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गो�ी सांगेन गमतीया चार 
 

प	ह�या गो'ीची जागा - पु)यापासून पाच मैलावर असलेली आमची ‘ 	हंग)याची’ शाळा. 1या प2रसराला आता 

‘कव3नगर’ 4हणतात. काळ सुमारे प6नास वषा�पूव8चा. गणपती उ1सवाम:ये करमणुक;चे काय�बम सभागहृत 

चालू आहेत. अदंाजे आठ वषा�ची मराठ! दसर>तु  िशकत असलेली एक मुलगी ःटेजवर येते. घो@याइतके वर 

घेतलेले, खपू बCगा झालेले, 	हरवे, लालभडक टोपपदराचे लुगडे ती नेसलेली आहे. अगंात EपवFया रंगाची 

धारवाड> खणाची चोळ>, हातात काचेGया काFया पारHया बांगIया, पायात जोडवी, गFयात दोJ यातच ओवलेले 

काFया म)याचे मंगळसूऽ,  कपाळावर Mपयाएवढे ऎसपैस ठसठशीत कंुकू आPण मानेपासून वर घ@ट खोपा 

घातलेला. हातात जवळजवळ ितGयाच उंचीचे मुसळ. चेहरा रागाने नुसता लाल झालेला. हा असा अवतार 

रंगभूमीवर येताच लाQा फुटाHया तसे शSद ितGया मुखातून येतात, "कोण मेलं ते माTया नवJ याला नाव ं

ठेवतंय?  घालू का हे मुसळ टाळUयात?  नावाची ‘ Pजजाई’ आहे 4हटलं ऽ ऽ -" 

 

संतौZे ‘ तुकाराम महाराजांचे’ हे ’अधा[ग’ पाहताच ूे\कात हशा आPण टाFया यांची एकच धमाल उडते. 1यात 

शाळेतला - ूाथिमक शाळेतला - बालचमू समोरGया बाजूस बसलेला. 1यात काह>जणी ‘ Pजजाई’ कडे बोटे 

दाखवून 4हणताहेत, "अ^या, अगं बघ, बघतर>! ह> आपली ‘माली’ नाह> का? ‘	क�ली’ गं!" (‘ 	कल�ःकर’चे हे 

सोईने केलेले अपॅ' आPण संP\b cप!) "ओळखायला येते आहे का? पहा ना! " आPण मग आपली िचमुरड> 

बोटे तCडाला लावून (1यात�या काह>ंचे नुकतेच दात पडलेले) 	फस ् 	फस ् हसणे. भाषण संपवून ठसUयात 

‘ Pजजाई’ परतली. पुनः एकदा हशा, टाFयांचा कडाका! 
 

या ूवेशानंतर दहा पंधरा िमिनटात दसराु  एक करमणुक;चा काय�बम (बहधाु  नकलांचा) होतो. आPण तो 

संप�यावर मखमली पडदा पु6हा एकदा वर उचलला जातो. ूे\कांकडे तCड कcन एक सॆाट िसंहासनावर 

बसला आहे. 1याचा चेहरा रंग लावून बराच गोरा केला आहे. डोUयाला िनळा रेशमी भरजर> मंद>ल आPण 

अगंात जर>चे बु@टेबु@टे असलेला अPंजर> ूशःत, अघळपघळ अगंरखा आहे. EपवFया रेशमी कापडाची सुळसुळ 

करणार>, चकाकणार> सुरवार आPण पायात भरजर> चढाव 	दसताहेत. गFयात टपोJ या मो1यांचा कंठा. 1यात 

म:यभागी 	हरHयागार, मोhया गोट>एवढा, खडा आहे, कानाम:ये सो6यामो1याचे डूल हालताहेत, पाची बोटात�या 

(खJ या क; खो@या कोण जाणे?)  अगंhया आPण मनगटात पोची 	दसते आहे, कमरप@टा चांगला Mंद, रiखिचत 

व झगमगणारा, 1यात 4यानात तलवार अडकवलेली (धार आहे ना? क; - - ) हनुवट>वर दाढ>, ओठावर िमशा, 

कपाळावर गंधाचा ितलक असा हा सगळा साज आहे. बाजूला उभे असलेले हजरेु  1याGया अगंावर चवJ या 

ढाळ>त आहेत. संथपणे पण तालबj र>तीने. अवतीभवती पाचसात सरदार मानकर> मंडळ> उंची पोषाख आPण 

वkालंकार घालून अदबीने पण आपाप�या मानानुसार तसेच हlावरु  उभी आहेत. सॆाट बोलू लागतो. 

(भाषणाGया ूारंभी तो िसंहासनावर बसलेलाच आहे.) "मानकर> सरदर मंडळ> हो, शऽ ूतर आप�या राmयाGया 
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सीमेलगत येऊन उभा रा	हला आहे. तु4हा आ4हा, सवा[Gया जीवनमरणाचा हा ूo आहे. यावेळ> एक 	दलाने, 

एक मनाने, राmयाGया र\णासाठ! तु4ह> उभे राहणार ना? शऽचूा िनःपात करणार ना? बोल)याGया आवेशात 

राजा िसंहासनावcन खाली उतरतो, अःवःथ मनाने एक दोन येरझारा घालतो, ःटेजवर>ल ूकाशात 1याची 

वkे, अलंकार, अगंरpयाची बटणे चकाकू लागतात - हातवारे कर>त तो पु6हा 4हणतो, "ःवातंqय ते ःवातंqय! 

1याचे मोल कशात करता येईल? पारतंqय 4हणजे मरण. गुलामिगर> 4हणजे सव�नाश - -"1याचा आवाज 

उंचावू लागतो, आवेश वाढू लागतो, ूे\ागारातील सव� बाल-गण rास अवरोधनू कान देऊन ऎकू लागतो - 

सॆाट डाHया बाजूला झोकात मान वळवतो आऽ ऽ Pण - - ! काय सांगावे काय घडते 4हणून? अहो, 

सॆाटाGया डोUयावरचा रेशमी मं	दल एकदम घरंगळनू  ःटेजवर खाली पडतो, आPण आत असलेला राजाGया 

केसांचा गुळगुळ>त घ@ट खोपा(?) सगFयांना 	दसू लागतो. मानेGया 	हसUयाने िचकटवले�या िमशा 

वेIयवाकIया होतात  - आPण हाःयाचा ूचडं धबधबा ‘सॆाटाGया’ कानावर येतो, 1यात केलेला आरडाओरडाह> 

ऎकू येतो. "सॆाटाचा खोऽपा बघा सॆाटाचा खोपा! अगबाई, ह> मघाशी ‘ Pजजाई’ झाली होती ना, तीच. नाह>तर 

राजा कधी खोपा घालील काय?" टाFयांचा गजर ऎकताच आठ वषा�चा ‘सॆाट’ कावराबावरा िन रडवेला होत 

Eवंगकडे पाहू लागतो. काय�बमाGया संयोPजका ‘बाई’ पडदा खाली टाकतात अPण शूर राजा रडतरडत खोपा 

सांभाळ>त पळनू  जातो! ! 
 

पु)याGया नूतन मराठ! शाळेत एका मोhया सभागहृात शेकडो Eवlाथ8 Eवlिथ�नी गदs कcन बसली आहेत. 

आंतरशालेय वtृ1व ःपधा[चा बP\स समारंभ ितथे Hहायचा आहे. अनेक शाळातील मुलेमुली आPण 1यांचे 

रंगीबेरंगी पोषाख पाहताच पुंकळ इंिधनुंये एकाचवेळ> पा	ह�याचा आनंद होतोय - बP\स पटकावलेली 

मंडळ> जरा पुढGया रांगात ऎट>ने बसली आहेत. शाळेचे अ1यंत लोकEूय कत�बगार मुpया:यापक ौी. 

नारळकर पाह)यांनाु  घेऊन येताना लांबून 	दसत आहेत. सवा[Gया नजरा दरवाजाकडे लाग�या आहेत. 

Eवlाथ8जनाची आपापसात हलUया आवाजात कुजबूज चालली आहे. नारळकरांGया भHय उंच मूित�लगतच 

डोUयावर लालचटुकू  रंगाची पगड>, धोतर-सदरा-1यावर कोट आPण पायात जाड वाहणा असलेली गोर>पान, 

देखणी, अणकुिचदार नाकाची एक Hयt; चालते आहे. ितGया डाHया उजHया हाताला कमी जाःती ूमाणात 

तशाच पjतीचा पोषाख कcन आणखी काह> थोर मंडळ> येत आहेत. समारंभाGया आले�या इतर पाहणेु  

मंडळ>ंचे डोळे ःटेजवरGया या स6माननीय अितथीकडे लागले आहेत. ते आपाप�या खGुया[वर बसतात. 

नारळकर सर डाHया बाजूस wE'\ेप करतात. ठरले�या िमिनटाला काय�बम सुc होतो. पेट>वर ःवागतगीत 

वाजू लागते - Eवlाथ8 गाऊ लागतात "कc या ऽ ःवागता ऽ ऽ बुधजन." समोरGया रांगेत झxया 

परकरात�या क6या बस�या आहेत. 1यातली एक दसर>लाु  खणुांनी Eवचारते. "आप�याला बP\स देणारे गहृःथ 

कोणते ग?ं"  प	हलीला नUकल कर)याची हUक;ु  नेमक; 1याच वेळ> कशी येते कोण जाणे? ती आपले ओठ पुढे 

काढनू  तCडात काह>तर> चावून खात अस�यासारखा अिभनय कcन सांगते,  "असं करताहेत ना ते! तेच बP\स 
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देणारे - " पाह)यांनीु  तेHहा नुकतेच दात काढले असावेत. तCडात लवंग धरली असावी आPण ती ते चघळत 

असावेत. प	हलीने दसर>लाु  पाह)यांचीु  नUकल कcन तCड वेडेवाकडे कcन दाखवायला आPण अ:य\ांनी 

ितGयाकडे पहायला एकच गाठ पडली. बP\सवाली नUकलकार एकदम गCधळली. ितने खाली मान घातली. 

समारंभ सुc झला. बP\सांची नावे पुकारली जाऊ लागली. "म	हलाौम हायःकूल, 	हंगणे, येथील कुमार> - - 

	हने नेमले�या Eवषयावर>ल भाषणात बP\स िमळEवले." आपले नाव ऎकताच ौीखडं> रंगाचा आपला झगा 

आPण वे)यांGया 2रEबनी नीट आहेत ना,  हे बघत बघत ती ःटेजवर िनघाली, अ:य\ांGया हातून पुःतकांचा 

गhठा व बुलबुलतरंग हातात घे)यासाठ! वर मान कcन पाहते तो ते, आपले पु6हा ओठ पुढे कcन 1याची 

तालबj हालचाल करताहेत. ितला वाटलं, मघाशी आपण 1यांची नUकल केली ना 4हणून आता ते आप�याला 

चे'ा कcन िचडवताहेत, 1या क�पनेने ती गेली गांगMन. हातातली पुःतके इंमजी प	हलीत�या Qा छोट>ला 

नीट सावरता येईनात,  1यातली काह> ःटेजवर धबाधबा पडली. छोट> फार वरमली. पाहुणे 4हणाले, "असू दे, 

असू दे, बाळ." आPण खाली वाकून ितला ते पुःतके गोळा करयला मदत कc लागले. ती वळली तशी 1यांनी 

पाठ!वर शाबासक; 	दली. 
 

बैलाGया छकIयात बसून क6यका 	हंग)याला परत�या कारण बस वगैरे काह> वाहनच 1यावेळ> नHहते. सोबत 

असले�या िशP\का काह>शा नाराजीनेच Eवचाc लाग�या, "सभेत भाषण करायला zयायली नाह>स तू आPण 

बP\से घेताना 	कती घाबरटपणा केलास गं! व{धळ> कुठली!" पण बा|ना ती काय सांगणार?  अ:य\ांनी मला 

नUकल करताना पकडून नकलेनेच उ}र 	दले 4हणून, 4हणून मी घाबरले. 
 

तुकारामाची ‘ Pजजाई’ झाली होती ना? तीच ह> व{धळ> मुलगी, इंमजी प	हलीत असताना झालेली, ह> ितची 

मजेदार फPजती. एम ्. ए.Gया पर>\ेला 1याच पाह)यांचेु  एक पुःतक अzयासाला लावले होते. 1यावेळ> काह> 

तास 1यांनी मु~ाम कॉलेजात येऊन घेतले होते. प	हले 	दवशी ते तासावर आले तेHहा या ‘ Pजजाई’ला १०/१२ 

वषा�पूव8चा ूसंग आठवून अनावर हसू कोसळले. ओळखलेत पाहणेु  कोण होते? ू िसj सा	ह1यसॆाट न. िच.ं 

उफ�  ता1यासाहेब केळकर! 
 

पु)याGया Eवlािथ�नींGया एस ्.एन ्.ड>.ट>. कॉलेजमधून नोकर> संपवून ह>च आपली नाियका ‘ Pजजाई’ फxयु�सन ् 

कॉलेजात ूा:याEपका 4हणून जाणार होती. ितGया Eवlािथ�नीGया कानावर ती कुणकुण गेली. 1यांनी आप�या 

‘बा|ना’ थाटाचा िनरोप lायचा बेत आखला. ‘बाई’ नको नको 4हणतात तर> ऎकताय कोण?  कॉलेजGया 

ूाचाय�बाई अ:य\ हो1या. इतर सहकार> उपचार 4हणून हजर होते. 1यावेळ> Eवlािथ�नींची संpया असे सगळे 

वग� िमळनू  अदंाजे तीनशे! 1यात�या बJ याच मुली काय�बमाला हजर. ‘बा|’साठ! हार-तुरे-नारळ-कापड सगळे 

अगद> सmज होते! िनरोपादाखल प	ह�या वषा�तली Eवlािथ�नी बोलू लागली. बा|ना क�पनाह> नसलेले गुण 

1याणा िचकटवून झाले. आPण मग ती 4हणाली, - 	कनJ या अनुनािसक आवाजात- "आमGया बाई 	कनई 
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आ4हाला 	क}ी 	क}ी आवडतात. 1या खपू भरभर बोलतात ना 4हणून आ4ह> 1यांना ूेमाने ‘ डेUकन Uवीन’ 

असे 4हणत असू." बा|चा चेहरा ितने 	दलेली - (फार ूेमाने व मनापासून 	दलेली) - पदवी ऎकताच 

पाह)यासारखा झाला. ती खाली बसली. दसर>चाु  उ1साह ओसंडू लागला, "खरं 4हटलं तर आमGयाच वगा�वर 

बा|च ंसवा�त जाःत ूेम होतं. आ4ह> तर बा|ना ूेमाने ‘मुलुख मैदान तोफ’ 4हणत होतो. तु4ह>च सांगा, 

इंमजांGया काळात आलेली डेUकन Uवीन ौZे क;, ऎितहािसक काळातील मुलुख मैदान ौZे?" या ूेमाGया 

वषा�वाने 1या ‘ Pजजाई’चा कCडमारा होऊ लागला. भोवतीचे सहकार> व Eवlािथ�नी गालात�य़ा गालात हसताहेत 

हे वर 	कंवा बाजूला न पाहताह> ितला जाणवत होते. पण करते काय?  स1कारमूित� कcन बसवले होते ना 

ितला? ूा. ‘ Pजजाबाई’ उzया रा	ह�या - 1यांनी आपले भाषण पाचदहा िमिनटातच आPण पंचवीस एक 

वाUयातच संपEवले. 1यांना भीती वाटत होती तेव�यात कोणी ‘पंजाब मेल’ नाह>तर तशीच आणखी काह> 

पदवी आप�याला 	दली तर काय करा? Eवlािथ�नींनी ूेमाने 	दलेली भेट ःवीकारताना 1या 1या देवाला ूाथ�ना 

कर>त हो1या. "Oh God! Please save me from my students." 

 

याच ूा. ‘ Pजजाई’ची शेवटची गो' वरGया ित6ह>ंनाह> मागे टाकणार> आहे. या ूा:याEपकेचे गुMजी, ूा. रा. 

ौी. जोग हे मा6यवर समी\क व Eव�ान 4हणून ूिसj होते. ते या ूा:याEपका बा|चे पु)यातले ःथािनक 

पालक होते. ती 1यांना ‘दादा’ 4हणून हाक मार>. 1यांGया अ:य\तेखाली सोलापूरचे सा	ह1य संमेलन Hहायच े

होते. ‘दादा’ आद�याच 	दवशी ितकडे रवाना झाले होते. 1यांGया पiी सौ. mयो1ःनाबाई व ूा. Pजजाई दोघी 

दसJ याु  	दवशी िमळनू  जाणार हो1या. सं:याकाळ> पाच साडेपाचला मिास एUसूेसम:ये बसले क; राऽी ११ ला 

सोलापूर! 1यासाठ! दोघी पुणे ःटेशनवर आ�या. एक नंबरGयाच �लॅटफॉम�वर गाड> उभी होती 1यात येऊन 

बस�या. ूा. Pजजाई उ�हासाने mयो1ःनाताईला 4हणाली, "कोण गदs असते या गाड>ला एरवी! निशबचं 

4हणायच ंआज एवढ> छान जागा िमळाली 4हणजे! तीह> हसली. सामानसुमान फारसे नHहतेच. पाच सात 

िमिनटे इकडे ितकडे गेली. गाड>ने िश@ट> 	दली आPण ती ‘सोलापूर’ ऎवजी िनघाली ‘ मंुबई’Gया 	दशेला. 

mयो1ःनाताई काह> बोलणार इतUयात ूा:याEपकाबाई 4हाणा�या, "शं	टंग चाललंय वाटतं! तेव�यात गाड>ने 

वेग घेतला. िशवाजीनगर मागे पडले. गाड> धावतच होती. ‘काय करावे बाई आता’ 4हणत दोघी डSयाबाहेर 

डोकावतात तो खर>खरु> मिास एUसूेस धाडधाड कर>त मंुबईकडून येऊन 1यांGया समोcन पु)याकडे गेली-- 

अःसं, 4हणजे यांची ह> गाड> मंुबईलाच जाणार होती तर! आपण भल1याच गाड>त बसलो हे ल\ात येताच 

1यांGया डोFयासमोर काजवे चमकले. 1यांGया हातात ित	कटे सोलापूरची आPण 1या बस�या मंुबईGया गाड>त. 

तेव�यात भेटली एक पसॅ{जर गाईड. 	हचे काम असते ूवाशांGया अडचणी दरू कcन माग�दश�न करणे. ती 

4हणाली, "खडक; ःटेशन आता येईल ितथ ंउतरा. प@कन ् एक 2र\ा करा आPण पळवा ःटेशनGया 	दशेने. 

तोवर असली मिास एUसूेस पुणे ःटेशनात उभी तर िमळेल तु4हाला - जा सोलापूरला." खडक; येताच 1या 

दोघींनी अ\रशः डSयातून उIया टाक�या. समोर ित	कट चेकर उभा होता, तो "ित	कट �लीज, ित	कट �लीज" 
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करतोय, पण इथे होते कुणाजवळ खडक;चे ित	कट lायला? िन वेळ तर> कुठे होता? 1या ‘सोलापूर’, ‘सोलापूर’ 

कcन 1याGया हाताला 	हसडा माcन 2र\ा गाठायला पळा�या. चेकर बघतच रा	हला ‘आ’ वासून. पळनू  पळनू  

घामाघूम झाले�या 1या दोघींनी 2र\ा गाठली, 4हणा�या 2र\ावा�याला, "पुणे ठेसन-पुणे ठेसन, मिास एUसूेस 

ज�द>-ज�द>-" तो जरा चम1का2रक नजरेनेच 1यांGयाकडे पाहू लागला. पण अिधक न Eवचारता 1यांची 

मुटकुळ> 1याने खJ या ‘मिास एUसूेस’Gया �लॅटफॉम�वर आणून टाकली एकदाची. PजवाGया आकांताने दोघींनी 

कुठला तर> एक डबा गाठला. 1यात दोघी बसतात तोवर गाड> हलली सुjा-- राऽी ११ वाजता सोलापूरला 

पोहोच�यावर दादांनी Eवचारले, "ूवास कसा झाला?" 1या दोघी एकदमच 4हणा�या, "छानच झाला!" अदंरक; 

बात देव जाने! 
 

या गो'ीला 	कतीतर> वष3 लोटनू  गेली पण तेHहापासून सांगलीहनू  को�हापूरला जायचे असले, अव�या पंचवीस 

तीस मैलावर, तर>ह> ह> ूा:याEपका डSयात�या चार जणांना पु6हा पु6हा Eवचारते, "ह> गाड> को�हापूरलाच 

जाते ना हो?"  एकदा असाच ूo ितने Eवचारला तेHहा दोन मंुडासेवाले डSयात चढत होते. 1यांना पोहोचवायला 

एक तcण मुलगा आला होता. तो 4हणाला, "बाई अडाणी 	दसते आहे. संभाळनू  �या वाईच. आPण को�हापूर 

आलं 4हणजे ितला सांगायला इसc नगा हं."       


