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आपल्य आ्ुष्या बर्या phases ्ेा असाया. कधी कधी आवडीच्य गोष्टसयाठ वेळ न 
�मळयल्यने त्य बयजूलय पडा जयाया. मग अायनक एखयद्य �दवशी आपल्यलय अशय कयहट गोष्ट�ाी 
आावण ्ेाे. 
 
मी लहयन असायनय बरटा पुसाक�  वयाय्ाो. हळूहळू जसय मोाय होा गेलो ासय पुसाकय�सयाठ वेळ 
कमी �मळय्लय लयगलय आ�ण त्याय प�रणयम महणून पुसाकय�ा� वयान थोड� म�दयवल�. ारटहट मी जसय 
वेळ �मळेल ासय कयढून पुसाकय�ा� वयान ायलूा ाेवल� होा�. बरटा पुसाक�  वयालट ारट वयालेल्य 
पुसाकयवर आजवर मी कधी कयहट �ल�हल� नवहा�. अपवयद फका सयावीा असायनय �ल�हलेल्य कयहट 
�्पणय�ाय. त्यमुळे पुसाक परट�ण करण्याय मलय अजून ारट कयहट अनुभव नयहट. 
 
कयहट �दवसय�पूव� प�स�द मरयाठ अ�भनेाय 'सुबोध भयवे' त्यच्य �ातप्याील अनुभवय�बददल एक 
पुसाक �ल�हणयर आहे अस� कयनयवर आल� होा�. मी हे पुसाक, 'घेई छ�द', पकयशनयपूव�ा �वका घेाल�. 
एक� दरटा त्यच्य कट्यर (नय्क) ाे कट्यर (�ातप्) ्य पवयसयबददल हे पुसाक आहे. 
 
नुका�ा हे पुसाक स�पवून बयजूलय ाेवल� आहे, आ�ण ्यवर एखयद� परट�ण �ल�हण्याय �वायर कराो 
आहे. ह्य पुसाकया एक� दरटा ५ पकरणे आहेा. प�हल� पकरण त्यच्य सुरवयाीच्य पवयसयबददल 
आहे. ् या त्याय 'पुरुोोम' मधलय सहभयग, कॉलेज जीवनयन�ार जोडलेले �मत व केलेलट सुरवयाीाी 
कयम� अशय गोष्ट�ाय समयवेश आहे. कॉलेजन�ार केलेलट नोकरट, ाीा नोकरट सोडून पूणरवेळ अ�भन् 
�ेतया घेालेलट उडी, 'लेकुरे उद�ड जयहलट' सयरख्य नय्कया अ�भन्या अप्श आल्यने झयलेलट 
ागमग, स�गीायकड ेअसलेलट ओढ, आ�ण ह्या स�गीा-पेमयाून जनमलेलय 'मैार' नयवयाय कय्र् म 



सुबोधने आपल्य लेखणीाून फयर सुरेख�रत्य उारवलय आहे. 
 
दसुर� पकरण सुर होा� ाेा मुळी स�गीायने भयरलेल्य �णयपयसून. रयहुल देशपय�ड े्यने केलेलट 'स�गीा 
कट्यर कयळजया घुसलट' ह्य अजरयमर नय्कया� �दगदशरन करण्याी �वन�ाी सुबोधलय ह्य 
नय्कयप्�ा आणाे. त्यन�ार कयिस �्ग, नय्कया� आकलन, नयट्पदय�ाय सरयव, रयहुल देशपय�ड,े महेश 
कयळे इ. गय्कय�नय अ�भन् �शकवण� वगैरे गोष्ट सुबोधन ेकशय जमवल्य हे त्यच्या शबदय�ा 
वयाणे उोम. हे पकरण वयाायनय आपल्यलय नय्क बसवणे �क� वय नय्कयालय अ�भन् वगैरे गोष्ट 
बयरकयईन ेकळाया. एखयद्य नय्कयबददल त्य नय्कयाय �दगदशरक कय् �वायर करा असेल, �क� वय 
ाे अडीा-ाीन ायसय�ा� नय्क बसवय्लय �काी मेहना घ्यवी लयगलट असेल हे सु�दय जयणवा�. 
 
पुढा� पकरण 'बयलग�धवर' ह्य �ातप्यवर बेालेल� आहे. सुबोधलय ् ोगय्ोगयनेा 'ग�धवरगयथय' हे पुसाक 
�मळा�. बयलग�धवय�च्य जीवनयबददल आ�ण एकुणयाा कय्यरबददल आपल्यलय कयहटा मय�हाी नयहट 
हे ल�या आल्यवर त्यलय अपरयधी वय्ू लयगा�. ् य अपरयधीपणयच्य भयवनेाूना ाो बयलग�धवय��वु्ी 
जे कयहट सय�हत् उपलबध आहे ाे वयानू कयढाो. ह्य भयरयवलेपणयाूना ्य �वु्यवर �ातप् 
कयढण्या� नककक कराो. �नमयराय, �दगदशरक, लेखक, स�गीाकयर, गय्क वगैरे म�डळी जमवल्यवर 
सवातच्य भू�मकेच्य ा्यरटलय लयगाो. बयलग�धवय�च्य भू�मकेसयाठ त्यने केलेलट ा्यरट आ�ण 
घेालेले कष् आपल्यलय थकक करन सोडाया. ाबबल २० �कलो घ्वलेल� वजन, 'सती'भू�मकेा 
परफेक् �दसण्यसयाठ बदललेलट जॉ-लयईन, िसत्य�ाी देहबोलट जमवण्यसयाठ केलेले कष्, ायर-पया 
ायसय�ाय मेकअप, शयसती् गय्कया ेहयवभयव इ. गोष्ट त्यने फयर ाय�गल्य पकयरे व �ड्ेलम�्े 
�ल�हल्य आहेा. शवे्ट बयलग�धवय�च्य भू�मकेाून बयहेर पडायनय, 'हय �ातप् मयझ्य क�रअराय 
महतवयाय ्पपय असेल, पण हे मयझ� आ्ुष् नयहट' अस� ाणकयवून सय�गणयरय सुबोधहट आपल्य 
मनयलय भयवाो. 
 
ाौथ्य पकरणया 'लोकमयन्... एक ्ुगपुरु' ह्य �ातप्यबददल �ल�हल� आहे. 'बयलग�धवर'सयरखय 
�ातप् केल्यवर लोकमयन् �्ळकय�वरसुदधय एक �ातप् कयढयवय अस� सुबोधच्य मनया ् ेा�. त्या 
वेळी त्यलय 'ओम रयऊा' सयरखय �्ळकय�वर मनसवी पेम करणयरय �दगदशरक भे्ाो. �ातप्यच्य 
�न�मोयने लोकमयन्य�च्य आ्ुष्याले महतवया ेपैलू सुबोधलय भयरयवून ्यकाया. ह्य पकरणया 
सुबोधने कयहट महतवयच्य सीनस बददल खपू छयन पदधाीन े�ल�हल� आहे. 
 
पयाव� पकरण 'कट्यर' �सनेमयवर आधय�रा आहे. 'कट्यर कयळजया घुसलट' हे नय्क केल्यपयसूना 
ह्य �वु्यवर �सनेमय करयवय असय �वायर सुबोधच्य मनया घोळा होाय हे त्यच्य आधीच्य 
लेखनयवरन वयर�वयर �दसा�. ह्य �ातप्यच्य कयिस �्गसयाठ करयवी लयगलेलट धडपड त्यने फयर सुरेख 



प�दाीने मय�डलट आहे. प��डाजी आ�ण खॉ �सयहेब ् य २ भू�मकय�ा ेनय्क त्यने बरटा शोधयशोध करन 
�मळवले. स�गीा हय 'कट्यर'ाय आतमय आहे. 'कट्यर' नय्कयालट गयणी, नवीन गयणी, त्य�ा� स�गीा 
आ�ण त्या� गय्न हय एक मोाय पवयस त्यने ् या उलगडून दयखवलय आहे. पत्� शू�्�ग दरम्यना े
अनुभव सुबोधने कयहटसे डय्रट-फॉमर म�्े �ल�हले आहेा. त्यमुळे आपण एक real time 
experience घेा आहोा असय भयस आपल्यलय होाो. 
 
्य पुसाकयच्य अनेक जमेच्य बयजू आहेा. प�हलट बयब महणजे सुबोधन ेपुसाकया कुाेहट सवातच्य 
मोाेपणया� पदशरन केलेल� नयहट. अगदट पसायवनेासु�दय त्यने, 'पुसाक आवडल� ार शे् मयझ्य 
�मतय�ा� आ�ण नयहट आवडल� ार त्या� शे् फका मयझ�' अशी नम जबयबदयरट घेालेलट आहे. पुसाकया 
मुख्ात व�णरा कलयकृाी ह्य मरयाठ �ातसषृ्टा एक मैलयाय दगड ारलेल्य कलयकृाी आहेा. पण 
ारटहट त्यने हे मयझ्य अ�भन्यमुळे सयकयर झयल� अशी दव�डी कुाेहट �प्लेलट नयहट. 
 
दसुरट महतवयाी बयब महणजे त्यने सवर सहकलयकयरय�ा� ्ोग् त्य �ाकयणी व ्ोग् गोष्टसयाठ 
भरभरन कौाुक केल� आहे. स�ान �पळगय�वकर, श�कर महयदेवन, रयहुल देशपय�ड,े महेश कयळे, ओम 
रयऊा, रवी जयधव ('बयलग�धवर'ा े�दगदशरक), �व्म गय्कवयड (र�गभूुयकयर), कौशल इनयमदयर 
('बयलग�धवर'ा ेस�गीाकयर), आन�द भय्े ('बयलग�धवर'सयाठ रयष्ट् पय�राो�ुक �वजेाे गय्क), शौनक 
अ�भुेकक (प�. िजा�द अ�भुेकक ्य�ाय मुलगय, सुबोधाय �मत), सुधीर पलसयने ('कट्यर'ाय 
�सनेमॅ्ोगयफर), शैलेश परळेकर (�फ्नेस ्ेनर) इत्यदट सहकयर्य�ा� त्यने �ाक�ाकयणी ा�डभरन 
कौाुक केलेल� आहे. पत्ेक पकरणया असलेल्य अस�ख् छय्य�ातय�नी हे पुसाक र�गीा बनलेल� आहे. 
 
ह्य पुसाकयच्य कयहट तु् टहट आहेा. अनेकदय खपूा informal �ल�हण्यच्य नयदया व्यकरणयकड े
दलुर� झयलेल� �दसा�. वयक्य�ाी बय�धणी, शबदय�ाी रानय, रह्सव-दटघरच्य ाकुय ह्यमुळे कयहटसय 
असायव्सापणय आल्या� वयर�वयर जयणवा रयहा�. बर्यादय सहकलयकयरय�च्य नयवयाय ग�धळ 
वयाकयलय होाो. उदयहरणयथर, 'बयलग�धवर'च्य पकरणया, 'महेश' महणजे महेश कयळे �क महेश �लम्े 
असय ग�धळ उडाो. ास�ा कयहटस� 'अ�भरयम' ह्य नयवयबददल होा�. अ�भरयम महणजे लेखक अ�भरयम 
भडकमकर हे समजय्लय कयहट पयन� मयगे उल्य्लय लयगाया. 'कट्यर'च्य पकरणया देखील, 
'स�ान' महणजे स�ान खेडकेर �क स�ान �पळगय�वकर असय भम कव�ाा होऊ शकाो. अजून एक 
तु् ट महणजे 'लोकमयन्'च्य पकरणयम�्े �ल�हलेले कयहट 'कट्यर'ा ेअनुभव. हे अनुभव कयलयनुरप 
(chronological orderने) न लयवाय, �वभयगवयर �ल�हले असाे ार जयसा ाय�गले वय्ले असाे अस� 
रयहून रयहून वय्ून जया�. 
 
्य सगळ्य गोष्ट �्यनया घेऊनहट हे पुसाक पत्ेकयने आवजूरन वयायव� अस�ा आहे अस� नककका 



महणयव�स� वय्ा�. मरयाठ �ातप्सषृ्टाील उोमोोम �ातप्य�म�्े �स�हयाय वय्य असलेल्य सुबोध 
भयवेच्य शबदय�ा त्या ेअनुभव वयाणे हय खर�ा अ�वसमरणी् अनुभव आहे. 
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