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       पीडीएफ / छापील प्रत िाचिार् यांसाठी... 

 

ऑनलाईन प्रकाशशत होणार या अंकािी काहव ििशशट्यंय ं असतात. आंतरजालवय सुविर्ा आणण संगणकीय 

प्रणालवंमळेु त्यात छापील अंकाच्या मयाादा ओलांडून काहव गमतीजमती करता येतात, उदा. एखाद्या शब्दािर 
क्ललक करून विशशट्यट जालपानांिर िा अंकाति दसुर या काकाणी जाता येणे. मात्र अशा स्िरूपातल्या अंकािी 
ििशशट्यंय ंपीडीएफ िा छापील प्रतीत िािकाला उपलब्र् करून देणं हे कसरतीिं ारू शकत ंिा कर्ी कर्ी शलय 
होत नाहव. या अंकातहव अशी ििशशट्यंयं आलव असल्याने ती आम्हव पीडीएफ / छापील प्रतीमध्ये यथाशलती 
आणण्यािा प्रयत्न केला आहे. पीडीएफमध्ये ारािीक तपककरव िा ननळ्या रंगातील शब्दांिर क्ललक केल्यास 
अपेक्षित त्या काकाणी जाता येईल. परंतु छापील प्रतीसााी ते शलय नसल्याने काहव आिश्यक काकाणी तळकटपा 
कदल्या आहेत, त्या िािकानंी नजरेआड करू नयेत हव विनंती. 

-    'भारा'िलेले 
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ऐसी अिरे रशसके मेळिीन 

 

नमस्कार, 

 'ऐसी अक्षरे' या संकेतस्थळािा हा पकहलाि विशेषाकं. प्रशसद्ध बालसाकहक्त्यक भा. रा. भागित यांच्या 
१०५ व्या जयतंीननशमत्त प्रकाशशत होणार या या अंकािं महत्त्ि खास आहे ते फलत पकहलेपणामळेुि नव्हे. 
'ऐसी'च्या सदस्यांनी अनौपिाररक गपपांमध्ये एखाद्या नव्या उपक्रमािी कल्पना मांडािी आणण संपादकानंी 
त्यात सिातोपरव सहकाया करून त्यािं एका देखण्या विशषेांकात रूपांतर करािं हव या संकेतस्थळाच्या खुल्या 
स्िभािािं द्योतक असलेलव खरवखुरव विशेष बाब आहे. 

इथे िेळोिेळी होणार या गपपामंरू्न लहानपणीच्या िािनािा आवािा तेताना भा. रा. भागितािंं नाि िारंिार 
पुवे येत होतं. इथल्या अनेक बहुशु्रत सदस्याचं्या, पुवे विस्तारत गेलेल्या िािनामध्ये आणण अनुभिविश्िामध्ये 
भारांनी महत्त्िािी भूशमका बजािलव होती. त्यामळेु स्मरणरंजनातून आलेला क्जव्हाळा तर होताि, पण 
कृतज्ञताहव होती. माकहतीिी देिाणतेिाण करताना अस ंलिात येत गेलं, की अनतशय मोलािी कामचगरव करून 
जाणार या या लेखकाबदल ल आंतरजालािर कुाेहव पुरेशी माकहती उपलब्र् नाहव. त्यांच्या समग्र लेखनािी सिूीहव 
कुाे संदभाासााी शमळत नाहव. त्या माकहतीसााी म्हणून या प्रकल्पािी सरुुिात झालव आणण जसजस ंसाकहत्य 
गोळा होत गेल,ं तसतसा भाराचं्या लेखनािा नन बालकुमारासंााी त्यांनी केलेल्या विविर्ागंी उपक्रमािंा आिाका 
पाहून आम्हव अिाक होत गेलो. मग 'भारा'िलेल्या अनेक 'भागित'पंथीयांच्या निनव्या कल्पनांिी भर त्यात 
पडत गेलव. त्यातून हा अंक आकाराला आला आहे. 

. 

भारांच्या कुटंुबीयांनी या प्रकल्पाला भरभरून मदत केलव. महत्त्िाच्या पूिाप्रकाशशत साकहत्यापासून ते भारांच्या 
छायाचित्रांपयतं अनेक प्रकारिं साकहत्य त्यानंी विनासायास उपलब्र् करून कदलं. 'उत्कषा' प्रकाशनाच्या सरु्ाकर 
जोशी यांच्याकडून काहव महत्त्िािे संदभा शमळाले. सौ. नीला र्डफळे यांच्याकडून समग्र साकहत्यसूिीसारखं 
महत्त्िािं सार्न शमळाल्यामळेु कामाला सुरुिात करता आलव. 

संपादनाच्या कामात 'ऐसी अिरे'च्या ३_१४ विक्षिपत अकदती, ऋवषकेश, राजेश तासकडिी, मुलतसनुीत ि 
चितंातुर जंतू या संपादक मडंळाबरोबरि - मेतना भुस्कुटे, अमुक, आदबूाळ आणण अस्िल या सदस्यािंा आणण 
सशलल बडोदेकर या 'ऐसी'बाह्य शमत्रािा सहभाग होता. देखणं मुखपटृ्या करून देऊन आशीष पाडलेकर यांनी 
अंकािी दृश्य बाजू क्जिंत केलव आहे. अमुक यांिी रेखाटनं, सुलेखनं तर आता 'ऐसी'च्या अंकािंा एक 
अविभाज्य भागि झालव आहेत. मुकितशोर्नािं काम मेतना भुस्कुटे, अमुक आणण नंदन यांनी पार पाडलं आहे 
आणण तांत्रत्रक बाजू नेहमीप्रमाणे ३_१४ विक्षिपत अकदती यानंी सांभाळलव आहे. 

सपंादकीय 
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या सगळ्यािें आणण अंकात ननरननराळ्या प्रकारे सहभागी होणार या इतर अनेकािें आभार मानणं जरा 
औपिाररकि होईल, पण ते आिश्यक आहे. 

भारांनी आपल्या विपुल लेखनातून आपल्याला भरभरून कदल.ं या अंकाद्िारे ते अंशत: का होईना, अचर्काचर्क 
लोकांत िाटल ंजािं आणण मरााी बालसाकहत्यािं दालन अचर्क समदृ्ध व्हािं, अशी काहवशी उजळून टाकणारव 
नन नम्र करणारव भािना हा अंक िािकांच्या हाती देताना आहे. 

या अंकासोबति भारािंं मरााीतल ंविकीवपडडया-पान अद्ययाित करून मरााी-विकीच्या माध्यमातून होणार या 
प्रसारास आम्हव हातभार लाित आहोत. 'ऐसी अिरे'च्या अंकांमध्ये अशा अनेक विशषेांकांिी भर पडत राहो 
आणण त्यातून मरााी आंतरजाल निनव्या विषयांनी, संदभासंपलृत लेखनानं आणण विविर्रंगी दृक्ट्यटकोनांनी 
समदृ्ध होत राहो, अशी आशा करू या. 

 

- संपादक, (http://aisiakshare.com) 

*** 

 

रेखाटन : अमकु 

 

 

*** 
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चित्रस्रोतः भागितकुटंुबीय 

------- 

 खरे तर संपादकीय ऋणननदेश करून झाला आहे. मग हे प्रकटन शलकहण्यािे प्रयोजन काय? प्रश्न 
रास्त आहे. 

 त्यािे असे आहे, ऋणननदेशािे उपिार ककतीहव आिश्यक असले, तरव मनात भरून आलेलव कृतज्ञतेिी 
- स्नेहािी भािना त्या उपिारातून पुरती व्यलत होतेि असे नाहव. कदव्याला ननरोप कदल्यानंतरहव त्यािी शांत 
आभा मनात रेंगाळत राहािी, तशी कृतज्ञतेिी भािना मनात अजून आहे. ती व्यलत करण्यासााी हे प्रकटन. 

 ननरननराळ्या िेत्रातं कामे करणारव िा शाळा-कॉलेजांत शशकणारव, नुकतीि शमसरुड े फुटलेलव िा 
बॉबकट केलेलव, लहानमोाी सगळी माणसे काहव ननशमत्ताने तरात जमािीत; िाद-संिाद, गपपाटपपा व्हाव्यात; 

लिचित थोडी गरमागरमी व्हािी... आिाज चिरडीला यािेत; दबलया संतापािे स्फोट व्हािेत आणण पुन्हा कुणी 
समजुतीने जुळिून घ्यािे; पण भरलेल्या तराला कुटंुबािी एकतानता येऊ नये, असे अनेकदा होते. पण लिचित 
कर्ी, एखाद्या नशीबिान ननिांत दपुारव आजोबांिी एखादव ाेिणीतलव आािण ननतते आणण सारे िाद हळूहळू 
ओसरतात. तरभर विखुरलेलव माणसे नकळत झोपाळ्याभोिती जमतात. बोलण्यात ओलसरपणा येत जातो. 
आजोबांच्या एखाद्या विशेष ककश्शािी उजळणी होते. हस ूफुटते. कुणीतरव थोड ेहळिे होते, डोळ्यांतून पाणी 
कावते. त्या हळिेपणािी हलकीशी थट्टाहव होते आणण "आजोबा असते, तर म्हणालेस्ते..." अशी सरुुिात करून 
पुन्हा हशािा गदारोळ उातो. काहव मंतरलेल्या िणांसााी तरव तर कसल्याशा चििट र्ायायाने तट्ट बांर्ले 
जाते... 

असे गेला आािडाभर झाले. 

  "रानी कुठून आलो? गाऊन काय गेलो?" 
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 पण गेला आािडाभरि का? खरे तर भा. रा. भागित या लेखकाबदल ल असा काहवतरव प्रकल्प करािा, 
असा बूट ननताल्यापासून जिळपास गेले िषाभर हे असे पुन्हा पुन्हा होते आहे. पुन्हा पुन्हा होत राहवल, असे 
आश्िासन शमळत ेआहे. मरााी शब्दािर पे्रम करणारया अनेक वपढयांच्या अनेक िािकांसााी या आजोबाने 
असे एक तर कायमिे बारूं्न ाेिले आहे, यािी जाणीि होते आहे. 

 या प्रकल्पािी कल्पना िषाभरापूिी सुिलव. सशलल बडोदेकर हा एक शमत्र आणण मी याचं्यात गपपा 
िालल्या होत्या. भागितािंी ककतीतरव जुनी, आता कुाे न शमळणारव पुस्तके त्याच्याकड ेआहेत. त्याबदल लिे 
बोलणे िालले होते. त्यांतलव त्यािंी अस्सल मरााी भाषा, फ्रें िांपासून इंग्रजांपयतं आणण विज्ञानापासून 
फॅन्टसीपयतं अनेक विषयांना स्पशा करणारा त्यािंा विषयांिा आिाका, बालसाकहत्यािा ध्यास तेतल्याप्रमाणे 
अखेरपयतं केलेले लेखन, प्रसंगी पदराला खार लािून राबिलेले बालसन्मुख उपक्रम, या सगळ्या कारककदीत 
कटकून राकहलेला प्रसन्न-ताजा-टिटिीत विनोद आणण सिाज्ञतेच्या अशभननिेशािा संपूणा अभाि… या सारया 
गोट्यटव आम्हव पुन्हा पुन्हा एकमेकांना बोलनू दाखित होतो. त्यांिी सगळी पुस्तके जमिण्यािे बेत रित होतो. 
पण बोलता बोलता असे लिात आले, की पुस्तके जमिण्यासााी सदंभा म्हणून पाहता येईल अशी सार्ी समग्र 
साकहत्यािी सिूीहव भागितांच्या बाबतीत उपलब्र् नाहव. त्यांच्या ननिडक लेखनािे सकंलन असलेले 'भाराभर 
गित' हे पुस्तकहव आता कुाे शमळत नाहव. इतरहव अनेक पुस्तके काळाच्या ओतात लुपत झालव आहेत. 

 हव माकहती शोर्ण्यािे ननशमत्त झाले. त्यांच्या जाण्यानतंर त्यांना श्रद्धाजंलव िाहणारा एखादा जाहवर 
उपक्रम कुाेतरव केला गेला असेलि, अशी खातरव होती. त्या उपक्रमाशी सबंंचर्त लोकांना भेटले िा तत्संबंर्ी 
साकहत्य शमळिले म्हणजे झाले; मग आपल्याला हिी ती माकहती शमळेलि. पुवे पुस्तके जमिणे सोपे आहे, 

इतके सारे् गणणत मनाशी होते. पण आश्िया म्हणजे ितामानपत्रातील पुरिण्यांमरू्न प्रकाशशत झालेले काहव 
मोजके, प्रासंचगक लेख सोडले; तर मरााीतल्या भािी साकहत्यव्यिहारासााी िािकांच्या काहव वपढया तडिणारया 
या महत्त्िाच्या लेखकासााी असा कोणताहव उपक्रम झालेला नाहव, हे लिात आले, तेव्हा काहव काळ आम्हव 
हळहळलो. नेहमीप्रमाणे आपल्या कृतघ्नतेबदल ल कुरकुर केलव, 'आपल्याच्याने काहव व्हायिे नाहव' अशी 
नकारात्मक खतं व्यलत केलव, आणण त ेबोलणे नतथेि संपले. 

 पण विषय मनातून गेला नाहव. आता आंतरजालवय मित्रयांच्या या कदिसांत समान रसविषय असणारव 
मित्र ेशमळणे नततकेसे अितड उरलेले नाहव. पुस्तके, िािन आणण साकहत्य या आिडीच्या विषयािर बोलणारव 
अनेक मंडळी जालािरून एकमेकाशंी तट्ट जोडलेलव असतात, एकमेकानंा तत्परतेने संदभा आणण साकहत्यहव 
पुरित असतात. अशा शमत्रांच्या गोतािळ्यातहव हा विषय पुन्हा पुन्हा डोके िर कावत राकहला. लोक आपलव 
कृतज्ञता व्यलत करत राकहले, भागितांच्या अनेक पात्रांच्या आािणी पे्रमाने नोंदत राकहले. तेव्हा 'असा उपक्रम 
आपणि का करू नये?' अशा महत्त्िाकािंी वििाराने मनात मळू र्रले. 

 तो भीत भीत बोलून दाखिला मात्र - खूप जणांकडून खूप प्रोत्साहन देणारे अनेक प्रनतसाद शमळाले. 
मदत करण्यािी इच्छा दशािलव गेलव. अमकु, आदबूाळ, ऋवषकेश, स्नेहल नागोरव, अस्िल, गवि, केतकी आकड,े 

अमतृिल्लव, विनीत बेरव, सशलल बडोदेकर - असे अनेक शमत्र या प्रकल्पात िेगिेगळ्या टपपयािर सामील झाले. 
मूळ कल्पना 'ऐसी अिरे'च्या २०१४ च्या कदिाळी अंकाच्या एका कोपरयात असा प्रकल्प करण्यािी होती. पण 
भारांच्या कामािा एकूण आिाका लिात तेता 'ऐसी अिरे'च्या संपादकानंी आम्हांला एका आख्खख्खया अंकािे 
संपादकपदि देऊ केले. मग इमेलवंच्या माळका लागल्या. फेसबुकािरच्या ओळखी ननताल्या. व्हॉंसॅपिर िम ू
तडले. कुणी एकमेकांना पुस्तके पोिती केलव, कुणी क्जिािर उदार होऊन एकमेकांना पुस्तके उर्ार कदलव. 
कुणी नव्याने बाजार रंु्डाळून जुन्या पुस्तकांच्या प्रती हुडकल्या, कुणी दमुीळ पुस्तकांच्या प्रती कावून िाटल्या. 
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कुणी संदभा शोरू्न कदले. कुणी संपका  शोरू्न कदले. कुणी भाषांतरे केलव. कुणी चित्र ेकावलव. कुणी कामे िेळेिर 
व्हािीत म्हणून स्ितःकड े िाईटपणा तेऊन लोकामंागे कामािे लकड े लािले. कुणी फुरसुंगी-पुण्यात भ्रमंती 
केलव. कुणी आपल्या िुलत-िुलत शमत्रांना या प्रकल्पात हलकाने ओवले. कुणी जाऊन मलुाखती तेतल्या. कुणी 
फोटो कावले. कुणी शब्दाकंने केलव. कुणी मोााल्या फायलव टंकनासााी त्रबनबोभाट आपापसांत िाटून तेतल्या. 
कुणी आपलव महत्त्िािी कामे बाजूला सारलव आणण ऐन िेळेला लेख शलहून कदले. कुणी केलेले काम काहव 
तांत्रत्रक कारणामंुळे फुकट गेले, पण त्याबदल ल जराहव कडिटपणा न आणता लोक मन:पूत मदत करति 
राकहले. 

 तेजस मोडक आणण प्रसन्न र्ादंरफळे या दोतांनी इतका अनौपिाररक आणण संकोि विरतळिून 
टाकणारा उत्साहव प्रनतसाद कदला, की आपण करू तातले आहे, ते अगदव योयाय आणण आिश्यकि आहे, अशी 
खातरव पटलव. आदबूाळाच्या ओळखीने सौ. नीला र्डफळे यांच्याकडून संदभासिूी शमळालव. त्यािंी तब्बेत 
फारशी बरव नसतानाहव आम्हांला मदत करण्यािा त्यािंा उत्साह आमच्या ननश्ियाला बळ देणाराि होता. 
पुवच्या टपपयात इतरहव अनेक मंडळी 'भारा'िलेल्या आमच्या िमूत येत राकहलव. 

 फॅनकफलशन हा खरे म्हणजे माझ्या विशेष आिडीिा प्रांत. पण फास्टर फेणेिर फॅनकफक शलकहण्यािी 
कल्पना आदबूाळ यािी. ती त्याला सिुािी आणण मला सुिू नये, यामुळे काहव काळ मी स्ित:िा राग-राग 
केला. पण कुािर? थेट भागितांच्या शिलवत शलकहलेलव त्यािी झकास फॅनकफक िािेस्तोिरि! पुवे त्या 
कथेबदल ल िाटणारया कौतुकात माझी स्िाथी खंत कुाल्या कुाे िाहून गेलव! 

 या अंकािी प्रशसद्धी पररणामकारकपणे करून जास्तीत जास्त लोकांपयतं पोिण्यासााी प्रश्नमंजूषा 
आणण लेखनस्पर्ाा तेण्यािी अफलातून कल्पना ऋवषकेशिी होती. त्यािे सगळे बाळंतपण त्यानेि केले. त्यात 
आदबूाळाच्या शमत्रािी - विनीत बेरव यािीहव - मदत झालव. या स्परे्त विजयी झालेल्या सदस्यांिे अशभनंदन 
करण्यािी सरं्ी इथे तेतो आहोत. 

 'ऐसी अिरे'िे सगळेि संपादक मंडळ या काळात सिातोपरव मदत पुरित होते. टंकनापासून ते तांत्रत्रक 
मदतीपयतं आणण आचथाक मदतीपासून संपका  शमळिून देण्यापयतं सगळ्या प्रकारिी कामे त्यांनी केलव. नंदन 
होडािडकेर याने नेहमीच्या तत्परतेने मुकितशोर्नािे मोाेि काम केले. पण हे लोक तरिेि. त्यािें आभार 
कसे बरे मानणार? 

 िाईरकरांच्या चित्रांनी फास्टर फेणेला क्जितं करणारया भागितांबदल लिा प्रकल्प आणण त्यात चित्र े
नसािीत? छे! असे शलय होते काय? अंक नुसत्या मजकुराला िाकहलेला असता कामा नये, हे तेव्हाि ारले. 
आशीष पाडलेकर या एका व्यािसानयक चित्रकार शमत्राला अमकुने साकड ेतातले आणण अंकािे देखणे मुखपटृ्या 
शमळिून मोाीि बाजी मारलव. एकूण अंकालाि जे देखणे, नीटस रुपड ेआले आहे, त्यािे शे्रयहव अमकुलाि 
आहे. त्यािे सलेुखन आणण रेखाटने 'ऐसी अिरे'च्या िािकांना तरिीि आहेत, त्यामुळे 'तर की मुगी दाल 
बराबर' या न्यायाने त्यांिे पुरेसे कौतुक होत नाहव, हे तर आहेि. पण िरिर लहानश्या भासणारया, तरव एकूण 
रूपािर मोााि पररणाम करणारया अनेक बाबी न थकता तपासत राहणे, दरुुस्त करत राहणे, त्यासााी 
शांतपणे लोकाकंडून कामे करिून तेणे; आणण प्रकल्पाच्या एकंदर िाटिालवबदल ल कदयादशान करत राहणे हे 
त्याच्याखेरवज इतर कुणाला सार्ले नसत.े 

 जयंत नारळीकर, कदलवप प्रभािळकर, सुमीत रातिन, सुबोर् जािडकेर, ननरंजन ताटे, हेमंत कणणाक, 

गणेश मतकरव, रतुिीर कूल… हव प्रचथतयश आणण प्रशसद्ध मंडळीहव भागितांिरच्या पे्रमाखातर िेळात िेळ 
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कावून या प्रकल्पात सामील झालव, तेव्हा भागितांच्या पुण्याईिा िककत करून टाकणारा प्रत्यय आम्हांला 
आला. या अंकाबदल ल कुाूनसे कळल्यािर आम्हांला भागितांिे देखणे रेखाटन र्ाडणारे भरत जगताप हेदेखील 
भागितांच्या िाहत्यांपिकीि. भागितांच्या कुटंुबीयांिा संपका  शमळिून देण्यािे महत्त्िािे काम 'उत्कषा' 
प्रकाशनाच्या सुर्ाकर जोशी यांनी केले. भागितांच्या तरव जाताना मनात थोडी र्ाकरू्क होती. ककतीहव 
मनमोकळ्या आणण ऋजू स्िभािािे म्हटले, तरव भा. रा. भागित एक प्रशसद्ध लेखक. आणण आम्हव कोण? 

आम्हव फलत िाहते. आपला मोलािा िेळ आणण ननगुतीने जपलेले आपले सदंभासाकहत्य आम्हांला त्यांच्या 
कुटंुबीयांनी का बरे देऊ करािे? पण रिीन्ि भागित, िंदर भागित, विद्युत भागित आणण रेिती भागित या 
िौतांनीहव आमिे जे पे्रमळ स्िागत केले; त्यात आमिा त्रबिकलेपणा, संकोि हे कर्ी कसे िारयािर उडून गेले 
ते कळलेहव नाहव. त्यांनी मारलेल्या मनमोकळ्या गपपा आणण देऊ केलेलव हृद्य छायाचित्र ेया अंकािा अनतशय 
मोलािा ाेिा होऊन बसलव आहेत. त्याबदल ल आभार मानण्यािा प्रयत्न केला असता विद्युतताईंनी कावलेले 
उद्गार हे असे - "अगं, दादानंाहव तुमिा उपक्रम फार आिडला असता. त्यांिं साकहत्य इतकं पे्रमान ंिािल ं
जात,ं की ते आता एका प्रकारे तुमिं-आमिं-सगळ्यांिंि आहे. त्याबदल ल कुणी कुणािे आभार मानायिे?" 

खरेि, कुणी कुणािे आभार मानायिे? 

 हे काहव सिकंष काम नव्हे. प्रकल्पात इतर अनेक गोट्यटव सामील होऊ शकल्या असत्या. त्या झाल्या 
नाहवत यािी खंत आहेि. अनेक मान्यिरांनी या प्रकल्पािी गरज मान्य केलव आणण काहव कारणांनी 
आपल्याकडून मदत होणे शलय नसल्याबदल ल मनापासून कदलचगरव व्यलत केलव. त्यािंी, आणण प्रकल्पाला 
प्रत्यि-अप्रत्यि मदत करणारया अनेकािंी, नािेहव इथे तेणे शलय नाहव, हेहव ााऊक आहे. पण यापेिाहव मोाी 
आहे, ती कृतज्ञतेिी भािना. 

 हे काम भारांच्या पुण्याईखातर झाले. त्यांच्या नािाखातर हे ननरननराळ्या वपढयािें, आिडीननिडींि,े 

कतृात्िािे आणण स्िभािािें लोक काहव काळ एकत्र आले. भारांच्या स्मरणरंजनात रंगले… 

        त्या सारयासंह भागित आजोबांच्या १०५ व्या जन्मकदनाननशमत्त हा अंक सहषा सादर. 

 

- मेघना भसु्कुटे आणण 'भारा'िलेले इतर 'भागित'जन 

 ज्येट्या शुलल १३, शाशलिाहन शके १९३७ (३१ मे २०१५) 

 (http://aisiakshare.com/brbf) 

 

*** 
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- गणेश मतकरव  

. 

 मला मरााी शमडीअमला तातल्यािा म्हणािासा तोटा झाला नाहव. म्हणज,े शििणणक दृट्यटवने ककंिा 
व्यािसानयकहव. कदाचित इंक्यालश शमडीअमिा फायदा अचर्क झालाहव असता, कारण मरााी शमडीअममध्ये 
असल्याने इंग्रजी साकहत्यािी दारं माझ्यासााी बरयाि उशशरा उतडलव. पाििीमध्ये इंग्रजीिी सुरुिात, मग 
सिय करणं अशी सगळी पररक्स्थती असल्याने शाळेिा बराि काळ हा केिळ मरााी साकहत्याच्या िािनात 
गेला. कॉशमक बुलस, शसनेमे हे इंग्रजी िािणं, पाहणं होत असे. शशिाय आमच्या आणण माझ्या आजोबांच्या 
तरिी इंग्रजी पुस्तकंहव (जी चिकार होती) िाळलव जायिी. पण इंग्रजी िािनािी शशस्त बरयाि उशशरापयतं 
आलव नाहव. 

 मरााी मी पुट्यकळि िाित असे. काहवहव. नाटकं चिकार. कथा-कादंबरयाहव, पण सरसकट 
साकहत्यमूल्याच्या वििाराने असं नाहव. करमणूक हाि प्रमखु वििार. मरााी पुस्तकंहव तरात - दोन्हव तरांत - 
होतीि; शशिाय मुंबई मरााी गं्रथसंग्रहालयािा मी सभासदहव होतो. तरव बाबािंी आणण इतर लेखकािंी 
पुस्तकंहव येति असायिी. अशाति कर्ीतरव एक छोटं पासाल आल्यािं आाितं. पॉपयुलर प्रकाशनामरू्न. या 
पासालमध्ये सहा पुस्तकािंा एक गठ्ठा होता. 

 बरयािदा आपल्या डोळ्यासमोर प्रसंग जसेच्या तसे उभे 
राकहले नाहव, तरव अनेक तुकडयांमरू्न त्या िेळिा फील लिात 
राहतो. भा. रा. भागितांच्या फास्टर फेणेच्या, माझ्या या पकहल्या 
भेटविंहव असिं काहवसं आहे. मला त्या िेळी तरव कोण होतं, नलकी 
पुस्तकांिा गठ्ठा कोणी सोडला, मी ती तेव्हाि िािायला तेतलव का 
नंतर, असा तपशील आाित नाहव. पण काहवसं वगाळ िातािरण 
होतं, हे आाितं, पुस्तकािंी कव्हसा स्पट्यट आाितात, कव्हसाना 
असणारं कसलंतरव बारवक टेलश्िर, कव्हरच्या आतल्या पानािर 
असणारव, बनेश उफा  फास्टर फेणेिी िेगिेगळ्या अलॅशनमर्लव चित्र,ं 

अनतशय गे्रसफुल स्कोलसमध्ये, पण स्केिच्या सहजतेने, िाईरकरांनी 
कावलेलव आतलव इलस्केशन्स, छपाईिा उत्तम दजाा (हा मला 
आजूबाजूिी अनेक पुस्तकं पाहून आणण त्यांिरच्या ििाा एेकूेन 
अनतशय लहान ियाति कळायला लागला होता) अशा बारवकसारवक 
अनेक गोट्यटव आाितात. अेाता कोणी असंहव म्हणेल, की हव 
तेव्हािी आािण कशािरून? पुवे ती पुस्तकं िािताना त्या आािणीत 
तपशशलािी भर कशािरून पडत गेलव नसेल? पण नाहव. त्या 
पुस्तकांनी अस ं पुरतं इम्पे्रस  करून टाकल ं होत,ं ते त्या पकहल्या 
भेटवति; हे मी अगदव खात्रीने सांगू शकतो. पुवे िावलेल ंपे्रम होतं ते 
त्यातल्या गोट्यटवंिं आणण अथाात त्यातल्या कथानायकािं. 

  

            जनुी मतै्री        
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      मरााी साकहत्यात फास्टर फेणेिं स्थान अगदव युननक म्हणण्यासारखं आहे. त्याआर्ी मी 
ताम्हनकरांच्या 'गोंया'सारखी, लहान मुलानंा कें िस्थानी ाेिणारव, साकहत्यमूल्य असणारव उत्तम माशलका 
िािलव होती. नंतरहव प्रभािळकरांनी बोलया सातबंडिेी या िळणािी आरु्ननक माशलका तयार केलव. पण 
फास्टर फेणेिा प्रकारि िेगळा होता. ककशोरियीन नायकािी या शिलवतलव (अनेकदा हाडा कोअर 
म्हणण्यासारखी) साहसं मी मरााीत याआर्ी पाकहलवि नव्हती आणण त्यापुवेहव लिचिति पाकहलव. नाहव म्हटल ं
तरव काहव स्ितंत्र कथाकादंबरयांमध्ये या प्रकारिी हुशार पोरं येऊन गेलव. स्ित: भागितांच्याि 'तिमरूलंगािा 
भाला', 'जयदवपिी जंगलयात्रा' ककंिा 'ब्रह्मदेशातला खक्जना'मध्ये या िळणािे उिापतखोर नायक-नानयका होत,े 

इतर लेखकांच्या शलखाणातहव त े लिचित डोकाित असत; पण या प्रकारिी िालू (म्हणजे ऑनगोईंग हं!) 
साहसमाशलका इतर कोणाच्या िांयाला आलव नाहव. 

 स्ित: भागितानंी 'नंद ू निाथे' ककंिा 'त्रबवपन बुकलिार'सारख्खया इतर काहव ररकररगं व्यक्लतरेखाहव 
आपल्या साकहत्यातून जन्माला तातल्या; पण त्यांना फास्टर फेणेिी सर आलव नाहव. नंद ू तर एक प्रकारे 
फाफेिाि अॅन्टवचथसीस म्हणता येईल - ज्यािा पूणा भर स्ित:ला नायक कक्ल्पण्यािर होता, अन ् जेव्हा त े
जमत नसे, तेव्हा थापा मारून तसा आभास तयार करण्यािर. त्यामळेु फाफेच्या खरयाखुरया पराक्रमांनी या 
व्यक्लतरेखेभोिती जसं िलय तयार केलं, तसं नंदनेू कर्ीि केलं नाहव. उलट एका कथेत (बलून िालून फास्टर 
फेणे!) जेव्हा तो आणण फाफे समोरासमोर आले, तेव्हा तो बन्याच्या एका साहसासााी कारणीभूतहव ारला. 
बुकलिार तर भागितांच्या जागनतक साकहत्यिेडािंि (ज्यापायी त्यानंी अनेक गाजलेल्या आणण मुलांनी 
आिजूान िािण्यासारख्खया परभाषक साकहत्यािी मरााी रूपांतरंहव केलव) एलस्टेन्शन होता. त्या काळात 
सातत्याने बालसाकहत्य िािणारयांना या व्यक्लतरेखा ननक्श्िति माहवत आहेत. पण हे नाकारता येणार नाहव, 
की या व्यक्लतरेखांिा आपल्या िािकांिरिा अंमल हा कायम मयााकदति राकहला; त्याला फाफेिी सर कर्ीि 
आलव नाहव. 

 इंग्रजी साकहत्यात या प्रकारच्या साहस/रहस्यभेद करणारया छोंया ऍलशन नायक/नानयकांना तोटा 
नाहव. फाफेच्या काळात (म्हणजे त्यािी र्ाडसं नव्याने शलकहलव जात होती त्या काळात), ते जसे होत ेतसेि त े
आजहव आहेत आणण नतथे त्यांना िािकहव आहे, हे अलवकडच्या काळात आयकॉननक ारलेल्या हॅरव पॉटर/ 
हन्गर गेम्स/ मेझ रनर सारख्खया माशलकांिरून कदसतं. या सारयािें साकहत्यप्रकार िेगिेगळे आहेत हे उतड 
आहे. त्यांच्याकडहेव 'फाईि फाईन्ड आऊटसा', 'फेमस फाईि', 'शसके्रट सेिन'सारख्खया जुन्या माशलका प्रामखु्खयाने 
डडटेक्लटव्ह कफलशन िळणाच्या होत्या, पुवे आलेले हाडी बॉईज, नॅन्सी ड्रू, थ्री इन्िेक्स्टगेटसा यािंंहव िळण तेि 
पण अचर्क अलॅशन-ओरवएन्टेड. पण हल्लवच्या काळात त्यांच्या बालसाकहत्यािा जेनेरवकलव िावत िाललेला 
आिाका कदसतो, तो फॅन्टसी, विज्ञान, सुपरहवरो अशा विविर् साकहत्यप्रकारांच्या यात होत गेलेल्या िापराने. 
आपल्याकड े मात्र ददैुिाने मरााी बालिािक कमीि होतोय. काहव प्रमाणात दृश्य माध्यमं आणण 
इन्टरनेटसारख्खया िेडाने त्यािा िािनािरिा रोखहव कमी केलाय, अन त्यािबरोबर अचर्काचर्क सुखिस्तू 
कुटंुबातल्या, िािनसंस्कृती जपणारया कुटंुबातल्या मुलािंं शििणणक माध्यम बदलनू इंग्रजी होणं, हेदेखील 
मरााी िािनािर पररणाम करणारं ारलंय. या सिांिर उपाय काय हे माहवत नाहव, पण या बदललेल्या 
काळातहव परकीय साकहत्याशी टलकर देण्यािी कहमंत असलेल्या भागिताचं्या मराामोळ्या नायकाला आपण 
विसरू शकत नाहव, हे खरं. 

 फास्टर फेणेिं साकहत्य हे लतुकथांच्या फॉरमटॅमध्ये अचर्क मोठ्या प्रमाणात आहे, अथाात त े
एवपसोडीक आहे. कादंबरयांमरू्न लोकवप्रयता शमळिणारया परदेशी नायकांमर्ला आणण फाफेमर्ला हा मोाा 
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फरक. यािं सारं् कारण असहंव आहे, की भागितांच्या कथा ज्या काळात शलकहल्या गेल्या, तो काळ मुलांच्या 
माशसकांसााी खूप िांगला होता. ककशोर, कुमार, आनंद, यांसारखी महत्त्िािी आणण िषाानुिष ंमुलांसााी दजेदार 
साकहत्य छापणारव माशसकं तवे्हा होती. त्याखेरवज ितृ्तपत्रांच्या पुरिण्यामंरे्हव सकस बालसाकहत्याला जागा 
होती. भागितािंा हा लोकवप्रय नायक या सारया काकाणाहूंन मुलांच्या भेटवला आला नसता तरि निल. आता 
माशसकां/ितृ्तपत्रांमरू्नहव क्रमश: कादंबरव छापणं शलय असतं; नाहव अस ंनाहव. फाफेने ती िाटहव िोखाळलव, 
पण तो शॉटा स्टोरव फॉरमॅटमध्ये अचर्क रमला, असं िाटतं. तो आणण त्यािी विद्याभिनिी (सुभाष देसाई/ 
शरद शास्त्री िगिरे) गँग, मामेबहवण मालव, आणण इंि ूइनामदार, उत्तम टण्णू, लडकत कंपू सारखे दशु्मन यांनी 
बन्याच्या बरयाि गोट्यटवंमध्ये मजा आणलव आहे. छोटेखानी (बरयािदा, नेहमीि नाहव - कारण बन्याच्या 
साहसात पाककस्तानी हेर पकडण्यापासून ते पानशेतच्या पुरात अडकण्यापयतं सिा प्रकारच्या तडामोडी आहेत) 
स्िरूपािं साहस, भागितािंी िािकांशी थेट संिाद सार्णारव गमतीदार शिलव, दर व्यक्लतरेखेिे आपापले 
अॅटवंयूड, फाफेभोिती कायम असणारं िलय, 'ट्टॉक् ' या पालुपदासारखे त्यािे मॅनररझम्स, या सगळ्यामरू्न 
फास्टर फेणेच्या गोट्यटव भलत्याि रंजक बनलेल्या आहेत. 

 माझा या शमत्राशी पकहला पररिय करून देणारया त्या पकहल्या सहा पुस्तकांच्या सिंात, प्रामुख्खयाने 
अशा कथाि होत्या. 'फुरसुंगीिा फास्टर फेणे'मध्ये बन्याच्या जन्मापासनू ते विद्याभिनमर्ल्या प्रिेशापयतं 
तडणारया, थोडया या व्यक्लतरेखेिी ओळख करून देणारया, पाश्िाभूमी मांडणारया कथा होत्या. सुपरकहरो 
ग्रामरमध्ये बोलायिं, तर या पुस्तकातल्या सारया एवपसोडसना शमळून ओररक्जनल कथानक म्हणता येईल, 

कारण त्यािा शेिट हे उिापतखोर बनेशिं 'फास्टर फेणे' हे नामकरण होण्यात, त्याला आपण काय रसायन 
आहोत यािी जाणीि होण्यात; म्हणजेि फाफे, फाफे बनण्यात होतो. िािकाने या पोराबरोबर या सुरुिातीच्या 
कथांमरू्न केलेला प्रिास, हा त्याला या नायकािी पूणा ओळख करून देतो आणण पुवल्या पुस्तकामंरू्न काय 
अपेिा करायिी, यािी जाणीि करून देतो. इतर पुस्तकं त्या अपेिा यथायोयाय पुरया करतात, हे िेगळं 
सांगायला नको. 

 नाहव म्हणायला या सहातलव 
दोन पुस्तकं थोडी िेगळी होती- 
'जिानमदा फास्टर फेणे' आणण 'फास्टर 
फेणेिा रणरंग'.  िेगळी अशासााी की, 
फाफे भारत-िीन युद्धात सामील होतो 
अशी कल्पना करून ('महाराट्यक 
टाईम्स'च्या शंकर सारडािंा या कथा 
शलकहल्या जाण्यामागे हात होता, असं 
एेेकलंय) रंगिलेलव बन्यािी 
आताडीिरलव साहसं इथे होती. हे सारं 
शमळून एक कथानक, अशी कल्पना 
केलव, तर हा कादंबरविा एेिेज मानला 
जाऊ शकतो; तरवहव भागितांनी 
संकल्पनेत या कथाभागािी रिना 
कादंबरवसारखी ाेिलेलव नाहव. या कथा                                   'जिानमदा फास्टर फेणे'  
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तशा सेल्फ-कन्टेन्डि आहेत, स्ितंत्र िािण्यासारख्खया. 'क्रमश:'िा र्ाक िािकाला न तालणारया. पुवल्या काळात 
भागितांनी कादंबरविी रिना िापरलव, पण मोजलया काकाणी.  

 त्या पकहल्या सहा पुस्तकांच्या मी जशा िािून-िािून चिधं्या केल्या, तशा पुवच्या पुस्तकाचं्या झाल्या 
नाहवत; पण मी बरािसा फास्टर फेणे िाित राकहलो, जसा तो पुस्तकरूपाने प्रकाशशत होत राकहला तसा. 
आमच्या शेजारव रहाणारया समुती भालेराि उफा  सुमनताई, 'पे्रस अॅन्ड रक्जस्केशन ऑफ बुलस' नािाच्या सरकारव 
संस्थेत काम करत. त्यांिं कामि असायिं की नव्या प्रकाशशत होणारया सिा मजकुरािी (ितृ्तपत्र / पुस्तकं 
इन्ललुडडे) नोंद ाेिायिी. मला तरातले पुस्तकांिे ववग कमी पडायला िागले की मी सुटविा महूुता पाहून 
त्याच्याबरोबर त्यांच्या ऑकफसला जायिो. त्या मला मलुांिी पुस्तकं नोंदिणारया विभागात तेऊन जायच्या 
आणण मी कदिसभर नतथे बसनू िािन करायिो. फास्टर फेणेच्या पुवल्या इन्स्टॉलमेन्टमर्लव, 'गुलमगािे गूव 
आणण फास्टर फेणे'; ककंिा 'फास्टर फेणे डडटेलटवि', यांसारखी काहव पुस्तकं मी अशी सरकारव कृपेने िािलव. 
त्याशशिाय िगाात (शाळेच्या िािनालयाच्या मुलांिं कल्याण पाहणारया कृत्रत्रम शसलेलशनपलवकड े जाणारव) 
माझ्यासह काहव मुलािंी व्यक्लतगत कलेलशन्सहव असायिी. प्रामुख्खयाने कॉशमलस, पण इतर लोकवप्रय 
पुस्तकंहव कोणा ना कोणाकड ेअसायिी; जी सलयुालेट व्हायिी. यातहव काहव माल शमळून जायिा. तेव्हापासून 
कलात्मक पायरसीिी आिड लागलव, ती कायमिीि. 

 अपिाद िगळता, फास्टर फेणेच्या कादंबरया, या बरयािशा विस्ताररत कथेसारख्खया आहेत. अचर्क 
मोाी तटना, अचर्क तपशशलात शलकहल्यासारख्खया. उदाहरणाथा, 'प्रतापगडािर फास्टर फेणे'. कदाचित एक 
विशशट्यट ियािा िािक डोळ्यापुवे असल्याने भागितांनी शलखाण सोपं ाेिलं असेल. या कथानकानंा टपपे 
आहेत, पण कादंबरवत अपेक्षित असलेलव अनेककें िव रिना ककंिा गंुतागंुत नाहव. तरवहव 'गुलमगािे गूव'सारख्खया 
कादंबरया, या बालिािकाला गोट्यट म्हणून ननक्श्िति आिडण्यासारख्खया. मला आजच्या िािकािा, या 
कादंबरयाकंड े पाहण्यािा दृक्ट्यटकोन कसा असेल हे मात्र नीटस ं कळत नाहव. हव मलुं आज जे पाहतात, 

िाितात, एेेकतात ते खूपि लेअडा आहे. अगदव मलुांसााी रिलेलंसुद्धा. त्यांना कदाचित या कादंबरया फार 
सोपया िाटतील. कथांिं मात्र तसं होणार नाहव नलकीि. 

 कालांतराने फास्टर फेणेने दृश्यरूप तेतल ं आणण टवव्हव माशलकेतहव तो अितरला. मात्र माझ्या 
आािणीप्रमाणे 'ककलत्रबल' िा तत्सम मलुांच्या कायाक्रमात बन्याने आर्ीि पदापाण केलेलं होतं. त्यािी 'ककगं 
ककगं फास्टर फेणे' हव एक गोट्यट टवव्हविर पाकहल्यािं आणण आिडल्यािं तरव मला नलकी आाितं. त्यामानाने 
अचर्क सुविकहत प्रयत्न असूनहव आणण प्रमुख भूशमकेत सुशमत रातिनसारखा योयाय नायक शमळूनहव, 
माशलकेशी माझं फार जमल ंनाहव. त्यात काहव आश्ियाहव नाहव. अनेकदा साकहत्याच्या पे्रमात असलेला िािक 
त्याच्या डोलयात येणारया गोट्यटव पडद्यािर पाहण्यािा प्रयत्न करतो आणण जेव्हा त्या कदसत नाहवत, तेव्हा 
माध्यमाला दोष देतो. हव गोट्यट फार जुनी आणण मी जागरूकपणे चित्रपट पहायला लागण्याच्या ककतीतरव 
आर्ीिी. त्यामळेु असं झालिं नसेल, असं मी शपथेिारव म्हणणार नाहव. पण पकहल्या भागाति कसला तरव 
इको-फे्रन्डलव मेसेज मांडला गेला आणण माझं माशलकेिरून मन उडालं. पुवे मी काहव एवपसोड पाकहले, पण 
माशलकेने माझ्या डोलयातलव पुस्तकांिी जागा कर्ीि तेतलव नाहव, एिवं खरं. 

 आज एक िागंलव गोट्यट म्हणजे ज्यांना िािायिं असेल, त्यांच्यासााी फास्टर फेणेिा उत्कषा 
प्रकाशनाने कावलेला िीस पुस्तकांिा संपूणा सिं उपलब्र् आहे. त्याच्या प्रकाशनािा दजाा त्या पॉपयुलरच्या 
पुस्तकांसारखा नाहव हव एक त्रासदायक गोट्यट. दसुरव त्रासदायक गोट्यट हव, की आतल्या चित्रािंा जो काहव 
गोंर्ळ आहे तो! फास्टर फेणे िािकांच्या डोळ्यासमोर उभा करण्यात भागितांइतकाि हात होता तो राम 
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िाईरकरांच्या चित्रांिा. सहज िाटणारव, पण उत्तम ननरविण असलेलव हव चित्र ं या नायकाला विनासायास 
क्जिंत करत. फास्टर फेणेच्या पुवल्या आितृ्त्यांमध्ये कव्हर िाईरकरािंं आणण आतलव चित्र ं कदलवप कदम / 
मुकंुद तळिलकर यािंी असा सरसकट उल्लेख आहे. अगदव आत िाईरकरािंी चित्र ंअसतानाहव पुस्तकांिर 
असाि उल्लेख आहे. यातलव कदमांिी सहव असलेलव चित्र ं(यांत काहव काकाणी विजय कदम अशी सहवदेखील 
आहे) िाईरकराइंतकी खास नसलव तरव मेहनतीने कावलेलव आणण मूळ हेतूशी प्रामाणणक आहेत. 

 

'प्रतापगडािर फास्टर फेणे'मध्ये केलेलं फाफेिं रेखाटन 

 पण मी नुकत्याि तेतलेल्या नव्या आितृ्तीत नतसरयाि एका व्यलतीिी चित्रं आहेत ज्यांखालव सहव 
नाहव. शिलव आणण ऋणननदेश पाकहले, तर हव िाईरकर ककंिा कदम यािंी नाहवत, म्हणजे तळिलकरािंी हिीत. 
पण हा ऋणननदेशहव अक्जबात भरिशािा नाहव. पण ती कोणािी का असेनात, एक मात्र खरं की या चित्रांिा 
इतर दोतांच्या शिलवशी दरुूनहव संबंर् नाहव.  

 

'जिानमदा फास्टर फेणे'मध्ये केलेल ंफाफेिं रेखाटन 
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ती फाफेला कॉक्म्पलमेन्ट न करता काटूानीश (िाईट अथााने) करतात. आश्िया म्हणज,े अनेकदा इतरािंी चित्र ं
असताना हव अनािश्यक चित्र ंमध्ये तुसिलव आहेत. अगदव पकहल्या पुस्तकापासून. हे का आहे कळायला मागा 
नाहव. ककतव्या आितृ्तीपासून आहे माहवत नाहव.पुवल्या आितृ्तीपासून जर का 'उत्कषा' हव तोडिूक सुर्ारू 
शकल ंआणण छपाईच्या दजाािंहव काहव करू शकलं, तर मी त्यांिा व्यक्लतशः (आजन्म िगिरे) ऋणी राहवन. 
असो. 

 मरााी शमडीअमला तातल्यािा मला म्हणािासा फायदाहव झाला नाहव; पण जो झाला त्यात िािनािं 
महत्त्ि आहेि. ियािी पकहलव पंर्रा/सोळा िषा हा तसा महत्त्िािा काळ असतो आणण या काळात तुम्हव जे 
िािता ते कायम तुमच्याबरोबर राहतं. कदाचित मी इंग्रजी माध्यमात असतो, तर जागनतक साकहत्य 
माझ्यापयतं लिकर पोिल ंअसतं; कदाचित नसत.ं पण फास्टर फेणेसारखा तरिा शमत्र भेटला असता की नाहव 
यािी शाश्िती देता येत नाहव; आणण तो न भेटणं हा तोटा मात्र कल्पनाहव न करिण्याइतका मोाा. 

*** 

शेिटिे चित्रः गणेश मतकरव यांच्याकडून.           

लेखातील इतर चित्र:े जालािरून साभार. 

*** 
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- राजेश तासकडिी 

 *** 
. 
 

अनेक िषांपूिीिा एक कदिस. याला आपण शून्य कदिस म्हणू. 

 

. 

शून्य ददिस 

मी नतला 'मुलकाम शेंडनेित्र'मर्ला एक भाग िािून दाखित होतो. 

"या तीन तरहेच्या िक्राकृती म्हणजे रू्मकेतंूिे सभंाव्य मागा होत. काहव रू्मकेतंूिी किा हायपरबोल्यासारखी 
असत;े काहवंिी पॅराबोलासारखी असते; तर काहविंी लंबितुाळाकृती. यापिकी पकहल्या दोन पद्धतींनी जर रू्मकेतू 
कफरत असेल तर पथृ्िीिरच्या लोकांना त्यािं एकदाि दशान तडले आणण अिकाशाच्या पोकळीत तो गडप 
होईल. पण नतसरया जातीिे म्हणजे लंबितुाळाकार भ्रमण करणारे रू्मकेतू आपल्याला ारािीक काळाने पुन्हा 
पुन्हा कदसतात. कर्ी कर्ी त्यांिं आगमन आपल्याला थलक करण्याइतकं िलतशीर असतं." 

मी िािून दाखिल्यािर नतच्याकड ेपाकहलं. नतच्या िेहेरयािर अजूनहव प्रश्नि होते. 

"मला नीट कळलं नाहव. हे हायपरबोला आणण पॅराबोला म्हणजे नलकी काय?" 

"हायपरबोला म्हणजे इथे शलकहलं आहे त्याप्रमाणे अपास्त, आणण पॅराबोला म्हणजे अन्िस्त." 

"पण त्याने काहवि अथा कळत नाहव. ते नुसते प्रनतशब्द आहेत." 

आािीतल्या मुलवला हायपरबोला आणण पॅराबोला कसे समजािून सांगािेत असा वििार करत मी डोकं 

खाजिलं. 

. 

 

िजा १ ददिस 

मी माझ्या जानी दोस्ताकड ेगेलो होतो. हा माझा शाळेतला िगाशमत्र. आता आम्हव दोतेहव तेरािीत असल्यामुळे 
तशा भेटवगााी फार होत नसत. नेहमीच्या गपपाटपपा झाल्यािर मी कामािा विषय कावला. 

"अरे, तुझं 'मुलकाम शेंडनेित्र' तेऊन जाऊ का? दोनिार कदिसांसााीि हि ंआहे." 

"हो, ने की. पण तुझं काय झाल?ं" 

"माझ ंसापडत नाहवये." 

शून्य ददिसानंतर आठ िष ंदहा मदहने आणि एकोितीस ददिसांनी 
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"विद्याथी तासकडिी! उद्या पािश ेओळी शलहून आण!" मुशेमर्ल्या प्रोफेसरािंा एक डायलॉग त्याने म्हणून 
दाखिला आणण गडगडाटव हसला. मी कसनुसा हसलो. आमच्या तरव एरिी पुस्तकं हरित नसत. पण मी 
तेव्हापासूनि थोडा विसराळू होतो. त्यामळेु ते कोणाला कदल ंहोत ंका हेहव लिात नव्हतं. 

"पण तुला पुन्हा िािायला म्हणूनि हिं आहे की... " 

"अरे, एका मलुवला हिंय... म्हणजे आमिे बाबा नतिी ंयूशन तेतात. नतला हॅलेच्या रू्मकेतूबदल ल ननबंर् 

शलहायिा आहे. तर नतच्याकडिं पुस्तक हरिलंय. मग त्यानंी म्हटल ं'राजेश करेल मदत. आमच्याकड ेआहे ते 
पुस्तक.' " 

"ओ हो, लडकी का मामला हि... तेऊन जा." पुन्हा एक गडगडाटव हास्य. आणण माझ ंकसनुस.ं 

 

.  

'मुश'े 

. 

पुन्हा शून्य ददिस 

"तुम्हांला को-ऑडडानेट जॉमेकव शशकिलव आहे का?" 

"को-ऑडडानेट जॉमेकव म्हणजे काय?" 

"म्हणजे त ेि अि, य अि िगिरे असत ंना?" 

"हो हो." 



१५ 

 

"मग तुला ग्राफ पेपरिर त्रबदं ूपलॉट करता येतात ना..." 

"अं... हो." नतच्या उत्तरािरून मला खात्री िाटलव नाहव. म्हणून मी एक कागद तेतला. त्यािर ि आणण य  

अि कावले. त्यािर दोन त्रबदं ूकावले. 

"आता हा बत, हा त्रबदं ूआहे तो ि = २ आणण य = ४. हा दसुरा त्रबदं ूआहे तो ि = ३ आणण य = ६. मग 

आता हे दोन त्रबदं ूजोडणारव रेषा कावलव तर त्यािरच्या सिा त्रबदंूंसााी य = २ि हे समीकरण लागू पडले." 

"बरं, मग?" 

"म्हणजे आपल्याला ि आणण यिं कुािंहव समीकरण तेतलं तरव त्यासााी एक कव्हा कावता येतो." 

"हम्म्म... " 'आता तू म्हणतो आहेस म्हणून ाीक आहे', असा काहवसा स्िर होता. पण मी हताश न होता पुवे 
िाल ूाेिलं. 

"आता पॅराबोला म्हणजे 'य = ि िगा'ने जो कव्हा होतो तो. आणण हायपरबोला म्हणजे 'ि िगा िजा य िगा = 
१' यािा कव्हा." 

"हे मला नीटसं कळत नाहवये." आता मात्र हे फारि झालं, हे नतने कबूल केलं. आणण आम्हांला 
आािीनंतरच्या पुवच्या पाि िषांत जे शशकिलं ते आािीतल्या मलुवला दोन शमननटांत समजािून सांगणं 
काीण आहे हे मलाहव कदसत होतं. मी पुन्हा डोकं खाजिायला लागलो. काहवतरव निीन स्कॅटेजी िापरायला 
हिी होती. 

  
. 

शून्य ददिसाच्या सुमारे चारेक िषांपूिी 

आमच्या तरव कदिाळीच्या िेळी फटाके आणून ते जाळून टाकण्याऐिजी तेिढयाि पिशांिी पुस्तकं आणण्यािी 
पद्धत होती. मलाहव ती आिडायिी. कर्ीतरव एखाद्या कदिाळीत फटाके उडिणारव इतर मुल ं बनततलव की 
िाटायिं, आपल्यालाहव उडिायला शमळािेत. पण पुस्तकं िािायिीहव प्रिंड हौस होतीि. त्या कदिाळीत ककंचित 
काहव असं िाटत असताना बाबांनी आणलेलव पुस्तकं बनततलव. त्यातलं एक पुस्तक होतं 'मुलकाम शेंडनेित्र'. 

मूळ लेखक ज्यूल व्हना, भाषांतर भा. रा. भागित. मी ते िािायला तेतल ं आणण पुविे बरेि कदिस 
शेंडनेित्रािरि िािरलो. त्यातला नायक हेलतर सािाादाक; त्यािा विनोदव नोकर बेन झूफ; जाडजूड िट्यमा 
लािणारे, अंडयासारख्खया डोलयािे प्रकांडपंडडत प्रोफेसर रोझेत यांच्याबरोबर अंतराळािी सफर करण्यात गंुग 
झालो. 

. 

 

शून्य ददिसाच्या सुमारे चारेक िषांपूिी अधिक सुमारे साताठ ददिस 

कदिाळीच्या सटुवनंतर शाळेत गेल्यािर माझ्या जानी दोस्ताला 'मुलकाम शेंडनेित्र'बदल ल सांचगतल.ं 

"आयला, तू िािलसं! दे टाळी. माझ्याकडपेण आहे ते. र्म्माल पुस्तक आहे." पुस्तकाच्या पे्रमात दोतेहव 
पडलेलो असल्यामुळे आम्हव पुस्तकाबदल ल बडबड सुरू केलव. 
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"...सिाात मस्त भाग म्हणजे प्रोफेसर रोझेत बेन झफूिर क्लिंकटशलयन आणण सेक्लस्टशलयनच्या तोफा 
डागायला लागतात तो." 

"आणण बेन झफूपण काहव कमीिा नसतो. त्यांच्या गाशलयाला तो 'हं, रू्मकेतू म्हणे! मोहरविं बी, िाळूिा कण! 
'काहव-नाहव'िं टोक! जन्मभर दतु्रबाणीला डोळा लािून मला हे असलिं भूत सापडल ं असत ं तर मी शरमेने 
दकुान बंद केल ंअसतं.' अस ंम्हणतो तेव्हा प्रोफेसर कसला चिडतो! " 

"हो, आणण तोपण बेनला सागंतो की 'गाशलयाने जर तुझ्या माँतमात्राला टलकर कदलव तर त्याला पंर्रा हजार 
फुटािं भोक पडले', तेव्हा बेन झफूपण चिडतो. " 

"हो, त्यांिी सारखी िाललेलव मारामारव सॉक्ल्लड आहे." 

"हो! " 

त्यानंतर अनेक कदिस आम्हव 'मुलकाम शेंडनेित्र'च्या भाषतेि बोलत होतो. म्हणजे शशव्या द्यायच्या असतील 
तर ज्यू इसाकला बेन झफू म्हणतो तस ं एकमेकांना ज्यूडास, इसािार, पॉकटफर िगिरे म्हणायिं; "उत्तम! 
ननराशेिं कारण नाहव." अस ंम्हणायिं असेल तर गंभीरपणे प्रोफेसर रोझेतसारखं 'ननल डसे्परेंडम' म्हणायिं; 

उगाि मध्येि 'विद्याथी तासकडिी! उद्या पािश ेओळी शलहून आण!' िगिरे ओरडायिं; एखादव गोट्यट माझी 
आहे असं ाासनू म्हणायिं असेल तर 'गाशलया माझा रू्मकेतू आहे! माझा!' असं म्हणायिं... एक ना दोन 
अनेक गोट्यटव. मुशेने आमिा जणू काहव ताबाि तेतलेला होता. 

.  

प्रोफेसर रोझेत 
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पुन्हा शून्य ददिस 

"आपण हे समीकरण िगिरे जरा बाजूला ाेिू. आता आपास्त, म्हणजे हायपरबोला, हा सार्ारण असा कदसतो. 
म्हणजे कल्पना कर, की आपण बाणाच्या टोकासारख्खया या दोन रेषा कावलेल्या आहेत. आता समजा बाणािं 
हे टोक थोड ंतासून गुळगुळीत, गोलसर केल ंतर असं कदसेल. अगदव बरोबर गोल नाहव, पण टोकाला गोलसर 
आणण तो गोलसर भाग ककंचित सरळ सरळ होत या रेषांना शमळतो." 

"ाीक आहे, पण रू्मकेतूिा काय संबंर्?" 

"हां, आता अशी कल्पना करायिी की या गोलसर भागाच्या कें िाला सूया आहे. लांबून रू्मकेतू येतो तो असा 
सरळ रेषेत. मग तो सूयााच्या जिळ येतो तेव्हा गुरुत्िाकषाणामळेु खेिला जातो, थोडा कलतो. आणखीन जिळ 
आल्यािर मग तो झराकन गोलात िळतो आणण मग या दसुरया रेषेजिळ जायला लागतो. तो जसजसा लांब 
जातो, तसतसा गुरुत्िाकषाणािा पररणाम नाहवसा होतो आणण तो सरळ रेषेत दसुरया कदशेने ननतून जातो." 

"ओह, समजलं." नतच्या िेहरयािर खरोखरि समजल्यािे भाि होते. 

"आणण अन्िस्त म्हणजे असिं थोडसंं. मात्र तो थोडया लहान कोनातून आल्यामळेु त्यािा गोलसर भाग हा 
लांबपयतं गोलसर राहातो. म्हणूनि 'दरू जाणारे चिमंयािे पाख म्हणजे आपास्त, तर लहान कोनात असणारे 
चिमंयािे पाख म्हणजे अन्िस्त.' असं शलकहलंय." मी पुस्तकातल्या ओळी दाखिल्या. 

"ाीक आहे." 

"आणण लंबितुाळ म्हणजे... लांबट गोल. समजा, तू गोल कणकेिी लाटव तेतलवस आणण कें िाजिळ दोन्हव 
चिमटवत र्रून ती खेिलवस तर त्या ितुाळािं लंबितुाळ होईल. आणण त्यािं कें ि दोन काकाणी सरकेल. 
त्यातल्या एका कें िािर सूया असेल तर त्याभोिती कफरणारा रू्मकेतू हा असा लंबितुाळात कफरेल. पथृ्िी आणण 
इतर ग्रहहव ककंचित लंबितुाळाति कफरतात. पण त ेइतकं कमी ताणलेल ंअसतं, की त्याला आपण जिळपास 
ितुाळि म्हणू शकतो." 

"अच्छा." नतिं ननक्श्िति समार्ान झालेल ंकदसलं. 

 

. 

फास्ट फॉरिडि टू आजचा ददिस 

'मुलकाम शेंडनेित्र'िा वििार करताना मूळ लेखक ज्यूल व्हना आणण भाषांतरकार भा. रा. भागित या दोतािंा 
वििार करायला लागतो. ज्यूल व्हना हा एकोणणसाव्या शतकातला विज्ञानकथालेखक. 'ंिेंटव थाउजंड लवयाज...', 
'अराउंड द िल्डा इन एटव डजे', 'जनी टु द सेंटर ऑफ द अथा' हव त्यािी इतर पुस्तकं िािकांना पररचित 
असतील. एक भन्नाट ििज्ञाननक संकल्पना घ्यायिी आणण नतिे अनेक पिल ू तांत्रत्रक बारकाव्यासंह मांडायिे 
यात त्यािा हातखंडा. त्यासााी तो प्रिंड अभ्यास करत असे. त्याने गोळा केलेलव आकडिेारव, त्या त्या ततं्रािे 
बारकािे, नव्या संशोर्नातून पुवे काय होऊ शकेल याच्या कल्पना यांनी त्यािी पुस्तकं भरलेलव असायिी. 
एकोणणसाव्या शतकािा काळ हा यांत्रत्रकीकरणािा होता. औद्योचगक क्रांतीने जोर तेतलेला होता. रेलिे 
नुकत्याि र्ािायला लागल्या होत्या. संपूणा युरोप यंत्रमय होण्याकड ेिाटिाल िालू होती. ििज्ञाननक प्रगतीलाहव 
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िेग आला होता. जगाबदल ल निीन निीन गोट्यटव विज्ञानातून समजण्यािा हा कालखंड होता. त्यामुळे विज्ञान-
तंत्रज्ञानाविषयी प्रिंड उत्सुकता होती. ज्या िािकासंााी ज्यूल व्हना लेखन करत असे त्यांना या ततं्रज्ञानाच्या 
कणाकणाबदल ल आकषाण होतं. 'ंिेंटव थाउजंड लवयाज..' मध्ये त्याने महाकाय पाणबुडीिरच्या आयुट्ययाबदल ल 
शलकहलं. समुिातले जलिर, पाणबुडीतून युद्ध, अज्ञात-गूव इंर्न... अशा अनेक अिंबा िाटणारया तांत्रत्रक 
कल्पनांिा त्यात भरणा आहे. 'मुलकाम शेंडनेित्र'च्या मळू पुस्तकातहव - 'हेलतर सािाादाक'मध्ये - रू्मकेतू 
म्हणजे काय, ते कसे असतात याबदल लच्या बारवकसारवक तांत्रत्रक माकहतीिी रेलिेल आहे. ककतीतरव काकाणी 
प्रोफेसर रोझेत एक भाषणि देऊन सगळी माकहती सांगतात. पण गमतीिी गोट्यट अशी की एखाद्या 
विज्ञानाच्या पुस्तकात आलव तर कंटाळिाणी िाटेल अशी माकहती या पुस्तकात सहज खपून जाते. इतकंि 
नाहव, तर िािकि त्या यात्रते सामील असल्यामळेु त्याला ती महत्त्िािी िाटते - त्यामुळे पुस्तकाच्या 
रंजकतिेा भाग बनते. िािकालाि त्या कल्पनेच्या प्रिासाला तेऊन जाणं हे ज्यूल व्हनािं शक्लतस्थान होतं. 

मागे िळून पाहताना ज्यूल व्हनाच्या काहव मयाादाहव कदसतात. त्या काकाणी जमलेले िार देशांिे छत्तीस-
िाळीस जीि हे त्या त्या देशािें स्टवररओटाइपस दाखिले आहेत. म्हणजे उदार, शूर, न्याय्य फ्रें ि हे हेलतर 
सािाादाकच्या नायकाच्या रूपात अितरतात. त्यािंी हुशारव आणण गोड िाटािा असा विक्षिपतपणा प्रोफेसर 
रोझेतमरू्न कदसतो. तर रशशयन हे उमदे, तरवहव काहवसे कोरड े कदसतात. त्रब्रकटशांच्या िणानातून त्यािंी 
नोकरशाहव ितृ्ती, आढयताखोरपणा पुवे येतो. तर ज्यंूिं प्रानतननचर्त्ि करणारा इसाक हा पि पि करणारा चिलकू 
मारिाडी आहे. (या ाोकळेबाजीिं िणान करतानाहव मला 'चिलकू मारिाडी'सारखी ाोकळेबाज प्रनतमाि 
िापरािीशी िाटलव याति ाोकळेबाजीिी मयाादा आणण तरवहव सामथ्या कदसून येतं.) इसाकिं मळू िणान हे 
अचर्क बोिरं होतं - म्हणजे नािाऐिजी त्याला नुसतंि ज्यू म्हटलेल ंहोतं. त्यािरून या पुस्तकािर टवकाहव 
झालव होती. त्यानंतर काहव लहानसहान का होईना, पण बदल करािे लागले. हे केिळ ज्यंूबदल लि मयााकदत 
नाहव. पुस्तकातल्या लोकांना जेव्हा पथृ्िीिरिे देश कदसतात, तेव्हाहव त्यांच्या िणानातून अशाि प्रकारिे 
क्स्टररओटाइपस कदसून येतात. पण एकोणणसाव्या शतकातल्या युरोपीय वििारसरणीत हे देशांप्रमाणे प्रितृ्तींिी 
विभागणी करणं ााम होतं. ककती बरोबर, ककंिा उपयुलत होतं हे फारस ंमहत्त्िािं नाहव. पण त्या काळात जो 
दृक्ट्यटकोन, जी वििारपद्धती होती; नतिंि प्रनतत्रबबं ज्यूल व्हनाच्या लेखनात पडलेल ंकदसतं. 

आरु्ननक विज्ञानकथा लेखनानुसार ज्यूल व्हनाच्या कथा 'तांत्रत्रक ककंिा संकल्पनाप्रर्ान विज्ञानकथा' ारतात. 
जेव्हा विज्ञानकथा लेखनाला सुरूिात झालव तेव्हा 'समजा अस ंझाल ंतर?' अशी काहवतरव सकंल्पना तेऊन नतिे 
िेगिेगळे पिल ून्याहाळायिे, असा प्रयत्न असे. मग त्यासााी कथानक ककंिा पात्रं हे पूणापणे दयु्यम असतात. 
केिळ त्या आश्ियाकारक विश्िािी िािकाला सिर तडिून आणायिी हा त्यांिा उदल ेश असे. यात अथााति काहव 
गिर नाहव. आथार सी. ललाका सारख्खया प्रनतभािंत लेखकाने अशा अनेक संकल्पना-पिल-ूिणानात्मक उत्कृट्यट 
शलखाण केलेल ंआहे. त्याच्या 'राँदेिू विथ रामा'मध्ये एक अज्ञात यान येतं आणण त्यािर काहव लोक जातात. 
आत जे कदसत ंते विस्मयिककत करणारं असतं. यात त ेलोक कोण असतात, िगिरे फारसं महत्त्िािं ारत 
नाहव. त्यांना कदसणारं जग हाि खरा कथेिा नायक आहे. ज्यूल व्हनाच्या लेखनातहव त्याने चित्रण केलेलं 
विश्ि हेि नायक असतं. मग त्या अनुषंगाने येणारव तांत्रत्रक माकहती हव त्या नायकािी व्यक्लतरेखा उभी 
करणारव असते. 

आरु्ननक विज्ञानकथा लेखकानंा प्रस्थावपत विज्ञानकथा माशसकािें संपादक यापासून दरू जायला सागंतात. 
त्यांना कथा हव्या असतात त्या माणसांच्या - ज्यात हे निीन विश्ि पाश्िाभूमी म्हणून येईल. हव भूशमका 
तेण्यामागे काहव ऐनतहाशसक कारणं आहेत. उदाहरणाथा, त्याि त्याि कल्पना पुन्हा पुन्हा मांडल्या गेल्या. 
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उदाहरणाथा 'कालप्रिास करणारा नायक एका ग्रहािर उतरतो. नतथल ंितान पाहून त्याला आश्िया िाटतं आणण 
कथेच्या शेिटव त्याला - हव आपलव पथृ्िीि! - अस ंलिात येऊन महाप्रिंड र्लका बसतो.' हव कल्पना ककती 
िेळा पुन्हा पुन्हा मांडलव गेलव यािी गणतीि नाहव. कारण प्रत्येक निख्खया लेखकाला एकदा तरव ती सिुते. हा 
तोितोपणा टाळण्याच्या प्रयत्नांमुळे सध्यािं विज्ञानकथा लेखन हे मानिकें कित झालेल ंआहे. अथाात यािेहव 
तोटे आहेत. कारण मग प्रत्येक नायकाला काहव ना काहव िियक्लतक प्रश्न दाखिायिे, िडडलांशी असलेलं िाकड ं
नात ंदाखिायिं, कोणीतरव गे असल्यामळेु येणारे प्रश्न दाखिायिे असे ाोकळेबाज 'मानिीकरणा'िेहव प्रयत्नहव 
होताना कदसतात. फारि थोडया विज्ञानकथामंध्ये ती संकल्पना इतकी िेवून टाकते (अशसमॉव्हिी 'नाइटफॉल') 

ककंिा मानिी प्रश्न आणण ििज्ञाननक सकंल्पना एकमेकांत अननिायापणे गंुफल्या जातात (डॅननएल कीजिी 
'फ्लॉिसा फॉर अल्गरनॉन'). जेव्हा सकंल्पनांिं अिकाश मोकळं, अस्पशशात, न िापरलेलं होतं. त्या काळात 
ज्यूल व्हनाने त्यातलव मोामोाालव िते्र ंकाबीज केलव. या निेपणामुळे आणण ताजेपणामळेु त्या काळी कदाचित 
मोाी माणसंहव ििीने हव पुस्तकं िाित असतील, पण मखु्खय रोख तरुण - दहा ते सोळा िषांच्या - मुलाकंड े
होता. 

 

. 

शून्य ददिसांनंतर चार ददिसानंी 

बाबा शशकिणीिरून तरव आले. नतिा ननबंर् मस्त झाला असं सांचगतलं. िर सांगत होत,े "गंमत म्हणजे ती 
म्हणत होती, 'काका, राजेश तुमच्यापेिा जास्त िांगला शशकितो'." 

मी सॉक्ल्लड खूश. 

 

. 

फास्ट फॉरिडि टु आजचा ददिस 

भा. रा. भागितांच्या कथा आज पुन्हा िाितानाहव गंमत िाटतेि, पण त्या ियात िािताना त्या अंगात जशा 
शभनायच्या तशा शभनत नाहवत. आता 'मुलकाम शेंडनेित्रा'तलव पात्र ं ककंचित जास्त कृत्रत्रम आणण ााशीि 
िाटतात. त्या काळी हपापून िािलेलव माकहती आता ककंचित अनतरेकी िाटते. त्यातल्या साहसांनी थरारून 
जाणं कमी होतं. हे 'मुलकाम शेंडनेित्र'बाबति नाहव, तर फास्टर फेणेच्या पुस्तकांबाबतहव होतं. ककंिा 
लहानपणी पत्रािळ्या होईपयतं िािलेल्या रॉत्रबन हूडबाबतहव होतं. हा अथााति भारांच्या लेखनािा दोष नाहव. 
त्यात माझ्या ियािा भाग आहे. ज्यूल व्हनाप्रमाणे त्यािंं शलखाणहव १० त े १६ िषे ियोगटाच्या मुलांसााी 
होतं. भारांच्या लवाया, भांडणं हव लुटुपुटूिी नसलव तरव हलकीफुलकी असतात - त्या ियोगटातल्या मुलांना 
आकषाक िाटािीत पण अंगािर येऊ नयेत इतपति. त्यांनी स्ितः शलकहलेलव असोत की भाषांतर केलेलव 
असोत - भारांिी सिाि पुस्तकं िािताना पोरासोरांना बाजूला बसिून र्माल साहसाच्या गोट्यटव सांगत 
बसलेल्या गोट्यटविेल्हाळ काकांिं चित्र डोळ्यासमोर उभं राहातं. एक साहक्जक बोलण्यासारखी लय त्यांच्या 
शलखाणाला आहे. म्हणूनि ते शलखाण क्ललट्यट, बोजड कर्ीि होत नाहव. 

ज्यूल व्हनाप्रमाणेि त्यांिाहव वपडं शास्त्रीय बाबतीत काटेकोर. त्याचं्या पत्नी लवलािती भागितांनी 
भारांबदल लच्या पुस्तकाला जी प्रस्तािना शलकहलव, त्यात त्या म्हणतात – 'शास्त्रीय कथािंी त्यांना विलिणि 
आिड आहे. पण शास्त्रीय माकहती आत्मसात करण्यािरहव त्यािंा कटाि असतो. या बाबतीत ते आपल्या 
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मुलाशीहव िाद तालतील… ...अशा िादािादवतून ते बरं काहव मनाशी कटपून तेतात. हव त्यांिी कटपणितृ्ती 
त्यांना ज्यूल व्हनाच्या डझनभर कादंबरयांच्या अनुिादाकड ेखेिून तेऊन गेलव. रुपांतररत 'िंिािर स्िारव'मध्ये 
तर त्यांनी जुनी पंिांगं शोरू्न आकाशातील ग्रहतारयांिं भारतीय गणणत मांडलं. कारण कादंबरव असलव तरव 
शास्त्रीय माकहती त्रबनिूक असलवि पाकहजे, असा त्यािंा रास्त आग्रह असतो.' 

त्याि प्रस्तािनेत त्यांनी भारांच्या विनोदबुद्धीबदल लहव शलकहलेलं आहे. भारांनी अनेक विनोदव कथा शलकहल्या 
आणण त्या गाजल्याहव. त्यािंा हा शमक्श्कल दृक्ट्यटकोन त्यांच्या भाषांतरातूनहव जागोजाग कदसतो. त्यापोटवि 
त्यांच्या भाषातंरात मळूिा इंग्रजी विनोद अस्सल मरााी होऊन येतो. त्यािंी गोट्यटविेल्हाळ प्रितृ्ती, विनोदािी 
जाण, आणण गपपा मारल्यागत भाषा यामुळेि त्यािंी भाषातंरं अत्यंत निसचगाक झालेलव आहेत. 'िंिािर 
स्िारव'िं त्यांनी रूपातंर केलेल ंआहे, तर 'मुलकाम शेंडनेित्र'िं भाषांतर. दोन्हव िािताना आपल्याला यािं मळू 
त्रबनमरााी आहे, हे जाणिति नाहव. (अथाात 'शेंडनेित्रा'तलव परदेशी नाि ंसोडलव तर...) त्यांिी अनेक भाषांतरं 
हव भाषांतरकलेिा नमुना म्हणून िािता येतात. 

म्हणून अजूनहव 'मुलकाम शेंडनेित्रा'िा प्रभाि त्या काळच्याइतका जाणित नसला तरव िािायला मजा 
ननक्श्िति येते. शशिाय त्याच्याशी आमच्या खूप जुन्या आािणी ननगडडत आहेत हेहव िेगळंि. 

. 

 

शून्य ददिसानंतर आठ िष ंदहा मदहने आणि एकोितीस ददिसांनी 

रू्मकेतू आपल्या दशानाने जगात उत्पात तडितात म्हणे... ते अगदवि काहव खोटं नाहव. माझ्याहव जगात 
गाशलयाने उत्पात तडिून आणला. 

माझ ंआणण त्या मलुविं लयान झालं. 

 

*** 

प्रोफेसर रोझेतिे चित्रः जालािरून साभार.               

'मुश'ेिे मुखपटृ्याः मेतना भुस्कुटे. 

*** 
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- अस्िल 

. 

"शशगं िाजता रॉत्रबनकरता 
शरिुड जंगल भंगेल 

गडी लोटतील रंगेल!" 

अशी 'रॉत्रबन हुड'शी झालेलव माझी पकहलव ओळख मला अजूनहव नीट आाितेय. त्यापूिी ह्या रॉत्रबन हुडबदल ल 
काहवएक कल्पना नव्हती. मग एकदा बाबानंी कुालंसं पुस्तक आणून कदलं आणण म्हणाले - िाि. तुला 
आिडले हे. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हे पुस्तक आता 'मुलांिा लाडका रॉत्रबन हुड' या नािानं उपलब्र् आहे. 
 

. बाबांनी 'छान' म्हटल्यामळेु जराशा संशयानेि मी ते पुस्तक उतडल,ं पण १-२ पानातंि मी त्यात 
चिकटलो. खूप िषांपूिीिी गोट्यट होती - राजा, युदं्ध, ते सरदार आणण काय काय... मग ह्या सग़ळ्यातून िेगळा 
झालेला लॉलसले; त्याला नंतर येऊन शमळालेले शमत्र - आडदांड र्ाकला जॉन, टक पुजारव, तांबडा िुईल, 

रॉत्रबनिी बालमित्रीण मेररयन आणण म्हातारविी तीन मुल,ं त्यातलाि एक तो विलव स्ंयूटलव; नॉकटगंहॅमिा 
कोतिाल, असे सगळे ओळखीिे झाले. र्नुट्ययबाण तेऊन खतरनाक करामती करणारा असला कहरो न आिडला 
तरि निल होतं! जसजसा रॉत्रबन हुड अंगात शभनत गेला, तसतसे आमच्या तरातल्या कहराच्या केरसुणीला 
िाईट कदिस येऊ लागले. मग आईने एक कदिस भयानक ओरडा कदल्यािरि माझ्या र्नुट्ययािा भाता ररकामा 
झाला. तर थोडलयात रॉत्रबनच्या गोट्यटवने मला टोटलव क्जंकून तेतलं होतं! शंभर टलके. 

खोट्या जगातले खरे लोक 
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 त्यानंतर एका पुस्तक प्रदशानात 'भुताळी जहाज' नािािं एक पुस्तक कदसल्यािर मी त्यािर उडी 
टाकलव. लहानपणीि पोरका झालेला प्रिीण पतंगे, त्याच्या िडलांच्या शमत्राने त्याला कदलेलं त े अजब पत्र 
आणण नतथून ओनामा होऊन सरुू झालेलव ती यात्रा. मग भेटलेले कॅपटन नायर, शामभूय्या, अण्णा गािड े हे 
सद्गहृस्थ; तसिं पांडू पाशा आणण लंगडा फककरा, लुच्िू िगिरे दटु्यट त्रयी. आणण मग सगळ्यांत भारव म्हणजे 
जपान, होलकाईडो, कामिटाका अशा बफााळ आणण दगुाम प्रदेशातलव ती जहाजसफर. "हुहे हुहे ह" असा विचित्र 
आिाज कावणारं एक पुरातन जहाज.... 

 पुस्तक एका बिाकीत संपिलं हे काय िेगळं सांगायला हिं? भा.रा. भागितािंी चित्रमय शिलव यात 
पुन्हा कदसून आलव. जहाजािरिा िादळािा प्रसंग, दटु्यट त्रयी पत्ते खेळताना (िकई!) प्रिीणिर त्यांनी केलेला 
हल्ला आणण शेिटिा गँ्रड ललायमलॅस - अशा अनेक काकाणी भारािंी प्रसंग खुबीने िणान करण्यािी हातोटव 
परत एकदा अनुभिलव. भुताळी जहाजािाहव मी मेजर फ्यान झालो. 

ह्या 'इजा त्रबजा'नंतर नतजा शमळाला तो शाळेतल्या लायब्ररवतूनः फास्टर फेणे! 

 इथे मात्र मी सपूंणा भारामय झालो. १०-१२ िषांच्या मलुांसााी जे काहव आदशा आणण रोमािंकारव अस ू
शकेल ते सगळं फाफेला (आणण म्हणूनि मला) अनुभिता येत होतं! साध्या मुंबई पुणे प्रिासात त्याला चिकूं 
चिपंाझी भेटे. मग नतथून खंडाळ्यािं जंगल आणण मग डायरेलट िरळीिा टवव्हव टॉिर! प्रतापगडािर जा - 
नतकड ेकुणी ाग सारू्. गुलमगाला गेला - नतथे पाककस्तानी हेर. फुरसुंगीिे प्रताप आहेति. पुणे हव तर त्यािी 
कमाभूमी. युद्धािेळी गपप बसला तर तो फाफे कसला? मग नेफापयतं जाऊन ये. चित्रपटात काम शमळाल ंतर 
नतथेहव कटगंो-कफंगोंिा सामना कर! फाफे सकंटात सापडत नसे तर सकंटंि त्यािा पाालाग करत येत, त्याला 
तो तरव काय करेल? बरं, संकट म्हणजे डाकूकफकू असले पाकहजेत अस ंनाहव. मोगलचगदल ीकरांच्या रदल ीिीि गोट्यट 
घ्या! ककंिा मग पानशेतच्या पुराच्या िेळी बन्याने प्रसंगािर्ान राखून कदलेला तो संदेश, "आम्हा सिांिी फेफे. 
लिकर या - फा.फे." नाहवतर मग भकंूपाच्या िेळी गुहेत एकटाि अडकला असतानाहव डोलयािा आणण 
त्रत्रशूळािा सुपीक िापर करणारा फाफे. हे सगळं माझ्या दृट्यटवने अभुततु होतं! बन्या (आणण म्हणूनि मी!) करू 
शकणार नाहव अस ंकाहव नव्हतंि. 

. बन्या, त्यािे शमत्र सुभाष देसाई आणण शरद शास्त्री, बरोबरवला कर्ी त्यािें सुिे सर, हे सगळे लोक 
पुण्याला कुाे गेलं म्हणजे भेटतील हा प्रश्न बरेिदा माझ्या मनात तोळला असेल. एके काळी फाफेिा एिवा 
प्रभाि पडला होता, की मी कुाेहव गेलो तरव माझ्यािर संकट यािं अशी प्राथाना मी करत असे. एका 
शमत्राबरोबर िसईला त्याच्या तरव गेल्यािर नतथे ररिा करून कुाेतरव जायिं होतं. पूणा प्रिासात मला बरेिदा 
अस ंिाटल ंहोतं की त े ररिािाले काका आम्हाला ककडन्याप करतील आणण मग आम्हाला फाफेचगरव करून 
सुटकेिी सरं्ी शमळेल! फास्टर फेणे डोलयातून ननतून जायला बरवि िष ंलागलव, आणण तरवहव तो तसा गेला 
नाहवि! 
 उलट त्याच्या जोडीला 'ज्यूल व्हना' साहेबांिी निी साहसं डोलयात ााण मांडून बसलव! एका मे 
मकहन्याच्या सधं्याकाळी तरात पुस्तकांिा एक खोका येऊन पडला. 

 मी उतडून बनततल्यािर मला त्यात 'िंिािर स्िारव' डोकािताना कदसलं. पुन्हा अिरश: भान हरपून 
मकहनाभर तो १५ पुस्तकािंा संि मी पुरिून पुरिून िािला. भारांनी आता आमच्यासााी सूयामालाि उतडून 
कदलव होती. त्यातलं जिळपास संपूणा शे्रय अथाात व्हनासाहेबांना कदल ंतरव आमच्यासााी तेव्हा भाराि कहरो 
होते. पुवल्या आयुट्ययात िािलेल्या सगळ्या विज्ञानकथांच्या मागे भारांिी हव ज्यूल व्हनािी माशलका आहे. 
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आता मागे िळून बतताना बरयाि गोट्यटव कदसतात आणण भारािंं अजूनि कौतुक िाटतं. 

 नंबर एक म्हणजे त्यांिी प्रसंग िणान 
करण्यािी हातोटव. त्यािंं कुालंहव पुस्तक तेतल ं तरव 
त्यात चित्तथरारक म्हणता येईल अशा पद्धतीने त्यांनी 
प्रसंग रंगिले आहेत. फाफेच्या प्रत्येक कथेमर्ले प्रसंग 
त्यांनी तपशीलिार िणान करून सांचगतलेत. उदा. फाफे 
आणण गुलमगािे गूव. बन्यािा शमत्र अन्िर जेव्हा एका 
बंगल्याच्या तळतरात कि द होतो नतथला एक प्रसंग 
आहे. अन्िर तळतरात एकटाि बदंव आहे. ताबरलेला 
आणण हताश. पण तो स्ित:ला र्ीर देतो, त्या गडद 
अंर्ारात िािपडत काहव शमळतंय का त ेअन्िर शोर्त 
असतो. शमट्ट काळोखातल्या अन्िरच्या त्या र्डपडीि ं
िणान भारांनी प्रिंड पररणामकारक केलंय. मी तेव्हा 
Claustrophobia म्हणजे काय हे न समजता ननव्िळ 
ते िणान िािून ती क्स्थती अनुभिलव होती. 

 रॉत्रबन हुडच्या पुस्तकातला एक प्रसंग म्हणजे नतरंदाजीिे सामने! रॉत्रबनच्या टोळीतील पंुड आणण 
राजेसाहेबािें नतरंदाज (चगल्बटा प्रभतृी) ह्या दोन गटातील सामन्यािं िणान एिवं खुमासदार होतं, की मी 
ककत्येकदा तेिवाि भाग पुन्हा पुन्हा िािायिो. अगदव डोळ्यांपुवे चित्र उभं राहायिं. प्रत्येक बाण सोडल्यािर 
काय झाल,ं कसं झाल,ं ते भा.रा. नतथे बसून आपल्याला सांगताहेत - रननगं कॉमेंकवि जणू! 

 नंबर दोन म्हणजे भाषांतरािरिी हुकूमत. तेव्हा जाणिलं नाहव, पण आता समजतं. भारांच्या 
भाषातंरात कसलव सहजता होती! माझ्या दृट्यटवने रॉत्रबन हुड आणण त्याच्या रंगेल गडयािंी मातभृाषा अस्सल 
मरााी होती. त्यात मला काहवहव िािगं िाटलं नाहव आणण ते पुस्तक िािताना अजूनहव िाटत नाहव! ज्यूल 
व्हनािी भाषांतरंहव अगदव झकास होती. नंतर काहव कृत्रत्रम भाषांतरं िािल्यािर मला त्या ज्यूल व्हना कथािंं 
माहात्म्य कळलं. भारांनी ननव्िळ अनुिाद केला नव्हता. पाताळलोकच्या अभुततु यात्रते क्जथे मूळ आल्पस पिात 
आहे, नतकड ेत्यांनी कहमालय आणला, त्याबरोबर ससं्कृतात श्लोकहव जोडला. पात्रांना जमेल नततकं(ि) भारतीय 
बनिलं आणण त्यांिे संिाद शलकहताना बाजहव मरााी ाेिला. ककशोरियातल्या िािकांना पिेल अशी भाषातंरं 
केलव. 

 नंबर तीन - विनोद. भारांच्या कुाल्याहव पुस्तकात ककतीहव गंभीर सकंटं असलव तरव त्यांिी सगळी 
पात्र ंएक सॉशलड विनोदबुद्धी बाळगून असत. त्रबवपन बुकलिार ककंिा फाफे गंभीर होऊन आलेल्या सकंटािर 
वििार करतायेत, हे दृश्य माझ्या डोळ्यापुवे येऊि शकत नाहव. बन्यािं चित्र त्याच्या शमक्श्कल लुकलुकत्या 
डोळ्यांशशिाय समोर आणणं अशलय! कदाचित त्यात भारािंा स्िभाि डोकाित असेल! 

 भारांच्याबदल ल कर्ीि कुाल्या माशसकात िािल ं नाहव. कुाल्या िॅनेलिर कर्ी ते कदसलेत असंहव 
आाित नाहव. त्यांनी मुलाखती, िररत्र ककंिा तत्सम काहव शलकहलंहव असेल, पण ते मला कर्ी आिजूान 
उल्लेखल्यािं स्मरत नाहवये. मात्र भारांच्या काल्पननक दनुनयेतलव सगळी सगळी मंडळी मला अजूनहव 
आाितात. तशीि - अगदव नेमकी. बरेिदा ती माझ्या खरया शमत्रांएिववि जिळिीहव िाटलव आहेत. त्या 
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खोंया दनुनयेतल्या पात्रांना एिवं खरं बनिू शकणारे भारा माझ्या दृट्यटवने एकदम गे्रट आहेत! माझ ेमोाेपणी 
तरव काहव आयडॉल िगिरे असल्यािं लिात नाहव. कदाचित त्यातला फोलपणा समजला असेल! पण लहानपणी 
आणण ककशोरियात माझे सिाात आिडते लेखक कोण ह्या प्रश्नाला एकि उत्तर आहे - भा. रा. भागित! 

 एकाि गोट्यटविं िाईट िाटत ं- त्यांना एकदा प्रत्यि भेटून "तुम्हव माझ ेखूप आिडते लेखक आहात" 
अस ंसांगायिं होतं. माझ्या फाफे संग्रहािर त्यांिी सहव घ्यायिी होती. तिेवं मात्र राहून गेल.ं  

 

*** 

चित्र:े जालािरून साभार 

*** 
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- अमतृिल्लव 

. 

 गािातल्या ककतानेकर यांच्या ककराणामालाच्या दकुानाच्या व्हरांडयात पायपोस नन सतरंज्या टाकून दर 
िषी उन्हाळ्याच्या सुट्टीत महोदय पााक गुजी ऊफा  म्हाद्या गुजी संध्याकाळी पाि िाजता पायािर पायािर 
टाकून आम्हा ं पोराटोरािंी िाट बतत उच्िस्थानी बसायिे. 'संस्कृत हव बोलव-भाषा व्हायला हिी' असा िंग 
बांर्लेले हे आमिे पााक गुजी दर िषी दोन-तीन आािडयांिी 'अशभजन' कायाशाळा ('महोदय', 

'उच्िस्थान'सारखा हाहव त्यािंाि शब्द!) तेण्यासााी गािात मकहनाभर मलुकाम ाोकायिे आणण सालाबादप्रमाणे 
आम्हवहव 'अहम ्खािाशम| अहम ्बिााशम|'िं रिंथ करायला जायिो. पााािी सांगता संस्कृत श्लोकाच्या पाणाने 
व्हायिी. गुजींच्या मागे डोळे शमटून श्लोक म्हणायिा, तो संपल्यािर 'परमेश्िरािे स्मरण' करायिे आणण 
त्यांनी सांचगतल्यािर डोळे उतडायिे, असा शशरस्ता असायिा. 

 श्लोक संपल्यासंपल्या आमिी िुळबुळ सुरू व्हायिी. मग एक डोळा हळूि उतडून गुजी म्हणायिे 
'ओम भाराय नम:|'. मग लगेि एखादं पोरगं उाून ककतानेकरांच्या रदल ीच्या कपाटातून एक कंक बाहेर कावणार 
आणण सगळी पोरंपोरव त्याच्यािर झडप तालायला र्ािणार. हाि श्लोक कर्ी 'टागोराय नम:|' ककंिा 
'छात्रप्रबोर्ानाय नम:|'च्या िालविर संपायिा. आता पुस्तकं काय आमच्या गािच्या िािनालयात नव्हती का? 
िांगलव बलकळ होती. तरवपण आणण नगरिािनालयातसुद्धा. पण तरव, त्या कंकेच्या पोटातलव पुस्तकं 
िािायिी/िाळायिी इतकी उत्सुकता होती, यािं कारण म्हणजे त्यांतलव बरविशी ककंिा जिळजिळ सगळी 
आमच्यासााी निीन होती. कुाल्याि िािानालयात याआर्ी ती आम्हाला पाहायला शमळालव नव्हती. 
'छात्रप्रबोर्ना'च्या अंकातल्या विज्ञानकथा, गणणतातलव कोडी, प्रयोग इतलया सोपया नन आम्हांला समजणारया 
भाषेत होत्या, की आमच्या विज्ञानाच्या मास्तरािंी आणण पुस्तकािी भाषा त्रतेायुगातलव आहे, असा आमिा 
पलका समज झाला होता. शाळेिी प्रयोगशाळा फलत नििी-दहािीच्या विद्याथांच्या िापरासााी होती. बाकीच्या 
इयत्तांना िषाातून दोन-तीनदा प्रिेश असायिा आणण शशिकि सगळे प्रयोग करून दाखिायिे. पण या 
अंकातल्या सोपया सोपया कृतीमंुळे प्रयोगशाळेिं अपू्रप थोड ं कमी झालं होतं. तसंि काहवसं टागोरांच्या 
अनुिाकदत कथा आणण कवितािंं होतं. महाभारतातल्या भीट्यमांसारखे कदसणारे हे आजोबा दरूच्या देशात राहूनहव 
अगदव मनातल ंओळखून आपल्यासााीि कस ंकाय शलकहतात, यािी भारव मजा िाटायिी. 

 पााक गुजींच्या याि कंकेतून भा. रा. भागितांिी बरविशी पुस्तकं आम्हांला िािायला शमळालव. 
त्यातलव काहव आािणारव पुस्तकं म्हणजे .. 'भुताळी जहाज', 'शाब्बास शरलॉक होम्स', 'थॅंलयू शमस्टर शाका ', 
'भटाच्या िाडयातलव भुतािळ' आणण बरािसा 'फास्टर फेणे'. यांतलव काहव पुस्तकं िािताना र्माल मजा आलव 
होती. कारण 'भुताळी जहाज'च्या अभुततु सफरवबदल ल िािल्यानंतर िाडयाच्या िौसोपीत िाच्यांबरोबरिं युद्ध 
िांगलिं रंगल्याच्या आािणी आहेत. एकदा पााक गुरुजीनंी 'बालशमत्र'िा खूप जुना अंक िािून दाखिला 
होता, त्या संध्याकाळिं पुसटसं चित्र आाित आहे. 

 पण या आािणी सोडल्या, तर इतर पुस्तकं जशी मी झपाटून िािलव होती, तशी भारािंी पुस्तकं 
झपाटून िािल्यािं माझ्या स्मरणात ककंिा जाणणिेत नाहव. त्यािंी पुस्तकं, विशेषत: फास्टर फेणेिं गारूड 
माझ्यािर झालिं नाहव. आपल्या बरयाि मितरांच्या बालपणािा अविभाज्य भाग असलेला हा फेणे आपल्याला 
'अपील' झालाि नव्हता यािी लख्खख जाणीि मात्र माझ्यासोबत आहे. लहानपणी िािलेल्या िंपक, िांदोबा, 

इदं न मम!   
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पंितंत्र, राम-कृट्यण-कणा, ज्ञानेश्िर-तुकाराम िगिरेंच्या गोट्यटवंत फास्टर फेणेच्याि आािणी इतलया पुसट का 
आहेत? शशिाय हे मलाि िाटतंय की माझ्याबरोबर िावलेल्या भािा-बकहणींना/शमत्र-मित्रत्रणीनंा हवि भािना आहे, 

यािा मी शोर् घ्यायिा प्रयत्न केला. त्यायोगे एक ाळक बाब माझ्या ननदशानाला आलव, ती म्हणजे ग्रामीण 
ककंिा ननमशहरव बालपण तालिलेल्या बरयाि लोकांना भागितांिी पुस्तकं, विशेषतः फास्टर फेणे, फार भाित 
नाहव. 

 

मला हे िालय शलहून ककंिा माझं मत ाामपणे मांडून उगािि िादाला िाद तालायिा नाहव. भारांच्या १०५व्या 
जन्मकदनाच्या ननशमत्ताने त्यािंं फॅन-फॉलोइंग इथे शलहायला आणण िािायला येणार आहे, यािी मला पूणा 
जाणीि आहे. मळुाति आपण भारांविषयी शलकहतो-बोलतो आहोत, तेव्हा एका अथााने आपण आपल्या 
लहानपणीच्या आािणींविषयी शलकहतो आहोत. स्मरणरंजन हा भारांविषयीच्या लेखामंर्ला अविभाज्य भाग 
आहे. तेव्हा, मी इथे शलहवत असलेलव मतं हव माझ्या आणण माझ्या काहव शमत्र-मित्रत्रणींच्या लहानपणीच्या 
आािणी/तटना यांच्या आर्ारे मांडत आहे. पुराव्याननशी गोट्यटव शात्रबत करायिा माझा रोख नाहव. शशिाय िर 
म्हटल्याप्रमाणे 'स्मरणरंजन' हा प्रकार िियक्लतक अनुभिात मोडत असल्यामळेु इथे सडतेोड िककलव विर्ानं 
नसलव तरव िालतील, अश्या र्ारणेने शलहवत आहे.  

 कुाल्याहव पुस्तकातलव पात्रं हव िािकांना ककती आपलवशी िाटतात, त्या पात्रांच्या व्यक्लतरेखा कश्या 
आहेत, कथानक काय आहे, यािर िािक त्या पुस्तकात ककती गंुततो हे अिलंबून असतं. विशेषतः लहान 
मुलांच्या बाबतीत पात्रांबरोबरिं भािननक नातं यािर फार अिलंबून असतं. 'फास्टर फेणे'मर्लव आमच्या 
ियािी पात्र ं - म्हणजे दस्तुरखुदल  फेणे, मालव आणण त्यािें शमत्र - आम्हांला (इथे प्रत्येक िेळी आम्हांला - 
म्हणजे मला आणण माझ्या काहव शमत्र-मित्रत्रणींना) आपलवशी िाटलव नाहवत. यािं एक कारण म्हणजे, मुळात 
आम्हव मुल-ंमलुव जराहव फेणेसारखी नव्हतो. िौकटविौकटविे शटं, पायात बूट, केसांिा लफ्फेदल ार कोंबडा, 
पााीिर असणारव सॅक, छोटा िाकू, पाण्यािी बाटलव कर्ीि आमच्याजिळ नव्हती. फेणेच्या आणण आमच्या 
कदसण्या-बोलण्यामध्ये फार फरक होता. सायकलिरून गािकुसात हंुदडताना, भरर्ाि िेगाने ती दामटताना, 
काळ-काम-िेगािं गणणत आणण फेणेला असणारं त्यािं व्यिर्ान कर्ीि आमच्या डोलयात नव्हतं. अथाात यािं 
कारण - गािातल ं लहानस ं सकुंचित जग - हे अस ू शकेल. फेणेकड े असणारा शहरव स्कवटस्माटापणा 
आमच्याकड ेजराहव नव्हता आणण त्यािं आकषाणहव एका मयाादेपलवकड े नव्हतं. साीसामाशी पुण्या-मुंबईहून 
हुरडयाच्या कदिसात येणारया लांबच्या आत्या-मािश्याचं्या मुलांप्रमाणे हा फेणे कदसायिा. त्या मुलांशी 
खेळताना, बोलताना थोड ंत्रबिकायला व्हायिं; तसंि फेणेबरोबर काहवतरव. 
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 फेणे शहरव असल्यामळेु त्याच्या आजूबाजूिं िातािरणहव शहरव आहे. आजूबाजूला कफरणारया मोटारव, 
िेगिेगळ्या प्रकारिी लोकं, (एक उदाहरण देत,े जस ं की, टॅलसी िालिणारा सरदारजी. आमच्या गािात 
औषर्ालाहव हव टॅलसी आणण सरदारजी सापडणार नाहव), उल्लेखलेले सायकलिे िेगिेगळे ब्रॅंड, त्यािी शाळा, 
त्याच्या ककपा, िगिरे िगिरे. आमच्या आजूबाजूला असलेल्या िातािरणाशी ते बरयाि अंशी विसंगत होतं. मग 
तुम्हव म्हणाल की बाकीच्या िंपक, िांदोबा ककंिा तत्सम बालमाशसकामंर्ल्या कथांिं िातािरण तरव कुाे 
जुळत?ं तरवपण रंगून जाऊन आपण त्या कथा िािति होतो ना? इथे येते भागितांनी तेतलेलव 'लवप ऑफ 
फेथ', याि 'लवप ऑफ फेथ'मुळे फास्टर फेणेला सुपर कहरोिी झालर शमळते आणण मग मलेु पळिणारयांना 
पकडून देणे, पानशेतच्या पुरातला र्ाडसीपणा, काश्मीरमर्ल्या पाककस्तानच्या गुपतहेरांना अदल ल तडिणे, लहान 
गािातून मोठ्या गािात एकंयाने शशकायला जाणे, सायकलिरून पाालाग करणे, िगिरे करामती तो लवलया 
पार पाडतो. हव 'लवप ऑफ फेथ' शहरव िािकांच्या पिनी पडते, कारण मुळाति 'फास्टर फेणे'मर्ल ंिातािरण 
त्यांच्या ओळखीिं आहे. थोडस ंअनतशयोलतीनं सांगायिं तर शहरातल्या पेपरमध्ये मलु ंपळिणारया टोळ्यांच्या 
बातम्या येतात, हव मुल ंसुट्टीत आई-बाबांबरोबर काश्मीरच्या कवपला जातात, शाळेतल्या ककपा कदल्लवला िगिरे 
जातात शशिाय कथांमरे् आलेले बरेिसे स्थळविशेष त्यांच्या आजूबाजूला कदसतात, विशेषतः पुण्यातल्या 
मुलांनी पानशतेिे र्रण फुटल्याच्या आािणी थोराकंडून ऐकलेल्या असतात. त्यामुळे अशा प्रसंगांतलव 
त्यांच्यासारख्खयाि कदसणार या, िागणार या फेणेिी सुपरकहरोचगरव अगदव सहज पिनी पडते. लहान गािातल्या 
मुलांना हव झेप भािेलि अस ंनाहव. 

 शमत्र-मित्रत्रणींच्या बोलण्यातून आलेलव अजून एक गोट्यट म्हणजे फेणेला भेटणारव माणसं. त्याला 
भेटणारे हिालदार, दकुानदार, िोर, कि दव, पोलवस सुवप्रटेंडटं, शाळेतले शशिक, शमत्रािें आई-िडील आम्हांला 
एकाि पाडीतले िाटतात. इथला हिालदार त्रबल्लेिाला, पोट सुटलेला असतो. शाळेतले शशिक आदशा आणण 
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कनिाळू असतात. शमत्रािें आई-िडील र्ाडसी आणण समजूतदार असतात. थोडलयात सागंायिं तर या पात्रािंं 
जरा 'बॉशलिुडायझेशन' झालंय. लहान मुलांना व्यलती-व्यलतींच्या संबंर्ामंर्ला क्ललट्यटपणा ककंिा नात्यांिी पेड 
उमजत नाहव, असं थोडिं आहे? आपण ककतीहव लहान असलो तरव रोज भेटणारव माणसं, त्यांच्यातले हेिेदािे-
पे्रम, शशिकािंी िताणूक, गािातल्या सभा, बाजार, दंगलव, उत्सि अशा असखं्खय गोट्यटवंनी आपल्याभोितीिा गोफ 
विणलेला असतो. जसजसं िय, समज िावत जात,े तसतशी या गोफािी उलगड प्रत्येक जण आपापल्या परवने 
करत असतो. असे कंगोरे नकळतपणे कटपणारया आमच्यातल्या काहवंना फेणे-पाडीतलं जग भािलं नसािं. इथे 
आमच्यातले काहव जण - असं मी मुदल ाम म्हणते आहे, कारण काहव जणांना फेणेिी नेमकी हवि गोट्यट फार 
आिडलव आहे. त्यांच्या भाषेत सांगायिं तर त्यामुळे 'फेणेिी गोट्यट एकदम सरळ-सोपी झालेलव आहे'. 'कंुभ के 
मेले में' हरिलेले भाऊ नलकी भेटणार, यािी त्यांना जशी खात्री आहे, तसंि काहवहव झालं तरव फेणे अमुक एक 
संकटातून सहवसलामत बाहेर पडणार, यािी खात्री त्यांना आहे. आणण या खात्रीमळेु ननर्ाास्तपणे ते फेणेच्या 
लवला दंग होऊन िाितात. 

 आमच्यातल्या बरयाि जणांना जाणिलेलव अजून एक गोट्यट म्हणजे फेणेच्या गोट्यटवत कुाेि झाडा-
फुलांना, डोंगर-नद्यांना, पशुपिी, ककडमेुंयायानंा स्थान नाहव. गोट्यटवतल्या जागा म्हणून फुरसुंगी, पुणे, प्रतापगड 
यांिे उल्लेख येतात पण नतथे फेणे रमत नाहव. त्यािी गोट्यट प्रतापगडािरिा खक्जना शोर्ायला ककंिा खूखँार 
कि द्याला पकडायला र्ािू लागते. गोट्यटवत आलेले कुत्रयािें उल्लेखसुद्धा त्या अनुषंगानेि आलेले आहेत. अथाात 
सगळ्यांच्या नाहव, पण काहव मुलांच्या भािविश्िात दारातलव रांगोळी, रोज उगिणारा सयूा, बागेतल्या कंुडीतल्या 
झाडािं फूल, गोग्रास खायला न िुकता येणारव गाय यानंा अवळ स्थान असतं. फेणेच्या गोट्यटवत मला हे 
सापडलं नाहव. कदाचित म्हणूनि माझी त्याच्याशी गट्टी जमलव नसािी. 

 इथे मला माझ्या िियक्लतक अनुभिािरून सांगािस ं िाटतंय की सार्ारण त्याि ियात श्रीननिास 
विनायक कुलकणींच्या 'डोह'मर्ल्या काहव गोट्यटव आणण प्र. ना. संताचं्या 'लंपन'च्या काहव गोट्यटव िािल्या 
होत्या. आणण त्या मला प्रिंड जिळच्या िाटल्या होत्या. त्या गोट्यटवंत आणण माझ्या लहानपणात खूप साम्य 
होतं, अशातला भाग नाहव. पण लंपनिा जसा 'विाोबा होतो' तसा आपलाहव कर्ीमर्ी व्हायिा ककंिा 'डोह'मध्ये 
पुराच्या पाण्यात उडी मारताना जशी तालमेल झालव, तशी आपलवहव एकटवने विहवरवत उडी मारताना झालव 
होती, अशा ओळखीच्या खुणा मला त्या पुस्तकातं जागोजागी भेटल्या होत्या. मला यािी पूणा कल्पना आहे, 

की मळुात फास्टर फेणे, 'िनिास' आणण 'डोह' यांिी तुलनाि होऊ शकत नाहव. फेणे एका विशशट्यट ियाच्या 
मुला-मुलवंना समोर ाेिून त्यांच्यासााी शलकहलं आहे, तर 'िनिास', 'डोह' यांतल्या गोट्यटव म्हणजे ते िय 
ओलांडल्यािर आलेलव अनुभूती आहे. तरवसुद्धा हव तुलना करायिा मोह मला आिरत नाहव. 

 जाता जाता अजून एक मदुल ा. फाफेिरच्या संभाषणािी गाडी पुस्तकातल्या भाषेिर आलव. तुमिी 
भाषा, आमिी भाषा, पुण्यािी भाषा, फेणेिी भाषा असा कीस पाडताना हव ििाा अनेक गटांत विभागलव गेलव. 
अनेक लोकािंं अस ंमत होतं, की फाफेतल्या पात्रािंी भाषा त्याच्या िािकांच्या बोलव भाषेपेिा बरवि िेगळी 
आहे आणण महत्त्िािं म्हणजे ती एकाि छापातलव आहे. उदाहरणाथा, शहरव प्रसंगात पुणेरव छापािी भाषा, 
खेडयातल्या ककंिा आडगािच्या गािातील प्रसंगात एकाि बाजािी (शलयतो कोल्हापूरिी) ग्रामीण बोलव आणण 
चिनी युद्ध असो ककंिा कदल्लवतला प्रसंग असो, थोडी 'बंबय्या' कहदंव भाषा. थोडलयात भाषा पात्रानुरूप असलव 
तरव सािेबंद आहे. मला मात्र हे मत अगदवि पटल ंनाहव. मूळ कथाि जर फुरसुंगी, पुणे-मुंबईच्या आजूबाजूला 
तडत असेल तर उिाररत महाराट्यकातल्या भाषांिा बाज माडंणार कसा? अथाात हे मत असणारे बरेिसे शमत्र 
मराािाडा-विदभाातले असल्यामुळे फाफेमर्लव भाषा त्यांना जिळिी िाटलव नाहव यात निल नाहव. पण याि 
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लोकांना असाहव प्रश्न वििारला, की जर फाफेमर्ल्या पात्रांपिकी एखादं पात्र तुमिी भाषा बोलणारं असतं, तर 
फेणे जास्त भािला असता का? तर त्यािं उत्तर बव्हंशी 'होय' अस ंआल.ं याि ििेत ऐकलेल,ं सातारा-
कोल्हापूरला िडडलांिी बदलव झालेल्या एका मित्रत्रणीिं उत्तर फार मजेशीर होतं. नतला भाषेपेिाहव फाफेमर्लं 
काय आिडलं असेल, तर फाफेतल्या काहव पात्रांच्या तोंडी 'हरामखोर', 'लुच्िा' अश्या शशव्या आहेत हे! नतच्या 
तरातल्या संस्कारव पुस्तकाचं्या जंजाळात न शमळणार या या गोट्यटवसााी नतला फाफे आिडला होता. 
आजूबाजूच्या िातािरणाशी आणण भाषेशी शमळतंजुळतं तेणारं काहव नतला त्या गोट्यटवंत शमळालं होतं. 

 असो. ह्या संपूणा लेखात कुाे तक्रारविा सूर लागला असेल तर तो तसा अशभपे्रत नाहव. भागितांच्या 
शिलवला ननदंालण्यािा हा प्रयत्न नाहव. मला इतकंि म्हणायिं आहे, की कुणाला काय भािािं आणण कुणाला 
काय उमजाि ंहा ज्याच्या त्याच्या वपडंािा आणण जडणतडणीिा प्रश्न आहे. 

 

 इथे मला माझ्या लहानपणीिी एक गोट्यट ाळक आाित ेआहे. आमिं तर म्हणजे मोां बारदानि 
असल्यामळेु दळण टाकणं, तांदळू ननिडणं, फारफार तर भाजीला िाफ देणं सोडलं, तर स्ििपाकतरातलव कामं 
मी फारशी कर्ी केलव नव्हती. एकदा दपुारच्या खुडबुडी करताना 'ककशोर'च्या एका अंकात 'सुट्टीतले 
स्ियंपाकतरातले प्रयोग' ककंिा तत्सम मथळ्याखालव छापलेल ं 'नतरंगी सॅन्डविि' करायिा मी ताट तातला. 
टॉमेटो सॉस, पुकदन्यािी िटणी, लोणी बे्रडला लािून ते एकािर एक ाेिायिी अशी काहवशी कृती होती. कृती 
बनततल्यािर माझ्या लिात आल,ं की त्यातलं लोणी सोडलं, तर एकहव तटक तरात सहजासहजी शमळणारा 
नव्हता. टॉमेटो सॉस आणण बे्रडसााी तर अख्खखा कदिस ककरककर करािी लागलव असती आणण िर आईने 
तासाभरािं आख्खयान ऐकिल ंअसत ंत ेिेगळं. तस्मात ्- सहज करता येणारा - अस ंम्हणून छापलेल्या त्या 
पदाथाािा मी 'इदं न मम!' अस ंम्हणून नाद सोडला होता. 

*** 

मिदानातील फाफेिे रेखाचित्र: जालािरून साभार.                

इतर रेखाचित्र:े अमतृिल्लव. 

*** 
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- लवलािती भागित 

'भाराभर गित' हे भा. रा. भागितांच्या ननिडक लेखनािं सकंलन. त्याला प्रस्तािना शलकहताना लवलािती 
भागित यांनी भारांच्या लेखनािा आणण लेखनामागच्या सदाबहार ितृ्तीिा नेमका आणण खुसखुशीत आवािा 
तेतला आहे. 'ऐसी अिरे'च्या या प्रकल्पाच्या ननशमत्ताने तो पुनप्राकाशशत करतो आहोत. 

*** 

 

चित्रस्रोतः भागित कुटंुबीय 

श्री. भा. रा. भागितांनी या संग्रहाला सुििलेलं 'भाराभर गित' हे शीषाकि त्यांच्या विनोदव लेखनप्रितृ्तीिी 
िुणूक दाखितं. शाक्ब्दक कोंयािंी त्यांना जबरदस्त आिड आहे. त्यांच्या लेखांना, कथांना कदलेलव शीषाकं, 

त्यांच्या पात्रांिी नाि,ं या सिामंरू्न त्यािंी हव आिड प्रकट होते. त ेनेहमी म्हणतात, "मला मोरोपंत आिडतात 
ते त्यांच्या शब्दांच्या कोलांंयांमुळे; भले टवकाकार त्यांना कमी लेखोत, पण त्यामळेु त्यांच्या शब्दांच्या खेळािी 
लज्जत कमी होते थोडीि!" 

प्रयत्नें बांधिली मोळी!  
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स्ितःच्या नािािरसुद्धा ते विनोद करतात. मुलानंा म्हणतात, "भागित या नािािा अथा ााऊक आहे? भागित 
म्हणजे भाडयाने गित िाहणारं तटू्ट!" - तर अशी हव ितृ्ती त्यांच्या मनाच्या ननकोप आणण ननखळपणामळेुि 
त्यांना लाभलव आहे. 

एके काळी ते विनोदव कथालेखक म्हणूनि मरााी िािकिगााला माहवत होते. मरााीतील उत्कृट्यट विनोदव 
कथासंग्रहात श्री. राम कोलारकरांनी त्यांच्या जिळपास िीस कथा अंतभूात केलेल्या आहेत. त्यािंा विनोद 
िािकांना आिडतो, त्यािं कारण तो कुाल्याहव व्यलतीिर, व्यंगािर कटू प्रहार करत नाहव; तर एखाद्या 
प्रितृ्तीला, पद्धतीला, समाजातल्या विक्षिपत रवतीभातींना कोपरखळ्या मारून इतरांना खुसखुशीत हास्यािा 
आस्िाद तेऊ देतो. 

तरवहव त्यांच्यािर विनोदव लेखक म्हणून शशलका बसलेला नाहव; कारण त्यांनी लेखनािा एकि एक प्रांत 
कर्ीि हाताळला नाहव. त्यानंी आयुट्ययभर लेखन केलं - भरपूर लेखन केल,ं विविर् प्रकारिं लेखन केलं. 
म्हणजेि भाराभर शलकहलं. पण त ेशलखाण 'एक ना र्ड...' अशा स्िरूपािं मात्र झाल ंनाहव. त्यांनी हाताळलेला 
प्रत्येक लेखनप्रकार िािकवप्रय ारला. एके काळी ते विनोदव कथा, विडबंनकथा, विनोदव लेख इतलया सहजपणे 
आणण ननखळपणे शलहवत की तेि त्यांनी िालू ाेिल ंअसतं तर विनोदव लेखक म्हणून आजहव ते ख्खयातनाम 
ारले असते. पण त्यांनी आयुट्ययाच्या उत्तरार्ाात बालसाकहत्यात लहान मलुांच्याि उत्साहाने उडी तेतलव आणण 
मरााी बालिाङ्मयाच्या आणण बालिािकांच्या दृट्यटवने ती आभाळउडी ारलव. 

त्रबवपन बुकलिार - त्यांनीि प्रथम इंग्रजीत बुकलव्हर म्हणून जन्माला तातला आणण 'बुकलिार' हे मरााी 
आडनाि त्याने र्ारण केले. हा त्यांिा तरुण नायक म्हणजे फूटपाथिर जुन्या पुस्तकािंा दमुीळ खक्जना 
शोर्त कहडंणारया स्ितःिीि त्यांनी रेखाटलेलव साकहक्त्यक प्रनतकृती. हा स्ितः छोंया मलुांना साहसकथा 
सांगतो आणण त्यांच्याकडून साहस करिूनहव तेतो. नंद ूनिाथे हा त्यािंा थापाडया, पण िांगल्या मनािा, एक 
मानसपुत्र; विनोदव वंगाने िािरणारा. फास्टर फेणे हा त्यांिा मानसपुत्र तर गेलव ३० िष ं बालिािकांच्या 
आग्रहाखातर िय िावू न देता, आहे तेिवाि लहान राकहलेला आहे आणण मुलािंा जानी दोस्त बनला आहे. या 
त्यांच्या मानसपुत्रांच्या साहसकथा िािताना त्यांिे िािकपुत्र खुिीिर, पलंगािर, हातात पुस्तक असेल नतथे 
उडया मारू लागले. विनोद आणण साहस या दोन्हवंनी भरलेल्या आणण भारलेल्या त्यांच्या कथाविश्िात 
त्यांच्याबरोबर त्यांिे िािकहव भरकटू लागले, अंतराळात उडू लागले, समुिाच्या पोटात डुबलया मारू लागले. 
भा. रां. नी कदलेल्या पुस्तकातून खक्जनेच्या खक्जने लटूु लागले. 

लेखक होण्यािं िेड मला िाटतं भागित मंडळींच्या रलताति असािं. आमच्या मोठ्या मुलाने, रिीने ियाच्या 
बाराव्या िषी एक रहस्यकथा शलकहलव आणण तरातल्या हलकडीला टांगून ाेिलव. त्या कथेत दर पाि-सहा 
पानांगणणक एक, या कहशोबाने आा-दहा खून होते. पण रहस्यािा शेिट सिेुना म्हणून कथेिं बाड टांगलेल ं
पाकहल्यािर 'रात्री नतथून कहडंताना आपल्या अंगािर रलत तर सांडणार नाहव?' अशी एक मजेशीर कल्पना 
माझ्या डोलयात आलव. ती मी रिीला सांचगतलव आणण तो हलकडीइतकाि उंि उडाला. त्याच्या रहस्यकथेला 
दाद कदलव होती ना मी! 

आमच्या र्ाकंया मलुाने, िंदरनेहव जिळजिळ याि ियात 'प्रकाशककरणािें रहस्य' म्हणून एक ििज्ञाननक 
कादंबरव शलकहलव तीहव रहस्यमयि. ती 'गंमतजंमत' या मुलाचं्या माशसकात छापूनहव आलव. 

आता हा रहस्यकथेिा ककडा पोरांच्या डोलयात िळिळायला कारण त्यािें वपताजी भा. रा. भागित आहेत, हे 
उतड गुवपत आहे. भा. रां. नीहव याि शाळकरव ियात एक रहस्यकथा शलकहलव होती. मुलांनी पुवे हा नाद 
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सोडला. पण िडडलांनी लेखनािा र्बर्बा कोसळति ाेिला. त्या र्बर्ब्यातलव ती पकहलव र्ार म्हणजे त्यांनी 
शलकहलेलं 'ननळे पाकीट' हे पुस्तक. ते त्याि िेळी छापूनहव आलं. त्या पुस्तकािी जन्मकथा 'पकहलं िाकहल'ं 

म्हणून तेि स्ितः या संग्रहाच्या सरुुिातीला सांगताहेत. 

साहस, रहस्य आणण विनोद या गोट्यटविंी त्यांना लहानपणापासूनि आिड. त्यांनी बरयाि इंग्रजी रहस्यकथािंी 
भाषातंरं केलव. स्ितंत्र कथाहव शलकहल्या. त्यांनी शलकहलेल्या अशा कथानंा त्यांनी िािलेल्या रहस्यकथांमरू्न 
स्फूती शमळालेलव आहे. त्यािें 'र्ारार्रशास्त्री' म्हणजे िेस्टरटनच्या फादर ब्राउनिा अस्सल मरााी अितार - 
बाराबंदवतला. 

त्यांिी रहस्यकथा नंतर विनोदव अंगाने, म्हणजे रहस्यकथेच्या विडबंनाच्या स्िरूपातहव, पुवे आलव. रहस्यकथा 
लेखकािें गुपतहेर रहस्य सोडितात, पण प्रत्येकािी रवत ननराळी असते. अॅगाथा णिस्तीिा हरलयूल पॉयरॉ 
ककंिा शमस मापाल तरात बसनू, थोड ं कहडूंन, तका बुद्धीिा जास्त आर्ार तेऊन रहस्यािी उकल करतात; तर 
कॉनन डॉइलच्या शरलॉक होम्सिा फार मोाा भर बारवकसारवक पुरािा गोळा करण्यािर असतो. एखादा केस, 

एखादं तुटकं बटण, िोर ककंिा खुनी गेला असेल त्या रस्त्यािरिी एखादव मातीिी चिमूट, शसगरेटिी राख 
आणण हा पुरािा गोळा करण्यासााी तो बदलत असलेले असंख्खय िेष - या सिािंं विडबंन म्हणजे 'फूल आणण 
मूल' हव रहस्यकथा. त्याच्या िेषपररितानािी शेिटिी भा. रां. िी कल्पना तर...! शरलॉक होम्सच्या 
रहस्यकथांिे बरेि अनुिाद - म्हणजे सरळसरळ अनुिाद हल्लव-हल्लव त्यांनी केले आहेत; पण त्याच्या 
रहस्यकथांिं विडबंन त्यांनी खूपि पूिी केलेल ंहोतं. 

ितृ्तपत्र व्यिसायतर प्रथमपासूनि जसा त्यांच्या अंगात शभनलेला. यािी सुरुिात 'सकाळ'पासून झालव. 
त्यातलव साहसं अनुभिायला त्यांना आिडत. काबालवंच्या विमानातून त्यानंी प्रथम प्रिास केला तो ितृ्तपत्रकार 
म्हणून 'प्रकाश' सापताकहकासााी. पण विमानात िहा न शमळाल्याने.... अथाात हव जिळजिळ पन्नास 
िषांपूिीिी गोट्यट! हव विमानसक्व्हास म्हणजे औरि होती. उतडया विमानातून पोस्टाच्या थिल्या नेल्या जात. 
एखाद्या लहान मलुाने आपल्या छोंया गाडीतून शमत्राला बसिून न्यािं तसे भारा त्या विमानात 
ििमाननकाबरोबर बसलेले. कारण त्या छोंया विमानात फलत दोतेि होते. ििमाननक आणण भागित. आत्ताच्या 
विमानाच्या स्िरूपािा नतथे मागमूसहव नव्हता. पण सांगायिी गंमत अशी की त्या प्रिासातल्या त्रासाने त्यािंी 
जी फक्जती उडालव, ती हसत हसत सिांना त्यांनीि सांचगतलव. त्यांना अशा काहव अडिणी, फक्जती उडिणारे 
प्रसंग आले की सगळ्यात गमंत िाटते. सहलवला गेल ंआणण ती सुरळीत झालव की त्यांना भाित नाहव. पण 
दहाबारा मंडळीबंरोबर गाडीत बरयाि मुलानंा कोंबून सहलवला गेल ं आणण िाटेत तरच्या फोडा - कफयाट 
गाडयांिी टायरं पंलिर होऊन फट्ट झालं की यांिी तत्रबयत खूष. मग गोट्यट तयार 'फोडा - कफयाट - फट्ट!' 

ितृ्तपत्रीय माणसांना, मला िाटतं, अशा गोट्यटवंिी ओवि असते. हाि त्यािंा स्िभािविशषे 'प्रकाश' सापताकहकात 
काम करताना, त्यांनी शलकहलेल्या 'िलकरसंतािी सापताकहक सभा - लेखक तनिलकर' या स्फुटलेखातून 
उमटलेला कदसतो. काहव प्रत्यि काम न करता प्रत्येक गोट्यटविर टवका-कटपपणी करणारव बाताराम पंथािी 
मंडळी, या िलकर संतािी सभासद. त्यांच्या त्या बिाकीमरू्न काहव ननट्यपन्न होण्यािी अपेिा नसल्याने 
त्रबतडत काहवि नाहव म्हणा! समाजातल्या एका विशशट्यट प्रितृ्तीिर या स्फुटलेखमालेत िांगलेि टोले 
लगािलेले आहेत. 

अडिणीतून, साहसातून विनोदािी झलक भागितांना अलगद सापडते. दिनंकदन जीिनातल्या अडिणीतून मजा 
तेणं त्यांना सहज जमतं. ते मुंबईत राहत असताना, लयानात्रबयानाच्या फंदात पडलेले नसतानाहव एखाद्या 
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'संत्रस्त' (हे त्यांनी त्या िेळी तेतलेल ं नाि) वििाकहत गहृस्थाप्रमाणे मुंबईत येणारया कौटंुत्रबक अनुभिांिरून 
शलकहलेलं त्यािंं पुस्तक, नािाने जरव िितागिनातील िाफारे सोडत असलं तरव िािणारयाला मात्र त्यातल्या 
विनोदाच्या झळुुकीने सुखाितं. 

सध्याच्या भर िेगाने र्ािणारया िाहनािंीि ज्यांना ओळख आहे त्यानंा कॅम-बस-लोकल यािंं त्या काळिं 
स्िरूप िािून, आपण कुाल्या जुन्या युगात िािरतो आहोत असं िाटेल, तर पाश्िात्त्य रवतीभातींिा लेप 
िागणुकीिर िविणारे त्या काळातले सुशशक्षित लोक आणण त्यािंं िागणं म्हणजे उसन्या अनतरेकाने माणूस 
स्ितःिंि हस ं करून तेण्याच्या भानगडीत अिरशः पडलेला पाहून हसू येईल, तर निल नाहव. त्यातल्या 
मुंयाया, उंदवर, झुरळाशंी युद्ध ककंिा उरूस, जत्रा अशा प्रसगंी मुलाबाळांमळेु उडालेलव तारांबळ काहवंनी प्रत्यि 
अनुभिलेलव असण्यािी शलयता आहे. पण भा. रां.नी मात्र कल्पनेत त े इतकं हुबेहूब िािल ं आहे की 
त्याविषयी वि. स. खांडकेर म्हणतात - 

'श्री. भागित यांच्या िितागिनातील िाफारयांत सापडलेला िािक हसतमुखाने बाहेर येईल यात शंका नाहव. 
शाक्ब्दक कोंयांपासनू ते उपरोर्ापयतंिे विनोदािे सिा प्रकार श्री. भागितांना अिगत असून मुंबईतील 
सामान्य मनुट्ययाच्या कोंडमारयािे िणान करताना आपल्या विनोदशलतीिा त्यांनी कौशल्याने उपयोग केला 
आहे. स्त्रीदाक्षिण्य, िलत,े श्रोते ि व्याख्खयाने इत्यादव विषय ननिडण्यात लेखकािी माशमाकता कदसनू येते. कॅ. 
शलमये ि चितंामणराि जोशी यांच्या लेखनािी परंपरा श्री. भागित िांगल्या रवतीने िालिू शकतील.' 

मला िाटत,ं काहव माणसं कल्पनेतल्या गोट्यटवंिा र्सका तेतात तसा त्यानंी तो तेतला असािा. पण नतंर तो 
र्सका विसरून प्रत्यि गहृस्थाश्रम स्िीकारल्यानंतर, मला या लेखनातल्या अनुभिािंी फारशी प्रिीती आलेलव 
कदसलव नाहव. कारण नंतर मुबंईति ससंारातलव हव या प्राण्यांशी झालेलव युदं्ध नेहमी गमतीने तेतलव गेलव - 
त्यांच्या विनोदशोर्क स्िभािानुसार! 

हव अफाट कल्पनाशलतीि त्यांना विनोदव पे्रमकथा शलकहण्यात आणण पे्रमकथािंी विडबंनं करण्यात उपयोगी 
पडलव असािी. स्ितः पे्रमात पडण्याच्या ियात त्यांनी दसुरयांच्या पे्रमकथािंी भंबेरव उडालेलव कशी शलकहलव, हे 
मला आयुट्ययात कर्ीि न उलगडलेलं कोड ं आहे. कारण पे्रमभंगाच्या विडबंनकथांना स्िानुभूतीिा आर्ार 
म्हटलं म्हणजे... शशिाय स्ितःच्या फक्जतीिर विनोद करण्यािा यािंा स्िभाि म्हणजे तर माझ्या दृट्यटवने... 
मग मी एका समीिकाने शलकहलेलं िालय मनात तोळिते. हे समीिक म्हणतात - 'गंभीर साकहत्यननशमाती 
करणारा लेखक प्रामुख्खयाने स्िानुभूतीिा आर्ार तेतो, पण विनोदव लेखक पुट्यकळदा इतरांच्या आयुट्ययातले 
ककस्से पकडतो.' 

असो. तर भा. रां.च्या पे्रमकथािंी प्रत्येक विडबंनकथा पे्रमभंग झालेल्या पे्रमिीरांना आपलव िाटािी इतकी 
कदलफोडक - हा लेखकािा शब्द - झालेलव आहे. वि. सी. गुजारांच्या पे्रमकथा यांना फार आिडत. पण 
त्यातल्या पे्रमिीरांच्या शमठ्ठास िणानािं विडबंन त्यांनी इतलया शमठ्ठासपणे केलेल ं आहे की गुजारांसारख्खया 
रोमॅंकटक-करुण-गंभीर शलकहणारया लेखकानेदेखील भा. रा.ंिी पाा थोपटािी. 

यांिं हे विडबंनिेड सिाि कथािेत्रात रु्माकूळ तालतं. पे्रमकथांप्रमाणेि स्ितः शलकहलेल्या िीरकथािंंहव त े
विडबंन करतात. त्यािंी 'सूंबाल्या भागूबायकोव्हा' हव कथा यािी साि देते. अनुिाकदत असूनहव 'सोक्व्हएटच्या 
समरकथा' अत्यंत हृद्य आणण िटका लािणारया आहेत. पण या कथा शलकहल्यानतंरहव 'सूंबाल्या...'सारखी 
विडबंनकथा शलकहल्याशशिाय त्यांना राहिल ंनाहव. 



३४ 

 

िुडहाऊस हा त्यांिा आिडता लेखक. त्यािा नायक शम. मशलनर जसा पडले पे्रमिीरांच्या कथा सांगतो तसाि 
भा. रां.िा छगनहव सांगतो. लेखनपद्धती तीि, पण नायक आणण प्रसंग संपूणा स्ितंत्र. छगन या फक्जतीच्या 
गोट्यटव इतरांच्या सांगतो. तशाि स्ितःच्याहव. त्याहव अफाट. 'छगनिं सुपरसॉननक पे्रम' हव अशीि एक कथा. 
या छगनच्या लिात आलं की खादव, सुती कापड यांना मागे वकलत निीन र्ागे आले आहेत नायलॉनिे. 
आणण यािे र्ागेदोरे छगनने थेट दत्ता दडकेरच्या 'मंगळसूत्रा'ला नेऊन बांर्ले आणण एका िात्रट कथेिा जन्म 
झाला. 

खरं तर त्यांना विज्ञानािी आिड आहे; पण ितृ्तपत्रीय वपडं त्यांना प्रासंचगक विनोदाच्या कट्टय्ािर नेऊन उभा 
करतो. उडत्या तबकडयािंं युग होतं, त्या बातम्यांनी ितृ्तपत्रािें रकाने भरत असत, तेव्हा त्यानंी 'उडती 
छबकडी' लोकांपुवे ाेिलव. 'चर्क्-कालयान' हव याि शास्त्रीय विडबंन-सूत्रातलव एक गोट्यट. 

दसुरया महायुद्धािे िारे िाहू लागले त्याबरोबर 'माझा विक्रम'मध्ये 'ह-ह-हु' आल.ं हे थंडीने कुडकु ु़डणं नव्हे, त्या 
शीषाकािा अथा - 'हिाई हल्ला हुश्शारव' - अथाात या प्रासंचगक विनोदािा खरा आस्िाद त्या िातािरणातून 
गेलेल्या िािकानंा जास्त आपलेपणाने तेता येतो. विडबंनसाकहत्य प्रकारािा तो एक विशषेि म्हणािा लागेल. 
अत्रिे ज्यांनी बनततले नाहव ते अत्रयांिी नलकल पाहताना संपूणा रसास्िाद तेऊ शकत नाहवत; पण 
विनोदविषय सािात्रत्रक आणण सािाकाशलक असेल तर हव अडिण भासत नाहव. भा. रां.च्या काहव विडबंनकथा 
आणण विनोदव कथा अशाहव आहेत. 

शास्त्रीय कथािंी त्यांना विलिणि आिड आहे. पण शास्त्रीय माकहती आत्मसात करण्यािरहव त्यािंा कटाि 
असतो. या बाबतीत ते आपल्या मुलाशीहव िाद तालतील. या िादािा एक लेख यात िािायला शमळेल. अशा 
िादािादवतून ते बरं काहव मनाशी कटपून तेतात. हव त्यांिी कटपणितृ्ती त्यांना ज्यूल व्हनाच्या डझनभर 
कादंबरयांच्या अनुिादाकड े खेिून तेऊन गेलव. रूपातंररत 'िंिािर स्िारव'मध्ये तर त्यांनी जुनी पंिागंं शोरू्न 
आकाशातील ग्रहतारयांिं भारतीय गणणत मांडलं. कारण कादंबरव असलव तरव शास्त्रीय माकहती त्रबनिूक 
असलवि पाकहजे, असा त्यांिा रास्त आग्रह असतो. 

तरवहव त्यांिी विनोदशोर्क ितृ्ती, विज्ञान आणण साकहत्य यांच्या शमश्रणातून विनोदव शास्त्रीय कथा 
शलकहण्यािािून त्यांना ििन पडू देईना. अशा या शमश्रणातून तयार झालेल्या त्यांच्या शास्त्रीय विडबंनकथा, 
मगाशी मी म्हटल्याप्रमाणे त्यांच्या विषयातील सािात्रत्रकपणामळेुि आजच्या िािकालाहव नततलयाि भाितात. 
त्यािप्रमाणे त्यांनी विनोदव वंगाने लोकांसमोर पुन्हा माडंलेल्या, िाविून, खुलिून शलकहलेल्या 'बाईलिोर' या 
पुस्तकातल्यासारख्खया ककत्येक लोककथा आिडीने िािल्या जातात. 

विनोदव िाङ्मयात फासािं मोां स्थान आहे. एखादव अत्यतं गंभीर गोट्यटहव मयाादा सोडून अनतशयोलत झालव 
की तटस्थपणाने पाहणारयाला ती फाशसाकल िाटू लागते. फ्रें ि लेखक मोशलएर याने तत्कालवन फ्रें ि 
समाजजीिनािी णखल्लव उडिणारे फासा शलकहले. गंभीर नांयलेखकांइतकाि तोहव त्या काळी फासा लेखनामुळे 
गाजला. आपल्याकड ेअत्रयांनी त्याच्या एका फासािर आर्ारून 'किडीिंुबक' शलकहलं. हरवभाऊ आपंयानंीदेखील 
'मारून मटुकून ििद्यबुिा' आणण इतर दोन अशी तीन प्रहसनं शलकहलव. 

भागित विनोदव शु्रनतका आकाशिाणीसााी शलहवति असत. त्यांिी 'मरु्िंि मनमाडला' हव शु्रनतका याि 
अनतशयोलत फाशसाकल वंगािी - त्या िेळी खूप गाजलव होती. भागितािंी आणण मोशलएरिी पत्रत्रका त्यामुळेि 
जुळलव आणण त्यांनी मोशलएरच्या नाटकािं रूपांतर केल-ं 'सांयालोंयािा फासा!', आणण हे नाटक िािताना 
आपल्याकडच्या एखाद्या मेलोडॅ्रमॅकटक नाटकािं विडबंन िाितो आहोत, असं िाटायला लागतं. 
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या खंयाळ आणण प्रौव विनोदाच्या खळखळाटाप्रमाणे बालविश्िातल्या नाजूक विनोदािी झळुझळुहव त्यांच्या 
लेखणीने शब्दबद्ध केलेलव आहे. 'जाईिी निलकहाणी' आणण 'आरसेनगरवत जाई' यांतले प्रसंग आणण काव्य 
यांतल्या विनोदािी प्रिीती शब्दाशब्दाला येते. मग हव जाई लुईस कॅरोलिी अॅशलस न राहता - 

"उंिोबा उंिोबा 

भागलास का?, 

िहाच्या ककटलवत 

लपलास का..."  

म्हणणारव खरवखुरव भारतीय जाई िाटायला लागते. मरााी मुलांना ती हसत खेळत आपल्याबरोबर तेऊन जाते. 
'जाई' आल्यानतंर 'पािूनगरवत जाई' अितरल्याशशिाय कशी राहवल? या कादंबरयांप्रमाणेि 'मायापूरिे रंगेल 
रािस' या कादंबरवने त्यांच्या सिा शाक्ब्दक विनोदप्रकारांना सामािून तेतलेलं कदसतं. 

त्यांिं बालसाकहत्य विनोदव नाहव. पण फा.फे. उफा  फास्टर फेणेिा शमक्स्कलपणा, नंद ूनिाथेिा थापेबाजपणा 
आणण त्रबवपन बुकलिारच्या साहसात त्याला अडिणीत टाकणारे विलिण िमत्काररक प्रसंग या सगळ्याला 
खुसखुशीत विनोदािी खमंग फोडणी आहे. फास्टर फेणे त्यांिा लाडका मानसपुत्र. पण स्ितःच्या मुलांशीदेखील 
बोलायिा त्यांना कर्ी कर्ी संकोि िाटतो. मग या मानसपुत्रािी ते पत्रकार बनून मुलाखत घ्यायला जातात. 
अथाात ती बारगळते ते सोडा! त्यािप्रमाणे 'अँटोननओिी मेजिानी', 'चिन्यािा जमालगोटा', 'झनक झनक झुरळ' 

या लोककथांमर्ला विक्षिपत विनोद त्यानंी 'मायापूरिे रंगेल रािस' मर्ल्या 'कोबीच्या गडडया'प्रमाणे फुलिला 
आहे. 

स्ितःच्या आयुट्ययात तडलेले काहव प्रसंग, आपल्याला भेटलेलव माणस,ं त्यांिे आलेले अनुभि फारसे गंभीरपणे 
मनािर न तेता त्यातलवहव गंमत अनुभिायला लागणारं शमक्स्कल मन भा.रां.जिळ आहे. त्यामळेुि असे काहव 
व्यक्लतचित्रणात्मक लेख, ककंिा प्रसंगकथा म्हणािं िाटल्यास, त्यांनी शलकहल्या. त्या त्या व्यलती िािकांच्या 
समोर उभ्या केल्या आणण 'जीिननांयािी ऐशी तिशी' रंगिलव. शाक्ब्दक कोंया आणण विनोद करण्यािा, िुटके 
रिण्यािा आणण जमिण्यािा अजूनहव त्यांना छंद आहे. 

िास्तविक तुरंुगात इतर माणसं तुरंुगातल्या जीिनाच्या आािणी शलकहतात. तनगंभीर, िििाररक, ताक्त्त्िक असं 
शलकहतात. पण १९४२च्या स्िातंत्रयलढयात विसापूरच्या तुरंुगात जिळजिळ दोन िष ं स्थानबद्ध असताना 
भा.रां.नी एक कादंबरव शलहायला तेतलव. त्यांच्या ितृ्तपत्रीय जीिनाच्या अनुभिांिर. शीषाक - 'मुिणवपशाच्ि!' 
खरं तर मुिणवपशाच्िािी करामत दाखिणारे 'उ.सं.डु.' ककंिा 'मुिारािस' यांसारखे शब्द आपल्याला पररचित 
असतील. इंग्रजीत या मिुणातील िुकांना 'Printer's Devil' म्हणतात. या नािािरून कादंबरवला यांनी हे शीषाक 
कदलं. पण मिुणदोषांना वपशाच्ि न म्हणता ितृ्तपत्रसटृ्यटवतलव माणसं म्हणजेि विविर् पात्र,ं त्यांनी 
मुिणवपशाच्ि म्हणून रंगिलव. 

या कादंबरविी शेिटिी एकदोन प्रकरणं शलहून होण्यापूिीि सरकारने त्यांना तुरंुगातून सोडल्यामळेु त्यािंा 
नाइलाजि झाला. शेिटिी प्रकरणं शलकहलवि गेलव नाहवत - हा यांिा लेखनप्रकक्रयेतला नेहमीिा खंड - एकदा 
खंड पडल्यािर पुन्हा न शलकहणं, यामुळे कादंबरवच्या संपूणा मेजिानीिा आस्िाद न तेता शलकहलेल्या 
प्रकरणातला एखादा 'सा. मो. सा.' खाऊनि पोट भरणं भाग पडले. 
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खंड पडल्यािर त्याच्यापुवे पुन्हा न शलकहण्याच्या त्यांच्या सियीमळेु ते मुिणवपशाच्ि िािकांच्या मानगुटवस 
बसल ंनाहव; पण बसल ंअसतं तर त्याने आपला भूतपणा विसरून िािकानंा ताबरिण्याऐिजी हसिून गुदगुल्या 
केल्या असत्या हे नलकीि! 

इतर लेखनप्रकारांप्रमाणेि काव्यािाहव प्रांत याि विडबंन-प्रितृ्तीने त्यानंी हाताळला आहे. पण या कविता 
बहुतांश मुलांसााी ककंिा मुलांसंबंर्ी आहेत. मोाी माणस ं या कवितांना पोरकट म्हणतात; पण मुल ं मात्र 
त्यांच्या विनोदितृ्तीशी नातं सांगणारया या कविता िािताना रंगून जातात. कारण त्यातले शब्द आणण 
कल्पना पोरांना सिुतील ककंिा त्यांच्या स्िभािर्मााशी, सियीशी जुळतील अशाि असतात. भा.रां.च्या 
कवितांच्या आिेपािर त े एकदा म्हणाले होते - "अहो, हे पोरकट कस ं होईल? यातून पोरं 'कं' कुाे केलव 
आहेत? 

सगळीकड े विनोद शोर्ण्याच्या त्यांच्या या सहजसुलभ प्रितृ्तीमुळेि त्यािंं विनोदव लेखन विषयांच्या मयाादा 
पाळीत नाहव. नाटक, कथा, कादंबरया, लशलतलेख, बालगीत,ं विडबंनकथा, विनोदव शास्त्रीय कथा िगिरे विनोदव 
साकहत्यािे असे तरहेिाईक विविर्रंगी, विविर्वंगी आविट्यकार या संग्रहात आपल्याला आवळतील. 

लेखन साकहत्य, शलणखत साकहत्य आणण मुकित साकहत्यािी कात्रणं यांिा तरभर तातलेला पसारा नेहमी 
आिरण्यािी आणण व्यिक्स्थत कागद लािून ाेिण्यािी जन्मभर सिय असल्यामळेुि की काय, त्यांच्या 
लेखनाच्या सगळ्याभर विखुरलेल्या काडया एकत्र करून त्यांिी मोळी बारं्ण्यािं हे काम मी करू शकले असं 
िाटतं. आणण काहवतरव हरिलेलं - फार मोां काहव नाहव - एखादा कपटादेखील शोर्ण्यासााी हव व्यिक्स्थत 
बांर्लेलव मोळी भा.रां.नी विस्कटण्यापूिीि छापून िािकांच्या पुवे ाेिण्यािं काम उत्कषा प्रकाशनािे श्री. 
सुर्ाकर जोशी आणण श्रीमती सविता जोशी या दोतांनी अत्यंत कदलखुलासपणे केल ंत्याबदल ल त्यािंी, तसंि हे 
पुस्तक सुंदर मखुपटृ्यााने सजिल्याबदल ल चित्रकार राम िाईरकर यांिी मी अत्यंत आभारव आहे. 

 

- लवलािती भागित 

*** 

*** 
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- संिेद 

 

 सोपया गोट्यटवंबदल ल शलकहणं फार काीण असतं हे िालय अनंत िेळा िािूनहव टोित नाहव, जोपयतं ती 
िेळ तुमच्यािर येत नाहव. आज हव िेळ माझ्यािर आणल्याबदल ल संपादकािें आभार मानािेत की त्यानंा बोल 
लािािेत हा प्रश्नि आहे. 

 भा. रा. भागितांिी पुस्तकं आनंदानं िािणं िेगळं आणण त्यांच्या शलखाणािं तथाकचथत मूल्यमापन 
करणं िेगळं. आज मागं िळून बतताना जाणित,ं की भारािंं स्थान तेि आहे जे आपल्या आिडत्या मािशीिं, 
दादािं, आजीिं असतं. नतथं डाि-ंउजिं करताना मनात एक हळिा कोपरा आर्ीि तयार झाला असतो. 
भारांच्या शलखाणािं मूल्यमापन करताना हा दसुरा अडथळा! असो. प्रयत्न करण्यात कफजूल मजुोरव कशाला? 

 मरााी साकहत्याच्या मयााकदत परवतात आपण असंख्खय ितुाळं आखून ाेिलव आहेत; विविर् 
साकहत्यप्रकार (कथा, कादंबरया, कविता, लतु-दवता कथा, कविता, प्रिासिणान,ं इ. इ.) हे सिाात मोां ललस्टर. 
त्यातहव आपण दशलत-बहुजन-ब्राह्मणी, शहरव-ग्रामीण, पुरुष-मकहला, प्रािीन-अिाािीन, पक्श्िम महाराट्यकातल-ं
विदभााकडिं-िरहाडी-मराािाडी-खानदेशी, बालसाकहत्य-कुमारसाकहत्य-मोठ्यािं साकहत्य, गंभीर-विनोदव-शृंगाररक 
अशी असंख्खय डबकी तयार करून ाेिलव आहेत.  

 त्यांतला सिांत दलुाक्षित िगा म्हणजे बाल/कुमार साकहत्य. ना समीिकांनी यािी कर्ी फारशी दखल 
तेतलव, ना गभंीर िािकांनी. 'मुलािंं साकहत्य... त्यात बोलण्यासारखं काय असतं?' हा जो आविभााि आपण 
सगळ्यांनीि बाळगलेला असतो, त्यामळेु राजा मंगळिेवेकर, साने गुरुजी, ना. र्ों. ताम्हनकर, भा. रा. भागित, 

विदंा करंदवकर, सुमती पायगािंकर, लवलािती भागित, आत्तािे मारु्रव पुरंदरे, कदलवप प्रभािळकर (आणण इथे 
उल्लेख नसलेलव असंख्खय नािं) यांच्या शलखाणािा विशेष गंभीरपणे अभ्यास केला गेला नाहव. भारांच्या 
बाबतीत बोलायिं झालं, तर ज्या काळात, ज्या संख्खयेनं आणण ज्या दजाािं शलखाण त्यांनी केलं, त्याला खरं 
तर तोड नाहव. ज्यूल व्हनाच्या कादंबरयािंं भाषातंर असो, शरलॉक होम्सिं भाषांतर असो, हॅरव पॉटरिा बाबा 
शोभेल असा फाफे असो ककंिा पुस्तकी ककडा त्रबवपन बुकलिार असो; त्यािंं शलखाण प्रिाहव, भाषांतर निसचगाक 
आणण भाषा िािकाच्या ियोगटाला साजेशी होती. त्यांच्या दोन मानसपुत्रांपिकी फाफे ननविािादपणे िािकांिा 
सिाात लाडका होता. फाफे स्ितःि त्याच्या साहसकथािंा नायक होता. पण दसुरव िल्लव - त्रबवपन बुकलिार, 
पुस्तकांिर पे्रम करणारया प्रत्येकाला नलकीि तेव्हववि जिळिी िाटते हेहव खरंि. 

तर या पवाकू मुलािी हव 'ककंचितकंुडलव'... 

 

त्रबवपन बुकलिारबदल ल शलकहण्याआर्ी, मुलं काय िाितात, याबदल ल आपल्याला थोडासा वििार करािा लागेल. 

  बाल ते कुमार हा ियोगट सिासार्ारण २ त े१८ िष ंअश्या सोळा िषांमरे् विभागला गेला आहे. या 
सोळा िषांमरे् िािनाच्या आिडी कशा बदलतात हे मांडण्यािा प्रयत्न या चित्रातून केलेला आहे. हव मांडणी 
कुाल्याहव अभ्यासािर केलेलव नाहव, तर ती ननरविणािर आर्ाररत आहे. शशिाय काळानुरूप यातलव काहव 
ननरविणं बदलतील ककंिा बदललेलव असतील. २ त े ६ या ियोगटातल्या मलुांना गोट्यटव 'सांचगतल्या' तरि 

पुत्र व्हािा ऐसा पढाकू 
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त्यांना त्यािंं आकलन होऊ शकतं. त्या अथाान ंत ेिािक कमी आणण श्रोत ेजास्त असतात. पालक मुलांच्या 
िािनासााी कशी िातािरणननशमाती करतात (त्यांिं स्ितःिं िािन, तरामर्लं पुस्तकािंं स्थानं, पुस्तकांिी 
खरेदव, इ.) यािर, भविट्ययात हे श्रोते िािन हा छंद म्हणून जोपासतील का, हे बर याि अंशी अिलंबून असतं. ६ 
ते ८ िष ंया ियोगटातल्या मुलांना जर िािनािी आिड ननमााण झालव, तर ती छोंया छोंया गोट्यटव स्ितः 
िािू शकतात आणण ती खरया अथाानं िािकाच्या भूशमकेत शशरतात. या ियोगटातल्या मुलासंााी पुस्तकािंी 
आणण विषयािंी ननिड बहुदा पालक मंडळीि करतात. निव्या िषाानंतर िािणारव मलुं 'स्ितंत्र िािक' या 
भूशमकेत अचर्क ाामपणे शशरलेलव असतात. आपल्याला काय िािायिं आहे, आपल्याला काय आिडतं याच्या 
ननिडीिा आत्मविश्िास त्यांच्यामरे् ननमााण होतो. 

 

आता या चित्राकड ेजरा नीट बनततलं, तर अस ंलिात येईल की सिासार्ारण ९ त े१८ िष ंया सिाात मोठ्या 
कालािर्ीच्या ियोगटामरे् र्ाडस, पराक्रम, रहस्य, गूव या जॉनरिं ििास्ि आहे (हा कदाचित थोडा पुरुषी 
दृक्ट्यटकोन अस ू शकेल!). गंमत म्हणजे इंग्रजी पुस्तकाचं्या बाबतीतहव सिासार्ारणपणे हाि साकहत्यप्रकार 
जास्त 'िालतो'. या प्रकारािं गारूड िािकांिर दवता काळ, वपढयानंवपढया िालत आलेलं आहे. या गोट्यटविें 
नायक एका अथाान ंकालातीत असतात. या नकाशािर आपण आपले लेखक मांडले तर अस ंलिात येतं, की 
भारांनी मुख्खयतः या ियोगटासााीि आणण याि जॉनरच्या गोट्यटव शलकहल्या. भारांच्या नायकािंी मोकहनी मरााी 
िािकािंर प्रदवता काळ रेंगाळण्यािं हे एक कारण. 

त्रबवपनच्या बालशमत्रांना तो ज्या गोट्यटव सांगतो, त्या याि प्रकारात मोडणारया होत्या. पण एक फरक असा की 
त्या ६ त े८ िष ंया ियोगटातील मुलांनादेखील समजण्याजोयाया होत्या. 

 

पात्र ं

त्रबवपन बुकलिारच्या पुस्तकािंं स्िरूप हे 'कुणीतरव सांचगतलेल्या गोट्यटव' (असॉटेड गोट्यटव) असं आहे. जेव्हा एक 
संदभात्रबदं ू तेिवा पलका असतो आणण इतर रिना विसविशीत असत,े तेव्हा हव पद्धत िापरलेलव कदसत.े उदा. 
विक्रम-िेताळाच्या गोट्यटव, सत्यनारायणाच्या गोट्यटव, अरेत्रबयन नाईंस, इत्यादव. त्रबवपन आणण विजू-मोना हे 
एिवेि काय ते भारांनी ारिलेले संदभात्रबदं ूआहेत. त्यात त्रबवपन हा गोट्यट सांगणारा आणण विजू-मोना हे गोट्यट 
ऐकणारे, अशी रिना आहे. या नततांबदल ल ाामपणे काहव सागंणं थोडसं ंकाीण आहे. 'भारा' ती पाश्िाभूमी तयार 
करत नाहवत. त्रबवपन कुाून आला, कुाे राहतो, विजू -मोनाशी त्यािं नेमकं नात ं काय आहे, हे त्यांनी 
िािकािंर सोडलेलं आहे. विजू-मोना हव जुळी देशपांड े भािंड ं त्रबवपनच्या शेजारव राहतात हे नलकी. त्रबवपन 
कुाेतरव कॉलेजमरे् जात असािा, बहुर्ा पदिीच्या दसुरया िगाात िगिरे, आणण त्याला विविर् विषयांमरे् रस 
असािा. त्यािं िािन िौफेर आणण जबरदस्त आहे हे नलकी. विजू-मोना हव मरााी माध्यमातलव आणण 
नुकतंि इंग्रजी येऊ लागलेलव पाििी-सहािीतलव मुल ंअसािीत असा सािर् अंदाज बारं्ता येतो. 
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जेव्हा लेखक पात्रार्ाररत पुस्तकािंी माशलका तयार करतो, 
तेव्हा त्या पात्रांना पाश्िाभूमी असेल तर िािक नकळत त्या 
रिनेत सामील होऊन जातो. पण, हे फाफेच्या बाबतीत जसं 
होतं, तसं त्रबवपनच्या बाबतीत होत नाहव. अथाात असोटेड 
गोट्यटव असं त्यांिं स्िरूप असल्यानं त्यानं फारस ं नुकसान 
होत नाहव. पात्रार्ाररत पुस्तकािंी माशलका जेव्हा तयार केलव 
जात,े तेव्हा एक तर कालननरपेि सलगता (कंटवन्यूटव) ककंिा 
काळानुरूप पात्रांिी ियं, आजूबाजूिी बदललेलव पररक्स्थती हव 
पुस्तकांत क्रमाने दाखिणं आिश्यक असतं (आािा - हॅरव 
पॉटर). त्रबवपनच्या गोट्यटवमंरे् बहुसंख्खय पुस्तकामंरे् 
कालननरपेि सलगता (कंटवन्यूटव) असलव, तरव विजू-मोनािे 
संिाद लिचित त्यांच्या ियात होणारव क्स्थत्यंतर दाखितात. 
'पळालेला िोर', 'म्हातारव निरव' आणण 'वपप' या गोट्यटवंत विजू 
छोटा आहे, तर 'शसयानलमनिा गुन्हा' या गोट्यटवत विजूिी 
जुळी बहवण मोना हव 'गाकी' या रशशयन लेखकािा संदभा 
देते; मग नतिं िय काय? (दोन्हव उदाहरणं 'पुत्र असािा ऐसा 
गंुडा'मरू्न). 

प्रश्न असा आहे, की हे ननरविण बरोबर असेल तर त्यान ंिािकािा रसभंग होतो का? ननदान माझ ंउत्तर तरव 
'नाहव' असिं आहे. जेव्हा आपण चित्रकलेतल्या लयुत्रबझमप्रमाणे विविर् कोनांतून या पुस्तकांिी चिककत्सा 
करतो, तेव्हाि अस ंकाहवस ं ननरविण संभितं. अभ्यासासााी, समीिेसााी िािणारया प्रौव िािकाला हे प्रश्न 
पडण्यािी शलयता जास्त. आनंदासााी िािणारया लहानयायांिा सारा रस त्रबवपनच्या नव्या गोट्यटवत तेिवा 
असतो हे नलकी! 

. 

भाषा आणि शैली 

माझ्या मते योयाय साकहत्यप्रकारािी ननिड, कथाबीज आणण ते फुलित नेण्यािी हातोटव हे भारांच्या लेखनािं 
५०% यश असेल, तर उिाररत ५०% यशािं शे्रय त्यांच्या भाषेला आणण शिलवला द्यायला हिं. आपण ज्या 
ियोगटासााी शलकहतो आहोत, तो कोणती आणण कशी भाषा बोलतो यािं पूणा भान भारांना असािं. गोट्यट 
सांगताना त्रबवपन अकृत्रत्रम बोलव भाषा िापरतो. तो उगाि प्रत्येक इंग्रजी शब्दािंं भाषातंर करत बसत नाहव. 
त्यामुळे गोट्यटविा प्रिाह कुाे थांबत नाहव, उदा. िॉिमन, सकटाकफकेट, केत्रबन हे शब्द त्रबवपनच्या गोट्यटवत सराास 
आवळतात. मलुांच्या पुस्तकात काय भाषा िापरािी, यािे हल्लव बरेि अशलणखत ननयम असतात. त ेभारांच्या 
काळात नसतील, पण त्यामळेु त्रबवपनिे डाकू सहगत्या 'बदमाष', 'हलकट' या शशव्या देतात, त्यांना रलताच्या 
उलंया होतात, ते एकमेकािें मुडदे पाडतात... सिासार्ारणपणे १२-१४ िषााच्या मुलाकंड े इतपत शब्दसंपत्ती 
आणण अंगभूत शहाणपणा नलकीि आलेला असतो. भारा हे न करते, तर त्रबवपनच्या गोट्यटवंमर्ले डाकू 
शमळशमळीत, तकलाद,ू पुठ्ठय्ािे िाटले असते. थरारकथांमध्ये सतत काहवतरव तडत राहण्यािी गरज असते. 
मुलांसााी अश्या कथा शलकहताना थरारक तटनािंा अनतरेक होणार नाहव आणण गरजेपेिा तसूभरहव जास्त 
कहसंािार त्यात येणार नाहव, यािी 'भारा' पुरेपूर काळजी तेतात. या कथा िािताना उसळणारं रलत काबूत 
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ाेिण्यासााी त ेअत्यंत कौशल्यान ं विनोदािा मयााकदत िापर करतात. केिळ त्रबवपनि नव्हे, तर विजू-मोना 
हवदेखील नमाविनोदव कोंया करतात. 'िल रे तट्टा टुणुक टुणुक' या गोट्यटवमध्ये अगदव छोटासा विजूदेखील 
म्हणून टाकतो, "ऐटविी छान फि टव झालव!" ककंिा मौसा नािाच्या माणसाबदल ल बोलताना मोना म्हणते, "मौसा 
म्हणजे मनीमािशीिा निरा?" 

. 

भाराचंा विनोद 

हा एक िेगळा विषय आहे. तो ननरागस अनतशयोलतीतून फुलतो. "ह्य…ॅ अस ं कुां होतं असतं का?" 
म्हणणारयांनी त्याच्या िाटेला जाऊ नये. 'अगडबंब मंडळाच्या गोट्यटव'मध्ये सहा गोट्यटव आहेत. प्रत्येक कथेिी 
पाश्िाभूमी िेगळी असलव, तरव एखाद-दसुरव कथा िगळल्यास सारया भारताबाहेर तडणारया अनतशयोलत गोट्यटव 
आहेत. त्यांत जो विनोद आहे, तो कृतीतून तडणारा आहे, पण म्हणून तो कहणकस आणण अंगाशी झोंबणारा 
नाहव. उदाहरणाथा, 'सहा मखूा - महामूखा'मर्लव उडी मारून पॅन्ट तालण्यािी कृती ककंिा तलािातून िंि 
उपसण्यािा प्रसंग. 

मरााीतले बरेि विनोदव लेखक येणारया काळात कालबाह्य होतील, कारण त्या विनोदाला प्रासंचगक, सांस्कृनतक 
आर्ार आहे. बदलत्या काळानुसार नव्या वपववला या विनोदामंागिे सदंभा कळणार नाहवत आणण ते लेखन 
केिळ इनतहास म्हणून उरेल. पण भारांच्या विनोदािी जातकुळी त्यातलव नाहव. एकतर तो मुलांना 
डोळ्यासमोर उभा करता येणारा, कृतीतून तडणारा, विनोद आहे. मयााकदत आहे, पण जास्त कटकाऊ आहे. ककंिा 
तो भावषक गंमती करणारा विनोद आहे. उदाहरणाथा, 'अगडबंब मंडळाच्या गोट्यटव'मर्ल्या पात्रांिी हव नाि ंबता. 
लंगडणार या माणसािं नाि 'तंगडोबा दौड'े, जशमनीला कान लािून ऐकणार या बुिािं नाि 'काका कणे', थंडपणे 
हालिालव करणार या माणसािं नाि 'बाबू बफे', नेमबाज माणसािं नाि 'बंदकूराि नेमे', जोरदार फंुकर मारून 
झाडािी फळं पाडणार या बुिािं नाि 'िक्रदेि फंुकरे'... ककंिा त्यातला हा संिाद बता - "आता तर राजान ं
बिीसि लािलयं म्हणे. हणगूबाई हडळीबरोबर र्ािून जो कुणी रेस क्जंकील त्याला मोतंभर पोहरा बिीस?" 

"मोतंभर पोहरा नाहव, पोहरा तेऊन विहवर का उपसायिीय? पोतंभर मोहरा!" अनुप्रास िापरून केलेलव गंमत नन 
अिरािंा थारेपालट करून आणलेलव र्माल हा त्यािंा लाडका विनोदप्रकार. 

. 

कथांचं स्िरूप आणि जागनतक ग्स्थत्यंतरं 

त्रबवपनच्या बरयािशा गोट्यटव भाषांतररत िाटाव्यात, इतपत िेगळ्या पाश्िाभूमीिरच्या आहेत. तो समुिव 
िाच्यांच्या, कू्रर डाकंूच्या गोट्यटव सांगतो. त्याच्या काहव गोट्यटव चिनी दंतकथा असतात, तर काहव गोट्यटवंना 
इनतहासािी पाश्िाभूमी असते. अनेक गोट्यटवमंरे् भौगोशलक संदभा असतात, िपखलपणे दडिलेले नीनतमत्तेिे 
पाा असतात, संिाद आणण िणान यांिा योयाय समतोल असतो. पण- पण या गोट्यटव एक-दोन दशकं जुन्या 
िाटतात. मरााीत फलत लेखनािर जगणारे लोक कमी होते/आहेत. त्यांच्या अनुभिािं संचित हे सुगीच्या 
काळात जीिनािश्यक गोट्यटविंी तरतूद करुन ाेिणारया मुंगीसारखं असतं. उद्यािी पिाा न करता आलेला 
कदिस, अनुभि बेडरपणे पििण्यािी नाकतोडयािी क्जगर मुयंायांमरे् नसते.  

भारांसकट खूपसे मरााी लेखक त्यांच्या सुिणाकाळािं आणण त्याच्याशी ननगडडत असलेल्या 'इको-शसक्स्टम्स'िं 
(भाषा, नीती-अनीतीच्या कल्पना, भौगोशलक संदभा इत्यादव) प्रनतननचर्त्ि करत असतात, हे गहृवतक मानलं, तर 
त्रबवपनच्या गोट्यटवंमर्ले संदभा जुने का असतात यािा उलगडा होतो. याउलट पूणा िेळ कलािंताकंड ेसमाजात 
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होणारे बदल ननिांतपणे कटपण्यािी मोकळीक असत े (िमता आणण इच्छा असेलि असे नाहव). अशा 
कलािंतांच्या कलाकृती काळाशी सुसंगत राहण्यािी शलयता जास्त असते, उदाहरणि द्यायिं झालं तर पाब्लो 
वपकासोिं देता येईल. भारा १९१० मध्ये जन्मले आणण आणण त्यांनी त्यांच्या नव्हाळीच्या काळानंतर, म्हणजे 
त्यांच्या सत्तरवत, त्रबवपनच्या गोट्यटव शलकहल्या. हा पूणा काळ ते लेखक नव्हते. हे त्रिराशशक सोडिल,ं तर असं 
कदसतं की भारांनी सिासार्ारणपणे १९२५ ते १९५५ या काळात मरााी मध्यमिगीय समाजाशी सुसंगत 
असलेल्या गोट्यटव त्रबवपनच्या माध्यमातून साचंगतल्या असाव्यात. अथाात असा सािर् अंदाज. 

पण त ेअसो. ८०च्या दशकात जागनतक बाल-कुमार िाङ्मयात तरव नलकी काय तडत होतं? 

 १९७९-८० च्या आसपास भारानंी जेव्हा या कथा शलकहल्या, तेव्हा इंग्रजीमर्ल्या बालिाङमयािा िेहरा 
बरयाि अंशी बदलेला होता. ९ ते १२ िष ंया ियोगटातल्या मुलांच्या साहसकथा जास्त िास्तििादव झाल्या 
होत्या, रहस्यकथा सौम्य झालेल्या होत्या; कल्पनाशलतीिा आविट्यकार िेगळ्या पातळीिर जाऊन प्राणी, झाड ं
यांिा मुलाशंी संिाद झालेला कदसत होता; भाषेच्या बाबतीत सजगता आलव होती. 'डॉलटर दे सोतो', 'फॅ्रन्ललवन 
इन द डाका ', 'दव आयना मनॅ', 'इंडडअन इन दव कबडा' हव त्या काळाच्या सुमारास आलेलव पुस्तकं या बदलािी 
साि देतात. 

 दरम्यानच्या काळात, १२ ते १८ िष ंया ियोगटासााी जागनतक साकहत्यात एक निीन ललस्टर तयार 
झाल ंहोतं. पौगंडािस्थेतल्या मुलांच्या या िेगळ्या साकहत्यविश्िाला आता 'यंग-अडल्ट' ककंिा 'कुमारसाकहत्य' अस ं
म्हटलं जातं. १९७०-८० िं दशक हे 'यंग-अडल्ट' साकहत्यािा सुिणाकाळ आहे अस ंमानलं जातं. 'अ ॅनी ऑन 
माय माईंड' (समलैंचगक संबंर्ािर आर्ाररत), 'सीलस मन्थ्स टू लवव्ह' (कॅन्सरशी लवा), 'एव्हरविन्स पॅरेन्ंस सेड 
येस', 'चर्स पलेस हॅज नो अ टॅमॉस्फीअर' (२०५७ मध्ये तडणारव गोट्यट), 'दव िुमन हु राईडस लाईक अ मॅन' हव 
यंग-अडल्ट' साकहत्यामर्लव काहव दादा पुस्तकं. त्यांच्या नािांिरूनदेखील विषयांमर्लव गंुतागंुत लिात यािी! 
आणण हे कर्ी? जेव्हा त्रबवपन 'दयाािदी डाकू'सारख्खया िाच्याचं्या गोट्यटव सागंत होता, तेव्हा. तेव्हा इंग्रजी 'यंग-
अडल्ट' िाङमयात स्ितःिी ओळख, मानशसक तणाि, कौटंुत्रबक उलथापालथी, मुलांमर्लव दादाचगरव (बुलवईंग) हे 
विषय हाताळले जात होते. 

 विजू-मोना हव मुलं ११-१२ िषांिी असलव तरव ती 'यंग-अडल्ट कफलशन'च्या या बदललेल्या सुरापासून 
प्रिंड दरू कदसतात. मयााकदत भितालामळेु (एलसपोजर) असेल, िियक्लतक आिडीननिडींमुळे असेल ककंिा 
सांस्कृनतक मयांदामंुळे असेल; पण भारािंा हा मानसपुत्र मध्यमिगीय मरााी तराला पेलतील अशाि गोट्यटव 
सांगत राकहलेला कदसतो.  

 ८०च्या दशकाच्या उत्तरार्ाात शहरामंरू्न (आणण त्यानंतर िेगानं ननमशहरांतून आणण गािांतूनहव) 
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा िागंल्याि रुजायला लागल्या होत्या. या माध्यमातून शशकणारया िािकानंा 'िॅपटर 
बुलस'िे (७-९ िषांच्या मुलांना चित्ररूप गोट्यटव बालवश िाटतात. पण औपिाररक भाषेतल्या गोट्यटव बोजड 
िाटतात. म्हणून त्यांच्यासााी बोलव भाषेति 'िॅपटसा' (प्रकरणं) पाडून पुस्तकं शलकहलव जातात. त्यांना 'िॅपटर 
बुलस' म्हणतात), 'यंग-अडल्ट कफलशन'िे जागनतक सदंभा उपलब्र् होते. म्हणून मग त्रबवपनच्या गोट्यटवंमरे् 
यािं प्रनतत्रबबं पडायला हि ं होत ंका? त्यानं त्रबवपनिे संदभा कालानुरूप राकहले असते का? की आज आपण 
अल्लादवनिी, तेनालवरामािी एका काळात गोाून राकहलेलव गोट्यटहव ििीने ऐकतो, तशी त्रबवपनिी अक्जबात 
संदभा न बदललेलव गोट्यट उद्याहव ऐकू? 
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 कालौतात कटकलेल्या गोट्यटव जश्याच्या तश्या राकहल्या, तर त्यांना हळूहळू अशभजात िाङ्मयािं 
(ललाशसलसिं) रूप यायला लागतं आणण त्या स्मरणरंजनाच्या आर्ारानं तगून राहातात. उदा. अकबर-त्रबरबल 
ककंिा इसापच्या गोट्यटव. त्याि गोट्यटवंना कालौतात निे अथा प्रापत झाले, तर त्या करमणुकीच्याहव पल्याड 
जातात. त्यािंी शमथकांकड ेिाटिाल सुरू होते. 

 त्रबवपनच्या गोट्यटव या प्रकारात मोडणारया नव्हेत. मरााी पुस्तकं िािणारव वपवव आहे, तोिरि 
त्रबवपनच्या गोट्यटव िािल्या जातील. अशभजात िाङ्मयात मोडण्यासााी त्यानंा कालच्या-आजच्या १-२ वपढयािंी 
पुण्याई पुरेशी नाहव, हे ददैुिी सत्य आहे. त्रबवपनच्या गोट्यटवमंरू्न बदलत्या साकहक्त्यक प्रिाहािं प्रनतत्रबबं पडतं, 

तरवहव कदाचित कुमार साकहत्यािी अचर्क गंभीरपणे दखल तेतलव गेलव असती. येणारया लेखकांनी 
करमणुकीपल्याडच्या ककंिा ननदान िास्तिाजिळच्या गोट्यटव शलकहल्या असत्या, तर कदाचित मुलािें प्रश्न, 

त्यांिी मानशसक जडणतडण, तंत्रज्ञानािे त्याचं्या जीिनािर होणारे पररणाम, आकंुचित झालेलव कुटंुबव्यिस्था हे 
विषय गोट्यटवंमरे् आलेहव असते. 

या कदाचिताला अंत नाहव. पण ददैुिाने आजहव मरााीत हा सािा कणखरपणे कुणी मोडलेला कदसत नाहव. 
. 

आज आणि उद्या 

'त्रबवपन बुकलिार आज असता तर…' हा कल्पनाविस्तारासााी छानि विषय आहे. जगािी अफलातून 
उलटापालट झालव आहे. लहान मुलासंााी शलकहलेल्या 'हॅरव पॉटर' आणण 'गेम ऑफ थ्रोन्स'सारख्खया गोट्यटव मोाी 
माणसं आिडीनं िािताहेत. 'काईट रनर'सारख्खया मोठ्यांच्या िाङ्मयात लहान मलुािंं विश्ि चितारल ं जातं 
आहे. रुत्रबक लयूब विस्कंिून सुदंर असं निीकाम करािं तस ं गोट्यटविें विषय, िािकािंं िय, गोट्यटविें 
सरळसोट अथा आणण शब्दांच्या त्ििेखालव लपलेले अथा, यािंी सरशमसळ होऊन निी पररमाणं लाभलेल्या 
देशोदेशीच्या गोट्यटविंा खक्जना आज त्रबवपनला केिळ एका क्ललकच्या अंतरािर उपलब्र् आहे. 
. 

  

. 
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आज बबवपन असता तर? 

(पण विजू-मोनाला त्रबवपन हिासा तरव असता का? त्यानंा 'ऑडडओ-बुक'मुळे एक यांत्रत्रक त्रबवपन बुकलिार 
भेटता. कानात बोंडूक तालून अल्लादवनच्या कदव्यासारखं ककंडलिं बटन तासल ंकी त्रबवपन नािािा यि हजर!) 
त्रबवपन आज असता, तर मोना-विजंूच्या 'मॅडच्याप' िेळापत्रकापुवे तो कदाचित हताश झाला असता. कदाचित 
इंटरनेटमुळे उपलब्र् असलेल्या स्िस्त करमणुकीपुवे त्यािा ननभािहव लागला नसता. ककंिा गोट्यटवंमर्लव 
हरित जाणारव ननरागसता बतून तो अिाकहव झाला असता. 

ककंिा नाहवहव... 

कदाचित संगणकािर हजारो भाषांमर्ल्या गोट्यटविंा खक्जना उपलब्र् असलेला बतून त्याला हषािायूहव झाला 
असता. दमुीळ पुस्तकांसााी रदल ीिाल्यािं दकुान पालथं ताणारया त्रबवपननं एखाद्या िोरंया साईटिरून 
पायरेटेड पुस्तक उतरिून तेतलं असतं का? कदाचित. शिेटव पुस्तकािंा मोह फार िाईट! पण भारािंी मलुं 
'अच्छे बच्िे' होती. मला नाहव िाटत, त्यान ं तस ंकाहव केलं असतं. तो नलकीि 'प्रोजेलट गुटनबगा'सारख्खया 
प्रकल्पात सामील झाला असता आणण त्यानं दमुीळ पुस्तकािंं डडजीटलायजेशन करिून तेतलं असतं. 

त्यानं विजू-मोनाला या सगळ्या गोट्यटव नलकी सांचगतल्या असत्या. 

या सारया शलयता आजिं िास्ति आहेत. मुलांना त्रबवपन बनून गोट्यटव सांगणं हव त्यांना बुक-लव्हर 
बनिण्यािी पकहलव पायरव आहे. अशी काहव पवाकू मुल ंउद्या शलकहती झालव तरि भारांच्या त्रबवपनिं गोट्यट 
सांगणं सफुळसपूंणा होईल. 

*** 

संदभि: 

भारािंी पुस्तके –                 

मुंबईला िलकर, अलकािे अजब इच्छासत्र, साखर सोंडया, थॅंलयू शमस्टर शाका , जुनाट भािलविी भन्नाट कथा,       
दशुमाळ नतककटािी साहसयात्रा, दयााई डाकू, शाकी शसकंदरिा त्रबलंदर कुत्रा, कॅपटन ककडिा खक्जना, पुत्र असािा 
ऐसा गंुडा, दयााई डाकूच्या गोट्यटव, अगडबंब मडंळाच्या गोट्यटव, वोरगाििा िोर, डाकू बनला डडटेक्लटव्ह. 

आंतरजालवय सकेंतस्थळे -                         

https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/7052 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_children's_literature_writers  

https://www.goodreads.com/genres/childrens?original_shelf=children-s 

http://www.goodreads.com/list/show/24589.Favorite_Children_YA_books_from... 

http://childrensbooksguide.com/top-100 

http://www.whatdowedoallday.com/2012/11/classic-childrens-books-1980.html 

***                     

चित्र:े जालािरून साभार                     

*** 

*** 

https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/7052
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_children's_literature_writers
https://www.goodreads.com/genres/childrens?original_shelf=children-s
http://www.goodreads.com/list/show/24589.Favorite_Children_YA_books_from_the_70_s_80_s_and_earlier_
http://childrensbooksguide.com/top-100
http://www.whatdowedoallday.com/2012/11/classic-childrens-books-1980.html
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 - हेमंत कणणाक 

. 

 कुणीतरव म्हटलं आहे, कवितेिी साथा समीिा म्हणजे दसुरव कविताि होय. लशलतकृतीच्या 
भाषातंराच्या बाबतीत - विशषेतः त े भाषातंर देश, काल, संस्कृती ओलांडून जाणारं असेल तेव्हा - त्याि 
िालविर म्हणता येईल. की भाषांतरािी गणना कौशल्यात न करता कलेत व्हायला हिी. लशलतकृतीच्या 
भाषातंरात दोन टोकाच्या भूशमका तेता येतात. एक म्हणज,े मूळ कलाकृतीतला भाि अचर्क महत्त्िािा 
असल्याकारणाने, तो भाि नेमका पकडण्याकररता इथले सांस्कृनतक सदंभा आणण भावषक िालप्रिार यांिा सवळ 
िापर करणे. उलट बाजूने असंहव म्हणता येतं की मूळ कलाकृती ज्या सांस्कृनतक िौकटवत तडलव, त्या 
िौकटवच्या जाणणिेविना कलाकृतीिा आस्िाद शलय नाहव आणण म्हणून नतथले सासं्कृनतक संकेत आणण 
भावषक िळणं तशीि राखण्यािा प्रयत्न करणे. 

 महाराट्यकाला लांबलिक समुिककनारा असूनहव प्रमाण मरााीत समुिािरिी भाषा नाहव. इंग्रजीत 
ज्याप्रमाणे fathom, sight, navigate, anchor, aboard, above या सजं्ञा सिासार्ारण भाषेत प्रिशलत आहेत, 

तशा मरााीत नाहवत. आरु्ननक मरााीच्या बाबतीत शेती आणण ग्रामीण जीिनाला, 'गािकुसाबाहेरच्या', 
भटलयांच्या जीिनालासुद्धा प्रमाणभाषेत कमी स्थान आहे. या कारणामळेु प्रमाण भाषेला अपररचित असणारया 
जीिनाविषयीच्या साकहत्यािा अंतभााि िेगिेगळ्या कपपयांमध्ये केला जातो. जस ं ग्रामीण साकहत्य, दशलत 
साकहत्य िगिरे. हे असले कपपे त्या साकहत्याविषयी काहव सांगत नाहवत; मरााी प्रमाणभाषा तोकडी, कुपोवषत 
आहे, अस ंमात्र नलकी सांगतात. माजोरव ककनन रॉशलयंाज यांच्या 'द यीरशलगं' या कादंबरवत ननसगािणान आहे, 

कृवषव्यिहारांिं िणान आहे आणण कादंबरवतले संिाद अमेररकेत त्या काळी, त्या जागी बोलल्या जाणारया 
भाषेत आहेत. ती भाषा रागंडी, खरया अथााने 'ग्राम्य' आहे. मरााीत भाषांतर करताना जर कृवषजीिनातील 
नेमके प्रनतशब्द शोरू्न िापरले, तर शहरव िािकाला अडखळायला होईल. त्याच्या आस्िादात बार्ा येईल 
आणण थोडीबहुत तडजोड करून शहरव जीिनाला जिळिे असे शब्द िापरले, तर िािताना अडणार नाहव, पण 
आशय मार खाण्यािी शलयता िावेल. 

 

द यीरललगं: दोन अनुिाद, एक तुलना 
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 कुाल्याहव भाषेिी एखादव बोलव नतच्या प्रमाण रूपापेिा कसकशी िेगळी असते, यातून केिळ नतिं 
सौंदयाि कदसतं अस ंनाहव तर नतिी आशयिमतासुद्धा व्यल त होत असते. भाषांतरात हे आणणं दरुापास्त. 
मात्र, इथल्या एखाद्या समातंर सांस्कृनतक, भौगोशलक प्रदेशािी बोलवभाषा िापरून हव त्रुटव काहव अंशी भरून 
कावणं शलय आहे. परंतु, ज्या कारणामळेु मरााीिी प्रमाणभाषा कुपोवषत राकहलव आहे, त्य़ाि कारणामुळे या 
बाबतीतहव ती मार खाते! ग्रामीण जगण्यािा आतून पररिय असणारयांनी इंग्रजी (िा अन्य भाषेतील) तसल्या 
कलाकृतींिी भाषांतरं केलेलव कदसत नाहवत. गो. नी. दांडकेरांना महाराट्यकातल्या कोकणापासून विदभाापयतं 
अनेक बोलवभाषा अिगत होत्या आणण त्यांच्या या सामथ्याािं दशान त्यांच्या 'प्रादेशशक', तसंि 'इनतहासकालवन' 

कादंबरयांमरू्न होतं. पण त्यांिा इंग्रजी िािनाशी कमी संबंर् होता आणण त्यांनी भाषातंरं केलव नाहवत. 
अजूनहव क्स्थती फारशी बदललेलव नसािी. जेव्हा बदलेल, तेव्हा भाषांतराच्या िाटेने मरााीला भरवि समदृ्धी 
प्राप त होईल. भा. रा, भागितांनी 'द यीरशलगं'िं भाषांतर 'हररण बालक' या नािाने केलं आहे. राम पटिर्ानांनी 
केलेल्या दसुरया भाषांतरािं नाि आहे 'पाडस'. भागित आणण पटिर्ान यािंी भाषांतरं अथााति िरवल ििेतील 
त्रुटवंपासून मुल त नाहवत, हे उतड आहे; पण मळू कादंबरविा ननसगािणानापलवकड ेजाणारा आशय या दोतांनी 
कसा पकडला आहे, हे बतणं शलय आहे. 

 

माझ्या माकहतीनुसार भा. रा. भागितांनी जी जी भाषांतरं केलव, त्या सगळ्यांना संक्षिप त रूपहव कदल ंआहे. 
म्हणजे, मूळ कृतीतला कोणता भाग घ्यायिा आणण कोणता गाळायिा, हा ननणाय त्यांनी िेळोिेळी तेतला 
आहे. तुलना करताना भागितांनी तेतलेल्या भागािाि वििार करािा लागेल; त्यािबरोबर भागितांनी काय 
गाळल,ं याच्याकडहेव पाहाि ंलागेल. आपण दोन्हव करू. 

 माजोरव ककनन रॉशलयंाज यािंी हव कादंबरव ज्योडी नािाच्या एका मलुाबदल ल आहे. या एवप्रलपासून 
पुवच्या एवप्रलपयतंिा िषाभरािा काळ नतने व्यापला आहे. एका िषाात ज्योडी बालपण कस ंओलांडतो, यािं 
ननसगााच्या पाश्िाभूमीिरिं, एका हरणाच्या वपल्लाच्या माध्यमातून रंगिलेलं चित्र त्यात आहे. जे तडतं, ते 
ननसगािक्रानुसार तडतं. जे तपशील येतात, ते शतेी, जंगल आणण ज्योडी बॅलस्टर आणण त्यािे आईिडील राहत 
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असतात, त्या भागािा भूगोल यांच्याशी संबंचर्त आहेत. थोडा संदभा काहव मिलांिर राहणारया फॉरेस्टर कुटंुबािा 
आणण लिचित इतर माणसांिा येतो. कादंबरव बारवक बारवक तपशील तरलपणे कटपत संथगतीने सरकत ेआणण 
आपोआपि नतला 'एवपक'िं - भव्य, उदात्त गाथेिं - स्िरूप प्राप त होतं. 

 भागित जेव्हा याला संक्षिप त रूप देतात, तेव्हा ते त्या जीिनािं सार पकडू जातात. एक पुरुष आणण 
एक स्त्री शमळून फारशा पे्रमळ नसलेल्या ननसगााशी झगडत, जुळिून तेत आयुट्यय रेटत असताना त्यांना उशशरा 
झालेल्या आणण त्यामळेु ियाने अगदव कोिळ्या असलेल्या मुलािं काय होतं, यािं यथाथा चित्रण ते करू 
बततात. पण लांबी कमी करताना आपोआपि त्यातला एवपकिा भाि लोपतो. कहाणी ज्योडी आणण त्याने 
पाळलेल्या फ्लॅग, या हरणाच्या वपल्लािी राहते. कहाणी संिेदनशीलता गमाित नाहव; पण त्या तरल 
अनुभिािं कोंदण विशाल राहत नाहव.  

 उदाहरणाथा, 'यीरशलगं'मर्ल्या पकहल्या प्रकरणात ज्योडीिी आई तरात भरपूर काम करते; 

ज्योडीलासुद्धा तरात, शेतात भरपूर काम असतं, पण त्याला जंगलात हंुदडण्यािी ओव जास्त असते, ज्योडीच्या 
बापाला तर असल्या कामांबरोबर दरू बाजारातहव जािं लागतं, असा सगळा पट येतो. ज्योडीला भुलिणारया 
ननसगाशोभेिं िणान येतं. एवप्रल मकहन्यातल्या िसंतागमनािं कौतुक येतं आणण या तीन माणसांबरोबर तोडा, 
कुत्र,े गाय, अशा जनािरांिी ओळखहव होते. शशिाय ज्योडीला जंगलात रकून, खारव, हरवण अशा प्राण्यािें 
पाऊलासे कदसतात आणण प्राण्यांिा िािर नतथे ननत्यािा आहे, हे िािकाला समजतं. पुन्हा हे िणान त्रयस्थपणे 
येत नाहव; ियस्क आईिडील सोडता अन्य सोबत, संगत नसलेल्या आणण एकटेपणािर ननसगााति उत्तर 
शोर्णारया ज्योडीच्या नजरेतून येतं. शमननटं आणण तास नव्हे, तर ऋतंूना अनुसरणारया कालगणनेप्रमाणे 
ननिेदन संथपणे पुवे सरकतं आणण हा निसचगाक सुशांत ननिांतपणा िािकाच्या जाणणिेत रुजािा म्हणून िांगले 
साडिेार हजारापेंिा जास्त शब्द पकहल्या प्रकरणाति खिी होतात. पटिर्ानािंं 'पाडस' यासााी असेि साडिेार 
हजार शब्द तेतं. आणण भागित हा पसारा पंििीसश ेशब्दांमध्ये आटपतात. पररणामी आपल्याला ज्योडीिं 
कुटंुब, तर आणण पररसर या सगळ्यािी ओळख जरव होत असलव, तरव काळ आणण अिकाश यांिा भव्य पट 
लाभत नाहव. 
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 इंग्रजी आणण मरााी िलनात एक मोाा फरक म्हणजे इंग्रजीत आदराथी अनेकििन नाहव. मग 
ज्योडी ककंिा ज्योडीिी आई ओरव, हे ज्योडीच्या बापाला मरााी भाषातंरात अरे-तुरे करतील, की अहो-जाहो? 
पटिर्ान 'अरे-तुरे'च्या बाजूने आहेत; तर भागितांच्या काळातल्या सिासार्ारण मरााी िािकाला 'नॉमाल' िाटािं 
म्हणून भागितांनी 'अहो-जाहो'िा ननणाय तेतला असािा. यात पटिर्ानांिी बाजू थोडी जड होते, यािं एक 
कारण बॅलस्टर कुटंुबीयांिा रागंडपेणा. त्यांिी राहणी आणण भाषा शशट्यटािार पाळणारव नाहव.  

 आणखी एक गोट्यट म्हणजे ज्योडीच्या बापाला 'पेनी' असं संबोर्ल ंजातं कारण तो लहानखुरा, हडकुळा 
आहे. त्याला अरे-तुरे करणं जास्त निसचगाक ारतं. पार जंगलातल्या मोकळ्या जागेिर तर आणण शशिार 
तडिून, नतथे जगण्यासााी अपार कट्यट करणारया कुटंुबातल्या मलुािी गोट्यट सांगताना नागर मरााी 
मध्यमिगीय संिेदनेशी जिळीक राखणं बरोबर िाटत नाहव. ज्योडी - पेनी ककंिा पेनी - ओरव यांच्या नात्यात 
आदर जाणिला तरव अंतर जाणित नाहव; जे नागर मरााी मध्यमिगीय मुलगा आणण त्यािे िडील यांच्या 
नात्यात असतं. 

 भागितांनी मरााी िािकािा वििार करून भाषेिा बाज साभंाळला आहे, हे प्रनतपादन कटकणारं नाहव. 
त्यांिी भाषा अनेकदा कृत्रत्रम होते. कट्यटकरव जीिन जगणारयाच्या िा सिासार्ारण मरााी िािकाच्या तोंडी 
येणार नाहव, असे शब्दप्रयोग ते करतात. उदाहरणाथा, 'Howdy, Mr Forrester. Proud to see you.' याि ं
भाषातंर त े"काय शम. फॉरेस्टर! कसं काय? तुमिी भेट झाल्यामळेु र्न्य िाटलं." अस ंकरतात. पटिर्ान "कसं 
काय शमस्टर फॉरेस्टर! तुम्हालंा बतून फार आनंद िाटला." अस ंकरतात. अमेररकेतल्या काहव भागात glad to 

see you न म्हणता proud to see you म्हणण्यािी रवत आहे / होती, हे भागितांना माहवत नसेल, असं कसं 
असेल? स्टाइनबेकच्या 'Grapes of Wrath' मध्ये हा proud प्रकार सराास सापडतो. पुवे फॉरेस्टर म्हातारा 
"माझ्या मलुांपुवे उपजीविकेिे दसुरे मागा ..." अस ं म्हणतो. नंतर रागािलेला ज्योडी बापाला "तुम्हव मला 
कदलेला शब्द मोडलात ... मला तुमिा नतरस्कार िाटतो. मला आशा आहे की तुम्हव एकदािे मराल! मला 
तुमिं दशानसुद्धा नको!" असे शब्द िापरतो. हव कोणाच्याहव तोंडिी बोलवभाषा नाहव. हे ननविाकारपणे केलेल ं
भाषातंर आहे. भागितांसारख्खया गोट्यटवत सहज रंग भरणारया ननिेदकाकडून अस ं का व्हािं समजत नाहव. 
संभाषणात अशा त्रुटव असल्यािर ननिेदनात त्या असणारि. Penny Baxter lay awake beside the vast 

sleeping bulk of his wife. यािं भाषातंर पटिर्ान संिेदनशीलतेने 'गाव झोपलेल्या आपल्या आडमाप 
बायकोच्या शजेारव पेनी बॅलस्टर पडला होता,' अस ं करतात. बॅलस्टर कुटंुबीयांच्या, एकूण कादंबरवतल्या 
ननिेदनाच्या भावषक सुराशी प्रामाणणक न राहता, 'आपल्या ननकिस्त पत्नीच्या प्रशस्त देहाजिळ पेनी बॅलस्टर 
जागाि होता' असं भागित म्हणतात. 'गाव झोपलेल्या' आणण 'आडमाप' या शब्दांच्या समोर 'ननकिस्त' आणण 
'प्रशस्त देहाच्या' या रिना यांत्रत्रक िाटतात. 

 भागित आणण पटिर्ान यांच्यात एका वपवविं अंतर आहे का? की भागितांच्या काळी मरााीला 
अनौपिाररकतिेा नसलेला स्पशा पटिर्ानाचं्या िेळी झाला होता? पण अस ं म्हणून भागितांच्या भाषेतील 
पुस्तकी, छापील शब्दकळेिा खुलासा होत नाहव. 'ज्योडीला िाटले, काय आश्ियाािी, अविश्िसनीय गोट्यट हव!' हे 
कस ंखपिून घ्यायिं? यात मळू रिनेिा अथा अिश्य आला असेल; आशयापासून मात्र हे भाषातंर लांब आहे. 

पािशेपेिा जास्त पानांच्या पुस्तकातल्या फल त पकहल्या पररच्छेदामध्ये आलेल्या काहव सजं्ञािंं मरााीकरण 
पटिर्ान आणण भागित यांनी कसं केल ंआहे, हे पाहूया. 

 



४८ 

 

 

 
पटिििन भागित 

floor पायाखालिी लाकडी तल तपोशी जमीन 

corn shucks shrub तुसांनी मलयाच्या बोथ्यांिा ब्रश 

Glen तळ दरड 

hoe कुदळ कटकाि 

clearing िाडी पटांगण 

यािरून लिात येत ंकी पटिर्ानांनी सरलता सार्ण्यासााी स्िाततं्रय तेतलं आहे; याउलट भागित प्रनतशब्द 
िापरत आहेत. यातील विरोर् असा की शब्दाला शब्द िापरणारे भागित मूळ सासं्कृनतक आशय पकडत 
नाहवत! 

 एकूण, लहान मुलांसााी रसाळ भाषांतर करणारे आणण भाषांतर करताना भरपूर स्िातंत्रय तेणारे भा. 
रा. भागित या अशभजात कादंबरवच्या बाबतीत अितडलेले आहेत. ते ना र्ड मोकळी, सहज, स्थळ-काळाला 
अनुरूप शब्दयोजना करतात, ना मूळ इंग्रजी िालप्रिार जसेच्या तसे मरााीत आणू पाहतात. यात आणखी 
िाईट गोट्यट म्हणजे, 'पाडस' हे संिेदनशील, अस्सल मरााी संज्ञांनी समदृ्ध अस ं दसुरं भाषांतर उपलब्र् 
असल्यामळेु भागितांच्या त्रुटव डोळ्यात िटकन भरतात. 

*** 

संपादकीय कटपण:  

१. 'पाडस'िे मखुपटृ्याचित्रः ऋवषकेश यांच्याकडून. लेखातील इतर चित्र ेजालािरून तेतलव आहेत.                    
२. प्रमाणलेखनाच्या ननयमानुसार 'हरवण बालक' हा शब्द बरोबर आहे. पण पुस्तकाच्या नािात 'हररण बालक'       

….असल्यामळेु ते कायम राखले आहे. 

*** 
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- ऋवषकेश 

. 

 हव आािण आहे तेव्हािी, जेव्हा पनिेल हे मुंबईहून नुसते िेगळेि नाहव, तर दरूिर प्रिास करून 
पोिायिे एक कहरिेकंि गाि होते. नतथल्या मामाकड ेआम्हव दर िषी, उन्हाळ्याच्या नन गणपतीच्या सटु्टीत, 

असे दोनदा जात असू. गणपतीच्या ननशमत्ताने जमल्यािर िाल ू असलेला दंगा, आरास, उन्हाळ्यात 
गच्िीतल्या खोलवत रिलेलव आंब्यािी अवव आणण नतन्हव त्रत्रकाळ आमिी िालणारव आंबाखादाडी, इत्यादव 
अनेक गोट्यटवंमध्ये दंग असलेलव आम्हव जिळपास सारख्खयाि ियािी भािरे आमिा मामा एकंयाने अिरशः 
हाकीत असे. 

 या सगळ्याबरोबर पनिेल नन मामािे तर म्हटले की डोळ्यासमोर हमखास येणारव गोट्यट म्हणजे 
त्यािे पुस्तकािें कपाट. तसे अस्माकदक मामाच्या इतर भािरांच्या मानाने अचर्क नशीबिान होते. आमच्या 
तरव 'ाकाक', 'िंपक' यांिा ननयशमत, तर प्रसंगी 'टॉननक' आणण कदिाळीत 'अबब हत्ती' यािंा रतीब बाबांतफे 
िाल ू असायिा. त्यािबरोबर 'मुंमगं्रस'ंिी शाखा तराजिळ उपलब्र् झाल्याने, तेथील बालविभागातून 
आािडयाला एक पुस्तक आणायिी ऐष मी नुकतीि करू लागलो होतो. तरवहव मामाकड ेअसलेल्या पुस्तकािंा 
खक्जना, त्यािे ििविध्य आणण त्यातहव तीन-िार खण फलत लहान मलुाचं्या (म्हणजे अभ्यासाच्या नसलेल्या) 
पुस्तकांनी भरलेले बतायला शमळणं, अस ं त्यानंतर आजतागायत कोणत्याहव तरात कदसलेल ं नाहव. दर 
सुट्टीआर्ी, खास मुलांसााी म्हणून प्रयत्नपूिाक काहवतरव शोरू्न त्या कपाटात भर तालणार या मामाने आम्हांला 
न मागता बरेि काहव कदले. त्याि कपाटात आम्हांला 'देनीसच्या गोट्यटव' सांगणारा िागून्स्की भेटला, 'साखरेिं 
बाळ', 'िांदोबा', 'काळा पहाड' आणण 'खक्जन्यांच्या कथा' इत्यादवंपासून 'पाश्िात्त्य लोक भारतातील लोकािंी 
कल्पना कशी करत असत?', 'जगािे िेगिेगळे नकाशे कसे तडत गेले?' यािी इत्थंभतू माकहती देणारे एक 
पुस्तक ('लोकानंी पथृ्िीिा आकार कसा शोर्ला?', अनु. - अननल हिालदार), त्रब्रजिासीिी स्िच्छ छपाई ि 
देिनागरवतले अ ॅटलास (नुसते हाताळायलाि नाहव तर त्या ननशमत्ताने विविर् शहरे शोरू्न त्यािर बोलायला 
मामा हजर), अजून थोडया मोठ्या ियात तर 'िीपर बाय द डझन', 'तोत्तोिान', 'गोंया' िगिरे पुस्तके नतथेि 
शमळालव. 

 अशाि एका उन्हाळ्यात मामाकड े एक सिं आला होता. त्यातील पुस्तकांिर एका नव्या लेखकािे 
(म्हणजे माझ्यासााी निे) नाि होते 'भा. रा. भागित'. आम्हव त्या पुस्तकांिरवल चित्र ेअर्ाश्यासारखी पाहू 
लागल्यािे नेमके आाित े आहे. पुस्तकािंी नािेि उत्कंाा िाविणारव होती. 'कंपनी िाललव सूयााकड'े, 

'चगररशशखरािे गुवपत', 'िंिािर स्िारव', 'साता समुिािा सुलतान', 'पाताळलोकािी अभुततु यात्रा', 'धु्रिाने लािले िेड' 

इत्यादव पुस्तके आणण त्यािरवल चित्र ेहा लेख शलकहताना इतलया िषांनंतरहव डोळ्यांसमोर येताहेत. आम्हांला 
ती पुस्तके मनसोलत हाताळू कदल्यानंतर आम्हव आपापसात ती पुस्तके िाटू लागलो असता, मामाने पकहला 
प्रश्न केला, 

"कशी िाटताहेत?" 

"सॉक्ल्लड!" आमच्यातल ंकुणीतरव पुस्तकांिरिी शभरशभरणारव नजर न हटिता म्हणाले. 

"लेखक बनततलात?" 

भारा -  'व्हनीश' िाचकांचे लाडके अनुिादक  
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"हो!", एका सुरात आम्हव सगळे म्हणालो, "भा. रा. भागित!" 

"पूणातः बरोबर नाहव!" 

"अं! पुस्तकािर तर भा. रा. भागित असिं शलकहलंय." 

"बरोबर, पण या पुस्तकािें ते अनुिादक आहेत." 

"म्हणजे? देनीसच्या गोट्यटवंसारखे?" आमच्यापिकी बहुतेकांसााी तोिर हाती आलेले एकमेि अनुिाकदत पुस्तक 
'देनीसच्या गोट्यटव' होते. त्याच्या मळू लेखकािे नािहव एका दमात सांगता येणे आमच्यासााी अपु्रपािा (नन 
अशभमानािा) विषय होता. 

"बरोबर! या पुस्तकाच्या लेखकािे नाि आहे 'ज्यूल व्हना' आणण भागितानंी त्यािा मरााीमध्ये अनुिाद केलाय. 
'ज्यूल व्हना' हा लेखक तुम्हाला ऐकून तरव माकहतीये का?" 

आम्हांला अथााति माहवत नव्हते. 

"हव जी पुस्तके आहेत ना, त्यांना 'विज्ञानकादंबरव' म्हटले जाते. 
तुमच्यासााी जरा निीन काहवतरव म्हणून हा संि आणलाय. 
'विज्ञानकादंबर यांिे जनक' म्हणून ज्या तीन लेखकाकंड े बोट 
दाखिले जात,े त्यांपिकी एक म्हणजे 'ज्यूल व्हना'. या लेखकािी 
गंमत अशी की त्याने जिळ जिळ शंभर-एक िषांपूिी ज्या 
गोट्यटव शलहून ाेिल्या होत्या त्यातल्या बर याि आज खर या 
होताना कदसताहेत." 

 "म्हणजे तो ज्योनतषी होता?" 

"नाहव रे, ज्योनतषी नव्हता; पण विज्ञानािी उत्तम जाण 
असलेला लेखक होता. त्याने सांचगतलेल्या गोट्यटव या केिळ 
कल्पनेतले तीर नव्हते, तर फार वििार करून केलेले काहव 
तका शुद्ध आराखड े होते. त्या कथांमध्ये सांचगतलेल्या अनेक 
कल्पना केिळ प्रत्यिात आल्या असेि नाहव; तर त्या तटना 
तडण्यामागिा तका , त्यांिी कक्ल्पलेलव रिना, कारणामंागिी 

           ज्यूल व्हना    मीमांसादेखील प्रत्यिात जिळपास त्या कथांप्रमाणे आहे." 

 मामा तेव्हा काय म्हणाला ते पूणापणे कळले नव्हते. पण शंभर-एक िषांपूिी अशा प्रकारिे शोर् 
लागले नसताना अंतराळप्रिासापासून ते भूगभाशास्त्रापयतं अनेक विषयांशी संबंचर्त हा गोट्यटव शलकहणारा 
अिशलया काहवतरव भलतिे इंटरेक्स्टंग प्रकरण आहे, इतकी खूणगाा बांर्लव गेलव होती. 

 भागितांच्या अनुिादाच्याहव आर्ी मूळ पुस्तकांिर ि मूळ लेखकािर काहव शलकहणे अगत्यािे ि 
आिश्यक ारािे. 



५१ 

 

 पण मी काहव शलकहण्यापेिा स्ितः भागितानंी 'मुलकाम शेंडनेित्र' या पुस्तकाच्या प्रस्तािनेत ज्यूल 
व्हनाबदल ल शलकहले आहे. त्यात ते म्हणतात, "विमान नािािे हिेपेिा जड असे िाहन शलय कोटवतहव आले 
नसताना या प्रनतभाशालव लेखकाने बलून ि विमानाच्या विस्मयजनक गोट्यटव शलकहल्याि. इतकेि नाहव तर 
अंतराळािा भेद करून त्याच्या कल्पनेिी भरारव िंिसूयाापयतं जाऊन पोिलव. अंतराळयुगािा हा िट्यटा लेखक 
म्हणजेि फ्रान्समर्ील नाँत (Nantes) गािी जन्मलेला ज्यूल व्हना होय. आज ििज्ञाननक िमत्कारांच्या कथांना 
अमेररकेत इतका ऊत आला आहे - त्यातील ९५ टलके कथा खरोखरि 'िमत्काररक' असतात! - की लशलत 
िाडमयािा तो एक स्िततं्र विभाग बनला आहे. पण विज्ञानकथाकाराचं्या पंलतीतले ज्यूल व्हनािे स्थान 
आजदेखील एकमेिाद्वितीयम ्असेि आहे. महान पंडडत एि.्जी.िेल्स आणण आरु्ननकांतला 'रे बॅ्रडबरव' हेदेखील 
त्यािे आदरणीय स्थान कहरािून तेऊ शकले नाहवत. यािे एक कारण ज्यूल व्हनािा तका शुद्ध शास्त्रीय दृक्ट्यटकोन 
हे तर आहेि; पण त्यािे साकहत्यगुणहव त्याला कारण आहेत. स्त्रीपात्र ेबव्हंशी गिरहजर असूनहव मनािी पकड 
तेणारे कथानक, मती गंुग करणार या तटना आणण तलिारवच्या फटलयासंारखे िपल संिाद हे त्याच्या 
साकहत्यािे गुणविशेष होत. त्यािी कथनशिलव इतकी आकषाक असत ेकी गोट्यटवच्या ओतात एखाद्या ििज्ञाननक 
विषयािी त्याने कदलेलव काटेकोर माकहती आपल्या नकळत पिनी पडते." 

 आज इतलया िषांनीहव मूळ लेखकािे नाि विसरलेलो नाहव, की त्या कथांिी कथासूत्र.े यािे क्जतके 
शे्रय ज्यूल व्हनाच्या कथासूत्राला म्हणा ककंिा कथानकाला आहे, नततकेि शे्रय भा. रा. भागितांच्या अनतशय 
सहज अनुिादाला आहे. आता हे माझ ं नशीब म्हणाि ं का माहवत नाहव, पण 'फास्टर फेणे' ककंिा इतर 
कोणत्याहव पुस्तकांच्या आर्ी माझ्या हाती भागितांच्या या ज्यूल व्हनाच्या पुस्तकािें अनुिाद लागले. ककंिा 
नारळीकर, मोहन आपटे आकदिंीिी पुस्तके, व्याख्खयाने िगिरे ऐकायच्याहव ककतीतरव आर्ी ज्यूल व्हनाने मोकहनी 
तातलव होती. त्यामुळे विज्ञानकथा या नुसत्याि 'अभुततुकथा' ककंिा 'कक्ल्पतकथा' न राहता एकूणि तका संगत 
वििार करणे, प्रयोगशीलता, भािना आणण प्रत्यि माकहती यांच्यात फरक करून प्रसगंी योयाय ननणाय तेणे, 

आदव गुणांना बर याि लहान ियात अप्रत्यि पे्ररणा/िालना देणार या ारल्या. व्हना यांच्या कथा आणण नारळीकर 
आदव प्रभतृींच्या विज्ञानकथा यांत रंजकता नन तका  समसमान असले तरव भागितांच्या अनुिादांमळेु मुलांना 
सहज समजणार या आणण अिूक शब्दरिना, कथेव्यनतररलत पररसरातील तपशशलािें भान, रंजक स्थळयोजना, 
ननरागस पात्रयोजना इत्यादवंमळेु व्हनाकथा मनािा अचर्कि ााि तेतात. 

 भागितांनी ज्यूल व्हनाच्या अनेक कादंबर यािंा अनुिाद , तर काहव कादंबर यांिे रूपातंर केले आहे. 
कोणत्याहव िागंल्या अनुिादाप्रमाणे भागितांच्या या अनुिादािे मुख्खय ििशशट्यंय म्हणजे मळू कथांमर्ील भाि, 

मूळ लेखनािे ििशशट्यंय जपून तसेच्या तसे िािकांपुवे उभे करणे. स्ितः भागितांनी म्हटल्याप्रमाणे व्हना 
यांच्या लेखनािा गुणविशेष म्हणजे पकड तेणारे कथानक आणण त्यातील पात्रािें नेमके ि नेमलया 
शब्दयोजनेत झालेले संिाद. अनुिादकाला अथााति केिळ पयाायी शब्द शोरू्न जोडण्यािे काम नसते, तर हव 
ििशशट्यंये अनुिादातहव उतरािी लागतात. भागित इथेि बहुताशं बाजी मारून जातात. या अनुिादातहव 
संिादांिी खुमारव जराहव कमी झालेलव नाहव. मग त े पल्लेदार िालयातंील संिाद असोत िा अल्पािरव. 
परदेशातील ककत्येक गोट्यटव मरााी िािकाला - त्यातहव कुमारियीन मुलानंा - समजतील असे नाहव. हे लिात 
तेऊनि त्यािा अनुिाद इतका 'देशी' करतात की त्या स्थळािी, कक्रयेिी अगर िस्तूिी लगेि कल्पना येते. 

आता 'एका चिन्यािा जमालगोटा' हव काहव विज्ञानकादंबरव नाहव. पण ज्यूल व्हनाने दवडश ेिषांपूिीच्या चिनी 
साम्राज्यिादािे चित्र त्यात रंगिले आहे. त्यािा अनुिाद करताना चिनी िातािरण नेमके उतरतेि, शशिाय 
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पात्रांिी नािेहव चिनीि (ि अगम्य) ाेिल्याने एका नव्या प्रदेशाबदल लिे मलुांिे कुतूहल तसेि राहते. त्यात एके 
काकाणी त्यांनी केलेल्या चिनी पदाथांच्या अनुिादािा नमुना पहा: (कंसातील कटपण्या माझ्या) 

 स्ििपाकािा थाट तोंडाला पाणी आणील असा होता. 
साखरेच्या केका (म्हणजे बहुदा हा केक१असािा), खाव्यार 
मासे (इंग्रजीत Cavior, पशशायन उच्िार खाव्यार), तळलेले 
टोळ, सुका मेिा, ननगं-पो कालिे (ननगं पो हे स्थळािे नाि 
आहे, तर कालिे माशांिे. ननगं पो हे मासेमारवच्या विशेष 
तंत्रासााी पूिी प्रशसद्ध असलेले गाि)). हे खाऊन झाल्यािर 
पुवे येत होती ती बदकािी नन कबुतरािी 
नन वपवित पक्षयांिी अंडी (वपिीत पिी हा भारतात फारसा 
नसतो. दक्षिण/पूिा िीन आणण रशशया ि युरोपात आवळतो. 
नतथे त्याला लॅपविगं २म्हणतात. मूळ कथेत बहुदा लॅपविगं 
हे नाि असािं), क्जनत्सान कंदािी कोशशबंीर, गोडया खारात 
शमसळलेले देिमाशािे स्नायू, गोडया पाण्यातल्या बेटकुळ्या 
(अथाात बेडलया), तळलेले खेकड,े चिमण्यांिी आतडी, लसूण 
भरलेले मेंवविे डोळे, जदााळूच्या शशकरणीत मुळ्यांच्या फोडी 
(हे काय असािे?), सरबतात तोळलेले बांबूिे कोिळे अंकूर 
(बांबू नतथे अतीि औषर्ी मानला जातो), आणण नाना 
जातीिें मरु्र मुरंबे. 

 या उदाहरणािरून हेहव लिात यािे की 'लहान मुलांना काय चिमणीिी आतडी खातात िगिरे सांगायिे' 

असा त्यािंा दृक्ट्यटकोन नव्हता, उलट एकीकड ेिातािरणननशमातीसााी तथेील नािे, स्थळे तशीि ाेिताना त्या 
देशातल्या पदाथांच्या नािांिी मात्र कोरडी जंत्री देणे त्यानंी टाळले होते. मलुांना िािताना नतथे नलकी काय 
खातात यािा िांगला लेखाजोखा, एका सिम ि मुलांना समजेल अशा अनुिादातून त्यांनी मांडला होता. केिळ 
अशा लेखनाति नाहव तर विज्ञानकथालेखनातहव जेव्हा लहान मुलांसााी शलकहले जाते ि त्यािा अनुिाद 
करायिा असतो, तेव्हा हव 'नेमलया' अनुिादािी मेख अचर्कि अितड होते. कारण केिळ अथााशी ि भािाशी 
सुसंगत शब्दयोजना पुरेशी नसते, तर िािकाला - म्हणजे इथे मरााी मुलांना - समजेल ि त्यािा कथेत 
ननमााण झालेला रस, िेग ि सातत्यात खडं पडणार नाहव अश्या बेताने शब्दननिड करािी लागते. अथाात, 

भागितासंारख्खया कसलेल्या लेखकाला हे फारसे काीण गेलेले कदसत नाहव. 

 इथे अजून एका बाबतीत भागितािंी कमाल िाटते. या कथांमध्ये अनेक ििज्ञाननक, भौगोशलक 
विषयातील शब्द येतात. त्याचं्या व्याख्खया, यंत्रािंी नेमकी रिना, त्या त्या पररसरािें िणान येते. पण हे 
मरााीत आणताना कुाेहव ओवाताण झालवये असे िािताना िाटतहव नाहव. प्रत्येक शब्दाला हट्टाने मरााी 
शब्दननशमातीिा बाशलश कारखानाहव भागितांनी सुरू केलेला कदसत नाहव. 'हिाई हुकूमशहा' ि त्यातील 'रोबर' 
आणण त्यािे यंत्र हा ज्यूल व्हनाच्या अिाट कल्पनाशलतीिा नमुना मानला जातो. 'एरोडायनॅशमलस'मर्ील 
अनेक संज्ञा, रोबरने बनिलेल्या यंत्रांिे विभागिार ि तपशीलिार िणान इत्यादव करताना त्यांनी 'एंक्जननयर', 
'स्कू्र', 'इक्न्स्टंयूट' इत्यादव शब्द तसेि ाेिले आहेत. इतकेि नाहव तर 'एरोपलेन' ककंिा 'आथॉापटर' िगिरेंिे िणान 
करताना मळू तंत्रािे िणान अनतशय नेमके केले आहे. त्यातहव अनेक इंग्रजी शब्द तसेि ाेिले आहेत. खोल्या, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nian_gao
http://en.wikipedia.org/wiki/Northern_lapwing
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तुमट, शशड,े पंखे िगिरे मलुांना पररचित शब्द एकीकड ेिापरताना कपतानािी खोलव न म्हणता 'कॅत्रबन' हा शब्द 
मात्र तसाि ाेिला आहे. ज्या कल्पना मळुाति परदेशी आहेत, नतथे देशी शब्द शोर्ण्यात आपलव ऊजाा न 
तालिता मुलानंा ती माकहती, ते िापरतात त्या भाषेत अचर्क सुलभ कशी करून देता येईल याकड े त्यािें 
अचर्क लि असािे. 

 आर्ी म्हटल्याप्रमाणे स्थळे, शहरे, डोंगर/पिातांिी नािे यािबरोबर कथानकातील पात्रािंी नािे देखील 
पाश्िात्त्यि आहेत ि ती तशीि ाेिलव आहेत, त्यामळेु त्या त्या देशातील िातािरण, पररसर नेमका चित्रत्रत 
होतोि; शशिाय कथानक एखाद्या काल्पननक जागी न तडता अक्स्तत्िात असलेल्याि (ि मुले नकाशात शोरू् 
शकत असतील अशा) जागी तडत असल्याने मलुांना ती कथा काल्पननक आहे की नाहव, असे िाटत राहतिे 
नन कथेला एक सत्यािी िौकट शमळते. अजून एक गंमत जाणिलेलव अशी की त्यांनी संिाद शलकहताना 
ककत्येक उद्गारिािक शब्द, िटकन येणारव संबोर्ने िगिरे अस्सल मरााी िापरलव आहे. हाक्त्तच्या, अबब!, 
र्त्तेरेकी िगिरे उद्गारांमळेु पात्रांिी नािे बाहेरिी असलव तरव अशा पररचित भाषेमळेु, संिादांमळेु लहानगे 
िािक मात्र कथेशी लगेिि जोडले जातात. 

 भागितांनी सगळ्याि व्हना कथािें थेट अनुिाद केलेले नाहवत. काहव कथांिे त्यांनी भारतीय 
िातािरणात रूपांतरहव केले आहे (िंिािर स्िारव, पाताळलोकािी अभुततु यात्रा). इतकेि नाहव तर काहव 
पुस्तकांच्या प्रस्तािनेत मळू पुस्तकांिर परविणात्मक/चिककत्सात्मक कटपपणीहव आहे. 

 'पाताळलोकािी अभुततु यात्रा' या पुस्तकाच्या 
पूिापररियात ते म्हणतात, "आजिर आकाश-अिकाशात नन 
समुिािर संिार करणार या ज्यूल व्हनाने एका वििरात उतरून 
पथृ्िीिा मध्य गााायलाहव कमी केले नाहव! हा िमत्काररक 
आणण 'अशलयप्राय' (कारण पथृ्िी खरोखर पोकळ तरव आहे का?') 
िाटणारा प्रिास त्याने एका कथानकात गोिला. त्या फ्रें ि 
कादंबरविा इंग्रजी अनुिाद म्हणजे जगप्रशसद्ध 'जनी टू कद सेंटर 
ऑफ कद अथा '. " इथे त्यािंी कटपणी एका 'अशलयप्राय' या 
शब्दाने संपत नाहव. त े प्रस्तािनेत म्हणतात, "पाताळ-लोकािी 
यात्रा-कथा चित्तथरारक आहे, पण शास्त्रीयदृट्यंया ज्यूल व्हनाला 
न शोभणारव कथा िाटते." मग अशा पुस्तकािंी त्यांनी भाषातंरे 
का केलव असािीत, यािे उत्तरहव तिे देतात. त े म्हणतात 
"पाश्िात्त्य देशांत - विशेषतः फ्रान्समध्ये, चगयाारोहणाप्रमाणे, 

वििरोतरणािा छंद म्हणजे एक शास्त्र बनले आहे. नॉबाता कॅस्तरे 
नािाच्या सशंोर्काने ५०० गुहांिे संशोर्न करून 'टेन इयसा अंडर 
द सी' नािािे पुस्तक प्रकाशशत केले आहे. हव काल्पननक कथा 

िािल्यािर 'ती' सत्यकथाहव तुम्हांला कदाचित िािािीशी िाटेल." 

 तेव्हा भागित हे व्हनापे्रमी असले तरव एक सािेपी अनुिादक होते, असे म्हणता येईल. त ेकोणत्या 
दजााच्या पुस्तकािंा अनुिाद करत आहेत, त्यािा उदल ेश काय, त्यातून मुलांना/िािकांना नलकी काय शमळू 
शकेल, त्यांनी नलकी काय घ्यािे, कोणत्या कल्पनांकड ेलि देऊ नये इत्यादव बाबी त्याचं्यासााी स्पट्यट होत्या. 
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आता जालािर ज्यूल व्हनाच्या सगळ्या कथांिा संग्रह विकत शमळतो. त्यातील काहव कथािें सिंेप प्रकाशशत 
झाले आहेत. मात्र ते संिेपहव कथांिी ि अनुिादािी खुमारव दाखिून देण्यास पुरेसे आहेत, असे िाटते. 

 परदेशात 'व्हनीश' लोकांिा कल्ट असतो. आपण 'व्हना परंपरा' िालितो सांगणे लेखकांना सांगणे 
भूषणािह िाटते. मात्र भारतात, मरााीत व्हना मुलांपयतं पोिला तो भागितांच्या शब्दातं! तेव्हा भागित हेि 
आमिे मरााी व्हना. ददैुि हेि की इतलया लाशलत्याने भरलेले, अभुततुरसाने पररपूणा तरवहव भरपूर माकहती 
देणारे बालिाङ्मय, त्यानंतर मरााीत (मारून मुटकून करायिाि तर नारळीकरािंा अपिाद करता येईल; पण 
तोहव 'पे्रवषत' िगिरे त्यांच्या सरुुिातीच्या कादंबर यापुंरताि) अक्जबाति कदसत नाहव. स्ितः शलकहलेले तर नाहवि, 

पण अनुिाकदतहव नाहव. जसा व्हना कल्ट ननमााण झाला तसा भागितािंा कल्ट ननमााण झाला असता, तर 
इथल्या मुलांिे भायाय फळफळले असते. मरााी मुलांना अजूनहव भागिताचं्याि या अनुिाकदत पुस्तकमाशलकेिा 
आर्ार असािा, हव भागितांिी कमाई की मरााी सारस्ितािी वळवळीत मयाादा, असा प्रश्न राहून राहून पडतो. 
असो.  

 या पुस्तकांिे नन त्या योगे भागितांिे माझ्यासारख्खया अनेकांिर मोाे उपकार आहेत. 'फास्टर 
फेणे'सारख्खया तदल न देशी कहरोने आमिे विश्ि व्यापण्यापूिी भागितांनी अनेक ििज्ञाननक कल्पनािंी बीजे 
आमच्यात पेरलव. आमच्यातला प्रत्येक जण शास्त्रज्ञ झाला अस ं नाहव; पण जी ििज्ञाननक, शास्त्रकांयािी 
कसोटव लािण्यािी ितृ्ती आमच्यात ननमााण झालव त्याबदल ल भागितांप्रती कृतज्ञतेशशिाय दसुरव भािना मनाला 
शशित नाहव.          

***                    
१  हा केक (http://en.wikipedia.org/wiki/Nian_gao)       
२    लॅपविगं (http://en.wikipedia.org/wiki/Northern_lapwing)  

चित्र:े जालािरून साभार. 

*** 
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- केतकी आकड े

 

 फास्टर फेणे लहानपणी िािल ंतेव्हा ना पुणं माकहती होतं, ना फुरसुंगी! बाकीच्या काकाणांिी नािंहव 
िािूनि माहवत. फाफेने त्याच्या २० पुस्तकांच्या कारककदीत अनेक करामती केल्या. रत्नाचगरवच्या 
ककल्ल्याजिळच्या गुहेत अडकलेल्या नानानंा सोडिल,ं फुरसुंगीच्या स्टेशनमरे् आलेल्या उमद्या रेसच्या 
तोडयाला पळिून नेण्यापासनू िाििल,ं गुजरातमरे् कााेिाडला जाऊन तेल विकहरवंमर्लं तले िाििलं. 
देशासााी काहवतरव करण्याच्या ददुाम्य इच्छेमळेु हा काटकुळ्या मुलगा सािात भारत-िीन युद्धात नेफा 
आताडीिर पॅराशूटमरू्न उडी मारलव आणण शत्रिूा रणगाडा उलथिला, 'G7' छािणीमरे् राहून सिननकांना पडले 
ती मदत केलव, प्रसंगी पायािर गोळीहव झेललव, नतथल्या गािातल्या मलुा-मुलवंना गोळा करून 'बननयन कंपू' 

स्थापन केला आणण ककतीतरव चिनी हेर पकडून सिन्याच्या हिालव केले, काश्मीरला गेला असताना नतथेहव 
आपला दोस्त अन्िर याच्यासोबत पाककस्तानी हेरािें मनसबेु रु्ळीला शमळिले, मुंबईच्या समिुात एका छोंया 
बेटािर असणार या कपारवत लपिून ाेिलेला तस्करविा माल सोडिला, दहशतिाद्यांनी हायजॅक केलेल ं
विमानसुद्धा सखुरूप परत आणलं. तुरंुगातून पळालेल्या ककती सराईत िोरांना त्याने पकडून पोशलसांच्या 
ताब्यात कदल ंयािी तर गणनाि नाहव. आता १०-१२ िष ं पुण्यात गेल्यािर फाफे पुन्हा िािायला शमळाल,ं 

तेव्हा जाणिले ते फास्टर फेणेमध्ये विखुरलेले अनेक जागािें संदभा. त्यांपिकी पुणे आणण आसपासच्या जागांिा 
तेतलेला हा र्ाडंोळा! 

 जुन्या पुण्यािं िणान अनेक काकाणी िािायला शमळेल, पण एका काल्पननक कथेत इतकी हुबेहूब 
िणान ंफलत भागिति करू जाणोत! फाफेच्या कथािंं पकहलं पुस्तक- 'फुरसुंगीिा फास्टर फेणे' प्रकाशशत झाल ं
ते सार्ारण १९६० च्या समुारास. नंतर १९८९ पयतं इतर सगळे भाग येत गेले. मग त्या पुस्तकांतलव िणानं 
िािून उत्सकुतेपोटव आम्हव त्यांपिकी माहवत नसलेल्या काकाणी भटकायिा मनोरंजक उद्योग करायला तेतला. 

 फाफे िािताना किे रस्ता, पौड फाटा, पुणे स्टेशन, कँप, लक्षमी रस्ता, कसबा पेा, बंडगाडान, रेसकोसा, 
त्रबबिेिाडी अशी शकेडो काकाणं लगेि डोळ्यासमोर तरळतात. 'सािवपर' रस्त्यासारख्खया छोंया छोंया दलुाक्षित 
जागासुद्धा मरू्नि डोकािून जातात. पाताळेश्िर मंकदर आणण त्याच्या गुहेत लपून बसणारा चिनी हेर बन्या 
आणण त्यािी मामेबहवण मालव या दकुलवने पकडून कदलेला कदसतो. पानशेत र्रण फुटल्यािर आलेला पूर 
आणण त्या िेळिी पररक्स्थती यािं अनतशय चित्रदशी िणान भागितांनी 'आगे बवो फास्टर फेणे'मध्ये केलंय. 
जंगलव महाराज रस्त्यािरिी २०-२२ फुटव झाशीिी राणी बुडिणारा पूर ककती भयंकर असेल यािी आत्ता 
कल्पनासुद्धा करित नाहव. ज्या पुराने भविट्ययात पुण्यािा नतपपट विस्तार केला, त्या पुरािी रेषा अजूनहव 
मुाेच्या पात्राजिळ असलेल्या एका जुन्या इमारतीिर आखलेलव कदसेल. अशा पुरात आबासाहेब देिकुळ्यांच्या 
ऐनतहाशसक तळतरातून महत्त्िािी कागदपत्रं आणण मालव, मरू् यािें जीि िाििून 'आमिी उडालवय फेफे, 

लिकर या - फा.फे.' असा संदेश र्ोतरािर पताकेसारखा शलहून ाेिणार या या हडकुळ्या पठ्ठय्ािी गोट्यट 
कल्पनेतलव आहे म्हणता? असेल बुिा! 

 पुण्याच्या आजूबाजूला असणार या जागांपिकी जेजुरव गड एका कथेत येतो. प्रतापगडािर सहल गेलेलव 
असताना सुभाषिं झालेल ं अपहरण, त्याि रात्री झालेला कोयनानगरिा महाभयानक भूकंप आणण त्यातून 
िािलेल्या फाफे आणण सुभाषिी गोट्यट 'प्रतापगडािर फास्टर फेणे' मरे् आहे. 'चिकूं चिपाझंी आणण फास्टर 

फुरसुगंीचा फास्टर फेिे आणि फास्टर फेिेची फुरसुगंी 
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फेणे’मध्ये खंडाळ्यािं जंगल, पुणे-मुंबई असा पूणा रेल्िेमागा आणण त्यात साखळी खेिून केन थांबिून 
कजातजिळच्या जंगलात चिकूंिा शोर् तेणारा फास्टर फेणे दाखिला आहे. 

 फाफेिी शाळा- विद्याभिन- हव सार्ारण रेसकोसाच्या जिळपास असािी. आत्ता त्या जागी इतर 
बर याि शाळा आहेत, पण 'विद्याभिन' ककंिा तत्सम नािािी कोणतीहव शाळा आवळलव नाहव. आत्ता हडपसर 
आणण फुरसुंगीपासून शाळेिी जागा जिळ िाटते, पण फाफे पकहल्यादंा गािातून शाळेत आला, तोि मुळी 
सािात यालायडरमरे् बसून! हे यालायडडगं सेंटर अजूनहव हडपसरला आहे. 

 

यालायडडगं सेंटर, हडपसर 

 याि हडपसरला फास्टर फेणेिा जालवम शत्रू इंि ू इनामदार आणण त्याच्या श्रीमंत िडलांिा बंगला 
होता त ेआािलं. कदाचित इथेि कुाेतरव एका कंुभाराच्या खोपंयात बनेश आणण त्याच्या क्जगरव शमत्राला - 
सुभाषला - ककडनॅप करून ाेिलं असेल. ज्या सायकल रेसमध्ये फाफे हरािा म्हणून एिवं सगळं केलं, ती 
शयातसुद्धा याि रस्त्यािर झालवय 'आगे बवो फास्टर फेणे'मध्ये. 

 मग आम्हव भेट कदलव फाफेच्या जन्मगािी - फुरसुंगीला. फुरसुंगी गाि पुण्याच्या पूिेला सासिडकड े
जाताना डािीकड ेलागेल. हडपसरच्या पुवे सोलापूर रस्त्याला गेलात की सोलापूरकड ेन जाता िारवच्या मागे 
सासिड रस्ता घ्या; १० शमननटांिर फुरसुंगी ग्रामपंिायत आपलं स्िागत करेल. पण आपल्या फाफेिं खरं गाि 
इतलया लिकर सुरू होत नाहव. फुरसुंगी फांयािरून सरळ आत गेलात आणण सार्ारण २ ककमी अंतर आत 
गेलं की खरं गाि सुरू होतं. मोाी उसािी शेत,ं छोटेखानी तरं, पेरूच्या आणण नारळाच्या तुरळक बागा, आणण 
या सगळ्यांसोबत हिेत असणारा उरळीच्या किरा डपेोकडून येणारा दगुरं्. अथााति हा किरा डपेो अलवकडिा 
असािा, कारण फाफेमध्ये असा काहवहव उल्लेख नाहव. पण हळूहळू त्या िासािी नाकाला सिय होते आणण 
आपण फाफेच्या गािात शशरतो. भागितांनी त्या काळी फुरसुंगीला जाण्याच्या बस आणण रेल्िे या पयाायािंं 
तपशीलिार िणान केलेल ंआहे. थोडयाफार फरकाने त ेआजहव तसिं आहे. आर्ी मला िाटल ंहोत ंकी इतर 
रामपूर, सोमपूर िगिरे सारखं हे काहवतरव काल्पननक गाि असणार, पण आपण जेव्हा गािात पुस्तकातले सदंभा 
शोर्ायला लागतो, तेव्हा लेखकािं कौतुक िाटल्यािािून राहत नाहव. एकमेकांशजेारव असलेलव मशीद आणण 
विाोबािं मंकदर, मंकदरात असलेल्या नरहर महाराजांच्या पादकुा, मंकदराबाहेरिी िािडी, तुकाई देिीिं मंकदर, त्या 
शेजारिी मरााी शाळा, सगळं अजूनहव जागच्या जागी आहे. 
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  मशीद

  विाोबािं मंकदर

  तुकाई देिीिं मंकदर

  शेजारिी मरााी शाळा 
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 मंकदराबाहेरिी िािडी 

 पूिीिं पुणं राकहलं नाहव अस ं लोक म्हणतात, खरं आहेि ते! सामाक्जक आणण आचथाक व्यिहार 
पूिीपेिा अथााति बदलले, लोकसंख्खया प्रिंड िावलव. तसिं फुरसुंगीसुद्धा बदललंय. गािात शशरताना लागणारव 
थोडीफार उसािी शेतं सोडलव तर इतर शतेजमीन बरविशी सपंलवय. कौलारू तरं जाऊन पलकी तरं आलव 
आहेत. िािडीशेजारिं िडािं झाड आणण त्यािा पार मात्र अगदव आत्ता गेल्या िषीच्या पािसाला बळी पडला. 
िािडीिं रूप बदलून नतिा 'ज्येट्या नागररक सेिा संत' झाला. रु्ळीने माखलेले रस्ते जाऊन छान शसमेंटिे रस्ते 
आले आणण जिळ असलेल्या किरा डपेोमरू्न उडून येणार या किर यामळेु असेल, पण गाि मुदल ाम स्िच्छ 
ाेिण्यािे प्रयत्न जाणिले. 

 फाफेच्या पकहल्याि पुस्तकात गािच्या जत्रिेी एक गोट्यट आहे. आम्हव वििार केला की एिढया 
सगळ्या खर या खर या जागा गािात सापडल्या, तर या जत्रबेदल लसुद्धा वििारून पाहू. िौकशी केल्यािर कळलं की 
हव ििशाख पौणणामेिी जत्रा त्यानंतर ८ कदिसांति आहे! जत्रिंे िणान पुस्तकात िािताना इतकं अनतरंक्जत 
िाटत,ं की जेव्हा गािकरव 'अहो, खरंि असं होत असत'ं असं म्हणाले, तेव्हा त्या जत्रलेा हजेरव लािायलाि हिी 
असं आम्हव ारिलं. ज्यांना पुस्तकातलं िणान आाित नसेल त्यांना थोडी माकहती सांगते - जत्रिेा मान फार 
पूिी हरपळे तराण्याकड ेअसािा. पुस्तकात तसा उल्लेख आहे. पण आता गेल्या काहव िषांपासून तो खुटिड 
तराण्याकड ेआहे.  

तर या तराण्यातला मानकरव जत्रआेर्ी ९ कदिस देिीच्या देिळात 
उपिासाला बसतो. फलत फळं खायिी, दरू्, पाणी पयायिं आणण देिळाच्या 
आिाराति राहायिं. सुरुिात म्हणून आम्हव बबन खुटिड यांना भेटायला 
गेलो.  

बबन खुटिड आज ८६ िषािें आहेत आणण ते तरुण असल्यापासून हा 
मान त्यांच्याकड े आहे. आपल्या गािच्या जत्रिंे िणान अस ं ककत्येक 
िषांपूिी शलकहलेल्या पुस्तकात आहे अस ंकळल्यािर त्यांना इतका आनंद 
झाला, की त्यानंी आमच्याकडिं 'फुरसुंगीिा फास्टर फेणे' िािायलाि ाेिून   

  बबन खुटिड        तेतलं. 

 ऐन जत्रचे्या कदिशी देिीिी पूजा होते. वोल ताशांच्या गजरात मंकदरासमोर पोतराज देिीिी गाणी 
म्हणतो. जो माणूस गाडा ओवणार, त्यािी पूजा होते आणण त्याि िेळी त्या उपिास केलेल्या मानकर याच्या 



५९ 

 

अंगात त्या कदिशी देिी सिंारते. देिी अंगात येणे हे बर यािदा 
जत्रांमरे् मी याआर्ी पाकहलं होत,ं पण ते विशेषत: क्स्त्रयांच्या 
बाबतीत. अंगात देिी येणारे पुरुष इथेि पाकहले. डोलयािर लालभडक 
रंगािी - र्नगर लोक तालतात - तशी पगडी, कमरेला र्ोतर आणण 
संपूणा अंग हळदवने माखलेलं, अशा िेषात तो माणूस तुमायला 
लागतो. त्याला कसंबस ं आिरत देिीच्या पारंपररक गाडयाकड े नेल ं
जातं. या गाडयाला १२ बिलगाडया एकामागोमाग एक जोडून तयार 
असतात आणण त्यात माणसं खच्िून बसलेलव असतात. तातडीने 
मानकर याच्या कमरेला दोरव अडकिलव जात ेआणण तो एकटाि या 
सगळ्या गाडया ओवून गािात कफरिून आणतो.   

     फुरसुंगीतलव जत्रा 

 अंगात येणे हा प्रकार ककतीदा पाकहला तरव असं कुणी माणूस आजूबाजूला असलं की तयार होणारं 
भारािलेलं िातािरण, आख्खख्खया गािातल्या लोकांनी त्या माणसाकड े अपेिेने पाहत राहणं आणण काहवतरव 
संमोहन झाल्यासारखं त्याने अपेिापूती करणं हे मला पाशिीपणाकड ेझकुणारं िाटत राकहलं. यात अजून एक 
अंर्श्रद्धा अशी, की या गाडयामंरे् बसलेल्या आणण आजूबाजूला असलेल्या कुणाच्याहव अंगािर काळ्या रंगािं 
कापड असेल तर या गाडया हलत नाहवत. जर गाडया थांबल्या, तर एक नारळ फोडून हिेत शभरकािला जातो. 
तो (म्हणे) बरोब्बर जाऊन काळं कापड तातलेल्या माणसाला जाऊन लागतो. आमच्यापिकी एकीन ंतातलेल ं
काळं जॅकेट त्यांनी नतला कावून ाेिायला लािलं. 

 दसुरं म्हणजे, या फोटोंमरे्हव नीट पाकहलं 
तर कदस ू शकेल की दोरव जरव एकाि माणसाच्या 
कमरेला बारं्लेलव असलव, तरव पकहल्या गाडयाच्या 
दांडीच्या मागे ४-५ िांगले पेहेलिान लोक पोणझशन 
तेऊन उभे असतात, ज्यािंी गाडी ओवणार याला 
नलकीि मदत होत असािी. आणण हे सगळ्यांना 
माहवत असतं, कदसतहव असतं पण कुणीहव त्यािा 
उल्लेख करत नाहव. जुन्या काळापासून असलेल्या 
समजुती, त्याहव विशेषतः देिाच्या बाबतीत, या 
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इतलया तट्ट रुजलेल्या असतात की कदसत्या 
गोट्यटवलाहव एिवा मोठ्ठा समूह सहज नाकारू 
शकतो. जत्रचे्या गोट्यटवमरे्हव भागित या 
अंर्श्रद्धेबदल ल सांगतात. खुदल  फाफेला अस ं
िाटत असत ं की त्या बिलगाडयांच्या 
आजूबाजूला इतकी माणस ंअसतात, की ती 
गदी नलकीि गाडया पुवे लोटण्यात सहभागी 
असेल. फाफेच्या त्या गोट्यटवत गाडया 
मरू्नि थांबतात तेव्हा एकाकड ेकाळा दोरा 
सापडतो आणण पक्ब्लक त्याच्या अंगािर 
र्ाित.ं तवे्हाहव फाफे त्या प्रकरणािा छडा 
लाितो आणण गाडया अिानक थांबण्यािं 
खरं कारण गािकर यांसमोर आणतो. जत्रा 
बतून पुस्तकातलं ते सगळं िणान आािल.ं 

 

  
 

 अशा एकामागून एक ओळखीच्या गोट्यटव गािात जसजशा सापडत गेल्या, तशी एक गोट्यट प्रकषााने 
जाणिलव, - हा काल्पननक का असेना, पण त्यांच्या गाििा असलेला, सुपरकहरो बनेश फेणे गािात कुणालाहव 
माकहती नाहव. आम्हव क्जतलया लोकाशंी बोललो, त्यातल्या फलत २ लोकांना फास्टर फेणे हे नाि ऐकून 
माकहती होतं. इतरांना तेहव नाहव. शाळेपासनू सायकल हाणत फाफे आख्खख्खया पुण्यात सगळीकड े कफरला, 
पुण्याबाहेरहव अनेक करामती करून तो प्रशसद्ध झाला. पण त्याला ओळखणारे बालिािक त्याच्याि गािात 
उरलेले नाहवत. 

 फाफेच्या गोट्यटवतल्या पुण्यात आंतरशालेय सायकल शयातींसााी रस्ते बंद ाेिले जायिे. पिातीच्या 
पायर या सायकल िालित उतरून दाखिण्याच्या स्पर्ाा होत असत. आता स्ितः फुरसुंगीपासून पुण्यात 
सायकल िालित आणलव तेव्हा जाणिल ं की सुरक्षितपणे सायकल िालिता येतील असे रस्तेि पुण्यात 
राकहलेले नाहवत आणण मुळात फाफेच्या ियािी मलुंहव सायकल हे िाहन म्हणून िापरताना फारशी कदसत 
नाहवत. इतर गोट्यटवतल्यासारखी काल्पननक काकाणं फाफेच्या गोट्यटवत नाहवत, पण आता अथााति सगळे सदंभा 
बदलले आहेत. 

 हे सगळे बदल होणं क्जतकं अपररहाया आहे, नततकंि भावषक बदल, बदललेलव मूल्यं, सादरवकरणािी 
माध्यम ं यामळेु फास्टर फेणेसारख्खया गोट्यटव विस्मतृीत जाणं हेहव अपररहाया आहे. जीिनशिलवशी ससुंगत 
असणारं बरंि बालसाकहत्य कायमि कोणत्या ना कोणत्या रूपात येत असतं आणण ते स्िागताहा आहेि. पण 
भागितािें विशेष आभार यासााी की त्यानंी तेिढयािरि न थांबता फास्टर फेणेच्या ननशमत्ताने मुलांना 
देशासााी प्राण िेिणार या सिननकािंी आणण त्यांच्या कामाच्या गांभीयाािी जाणीि करून कदलव. भूकंप, पूर 
यांसारख्खया निसचगाक आपत्तीमंरे् कसं िागािं ते शशकिलं. गोिा मुलती संग्रामासारखे संदभा देऊन मुलािंी 
इनतहासाबदल लिी उत्सकुता िाळिण्यािा प्रयत्न केला. अंर्श्रद्धा न मानणारा, विज्ञानननट्या, र्माननरपेि, 
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भूतदयािादव, दोस्तांसााी जीि टाकणारा, अनतशय तरल आणण संिेदनशील मनािा फास्टर फेणे जन्माला 
तातला. हा फास्टर फेणे आजच्या मलुांनाहव नलकी आिडू शकेल. पण फलत गरज आहे योयाय माध्यमातून 
केलेल्या सादरवकरणािी!  

 

*** 

शे्रयोल्लेखाशशिाय असलेलव सिा छायाचित्रे: केतकी आकड.े             
हडपसरच्या यालायडडगं सेंटरिे चित्रः जालािरून साभार.          
फास्टर फेणेिे पुणे: ऋवषकेश. 

***
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- हेमंत कणणाक 

 

 'मायापूरिे रंगेल रािस' हे पुस्तक प्रथम िािलं तेव्हा मी लहान होतो. पुस्तक िािताना त्यािी 
प्रस्तािना िािायिी असते, ननदान डोळ्यांखालून तालायिी असते, हे तेव्हा मला माहवत नव्हतं. त्यामुळे मी 
तेव्हापासून बरवि िष ंहव गोट्यट भा. रा. भागितािंी स्ितःिी आहे, असिं मानून िाललो होतो. भागितांिी 
'रॉत्रबन हुड आणण त्यािे रंगेल गडी' आणण 'समुिसितान' हव पुस्तकं अथााति मी िािलव होती. त्या दोन 
पुस्तकांतल्या पात्रांिी, काकाणािंी नािं परकी होती. त्यामुळे त्या गोट्यटव इथल्या नव्हेत, हे कोणी सांगाि ं
लागल ंनाहव. पण मायापूर, तंटासुर, िंडासरु, िक्रिाक हव नाि ंइथलव होती. िातािरण इथल ंहोतं. तवे्हा बेहदल  
आिडलेले त्यातले विनोद पूणापणे इथले होते. त्यातल्या कशालाहव परलया संस्कृतीिा ककंिा भाषातंरातून 
हमखास येणारा कृत्रत्रमतेिा िास त्रबलकुल नव्हता. लहान मनाला आिडले, अस ंशलखाण कस ंअसत,ं असं जर 
मला कुणी वििारल ंअसतं; तर मी तत्काळ या गोट्यटविं नाि तेतल ंअसतं. ना. र्ों. ताम्हनकरािंा 'गोंया' 
मला आिडला नाहव, बाळबोर् िाटला. 'श्यामिी आई' आिडलव नाहव, असं म्हणायिी माझी टाप नव्हती (आणण 
नाहव); पण ते रडू आणणारं पुस्तक. विरंगुळा म्हणून, िािनािा आनंद घ्यायिा म्हणून लहान ियात कोण 
'श्यामिी आई' िाित बसेल! 

 

 तर, खूप िषांनंतर जेव्हा मला 'मायापूर'सुद्धा रूपांतररत आहे, अस ंकळल;ं तेव्हा आश्िया िाटलं. आणण 
तेव्हा िय िावलेलं असल्याकारणाने मूळ शलखाण िािािंसं िाटलं. ते िािल्यािर - खरं तर िािण्यािा प्रयत्न 
केल्यािर - जे सापडल,ं ते इथे मांडायिं आहे. आणण तसं करण्याअगोदर मळू पुस्तकािा संदभा न तेता केिळ 
मरााी 'मायापूर'कड ेपाकहल,ं तर काय िाटत,ं हे तपासणं गरजेिं आहे. 

रॅबबलेच्या पायािर उभा भागिती प्रासाद 
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आता काहव तटकािंा वििार करू. एक, कथािस्तू. 

 काहवहव म्हणायच्या अगोदर एक गोट्यट स्पट्यट करणं आिश्यक आहे; ती म्हणजे मला फ्रें ि येत नाहव. 
त्यामुळे मी रॅत्रबले या फ्रें ि लेखकाने शलकहलेलं मळू पुस्तक िािलेलं नाहव. भा रा भागितांच्या 'मायापूरिे 
रंगेल रािस' या साकहत्यकृतीिर शलकहताना मी 'गगांटुआ अँड पेंटागु्रएल'१ या इंग्रजी पुस्तकालाि मळू शलखाण 
म्हणणार आहे. पुवे. 

 गोट्यट सुरू होते, ती िास्ति काळात. जानूला शेतात भल ंमोां पुस्तक सापडतं आणण त्यात सारया 
सारया रािसांच्या कुळकथा कदलेल्या असतात.  

 

 

 

 

 

 

शंकरभटजी ते िाळून ितृ्रासुर, भस्मासुर, तटोत्कि, सुदं-उपसुंद, अशा पुराणातल्या अनेक रािसािंी नािं 
तेतात. म्हणजे, मायापूर हे जरव एक काल्पननक गाि असल,ं तरव मायापूरिी गोट्यट पुराणातल्या गोट्यटवंच्या 
नंतरिी आहे, असं लेखक सांगतो. गोट्यटवत रािसांच्या अिावव्य आकारािा अपिाद सोडला, तर अद् भतु, 

अताकका क तटना िा ििशशट्यंय जिळपास नाहव. तो आकारहव एक प्रकारे लििीक आहे. केिळ अनतरेकातून 
विनोद ननमााण करायला आकारािा आर्ार तेतला आहे, असं म्हणता येत.ं बाकी त्या आकाराला िेगळा संदभा 
नाहव, जसा गशलिरच्या गोट्यटवत उतडपणे आहे. जोनाथन क्स्िफ्टने आकाराचं्या विषमतेमरू्न मानिी दृक्ट्यटकोन 
आणण पूिाग्रह यांच्यािर जस ंभाट्यय केलं आहे, तसं 'मायापूर'िं नाहव. 

 अथाात, हे अस ंमळुाति आहे, अस ंम्हणता येईल. पण भागितांनी रूपांतर करताना स्पट्यटपणे एक 
पथ्य पाळलं आहे, ते म्हणजे हव गोट्यट त्यांनी बालकांना समोर ाेिून सांचगतलव आहे. मूळ गोट्यटवतलं जे काहव 
बालकांपुवे ाेिणं त्यांना अयोयाय िाटल,ं ते त्यांनी गाळल ंआहे. गंमत अशी, की ते गाळल्यामुळे भागितांनी 
सांचगतलेल्या गोट्यटवत न्यून येत नाहव! त्यात विस्कळीतपणा, तुटलेपणा येत नाहव. यािा एक अथा असा, की 
मूळ गोट्यटवत जे काहव 'ओंगळ', 'िाह्यात' आहे, ते अलकंार म्हणून तातलं आहे; ते नसलं तरव त्रबतडत नाहव. 
दसुराहव अथा आहे, तो असा की भागितािंी छोंयांिी गोट्यट मरााीकडून उलट मळू कथािस्तूकड े गेल्यािर 
मोठ्यांसााी होते, ती त्या गाळलेल्या भागामुळेि! काहव असो; भागितानंी एक सुसंगत ननणाय तेतला, ज्यामुळे 
गोट्यटवतल ंएक अंग कमी झालं, पण दसुरं िावल ं: त्यात बालकांिर कुसंस्कार करणारं काहव न राकहल्याने त े
बालकािंी ननखळ करमणूक करणारं झालं. 

 इथे एक मुदल ा मांडायला हिा. मूळ गोट्यटवत असलेलव ओंगळ िणानं हव, मरााी मुलांनाि काय, 

थोरांनाहव िाललव नसती. मळुात रॅत्रबलेने जरव काहव ओंगळ आणण िाह्यात िणानं केलव असलव, तरव त्यांना 
'ओंगळ' आणण 'िाह्यात' हव विशेषणं लािणं हव एक विशशट्यट सांस्कृनतक भूशमका आहे. त्या भूशमकेपासनू दरू 
असणारया िगााला त्यात काहव खटकणारहव नाहव. समाजात असे दोन िगा कदसतात. एक अथााति कट्यटकरव 
िगा, ज्यािर अशभरुचिसंपन्न कलास्िादािे, साकहत्यिािनािे संस्कार झालेले नाहवत. दसुरा, असे संस्कार अजून 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gargantua_and_Pantagruel
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व्हायिे आहेत असा अल्लड, अल्पियीन िगा. या दोन िगामंध्ये फरक असा, की कट्यटकरव िगा स्ितःला हि ंत े
िािायला, करायला मोकळा असतो, बालकानंी काय करािं, काय िािािं हे िडीलर्ारे ारित असतात. या 
दसुरया कारणामुळे ओंगळ िणानं आणण िाह्यात संिाद बालकांच्या साकहत्यातून बाद होतात. 

 भागितािंी शिलव प्रसन्न आहे. गोट्यट लहान मुलांना सांगायिी आहे, असं ारिल्याने बुवद्धगम्य 
क्ललट्यटता, बहुपदरव व्यक्लतमत्त्िं, छुपा गशभाताथा, सूक्षम उपहास यानंा जागा नाहव. एखाद्या पात्राविषयी 
प्रथमदशानी जे मत होतं, तेि खरं असतं आणण ते र्रून ाेिून िाित गेल्याने फसगत होत नाहव, उलट 
तटनािंी संगती नीट लागत राहते. शमत्रपिातला कुणी अिानक सुप त कुहेतूने िाईट िागायला लागत नाहव. 

 मात्र 'यामध्ये लपून बसलेला अथा आपल्या बुद्धीला समजला' यात लहान मुलांनाहव आनंद शमळत 
असतोि. 'मायापूर'मध्ये हे भाषेच्या माध्यमातून सार्लं जातं. तंटासुराच्या गुरूिं नाि आहे 'कस्तमहाम'. या 
अगम्य आणण उटपटांग नािािा उलगडा त्याच्या शशकिण्याच्या पद्धतीतून होतो. तो ज्ञ पासून अ पयतं 
मुळािरं शशकितो. "शब्द उलटे िािायिे, ते कसे?" असं वििारल्यािर कस्तमहाम उत्तरतो, "हवना िंयळाक त े
लातु रमाकुजरा!" म्हणजे काय, हे लिात आल्यािर पुवे "लालिा लायााकाट्यकरा राड ेझातु नन डारे झातु!" यािी 
दहेुरव मजा बालिािक तेऊ शकतो. त्याला त्यािा अथा तर कळतो - आणण त्यातला विनोद आकळतो - 
शशिाय या उद् गारातलव लयसुद्धा त्याला आस्िादता येते. हे भागितांिंि! हे कुाून परभाषेतून येणार? 
भागितांनी एकदा हव रवत उिललव की मग "तू रािस होतास, आता सािर झालास." असं ते लवलया शलहून 
जातात. 

 भाषेमध्ये िाच्याथा आणण लिणाथा, अस ंअसत;ं व्याजोल ती असत;े त्याबरोबर भाषेतल्या शब्दांना रूप 
असत,ं नाद असतो. शब्दाच्या अथाापलवकडल्या या िेगळ्या ििशशट्यंयांमळेुदेखील भाषेला सौट्याि प्राप त होत 
असतं. बालकाकंडून अनिर्ानाने या ििशशट्यंयािंा िापर होत असतो आणण शब्दािंी अथाािेगळी तोडमोड करून 
मुल ंशब्दरूपािी, नादािी गंमत अनुभित असतात. म्हणूनि त्यांच्या आपापल्या कूट भाषा असतात. त्या कूट 
भाषातं सभंाषणािे प्रयत्न िालतात. यािी दखलहव अथााति 'मायापूर'मध्ये आहे. िक्रिाक हे पात्र अस ंबोलत,ं 

शलकहत.ं "आमिताला आखूिताप आभािताषा आयेितातात." हे त्यािं एक उदाहरण. "िक्रिारवि िक्ररतोक." हे 
दसुरं. 

 पुवे दोन बेटािंी जोडगोळी येते. नतथल्या उर्ळ गािात मार्ळ पेा असते. नदविर समोरासमोर 
आदळ आणण हापट नािािे दोन ताट असतात. नतथला बाप र्ट्यट असला की मुलगा पुट्यट असायिाि. अक्राळ 
आणण विक्राळ हे नतथे राज्य करत असतात; एक आड असतो, तर दसुरा दांड. अक्राळिी राणी नतच्या 
साळकाया आणी, तर विक्राळिी राणी नतच्या माळकाया तेऊन येई. अक्राळ शेंडीतोडया (िांडाळािं डोकं कापून 
डाळ करणारा) तर विक्राळ पोटफोडया. पाहुणीिं पोट फाडून पाणी शमळिणारा! 

 ज्याला भाषते रस आहे, त्याला यातून अिाट आनंद शमळेल आणण भाषेकड े बतण्यािी निी दृट्यटव 
शमळेल. ज्याला रस नसेल, त्याला रस उत्पन्न होईल! एकूणि भाषा नुसती परस्परसंपकाािं काम करत नाहव; 
त्याहवपेिा खूप गंमतजंमत नतच्यात असते, हव सकंल्पना बालकाच्या मनात शशरकाि करेल. िावत्या, 
संस्कारशील ियात त्यामुळे बुद्धीच्या िाववला निा आयाम शमळेल. लहान मुलांिी नुसती ननभेळ करमणूक 
करणंसुद्धा अत्यंत संस्कारशील असू शकत,ं ते अस!ं 

 भागितांनी गोट्यटवच्या तपशशलांमध्येसुद्धा हव भावषक गंमत भरलव आहे. आणण बाकी तपशशलांमध्ये 
लहान ियाला पसंत पडले अशी गंमत आहे. साहसकथा म्हटल्यािर युद्ध होणारि. पण 'मायापूर'मर्लं युद्ध 
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बरयापिकी अकहसंक आहे. त्यात तेलािरून तसरणं आहे आणण उसाने तायाळ करणं आहे. महापुरामळेु कशलगंड ं
अमाप होतात आणण कुणािं पोट फुगतं, तर कुणािं डोकं, कुणािं नाक. तीक्षण बुद्धी असूनहव "िािल्याने डोळे 
त्रबतडतात" असं म्हणून गं्रथािं एकहव पान न उतडणारे पंडडत इथे भेटतात; तसेि अध्याा तासात मेंदिूी 
शस्त्रकक्रया करण्यात पटाईत असणारे हातातल्या कात्रीने केिळ नाकातले केस कापत असतात. 

 या एकूण आनंदव, प्रसन्न िातािरणातला विनोद दसुरयाच्या व्यंगािर हसणारा नाहव. यात 
अनतशयोल ती आहे, शाक्ब्दक कोंया आहेत, विसंगती आहे. पण ओगंळपणा, िाह्यातपणा औषर्ाला नाहव! 
िरिर पाहता 'मायापूर'िा सिाात मोाा दोष त्यातलव भाषा आता जुनी झालव, हा आहे. मात्र या 'दोषा'िी दसुरव 
बाजूदेखील बतायला हिी. मळुात हव कहाणी लहान मुलासंााी शलकहलेलव असल्यामळेु आजहव त्यातलव गंमत 
नट्यट झालेलव नाहव. नगरािंी, पात्रािंी नाि ं मजेदार आहेत, भाषा शुद्ध (म्हणजे प्रमाण नव्हे. शुद्ध म्हणजे 
क्जच्यात स्माटा, थलँयू असल्या इंग्रजी टम्सा िा 'गंभीरपणे तेणे' या प्रकारच्या रिना िा 'माझी मदत कर' 
यासारख्खया कहदंवसम रिना नाहवत; अशी) मरााी आहे. म्हणजे, गोट्यटवतल्या मजेदार, मनमोहक ऐिजामळेु मुलं 
रमतील आणण आपोआप 'शुद्ध' मरााीिे ससं्कार करून तेतील! 

आता या गुणििशशट्यंयांपिकी ककती शे्रय मूळ लेखक रॅत्रबले यािं आहे, हे पाहू. 

 
गगांटुआ अँड पेंटागु्रएल 

 रॅत्रबलेने शलकहलेल्या मळू फ्रें ि गोट्यटविं नाि आहे 'गगांटुआ अँड पेंटागु्रएल'. जोनाथन क्स्िफ्टच्या 
'गशलिसा कॅिल्स'प्रमाणे हव गोट्यटदेखील लहान मुलांसााी शलकहलेलव नाहव. दोन्हवकड ेप्रौव मनाला उदल ेशून केलेलव 
िणानं आहेत. दोन्हवंमध्ये अद् भतु तटना भरपूर आहेत आणण दोन्हवकड ेअद् भुतािा उदल ेश िािकािं लि पकडून 
ाेिणे, हाि आहे. िािनात रमलेल्या िािकाला त्याच्या नकळत स्ितःच्या - काहवशा बंडखोर - वििारांिे तास 
भरिता येतील अस ंलेखकािं गणणत आहे. मात्र क्स्िफ्टच्या तुलनेत रॅत्रबलेच्या गोट्यटवत फारि पाल्हाळ आहे. 
रॅत्रबलेच्या शलखाणातलं पाल्हाळ एका अथी त्याच्या काळातल्या लेखनमूल्यािंा (सोळाव्या शतकातल्या 
लेखनमूल्यािंा) भाग आहे. भागितांनी जेव्हा ते मरााीत आणलं, तेव्हा अनतपाल्हाळामळेु रंजकतेला, िािकािं 
लि र्रून ाेिण्याच्या हेतूलाि छेद गेला असता. लहान मुलांच्या बाबतीत तर हे फारि मारक ारल ंअसतं. 
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लहान, ननरागस मनािं ननखळ मनोरंजन करण्याच्या स्ितःच्या उदल शेाला अनुसरत त्यांनी मळू गोट्यटवतल ं
पाल्हाळ कावून टाकलं आहे. आणखीहव बरंि काहव केलं आहे. रॅत्रबलेिी भूशमका भागितांच्याि शब्दात िणान 
करायिी तर 'वोंगर्त्तुरयािे भस्म अन ्समाजकंटकािें िूणा करणे आणण ननरागस (की बािळट?) नागररकांना 
अकलेच्या मात्रा उगाळून देणे' हव आहे. गगाटुंआला तंटासुर आणण पेंटागु्रएलला िंडासुर करताना भागितांनी 
भूशमका बदललव आहे. िर म्हटल्याप्रमाणे ननरागसि पण ियाने लहान मनाला एक रंजक गोट्यट मरााीत 
सांगताना भागितांनी भरपूर स्िातंत्रय तेतल ंआहे. त्यांनी ओंगळ आणण िाह्यात िणानं पूणापणे कावून टाकलव 
आहेत. मात्र, रॅत्रबलेच्या विनोदाति असलेलव बालसुलभ ननरागसता त्यांनी नीट सांभाळलव आहे आणण रॅत्रबलेिा 
एकूण रोख, तसंि त्याच्या शलखाणािी प्रकृती लिात तेऊन त्यात स्ितःिी भर टाकलव आहे. 

 म्हणजे हे भाषांतर नाहव, रूपांतर आहे. 'मूळ कल्पना परकीय' अस ंम्हणून खुशाल मोकळं होणं जरव 
भागितांना शलय होतं, तरव त्यांनी रॅत्रबलेिं  ऋण मान्य केल ंआहे. आणण ऐसपिस स्िातंत्रय तेताना त्यांनी 
रॅत्रबलेच्या गाभ्याला र्लका लािलेला नाहव. विनोद बरयािदा कोणािर तरव - at the cost of somebody - 

केलेला असतो. तशा विनोदािा ससं्कार सातत्याने झाल्यास विनोद म्हणजे तिे, विनोद करताना कोणाला तरव 
खालव खेिायिं असतिं, अस ंमूल्य रुजतं. भा. रा. भागितांिं काहवहव िािलं तरव हा कुससं्कार बालकांिर 
होणार नाहव. 

 

 

 

 

 

 

 

 

आता काहव उदाहरणं पाहू. 

 शेजारच्या राज्यातल्या 'केक बेकसा'ना भागितांनी बंुदवच्या लाडिािें हलिाई बनिलं. आपोआप, लवाई 
करताना लाडू शभरकािणं आलं आणण लवाईला 'बंुदवच्या लाडिािें युद्ध' अस ंनाि शमळालं! या लवाईत विशषे 
पराक्रम गाजिणारया फ्रायर जॉनिा झाला 'दंडभि'. कु्रसािा दांडा कावून जॉन तो हातात तेतो आणण त्यानं 
शत्रिंू ननदााळण करतो. तो एकेकाला कसा कसा मारतो, हे अगदव तपशीलिार सांगताना रॅत्रबले 'िविट्यट' म्हणािं 
अशा रवतीने त्या कहसंािारािं िणान करतो. शत्रसुिननक ाार झाल्यािा स्पट्यट उल्लेख करतो. भागित िािांच्या 
मळ्याच्या जागी उसािं शेत आणतात. आपोआप दंडभिाच्या हाती उसािी कांडकं येतात. उसािा उल्लेख 
'इिुदंड' असा होतो. आणण दंडभि उसाच्या दांडलयाने शत्रसुिननकांना रटे्ट लगाितो. 'ते िार झेलताना त्या शेंदाड 
शशपायांिे दंड नन बरगडया दखुायला लागल्या' इथिरि भागितांच्या कहसेंिी मजल जात!े पुवे 'त्याच्याभोिती 
तायाळ आणण मतृ सिननकांिा खि पडला" अस ंम्हटल्यािर 'रल ताने न्हालेले सिननक गोड गोड शमठ्ठास रसात 
बुिकळलेले कदसत होते' असंहव येतं! 
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आक्रमकांिर हल्ला करण्यासााी ननतालेला रॅत्रबलेिा गागाटुंआ 'सेंट माकटान्स कव' नामक झाडाखालव थांबतो 
आणण गागाटुंआ तो उंि दाडंगा ििृ उपटून त्यािा, भाला ि दांडकं असा, दहेुरव उपयोग करतो. हे भागितांना 
मान्य आहे आणण त ेयाला 'मायापुरा'त स्थान देतात. पण गागांटुआिी तोडी नतथे मुतते आणण नतच्या मूत्रािा 
प्रिाह शत्रूने बळकािलेल्या ककल्ल्याच्या कदशेने गेल्याने नतथला खंदक ओसंडून िाहतो आणण त्यात नतथे 
असलेले शत्रूिे सिा सिननक बुडून मरतात; याला मात्र 'मायापूर'मध्ये जागा शमळू शकत नाहव. एका बाजूने अशी 
सेन्सरशशप लागू करणारे भागित, ज्या बाबतीत त्यांिा हातखंडा आहे, ते शब्दखेळ मबुलक प्रमाणात करून 
रंजकतेत भर तालतात. मग तंटासुरािे सिननक "मारविदगुा - भारवि दरू गं!" अशा तोषणा देतात, गडाजिळ 
पोिल्यािर "बता बता तो तंटासुर, बुरुजािंा करव िलकािूर!" अस ंओरडू लागतात. 

 मारविदगुा सर केल्यािर 'मायापूर'मध्ये थेट कोबीच्या गडडयात लपलेल्या यात्रकेरंूिी कथा येते. 
म्हणजे मळू गोट्यटवत असलेला बाकीच्या लवाईिा, लोकाचं्या राहणीिणानािा, भाषणािा िगिरे भाग गाळलेला 
आहे. त्या भागातहव अनतशयोल ती, विसंगती, िमत्काररकपणा यािंा आवळ आहे; ज्यातून विनोद िा रंजकता 
यांिी ननशमाती शलय आहे. पण law of marginal utility आपल्याला सागंतो की प्रमाण िावलं, की लाभ कमी 
होत जातो. तसंि, इथेहव मजकुरािी लाबंी रंजकतेिर मात करण्यािी शलयता िावते. एकूण पुस्तक ककती 
लांबलिक असािं, याला मरााी बालसाकहत्यात मयाादा असल्याकारणाने रॅत्रबलेच्या प्रदवता कहाणीत नुसती 
काटछाट करून भागणार नव्हतंि; बरंि काहव अक्जबात कावून टाकण्याला पयााय नव्हता (गुटेनबगि 
प्रकल्पामध्ये उपलब्ि असलेला ५ खंडीय मजकूर२). 

 तंटासुरािा पुत्र िंडासुर. त्याच्या जन्मािी गोट्यट रॅत्रबलेने रंगिून सांचगतलव आहे. त्यात तेव्हा 
पडलेल्या कोरडया दटु्यकाळािं खास रॅत्रबलेच्या अनतशयोल तीपूणा शिलवत केलेलं िणान आहे. भागितांनी केलेलव 
अनतशयोल ती अगदव माफक आहे आणण त्यात अनतरेकापेिा अतलयाािं प्रमाण जास्त आहे. म्हणजे, दटु्यकाळात 
ककती ऊन पडलं, ककती गरम झाल,ं हे सागंत न बसता त ेम्हणतात, 'त्या िषी बाराऐिजी अकराि मकहने 
आले; जसा एखाद्या नतथीिा लोप होतो, तसा पुसािा मकहना लोप पािला. श्रािण मकहन्यात नऊ सोमिार 
आले आणण उपास करणारयाचं्या तोंडिं पाणी पळालं. मगृािा ते हस्तािा पाऊस पडला नाहव; पण स्िाती 
नित्रात जो पाऊस लागला, तो थेट शशिरात्रीपयतं.' म्हणजे, ते सगळं िातािरण देशी - मरााी - करून 
टाकतात. रॅत्रबलेने िणान केलेलव अद् भतु ं त्यांनी त्या त्या काकाणी न ाेिता विखरून टाकलव आहेत. एका 
प्रकारे भागितानंी रॅत्रबलेच्या शलखाणाला खननज मानून त्यातून स्ितःिं खाणकाम केलं आहे. आणण ते 
करताना र्ाशमाकता, प्रािीन युरोपातल्या साकहत्यकृती ि साकहक्त्यक यािें उल्लेख बाजूला केले आहेत. 

यािाि अथा असा की रॅत्रबलेने जरव िमत्कृती, ििविध्य, संदभा, अद् भुततेच्या कदशा िगिरेंिा कच्िा माल पुरिला 
असला; तरव त्यातून एक सलग, सुसंगत, सुबोर् आणण रंजक मरााी गोट्यट रिण्यािं कसब भागितािंं आहे. 
'मायापूरिे रंगेल रािस' हे भाषांतर नाहव, ते रूपांतरहव नाहव; ती एक स्ितंत्र ननशमाती आहे. फल त त्यातील पात्र ं
आणण 'मूड' हे सामान उर्ार तेतलेल ंआहे. ज्या कोणाला हे विर्ान सोयीस्कर िाटेल, त्याने भागितांच्या 
गंमतीजंमतीिंं मूळ रॅत्रबलेच्या 'गागांटुआ आणण पेंटागु्रएल'मध्ये शोर्ण्यािे कट्यट तेऊन पाहािेत! 

***                   
१  'गगांटुआ अँड पेंटागु्रएल' (http://en.wikipedia.org/wiki/Gargantua_and_Pantagruel)   

२ गुटेनबगा प्रकल्पातले ५ खडं (https://www.gutenberg.org/files/1200/1200-h/1200-h.htm)                                               

चित्र े: जालािरून साभार.          
           *** 

https://www.gutenberg.org/files/1200/1200-h/1200-h.htm
https://www.gutenberg.org/files/1200/1200-h/1200-h.htm
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- स्नेहल नागोरव 

 भा. रा. भागित माझ्या कुमारियातल्या िािनािा महत्त्िािा भाग होते. लेखक, त्यािी विशशट्यट 
लेखनशिलव अस ंकाहव प्रकरण असतं हे समजण्यापूिी त्यांिी बरवि पुस्तकं मला आिडायला लागलव होती. 
भारा त्यांच्या गोट्यटवमंध्ये िािकाला सामािून तेत असत. त्यांनी शब्दबबंाळ लेखन केलं नाहव, पण त्यांनी 
केलेल ंिणान थेट चित्र डोळ्यासमोर उभ ंकरतं. भारांबदल ल बोलायिं झालं तर असंख्खय गोट्यटव आहेत. स्ित:च्या 
भाषेिर असलेलं प्रभुत्ि आणण परकीय भाषेतील अमयााद िािन यांमरू्न त्यांनी मरााी भाषेत ििज्ञाननक 
बालसाकहत्यािं एक निं दालन उतडून कदलं. परदेशी अनोळखी िातािरणाला देशी शलहाज िविून संकहतेिे मूळ 
सौंदया न तालिता रूपातंरं करण्यात भारािंा हातखंडा होता. ती रूपांतरं अगदव अस्सल मराामोळ्या मातीत 
रंगलेलव िात. त्यातलं मला सगळ्यांत आिडणारं पुस्तक म्हणजे 'भुताळी जहाज'. 

 भारांनी साहसाचं्या थरारक गोट्यटव शलकहल्या, गूव आणण सुरस गोट्यटवहव शलकहल्या, पण पूिाजन्म-
पुनजान्म-भुतंखेतं अशा सकंल्पना त्यांनी अक्जबात हाताळलेल्या नाहवत. 

'भुताळी जहाज' हा एकि सणसणीत अपिाद. 

 पेशिाईच्या उत्तरार्ाात पार जपानच्याहव पुवच्या समिुात 
जहाज तेऊन जाण्यािं र्ाडस दाखिणारया उदाजीरािांच्या खापरपणतूने 
उदाजीरािांच्या हरिलेल्या जहाजािा शोर् कसा लािला, यािी 
शब्दचित्रकथा म्हणजे 'भुताळी जहाज'. प्रिीण पतंगे हा या गोट्यटविा 
नायक. प्रिीणिे खापरपणजोबा असलेल्या उदाजीरािांनी 'जय मल्हार' 
नािािं एक लवाऊ जहाज तेऊन िािे लोकािंा पाालाग केला. या 
पाालागात ते पार जपानच्याहव पुवे पोिले. पण नतथून ते कर्ीि 
परतले नाहवत. पुवे त्यािंं काय झाल ं यािाहव काहवि पत्ता लागला 
नाहव. प्रिीणिे िडील जयाजीराि पतंगे यांनी उदाजीरािांच्या जहाजािा 
शोर् घ्यायिा खूप प्रयत्न केला. त्यासााी त्यांनी ८ शशडांिं एक जहाज 
खरेदव केलं. त्यािं नाि 'अट्यटािस'ू. पण या शोर्मोकहमेिर असतानाि 
त्यांना मरण आलं. प्रिीणला शलकहलेल्या शिेटच्या चिठ्ठीत, हव कामचगरव 
पार पाडण्यािी जबाबदारव प्रिीणन ं घ्यािी, अशी इच्छा त्यांनी व्यलत 
करून ाेिलव होती. 

 प्रिीणनं त्यािंी इच्छा पूणा करण्यािा ननणाय तेतला. 'पुनिासू' नािाच्या नव्या जहाजातून त्यानं 
केलेल्या शोर्प्रिासािी हव गोट्यट. या शोर्ात प्रिीणला आणण त्यांच्या साथीदारांना िलक एका भुताळी जहाजािं 
मागादशान शमळालं आणण अनेक संकटांना तोंड देत हव सफर यशस्िी झालव. 

 जहाजािं िणान जरव 'भुताळी' अशा विशेषणानं केलेलं असलं, तरव भूत म्हटल्यािर आपल्या 
डोळ्यांसमोर ज्या भीनतदायक प्रनतमा उभ्या राहतात, त्याहून अगदव विरोर्ी स्िभािािं हे जहाज आहे. 
जपानच्या आसपासच्या समिुात िािरणारया सगळ्या खलांश्यामंध्ये या जहाजाबदल ल ििाा रंगत असते.. त े
जहाज - ना अभि आहे, ना जीितेणं. पण त्याच्याभोिती सांगता न येणारया कसल्यातरव गूवािं िलय आहे, 

उदे उदे ग!ं  



६९ 

 

एिवं मात्र नलकी. या भुताळी जहाजािं फार सुरेख िणान भारा करतात. 'क्षिनतजािरवल रु्सर रु्लयातून 
झळाळत बाहेर पडणारं त े स्िगीय जहाज, त्यािी राजहंसाच्या डौलािी िाल आणण त्याच्या पखंांप्रमाणे 
कदमाखाने फडफडणारव पांवरवशुभ्र शशड'ं हव पुस्तक संपल्यानंतरहव बराि काळ आपल्या नजरेसमोर तरळत 
राहतात. समुिाच्या प्रिासात अनुभिास येणारे हिामानािे टोकािे बदल - म्हणजे प्रिंड कोंदट, तामेजून 
टाकणारा असह्य उकाडा आणण कपडयांिे थर िविूनहव हाडांपयतं शशरणारव बोिरव थंडी - यांिं िणान थेट 
शारवर अनुभतूी देऊन जातं. समुिाच्या पाश्िाभूमीिर उलगडत जाणारया या गोट्यटवला खारया पाण्यािा - खारया 
िारयािा 'फील' आहे अस ंिाटत राहत.ं 

 सरतेशेिटव प्रिीणच्या जहाजािर कोसळणारव संकटं, नतथं तडणारव कटकारस्थान,ं या सगळ्यांिर मात 
करत प्रिीण त्याच्या ध्येयापयतं पोितोि. 

 इंजीन बंद पडल्यामळेु शशडाच्या आर्ारे िालणारं जहाज अनेकदा मतृ्युसकंटातून िाितं, त्यात भुताळी 
जहाजािा मोाा िाटा असतोि. पण कपतान आणण खलाशी यांनी िारंिार प्रयत्न करूनहव भुताळी जहाजानं 
दाखिलेल्या िाटेखेरवज इतर कुाल्याहव मागाािर जाणं त्यानंा अशलय होतं. खलाशांच्या इच्छेप्रमाणे ककनारा 
गााण्यािे प्रयत्नहव फोल ारतात. भुताळी जहाज त्यांना एका विशशट्यट मागाािर हाकारत राहतं. 

 गंमत म्हणजे या पुस्तकाखेरवज इतर कुाेहव भारा इनतहास िा पुराणकथांच्या आकषाणात गंुतलेले 
कदसत नाहवत. पण या गोट्यटवला मात्र एक मराामोळा ऐनतहाशसक-पौराणणक बाज आहे. 'उदे उदे ग,ं उदे उदे ग'ं 

अशी अंबेिी हाक आणण भंडारयाच्या वपिळ्या रज:कणांनी भारून टाकलेलं ते भतुाळी जहाज थेट आंग्रयांच्या 
आरमारातून अितरलेलं गुराबा जातीिं ऐटबाज लवाऊ जहाज आहे. त्यािा उंिािणारा बाकदार पुवा आणण 
त्याच्यािर केलेलं निीकाम, जुन्या मजबूत लाकडांिा काा, काळ्या रोगणाच्या गुळगुळीत, भलकम नन उंि 
डोलकाठ्या, त्यािर फडफडणारे भगिे ध्िज, तलतपोशीिरच्या देिदार लाकडाच्या फळ्या, त्यािर पडलेला 
ऐनतहाशसक र्ाटणीिा कणाा आणण तुतारव; यांखेरवज जहाजािर सापडलेलव विविर् हत्यारं - तलिारव, वालव, 
कंयारव, जंत्रबये, भाले... हे सगळं आपल्याला थेट मरााी आरमारात तेऊन जातं. 

 नुसतं समुिािं आणण प्रिासािं िणान करून भारा थांबत नाहवत, तर प्रिीण आणण साथीदारांच्या 
सफरविा एक नकाशाहव पुस्तकात देतात. मजा म्हणजे, हा नकाशा काल्पननक गोट्यटवसााी कावलेला असला, 
तरव तो काल्पननक प्रदेशािा नाहव. तो खरया भूगोलािे मागा अनुसरत जातो. 

 भारांच्या लेखनात मला सतत जाणिणारव गोट्यट म्हणजे ियाला शोभेल असा समजूतदारपणा असलेले 
त्यांिे नायक आणण त्यांच्या बुवद्धमत्तेला समजून तेणारव, त्यांच्याशी मित्री असलेलव, त्यांच्या जिळिी मोाी 
माणसं. भारांच्या लेखनकाळात हव गोट्यट फारशी प्रिशलत नव्हती. मलुांना समजून न तेणारव, 'त्यांना काहव 
समजत नाहव' असं म्हणत त्यांिी मतं रु्डकािून लािणारव मोाी माणस,ं हव खरं तर 'कटवपकल' मरााी संस्कृती. 
पण भारांनी ती सपशेल मोडून कावलव. या पुस्तकातले कॅपटन नायर ककंिा शामूभय्या काय, 'फाफे'मर्ले सुिे 
सर ककंिा इन्स्पेलटर बखले काय, अशी अनेक उदाहरणं देता येतील.  

 हव सगळी मोाी माणस ं मलुांच्या मताला महत्त्ि तर देताति, पण साहस करायला प्रोत्साहनहव 
देतात; एिवंि नाहव, तर त्या साहसांत सहभागीहव होतात. 
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 भारा िेगिेगळ्या प्रदेशािंं अप्रनतम आणण 
चित्रदशी िणान करतात. पण त्याहून महत्त्िािं म्हणजे 
गोट्यटवच्या ओतात ते त्या त्या प्रदेशाच्या भौगोशलक 
आणण सामाक्जक पररक्स्थतीिी नेमकी ििशशट्यंयं गोट्यटवत 
सहजपणे गंुफतात. भारतातून जपानला जाणारया 
जहाजाच्या मागाािं प्रिासिणान करताना नागासाकीच्या 
भौगोशलक ििशशट्यंयामंुळे ते आशशया-पॅशसकफफ मागााने 
होणारया व्यापारािं प्रिेशद्िार बनल ं आहे आणण 
महायुद्धातल्या अणुहल्ल्यानंतर जपान्यांनी नतथे अिघ्या 
२० िषातं उत्तम बंदर उभ ं केलं आहे, अशी माकहती 
भारा सहजपणे नोंदिून जातात. 

 भारांच्या सगळ्या लेखनािा शेिटहव नीट, 

रवतसर केलेला असतो. त्यानंी गोट्यटवंिा शेिट कर्ीि 
संकदयार् ककंिा अर्ािट सोडलेला नाहव. लहान असताना 
मला सगळ्या गोट्यटव अशाि नीटपणे संपलेल्या आिडत. 
लहानपणी का म्हणा, अजूनहव गोट्यटवतंल्या सगळ्या 
भागािंी शेिटिी टोकं नीट जुळिून संपिलेलव गोट्यट 
मला अचर्क समार्ान देते. भारांच्या जिळजिळ 
सगळ्याि गोट्यटवंिा शेिट '... and they lived happily 

ever after… ' अशा बाजािाि आहे. पूिाजािंा शमळालेला खक्जना प्रिीणला देताना भारा सगळ्या कायदेशीर 
बाबी आणण अथाात निनतक बाजू व्यिक्स्थत सुरळीत करून तेऊन मगि त्याला तो खक्जना प्रापत होऊ देतात. 
'प्रतापगडािर फाफे'मध्येहव फाफेला सापडलेला गडािरिा खक्जना तो कोयना भूकंपननर्ीला देऊन टाकतो, फलत 
एक माणणक तेिवं िुकून त्याच्याकड ेराहतं, त्यािी इथे आािण येते! 

 लहान मुलासंााी शलकहलेलव जादईु आणण भतुाखेतांच्या गोट्यटव असलेलव पुस्तकं मोाेपणी त्यातलव जाद ू
हरिून बसतात. पण भारािंं हे पुस्तक मात्र तस ं नाहव. इतलया िषानंंतर एक अडल्ट म्हणून िाितानाहव 
त्यातला थरार जसाच्या तसा क्जिंत आहे. 

 असे बालसाकहक्त्यक खूप कमी असतात, ज्यािंं लेखन िेगिेगळ्या ियात आणण बदललेल्या 
दृक्ट्यटकोनातून िािल,ं तरवहव ते कालबाह्य िाटत नाहव. आपण आजहव त्या लेखनापेिा मोाे झालेले नसतो. 
 

*** 

'भुताळी जहाज'िे मुखपटृ्याचित्र: जालािरून साभार.          

प्रिीणच्या प्रिासमागाािे चित्रः स्नेहल नागोरव यांच्याकडून. 

*** 
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- देिदत्त 

. भा. रा. भागितांच्या कथा िािायला नलकी कर्ी सुरुिात केलव ते आाित नाहव, पण सातिी-
आािीपयतं फाफे आणण त्रबबु बरयापिकी िािून झाले होते. िगाातल्या सिािंीि थोडीबहुत हवि पररक्स्थती होती, 
आणण त्यामळेु सायकलवंना ब्येसे, हडकुळी िगिरे म्हणणे हा प्रताति होता. शमसरूड आणण शशगें फुटण्याच्या 
त्या ियात, िौथी-पाििीत िािलेले इसापनीतीसारखे बालिाङ्मय बाळबोर् िाटत असे आणण 'गोंया', 'चिगंी', 
'गुणसागर कटळक' इत्यादव पुस्तके फारि प्रिारकी िाटत असत. त्यामळेु भारा हे शाळेतल्या बरयाि जणांना 
जणू साकहत्यािे कतुामकतुाम बादशहा, अनशभवषलत सम्राट इत्यादव िाटत. माझ्या मनात त्यांच्या सदल ीला प्रथम 
शह कदला तो 'देनीसच्या गोट्यटव' नामक अनुिाकदत रशशयन पुस्तकाने. 

 आता हा देनीस कोण? तर 'डनेीस द मेनीस' या अमेररकन व्यक्लतमत्त्िाशी यािा त्रबलकूल संबंर् 
नाहव. हा आहे विलतर िागून्स्की या लेखकािा मानसपुत्र – मॉस्कोमध्ये राहणारा एक खोडकर, ननरागस 
मुलगा. 

तर हा देनीस पकहल्यांदा कदसला तो एका पुस्तक प्रदशानात. हत्तीिर बसलेल्या, हेल्मेट तातलेल्या मुलािे चित्र 
असलेल ंते मखुपटृ्या चित्तिेर्क होतंि, आणण सहज मर्लं एक पान उतडलं तर तोि पठ्ठय्ा सायकलिर बसून 
झोकात िालला होता आणण आजूबाजूला कौतुकाने बतत काहव जण उभे होते. 

 

 

फाफे आणि सोविएत सद्दी 
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 हे अख्खखं पानभर रंगीत चित्र म्हणजे गोंया, चिगंी, आणण फाफे, त्रबबुच्या तीनरंगी मुखपटृ्याांच्या 
खुराकािर िावलेल्या मला पिाणीि होती. हव चित्र ंअगदव 'ककशोर'च्या कदिाळी अंकातल्यापेिाहव छान होती. 
आणण तो कागद, पुस्तकािी बांर्णी हेसुद्धा फारि ननराळं काहवतरव होतं. आईकड ेथोडा हट्ट करून 'देनीसच्या 
गोट्यटव' विकत तेतलं आणण भारािंं शसहंासन कुाेतरव थोडसंं डळमळल.ं 

 हा आमिा देनीस कराब्ल्योव्ह शूर, हुशार ककंिा महाितुर नव्हता. आदशा मुलगा िगिरे तर त्रबलकूल 
नव्हता. तो मस्ती करायिा, कंुपणािर िवायिा, खेळाच्या नादात गहृपाा विसरायिा, नािडता खाऊ खायला 
नकार द्यायिा, अनोळखी कुत्रयाला ताबरायिा. देनीस कर्ी फाफेसारखा सपुरकहरो नाहव िाटला, आपल्यातलाि 
िाटला. 

 आणखी एक गोट्यट म्हणजे देनीसच्या सगळ्या गोट्यटव प्रथमपुरुषात होत्या. त्यातले शब्द आणण 
भािना मुलाच्या दृक्ट्यटकोनातून होते. रटाळ प्रश्न वििारणारया पाहुण्यांना सामोरे जाणारया सात िषांच्या 
देनीसपासून सका शीतील िेंडूिर नतृ्य करणारव मुलगी आिडायला लागलेल्या टवनएजर देनीसिा हा प्रिास 
आम्हवसुद्धा अनुभित होतो. 

 

 

 आणण या देनीसच्या ननशमत्ताने रादगुा प्रकाशन, झूबोिस्की बुलिार अशा मंडळीिंी ओळख व्हायला 
सुरुिात झालव. 'देनीसच्या गोट्यटव', 'सूयाािरिे िारे', 'दोन भाऊ', 'इिान', 'माणूस महाबलाढय कसा बनला', इत्यादव 
पुस्तके िािता िािता लिकरि या ओळखीिं ऋणानुबंर्ात रूपांतर झालं. उत्क्रांतीपासून अंतराळविज्ञानापयतं 
विविर् विषयािंी तोंडओळख करून देणारव आणण नमा विनोदापासून युद्धाच्या भीषण िास्तिापयतं मानिी 
भािनािंा पट उलगडून दाखिणारव हव सोविएत पुस्तकं त्या काळात एक अमूल्य ाेिा होती. 

 त्यानंतर भारािंी पुस्तकं आणण रशशयन पुस्तकं हे दोन्हव िारू समांतर रस्त्यांिरून िौखूर र्ािू 
लागले, ते कॉलेजात जाऊन 'पॅवपलॉन' आणण 'डझेटार'िी ओळख होईपयतं.  
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 सातिी त े दहािीच्या काळातील िािनािे शसहंािलोकन (का स्मरणरंजन?) करताना आता त्या दोन 
समांतर रस्त्यातंील साम्य आणण फरक जाणितात. त ेमांडण्यािा हा एक प्रयत्न. 

 नमनाला अजून थोड ेतेल ओततो. भा. रा. भागित यांनी बरेिसे ििक्श्िक साकहत्य अनुिाकदत केले – 

उदा. ज्यूल व्हना, लॉरा इंगाल्स िाईल्डर, इत्यादव. भारािंी खास शिलव या पुस्तकांमध्येहव कदसून येते, पण 
कथाबीज त्यािें नसल्याने हव पुस्तके येथील तुलनेत िगळलव आहेत. रशशयन कुमारसाकहत्यातील काहव टलके 
भागि अनुिाकदत झाला आहे. त्यामुळे समुारे १९३५ त े १९८५ या कालािर्ीत शलकहलेल्या काहव पुस्तकांिा 
वििार केला आहे. 

 माझ्या मते या दोन साकहत्यप्रकारांत सिाात महत्त्िािा फरक म्हणजे भारांच्या बहुतांशी कथांमध्ये 
प्रमुख पात्र एखाद्या सकंटातून मागा कावते. 'स्लाईस ऑफ लाईफ' प्रकारिे लेखन जिळपास नाहव. याउलट 
ननकोलाय नोसोि, विलतर िागून्स्की यांच्या साकहत्यात 'स्लाईस ऑफ लाईफ' पद्धतीिे ककस्से आवळतात. 
गहृपाा करताना केलेल्या िुका, आगगाडीिा प्रिास अशा साध्यासोपया प्रसंगािें चित्रण, नायक आणण 
खलनायक अशी सरळसोट विभागणी नसलेल्या ककश्श्यांमध्ये केले आहे. 

 भारांच्या कथामंध्ये िांगले आणण िाईट यािी स्पट्यट विभागणी असे – इंि ूइनामदार नेहमी िाईटि 
असतो. तो कर्ी िांगुलपणा दाखितो असे कदसत नाहव. आणण नंद ूनिाथेिे पराक्रम िगळले तर, कथानायक 
बहुर्ा िुकीिे िागत नाहव. रशशयन कथामंध्ये मात्र मानिी स्िभािािे कंगोरे दाखिण्यािा प्रयत्न केलेला 
कदसतो. 

 देनीसिंि उदाहरण घ्यायिं झाल ं तर, शाळेला उशीर झाल्याबदल ल शशिा होऊ नये म्हणून तो 
आगीतून लहान मुलाला िािविल्यािी थाप मारतो. देनीसिी आईसुद्धा, त्याने खूप मस्ती करू नये म्हणून 
त्याच्यािर नजर ाेिणारया दतु्रबाणीिा शोर् लािल्यािी बतािणी करते, दसुरया एका गोट्यटवत कोंबडी शशजिायिी 
जबाबदारव अंगािर पडलेले देनीसिे बाबा चिकनच्या िेगिेगळ्या डडशेसिं पाल्हाळ लाितात आणण शेिटव 
कोंबडी साफ न करता अख्खखीि शशजत ाेितात. ककंिा मारवया पेत्रोिना नािािी 'लठ्ठ थापाडी' देनीसला तलिार 
देण्यािे खोटे आश्िासन देते, अशा गोट्यटव. 

 पण दसुरवकड,े नािडती पेज खायला िलक नकार देणारा देनीस, बाबांनी युद्धकालात एकदाि 
मुक्श्कलवने शमळालेल्या कशलगंडािी गोट्यट सांचगतल्यािर तीि पेज शहाण्यासारखी संपितो. शमत्रांनी 
णखजिल्यानंतर खूप उंिीिरून क्स्िशमगं पूलमध्ये उडी मारून आपल्याि भीतीिर मात करतो. आणण आपलव 
तान्हव बहवण नतला आंतोळ तालताना ताबरलव असता नतला र्ीर देण्यासााी आपले बोट र्रायला देतो. 
कोणीि पररपूणा नसतं, पण प्रत्येकात एक अंगभूत िांगुलपणा असतो, हव बाब रशशयन पुस्तकांनी कुाेतरव 
त्रबबंिलव. (अथाात, दसुरया महायुद्धाच्या पाश्िाभूमीिरवल अकाादव गिदार यािंी पुस्तके याला अपिाद आहेत.) 

 आणखी एक म्हणज,े भारांिी मुख्खय पात्र ेशहरव िातािरणातील आहेत. त्रबवपन बुकलिार आणण नंद ू
निाथे मुंबईत राहतात. फास्टर फेणे मळूिा फुरसुंगीिा आहे, परंतु त्यािी बहुतेक साहस ं पुण्यात तडतात. 
याउलट रशशयन पुस्तकािें नायक विविर् काकाणिे असतात - 'देनीसच्या गोट्यटव'मर्ील देनीस कराब्ल्योि 
मॉस्कोमर्ील मध्यमिगीय कुटंुबात राहतो, व्लाकदशमर बोगोमोलोि यािंा 'इिान' युद्ध आताडीिरवल खेडयािा 
रकहिासी असतो, आणण इतर काहव पात्र ेशतेांिर राहतात. पण साहसी ितृ्ती ननमााण होण्याला पोषक अशी 
पाश्िाभूमी दोन्हवंत कदसते. साता समिुािंा आणण अंतराळािा िेर् लागलेले कथानायक कुमार-बालिाङ्मयािा 
महत्त्िािा भाग आहेत. 
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 युद्धाच्या पाश्िाभूमीिरच्या कथा रशशयन कुमारसाकहत्यात 
आवळतात – व्लाकदशमर बोगोमोलोििी 'इिान', अकाादव गिदारिी 'दोन 
भाऊ' या कथांमध्ये प्रत्यि युद्धआताडीिं ककंिा त्या काळातील जीिनािं 
िणान केल ंआहे. भारांच्या काहव कथामंध्येहव युद्धािी पाश्िाभूमी आहे. 
पण त्यांतील िणान बरंिस ं बाळबोर् आहे. त्यात युद्धािी भयाणता 
कुाेहव व्यलत होत नाहव. फाफे शौया दाखितो त्या गोट्यटवमंध्ये एखादा 
भारतीय ककंिा शत्रुपिािा सिननक मतृ्युमुखी पडल्यािा उल्लेख आवळत 
नाहव. 'युद्धस्य कथा रम्या' िी अनुभूती भारांच्या कथातूंन येते, पण 
रशशयन कथांमध्ये युद्धािं जळजळीत िास्ति कदसतं. 

 भारांच्या कथानकांमध्ये मलुविंा सहभाग बहुर्ा दयु्यम असतो 
– मालव, मोना, सीमा या कथेतील मुख्खय ककंिा दयु्यम पात्राचं्या बकहणी 
आहेत. रशशयन कथांमध्ये स्ितंत्र स्त्री पात्र ेआहेत, परंतु तेथेहव त्यािंा 
कथेतील सहभाग दयु्यम आहे.  

 'देनीसच्या गोट्यटव'मर्ील 
आल्योन्का, अकाादव गिदारच्या 
कथांमर्ील मलुव यािंा कथानकािर 
फारसा पररणाम नसतो. पण आईिी 
व्यक्लतरेखा मात्र 'दोन भाऊ'सारख्खया 
कथांमध्ये फार छान रंगिलव आहे. 
निरा दरू तिगामध्ये काम करत 
असताना 'िुक' आणण 'गेक'िी आई 
मॉस्कोसारख्खया शहरात मुलांना 
एकंयाने िाविते. त्यांना तेऊन 
कान्स-सिबेररयन रेल्िेिा आणण 
त्यानंतर तसरगाडीिा प्रिास एकटव 
करत,े भूगभातज्ज्ञांच्या ननजान तळािर राहते, आणण मुलगा हरिल्यािर बंदकू तेऊन त्याच्या शोर्ात जाते. 

 आपले कथानक भािुक होऊ नये म्हणून भारांनी मुदल ामि कुटंुबाच्या सदस्यांिा उल्लेख िगळला का? 
माहवत नाहव. पण त्यांच्या बरयािश्या कथामंध्ये कथानायकाच्या कुटंुबािा अभाि जाणितो. फाफेच्या कुटंुबािा 
थोडा तरव उल्लेख आवळतो, पण त्रबबुिे नातेिाईक कोण आहेत यािी माकहती िािकांना शमळत नाहव. साहसी 
कुमारकथािंा मापदंड असलेल्या 'केझर आयलंड'मर्ील 'क्जम हॉककन्स'च्या आईिडडलािें कादंबरवत त्रोटक िणान 
आहे. पण 'अडशमरल बेन्बो' खानािळ िालिणारे क्जमिे िडील कादंबरवच्या सुरुिातीलाि मतृ्युमुखी पडतात 
आणण त्यानंतर काहव कदिसातंि क्जम आईिा ननरोप तेऊन जहाजािरून कूि करतो. पुववल प्रिासात आणण 
साहसांत क्जमच्या आईिा उल्लेखहव येत नाहव. (कदाचित या पुस्तकापासूनि हव परंपरा सरुू झालव का?) 
याउलट 'बाबा जेव्हा लहान होत'े या अलेलसािं राक्स्कन यांच्या पुस्तकातील सिाि कथांमध्ये नायकाच्या 
कुटंुबीयािंा मोाा सहभाग आवळतो. (टवप – हव साहस कथा नाहव.) 
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 भारािें एक ििशशट्यटय म्हणजे कथानकाच्या अनुषंगाने कदलेलव जागनतक इनतहास ि भूगोलािी 
माकहती. 'जयदवपिी जंगलयात्रा'िा नायक दक्षिण अमेररकेत जातो, तर 'भुताळी जहाज'िा नायक पूिा 
आशशयात. तसिं काहव पुस्तकांमध्ये ऐनतहाशसक पाश्िाभूमीिर कथानक तडतं. उदा. भारत-िीन युद्ध, पानशेत 
र्रण फुटणं, इ. त्याउलट, सोविएतकालवन रशशयन पुस्तकामंध्ये मात्र हा पिल ूरशशयातील विविर् प्रदेशांपुरता 
सीशमत ाेिल्यािं आवळतं. उदा. आक्लटाक समुिात जाणारे िीर, तिगामध्ये जाणारे 'दोन भाऊ'मर्ील िुक आणण 
गेक. 

 भारांच्या कथामंर्ील शाक्ब्दक विनोद ि शाक्ब्दक ललपृत्या कथांना अचर्क रोिक बनितात. 
काट्याशशल्पािे शुललकाट्यट, फाफेिी फेफे, मारजॉरव मािशीच्या इमारतीतील माजाारव, इत्यादव विनोद िािनानंदात 
आणण शब्दसंग्रहात भर तालतात. काहव िेळा शाक्ब्दक ललपृत्या जागनतक भूगोलािर अिलंबून असल्याने 
त्यांिा सहजासहजी बोर् होत नाहव. उदा. 'भुताळी जहाज'मर्ील 'ननपाण' हा Nippon (जपान) या अथी उल्लेख, 

ककंिा 'खक्जन्यािा शोर्'मध्ये ऑस्केशलयातील 'अराफरा' समुिािा 'अराफरासी' असा मरााी भासणारा उल्लेख. 
अशा शब्दािंा भारांनी कथेत मोठ्या खुबीने िापर केला आहे. अशा भावषक गमतीजमती असल्याि, तर 
अनुिादाच्या प्रकक्रयेत त्या बहुर्ा लुपत होत असाव्यात, त्यामुळे अनुिाकदत रशशयन कुमारसाकहत्यात समांतर 
उदाहरणे आवळत नाहवत. 

 पण सरतेशेिटव भारािंी पुस्तकं आणण सोविएत रशशयन पुस्तकं या दोन्हवंमध्ये संस्कारिम कुमार 
मन विकशसत करण्यािे सामथ्या होते आणण आहे. साहस, हुशारव, देशपे्रम, कुतूहल, विनोदबुद्धी हे गुण 
कथानायकांच्या अंगी दाखिून िािकामंध्येहव ते गुण आत्मसात करण्यािी इच्छा या दोन्हव साकहत्यप्रकारांनी 
जागतृ केलव. त्यामुळेि ते साकहत्य केिळ 'बाशलश' न राहता अशभजात िाङ्मयािा एक मोाा ाेिा बनले आहे. 

 

इंग्रजीतून कहदंवत ि तेथून मरााीत 'ककशोर'च्या कदिाळी (१९८५) अंकाद्िारे मुलांपयतं पोहोिलेले सोविएत 
साकहत्य 

 
*** 

सिा चित्र:े देिदत्त यांच्याकडून.           
शेिटच्या चित्रपट्टीिे ससं्करण: अमुक, देिदत्त.. 

*** 
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- ऋयािेकदता पारख 

 

 मित्रयेी माझी लेक. िय िष ं७. माझा बालिाङ्मयातला रस िावत गेला, तो खरं तर नतच्यािमळेु. 

 मित्रयेीला िािायला जाम आिडतं. पण नतच्या िािनािी सुरुिात माझ्यासारखी मरााी पुस्तकांपासून 
झालेलव नाहव. कल्पनेिं समदृ्ध विश्ि नतच्यासााी उतडल,ं ते इंग्रजी पुस्तकांच्या माध्यमातून. डॉ. ससू, एररक 
काला, आरनॉल्ड लोबेल, मॉरवस सेंडॅक अशा लेखक - रेखाटनकारांनी नतला गोट्यटविंी गंमत उलगडून दाखिायला 
सुरुिात केलव. 'डडज्नी', 'वपलसार' यांच्या लाडलया कथानायकांच्या कहाण्यांबरोबरि नतने मुलािंं अशभजात 
िाङ्मय (टॉम सॉयर, हकल्बरव कफन, केजर आयलंड), िािायला सुरुिात केलव. 'न्यूबरी अ ॅन्ड कॅल्डकेॉट मेडल' 

विजेती पुस्तकं िािलव. तर इतर भाषांमरू्न इंग्रजीत आलेलव पुस्तकंहव िािलव. अकाादव गिदारिं 'िुक अ ॅन्ड 
गेक', चिनुआ अिेबेिं 'चिके अ ॅण्ड दव ररव्हर', केन्जी शमयाझािािं 'नाइट ऑन दव गॅलेक्लटक रेलरोड' हव काहव 
उदाहरणं. नतला मरााी पुस्तकं आिडतात, पण ती नतला कुणीतरव िािून दाखिायला लागतात. तीहव एकदा 
ऐकून नतिं समार्ान होत नाहव. काहव आिडत्या गोट्यटव आणण पुस्तकं पुन्हा पुन्हा िािून दाखिािी लागतात. 
नतिं एकूण िािन पाकहलंत, तर नतच्या ियाच्या मुलांपेिा खूपि जास्त आहे. ियाच्या मानानं थोड ंिरच्या 
पातळीिरिंहव. ती 'ंिाइस एलसेपशनल' (2(e)) मुलगी आहे. म्हणजे 2SD पेिा जास्त बुद्ध्यांक असलेलव 
'चगफ्टेड िाइल्ड'. नतच्या शाळेच्या 'स्कूल डडक्स्कलट'मर्ल्या ३००० मुलांमध्ये ती पकहलव आलव होती. त्यामुळे 
नतिी आकलनशलती नतच्या ियाच्या मानान ंजास्त आहेि. पण लेकीिं कौतुक पुरे. 

 सांगायिा मुदल ा असा की नतच्या प्रिंड िािनािं ननेशमत्त झाल ंआणण मी या विषयाकड े अजूनि 
क्जव्हाळ्यान ंओवलव गेले. अहं, अभ्यासकत्रबभ्यासक नाहव मी. तुमच्याआमच्यासारखीि एक पुस्तकपे्रमी मरााी 
व्यलती आहे. आता बालिाङ्मयाबदल ल हे जे काहव बोलणार आहे, त्याला मुख्खय आर्ार आहे तो माझ्या नन 
माझ्या लेकीच्या िािनानुभिािा. माझ्या नन नतच्या आिडीननिडी, आमिी पुस्तकािंी हौस, भाषेबदल लिी ओव, 

इथे उपलब्र् असणारं लहान मुलांच्या पुस्तकािंं समदृ्ध आणण अद्ययाित विश्ि, ननरननराळ्या प्रकारच्या 
पुस्तकांतून अचर्काचर्क प्रकारिे अनुभि लेकीपयतं आणून देण्यािा माझा प्रयत्न... या सगळ्यािी मयाादा 
माझ्या प्रकटनाला असणार आहे. आमिं िािन काहव सिाव्यापी नव्हे. आमच्या िािनात न आलेल्या अनेक 
गोट्यटव असणारि, हे ध्यानात अस ूद्या. त्या अथाान ंहा मरााी - ककंिा कोणत्याि - बालिाङ्मयािा सिकंष 
लेखाजोखा नव्हे. आमच्या िश्म्यातून कदसलेला एक अनुभि, इतकंि. 

 सिासार्ारण मध्यमिगीय मरााी कुटंुबातल्या मलुवंसारखीि मीहव. भा. रा. भागित हा माझ्या 
पुस्तकपे्रमातला सुरुिातीिा आणण महत्त्िािा टपपा होता. पण त्या पुस्तकांच्या बरोबरवनं मी इतरहव पुस्तकं 
खूप िाित असे. शकंुतला परांजपे यांच्या 'देशोदेशीच्या गोट्यटव', शामला शशरोळकरांिी पुस्तकं, इंकदरा देशपांडेंिं 
'नागमणी', मरााीत अनुिाकदत झालेल ं- मुख्खयत्िे अननल हिालदारांनी केलेल ं- रशशयन बालसाकहत्य , झालिं 
तर सई परांजपेंिं 'हरिलेल्या खेळण्यािें राज्य' अशा अनेक पुस्तकािंा माझ्यािर कायमिा ासा आहे. दक्षिण 
मुंबईत राहणारया सुक्स्थत िुलतभािंडांमुळे मला इंग्रजी बालिाङ्मयािं जगहव तस ंलिकरि खुल ंझालं होतं. 
शाळा संपत येते त्या टपपयािर 'हाडी बॉईज', 'नॅन्सी ड्र्यू' िगिरे प्रकरणं मला फारशी परकी नव्हती. 

साता समदु्रापारची पुस्तकािळ 
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 त्यांकड ेपुन्हा िळणं झाल,ं ते मित्रयेीच्या ननशमत्तानं. नतच्यासााी मी हौसेनं पुस्तकं हुडकायला लागले 
नन 'आपल्या' नन 'त्यांच्या' पुस्तकांच्या जगातले ककतीतरव फरक लख्खख कदसायला लागले. त े माडंताना 
इंग्रजीसारख्खया जागनतक भाषेत प्रकाशशत होणारया बालिाङ्मयािी तुलना भारांसारख्खया एकांडया शशलेदाराच्या 
लेखनाशी करायिी म्हणजे भारांिर तसा अन्यायि आहे, हे मला पटतंय. मरााी बालिाङ्मय म्हटलं की 
भारािंं नाि येतंि - ककत्येकदा फलत भारािंंि नाि येतं. लोकवप्रयता, पुस्तकसखं्खया, कालौतात कटकून 
राकहलेलव त्यािंी पुस्तकं हे सगळं पाहता ते मरााी मुलांच्या विश्िातले अनशभवषलत सम्राट आहेत असिं 
म्हणायला हिं. देशोदेशींच्या िाङ्मयाकड ेडोळस नजर ाेिून मरााी मुलाचं्या विश्िात मोाीि भर तातल्यािं 
शे्रयहव त्यांच्या खात्यािर जमा आहे. त्याचं्या साकहत्याच्या रोखानं आपल्या भाषेतल ं बालिाङ्मय तपासून 
बतण्यािा हा उपद्व्याप त्यांनाहव आिडलाि असता. म्हणून हा छोटा प्रयत्न. 

 तर - मुख्खय फरक मला जाणितो, तो कथाकथनाच्या शिलवतला. 

 भारािंा फास्टर फेणे मित्रयेीलाहव खूप आिडतो. पण मजा म्हणजे मला फाफे ननराळ्या कारणासंााी 
आिडत असे. फाफे हा माझ्या दृट्यटवनं एखाद्या सुपरकहरोसारखा होता. तो कायम कोणत्या ना कोणत्या 
संकटात जाऊन अडकायिा, पण त्याच्याकड ेत्या संकटातून सटुायिी काहव ना ललपृती असायिीि. एखाद्या 
'लाजार दॅन लाईफ' व्यक्लतरेखेसारखा होता फाफे. त्यािं हे सुपरकहरो असणं मला प्रिंड आिडायिं. पण 
मित्रयेीला तस ंिाटत नसािं. सुरुिातीिा थोडा भाग ऐकल्यानंतर पुवे काय होणार, हे नतला लगेि ओळखता 
येतं. नतच्यासााी त्यात प्रिंड थरारक, अनपेक्षित अस ंकाहव नसतिं. नतला खरव आिडते ती भारांशी शिलव. 
काय सहज यमक जुळितात, शब्दातल्या एखाद्या अिरािी कफरिाकफरि करून काहवतरव गंमत आणतात, 

मुलांना आिडतीलसे गंमतीदार निेि शब्द िापरतात! उदाहरणाथा, 'वोंगर्त्तुरा'. हा भारांनी 'मायापुरिे रंगेल 
रािस'मध्ये िापरलेला शब्द तर नतनं इतका एन्जॉय केला, की बस! त्यािा अथा कळल्यािर तर झालिं. 
बाईसाहेबांनी र्ाकंया भािाला चिडिायला म्हणून तत्काळ त्यािा िापर सरुू केला! भारानंी शब्दाशंी केलेलव हव 
असलव गंमत नतला मनापासून आिडते. बाकी गोट्यटवतलव िळणं, त्यातले उपदेशािे िळसे, अपेक्षित 
रहस्यस्फोट… या सगळ्यांत ती अक्जबात गंुतत नाहव. नतथे 'शसके्रट सेव्हन सोसायटवज ्', 'बॉलसकार चिल्ड्रन', 

'एन्साय्ललोपीडडया ब्राउन सीररज', 'नॅन्सी ड्र्यू' िा 'पसी जॅलसन' यांसारख्खया पुस्तक-माशलकांमळेु पररपलि 
झालेल्या नतच्या बुद्धीला जे हिं असतं, त्यापुवे भारा कफके पडत असािेत. रॉल्फ हाइनमानच्या ककंिा माटीन 
हॅन्फडाच्या 'व्हेअर इज िॉल्डो'सारख्खया पुस्तकातून तर फलत चित्रांमरू्न रहस्यािी उकल, असा अफलातून 
प्रकार असतो. 

लाल-ननळ्या पोशाखातला 
िश्मेिाला िॉल्डो चित्रात शोर्ा: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Where%27s_Wally%3F
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 अकबर-त्रबरबल, इसापनीती, शसहंासन बक्त्तशी आणण परवकथा या सूत्रबद्ध विश्िात मलुांना जे शमळत 
नव्हत,ं ते भारांनी यशस्िीपणे कदल ं हे खरंि आहे. मोठ्यांच्या साकहत्याला समांतर असलेला एक हलकािा 
कोपरा त्यांनी कुमारियीन मुलांसााी तयार करून कदला. नतथे रहस्य ं होती, पाालाग होत,े विनोद होता, 
िेगिान तटनाक्रम होते… त्याबदल लिं त्यांिं शे्रय िादातीत आहे. पण हे सगळं आजच्या वपववच्या मानानं आता 
काहवसंे ंसथं, पे्रडडलटेबल आणण उपदेशपर झालेल ंआहे, हेहव आहेि. 

मला प्रकषाानं जाणिणारव दसुरव गोट्यट म्हणजे मरााी पुस्तकांत तकाार्ाररत गंमतीिा भाग फारि कमी आहे. 
भारांनीि भाषातंररत केलेला एक शरलॉक होम्स सोडला, तर हव असलव डोकॅशलटव कुाे नाहवि. उलट 'दव 
शमस्टवररयस बेनेडडलट सोसायटव'मर्ला कहरो 'रेनी'ि घ्या. 

तो फाफेच्याि कुळातला आहे. 
पण लोकाचं्या भािना 
एखाद्या पुस्तकासारख्खया 
िािण्यािं त्यािं कौशल्य, 

तकाार्ाररत ननट्यकषा, 
तटनेतल्या कोडयािा नेमका 
िेर् तेऊन त्याच्याकड ेगणणती 
नजरेनं पाहण्यािी त्यािी 
ितृ्ती… अहाहा! त्याशस तुलना 
नसे. त्याच्या तुलनेत फाफे 

अगदव कफका िाटतो. मुलांना प्रत्यि आयुट्ययात रेनीच्या कौशल्यािंा उपयोग होईल, की फाफेच्या? ननविािादपणे 
रेनीच्याि. नन हे भारांसारख्खया कदयागजाबदल ल झालं. म्हणजे बाकीच्या मरााी बालसाकहत्यातल्या कोडयांबदल ल नन 
रहस्यांबदल ल नन थरारक गोट्यटवबंदल ल तर बोलायलाि नको. 

 विश्लेषणात्मक / तकाार्ाररत वििारपद्धती, निनतक पेि 
यांसारखी महत्त्िािी कौशल्यं मुलांना शशकिण्यासााी 'लमस्री 
अ ॅट ब्लॅकबेअरड्िस ्  कि'सारख्खया पुस्तकांना इथल्या 
अभ्यासक्रमात सामािून तेण्यात आलं. यािं कारण हव पुस्तकं 
गंमतीदार असनूहव सामाक्जक, भौगोशलक, राजकीय पट मलुांना 
आकषाक िाटेल अशा प्रकारे मांडतात. त्यामुळे मलुांना 
अमेररकन इनतहासािं स्पट्यट भान येतं. अमेररकेच्या इनतहासात 
महत्त्िािी भूशमका बजािणारया सामाक्जक-राजकीय शलतीबंदल ल 
हव मुल ंया पुस्तकातूंन शशकतात. 

 मरााी पुस्तकांत अक्जबात नसलेला आणखी एक 
महत्त्िािा भाग म्हणजे 'फॅलशन'. इथे एकतर गोट्यट तरव असते, 
नाहव तर मग माकहतीपर पुस्तकं तरव. 'खक्जन्यािा शोर्' तरव, 
नाहव तर मग 'खगोलशास्त्रािे विश्ि' तरव. अरे्मरे् काहव नाहवि. 
नारळीकरांच्या काहव विज्ञानकथांिा काय तो अपिाद. याउलट 
इंग्रजीत ज्याला फॅलशन (fact + fiction) म्हणता येईल अशा 

http://audreypenn.com/works/mystery-at-blackbeards-cove-book-1-in-the-blackbeard-series/
http://audreypenn.com/works/mystery-at-blackbeards-cove-book-1-in-the-blackbeard-series/
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पुस्तकांिी एक स्ितंत्र शाखाि आहे. मुलं त्यातल्या 
गोट्यटवमध्ये रंगतात आणण सोबति त्यांना तळकटपांमरू्न 
म्हणा, सोबतच्या चित्रांमरू्न नन तलत्यांमरू्न म्हणा, 
ककतीतरव विस्ततृ आणण सखोल माकहती शमळत असते. 

. मेरव पोप ऑस्बॉनािी 'मॅग्जक री हाउस' नािािी 
एक पुस्तकमाशलका आहे. जॅक नन अ ॅनी हव दोन 
सिासार्ारण मलुं 'मॉगान'िी एका काळ्या मंत्रापासून सुटका 
करायला ननततात. त्यांच्या सोबत जादिंू मिाण - कवहाउस 
- असतं. मग ते त्या प्रिासात िार प्रािीन कूटकथािंी 
उत्तरं शोरू्न कावतात, 'मास्टर लायब्रररयन्स' होतात, िार 
प्रािीन शमथ्यकथांिं पुनरुज्जीिन करतात - त्या काळाच्या 
पोटात लुपत होऊन जाण्यापासून िािितात, अशी गोट्यट. 
फलत याि पुस्तकात नव्हे, तर या पुस्तकासोबत 'मॅक्जक 
कव हाउस फॅलट कॅकसा' अशी एक जोडपुक्स्तकाहव शमळते. 
त्यातहव मूळ गोट्यटवतल्या ककतीतरव तटकािंी पाश्िाभूमी 
आणण इतर सखोल माकहती पुरिलेलव असते. असं 
आपल्याकड ेकुाे असतं? 

 एक सार्ा डायनॉसॉरिा विषय घ्या. डायनॉसॉरिर आर्ाररत अंकशलपीपासनू (A for Apatosaurus, B 

for Baryonyx,...) ते कोशांपयतं सगळं काहव उपलब्र् आहे. गोट्यटविी पुस्तकं आहेत, विषयािी रंजक पद्धतीन ं
ओळख करून देणारव पुस्तकं आहेत. 'आय लव्ह यू क्स्टंकी फेस'सारख्खया चित्रकथेच्या पुस्तकापासून ते 
'एन्सायक्लोवपडडया प्रीदहस्टॉररका - डायनॉसॉसि' या माकहतीन ं खिाखि भरलेल्या 'पॉप-अप-बुक'पयतं अनेक 
प्रकारिी पुस्तकं. कोडी, खेळ, गाणी... िककत करून टाकेल असा मोाा पटच्या पट आहे. 

काहव पॉप-अप-बुलस -              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_Tree_House_series
http://www.matthewreinhart.com/?portfolio=encyclopedia-prehistorica-dinosaurs
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 असं काहव आहे का मरााीत? मला अजून तरव इतकी समदृ्धी कदसलेलव नाहव. सार्न ंकमी आहेत. 
मान्य आहे. पण भारांनी केलेल्या अनेक रसाळ भाषांतरांत मजकुराखालव एखादव माकहतीपर तळटवप तालणं िा 
संदभाासााी एखादा नकाशा रेखाटणं इतकं अितड होतं? पण ते झालेल ंकदसत नाहव. 

 अजून एका महत्त्िाच्या विषयाबदल ल मला बोलायिं आहे. तो म्हणजे दजुाभाि. भारािें तीन 
महत्त्िािे मानसपुत्र घ्या. फाफे, त्रबवपन बुकलिार आणण नंद ू निाथे. सगळेच्या सगळे मुलगे. मुलव आहेत 
कुाे? मला लहानपणी िािताना हे कर्ीि लिात आल ंनाहव. तेव्हा शलगंभािािं इतकं भानि आलेलं नसतं, 
म्हणूनहव असेल कदाचित. पण मी फाफेच्या जागी स्ित:ला कल्पून त्याच्या गोट्यटव अगदव सहज िािू शकत 
असे. पण आता लिात येत.ं त्यात महत्त्िािं स्त्रीपात्र नाहवि. इंग्रजीतहव हे अगदव आदशा आहे असं माझ ं
म्हणणं नाहव. नतथेहव हे काहवसं एकांगीि आहे. पण हव फट भरून कावायिा प्रयत्न 'नॅन्सी ड्र्यू', 'अ ॅन ऑफ 
ग्रीन गेबल', 'अमेररकन गला शसरवज'सारख्खया पुस्तकांनी जाणूनबुजून केलेला कदसतो. हल्लव तर ककतीतरव 
नानयका मलुांच्या पुस्तकांतून भेटतात. पण मरााीत पाकहल ंतर अशा गाजलेल्या कहरॉईन्स नाहवति. एक समुा 
आहे, तीहव गोंयािी बहवण. नतला तस ंस्िततं्र कथानक नाहव. मला श्यामला शशरोळकरांच्या 'िंबळिी मलेु' या 
पुस्तकातलव एका सामान्य गोड मुलविी र्ाडसी गोट्यट तेिवव आािते. त्या मलुवला दरोडखेोर पळितात. मग 
ती ज्या कुटंुबात राहत,े त्या कुटंुबाला कर्ीतरव नतच्या डॉलटर िडडलांनी मदत केलेलव असते… अशी खास 
भारतीय योगायोगािंी गोट्यट. त्यात नानयका होती, हे महत्त्िािं. पण त ेअपिादि. एरिी मलुवंनी म्हणजे असिं 
िागायिं असत…ं ताई आणण भाऊ! असंि सगळं… नुसता उपदेश. 

 सगळ्या मरााी बालिाङ्मयातून पालक आपला कोणता ना कोणत्या प्रकारिा अंतस्थ हेतू राबित 
असतात, असं माझ ंथोड ंर्ाडसी मत आहे. एकतर ओवून ताणून उपदेश करायिे, नाहवतर मग मुलांिी कोिळी 
मनं जपून त्यांना स्ििरािार करू द्यायिा. 'पंिततं्रा'िं उदाहरण घ्या. त्या एकातून एक उलगडत गेलेल्या 
गोट्यटव आहेत खरं तर. कोल्हा कािळ्याला म्हणाला, की मला त ेकासि सांगत होतं त्याला भेटलेल्या शसहंाच्या 
गोट्यटवबदल ल. असा एक मस्त ओत आहे त्याला. पण आपण तो कुाे अनुभिू देतो? एक गोट्यट घ्यायिी आणण 
त्याला खालव एक तात्पया चिकटिायिं! साने गुरुजींच्या पुस्तकात तर हे फार. सगळं आदशा िागणं. एकतर हे 
टोक. नाहवतर मग दसुरं टोक. आता मी अननल अििटािंं नाि तेत ेआहे. पण गिरसमज नको. त ेमाझ्या 
बाबािें अनतशय िांगले शमत्र आहेत. आणण माझ्या लहानपणीच्या खूप सुंदर आािणीहव त्याच्याशी ननगडडत 
आहेत. पण त्यांच्या पुस्तकातं हे जे काहव असतं ना, की मुल ंम्हणजे फुल,ं त्यांना कुस्करू नका, त्यांना जे 
जसं करायिं असेल, तसं करू द्या. पसारा करताहेत, करू द्या! खेळणी मोडताहेत, मोडू द्या! त ेमला नाहव 
आिडत. मलुतता आणण स्ििरपणा यांत आपण काहव फरक करतो की नाहव? आणण तो मुलांना अगदव तरल 
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पद्धतीन,ं उपदेश न करता जाणिून देता येतो की! सई पराजंपयािंं 'हरिलेल्या खेळण्यािें राज्य' घ्या. त्यात हे 
बटबटवतपणा टाळून फार सुरेख प्रकारे केलेलं आहे. मला फार आिडतं ते पुस्तक. 'विजडा ऑफ ओझ' आणण 
हॅन्स अ ॅन्डरसनिा 'बे्रव्ह कटन सोल्जर' यांच्या मर्ल ंप्रकरण आहे ते. त्यातहव मुलांना एक संदेश आहेि. पण 
त्यात काय हलकंफुलकं, खेळकर िातािरण आहे! उपदेशािा बटबटवतपणा नाहव. 

 पण हे शे्रय आपण भागितांनाहव कदलिं पाकहजे. त्यांच्या सगळ्या गोट्यटवंमध्ये एक छान उत्साहािं, 
हललयाफुललया शमश्कील विनोदािं िातािरण आहे. थेट उपदेशािे डोस कुाे नाहवत. सामाक्जक समता, िूक नन 
बरोबरच्या सकंल्पना यांच्याबदल ल कहंं स आहेत. सिून आहे. पण "हा ते उपदेश, िल हो शहाणा!" असा 'bolus 

dose' प्रकार कुाेहव नाहव. 

 भागितांना अजून एक महत्त्िािं शे्रय द्यायलाि पाकहजे. त े म्हणजे त्यांनी भाषातंररत केलेलव 
पुस्तकं. आता शरलॉक होम्स काय, ककंिा ज्यूल व्हना काय, ते मरााीत आणणं हेि आर्ी अितड. मुलांसााी 
आणणं अजूनि अितड. मोाालव विशेषणं टाळायिी. त्या त्या संस्कृतीतले संदभा असणारव भाषा िळिून 
मरााी करायिी नन तरव अथा मात्र ननसटता कामा नये. बरं, त्या गोट्यटवमंर्ला भूगोल आपल्या मुलांच्या फार 
पररियािा नसणार. त्यािं भान बाळगून त्याबदल ल थोडया कटपा द्यायच्या. काहव गोट्यटवंना इकडिी समांतर 
उदाहरणं शोर्ायिी. काहव गोट्यटव तशाि ाेिायच्या काहव गाळायच्या. उदाहरणाथा, व्हनाच्या कादंबरयांमर्ला 
अटलांकटक समुिात जाण्यािा उल्लेख. भारतातून नतकड े जायिं म्हटल,ं तर केप ऑफ गुड होपला िळसा 
तालून जािं लागेल, हे त्यांनी अिूक हेरलं. ककंिा 'मायापुरिे रंगेल रािस'मरे् त्यांनी कापलेला भाग. तारेिरिी 
कसरत आहे हव. भारांना ती लवलया सार्लेलव कदसते. 

 पण पुस्तकािंी ननशमानतमूल्यं? त्या बाबतीत आपण फार मागे आहोत. 

 आपल्या िाईरकरांनी कावलेल्या फाफेच्या चित्रांिं इतकं कौतुक होतं. नन गिरसमज नको हा,ं ती 
आहेति कौतुक करण्यासारखी, बोलकी. पण त्यापलवकड?े कागदािा दजाा म्हणून नका; चित्रांमर्लव कल्पनेिी 
झेप म्हणू नका; चित्रांना त्रत्रशमत पररणाम देता येण्यासारखा सार्ा, सरळ कल्पक वििार म्हणू नका. हे सगळं 
आपल्याला इंग्रजी पुस्तकांत शमळतं. पण मारु्रव पुरंदरेंच्या काहव पुस्तकासंारखी िा कविता महाजनांच्या 
'जोयानािे रंग' यांसारखी अपिादात्मक पुस्तकं िगळलव, तर चित्रांिा स्ितंत्रपणे वििार केलेला कुाेि कदसत 
नाहव. खरं म्हणजे आपल्याकड े ककती प्रकारच्या शिलव आहेत. मी मध्यंतरव हम्पीला गेले होते. नतथे एक 
लहानसं पुस्तक शमळालं मला. 'पम्पासतू्र: दव लाइफ ऑफ अ ररव्हर' हम्पीमर्ल्या तंुगभिा नदविी गोट्यट आहे 
त्यात. 
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 नदवतल्या आळसािलेल्या मगरव, रंगीत चिटुकले मासे, नदविर पडणारं इंिर्नुट्यय… आणण त्या नदविं 
शंकराशी झालेलं लयान. अशी गोट्यट. नन चित्रं! काय चित्रं आहेत! अगदव भारतीय शिलवतलव आणण रसरशीत 
चित्रं. अस ंकाहवतरव मरााीत का नाहव करत आपण? फार लांब कशाला, आपल्याकड ेलोककथािंा ककती मोाा 
खक्जना आहे. पण त्यािं सारं् सकंलन तरव कुाे केलं आहे आपण? व्योमकेश बिीसारखी व्यक्लतरेखा शरलॉक 
होम्सला समांतर आहे नन भारतीय मातीतलवहव आहे. त्यात बंगालमर्ल ंिातािरण आहे, जुन्या कोलकात्यािं 
चित्रण आहे. तसं मरााीत काहव केल्यािं आाित नाहव. या बाबतीत इंग्रजीतहव फार मोाा उजेड पडला आहे 
असं नव्हे. इंग्रजीत आकफ्रकन, इक्जक्पशयन, अरबी लोककथा, तसंि 'चग्रम'मुळे जमान, 'पेरो'मुळे (Perrault) फ्रें ि 
परवकथा सापडतात. सोविएत यूननयनच्या भरभराटवच्या काळामुळे आज रशशया, यूके्रन, मोल्देविया आकदचं्या 
लोककथा कटकून आहेत. पण दक्षिण अमेररकन लोककथा ककंिा मूळच्या इंडडयन - रेड इंडडयन - लोककथा 
बरयािश्या लुपति झालेल्या कदसतात. हे आपल्याकडहेव आहे की. आपल्याकड े सांचगतल्या जाणारया शंकर-
पािातीच्या गोट्यटव ककंिा आकदिासींच्या कथा, यांच्यात कल्पनाशलतीला खतपाणी तालण्यािी फार मोाी ताकद 
असते. पण ती आपण एलस्पलोअरि केलेलव कदसत नाहव. 'नॅशनल बुक कस्ट' ककंिा 'चिल्ड्रन्स बुक कस्ट'िी 
सहज परिडणारव नन ननरननराळ्या चित्रशिलव असलेलव पुस्तकं हाि काय तो सुखद अपिाद. 

 

  

'नॅशनल बुक कस्ट'िी पुस्तके 
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मरााीतहव काहव प्रयोग झालेले कदसतात; नाहव असं नाहव. विदंांच्या 'अजबखाना' आणण 'राणीिी बाग'मर्ल्या 
कविता आहेत. 'अबब हत्ती'िा इंकेक्स्टंग प्रयोग मध्यंतरव काहव काळ होऊन गेला. 'ककशोर' त्या मानानं 
दवताकाळ िालला. आता 'सार्ने'िा बालकुमार विशेषाकं असतो. मध्यंतरव रलशयन पुस्तकाचंा एक काळ१ होता. 
काय देखणी पुस्तकं होती ती… एका विशशट्यट िातािरणात तेऊन जाण्यािी िमता होती त्या पुस्तकातं. चित्र,ं 

पुठ्ठय्ािी बारं्णी… अहाहा! पण हे सगळं काहव काळ िालनू मग एखाद्या रू्मकेतूसारखं गडप झालेल ं
आपल्याला कदसतं. त्यािा एक सलग िाहता प्रिाह झाल्यािं कुाे कदसत नाहव. 

 साता समिुापारच्या अभुततु पुस्तकािळीच्या या पाश्िाभमूीिर मला भारानंी केलेल ं काम खूप मोां 
िाटतं. जेव्हा इंटरनेट नव्हत,ं तेव्हा ते परभाषेतल्या पुस्तकांबदल ल माकहती शमळिून ती मरााीत आणायला 
र्डपडत होते. मुल ं िेगळ्या प्रकारे वििार करतात, त्यांच्यासााीिं िाङ्मय ननराळं असल ं पाकहजे - हा जो 
सध्या मान्यता शमळालेला वििार आहे, त्यािा कुाे मागमूसहव नव्हता; तेव्हा ते मलुांसााी शलहवत होते, 

सातत्यान ंशलहवत होते. ककती उपक्रम... 'पुस्तकहंडी', 'बालशमत्र'िा अंक, मुलांसााीिी शशत्रबरं.. 

 

भारािंी 'पुस्तकहंडी'  

 त्यांनी एक िळिळि िाल ू केलव. मोठ्यांच्या िािनालयात छोंयांना एक हलकािा कोपरा शमळिून 
कदला. एक निा साकहत्यप्रकार प्रस्थावपत करणं हे अक्जबात सोपं नाहव. ते त्यांनी केल,ं म्हणून ते मोाे 
ारतात. 

त्यांच्या या िळिळीिं आपण आज काय करतो आहोत, हा एक मोाा प्रश्न आहे.  

*** 

१. याबदल ल अचर्क िािण्यासााी 'फाफे आणण सोविएत सदल ी' हा लेख पान क्र. ७१िर पाहािा.     
लेखात आलेल्या अनेक लेखक ि पुस्तकांच्या तपशशलासााी संदभादिेु पुववल पानािर पाहता येतील.      

भारांच्या 'पुस्तकहंडी'िे चित्र आणण 'नॅशनल बुक कस्ट'च्या 'महाचगरव' िे चित्र: ऋयािेकदता पारख यांच्याकडून. 

स्रोत-उल्लेखाविना असलेलव सिा चित्र ेजालािरून साभार.           
लेख-संस्करण : मेतना भुस्कुटे ि अमकु.    

*** 
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साता समदु्रापारची पुस्तकािळ 

(आंतरजालवय संदभादिुे) 

 

'न्यूबरव अ ॅन्ड कॅल्डकेॉट मेडल' 

(http://www.ala.org/alsc/awardsgrants/bookmedia/caldecottmedal/caldecottmedal)                      

व्हेअर इज िॉल्डो (http://en.wikipedia.org/wiki/Where%27s_Wally%3F)    

'शमस्कव अ ॅट ब्लॅकबेअरडास ्कि' (http://audreypenn.com/works/mystery-at-blackbeards-

cove-book-1-in-the-blackbeard-series/)                     

'मॅक्जक कव हाउस' (http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_Tree_House_series)                                       

एररक कालािे संकेतस्थळ (http://www.eric-carle.com/home.html)                                 

िुक अ ॅन्ड गेक: आकाादव गिदार (http://en.wikipedia.org/wiki/Chuk_and_Gek)                              

चिके अ ॅन्ड दव ररव्हर: चिनुआ अिेबे  (http://en.wikipedia.org/wiki/Chike_and_the_River)      
नाइट ऑन दव गॅलॅक्लटक रेलरोड ऍन्ड अदर स्टोरवज ऑफ इहातोि: केन्जी शमयाझािा 
(http://www.amazon.com/Galactic-Railroad-Stories-Japanese-

Classics/dp/1935548352)                   

हरिलेल्या खेळण्यांिे राज्य: सई पराजंपे 

(http://www.bookganga.com/eBooks/Books/details/5576424421893477607?BookNam

e=Haravalelya-Khelanyanche-Rajya)                               
दव हाडी बॉइज (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hardy_Boys)       
एनसायललोवपडडया ब्राउन शसरवज (http://en.wikipedia.org/wiki/Encyclopedia_Brown)     
डोनाल्ड सोबोल (http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_J._Sobol)         
नॅन्सी ड्र्यू (नॅन्सी ड्र्यू शमस्टरव स्टोरवज: एडिडा स्केटमेयर) 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nancy_Drew)                                 

दव सीके्रट सेिन: एननड ब्लायटन (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Secret_Seven)         
दव बॉलसकार चिल्ड्रने: गर्ट्राड िॉनार (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Boxcar_Children)       
पसी जॅलसन (पसी जॅलसन ऍन्ड दव ऑशलक्म्पयन्स शसरवज: ररक ररअडान) 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Percy_Jackson)                                               
दव शमस्टवररयस बेनेडडलट सोसायटव 
(http://en.wikipedia.org/wiki/The_Mysterious_Benedict_Society)          

मॅक्जक कव हाउस शसरवज: मेरव पोप ऑस्बोना 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_Tree_House_series)       

'एन्सायललोवपडडया प्रीकहस्टॉररका - डायनॉसॉसा' 
(http://www.matthewreinhart.com/?portfolio=encyclopedia-prehistorica-dinosaurs)                 

अमेररकन म्युक्जयम ऑफ नॅिरल कहस्टरव यांिी डायनॉसॉरबदल लिी पुस्तके - १ 
(http://www.abebooks.com/ABC-Dinosaurs-American-Museum-Natural-

http://www.ala.org/alsc/awardsgrants/bookmedia/caldecottmedal/caldecottmedal
http://en.wikipedia.org/wiki/Where%27s_Wally%3F
http://audreypenn.com/works/mystery-at-blackbeards-cove-book-1-in-the-blackbeard-series/
http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_Tree_House_series
http://www.eric-carle.com/home.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Chuk_and_Gek
http://en.wikipedia.org/wiki/Chike_and_the_River
http://www.amazon.com/Galactic-Railroad-Stories-Japanese-Classics/dp/1935548352
http://www.bookganga.com/eBooks/Books/details/5576424421893477607?BookName=Haravalelya-Khelanyanche-Rajya
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hardy_Boys
http://en.wikipedia.org/wiki/Encyclopedia_Brown
http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_J._Sobol
http://en.wikipedia.org/wiki/Nancy_Drew
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Secret_Seven
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Boxcar_Children
http://en.wikipedia.org/wiki/Percy_Jackson
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Mysterious_Benedict_Society
http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_Tree_House_series
http://www.matthewreinhart.com/?portfolio=encyclopedia-prehistorica-dinosaurs
http://www.abebooks.com/ABC-Dinosaurs-American-Museum-Natural-History/14956030295/bd?cm_mmc=gmc-_-gmc-_-PLA-_-v01
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History/14956030295/bd?cm_mmc=gmc-_-gmc-_-PLA-_-v01)           

अमेररकन म्युजीयम ऑफ नॅिरल कहस्कव यािंी डायनॉसॉरबदल लिी पुस्तके - २ 
(http://www.abebooks.com/products/isbn/9781402777226?cm_sp=rec-_-bdp-_-plp)   

डायनॉसॉसा त्रबफोर डाका  (मॅक्जक कव हाउस - १)                  

(http://www.amazon.com/Dinosaurs-Before-Dark-Magic-

House/dp/0679824111/ref=pd_sim_14_4?ie=UTF8&refRID=08FH1A1BHMDZ7R01YMX

0)                              

अ ॅन ऑफ ग्रीन गेबल (http://en.wikipedia.org/wiki/Anne_of_Green_Gables)    
अमेररकन गला शसरवज (http://www.barnesandnoble.com/s/?series_id=254394)        
विजडा ऑफ ओझ (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wonderful_Wizard_of_Oz)         
कद बे्रव्ह कटन सोल्जर: हॅन्स अ ॅन्डरसन (http://hca.gilead.org.il/tin_sold.html)         
आय लव्ह यू क्स्टंकी फेस 

(http://www.goodreads.com/book/show/139656.I_Love_You_Stinky_Face)        

मारु्रव पुरंदरे यांिी पुस्तके 

(http://www.bookganga.com/eBooks/Books/Index?BookSearchTags=%E0%A4%AE%

E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%A

A%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%87

&BookType=4)              

जोयानािे रंग: कविता महाजन 

(http://www.bookganga.com/eBooks/Books/details/5740324896262553294?BookNam

e=Joyanache-Rang)                 

पम्पासतू्र: हम्पीमरू्न िाहणार या नदविी कथा 
(http://shiloshivsuleman.com/375103/5457561/all-of-me/pampasutra)        
चग्रमच्या परवकथा (http://en.wikipedia.org/wiki/Grimms%27_Fairy_Tales)       
पेरोच्या परवकथा (http://www.gutenberg.org/files/29021/29021-h/29021-h.htm)              
अ ॅन्ड्र्यू लॅन्गच्या परवकथा (http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lang%27s_Fairy_Books)     
राट्यकवय पुस्तक न्यास, भारत (नॅशनल बुक कस्ट, इंडडया) (http://www.nbtindia.gov.in/)     
चिल्ड्रन्स बुक कस्ट (http://www.childrensbooktrust.com/index.htm) 

 

*** 

  

 

 

  

http://www.abebooks.com/products/isbn/9781402777226?cm_sp=rec-_-bdp-_-plp
http://www.amazon.com/Dinosaurs-Before-Dark-Magic-House/dp/0679824111/ref=pd_sim_14_4?ie=UTF8&refRID=08FH1A1BHMDZ7R01YMX0
http://en.wikipedia.org/wiki/Anne_of_Green_Gables
http://www.barnesandnoble.com/s/?series_id=254394
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wonderful_Wizard_of_Oz
http://hca.gilead.org.il/tin_sold.html
http://www.goodreads.com/book/show/139656.I_Love_You_Stinky_Face
http://www.bookganga.com/eBooks/Books/Index?BookSearchTags=%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%87&BookType=4
http://www.bookganga.com/eBooks/Books/details/5740324896262553294?BookName=Joyanache-Rang
http://shiloshivsuleman.com/375103/5457561/all-of-me/pampasutra
http://en.wikipedia.org/wiki/Grimms%27_Fairy_Tales
http://www.gutenberg.org/files/29021/29021-h/29021-h.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lang%27s_Fairy_Books
http://www.nbtindia.gov.in/
http://www.childrensbooktrust.com/index.htm
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- सुबोर् जािडकेर 

. 

 सुमारे साा िषांपूिीिी गोट्यट. त्या िेळी मी प्राथशमक शाळेत होतो. एका मरााी माशसकािा अंक 
पोस्टान ंमाझ्या पत्त्यािर आला. अंकािं नाि होत ं 'बालशमत्र'. रॅपरिर माझं नाि िािून झालेला प्रिंड आनंद 
मला आजहव आाितो. माझ्या िडडलांनी माझ्या नािानं त्या माशसकािी िगाणी गुपिूप भरलव होती. िलक 
आपल्या नािािर हा अंक आला यािं मला इतकं अपू्रप िाटलं होतं की त्या कदिशी संध्याकाळी खेळायला न 
जाता तो अंक िािून संपिला. तो पुरा झाला तेव्हाि जेिायला उालो. मग हा ननत्यक्रमि झाला. दर 
मकहन्याला 'बालशमत्रा'िी िाट पाहायिी. अंक आला की रॅपरिरिं आपल ंनाि डोळे भरून पाहायिं आणण मग 
अंकािा फडशा पाडायिा. त्यातला मजकूर इतका गंुगिून टाकणारा असे, की खेळािीि काय पण जेिणािीहव 
शुद्ध राहत नसे. 

 तसं आमच्या तरात िािनािं िातािरण होतं. मुलांसााी गोट्यटविी पुस्तकं आणलव जात. आमच्याकड े
येणारे बहुतेक पाहुणे माझ्यासााी साने गुरुजींिं 'श्यामिी आई' नाहवतर 'र्डपडणारव मलेु' तेऊन येत. (त्यामळेु 
माझ्याकड े 'श्यामच्या आई'च्या सात प्रती जमल्या होत्या आणण 'इसापनीती'च्या तेरा!). 'शालापत्रक' नािािं, 

शाळेच्या िेळापत्रकािी कटू आािण करून देणारं, एक माशसक होतं. 'आनंद' नािािं एक माशसकहव अरू्नमरू्न 
येत असे. 'िादंोबा'िा अंकहव यायिा. बरयािशा ितामानपत्रांत रवििारव मुलांसााी मजकूर असे. 'सार्ना' 
ननयशमत यायिा. त्यात मुलांसााी एक पान असे. दर िषी त्यािा एक कुमार-अंक कावत असत. पण इतकं 
असल,ं तरव 'बालशमत्र'िी सर कशालाहव नव्हती. अस ंकाय असे 'बालशमत्र'मध्ये? 

 तसं पाकहलं तर 'बालशमत्र' अगदव सार्ा असे. त्यात चित्र ंअसत. पण ती 'िांदोबा'त असत तशी रंगीत 
नसत. खेळ, कोडी, विनोद, िुटके हे सगळं जसं 'बालशमत्रा'त असे, तसं मलुांसााी असलेल्या सगळ्याि 
माशसकांत असे. पण तरवहव 'बालशमत्र' िेगळा िाटे तो 
त्यातल्या मजकुरामळेु. त्यातला मजकूर मलुांसााी असे; 

पण त्यात मलुांकड ेलहान 'पोर' म्हणून पाकहलेलं नसे, तर 
छोटा 'माणूस' म्हणून पकहलेलं असे. तो िािताना 
आपल्याला कुणीतरव बरोबरवच्या नात्यानं िागितंय, 

खांद्यािर हात टाकून बोलतंय, अस ं िाटत असे. त्यांत 
मुलांना उपदेशािे डोस पाजलेले नसत. ते िािल्यानं 
मुलांिर िांगले संस्कार होत असत; पण ते कळत नकळत. 
संस्कार करण्यािा अट्टाहास त्यात नसे. 

 हे सगळं अथााति त्या िेळी कळत नव्हतं. ते 
आज लिात येतंय! पण मलुांसााी असलेल्या सगळ्या 
पुस्तकांपेिा आणण इतर माशसकांपेिा 'बालशमत्र' ननराळा 
आहे, आपला शमत्र आहे, हे कुांतरव नलकीि जाणित 
असणार. हव सगळी भा. रा. भागित या व्यलतीिी करामत 
होती. खरया अथाान ंत ेबालशमत्र होते. 

बाल’लमत्र’  
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 'बालशमत्रा'च्या अंकािर संपादक म्हणून भारांिं नाि असायिं. पण त ेतेव्हा आमच्या गािीहव नसे. 
माशसकाला संपादक असतो, तो त ेमाशसक कावतो, माशसकला रूप देतो, हे समजण्यािी अलकलि त्या ियात 
नव्हती. खरं सांगायिं तर लेखकाच्या ककंिा किीच्या नािाकड े तेव्हा लिहव जात नसे. एखादव गोट्यट ककंिा 
कविता आिडायिी. ती कुणी शलकहलव आहे, त्याला आमच्या लेखी महत्त्ि नसेि मुळी! 

 जगप्रशसद्ध कादंबरयांिे मरााीत केलेले अनुिाद 'बालशमत्रा'त क्रमशः प्रशसद्ध होत. भारा स्ितःि त्यािंी 
रूपांतरं करत असत. त्यातलव पात्र ंमरााी नािं तेऊन, मरााी पेहराि िविून येत. त्यामुळे ती परकी िाटत 
नसत. आपल्याि देशात राहणारव, आपल्या ससं्कृतीत िावलेलव, आपलव भाषा बोलणारव माणस ंिाटत. 

 'बालशमत्रा'त अगदव सुरुिातीला िािलेलव कादंबरव म्हणजे 'मायापूरिे रंगेल रािस'. त्याआर्ी ककतीतरव 
गोट्यटवमंध्ये रािस भेटलेले होते. पण त ेअक्राळविक्राळ रूपातले. अगडबंब शरवरािे. माणसांना भाजून खाणारे. 
राजकन्येला पळिून नेऊन तुरंुगात डांबणारे. राजपुत्रािा कुत्रा नाहवतर कािळा करून टाकणारे. मायापूरिे रािस 
मात्र आकारानं अगडबंब असले तरव आर्ीच्या रािसासंारखे दटु्यट नव्हते, पे्रमळ होत े- एिवंि आाितं. बाकी 
कथानक काहव आाित नाहव, पण हे काहवतरव िेगळं आहे, नेहमीच्या पाडीतलं नाहव, हे आत कुांतरव तेव्हाहव 
लिात आल ं होतं. एका गािातले रािस दसुरया गािातल्या रािसांकड े पाहुणे म्हणून जेिायला येतात तो 
त्यातला प्रसंग मात्र िांगलाि आािणीत आहे. कारण त्या प्रसंगात जेिायला क्जलबी, लाडू, श्रीखंड अशी 
पंिपलिान्न तर केलेलव असताति पण पयायला पाण्याऐिजी उसािा रस ाेिलेला असतो. त्या काळी 
रस्तोरस्ती उसाच्या रसािी दकुानं नव्हती. लिचित कर्ीतरव, साीसामाशी शेतािरच्या गुर हाळात गेल,ं तर रस 
शमळायिा. अशा काळात पयायला पाण्याऐिजी उसािा रस - या कल्पनेनं तोंडाला ककती पाणी सुटल ंअसेल, 

यािी कल्पना आजच्या वपववला करताि येणार नाहव. 

 त्यानंतर िािलव, ती 'जाईिी निलकहाणी'. लुई कॅरॉलच्या 'अॅशलस इन िंडरलँड'िा हा भािानुिाद. तो 
भागितांनी इतका सरस केला आहे की मूळ कादंबरव परकीय आहे यािा पत्ताि लागत नाहव. शांता 
गोखलेंसारख्खया काहव तज्ज्ञांच्या मते, मूळ कादंबरव दसुरया भाषेत आहे यािा पत्ता न लागणे हे काहव िांगल्या 
अनुिादािं लिण नव्हे. अनुिादात मळू भाषेिा लहेजा प्रकटला, मूळ िातािरणािा 'फील' आला, तरि तो 
िांगला अनुिाद. या व्याख्खयेनुसार 'जाईिी निलकहाणी' हा काहव िांगला अनुिाद ारत नाहव. कारण त्याला 
'अॅशलस इन िंडरलँड'िा स्िाद नाहव. त्यातलव जाई हव 'अॅशलस' न िाटता एक मरााी मुलगी िाटते, अस ंम्हणून 
कुणी ककतीहव नाकं मुरडलव तरव बालिािकांना मात्र त्यात जाईच्या रूपानं शजेारच्या तरात राहणारव मित्रीण 
भेटते. 'जाईिी निलकहाणी'मध्ये ससा बोलतो. कासि बोलतं. झाड ंबोलतात. पत्त्यातले राजाराणी बोलतात. 
िस्तुहव बोलतात. पण तस ं तर सगळ्याि गोट्यटवंतले पशुपिी बोलत असतात. नेहमीि बोलतात. हसतात. 
रडतात. गातात, नाितात. इसापनीतीत आणण पंितंत्रात तर प्राणी युलतीच्या िार गोट्यटवहव सांगतात. मग 
'जाईिी निलकहाणी'मध्ये असं िेगळं काय आहे, की ती सगळ्या ियाच्या िािकानंा इतकी आिडािी? या 
प्रश्नािं उत्तर मला अगदव अलवकड ंशमळालं. ते शमळालं 'आशय'च्या या िषी प्रशसद्ध झालेल्या विशेषांकातल्या 
'िािनािेनी आर्ारे...' या डॉ. आनंद जोशीनंी शलकहलेल्या लेखात. एखादव गोट्यट आपल्याला अगदव ाासून, 

ाामपणे सांचगतलव तर ती आपल्यापयतं पोित नाहव. कानापयतं पोित ेपण अंतःकरणापयतं जात नाहव. पण 
तीि जर सिूकतेनं सांचगतलव तर मात्र पटते, मनाला भािते. जे सूिक असतं त्यािा आपण आनतथ्यशीलतेनं 
स्िीकार करतो. तेि जर जोरानं, ओरडून, कंााळी स्िरात सांचगतलं तर आपण त्यािा नतरस्कार करतो. जाईिी 
निलकहाणीमध्ये लेखकला जे सांगायिं आहे ते अनतशय तरलपणे, सूिकतेनं िािकासमोर येतं, िािकांच्या 
हृदयाला हात तालतं. हव ककमया भारािंी की लुई कॅरॉलिी? सांगता येणार नाहव. पण मला िाटत,ं त्यातलव 
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जाई हव दरू देशीिी अॅशलस न िाटता शजेारव राहणारव आपलव मित्रीण िाटते, त्यामुळे हे तडत असािं. यात 
भागितांच्या लेखणीिा िाटा ननक्श्ितपणे अनतशय मोाा आहे. 

 'बालशमत्र'मध्ये 'िंिािर स्िारव' या कादंबरविा पकहला भाग मी िािला आणण मी थरारूनि गेलो. 
राजाराण्यांच्या गोट्यटव खोंयाखोंया असतात हे तोपयतं कळायला लागलं होतं. पे्रमकथा िािायिं िय अजून 
झाल ंनव्हतं. अशा आडननडया ियात दजेदार सायन्स-कफलशन िािायला शमळणं हा खरोखरि भायाययोग होता. 
'िंिािर स्िारव' हे 'फ्रॉम अथा टू द मून' या ज्यूल व्हनाच्या कादंबरविं भारतीय रूपड ं होतं. नेमका त्याि 
सुमारास रशशयानं अंतराळात पकहला 'स्पुटननक' उपग्रह सोडला आणण िंिप्रिास अिानक शलयतेच्या कोटवत 
आला. िंिािरच्या स्िारवत एक आगळा िेगळा रंग भरला गेला. भारानंी मला अंतराळयुगात आणून ाेिलं 
होतं. 

 'िंिािर स्िारव'मध्ये िािलेला एक प्रसंग मला अजून आाितो. अंतराळयानातल्या हिेिं शुद्धीकरण 
करणारया यतं्रात काहवतरव त्रबताड होतो. ऑक्लसजनिी पातळी बरवि िावते. त्यािा पररणाम अंतराळयानातल्या 
सिा जणांिर होतो. त े िेडयासारखे िागायला लागतात. ''िंिािर जायिंय आम्हालंा, माझ ंमत गामाला'' अस ं
काहवबाहव बरळायला लागतात. (अल्फा, बीटा आणण गामा हव त्यांच्या कुत्रयािंी नािं. ती त्यांनी बरोबर तेतलेलव 
असतात. तीहव िेडयािाकडया उडया मारत भुंकायला लागतात). हे अंतराळप्रिासी आर्ीि थोड ेिक्रम असतात. 
त्यात ऑक्लसजन पयायलेले! मग काय वििारता? ऑक्लसजन वपऊन चर्गंाणा तालायिा हा प्रसंग भागितांनी 
असा काहव रंगिलाय की ज्यािं नाि ते! 

'िंिािर स्िारव' पााोपाा 'अदृश्य माणूस' आलव. हे एि. जी. िेल्सच्या 'इक्न्व्हक्जबल मॅन'िं भाषांतर.  

 

आपण अदृश्य होऊन र्माल करािी, हे लहानपणी प्रत्येकािं स्िपन असतं. पण अदृश्य होऊन जगताना 
प्रत्यिात ककती अडिणी येतात त े 'इक्न्व्हक्जबल मॅन' िािताना लिात येतं. या खेपेस भागितांनी िेल्सच्या 
कादंबरविं भाषातंरि केलं आहे. रूपांतर नाहव. पात्रािंी नािं, स्थळं सगळी परकीय. त्यामुळे शंभर िषाापूिीिं 
युरोपातलं खेड,ं त्यातलव खेडिळ माणस,ं नतथलव खानािळ, सभोिार पसरलेलं रु्कं, सााून राकहलेला रू्र, सारं 
काहव सािात डोळ्यासमोर उभं राहत असे. भागितांनी या कादंबरवत 'इक्न्व्हक्जबल मॅन' या मळू कलाकृतीिा, 
त्यातल्या िातािरणािा 'फील' कदला आहे. 
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 मग 'बालशमत्रा'त 'झपाटलेला प्रिासी' आणण 'समुि-सितान' या नािानं ज्यूल व्हनाच्या 'अराउंड द िल्डा 
इन एटव डजे' ि 'ंिेंटव थाउजंट लवयास अंडर द सी' िी भाषांतरं एकामागोमाग एक क्रमशः प्रकाशशत होऊ 
लागलव. यांतहव भागितांनी पात्रांिी मळू नािं कायम ाेिलव आहेत. 'कफशलयस फॉग' आणण 'कॅपटन नेमो'िं 
'फाल्गुनराि फुगे' आणण 'कपतान नेमाड'े केलेलं नाहव. ते अथााति योयाय आहे, कारण या पात्रांना मरााी साज 
िविला असता तर ते फार विनोदव झालं असतं. अलवकड ेकाहव लयानसभारंभांत सटूबूट तालून डोलयािर पगडी 
तालायिी फॅशन आलव आहे, तसं! या कादंबरया जेव्हा 'बालशमत्रा'त प्रशसद्ध होत असत, तेव्हा कथानायकाला 
एखाद्या त्रबकट पररक्स्थतीत सोडून देऊन भागित 'मग पुवे काय झाले ते पुववल अंकात िािा' अशी तोषणा 
करत आणण कथानकािर पडदा टाकत. तेव्हा मात्र मला त्यांिा फार राग येत असे. कारण मकहन्यानंतर पुविा 
अंक येईपयतं माझा जीि टागंणीला लागलेला असे. 

 भारांनी भाषांतर केलेल्या ज्यूल व्हनाच्या बाकी कादंबरया ('पाताळलोकिी अभुततु यात्रा', 'सूयाािर स्िारव' 
आणण 'मुलकाम शेंडनेित्र') या मात्र 'बालशमत्रा'त आल्या नाहवत. कारण तो पयतं 'बालशमत्र' बंद पडलं होतं. त े
िालिताना भागितांना खूप कजा झाल्यामळेु नाईलाजानं त्यांना ते बंद करािं लागलं. पण त्यािंी दानत अशी 
की िगाणीदारािंी उरलेलव िगाणी त्यांनी इमानदारवत परत केलव. प्रिंड गाजािाजा करून एखादं नि ंमाशसक 
सुरू करत असल्यािी तोषणा करायिी, लोकाकंडून हजारो रुपये िगाणीच्या रूपानं गोळा करून आपल ं 'तरदार' 
भरून घ्यायिं आणण नंतर काखा िर करून लोकांच्या तोंडाला पानं पुसायिी, हव परं्रािीस िषापूंिी तडलेलव 
हककगत अजूनहव काहव जणांना आाित असेल. या पाश्िाभूमीिर, भागितांनी स्ितः कजाात असूनहव 
िगाणीदारािंी उरलेलव पिन ्पि िलक मनीऑडारनं परत केलव होती, हव दंतकथा िाटण्यािी शलयता आहे. 

 भारांनी अनुिाकदत केलेल्या एि. जी. िेल्स आणण ज्यूल व्हना यांच्या कादंबरयानी मला 
विज्ञानसाकहत्यािी ओळख करून कदलव. त्याबदल ल मी त्यािंा जन्मभर ऋणी राहवन. 'अपोलो' िािंमोकहमेत भाग 
तेतलेले अंतराळप्रिासी आणण त्या प्रकल्पािर काम करणारे ककतीतरव शास्त्रज्ञ 'व्हनाच्या कादंबरयानी आम्हाला 
पे्ररणा कदलव' असं सांगतात. मला िाटत,ं आज 'नासा' आणण 'इस्रो'त काम करणारया मरााी शास्त्रज्ञांना वििारल ं
तर 'भारांनी अनुिाकदत केलेल्या विज्ञानकादंबरयांनी आम्हालंा हे िते्र ननिडायिी पे्ररणा कदलव', असं बरेि जण 
सांगतील. इतकंि नव्हे; तर विज्ञानाच्या इतर िेत्रात काम करणारे ककतीतरव जणहव हेि सांगतील. 

 मी काहव समीिक नाहव. एक साकहक्त्यक म्हणून भा. रा. भागितािें स्थान, त्यांिे गुणािगुण, त्यांिी 
बलस्थान,ं त्यांच्या मयाादा ह्यांविषयी मला फार काहव सागंता येणार नाहव. भागितािें लेखन मी ज्या ियात 
िािल,ं त्या ियात हे सगळं जाणण्याइतकी समज नव्हती. (आताहव आहे यािी खात्री नाहव). पण एक 
विज्ञानकथा लेखक म्हणून भागितांनी मला खूप काहव कदलं. विज्ञानसाकहत्यािी केिळ ओळख करून कदलव 
अस ंनाहव, तर विज्ञानसाकहत्याकड े बतायिी एक दृट्यटव कदलव. विज्ञानसाकहत्यातून विज्ञानातला थरार जाणून 
घ्यायिा असतो, विज्ञान शशकायिं नसत,ं हे मला त्यांनी न बोलता सांचगतलं. विज्ञानकथा हव माणसािंी कथा 
असत,े विज्ञानािी असत नाहव, हे त्यांनी अनुिाकदत केलेल्या कथा-कादंबरया िािून मी शशकलो. 

मीि काय, आमिी सगळी वपववि त्यांिी आजन्म ऋणी राहवल. 

*** 

'बालशमत्र'िे मखुपटृ्याचित्र : भागित कुटंुबीयाकंडून.            

'अदृश्य माणूस'िे मुखपटृ्याचित्र : स्नेहल नागोरव यांच्याकडून. 

*** 
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- ननरंजन ताटे 

 

 मला िािायिी गोडी लागण्यासााी आणण त्या गोडीिं व्यसनात रूपांतर होण्यासााी जे दोन महाभाग 
कारणीभतू ारले, त्यांतले अेक म्हणजे भा. रा. भागित. दसुरे म्हणजे बाबूराि अनााळकर, ज्यांच्यािर मी आर्ी 
शलकहलं होतं. भा. रा. भागितांच्या ननर्नानंतर जी शोकसभा झालव नतला जेमतेम दहा-बारा माणसंि 
अुपक्स्थत होती, त्यािं मला फार िाअीट िाटलं होतं. त्या िेळी मी त्याचं्यािर अेक लेख शलकहला होता. त्या 
काळात तो छापून आला; पण तेव्हा त्या लेखािर जागेअभािी जे संस्कार झाले, त्यांमुळे भा. रा. भागितांिर 
पुन्हा अेकदा अन्याय झाला. 

 १९५३ सालव लहान मुलांसााी जी माशसकं होती, त्यांत 'िांदोबा' हे माशसक आताडीिर होतं. त ेजरव 
मरााीत असल,ं तरव त्यातलव भाषा मरााी नसे. मळू तशमळ माशसकातलव चित्रं तशीि ाेिून अुरलेल्या जागेत 
मूळ मजकुरािं भाषांतर कोंबून बसिल ंजायिं. त्यािा अेक फायदा असा झाला, की त्यामुळे भा. रा. भागित 
अचर्कि जिळिे िाटायला लागले. पुण्यात क्स्थर झाल्यािर, सार्ारणपणे १९५४ सालव 'आनंद', 'शालापत्रक' 

आणण 'बालशमत्र' हव तीन माशसकं मी िािनालयातून तरव आणू लागलो. तेव्हा मी िौथीत होतो; पण ज्याला 
खरोखरि सायकलविंं आणण टांयायािंं शहर म्हणता येईल, अशा पुण्यामध्ये मी दोन िौक आणण बाजीराि 
रस्ता ओलांडून ककताबशमनार िािनालयात जाअ ूशकत होतो. 

 'बालशमत्र'िा अंक भा. रा. भागित काहव िेळा अेकटाकी शलहवत असत. पुवे त्यांना भेटलो, तेव्हा 
त्यांनी त्यांिी काहव टोपणनािंहव सांचगतलव होती, ती कटपून ाेिायला हिी होती. त्या िेळी ते सिुल ंनाहव, हे 
खरं. 'रॉत्रबन हुड' हा त्यांनी शमळिून कदलेला पकहला दोस्त. 'शशगं फंुककता रॉत्रबन हुडिे, शेरिुड जंगल भंगेल। 
गडी लोटतील रंगेल।' यांसारखी ासकेदार िालयं अजूनहव लिात आहेत. ते पुस्तक 'चिरंजीि लविदं्ल भालकल 
भागित' ह्याला अपाण केलंय. मी त्यांना त्या अपाणपत्रत्रकेिी आािण करून कदलव; तेव्हा ते मनापासून हसले. 
"अहो, तो आता िाशळशीत आहे!" ते म्हणाले. 

 "तुम्हांला त्या ओळी पाा आहेत?" त्यांनी वििारलं. हे अथाात 'शशगं फंुकता'ला अदुल ेशून होतं. "माझ्या 
मुलाच्याहव त्या आिडत्या ओळी आहेत," मी म्हणालो. भारांनी आमच्या तरातल्या दोन वपढयांमध्ये कर्ीि 
दरुािा ननमााण होणार नाहव, ह्यािी काळजी तेतलव होती. 

 'मायापूरिे रंगेल रािस' हा विषय आमच्या तरात कावून बता. माझ्या आर्ी माझा मुलगा त्या 
पुस्तकाबदल ल भरभरून बोलेल. तंटासुराच्या त्या राज्यात तो अजूनहव माझ्याक्अतकाि रमतो. 'मारविदगुा, 
मारविदगुा' अशी हाळी देत ननतालेल्या तंटासरुाच्या सिन्यातला अेक जण 'भारवि दरू गं, भारवि दरू गं' असं 
म्हणतो, तेव्हा िािकाच्या िेहरयािरती हास्य आलं नाहव तर तो खरा िािकि नाहव, असं मी ाामपणे म्हणू 
शकतो. तंटासुराला पाळणा पुरेना म्हणून अेक पूल आणून अुलटा टांगायिी कल्पना ककंिा त्या मारविदगुाािरून 
तोफगोळे झाडले जातात, तेव्हा, "कुाला ककल्ला कसला हल्ला, ह्या डासांनी जीिि खाल्ला!" म्हणणारा 
तंटासूर, हा माझ्या दृट्यटवनं अमर आहे. लाडिांिें युद्ध, सगळं अुलटं बोलणारे 'कस्तमहामगुरुजी' हे मी विसरूि 
शकत नाहव. 

भारा: एक स्मरिरंजन 
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 भारािंं ििशशट्यंय म्हणजे काहव गोट्यटव ते मूळ गोट्यटवंपेिा रंगिून, भारतीय करून रसाळ शिलवत 
सांगायिे. 'भुताळी जहाज' आपल्या मानगुटािर बसल,ं की पुस्तक िािून सपंलं तरव ते आपल्या मानगुटािरून 
अुतरत नाहव. तर 'अ ॅशलस क्अन िंडरलँड'िं रूपांतर त्यांनी ज्या सहजतनें 'जाअीिी निलकहाणी'मध्ये केल,ं ते 
िािून आजहव थलक व्हायला होतं. भारांनी ज्यूल््स व्हना आणण अेि ्. जी. िेल्स यांच्या विज्ञानकथा मरााीत 
आणल्या खरया; पण त्यािें खरे आिडते लेखक लुअी कॅरॉल आणण 'ल शमझराब्ल'िा लेखक क्व्हलटर ह्यूगो हेि 
असािेत, अस ंत्यांच्या बोलण्यािरून िाटायिं. त्यांनी 'जे का रंजले गाजंले', 'त्यांसी म्हणे जो आपुले', 'तोचि 
सारु् ओळखािा,' 'देि तेथेंचि जाणािा' अशा िार भागातं 'ल शमझराब्ल'िा अनुिाद केला होता. नंतर 
'जाँिालजाँिी कहाणी' म्हणून त्यािा संिेपहव प्रशसद्ध झाला. 

 भारािंं हे शलखाण िािून मी प्रभावित झालो, हे खरं. पण त्यानंा मी मानतो ह्यािं खरं कारण 
म्हणजे त्यांनी मला विज्ञानकथेिा मागा दाखिला. त्यांनी तस ंशलकहलं, म्हणून त्यांच्या ह्या विज्ञान कादंबरया 
अनुिाकदत आहेत हे कळत असे. 'क्अक्न्व्हक्जबल मॅन' िािताना तर मी 'पुवंमागं अदृश्य व्हायिं रसायन कस ं
तयार करायिं आणण कुणाकुणािर सूड कसा अुगिायिा' यािी अेक मोाी यादवि तयार केलव होती. त्यात 
अथााति शाळेतल्या शशिकांिा भरणा अचर्क होता. भारािंा (म्हणजे मळुात अेि. जी. िेल्सिा) अदृश्य माणूस 
मनात क्अतका तट्ट बसला होता, की त्या काळात लोकवप्रय झालेला 'शम. अेलस' हा चित्रपट बतून निराश्य आलं. 
िांगल्या कथेिी कहदंव चित्रपट कशी िाट लािू शकतात, हा वििार तेव्हा प्रथम मनात डोकािला. 

 मला िाटत,ं भारांनी जिळ जिळ सगळा ज्यूल्स व्हना 
पूणापणे मरााीत आणला. 'अैंशी कदिसात जगािी िलकर' (अराअुंड द 
िल्डा क्अन अेटव डजे), 'समुिसितान' (ंिेंटव थाअुजंड लवयाज अंडर द 
सी), 'मुलकाम शेंड े नित्र', 'सूयाािर स्िारव', 'पाताळलोकिी अभुततु 
यात्रा' (जनी टू द सेंटर ऑफ दव अथा), अशा व्हनाच्या अेकापेिा अेक 
भारव भारव विज्ञान कादंबरया त्यांनी मरााीत आणल्या. कॅपटन नेमो, 
कफशलअस फॉग अशी त्यातंल्या प्रमुख पात्रािंी नािं अजूनहव लिात 
आहेत. अेि. जी. िेल्सच्या 'फस्टा मेन ऑन द मून' (िंिािर 
स्िारव), ’इक्न्िक्जबल मॅन’ (अदृश्य माणूस) आणण 'आयलंड ऑफ डॉ. 
मोरॉ' (सितानी बेट) अशा ननिडक कादंबरयांिाि त्यानंी अनुिाद 
केला. 

 १९८६ च्या सुमारास 'अुत्कषा बुक सक्व्हासेस ्'मध्ये त्यािंी नन 
माझी पकहलव भेट झालव. त्याआर्ी मी त्यांना भेटायिा प्रयत्न केला 
होता. त्या िेळी ते मुंबअीत 'केनेडी त्रब्रज'जिळ राहत होते; पण मी 
गेलो तेव्हा तरव नव्हते. 'अुत्कषा'मध्ये मी त्यांना पकहल्यांदा भेटलो, 
तेव्हा आमच्या गपपा क्अतलया रंगल्या, की आम्हव 'अतु्कषा'च्या 
सुर्ाकर जोशीनंा भेटायला नतथं आलो होतो, हे त ेआणण मी, दोतंहव विसरूनि गेलो. "हे भा. रा. भागित," 

अस ं जोशींनी सांगताि मी भारांच्या पाया पडलो. त्यांना म्हणालो, "तुम्हांला गुरुस्थानी मानल ं खरं. मात्र 
तुमच्याक्अतलया सहजसोपया भाषेत शलकहणं खरंि अितड आहे." त े हसले. "'ब्लॅकबीअडास गोस्ट'िं 'भुताळी 
जहाजा'त रूपातंर करतांना काहव अडिणी आल्या का?" अस ं मी वििारल,ं तेव्हा त्यांनी मला अेक गुरूमतं्र 
कदला, "आपणि रॉत्रबन हुड ककंिा ब्लॅकबीअडा बनायिं. त्या रंु्दवत सगळं जमून जातं." 
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 अेकदा 'शसहंगड रस्त्या'िरच्या 'आनंद नगर'मर्ील त्यांच्या बंगल्यािर थडकलो. त्या काळात दरूध्िनी 
यंत्रणांिं जाळं अेिवं पसरलेलं नव्हतं. सरळ जाअून दार ाोाािणे, अशीि भेटायिी पद्धत होती. भारा 
व्हरांडयात अेका आरामखुिीत बसलेले होते. बाहेर कहरिळीिर दोन दगडी कासिं हळूहळू अेका कोपरयात 
ाेिलेल्या गाजराच्या तुकडयाचं्या आणण कोबीच्या पानांच्या कदशनंे सरकत होती. "या!" म्हणून त्यांनी स्िागत 
केलं. बोलता बोलता त्या कासिांिा विषय ननताला. "ती मला त्रास देत नाहवत, मी त्यांना त्रास देत नाहव. 
त्यांच्याकड ेबतता बतता वििारांना कदशा शमळते. लेखनािा आराखडा तयार होतो. िेळहव िांगला जातो." 

 भारांनी फास्टर फेणेमळेु अमाप लोकवप्रयता शमळिलव. त्यांच्या त्रबवपन बुकलिारनेहव खपािे 
(मरााीपुरते) विक्रम केले. मी त्यांना वििारलं, "ज्यूल्स व्हना आणण अेि ्. जी. िेल्स सोडून क्अकड ं कसे 
िळलात?" त्यांनी सांगायला सुरुिात केलव. " 'बालशमत्र' हव माझी हौस होती. हौसेला मोल नसत ंहे खरं नाहव. 
हौसेपोटव काहव हजारांिं कजा झालं." हव १९५५ च्या सुमारास तडलेलव तटना. आज कुणािी त्रबल ंथकिता येत 
नाहवत; पण तेव्हा लोक अुर्ारव िालिून घ्यायिे. अथाात त्यालाहव काहव मयाादा होत्या. राजपत्रत्रत 
अचर्कारयांनासदु्धा िार आकडी पगार नसे, त्या काळात काहव हजारांिं कजा हव मोाी आपत्ती होती. तेव्हा 
'बालशमत्र'मध्ये प्रशसद्ध झालेल्या सिा कादंबरयांिे हलक त्यांनी कजाफेडीच्या बदल्यात अेका प्रकाशकाला विकले 
आणण सिा देणी भागिलव. मग पुवे काय, हा प्रश्न सोडिायला काहव िष ंजािी लागलव. त्यातून फास्टर फेणे 
जन्माला आला. 

 भारांनी पूणा िेळ शलकहण्याला िाहून तेतलं त्यािी हककगत त्यांच्याि 'भाराभर गित' ह्या 
'सँपलर'मध्ये, म्हणजे त्यांच्या शलखाणाच्या नमुना-पुस्तकात, बतायला शमळते. त े 'ऑल क्अंडडया रेडडयो'मध्ये 
ननिेदक म्हणून काम करत होते. त्या िेळी स्िाततं्रयािी िळिळ जोरात होती. 'िंदे मातरम'् म्हणणं हा गुन्हा 
होता. देशभलतीनं पेटलेल्या भारांनी अेक कदिस ननिेदन संपिल्यािर 'िंदे मातरम!् भारत माता की जय' अशी 
तोषणा कदलव आणण कें िाच्या नोकरविा राजीनामा कदला. ते िलक भूशमगत झाले. 

 बाबूराि अनााळकरांच्या बरोबरवने भा. रा. भागित, द. पां. खांबेटे आणण नारायण र्ारप हे माझे 
आिडते लेखक. आपण अमेररकी िाङ्मयािी अरु्ार-अुसनिारव केलव, हे ह्या िौतांनीहव मोकळ्या मनानं मान्य 
केलं. िौतांच्याहव लेखनािा स्रोत म्हणजे मुंबअीच्या पदपथांिर सहज अुपलब्र् होणारव 'पल्प' (म्हणजे 
पुनिालनात आणलेल्या कागदािर छापलेलव) पुस्तकं आणण ननयतकाशलकं (ह्यांना 'पल्प मॅगेझीन्स' म्हणत 
असत). त्यािरूनि आपल्या '९ आणे-माला', '४ आणे-माला' सुरू झाल्या. दसुरया महायुद्धाच्या काळात 
सिननकांच्या करमणुकीसााी जहाजं भरभरून हव पुस्तकं आणण माशसकं भारतात येत असत. त्यातंलव काहव 
भारतातल्या शहरांतल्या पदपथांिर येत. आणा-दोन आण्याला हा कच्िा माल बरयाि लेखकांना अुपलब्र् होत 
असे. काहव लेखक ते मान्य करत. काहव लेखक त्याआर्ारे लेखकराि बनत असत. हे िौतं मात्र असे 
लेखकराि नव्हते.  

 'अुडती छबकडी' ह्या १९६६ सालव प्रशसद्ध झालेल्या पुस्तकाच्या प्रस्तािनेत भारानंी म्हटलंय, 

"मुंबअीच्या फुटपाथिर 'अस्टाअुंडींग स्टोरवज', 'अस्टाअुंडडगं सायन्स कफलशन' यांसारखी माशसकं मला अपुलब्र् 
होत. त्यातंलव मध्यिती कल्पना मी अिुलत असे." 

 पुवं त्यािर हे िौतंहव जो भारतीय साज िविीत असत, ती ककमया त्यांच्या लेखणीिीि होती. खांबेटे 
आणण र्ारपसदु्धा त्यांच्या कथांबदल ल बोलतानंा मळू कल्पना कुालव हे सांगत असत. अनााळकर त ेखाजगीत 
मान्य करत असत. ह्या माझ्या आिडत्या लेखकापंिकी भा. रा. भागितािंर मात्र बालसाकहक्त्यक हा शशलका 
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अुगीिि बसला होता. आपल्या देशात, का कोण जाणे, विज्ञानकथा-कादंबरया हा प्रांत प्रौवािंा आणण प्रगल्भ 
िािकािंा नाहव, असा अेक गिरसमज पसरला आहे. असं का, हे खरं तर कोडिं आहे. खरं म्हणजे अमेररकेत 
माका  ंिेनपासनू अनेक महत्त्िाच्या लेखकांनी विज्ञानकथा-कादंबरया शलकहल्या आहेत. 'हा िाङ्मयप्रकार 
हाताळायला अितड आहे' असंहव त्याबदल ल म्हटल ंआहे. आयझॅक अॅशसमॉव्हला 'राट्यकवय ाेिा' म्हणून तोवषत 
केले गेले. रॉबटा हाअीनलाअीननं िंिप्रिास ककमान पंििीस िषे लिकर तडिून आणला, म्हणून 'नासा'नं त्यािा 
सत्कार केला. अनेक मान्यिर शास्त्रज्ञांनी विज्ञानकथा शलकहल्या. 'नासा'तले ६०% ककंिा त्याहून अचर्क 
शास्त्रज्ञ आणण तंत्रज्ञ विज्ञानसाकहत्य िािून अिकाश-संशोर्नाकड ं िळले. रशशयन अिकाशिीरांनी 
'अिकाशप्रिासात कुालव पाि पुस्तकं बरोबर घ्याल' ह्या प्रश्नाला जे अतु्तर कदलं, त्यात बहुतेक सिानंी दोन 
तरव विज्ञानकथा-कादंबरया नमूद केल्या. आपण मात्र भारांिर बालसाकहक्त्यक असा शशलका मारून त्यांना 
दलुाक्षित ाेिलं. 

 भा. रा. भागित आम्हांला का आिडले? माझे बरेि समकालवन, 

तसंि शाळासोबती हे भारांिे िाहते होते आणण आजहव ते नातिंडांसााी 
भारािंी पुस्तकं आणायला प्रदशानातून आिजूान कहडंतात. भारािंी सोपी-
सुटसुटवत, नादपूणा िालयं, त्यांच्या लेखनातला तरल विनोद, अेखादा प्रसगं 
िािकाच्या डोळ्यांसमोर जसाच्या तसा अुभा करण्यािी चित्रमयी 
िणानशिलव, ह्यांमुळं भारानंी िािकांना मोकहत केलं होतं. पुवंहव 'एका 
चिन्यािा जमालगोटा', 'दशुमाळ नतककटािी साहसयात्रा' ह्या पुस्तकांच्या 
नािांमळेुि आपण त्या पुस्तकाकंड ेआकृट्यट होतो. 

 भारांना मी जेव्हा भेटलो, तेव्हा ते सत्तरवच्या पुवे होते. पण 
त्यांच्या िालण्याबोलण्यातला अुत्साह बनततला की फास्टर फेणे त्यांच्याि 
लेखणीतून अतुरला हे तर पटत असेि; पण क्अतर कुणालाहव 
त्यांच्यासारखा फास्टर फेणे शलकहणं जमल ंनसतं, हेहव पटायिं. 

 मी भारांना िार-पाि िेळा भेटल्यािं अलवकडिे मी कुणालातरव सांचगतलं. तो गहृस्थ म्हणाला, "तू 
भायायिान आहेस, लेका! आर्ी का सांचगतल ंनाहवस? मलाहव त्यांना भेटािंसं खूप िाटायिं!" 

 ज्या लेखकांना आपल्याकड े मुख्खय साकहत्यप्रिाहात स्थान नाहव, अशा अनेक लेखकांबदल ल अशा 
प्रनतकक्रया अिकल्या आहेत. माझ्या आिडत्या भारांना भेटायिी क्अच्छा असलेले क्अतरहव अनेक जण असतील. 
त्यांिी आणण भारािंी भेट तडिून आणण्यािी अेक सरं्ी या लेखाच्या ननशमत्ताने मला शमळते आहे. ३१ मे 
२०१५ रोजी त्यांिी १०५ िी जयतंी आहे. या िेळी त्यांिे िाहत े 'ऑनलाअीन' अेकत्र येताहेत हे कळलं, 
त्यांच्यासााी हव भारािंी स्मरणभेट. 

*** 

'िंिािर स्िारव'िे चित्रः जालािरून साभार.                         

'उडती छबकडी'िे चित्रः भागित कुटंुबीयाकंडून.         

संपादकीय कटपणः लेखातील स्िरलेखनािी विशशट्यट पद्धत मूळ लेखनाबरहुकूम राखलव आहे. तसेि लेखकाच्या 
इच्छेनुसार 'Jules Verne' या नािािा उच्िार 'ज्यूल्स व्हना' असा ाेिला आहे. 

*** 
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- जयंत नारळीकर 

. 

 मला िािनािी गोडी लागलव लहानपणापासनूि. मी आणण माझा र्ाकटा भाऊ झोपायच्या मागाािर 
असताना आमिी आई (नतिे तरिे नाि 'ताई') आम्हांला गोट्यटव िािून दाखिीत असे. मळू गोट्यट इंग्रजी, कहदंव 
ककंिा मरााीत असलव तरव आमिे माध्यम होते 'मरााी'. अथाात ताईिा स्ित:च्या गोट्यटविंा सााा अफाट होता. 
त्यांत पौराणणक गोट्यटव आणण परवकथा प्रामुख्खयाने असत. पण हा सााा सपंल्यािर नतने पुस्तके िािून 
दाखिण्यािा प्रतात िाल ूकेला. इंग्रजीत िुडहाउस, कॉनन डॉएल, कहदंवत 'िंिकांता' आणण 'बेवब बनारसी', तर 
मरााीत चिमणराि, िीरर्िल आदविंा खुराक आम्हालंा पुट्यकळ कदिस पुरेल असा होता. 

 पण ह्या गोट्यटव एका रात्रीत संपणारया नसत. 'अरेत्रबयन 
नाईंस'मर्ल्या शाहजादवप्रमाणे ताई गोट्यट अर्ािट सांगून "आता उद्या 
पुरव करू, झोपा आता!" असे फमाान सोड.े झोपेिा अंमल िावत असताना 
ह्या फमाानाला विरोर् करण्याच्या क्स्थतीत आम्हव नसू. पण गोट्यटवत पुवे 
काय झाले हे जाणून घ्यायिी उत्सकुता तर असे. अखेर त्यािर मला 
तोडगा शमळाला! 

 तो तोडगा होता स्िािलंबनािा. कदिसा शाळा, तरिा अभ्यास, 

खेळ यांतून िेळ कावत मी स्ित: गोट्यटव िािायला लागलो. आदल्या रात्री 
ताईने अर्ािट सोडलेलव गोट्यट पुरव करण्यापासून ह्या िािनािी सुरुिात 
झालव ि क्रमशः मी स्ितः ननिडलेलव पुस्तके िािू लागलो. त्यासााी 
ननिडलेलव पुस्तके अथााति िािायला सोपी असत. 

 अशा िेळी मला भा. रा. भागितांिी काहव पुस्तके िािायला शमळालव; ती खास शाळकरव मुलांसााी 
शलकहलेलव होती. अशा माध्यमािा मला पुट्यकळ फायदा झाला. उदाहरणाथा इंग्रजीत क्व्हलटोररयन जमान्यात 
गाजलेले पुस्तक 'King Solomon's Mines' . ते मला त्या ियात िािायला अितड िाटले होते. पण भागितांनी 
शलकहलेला त्यािा मरााी संक्षिपत अितार 'राजा सुशलमानिा खक्जना' माझ्या आिालयातला होता! 

 अथाात अशा एका यशस्िी उदहरणाने प्रश्न संपत नाहव.मला भारांच्या इतर पुस्तकांबदल ल उत्सुकता 
ननमााण झालव. मी पकहल्यांदा िािलेलव पुस्तके ('८० कदिसांत पथृ्िीप्रदक्षिणा', 'तीन शशलेदार', आदव) मला 
महाराट्यकातून आलेल्या पाहुण्यांकडून भेट म्हणून शमळालव होती. आम्हव राहत होतो बनारसमरे्. नतथे मरााी 
पुस्तके शमळण्यािे काकाण नव्हते. अशा िेळी माझे िडील कामाननशमत्त मुंबईला गेले, तर स्ितःकररता 
पुस्तके तेताना (त्यांिे आिडते दकुान 'न्यू बुक कंपनी', हॉन ्ा  बी रोड) माझी ऑडारपण लिात ाेित. एरिी २/४ 
िषांतून एकदा उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मुंबई - पुणेमागे आमिी कोल्हापूरला भेट व्हायिी. त्या िेळी विकत 
तेतलेल्या पुस्तकांत भारािें िाङ्मय हटकून असे. 

 आज मागे िळून पाहताना 'ललाशसक' समजलव जाणारव अनेक पुस्तके सोपया मरााीत रूपांतररत 
करून भारांनी ६०-६५ िषांपूिी माझ्यासारख्खया शाळकरव मुलािर जे उपकार केले, त्यासााी आज त्यांिे भाराभर 
आभार मानीत आहे. इंग्रजीतील विख्खयात िाङ्मय अशा तर हेने माझ्या पररियािे झाले आणण पुट्यकळ िषांनी 
ते मळू इंग्रजीत िािणे सोपे गेले. 

भा. रा. भागित यांचे भाराभर आभार   
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 िरवल िणान शलहून झाल्यािर मला भारांिे आणखी शलखाण िािायला शमळाले. ननिडक विज्ञान 
कादंबरयािें मरााीत रूपांतर करून भागितानंी शाळकरव मुलांपुवे ह्या िेगळ्या प्रकारच्या साकहत्य मांडले. हव 
पुस्तके िािताना मला स्ितःला आपण परत 'टवन एजर' झालो असे िाटले! कारण एि.् जी. िेल्स ्आणण 
ज्यूल व्हना यािें विज्ञानकथाविश्ि मी मळू इंग्रजीमरू्न अनुभिले असले, तरव भारांच्या खास शिलवतलव रूपांतरे 
िािताना मी सहजगत्या 'त्या' ियोगटात गेलो आणण तेहव नकळत, स्िाभाविकपणे. 

 उदाहरणाथा एि.् जी. िेल्सच्या 'अदृश्य माणसा'िे कथानक मूळ इंग्रजीत िािताना मनोिेर्क िाटते, 

तसेि वििारप्रिताकहव. शाळकरव िािकाला त्यातील बरेि भाग 'जड', म्हणजे कळायला - अनुभिायला अितड, 

िाटतील. भाराचं्या रूपांतरात कथानक सहजगत्या कळण्याजोगे आहे. आणण त्याि िेळी कादंबरवतला ििज्ञाननक 
पाया मळू लेखकाला अपेक्षित असाि आहे. शशिाय हुशार, कल्पक ििज्ञाननक संशोर्क नीनतमत्ता झुगारून 
िागायला लागला तर तो समाजकंटक होतो हा संदेश शाळकरव िािकापयतं पोििण्यात रूपांतरकार यशस्िी 
होतो. िास्तविक, शालेय िािकाना कथानकाशी णखळिून ाेिताना आणण संक्षिपत आितृ्तीिी बंर्ने पाळताना 
असे यशस्िी लेखन ककती अितड असत ेत ेलेखकि जाणे. 

 विज्ञानकथांच्या विश्िात आकदपुरुषांत गणले जाणारे ज्यूल व्हना यािें लेखन ककशोरिािकांपयतं 
मरााीतून पोििण्यात भारांनी लि तातले हव विज्ञानकथासाकहत्याच्या दृट्यटवने महत्त्िािी तटना होती. अमुक 
अमकु प्रकारच्या गोट्यटवला विज्ञानकथा म्हणायिे हे पाठ्यपुस्तकीय रटाळ पररभाषेत न सांगता ज्यूल व्हनाच्या 
लेखनाच्या रूपातंराद्िारे सहजगत्या सांगण्यािे काम भागितांनी केले, त्याबदल ल मरााी साकहत्य त्यािें सदिि 
ऋणी राहवल. विज्ञानकथा म्हणजे सदिि अंतराळयात्रा नसते हे भागितानंी रूपांतररत केलेल्या व्हनाच्या '८० 
कदिसांत पथृ्िीप्रदक्षिणा'मरू्न कळते. एरिी कथानक साहसकथेसारखे िाटले, तरव शिेट अनपेक्षित असून 
त्यामागे एक ििज्ञाननक तथ्य आहे. हे तथ्य पाठ्यपुस्तकातून साचंगतले तर विद्याथ्यांना (सध्याच्या 
शशिणपद्धतीतल्या!) कळेल की नाहव हव शंकाि आहे. पण ह्या विज्ञानकथेत ते कथानकातील उत्कषात्रबदं ू
म्हणून येते आणण िािकांना वििार करायला लािते. 

 म्हणून गाजलेल्या विज्ञानकथा-कादंबरया मरााीत रूपांतररत करायिी ककमया करून दाखिणारया भा. 
रा. भागितांना अनेक र्न्यिाद - माझ्यासारख्खया िािकाकडून... 

***                
कटपा: 
भारांच्या विज्ञानार्ाररत लेखनात काहव त्रुटव सापडल्या. त्यािंी (उदाहरणाथा) नोंद :-          
१. पाताळलोकिी अदभतु यात्रा : "अक्स्त उत्तरस्या ं कदशशदेितात्मा..." हा श्लोक 'रतुिंशा'तला नाहव. तो 
'कुमारसंभिा'तला पकहला श्लोक आहे.               
२. िंिािर स्िारव : गोळा 'कदसला पाकहजे' याकररता त्यािा व्यास ६० फुटांपेिा कमी का िालणार नाहव? 
३. रू्मकेतूच्या शेपटािर / शेंड ेनित्र / िंिािर स्िारव : यातं weightlessness िा उल्लेख का नाहव? 

*** 

चित्रः जालािरून साभार 

*** 
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- सौ. नीला र्डफळे 

. 

 गेलव अनेक िषे बालिािकांना आकवषात करणारया मोजलयाि मरााी लेखकांमध्ये भास्कर रामिंि 
भागित यािें नाि अग्रक्रमाने घ्यािे लागेल. बालसाकहत्यातलव त्यािंी कामचगरव केिळ अनन्यसार्ारण अशी 
आवळते. कथा, कादंबरव, नाटक, विनोदव लेखन, अनुिाद या सिा साकहत्यप्रकारांत भागितांच्या लेखणीने स्ििर 
संिार केलेला असला, तरव बालसाकहत्यकार म्हणून जनमानसांत त्यािंी प्रनतमा सुक्स्थर झाल्यािे ननदशानास 
येते. 

 भारांनी अनेक प्रकारिे लेखन केले. साहस, विज्ञान, ननमाळ विनोद त्यांच्या लेखनात डोकाित असे. 
त्यांिे सुरुिातीिे प्रौवांसााीिे लेखन ('िितागिनांतील िाफारे' आणण 'माझा विक्रम' - दोहोंिे प्रकाशनिषा १९३९) हे 
विनोदव आणण विडबंनात्मक होते. शाक्ब्दक कोंयांनी युलत असलेले ते लेखन खुमारविे असल्यािे जाणिते. 
त्यांच्या कोंयामंरू्न ननभेळ आनंद सापडतो. 

...  

 वि. स. खांडकेर, ना. र्ों. ताम्हनकर, न. चि.ं केळकर यांनी भारांच्या पकहल्यािकहल्या पुस्तकािी 
('िितागिनांतील िाफारे') प्रशंसा करताना 'ननमाळ' आणण 'ननरागस' अशी विशेषणे िापरलव आहेत. प्रौवासंााीच्या 
इतर लेखनात (म्हणजे 'संत्रस्त' आणण 'भाराभर गित' या कथासंग्रहांत) त्यांिी विनोदव ितृ्ती अचर्कि जाणिते. 

 मरााीतील उत्कृट्यट विनोदव कथासंग्रहात सपंादक राम कोलारकर ह्यानंी भा. रा. भागितांच्या िीस 
कथांिा समािेश केलेला आहे, हव एकि बाब भारािंी विनोदव कथालेखनातील ननपुणता शसद्ध करण्यासााी पुरेशी 
आहे. पण त्याचं्यािर विनोदव कथालेखकािा शशलका मात्र बसला नाहव, कारण त्याि एका प्रांतापुरते त्यांनी 
स्ित:ला बंकदस्त करून तेतले नाहव. विविर् विषयांिर त्यांिे लेखन झाले. 

 लहान मुलांसााी काळजीपूिाक लेखन करणारे भारा हे प्रौवसाकहत्यात मात्र काहव िेळा टवकास्त्रािा 
िापर करत. कहदंमुहासभा आणण सािरकर ह्यांिरिा त्यांिा लेख हे यािे एक उदाहरण. 

बालसादहत्याचा दीपस्तंभ  
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 पोरियात तरातल्या साकहत्यपे्रमी पोषक िातािरणामळेु त्यांनी 'िसंत' नािािे माशसक कावले होते. 
एिवेि नव्हे, तर बालपणी त्यांनी त्यािंी आतेबहवण दया पराजंपे कहच्या मदतीने 'ननळे पाकीट' या रहस्यमय 
कादंबरविे लेखन केले. सुदििाने ते छापूनहव आले. ियाच्या दहाव्या िषी भागितािंी माजंरविरवल कविता 
'आनंद' माशसकात छापून आलव होती. त्याि सुमारास त्यानंी चित्रािरून शलकहलेलव एक गोट्यट 'बालोद्यान' ह्या 
माशसकात प्रशसद्ध झालव होती. 

 भारािें िडील रामिंि भास्कर भागित हे ननरवश्िरिादव सरु्ारक होते. रँयालर पराजंपे याचं्याबरोबर ते 
िषाानुिषे 'प्राईड अँड पे्रज्युडडसिे' िािन करवत असत. भारा हे त्यांच्या िडडलांविषयी एके काकाणी शलकहतात, 

"मुलविंीहव मुंज केलव पाकहजे असे ाासून सांगणारे माझ े िडील पलके रॅशनाशलस्ट. र्ाशमाक कमाकांड त्यांना 
मान्य नव्हते." या सुर्ारणािादव िातािरणामुळे भारांच्या लेखनात अंर्श्रदे्धला विरोर् करणारव ि िास्तििादव 
कथासतू्रं िारंिार येतात. 

 बालपणीसुद्धा भारा हे भािंडानंा गोट्यटव सागंत, छोंयाछोंया गोट्यटव शलहवत. मलुािे पाय पाळण्यात 
कदसतात हव उलती त्यांच्याबाबतीत िपखल ारते. लहानपणापासून इंग्रजी पुस्तकांच्या िािनािी त्यांना आिड 
होती. शालेय जीिनात 'माय मॅगणझन' हे पुस्तक/ननयतकाशलक आणण चगबन्स, डडकन्स, थकॅरे तसेि ह. ना. 
आपटे, विट्यणूशास्त्री चिपळूणकर ह्यांिे साकहत्य ह्यांमळेु प्रभावित होऊन भारांनी बालियाति लेखन सुरू केले. 

 भारांनी इंग्रजी ननयतकाशलकातूनहव विनोदव-कथालेखन केले. तथावप त्यांच्या इंग्रजी कथालेखनािी 
माकहती फारशी कोणाला नाहव. त्यांना जात्याि लहान मलुािंी आिड असल्याने त्या आिडीिा ासा त्यांच्या 
साकहत्यननशमातीिर उमटला. 

 मुलांविषयी पे्रम, आपुलकी ि त्यांच्याशी गपपा मारण्यािा छंद असल्यामुळे त्यांनी 'प्रकाश' ह्या 
सापताकहकात बालसाकहत्यासााी एक पूणा स्तंभ राखून ाेिला होता. यातून त्यांना बालसाकहत्याच्या िते्रात काहव 
करायिी ओव सुरुिातीपासून होती हे ध्यानात येते. त्यांच्या ह्या अशभनि उपक्रमाला इतर सापताकहकांनीहव 
उिलून र्रले. आजहव अनेक दिननकांत/ननयतकाशलकांत बालसाकहत्याला िाकहलेलव जागा असते. या प्रथेिे 
जनकत्ि भा. रा. भागितांकड ेजाते. 

 भारा हे उत्तम पत्रकारहव होत.े दिननक सकाळ, सापताकहक प्रकाश आदवंमरू्न त्यांनी लेखन केले. पण 
कलंदर स्िभािामळेु पत्रकाररतेिा त्याग करून त्यानंी आपला मोहरा 'िहाँ' या चित्रपटाच्या (१९३७) 
कथालेखनाकड ेिळिला. पण कदयादशाक के. नारायण काळे यांनी त्या कथेत एिवे बदल केले, की साक्त्त्िक 
संतापाने भागितांनी, "हव कथा माझी नव्हे" असा पुकारा करत प्रभात चित्रपटसंस्थेतून राजीनामा कदला. 

 मुलांमध्ये रमणारे, मुलांत मूल होऊन राहणारे, मुलांसााी स्ितंत्र साकहत्यविश्िािी उभारणी करणारे 
भा. रा. भागित यांच्याविषयी ज्येट्या साकहक्त्यक राजा मंगळिेवेकर खालवल उद्गार कावतात: "भारांच्या 
सगळ्या लेखनात उत्कटतेने जाणितो तो त्यांच्या ाायी असलेला ननमाळ, ननरलस आणण टिटिीत असा सुदंर 
बालभाि." 

 भारतातील, महाराट्यकातील तत्कालवन तडामोडींिं प्रनतत्रबबं त्यांच्या साकहत्यात उमटत असे. त्यािी 
उदाहरणे म्हणजे 'फास्टर फेणेिी काक्श्मरव करामत', 'गुलमगािे गूव आणण फास्टर फेणे', 'फास्टर फेणेिा 
रणरंग', इत्यादव. 

http://www.indiavideo.org/cinema/wahan-7384.php
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 परकीय साकहत्याच्या पररशीलनाने भारांनी मरााीतील बालिािकांना सकस साकहत्य उपलब्र् करून 
कदले. लहानपणापासून इंग्रजी पुस्तकांिे िािन असल्याने अनेक इंग्रजी पुस्तकािें अनुिाद त्यांच्या हातून 
तडले. बालिािकांप्रमाणेि प्रौव िािकांनाहव हे अनुिाद आिडत. पाश्िात्त्य रहस्यकथांिेहव त्यांनी केलेले 
अनुिाद उल्लेखनीय आहेत. 

 'आरसेनगरवत जाई' (मूळः थू्र द लुककन्ग यालास (Through 

the looking glass)) हे त्यांच्या रूपांतरकौशल्यािे उत्तम उदाहरण 
मानता येईल. रूपांतर करताना भारािंा कटाि हा लेखन पररपूणा 
करण्याकड े असे. टॉलस्टॉय, ओ. हेन्री, मोपाँसा अशांच्या ककतीतरव 
कथा भारांनी 'त्रबवपन बुकलिार सांगतो आहे' या माध्यमातून 
रूपांतररत केल्या. त्यािप्रमाणे लॉरा इंगल्स िाईल्डर याचं्या 'शलकटल 
हाउस' माशलकेतील साकहत्यािाहव अनुिाद केला. मुलानंा थोरांिी 
िररत्र ेकळािीत या हेतूने त्यांनी जॉजा िॉशशयंाटन, अब्राहम शलकंन, 

आणण बेन फँ्रकशलन ह्यािंी िररत्र ेभाषातंररत केलव. 

 भागितांच्या भाषातंरांिर कायम ििज्ञाननक प्रभाि राकहला. 
त्यांच्या लेखनातलव अभुततुरम्यता हव कायम विज्ञानािी कास र्रून 
आलव. ती गो. ना. दातारांसारखी परवकथांिी अभुततुरम्यता नाहव. अस ं
का असाि,ं याबाबत मनात उत्कंाापूणा वििार येतो. भा. रा. 
भागितािंा स्िभाि विज्ञानननट्या होता. 'प्रल्हादविजयाच्या गोट्यटव 

मुलांना न सांगता त्यांना तका ननट्या, बुवद्धिादव बनिणे हे आपले कताव्य आहे' असे त ेम्हणत. त्यांनी रूपांतररत 
केलेल्या 'िंिािर स्िारव' आणण 'पाताळलोकिी अभुततु यात्रा' या कथांतील शास्त्रीयता िाखाणण्यासारखी आहे. 
ग्रहांविषयी लेखन करताना भारा हे शंभर िषांपूिीिी पंिांगे अभ्यासत आणण शास्त्रीय माकहतीच्या अिूकतेकड े
लि देत. जणू काहव प्रत्यि पात्रिे आपल्याशी संिाद सार्त आहेत, असा भास या लेखनात होतो. भारांना 
विज्ञानकथांच्या िािनािी विलिण आिड होती. िािनाला विज्ञानाच्या अभ्यासािी जोड देऊन आणण शास्त्रीय 
माकहती आत्मसात करून शलकहलेले त्यांिे लेखन िास्तििादव िाटे. कालातीत विषयामंुळे त्या कथा आजच्या 
िािकांनाहव भाितात. 

 ज्यूल व्हना या फ्रें ि लेखकाच्या अनेक कादंबरयांिे त्यांनी भाषातंर/रूपातंर केलेले आहे. ज्यूल व्हनाच्या 
साकहत्यातले मळुातले सगळे सौंदया अबाचर्त ाेिून त्यांनी त्यांतला आशाय मरााी मलुांपयतं अगदव लवलया 
पोहोििला. अनुिादांतले विस्मयकारक प्रसगं, अभुततुरम्यता या गोट्यटव लहानांनाि नव्हे; तर मोठ्यानंाहव िेड 
लािणारया आहेत. 

 आणखी एक उल्लेखनीय गोट्यट म्हणजे 'बालशमत्र' ह्या माशसकािी ननशमाती. या माशसकाने बालशमत्रािंी 
साकहक्त्यक भकू भागिलव. उत्कृट्यट दजाा, उत्तमोत्तम चित्र,े साहसकथा, रहस्यकथा, विज्ञानकथा, माकहती 
आदविंा खक्जनाि या माशसकात सापडायिा. ििविध्याने नटलेला बालशमत्रिा अंक दर मकहन्याला मुलांना 
शमळायिा. या दजेदार माशसकाच्या ननशमातीमध्ये भागितांच्या पत्नी लवलािती भागित ह्यािेंहव मोलािे 
योगदान होते. िेळप्रसंगी आपले दाचगने मोडून त्यांनी 'बालशमत्र'ला बाळलेणी तातलव होती. भारांिे लेखन 
लिचितप्रसंगी 'िंदन गुपते' या टोपणनािानेहव प्रशसद्ध होत असे. 'बालशमत्र'िे संपादनहव अथाात भारांिेि असे. 
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 भा. रा. भागितांच्या सिा साकहत्यननशमातीत त्यांिा मानसपुत्र 'फास्टर फेणे' ह्याला एक िेगळे स्थान 
आहे. फास्टर फेणेिी पकहलव कादंबरव त्यानंी १९६५मध्ये शलकहलव. पुवे १९८६पयतं फास्टर फेणेिे िीस भाग 
शलकहले. फास्टर फेणे इतका लोकवप्रय झाला की पुवे अनेक िषे तो कुाे कुाे हजेरव लाित असे. 'कुमार', 
'ककशोर', 'बालिाडी', 'टॉननक', इ. माशसकांतून तो कदमाखाने झळकत असे. अनेक ितृ्तपत्रांतून अका चित्रांच्या 
माध्यमातून, दरूदशानिरच्या माशलकेतून आणण आकाशिाणीिरूनहव फास्टर फेणे बालिािकांपयतं पोिला. 
सचित्र पुस्तके प्रशसद्ध करणारया 'अमर चित्रकथा' या संस्थेने फास्टर फेणेला मरााीबरोबरि गुजराती, कानडी, 
तेलुगू, तशमळ, कहदंव आणण इंग्रजी या भाषातंल्या बालिािकांपयतं पोििले. लशलता पि यांनी 'रंगरेखा' नामक 
चित्रपट्टय्ांतून फास्टर फेणे मुलांच्या भेटवला आणला. अलवकडच्या काळात तजेस मोडक या तरुणाने 
'प्रतापगडािर फास्टर फेणे' या पुस्तकािे इंग्रजी भाषांतर केले आहे. 

 भारांच्या म्हणण्यानुसार माकहती-तंत्रज्ञानयुगात मुलांिी दनुनया बदललव आहे. बदलत्या काळात मुलांिी 
भूक िेगळी असणार, ती जाणून तेऊन लेखक शलकहता असािा. वपवव िांगलव तडािी यासााी िािनासारखा 
िांगला शमत्र त्यांना शमळाला पाकहजे. 

 'बालसाकहत्यािे सजाक' म्हणून भा. रा. भागितांिी सिादरू ओळख आहे. गेल्या शतकातील सातव्या 
आणण आाव्या दशकात जन्मलेलव वपवव आज प्रौवािस्थेतहव फास्टर फेणेच्या जनकाविषयी आदर बाळगून 
आहे. एिवेि नव्हे; तर आज मेहतािंी अनुिाकदत पुस्तके िािणारा िािकिगाहव भागितांच्या अनुिादाच्या 
खुराकािर िावला आहे, असे म्हटल्यास िािगे ारू नये. 

 एकूणि भा. रा. भागितािें समग्र बालसाकहत्य बालिािकांबरोबरि अभ्यासकांनाहव मागादशाक ारते; 
नव्हे दवपस्तंभाप्रमाणे कदशादशाक ारते, यात शंकाि नाहव. 

*** 

'माझा विक्रम' ि 'िितागिनातील िाफारे' यांिी मुखपटृ्याचित्र:े भागित कुटंुबीयांकडून.                   

स्रोतोल्लेखरकहत चित्र: जालािरून साभार. 

*** 
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- मीना ििद्य 

. 

 हा माझा अनुभि, म्हणजे इसिी सन १९५०-६० च्या दशकात एका लहान गािात शाळेत शशकणारया 
एका मुलविा अनुभि. आता आािणींच्या कपपयामरू्न बाहेर कावून कथन करते आहे. 

 पुस्तकं िािणं हा त्या काळातील सिातं मोाा विरंगुळा असे - मोकळ्या िेळातला आणण मोठ्या 
सुट्टय्ांमर्ला. हा िािनािा छंद मनोरंजन आणण मनोविकासहव सार्णारा होता. दरूदशानिा तेव्हा पत्ताि 
नव्हता. रेडडओदेखील तुरळक तरांमध्येि असायिा - सिांना परिडणारा नव्हता. नाटक, शसनेमा िषााकााी 
एखादाि बतायिा. पण यािी खंतहव नव्हती, पिााहव नव्हती. मध्यमिगी सुशशक्षित कुटंुबामर्लव आम्हव मुल ं
िािनात दंग असायिो. त्या िेळी आमच्या कल्पनाविश्िात रंग भरणारया मोजलया मरााी लेखकामंध्ये भा. 
रा. भागितांिं स्थान खूप महत्त्िािं आहे. 

 'बालशमत्र' हे त्यांनी जिळजिळ सात िषे िालिलेल ं पाक्षिक माझ्या प्राथशमक आणण माध्यशमक 
यत्तांना समकालवन होतं! आमच्या दृट्यटवने ती बौवद्धक करमणुकीिी मेजिानीि होती. अनतशय आतुरतेने 
आम्हव मुल ंया अंकािी िाट बतत असू. 'अदृश्य माणूस' आणण िंिािर स्िारव' या अभुततु कथा बालशमत्रातून 
क्रमशः प्रशसद्ध होत. त ेएक मोां आकषाण होतं. भागितांच्या अनेक स्ितंत्र साहसकथा, रहस्यकथा, विज्ञानकथा 
- अथाात कादंबरवच्या स्िरूपात - त्या काळी मुलामलुवंना अगदव गंुगिून टाकीत. 

--- 

 त्यांनी शलकहलेलव अनुिाकदत पुस्तकंदेखील इंग्रजी आणण अमेररकन साकहत्यामर्ील दजेदार कादंबरयािंा 
मरााी िािकाला समथापणे आणण उत्कटतेने आस्िाद देतात. त्या त्या देशातंील तसेि कालखंडातील 
जीिनशिलव आणण व्यक्लतरेखा यािंं पररणामकारक दशान त्यामध्ये तडतं. तेहव आपल्या मरााी भाषेतून आणण 
नतकडिं मळू िातािरण कायम ाेिून! या कादंबरयांमर्ील व्यलती बहुर्ा मरााीतूनि बोलल्या असाव्यात, असं 
िाटण्याइतका खरेपणा या साकहक्त्यक कलाकृतींमध्ये आहे. 

 शेकडो िषांपूिी इंक्यालश राजिटवविरुद्ध, विशेषतः त्या राजिटवमर्ील भ्रट्यट, उदल ाम आणण अन्यायी 
सरदारांविरूद्ध बंड पुकारणारया, श्रीमंतांिं र्न लुटून, नाडल्या गेलेल्या गरवबांना िाटून टाकणारया रॉत्रबन हुड या 
बहादल रािी कथा इंग्रजी साकहत्यात आख्खयानयका (legend) बनून राकहलव आहे. अनेक लोकगीत-पोिाडयांिा 
विषय झालव आहे. अशा रॉत्रबन हुडला 'रॉत्रबन हुड आणण त्यािे रंगेल गडी' या पुस्तकाद्िारे मरााी िािकांच्या 
- विशेषतः लहान मुलांच्या - भेटवला आणताना प्रस्तािनेति लेखक जाहवर करतो - 

शशगं िाजता। रॉत्रबनकरता॥ 

शरिूड जंगल भंगेल। 
गडी लोटतील रंगेल॥ 

आणण कादंबरवच्या सरुुिातीला पुकारा होतो तो असा - 

ऐका ऐका सज्जनहो 
सिननकहो स्िाततं्रयािे 

बालिाचक, पि सत्तरीतले!   
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पोिाड ेिनिीरािे 

शरिुडच्या रॉत्रबन हुडिे॥ 

 या भाषांतरातल्या काहव गंमती विशेष पाहण्यासारख्खया आहेत. 'मेरव मेन' मरााीत येतात, ते 'रंगेल 
गडी' होऊन. 'शलकटल जॉन'िे भाषातंर होत े 'र्ाकला जॉन', तर 'िुईल ् स्कालेट'िे भाषातंर होत े 'तांबडा िुईल'. 

'फ्राय ऽर टक' होतो 'टक बुिा'. इथे 'बुिा'मर्ला मरााी सनं्यासीपणा टकच्या गळ्यात अिूक जाऊन पडतो. 
रॉत्रबनला पकडून आणण्यासााी इंयालंडच्या राजाने चगसबोनाच्या 'गाय' नामक सरदाराला (Guy of Gisborne) 

पािारण केलेले असते. त्यािे िणान करताना लेखक म्हणतो, "तो नािाने गाय असला तरव शलतीने बिल होता!" 

 अशा रॉत्रबनिी कथा मरााी मलुांना आपलवशी िाटल्यािािून कशी राहवल? रॉत्रबन आणण त्यािे सिंगडी 
यांच्या रोमहषाक साहसकथांमध्ये लहानथोर सिाि रमतात. 

--- 

 तीि गोट्यट लॉरा इंगल्स िाईल्डर या पकहल्या वपववतील (pioneer settler) अमेररकन कुटंुबामर्ील 
मुलवच्या आत्मकथेिी. या कुटंुबािा खडतर, संतषामय जीिनप्रिास, त्यातूनहव त्यांनी जपलेलव ससं्कृती, 
कलासलत आणण उमदव ितृ्ती, हे सगळं मरााी िािकांच्या भेटवला लेखकाने आणलं, अत्यंत प्रभािीपणे; या 
िार पुस्तकांच्या रूपात –  

मोठ्या रानातलं छोटं तर, एक होत ं सरोिर, उमलती कळी आणण आनंदव आनंद गड े हव ती िार पुस्तकं.            

   

 इथेहव तोि अनुभि. अमेररकन जीिनशिलविा मरााीतून आस्िाद! या पुस्तकांमध्ये जागजागी येणारया 
काव्यपलंती, िालप्रिार, अथाात अमेररकन-इंक्यालशमर्ील, यांिं समपाक आणण रसाळ रूपांतर लेखक करतो. 
त्यांतलं हे एक उदाहरण पाहा - 

 लॉराच्या वििाहसोहळ्यासााी नतिी आई (मा) नतला तयार करत े आहे, आचथाक िणिणीच्या 
पररक्स्थतीमध्ये. िरू्िा पेहराि कसा सजिािा याबाबत मा आपल्या लेकीला एक पारंपररक िालप्रिार सांगते - 

Something old 
And something new 
Something borrowed 

Something blue! 
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मरााीमध्ये लेखक शलकहतो - 

थोड ेजुने 

थोड ेनिे 

थोड ेउसने 

मागून घ्यािे! 

 हे रूपांतर आहे हे जाणिूहव नये अशी सहज मरााी भाषा! मळूच्या 'old-new-borrowed-blue'िे 
भाषातंर करताना 'ननळा' रंग कुाेि येत नाहव. भाषांतरात तो उपरा िाटेल हे जाणून, तो लुपत होतो. त्याऐिजी 
'जुने-निे-उसने' अस ंयमक योजून लेखक त्यातल ंपरकेपण तालिून टाकतो. 

 या पुस्तकामंर्लव तेव्हाहव विशषे आिडणारव बाब म्हणजे अमेररकन खाद्यसंस्कृतीिे मोठ्या 
रसाळपणे केलेले िणान. ननरननराळ्या प्रकारिी फळे पाकिण्याच्या पद्धती, िीज बनिण्यासााी, कटकिण्यासााी 
ि सजिण्यासााी करण्याच्या युलत्या, मासंखंड तयार करण्यािी प्रकक्रया, ते खारिून-िाळिून-साािून 
ाेिण्यासााी पडणारे श्रम या सगळ्यािं मोां रोिक आणण िविट्यट िणान या पुस्तकातूंन येतं. िानगीदाखल 
िीजबदल लिा हा उतारा पाहा - 

 कहिाळ्यात मलईला उन्हाळ्यातलासारखा वपिळा रंग काहव केल्या िवत नसे. लोण्यािे गोळे पांवरे 
ननतत, नततकेसे सुरेख नसत. माला आपल्या मेजािर सिा काहव सुरेख असािे असे िाटे; म्हणून ती 
कहिाळ्याच्या कदिसांत लोण्याला रंग देत असे. सगळी साय गोळा करून चिनी मातीच्या बरणीत भरलव अन ् 
शेगडीजिळ तापायला ाेिलव, की मग मा काय करव- नाररगंी रंगािे एखादे सुंदर लांबट गाजर तेऊन ती ते 
स्िच्छ रु्िी, त्यािी साल खरिडून कावव, मग ककसणीच्या तळािर ते ककसून कावव… शेिटव सगळा कीस कावून 
झाला, की ती ककसणी िर उिलव आणण खालव गाजराच्या ककसािा मऊ रसरशीत लगदा पडलेला असे. हा 
लगदा उिलून एका लहानशा पसरट दरु्ाच्या भांडयात ती तालव. आणण भांड ेशेगडीिर ाेिी. दरू् िांगले गरम 
झाले, की दरु्ािे नन गाजरािे ते शमश्रण ती एका कापडी वपशिीत ओती. मग ते िकिकीत वपिळे दरू् 
बरणीत वपळून कावव. बरणीतल्या सायीला त्यामुळे रंग िवे. आता लोण्याला कसा वपिळाजदा रंग येई...साय 
तयार झालव म्हणजे मा आपलव ती लाबंलिक लाकडी रिी तेऊन ती अगोदर उकळत्या पाण्यात बुडिी आणण 
मग बरणीत उभी करव. नंतर रिीच्या टोकािरून ते लाकडी झाकण सरकिून देई. लाकडी झाकणाला मध्यिती 
एक लहानसे भोक होते. आणण या भोकातूनि मा रिी िरखालव आपटवत असे...पकहल्यापकहल्याने जी साय उड,े 

नतिे त्या लहानशा भोकाला लागून सािलेले थर जाडसर बुळबुळीत िाटत. मग मा जास्त सािकाश तुसळू 
लागे आणण रिीिर वपिळ्या लोण्यािे चिमुकले कण जमू लागलेले कदसत.माने बरणीिे झाकण कावले की आत 
वपिळाजदा सोनेरव लोण्यािा गोळा ताकात बुडत असलेला कदसे. मग मा तो गोळा लाकडी कलथ्याने कावून 
एका लाकडी िाडयायात ाेिी आणण थंड पाण्याने तो बर याि िेळा रु्िी. कलथ्याने तो सारखा खालविर कफरिून 
त्यातले पाणी साफ ननिळेपयतं ती असे करव. मग त्यात मीा तालव.तुसळपट्टीच्या कायाक्रमातला सिातं उत्तम 
भाग यापुवेि असे. मा लोण्याच्या िडया पाडी. लोण्यािा लाकडी सािा असे. त्याच्या सरकत्या तळािर स्कॉबेरव 
फळांिे नन दोन पानािें चित्र कोरलेले असे. मा कलथ्याने लोणी उिलून साच्यात दाबून तट्ट भरव. पूणा भरले 
की, एका बशीिर तो सािा उतडा करव. आणण मग ती त्या सरकत्या तळािी मूा पुवे रेटव. लगेि सोनेरव 
लोण्यािा छोटासा तट्ट गोळा तयार होई. त्या गोळ्यािर स्कॉबेरविे फळ नन पाने यांिे सुंदर चित्र उमटलेले 
असे. 
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 या उतार यात िापरलेले मेज, बरणी, कलथा, सािा, तुसळपट्टी यांसारखे मरााी स्ििपाकतरातील शब्द; 

भारतीय नजरेला परकं असणारं लोण्याच्या िडया पाडण्याच्या साच्यािं ततं्र आणण सरतेशेिट त्या देखण्या 
लोण्यािं रसभररत िणान, यांतून एक पूणा खाद्यचित्र डोळ्यासंमोर उभ ंराहतं, तेदेखील अस्सल मरााी भाषेत. 

 अशा अनेक पाककृतींसोबत येतो तो तत्कालवन अमेररकन गकृहणींिा कदनक्रम. शशिणकाम, भरतकाम, 

स्ियंपाक, संगीत हव कौशल्ये; शशक्षिका म्हणून त्यांना उपलब्र् झालेलव महत्त्िािी अथााजानािी सरं्ी यािंं 
चित्र डोळ्यासमोर नेमकेपणान ं उभं राहत.ं अमेररकन प्रथा आणण रवतीभाती, शशट्यटािार, आचथाक आणण 
सामाक्जक फरकांमळेु होणार या अडिणी आणण गंमती कथानकामरू्न डोकाित राहतात. 

 हा मूळ पुस्तकािंा गुण आहे खराि. पण परदेशी साकहत्य-संस्कृतीमर्ील भाि, त्यािंी पाश्िाभमूी 
कायम ाे िून मरााीमरू्न रंगितांना लेखकािी संिेदनशीलता आणण ताकद, यांिा आपल्याला प्रत्यय येतो; 
तसाि रूपांतरासााी िापरलेलव काहवशी जुन्या िळणािी मरााी भाषा िािताना मरााी भाषेच्या ताकदविा 
आणण समदृ्धीिादेखील! 

 या लेखकाने आपल्या भाषातंरामरू्न अनेक निीन विश्िांिी दारं आम्हां मरााी मलुांसााी उतडून 
कदलव. शतकापूिी जन्मलेल्या या शे्रट्या प्रनतभािान लेखकानं आमिं बालपण अगदव 'भा.रा.'िून टाकलं होतं! 

*** 

इतर संदभि:                    

लॉरा इंगाल्स िाइल्डरची मळू पुस्तके. (http://www.littlehousebooks.com/)              

या पुस्तकांिर ननघालेली 'ललदटल हाउस ऑन दी प्रायरी' ही टीव्ही माललका. 
(http://littlehousescenery.homestead.com/) 

*** 

चित्र:े जालािरून साभार 

*** 

*** 

  

http://www.littlehousebooks.com/
http://littlehousescenery.homestead.com/
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- आदबूाळ 

 

Intelligence Bureau – Docket No. 23016/GTKHC-FST/1991 updated 26/02/2014 

*** 

From: Dr Sharad Shastri [sharad.shastri@iucaa.ernet.in] 

Date: Sun, Jan 27, 2013 at 4:13 AM 

Subject: Urgent! 

To: ████@██. ███. ██ truncated 

Banya! See this: 

http://www.esakal.com/esakal/20130122/4824005995910158145.htm
१ 

 

What the…! Is this what really happened?! 

Regards, 

Sharad 

*** 

From: ████@██. ███. ██ truncated 

Date: Mon, Jan 28, 2013 at 9:27 AM 

Subject: Re: Urgent! 

To: Dr Sharad Shastri [sharad.shastri@iucaa.ernet.in] 

Meet me at Aniket tomorrow at 10am. 

FF 

*** 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
१ शरदने उल्लेखलेले  हे 'सकाळ' ितामानपत्रातले छोटे सदर प्रथम िािािे अशी िािकानंा विनंती. िािकांच्या 
सोयीसााी ि कथेिा प्रिाह अबाचर्त राहिा यासााी ते कात्रण या कथेच्या शेिटव पान क्र. १२९ िर कदले आहे.  

http://www.esakal.com/esakal/20130122/4824005995910158145.htm
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"हु: हु: हु: हु:... बेगीन ंआिरा, शास्त्रीबुिा! मेस बंद झालव तर हिा खाऊन झोपाि ंलागेल आज!" 

िौकडयांच्या शटाातला ककडककडया पोरगा आपल्या 'हडकुळीस' सायकलवच्या थंडगार दांडयाला टेकून हुडहुडला. 

डडसेंबरातलव सधं्याकाळ होती. पुण्यात िांगलवि थंडी पडलव होती. विद्याभिनच्या िसतीगहृातलव पोरं कदिसा 
लांबिर सायकलच्या ककपा कावायिी, पण संध्याकाळ झालव की हॉस्टेलच्या उबदार हॉलमध्ये झब्बू नाहवतर 
लॅडडस खेळायिी. स्काऊटिी जांबोरव त्यािषी औरं्च्या पुवे, काळेिाडीजिळच्या एका मिदानात भरलव होती. सुिे 
सरांनी बसिी व्यिस्था करायिी तयारव दाखिलव होती, पण बनेश उफा  फास्टर फेणे आणण शमत्रांनी 
हडपसरपासून सायकल राईड करायिी ारिलव. जांबोरवत या बालिमनेू तुफान मजा केलव. कदिसभर 
दमल्यानंतर जांबोरव संपिून परत येताना शरद शास्त्री उफा  शास्त्रीबुिांच्या पायात आले पेटके. त्याने 
सगळ्यांना पुवे जायला सांचगतलं, पण बन्याला उगािि अपरार्ी िाटायला लागलं. बसिा आरामशीर प्रिास 
सोडून बन्याच्याि आग्रहाने या पुस्तक-पांडूने सायकलिा दांडू र्रला होता. शरदबरोबर बन्याहव मागे थांबला. 

म्हसोबा गेटजिळ शरदने करंगळी िर केलव. बन्या थाबंला. एका डरेेदार िटििृाच्या अंर्ार या छायेत उभा 
राहून शरद शतेकी कॉलेजच्या कंुपणाला युररया अपाण करत असताना बन्यानेहव खालव उतरून पाा मोकळी 
केलव. 

"छ्या:! काय सुनसान असतो हा भाग संध्याकाळिा! नायदर अ शसगंल चिट, नॉर अ शसगंल पाखरू!" बन्या 
स्ितःशीि म्हणाला. 

फास्टर फेणेिी िाणी जणू खोटव ारिण्यासााी एक कफकट ननळ्या रंगािी अँबेसेडर भरर्ाि िेगाने पुणे 
युननिशसाटवच्या बाजूने आलव. पेकोल पंपासमोर अँबेसेडरिा िेग अिानक कमी झाला, आणण णखडकीतून 
काहवतरव पडलं! की टाकल?ं अँबेसेडर भरर्ाि ननतून गेलव! 

"ट्टॉक्!" 

पडलेल्या चिटस ्उिलायला बन्या र्ािणार इतलयात समोरून एक पाखरू आलं. समोरच्या पेकोल पंपािरून 
एक अनतशय सुंदर, गोरव तरुणी ताईताईने आलव, आणण नतने ते पुडकं उिलून आपल्या पसामध्ये टाकल!ं 

बन्याला राहािेना. 

"एलसलयूज मी!" 

अंर्ारातून बाहेर आलेल्या बन्याकड ेबतून ती तरुणी दिकलव. 

"ते तुम्हव आत्ता उिललंत ते... ते आत्ता त्या अँबेसेडरमरू्न पडल?ं" 

"काय? नाहव ... नाहव नाहव." तरुणी सारिासारि करत म्हणालव. "माझ्या पसामध्ये माझिे कागद आहेत. 
माझ्या नोंस... एमे करतेय मी, त्याच्या..." 

बन्याच्या कपाळािर आठ्या िवल्या. "पण आत्ता पाकहलं मी..." 

"अं... या अंर्ारात काहवतरव भास झाला असेल तुला. होत ंअस ंकर्ीकर्ी. िल, ननतायला हि ंमला..." 
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तरुणीने ताईताईने रस्ता ओलांडला. त्याि िेळी पेकोल पंपािरून एक लुना बाहेर पडत होती. ती ताईताईने 
लुनािरच्या तरुणाशी काहव बोललव, आणण मागे बसलव. लुना युननिशसाटवच्या कदशेने ननतालव. 

"ट्टॉक्!" फास्टर फेणेच्या िहेर यािर आठ्यािंं जाळं पसरल ंहोत.ं भिुया िक्र करून तो लनुाच्या दरूदरू जाणार या 
लाल टेल लाईटकड ेबतत होता. इतलयात त्याला मागून कुणीतरव वोसलं. 

"पाकहलं मी सगळं, बन्या." शरद हातात एक कागद फडकाित होता. "हे बत!" 

"हे काय आहे?" 

"अरे, ती अँबेसेडर ते पुडकं फेकून गेलव. त्या मुलवने ते उिललं. त्या गडबडीत त्या पुडलयातला एक कागद 
ननसटला, आणण िार याने उडाला, तो थेट माझ्याकड.े" शरदने खुलासा केला. 

बन्याने चिमटवत तो कागद र्रला, उंदवर र्रािा तसा. 

"ताबरू नकोस, बन्या. कागद कोरडा आहे! माझी अगस्तीचगरव तोिर संपलव होती!" 

बन्याने आपल्या पाावपशिीतून टॉिा कावला आणण कागद त्या उजेडात र्रला. 

वप्रटंरिर छापलेल्या कागदािी दसुरव ककंिा नतसरव काबान प्रत असािी. आकडिे आकड!े आणण काहव 
आकडयांिर कहरव्या लाल पेनानंी खुणा केल्या होत्या. 

"शास्त्रीबुिा, काहव प्रकाश पडतोय का?" 

"इकड ेदे..." कागद आणण टॉिा शरदने कहसकािून तेतला, आणण कागद पतगंासारखा र्रून त्यािर टॉिािा झोत 
फेकला. तीन शसहंांिा िॉटरमाका  उजेडात िमकला. 

"ट्टॉक्! हे काय िाटे्टल त ेअसल,ं तरव कॉलेजच्या नोंस नलकीि नाहवत." 

"फास्टर फेणे, चर्स इज समचथगं सीररयस." शरद डोळे तांबारून कागदाकड े पहात होता. "अारा िौतीस 
पंिािन्न. त्रयाहात्तर पिंािन्न दहा. आता समजल ंका काय आहे?" 

"फोन नंबर?" बन्याने लोणकवव ाेिून कदलव. "नाहव, पण फोन नंबर सहा आकडी असतात." 

"पुण्यािे अिाशं-रेखांश आािताहेत का?" शरदने वििारलं, आणण उत्तर स्ितःि सागूंन टाकल.ं "अारा डडग्री 
एकतीस शमननंस नॉथा, आणण त्रयाहात्तर डडग्री पंिािन्न शमननंस ईस्ट." 

"ट्टॉक्! हे काकाणािें पत्त ेआहेत! कोऑडड ानेंस!” फास्टर फेणेिं डोकं आता र्ािायला लागल ं होतं. “अारा 
िौतीस म्हणजे पुण्याच्या थोड ंउत्तरेला, पण त्रयाहात्तर पंिािन्न म्हणजे जिळजिळ पुण्याच्याि रेषेत. यािा 
अथा ... पुण्याच्या डोलयािरिी जागा. ट्टॉक्!" पुणे क्जल्ह्यािा नकाशा डोळ्यासंमोर आणत बन्या उद्गारला. 

शास्त्रीबुिांच्या डोलयातल्या अ टॅलासने ती जागा आर्ीि शोर्लव होती. 
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"बाकीिेहव एअर फोसािे विमानतळ असणार." शरद म्हणाला. "उदाहरणाथा हे बत - नऊ नऊ नऊ, ब्याण्णि 
एकोणपन्नास अकरा. हे नलकी अंदमान आहे. पोटा ब्लेअरिा अिांश अकरा डडग्रीज काहवतरव आहे. पण 
बन्या... हव काहव गुपत माकहती नाहव. तुझ्यामाझ्यासारख्खया शाळकरव पोरालाहव विमानतळ माहवत असतात." 

"ते आहेि रे, पण कागद नीट बत. हे पकहलं पान िाटतयं, कोणत्यातरव लांबलिक ररपोटािं. हा कागद गुपत 
आहे. टॉप सीके्रट! नॉट फॉर एव्हरवबडीज आईज." फास्टर फेणे भिुया आक्रसत म्हणाला. 

"गुपत होता म्हण! तुझ्या मित्रत्रणीने बाकीिे कागद गडप केलेि की." 

"कागद सीमेपशलकड ेपोिण्याआर्ी आपण परत शमळिू ते नतच्याकडून!" फास्टर फेणे सायकलविा स्टँड कावत 
म्हणाला. "आर यू गेम फॉर इट, ओ िाईज मॅन ऑफ ऑटम?" 

शरदने काहव न बोलता सायकलविं तोंड युननव्हशसाटवच्या कदशेला कफरिलं. त्यािेहव खांदे आता फुरफुरायला 
लागले होत.े त्याच्या िट्यम्याच्या कािातं िमकणार या साहसाच्या तेजाकड े बतून बन्याने त्याला दखुर या 
पायािंी आािण करून कदलव नाहव! 

"बन्या, काय पलॅन आहे आता आपला?" 

"ती मुलगी म्हणालव की ती एम ए करते आहे. पुणे विद्यापीाात असणार. आणण ती लुनािाल्या बाबाच्या 
मागे बसून नतकडिे गेलव. म्हणजे ती नतकडिे कुाेतरव रहात असणार, बहुतकरून विद्यापीााच्या हॉस्टेलिर." 
फास्टर फेणेने डोकं लविलं. 

"काहवहव तका  आहे हां तुझा." वििारिंताला पटेना. "खोटंि सांचगतल ंअसेल तर?" 

"शरद, आाि काय झालं ते. मी अिानक नतच्या समोर आलो, आणण ती ते कागद उिलताना मी पाकहलंय 
अस ंनतच्या लिात आलं. मग नतने काहवतरव बोलून िेळ मारून नेलव. अश्या िेळी खोटं काहवतरव सागंायला 
सुिणं अितड आहे. आयाम डयाम शुअर नतिा काहव ना काहव संबंर् विद्यापीााशी असणारि." 

"मग ती लुना पकडायिी म्हणतोस?" 

"प्रयत्न करायला काय हरकत आहे? अगदव काहव नाहव, तर विद्यापीााच्या दारात, कारंज्यासमोर एक पोलवस 
िौकी आहे. नतथेि नेऊन देऊ आपला - एक्लझत्रबट ए!" 

सायकलवंिर टागंा पडल्या, आणण बन्यािी "हडकुळी" आणण शरदिी "कहदं" लुनाच्या पाालागािर ननताल्या! 

*** 

लुना कर्ीिी कदसेनाशी झालव होती. ती एकप्रकारिी सायकलि असलव तरव त्याला पन्नास सीसीिं स्ियंिशलत 
एंक्जन होतं. नुकतंि पेकोल वपऊन नतिं वेरकंहव भरलेल ंअसािं. त्यातून मध्ये दहाएक शमननटािंा िेळ गेला 
होता. 

सायकल मारता मारता बन्याला अिानक तडकलं. 

"शरद!" 
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शास्त्रीबुिा ककंचित मागे पडले होते. फास्टर फेणेच्या, आणण त्याच्या सुप्रशसद्ध हडकुळीच्या, बरोबरवने िेग 
राखणं त्या पुस्तकी ककडयाला जड जात होतं. 

"काय रे?" शरदने र्ापा टाकत वििारलं. 

"ती अँबेसेडर! ती होती नलकीि लट्यकरव कोंयातलव, पण लट्यकरािी नव्हती." बन्या म्हणाला. 

"कशािरून?" 

"लट्यकराच्या गाडयांच्या नंबरपलेट िेगळ्या असतात रे. सुरुिातीला एक उभा बाण असतो, पुविे दोन नंबर गाडी 
कोणत्या िषी तेतलव त्यािे असतात, पुवे एक मोाा नंबर असतो, आणण शिेटव एक अिर असतं. मी गाडीिा 
नंबर नीट पाकहला नाहव, पण बाण नव्हता एिवं नलकी!" बन्या म्हणाला. 

"मी पाकहला ना!" शरद म्हणाला. "सार्ाि होता - तीन अिरं, आणण २२७." 

"मला समजल ंतुझ्या लिात का राकहला ते! बािीस सपतमाशं!" बन्या हसला. 

फास्टर फेणेच्या डोलयात िकं्र कफरत होती. अँबेसेडरिा शोर् फारसा अितड जाणार नव्हता. फरासखान्यातले 
एसीपी बखले बन्यािे िाहत े होते - ते झटलयात शोरू्न कावतील त्या अस्तनीतल्या सापाला. ते कागद 
हस्तगत करणं महत्त्िािं होतं. त्यासााी लनुािाला आणण त्याने शलफ्ट कदलेलव तरुणी सापडायला हिे होते. 

आणण पंर्रा शमननटं भरिेगाने पायडलं ंहापसूनहव तेि नेमके शमळत नव्हते! 

आपल्या पलॅनबदल ल आता खुदल  फास्टर फेणेलाि शंका येऊ लागलव. कशािरून लनुा सरळ विद्यापीााकडिे 
गेलव असेल? मॉडले कॉलनीतून सेनापती बापट रस्त्याला लागून पसार झालव असेल तर? ककंिा रेंजकहल्सिरून 
पुणे-मुंबई रस्त्याला लागलव असेल तर? िाटेतल्या कुाल्या बारलया गल्लवबोळात िळलव असेल तर? लनुािालाि 
नतिा साथीदार असेल तर? 

पण त्यािं मन त्याला सांगत होतं की असं काहव नसािं. लुनािाल्याला त्याने एक िणभरि पाकहलं होतं, पण 
तो काहव िाकडा िाटत नव्हता - ‘कू्रक’! तो नेमका त्या िेळी नतथे होता, आणण त्या तरुणीने त्यािा िापर 
करून तेतला. नतला तेऊन जाण्यासााी िेगळ्या िाहनािी व्यिस्था केलव असेल, पण त े यायच्या आर्ीि 
आपण नतथे कडमडलो! तो लुनािरिा राजकुमार आपल्या िाटेला जात होता, तेिढयांत हव संकटातलव 
राजकन्या भेटलव! छे:! राजकन्या कसलव? िेटकीि म्हणायिी, राजकन्येिं रूप तेऊन आलेलव! 
"जस्ट यू िेट, शमस कू्रक, जस्ट यू िेट! यू विल बी सॉरव, अ ॅण्ड युिर टवयसा विल बी टू लेट!" बन्या गुणगुणला 
आणण पायडलिरिा पाय जोरात दाबला. 

ररझिा बँक, गिमेंट पॉशलटेक्लनक मागे पडलं होतं, भोसलेनगरमर्ल्या बगंल्यांिे कदिे कदसायला लागले होते. 
आणण तरवहव लनुा काहव कदसत नव्हती. 

आणण कदसलव! 

म्हणजे फलत लुनाि कदसलव. लुनािरिा राजत्रबडंा आणण राजत्रबडंी गायब होते. 

नजर उिलून बन्याने झगमगती अिरं मोठ्याने िािलव. "हॉटेल अशोका - पुरे व्हेज." 
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"पुरे पुरे." मागून शरद म्हणाला. "िल आत जाऊ. मी दमलोय आणण भकू लागलवय." 

हळूि, दबकत दबकत हव जोडगोळी हॉटेलात शशरलव. त्यांना हिी होती ती जोडगोळी पशलकडिे एका टेबलािर 
बसून कॉफी पीत होती. एिढया उशीरा, थंडीिं हॉटेलमध्ये कोणीि नव्हतं. नतिी हॉटेलच्या दरिाजाकड ेपाा 
होती - कदाचित ती आता ननक्श्िंत झालव असािी. एका िोंबडया पोराला ककती त ेताबरायिं? 

तरवहव बन्याने शरदला फॅशमलव रूममध्ये ओवलं. नतथून कॉफी वपणारे दोत ंस्पट्यट कदसत होते, पण फडफडत्या 
दारामुळे हे दोतं बाहेरून कदसत नव्हते. 

दोन टोणयायांना फॅशमलव रूममध्ये बतून काळसर चगडडया िेटरने डोळे ताबंारले. "ए रूम कालव पॅशमलव के शलए 
हि..." 

"रेहने दो ना अंकल..." बन्याने गूळ लािला. फुरसुंगीला त्यांच्या तरव गुळाच्या काकहलवि असत म्हणा! 
"वपताजी को पसंद नहवं हम हॉटेल में जाते हि. िह देखेंगे तो बहुत बदडेंगे. इसशलये इर्र बिाे." 

"और तुम्हारे हॉटेल में और हिकहि कौन?" शरदनेहव एक ाेिून कदलव. "कालवि लया... गोरव, वपिलव, ननल्लव 
कौनशसि फॅशमलव नहवं हि..." 

या मार याखालव िेिलेल्या िेटरने कावता पाय तेतला. बन्या शरदकड ेपाहून हसला. 

"पेपर शलकहण्यापेिा खरंखुरं कहदंव बोलणं अितड असतं रे!" शरदने कबुलव कदलव. 

लुनािाला तरुण कािराबािरा कदसत होता. कागदिोर तरुणी आता शातं िाटत असलव, तरव नतिी नजर 
शभरशभरत होती. 

"नतिी पसा उिलून पसार होऊ या का रे?" फास्टर फेणे म्हणाला. 

"काय िेडा आहेस का?" शरदिा श्िास अडकला. "ती िोर िोर म्हणून ओरडा करेल. बाहेरिा िॉिमन 
आपल्याला र्रेल. प्रकरण पोशलसांपयतं जायच्या आर्ीि ती पसा हस्तगत करून उडून जाईल. आपल्याला 
नतिी िोरव शसद्ध करायिी आहे, स्ितःला िोर म्हणून बळी नाहव द्यायिं!" 

"ऑडार?" िेटरबाबा पुन्हा प्रकटले. 

"एक व्हेज सँडविि, एक इडलव सांबार, एक दहविडा, एक कफंगर चिपस, उसके बाद िाय." शरदने ऐटवत ऑडार 
सोडलव. "बन्या, तू काय तेणार?" 

फास्टर फेणेिा आ िासला होता. 

"भूक लागलवय रे..." शरदने इिलुसं तोंड करून खुलासा केला. 

"इतना तो लाओ, बाकी बाद में देखेंगे." बन्या िेटरला म्हणाला. 

"शास्त्रीबुिा, पिसे आहेत ना? माझ्याकड ेिार-पाि रुपयापेंिा जास्त नसािेत." 
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"आहेत रे. बाबानंी इमजान्सीसााी म्हणून पन्नास रुपये हनुमानिडडीच्या णखशात ाेिायिी सिय लािलव आहे. 
देशािे गुपत कागद िोरवला जाणं हे इमजान्सीत मोडले बहुतेक." 

"बरं, शरद, मी आता हॉटेलच्या गल्ल्यािरून फोन लाितो एसीपी बखल्यांना. त्यांना..." फास्टर फेणेिं हे िालय 
तोंडाति क्जरल,ं कारण त्या तरुणीने िेटरला खूण केलव होती. िेटरने त्रबल नेऊन कदलं. तरुणीने त्रबल कदल,ं 

आणण ते दोतंहव उाून ननताले. 

त्यांिं पाऊल बाहेर पडताि िेटरने फडके, पोछा आणण बादलव तेऊन ररकाम्या झालेल्या टेबलकड ेर्ाि तेतलव. 
फॅशमलव रुमच्या कदशेने एक िोरटा कटाि टाकला. वापण्या पोरािं डोकं कदसत होतं. समोर बसलेल्या 
िौकडयांच्या शटाातल्या ककडककडया पोराशी बोलत असािा. त्यािंं लि नाहवस ं बतून खुिीिर पडलेलव एक 
पलॅक्स्टकिी वपशिी त्याने िटकन बादलवत टाकलव, आणण पाकटाशनआड गेला. 
पण िौकडयांच्या शटाातला ककडककडया पोरगा वापण्याच्या समोर नव्हताि. त्याच्या वेंगेखालून, रांगत रांगत 
शेजारच्या ररकाम्या फॅशमलव रुममध्ये गेला होता. नतथून त्याला ते पलॅक्स्टकच्या वपशिीतल ं पासाल स्पट्यट 
कदसल ंहोतं. त्यािा आकार त्याने ओळखला होता आणण काळ्या चगडडया िेटरिी त्याने "कू्रक नंबर टू" अशी 
ओळख पलकी करुन टाकलव होती! 

रांगत रांगत फास्टर फेणे परत शरदसमोर आला. पण आता त्याच्या डोलयात पलॅन पलका झाला होता. 

"शरद, तो िेटर कदसतोय? हव इज अिर मॅन! ते गुपत कागदांिं पुडकं त्याच्याकड ेआहे. तू इथे थांब, एसीपी 
बखल्यांना फोन कर - िारशे सव्िीस दोनशे बत्तीस. ते येतील आणण याला ितुभुाज करतील. मी त्या 
मुलवच्या मागे जातो." 

"बन्या, पण शमळाले ना कागद! झाल ंतर!" 

"शमळाले नाहवत अजून, पण शमळतील. त े ाीक आहे रे. हव सगळी साखळीि पकडायला हिी. आपल्या 
िायुदलातला कोणता ऑकफसर कफतूर आहे तेहव कळायला हिं. त्यासााी या मुलवला मोकळं सोडून िालणार 
नाहव." 

बन्या िायुिेगाने ननताला. हडकुळीिर टांग टाकून बाहेर आला तेव्हा लुनािे कदिे दरू गेले होते, पण नजरेच्या 
टपपयात होते. बन्या मागून सुरक्षित अंतर ाेिून ननताला. लुना िेगात जात होती. फास्टर फेणेहव फास्ट जात 
होता, पण त्याच्या हडकुळ्या पायांतलव ताकद संपत होती. डोळ्यांसमोर ध्येय होत,ं पण पोटात भूक होती. 

बन्याच्या अपेिेविरुद्ध लुना विद्यापीाात जाण्यासााी उजिीकड ेन िळता भरर्ाि औरं्च्या कदशेने ननतालव. 

राजभिनपाशी लुनािा िेग मदंािला आणण लुना थांबलव. फास्टर फेणेहव सुरक्षित अंतर ाेिून र्ापा टाकत 
थांबला. दोन शमननटांनी लुना परत भरिेगाने ननतालव. एका गल्लवत लनुा िळलव, आणण एका बंगल्यासमोर 
थांबलव. तरुणी आणण राजकुमार बंगल्याच्या आऊटहाऊसच्या कदशेने गेले. 

फास्टर फेणे र्ापा टाकत थांबला. सायकलला कुलूप तालून तो बंगल्याच्या कदशेने जायला लागला, तोि... 

...त्याच्या खादं्यािर एक दणकट हात पडला. 
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"ककर्र जारा, मुन्ने?" 

अर्ािट उजेडात फास्टर फेणेने त्या व्यलतीकड े
ननरखून पाकहलं. उभट चििंोळा िेहेरा, शसगरेटने 
काळपटलेले ओा. ककरकोळ शरवरयट्यटवच्या, 
बन्याहून थोडयाशाि उंि असलेल्या या माणसाच्या 
पंज्यािी पकड मात्र जबरदस्त होती. अजूनहव 
त्याने बन्याच्या खादं्यािरिा हात कावला नव्हता. 

"ककर्रभी नहव.ं पानी... पानी िाकहये था, िोहव 
मांगने जा रहा था. आप कौन हो?" 

"अभी समझ में आएगा मैं कौन हँू..." अस ंम्हणत 
त्याने अस्पट्यटशी शीळ तातलव. अंर्ारातून आणखी 
तीन माणस ंआलव, आणण त्यांनी फास्टर फेणेला 
र्रून गल्लवबाहेर, स्कवटलाईटच्या उजेडात नेलं. 

"ट्टॉक्!" त्यातल्या एकाला फास्टर फेणेने ओळखल ं
होतं. "हिालदारदादा! आपलं ... जमादारदादा! 
ओळखलं का मला? आपण कँपात भेटलो होतो, 
शसत्तरशेाला आणण त्या पळालेल्या कि द्याला र्रल ं

होतंत..." 

काहव मकहन्यांपूिी तुरंुगातून पळालेला एक कि दव फास्टर फेणेला अिानक कदसला होता. त्यािा पाालाग करत 
फास्टर फेणे कँपातल्या शसत्तरशेाच्या दकुानी पोिला होता. नतथे या हिालदारसाहेबाचं्या मदतीने त्याने तो 
कि दव आणण साथीदार शसत्तर यांिी गजाआड पाािणी केलव होती. 

पण हे हिालदारदादा इथे... म्हणजे... हा खादंा पकडणारा बुटलया माणूस... 

इकड ेहिालदारदादांिा एक एक डोळा भोकराएिवा झाला होता! 

"तू!!" ते कुजबुजले. "सर..." अस ंम्हणून बुटकुल्याच्या कानाशी लागले. 

बुटकुल्या सरांच्या आठ्या क्जरल्या. त्यांनी थंड डोळ्यांनी फास्टर फेणेकड ेपाकहलं. 

"होशशयार मालमू पडते हो. ये मोरे लया बता रहा हि..." खांद्यािरिा पंजा खालव आला - हस्तांदोलनासााी. 
"खान. ब्यूरो." 

"म्हणजे इंटशलजन्स ब्यूरो. आयबी." हिालदार मोरेदादा बन्याच्या कानात कुजबुजले. "मी सध्या इकड े
डपेयुटेशनिर आहे." 

"फास्टर फेणे. विद्याभिन." बन्याने आपला िाळकुडा पंजा त्यांच्या हातात कदला. 
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"छोटासा हाथ हि, पर पकड अच्छी हि. पसदं आया." पसतंी खानसाहेबाचं्या िेहेर यािर मात्र कदसत नव्हती. तो 
तसाि ननविाकार होता. "ये बंगले तक कि से पहंुिे?" 

बन्याने सगळी कहाणी त्यांना आपल्या कदव्य कहदंवत ऐकिलव. ती ऐकून खानसाहेबांच्या भुियाहव पाि इंि िर 
सरकल्या. म्हणजे कहदंव ऐकून नव्हे, कहाणी ऐकून! 

"बहादरू." 

बन्याला पकहल्यांदा िाटल ंकी उरलेल्या दोतापंिकी कोणािंतरव नाि बहादरू आहे. मग त्याच्या लिात आलं की 
खानसाहेब त्यािं कौतुक करत होते! 

"सर, आप लोग इर्र कि से?" बन्याने त्याला पडलेला प्रश्न वििारला. "मेरा दोस्त शरद उर्र अशोका हॉटेल की 
आताडी संभाळ रहा हि, उसने तो नहवं भेजा आपको?" 

"सरद? नहवं." खानसाहेबांनी मान हलिलव. "हम यहाँ उन्नीस कदनों से हैं..." 

"एकोणीस कदिस िोिीस तास बंगल्यािर लि ाेिून आहोत." मोरेदादानंी माकहती पुरिलव. "आज तू आमिा 
संशय खरा ारिलास!" 

"बाब्बौ!" बन्यािे डोळे विस्फारले. "कंटाळ नहवं जात ेलया?" 

"बेटा, मेरे वपछले असाईन्मेंट की बात हि. एक रुम में त्रबजलव जलनेकी राह मैं तीन महवनों से देख रहा था! 
बाहर फुटपाथ पे मोिी का काम करता था." खानसाहेब म्हणाले. "खिर! अभी कुछ करने का िलत आ गया 
हि…." 

*** 

लेखकाचं ननिेदनः 

तर आपल्यासााी हव कहाणी इथेि संपलव. 

खानसाहेब, मोरे हिालदार आणण त्यांच्या िमनेू कफतूर ऑकफसर, काळसर चगडडा िेटर आणण ती तरुणी यांच्या 
नतहेरव नाडया कशा आिळल्या आणण िायुसेनेतलव गोपनीय कागदपत्र ंशत्रपूयतं पोहोििण्यािं कारस्थान कसं 
उध्िस्त केल ंहव कथा इंटशलजन्स ब्यूरोच्या एका फायलवत बंकदस्त आहे. ती फाईल 'द ऑकफशशयल सीके्रंस 
अ ॅलट, १९२३' खालव 'ललाशसफाईड' आहे. भारतातल्या कायद्याप्रमाणे अशा फायलव कर्ीि डी-ललाशसफाय होऊन 
जनतेला िािायला शमळत नाहवत. त्यामळेु या साहसकथेिा शेिट हा आपल्यासााी रू्सरि रहाणार आहे. हे 
सार्ण्यासााीि शास्त्रीबोिांनीदेखील आपल्या डायरवत सहा िेगिेगळ्या पानांिर काहव गोट्यटव शलहून ाेिल्या 
आहेत. त्यातल ंखरं पान कुािं हे त्याला आणण फास्टर फेणेलाि ााऊक आहे. 

हे प्रकरण इतकं गोपनीय असल्यामळेु ना या बालिीरांिे फोटो पेपरात छापून आले, ना त्यािंा सत्कार झाला. 
मात्र, अस ंम्हणतात, की कर्ीतरव मोरे हिालदारांनी फास्टर फेणेिी भेट तेतलव आणण एक चिठ्ठी त्याला कदलव. 
त्यािर पेक्न्सलवने एक टेशलफोन नंबर खरडलेला होता. 

*** 
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पान १ 

सांचगतल्याप्रमाणे दहा िाजता मी 'अननकेत'मध्ये पोिलो. खरं तर रोजच्याप्रमाणेि. मी रोज दहा िाजता 
'अननकेत'मध्ये जातो हे बन्याला कसं कळल ंहे त्याला वििारण्यात अथा नाहव. त्याला लेकाला मी रोज बन-
आमलेट खातो हेहव माहवत असेल. दरूिरिे तारे काय बोलताहेत ते ऐकणं हा जसा माझा व्यिसाय आहे, तसा 
लोक कर्ी कुाे काय करतात हे जाणणं त्यािा व्यिसाय आहे! 

बन्या माझ्या रोजच्या टेबलापाशी बसला होता. आम्हव शमाी मारलव. त्याच्या फासळ्या माझ्या पोटाला 
बोिल्या, शाळेत बोित तशाि! तो सध्या कुाे असतो, काय करतो िगिरे वििारण्यात अथा नाहव, कारण तो 
सांगणार नाहव. इतर शमत्रािंी िौकशी करण्यात अथा नाहव - कारण मी सगळ्यांना िेळोिेळी भेटत असतो, 
आणण बन्या भेटत नसला, तरव त्याला त्यािंी खडान ्खडा माकहती असणारि! 

टेबलािर दोन बन-आमलेटं आलव. तेहव काम त्याने करून ाेिल ंहोतं! मग मी सरळ विषयाला हात तातला, 
आणण त्या लेखािी वप्रटं बन्यासमोर ाेिलव. 

"िािलाय." बन्या आमलेट खाताखाता म्हणाला. 

"खरं आहे हे सगळं?" मी वििारल.ं 

"बास का आता! तू होतासि की नतथे!" 

"ते झाल ंरे, बन्या. पुविं सगळं. आपल्या अपरोि तडलेल.ं" मी म्हणालो. "त ेिार हजार रुपये. त्या ियस्कर 
बाई. तुमच्यासारख्खया अनेकांना या पोरवंनी गंडा तातला आहे िगिरे सांगणार या? खरं आहे?" 

"मला काय माहवत खरं का खोटं ते?" 

मला हसू आल.ं "नाहव तर कोणाला माहवत असणार, बन्या?" मी म्हणालो. "खानसाहेबांिी चिठ्ठी शमळालव ... 
तुला. फोन केलास ... तू. परं्राएक िषािंी सक्व्हास झालव ... तुझी!" 

बन्या काहवि बोलला नाहव. बराि िेळ. 

"पंर्रा िष ंसक्व्हास म्हणतोयस तू, शरद, त्यात एक शशकलो. सपूंणा सत्य - अ ॅबसोल्यूट ्रुथथ - अस ंकाहव 
नसतं रे. सगळी सत्य ंसापेि असतात - ररलेकटव्ह ्रुथथ. ज्यािं त्यािं सत्य. बतणारा बदलतो तसं सत्यहव 
बदलतं - बदललं पाकहजे." बन्या काटािमिा हलित म्हणाला. "तुझ्या 'लुनािरच्या राजत्रबडंया'ला कदसलेल ं
सत्य िेगळं. आमच्या फायलवतल ंिेगळं." 

"उगाि भेंडोळं सोडू नकोस!" माझा ििताग िावत िालला होता. "त्या लेखाच्या खालच्या कॉमेंंस िाि. लोकांनी 
अ ॅबसोल्यूटलव हसं केलंय त्रबिार यािं. आणण तू मला ररलेकटक्व्हटव शशकि! माझ्या समार्ानासााी सांग - तुला 
तरव संपूणा सत्य माहवत आहे का?" 

"तुझ्या समार्ानासााी - हो, मला माहवत आहे." 

"कोण होत्या या ियस्कर बाई?" 
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"असतील कोणी खानसाहेबांच्या सहकारव." 

"आणण िार हजार रुपये? त्यांिं काय झाल?ं ते कुाे गेले?" 

बन्या विमनस्क हसला. उरलेला बन-आम्लेटिा तास त्याने न िािताि चगळंकृत केला, आणण माझ्याकड े
सूिक नजरेने बतत म्हणाला, "पिसे कुाे जातात? णखशात!" 

मी समजलो. 

संपूणा सत्यहव समजल ंआणण बन्यािं बोलणंहव. पिसे कोणाच्या णखशात गेले ते बन्याने न बोलता माझ्या 
ध्यानात आणून कदल ंहोतं. बाहेर पडतापडता मी वििारल,ं "बन्या, तू काय करणार आहेस आता?" 

कोिळी उन्हं बन्याच्या सािळ्या, हडकुळ्या िेहेर यािर पडत होती. पण िेहेरा उजळून ननतण्याच्या ऐिजी 
िाशळशीच्या उंबरठ्यािरि िेहर यािर पडलेल्या बारवक सुरकुत्या ाळक होत होत्या. 

माझ्या प्रश्नािं उत्तर देण्याऐिजी फास्टर फेणे म्हणाला, "शरद, एक करशील माझ्यासााी? हे सगळं शलहून, 

नोंदिून ाेि कुाेतरव. उद्या माझ ंकाहव झाल,ं तरव माझ ंसापेि सत्य तुझ्याकड ेराहवल." 

त्याप्रमाणे मी केलंय. ओझ ंझालंय ते. बन्याशी काहवि संपका  नाहव नतंर... 

. 

*** 
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पान २ 

सांचगतल्याप्रमाणे दहा िाजता मी 'अननकेत'मध्ये पोिलो. खरं तर रोजच्याप्रमाणेि. मी रोज दहा िाजता 
'अननकेत'मध्ये जातो हे बन्याला कसं कळल ंहे त्याला वििारण्यात अथा नाहव. त्याला लेकाला मी रोज बन-
आमलेट खातो हेहव माहवत असेल. दरूिरिे तारे काय बोलताहेत ते ऐकणं हा जसा माझा व्यिसाय आहे, तसा 
लोक कर्ी कुाे काय करतात हे जाणणं त्यािा व्यिसाय आहे! 

बन्या माझ्या रोजच्या टेबलापाशी बसला होता. आम्हव शमाी मारलव. त्याच्या फासळ्या माझ्या पोटाला 
बोिल्या, शाळेत बोित तशाि! तो सध्या कुाे असतो, काय करतो िगिरे वििारण्यात अथा नाहव, कारण तो 
सांगणार नाहव. इतर शमत्रािंी िौकशी करण्यात अथा नाहव - कारण मी सगळ्यांना िेळोिेळी भेटत असतो, 
आणण बन्या भेटत नसला, तरव त्याला त्यािंी खडान ्खडा माकहती असणारि! 

टेबलािर दोन बन-आमलेटं आलव. तेहव काम त्याने करून ाेिल ंहोतं! मग मी सरळ विषयाला हात तातला, 
आणण त्या लेखािी वप्रटं बन्यासमोर ाेिलव. 

"िािलाय." बन्या आमलेट खाताखाता म्हणाला. 

"खरं आहे हे सगळं?" मी वििारल.ं 

"बास का आता! तू होतासि की नतथे!" 

"ते झाल ंरे, बन्या. पुविं सगळं. आपल्या अपरोि तडलेलं.” मी म्हणालो. “ते िार हजार रुपये. त्या ियस्कर 
बाई. तुमच्यासारख्खया अनेकांना या पोरवंनी गंडा तातला आहे िगिरे सांगणार या? खरं आहे?" 

"मला काय माहवत खरं का खोटं ते?" 

मला हसू आल.ं "नाहव तर कोणाला माहवत असणार, बन्या?" मी म्हणालो. "खानसाहेबांिी चिठ्ठी शमळालव ... 
तुला. फोन केलास ... तू. परं्राएक िषािंी सक्व्हास झालव ... तुझी!" 

बन्या काहवि बोलला नाहव. बराि िेळ. 

"पंर्रा िष ंसक्व्हास म्हणतोयस तू, शरद, त्यात एक शशकलो. सपूंणा सत्य - अ ॅबसोल्यूट ्रुथथ - अस ंकाहव 
नसतं रे. सगळी सत्य ंसापेि असतात - ररलेकटव्ह ्रुथथ. ज्यािं त्यािं सत्य. बतणारा बदलतो तसं सत्यहव 
बदलतं - बदललं पाकहजे." बन्या काटािमिा हलित म्हणाला. "तुझ्या 'लुनािरच्या राजत्रबडंया'ला कदसलेल ं
सत्य िेगळं. आमच्या फायलवतल ंिेगळं. " 

"आणण खानसाहेबांिं िेगळं." मी सहज म्हणालो, पण फास्टर फेणेिा िेहरा पाहून िरकलो. त्यािा हाडकुळा 
िेहरा तटतटला होता. 

"खानसाहेब!" तो तुच्छतेने म्हणाला. "बट येस, त्यािं सत्य नलकीि िेगळं होतं." 

"म्हणजे?" मला काहवि कळेनासं झाल ंहोतं. 
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"सार्ा वििार कर, शरद. डपेयुटव डायरेलटर लेिलिा माणूस - म्हणजे साध्या पोशलसातंलव डीआयजी लेिल - 
दस्तुरखुदल  एका संशनयताच्या बंगल्याबाहेर एकोणीस कदिस गस्त तालत बसेल? फलत संशय आला म्हणून? 

बाकी काहव उद्योगरं्दे नाहवत का त्याला? सगळे जुननयसा सुट्टीिर गेले का?" 

"म्हणजे तुला म्हणायिंय..." 

"खानि मेन कव्िा होता रे! ते कागद त्याच्यासााीि होते. पलवकड ेपोििणारा खानि होता." फास्टर फेणे 
म्हणाला. 

"कायपण फेकू नकोस बन्या. कागद िेटरकड ेहोते." 

"अरे शरद, पलॅन ए करताना पलॅन बी, सी आणण डीसुद्धा तयार ाेिािे लागतात." बन्या म्हणाला. "खान नतथे 
फलत प्रोटेलशनसााी होता. त्याच्या माणसांच्या आणण मुख्खय म्हणजे कागदांच्या." 

"त्या ियस्कर बाई कोण होत्या?" 

"असतील कोणी खानच्या सहकारव." 

माझा अजून विश्िास बसत नव्हता. बाहेर पडतापडता मी वििारल,ं "बन्या, तुला हे सगळं कर्ी समजल?ं" 

"खूप िषांनी. चिठ्ठीिरिा नंबर खानच्या बॉसिा होता. त्याचं्यामुळे मी भरती झालो. पण खानबदल ल कोणीि 
काहव बोलेना. खान कुाे कदसेना, भेटेना. बरं, थेट वििारायिी सोय नाहव. सगळं गुपत गुपत रे." 

"मग?" 

"खूप िषांनी एका केसमध्ये ब्यूरोच्या एका िररट्या अचर्कार याच्या अटकेिा संदभा आला. उकरून पाकहलं तर 
खान! मग सगळी फाईल िािलव." बन्या सागूं लागला. "आपल्या कारनाम्यानतंर दहा कदिसांनी त्रबहारमर्ल्या 
सागौलव रेल्िे स्टेशनािर बीएसएफने एकाला पकडलं. आपला शमत्र - काळा चगडडा िेटर! सागौलवपासून 
नेपाळिी सीमा ३० ककलोमीटर अंतरािर आहे. खानिे हात नतथे पोिण्याआर्ी बीएसएफने चगडडयाला 
सोलिटला असािा. तो खानसकट सगळ्यािंी नाि ंओकला." 

"बाप रे! मोााि गेम होता की! म्हणजे आपले मोरेदादापण त्यात..." 

"त्यांिं नाि आलं नाहव कर्ी या प्रकरणात." बन्याने खुलासा केला. 

"आणण..." मला थांबित बन्या हसला. 

"िार हजार रुपये ना? चगडडयाला पॉकेटमनी म्हणून शमळाले होते!" 

. 

*** 
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पान ३ 

सांचगतल्याप्रमाणे दहा िाजता मी 'अननकेत'मध्ये पोिलो. खरं तर रोजच्याप्रमाणेि. मी रोज दहा िाजता 
'अननकेत'मध्ये जातो हे बन्याला कसं कळल ंहे त्याला वििारण्यात अथा नाहव. त्याला लेकाला मी रोज बन-
आमलेट खातो हेहव माहवत असेल. दरूिरिे तारे काय बोलताहेत ते ऐकणं हा जसा माझा व्यिसाय आहे, तसा 
लोक कर्ी कुाे काय करतात हे जाणणं त्यािा व्यिसाय आहे! 

बन्या माझ्या रोजच्या टेबलापाशी बसला होता. आम्हव शमाी मारलव. त्याच्या फासळ्या माझ्या पोटाला 
बोिल्या, शाळेत बोित तशाि! तो सध्या कुाे असतो, काय करतो िगिरे वििारण्यात अथा नाहव, कारण तो 
सांगणार नाहव. इतर शमत्रािंी िौकशी करण्यात अथा नाहव - कारण मी सगळ्यांना िेळोिेळी भेटत असतो, 
आणण बन्या भेटत नसला, तरव त्याला त्यािंी खडान ्खडा माकहती असणारि! 

टेबलािर दोन बन-आमलेटं आलव. तेहव काम त्याने करून ाेिल ंहोतं! मग मी सरळ विषयाला हात तातला, 
आणण त्या लेखािी वप्रटं बन्यासमोर ाेिलव. 

"िािलाय." बन्या आमलेट खाताखाता म्हणाला. 

"खरं आहे हे सगळं?" मी वििारल.ं 

"बास का आता! तू होतासि की नतथे!" 

"ते झाल ंरे, बन्या. पुविं सगळं. आपल्या अपरोि तडलेलं.” मी म्हणालो. “ते िार हजार रुपये. त्या ियस्कर 
बाई. तुमच्यासारख्खया अनेकांना या पोरवंनी गंडा तातला आहे िगिरे सांगणार या? खरं आहे?" 

""खरंि म्हणायिं. त्याच्या दृट्यटवने खरं. काय संबोर्तोस तू त्याला कथेमध्ये? हां - लुनािरिा राजत्रबडंा." 

"तू उत्तर टाळतोयस बन्या" मी िितागलो. 

"शरद, संपूणा सत्य - अ ॅबसोल्यूट ्रुथथ - असं काहव नसत ं रे. सगळी सत्यं सापेि असतात - ररलेकटव्ह ्रुथथ. 
तुझ्यापेिा जास्त हे कोणाला कळणार?" 

"उगाि भेंडोळं सोडू नकोस!" माझा ििताग िावत िालला होता. "त्या लेखाच्या खालच्या कॉमेंंस िाि. लोकांनी 
अ ॅबसोल्यूटलव हसं केलंय त्रबिार यािं. आणण तू मला ररलेकटक्व्हटव शशकि! माझ्या समार्ानासााी सांग - तुला 
तरव संपूणा सत्य माहवत आहे का?" 

"तुझ्या समार्ानासााी - हो, मला माहवत आहे." 

"कोण होत्या या ियस्कर बाई?" 

"असतील कोणी खानसाहेबांच्या सहकारव." 

"आणण िार हजार रुपये? त्यांिं काय झाल?ं ते कुाे गेले?" 

"रवतसर रेड िगिरे तालायिी असेल तर अस ंसलमान खानसारखं दबंगाईने तुसता येत नाहव रे. अंगाशी येतं." 
बन्या म्हणाला. "खानसाहेब फोसा जमिून नतथे पोिेपयतं त्या पोरव कटल्या होत्या नतथून. पिशांसकट." 
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"आणण कागद?" 

"िेटर सापडला. कागदपण. नततकंि. आख्खखी साखळी कर्ी किेत आलवि नाहव." बन्या मान हलित म्हणाला. 

"हे डेंजरस आहे, बन्या." 

"म्हणजे काय, आहेि! ब्युरोच्या नव्िद टलके केसेस अशाि असतात रे. एिवा मोाा देश आहे, हजारो 
ककलोमीटसाच्या बॉडासा, दोन बाजंूना दोन भोिक शजेारव... िालायिंि. ब्यूरोिं मुख्खय काम आगी विझिायिं 
रे." 

असिं काहवबाहव बोलून आम्हव ननरोप तेतला. फास्टर फेणेच्या कुमारियीन कारककदीला चिलकार प्रशसद्धी 
शमळालव. पण ऐन उमेदवच्या ियातले त्यािे कारनामे अजूनहव मळलया रु्ळकट फायलवतं बंद आहेत. 
लुनािरच्या राजत्रबडंयािा लेख क्जथे छापून आला होता ते सदर मात्र मी नेमाने िाितो. न जाणो, कर्ीतरव 
बन्या नतथून परत दशान द्यायिा! 

 
*** 
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पान ४ 

सांचगतल्याप्रमाणे दहा िाजता मी 'अननकेत'मध्ये पोिलो. खरं तर रोजच्याप्रमाणेि. मी रोज दहा िाजता 
'अननकेत'मध्ये जातो हे बन्याला कसं कळल ंहे त्याला वििारण्यात अथा नाहव. त्याला लेकाला मी रोज बन-
आमलेट खातो हेहव माहवत असेल. दरूिरिे तारे काय बोलताहेत ते ऐकणं हा जसा माझा व्यिसाय आहे, तसा 
लोक कर्ी कुाे काय करतात हे जाणणं त्यािा व्यिसाय आहे! 

बन्या माझ्या रोजच्या टेबलापाशी बसला होता. आम्हव शमाी मारलव. त्याच्या फासळ्या माझ्या पोटाला 
बोिल्या, शाळेत बोित तशाि! तो सध्या कुाे असतो, काय करतो िगिरे वििारण्यात अथा नाहव, कारण तो 
सांगणार नाहव. इतर शमत्रािंी िौकशी करण्यात अथा नाहव - कारण मी सगळ्यांना िेळोिेळी भेटत असतो, 
आणण बन्या भेटत नसला, तरव त्याला त्यािंी खडान ्खडा माकहती असणारि! 

टेबलािर दोन बन-आमलेटं आलव. तेहव काम त्याने करून ाेिल ंहोतं! मग मी सरळ विषयाला हात तातला, 
आणण त्या लेखािी वप्रटं बन्यासमोर ाेिलव. 

"िािलाय." बन्या आमलेट खाताखाता म्हणाला. 

"खरं आहे हे सगळं?" मी वििारल.ं 

"बास का आता! तू होतासि की नतथे!" 

"ते झाल ंरे, बन्या. पुविं सगळं. आपल्या अपरोि तडलेलं.” मी म्हणालो. “ते िार हजार रुपये. त्या ियस्कर 
बाई. तुमच्यासारख्खया अनेकांना या पोरवंनी गंडा तातला आहे िगिरे सांगणार या? खरं आहे?" 

"मला काय माहवत खरं का खोटं ते?" 

मला हसू आल.ं "नाहव तर कोणाला माहवत असणार, बन्या?" मी म्हणालो. "खानसाहेबांिी चिठ्ठी शमळालव ... 
तुला. फोन केलास ... तू. परं्राएक िषािंी सक्व्हास झालव ... तुझी!" 

बन्या काहवि बोलला नाहव. बराि िेळ. 

"पंर्रा िष ंसक्व्हास म्हणतोयस तू, शरद, त्यात एक शशकलो. सपूंणा सत्य - अ ॅबसोल्यूट ्रुथथ - अस ंकाहव 
नसतं रे. सगळी सत्य ंसापेि असतात - ररलेकटव्ह ्रुथथ. ज्यािं त्यािं सत्य. बतणारा बदलतो तसं सत्यहव 
बदलतं - बदललं पाकहजे." बन्या काटािमिा हलित म्हणाला. "तुझ्या 'लुनािरच्या राजत्रबडंया'ला कदसलेल ं
सत्य िेगळं. आमच्या फायलवतल ंिेगळं. " 

"आणण खानसाहेबांिं िेगळं." मी सहज म्हणालो, पण फास्टर फेणेिा िेहरा पाहून िरकलो. त्यािा हाडकुळा 
िेहरा तटतटला होता. 

"खानसाहेब!" तो तुच्छतेने म्हणाला. "बट येस, त्यािं सत्य नलकीि िेगळं होतं." 

"म्हणजे?" मला काहवि कळेनासं झाल ंहोतं. 

"हव लेट देम गो!" बन्या विषादाने म्हणाला. "जस्ट लाईक दॅट..." 
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"पण का म्हणून? कशाच्या बदल्यात?" 

"कनक ककंिा कांता! तो एक विकाऊ माणूस होता, शरद." 

माझा अजून विश्िास बसत नव्हता. बाहेर पडतापडता मी वििारल,ं "बन्या, तुला हे सगळं कर्ी समजल?ं" 

"खूप िषांनी. त्याच्या पापािे तड ेशेिटव भरले, आणण त्याला रंगेहाथ पकडला. मी जुननयर होतो तेव्हा, पण 
काहव कारणाने त्याच्या डडपाटामेंटल इन्लिायरवला उपक्स्थत होतो. तेव्हा या प्रकरणािा उल्लेख झाला होता." 

"त्या ियस्कर बाई कोण होत्या?" 

"असतील कोणी खानच्या सहकारव. ते महत्त्िािं नाहव. पुविं ऐक." बन्या म्हणाला. “त्या मुलविंं काय झाल ं
ते मात्र मला त्या इन्लिायरवत समजलं. खानने त्या पोरवंना खडकी स्टेशनिरून मध्यरात्रीच्या नेत्रािती 
एलसपे्रसमध्ये बसिून कदलं." 

"पण कोणालाि संशय आला नाहव? मोरे हिालदार? इतर सहकारव? का त ेपण..." 

"नसािेत. पण आपल्या िररट्यााच्या कामाबाबत सशंय तेणं त्यांना योयाय िाटल ं नसेल. वििार कर, शरद. 
डपेयुटव डायरेलटर लेिलिा माणूस - म्हणजे साध्या पोशलसांतलव डीआयजी लेिल. मोरेदादा हिालदार. त्यातून 
हे साहेब गुपत-पोलवस पडले ना. गुपततेच्या बुरख्खयाखालव बरवि पापं दडिता येतात." 

"आणण खान?" मी अर्ीरतेने वििारल.ं "इन्लिायरवनंतर त्यािं काय झाल?ं" 

"लुका ब्रासी स्लवपस विथ द कफशेस." बन्याने समस्यापूती केलव. 

 

*** 
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पान ५ 

सांचगतल्याप्रमाणे दहा िाजता मी 'अननकेत'मध्ये पोिलो. खरं तर रोजच्याप्रमाणेि. मी रोज दहा िाजता 
'अननकेत'मध्ये जातो हे बन्याला कसं कळल ंहे त्याला वििारण्यात अथा नाहव. त्याला लेकाला मी रोज बन-
आमलेट खातो हेहव माहवत असेल. दरूिरिे तारे काय बोलताहेत ते ऐकणं हा जसा माझा व्यिसाय आहे, तसा 
लोक कर्ी कुाे काय करतात हे जाणणं त्यािा व्यिसाय आहे! 

सव्िादहा िाजले तरव बन्यािा पत्ता नव्हता. हल्लव फास्टर फेणे मोाा साहेब झाला आहे. या शशळोपयाच्या 
गपपा मारण्यापेिा महत्त्िािं काहव काम असेल. 

साडदेहा िाजले. जरा बाहेर उभं राहािं म्हणून मी दाराकड ेननतालो, तर िाटेत काऊंटरपाशी शेट्टीने अडिलं. 

"सर, िो मॅडम आप को बुला रव..." 

दोन टेबल ंपलवकडून एक िाशळशीतलव मध्यमियीन बाई मला हात करत होती. आर्ी कर्ी पाकहलं नव्हत ं
नतला इथे. मी नतच्याकड ेगेलो. 

"प्रोफेसर शरद शास्त्री?" नतने वििारलं. 

"मीि. आपण?" 

ती ककंचित हसलव. डोळे बारवक करून माझ्याकड े नीट ननरखून पाहायला लागलव. मला जरा अस्िस्थपणा 
आला. 

"बनेश फेणेने पाािलंय." 

"ओह् अच्छा. तो नतंर येणार आहे का?" 

"तो येणार नाहवये. पण तुमच्या सगळ्या प्रश्नांिी उत्तरं माझ्याकड ेआहेत." ती म्हणालव. 

मला काहवि समजेना. कोण आहे हव? 

"बाहेर बस ूया का आपण?" ती म्हणालव. 'अननकेत' पकहल्यापासूनि अंर्ारं आहे." 

आम्हव पायर या उतरून मरााी विभागाच्या कदशेने िालायला लागलो. 

"ओळखलं नाहवस ना मला, शरद?" ती अिानक एकेरविर येऊन म्हणालव. "पुट्यकळ िष ंझालव. मीहव ओळखल ं
नसत.ं" 

मला कळेना. "आपण आर्ी भेटलोय का कुाे?" 

ती हसलव. "हो. डडसेंबरातल्या संध्याकाळी. इथून िार ककलोमीटरिर." 

खाडकन माझ्या डोलयात ंयूब पेटलव! पण...पण... 
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अभावितपणे मी अंग िोरून तेतलं. "तुम्हव... तू... तुला फास्टर फेणे कसा काय माहवत? नलकी त्यानेि 
पाािलंय ना? की...? पण माझी मेल..." मला काहव दगाफटका करायिा तर बेत नव्हता? ताबरून मी 
आजूबाजूला पाकहलं. आम्हव िालत िालत 'खेर िाङ्मय भिना'जिळ पोिलो होतो. आसपास तरुणाईिी िदाळ 
फुललव होती. 

माझी ताराबंळ पाहून ती मनसोलत हसत होती. िाशळशीतहव सौंदया ओसरलेलं नव्हतं. 

"सगळी कथा ऐकायिीय?" नतने वििारलं. मतं्राने भारल्यासारखी मी मान डोलािलव. नतने पुवच्या अध्याा तासात 
सांचगतलेलव अभुततुरम्य कथा आािेल तशी शलकहतो आहे. काहव तपशील सांडलेहव असतील. 

"ब्लॅकमेल कस ंकरतात, माहवताहे तुला, शरद? आपलं एखादं गुवपत ब्लॅकमेलरला माहवत होतं. ते गुवपत फारस ं
महत्त्िािं ककंिा बेकायदेशीर िगिरे नसतंि, काहवतरव फालतूि असतं. पण आपल्याला भीती असत े- ते गुवपत 
जगाला कळल ंतर आपलव छीथू होईल, लोक काय म्हणतील? ते जगाला न सांगण्याच्या बदल्यात ब्लॅकमेलर 
आपल्याकडून दसुरं कृत्य तडितो. ते जाहवर करण्यािी भीती तालून नतसरं. अशी साखळी पुवे िालू राहते. 
ब्लॅकमेल होणारा त्यात अडकत जातो. ब्लॅकमेलरच्या तालािर माकडासारखा नाित राहतो. स्ितःला दबुाळ 
दोषी ारित तुमत राहतो. 

"त्या खानच्या जाळ्यात मी अशीि अडकले होते. त्याने माझ्याकडून काय काय करिून तेतलं हे आज 
आािायला नको िाटत.ं स्ितःिी तणृा येते. त्यातून मला कळत होतं, की खानिा बॉस कोण आहे, कुाे 
बसलाय. उद्या कुाल्या शहरात काहव िेडिंाकड ंतडल ंअसतं, तर त्याला एका अथााने मी जबाबदार असणार 
होते. 

"संरिणखात्यािा तो ररपोटा शमळिायिा खानिा कट अनेक कदिस शशजत होता. त्यासााीच्या देिाण-तेिाणीत 
खानने माझा अनेक िेळेला िलनासारखा िापर केला. डडसेंबरातल्या त्या संध्याकाळी ररपोटा अखेर हस्तगत 
व्हायिा होता. तो ताब्यात तेऊन दरभंगा एलसपे्रस पकडायिी होती. पुवच्या सूिना नतथे शमळणार होत्या. 

"खानिा डाि बत - ररपोटा शमळिला माझा िापर करून. तो योयाय व्यलतीच्या हातात जाणारहव माझ्याि 
हातून. मध्ये काहव गडबड झालव तर बळी माझाि जाणार. मी खानिं भांड ंफोडलं तरव माझ्यािर विश्िास 
कोणािर ाेिणार? पुरािा काय होता माझ्याकड?े 

"त्या संध्याकाळी ररपोटा तर शमळाला. पण तुम्हव दोतं नेमके नतथे कडमडलात, त्यामुळे ताईताईने मला त्या 
लुनािाल्यािी मदत घ्यािी लागलव. हॉटेलमध्ये त्याच्याशी गपपा झाल्या. बोलण्याच्या नादात त्या भाबडयाने 
आपल्याकड ेमोाी रलकम रोख असल्यािं सांचगतलं. माझ्या डोलयात कदिे झगमगले! या सगळ्यातून सुटायिा 
मागा कदसला! 

"काहवतरव करून त्याच्याकडून ते पिसे शमळिायिे. पळून जायिं. ओळख पुसायिी. देशाच्या कोणत्यातरव 
कोपर यात जाऊन निी ओळख घ्यायिी. निी सुरुिात करायिी. खानपासून दरू. 

"त्या भाबडया तरुणाला फसिणं क्जिािर आलं होतं. पण अशी सरं्ी परत आलव नसती. कर्ीतरव भविट्ययात 
त्यािे पिसे परत करू अशी मनािी समजूत तातलव, आणण मी माझा डाि टाकला. त्याच्याकडून िार हजार 
रुपये कसे शमळिले हे तर तू िािलिं आहेस. 
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"पण खान बाहेर होताि. त्याला िुकिून सूबंाल्या कशा करायच्या याच्या वििारात असतानाि सुदििाने नेमका 
बनेश नतथे पोिला. त्या िेळी त्याला नािाने ओळखत नसले, तरव रस्त्यात आपल्याला हटकणारा पोरगा हाि 
हे लिात आल.ं खानला सकेंत कदला. खान बनेशला कटिण्यात मयान असल्यािा फायदा तेऊन मी नतथून 
पळाले. भूतकाळ मागे सोडून, पण िार हजार रुपये पसामध्ये तेऊन. 

खडकी रेल्िे स्टेशनिर पोिले तेव्हा नेत्रािती एलसपे्रस स्टेशनात येत होती. खडकी स्टेशनात गाडया तीन 
शमननटांपेिा जास्त थांबत नाहवत. एका डब्यात िवले, आणण दोनेक शमननटांत गाडी सुटलवि. खडकी, ररपोटा, 
खान, लुना सगळं मागे पडत गेलं. आता मी स्िततं्र होत,े मुलत होते. िार हजार रुपयांत मला स्ितःला 
नव्याने तडिायला सज्ज होते." 

सगळं ऐकूनहव माझ्या मनात एक प्रश्न राकहलाि होता. 

"तू फास्टर फेणेला कशी काय ओळखतेस?" 

"शरद, ते मी तुला सांगू शकत नाहव." ती म्हणालव. "बनेशनेि सांचगतलं आहे तसं. िाटल ंतर तू त्यालाि 
वििार." 

मी मान हलिलव. हे असल ंकाहवतरव मला अपेक्षिति होतं. 

"आणण खान? त्यािं काय झालं पुवे?" 

"सांचगतलं ना बनेशला वििार." ती ननणाायकपणे म्हणालव. "सगळं गंुतलेल ंआहे एकात एक." 

मी बन्याला एकदोनदा मेल केलव. काहव उत्तर आलं नाहव. परत कर्ी भेटला, तर याहव प्रश्नांिी उत्तरं 
शमळतील अशी आशा आहे. 

 

*** 
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पान ६ 

 

सांचगतल्याप्रमाणे दहा िाजता मी 'अननकेत'मध्ये पोिलो. खरं तर रोजच्याप्रमाणेि. मी रोज दहा िाजता 
'अननकेत'मध्ये जातो हे बन्याला कसं कळल ंहे त्याला वििारण्यात अथा नाहव. त्याला लेकाला मी रोज बन-
आमलेट खातो हेहव माहवत असेल. दरूिरिे तारे काय बोलताहेत ते ऐकणं हा जसा माझा व्यिसाय आहे, तसा 
लोक कर्ी कुाे काय करतात हे जाणणं त्यािा व्यिसाय आहे! 

सव्िादहा िाजले तरव बन्यािा पत्ता नव्हता. हल्लव फास्टर फेणे मोाा साहेब झाला आहे. या शशळोपयाच्या 
गपपा मारण्यापेिा महत्त्िािं काहव काम असेल. 

साडदेहा िाजले. जरा बाहेर उभं रहािं म्हणून मी दाराकड ेननतालो, तर िाटेत काऊंटरपाशी शेट्टीने अडिलं. 

"सर, िो मॅडम आप को बुला रव..." 

दोन टेबल ंपशलकडून एक िाशळशीतलव मध्यमियीन बाई मला हात करत होती. आर्ी कर्ी पाकहलं नव्हतं 
नतला इथे. मी नतच्याकड ेगेलो. 

"प्रोफेसर शरद शास्त्री?" नतने वििारलं. 

"मीि. आपण?" 

ती ककंचित हसलव. डोळे बारवक करून माझ्याकड े नीट ननरखून पाहायला लागलव. मला जरा अस्िस्थपणा 
आला. 

"बनेश फेणेने पाािलंय." 

"ओह् अच्छा. तो नतंर येणार आहे का?" 

"तो येणार नाहवये. पण तुमच्या सगळ्या प्रश्नांिी उत्तरं माझ्याकड ेआहेत." ती म्हणालव. 

मला काहवि समजेना. कोण आहे हव? 

"बाहेर बस ूया का आपण?" ती म्हणालव. 'अननकेत' पकहल्यापासूनि अंर्ारं आहे." 

आम्हव पायर या उतरून मरााी विभागाच्या कदशेने िालायला लागलो. 

"ओळखलं नाहवस ना मला, शरद?" ती अिानक एकेरविर येऊन म्हणालव. "पुट्यकळ िष ंझालव. मीहव ओळखल ं
नसतं." 

मला कळेना. "आपण आर्ी भेटलोय का कुाे?" 

ती हसलव. "हो. डडसेंबरातल्या संध्याकाळी. इथून िार ककलोमीटरिर." 

खाडकन माझ्या डोलयात ंयूब पेटलव! पण...पण... 
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अभावितपणे मी अंग िोरून तेतलं. "तुम्हव... तू... तुला फास्टर फेणे कसा काय माहवत? नलकी त्यानेि 
पाािलंय ना? की...? पण माझी मेल..." मला काहव दगाफटका करायिा तर बेत नव्हता? ताबरून मी 
आजूबाजूला पाकहलं. आम्हव िालत िालत 'खेर िाङ्मय भिना'जिळ पोिलो होतो. आसपास तरुणाईिी िदाळ 
फुललव होती. 

माझी ताराबंळ पाहून ती मनसोलत हसत होती. िाशळशीतहव सौंदया ओसरलेलं नव्हतं. 

"सगळी कथा ऐकायिीय?" नतने वििारलं. मतं्राने भारल्यासारखी मी मान डोलािलव. नतने पुवच्या अध्याा तासात 
सांचगतलेलव अभुततुरम्य कथा आािेल तशी शलकहतो आहे. काहव तपशील सांडलेहव असतील. 

"ब्लॅकमेल कस ंकरतात, माहवताहे तुला, शरद? आपलं एखादं गुवपत ब्लॅकमेलरला माहवत होतं. ते गुवपत फारस ं
महत्त्िािं ककंिा बेकायदेशीर िगिरे नसतिं, काहवतरव फालतूि असतं. पण आपल्याला भीती असत े- ते गुवपत 
जगाला कळल ंतर आपलव छीथू होईल, लोक काय म्हणतील? ते जगाला न सांगण्याच्या बदल्यात ब्लॅकमेलर 
आपल्याकडून दसुरं कृत्य तडितो. ते जाहवर करण्यािी भीती तालून नतसरं. अशी साखळी पुवे िालू रहाते. 
ब्लॅकमेल होणारा त्यात अडकत जातो. ब्लॅकमेलरच्या तालािर माकडासारखा नाित रहातो. स्ितःला दबुाळ 
दोषी ारित तुमत रहातो. 

"त्या खानच्या जाळ्यात मी अशीि अडकले होते. त्याने माझ्याकडून काय काय करिून तेतलं हे आज 
आािायला नको िाटत.ं स्ितःिी तणृा येते. त्यातून मला कळत होत,ं की खानिा बॉस कोण आहे, कुाे 
बसलाय. उद्या कुाल्या शहरात काहव िेडिंाकड ंतडल ंअसतं, तर त्याला एका अथााने मी जबाबदार असणार 
होते. 

"संरिणखात्यािा तो ररपोटा शमळिायिा खानिा कट अनेक कदिस शशजत होता. त्यासााीच्या देिाण-तेिाणीत 
खानने माझा अनेक िेळेला िलनासारखा िापर केला. डडसेंबरातल्या त्या संध्याकाळी ररपोटा अखेर हस्तगत 
व्हायिा होता. तो ताब्यात तेऊन दरभंगा एलसपे्रस पकडायिी होती. पुवच्या सूिना नतथे शमळणार होत्या. 

"खानिा डाि बत - ररपोटा शमळिला माझा िापर करून. तो योयाय व्यलतीच्या हातात जाणारहव माझ्याि 
हातून. मध्ये काहव गडबड झालव तर बळी माझाि जाणार. मी खानिं भांड ंफोडलं तरव माझ्यािर विश्िास 
कोणािर ाेिणार? पुरािा काय होता माझ्याकड?े 

"त्या संध्याकाळी ररपोटा तर शमळाला. पण तुम्हव दोतं नेमके नतथे कडमडलात, त्यामळेु ताईताईने मला त्या 
लुनािाल्यािी मदत घ्यािी लागलव. हॉटेलमध्ये त्याच्याशी गपपा झाल्या. बोलण्याच्या नादात त्या भाबडयाने 
आपल्याकड ेमोाी रलकम रोख असल्यािं सांचगतलं. माझ्या डोलयात कदिे झगमगले! या सगळ्यातून सटुायिा 
मागा कदसला! 

"काहवतरव करून त्याच्याकडून ते पिसे शमळिायिे. पळून जायिं. ओळख पुसायिी. देशाच्या कोणत्यातरव 
कोपर यात जाऊन निी ओळख घ्यायिी. निी सुरुिात करायिी. खानपासून दरू. 

"त्या भाबडया तरुणाला फसिणं क्जिािर आलं होतं. पण अशी सरं्ी परत आलव नसती. कर्ीतरव भविट्ययात 
त्यािे पिसे परत करू अशी मनािी समजूत तातलव, आणण माझा डाि टाकला. त्याच्याकडून िार हजार रुपये 
कसे शमळिले हे तर तू िािलंि आहेस. 
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"पण खान बाहेर होताि. त्याला िुकिणं काहव जमल ं नाहव. ररपोटा आणण िार हजार रुपये, दोन्हव खान 
चगळंकृत करून बसला!" 

"मग पुवे?" मी वििारलं. "कशी सुटलवस खानच्या किांयातून?" 

"ती िेगळी कथा आहे. याच्याशी त्यािा संबंर् नाहव." ती बोलताना जरा अडखळलव. बोलाि ंकी न बोलाि ं
असा िणभर वििार करून म्हणालव, "त्या कथेतहव फास्टर फेणे आहे." 

"तू फास्टर फेणेला कशी काय ओळखतेस?" 

"शरद, ते मी तुला सांगू शकत नाहव." ती म्हणालव. "बनेशनेि सांचगतलं आहे तसं. िाटल ंतर तू त्यालाि 
वििार." 

मी मान हलिलव. हे असल ंकाहवतरव मला अपेक्षिति होतं. 

"आणण खान? त्यािं काय झालं पुवे?" 

"सांचगतलं ना बनेशला वििार." ती ननणाायकपणे म्हणालव. "सगळं गंुतलेल ंआहे एकात एक." 

मी बन्याला एकदोनदा मेल केलव. काहव उत्तर आलं नाहव. परत कर्ी भेटला, तर याहव प्रश्नांिी उत्तरं 
शमळतील अशी आशा आहे. 

. 

*** 
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पान क्र. १०४ िरून -                    
http://www.esakal.com/esakal/20130122/4824005995910158145.htm येथले 'सकाळ'मर्ले कात्रण. 
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- भा. रा. भागित 

 

भारांनी शलकहलेलव हव शेिटिी कथा. 'विज्ञानयुग' या ननयतकाशलकाच्या १९९९ सालच्या कदिाळी अंकात ती 
प्रकाशशत झालव होती. भारांनी आजारपणात तेतलेल्या काहव अनुभिांिर ती आर्ाररत आहे. 

*** 

श्रीरंगािी अलवकडिी अिस्था पाहून त्याच्या आईिडडलांना विलिण काळजी िाटत होती. तो कोणाशी काहव 
बोलायिा नाहव. एकटाि कुाेतरव बसनू राहायिा. आपल्या अभ्यासाच्या खोलवत ककंिा बागेत. खेळायलासुद्धा 
कर्ी जायिा नाहव. शमत्र बोलिायला आले तरव त्यांच्याकड ेपाा कफरिायिा. कक्रकेटिी एिवव आिड असूनहव, 
टवव्हविर िाललेलव मॅिदेखील बतायिा नाहव. त्याला झालंय तरव काय? की 'सोळाि ं िरवस र्ोलयािं' हे 
विद्याचथाजीिनातहव खरं आहे? 

"श्रीरंग, बेटा, मला सांगणार नाहवस का तुला काय होतंय ते?" एक कदिस आईने कळिळून वििारले. पण त्याने 
"काहव नाहव आई." एिवेि उत्तर कदलं आणण मग आईिा णखन्न िेहरा पाहून त्याला राहिेना. "अगं आई! 
माझ्या मनात काहवतरव वििार येत असतात. ते काय असतात, हे माझं मलाहव समजत नाहव. सगळा गोंर्ळ 
उडालाय!" 

आणण मग एक कदिस "मुंयाया डसताहेत… माझ्या मेंदलूा मुंयाया डसताहेत, आई….!" असं श्रीरंग कळिळून 
ओरडला. आईने ताबर या ताबर या बाबानंा बोलािले. 

"हा बता काय बडबडतोय ते! मुंयाया डसताहेत म्हणे मेंदलूा." 

बाबा चितंातुर झाले. त्यांना आता अशी भीती िाटू लागलव की या पोराला िेडबीड तर असणार नाहवय ना?…. 

याला सायककअ ॅककस्टकड ेन्याि ंकी काय? 

डॉ. कामत या कुटंबािे फॅशमलव डॉलटर. त्यांना बोलािून त्यांनी त्यािंा सल्ला वििारला. डॉलटरांनी त्यािी 
तपासणी केलव. त्याला काहव प्रश्न वििारले. त्यांना शमळालेलव उत्तरे तुटक होती. पण मुद्द्याला र्रून, ते 
म्हणाले, "सध्या तरव एिवव सीररयस स्टेप तेऊ नका. एखादा आािडा जाऊ द्या. मी सध्या त्याला मनःशांती 
देणार या काहव गोळ्या देतो. कॅक्न्लिलायझर. कदाचित त्याला तेिढयाने बरं िाटेल. अनतहुशार मुलांिं या ियात 
अस ंहोत ंकर्ी कर्ी." 

त्याप्रमाणे गोळ्या देऊन झाल्या. एक आािडा का? िांगला तीन आािड ेश्रीरंगिर गोळ्यांिा मारा होत होता. 

तो जरा सरु्ारल्यासारखा िाटत होता खरा. पण केिळ िर िर. कस ंकाय कोण जाणे, पण 'मनःशांती' हा शब्द 
त्याने आईच्या तोंडून ऐकला होता आणण तो स्ितःशी पुटपुटला होता, "मनःशांती म्हणे! कशी शमळणार मला 
मनःशांती? या जन्मी तरव ते शलय नाहव. यानंा कळायिं नाहव मला काय होतंय ते." 

"माझा आतला आिाज काहवतरव गुणगुणतो आहे. पण.. पण… माझ ं जाऊ दे. आईबाबांना तरव बरं िाटाि ं
म्हणून मला जपलंि पाकहजे….." 

गेला कुठे श्रीरंग? 
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आणण एक कदिस बाबांनी त्याच्या शमत्रांना हट्टाने बोलािून आणले. 

"आज तर मोाा सामना आहे ना? तुमिा सचिन तेंडुलकर प्रकृती बरव होऊन आला आहे अन ्मिॅ खेळणार 
आहे. सार या जगात त्यािं नाि गाजतंय. श्रीरंगला ओवून बसिा टवव्हवपुवे, कदाचित तो पुन्हा माणसात येईल." 

श्रीरंग बसला. सचिनने अन ्सौरभने मारलेल्या फटलयांच्या खेळािर खूश होऊन शमत्र टाळ्या िाजित होते अन ्
उडया मारून आपला आनंद व्यलत करत होते. पण श्रीरंग आपला गपपि. तो हसल्यासारखे दाखिी. पण त े
केिळ त्यांना बरं िाटािं म्हणून. 

"काय रे! सचिनने एिवा पराक्रम केला त्यािं तुला काहवि िाटत नाहव?" मरू्च्या ह्या प्रश्नालाहव त्याने उतड 
उत्तर कदले नाहव. त्याने स्ितःशी केलेलव पुटपुट कुणालाहव ऐकू गेलव नाहव. तो स्ितःलाि सांगत होता, "मी 
तरव काय करू? सचिनने मारलेल्या प्रत्येक टोल्याने आकाश फाटल्यासारखं िाटतंय. बॉल अंतराळात कुाेतरव 
भरकटत गेला, तारांगणात पडला, त्यािा ग्रहगोल बनला. आपला तेंडुलकर पथृ्िीिरि नाहव, तर सार या विश्िात 
कीती शमळितोय आणण तरव तो मला मनःशांती देत नाहव." 

आता कराि ंतरव काय हे त्याच्या आईिडडलांना कळेना. कामतािंी कवटमेंट संपलव. तरव श्रीरंग एकलकोंडाि 
राकहला. णखन्न, उदास, चितंनमयान. त्याला मानसोपिार तज्ज्ञांकड ेन्यायला हिे हा बाबासाहेबांिा वििार पुन्हा 
बळािला. आणण मग एक विशेष काहवतरव तडले. 

श्रीरंगिी आई, जुन्या िळणािी असलव तरव भगत, महंत िगिरेंिा सल्ला तेण्याइतकी ती अंर्श्रद्ध नव्हती. 
देिािर मात्र नतिा विश्िास होता. 'माझ्या मुलाला तूि तार', असा ती देिािा र्ािा करवत होती. एक कदिस 
तर नतने श्रीरंगला आपल्याबरोबर मुरलवर्राच्या देिळात नेले. मोठ्या प्रयत्नपूिाक. नतथे भचगनी मंडळािे गीता 
पाण िाल ूहोते. पण त्याला त ेअथा न कळता केलेले पााांतर आिडल्यासारखे िाटले नाहव. 

एक कदिस श्रीरंगने आपण होऊनि तक्रार केलव. "बाबा, माझ्या छातीत दखुतंय… इथे… इथे टािण्या 
टोिताहेत.॥ 

बाबांनी बनततले तर तो तामाने डबडबला होता आणण छातीतलव बोि म्हणजे तर ताबरण्यािाि प्रकार होता. 
बाप रे! हृदयविकार तर नाहव ना? 

बाबासाहेबांनी हृिोग तज्ज्ञ डॉ. बेलसर यांना फोन करून अपॉइंटमेंट तेतलव. मोटारवतून त्याला क्ललननकमध्ये 
नेलं. सिा प्रकारच्या चिककत्सा करून झाल्या. शेिटव - छातीिा इ. सी. जी. तेण्यात आला.१ तो तेत असतानाि 
डॉलटरांनी मान हलिलव.  

"काय झाल ंडॉलटर?" 

तपासणी पूणा झालव आणण पेशंटला विश्रांनतकिात नेऊन झोपिण्यात आले. तेव्हा बाबासाहेब वििारवत होते. 

"आय एम सॉरव टू टेल यू – इंस ए सीररयस केस." डॉलटरांनी गंभीरपणे उत्तर कदले. ते ऐकून बाबासाहेबांना 
र्लकाि बसला. 

"सीररयस? पण डॉलटर तुम्हव इ. सी. जी तेतलात तेव्हा मी जिळ होतो. इ. सी. जी. िर िांगलव सरळ रेषा 
होती की ती!"२ 
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यािर डॉलटर हसले. पण म्लानपणे म्हणाले, "शमस्टर फाटक, मला तुमिं निल िाटतंय. तुमच्यासारख्खया 
उच्िविद्याविभवूषत रँयालरला एिवंसुद्धा माहवत नाहव की, इ. सी. जी.िी सरळ रेषा िांगलं सिुित नसते.३ इन 
मॅथेमॅकटलस इंस दव शॉटेस्ट डडस्टन्स त्रबटिीन टू पॉइंंस एिवंि जाणता तुम्हव! इन मेडडकल सायन्स, ए 
स्केट लाईन इज दव शॉटेस्ट डडस्टन्स त्रबटिीन लाईफ अँड डथे. हृदयािे स्पंदन ाीक होत नाहव अशी सरळ 
सरळ सूिना आहे हव!" 

िणभर बाबासाहेब शरमल्यासारखे झाले. इ. सी. जी.च्या सदंभाात४ हे मौशलक सत्य आपल्याला माहवत नव्हतं 
अस ंनाहव; आणण तरव आपण भलता प्रश्न कसा वििारला हे त्यांना समजेना. 

मुलाबदल लच्या दवताकालवन काळजीने त्या िणी आपल्याला बुवद्धभ्रंश तर झाला नव्हता? पण ते जाऊ दे. त्या 
'डथे' शब्दाने त्यांना आता भयग्रस्त केले. "इतलया लहान ियात हाटा अ टॅॅक येतो असं तर ऐकलं नव्हतं." 

"अशा गोट्यटव तडल्या आहेत फाटक साहेब. कर्ी दहा िषांच्या मुलाला कॅन्सर होऊ शकतो. कर्ी शंभर िष ं
जगूनहव एखादा माणूस उत्तम काम करू शकतो." 

बाबासाहेबांनी कापर या स्िरात वििारले, "काय करायला हि,ं डॉलटर?" 

"ऑपरेशन! इशमजीएट ऑपरेशन… याच्या इतर िािण्यांिरून माझी खात्री झालव आहे की इट िुइल हॅि टू बी 
अ ॅन ओपन-हाटा सजारव." 

तो कदिस श्रीरंगला अनतदिता विभागात तालिािा लागला. डॉलटर पुन्हा पुन्हा येऊन त्यािे ब्लड पे्रशर पाहत 
होते. थमोमीटर लाित होते. या सिा बाबतीत समार्ान झाल्यािर दसुर या कदिशी सकाळी सात िाजता 
शस्त्रकक्रया करणार अस ंत्यानंी जाहवर केले. श्रीरंगिी आई पहाटे उाून इक्स्पतळात आलव होती. नतला या िेळी 
काय िाटत असेल यािी कल्पना ज्याला आई आहे अशा कोणत्याहव मलुाला येऊ शकेल. पकहल्याने तर नतला 
रडूि फुटले होते. पण मग नतने स्ितःला आिरले. भारतीय स्त्री क्जतकी देिभोळी असते, नततकीि र्ियाितीहव 
असत,े यािी अनेक उदाहरणे आवळतात. स्ितःिे दःुख विसरून नतने सार या कुटंुबाला र्ीर कदलेला आहे. 
श्रीरंगिी आईदेखील याला अपिाद नव्हती. ती जरा िेळ श्रीरंगजिळ बसलव. त्याच्या अंगािरून हात कफरित 
नतने त्याला र्ीर कदला. 

"शभऊ नकोस राजा, सारं काहव ाीक होईल." असे जेव्हा त्याच्या कपाळािा मुका तेत नतने म्हटले तेव्हा मात्र 
श्रीरंगच्या डोळ्यालाहव पाणी आले. 

"आई, मी मळुीि भीत नाहव, तूि शभतेस. देिािर विश्िास आहे ना तुझा? मग तो तुझी भीती दरू करवल." असे 
म्हणत त्याने डोळे शमटले. कारण डॉलटरांनी कदलेल्या 'सेडटेवव्ह'मुळे त्याला गंुगी येत होती. 

आईला रात्री त्याच्याजिळ सोबत म्हणून राहण्यािी इच्छा होती. पण डॉलटरांनी तशी परिानगी कदलव नाहव 
आणण बाबासाहेबांबरोबर नतला तरव जािे लागले. 

*** 

रात्री एकिा समुार होता. श्रीरंग एकदम जागा झाला. त्याने पाकहले तर नसाला डुलकी लागलव होती. तो 
पटकन उाला. त्याने पांतरूण झुगारून कदले. दरिाजा उतडून तो झपांयाने बाहेर पडला. 
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पुविे त्याला आािेना. आपण टॅलसी केलव का? विमानतळ गााला का? कस ंकेल ंआपण हे? णखशात पिसे होते 
का? होते. ती पुरिंुडी आपण त्रबछान्याखालव लपिलव होती, तीत असतील. ते काहव असो. पुविे त्याला 
आािेना. 

श्रीहरवकोटा गााले, एिवे त्याला कळत होते. कदाचित अस ंअसेल आपण सुपरमॅन ककंिा शक्लतमान असू. त े
इन्सॅट ककती नंबर? ते उडण्याच्या तयारवत लाँचिगं पॅडिर उभे होते. डाऊन काउंट िाल ूअसतानाि तो यानात 
जाऊन बसला. लपून!... थ्री-टू-िन…. आणण जेटिे भपकारे सोडीत यानाने अंतराळात झेप तेतलव. िातािरण 
रू्म्रमय होऊन गेले. 

एका कोपर यात िुपिाप बसून श्रीरंग यानातल्या कंकोल शसस्टवमकड ेपाहत होता. नतथे कुणीि िालक नाहव हे 
पाहून त्याला क्जतके आश्िया िाटले नततकाि आनंदहव झाला. हे यान ननमानुट्यय आहे तर! 

केिळ पथृ्िीिरच्या कंकोल रूममरू्न यािं ननयंत्रण होत आहे तर! म्हणजे आपण बरंि काहव सारू् शकतो. तरव 
पण… जपूनि राहायला हिं. खालून सदेंश येत असतील. येताहेत की! आणण काहवतरव सू ं सू ं सुस्कारे येत 
आहेत. अरेच्या! हां हां म्हणता आपण पथृ्िीिी किा गाालव.. आणण गुड गॉड! अस ंकाय होतंय? बरोबर. 
गुरुत्िाकषाण संपलं. आपण िजनरकहत होऊन तरंगतो आहोत. मोठ्या प्रयत्नाने त्याने बाजूिी एक दांडी 
पकडलव आणण तो क्स्थर झाला. कारण असे फार काल तरंगत राकहल्याने त्याला भ्रशमट्यटासारखे झाले असते. 

पण बाप रे! हे काय झाल?ं पथृ्िीिी किा सोडून आपण पलवकड ेगेलो की काय? यानािी गती िावलव असािी, 
पण ती ककती गाालव गेलव असेल यािा काहवि अंदाज श्रीरंगला येईना. त्याने बाहेर बनततले…. नतथे सिात्र 
अंर्ार होता. मरू्नि तेजािे त्रबदं ूकदसत होते, झपांयाने मागे पडत होते. स्िीि बोडा काहवि सांगत नव्हता. 
एकंदरवत ननयंत्रण किािा यानािरिा ताबा सुटला असून ते भरकटत कुाे तरव िाललं असािं. पथृ्िी? ती 
केव्हाि अंतर्ाान पािलव. आता हा ग्रह कोणता असेल? 'का जे द्यौलोक आणण पाताळ। पचृथिी आणण अंतराळ। 
अथिा दशकदशा समाकुळ। कदशािक्र॥'५ अगदव योयाय ओळी आािल्या की आपल्याला! कारण यान भलतंि 
िकरा खातंय, ते कुां िाललयं तेि मळुी कळत नाहव. बाहेर जाऊनि पाकहलं पाकहजे. 

आपण केव्हा स्पेस सटू िविला ते श्रीरंगला आािेना. पण आता तो मनाशी काहवतरव ननर्ाार करून एअर-
कॉक उतडून बाहेर पडला. िलक अंतराळात पोहू लागला आणण काय कदसलं त्याला? 

शुक्र, बुर् नन मंगळ हे सूयााजिळिे ग्रह केव्हाि मागे पडले. इतकंि नाहव तर आपण िािलेलव माकहती नलकी 
आाित असेल तर आकाशगंगेिा काा ओलांडून आपण बाह्य अिकाशात प्रिेश केला आहे - ''हें असो स्िगा 
पाताळ! की भमूी कदशा अंतराळ! हे विििा ाेलव सकळ! मनूत ामय देखतसें''६ 

….आता ककती िेळ हव भ्रमंती सहन होणार… हव इथे रांगोळी कसलव तातलव आहे? हा मध्येि िमकणारा िुरा 
कसला? 
पण नाहव! हव भ्रमंती खरोखरवि त्याला असह्य झालव होती. डोके गरगरत होते. परत यानात शशरािे तर त े
दृट्यटवआड झाले होते. कदाचित ते पुन्हा पथृ्िीच्या किेत जाऊन आपल्या मायभूमीकड ेिळलेहव असेल. अन ्
मातेिी भेट होण्यापूिीि त्याला मरण आल ंअसेल, ककंिा एक चिमुरडा खडा बनून ते मातेच्या कुशीत गेले 
असेल? अन ्काय िाटत असेल भूमातेला आणण नतच्या त्या बुवद्धिंत कन्या-पुत्रांना? पण…पण… नित्रांच्या अनेक 
गंगा-यमुना ओलांडून झाल्या आणण एका अनोळखी तारांगणात प्रिेश करतानाि श्रीरंगला गंुगी आलव. 



१३५ 

 

भोितालव हिा नाहव, प्रकाश नाहव, ध्िनी नाहव, अशा अिस्थेत तो ननिार्ीन झाला. ककती िण, ककती शमननटं, 

ककती तास, ककंबहुना ककती िष…ं. 

ककती प्रकाशिष.ं. ते आम्हव सांगू शकत नाहव. पण जागा झाल्यािर त्याला पुन्हा काहव तेजःपंुज तारे कदसू 
लागले. त्या तार यांनी मानिरूप र्ारण केल ंकी काय तरव?.... ती पाहा एक ऋवषतुल्य व्यलती! कोण असेल 
ती? धु्रिबाळ नलकीि नाहव. आयाभट्ट आहे की िराहशमहवर? हातात एक नळी र्रणारा तो गॅशलशलओ तर नसेल? 

की केपलर?.. आणण हा? पलेटो की अ ॅररस्टॉटल? पाणणनी की पतंजलव? आणण हा? बाप रे! न्यूटनपासून थेट 
आईन्स्टाईनपयतं पोिलो की आपण! 'िषात सकळ मंगळी। ईश्िरननट्याािंी मांकदयाळी, अनिरत भूमंडळी, भेटतु 
भूतां!!' भूमंडळ आता राकहलिं नाहव.७ भुतं बनून म्हणा ककंिा तारे बनून म्हणा, आपणि त्यांना अंतराळात 
भेटतो आहो. तो ईश्िर म्हणतात, तो…. त्याच्या भितीि त्यांनी फेर र्रला आहे. 'नाहं िसाशम ििकंुाे, योचगना 
हृदये रिौ… मभुतलता यत्र गायक्न्त। तत्र नतट्यााशम नारद॥'८ पण नतथे तरव कुाे तो नतट्यात उभा आहे? आणण तरव 
अंतराळ ध्िननशून्य असूनहव मला सूर ऐकू येत आहेत. 

ते त्या भलतांच्या गायनािे तर नसतील? अजब आहे! आणण या सार यातून अजब असं काहव तरव समोर कदसतं 
आहे. कारण या भूतमात्रात सारेि काहव ईश्िरननट्या आहेत अस ं नाहव. तो िािााक… तो उमरखय्याम… तो 
ओशो… त्यानं तर "गॉड हॅज फायनलव डाईड" असं जाहवर करून टाकलं. छी! छी! यातून अथा तरव काय 
कावािा म्या पामराने? जाऊ द्या. त्या भानगडीत आपण पडूि नये, हेि िागंल.ं 

आपला स्पेस सूट शाबूत आहे की नाहव हे पाहण्यासााी श्रीरंगने अंग िािपले. पण हाताला काहवि लागेना. 
सूट नाहव, त्यात सामािलेले आपण स्ितः नाहव. सारं संपलं की काय? होय. तसिं असाि…ं डोळ्यांना खूप ताण 
देऊन त्याने आसपास पाकहले. अंर्ार… सतत िावत िाललेला अंर्ार… 

त्याला जाणिले की आपण या अिावव्य पोकळीच्या एका अज्ञात भागात आलो आहोत. खडडा… पुढयात खडडा 
कदसतो आहे. ब्लॅक होल! आता मागे कफरणे नाहव. आता कसलवहव आशा नाहव िा कसलवहव भीती नाहव. 

आणण श्रीरंग त्या ब्लॅक होलमध्ये पडला. त्यािे पुवे काय झाले ते जाणण्यािे सामथ्या लेखणीत कुाून 
असणार? 
आम्हव आपले हवन-दवन-लवन होऊन पथृ्िीकड ेिळलो. 

*** 

डॉ. बेलसरे बरोबर ६ िाजता इक्स्पतळात येऊन दाखल झाले. त्यांनी पेशंटिा िाटा पाकहला. शेजारव उभ्या 
असलेल्या डॉलटरांकड ेपाहून त्यांनी वििारले, "ओके?" 

"येस ् सर, ओ. के." त्यांना उत्तर शमळाले. तो आिाज अपेक्षित नव्हता, म्हणून त्यांनी िळून डॉलटराकंड े
पाकहले. 

"डॉलटर मोझेस – तुम्हव? डॉ. चितंामणी येणार होत ेना माझ्याबरोबर?" 

यािर डॉ. मोझेसनी काहवतरव पुटपुट केलव. डॉ. चितंामणींबदल ल त ेकाहवतरव सबब सांगतील असे िाटून ते 
म्हणाले, "इंस ऑल राईट. यू नो कद केस… गेट रेडी पलवज." 
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पेशंटला 'ऑपरेशन चथएटर'मध्ये नेण्यात आले. डॉ. मोझेस आणण त्यांच्याबरोबर आणखी दोन डॉलटर असा 
तांडाहव पावंर या पोशाखात चथएटरात शशरला. तीन पररिाररकाहव अगोदरि नतथे हजर होत्या. त्यांनी संपूणा 
तयारव केलव होती. 

सिा डॉलटरांनी बेशसनजिळ उभे राहून स्क्रत्रबगं केले. स्िच्छ जंतुरकहत टॉिेलला हात पुशीत ते टेबलापाशी 
आले. पेशंटला भूल देणारे अ ॅनास्थेकटस्ट डॉलटर जिळि उभे होते. त्यांच्याकड ेडॉ. बेलसरे यांनी पाकहले. त्यांनी 
मान डोलािून अनुमती दशािलव. कारण त्यािें काम त्यांनी केव्हाि उरकले होते. रोगी पूणापणे ननक्ट्यक्रयािस्थेत 
होता. 

एका नसाने पेशंटच्या छातीिरिा कपडा बाजूला सारला. डॉ. बेलसर यांनी पुन्हा एकदा त्यािी नीट पाहणी केलव 
ि सिा ाीक असल्यािी खात्री होताि कामाला सुरुिात केलव. 

"स्काल्पेल – ंविझस ्ा९ – शसझस ्ा -" 

भराभर मागण्या झाल्या. त्याप्रमाणे डॉलटरसाहेबांना शस्त्र े पुरिण्यात आलव. शस्त्रकक्रया पूणा होऊन टाके 
तालण्यात आले.१० पेशंटला त्याच्या खोलवकड े नेऊन ननजिण्यात आले. सिा काहव यथासांग यशस्िीपणे पार 
पडले होते. उिाररत उट्यटेखरकटे कावण्यािे काम पररिाररकांिर सोपिून डॉलटर मंडळी हात रु्िून स्िच्छ झालव. 
आपला बुरखा नन झगा प्रत्येकाने उतरिून ाेिला. हे िालू असतानाि डॉ. बेलसरे पुटपुटले, "मला एका गोट्यटविं 
निल िाटत,ं डॉलटर." 

"ते काय?" डॉ. मोझेसनी िमकून त्यांच्याकड ेपाकहले. 

"या यूथफुल पेशंटला शमसरुड ंहोती अस ंमला आाित नाहव. रातोरात फुटलव की काय? हो?" 

"सर," डॉ. मोझसे म्हणाले, "मला आपल्याला काहवतरव सांगायिंय." 

आता िमकण्यािी पाळी डॉ. बेलसर यािंी होती. 

"सांगा ना काय ते. असे शभता काय?" 

"िाटाबरहुकूम पेशंटला पाहून आपण ऑपरेशन केल ंआणण ते यशस्िी झालं हे खरं असलं, तरव तो पेशंट तुम्हव 
समजता तो नव्हता." 

"म्हणजे काय?" 

"म्हणजे असं की श्रीरंग फाटकला आय. सी. यू. नं. दोनमध्ये ाेिल ंहोत ंआणण आपण केलं ते ऑपरेशन नं. 
तीनमर्ल्या पेशंटि होत.ं" 

"व्हॉट कद ब्लडी हेल!" डॉ. बेलसरे थरथर कापत ओरडले. 

"सर, यू नीड नॉट बी सो अ ॅन्लशस. मी थोडलयात सारं सांगतो. आज हव दोन ऑपरेशन्स करायिी अस ं
शेडयूल ारलेलिं होतं. लागोपाा. पण…" 

"पण काय?" 
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"आय. सी. यू. नंबर दोनमर्ल्या पेशंटला आम्हव आणू शकलो नाहव…" 

"व्हाय? डॉ. चितंामणी….." 

"डॉ. चितंामणी चितंेत आहेत. ते भ्याले आहेत. तुम्हांला फेस करायिी छाती त्यांना झालव नाहव… आणण त्या 
खोलवतलव नसा – ती तर बेशुद्ध पडलव आहे." 

"व्हाय? व्हॉट हॅपन्ड?" 

"पेशंट श्रीरंग फाटक इज डडे… हव डाईड इन ्कोमा. डॉ. चितंामणी सेज हव मस्ट हॅि पास्ड अिे अ ॅट अबाऊट 
शमडनाईट!" 
डॉ. बेलसरे आ िासून पाहति राकहले. 

कॉररडॉरमरू्न जाताना नतथे बाकािर हंुदके देत बसलेल्या फाटक कुटंुबीयांकड े नुसती नजर टाकण्यािे र्ियाहव 
त्यांना झाले नाहव. पांवर या िादरवखालव झाकलेला श्रीरंगिा मतृदेह तेऊन एक स्केिर नुकताि अनतदिता 
विभागातून बाहेर आला होता. त्याकड ेते डोळे फाडून पाहत होते! 

*** 

(पूिाप्रकाशन: विज्ञानयुग - दवपािलव, १९९९, पटृ्या क्रमाकं ११३ - १२०) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

संपादकीय कटपण:                       

हव कथा भारानंी त्यांच्या अगदव शेिटच्या काहव कदिसांमध्ये शलकहलव. त्यामुळे कथेतील ििद्यकीय ि तांत्रत्रक 
तपशशलािंी खातरजमा करणे राहून गेले असािे. त्या तपशशलांमध्ये दरुुस्त्या केल्या आहेत. कथेत येणारव 
'ज्ञानेश्िरव' ि ’दासबोर्ा'तील काहव उदृ्धतेहव मळूच्या मजकुराहून थोडी ननराळी होती. ती नायकाच्या - 
श्रीरंगाच्या - स्मरणाला अनुसरून मुदल ाम तशी शलकहलव आहेत की त्या िेळच्या संपादकाकंडून त्याबाबत 
पुनशोर्न करणे राहून गेले, ते आता तपासणे शलय नाहव. म्हणून संदभा पाहून ती उदृ्धते ि त्यानुसार काहव 
काकाणिा मजकूर दरुुस्त केला आहे. कथेतील उदृ्धते ि मळू मजकूर खालवलप्रमाणे: 

१ ि ककरणांनी छातीिा इ. सी. जी. फोटो तेण्यात आला..               

२ एलस-रे तेतलात तेव्हा मी जिळ होतो. इ. सी. जी. िर िांगलव सरळ रेषा होती की ती!                 

३ एलस-रेिी सरळ रेषा िांगलं सुिित नसते.                  

४ हृदयाच्या ि ककरणाच्या संदभाात                            

५ का जे द्यौलोक आणण पाताळ! पथृ्िी आणण अंतराळ! अथिा दशकदशा समाकुळ! कदशािक्र!                     

६ हे असो स्िगा पाताळ! की कदशा अंतराळ!                  

७ ईश्िरननट्याािंी मांकदयाळी, अनिरत भूतळी, भेटो तया भतूळी| भूतळ आता राकहलाि नाहव.                 

८ नाहव िसाशम ििकंुाे, योचगना ंहृदये… मभुतलताः यत्र गायक्न्त तत्र…                  

९ कवझसा 
१० रलतबंबाळ हाटा बाहेर कावण्यात आले. त्यािरिी शस्त्रकक्रया पूणा होऊन टाके तालण्यात आले. काळीज पुन्हा 
आपल्या जागेिर जाऊन बसले. 

*** 
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"ट्टॉक्!" बनेश ऊफा  फास्टर फेणे उद्गारला. 

"माझ्या चिठ्ठीत बत काय आलंय?" बन्याने उलगडलेल्या चिठ्ठीत शलकहले होते : "हडपसरच्या िाटेिर डािीकड े
शशदंोळीिे बन आहे. नतकड ेतू जायिेस. नतथे एक सिांहून िेगळा असा अपूिा ििृ आहे – गोरखचििेंिे झाड. 
तुला हे झाड माहवत असेल. प्रिंड तेरािा ििृ. नसेल ााऊक तर माकहती करून ते. त्या झाडािी पक्श्िमेकड े
लोंबणारव फादंव सिाात लंबाडी आहे. नतला तेऊन िर जा. वोलव कदसेल. तीत उतर. तुझा खक्जना नतथे ाेिलेला 
आहे, तो ते!" 

"हडपसरिं शशदंविं बन म्हणजे इंि ूइनामदारािं राज्य की!" सुभाष उद्गारला. "त्याला आिडणार नाहव तू नतथे 
गेलेला." 

"आिडो न आिडो. मी माझा खक्जना लटुायला जाणार. इनामदारािं राज्य म्हणे! इनामदार संपले सगळे. हे 
महाराट्यकािं लोकराज्य आहे." बन्याने ऐटवत सांचगतले. 

विद्याभिनमध्ये 'केझर हन्ट' ककंिा खक्जना-शोर्ािा खेळ िाल ूहोता. सिा मुलानंा आिडणारव स्पर्ाा होती ती 
आणण तीत भाग तेत होती शाळेतलव तीस-िाळीस मलेु. 

सुरुिातीला दहा बौवद्धक िवाओवव झाल्या. त्यात पकहला नंबर पटकािणारव दहा मुले आपापले बिीस न्यायला 
सज्ज झालव होती. पण त्यांना हे बिीस सहजासहजी शमळणार नव्हते. त्यासााीि हव खक्जना-शोर्ािी स्पर्ाा 
आयोक्जत केलेलव होती. सुिे सरांनी काहव चिठ्ठय्ा तयार करून एका हंडयात टाकल्या होत्या. त्यातून या दहा 
जणांनी एकेक चिठ्ठी उिलायिी आणण तीत शलकहलेल्या सिूना अमलात आणून आपला खक्जना हुडकायिा. 

आणण चिठ्ठय्ा जेव्हा बाहेर ननताल्या तेव्हा त्यातूंन फार गमतीजमतीिे संदेश बाहेर पडले. शरद शास्त्रीच्या 
चिठ्ठीत होत े: "तू बागेतल्या विकहरवत उतर. नतथल्या खबदाडीत तुझा खक्जना आहे." आता आमिा िट्यमेिाला 
शास्त्री ककतीहव काटक असला तरव त्यािा जीि तोटाळत असे रसाळ पुस्तकात - खडकाळ खबदाडीत नाहव. 
पण आता त्याि त्रबकट िाटेने जाणे त्याला भाग होते. त्याच्या चिठ्ठीतला मजकूर कळल्यािर िकोर देशमुखाने 
त्याला कहणिले." शास्त्रीबुिा, आडािं पानी लई खोल हाये बरं! जपून उतरा. खेकड ेआहेत खबदाडीत." 

"खेकडिे काय? विरोळेपण आहेत. म्हणजे पाणसाप." 

"अस्तु-अस्तु." िट्यमा सारखा करवत शरद शास्त्री म्हणाला, "तुम्हव काळजी करू नका. मी बरोबर उतरेन – 

आणण काय रे िकोर, मला एिवा कहणितो आहेस, पण तुला सासिडिी िाट तरव माहवत आहे का?" 

"हाक्त्तच्या! या सभुाषबरोबर मी चिकार िेळा गेलोय त्याच्या बंगल्यात. एकदा तर आम्हव पुरंदरला गेलो होतो 
– व्हाया सासिड." 
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"ते ाीक आहे. पण हव इलेक्लकक सोंगंयािंी फॅलटरव माहवत आहे का तुला? नाहवतर राहशील सासिड नन 
पुरंदर यांच्या दरम्यान तोटाळत. गड-सास्िडयोमाध्ये िकोरो लुडबुडायते!" 

"आम्हांलाहव डोकं आहे म्हटलं. आम्हव कावू शोर्ीन ती सोंगंयािंी फॅलटरव." िकोर म्हणाला. "सोंगंया 
म्हणजे ती तारेच्या खांबािर पांवरव 'उदबत्तीिी तरं' असतात ना, ती! त्यािंा एक कारखानाि आहे म्हणे. 

एका मलुाला फारि मजेशीर संदेश शमळाला होता. त्याने दक्षिणेकड ेतोंड करून कोलाटंव उडी घ्यायिी होती. 
उडी मारल्यािर त्यािी डािी तंगडी ज्या बाजूला पडले नतकड े शंभर याडा जायिे. त्या काकाणी मातीिा 
लहानसा ववग कदसेल तो उकरायिा. आत सापडले व्यिक्स्थत बारं्लेले त्यािे बिीस. 

"आपल्याला कोलांंया मारायच्या नाहवत एिवं बरं आहे." फास्टर फेणे म्हणाला. 

"हो ना! सायकलिर टांग मारलव की ननतालो आपण." िकोर म्हणाला. "फा.फे. मला तुझ्याि बाजूला यायिंय. 
िाटेत फुरसुंगीिा फाटा लागला की मी िळिीन माझ ंहँडल. काय मजा आहे, नाहव?" 

"कसलव मजा?" फास्टर फेणेने आपल्या सायकलवकड ेजाताना वििारले. 

"नाहव. म्हणजे एकेकािं नशीब बत कसं असतं! तू फुरसुंगीिा, तर तुला वपटाळलंय तुझ्या शत्रूच्या राज्यात – 

आय मीन – राज्यात नाहव, पररसरात आणण मी खुदल  पुण्याच्या रास्ता पेाेतला, तर मला जािं लागणार 
सासिडला – जो आपल्या सुभाष देसाईिा गाि आहे." 

"िांगलिं आहे." बन्या म्हणाला, "सुभाषला सोमिार पेाेतला िाडा शमळालाय." 

"िाडयातला एक कोनाडा." 

"बरं, बरं गपपा पुरेत. मार सायकलिर टांग." 

िकोर नन बन्या आपापल्या सायकलविर स्िार झाले अन ्त्यांनी सोलापूर रोडिर स्िारव केलव. 

एका तासात आपलव मोहवम उरकून परत आले पाकहजे अशी सरािंी त्यानंा आज्ञा होती. 

फुरसुंगीच्या काठ्यािर िकोरला 'टा-टा' करून बन्या ऊफा  फास्टर फेणेने सरळ पुवे सायकल हाणलव. थोडयाि 
िेळात तो डािीकडच्या शशदंवबनात पोिला. 

हे शशदंवबन फास्टर फेणेप्रमाणे तुमच्याहव कदाचित ओळखीिे झाले असेल. आज तो इथे स्ितःिा हलकािा 
खक्जना शोर्ण्यासााी आलेला असला, तरव पूिी एकदा इथेि त्याने तंंया शभल्लािा खक्जना शोरू्न कावला 
होता आणण याि बनात इंि ू इनामदारच्या गंुडांनी त्याला कि द करून ाेिले होते – सायकल शयातीत त्याला 
भाग तेता येऊ नये म्हणून. इंिलूा फास्टर फेणेिा उत्कषा बतित नसे. त्यामुळे तो नेहमीि त्याच्या िाटेत 
अडथळे आणण्यािा प्रयत्न करव. पण इंि ू विद्याभिनिा विद्याथी नव्हता. तो शशकत असे टोळे 
हायस्कूलमध्ये. त्यामळेु आज तरव फा. फे. ला मोकळे रान शमळाले होते. त्याच्या नाकात काडया तालायला 
आज इं. इ. नव्हता. 
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इंििेू तर होते या शशदंवबनाला लागूनि. पण इंि ूशाळेत अडकलेला असला तरव बन्याला आजिी कामचगरव 
जरा अितड िाटत होती. बनातून तो कहडंलेला असला तरव इथे कुाेहव गोरखचििेंिे झाड त्याने पाकहलेले 
नव्हत.े खरे म्हणजे गोरखचििेंिे झाड तसे विरळ आवळते. पण ते लपण्यासारखे मळुीि नाहव. बन्याने तसले 
झाड एम्पे्रस गाडानमध्ये पाकहलेले होते. त्यािे खोड िांगले गलेलठ्ठ असते. अन ्पाने जरव शेिरवसारखी कत्री 
असलव तरव त्याला फळे लागतात ती िागंलव भोपळ्यासारखी वेबरव. त्यांना चििंा कशासााी म्हणायिे हे 
बन्याला नेहमीि कोड ेिाटे! 

'मी ते झाड या बनात कसं पाह्यलं नाहव – निलि आहे हे एक. कारण इंि ूत्या गोरखचििेंबदल ल नेहमी बोलतो 
खरा. आमच्या तराशजेारव गोरखचििं आहे. आमच्या बाबांिं ते लाडकं झाड आहे. त्यांिं पोट कर्ी साफ 
नसत.ं त ेसारखे आंबट वेकरा देत असतात. गोरखचििेंिा कावा पयाल्यािर त्यांना बरं िाटतं.' 

शशदंवबन पूणापणे ननजान होते. नतथल्या चििंोळ्या िाटेने सायकल रेटवत असताना बन्याच्या मनात या 
आािणी तोळत होत्या. पुवे िाट अगदवि अडिणीिी झालव तेव्हा खालव उतरला आणण सायकल एका झाडाला 
टेकून ाेिून पायीि िाल ूलागला. 

आज बराि शोर् केल्यानंतर त्याला सापडला तो रािसी चििंािंा ििृ. कालव्याच्या कााािर ते प्रिंड झाड उभे 
होते. फा. फे. त्या झाडाजिळ गेला तोि मळुी दक्षिण बाजूकडून. त्यामळेु त्याला समोरि ती लांबलिक फांदव 
कदसलव. झाडािर लोंबणारव तपककरव रंगािी ती वेबरव फळे पाहून तर त्याला झाडािी पुरती ओळख पटलव. 
लगेि ती फांदव पकडून बन्या िर िेंतला. 
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त्या भलकम फांदविर उभे राहून त्याने हातानंी िरिी फांदव पकडलव अन ्तो िालत झाडाच्या मध्याकड ेगेला. 
नतथे पाहतो तर खरोखरवि एक मोाी पोकळी होती. इतकी मोाी अन ्खोल की त्याला आत सहज उतरता 
आले. नतथे ितामानपत्रात बारं्लेले एक पासाल त्यािी िाटि पाहत होते. ते उिलून तो पुन्हा िर आला. 
आडव्या फांदविर उभे राहून त्याने पुन्हा िरिी फांदव पकडलव. 
आणण साहक्जकि त्यािी नजर त्या लठ्ठ गोरखफळाकंड े गेलव. त्यातल्या एका जाडजूड फळाने त्यािे लि 
विशेष िेरू्न तेतले. कारण त्या फळात खरोखरवि एक ििशशट्यंय होते, जे आतापयतं त्याला कदसले नव्हते. 

चििंफळाच्या गरगरवत पोटाभोिती एक वपिळी रेत होती. रेत नव्हे – दोरा! त्याला एक दोरा गंुडाळलेला होता. 
प…* गोरखनाथजीिंा करगोटा! 

फास्टर फेणेिे कुतूहल िांगलेि जागतृ झाले. तो आणखी जरा िर िवला अन ्हात लांबिून त्याने ते फळ 
पकडले, ओवले अन तोडले. 

मग ते पासाल अन ्तो भोपळा तेऊन स्िारव आता खालव उतरणार होती… 

आपल्याला बिीस शमळालेल्या पासालबदल ल त्याला उत्सकुता होतीि. पण त्यात पुस्तके असणार हे त्याला 
माहवत होते. त्याहवपेिा त्याला ताई झालव होती तो भोपळा फोडण्यािी! 

पण भोपळा फोडािा लागलाि नाहव. वेरवभोिती गंुडाळलेला दोरा ओवताि त्यािी दोन शकले झालव आणण 
आतून बाहेर पडले एक कागदािे भेंडोळे. 

कागद सारे् नव्हते. फार भारव होते. िलनी नोटांिी गंुडाळी होती ती. शंभर-शंभराच्या दोनश े नोटा त्यात 
होत्या. 

"ट्टॉक्!" असे म्हणत बन्या ते भेंडोळे परत गोरखफळात ाेितो आहे तोि खालनू साद आलव, "अलख ननरंजन!" 

अंगािर भस्मािे पटे्ट नन लाल कंुकिािे पटे्ट, गळ्यात रुिािांच्या माळा, डोळ्यात लालभडक नशा िवलेलव, 
कंबरेला कटोरा नन हातात त्रत्रशूळ असा तो एक बिरागी होता. 
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"लया हैं? कौन हो तुम?" फा. फे. गुरगुरला. 

"जय मनछंिनाथजी की! जय गोरखनाथजी की! जय काननफ…." 

"पुरे हो ती यादव!" फा. फे. म्हणाला. "तुम्हव माझ्याकड ेअसे डोळे िटारून का बतताय ते सांगा." 

हे बोलत असतानाि दोन्हव बोजे तेऊन त्याने खालव उडी टाकलव आणण तो आपल्या सायकलवकड ेपळणार 
होता. पण बिरायायाने त्यािा दंड पकडून त्याला उभा केला, अन ्तो हळू आिाजात पण दरडािून म्हणाला, "कहा ँ
भागते हो? खडा हो जाि! िोर कहवं का!" 

"मी िोर नाहव." फा. फे. पण जोरात म्हणाला. "मी हे पोलवसला देणार आहे. सोडा मला!" 

"पोलवस में लयों देते हो, लौंड?े" बिरागीबुिांनी इकड े नतकड ेिोरंयासारखे पाकहले अन ्खालािून ते म्हणाले, 

"आर्ा तुम लो – आर्ा हमको दो. शमट गया जंजाल! जया अलखननरंजन!" 

 

"एक किडी शमळायिी नाहव तुला!" फास्टर फेणे ओरडला. "तू सारू् आहेस की बदमाष भोंद?ू" 

"यह पिसा भगिान की माया हैं! भगिान को दे दो!" बिरागी दात वििकीत म्हणाला. 

"कुछ नहव ंशमलेगा!" फास्टर फेणेहव दातओा िािून म्हणाला आणण मग त्याने केले, "ओऽऽय!" 

कारण सारू्बुिािंा क्रोर् आता अनािर झाला होता. बन्याच्या हातातले नोटांिे बंडल त्याने कहसकािून तेतले 

आणण हातातला त्रत्रशूळ त्याच्यािर उगारला. दसुरयाि िणी बन्याच्या छातीत ककंिा पोटात तो भोसकून त्याला 
जबर जखमी करून नतथून पळण्यािा त्यािा इरादा होता. पण तिेढयात एक िमत्कार झाला – 
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त्रत्रशुळािा दांडा मागच्या मागे कुणीतरव जोराने खेिला अन ्दरू फेकून कदला. 

"िकोर!" बन्याच्या तोंडून आश्ियााने उद्गार ननताला. इकड ेिकोरने उडी मारून त्याला हातांनी अन ्पायांनी 
असे गच्ि किटाळाले, की बिरागीबुिांिा गळा तुसमटून त्यानंा एका सेकंदात नऊ नाथ आािले. अथाात त्यािंी 
खरव भलती कोणत्याि नाथािर नसल्यामळेु त्यांना कोणी तारू शकला नसता. 

बिरागी आता कहरिाननळा पडला होता. फास्टर फेणेच्या दंडािरिी त्यािी पकड केव्हाि कवलव पडलव होती. 
फास्टर फेणे मागे हटला, अन ् हातािी माू िळून त्याने बिरायायाच्या नाकािर एक जोरदार ाोसा लगािला. 
मागूनपुवून दोन्हवकडून हल्ला होताि बिरागीबुिा नरम पडले. त्यांच्या हातातले बंडल बन्याने केव्हाि 
कहसकािून तेतले होते. 

"त्यािा त्रत्रशूळ उिल. सोडू नकोस तसा." फास्टर फेणे म्हणाला. 

खालव पडलेला त्रत्रशूळ िकोरने उिलला अन ्त्यािे दोन-िार रटे्ट बिरायायाच्या पोटरविर हाणले. "ओऽय-ओऽय!" 
म्हणून ओरडत महाराज जशमनीिर आडिे झाले. त्यांच्या तंगडया तात्पुरत्या तरव ननकामी बनल्या होत्या. 

"नाऊ लेंस ्हरव!" बन्या म्हणाला अन ्सायकलकड ेर्ािला. 

"हरव तर कायमिाि पुजलेला आहेस तू, फास्टर फेण्या!" िकोरने त्याला दात दाखिीत उत्तर कदले आणण तो 
आपल्या सायकलविर स्िार झाला तो त्रत्रशूलासकट! 

"हा नोटािंा गडडा कुाे शमळाला तुला?" पुण्याकड ेपरतीिा मोिाा ननताल्यािर िकोरने वििारले. फास्टर फेणेने 
तो चित्तथरारक प्रसंग आमलूाग्र सांचगतला आणण म्हटले, "बरं झाल,ं तू अगदव िेळेिर आलास. नाहवतर माझी 
अगदव िटणी उडिलव असती त्या गोरखगुरुजीने!" 

"गुरुजी कसला? सितान साला!" िकोर म्हणाला, "आपले लोक मूखा म्हणून असल्या सोंगावोंगानंा भीक 
तालतात. पण काय रे बन्या, हे पिसे त्यािेि तर नसतील ना? म्हणजे त्याने कुणािे तरव लुंगिलेले?" 

"मला नाहव तसं िाटत." फा. फे. म्हणाला. "कारण त्याने माझ्याकड ेपाकहलं तेव्हा त्याच्या िेहरयािर नुसतं 
निल कदसत होतं. त्यािं िव्य असतं तर तो रागािला असता. राग नतंर आला." 

"म्हणजे दसुरया कुणीतरव हव मोटलव नतथे लटकिलव होती." 

"अथाात बँकेिा सेफ डडपॉणझट व्हॉल्ट तळतरात असतो, यािा झाडाच्या फादंविर होता. आपले शास्त्रीबुिा असते 
तर म्हणाले असते – शभन्न रुचिकहा लोकः!" 

"म्हणजे तुला डबल बिीस शमळालं की!" िकोर म्हणाला. "ककतीिं तबाड आहे?" 

"शंभराच्या दोनशे नोटा म्हणजे ककती झाले?" 

"िीस हजार! आयला!" 

"पण ते आपले नाहवत, िकोर. आपण ते सरांजिळ देऊ. ते ारितील पुवे काय करायिं ते! पण ते राहू दे. 
तुला शमळाल ंतुझं बिीस?" 
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"ओ येस!् त्या फॅलटरवच्या आिारात त्या पांवरया सोंगंयांिी एक रास पडलेलव होती. त्या राशीत लपिलेल ं
होतं माझ ं पुस्तकांिं पासाल." िकोरने कॅररयरकड े बोट दाखिीत म्हटले. नाथमार्िांच्या स्िराज्याच्या 
कादंबरयािंा सेट आहे." 

"माझ ंबहुर्ा बाबासाहेब पुरंदरयांिं 'राजा शशिछत्रपती' असाि.ं" बन्या म्हणाला. मताशी सायकलिर िवण्यापूिी 
मी पासालिा कोपरा फाडून पाकहला." 

'केझर हंट'िा खेळ संपला. प्रत्येक जण आपापले बिीस तेऊन तरव गेला. पण – पण - त्या नोटांच्या बंडलािे 
काय झाले? कुणािे होते ते तबाड? ते तबाड एका लबाड माणसािे होते. त्यािे नाि होत ेरंभाजीराि इनामदार! 

हे सद्गहृस्थ नुकतेि जे अिानक बाहेरगािी गेले होते, ते उगाि नाहव. त्यांनी पळ कावला होता, पळ. 

कारण वििारता? कारण त्यांच्या तरािर अकस्मात पोलवसिी र्ाड आलव होती. त्यानंी दडिलेला काळा पिसा 
जपत करण्यासााी. पण समोर तर रंु्डाळूनहव पोशलसांना तो सापडला नाहव. कारण – 

आता हे तुम्हालंा माहवत झाले आहेि की! त्यािी मोटलव बारूं्न त्यांनी शशदंवबनातल्या एका गोरखफळात 
ाेिलव होती. सिा सामसूम झाल्यािर परत येऊन ते हळूि ती मोटलव कावून तेणार होते. केिवव अजब युलती 
हव! पण अशा ककतीतरव अजब युलत्या रंभाजीरािाजंिळ असत. त्यािें डोके म्हणजे अशा युलत्या ननत्य 
शशजिणारा एक पे्रशर कुकर होता! कर्ी कर्ी त्या कुकरमर्ले अन्न त्यांना पिे. पण तात्पुरते. अशा 
लांडयालबाडया, िोरया कायम कर्ीि पित नाहवत. केव्हा ना केव्हा हे पाप ओकािेि लागते. 
याहव खेपेस असेि झाले. रंभाजीरािांिर पोशलसांनी खटला भरला आणण त्यांच्यािरिा आरोप शसद्ध होऊन 
त्यांना खडी फोडायला जािे लागले. 

पण तो काळ्या बाजारिा पावंरा लोण्यािा गोळा मर्ल्यामरे् गट्ट करण्यासााी जो ब-ंभोलानाथ 'गोरख-शशट्यय' 

उपटला होता, त्याच्या तंगडया फार लिकर बरया झाल्या असाव्यात. कारण तो जो नाहवसा झाला तो अजून 
बेपत्ताि आहे. या प्रसंगािी आािण म्हणून फा. फे. ने तो त्रत्रशूळ मात्र जपून ाेिला आहे. 

दसुरवहव एक गोट्यट त्याने जपून ाेिलव आहे, ती म्हणजे पुण्याच्या पोलवस सुपररटंेंडेंटनी शाळेच्या पत्त्यािर 
र्ाडलेले शाबासकीिे पत्र! 

*** 

संपादकीय कटपण:                  
हव कुाल्याहव पुस्तकात नसलेलव 'फाफे'कथा आहे. पूिाप्रकाशन: 'निलाई' कदिाळी अंक १९८२, पटृ्या क्र. ३८.   

मूळ प्रतीच्या छायाचित्रार्ारे या कथेिे टंकन केले आहे.  
* छायाचित्रात हा शब्द स्पट्यट कदसत नाहव. 'प'पासून सुरू होणारा शब्द असािा, इतकाि अंदाज करता येणे 
शलय आहे.            

***                  

रेखाटने आणण सुलेखन: मूळ प्रतीतून साभार;                 

चित्रससं्करण : अमुक.           

*** 
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फ्रें क उफा  फ्रें डलव किड े

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

संपादक/परविक - भा. रा. भागितांच्या १०५ व्या जन्मकदनाननशमत्त 'ऐसी अिरे'िर आयोक्जत केलेल्या कथा-
स्परे्तील विजेती कथा इथे समाविट्यट करत आहोत.                               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
. 

परिा - म्हणजे कदनाकं ३१ मेला मोाी गंमति झालव! पण गंमत सांगण्याआर्ी मी तुम्हालंा माझी ओळख 
करून देते. 

माझ ंनाि आरोहव. आरोहव आबेकर. मी पुण्यातल्या 'अिरनदंन' या शाळेत सहािीत शशकते. मला सगळे जण 
'टॉमबॉय' अस ंम्हणतात. कारण मी मुळ्ळीि मुलवंसारखी िागत नाहव. मला नटणंथटणं आिडत नाहव की छान 
छान गुलाबी रंगािे कपड ेआिडत नाहवत. तर मला आिडतो, हॅरव पॉटर, शरलॉक होम्स, फेलूदा आणण हो, एक 
महत्त्िािं नाि राकहलंि – फास्टर फेणे. मी त्यािी जबरदस्त फॅन आहे. इतकी की, मीहव त्याच्यासारखाि 
िौकडया-िौकडयांिा शटा आणण हाफ पँट तालते. मी माझ्या केसांिाहव मुदल ामहून बॉयकटि करते आणण 
त्याच्यासारखेि मुदल ामहून माझे केस थोड े विसकटलेलेि ाेिते. िगाातले शमत्रमित्रत्रणी मला 'आ.आ.' असं 
म्हणतात. म्हणजे मी िगाात गेले रे गेले की, मुल ं – 'आला आला आ.आ. आला!' असिं म्हणू लागतात 
मोठ्याने. खरंतर मला ते चिडित असतात, पण मला त्यािं फार काहव िाटत नाहव. उलट, मस्त हसू येतं 
'आआआआआ'ने! कारण मी फास्टर फेणेसारखीि काडीपिलिान असले आणण मलुवंसारखी अक्जबाति िागत 
नसले, तरव डोलयाने एकदम भारवये! 

माझ्या बाबािंहव तिे म्हणणंय, पण आईला मात्र जरा काळजी िाटत ेमाझी. बाबा म्हणतो, "तू काळजी नको 
करूस ग,ं अक्श्िनी. हव पोरगी एक कदिशी नाि कावेल बत आपलं!" 

तर ३१ मे हा कदिस आमच्या फाफे म्हणजे फास्टर फेणेच्या भा. रा. भागितांिा बथा ड.े फास्टरच्या फास्ट 
बे्रनिा बे्रन म्हणजे भा.रा.भा.! त्यांच्या िावकदिसाननशमत्त आमच्या सोसायटवच्या लायब्ररवत आम्हव 
भा.रा.भां.च्या गोट्यटव िािून दाखिण्यािा कायाक्रम करणार होतो आणण त्यात मी फास्टर फेणेिी एक कथा 
िािून दाखिणार होते. संध्याकाळी बरोब्बर सहा िाजता कायाक्रम सरुू होणार होता. म्हणून दपुारव मी 
हॉलमर्ल्या बुकशेल्फमरू्न फाफेिी सगळी पुस्तकं कावलव आणण वििार करू लागले, 'कोणती गोट्यट िािायिी 
बरं, त्याच्या जन्मािी िािायिी की चिनी गुपतहेरांिी की आणखी कुालव तरव?' 

समोर सोफ्यािर ताई बसलव होती. ती दोन्हव हातात मोबाइल र्रून काहवतरव टाइपत होती. ती आयटवत, 

म्हणजे बाबाच्या भाषेत 'कािेच्या गारेगार बंकदस्त कपाटात', काम करत!े मी नतला हाक मारलव, तरव नतिं 
डोकं त्या मोबाइलमध्येि खुपसलेलं. ती त्रासल्यासारखी िाटत होती आणण थोडीशी ताबरल्यासारखीहव. मी 
उाून नतच्याशजेारव बसले. तशी ती चिडून ओरडलवि – "काय ग,ं काय पाहतेयस? डोन्ट बी नोझी, कळल ंना!" 
मला जरा आश्ियाि िाटलं. कारण सहसा माझी ताई माझ्या अंगािर अशी डाफरत नाहव. तरव मी म्हणाले, 

"आज मी फाफेिी एक गोट्यट िािून दाखिणार आहे ना सोसायटवत. कोणती िािू? मला काहव समजति 
नाहवये. सगळ्याि भारव िाटताहेत. पलवज, मला मदत करशील का गोट्यट ननिडायला?" खरंतर माझ्यािर उगाि 
ओरडलव असूनहव मी नतला फारि सभ्यपणे वििारल ं होतं, तरव ती नतरसटपणे म्हणालव, "मदतत्रबदत काहव 

फास्टर फेिे ररटन्सि - फेसबुकिरून ब्लॅकमेललगं!  
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करणार नाहव तुला. ऑलरेडी डोलयाला ताप झालाय तो काय कमीये!" मग ती सरळ ननतूनि गेलव नतच्या 
खोलवत. ताईिं काहवतरव त्रबनसलं होत ंहे नलकी. हा,ं आलं आता लिात. आईबाबा नतच्या लयानािं बतताहेत नं 
आता. बरोबर, त्यािमळेु िितागलव असेल ती. 

मी समोर असताना आई बाबाशी ताईच्या लयानाबदल ल मुदल ाम कोडयात बोलते. नतला िाटतं, मला कळत नाहव, 
पण मला सगळं कळतं. पण यात लपिण्यासारखं काये? आणण अशीहव मोाी झालेय आता मी! 

तर ताईिा फणकारा पाहून मी सगळी पुस्तकं तेऊन सरळ माझ्या खोलवत गेले. माझ्या खोलवला दोन 
णखडलया आहेत. एक मोाी – िार स्लायडडगं विडंोज ्असलेलव. आणण दसुरव णखडकी हव छोटवि आहे, म्हणजे 
दोन स्लायडडगं विडंोज ्असलेलव. ती जशमनीकड ेमुदल ाम िाविलव आहे. आणण खालच्या बाजूला मस्तपिकी जाड, 

ज्यािर ऐसपिस बसता येईल असा काळा ओटा बारं्ला आहे. या णखडकीतून बाहेर हात कावला, की हाताला 
सोनिाफ्यािं झाड लागत.ं त्यामुळे मला इथे बसून िािायला खूप आिडतं. 

फुलािंा सीझन असल्याने खोलवभर सोनिाफ्यािा गंर् दरिळत होता. मी मस्तपिकी ओंयािर बसून फाफेच्या 
गोट्यटव िाित बसले. आणण काय आश्िया! – मला तो ओळखीिा, टाळूला जीभ लािून कावलेला 'ट्टॉलक' असा 
आिाज आला! मी लगेि समोर पाकहल,ं तर सााीच्या आसपासिा एक माणूस माझ्यासमोर उभा होता. 
त्यानेहव माझ्यासारखाि िौकडया-िौकडयािंा शटा तातला होता, बम्युाडा पँट तातलव होती. त्यािे हातपाय 
काटकुळे होते. त्यािं नाक बांकदार होत,ं आणण िंदेरव-काळे केस विसकटल्यासारखे कदसत होते. डोळ्यांत 
हुशारविी िमक होती. हा दसुरा-नतसरा कोणी असणं शलयि नाहव! 

मी डोळे विस्फारून वििारल,ं "तू? म्हणजे तुम्हव... फाफे – फास्टर फेणे?" 

तो म्हातारा म्हणाला, "अगदव बरोब्बर ओळखलंस माझ्या शशट्ययोत्तमे!" 

मी वििारल,ं "मला तर िाटल ंकी तुम्हव कायमिे ननतून गेलात - फुरसुगंीला!" 

त्याने पुन्हा 'ट्टॉलक' असा आिाज कावला आणण म्हणाला, "पकहलव गोट्यट - मी जरव म्हातारा झालो असलो तरव 
पूिीच्यासारखाि तुझा शमत्र फाफे आहे, कळल?ं तेव्हा मला उगाि अहोजाहो करू नकोस. मी शरवराने आजोबा 
झालोय, पण डोलयाने नव्हे; आणण मनाने तर नव्हेि नव्हे!" 

मलाहव त्याला 'अहोजाहो' म्हणायला नकोि होतं. पण मोठ्या माणसांना 'अरेतुरे' करायिं नाहव, अस ंआईने 
बजािलं असल्याने मी तसं म्हणाले होते. पण आता फाफे स्ितःि मला तसं म्हणायला सांगत होता. त्यामुळे 
मी िटकन म्हणाले, "ओके बॉस!" 

मग तो म्हणाला, "असा कसा जाईन कायमिा? पण भा.रा.भा. गेल्यानंतर पुण्यात जीि रमेना माझा. इथे 
असल ंकी त्यािंी सारखी आािण यायिी मला. म्हणून मग काहव कदिस जरा येऊन-जाऊन करत होतो. पण 
आता मात्र तुझ्यासारख्खया हुशार शमत्र-मित्रत्रणीनंा भेटायला नेहमी येणार बरं का आपण!" 

"एक, एक शमननट थांब हा..." अस ं म्हणून मी माझ्या णखशातला मोबाइल कावला. खरंतर माझ्या शाळेत 
मोबाइल अलाउड नव्हता. पण ललासेसला सायकलिरून लांब जाि ं लागत असल्याने मला बाबांनी एक 
स्माटाफोन तेऊन कदला होता. 

मी त्याच्या शजेारव उभी राकहले. त्याला थोड ंिाकायला सांचगतलं. मग आमच्यासमोर मोबाइल र्रला. 
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तोि तो म्हणाला, "हे काय सेल्फी विथ फास्टर फेणे, िाटत!ं" 

मी म्हणाले, "शपपथ! तुला सेल्फीत्रबल्फी सगळं माकहतेय?" 

"माकहती असणारि, नािाति फास्टर आहे माझ्या. तुमिं ते फेसबुक, व्हॉंसअॅप, ंविटर सगळं माकहतेय 
मला." 

"सॉक्ल्लड! पलवज, मग एक फोटो कावू दे ना मला. आमिा एक गु्रप आहे - फा.फे.फॅ. म्हणजे फास्टर फेणे 
फॅन्स नािािा. त्यािर टाकेन मी आपला फोटो. गु्रपिर भाि िावेल माझा त्याने!" असं म्हणून मी क्ललक केल ं
आणण लगेि फोटो पाकहला, तर माझा एकटविाि हसताना फोटो आला होता. फास्टर फेणे गालातल्या गालात 
हसत होता. माझा रडिेला िेहरा पाहून तो म्हणाला, "मी फलत तुलाि कदसू शकतो. आणण यानतंरहव मी फलत 
तुलाि कदसेन, तुलाि भेटायला येईन. पण तहेव एकाि अटविर..." 

"कोणती?" मी काकुळतीने वििारलं. 

"मी तुला भेटतो हे तू कर्ीहव, कुणालाहव सागंायिं नाहव. त ेआपल्याति सीके्रट राहवल. आणण जर तू कोणाला 
सांचगतलंस तर मग मी तुला त्यानंतर कर्ीहव भेटणार नाहव. कबूल?" 

मी रडिेलव होत म्हणाले, "ए, असं रे काय करतोस? आमिा स्टार, आिडता फास्टर फेणे इतलया िषांनंतर 
मला भेटला, तरव मी ते कुणालाि सांगायिं नाहव? जरा टू मि होतंय यार हे..." 

त्याने मला जिळ तेऊन णखडकीच्या काडयािर बसिलं आणण समजाित म्हणाला, "हे बत, मी आता म्हातारा 
झालोय. म्हणजे अजूनहव मी सपासप िालतो, झपाझप टेकडी िवतो, रपारप सायकल िालितो, पण आता 
यानंतर मी तुझ्यासारख्खया हुशार मुलांना मदत करायिं ारिलंय. हा,ं एके काळी मी होतो कहरो. पण आता 
तुझ्यासारख्खया तल्लख यंचगस्तानिा जमाना आहे हा! आता तुम्हवि र्डाडी दाखिलव पाकहजे, अॅडव्हेंिसा केलव 
पाकहजेत. नाहव का?" 

मी नुस्तंि 'हं' केलं. मला ते अजूनहव फारसं पटलं नव्हतं. पण फास्टर फेणे आपल्याला 'तल्लख' म्हणाला 
यािा आनंद झाला. 

तो म्हणाला, "िल, आता मी ननततो." 

मी वििारल,ं "ननततो म्हणजे?" 

"म्हणजे आता इथून जातो आणण तुझ्यासारख्खयाि दसुरया कुणालातरव भेटतो." 

"पण मला तुला भेटायिं असेल ककंिा मला तुझी मदत हिी असेल तर? तुला कस ंकळणार ते?" 

"सोपपंय, 'आमिी झालव फेफे, लिकर ये फाफे!' हे िालयं मनातल्या मनात तीनदा म्हटलसं की मी हजर!" 

"ओके! हे मस्तयं." 

जाता जाता तो म्हणाला, "मला थोडा िेळ तुझा मोबाइल देशील? मला तो 'कँडी क्रश सागा' गेम खेळायिाय. 
खूप ऐकतोय मी त्याबदल ल." 
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मी लगेि त्याला मोबाइल कदला. मग उत्साहात त्याला कँडी क्रश कसा भारवये, तो कसा खेळायिा, मी कशा 
फटाफट लेव्हल्स पार केल्या आहेत, हे सागूं लागले. मग मला आािलं की, आज आपण त्यािीि गोट्यट 
सांगणार आहोत. म्हणून मी त्याला पुस्तकं दाखिायला िळले, तर तेिढयात तो गायब झाला होता. 

*** 

आमिा कायाक्रम अगदव झकास झाला. मी फास्टर फेणेच्या जन्मािी गोट्यट िािून दाखिलव. त्यात िािताना 
मी मस्त ड्रामा आणला. काहव काकाणी आिाजात मुदल ाम िवउतार केले. फास्टरने माुी मारून मारून रेडडओ 
कसा िाल ू केला, हे सांचगतल्यािर तर सगळे जण पोट र्रून हस ू लागले. 'िन्समोअर'हव शमळाला. सशुु्रत 
आणण राहव, दोतं जण त्रबवपन बुकलिारच्या गोट्यटव िािणार होते. म्हणून मग मी त्यांच्या अध्येमध्ये दोन-तीन 
गोट्यटव आणखी िािून दाखिल्या. सहाला सुरू झालेला आमिा कायाक्रम िांगला आा िाजेपयतं रंगला. मग 
आमच्यािर खूश होऊन शशतं्र ेकाकंूनी आम्हांला प्रत्येकाला एकेक कॉनेट्टो आइस्क्रीम कदलं. मग काय, आमिी 
स्िारव खूश झालव आणण आनंदात तरंगति तरव आलव. 

तरव आले तर ताई कुाेतरव गायब होती आणण आई फोनिर बाबाशी काहवतरव बोलत होती. बाबा कामाननशमत्त 
बाहेरगािी गेला होता. मरू्नि, "कुाे गेलवये कुणास ााऊक? फोनहव उिलत नाहवये," अस ंआई बोलल्यािं 
माझ्या कानािर आलं. 

कायाक्रम कसा झाला हे सांगण्यासााी मी माझ्या खोलवत जाऊन मनातल्या मनात फाफेला बोलिायिं िालय 
म्हणणार तोि स्ितः फाफेि माझ्यासमोर हजर! 

"आणखी शंभर िष ंजगशील तू!" मी त्याला म्हणाले, "काय सॉक्ल्लड सांचगतलव मी तुझ्या जन्मािी गोट्यट 
माकहतेय..." पण त्याने त्यािर काहवहव ररपलाय कदला नाहव. उलट त्यािा िेहरा थोडा गभंीरि िाटला. माझ्यात 
हातात मोबाइल देत तो म्हणाला, "हा क्व्हडडओ पाहा." 

मोबाइल तेऊन मी स्क्रीनिरच्या आडव्या त्रत्रकोणािर टि केलं. क्व्हडडओ सुरू झाला. त्यात एक कॉम्पयूटरिा 
कीबोडा कदसत होता. मग एक हात आला. तो एका मुलविा होता. कारण एका बोटात नाजूक अशी अंगाी 
तातलेलव होती आणण नेलपेंट लािल ंहोतं. त्या हाताने काहवतरव टाइप केलं आणण मग जोरात एंटरिं बटण 
दाबलं. मी वििारल,ं "हे काये?" 

फास्टर फेणे म्हणाला, "काय आहे ते सांगतो नंतर, पण पकहल्यांदा तो हात ओळख." 

मी पुन्हा क्व्हडडओ पाकहला. ती अंगाी तर मला ओळखीिी िाटत होती. शपपथ, काळं नेलपेंट! "अरे, हा तर 
ताईिाि हात आहे. परिाि नतने काळं नेलपेंट लािल,ं तेव्हा खूप भंकसहव केलव मी आणण बाबाने नतिी. पण 
नतच्या हातािंा हा क्व्हडडओ...?" 

"झाल ंअस ंकी, मी तुझ्याकडून कॅं डी क्रश खेळण्यासााी मोबाइल तेऊन ननतालो खरा, पण थोडया िेळाति 
मला त्या गेमिा कंटाळा आला. सारखं त ेआपल ंफोडायिं. पॉइंंस शमळिायिे. बोअर झालं. म्हणून तुझा 
मोबाइल ाेिून देण्यासााी मी परत आलो, तर तुझी ताई या खोलवत येऊन कोणाशीतरव फोनिर बोलत होती – 

"तू इतलया खालच्या थराला जाशील अस ंिाटल ंनव्हतं मला... मी झाल-ंगेलं विसरून फ्रें ड म्हणून अडॅ केलं, 
पण तू... काय? हॅलो... बंटव..." मग नतने मोबाइलच्या स्क्रीनकड े पाकहलं. फोन कट झाला असािा. नतने 
खोलवतला कॉम्पयूटर सुरू केला आणण मग तोंड रु्िायला बाहेर गेलव. ती रडत होती. मला जरा शंका आल्याने 
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मी पटकन तुझ्या मोबाइलमर्लं क्व्हडडओ रेकॉडडगं सरुू केलं. कॅमेरा कीबोडािरिं शूट करेल अशा पद्धतीने तुझा 
मोबाइल टेबलाच्या टॉपिरती ाेिला. तिेढयात ताई आलवि. आणण मग हे रेकॉडा झालं." 

"फ्रें ड म्हणून अॅड केल ंअस ंम्हणालव म्हणजे नलकीि फेसबुक असणार! थांब..." असं म्हणून मी कॉम्पयूटर 
सुरू केला. ताईिं काहवतरव त्रबनसलं होत,ं आणण त्यािा नलकीि फेसबुकशी काहवतरव संबंर् असेल अस ंमला 
राहून राहून िाटू लागलं. मी क्व्हडडओ पॉज करत करत ताईने टाइप केलेलव अिरं शलहून कावलव. ती होती – 

archana24889. 

फाफे म्हणाला, "तुझ्या ताईिा िावकदिस २४ ऑगस्टला असतो का ग?ं" 

मी त्याच्याकड ेआश्ियााने पाकहलं. "बरोब्बर! मर्ल्या काळात तुला मॅक्जकल पॉिसाहव शमळाल्याहेत की काय 
फाफे?" 

तो म्हणाला, "छे गं आआ, तू आत्ता जे शलकहलंस त्यािरून ओळखलं! नाि-आडनाि-िावकदिसाच्या तारखा 
यांिे पासिडा ाेिू नयेत, हे तुम्हां मॉडना काळातल्या पोरांनाहव कळू नये म्हणजे आता काय बोलायिं! पुन्हा 
त्यात कॅवपटल अिरहव िापरलेलं नाहवये...!" खरंि फास्टर फेणे डोलयाने अजूनहव नततकाि फास्ट होता. 

म्हणून मी फेसबुकच्या लॉगइन पेजिर ताईिा इमेल टाकला, जो मला माकहती होता आणण मग पासिडा 
भरला. लॉगइन झालं. पासिडा बरोबर होता! मी नतच्या िॉलिर गेले. स्टेटसेस, फोटो, त्यािरच्या कमेंंस 
पाकहल्या, पण नतथे काहव िेडिंाकड ं ककंिा संशय यािा असं नव्हतं. मग फास्टर फेणे म्हणाला, "आआ, ते 
मेसेजेस पाहा बरं जरा." 

मी मेसेजेसिर क्ललक केलं. तर पकहलंि कॉन्व्हसेशन होतं – 'बनेल बंटव'शी केलेलं. मी सहजि ते िाित गेले 
आणण िाटि पडले! आणण सिांत शेिटव फोटो पाकहल्यािर तर उडायिीि बाकी होते! आणण हे सगळं िॅकटगं 
फास्टरने जेव्हा क्व्हडडओ रेकॉडडगं केल ंहोत ंत्याि िेळात झाल्यािं कदसत होतं. 

"शपपथ!" मी फास्टर फेणेकड े पाकहलं. तो म्हणाला, "आपल्याला झपाझप ननतायला हि.ं" त्याने तडयाळात 
पाकहलं. नऊला पाि शमननटं कमी होती. "आपल्याकड ेमोजून २० शमननटं आहेत आणण नळ स्टॉपला जायला 
आपल्याला तेिवा िेळ तर लागेलि, नाहव का?" 

मी कसंबस ं 'हो' म्हणून लॉगआउट केलं आणण कॉम्पयूटर बंद करून पळति बाहेर गेले. की-होल्डरिरिी 
सायकलिी िािी तेत आईला म्हणाले, "आई, मी येत ेलगेि." 

आई म्हणालव, "आरू, कुाे ननतालवस आत्ता या िेळेला? ताईपण आलेलव नाहव अजून. क्जिाला तोर लािता 
तुम्हव मुलव!" 

मी ताईताईत नतला एव्हवंि म्हटल,ं "आई, मी ताईला आणायलाि िाललेय! आल्यािर सगळं सागंते मी 
तुला." नतने पुवे काहव बोलायच्या आति मी एका िेळी तीन-तीन पायर यांिरून उडया मारत क्जना उतरून 
खालव गेले. सायकल कावून जोरजोरात पायडल मारू लागले. चगअर टाकू लागले. िेळ खरंि कमी होता. 
फास्टर फेणे त्याच्या तोडा सायकलिरून माझ्याबरोबर येत होता, माझ्याि स्पीडने! 

*** 
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सार्ारणतः साडदेहाच्या सुमारास ताई आणण मी, आम्हव तरव पोिलो. फाफेहव आमच्यासोबत होता, पण तो 
मलाि कदसत होता. 

काळजीने आईिा िेहरा रडिेला झाला होता. तरव पाऊल टाकताि नतने आमच्यािर प्रश्नािंा भडडमार सुरू 
केला. "कुाे होतात तुम्हव दोती? केव्हािी फोन करतेय तुम्हाला? पण तुमिा काहव पत्ताि नाहव. त्यात बाबाहव 
तरव नाहवये, िेड लागायिी पाळी आलव होती मला..." 

ताईने मान खालव तातलव होती. मी खुणेनेि आईला शांत राहायला सांचगतलं आणण म्हणाले, "सांगत,े सगळं 
सांगत.े" मी ककिनमध्ये जाऊन कफ्रजमर्ल ंगारेगार पाणी तटातट पयाले आणण मग बाहेर आले तवे्हा ताई 
मुसुमुस ुरडू लागलव होती. ती का रडतेय, हे न कळल्याने आईच्या िेहरयािर प्रश्नचिन्हं होती. नतने रागाने 
वििारल,ं "काय झालं हे सांगाल का नाहव मला?" ताईिं रडू आणखीनि िावलं. ते पाहून मलाहव रडू येईल अस ं
िाटल,ं पण तोि फास्टरिा हात माझ्या खादं्यािर पडला. त्याने मला थोपटलं. मी त्याच्याकड ेपाकहलं तेव्हा 
त्याने खुणेनेि मला 'सांग आता' असं सांचगतलं. 

मग मी सांगू लागले, "आई, आज दपुारव मी कायाक्रमािी तयारव करत होते, तेव्हा ताई मला फारि अस्िस्थ 
िाटलव. नतिं काहवतरव त्रबनसलंय अस ंिाटलं. ती रागाने मोबाइलिर सारखं काहवतरव टाइपत होती, चिडलव 
होती. म्हणून मी ताईच्या फेसबुकिर लॉगइन केलं. आणण नतिा मेसेज बॉलस पाकहला, तर तेव्हा मला कळल ं
की, एक मलुगा नतला ब्लॅकमेल करता होता..." 

"काय?" आईने तर कपाळाला हाति लािला. "अिाना, हे खरंय? आणण तू मला सांचगतल ंका नाहवस?" 

मग डोळे पुसून ताई बोल ूलागलव, "हो खरंय, कॉलेजात असताना एका मलुाला मी आिडायिे, त्यािं नाि होतं 
अशभषके. पण सगळे त्याला बंटव म्हणायिे. मला तो मुळीि आिडायिा नाहव. तसं मी त्याला सांचगतलंहव 
होतं. पण तरव तो सारखा माझ्या मागे लागायिा. मग हळूहळू मी त्याच्याकड ेदलुािि करू लागले आणण 
जास्त झालिं तर कंपलेंट करायिी अस ंारिलं." 

"एकदा कँटवनमध्ये आमिा गु्रप गपपा मारत बसला होता. तोि कोणीतरव मला हाक मारलव. मी पाकहलं तर 
बंटव गुडघ्यािर बसलेला. त्याच्या हातात हाटा बलून. मला त्यािा इतका राग आला की, एक सणसणीत 
कानाखालवि लगािलव मी त्याच्या आणण तरातरा ननतून गेले. पण नंतर मला कळल ंकी, त्या कदिशी सगळं 
कँटवन खूप हसलं त्याच्यािर. त्याच्या मनालाहव ते फारि लागल ंअसािं. कारण नंतर त्याने कॉलेजि सोडून 
कदल.ं मग मध्ये एकदा मला 'बनेल बटंव' या नािाने फ्रें ड ररलिेस्ट आलव फेसबुकिर. बरेि म्युच्युअल फ्रें डस 
होते म्हणून मी ती अॅलसेपटहव केलव. नंतर कळलं की, हा तोि बंटव. त्याने ककतीहव काहव केलं असल ंतरव मी 
तेव्हा त्याला मारल ंहे िूक होतं, यािा चगल्टहव मनात होता. म्हणून त्याला 'सॉरव'हव म्हणाले मी फेसबुकिर. 
पण मग एके कदिशी त्याने एक फोटो टाकला माझ्या मेसेज बॉलसमध्ये. त्यात त्याने फोटोशॉप करून माझा 
साडीतला फोटो िापरून त्यात त्यािा फोटो टाकून दोतांनाहव मुंडािळ्या लािल्या होत्या. जणू आमिं लयान 
झालंय असा हुबेहूब भास ननमााण केला होता त्याने आणण मग तो ब्लॅकमेल करू लागला…" ताईला आता 
जास्त रडू फुटलं. 

आईिं तोंड आश्ियााने उतड ंपडलं होतं. ती रडकंुडीला आलव होती, रागािलव होती. "काय तुम्हा मलुािंं हल्लव 
िाल्लेल ंअसत ंत्या इंटरनेटिर रात्रंकदिस... बाप रे..." 
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मग मी बोल ूलागले, "आज ताईला त्या बनेलने नळस्टॉपच्या बीएसएनेलच्या गल्लवत रात्री सव्िानऊला २५ 
हजार रुपये तेऊन बोलािल ंहोतं. मी हे सगळं िॅकटगंमध्ये पाकहलं आणण लगेिि नतथे गेले. जाण्याआर्ी माझा 
शाळेतला शमत्र आहे ना आहान, त्याच्या बाबांना – पािपुते काकांना फोन केला. मला माकहती होत ंकी, ते 
सायबर क्राइम सेलशनमध्ये पोलवस आहेत म्हणून. तडला प्रकार सांगताि त्यांनी लगेिि येण्यािं ििन कदलं. 

"जाताना, 'आयपीएल'मध्ये विराटिी टवम क्जंकलव तर िाजिायच्या फटालयांमर्लव एक डांबरव माळ तेऊन गेले. 
बंटव िांगलाि बनेल होता. त्याने हुशारवने रात्री बीएसएनेलच्या मागच्या गल्लवत ताईला बोलािल ंहोतं. कारण 
संध्याकाळनतंर नतथे फारशी रहदारव नसत ेआणण अंर्ारहव असतो. पुन्हा काहव गडबड झालवि, तर किे रोड 
लागूनि असल्याने पटकन पळूनहव जाता आलं असतं. पण मी पण फास्टर फेणेिी शशट्यया आहे म्हटलं! मी 
हॉटेल 'समुि'च्या गल्लवतून बीएसएनेलमागच्या गल्लवत गेले. एखाद-दसुरव गाडी येत-जात होती. नतथल्याि 
एका बोळात मला हे दोत ंकदसले. बोळात गाडया पाका  केल्या होत्या. त्यातलाि एका 'एसयूव्हव'च्या मागे मी 
लपून राकहले. ताई त्याच्याशी तािातािाने बोलत होती. तो विचित्र हसत म्हणाला, "जर तू मला पिसे कदले 
नाहवस तर हा फोटो तुझ्या तरव तर पोिेलि, पण थोडयाि कदिसांत तुझ्या होणारया निरयाकड े जातील, 

फेसबुकिरून सगळ्या जगापयतं पोितील, कळलं! मला थोबाडीत मारतसे काय सगळ्यासंमोर!" 

"मग मी मािीस पेटिून डांबरव माळ पेटिलव आणण ती सुरसुरायला लागताि बरोब्बर त्याच्या पायाजिळ 
फेकलव. फाट-फाट-फटाक् असा आिाज येताि तो ताबरला, थयथय नािू लागला. ताईनेहव ककंकाळी फोडलव. ती 
माझ्या कदशेने येताि मी नतला र्रून गाडीमागे तेतलं. तो त्रबथरला. काहवतरव गडबड झाल्यािं लिात 
आल्याने तो किे रोडकड े जाणारयाि गल्लवकड े र्ाित जाऊ लागला. तेिढयात नतथून पािपुतेकाका आले 
आणण त्यांनी त्यािी गिांडी र्रलव!" 

"बाप रे... हे एिवं सारं तडल ंआणण तुम्हव मला एक िलकार शब्दानेहव सांचगतलं नाहवत... आणण आता या 
मुलािा कायमिा ताप झाला की आपल्या डोलयाला... थांब, मी बाबालाि फोन करत.े.." 

"आई, शांत हो आर्ी. माझं ऐकून ते आणण मगि बाबाला फोन कर. त्या मलुाच्या बाबतीत मुळीि काळजी 
करू नकोस तू. तो बंटव आयुट्ययात पुन्हा कर्ीहव बनेलपणा करणार नाहव, असा र्डाि देतो त्याला, अस ं
पािपुते काकानंी ििन कदलयं मला. तू हिं तर उद्या त्यांना फोन कर!" मी अगदव मोठ्या माणसासारखं 
बोलले. आईने लगेि बाबाला फोन लािला आणण त्याला तडलेलं सगळं 'रामायण' सांगू लागलव. 

आता मान खालव तालून बसलेल्या ताईने हळूि माझ्याकड ेपाकहलं. ती रडायिी थांबलव होती. कान पकडत 
मला म्हणालव, "सॉरव यार आरू, दपुारव तुझ्यािर उगाि चिडले मी." 

मी म्हणाले, "चिडलवस? खेकसलवस म्हण!" मग नतला डडिित खोिकपणे म्हणालो, "ताई, तू एिवव आयटवत 
काम करतेस, पण तुला फेसबुकच्या प्रायव्हसी सेकटगं माकहती नाहवत?! आणण त्याहवपेिा म्युच्युअल फ्रें डस 
आहेत म्हणून कोणालाहव अॅड कस ंकरता तुम्हव? प्रत्येकालाि िाटत,ं हा इतलया जणांिा म्युच्युअल फ्रें ड आहे, 

म्हणजे आपण अॅड करायला हरकत नाहव याला!" मला हे सगळं फास्टर फेणेने सांचगतलं होतं. त्यामळेु मी 
फलत पोपटपिंी करत होते! 

"हो, हो, कळल ंहो वुढवािाररणे! फा.फे.फॅन!" हसत माझ्या केसांतून हात कफरित ताई म्हणालव, "िल, भूक 
लागलव असेल ना, आई बोलतये तोिर मी जेिणािं पाहते. काळजीने आईपण जेिलव नसेलि!" 
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ती ककिनमध्ये जायला ननतालव तस ंमी नतला म्हणाले, "आणखी एक, पासिडामध्ये स्ितःिी बथाडटे आणण 
नाि टाकण्यापेिा स्पेशल कॅरेलटर तालत जा आणण हो, एक कॅवपटल लेटरपण!" 

ताईने िमकून पाहत वििारल,ं "होय ग,ं कारटे, तुला माझा पासिडा कसा काय कळला? पाकहलास ना िोरून...?" 

मी ऐटवत मोठ्या माणसासारखं म्हणाले, "ए, व असतात ते िोरूनत्रबरून पाहतात, पण बुवद्धमान माणसं सत्य 
शोरू्न कावतात कळलं!" फास्टर फेणेकड ेपाहून डोळा मारत मी म्हटल,ं "तुझा पासिडा मी कसा शोर्ला ते 
मुळीि सांगणार नाहव. कारण ते सीके्रट आहे माझं!" फास्टर फेणेनेहव माझ्या खादं्यािर हात ाेिून थम्सअप 
केला. 

ताई खोटं खोटं रागित म्हणालव, "िाजिू का एक फटाका त्या डांबरव माळेसारखा!" पण नतने लगेि मला 
जिळ तेतलं. माझ्या शजेारव असलेला फास्टर फेणे आता गायब झाला होता, पण त्यािा हात आपल्या 
खांद्यािर असल्यािं मला बराि िेळ जाणित राकहलं. 

*** 

स्पर्ाापरविक – राजेश तासकडिी. 

 

*** 
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- रतुिीर कूल 

 

. श्री. रतुिीर कुलकणी उफा  'रतुिीर कूल' हे एक ितुरस्र 
व्यक्लतमत्त्ि. त्यांनी 'जे. जे. स्कूल ऑफ आंास'मरू्न (१९७५) शशिण 
तेतलं. पटकथाकार, कथाकार, स्तंभलेखक ि किी म्हणून त्यांनी विपुल 
लेखनहव केल ं आहे, कॉशमक क्स्कपस कावल्या आहेत. त्यांच्या काहव 
नाटकांसााी ि एकांकककांसााी त्यांना पुरस्कारहव शमळाले आहेत. 'मोहरे' 
(१९८७) पासून ते चित्रपटसटृ्यटवत शशरले ि आजिर त्यांनी अनेक 
चित्रपटािें कदयादशान केले. त्यांच्या विविर् चित्रपटांपिकी 'लगी 
शति' आणण 'राँग मॉररशस' हे दोन चित्रपट भा. रा. भागित यांच्या 
'त्रबवपन बुकलिार' या पात्रािर आर्ाररत होते. त्यांनी त े 'चिल्ड्रन्स 
कफल्म सोसायटव ऑफ इंडडया'सााी कदयादशशात केले होते. भा. रा. 
भागित विशेषाकंाच्या ननशमत्ताने त्यांच्याशी झालेल्या गपपा इथे देत 
आहोत. 

 

 भा. रा. भागितांच्या 'त्रबवपन'िर आर्ाररत चित्रपटांिर ि एकूणि बाल-ककशोर चित्रपटांिर काहव 
बोलण्याआर्ी पाश्िाभूमीच्या उदल ेशाने माझा नतथिरिा प्रिास इथे मांडणे सुयोयाय ारेल. मी १९७५ ला 
'जे.जे.'मरू्न शशिण तेऊन बाहेर पडलो. त्या िेळी कॉलेजात दाम ूकें करे होते. शशिाय कॉलेजमध्ये पुरुषोत्तम 
बेड,े मी ि इतर मंडळी शमळून िेगिेगळी नाटके, एकांककका िगिरे करत असू. याि दरम्यान आमिा एक 
अभ्यासदौरा कनााटकात नेला होता. नतथे बराि प्रिास होत असे. तेव्हाि आम्हांला 'टुरटूर' नािािी एकांककका 
सुिलव. त्या 'टुरटूर'च्या टूरने आम्हाला बरंि काहव कदलं. पुवे 'िौरंग'च्या बॅनरखालव आम्हव 'टुरटूर' व्यािसानयक 
रंगभूमीिरहव केलं. एकूण तब्बल ५५० प्रयोग. 

 मी कॉलेजात असल्यापासून नाटके शलहवत असे. पुवे आम्हव मंडळी अथााजानासााी िेगिेगळ्या 
काकाणी लागलो, मात्र कें करयांनी नाटक न सोडण्यािा सल्ला कदला होता. नाटक सोडणे आम्हांलाहव मजूंर 
नव्हतेि. आम्हव सारयानंी शमळून 'या मंडळी सादर करूया' अशा मोठ्ठय्ा नािािी एक प्रायोचगक नांयसंस्था 
कावलव. या ससं्थेच्या बॅनरखालव आम्हव जिळजिळ ८ नाटकं, १२-१५ एकांककका कावल्या. आमिा हा प्रयोग 
िांगला १० िषे सातत्याने िालू होता. 

 त्याि दरम्यान मला लिात येऊ लागल ंकी माझा कल शसनेमाकड ेअचर्क आहे. मी 'कोशळट्यटक' 

म्हणून एक नाटक राज्य नांय स्परे्सााी केल ं होतं, त्यातून सजंय मोनेिं पदापाण झालं होतं. त्यालाहव 
पुरस्कार शमळाला होता. त्यामुळे सुरुिातीला त्याि नाटकािर बेतलेलव पटकथा शलकहलव. मला एक िषा 
सीननयर असलेला नाना, सदाशशि अमरापूरकर ि सविता प्रभुणे हे शमत्र. सवितािे शशिक म्हणून अनुपम खेर, 
नाना आणण सदाशशि अमरापूरकर, यांच्यासोबत मारु्रव दवक्षित अशा कलाकारांना तेऊन १९८७ मध्ये 'मोहरे' 
बनिला. त्यानतंर मात्र कफल्मिा ककडा िािला. एकदा कफल्मिा ककडा िािल्यािर माणूस दसुरं काहव करू 
शकत नाहव यािी प्रचिती येऊ लागलव. 

बबवपनिरचे लसनेमे लोकांपयतं पोचलेच नाहीत!  

https://www.youtube.com/watch?v=rV5BRmN40uU
https://www.youtube.com/watch?v=rV5BRmN40uU
https://www.youtube.com/watch?v=jjqs_DNcOg4
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 दरम्यान भा. रा. भागितांच्या लेखनापिकी 'त्रबवपन बुकलिार' या नायकाच्या माशलकेमर्ील एका 
गोट्यटविर चित्रपट करण्यािं प्रपोजल मी 'चिल्ड्रन्स कफल्म सोसायटव ऑफ इंडडया' (CFSI)ला कदल.ं सरकारदरबारव 
गेलेल्या अनेक प्रपोजल्सपिकी यािंहव अपेिपे्रमाणे काहवि झाल ंनाहव. पुवे सार्ारण िषाानंतर सई पराजंपे एका 
फ्रें ि कॉन्सुलेटच्या कायाक्रमाला भेटलव. नतिी नन माझी जुनी ओळख. तेव्हा सई 'CFSI'िी अध्यि होती. नतने 
"तू लहान मलुांसााी चित्रपट का कावत नाहवस?", असं वििारताि मी नतला, "मी केव्हाि तुमच्याकड े एक 
प्रपोजल कदलेल ंआहे. मात्र त्यािं पुवे काहवि झाल ंनाहव" हे सांचगतलं. अथाात तेव्हा CFSI मध्ये कदिसाला १०-
१२ प्रपोजल्स येत असत. येणारं प्रत्येक प्रपोजल अध्यिापंयतं पोित नसे, हे मला माहवत होतं; त्यामुळे मी ते 
ताणलं नाहव. 

 सई परांजपे म्हणालव, "तुझं प्रपोजल नंतर बतू. माझ्याकड ेएक 'मंजुरव शमळालेल ंप्रपोजल' आहे. मला 
ऑफीसमध्ये येऊन भेट". नतथे ती कथा मला दाखिण्यात आलव आणण योगायोगाने ती कथासुद्धा भारांिी 
आणण त्यातहव 'त्रबवपन बुकलिार'िीि होती. मला सई पराजंपे म्हणालव होती, "भारा हे मला माझ्या 
काकासंारखे आहेत. त्यांना मी शब्द कदलाय की तुमच्या एका तरव व्यक्लतरेखेिर मी चित्रपट कावेन." भारािंं 
एकूणि बाल-ककशोर साकहत्यातील योगदान लिात तेता खरं तर ककतीतरव चित्रपट कावणं शलय होतं. 

 भारांच्या कथािंर चित्रपट बनिताना त्रबवपनि का ननिडला, ककंिा 'फास्टर फेणे'सारखा यशस्िी नायक 
का ननिडला नाहव, असा प्रश्न अनेकदा वििारला जातो. एक तर त्यािं मळू माझ्या िािनाच्या आिडीत 
असाि.ं मला िािायिी प्रिंड आिड. त्यामळेु सतत पुस्तकातं डोकं खुपसनू काहवतरव शोर्णारया त्रबवपनशी मी 
अचर्क ररलेट झालो, हव शलयता मोाी आहे. सईलाहव त्रबवपनिं पात्र खूप आिडत होतं. शशिाय 'फास्टर 
फेणे'िरिी माशलका सुलभा देशपांडेंनी आर्ीि केलव होती - त्यात बहुर्ा फास्टर फेणेिं काम 'सुशमत रातिन'ने 
केल ं होतं. तेव्हा 'फाफे'िर थोड ंतरव काम आर्ीि झाल ं होतं. मात्र 'त्रबवपन'कड ेअजून कोणी िळल ंनव्हतं. 
तेव्हा अशा प्रकारे 'त्रबवपन बुकलिार' या नायकाच्या पकहल्यािकहल्या 'लगी शता' या चित्रपटािे काम करायिं 
ारलं. 

 'त्रबवपन'िर काम करू लागलो तसा तो मला अचर्काचर्क 
आिडू लागला होता. पूिी कदलेल्या प्रपोजलच्या ननशमत्ताने मी 
त्याच्यािर थोड ं कामहव केलेलं होतं. मात्र हव निी कथा पूणा 
िेगळी होती आणण आहे त्या रूपात नीटशी उभी राहत नव्हती. 
एखाद्या कथेिं चित्रपटात रूपांतर दर िेळी तसिं जमत ं अस ं
नाहव. तेव्हा मी चित्रपटासााी कथेत बदल करायिे ारिले. सई 
परांजपेंनी "िेंजेस करायिेत ते भारांच्या परिानगीने कर." अशी 
मंजुरव कदलव होतीि. मी स्ितः भारांना दोन-तीनदा जाऊन 
भेटलो. तेव्हा ते पुण्यात बािर्नला राहत. भागितहव मोाा उमदा 
माणूस. त्यांच्या होकारानंतर आम्हव कथेत बदल केले. आता 
तेव्हािं खूप काहव आाित नाहव, पण त्यािंं बािर्नमर्ील तर 
आणण त्यांच्याकडिी दोन उंि, मोाालव कुत्री तेव्हवव आािताहेत. 

 सईला हा चित्रपट 'बाल-ककशोर चित्रपट महोत्सिा'ंसााी 
बनिायिा होता, हे आर्ीि ारलेलं होतं. तुका स्तान, रशशया, युरोप 
इत्यादव काकाणच्या मुलांना मुंबई काय आहे, ते समजाि;ं असा 
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चित्रपट बनिण्यामागिा वििार होता. त्यासााी सईच्या 
मते भागितािंी हव कथा सुयोयाय होती. 'लगी शता'मध्ये 
िेगिेगळी कोडी सोडित त्रबवपन मुंबईभर कफरणार होता. 
बिीस म्हणून त्याला विश्िकोशािे म्हणजे 
'एन्सायललोपीडडया'िे सिा खंड शमळणार होते. 
मुंबईतल्या िेगिेगळ्या काकाणी एकेक खंड ाेिलेला 
होता, नतथे पोिल्यािर पुवलं कोड ं (लल)ू शमळणार, 
अश्या प्रकारिी कथािस्तू होती. 'गेट िे ऑफ 
इंडडया'पासून त्यािा प्रिास सुरू झाला, तो ललायमॅलस 
पुन्हा 'गेट िे'लाि झाला. या कथांिं रूपांतरण नन बदल 
मी स्ितःि केले होते. शशिाय सोबतीला सषुमा बिी हव 
लेणखकाहव होती. ती आता माशलका शलकहत,े नाटकांिरहव 
काम करत.े ती अनतशय गुणी लेणखका आहे. नतच्या 
मदतीने भागितांच्या कथांिर काम करून निी पटकथा 
शलकहण्यािे काम मी केलं. पटकथालेखनामध्ये जरा कला-          'लगी शता'मर्ील दृश्य             

कारव ककंिा काराचगरव असते. ती करािी लागतेि; तेव्हा दर िेळी मूळ लेखनाशी प्रामाणणक राहता येईलि, अस ं
सांगता येत नाहव. 

 या चित्रपटात आणखी एक बदल केला होता - तो म्हणजे त्रबवपन, विजू आणण मोना या नततांच्याहव 
ियािा. खरंतर त्रबवपनच्या भूशमकेसााी माझ्या डोळ्यासमोर अननकेत विश्िासराि होता. तेव्हा तो सार्ारण १६-
१७ िषािंा असेल. अननकेत आणण मुख्खयतः त्यािे िडील माझ्या पररियािे. मी त्याला तेऊन सईकड े गेलो 
होतो; पण नतच्या डोलयातला त्रबवपन अजून लहान होता. मळू कथेतील त्रबवपन याि ियािा आहे, हे मी नतला 
सांचगतल;ं पण या कथेला लहान त्रबवपनि साजेसा आहे, असेि नतिे मत होते. शेिटव नतच्या (म्हणजे 
संस्थेच्या) मजीनुसार पात्र लहान ियािे झाले ि त्याि प्रमाणात विजू ि मोनाहव लहान झाले. त्रबवपन म्हणून 
आम्हांला नचिकेत कदते हा छान मुलगा शमळाला. या लहानयायांना तेऊन चित्रपट पूणा केला. 

 त्यानंतर सई ननितृ्त झालव. नतच्या जागी रविना टंडन आलव. नतने माझ ं आर्ीिं काम बतून, 

अश्याि र्ाटणीिा अजून एक चित्रपट करण्यािी ऑफर कदलव. हे त्या संस्थेलाहव निं होतं. कारण तोपयतं त्या 
संस्थेत तीन िषांच्या आत पुन्हा त्याि कदयादशाकाला काम द्यायिे नाहव, असा दंडक होता; माझ्या ननशमत्ताने 
तो मोडला गेला. नतनं "कोणत्या कथेिर हे काम करायिं?", अस ं वििारताि माझ ंउत्तर तयार होतं. मागे 
दलुाक्षित राकहलेल्या माझ्या मळूच्या पकहल्या चित्रपटािर मी काम करणं पसंत केलं. एकतर मला भारांच्या 
त्रबवपनिरवल लेखनापिकी हे 'नतककटािे रहस्य' अनतशय आिडतं. दसुरं अस,ं की गेल्या िेळी मी त्यािर आर्ीि 
थोड ं काम केलं होतं. अखेरवस त्याि कथेिर आर्ाररत चित्रपट करायला मला परिानगी शमळालव. 'राँग 
मॉररशस' या नािाने या दसुरया चित्रपटािं काम सरुूहव झालं. या चित्रपटािं स्िरूप मनोरंजनासोबत एखाद्या 
एज्युकेशनल कफल्मप्रमाणे असािं, अस ंमला िाटत होते. मुंबईतल ंजी.पी.ओ., नतथे िालणारं काम, पत्रांिा 
प्रिास आदव माकहती मलुांना कथेच्या अनुषंगाने शमळणार होती. 

 या िेळी पात्रयोजनेिा प्रश्न नव्हता. दरम्यानच्या िषांत नततेहव मोाे झाले होते ि पुस्तकाप्रमाणे 
बरयापिकी सुयोयाय ियाला आले होते. त्यामळेुि त्रबवपन तोि ाेिला, फलत विजू बदलला- कारण आर्ीिा 
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आमिा 'विजू' कोल्हापुरला शशकायला गेला होता. 'मोना'सुद्धा तीि राकहलव (गौरव ििद्य). पुवे जाऊन 'दे 
र्लका'मध्ये गौरवने िांगलं काम केलेल ंआपण बततो आहोति. इतर पात्रयोजनेपिकी िोरािी भूशमका नंद ू
मार्िने केलव होती, नतककटांिं कलेलशन करणारा ननणखल रत्नपारखी होता (हा त्यािा पकहलाि चित्रपट). 
सेके्रटरविं काम अनतशा नाईकने केल ंहोतं, शसद्धाथा जार्िनेहव एका वपझ्झा डडलविरव बॉयिी छोटेखानी भूशमका 
यात केलव होती. 

 

'राँग मॉररशस'मर्ील दृश्य 

  आर्ी म्हटल ं तसं, मी खूप पुस्तकं िाित असे. 'कॉशमक क्स्कपस' िािायिीहव खूप आिड 
होती. भारािंी शिलवहव नततकीि चित्रमय होती. १९६२च्या आसपास हे 'नतककटािे रहस्य' पुस्तक शलकहलं गेलं 
असेल. त्या िेळी 'राँग मॉररशस'सारख्खया निख्खया ि अनोख्खया विषयाबदल ल, मुलांसााी इतलया रसाळ शब्दांत 
शलकहणं हेि मळुात गे्रट होतं. आता इंटरनेटच्या काळात अचर्क माकहती शमळिणं सोप ंआहे, पण तेव्हा अशा 
एखाद्या गोट्यटविर इतकं तपशीलिार लेखन करणं, ते कथानकात गंुफणं ककती अितड असेल ि त्याला ककती 
व्यासंग ि िािन लागत असेल यािी मला हा चित्रपट करताना िांगलवि कल्पना आलव. या ननशमत्ताने मी 
नेटिर शोर्ल ंतर सध्या 'ते' नतकीट 'रेमंड िेल'कड ेआहे. त्यािाहव िापर मग चित्रपटात केला. 

 भागितांच्या नायकांिे चित्रपट करताना आव्हानात्मक काहव असेल तर, त्यांतलव विविर् लोकेशन्स - 
स्थळं - चित्रपटांत आणणे. त्यांनी आपल्या बहुतांश कथामंध्ये प्रत्यिात अक्स्तत्िात असणारव स्थळं तेतलव 
आहेत. त्या स्थळांिी तपशशलात िणाने आहेति, शशिाय कथासतू्रहव स्थळाशंीि जोडलेलं आहे. त्यामळेु िािक 
कथेसोबत अचर्क जोडला जात असला, तरव त्यामुळे चित्रपट बनिणे प्रिंड र्ािपळीिे बनते. 'लगी शता'मध्ये 
अशी खूपि स्थळं होती. एका जागेिरिा शॉट संपिून दसुरवकड ेएखादा शॉट घ्यायिा म्हटल,ं तर मध्ये अख्खख ं
युननट नतथे तेऊन जाणं, सिा सेकटगं करणं याति ककमान २-२:३० तास जात. त्याव्यनतररलत इतरहव 
सव्यापसव्य ंअसतंि. उदाहरणाथा, आम्हांला या कथेसााी 'गेट िे'सारख्खया काकाणािी गरज होती. अशा िेळी 
सिांत तापदायक काहव असेल तर अनेक विभागांतून परिानगी शमळिणं. 'गेट िे' पुरातत्त्ि विभागाच्या अर्ीन 
आहे, तेव्हा आर्ी त्यािंी परिानगी, मग महानगरपाशलका, पोशलस, टूररस्ट पोशलस, स्थाननक िौकी, फायर 
त्रब्रगेड िगिरे, अशा जिळजिळ ७-८ काकाणाहूंन परिानगी घ्यायिी, त्यांिी (म्हणे ररफंडबेल!) भाडी द्यायिी, 
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तेव्हा कुाे नतथे शूकटगं करता येतं. या चित्रपटाच्या िेळी तर आम्हव २-३ माणसं केिळ परिानगी कावायला 
ाेिलव होती. 

 लहान मलुांना तेऊन असे चित्रपट बनिणं अचर्कि आव्हानात्मक होतं. त्यांच्या कलान ंबरंि घ्याि ं
लागे. 'लगी शता'मध्येि आम्हांला बरयाि प्रयत्नांनंतर 'गेट िे'िरच्या शूकटगंिी परिानगी एका विशशट्यट 
तारखेपुरती शमळालव. तर नेमकी त्याि कदिशी 'विजू'िं काम करणारया मुलािी परविा होती. पण त्रबिारयाने 
आदल्या रात्री अभ्यास उरकला. त्याला घ्यायला गाडी पाािलव. त्यान ं गाडीत लहानशी झोप कावलव. तो 
राहायिा ााण्याला. पहाटे 'गेटिे'ला आला, आपले शॉंस कदले आणण ११ च्या परविेला त्याला पुन्हा कें िािर 
सोडून आलो. त्यािी परविाहव महत्त्िािी नन आम्हालंा नेमकी त्याि कदिसािी परिानगी शमळालेलव. त्याि 
'गेट िे'च्या शूकटगंिी दसुरव गंमत अशी की, आम्हांला शूकटगंसााी करािे लागणारे लायकटगं पूणा होईस्तोिर 
रात्रीिे दोन िाजले. तोिर हव सगळी चिमुरडी नायक मंडळी झोपून गेलव होती. त्यांना मग त्यांच्या कलान ं
तेऊन उािा, गोड गोड बोलून जागे करा, हिी असल्यास कॉफी पाजा, िगिरे बाबापुता करून शॉंस पूणा करून 
तेतले. 

 लहान मलुांच्या कलानं तेऊन चित्रपट बनिले की मुलंहव छान सहकाया देतात. केिळ अशभनयि 
नाहव, तर अन्य अनेक काकाणी त ेआश्ियाकारक ररझल्ंस देतात. उदाहरणाथा डत्रबगं. प्रत्यिात ते अनतशय 
टेक्लनकल काम. मात्र डब करताना पोरं अनतशय सहजपणे करतात - अगदव फस्टा ललास! मोामोठ्या 
स्टुडडयोज ्मध्ये ककत्येक कुशल तंत्रज्ञ आहेत, तेहव पोरांिी सफाई बतून अनतशय िककत झाले होते. प्रचथतयश 
कलाकारांनाहव डत्रबगं करताना ककत्येक टेक घ्यािे लागतात, नन त्याउलट लहान मलुं मात्र ककतीतरव पटापट 
डत्रबगं करतात. त्यांना कोणतहंव टेन्शन नसतं, हे मूळ कारण असािं. 

 भारांच्या कथािंर हे दोन चित्रपट बनिले खरे; पण खरव खंत अशी की आपल्याि लोकांपयतं ते 
म्हणािे तसे पोिले नाहवत. परदेशात ते कफल्म फेक्स्टव्हल्सना दाखिले गेले, मात्र भारतातल्या चित्रपटगहृांत 
ररलवज होऊ शकले नाहवत. आपल्या सरकारव ससं्थांकड े चित्रपट बनिायिं बजेट असतं, पण त े वितररत 
करण्यासााी त्यांच्याकड ेपिसा नसतो. काहव शाळांमध्ये हे दोन्हव चित्रपट दाखिले गेले. नतथून मुलानंी कदलेल्या 
प्रनतकक्रया मात्र अनतशय उत्साहिर्ाक होत्या. सई होती तोिर नतच्या प्रयत्नाने 'लगी शता' 'सोनी गोल्ड'ला 
विकला होता. त्यािर तो एक-दोनदा दाखिलाहव गेला होता. तेव्हाहव अनेकांनी मला फोन करून आपले 
अशभप्राय नोंदिले. पण नततकंि. पुवे काहव नाहव. खरंतर सई होती म्हणून इतकं तरव झालं. ककत्येक 
बालचित्रपटांच्या नशशबी इतकंहव येत नाहव. आता हे चित्रपट यूंयूबिरहव कदसत आहेत, असंहव काहव लोक 
मला कळितात. मात्र नतथे काय प्रनतकक्रया असते त ेमी पाकहलेलं नाहव. 

 मी स्ितः एक लेखक असल्याने भागिताकंड ेमी अनतशय आदराने बततो. काळाच्या पुवे असणारा तो 
बालसाकहत्यकार होता. हल्लव मुल ंिाित नाहवत हे मुलािंं ददैुि आहे. १९६२ मध्ये 'राँग मॉररशस' सारखा निा 
विषय तेऊन, कुमारसाकहत्यात तो पेलून दाखिण्यािी ताकद असणारा हा लेखक 'शसपंलव गे्रट' होता. लहान 
मुलांसााी इतलया िेगिेगळ्या विषयांिर इतकं शलकहणं, हा विनोद नाहव. त्यांनी ककत्येक मुलांच्या माकहतीच्या 
आिाका िाविला आहे. त्यािंं स्ितःिं िािन जबरदस्त होतं नन त्यातील उत्तम गोट्यटव मरााी िािकांपयतं 
पोििायिी ओवहव त्यांना होती! 
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 माझ्या मत,े 'फास्टर फेणे'ला शमळालव, त्याहूनहव अचर्क प्रशसद्धी ि त्यायोगे भागितानंा ककतीतरव 
अचर्क मान शमळणं आिश्यक होतं. त्यांच्या शलखाणािी पातळी त्यांच्यानंतर अजूनहव कोणी गााू शकलेले 
नाहव. 

 हे खरं आहे की आता मुलांना पुस्तकांसोबत उत्तमोत्तम चित्रपटहव पहायला शमळतात. त्यामुळे जर 
समोर हालत-ंबोलत ंकाहव सहज बतायला असेल तर प्रत्येकाला पुस्तक िािािंस ं िाटेलि, अस ंनाहव. मात्र 
परदेशात जसा 'लॉडा ऑफ द ररयंाज' बनतो ककंिा 'हॅरव पॉटर' बनतो, तसं आपल्याकड े काहव उल्लेखनीय ि 
दजेदार बनत नाहव. 'फास्टर फेणे', अनेक िषांनी 'बोलया सातबंड'े, तर अलवकड े कॉशमक क्स्कपमरू्न 
चित्रपटांपयतं पोिलेला 'चिटूं' हे तीनि 'हवरोज' म्हणता येतील. अशी पात्रं िगळता, मरााी साकहत्यात आणण 
चित्रपटसटृ्यटवतहव फारसे मराामोळे बाल-कहरो आले नाहवत. यािं कारण आपल्याकड ेयात पिसे गंुतिायला कोणी 
तयार होत नाहव. 

 यािरून आािलं, १९७५मध्ये अनंत पि कॉशमलस करायिे. मीहव नतथे जायिो, नतथेि आत्रबद सुरतीिी 
ओळख झालव. तो 'अमर चित्रकथ'ेमध्ये काम करायिा. मीहव नतथे जाऊ लागलो. नतथे एकदा फॅं टमिा ननमााता 
'लव फाक' आला होता. तो म्हणाला, "आमच्या अमेररकन लोकांसमोर मोाा प्रॉब्लेम असतो. आम्हांला सपुरकहरो 
तयार करािे लागतात, सुपरमॅन तयार करािा लागतो, कॅपटन अमेररका तयार करािा लागतो. तुमच्याकड े
महाभारतात-रामायणात त ेतयार आहे." आज जेव्हा मी 'छोटा भीम' डडस्नेच्या लोकवप्रयतेला टलकर देताना 
पाहतो, तेव्हा मला तिे आाितं. 

 मुलं काय नन ककती िाितील, हे मला ााऊक नाहव. त्यानंी भागित िािािे असं मात्र जरूर िाटतं. 
िािन होणार नसेल, तर मलुांना भागित पाहायला तरव शमळािेत, असं िाटतं. निे बालसाकहत्यकार आता 
फारसे नाहवत; मात्र लहान मलुांसााी िांगले चित्रपट करण्याला अजुनी मोाा िाि आहे. आता ततं्रज्ञानातहव 
क्रांती झालव आहे. नुसतं सादरवकरणि नाहव; तर कॅमेरा, डत्रबगं, एडडकटगं इत्यादव सिाि अंग ं अता प्रिंड 
बदललव आहेत. चित्रपटांद्िारे भारतात, मरााीत मुलांसााी काहव कसदार ननमााण झालं, तरि भागितांिा 
िारसा आपण अल्पांशाने तरव पुवे नेला अस ंम्हणता येईल. 

*** 

चित्रपटािें 'यू ंयूब'िरवल दिेु -                  

'लगी शता'  (https://www.youtube.com/watch?v=rV5BRmN40uU)          

'राँग मॉररशस'  (https://www.youtube.com/watch?v=jjqs_DNcOg4)               

*** 

शब्दाकंन ऋवषकेश                       

लेखातील चित्रपटांच्या क्स्थरदृश्यांिा स्रोत - 'बाल चित्र सशमती, भारत' (http://cfsindia.org/).                                         

लेखातील इतर चित्र:े जालािरून साभार. 

*** 

  

http://cfsindia.org/
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शब्दांकन : मेतना भुस्कुटे, स्नेहल नागोरव 

 

 या मुलाखती एका लोकवप्रय आणण गोड लेखकाबदल लच्या आहेत. त्या लेखकािे कुटंुबीयहव तसेि. या 
अंकाच्या काळात त्यांच्याकडून झालेलव हव मदत : 

"पुस्तकं शमळत नाहवयेत? मी देते की."                

"फोटो? जरूर."                     

"हो, कर्ीहव फोन करा, िालेल!"              

"इथल्या इथे कॉपी करून आणता येईल, जरा जुनी प्रत आहे म्हणून फलत..."         

"अच्छा, 'त्या' भाषणािा संदभा... उद्या सांगू?"                   

"छे छे... अक्जबात त्रास नाहव गं..."                 

"उलट तुमिा उत्साह बतून आम्हांला मजाि िाटते!' 

असले मस्त लोक.                   

एरिी गोडगोड आदशा भासणार या लेखकाच्या व्यक्लतमत्त्िाच्या अवप्रय बाजू त्याच्या खाजगी नात्यांच्या 
तपशशलातूंन उतड व्हाव्यात आणण मनातल ंचित्र भंगािं, असा आजिरच्या अनुभिािंा एकंदर पॅटना. पण भा. 
रा. भागितांच्या कुटंुबीयांशी बोलताना लेखक नन माणूस याचं्यातल्या विसगंती मजेशीर प्रकारे उलंयापालंया 
होऊन गेल्या. खाजगी आयुट्ययातहव कमालवच्या अनाग्रहव, गोड, गंमतीदार असलेल्या भा. रा. भागिताबंदल ल – 

ऊफा  दादांबदल ल – आणण लवलाताई भागितांबदल ल त्यांच्या कुटंुबीयांनी कदलखुलास गपपा मारल्या. 

 

भागित कुटंुबीय 

डािीकडून : रिी (रिीन्ि: थोरले चिरंजीि), विद्या (विद्युत: थोरल्या सूनबाई), िंदर (र्ाकटे चिरंजीि), भारा, 
चिनू (सररता: रिी-विद्युत यािंी कन्या), रेिती (र्ाकंया सूनबाई), लवलाताई (लवलािती: भारांच्या पत्नी) 

कुटंुबातले भारा – भाग १  
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.आम्हव या मडंळींना एकत्र भेटलो नाहव. त्यामुळे एकेका प्रश्नाच्या छत्रीखालव त्यािंी प्रकटन ं गोळा करून 
एकत्र गपपा मारल्यािा आभास ननमााण करण्यािी गुळगुळीत झालेलव मुलाखतीय ललपृती इथे टाळलव आहे. 
त्यांिी प्रकटन ंतेिवव देतो आहोत. प्रयत्न करूनहव काहव गोट्यटविंी पुनराितृ्ती टाळता आलेलव नाहव, म्हणजे ती 
आिश्यकि म्हणायला हिी! 

*** 
. 

रिीन्द्र भागित, भारािें थोरले चिरंजीि. हे 'व्हनीश' पंथातले. रॉत्रबन हुडिं भाषांतरहव त्यांिं लाडकं. गहृस्थ 
काहवसे अबोल. 

 'ननळे पाकीट', 'माझा विक्रम', 'िितागिनातील िाफारे' हव दादािंी अगदव सरुुिातीच्या काळातलव पुस्तकं. 
विनोदव लेखनानं त्यांनी लेखनाला सुरुिात केलव. त्या काळात ती पुस्तकं ककती गाजलव यािे तपशील मला 
माहवत नाहवत. मी तेव्हा फारि लहान होतो. मला त्यािंं आिडलेलं पकहलं पुस्तक आाितं ते 'रॉत्रबन हुड 
आणण त्यािे रंगेल गडी'. (त्यािं कारण, ते मला अपाण केलेलं आहे.) नंतर मला ज्यूल व्हनाच्या ििज्ञाननक 
कादंबर  यािंं िेड लागलं. खरं म्हणजे दादा विज्ञानािे विद्याथी नव्हत,े ते इंग्रजी साकहत्य शशकलेले. झेविअसा 
कॉलेजमरू्न. पण ते सायन्स कफलशन खूप िाित असत. त्यािंाहव ज्यूल व्हना हा आिडता लेखक. त्यािी 
जिळजिळ सगळी पुस्तकं त्यांनी मरााीत आणलव आहेत. 'दी बेगम्स लमललयन्स'१ नािािं एक पुस्तक इथे 
शमळत नव्हतं. मी इंयालंडला िाललो असताना 'नतथे नलकी शमळेल, काहव करून शोरू्न आण.' अस ंमला त्यांनी 
बजािलं होतं. शेिटव त्यांना ते इथेि रदल ीिाल्याकड ेशमळालं. 

 रदल ीिाल्याकडून पुस्तकं शमळिणं हा त्यांिा हातखंडाि. ते एक िेगळंि प्रकरण होतं. असिं 
रदल ीिाल्याकंड े पुस्तकं हुडकताना त्यांना एकदा त्यांनीि भाषांतर केलेलं पुस्तक कदसल,ं त्यािाहव एक ककस्सा 
आहे. पुस्तक बतून त्यांनी रदल ीिाल्याला वििारल,ं "केिढयाला देणार?" म्हणाला, "बारा रुपये." तर म्हणे, "िल, 

काहवहव काय! त्यािर फलत दोन रुपये ककंमत शलकहलव आहे." तर रदल ीिाला उलटा त्यांना पटिायला लागला, 
"नाहव, ते गाजलेलं पुस्तक आहे चिकार. ककंमतीिर जाऊ नका..." 

शेिटव तेतल ंते पुस्तक! 

 एकदा तर मला बरोबर तेऊन बाहेर पडले. पण पुस्तकांच्या नादात मला विसरून तरव गेले. असले 
एकेक ककस्से. त्रबवपन बुकलिार म्हणजे त्याचं्या कल्पनेतलव व्यक्लतरेखा नव्हती. त ेस्ित:ि त्रबवपन बुकलिार 
होते, अस ंमला कायम िाटायिं. 

 तर – मी भरकटलो. कुाे होतो आपण? हां, तर उत्तमोत्तम पुस्तकं िािायिी नन ती मुलांसााी 
मरााीत आणायिी, यािं िेडि त्यांना. इंग्रजी कफलशनिं िािन प्रिंड आणण गोट्यट खुलिून खुलिून सांगायिी 
आिडहव. रोज रात्री झोपताना आम्हांलाहव गोट्यट सांगायिे. रतीबि असायिा. त्यािंि एलस्टेंशन त्यांच्या 
पुस्तकांत झाल.ं पण िािलव गोट्यट - केल ं भाषांतर इतकं सार्ंसरळ नव्हतं. ज्यूल व्हनाच्या कादंबर यांिी 
रूपांतरंि घ्या, त्यात िंिाच्या कला आहेत, तार यांच्या पोणझशन्स, अिाशं-रेखांशािें तपशील आहेत. त्यािं 
मरााीकरण - भारतीयीकरण करायिं, तर त्यातहव स्थलानुरूप बदल करायला हिेत. मग त्यासााी संदभा 
हुडकून ते बरंि िािन करत. मीहव ककतीतरव िेळा त्यांच्यासोबत नोंस कावायला लायब्ररवत गेल्यािी स्पट्यट 
आािण आहे. सदंभा शोरू्न पुरेशी माकहती शमळिल्याशशिाय शलकहणे नाहव. ५० सालापासून ५७ सालापयतं 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Begum%27s_Fortune


१६१ 

 

त्यांनी 'बालशमत्र' माशसक िालिलं, त्यात ज्यूल व्हनािी एक कादंबरव दर अंकात प्रशसद्ध होत असे. त्या गोट्यटवंना 
खास अनुप्रासातलव नािंत्रबिं शोर्ण्यात त्यािंा हातखंडाि होता. 

 'बालशमत्र'च्या नंतरिा काळ फास्टर फेणेिा. अजूनहव तुमच्या वपववतलव पोरं फास्टर फेणेिर फार पे्रम 
करतात. त्यांच्या बोलण्यातून त्यांिं पे्रम लिात येतं. पण मी फास्टर फेणेमध्ये फार गंुतलेला नाहव. दादांनी 
ती माशलका शलकहलव, तोिर माझ ंिय ती पुस्तकं िािण्यािं राकहलं नव्हतं. शशिाय पुवे त्यांनी फास्टर फेणे 
फार ताईनं शलहून बाजारात आणला असंहव माझ ंमत. त्यांिी सजानिमता त्यात म्हणािी नततकी कसाला 
लागलव नाहव. त्यात ज्यूल व्हनाच्या सायन्स कफलशनिी गंमत नाहव. सगळी स्थाननक साहसं. त्यामळेु माझ ं
खरं पे्रम ज्यूल व्हनाच्या त्या कादंबर यांिरि. 

 दादांना शसनेमे बतायला खूप आिडायिं. पण त ेथेटरात! टवव्हविर कहदंव शसनेमे सोडून बाकी सगळं 
काहव बतायिे. ककतीतरव िेळा आम्हव थेटराति भेटलो आहोत. तेहव िोरून शसनेमाला गेलेले आणण मीहव िोरून 
शसनेमाला गेलेला! 

 मी इंक्जननअररगं होस्टेलमध्ये राहत असतानािी गोट्यट. तेव्हा मी नन विद्युतनी लयान जमिल ंहोतं. 
मी २० िषांिा नन ती १७ िषांिी. तेव्हा दादा सकाळी माझ्या होस्टेलला आले. कदिसभर माझ्यासोबत 
तालिला. आम्हव सायकलिरून इकडनेतकड ेभटकलो. इकडच्या नतकडच्या गपपा मारल्या. संध्याकाळी अगदव 
तरव ननतता ननतता मला दादािंा ननसटता प्रश्न, "काय रे, तुझं नन विद्यािं शसररयस आहे ना?" मी काय 
बोलणार? "हो," म्हणालो.  तरव जाऊन दादांनी जोरात सांचगतलं, "िांगलव डडटेल्ड ििाा केलव रिीशी. हव सीम्स टु 
बी लिाइट शसररयस अबाउट चर्स!" 

 आमिं लयान होण्यापूिीि त्यांनी विद्युतला 'उडती छबकडी' हे पुस्तक अपाण केल ं होतं. नन त्या 
अपाणपत्रत्रकेिर काय असेल? ती मला पकहल्यापासून 'ए रिी' अशीि हाक मारत असे. त्यािर लोकांच्यात ििाा 
होई. पण दादानंा त ेआिड.े त्यांनी अपाणपत्रत्रकेत शलकहलं होतं, 'चि. विद्याला, 'ए रिी'ि!' 

 

'उडती छबकडी'िी अपाणपत्रत्रका 

*** 
. 
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विद्युत भागित, भारांच्या थोरल्या सूनबाई. भारािंी एक विनोदव कथा ('दत्ता दडकेरिे मंगळसूत्र') सोडलव, तर 
लयानापूिी त्यानंी भारािंं काहवहव िािलेल ंनव्हतं. 

माझ े बाबा पोशलसात. त्यांच्या अनेकदा बदल्या व्हायच्या. त्यामुळे कर्ी म्युक्न्सपाल्टविी शाळा, तर कर्ी 
सेिासदन. मुलांना िािायला आमच्याकड ेएक तर नाथमार्िांच्या कादंबर या, 'िादंोबा', नाहव तर मग 'श्यामिी 
आई'. "मी तुमिं काहवसुद्धा िािलेल ं नाहव" अस ं लयानापूिी दादांना सांचगतलं, तेव्हा त्यांना खूप राग आला 
होता! पण खरंि होत ं ते. माझी पाश्िाभमूी रिीसारखी नाहव. आमच्यासारख्खया परवतािर राहणार या मरााी 
मुलांपयतं 'बालशमत्र' कर्ी पोिलाि नाहव. खेडगेािात तर नाहवि. शहरव, आणण आपण ज्याला 'ब्राह्मणी' म्हणतो 
अशा, तरांमध्ये दादािंी पुस्तकं तीन-तीन वपढयांमध्ये िािलव गेलव. पण कुाे? दादर, चगरगाि इथला शशक्षित 
मरााी मध्यमिगा, पुण्यातला मरााी मध्यमिगा, इथिरि. 

 माझ्या तरातल ं िातािरण ननराळं. "होऊन 'टाक' गं बीए. मग िपात्या करायला शीक. मग लयान 
करून टाकू." अस ंआई म्हणायिी. तेव्हा सिामान्य रवति तशी होती. ससं्कृत नाहवतर मरााी तेऊन बीए 
व्हायिं, आपलव संस्कृती जपायिी आणण इंयालंड अमेररकेत स्थानयक झालेल्या मुलाशी लयान करायिं, असल ं
काहवतरव ध्येय. म्हणून मी यांच्या तरव गेले, तेव्हा मला मजाि िाटलव. कुणीि कुणाला िळण म्हणून लाित 
नसे! लवलाताई आकाशिाणीत नोकरव करायच्या. रिी, रिीिा र्ाकटा भाऊ िंदर आणण त्या दोतांच्या मर्लव 
मी. आम्हव नतते शमळून जो दंगा करायिो! पण दादा कर्ीि रागािले नाहवत. त्यांना पसारा िालायिा, िेडपेणा 
केलेला िालायिा. लवलाताई यायिी िेळ झालव, की मात्र सगळं भरभर कॉटखालव वकलून देऊन 
आिरल्यासारख ं दाखिायिी तारांबळ! खूप मजा यायिी. िाळीतल ं तर, तरात टवव्हव-फ्रीज-फोन नाहव. पण 
तरात पुस्तकं भरपूर. आणण िुका करायिं भरपूर स्िातंत्रय. अहोरात्र िाित बसल ंतरव कुण्णी काहव म्हणत 
नसे. त ेमला अनतशय मानिलं. मी एम. ए. ला नाि तातलं. मग मला इथे काहवि शशकायला शमळत नाहव 
असं िाटून, मलू हिं, अस ंम्हणून मी गरोदर राकहले. मरे् दोन िषांिी गॅप तेतलव. मग एम. ए. केल्यािर 
एका मसु्लवम कॉलेजात मी अर्ािेळ शशकिायला जात असे. पिसे शमळण्याच्या दृट्यटवन ंआनंदि होता. पण दादा 
कर्ीहव कशाबदल लहव कुक्त्सतपणे एक िालयहव बोलले नाहवत. दादा नाहवत, आणण लवलाताईहव नाहव. उलट मला 
दादा म्हणायिे, "तू काय काळजी करतेस? मीपण चिलकार नोकर या सोडल्या ग!ं" मी भाषाशास्त्र शशकायिं 
म्हटल,ं तर मला लगेि त्यािे कोश आणून कदले. जुनी पुस्तकं जमिायिी आहेत? िल जमिू. मग मी पुवे 
कायम असलेलव नोकरव सोडून अनौपिाररक शशिणशास्त्रातल्या प्रयोगात शशरले. चिनूला - माझ्या लेकीला - 
काखोटवला मारून मी बरवि कहडंतहव असे. पण गुणात्मक पद्धतीनं आमच्या जगण्यािर त्यांनी कर्ीहव टवका 
केलव नाहव. नोकर या बदला, प्रिासाला जा, शमत्रांबरोबर गपपाटपपा करा, ते कर्ीहव कशाच्याहव मरे् आले नाहवत. 
मुळात कुणाबदल ल जजमेंट देणंि त्यांच्या स्िभािात नव्हतं. जीिनातल ंसत्य काय त ेमलाि कळलेलं आहे, 

असा वुढवािायी अहंकार नव्हता. रिी रहस्यकथा नाहवतर विज्ञानकथा िािायिा. िंदरला खुनाखुनीच्या 
गोट्यटवंत मोाा रस. पण त्या प्रकारच्या िािनाबदल ल त्यािंं काहव म्हणणं नसे. आम्हव फार मोकळे िावलो 
त्यांच्यासोबत, ते त्यामळेुि. कर्ी कशािी झाडाझडती देणं हे आम्हांला कराि ं लागलं नाहव. स्त्रीमुलती, 
स्त्रीिाद, युिक क्रांती दल, दशलत िळिळ... अशा अनेक िळिळींत मी पडले. त्यामळेु आमच्याबदल ल गॉशसप 
करणारव पत्रंहव एकदा कुणीतरव लवलाताईंना शलकहलव, तरव लवलाताईंनी नन दादांनीहव, कर्ीहव त्याकड ेलि कदल ं
नाहव. आपले ननणाय आणण आपलव जबाबदारव - आपलव जगण्यािी रवत आपण शोर्ायिी, असं आम्हव 
आपोआप शशकत गेलो त्यातून. हे ककती लोकांना शमळत?ं 
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 अथाात म्हणून आमच्यात िाद होत नसत असं मात्र नाहव. एकदा मी एका प्रशसद्ध अभ्यासक बाईंना 
तरव जेिायला बोलािल ंहोतं. दादांच्या कानािर तालायला विसरले होते. तर त्या पाहुण्या येऊन जेिून गेल्यािर 
कंबरेिर हात ाेिून मला म्हणाले, "तरात कोण येतंऽ, कोण जातंऽ... आम्हांला कुणी सागंत नाहव." मी रडूबाई. 
लागले रडायला. मग दसुर या कदिशी सकाळी माझ्या टेबलािर चिठ्ठी, "सॉरव. मी अगदव कटवपकल सासर यासारखा 
िागलो!" अशा माणसािर कसा राग र्रणार! 

 एकदा बरं का, मी 
जेिायला बोलािल ं होत ं त्या 
दोतांना. तेव्हा प्रभात रोडला 
आमिं स्ितंत्र तर नुकतंि झालं 
होतं. हुरळल्यासारखंि झाल ंहोतं. 
दपुारव दादा नन लवलाताई आले. 
मी तंिवत कुाेतरव बाहेर िालले 
होते. मी मारे वििारल,ं "दादा, 
तुम्हव इकड े कुाे?" तर ते दोतंहव 
जण मला इतके हसले! म्हणाले, 

"बत, विसरलवस ना? 'जेिायला या' 
म्हणालव होतीस की नाहव?" िर हा 
ककस्सा हसून हसून सगळ्यांना 
सांगायिे.                         भारा आणण लवलाताई, 'बालशमत्र'मध्ये 

  कोरडी पुस्तकी विद्ित्ता पाजळणे, या एका गोट्यटविा त्यांना राग होता. चिनू लहान 
असताना ती त्यांच्याकड ेअसायिी नन आम्हव आमच्या व्यापात, तेव्हा त ेचिडायिे. नतच्यासााी कविता केलव 
होती त्यांनी, 'बाबा ऑफीस, आई कॉलेज, ििताग दोते आणण त्यांिं नॉलेज'! 

 माझ्या स्त्रीिादव भूशमकेिा मात्र त्यांना राग येत असे. सारखं काय 'अरे'ला 'कारे' करायिं, अस ं
काहवतरव त्यांना िाटत असे. पण मी खूप िाद तालायिी. तेव्हाि 'शसमॉन दव बोव्हा' िािलव होती, त्यामुळे 
डोलयात ती हिा होती. त्यांना माझ्या स्त्रीिादव भूशमकेनं अगदव ििताग यायिा! त्यांच्या डोलयात बाईिं रूप हे 
आईसारखं, खाऊवपऊ तालणारं, पे्रमळ अस ं होत;ं त्याला कारण होतं. त्यांिी आई लिकर गेलव. ते 
स्िातंत्रयलढयात विसापूरच्या तुरंुगात असताना त्यांिी आई गेलव आणण तेव्हाि रिीहव झाला. लवलाताईंना फार 
िाईट िाटत असे त्यािं. कदल्लवला िांगला थाटलेला संसारहव सोडून त्यांना परत यािं लागलं. दादा तेव्हा 
कदल्लवला 'आकाशिाणी'मध्ये बातमीदार होते. गांर्ींच्या अटकेिी बातमी तेव्हा प्रसाररत करायिी नव्हती, पण 
दादांनी ती केलव. त्यामळेु आपल्याला अटक होणार यािा त्यांना अंदाज होता. त्यानंी ताबडतोब राजीनामा 
कदला आणण मग ते भूशमगत झाले. पुवच्या नोकरवच्या दृट्यटवनं त्यांनी आिश्यक ती शशफारसपत्रं 
शमळिण्यािीहव खबरदारव तेतलव होती. तेव्हा रिी लवलाताईंच्या पोटात होता. लवलाताई लपतछपत बुरखा तेऊन 
आगगाडीनं परतल्या आणण दादा भूशमगत झाले. पुवे पकडले गेल्यािर ते एस. एम. जोशींच्या बरोबर 
विसापूरच्या तुरंुगात गेले. पुवे सत्तेच्या राजकारणात सामील होण्यािा मात्र कंटाळाि आला, अस ंदादा सांगत 
असत. 
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 आपण टवन एजसााीि शलहायिं अस ंत्यांनी मनाशी ारिलं असािं. 'गेला कुठे श्रीरंग?'२ अशी त्यांनी 
अगदव शेिटव शेिटव शलकहलेलव जी गोट्यट आहे, तीहव एका टवन एजर मुलािरि शलकहलेलव आहे. त्या मलुाला 
अगदव ककशोर ियात काहवतरव भीषण आजार झाला आहे. तो मतृ्यूच्या वििरात जातो, पण त े 'कृट्यणवििर' 
नाहव. आत प्रकाश आहे, अशी दादािंी कल्पना होती. मतृ्यू हा शिेट नाहव, सुरुिात आहे अस ंत्यानंा त्यात 
म्हणायिं असािं. पाणी, उंिी, प्रकाश अशा िेगिेगळ्या प्रकारच्या अनुभतूी त्यांनी शेिटच्या आजारात तेतल्या. 
त्यािं चित्रण त्या गोट्यटवत आहे. त्या गोट्यटवतून एका प्रकारे त्यांनी मतृ्यूिं भय क्जंकलं. 

 ते मनान ंकायम टवन एजरि राकहले. माणूस ियानं िावल्यािर जी लबाडी येते, जबाबदारविी जाणीि 
येते, ककंिा मानमरातबािा हव्यास येतो, त्यािा त्यांना स्पशाहव झालेला नव्हता. त्यामळेु लवलाताईंिर 
जबाबदारविा खूप भार पडला हे आहेि. पण दादांना खरंि अ ॅडल्टहूड मनापासून आिडत नसे. मुलाचं्यात 
रमाि.ं साहस,ं स्िपन,ं रोमािंकारव पराक्रम, अशा गोट्यटवंबदल ल मुलांत मूल होऊन गपपा माराव्यात, हेि त्यांना 
अखेरपयतं वप्रय होतं. जे जे अशलय ते शलय करून दाखिण्यािी एक ताकद मुलांमध्ये असते, अशी त्यािंी 
र्ारणा होती. ते त्याि प्रकारे जगले. त्यांच्या िडडलांनी – आपपांनीहव – एका विशशट्यट ियानंतर त्यात हस्तिेप 
केला नाहव. सगळ्यांनी आपापले ननणाय घ्यािेत, अशी एक र्ारणा त्याचं्या तरात पकहल्यापासनूि आहे. मी 
आपपािंी नातसून. पण त्याचं्यासााी कर्ी मी केक केला, तर त्या शशध्यािा कहशेब वििारून ते त्याहून थोड े
जास्त पिसे मला देत. काहव बोलल,ं तर स्पट्यटपणे सांगत, "एक पदिीर्र व्यलती माझ्यासााी दोन तास राबलव, 
तर नतला त्यािा मोबदला शमळायला नको? हिाि." हा दादांना शमळालेला तका शुद्ध िारसा. विज्ञानान ं
माणसाच्या जन्ममतृ्यूिं कोड ंनलकी उलगडणार, अशी खातरव असलेलव दादांिी आशािादव ििज्ञाननकता त्यातून 
तडत गेलेलव असणार. 

 पण या बरोबरवन ं एक गमंतीदार नतवाहव होता. त्यांच्या शलखाणात नानयका अक्जबात नाहवत. तस ं
टवन एजर मलुांिं विश्ि असूनहव शभन्नशलगंी आकषाणाबदल ल संपूणा मौन. बायकांनी बायकांबदल ल शलहाि,ं 

पुरुषांनी पुरुषाबंदल ल शलहािं, अस ंकाहवतरव त्यांच्या मनात होतं. "दादा, तुमिी 'फॅ्रलिडा मॉडननाटव' आहे!" असं 
म्हणायिीहव मी त्यांना. ते हसून मान्य करत. हे अस ंत्यांच्याशी विनासकंोि बोलता यािं, अशी मोकळीक 
आणण पात्रता त्यांच्यामळेुि शमळालव, हव त्या नाण्यािी दसुरव बाजू. 

 अगदव शिेटच्या टपपयात ते बरेि आजारव होते. लवलाताईंना जागरणं झेपत नसत. तेव्हा रात्रीिी 
डयूटव करायला काहव बायका येत. बुरूड, मातंग, मांग जातींच्या त्या कट्यटकरव बायका. दादांना झोप येत नसे. 
ते त्यांच्याशी गपपा मारत. त्यांिे अनुभि, निर यािा मार खाणं, खंबीरपणे मुलािंी शशिणं करणं या 
सगळ्याबदल लच्या त्या गपपा असत. स्ित:च्या शरवराबदल ल आत्मविश्िास बाळगून कणखरपणे उभ्या असणार या 
स्त्रीिं रूप त्यानंा त्या कदिसातं प्रकषाान ंजाणिल ंअसािं. "तू काय म्हणत होतीस, त्यािा अथा मला आता 
कळला!" असं त्यांनी अगदव मोकळेपणान ंमला सांचगतल ंहोतं. 

***                   
१ 'दव बेगम्स शमशलयन्स'  (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Begum%27s_Fortune)         
२ 'गेला कुाे श्रीरंग?' हव कथा या अंकात पान क्र. १३१िर िािता येईल.   

चित्रस्रोतः भागित कुटंुबीय             
शब्दांकन: स्नेहल नागोरव, मेतना भुस्कुटे 

*** 
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अमुक, मेतना भुस्कुटे 

 

चंदर भागित, भारािें र्ाकटे चिरंजीि. फास्टर फेणेिा जन्म ज्यांच्या उपद्व्यापांमुळे झाला, तेि हे गहृस्थ. 
यांच्या कक्रकेटिेडामुळेि 'भायायशालव शसलसर' हे भारांिं पुस्तक त्यांना अपाण केलेल ंआहे. 

 मी फास्टर फेणेसारखाि तुडतुडीत, बारकुडा आणण उपद्व्यापी मुलगा होतो, म्हणूनि बहुतेक मला 
फास्टर फेणे अनतशय आिडतो. दादांनी अनेक प्रकारिं लेखन केलेलं आहे. विज्ञानकथािंी भाषांतरं, साहसकथा, 
'जाईिी निलकहाणी'सारखी फॅन्टसी, विनोदव लेखन... पण या सगळ्या लेखनामध्ये फास्टर फेणेिं स्थान 
अवळ आहे. कारण एका प्रकारे दादा आणण फास्टर फेणे अशभन्नजीि होते. नाहवतर मला उपद्व्यापािंी आिड 
कुाून लागायला? त्याला कारणीभतू दादाि. त ेस्ित: हौसेनं केककंग करत असत. अगदव अलवकड-ेअलवकडपेयतं. 
मला केककंगला नेणारे तेि. त्यांच्याबरोबर मी भटकायला जायला सुरुिात केलव, ती केलवि. 

 त्यांच्याकड े गोट्यटव सांगायिी िेगळीि शिलव होती. रंगिून रंगिून गोट्यटव सांगायिे. गोट्यटवत असं 
असेल, 'त्यानं त्याला मारलं.'; तर ते तेिढयािरि थांबायिे नाहवत. त्यांिे स्ित:िे खास साउन्ड इफेलंस 
असायिे. "त्यानं त्याला मारलं... कवश्लयािं! मग तो ओरडला, "आई ग!ं" असं. हे सगळं साशभनय. हातिारे 
िगिरे करून. त ेएका प्रकारे नांयरूपांतरि असायिं. 

 
 

नातू िरुणला गोट्यट सांगताना भारा 

 मी त्यांना नोकरव करताना कर्ीि पाकहलेलं नाहव. आमच्याकड े आई नोकरव करायिी नन दादा 
शलहायिे. त्यािंा कदनक्रम ारलेला असे. सकाळी उाून, आंतोळ करून, दत्ताच्या तसत्रबरवला हार तालणे. 
पूजाअिाा काहव नाहव. तसं र्ाशमाक िगिरे आमच्यापिकी कुणीि नाहव. पण ते त्यािंं एक कमाकांड असल्यासारखं 
होतं. ते झाल,ं की मग शलहायला बसायिे. कर्ी कदिस-कदिस शलहवत बसायिे, कर्ी रात्रभरहव बसायिे. ररकामे 
असे ते कर्ी नसति. पण कुालवहव बंर्नं त्यांनी स्ित:िर कर्ी तालनू तेतलव नाहवत. तस ंआम्हालंाहव कर्ी 

कुटंुबातले भारा – भाग २  
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'अमकु कर' िा 'तमुक कर' अशा आज्ञा सोडल्या नाहवत. त्यानंा िािनािी इतकी आिड, पण - अमकु एक िाि 
- अस ंकर्ी त्यांनी सांचगतल ंनाहव. कॉशमलस आणून द्यायिे. अंकल स्कू्रज, शमकी माउस यािंी कॉशमलस 
तेव्हा चिकार शमळायिी. ती मी आर्ी िािायला लागलो. त्यांतलव डडज्नीच्या कल्पनाशलतीिी झेप त्यांना 
अनतशय आिडत असे. त्यासााी लायब्ररया रंु्डाळायिे. रस्त्यािरच्या रदल ीिाल्यांकड े दोन-दोन तास पुस्तकातं 
रमलेले असायिे. कर्ी दकुानात जाऊन महागडी पुस्तकं आणायिे नाहवत. पण रदल ीिाल्यांकडच्या पुस्तकांत 
रस मोाा. एकदा तर असेि भाजी आणायला म्हणून गेले. दोन तासांनी आले, नन मागून एक माणूस. 
डोलयािर एनसायललोपीडडया त्रब्रटाननकािे २४ हेऽ एिवाले खंड. आई म्हणालव, "आता हे ाेिायिं कुाे?!" ते 
तरहव अगदव लहान होतं. जेमतेम अडीि-तीनशे स्लिेअर फुटािंं तर. त्या तरात क्जकड े नतकड े पुस्तकंि 
पुस्तकं असायिी. आमच्यासााी त ेतेव्हा चिकार कॉशमलस आणत असत. 

 अमर चित्रकथा'सााी दादांनी खूप कॉशमलस स्ित:हव केलव आहेत. चित्र ं दादािंी नसत. मजकूर - 
संिाद दादािें असत. अनंत पि दादािें िांगले शमत्र. ते दादांना िडडलांच्या काकाणीि मानत असत. 'अमर 
चित्रकथ'ेिे मीरिंदानीहव दादािें स्नेहव. त्याचं्यासााी दादानंी पुट्यकळ काम केलं. मुदल ामहून 'आता बालसाकहत्य 
शलकहलं गेलं पाकहजे, म्हणून मी बालसाकहत्य शलकहतो' अशी त्यांिी भूशमका नव्हती. पण वपडंि मळुी तो. 

 

फाफेच्या एका चित्रकथेतला काहव भाग 

 'बालशमत्र' हे माशसक सरुू केलं, तेहव िलक पदरिे पिसे तालून. ते ५-६ िष ंिालिलं. तेव्हा आम्हव 
सोमण त्रबक्ल्डगंमध्ये राहत असू. आजूबाजूिी मुलंहव त्या कामात मदत करत असत. पॅककंगपासून, गठ्ठय्ांिर 
पत्ते शलकहण्यापयतं आणण अंकािे गठे्ठ पोस्ट करण्यापयतं सगळ्या कामांत मलुं सामील व्हायिी. पण त्या 
अंकािी म्हणािी नततकी विक्री झालव नाहव. नततकं माकेकटगंहव करता येत नसे. पण तोटा सोसूनहव दादांनी 
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आणण आईनी ते िालिलं. आईिे दाचगने विकले. तरातलव भांडीकंुडीहव विकून त्यानंी 'बालशमत्र' िालिायिा 
प्रयत्न केला. पण शेिटव कुाेतरव थांबणं भाग होतं. पिशािं सोंग कुाून आणणार? आता आपल्याला हे जमत 
नाहव, अस ंपिशाकडून नलकी झाल,ं तेव्हा 'बालशमत्र' बंद करािं लागलं.  

 त्यांच्यापूिीिे श्री. बा. रानड,े ना. र्ों. ताम्हनकर हे त्यांिे आिडत े बालसाकहत्यकार. िाईरकरािंी 
चित्रंहव लाडकी. त ेआमच्या तरिेि असल्यासारखे झाले होते. त्यातून फाफे आणण िाईरकरांच्या फाफेिं चित्र 
यांिं मेतकूट जमल ंअसािं. त्यानंी रेखाटलेला फास्टर फेणे अगदव सहव सहव उतरलेला आहे, तो त्यामुळेि. 
दादांना नेमकं काय अपेक्षित आहे ते िाईरकरांना बरोब्बर कळत असे. 

 अलवकडिा हॅरव पॉटर मात्र त्यांना आिडला नव्हता. त्यांच्या कुाल्याहव गोट्यटवतलव साहसं मलु ंसहज 
करू शकतील अशीि असत. िास्तिाच्या जिळिं, रोमािंक साहस त्यांना आिड.े एकदा जाद ूआणलव की 
आव्हान संपल,ं असं म्हणत. 

 त्यांना कक्रकेट मात्र प्रिंड आिड.े मरे् एकदा आगरकरनं कुाल्याशा सामन्यात एकािर एक चिकार 
शसलससा मारल्या होत्या, तर खूश होऊन त्यांनी आगरकरला स्ित: होऊन पत्र शलकहलं होतं! अगदव लहान 
मुलासारखं समरसून कक्रकेट बतायिे िरुणबरोबर. िरुण आणण चिनूच्यात – चिनू त्यािी िुलत बहवण - १७ 
िषांिं अंतर आहे. चिनूनंतर १७ िषांनी आमच्या तरात िरुण आला. त्यालाहव दादांनी खूप गोट्यटव सांचगतल्या. 
त्याच्याबरोबर कक्रकेट बतायिे. त्याच्या शमत्रांशी गपपा मारायिे. त्यांना गोट्यटव सांगायिे. िरुणला बुवद्धबळ 
खेळायलाहव त्यांनी शशकिलं. पण गंमत म्हणज,े एकदा िरुणन ंत्यांना हरिलं होत,ं तेव्हा केिवे चिडले होते! 

 दादांना स्ििपाक िगिरे करता येत नसे. पण प्रयोग करून बतायिी हौस मात्र होती. "फलत 
कांद्याबटांयािीि भजी काय म्हणून? आपण आंब्यािी भजी करून बतू." अस ंम्हणून त्यांनी एकदा आंब्यािी 
भजी करायिा प्रयत्न केला होता. त्या आंब्यािं जे काहव झालं, ते झालं! पण हे आई तरात नसताना! एरिी 
आई तरात असेल, तेव्हा जेमतेम िहा करत. मात्र ककतीहव िेळा िहा देऊ केला, तरव त्यांना मनापासून आिड.े 
तरव आलेल्या कोणत्याहव माणसाला, मग तो कुररयरिाला असेल, गॅस शसशलडंर तेऊन आलेला माणूस असेल, 

ते िहा वििारत. त्या प्रकारे आपण ललास कॉन्शस न राहता माणसांशी जोडून तेऊ शकतो, असं काहवसं 
त्यांना िाटे. 

 त्यांना स्िातंत्रयसिननक म्हणून पेन्शन शमळत असे. पण सुरुिातीला तेहव घ्यायला ते तयार नव्हते. 
स्िच्छ म्हणाले, "मी जे केल ं ते मी माझ्या मजीनं माझ्या देशासााी केलं. हे लोक कोण मला त्याबदल ल 
पेन्शन देणारे? मला गरज नाहव." पूणाविराम. आम्हव सगळ्यांनी त्यांना सांगून पाकहलं. तुम्हव नाहव तेतलंत, 

म्हणून ते काहव सरकारदरबारव जमा होणार नाहव. कुणीतरव पुवे होऊन तेईलि. तुम्हव काहव मागायला ते गेला 
नव्हतात. आता सरकारातून स्ित:हून वििारणा झालवय. मग मानर्न म्हणून ते घ्यायला हरकत काय आहे? 

नाना प्रकारे साचंगतलं, तेव्हा कुाे त्यांनी मातार तेतलव. 

 त्यांिी विनोदबुद्धी विलिण होती. अगदव शिेटपयतं. त्यािंं मोतीत्रबदंिंू ऑपरेशन झाल्यािर त्यांना 
बाहेर आणल ंतेव्हािी गोट्यट. त्यािें केस तेव्हा पुरते वपकले होते. आईनस्टाईनसारखे होते त्यािें केस. त ेपावंरे 
केस तेिवे बतून एक िॉडाबॉय त्यांना म्हणाला, "आता शातं झोपा बरं का आजीबाई. काळजी करू नका." तर 
त्याहव अिस्थेत दादा तत्काळ म्हणाले, "अहो डॉलटर, तुम्हव माझ ंनलकी कसलं ऑपरेशन केलंत?!" 

*** 
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रेिती भागित, भारांच्या र्ाकंया सूनबाई. त्या मात्र लहानपणापासूनि भारांच्या पुस्तकाचं्या फॅन होत्या. 

 

 
 

रेिती, भारा, लवलाताई आणण नातिंड े

 माझ्यात नन दादांच्यात ियािं अंतर खूप होतं. पण त्यािं दडपण तर येत नसेि, पण त ेआपले 
सासरे आहेत असंहव मला िाटत नसे. कारण त्यािंं पे्रमळ िागणं. िरुण होईपयतं मीि दादांच्या 
विठ्ठलिाडीच्या तरव अनेक िेळा जात असे. िंदर असतानाहव आणण तो नसतानाहव. मी माझ्या शमत्रमित्रत्रणीनंा 
तेऊन जात असे नतकड.े फार आिडायिं मला त्यांिं तर आणण नतथल ंिातािरण. 

 दादांशी ओळख लयानाच्या आर्ीिीि. त ेमाझे हवरो होते. मी खूप िाित असे आणण स्पर्ाात्रबर्ामंध्येहव 
भाग तेत असे. तर अशाि एका िलततृ्ि स्परे्त भाग तेतला होता मी. नन परविक कोण असतील? भा. रा. 
भागित! मला जो काहव आनदं झालेला होता, की त्या आनंदात मी माझं भाषण विसरले! पण दादानंी नतंर 
मला थांबिून वििारल,ं "तुला पुन्हा संर्ी हिी आहे का? मगाशी काहवतरव गडबड झालव. आता पुन्हा कर 
भाषण." मग मी पुन्हा भाषण केलं नन त्यांनी मला उत्तेजनाथा बिीस कदलं. मला इतकं कौतुक िाटलं होतं 
त्यांिं! भाषण विसरूनहव मला बिीस! माझा दादांशी आलेला सपंका  इतकाि. पण पुवे िंदरशी लयानािं नलकी 
झाल्यािर मी िंदरला एकदा म्हटल ं होतं, "तुला हो म्हणण्यािं कारण भा. रा. भागित हेि आहे बरं का! 
उगाि हुरळून जाऊ नकोस! तू त्यािंा मलुगा नसतास तर मी अजून दहा िेळा वििार केला असता." 

 ककती लाड करायिे ते, बाप रे! मी जाणार असले, की मुदल ामहून सायकलिरून जाऊन माझ्या 
आिडीिा काहवतरव खाऊ आणून ाेिायिे. बेकरव प्रॉडलंस खूप मनापासनू आिडायिी त्यांना. दादांनाि नाहव. 
या नतताहव जणांना. रिीदादा, िंदर आणण दादा, नततांनाहव. जे काहव निं बेकरवत येईल, ते प्रत्येक निीन 
प्रॉडलट त ेआणायिे. नानकटाई, खारव, त्रबक्स्कटं... तरात खाऊ कायम भरलेला. 
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 त्यांच्याइतका सार्ा, ज्याला खरया अथाानं अजातशत्र ूम्हणता येईल, असा दसुरा माणूस मी पाकहलेला 
नाहव. त्यांच्या लोकवप्रयतेिी त्यांना गरं्िातााहव नसे; गिा तर सोडाि. आपलव सजानिमता काहवतरव विशषे आहे 
असं शमरिणं त्यांच्यात नािालाहव नव्हतं. एकदा इकड े राहायला आले होते. त्या िेळी त्यानंा तो रेल्िेिा 
पकहल्या िगाािा पास शमळत असे. त्यािं त्यांना अनतशय अपू्रप होतं. सरकारनं आपल्यासााी ककती केलं आहे, 

अस ंकाहवतरव त्यांना िाटत असे! तर तेव्हा इकडून परतीिं ररजिेशन करायला जायिं होतं. त्यािंा हट्ट असा 
की ते इथून - माटंुगा रोडहून दादरला जाणार. नतथून गाडी बदलून व्हवटवला जाणार आणण मग नतकीट 
कावणार. तेव्हा त्यांिं िय ककती असेल? पंच्याऐंशी िगिरे सहज. तरव आम्हव एजन्टला िगिरे नतकीट कावायला 
सांचगतलेल ंत्यानंा अक्जबात आिडायिं नाहव. दसुरा छंद िालण्यािा. भरपूर िालायिे. इकड ेआले की कायम 
हररननिासपासनू राजा प्रकाशनपयतं, नतथून रानड े रस्ता, सेनाभिन... िालत. सगळीकड े िालत. एकदा 
सेनाभिनापाशी त्यांना एका अ ॅम्बेसेडर गाडीनं र्लका कदला. दोन्हव हात मोडले. त्या माणसानं दादांना उिलून 
गाडीत तातल ं नन तराखालव आणून सोडलं. िर सोडायला काहव तो आला नाहव. "त्यानं िर तरव आणून 
सोडायला नको होत ंका?" असं आम्हव वििारतो आहोत. पण दादांना काहव त्या माणसािा राग आला नाहव. 
'खालपयतं सोडून गेला' यािंि कौतुक. 

 ककती मनापासून, कदलखुलास, लहान मलुासारखं ननव्यााज हसत असत! पुवे दातािंं ऑपरेशन 
झाल्यािर त्यािें सगळे दात कावािे लागले होते. पण त्यांना त्यािी लाजबीज िाटत नसे. मजेत असायिे. 
किळी नीट बसायिी नाहव. खालिी किळी बसे. पण िरिी किळी बसत नसे. मग म्हणायिे, "खालिी किळी 
आहे, पण िरिी 'टिळी' आहे!" विनोदबुद्धी शेिटपयतं जागी होती. पण एक मात्र होतं. रोजच्या व्यिहारात 
त्यांना कुणी मदत केलेलव आिडायिी नाहव. अगदव रस्ता ओलांडतानासुद्धा नाहव! कर्ीहव हात र्रू द्यायिे 
नाहवत. मग मी म्हणायिी, "दादा, तुम्हांला नाहव, मला भीती िाटते म्हणून मी तुमिा हात र्रते. पलवज मला 
र्रू द्या." तेव्हा कुाे त्यांना ते पटायिं. नाहवतर त्यांना त ेअगदव अपमानास्पद िाटत असे. 

 ते लवलाताईंच्या इतके बोलतेिड े नव्हते, पण त्यानंा माणसं अनतशय आिडत असत. त्यांनी 
आनंदनगरमरे् मुलांसााी पेटव गं्रथालय सुरू केल ंहोतं. भरपूर पुस्तकं. आजूबाजूिी मलुंि शमळून ती लायब्ररव 
िालित असत. मागे एक लहान मिदान होतं. दोतांनी - लवलाताई नन दादा – भांडून-आटावपटा करून ती जागा 
मुलांसााी शमळिलव होती. त्या तरािं नािहव 'बालशमत्र' अस ंहोतं. नतथे त्यांनी मुलांसााी बरवि शशत्रबरं िगिरे 
तेतलव. त्यांत लवलाताईंिा सहभाग जास्त असायिा. त्या आउटगोइंग होत्या स्िभािान.ं नंतर ियोपरत्िे दादा 
दमत. त्यांना कलकलाटािा त्रास होई. पण शलकहणं मात्र शेिटपयतं िालू होतं. त े गेल्यानंतर त्यांनी करून 
ाेिलेलव गोट्यटविंी अनेक लहानमोाी कटपणं सापडत होती. एक पूणा कादंबरव शलहून ाेिलेलव सापडलव. त्यांनी 
करून ाेिलेल ंअपुरं–पूणा लेखन नीटपणे आिरण्यािं कामि आम्हांला तीनेक िष ंपुरलं. 

 स्कलिडा, पलान्ड या शब्दािंा नन दादािंा दरुूनहव संबंर् नव्हता. खरया अथाान ंमोकळंवाकळं, स्ित:च्या 
मनासारखं आयुट्यय ते जगले. मुलासंााी तरतुदव करणं, त्यासााी तत्त्िाशंी तडजोड करणं, चितंा करणं, टेन्शन 
तेणं.. या सगळ्या मकटररअशलक्स्टक गोट्यटवपंासून ते फार दरू असायिे. त्यामळेु ती जबाबदारव लवलाताईंिर 
पडलव, हा त्यातला तोटा. पण त्या दोतामंरे् मात्र त्यािरून कोणताहव िाद झाल्यािं मी कर्ीहव पाकहलेलं नाहव. 
लवलाताईंबदल लिी आिजूान सागंण्यासारखी गोट्यट आहे हव. ककती नाहव म्हटलं, तरव मळूिा स्िभाि म्हणा, 
तेतल्या - न तेतलेल्या जबाबदारया नन भूशमका म्हणा, दादा आमच्या कुटंुबात लवलाताईंपेिा जास्त लोकवप्रय 
होते. लवलाताई काहव स्िभािानं िाईट होत्या अशातला भाग नाहव. पण दादा जास्त पॉपयुलर होते खरे. पण 
त्या कर्ीहव तसं बोलून दाखित नसत. त्यािी त्यांना खंतत्रबतं तर त्रबलकूलि नसे. त्या काळातल्या 
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जोडपयांमध्ये इतकं आरु्ननक असलेलं हेि एक जोडपं मी बनततलं. िंदरला म्हणू दे अस,ं की त्याला आईिं 
नोकरव करणं नन िडलािंं नोकरव न करता लेखन करणं - यांत अक्जबात िेगळं काहव जाणिलेलं नाहव. पण 
त्या काळात ते विलिण आरु्ननक असिं होतं. 

 

लवलाताई आणण भारा 

 त्यांच्या आरु्ननकतेिा दसुरा पिलू म्हणजे रलताच्या नात्यापेिाहव आपण कदलेल्या शब्दाला ककंमत 
देणं. एक सार्ं उदाहरण. िंदरिा एक चिनी शमत्र आहे - िॅंग. तो दादांच्या मुंबईच्या जागेत राहत होता. 
तेव्हाि िंदरिी िुलत बहवण चिगंी फ्रान्सहून आलव होती, नतलाहव राहायला जागा हिी होती. बरं, त्या 
दोतािंीहव िांगलव मित्री होती. पण त्यांनी एकत्र राहणं काहव दादांना पटण्यासारखं नव्हतं! मग आता बाहेर 
कोण राहणार? सख्खखं िुलत नातं; परत चिगंी पडलव मुलगी. पण दादािंी कमाल म्हणजे, त्यांनी िॅंगला बाहेर 
जाऊ कदलं नाहव. एकदा एखाद्या माणसाला एक गोट्यट कबूल केलव की केलव. मग रलतािी नाती, कहतसंबंर्, 

स्िाथा जपायसााी शब्द कफरिणं िगिरे त्यांच्या स्िभािाति नव्हतं. चिगंीला इतकं सुंदर पत्र शलकहल ंत्यांनी, की 
नतच्या मनातहव याबदल ल काहव कटुता आलव नाहव. हवदेखील एक प्रकारिी आरु्ननकताि म्हणायला हिी. 

*** 

शब्दाकंन: मेतना भुस्कुटे.            
चित्रस्रोतः भागित कुटंुबीय. 

*** 
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- कदलवप प्रभािळकर 

 

 तुम्हांला आश्िया िाटेल- नन मला सांगायलाहव बरं नाहव िाटत! - पण मी फास्टर फेणे िािलाि 
नाहवय. फास्टर फेणे आला, तोपयतं माझ ंलहान मुलािंी पुस्तकं िािायिं िय उलटलं होतं. मला भागित 
ााऊक आहेत ते 'रॉत्रबन हुड'िाले, ज्यूल व्हना आणण एि.् जी. िेल्सच्या पुस्तकािंी भाषांतरं करणारे. त्यािंी 
मात्र मी असंख्खय पारायणं केलव आहेत. 

 आमच्या लहानपणी मरााी माध्यमाच्या 
शाळेत िािनािं महत्त्ि फार असे. तवे्हा मी 
भागितािंा 'रॉत्रबन हुड' िािला. ते पुस्तक मला 
स्पट्यट आाितं. त्यातल्या चित्रांसकट आाितं. मला 
िाटत,ं त्यात िाईरकरािंी चित्र ंहोती. अजूनहव तरात 
ते पुस्तक असेल, उत्खनन करून पाकहल ं पाकहजे. 
त्या पुस्तकािा माझ्यािर प्रिंड प्रभाि आहे. मी ते 
जगलो आहे, अस ं म्हणायला हरकत नाहव. 
मुंबईतल्या हाउशसगं कॉलनीत मी िावलो. नतथे 
आम्हव 'रॉत्रबन हुड'मर्ले प्रसंगच्या प्रसंग 'खेळत' 

असू. नतरंदाजीिी स्पर्ाा, त्यांच्यातलव िुरस... 
त्यातला र्ाकला जॉन, टक, मि, लठं्ठभारती, विलव... हव पात्रं अगदव जिळिी-ओळखीिी िाटत. त ेभाषांतर 
आहे, हे कळल्यािर खरंि िाटलं नव्हतं - इतकं त्यािं भागितांनी सहज रूपांतर केलं आहे. 'Little John' हे 
त्या पात्रािं नाि. त्यािं 'र्ाकला जॉन' हे ककती अस्सल मरााी रूपांतर आहे! 

 तसं मी बरंि िाित असे. साने गुरुजी, ना. र्ों. ताम्हनकर, श्री. शं. खानविलकर आणण भा. रा. 
भागित. साने गुरुजीिंं साकहत्य, ताम्हनकरांिा गोंया, चिगंी आणण खानविलकरािंा िंद,ू गाडगीळांनी केलेलं 
टॉम सॉयरिं भाषातंर, भागितांिा 'रॉत्रबन हुड', ज्यूल व्हनािं त्यांनी भाषांतर केलेलं 'िंिािर स्िारव' नन 
'पाताळलोकिी अभुततु यात्रा', 'झपाटलेला प्रिासी', एि. जी. िेल्सिं 'अदृश्य माणूस'... या पुस्तकािंी माझ्यािर 
छाप आहे. 

 भागितांबदल ल कृतज्ञता अशासााी, की त्यानंी ककती मुबलक शलकहल ंआहे! आणण भाषेिा दजाा कुाेहव 
न सोडता. इतकं सकस आणण इतकं मुबलक शलकहणं - मला िाटत,ं ते अगदव शेिटपयतं शलहवत होते - फार 
अितड असतं. मला त्यािंी तुलना पी. जी. िुडहाउसशी करािीशी िाटते. पी. जी. िुडहाउसनंहव असिं मुबलक 
शलकहलं आणण तरव शेिटपयतं त्यातला विनोद तसाच्या तसा ताजातिाना होता. भागितांनीहव तसिं ताजं, 
नततकंि मुबलक शलकहलं. त्यांच्या लेखनातला ह्यूमरहव तसाि मजेशीर आणण चिरतरुण आहे. दसुरं म्हणजे 
त्यांिी िािकांच्या कल्पनाशलतीला, कुतूहलाला आिाहन करण्यािी िमता. ती िमता फार कमी जणांच्यात 
कदसते. विशेष करून बालसाकहत्य शलकहणारया लेखकािा हा मोााि गुण. त्यांच्या गोट्यटव मलुानंा वििार 
करायला, दसुर या जगािं कल्पनाचित्र रंगिायला प्रितृ्त करतात. 

बोक्याचे बाबा आणि रॉबबन हुड   
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 बालसाकहत्यातून त्यांनी तीन-िार वपढयािंी िािनािी अशभरुिी तडिलव. त्यांच्यामळेुि मला - आणण 
माझ्यासारख्खया अनेकांना - िािनािी गोडी लागलव, अस ंम्हणायला पाकहजे. 

 पुवे मी जो बोलया सातबंड े शलकहला, त्यािं मूळ कुाेतरव या िािनात आहे, अस ं मला िाटतं. 
भागितािें सगळे नायक कुतूहल असलेले असतात, कुाल्यातरव साहसािर जातात, त्याचं्यात जाणून तेण्यािं 
कुतूहल असतं. त्यािा ससं्कार माझ्यािर कुाेतरव असणार. तस ं बोलया आणण फास्टर फेणे यांच्यात काहव 
साम्य नाहव. प्रभाि असण्यािी शलयता नाहव, कारण मी म्हणालो तसं, मी मळुात 'फास्टर फेणे' िािलेलाि 
नाहव. फास्टर फेणे मला िाटतं, १३-१४ िषािंा आहे. तर बोलया ८-९ िषािंा मुलगा आहे. शशिाय फाफे होस्टेल 
लाइफमध्ये तडतो; बोलया मुंबईतल्या हाउशसगं सोसायटवच्या ससं्कृतीतला आहे. पण मला मळुात तो 
शलहािासा िाटला, त्यािं मळू भागितांच्या पुस्तकांमध्ये कुाेतरव असणार. 

 मार्ि कुलकणींच्या 'बाल दरबार'सााी मी 
बोलयाच्या शु्रनतका शलकहल्या. मला िाटल ं नव्हतं, तो 
इतका यशस्िी होईल असं. त्यांनी मला तसं सिुिल्यािर 
मी त्यांना शशट्यटपणे म्हटल,ं "टवव्हवच्या जमान्यात कुालव 
आलवयेत मलु ं शु्रनतका ऐकायला?" माझा अंदाज मी 
कुलकणींना बोलून दाखिला नन मोकळा झालो. पण त्यांनी 
फार आग्रह केला, म्हणून त्या शलकहल्या. त्या इतलया 
िालल्या! नन गंमत म्हणज,े टवव्हव न पोिलेल्या 
भागातल्या मलुांपयतं रेडडओिरच्या शु्रनतका पोितील नन 
त्यांना आिडतील, असा माझा अंदाज होता. पण तस ंनाहव 
झालं. शहरव भागांत - क्जथे टवव्हव आहे, नतथेि - त्या खूप 

ऐकल्या गेल्या. हवऽ पत्रं आलव. गठे्ठच्या गठे्ठ. मग 'राजहंस'च्या माजगािकरांनी मला आग्रह केला, 'शु्रनतकािंी 
पुस्तकं तेऊन कोण िािणार हो? तुम्हव संिादप्रर्ान कथा शलहा. आपण प्रशसद्ध करू.' मग मी त्या कथा 
शलकहल्या नन त्या िालल्या. पण मजा म्हणजे, त्यािर आलेलव माशलका मी पाकहलेलव नाहव. काहव ना काहव 
ननशमत्तं येत गेलव नन त ेराकहलं ते राकहलंि. 

 तसा फास्टर फेणे आणण रॉत्रबन हुडसुद्धा दृश्य माध्यमात बतायला शमळािा असं माझ्या डोलयात कर्ी 
आलेलं नाहव. रॉत्रबनिर आर्ीि इंग्रजी शसनेमे बनलेले होते, म्हणूनहव असेल. कुणास ााऊक. पण माझ्या 
डोलयात ती पुस्तकातलवि पात्र ंआहेत. 

 आता वििार करताना िाटतं, बोलया सातबंडिेा फास्टर फेणेशी तसा थेट संबंर् नाहव, पण मळुात तो 
माझ्या डोलयातून जन्माला आला त्याच्या मुळाशी भागिति असणार! 

*** 

शब्दाकंन: मेतना भुस्कुटे.                  

चित्र:े जालािरून साभार. 

*** 
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- मेतना भुस्कुटे, स्नेहल नागोरव 

 

 

तेजस मोडक आणण प्रसन्न िांदरफळे. बन्याच्या इंग्रजीतल्या आणण 'अपडटेेड   ' अितारािे जनक. 

त्या दोतांच्या व्यािसानयक कामांिा तपशील पाकहलात, तर चित्रपटांसााी गीतलेखन करण्यापासून ते ग्राकफक 
नॉिेलपयतं आणण कॅरेलटर डडजायननगंपासून कलाविभागापयतं अनेक 'सुरस आणण झगमगीत ' िेत्रांतलव 
कामचगरव कदसेल. पण त ेआहेत मात्र फास्टर फेणेिे - आणण पयाायानं भा. रा. भागितािें - हाडािे िाहते. 
'प्रतापगडािर फास्टर फेणे ' या कादंबरविा तेजसनं इंग्रजीत कालानुिाद केला आहे आणण त्यासााी प्रसन्ननं 
चित्र ंरेखाटलव आहेत. त्यांच्याशी त्याबदल ल गपपा मारायला म्हणून आम्हव बसलो आणण फाफेपासून सुरुिात 
करून 'गेम ऑफ थ्रोन्स ', 'शरलॉक ', 'हाडी बॉईज ', फाफेिर शलकहता येतीलश्या फॅनकफलस, हॅरव पॉटर, 
भागितांच्या व्यक्लतरेखा आणण शसनेमा यांच्यातल्या रंगीन शलयता… अशा गपपा िाहत गेल्या. त्यांतला, 

तूताास आपल्याला ज्या भाषांतराबदल ल बोलायिं आहे, त्याबदल लिा हा तुकडा - 

*** 

 भागित आजोबांची पगडी घातलेला इंग्ग्लश फाफे 
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फास्टर फेणे इंग्रजीत का न्यािासा िाटला?              

तेजस: 'फीबस' (Phoebus media) नािािी कंपनी आहे. त्यात आम्हव काम करत होतो. प्रसन्न आणण मी 
दोतेहव. 'फीबस'ला भारतीय भाषांमर्ल्या बालसाकहत्यामध्ये रस आहे. फलत मरााीि नाहव, इतरहव. तर त्यांनी 
फास्टर फेणेिर केलेल्या दृश्य माध्यमातल्या कामािे कॉपीराइंस विकत तेतले. त्यासााी त्यांना फास्टर फेणेिं 
इंग्रजीत भाषांतर करणारं कुणीतरव हिं होतं. त्यांनी मला वििारलं. फास्टर फेणेबदल ल पे्रम तर काय, होतंि ना! 
तू फास्टर फेणेिी पुस्तकं बनततलवस, तर त्या सगळ्या पुस्तकांत फाफेच्या साहसांच्या लहान-लहान गोट्यटव 
आहेत. पूणा लाबंीच्या कादंबरया अशा ४ आहेत फलत. त्यातलव 'गुलमगािे गूव' - 

प्रसन्न: 'गुलमगािे गूव'! त्यािर तर आजहव शसनेमा 
होऊ शकतो. अजूनहव ती शसच्युएशन व्हॅशलड आहे 
की! 

तेजस: होय, होय. करू आपण कर्ीतरव! तर ती 
आणण 'प्रतापगडािर फास्टर फेणे' या दोन कादंबरया 
माझ्या फार आिडत्या. त्यात 'प्रतापगड'ला 
ककल्ल्यािी पाश्िाभूमीहव आहे. अगदव थोडया 
कालािर्ीत ती गोट्यट तडते. मस्त िेग आहे नतला. 
म्हणून ती ननिडलव. 

 

.यात प्रसन्नच्या चित्रांिा समािेश कसा झाला?  

प्रसन्न: खरं तर त्यांना फास्टर फेणेिर अनॅनमेशन 
कफल्म करायिी होती - अजूनहव करायिी आहे. त्या 
कफल्मसााी मी फास्टर फेणेिी स्केिेस ् करत होतो. 
त्यामुळे माझा त्या प्रोजेलटमध्ये सहज शशरकाि 
झाला! 

 

राम िाईरकरांच्या चित्रांना हात तालताना भीती नाहव िाटलव? 

प्रसन्न: (हसतो.) नाहव. भीती नाहव िाटलव. कारण आपलेपणा होता. फाफेिं ते सुप्रशसद्ध स्केि इतकं ओळखीिं 
आहे… की भीती नाहव िाटलव. 

. 

नन भाषांतर करताना? स्ित: भारा ननट्यणात भाषातंरकार. त्यांच्याि पुस्तकािं भाषांतर करायिं म्हणजे... 

तेजस: नाहव ग…ं भागितांबदल ल तस ंनाहव िाटत. लहान मूल अगदव सहज आजोबािंी पगडी खेळायला तेईल. 
त्या आजोबांनी ती पगडी तालून ककती प्रिंड महत्त्िािं, थोर काम केलयं, हे त्या मलुाला माहवत असेलहव 
कदाचित. पण त्याला काहव त्यािं दडपण यायिं नाहव. त्याच्याकरता ती 'त्याच्या आजोबािंी पगडी' असेल 
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फलत. तसिं आहे ते. भागितांच्या सगळ्या शलखाणािाि तो गुण आहे. ते एकदम असे गळ्यात हात टाकून 
'ऐक ना.. मी काय म्हणतो-' अस ंदोस्तासारखं काहवतरव सागंताहेत, असिं िाटत.ं त्यांिी भीती नाहव िाटत! 

प्रसन्न: एलझॅलटलव! तसंि बन्याच्या चित्रािंं. ती चित्र ं एस्टॅक्ब्लश झालेलव आहेत. ज्यांनी फाफे िािलेला 
नसतो, असे लोकहव त्यािं चित्र बतून अिूक ओळखतात, 'हा तर फास्टर फेणे!', अशी त्या चित्रांिी पुण्याई 
आहे. त्यामळेु िाईरकरांच्या चित्रांशी माझ्या चित्रािंी तुलना िगिरे मी करणार नाहव. कारण ती होऊि शकत 
नाहव. ते गुरुस्थानी आहेत नन राहतील. पण मला फास्टर फेणेला माझ्या पद्धतीत चितारून बतायला मात्र 
खूपि आिडल ं असत.ं मग मी वििार करायला लागलो, आज-आत्तािा बन्या कसा असेल? आता हे 
रेखाटनकाराच्या कामाशी पररिय नसलेल्या साध्या िािकाला कदाचित कळणार नाहव. पण अशा काहव गोट्यटव 
असतात, ज्या एकदा नलकी केल्या, की त्या त्या व्यक्लतरेखेिा एक वािा तयार होतो. मग तो िापरून सगळी 
टवम त्या कॅरेलटरला सजिू शकते. कॅरेलटर तेि राहतं, पण नतला नतच्या अश्या िेगिेगळ्या हालिालव, हािभाि 
देणं सोप ंहोतं. 

त्यासााी मी बन्यािे डडफायननगं फीिसा शोर्ायला लागलो. 
एक तर त्यािे ते केस. त्यािंा भांग िगिरे पडणं शलयि नाहव. 
त्या मलुाला त्याच्यासााी िेळ कुाला आलाय! तो सारखा 
कुाेतरव पळत ननतालेला असतो. त्यामुळे काहव केस डोळ्यािंर 
आलेले आणण काहव केस उभे. त्यािं त ेर्ारदार नाक. हुशार 
आहे तो. त े दाखिायिं, तर नाक र्ारदार हिंि. 'तुडतुडीत 
आणण ककडककडीत तंगडया' हे विशेषण तर भागितांनी 
अनेकिार िापरलेलं आहे. त्यामुळे त्याच्या त्या तंगडया. आणण 
लुकलकुते डोळे. 'भोकरासारखी नजर' असं भागित म्हणतात. 
फास्टर फेणे आहे तो! त्याला आपल्या सगळ्यांच्या आर्ी 
तपशील कटपायिे असतात, नो िंडर, त्यािे डोळे असे 
भोकरासारखे आहेत! 

हे सगळं हळूहळू तयार होत गेलं. मग त्यािा तो िौकडयांिा 
शटा. तो तर बदलायिा नाहव. कारण फाफे म्हणजे िौकडयांिा 
शटा हे समीकरण ारलेलं. बरं, पण इन शटा आणण हाफ पॅंट 
आत्तािा मुलगा तालेल? नाहव तालणार. बरं, त्यातून त्यािी ती 
कायम कशाच्या तरव मागे पळत सुटायिी ताई आणण िेगहव 
नाहव कदसणार. मग काय करायिं? मग त्याला एक टवशटा कदला. आणण त्यािर िविला िौकडयािंा शटा. 
म्हणजे इन करायिा प्रश्न नाहव. त े कदसेलहव मॉडना. आणण बन्या पळताना त्यािा शटा असा मस्त मागे 
उडले, म्हणजे त्यािा िेगहव कदसेल. त ेारल.ं मग त्याला कॅन्व्हासिे शूज कदले आणण थ्रीफोथा जीन्स कदल्या. 
मग बन्या 'सापडला' मला! 

तशीि मालव. ती 'प्रतापगडा'च्या गोट्यटवत नाहवये. पण मी मालव रेखाटलव होती. ककतीतरव गोट्यटवंमध्ये आहे ती. 
ककतीतरव गोट्यटवंतलव रहस्य नतच्यामुळे सुटलेलव आहेत. स्माटा मुलगी आहे ती. बन्याला झापायला कमी 
करायिी नाहव! ती तर हिीि होती. नतच्या िेण्या ाेिल्या मी. पण त्या मॉडना केल्या. भागितािंी मालव स्कटा 
तालायिी. नतला मी डगंरवज कदल्या. मग ती बरोब्बर कदसायला लागलव! तसंि सुभाषिं कॅरेलटर करायिं होतं. 
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आर्ीि तो गुटगुटवत बाळ आहे. पण मी त्याला अजून थोऽड ंबाळस ं कदल!ं त्याला गोलमटोल केलं. कारण 
त्याच्यातला नन बन्यामर्ला कॉन्कास्ट ाळक कदसायला हिा होता. मस्त झालव होती या कॅरेलटसािी 
अॅननमेशन कफल्म. काळा तोडा फेक्स्टिलला पुस्तकािं प्रकाशन झाल,ं तेव्हा ती दाखिलव होती. तेव्हा मुलािंा 
आणण मोठ्यािंाहव मस्त प्रनतसाद शमळाला होता. 

. 

पेंक्यािननं केलं आहे ना भाषांतररत पुस्तकािं प्रकाशन? कसा प्रनतसाद शमळाला त्याला? 

तेजस: मस्त - मस्त प्रनतसाद शमळाला. शमीन पदम्सी म्हणून समीक्षिका आहेत. इंग्रजीतलं बालसाकहत्य हा 
त्यांिा विषय. त्यांनी फार कौतुक१ केलं पुस्तकािं. इंटरनेटिर इतरत्रही२ शलहून आलं इंग्रजीत. मरााी माध्यमांनी 
मात्र फार काहव भाि नाहव कदला! खरं म्हणजे पेंक्यािननं केलंय प्रकाशन. असिं कुण्या साध्यासुध्या प्रकाशकानं 
नाहव केलेलं. पण 'सकाळ'मध्ये एक छोटव शसगंल कॉलम बातमी काय ती आलव! पण िािकािंा प्रनतसाद मात्र 
मस्त शमळाला. 

. 

भाषातंरकार म्हणूनहव भागित थोर आहेत. तुला खरंि दडपण नाहव आल?ं 

तेजस: नाहव, तुला म्हटल ंना, भागित म्हणजे एकदम दोस्ति आहेत. त्यांिं दडपण नाहव येत. त्यांिा फोटो 
बनततलायस तू? तस्सेि लकुलुकते डोळे, शमक्श्कल हस,ू अस्ताव्यस्त केस. त ेस्ित:ि बन्या आहेत. (प्रसन्न 
खूश होऊन मान डोलाितो.) त्यांिी भीतीत्रबती नाहव िाटलव. आणण हे नुसतं भाषातंर नाहव. हा फाफेिा 
कालानुिाद आहे. आजच्या काळात तीि गोट्यट तडलव तर काय होईल, असं डोलयात ाेिून केलेल ंभाषांतर 
आहे. बीबीसीिं 'शरलॉक' पाकहलंयस का तू? त्यातला शरलॉक कसा एकविसाव्या शतकात अितरलाय, तसं मला 
फाफेिं करायिं होत.ं त्यामळेु ते अितड. त्यात भाषांतर. ते कर्ीहव कककीि असतं. शब्दाला अिूक प्रनतशब्द 
शमळतोि अस ंनाहव. तसिं िालयरिना, िालप्रिार - हे सगळं एका भाषेतून दसुरया भाषेत नेताना त्यातल ं
काहवतरव ननसटून जातंि. यािं मला भान होतं. माझा आग्रह इतकाि होता, की 'हे भाषातंर आहे' अस ं
िािणारयाला िाटता कामा नये. त्या आग्रहाला दाद शमळालव. 'आपण भाषांतर िाितो आहोत, अस ंिाटति 
नाहव' असा प्रनतसाद मला अनेक जणांनी कदला. 

. 

तू मरााी माध्यमात शशकला आहेस का? 

तेजस: अं, नाहव. (िेहरयािर गंमतीदार अपरार्ी भाि!) मी कॉन्िेंटमध्ये शशकलो. अगदव पारंपररक पद्धतीिं 
कॉन्िेंट. ज्या शाळेत आपापसांत मरााीत बोलायलाहव बदंव असते, अस ंकॉन्िेंट. पण माझा मरााीशी संबरं् 
नव्हता अस ंमात्र नाहव. मी इंग्रजी बालसाकहत्यहव भरपूर िािलं आहे आणण भागितािंा फास्टर फेणेहव फार 
आिडीन,ं मनापासून िािला आहे. 

 

काहव सकंल्पना असतात ककंिा िातािरण असतं, ज्यािंं भाषांतर शलय नसतं. भाषातंर होईलहव कदाचित, पण 
त्यानं िािकाच्या मनात तयार होणारे लागेबांरे्? उदाहरणाथा 'प्रतापगडािर...'मध्ये शशिाजी महाराजािें उल्लेख 
आहेत. 'शशिाजी' म्हटलं की िािणारा माणूस मरााी असेल, तर त्याच्या डोलयात आपोआप एक आदर, 
आपलेपणा, भारािलेपणा येतोि. तो काहव इंग्रजी िािकाच्या डोलयात येणार नाहव. अशा अडिणीिंं काय 
केलंस? 

http://youngindiabooks.com/bookrev/faster-fenay-pratapgad
http://harimohanparuvu.blogspot.in/2013/04/faster-fenay-at-fort-pratapgad-br.html
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तेजस: अशा गोट्यटवकंरता मी िलक पाश्िाभमूी तयार करणारा मजकूर शलकहला. तू इंग्रजी आणण मरााी दोन्हव 
पुस्तकं शेजारव ाेिून िािलव असशील तर तुझ्या लिात आलं असेल, मी तसे बदल खूप केले आहेत. नुसता 
फास्टर फेणेिा काळ बदलणं, इतकंि नाहव केलेलं. काहव तपशील बदलले. काहव मजकूर तातला. मूळच्या 
गोट्यटवत सुिे सरांच्या लिात येतं की अशी अशी गडबड झालवय. पण मला फास्टर फेणेिं हवरोपण एस्टॅक्ब्लश 
व्हायला हि ं होतं. आपलव गोट्यट िेगळी. 'बन्या...' अस ं म्हटलं की आपण लयागेि गोट्यटवत खेिलो जातो. 
आपल्याकरता बन्यािं कॅरेलटर एस्टॅक्ब्लश झालेल ंआहे. हा पोरगा भारव आहे, हा आता काहवतरव बतणार 
आणण कशाच्या तरव मागे र्ािणार, हे आपल्याला माहवत असतं. पण हे अमरााी िािकाला कुाून कळेल? 

त्याच्याकरता मला बन्यान ंलगेिच्या लगेि हवरो व्हायला हि ंहोतं. म्हणून मी तसा बदल केला. शिेटहव मी 
थोडा िाविला आहे. 

 

याला कुणी हरकत नाहव तेतलव? 

 तेजस: एकतर कॉपीराइंस तेतले होते, त्यामुळे 
तो प्रश्न नव्हता. शशिाय हे थेट, जसंच्या तसं भाषांतर 
नाहव, हेहव एक आहे. काहव लोक असे होते, ज्यांनी 
म्हटल ंकी काळ तोि ाेिणार असाल, तर आणण तरि 
या प्रोजेलटमध्ये काम करायला आिडले. (हा प्रोजेलट 
म्हणजे, 'फीबस'कडून येऊ तातलेलव अॅननमेशन शसरवज. 
काळा तोडा फेक्स्टिलमध्ये ज्यातला थोडा भाग दाखिला 
गेला, ती. ती अजूनहव अडकूनि आहे.) त्यांना फाफेिा 
काळ बदलणं मान्य नव्हतं. त्यांना फाफे म्हणजे तोि 
सायकलिाला, तुडतुडीत मुलगा - ७० च्या दशकातला, 
असिं हिं होत.ं ते बदलणं म्हणजे काहवतरव अब्रह्मण्यम ् 
अस ं त्यांना िाटत होतं. पण मजा म्हणज,े खुदल  
भागितांच्या कुटंुबीयाकंडून मला - आम्हालंा फार छान 
प्रनतसाद शमळाला.  

स्ित: लवलाताई - लवलािती भागित - प्रकाशन 
समारंभाला तर आल्याि होत्या. त्यांनी खूप कौतुक केलं. 
शशिाय रिीन्ि भागित - भा. रा. भागितािें चिरंजीि - 
त्यांनाहव हे रूपांतर फार आिडलं.  

त्यांनी सांचगतलेलव एक आािण फार मजेशीर आहे. भागितांना त्यांच्या तरुणपणी म्हणे कुण्या ज्योनतषानं 
सांचगतलं होतं, 'तुम्हांला प्रशसद्धी शमळेल, लोकािंं पे्रम शमळेल. पण तुमच्या हयातीत क्जतकं शमळेल, त्याहून 
जास्त पे्रम तुम्हव गेल्यानंतर शमळेल.' आता पेंक्यािनसारख्खया प्रकाशकांनी नव्या युगातला फास्टर फेणे इंग्रजी 
भाषेतून आणल्यामुळे तो महाराट्यकाच्या बाहेर, अगदव परदेशातहव गेला. अॅननमेशन शसरवज आणण शसनेमा अशा 
दोन्हव गोट्यटवहव फीबसकड ेप्रस्तािार्ीन आहेत. या सगळ्यामुळे त्या भाककतािी आािण होऊन त्यानंा मजा 
िाटलव. 
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कथेत अजून काहव फेरफार करायच्या सूिना आल्या प्रकाशकाकंडून? 

प्रसन्न: अग,ं मळूिा प्रस्ताि अॅननमेशन कफल्मिा होता. नतथून सुरुिात झालव. तर त्या शसरवजसााी फास्टर 
फेणेला काहवतरव सुपर पॉिर द्यािी असा कंपनीिा आग्रह होता! अॅननमेशन करायिं तर अस ंकाहवतरव हिंि 
म्हणे. नाहवतर तुम्हव सरळ शूट करून कफल्मि करा. त्यात जे दाखिता येणार नाहव, ते दाखिायिं असेल तर 
अॅननमेशन करायिं, असं एक म्हणणं असत.ं पण आम्हव उडालोि. फास्टर फेणे आणण सुपर पॉिर? शलयि 
नाहव. 

तेजस: हो ना! तो अगदव तुमच्या-आमच्यासारखा मुलगा आहे. तो काहव थोरत्रबर नाहव. तो स्माटा आहे. पण 
अभ्यासू िगिरे नाहव. सुपरपॉिर असलेला तर अक्जबात नाहव. िािकाला तो लयागेि 'आपला' िाटतो, त्याच्याति 
त्यािं अपील आहे. सुपरपॉिर देऊन कस ंिालेल! सांगायला काय, लोक काहवहव सांगतात. त्याला म्हणे 'एक 
सायकल द्या. आपल्याकड ेत्या अमुक सायकलिाल्यािंी स्पॉन्सरशशप आहे. तर आपण मग त्यािंी सायकल 
त्याला देऊ.' आता बन्या झाला, तरव त्याच्या सायकलिा बॅ्रण्ड आर्ीि एस्टॅक्ब्लश्ड आहे. बरं, बॅ्रण्ड बदलला 
समजू आपण. पण शाळेच्या ककपसोबत सायकल? तीहव प्रतापगडािर! अरे, अशी कशी देऊ प्रतापगडािर 
सायकल? नतिी गरज नको का? 

. 

हे अगदव जानतिंत लेखकाला शसनेमािाले 'दोन गाणी ताला, एक बागेतला सीन...' अस ंसागंतात, तसं िाटतंय! 

तेजस: (हसतो.) हो, अगदव - अगदव तस्संि आहे हे! 

 

तुला तुझ्या लहानपणीिे िािक आणण हल्लविे िािक यांच्यात काहव फरक जाणितो? 

तेजस: नाहव गं. िािणारे लोक अजूनहव तसेि िाितात. 'हल्लव लोक िाित नाहवत' िगिरे रडगाण्यात काहव अथा 
नाहव. आता हॅरव पॉटर काय लहान पुस्तक आहे का? हे एिवाल्ले खंड आहेत. पण पोरं िाितात की. 
प्रकाशनाच्या िेळी तर रात्री जागून, रांगा लािून ती पुस्तक त्यांनी हौसेनं खरेदव केलव नन िािलव. मुलांना 
आिडणा रया गोट्यटव कदल्या, तर ती िािताति. 

 

अजून काय भाषांतररत करायला आिडले तुला इंग्रजीतून मरााीत? 

तेजस: मला 'हाडी बॉइज' खूप आिडतं. मला त्यािं भाषातंर करायला आिडले. पण भाषांतरािी प्रकक्रया खूप 
िेळखाऊ असते. त्याला पूणा अटेन्शन द्यािं लागतं. मी सध्या एका ग्राकफक नॉव्हेलिर काम करतो आहे. 
स्ितंत्र प्रोजेलट आहे तो. 

 

प्रसन्नहव आहे का त्यात? 

प्रसन्न: नाहव, तो त्यािा स्ितंत्र प्रोजेलट आहे. तो शशिणानंहव रेखाटनकार आहे! भाषांतर, गाणी शलकहणं हे 
त्यािे छंद. त्यािं खरं काम रेखाटनािं आहे. 
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या भाषांतरात नेमलया कोणत्या प्रसंगांसााी चित्र ंकावािीत, हे तुम्हव कस ंारिलंत? 

प्रसन्न: एक तर अमकु एका पानानंतर एक चित्र यायला हिं, असं 
एक मुख्खय तांत्रत्रक बरं्न असत,ं होतं. आणण दसुरं म्हणजे भागितािंी 
भाषा. काय बोलकी भाषा आहे त्यािंी. याि पुस्तकात 'ती फट 
बोललव' अस ं एक िालय आहे. त्या भाषेच्या तर पे्रमात होतो मी. 
तेजस त्यािं भाषातंर कसं करेल अशी उत्सुकता होती. त्यानं त े
मस्त केलंि आहे; पण त्या प्रसंगाभोिती चित्र असायलाि हि,ं अस ं
मला िाटत होतं. अंर्ारातला तो सारू् मला कावायिाि होता. 

मस्त झालं आहे ते चित्र. भविट्ययात काय करायिे पलॅन्स आहेत? 

प्रसन्न: फास्टर फेणेिर तर इतकं काम करता येईल... 'गुलमगािे गूव' 

मला फार आिडणारव गोट्यट आहे. नन अजूनहव गुलमगामर्ल ं
िातािरण शांत कुाे आहे? ती गोट्यट ितामानात आणणं अगदव सोप ं
आहे. त्यांच्या छोंया गोट्यटवहव मस्त आहेत. आम्हवि त्यांच्या छोंया 
गोट्यटवंिर एक कॉशमक क्स्कपहव केलव होती. लहान मुलांिं पान असतं 
ना ितामानपत्रातलं, त्या एका पानािर एक पूणा गोट्यट. अशा ४-५ 
गोट्यटव केल्या होत्या. तशा ककतीतरव करायच्या आहेत. खरं तर ती अॅननमेशन शसरवज बाहेर यायला हिी आहे. 
फार मस्त काम झाल ंआहे ते. त ेलोकांपयतं पोिायला पाकहजे खरं तर. 

तेजस: मला कुतूहल आहे ते अस,ं की फास्टर फेणे मोाा झाल्यािर काय करत असेल? सार्ारण नतशी-
बक्त्तशीतला फास्टर फेणे कसा असेल, त्याबदल ल मला जाम उत्सकुता आहे. त्यािे केंस तर तसेि असतील. 
कुालं तरव अॅडव्हेंिर खुणाित असेलि त्याला. मला त्यािी गोट्यट शलहायला आिडले खूप. बतू… 

. 

गपपा झाल्यापासून अंक ननतेपयतंच्या काळात या फॅनकफकसााी तेजसला बराि मस्का लािला. त्याच्या भािी 
ग्राकफक नॉिेलच्या कामात बुडालेला असल्यामुळे त्यानं अक्जबात आग्रहाला दाद कदलव नाहव, ते सोडा. पण 
त्याच्या डोलयात तरुण फाफेनं मूळ र्रािं, इतका आग्रह करण्यािी खबरदारव मी माझ्याकडून तेतलवय. कुणास 
ााऊक, त्यािी पुविी कादंबरव तरुण फाफेच्या साहसािर बेतलेलव असायिी नन त्यात प्रसन्निी रेखाटन ं
कदसायिी… आशा सोडू नये! 

***                       

१. कौतुक (http://youngindiabooks.com/bookrev/faster-fenay-pratapgad)            

२. इतरत्रहव (http://harimohanparuvu.blogspot.in/2013/04/faster-fenay-at-fort-

pratapgad-br.html)                     

***                

शब्दाकंन : मेतना भुस्कुटे.                    

सिा चित्र:े प्रसन्न र्ांदरफळे; संस्करण : अमुक.                          

सिा छायाचित्र:े जालािरून साभार.  

*** 
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- सुमीत रातिन 

 

इतकी िष ं काम करत असनूहव फास्टर फेणेच्या नािानं 
मला ओळखणारे लोक अजूनहव भेटतात. 'फास्टर फेणे' हव 
माशलका १९८८ सालव 'दरूदशान'िरून प्रदशशात झालव; म्हणजे 
जिळजिळ २७ िषांपूिी. तरवहव ती ओळख अजून कायम 
आहेि. 

 परिाि मला कुणीतरव वििारलं, "चिडचिड नाहव 
होत? तीसेक िषांपूिीच्या कामात अडकून बसल्यासारखं 
नाहव िाटत?" मला काय उत्तर द्याि ंकळेना. कशी होईल 
चिडचिड? उलट सुखद र्लका बसतो. एखाद्या अजरामर 
व्यक्लतरेखेशी असं जोडल ं जाणं, हव ककती मजेिी, 
सन्मानािी, आनंदािी गोट्यट आहे! लेखकान ं ननमााण 
केलेल्या व्यक्लतरेखेिी ती ताकद आहे. त्यात बाकी 
कुणािाहव मोाेपणा नाहव, िा कमीपणाहव नाहव. ती 
भारांच्या लेखणीिी जाद ूआहे.       फाफे'च्या रूपात सुमीत 

 फास्टर फेणे म्हणून माझी ननिड झालव, तेव्हा मी फाफेिं काहवि िािल ंनव्हतं. त ेनतंर तयारवसााी 
म्हणून िािलं. पण उत्साह मात्र जाम होता. तेव्हा फार काहव कळतहव नव्हतं. आपण काहवतरव भारव करणार 
आहोत, इतकंि िाटायिं. 

 मस्त िातािरण असायिं सेटिर. तेव्हा नतथे भा. रा. भागित आणण लवलाताई, हे आजीआजोबाहव 
यायिे. त्यांिा फाफे रूपेरव पडद्यािर जाणार, यािं त्यानंा अनतशय कौतुक होतं. त ेसेटिर यायिे खरे, पण 
कर्ीहव कशातहव लुडबुड नसे. ते शांतपणे बाजूला बसून सगळ्या गोट्यटव ननरखत असत. त्यािंा र्ाक कसा तो 
िाटत नसे. एक विलिण शांत गोडिा होता त्यांच्या व्यक्लतमत्त्िात. फास्टर फेणेमध्येहव तोि गोडिा 
उतरलेला आहे, अस ंमला िाटतं. तो र्डपडया मुलगा आहे, पण त्यािा ननरागसपणा - त्याच्यातला गोडिा 
हरिलेला नाहव. हा गोडिा जपणं, हे त्या माशलकेपुविं मखु्खय आव्हान होतं, मला िाटत.ं एकतर मळू कथा 
मरााीत - आणण फास्टर फेणे केला कहदंवत. अथाात त्यािी मजा िेगळी होती. मरााीिं ककती नाहव म्हटल,ं तरव 
सीशमत ितुाळ असतं. कहदंविी पातळीि ननराळी असते. तुम्हव थेट राट्यकवय पातळीिरून ननरखले जात असता. 
त्यात मळू कथेिी खुमारव जपायिी, राट्यकवय पे्रिकांना - महाराट्यकाबाहेरच्या लोकांनाहव - तो आिडले यािी 
काळजी घ्यायिी आणण गोट्यट म्हणून रंजकता राखायिी - अस ंत े नतहेरव आव्हान होतं. त े त्या माशलकेन ं
पेललं अस ं मला िाटतं. नाहवतर इतलया िषांनतंरहव मला फास्टर फेणेबदल ल प्रश्न का बरं वििारले गेले 
असत?े! 

 अगदव सरुुिातीच्या भागात उसािं गुर हाळ, रस उकळणारव िुलाणं, गुळाच्या वेपी... असलं काय काय 
होतं. त ेसगळं मी तेव्हाि प्रथम पाकहलं. त्याि भागात मी िलक एका गाईसोबत काम केलं.  

माझ ंआणि फाफेचं नातं अजनू सपंलेल ंनाही  
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तेव्हािी ताबरगंुडी काय सांगू! माझी हालत मला माहवत! मला आाित,ं त्यानुसार सरुुिातीच्या भागांमध्ये फार 
गंुतागंुत नव्हती. साध्या-सरळ एकरेषीय गोट्यटव होत्या. 

 व्यक्लतरेखािंी ओळख करून देण्यासााी म्हणून कथानकात तो सारे्पणा आपोआपि राखला गेला 
असािा. पण पुवे पुवे कथानकं थोडी क्ललट्यट, गंुतागंुतीिी होत गेल्यािं मला आाितं. त्यात पात्रंहव थोडी जास्त 
होती, कथानकात थोड ेबदलहव होते. पण त ेभारांच्या गोट्यटवला र्रून असेल, यािी काळजी सलुभामािशी - 
म्हणजे सुलभा देशपांड,े 'फास्टर फेणे'च्या कदयादशशाका - तेत असत. 

 भारांच्या फास्टर फेणेमध्ये थोडी सुपरकहरोिी छटा आहे. त्याला पाहताना आपल्याला ते खटकत 
नाहव, कारण भारािंी लेखणी. ते आपल्याला विश्िास ाेिायला भाग पाडतात. पण एरिी तो काहव साध्यासुध्या 
मुलांसारखा नाहव. 'अशलय त े शलय' करून दाखिणारव एक ककमया त्याला अिगत आहे. हा भाग 
सुलभामािशीला थोडा कमी करायिा होता. कुाल्याहव मलुाला शलय होतील अशी त्या माशलकेतल्या मुलािंी 
साहसं असािीत, 'फार फेच्ड  ' िाटू नयेत, यासााी ती प्रयत्न करत असे. तसाि तेव्हाच्या महत्त्िाच्या 
तडामोडीिंाहव अंतभााि गोट्यटवमंध्ये करत असे. कजातला चित्रत्रत झालेला फास्टर फेणेिा भाग मला अजून 
स्पट्यट आाितो. त्या भागातलव गोट्यट तेव्हा ऐन भरात असलेल्या चिपको आदंोलनाशी संबंचर्त होती. तेव्हा 
खूप मुलांसोबत काम केल्यािी मला आािण आहे. 

माझ्या पकहलेपणाच्या खूप 
आािणी त्या माशलकेशी 
ननगडडत आहेत. पण ददैुिािा 
भाग असा की, त्यािी कोणतीहव 
दृश्य आािण माझ्यापाशी आज 
शशल्लक नाहव. खरे म्हणजे, 

माझ्याकड े माशलकेिे काहव भाग 
होते. पण २६ जुलििा 'तो' पाऊस 
झाला, त्या िषी माझ्याहव तरात 
पाणी शशरल.ं त्यात त्या टेपसहव 
गेल्या. आता त्या शमळिायिा 

   फाफे आणण कंपू        प्रयत्न मी करतो आहे. 
 

 फास्टर फेणेिं काम करून झालं, पुवे माझ्या कारककदीत बर याि ननरननराळ्या गोट्यटव तडल्या. पण 
माझ ंआणण फाफेिं नातं अजून संपलेल ं नाहव. भागितांिे िाहत े फाफेला विसरलेले नाहवत, हे कारण तर 
आहेि. पण ननराळं, गंमतीदार आणण मला अशभमान िाटेल असंहव एक कारण आहे. शाळेत असताना, माझ्या 
मुलानं, नीरदन,ं शाळेच्या िावषाकोत्सिात फास्टर फेणेिी भूशमका केलव होती. आता बोला!   

***              
शब्दाकंनः मेतना भुस्कुटे.                
सिा छायाचित्र:े जालािरून साभार 

*** 
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अणखल भारतीय साकहत्य महामंडळातफे 'संत साकहत्य संमेलना'पासून ते 'आकदिासी साकहत्य संमेलना'पयतं अनेक 
प्रकारच्या साकहत्यािी संमेलने भरतात. बहुतेक संमेलने हव त्या त्या प्रकारच्या साकहत्यािी उपेिा टाळणे, त्यांिे 
िेगळे ििशशट्यंय जोपासणे, त्याबाबत ििाा तडिून आणणे, साकहत्याच्या मुख्खय र्ारेत दखल घ्यायला लािणे, 

जनसामान्यांना त्या साकहत्यािी उकदल ट्यटे स्पट्यट करून सांगणे, इत्यादव अनेकविर् कारणांनी स्ितंत्ररवत्या संपन्न होत 
असतात. बालिाडमय िा बालसाकहत्यहव त्यास अपिाद नाहव. 

अश्याि भूशमकेतून 'भारतीय बालकुमार साकहत्य संमेलन सशमती'िे पकहले अचर्िेशन १९७५ सालव पुणे येथे झाले. 
त्याच्या अध्यिपदािा मान श्री. भा. रा. भागित यांना शमळाला. त्या काळात भारा हे बाल/कुमार साकहत्यलेखक ि 
भाषांतरकार म्हणून िािकांत प्रशसद्ध होतेि. परंतु एक अध्यि म्हणून बालसाकहत्याविषयीिे त्यांिे वििार ि भूशमका 
एकत्रत्रतरवत्या इतर लेखकांसमोर ि िािकांसमोर बहुर्ा प्रथमि जाहवर प्रकट झालव. 

'भा. रा. भागित ि त्यांिे साकहत्य' या विषयीिा प्रकल्प हाती तेतल्यािर, भारा शलकहते होण्यापूिी महाराट्यकात 
बालसाकहत्यािी अिस्था काय होती; मुळात असा साकहत्यप्रकार िेगळा म्हणून रुजला होता का; तो तसा कर्ीपासून 
रुजला ि त्यास कारणे कोणती; पुवे ते साकहत्य कसे फोफाित गेले; त्यात कोणी, कोणत्या स्िरूपािे प्रयत्न केले; 

प्रकाशक, छपाईतंत्र, चित्रकार ि लेखक यांिा त्या काळात समन्िय कसा सार्त असे; बदलत्या काळानुसार ि नव्या 
वपववच्या रंुदािणार या आकलनाच्या कसोटवस त्या त्या काळिे बालसाकहत्य उतरत होते का, अश्या प्रश्नांच्या 
अनुषंगाने येणार या बालिाडमयाच्या इनतहासािा मागोिा तेणारा लेख या अंकात असािा असा मानस होता. यािे 
कारण, त्या पाश्िाभूमीिर भारांच्या साकहत्यािी ओळख होण्यास ि त्यािे मूल्यमापन करण्यास, त्यांच्या लेखनातल्या 
िेगळेपणाच्या पे्ररणा जाणून तेण्यास िाि शमळणार होता. शोर् तेता तेता, खुदल  भारांिेि एक भाषण आम्हांला 
शमळाले ि त्यातला पूिाार्ा हा खरोखरवि एक समपाक असा मरााी बालसाकहत्यािा ऐनतहाशसक आवािा तेणारा आहे 
असे कदसले. इनतहास केिळ कालानुक्रमानेि नाहव तर कथा, कविता, िररत्रे, विज्ञानकथा/कादंबर या, नांय अश्या 
िगािारवनुसारहव रिलेला कदसतो. ते करतानाि कोणत्या लेखकाने काय शलकहले आहे यािी जंत्री ि त्यािरिे माशमाक, 

सूिक नन विनोदव शेरे हे त्यांच्या प्रिंड िािनासोबति त्यांिा स्िभािहव दाखिून जातात. 

भाषणाच्या उत्तरार्ाात, बालसाकहत्यकारांकडून काय अपेिा आहेत, हे ते स्पट्यट करतात. त्याति त्यांच्या स्ित:च्या 
लेखनामागिी पे्ररणा ि भूशमका कदसून येतात. भारतीय पुराणांतल्या गोट्यटव मागे सारताना त्यातले मनोरंजक मूल्य 
कायम ाेिून विज्ञानाशभमुख भूशमकेतून लेखन करण्यािे आिाहन ते करतात. तसेि परकीय बालिाडमय मरााीत 
आणताना ते भाषांतर असािे की रूपांतर याविषयीिेहव त्यांिे वििार हे सुस्पट्यट आहेत. 

एकूण, भारांआर्ीिी लेखन परंपरा आणण भारांिी लेखनाविषयीिी भूशमका ि आव्हाने, यािे सांगोपांग आकलन करून 
देणारे असे हे भाषण ारले. ते इथल्या िािकांच्या भारांविषयीच्या असलेल्या प्रश्नांना ि कुतूहलाला काहव प्रमाणात 
तरव शमिणारे ारेल असे िाटते. तसेि, ४० िषांपूिीिे हे वििार आत्ताच्या काळातल्या लेखकांसााी ककतपत लागू 
आहेत िा मुलांच्या विस्तारलेल्या भितालात ते आज कालबाह्य झाले आहेत का; असल्यास कुालव निी आव्हाने िा 
र्ारणा आजच्या बालसाकहत्यकारांसााी महत्त्िािी आहेत, इत्यादव गोट्यटवंिर ऊहापोह तडिून आणणे हे आम्हांला 
महत्त्िािे िाटले. यासााीि आम्हव ते िािकांपुवे - पूिाार्ा आणण उत्तरार्ा - अश्या दोन भागांत ाेित आहोत. 

- अमुक 

------- 

पदहल्या 'मराठी बालकुमार सादहत्य समेंलना'त भारांनी केलेले अध्यक्षीय भाषि  
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'मरााी बालकुमार साकहत्य समेंलन - अचर्िेशन पकहले', पुणे, १९७५ येथील भाषणाच्या प्रकाशनािे तपशील – 

पुक्स्तकेिे नाि – 'दहा अध्यिीय भाषणे'.              

संपादक - शंकर सारडा.                

प्रकाशन िषा – १९९३           

© / प्रकाशक - मरााी बालकुमार साकहत्य संमेलन, पुणे – ४११०४० 

हे भाषण उपलब्र् करून कदल्याबदल ल ि पुनप्राकाशशत करण्यास अनुमती कदल्याबदल ल श्री. शंकर सारडा यांिे 
आम्हव ऋणी आहोत. त्यांच्यापयतं पोहोिण्यात श्री. राजीि ताबें ि 'ऐसीअिरे'च्या सदस्या 'राचर्का' यािंी मदत 
झालव. तसेि लेखाच्या सुरुिातीला िापरलेले छायाचित्र भागित कुटंुबीयाकंडून शमळाले आहे. या सिांिे अनेक 
आभार. 

.------- 

 

 

 

भा. रा. भागित 
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आजिरच्या मराठी बाल-कुमार सादहत्याचे विहंगमािलोकन: 

बाल-साकहत्य संमेलन येथे पकहल्यानेि भरत आहे असे मी म्हणणार नाहव. मोठ्या साकहत्य संमेलनांतून 
बालाकंड ेदलुाि होते असे आपण 'बाल'-लेखक नेहेमी म्हणत असतो. हव तक्रार खरव असलव तरव अननिाया आहे 
असे मोठ्या साकहक्त्यकांच्या दृक्ट्यटकोनातून म्हणता येईल. कारण प्रौवांच्या िाङ्मयाहून बालिाङ्मयािे - ननदान 
छोंयांच्या िाङ्मयािे - िते्र अक्जबात ननराळे आहे. त्याला संमेलनातला एक श्रोतिृगा एका ननराळ्याि 
'मूड'मध्ये असािा लागतो. एकंदर िातािरण िेगळे असािे लागते, मुलांनाहव क्जथे अरू्नमरू्न फेरफटका मारता 
येईल, नतथलव पुस्तकांिी प्रदशाने बतता येतील, एखाद-दसुरया स्परे्त भाग तेता येईल असे िातािरण असािे 
लागत.े हे सगळे दोन ककंिा तीन कदिसांच्या संमेलनात मोठ्या साकहक्त्यकांना सार्णे अशलय आहे. तेिवा 
सिांना िेळहव नसतो आणण तशी त्यािंी मन:क्स्थतीहव नसते. ती उिापत करायला तुमच्या-आमच्यासारखे 
मुलांमध्ये ऊाबस करणारे लोकि हिेत. इ. व्हव. ल्यूकसने एकोणणसाव्या शतकातल्या एका ननसगापे्रमी 
साहसकथा लेखकाच्या कादंबरविर अशभप्राय देताना म्हटले होत ेकी, "This is a book for boys who are still 

boys, and also for boys who are masquerading as boys!" माझी खात्री आहे की, आपल्यापिकी बहुतेकांनी 
प्रौव प्रतापी पुरुष म्हणून मखुिटे तातलेले असले तरव मनाने आपण अजून बाल आहोत. कोणत्याहव बाशलश 
अथााने मी हे म्हणत नाहव, तर आपल्याला गौरिाथााने 'बाल' म्हणत आहे. हव बाल्यसलुभ टिटिी आपण 
कटकिलव नसती तर आज एिढया मोठ्या सखं्खयेने इथे जमण्यािी बालबुद्धी आपल्याला झालव नसती. 

१९४४ च्या अशांत काळात िीरेंि अकवयांनी आपल्या कुमार िळिळीतून याि पुण्यामध्ये एक 'कुमार साकहत्य 
संमेलन' भरिले होते. त्यानंतर गोपीनाथ तळिलकरांच्या अध्यितेखालव पुन्हा पुण्यात एक 'बाल-साकहत्य 
संमेलन' भरले. मग बरवि िषे सुनी गेलव आणण यंदाच्या 'नूतन बाल शशिण संता'च्या विद्यमाने अनुताई िात 
आणण शेष नामले यांच्या प्रयत्नांनी कोसबाड गािी असेि एक संमेलन भरिण्यात आले. त्याला संयोजकांनी 
प्रथम 'बाल-साकहत्य संमेलन' नाि कदले होते ते कोणत्याहव ईषेने नसून, यापूिी जी बाल-साकहत्य संमेलने झालव 
ती जरा विस्कळीत आणण संपूणा महाराट्यकाला नागरव तसेि ग्रामीण भागालाहव साथ देऊ शकतील अशी 
नव्हती, या वििाराने असािे. तसा एक खास प्रयत्न आपण करवत आहोत अशी संयोजकािंी कल्पना होती. 
पण तोहव प्रयत्न तसा अपुराि राकहला. कोसबाड हे एकीकडिे गाि पडले आणण मंडळी फारशी जमलव नाहवत. 
पण जे लोक जमले त्यांनी तळमळीने, र्डपडीने वििारांिी पुट्यकळ देिाणतेिाण केलव. पण कोसबाडिे पडसाद 
महाराट्यकात फारसे उमटले नाहवत. मला त्यािे निल ककंिा दःुखहव िाटत नाहव. आपले हे िते्र उपेक्षिति आहे. 
त्यात प्रगती टपपयाटपपयानेि होणार आहे. या कामाला लागतील तेिवे हात हिेि आहेत. 

हे खरे की गेल्या पंििीस तीस िषांत बाल-साकहत्यािी अमाप ननशमाती झालेलव आहे. पालक मुलाला तेऊन 
पुस्तकांच्या दकुानात गेला - खरं म्हणजे हा कवपलाषट्याीिाि योग! पण गेला - तर वििारतो, "मुलांसााी 
पुस्तकं आहेत का हो?" आणण त्याच्या पुढयात बारलया बारलया पुस्तकािंा ववग येऊन पडतो. "घ्या तुम्हाला 
यातल ं कोणत ं हि ं ते!" आणण पालक त्रबिारा त्या भलूभुलियात गुरफटल्यासारखा होतो. 'काय ननिडाि ं
ननिडणारान?ं' असे त्याला होते. 

 अध्यक्षीय भाषि – पूिाििि    
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खरंि कस ंननिडािं बाल-साकहत्य? दकुानात गेल्यािर कस ंननिडािं? पण त्याच्याहव अगोदर छापण्यापूिी ते कसं 
ननिडािं? बालकांच्या काहव आिडीननिडी आहेत. पुस्तकं कावताना त्या आपण सांभाळतो का? त्यांच्या काहव 
गरजा आहेत, त्या आपण पुरितो का? 

फार फार िषांपूिी 

आपल्या पूिाजानंी असा वििार कर्ी केला होता का? आपण कर्ी केला का? आज करतोय का? 

फार फार िषांपूिी बालिाङ्मय ककंिा बाल-साकहत्य असा शब्दहव नव्हता. मलुांसााी शलकहण्यािे काहव िेगळे तंत्र 
असत ेहा वििारहव कुणाच्या मनाला शशिलेला नव्हता. इतेकि काय, मुलांसााी काहव िेगळी पुस्तके असािीत 
असेहव कुणाच्या डोलयात आले नव्हते. कृट्यणाच्या अभुततु बाललवलांनी थरारलेला, कुश-लिांच्या बालियीन 
पराक्रमांनी मंतरलेला आपला भारत, बालशशिबाच्या बहादरुवने हादरलेला आपला महाराट्यक; पण या स्फूनत ादायक 
गोट्यटव मुलांना सांगण्यासााी एखादे पुस्तक शलहािे अशी बुद्धी आपल्याला शकेडो िषे झालव नाहव. माकड तर 
मुलािंा आिडता प्राणी ना? पण एका शूर िानराने रािणािी लंका कशी पेटिून कदलव आणण हजारो माकडािंी 
'सुइसाइड स्लिाड' कंुभकणाासारख्खया पिातपुरुषािर कशी िालनू गेलव आणण नतने त्यािी कशी भंबेरव उडिलव, हा 
सिा मसाला िाक्ल्मकींनी तयार ाेिला असूनहव, खास मुलानंा गोट्यटवरूपाने सांगण्यािा कुणी कर्ी प्रयत्न केला 
नाहव. जी पुराणे रिलव गेलव, ज्या कहाण्या सांचगतल्या गेल्या, त्यादेखील ककतीहव रंजक असल्या तरव त्यािे 
आकषाण प्रौवानंा असे. त्यात खास मलुांना ररझिणारे असे काहव नसे. विनोद क्जथे असे नतथे तो खेळकर 
असण्यापेिा बाट्यकळ अचर्क असे. बखरकारांखेरवज गद्यलेखन आपल्याकड े फारसे कुणी करत नसे आणण 
पद्यलेखकािंा बहुतेक भर ििरायायािर असायिा. आणण ििरायाय - ननदान बालियात तरव नसािे! पुराणांिर 
आर्ाररत पद्ये ज्यांनी रिलव, त्या िामन पंडडतांच्या मरु्र काव्यात मलुानंा िुिकारल्यासारखे िाटते ते 'बनी 
खेळती बाळ ते बल्लिांिे'मध्ये. पण तेिढयापुरतेि. मोरोपंतांिा गरवब ब्राह्मण बाळ रािसाला मारण्याच्या 
मजेदार बवाया मारतो तेव्हा तो बोबड ेबोलतानासुद्धा 'लाक्ल्लंिल' म्हणतो. 'लालसस' म्हणत नाहव. थोडलयात 
सांगायिे म्हणजे मुलांना जिळ करण्यािा, त्यांना गोंजारण्यािा आमच्या पंडडत किींिा बाणाि नव्हता. 
कीतानकारांनी आख्खयाने िािताना थोडफेार त े काम केले. पण अखेरवस िषाानुिष ं तराच्या ओंयािर बसून 
राकहलेल्या आजीबाईंिरि ती जबाबदारव येऊन पडलव. त्यांच्या क्जभेिर सरस्िती नािलव - ककंिा मुलांिा 
आिडता गणपती नािला म्हणा, ककंिा मारुतीने उडया मारल्या म्हणा - आमच्या मुलािंा जो काय ननकोपपणा 
ि तजेला होता तो कटकून राकहला. आजीबाईंच्या गोट्यटवंनी नन दंतकथांनी हे काम केले. अशलणखत युद्धात अनेक 
सेनानी पराक्रम गाजितात. त्यांना पदके देऊन मग त्यांिा गौरिहव होतो. पण सामान्य सिननकांिा गौरि कोण 
करणार? त्यांिी नािेसुद्धा कुणाला माकहती नसतात. म्हणून मग अज्ञात सिननकांच्या नािाने एखादा गौरिस्तंभ 
उभारला जातो. बालसाकहत्यात असा स्तभं ह्या अज्ञात आजीबाईंच्या नािाने उभारायला हिा. 

इंग्रजी अमदानीची कामधगरी 

बालिाङ्मयािी हव उणीि दरू व्हायला इंग्रजी अमदानी यािी लागलव. आणण कृट्यण, मारुती मागे पडून शेिटव 
बालसाकहत्यािे सूतोऽिाि झाले ते इंग्रजीिरून अनुिाकदत केलेल्या 'बाळशमत्रा'ने १८२८ सालव. आणण त्यात 
पुवाकार तेतला तोहव आपण नाहव तर इंग्रज विद्िानांनी. त्यांनी सांचगतले म्हणून आपण केले. आपण म्हणजे 
बापू छत्रयांनी. 'बाळशमत्रा'च्या आर्ीहव काहव पुस्तके ननतालव, नाहव असे नाहव. पण छापण्यािी सोय सगळीकड े
नव्हती. बायबल सोसायटविे काहव छापखाने असत. तसल्याि श्रीरामपूर गािच्या एका लाकडी अिरािंरून डॉ. 
केरव नािाच्या खलाशी शमशनर याने प्रथम छापलव इसापनीती. नंतर पिंततं्र, कहतोपदेश आणण शसहंासन बक्त्तशी. 
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हव आपल्याकडच्या गोट्यटविंी पुस्तके छापलव तीसुद्धा याि इंग्रज गहृस्थाने. या पुस्तकांना बाल-साकहत्य मुळीि 
म्हणता येणार नाहव; आणण तरव ती शाळांमरू्न नेमलव गेलव. 

पेशिाई बुडाल्यािर माउंट स्टुअटा एलकफन्स्टन हा मुंबईिा गव्हनार झाला. इंग्रजी अमलािे 'गोडिे' तत्कालवन 
'नेकटिा'ंनी जे गायले त्यािे पुट्यकळसे शे्रय युद्धनीतीइतकाि राजनीतीतहव प्रिीण असलेल्या या इट्यटुर 
फाकडयाला कदले पाकहजे. पूिीिा शत्र ूआपला शमत्र बनला - रशसक, कदलदार आणण विद्यापे्रमी. पुवे आणखी 
दोन तपांनी दसुर या एका इंग्रजाने मलुािंी शालेय पुस्तके सोपी असािीत म्हणून पररश्रम केले, तोहव लट्यकरव 
माणूस होता - मेजर कँडी. महामहोपाध्याय पोतदारांनी म्हटल्याप्रमाणे 'साखरे'. त्यांनी आपल्या सशमतीिर 
तेतले आमच्या रशसकिया तात्या गोडबोल्यानंा. आणण दोतांनी शमळून महाराट्यकातल्या नव्या वपववसााी गोड 
कामचगरव केलव. छ्त्रयांच्या 'बाळशमत्रा'िर आणण 'इसापनीती'िरहव पुवे संस्कार झाले आणण त्या पुस्तकांच्या 
सुर्ाररत आितृ्त्या ननताल्या. 

पण प्रारंभ झाला तो अनुिादांनीि. हरर केशिजी पााारे (शालोपयोगी नीतीकथा) आणण गोपाळशास्त्री बापट 
(हरर आणण त्रत्रबंक) हे दोते एकोणणसाव्या शतकाच्या उत्तरार्ाातले नामांककत भाषांतरकार होते. हरर केशिजींिी 
तर इंग्रज अचर्कार यांनी फारि स्तुती केलव होती. आणण तरव खालवल उतारा आपल्याला कसा काय िाटतो त े
पाहा : 

"त्िां अझून माझा त्रबछाना केला नाहवस. त्रबछाना केल्यािे तुला श्रम होतात असे कदाचित आवळले असेल 
म्हणून त्याविषयी काहव ननश्िय केला आहेस असे कदसण्यात येते. पण इतकेहव असून ती काहव मोाी गोट्यट 
आहे असे नाहव. का तर तो जसा त्रबछाना आहे त्या तसल्यािी मलाहव सियी लागत िाललव आहे." 

जुन्या काळातलव भाषा, तेव्हा नतिा वंग िेगळा असणार याबदल ल मला काहव म्हणायिे नाहव. पण त्यातले 
िालप्रयोग आणण िालयरिना पाहा. मरााी भाषेिर इंग्रजीिी कशी छाप पडलव होती त्यािा हा नमनुा आहे!! 
काहव असो. अिाािीन मरााी साकहत्याला ह्या इंग्रजांनी हातभार लािून जी सरुुिात करून कदलव, ती 
बालिाङ्मय कावून, हा एक गमतीदार योग आहे नाहव? कदाचित ते इंग्रज आम्हालंा सगळ्यांनाि बालबुद्धीिे 
समजत असतील! 

मरााी बालसाकहत्याला आजच्या दृट्यटवने सरळ, सोपे िळण लागले त ेविनायक कोंडदेि ओकांच्या 'बालबोर्'च्या 
काळात. पण विनायक कोंडदेिांिी लेखणी जरव सुलभ लेखनात प्रिीण असलव आणण 'कहदंसु्थान कथारस'सारखी 
गोट्यटविंी सुंदर पुस्तके त्यांनी शलकहलव असलव तरव त्यांिी सहजप्रितृ्ती बालांकड ेहोती असे िाटत नाहव. तशी 
आिड असलेल्या िासुदेि गोविदं आपंयािें सतत साहाय्य त्यांनी तेतले असते, तर दरु्ात साखर पडलव 
असती, आणण कँडी-गोडबोलेंसारखा आणखी एक गोड सुयोग जुळला असता. पण त े झाले नाहव आणण 
आपंयांना िेगळेपणी 'आनंद' कावािा लागला. आणण त्यामळेुि महाराट्यकाच्या बालसटृ्यटवत खरा आनंद ननमााण 
झाला. छापखाना हाताशी तेऊन त्यांनी विपुल बालसाकहत्य ननमााण केले. आम्हव 'आनंद'च्या छायेत िावलेलव 
मुले. आम्हांला त्या पुस्तकािंी नािे तोंडपाा आहेत. 'मनी आणण मोत्या', 'एका कदिसाच्या सुट्टीत', 

'बालरामायण', 'बालभारत', 'बालभागित' िगिरे. भाषांतरकारािें मकुुटमणी कृट्यणशास्त्री चिपळूणकर यांनी आर्ीि 
तयार केलेल्या 'अरबी भाषेतील सुरस ि िमत्काररक गोट्यटव'ंमरू्न काहव कथा त्यानंी आपल्या विद्याथांसााी 
संक्षिपत स्िरूपात छापल्या. ते 'चित्तरंजन' अथिा 'मुलािें अरेत्रबयन नाईंस'. मुळातला जाडा गं्रथ अथाात 
मुलांसााी नव्हता. पण त्यािी एक मध्यम आटोपशीर गुळगुळीत कागदािर छापलेलव आितृ्ती आम्हव जरा 
मोाे झाल्यािर रंगून जाऊन िािीत होतोि. त्यातलव ती शशळापे्रसिर छापलेलव चित्र ेआणण त्याखालच्या ओळी 
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अजून आमच्या डोळ्यासंमोर नाित आहेत. 'नतसर या तीराने तोडयािरिा पुतळा उडून समुिात पडला' ककंिा 
'त्याने साबण नतला कदले आणण कोंडा डरे यासुद्धा तेऊन गेला.' नुसत्या ह्या िालयांिरूनसुद्धा कथनपद्धतीला कशी 
गती शमळत िाललव ते कदसून येईल. 

मुलांच्या ननयतकाललकांिर िािती नजर 

मुलांना कदलेला निशमक्त्तक नव्हे; तर ननत्यािे माशसक - 'आनंद' हे आपंयांिे मोाे ििशशट्यंय असल्यामळेु ह्या 
ननशमत्ताने मलुांच्या ननयतकाशलकािंरून एक र्ािती नजर फेकण्यािा मोह मला अनािर होतो आहे. आमच्या 
बालपणी 'आनंद'च्या प्रत्येक अंकािी आम्हव उत्सुकतेने िाट पाहात असू. 'आनंद'िा अंक तसा काहव मोाा 
िजनदार असायिा असे नाहव. िािनहािरव मुले तो केव्हाि संपिून टाकीत. पण छोंया बत्तीस पानी अंकात 
मजकुरािंी विविर्ता भरपूर असे. गोट्यटवनंी, कवितांनी, एखाददसुर या िररत्राने ककंिा िररत्रपर लेखाने, 

प्रिासिणानाने, शास्त्रीय माकहतीने तो भरलेला असे. कवितांिी फुलबाग फुललेलव असे. त्याशशिाय आम्हांला 
मोाे आकषाण म्हणजे मुलािें लेख असत आणण कोडयािंी उत्तरे बरोबर देणारांिी नािे छापलेलव असत, 

तीसुद्धा शे्रणीिार. म्हणजे दोन्हव कोडयांिी उत्तरे देणारे ाळक टाइपात शमरिीत, तर एका उत्तरिाल्यांना 
बारवक टाइपािर समार्ान मानािे लागे. िासुदेि गोविदं आपंयांनी होतकरू विद्याथ्यांिी एक निी वपववि 
तयार केलव. 

त्यापूिी मुलांसााी माशसके नव्हती असे नाहव. विनायक कोंडदेि ओकांच्या 'बालबोर्'िा मी ह्यापूिीि उल्लेख 
केला. 'ओकांच्या मतृ्यूबरोबर ते बंद पडले' हा 'बालसाकहत्याच्या रूपरेखे'त आलेला उल्लेख िुकीिा असािा असे 
मला िाटते. कारण त्याच्या ककरकोळ िवाओववत मी भाग तेतला होता आणण पोस्टकाडाािर शाईने रंगिून 
पााविलेल्या बदकाच्या चित्राबदल ल मला एक पुस्तक बिीस शमळाले होते हे मला आािते. मला िाटत े- कहदं ू
शमशन सोसायटवच्या ििद्यांनी 'बालबोर्' िालिायला तेतले. ते पॉकेट साइझमरे् ननतायिे. आणण थोडयाि 
काळात त्यािा अितार संपला. 

१८६४ सालव आणखी एक माशसक प्रकटले होते, ते म्हणजे 'पााशालापत्रक'. त्यािे कृट्यणशास्त्री चिपळूणकरांनी 
'शालापत्रक' बनिले. पण शास्त्रीबुिा रशसक भाषाप्रभ ूअसले तरव माशसकािे उकदल ट्यटि मळुी ननव्िळ शििणणक 
ककंबहुना अध्यापकीय स्िरूपािे होते. त्यामळेु त्याला मनोरंजनािी जोड लाभलव नाहव. 'शालापत्रक' बरोबर शंभर 
िषांपूिी म्हणजे १८७५ सालव बंद पडले होते. १८९० सालव त्यािे पुनरुज्जीिन झाले. कृट्यणशास्त्री ि 
विट्यणुशास्त्री हे वपतापुत्र त्यात शलहू लागले. त्यांनी काळािी पािले ओळखून माशसकाला आणखी सोपेपणा, 
रंजकपणा आणला. आणण तरव आपंयांच्या 'आनंद'ने त्याला हा ंहा ंम्हणता मागे टाकले. १९३० सालव 'आनंद'िे 
संपादकत्ि गोपीनाथ तळिलकराकंड ेआले. त्यानंी 'आनंद'िे िेत्र आणखी िावविले, आणण िाल ूतडामोडीकंड े
लि द्यायला विद्याथ्यांना उद्युलत केले. हळूहळू छोंया मुलािें 'नाना' हे आिडत ेशमत्र बनले. नतकड ेदे. ना. 
कटळकांच्या संपादकत्िाखालव नाशशकला 'बालबोर् मेिा'हव मलुांना अचर्काचर्क गोड िाटू लागला होता. 

माझ्यािर 'आनदं'ने क्जतकी छाप पाडलव नततकेि, ककंबहुना अचर्कि, मला 'बालोद्यान' माशसकाने मोकहत केले 
होते. शलथो पे्रसिर छापलेल्या 'बालोद्यान'च्या िालकांिे - सहस्त्रबुदे्ध यािें - आजशमतीलाहव मला आश्िया 
िाटत असत.े संपूणा चित्रकथािें - काटूान ककंिा कॉशमक स्टोरवजिे - 'बालोद्यान'ने मरााी मुलांना पकहले दशान 
तडविले. माझ ेिडील हायस्कूलिे हेडमास्तर असल्यामुळे इंग्रजीत ननतणारव 'आथारमी'िी सुप्रशसद्ध Children's 

Newspaper आणण My Magazine आम्हालंा दरमहा िािायला शमळत. मी तर तो गुळगुळीत आटापेपिर 
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छापलेल्या 'माय मॅगणझन'िा अंक उतडून िािण्यापूिी हंुगून बतायिो. वप्रकंटगं इंकिा ि कागदािा तो ताजा 
िास ककती तेऊ नन ककती नाहव असे मला व्हायिे. 

ह्या 'माय मॅगणझन'मरे् 'टायगर टवम'च्या आणण 'कहपपी बॉईज स्कूल'च्या संपूणा चित्रकथाि असत. तशीि 'डोके 
मास्तरांिी शाळा' हव 'बालोद्यान'ने उतडलव होती. 'चित्रशाळे'च्या 'अरेत्रबयन नाईंस'मर्ल्या चित्रांप्रमाणेि अशी 
व्यंगचित्रमाला त्या काळात मरााीत बतायला शमळणे हे एक आश्िया होते खरे. त्यामागिे गुवपत काहव असो, 
पण मरााी मलुांिर ह्या चित्रांनी उपकार केले. 

'बालोद्यान'िे ते माझ्याजिळिे अंक नंतर हरिल्यामुळे त्यािी खंत मला नेहमी िाटत राकहलव. कारण आता 
ते दमुीळ आहेत. या माशसकाने सहाि िषांिे आयुट्यय भोगून राम म्हटले. त्यानंतर 'आनंद'च्या जोडीला 
'खेळगडी' आला - का. रा. पालिणकरांिा. स्िरूप सार्ारणपणे 'आनंद'सारखेि, पण स्ित:िा छापखाना 
नसल्यामळेु की काय, ते आकषाक असूनहव फार िालले नाहव. १९४८ सालव पालिणकरांनी ते बा. ग. विळ्यांना 
िालिायला कदले. सुदंर चित्र,े व्याकरणशुद्ध छपाई, उत्तम कागद या सिाि बाबतीत विळे विलिण आग्रहव. 
त्यामुळे प्रत्येक अंक अननयशमत ननतूनहव सबुक ि सुरेख असायिा. पण हे महागड ेकाम विळ्यांच्या 'कनााटक 
पे्रस'लाहव अखेर झेपेनासे झाले आणण दोन िषांनी त्यांनी त ेबंद करून टाकले. ह्या दोन िषांच्या अिर्ीत एका 
िषी िा. ल. कुलकणींना ि दसुर या िषी मला 'खेळगडी'िे सपंादन करण्यािे भायाय लाभले होते. 

ह्या मर्ल्या काळात आणखीहव काहव बालमाशसके िालत होती. 'खेळगडी' ननताल्यानंतर दोनि िषांनी 
नागपूरला बा. रा. मोडक यांनी 'मुलािें माशसक' कावले. आणण त े आजतागायत चिकाटवने िालिले आहे. 
'बालक' नािािे माशसक काहव कदिस ननतत होत ेअसे मला आािते. पुण्यात पंडडत अनंत कुलकणींनी मोठ्या 
हौसेने कावलेले 'ककशोर' आणण िीरेंन्ि अकवयािंा 'कुमार' हव दोनहव माशसके दोन-तीन िषातंि बंद पडलव. १९३८ 
सालव मुंबईत 'असोशसएटेड ॲडव्हटाायझसा अ रड वप्रटंसा'नी कावलेल्या 'सापताकहक प्रकाश'िे संपादकीय काम 
माझ्याकड ेकदले गेले तेव्हा त्यात एक संपूणा पान मी मुलांकरता द्यायला लागलो. सापताकहकांच्या सटृ्यटवत पोरे 
- मला िाटत े- प्रथमि तुसलव होती. 

मोठ्या शहरातला हा पसारा नजरेआड करून कोकणाकड ेजरा पाहा. नतथे मालिणसारख्खया खेडयात ध्येयरंु्द 
झालेला एक फकीर दर पंर्रिडयाला मुलाचं्या हातात विविर् िालप्रसादांनी भरलेला एक कटोरा देत असे. 
महाराट्यकाच्या कानाकोपर यांतून, अनुभिी लेखकाकंडून सतत मागणी करून मागिलेले साकहत्य 'बालसक्न्मत्रा'त 
छापण्यािी पारूजी नारायण शमसाळ यािंी क्जदल  आदरणीय होती. ह्या ऋवषतुल्य पुरुषाच्या मतृ्यूनंतर एक-दोन 
िषे िालून मग 'बालसक्न्मत्र'हव बंद पडले. पाटणकर नािािे गहृस्थ मलुासंााी 'सुमंत' माशसक पेण येथे काहव 
काळ िालिीत असत. 

एक सुसज्ज छापखाना मागे असलेला दाक्षिणात्यांिा रंगदार 'िांदोबा' आणण रशसकांच्या शुभेच्छा आणण अथाात 
काहव थोडया िगाण्या याखेंरवज पााबळ मागे नसलेला आमिा 'बालशमत्र' हव दोन्हव १९५१ सालव एकदम सुरू 
झालव. 'बालशमत्रा'च्या बाबतीत आम्हव एक दृक्ट्यटकोन ाेिला होता. तो म्हणजे अंर्श्रद्धा जोपासणारे काहवहव 
द्यायिे नाहव. मुलांना शलयतो विज्ञानाशभमुख करायिे. 'खेळगडी' बाललेखांक काववत असे, तसा 'बालशमत्र'ने 
िषाातून एक 'बालबगीिा अंक' द्यायला सरुुिात केलव. तो सिास्िी मलुांनी सजिलेला असे; आणण उत्तम 
लेखांना ि चित्रांना बक्षिसे असत. पुवे 'सार्ने'ने फार मोठ्या प्रमाणािर आपलव 'कुमार' अंकािी प्रथा सुरू केलव 
आणण आज महाराट्यकाच्या सासं्कृनतक जीिनातले ते एक भूषण बनले आहे. 'बालशमत्रा'िी र्न्यता हव की, 
त्याला दलाल, गोडसे, गोरे, ााकरे, ज. ना. थत्ते यांसारख्खया कल्पक बालवप्रय चित्रकारांिे साहाय्य लाभले. 
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मरााीतल्या नामिंत बालसाकहत्यकारांनी आपण होऊन विनामलू्य लेखनसाहाय्य कदले. 'मौज'सारख्खया 
मुिणालयाने 'बालशमत्रा'कड ेसहानुभूतीने ि स्नेहाने पाकहले. 'बालशमत्र'िे कव्हर तेिवे दरंुगी असले तरव बाकीिी 
सजािट रंगीबेरंगी करणे आम्हांला अशलयप्राय होते, त्यामुळे हा प्रयोग साडसेहा िषांत आटपािा लागला. 

तात्पया हे की, आजच्या यंत्रयुगात एकखांबी तंबू कोसळायला िेळ लागत नाहव. मग त्या तंबूत ककतीहव िांगले 
काम िाललेले असो, त्यािा उपयोग काय? हा काळ सहकारािा; सहयोगािा आहे. एकंया-दकुंयाच्या शलतीिा 
नाहव. सार्नसामग्री हाताशी असलेल्यािंाहव र्ीर खितो नतथे इतरांिी काय कथा? 'बालशमत्र'नंतरसुद्धा अशा 
शमत्रांनी ि कहतचितंकांनी एखाद्या निीन बालननयतकाशलकासााी थोडया का योजना आखल्या होत्या? पण 
त्यांतल्या ककती अंमलात आल्या आणण ककती कागदोपत्री राकहल्या हे पाहणे उद्बोर्क ारेल. अनेक ितामानपत्र े
आज मलुांसााी 'सदरे' देतात. पण त े अिरश: सदरे असतात! सुरेख फ्रॉक ककंिा झबलवसुद्धा नसतात. 
कुलकुल्या बाळांिे रांगेने फोटो छापणे म्हणजे मुलािें पान झाले का? त्या बाळांिे नातेिाईक सोडले तर बाकी 
कोणी त्या फोटोकड े वंुकूनहव पाहणार नाहव. मुलांसााी पुरिणी देण्यात 'स्त्री'िी 'बालिाडी' आणण 'सह्यािव'िा 
बालविभाग यानंी िांगलव कामचगरव केलव आहे. 'अनुरारे्'च्या 'टुणटुण नगरव'िाहव उल्लेख करायला हिाि. 
मुलांसााी िांगले ननयतकाशलक असािे असे मकंुुदराि ककलोस्करांना मनापासून िाटते. त्यांच्याशी माझी 
अनेकदा जी ििाा झालव, तीत हव तळमळ कदसून आलव. या ििेिी ननट्यपत्ती म्हणजेि िषाभर 'बालिाडी' स्िततं्र 
पुरिणीरूपात ननतालव. पण अखेरवस त्यांिीहव र्डाडी, उत्साह अपुरा पडून तो प्रयोग थांबिािा लागला. इतके 
या िेत्रात ननराशेिे िातािरण आहे. 

पि दहमंत खचलेली नाही. 

आणण तरव ककत्येक िषे मरााीत आणखीहव काहव माशसके ननत्यनेमाने िाल ूहोती. साने गुरुजी कथामालेिा 
'मुलािंा श्याम' प्रकाश मोहाडीकरांनी एकननट्याेने िालिला. आज अनेक िषे बालांच्या जगात समाजोपयोगी 
काया करवत असलेल्या 'आनंदिन' संस्थेिे 'आनंदिन' माशसक िारुशीलाबाई गुपते िालिीत आहेत. अमरेंि 
गाडगीळ सांस्कृनतक मलू्य जपण्याच्या एका आस्थेने 'गोकूळ' माशसक िालिीत आहेत. 'पे्रस्टवज प्रकाशना'ने 
'त्रबरबल', 'क्रीडागंण', 'टारझन'सारखी माशसके िालिलव आहेत. शशरिाडकरािंा 'कुमार' मुलानंा कथासाकहत्य, कोडी, 
छंद पुरितो आहे. 'गंमतजंमत' नािािे छोंयासंााी िालिलेले माशसक अण्णा फणसे ि कृट्यणा करिार यांनी 
िषा-दोन िष ं र्डपडत िालिले. सभुाष समेळ यािंी 'बालसेना'हव अल्पकाळ लवून गेलव. 'शशशुरंजन' नािािे 
मरााी सापताकहक गुजराती बंरंू्नी काहव कदिस िालिले. अशोक माकहमकर हे तरूण गहृस्थ सबंर् मजकूर 
हाताने शलहून, पटृ्याांिे ब्लॉक करुन 'फुलबाग' सजिीत असतात. ककती कौतुक करािे ह्या मेहनतीिं नन 
र्डपडींिं! 

इतके प्रयोग फसताहेत, पण माणसािंी कहमंत खितेय का? नाहव. नव्या नव्या लोकांना ह्या फंदात पडण्यािी 
बुद्धी होति असते. 'खेळगडी' बंद करतेिेळी पालिणकर मला काय म्हणाले असतील? ते म्हणाले, "भागित, 

मुलांच्या माशसकािा काळ आता संपलेला आहे." आणण त्याचं्या या उद्गाराला अनुमनतदशाक असा लांबट िेहेरा 
मी करतो आहे, तोि त्यांनी पुविे िालय उच्िारले, "आता कदिस आले आहेत मुलांच्या सापताकहकािें." मला 
िाटत,ं महाराट्यकाला नाटकािंं क्जतकं िेड आहे अस ं म्हणतात, नततकंि माशसकं-सापताकहकांिं िेड आहे - 
पुस्तकांिंि आहे म्हणा ना. म्हणजे काहवंना ती छापून कावण्यािे आणण बाकीच्यांना ती कुाून तरव तेऊन 
िािून कावण्यािे, विकत तेण्यािे मात्र नाहव! 
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बालननयतकाशलकांिर मी इतका तोळ तातला आहे यािे कारण त्यात आपल्या बालसाकहत्याच्या प्रगती-
परागतीिे, यशापयशािे ककंबहुना सार या ििशशट्यंयािेंि संपूणा प्रनतत्रबबं उमटलेले आहे. आज जे माशसकात तिे 
उद्या पुस्तकात. म्हणजे केिळ या लेखािें संकलन करून पुस्तके कावलव जातात एिवाि अथा नव्हे, तर ज्या 
अनेक बालपुस्तकांच्या योजना आखल्या जातात, त्यांच्यामागेसुद्धा आजपयतंिी माशसके, त्यािे स्िरूप आणण 
त्यांना आलेला अनुभि हव उभी असतात. काहव प्रकाशक - मुलांिी बरवि पुस्तके कावलव, आता त्यांना 
आर्ाराला ककंिा त्यांच्या आर्ारािर एखादे मुलािें माशसक कावािे - अशा वििाराने हा उद्योग करतात. पण 
असे चिरस्थायी उदाहरण विरळाि असते. आता पाठ्यपुस्तक मंडळानेि रंगीबेरंगी, भल्या मोठ्या आकाराि े
'ककशोर' माशसक कावले आहे. छान असते. सार्ासरु्ा 'आनंद'सुद्धा लहानपणी उतडताना आम्हांला कोण आनंद 
व्हायिा! मग हा भव्य 'ककशोर' िगाणीदार मुले ककती हषााने उतडीत असतील यािी कल्पनाि करािी. पण 
'ककशोर'मर्ल्या गोट्यटव, कविता, चित्र ेछान असलव तरव त्यातलेि ते इतर ननबंर्िजा लेख मुले िाितात तरव 
का? 

आपंयांच्या 'आनंद'ने सुबोर् सोपेपणािी जी प्रथा आणलव नतिा इतरांिरहव पररणाम झाला. 'चित्रशाळा', रािजी 
श्रीर्र गोंर्ळेकर, 'निीन ककताबखाना', नेलेकर िगिरे पुण्याच्या प्रकाशकांनी मुलांसााी सोपी पुस्तके कावायला 
सुरुिात केलव. 'पंितंत्रा'िी बापूजी मातडं आंबेकरांनी केलेलव निी आितृ्ती याि िेळी ननतालव. क्रशमक 
पुस्तकांनाहव आणखी सोपेपणा आला आणण त्यात अगदव छोंया विद्याथ्यांना 'िाहिा िाहिा िेंडू हा' यासारखी 
आरु्ननक शशशुगीततंत्राला शोभणारव गाणी गायला शमळालव. हा खेळकरपणाहव आम्हांला 'शमस मेरव 
भोर'सारख्खया शमशनरव बायकांनी शशकिला. इतलया सुगम र्ाटणीिी लयबद्ध गाणी रिणारे आपल्याकड े
नारायण गंगार्र शलमये ननताले. 'र्ोबी कपड ेरोज कसा - रू् रू् रू्त असे' हव त्यांच्या र्ोब्यािी आपटर्ोपट 
आजहव माझ्या कानािंर कर्ीकर्ी आदळत असते. केमकर मंडळींनी कावलेलव हव सोपी गाणी. त्यांच्याहव आर्ी 
तांबे-लोंवे-लेंभे आणण दत्त किींनी काहव बालकाव्ये रिलव होती. 'चिि चिि चिमणी छतात -' हव तांब्यािंी 
कविता प्रशसद्धि आहे. 'चिमुकल्या छकुल्या न रड ेउगा' हव चिमुरडयांिरिी कविता जुन्या क्रशमक पुस्तकांमरू्न 
झळकलेलव आहे. कवििया यशिंतहव बालगीतांकड ेिळले. त्यांच्या िेळोिेळी तुरळकपणे प्रशसद्ध होणार या कविता 
'मोतीबागे'त एकत्र यायला मात्र बेिाळीस साल उगिािे लागले. पण त्याला विळ्यांनी साज िविला तो मात्र 
अत्यंत आकषाक. विळ्यांनीि पुवे मायदेिांच्या शशशुगीतांिी अनेक सुशोशभत पुस्तके कावलव. मायदेि हे 
बालकवितांच्या उद्यानािे खरेखुरे माळी. त्यांच्या पूिीच्या महान किींत आणण मायदेिांत फरक हा होता की, 
मायदेिांच्या कविता म्हणजे खरवखुरव गेय अशभनयगीते असत. ती मुलांच्या तोंडी बस ूशकत, आईने मुलाला 
उदल ेशून म्हणण्यािी ती ित्सल-किने नसत. अत्र,े ताटे, खानोलकर यांनी आता क्रशमक पुस्तकांनाहव आणखी 
सोपे ि चित्रमय रूप कदले. 

५४-५५ चा निा जमाना 

कुसुमाग्रज, गोपीनाथ तळिलकर, भिानीशंकर पंडडत, संजीिनी मरााे, शातंा शळेके, वि. म. कुलकणी, ग. ह. 
पाटवल, ना. गो. शुलल, ह. रा. पाटवल, शातंाराम आािले आणण श्री. बा. रानड े हव मान्यिर किी मंडळी 
िेळोिेळी बालासंााी कविता रिीत होती. त्यामुळे सरस्ितीिे हे मंकदर कर्ीि ओस पडले नाहव. महाराट्यकशारदा 
ह्या बालकाव्याच्या बाबतीत भायायिान आहे, असेि म्हटले पाकहजे. १९५४-५५ च्या समुाराला आणखी एक निा 
जमाना सुरू झाला. स्ितंत्र भारताच्या आणण भारतातील राज्यांच्या शासनानंी उत्कृट्यट साकहत्यासााी स्पर्ाा सुरू 
केल्या. पकहल्या िषी मरााीत कुणालाि बिीस शमळाले नाहव. दसुर या िषी 'बालशमत्रा'तून आर्ी प्रकटलेलव 
आणण मग पुस्तकरूपाने बाहेर पडलेलव लवलािलव भागितांच्या 'तोडयािी नन बंबिाल्यािी जोडी' टप-टप नन 
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ाण-ाण करवत पकहले बिीस पटकािून गेलव. आणण तेव्हापासून शशशुगीतांना नुसता बहर आला आहे. मुलांना 
सहज म्हणता येतील, आिडतील अशी ककतीतरव गाणी प्रशसद्ध झालव आहेत. आजिी बाले तराति गोाा 
थाटािासा िाटला की ननमाला देशपांडयािंी 'मातीिी गाय' तेऊन बसतील ककंिा शाळेिा कंटाळा आला की मंगेश 
पाडगािकरांच्या 'भोलानाथ'ला सिाल करतील - 'भोलानाथ भोलानाथ पाऊस पडले का? शाळा बुडले का?' ग. कद. 
माडगूळकरािंी 'एका तळ्यात होती' ती मुलािंी आिडती बदकािंी वपल्ले तर तबकडीिरून सारखी लिकॅ लिकॅ 
करताति आहेत. 'नाि पोरव नाि' म्हणून सररता पदकी मलुवंबरोबर - खरं म्हटल ंतर - मुलांनाहव नािायला 
लािताहेत. सरलाताई देिर्रानंीसुद्धा छान छान अशभनयगीते म्हणून मुलांना काय थोड ेनाििले आहे? शांता 
शेळके चिमण्या पाखरांना 'चिमणिारा' देताहेत तर िृंदा शलमये त्यांच्या तोंडात 'लॉलवपॉप' तालताहेत. आणण हा 
बाशलशपणा टाकून देऊन कुाेतरव विचित्र भटकंती करून यािेसे िाटले की, हवि बाले विदंा करंदवकरािंा हात 
र्रून एटू लोकांच्या देशात जाताहेत. शशरवष पि यांनीदेखील या प्रांतात यशस्िीपणे पाऊल टाकले आहे. 
याशशिाय शं. ल. थोरात, सूयाकांत खांडकेर, रजनीकातं राजाध्यि, वि. न. गंरे्, तारा ििशंपायन, मंदा बोडस, 

योगेश्िर अभ्यकंर, रा. ना. विगम, ना. मा. तलारिार, सरोक्जनी ताम्हणे - ककती ककती म्हणून नािे घ्यािीत! 
छोंया बाळांना संगीतािी आिड जात्याि असते हे ओळखून, आमच्या भचगनीिगााने तर त्यांना भराभर 
ककतीतरव गाणी पुरिलव आहेत. 

छोंया िािकिगाासााी गाण्यापं्रमाणे गोट्यटवहव आताशा खूप रिल्या जात आहेत. पण सहत स्फुरलेलव गाणी 
क्जतकी िटकदार असतात, नततलया ह्या शशशंूसााी शलकहलेल्या कथा आवळत नाहवत. त्यांना सफाई कमी 
असते. केिळ टाईप ाळक देऊन आणण चित्र ेछापून िालत नाहवत. भाषा हव छोंयांना सुलभपणे िािता येईल 
अशी असािी लागते. 

मुलांसााी अशा अगदव सोपया शशशुकथािंी पुस्तके पकहल्याने ताराबाई मोडक आणण कािेरव किे यांनी शलकहलव. 
आजीबाई सांगत त्याि गोट्यटव, तशाि गमतीदार पद्धतीने ताराबाईंनी सांचगतल्या. एक होती ऊ, नतला झालव टू 
- त्या टूिा पादसुद्धा कापण्यािे क्रौया त्यांनी दाखिले नाहव! मलुांना ननरागसपणे हसायला तेिववि मोकळीक. 
ननदान अगदव लहान मलेु स्ित: िािू शकत नाहवत, सांचगतलेल्या गोट्यटव ऐकत असतात. तेव्हा Read Aloud 

प्रकारच्या गोट्यटवंमध्ये तरव अशा गंमती ाेिायला हरकत नसािी. 

मोठ्या मुलासंााी कथा शलकहण्यापेिाहव छोंयांसााी शलकहणे जास्त काीण आहे - अथाात ज्यांना ते 
उत्स्फूतापणे जमत असेल त्यांिी गोट्यटव ननराळी. पण पद्याइतके गद्य थोडिे उत्स्फूता असते? आणण 
तरवदेखील मा. के. काटदरे, का. रा. पालिणकर, दे. ना. कटळक, म. का. कारखानीस, शं. रा. देिळे, आशा 
गिाणकर, उमाकांत ाोंबरे, समुती पायगांिकर, मालती दांडकेर, पंवरवनाथ रेगे, आकाशानदं, वि. म. तुले, आशा 
जोशी ह्या मडंळीिंी नािे घ्यायला हिीत. यांनी आणण मगाशी उल्लेख केलेल्या काहव शशशुगीतकारांनी 
छोंयांसााी कथा शलकहलेल्या आहेत. श्री. बा. रानडयािंा 'नतबूंनानािंा रेडडओ' तर िागंलाि िाजला गाजला 
आहे. 'वपटुकले िालले लवाईला' (वि.स.गिाणकर) आणण 'बोकोबा िालले काशीला' (शशशकांत कदम) हव नुसती 
नािेहव ककती गंमतीदार! 

मुले थोडी मोाी झालव की त्यानंा राजाराणीच्या ि पर यांच्या गोट्यटव आिडू लागतात. अशा मुलांसााी पाश्िात्त्य 
परवकथािें अनुिाद आपल्याकड े पुट्यकळि झालेले आहेत. त्यात हान्स ॲन्डरसनच्या कथािें समुतीबाई 
पायगांिकर आणण लशलत िालािलकर यांनी केलेले अनुिाद अनतशय सुदंर स्िरूपात 'व्हवनस' आणण 'पॉपयुलर' 
ह्या प्रकाशकांनी बालिािकांपुवे ाेिले आहेत. त्याशशिाय मालतीबाई दांडकेरांच्या 'छान गोट्यटव' खरोखरवि छान 
आहेत. लवलार्र हेगड ेयािें 'पािूिे बेट' आणण उद्धि शेळके यािंी 'इंिर्नूिर स्िारव' हव एका परवने ििशशट्यंयपूणा 
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आहेत. आतापयतं उल्लेख केलेल्या लेखक मंडळींनी केव्हा ना केव्हा परवकथा शलकहलेल्या आहेति. आणण निी 
मंडळी अचर्काचर्क शलहवत आहेत. परवकथांिी जाद ूकर्ीि कमी होत नाहव. मग मुलांच्या गोट्यटवत परव नसािी 
असे काहव मानसशास्त्रज्ञ खुशाल म्हणेनात का! हो. जादिूरून आािण झालव. जादचू्या गोट्यटविंा तर 
आपल्याकड ेसकुाळ झाला आहे. जादिूी अंगाी मुलांच्या बोटात तालण्यापासनू त्यानंा जादिूी बायको बहाल 
करण्यापयतं एका प्रकाशकाने विक्रम केला आहे! अनेक लेखकांनी राजाराणी-परव-रािसांच्या गोट्यटव शलकहल्या 
आहेत. त्यात काहव उत्कृट्यटहव आहेत. काहव अगदव ननकृट्यटहव आहेत. सिािंा नामोल्लेख करणे माझ्या 
आिालयाबाहेरिे आहे. 

परवकथांप्रमाणे लोककथाहव अलवकड ेविपुल प्रमाणात सांचगतल्या गेल्या आहेत. त्यात देशोदेशींच्या कथा आहेत 
तसेि प्रातंोप्रांतीच्याहव आहेत. या लोककथाचं्या बाबतीतहव आपल्याकड े प्राथशमक कामचगरव साहेब लोकांनी 
करािी हे आपल्याला ककतपत अशभमानास्पद िाटते? पण तसे त ेआहे खरे! 'फ्लोरा ॲन स्टवल' ह्या इंग्रज 
बाईने अशा काहव लोककथा जमा केल्या. त्यािंी ओळख तसेि जातककथािंा पररिय पकहल्याने 
लोकसाकहत्याच्या प्रमुख भाट्ययकार दगुाा भागित यानंी मलुांना करून कदला. पजंाबी लोककथांप्रमाणेि बंगालव 
लोककथािें स्िरूपहव मोाे मजेशीर आहे. अशा प्रांतोप्रातंीच्या लोककथािंर आर्ाररत गोट्यटव, कादंबर या प्रथम 
साने गुरूजींनी आणण िामन िोरतडयांनी शलकहण्यािा पायंडा पाडला. त्या 'सोनसाखळी'ला आणण 'िंपाराणी'ला 
आता आणखी ककतीतरव राण्यािंी नन राजकन्यांिी जोड शमळालव आहे. महादेिशास्त्री जोशी, शश. स. शशके, बा. 
मो. काननटकर, के. नारखेड,े शं. रा. देिळे, राजा मंगळिेवेकर, यदनुाथ थत्ते, सरोक्जनी बाबर, शरश्िंि टोंगो, 
मालती दांडकेर, सविता जाजोकदया, श्रीपाद जोशी यांनी लोककथांना आपापल्या पद्धतीने िेगिेगळी खुलािट 
देऊन, त्या बालिािकांना सांचगतल्या. पुराणकथांमरू्न िाररत्रयसंिर्ाक गोट्यटव ननिडून सागंण्यािे काया तर गेलव 
पन्नास िषे ककत्येक लेखक आपापल्या परवने करवत आहेत. त्यात भा. द. खेर, रार्ाबाई आपटे, अमरेंि 
गाडगीळ, शिलजा राज,े वि. के. फडके, योचगनी जोगळेकर, नशलनी सहस्रबुदे्ध आदव लेखक निी भर टाकीत 
आहेत. गो. नी. दांडकेरािंी 'आईिी देणगी' आणण श्यामला शशरोळकराचं्या 'आईच्या आािणी' ह्या संदभाात 
उल्लेखनीय कृती आहेत. नी. शं. निरे यांिा एक िेगळाि पथं आहे. त्यांनी ससं्कृत किींच्या नांयकथा तर 
सांचगतल्या आहेति; पण शशिाय िेिक सभुावषतांिर गोट्यटव रिून सांगणे, इतकेि नाहव तर स्ित: सुभावषते 
रिणे हा त्यािंा छंद आहे. 

कुमारिाचकांची िास्तिाची मागिी 

कुमारियातील मुले अभुततुाकडून िास्तिाकड े िळलेलव असतात. त्यांना कतृात्ि दाखिणारे िीर हिे असतात. 
जादिूा कदिा तासून श्रीमंत होणार या 'अल्लाउकदल ना'पेिा अनेक सकंटात गटांगळ्या खाऊन स्ित:च्या कहमतीिर 
एखाद्या फळीच्या आर्ाराने ककनारा गााणारा 'शसदंबाद' जास्त आिडतो. त्याच्याहवपेिा शे्रट्या 'रॉत्रबन्सन कू्रसो'. 
कारण तो एकटाि ओसाड बेटाला लागतो असे नाहव, तर उपलब्र् अशा सिा सार्नािंा - म्हणजे झाडझेुडपे, 

जहाजािे मोडके भाग, आतलव हत्यारे आणण इतर िस्तू यािंा - योजक बुद्धीने िापर करून त्या ननजान बेटािर 
स्ित:सााी 'फननाश्ड' बंगला उभा करतो. कुमारियाच्या मलुांना समाजात जे जे िाईट आहे त्यािा नन:पात 
करािा असे िाटते. जुने मोडून निे बारं्ािे असे त्यांना िाटते. पण हे काम कहसेंने, हत्येने करू नका, भांडून 
करू नका. पे्रमाने, सामोपिाराने करा असा संदेश महात्मा गांर्ी राजकीय जीिनात देत होते. तो साने गुरुजींनी 
बाल-साकहत्यात नव्हे, बालांच्या जीिनाति आणला. एका सबरं् वपववला त्यानंी संस्काररत, सुप्रितृ्त केले, 

ध्येयिादािी बिाक त्यांना कदलव. समाजातले दाररद्र्य ि अन्याय दरू करण्यासााी र्डपडणारव मलेु 
बालिािकांना स्फूती देऊ लागलव. श्याम, बेबी सरोजा, तीन मुले.... सारव आदशािादाने झपाटलेलव मलेु होती. 
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'श्यामिी आई' आणण 'श्याम' हव अजरामर पात्र ेआहेत आणण तरव 'श्याम'ला मॉडना मुले दरुािलवत की काय 
अशी शंका कर्ीकर्ी तेतलव जाते. यािे कारण मला िाटते एिवेि की, 'श्याम' जे आयुट्यय जगला ते हल्लवच्या 
मुलांना जिळजिळ माहवति नाहव. आज जीिनाला विलिण गती आलेलव आहे. कतृात्िािे िते्रहव िावले आहे. 
आईबदल ल पे्रम आणण आदर असला तरव आईभोिती तोटाळत बसणे त्यांना आिडत नाहव. त्यांना दरू जाऊन 
पराक्रम करािासा िाटतो. आणण म्हणून गनतमान िाङ्मयाकड े त्यािंी अचर्क ओव आहे. पण रथ ककतीहव 
बेगुमान र्ािला तरव त्याला िंगण असले तरि तो र्ािणार. साने गुरुजींनी स्नेहािे हे िंगण कदले हे आपण 
विसरता कामा नये. या िंगणाशशिाय नुसत्या बुद्धीच्या ि कतृात्िाच्या साहसकथा रुि, ओबडर्ोबड बनतील. 

कुमारांना एखादा िीरनायक आिडला की त्याच्याशी त्यांिी इतकी दोस्ती जमते की, त्यािे आणखी आणखी 
ककस्से त्यांना हिे असतात. साने गुरुजींच्या 'श्याम'प्रमाणे ना. र्ों. ताम्हनकरािा 'गोंया'हव असाि मलुांच्या 
गळ्यातला तईत बनला. 'श्याम' गंभीर प्रितृ्तीिा तर 'गोंया' अिखळ - सिासामान्य मुलांसारखाि खेळकर, 
खंयाळ. पण त्यालाहव जग सुर्ारण्यािी तळमळ भयंकर. या 'गोंया'ने महाराट्यकवय मलुांच्या हृदयक्रीडांगणािर 
ककतीतरव िषे टोले हाणलेले आहेत. त्यानंतर खानविलकरािंा 'िंद'ू आला आणण वि. वि. बोककलािंा 'िसंत'. या 
आपल्या पूिासुरवंना िाट पुशीत - ककंिा ती िाट पुसून कुाच्या तरव आडिाटेने आज एक असा ककडककडीत पण 
तुडतुडीत पोर उडया मारवत िाललेला आहे - डाकंूिा आणण हेरािंा समािार तेत - फास्टर फेणे. रामतनयांिा 
'कॅपटन प्रताप' आणण आता आनंद ताटुगडयांिा 'नतरशसगंराि'हव आपापल्या ििशशट्यंयामळेु मुलांिे आिडते झाले 
आहेत. चि.ं वि. जोशी यांना आपण बालिाङ्मयात तालवत नाहव. पण त्यािंा 'चिमणराि' हाहव मुलािंा आिडता 
कहरो आहे. कारण साहसाइतकेि विनोदािे मलुांच्या मनािर प्रभुत्ि असते. कदिाकरांच्या नांयछटाहव यामुळेि 
त्यांना आिडतात. 

कुमारांच्या िते्रातहव पाश्िात्त्य िीर कहरररवने उतरलेले आहेति. एकांडया 'रॉत्रबन्सन कू्रसो'प्रमाणेि एका बेटािर 
जाऊन पडलेलव रॉत्रबन्सन मडंळी इथे आहेत. दटु्यट कोतिालाला हिराण करणारा 'रॉत्रबन हूड' आपल्या रंगेल 
गडयांसह इथे हजर आहे. 'शलशलपुट'पासून 'लापुटा'पयतं अनेक तरहेिाईक देशांच्या सफरविे ितृ्तांत सांगणारा 
'गशलव्हर' इथे आहे. फ्रें ि साकहत्याला भूषणभूत ारलेले तीन शशलेदार आहेत. इंग्रज बाणबहादल र 'आयव्हॅन्व्हो' 
आहे आणण अमेररकन भटकबहादल र 'हकलबेरव कफन' नन 'टॉम सॉयर' आहेत. पाणिलकीशी दोन हात करणारा 
िक्रमिीर 'डॉन क्लिलझोट' आहे. दत्त आपटे, उषा आपटे, भा. म. गोरे, अ. िा. मरााे, कद. बा. मोकाशी, मालती 
दांडकेर, सुशील परभतृ, गं. गो. कंुटे, ग. रा. कटकेकर, सुरेश शमाा, ह. भा. िातोलवकर, रमेश मुर्ोळकर, प्रकाश 
गोळ िगिरेंनी ह्या विभागात प्रशंसनीय कामचगरव केलेलव आहे. आणण अथाात अनेक अनुिाद-रूपांतरे कुमारांना 
आिडण्याजोगी करणारया आणण ज्यूल व्हनाच्या अनेक कादंबरया मरााी आणणारया अस्माकदकांनाहव याि 
सदरात वकलािे लागेल. 

या अनुिाद-रूपांतरांच्या बाबतीत पुट्यकळदा एक शंका तेतलव जाते ती अशी परभाषेतल्या कथा आपल्या भाषेत 
आणताना त्यानंा पोशाख देणे योयाय होईल का? तो मळू लेखकािा अचर्िेप तर नाहव? मला तर िाटते की, 
आपल्या बालिािकािें सबुुद्ध रवतीने मनोरंजन करणे आणण त्या मनोरंजनातून त्याला काहवतरव शशकिणे हा 
आपला मुख्खय हेतू आहे. त्या हेतूच्या आड जर सरळ भाषांतरपद्धती येत असेल तर रूपांतरि करणे िांगले. 
पण जेव्हा तदल शेीय इनतहास, विशशट्यट भूभाग ककंिा िातािरण हाि िण्या विषय असेल आणण कथेिा आत्मा 
त्याच्याशीि ननगडडत असेल तर सरळ भाषातंरि योयाय होईल. अशा िेळी 'फ्रें ि राज्यक्रांती'ला '१८५७ िे बंड' 

ककंिा '१९४२ िा उााि' बनिणे योयाय ारणार नाहव. पण अभुततु ककंिा कुाेहव तडू शकणारे कथानक असेल 
आणण ननव्िळ करमणूक हे उकदल ट्यट असेल, तर मळू व्यलतीिें आणण देशािेसुद्धा भारतीकरण िम्य ारेल. कर्ी 
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कर्ी तर असे संपूणा रूपातंर हे नुसते िम्य नाहव, तर आिश्यक ारते. 'Alice in wonderland'च्या बाबतीत 
हा अनुभि आला. छोंया अशॅलसच्या तोंडून िेळोिेळी जे असंबद्ध उद्गार ननतत असतात आणण लहानपणी 
शाळेत पाा केलेल्या ज्या कविता नतला विडतं्रबत स्िरूपात आाितात, त्या जशाच्या तशा इंग्रजीच्या मरााी 
करून देणे हास्यास्पद ारले असते. तशीि काहवतरव - समानाथीसुद्धा नव्हे - दसुरव मरााीत रूव असलेलव 
बडबडगीते ककंिा ननरथाक गीतेि द्यायला हिी होती. म्हणजे 'अॅशलस'ला 'जाई' बनिणे आलेि. परभाषेतलव 
कथा आपल्याकड ेआणताना सरळ भाषांतर बरे कदसेल की रूपांतर केल्याने नतिी शोभा िावेल, हे अनुिादकाने 
वििार करून ारिािे. आनंद दोन्हवत आहे. भाषांतराने मळू लेखकाला न्याय कदल्यािा आनंद होतो, तर एखादा 
रूपांतरात रंगल्यािर मळू लेखक बाजूला पडून आपण एखादव निननशमाती करत आहोत असा आनंद अनुभितो. 

िीरश्रीला आव्हान देिारे िाङ्मय 

ऐनतहाशसक कथा िीरश्रीला आव्हान देणारया, त्यामुळे कुमारांना वप्रय असताति. रजपूत-मरााी इनतहासातल्या 
िीरािें शौयाप्रसगं नेहमीि आपल्याला स्फूती देत असतात. र. ल. उपासनींिे 'मेिाडिे िीर' आणण वि. गं. लेले 
यांच्या 'मराठ्यांच्या िीरकथा', शं. रा. देिळे यांनी शलकहलेल्या अनेक ऐनतहाशसक गोट्यटव आणण महान 
ररयासतकारांनी लहानांसााी शलकहलेल्या मराठ्यांच्या राज्यकथा यांनी हे रणांगण तजेस्िी केले आहे. अनेक 
पाररतोवषकािें मानकरव बनलेल्या सरु्ाकर प्रभू यांनी 'अमिुा अक्जंलय कहदसु्थान' म्हणून इतर विभागांप्रमाणे 
इथेहव लेखणी गाजिलव आहे. तु. ता. साितंांिी 'महाराट्यकािी हाक'हव अशीि मलुांना ओ द्यायला लािणारव 
आहे. शशिप्रभ ूहा तर आमच्या मुलांिा देिि. काळ बदलला, सार्ने बदललव, इतकेि नव्हे तर तत्त्िज्ञानहव 
बदलले, तरव शशिाजीच्या गोट्यटवंनी आजहव आमिी मलेु रोमांचित होतात. मग अनेक ककल्ले पालथे तालणारया 
दगुादशान तडिून आणणारया दांडकेर-पुरंदरयांिी नौबत त्यांच्या कानात तुमते आणण श्री. के. देिर्रािंा 
जरवपटका त्याचं्या डोळ्यांपुवे फडफडला तर निल नाहव. आम्हव मोाी झालेलव मुले क्जतलया उत्सकुतेने मोाे 
'अरेत्रबयन नाइंस' हातात र्रवत अस,ू नततलया उत्सकुतेने आजिे कुमार िािक पुरंदरयाचं्या भल्या मोठ्या पण 
कादंबरवसारख्खया रंजक 'राजा शशिछत्रपती'ला चिकटून राहतात हव आनंदािी गोट्यट आहे. शशिाजी महाराजांच्या 
कायााला पूरक अशी कामचगरव त्याि काळात आसामात करणारया 'लनछत बड फुकन' यािी िररत्रकथा म. वि. 
गोखले यांनी िटकदार पद्धतीने शलकहलेलव आहे. 

हररभाऊ आपंयांच्या आणण नाथमार्िाच्या ऐनतहाशसक कादंबरयािंी संक्षिपत रूपांतरेहव बालवप्रय ारलेलव आहेत 
याबदल ल संिपेकार ग. वि. अकोलकर आणण पटिर्ान यािें अशभनंदन करायला हिे. 

खरयाखुरया जीिनातील मुलािंी साहसकृत्ये अरंुर्ती महाबंरे आदवंनी िांगलव रंगिलव आहेत. अलवकडच्या 
जीिनातल्या पण ििशशट्यंयपूणा अशा काहव कादंबरवकारािंा उल्लेख करणे अगत्यािे िाटते. त्यात कुाे ग्रामीण 
दशलतिगाािे जीिन आहे, स्ितःला ि समाजाला सुर्ारण्यािी क्जदल  आहे. मंगळिेवेकरािंा 'मुलया', िारुशीला 
गुपते यांिा 'बनगाििा सद'ू, द्िारकानाथ लेले यािंा ि शंकर सारडािंा 'गुराख्खयािा पोर', ि. म. तुले यांिी 
'कळस ूर्नगर', तारा पंडडत यांिा 'पेकोल पपंािरिा पोरया' िगिरे. कोकणातला विद्याथी देशािर येऊन आदशा 
कामे कशी करतो त्यािे चित्र गो. वि. नामजोशी यांनी रंगिले आहे, तर ग. ल. ाोकळांनी आणण पंडडत 
गुरिांनी अशाि काहव खेडयांतल्या गोट्यटव सांचगतल्या आहेत. 'बजरंग' आणण 'उमजापूरिा आनंदराि' हवहव अशीि 
ग्रामीण जीिनािरिी खुसखुशीत व्यक्लतचित्र ेआहेत. रमा बखले यािंी 'कळीच्या डोंगराच्या छायेत' ग्रामसेिा 
करणारया विद्याचथानी गािाला पाणी कसे शमळिून देतात हे सांगणारव कादंबरव ककशोर-कथांप्रमाणे, ककशोरव-
कथांबदल ल आशा ननमााण करणारव आहे. 'विद्याभिनातल्या गमतीजमती' हव सार्ना कामतािंी कादंबरव अशीि 
विद्याचथानींच्या जीिनािर होती. पूिी ताम्हनकरािंी 'चिगंी' होतीि. आणण वपरोज आनदंकरांनीहव अशीि एक 
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मुलवंच्या साहसािी कादंबरव शलकहलव होती असे आािते. अलवकड ेलवलािती भागितांनी दोन कथा शलकहल्या 
आहेत. शिलजा राजे यांच्या एक-दोन कथा आहेत. दत्ताराम बारस्करािंी 'छोटव मजूं'हव नुकतीि प्रगटलव आहे. 
आशा भाजेकर, कदिाकर बापट, चगररजा कीर, ल. ग. देि, ग. वि. साळिी, द. वि. परिुरे, सुशीला चिकटे, दत्ता 
टोळ, श्रीपाद डोंगरे, िसंत गागंल, सुमन गागंल यांनीहव अलवकड े ककशोर िाङ्मयात निी भर टाकलव आहे. 
गुन्हेगार प्रितृ्तीच्या मुलांच्या कथा रेिेल गडकर शलहवत आहेत. 

चररत्राचंा प्रांत 

गोट्यटव-गोट्यटव-गोट्यटव! गोट्यटवंिरि आपण फार भर देतो की; पण मुलांपुवे मोठ्यािंी िररत्र े ाेिलव की तीहव ती 
रंगून जाऊन िािू शकतात. 'असे होते गारं्ीजी' हे यशिंत जोशीिें, 'थोर शास्त्रज्ञ' हे डॉ. वि. ना गोखले यािें, 

'विज्ञानािे शशल्पकार' हे शांता पेंडसे यािें, 'खंडो बल्लाळ' हे िा. अ. देसाईंिे, 'भारतीय ििज्ञाननक' हे यदनुाथ 
थत्त ेयािें, दत्ताजी कुलकणी यांिे 'कलासागरातील मोती' अशी आािलव ती िटकदार पुस्तकांिी नािे मी तेत 
आहे. सरु्ारक प्रभ ू यांनीहव रंजक िररत्र े शलकहलव आहेत. देिळे-सोिनींनी ऐनतहाशसक कथा-िररत्र े शलकहलव 
आहेत. गोपीनाथ तळिलकरािें 'आशशयािे र्मादवप' गेलव अनेक िषे प्रकाश देत आहे. दा. न. शशखरयांनी 
शलकहलेलव समाजरु्ररणांिी िररत्र े बालवप्रय ारलव आहेत. त्यांनीि शलकहलेल्या स्िाततं्रयिीर सािरकरांच्या 
िररत्रानंतर बरयाि िषांनी गोविदं शभडयानंी 'सागरा प्राण तळमळला' हे गोट्यटवरूपाने स्िाततं्रयिीरांिे िररत्र 
शलकहले आहे.. प्र. न. जोशी यांनी पे्ररणात्मक िररत्रािंी मालाि कावलव आहे. के. ना. िाटिे, प्रा. िीरकर ि रा. 
गो. शभड ेयािंीहव नािे ह्या संदभाात तेण्यासारखी आहेत. िररत्र ेअनेक शलकहलव गेलव, शलकहलव जात आहेत. 
अलवकड ेया लेखनाला गोट्यटवंिे िटकदार िळण येत िालेल आहे, हव छोंया मुलांच्या दृट्यटवने िांगलव गोट्यट 
आहे. कक्रकेट आणण हॉकीमर्ल्या क्रीडापटंूिी िािनीय िररत्र ेबाळ पंडडत, र. गो. सरदेसाई आणण खाडडलकर 
यांनी शलकहलव आहेत. 

विज्ञानविषयक लेखन 

ििज्ञाननक विषायांिर अलवकड े सुगम लेखन होऊ लागले आहे. अणसटृ्यटवपासून अंतराळविश्िापयतं लेखकािंी 
झेप आहे. प्र. न. जोशी, रा. वि. सोिनी, ना. िा. कोगेकर, चि.ं श्री. किे, ज. नी.किे, भालबा केळकर प्रभतृी 
लेखक अशा माकहतीच्या सोपया पुस्तकांिा लाभ बालिािकांना नेमाने करून देत आहेत. छंद, कोडी िगिरेंिर 
परिुटण लेखन करणे हा आशा भालेकरािंा उद्योग आहे. मालतीबाई दाडंकेरांच्या आर्ी देिीदास बागुल यांनी 
ह्या सारया बालिाङ्मयािा आवािा तेण्यािा एक उपक्रम केलेला आहे. 

बालसाकहत्याला मागेि एक छोटवशी डहाळी फुटलव होती. नतिी मोाी शाखा बनलव नाहव, पण नतला जी पाने 
म्हणजे पत्र ेआलव ती फार मनोहारव होती. एक म्हणजे साने गुरुजीिंी 'सुदंर पत्र'े आणण दसुरव ना. ग. गोरयािंी 
'करिंदे'. 

प्राण्यांविषयीिी आणण िनस्पतींविषयीिी माकहती अनेक छोंया मलुांना हसतखेळ समजािून द्यािी तर ती 
श्री. बा. रानडयांनी, आणण जरा मोठ्यांना असे शास्त्रीय विषय शशकिािेत प. म. बिे, द. क. केळकर, वि. श्री. 
मोडक, वि. आ. मोडक, म. वि. आपटे, िा. िा. केळकर, ज. श. मेवेकर, ना. ह. फडके प्रभतृींनी. 'व्हवनस' आणण 
'िोरा'सारख्खया प्रकाशकांनी विज्ञानविषयक पुस्तकांच्या िागंल्या मालाहव कावल्या आहेत. महादेि शास्त्रीिंा 
'नित्रलोक' हा जुन्या 'ज्योनतविालास'िी आािण करून देणारा सुदंर गं्रथ. मुलासंााी प्रिासिणानेहव अलवकड े
पुट्यकळि िांगलव ननतत आहेत. नतथेहव महादेिशास्त्री जोशींिा 'तीथारूप महाराट्यक' एक आगळे स्थान शमळिून 
बसला आहे. 
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विद्याजान ि िररत्रतडण ह्या दोन्हव बाबतीत मलुांना शास्त्रीय दृक्ट्यटकोनातून मागादशान करणारव मोजकी 
पुस्तके मरााीत ननतालव, त्यांत य. गो. ननजसुरे यािें 'कुमारांिा सोबती' खास उल्लेखनीय म्हटले पाकहजे. 

भारतातल्या मलुांसााी िांगलव पुस्तके अकरा भाषांत कावून त्यािंा परस्परपररिय िावविण्यािे एक मोाेि 
काम 'नॅशनल बुक कस्ट'ने हाती तेतलेले आहे. त्यांच्या 'नेहरू िािनालया'िी पुस्तके छोटव असतात, सोपी 
असतात - भारतीय नद्या, प्राणी, पिी, र्ान्य, आगगाडया, पोस्टािी नतककटे अशा विविर् विषयापंासून ते 
लोककथांपयतंिे िते्र या पुस्तकांनी गााले आहे. इतकेि नाहव तर चित्रकार, संगीततज्ज्ञ अशा कलाकारांिीहव 
िररत्र ेत्यानंी प्रकाशशत केलव आहेत. हव पुस्तके छपाई, चित्र,े विषय ि लेखन या सिा दृट्यटवंनी उत्तम आहेत, 

स्िस्तहव आहेत आणण तरव मरााीत ती फारशी खपत नाहवत, त्याअथी महाराट्यकात त्यांना विशेष प्रशसद्धीि 
शमळालव नसािी अशी एक शंका येते. 

नेत्रदीपक बालनाट्य 

आणण हो! बालसाकहत्यािा सिाात नेत्रदवपक म्हणता येईल असा विभाग राकहलाि, तो म्हणजे अथाात 
बालनांयािा. मरााीत बालनांयाने िांगले बाळसे र्रे आहे; पण ते बेटे अजून अभुततुाच्या पलवकड ेजात नाहव. 
अभुततुािा जो पसारा मांडला गेला आहे, ननक्श्ितपणे नयनमनोहर आणण शु्रनतमनोहर असाि आहे आणण त्यािे 
शे्रय सुर्ा करमरकर यांच्या बालरंगभूमीलाि द्यायला हिे. आकाशानदं, कदनकर देशपांड े यांिीहव कामचगरव 
उल्लेखनीय आहे. अथाात भालबा केळकर आर्ीपासूनि नाकटका शलहवत आहेत, बसिीत आहेत. त्याचं्यानंतर 
रत्नाकर मतकरव, सई पराजंपे, नरेंि बल्लाळ, 'मंगळािर स्िारव'िे सोमनाथ समेळ, िंदना विटणकर, विनय 
सोनाळकर, जयंत तारे, दत्ता टोळ, श्रीर्र राजगुरू यांसारखे बालनांयािे लेखक आणण कदयादशाक पुवे आले 
आहेत. बाळसटृ्यटव त्यामुळे खुशीत आहे. आता जरा िास्ति सटृ्यटवतल्या गडकरयांच्या 'सकाळिा अभ्यास'ने 
ज्यािी नांदव म्हटलव असल्या मनोरंजक कथानकांिर आर्ाररत अशी बालनाटकेहव पुवे यायला हिीत. 'बेटािरिे 
बहादल र' तशापिकीि होते. आणण आपले खरे िय लपिून बालमनाशी तिपू होऊन त्यांच्या बालसटृ्यटवत ककल्ले 
बांर्ण्यािी विद्या ज्यांना अिगत झालव होती, असे दोन मोाे नाटककारहव अशी नाटके तेऊन पुवे आले, ते 
म्हणजे 'ियम ्मोाम ्खोटम'्िाले पु. ल. देशपांड ेआणण 'चिमणा बांर्तो बगंला'िाले विजय तेंडुलकर. 

श्याम फडके आणण मार्ि कुलकणी यांनी एखादे नाटक शलहून या िते्रात प्रिेश केला. पण पुवे िाटिाल केलव 
नाहव. 

धचत्रकलेचे साहाय्य आिश्यक 

बालिाङ्मय म्हटले की चित्र ेहिीति. आज मलुांसााी कावलेले एकहव पुस्तक चित्राशशिाय आवळायिे नाहव. 
खास मलुािें चित्रकार म्हणून प्रभाकर गोरे, गोडसे, राम िाईरकर, पद्मा सहस्रबुदे्ध, सुभाष अििट प्रभतृींनी 
स्ितःिे खास स्थान ननमााण केले आह. भय्यासाहेब ओंकार, हिालदार, सालकर, जोशी, देसाई, परब, कंटक 
यांनीहव आतापयतं शेकडो बालपुस्तकािंी सजािट केलेलव आहे. दलालांिा कुशल कंुिलाहव ह्या िेत्रात कफरला 
होता, आणण रतुिीर मळुगािकरािंाहव. 

मजकुराइतकेि ककंबहुना अचर्कि जास्त महत्त्ि ज्यात चित्रांना आहे, असे चित्रकथािें निे दलन 
आपल्याकडच्या मुलांना अलवकड ेखुले झाले आहे. त्यात अनंत पि यांच्या नेततृ्िाखालव 'इंडडया बुक हाऊस'ने 
जी भारतातल्या पौराणणक ि ऐनतहाशसक कथांिर आर्ाररत अशी 'अमर चित्रकथा'ंिी पुस्तके कावलव, त्यािा 
ननदेश प्रामुख्खयाने केला पाकहजे. यांतल्या बहुतेक पुस्तकािें मरााी अनुिाद झाले. एिढया मोठ्या प्रमाणािर 
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अशा तरहेिा प्रयत्न खरोखर भारतातहव अपूिा असा होता आणण मरााीत त्याला शमळािी तशी साद शमळालव 
नाहव हव खरोखर खेदािी गोट्यट होय. या अमर चित्रकथा चितारणारांत िाईरकर, प्रताप मळुीक, हिालदार, 
कबाडी यांच्यासारखे नामितं महाराट्यकवय चित्रकार आहेत. अनंत पि हे एक अस्िस्थ गहृस्थ आहेत. त्यांनी पुवे 
'रंगरेखा' नािािी चित्रपट-कथा (Comic Strip) देणारव संस्था कावलव आणण आपल्यासारख्खयाि अस्िस्थ मुलाला 
- फास्टर फेणेला - त्या चित्रसटृ्यटविर बसिले. 

मरााी बालसाकहत्याच्या रोपािा असा ििृ बनत िालला आहे. माझ्या यादवतूनहव काहव ाळक नािे ननसटलव 
असण्यािा संभि आहे. तसे असल्यास संबंचर्त बंरु्भचगनीनंी मला िमा करािी. प्रत्येकाला त्यािे शे्रय शमळािे 
अशी मला अंतःकरणापासूनिी इच्छा आहे. मी मुदल ामि विस्तारपूिाक इतका आवािा तेतला, नामोल्लेखहव 
इतके केले त्यािे कारण ह्या मंडळींनी या उपेक्षित, दलुाक्षित अशा िाङ्मयिेत्रािर जे उपकार केलेले आहेत, ते 
ऋण केव्हातरव कोणीतरव मान्य केले पाकहजे. मी एखाद्याि विभागात ज्यािंा उल्लेख केला त्यांपिकी बरयाि 
जणांनी इतर विभागांतहव लेखन केले आहे. इथे 'िॉटर टाइट कंपाटामेंट' पाडता येणार नाहवत. इथे कीतीिा 
झगमगाट नाहव. िव्यप्रापतीहव फारशी नाहव. आणण तरव जेव्हा एखादा लेखनपटू मुदल ाम बालांसााी लेखणी 
उिलतो, तेव्हा त्याच्यामागे खात्रीने काहवतरव सत्पे्ररणा असलव पाकहजे. त्यािे शलखाण ककतपत यशस्िी होते, 
त्यािे मूल्यमापन काय होते हा प्रश्नपुविा आहे. पण त्यािी आस्था आणण कळकळ उपेिणीय खास नाहव. 

गौरिास्पद कामधगरी 

मला काहव नािांिा इथे गौरिाने उल्लेख करािासा िाटतो आहे, की ज्या मंडळींना आपल्या आयुट्ययात 
सातत्याने फलत मुलांसााीि शलखाण केले - विपुल केले आणण िांगले केले. एक म्हणजे समुतीबाई 
पायगांिकर, दसुरे शं. रा. देिळे आणण नतसरे - आमिा राजाभाऊ मंगळिेवेकर, की ज्यांनी मुलासंााी गोट्यटव 
शलकहणे आणण त्यांना सांगणे हा आपला र्माि बनविला आहे. बालसाकहत्यािा जो विभागशः आवािा मी 
तेतला, त्यात खरे म्हणजे प्रत्येक विभागात हे नतते बसण्यासारखे आहेत. मालतीबाई दांडकेरहव अशाि. त्यांनी 
तर अपार बालसाकहत्य शलहून शशिाय 'बाल-साकहत्यािी रूपरेषा' तयार केलव आणण बालिाङ्मय-अभ्यासकािंर 
उपकार करून ाेिले. 

मुलांसााी पुस्तके नुसती शलहून भागत नाहवत. ती छापून त्यांच्या हाती द्यािी लागतात. बालपुस्तक 
प्रकाशनािे काया सातत्याने आणण सािेपाने करणारे प्रकाशक म्हणजे केशि शभकाजी विळे. त्याशशिाय मौज, 

पॉपयुलर, व्हवनस, िोरा यांनीहव आकषाक स्िरूपात मलुासंााी पुस्तके कावलव. मलुांच्या हातात पुस्तक देताना 
ते िांगले शलकहले असािे हे पाहणे, हव जशी आपलव जबाबदारव आहे, तसेि त्यािे बाह्यस्िरूप आकषाक 
असािे, त्यातलव चित्र ेदजेदार असािीत, मुिण सफाईदार असािे, बांर्णी पलकी असािी हे पाहणेहव आपले काम 
आहे. बालसाकहत्याच्या बातीत हा कटाि विशेष ाेिायला हिा, कारण बालकािंी सौंदयादृट्यटव आपण जोपाशीत 
असतो, त्यांच्या कल्पनांिा पररपोष करवत असतो. चित्रांना तर फार महत्त्ि आहे. एक अनुभि सांगतो. एक 
छोटव मुलगी पुस्तक िािीत होती. नतला िािता येत नाहव हे मला माहवत होते. म्हटले - "अगं, तुला अजून 
अिर कळत नाहव मग तू िािते आहेस काय?" ती म्हणालव, "मी चित्र िािते आहे!" 

अथाात मला हव जाणीि आहे, की हे सगळे करणे म्हणजे खिाािे काम आहे. पण मी म्हणेन - कुाेतरव 
काटछाट करा, पण चित्र ेविषयानुकूल आणण मुलांना आिडतील अशी द्या. िाटले तर रंगांना छाट द्या; पण 
प्रसंगचित्रांिी सजािट िांगलव अस ूद्या. मुकुट तालून राजा जेिायला बसला आहे असे कृपया दाखिू नका 
ककंिा बागेतल्या झाडांच्या गदीत राजपुत्रािा िेहरा गुरफटून तो रािस कदसेल अशी चगिमीड दाखिू नका. 
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आत्यंनतक अडिणीच्या या काळातहव आमच्या प्रकाशकािंी हौस आणण क्जदल  कायम आहे, हे आमच्या 
क्जिंतपणािे लिण आहे. मजेॅक्स्टक, कॉक्न्टनेन्टल, िोरा, ननतीन, संजय, जयकहदं, नीलकंा, लेखनिािन भांडार, 
व्हवनस, जोशी-लोखंड,े जगताप-कारले, महाराट्यक आणण नागविदभा प्रकाशन अमरािती, महाराट्यक ग्रंथ भांडार 
मुंबई, महाराट्यक गं्रथ भांडार कोल्हापूर, नागपूर प्रकाशन यांनी पुट्यकळि िांगले साकहत्य ननमााण केले आहे. 
काहव निे प्रकाशक बालपुस्तकांच्या माला ककंिा संि कावण्याच्या योजना ननत्य हाती तेत आहेत. 'िोरा'च्या 
गाडगीळांनी योजनाबद्ध प्रकाशन हाती तेऊन नव्या लेखकांना पुवे आणले आहे. 'जोत्स्ना', 'इंिायणी'सारखे 
प्रकाशक खास मुलासंााी म्हणून छोटव छोटव पुस्तके काववत असताति. नव्या दमािे अरगड-ेकुलकणी यांनी 
तर ह्या बाबतीत विक्रमि केला आहे. हौसेला मोल नाहव हे अगदव खरे आहे. ह्या सिा मंडळींनी कावलेलव 
पुस्तके खरोखरवि उत्कृट्यट आहेत. आणण तरव सिाि प्रकाशकांना माझी नम्र विनंती आहे, की प्रकाशनासााी 
आलेले साकहत्य एकदा तज्ज्ञांच्या डोळ्यांखालनू गेल्यािरि घ्यािे. विषयानुकूल भाषाशिलव आहे की नाहव; वििार 
मुलांना रुितील, पितील असे आहेत की नाहवत; चित्रहेव विषयानुरूप आहेत की नाहवत; हे सिा तपासून घ्यािे. 

असो, आपल्या बालसाकहत्यात मला उणीि कशािी भासत ेआणण त्यात निीन काय यायला हिे आहे याबदल ल 
माझ ेवििार आता थोडलयात मांडून हे लाबंलेले भाषण मी आटोपते तेतो. 

(पूिाार्ा समापत) 

*** 

 

भारािें रेखाचित्रः भरत जगताप 
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बालसादहत्यकाराकडून अपेक्षा 

बालसाकहत्यकाराला पकहलव आिश्यक गोट्यट म्हणजे थोडीशी मानसशास्त्रीय बिाक. आपण नेहमी म्हणतो, की 
मुलांच्या मनािर संस्कार होतात ते मुख्खयतः तरव आणण शाळेत, म्हणजे पालक आणण शशिक यांच्याकडून. 
आपल्याला जर मलुांिर संस्कार करायिे असतील तर पालक आणण शशिक या दोन्हव भूशमका आपल्याला 
नीट िािल्या पाकहजेत. त े आपण करतो का? मुलािें मन आपण समजून तेतो, की त्यांच्यािर सत्ता 
गाजितो; की त्यांच्यापुवे उगाि पड खात असतो? बरं, जे काहव मुलांना आपण सांगतो, ते पे्रमाने सांगतो का? 
त्यांच्या मनात उिंबळणार या आकािंा आपण लिात तेतो का? की पदोपदव "िूप रे! तुला नाहव ते जमायिं!" 
असे म्हणून त्यांना गपप बसितो? मुलांच्या गुणािें महत्त्ि आपण पाहुण्यांसमोर प्रदशान करण्यापुरतेि मानतो 
का? का एरिीसदु्धा त्या गुणािंा पररपोष करवत असतो? कर्ीकर्ी एखादव मलुगी कुणी न सांगता आपण होऊन, 

दोन ओळीिंा का होईना, लेख शलकहते. तो आपण िाितो का? एखादा मुलगा उत्स्फूतापणे चित्र कावतो, ते 
आपण बततो का? या काकाणी मला एकदम यशिंत िौर्रवंनी मागे मलुांकडून असे उत्स्फूता प्रयोग करिले 
होते, त्यािी आािण होत ेआहे. ककती तर हेतर हेच्या कल्पना छोंया मुलांनी लविल्या होत्या! 

रस्त्यात पडलेले शसगरेटिे ररकामे पाकीट मुलाने उिलले की रागािून "ताण आहे, टाक ते!" असे आपण 
म्हणतो का? त्याने शसगरेटिी ववगभर पाककटे जमिलव तरव ते ननरथाक समजू नका. जमविण्यािे तत्त्ि 
त्यामागे आहे. हाि मुलगा पुवे कदाचित दमुीळ स्टँप जमिील. मुलािंी भीती आपण तालितो, की नकळत ती 
िाविीत असतो? मुलांना अनेक भये भेडसािीत असतात. छोंयापुंवे समस्या नसतात असे समजू नका. बेबीला 
िाटत े- कायपण माझे कपड ेहे! शेजारच्या छबीिे कपड ेककती छान आहेत. तर बेबीला सांचगतले पाकहजे की 
"तुझेहव कपड ेछान आहेत. रोज रु्तल्यामळेु ककती स्िच्छ असतात बत. तातल्यािर अंगाला कस ंबरं िाटतं!" 
बनीला िाटत े- मनीिा नंबर दसुरा नतसरा असतो. माझा काय, विसािा! - "हो, पण बने, तुला गाणं, नािणं 
येतं, ते मनीला येतंय का? खेळात तर तू नेहमी पुवं असतेस!" 

मुलांमध्ये पे्रमािी भािना उपजत असते. प्राण्यांिर अन ्माणसांिर ती सहजपणे पे्रम करतात. अथाात स्िाथा 
सगळ्यांनाि असतो. आपलव िस्तू आपण किटाळून बसणे हव माणसािी ितृ्तीि असते. पण दसुर याबदल ल 
माया िाटू लागलव ककंिा दसुरव मुले अडिणीत आहेत असे कळले तर मुले पुवे होतात आणण आपलव िस्तू 
देऊन टाकतात. Twenty and Ten नािािी एक कादंबरव आहे. दसुर या महायुद्धाच्या काळात शत्रनेू व्यापलेला 
फ्रांस. िीस फ्रें ि मुले एका गुपत गुहेत दडलेलव असतात. त्यांना असे कळत ेकी, दहा अनोळखी - नुसतीि 
अनोळखी नाहवत तर ज्यांच्यािर नाझींिा डोळा आहे अशा - ज्यू समाजातलव मुले सकंटात आहेत, आसरा 
शोर्ताहेत. ह्या विसांनी लगेि त्या दहांना आपल्या गुहेत आसरा कदला. आपण स्ितःला सकंटात टाकतो 
आहोत हा वििारहव त्यांच्या मनाला शशिला नाहव. हव सहानुभूती अन मानिता स्िाभाविक असते. आपल्या 
जाती-िणा-िंश वििारांनी आपण त्यांना पुवे त्रबतडितो. 'आपण सारव एकाि देिािी लेकरे आहोत' अशी नुसती 
पोपटपिंी आपण करतो. पण मुलांना खरोखरवि भेदभाि माहवत नसतो. गडी, मोलकरणी आणण कननट्या 
समजल्या जाणार या रं्द्यातले लोक यांच्याशी आपण जी िागणूक करतो, त्यामुळे तो भेदभाि मुलांच्या मनात 
आपण ननमााण करतो. प्राणी, िनस्पती यांच्यािरहव मुले पे्रम करतात. त े पे्रम, ती कोिळीक आपल्या काोर 
िागण्याने आपण करपिून टाकतो. मलुािंी कोिळीक, त्यांिे कुतूहल आपण कसे कुस्करतो यािा दाखला 

 अध्यक्षीय भाषि – उत्तरािि    
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अमेररकेसारख्खया प्रगत देशातहव शमळालेला आहे. पाि-सहा िषे ियाच्या मलुािंी पाहणी करणार या तज्ज्ञांनी 
सांचगतले की दहा-अकरा िषे ियाच्या मुलािें िेहेरे ननराश, पडलेले कदसले. अथा हा की, मुलािंी प्रफुल्लता, 
पयुात्सुकता मर्ल्या िार-पाि िषांत मोठ्यांनी मारलव. नतकड ेहव क्स्थती तर आपल्याकड ेकाय असेल? 

याउलट मुलांना आपण बागेतून, पशुपक्षयांच्या उद्यानातून कहडंिून प्राण्यांशी नन िनस्पतीशंी त्यािंी गट्टी करून 
कदलव तर? ककंिा ते जमले नाहव तर, नेहमी कदसणारव अंगणातलव नन रस्त्यािरिी झाड,े नतथे उडणारव पाखरे, 
िािरणारे ककड े नन मुंयाया, त्यांिी िारुळे यांच्याबदल ल त्यानंा सारखी क्जज्ञासा असते; ती तरव आपण पुरितो 
का? पे्रमाच्या व्यलतीबंदल ल आस्था, कुतूहल िाटािे तशी त्या सटृ्यटवबदल ल मलुांना उत्सकुता असते, ती आपण 
पुरितो का? की त्याने वििारल्यािर 'गप रे! ते तुला कळायिं नाहव!' ककंिा फार तर 'तसं नाहव रे!' म्हणतो. पण 
तसे नाहव, तर कसे? तुम्हाला माहवत नसेल तर त्याला दसुर या कुणाला तरव वििारायला सांगा ककंिा त्यािी 
माकहती ज्यात असेल असे एखादे पुस्तक त्याला आणून द्या. तुमच्यातला पालक हे करणार नसेल, तर 
तुमच्यातल्या लेखकाने शलकहलेल्या पुस्तकािंा उपयोग काय? तेव्हा आपण मुलाशंी िागतो कसे यालाहव 
लेखकाच्या ननशमानतिमतेत महत्त्िािे स्थान आहे. मुलाशंी िांगले िागणारा शलहायला बसेल तर िांगलेि 
शलहवल. आणण मग आपल्याला जे काय सिुले ते मुलांना सांचगतल्याशशिाय त्याला ििनि पडणार नाहव. 

पे्रम, मानिता ह्या स्िाभाविक प्रितृ्ती जोपासणे हे जसे महत्त्िािे आहे, तसेि मुलानंा बुवद्धननट्या, तका िादव 
बनिणे हेहव आपले कताव्य आहे. जुन्या अंर्श्रद्धा आता फेकून द्या आणण मलुांना सटृ्यटवच्या व्यिहारातले, 

सामाक्जक जीिनातले कायाकारणभाि समजािून द्या. मलुांना मागादशान करा, पण साभंाळून. स्ितः वििार 
करून शोर्ण्यािी, मागा कावण्यािी त्यािंी उत्सुक ितृ्ती तालिू नका. उलट ती िाविा. नाहव तर अडिणीच्या 
िेळी तुम्हव जिळ नसलात की ती बािरून जातील. एका चित्रपटात असे आहे की, अमेररकेतल्या रुि 
िाळिटंात विमान कोसळते. आा-दहा िषािंा बेशुद्ध पडलेला मलुगा शुद्धीिर येतो. पाहतो तर काका ाार 
झालेले! विमान छोटे, आत हे दोते नन एक कुत्रा. मुलगा ताबरला का? अथाात! कोिळा जीि तो! शभणार नाहव 
तर काय? पण भीतीने त्यािे हाटा फेल होत नाहव, तर तो सािरतो आणण कुत्रयाला तेऊन त्या अफाट 
िाळिंटातून िाट कावतो. हे कसे झाले? त्या बालकािे मन तयार करणार या पालक-शशिकांना त्यािे शे्रय कदले 
पाकहजे. 'असेल माझा हरव - ककंिा असतील माझ ेआई-बाबा, तर देतील खाटल्यािरव' अशा ितृ्तीिा तो असता 
तर खलास झाला असता. 

ही आमची भारतीय संस्कृती 

अंर्भलतीच्या कथा पुट्यकळ झाल्या. नव्या प्रकाशकांनी पुन्हा तेि रटाळ भारूड छापण्यािी आता जरुरव नाहव. 
प्रल्हाद-चिलयांच्या गोट्यटव नकोत. एका गोसाव्याच्या सांगण्यािरून आई उखळात मूल कांडते, चिरत,े त्यािी 
भाजी करत े हे नको. उलट आईिे मस्तक कुर हाडीने उडिणारा परशुरामहव नको. का करतो तो असला 
अतोरवपणा? तर बाप सांगतो म्हणून. पण असे सांगणार या बापािे डोके कफरले असले पाकहजे, हा सार्ा वििार 
त्या परशुरामाला सिुला नाहव. िािक-मुलांच्या मनात हा वििार डोकािला असता, पण तुम्हव तो ाेिून 
टाकलात. 

संस्कृतीच्या नािाखालव असले काहवतरव सागूं नका. हव आमिी संस्कृती नाहव. नचिकेत, एकलव्य, आक्स्तक, 

कृट्यण, सुदामा, भगीरथ हव आमिी संस्कृती. सदुाम्यािी सार्ी गोट्यट मुलानंा ककती आिडते! आमच्या नातीिे 
'सुदामा' पुस्तक एकदा फाटले, पुन्हा आणले. असे पाि-सहा िेळा करािे लागले. 
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धु्रि-ज्ञानेश्िर हेहव केिळ बालियािे म्हणून मुलािें कहरो ारत नाहवत. कारण ती अनन्यसार्ारण उदाहरणे 
मुलांना पेलणारव नाहवत. मान्य की, धु्रि हा एकाि वििाराने पेटलेला विक्जगीषु मुलगा होता. पण कोणत्या 
वििाराने? तर देि भेटण्याच्या. आजच्या मुलांना हा आदशा कसा पटािा ककंिा आकलन तरव कसा व्हािा? 

आमिी पुरातन ससं्कृती ककती शे्रट्या होती हे मुलांना जरूर शशकिा. पण त े त्यांना समजेल अशा शब्दातं 
आणण उदाहरणे देऊन शशकिा. मोामोाे तत्त्िज्ञान संस्कृतप्रिुर भाषेत आजच्या मुलानंा न पेलणारे पररच्छेद 
देऊन हा खटाटोप करू जाल तर तो मलुांच्या डोलयािरून जाईल. 

इथे मला हेहव स्पट्यट करायिे आहे, की मलुांना नुसते देिदेि करायला लािू नका. यािा अथा त्यांना नाक्स्तक 
बनिा असा नाहव. ईश्िरािे अक्स्तत्ि हे आपल्या समाजाने ककंबहुना बहुतेक सार या सुसंस्कृत जगाने 
स्िीकारलेले एक प्रस्थावपत तत्त्ि आहे. कदाचित आपल्यापिकी काहवंनी ते झुगारून कदले असेल. अशी उदाहरणे 
थोडीि असलव तरव - समजा, तुम्हव त्यातले एक आहा. तुमिा मुलगा शाळेतून येतो, शाळेत प्राथाना कशी केलव 
त्यािे िणान करतो, गणपतीच्या मूतीबदल ल पे्रमाने बोलतो, आणण तुम्हव एकदम हेटाळणीने म्हणता, "हॅट! 
देिबीि काहव नसतो!" त्रबिारे मूल! त्याला र्लकाि बसतो. त्याला हे कळत नाहव, की हव काय भानगड आहे? 

नतकड े तसं सागंतात, इकड ेअस ंसांगतात! त्याच्या मनािा गोंर्ळ उडतो. तेव्हा तुमिे खास तत्त्िज्ञान हे 
तुम्हव तुमच्याजिळि ाेिा. मुलाला तूता ज्ञानेश्िरापासनू आइनस्टाइनपयतं नव्याण्णि टलके वििारिंतांनी 
मानलेल्या मागाािरूनि जाऊ द्या. पुवे मोाा झाल्यािर तो ारिील आपण आक्स्तकि राहायिे की नाक्स्तक 
बनायिे ते! 

मुख्खय गोट्यट हव आहे, की देिार्माािर जास्ती भर देणे नको. साने गुरुजींच्या 'खरा तो एकिी र्मा, जगाला पे्रम 
अपाािे' या मंत्रािर अचर्क भर द्या. आणण मुलांना विज्ञानप्रितृ्त करा. ज्यूल व्हनाने पन्नास िषांपूिी केले ते 
आपण आज करू शकत नाहव का? त्याच्या लेखणीने पथृ्िी, आकाश, समुि, पाताळ, अंतराळ अशा पंिखंडात 
मुलत सिंार केला आणण तोहव आपलव िौकस शास्त्रीय दृट्यटव उतडी ाेिून. आपल्या मुलांना असे नतन्हव लोकी 
संिार करणारे नारद बनिा. नारदासारखी सगळे पाहणारव दृट्यटव त्यांना द्या. नारदासारखीि ती नजर शमश्कील 
अस ूद्या; पण ितृ्ती भांडणं लािण्यािी नको, भांडणं शमटिण्यािी अस ूदे. अहो, त्रत्रखंड नन पिंखंडि का? आता 
संिारासााी अनंत खंड ंमोकळी होत आहेत. नित्रलोक हे जसे एक प्रिंड जग आहे, तसेि अणंूिा अंतभााग हे 
एक सूक्षम जग आहे. मानिी प्रगती सांगताना 'मनुट्यय िंिािर गेला तरव -' हा अलवकड ेएक टाळीिा िालयार्ा 
बनला होता; तो आता मागे पडून 'आयाभट फेर या मारू लागला तरव -' असा निा प्रयोग रूव होत आहे. 
उपग्रहािरून नुसते िंिािरि नाहव तर अन्य ग्रहांिरहव आपल्याला उतरायिे आहे. नतथलव सटृ्यटव कशी असेल, 

प्राणी कसे असतील, नतथे माणसे असतील का, ती कशी असतील, त्यांच्याशी आपल्या लवाया होतील का.... 
याच्या नव्या चित्तथरारक गोट्यटव आपण सांगायला लागलो आहोत. अंतराळातले निे शसदंबाद, गशलव्हर 
अितीणा होत आहेत. त्यात काहव कोलंबसहव आहेत. कल्पनेला इथे भरपूर िाि असला, तरव यांतल्या पुट्यकळशा 
कल्पना खर याहव होणार आहेत. परमेश्िरािे हे अफाट विश्ि, लिािर्ी प्रकाशिषा प्रिास करवत राकहले तरव 
संपणारे नाहव, हे तर आपल्याला कळून िुकले आहे ना? मग झाले तर? आपण काय पाकहलेय? अजून पुट्यकळ 
पाहायिेय आपल्याला! 

पण जाऊ द्या. आपल्या मयाादा ओळखू या. विज्ञानासााी ह्या चित्तिििुमत्काररक गोट्यटवि हव्या आहेत 
असे नाहव. साध्या ननत्याच्या व्यिहारात आज विज्ञान भरले आहे. अगदव विजेच्या कदव्यापासून -- जो कदिा 
गररबातला गरवब माणूससुद्धा बटन दाबून लाितो - अल्लाउदल ीनच्या कदव्यापेिा हा निा कदिा मलुांना दाखिा. 
(निा कसला? तोहव आता जुना झाला, इतके आपण र्ाितो आहोत) - पण हा एडडसनिा कदिा प्रगतीिं प्रतीक 
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आहे. तो मुलानंा द्या. हव जाद ूमुलांना आिडले असे करा. खेडयापाडयातल्या मुलांपयतं तुमच्या िाङ्मयाच्या 
द्िारा हव विज्ञानािी जाद ूपोििा. त्यासााी रेडडओ, टेशलक्व्हजनखेरवज आणखीहव एक सार्न नुकते उपलब्र् 
झाले आहे. १ ऑगस्टपासनू उपग्रहाच्या द्िारा २४०० खेडयांमरू्न विद्येिा प्रिार करण्यािा उपक्रम शासनाने 
हाती तेतला आहे. 

व्यािहाररक बाजू 

आता थोडी व्यािहाररक बाजू. मुलािंी पुस्तके तेतोय कोण? खपति नाहवत. पुट्यकळसे दकुानदार तर 
बालिाङ्मय ाेिीति नाहवत. म्हणजे शालेय पुस्तके ाेितात. अथाात पुस्तकांच्या ककंमती कुणा कुणाला परिडत 
नाहवत. पण मी म्हणतो - बाकीिं परिडतं िाटत?ं महागाईिा रािस सगळ्यांनाि भेडसाितो आहे, हे खरं 
असल ंतरव एक ग्राहक म्हणून मी वििार करतो तेव्हा मनात येतं - सगळंि महाग असल ंतरव आम्हव तेतो 
आहोत ना? खादविरून, सुतीिरून आम्हव टेररशलनिा स्िगा गााला. पण टेररशलन म्हणजेि का सारं काहव? 
अथाात टेररशलन हव प्रगती आहे हे मान्य; पण आम्हव जेव्हा असा युक्लतिाद करतो, की टेररशलन जास्ती कटकतं 
आणण म्हणून अखेरवस तेि स्िस्त पडतं, तेव्हा तो िुकीिा युक्लतिाद असतो. िारव पँटव टेररशलनच्या 
शशिण्याऐिजी दोन टेररशलनच्या आणण दोन कॉटनच्या शशिल्यात तर! शंभर-एक रुपये तरव िाितील आणण 
त्यातून पन्नास-एक पुस्तके आम्हव मुलांसााी तेऊ शकू! हे एक आपले उदाहरण कदले. खरेदवत अत्यािश्यक 
काय यािा जरा सुबुद्धपणे वििार करू या आणण आपले बजेट आखू या. एखाद्या तरव बालमाशसकािी िगाणी 
तुम्हव भरता का? ननदान कदिाळी अंक विकत तेता ककंिा कफरत्या िािनालयातून आणता, तेव्हा त्यात 
बालमाशसकािा एक तरव अंक असतो का? नाहव. मग तुम्हव आणलेल्या मोठ्यांच्या माशसकांतलेि एखादे उिलून 
मुले ते िािीत असतात. आणण मग तक्रार हव की 'अंक लिकर बदलायला शमळाला नाहव. बाब्याि बसला होता 
िािीत.' खरं म्हणजे त्याला काय हो इंटरेस्ट ह्या पे्रमकथा िािण्यात? 

'िियक्लतक ग्राहक कमी झाले आहेत, लायब्रर या तेिढया पुस्तके तेतात.' असे असेल तर मी म्हणेन, लायब्रर यांनी 
इतर पुस्तकाबंरोबर मुलािंीहव पुस्तके ाेिािीत, आणण एखाद्या-दसुर याऐिजी दहा-दहा प्रती ाेिाव्यात. 
आमच्यासारख्खया बालसाकहत्यिाल्यांना तेिववि मदत होईल. आणण जास्त मुले ती िाितील. 

काहव इंग्रजी पुस्तके - गोट्यटविंी काय ककंिा माकहतीिी काय - ककती भव्य असतात! रंगीत, उद्बोर्क चित्रांनी 
ती भरलेलव असतात. आपण तशी देऊ शकत नाहव, खरे आहे. मग आपण रंगीतऐिजी सार्ी चित्र े देऊ. 
त्यािाि प्रिार करू. प्रिारािा एक मागा मला सिुतो आहे. टोलेजंग, रंगदार, सिांगसुंदर इंग्रजी पुस्तकांसारखी 
आम्हव कावू शकत नसलो, तरव ती पाहाण्याच्या आनंदापासून मलुांना िंचित ाेिणे बरोबर नाहव असे मला 
िाटते. आपला प्रिारक जेव्हा पुस्तके तेऊन तालुलयातून-क्जल्ह्यातून कहडंतो, तेव्हा मता सांचगतलव तशी 
मोाालव इंग्रजी पुस्तकेहव त्याने बरोबर ाेिािीत. शशिकाकंडून एखादा तास मागािा. ते चित्रमय पुस्तक त्याने 
मुलांना दाखिािे. चित्रांमुळे मलेु खूश होतील. मग नततकीि नसलव तरव काहव सार्ी चित्र ेआमच्याहव पुस्तकात 
आहेत असे सांगून, मुलािंी िािनक्जज्ञासा जागतृ करािी. शाळेला तशी पुस्तके ननत्य घ्यायला लािािीत. 
अथाात हे करायला प्रिारकहव सुबुद्ध आणण कल्पक हिा. वििारपूिाक गोट्यटव करणे हा सगळ्यांिा आर्ार आहे. 

शासन, पालक-शशिक संस्था, लेखक-प्रकाशक ह्या सिांनी सामग्रयाने बाल-साकहत्यािा वििार करायला हिा. 
नुसती बालसाकहक्त्यकांिी शशत्रबरे भरिून हे सारे होणार नाहव. आणण यातलव सिांना जािक िाटणारव आचथाक 
समस्याहव सोडिायला हिी. शलय ते सारे प्रयत्न करून. तेिढयासााी मुलािंा आनंद कंुकात करणे बरोबर 
नाहव. 
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सिांनी लक्ष देायाचा विषय 

मजकूर आणण चित्र ह्या दोन्हवंिी ननिड िांगलव व्हािी यासााी बालसाकहत्य संमेलनाने एखादव सशमती नेमलव 
तर? म्हणजे अमकुि छापा ककंिा विका अशी काहव आमिी कुणािर सलती नाहव. पण ननदान आम्हव 
िािलेल्यांपिकी हे विशेष िांगले िाटले असा सल्ला प्रकाशनपूिा ककंिा प्रकाशनोत्तर देखील, अशी जाणकारािंी 
सशमती देऊ शकेल. Agmark सारखा एखादा शशलका त्या पुस्तकािर मारता येईल. म्हणजे हा शशलका नसलेले 
बाकीिे िाईट असे नाहव. पण हे आम्हव पाकहले आणण हे ननक्श्ितपणे िांगले िाटले, ग्राहकांनी ननर्ाास्तपणे 
घ्यािे असे तरव सांगता येईल. 

बालसाकहत्य खूप खपिायला हिे आणण बालकांच्या दृट्यटवसमोर ते सारखे नाििायला हिे. प्रदशान भरिून 
याबाबतीत 'बालसाकहत्य जत्र'ेच्या लिलाबाई भटकळ आणण कुमाा यांनी खूप काम केले आहे. आजिे हे संमेलन 
ज्यांच्या हौसेिे ि पररश्रमािे फळ आहे, ते अमरेंि गाडगीळहव पुस्तकप्रिारासााी 'लि बालिािक'सारख्खया 
योजना ननत्य आखीत असतात. त्यांना माझ्या शुभेच्छा आहेत. तळिलकर, रानड े हे दोन ज्येट्या-शे्रट्या नाना 
आपल्या जिळपास आहेत. सनाथ बनलेल्या विद्याथ्यांिे गुरुजी, डॉ. ग. श्री. खिर आहेत. भाऊ र्मााचर्कारव 
आहेत. सिाश्री भिानीशंकर पंडडत, विठ्ठलराि ताटे, गंरे् यांच्यासारख्खया बालसाकहत्याला आर्ारभूत झालेल्या 
ज्ञानिदृ्ध व्यलती बालिाङ्मय लेखकांना अजूनहव स्फूती देत आहेत. गुजरातीतले 'कुमार' हे एक सािेपी िोखदंळ 
बालमाशसक आहे. त्यािे आदरणीय िदृ्ध संपादक श्री. बिूभाई राित मुदल ाम इथे आले आहेत; ज्या सिािें 
आशीिााद मागत आहोत. 

ह्या संमेलनाच्या अध्यिपदािा बहुमान देऊन मरााी बालसाकहत्यािे शसहंािलोकन करण्यािी सरं्ी मला 
कदल्याबदल ल सयंोजकािें मी आभार मानतो. 

 

(समापत)  

*** 
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- 'भारा'िलेले 

 

फास्टर फेिे 

------- 

 

तेरािौदा िषािंा मुलगा. शसगंल फसलव म्हणतात तशी अंगयट्यटव, तुडतुडीत हातपाय, काटकुळ्या तंगडया, 
भोकरासारखे लकुलकुते डोळे. ककतीहव र्ािपळीत िा संकटात असला तरव एखादव भावषक ’फुसकुलव’ (अथाात 

कोटव!) करायिा मोह याला आिरत नाहव. िेहर यािर ती शमक्श्कलव हिीि. कर्ी कशाने िककत झाला तर त्यािे 
ते सुप्रशसद्ध ’टॉलक् ’. िौकडीिाि शटा - कसल्यातरव सकंटात उडी तेतल्यान ंबरेिदा तामानं पााीला चिकटलेला. 

हातात गलोल. णखशात अरू्नमरू्न एखादा खडा, त्रबल्ला, बोरे असला सटरफटर माल. एक टांग त्याच्या 
हडकुळ्या सायकलविर टाकलेलव. हा सहसा एकटा सापडायिा नाहव. त्यािी दोस्त सभुाष देसाई, िक्श्मट्यट शरद 

शास्त्री, ककंिा मामेबहवण मालव... यांपिकी कुणीतरव त्याच्यासोबत असायिेि. 

बिलगाडीपासून विमानापयतं, नेफापासून काक्श्मरापयतं याच्या कारनाम्यांिे ासे उमटलेले आहेत. याच्याबदल ल 
अस ंम्हणतात की तो सकंटांना शोर्त जात नाहव, संकटंि याला शोर्त येतात. देशाला र्ोलयात तालणार या 

दहशतिाद्यांपासून ते देिाला पोत्यात तालणार या नकलव भगतापयतं सगळ्या खलनायकाशंी सामना 
फुरसुंगीच्या या काटकुळ्या कहरोने केला आहे. ना त्याला सुपरकहरोिं बलदंड शरवर शमळालयं, ना शास्त्रज्ञािी 
अफाट बुवद्धमत्ता, ना गुपतहेराच्या सुविर्ा. त्याला शमळालवय िाईट काय - िांगल ंकाय ओळखायिी सबुुद्धी, 

अन्यायाविरुद्ध आिाज उािायिी कहमंत आणण काटकुळ्या शरवरातलं काटकुळंि - पण हळिं - हृदय! 

------- 

काही शब्द, थोड्या रेषा : भारांचे काही मानसपुत्र (आणि कन्या)  
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माली 

------- 

 

हवि ती फाफेिी मामेबहवण. िय त्याच्याि एखाददोन िषे मागे. मलुगी अगदव फाफेिी बहवण शोभािी अशी 
स्माटा आणण िपळ. नतिी नजर फाफेिर आणण साहसात रसहव त्याच्याइतकाि. सुरुिातीला ती फाफेला 

आिरायिा प्रयत्न करते. पण जसजस ंरहस्य गकहरं होत जात,ं साहस खुणािू लागतं तसतसे मालविेहव बाहू 
फुरफुरू लागतात आणण ती तनामनाने त्यात सामील होते! 

मालव उत्तम चित्र ंकावत.े त्यापायी एकदा एका पाककस्तानी हेराने नतला पकडून कि देतहव टाकलं होतं. 
फाफेच्याि नादव लागून कहने एकदा िुकीच्या चिनी हेराला पकडून कदलं होतं! नंतर खरा हेर सापडला म्हणा! 
बन्याच्या झपांयापुवे मालव लिचित कफकी पडत असलव तरव ती त्याच्या हो-ला-हो करणारव नाहव. प्रसंगी 

त्यालाहव झापायला हव तेज पोरगी कमी करायिी नाहव! 

------- 
 

सुभाष देसाई 

हा फाफेिा दोस्त. फाफेसारखा ककडककडीत नव्हे, इंिसूारखा बाळसेदार. पण इंिसूारखा खुनशी नव्हे. गोंडस 
गुटगुटवत गंपया. यािे बाबा मोाे उद्योगपती आहेत, पण पठ्ठय्ाला त्यािा गिात्रबिा नव्हे. इतरांसारखाि 

विद्याभिनच्या होस्टेलिर राहतो, रॅले सायकल मारतो, प्रसंगी कडमडतो र्डपडतो. 
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हाहव फाफेइतका फास्ट नसला, तरव त्याच्या बरोबरवन ंसाहसंहव करत असतो. हा,ं आता साहसं कर्ीकर्ी 
अंगाशी येतात. 

कोयनेच्या भकंूपाच्या आदल्या रात्री भाल्याच्या मोहात अडकलेल्या सुभाषला मौलवबाबाने ककडनॅप केलं होतं. 
भूकंपाच्या आणण भयुाराच्या कृपेने सुटला. इंिचू्या हस्तकाकंरिी बन्याबरोबर सुभाषहव ककडनॅप झाला होता. 
िालायिंि! फाफेिी दोस्ती ननभािायिी म्हणजे असले प्रसंग येणारि! हा आपला गडी सार्ा-सरळ आहे, 

बािळट नव्हे. 

------- 
 

शरद शास्त्री 

 

------- 

प्रत्येक िगाात एकतरव वापण्या पुस्तकपांडू स्कॉलर ककडा असतोि. हो, कोयनेच्या भर भकंूपात, मध्यरात्री 
संस्कृत कोटेशन आणखी कोणाला आािणार! बन्या, सुभाष इतका तुडतुडीत िपळ नसला तरव अगदवि 

तरबशा नव्हे, पण अनािश्यक र्ािपळ टाळण्याकड ेयािा कल. म्हणजे सायकल ककप कावायला हरकत नाहव, 
पण मागे कॅररयरला एखादा जाडजूड गं्रथ मात्र अडकिलेला. असाि एकदा त्याला िेडयांच्या इक्स्पतळातून 

पळालेला िेडा भेटला, आणण शास्त्रीबुिािंाि ग्रंथ आटोपायिी पाळी आलव होती! असा हा शरद क्जतका हुशार, 
नततकाि हळिा. स्कॉलरशशप परविेत नापास झाल्यािर त्याच्या िडडलांनी झापलं, आणण हा भाबडा िलक 

आत्महत्या करायला ननताला होता! फास्टर फेणे होता म्हणून बरं...! 

------- 
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इंद्र ूइनामदार 

पुण्याहून फुरसुगंीिा फाटा क्जथे फुटतो, त्याच्या बरोबर विरुद्ध कदशलेा हडपसर गाि आहे. त्या हडपसरच्या 
इनामदारांिे हे एकुलते एक लाडके - आणण म्हणूनि की काय - हुकलेले - चिरंजीि. विद्याभुिनातहव 

िशशल्याने िणी लािू पाहणारे. 

इंिलूाहव स्ितःपशलकड ेकाहवहव कदसत नाहव. यालाहव सायकल हाणायला आिडते, पण हार पििायिी 
णखलाडूितृ्ती नाहव. सायकल शयातीत क्जंकािं म्हणून एकदा याने बन्याला ककडनॅप करायिा ताट तातला होता. 
मानापमानाच्या कल्पनेपायी बारागाडयांिी जत्रा उर्ळून द्यायिं कारस्थान रिलं होतं. आपला स्िाथा सार्ला 

ना, आपलं मनोरंजन झाल ंना, मग दनुनया गेलव तेल लाित. जणू इंि ूहाि विश्िािा कें ित्रबदं ूआणण 
बाकीच्यािंं अक्स्तत्ि फलत इंिचू्या सोयीसााी! 

हाहव फाफेच्याि ियािा, पण फाफेिा शत्रूि म्हणा ना. पण फाफेिी िपळाई िा शमक्श्कलव याच्यात 
औषर्ालाहव नाहव. यािी अंगकााीहव फाफेच्या बरोबर विरुद्ध. पिलिानकीिा ननसटता स्पशा झाल्यासारखी 

गोटवबदं शरवरयट्यटव. गुटगुटवत बाळसेदार िेहरा. डोळे बारवक, पण लकुलकुते. िेहर यािरिे हािभाि मात्र खुनशी. 
हाहव कर्ी एकटा कदसायिा नाहव. पण याच्यासोबत असतात त ेयािे क्जगरदोस्त नसतात, ते असतात त्यािे 

वपत्त्ये. 

इंिसूारखेि लोक मोाे होऊन काळ्या कािांच्या स्कॉवपायो उडित कफरत असािेत. 

------- 
 

रॉबबन हुड 

ियानं सार्ारण २२-२३ च्या अलवकड ेपलवकड ेअसलेला इंयालवश तरुण. हा गडी मूळिा सरदार तराण्यातला. 
पण वपववजात ििरामध्ये िडील मारले गेले आणण यािी सरदारकीहव गेलव. राजगादवकडूनहव त्याला न्याय 

शमळालेला नाहव. पण तो तसा हार मानणार यातला नव्हे. अन्याय म्हणाल तर त्याला जराा सहन होत नाहव. 
अंगात रग भारव. शरिुडच्या जंगलात दडून, दंड थोपटून त्यानं बंड पुकारल ंआहे. शशडशशडीत पण काटक 
अंगकााी. आव्हान स्िीकारायला आणण ननशाण अिूक भेदायला कायम तयार असलेलव तेजतराार नजर. 

मररयमकड ेबतताना हवि नजर मदृ-ूशमक्श्कल होते. 

र्ाकला जॉन, टक पुजारव, ताबंडा विलव अशा आपल्या टो ु़ळीतल्या सोबत्याबंरोबर असेल, तर रॉत्रबनिा मू ु़ळिाि 
रगेल स्िभाि अजूनि खुलतो. तसा रॉत्रबन अगदव कदलदार गडी, प्रसंगी अंगिे कपडसेुद्धा कावून देईल! पण 

नतरंदाजी ह्या विषयात त्याला क्जिलग शमत्राने जरव आव्हान कदल ंतरव आपण िरिव आहोत हे शसद्ध करायला 
तो जंग जंग पछाडील! रॉत्रबन आणण नतरंदाजी हे एक अद्ििति. 

अलवकड ेटोळीिं पुवारवपण आल्यापासून साहेबांना थोऽडी ’ग’िी बार्ा झालेलव आहे म्हणा. पण मळूिा 
खेळकर स्िभाि खुलून कदसािा, इतपति. अंगािर कायम कहरिेगार कपड.े त्यािी ती फेमस लाल कंुिी. 
पााीिर अथाात लाडका तीरकामाा. कमरेला शशगं. स्िारव खुशीत असताना लठं्ठभारती त्रबशपबुिा ककंिा 

कोतिालसाहेब भेटले, तर त्यािंी कंबलती भरलवि म्हणून समजा.. 

------- 
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बबवपन बुकलिार 

िय पिंविशीच्या आतबाहेर. हसरा, शमक्श्कल, िक्श्मट्यट िेहरा. त्या काळच्या पद्धतीप्रमाणे बेलबॉटम पयांट 
तालतो. चगरगािातल्या फणसिाडीत भाडयाने राहतो, कॉलेजात शशकतो, मकहन्याच्या मकहन्याला बँक हापसून 

आणतो. 

त्रबवपनदाच्या पिशाला िाटा अनेक. स्िारव सदिि रदल ीिाल्याकडच्या दमुीळ पुस्तकांत डोके तालनू बसलेलव तरव 
कदसेल, नाहवतर रदल ीिाल्याशी खेळकर तासानतशी करून एखाद्या जुनाट पुस्तकािा सौदा पटिण्यात तरव गका  
झालेलव कदसेल. पोस्टािी नतककटं, जुनीपुराणी दमुीळ पुस्तकं आणण एखाद्या खलाश्याच्या पोतडीत शोभतीलशा 

चित्रविचित्र िीजिस्तू यातं पठ्ठय्ाला रस मोाा. 

हा कर्ी एकटा भेटायिा नाहव. सोबत मोना आणण विजू - िय िष ं१२-१३ च्या आसपास - हे गोट्यटविेल्हाळ 
शमत्र असणारि. त्यांना त्रबवपनभय्याकडून कायम गोट्यटविंा रतीब हिा असतो. नन स्ित: त्रबवपनिी तरव त्याला 

हरकत कुाे आहे! 

तो आहे तसा िल्लव. पिज मारेल, आणण ती क्जंकूनहव दाखिेल. अारा तासातं मुंबईला िलकर मारायच्या 
भानगडीत ज्यूल व्हनाने शलकहलेलं त्रबवपनिं लाडकं पुस्तक मात्र माशांनी खाल्लं. त्यािं द:ुख मोां! 

------- 
 

शब्दचित्र:े आदबूाळ, अस्िल, मेतना भुस्कुटे, संिेद 

रेखाचित्र:े अमकु 

*** 
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- श्रीजा कापशीकर 

. 

 भा. रा. भागित विशेषांकात आजच्या वपववतील मुलांिाहव सहभाग असािा असा वििार आम्हव केला. 
त्यासााी काहव मुलांकडून 'माझा आिडता सपुरहवरो / माझ ेआिडते पात्र' या विषयािर एक लहानसा पररच्छेद 
/ लेखन माचगतले होते. पिकी श्रीजा कापशीकर या १४ िषांच्या मलुवने नतच्या आिडत्या पात्राबदल ल हे स्फुट 
शलकहले आहे. हे पात्र म्हणजे 'हॅरव पॉटर'मर्ील एव्हशलन विलो. 'अशा नािािे कोणत ेपात्र 'हॅरव पॉटर'मध्ये आहे 
बुिा?’ असा वििार करताना तुमच्या लिात एक गंमत आलव असेल. ती म्हणजे, श्रीजाने िणान केलेले हे पात्र 
'हॅरव पॉटर'मर्ील पात्र नसून, हॅरव पॉटरिर आर्ाररत जी 'फॅनकफलशन्स' आंतरजालािर शलकहलव गेलव आहेत, 

त्यांतील एक आहे, ज्याला श्रीजाने ि नतच्या मित्रत्रणीनेि जन्माला तातले आहे. 

 एव्हशलन भाराचं्या विश्िातलव नसलव, तरवहव आजच्या मुलांच्या जगात डोकािून तेतलेला हा 
ककंचितसा कानोसा तुम्हांलाहव आिडले आणण 'ऐसी'च्या पररिारातल्या या नव्या नव्या लेणखकेला तुम्हव 
सांभाळून घ्याल, अशी आशा आहे. मळू इंग्रजी लेखनािा अनुिाद 'ऐसी'सदस्य ऋवषकेश याने केला आहे. 

*** 

 

 एव्हललन विलो१, करामतीिंी राणी ऊफा  पँ्रककंग लिीन! जगभरातील मुलव नतला आदशा मानतात. ती 
एक मित्रीण, पे्रयसी, पत्नी, बहवण, मुलगी होतीि, शशिाय ती लविय्यी होती. आणण सिांत महत्त्िािे म्हणजे 
ती एक राणी होती. नतने मला शशकिल ंआहे, की माणूस असणं हे 'ओके' आहे, आणण आपल्या भािना कदस ू
देणंहव 'ओके' आहे. ती एक लविय्यी होती - एक ननट्यणात लविय्यी! - एव्हशलन 'ऑरसा'२मर्ल्या सिांत र्ाडसी 
लविय्यांपिकी एक. 

एव्हललन विलो : करामतींची रािी 

http://www.quotev.com/story/5208378/The-Pranking-Queen-James-Potter/
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 सिाात शक्लतशालव यिाच्या थोबाडािर ाोसा मारण्यािी र्मक नतच्यात ियाच्या सतराव्या िषीि 
आलव होती. नतने मला स्ितःिर विश्िास ाेिायला शशकिलं. नतने हेहव दाखिून कदलं की क्स्त्रया अक्जबात 
कमकुित नसतात. नतने लैंचगक भेदभािािी सगळी जुनी समीकरणं मोडून कावलव आणण स्ितःहव त्या 
प्रनतमेला जागलव. ती हॉगिडासमर्लव सिोत्तम करामतगार (पँ्रकर) होती. सात िष ंमुखिंयाआड राहून, नतने 
सिा गोट्यटव समथापणे तडिून आणल्या. तेव्हा ती फलत सतरा िषािंी होती. आजिर बनततलेल्या सिााचर्क 
'पोिलेल्या' िेटककणींपिकी (witches) ती एक होती. 

 एव्हशलनला 'त्यागा'िे महत्त्ि कळले होते. जग िाििण्यासााी नतने स्ित:िे आयुट्यय अपाण केले. ती 
आयुट्ययाच्या शिेटच्या िणापयतं राणीि राकहलव. मतृ्यूच्या िणाला ती अत्यंत अदबीने ि तयारवने सामोरव 
गेलव आणण जेव्हा मतृ्यू नतच्याकड ेरोखून बतत होता, तेव्हाहव ती जराहव वििशलत झालव नाहव. मरण्यापूिी 
नतने मतृ्यूलादेखील नतिे राणीपद मान्य करायला भाग पाडले. नतने अनतशय बारकाईने, बारवकसारवक 
तपशशलासंह आपल्या करामतीिंी योजना केलेलव असे. 

 स्ित:ला जे योयाय िाटत ेत्यािर विश्िास ाेिािा आणण त्यासााी ाामपणे उभे राहािे असे एव्हशलनने 
मला शशकिले. नतिे प्रार्ान्यक्रम ारलेले असत. ती करामती करे, ती एक िांगलव मित्रीणहव होती; पण त्याि 
िेळी नतच्या कामािरून नतिे लि कर्ीहव वळत नसे. ती सोळाव्या िषीि 'लवाईिी योजनाकती' (बॅटल पलॅनर) 
झालव होती. 

 आतापयतं मी िािलेल्या आणण शलकहलेल्या पात्रांपिकी एव्हशलन हेि सिांत पे्ररणादायक पात्र आहे. 
एव्हशलन विलो हव मी आणण माझ्या मित्रत्रणीने शमळून जन्माला तातलेलव एक सिास्िी निी व्यक्लतरेखा आहे. 

नतिे मरण व्यथा गेलेले नाहव. एव्हशलन विलो मरण पािलव खरव, पण नतने मरणाला क्जंकले होते! 

करामतींच्या या राणीिा विजय असो! 

*** 

१. एव्हशलन विलो                 

(http://www.quotev.com/story/5208378/The-Pranking-Queen-James-Potter/) 

२. हॅरव पॉटर या प्रकरणाशी फार पररचित नसणारया िािकांच्या माकहतीसााी: 'ऑरसा' हा 'हॅरव पॉटर'च्या 
पुस्तकातल्या 'शमननस्कव ऑफ मॅक्जक'मर्ील विशेष प्रशशक्षित लोकांिा एक िमू असतो. 'काळ्या विद्ये'शी 
संबंचर्त गुन्ह्यांिा तपास करणं आणण गरज पडल्यास, नतिा गिरिापर करणारया गुन्हेगाराशी लवून त्याला 
पकडणं हे त्या िमूिं काम असतं. 

*** 

 

चित्रः जालािरून साभार.   

*** 
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    - सौ. नीला र्डफळे 

 

क्र. 
प्रकाशन 
िषि 

पुस्तकाचे नाि प्रकाशन प्रकार रचना मूळ लेखक 

१ 

 

अतंराळ प्रिासािे पकहले पुस्तक 

  

अनुिाकदत 

 

२ १९६१ अतंराळात अक्यानबाण 
मॅजेक्स्टक बुक स्टॉल, 

मुंबई 
कादंबरव अनुिाकदत 

 

३ १९८४ अलकािे अजब इच्छासत्र इंिायणी प्रकाशन, पुणे कादंबरव स्ितंत्र 

 

४ १९९४ अकु्रर्ान ते वपकु्रर्ान राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव स्ितंत्र 

 

५ १९९६ अदृश्य माणूस 
लाखाणी बुक डपेो, 

मुंबई 
कादंबरव अनुिाकदत 

एि. जी. 
िेल्स 

६ १९९२ अभुततु व्यलतीच्या शोर्ात र्ाडसी िीर राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव अनुिाकदत ज्यूल व्हना 

७ १९९४ अलकनंदा आणण जादगूार क्जन राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव स्ितंत्र 

 

८ १९९९ असे लवले गारं्ीजी 
मर्ुराज पक्ब्लकेशन्स, 

मुंबई 
कादंबरव पुनका चथत 

 

९ १९६५ आगे बवो फास्टर फेणे पॉपयुलर प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

१० २००८ आनंदव आनंद गड े राजा प्रकाशन, मुबंई 
क्रशमत 

कादंबरव 
अनुिाकदत 

लॉरा इंगल्स 
िाईल्डर 

११ १९७१ आपल्या आगगाडयांिी कहाणी 
नॅशनल बुक कस्ट 
ऑफ इंडडया, निी 

कदल्लव 
कथासंग्रह अनुिाकदत 

 

१२ १९७७ आरसेनगरवत जाई निीन प्रकाशन, पुणे कादंबरव रूपांतररत लुईस कॅरल 

१३ १९९६ इराितीिा शोर् 
मॅजेक्स्टक बुक स्टॉल, 

मुंबई 
कादंबरव स्ितंत्र 

 

१४ १९६६ उडती छबकडी भारतीय ग्रंथ भिन कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

१५ १९६२ उमलती कळी 
नाग विदभा प्रकाशन, 

अमरािती 
क्रशमत 

कादंबरव 
अनुिाकदत 

लॉरा इंगल्स 
िाईल्डर 

१६ 

 

एक ित्मकाररक रात्र 

    

भा. रा.  भागित -  समग्र सादहत्यसचूी    
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क्र. 
प्रकाशन 
िषि 

पुस्तकाचे नाि प्रकाशन प्रकार रचना मूळ लेखक 

१७ २००८ एक होते सरोिर राजा प्रकाशन, मुबंई 
क्रशमत 
कादंबरव 

अनुिाकदत 
लॉरा इंगल्स 
िाईल्डर 

१८ १९९० एका चिन्यािा जमालगोटा राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव अनुिाकदत ज्यूल व्हना 

१९ १९९८ एकांडया बेटािरिे थरारनांय राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव अनुिाकदत --''-- 

२० १९७५ ऑशलवंपक महोत्सि आणण खेळाडू 

नॅशनल बुक कस्ट 
ऑफ इंडडया, निी 

कदल्लव 
कादंबरव अनुिाकदत 

 

२१ १९९६ कंपनी िाललव सयूााकड े राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव अनुिाकदत ज्यूल व्हना 

२२ १९७३ काळा बाण 
लाखाणी बुक डपेो, 

मुंबई 
कादंबरव स्ितंत्र 

 

२३ १९९४ काशािी काशीयात्रा राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव स्ितंत्र 

 

२४ १९९५ ककडयाने तातले कोडे 
पररमल प्रकाशन, 

औरंगाबाद 
कादंबरव स्ितंत्र 

 

२५ १९९६ ककल्ल्यातील कारस्थान 
लाखाणी बुक डपेो, 

मुंबई 
कादंबरव स्ितंत्र 

 

२६ १९९६ कॅपटन ककडिा खक्जना उत्कषा प्रकाशन, पुणे कादंबरव स्ितंत्र 

 

२७ १९९८ कॅपटन गँ्रट! तुम्हव कुाे आहात? राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव अनुिाकदत ज्यूल व्हना 

२८ २००९ कि द्यािा खक्जना पुरंदरे प्रकाशन, पुणे कादंबरव अनुिाकदत 

 

२९ १९९४ कक्रकेटिी खुमखुमी क्जरलव अद्िित प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

३० २००४ खक्जन्यािा शोर् उत्कषा प्रकाशन, पुणे कादंबरव स्ितंत्र 

 

३१ १९८४ खक्जन्यािे बेट 
ऑलसफडा युननिशसाटव 
पे्रस, निी कदल्लव 

कादंबरव अनुिाकदत 

 

३२ १९७१ खक्जन्याच्या बेटािर संजरूाजू पॉपयुलर प्रकाशन, पुणे कादंबरव स्ितंत्र 

 

३३ १९६४ खरा खक्जना राजा प्रकाशन, मुबंई कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

३४ १९८६ गडािरिा खक्जना उत्कषा प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

३५ 

 

गवविा मालक 

    

३६ १९८४ गपप बसा मुंछासेन शकुल प्रकाशन, पुणे कादंबरव रूपांतररत 
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क्र. 
प्रकाशन 
िषि 

पुस्तकाचे नाि प्रकाशन प्रकार रचना मूळ लेखक 

३७ 

 

गांजलेले जीि 

  

अनुिाकदत 

 

३८ १९८२ गालफाटूिा पराक्रम 
सोनसळे अ ॅन्ड कं., 

पुणे 
कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

३९ १९८६ चगररशशखरािे गुवपत राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव अनुिाकदत ज्यूल व्हना 

४० २००३ गुपत खक्जन्यािे बेट अतुल बुक एजन्सी कादंबरव अनुिाकदत --''-- 

४१ १९८२ गुलमगािे गूव आणण फास्टर फेणे उत्कषा प्रकाशन, पुणे कादंबरव स्ितंत्र 

 

४२ १९८० तडयाळािे गुवपत इंिायणी प्रकाशन, पुणे कादंबरव स्ितंत्र 

 

४३ १९९७ िंिािर स्िारव 
लाखाणी बुक डपेो, 

मुंबई 
कादंबरव रूपांतररत ज्यूल व्हना 

४४ १९८५ िक्रीिादळात फास्टर फेणे उत्कषा प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

४५ १९९२ िला उत्तर ध्रुिाकडे राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव अनुिाकदत ज्यूल व्हना 

४६ १९९४ िाणलय 
मेहता पक्ब्लशशगं 

हाऊस, पुणे 
कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

४७ १९८५ चिकूं चिपंांझी आणण फास्टर फेणे उत्कषा प्रकाशन, पुणे कादंबरव स्ितंत्र 

 

४८ १९८५ चिकूंिे िाळे आणण फास्टर फेणे उत्कषा प्रकाशन, पुणे कादंबरव स्ितंत्र 

 

४९ 

 

चिटोर यािा प्रताप 

  

स्ितंत्र 

 

५० १९९४ छगन सांगू लागला कृट्यणा प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

५१ १९९४ छगनिे िर हाट िालूि कृट्यणा प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

५२ १९९४ छोटव मोाी यंत्र े
लाखाणी बुक डपेो, 

मुंबई 
कादंबरव अनुिाकदत 

 

५३ १९९६ जगंल बुकातील दंगल त्या दंगलवतील दोन पोरे उत्कषा प्रकाशन, पुणे कादंबरव अनुिाकदत 

 

५४ १९८५ जगंलपटात फास्टर फेणे उत्कषा प्रकाशन, पुणे कादंबरव स्ितंत्र 

 

५५ १९६२ जगाच्या कल्याणा 
मॅजेक्स्टक बुक स्टॉल, 

मुंबई 
कादंबरव अनुिाकदत 

 

५६ १९७९ जयदवपिी जगंल यात्रा 
मॅजेक्स्टक बुक स्टॉल, 

मुंबई 
कादंबरव स्ितंत्र 

 

५७ १९६५ जिानमदा फास्टर फेणे पॉपयुलर प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्ितंत्र 

 



२१४ 

 

क्र. 
प्रकाशन 
िषि 

पुस्तकाचे नाि प्रकाशन प्रकार रचना मूळ लेखक 

५८ १९७७ जाईिी निल कहाणी 
मॅजेक्स्टक बुक स्टॉल, 

मुंबई 
कादंबरव रूपांतररत लुईस कॅरल 

५९ १९९६ 
जनुाट भािलविी भन्नाट कथा आणण इतर पाश्िात्य 

गोट्यटव 
उत्कषा प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

६० १९३२ जॉजा िॉशशयंाटन 
ग. पा.ं परिुरे 

प्रकाशन 
िररत्र अनुिाकदत 

 

६१ १९६० ज्ञान आणण मनोरंजन: भाग पकहला 
मॅजेक्स्टक बुक स्टॉल, 

मुंबई 
माकहतीपर स्ितंत्र 

 

६२ १९९८ ज्यूल व्हनािी अभुततु सटृ्यटव राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव अनुिाकदत 

 

६३ १९९८ झपाटलेला प्रिासी राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव अनुिाकदत ज्यूल व्हना 

६४ २००९ कटगं कटगं कटगंा उत्कषा प्रकाशन, पुणे कादंबरव स्ितंत्र 

 

६५ १९८९ कटक टॉक फास्टर फेणे उत्कषा प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

६६ 

 

कटल्लू नािािा विदषूक 

  

रूपांतररत 

 

६७ १९६५ ककगं-ककगं-फास्टर फेणे पॉपयुलर प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

६८ १९७५ डाकंूिी टोळी आणण बालिीर 
परिुरे प्रकाशन मंकदर, 

मुंबई 
कादंबरव स्ितंत्र 

 

६९ 

 

वब्बू राजािी गोट्यट 

  

रूपांतररत 

 

७० १९९८ तीन बलून बहादल र उत्कषा प्रकाशन, पुणे कादंबरव अनुिाकदत 

 

७१ १९९६ तुटलया कानािे रहस्य सुरेश एजन्सी, पुणे कादंबरव स्ितंत्र 

 

७२ १९७२ तिमूरलंगािा भाला 
मॅजेक्स्टक बुक स्टॉल, 

मुंबई 
कादंबरव स्ितंत्र 

 

७३ 

 

तोंड शमटा मुंछासेन 

  

रूपांतररत 

 

७४ १९५९ तोचि सार्ु ओळखािा महाराट्यक प्रकाशन िररत्र 

  

७५ १९९४ तोरणा कोणी क्जंकला? राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव स्ितंत्र 
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क्र. 
प्रकाशन 
िषि 

पुस्तकाचे नाि प्रकाशन प्रकार रचना मूळ लेखक 

७६ १९७० त्यांनी पाकहलेला भारत 

नॅशनल बुक कस्ट 
ऑफ इंडडया, निी 

कदल्लव 
कादंबरव अनुिाकदत 

 

७७ १९५९ त्यांसी म्हणे जो आपुले महाराट्यक प्रकाशन 

   

७८ १९९६ 
थलँय,ू शमस्टर शाका  आणण दसुर याहव काहव मजेदार 

लोककथा 
उत्कषा प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

७९ १९९६ 
दयााई डाकू शाकी आणण दसुर याहव काहव मजेदार 

लोककथा 
उत्कषा प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

८० १९८४ दयााई डाकंूच्या गोट्यटव इंिायणी प्रकाशन, पुणे कादंबरव स्ितंत्र 

 

८१ १९९६ दयाादेशिी राजकन्या शांताई प्रकाशन, पुणे कादंबरव स्ितंत्र 

 

८२ १९७५ दवपमाळेिे रहस्य 
मॅजेक्स्टक बुक स्टॉल, 

मुंबई 
कादंबरव स्ितंत्र 

 

८३ १९८२ दःुख पिाताएिवे ('ला शमझरेबल्स'िे भाषांतर) संजय प्रकाशन, पुणे कादंबरव अनुिाकदत 

 

८४ १९९५ दशुमाळ नतककटािी साहसयात्रा उत्कषा प्रकाशन, पुणे कादंबरव स्ितंत्र 

 

८५ १९५९ देि तेथेंचि जाणािा महाराट्यक प्रकाशन कादंबरव 
  

८६ १९८६ र्ूमकेतूच्या शपेटािर राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव अनुिाकदत ज्यूल व्हना 

८७ १९९२ ध्रुिाने लािले िेड राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव अनुिाकदत --''-- 

८८ २००६ नंद ूकरतो मोत्यािी शशकार! राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव स्ितंत्र 

 

८९ १९८२ नंदिूा यांत्रत्रक माणूस राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव स्ितंत्र 

 

९० २००६ नंदचू्या थापांिे ... गरगर कफरे विमान! राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव स्ितंत्र 

 

९१ २००६ नंदनेू रिले मनोरथ राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव स्ितंत्र 

 

९२ १९८७ नागफणी खक्जना उत्कषा प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

९३ १९९२ ननजान बेटािर र्ाडसी िीर राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव अनुिाकदत 

 

९४ १९६८ ननळा मासा 
नाग विदभा प्रकाशन, 

अमरािती 
 

स्ितंत्र 

 

९५ १९५७ न्यायार्ीशािे अतंरंग 

  

अनुिाकदत 
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क्र. 
प्रकाशन 
िषि 

पुस्तकाचे नाि प्रकाशन प्रकार रचना मूळ लेखक 

९६ १९४६ पबुताईिी फ कशी झालव? 
केशि शभकाजी विळे 

प्रकाशन, मुंबई 
कादंबरव स्ितंत्र 

 

९७ १९४२ पबुताईच्या गोट्यटव 
केशि शभकाजी विळे 

प्रकाशन, मुंबई 
कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

९८ १९८६ पळिलेल्या पोरािी गोट्यट 
ऑलसफडा युननिशसाटव 
पे्रस, निी कदल्लव 

कादंबरव स्ितंत्र 

 

९९ २००० पशमुानिािे बेट 
ज्ञानदा पक्ब्लकेशन्स 

प्रा. शल., पुणे 
कादंबरव अनुिाकदत 

 

१०० १९५५ पाि भािांिी गोट्यट 
ग. पा.ं परिुरे 

प्रकाशन 
िररत्र अनुिाकदत 

 

१०१ १९९७ पाताळलोकिी अभुततु यात्रा राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव रूपांतररत ज्यूल व्हना 

१०२ १९९४ वपझारोिे थिमान पुरंदरे प्रकाशन, पुणे कादंबरव अनुिाकदत 

 

१०३ १९९४ वपस्तुल बॉम्बच्या कथा अद्िित प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

१०४ 

 

पुनश्ि खक्जन्यािी भेट 

  

अनुिाकदत 

 

१०५ 

 

पुनश्ि भेट 

  

स्ितंत्र 

 

१०६ 

 

पथृ्िी दभुंगलव राजा प्रकाशन, मुबंई 

   

१०७ १९९८ पोलादपूरिा रणरािस राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव अनुिाकदत 

 

१०८ १९७३ पोस्टाच्या नतककटांिी निलकहाणी 
नॅशनल बुक कस्ट 
ऑफ इंडडया, निी 

कदल्लव 
कथासंग्रह अनुिाकदत 

 

१०९ १९८२ प्रतापगडािर फास्टर फेणे उत्कषा प्रकाशन, पुणे कादंबरव स्ितंत्र 

 

११० १९५८ फार फार सुंदर शहर आशय प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह अनुिाकदत 

 

१११ १९८२ फास्टर फेणे टोला हाणतो उत्कषा प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

११२ १९८२ फास्टर फेणे डडटेक्लटव्ह उत्कषा प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

११३ १९६५ फास्टर फेणेिा रणरंग पॉपयुलर प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

११४ १९८२ फास्टर फेणेिी एलस्पे्रस कामचगरव उत्कषा प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

११५ १९८२ फास्टर फेणेिी काक्श्मरव करामत उत्कषा प्रकाशन, पुणे कादंबरव स्ितंत्र 
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क्र. 
प्रकाशन 
िषि 

पुस्तकाचे नाि प्रकाशन प्रकार रचना मूळ लेखक 

११६ १९८५ फास्टर फेणेिी डोंगरभेट उत्कषा प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

११७ १९८५ फास्टर फेणेच्या गळ्यात माळ उत्कषा प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

११८ १९६५ फुरसुंगीिा फास्टर फेणे पॉपयुलर प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

११९ १९९२ बफा भूमीिरवल बहादल र राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव अनुिाकदत ज्यूल व्हना 

१२० 

 

बलदंड बन्यान 

  

अनुिाकदत 

 

१२१ १९८२ बाईलिोर 
सोनसळे अ ॅन्ड कं., 

पुणे 
   

१२२ 

 

बाजीराि 

  

पुनका चथत 

 

१२३ १९९७ बादशाहव जासूद राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव अनुिाकदत ज्यूल व्हना 

१२४ १९६५ बालबहादल र फास्टर फेणे पॉपयुलर प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

१२५ १९५६ बेन फँ्रकशलन - अमेररकेिा गुणी शास्त्रज्ञ 
मॅजेक्स्टक बुक स्टॉल, 

मुंबई 
कादंबरव अनुिाकदत 

 

१२६ १९८४ बोला बोला मुंछासेन शकुल प्रकाशन, पुणे कादंबरव रूपांतररत 

 

१२७ १९७२ ब्रह्मदेशातला खक्जना 
मॅजेक्स्टक बुक स्टॉल, 

मुंबई 
कादंबरव स्ितंत्र 

 

१२८ १९६६ भटक बहादल र 
मॅजेक्स्टक बुक स्टॉल, 

मुंबई 
कादंबरव अनुिाकदत 

 

१२९ १९९४ भायायशालव शसलसर अद्िित प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

१३० 

 

भारत पाक युद्ध 

  

अनुिाकदत 

 

१३१ १९८३ भारद्िाजािी भरारव 
सोनसळे अ ॅन्ड कं., 

पुणे 
कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

१३२ २००४ भाराभर गित उत्कषा प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह 

  

१३३ १९७२ भुताळी जहाज 
मॅजेक्स्टक बुक स्टॉल, 

मुंबई 
कादंबरव स्ितंत्र 

 

१३४ १९९४ मडकोबा शब्दिेर् प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह अनुिाकदत 

 

१३५ 

 

महाभारत 

  

पुनका चथत 
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प्रकाशन 
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पुस्तकाचे नाि प्रकाशन प्रकार रचना मूळ लेखक 

१३६ १९८८ महेश उडाला भूराराsss 
ज्योस्त्ना प्रकाशन, 

मुंबई 
कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

१३७ १९४६ माझा विक्रम 
केशि शभकाजी विळे 

प्रकाशन, मुंबई 
 

स्ितंत्र 

 

१३८ १९९६ 

मायापूरिे रंगेल रािस: अथाात ्अनतशक्लतमान 
तंटासुर ि िंडासरु आणण त्यांिे बहुवंगी तर हेिाईक 
शमत्रगण यांच्या अभुततु साहसांिी निलकहाणी 

लाखाणी बुक डपेो, 
मुंबई 

कादंबरव 
इंिायणी 
प्रकाशन, 

पुणे 

फ्रांस्िा राबले 

१३९ १९९५ मुंबईला िलकर उत्कषा प्रकाशन, पुणे कादंबरव स्ितंत्र 

 

१४० १९६४ मुलकाम शेंडनेित्र 
लाखाणी बुक डपेो, 

मुंबई 
कादंबरव अनुिाकदत ज्यूल व्हना 

१४१ २००८ मूतीच्या शोर्ात मोना राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव स्ितंत्र 

 

१४२ २००८ मोठ्या रानातले छोटे तर राजा प्रकाशन, मुबंई 
क्रशमत 
कादंबरव 

अनुिाकदत 
लॉरा इंगल्स 
िाईल्डर 

१४३ १९९६ रॉत्रबनहूड आणण त्यािे रंगेल गडी इंिायणी प्रकाशन, पुणे कादंबरव अनुिाकदत 

 

१४४ १९६६ रॉत्रबन्सन आणण मंडळी रुिी प्रकाशन, पुणे कादंबरव स्ितंत्र 

 

१४५ १९९४ लाख मांजरव राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव स्ितंत्र 

 

१४६ १९६५ िनस्पतींिा जादगूार 
मॅजेक्स्टक बुक स्टॉल, 

मुंबई 
कादंबरव अनुिाकदत 

 

१४७ १९९६ विज्ञानिेड ेशास्त्रज्ञ अनुबंर् प्रकाशन, पुणे कादंबरव अनुिाकदत 

 

१४८ १९८९ विमानिोर विरुद्ध फास्टर फेणे उत्कषा प्रकाशन, पुणे कादंबरव स्ितंत्र 

 

१४९ 

 

िीर पांडि 

  

स्ितंत्र 

 

१५० 

 

िितागिनांतील िाफारे 
काँकटनेंटल प्रकाशन, 

मुंबई 
कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

१५१ २००९ शाब्बास शरलॉक होम्स! (भाग पकहला) उत्कषा प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह अनुिाकदत 
आथार कोनन 

डॉयल 

१५२ २००९ शाब्बास शरलॉक होम्स! (भाग दसुरा) उत्कषा प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह अनुिाकदत --''-- 

१५३ २००९ शाब्बास शरलॉक होम्स! (भाग नतसरा) उत्कषा प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह अनुिाकदत --''-- 



२१९ 

 

क्र. 
प्रकाशन 
िषि 

पुस्तकाचे नाि प्रकाशन प्रकार रचना मूळ लेखक 

१५४ २००९ शाब्बास शरलॉक होम्स! (भाग िौथा) उत्कषा प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह अनुिाकदत 
आथार कोनन 

डॉयल 

१५५ २००९ शाब्बास शरलॉक होम्स! (भाग पाििा) उत्कषा प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह अनुिाकदत --''-- 

१५६ १९७५ शाळेतलव भुताटकी 
मॅजेक्स्टक बुक स्टॉल, 

मुंबई 
   

१५७ १९५८ शशगंी 
नाग विदभा प्रकाशन, 

अमरािती 
कादंबरव स्ितंत्र 

 

१५८ 

 

छत्रपती शशिाजी अमर चित्र कथा 
कॉशमक 
क्स्कप / 
िररत्र 

पुनका चथत 

 

१५९ १९५६ सगळं सगळं ाीक होतं 
मॅजेक्स्टक बुक स्टॉल, 

मुंबई 
 

अनुिाकदत 

 

१६० 

 

सफरिंद 

  

अनुिाकदत 

 

१६१ १९५६ समुि सितान 
लाखाणी बुक डपेो, 

मुंबई 
कादंबरव स्ितंत्र 

 

१६२ १९९६ 
साखर सोंडया आणण दसुर याहव काहव मजेदार 

लोककथा 
उत्कषा प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

१६३ १९९४ सागरव िोरांिर पोरांिी मात अद्िित प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

१६४ १९९० साता समुिािा सुलतान राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव स्ितंत्र 

 

१६५ १९६२ तारस बलबािे दोन सुपुत्र 
लाखाणी बुक डपेो, 

मुंबई 
कादंबरव स्ितंत्र 

 

१६६ २००४ शसडंरेलािी मलुगी शमडंरेला (सहा छानदार परवकथा) 
अनुबंर् प्रकाशन, 

मुंबई 
कथासंग्रह स्ितंत्र 

 

१६७ १९८० सुर्ीरिाडी संजय प्रकाशन, पुणे कादंबरव स्ितंत्र 

 

१६८ १९६४ सूयाािर स्िारव 
लाखाणी बुक डपेो, 

मुंबई 
कादंबरव अनुिाकदत ज्यूल व्हना 

१६९ १९४३ सोक्व्हएटच्या समरकथा 
केशि शभकाजी विळे 

प्रकाशन, मुंबई 
कथासंग्रह अनुिाकदत 

 

  



२२० 

 

क्र. 
प्रकाशन 
िषि 

पुस्तकाचे नाि प्रकाशन प्रकार रचना मूळ लेखक 

१७० १९५५ हररण बालक उजाा प्रकाशन, मुंबई कादंबरव अनुिाकदत 

माजारव 
ककनन  
रॉशलयंास ्

१७१ १९८६ हलयुालवस 
ऑलसफडा युननिशसाटव 
पे्रस, निी कदल्लव 

कादंबरव अनुिाकदत  

१७२ १९९७ हिाई हुकूमशहा राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव अनुिाकदत  

१७३ १९९० हाजीबाबाच्या गोट्यटव 
मॅजेक्स्टक बुक स्टॉल, 

मुंबई 
कथासंग्रह अनुिाकदत 

 

१७४ १९९० कहमंतिान जासूद राजा प्रकाशन, मुबंई कादंबरव स्ितंत्र 

 

१७५ १९९६ 
डाकू बनला डडटेक्लटव्ह आणण दसुर याहव काहव मजेदार 

लोककथा 
उत्कषा प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह 

 

मॉरवस लेब्ला ँ

१७६ १९९४ भटांच्या िाडयातील भुतािळ पुरंदरे प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह 

 

िाल्सा 
डडकन्स 

१७७ 

 

पुत्र असािा ऐसा गुंडा उत्कषा प्रकाशन, पुणे 

   

१७८ 

 

शशकंदरिा त्रबलंदर कुत्रा उत्कषा प्रकाशन, पुणे 

   

१७९ 

 

वोरगाििा िोर उत्कषा प्रकाशन, पुणे 

   

१८० 

 

अगडबंब मंडळाच्या गोट्यटव उत्कषा प्रकाशन, पुणे 

   

१८१ १९९५ अलकािे अजब इच्छासत्र उत्कषा प्रकाशन, पुणे कादंबरव स्ितंत्र 

 

१८२ १९९४ खक्जन्यािा शोर् पुरंदरे प्रकाशन, पुणे कादंबरव स्ितंत्र 

 

१८३ १९९६ दयााई डाकंूच्या गोट्यटव उत्कषा प्रकाशन, पुणे कादंबरव स्ितंत्र 

 

१८४ 
१९७८ 

पुनमुािण 
िाणलय अमर चित्र कथा 

कॉशमक 

क्स्कप 
/िररत्र 

पुनका चथत 

 

 

 

 

*** 

 

 

 



२२१ 

 

हव सिूी अपूणा आहे. ती पूणातः ननदोष नाहव. विश्िासाहा माकहतीच्या अभािामुळे काहव रकाने ररकामे ाेिले 
आहेत. पुववल आकडिेारव हव अशा सिूीिर आर्ाररत आहे. अथााति, तीसुद्धा पूणातः ननदोष नाहव. हव केिळ 
पकहलव पायरव आहे. यातले काहव आकड े पाहून कुणाला भारांच्या साकहक्त्यक कारककदीमागिे इतर 
कायाकारणभाि शोर्ण्यािी इच्छा झालव, तर या सिूीिं प्रयोजन सफल झालं अस ंम्हणता येईल. िािकांनी 
यथाशलती हव यादव पररपूणा करण्यास ि यादवतले दोष नजरेस आणून देण्यास मदत करािी, हव विनंती.  

  

भा. रा. भागित ह्यांच्या १८४ पुस्तकािंी माकहती उपलब्र् झालव. अनेक पुस्तकांबाबत प्रकाशक, प्रकाशनिषा, 
साकहत्यप्रकार असे विविर् तपशील शमळाले नाहवत. 

त्यांच्या ९१ िषांच्या आयुट्ययात त्यांनी ककमान १८४ पुस्तकं शलकहलव. त्यांना ककमान ३७ प्रकाशक लाभले. 
त्यांिं पकहल ं पुस्तक १९३२ सालव प्रकाशशत झाल ं नन त्यांच्या हयातीत प्रशसद्ध झालेल ंत्यांिं शिेटिं पुस्तक 
२००० सालिं आहे. म्हणजे त्यांिी लेखक म्हणून कारकीदा हव समुारे ६८ िषांिी आहे. ६८ िषांत ककमान १८४ 
पुस्तकं म्हणजे सरासरव िषााकााी सुमारे २.७ इतकी. इतके प्रसिशील लेखक मरााीत ककती टलके असतील 
असा प्रश्न पडतो. 

त्यांच्या १८४ पुस्तकांपिकी १६९ पुस्तकांच्या रिनाप्रकाराबदल ल माकहती उपलब्र् झालव. त्या १६९ पुस्तकांपिकी 
पूणापणे स्ितंत्र अशी सुमारे ५६%, तर अनुिाकदत / रूपांतररत / पुनका चथत / आर्ाररत अशी पुस्तकं ४४%. 

भागितांनी स्ितंत्रपणे जन्माला तातलेल्या व्यक्लतरेखांपिकी जिळपास सिा व्यक्लतरेखा ह्या पुरुष आहेत. 
त्यांच्या १०२ पुस्तकांमध्ये प्रर्ान व्यक्लतरेखा हव पुरुष आहे, तर ९ पुस्तकामंध्ये ती स्त्री आहे. 

यांव्यनतररलत आशय (साहस, विनोद, ििज्ञाननक, माकहतीपर, ऐनतहाशसक, इ.) ि कथानकािा पररसर (अंतराळ, 
पुणे, महाराट्यक, अमेररका, आशशया, इ.) यांनुसारहव विश्लेषण करण्यािा प्रयत्न केला. परंतु माकहतीच्या 
विश्िासाहातेबदल ल एकमत नसल्याने ि उपलब्र् आकडयातं एकिालयता नसल्याने ती आकडिेारव िगळलव आहे.  

 

 

सादहत्यप्रकारविल्हे: 
माकहती उपलब्र्: १८४पिकी १५५ 

९८  कादंबर या                   
४८  कथासंग्रह                       
४   क्रशमत कादंबर या                  

३    िररत्र े                  
१   माकहतीपर                              
२   कॉशमक क्स्कप / िररत्र                      
२८  माकहती अनुपलब्र्                                 
----- 

१८४ 



२२२ 

 

रचनाप्रकारविल्हे 

माकहती उपलब्र्: १८४पिकी १६९ 

९४  स्िततं्र 

६१  अनुिाकदत 

९    रूपांतररत 

५    पुनका चथत 

१५  माकहती अनुपलब्र्  

----- 

१८४ 

 

प्रमुख व्यग्क्तरेखा 
माकहती उपलब्र्: १८४पिकी १११ 

१०२ पुरुष 

९     स्त्री 
७३   माकहती अनुपलब्र् 

----- 

१८४ 

 

प्रकाशकविल्हे 

माकहती उपलब्र्: १८४पिकी १६६ 

४०  उत्कषा प्रकाशन, पुणे 

३४  राजा प्रकाशन, मुंबई 

१६  मॅजेक्स्टक बुक स्टॉल, मुंबई 

१०  लाखाणी बुक डपेो, मुंबई 

७    पॉपयुलर प्रकाशन 

४    अद्िित प्रकाशन, पुणे 

४    इंिायणी प्रकाशन, पुणे 

४    केशि शभकाजी विळे प्रकाशन, मुंबई 

४    नॅशनल बुक कस्ट ऑफ इंडडया, निी कदल्लव 
४    पुरंदरे प्रकाशन, पुणे 

३    ऑलसफडा युननिशसाटव पे्रस, निी कदल्लव 
३    नाग विदभा प्रकाशन, अमरािती 
३    महाराट्यक प्रकाशन 

३    सोनसळे अ ॅन्ड कं., पुणे 

२    अमर चित्र कथा 



२२३ 

 

२    कृट्यणा प्रकाशन, पुणे 

२    ग. पां. परिुरे प्रकाशन 

२    शकुल प्रकाशन, पुणे 

२    संजय प्रकाशन, पुणे 

१    अतुल बुक एजन्सी 
१    अनुबंर् प्रकाशन, पुणे                                 

१    अनुबंर् प्रकाशन, मुंबई 

१    आशय प्रकाशन, पुणे 

१    उजाा प्रकाशन, मुंबई 

१    काँकटनेंटल प्रकाशन, मुंबई 

१   ज्ञानदा पक्ब्लकेशन्स प्रा. शल., पुणे 

१    ज्योत्स्ना प्रकाशन, मुंबई 

१    निीन प्रकाशन, पुणे 

१    परिुरे प्रकाशन मंकदर, मुंबई 

१    पररमल प्रकाशन, औरंगाबाद 

१    भारतीय गं्रथ भिन 

१    मरु्राज पक्ब्लकेशन्स, मुबंई 

१    मेहता पक्ब्लशशगं हाऊस, पुणे 

१    रुिी प्रकाशन, पुणे 

१    शब्दिेर् प्रकाशन, पुणे 

१    शांताई प्रकाशन, पुणे 

१    सुरेश एजन्सी, पुणे 

१७  माकहती अनुपलब्र् 

----- 

१८४ 

----- 

*** 

आकडिेारव, ननट्यकषा: सशलल बडोदेकर.                 
पडताळणी, संस्करण: अमुक, मेतना भुस्कुटे.   

*** 

 

 

 

 

-------------------------------------------   o   ------------------------------------------- 




