
 

 
 

एक तर& ऋचा अंगीकारावी हे डीजींचं हे पु+तक वाचायला 
सुरवात केलं आ5ण प7ह8याच 9करणाने माझी झोप 
उडवल?. गेल? अनेक वषD अथवFशीषF Hहणतोय. पण हा असा 
Iवचार माJया मनामKये कधीच का येऊ नये ह? चुटपुट 
सुOधा मनाला लागल?. ध0का बसणं आ5ण खडबडून जागं 

होणं हे मी अनुभवलं. गणपती अथवFशीषF हे गणपतीसाठQ नसून +वतःसाठQ आहे 
असं ठामपणे सांगणारं आ5ण अTयंत सोUया पOधतीने ते उलगडून दाखवणारं 
असं हे पु+तक आहे. डीजींचा (लेखकाचा) DयवFथापन आ5ण नेतJृव या 
Kवषयांमधील दांडगा अनुभव या पुFतकामNये जाणवत असतानाच अJयंत लाघवी 
आ5ण सोPया पQधतीने, एक SमT Uहणून ते हे सगळं आपWयासमोर मांडतात. 
अथवFशीषाFवर Xल7हले8या पु+तकामKये आकृTया Zकंवा त[ते असतील अशी 
शंकासुOधा संवाद शाFTावरची एक आकृती समोर येते. अव व0तारम,् अव 
[ोतारम,् Jवम ्चJवा\र वा0पदा]न या ऋचांबQदल डीजी जे मांडतात ते समजावून 
घेत असताना अंगावर शहारा येतो. या तीन ऋचा जर? अंगात मुरव8या, डीजींचा 
श^द 'अंगीकार8या', तर? सुOधा +वतःच +वतःने आयु`यामKये तयार कaन 
ठेवलेले 9bन चुटकcसारखे सुटतील हो याची प[कc खाdी पटते. माd नुसतं पटून 
उपयोग नाह& हे "शहाणपणाaया सPतपद&मNये" घोटवलं जातं. खरं आ5ण खोटं 
याची संक8पनाच ऋतम ्विgम सTयम ्विgम या 9करण वाच8यानंतर बदलते. 
हाती घेतले8या कामाशी 9ामा5णक राहणे इतकc सोपी यु[ती bबरबल, cोणाचायd, 
चोरांचं टोळकं या गोeट&ंतून डीजी सांगतात. कमाल वाटते या सगfयाची. पंचतTव 
इत[या सोUया पOधतीने सांkगतलेल? मी अजून कुठे वाचल? नाह?त. या संपूणF 
पु+तकाचा उOदेशच मुळी +वतःची जडण घडण करmयासाठQ आहे. Kववेके ghया 
आपुल& पालटावी या समथd वचनाiमाणे, ghया पालटवjयासाठlचा नुसता 
Kवचारच नाह& तर साNया सोPया यु0Jया ]तत0याच सोPया भाषेत मांडWया 



  

आहेत. २०वं 9करण तर मुकुटमणी आहे. आयXसगं ऑन केक असं Hहणतात 
ना तसं. मूलाधार ि+थतोXस qनTयं असं 9Tयेक वेळी मी अथवFशीषF Hहणताना 
Hहणतो. पण Fवतःaया मूलाधाराची, अिFतJवाaया आधाराची साधी दखल सुQधा 
घेत नाह&, हे जाणवलं. 'मग, आता पुढे काय?' असा 9bन मनात येतो न येतो 
तोच, पुFतकामNये लगेच Jयाचं साधं सोPप उoर सापडतं. २१वं 9करण तर 
धमाल आहे. नाटकाचा 9योग संपतो Tयावेळी कसे सगळे कलाकार एकd 
रंगमंचावर येतात. हे 9करण वाचताना तसं काह?सं वाटत. आ5ण हे सगळे 
कलाकार - qrमा, Kवeणू, महेश, इंc, अtनी हे मीच. माझीच एक नाटक कंपनी! 
शवेट? गुलजार यांची 'बूढ& अलमार&' ढवळून टाकते. मोठा 7दलासा हाच असतो 
कc, नशीबाने हे जुनं कपाट आहे अजून, Tयात8या माJयाच हरवले8या गो`ट? 
शोधायgया आहेत. हे न संपणारं पुFतक आहे. कदाkचत शवेटgया 7दवशी सुOधा 
एखादं 9करण मी वाचून अंगीकारmयाचा 9यTन करत असेन. Zकंबहुना तसंच 
vहावं ह? गजानन चरणी 9ाथFना. डीजींना मनापासून धwयवाद आ5ण तुHहा 
सवाDना कळकळीची Iवनंती कc हे पु+तक, ई-पु+तक, आ5ण िvहzडओ माXलका 
अवbय |या. 
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