
छाप की काटा 
“आजच्या इंटरव्ह्यूच्या उमेदवारांपैकी एकाने पपन-स्ट्राईप्सवाला सूट, त्याला मॅच गं टाय 

आणि खाली मात्र बुटाऐवजी भडक जांभळ्या  पला घातल्या होत्या! का? तर म्हिे लक्ष 

वेधून घ्यायला!”  
त्या जांभळ्या पादकुांच्या दर्शनाने उमेदवारा ी उत्तम छाप पडण्याऐवजी बघिाऱयांच्या 
अंगावर काटा  उभा राहहला! पि तरीही त्या  पला नजरेत भरल्या हे तर खरं!  त्या ं 

‘जांभळं आख्यान’ डडपाटशमेंटमध्ये ककत्येक हदवस गाजत राहहलं.  

रॅम्पवर हदसिाऱया नव्हया च त्रपवच त्र फॅर्न्सनाही असं  केवळ लक्ष वेधून घ्याय ं असतं. 
ते रंगढंग रॅम्पखेरीज इतर कुठेही कामा े नसतात. ते सवशसामान्यांत लोकपिय व्हहावे असा 
उद्देर् नसतो . पि तर्ा ततरपगड्या डावाने तो फॅर्न-डडझायनर श्रीमंतांच्या, 
नटनटयांच्या नजरेत भरतो. मग त्याला त्यांच्या घरच्या आणि ससनेमांच्या कपडपेटां ी 
घसघर्ीत कामं समळतात. त्यांच्यासाठी तो तनराळे, सभा-समारभांत वावरताना 
घालण्याजोगे, अती महागड ेकपड ेसर्वतो. तालेवारांच्या िभावी व्हयक्ततमत्तवांच्या 
आधाराने ते कपड ेअचधक उठावदार हदसतात; टीव्हहीवरून, ससनेमा-मासलकांमधून 

िससध्दीच्या झोतात येतात; लाखो लोकांना हदसतात. लोकांना थोरामोठयां ं अनुकरि 

कराय ं असतं . त्या महागड्या कपड्यां ी फॅर्न पसरते; डडझायनर ं भाग्य उजळतं. 
मग सवशसामान्य लोकही त्या कपड्यां ी नतकल वापरायला लागतात आणि त्या सर्ळ्या 
पध्दती ा ‘फॅर्नपिा’  जातो. मग आपला वेगळेपिा आणि वर ष्मा हटकवायला 
तालेवार घरािी वेगळ्या  डडझायनरकडून ताज्या फॅर्न े नवे कपड ेसर्वून घेतात. 

भाग्य क्र रूळ बदलतं. 

नवी फॅर्न कधी तळागाळातल्या नगण्य मािसांपासून सुरू होत नाही. ती समाजातल्या 
अग्रिींकडून  आिली आणि रुजवली जाते. रूढी-ररवाजांतल्या बदलां ी गतीही ते  

ठरवतात. वल्कलांच्या काळापासून सुरू झालेली ‘र्ाटी’ ककंवा ‘छाटी’ कमरेभोवती 
लुंगीसारखी गंुडाळली जाई. मोहेन-जो-दारोच्या उत्खननात सापडलेल्या स्ट्त्रीमूतीच्या 



कमरेला असं  एक धडुतं आहे आणि पुरुषमूतीच्या डाव्हया खांद्यावरून पांघरलेलं, 
वक्षस्ट्थळ झाकिारं वेगळं उपरिं ककंवा उत्तरीय आहे. नंतर दक्षक्षिेच्या ‘ ोला’ राण्यांनी 
‘ ोळी’ ी फॅर्न आिली. दक्षक्षिभेटीनंतर काश्मीरच्या राजाने काक्श्मरी बायकांना  ोळी 
घालिं सतती ं केलं. ‘पल्लव’ म्हिजे पदर घेण्या ी फॅर्न ‘पल्लव’ राण्यांमुळे 

दक्षक्षिेतून  पसरली. सुबत्तेमुळे र्ाटी ी लांबी वाढत गेली. पेर्वाई थाटात ‘र्ाटी’ ी 
गासलच्यावर रुळिारी नऊवारी ‘साडी’ झाली. तत ा बोंगा नव्हया युगाच्या धावपळीला 
पेलेना. इंग्रज राज्यकत्याांर्ी कलकत्तयातल्या बंगाल्यां ी घसट अचधक. ते सुटसुटीत 

पा वारी नेसिारे. त्यां ा ककत्ता चगरवत, पक्श् म भारतानेही ‘सकच्छ की पवकच्छ’वाद 

समटवून पा वारी स्ट्वीकारली. मग हदल्लीच्या राज्यकत्याां ं अनुकरि करत पंजाबी 
सलवार-कुडता-ओढिी भारतभर पसरली. पाश् ात्यां ं व शस्ट्व तर उभ्या जगावर! त्यामुळे 

आता उच् पदस्ट्थ भारतीय बायका मुंबईच्या उन्हाळ्यातहह 

हहहहहहहहहहहहहहहहहह सुटाबुटात  वावरतात. पूिश समाजातही ती फॅर्न 

झपाटयाने फैलावते आहे. तरुिाईला मात्र हॉसलवुडच्या च त्रपटांमुळे फाटतया जीन्स, 

पवरलेली पोलकी अर्ा लततरां ी हौस आली आहे! 

बऱया दा फॅर्न ही त्या-त्या काळा ी गरजही असते. पा वारी साडी, कुडता-सलवार, 
जीन्स या जीवनमानाच्या वाढत्या वेगाच्या गरजा होत्या. पि बहुतेक नव्हया फॅर्न्स 

नावीन्याच्या ओढीने  येतात. वेळोवेळी जुन्या  पध्दतीही नाव बदलून नव्हयाने 
अवतरतात. सध्या े र्रारा,  णिया, समतनस्ट्कटश ही जुन्या र्ाटी ी  आधुतनक रूपं आहेत 

आणि  रिबीर कपूरच्या कानातला ‘बाला’ रामर्ास्ट्रयांच्या सभकबाळी ा  वंर्ज आहे.  

फॅर्न्स फतत कपड्यांच्या  नसतात. इंक्जनीयररंगनंतर एमबीए कराय ी फॅर्न काही 
काळ जोरात होती. मोबाईल दरमहा नवा अवतार घेतो. कॉलेजकटटयावर ी स्ट्लँग भाषा 
तर ‘नवी बॅ , नवा बाज’ हा संकेत पाळते. रोजच्या जगण्यातल्या बारीकसारीक 

अनुल्लेखनीय गोष्टी टपवटरवर टाकाय ा रेन्ड ककती हदवस हटकतो कोि जािे! कक्रकेट 

सोडून फुटबॉल खेळिं, मराठीऐवजी इंग्रजीतून, तेसुध्दा अमेररकन उच् ारांतनर्ी  



बोलण्या ा आटापपटा करिं ्याही सध्याच्या फॅर्न्स  आहेत. कदाच त कालांतराने त्या 
जाऊन कबड्डी, मायबोलीतून  संवाद वगैरे जुन्यातल्या सोन्यालाही पुन्हा उजाळा हदला 
जाईल. अर्ा फॅर्नफेऱयांमुळे समाजात नवलाई हटकवली जाते. 

माघ-कवीने म्हटलं  आहे,  

‘क्षिाक्षिाला गमते नवे ज े। ते रूप सच्च्या रमिीयते े ॥’ 

आपला मेंद ूनवेपिा ा भुकेला असतो. नवलाईच्या अनुभवाने मेंदचू्या गाभ्यात 

एण्डॉकफश न्ससारख्या आनंददायी रसायनां े झरे वहायला लागतात. समसर्गन, लंडन आणि 

मॅग्डबेगश या तीन हठकािच्या र्ास्ट्त्रज्ांनी िततमातंत्र आणि जीवरसायनर्ास्ट्त्र या दोन्ही 
पध्दतींनी हा अभ्यास केला आहे. ईमेल, फेसबुक वगैरेंवर सतत काहीतरी नवं घडत असतं 
म्हिून तर सगळ्यांना त्यां ं आकषशि वाटतं.  फॅर्न तर जीवनाला नवेपिा ी फोडिी  

देते. त ेनावीन्य हवंहवंसं वाटतं.  

फॅर्न ा मुख्य उद्देर् इतरांहून वेगळं हदसिं हा असतो. वेगळेपिा, नवेपिा 
समोरच्याच्या मेंदतूली उत्सुकता जागी करतो. बहुतेकांना  ार ौघात उठून हदसाय ी 
इच्छा असते; जमल ंतर लाखांत एक व्हहाय ं असतं. म्हिून तर फॅर्न ी उठाठेव केली 
जाते. पि त्यासाठी त्या लाखांना ककंवा ककमान  ार ौघांना तरी धरून रहािं अत्यावश्यक 

असतं. सवशसामान्यांना न रु िाऱया, रॅम्पवरच्या, त्या अततयश फॅर्न्स रॅम्पवरून 

जसमनीवर उतरत  नाहीत. ‘येन केन िकारेि’ नजरेत भरण्यासाठी लढवलेली जांभळ्या 
 पलां ी र्तकल फॅर्न बनू र्कत नाही. समाजाला जे वेगळेपि रु तं ते  रुजतं. 
म्हिून  कुठल्याही फॅर्नने सुखवस्ट्तूपिा ा हलकासा नखरा समरवावा पि श्रीमंती ी 
दवंडी पपटू नये. ज्या भपतयाने दसुऱयाच्या मनात असूया जागते त्याने कुिालाही सुख 

लाभत नाही. गबाळेपिा केला ककंवा भलती  फॅर्न केली तर ते कपड्यां ं फोलपट लक्षात 

रहातं पि व्हयक्ततमत्तवा ी छाप पाडाय ा तो ियत्न फोल ठरतो. नीटनेटतया 
कपड्यांमधल्या मािसा ं व्हयक्ततमत्तव  मनात ठसतं! 



जांभळी  प्पलवाल्याच्या व्हयक्ततमत्तवातल्या दोषांमुळे त्याला कमीपिा, असुरक्षक्षतता 
वाटत होती. मनाच्या त्या खेळांमुळे तो नोकरीसाठी घायकुतीला आला होता. जांभळ्या 
 पलांमुळे ते  जगजाहीर झालं.  पलांनी लक्ष वेधून घेतल्यामुळे इंटरव्ह्यूच्या बहुतेक 

िश्नां ा रोख त्याच्या असुरक्षक्षततकेड े वळला. त्या िश्नांच्या उत्तरांतून त्याच्या मनात 

ठसठसिाऱया त्याच्या उिीवांकड े लक्ष वेधलं गेलं. बुडत्या ी  प्पल खोलात गेली! 
रीतसर बूट घालून तो सारा अनथश त्याला सहज टाळता आला असता!  

इंटरव्ह्यूत, नव्हया कॉलेजातल्या पहहल्या हदवर्ी ककंवा कुठल्याही पहहल्या भेटीत 

इतरांच्या रु ीर्ी जुळवून घेत स्ट्वतः ी छाप पाडिं महत्तवा ं असतं. तो पहहला ठसा 
उमटवाय ी दसुरी संधी कधीही समळत नाही. ित्येक व्हयतती ा  ेहरा, राहिी,  ाल त्या 
व्हयक्ततमत्तवाबद्दल काहीतरी ठाम पवधान करत असतात. त्या ी दखल समोरच्याच्या 
मेंदचू्या गाभाऱयातल्या भावना-कें द्रात तातडीने घेतली जाते. त्यावरून, तकश र्ुध्द पव ार 
वगैरे न करता , काही सहस्ांर् सेकंदांत त्या व्हयततीबद्दल ं मत ठरतं. पुढच्या 
काळातल्या व्हयक्ततगत अपेक्षांवर आणि देवािघेवािीवर त्या  मता ा जबरदस्ट्त पगडा 
असतो. म्हिून ते मत अनुकूल आणि यथायोग्य होिं गरजे ं असतं.  

समोरच्यावर मुख्य िभाव पडतो तो  ेहऱया ा. त्या  ेहऱया ा देखिेपिा महत्तवा ा नसतो. 
पि स्ट्वच्छता आणि हसरेपिा मात्र मोला े असतात. मनसमळाऊ स्ट्वभावा ं, बुक्ध्दमत्ते ं 

आणि  ांगल्या पव ारां ं तेज  ेहऱयावर खुलतं. सामाक्जक कायाशला वाहून घेिारा 
कायशकताश काटकुळा, उन्हाने रापलेला असला तरी कततशत्वाच्या तेजाने तळपतो!  समाजात 

वावरल्यामुळे, मनुष्यस्ट्वभावा ी जाि आल्यामुळे, पवस्ट्ततत वा नामुळे आलेला 
आत्मपवश्वास डोळ्यांत आणि वतशनात उठून हदसतो. ती  खरी, खास व्हयक्ततगत फॅर्न! 

असा आत्मपवश्वास आरर्ातली आपली  िततमा पाहून वाढतो. पि मनाच्या आडात  

आत्मपवश्वास नसला तर तो आरर्ातल्या पोहऱयात कुठून सापडिार? 

इंटरव्ह्यूला जाताना कधीही दसुऱयासारखं हदसाय ा ियत्न करू नये. दसुऱया ी फॅर्न, 

त्या े आपवभाशव त्याच्या व्हयक्ततमत्तवाला र्ोभून हदसतात; आपल्या नव्हहे. आणि हे 



आपल्यालाही जािवत असतं. सर्वाय त्या वेगळ्या पेहरावामुळे आपली आरर्ातली 
िततमा आपल्याहून वेगळी हदसते. त्या िततमेबद्दल आपल्या मनात एक मत बनतं; 
ततच्याकडून आपल्या मनात काही अपेक्षा तनमाशि होतात. ती िततमा आपली  

असल्यामुळे त्या अपेक्षा आपल्याला  वेठीला धरतात. म्हिजे  आपि स्ट्वतःसारखे न 

वागता त्या िततमेसारखे वागतो; अवघडतो. 

राजू अत्यंत बुक्ध्दमान होता. त्या ं वा नही  ौफेर, सखोल होतं. तो नीटनेटका पि 

साधा  पोर्ाख करी. त्या ा दोस्ट्त रवी पटटी ा खेळाडू,  लाख आणि अततर्य तडफदार 
होता. त्या े कपड ेअद्ययावत फॅर्न े असत. दोघांनाही एकमेकांच्या गुिां ं आकषशि 

होतं; ते गुि आपल्यात असावे असंही वाटे. ते एकमेकांसारखं व्हहाय ा ियत्न करत. एका 
तोंडीपरीक्षेला जाताना राज ूहटटाने रवीसारखे झकपक कपड ेघालून, रवीसारखा  ताठ, 

ऐटीत  ालत परीक्षेला गेला. ततथे त्या ं सारं लक्ष त्या नव्हया कपड्यांत, ताठ मानेत आणि 

तडफेत इतकं अडकून पडलं की त्याला िश्नां ी उत्तरं धड देता  येईनात. साधं सहजपिे 

वागताही येईना! रवीही तसे  कपड ेकरून गेला. पि त्याला त्या फॅर्न ी नेहमी ी  

सवय होती. ती त्या ी स्ट्वतः ी फॅर्न होती. परीक्षेच्या वेळी तो त्या कपड्यां ं भान 

पवसरूनही गेला. पव ारलेल्या ित्येक िश्नावर लक्ष पूिश कें हद्रत करून त्याने यथार्तती 
उत्तरं हदली. त्या परीक्षेत िथम  रवीला राजूपेक्षा अचधक माकश  समळाल;े राजू ं ज्ान 

रवीपेक्षा ककतीतरी पटींनी अचधक असूनसुध्दा!      

फॅर्न करावी पि ती आपल्याला र्ोभून हदसेल अर्ी, नीटनेटकी आणि आपल्या सरावा ी 
असावी. ज्या मािसांना भेटायला जाय ं आहे त्यांनाही रु ेल, त्यांच्या ररवाजांर्ी जुळेल 

अर्ी असावी. सर्वाय ती आपल्या णखर्ाला परवडिारी  असावी. नाहीतर कपड ेखराब 

होण्या ी भीती वाटत रहाते. पोर्ाख अंगावर  ढवला की लक्ष त्यात गंुतून रहाता नये. मन 

इतर व्हयापांसाठी-व्हयवहारांसाठी मोकळं राहहलं की इतरांबरोबरच्या वागण्यातही तनभशरपिा 
येतो. हे तत्तव इंटरव्ह्यूत  नव्हहे, नेहमी  पाळलं तर रोज े साधे व्हयवहारसुध्दा 
आपल्यासाठी आणि इतरांसाठीही एका आनंदयात्रे े भाग बनतात.  



िथमदर्शनी समोरच्यावर उत्तम छाप पडावी आणि जीवनाच्या  ुरर्ीत आपली सतत 

सरर्ी  व्हहावी अस ंवाटत असल ंतर 
‘वेष नसावा  बावळा । अंतरी असाव्हया नाना कळा । सकळ लोकां ा क्जव्हहाळा । मोडू नये॥’ 

हे नव्हया फॅर्न ं रामदासी ब्रीदवातय जपलं की झालं. 

डॉ. उज्ज्वला दळवी 
-ujjwalahd9@gmail.com 
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