
सुंदर मी होणार 
‘माझं नशीबच वाईट! अगदी �टपटॉप कपड ेक�न इंटरव्ह्या ााज होजोत र रहाज �रतशाने 
िचखय उडवया जो नेमका माझहा याइट  य ्शटाटवर! बदयाहिबदयाहया वे च नवहजात जसाच 
गेयोत सग े रहा डागांकडचे बबज होजे सजज! इजकं  शा ं वाटय!ं काही सुचेचना! गेया 
इंटरव्ह् वाहा!’   
कप�ांवरचहा डागांमु े राकेशचा  रमिविास सास यात इंटरव्ह ्िबबडयात पुसचहा 
इंटरव्ह्या जो ट तसीने गेया  िण िाक्न  यात 

इंटरव्ह्याल स ा-समारं ाया ााजाना ार कपड े�वि ्ज नाहीज अस ंवाटज असयं जर 
 रमिविास ड म ीज होजोत काही ाणांना  पपहा �पाब�य जस ंवाटज असजंत दखेणहा 
ह�रणाकीचहा नारेया िजचहा गायांवरचे मुरमांचे खच ेखुपजाजत  माटट रवटरया रहाचा पुसे-पुसे 
करणारा खायचा ाबडा सजावजोत  पय ेााडा्ड दडं झाकाहया शवाटणी नेहमी यांब हाजाचे 
कपड ेबायजेत शेखरचहा  �ल �बाबदार �ि�म�वाची समोरचहावर पाहजाकणी णाप पडजेत 
पण रहाया माा  रशाज बबजाना  पयं ारास ंवाकड ंनाकच  दसजंत ‘जेवसं नाक ारा बरं 
असजं जरततत!’ही �ख�ख रहाचहा मनाज सजज असजेत समोरचा माण्स  पपहा नाकाकडचे 
बबजो  ह ेहाची रहाया खााीच असजेत  
रहा सााहांना  रशाज बबजाना ाह्न जेवसंच  दसजंल ााचजं  िण रहांचा  रमिविास बटवजंत 
बाक� नाक�डो ी नीटस असयपेहा माणसाज  कच  स शीज �ंग असयं जर जे इजरांचहाही 
नारेज अिधक  रजंत नक ज नारा रहा �ंगाकड ेव जाजत  रशाज पािहपहावर मनाज 
 स सणारं जेवसंच �ंग झाकजा �कवा नाहीसं करजा  यं जर  रमिविासाया उ ारी िम जेल 
�ि�म�व � ावी बनजंत जो कमीपणा दर् करणं कपड ेबदयणहाइजकं सोपं नसजंत पण जरी जे 
साधह कराहचा  टािपटा चाय्च असजोत  

 पपहा �पाज काही उणं नसावं ही इचणा �रहेकाया असजेत समाााज मानमराजब िम ावाल 
हवा जो ाोडीदार पटकावजा हावा वगैरे अनेक कारणांसा ी ब�जेक माणसांना सुंदर  दसाहचं 
असजं जर काही कयावंजांना  पयी कया वाप�न इजरांचं �प खुयवाहचीच हौस असजेत 
�पाचहा सुशो ीकरणाची ही दवेाणबेवाण ाुनीच  हते पुराज�वल सािहरह  िण कया हांचहाज 
जसे दाखये ाागोाागी िम जाजत   पपहाकड ेगुुका ाजये  ीमंज पु�ष जर केव  हौसमौा 
महण्न ननापना करजत काा ल  ि जाल म�दील ग�दवण हांसारख ंनटणं-मुरडणं पुराजन 
का ापास्न चायज  य ं हते �ाचीन रोमन दरबाराजपहा सुंदाहा डोडहांज धो हाचा अकट  
बाय्न जे गडद करजत जहा रहा �संगाया सााेसा ननापना केया क� चारचौबांज वावराहचा 



 रमिविास वासजोत तयी पाााल नेेर�ट�टसाररहा इिािजशहन राणहांचहा नखाहांचे सांंज 
वृ�ांज िम जाजत रहांनी  पपहा �पसंपदचेहा ाोरावर संप�ील स�ा  िण  नंदही िम वयात 
तयी पााेचा जर मृरह्नंजरही सुंदर  दसाहचा अनाहास होजात  
पाह्ागोरसने स�दहाटची मोामापं गिणजाज बसवाहचा असेय �हय केयात स�दहाटचहा 
कपपना सवट वी मोामापांवरल रंगावर अवयंब्न नसजाजत रहा मुरहरवे पारंप�रक संद ा वर 
 धारयपेहा असजाजत �महदशेाजपहा काहान ामाजीज गडहा ोवजी क�ांचे वेसे बाय्न मान 
यांब करजाजत जशी यांब मान ह ेिज्य ंस�दहटिचाह  हते िचनी मुयटचहा जााहपेणापास्न रहांचे 
पाह कु क�नल बन बांधन् रहांची वास खुंटवयी ााईत चायाहया कुचकामाचे असणारे जे 
पावयांचे मुटके रहाका चहा पु�षांना मादक वाटज!    आकेजपहा बाहका  ांगाजयी रवचा 
को�नल िजचहाज रंग  �नल वर जापययेी इ�ी  ेरव्न  �म ब� ांगी केशरचना करजत 
िजचहावर रहांचे नवरे  ेदा असज! अयीकड ेशा�जांनी कॉमजह्टरने िमस ययेे मानवी चेहरे 
 िण रहांचहाब�यचहा माणसांचहा �िज �हा  हांचा अचहास केयात  पपहाच समाााजपहा 
चारचौबांसारखाल सवटसामााह ज�डव ा ब�जेक माणसांना अिधक  कषटक वाटजो ह े
रहाचहाव�न समायतं  
कु पहाही संद ा ची वरचेवर उा णी झायी क� म�दय्ाही जेच िनकष पटाहया यागजाजत 
रहांची न�द  ेवणारी ममाजंजं्ची ाा ी ाोपासयी ााजाजत िवचारांची विहवाट  रजेत 
स�दहाटचा सामािाकल सां कृिजक दिृृकोन वैहि�क नारेचहा अंगव णी पडजोत पण  जा ाग 
यहान होज चायय ं ह े िण वेगवेगडहा वंशांचेल रंगांचे चेहरेमोहरे  काच समाााज 
िम ्निमस ्न रहाजाजत रहांना  क सरासरी चेहरा असज नाहीत रहामु े स�दहटदृृ ी अिधक 
�ापक बनज चाययी  हते 

पशुपकी  पया ाोडीदार िनवडजाना मुरह िनकष सश�पणाचा यावजाजत मानवाजही जे  ान 
नक ज राखय ंााजं  िण जे िनकष  कषटक बनजाजत ३६”-२४”-३६” ही ‘वा ्ब�ा ी’ 
 ेगर असयपेहा रमणीया �स्जी  िण पााहा हा दोाही  ावी माजृकजट�ांज अडचण हेज नाही 
असं सामािाक गृहीजक असजंत रहामु े जी रमणी रमणीह वाटजेत गेपहा शजकाचहा मधहापह ज 
कहावर इयाा नवहजात कहरोगी कृश असजत अनुषंगाने सुदसृपणा हा उ�म ज हेजीचा पुरावा 
होजात जी गवाही सुखदल  कषटक होजीत महण्न रााा रिववमहाटचहा नािहकांची गोयाई ह े
स�दहाटचं यकण होजंत  किवसा�ा शजकाज मधमेुहल र�दाबल बदहिवकार वगैरे मॉडनट 
खयनाहकांची स�ी  यीत �कृजी वा सहाचं नाजं सडपाज  दहेहृीशी ाु यंत बाबबडॉयची 
पजयी कम�रहा मन ावन झायीत  

�िचज  दसणााहा गुणधमा ना केव  जे वेग ेल नवयाईचे महण्न सोनं यागजंत महण्न 
 ारजीहांना गोरेपणाचा ह�ास असजो जर हुरोिपहनांना उाहाज खरप्स  ााययेी रवचा सुंदर 
वाटजेत जु जु ीज रवचेचहा मंगोियहन समाााज अंग र दाट यव असयेयील िमशीवायी मुयगी 



 कषटक  रजेत रहाउयट  पपहा अंगावरची कोव ी मखमय मु ापास्न उपट्न रवचा 
जुकजुक�ज क�न घहाहया  ारजीह मुयी िनहिमजपणे व ितसगचहा वेदना सोसजाजत 
ाग राजपहा ज�णाईचहा मनावर पापारह िसनेमांचा पगडा बसपहामु े अिजप्वतचहा हुवजटना 
मो�ा डोडहांचा ह�ास वाटजो  िण   आकेजपहा बाियकांना यांबसडकल सर  केसांचा 
सोस असजोत   

स�दहाटब�यचहा अपेकांमधहे सामािाक प्वट हांचा  ाग जर असजोच पण  हुपहाजपहा 
अनु वांचाल �ि�गज  वडीिनवडीचा  िण  ावनांचाही वाटा असजोत महण्न जर ययैाचं 
यावणह मान्चहा डोडहांज्नच  दसजंत  खांा ���कड ेबबजाना िजचहा �पाज्न वेगवेगडहा 
योकांना अनेक िनरिनरा े संदशे िम ज असजाजत जे श दांज सांगजा हेज नाहीजत  पृपणे 
समाजही नाहीजत पण रहांचहामु े मनांज  नंदल समाधानल  पधाटल ईषाटल अस्हाल धाक वगैरे 
िवि � �िज �हा िनमाटण होो शकजाजत �िचज कधी िवकृज कपपनांचे डोयारेही उ े रहाजाजत 
 वजतचं �प  रशाज बबजानाही जशा  पहाबुाहा �िज �हा होजाजत महण्न काही माणसांना 
 पयं �प बदयाहची जी� इचणा असजेत िशवाह ‘हेवसं नाक सर  केयं जर मी कशी  दसेन?’ 
हा कुज्हयाचाही रहा इचणेया हाज ार यागजोत  
गेपहा िपसीपह ज �पाजये दोष ाा जीज ाा ज ााच करज जो योाचहा वहाजत रहावे ी नकार 
दजेाना नक�ा नाकाया नाकं मुरडयी ााजत अपमान होईत मग �रहेक वे ी  रशाजयं नकटं 
नाक पा�न रहा अपमानांची   वण होई  िण नाकाब�यचा राग रहा नाकाचहाच श��ावर 
मु�ामाया हेईत  पण सजराशेसा  िव�ं पार पड्न  कदा का कुणी रहांना रहा नाकासकट 
 वीकारयं जर नाकावरचा सग ा राग ााम रासा ी िव�न ााईत  
सधहाचहा न�ा िपसीज योाचहा वहाज जर नाकाचं मोय वाटजंच पण  रवीही सुंदर  दसणं 
मह�वाचं असजंत सुंदर ���ना ज�डी परीकांज झुकजं माप िम जंत इंटरव्ह्ज अनुक्य कौय 
िम जो  िण समाााजही िवनासाहास मान िम जोत हाजयं �रहेक िवधान िवििवंायहांचहा 
अचहासांज्न िसधद झाययें  हते सुंदर बाहकांचहा नवाहांना बाहापैक� ाा ज पगार िम जो 
असंही चीनमधपहा  का सवतकणाज  पृपणे  दसन्  यं  ह!े  ‘स�दहट मह�वाचं असजं’ हा 
मु�ा िन�ववाद  हचे  िण जो सामााहजानाचाच  ाग  हते िशवाह प्वब स�दहाटचे िनकष 
‘हमीचहा सहापट गोरी’ हासारखे  ोवजायचहा चारचौबटपुरजे महाट दज होजेत  जा णो�ा 
पडंावरचहा अजसरा जीाहीिाका  बराज हेजाजल कंबर यचकवजाज  िण पडदा र चेहरा 
िमरवजाजत सुंदर नाकांचे अनेक नमुने डोडहांसमोर नाचज रहाजाजत दर वे ी  पपहा नक�ा 
नाकाया िमरचहा झ�बजाजत  का स��टमीटरचहा चप�ा नाकामु े नाक सजज खायी बायावंस ं
वाटजंल  रमिविास स जो  िण  कंदरीजच �ि�मरवाया गायबोट यागजंत जशा माणसांना 
ार जेवसं नाक रहांचहा मनासारखं द�ु ज क�न िम ायं जर रहांचहा �ि�मरवाज  िण 
 हुपहाज ेार मो ा ेरक पडजोत 



कुणाचाही सुंदर चेहरा पािहया क� म�दच्हा मागचहा  ागाया ााणीव पोचजेत रहा ाािणवेया  
प्वट हल अनु वल  ावना वगैरे िनकष यावाहचं काम दसुरे काही  ाग करजाजत रहांचहाज 
म�दच्हा पुसचहा  ागाचा वाटा मो ा असजोत ााणीव अशी कसाया याव्न ाेवहा जी  नंददाही 
असपहाचा िनवाडा होजो जेवहा म�दच्हा वडहांचहा बडीज दडयये ं नंदक� र ाागं होजंत 
ऐिहाटचा चेहरा पा�न ाो  नंद होजो जसा  रशाज  वजतकड ेबबजानाही िम ावा अशी सुु 
 स �रहेकाचहा मनाज असजेत 

दसुाहा-िजसाहा इह�ेपास्नच मुयांना  रशाज पा�न  पपहाजपहा उिणवा ााणवजाजत दहा  
िमिनटांपेका अिधक का   रशाज  वजतया िनरखज रािहय ंजर सवटसाधारण माणसांनाही 
 पयंच �प खुपाहया यागजं  िण ाह्नगंड िनमाटण होजो अस ंयीडस हुिनवह�सटीमधपहा 
संशोधकांनी केयेपहा अचहासाज  दसयतं जसा ाह्नगंड दर् कराहया केश ष्ाल रवचेचं पोषणल 
मेक-अप वगैरे सां ा णारे कॉ मेटॉयॉिा सस असजाजत खास  पपहा �ि�म�वाया 
उ ावदार करणााहा िडझाहनर कप�ांसा ी सपयाही िम जो  िण जसा कपडपेट बनव्नही 
 दया ााजोत मेकअपल केश ्षाल कपडले दािगनेल सााशृंगार हांनी �पाजपहा ाुटी झटकन 
झाकजा हेजाजत  जस ेवरवरचे उपाह कमी पडजाज जेवहा काही अिधक कराहची गरा असजेत 
रहाही सेवेसा ी  जा मुबयक जंां उपय ध झायी  हजेत चार वषा प्वब वॉिशगटनमधहे 
झायेपहा  का स�दहटिवषहक कॉाेरासमधहे रहांचहाब�य ोहापोह झायात ‘ जा स�दहट 
दवैद� रािहयं नाहीत  वजतचहा मनााोगं �प  वजतचहा िहमजीवरल धडपड्न कमावजा हेजंत 
 वजतचहा �ि�म�वाज सुधारणा करणहासा ी बाावाहचा जो योकशाही ह� झाया  हते’ अस ं
रहा स ेज �िजपादन केयं गेयंत जो ह� िम वाहचे अनेक मागट  हजेत रहा सााहांचा िम ्न  क 
अवास� स�दहट-उंोगच  जा � ्ािपज झाया  हते रहांचहाजय ेकाही �वसाह प्वाटपार 
चायज  ययेे  हजे जर काही �गज शा�ांवर  धारययेेल  धुिनक  हजेत 

अंगावर येोन िमरवजा हेणारी कया महणाे ग�दवणत  पजसमधहे सापडयेपहाल साडपेाच हाार 
वषा प्वबचहा  ईस-मनचहा अंगावरही स�ाव� � काणी ग�दवण होजंत सौदी बेदइुन बाहकांचा 
चेहरा ग�दवणाने  रययेा असते  हपयीचहा दीिपका-ि�हांका-कंगनांचहा अंगावर माा 
 खाद ्दसुराच  े ासी ट ट् असजोत अगदी प�ा ग�दयेया असया जरी रहांची यहर  ेरयी क� जो 
येझरने कास्न टाकजा हेजोत पण जो सग ा कयािवपकार ग�दणारी सुई िना जुकच असाहया 
हवीत नाहीजर  डस  िण दुृ  �कारचहा कािव टसारखे  हानक संसगट होो शकजाजत 

िवर  होज ााणााहा केसांमु े नववदीजपहा पुरंुीही खंजावजाजत गंगावन वापराहची पधदज 
 पपहाकड ेकाही शजकांपास्न  हते सजरा�ा शजकाज हुरोपमधहे केसांचे टोप बायाहची 



 े शन होजीत हपयी ट�य पडज असय ंजर डोतहावरचे उरयेसरुय ेकेस  कमेकांज 
िवण्न(वीिवहगग रहांना रहाच णटेचे नवे केस िचकटवजाज �कवा रहांचहावर ितयपांनी 
बसवजाजत रहामु े मा्रेान दाट असपहाचा   ास िनमाटण होजोत जो   ास रहा 
िवणकामाची मु ं वासेपह जल महणाे दोन-जीन मिहने �टकजोत मग पुाहा गोे िवणावे यागजाजत 
ह ेजंा नवं वाटजंत पण �ाचीन इिाुमधहेही जशा िवणकामाची �्ा होजीत नवी  यी  ह ेजी 
केसांची यावणीत डोतहाचहा मागचहा बनकेशी  ागाजपहा रवचेचं पुसपहा दशटनी िवर   ागाज 
रोपण केयं क� न�ाने उगवणारे दाट केस मा्ा णान झाकजाजत माा जशी यावणी 
याखमोयाची असजे!  पपहा िखशाचं  ान राखाहया हवं! 

ासे नवे केस याव्न िम जाज जसेच हनुवटीवरचेल गायांवरचेल काखजेय ेनकोसे केस येझरने 
काहमचे कास्नही टाकजा हेजाजत स�दहटवृधदीचे इजरही अनेक सोप कार  जा उपय ध झाये 
 हजेत रवचेचे वरचे ्र रसाहनांनी �कवा खरवड्न कासये क� रवचेचा खडबडीजपणाल 
िजचहावरचे वण  िण डाग नाहीस ेहोजाजत पाज    ांमधहे हाहपहुरॉिनक अ  िसड �कवा 
कोय ाेनसाररहा यसुयशुीज रसाहनांची इााेतशनं दोेन रहांचा  स शीजपणा वासव्न िम जोत 
पोटावरचील दडंां-मांडीवरची �कवा दिकण-िव ागाजयी अिज�र� चरबी कंपनाने िवज व्न 
शोष्न बेजा हेजेत बारीक झापहावर कपड े सय ेहोजाजत पोयतहाया टाके  बायावे यागजाजत 
जशीच चरबी कास्न टाकपहावर काजडी सयैावजे  िण िजचं  ेफटगही टाके बाय्न परेेतट 
होजंत जो जयाि टक साटरीचा  ाग  हते   

जयाि टक साटरी महणाे मोल यविचक मांसायाल रवचेया हवं जसं वाकव्नल व व्न मनााोगा 
 कार दणेहाचं शपहशा�त मानवी शरीराया काजीवल सबुड  कार दणेारे जे कयाकार 
माणसांचहा नेमतहा ाह्नगंडावर चपखय उजारा बेजाहचा �हय करजाजत   

ेजा�ा नाकाची श� �हेने बेजीव चाेेक ी कराहचा �हयही इिािजशहनांनी पाच हाार 
वषा प्वब केयात �ाचीन  ारजाज नाक कापाहची िशका सराटस  दयी ााईत सुमारे अडीच हाार 
वषा प्वब  पपहा सु ुजाने अशा माणसांसा ी पानावर नाक बेज्नल रहा मापाची गायाची रवचा  
वाप�न नवं नाक बडवाहची श� �हा केयीत जशी हश वी श� �हा १७९२मधहे  ारजाज 
झापहाची सिचा बाजमी यंडनचहा ााटयमास म गझीनमधहे णाप्न  यी होजीत  जा जर 
कुशय श�कमाटचहा सोबजीया पुसारयये ंअ  न  ्ेिशहाचं जंा  िण �गज अअ�टबाहॉ�टतस 
वाप�न रवचेचा ्ोडा  ाग ाव ्नच काप्नल सोडव्नल  ेरव्न बेजा हेजोत अ  िसड-अ  ट कने 
िवरप् झायेपहा मुयटना दाखवणहााोगं ज�ड िम जंत ाामापास्न गाहब असयये ेकानत ेाटके 



  त िचकटयेयी बोटं वगैरे सारं द�ु ज करणं ामजंत श�ाचहा शा�ो� कयाकुसरीमु े हपयी 
नकटीचं नाक वर उ जंत िजचहा योाया िव�ं हेज नाहीजत पोटावरची चरबी उसनी बेोन 
खुर�ा वक ् ाया गिणजबधद मादक उ ारी दणंे साधजंत वकाची उ ारी �टकवाहया 
 जनांमधहे गुबगुबीज उशांसारखे मी पाणहाचे �कवा िसियकॉनचे इमजयााससही बायजा हेजाजत  

मवा पणे माबार बेणााहा हनुवटीया चरबीचहा इमजयााटने करारी पुसारयेपण गवसजंत पण 
ाेवहा प्णट ाबडा ेारच पुसे  ययेा असजो जेवहा जो दजंशपह �हेचहा शा�शुधद � �हांनी 
मागे नेोन वरचहा–खायचहा ाब�ांची दाजिम वणी बेमाय्म साधजा हेजेत दाजांचं  हुपह 

वासजंत हाडांवर ऑ्�पेिडक साटरीचं �गज सुजारकाम क�न ्ोडासा यांब �कवा  ख्ड 
असययेा पाह गराेनुसार कापजा-वासवजा हेजोत रहामु े चाय सुधारजेत पहाटहाने सांधहांवर 
 िण मणतहांवर पडणारा जाण ट जोत   रशाजपहा �पासोबज  रोगहही सुधारजंत 

 रशाज पांसाहा केसांचा कृजााजकटकामयधवा  दसाहया यागया क� बाटयीजया काि मा 
मदजीया धावजोत पण रहा काडहा ोर केसांचहा शेाारी चेहाहावरचहा सुरकुरहांचं ाा ं 
िवाोड  दसजंत येझरने �कवा �े�टनॉइनसाररहा रासाहिनक येपांनी रवचेचे वरचे  सय े्र 
हटव्न रहा चुणहा पुसपहा जरी रहा काही  दवसांजच  े�न उमटजाजत रवचा सैयावजे  िण 
िजया सुरकुरहा पडजाज  रहा िजचहाखायचहा चरबीचा ्र वहापररवे िनब्न गेपहामु ेत रहा 
चरबीची ाागा  �न कासाहया कोय ाेनसारखी र�ं िज्े इााेतशनानेल मो�ा कौशपहाने 
 रजा हेजाजत पण रहांचा प�रणामही काही मिहाहांपुरजाच �टकजोत महण्न शा�जांनी इजर 
हुतरहा शोधपहात 

 पपहा चेहाहाज साधारण बेचा ीस साह् असजाजत जे  वआहक हायचायीही करजाज  िण 
 ाव ावनाही दाखवजाजत रहांचहाजया काही  ावनांचा  ाग िमटवया जर ययाटावरचहा 
उ ा ड�ा  �ाल डोडहांचहा बाा्चे कावडहाचे पाह वगैरे चुणहा इ जरपहा ााजाजत ताच 
ज�वानुसार संशोधकांनी े� जेव�ाच  ाविनक साहं्ना िवकय कराहचं  रवयंत काही ांज् 
बोटॉतस नावाचं ाायीम िवष बनवजाजत रहाने साहं्ना प र ियिसस होजोत जे िवष वाप�न 
शा�जांनी माणसांचहा चेहाहावरचहा  रागदतुखादी  ावांसह सुरकुरहांचा बीमोड केयात �िसधद 
अमे�रकन नटल  न�पड िारझनतगर हाने ट�मनेटर िसनेमाज रोबॉटचा  ावनाश्ाह चेहरा इजका 
�बे�ब व वया क� रहाने बोटॉतसची इााेतशनं बजेपहाब�यचहा अनेक कं�ा िपकपहात 
 पपहा  ारज ्षणचहा चेहाहावरची जर माशीही हायज नसेत रहा का ाज बोटॉतस नवहजं 
महण्नत नाहीजर रहाचहाब�य जशा अेवा सहा पस� शकपहा असरहा! बोटॉतस िवष चुक्न 



इजरा पसरयं जर बोयणंल खाणंिपणंल िास बेणं वगैरे अरहावआहक  �हांना ध�ा बस ्शकजोत 
महण्न जी चेहाहाची इ�ी जजज ���नाही ेार का ाीप्वटक करावी यागजेत काही मिहाहांनी 
रहा िवकय साहं्मधयं िवष उजरजंत सुरकुरहा पुाहा अवजरजाजत चेहरा काहम गु गु ीज 
 ेवाहया जी महागडी इााेतशनं पुाहापुाहा बेज रहावी यागजाजत 

 जा जयाि टक साटरीचं शा� इजकं �गज झाय ं ह ेक� कु पहाही वहाज  सपहा चेहाहाची 
ाा जीची रवचा जंाशुधद िशयाईने कास्न टाक्न िनज  �प िम वजा हेजंत  पण रहानंजरही वह 
वासज ााजंचत का ानुसार जी जाण्न बसवययेी रवचाही न�ाने  सयी पडजेत पुाहा कापाकापील 
िशयाईचा िसयिसया ाारी होजोत 

 किवसा�ा शजकाज अवहव णापणहाचहा जंााचा बोयबाया होजो  हते पंचिवशीजपहा 
चेहाहाचा संगणक� साचा क�न  ेवया क� रहा जंाानुसार  हुपह राज कधीहील  वजतचहाच 
 टेमसपेस वाप�न ज सा जााा चेहराल अगदी खायचहा चरबीचहा अ जरासकट णाप्न बेणं 
शतह होणार  हते जस ंझायं जर सधहाचहा बारीकसारीक कापाकापीची कटकटच ट ेयत 

पण रहासा ी  पयाच पंचिवशीजया चेहरा  वडाहया माा हवात काहीाणांचहा  वजतचहा 
�पाकड्न अवा जव अपेका असजाजत रोा  रशाज बब्न रहा चेहाहाजय ेनवनवे दोष 
शोधाहचा णंद  कदा यागया क� �रकामटेकड ंमन रहाजच गस्न ााजंत कधीकधी जर रहाच 
िवकृज णंदाचा अिजरेक होजोत  व�पाजपहा दोषांनी झपाटणहाचा  क मानिसक  ाारच  हते 
 पपहा �पाचहा बाबजीज ईिराने रहाचं काम नीट केय ंनाही अशी रहा माणसांची खााीच 
असजेत जसे काहीाण वरचेवर वैंक�ह िशपपटकड्न  वजतया वेगवेगडहा श� �हांची िण�ी 
मा�न बेज रहाजाजत मग रहाज िावाचे  कजीही हाय झाये जरी रहांना जमा नसजेत अनेक 
श�ा�ांशी झंुा्नही रहांचा  रसा रहांना सवा गसुंदरजेचं स ट ेकेट दजे नाही! रहाया ‘बॉडी 
िड मॉॉेक िडसॉडटर’ महणजाज  िण रहाचहासा ी खास ाषधंही  हजेत  
स�दहाटचहा सापेकजेचा दसुराही  क पैय्  हते ाेनीेर  े हा अरहंज योकि�ह नटीया रहा 
सापेकजेचा अनपेिकजपणे �रहह  यात िजया िजचं  यमंो ं नाक मु ीच  वडज नसेत 
�िसधदीचहा िशखरावर असजाना िजने जे नाक जयाि टक साटरीने  पपहा मनासारख ंबडव्न 
बेजयंत पण िजचहा मनासारखं जे दखेणं नाक िजचहा असंरह चाहरहांचहा नारेया  मु ीच 
 वडयं नाहीत रहांनी िजचहावर बिहपकार टाकया! िजची क�रहर संपयी! रहाउयट काहरा 
नाइसयीचे पुसे  येय ेदाज िजचहा िखागणजीजही नसजाजत  ्िमकेशी जरप् होोन केयेपहा 
िजचहा  रमिन टर अि नहामु े �ेककांना जे दाज सुंदरच वाटजाजत 



स�दहाटचहा कृिाम बडामोडीज ‘मनासारखं’ हा िवशेषणाया ेार मह�व  हते िशजहाकड े
पोशाख िशवाहया टाकजाना  पपहा मनाज रहा कप�ांब�य  क  रािवक अपेका असजेत पण 
जे बेजजाना िशजहाचहा मनाज काही वेग ाच बेज असजोत  पयी अपेका  िण रहाचा बेज ह े
दोाही चांगये असय ेजरी ससुंगज असजीयच असं नाहीत जसं कप�ांचहा बाबजीज झायं जर 
जारपुरजा िहरमोड होजो पण िनदान जडाोड करणं ामजंत सय्नमधहे हअेर टाईय  यजीच 
केयी गेयी जरी जी काही  दवसांनी बदयजा हेजेत पण ईिराने  दयये ंनाक नाका�न जयाि टक 
साटनकड्न साका�न बजेयेय ंनवं नाक पुाहा सहाासहाी बदयजा हेज नाहीत रहाज  णखीही 
 क गोम  हते पोशाख िशजहाचहा  िण हअेरड् सय्नवापहाचहा मनासारखा जरी न�� साध ्
शकजोत जयाि टक साटनने  कजीही ाीव  जया जरी रहा न�ा बडीव नाकावर ‘ईिरेचणा 
बयीहसी’ असा िश�ा अट  असजोत िशवाह सााहा स�दहटवधटक जंाांना रहांचे दपुप�रणामही 
असजाजचत कधी रवचा डागा जेल कधी  य यरहा ांजं्ची यागण होजे जर कधी वणच 
ेोेावजो  िण रहाची कु�प गा  बनजेत  जनाजयं िसियकॉन रहाचहा उशीबाहरे  ब यं जर 
ेार हाजना होजाजत रवचेखायची इााेतशनं वेडीवाकडी पस�न रहांची  बडधोबड गबेदार 
गादी होजेत िशवाह रहा सगडहा � �हा महाग�ाही असजाजत िखसा �रकामा होजोत 

जरीही ज�ण वहाजल  खांाच दोषासा ी काहम व�पी इयाा क�न बणंे  ीक  हते पण िशगं 
मोड्न वासरांज िशराहया  कंदर िनसगटिनहमांचहाच िवरोधाज उ ं  ाक्न काहमचं हुधद 
 सव्न बेणं होगह नाहीत नटन�ांची गोृ वेग ीत रहांचं पोट रहावर अवयंब्न असजंत पण  
िनदान इजरांनी जो हन बेो नहेत स�दहट�साधनांचहा  िण काही शपहजंाांचहा अवा जव 
ाािहराजबााीमु े मुयी िजशीयाच चेहरे उचय् पहाजाजत रहाची काहीच गरा नसजेत प�ाशी-
पंचाव�ीपह ज चेहाहाज ेारसा ेरक पडज नाहीत रहानंजर पडया जरी जो बाक�चहा �पाया 
 िण वागणुक�या शो न्च  दसजोत िपाारयपेहा पांसाहा केसांचहा  ईन टाईनचहा चेहाहावर 
यावणहाचा यवयशे नसजानाही रहाचं �प पाहणााहाया  ा�न टाकेत 
ाुाहा  ीक  ाषेजपहा ‘सुंदर’ हा अ्ाटचहा ‘तोराहोस’ हा िवशेषणाचा म ् अ्ट  ह े‘वहाज 
 येया’ �कवा ‘वहाया सााेसा’त जो श द मोसमाजपहा रसरशीज े ाया वापरजा हेईल 
षोडशवषब ज�णीया खयु्न  दस े िण षप�ि दप्जबचहा जृुल कृजकृरह उरसवम्जबयाही शो ्न 
 दसेत खरं स�दहट जसं असाहया हवंत 
 कषटक �पाचे सामािाक ेाहद ेअसजाज ह ेखरंत पण  कषटक �प महणाे केव  कोरीव 
चेहरा  िण काजीव बांधा नवहते जी केव  िनसगाटची उधारी असजेत जो माय  ंज�रक 
 ांडवयाचहा ाोरावर  पयासा करावा यागजोत डॉत ाीकय  िण िमत हाईड तांचं बात�प 
 कसारखंच असावंत े� वृ�ीजपहा ेरकामु े ाीकय  कषटक वाटे  िण हाईड  ेसर्  दसते 
मोरहांसारखे दाजही िवचकये जर िहडीसच  दसजाजत  पुयक�चहा ि मजामु ेच रहा मोरहांना 



खरी �कमज हेजेत जानल  रमिविासल हाराबाबीपणा वगैरे इजर अनेक गुणांनी �ि�म�व 
अिधकािधक � ावी बनज ााजं  िण ाामााज �पाया नवनवे पैय् पडजाजत नेेर�ट�टल 
ितय पाााल न्राहान वगैर�नी रााकारणावर णाप पाडयीत पण जी केव  रहांचहा 
यावणहामु े नवहते रहांनी स�ा गाावयी जी रहांचहा चाजुहाटनेल खंबीरपणाने  िण 
मुरस�ेिगरीने!  पपहा कजृटरवाचहा ाोरावरच रहा ि�हा इिजहासाज ‘यावणहवजी’ हा 
िब�दासह अारामर झापहात   

ाागिजक यावणह पधा चहा अंिजम ेेरीज बौिधदक-वैचा�रक परीका बेणााहा �ाांची ेैर झडजेत 
जी बााी िाकणारी �गप  हुवजीच ागाची स�दहटस्ाजी वहाहया याहक  रजेत  पपहा 
�पाजच मो असयेयी �ी  कजीही रेखीव असयी जरी मोहक  दसज नाहीत रहाउयट नक�ा 
नाकाचा िवचारही न करजा  पपहा रोाचहा कामाज  वजतया झोक्न दणेारी �ी िजचहा 
 ंज�रक स�दहाटने नेहमीच  कषटक  दसजेत िजचहा �पाजपहा उिणवाही बबणााहांचहा नारेया 
रहा  कषटक �ि�म�वाचा अिव ाजह  ाग महण्नच  वडजाजत बा ाकड ेवारसपहाने 
बबणारी  ई  वजतया प्णटपणे िवसरययेी असजेत महण्नच िजचहावर नार िख ्न रहाजेत  का 
गुाराजी नटीने महटयंच  हले ‘ रशाकड ेपा   ेरव्न ाेवहा मी �ेककांचहा नारेज्न  वजतकड े
पहाहया यागय ेजेवहाच मी खरी सुंदर  दसाहया यागयते’ बाहरेचील मीपणाचहा धु ीची पुटं 
बास्न कासयी जरच  जयील  पणच ाीव  ज्न बडवययेी �ि�म�वाची म्जब �कट होजे 
झ ा ्न उ जेत 
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