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सनी त्रलओन आत्रि ससं्कृती 

'झेिं' नावाने ओळखल्या जािाऱ्या पुण्यातील एका लांबलचक आत्रि 'झेिं'सािखाच आकाि 

असलले्या पलुावरून मी आत्रि मन्या बोिंस मॉर्ननग शो टाकून पित येत होतो. हा पूल सिळ न 

बांधता 'झेिं'सािखा का बांधला असेल हा नेहमी पिंिािा प्रश्न आत्ताही मनात एटंि होतोय न 

होतोय तोच बोिंसाने एकदम बाईक थांबवली आत्रि तो बाजूला असललें होर्निंग त्रनिखून बघ ू

लागला. काय आह ेम्हिनू मीही वि बघ ूलागलो. ति ते एका मंिंळाचं 'दहीहिंंी'चं होर्निंग होतं. 

'दहीहिंंी' म्हिजे पुढच्या दोन मत्रहन्यात पुण्यात उठिाऱ्या सांस्कृत्रतक कल्लोळाची नांदीच! मी 

याची नोंद घेतली आत्रि मन घट्ट करून होर्निंग बघू लागलो. मंिंळाचे पदात्रधकािी, दोन मिाठी 

नट्या ('आकर्वि' या शीर्वकाखाली), आत्रि 'खास आकर्वि'खाली सनी त्रलओन! बोिंसाची बाईक 

का थांबली ते माझ्या लक्षात आलं. आता हा ज्वलंत मुद्दा बोिंस चचेला घेिाि ह ेमला द्रदसत 

होतं म्हिून मी लगेचच 'उशीि होतोय' असा मसेजे त्रहला करून टाकला. 

माझ्या अंदाजाप्रमािे गािंी चहापानासाठी थांबलीच. बोिंसाने त्रसगिेटही त्रशलगावली. 

'त्रसगिेट त्रपिं इज कूल' असा शोध त्याला अलीकिंचे लागला होता. दोन बोटात त्रसगिेट धरून 

अंगठयाने कपाळ घासत तो वदला, "च्यायला सनी त्रलओन?" 

 "अिे ते नुसतं छापतात. गदी खेचायला. ती येईलच अस ंनाही." मी म्हटल.ं 

 "गदी 'खेचायला'? अिे सांस्कृत्रतक उत्सव म्हिवता ना तुम्ही? 'संस्कृतीत' ह े चालतं का?" 

बोिंस.  
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"मग मिाठी ककवा डहदी नटी येिं तिी कस ंचालतं?" मी.  

"अिे त्रचिपटात अत्रिनय किि ंही काहीएक कला आह.े आत्रि ह ेलोक इति वेळी पोनोग्राफीच्या 

नावाने ओििंतात त्याचं काय?" बोिंस. "बिं मग सई ताम्हिकिला बोलावलं ति चालले का?" 

मी खोचकपि ेमुद्दामच हा प्रश्न त्रवचािला, कािि सई ताम्हिकिचा त्रबद्रकनी अवताि बातम्यात 

(आत्रि खोटं कशाला बोला - स्मृतीतही) ताजा होता."तुझ्या लक्षात येत नाहीये. मुंबईतल्या 

दहीहिंंीला ज्या नट्या जातात त्यांनी त्रबद्रकनी घातली असलेच की. इट इज अ पाटव ऑफ द 

जॉब!" बोिंस. 

 "यू मीन पाटव ऑफ द अॅडक्टग जॉब?" मी.  

"हो. ददुवैाने हो. पि पोनोग्राफीचं काय? संस्कृतीिक्षक ति त्याच्या त्रविोधात आहते. त्यांच्या 

संस्कृतीत ते बसत नाही ना..." बोिंस.  

"त्रमिा, त्रबद्रकनी घालिं हदेखेील संस्कृतीत बसत नव्हतंच. त्रबद्रकनी जशी 'बसली' तशीच आता 

पोनोग्राफीही बसेल"  मी म्हिालो. 

 "म्हिजे तुला ह ेमान्य आह ेति. पोनोग्राफीही मान्य आह?े" बोिंस. 

 "मन्या, मी पोनोग्राफी मान्य ककवा अमान्य करून काय फिक पिंिाि आह े िे? मला 

दहशतवाद मान्य नाही, भ्रष्टाचाि मान्य नाही, मिाठीची अवनती मान्य नाही, हिंंा मान्य नाही 

- पि मला कुिी त्रवचाितंय का? दहशतवाद अल कायदा अमान्य किेल तो सुद्रदन!" मी.  

"प्रश्न टाळू नकोस. तुला तत्त्वतः पोनोग्राफी मान्य आह ेकी नाही?" मन्या.  
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"मन्या, मला वाटतं आपि कॉलेजातल ेद्रदवस आठवावे आत्रि या प्रश्नाचं उत्ति द्याव.ं" मी म्हटल.ं 

मन्या गंिीि झाला. मीही झालो. 'तो' त्रचिपट पत्रहल्यांदा पात्रहला तो प्रसगं, नंतिही पात्रहले ते 

प्रसंग. आता 'ते' त्रचिपट पात्रहलेल्यांनी 'त्या'च्याबद्दल आक्षेप घेतला ति ते योग्य होईल का? 

"मन्या, त्रिस्ताच्या चालीवि मला अस ं म्हिावसं वाटतंय की ज्यांनी कधीच ब्लल्यू द्रफल्म 

बत्रघतली नाही त्यांनीच फक्त सनी त्रलओनला हिकत घ्यावी!.." मी. 

ज्याला आपि पिािूत हास्य म्हितो तसं हसत बोिंस म्हिाला, " हो. पोनोग्राफी आपि मान्य 

केललेी आहचे..."बोिंस त्रनिाश झाल्याचं मला बघवत नाही. मी त्याचा 'अॅिंव्होकेट' होत 

म्हिालो, "मन्या, तुझा पत्रहला मुद्दा बिोबि आह े पि. ज्यांच्या दषृ्टीने लैंत्रगक संबधंांचं खलु ं

दशवन घिंवि ंसंस्कृतीत बसत नाही अशांना पोनवस्टािला आमंिि दिे ंह ेकस ंचालतं? म्हिजे 

आता ज्यांनी त्रतला आमंिि द्रदल ंत्यांनी त्यांच्या मुलांना ब्लल्यू द्रफल्म बत्रघतली म्हिून िागावता 

कामा नये ककवा त्यांची मुलगी म्हिाली की मी मॉिंडेलग किते ककवा त्रबद्रकनी घालते ति त्यांना 

संस्कृती आठवता कामा नये. काय?"  

"ते ठीक आह.े पि ते तात्रत्वक पातळीवरून. आपल्याकिंचा ढोंगीपिा तुला माहीतच आह.े 

त्यामुळे सनी त्रलओनला बोलाविािे आत्रि त्रतला बघायला गदी कििािे आपल्या बायकोच्या 

ककवा मुलीच्या बाबतीत 'संस्कृतीत्रनष्ठ' असतात ह े मी वेगळं सांगायला नको. ते सोिं. मला 

सागं, तुला सनी त्रलओनचा फोटो बघून धक्का नाही बसला?""अं...थोिंासा बसला. आत्रि तो 

सांस्कृत्रतक धक्का होता हहेी मी मान्य किेन. पि मला काही हा प्रकाि अगदी ियंकि वगैिे आह े

असं नाही वाटल.ं" मी म्हिालो.  

"का?"  
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" एक ति दहीहिंंी हा सांस्कृत्रतक उत्सव आह ेअस ंते साजिा कििािे म्हिोत, मला आत्रि मला 

वाटतं तुलाही, असं अत्रजबात वाटत नाही. बिोबि?"  

"उत्सव सांस्कृत्रतक नाही असं अगदी ठामपि े नाही म्हििाि मी. संस्कृतीतील प्रतीके, सि-

उत्सव वैयत्रक्तक पातळीवि अमान्य अस ूशकतात, पि त्यांचं स्थान नाकारूनच टाकावं असंही 

मला वाटत नाही. माि एक गोष्ट शंिि टके्क खिी की दहीहिंंी, गिपती, नविाि याचं 'आजचं 

रूप' वाईट आह.े" मन्या.  

"ओके. ति एकूिात आजचा दहीहिंंी उत्सव हा खऱ्या अथावने 'सांस्कृत्रतक' नव्ह ेह ेमान्य आह े

ति." मी त्रवचािलं. 

"हो." मन्या.  

"मग त्यात सनी त्रलओन आली काय ककवा अजून कुिी आली काय? काय फिक पिंतो?" मी. 

"मग सनी त्रलओन उद्या गिपती त्रवसजवनाच्या त्रमिविुकीत आली ति?" मन्या. 

"हो. चालले की. गिपतीसमोि जि दारू त्रपऊन सलमान खानच्या गाण्यावि नाचलेल ंचालतं, 

ति सनी त्रलओनने काय घोिं ंमािलंय?"  

माझा आवाज बहधा जिा विच्या पट्टीत गेला असावा. कािि आजूबाजूची मािसं आमच्याकिं े

बघायला लागली. हॉटेलमध्ये तुिळकच मािसं होती. त्यातला एक लॅपटॉपला त्रबलगला होता, 

दोन कामगाि टी ब्रेकसाठी आले होते आत्रि एक बऱ्यापैकी 'त्रवमनस्क' द्रदसिािा मािूस हातात 

मोबाईल खेळवत होता. दाढीचे अस्ताव्यस्त वाढलेले खुंट आत्रि चेहऱ्याविचे 'लॉस्ट' िाव. 

अचानक उठून तो आमच्या टेबलाजवळ आला आत्रि म्हिाला, "माफ किा, पि तुमचं बोलि ं
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मी ऐकत होतो. तुमचे मदु्द ेपटतायत, पि सांस्कृत्रतक धक्का सनी त्रलओनच दतेे अस ंकाही नाही. 

आंतिजातीय त्रववाहासािखे 'चांगले सांस्कृत्रतक धके्क' असतातच की. मुद्दा धक्क्याचा नाही. 

योग्य आत्रि अयोग्य याचा आह.े"  

एवढंच बोलून तो त्रनघत होता पि बोिंस लगेच म्हिाला, "पि मग योग्य-अयोग्य हाच जि 

मुद्दा असेल ति संस्कृतीचं काय?"  

"संस्कृती म्हिजे योग्य-अयोग्यची एकच एक यादी कुठे असत?े संस्कृती, एकाच दशेाचीसुद्धा, 

एकसंधच असते असं तिी कुठे आह?े ती त्रविागलेलीच असते. मातृत्वाची महती ही आपली 

संस्कृती आह ेकी सोशल कंस्रक्ट?" 

 "या न्यायाने ति सगळंच सोशल कंस्रक्ट म्हिावं लागेल!" मन्या.  

"दअेि य ूआि! मला हचे म्हिायचं आह.े संस्कृती असं आपि म्हितो खिं पि मुळात संस्कृती 

म्हिजे कायम हातात ओवाळिीचं ताट घेतललेी गुिी, सोज्वळ स्त्री असते का? नाही. ती 

वांिंपिाही किते. मुळात संस्कृती म्हटली की सोज्वळ स्त्री आठविं ह ेसोशल कंस्रक्टच आह े

ना? म्हिून ति पोनवस्टाि म्हटल ंकी आपि त्रिवया उंचावतो. पि उद्या सनी त्रलओनने उत्तम 

अत्रिनेिी म्हिून स्वतःला त्रसद्ध केल ंति? अथावत ती शक्यता कमी आह.े पि तिी एक शक्यता 

म्हिून म्हितोय मी.." तो ककत्रचत हसत म्हिाला."तुम्ही बसा की. वेळ आह ेना?" बोिंस त्याला 

जागा दते म्हिाला.  

त्रवमनस्क मािूस बसला. चहाची रिपीट ऑिंवि गेली. 
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 "तसं झाल ं ति चांगलीच गोष्ट म्हिायची." मन्या. "िाईट. मला वाटतं कुिी पोनवस्टाि आह े

यापेक्षाही कुिी पोनवस्टाि का आह ेहा जास्त इंटिेडस्टग मुद्दा आह.े त्रतथे संस्कृतीचा संबंध आह े

अस ं मला नाही वाटत. ककवा असलाच ति संस्कृतीच्याच 'मागण्यां'चा आह.े ििपूि पसैे 

कमावि,ं पुढे असि ं ही आजची मलू्य ं आहते. जशी मूल्यं, तशी संस्कृती. आपि उगाच जशा 

मुली, तशी संस्कृती असा घोळ कितो. आता दहीहिंंीमागचं मूल्य काय आहे? ति पैस ेत्रमळतील 

म्हिून हिंंी फोिंिं. आत्रि याच मूल्यावि आधािललेी संस्कृती आपि इतििही बघतोच की. 

त्रबपाशा बसु ककवा किीना कपूि यांनी त्रबद्रकनी घालिं आत्रि खूप पसैे त्रमळविं हा 'क्लास' का 

आह?े आत्रि तेच जि वेश्याव्यवसाय कििाऱ्या स्त्रीने केल ंति त्याला 'क्लास' आह ेका? ती जि 

त्रसनेमात गेली आत्रि त्रतने खूप पसैे त्रमळवल ेति तो क्लास होईल. तोपयंत नाही. सनी त्रलओनने 

एक त्रसनेमा केला म्हिनू ती 'क्लास'मध्ये आली. ती जेव्हा हािंवकोअि पोनवस्टाि होती तेव्हा 

त्रतला क्लास नव्हता, द्रकमान आपल्याकिं ेतिी. तेव्हा मूल्य तपासि ंगिजेचं, संस्कृती कॅन वेट. 

संस्कृतीत अत्रिमान वगैिे िानगिंी येतात. मलू्यामध्ये 'मोठा' त्रवचाि असतो. पटतंय का?" तो. 

मी आत्रि मन्या, आम्ही दोघेही जिा गािद झालो होतो. काही वेळ शांततेत गेला.  

 

मग बोिंस म्हिाला, "तात्रत्वक पातळीवि ह े ठीक आह.े पि अखेिीस 'त्रबग त्रपक्चि' ति 

बघायला हव ं ना?""ह.ं..त्रबग त्रपक्चि! खिं आह.े..त्रबग त्रपक्चि गोची कितं ह े खिं आह.े..पि 

संस्कृती, अत्रिमान यापेक्षा 'मूल्यत्रवचाि' रुजावा ह े ति मान्य?" त्याने त्रवचािलं. "हो. 

मान्य."मन्या."पि त्रतथहेी मूल्य म्हिजे काय? कोिती? ह े प्रश्न येतीलच की." मी म्हटल.ं 
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"हो. अथावत येतील. पि आपि द्रकमान िस्ता तिी योग्य धरू. वर्विि कुठलहेी सांस्कृत्रतक 

उमाळे नाही आल,े पि दशेाची न्यायव्यवस्था सुधािली ति आपल्याला ते हवं आह ेना? त्यामुळे 

िस्ता कदात्रचत खिंति असेल पि तो योग्य असले ति तोच धिला पात्रहजे ना? चुकीचा धरून 

कसा चालले?" तो.  

ह ेपटल.ं सांस्कृत्रतक वळिं, आिंवळिं यात अिंकण्यापेक्षा हा िस्ता सिळ होता. 

'त्रवमनस्क'चे आिाि मानून आम्ही उठलो आत्रि त्रनघालो. घिी जाताना अजून एक होर्निंग 

द्रदसलं - 'लोकशाही मलू्यांसाठी झगिंिािे' एक 'झुंजाि नेते', 'सांस्कृत्रतक संवधवना'साठी दहीहिंंी 

आयोत्रजत कित होते. 

यावेळेस बोिंस काहीच बोलला नाही. मीही त्रवर्य काढला नाही! 


