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॥ वै�ा ॥
१९५५ �या िडस�बर मिह�याचा़ सुमार असावा. म� नुकताच ़ फ़�यु�सन कॉलेजांत दाखल झ़ ाल� होत�.
फ़�यु�सनचं वािष� क गॅद�रंग चा़ लूं होतं. कॉलेज�या �ाउं डवर पॅ��ह�लयनला ज़ोडू न भलाथोरला मांडव घातला

ज़ाई, व �या मांडवांत ह� गॅद�रंग होत असे. गॅद�रंगला �े�क �हणून ज़ा�याचं ़ मु�य आकष� ण �हणज़े
़ टिवचक
़ ट शेरे मु�पणानं मा�न हंशा
�यासपीठावर चा़ लले�या घडामोड�वर टवाळ आिण अचक
िपकिव�याची सं�ध ह� असे. �या�माण� माग�या बाज़ूला बसून माझ़ ं काय� चा़ लूं होतं. शेज़ार� गांवांत राहणारा

(गांवांत �हणजे मुठा नदी�या दि�ण बाज़ू�या �देशांत राहणारा) माझ़ ा एक शाळू सोबती. तोही मा�याच ़
ज़ात�तला -- �हणज़े नंबरी टवाळ व न�फट. (अ�या काय� �मांत शेज़ारीपाज़ारी कोण आहेत याला अपार
मह�व असतं.) मज�त वेळ चा़ लला होता. (�या काळांत आमचा़ मझ़ ा आ�हांला �वतःलाच ़ िनमा�ण करावा

लागत असे.) लवकरच ़ मा�या ल�ांत आलं क� मा�या �या िम�ा�या पलीकड�या सीटव�न ब�याप�क�
इरसाल शेरे येत आहेत. म� हळूं च ़ िम�ाला िवचारलं, 'कोण रे तो?'. िम�ानं रीतसर ओळख क�न िदलीः
'अरे हा सुधाकर वै�. बुधवारांतला माझा िम�.' पुढं असंही बाहेर पडलं क� ही �यि� एस् पी िकंवा एम् ई
एस् (�हणज़े आताचं ़ गरवारे कॉलेज) मधली आहे. म� ज़रासा चऱ कल�च.़ �यायला, फ़�यु�सनिशवाय इतर
िठकाण�सु�ां चतुर �ाणी असूं शकतात ह� मला �थमच ़ ज़ाणवत होतं ! परकॉलेजमधले आिण परपेठ�तले

लोक आम�या इकडे येऊन आमच� कॉलेजं आिण आम�या पेठा िबघडवताहेत असं कांह�सं मला �या
़ ू न '�यि�'
काळांतसु�ां वाटत असावं. पण या �य��नं �या गैरसमज़ाला चांगलाच ़ तडा िदला. म� आ�ां चुक
�हटलं, पण खरं �हणज़े ही शंभर नंबरी व�ीच ़ �हणायला हवी.
या colourful सुधाकर वै�ाची आिण माझी दो�ती �हायला फारसा वेळ लाग�याचं कांह�च ़ कारण न�हतं.
लवकरच ़ �यानं जाहीर केलं क� �याची आई व माझी आई या एकमेक��या दरू �या बिहणी आहेत. मग

'मावशी मावशी' �हणत दोघांचीही एकमेकां�या घर� हजेरी सु�ं. दो�ह� माव�या �वयंपाकांत िन�णात.
वै�ाकडे तर िशवाय �या�या दोन बिहणीसु�ां. ते�हां खा�यािप�याची चंगळ.
खा�याव�न आठवलं, या सुधाकरचं ़ खाणं गंमतीदार असतं. �याला हरभ�याची ज़ुडी खातांना पहावा.
आपण कसे एक घाटा ज़ुडीपासून तोडत�, तो घाटा सोलत�, आिण आं तला हरभरा त�डांत टाकत�. हा
सुधाकर, ते घाटे ज़ुडीपासून तोडीतच ़ नाह�, ज़ुडीवरच ़ तो घाटा फोडू न, आं तला हरभ�याचा़ दाणा डायरे�ट्

त�डांत. सव� कसं झ़ टपट. आबा �हणायचे ़ 'हा बकरीसारखा खातो.' (�हणजे, बकरी खाते, �या�माण�.)
�याला काकडी खातांनासु�ां पहा�यासारखं असतं; अशी काकडी त�डासमोर धरायची, आिण चा़ वत चा़ वत

चा़ वत चा़ वत ती झ़ �कन् तोडांत लु�च ़ होते. असं �याचं ़ खाणं.

दो�ह� घर� हाम�िनयम होते, सुधाकरचे ़ वडील तबलाही वाज़वीत. आिण मु�य �हणजे दो�ह� घर�या सव� च ़
मंडळ�ना संगीताची स�जड़ 'लागण'. �यामुळं �या�या घर� आम�या अनेक मैिफ़ली होत. म�सु�ां �या�या
घर� भरपूर गाण� �हणून घेतल� आहेत.
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आतां, �सनेमातंतल� गाण�, मराठी भावगीतं वगैरे सगळे च ़ गातात (िकंवा गात असत). पण या वै�ाचं गाणं
कसं? तो सव� गाण� अध�यामध�या ऑक��ट� ल् पीसेस् , संभाषणांसकट �हणतो. उदाहरणाथ� , पुढ� आ�ह�
दोघेही बडौ�ाला िशकत असतांना 'िदल अपना और �ीत परायी' नामक एक �सनेमा ख ूपच ़ ��स� झ़ ाला
होता. (आ�ह� बडौ�ांत असं�य �सनेमे पािहले. खरं तर �सनेमे पाहाण�, सायकलव�न चौफेर भटकण�,
�यायमंिदराज़वळ�या ल�सीवा�याकडे ज़ाऊन वेळ�अवेळ� ल�सी िपण�, आिण दांिडयाबाज़ारांत�या,
वै�ा�या खोलीवर, आठदहा पोरांन� िमळू न �ेड, लोणी आिण चहा चा़ पण� ह� आमच� बडौ�ांत असतांनाच�
�मुख कामं होत�. चहा-�ेड-लोणी काय� �माला आ�ह� 'च�ेलो' असं सांकेितक नांव िदलं होतं.) तर हा
'िदल अपना और �ीत परायी' नामक �सनेमा. मीनाकुमारी, राजकुमार. शंकर जयिकशनचं संगीत. �या
�सनेमांतलं ��स� गाणं [िदल अपना और �ीत परायी, िकसने है ये रीत बनायी] तु�ह� ऐकलंही असेल. �या
�सनेमांत त� गाणं सु�ं हो�याआध� सं�याकाळ�या अंधा�या वेळ� फटाके, रंगीत अि�बाण वगैरे आितषबाज़ी
दाखिवली आहे. (�सनेमा �लॅक्-अँड्-�हाईट होता, पण आम�या डो�यांना रंगही िदसायचे.़ ) तर हा त� गाणं
कसं �हणतो? तर �या फटा�यांपासूनच ़ सु�वात करतो -- [बूम्, �ाँ, ढीश्,... टण् टणणण टण् ट टटण्

... िदल अपना और इ.इ.] असं. घरदार दणाणून सोडणारं गाणं.
असं या �ा�याचं खाणंही और, गाणंही और. माझी आई तर या�या चा़ ल�याचीसु�ां न�कल क�न आ�हांला
हंसवीत असे.

कसे कोण ज़ाण�, आ�ह� आपाप�या परी�ा पास झ़ ाल�, आिण बडौ�ांतलं आमचं ़ 'िश�ण' संपवून पु�याला
परतल�. म� के पी सी मध� चा़ करीला लागल�, तर यानं आप�या दोन आिक�टे�ट् िम�ांसमवेत 'Trio
Architects' या नांवाखाल� �वतःचा धंदा सु�ं केला. ल�मीर��यावर�या �यां�या ऑिफ़सम�य� (ते busy
़ ा�ा िपट�या आहेत. अमृततु�य चहा �याला आहे.
नसतांना) आ�ह� बराच ़ वेळ चक
माझ़ े वडील पु�यांतले आिक�टे�ट् , ते�हां सुधाकर �वतः आिक�टे�ट् झ़ ा�यावर �याचे ़ व मा�या विडलांचे ़
संबध
ं आणखीच ़ �ढ झ़ ाले. पुढ� अनेक वष� म� पु�याबाहेर गे�यावर तर मला वाटतं आबांन� याला ऑनररी
द�कच ़ घेतला क� काय असं वाट�याएवढी दोघांची ग�ी. इतक�, क� माझं ल� झ़ ा�यानंतर जे�हां जयानं
हळूं च ़ मा�या आईला िवचारलं क� 'हे कोण हो?', ते�हां आईचं ़ उ�र 'अगं, हा आमचा़ वै�ा; �ांचा़ िम�.
आतां मुकंु दाश�सु�ां �याची चा़ ंगली ओळख झ़ ाली आहे.' असं आलं होतं.

पुढं एकदां म� सु��त पु�याला आल� असतांना वै�ानं 'मा�या घर� चहाला कध� येतोस' असं िवचारलं होतं;
म� लगेच ़ माझ़ ं '�के�यूल' बाहेर काढलं ('शे�ूल' नाह�, '�के�यूल' बरं का. आ�ह� अमे�रकन नां!). तर
म� तो कागद हातांत घेऊन वै�ाला 'कध� वेळ देतां येईल' याचा़ िवचार करायला लागणार, तेव�ांत यानं
तो माझ़ ा '�के�यूल'चा़ कागद हातांत घेतला, आिण �या�या िचं�या क�न देऊन, मला �णाधा�त
ज़िमनीवर आणलं होतं.
'सुधाकर िदनकर वै�' असं खरं नांव; तो �वतः 'वै� एस् डी' असं सांगतो. पण कां कोण ज़ाणे, आम�या
घर� मा� �याचं ़ केवळ 'वै�ा' असंच ़ नांव आहे. �हणजे आम�या घरांत �या�या नांवाचं ़ �थमे�या एकवचनाचं ़
�पच ़ मुळ� संबोधनासारखं 'वै�ा' असं झ़ ालं आहे. जयासु�ां ह� �याचं ़ नांव के�हांच ़ िशकली आहे.
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अितशय रंजक असा हा माझ़ ा दो�त; कायम हंसत आिण हंसवत असतो. तो आला क� घर कसं दणाणत
असतं; �जवंत असतं. ब�याच ़ िदवसांत मनमुराद हंसायचा़ �संग आला नसला तर सरळ वै�ाकडे ज़ावं,
काम फ�े. �या�या घर�या सवा��याच ़ अंगांत हा गुण िदसतोय्.
सुख ह� आप�या �वतः�या आं तच ़ pre-installed असतं; �या�यासाठ� जगाला वळसा मार�याची ज़�रत
नसते; आिण त� दो�ह� हातांन� चौ़ फेर वांट�यासाठ� असतं; ह� म� मा�या आईविडलांज़वळ तर िशकल�च,़

पण आम�या वै�ानंसु�ां या मा�या 'िश�णाला' मह�वाचा़ हातभार लावलेला आहे. आिण अज़ून माझ़ ं ह�
'िश�ण' चा़ लूच
ं ़ आहे.
असा दो�त िमळायला भा�य लागतं. आिण त� भा�य मा�याकडे आहे.
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