
ू ोफेसरांनी गुंड्याभाऊ या दंडातील र ाचे दोन थब काढून ते काचेला
लावन
ू ती काच सू मदशकात ठे वली. काचेचे िनरी ण करता करता आनंदाने टा या वाजवन
ू ते
ओरडले, “पोरांनो, इकडे या. धावा.”
यांची हाक ऐकताच पलीकडील दालनातन
ू पांढरी मळव े पेहरलेले चार-पाच िव ाथ आिण
िव ािथनी तेथे “काय, सर?” असे ओरडत धावत आ या. “पोरांनो, आज हा फारच चांगला नमुना
िमळाला आहे ता या र ाचा. इतकं चागलं, िनरोगी, दाट आिण सव जीवनस वं सम माणात
असणारं र मी ज मात पािहलं न हतं! तु हीही या र ाचं पथ
ृ करण क न पाहा.” यांनी
िव ा यांना सांिगतले.
“अव य, अव य! अशी संधी विचतच येते!” असे उ ा न सवानी गुंड्याभाऊला गराडा िदला

आिण तो ओरडत असता येकाने या या शरीरातील र ाचे दहा-दहा थब काढले.
ोफेसरसाहे ब खश
ू होऊन हणाले, “हा या माझा रपोट. तुम या र ात कोणताही दोष नाही.
गंगाजला माणे ते पिव आहे . अथात तुमची िवकृती आत या इंि यांत कुठं तरी असली पािहजे. मी
काही डॉ टर नाही. पण मला वाटतं तु ही ‘ ’ िकरणांनी आप या आतड्याचा फोटो काढून
घेतला तर रोगाचा बरोबर प ा लागेल. ‘ ’ िकरणांचा फोटो हणजे यमा या रा यातलं गु
पोलीसखातंच आहे हणा ना! छपन
ू बसलेलं रोगबीज हटकून पकडतो ‘ ’ िकरणाचा फोटो!”
“तुम या हॉि पटलम ये यव था आहे का याची?” मी िवचारले.
“आम याकडे ‘ ’ िकरणांचं सािह य नाही, पण कोटाम ये उदवाडा निसग होम आहे , ितथं ते
आहे . ितथले िकरणिन णात डॉ टर बरजोरजी फोटो ाफर फार चांगले आहे त. ‘ ’ िकरणाला
तीस पये आकार पडतो, पण मा या नावाचं काड घेऊन जा हणजे पंचवीस पयांत काम
होइल. असे डोळे पांढरे क नका.” ो. िधरि य गुंड्याभाऊ या त डाकडे पाहन हणाले.
“डोळे पांढरे क नको तर काय कायमचे िमटवन
ू टाकू? अहो, ोफेसरसाहे ब, ा मा या
िम ा या ल नात आ ही सग या नातेवाइकांचा वीस माणसांचा फोटो साडे चार पयांत काढवला.
पोपट, कु ा आिण हैस यां यासकट! आणखी नुस या फु फुसा या फोटोला पंचवीस पये? हा
अंदाज ऐकून डोळे पांढरे होतील नाही तर काय?” गुंड्याभाऊ हणाला.
“नुसते साधे फोटो काढणं आिण ‘ ’ िकरणाचे फोटो काढणं यात फार अंतर आहे , रावसाहे ब!
‘ ’ िकरण तुम या अंगर या या आत, सद या या आत, कातडी या आत िश न तुम या
फु फुसाचा, काळजाचा अन् आतड्याचा फोटो उमटिवतात. कुठं काही िबघाड असेल तर तो
ताबडतोब समजतो.” - ो. िधरि य.
कोटी कर याची अनावर लालसा होऊन मी िवचारले, “काळीज उलटं असेल तर तेही समजत
असेल ‘ ’ िकरणांनी?”
मा या बोल याकडे ल न देता ोफेसर पुढे हणाले, “पोटात सुइ, टाचणी, चवली, पावली
िगळली गेली असली तरी ती ‘ ’ िकरणा या फोटोत ताबडतोब प िदसते.”
“तर मग आम या युिनिसपािलटीचे जकात इ पे टर खवखवे हणन
ू होते यांना पैसे
खा याची फार सवय होती; यांनी खा लेले पैसेदेखील ‘ ’ िकरणांनीच उघडक स आले
असतील?” गुंड्याभाऊने शंका दिशत केली.
“श य आहे . बरं आहे , आता वेळ न घालवता तु ही उदवाडा हॉि पटलम ये जा. आ ही
आप या उ ोगाला लागतो. जय दयानंद!” असे हणन
ू ोफेसरांनी आ हाला रजा िदली.
अंगातन
ू गेलेले पसाभर र व याचबरोबर ध वंत यांनी चालिवले या र शोषणाची िचंता,
यायोगे गुंड्याभाऊ एका िदवसात अधा उरला. रा ी अमीर िनवासातील पाहणेबंधंन
ू ी आम याकडे
पाहन “या लोकांनी चांगलीच िजवाची मुंबइ चालवली आहे !” असे उ ार काढले. पण आम या
िजवाची मुंबइ होत होती का सोनापरू .… ते आमचे आ हालाच माहीत!
दुस या िदवशी सकाळी आ ही आ मारामपंतांकडे गेलो आिण यांना ा ‘ ’ िकरणां या
नवीन झगटाची मािहती िदली. ते हणाले, “इतका खच क न टी. बी. आहे क नाही हे च िस
होणार. उपाययोजना तर यानंतर! यापे ा टी. बी. आहे च असं गहृ ीत ध न औषधयोजना केलेली
बरी नाही का?” आ मारामपंतांची ही क पना आ हाला पसंत पडली. आ ही डॉ. ि वेदी
यां यासमोर ताबडतोब ती मांडली. ते हा ते हणाले, “छे छे , ते सशा होणार नाही. समजा,

तु हाला य झालेला नसन
याची ीटमट िदली तर आम या वै क य धं ाला नामु क
ू
आणणारी व तू आ ही केली असं होइल. आप या िजंदगी (आयु या)क रता दीडदोनशे पये काय
अिधक आहे त? तु ही लोक ल नात जमाइ सला क , शे-दोनशे पयांवर सहज फुंकर मारता,
पण डॉ टर लोकांनी औषधा या सहा आ यांचे आठ आणे केले, नाहीतर ि हिजट-फ या दोन
पयांचे तीन पये केले क मोठमोठ्याने ब ब पाडता!”
पु हा एकदा सराफाकडून पंचवीस पये उसने काढले. आठ तो यां या पाट या या याकडे
गहाण टाकले या अस याने यावेळ या भावा माणे दोनशे पयांपयत उसनी र कम िमळ यास
काहीच अडचण न हती. पये घेऊन आ ही उदवाडा निसग होमम ये गेलो. फोटो घेतला.
सं याकाळी तो प रप व क न देतो असे िकरणशा
डॉ. फोटो ाफरनी सांिगतले. सं याकाळी
प रप व त यांनी आ हाला दाखिव यास िभंतीला टांगली व हटले, “हे बघा िम टर तुमचं
फु फुस. तुमचे डॉ टर ि वेदी काय तो िनकाल देतीलच. पण मी थोडा नॉनऑिफिशअल बात
सांगतो. तुम या फु फुसांमधी काही बी दरद िदसत नाय. पण बहतक न तुमचे दात िबघडलेले
असेल. पाह, जरा ‘आ’ करा!”
गुंड्याभाऊने ‘आ’ केला. या या दातावर िटच या मा न आिण याला ओरडायला लावन
ू
डॉ टर यिथत अंत:करणाने हणाले, “तुमचं शरीर हक्यलुस माणं मजबत
ू आहे , फु फुस को या
टाचणीसारखं िनमळ आहे , पण तुम या दाताला पायो रयाची बाधा झा यासारखी िदसते.
यात या यात उज या बाजच
ू े खालचे सात अने आठ नंबरचे दात फार खराब झालेले िदसतात.
पण मी दुस या या े ावर कशाला आ मण क ? तु ही इतके पैसे खच केले आहे तच, ते
आणखी केवळ दहा पये खचन
ू ि सेस ीटवर ेकोडे टो दंतवै आहे त यां याकडे जाऊन
दात तपासन
ू या. ध डी, साहे बांचा फोटो नीट पॅिकंग क न दे. माझी फ तीस पये आहे , पण
ोफेसरसाहे बां या श दाला मान देऊन पंचवीसचा वीकार करतो, साहे बजी!”
दुस या िदवशी आणखी पये उसनवार काढून अमे रकेतन
ू दंतवै काचा अ यास क न
आलेले िन णात डॉ. ेकोडे टो यां या दवाखा यात गेलो. तेथेही रो यांची बरीच गद िदसत होती.
िक येक व ृ
ीपु ष रोगी दात बसवन
ू घे यास, म यम वयाचे दुखरे दात उपटवन
ू घे यास व
आठ वषाची मुले दुधाचे दात पाडून घे यास आली होती. परं तु दोन-तीन त णत णी शाबत
ू
असलेले दात पाडून घे यास आ या हो या हे पाहन मला गंमत वाटली. यातला एक हणाला,
“मी अिभनयकुशल नट आहे . हाता याचं काम करताना माझे दात े कांना िदसन
ू स गात
उणीव येते. याच माणं बदमाशाचं काम करताना मधलेमधले दात पडलेले दाखवावे लागतात.
तसं माझं नस यानं बदमाशाचं काम साधत नाही. हणन
ू मी सगळे च दात काढून घेऊन
िनरिनरा या आकारां या, सं ये या आिण रं गां या दातां या चौकटी करवन
ू घेणार आहे . जसं
स ग तशी चौकट!”
“अन् जे हा स ग नसन
ू खरे अिभनयपटू लोकांना पाहायचे असतील ते हा मा त डाचं
बोळकं पाहायची वेळ पाहणारांना येइल!” मी हणालो.
एक त णी िदसायला फार चांगली होती. ितचे मधले दात ओठां या बाहे र डोकावन
ू पाहत
होते; यामुळे ितचे ल न जम यास अडचण येत होती. ती आप या आइबरोबर ते च बडे स दयचोर
घालवन
ू दे यास तेथे आली होती. भो या आइने मुलगी दाबीत असता हे रह य आ हा सवाना
सांिगतले.

श ि ये या खोलीतन
ू ‘घाब नका, दुखवीत नाही’ अशा कारचे आवाज, नंतर दोन-तीन
मोठ्या िकंचा या, काही वेळ थुंक याचे आवाज आिण शेवटी पयांचा छणछणाट होऊन एकेक
रोगी बिलदानातन
ू िनसटले या बोकडासारखा चेहरा घेऊन बाहे र येइ आिण दंतवै पुढ या
रो यास आत बोलावी. इतर िठकाणी लागले या रांगांत आपला नंबर वर यावा हणन
ू
रांगक यांची धडपड चालते पण येथे वरती नंबर लागला, क खाली पळून जा याची सवाची
उ सुकता िदसत होती. गंुड्याभाऊ या अगोदरचा रोगी श -ि यागारात जाऊन पुढील पाळी
याची येणार तोच तो पटकन उठला आिण शेवट या नंबरला जाऊन बसला. पण डॉ टरांना हा
अनुभव नवीन न हता. यांनी बोलाव याचा म िफरवन
ू एकदम गुंड्याभाऊसच पाचारण कल.
याची पावले जड याची पावले जड झा याने याला ढकलीत ढकलीत मी डॉ टरां या खोलीत
नेले, आ हाला पाहताच डॉ टरांस मीच रोगी आहे असे वाटले. यांनी मला दंतरो या या िविवधघटनायु खुच वर बळजबरीने बसिवले. मी ओरडू लागलो- “मी रोगी नाही, हा माझा िम रोगी
आहे ; याचे दात खराब झाले आहे त!”
गुंड्याभाऊने मजकडे डोळे िमचकावीत हसत पािहले, िखशातन
ू िचठी काढली आिण हटले,
“डॉ टर, ा मा या िम ाचे उज या बाजच
ू े खालचे सात, आठ आिण नऊ नंबरचे दात िकडले
आहे त. डॉ. फोटो ाफरनी ही िचठी िदली आहे पाहा!”
डॉ टरां या मदतिनसाने मा या अंगावर केशकतनालयात हावी लोक टाकतात तसले
मळव टाकले आिण मा या िनषेधाला न जुमानता श ि येची तयारी चालिवली. डॉ टरांनी
िचठी वाचन
ू हटले, “यात नऊ नंबरचा दात िदला नाही, पण तु ही हणता हणन
ू तोही काढून
टाकतो. अहो, ‘मी नाही, मी नाही’ काय चालवलं आहे ? आम याकडे येणारे सगळे रोगी असाच
बकवास करीत असतात. हे अ◌ॅिन थेिटक (बिधर वकारक) इंजे शन िदलं क , दात काढताना
मुळीच दुखापत होणार नाही. से टी व त यानं आपण दाढी करवतो आहो असं तु हाला वाटेल.
दॅट्स राइट! आता हे इथरचं िम ण फवा याने उडवतो. अगदी िहमालयात िहम डा करीत आहो
असं तु हाला वाटेल-”
“अहो, हे काय चालवलं आहे तु ही? मला काही झालं नाही. उगाच का माझे चांगले दात-”
असे माझे श द गंुड्याभाऊ आिण डॉ टरांचा मदतनीस यांनी आप या दांडगाइने दाबन
ू टाकले.
एकामागन
ू एक असे माझे तीन सो यासारखे दात मी गमावन
ू बसलो! गुंड्याभाऊ
िनल जासारखा दात काढून हसत होता; पण डॉ टरांचे पुढील श द ऐकताच तो गंभीर
झाला-“दात तपास याचे दहा पये, इंजे शनचे दोन, इथरिम णाचा एक, तीन दात उपट याचे
सहा िमळून एकोणीस पये झाले. दंतवै उधारी िहशेब ठे वीत नाहीत. आम या या
मदतिनसांजवळ ा. बाक दाताला काही रोगबीग झालेला नाही हे पाहन आनंद वाटतो. सलाम!”
सं याकाळी आ ही दोघे िन णातांचे रपोट बगलेत मा न डॉ टर ि वेद कडे आलो. यांनी
िवचारले, “कसा काय साहे ब? तु ही आणलेत रपोट? आता ते नीट वाचन
ू पाहन िम टर
दांडेकरांना टी. बी. झाला आहे क नाही ते मी ठरवतो. अरे पण िम. जोग, तु ही त डाला लुगडं
बांधन
ू का आले?”
मी ेकोडे टो दंतवै ाकडे गुंड्याभाऊने मजवर केले या पुंडाइची हिककत यांना सांिगतली.
ते हा ते बराच वेळ हसन
ू मला हणाले, “अहो ब ीस दात परमे रानं माणसाला िदलेले आहे त,
यांतले तीन गेले तरी खा यािप याला काही अडचण पडणार नाही.”

“हा थुंक चा, हा र ाचा, हा ‘ ’ िकरणां या फोटोचा, आणखी हा कसला तरी रपोट या अन्
ठरवा मला यबीय झाला आहे क काय ते!” गुंड्याभाऊ रड या आवाजात हणाला.
आता या सग या रपोटाची तुलना क न रोगाचं िनदान करणं मेहनत अने वेळ यांचा खच
करायला लावणारं आहे . अशा सग या परी ेची फ मी तीस पये घेतो. पण तु ही बाहे रगावचे
आिण म यमवगातले आहात हणन
ू तुम याकडून मा पंचवीस पये घेइन. तुम या पाच
पयांनी आमचा ‘बक बेल स’ फारसा कमी होणार नाही. आमचा नाम तुम या गावात
सग यांना सांगा, कागद इथं ठे वन
ू जा, अने काल सकाळी आठ वाजता या फ घेऊन” -डॉ.
ि वेदी.
आतापयत िनरिनरा या िफया आिण वाहनखच िमळून शंभर पये खच झाले हात.
आठवडाभर मुंबइस राहावे लाग याने अमीर िनवासाचे तीस चढले होते आिण हे पंचवीस ावयाचे
होते. आ हाला अिधक काळ मुंबइत राहावे लाग याने परती या ितिकटांची मुदत संपली होती
हणन
ू भाड्यालाही पैसे हवे होते. या कारणांनी आ ही सराफाला पाट या िवकून टाक या व
पाऊणशे पये घेऊन िनघालो. पु यास परत गे यावर पाट यांब ल काय जाब ावा याची
गुंड्याभाऊला घोर िचंता पडली होती.
ठर यावेळी आ ही डॉ. ि वेद कडे गेलो, यां यापुढे पंचवीस पये ठे वले आिण गुंड्याभाऊ या
रोगाचे िनदान िवचारले. आधी पंचवीस पये िखशात टाकून व यां या सुरि ततेब ल खा ी
क न घेऊन डॉ टर आनंद दिशत करीत हणाले, “हात िमळवा रावसाहे ब! आनंद- आनंद!
स यं िशवं सुंदरम्! मी तुमचं िदलभ अिभनंदन करतो,” असं हणत यांनी आ हा दोघांशी
एकेका हाताने ह तांदोलन केले.
“का हो, अिभनंदन कसलं? यानं मी मरणार हणन
ू क काय?” गुंड्याभाऊने िवचारले.
“ हणन
ू नाही हो. तु हाला यबीय काहीच झालेला नाही, अने हो याचा संभवपण नाही.
तुमचं र ता ा बाळा या र ासारखं ताजं आहे . तुम या थंुक त कफाचा लेश नाही, पण
तमाखू जरा कमी खात जा हणजे थुंक तन
ू र आ यासारखं कुणाला वाटणार नाही. तुम या
फु फुसां या फोटोत काही खामी िदसत नाही. तुमची नाडी पु कळ चांगली आहे . थोड यात,
तुम यासारखा िनरोगी माणस
ीनं
ू आ या मंुबइत सापडायचा नाही. अने हे सगळं शा ीय
िस झालेलं आहे हणन
ू तुमचं अिभनंदन करावं िततकं थोडं च आहे .” - डॉ. ि वेदी
गुंड्याभाऊ या पाठीवर थाप मारीत हणाले.
“अहो डॉ टरसाहे ब, या अिभनंदनाला पा हायला जवळजवळ दोनशे पये खच झाला
माझा! आणखी तोही फुकटंफाकटी! यापे ा खरोखरच मला टी. बी. झाला असता तर इतके पैसे
फुकट घालव याचा मख
ू पणा तरी पदरात पडला नसता! आता विडलांनी िदले या आठ तोळे
वजना या पाट यांची काय वासलात लावली हणन
ू सांग?ू ”- गुंड्याभाऊ.
“तुझे पये गेले आिण माझे मजबत
ू तीन दात गेले डॉ टर लोकां या या करामतीमुळं आणखी
तु या लु चेिगरीमुळं! दात पाड याचं एखादं भलतंसलतं कारण गुलाब िदघेबाइनी आम या िह या
मनात भरवन
ू िदलं नाही हणजे िमळवलं! तरी बरं दात पाडायचे पैसे तच
ू िदले आहे स!”- मी.
“आता तु हाला मी थोड यात यु सांगतो-” डॉ टरांनी सुचिवले, “पाट या चोरांनी
िहसकावन
ू घेत या अने चोरांशी मारामारी करताना या बारीक साहे बांचे दात पडले असं घरी
सांगन
ू ा. कुणाला हे खोटं आहे अशी शंका यायची नाही.”

“खरं च आहे क ते! चोरांनी िकंवा चोरां या टोळीनं गुंड्याभाऊ या पाट या पळव या हे
हणणं िबलकूल खोटं नाही. चल गुंड्याभाऊ, मुंबइत येऊन ठकवले जा याचे अनेक माग आहे त.
यातला हा एक आप याला पाहायला िमळाला! तुझे पैसे आणखी माझे दात खचन
ू हा एक
अनुभव आप याला िमळाला. नम कार हो डॉ टरसाहे ब! नम कार! अगदी कोपरापासन
ू
साहे बजी असो तु हाला!”- मी हणालो.

माझा सेकंड लासने वास
प रचय
सध
ु ारणेबरोबर िवनोदाचीही वाढ होते असे हटले तर अनेकांना नवल वाटेल. पण हे
अगदी अनभ
ु विस स य आहे. िविवध सध
ु ारणांमळ
ु े सामािजक जीवनाचे साध े व प लोप
पावन
ू ते संिम होत जाते. समाजा या या गतंु ागतंु ी या आय ु य मात साहिजकच नवीन
ढ गे िनमाण होतात आिण िवनोदाला नवे नवे खा िमळते. मन ु य वभावातले अनेक दोष
आजच िनमाण झाले आहेत असे नाही. ते माणसाबरोबरच ज माला आले आहेत. पण
आज या धकाधक या, दशना या आिण गतंु ागतंु ी या काळात ही वैग ु ये िनरिनराळे
मख
ु वटे घालन
ू मोठ्या ऐटीने िमरवत आहेत. िवनोद हा स याचा उपासक असतो. यामळ
ु े
िजतके मख
ु वटे हबेहब िततके ते हळूच दूर क न दाखिव यात चातय
ु ही अिधक. हे चातय
ु
िचंतामणरावां या या लेखात मोठ्या कषाने कट झाले आहे.
‘सव गण
ु ा: कांचनमा य ते’ हे सभ
ु ािषत िलिहणा या सं कृत कवीला या जगात प ैशाची
िकती अंधळे पणाने पज
ू ा केली जाते हे िनि त ठाऊक होते. पण केवळ प ैसेवाला हणन
ू
एखा ा मन ु याने एखा ा मह वा या सावजिनक सं थेचा अ य हावे, या
थानमाहा यामळ
ु े याला मोठमोठ्या समारं भांची िनमं णे यावीत, बेताबाताचीच िव ा
असले या या गहृ थावर अशा समारं भांतन
ू भाषणे कर याचे संग ओढवावेत आिण या
संगांतन
ू पार पड याक रता याने िनरिनरा या क्ऌ या योजा यात हे िच काही या
ाचीन कवी या डो यांपढु े उभे राहणे श य न हते. पण स :ि थतीतन
ू िनमाण झाले या
नेम या याच िवसंवादावर िचंतामणरावांनी आप या या िवनोदी लेखाची उभारणी केली आहे.
लेखकाचा मानसप ु िचमणराव हा एक गरीब कारकून अस यामळ
ु े याने आगगाडी या
दुस या वगाचा डबा फ बाहे नच पािहलेला असतो. या झकपक िदसणा या ड यातन
ू
वास कर याची आपली अत ृ इ छा परु ी कर याक रता एके िदवशी फारसे प ैसे खच
होणार नाहीत अशा बेताने तो एका जवळ याच टेशनाचे सेकंड लासचे ितक ट काढतो
आिण दुस या वगा या ड यात मोठ्या ऐटीत जाऊन बसतो. िभका या या पोराला कुणीतरी
राजवाड्यात नेऊन सोड यावर ते जसे भांबावन
ू जाइल तशी िचमणरावाची या दुस या
वगा या ड यात ि थती होते. एखा ा लहान मल
ु ाने आपले नवे खेळणे उलटसल
ु टक न
पाहावे, गालाला लावावे आिण चोखन
ू बघावे तसे तो क लागतो. या या ड यात येऊन
बसलेला दुसरा मन ु य याचे हे सव चाळे पाहत असतो. शेवटी तो सह वासी हणतो,
“दहादा मोरी या खोलीत जाऊन त ड साफ करता, एकदा या िखडक त बसता तर एकदा
या! ा सग याव न मी ओलखलं क , रावसाहेबांनी पिह यांदाच शेिकन ् क लासात
पाय टाकला असेल. ा टाली. करा कबल
ू !”
या दुस या गहृ था या भाषेव न आिण बोल या या प तीव न तो कुणी

यापारीिबपारी असेल अशी समजत
ू क न घेण े चक
ु चे होइल. ही मोठी बडी य आहे.
पण
ु े लोकल बोडाचे चेअरमन रावबहादूर हैबतखान पठाण हणतात ते हेच! वडगाव या
शाळे ची कोनिशला बसिव या या समारं भाक रता हे चाललेल े असतात. पण ती कोनिशला
हणजे आप या उरावर ठेवलेली ध डच आहे असे यांना राहन राहन वाटते. चार
लोकांसमोर उभे राहन भाषण करणे ही यां या श बाहेरची गो असते. परत येताना
सेकंड लासने आण याची यव था कर याचे आिमष दाखवन
ू हैबतखान िचमणरावाला
आप याब ल भाषण कर याची िवनंती करतो. शेवटी दोघांचा तह होऊन िचमणराव
हैबतखान पठाण हणन
ू वडगाव या समारं भात आपले व ृ व गाजिवतो. हैबतखान याचा
िचटणीस हणन
ू समारं भात या याबरोबर वावरतो. या मजेदार समारं भाचे वणन वाचताना
िचंतामणरावां या िवनोदात या िविवध गण
ु ांच े वाचकाला मोठे र य दशन होते.
आ ही खाली उतरलो. माझे नाव असलेली बॅग खा. ब. नी घेतली. मी हैबतखान पठाण झालो.
टेशन या लॅटफॉमवर एक जाजम घातले होते व दोन खु या यावर ठे व या हो या. टेशनवर
वीसएक िति त गावकरी आिण दहा-बारा मुले आम या वागताथ उभी होती. आ ही उतरताच
मला लोकांनी िवचारले, “पठाणसाहे ब आपणच ना?” मी मंदि मत क न हंकार िदला.
मामलेदारसाहे बांनी मा या ग यात हार घातला व हातात गु छ िदला. याला नसलेला वास
हंगीत मी खुच वर बसलो. खरे हैबतखान ता पुरते माझे से े टरी सी. ही. जोग झाले. मुलांनी
भोवती जमन
ू वागतपर प हटले :(चाल - ता त त, त त त, ता ऽ त ता त त)
वागत तज
ु सी ध य िदनकरा।
े ािठं वनगरा।
सोडुिन अमच
ु स
धावत येसी वट ामा।
अिभरामा ।
सख
ु धा ऽ ऽ मा ।। वागत ।।
भ ांसाठी धावत जैसा।
ीपित जाइ बहधा तैसा ।
ामवािस जनां झिणं ताराया।
येिस प ु याहिन मा िततनया ।
भराया ।
पाया ।

थळ या ।। येिस प ु या० ।।
गायनमा तर िवनवी पाया ।
अज तयाचा जाऊं न वाया ।
मोशना ।
या जना ।
ा प ु हा ।
प र नच रागा या ।। येिस प ु या० ।।
गायन संप यावर मी मुलां या आवाजाची शंसा करीत हणालो, “वा! फारच सुरेल आहे बुवा
गाणं. पण मा िततनय िदनकर कोण?”
गायनमा तर उभे राहन हात जोडून हणाले, “साहे ब! ते आपले िदनकर मा ती देसाइ,
अिस टंट डे युटी ए युकेशनल इ पे टरसाहे बां या पसनल अिस टंटचे हे ड लाक.”
“अन् मग आम या वागतपर पदात यांचं नाव कशाला?”
“चुकून नाव बदलायचं रा लं साहे ब. कालच देसाइ येऊन गेले, यांचं नाव मुलां या त डात
बसलं; नाव बदलन
ू मुलांना तालीम ायला फुरसत झाली नाही साहे ब. बाक पद कालचंच आहे .”
गायनमा तर हणाले.
“बरं आहे , आता खानबहादूर, आम या घरी फराळ क न दगड बसवायला चलायचं.”
मामलेदारांनी िवनंती केली. मी थोडे चं बळ आणन
ू कार िदला आिण आप या से े टरीसह
यां या घरी गेलो. भोजन झा यावर जरा सतरं जीवर टेकतो तोच हे डमा तर, पाटील, गावचे व
शेजार या तळे गाव शहराचे िश लोक मला अ ाप न लागलेली झोप मोड यास आले. मी सवाचे
वागत केले. पु याचे व वडगावचे हवापाणी, तळे गाव या सं था, नवीन माँटे य-ू चे सफड
सुधारणा, शहरची राहणी िव
खेडेगावची राहणी या िवषयांवर आमचे बराच वेळ संभाषण झाले
व ‘इं ायणी समाचार’ प ा या बातमीप ाव न नंतर मला कळून आले क , मी ( हणजे
हैबतखान पठाण) फार मनिमळाऊ, उ हािसत आिण िवनोदी गहृ थास शोभ यासारखे बोललो.
दुपारी ४ वाजता पायाभरणी समारं भास गेलो. जाताना हे डमा तरां या घरी चहापान व
िचवडाखान झाले. समारं भाची हिककत वत: या श दांत न देता प रिश ‘अ’ पाने इं ायणी
समाचारा या अंकाचे बातमीप उ त
ृ क न या या श दांत देत आहे . समारं भ संप यावर आ ही
परत जा याक रता टेशनवर आलो. बरोबर माझे से े टरी ‘सी. ही. जोग’ आिण बरीच मंडळी
होती.

“िम टर जोग, सेकंडचे ितक ट मा यासाठी या न् सवहंटचं या तुम यासाठी” मी
हैबतखानास फमािवले.
टेशनमा तर जवळच होते. ते माझा हकूम ऐकून हणाले, “पण ही सं याकाळची इंटरथड
ए स ेस आहे . िहला सेकंडचा डबा नसतो, खानसाहे ब.” हैबतखानां या डो यांत आनंदाचे तेज
चमकू लागले. मला सेकंडचे भाडे दे याचे यांनी कबल
ू केले होते यातन
ू सुट याची संधी यांना
आली.
“हरकत नाही, पन
ू ा मेलने जाऊ. िह या पाठोपाठ अ या तासात ती येइलच.” मी हटले.
“ती इथे थांबत नाही.” मा तर हणाले. हैबतखान ओठ दाबन
ू हसू लागले.
“या गाडीनं तळे गावपयत जाऊ न् ितथं बदल.ू ” मी सुचिवले.
“तळे गावचा मेलचा थांबा नुकताच काढून टाकला.” मा तर हणाले.
“खडक ला बदल.ू ” मी ह चालू ठे वला.
“ते नाही काही जमायचं. खडक ते पन
ू ाचे उता मेलम ये यायचे नाहीत असा प िनयम
आहे ”, मा तरांनी सांिगतले. मी हरलो. हैबतखाना या त डावर नवीन प तीचे ‘सैतानी हा य’
िवराजले. यांनी इंटरची दोन ितिकटे काढली. आ ही इंटरम ये बसलो. वाटेने हैबतखानांचा फेटा
मोठ्या नाखुशीने मी परत केला. हारतु यां या बाबतीत मा याशी तंटा कर याचा यांचा बेत
होता; परं तु मोठ्याने तंटा के यास आपले बड फुटेल हणन
ू यांनी तो बदलन
ू फ एका
गज यावर समाधान मानन
ू घेतले. पाया भर यासाठी मला चांदीची करणी िमळाली होती, ती
रीती माणे मी जवळ ठे वली होती. ती िमळिव याक रता खानसाहे बांनी खपू धडपड केली; परं तु
यांना ती पचली नाही. ह ली ती मजजवळच आहे व ित यावरील मुलामा जागोजाग उडाला आहे .
मुलांना धंदेिश ण दे याची पाळी आ यास करणी िवकत यावयास नको.
दोन-तीन िदवसांनी वेगवेग या इं जी व मराठी वतमानप ांत खानबहादूर पठाणसाहे ब
यां या अ य तेखाली भरले या वडगाव या शाळे या पायाभरणीची बातमी झळकली. तीत
खानबहादुरांचे भाषण, यांचा गमती वभाव इ याद ची तुती होती. यातील इं ायणी समाचारचा
खास बातमीदार काय हणतो ते पाहा जरा :प रिश (अ)
वडगाव येथील नवीन मराठी शाळे या इमारतीची कोनिशला बसिव याचा समारं भ पुणे िज हा
कूल बोडाचे अ य खा. ब. हैबतखान यां या ह ते मोठ्या थाटाने पार पडला. समारं भास
वडगाव या थािनक िति त गहृ थां माणेच तळे गाव, खडकाळे , चाकण इ यादी गावांतील
िति त मंडळी हजर होती. अ य साहे बांची वारी मंडपात येताच शाळे तील कुमार, क डदेव,
कुमारी हाळसाबाला इ यादी मुलामुल चे वागतपर गायन झाले. ते कवी अनामक (खंडेराव
लोखंडे) यांनी केलेले पद येथे देत आहो :राग-भैरवी
मंगलिदन आला
आजी वट ामाला
आजी मंगलिदन आला।।

यातील आजी हा श द वारं वार येऊ लागला ते हा खानबहादुरांनी मुलांना िवचारले, “काय रे ,
आजी कोणाला हणता?” ते हा हशा िपकला. तो शांत झा यावर पु हा गायन चालू झाले,
साधस
ं येित घरा।
ु त
तोिच िदवाळीऽदसरा।
साधबु ोल नच फोल।
ठरती, येित यया।।
पठाण हैबत-खान पाजी।
पठाण हैबत-खान पाजी।
अहो पाजी िकती तरी पाऽऽजी।
हे शेवटचे कडवे चालू असता खु खानबहादुरांस फार गंमत वाटून यांनी टा या वाजिव या;
परं तु यांचे से े टरी रा. जोग यांस फार राग येऊन ते म येच उठून ओरडले, “काय रे कारट्यांनो,
पाजी कोणाला हणता?” ते हा खानबहादुरांनी मनाचा समतोलपणा िबघडू न देता यांस ध न
खाली बसिवले व गाणे पु हा चालू झाले,
अहो िकित त र पाजी
िव ामतृ सग यांला
आजी मंगलिदन आला।।
या पदातील चम कृितजनक श दयोजनेब ल अ य साहे बांनी कवीस शाबासक िदली आिण
टा यां या गजरात गायन पण
ू झाले.
नंतर रा. रा. माधवराव कोडगे यांनी अ य ां या िनवडणुक ची सच
ू ना िदली. ते हणाले,
“सम त बांधवहो! आज या या आप या शाळे या इमारतीचा पाया भरायला हैबतखान पठाण
यांना आपण बोलावले. यांनीही बोलािवता णी हो हटले आिण ते पदरचे पैसे खचन
ू इथपावत
आले. आता दुस या कोणाला अ य हा हटले तर यांना आवडणार नाही, यांचा िहरमोड होइल
हणन
ू यांनी अ य हावे अशी माझी सच
ू ना आहे .”
रा. रा. गोिवंदपंत रे मेडोके हणाले, “कोडगेसाहे बां या ाला माझं हे आहे .” (हशा)
सच
ू नेला पु ी दे यास हे डमा तर उठले. ते हणाले, “हे सम तमावल ांत थ
कृषीवलप वा सावकार े ी आिदक न स जनवंदृ हो! या दीन चातका या आतरवाने वन
ू
तु ही चं ा माणे या मंडपात उदय पावलेत, या च वाका या आमं णाचा आदर क न भगवान्
सह र मी माणे या शाळे या भावी भ य भपकेदार कोनिशला बसिव या या शुभ संगी िव मान
रािहलेत, इं ायणीथडी या या इटां या इमारतीचा इमला उठिव यासाठी इं ा माणे नटून सादर
झालेत, हे तुमचे महदुपकार आहे त. यां या ॅ टमुळे ही इमारत उभारली जात आहे ते कूल

बोडाचे अ य च या िठकाणी पाया घालणार आहे त, हा मिणकांचनयोग आहे . गुळाचा नैवे आिण
गुळाचा गणपती! गंगापज
ू न गंगे याच जलाने करावे याच माणे हा कार आहे . यांनी
अ य थान वीकारावे अशा सच
ू नेला माझा टेकू आहे .”
यानंतर जरा गंमत झाली. चाकणचे िवठूशेट िवसरे हे बोलावयास उठले. ते हणाले,
“स हृ थहो! मी पिह यांदा इथे आलो ते हा मला बोलावं लागेल असं मला वाटलं न हतं, पण
लोका हाव न चार श द बोलावे लागत आहे त. मी भाषणाची तैयारी केली नाही. हं:-हम्-खोक्
खोक्”- असे हणन
ू शेटजी बराच वेळ थांबले. नंतर यांनी हळूच िखशात हात घालन
ू , िलहन
आणलेला कागद बाहे र काढून तो वाच यास आरं भ केला. “हं चा-र श द- नाही ते झालं. हं
आप या या मावळ तालु यात…” परं तु शेटज या बोल यात या व कागद बाहे र काढ या या
कृतीत या िवसंगतपणाने इतका हशा िपकला क , यांचे वाचणे कोणासही ऐकू आले नाही. मा
आपण फारच िवनोदी भाषण करीत आहो अशा समजुतीने शेटज चे वाचन आवेशाने चाललेले होते.
मग अ य साहे ब टा यां या गजरात बोलावयास उठले. ते हणाले, “वट ाम थ स जनहो!
याच माणे दुजनहो! रागावू नका. इत या मोठ्या समाजात कोणीही दुजन नसेल असे श य
नाही. नाहीतर ही कोट कशी चालली असती? मी सग यांना उ े शन
ू बोलत आहे , नुस या
स जनांना नाही. मला जे हा आप याकडचे पायाभरणीचे आमं ण आले ते हा मी साशंक व ृ ीनेच
याला कार िदला. कारण पवू या चाली माणे मला पायात िचणन
ू टाक याचा तर िवचार नाही
ना, अशी मला भीती वाटली. (हशा) पण तसा तुमचा बेत नाही असे िदसते. (उ छृंखल ोतािनदान अ ापपयत तरी िदसला नाही.) नंतर वाटले क , यांना पायाचा दगड उचलत नाही हणन
ू
हमाली करायला तर यांनी बोलािवले नाही ना? कारण िडं ज गाव या लोकांना एक िशळा
उचलायची होती, पण पाच-दहा जणांनासु ा ती उचलेना. ते हा यांनी यु केली क , व हाडचा
िस पिहलवान ग ू याला यांनी कोनिशला बसवन
ू समारं भाला बोलािवले आिण िबनखचात
या याकडून दगड उचलिवला! (हशा). पण मी फार सश नाही आिण दगडही असा जड नाही.
या अथ तोही तुमचा उ े श िदसत नसन
ू मा यावरचे ेमच आमं णा या मुळाशी असले पािहजे हे
उघड आहे .
“आप या या मनोहर पण मानी, खडकाळ पण पाणाळ, गरीब पण हवाशीर मावळ ांताचा
मला फार अिभमान वाटतो. याच मावळ ांतातन
ू पु पावती, कुकडी, भीमा, घोड, इं ायणी, मुळा,
मुठा आिण नीरा न ा उगम पावन
ू आम या पुणे िज ाला पाणी पुरिवतात. आपण पुणे िज ाला
केवळ जीवनच देता असे नाही तर िशव भन
ू े (टा या) याच मावळातील माव यां या सा ाने
महारा ात रा ीय जीवन घातले. याच मावळात आंबेमोहोराचे तांदूळ होतात. या मावळात या
पा या या श ने मुंबइत या कारखा यांना पुरणारी िव ु छ िनमाण होते. इतकेच न हे तर
या िशवरायाने (टा या) सव भरतखंडात यावनी स ेला ध के दे यासाठी जी िव ु छ िनमाण
केली ती याच ांतातन
ू ! आिण चांगले व त लोणी येथन
ू च पु या या बाजारात जाते.
“आणखी या वडगाव या रणभम
ू ीची आठवण झाली, मरण झाले, मत
ृ ी आली क , येक
मराठ्याचे अंत:करण, येक महारा ीयाचे दय, येक दि याचे मन थरा न येते, छाती
भ न येते, ऊर फुटू लागतो. याच वडगाव या धारातीथावर महादजी िशंदे पाटीलबुवां या
तरवारीचे पाणी सन १७८० (हे डमा तर-नाही, नाही, १७७९ हो!) साली इ र फाकड्याला पाजले,
याच रणांगणावर मानाजी फाकडे लढले आिण इं जबहा र रडले (टा या), याच समरभम
ू ीवर बापू

गोख यांनी गोडाडसाहे बाला गोमय चारले. (कडकडाट) अशा या फुितदायक, अशा या
क ितदायक मंगल भम
ू ीची मिृ का मंगलितलक हणन
ू म तकाला माख याची कोण या
महारा ीयाला मह वाकां ा होणार नाही? आप याच या मावळातन
ू अ सल मध बाहे रगावी
पु कळ जातो.
“एकंदरीत अस या या भ-ू वैकुंठात या जनां या िनमं णाला मान देणे मला अप रहाय वाटले.
सन १९२१ या खानेसुमारीव न या तालु याला शाळे ची िकती आव यकता आहे हे िदसन
ू
येइल… एकंदर…” (अरे ! इं ायणी समाचाराचे दुसरे पान कोठे हरवले? शाबास! हा आमचा
वसंत कु ा ते पान चघळीत बसला आहे . वाचकांवर वसंताचे उपकारच झाले हणावयाचे!)
प रिश (आ)
यात टाकावयाला काही मजकूर नस याने हे सदोिदत नावा माणे ‘आ’ क नच बसणार असे
िदसते.

घरगत
ु ी नोकरांचा
प रचय
‘काचेमधन
ू ी िदसत जनाला । ध ड्यामधन
ू ी िदसत कवीला ।’ असे उ ार केशवसत
ु ांनी
एके िठकाणी काढले आहेत. या उ ारांतन
ू सिू चत झालेल े स य का य ी माणेच
िवनोद ीलाही लाग ू आहे. अ सल कवी माणे जाितवंत िवनोदी लेखकालाही िवषय
शोध याक रता घराबाहेर पड याचीस ु ा आव यकता भासत नाही. या या भोवताल या
सा यास ु या अनभ
ु वांत अनेक िवनोद-बीजे लपलेली असतात. सवसामा य मन ु या या
जीवनातले िवनोदिवषय शोधन
ू काढून यांची अगदी घरगतु ी प तीने मांडणी कर यात
िचंतामणराव मोठे कुशल आहेत हे या लेखाव न कुणालाही पटेल.
स या िजकडेितकडे नोकरांचा
मोठा िबकट होऊन बसला आहे. आधी घरकामाला
नोकर िमळत नाही. चक
ु ू न एखादा िमळालाच तर िवजयी रा ाने िजंकले या देशाला अटी
घाला यात तशी अगिणत माग यांची एक लांबलचक यादी तो आप या भावी मालकापढु े
ठेवतो. जणक
ू ाही मालकाला नोकराची ज री असते, पण नोकराला मा ध याची
आव यकता असत नाही. याउ पर तो स हृ थ कामाला रािहलाच तर आपण घरध यावर
मोठे उपकार करीत आहो अशा थाटाने तो हरघडी वाग ू लागतो.
आजकाल घरोघरी अनभ
ु वाला येणारी ही गो िचंतामणरावांनी एका
वयंपाक णकाकूंचा सा संगीत आय ु य म स ू मपणे रे खाटून मोठ्या खस
ु खश
ु ीत रीतीने
िक येक वषापवू िचि त केली आहे. कोट्यांचा भिडमार, अितशयो ची अितशयो िकंवा
क पने या भरा या यांचा आ य न करताही िवनोद िकती ल जतदार करता येतो याचे हा
लेख हे एक उ म उदाहरण आहे.
आ ही अ यंत उ कंठतेने िजची वाट पाहत होतो ती बाइ ठरिवले या िदवशी सकाळी आठ या
सुमारास बैला या छकड्यातन
ू आम या दाराशी आली. छकड्यात दोन ंका आिण सतरं जीत
बांधलेली छानदारशी वळकटी बैठक वर बांधलेली होती. पुढ या ंकेवर लाकडी चौकटीत
बसिवलेला पा याचा खुजा आिण मध या वळकटीवर बाजाची पेटी आिण माग या ंकेवर
आजीबाइ िवराजमान झा या हो या. उज या हाताने यांनी याचे बड
ू बाजा या पेटीस टेकले आहे
असा पोपटाचा िपतळी िपंजरा घ ध न ठे वला होता आिण डा या बगलेत आवळून धरले या
बो याचे डोके या डा या हाताने कुरवाळीत हो या- (अशा रीतीने पकडून ठे वले या मांजरास
खाकमांजरी हणतात असे वाटते.) यांनी आमचे घर अगोदरच पाहन ठे वलेले होते. यामुळे
आम या दाराशी छकडा पोहोचताच थांबिव याची आ ा यांनी छकडे वा यास िदली.
छकडे वा या या मदतीने मी सामान घरात आणन
ू ठे वले. पोपट पाहन मुलांस आनंद झाला
आिण ती या या िपंज याभोवती खेळू लागली. बोका एका कोप यात बसन
ू िन ासुख अनुभवू
लागला. आजीबाइनी नळाशी हातपाय धुतले व जेवणघरात फतकल मा न हश्-हश् करीत या

बस या. मुले, ‘आजीबाइ आ या’ असे ओरडू लागली. यांना रागावन
ू या हणा या, “काय बाइ
चावट पोरं आहे त ही! मी काय हातारीिबतारी आहे आजीबाइ हणन
ू यायला? मला काकू हणत
जा, काक हटलं तरी चालेल. पण जर का कोणी आजीबाइ हटलंत तर जळता िनखारा लावीन
िजभेला.”
काही वेळ हाश-हश् झा यावर या सौ.स हणा या, “काऊताइ, तुम या इथं शेवा करायला मी
आ ये आहे खरी, पण माझा थकवा जाइपयत माझीच ेमशेवा तु ही केलीत तर बरं होइल. थोडा
गो डन टी मला क न िदलात क , लागलेच पाहा कामाला!”
नोकरा या या पिह या सलामीने मी सद होऊन गेलो. बायकाबायकां या भानगडीत मी
फारसा पडत नाही; परं तु या वेळी मा या याने राहवेना. “अहो काकूबाइ, ही आजारी आहे हणन
ू
तु हाला बोलावलं अन् तु हीच उलट ितला काम सांगता? ते चहासाखरे चं सामान आहे . तु ही
आप या हातांनी क न या.”
मैनाने आइ या सांग याव न काकूबाइस चहा क न िदला. तो ढोसन
ू या हणा या, “मी
पाच िमिनटं रामे राला जाऊन येते. मैनाबाइ, दोन लाकडे पेटवन
ू भाताचं आधण ठे वा. पुढलं
काम करायला मी हजर आहे च.”
नऊ वाजले तरी काकूबाइचे रामे रदशन संपले नाही. िबचा या मैनाने तांदूळ वैरले. सौ.ने
भाजी िचरली. मो ने ताक केले. मीही अंघोळ केली. राघू तर िबचारा लहानच. पण सवानी
आपापलेपरीने मेहनतीला सु वात केली. ते हा कोठे काकूबाइ धापा टाक त आ या. दहा वाजता
आमची जेवणे कशीबशी उरकली. काही क चे तर काही करपलेले. काही जलाल ितखट तर काही
साफ अळणी अ न खाऊन आ ही उठलो.
सं याकाळी सात वाजेपयत बाइचा प ा न हता. आ हाला जरी अधपोटी उठावे लागले होते
तरी बोकोबांना ओ येइपयत खावयास िमळाले होते, असे या या तुंिदलतनवू न िदसत होते.
पोपटरावां या िपंज यातील वाट्याही सायसाखर, ओले हरभरे आिण पे या िजनसांनी ग च
भरले या िदसत हो या. काकं ू ची वाट पाहन कंटाळ याने सौ.ने क हत क हत चुलीशी येऊन
पाकिस ीस ारं भ केला. इत यात काकू बाहे न आ या. यांचा तो बाळसेदार चेहरा, डा या
हातातील सलकडी, चार बोटांतील अंगठ्या, भरग च शालजोडी असा थाट पाहन दरमहा साठ
िटक या कमावणा या ा जोगा या घरची ही वयंपाक णबाइ आहे असे कोणासही खरे वाटले
नसते.
जेवणे उरक यावर उ ी काढ याचे काम आपले नाही अशी पिह यानेच बोली झाली होती;
अथात मैना-मो वर ती पाळी आली. रोज या मा माणे सौ. या िबछा याभोवती मुलांसह मी
ग पागो ी करीत व िबब याची सुपारी संपवीत बसलो होतो. आम या संभाषणाचा िवषय
काकूबाइ, यांचा थाट आिण यांची िमजास हाच होता हे चाणा वाचकांनी ओळखलेच असेल.
(इतरांनी ओळखले नसेल हणन
ू येथे मु ाम सांगावे लागले आहे .) ग पा मारीत असता
वयंपाकघरातन
ू पेटीचा सरू ऐकू येऊ लागला. आमचे सवाचे कान वयंपाकघरा या िदशेस
टवकारले गेले. हळूहळू काकं ू चा सरू देखील पेटी या सुरात िमसळलेला ऐकू येऊ लागला. मी व
मुले पाकगहृ ा या दाराशी उभे राहन पाह लागलो. काकं ू नी आपला िबछाना पसरला होता. समोर
पेटी घेऊन या ती वाजिव यात आिण गायनात गक होऊन गे या हो या. यां या खां ावर
यांचा आवडता पोपट िवराजमान झालेला होता आिण बोकोबा आपली बुभुि त; परं तु संयिमत

अध मीिलत
ी यां याकडे लावन
ू मालिकणी या वजनदार मांडीशी खेटून पहडले होते.
आ हाला पाहन पेटी थांबवन
ू या हणा या, “आ पा, रोज रा ी घटकाभर भजन कर याची माझी
चाल आहे . तु हाला ास होत असेल तर मी आपलं मनात या मनात करीन.”
“भजन आणखी भोजन एवढं च तु हाला करता येतं वाटतं?” मैना चवताळून हणाली.
ितला दटावीत आिण काकं ू ची समजत
ू घालीत मी हणालो, “भजनाचा हो कसला आहे ास?
उलट, तुम या भजनानं आम यासार या नाि तकाचं घर पिव होइल.” असे बोलन
ू आ ही परत
आम या िठकाणी जाऊन पडलो.
‘िवठाबाइ माऊली’, ‘राधाधरमधुिमिलंद’ ही दोन भि पर पदे हट यावर मानापमान
नाटकांतील प ावली सु झाली. मानापमान संप यावर पाणी िप यास व सुपारी खा यास या
सौ. या अंथ णाजवळ आ या. मठ
ू भर सुपारीचा बोकाणा मा न आिण तां याभर पाणी फ त
क न या हणा या, “काय हो काऊताइ, मी गाणी हणत असताना नारायणरावच (बालगंधव)
गाताहे त असं तु हाला वाटलं क नाही?”
“ते काय िवचारावं? डोळे िमटून मी पड ये होते ते हा अगदी थेटरात बस यासारखंच वाटत
होतं. एकदा बालगंधवाला फार पडसं झालं होतं, या वेळ या या या गा याची मला आठवण
झाली तुमची पदं ऐकून.” सौ.ने उ र िदले.
“बरं बाइ, पडसं झाले या का होइना, पण बाळगंधवाची आठवण झाली ना तु हाला? माझा
गळा क सा अगदी नारायणरावां या सारखा गोड आहे , पण ज ळा मेला हा बायकांचा ज म. मी
पु ष अस ये तर कंपनी काढून एकेका खेळाचे पये ह जारावारी मोजले असते; पण बायको
हणन
ू हातांत आलं पोळपाटलाटणं!’
मानापमान झा यानंतर वयंवर, संशयक लोळ, मेनका या नाटकां या प ाव यांचे आवतन
संपता संपता रा ीचे बारा वाजले. यानंतर आ हाला झोपा लाग या. सकाळी सहा वाजता उठून
मी पाहतो तो काकू दार सताड उघडून बाहे र गेले या हो या आिण बाहे र या ओसरीवर वाळत
घातलेली आमची िचरगुटे नाहीशी झालेली िदसत होती. िचरगुटांसह काकं ू नी पोबारा केला क
काय, अशी मला शंका आली; परं तु पोपट, बोका आिण मुकटा यां या अि त वाने ही शंका
घालवन
ू लावली. मी त ड धुतले. मैनाने चहा केला. मी चहा यालो, मो ने पेलेब या िवसळ या,
मग मी ान काश वाचू लागलो व मैनाने बंबात पेटवण टाकले. घरातील मोठी माणसे आिण मुले
यांनी असे सहकाय केले तर वयंपािकणीवाचन
ू काडीइतके अडायचे नाही हे मी वानुभवाने
सांगतो. आठा या सुमारास हातांत ता हन-िनरांजन घेतलेली काकूबाइची वारी डुलतडुलत
घराकडे परत आली.
“काय काकू, पािहलेत का िकती वाजले?” सौ.ने रागाने िवचारले.
“झाले असतील सात-स वासात. घड्याळाची बटक ण हायला मी काही मा तर नाहीतर
कारकून नाही लागन
ू गे ये. आधी पोटोबा अन् मग िवठोबा अशातली ही ठमाकाकू नाही बरं का!
काकडआरतीला गेलते तुळशीबागेत, ितथन
ू परत येती आहे . ते जाऊ ा, पण मा याक रता चहा
ठे वला क नाही, मैनाताइ?”
“आ ही तु हाला कामाला ठे वलं आहे का तु ही आ हाला?” सौभा यवतीने िचडून
केला.
“अहो काऊताइ, देवाधमाला कसला तुमचा अडथळा? उलट, मा या काकडआरतीचं अध पु य
तु हाला लागेल. यातन
ू मला तुम या इथं परकं असं मुळीच वाटत नाही. मग मैनाताइकडून

घोटभर चहा मािगतला तर यात िबघडलं कुठं ? मी ितला नातीसारखीच समज ये.” काकू
हणा या आिण मैनाने िदलेला चहा घटाघट िपऊन चुलीपुढे फतकल मा न बस या.
“मैनाताइ, मला जरा लाकडं , घासलेट िन आगपेटी आणन
ू ा बरं िव तव घालायला.”
काकं ू नी आजिवले.
कालपासन
ू अंगावर काम पड याने मैना या रागाचा पारा सारखा वरती चढला होता. आता
मा ती पुरतीच रागावली आिण हणाली, “मी नाही देत जा लाकडं अन् माकडं . माझा अ यास
रा ला आहे कालपासन
ू . वाटलं तर सपाक करा नाहीतर चाल या हा.” असे हणन
ू परकराचा
फतक फतक आवाज करीत ती माळवदावर अ यास कर यास िनघन
ू गेली.
“मग आजीबाइ, तु ही हो कशाला?” सौ.ने रागावन
ू िवचारले.
“मला कुणी आजीबाइ हटलेलं खपत नाही, असं पिह यांदा सांिगतलं नाही का तु हाला?
काकू हणाल तर मी कामावर राहीन. िनरं जनबुवां या मठात तर मला सग याजणी संगीतकाकू हणतात. ते असो मेलं; अ न िशजवन
ू ायचं तेवढं काम माझं आहे , बाक सगळं तु ही
केलं पािहजे. सतरा वेळ ऊठबस करताना माझी कंबर येते दुखन
ू !”- आजीबाइ.
“मग आजीबाइ हणन
ू यायची का लाज वाटते?” असे िवचा न मो ने तेथन
ू पळ काढला.
सौ.ने काकं ू ना लाकडे , तांदूळ, पीठ िदले; भाजी िच न िदली; मीठमसाला काढून िदला आिण
काकं ू नी साडे दहा वाजेपयत पाकिस ी केली. आ ही जेवावयास बसलो, सौ. वाढू लागली. भात
खा यात आमचे ल आहे असे पाहन काकं ू नी तपिकरीची डबी बाहे र काढून तीतील िचमटू भर
पड
ू नाकपुड्यात क बली. दोन पळांनी ‘आ छ’ असा आवाज काढून यांनी जो फवारा उडिवला,
या यायोगे भाजी, पो या आिण भात या सव अ नावर उदकिसंचन झाले. अथात वाढले या
अ नािशवाय आणखी अ न खा याची आ हाला कोणालाच इ छा झाली नाही आिण आ ही
अधपोटी उठलो.
पाकशाळा आिण भोजनशाळा वेगवेग या का असा या याचे कारण आज मला समजले.
दुपारी आ ही बसलो होतो तेथे येऊन काकू हणा या, “उ ा एकादशी आहे , माहीत आहे
ना?”
“आ हाला कोणाला एकादशी नाही.”
“तु हाला नसली तरी मला आहे ना? मी सगळीकडे शोधन
ू पािहलं तर दाणे, साबुदाणे,
िशंगाडे काही गावलं नाही. उ ाशाला मा याक रता उलीशे दाणे, साबुदाणे आणखी खजरू आणन
ू
ठे वा हणजे झालं!”
“इतके िज नस पुरतील का?” मी उपरोिधक वरात िवचारले.
उपरोध यानात न आ याची बतावणी करीत काकू हणा या, “इतकं पु कळ झालं. शेरभर
दूध जा ती आणायला मी गव याला सांगन
ू ठे वलंच आहे . िशवाय मंडइतन
ू येताना सकाळी जरासे
बटाटे, उलीशी रताळी अन् चार केळी आणली हणजे झालं! माझी काही एकादशी िन दु पट खाशी
अशातली गत नाही. नाहीतर आम यासार या बायका बदामिप ते खाऊनच एकादशी साजरी
करीत असतात.”
काकं ू चे एकादशी-पुराण चालू असता ओसरीव न मोठा गलका ऐकू आला. आम या वसंत
कु याला अंतगहात
वेश कर याची स मनाइ होती, पण काकं ू चा बोका कानामागन
ृ
ू येऊन
ितखट झा या माणे चुलीपयत मोकाट वावरत असलेला पाहन वसंता या अंत:करणात म सराने

तळ िदला. बोका आप या मालिकणी या कृपाछ ाखाली वावरत अस याने दोन िदवसपयत
वसंताला आपले मनोिवकार दाबन
ू ठे वावे लागले होते; परं तु बोकोबांची कुतहू लबु ी जागतृ होऊन
ते आम या घराची टेहळणी कर यास बाहे र पडले होते. याला एकटा बघताच वसंताने याजवर
ह ला चढिवला. वसंत आिण बोका यांचा कडा याचा वादिववाद सु झाला. यांची साठमारी
पाह यास भोवताली मुले गोळा झाली. तो ग गाट ऐकून एकादशीचा काय म बाजस
ू ठे वन
ू
शरीराचा तोल सांभाळीत काकूबाइ ओसरीवर धावतच गे या. वसंता या तावडीतन
ू यांनी
बो याची सुटका केली आिण याला कुरवाळीत या हणा या, “िवठ्या, बाळा, तुझा पुनज मच
झाला हणायला हरकत नाही. काय गं बाइ तरी िबचा याचे हाल झाले आहे त! मे या कु यानं
नखांनी ओरबाडून तुझं रगत काढलं आहे !”
“कु याची नखं ती ण नसतात असं आम या ािणशा ात िलिहलं आहे .” मो हणाला.
“ ािणशा ातली कु ी रा ली ािणशा ात! कसा बाइ िनभाव लागायचा मा या िवठ्याचा
या घरात? पोलीस िशपाइ आणखी तांगेवाले यां या जशा टेशनावर रोज मारामा या होतात,
तसंच इथं तुमचं कु ं आणखी माझा िवठ्या यां या होतील.”
सरतेशेवटी काकं ू नी आ हाला िनवाणीचा संदेश िदला क , आ ही कु याला तरी घालवन
ू िदलं
पािहजे अथवा काकं ू ना तरी रजा िदली पािहजे.
एकादशी या िदवशी आप याला बाक या मंडळ चा वयंपाक कर यास फुरसत नाही, असे
काकं ू नी प सांिगतले. मैना आज जरा अ व थ होती आिण सौ.चा र दाब फारच वाढला
होता. यामुळे मो आिण राघू यां या मदतीने िपठले-भात कर याचे मी ठरिवले. उपास अस याने
काकं ू चे सोवळे खुंटीला अडकून रािहलेले होते. या नानाला गे या असता राघन
ू े मा या कानात
सांिगतले, “काल काकं ू नी लो याचा गोळा ड यात घालन
ू तो सोव या या गाठोड्यात लपवन
ू
ठे वलेला आ ही पािहला.” याव न काकं ू चे सोवळे खुंटीव न काढून आ ही सोडून पािहले.
यात बांधन
ू ठे वलेले आमचे बरे चसे िज नस काढून घेतले आिण उगाच तमाशा नको हणन
ू
मुकाट्याने गाठोडे तसेच परत ठे वन
ू िदले.
आ ही िपठलेभात खा ला. मेजवानीस मागे सारणारा काकं ू चा उपवास संपला आिण आज
बुधवार अस याने आम या मुलांक रता नाटकाचे फुकट पास आण याचे िनिम क न या
चाल या झा या.
काकू जाताच मो -राघंन
ू ी यांचा िपंजरा आिण मैनाने वाजिव यास पेटी काढली. काकं ू चा
पोपट िपंज या या बाहे र येऊन मुलांनी िदले या पे चा समाचार घेत होता. तोच बोकोबांची वारी
एकदम कट होऊन ितने आपली एकादशी मोडली. मुले शुक शुक करीत काठ्या घेऊन
बो या या मागे लागली; परं तु या ाणांितक आ ोश करणा या पाखराला पकडून बोका
पलीकडील घरा या कौलावर चढून गेला. थोड्याच वेळाने परत आ यावर शू यपंजर पाहन
काकं ू नी जो आकांत मांडला याचे वण करणे कठीण आहे - “गेला गं बाइ माझा राघ!ू माझा
सोनल
ू ा काळानं ओढून नेला. आता मी याला कोठे पाह? अरे मा या राघवा....'’
आम या िव नसंतोषी शेजा या-पाजा यांना वाटले, आमचा ि तीय पु रघुनाथ कैलासवासी
झाला क काय? हणन
ू ते आम या घराकडे आले, पण राघू हणजे पोपट गेला असे जे हा यांना
कळले ते हा ते परत गेले. पावतीकाकू तर प हणा या, “मग िवनाकारणच आ हाला
हे लपाटा पडला!”

आपले पारणे फेडून बोकोबा परत येऊन साळसदू पणे काकं ू या पायावर आपली पाठ घासू
लागले. आपण गु हा केला आहे , पण याची तू मा कर अशी जणू तो आप या आजवी चेह याने
काकं ू ची िवनवणी करीत होता, पण काकं ू नी याला दोन-चार तडाखे िदले.
हा काकं ू चा ितसरा पोपट बो याने ग वाहा केलेला होता व पवू चे दो ही असेच उपासा या
िदवशी मटकािवले होते. ही हिककत सांगता सांगता काकं ू ची नजर सोव या या गाठोड्याकडे
गेली. “माझं गाठुडं लहान झालेलं िदसत आहे ! कोणी काही काढून तर नाही घेतलं?” असे हणत
यांनी गाठोडे काढून सोडले. “हे काय बाइ! मा या गाठुड्यातला लो याचा डबा काय झाला?”
या रागाने हणा या.
“आ ही आमचा काढून घेतला.” मैनाने उ र िदले. यासरशी काकू उसळून गे या. “एवढं सं
मेलं लोणी ते काय अन् या याक रता सोव याला िशवणं ते काय? नेलं काकं ू नी येवढं सं लोणी
हणन
ू यांची चोरासारखी तपासणी करायला कशाला हवी? ते तरी, गु पिू णमेला
खडीसाखरे बरोबर नैवे ाला नेत हो ये. पु यच लागलं असतं तु हाला या मा या चोरीनं! राम
जे हा स व पाहायला आला, ते हा कबीरानं वा या या दुकानी चोरी क नच वांदरसै याला
मेजवानी िदली, पण तुम या निशबात पु य पािहजे ना?” असा काकं ू या त डाचा प ा चालू झाला.
“पण आम या नकळत कशाला घेतलंत?” राघन
ू े मधेच त ड खुपसले.
“तु ही तरी माझं सोव याचं गाठोडं मा या नकळत कशाला उघडून पा लंत? िफटंफाट
झाली.”- काकू.
या रा ी काकं ू ना नाटक मंडळीचे पास िमळाले नाहीत; परं तु सौ.ने आिण मुलांनी काकं ू या
फुकट पासावर नाटक पाह याचा मनोरथ इतका भ कम बांधन
ू ठे वला होता, क तो भ न होऊ
नये हणन
ू बारा-बारा आ यांची ितिकटे काढून मी सवाना नाटकास धाडले. नाटकगहृ ात यांना
पोहोचिव यास आिण तेथन
ू परत आण यास मीच गेलो होतो आिण घरी िनज यास झोप लागेल
हणन
ू दर यानचा वेळही नाटकगहृ ातच काढला. बाक मी काही नाटकाचा मोठा शौक नाही.
गु वारी सकाळी काकं ू या बो याने दुधा या पाते यात त ड घातले आिण मो ने या या पाठीत
ि केटची य ी जोराने घातली. आप या अप यवत िवठ्याची अनुकंपनीय अव था पाहन काकू
आम यावर भयंकर ोधायमान झा या. पोपट तर िवठ्याने मटकावला नसन
ू आम या मुलांनीच
जणू वाहा केला, अशा बतावणीने यांनी आकाशपाताळ एक क न सोडले. यात बो यास
बसलेला मार आिण वत: या गाठोड्याची तपासणी इ यादी गा हा यांची भर पडलीच होती.
यातन
ू आ ही गरीब अस याने आम याकडून पगारा यित र ल यांश िमळ याची िनराशाच
झाली होती. िशवाय आमचे सोवळे -ओवळे , आम या मुलांचा उमटपणा ही यांस पसंत पडली
नाहीत आिण झा या िदवसांचा पगार घेऊन यांनी आ हाला कायमचा रामराम ठोकला.
काकू गे यावर ती डो यांत पाणी आणन
ू हणाली, “सासबू ाइना बोलावलं तर नाही का या
परत येणार? झालं-गेलं िवस न परत या हणावं घरी.”
मलाही मात ृ ेमाचा उमाळा आला व मामाला तार क न आइला बोलावणे पाठिवले.
मातिृ दनावरील या याने मी ऐकली आहे त, आइ या थोरवीवरील किवता वाच या आहे त,
िशवाजीसार या मातभ
ृ ां या गो ी ऐक या आहे त आिण पुंडिलक नाटकही पािहले आहे ; परं तु
मातभ
चा उमाळा आज यासारखा मला यापवू कधीच आला न हता. एक अडचण दहा
ृ
उपदेशांपे ा अिधक िश ण देऊ शकते. घरगुती नोकर िजतके अिधक दुम ळ होतील तसतशी

मातेची थोरवी त ण-त ण ना अिधकािधक पटत जाइल. व दे मातरम्!

प व े पणाचे योग
प रचय
कोण याही अितरे का या डो यांत घालावयाचे उ म अंजन हणजे िवनोद. एखादे त व
िकतीही चांगले असले तरी यवहारात याचा वापर सारासार िवचारानेच करावा लागतो,
पण उ साहा या भरात, येयवादा या धदंु ीत, यवहारा या अभावी आिण िक येकदा
अहंकारा या अिभिनवेशात माणसे ही साधीसध
ु ी गो िवस न जातात!
स यकथनासार या सवमा य त वा या अितरे कानेस ु ा फाय ाप े ा अिधक तोटा होतो, हे
या लेखात अनेक गमतीदार संग क पन
ू लेखकाने दाखिवले आहे. िचमणराव दररोज या
यवहारात येकवेळी स य सांग याची कोशीस करतो. पण यामळ
ु े कुणाचाही फायदा न
होता ग धळ मा उडत जातो. हे सारे मोठ्या मािमक आिण मजेदार रीतीने दशिवताना
िचंतामणरावांची िवनोदी ितभा कशी प लिवत झाली आहे, हे पाह याजोगे आहे.
हा यप रपण
ू संग व आप या आवड या त वाचा अंध अिभिनवेशाने परु कार करणा या
एकांगी लोकांची केलेली नाजक
ू थ ा यां या संगमामळ
ु े या लेखात मोठी अवीट गोडी
िनमाण झाली. ‘स याचे योग’ हा बोलपट याच लेखा या आधारे तयार कर यात आला.
“ह ली या काळी िजकडे पाहावं ितकडे ढ ग िदसतं. धमात पा लं तर बुवाबाजी या पाने,
राजकारणात पा लं तर अडगळीत पडले या चर या या पाने, समाजात या यवहारात
पा लं तर नीितबाजपणा या पाने िजकडे ितकडे ढ ग न् स ग. हे व ृ लोक आम यासार या
त ण-त ण ना एक वावरताना पाहन सदा कदा…”
या यान देणारी प तीस-छ ीस वषाची अिववािहत ी होती. िववाह झालेला नस याने
प नासा या वषापयतदेखील त णी हणवन
ू घे याचा अबािधत ह क ितला ा झाला होता. मी
मा बायकोचा आिण पोराबाळांचा धनी झा याने ितत याच वयात व ृ ाव थेला पोहोचलो होतो.
शुत्-शुत्! या बाइचे या यान ऐक याचे टाकून वगत भाषण करायला मला कोणी सांिगतले
आहे ?
“सदा कदा नीती या बाता सांगन
ू दडपन
ू टाकायला पाहत असतात. पण व ृ ांनो, तु ही
त ण असताना काय काय रं ग केले असतील ते आ हाला ठाऊक नाहीत असं समजू नका! तुमचं
अंतरं ग आ हाला पुरतं माहीत आहे . यातला म सरा ी आम या पण
ू प रचयाचा आहे . तुमची नीती
हणजे तो म सरा ी झाकून ठे व याक रता वर पस न ठे वलेली िनज व राख आहे . आ ही
आप या भावना मनात या मनात चुरगाळून असे झुरणार नाही. स य हाच आमचा िम आहे .
आ ही कोणालाही आपलं मन अगदी आडपडदा न ठे वता प पणाने सांगणार. आज या मा या
त ण ो यांसदेखील माझा असा उपदेश आहे क , तु ही प व े हा. बोल यात, चाल यात,
कर यात आडपडदा ठे वू नका. कदािचत ढीनं जखडलेले, नीितम ानं िझंगलेले सनातनी
बु ु क तुम यावर रागावतील; परं तु समाजा या िचरकालीन िहता या
ीने पाहता प बोलणं,

प िलिहणं, प वागणं या गो ी फार प रणामकारक आहे त. सग या या आधी प िवचार
करायला मा श जागतृ झाली पािहजे.”
या यातीचे हणणे मला सोळा आणे पटले. गुळगुळीत बोल याने आिण वाग याने आजपयत
माझे िकतीतरी वैयि क नुकसान झालेले होते ते मला आठवले. िभड त वभावामुळे मी
मा यामागे अनेक लफडी लावन
ू घेतली होती. शेजारचे कुळकण गावाला जात असताना यांचा
चावरा कु ा मिहनाभर घरात बाळगन
ू मी सग या आळी या िश या खा ले या आहे त. घरात या
गळ या मो या, गळके छ पर आिण आटलेला नळ यां यािव
घरमालकाकडे मी कधीही प
त ार केली नाही. ऑिफसातील माझी चांगली खुच एस. आय. आर. अ यरने बळकावली
असतादेखील िभड तपणामुळे मला ती परत िमळिवता आली नाही. कोणी उसने पैसे मािगत यास
प नकार देता न आ याने िकतीतरी नाठाळ कुळांचा सावकार बन याची पाळी अनेकवेळा
मजवर आलेली होती.
बाइचे या यान संपताच यासपीठावर चढून मी मन:पवू क यांची पाठ थोपटली. बाइ
काव याबाव या झा या. पण यांना धीर देत मी हणालो, “ताइ, शाबास! आज तु ही मला िद य
संदेश िदला. मा या आयु याला तु ही नवीन वळण लावलं. या यापवू च तुमची-आमची गाठ पडती
तर…”
मा या कृतीचा ो यांनी िवपयास केला. यांना वाटले, हा काहीतरी अित संग करीत आहे ;
यामुळे अ य , िचटणीस आिण वयंसेवक यांनी मजभोवती गराडा घालन
ू आिण कु यां माणे
भुंकून मला वेगेवेगे सभा थान सोड यास लावले. मला पळवन
ू लावन
ू यांनी मा याच कृतीचे
अनुकरण केले असले पािहजे अशी माझी खा ी आहे . थम मी डॉ. मुंगळे यां या दवाखा यात
िशरलो. माझा धाकटा मेहणा शंकर कािशनाथ िकडिमडे हा याने आजारी असन
ू ,
औषधोपचाराक रता यास घर या मंडळ नी पु यास आणन
ू ठे िवले होते. यास मुंगळे डॉ टरांचे
औषध चालू अस याने सहजच चौकशीक रता दवाखा यात िशरलो व शंकर या कृतीचा िवषय
काढून मी िवचारलं, “काय डॉ टर, शंकर या कृतीब ल तु हाला िकतपत आशा आहे ?”
“आ ही ु माणसं काय करणार? कताकरिवता परमे र आहे !” उसासा टाकून डॉ टर
हणाले.
“डॉ टर, असं गुळमुळीत बोलू नका. प पणानं आपलं मत काय असेल ते सांगन
ू टाका.
आताच मी कुमारी त णीबाइ या या यानाला गेलो होतो. आप या समाजाला संिद ध,
अधस य, आणखी पड ाआडून नरो वा कुंजरो वा प तीचं द् यथ बोल याची जी सवय लागली
आहे ितचा यांनी खरपस
ू समाचार घेतला. ते हा काय ते प पणानं सांगा.”
“बरं बुवा, प सांगतो. मा आपला धीर खचू देऊ नका.” िवडीचा झुरका घेऊन आिण मला
एक िवडी देत डॉ टर हणाले, “खरं सांगायचं हणजे शंकर या आयु याचे फारतर मिहना दोन
मिहने आता उरले आहे त.”
मा या हातातील िवडी गळून पडली. हात मालाने डोळे पुशीत मी त काळ उठलो. प ो
चांगली असली तरी कठोर असते, अशी माझी खा ी झाली. रोज सं याकाळी िकडिमड्यां या
िब हाडी जाताना एखादा सं ा, काही वासाची फुले आिण एखा ा गटारफुं या वतमानप ाचा
ताजा अंक मी िवकत घेत असे. आज वासा या फुलांऐवजी पज
ू ेची फुले आिण गटारफुं या
प ाऐवजी मुमु च
ू ा अंक मी िवकत घेतला. शंकर या िबछा याजवळ जाऊन बसताच याने खोल

गेले या आवाजात मला िवचारले, “आ पा, आणलात का ‘िनल ज’ प ाचा ताजा अंक? आज
कोणाला िश या िद या आहे त यात?”
“बाळ शंकर, ‘िनल ज’ प वाच याचं अजन
ू तु या मनात यावं याव न वत: या
प रि थतीिवषयी तू िकती अजाण आहे स याची बरोबर क पना करता येते.” मी गंभीर चेहरा
क न हणालो, “आता चारगट प ं वाच याचे तुझे िदवस रा ले नाहीत. आज तुला
वाच याक रता हा ‘मुमु च
ू ा’ अंक आणला आहे . साधुसंतांची वचने आहे त यात. हा वाच आिण
परमाथिचंतन कर.”
शंकरा या पायगती याचे वडील, माझे शुर काकासाहे ब सहाणेवर काहीतरी उगाळीत
बसले होते. माझे बोलणे यांना जरा िविच वाटले व हणन
ू ते िकंिचत हसत हणाले, “काय हो
आ पासाहे ब, आज मे ह याची थ ा कर याचा हा नवीन माग तु ही शोधन
ू काढला आहे वाटतं?
बरं , असो. तु ही ती नवीन कादंबरी शंकरला वाचायला आणन
ू देणार होता ना? रोज वाचन
ू
दाखवा हणजे याची करमणक
ू होत जाइल.”
“काकासाहे ब”, वीररस धान ग नाटकातील नायका माणे हे ल काढीत मी उ ारलो, “आता
कसची कादंबरी अन् कसचं नाटक! ा िबचा या शंकर िकडिमड्याचं आयु य हणजे शोका त
कादंबरीच होणार आहे . याला कादंबरी वाचन
ू दाखिव याऐवजी ग डपुराण िकंवा महाभारतातलं
वगारोहणपव वाचन
ू दाखवलं तर िबचा याला परलोकात तरी यांचा काही उपयोग होइल!”
माझे िवचार ऐकून काकासाहे ब अंगावर शहारे आ यासारखे करीत होते आिण शंकरने तर
डो याव न पांघ ण घेतले. हा यांचा ढ गीपणा मला आवडला नाही. ते दोघे भिवत याशी
शहामग
ृ ाचा खेळ खेळत होते. या कमकुवतपणाब ल यांची कानउघडणी कर यास मी त ड
उघडणार तोच िचनीमाती या पे यात लापशी घेऊन काकूसाहे ब तेथे आ या. हातातील पेलाबशी
खाली ठे वन
ू या शंकरला हणा या, “ऊठ बाळ, थोडी खीर खा. आता तुला भक
ू लागू लागली
आहे . िनयिमतपणानं औषधपाणी िन खाणंिपणं घेत गेलास तर एका मिह या या आत तू
खडखडीत बरा होशील; (मा याकडे वळून) नाही का हो आ पासाहे ब?”
हाच जर मी त णीबाइचे या यान न ऐकलेला असतो तर एकदम ‘होऽऽ!’ असा लांबलचक
हे ल काढून काकूबाइ या बोल यास संमती देऊन टाकली असती. रो याला खोटे उ ेजन दे याचे
पातक डो यावर घेतले असते; परं तु आता मी प व केपणाचे त वीकारले होते. डॉ टरांचे
श द मला प के आठवत होते. हणन
ू मी हणालो, “काकू, तुमची ही आशा यथ आहे .” मा या
या िविच उ रामुळे काकू ि तिमत झा या. ितकडे काकाही हातांतले कायसे उगाळ याचे काम
बंद ठे वन
ू आ याने पाहत रािहले होते. काकू काकुळतीस येऊन डो यांत पाणी आणन
ू हणा या,
“आ पासाहे ब, ही थ ा करायची वेळ न हे , उगीच काहीतरी बोलन
ू रो याला घाबरवन
ू सोडणं
चांगलं न हे .”
“मी तरी कुठे थ ा करतो आहे ? आताच डॉ टर मुंग यांनी सांिगतले.” असे मी बोलत असता
काकासाहे बांनी अडथळा क न मला हटले, “तु हाला कोणी हाक मारतंय वाटतं. जरा दाराशी
जा पाह.”
मी कानोसा घेतला व दरवाजापयत जाऊन आलो. परं तु मला कोणीही हाक मारली न हती.
मला बोलताना थांबिव याची काकासाहे बांची ती क्ऌ ी असावी असे मा या चटकन यानात
आले. मी तसाच परत िफ न रो या या अंथ णापाशी येऊन उभा रािहलो. काकासाहे बांनी

िवषयांतर कर यासाठी इकड या ितकड या ग पा मार याचा घाट घातला, पण मी पु याचा
माणस
ू सातार या या सा याभो या हाता यास काय दाद देणार? मळ
ू पदावर येऊन मी हटले,
“आपला काय बरं िवषय चालला होता, काकासाहे ब?”
“िवजेचे िदवे चांगले का घासलेटचे?”
“छे ! न हे .”
“मग कुलीन ि यांनी नाटकात काम करावं क नाही, हा असेल.” -काकासाहे ब.
“छे , हा पण न हे .” - मी.
“मग हा आपला हा असेल- खादीनं वरा य िमळे ल क नाही?” -काकासाहे ब.
“तो नाही हो! उगीच चाळवाचाळव कशाला करता? डॉ. मंुग यांनी शंकर या कृतीिवषयी
काय सांिगतलं हा िवषय चालला होता.” नेट ध न मी हणालो.
“काय सांिगतलं डॉ टरनी? मला तरी कळू ा, आ पासाहे ब, डॉ टरनी काय सांिगतलं ते!”
रो या या पांघ णातन
ीण आवाजात श द उमटले. याला उ र देताना थोडीशी दु:खपण
ू
ू
तावना क न डॉ. मुंग यांचा अिभ ाय मी प पणे शंकरला सांिगतला : “बाळ शंकर, खरं
सांगायचं हणजे तु या आयु याचे फारतर मिहना दोन मिहने आता उरले आहे त.”
तो ऐकताच शंकरने ‘अरे बाप रे !’ असे उ ार काढून डो याव न पांघ ण घेतले.
काकासाहे बांनी ीराम ीराम करीत शेजार या खुच वर डोके टेकले आिण काकूबाइ ‘अरे मा या
बाळा!’ असे ओरडत मुलाला िमठी मा न ओ साबो शी रडू लाग या. हा अनपेि त कार पाहन
मी तेथन
ू हळूच पाय काढला.
घरी आ यावर कपडे काढून जेवावयास बसणार इत यात आमची मोलकरीण गजी तेथे आली
आिण ितने मला सांिगतले, “बाइचं अवषद टेबला या खनांत िठवलं आहे ,” हे ऐकून आइने
िवचारले, “कसलं ग औषध, गजा?” हा
ऐकून गजी नुसतीच हसली; पण मी
प व केपणाचे कंकण बांधले अस याने मा याने राहवेना. मी हणालो, “अगं, ते हे कोम्…”
“ हय हय, क ड्याची भाकरी आनली आहे बाइ याकरता.” गजाने समयसच
ू कपणा
दाखिवला.
“मग ती करायला गजा कशाला पािहजे? मी नसती का िदली क न?” आइ.
सौभा यवती मला काही न बोल यािवषयी खुणा करीत होती, पण ित याकडे ल न देता मी
हणालो, “क ड्याची भाकरी न हे , पण क बडीचं अंडं आहे . िहला अश पणा भासायला
लाग यामुळं डॉ टरनी रोज एक अंडं ायला सांिगतलं आहे .”
आइ खपू च संतापली आिण ओरडून हणाली, “इ श, हा पदाथ अन् ा णा या घरात? आ ही
काय कधी आजारी पडलो नाही का? पण आ हाला नाही कधी अस या अभ य खा याची गरज
वाटली. अश होत असतील तर िडं काचे लाडू खा, नाहीतर बदामा या वड्या देइन चोवीस औषधं
घालन
ू गहृ वै कात सांिगतलेली! पण हे काय? ा णांनी खाऊ नये ते खायचं?”
“अहो आइसाहे ब, आ पा तुमची थ ा कर यात जनुं! मी कशाला बामना या घरात इटाळ
कालव?ू क बडीचं अंडं हवं पर क ड्याचा लाडू आहे बघा!” गजा आइचे समाधान कर या तव
हणाली.
आमचे बोलणे चालू असता कागदात गुंडाळलेले अंडे सौ.ने टेबला या खणातन
ू काढले आिण
पदराखाली झाक त ती वयंपाकघरात जाऊ लागली. गजा या उ रानं आइ या भोळसट

अंत:करणास वाटलेले समाधान ित या चयवर िदसू लागले होते. पण हा अ ानमल
ू क आनंद ितने
उपभोगावा हे मला बरोबर वाटले नाही. मी सौ. या हातन
ू ते अंडे िहसकावन
ू घेतले आिण आइची
सम खा ी केली. पु हा आइचा ोधा नी भडकला आिण बराच वेळ ितची सरब ी झडली.
ल ना या िमरवणुक त यांडची गजना थांब यावर जशी वाजं यांची िपरिपर चालू होते या माणे
आइची सरब ी बंद पड यावर सौ.ची िपरिपर चालू झाली. ती नुकतीच िकडिमड्यां या घरी
भावा या समाचाराला जाऊन आली होती आिण नुकताच तेथे मी जो हलक लोळ माजवन
ू िदला
होता याब ल माझी कानउघडणी करणे हा ित या या यानाचा िवषय होता. ितचे बोलणे चालू
असता माझे िम नथश
ू ेठ तेथे आले व यांनी आजची रा भजनाक रता माझी पेटी मािगतली.
पेटीसारखी ह यारे कोणी दुस यास वापरायला देऊ नयेत असे माझे अनुभविस मत
िभड तपणामुळे मी कोणाजवळ बोलन
ू दाखिवले न हते. कधी भाता फुटला आहे , तर कधी सरू
िबघडले आहे त िकंवा अम या-तम याने गायना या बैठक क रता उसनी नेली आहे , अशा थापा
मा न मी पेटी दे याची टाळाटाळ करीत असे. यामुळे पेटी दे याचे टाळूनदेखील कोणाचा राग
संपादन केला नाही.
आज मा मा या अंगात प ो संचारली होती. “नथश
ू ेठ,” मी हणालो, “आजपयत
अनेक थापा मा न तु हाला पेटी दे याची मी टाळाटाळ करीत होतो.”
“अन् आज मा पेटी देनार असंच क नाही?” फुि लत चेह याने नथश
ू ेठनी िवचारले.
“न हे , न हे ; आजसु ा पेटी देणार नाही पण याबरोबर थापा मा देणार नाही. तु हाला
एकदाच साफ सांगन
ू टाकतो क , आज काय अन् पुढे काय- कधीही मी आपली पेटी तु हाला
देणार नाही. मग ती दु त असो क , ितचे बारा वाजलेले असोत!”
हे माझे सडे तोड श द ऐकून नथश
ू ेठचा आप या कानांवर िव ास बसेना. मा यासार या
िभड त माणसा या त डून हे िनभ ड श द िनघणे हणजे केळी या पाना या िपपाणीतन
ू तुतारीचा
िननाद बाहे र पड यासारखे आ य होते! मी काहीतरी नशा केली आहे अशी याची क पना
झाली असावी.
या माणे मा या नवीन ताला ारं भ फारसा चांगला झाला नाही, पण अशी ते इतरां या
समाधानाक रता नसन
ू वत: या मना या संतोषाक रता पाळावयाची असतात याची जाणीव
ठे व याने मला झोप लागली.
दुस या िदवशी सकाळी मला एक ल न जुळिव यास जायचे होते. माझे िम सखारामपंत
यांचा भाऊ बाळकराम याचे ल न जम याचा योग होता. मुलगी अहमदनगरचे सराफ रा. शडे
यांची होती. मुलीची पसंती झाली असन
ू , शेवटचे बोलणे बाक होते. ते कर याक रता मी
सखारामपंतांबरोबर शड्यां या िब हाडी जा यास िनघालो. बरोबर बाळकरामही होता. औपचा रक
ो रे झा यावर शड्यांनी बाळकरामा या बौि क आिण सांपि क ि थतीिवषयी चौकशी
कर याक रता पिहला
टाकला, “आपलं िश ण कुठपयत झालं आहे ?”
सखारामपंतांनी उ र िदले, “हे िशकलेले आहे त, पण ॅ युएट नाहीत.”
या उ राव न कोणाचाही ह झाला असता क , बाळकरामा या वारीने िव ापीठाची म यम
क ा ओलांडली असन
ू , ते पदवीधर हो याचेच बाक उरले होते; परं तु बाळकरामाने िव ापीठाचा
उं बरठादेखील ओलांडला न हता, अशी मला मािहती होती. जरी ल न जुळिव यास नवरदेवा या
बाजन
ू े मी गेलो होतो आिण ‘उ सवे यसने चैव िववाहे ाणसंकटे’ अस य बोलले असता चालेल

असा काहीसा ोक आहे , तरी यातील उपदेशाचा भंग क न स य बोल याचा मी िनधार केला.
“अहो शडे महाराज, आमचे बाळकराम ॅ युएट नाहीत, इतकंच नाही तर मॅि कदेखील नाहीत!”
असे मी सांिगतले. नवरदेव आिण यांचे बंधुराज यांना आप याच गोटातन
ू आप यावर हा बॉ ब
अचानक येऊन पडे ल असे वाटत नस याने ते एकदम थंड पडले.
“काही हरकत नाही. आजकाल ॅ युएट होऊन तरी काय िमळताहे त दगडी? परवा आम या
नगरास प नास पयां या जागेवर एका फ
लास एम.ए.ची नेमणक
ू झाली. बरं , ते असो;
घरचं तरी ठीक आहे ना?” शड्यांनी िवचारले.
सखारामपंत- “घर आहे .”
“भाड्याचं.” मी वा याची पत
ू ता केली.
पु हा एकदा भावांची जोडी िवजेचा ध का बस या माणे चमकली. शड्यांना िकंिचत हसू
आले आिण यांनी िवचारले, “बरं , परमे री नोटा असतील दहा-वीस हजारां या?”
सखारामपंतांनी होकार िदला, पण मी शड्यांचा गैरसमज न हावा हणन
ू हटले, “आहे त,
पण या यांनी आप या सावकारांना िलहन िदले या आहे त.”
शड्यांनी बाळकरामा या वयाची चौकशी केली. सखारामपंतांनी मा या पाठीला िचमटा घेऊन
आिण बाळकरामाने डोळे वटा न मला ग प राह याची खण
ू केली. “तेिवसावं संपन
ू चोिवसावं
लागलं गे या फा गुन शु पौिणमेला; होय क नाही रे बाळकराम?”-सखारामपंत.
“बरोबर आहे .” बाळकरामाने संमती िदली.
या लबाडीचा मला मनापासन
ू राग आला. मी पंतांना रागाने िवचारले, “वाहवा, सखारामपंत!
वयाची वष उलट्या मानं के हापासन
ू िफ लागली? उगाच मोठे डोळे क न मला दटवायला
पाह नका. याला नुकतंच स ािवसावं वष होतं. ते आता तीन वषानी कमी कसं झालं?”
रा. शड्यांना हा गौ य फोटाचा कार पाहन बरीच गंमत वाटत होती. ते हणाले, “अहो,
इसवी सनापवू ३२७ या वष िशकंदराने िहंदु थानावर वारी केली, आणखी तो ३२३ या वष
मेला, हे कसं झालं? अगदी इितहासा या पु तकात छापलेलं यां वाचलं आहे . तसंच
बाळकरामांना तीन वषापवू स ािवसावं वष होतं ते आता चोिवसावं झालं आहे . हा हा हा!”
आता मा या दोन भावांना मानखंडना अस ा होऊन ते उठून गेले. मीही यां या मागोमाग
जाऊन यांस गाठले व यां याबरोबर पावले टाक याचा य न क लागलो; परं तु मला
िझडका न टाकून सखारामपंत हणाले, “जोग, तू इतका हलकट असशील असं मला वाटलं
न हतं.”
“ यात हलकटपणा कसला? खरं आिण प बोलायचं असा मी कालपासन
ू िन य केला
आहे . मग यात कोणाला भलं वाटो क बुरं वाटो; याची मला पवा नाही.” मी धीटपणाने यांस
उ र िदले.
“मग तु याही मै ीची आ हाला काडीइतक पवा नाही.” असे सांगन
ू ते दोघे बंधू र ता फुटला
ते हा मजपासन
ू दूर झाले.
प व केपणास जगात फारच थोड्यांजवळ िकंमत असते असे िदसन
ू याब ल खेद करीत
मी घराशी पोहोचतो तोच दाराशी तांगा उभा असन
ू , यात धोतरात बांधलेली दोन गाठोडी, एक
िफरक चा तां या आिण सुंभाने बांधलेली घ गडीची वळकटी इत या िजनसा ठे वले या िदस या.
‘कोण पाहणे आले आहे त बुवा?’ असे बोलत मी घरात िशरलो ते हा चौघडी पांघरलेली आइची मत
ू

मा या नजरे स पडली. मला पाहताच ितने सांिगतले क , या घरात राजरोसपणे अंडी खा ली
जातात यात इत:पर आप याला राहावयाचे नाही आिण आपण नािशकास ि ंबकमामाकडे
राहावयास जात आहो.
मी ितला समजुतीने सांिगतले क , या अंडीिव याकडून मी अंडी घेतो तो ा ण आहे .
याच माणे यां या घरी अंडी खातात अशा पाच-सात ा णांचीच नावे ितला मी सांिगतली.
“मे या, पण ते लोक काही ते पदाथ आप या आयां यापुढे आणन
ू आदळीत नसतील! एका
बाजल
ू ा जाऊन खात असले तर यात काय दोष आहे ? ि आड स ृ ी!”
“एकंदरीत तुझी हरकत काय ती राजरोसपणालाच आहे ! गु पणाने पाप केलं तर याला तू
दोष देत नाहीस.” मी हणालो.
आइ संतापाने हणाली, “राजरोस काय कमी पापं चालली आहे त? सन
ू बाइची मै ीण ती
गुलाब िदघे थेट चुलीपयत येऊन वावरते, ितकडे नाही का मी कानाडोळा करीत? पण
िदवसिदवस तु ही फारच वहावत चाललात! मी जा ये िनघन
ू . आता खुशाल तु ही क बडीचीच
काय, पण गोमातेचीसु ा अंडी खा. चल हाक रे .” हे शेवटचे वा य टांगेवा यास उ े शन
ू होते.
आइचे आिण माझे हे पिहलेच भांडण न हते. स या घरात अडचण ये यासारखी नस याने
ितची घरी मला अडगळच वाटत होती. ती अनायासे माहे री जा यास तयार झाली. हा मा या नवीन
ताचा फायदा झाला असे मला वाटले.
ै एक िम. टनबुल यांची िसकंदराबादेस बदली होणार अस याने
आम या सुपरवायझरांपक
दुपारी चार वाजता यांना ऑिफस टाफतफ पान-सुपारी होती. आम या ऑिफसातील चांग या
व यांत माझी गणना होत होती. कारण व कु वकलेवरील एका इं जी पु तकातन
ू मी काही
भाषणे पाठ केलेली होती. नवीन अिधका याची नेमणक
ू , जु या अिधका याची बदली,
ै कोणास िमळालेली बढती, साहे बवगात झालेले अप यज म, िववाह यासारखे
कारकुनांपक
मंगल संग आिण मडमांचे म ृ यू यापैक कोणताही िवषय येवो, माझी जीभ शयती या घोडी माणे
वळवळत असे. आज मा मी रा. देशपांडे यास बजावले क , मजकडे भाषणाचे काम देऊ नका; मी
प व केपणाची शपथ घेतली आहे ; आज मी भाटासारखा तुितपाठ करणार नाही. परं तु यांनी
माझे न ऐकता मला बोल यास भाग पाडले आिण यामुळे पा यात टाकले या ढे कळा माणे
िज न जा याची पाळी सवावर आली यात माझा काय दोष? दोघाितघांची भाटवजा तुितपण
ू
भाषणे ऐक यावर साहे बां या आिण कारकूनबांधवां या अ या हामुळे- अगदी ढकलन
ू च िदले
यांनी हणा ना!- मी बोल यास उठलो आिण मा या व कारकूनबंधं ू या मनातले िवचार
आडपडदा न ठे वता उघडे क न दाखिवले.
“पू य- न हे माननीय अिधकारी आिण ि य सेवकबंधहू ो,” मी कडाडलो, “येथे आपण
कशाक रता जमलो आहो हे मा या अगोदर या तीन व यांनी सांिगतलेच आहे . खरोखर हे
सांग याचे काहीच कारण नाही. हे ड लाक रा. आयंगार यांनी आम यापैक येकाकडून
जबरद तीने एकेक पया वगणी पगारातन
ू च कापन
ू घेतलेली अस यामुळे आजचा संग
उपि थत झाला आहे . (हा िवनोद आहे असे वाटून अिधकारी हसले व मख
ू पणा आहे असे वाटून
कारकून घाबरले.) आप या ऑिफसचे िम. टनबुल हे येथन
ू बदलन
ू िसकंदराबादेस जात आहे त
हणन
ू आप याला झालेला आनंद य कर याक रता आपण येथे जमलो आहोत-”
“आनंद न हे दु:ख” िम. िविलय स हसत हणाले.

“दु:ख कसले? आनंदच. ही काही माझी बोल याची चक
ू नाही. हे साहे ब जाणार हणन
ू
आ हाला उगाच नाही आनंद वाटत. आ हा कारकुनांची बारीकशी चक
ू नजरे स येताच हे आप या
नावा माणे िशंगे रोखन
ू आम या अंगावर धावन
ू येत. यांना सही कर यापलीकडे काही अ कल
नस याने हे हे ड लाक या ओंजळीने पाणी पीत असत आिण यामुळे म त झालेला हा हे ड लाक
आ हा गरीब कारकुनांचा फार छळ करी! आता एवढे खरे क , आमचा आनंद अगदी शु नाही.
आपण या असमथ, पण उ ट साहे बां या तडा यातन
ू सुटलो तरी िबचा या िसकंदराबाद या
कारकूनबंधंच
ू ी आप याला क व यावयास नको काय? ‘परदु:खं शीतलम्’ हणतात ते खोटे
नाही. या साहे बां या कारिकद त आ ही कसलेले नोकर कुचकामी ठरलो आिण हा सारभातखाऊ आयंगार समथ ठरला. असे असन
ू ही आ ही हा पान-सुपारीचा देखावा करीत आहोत
याचे कारण काय?” असे िवचा न मी सव ो यांकडे उ रा या अपे ोने पाह लागलो.
साहे ब लोक रागाने लालबुंद आिण कारकून लोक घाब न िफके पडले होते. सगळे जण मला
खाली बस याची खण
ू करीत होते, पण प व कृ वाचे वारे यालेला मी थोडीच कुणाला दाद
देणार? मा या याने थांबवेना. “ याचे कारण हणजे ही वारी िसकंदराबादहन परत पु यास
ये याचा संभव आहे हणन
ू ितला खश
ू ठे वणे भाग आहे . हे च जर सेवािनव ृ होऊन िवलायतेस
परत जात असते तर यांना पानतंबाखच
ू ी चंचीदेखील कोणी सोडून दाखिवली नसती. िम.
टनबुल यां याम ये दोनच गुण आ हाला आवड यासारखे होते. ते दररोज एक तास उिशरा
कचेरीत येतात आिण या उिशराची भरपाइ कर याक रता एक तास लवकर परत जातात. (सौ.
िविलय स यांना ही कोटी फार आवडली आिण क बडी या कलकलाटासारखा हा य वनी यांनी
ै तीन तास हे आरामखुच वर पडून झोप घेतात. अथात
काढला.) हजर असले या चार तासांपक
यांचा जाच फ एकच तास आ हाला सहन करावा लागतो. असे हे गुणी बाळ येथन
ू जात आहे .
हे सरकारचे उपकार आ ही कधी िवसरणार नाही. भाषण संपिव यापवू परमे राजवळ इतकेच
मागणे मागतो क , हे दयाघना, टनबुलसाहे बांची बदली र कर याची बु ी तू सरकारास देऊ
नको!”
भाषण आटोपन
ू मी टनबुलसाहे बांशी शेकह डी कर यास यां यासमोर उभा रािहलो; परं तु
यांचा चेहरा फार उतरलेला िदसत होता. सव कारकुनांनी संगनमत क न हे मग रीचे भाषण
उडवन
ू िदले असावे असे यांना वाटत असावे असे मला वाटले. िविलय ससाहे ब खेकसले, “याला
बाहे र जा याची िवनंती करा (िकक िहम औट).” मी वत: या अपमानामुळे एखा ा
आमदारा माणे सभेतन
ू वॉक-औट केला व ऑिफसात मा या जागी जाऊन बसलो.
थोड्या वेळाने आयंगार आला व हणाला, “जोग, काय गाढवासारखं भलतंच बरळलास?
िविलय ससाहे ब तर ‘आइल शटू डाऊन िद अ◌ॅस’ (मी या गहृ थावर फार रागावलो आहे ) असं
हणत होता. तो तुझा जीव घेइल; इतकंच नाही तर नोकरीतन
ू सु ा काढून टाक ल! आता तू
आजा याचं स ग घे, आणखी मी वाता या झट यात बोललो अशी ितपादणी कर.”
आयंगार या म ासी उपदेशाची बजावणी कर याचा संग त काळ आला. कारण िविलय स
आिण टनबुल असे दोघेही अँ लो-भारतीय भाषेत िश या देत हातात िप तुले घेऊन माझा शोध
करीत मा या टेबलाकडे येत होते. यांना पाहताच मी अंगातला शट टरकावन
ू िदला आिण शाइची
दौत आयंगार या अंगावर फेकून देऊन, “आहा! मी हायसरॉय आहे . कमांडर-इन-चीफ आहे ;
बादशहा आहे . टनबुलला मी कनल करीन नाहीतर मेजर करीन. ा-ला-ला” असे बरळू लागलो.

माझी ि थती पाहताच साहे ब यास वाटले, मला वाताचा झटका आला आहे आिण ते सहानुभिू तपर
श द बोलन
ू परत िनघन
ू गेले. आयंगारचा मा कोट खराब झाला आिण याब ल धुलाइचे चार
पैसे मला भरावे लागले!
सायंकाळी आम या आळीतील दासनवमी उ सव मंडळापुढे देशभ धनाजीराव वाचाळ यां या
अ य तेखाली कु. त णीबाइचे ‘िववािहतां या दुस या बायका’ या िवषयावर या यान होऊन
नंतर ी. वांदरलाल पोपट यां या नकला होणार हो या. यंदा उ सवाचा िचटणीस मी अस याने
सभामंडप झाडणे, सतरं जी घालणे, व यांचा प रचय क न देणे इ यादी कामे मजकडे आलेली
होती.
या या याबाइ आ या. या तर मला गु थानी हो या. शंभर-स वाशे (वतमानप ी भाषेत
हजारावर) ोते जमा झाले. वेळेनंतर दहा िमिनटांनी अ य साहे ब मोटारीतन
ू येऊन थडकले. मी
अ य पदाची सच
ू ना कर यास उभा रािहलो व हणालो, “बंधु-भिगनीहो! आज सु िस
प व या त णीबाइ यांचे ‘िववािहत पु ष आिण यां या दुस या बायका’ या िज हा या या
िवषयावर या यान होणार आहे . ि यांना व कृ वकलेची देणगी वभावत:च देऊन
सर वतीदेवीने ीजातीिवषयी आपला प पात य केला आहे . (व या- गणपत नी मोदक
खायचा खादाडपणा पु षांना देऊन पु षजातीिवषयी प पात दाखिवला नाही का?)
कािलदासानेदेखील ि यां या ा गुणाला ‘अिशि त-पाटवम्’ हणजे अिशि तांची
त डपाटीलक असं नाव िदलं आहे . (हशा.) या संगी देशभ वाचाळ यां यासारखे अ य
आप या कपाळी यावे ही शोचनीय गो होय. शालजोडीला कांब याचं िठगळ जोडावं या माणे
त णीबाइ या फुटा या आिण फाट या या यानाला अस या कंटाळवा या अ य ाची तावना
जोडली जाणार आहे . ( चंड हशा.) मग असले र ड अ य नेमलेत का? असं तु ही िवचाराल तर
माझं उ र इतकंच क , देशभ ांनी आप या उ सवाला सग यांत जा त मोठी वगणी िदली आहे ;
अन् मंडपा या म ये ल बकळणारं हे संुदर झंुबर यां याच घरचं आहे , हणन
ू यांना हा
अ य पदाचा मान िन पायानं ावा लागत आहे . (मा या अंगर या या टोकाला झटका.)
अ य पदा या मानाला हे मुळीच यो य नाहीत, पण या मतलबी जगतात यो यतेपे ा
यवहाराकडे अिधक ल पुरवावं लागतं, हे यानात आणन
ू आज या योजनेला सवानी संमती
ावी. (खपू केली से े टरीसाहे ब! टा या! हशा!) आता अ य आिण या या या या दोघांनाही
इतक च िवनंती आहे क , आज येथे बरे चसे ोते जमले आहे त, ते आपलं या यान ऐकायला
जमले नसन
ू , या यानानंतर ीयुत वांदरलाल पोपट यां या नकला होणार आहे त या ऐकायला
जमले आहे त. तरी आपली च हाटं फारशी न लांबिवता यांनी आपलं काम आटपावं.”
मी हे भाषण करीत असता या या यांची हसन
ू मुरकुंडी वळत होती आिण अ य रागाने
लालबुंद होऊन माझा अंगरखा ओढीत होते असे मला नंतर कळले. अ य माझे भाषण
संप या या आतच उभे रािहले होते. ते ओरडले, “बस बस! से े टरीमहाराज! आपला फाजीलपणा
पुरे करा. हा माझा अपमान आहे . मी अ य पदाला लायक न हतो तर बोलावलं कशाला मला,
शेण खायला?”
“आ ही कधी आप याला बोलवायला गेलो होतो, दादासाहे ब? उलट, तु हीच यव थापक
मंडळा या मागे लागला होता क , त णीबाइ या या यानाला मला अ य करा हणन
ू !” हे
माझे श द ऐकून वाचाळांचे लाल त ड िनळे झाले. यांनी आप या नोकरांना बोलावन
ू ताबडतोब

झंुबर काढून घेतले आिण ते आपली सतरं जी मागू लागले. पण ोते कसले खमंग! ते
सतरं जीव न उठे नात. शेवटी अ य तावातावाने आप या प नीसह सभा थानातन
ू िनघन
ू गेले.
त णीबाइनी आपले िवगता य भाषण पुरे केले आिण सरतेशेवटी या हणा या, “माझं
भाषण अगदी अि य वाटलं असेल तु हाला. दासनवमीचा उ सव हणजे एक सनातनी कुजले या
िवचारांचं दशन कर याचं िठकाण न समजता रा ात नवचैत य ओत याचा तो िदवस आहे हे
आपण ओळखलं आहे असं मला वाटतं. मला आमं ण देऊन आपण जो गौरव केला आहे याब ल
आपले आभार मानन
ू मी आपली रजा घे ये. आता बोल याला वेळ नाही, काम क न दाखिवलं
पािहजे. श द, श द, श द! असं हॅ लेटम ये हटलं आहे . तशी आपली ि थती झाली आहे . ती
काय, काय, काय! अशी झाली पािहजे. असो. याहन अिधक वेळ मला घेता येत नाही, कारण रा ी
दुसरीकडे या यान देऊन मला उ ा सोलापुरास या यानाक रता जायचं आहे .”
या यातीचे आभार मानताना मी सांिगतले, “आताच बाइनी सांिगतलं क , आ ही यांचा
गौरव केला. तसं समज याचं मुळीच कारण नाही. आम या वगणी या रकमेत कथाक तन िकंवा
गायन ठे व याची श न हती. या या याला िबदागी ावी लागत नाही हणन
ू या यान
कर याचंच आ ही ठरवलं. पिह यांदा आ ही केळकर, पोतदार, आळतेकर वगैरे नामांिकत
व यांना बोलावणी केली, पण यापैक सग यांनी नकारघंटा वाजव यामुळे आज या
या या यांना आ ही बोलावलं. ते हा यांनी आमं णाब ल आमचे आभार मान याचं काही
कारण नाही. उलट, या इथं या यान दे याला आ या हणन
ू आ हीही यांचे आभार मान याचं
कारण नाही. या परगावाहन इथे या यान दे याक रता हणन
ू या आ या या िनरिनरा या
तीन उ सवांतन
ू भाडं वसल
ू करीत आले या आहे त.”
“अगदी खोटं! अगदी खोटं!” या या या रागाने उसळ या.
“काही खोटं नाही.” मी ठासन
ू हणालो, “आमचा उ सव, गायकवाड वाड्यातला उ सव अन्
ीमती नाथीबाइ दामोदरदास िव लदास ठाकरसी क यापाठशाळे चा उ सव अशा तीन
िठकाणांतन
ू आज या या या यांना अकोला ते पुणे भाडं िमळायचं आहे . ते हा दोन भाडी यांचा
फायदाच होणार आहे . आता रािहले ो यांचे आभार. तेही मान याचं काही कारण नाही. आपण या
या यानाक रता आलेले नसन
ू नकलांक रता आलेले आहात. या आता सु होतील.”
बोलणे संपवन
ू माझी पाठ िफरते तोच त णीबाइ “अहो से े टरी!” असे ओरड या. मी
यां याकडे वळून ‘काय?’ असे खुणेने िवचारले. “तु हाला काही िश ाचार समजतो आहे क
नाही?” असे यांनी मला िवचारले.
“िश ाचाराचा काय संबंधं आहे इथं, बाइ? कालच तु ही या यानात सांिगतलंत ना, क
तु ही प व के हा, आपलं मन आडपडदा न ठे वता प पणानं सांगा, असं? माझं हे प
बोलणं ऐकून आप याला यो य चेला िमळा याब ल तु हाला आनंदच वाटायला पािहजे-”
“नॉनसे स! या यानातलं बोलणं कधी खरं धरावयाचं असतं का? या यानात या आ ा
आिण जािहरात तील आ ा एका कानानं ऐकून दुस या कानानं सोडून ाय या असतात. तु ही
माझा भयंकर अपमान केला आहे आिण याब ल तुमची चांगलीच खोडक िजरव याचा माझा
िवचार आहे -” असे या या या तावातावाने बोलत असता यास मी दूध घेऊन जा याची िवनंती
केली. इतर ोते मंडळ नी मा या िविच व कृ वाब ल माझी कानउघडणी क न त णीबाइची
माफ माग यास सांिगतले. माफ माग यापे ा से े टरीपदाचा राजीनामा देणे प क न मी

संतापाने घरी आलो.
दाराशीच सौभा यवती संताप आिण दु:ख या िवकारांनी लाल होऊन गेलेली िदसली.
“शहाणपणाची कमाल झाली आता बाइ! ‘काय’ हणन
ू काय िवचारता? काल िबचा या शंकराला
भलतंसलतं सांगन
ू सोडलं. याची आता दातिखळी बसली आहे . लागलीच आता काकां या घरी
जाऊन याला धीर ा. आणखी काल आपण बोललो ते शु ीत बोललो नाही असं कबल
ू करा.
तरच तो पोरगा हाती लाग याचा संभव आहे .”
“शु ीत हणजे? मी काही दा िब िपऊन बोललो क काय?” असे माझे वा य पुरे
हो या या आतच ितने मला, ओढून हणाना का, काकां या िब हाडाकडे जा यास लावले.
या पोरा या समजुतीक रता मला खोटे बोलावे लागले क , मी बोललो यावेळी शु ीत
न हतो आिण मला नसले या यसनाचा आरोप वत:वर ओढून आणावा लागला.
आइ रागावन
ू नािशकला गे यामुळे वयंपाकाचे काम ित या सुनेवरच पडले. अथात धाकट्या
साळूला सांभाळ याची कामिगरी अ मािदकांवर आली. रा ी मो ला िवंचू चावला ते हा
नथश
ू ेठकडे औषध आण यास गेलो, “औषध णाही बुवा.” नथश
ू ेठ हणाला.
“का बरं , संपलं क काय?” मी िवचारले.
“संपलं णाही; पन प च सांगायचं हनजे, तु हाला कोनतीही िज णस ायची णाही असं या
ठरवलं आहे .” असे सडे तोड उ र देऊन नथश
ू ेठनी खाडकन दार लावन
ू घेतले.
यावेळेपासन
ू प व केपणाची मला इतक िशसारी बसली आहे , क मा या त डून
चुकूनदेखील खरा श द येइनासा झाला आहे . प व ा मनु य हा लु चा माणसापे ा अिधक
भयावह असतो असे मला वाटू लागले आहे . ह ली माझे संवाद कसे िफरक दार होऊ लागले आहे त
याचा मासला सांगतो. िच. मो या मुंजीस रा. पवार यांना आमं ण दे याचे मी िवसरलो. पवार
जे हा मला भेटले ते हा ते मला रागावन
ू हणाले, “काय रे जोग, मुला या मंुजीला मला नाही
बोलावलं? िवसरलास क काय आपली मै ी?”
मी- हणजे? तू इथंच होतास क काय यावेळी? मला वाटलं, तू बाहे रगावी गेला असशील.
हणन
ू नाही बोलावणं पाठिवलं.
पवार- तरीच; मला वाटलं, कसा िवसरशील! मी इथं आहे हे तुला माहीत आहे असं मला वाटलं
होतं हणन
ू मी रागावलो.
मी- मला फारच वाइट वाटतं याब ल. तू इथं आहे स हे मला माहीत न हतं. ते तुला माहीत
नाही हे मला माहीत नाही! इ यादी, इ यादी अनंतापयत.
एखा ाने पवू कडील िठकाणाचा र ता िवचारला तर याला सरळ पि मेकडे बोट
दाखवावयाचे, अशी आता मला सवय लागलेली आहे !

