
‘शकुनीमामा’ 
“जय, त्या घाणेरड्या माांजराच्या मागे जाऊ नकोस. आज परीक्षा आहे ना! तेच 

अपशकुनी माांजर आडवां गेलां आणण माझा इन्टरव्ह्य ूखराब गेला!” 
“तो ममकू बोका शभुशकुनी आहे, मामा! तो आडवा गेला की मला पकैीच्या पकैी माकक  
ममळतात!” 

माांजराचा शकुनाशी काय सांबांध? 

धमूकेत,ू ग्रहण, घबुडाचां ओरडणां या क्वचचत अनभुवाला येणाऱ्या गोष्टी अपशकुनी 
म्हटल्या तर एकवळे चालेल. पण गेली दहा हजार वर्ष ंमानवजातीच्या पायात 

लडुबडुणाऱ्या माांजरावर तो ठपका ठेवला तर अक्षरशः पावलोपावली अपशकुन होऊ 

शकतो. पण ती समजूत भारतातच नव्हहे तर जगाच्या ककत्येक भागाांत लोकाांच्या मनाांत 

पक्की रुजलेली आहे. मध्ययगुातल्या यरुोपाला चटेककणीांचां वावडां होतां. ‘चटेककणी रात्री 
माांजराांच्या रूपान ेवावरतात’ अशी वदांता त्याच काळात सरुू झाली आणण ततथनूच 

साहेबाच्या पावलावर पाऊल टाकत जगभर पसरली.  

पण ती समजूत या ववज्ञानतनष्ठ ववचाराांच्या एकववसाव्हया शतकात टटकून का राटहली?  

मामान ेइांटरव्ह्यचूी परुती तयारी केली नव्हहती ककां वा त्या जागी तनवड होण्यासाठी 
लागणारी पात्रताच त्याच्या अांगी नव्हहती म्हणनू त्याला यश आलां नव्हहतां. स्वतःच्या 
कुवतीववर्षयी पोकळ अमभमान असल्यामळेु, परेुशी मेहनत करायची जजद्द नसल्यामळेु 

अशी तनराशा अनेक वळेा त्याच्या पदरात पडली असावी. पण त्या अपयशाबद्दल 

स्वतःला दोर्षी ठरवणां त्याच्या मनाला पटत नव्हहतां. स्वतःच्या कुवतीववर्षयीचा 
गैरसमजही दरू करायचा नव्हहता. इांटरव्ह्य ूवरचवेर खराब जाण्याचां खापर कुणाच्यातरी 
डोक्यावर फोडणां अत्यावश्यक होतां. दर पाचव्हया ममतनटाला आडवां जाणारां माांजर 
त्यासाठी मदतीला धावनू आलां. सगळा दोर्ष त्याला टदल्यामळेु मामाचा आत्मसन्मान 

ताठ मानेने ममरवत राटहला. कानफाटां नाव पडण्यापरतां माांजराचांही फारसां काही 
बबनसलां नाही.  



पण बापडां माांजर ककती टठकाणी परेुसां होणार? म्हणून कुणी मशांकलां, ‘कुठे जातोस?’ 

म्हणून ववचारलां, डावा पाय पढेु पडला, डोळा फडफडला वगैरे तनममत्तांही मामाने शोधनू 

काढली. अपयशाचां खरां कारण शोधनू त्याच्यावर उपाय मात्र केला नाही. दैववादी 
मामाच्या प्रगतीला नेहमीच माांजर आडवां जात राटहलां. ‘नकत्याकचा वार शतनवार’ हा 
वाक्प्रचार असल्या ‘शकुनीमामाां’वरूनच पडला असावा. 

त्याउलट अभ्यास ूजय नेहमीच पकैीच्यापकैी माकांसाठी तयारी करत असे. आता मोठा 
झाल्यावरही तो प्रत्येक कसोटीसाठी झटून अभ्यास करतो. स्वतःच्या मयाकदाांचा 
व्हयवजस्थत अांदाज घेतो. महत्त्वाकाांके्षच्या झपेेवर नेमकां  तनयांत्रण ठेवतो. पोकळ 

बडजेावाला त्यान ेडोक्यातून कधीचाच फाटा टदला आहे. तो अपयशाला सबबी शोधत 

नाही. त्याच्यातून तो पढुच्या वाटचालीसाठी मोलाच ेधड ेघेतो आणण नव्हया, वगेळ्या 
वाटाही चोखाळतो. मशांक, शतनवार, वाकडां अांगण ही तर त्याला आव्हहानांच वाटतात. 

त्याचा लाडका ममकू बोका आडवा गेला की त्याला आनांदच होतो.  

त्याला शभुशकुन घडत नाहीत. तो ते आपल्या कततकत्वाने घडवनू आणतो. 
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