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कोरोना�या तांडवात कोणतीच भाषा उपल.ध नाह1. 
गेल1 काह1 वष5 आपण अनेक 89 प;ुहा प;ुहा <वचारत होतो, आता ते 89 सामा;य माणसा�या 

भयभीत आकांताम@ये बडुत चालल ेआहते. काह1 89ांना उBरे <मळत नाह1त अस ेDहणनू <नर1Fरवाद1 
जीवनIJी <तची जबाबदार1 माणसावर टाकत होती; <चतंा आ<ण <वषMणता यांनी काजळनू जात असल1 
तर1. पण माणसांनीच माणसां�या तNडावर थोपलPेया उBरांना 89 <वचारता येत नाह1त ह1 प<र<Qथती 
कोरोनाइतकSच भीषण. माणसूपणाची 8<तTा पणाला लावणार1.

भाव<नक ओसाडीची <चतंा VWे�या सQंकृ<तYयहूाला नेहमीच असत आलले1 आह.े गांधीनंा एक 
उ�च<व[ा<वभ<ूषत माणसू Qवतः�या अंतःकरणा�या <नबरतेब]ल <वचारायला आला. <8य प^ी वारल1 
तर1 डो_यांतनू पाणी येत नाह1, दःुख होत नाह1 तर काय कa अस ेbयाने <वचारल ेतेYहा गांधीनंी 
bयाला रामनामाचा जप कर एवढेच सांगनू <नरोप <दला. आज ऑ<eसजनसाठg तडफडणाiया असjंय 
माणसांना तोच जप वाचवेल अशी <वकट राजकSय सQंकृती महामार1म@ये समोर यावी यासारखा उपरोध 
दसुरा नाह1. 

महाFेतादेवी�ंया महाभारतावर�या कथांची आठवण होते. कारण bयात धमुसbया रागाला, उ<lmनतेला 
उBर देणार1 पयाnयी जीवनIJी होती. Qवतः�या मेलPेया नातेवाईकांना महाभारत यWुानंतर�या मांसा�या 
<चखलात सोडून bयातनूच <न<मnतीचा अंकुर जपणाiया पंचक;या bयात होbया. Qवयंपणूn जीवने�छा 
मृbय�ूया तांडवावर, भीषण सBासघंषाnवर मात करताना bया दाखवत होbया. आज कोणते आFासन 
आह?े 

गणशे देवी परत परत Dहणत आहते ती 8<तमांची भाषा <वFपटलावर Imगोचर होते आह.े 
अमे<रकेत कॅ<पटाॅल <हल�या रेखीव आकृतीवर लटकलले1, चढलले1, आतम@ये घसुनू तोडफोड 

करत चाललले1 सशt माणसे
जाॅजn uलाॅईड या आ<vकन वंशा�या माणसा�या मानेवर गडुघा दाबनू wबाबात उभा असणारा 

गौरवणyय पोल1स अ<धकार1,
vा;सम@ये धा<मnक Yयंग<चz े<व[ा{या|ना दाखवPयाब]ल गळा <चaन हbया केललेा <श}क,
यरुोप-अमे<रकेत उ]ाम वंशवाद1 भाषेत बोलणारे नेते,
नायजे<रयात दहशतवा[ांकडून वारंवार पळवनू नेल ेजाणारे <व[ाथy,
सी<रयात उ�@वQत भमूीवaन बेघर झालले1 माणस ेआ<ण जखमी मलु,े
Dयानमारम@ये ल�कर1 यंzण�ेया हPPयांपासनू वाचMयासाठg पळणारे <नदशnक,
हॉगंकॉगंम@ये अटक केल ेगेलले ेलोकशाह1वाद1 नेते,
बांगलादेशातील रो<हmंयां�या वसाहती,
�ाझीलम@ये 8तेे परुMयासाठg कमी पडणारे असjंय ख�डे,
अ ॅमेझॉनच ेवणवे,
अफगा<णQतानातील ता<लबानने घडवलले ेQफोट आ<ण मृbय,ू
भारतात तहान लागPयावर देवळात जाऊन पाणी �यायPयामळेु मारलPेया मQुल1म मलुा�या पाठgवरच े

वळ,
ऑ<eसजन, वै[कSय मदतीअभावी अग<तक झालले ेलोक आ<ण पटेलPेया <चता,

mebheeokeâerÙe 1

भाषासंहार
वंदना भागवत
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लाखो साध-ूबवुांनी उसळललेा कंुभमेळा,
बंगाल1या 3नवडणकू 6चारात कोरोनाचा हाहाकार पसुनू टाकून 3वजयी आरो?या ठोकणारे माननीय 

पंत6धान आ3ण माननीय गृहमंBी,
मोडलCेया पायाने लढत रा3हलCेया माननीय ममता बॅनजF,
3नवडणकुGनंा सगंणकGय सॉIटवेअरच ेKवLप देणारे अCगो3रदमपट ू6शांत 3कशोर...
या सग?या 63तमां1या गदारोळात जै3वक-सवंादQ भा3षक 3चSह ेदरू पडत चाललQ आहते. आ3थUक 

प3र3Kथतीच ेआकडे शअेर माकV ट1या आलखेांनी गडप केल ेआहते. लोकशाहQ, KवातंWय, समता, 
बंधतुा, Xय3YसSमान, Sयाय ह ेसां3वधा3नक शZद, परKपर सौहादU, आKथा, 3व\ास यांसारखी स]यता 
जपणारQ भाषा ह ेसगळेच न^ करत सगंणकावर1या वाह_या 63तमांम`ये आपलQ मान आ3ण मने 
अडकत चाललQ आहते. नेट3Iलaस आ3ण 6ाईम आ3ण सोनी 3लXह आ3ण एचबीओ आ3ण अ ॅपल 
टQ.XहQ. अशा गाefयांची यादQ वाढता वाढता वाढत चाललQ आह.े 63तमा कोण_या आ3ण वाKतव 
कोणते ह ेकळेनास ेझाल ेआह.े अ_यंत आhमक लi3गक jkये आ3ण अचाट 3हसंाचार मानवी मनातील 
सlु 6रेणांना बळकट करत चालल ेआहते. हचे खरे वाKतव आह ेअसा सतैानी दावा जण ू6_यmात 
येतो आह.े माणसूपणाची उSनत 3चB ेजण ूकाहQ आभासी आहते अस ेपटवनू देणारे 3वखारQ 63तमाचापCय 
भोवतालQ नाचते आह.े

या थैमानात 3लंगभाव आह,े जमातवाद आह,े जातीयतावाद आह,े वंशवाद आह,े वं3चतांची 
अग3तकता आह ेपण आता _या सग?याला भाषा नाहQ. बोललQ जाते आह ेती भाषा नाहQ. ऐकलQ जाते 
आह,े आ_मसात केलQ जाते आह ेतीहQ भाषा नाहQ. सगळे Xयवहार केवळ जेते आ3ण जीत, उoाम आ3ण 
अग3तक, उSमादQ आ3ण भयpKत अशा दोन भावावKथांम`ये 3हदंकळत आहते. मानवी अ3Kत_वाची 
स]यता जतन करणाqया  सवंादासाठr आज भाषा 3शCलक नाहQ हQ गंभीर प3र3Kथती आह.े

भाषा खरेच सपंते का? सवंादाची गरज सपंते का? 63तमांच ेआकलन भाषे3शवाय होते का? मला 
वाटते भाषा सपंत नाहQत. _यांच ेसवंादाच े6योजन सपंवल ेजाते.  

भाषा केXहा सवंादQ असते? जेXहा ती ऐकणाqयाचा सSमान करते 3नXवळ बोलणाqयाचा नाहQ. भाषा 
ऐकलQ नाहQ तर ती बोलता येत नाहQ ह ेभाषाशाtाच ेपायाभतू गृहQत आह.े सuते असणाqयाची भाषा 
ऐकलQ जाते साह3जकच शZदाथU _यानसुार 3न3vत होतात. 3ल3खत स3ंहता _या अथाwवर राजकGय 
3शaकामोतUब करतात. ऐकून घेणारा तेवढQच भाषा आ_मसात करत राहQल तर _याची बोलQ सपंत 
जाते. ह े भाषेच ेसमाजशाt eजत असतानाच उखडल ेजाते आह.े भाषासहंार yहणजे समाजातील 
बोलती बंद केलCेयांचा सहंार असतो. 

भाषासहंाराचा हा काळ मकूपण े6तीकां1या बेधुंद आभासात आपण बघत राहाणार कG 3नvयाने 
सवंादाचा आधार सांभाळणार ह ेआXहान आपCयासमोर आह.े भाषेची 3व\ासाहUता वाढवायची झालQ 
तर ह ेकाम ऐकzयाची कौशCये आ_मसात कLनच होऊ शकेल. भाषेतील स]यता जपzयाचाहQ हा 
काळ आह.े अSयथा भाषा हरपलCेया अग3तकांना उSमादात सामील होण ेभाग पडेल.

tीवादाने केललेQ पeुषसuाक भाषेची 3च3क_सा ह ेसवU 6| पवूFपासनूच मांडत आललेQ आह.े 
tी-पeुषां1या कोण_या 63तमा आजहQ 6ाम}ुयाने 6च3लत आहते, याचा 3वचार करावा yहणजे मग 
6च3लत 63तमा आ3ण tीवादाची भाषा यातील अंतर समज ू शकेल. _यातनूच आजची राजकGय 
सKंकृती अशी का, हहेQ समज ूशकेल. जेXहा पeुषसuाक XयवKथेची भाषा बदलते तेXहा 63तमांची 
स]यताहQ बदलते. 

आज 3व3वध Kतरांतील पeुषसuा हातात हात घालनू भाषासहंाराच ेकाम वेगाने करत आहते, याची 
3चतंा सवाwनीच करण ेगरजेच ेआह.े

वंदना भागवत

मोबा. ९६५७५५८५५०
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�ल�ह�यावाच�यासमोर स(ंकृतीने अनंत 01 उभे क4न ठेवलले े असतात. सरळ 
उपय:ुतेशी सबंं�धत �ल�ह�यावाच�या>या 0�?येत ते �वशषे जाणवत नाहCत. तरCहC ते 
Dयवहारां>या तळाशी कुठे तरC दबा ध4न बसलले ेअसतात. एखाHा वेळी अचानक �कंवा 
हळ ूहळ ूशांतपण,े अजाणता �कंवा जाणीवपवूKक ते पढेु येऊन उभे राहतात. अस ेझाल ेकO 
मग ती स�ंहता पQुहा वाचावी लागते. �तचा पQुहा अथK लावावा लागतो. तो अथK पवूS>या 
अथाKसारखा राहत नाहC. अस ेझाल ेकO ते स�ंहतेच ेपनुवाKचन ठरते. पनुवाKचन Tहणजे नसुते 
पQुहा केलले ेवाचन नसते. ते नवे, नDयाने अथK लावणारे वाचन असते. अस ेझाल ेकO 
स�ंहतेवर वेगUया कोनातनू 0काश पडतो. �त>यातील शWदांमधनू नवा अथK मसुडंी मा4न 
पढेु येऊ लागतो. �त>यामधनू पवूS न ऐकलले ेआवाज ऐकू येऊ लागतात. पनुवाKचन Tहणजे 
वाचना>या 0�?येतनू �ल�हणाZया>या अ�(त[वाला पQुहा घडवण ेहोते. सजग वाचणारे ह े
काम करCत असतात.

0[येक भाषेम]ये, �वशषेतः सा�ह[य, त_व`ान, इ�तहास या अbयासcेdांम]ये पनुवाKचने 
अनेकदा झाललेC असतात. लोकांना [यांची आठवणहC रा�हललेC नसते. काहC पनुवाKचने 
वादाचा �वषयहC ठरललेC असतात. पनुवाKचन Tहणजे वाचनातील चतैQयाचा आ�वfकार. 
पनुवाKचने जेवढC जा(त व (पg तेवढC स(ंकृती �जवंत असते. पनुवाKचन Tहणजे लावललेC 
�श(त �बघडवण े होय. पनुवाKचन Tहणजे स�ंहतेतील अंत�वKरोधांचा वाचणाZयाने कसनू 
घेतललेा शोध. पनुवाKचन Tहणजे स�ंहतेतील �रकाTया जागा नDयाने भ4न काढ�याचा 
0यh. पनुवाKचन Tहणजे घासनू गळुगळुीत व सवयी>या झालiेया अथाKची हकालपjटC होय. 
पनुवाKचन Tहणजे सहज जाता जाता lा[यपणा करायचा Tहणनू केललेC शरेेबाजी नDह.े तो 
सतूाव4न (वगाKला जावे तसा 0कार नसतो. पनुवाKचन करताना वाचणारा स�ंहते>या सmूम 
तप�शलात उतरत असतो. �तच े �वnेषण करत असतो. सवयीची आ�ण सोयीची उoरे 
टाळ�यासाठp नDया पqती शोधत असतो. �त>यातील जगाचा अथK लाव�यासाठp नDया 
rgीचा वेध घेत असतो. �तच े0थमदशKनी न �दसणारे, दडून बसलले ेतकK शाs उघडकOस 
आणत असतो. 

एका गाजलiेया स�ंहतेच ेउदाहरण घेऊया. �dबंक नारायण आd ेयांनी �लहनू १९१५ 
सालC �लहनू 0�सq केलiेया गावगाडा या प(ुतका�वषयी ह ेबोलण ेचालल ेआह.े कृषी 
स(ंकृती�वषयी अमोल अशी मा�हती देणारे ह ेप(ुतक आह ेआ�ण ते नेहमी आपiया वाचनात 
असायला हवे अस े अनेकदा सां�गतल े जाई. �वशषेतः महाराxात yामीण सा�ह[याची 
चळवळ स4ु झाiयानंतर ह े प(ुतक अ�धकच मह_वाच े मानल े जाऊ लागल.े नागर 
जीवनापासनू yामीण जीवनाचा वेगळेपणा (पg कर�यासाठp ते उपय:ुहC ठरत असावे. 
पण ह ेप(ुतक केवळ याच rgीतनू वाचल ेजाते अस ेनाहC. [याच ेदसुरे आ�ण नवे वाचन 
अस ेकO ते वसाहतवादाने जाणीवपवूKक �नमाKण केलiेया यंdणचेा एक भाग होते. पारंप�रक 
सबंंध जपत, Dयव(थेची �(थ�तशीलता जपत, ती जपता येत नाहC Tहणनू हळहळत, 

mebheeokeâerÙe 2

�ल�हणे आ"ण वाचणे - ३
ह�र�ं� थोरात
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वसाहतवाद  नोकरशाह 'या जा*णवेमधनू या प2ुतकाची *न*म5ती झाल  आह.े कुलकण: आ*ण 
पाट ल यां'यातील सबंंधां*वषयी *कंवा गावगा@यात AाBणाला असलDेया 2थाना*वषयी ते 
जे काह  सांगते FयावGन ते वर'या जातीचं े पHपाती आह,े असहे  Jहणता येते. Fयांत 
*दलDेया अ2सल मा*हती'या मागे लोकांवर *नयंKण *मळवMयाचा हते ूआह ेअसहे  दाखवनू 
देता येMयासारखे आह.े

बारकाईने पा*हल े तर मराठQ समीHे'या परंपरेमRये स*ंहतां'या पनुवा5चनाची अनेक 
उदाहरण ेसापडतील. उदाहरणादाखल, महादेवराव रानडे, लालजी पUडस,े बा. रं. सुंठणकर, 
गं. बा सरदार ह  *वचारवंत व समीHक मंडळी सतंसा*हFया*वषयी काय बोलतात या'यावर 
ओझरती नजर टाकल  तर Fयांची वाचने एकमेकांपासनू कशी वेगळी आहते आ*ण परंपरे'या 
दडपणाखाल  Fयांना कशा तडजोडीह  कराXया लागDया आहते, ह ेआपDया सहज लHात 
येते. पनुवा5चना'या या Y*Zयेमधनू स*ंहता Jहणजे पर2पर*वरोधी हतेूंच ेसघंष5 *जथे लढल े
आ*ण लढ*वल ेजातात ते रणांगण ठरते हहे  आपDया लHात येते.

स*ंहतांची पनुवा5चने होऊ नयेत असा 2वाभा*वक Yय_ सां2कृ*तक आ*ण सामा*जक 
Xयव2थांमधनू होत असतो. समाजा'या सद2यांना *नयंKणात ठेवMया'या Fयां'या काया5त 
Fयामळेु अडचणी *नमा5ण होMयाची शaयता असते. Y2था*पत वाचने बहधुा Y2था*पत 
सामा*जक रचनेच े*हतसबंंध जपत असतात आ*ण पनुवा5चने बहधुा Xयव2थां'या *वरोधात 
असतात. ती अ*धक सखोल आ*ण मलूभतू असतील तर अनागbद ला *नमंKण देतात. ती 
सामा*जक स2ंथांमRये सघंषा5ची बीजे रोव ूशकतात. समहूा'या जा*णवेमRये आ*ण आकलनां'या 
र तीमंRये Gपांतरण घडवनू आणMयात पनुवा5चनाच ेसाथ5क होत असते. अस ेअसल ेतर  
सव5च पनुवा5चनांमRये या Hमता असतात, अस ेJहणता येत नाह . *जच ेपनुवा5चन करायच े
Fया स*ंहतेला आ*ण *त'या Y2था*पत अथा5ला *व*शc स2ंकृतीमRये कोणते 2थान आह ेयावर 
बdयाच गोcी अवलंबनू असतात. उदाहरणाथ5, भगवeीतेसारfया gथंाच े पनुवा5चन 
बनगरवाडी'या पनुवा5चनापHेा वेगळे ठरते. पनुवा5चनाच ेअनेक Yकार पाडता येतात. Fयांच े
वग:करण आ*ण Fया'या मळुाशी असणाdया तhवांचा शोध हा Xयासगंी *वiानांचा *वषय ठG 
शकतो. Y2था*पत वाचनाचा पाठपरुावा करणार , Y2था*पत वाचनापHेा वेगळी पण Fयाला 
*वरोध न करणार , Y2था*पत वाचनाला कमी अ*धक तीjतेने *वरोध करणार  अस ेढोबळ 
वग:करण आपDयाला करता येते. तर ह  Y2था*पत वाचनाला समळू उलटवणारे नवे वाचन 
ह ेअFयंत आकष5क व 2फोटक असते. 

Jहणनूच वाचनाला मया5दा घालMयासाठQ स2ंकृती नवनXया Yकारच ेउपZम रचत असते. 
FयासाठQ वेगवेगlया सकंDपना *नमा5ण केDया जातात. स*ंहते'या अथा5ची Yसरणशीलता 
काबतू ठेवMयासाठQ *ल*हणाdयाची दंतकथा रचत *तला *व*शc Xयmी'या *न*म5*तY*Zयेशी 
जोडल ेजाते. *ल*हणाdयाच ेअनभुव, Fया'या भावभावना, Fयाच े*वचार, Fया'या आयnुयात 
घडलDेया घटना या सव5 गोcीचंा आधार घेत Fयांचा आ*वnकार स*ंहतेमधनू झाला आह ेअस े
सां*गतल ेजाते. स*ंहतेला *व*शc अथ5 देMयासाठQ ह  Yयmुी हजारो वषo वापरल  गेल  
आह.े आपDया ती इतaया सवयीची झाल  आह ेकq एखाrा स*ंहते*वषयी कोणी काह तर  
नवे, असांके*तक सांग ूलागला तर आपण अगद  सहजतया आ*ण *नरागसतेने ह ेखरोखर 
लखेकाना अ*भYते असले का असा Ys *वचारतो. *व*शc स2ंथाFमक सदंभा5ला जोडल  
तर इतरK ह  स*ंहता थोडीह  लtयवेधक ठरणार नाह  अशी योजना करता येते. अuयासासाठQ 
Jहणनू महा*वrालयात *कंवा *वrापीठांमRये लावDया जाणाdया स*ंहतांची ह  प*र*2थती 
होMयाची शaयता असते. ती फm *शHण घेणारे लोक वाचतात आ*ण *त'या Xयवहारावर 
मया5दा घातDया जातात. अशा सा*हFयकृतीचंी तथाक*थत पनुवा5चने होतात व Fयां'यामागे 
उvरप*Kकेत उvरे *ल*हMयासाठQ सामgी उपलwध कGन देMयाचा हतेचू तेवढा असतो.

Y2था*पत वाचन कस े*2थर होते? ते Yारंभी एकटे व एकमेव असते का? नसले तर 
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ते अनेकांपकै$ एक असते का? मग बाक$ची कुठे जातात? ह ेफार मह2वाच े45 आहते. 
8व8श: स8ंहते;या वाचनांचा आ8ण पनुवा>चनांचा इ8तहास सAंकृतीची ग8तशीलता अधोरेखीत 
करत असतो. नGया कHपना, नवे J8:कोण, नGया 8वचारपKती अशा गो:ीचंी जडणघडण 
या वाचनांमधनू आपHयासमोर उभी राहते. अस े वाटते क$ स8ंहते;या जRमकाळी 8तची 
8व8वध वाचने 4चारात असतात. हळहूळ ूTयातल ेएखादे वाचन 48त8Vत होते. सांAकृ8तक 
सWा Xयां;या हातात असते Tयांना ते सोयीच ेअसते. ह ेवाचन सWाधाYयांच े8हतसबंंध जपत 
असते. बाक$ची वाचने मग दडपलZ जातात. Tयांच ेअ8AतTव ल[ात येणार नाहZ अशी 
GयवAथा केलZ जाते. 48त8Vत होऊ पाहणारे वाचन कस ेअथ>पणू> आह,े 4च8लत अस^याचा 
अ8धकार Tयालाच कसा आह ेजाणता अजाणता ह ेजाणता अजाणता पRुहा पRुहा सां8गतल े
जाते. लोकां;या Aमृतीत 8खळे ठोकून ते घ_ट बसवल ेजाते. अस ेवाचन मग अवतरण 
दे^यास यो`य ठरते. सAंकृती;या इ8तहासा8वषयी बोलताना Tया 8व8श: वाचनाने यbु 
स8ंहतेचा आवजू>न उHलखे केला जातो. अशा वाचनांच े मानदंड होतात. सAंकृती;या 
4माणकांची 8न8म>ती कर^यासाठc हZ वाचने कामी येतात. ती सAंकृतीच ेअ8धकृत उdार 
ठरतात. Tयामळेुच ती नको एवढZ आfहZ होतात. 

दडपनू टाकललेZ अRय वाचने पणू>पण े खोडलZ जात नाहZत. साम8ूहक असgंा;या 
पातळीवर हZ वाचने दबा धhन वाट पाहत असतात. पण ती कधीहZ जशी होती तशी पRुहा 
4कट होत नाहZत. ती नGया वाचनांच े4रेणा¡ोत होतात. नGया प8र8Aथतीतील बंडखोरZला 
ती बळ देतात. सामा8जक सरंचनांमjये झालHेया प8रवत>नांनी दाखवलHेया 8दशांशी नवी 
वाचने सवंादZ राहतात. अस ेघडू लागल ेक$ 4Aथा8पत वाचने सशंयाAपद होऊ लागतात. 

नGया 4Aथा8पत वाचनांना जRमाला घालणारा स8ंधकाल चlने8मlम न होता नGया 
पनुवा>चनांमjये अवतरललेा असतो.

- ह�र�ं� थोरात
मोबा. : ९८१९०९४२३६

hgthorat@gmail.com 
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२ मे २०२१ रोजी पाच रा'यांत झाल-ेया .नवडणकुांच े
.नकाल लागल े आ.ण कोरोना7या मृ9यछुायेत चालललेा 
लोकशाह=चा अद@य सोहळा एकदाचा सपंला. या पाच 
रा'यांपकैF तीन रा'यं (ता.मळनाडू, केरळ, पJुुचरे=) द.Lण 
भारतातल= होती, उवO.रत दोन रा'यांपकैF एक ईशाQय 
भारतातील (आसाम), तर शवेटच ंपवूSकडील रा'य प.Tम 
बंगाल होते. ता.मळनाडूत Vमकु व काँXसे यतुीने कYणा.नधीचं े
वारस एम. के. [टॅ.लन7या नेतृ9वात दहा वषा^नंतर मोठा 
.वजय .मळवला आह.े तर केरळात १९७७पासनू दर पाच 
वषाOला सbाबदलाचा इ.तहास मोडीत काढत .पनराई .वजयन 
यां7या नेतृ9वाने सलग दसुeयांदा डाfया पLाला (एलडीएफ) 
सbा .मळवनू .दल= आह.े आसाममhये ‘एनआरसी’ 
कायiावjन मोठं वादळ उठूनह= भाजपने दसुeयांदा सbा 

.मळवल= आह.े या पाच रा'यां7या .नवडणकुFत सवाO.धक 
चचाO, .ववाद आ.ण चरुस असलले= .नवडणकू होती ती 
प.Tम बंगालची आ.ण एकूण २९४ जागांपकैF २१३ 
जागांवर .वजय .मळवत ममता बॅनजm यां7या तृणमलू काँXसे 
पLाने ह= .नवडणकू nचडं बहमुताने .जंकल= आह.े

९ कोट= २० लाख लोकसpंया असल-ेया या बंग 
nदेशात २७ माच O ते २९ ए.nल २०२१दर@यान पाच 
आठवडय़ांत आ.ण आठ टrrयांत .नवडणकुा घेत-या गे-या. 
आज देशातील सवाO.धक श.tशाल= नेते असलले ेपंतnधान 
नरuV मोद=, भाजपच े चाणvय अ.मत शाह सोबतच योगी 
आ.द9यनाथ, राजनाथ.सहं, जे. पी. नxडा, [मृती इराणीसारpया 
भाजप7या कu V=य ने9यांनी २३ .ज-yांत .वभागललेा सबंध 
बंगाल अLरश: .पंजनू काढला होता. अजयी असलले= 

सुमेध रणवीर

िवधानसभा २०२१ :

धािम&क रा)*वादाची ग/छ1ती व
बां5ला अ89मते/या िवजयाचा अ>वयाथ&

“Bengalis - a peculiar 

people. They don’t often 

believe what we tell them. 

They can critically think 

and based in knowledge, 

are fiercely opinionated. 

Almost too progressive. It 

is not a problem we’ve 

encountered anywhere 

else in India” - Viceroy 

Elgin, 1897, In a report to 

London.
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भाजपची !न#णात !नवडणकू म!शनर- यं0णा आ!ण 2चडं 
3तरापय 4त सघं शा7ांचा केललेा !व3तारह- ससु<ज होता. 
पंत2धान मोद- यांनी एकूण १८ सभा घेतDया तर अ!मत 
शाह यांनी ६०. जे. पी. नHडा, राजनाथ!सहं, योगी 
आ!दLयनाथ आ!ण उवN!रत कO P-य नेLयांQया सभा जवळपास 
२००पTेा अ!धक होतात. पंत2धान मोद- यांQया सभांना 
कोरोनाQया सावटातह- 2चडं गदV होत होती, याचाच प!रणाम 
होता कW ‘अब कW बार२००पार’ Yहणत २०० जागा 
!मळवत सZा 3थापन करणारच [ाचा पनु\Qचार नरOP मोद-- 
अ!मत शाहांपासनू सवN नेLयांQया 2चारात केला गेला. 
तथाक!थत रा^ीय मा_यमांम_ये सातLयाने भाजपला वरचढ 
दाखवत ममता बॅनजc एक हरलले- लढाई लढत आहते हा 
नॅरे!टव उभा केला गेला. 2ो-भाजप असलDेया या मा_यमांनी 
आ!ण भाजपQया आयट- सलेने भाजप कुठDयाह- !3थतीत ह- 
!नवडणकू !जंकणारच ह ेवातावरण तयार केल ेहोते. द3तरुखfु 
पंत2धान मोद- यांनी !कLयेक सभांम_ये ‘२ मई और !दद- 
गई’चा उhोष केला होता. ऐन !नवडणकुWत सीबीआय, इडी 
सारlया कO P-य स3ंथांकडून तृणमलूQया अनेक नेLयांची 
चौकशी सoु केल- होती. अनेकांना नो!टसा पाठवpयात 
आDया होLया. पTात फr ममता बॅनजc आ!ण Lयांचा 
भाचाच फr उरेल बाकW सवN तृणमलू पTच भाजपत जाईल, 
अशा पsतीने तृणमलू काँuसेQया नेLयांना भाजपमधे 2वेश 
!दल ेगेल.े

2LयTात २ मे २०२१ला !नवडणकुांच े!नकाल लागल े
आ!ण ममता बॅनजvQया तृणमलू काँuसे पTाने एकूण २९४ 
जागांपकैW २१३ जागा !जंकत 2चडं बहमुताने ह- !नवडणकू 
!जंकल-. भाजपला ७७ जागा !मळाDया तर डा|यांना आ!ण 
काँuसेला या !नवडणकुWत खातंह- उघडता आलं नाह-. गेDया 
पाच दशकांतल- ह- प!हल- वेळ होती कW !वधानसभेच ेगठन 
डावे व काँuसेQया आमदारां!शवाय होत आह.े या 
!नवडणकुांQया आठ ट}}यांत एकूण ७५% ट�के मतदान 
झाल े होते. यापकैW तृणमलू काँuसेला ४८% इतकW मते 
!मळाल- तर भाजपला ३७% काँuसेला ३% डा|यांना ५% 
इतकW मतं !मळाल- आहते. 

२०१६Qया !वधानसभा !नवडणकुWत तृणमलू काँuसेला 
२११ जागा व ४४ % मते !मळाल- होती. भाजपला ३ 
जागा व १०% मते !मळाल- आ!ण डा|यांना ३२ जागा व 
१९ % मते !मळाल- होती. २०१६Qया या !नवडणकुWत 
काँuसेला ४४ जागा व १२% मते 2ा� झाल- 
होती.२०१९Qया लोकसभा !नवडणकुWत तृणमलू काँuसेला 
२२ जागा व ४३%  मते !मळाल- होती तर 2!त3पधc 
भाजपला अभतूपवूN १८ जागा व ४०% मते !मळाल-. 
काँuसेला २ जागा व ५% मते !मळाल- होती. लोकसभेQया 
४२ जागांपकैW डा|यांना एकह- जागा !मळवता !जंकता आल- 

नाह-. LयांQया मतांची ट�केवार- ६% इतकW होती या 
आकडेवार-वoन एखा�ा पTाचा उदय व पतन या 2!�या 
आपणास सहज लTात येऊ शकतात.

!वधानसभा !नवडणकुा [ा पाच वषा4नंतर 2Lयेक रा<यात 
होणा�या ‘\ट-न’ !नवडणकुा असतात, Lयात कोणीतर- !वजयी 
तर कोणीतर- परा!जत होणार ह ेअसताना प!�म बंगालची 
!नवडणकू अ�तुपण ेच!च Nल- गेल-, !ववादा3पद रा!हल-, ती 
का? या !नवडणकुWत मोद--शाह आ!ण भाजपQया अज¡ 
2चारयं0णचेा दा\ण पराभव झाला, तो का? कशामळेु? 
बंगालम_ये सZा 3थापन कoन आपण सघं-भाजपQया 
राजकWय इ!तहासातला नवा अ_याय घडवत आहोत या 
3व}नातनू जागं करत या !नकालाने भाजपला धोबीपछाड 
!दल- आह.े

२०१६Qया !वधानसभा !नवडणकुWत ३ जागा !जंकत 
१०% मत घेणा�या भाजपने ७७ जागा व ३८% मत घेत, 
2मखु !वरोधी पT बनत आपल- दमदार उप!3थती न�दवल- 
आह.े ३ ते ७७ जागांपय 4तचा हा 2वास आनंददायी असताना 
भाजप  तो !वजय साजरा कo शकत नाह-; कारण २०० 
जागा, बंगालची सZा तर !मळाल- नाह-च पण या !नवडणकुWने 
पंत2धान मोद--अ!मत शाह यांQया भाजपचा सपाटनू पराभव 
केला जाऊ शकतो ह े अधोरे!खत केल े आह.े कुठलाह- 
!व!ध!नषेध न पाळता !नवडणकू ह- सवN ससंाधनांसह 
!जंकpयासाठ�च लढायची असते आ!ण Lयासाठ� मोद- �ँड व 
चाण�य अ!मत शाह ह ेपरेुस ेआहते हा दंभ <या बेदरकारपण े
बंगभमूीत तोडला गेला Lयामळेु ३च े७७ होpयातला आनंद 
होण ेइथे श�य नाह-.

ममता बॅनजc गेल- दहा वष� सZते आहते. LयांQया 
सरकार!वरोधातह- नाराजी होती, सरकारQया अनेक चकुाह- 
होLया, शारदा-नारदासारखे मोठे आ!थNक घोटाळे होते, 
रोजगाराचा 2� होता, २०१४नंतर कO P सरकारशी 
असललेा कायमचा बेबनाव होता, क!मशनखोर--!सडंीकेटच े
आरोप होते. ह ेसवN असतानाह- नरOP मोद- यांनी !दलDेया 
‘शनुार बां�ला करOगे’, ‘प!रबोतNन’, ‘!वकास’ या आ�ासनांना 
न भलुता बंग मतदारांनी ममता बॅनजc यांQया पTावर पनु� 
का !व�ास दाखवला, ह े शोधण े गरजेच े आह.े रा<यात 
सZा!वरोधी स�ु लाट असताना भाजपला फायदा घेता आला 
नाह-. याउलट या !नवडणकुWत तृणमलू काँuसेQया जागा 
वाढत  47 अ!धक मतं !मळतात हा राजकWय अजबुा का 
झाला? डा|यांQया ‘क!मटेड’ मतदारांनीसsुा या !नवडणकुWत 
तृणमलू काँuसेला पसतंी !दल- ती का? याचा अ�वयाथN 
लावण ेगरजेच ेआह.े

ह- !नवडणकू पणूNपण े |य!rकO !Pत, चहे�यांवर लढल- 
गेलले- !नवडणकू होती. एका बाजलूा देशातील एकमेव 
म!हला मlुयमं0ी असलDेया ममता बॅनजc यांचा चहेरा होता 
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तर दसु�या बाजलूा सव(श*+मान पंत0धान नर23 मोद5 यांचा 
चहेरा होता. या *नवडणकुांच ेदसुरे आयाम म>ुयमं?ी *वAB 
पंत0धान, बंगाल *वAB *दEल5, आFमक धा*म(क राGवाद 
*वAB बांHला अ*Jमता ह े होते. २०१६Oया बंगाल 
*वधानसभेनंतर आ*ण Qयातह5 *वशषेQवाने २०१८ साल5 
डाTयांचा *?परुा ‘फतेह’ केEयानंतर, डाTयांनी राजकVय 
मशागत केलले ेराWय बंगाल भाजपने *जंकXयाच े *नधा(*रत 
कYन तयार5 सYु केल5 होती. तीस ट[के मJुल5म लोकस>ंया 
असलEेया राWयात २०१६नंतर धा*म(क \वुीकरणाच ेअनेक 
0योग व 0य] केल.े Qयातच २०१९Oया लोकसभा 
*नवडणकुVत १८ जागा *मळवत भाजपने ४१% मते घेतल5. 
या लोकसभेOया १८ जागा *वधानसभेOया जागांमcये 
पराव*त(त केEया तर Qया १२२ होतात, बंगाल *वधानसभेत 
बहमुताचा आकडा १४८ आह.े या सव( कारणांनी भाजपला 
नवी ऊजा( *दल5 व कोलकाता दरू नाह5 याची चाहलू व 
*वeास *दला.

या *नवडणकुVत *नवडणकू आयोगाचा पfपातीपणा व 
Qयांनी कोरोनाOया सावटातह5 आठ टhhयात घेतलले5 
*नवडणकू, भाजपOया नेQयांतील (मकुुल रॉय व *श*शर 
बाजो*टया)  आयोगाOया सदंभा(त ल5क झालले े टेप, *हदं5-
इoंजी माcयमांची उथळ एकतफs *रपो*टtग ह ेसगळं अuतु 
होतं.

गेल5 पाच दशके बंगाल सातQयाने क2 35य सvOेया *वwमखु 
तर बहतुेक वेळा *वरोधात उभे रा*हलले ेराWय आह.े इथल े
समाजजीवन सलो>याच ेआ*ण बांHला अ*Jमता आ*ण सJंकृती 
यांना सव(तोपर5 0ाधाwय देणारे रा*हल ेआह.े कुठEयाह5 धा*म(क 
ओळखीपfेा बंगाल5 ह5 ओळख इथEया बहसु>ंयाक 
लोकांसाठ{ अoFमीय ओळख आह.े या राWयात भाजपने जो 
*हदं5 भाषेत *व|ेषकारक अनदुारपण े 0चार केला, ममता 
बॅनज~वर जे तOुछतापवू(क कटाf केल े ते सव(साधारण 
मतदारांना Aचल े नाह5त. पंत0धान मोद5 यांनी Wया त�हनेे 
‘*दद5ऽऽ ओ द5द5, येऽऽ *दद5’ केलले े सबंोधन, शभु2द ू
अ*धकार5|ारे ‘बेगम ममाता’ �हणत अनग(ल भाषेत ट5का 
करण े *कंवा भाजप 0देशाcयf *दल5प घोष यांनी पायाची 
जखा ‘पायाची जखम दाखवXयासाठ{ ममता बॅनज� यांनी 
बमु(डा पwॅट घालावी’ सारखी घोर उwमvपणाच े व पAुषी 
अहकंाराच ेजे 0दश(न केल ेते मतदारांनी *वशषेकYन म*हला 
मतदारांनी पसतं केल े नाह5. या म*हलांची स>ंया राWयात 
४९% इतकV आह.े *नवडणकुा जाह5र होताच तृणमलू 
काँoसेOया ��ाचाराच े आरोप असलEेया अनेक नेQयांना 
भाजपात 0वेश देऊन प*व? केल.े याचा प*रणाम हा झाला कV 
सबंध 0चारात शारदा-नारदा घोटा�याच ंनाव भाजपने काढलं 
नाह5. WयांOया *वरोधात मत �ायच ेते नेते भाजपमधे गेEयाने 
मतदारांनी परत एकदा तृणमलू काँoसेला पसतंी *दल5, ह ेया 

*नकालातनू Jप� होते.
तृणमलू काँoसेने आपEया *नवडणकू 0चारात 

रवी3ंनाथांOया आ*ण काझी नजYल इJलाम यांOया अनेक 
रचना वापरEया, बहचु*च (त ‘खेला होबे’ ह5 घोषणादेखील 
रवी3ंनाथांOया क*वतांमधनू घेXयात आल5 होती. ‘बांHला 
*नजेर मे के चाई’ �हणत ‘मा-माट5-मानषु’साठ{ लढणार5 ह5 
नेता आपEयाच घरातील लके आह ेह ेसांगXयावर तृणमलूOया 
0चाराचा भर होता. ममता बॅनज� यांनी सYु केलEेया 
कEयाणकार5 योजनांत (Yप�ी, कwया�ी, JवाJ�यसाथी, 
माता�ी)  म*हलांसाठ{ क2 3Jथानी होQया. ‘|ारे सरकार’सार>या 
योजनेतनू Qयांनी सरकारच मतदारांOया दरवाजात उभे केल े
होते. ‘अ�फान’ वादळानंतरOया *Jथतीत मतभेदासह माwय 
करावे लागेल कV Qयांनी चालवलले े मदतकाय( 0शJतीस 
0ा� होते. याउलट भाजपने *हदं5 0देशातील \वुीकरण नीती 
वापरत आपला 0चार ‘ममतामय’  केला. जे.पी. न�डांनी 
भाषणात रवी3ंनाथांOया जwम*ठकाणाचा सदंभ( चकुVचा *दला 
होता. या सग�यांचा फायदा घेत ‘रवी3ंनाथांच ं जwमJथान 
Wयांना माह5त नाह5 Qयांना बंगालची सvा देणार आहात का? 
हा 0� तृणमलू *वचारत रा*हल5. बांHला सJंकृती ह5 सव( 
समाज सलो>याची, सव(समावेशक सJंकृती आह.े उदारता, 
0मे आ*ण 0ाग*तकपणा ह5 *तची मह�वाची वै*श��ये आहते. 
0ाOय*व�ापं*डत कॉ�डे शरद पाटलांOया मते, ल�ु होणा�या 
मातृसvाक परंपरेच ेअं*तम अवशषे केरळात व बंगालमcये 
पाहायला *मळतात. यानसुार ह ेराWय मातृदेवतांच ेराWय आह.े 
दगुा(, काल5, शारदा कंकाल5, तारासार>या मातृदेवता येथे 
0धान आहते. �ीसाfरतेच े आ*ण QयांOया आतंरजातीय 
*ववाहांच े 0माणसBुा बंगालमcये लfणीय आह.े या देवता 
सोवळं-ओवळं मानणा�या नाह5त; तर 0सादात मांस-मOछ{ 
हTया असलEेया देवता आहते. अशा राWयात उvरेत यशJवी 
झालले5 क�टर धा*म(क राGवादाचा कोडवड( बनलले5 घोषणा 
‘जय �ीराम’ भाजपने बंगालमcये वापरल5. हातात तलवार5 
नाचवत ‘जय �ीराम’चा जयघोष करणारे रामनवमीच ेजलुसू 
बंगालने गत दोन-तीन वषाtत पा*हल.े ह े सव( मान*च? 
बंगालOया मळू सJंकृतीत बसणारे नTहते. *नवडणकू पणू(पण े
राजकVय असल5 तर5 भाषा, सJंकृती, अ*JमतेOया पातळीवर 
ती गेल5 आह ेयाच ेभान भाजपला पणू( *नवडणकुVत आEयाच ं
*दसलं नाह5. ३०% म*ुJलमांना दाखवत आपल5 भाषा, 
0तीक, आदरJथान नसलले5 कुठल5तर5 दसुर5च सJंकृती 
भाजप|ारे थोपवल5 जाईल या *चतंेने अ*धकांश 0बBु बांHला 
मतदारांनी पfातीत होत ममता बॅनज� यांOया पfाला मते 
*दEयाच ेया *नकालातनू पाहता येईल. 

या *नवडणकुVची तलुना प?कार साग*रका घोष यांनी 
सामा*जक-सांJकृ*तक प*रवत(नाOया सदंभा(त १७५७Oया 
hलासीOया लढाईसोबत केल5 आह.े नवाब *सराजउ¢ौला व 
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रॉबट� �लाइव यां'यात झाल+ेया या लढाईने भारताचा व 
पया�याने बंगालचा इ3तहास बदलला. इ3तहासाप8ेा अ3धक 
स<ंकृती, भाषा, समाजजीवन बदलल.े भाजप'या 3वजयाने 
बंगालची स<ंकृती, समाजजीवन बदलल े असते, Cभा3वत 
झाल े असते ह े घोष यांना सचुवायच े आह.े बांHलादेश 
<वातंJययKुात बंगालL लोकांनी धम� दMुयम मानत भाषा-
स<ंकृतीला सव�तोपरL महOवाच े मानत वेगळा देश उभा 
के+याचा ताजा इ3तहास भाजप 3वसरलL होती.

3हदं ू एकगTठा मते घेVया'या भाजप'या CयWाला 
तXडघशी पाडत 3हदंधूमZय मतदारांनी तृणमलू काँ]सेला 
भरभ^न मते 3द+याच ेमतदान ट�केवारLत पाहाता येते. या 
3नवडणकुांची पा_� भमूी पे̀ ोल-एलपीजी गॅसच ेदर गगनाला 
3भड+याची, शतेकरL आदंोलनाची, खाजगीकरणा'या 
सपाcयाची व सरकारL सपंdी कवडीमोलाने 3वकत सटुVयाची 
होती. लॉकडाऊन - एक 'या काळात सवेंदनाशfूय झाल+ेया 
भाजपला 3नवडणकुg'या काळात मhयात ‘ऑ3�सजन’साठj 
तडफडून मरणाlया लोकांनी गाठल.े या अराजकाचा प3रणाम 
3नवडणकू 3नकालात hव3नत होतो. भाजपच े <टार Cचारक 
योगी आ3दmयनाथ यांनी आपण बंगालमhये सdते आलो तर 
‘अँटL रो3मयो <�वाॅड’ तयार क^ oहणत बंगालला यपुी 
(उdर Cदेश) बनवVयासाठj मते मा3गतलL. कायदा-सrुयव<था 
उdर Cदेशात मृmयशुMयेवर असताना बंगालला यपुी 
बनवVयासाठj मते मागण ेहा मोठा 3वनोदच होता. यांसारsया 
असsंय घटनांनी, भाषणांनी बंगालचा बौ3Kक वग�,  3स3वल 
सोसायटL, सां<कृ3तक सघंटना, 3थएटर ]uुस, लखेक यांनी 
भाजप3वरोधी भ3ूमका घेत ‘No Votes to BJP’ हL मोहLम 
चालवलL. ‘बांHला स<ंकृती मंच’ डाrयां'या 3व�ाथZ 
सघंटनांनीहL या मो3हमेला पणू� बंगालमhये पोहोचवल ेहोते. 
याचाहL प3रणाम भाजप तीनअंकg सsंया सsंया गाठू शकला 
नाहL हा झाला आह.े

Cचारादरoयान नर�� मोदL यांनी १८ सभा घेत+या होmया. 
�ा १८ सभा २२ 3वधानसभा जागा mयांना Cभा3वत 
करणाlया होmया. या २२ जागांपकैg १९ जागांवर भाजपचा 
पराभव झाला आह.े भाजपने �या पाच व3र� नेmयांना आ3ण 
खासदारांना 3वधानसभा 3तकgट 3दल े mयात तीन जणांचा 
(बाबलु स3ुCयो, <वपन दासग�ुा, लॉकेट चटॅजZ) यांचा दा�ण 
पराभव झाला आह.े भाजपचा हा पराभव केवळ राजकgय 
नाहL तर सामा3जक, सां<कृ3तक, बौ3Kक पराभव आह.े 
बौ3Kक oहणVयाच े ताmपय� ह े आह े कg ऐन 3नवडणकुgत 
(१९ए3Cल २०२१) रोजी अमmय� सने यांनी पीटLआयला 
3दल+ेया मलुाखतीत ते oहणतात, �People of Bengal  
won’t be worthy heirs of Tagore and Netaji if they 
don’t respect communism.� बंगाल'या अ3धकांश 
जनतेने आप+या बौ3Kक नेतृmवाचा स+ला मान+याच े या 

3नकालातनू  3न©पfन झाल ेआह.े

डा�यां�या ऐ"तहा"सक पराजयाची कारणे
२ मे २०१९ रोजी झाल+ेया या 3नवडणकू 3नकालांनी 

हL गोª <पª झालL आह े कg, गे+या पाच दशकां'या 
बंगाल'या राजकgय इ3तहासात हL प3हलL वेळ आह े कg 
3नवडणकुgत डाrया प8ांचा आ3ण काँ]सेचा एकहL सद<य 
3नवडून आला नाहL. �या डाrया प8ांनी प3«म बंगालची 
राजकgय स<ंकृती उभी केलL, लोकां'या मान3सकतेची 
मशागत केलL आ3ण सलग एका रा�यात ३४ वष® सdते 
राहVयाचा 3व¯म नXदवला, mया रा�यात - कधीकाळी 
मा�स�वादाची Cयोगशाळा असल+ेया रा�यात - डाrयांचा 
एकहL सद<य 3नवडून येऊ नये ह ेध�कादायक वा<तव आह.े

ह ेसव� अचानक झालं? या अधोगतीचा आरंभ3बंद ूनेमका 
कुठे होता, कारण काय याचा साक+याने 3वचार करायला 
हवा. साधारणतः २००७नंतर बKुदेव भcटाचाय� यां'या 
सरकार3वरोधात लोकांचा असतंोष सु̂  झाला होता. 
रोजगाराचा गंभीर C³, रा�यात मोठे कारखाने नसण,े 
भौ3तक 3वकासाची अव�K झाललेL वाट यावर उdर oहणनू 
रा�यात ‘नॅनो’ Cक+पासाठj ‘टाटां’ना आमं3´त केल ेगेल.े 
शतेकlयां'या 3वरोधाला न जमुानता ‘3सगंरू’ ‘नंदL]ाम’ या 
3ठकाणी बलपवू�क ज3मनी सपंा3दत के+या गे+या. 
शतेकlयां'या या 3हसंक आदंोलनाच ंनेतृmव तृणमलू काँ]से 
प8ाने केलं होतं. या 3हसंाचारात ५०प8ेा अ3धक शतेकlयांचा 
मृmय ूझाला होता, डाrयां'या रा�यात कोणीहL उ�ोगपती मोठj 
गुंतवणकू करत नाहL हL धारणा तोडायला 3नघाल+ेया डाrयांना 
या शतेकरL आदंोलनाने ‘शतेकरL3वरोधी’ घो3षत केल ेहोते. 
या 3हसंाचाराचा प3रणाम टाटांनी रा�यातनू माघार घेतलL 
आ3ण ‘ऑपरेशन बगा�’ जमीन पcटे वाटपाचा ¯ां3तकारक 
3नण�य घेणारे डावे आरोपी'या 3पंजर ्यात उभे केल े गेल.े 
नंदL]ाम-3सगंरू हा बंगालमधील डाrयांचा अपकष� 3बंद ूहोता 
तर ममता बॅनजZ यां'या लढाऊ नेतृmवाचा उदय3बंद ूहोता. या 
सवा�चा प3रणाम oहणजे �या बौ3Kक वगा�ने डाrयांची सKैां3तक 
भ3ूमका मांडलL ते 3वरोधात गेल,े महा_ेतादेवी यां'या 
नेतृmवात mयांनी रायटस� 3ब3+डंगला घेरावसKुा घातला होता. 
या सवा·चा प3रणाम हा होता. २०११ 'या 3नवडणकुgत ३४ 
वष® मजबतूपण े 3दमाखात, पया�यी राजकारणाचा र<ता 
दाखवणाlया डाrयांचा दगु� कोसळला. २०२१'या या 
3वधानसभा 3नवडणकुgत डाrयां'या या मजबतू 3क++याच े
भHन अवशषे उरल ेआहते, अस ंoहटलं तर वावगं ठ^ नये.

२०११'या 3वधानसभा 3नवडणकुgत ३०%ट�के मते 
घेत ४० जागा 3जंकणारे प8, २०१६'या 3नवडणकुgत 
२०% ट�के मते घेत ३२ जागा 3मळवणारे प8 या 
२०२१'या 3नवडणकुgत शfूय जागा घेत फº ५% ट�के 
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मते �मळवताना �दसतात. २०११ ते २०२१ या दहा वषा+त 
डा-यां0या मतांची ट4केवार7 व 8यां0या �नवडून येणार ्या 
जागांचा उतरता ?म @पB करतो कD २०११ साल7 
सFबेाहरे फेकल ेगेलले ेडावे पI नंतर मजबतूपण ेउभे राह ू
शकल ेनाह7त.

बंगाल0या डा-या पIात नेतृ8वाचा MN अ8यंत गंभीर 
@वPपाचा आह.े बSुदेव भTटाचायU, �बभान बस,ू सयूUकांत 
�मWा ह ेसFर7पार नेते राXयात नेतृ8व करत आहते. दसुYया 
फळीतह7 मोहZमद सल7मसारखे एक-दोघे जण सोडल े तर 
बाकD कोणी नाह7. यवुा- लढव`या आ?मक नेतृ8वाचा 
अभाव, यवुकांना आक�षUत कPन सघंटन वाढवणार ्या, 
�व@तार करणाYया योजनांचा- कायU?मांचा अभाव, कामगार 
सघंटना सोडaया तर �वbाcया+च ेसघंटन, सां@कृ�तक सघंटन 
ग�लतगाd झालले े आहते. एकूणच नेतृ8वाचा Mश् न fा 
�नकालासाठh महiवाच ेकारण आह.े२०२१0या �नवडणकुDत 
या MNाला गंभीरपण े घेत डा-या पIांनी अनेक �वbाथk 
ने8यांना उमेदवार7 �दल7 होती. 8यात आयषुी घोष, मीनाIी 
मखुजk, पृथा ता, सृजन भTटाचायU, �द�lसता धरसारखे �वbाथk 
नेते आहते. डा-यांनी हा �नणUय फार पवूk nयायला हवा होता. 
या तoण ने8यांनी @वतःला व सघंटनेला �सS केaया�शवाय 
जनमत वळणार नाह7 ह े@पB आह.े

१९७७ ते २०११, Xयोती बस,ु बSुदेव भTटाचायU 
यांची ३४ वषu बंगालमvये सFा रा�हल7, Xया ३४ वषा+0या 
ऐ�तहा�सक सFचेा जxम, लढव`या नेतृ8वाचा जxम Xया 
नIलबार7 आदंोलना0या पाyU भमूीवर झाला होता 8याच ३४ 
वषा+0या Mद7घU सFनेे बंगालच ेडावे कॅडर अकमU{य, आळशी, 
सघंषाUपासनू अ�ल| होत जाणारे बनवल ेहोते. या ३४ वषा+त 
डावे पI र@8यांवर0या लढाया �वसरल े होते, M�तकूल 
प�र�@थतीचा सामना कर{यास �वसरल े होते. क} ~ 
सरकार�वरोधात राXयामvये डा-यां0या होणाYया आदंोलनांना 
राXयसरकारPपी सरुIाकवच असायच.े 8यामळेु हा 
र@8यावरचा स�ंाम एक Mकारची नरुा-कु�ती असायचा. 
अ�धकांश MN पI कायाUलयातच सोडवल ेजात असताना 
सपं, धरण,े रा@ता रोको कोण कशासाठh करणार? डा-यांसमोर 
खरे आ-हान २०११नंतर ममता बॅनजk व तृणमलू काँ�से0या 
Pपाने उभे रा�हल.े समोर सSैा�xतक Pपाने लुंपने पण Mचडं 
मोठh जनसमथUन असलले7 ताकद सFते आल7 होती, आ�ण 
अशा श�ीशी खराखरुा सामना कसा करायचा ह े�वसरलले े
कॉ�डे होते. ममता बॅनजk यां0या दहा वषा+0या कायUकाळात 
डा-यांनी आदंोलने कर{याच ेMय� 8यां0या प�हaया टllयामvये 
केल;े परंत ुअ8यंत ?ूरतेने असल े Mय� हाणनू पाड{यात 
आल े होते. ममता बॅनजk यां0या दसुYया कायUकाळात या 
आदंोलनांचा @वर Iीण होत गेला ह ेपाहता येईल. पIाला 
लागलले7 ओहोट7 या �नवडणकुDत ५% मतांपय +त, �नणाUयक 

अव@थेपय +त आलले7 आह.े
बंगालमधील डा-या पIांच ेशीषUनेतृ8व ह ेबंगाल7 कुल7न 

�ा�णांच ेराहात आल ेआह,े याला या डा-यांतील कुठलाह7 
पI अपवाद नाह7. कॉ�डे ?ांती �बyास, रझाक मौलासार�या 
लढाऊ ने8यांना क} ~7य क�मट7त कधीह7 जागा �मळाल7 नाह7. 
याउलट २०१५पासनू भाजपने योजनाबS पSतीने पIाच े
नेतृ8व मागासवगाUतील सदगोपाल जाती0या �दल7प घोष 
यां0याकडे देऊन आपला जनाधार �व@तारला आह.े जातीय 
शोषणाचा MN, वेगवेग�या समहूां0या राजकDय M�त�न�ध8वाचा 
MN, आरIणाचा MN डा-यांना नीटपण े हाताळता आला 
नाह7. �सSांत आ�ण वा@तव या वतुUळात अंत� +�ासह ते 
ग�धळत रा�हल े,याचा प�रणामसSुा या �नकालात अन@ुयतू 
आह.े

२०२१ - बंगाल �वधानसभेची �नवडणकू भाजप सोडून 
इतर पIांसाठh देश वाचव{याची �नवडणकू होती. 8यामळेु 
भाजपचा सामना कर{यास समथU असलaेया तृणमलू काँ�सेला 
डा-यां0या परंपरागत मतदारांनी, काँ�से0याह7 मतदारांनी मत 
�दल े ह7 व@त�ु@थती आह.े २०१६0या �नवडणकुDत 
�मळालaेया मतांपIेा तृणमलू काँ�सेला या �नवडणकुDत 
�मळालले ेअ�धकची ४% मते अ�धकांश डा-यां0या कॅZपमधनू 
�मळालले7 आहते. या �नवडणकुDत डा-यांनी Xया फुटफुटा 
शर7फ0या �परजादा अ�बास �स��कD यां0या पIासोबत यतुी 
केल7 तीह7 डा-यां0या क�मटेड कॅडरबे@ड मतदारांना आवडल7 
न-हती. 8यामळेु अशा मतदारांनी आपला पसतंी?म बदलत 
ममता बॅनजk यांना मत �दल.े

बंगाल0या या �नकालाचा रा�ीय राजकारणावर काय 
प�रणाम होणार? ३ जागा ते ७७ जागा �मळवत �वरोधी पI 
बनलaेया भाजप0या �व@ताराला @पसे �मळेल का? डा-यांचा 
क�मटेड मतदार, जनाधार, 8यां0याकडे भ�व यात परत येईल 
का? या MNांची उFरे �मळव{यासाठh अजनू वाट पाहावी 
लागेल. या सदंभाUत द7पंकर भTटाचायU आपaया ‘Another 

Historical Blunder’ या लखेात Zहणतात,
“The Bengal break should inspire the farmers, 

workers, youth and women to intensify their 

ongoing struggle and invigorate the opposition for 

the coming election battle - up in 2022 and India 

2024.”

एकूणच या बंगाल0या �नवडणकुDने आ�ण �नकालाने 
लोकशाह7 मजबतू केल7 आह ेअस ेZहणावे लागेल.

- सुमेध भ. रणवीर
श��त�नकेतन, 
प#$म बंगाल
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सकाळी उठ"याबरोबर इठाकाकूला कसतंर, -हायला 
लागलं होतं. चहा 2पऊन ती तशीच चलु,पढंु शकेत बसल, 
होती. 2त:या शजेार, नात धगीला येऊन बसल,; पण 2तला 
काय इठाकाकू बोलाय गेल, नाह,. थोडा वेळ दोघी शकेत 
बस"या आ2ण मग नात उठून गे"यावर पारोसा केर ठेवनूे 

िपवळ� िपवळ� ध!मक सोनं
द. तु. पाटील

Fहणनू तसच बसनू कसतंर, आपलं मधघर लोटनू काढलं. 
चावीला पाणी आ"यावर तेवढ,च एक घागर भJन ठेवल,. 
ताKया पाLयानं पारोMया देवांना खळबळलं. चलु,पढंु येऊन 
बसल,. चलु,पढंु बसनूच मठुभर भात 2शज2वला. त-यात 
वाट,भर झुंका गरगटला. भाकर,2बकर, काय कराय गेल, 

कथा

रेखाटन : 2जतQR पतके
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नाह�.
साडेदहा वाजनू गेल ेहोते. नातवंडं शाळेला गेल� होती. 

/यां1या पाठोपाठ धाकट� सनू नव7याच ंजेवाण घेऊन शतेाला 
जायाला बाहरे पडल� होती. घर मोकळं झालं होतं. इठाकाकूला 
कसतंर� ह/ुयालं काय कमी झालं नBहतं. घासभर खाEयावर 
तर� कमी हतुंय का बघावं Fहणनू Gतनं दोनतीन मठुकं भरल 
एवढा भात घेतला. /यावर फळीभर झुंका ओतला. आGण 
खायाला लागल�. खरं ते Gगळता Gगळंना. तर�देखील कसतंर� 
दांडगाBयानं Gगळनू Gरकामी झाल�. पण ते घासभर खाऊनह� 
कसतंर� ह/ुयालं काय कमी झालं नाह�. ते वाढायलाच लागलं 
होतं. मग एकट�ला घरात चनै पडेना झाला. ती उठल� आGण 
पल�कड1या भागाकाकूकडं गेल�. ती जेवाय बसल� होती. 
तीह� एकट�च घरात होती. Gतचाह� Eयोकसनू शतेाला गेल� 
होती. नातवंडं शाळेला गेल� होती.

‘खातीस जरा.’ जेव/याEया भागाकाकूनं Gवचारलं.
‘काय खातीस! घासभर भात खायाला घेटला. /योबी 

Gगळता Gगळंना. तसाच कसातर� Gगळला.’
इठाकाकूनं वंगाळ तPड कQन सांGगतलं. 
‘काय झालं?’
‘आगं सकाळबसनं माझा जीवच कसा वारंपाSयावानी 

झालाय बघ. कस ं Tवॉडच वाटंना झालंय. डावा हात सुंद 
झाEयासारखा झालाय.’

‘Vा थंडी1या द�सात तस ं हतुंय. तXणपणी हाडं मोडीत 
काम केEयालं आता GनYताराय लागतंय. मलाबी तस ं
कवाकवातर� हतुंय. खरं मी Gतकडं Zयानच द�त [हाई.’

Gतनं इठाकाकू1या मनाला धीर Gदला. आGण आपEया 
ताटल�तलं काल�वलEेया भाताच ं दोनतीन घास होतं ते 
गठागठा Gगळलं. हात धतुला. दोन घोट पाणी ]याल�. आGण 
ताटल� बाजलूा साXन पदरानं हाततPड पसुत माजगीरावर 
आल�. इठाकाकूला Fहणाल�,

‘बस घटकाभर. बोलत बसEयावर Gतकडं Zयान जाईत 
[हाई. आपआूप जीव रमतोय.’

इठाकाकूला ते पटलं. ती Gभताडाला टेकून बसल�. 
भागाकाकूनं खांबाला त__या Gदला. आGण आपEया 
बोलSयाची गाडी नेहमी1या चाकोर�वर आणायला मोकळी 
झाल�. आज सकासकाळी सनुेनं Gतच ंडोकं लोहारानं भा/यात 
लोखंड तापवावं तस ंतापीवलं होतं. डेअर�ला दधू चकुलं ह े
कारण घडलं होतं. Fहस रेडकू मेEयापासनू कधी कधी मनात 
येईल तेBहा पा[याव घालाय दमवाय लागल� होती. /यासाठa 
लवकर धारेला बसाय लागायच.ं अस ंअसताना सनू उशीरानं 
धारेला बसल�. आGण नेमकं आज Fहशीनं पा[याव लवकर 
घातला नाह�. डेअर�तलं दधू गेEयावर सनू दधू घेऊन गेल�. 
आGण आह ेतस ंपरत घेऊन आल�. भरEयाEया दधूाची Gकटल� 
बघनू भागाकाकूच ं डोकं ठाणठाण ठणाकलं. आGण डोकं 

ठाणठाण ठणाकEयावर भागाकाकूच ंतPड ग]प 7हाईत नBहतं. 
ते गोळीबार चाल ू करायच.ं Gत1या गोळीबाराला सनू 
घाबरायची नाह�. तीह� तसाच गोळीबार चाल ू करायची. 
गोळीबाराला b/यcुर गोळीबारानंच dायची. आजह� तसच 
झालं होतं. ते सगळं नेहमीbमाणं भागाकाकूनं इठाकाकूपढंु 
ओकायला चाल ू केलं. मला अस ं Fहणतीया, मला तस ं
Fहणतीया Fहणीत सनूेला शले_या शले_या GशBयानं धनु काढ ू
लागल�.

इठाकाकूला असा दंगा अGजबात आवडत नBहता. 
साससूनुा Fहटलं कe थोडे का होईना मतभेद आलच. ते 
कुणाला चकुEयात! पण /याचा वाडी1यार लावनूे. ते GतथEया 
Gतथं Gमटवावं. सनुांपfेा आपण पावसाळं जाYत खाEयात 
Fहणनू आपण सबरु�नं वागावं. Gवनाकारण दंगा कXने. /यातनं 
काय GनgपSण हईुत [हाई. उलट नकुसानच हतुंय. गावाला 
मजा बघाय Gमळतीया. ह ेआपण लfात ठेवावं. इठाकाकूनं 
ते कायमच लfात ठेवलं होतं. आGण तस ंवागत आल� होती. 
सासपूण दाखवत नBहती. घरातEया कुरब7ूया वाढव ू देत 
नBहती. /यामळंु Gत1या घरातलं भांडण चार Gभंती1या बाहरे 
कधी गेलं नाह�. दहा-बारा वषj एकk आटाला चालवला. 
आGण योTयवेळी /यांच ं /यांना देऊन टाकलं. वषाjभरापवूl 
दो[ह� सनुा वेगळं झाEया. आGण इठाकाकू वेगळं खाऊ 
लागल�.

इठाकाकूच ंह ेसबरु�च ंशहाणपण भागाकाकूला अGजबात 
पटत नBहतं. कधीतर� तस ं इठाकाकू सांगायला गेल� तर 
तmुया सनुा येगnया. माझी सनू येगळी. /या तलुा घाबXन 
7हा/यात. तशी माझी 7हाईत [हाई. अस ं कायतर� बोलनू 
आपEया वागSयाच ं ती समथjन करायची. आGण आपलं 
रडगाणं इठाकाकूपढंु ओकायला चाल ू करायची. मग 
इठाकाकूला ते नाईलाजानं ऐकून pयावं लागतंय. आGण ते 
ऐकून pयायच ंशहाणपण इठाकाकू कर�त आल� होती.

आज माk भागाकाकूच ं ऐकून pयायला इठाकाकूच ं मन 
तयार होईना. पण भागाकाकूच ंतPड काय बंद होईना.

‘सनंूनं मला वैताग आणनू सोडलाय. Bहय, बाई आता 
लगीन झालंय. तवा अजनू मोड आEयाल� [हाई Fहणायला. 
दोन पोरं काढEयात तर� वसाडतPडा1याला परपं1यातला 
बारकावा समजत [हाई. माझा जीव नसुता आबंनू गेलाय बघ 
इठा. डोळंबी झाकंना झाEयात. तवा कुठEया तर� वनात 
जावनू [हाई नाव वावं वाटतंय.’

भागाकाकू1या तPडाचा पqटा काय थांबेना. आGण 
इठाकाकू1या जीवाला काय चनै पडेना. Gतला बसायलाह� 
होईना. 

‘मला कसच Bहायला लागलंय बघ. जरा पडून बघतो 
जातो कमी येतंय का.’

इठाकाकूनं कसतंर� तPड कQन सांGगतलं आGण उठल�. 
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भागाकाकूला आपलं रामायण बंद करावं लागलं. +तनं 
सां+गतलं,

‘झोप तवर आलो. चार खरकाट6 भांडी हायत ती घासनू 
येतो. मग बघयूा <हाईतर डा>टरकडं जावनू ययूा.’

इठाकाकू घरात आल6. भागाकाकू आBयावर डॉ>टरकडं 
जायाच ं +तनं ठरवलं. तोपय Dत आडदानीवरच ं घEगडं घेऊन 
मधघरातBया माजगीरावर अंथरलं. आ+ण Jयावर पडल6.

घटकाभर गेला असल नसल. डाKया हातातनं कळा येऊ 
लागBया. छाती भरBयासारखी झाल6. खालनं वर ओढ 
लागBयासारखी झाल6. पाठ जडशीळ धEडय़ासारखी झाल6. 
Jया जडशीळ पाठRतनूह6 कळा येऊ लागBया. ती +Kहवळ ू
लागल6. आ+ण तोपय Dत भागाकाकू आल6. +KहवळणाSया 
इठाकाकूजवळ बसल6. आ+ण +वचारलं,

‘काय झालं? आस ंका कराय लागल6स? कुठं दखुतंय?’
इठाकाकूला सांगाय जमेना. तर6देखील तसच +Kहवळत 

+Kहवळत कसतंर6 सां+गतलं,
 ‘तVुयाबसनं आBयाबसनं छातीपाठRतनं लय कळा याय 

लागBयात. जीव आता जातोय का मग जातोय अस ंKहाय 
लागलंय.’

+Kहवळत +Kहवळत ती रडू लागल6. ‘आयं गं! आयं गं!’ 
Xहण ू लागल6. तEड कसतंर6 कY लागल6. भागाकाकूला 
काय करावं समजेना. +तच ं +Kहवळणं बघायला होईना. ती 
घाबZन गेल6. डॉ>टरकडं तर6 कस ंघेऊन जायाच.ं ती तशीच 
उठल6. पळत बाहरे आल6. गBल6त कोणच +दसनेा. ती 
दचूमाटनू उभी रा+हल6. तोपय Dत आपBया घरातनू बाहरे 
येJयाला +दना आ+ण Jयाची बायको मीना +दसल6. भागाकाकूनं 
जोरात हाक माZन सां+गतलं,

‘आरंऽ +दना पळ लवकर. इठा कसतंर6 कराय लागल6या.’
तो तसाच पळत आला. +KहवळणाSया इठाकाकूकडं बघत 

+वचारलं,
‘काय Kहाय लागलंय?’
‘छातीपाठRतनं कळा याय लागBयात Xहणाय लागल6या. 

डा>टरला तेवढं बलवनू आण जा.’
तो तसाच पळत आपBया दारात आला. आ+ण शतेाला 

जायाला दारात लावलBेया मोटारसायकलवYन डॉ>टरला 
आणायला गेला. पाठोपाठ मीना घराच ंदार बंद कYन आल6. 
‘काय गं झालं मावश?े अJया अशी का कराय लागल6या?’ 
ती Xहणाल6 आ+ण भागाकाकूशजेार6 बसल6.

‘मीना मी जेवंतो तवा माVयाकडं आBती नकुा. घटकाभर 
झालं असल. मला कसतंर6 Kहाय लागलंय Xहणल6. आ+ण 
आल6. मी चार खरकाट6 भांडी घासनू आलो तर ह6 अशी 
+Kहवळायला लागल6या.’

भागाकाकूनं मीनाला सां+गतलं.
दोघीह6 +त]या अंगावरनं हात +फरवीत जरा कळा सोस 

डॉ>टर येतोय Xहण ूलागBया. पण इठाकाकूला कळा सोसनेात. 
जीव आता जातोय का मग जातोय अस ंझाBयालं.

डॉ>टरला घेऊन +दना गBल6]या तEडावर आला आ+ण 
इकडं इठाकाकू जोरात ‘आयऽऽ आयऽऽ’ कर6त +Kहवळनू 
गपगार झाल6. प<ुहा +Kहवळणं नाह6. हालचाल नाह6. सगळच 
एकदम थांबलं. भागाकाकू]या तEडातनं जोरात इठाऽ इठाऽ 
आलं. तेवढय़ाच जोरात मीना]या तEडातनं अJयाऽ अJयाऽ 
आलं. काय करावं, कुठं पळावं Jयांच ंJयांना समजेना. दोघीह6 
रडू लागBया.

गाडी दारात थांबBयाबरोबर +दना आ+ण डॉ>टरां]या 
कानावर रड`याचा आवाज गेला. डॉ>टरापाठोपाठ +दना गाडी 
लावनू घरात घसुला. Jयां]या पाठोपाठ आपBया दारातनू 
डॉ>टरला बघनू पळत आBयाल6 तानमूावशी आ+ण दारावYन 
+नघाललेा रामा पाट6ल. ‘आस ं काय झालं यकायकa?’ 
तानमूावशीनं घाबYन गडबडीत +वचारलं. भागाकाकू सांगाय 
लागBयावर ‘जरा गप बसा. दंगा कY नगा. सायबाना 
तपासाय bा.’ अस ंसांगनू +दनानं Jयांना गप केलं. सगळा 
आवाज थांबला. डॉ>टरनी नाडी ब+घतल6 होती. छातीला 
cटेcथोcकोप लावनू ब+घतला. आ+ण आपल6 अगोदर खाdी 
कYन घेतल6. आ+ण मग इठाकाकू सपंBयाच ंसांगनू टाकलं. 
+तघीचंी रडारड सYु झाल6. डॉ>टरबरोबर +दना आ+ण रामा 
बाहरे आल.े

‘अ ॅटॅकनं गेल6.’ डॉ>टरनी सां+गतलं.
‘बघता, बघता असा यकायकa कसला अ ॅटॅक Xहणायचा 

fो!’ +दना]या तEडातनू आलं.
‘अ ॅटॅकच ंतसच असतंय. जोरात आला कa माणसू जायाला 

वेळ लागत नाह6.’ डॉ>टरनी सां+गतलं आ+ण +वचारलं, 
‘घरची कोण नाह6त काय?’

‘<हाईत. इथं धाकटा Bयोक एकनाथ Sहातोय. Jयो आ+ण 
Jयाची बायकू शतेाला गेBयात. थोरला नामदेव वर]या 
गल6ला Sहातोय. Jयो सांगावला माcतर हाय. Jयोबी साळंला 
गेला असल. Jयाची बायकू घरात हाय का बघतो. ती घरात 
असल6 तर +त]याकडनं सगळं फोन gयनू पपैाKह`यांना फोन 
करतो +न एकनाथसकट भावकaला शतेातनं बलवनू आणतो.’ 
+दनानं गडबडीत सां+गतलं, ‘fा वiाला अस ं अचानक 
झाBयावर कुठल6 माणस ंघरात आBयात. मीदेखील मेKहणा 
आBता Xहणनू घरात थांबलोतो. Jयो गेBयावर मी नी बायकू 
शतेाला जायाला भाईर पडायला +न भागाकाकूनं बलवाय 
गाठ पडल6. शतेाला जायाला गाडी दारातच लावBयाल6 हतुी. 
ती gयनू तमुाला बलवाय आलो.’

‘काह6 ना काह6 कारणांनी तXुह6 घरात होता Xहणनू बरं 
झालं.’ डॉ>टर Xहणाल ेआ+ण जातो Xहणनू सांगनू जायाला 
लागल.े +दना Jयांना गाडीवYन सोडतो Xहणाला; पण डॉ>टर 
अशावेळी मला घालवाय यायची काय गरज नाह6 Xहणाल.े
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डॉ�टर गेल ेआ$ण $दना रामाला *हणाला,
‘त ूकसा काय इकडं गल4ला आ5तास.’
‘मी $शवा:या दकुानला $नघा5तो. मोटार4च ंसतू आणायला. 

नाळ@याला लावणीला पाणी चाल ूकरायला जाणार हतुो.’
‘कशा:या कारणानं का होईना आलास. आता थांब जाव ू

नगो.’
‘थांब कसलं! थांबायलाच पायजे! अशा टायमाला 

थांबायच ंHहाई तर कवा. पाणी काय उJा पाजाय येतंय.’
भागाकाकू बाहरे आल4. डोLयाच ं पाणी लगुडय़ा:या 

पदरानं पसुत *हणाल4,
‘आता थांबनू चालणार Hहाई. सगLयांना शतेातनं बलवनू 

आणायला पायजे. नामाची बायकू घरात हाय का बघा. 
नामाला फोन करा. लकेOला फोन करा. इठा:या माQारलाबी 
फोन कराय पायजे. माQारच ंलगुडं लागतंय.’

‘Rयाच इ:यारात हाय मी. गाडी Sयनू सगLयांना बलवनू 
आणतो. आ$ण फोनबी सगLयांना करतो. Rयाची काय 
काळजी कT नगो.’ $दनानं सां$गतलं आ$ण $वचारलं, 
‘एकनाथ कुठ5या शतेाला गेलाय *हाईत हाय का?’

‘दोघं नवराबायकू काल:यान तLया:या पाळीला लावण 
भांगलाय लाग5यात. मला आज सकाळी पाणी भरतानं 
इमलनं सां$गतलं.’ भागाकाकूनं सां$गतलं आ$ण ‘कसलं 
मराण *हणायच ं ह.े आता हाय तर मग Hहाई. तकला:या 
पशैाचा जीव झालाय.’ अस ंबोलनू डोLयातनं पाणी काढत 
आत गेल4. 

‘कळल तशी लोकं येतील. मी इथ5या तयार4ला लागतो. 
बायकांची गदZ @हाय:या अगदूर मडं पयलं भाईर:या सो[यात 
आणनू बसीवतो.’ रामा *हणाला.

‘मीबी जातो. खरं Rया दोघा नवराबायकूला आणायला दोन 
गाडय़ा पायजेत.’

$दना रामाला अस ं*हणतोय तोपय ]त Rयाला बाळ ूनाईक 
मोटार सायकल4वTन आत ग5ल4त येRयाला $दसला.

‘बरं झालं. बाळ ूआला. Rयाला Sयनू जातो.’
बाळनंू दारात गाडी थांब$वल4. Rयाला काय झालं ते $दनानं 

सां$गतलं. आ$ण आपण कोणतं काम करायच ं आह े ते 
सां$गतलं. तो तयार झाला. $दनानं Rयाला सां$गतलं,

‘त ू कोLया:या पाणंद4:या $तकOट4वर उभा ^हा. मी 
नामदेवची बायकू घरात असल4 तर4 $तला सांगनू आ$ण फोन 
कुणाकुणाला करायच ंहायत ते लागलच क_नबी येतो.’

दोघांनी आपआप5या गाडय़ांना $कक मार5या. दोघां:याह4 
गाडय़ा आप5यालाह4 गडबड अस5यासार`या पळा5या. 
$दनाची गाडी नामदेव:या दारात थांबल4. नामदेवची बायको 
हॉलमaये ट4@ह4 बघत बसल4 होती. आत आल5ेया $दनाला 
बघनू $तनं ट4@ह4 बंद केला आ$ण खचुbवTन उठल4. अचानक 
नाह4 Rया टायमाला घरात आल5ेया $दनाला बघनू ती बावTन 

गेल4. $तनं काय $वचाराय:या आतच $दनानं वंगाळं तcड 
कTन इठाकाकूची खर4 ती बातमी सांगनू टाकल4. ती ऐकून 
$तच ंतcड आपोआप उघडलं. डोळं मोठं झालं. आ$ण सरकन 
अंगावर काटा उभा रा$हला. $त:या तcडातनू आलं,

‘काय सांगता!’
‘@हय.’ अस ं *हणनू $दनानं झालं ते सगळं थोड�यात 

गडबडीत सां$गतलं. नामदेवला फोन कराय पा$हजे. जवळ:या 
पाहeुयांना कळवाय पा$हजे. Rयांच ं नंबर आहते का ते 
$वचारलं. $तनं घरात5या डायर4त सगंLयांच ंनंबर अस5याच ं
सां$गतल ेआ$ण तो डायर4 आ$ण आपला मोबाईल आणायला 
गेल4. Rयावेळी $त:या मनात आलं, डायरे�ट ह4 बातमी 
आम:या Qांना सांगनू उपगेाच ंHहाई. आमचा माणसू आधीच 
थीरथीरा हाय. आईच ं अस ं झालं *हण5यावर गडबडीत 
आणनूच आपल4 $हरोहcडा मार4त यायचत. आईच ं अस ं
झा5यालं ऐकून डोgकं था^यावर नसायच.ं अंतरबी बारातेरा 
मैल हाय. Rयात अशा टायमाला वाटबी आटपत Hहाई 
*हणRयात. ह4 बाई मेल4 ती मेल4. आमाला आ$ण दसुरं काय 
$नgतरायला लागनूे. *हणनू Rयांना सांगeयापरास मु̀ याaयापक 
फडतारे गरुजीना सांगावं. आ$ण Rयांgनी एवढ4 गाडी मारायला 
J ूनगा *हणनू कळकळीनं सांगावं. *हजे ते दसु^या $शhकाला 
पाठवनू देतील. Hहाईतर आपनू येतील.

ती मोबाईल आ$ण डायर4 घेऊन आल4. आप5या मनातील 
घोर $दनाला सां$गतला. आपण मु̀ याaयापकांना फोन करतो 
*हणाल4. आ$ण हातात मोबाईल घेऊन थांबल5ेया $दनाला 
नंणदे:या नव^याचा फोन नंबर सां$गतला. आपण डायर4तला 
नंबर घेऊन सरळ मु̀ याaयापकांना फोन लावला. Rयांना खरं 
ते सां$गतलं. आप5या नव^याला माj आईला एकाएकO जाgत 
झालंय *हणनू सांगाय सां$गतलं. Rयांgनी गाडी मारायला लाव ू
नका ह ेएकदा सोडून तीनदा तर4 Rया गडबडीत सां$गतलं. 
आप5या मनातला घोर $मटवनू टाकला. लागलच आप5या 
भावाला फोन क_न कळ$वलं. $दनाला ते सां$गतलं आ$ण 
नंणदेचा नवरा काय *हणला ते $वचारलं. तो शतेात होता. 
बाळाबाई $तथच होती. आता लगेच $नघतो *हणा5याच ंसांगनू 
$दनानं इठाकाकू:या माहरेचा नंबर मा$गतला. $तनं डायर4तला 
इठाकाकू:या भा:याचा नंबर शोधनू तो $दनाला $दला. मोबाईल 
$दना:या कानाजवळ गे5यावर ती तसच आत पाठkमागं पळत 
गेल4. परडय़ातनं लघवीला जाऊन आल4. पाठkमागचा 
दरवाजा @यव$gथत लावला. साडी @यव$gथत केल4. रडताना 
घशाला कोरड पडू नये *हणनू तहान नसतानाह4 अधाl तांmया 
पाणी घटाघटा [याल4. ती बाहरे येईपय ]त $दना फोन क_न 
मोकळा झाला होता.

‘लागला फोन. Rयोबी पा@हणा $नघतो *हणला लवकर. 
आ$ण कोण लय जवळच ंपा@हणं ^हायलत का? इठाकाकूला 
भनबीन हाय का? असल4 तर $तलाह4 सांगाय पायजे.’
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मढय़ाला लय जवळ$या ना&यात(या पा*ह,यांना सांगतात. 
लांब$या ना&यात(या पा*ह,यांना र3ा4वसज5न आ4ण बारा*याला 
बोलवतात. 9हणनू &यानं 4वचारलं.

‘&यांना भनी >हाईता. मा@ारच तेवढं.’
4तनं सां4गतलं आ4ण आप(या माहरेला फोन केला 

9हण(यावर जावं$या माहरेचीहD 4तला आठवण झालD. 4तनं 
सां4गतलं.,

‘4वमल$या माहरेलाबी फोन कराय पायजे. खरं &यो फोन 
नंबर माIयाकडं >हाई. तेवढा फोन केला कK झालं. बाकK 
कोण लय जवळच ंLहायलं >हाई.’

‘मी &यांना बलवायला शतेाला 4नघालोय. &यांना इ$याPन 
करतो.’ 4दनानं सां4गतलं. तो बाहरे आला. तीहD कुलपू घेऊन 
बाहरे आलD. 4तला पोरांची आठवण झालD. ‘पोरांना साळंतनं 
आणायला पायजे.’ ती 9हणालD. ‘मी शतेाकडनं जावनू 
आ(यावर आणतो. >हाईतर तवर कोणतरD Tयनू ईल. तमुी 
काय &याची काळजी कP नगा.’ &यानं सां4गतलं आ4ण 4तला 
गाडीवरनं सोडून मग &यांना आणायला शतेाकडं जातो 
9हणाला. ‘माझं मी जातो. तमुाला उशीर *हायला नगो.’ ती 
9हणालD आ4ण तVडाला पदर लावनू जेवढा मोठय़ानं गळा 
काढता येईल तेवढा गळा काढनू ओरडलD, ‘ह ेमाIया अ&याऽऽ 
अस ंएकदम तमुाला काय झालंऽ गंऽ बाईऽऽ’ 

डेअरD$या भV[याचा आवाज घसुावा तसा तो आवाज 
आसपास$या घरात घसुवनू ती कु\ ंपाठ] लाग(यालं पोरगं 
ध9ुम ठोकKत पळावं तशी पळालD. आसपास$या घरात(या 
हो&या तेवढय़ा 4तघीचौघी बाहरे आ(या. &यांना 4दनानं काय 
झालं ते सां4गतलं आ4ण मगच गाडीला 4कक मारलD. गाडी 
ससुाट पळालD.

‘अस ं कस ं झालं. दोन 4दसापरुवी तरD मला दारात 
भेटलDती. माIयाबPबर बोलत उभा LहायलD नकुा. घरात 
बलवीती. मीच >हाई 9हणलो.’ एकKनं 9हण(यालं बघनू दसुरD 
9हणालD, ‘हD दोन दDसापरुवीच ंसांगतीया. मला काल भेटलDती 
नकुा. दकुानला आ(यालD.’ 4तसरD 9हणालD, ‘तमुी अस ंकस ं
9हणता! चाल&या 4फर&यालD बाई. ती काय अंथPणावर 
पडलDती वी!’ चौथीनं वेगळाच सरू लावला, ‘माणसू आता 
हाय तर मागनं >हाई. पा,या$या बडुबडूय़ासारखं. दDसमानच 
वंगाळ आ(यात.’ अशा आपआपसात वंगाळ तVड कcन &या 
बडबड(या. आ4ण गडबडीनं आपआप(या घरात गे(या. 
तेवढय़ाच गडबडीनं मढय़ाकडं जायाला बाहरे पड(या.

इठाकाकू$या थोर(या सनुेचा भVगा जा[याव जाईपयdत बंद 
झाला न*हता. तो भVगा जाताना वाटेत(या घराघरात घसुला 
होता. आ4ण होती न*हती तेवढय़ा सगeयांना बाहरे काढनू 
गेला होता. बाहरे आ(या(यांनी काय झालं ते माहDत कcन 
घेतलं. चाल&याबोल&या ठणठणीत बाईला अस ं एकाएकK 
काय झालं 9हणीत हळहळ *यf केलD आ4ण मढय़ाकडं 

जायाला बाहरे पडलD.
ओरडत आललेा भVगा आgोश आ4ण कायलD कcन घेऊ 

लागला होता. छाती, कपाळावर हात माcन घेऊ लागला 
होता. बायका 4तला रागाला येऊ लाग(या. रड खरं जीवाची 
लय कायलD कcन घेऊ नकोस 9हण ूलाग(या. इठाकाकू$या 
मढय़ापढंु घरची ती एकटDच. बाकK कोण अजनू आलं न*हतं. 
&यामळंु बायकांच ंल3 4त$या एकटDकडच. ती &यांना आपलं 
भलं मोठं आभाळाएवढं दःुख दाखवनू jायला कमी करेना. 
बायका लयच रागाला येऊ लाग(या. आ4ण 4तचीहD दमछाक 
होऊ लागलD. &यात बीपीचा \ास. 9हणनू 4तनं आgोश आ4ण 
कायलD कcन Tयायच ंकमी केलं. आ4ण ‘ह ेमाIया अ&याऽ, 
ह ेमाIया बयाऽ’ 9हणीत रडू लागलD. रडता रडता 4तची नजर 
सास$ूया गeयात(या 4चताकावर गेलD. 4चताका$या 4पवeया 
4पवeया ध9मक सो>यानं 4त$या नजरेचा ठाव घेतला. 4तची 
नजर 4चताकावरनं हालनेा. बायकांना ती सासकूडं बघीत 
रडतीया वाटायच.ं पण 4तच ंसारं kयान 4चताकावर. 4चताकाच ं
4पवळं 4पवळं ध9मक सोनं.!

कोeया$या पाणंदDच ंशवेटच ंटोक 9हणजे तeयाची पाळी. 
याच पाणंदDला इठाकाकू$या भावकKचा बराच 4शवार होता. 
&यामळंु 4दना आ4ण बाळलूा दसुLया कुठ(या पाणंदDला 
जायाची गरज न*हती. वाटेत आ4ण पाणंदD$या आसपास$या 
शतेात 4दसले &या भावकKत(या आ4ण इतरहD माणसांना 
सांगत दोघांनी तeयाची पाळी गाठलD.

दोघं नवराबायको 4तथं उसाची लावण भांगलDत होते. 
4दनानं &या दोघांना इठाकाकू कसतंरD करायला लागलDया 
9हणनू >यायला आ(याच ंसां4गतलं. नवराबायको$या मनात 
शंकेचा काळाकुlट ढग जमा झाला. ‘कसतंरD 9हजे काय?’ 
वंगाळ तVड कcन एकनाथ 4वचाc लाग(यावर ‘त ूपयला 
बाळ$ूया गाडीवर बस बघ.ू’ अस ंओरडून 4दनानं &याला 
बाळ$ूया गाडीवर बसवला. बाळचूी गाडी गावा$या 4दशलेा 
लागलD. 4दनानं आप(या गाडीवर बसायला आल(ेया 
4वमलला इठाकाकू मे(याच ंसां4गतलं आ4ण तIुया माहरेला 
फोन करायच ंकस ं 9हणनू 4वचारलं. माIया भावाला फोन 
करा. &याचा नंबर पाठ अस(याच ंसां4गतलं. 4दनानं लगेच 
4खशातनू मोबाईल बाहरे काढला. आ4ण 4त$या भावाला फोन 
कcन गाडीवर बसला.

बाळचूी गाडी दारात थांबलD. एकनाथ गाडीवcन उतरला 
आ4ण ‘ह ेमाझ ेआयेऽ अस ंकाय केलस हऽेऽ’ 9हणत ठोऽऽ 
ठोऽऽ बVबलत घरात घसुला. आ4ण आई$या मढय़ाकडं बघत 
मोठय़ानं रडू लागला. &या$या पाठोपाठ दोघं बापय घरात 
घसुल.े &यांनी एकनाथला बायकां$या गदnतनू बाजलूा एका 
कोपLयात घेतला. 4तथं बस4वला. एकनाथनं 4तथं बसनू 
आपलं रडणं चाल ूठेवलं. पाठोपाठ आल(ेया 4वमलनं गाडी 
गावात 4शर(यापासनू ओरडाय चाल ू केलं होतं. ओरडतच 
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गाडीव�न उतरल&. ‘ह ेमा*या अ-याऽऽ’ 0हणत आ3ण जोरात 
3कंचाळत घरात गेल&. मढय़ाभोवती जमल>ेया बायकां@या 
गदBत 3शरल&. मनाचा आDोश आ3ण कायल& क�न घेऊ 
लागल&. अंगात आ>यासारखं 3कंचाळ ू लागल&. 3तलाह& 
अपलं भलं मोठं दःुख दाखवनू Mायच ंहोतं. ती दाखवनू देऊ 
लागल&. बायका 3तला रागाला येऊ लाग>या. एक आता 
कुठं शांत झाल&. तवर त ूआता कायल& क�न Pयायला 
लागल&यास 0हण ूलाग>या. पण ती बायकांच ंऐकून घेईना. 
आप>या जीवाचा दमछाक होऊ लाग>यावरच 3तनं आDोश 
आ3ण कायल& क�न Pयायच ं कमी केलं. आा3ण मग 
जावंसारखच कायबाय 0हणत रडाय चाल ू केलं. सासकूडं 
बघत रडताना सास@ूया गTयातील 3पवTया 3पवTया ध0मक 
सोVयानं 3त@याह& नजरेचा ठाव Pयायच ंसोडलं नाह&. 3तचीह& 
नजर 3चताकाव�न हलनेा. 3चताकाच ं3पवळ 3पवळं ध0मक 
सोनं!

इठाकाकू@या मढय़ा@या गTयातील 3चताका@या 3पवTया 
3पवTया ध0मक सोVयानं नजरेचा ठाव घेतल>ेया दोVह& सनुांची 
लYनं एकाच मांडवात झाल& होती. दोघी@ंयावर एकाचवेळी 
अZता पड>या हो-या. आ3ण दोघी उंब[यावरच ंमाप लंवडून 
एका पाठोपाठ एक घरात आ>या हो-या. येताना दोघीचंी 
माहरेची नावं माहरेात रा3हल& होती. आ3ण इठाकाकू@या 
पसतंीची नावं 3मळाल& होती. मोठ\ झाल& कमल आ3ण धाकट& 
झाल& 3वमल. नावाव�न कुणालाह& वाटावं दोघी 
ब3हणीब3हणीच. -या ब3हणी नस>या तर& ब3हणीब3हणी सारखं 
[हावावं 0हणनू इठाकाकूनं तशी नावं ठेवल& होती. आ3ण तस ं
बोलनूह& दाखवलं होतं. -या3शवाय 3तनं आणखी बरंच 
सां3गतलं होतं. तमुी आईब^बर जस ंवागता तस ंमा*याब^बर 
वागा. मीदेखील मा*या ऐका लके_ब^बर तमुी आणखी दोघी 
लके_ मानणार. मा*या घरात खावनू माता खरं टाकून म`ती 
य ूनगा. मी तसा टकु_नं ससंार क�न दाखीवलाय. नवरा 
मेला तवा बाळाबाई लय नकावडी हतुी. सात वसाaची असलं. 
एकनाथ पाचवीला आ3ण नामदेव आठवीला हतुा. पढंु 
नामदेवला जेवढ& पायजे तेवढ& साळा 3शकवल&. डीएड का 
काय 0हण-यात -यो कोसc -यानं केला. पढंु आ3ण 3शकला. 
एकनाथलाबी 3शकवणार हतुो. खरं सातवीत गेला 3न 
साळलाच जाणार Vहाई 0हणला. हातापाया पडून सां3गतलं. 
खरं काय उपये झाला Vहाई. डो`dयानबी जड हतुा. मग मीच 
मनाला ताडण घाटल&. योक 3शकतोय 3शकू दे. eो शतेीभाती 
बघील. आमी कुळवाडय़ाच ंहायं भटाबामणाच ंVहाई. एकनाथ 
शतेीत [हायला. नामदेवला -या@या बा@या पfुयाईनं मा`तराची 
नोकर& लागल&. बाळाबाईचबंी -याच पfुयांईनं चांगलं झालं. 
^पागणुाकडं बघनू 3तला आठवी-नववीबसनं जागं याय 
लागलं होतं. दहावी झाल&. वर&सभर घरात [हायल& आ3ण 

मग 3तच ंलगीन झालं. आता मी लYनाव[हाडतनं मोकळी 
झालोय. आता मा*या डो`dयावर कसलं हाय ते व*झं Vहाई. 
माझं झकास चाललंय. सगळं गाव नावजतंय. नव[यामाघार& 
इठानं ससंार क�न दाखीवलाय 0हणतंय. तवा तमुीबी तसच 
चालवा. दाजी पवाराच ंनाव वाढवा.

दोघीनंी ते ऐकून घेतलं. आप>या सासनंू नव[यामाघार& 
ससंाराकडनं झटय़ाझhiया खा>यात ह े-यांना माह&त झालं. पढंु 
आ3ण वेळोवेळी इठाकाकू आपलं कडूगोड अनभुव सनुांना 
सांग ूलागल&. घरात बापय नस>यानं शतेात>या कामा@यावेळी 
कसा jास kहायचा ते सांग ूलागल&. घर@या चटणी-3मठासाठ\, 
पोरां@या कपडय़ाल-यासाठ\, शाळंसाठ\ पशैाची जमवाजमव 
करताना कायकाय करावं लागलं ते सांग ूलागल&. आ3ण ह े
सगळं सांगता सांगता द&ड-दोन वषाaचा काळ बघता बघता 
3नघनू गेला. तोपय aत दोघीचंी बाळंतपणं आल&. थोरल& 
पाठोपाठ धाकट& माहरेातनू बाळंतपण क�न आल&.

बाळंतपणं क�न आल>ेया सनुांच ंकधी एकमेक_बरोबर 
अबोला धरणं स�ु झालं होतं. ^सवं फुगवं स�ु झालं होतं. 
आ3ण तस ंस�ु झालं क_ इठाकाकू दोघीनांह& रागाला यायची. 
नामदेव, एकनाथह& दोघीनंा ओरडायच.े तोपय aत -या झालं 
गेलं 3वस�न एकमेक_बरोबर गळुासारqया गोड kहाय@या. 
3कती केलं तर -या जावाजावा. कधी गोड बोलणार. -यापZेा 
जा`त भांडणार. तर& इतरां@या बायकांपZेा दहापट&नं ब[या. 

दोVह& >याक आपआपल& कामं करायच.े आ3ण आई 
सांगतीया तस ं वागायच.े तोपय aत पVुहा दोघीचंीह& दसुर& 
बाळंतपणं आल&. प3ह>यासारखच आपआप>या माहरेातनू 
थोरल& पाठोपाठ धाकट& बाळंतपण क�न आल&. दोघी@ंया 
दोVह& बाळतपणां@या मागपढंु बाळाबाई इकडं येऊन आपल& 
बाळंतपणं क�न गेल& होती. थोरल&ला दोVह& मलुगेच झाल े
होते. धाकट&ला आ3ण बाळबाईला प3ह>या मलु& आ3ण नंतरच े
मलुगे झाल ेहोते. इठाकाकू -यातनं 3बनघोर& झाल& होती.

आटा>यातह& चांगल& भर पडत गेल& होती. 3वह&र झाल&. 
पाईपलाईन झाल&. बलुडोझरनं रानं सरळ क�न झाल&. 
नोकर&वर नामदेवाला घरकजc 3मळा>यामळेु वर@या ग>ल&ला 
मोकळी जागा होती 3तथं चार खो>यांचा बंगला बांधनू झाला. 

ह े सगळं चाल ू असतानाच सनुांचा एकमेक_बरोबर@या 
अबोला, ^सवाफुगवा वाढत गेला होता. -यां@यात त ूमी होऊ 
लागलं होतं. इठाकाकू -यात पडू लागल&. कधी थोरल&ला 
ओरडायची. कधी धाकट&ला. पण ओरडून काय फरक पडत 
नkहता. इठाकाकूबरोबरह& -या ^सफुूग ू लाग>या होता. 
एवढच क_ इठाकाकूला उलट काय बोलाय जात नkह-या. 
घाब�न राeा@या. आ3ण या काळात बापय थोडे बदलनू गेल े
होते. एकनाथ भावजयला नसनंा पण `वतः@या बायकोलाह& 
ओरडाय जात नkहता. आ3ण नामदेव आप>या बायकोला जरा 
ओरड>यासाखा करायचा. पण -यात प3ह>यासारखी ताकद 
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न�हती. एवढच क% ते बायकांच ं ऐकून जस े आईबरोबर 
भांडायला जात न�हते तस ेभाऊभाऊह8 एकमेकांबरोबर भांडत 
न�हते. :यांनी आप<या बायकांना तेवढं मोकळं सोडलं होतं.

लकेां>या वाग@यातला हा बदल इठाकाकूनं हरेला. ती 
शहाणी बाई. ता वFन ताक ओळखणार8. मग Iतच ंमन Jहण ू
लागलं ः पण काय सांगता येतंय. उMा :यांनी बायकांची बाज ू
Nयायला चाल ूकेल8 तर! बायकांच ंऐकून दोघं बोलायची बंद 
झाल8 आIण एकमेकांबरोबर भांडाय लागल8 तर! मला 
घाबरायच ं बंद होऊन बायका एकमेक%बरोबर जोरजोरात 
भांडाय लाग<या तर! मला उलट बोलाय लाग<या तर! या 
‘तर’ ला एकच उSर! Tयांच ं:यांना आता Mावं. गोडीगलुाबीत 
गोडीगलुाबीनं Mावं. दहा-बारा वस W एकX आटाला चालला 
माप झालं. Tयांच ं :याला Iद<यावर आपलं Jहणनू ती 
ससंाराकडनं अIधक झटय़ाझ\]या खातील. सांडलं लवंडलं 
तर आपलं नकुसान झालं. परुवनू खालं तर आपलं वाचलं 
या भावनेनं ससंार करतील. :यामळंु दो^ह8 ससंाराची भरभराट 
आताप_ेा जा`त होईल. इठाकाकूच ंमन बोललं. मग Iतनं 
‘आता तमुच ंतमुी येगळं aहावा’. अस ंनामदेवला हसत हसत 
बोलनू दाखवलं. तोह8 हसला पण काय बोलला नाह8. 
एकनाथाला Iवचार<यावर ‘दादाला इ>यार. मी काय सांग.ू’ 
अस ंJहणनू मोकळा झाला. दोघां>या मनात काय आह ेयाचा 
जा`त Iवचार इठाकाकू कर8त बसल8 नाह8. Iतनं वेगळं 
Mायचा. आपला Iनणcय पdका केला. आIण तो सांगायला ती 
शंकरनानाकडं गेल8.

पाटलाचा शंकरनाना गावातील जनुाजाणता आIण 
शहाणासवरता माणसू. Jहणनू गावातील कुणा>या अeयामeयात 
नसणार8 माणस ं कोण:याह8 अडीअडचणीला शंकरनानाकडं 
यायचीत. :यात इठाकाकूचा नवरा दाजी पवारह8 होता. 
:यातनं दो^ह8 कुटुंबाची चांगल8 घसट झा<याल8. सखुदःुखाला 
एकमेकांकडं धाऊन जा:याल8. आप<या नवaया>या माघार8 
इठाकाकूनं तेच पढंु चाल ू ठेवलं. कायपण करताना 
शंकरनानाचा स<ला घेऊ लागल8. Iत^ह8 लfनं Iतनं 
शंकरनानाला घेऊनच केल8 होती. :या सगgयातनू इठाकाकूच ं
शहाणपण :याला समजनू आलं होतं. Iतला आपण स<ला 
दे@याप_ेा Iतचाच आपण स<ला Nयावा इतकं शहाणपण 
Iत>याकडे आह ेअस ंमत शंकरनानाच ंबनलं होतं. इठाकाकू 
जे काय सांगेल ते सगळं शंकरनानाला पटायच.ं इठाकाकूनं 
लकेांना वेगळं दे@याचा घेतललेा Iनणcयह8 :याला पटला. 
Jहणनू :यानं लगेच होकार Iदला.

:याचवेळी इठाकाकूनं वाटणी कशी करायची हदेेखील 
सांIगतलं. पIह<यांदा आप<याIवषयी बोलल8.

इठाकाकू जु̂ या घरात<या मधघरात Iतची ती वेगळी 
खाणार होती. दोघांकडून वषाcला अधc अधc पोतं भात सगुीत 
घेणार होती. बाक% काय घेणार न�हती. Iत>या नावावर बँकेत 

लाखभर jपये होते ते मIह^या>या �याजावर एफडी ठेवणार 
होती आIण :या �याजावर आपला खच c भागवणार होती. 
Iत>या गgयात सहा तोgयाच ंIचताक, अeयाc तोgयाचा सर 
आIण पावल8भर भरतील एवढ8 कानात फुलं होती. mा 
दाIग^यांची ती वाटणी कF देणार न�हती. पशैाच ं आIण 
दाIग^यांच ं पढंु कस ंअस ंशंकरनानानं हसत Iवचार<यावर 
पसै ेबँकेत हायत. ते कुठं पळनू जाईत ^हाईत. आIण दाIगनं 
माoया अंगावर हायत. मी काय लय Jहातार8 झा<योलो ^हाई. 
तवा उMा मरतोय Jहणनू :याचा इ>यार करायला. तीह8 हसत 
Jहणाल8 होती.

आप<याIवषयी बोल<यानंतर लकेांना कस ंवाटनू Mायच ेह े
सांIगतलं.

चार एकर शतेी होती ती दोघां>या नावाने दोन दोन एकर 
केल8 होती. ती :यांची :यांना Mायची. Iवह8र दोघांत समाईक 
ठेवायची. एक Jहस होती ती धाक<याला Mायची. सु̂ यां>याकडे 
जे सोनं होतं ते :यांच ं:यांना. जनंु घर एकनाथला. नवं घर 
नामदेवला. :या घराच ंकजc :याच ं:यांनं फेडायच.ं

इठाकाकू पाच Iमनटा>या आत वाटणी सांगनू मोकळी 
झाल8 होती. शंकर पाटलाला इठाकाकू>या शहाणपणाच ं
कौतकु Iकती करावं तेवढं थोडं वाट ूलागलं होतं.

गावातील अनेकां>या वाट@या आपण बघत आलोय. :या 
वाट@या करताना चार पंच गोळा झालले े असतात. इथं 
आप<या घरची वाटणी आपणच करायची. तीह8 बाईमाणसानं. 
पोरं आप<यापासनू वेगळी aहा:यात Jहणनू उगच रडत 
बसायच.ं मला आता कोण ^हाई Jहणायच.ं असलं नखरं 
^हाईत. आपण वेगळं खायाच.ं आपलं हातपाय घट हायत 
तवर लकेांसनुांना तरास Mायचा ^हाई ह8 :यापाठqमागची 
चांगल8 भIूमका. :यासाठq आप<या पोटापा@याची तजवीज 
आपणच कFन ठेवल8या. अस ंगावात आतापातरू कुणाला 
जम<यालं ^हाई Iन जमणारबी ^हाई. शंकर पाटलाच ं मन 
बोललं होतं.

वाटणीच ंसांगायला इठाकाकू शंकरनानाकडं गेल8 होती 
:यावेळी आठ Iदवसावर दसरा आला होता. :यानंतर लगेच 
Iदवाळीचा सण. ह ेदोन सण झा<यावर शंकरनानानं दोघांना 
वेगवेगळं बोलवनू Nयायच.ं :यांना वाटणीच ंसांगायच ंआIण 
लगेच चांगला Iदवस बघनू वाटनू Mायच ंठरलं.

Iदवाळी झा<यानंतर लगेच शंकरनानानं दोघांना वेगवेगळं 
बोलवनू घेतलं होतं. आई तJुहाला वाटनू देणार हाय ह े
शंकरनाना>या त\डून श]द ऐक<याबरोबर दोघांनाह8 आrयc 
वाटलं होतं. आई थोडय़ा Iदवसापवूs मला तमुच ंतJुह8 वेगळं 
aहावा अस ंहसत Jहणाल8 होती. ते मी हस@यावार8 नेलं होतं 
अस ं नामदेवनं बोलनू दाखवलं होतं. एकनाथला काय 
बोलताच आलं न�हतं. इठाकाकूनं केलले8 वाटणी शंकरनानानं 
दोघांनाह8 सांIगतल8. आई वेगळं खाणार यामeये :यांना 
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आ�य� वाटलं न%हतं. हातपाय चांगलं आहते तोपय -त 
कुठ2याह3 सनंु5या वळचणीला जावनू खाणार3 ती बाई न%ह.े 
दोघां5याह3 मनात अस ंएकच आलं होतं. तर3देखील आपण 
मोठा 2योकं Dयात Eशकललेो. नोकरदार आह े Gहण2यावर 
आई माHयाकडं राह ू दे Gहणायला पाEहजे अस ं नामदेव5या 
मनात आलं. तस ं Dयानं शंकरनानाला बोलनू दाखवलं. 
इठाकाकूनं आपण वेगळं खायाचा घेतललेा Eनण�य बरोबर 
अस2याच ं शंकरनानानं सांEगतलं. नामदेव5या मनातील 
शंकरनाना बोलला होता.

वाटणीबKल बोलायच ंझालं तर दोघांनाह3 आईनं केलले3 
वाटणी खटकू लागल3 होती. माHयावर घराचा बोजा. Gहणजे 
आपण घर Eवकत घेत2यासारखं झालं. आईनं घर बांधतानं 
आप2याजवळच ंपसै ेEदल ेनाह3. Eनदान आता तर3 वाटणीत 
ते पसै ेOायला पाEहजे होते. आEण वषा�ला पोटगीची रQकम 
ठेवनू ती दोघांकडून Rयायला पाEहजे होती. नामदेवला वाट ू
लागलं. आपण शतेकर3. आपण आSापय-त शतेातच राबत 
आलोय. आपल3 दसुर3 काय Eमळगत Tहाई. Gहणनू आईनं 
आप2याजवळच ं पसै े मलाच Oायला पायजे हतुं. पोटगीच ं
धाTय माHयाकडनं Rयायच.ं दादा पगारदार Gहणनू Dया5याकडनं 
खचा�ला पसै ेRयायच.ं एकनाथच ंमत होतं. आप2याजवळच ं
दाEगनं इठाकाकू पढंुमागं बाळाबाईला देईल कW काय ह3 भीती 
दोघांनाह3 वाट ूलागल3 होती. पण नामदेवला शंकर पाटलापढंु 
काह3 एक बोलायच ंधाडस झालं नाह3. वाटणी माTय अस2याच ं
नंद3 बैलासारखी मान हलवीत सांगनू तो मोकळा झाला. 
एकनाथनं सगळं बोलनू दाखवल आEण आपणच Dयावर काय 
उपाय नसनू जे Eदलंय ते Rयायला पायजे अस ंबोलनू मी 
Gहट2यालं आईला काय सांग ूनको असहं3 सांEगतलं.

बायकांनाह3 वाटणी पसतं न%हती. आप2या नवZयासारखच 
Dयांचहं3 मत होतं. तस ं Dयांनी आप2या नवZयांना बोलनू 
दाखवलं. पण दोघांनीह3 आईनं जी वाटणी केल3या ती 
घे[याEशवाय पZयाय नस2याच ं आपआप2या बायकांना 
सांEगतलं. तेवढय़ानं Dयांच ंसमाधान झालं नाह3. थोरल3 एकदा 
शंकरनानाकडं जाऊन आल3. आEण धाकट3 एकदा जाऊन 
आल3. वाटणी ह3 कधीच कुणाच ंसमाधान कर3त नसतीया. 
तर3 तमुची वाटणी सटुसटु3त झाल3या. इठाकाकूचा तमुाला 
कसलाच तरास Tहाई. Eत5याकडील पशैाचा Eन दाEगTयांचा 
Eवषय काढला तर ते तमुाला महागात पडेल. Dयापे̂ ा जे 
Eमळतंय ते Rया आEण सवतं Zहावा. अशी सास ू Eमळायला 
फार मोठं प[ुय लागतंय ह ेल^ात ठेवा. अशा शहाणपणा5या 
चार गो`ी दोघीनंा सांEगत2या. Dया Dयांनी ऐकून घेत2या. 
Dयां5या मनाच ंसमाधान झालं नसलं तर3 गbप बसावं लागलं. 
जे Eदलंय ते Rयावं लागलं. ते घेऊन Dया गेल3 वष�भर आपला 
ससंार कर3त आ2या आEण आज इठाकाकू Eनघनू गेल3 
घरातला कता� पcुष अचानक साप चावनू Eनघनू गे2यावरह3 

ससंार कसातर3 न करता Eपवdया Eपवdया धGमक 
सोTयासारखा कeन गेल3. जाताना लकेांसनुांपासनू लकWपय-त 
सगdयांना हवं हवं वाटणारं Eपवdया Eपवdया धGमक सोTयाच ं
Eचताक ठेवनू गेल3.

इठाकाकू मे2याची बातमी कानावर आ2याबरोबर 
Eशवारातला इठाकाकू5या भावकWचा बडुका आEण आसपासची 
जवळची माणस ंकामधाम Eजथ2या Eतथं टाकून गोळा होऊ 
लागल3 होती. को2हापरूला अडत %यापाZयांकडं गेललेा 
शंकर पाट3ल फोन आ2याबरोबर गाव5या वाटेला लागला 
होता. आEण फडतारेगcुजीह3 नामदेवला घेऊन रfDयाला 
लागल े होते. Dयां5याबरोबर आणखी एक Eश^क आपल3 
गाडी घेऊन होते. नामदेवची गाडी fवतः फडतारेगcुजी मारत 
होते. पाठhमागे बसल2ेया नामदेव5या मनात नको ती शंका 
बाभळीचा काटा पायात घसुावा तशी घसुल3 होती. जाfत बरं 
नाह3 Gहणनू घर3 बोलवतात याचा अथ� काय लावायचा तो 
Dयानं लावला होता. मेलंय Gहणनू कोण सांगत नाह3त. जाfत 
झालंय Gहणनूच सांगतात. पण आईला काह3 एक iास 
न%हता. बीपी न%हता. शगुर न%हती. मग ठणठणीत असल2ेया 
आईला एकाएकW अस ं काय झालं? Dयातनू Dयाला पाच 
वषा-पवूkची एक घटना आठवल3 होती. आबंेगाव5या शाळेत 
असताना Eतथ2या भोसलगेcुजीनंा असाच आईला जाfत 
झाललेा फोन आला होता. आजार3 आई तीनचार मEहने 
अंथcणावर पडून होती. ती गेल3 असणार यामlये शंका 
घे[यास कोणताह3 वाव न%हता. पण जाmयावर गे2यावर 
वेगळच घडलं होतं. भोसल े गcुजीचंी बायको हाट�अ ॅटकनं 
मेल3 होती. तरणीताट3 बायको मे2याला धQका भोसल े
गcुजीनंा सहन होणार नाह3 Gहणनू गावकZयांनी तशी यoुी 
योजल3 होती. इथंह3 तसच काय झालं नसले? कमलला 
सताट मEहTयापासनू बीपीची गोळी चाल ू झाल3या. नामदेव 
घाबरा घबुरा झाला होता. सगळं अंग घामानं Eचबं झालं होतं.

गाव आलं तसा नामदेव अEधकच घाबरा घबुरा झाला. 
छातीतील धाकधकू वाढल3. भीतभीत मqुयाlयापकांना जTुया 
घराचा रfता दाखव ू लागला. गाडी ग2ल3त आल3 आEण 
घरासमोर माणसांची गदr Eदसल3. जTुया घरासमोर माणस ं
आहते Gहणजे आईच गेल3 असणार. नामदेवला वाट ूलागलं. 
तोपय -त घराजवळ गाडी थांबल3. ‘नामदेव आला. नामदेव 
आला.’ लोक Gहण ूलागल.े तो इकडं Eतकडं न बघता घरुात 
घसुला. रडDया2या बायकांचा दंगा वाढला. ‘अDयाऽ तझुा 
2योक नोकर3वरनं आलाय बघ आलायऽ’ Gहणत कमलनं 
मोठय़ानं टाहो फोडला. बायकोचा तो आवाज नामदेव5या 
कानात Eशरला. Dयानं पEहलं बायकोकडं बEघतलं. डोdयातनं 
टापटाप पाणी गळलं. लय घाबरा घबुरा झाललेा जीव 
थाZयावर आला. माझा ससंार वाचला. Dयाच ंमन बोललं. 
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�यानं आई"या मढय़ाकडं ब)घतलं. आ)ण ‘ह ेमाझ ेआईऽऽ’ 
3हणीत टाहो फोडला. आईला बघनू घेतलं. तोपय :त दोघं 
बापय आत आल.े �यांनी इठाकाकूच ं मढं बघनू घेतल?ेया 
नामदेवला धBन एका बाजलूा बसवला. �यानं गडुघं वर 
केलं. �यावर दोIहJ हातांची )मटJ घालनू �यात तKड खपुसलं. 
आ)ण आत?या आत मसुमूसु ूरडू लागला.

शंकरनाना आला. अं�य)वधीची सगळी तयारJ ब)घतलJ. 
)तरडी बांधनू तयार होती. दगडा"या चलुJवर ठेव?यालं 
ढJसPयातलं पाणी कडकडीत गरम झालं होतं. लाकडं, शणेी 
मसणवाटात नेऊन टाक?या हो�या. मग कोणकोण आलंय 
याची चौकशी केलJ. बाळाबाई तेवढJ आलJ नTहती. ‘ती 
आता पाच )मनटात पोहचतीया. )तची गाडी आता मांगरू 
फाटय़ाजवळ आलJया. मी आताच फोन केलता.’ )दनानं 
सां)गत?यावर शंकरनाना आत गेला. इठाकाकू"या मढय़ाकडं 
ब)घतलं. पोटात कालवाकालव झालJ. मढय़ाभोवती सनुा, 
नातवंडं आ)ण आयाबायांच ं )भरडं पडलं होतं. रडVयाचा 
सगळा गोमकाला सBु होता. )वमलनं शंकरनानाला ब)घतला. 
आ)ण �या गोमका?यात मोठय़ानं आवाज काढला, ‘मामा 
माझी अ�या तमु"याशी बोलतीया का बघाऽ बघाऽऽ’ शंकर 
पाटलाच ं लW )त"या बोलVयाकडं नTहतं. इठाकाकू"या 
अंगावरच ंदा)गनं काढलं पा)हजेत या )वचारात गुंतलं होतं. 
आता ते काढनू कुणाकडं Xायच?ं थोरला इथं हा[ईत नस?यानं 
�या"या बायकूकडं ठेवाय )दलं तर ती इथं कुठं ठेवणार! 
�यामळंु धाकटय़ा"याच बायकूकडं ठेवाय Xाय पायजे. पण ते 
नामदेव"या कानावर घालावं. ती समाईकातील साधी सधुी 
व]त ूIहाई. सोनं हाय. शंकरनाना नामदेवकडं गेला. खालJ 
वाकून �या"या कानात कुजबजूला,

‘आई"या अंगावरच ंदा)गनं एकनाथ"या बायकूकडं ठेवाय 
X ूनकुा?’

नामदेवनं Xायला सां)गतलं.
शंकर पाटलानं बायकूला एका बाजलूा बोलवनू घेतलJ 

आ)ण सां)गतलं,
‘बाळाबाईची गाडी आता लगीच ईल. ती आ?याबBबर 

मढं भाईर काढायच ंहाय. �यासाठ^ )चताका"या मापाचा डबा 
_यनू तु̀ याकडं ठेव. मढय़ाला अंघळू घालनू )तरडीवर 
झोपीव?याबBबर दा)गनं काढयूा. मढं उचलनू गे?यावर घरात 
आ?याबBबर डबा इमलकडं ठेवाय दे. ठेवतानं तबुी 
)त"याबBबर जा )न कपाटात जा]तानी ठेवनू कुलपू लावा.’

सगणुामावशी मधघरात गेलJ. इठाकाकू"या कपाटात डबा 
)मळतोय का ब)घतला. )तथं )मळेना 3हट?यावर ती पाठ^मागं 
)वमल"या खोलJत गेलJ. )तथं डबा )मळाला. तो आणनू 
मधघरात ठेवला आ)ण बाहरे आलJ.

bPस ग?लJतनू आत वळलJ. बाळाबाई"या सासरची गाडी 
आलJ 3हणीत आसपास"या दारातनू बसललेJ माणस ंपटापटा 

उठून उभी रा)हलJ. cॉयTहरनं कचकन eेक माBन गांडी 
थांबवलJ. आ)ण बंद केलJ. गाडीचा आवाज मान मरुगळल?ेया 
कKबडय़ासारखा )जथ?या )तथं थांबला. आ)ण )त"याच 
पोटातनं बाळाबाईचा रड�याला आवाज बाहरे पडू लागला. 
समोर बसललेा बाळाबाईचा नवरा पटकन खालJ उतरला. 
पाठोपाठ पाठ^मागं बसल?ेया बापय बायका. बाळाबाई, )तची 
दोIहJ पोरं रडत खालJ उतरलJ.

खालJ उतरताना बाळाबाईचा रडVयाचा आवाज वाढला 
होता. उतर?यावर तो वर"या टोकाला जाऊन पोहचला. आ)ण 
�याच गतीत ‘ह ेमाझ ेआईऽऽ’ 3हणीत घरात घसुलJ. कमी 
झाललेा आरडाओरडा )त"या येVयानं आणखी वाढला. घरात 
घसुललेJ बाळाबाई नसतुा आरडाओरडा कBन थांबलJ नाहJ. 
ती गडागडा लोळ ूलागलJ. दोघी )तघीनंी )तला धरलJ आ)ण 
कशीतरJ बसवलJ. ती धरल?ेया हातांना )हसकं देत होती. 
आ)ण ‘ह े माझी आईऽऽ मी आलोय नकुाऽऽ. त ू गप का 
हायसऽऽ! मा`याशी बोल कgऽऽ’ 3हणीत आप?या आईकडं 
बघीत )कंचाळत होती. )तच ं )कंचाळणं घराची कौलं उडून 
जावावीत अस ंहोतं. दाबनू धरल?ेया बायका )तला सोडत 
नTह�या. �या रागाला येत हो�या. अस ंओरडून आईला काय 
पाठ^मागं घेऊन येणार हायस काय 3हणत हो�या. पण 
बाळाबाई �यांच ं ऐकत नTहती. )कंचळायच ं तस ं )कंचळत 
होती. सगiया आयाबायां"या नजरा )त"याकडेच हो�या. 
बाळाबाई �यांना आपण लके अस?याच ंदाखवाय कमी करJत 
नTहती. इतर कशाला लके नसलJ तरJ चालले खरं मे?यावर 
मढय़ासमोर रडायला लके पा)हजे. लकेg)शवाय मढय़ाला 
शोभा येत नाहJ. बाळाबाईनं बहाjरणीनं ते खरं कBन 
दाखवलं. बाळाबाईचा आkोश बघनू आयाबायांना ते 
आठव?या)शवाय रा)हलं नाहJ. तस ं�या एकमेकgला बोलनू 
दाखव ूलाग?या.

बाळाबाईसाठ^ माणस ंखोळंबनू बसलJ होती. )त"यासाठ^ 
पढंुच थांबलं होतं. ती आलJ 3हण?यावर आता आवरा. टाईम 
लावायला नको. lया"या �या"या तKडात आलं. शंकरनानानं 
गडबड केलJ. )कशा पाटJल आ)ण सभंा चौग?या आत गेल.े 
बायकां"या घोळPयात घसुनू अंतराळी मडं बाहरे आणलं. 
मडय़ाबरोबर बायकांहJ बाहरे आ?या. मडं पाटावर बसवलं. 
बायकांनी मडय़ाला अंघोळ घातलJ. आ)ण माहरेच ं लगुडं 
नेसवलं. मीनानं आरती पटेवनू आणलJ. बायकांनी मढय़ाला 
ओवाळलं. बापयांनी मडं )तरडीवर झोपवलं. तोपय :त 
सगणुामावशी डबा घेऊन आलJ. )तनं डबा नवmया"या हातात 
)दला. �यानं )कशा पाटलाला मढय़ा"या अंगावरच ं दा)गनं 
काढायला सां)गतलं. )कशानं )चताकाला हात जसा घातला 
तस ंआयाबायां"या नजरा )तकडं गोळा झा?या. दोघी सनुांची 
आ)ण बाळाबाईचीहJ नजर )तकडच गेलJ. �यांनी मोठय़ानं 
गळा काढला. आयाबायांच ंडोळं पाVयानं भरलं.
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�कशानं �चताक शंकर पाटला'या हातात �दलं. शंकरनानानं 
ते ड-यात ठेवलं. मग �कशानं सर काढला. शंकरनानानं 
5याला सर तोडायला सांगनू 5यातला एक मणी काढनू 
मंढय़ा'या उज>या डो?यात घालायला सां�गतला. �कशानं 
तस ं केलं आ�ण तोडBयाला सर ड-यात टाकला. शवेटC 
कानातील फुलं काढलC. शंकरनानानं ड-याला >यव�Fथत 
टोपान घातलं. आ�ण तो बायकू'या सोघानं केला. आ�ण 
दारातBया दगडावर खालC मान घालनू बसलBेया नामदेवकडं 
गेला. नामदेवला उठवला आ�ण धKन आणनू �तरडीसमोर 
उभा केला. रामा पाटलाने �शतMडी आणनू नामदेव'या हातात 
�दलC. चौघांनी �तरडी उचललC. आ�ण खांOावर घेतलC. 
�शतMडी धKन नामदेव पढंु. पाठोपाठ मढं. आ�ण पाठPमागं 
बापयांचा घोळका. इठाकाकूची अं5ययाTा Fमशानाकडं 
�नघालC. इकड'या भागात अं5ययाTलेा बाईमाणसू जायाची 
पVदत नसBयानं बायकांनी इठाकाकूला दारातनू �नरोप �दला. 
�नरोप देताना सग?या आयाबायांना हुदंका दाटनू आला. 
सनुांनी आरडाओरडा केला. बाळाबाईनं घालनू घेतलं. ‘आई 
आमाला सोडून कुठं �नघालCस!’ Yहणत हबंरडा फोडला.

मढय़ाला �नरोप देऊन बायका घरात आBया. आता 
सगणुामावशी डबा कुणा'या ता-यात देतीया या�वषयी 
आयाबायां'या मनात कुतहूल जागं झालं होतं. भावक]तBया 
बायकां'या सा^या नजरा �तकडच हो5या. मी इथं हा_ईत 
असBयामळंु डबा मा`याकडंच ठेवाय Oायला पायजे. �वमलला 
वाटत होतं. 5याच कारणानं डबा �त'याकडंच ठेवाय देणार 
अस ंकमल आ�ण बाळाबाईलाहC वाटत होतं. आ�ण तसचं 
झालं. सगणुामावशीनं �वमलला बोलवनू घेतलC. आ�ण डबा 
तु̀ या खोलCतील कपाटात ठेवयूा चल YहणालC.

दोघीहC पाठPमाग'या सोaयातBया �त'या खोलCत आBया. 
�वमलनं लांब दडवनू ठेवललेC कपाटाची चावी घेतलC. 
कपाटाचा बाहरेचा दरवाजा उघडला. आ�ण दरवाजा'या 
हकुाला अडकलBेया चा>या घेतBया. 5यातBया एका चावीनं 
कपाटाचा चोरकaपा उघडला. 5यात डबा ठेवला. पbुहा आह े
तस ं कुलपू घातलं. ती तेवढC चावी आपBयाकडं घेतलC. 
आ�ण मग बाहरेचा दरवाजा लावनू दोbहC चा>या आपBया 
कमरे'या �न^यात खोवBया. सगणुामावशीनं सां�गतल,

‘चा>या तु̀ या त ूजपनू ठेव. कपाटाकडं नदार असूं दे. 
आता हजार घरच ं बापयवायका बलवाय येणार. कुणाव 
इ'वास ठेवायचा �न कुणाव bहाई.’

दोघी बाहरे आBया.
तोपय dत तानमूावशी इठाकाकूचा �पठाचा डबा शोधनू 

5यातलं मठूभर पीठ घेऊन आलC होती. इठाकाकूचा जीव 
गेलBेया जागेवर तळहाताएवढय़ा जागेत ते पीठ �तनं पसरलं 
होतं. मीनानं सपू आ�ण पणती पटेवनू आणलC. पीठावर सपू 
झाकलं. 5यावर पणती ठेवलC.

�तकडं मसणवाटात मढय़ाला अeनी �दला. आजपासनू 
�तस^या �दवशी र�ववारC रशा�वसज_न असBयाच ं शंकर 
पाटलानं सग?यांना ऐकू जाईल अशा मोठय़ा आवाजात 
सां�गतलं. ते ऐकून माणसांनी Fमशान सोडलं. भावक]तील 
दोघंजणं तेवढC थांबलC. मडं जळेपयdत ती थांबणार हाती.

माणस ं दारात आलC. आ�ण दारातBया बादलCतलं पाणी 
पायावर घेऊ लागलC. तोपय dत घरातील बायकांची इठाकाकू 
कोण5या जbमाला गेलC ह े बघायला गडबड सKु झालC. 
सताटजणी सपुाकडं गोळा झाBया. 5यातBया एक]नं पणती 
आ�ण सपू बाजलूा केलं. अनभुवी तानमूावशीनं �नरखनू 
ब�घतलं. �तला �पठात पाखराच ंपाय उठBयासारखं �दसलं. ते 
दाखवत ती YहणालC,’‘ते बघा बारCक बारCक पाखराच ंपाय 
�दस5यात.’ ‘>हय, पाखराचच पाय �दस5यात.’ मीना YहणालC 
आ�ण मग इठाकाकू पाखरा'या जbमाला गेलC. इठाकाकू 
पाखरा'या जbमाला गेलC अस ं g5येक]'या तMडातनं आलं. 
‘माझी आई �नम_ळ मनाची. Yहणनूच पाखरा'या जbमाला 
गेलC.’ बाळाबाई'या तMडातनं आलं. ‘पाखरासारखच ती 
हा_यलC. �तला घाण अ�जबात खपायची bहाई.’ भागाकाकू 
बोललC. बाक]'या बायका असच कायबाय YहणाBया. आ�ण 
दोbहC सनुा ‘>हय, >हय’ Yहणीत 5या सरुात सरू �मसळनू 
मोक?या झाBया.

बादलCतलं पाणी पायावर घेऊन पा>हणं आ�ण भावक]तलC 
थोडं माणस ंनामदेव, एकनाथबरोबर घरC आलC होती. घरात 
आBयाबरोबर पा>हhयांनी जायाला टाईम लावला नाहC. 
नामदेव, एकनाथला सांगनू ती गाडीत बसलC. बाळाबाई'या 
सासरचीहC गाडी �नघनू गेलC. बाळाबाई तेवढC रा�हलC. ती 
लके YहणBयावर �तला बारा �दवस राहणं भागच होतं. बाक] 
कोण रा�हलं नाहC. बाळाबाईची पोरहC गेलC.

पा>हणं गेBयाबरोबर भावक]तलं बापय अंघोळ करायला 
घरC गेल.े इथं घरात भावक]तBया बायकांनी मढं दारातनू 
उचलBयाबरोबर पाणी तापवायला ठेवलं होतं. इथBया 
घर'यांनी अंघोळ कKन घेतBया क] 5या आपआपBया घरC 
अंघोळीसाठP जायाला �रकाYया होणार हो5या. 5यासाठP 5यांनी 
अंघोळीला पाणी Oायला टाईम लावला नाहC. नामदेव, 
एकनाथनं अंघोळ कKन घेतलC. मग पोरांची झालC. 
5यापाठोपाठ कमल, �वमल आ�ण बाळाबाईची.

भावक]तBया बायका अंघोळीला आपआपBया घरC गेBया. 
तोपय dत बघता बघता या सव_ गडबडीत सयू_ वाजगाई'या 
डMगराकडं जाऊन पोहचला होता. बरंच गाव गावात आलं 
होतं. रा�हललें येत होतं. 5यातBया ब^याच जणां'या कानावर 
इठाकाकू गेBयाची बातमी आदळत होती. आजार नाहC काय 
नाहC. अस ं एकाएक] इठाकाकूच ं जाणं सग?यांनाच 
बचुक?यात टाक]त होतं. 5यातील लय जवळची लोकं 
आजच बोलवायला येऊ लागलC.
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बाहरे�या सो$यात जमखाना अंथरला होता. बोलवाय 
येणार1 बापय माणस ं3यावर येऊन बसायची. 3यातला कोण 
‘अस ंकस ंकाय झालं?’ अशी स;ुवात क;न <वचारायला 
चाल ूकरायचा. तर आणखी कोण, ‘मला अमकूजण Aहणाला 
3यावर माझा इ�वासच बसनंा.’ अशी स;ुवात क;न 
<वचारायला चाल ूकरायचा. मग <तथं बसलDेयापकैF मा<हती 
असणारा एखादा कसकंस ंझालं ते सांगायला चाल ूकरायचा. 
मग 3यात बाकFची सामील Iहायची. 3यातनं इठाकाकू�या 
जKुया आठवणी <नघाय�या. इठाकाकू�या जीवनातDया 
बMयावाईट Pसगंांना उजाळा <दला जायाचा. ते ऐकून नामदेव, 
एकनाथच ंकाळीज दःुखानं भ;न यायच.ं पण बायकासारखं 
ते बाहरे काढनू रडत न बसता आDयानं आतDया आत 
कालवाकालव Iहायची. आपDया गणुी आईच ंकायकायतर1 
आठवायला लागायच.ं 

बोलवाय येणाMया बायका सरळ आत मधघरात जात 
हो3या. मधघर बायकांनी भरलं होतं. येणाMया आयाबायापकैF 
कोण बाळाबाई�या गYयाला पडायची. कोण कमल�या. कोण 
<वमल�या.

बाळाबाई सरू धरायची ः
‘काकू माZया आईला अस ं कायऽ झालं, झालंऽ गंऽ 

बाईऽऽ. माझी आई कुठं गेल1, गेल1ऽ गंऽ बाईऽऽ. आम�या 
आईनं आमाला अस ंका फसवलं, फसवलंऽ गंऽ बाईऽऽ. ह े
माझ ेआई, आईऽ आईऽऽ.’

‘गप बाळाबाई रडू नगोस. जीवाची कायल1 क;न ]य ू
नगोस. उमाळा दाटनू येणारच. 3याला आवर घाल. लय 
आठवत बस ूनगोस.’

गYयाला पडलले1 आईबाई डोYयात पाणी आणनू <तला 
समजावनू सांगायला जायाची.

‘कस ंआवर घाल ूकाकू. आमी असा काय गKुहा केला, 
केलाऽ गंऽ बाईऽऽ.  तवा आम�या आईला देव आम�यातनं 
]यनू गेला, गेलाऽ गंऽ बाईऽऽ. ह ेमाZया बया, बयाऽ बयाऽऽ’

‘गप बाई माझ.े’ गYयाला पडलले1 आईबाई लहान 
पोरासारखं बाळाबाईला छातीला कवटाळत समजावनू 
सांगताना Aहणायची, ‘आजार Kहाई काय Kहाई. अजनू वयबी 
लय झाDयालं नIहतं. तर1देखील अस ं झालं AहणDयावर 
मनाला आवर घालायला हनुार Kहाई. खरं तसाच घालायचा. 
दोन सोKयासार_या भावां�याकडं बघायच ं <न गप बसायच.ं 
भावांना आधार `ायचा.’

‘माझं भाऊ आईब;बर कवा भांडलं Kहाईत, गं.ऽ Kहाईतऽऽ. 
माZया दोघी वैKयाबी कवा आईब;बर भांडDया Kहाईत, गंऽ 
Kहाईतऽऽ. कसलं भांडान नसतानाबी माZया आईनं लकेासनुांना 
येगळं <दलं, गंऽ <दलंऽऽ. आई अस ंका करतीस! येगळं 
कशाला <दतीस Aहणलोऽ गंऽ Aहणलोऽऽ.’ मग पढुच ंरडायच ं
थांबवनू बाळाबाईनं सां<गतलं, ‘मी इतकF वसb ससंार केला 

तसा माZया सनुांनी ससंार कवा करायचा? 3यानांबी ससंार 
करायची हाऊस हायकF. मग ती मी कशाला मा;. Aहणनू 
देतो 3यांच ं3यांना. आता 3यांच ं3या कसा ससंार करायच ंतस ं
क;ं`ात. सांडलं लवंडलं तर 3यांच.ं राखनू ठेवलं तर 3यांच.ं’

मग आईबाई�या तcडातनं सहजच यायच,ं 
‘लय dयाणी! लय Aहजे लय dयाणी. कुठDया साळंत 

गेल1 Kहाई खरं असलं dयानपण कुठनं <शकल1 हतुी कुणाला 
ठावं!’

शजेार1 बसलDेया आयाबाया 3याच सरुात सरू <मसळाय�या. 
आ<ण इठाकाकू�या शहाणपणाच ंकौतकु कराय�या. 

लकेFसार_या सनुांह1 सरू धरायला कमी पडत नIह3या.
कमलचा सरू ः
‘मावश े माZया अ3याला भेटायला आल1यास काय गंऽ 

बाईऽऽ. माझी अ3या तZुयासमोर आमच ं सारखं कवतकू 
करायची, करायचीऽ गंऽ बाईऽऽ. माZया सनुा इतरां�या 
सनुासार_या Kहाईता Aहणायची, Aहणायचीऽ गंऽ बाईऽऽ. माZया 
आ3यानं आमाला कवा सासरवस केला Kहाई, Kहाईऽ गंऽ 
बाईऽऽ. आमाला कवा माहरेची आठवण य ू<दल1 Kहाई, Kहाईऽ 
गंऽ बाईऽऽ. आमाला कवा कशाच ंकाय कमी पडू <दलं Kहाई, 
Kहाईऽ गंऽ बाईऽऽ. ह ेमाZया अ3या, अ3याऽ अ3याऽऽ.’

‘गप कमल. शांत ह.ू लय काढत बस ू नगोस. जेवढं 
काढ1ल तेवढा तमुाला तरास हनुार. सास ूनIहतीस ती. तमुची 
आईच हतुी.’

कमल�या गYयाला पडलले1 आईबाई Aहणायची.
<वमलचा सरू ः
‘मावश,े त ूगल1तनं जा3याल1 <दसल1स कF अ3या तलुा 

बलवनू ]यायची, ]यायचीऽ गंऽ बाईऽऽ. अ3या आमाला �या 
कराय लावायची, लावायचीऽ गंऽ बाईऽऽ. अ3यानं घरात 
आDयाDया कुणाला बीन �याच ं सोडलं Kहाई, Kहाईऽ गंऽ 
बाईऽऽ. माZया सनुा �या करायला कटाळत Kहाईता Aहणायची, 
Aहणायचीऽ गंऽ बाईऽऽ. माZया अ3याचा हात कायम वर 
असायचा, असायचाऽ गं.ऽ बाईऽऽ. कुणाला `ायाला मागंपढंु 
बघाय�या Kहाई, Kहाईऽ गंऽ बाईऽऽ. दारात आDयाला 
<भकाMयालाबी कवा परत पाठवला Kहाई, Kहाईऽ गंऽ बाईऽऽ. 
ह ेमाZया अ3या अ3याऽ अ3याऽऽ.’

‘इमल, इमल तcड मीठ. तcड मीठ! एक एक गोf 
आठवत जाणार <न उर भ;न येणार. खरं 3येला आवर 
घालायचा. ते सोनं हतुं. देवाला आवडलं.’

<वमल�या गYयाला पडलले1 आईबाई Aहणायची. 
तोपय gत बाळाबाई�या गYयाला दसुर1 आईबाई पडलले1 

असायची. मग पKुहा बाळाबाईचा सरू ः
‘माZया आईनं आमा भावंडांना कशाच ंकाय कमी केलं 

Kहाई, Kहाईऽ गंऽ बाईऽऽ. नवरा मेला Aहणनू खचनू गेल1 Kहाई, 
Kहाईऽ गंऽ बाईऽऽ. माझी नकावडी पोरं, आता मी काय क; 
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�हणाल� !हाई, !हाईऽ गंऽ बाईऽऽ.’
ती आईबाई बाळाबाईला शांत करायची. तोपय 4त कमल, 

6वमल8या ग9याला दसु=या कोणतर� आयाबाया पडल@ेया 
असाय8या. Bयांच ंप!ुहा आ6ण सरू काढनू बडबडत रडणं चाल ू
Fहायच.ं

ह ेसगळं साडेआठ पय4त चाललं. जेवायचा वकूत झा@यानं 
माणस ंयायची बंद झाल� होती. भावकK तेवढ� थांबल� होती. 
6दवसभरा8या दंMयानं ती कंटाळनू गेल� होती. Bयात थंडी. पण 
Bयांना जाऊन चालणार नFहतं. Bयां8या बायकांनी आप@या 
घरातनू 6शजवनू आणललें अ!न इथं जेवनूच जावावं लागणार 
होतं. कारण बारा 6दवसापय4त मेल@ेया8या भावकK8यां 
बडुRयानं आप@या घरातनू अ!न 6शजवनू आणायच ंअसतंय 
आ6ण ते सग9यांनी 6मळनू जेवायच ंअसतंय. बारा 6दवस 
गोडधोड काय खायाच ंनसतंय. चहा तर� नाह�च नाह�. Bया 
UथेUमाण ेभावकKत@या बायकांनी आपआप@या घरांतनू जेवणं 
घेऊन आ@या होBया. आता कधी एकदा जेवनू 6रकामं हतुोय 
6न घर� जाऊन अंथWणात गरुफटनू घेतोय अस ंUBयेकाला 
झाललें. ‘जेवनू 6रकामं हयुा बघ.ू’ भावकKत@या राघनूानानं 
हकूुम सोडला. बायका वाटच बघत बस@या होBया. Bयांनी 
ताटं करायला चालचू केलं. अगोदर बापय जेवल.े मग 
बायका जेवनू झा@याबरोबर लाग@याच बायका खरकाटय़ा 
भांडय़ातनं मोक9या झा@या. आ6ण मग लगेच आपआपल� 
भांडी घेऊन घर� गे@या. Bयां8या पाठोपाठ बापयह� गेल.े

ग@ल�त@या 6शवा पाट�ल आज गावी गेला होता. Bयाला 
यायला वेळ झाला होता. आ@याबरोबर गपागपा जेवला. 
आ6ण वेळ लय झाला तर� नामदेव एकनाथकडं जरा बसनू 
यावच �हणनू नकुताच येऊन बसला होता. तो आ@यानं 
नामदेवला थांबावं लागलं. नाह�तर तो बायकोपोरांसह आप@या 
घर� झोपाय जायाला बाहरे पडणार होता. कंटाळनू गेल@ेया 
कमलला आपण पोरांना घेऊन पढंु जावावं वाटलं. पोरंह� 
मZगळनू गेल� होती. �हणनू 6तनं 6वमलला आ6ण बाळाबाईला 
जातो �हणनू सां6गतलं. ती पोरांना येऊन बाहरे8या सो[यात 
आल�. ‘मी जातो पढु.’ नामदेवला सांगनू ती बाहरे पडल�.

घरात आ@याबरोबर प6हलं 6तनं पोरांना अंथWन घालनू 
6दलं. मग 6तनं मोबाईल घेतला. भावाला फोन लावला. ‘बोल 
अRका.’ भाऊ �हणाला. ‘6कती वाजता पोहचलासा?’ 
अRकानं 6वचारलं. ‘सFवापाच8या दर�यान पोहचलो.’ भावानं 
सां6गतलं. ‘आई जागी हाय का?’ अRकानं 6वचार@यावर 
नकुतीच झोपल� अस@याच ंसां6गतलं. कमलला आईबरोबर 
बोलायच ं अस@यानं 6तनं भावाला उठवायला सां6गतलं. 
भावानं आईला उठवल� आ6ण अRकाचा फोन आ@याच ं
सां6गतलं.

‘का बाळ?’
‘झोपल�स वी.’

‘नकुतीच अथWणावर पडलोतो. डोळा अजनू काय लागला 
नFहता. घराकडं आल�यास?’

‘Fहय, आता आलोय. Bयांनी अजनू आ@यालं !हाईत. 
�हणनू तलुा फोन लावला.’

‘काय बरं नFहतं वी 6तला?’ 
‘!हाई. अचानक अटॅक आला 6न Bयो _यनूच गेला. मला 

भावकKतला माणसू बलवाय आ@याव समजलं. Bयावेळी जीव 
गेला हतुा.’

कमलनं सां6गतलं आ6ण `यासाठa फोन केला होता Bया 
6वषयाकडं वळल�. �हणाल�,

‘सास8ूया अंगावरच ं दा6गनं धाकटय़ा जावकूडं ठेवाय 
6द@यात.’

‘ती 6तथं हाcतीया �हणनू 6त8याकडं ठेवाय 6दलं असतील. 
त ूकाय Bयाचा लय इ8यार कर�त बस ूनगोस. दा6ग!याच ं
कस ं6मट�वBयात तस ंनंतर कवा 6मटवायच ंतवा 6मटवूंdात.’

‘तस ंकस ं�हणतीस आई! माझा नवरा कसला हाय Bयो 
तलुा �हाईतच हाय कK. वाटणी8या टायमाला काय बोलला 
!हाई. आईनं जसी केल� तसी घेतल�. घराच ंकजc सगळं 
आम8याच उरावर. सगळी नोकर� घराच ंकजc फेडfयातच 
जाणार हाय. पंधरा लाखा8या पढुच ं कजc. घर इकत 
घेत@यासारखच. आ6ण जनंु घर Bयांना फुकट 6द@यासारखं. 
ते घर जनंु असलं तर� चांगलच हाय. जागा आ6ण जाgत 
हाय. आम8या घराचा सFवा गुंठं भरल. आ6ण Bया ज!ुया 
घराचा द�ड गुंठय़ां8या वर हाय. एक �हस हतुी तीबी Bयाgनीच. 
सगळी भर Bया लकेाची सनंुची कWन गेल�. Bयांची भळीत 
काठa गेल�. रांडंनं आप@या नावावर बँकेत पसै ंहतुं तेबी घर 
बांधतानं 6दलं !हाई. सगळं कजc काढाय लावलं. नोकर� 
लाग@याबसनं सगळा पगार समाईक परपं8यात वतला. पगार 
झाला कK ह ेघे आई �हणनू पगार आई8या हातात dायचा. 
मग आई जोडfया लावाय 6रकामी. ह�र काढल� नोकर�8याच 
पशैाव. बलुडोझर घालनू रानं सरळ केल� नोकर�8याच 
पशैाव. माझा थोरला @योक साधा हाय. Bयाला मी कस ं
फसव ू अस ं 6बचार�ला वाटलं !हाई. �हणनू गांडीत माती 
घालनू उलातल�. मला कसलं हाय ते रडं ईत हाcई. खरं 
जगा8या लाजेला रडायच.ं म काय करायच!ं

कमलनं आप@या मनात साचल@ेयातील मळमळ जेवढ� 
बाहरे काढता येईल तेवढ� आईबरोबर फोनवर बोलताना 
काढल�. आईनं ती ऐकून घेतल� आ6ण �हणाल�,

‘अस ूदे झालं ते झालं. ती आता मWन गेल�. ती काय 
परत ईत !हाई. आप@याला फसीवलं तर� नशीबातलं कोण 
_यनू जाईत !हाई. माkया साससूास=यानबी आमाला वाटनू 
येव6gथत 6दलं नFहतं. धाकटय़ा लकेालाच सगळं 6दलतं. खरं 
नंतर कोण पढंु गेलं ते तलुा 6दसतयच कK. मी काय सांगायची 
गरज !हाई. तवा बाळ जीवाला लय ताप कW नगस. आधीच 
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बीपी हाय. आपल# नकावडी दोन पोरं हायत. गोळी तेवढ# न 
चकुता खाईत जा. या गडबडीत इस9 नगं.’

लके:ला समजावनू सांगनू =तनं फोन बंद केला.
आप?या आई@या समजावनू सांगAयानं कमल@या मनाच ं

काय समाधान झालं नाह#. वाटणीत सासनंू आपणाला 
फसवलंय ह े खरं! आपलं लय नकुसान झालंय. Gयामळंु 
सासनंू बँकेत ठेवललें पसै ंआ=ण =चताक आपणालाच =मळावं 
अस ं=तला वाट ूलाग?यालं काय कमी झालं नाह#.

नवLयाची वाट बघत ती अंथ9णावर पडल#.

झोपाय@या अगोदर जरा अंग शकूेन Pयावं Qहणनू 
सगणुामावशीनं चलु#तला रसरसीत =नखारा बाहरे काढनू 
डगरं केलं होतं. डगLयासमोर सगणुामावशी सोबत दोघं 
नातवंडं शकेत बसल# होती. आप?या आईनं हाक मार?यावर 
ती झोपायला गेल# आ=ण शंकरनाना शकेायला आला.

शकेता शकेता इठाकाकूचा =वषय =नघाला. दोघेह# 
नवराबायको हळहळ ूलागल#. अस ंSहायला नको होतं Qहण ू
लागल#. आ=ण मग इठाकाकू@या नावावर असल?ेया पशैाचा 
आ=ण दा=गTयांचा =वषय =नघाला. Gयाच ं पढंु कस ं अस ं
शंकरनानानं =तला वाटणीच ं सांगायला आल# Gयावेळी 
=वचारल होतं. Gयावेळी ती जे बोलल# होती ते दोघांनाह# 
आठवलं. शंकरनाना Qहणाला,

‘Sहय, धडधाकट बाई ती. कुठला रोग नसताना, काय 
नसताना आपण इतVया लवकर आ=ण तेह# उठाउठX मरल 
अस ं=तला सपनात देखील वाटलं नसावं. Gयामळंु आप?याकडं 
जे हाय Gयाची आताच वाटणी क9न ठेवणं ब9बर Tहाई अस ं
=तला वाटलं असावं. आ=ण तेह# =तच ंब9बर हाय. ती Yयाणी 
बाई हतुी. पण ह ेअस ंझालं.’ शंकरनानानं पढंु सां=गतलं, 
‘=दवस झालं क: मयTयाभरात दोघा भावांचा इ@यार Pयनू पसै ं
आ=ण दा=गनं वाटनू [ायच.ं’

‘समजतूदारपणानं घेतील वाटनू नकुा?’
‘दोघं भाऊ आतापयत̂ कवा भांडलं Tहाईत. वाटणी@या 

टायमालाह# समजतूदारपणा दाखवला. धाकटा थोडा नाराज 
झाला पण आपणच आईला सांग ूनगो Qहणाला. बायका थोडं 
कुरकुर?या खरं मी सां=गत?यावर गप बस?या क:. Gयावेळी 
इठाचा धाक हतुा ह े माTयच. पण आताह# भाऊभाऊ काय 
भांडाय जाणार Tहाईत. बायकाच केला तर दंगा करणार. खरं 
Gयांना समजावनू सांगायच ं =न =मटवनू टाकायच.ं ती 
आप?यावर जबाबदार# इठा टाकून गेल#या. ती तेवढ# आपण 
=नभावनू Tयायची.’

‘बाळाबाई =चताक मागाय लागल# तर!’
‘त ूएक नवीनच उक9न काढाय लागल#यास.’
‘उक9न कसलं! आई@या दा=गTयावर लके: हVक 

दाखीव?यात Qहणनू Qहटलं.’

‘दाखवूंदे हVक. मग Gयाचा इ@यार क9या. आता इनाकारण 
नको Gयाचा इ@यार कशाला करायचा.’

नवLयाच ंऐकून ती गaप बसल#.

नामदेव आप?या घराकडं आला. घराची बेल वाजवल#. 
बेल@या आवाजाबरोबर नवLयाची वाट बघत बसलले# कमल 
उठल#. दार उघडून नवLयाला आत घेतला. Gयानं पाणी 
मा=गतलं. =तनं पाAयाचा तांbया आणनू =दला. नामदेव पाणी 
aयाला. मग =तनं हळचू =वचारलं,

‘दा=गनं Gयां@याकडं [ाय@या अगदूर शंकरमामानं तमुाला 
इ@यारलतं?’

आईच ंझालंय काय आ=ण ह# =वचारतीया काय! Gयाला 
बायकोच ं =वचारणं खटकलं. पण तर#ह# कपाळावर आटय़ा 
पाडीत Gयानं सां=गतलं,

‘होय =वचारलतं.’ आ=ण मग मोठा आवाज क9न Qहणाला, 
‘तलुा नको Gया वेळेला नको ती चौकशी करायला कशाला 
लागतीया!’

ती काय बोलाय गेल# नाह#. ट#पॉयवरचा तांbया घेतला. 
आत =कचनमfये ठेवनू आ=ण लाईट घालवनू आल#. Qहणाल#, 

‘झोपा चला क:.’
‘त ूझोप जा तवर मी आलो.’
‘gवेटर आणनू [.ू’
‘नको.’
ती बेड9मfये गेल#. जाताना बेड9मचा दरवाजा ढकलनू 

गेल#. लय आई@या मायेचा ?योक. आईनं फसवलं Gयाच ं
काय Tहाई. तीह# रागानं अंथ9णावर पडल#.

 खचुhवर बसल?ेया नामदेवनं डाSया पायावर उजवा पाय 
ठेवला. खचुh@या उजSया हातावर आप?या उजSया हाताच ं
ढोपरं ठेवलं. आ=ण Gयाच हाता@या तळहातावर उजवा हात 
ठेवला.

आबा मे?यावर आईनं खपू हाल भोगलं. ससंाराबरोबर 
राi=दवस राबल#. आ=ण आQहाला मोठं केलं. चांगला ससंार 
क9न दाखवला. Qहणनूच आईला सगळं गाव नावाजतंय. 
बोलवाय आ?याल# जे सांगत होती ती सगळं खरच आह.े 
नामदेवच ंमन बोल ूलागलं. बोलवाय आ?या?यांनी सां=गतलले े
आई@या जीवनातील बरेवाईट jसगं नामदेव@या समोर =दस ू
लागल.े माkया =शlणाला पसैा कमी पडू =दला नाह#. कुठनं 
पा=हजे =तथनं गोळा केला. मगाशी बोलवाय आल?ेया 
=नकमा@या पांडूताGयानं असाच एक jसगं सां=गतला होता.

‘पावसू जोरात ढासळत हतुा. राiीच ंनव वाजलं असतील. 
लायट# सगmया गे?या हGुया. आQह# झोपाय@या तयार#त 
हतुो. तवर दरवाजा वाजव?याचा आवाज आला. मी =दवा 
हातात Pयनू जावनू दरवाजा उघडला तर दारात अंगावर 
aलाgट#कचा कागदू Pयनू उभा हाnयलले# इठा. Tहाई Gया येळेला 
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कशाला आल� असल #हणनू मी घाब,न गेलो. घरात 
बलवल�. बायकूबी घाब,न गेल�. मी पयलं इ8यारलं, इठा 
काय झालं? का पोराला<बराला बरं =हाई? तस ंकाय =हाई 
ता@या. घाब, नगा. येक नड हतुी #हणनू आCतो. कुणची? 
मी इ8यारलं. मला येक पाचाश े ,पय लाग@यात. थोरCया 
पोराला कोलापरू8या साळत भराय लाग@यात. आ<ण उIा 
शवेटचा <दवस हाय. घरात पसैा =हाई #हणनू पोरMयानं मला 
चो,न ठेवलं. मगाशी मारती पाटलाच ंपोरगं घरात आलं. मी 
आज पसै ं भ,न आलो. त ूका भरलं =हाईस अजनू. उIा 
शवेटचा <दवस हाय. अस ं माOयासमोर नामदेवला #हणलं. 
मग मला समजलं. मी खोचनू खोचनू इ8यारCयावर पोरगं 
#हणाय लागलं, आई घरात पसैा =हाई. अशा काळामाळाच ंत ू
कुणाकडनं आणशील #हणनू मी सां<गतलं =हाई तलुा. मग 
मला चनै पडंना. जरा रागाला आलो. अस ंचो,न का ठेवलस 
#हणलो. मी कुठCया तर� दादाबाबा8या पाया पडून तलुा देतो 
कQ. पोरां8या साळंला #हणCयावर कुणाला तर� दया येतीयास 
कQ. मग मला ता@या तझुी आठवण आल�. माOया नवRयाचा 
त ूदोSत. त ूपसै ंअसलं तर =हाई #हणणार =हाईस. #हणनू 
तOुयाकडं आलो बघ. मला दया आल�. मी सातश े ,पय 
हातात घातलं. बायकू #हणल�, लाईट =हाई. पावसू वताय 
लागलाय. भाइर सगळा अंधार हाय. डोUयात बोटं घातल� 
तर� <दसत =हाई. तवा <तला घरला घालवाय जावा. मी 
लगीच कंद�ल घेटला. छWी अंगावर घेटल� <न घालवाय 
आलो.’

पांडूता@यानं तो Xसगं जसा लYात ठेवला होता तसा 
नामदेवनह� लYात ठेवला होता. डीएड8या ऍड<मशनसाठ\ ते 
पसै ेपा<हजे होते. आ<ण पांडूता@या #हणतोय तस ंघरात पसैा 
नसCयानं मी आईला सां<गतलं न]हतं. पावसाUया8या 
कडसारा8या <दवसांत आई कुठनं पसैा आणायची! पढंु आ<ण 
खच ̀आहचे. घरची तर हलाखी #हणनू आई8या कानावर 
ऍड<मशन8या पशैाच ंघालायच ंनाह� आ<ण नंतर ऍड<मशन 
<मळालं नाह� अस ं बंडल सांगनू <शYण थांबवायच ंआ<ण 
शतेात घसुायच ंअस ंमी ठरवलं होतं. पण मा,तीअaणा8या 
अशोकमळंु ते आई समोर उघड झालं. @यावेळी पांडूता@याकडनं 
आईनं पसै ेआणलं नसतं तर मला डीएडला ऍड<मशन घेता 
आलं नसतं. आज मी <शYक झाललेो <दसलो नसतो. 
नामदेवच ं मन बोललं. आ<ण @याच ं डोळं पाaयानं भरलं. 
आ<ण ते बाहरे पडू लागलं. नामदेवनं पँटे8या <खशातील 
हात,माल काढला. आ<ण पाणी पसु ू लागला. सगळा 
हात,माल <भजनू गेला. @यानं उठून मोठा ,माल घेतला. 
गळाCयालं पाणी सगळं पसुलं. तुंबलCेया भावनांचा सगळा 
<नचरा झाला.

भावनांचा <नचरा झाCयावर आईनं वेगळं <दलं आ<ण 
आ#ह� ते घेतलं याचा तो <वचार क, लागला. नवं घर बांधलं 

आ<ण दोघांना दोन घरं झाल� #हणCयावर बायकांनाह� वेगळं 
हा`याची तलप आल�. @यांच ंआपआपसातलं ,सवफुगवं जरा 
वाढलं. आ<ण मलाह� आईनं घरासाठ\ सगळं कज` काढाय 
लावलं ह ेजरा खटकाव लागलं होतं. एकनाथह� बायकोच ं
ऐकू लागलाय अस ं <दस ूलागलं होतं. आई शहाणी होती. 
<तनं आमच ं वागणं समजनू घेतलं असावं. मनं जाणल� 
असावी. @यामळंु <तलाह� वेगळं Iावं वाट ूलागलं असावं. 
@यातनं आमचा आटाला फुटला. वाटणी करताना आपल� 
ओढ एकनाथकडं आह ेह ेदाखवनू <दलं. पण मी काय बोललो 
नाह�. बायकोलाह� काय बोल ू <दलं नाह�. एकनाथ आ<ण 
@याची बायकोह� गfप बसल�त. आ<ण भांडण न होता आ#ह� 
वेगळं झालो. @याबाबतीत गावातलं ह े एकमेव उदारहण 
असावं. आ#ह� दोघं भाऊ कधी भांडलो नाह�. आ<ण आईला 
तर भांडण मळुातच आवडत न]हतं. आपणाला जे खटकतंय 
ते घटुकून कस ंhयायच ंह ेआईसारखं दसुRया कुठCया बाईला 
जमणार नाह�. अशा मायलकेरां8या कमीजाSत समजतूदार 
Sवभावामळेुच घरात लोकांनी गमजा बघायसारखा भांडणतंटा 
कधी झाला नाह�. वाटणी अगोदर आ<ण वाटणी नंतरह�. 
आ#ह� मायलकेरांनी घरचा आब राखला. #हणनूच वेगळं 
राहनूह� आ#हाला गाव नावजतंय.

मी नोकरदार. एकनाथ शतेकर�. कोण@याह� आईची 
अंगठय़ापYेा करंगळीकडंच जाSत ओढ असतेय. #हणनू 
आईची एकनाथकडं जाSत ओढ असावी. वेगळं झाCयापासनू 
असाह� <वचार क,न मी मनाला समजावनू सांगत होतो. 
माOया अशा Sवभावामळेुच मी आईला वेगळं झाCयावरह� 
<वसरलो नाह�. आठ-पंधरा <दवसातनू एकदा का होईना 
आईकडं मी चkकर मार�त होतो. आईबरोबर बोलनू मनाच ं
समाधान क,न घेत होतो.

नामदेव नोकर�ला होता <तथं मांगरूात चांगला भाजीपाला 
<वकत <मळायचा. शाळा सटुCयावर घर� येताना कधी कधी 
नामदेव तेथनू भाजीपाला <वकत आणायचा. कधीकधी 
सगUयांसाठ\च भाजीपाला <वकत hयायचा. आ<ण मग ज=ुया 
घराकडं प<हCयांदा जाऊन आई8या हातात भाजी Iायचा. 
कधी दारातCया दारात हाक मा,न घायचा. कधी इठाकाकू 
घरात बोलवायची. आई8या हातचा चहा <पऊन तो बाहरे 
पडायचा. चार <दवसापवूl दारातCया दारात मेथी8या तीन 
पmढय़ा देऊन तो आला होता. @यावेळी इठाकाकू चहा करतो 
#हणाल� होती. पण नामदेव नको #हणाला होता. नामदेवला ते 
आठवलं. मी घरात गेलो असतो तर बरं झालं असतं. आई8या 
हातचा शवेटचा चहा fयालो असतो. आई माOयाबरोबर चार 
शnद बोलल� असती. नामदेवच ंमन चटुपटू ूलागलं. 

कमल8या डोUयांवर प mग चढल� होती पण नवरा अजनू 
हॉलमधनू उठला नसCयानं <तच ंमन <बनघोर� झोपायला तयार 
होईना. शवेट� कंटाळनू ती बाहरे आल� आ<ण #हणाल�, 
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‘थंडीत अस ंका बसलाय? उठा क) आता. झोपायला 
चला. तमुी अस ंबस2यामळंु माझीबी झोप लागंना झाल6या.’

‘चल आलो.’ 7यानं सां8गतल आ8ण उठला.
ती झोपायला गेल6. नामदेव बाथ=मम>ये गेला. त@ड 

धतुलं. बाहरे येऊन ते =मालानं पसुलं. 8कचन=मम>ये जाऊन 
पाणी 8पऊन आला. दाराFया कडय़ा ब8घत2या. सगIया 
लायट6 घालवनू बेड=मम>ये गेला आ8ण अंथ=णावर पडला.

कमल झोपायला 8बनघोर6 झाल6.

बाहरेFया सोLयात झोपल2ेया एकनाथची नकुतीच झोप 
लागल6 होती. 7याअगोदर अंथ=णावर पड2यावर 7यालाह6 
आईच ंएकाएक) जाणं अOवOथ क=न गेलं होतं. काल राPी 
तो बाहरेFया सोLयात पोरांFयाबरोबर ट6Qह6 बघत बसला 
होता. ट6Qह6 बंद क=न जेवायला जाताना इठाकाकूनं आवाज 
8दला, ‘जेवायच ं थांब जरा. आबंाडय़ाची भाजी 8शजायला 
लागल6या.’ तो आप2या खोल6त गेला आ8ण बायकोला 
सांगनू आईFया भाजीची वाट बघीत बसला. लगेच पाच 
8मनटात इठाकाकूनं मानसीला हाक मारल6 होती. आ8ण 
8तFयाकडून भाजी पाठवनू 8दल6 होती. 7या भाजीबरोबर 
एकनाथनं 8मटWया मार6त दोन भाकर6 खा2या हो7या. 
एकनाथला ते आठवलं. जीव कासावीस झाला. आ8ण मग 
खायाFया बाबतीत वंगाळ असल2ेया आप2या जीभेची हौस 
आई कशी भागवत होती ते 7याला आठव ूलागलं.

लहानपणापासनू मला जे आवडतंय तेच खायाला लागतंय. 
तस ंदादाच ंYहाई. 7याला काय द6ल ते खातोय. अस ं8न तस ं
काय Zहणीत बसत Yहाई. मा[या 8जभेची चव आईनं समजनू 
घेतल6 होती. मला आबंाडय़ाची भाजी जशी आवडायची तशी 
मेथीची भाजी आवडायची. कार2याची भाजी आवडायची. 
मा[यासाठ\ आई या भा]या मु̂ ाम करायची. श_गदा`याच ंकुट 
घालनू मेथीची भाजी आईनच करावी. डाळ वांaयाFया 
सांबाbयाची चव आ8ण चाकवताFया गरगाटाची चव आईची 
ती आईचीच! भांडं फोडून खावावं वाटायच ं अशी चव! 
नाच`याFया भाकर6ब=बर खायाला कधी कधी आई डांगर 
करायची. चलु6वर ठेवायFया अगदूर धतुल2ेया तांदळाFया 
पा`याला तेलाची फोडणी देऊन 7यात चटणीमीठ घालायची. 
आ8ण आई फुकटरंगी करायची. आईची फुकटरंगी 
लहानपणापासनू मला आवडत आल6या ती आल6या. आबा 
गे2यापासनू मटण, अंडी असलं खायाच ं8तनं सोडून 8दलं हतुं. 
पण Zहणनू काय आमच ं8तनं बंद केलं Yहाई. एकP असताना 
आठ-पंधरा 8दसानं ती मटण आणायला लावायची. अंडय़ाची 
पोळी तर सारखी क=न घालायची.

वेगळं 8द2यानंतर एकनाथ प8ह2यासारखा आईबरोबर 
मनमोकIयापणानं बोलत नQहता. मु̂ ामहनू आईला फारस ं
बोलवायला जात नQहता. इठाकाकूनं ते समजनू घेतलं होतं. 

वाटणीतलं कायतर6 खटकलय. Zहणनू तसा वागत असलं. 
वागदूे. मी के2याल6 वाटणी लकेांसनुांना माYय Qहावी अस ं
कुठं हाय! थोर2यालाबी खटकल6 असल पण तो दाखवनू देत 
Yहाई. fो जराजरा दाखवनू देतोय. देऊंदे. मी आईनं ते सहन 
करायच ंYहाई तर कुणी करायच!ं इठाकाकू मनाला Zहणाल6 
होती आ8ण 8तनं एकनाथबरोबरFया आप2या वाग`यात काय 
फरक केला नQहता. कधीकधी न बोलवता समोरनं जाणाbया 
एकनाथला ती मु̂ ामहनू बोलवायची. एकनाथला ते आठवलं 
आ8ण वाईट वाट ू लागलं. आ8ण मग fा कुशीवरनं 7या 
कुशीवर, 7या कुशीवरनं fा कुशीवर अशा कुशा बदल6त 
7याला कशीतर6 झोप लागल6 होती.

8वमलनं आप2या खोल6त नेहमीFयाच जागेवर लांबFया 
लांब अंथ=ण घातलं होतं. 7यावर मधोमध दोYह6 पोरं झोपल6 
होती. आ8ण एका कडेला आपण आ8ण दसुbया कडेला 
बाळाबाई झोपल6 होती. दोघीपकै) 8वमलची अंथ=णावर 
पड2यावर नवbयासारखी नकुतीच झोप लागल6 होती. 
7याअगोदर 8चताकानं आपला 8वचार 8तला करायला लावला 
होता. सगणुामावशीनं मढय़ावरच ं दा8गनं 8तFयाकडं ठेवाय 
8द2यावर 8तFया मनाला तेवढय़ापरुतं बरं वाटलं होतं. ते 
आप2याकडं ठेवाय 8दलं Zहणनू आपलं झालं अशी आप2या 
मनाची समजतू क=न घे`याइतक) ती दधूखळुी नQहती. बारा 
8दवस झालं क) 7या दा8गYयावर आ8ण बँकेत2या पशैावरबी 
चचाj हणुार. 7यात शंकरमामा मह7वाची भ8ूमका बजावणार. 
वाटणी कशी हतुीया कुणाल ठावं! लके 8चताकासाठ\ हटनू 
बसतीया का कुणाल ठावं! मग कस ं 8मट6व7यात कुणाल 
ठावं! 8बचार6 म=न गेल6. खरं मागं सkुडगkुड क=न गेल6. 

मु� श� माच"-एि%ल २०२१ हा अंक िड0जटल 34पात 
%0स8 होत आहे. गेले वष"भर आपण सगळेच कोDवडEा 
साFGHात जगतो आहोत. या DवJचK पLरMNतीचे पLरणाम 
अनेक QरRवर अनुभवत Sासह उभं राहUाची आपVा 
सवWचीच धडपड आहे. गेVा वषY लाॅकडाऊन लावVानंतर 
एि%ल २०२०पासून मु� श� छापील 34पात न येता 
पीडीएफEा 34पातच Dमळत आला आहे. आपण सव"च 
वग"णीदारRनी हे समजून घेऊन Dवनातaार साहाb केले 
आहे. Sाबdल मु� श� पLरवार आपला आभारe आहे. 
Dवलंब झाला आहेच, आhथ"क अडचणी तसेच कायjलय बंद 
असVामुळे अंकाEा कामाला मयjदा आVा आहेत.  अशा 
अडचणkमुळे अंकात काही Kुटीही राlहVा आहेत. 
मुlmतशोधन होऊ शकले नाही. आपण आतापयnत समजून 
घेत आलाच आहात, यापुढेही समजून pाल अशी आशा आहे. 
काही काळानंतर सव" काही सुरळeत होईलच, तेrा हे अंक 
sवMNत मुlmतशोधन क4न अhधकाhधक Dबनचूकपणे 
छापील 34पात उपलt होतील.

गैरसोयीबdल vम3.
- संपादक
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�वमल�या मनाला वाट ूलागलं होतं. आ�ण मग पवू-पासनू 
�चताकाब3ल �तच ंजे मत होतं 6याचा उजाळा �तनं केला.

जाव ू जरा :ीमंत घरा=यातील हाय. >हणनूच �त�या 
आईवडीलानी नोकरदार जावाई शोधला. अकरा तोळं दा�गनं 
घाटलं. 6यात पाटEया, �बEवर,नेकलसे ह ेदा�गनं केलं. माGया 
आईवडलानी आपEया कुवतीनसुार चार तोळं दा�गनं घाटलं. 
6या�या पाटEया तेवढय़ा झाEया. सासनंू दोघीनाहL दोन दोन 
तोMयांच ं घंटण आ�ण कानातील फुलं केलL. चार वसाOपवू- 
जाव ूआपEयाला भावांकडून अंगठR Sयनू आलL. ह ेसगळं 
दा�गनं जाव ूकुठEयाहL कारेकरमाला सणावाराला घालतीया 
आ�ण आपलं अंग सोTयानं मडवनू घेतीया. सासलूा ह ेसगळं 
�दसतंं. �तच ंडोळं फुटलं नUहतं. एका सनंुच ंअंग दा�गTयानं 
भरलालं असतंय. आ�ण दसुरLच ंमोकळं. माGयाबी गMयात 
सहा तोMयाच ं �चताक असतंय. �तला वाईट वाटाय पायजे 
हतुं. �तच ं माWार गरLब हाय. आपनू कुठला तरL दा�गना 
कXन Yावा अस ं �तला वाटलं Tहाई. बरं ते Tहाई वाटूं दे. 
आपEया अंगावरच ं�चताक तरL कवातरL घालाय Yाच ंहतुं. 
मी >हणतो तेबी हाZवूंदे. सनंुला घालाय Yाची तझुी इ�छा 
नसलL तर! पण नात तरL तलुा �दसाय पावजे हतुी. �तचा बा 
शतेकरL हाय. 6येला आपEया लके^�या ल_नात लय दा�गनं 
घालाय �मळणार Tहाईत. तवा पढंु �त�या ल_नात माGया 
�चताकाच ंसोनं मी देणार अस ंसवतं हाZतानं त ू >हणायला 
पायजे हतुस. पण तेहL Tहाई. सगळं गाव `याणी बाई `याणी 
बाई >हणतंय पण ह ेशहाणपण तलुा कस ंसचूलं Tहाई.

मग �वमल वाटणीकडं वळलL होती.
सवतं हाZतानाबी धाकटा Eयोक शतेकरL हाय >हणनू तझुा 

हात सलै सटुला Tहाई. थोडं रान cयादा Yायच ंधाडस तलुा 
झालं Tहाई. जाव�ूया जीवाला आ�ण वेगळच वाटतंय. नUया 
घराच ं कजZ आमीच फेडायच.ं 6यामळंु ते घर इकत 
घेतEयासारखंच. 6यांना फुकट जनंु घर �मळालंय अस ंती 
>हणतीया. आमाला जनंु घर फुकट �मळालं तरL कवा ना 
कवा ते बांधायला पायजे. 6यावेळी त ूपसै ंघालणार हायस? 
तझुं घर पढंु तीनचार �पढय़ांना बांधायची काय गरज Tहाई. ह े
कस ंतलुा समजत Tहाई? >हस Yनू सासनंू आमची बोळवण 
केलLया. ती पायजे असलं तर जाव ूSय ूदे. मी तयार हाय.

�वमलनं जे जे आठवलं ते ते बाहरे काढलं होतं. पशैा�या 
आ�ण �चताका�या वाटणी�या टायमाला ह े सगळं बोलनू 
दाखवायच.ं गप बसायच ं Tहाई. आपलं मत ठामपणानं 
मांडायच.ं आता ती बया Tहाई. 6यामळंु घाबरायचा काय 
fgच Tहाई. नवhयालाबी जराजरा पटायला लागलंय. 
तरLदेखील गप बस >हणायला लागला तर गप बसायच ंTहाई. 
तझुी आई, तझुा भाऊ तGुयाकडनं. माGया परपं�याच ं मी 
नकुसान का कXन Sय ू >हणायच.ं शवेटL �वमलनं ठरवलं 
होतं. आ�ण मग �दवसभरा�या दं_यानं आ�ण आता�या 

झालEेया घालमेलLनं कंटाळलEेया �त�या जीवानं �व:ांती 
घेतलL होती.

आई�या �चताकावर मन बसलEेया बाळाबाई�या जीवानं 
अजनू �व:ांती घेतलL नUहती.

बाळाबाई ल_नानंतर सासरमjये XळलL आ�ण मग कधी 
कधी �त�या मनामjये आई�या गMयातील �चताकाचा �वषय 
यायला चाल ूझाला. तlडाला पाणी सटु ूलागलं. 6यावेळेपासनू 
�तला वाट ूलागलं होतं ः

आईनं दोTहL भावांची खाती आपलं लगीन Uहाय�या 
आधीच केEयात. 6यामळंु आपEयाला सहLचा अ�धकार काय 
हाZयEयाला Tहाई. नसना 6यो अ�धकार! मला कशाला 
लागतोय! मला काय माGया भावांची शतेीभाती बळकावयाची 
Tहाई. माझं मला मnत हाय. मला 6यoच ंबाक^च ंकाय नगं. 
आई�या अंगावरच ं �चताक तेवढं �मळावं. तेबी आता नगं. 
माझी आई काय लय >हातारL झाEयाची बाई नUह.ं आता 
लगीच आई�या गMयातलं काढनू मला पायजे >हणायला मी 
काय खळुी Tहाई. आई अजनू घालतीया. घालूंदे. चांगलL 
>हातारL हईुnतवर घालूंदे. 6या�शवाय अजनू भावांचा आटाला 
घोMया�मळानं चाल ूहाय. तवा आई अअंथXणावर पडEयावर 
�चताक तेवढं माGया सोYानं करावं.

आई�या �चताकावर मन घालनू बसलEेया बाळाबाईनं 
आईपढंु तो �वषय काढला नUहता. आ�ण इठाकाकूनहL 
�चताकाच ंपढंु काय करणार ह ेकधी सां�गतलं नUहतं.

पण ती वेळ दोन म�हTयातच आपसकूच आलL. बाळाबाई 
दसhयाला भैXबाला तेल घालाय आलL होती. 6यावेळी 
इठाकाकूनं वाटणीचा �वषय काढला. �दवाळी झालL क^ 
दोघांना वेगंळ देणार असEयाच ं सां�गतलं. वाटणी कशी 
करणार तेहL सां�गतलं. आपण वेगळं खाणार आ�ण आपEया 
नावावर असलEेया बँकेतील पशैाचा आ�ण दा�गTयांचा 
वाटणीत �वषय काढणार नसEयाच ंसां�गतलं.

बाळाबाईनं ते ऐकून घेतलं. �त�या rsीनं �चताक महtवाच ं
होतं. 6यामळंु �चताक सोडून आईनं बाक^च ं सां�गतEयालं 
काय �तनं डोuयात घेतलं नाहL. �चताकाच ंतेवढं घेतलं. आई 
भावांना वेगळं देताना �चताकाचा वाटणीत �वषय काढणार 
नसEयाच ंसांगतीया. ते सांगताना �चताक पढंु तझुंच हाय. मी 
तलुा देणार हाय अस ं काय >हणीना झालLया. मग आता 
�चताका�वषयी �त�या मनात हाय तरL काय ह ेसमजनू Sयायची 
चांगलL सधंी आलLया. ती काय का सांगीना खरं त ूअथXणावर 
टेकEयावर �चताक माGया सोघानं करायला पायजे ह े�तला 
बजावयाची हLच वेळ हाय. आ�ण मग �तनं वाटणी�या 
टायमाला सवाOसमv �चताक मी माGया लके^ला देणार 
असEयाच ंसांगायला पायजे. भाऊभावजा तयार झालL तर बरं 
Tहाई झालL तर 6यांना वाटनूच Yायला नगो. �चताकावर 
माGया नावाचा �शuका मारायची वाटणी�या वेळी चांगलL 
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सधंी हाय. "हणनू पह'लं बाळाबाईनं इठाकाकूला 0वचारलं,
‘आई 0चताकाच ंकाय ठर'वलयस?’
‘"हजे?’ इठाकाकूला ती काय "हणतेय ह ेसमजलं :हाई.
‘आई भाईर बघतीस क= लके= आता मा>ारच ंकायकाय 

बळकाय लागAयात ते. मला ते काय नगो. आईCया 
दा0ग:यावर लके=चा अ0धकार असतोय "हणनू 0चताक तेवढा 
0ज:नस मला पायजे. तेबी आता नगं. पढंु कवा तलुा H ू
वाटल Jया टायमाला दे. पण आता वाटणीत माKया नावाचा 
0शMका Jयावर सगNया समO बसायला पायजे. "हजे मी 
0बनघोर' झालो. मी आज पातरू >ो इषय कवा काढला :हाई 
आ0ण काढायचीबी मला कवा गरज वाटल' :हाई. माKया 
भावांचा घोNया0मNयांनं आटाला चाललाय. आईच ं सगळं 
ऐकJयात. मग आपण कशाला आता लगीच >ो इषय 
काढायचा "हणनू गप हतुो. खरं आता वाटनू Hायच ं"हणतीयास 
"हणनू इषय काढनं भाग पडलं.’

आता या लके=ला काय सांगायच?ं इठाकाकूपढंु UV 
पडला. थोडा 0वचार कXन ती "हणाल',

‘0चताकाबदल "हणतीस खरं वाटणीत आता मी Jयो इषय 
काढनं मला बरं वाटत :हाई. Yवॉडपणानं वाटनू देतो. दा0गनं 
माKयाजवळच हा[णार हायत. ते कुठं जाणार :हाईत.’

‘ते तKुयाजवळ हा[णार हायत ते बXबर हाय. खरं ह ेमाKया 
गNयातील 0चताक तझुं हाय अस ं तKुया त\डातनं यायला 
पायजे. आ0ण तस ं त ू लकेांना सां0गतलं पायजेस. एवढच 
मला वाटतंय. आता वाटणीत इषय काढनं बरं वाटत :हाई 
"हणतीस. हा[वूं दे मग कवा इषय काढतीस बघ. आ0ण Jयांना 
कस ं सांगतीस तेबी बघ. खरं 0चताक मला पायजे आ0ण 
तKुया मनात काय येगळं असलं तर तेबी लागलच सांग.’

बाळाबाईच ंडोळं पा^यानं भरलं.
‘त ूअगदूर रडायच ंबंद कर. डोळं पसु मग सांगतो.’
इठाकाकू रागाला आल'. बाळाबाईनं डोळं पसुलं. मग 

इठाकाकू सांग ूलागल',
माझं ऐक. लाखभर Xपय आ0ण सताट तोळं सोनं कुठल' 

रांडमुंडबाई आपAयाकडं ठेवनू घेतीया सांग? आ0ण कुणाच ं
Aयाकसनुा तेवढं ठेवAयावर गप बसतील सांग? खरं मी ते 
ठेवनू घेतोय. अजनू लकेासनुांना ते सां0गतAयालं :हाई. खरं 
मला खा_ी हाय माKया नावावरच ं पसै ं आ0ण दा0ग:याचा 
वाटणीत इषय काढायचा :हाई "हणAयावर Aयाकसनुा मला 
इरोध करणार :हाईत Jयांची. सनुा माघार' कुरकुरतीला,खरं 
माKया समोर बोलायची Jयांची टाप :हाई. आ0ण ते तलुा 
"हाईतच हाय. त ूघरचीच हायस. तलुा काय सांगायची गरज 
:हाई. खरं तलुा सांगावं लागतंय "हणनू सांगतो. तवा 
कोणJयाह' गोaीची येळ याय लागतीया. आ0ण येळ 
आAयावरच ती करावी :हाईतर घोटाळा झाAयाबगार हा[ईत 
:हाई. तवा 0चताकाच ं0मटवायचीबी येळ ईल. Jया येळची वाट 

बघयूा आ0ण येळ आAयावर 0मटवयूा.’
आ0ण मग 0तच ं डोळंह' पा^यानं भरलं. ते 0तनं लगेच 

पसुलं आ0ण "हणाल',
‘तमुी 0त:ह' भांवडं आतापातरू जस ंएकोbयानं हा[यलासा 

तस ं इथनू पढंुह' हा[वावसा अस ंआई "हणनू मला वाटतंय 
लके=.’

आईCया कळकळनू सांग^यानं लके शांत झाल'. "हणाल', 
‘कवा 0मटवायच ं तवा ते 0मटव. Jयाची तशी येळ 

आAयावरच 0मटव. मला 0चताक आताCया आता दे "हणनू मी 
काय घोडय़ावर बसAयालो :हाई. त ूलकेांना येगळं Hायचा 
इषय काढलास "हणनू मी 0चताकाचा तKुयापढंु इषय काढला. 
आ0ण आमी 0तघं कशाला भांडाय जाव.ू आतापातरू भांडलो 
:हाई नी.’

बाळाबाई सासर' आल'. आजपयdत आईCया 0चताकाचा 
0वषय 0तनं कधी नवeयापढंु काढला नfहता. आज काढावा 
वाटला. आ0ण आईबरोबरच ं झाAयालं बोलणं नवeयाला 
सां0गतलं.

बाळाबाईनं आपAया आईच ं0चताक gयाव अस ंJयालाह' 
अगोदरपासनू वाटत होतं. बाळाबाईसारखच JयाCयाह' त\डाला 
पाणी सटुAयालच होतं. पण बाळाबाईनं कधी 0वषय काढला 
नसAयानं Jयालाह' आपAया मनातलं बोलनू दाखवायचा Uसगं 
आला नाह'. आज तो आला "हणAयावर Jयांन सां0गतलं, 

‘त ूमाKया मनातलाच इषय काढलास. कायबी कXन 0न 
आईकडून गोड बोलनू तेवढं 0चताक 0मळवलस क= लयलय 
चांगल' त ूगोa केल' "हणायची.’ पढंु तो "हणाला, ‘आता 
वाटणीत 0तनं 0वषय काढला असता तर फार बरं झालं 
असतं. आता 0चताकाच ं0मटवायच ंचांगल' सधंी हतुी. खरं 
ती आता इषय काढ'त :हाई "हणतीया. येळ आAयावर इषय 
काढनू 0मट'वतो "हणतीया तर थांबयूा. 0तCया कलाकलानं 
gययूा.’

‘fहय, मलाह' तेच वाटतंय. ती "हणतीया तर धीर धXया. 
खरं एक सांगतो. मी 0तCयाकडनं 0चताक घेतो मजे घेतो.’

 बायकोच ंऐकून नवरा हरकून गेला. 
पण 0चताकाच ं 0मटवायCया अगोदरच इठाकाकू 0नघनू 

गेल'. 
 इठाकाकू मेAयाचा शतेात फोन आAयाबरोबर बाळाबाईला 

नवeयानं घर' आणल'. आ0ण आपAया आईसमोर बाळाबाईला 
बातमी सां0गतल'. बाळाबाई घाबर'घबुर' झाल'. 0तचा उर 
भXन आला. ‘ह ेमाझ ेआई’ "हणीत 0तनं हबंरडा फोडला. 
सास,ू जाव ू 0तला गप कX लागAया. शजेापाजारणी गोळा 
झाAया. Jयाह' गप कX लागAया. पण बाळाबाईला शांत होता 
येईना. दाटनू येऊ लागAयालं उमाNयाव उमाळं थांबवता 
येईनात. Jया उमाNयातनूच आईच ं0चताक 0तCयासमोर येऊ 
लागलं. Jयामळंु रडता रडता 0तCया जीवाची घालमेल होऊ 
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लागल�. ती घालमेल $%समधनू येतानाह� स-ु होती. 
आरडाओरडा आ4ण आ6ोश कर�त आईच ं त<ड बघताना 
4त>या ग?यातील 4चताक 4तला बघायला होईत न@हतं. 
मढय़ा>या अंगावरच ंदा4गनं काढताना बघनू तर 4तला खपू 
वाईट वाटलं होतं. आ4ण सगणुामावशी 4वमलला घेऊन 4त>या 
खोल�त डबा ठेवायला गेKयाल� बघनू तर 4तची खपू घालमेल 
झाल� होती. आयाबायां>या ग?याला पडून ती रडू लागल� 
ते@हा आईसाठM रडतोय. 4चताकासाठM आता काय क- अस ं
एखाOा आईबाई पढु Pहणावं आ4ण भावांना वेगळं Oाय>या 
अगोदर आईनं 4चताकाबSल मला काय सां4गतलं होतं ते 
सांगावं अस ं 4तला वाट ूलागलं होतं. पण ते सांगता येत 
न@हतं. Tयामळंु एक मन आईसाठM रडत होतं आ4ण दसुUया 
मनाची 4चताकासाठM नसुती आतKया आत घालमेल स-ु 
होती.

बाळाबाई अंथ-णावर पडल� आ4ण Tया एकांतात भतुासारखं 
4चताक 4त>यासमोर आलं. ते 4चताक 4तला झोप ूदेईना.

इठाकाकू मेKयाला 4दवस मागे पडला. दसुUया 4दवसाची 
सकाळ झाल�.

 सकाळी नवUयाला जाग याय>या आत आपण उठायच ं
आ4ण चो-न चहा 4पऊन मोकळं @हायच.ं अस ंकमलनं राZीच 
ठरवलं होतं. ठरवKया[माणं ती सकाळी लवकर उठल�. दात 
घास\यापासनू ते त<ड ध\ुयापय ]तच ंआपलं सगळं आटपनू 
घेतलं. आ4ण ओढनू घेतलKेया बेड-म>या दरवाजाकडं ल^ 
देत 4दवसभराची तलप लागल�च भागवनू _यायसाठM द�ड 
दोन कप चहाला उकळी 4दल�. Tयात भरपटे दधू घातलं. 
आ4ण तो सगळा चहा 4पऊन मोकळी झाल�. गाळKयाल� 
चहाची पावडर लांब पाठMमागे परडय़ात ओतनू आल�. आवाज 
न करता चहाच ंपाTयालं, कप, सोदनं सगळं धऊुन होतं 4तथं 
ठेवलं आ4ण नवरा, पोरं उठायची वाट बघत बसल�.

सग?यां>या अंघो?या झाKया कa जbुया घराकडं जायाच.ं 
बायका बोलवाय आKया कa Tयां>यापढंु रडायच.ं जगा>या 
लाजेला रडायच.ं मग काय करायच!ं 4तच ंमन Pहणालं आ4ण 
आ-न 4फ-न गंगावेस PहणTयात तस ं 4त>या डो%यात 
कुणीकडनं का होईना 4चताक आलं. माeया नावावरच ंपसै ेमी 
मेKयावर दोघांनी वाटनू _या Pहणाल� असती तर चाललं 
असतं. खरं 4चताक तेवढं माeया माघार� थोरKया लकेाच ं
हणुार. तो पंधरा लाख -पय घराच ंकजg फेडाय लागंलाय. 
अस ंवाटणी>या टायमाला Pहणल� असती तर आता मला >या 
क-न hय ू का वाटलं असतं! ते वाटलच नसतं! आ4ण 
डो?याच ंपाणीह� बंद झालं नसतं. पण थोरKया सनंुकडनं तस 
रडून _यायच ं 4त>या नशीबात नगं. धाकटय़ा लकेाचीच 
सगळी भर क-न बसल�. 

सकासकाळी कमलनं सास>ूया नावानं खंड फोडायला 

चाल ूकेलं.
आपKया नेहमी>याच टायमाला 4वमल उठल�. नणंद 4तथेच 

झोपल� असKयानं चहा क-न hयायच ं धाडस 4तला झालं 
नाह�. 4तनं आपलं अंघोळपाणी आटपनू घेतलं. तोपय ]त नवरा, 
नणंद, पोरं उठल�. Tयांच ं अंघोळपाणी होईपय]त घर सगळं 
लोटनू काढलं. Pहशी>या गोठय़ातKया शणेाघाणीतनं मोकळी 
झाल�.

बघता बघता आठचा वकूत आला होता. नामदेव, कमल 
पोरांना घेऊन हजर झाल�. मग काल>यासारखाच पढु>या 
सोhयात जमखाना अंथरला. भावकaतला राघनूाना आला. 
पाठोपाठ भावकaतला एकेक गोळा होऊ लागला. आ4ण मग 
उOा>या र^ा4वसजgना>या तयार�चा 4वषय पढंु आला. 
कोणकोणTया पा@ह\यापनैा, इj4मZांना र^ा4वसजgनाच ं
सांगायच ंते राघनूानानं नामदेव, एकनाथला 4वचा-न घेतलं. 
Tयांच ं नंबर घेऊन 4दना मोबाईलव-न सपंकg  क- लागला. 
कोणता पा@हणा चकूुन हाgव ू नये Pहणनू kाला फोन केला 
का? Tयाला फोन केला का? Tयो पा@हणा हाgयला बघा. kो 
पा@हणा हाgयला बघा. अशा न@या जbुया पा@ह\यां>या आठवणी 
भावकa काढ ूलागल�. आ4ण Tयांना फोन केला जाऊ लागला.

फोनाफोनी सपंत आल�. आ4ण गाईच ंशणे, गोमZू कुणी 
आणायच?ं क\हरे�>या फांOांच ं लहानलहान तकुडं कुणी 
आणायच?ं नरसोबा>या वाडीला राख घेऊन कुणी जायाच?ं 
4नवदासाठM फळं आनायची जबाबदार� कुणी _यायची ह े
सगळं ठरलं.

तोपय ]त बोलवाय यायला माणस ंस-ु झाल� होती. बापय 
पढु>या सोhयात येऊन बस ूलागल.े आ4ण बायका मधघरात 
येऊन इठाकाकू>या सनुां>या, लकेa>या ग?याला 
काल>यासारmयाच पडू लागKया.

इठाकाकूच ंअस ंकस ंझालं? काय झालं? आ4ण मग ती 
अशी होती. ती तशी होती. अस ंगणुवणgन. अस ंकेलं तस ं
केलं अस ंकतृgTववणgन. सोबत लकेसनुांच ेतालासरुात रडणं. 
काल सoंयाकाळपासनू स-ु झाललेा इठाकाकू महाTPयणgनाचा 
हा कायg6म पढंु काह� 4दवस माणस ंबोलवाय येतील तोपय ]त 
चाल ूहाgणार होता.

आता मा-ती गKल�>या चौघीपांजणी 4मळनू बोलवाय 
आKया होTया. TयातKया सोनाताई इठाकाकू>या नीटनेटकेपणानं 
राह\याच ंकौतकु करताना Pहणाल�,

‘काल मला समजKयापासनू माeया समोरनं हालंना 
झाल�या. या वयातवी कवा कशीतर� हाgयल� bहाई. खUयातKया 
चोळीबगार चोळी कवा अंगात घाटल� bहाई. लगुडबी चांगलं. 
आ4ण Tयात गळा भ-न 4चताक!’

4चताकाच ं नाव काढKयाबरोबर बाळाबाई>या पोटात 
कालवाकालव स-ु झाल�. तोवर 4नकमाची पा-बाई Pहणाल�, 

‘मी 4तला बीन4चताकाची कवा कवा ब4घतल� bहाई.’
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आ�ण मग धाकटय़ा सनंुनं )या �वषयावरच सरू धरला ः
‘मा2या अ)या4या ग5यात बारातास �चताक असायच ंगंऽ 

बाईऽऽ. ग5यात घालायसाठ= केलंय. ते काय ठेवायसाठ= 
के?यालं @हाई, Cहणायची, Cहणायचीऽ गंऽ बाईऽऽ.’

पाFबाईनं �तला गप केलG. तोवर थोर?या सनंुनं सरू धरला 
ः

‘मा2या अ)याला �चताकाच ंलय कवतकू हतुं गंऽ बाईऽऽ. 
ते मा2या मालकानं कFन �दलंय Cहणायची, Cहणायचीऽ गंऽ 
बाईऽऽ. तसलं सोनं आता कुठं �मळत @हाई, Cहणायची, 
Cहणायचीऽ गंऽ बाईऽऽ.’

‘ती गप झालG तवर त ूचाल ूकेलंस. गप बस बघ.ू’
देसायाची जनाकाकू रागाला आलG. कमल गप झालG. 

दो@हG भावजया �चताकाचा सरू धFन मोक5या झा?या. आ�ण 
बाळाबाई4या पोटातील कालवाकालव वाढलG. जीवाची 
घालमेल सFु झालG. तरPया पावसात आभाळ भFन यावं तस ं
आतनं काळीज भFन आलं. हुदंका बाहरे पडला. सोनाताईनं 
लगेच पोटाशी धरलG. आ�ण ढगफुटG झालG. बाळाबाई 
हुदंTयाव हुदंके देऊ लागलG. देताना शVडाबडू हाल ूलागलG. 
आयाबाया रागाला येऊ लाग?या. सोनाताई रागाला येऊ 
लागलG. ‘नसुता हुदंका भाईर टाकू नगस. बोलनू मन मोकळं 
कर �न रडऽ.’ सोनाताई CहणालG.

सोनाताईच ंसांगणं बरोबर होतं. पण बाळाबाई4या तWडून 
शXद बाहरे पडेना. नसुतं हुदंTयावर हुदंके! आयाबाया एका 
सरुात गपगप Cहण ू लाग?या. भावजया तWडाकडं बघ ू
लाग?या. आ�ण मग हळहूळ ूहुदंकं कमी होत गेलं. ते थांबलं. 
�वमलनं पाPयाचा तांXया भFन आ�ण खरकाटय़ा पाPयाच ं
घCयालं आणलं. बाळाबाईनं चळू भरलG. घCया?यात थुंकलG. 
मग दोन घोट पाणी \यालG. आ�ण शांत बसनू रा�हलG.

‘�कती केलं तरG आई नकुा. आईच ंअस ंएकाएक] झालं 
Cहण?यावर लके]ला भडभडून येणारच.’ परटाची यसा 
CहणालG.

‘येणारच क]! खरं अशी कायलG कFन घेटलG आ�ण 
आप?याच जीवाला कायतरG झालं तर काय करायच!ं’ 

सोनाताई बोललG.
ह ेसगळं ऐकून घेऊन शजेार4या भागाकाकूनं इठाकाकूची 

लके]वरची माया कशी होती ह ेसांगायला चाल ूकेलं ः
‘मी शजेारGण हाय. मला Cहाईत हाय. इठाकाकूचा लके]वर 

�कती जीव हतुा )यो. सारखी बाळाबाई बाळाबाई Cहणनू 
जाबडायची. तीन-चार मयनं बाळाबाई @हाई आलG क] �तला 
लके]ला कवा बघीन aहायच.ं आ�ण बाळाबाई आ?यावर 
�तला काय कFन घाल ूआ�ण काय नको अस ंaहायच.ं एवढG 
माया लके]वर!’

‘ते सगळं आता आठवतंय!’ परटाची यसा बोललG.
‘आठवलं तरG मनाला आवर घालाय पायजे. �कतीहG 

आठवत बसलं आ�ण जीव वरखालG करत बसलं तरG ती 
काय परत याय4या वाटंला गे?यालG @हाई. आमी सगळीच 
आज ना उcा )या वाटंला जाणार हाय. इथं हाdणार @हाई.’

जनाकाकू CहणालG.
‘aहय, जसा नवीन जलम हाय तस ं)याला मराणबी हाय. 

)यातनं कुणाची सटुका @हाई. मग )यो राजा अस ूदे @हाईतर 
�भकारG अस ूदे.’ सोनाताई CहणालG, ‘Cहणनू तमुा �तघीनाबी 
सांगतो. रडायला पायजे. बायका बोलवाय येणार. आठवणी 
�नघणार. सगळं हणुार. खरं eयानपणानं वागा. लय जीवाला 
तरास कFन fय ूनगा.’

�तघीनंी माना हलव?या. पाFबाई आप?या ग?लG4या 
बायकांना CहणालG,

‘चला उठूया क] आता.’
सग5या aहय aहय Cहणीत उठ?या. तोपय gत देसाई 

ग?लG4या बायकांचा घोळका आत आला.
आज �दवसभर उंबhयाचा माणसू तटुला नाहG. सकाळी 

अकरापयgत माणसांचा लWढा लागला होता. दपुारG तरुळक 
तरुळक येऊन जात होती. सiंयाकाळी साडेपाच नंतर प@ुहा 
लWढा सFु झाला. तो राjी आठपयgत. बापय जस,ं तस ं
बायकाहG. )यामळंु इठाकाकू महा)Cयवणdनाची पानावर पानं 
भरलG होती. बाळाबाई आ�ण दो@हG सनुा आठवणी काढनू 
काढनू आ�ण सरू धFन धFन थक?या हो)या. माFती ग?लG4या 
बायकांसमोर कायलG कFन घेत?यानंतर बाळाबाईनं �दवसभर 
भावजयां4या बरोबरGचाच सरू धरला होता. आ�ण नंतर 
�चताकाचाहG �वषय कोणी काढला नaहता. आ�ण दपुारनंतर 
�चताका�वषयी एक वेगळच �त4या मनात यायला चाल ूझालं 
होतः

यम येतो. माणसाला fयनू जातो. पण काहGचंा जीव 
पाठ=मागं कशात तरG गुंत?याला असतो. कशात तरG 
अडक?याला असतो. )याची )याला काळजी लागनू रहाते. 
काहGचंी कोणतीतरG इ4छा अपरुG हाdयललेG असते. ती मा2या 
माघारG परुG aहावी वाटते. ती माणस ं�नवद �शवत @हाईत. मग 
lमशानात गेललेG जाणती माणस ं चचाd करतात. घर4यांना 
मेल?ेया माणसा4या काय इ4छा हो)या का इ4यारतात. )याच ं
मन पाठ=मागं कशात अडकून, गुंतनू पडPयासारखं काय 
कारण हाय का )याचा शोध घेतात. आ�ण मग घरची माणस.ं 
पपैाaहणं, गावातील जाणती माणस ंत ूकाय )याची काळजी 
कF नगोस. त2ुया मनासारखं करतो, अस ं Cहणनू पाया 
पडतात. मग मे?याला माणसू �नवद �शवतो.

अशा घडल?ेया अनेक घटना बाळाबाई अनेकां4या तWडून 
ऐकत आलG होती. कशावरनं तरG �वषय �नघाला क] 
बाळाबाईची सास ू आप?या भा4या4या बायकोची आठवण 
काढायची. आ�ण �तनं �नवद लवकर का �शवला नाहG ह े
सांगायची. बाळाबाई4या लnनाअगोदर दोन वषाgपवूo घडललेG 
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ती घटना होती. आप%या ल(नापासनू बाळाबाई ऐकत आल1 
होती. ऐकून ऐकून बाळाबाईला पाठ झाल1 होती.

सास4ूया भा4याची तरणीताट1 बायको. कसला 9यमूो;नया 
<हण=यात =यो हनू गेल1. पाठ@मागं नकावडी दोन पोरं. थोरलं 
पोरगं सात वसाFच ंआ;ण धाकट1 पोरगी पाच वसाFची. =या 
बाईचा जीव पोरांत अडकून पडला कJ! माLया पोरांच ंपढंु 
कस?ं कावळं ;नवद ;शवायला ईनात. गाईला आणल1. तीबी 
तQड लावीना. नवरा, साससूासरा, द1र, जावा, ;तच ंआईवडील, 
भैनभाऊ सगळी पाया पडल1. पोरांना इसरत 9हाई. तझुी 
आठवण आणनू द1त 9हाई. चांगल1 साळा ;शकJवतो. <हणनू 
सगVयांनी सां;गतलं. तर1 कावळं ईनात. अजनू बाईचा जीव 
कशात अडकला असलं? =यात%या एका शहाXयाला वाटलं, 
=या ;बचार14या मनात ईत असावं माLया नवYयानं दसुरं 
लगीन केलं तर! माLया पोरांच ंलय हाल हणुार. ती बाई 
माLया पोरांना चांगलं सांभाळणार 9हाई. या काळजीनं ती 
;नवद ;शवत नसावी. =या शहाXया माणसानं धाडस कZन ते 
सां;गतलं. =या बाई4या नवYयासह सगVयांना ते पटलं. 
नवYयाला दसुरं लगीन करायचच न[हतं. =यामळंु मेल%ेया 
बायकू4या जीवाला तस ंवचन \ायला =याला कसल1 भीती 
न[हती. तो पढंु गेला. मी दसुरं लगीन कर1त 9हाई. त ू
;बनघोर1 ;नवद ;शव. =यानं डोVयात पाणी आणनू सां;गतलं. 
आ;ण पाया पडला. अगदूर जी पाया पडल1 हतुी तीह1 तLुया 
नवYयाच ंआमी दसुरं लगीन कर1त 9हाई अस ंसागनू प9ुहा 
पाया पडल1 आ;ण बाजलूा ह=ुयात 9हाई ह=ुयात तवर कावळा 
आला आ;ण ;नवद ;शवनू गेला.

बाळाबाईच ंमन <हणालं, माLयाबी आईचा जीव अडकलाय. 
<हणनू ;तनं सास4ूया भा4या4या बायकोनं जस ंसगVयांकडून 
वदवनू घेतलं तस ंआईनबी ]यावं. =याबगार ;नवदाला ;शवनूे. 
मग ;कतीह1 पाया पडू\ात. कायबी सांगघूात ;न ;कतीबी 
उशीर हुदंे. =यांना शहाणपण सचूपेय Fत ;नवदाकडं कावVयांनी 
;फरकूने आ;ण गाय आणल1 तर1 ;तनं ;नवदाला हुगंनेबी.

आप%या मनात आललें ह ेबाळाबाई घोळत घोळत बसल1. 
माझी आई तस ंकर1ल कर1ल <हणीत बसल1.

उ\ा सकाळी लवकर उठायला पा;हजे. पपैा[हणं नवलाच 
यायला लागतात. तोपय Fत घरातलं सगळं आटपनू घेतलं 
पा;हजे. <हणनू काल4यापे̀ ा आज जरा लवकरच भावकJत%या 
बायका आपआपल1 ;रकामी भांडीकंुडी घेऊन बाहरे पड%या. 
=यां4या पाठोपाठ काल4यासारखच नवYयाअगोदर पोरं 
प bगायला लागल1 <हणनू कमल बोहर पडल1. ‘वैनी, 
भोपVयाची पानं तेवढ1 आणायची इसZ नगा.’ बाळाबाईनं 
;तला आठवण कZन ;दल1. उ\ाचा घरचा ;नवद महcवाचा 
अस%यानं घर4या ;नवदावर कायकाय ठेवायच ंयाची चचाd 
सकाळपासनू सZु होती. इठाकाकूला मेथीची आ;ण भोपVया4या 
पानांची भाजी आवडत अस%यानं =या दोन भाeया ठेवायच ं

ठरलं होतं. पण मेथी4या भाजीचा तटुवडा न[हता. या ;दवसात 
भोपVयाची पानं कुठं ;मळायची? ‘आम4या शजेार4या 
नानमूावशी4या परडय़ात येल हाय. ;तथल1 पानं आणतो.’ 
अस ं कमलनं सकाळी सां;गतलं होतं. ‘माLया आईला 
तळ%यालं आवडायच.ं कांदाभजी, पापडय़ा, कुरगडुय़ा 
आवडाय4या. ह ेसगळं आठवणीनं ;नवदावर ठेवयूा.’ अस ं
बाळाबाईनं सां;गतलं होतं. ;वमलनं आgंया4या लोण4याची 
आठवण केल1 होती. ‘अ=याची तपकJर1ची डबी ठेवायला 
पायजे.’ कमलन सां;गतलं होतं. इठाकाकू मटण, अंडी असलं 
काय खात न[हती. =यामळंु तसलं काय ;नवदावर ठेवलं 
जाणार न[हतं. 

कमल घरात आल1. पोरांना अंथZन टाकून ;दलं. आ;ण 
काल4यासारखाच माहरेला फोन लावला. भावाबरोबर जरा 
बोलनू आईबरोबर बोलायला लागल1.

‘सजंनंू उ\ा कोण कोण येणार हाय ते सां;गतलं. जरा 
लवकरच भाईर पडा. आम4याकडं मातीला साडेदहापय Fत 
भाईर पडतात. लय येळ लावत 9हाईत.’

एवढं सांगनू ती आप%या मनात%या ;वषयाकडं वळल1, 
‘अगं आई सकाळी गमतच झाल1. बोलवाय आ%याला 

बायकांनी ;चताकाचा इषय काढला ;न बारातास ;त4या 
गVयात ;चताक असायच ं<हणायला लाग%या. तवर लकेJला 
उचबळनू आलं कJ! काय न बोलता हुदंiयावर हुदंकं \ाय 
लागल1. तवर जावनंू पाणी आणनू ;दलं. मी गप बघीतच 
बसलो. बाकJ4या कुणी वळखलं नसलं ;न शंकाबी घेटल1 
नसल1 तर1 माLया मनात पाल चकुचकुल1 कJ! ;चताकाच ं
नाव काढ%याबZबर ;तला उचबळनू का आलं? आईच ं
;चताक पायजे असावं आ;ण आता आई गे%यावर ते कुणाकडं 
मागायच ंहा मोठा jk ;तला पडला असावा. <हणनू हुदंiयावर 
हुदंकं आलं असावं.’

‘[हय. तसबंी असावं.’
‘ती अचानक इतiया लवकर मेल1 नसती तर पढंु काह1 

वसाFनी ;चताक लकेJला देतो <हणनू बसल1 असती तर काय 
करायच ंहतुं! लकेJच ं;न ;तच ंतस ंबोलणंबी झालं असावं. 
पसै ंतमुी ]या. ;चताक मी माLया लकेJला देतो <हणल1 असती 
तर ;त4या धाकातलं %याक काय बोल=यात! आ;ण आमाला 
ते काय बोल ूदे=यात! आ;ण ;त4यासमोर बोलणार तर1 कोण! 
हडेमाlतर1ण बाईसारखी बाई ती! मोजकच बोलणार1 आ;ण 
सगंVयां4यावर दाब ठेवणार1 बाई ती.’

‘<हणनू एकाएकJ मेल1 बरं झालं <हणा. खZज ती. 
खाजवाय4या आधी गेल1.’ कमलची आई सांग ू लागल1, 
‘=याबगार आणखी सांगतो ऐक. नारबा जाधवाची सनू दोन 
;दवसापवूm भेट%यावर सांगीती. ;त4या आईला तLुया 
साससूारखाच एकाएकJ अटॅक आला. खरं घरात मेल1 9हाई. 
;तला कोलापरूला दवाखा9यात नेल1. डाiटरनं चांगलं पंधरा 
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�दवस नाकाला नळकांडय़ा लावनू ठेव*या. शवेट/ मरायची 
तशी मेल/. खरं चार लाख दवाखा6याच ंबील क8न गेल/. 
मय6याभरापवू<ची ह/ घटना. मग तस ं त@ुया सासचू ं झालं 
असतं तर!’

कमलच ंडोळं मोठं झालं. �तला ते पटलं. ती Eहणाल/, 
‘Hहय, तस ंझालं असतं तर द/र शतेकर/ Eहणनू IयाJयाकडं 

कुठला पसैा आलाय Eहणनू �तJया नावावरच ंलाखभर 8पयं 
Mयनू बाकNच ंपसै ंआमJयाकडच ंघालनू बील मा@या नवOयानं 
भागवलं असतं. माझा नवरा तेवढा Qयाणा हाय?’

‘मग कस ंEहणतीस बरं!’ आई �तकडनं Eहणाल/, ‘आ�ण 
समजा लकवा मारला असता. जीव गेला नसता �न नसुता 
लोद झाला असता तर! Iया लोदाची उगा�नधा कुणी करायची 
हतुी! हाग*यामतु*यालं कुणी काढायच ं हतुं! तस*याJया 
जीवबी लवकर जाईर 6हाई. माWयाJया गल/चा रामा शलेार 
तलुा Eहाईत हायस कN. Iयाची Eहातार/ दोन वसX झाल/ 
लकवा हनू अथ8णावर पडल/या. �तघं *याक, �तघी सनुा 
आ�ण अधनंमधनं दोघी लकेN यनू �तच ंक8न क8न कटाळ*या 
तर/ �तचा जीव जाईना झालाय. आता पढंु त ूकरायच ंका मी 
करायच ंEहणनू IयांJयात भांडणं चाल*यात.’

‘Hहय, आई तस ं काय झालं 6हाई. लय बरं झालं.’ 
कमलJया काळजातनं आतनं आतनं आलं. 

‘Eहणनू देवानं चांगलच केलं Eहण �न �जवाला लय ताप 
क8न Mय ूनगोस.’ 

आईनं शवेट/ सांगनू फोन बंद केला. 
आईनं शलेकN उदाहरणं देऊन सां�गतललें कमलJया 

मनावर चांगलच �बंबलं. ‘देवा त ूकेलस ते बरंच केलस! 
देवा त ूकेलस ते बरच ंकेलस!’ Eहणीत कमल नवOयाची वाट 
बघ ूलागल/.

 
दपुारपासनू मनात येत असललेा �वचार बरोबर घेऊनच 

बाळाबाई अंथ8णावर पडल/. अंथ8णावरह/ तो �वचार घोळ ू
घाळ ूलागल/. आई तस ंकर/ल कर/ल Eहण ूलागल/. मग 
थोडय़ा वेळानं उ\ा ]मशानात काय घडणार Iयाची आशादायी 
�च^फNत �तJया समोर �दस ूलागल/ः 

माणसांच ं �पंडेला पाणी पाजनू झालं. कावWयांनी बजुाय 
नको Eहणनू माणस ं बाजलूा झाल/. शजेारJया �लंबाJया 
झाडावर बसललेा पंधरावीस कावWयांतील सताट कावळं 
काऽ व काऽ व कर/त आल.े ]मशानाJया पIOयावर येऊन 
बसल.े Iयातल े दोन कावळे खाल/ उतरल.े आ�ण माना 
हलवीत पढंु पढंु �नवदाकडं �नघाल.े माणसांच ंसगळं लa 
कावळा कुणाचा �नवद �शवतोय इकडं लागलं. पण दो6ह/ 
कावWयांनी �नवदाJया सभोवती वेढा काढला. आ�ण �नवद न 
�शवता एका पाठोपाठ काऽ व काऽ व कर/त उडाल.े आ�ण 
सरळ जाऊन �लंबाJया झाडावर बसल.े IयांJया पाठोपाठ 

पIOयावरच ेकावळेह/ काऽ व काऽ व कर/त उठल ेआ�ण 
आप*या भाईबंदात जाऊन �मसाळल.े Iयातल े प6ुहा सताट 
काऽ व काऽ व कर/त उठल ेआ�ण पल/कडJया आdंयाJया 
झाडावर जाऊन बसल.े IयांJया पाठोपाठ आणखी तीन उठल.े 
आ�ण काऽ व काऽ व कर/त पIOयाJया शडेावर येऊन बसल.े 
पIOयाJया शडेाव8नच माणसांकडं बघत आ�ण माना हलवत 
इकडं-�तकडं �फ8 लागल.े ते खाल/ उतरेनात Eहणनू शंकर 
पाट/ल शडेाजवळ उभा असल*ेया माणसांना ओरडून Eहणाला, 

‘जरा इकडं या बघ.ू कावळं याय दचकाय लाग*यात.’ 
ती माणस ं तेथनू हलल/. पण पाठgमागं उभा रा�हललेा 

सतुाराचा गंगाराम Eहणाला, 
‘हऽं दचकIयात. �नवद लवकर �शवायचा असला तर 

माणसांना पाणीदेखील पाज ूद/त 6हाईत. माणसांत यनू �शवनू 
जाIयात.’ 

IयाJया आसपासची Hहय,Hहय Eहणाल/. तोपय hत पIOयाJया 
शडेावरच ेतीन कावळे खाल/ उतरते. Iयांनी �नवदाकडं गे*या 
सारखं केलं आ�ण एकापाठोपाठ उडून काऽ व काऽ व कर/त 
आdंयाच ंझाड गाठलं. तस ंगंगाराम Eहणाला, 

‘बघा मी Eहटलं तेच झालं कनी. Iयांना वरनं �नवद �शवा 
Eहणनू आडXर आ*याबगर ती �शवत 6हाईत.’ 

‘Hहय, आ�ण कुणी �नवद �शवायचा तेबी ठर*यालं 
असतंय.’ 

एका पाHहiयानं Iयात भर घातल/. 
एरवी माणस ंकावWयाच ं तjडह/ बघायला धजत नसत. 

पण आज ]मशानातला माणसांJया नजरा दो6ह/ झाडावरJया 
Iया कोळशासाkया काWया काWया कावWयांJयाकडं 
लाग*या होIया आ�ण कावळेह/ चांगल े नटनू गेल े होते. 
मनात आल ेकN Iयातलं काह/ कावळे काऽ व, काऽ व कर/त 
होते. काह/ या झाडाव8न ओरडत Iया झाडावर जात होते. ते 
गेल ेकN �तथल ेकाह/ या झाडावर येत होते. Iयांचा पाठवणीचा 
खेळ स8ु झाला होता. तो खेळ बघनू माणसांची चळूबळू स8ु 
झाल/ होती. �बचार/च ंमन अडकायसारखं काय हाXयलंय? 
पोरांची लlनं झाल/. Iयांना पोरंबाळं झा*यात. Iयांच ंझकास 
चाललंय. लकेNचबंी चांगलं हाय. माणस ंआपआपसात बोल ू
लागल/. नामदेव आ�ण एकनाथलाह/ तेच वाट ूलागलं होतं. 
रावजी पाट/ल गावचा पाट/ल. IयाJया मनात वेगळच आलं. 
इठाकाकू समजतूदार बाई हतुी. जलमभर �तनं कुणाब8बर 
भांडणतंटा केला 6हाई. �तJया घरातबी भांडणतंटा नHहता. 
�तनं लकेांनाबी चांग*यापणानं वाटनू �दलं. लकेांनीबी 
चांग*यापणानं घेतलं. तवा �तला वाटत असल इथनू पढंुबी 
मा@या लकेांनीबी तस ंवागावं. भाईरJया माणसांबरोबर जस ं
भांडूने तस ं आपआपसातह/ भांडूने. दोघांनी मा@यासारखा 
ससंार क8न दाखवावा. एकमेकाJया सखुादखुाला धावनू 
जावावं. मा@या लकेNला माmार करावं. Iयाला आप*या 
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मनातलं ते बोलनू दाखवावं वाटलं. तो पढेु गेला आ/ण 1यानं 
ते बोलनू दाखवलं.

सग4यांना ते पटलं. आतापय5त ग6प बसल7ेया 
शंकरनानालाह< ते पटलं. तो नामदेव, एकनाथकडं गेला. 
1यांना ते सां/गतलं. आ/ण चला सांगा जावा Cहणाला. ती दोघं 
उठल< 1यांना घेऊन शडेात गेला. त ू जशी वागल<स तस ं
आCह< आई वागतो. तJुया मनात आह ेतसा आCह< ससंार 
करतो. बाळाबाईला /वसरत नाह<. तवा त ू आढंवेढं घेऊ 
नकोस. दोघं Cहणाल< आ/ण पाया पडल<. ‘इठा, त ूआतापय5त 
सोMयासारखी वागल<स. सोMयासारखा ससंार कNन 
दाखवलास. तJुया माघार< पोरंह< तशीच वाग1यात. मी 1याची 
हमी देतो.’ अस ंसांगनू शंकरनाना पाया पडला.

तर<ह< इठाकाकू मनावर घेईना. कावळं शडेाकडं यायच ं
नाव काढ<नात. उलट 1यांनी आपला पाठ/शवणीचा खेळ 
वाढवला होता. काऽ व काऽ व कNन 1यांनी आणखी आप7या 
तेवढय़ाच भाऊबंदांना गोळा केलं होतं. आ/ण /लंब, आSंयाTया 
झाडाबरोबर /तथनं लांब असलले< आणखी दोनतीन झाडं 
खेळायसाठV घेतल< होती.

थोडावेळ ती खेळ खेळल< आ/ण कुठ7या कुठे पसार 
झाल<. बघता बघता बराच टाईम झाला होता. आता काय 
करायच?ं शहाणी इठाकाकू अस ंका वागाय लागल<? अस े
Xमशानात7या सवा5Tयापढंु YZ पडू लागल.े ब[याचजणांची 
कामंधामं होती. पण 1यांना /नवद /शव7या/शवाय Xमशानातनं 
हालता येत न]हतं. शवेट< गाईला आणा अस ंमाणसांTयातनं 
आवाज येऊ लागलं. आ/ण मग गाईला आणायच ंठरल.ं यस ू
पाटलाची /खलार< गावठV गाय होती. तोह< मातीला आला 
होता. शंकरनानानं 1याला गाय आणाय घर< पाठवनू /दला. 

अवघडून गेलले< माणस ं /नवद /शव^याTया /वषयावर 
चचा` कN लागल<. लवकर /नवद न /शवल7ेया अनेक घटना 
चच aत आ7या. काह< जनुी जाणती माणस ं /पढय़ान/पढय़ा 
चालत आल7ेया या Yथेच े महा1Cय सांग ू लागल<. आ/ण 
इठाकाकू /नवद न /शव^यापाठVमागच ंएक कारण चोरपावलानं 
शंकरनानाTया एकटय़ाTयाच मनात आलः इठाTया नावावर 
पसैा हाय. ग4यातलं दा/गनं हायत. 1याची वाटणी झा7याल< 
Mहाई. ह< दोघं सगळं वाटनू घेतील. खरं आईTया दा/गMयावर 
लकेdचा हeक असतोय. तवा /चताक लकेdला fावं यासाठV 
तर< इठाकाकू /नवद /शवत नसल? तोपय5त माणसांना यस ू
पाट<ल गाय घेऊन ये1याला /दसला. शंकर पाटलाTया 
डोeयातील /वचार /तथ7या /तथं थांबला. गाय आल< गाय 
आल< माणसांनी दंगा चाल ू केला. तो दंगा शांत ]हायचा 
आतच यस ूपाट<ल गायीला ओढताना आ/ण गाय /जथ7या 
/तथं Nतनू उभा रा/हलले< माणसांना /दस ूलागल<. ‘आरं दोघं 
/तघं जावा. माणस ं बघनू गाय बजुाय लागल< असलं.’ 
शंकरनाना Cहणाला तशी /तघंचौघं पळाल<. 1यांनी गाईला 

आढ<त आणल<. गाय Xमशानाजवळ आ7यावर शंकरनाना 
राघनूानाला Cहणाला, ‘घरचा /नवद iयनू येजा.’ राघनूाना 
गडबडीनं गेला आ/ण घरचा /नवद iयनू आला. गाई समोर 
धरला. गाईनं /तकडं ब/घतलं नाह<. यस ूखा खा Cहण ूलागला 
तेवढय़ात वाघानं उडी मारावी तशी गाईनं उडी मारल<. 
यसTूया हातातला कासरा सटुला आ/ण गाय वा[यागत 
पळाल<. ‘आरं धरा!, आरं धरा!’ माणस ंCहणाल<. पण गाईनं 
बघता बघता घरचा रXता धरला. राघनूानानं हातातला /नवद 
/जथं होता /तथं नेऊन ठेवला.

आता काय करायच?ं हा YZ माणसांTया समोर पMुहा 
उभा रा/हला. शंकरनाना उठला आ/ण नामदेव, एकनाथकडं 
गेला. 1यांना बाजलूा घेऊन कानात कुजबजूला. आ/ण मग 
मोठय़ानं Cहणाला,

‘इठाकाकूला वाटत असल माJया ग4यातलं /चताक 
बाळाबाईला दे1यात कd Mहाई. खरं /तला fायचच हाय. तवा 
तमुा सग4यांTया साkीनं तस ंदोघं भाऊ जाऊन सांगतील. 
आ/ण पाया पडतील.’

नामदेव पाठोपाठ एकनाथ उठला. दोघं शडेात जाऊ 
लागल<. तेवढय़ात काव4यांचा एक मोठा घोळका काऽ व 
काऽ व कर<त देवानं धाड7यागत आला आ/ण शडेावर येऊन 
बसला. माणस ं हरकून गेल<. दोघं भाऊ शंकरनानानं जे 
सां/गतलं ते आप7या आईला सांगनू पाया पडल< आ/ण 
माणसांत आल<. चार कावळे खाल< आल.े माना हलवीत 
इकडं /तकडं बघ ूलागल.े 1यातला एक /नवदाकडं गेला. 
आ/ण मधोमध असल7ेया घरTया /नवदामधलं भजं चोचीनं 
उचललं. तस खालTया /तMह< काव4यांनी काऽ व काऽ व 
गजर केला. शडेावरच ंसगळं कावळं एका दCमात खाल< 
आल े आ/ण बघता बघता सगळे /मळनू /नवदांवर तटुनू 
पडल.े

आज रkा/वसज`न.
काल दपुारपासनू बाळाबाईTया मनात आललेा /वचार, तो 

/वचार बळावत जाऊन तस ंघडल अस ंवाट ूलाग7यालं आ/ण 
राlी अंथNणावर पड7यावर Y1यk तस ंघड7यालं पा/हलले< 
/चlफdत. आ/ण 1यानंतर /बनघोर< झा7यागत वाटनू /तची 
झोप लागल< होती. आ/ण आज सकाळी माl तस ंघडल का, 
हा YZ /तTया मनात धाकधकू /नमा`ण कN लागला.

सकाळी नऊ वाज7यापासनू पपैा]ह^यांTया गाडय़ा यायला 
सNु झा7या. ग7ल<Tया कोप[यावर गाडी आल< कd पाव^याबाई 
रडायला चाल ू करायTया. आ/ण रडत रडत गाडीतनू 
उतरायTया आ/ण आत घरात जायाTया. मग कोण बाळाबाईTया 
ग4याला पडायची. कोण कमलTया. कोण /वमलTया. आ/ण 
मग सगं4यांचच तालासरुात सरू काढनू रडणं. इठाकाकूTया 
आठवणी काढनं. इठाकाकू महा1Cय! दसुरे काय! रडतानाह< 
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बाळाबाईची धाकधकू आत&या आत स*ुच होती.
र/ा0वसज3नानंतर घर7 आल&ेया पपैा<ह=यांना आ0ण 

भाऊबंदाना जेवन पा0हजे. BयासाठD सताट बापय सात 
वाज&यापासनू जेवणाFया नादाला लागल7 होती. राघनूानाFया 
घरासमोर दोन चलु7 के&या होBया. एकJवर भात आ0ण 
दसुर7वर आमट7 0शजनू तयार होती.

दहा स<वादहा झाल ेहोते. सगळा पपैा<हणा गोळा झाला 
होता. कुठला पा<हणा रा0हला न<हता. इठाकाकूFया 
माहरेाकडून आ0ण बाळाबाईFया सासरकडून OPटर भ*न 
माणस ंआल7 होती. बाकJ काह7 OPस, टाटासमूोमधनू, काह7 
कारमधनू आल े होते. आ0ण बर7च पा<हणं मंडळी मोटार 
सायकल7हनू आल7 होती. गावातल7ह7 बर7च माणस ंआल7 
होती. अधS ग&ल7 बापयांनी भ*न गेल7 होती. आ0ण घर 
बायकांनी तडुूंब भरलं होतं. 0तथं बसायला जागा न<हता 
Uहणनू समोरFया दोन तीन घरातह7 बायका जाऊन बस&या 
होBया. इठाकाकू कुणाच ं काय चकुवत न<हती. मग तो 
सखुाचा Wसगं असो अथवा दःुखाचा. आपण नसलं तर7 
लकेांना नाह7तर सनुांना ती पाठवनू Yायची. Bयाची जाणीव 
सगZयांनी ठेवल7 होती.

साडेदहा झाल.े राघनूानानं आ0ण शंकर पाटलानं सगळं 
पा<हण ेआल ेआहते याची खा[ी क*न घेतल7. आ0ण चला 
जावयूा Uहणाल.े सो\यातील माणस ंबाहरे आल7. Bयात&या 
सताटजणांनी र/ा0वसज3नासाठD लागणारे सा0हBय 
आप&याजवळ घेतल े होते. ग&ल7तील माणसांसह ती 
]मशानाFया वाटेला लागल7. राघनूाना आत मधघरात गेला. 
बायकांFया रडारडीचा दंगा स*ुच होता. Bया दं^यातच 
सगणुामावशीनं घरचा 0नवद राघनूानाFया हातात 0दला. 0नवद 
घेऊन तो बाहरे आला. BयाFया सोबत शंकरनाना, नामदेव, 
एकनाथ आ0ण गावातील काह7 जाणती माणस ं]मशानाFया 
वाटेला लागल7. अंBय0वधीसारखच र/ा0वसज3नालाह7 बायका 
]मशानात जायाची प_त नस&याने Bया घरातच थांब&या.

]मशानात गे&यावर प0हलं काम शडेात जाऊन राखेला 
हात लावनू यायच ंहोतं. ते माणसांनी केलं. ती राख पाच 
पाBयात भरल7. रामा सयु3वंशीनं ती जागा गाईFया शणेानं 
सारवल7. राघनूानानं 0तथं 0पंड केल7. घरFया 0नवदासह 
पा<ह=यापनैी आणलले ेसगळं 0नवद 0पंडेFया समोर ठेवल.े 
आ0ण मग शंकर पाटलानं सगZयांना ओरडून सां0गतलं, ‘aो 
मंगळवार सोडून पढुFया मंगळवार7 बारा<या 0दवसाचा 
काय3cम हणुार हाय.’

माणसांनी 0पंडाला पाणी पाजायला चाल ूकेल.े कावZयांचा 
घोळका शडेावर येऊन दंगा क* लागला होता. माणसांच ं
0पंडाला पाणी पाजनू झालं. ती बाजलूा हBुयात नाह7 हBुयात 
तोपय dत शडेावरच े कावळे खाल7 उतरल.े Bयातला एक 
कावळा पढंु गेला आ0ण एका 0नवदावरचा पापड उचलला 

तसा इठाकाकूचा भाचा Uहणाला, ‘अBयानं आमचा 0नवद 
0शवला.’ 

इठाकाकूनं आप&या भावाचा 0नवद 0शवला, इठाकाकूनं 
आप&या भावाचा 0नवद 0शवला Uहणीत माणसांनी ]मशान 
सोडलं.

आपला 0नवद 0शवललेा बघनू इठाकाकूFया भावाला 
गलबलनू आलं. Bयाच ंडोळं पा=यानं भरलं. ह7 दोघच भावंडं. 
थोरल7 इठाकाकू. घरची ग0रबी. आईवडील रोज उठून 
शतेाला जाBयाल7. ती शतेाला गेल7 कJ इठाकाकू भावाचा 
हागमुतू ू काढायची. Bयाला खायाला भरवायची. ब0हणीFया 
अंगाखांYावर खेळतच भाऊ मोठा झा&याला. इठाकाकूFया 
भावाला आज ह ेसगळं आठवलं होतं.

]मशानातनू आल&ेया माणसांचा दारात एक पाऊस आ0ण 
घरात एक पाऊल आह े तोपय dत बायकांनी 0नवद कुणाचा 
0शवला? 0नवद कुणाचा 0शवला Uहणनू दंगा चाल ू केला. 
आ0ण मग Bयाच बायकांनी इठाकाकूनं आप&या भावाचा 
0नवद 0शवला, इठाकाकूनं आप&या भावाचा 0नवद 0शवला 
असा दंगा चाल ू केला. ते ऐकून इठाकाकूFया भावजयनं 
मोठय़ानं गळा काढला,

‘भैनभावाचा जीव एमेकावर लय हतुा, हतुाऽ गंऽ बाईऽऽ. 
कवा एकमेकाला इसारल7 jहाईत, jहाईतऽ गंऽ बाईऽऽ. भैन 
गे&याच ंसमज&यावर भाऊ बायकासारखा रडला, रडलाऽ गंऽ 
बाईऽऽ.’

बह7णभावाFया एकमेकांवरFया मायेच ंसांगनू ती 0नवदाकडं 
वळल7,

‘आPकासाबांना माkया हातFया पोZया लय आवडायFया. 
आवडायFयाऽ गंऽ बाईऽऽ. ह ेमाझ ेबया, बयाऽ बयाऽऽ.’

आयाबायांनी पा<हणीबाईला गप केल7.
Bयाच 0वषयावरचा कमलचा सरू ः 
‘भाऊ आला कJ अBया आमाला पयलं जेवाण कराय 

लावायची, लावायचीऽ गंऽ बाईऽऽ. माkया भावाला ह े
आवडतंय, ते आवडतंय, ह े करा, ते करा Uहणायची, 
Uहणायचीऽ गं.ऽ बाईऽऽ.’

0वमलचाह7 Bयाच 0वषयावरचा सरूः 
जेवाण हईु]तवर भावाब*बर सखुा दखुाच ं बोलत 

बसायFया, बसायFयाऽ गंऽ बाईऽऽ. जेवाण झा&यावर लगेच 
उनउनीत जेवायला वाढाय लावायFया, लावायFयाऽ गंऽ 
बाईऽऽ. माkया भावाला उनउनीत जेवाण आवडतंय UहणायFया, 
UहणायFयाऽ गंऽ बाईऽऽ. ह ेमाझ ेबया बयाऽ बयाऽऽ.’

सकाळपासनू mया Wnामळंु बाळाबाईFया मनात धाकधकू 
स*ु झाल7 होती ती खर7 ठरल7 होती. काल दपुारपासनू रा[ी 
अंथ*णावर पडेपय dत 0तFया मनात जो 0वचार येत होता Bयावर 
पाणी पडलं होतं. आ0ण अंथ*णावर पड&यावर 0तनं जी 
0च[फJत पा0हल7 होती 0तची राख झाल7 होती. Bयामळंु 
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कालपासनू बंद झालले' (त*या जीवाची घालमेल आता प4ुहा 
स6ु झाल' होती. आई अस ंका वागल'? आपण जे लके=ला 
बोललो होतो ते कराय*या आत आपणाला जाणं भाग पडलं. 
मराण कुठCयाच माणसाला थांबवता इत 4हाई. ते मलाह' 
थांबवता आलं 4हाई. पण आता आपCया माघार' आपण जे 
लके=ला बोललो ते क6न Fयायची एक सधंी आपCया 
हातामIये हाय. ती आपण सोडायची 4हाई. अस ंआईला का 
वाटलं 4हाई? मला (दलCेया शLदाला जागनू गाव आ(ण 
पपैाNहOयासमोर आपCया मनात जे हतुं ते पणूP करायच ंवचन 
Fयनूच (नवद (शवला असता तर! लके=ला (दललें वचन मोडू 
नये Rहणनू आईनं काय केलं ह े सगSया (परतीमीत झालं 
असतं. माझी सास ूआपCया भा*याला बायकूच ंसांगतीया तस ं
तझुंदेखील अनेकांनी सां(गतलं असतं. पण त ू तस ं केल 
4हाईस. अस ंकायबाय बाळाबाईच ंमन आतCया आत बोल ू
लागलं. आ(ण आईला दोष देऊ लागलं. Xयामळंु (त*या 
जीवाची घालमेल कमी होOयाऐवजी वाढ ू लागल'. पोटात 
खदखदणारा नको Xया (वचारांचा लाNहारस पोटातच ठेवनू 
(तला भावजयां*या बरोबर सरू धरावा लागला. Xयां*या सरुात 
सरू (मसळनू ती Rहणाल',

‘भैन भाऊ एकमेकाला कवा इसारल' 4हाईत, 4हाईतऽ गंऽ 
बाईऽऽ. माझा भाऊ लय साधा हाय Rहणायची, Rहणायचीऽ गंऽ 
बाईऽऽ मा]या मामीला सारखी नावजायची, नावजायचीऽ गंऽ 
बाईऽऽ. मा]या भाऊ भावजनं ससंार क6न दाखवला Rहणायची, 
Rहणायचीऽ गंऽ बाईऽऽ.’

आई-मामामधील बह'णभावां*या नाXयाला उजाळा (दला. 
भाऊबंद सोडल े तर गावातील बाक=च े कोण जेवायला 

थांबल े नाह'त. जवळ*या गावच े पाNहणहे' थांबल े नाह'त. 
Xयामळंु समोर*या तीन घरातील पढु*या सो`यांतनू बसलCेया 
प(हCया पंगतीलाच सगळे बापय जेवनू उठल.े नामदेव, 
एकनाथ, घरची पोरं, बाळाबाईचा नवरा, (तचा पोरगा, 
शंकरनाना, राघनूाना एका पंगतीत बसनू जेवल.े Xयांच ंजेवनू 
झाCयावर बायकांना बोलवाय दोघां(तघं आल.ेचला, जेवायला 
चला, बापय सगळे जेवनू उठल ेRहणाल.े सगSया बायकांना 
लवकर घेऊन या अस ंसगणुामावशीला, तानमूावशीला सांगनू 
गेल.े Xया चला, चला, उठा, उठा. बाळाबाई उठ, कमल उठ, 
(वमल उठ Rहण ूलागCया. बायका भराभर उठCया. XयातCया 
काह' पाठaमागं 4हाणीत जाऊन चळू भ6न आCया. बाळाबाईला 
जेवायला जायाला नको वाट ूलागCयालं. पण नाह' जाऊनह' 
चालणार नNहतं. Rहणनू ती उठल'. पाठaमागं 4हाणीत जाऊन 
चळू भ6न आ(ण तbडाव6न हात (फरवनू आल'. आ(ण सास,ू 
जावबूरोबर बाहरे आल'. समोर गCल'त नवरा (दसला. (तला 
नवdयाला कधी भेटंन अस ं झाCयालच होतं. ‘जावा जेवा 
जावा. आमी सगळी जेवलो’. नवरा आपCया घर*या 
बायकांना Rहणाला. बाळाबाई नवdयाजवळ उभा रा(हल' आ(ण 

वंगाळ तbड क6न हळ ूआवाजात Rहणाल', 
‘कसCयाह' प(र(eथतीत माझी गाठ घेतCयाबगार जाव ू

नगा.’
‘4हाई जाईत. तलुा मोबाईलबी fायचा हाय. मा]या 

मोबाईलमधCया दोन काडाPपकै= एक काडP घरातCया साIया 
ज4ुया मोबाईलात त]ुयासाठa घालनू आणलंय.’

‘चालतंय मागनं fा.’
ती Rहणाल' आ(ण जेवायला गेल'.
बाळाबाईला आपल' घालमेल नवdयासमोर मांडायची होती 

आ(ण नवरा काय Rहणतोय ते ऐकायच ंहोतं. कोणता सCला 
देतोय ते बघायच ंहोतं.

बायका जेवनू घरात आCया. बायकांच ंजेवनू Nहायच ंवाट 
बघीत बसलले' पाNहणं मंडळी नामदेव, एकनाथला सांगनू 
उठल'. आ(ण आपCयाबरोबर आलCेया बायकांना बाहरे 
पडायला गडबड क6 लागल'. Xया पाNहOया बायका जातो 
Rहणनू सांगत बाळाबाई, कमल, (वमल*या गSयाला पडू 
लागCया आ(ण मग पदरानं डोळं पसुत बाहरे पडू लागCया. 
गCल'त उभा असलCेया आपCया गाडीत बस ू लागCया. 
बाळाबाई*या नवdयानं आपCया सगSया बायकांना बाहरे 
काढलं. Xया सगSया ghटरमIये बसCया. Xयापाठोपाठ 
बापयह' ghटरमIये चढल.े मोटार सायकलव6न आलCेया 
आपCया भावाला बाळाबाई*या नवdयानं ghटरमधनू जायाला 
सां(गतलं. आ(ण आपCयासाठa मोटारसायकल ठेवनू घेतल'.

बाळाबाई*या नवरा सोडून बाक= सगळे पाNहण े गेल.े 
पाNहण ेगेCयाबरोबर भावक=तCया बापयांनी जेवनाचा सगळा 
पसारा (मटवनू टाकला. आ(ण आपआपCया घर' गेल.े Xयां*या 
पाठोपाठ बायकांह' गेCया. अडीचपयiत सगळं आटपलं होतं. 
बाळाबाई*या नवdयालाह' बायको काय Rहणतीया ते बघनू 
बाहरे पडायच ंहोत.ं शंकरनाना आ(ण दोघा मेNहOयाबरोबर तो 
बोलत बसला होता.

‘मीबी उठतो आता. घरात एक एhgा मोबाईल हतुा Xयो 
बाळाबाईला घेऊन आलोय. पोरंबी कवाकवातर' आठवण 
आCयावर फोन करतील. तीबी कर'ल. Xयो (तला देतो (न 
जातो Rहणनू सांगनू येतो.’

‘आम*या मोबाईलवरनं बोलल' असती क=.’ नामदेव 
Rहणाला.

‘Nहय. खरं घरात पडून हतुा Rहणनू Fयनू आलोय. 
मा]याकडबी एक काडP jयादा हतुं ते Xयात घातलय.’

बाळाबाई*या नवdयानं सां(गतलं आ(ण मधघरात आला. 
आत बाळाबाई, कमल, (वमल आ(ण गCल'तCया दोघी 
बायका बसCया होXया.

‘मोबाईलआणलाय.’
‘fा चला.’
बाळाबाई Rहणाल' आ(ण चटकन उठल', नवdयाला घेऊन 
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पाठ�माग या सो%यात'या परडय़ाकड या दरवाजाजवळ गेल2.
‘बोल.’
नव6या या त7डून श:द आ'याबरोबर <तच ंत7ड एकदम 

वंगाळ झालं. काकलतुीला आ'यासारखं होऊन आ<ण 
डोGयातनू पाणी आणनू <तनं मधघराकडं बघत हळ ूआवाजात 
<वचारलं,

‘आता <चताकाच ंकस?ं’
सास ू गे'यापासनू Lया याह2 डोMयात <चतंाकाचा <वषय 

राहनू राहनू येत होता. आ<ण तो आला कO <चताक आता 
<मळायच ंनाह2 अस ंवाटनू Lया याह2 जीवाला कसतंर2 वाटत 
होतं. Rहणनू बायकोनं <चताकाच ंनाव काढ'याबरोबर वैतागनू 
तो Rहणाला,

‘ते आता डोUMयातनू काढनू टाक.’
नव6यानं एका दRमात सांगनू टाकलं. नव6या या Vा 

सांगWयानं ती बावचळनू गेल2. Rहणनू <तनं <वचारलं, 
‘Rहजे?’
‘Rहजेला मी आता काय उYर देऊ बाळाबाई!’
नव6याच ेप\ुहा तसचे श:द! मा]या जीवाची घालमेल काय 

^हायला लागल2या ती माझी मला Rहाईत! आ<ण मी ती सांगनू 
सांगनू कुणाला सांगणार! इतरांना कुणाला मला सांगता इत 
\हाई. `याला सांगता येतंय Lयाला आता सांगाय लागलोय. 
आ<ण Lयो आता मी जे बोलतोय ते उडवनू लावायला 
लागलाय. कसल2 वैशी माझी Rहणायची ह2! देवानं मा]यावर 
कसल2 येळ आणल2. <तच ं मन Rहणालं. आ<ण जीवाला 
लागायसारखं बोलणा6या आप'या नव6यापढंु <तला 
ओMसाबोMशी रडावं वाट ूलागलं. तीन <दवस जी जीवाची 
घालमेल होऊ लागल2या ती बाहरे काढावी वाट ूलागल2. पण 
तस ं<तला करता येत न^हतं. मधघरातलं डोळं, कान इकडं 
असतील ह2 एक भीती होती. Lयामळंु दंगा करता येत न^हता. 
साधं मोठय़ानं बोलताह2 येत न^हतं. नसुती जीवाची घसुमट. 
<तच ंडोळं पाWयानं भरलं. आ<ण मोठय़ा पावसात पावळणीला 
धार लागावी तशी लागल2. डोGयाच ं पाणी पदरानं पसुत 
Rहणाल2,

‘तमुी अस ंकस ं Rहणता! आई या माघार2 <तच ं <चताक 
मला <मळावं अस ंमला का वाट ूनये आ<ण कुठ'या लकेOला 
ते वाटणार \हाई. आई गे'याच ंदःुख मला हायच. आयाबापा या 
गGयाला पडून मी ते हलकं कdन घेतोय. खरं <चताकाच ं
दखु तमु याबगार मी दसु6या कुणाला सांग ू शकत \हाई. 
आ<ण तमुी तर काय उYर देव ूRहणता!’ 

बायकोच ं रडणं आ<ण काकलतुीला येऊन सांगWयानं 
Lयाला आपण उगच <चडाय लागलोय अस ंवाट ूलागलं. तो 
Rहणाला,

‘त ूअगरू रडायच ंथांब. मग बोलतो.’
ती रडायची थांबल2 आ<ण Rहणाल2,

‘मी रडायच ंथांबलो. आता मा]याकडनं सवनं बोला. तमुी 
काय सांगताय ते ऐकतो.’

Lयाला बायकोची लयच काकलतू आल2. Rहणनू Lयानं 
समजावनू सांगायला चाल ूकेलः

‘ह े बघ बाळाबाई, तलुा <चताक <मळालं असतं तर ते 
माझंबी हणुार हतु कO \हाई. Lयामळंु मलाबी ते <मळावं वाटतच 
हतुं कO. गे'या वसg त ू <चताकाच ं इ याdन आ'यावर 
मा]यापढंु Lयो इषय काढलास Lयावेळी मी तस ं बोलनू 
दाखीव'यालं हतुच कO. तझुी आई वेळ आ'यावर <नणhय 
घेणार हतुी Rहणनू <तनं वाटणीला टायमाला <चताकाच ं<मट2वलं 
\हाई. पण तवर ती <नघनू गेल2. Lयामळंु <चताक <मळायच ं
अवघड झालंय Rहणनू त ू घायाळ झाल2यास. बdबर कO 
चकू?’ Lयानं <वचारलं.

<तनं मान हलवनू बरोबर Rहणनू सां<गतलं.
‘मलाबी परवापासनू वाईट वाटाय लागलंय. खरं मी त]ुया 

इतकं जीवाला लावनू घेत'यातं \हाई. iयनू काय उपगे \हाई. 
जीवाला लावनू घेत'यावर आ<ण घायाळ झा'यावर ते काय 
आपणाला <मळणार हाय का?’

ती \हाई Rहणाल2.
‘मी लकेOला <चताकला श:द <दलंता तवा ते <तला jा 

अस ंसांगायला आई वरनं खाल2 येणार हाय का?’
ती प\ुहा \हाई Rहणाल2.
त ूअस ंघायाळ झा'यालं त]ुया भावाभावजाना समजणार 

हाय का? आ<ण त ूसां<गतलस तर2 Lयाचा काय उपगे हणुार 
हाय का?’

या दो\ह2ह2 klांची उतरे <तनं \हाई Rहणनूच <दल2. 
‘मग मला सांग, मी डोUMयातनं काढनू टाक Rहणलो यात 

माझं काय चकुलं?’
ती ग%प बसल2. तो पढेु आणखी समजावनू सांग ूलागला 

ः
‘आई या दा<ग\यावर लकेOचा हMक असतोय. पण तो 

के^हा! आईवडील असल ेतर! अशा वUत ूलकेOला देणारे 
तेच! आता ती दो\ह2ह2 तझुा हMक चालवनू घेणार2 माणस ं
\हाईत. ह ेएक झालं. आ<ण Lयातनंह2 आई नसताना आता 
तलुा <चताक मागताबी आलं असतं. तर कधी! त]ुया आईनं 
तRुहा भैनभावांची बैठक घेतल2 असती. Lयात शंकर 
पाटलासारखा तमु या जवळचा माणसू असता आ<ण <तथं 
आईनं आप'या मनातलं सां<गतलं असतं. भावांनी ते मा\य 
केलं असत. तर मग तलुा आता मागता आलं असतं. 
वाटणी या टायमाला <तनं हा इषय काढला \हाई. नंतर कवा 
पढंु काढणार हतुी तवर गेल2. आता त]ुयात आ<ण <त यात 
काह2 बोलाबाल2 थोडी झाल2या ती उपगेाची \हाई. मग त ू
आता <चताक कशा या जोरावर मागणार? Rहणनू त ू गप 
बस. ते आप'या नशीबात न^हतं अस ंसमजनू मनाला शांत 
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कर. जीवाला ताप क$न &य ूनगोस. ,यो &यनू आ/ण काय 
झालं तर! ते कोण /न5तरणार! आमचा ससंार हाय. दोन 
सो:यासारखी पोरं हायत. /चताकाबदल मी तलुा एका श@दानं 
काय Aहणत :हाई. उलट पढंु मागं तलुा तेवढय़ा तोGयांच ं
दा/गनं क$न घालतो. आ/ण काय सांग!ू’

नवरा Aहणतोय ते सोळा आण े बरोबर असKयानं 
बाळाबाईला ते पटवनू &यावं लागलं आपण जीवाची घालमेल 
क$न &यायची नाहL. ,याचा काय उपयोग नाहL अस ं या 
वेळेपरुतं तरL /तMया जीवाला वाट ूलागलं. पण /तMया मनात 
एक आलं, आपण गप बसलो. /चताकाच ंनाव :हाई काढलं 
तर भावाभावजांना ते बरंच हाय. मग ,यांMया मनात काय हतुं 
ते कस ंसमजणार! ,यापरास आपण /चताक मागावं. बाराPया 
/दवसाचा कायQRम झाला कS माTया हातात /चताक पायजे. 
आईनं मला श@द /दलाय. ,यो तमुी पाळा. :हाई पाळत असाल 
तर मी सतुाकाच ंपाताळ नेसनू जाणार :हाई अस ं Aहणावं. 
आ/ण ह ेशंकरनानाची एकांती भेट &यनू ,याMयापढंु सांगावं 
आ/ण ,याला इMयारायला लावावं. ,यामळंु भावांMया मनात 
काय हाय ते तरL समजनू ईल. ,यातनं हनू हनू काय हईुल 
तर माVारच तटुल. तटंुना! आता या घरात मी कशाला 
येतोय! माझं एक हाडूक हतुं ते गेलं. आता इथनू पढंु भावांच ं
नPह ंतर ,यांMया बायकांच ंराYय! 

आपKया नवZयाला ह े/तनं बोलनू दाखवलं. पण /तच ंह े
सगळं Aहणणं ,याला पटलं नाहL. तो Aहणाला,

‘/चताकाच ंइMयारायच ंअसलं तर इMयारता ईल. पण त ू
Aहणतीस तस ंयो[य नPह.ं बाराPया /दवशी ह\टानं /चताक 
मागनू ,यांनी :हाई /दलं तर सतुाकाची साडी नेसनू यायची 
:हाई Aहणतीस ते ब$बर नPह.ं ती आपण गावाला गमजा 
दाखीवKयासारखं हईुल. अस ंवागनू आपलं मन हलकं क$न 
&यायच ं:हाई. ,याप]ेा त ूबारा /दवस क$न ये. आ/ण मग 
आठ /दवस गेलं कS शंकर पाटलाला पायजे तर फोन कर. 
आ/ण आईनं मला असा श@द /दला हतुा तो तेवढा भावांMया 
कानावर घालाय सांग. बघ ू ,यांMयाकडनं काय येतंय ते. 
बाकS काय नगो. तेबी तTुया मनाMया समाधानासाठa.’

 बारा /दवसाMया आत /चताक मागायला का bयायच!ं 
आ/ण /चताक :हाई /दलं तर पाताळ तरL का नेसनू जायाच ं
,यात कसलL आलLया गावाला गमजा! उलट भन का रागानं 
गेलL ह ेतरL गावाला समजल. बाळाबाईच ंमन Aहण ूलागलं. 
पण ह ेआपKया नवZयाला पटणार नाहL Aहणनू न बोलता ती 
गcप उभा रा/हलL. हबुी Aहणीना आ/ण नाहLबी Aहणीना. आपण 
Aहण,यालं बायकोला पचनी पडेना ह े,यानं ओळखलं. /तला 
आपला राग कुठना ना कुठनं भाईर काढावाच वाटतोय Aहणनू 
ती तस ंक$या Aहणतीया पण तस ंक$न चालणारच :हाई!

‘:हाई, :हाई! त ू Aहणतीस तस ंवागनू चालणारच :हाई! 
बाराPया /दवसापयeत /चताकाच ंनावच काढायच ं:हाई आ/ण 

पाताळ न नेसताहL यायच ं:हाई. मी Aहणतोय तस ंवाटलं तर 
बारा /दवसानंतर आमMया घरL यनू शंकर पाटलाकडनं 
मागायच ं:हाईतर मागायचच :हाई.’

,यानं प:ुहा आ/ण तेच बोलनू दाखवलं. मग /तला ते मा:य 
करावं लागलं. ती चालतंय चालतंय AहणालL.

आतापरुतं तरL बायको तयार झालL नंतर आ/ण बारा 
/दवसापयeत /तMया मनात काय येतंय कुणाला ठावं. बरLच 
वस e ती /चताकावर मन लावनू बसलLया. आपKया आईच ं
हfकाच ं/चताक /तला /मळावं वाटतंय. ,यामळेु मी सांग,यालं 
/तला इतfया सहजासहजी पचनी पडणार :हाई. पण काय पण 
क$न ते पचनी पाडून &यायलाच पायजे आ/ण जीवाला ताप 
क$न &यायचा :हाई ह े,याहLप]ेा महgवाच.ं

‘आता इथनं पढंु /चताकासाठa जीवाला कसला हाय ,यो 
ताप क$न &यायचा :हाई बघ. बारा /दवस कसतंरL काढ 
आ/ण ह ेघरला.’

,यानं उजPया हाताMया अंगठय़ाजवळच ं बोट नाचवीत 
सां/गतलं, तस ंती /चडून AहणालL,

‘गप बसा! /कती येळा सांगता! :हाई क$न घीत 
AहणलोयकS!’

बायको /चडKयालL बघनू तो जरा हसला. आपण सगळं 
/तMयाकडून Pहय, Pहय, :हाई, :हाई अस ं सगळं वदवनू 
घेतलंय Aहणनू शवेटL ती माTयावरच /चडलLया. ,याला 
वाटलं. तो प:ुहा काय बोलाय गेला नाहL.

,यानं आपKया जवळचा मोबाईल /तला /दला. ती दोघं 
मधघरात आलL. कुणी काय /वचारायMया अगोदरच 
बाळाबाईचा नवरा कमल आ/ण /वमलला Aहणाला,

‘आमMया घरात जरा कुरबZुया चाल ूझाKयाता. ते आ/ण 
घरच ंबाळाबाई जीवाला लावनू घेतीया. आता इथं ते काय 
डो5fयात &य ूनगो Aहणलो.’

आपण नवराबायका दसुZया कोण,या /वषयावर बोलत 
नसनू आपKया घराकडMया /वषयांवर बोलत होतो ह ेदाखवनू 
देiयासाठa ,यानं अस ंसां/गतलं. आ/ण ,यांनाहL ते पटलं. 
आपKया नवZयाला कस ंबोलाय ह ेसचूतंय. बाळाबाईच ंमन 
Aहणालं.

बाळाबाईचा नवरा बाहरेMया सोcयात आला. आ/ण /तथं 
बसलKेया सगGयांना ‘जातो उशीर झाला.’ अस ं सागनू 
लागलाच बाहरे पडला.

नवरा गेला. घटकाभर झालं. आणखी थोडा वेळ गेला. 
आ/ण मग हळहूळ ूचोरपावलानं /चताक /तMया समोर उभा 
रा/हलं. ,याच ं/पवळं /पवळं धAमक सोनं /तMया समोर चमकू 
लागलं तस ं/तला काय करावं तेच समजेना.

- द. तु. पाटील
मोबा. :  +९१ ९४४८८६३९५३
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ल�ु�लनचा "#ताव
एका देशातनू दसु&या देशात (वास करताना मी दैनं/दनी 

/ल/हत असतो. (वासातलं बार6कसार6क बरंच काह6 /टपता 
येतं :यात. एरवी /लखाणह6 होत नाह6. /नदान =ा /न/म>ानं 
तर6 पांढ&यावर थोडं काळं करता येतं. पण =ा (वासात 
औरंगजेबनं माFयावर सोपवलGेया काम/गर6च ंओझंच इतकं 
होतं कK दैनं/दनी /ल/हLयाचा साधा /वचारह6 डोNयात आला 
नाह6. मग Pहटलं :याची गोQ रच ूया. ह6 गोQ आता मलाच 
खर6 वाटत नाह6. :यामळंु खर6 नसावीदेखील. तस ंपाहाता 
गोQ घडGयाच ेपरुाSयादाखल माFयाकडे फोटो आहते. =ा 
/ड/जटलUया काळात आपल ेफोटो काढणं आ/ण ते बघत 
राहणं हचे तर आपGया आयVुयाच ंWयेयधोरण झालंय. :याला 
मीतर6 कसा अपवाद असने? गोQ खर6 /कंवा खोट6 
असLयाचा मYुाह6 मी बाजलूा सारला. आजकाल सगळीकडून 
सकारा:मक /वचार करायचा हाकाटा /पटला जातोय :याला 
बळी पडून मी /वचार केला, समजा, उ\ा कुणी छापल6 ह6 
गोQ तर लखेक Pहणनू तेवढंच आपलं नाव होईल आ/ण 
चारचौघांत थोडं /मरवताह6 येईल. नाह6 कुणी छापल6 /कंवा 
वाचल6 तर6 आपGया बापाच ंघोडं मरत नाह6. बापाला म`न 
वष b लोटल6 पण :याच ंघोडं माc /जवंत आह.े 

/बSहसd लने बसeटॉपला उतरलं कK मी /शकवतो :या 
लंडनUया फेGटम कॉलजेमWये पोचायला मला जेमतेम चार 
/म/नटं लागतात. पण तेवढय़ातह6 तापमान दोनवर घसरGयानं 
थंडीची नखं इतकK बोचत होती कK इमारतीUया गेटमधनू 

आतGया उबदार वातावरणात /शरताच मला सटुGयासारखं 
झालं. काउंटरवरUया काhया, कुरhया केसांUया हस&या 
/रसiेश/नeटला नेहमी(माणं गडु मॉ/न bग Pहणनू मी धावतच 
दरवाजा बंद SहायUया आत /लjटमWये /शरलो. घाईघाईत 
/लjटमWये /शरायच ंनाह6 ह ेमनाला असkंय वेळा बजावनूह6 
मधनूच शर6र मनावर अस ंमात करायच.ं शवेटUया अकराSया 
मजGयावर बाहरे पडून मी (साधनगृहात /श`न, लघवी/बघवी 
क`न, डोNयावरची उबदार टोपी काढनू बॅकपकॅमWये ठेवल6. 
आरशात चहेरा oयाहाळत डोNयावरच े /वसकटलले े केस 
बोटानंच नीट केल.े सpुवातीला लंडनला आलो तेSहा सोबत 
दोनचार कंगवे आणल े होते. पण इथं कंगवा कुणी पpुष 
वापरताना /दसत नाह6 बघनू, आणलले ेकंगवे वषdभर खोल6त 
पडून रा/हल ेआ/ण मग कच&याUया डrयात गेल.े अंगातलं 
जाडजडू जंपर काढनू मी हातात घेतलं आ/ण कॉलजेUया 
sथंालयात /शरलो. औरंगजेब :याUया टेबलाशी समोर6ल 
सगंणकाUया etKनमWये डोळे खपुसनू बसला होता. मला 
बघताच :याच ंखास डोhयांत चमक उठणारं हसत Pहणाला, 
‘‘ये, ये मकंुद. तझुीच वाट बघतोय. दोनच /म/नटांत सपंवतो 
ह.े"

औरंजेबला एक-दोनदा मी (:येक अwरावर जोर देऊन 
सांगनू पा/हलं होतं कK माFया नावाचा उUचार म ुकंु द असा 
आह.े पण कु उUचार :याला जमत नSहता. तस ं पाहाता 
मलादेखील आजवर माझं ते तेच नाव ऐकून कंटाळा आGयानं 
मकंुद ठzकच वाटलं. कुणी मकंुुद {या कुणी मकंुद {या. 

िढ�कािचका

अर�वदं रेकथा
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�या�यासमोरची खचु' मागं ओढनू �यावर मी माझं जंपर 
अडकवनू खचु'त बसलो. 9थंालय तस ं नावालाच होतं. 
आठ-दहा लाकडी रॅAसमBये रचनू ठेवललेD हजार-बाराश े
पFुतकं. बहतुेक Gबझनेस मॅनजमHट, लॉ, हLेथ अँड सोशल 
केअर Nा Gवषयांवरची. एका रॅकमBये तर मीच घरात 
ठेवायला जागा नसLयानं इ9ंजी भाषे�या अBयापनवरDल 
पFुतकं आणनू ठेवलD होती.

औरंगजेबची दोन GमGनटं लांबत चालLयानं उठून, बाज�ूया 
टेबलावरDल काहD आतंरराWीय जनXLस आGण माGसकं चाळनू 
मी पZुहा येऊन खचु'त बसलो. �याच ं टेबलावरचा माउस 
Gफरवणं चालचू होतं. उगीच चाळा ]हणनू मी Gखशातला 
मोबाइल बाहरे काढणार तोच खचु'तनू उठून मला हात 
Gमळवत तो ]हणाला, ‘‘चहा घेऊन येतो आपLयाला.’’

‘‘मला नको, तु̂ यासाठ_ घेऊन ये." मी माझा हात सोडवनू 
घेत ]हणालो. काहD लोकांना हातात घेतललेा आपला हात 
वेळेवर सोडायच ंभान नसतं �यापकैb औरंगजेब होता. 

‘‘अरे यार, चहापण नको ]हणतोस ]हणजे कमाल आह े
तझुी." औरंगजेब Gदलखलुास हसत ]हणाला. ‘‘कॉफb 
आणतो मग तु̂ यासाठ_. थंडीतनू आला आहसे."

‘‘चहाच आण." 
जवळच असलLेया कँटDनमBये चहा आणायला तो बाहरे 

पडLयावर मीहD उठून टेबलावरच ं एक जनXल चाळायला 
घेतलं. औरंगजेब Nा कॉलजेात नावाला 9थंपाल होता. 
मcुयतः तो आतंरराWीय Gवeाfयाg�या समपुदेशकाच ं काम 
पाहात होता. आGण मी �यांना इ9ंजी Gशकवhयाच.ं होम 
GमGनFटरची सiू ंहाती घेतLया घेतLया Gथरेसा मेनं यकेूत 
Gशकायला आलLेया बनावट कॉलजेांमधील जगभर�या लाखो 
Gवeाfयाgची �यां�या �यां�या देशात हकालपkटD केलD. �यात 
आम�या कॉलजेचहेD बहसुcंय Gवeाथ' GडपोटX केल े गेल.े 
कॉलजे कसबंस ं वाचलं तरD एकाएकb उ�पZन घटLयानं 
आमच ेचांगलचे वांदे झाल.े यरुोपातनू आलले ेजे थोडेफार 
वैध Gवeाथ' कॉलजेात GशLलक राGहल े �यावर आमची 
गजुराण चाललD होती. 

थोlय़ाच वेळात दोZहD हातांत वाफाळत असलले ेचहाच े
मोnठाल ेमoज घेऊन औरंगजेब परतला. टेबलावर मा^यासमोर 
एक मग ठेवनू �या�या खचु'त बैठक मारत ]हणाला, ‘‘बोल 
आता मकंुद."

‘‘बोलायच ंकाम तझुं. कुठपयgत आलं pकरण?" चहाचा 
गरम गरम घोट घशाखालD उतरताच मला थोडी तरतरD 
आLयासारखं झालं.

‘‘अरे pकरण सगळं तयार आह.े तु̂ याच GनणXयासाठ_ 
थांबलो आह.े"

‘‘मी येतोय ह ेसांGगतलं कb तलुा. अथाXत मी येतो आह े
ते केवळ मला यरुोप Gफरायची हौस आह े ]हणनू. हहेD 

सांGगतलंय."
‘‘माहDत आह,े" औरंगजेब हसत ]हणाला. ‘‘]हणनूच तर 

मी तु̂ यापढेु हा pFताव मांडला. आपण जनुे दोFत आहोत ह े
झालंच. दहा वष g झालD ना रे आपLयाला भेटनू?"

‘‘अकरा," मी ]हणालो. लंडनला आLयापासनू घालवलले े
Gदवस, मGहने, वष g मला तsडपाठ होती.

‘‘काय ढोरमेहनत केलD ना आपण �या Gदवसांत?" 
औरंगजेबनं आधी अनेकदा उ�चारललें वाAय नेमAया �याच 
Fवरात उ�चारलं.

लंडनला आLया आLया सtुवातीला आGथXक घडी 
बसवhयाकरता मी एका सीGरअLस बनवणाuया फॅAटरDत 
काहD Gदवस काम करत होतो. पहाटे सहाला पंजाबचा मनpीत 
आGण �याची मलुगी कमलGजत Nां�यासोबत मी Nा फॅAटरDत 
कामाला जात होतो. मनpीतनं माझी Gतथे आधीपासनूच 
कामाला असललेा पाGकFतानचा हा औरंगजेब आGण �याची 
बायको फौGझया Nां�याशी ओळख कvन GदललेD. मी मुंबईत 
बँकेत मॅनेजर होतो ह ेमनpीतनं �यांना सांGगतLयानं ते सारे 
मला आदरानं मॅनेजरसाब ]हणायच.े गंमत ]हणजे, आठ-दहा 
वषाgचा असताना गावात जi�ेया राiी मी जे ऐGतहाGसक 
नाटक पाGहलं होतं, �यातLया दाढDवाLया yूरकमाX औरंगजेबची 
pGतमा इतकb वष g अशी मनात ठसलD होती कb �या�या 
नेमका उलटा हा औरंगजेब Gनघाला. फॅAटरDत, अथाXतच, मी 
मॅनेजर नzहतो. साधा कामगार होतो. आय{ुयात आतापयgत 
कधी काडी न उचलLेया मला फॅAटरDतलं ह े काम झपेत 
नzहतं ह ेओळखनू मा^या बाज�ूया बेLटवर उभा असललेा 
औरंगजेब �याच ंकाम आटपनू मला मदत करायला धावायचा. 
मा^याप|ेा वयानं साताठ वषाgनी लहान आGण अंगाGपंडानं 
तगडा असLयानं �याला ते शAयहD zहायच.ं नको नको ]हटलं 
तरD मला हात eायला तो पढंु पढंु का करतो ह ेकोडं मला 
उलगडत नzहतं. पण कुठLयाहD मातीत जZमलD तरD काहD 
माणस ंउपजतच चांगलD असतात �यातला हा असावा अस ं
समजनू मी जाऊ Gदलं.

औरंगजेबनं नेहमी करतो तो p} केलाच, ‘‘मनpीतशी 
सपंकX  असतो का रे तझुा?"

‘‘दोनेक वषाgपवू' तो बGम gगमला हलhयापवू' होता. आता 
नाहD."

‘‘कस े Gदवस Gफरतात ना?" हहेD औरंगजेबच ंठरललें 
वाAय.

पhुया�या देना बँकेतील ऑGफसरची नोकरD सोडून एका 
गजुराती Gमiा�या सLLयानसुार मी बायकोसोबत हायलD 
GFकLड माय9टं Gवझा pोगॅमअंतगXत लंडनला आलो होतो. 
सtुवातीला इथं एखाeा बँकेत AलकX ची तरD नोकरD Gमळेल 
अस ंवाटललें. जमलं नाहD. पण नzया वाटा दाखवणारे खपू 
जण पGरचयाच ेझाल ेआGण �यातनूच मी सटरफटर अधXवेळ 
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नोक�या करत इ%ं&लश लँ&वेज %ट%चगंमधील पदवी घेतल6. 
भाषांम:ये मला स=ुवातीपासनूच रस होता. %शवाय इतक@ वष A 
बँकेत करत असलले6 आकडेमोड नकोशी झाल6 होती. 
छोटय़ामोठय़ा इ%ं&लश शाळांम:ये काह6 वष A %शकवनू झाKयावर 
Lा कॉलजेम:ये योगायोगानं माझी औरंगजेबशी पOुहा एकदा 
गाठ पडल6 होती.

‘‘हो ना," मSुय़ाला येत मी Tहणालो. ‘‘मागे पडलले े
%दवस जाऊ देत मागे. आता येणा�या %दवसां%वषयी बोल ूया. 
तझुा Wलान मला नीट समजावनू सांग. इXंजी %शकवणं वेगळं 
आ%ण ट6चसY Zे%नंग देणं वेगळं. फार तर इXंजी %शकवायच ं 
Zे%नंग मी देऊ शकेन \यांना. पण ते आयट6 %कंवा ग%णताच े
%श]क असतील तर मी काय क^?’’

‘‘तलुा जे काय करायच ंआह ेते कर," औरंगजेब \या`या 
डोaयांत चमक उठणारं हसत Tहणाला. ‘‘ट6चसY Zे%नंग कोसY 
आह ेआ%ण तो त ूउcम %शकवशील Lाची मला खाeी आह.े 
तfुया %ट%चगंचा %रपोटY आTहाला तfुया %वgाथाAकडून कळत 
असतो रे. तfुया%वषयी आपल े%वgाथi इतकं भरभ^न बोलत 
असतात…"

‘‘खपूदा ऐकलंय मी ह,े" मी \याच ंवाkय तोडत Tहणालो. 
‘‘%कती उमेदवार Zे%नंगसाठl आहते ते सांग. \यानसुार मला 
वकY शीmस`या %nटंआउmस माराoया लागतील."

‘‘सहा आहते आतापयAत. आणखी दोन वाढqयाची शkयता 
आह.े"

‘‘%मडल ईsटचचे आहते ना सारे? तलुा वाटतं %ततकं 
सोपं नाह6 Zे%नंग देणं. भरपरू तयार6 करावी लागेल. \यांची 
श]ै%णक पाuY भमूी ब%घतल6 पा%हजे मला. \यांच े सीoह6ज 
ईमेल क^ शकशील का?"

‘‘तfुयासमोरच करतो," Tहणनू \यानं टेबलावर`या 
माउसवर बोटं %फरवत सगंणका`या sv@नवर नजर वळवल6. 
मी उठून %खडक@शी गेलो आ%ण खाल6 नजर टाकल6. 
अकराoया मजKयाव^न %हwो %वमानतळापयAतचा एरवी 
डोaयांत भरणारा %हरवागार प%रसर गायब झाला होता. \या 
जागी औदा%सOया`या ढगाळ आभाळाखाल6 पानं पणूY 
गळालKेया झाडांच े राखाडी सांगाडे उभे होते. फेxवुार6`या 
म:यावर \यातनू लसुलशुीत %हरवे कyभ फुटताना इतक@ वष A 
मी पाहात होतो. ह ेदपुार6च अंधारणारे, थंडीच ेदोन म%हने गेल े
क@ झालं. Zे%नंगम:ये जे काह6 होईल \याला सामोरं जायची 
मी तशी मनाची तयार6 केल6 होती. खरं तर, दोनचार 
म%हOयांपवूi औरंगजेबनं माfयाकडं हा Zे%नंगचा nsताव 
मांडला तेoहा मला वाटललें हा नेहमीnमाणं मनात मांडे खातो 
आह.े \यामळंु \याला मी हो हो Tहणत गेलो. \यानं Tहण े
पोलंडमधKया ल%ुzलन शहरात \याच ंछोटंस ंकॉलजे सु̂  केलं 
आह.े एक nशsत {लटॅ भा}य़ानं घेतला आह.े गेलं वषYभर 
तो ल%ुzलनला म%हOयाआड जाऊन %तथं म%हना-दोन म%हने 

मkुकाम ठोकत असतो. ल%ुzलन %वgापीठाशी \यानं \याच ं
कॉलजे जोडलं आह ेह ेमाfया ��ीनं मह�वाच ंहोतं. 

‘‘केल े ईमेKस \यांच े सीoह6ज," औरंगजेब माfयाकडे 
पाहात काह6शी %वचार6 म�ुा करत Tहणाला, ‘‘तलुा %x%टश 
नाग%रक\व %मळालं Tहणनू ह े शkय होतंय आपKयाला. 
पढु`या वेळी येशील तेoहा Wल6ज तझुा पासपोटY घेऊन ये. 
%कंवा अस ंकर. \याची sकॅOड कॉपी ईमेल कर. {लाइmस`या 
%त%कmस बकु क^न टाकतो आजच."

‘‘ठlक आह.े"
‘‘आपण इझी जेटनं चाललोय. आTह6 फ� कॅ%बन बॅगाच 

घेतोय. माझं बरंच सामान आह े %तथं. तfुयाकडं मटे%रयल 
असKयानं तfुयासाठl मला अ ॅ%डशनल होKड बॅग बकु करावी 
लागेल. पंधरा %कलो बसले \यात. काय वाटतं तलुा?"

‘‘बसायला हरकत नाह6."
‘‘\याप]ेा सरळ तेवीस %कलोची होKड बॅग बकु करतो. 

फ� पाच प�}स जाsत पडतील. तलुा �यायच ं तेवढं घे 
मटे%रयल," मग \याच ंते खास डोaयांत चमक उठणारं हसत 
तो Tहणाला. ‘‘बॅग ढकलायच ंकाम अथाYतच माझं."

‘‘तेवढ6 ताकद आह ेरे माfयात."
‘‘तस ं नाह6. तfुया डोkयातल6 ताकद शाबतू राहावी 

Tहणनू."
\याला काय उcर gावं Lाचा मी %वचार करत होतो 

तेव�य़ात \याचा मोबाईल वाज ूलागKयानं \यानं तो उचलनू 
कानाला लावला. अडीच %दवसांच ं इOटे%Oसoह Zे%नंग होतं. 
\या`या मते %तस�या %दवशी सकाळच ं सशेन Tहणजे 
सकाळ`या ना�mयासोबत गWपाटWपा आ%ण स%टY%फकेट %वतरण. 
माfयावर \या %दवशी %शकवायचा ताण नसले. दपुारनंतर 
ल%ुzलन बघनू %मडल ईsटच े ह े %श]क-%वgाथi राeी`या 
%वमानांनी आपापKया देशात परत %फरणार होते. क@ दसु�या 
%दवशी आTह6 यvेुन`या डे %Zपला जायला मोकळे.

औरंगजेबच ं बोलणं लवकर सपंायची ल]णं %दसनेात 
Tहणनू मीह6 माझा मोबाईल %खशातनू बाहरे काढला. तेव�य़ात 
आमचा उंच, %धWपाड आ%ण कोळशाहनू काळा सहकार6 जॉन 
\या`या पहाडी आवाजात गडु मॉ%न Aग गाईज् Tहणत Xथंालयात 
%शरला. यगुांडाहनू दहाएक वषाAपवूi येऊन इथं sथा%यक 
झाललेा आ%ण इXंजांना कायम %शoया घालणारा जॉन, हKेथ 
अँड सोशल केअर %शकवत होता. \याला हवं ते पsुतक 
घेऊन बाहरे पडता पडता माfयाकडं वर वर खmयाळ, पण 
खोचक नजर टाकत Tहणाला, ‘‘माfया %मeा, औरंगजेबपासनू 
सावध राहा. हा कायम हवेत महाल बांधत असतो."

औरंगजेबच ं फोनवरच ं सभंाषण सपंलं होतं. \यानंह6 
\याला शरेास सoवाशरे उcर सनुावलं, ‘‘जॉन, त ूकाल इथं 
लागला आहसे. मकंुद आ%ण मी तfुया जOमाय`या आधीपासनूच े
%मe आहोत. %नघ आता, तझु े %वgाथi वाट बघत असतील 
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वगा�त."
जॉन बाहरे पड*यानंतर मा/याकडं वळनू 3हणाला, 

‘‘मकंुद, ह ेकाळे 3हणजे…."
‘‘मीपण काळाच आह ेऔरंगजेब," मी शांतपण े3हणालो.
‘‘सॉर@ मकंुद, मी तशा अथा�नं 3हणालो नाह@," औरंगजेब 

ओशाळनू 3हणाला.
‘‘त ूDया अथा�नं 3हणालास Eयाच अथा�च ंमी बोलतोय," 

मी थोडंस ं ताFGवक वळण घेत 3हणालो. ‘‘केवळ रंग Iा 
वण�नाEमक अथा�नं 3हणशील तर माझी हरकत नाह@. पण त ू
ह ेकाळे हा जो अनेकवचनाEमक उ*लखे केलास EयाFवषयी 
मी बोलतोय. ह ेपाFकNतानी Fकंवा ह ेभारतीय 3हणजे असचे 
अस ं जेPहा FQFटश बोलतात तेPहा आपण दखुावतो कS 
नाह@?"

‘‘सॉर@ यार, तलुा हात जोडतो," हात जोडत औरंगजेब 
3हणाला. ‘‘चकू झाल@. आता ताण ूया नको."

‘‘नको ताण ूया. Dयावर बोलायला आलोय Eयावर बोल ू
या."

‘‘पUुहा एकदा सॉर@ मकंुद. वेगळंच काम Fनघालं आता," 
औरंगजेब खचुWतनू उठत 3हणाला. ‘‘फोनवर बोल.ू राZी 
Fकतीपय[त जागा असतोस?"

‘‘बारा-साडेबारा."
‘‘Eया]या आतच करतो तलुा फोन."
‘‘ठ^क आह,े" 3हणत मीह@ खचुWतनू उठलो. Eयाला हात 

Fमळवत 3हणालो. ‘‘चल तर, आठ Fव_ाथW. 3हणजे दहा तर@ 
F`टंआऊbसच ेसbेस मारलले ेबरे. मागचा पपेस�चा एक पकॅ 
देशील का dल@ज? खाल@ F`टंरमeये खडखडाट असतो 
कधीकधी." औरंगजेबनं Eया]या पाठ^मागं असल*ेया 
रॅकवरचा पपेस�चा Fदललेा पकॅ घेऊन मी खाल]या मज*यावर 
उतरलो.

  
ट�चस� �"ेनंगची तयार�

घर@ येऊन gेFनंगसाठ^ येणाhया Fशiक-Fव_ाjया[]या 
सीPह@जवर नजर टाकkयासाठ^ मी लपॅटॉप उघडला आFण 
माझी झोप उडाल@. इथ*या फे*टम कॉलजेात मी Fशकवत 
असल*ेया Fव_ाjया[`माणं ह ेउमेदवार अगद@च ऐरेगैरे नPहते. 
उदाहरणाथ�, लबेनॉनची जFबरा अoकार@ ह@ अमेFरकन 
यFुनPहFस�ट@ ऑफ बैqटची Fतशीतल@ गो*ड मेडFलNट सeया 
आयट@ची ट@म ल@डर 3हणनू काम करत होती. लबेनॉनचा 
आणखी एक, जॉड�नच ेदोघं आFण सीFरयाचा एक अस ेपाच 
जण. सारेच Fतशीतल े आFण कॉलजेात Fशकवणारे 
उ]चपाZताधारक Fशiक होते. पोFलश झझुाना ह@ आम]याच 
कॉलजेची अस*यानं ती Fकती पाkयात आह ेह ेमला माह@त 
होतं. Fतचा मोठा रोल होता Iा gेFनंग `ोrमॅमeये. ती मा/या 
अFसNटंट ट@चरच ंकाम करणार होती.  

मा/या चहेhयावर उमटललेा ताण बघनू Fकचनमधनू बाहरे 
पडल*ेया बायकोनं Fवचारलं, ‘‘उगीचच टेUशन घेतललें 
Fदसतं आहसे त ूमकंुुद. नेहमी`माणं Fनभावनू नेशील रे. डोUट 
वर@."

‘‘घेतलं नPहतं मी टेUशन," मी 3हणालो. ‘‘ह ेIांच ेसीPह@ज 
बघनू आलं आsा. माझं ह ेपरदेश`वासाच ंवेड भार@ पडेल 
अस ंFदसतंय."

‘‘काय भार@Fबर@ पडणार नाह@. एकदा करायला सtुवात 
केल@ कS होतं आपोआप."

‘‘आपोआप? आपोआप होणार असले तर मग करायच ं
तर@ कशाला?"

‘‘सtुवात केल@ कS अस ंमी 3हणाल.े"
‘‘FमकS, ममच ं बरोबर आह.े" सोuयावर कुठल@शी 

कादंबर@ वाचत बसलले@ माझी मलुगी 3हणाल@. रांगत 
अस*यापासनू ट@Pह@वर ती FमकS माऊस बघत होती. Eयामळंु 
Fतनं मला FमकS केलं. Fतला वाचनाची `चडं आवड आह.े 
पNुतकांना इथं तटुवडा नाह@. ढ@ग]या ढ@ग असतात. आFण 
तीह@ मोफत आणता येतात. Fत]या शाळे]या Fकंवा आ3ह@ 
राहतो Eया हUNलो बरा]या rथंालयातनू. Fकंवा लंडनमध*या 
कुठ*याह@ बरा]या rथंालयातनू. हवी तेवढ@ आFण हवी Eया 
Fवषयांवरची. वषा�तनू आमची पkुयाला एक चoकर असते 
तेPहा येताना Fत]यासाठ^ आ3ह@ भरपरू मराठ^ पNुतकं आणतो. 
मलुं अनेक भाषा `भावीपण ेबोल,ू वाच ूआFण Fलह ूशकतात 
Iा भाषाशाwxां]या दाPयाचा `Eयi अनभुव आ3हाला कुमदु 
जUमाय]या आधीच आ3ह@ डेUमाक� ला मा/या बायको]या 
मैFZणी]या घर@ गेलो होतो तेPहा आला होता. Fतची दोUह@ मलुं 
चार भाषा उsम बोलताना Fदसल@. आई Eयां]याशी मराठ^त 
बोलते 3हणनू मराठ^. बाप जम�न अस*यानं बापाशी जम�न. 
डेUमाक� मeये अस*यानं डॅFनश आFण शाळेत इrंजी अस*यानं 
इrंजी. Eयामळंु कुमदुला Fकमान तीन भाषा तर@ याPयात 
3हणनू मी आFण मा/या बायकोनं Fत]याशी एका शzदानं 
इrंजीत Pयवहार करायचा नाह@ अस ंठरवलं. शाळेत Fतनं 
NपFॅनश घेतलं होतं. कुमदु Iा नावालादेखील मा/या बायकोचा 
सtुवातीला Fवरोध होता. आधFुनक, आगळंवेगळं नाव 
ठेवायच ं Fत]या डोoयात होतं. आरोह@ Fकंवा दiा अस ं
काह@स.ं मलादेखील लारा ह े साधं, सोपं नाव ठेवावंस ं
वाटललें. कॉलजे]या Fदवसांत वाचल*ेया बोFरस 
पाNतारनाक]या ‘डॉ. Fझवागो’मधील लारानं तेPहा मला वेड 
लावलं होतं. तस ंउEकट `मे करणार@ मलुगी भेटणं अशoय 
वाट*यानं पढेु आप*याला मलुगी झाल@च तर Fतच ंनाव लारा 
ठेव ूअस ंतेPहा एकदा मनात येऊन गेललें. पण कुमदु मकंुुद 
Iातला अनु̀ ास कसा गमतीचा आह ेआFण अलoेझांडर नाव 
ठेवलले@ सगळीच माणस ंकस ंजग Fजंकतील असा यFु{वाद 
कqन मी माझं आFण बायकोचहं@ मन वळवलं. आ3ह@ 
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प�ुयाला गेलो क% कुमदु मला (मक% )हणनू एकेर0 बोलते 
ते3हा स5ुवातीला माझ ेनातेवाईक आ(ण (म;मंडळी अ@व@थ 
झाल0 होती. पण Cयात अनादरणीय (कंवा हा(नकारक काह0 
नाह0 हहे0 मी Cयांना पटवनू (दलं. उलट Cयांनीच मला नंतर 
माCया(पCयांच े पाय धरणार0 लकेरं मोठI झाल0 क% लाथा 
माJन Cयांची घराबाहरे कशी हकालपMट0 करतात NाOया 
मीठमसाला लावनू कहा�या ऐक(वQया.

‘‘हो, ममच ं नेहमीच बरोबर असतं आ(ण तझुंह0," मी 
थोडासा ताण हलकं करायला (तची खेचत )हणालो.

‘‘तस ंनाह0 रे माUया (मक%," प@ुतक (मटवनू कुमदु माUया 
टेबलाशी आल0. माUया केसांतनू हळवुार बोटं (फरवत 
)हणाल0, ‘‘तझुं काय टेWशन आह ेते सांग. मी एका (मWटात 
जादसूारखं गायब करते."

‘‘करशील?"
‘‘)हणजे?" कुमदुनं माUयाकडं डोळे वटाJन पा(हलं. दहा 

वषा[ची असल0 तर0 (तची समज अचाट होती आ(ण हशुार0ह0. 
Cयामळंु मी ह ेजे ट0चस\ ]े(नंगOया ^ो_ामच ंओझं डोaयावर 
घेतलं होतं ते हलकं कर�यात (तला आनंद होणार असले तर 
तो कशाला (हरावनू bया )हणनू मी )हणालो.

‘‘ठIक आह ेखा5ताई. मी माUया नोMस आ(ण वक\ शीMसचा 
पसारा मांडणार आह े टेबलावर आता, Cयाच ं वगcकरण 
करायला मला मदत कर. तेवढाच तझुा खार0चा वाटा."

‘‘खार0चा नाह0. घबुडदादा, मी हeीचा वाटा उचलणार 
आह.े"

आ)ह0 खपूदा गमतीत अस ं एकमेकांना ^ाणी-पgयांOया 
नावानं सबंोधतो. (तला घबुडां(वषयी खपू ^मे आह.े (तची 
खोल0 घबुडांOया पो@टस\ आ(ण वेगवेगhया मCूया[नी भरल0य. 
घबुडाला इथQया स@ंकृतीत lानाच ं̂ तीक समजतात. आजवर 
mया काह0 इ(ंnलश माणसांOया घरात मी पाय ठेवलाय Cया 
सगhयांचा घर0 मला घबुडांOया (व(वध कलाकृती मांडलQेया 
(दसQया. मराठI माणसाOया घरात गणपती (दसतो तस ं
काह0स.ं लहानपणी माझा एक चलुतभाऊ माUया lानात 
नवनवी भर घालत अस.े एकदा तो )हणाला, कुणी समजा 
घबुडाला दगड फेकून मारला तर घबुड तो फार चलाखीनं 
पकडतं आ(ण वेळ (मळेल तस ंCयाOया दोWह0 पंmयात घोळवत 
राहतं. (तकडं दगडं जसजसा (झजत जातो तस ंCयाला दगड 
मारणारा माणसू इकडं खंगत जातो आ(ण घबुडाOया पंजातनू 
उरलासरुला दगड गळनू पडला क% मरतो. घबुडाच ंसाधं (च; 
(दसलं तर0 टरकत अस ेCया (दवसांत मी. कुमदुला मी हा 
(क@सा सां(गतला ते3हा (तनं (वचारललें, अजनूह0 असQया 
अंधpqांवर (वrास ठेवणारे दगड आहते का रे तUुया 
देशात? मी (तला सचुवललें, थोडी मोठI झाल0स क% तचू 
माUया देशात जाऊन ते शोधनू काढ.  

‘‘माझा (सहंाचा वाटा उचलायला मी (कचनमsये चाललये. 

त)ुहा बापबेट0च ंचाल ूtा." )हणत माझी बायको खोल0तनू 
अuvय झाल0. जेवण आटपQयावर मी आ(ण कुमदु कामाला 
लागलो. (ट(चगं इ(ंnलश अ ॅज अ फॉरेन लँnवेज या पद3यeुर 
पदवीचा आ(ण नंतर सQेटाचा अzयास करताना काढलQेया 
नोMसची फोQडस\ Nा इतaया वषा[त साठलQेया अस{ंय 
फोQडस\मsये गडप झाल0 होती. ती मी शोधनू काढल0. दपुार0 
कॉलजेमsये (^टंर नीट काम करत नसQयानं (^टंआउMस 
सगंतवार लावता आल ेन3हते. एरवीदेखील नीटनेटकेपणाOया 
बाबतीत तसा मी (ढलाच आह.े Nा सा|या वरखाल0 झालQेया 
वक\ शीMसच े }मवार दहा सचं तयार करणं मला काह0स ं
वैतागवाणं आ(ण (ज(कर0च ंवाटत होतं. कुमदु मा; ते फारच 
एWजॉय करताना (दसल0. मला आणखी मदत करायचा हMट 
चाल ूहोता (तचा. पण शाळेसाठI लवकर उठावं लागतं )हणनू 
अकराOया दर)यान मी (तला (तOया खोल0त (पटाळलं. रा;ी 
दोनपय[त बसनू ]े(नंगOया अडीच (दवसांच ेमनासारखे तीन 
पqतशीर फोQडस\ कJन झाQयावर (न(�ंत होऊन मी 
उठलो. बायकोची झोपमोड होऊ नये )हणनू चोरपावलांनी 
बेडJममsये (शरलो. नाईटल)ॅपOया अंधकु (नळसर ^काशात 
दोWह0 हात डोaयाखाल0 ठेवनू, दोWह0 बाजूंना दरूवर कोपर 
पसJन, डावा गडुघा मडुपनू आ(ण Cयावर उजवा पाय आडवा 
टाकून झोपलQेया बायकोच ं ह े अ� भतु आसन बघनू मी 
च}ावलो. मी ह ेप(हQयांदाच बघत होतो अस ंनाह0. तर0ह0. 
दवेु अथा\तच (तOया अंगावJन घरंगळनू बाजलूा झालं होतं. 
(तला जाग न येईल Nाची द�ता घेऊन (तOया बाजलूा 
आडवा होत मी दोघांOया अंगावर हळवुार दवेु ओढनू घेतलं. 
तेव�य़ात मी (तला जवळ bयावं Nा इराtानं (तच ंआसन 
मोडून ती कुशीवर वळल0.

ल�ु�लन�या वाटेवर
बधुवार0 दपुार0 तीनला औरंगजेब मला bयायला घर0 

येणार होता. दोWह0 बॅगा पकॅ कJन Cयाची वाट पाहत मी 
(खडक%शी उभा होतो. स3वातीन वाजल ेतर0 Cयाचा पeा नाह0 
(कंवा फोनदेखील नाह0. प�ुयात असतानाह0 मी 
व�शीरपणाब�ल ̂ (सq होतो. इथं इतक% वष [ राहनूह0 माUया 
प(रचयातील ब|याचशा द(�ण आ(शयाई लोकांना 
व�शीरपणाशी देणंघेणं नसलले ेमला अस{ंय अनभुव होते. 
Cयामळंु मी शांतपण े बाहरे बागेत अल0कडेच लावलQेया 
चरे0Oया झाडावर0ल रॉ(बनOया मोहक हालचाल0 Wयाहाळत 
रा(हलो. साडेतीन वाजता समोर चौकात गाडी येताना (दसल0. 
दरवाजा उघडून मी बाहरे आलो आ(ण गाडीतनू बाहरे 
पडलQेया औरंगजेबला लांबनूच हात हलवनू पWुहा घरात 
(शJन बॅगा घेऊन बाहरे पडलो. दरवाजाOया अंगOया 
कुलपात चावी खपुसनू बायको वारंवार देत असलQेया 
सचूनेनसुार दरवाजाचा हडँल खाल0 खेचनू कुलपू नीट लागलं 
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आहचेी खा"ी केल%. तेव(य़ात दरवाजाशी आल/ेया 
औरंगजेबनं सॉर% यार गाडीत बस/यावर बोल ू;हणत मा>या 
बॅगा कार@या Aदशनंे वेगानं ओढत ने/या. Dया@यामागं मी 
धावतच गेलो. Dयानं आAण Dया@या सोबत गाडीतनू बाहरे 
पडल/ेया Dया@या जोडीदारांनी घाईघाईत गाडी@या AडकIतील 
बॅगा उKया आडLया रचत मा>या बॅगांना जागा केल%. मला 
माग@या सीटवर अनोळखी गृहQथा@या शजेार% बसायला 
सांगनू तो Sायवर@या बाजलूा बसला. गाडी सUु झा/यावर 
मागे वळनू मा>याकडं बघनू Dयानं सUु केलं. ‘‘अरे Wाला 
कामावUन यायला उशीर झाला. हा आपला Sायवर अXयाज. 
माझा पतुYया. झझुानाचा नवरा सोडायला येणार होता 
आप/याला, पण Dयाला आयDया वेळी काम Aनघालं. Aतला 
Aपक अप करायच ंआह ेरQDयात. त>ुया बाजलूा बसलाय तो 
माझा लाहोरचा लंगोट%यार झाह%द. तो आप/यासोबत येतो 
आह.े"

‘‘हाय झाह%द," ;हणत मी झाह%दला हात Aमळवला. 
झकपक टाय सटू वगैरे पोशाखातला जाडजडू झाह%द फ^ 
हाय ;हणनू ग_प झाला. ते आपसात पंजाबी भाषेत सभंाषण 
करत होते. पाAकQतानात/या समुारे चाळीस टbके लोकांची 
मातृभाषा पंजाबी आह े ह े मला औरंजेबनं सांAगतलं होतं. 
सcुवाती@या काळात औरंगजेबनं मा>याशी Aहदं%त बोलायचा  
dयe केला होता, पण दरवेळी हशुार%नं मी आम@या 
सभंाषणाची गाडी इgंजीवर वळवल% होती. आतादेखील मला 
Aहदं% समजतं बhयापकैI पण अगद%च तोडकंमोडकं बोलता 
येतं हा बहाणा करत Dयां@याशी गरजेपरुतंच इgंजीत सभंाषण 
करत होतो. झाह%द@या एक-दोन इgंजी वाbयांवUन मला 
उकललं कI तो मा>याशी असा ग_प का. Dयाच ं इgंजी 
अगद%च कामचलाऊ होतं. Dया@या अbसlेटवUन तो साऊथ 
हॉलमmये राहत असावा हा माझा कयास खरा ठरला. भारतीय, 
पाAकQतानी आAण बांगलादेशी जनतेची गचडी असल/ेया 
आAण मoुयतः Aमनी पंजाब ;हणनू ओळख/या जाणाhया 
साऊथ हॉल भागाला लंडनमmये खपूच गAल@छ लखेलं जातं. 

अmयाrएक तासात गाडी वळणं घेत घेत झझुाना राहत 
असल/ेया लंडन@या sॉbसल ेgीन भागात पोचल%. अंधार 
उतर/यानं आAण Dयात Aझर%Aझर% पाऊस पडायला सcुवात 
झा/यानं बाहरेच ं नीट Aदसत नLहतं. सारं लंडन पालथं 
घालणारा मी अtाप इतbया सुंदर, AहरLया भागात कसा 
Aफरकलो नाह% Wाचचं मला आuयr वाटलं. पाAकv गची जागा 
शोधनू अXयाजनं गाडी थांबवल%. औरंगजेब झझुानाला 
wयायला बाहरे पडला. Aवशीतला अXयाज इथंच जlमला 
अस/यानं Dयाचा इgंजीचा अbसlेट मा>यापxेाह% सह% असणं 
QवाभाAवक होतं. झझुाना येईपय vत Dयानं Aवचारल/ेया dyांना 
मी उzरं देत राAहलो. येताना रQDयात औरंगजेबनं माझा 
सीLह% Dयाला थोडासा चढवनूच सांAगतला असावा. मी Dयाला 

Qप{ सांAगतलं, त>ुया काकाचा Qवभाव तलुा माह%त असला 
पाAहजे. माझी डॉbटरेट झालले% नाह%य. Dयामळंु Dयानं मला 
डॉbटर ;हण ूनये आAण उtा झाल% तर%.

औरंगजेब आAण झझुानाला Aत@या कु|यासोबत येताना 
बघनू मी काह%सा बचुक}यात पडलो. कर~य़ा रंगाची 
मखमल% लव असललेा Aतचा देखणा कु"ा पढेु पढेु धावत 
होता आAण उजLया हातात धरल/ेया Dया@या बे/टनं Dयाला 
आवरत, डाLया हातानं Aतची बॅग ओढत, हॉAलवडू@या 
एAलझाबेथ टेलर@या Aदमाखात झझुाना पावलं टाकत 
होती. Aत@या अंगातील Aहवाळी, गलुाबी कोट खपूच महागडा 
वाटला मला. बहधुा Dयाला असल/ेया खार%@या फुलारल/ेया 
तपAकर% शपेटासासारoया कॉलरमळंु असावं. मी अंदाज 
के/यापxेा झझुाना भरपरू �ीमंत असल% पाAहजे. गाडीशी 
पोचताच मा>याकडं पाहात ती ;हणाल%, ‘‘हाय मकंड, सॉर%, 
मला थोडा उशीर होतोय." मग खाल% वाकून कु|या@या 
डोbयावUन Aतनं हळवुार हात Aफरवला, ‘‘हा आमचा बट�झ. 
मी Dयाला सोडून चाललये ह ेकळलंय Dयाला. Dयामळंु तो 
असा Aबथरला आह.े"

एLहाना मी AखडकIची काच खाल% केल% होती. हात बाहरे 
काढनू माझं कु|यावरच ंdमे Lय^ करYयासाठ� मी Dयाला 
हाय बट�झ केलं. बाकI@या Aतघांना बट�झच ंफारस ंकौतकु 
Aदसलं नाह%. वगाrत एकदा इgंजी Aशकवताना मी कु"ा 
कोणाकोणाला आवडत नाह% अस ंAवचारलं तेLहा वगाrत/या 
सग}या@या सग}या आठ� dौढ मQुल%म AवtाAथrनीनंी Dयांच े
हात वर केलले ेमला आठवलं. Dया रा"ी मी गगुलवर पाAहलं 
तर कु|यांना इQलाममmये हराम समज/याच ंआढळनू आलं. 
औरंगजेब मा>याकडं बघनू Aहदं%त ;हणाला Aहचा नवरा 
बाज@ूया दकुानात गेलाय. येईलच एव(य़ात. Dयाच ं वाbय 
सपंायला आAण तेव(य़ात मला दUुन तो धावतच येताना 
Aदसला. तगडा आAण देखणा. झझुानानं बट�झच ेभरपरू मकेु 
घेतल े आAण मग Dयाला Aत@या नवhया@या हातात सपुदूr 
कUन नवhयाच ं एक द%घr चुबंन घेऊन ती अXयाज@या 
बाज@ूया सीटवर बसल%. औरंगजेब कार@या पल%कड@या 
दरवाजानं आत Aशरला. आ;हा दोघांमmये सlॅडAवच झाल/ेया 
झाह%दला थोडं पढंु सरकावं लागलं.

गाडी सUु झा/यावर झझुानानं लगेचच Aतचा मोबाइल 
बाहरे काढनू पोAलश भाषेत सभंाषण सUु केलं. आAण 
बाकI@या Aतघांनी पंजाबीमmये. पावसानं जोर धर/यानं बाहरे 
जे थोडंफार Aदसत होतं Dयावरह% पडदा पडला. Wा Aतघांच ं
कानावर जे बोलणं पडत होतं Dयाचा अथr लावाय@या 
भानगडीत न पडता पढु@या अडीच Aदवसात होणाhया �ेAनंगची 
रणनीती आखणं मा>या डोbयात सUु झालं. एक असाह% 
Aवचार केला कI आपला AशकYया-AशकवYयाचा अनभुव 
लंडनमधला आह.े आAण  �ेAनंगसाठ� येणारे ह े Aशxक-
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�व�ाथ� �कतीह% हशुार, त)ण असल ेतर% ते शवेट% आखाती 
देशातल ेआहते. �श5कांना मी कधी अ�धकृत ;े�नंग �दलं 
नसलं तर% काह% अननभुवी ने�ट>ह इ�ं@लश �श5क माAयाकडून 
�टEस घेGयासाठI माAया तासांना बसल ेहोते ह ेआठवनू माझा 
आMम�वNास बळावला. 

अPयाQएक तासात मोटारवे सोडून गाडी आत वळल%. 
�वमानतळावर अSयाजनं गाडी पाकQ  केVयावर पढुचा सारा 
>यवहार आYहाला घाईघाईनंच पार पाडवा लागला. Vयटुन 
�वमानतळाचा आवाका आ�ण कारभार �ह[ोसारखा \चडं 
आ�ण गुंतागुंतीचा नसVयानं आYह% चके-इन, �स^य�ुरट% 
वगैरेमधनू झटपट आ�ण �वनासायास आत �शरलो. झाह%दचा 
हा प�हलाच यरुोप\वास होता Mयामळंु तो बराचसा भांबावललेा 
�दसला. Mयात Mयाला �स^य�ुरट%मधनू जाताना बाजलूा �वशषे 
तपासणीसाठI काढVयानं काह% वेगळं नाaय़ घडतंय का 
बघायला मी उMसकु होतो. पण तस ंकाह% न घडVयानं आYह% 
सटुVयासारखे आपापVया बॅगा ढकलत चाल ूपडलो. झाह%द 
खपूच अपसटे �दसला. औरंगजेबनं Mयाची हसतच समजतू 
घातल% कf टेर�रgट वगैरे समजनू Mयांनी तलुा वेगळं केलं 
नाह%. औपचा�रकतेचा भाग Yहणनू Mयांना अशी अट रँडम 
तपासणी करावी लागते. ल�ुiलनच ं �वमान कोणMया गेटला 
लागणार ह े अ�ाप इ�ंडकेटरवर दाखवलं न>हतं. झझुाना 
Yहणाल%, मला jयटु% kf शॉ�पंग करायच ंआह,े तYुहाला 
गेटशी भेटते. आ�ण  आमmयापासनू फारकत घेऊन ती गदpत 
�दसनेासी झाल%. औरंगजेब Yहणाला, अजनू गेट दाखवललें 
नसलं तर% �वमान चोवीस नंबरलाच लागेल. मी नेहमी येतो 
ना. चला. तो jयटु% kf दकुानांमधनू वाट काढत झपझप 
चाल ूलागला आ�ण तो नजरेतनू सटु ूनये Yहणनू Mयाmया मागं 
आYह% दोघं धावत पळत. चोवीस नंबरmया गेटशी आYह% 
पोचलो ते>हा �वमान �तथंच लागललें आढळलं. �वमानात 
�शरGयासाठI लागलले% लांबलचक रांगदेखील पढेु सरकत 
होती. पासपोaसQ, बो�ड qग पास दाखवनू आYह% �वमानाmया 
दरवाजाशी पोचलो तर% मागे मला कुठे झझुाना �दसायला 
तयार नाह%. औरंगजेब Yहणाला �तची काळजी कr नकोस. 
येतेय ती बरोबर.

आपापVया सीaसवर आYह% जाऊन बसलो. मला नको 
तेच घडलं. माAया बाजचूी सीट झाह%दची �नघाल% आ�ण पढुच े
तीन रो सोडून औरंगजेबची. आता sा बहाtराशी काय आ�ण 
कस ंबोलणार हा मला \uच पडला. पण झझुाना माAया 
बाजलूा नको sाची मी मनातVया मनात केलले% \ाथQना 
फळल% होती. �तmयासारvया मादक आ�ण मोहक मलु%mया 
बाजलूा सwय माणसासारखं बसGयाचा अ�भनय करणं फार 
कठIण न>हतं. पण ती दrुन डxगर साजरे ठIक होती. वर 
�तची वायफळ बकबक ऐकावी लागणार ह% भीतीह% होतीच. 
थोjय़ाच वेळात ती समोर पसॅजेमधनू येताना �दसल%. आमmया 

रोशी थबकून �तनं आमmयाकडं मंदस ंgमाईल टाकून आर य ू
गाईज् ओके Yहणनू �वचारलं आ�ण बाजmूयाच रोmया 
ओ>हरहडे �बनमPये �तनं �तmया बॅगा नीट ठेवनू �बनच ंझाकण 
बंद केलं. सॉर% गाईज् Yहणनू �तनं �तmया दो|ह% शजेा}यांना 
उठवलं आ�ण �खडकfmया सीटमPये जाऊन ती राणीmया 
थाटात बसल%. �वमानातल े \वासी थोडेस े �gथरgथावर 
झाVयावर औरंगजेब झाह%दला Mयाmया बाजmूया सीटवर घेऊन 
गेला आ�ण बदVयात झाह%दला मांडीवर घेऊन बसले असा 
आकाराचा पो�लश गृहgथ येऊन माAया शजेार% बसला. हा 
स~जन खपूच मोकळाढाकळा होता पण Mयाला जेमतेम इ�ंजी 
येत असVयानं Mयाmयाशी बोलGयाचा \u �मटला. �वमानात 
मला बोलायला जमत नाह% कुणाशी. खरं तर आवडत 
नाह%. वाचायची तर दरूची गो�. लांबचा �वमान\वास तर 
भयानक �श5ा असते. Mयातील समोरmया छोaय़ाशा 
g�fनवरचा �च�पट �फ�पट �कंवा सगंीतह% नकोस ंवाटतं. 
एकमेव काय, तर एअर ने�>हगेशनmया नकाशात ~या ~या 
देशांवrन �वमान चाललंय तो ;ॅक बघGयात थोडासा वेळ 
जातो.

�वमानानं टेक ऑफ घेतVयानंतर सीटबेVaस वगैरे सोडून 
सगळेच \वासी थोडेफार सलैावल.े थोjय़ा वेळातच समोर 
पसॅजेमधनू gनॅ̂ स आ�ण ��ंकची वे�|डंग मशीन ढकलत 
हवाई प�रचा�रका येताना �दसVया. औरंगजेब पटकन उठला 
आ�ण माAयाकडं येऊन Mयानं मला चहा �कंवा काय हवं का 
ते �वचारलं. मी नको Yहणनू सां�गतलं. इन मीन तीन तासांचा 
तर \वास होता. Mयानं दोघांसाठI वाईनmया बाटVया �वकत 
घेतVयाच ं पा�हलं. नंतर झझुानाmया समोरदेखील मी हवाई 
प�रचा�रकेनं वाईनची बाटल% आ�ण ��gEसच ंपाकfट असललेा 
;े ठेवललेा प�हला. �वमानातल े बहतुेक \वासी तiबेतीनं 
खात-पीत होते. यरुोपातVया डोमे�gटक, इझी जेaससारvया 
�लाईaसमPये मोफत gनॅ̂ स देणं बंद झाVयापासनू मी अशा 
�लाईaसमPये खाणं�पणं डो^यातनू काढनू टाकलं होतं. 
Mयामळंु कुणीतर% आपलं फुकट �बल भरतंय Yहणनू Mयांना 
उकळGयात तसा अथQ न>हता. माझी पो�लश सहकार% मागं 
एकदा Yहणालले%, मी इझी जेटनं \वास करते ना ते>हा 
घरातनूच स|ॅड�वच बनवनू घेते सोबत. उगीच काय दोन 
प�डाmया स|ॅड�वचला सहा प�ड �ा. माझी �मळकतह% 
�तmयाइतकfच असVयानं मला ते पणूQ पटलं होतं.

एखाद% डुलकf �नघाल% तर तेवढाच वेळ जातो Yहणनू मी 
डोळे �मटल.े झझुानाला सोडायला तयार नसललेा �तचा 
देखणा कु�ा डो�यासमोर आला. डो^यात तरळत रा�हलं कf 
माणसासाठI जीव देणा}या कु�यासारvया \ाGयाला इgलाममPये 
हराम का Yहणावं. �शवाय डुकराला. Yहसै गायीप5ेा तशी 
फार कमी उपय�ु नसनूह% केवळ रंगानं काळी Yहणनू �तला 
कमी लखेलं कf काय �हदं ू सgंकृतीनं? आ�ण \ाचीन 
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इ�ज�म�ये शंकरा(या ग*यातील नागाला देव मानत होते 
3यामागच ंग�णत काय? शंकर मळूचा इ�ज�चा तर नसावा 
ना? अस ंकाय काय. आ�ण हहे< आठवलं क> आठवीत 
असताना औरंगाबादला वडलांची बदल< झाल< तेDहा माझी 
वगाEतFया दोन मHुल<म मलुांशी �जगर< दोHती झाल< होती. 
3यांना आम(या घर< बोलावणं अवघड असायच,ं पण 3यां(या 
घर< गेलं क> 3यां(या आया माझं कोडकौतकु कMन �बयाEणी 
आ�ण कबाब खाऊ घालाय(या. अशा आयां(या मलुांशी कोण 
मैQी तोडेल? शवेट< माझा �भQट Hवभाव ओळखनू वडलांनी 
मला सां�गतलं क> मकंुुदा, ह ेलोक तलुा माह<त नाह<त, गोड 
बोलनू केसानं गळा कापणारे असतात. तलुा तझु ेह े�मQ दरू 
कुठेतर< घेऊन जातील आ�ण ठार मारतील. एक तर केसानं 
गळा कापला जाणं हचे मला तकाEतीत वाटलं. 3यात माVया 
अंगावर सोनंनाणं नसFयानं Wांनी मला ठार मारायच ंकारणच 
काय. वडलांचा डाव ओळखणारा 3यांचाच मी मलुगा 
असFयानं मी 3यांचा डाव तेDहा हाणनू पाडललेा. तर<ह< 
डोXयात चमकून गेलंच. औरंगजेब आ�ण झाह<द दोघेह< 
मHुल<म. तेह< पा�कHतानच.े आपण भारतातल े �हदं.ू 3यांचा 
असा काह< डाव तर नाह< ना? आ�ण मी थोडंस ंदचकूनच 
डोळे उघडल.े �वचार आपल< परवानगी घेऊन डोXयात �शरत 
नाह<त असा �वचार कMन �वमान ज�मनीवर उतरेपय [त मी 
प\ुहा डोळे �मटायच ेनाह<त अस ंठरवलं.

जंगलात सतंतधार पाऊस पडत असFयासारखा एका सथं 
लयीतला �व�श^ आवाज करत �वमान ल�ु_लनला जवळ 
करत होतं. वाहनाचा हा �Hथरपणाच तर मला मोठा वैताग 
होता. आपण एका �ठकाणाहनू दसु`या �ठकाणी चाललो 
आहोत aहणजे काह<एक गतीनं मागं मागं पडत जाणारं 
काह<तर< �दसलं पा�हजे ना. �खडक>ची सीट असले तर 
�कमान बाहरे ढगा(या मcढरांच ेकळप तर< �दसतात. �कंवा 
खाल< नजर टाकल< तर बफाEत बडुालले ेडeगर�बंगर.

समोर नजर टाकल< तर औरंगजेब आ�ण झाह<द गfपा 
मारताना �दसल.े झनुानाच ंकाय चाललंय ते बघायला मी 
�त(याकडे नजर टाकल< तर �त(या शजेार< बसलFेया �त(याच 
वगg(या दोघा सोनेर< केसां(या तhणांना ती �त(या आयपडॅवरच े
फोटोज दाखवत 3या�वषयी पो�लश भाषेत मा�हती देत होती. 
पण 3या �तघांचा मkुय भर हसlया�खदळlयावर अ�धक होता. 
डोXयात काय यायच ेते �वचार येवोत असा �वचार बदलनू 
मी प\ुहा डोळे �मटल.े

ल�ु�लनमधील प�हल% रा(
ल�ु_लन �वमानतळावMन बाहरे पडून झझुाना(या मागे 

मागे करत आaह< पा�क[ ग लॉटम�ये पोचलो. रH3यात, 
गाnय़ांवर, झाडाझडुपांवर साचललें बफE  बघनू आपण यरुोपात 
पाऊल टाकFयाच ं जाणवलं. झझुाना �त(या ब�हणीशी 

मोबाईवर बोलत होती. ती बहतुेक �तला गाडी कुठं पाकE  
केल< आह ेते �वचारत असावी. पा�क[ ग लॉटचा पसारा फार 
मोठा नसFयानं �त(या ब�हणीची कार शोधायला वेळ लागला 
नाह<. �हqो �वमानतळा(या पा�क[ ग प�रसरात अस े हजारो 
लॉrस बस ूशकतील असा मी �हशोब केला. म�यंतर< माझा 
मुंबईचा आतेभाऊ आम(याकडं लंडन बघायला आला होता. 
घराशजेारच ंछोटंस ंपाकE  बघनू तो मोtय़ानं ओरडललेाच, अरे 
मकंुुदा, Wा(यात सहज प\नास �शवाजी पाXसE बस ूशकतील. 
सcट पॉल चच Eम�ये 3यानं गोDयाला पा�हलले< सार< चच uस 
बसवल< होती. आ�ण �DहXटो�रया आ�ण आलबटE aय�ुझयमम�ये 
तो मुंबईतील एक हजार छQपती �शवाजी महाराज 
वHतसुvंहालयं बसवनू परत गेला होता. 

झझुानानं �त(या ब�हणीशी माझी आ�ण झाह<दची ओळख 
कMन �दल<. इगाला औपचा�रकपण ेहात �मळवनू, आम(या 
बॅगा �डक>त ठेवनू, आaह< गाडीत बसलो. औरंगजेबची आ�ण 
इगाची आधीपासनूच ब`यापकै> ओळख असावी अस ं3यां(या 
गालमकुा भेट<वMन वाटलं. झझुानानं �Hटअ�रंग हाती घेतलं. 
गाडी खपूच देखणी, wशHत आ�ण आध�ुनक आह ेअस ंमी 
aहटFयावर औरंगजेबनं ती झझुानाची असFयाच ंमला �हदं<त 
सां�गतलं. इगा झझुाना(या नेमक> उलट<, शांत, सयंत आ�ण 
�मतभाषी �दसल<. सा�या पहेरावातील इगाला बघनू सxदयE ह े
बघणा`या(या डो*यांत असतं Wाची मला w�चती आल<. 
गाडी धाव ू लागताच झझुानानं आम(या उyा(या प�हFया 
सQात होणा`या कायEzमा�वषयी औरंगजेबशी चचाE सMु 
केल<. म�येच औरंगजेब मला 3यात गोवत असFयानं बाहरे 
बफाEनं झाकललेा प�रसर माVया नजरेतनू सटुत होता. 
पंधराएक �म�नटांत एका मोठाFया इमारतीशी झझुानानं 
आaहाला सोडलं आ�ण गडु नाइट aहणनू ब�हणीनंी जवळच 
असलFेया 3यां(या घरा(या �दशनंे गाडी वळवल<.

औरंगजेबनं पढंु होऊन, चाDयां(या जडु{यातील मोtय़ा 
चावीनं इमारतीचा लांबhंद, कोर<व काम केललेा भXकम 
लाकडी दरवाजा सराईतपण ेउघडला. आaह< �तघं आपापFया 
बॅगा ओढत आत �शरलो. माVयाकड(या जाHती(या बॅगेचा 
औरंगजेबनं केDहाचाच ताबा घेतला होता. �चचंो*या 
Dहरांnय़ातनू थोडंस ंअंतर चालFयानंतर तसाच लांबhंद आ�ण 
उंचसा लाकडी �जना लागला. झाह<दचा आ�ण माझा प�हला 
�जना चढनू होईपय[त औरंगजेबनं दसुरा मजला गाठललेा 
आ�ण 3याचा |लटॅ उघडून दरवाजाशी तो जोशपणूE आ�वभाEवात 
आमची वाट पाहात उभा होता. माVयाप}ेा झाह<दला जाHत 
धाप लागFयाच ंबघनू मला थोडं बरं वाटलं.  

|लटॅम�ये �शरताच हॉलवेमधील कॅXटस कोट Hटँडवर 
आaह< आमच ेजाडजडू �हवाळी कोट, मफलर, टोfया वगैरे 
टांगल.े जेवायला लगेच बाहरे पडायच ंअसFयानं शजू तसचे 
वडून |लोअरवर राह ू �दल.े आत डाDया बाज(ूया wशHत 
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�दवाणखा यात औरंगजेबनं ,याच ं ऑ�फस थाटलं होतं. 
झाह8दला �तथं सो9यावर बसायला सांगनू तो मला मा<या 
वक> शीAसBया फोCडस>नी भरलCेया बॅगेसह उजHया बाजBूया 
खोल8त घेऊन गेला. एका माणसासाठM खोल8 खपूच मोठM 
आ�ण वेल फ�न>Pड होती. बॅग कोपQयात ठेवनू औरंगजेबनं 
खोल8Bया मRयभागी असलCेया �कंग साईझ बेडवरची �हरवट 
बेडशीट काढनू झटकून नीट लावल8. मग �भंतीलगतBया 
लाकडी कपाटातनू तशाच �हरवट रंगाची नVी असलCेया 
कHहरच ंदवेु काढनू झटकलं आ�ण बेडवर पसXन ठेवलं. 
नंतर कपाटाBया खालBया Yॉवरमधनू लोकर8Bया उबदार 
सपाता काढनू मा<यासमोर टाकCया. मला काह8स ं
अवघडCयासारखं होत होतं, ‘‘ह ेथोडं अ�तच चाललंय तझुं. 
मला फ] दाखव कुठं काय आह े ते. मी सगळं मॅनेज 
कर8न.’’

‘‘अरे, अस ंकस?ं’’ तो ,याच ंखास डो`यांत चमक 
उठणारं हसत aहणाला. ‘‘तझुी बडदाbत न ठेवनू कस ं
चालले? उcापासनू त<ुया मdदBूया कॅलर8ज जळणार आहते. 
त ूआता थोडा आराम कर. भाभीशीपण बोलायच ंअसले. 
तोपय eत आaह8 एक पगे मारतो. झाह8द ,या�शवाय बाहरे 
पडणार नाह8.’’

मी पीत नाह8 ह े औरंगजेबला नीट माह8त होतं. तो 
खोल8बाहरे पडCयावर मी बायकोला फोन लावनू थोडfयात 
gवास कसा झाला ते सां�गतलं. कुमदुशीह8 थोडंस ंहलकंफुलकं 
बोललो. खोल8 तशी थंडच होती. hा दोघांच ंआटपपेय eत 
काय करायच ंaहणनू बेडवर आडवा झालो. मोबाइलमRये हळ ू
आवाजात रफjच ंअसkंय वेळा ऐकूनह8 प ुहा प ुहा ऐकावंस ं
वाटणारं गाणं लावलं आ�ण अंगावर दवेु ओढनू डोळे �मटल.े 
रफjनं काळीज कातरायला सnुवात केल8 :

इक हसंी शाम को �दल मेरा खो गया
पहल ेअपना हआु करता था अब �कसीका हो गया
डो`यांसमोर गाडीत पढेु बसलCेया झझुाना आ�ण इगा 

ब�हणीचंी पणू> परbपर�भ न Hय�]मpवं उमटल8. आ�ण पqुयात 
राहत असललेा माझा मा<याहनू धाकटा भाऊ डो`यासमोर 
आला. एकाच पोटातनू बाहरे पडलले8 दोन भावंडं अशी दोन 
�वnr sवुावर कशी ज मतात hाच ं कोडं पडलं. अशाच 
कसCया बसCया �वचारांBया गुं,यात माझा डोळा लागला. 

औरंगजेबनं दरवाtयावर  टकटक कXन हाक देताच मी 
उठलो. हॉलमRये येऊन मी आ�ण झा�हदनं आमच े �हवाळी 
कपडे अंगावर चढवल.े औरंगजेबनं माu हलकंस ं जॅकेट 
घातलं. ,याला थंडी वाजत नाह8 अस ं ,याच ं aहणणं होतं. 
खाल8 रb,यात आलो आaह8 तेHहा हलकासा बफ>  पडत होता. 
रb,यासह सारा प�रसर बफा>नं आBछादललेा. बफा>नं 
उजळलCेया उजेडात भोवतालBया इमारती, झाडं�बडं सारा 
प�रसरच काHया,म, मायावी जगातला वाटत होता. अशी 

wPयं पाहायला मी फारच उ,सकु होतो. थंडी बफा>ळ असल8 
तर8 ताजा ताजा पडणारा बफ>  बटुांखाल8 कुर कुर तडुवत 
चालायला मजा येत होती. रb,यात समोXन धनुकjत चालत 
येणार8 एक तnण मलुगी �दसल8. औरंगजेब मा<याकडं वळनू 
aहणाला, ‘‘एखाद8 मलुगी अशा वेळी आपCयाला अgोच 
झाल8 तर सरळ �तBयाकडं दलु>V कXन चाल ू पडायच.ं 
,यांना �पqयासाठM पसै ेहवे असतात. मी मलु8Bंया भानगडीत 
पडत नाह8. आलंच आपलं रेbटॉरंट.’’ ती मलुगी माu 
आaहाला अgोच न होता तशीच डुलत डुलत पढेु गेल8. 
आमBया मागनू चालत येणारा झाह8द थबकून �तBयाकडं 
पाहत असCयाच ंऔरंगजेबBया लVात आलं. मागं जाऊन 
औरंगजेबनं ,याला पंजाबी भाषेत समज �दल8 आ�ण ,याBया  
दंडाला पकडून ,याला घेऊन आला. �ढंका �चका �ढंका �चका  
�ढंका �चका रे असा काह8सा चम,का�रक आवाज करत 
झाह8द आमBया सोबत चाल ूलागला. प ुहा समोXन तnण 
पोरापोर8चं ंएक टोळकं पो�लश भाषेत आरडाओरडा करत, 
एकमेकांBया अंगावर बफा>च े गोळे वगैरे उडवत येताना 
�दसलं. औरंगजेब आaहा दोघांना समजेलस ं�हदं8त aहणाला, 
‘‘,यांच ंआपापसात चालतं ह.े लंडनमRये राडे होतात तस ं
काह8 घडत नाह8. ह ेशहर पणू> सरु�Vत आह.े राu असो, 
�दवस असो. गेलं वष>भर येतोय ना मी इथं.’’ झाह8दनं प ुहा 
मघाचा �ढंका �चका �ढंका �चका आवाज काढत औरंगजेबला 
g�तसाद �दला. झाह8दची ह8 भाषा मा<या आकलनापल8कडची 
होती. एवढंच कj ,याला चढ ूलागल8य ह े,यावXन कळत 
होतं. औरंगजेब मkुयतः मा<याशीच बोलत होता. रb,यात 
लागणाQया hा रेbटॉरंटमRये अमकु �मळतं आ�ण ,या 
रेbटॉरंटमRये तमकु आ�ण सकाळी hा रेbटॉरंटमRये आपण 
ना{Aयाला येणार आहोत अशी तो उ,साहानं मा�हती परुवत 
होता. मला माu थंडीमळंु आ�ण भकेुमळंु आaह8 जेवायला 
चाललो होतो ते रेbटॉरंट कधी एकदाच ंयेतंय अस ंझाललें. 
शवेट8, समोर थो|य़ाशा अंतरावर रb,याला फुटलCेया दसुQया 
रb,याशी जो �uकोण झाला होता ,यात उ~या असलCेया आ�ण 
आग`या बांधणीमळंु उठून �दसणाQया उंचशा चच >ला वळसा 
घातCयानंतर औरंगजेबला ल�ु�लनमRये सग`यात आवडलCेया 
रेbटॉरंटमRये आaह8 �शरलो.

रेbटॉरंट तस ं यथातथाच होतं. गद� फारशी नHहती. 
टेबलांशी वोडकाBया वगैरे �लासांतील घोट घशाखाल8 
उतरवत काह8 खशुालच dडू पो�लश बायाबापडे हाbय�वनोद 
करत होते. ,यांच ेजाडजडू देह आ�ण लालबुंद कांती बघनू 
आपण फारच उपरे आहोत इथं जे जाणवलं. एक मोकळं 
टेबल बघनू आaह8 बसलो. टेबलावरचा मेन ूउचलनू औरंगजेब 
aहणाला, ‘‘तलुा आवडेल अशी �डश मागवतो.’’

‘‘काह8ह8 मागव. रेड मीट सोडून. �हदं ूआह ेaहणनू मी 
बीफ खात नाह8 अस ं नाह8. आरो�याBया कारणासाठM. 
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तमु�याकडं तर पोक' च ंनावह, उ�चारायला नको.’’
‘‘मला पोक' चा 0ॉ2लम नाह,. 3ाला मा4 ते खपणार 

नाह,.’’ औरंगजेब झाह,दकडं पाहत >हणाला. 
‘‘?ढंका ?चका’’ आवाज काढनू झाह,दनं ऐकलं न 

ऐकDयासारखं केलं आ?ण नजर बाज�ूया टेबलांबर बसलDेया 
अHया'उघJय़ा गोलमटोल छाती�या बायांकडं वळवल,.  

इतPयात आम�या टेबलाशी हसRया चहेRयाची तरतर,त, 
उंचशी मलुगी ऑड'र Uयायला आल,. औरंगजेबनं दोन ?चकन 
फ?जता, सलॅड, कोक वगैरे आणायला सां?गतलं. मग 
माYयाकडं वळनू >हणाला, ‘‘तलुा भकू लागल,य >हणालास 
ना, तYुयासाठ\ एक आ^खा ?चकन फ?जता. भरपरू मोठ\ 
?डश असते. बघशीलच. आ>हा दोघांना एक परेुल. आ>हाला 
तशी भकूह, नाह,य. तलुा सलॅड आवडेल इथलं. आ?ण भरपरू 
असतं. लंडनला 3ाच जेवणाच ं?त`पट ?बल येईल. टेbट बघ 
इथल, आ?ण सांग मला.’’

‘‘टेबलावर येऊ दे तर,,’’ मी कसबंस ंहसत >हणालो. 
‘‘कd खाeयाआधीच टेbट सांग?ू’’ औरंगजेब मा4 मोhय़ानं 
हसला. झाह,दच ं रेbटॉरंटमधDया बायकांच ं आ?ण बारमHये 
रचनू ठेवलDेया मiां�या बाटDयांच ंबारकाईनं ?नर,jण चाल ू
होतं. मHयेच आम�याकडं वळनू kयानं ‘?ढंका ?चका’ ?चkकार 
काढला आ?ण पवू'वत तो kया�या नजरेचा कॅमेरा रेbटॉरंटमHये 
इकडं ?तकडं ?फरवत रा?हला. 

हसRया चहेRया�या तरतर,त, उंच मलु,नं ?डशसे टेबलावर 
आणनू ठेवDया. मला एकlय़ाला ?चकन फ?जता खाणं 
शPयच नmहतं. बाज�ूया शतेातनू उपटनू आणDयासारखं  
ताजं, ?हरवंगार सलॅडदेखील अmवा�या सmवा होतं. माझी 
?डश kयांनी थोडं शअेर करावी अस ंमी kयांना सचुवलं. त ू
खा रे आधी. तझुातलं उरलं तर खाऊ आ>ह,. आम�यात 
उnं?बnं हा 0कार नसतो ह ेमाह,तच आह ेतलुा. कमी पडलं 
तर आणखी मागव.ू आमची काळजी नको. औरंगजेबनं मला 
समजावलं. उठून मग kयानं kया�या मोबाइलनं टेबलावर 
मांडलDेया खाiपदाथाoच ेबरेच फोटो काढल.े kयाच ेझाDयावर 
?ढंका ?चकाचा आवाज करत झाह,दने. औरंगजेबनं मलाह, 
माYया मोबाइलनं भाभीला पाठवायला एकदोन घे अस ं
सचुवDयावर kयाच ं बोलणं गमतीत उडवत मी >हणालो, 
‘‘आधी माझी भकू भागवतो आ?ण मग माYया 
कॅमेRयाची.’’ बावीस सकंेदाला जगातलं एक लहान मलू 
भकेुनं मरणार, जा?हरात ट,mह,वर सतत दाख?वल, जात 
असता अस ेखाiपदाथाo�या ?डशसेच ेफोटो लोक एकमेकांना 
mहॉlस अप करायला कस ेधजावतात ह ेमला समजत नmहतं. 
मी आधीच माYया ?डशमधला अधा' भाग काlय़ासRुयानं 
कापनू kयां�यासाठ\ वेगळा काढनू ठेवला. माझा मु̂ य डोळा 
सलॅडवर होता. पो?लश लोकां�या देहाचा आकार मी 
लंडनलादेखील पाहात होतो. 3ा तीन ?दवसांत दोन ?कलो 

वजन वाढवनू मला लंडनला परतायच ंनmहतं. kया दोघांनी मी 
kयां�यासाठ\ काढनू ठेवललेा पोश'न हडपनू आणखी बरंच 
काय काय मागवलं. झाह,द सलॅडकडं त�ुछतेनं बघतोय कd 
काय अस ंउगाच माYया मनात येऊन गेलं. पeुयात एकदा 
ऑ?फसमHये एक4 डबा खात असता मी माYया एका 
सहकाRयाला गाजर ऑफर करत होतो तेmहा तो >हणाललेा, 
गाजरं माणसांच ंखाi नाह,य. गावाला आ>ह, ती बैलांपढंु 
टाकतो.

रेbटारंटमधनू आ>ह, बाहरे पडलो तेmहा बफ'  अ?धकच पडू 
लागला होता. पण पोटात ?चकन फ?जता असDयानं थंडीनं 
काह,स ं नमतं घेतलं होतं. माYया जोडीदारां�या पोटात तर 
आता दपुट,?तपट,नं ऊब होती. परती�या रbkयावर माझी वाट 
पाहात उpया असलDेया चच 'चा मी मोबाइलमधनू फोटो घेतला. 
नंतर थोडंस ंपढंु गेDयावर रbkया�या मHयभागी हातात ?गटार 
घेऊन उpया असलDेया आ?ण भरघोस दाढ,?मqया आ?ण 
मानेवर केस rळलDेया पॉप ?सगंर�या पतुsयाशी मी 
थबकलो. फोटो Uयायचाय का तझुा kया�यासोबत अस ं
औरंगजेबनं ?वचारDयावर मी हो चालले >हणनू पतुsयाशजेार, 
उभा रा?हलो. औरंगजेबनं kयाचा मोबाइल समोर धरताच 
झाह,द चपळाईनं पतुsया�या दसुRया बाजलूा गेला आ?ण 
kयानं पॉप ?सगंरच ं ?गटार पकडलं. औरंगजेबनं ?Pलक 
करताच ?ढंका ?चकाचा आवाज काढनू तो बाजलूा झाला. मी 
औरंगजेबला माझा एकlय़ाचा पतुsयासोबत फोटो Uयायला  
सां?गतलं. झाह,द आ?ण माYयामHये असलDेया kया पॉप 
?सगंरचा अपमान होईल >हणनू मला तो फोटो नंतर छाटनू 
टाकायचा होता. आणखी थोडं पढंु गेDयावर, ?tसमस 
नकुताच झाला असDयानं चौकात अkयंत कलाkमक, 
चमचमkया रंगीबेरंगी ?वजे�या ?दmयांनी जो घमुटाकार 
आकृ?तबंध उभारला होता, kया�या कमानीखाल, मी 
औरंगजेबला मी माझा एकlय़ाचा फोटो Uयायला सां?गतलं. 
झाह,दनं घसुायचा 0यw केला, पण औरंगजेबनं kयाची 
समजतू घालनू kयाला रोखलं. फोटो काढताना मी केललेा 
वेडावाकडा चहेरा बघनू औरंगजेबला फारच आxय' वाटललें 
?दसलं. तो मला चहेRयावर bमाइल देऊन एक नीट फोटो 
Uयायच ं सचुवत होता. kयाला >हटलं एक तर मला तस ं
bमाइल जमत नाह, आ?ण हा खास माYया मलु,साठ\ घेतलाय. 
?तला असल ेयेडचपॅ फोटोच आवडतात आ?ण मलादेखील. 
मग मी औरंगजेब आ?ण झाह,दच ेमोबाइDस घेऊन kयां�या 
सचूनांनसुार kयांच े?व?वध पोझसेमधल ेभरपरू फोटो उडवल.े 
मी ?Pलक केलं कd झाह,द लगेच ?ढंका ?चकाची बांग 
iायचा. औरंगजेबनं नंतर मला, माyन मटुकून मसुलमान 
करत तो घेत असलDेया kयां�या सDेफdजमHये सहभागी केलं. 
झाह,दच ंलj नाह, बघनू मी कुतहूल >हणनू औरंगजेबला 
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�वचारलं क# काय रे, ह' �ढंका �चका भानगड काय? 
.यालाह' /ल ूलागत न2हता. 

झोप7यापवू8, औरंगजेबनं मला बाथ>म आ�ण �कचनमधल' 
चहा-कॉफ# बनवायची यंGणा वगैरे गोIी नीट दाखवMया. 
माNयासोबत पQुहा खोल'त येऊन रे�डएटरवर हात ठेवनू 
Uहणाला, ‘‘इतकं �ह�टंग ठWक आह ेना तलुा? क# वाढव?ू’’ 

‘‘कमी केलंस तर' चालले. एकदा दवेुत घसुलं क# 
कसल' थंडी?’’ 

‘‘कमी नको. आह ेतेच राह ूदे. बफY  चालचू आह.े राGी 
थंडी वाढेल. .यात त ूसकाळी लवकर उठणार आहसे ना?’’

‘‘तमु\या आधी तर न/क#च. सकाळ\या सGात काय 
]यायच ं.यावर थोडी ताजी नजर टाकल' पा�हजे.’’

‘‘ठWक आह.े आUह' थो^य़ा ग`पाट`पा क>. झाह'द 
`यायला क#च .याचा थोडा aॉbलम असतो. एरवी ब�घतलंस 
ना त ू .याला? काह' लागलं तर, तलुा Gास होणार नाह' 
dाची काळजी घेईन.’’   

‘‘मला काह' Gास�बस नाह'. तमुच ंचाल ूदे.’’
‘‘ओके तर. गडु नाइट,’’ Uहणनू औरंगजेब खोल'चा 

दरवाजा बंद क>न बाहरे पडला. कपडे बदलनू मी दवेुत 
�शरलो. डोळे �मटMयावर डोhयांसमोर काह' ijयं उमट ू
लागल'. सkंयाकाळी कारमkये बसायला बाहरे पडलो ते2हा 
टाय लावललेा झाह'द खपूच सlय आ�ण उ\च�श�mत वाटला 
होता. .याच ं इत/या झट क# पट अस ंबावळट �वदषूकात 
>पांतर झाललें बघनू, माणसू बाह>ेन जो �दसतो ते खरं नाह' 
dाची न2यानं उकल झाMयासारखं वाटलं. .याला बाजलूा 
सा>न मग मी सकाळी होऊ घातलMेया प�हMया सGाच ं�चG 
रेखाटायला सoुवात केल'. मkयेच, हसpया चहेpयानं मला 
उज2या हाताचा अंगठा उंचावनू दाखवत शाळेला जाणाpया 
कुमदुचा चहेरा डोकावला. बायकोनं ऑ�फसला बाहरे पडताना 
पासपोटY नीट सांभाळ Uहणत घेतललें हलकंस ंचुबंन. �वमानात 
बाजलूा बसलMेया तoणांना झझुाना �त\या आयपडॅवर दाखवत 
असलले ेफोटोज. आ�ण dा साpया सर�मसळीतच  के2हातर' 
झोप लागल'. 

आलं आ�ण सं!याचा चहा
सकाळी नवा\या दरUयान आमच ं �Gकूट बाहरे रs.यात 

उतरलं ते2हा बफY  पडायचा थांबला होता. रsता आ�ण 
आजबूाजचूा प�रसर राGी\या बफाYळ, मायावी उजेडा\या 
आवरणातनू बाहरे पडून जागा झाला होता. बफाYचा आइस  
होत चालMयानं पाय घस> नये Uहणनू आUह' जपनू चालत 
होतो. राGी, औरंगजेबनं नाtuयाला आपMयाला इथं यायच ं
आह ेUहणनू दाखवललें रेsटॉरंट खपूच जवळ होतं. राGीची 
थंडी आ�ण आUह' दमलो असMयानं मला ते दरू वाटललें. 
रs.या\या दोQह' बाजूंची छोट'मोठW दकुानं उघडलले'. अगद'च 

फुटकळ वाहनं �कंवा माणस ंरs.यात ये-जा करताना �दसत 
होती. औरंगजेब\या मते एवwय़ा मोxय़ा पोलंडची लोकसyंयाच 
चार कोट'\ंया आत आह ेतर dा छोuय़ा शहरात माणस ंयेणार 
कुठून? 

रेsटॉरंटच ंनाव मला फारच मजेशीर वाटलं. आत 
�शरताना .यातMया अनaुासाचा ठेका साधत मी मोxय़ानं 
उ\चार केला. होला लोला.

‘‘काय Uहणालास?’’ औरंगजेबनं मागं वळनू �वचारलं. 
‘‘होला लोला.’’ मी .याच ठे/यात Uहणालो. ‘‘रेsटॉरंटच ं

नाव मsतच Uय�ुझकल आह.े’’ 
‘‘हो का?’’ औरंगजेबला रेsटॉरंट\या नावात फारसा  

रस �दसला नाह'. ‘‘नाIा क>न झाला क# सांग मला. इथं 
अडकवा तमुच े कोuस.’’ .यानं दाखवलMेया हगँसYवर मी 
आ�ण झाह'दनं आमच ेकोuस आ�ण टो`या काढनू टांगMया. 
रेsटॉरंट\या उबदार वातावरणात माझी हडुहडुी थांबल' होती. 
औरंगजेब नेहमी\याच हल/याशा जॅकेटमkये होता. थंडीपासनू 
बचाव कर7याच ंकवचकंुडल .या\या शर'राला लाभलं होतं 
ह े.या\याकडं बघनू मला पणूY पटलं. माNया प7ुयातMया एका 
�मGाला डास �कंवा ढेकूण चावत नाह'त तस ं.या\या शर'राच ं
काह'तर' गौडबंगाल असावं अस ंमी .याला सां�गतलं. .यावर 
तो .याच ंखास उमदं हसला. आUहाला थोडंस ंआणखी पढंु 
नेऊन .यानं एक टेबल �नवडलं. रs.याला सामोरा असलMेया 
खचु8त मी बसलो. sवछ, लांबoंद, पारदशYक  काचतेनू मला 
रsतातMया  हालचाल'  Qयाहाळता  येणार हो.या. झाह'द 
खपूच शातं, गंभीर होता. .याच ं�ढंका �चकाच ंउतरललें भतू 
बघनू हाच का तो राGीचा झाह'द असा a|च पडला मला. 
नाIा काय करायचा ह ेऔरंगजेबनं अथाYतच आधीच ठरवलं 
होतं. तर'ह' मेन ूमाNया हातात देऊन .यानं �वचारलं, ‘‘बघ, 
तलुा dातलं काय हवं ते. झाह'दला काय हवं नको ते मला 
माह'त आह.े’’

‘‘त ूसांगशील ते. त ूआता एवढं वषYभर येऊन इथं खातो 
आहसे.’’

‘‘न/क#?’’
‘‘हो रे.’’
आUह'  �sथरावMयाच ं बघनू �तशीतल' एक सुंदर' 

आम\याकडं पाहनू गोडस ंहसत टेबलाशी येऊन अदबीनं उभी 
रा�हल'. औरंगजेबनं आUहा �तघांसाठW\या �डश �तला नीट 
समजावनू सां�गतMया. �तनं आणखी काह' हवं का 
�वचारMयावर औरंगजेबनं �तला ततूY इतकंच सां�गतलं. 
�तत/यात झाह'दनं �त\याशी उगाचच बोलणं छेडलं. .याच ं 
तोडकं मोडकं इ}ंजी �तला कळत न2हतं आ�ण �तच ं.याला. 
मी आ�ण औरंगजेबनं .यांचा 2यवहार बघत आमची थोडी 
करमणकू क>न घेतल'. झाह'दनं शवेट' नाइस ट ूमीट य ू
�बझनेा UहटMयावर खोळंबनू उभी रा�हलले' ती पटकन अijय 
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झाल�. 
‘‘�बझनेा न#ह ेये&य़ा, बझुनेा,’’ औरंगजेब हसत हसत 

2हणाला, ‘‘आ�ण उगीच 8यांचा वेळ घेऊ नकोस. 8यांना खपू 
कामं असतात.’’

‘‘�बझनेा, बझुनेा, झबेना. मला फरक पडत नाह�,’’ 
झाह�द  2हणाला. ‘‘ती मला जह�र 2हणाल� 8याच ंकाय?’’

‘‘�तला त ूजहर वाटला असणार. नशीब तझुं, ती तलुा 
जहर 2हणाल� नाह�,’’ औरंगजेब आणखीच मोJय़ानं हसत 
2हणाला. मलाह� थोडं हसावं लागलं. पण झाह�दचा पडललेा 
चहेरा बघनू मी �वषय बदलायला 2हणनू 2हणालो, ‘‘इथं, 
पोलंडला मी आधीह� दोनदा येऊन गेलोय औरंगजेब. बघावं 
�तथं सुंदर बाया. कुOप मलु� जPमाला घालायला बंद� आह े
का रे या देशात?’’

‘‘ह ेपटलं आपQयाला Rोफेसरसाब,’’ झाह�द माSयाकडं 
नजर �फरवत 2हणाला. 

‘‘माणस ंआ�ण सगळंच. सुंदर आहचे हा देश,’’ औरंगजेब 
2हणाला. ‘‘पण TवTत �कती ते आपण खाऊन झाQयावर �बल 
ब�घतलं कU.....’’ वाVय अधWवट सोडून औरंगजेबनं 8याचा 
वाज ूलागललेा मोबाईल कानाला लावला. बोलनू झाQयावर 
तो 2हणाला, ‘‘झझुाना आल� आह ेहॉटेलवर. सगळी #यवTथा 
केल� आह े�तनं.’’

‘‘आपण पोचतोय ना रे वेळेवर?’’ मी काह�स ं�चतंातरु 
होत �वचारलं. ‘‘प�हलं सZ वेळेवर स[ु होणं मह\वाच ं
आह.े’’ 

‘‘8याची काळजी नको,’’ औरंगजेब 2हणाला. ‘‘रTता 
ओलांडला कU हॉटेल. त^बेतीत कर ना_ा. भरपरू वेळ आह.े 
आ�ण इथं काय �कंवा �मडल ईTट देशांत काय, आपQया 
लंडनसारखा वaशीर नसतो कुठेह�.’’ 

बझुनेानं एकेक क[न �जंजर अँड ऑरfज ट�, Tgॅ2बQड 
एiज, सॉसजेेस, gUम चीझनं भरलले ेबेगQस, कॉफU, jूट 
सलॅड वगैरे आणनू टेबल भरQयावर, झाह�दनं काlया-
चमnयांना Zास न देता हातानंच सॉसजेस वगैरे उचलनू 
सOुवात केल�. jूट सलॅड 8यानं बाजलूा सारलं. औरंगजेबनं 
8याला केललेा �जंजर अँड लमेन ट�चा आoह धडुकावनू 
8यानं कॉफU सां�गतल� होती. भQयामोJय़ा iलासातील 
वाफाळललेा �कर�मजी रंगाचा चहा, 8यातील सpंयाnया गोल 
कापीमंळंु �दसqयापासनूच मला इतका मोहक वाटला, कU 
ना_ा आटपQयावर मी होला लोलामधील इoंजी नीट बोलता 
येणाrया #यaीला शोधनू �तnयाकडून sा चहाची रे�सपी 
समजावनू घेतल�. काउंटरवरची ह� पर� जरा अ�धकच खलुनू 
बोलत असQयानं  �तला मी बाजलूाच सजावट�ची  खास 
रचना क[न ठेवलQेया दोन मोJया नारंगी रंगाnया 
प2पकUPसमtये ठेवलQेया सफेद करकोnयाच ं �शQप बाजलूा 
करायची �वनंती केल�. �तला कळेना मी �तला ह े का 

सांगतोय. मी मग फोटो घेqयासाठu दोन प2प�कPसnया मtये 
करकोnयाnया जागी �तला �तचा चहेरा ठेवायची �वनंती 
केल�. मनसोa �खदळनू झाQयावर �तनं कमाल�nया हसrया 
चहेrयानं मला हवी तशी पोझ �दल�. 

ह े सारं अच�ंबत होऊन पाहात असललेा औरंगजेब 
2हणाला, ‘‘तलुा अस ंमॅड वागता येतं ह ेमाह�त न#हतं.’’

 ‘‘sात कसलं मॅड वागणं?’’ मी 2हणालो. ‘‘माSया 
मलु�ला आवडतात अस ेफोटो. मलाह� मtयेच थोडी गंमत 
करायचा  झटका येतो. आपला मVुकाम हलपेय vत इथं आपण 
�जंजर अँड ऑरfज ट� wयायला येऊ या.’’ 

‘‘ज[र,’’ मला रेTटॉरंटच ं �बल दाखवत तो डोxयांत 
चमक उठणाrया हसrया 2हणाला. ‘‘ह ेबघ, फa चौदा यरुो 
आ�ण सzर पPेस. बसतो �व{ास? लंडनमtये चाळीस प|&स 
सहज झाल ेअसते. तलुा कळलं असले मी ल�ु^लनnया का 
इतका Rमेात पडलो आह.े’’

आइस�े�कंग 
हॉटेल �वयनवTकUnया  गेटशीच झझुाना �सगारेट फंुकत 

आमची वाट पाहात उभी होती. जांभxया रंगाnया }लफU 
ओ#हरकोटमtये �तच ं Oपडं चांगलंच फुललं होतं. हॉटेलह� 
नVकUच फोर �कंवा फाइ#ह Tटार असलं पा�हजे. आ2ह� 
जवळ जाताच गडु मॉ�न vग गाइज 2हणनू �तनं �सगारेटच ं
थोटकू बाजnूया �बनमtये टाकलं, आमnयाशी हात �मळवला 
आ�ण आ2हाला आत घेऊन गेल�. काउंटरवर नावं वगैरे 
न~दवनू झाQयावर, झाह�दला हॉटेलnया लाउंजमtये बसवनू मी 
आ�ण औरंगजेब झझुानाnया मागे मागे करत प�हQया 
मजQयावरnया कॉPफरPस हॉलमtये �शरलो. हॉल बrयापकैU 
मोठा होता. एकच �शसवी �दसणारं, लांबOंद, वतुWळाकार 
चौरसाकृती टेबल आ�ण 8याभोवती दहाबारा ए�VझVय�ुट#ह 
खnुयाW. कोपrयात �भंतीला लागनू एक सफेद टेबल आ�ण 
8यावर चहा-कॉफU-TनॅVसची नीटनेटकU #यवTथा. �भंतीवर 
लावलQेया मोजVयाच पो�लश पf�टंiजचा वेगळाच बाज माSया 
नजरेस आला. हॉल एकंदर�त झकपक होता. एक-दोन 
खnुयाW मtये सोडून बसलले ेमाझ ेचार �श�क-�व�ाथ�, एक 
�व�ा�थWनी आ�ण 8यात आता झझुानाची भर 2हणजे दोन 
�ीपाZ.ं झझुाना काह�शी फटकूनच बसल� बाकUnया 
�व�ा�याvपासनू. मी माझी बॅकपकॅ टेबलावर मtयभागी ठेवनू 
दोPह� बाजूंच े�व�ाथ� नजरेत बसतील अशी खचु� �नवडल�. 
न#या वगाWत प�हQयांदा �शरताना माSयावर दडपण असतं पण 
एकदा मैदानात उतरलं कU श&डू ठोकावा तस ंते पणूW उडून 
जातं असा आजपयvतचा माझा अनभुव होता. आतादेखील 
8याहनू वेगळं काह� घडलं नाह�. सOुवातीला, कॉलजेचा 
�R�Pसपल sा ना8यानं औरंगजेबनं माझी ओळख  क[न 
�ायला सOुवात केल�. दर2यान मी �व�ाथ� Pयाहाळत होतो. 
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सारेच �तशी$या आतबाहरेच ेहोते. गोरे आ�ण तगडे. आ�ण 
झझुाना वगळता सारेच  नीट ल5 देऊन ऐकत होते. माझी 
आ�ण ;वतःची  तार=फ क?न झा@यावर शवेट= सगAयांकडे 
डोAयांत चमक उठणाEया हसEया नजरेनं पाहात, मला खाJी 
आह,े हा Kे�नंग कोसL तMुह= पणूL एPजॉय कराल Mहणनू 
औरंगजेब ?ममधनू बाहरे पडला. सJूधारा$या भ�ूमकेत मी 
पढु$या अडीच �दवसांच ंनाWय़ स?ु करायला उभा रा�हलो. 
खचुYत बसनू �शकवणं मला कधी जमलं नाह=. जमलं नाह= 
Mहणजे हवे तस ेहात हवेत उडवता येत नाह= Mहणनू. �कंवा 
नाचता येत नाह= Mहणनू. नतLक होता आलं नाह= Mहणनू 
�शकवताना सधंी सापडल= कZ मी वगाLत कंबर हलवनू घेतो. 
अशा वेळी, एरवी गंभीर \कृती$या माझा हा अनप�े5त नाच 
बघनू काह= �व^ा_या`ची करमणकू होताना मी पा�हलं आह.े 

�व^ा_या`वर नीट नजर �फरवत मी बोलायला सaुवात 
केल=, ‘‘तMुहाला बघनू झाललेा आनंद मी आधी bयc 
करतो. समोर �व^ाथY �दसल ेकZ थंडीत ऊन पडावं तसा मला 
आनंद होतो. औरंगजेबनं माझी क?न �दलले= ओळख �कती 
खर= �कती खोट= ह ेतMुहाला लवकरच कळेल. दोनच ेचार 
क?न सांगायचा fयाचा ;वभाव आह.े अशी माणस ंतमु$याह= 
बघgयात आल= असतील. असो. एक माJ सांगतो, hा 
अfयंत इटें�Pसbह कोसLसाठj जमेल तेवढ= मी तयार= केल= 
आह.े अडीच �दवसात ह े\�श5ण पार पाडणं तमुची आ�ण 
माझी तारेवरची कसरत असले. पण fयातह= गंमत असते. 
मला �जतकं शkय होईल �ततकं मी कर=न आ�ण अथाLतच 
तMुह=ह= तमु$या बाजनंू �ततकाच \यm कराल अशी अप5ेा 
करतो.

‘‘आपण hा अडीच �दवसात अnयापना�वषयी जे 
आध�ुनक, पारंप�रक आ�ण अगद= अल=कडच े�व�वध �सpांत, 
तंJ ंआ�ण q�rकोण बघणार आहोत fयाचा केवळ धावता 
आढावाच घेणं शkय होईल आप@याला. तsडओळख  Mहण ू
हवं तर. तमु$या देशातील �श5णपpतीनंा  ह= सार= तंJ कशी 
लाग ू पडतील �कंवा �कती \माणात �कंवा कशा तEहनंे 
अमलात आणता येतील ह े तमु$या श5ै�णक स;ंकृतीवर 
अवलंबनू आह.े मी भारतातला अस@यामळंु, आ�शया 
खंडातील आपल= श5ै�णक स;ंकृती थोuय़ाफार \माणात 
सारखीच आह ेअसा माझा अनभुव आ�ण अvयासह=� आह.े’’ 
मग थोडासा थांबा घेऊन, झझुानाकडं बोट क?न मी पढंु 
Mहणालो, ‘‘पण झझुानाची पा�xमाfय �श5णपpती माJ खपू 
वेगळी आह.े hा साEया �सpांतांचा आ�ण तंJांचा  अvयास 
झा@यावर fयातील योyय, अयोyय काय ते तMुह= ठरवालच. 
हा कोसL खपूच इटें�Pसbह ह े पPुहा एकदा सांगतो. आ�ण 
Mहणनूच मी तो थोडासा हलकाफुलका करgयाचा \यm 
करणार आह.े  उदाहरणाथL, सaुवातीची आइस zे�कंग 
ऍ�kट�वट= आपण, आपाप@या नावाचा अथL सांगनू क? या. 

कस?ं’’ मग मा}या डाbया बाजलूा बसल@ेया प�ह@या, 
दाढ=�म~या नीटनेटkया �Kम� केल@ेया उंच, �ध�पाड �व^ा_याLकडं 
डोAयानं इशारा करत मी Mहणालो, ‘‘चल, त}ुयापासनू 
सaुवात क?,’’ तो पटकन उभं राहताच मी fयाला सचुवलं, 
‘‘अरे, तलुा उभं राहनू बोलायची गरज नाह=. मी उभा 
रा�हलोय ते केवळ मला बसनू बोलणं जमत नाह= Mहणनू. 
तझुा तसा काह= \ॉ�लम आह े का? �शवाय एखा^ा 
अnयापना$या तंJात उभं राहनू बोलणंच चांगलं अस ंMहटलं 
असलं तर= मला ;वतःला ते माPय नाह=.’’

मा}या hा बोलgयानं झझुाना वगळता, बाकZच ेगंभीरपण े
बसलले े थोडे सलै झा@यासारखे �दसल.े तो लगेच खाल= 
बसनू Mहणाला. ‘‘माझं नाव फर=द. मी सी�रयाचा. फर=द 
Mहणजे उदा� �कंवा उमदा �कंवा डोAयांत भरणारा.’’

‘‘त ू उमदा आहसेच, पण अंगा�पंडानं Mहणशील तर 
डोAयांतह= मावत नाह=स.’’ मी Mहणालो. hावर बाकZ$यांनी  
ताबडतोब हसनू घेतलं. झझुानानं जरा जा;तच.

फर=दच ंझा@यावर fयाचा शजेार= बसनूच Mहणाला, ‘‘माझं 
नाव योसफे. मी जॉडLनहनू आलो आह.े योसफे� हा मळू �हz ू
श�द. भर घालणं �कंवा वृ�pंगत करणं अशा अथY. इ�ंजीत 
हचे नाव जोसफे आह.े द बकु ऑफ जेन�ससमnये जोसफे हा 
जेकबचा अकरावा मलुगा दाखवलाय आ�ण रेचलचा 
प�हला.’’   

‘‘वा!’’ मी उ�ारलो. ‘‘त ूत}ुया नावाचा भरपरू अvयास 
केला आहसे. बायबल वाचलं आहसे का?.’’

‘‘हो,’’ योसफे होकाराथY  मान हलवत Mहणाला. ‘‘मला 
धमL�थंांमnये aची आह.े’’ 

योसफेच ं होताच fया$या बाजचूा उभं राहनू Mहणाला, 
‘‘माझं नाव मोहMमद. मीदेखील जॉडLनचाच. मा}या नावाचा 
अथL मला नीट सांगता येणार नाह=. मोहMमदचा एक अथL 
असाह= आह ेकZ �याचा गौरव �कंवा ;ततुी केल= जाते तो.  
इ;लामचा धमLस;ंथापक मोहMमद  तMुहा साEयांना माह=त 
आहचे. तसचं जगातील सवाL�धक पaुषांच ंनाव मोहMमद आह े
हहे= तMुहाला माह=त असावं. ’’

‘‘हो, मा}या तस ंवाचgयात आलं आह,े’’ मी Mहणालो. 
‘‘मी आजपयत̀ लंडनमnये �जतkया �व^ा_या`ना �शकवलं 
fयात मोहMमद नावाच े �व^ाथY सवाL�धक होते ह े �न�xत. 
तझुी भर पडल= fयात आज. आता त}ुया पाळी,’’ Mहणत मी 
fया$या शजेाEयाकडे पा�हलं. 

‘‘मी अल=,’’ गंभीर चहेEयाचा अल= Mहणाला. ‘‘मी 
लबेनीज आह.े अल= Mहणजे थोर �कंवा �या$यासोबत तमुचा 
�दवस स?ु होतो आ�ण सपंतो तो.’’ 

‘‘ह ेफारच छान,’’ मी Mहणालो. मला काह=तर= \�त��या 
bयc करणं गरजेच ं होतं. ‘‘आजचा आमचा �दवस 
त}ुयासोबत स?ु झाला आ�ण त}ुयासोबतच सपंले. बाकZ$यांनी 
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हसनू ��तसाद �दला, पण तो तसाच गंभीर होता.
0याच ंझा3याच ं�दसताच समोर बसलले7 उंचीपरु7, तंगडी, 

कुर<या केसांची आ�ण चमकदार डो<यांची �व?ा�थAनी 
Bहणाल7, ‘‘मी ज�बरा अEकार7. मीदेखील लबेनीज आह.े मी 
Bहणजे सकंटात सापडल3ेया लोकांना �दलासा देणारा उपाय 
सांगणार7 HयIी.’’ ज�बरा सग<यांकडं पाहात, गालभर 
�JमतहाJय पसरवत Bहणाल7.’’ खरं तर, इJलाममLये Mा 
शOदाचा अथA आह ेतटुल3ेया हाडांना सांधणार7 लाकडी पQट7 
�कंवा फळी. तटुल3ेया माणसांना जोडायच ंकाम करायला 
मला खपू आवडतं.’’

‘‘जोड. जोड,’’ मी Bहणालो. ‘‘आमTयापासनू Jवतःला 
तोडू नकोस Bहणजे झालं.’’ उगीचच काह7तर7 नाQय़मय 
बोलायच ं Bहणनू मी बोललो. मघापासनू कधी बोल ू अस ं
झाल3ेया झझुानाTया चहेXयाकडं पाहात मी Bहणालो, 
‘‘झझुानाचा अथA मला माह7त आह.े उतावीळपणाच ंदसुरं नाव 
Bहणजे झझुाना.’’ 

‘‘नाह7 मकंद, माYया नावाचा अथA नेमका MाTया उलट 
आह.े’’ झझुाना ठसEयात Bहणाल7. मग �तTया सह �श[क-
�व?ा]या^कडं पाहात �तनं स_ु  केलं, ‘‘मी झझुाना. मी 
इथल7च. Bहणजे  Mाच शहरात माझा ज`म  झाला. माYया 
नावाचा अथA थोडा� मोठा आह.ेऐका. झडे Bहणजे झलेस य ु
Bहणजे अनस�े3फश दसुरा झडे Bहणजे Yयाझी ए Bहणजे 
अडHह dचरस एन Bहणजे नोबल दसुरा एन Bहणजे नोटवदe  
आ�ण शवेटचा ए Bहणजे अfॅ�EटHह. ’’

मी �तला हातानंच थांबवhयाची खणू करत पण हसत 
Bहणालो, ‘‘ह7 झाल7 त ूतयार केलले7 तYुया नावाची Hयाiया. 
त ूतYुया नावावर �बंधदेखील �लह ूशकशील अस ं �दसतं. 
पण Mा शOदाचा अथA सांग ू शकशील का आBहाला दोन 
शOदांत?’’

‘‘ओके. झझुाना Bहणजे �लल7च ंफूल. मी माl Jवतःला 
Jवछंद प[ी समजते. ’’ 

‘‘तो त ूआहसे.’’ मी हसतच Bहणालो. ‘‘ह ेसl सपंपेयत̂ 
उडून जाऊ नकोस Bहणजे झालं.’’

‘‘तYुया नावाचा अथA सांगशील का आता मकंद?’’ 
झझुानानं मला टोकलं. 

‘‘अरे हो, माYया नावाचा अथA?’’ मी �वचारात पड3याTया 
चहेरा करत Bहणालो. ‘‘तो सांगायचा तर एक वेगळं लEेचर 
लागेल. पण थोडEयात घेतो. प�हल7 गोo Bहणजे माYया 
नावाचा उTचार म ुकंु द असा आह.े तBुहाला जमेल तसा  
करा. दोनच �दवस तर तBुहाला माझं नाव pयायच ंआह.े 
ओके,  मकंुुद Bहणजेदेखील ज�बरा�माणचे दसुXयांना 
सकंटातनू सोडवतो तो. �हदं ूधमाAत तेहतीस कोट7 देव आहते. 
0यात मiुय तीन देव. 0यापकैr एक �वsण.ू 0याला हजारो नावं 
आहते. 0यापकैr एक मकंुुद.  �हदं ूधमाAतील राम आ�ण कृsण 

Mा आणखी दोन लोक��य देवांचा अवतार धारण क_न 
मकंुुदनं पृथीवर अवतरल3ेया दoु शIीचंा नायनाट केला. 
आ�ण तमुचा हा कोसA �शकवायला मला ज`माला घातलं.’’

आ�ण तमुचा हा कोसA �शकवायला माYया _पात नवा 
अवतार धारण केला अस ं �वनोद7 वळणाच ं वाEय मdदतू 
�शरलं होतं पण ते मी �जभेवर यायTया आतच �डल7ट केलं. 
�व?ा]या^Tया धा�मAक भावना दखुावणं  श[ै�णक तuवात बसत 
नाह7.  

ह7 अशी खेळीमेळीची आइस vे�कंग ऍ�Eट�Hहट7 झा3यावर 
माझा �श[क-�व?ाथxगण �कती पाhयात आह ेह ेतपासhयासाठy 
आ�ण 0यात3या कुणी फा�जल शहाणपणाच ेपz े�पस ूनयेत 
Bहणनू स{ुवातीलाच मी 0यांना काह7शा आHहाना0मक टाJकची 
भलू ?ायच ं ठरवलं होतं. 0यामळंु मला पढुची श}�~या 
सरुळीत पार पाडता येणार होती. टाJकTया  वकA शीQस वाटनू  
झा3यावर मी 0यांना सचूना �द3या, ‘‘Mातील अLयापना�वषयीच े
काह7 �स�ांत तBुहाला अवघड वाटतील. काह7 पणूA नवे 
असhयाची शEयता आह.े तमुची ह7 इ�न�शअल आ�ण 
डाय�नॉ�Jटक टेJट एकlच घेतो आह ेअस ंसमजा हवं तर. 
अLयाA तासात वाचनू �कती डोEयात �शरतंय ते पाहा. नंतरचा 
अधाA तास उzरं मांडायला pया. पढुचा तास द7ड-तास आपण 
0यावर चचाA क_. कr मग आपण�झ झुाना प�याबरोबर बाहरे 
उडून पोलंडमधील �कडे खायला मोकळे. ओके? एक 
आणखी गोo, आता लगेचच तBुह7 तमुTया जागा� बदलायची 
गरज नाह7, पण नंतरTया बैठकrत एकाच देशातील �व?ा]या^नी 
शजेार7 बस ूनये अस ंतBुहाला सचुवावस ंवाटतं.’’  

�व?ा]या^नी 0यांTया टाJकमLये डोकr खपुस3याच ंबघनू 
मीह7�प ढुTया सlासाठy  तयार केल3ेया� नोQस चाळायला 
स{ुवात केल7. तासाभरात टाJक आटप3यावर झझुाना 
आBहाला कोपXयात ठेवल3ेया JनॅEसTया टेबलाशी घेऊन 
गेल7. चहा-कॉफrची लबेलं पो�लश भाषेत अस3यानं अ�तशय 
उ0साहानं �तनं आBहाला चहा- कॉफrच े म�ज भरायला मदत 
केल7. आपापल ेम�ज घेऊन पवूAवत आBह7 टेबलाशी आलो. 
हहे7 एक अLयापन तंl आह े अस ं सांगनू �व?ा]या^ना मी 
आपापसात 0यांच ेटेJट पपेसA अदलाबदल7 करायला सचुवनू 
0यांच ंम3ूयमापन करायला सां�गतलं. सी�रयाचा फर7द 
जॉडAनTया योसफे आ�ण मोहBमद Mा दोघांTया मLये बसललेा 
बघनू मला बरं वाटलं. पण लबेनॉनची जोडी न फोडता 
झझुाना मघा�माणंच 0यांना फटकून बसल7 होती. शाळेत3या 
मलुांसारखं 0यांची जोडी फोडायला झझुानाला सांगणं फारच 
पोरकट ठरलं असतं. मी उzरं सांगत गेलो तसतस ं0यांनी  
एकमेकांTया टेJट पपेसAना गणु �दल ेआ�ण पपेसA माYयाकडं 
पास ऑन केल.े मग 0यांना ग�पा मारायला सांगनू मी 0यांTया 
पपेसAवर नजर टाकल7. ज�बराला सग<यात वरची �णेी 
�मळाल7 होती 0या खाल7 अल7 आ�ण शवेटाला झनुाना. 
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झझुानानं माझी "नराशा केल( न)हती. बाक-/यांचा 2यां/या 
सी)ह(जव6न मी जो अंदाज बांधला होता तो अचकू "नघाला. 
कोणाला कोणती >णेी "मळाल( @ाची अथाBतच मी जाह(र 
वा/यता केल( नाह(. 

उरलDेया द(डेक तासात, झालDेया टाHकमधDया काह( 
"कचकट सकंDपना, उदाहरणं वगैरे देत, चचाB करत, माLया 
पर(नं मी HपM करNयाचा OयP केला. ज"बराच ंआकलन 
चांगलं "दसलं आ"ण इSंजी भाषाह(. अल( "ततकाच तेज 
वाटला पण "मतभाषी. बाक-/यांनी मVुयतः ऐकायचचं काम 
केलं. मोबाइलशी चाळा करत असलले( झझुाना मYयेच "वषय 
सोडून भलतीच बडबड करत होती. माLया शाळेतील "शZक 
अस ेहोते आ"ण तस ेहोते. आ"ण मला 2यांचा असा असा राग 
यायचा वगैरे. "तला फार हशुार(नं मला आवरावं  लागत 
होतं. आय वॉ]ट ट ूगो होम� ऐवजी आय वा]ना गो होम, अ 
कप ऑफ ट( ऐवजी क`पाट(, आय डो]ट नो ऐवजी आय 
डूनो, असा इSंजीचा "दखाऊ अcसdट काढनू  गंभीर चकुा 
झाकणार( झझुानाची चलाखी बाक-/यां/या नाह( तर( 
ज"बरा/या लZात आल( असावी. झझुाना चकु-च ंबोलताना 
ज"बरा जे गालातDया गालात सचूक हसत होती 2याव6न मी 
ह ेताडलं. अथाBतच, चकु-च ंबोललो तर आपलं हस ंहोईल  
gहणनू घाब6न, मगू "गळनू बसNयापZेा काह(स ं गमतीत 
काह(स ं नाटक- काह(स ं अ"तहशुार(नं इSंजी बोलणाhया 
लंडनमधDया माLया वगाBतDया काह( "वiाjयाkना, 2यातनूच ते 
पढंु चांगलं बोल ूलागतात ह ेमी पा"हलं होतं.  2यामळेु 2यांना 
माझं नेहमीच उlजेन असायच.ं  

लसुलशुीत लंच 
कॉ]फर]स हॉलमधनू आgह( लंचसाठn बाहरे पडलो ते)हा 

दरवाजाशी औरंगजेब आम/या Hवागतासाठn उभा होता. 
"ज]याव6न खाल( हॉटेल/या रेHटॉरंटमYये उतरत असता 
माLया खांiावर हात टाकत तो gहणाला, ‘‘कस ंझालं सशेन? 
तमु/या साhयां/या खलुलDेया चहेhयाव6न छान झाललें 
"दसतंय.’’

‘‘सrुवात तर चांगल( झाल(. बरे आहते "वiाथs.’’
‘‘वेल "बगन  इज हाफ डन,’’ तो ह6ुप आDयाOमाणं 

gहणाला. ‘‘मला खाtी होती. @ां/या रेHटॉरंटमधील जेवणह( 
मHत आह.े त"बयत खशू झाल( पा"हजे आपDया "वiाjयाkची.’’

तळमजDयावर लाउंज/या बाजलूा असलDेया ओपन 
रेHटॉरंटमYये जाह(द बसला होता 2या� टेबलाशी आgह( आलो. 
मोvठाDया वतुBळाकार टेबलाभोवती आgह(� ऐसपसै� बसलो. 
पांढhयाशwु टेबलcलॉथवर मYयभागी ठेवलDेया तीन छोxय़ा 
फुलदाNयांतील दधुी, हळद( आ"ण नारंगी रंगा/या फुलांची 
तरारलले( रोपट( आ"ण 2याभोवती मांडलDेया उंची `लxेस, 
काटे-चमच,े नZीदार "ट{य ूपपेसB  वगैरdची आकषBक रचना 

बघनू जेवण चवदार असो नसो पण नcक-च महागडं असणार 
हा "वचार मनात येऊन गेला. पण औरंगजेब ह ेसारं Hवतः/या 
"खशातDया पशैांनी खाऊ"पऊ घालत न)हता हहे( "दसत 
होतं. टेबलावर इ"ं|लश भाषेतील वेगळे  मेन ूठेवल ेअसल ेतर( 
"डशसे पो"लश असDयामळंु पोकB  कशात आह,े नाह( @ाची 
झझुानाकडून खाtी क6न O2येकानं आपापDया "डशसे 
"नवडDया. लबेनॉन/या ज"बरा आ"ण अल(ला पोकB  खाNयाच ं
वावडं न)हतं. बाक-/यांनीह( 2या"वषयी नापसतंी दाखवDयाच ं
मला "दसलं नाह(. आपापDया देशातील खाiसHंकृतीवर 
ग`पाट`पा करत जेवत असता�म ाLया लZात आलं क- मी 
सोडून बाक-च ेसारेच आडवा हात मारतायत. माLया डोcयावर 
पढु/या सtाची तलवार असDयानं मला पोटभर खाऊन 
चालणार न)हतं. सभंाषणात फारसा भाग न घेता जॉडBन/या 
दोघांनी पणूBतः खाNयावर लZ कd "~त केलंलं बघनू मला काह( 
वषाkमागं लंडन/या साऊथहॉलमYये मी "शकवत असलले ेOौढ 
शीख "वiाथs आठवल.े 2या माLया बॅचला वगाBतल ेबहसुVंय 
"शखडे नकुतेच अफगा"णHतानातनू Hथलांत"रत झाल ेहोते. 
आ"ण 2यांनी माझं बhयापकै- डोकं खाDलं होतं. पढेु 
वेग�या� वगाBत 2यां/या गंमती सांगताना भारतीय 
शीख�" वiाjयाkनी मला सां"गतलं क- आgह( 2यांना पाप े
gहणतो. एक नंबरच े लबाड असतात. बे"न"फटच े पसै े
उकळNयासाठn नोकर( नाह( अस ं दाखवनू नावाला इSंजी 
cलास जॉइन करतात आ"ण सरकारला थांगपlा लाग ून देता 
सतराशसेाठ धंदे क6न भरपरू कमवतात. दपुार(ची� बॅच होती 
2यांची माLयाकडे. ट(-�ेकनंतर वगाBत बरेच जण का डोल ू
लागतात @ाचा मी शोध घेतला ते)हा कळलं क-  द(ड वाजता 
पंधरा "म"नटां/या ट( �ेकला ते शजेार( असलDेया 
गrु�ारामधDया लंगरमYये जाऊन चांगलंच चापनू येतात. 
2यांना मी खपूदा समजावलं क- वाह े ग6ु, थोडा हलका 
आहार �या. पण ह( भाषा कळNयापल(कडं ते गेDयानं 2यांच ं
इSंजी माय नेम इज ई�र "सगं/या पढेु गेलं नाह(. जॉडBनच े
ह े "वiाथs, "शZक असDयानं 2यां/याकडून असा Oकार 
घडणार नाह( अस ंमी ध6न चाललो. झाह(दला इSंजी भाषेची 
अडचण असDयानं आम/या हाHय"वनोदाला नेमकं कुठे आ"ण 
"कती हसायच ं@ाची पंचाईत होत होती. सrुवातीला थोडा 
वेळ काxय़ा-चम/यांशी झटनू झाDयावर 2यानं ते बाजलूा 
ठेवल ेआ"ण आपDयाच तं~(त ताटातील "हरवा पाला बाजलूा 
काढत, मश6म आ"ण बीफनं भरलDेया लझांक-चा 2यानं 
हातानंच नीट फडशा पाडला. 2याची गंमत पाहात असलDेया 
माLया मानत आवाज उमटत होता, "ढंका  "चका "ढंका  
"चका "ढंका "चका रे.    

दपुारच ंसt सपंवनू आgह( पाच वाजता खाल( उतरलो. 
मोबाइल कानाला लावनू औरंगजेब हॉटेल/या लाउंजमYये  
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आमची वाट पाहात उभा होता. (या*यापाशी पोच,यावर (याच ं
खास डो3यांत चमक उठणारं हसत (यानं सा8यांशी हात 
9मळवत हाय-हलॅो केलं. हॉटेलमधनू बाहरे पड,यावर आCहD 
एकमेकांना बाय कFन आपाप,या वाटा धर,या. माGयाकडं 
बोटांनी पाच 9म9नटं थांबायचा इशारा कFन औरंगजेब 
झझुानासोबत बाज*ूया पा9कO ग लॉटमPये 9शरला. चालता 
चालताच झझुानानं 9सगारेट पटेवनू हवेत धरू सोडणं सFु 
केलं. 9त*या कारशी जाऊन ते बोलत उभे रा9हल.े इकडे मी 
ज9मनीवर बारDकसा पडत असललेा बफT  चरT  चरT  आवाज 
करत बटुाखालD तडुवणं सFु केलं. अथाTत, मPयेच मी नजर 
उचलनू (यांचा Vयवहार पाहात होतो. शवेटD सपंत आललें 
9सगारेटच ंथोटकू झझुानानं बाजलूा असल,ेया 9बनबॉWसवर 
ठेवलं आ9ण (याचा गालमकुा घेऊन ती गाडीत बसलD. 
माGयाकडं झपझप चालत येत औरंगजेब Cहणाला, ‘‘चल 
तर, स9टT9फकेYसच े 9ZटंआउYस मारायच ेहोते ना. ते काम 
9त*या ग3यात अडकवनू आलो.’’   

‘‘होतायत का परवापय Oत?’’
‘‘होतायत. (याची काळजी तलुा कशाला? तलुा ओ,ड 

टाऊन बघायच ं होतं ना? (या र](यानं जाऊ. थोडं लांब 
पडेल. चालले ना? थंडी आह ेCहणनू Cहटलं.’’

‘‘थंडी तर आहचे, पण 9दवसभर बसनूच आह े क_. 
अंधारात फारस ं9दसणार नाहD. पण जे 9दसले ते. झाहDद नाहD 
तGुयाबरोबर?’’ 

‘‘तो नाहD ते ठ`कच आह ेरे. थंडी आह ेCहणाला. 9पत 
बसला असले घरD. (या*याकडं फार लa bायला नको. 
थांब, इथनू डावीकडं वळतोय आपण. ’’  

9सcनलशी मdुय र]ता सोडून आCहD काहDशा अeंद 
उतर(या वाटेला लागलो. औरंगजेबच ंमला नवल वाटत होतं. 
मी उबदार कपfय़ांच ेचार थर, मफलर, हातमोजे, टोपी असा 
सारा जामा9नमा कFनहD मला थंडी वाजत होती आ9ण हा 
बहाhर फi ]वेटर आ9ण (यावर हलक_शी जसj घालनू 
सहजपण ेचालत होता. 

‘‘चांगलंच इCZसे केलं आहसे 9वbाkयाOना. सशेन खपूच 
चांगलं झालं असा झझुानाकडून 9रपोटT 9मळाला.’’

‘‘ठ`क झालं. लंडनमPये 9शक,याचा, 9शक9वlयाचा एक 
वेगळा आ(म9वmास असतोच क_.’’  

‘‘मला माहDत होतं ह,े’’ मग थोडंस ं खाजगीत 
बोल,याZमाणं तो Cहणाला. ‘‘ऐक आता, ह े 9वbाथj परत 
गेल े (यां*या देशात क_ आप,या oा कोसTची चांगलDच 
जा9हरात करतील. लंच कस ंएpजॉय करत होते ब9घतलंस 
ना? (यांना हवं ते स9टT9फकेट 9मळतं आहचे आ9ण वर अशी 
खाlया9पlयाचीहD  चनै. सeुवातीला माGया 9खशातनू जातील 
थोडे पसै.े हD आपलD इpVह]ेटमेpट समज ूया. oा वेळी पाच 
आल ेआहते पढु*या बॅचला दहा येतायत क_ नाहD बघ.’’

‘‘तGुया डोWयात बरेच sलान 9दसतायत.’’
‘‘तलुा कळतील ते हळहुळ.ू पण ह े सारं झझुानामळंु 

शWय झालं. एक नंबरची 9बझनेसवमुन आह.े 9तचा 
चांगलाच  हो,डाय इथं. आता आपला tया हॉटेलात कोसT 
चाललाय (याचा अजनू मी एक यरुो अडVहाpस भरललेा 
नाहDय. झझुानाच मॅनेज करतेय. 9तचा काका इथलं बडं 
Z]थंय. आपण tया इमारतीत राहतो आहोत तीहD (याचीच. 
मी  आप,या uलटॅच ंवषाTच ंभाडं 9कती भरत असने? फi 
बाराश ेयरुो. बसतो 9वmास?’’

‘‘फi बाराश?े’’ मला आwयT Vयi करणं भागच 
पडलं. ‘‘त ूसांगतो आहसे Cहणनू 9वmास ठेवतो. माझं घर 
तGुया oा uलटॅ*या अPयाTहनू छोटं असले. (याच ेम9हpयाच े
हजार पyfस मॉगzज भरतो मी. Cहणजे जवळजवळ बाराश े
यरुो झाल ेक_. जागा कमालD*या ]व]त 9दसतात इथं.’’ 

‘‘जागाच नVह,े सगळंच ]व]त आह.े दपुारD आपण 
केल,ेया लंचच ं9बलहD दाखवतो मी  तलुा नंतर. आ9ण काय 
जेवण होतं!’’ 

‘‘जेवण छानच होतं,’’ मी बोलायच ंCहणनू बोललो. मला 
]वतःला खाlया9पlयात फारसा रस नाहD ह ेमी (या*या खपूदा 
9नदशTनास आणनू 9दलं होतं. तरDदेखील तो  इथलं खाणं9पणं 
कस ं ]व]त, चवदार आ9ण आरोcयवधTक आह े oाचा 
एकसारखा ढोल  9पटत होता.  

‘‘हवामान बघतो आहसेच.’’ औरंगजेबनं पढेु चाल ूकेलं. 
‘‘बघ ना, आता मायनस दोन असनूहD थंडी लंडनसारखी 
हाडांत 9शरत नाहD. अशा हवामानात त}येत ठणठणीत 
राहणारच क_ रे. तलुा मी दहा वषाOनी तeण 9दसतो (याच ंह े
रह]य आह ेराजा.’’

‘‘आणखीहD काहD रह]यं असतील तर सांग.’’
 ‘‘आणखी आह ेएक रह]य,’’ गंभीर आवाजात औरंगजेब  

Cहणाला. ‘‘मी बाई*या भानगडीत पडत नाहD. बाई*या नादाला 
लागलं क_ सपंला माणसू. (या एका कारणासाठ` लंडनमध,या 
माGया 9म�ांना मी इकडं कधी आणललें नाहD. (यांना पोरD 
हVया असतात…’’ मग मPयेच एकाएक_ र](यात थांबनू समोर 
हात करत Cहणाला, ‘‘तो बघ ,य9ु}लन कासल आ9ण (या*या 
बाजलूा तलुा गोलाकार 9वटकरD मनोरा 9दसतोय ना, (याला 
क_प Cहणतात. (यावFन चढनू ल9ु}लनचा म]त Vo ू9दसतो. 
पण आप,याला आता ते शWय नाहD.’’

‘‘शWय असतं तरD बघशील काय?’’ मला थंडीनं हडुहडुी 
भरायला सeुवात झालD होती. ‘‘बफाTत र]ते9ब]ते, सारा 
प9रसरच गडप झालाय. यरुोपात,या ओ,ड टाऊpसमPये oा 
सा,यांनी जे कॉब,ड र]ते बांधल े आहते (यावFन 
भटकlयासारखी मजा नाहD. उpहा3यात तGुयासोबत आलं 
पा9हजे एकदा इथं.’’

‘‘माGयाबरोबर त ूआता येतच राहणारच आहसे. तलुा 
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एक�य़ानं फॅ$मल'सोबत यायच ं झालं तर चावी 2यायला 
मा3याकडं ये. 7लटॅ तझुाच आह.े’’ 

‘‘चावी 2यायला आलो तर हरवल' <हणनू सांग ूनकोस 
<हणजे झालं,’’ मी उगीचच Cयाला Dयायच ं<हणनू <हणालो, 
‘‘ततूE तझुा 7लटॅ $कती लांब आह ेते सांग.’’ 

‘‘हा काय, आलाच. पाच $म$नटांवर,’’ मग मा3या 
बोलGयाचा सरू न समजनू तो <हणाला. ‘‘लंडनला परतलो 
कH त3ुया हातात एक डु$Iलकेट चावी देऊन ठेवतो. मग तर 
झालं? त ूघेत नाह'स <हणनू. नाह'तर इथं पबमQये $शSन 
तझुी थंडी उडवल' असती. कधीच घेतल' नाह'स?’’

‘‘नाह'. मागVया ज2मात घेतल' असले तर आठवत 
नाह'.’’

‘‘मागVया ज2मात त ूअ�टल बेवडा असला पा$हजेस.’’ 
औरंगजेब हसत <हणाला.

‘‘अगद' बरोबर, त ूXा ज2मात आहसे तसा.’’ मलाह' 
हसणं भाग होतं.

‘‘मी घेतल' तर' सोबरच असतो कH रे,’’ औरंगजेबनं 
Zवतःचीच झडती Dयावी तस ं $वचारलं. ’’Iयाय\यानंतर मी 
तलुा कधी $दसलोय का तसा?’’

‘‘तलुा $वनोदब]ुी कमी आह ेऔरंगजेब. बेवडा असतास 
तर त3ुयासोबत आलो असतो का मी? तर' ऐक, त3ुयासोबत 
मी प2ुहा यावं अशी तझुी इVछा असले तर आप\याबरोबर 
झाह'द $कंवा तसा कुणी तझुा $म` असणार नाह'.’’

‘‘मी बोलणारच होतो त3ुयाकडं Xा$वषयी,’’ <हणत 
औरंगजेबनं मला Cयाची आ$ण झाह'दची Zटोर' थोडbयात 
सां$गतल'.

लाहोरमQये दोघं एकाच ग\ल'त लहानाच ेमोठे झाल ेहोते. 
झाह'दनं हायZकूल cहायVया आधीच शाळा सोडून CयाVया 
अeबाजानVया भाजीपा\याVया धंfात लg घातलं होतं. पसै े
कमवायला लंडन गाठायच ं <हणनू साऊथ हॉलमQये साठ-
बासk साल' येऊन Zथा$यक झाल\ेया CयाVया तायाVया 
मलु'शी $नका लावला होता. लंडनमQये मी $शकवत 
असल\ेया मा3या बlयाच $वfाmयाnनी ह' मोडस ऑपरे2डी 
वापSन $p$टश  नाग$रकCव $मळवललें मी  पा$हलं होतं. 
औरंगजेबनंदेखील थोrय़ाफार फरकानं हचे  केलं  होतं. 
एवढंच कH लाहोर $वfापीठातनू Cयानं कायfाची पदवी घेतल'  
अस\यानं Cयाला कॉलजेात बlयापकैH नोकर' $मळाल' होती. 
औरंगजेबVया दहाएक वष n आधी झाह'द लंडनला आ\यानं 
मQयंतर' Cयाचंा सपंकE  तटुला होता. ह\ल'च, केcहातर' 
कोणाVया तर' लtनात साऊथहॉलला Cयांची�ग ाठ 
पड\यानंतर� CयांVया दोनचार गाठvभेट' झाल\ेया. लंडनला 
आ\यापासनू झाह'द� साऊथहॉलमध\या एका  बचुर शॉपमQये 
खाटकाच ंकाम करत होता. दरवषw जलुअैखेर'स पोरांना  
सटु' पडल' कH  सहकुटुंब लाहोरला चbकर टाकGयापल'कडं 

Cयानं साऊथहॉलबाहरे पाऊल टाकलं नcहतं. औरंगजेब 
म$ह2या-दोन म$ह2यांनं पोलंडला, इकडं $तकडं $फरत असतो 
ह ेऐकून झाह'द खपूच भंजाळला होता. औरंगजेबला Cयाची 
बार'कसार'क कामं करायला कुणीतर' हवं होतं Cयामळंु Cयानं 
झाह'दला सोबत घेतललें, पण तो असा $ढंका $चका $नघेल 
याची Cयाला क\पना नcहती.  

Cयाच ंबोलनू झा\यावर मी <हणालो, ‘‘अVछा, अस ंआह े
तर. तर' एक सांगतो तलुा औरंगजेब, त ूIयायला आहसे ह े
कुणाला सांगनूह' पटणार नाह'. पण झाह'दच ं $पणं आ$ण 
$व$च` वागणं आप\या $वfाmयाnVयाह' लgात आलं असावं. 
झझुाना मला तस ंबोलल'देखील. ह े xोफेशनल नाह'य. त ू
$ब$झनेस वाढवायचा आहसे <हणतोस. ’’

‘‘मी झापलाय Cयाला बlयापकैH, बघ ूया. झझुानाची मी 
समजतू घातल' आह.े’’ 

 
आ<ह' 7लटॅमQये $शरलो तेcहा टेबलाशी tलास आ$ण 

बाटल' मांडून बसल\ेया झाह'दच ं$पणं चाल ूहोतं. आमVयाकडे 
बघनू सलैसर हसत $ढंका $चकाचा $चCकार काढनू Cयानं 
tलास हवेत उंचावला. मी CयाVयाकडं हात उंचावनू $ढंका 
$चका <हणनू मा3या खोल'त $शरलो. पंधराएक $म$नटांची 
पावर नॅप घेऊन, घर' कुमदु आ$ण बायकोशी चारदोन  शeद 
बोललो. मला दसुlया $दवसाची  तयार' करायला तास- 
द'डतास तर' हवा होता. नऊ वाजता प2ुहा थंडीत, बफाEत 
जेवायला बाहरे पडणं नकोस ंवाटत होतं. मला काह'तर' टेक 
अवे घेऊन ये अस ं मी औरंगजेबला सचुवलंदेखील. पण 
Cयानं ज$बरा आ$ण अल'ला $डनरच ंआमं`ण $द\यानं मी 
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सोबत असणं आव$यक आह े असा आ*ह धरला. /ढंका 
/चकाच ंअवा2र त3डातनू काढणार नाह7 8ा बोल7वर आ/ण 
9याला एक;य़ाला =लटॅमAये सोडून जाणं बरं /दसत नाह7 
Dहणनू झाह7दह7 आमFयासोबत असणार होता. 

अ�लाला जवाब काय देणार? 
लांबनूच काडGमम  रेHटॉरंटFया JवेशLाराशी ज/बरा आ/ण 

/तFया खांOाशी लागेलसा अल7 आमची वाट पाहात उभे होते. 
सकाळपासनूच 9या दोघांची देहबोल7 आ/ण 9यातनू एकमेकांशी 
चालललें दळणवळण बघनू 9यांची जोडी तयार होत चालVयाच ं
मला जाणवलं. आDह7 जवळ जाताच 9यांनी आDहाला हात 
/मळवल ेआ/ण आDह7 साWयांनीच औरंगजेबला रेHटॉरंटमAये 
फॉलो केलं. 9यानं /नवडलVेया टेबलाशी जाऊन 9यानंच 
सचुवलVेया आपापVया खFुया\मागं को;स लटकवल ेआ/ण 
बाजFूया ]ंदशा  /वंडोसीलवर टो^या, मफलसG वगैरे ठेवनू 
बैठक मारल7. JशHत, चौरसाकृती आकाराFया टेबलावर  मी 
अल7ला आ/ण औरंगजेब ज/बराला अस ेसामोरे बसलो होतो. 
औरंगजेबनं झाह7दला J/ेझडdट सबंोधनू /कं/चत दरूFया 
खचुeत बसवलं होतं. नाह7तर7 9याला इ*ंजीमळंु आमFया 
सभंाषणात फारसा भाग घेता येणार नhहताच. छताला 
टांगलVेया रॉक /jHटल झुंबरातनू JसवणाWया मंदशा  /नळसर 
Jकाशात समोर /भंतीवर लावलVेया  पोkl;समAये कोणी 
ओळखीची पो/लश hयnी /दसतेय का ते मी बघत होतो. 
/ततoयात /वशीतला, तरतर7त सोनेर7 केसांचा वेटर बाजलूा 
येऊन उभा रा/हला. औरंगजबेनं ज/बरा आ/ण अल7कडं 
रोखनू पाहात 9यांना सचूकपण े घेणार ना Dहणनू /वचारलं. 
अल7 पटकन हो Dहणाला. ज/बरानं माp औरंजेबला सौDयस ं
/HमतहाHय देत नकाराथe मान हलवल7. 

औरंगजेबनं वेटरला /तघांसाठr हhया 9या मOांची आ/ण 
माsया आ/ण ज/बरासाठr कोकची ऑडGर /दVयानंतर आDह7 
ग^पा करायला मोकळे झालो. 9याFया मते हा धंदा वाढवायचा 
असले तर अल7 आ/ण ज/बरा ह ेदोघे 9याच ेहकुमी एoके 
होते. kे/नंग कोसGच ं स/टG/फकेट 9यांFया हाती पडलं कv 
लबेनॉनमAये ते दोघं 8ा कोसGची जा/हरात कwन आDहाला 
/वOाथe /मळवनू देणार होते. मोबदVयात 9यांना J9येक 
/वOाxयाGमागं ठरावीक क/मशन /मळणार होतं. बाकvFया तीन 
/वOाxया\चा काह7तर7 वेगळा बेत असVयानं ते /डनरला हजर 
नhहते. पण 9यांनाह7 गळाला लावायच ेऔरंगजेबच े Jयy 
चाल ूहोते. माsया मzदतू खोलवर कुठेतर7 उOाचा J/श2णाचा 
/दवस कसा पार पडेल 8ा /चतंेचा /वंच ूलपनू होताच. जॉडGन 
आ/ण सी/रयाFया /वOाxया\ना माझं आ/ण इतरांच ं बोलणं 
ऐकून घे|यापल7कडं फारसा  रोल नhहता. झझुानाच ंअ/Hत9व 
वगाGत ठळक असलं तर7 9याची दखल घे|याची मला गरज 
वाटत नhहती. /तFया बा}कळ बडबडीच े फुगे मला हसत 

खेळत फंुकर माwन फोडता येत होते. अल7 दगदगीचा 
Jवास कwन आVयानं सकाळFया सpात थोडासा झोपाळललेा 
/दसत होता. पण दपुारFया सpात /श2णाच ंत~व�ान 8ा/वषयी 
मी करत असलVेया /ववेचनाचा अल7 आ/ण ज/बरानं 
चांगलाच J/तवाद केला होता. 9यांना इDJसे कर|यासाठr, 
सहज, ओघात बोलतोय असा आव आणत, माsया भा9यातील 
काह7 बाण 9यांFयावर सोडायची चाल मी आखल7 होती.  
9यामळेु ज/बरानं दाwला नकार देताच मी /तFयाकडं रोखनू 
पाहात /वचारलं, ‘‘ त ूट7टोटलर  आहसे का?’’

/तनं भवुया उंचावनू, कपाळाला आ�य़ा पाडत /वचारलं, 
‘‘काय Dहणालास? परत एकदा बोल.’’ 

‘‘ट7 टो ट ल र,’’ मी एकेक अ2र सथंपण ेउFचारलं.
‘‘ट7टोटलर? Dहणजे? कळलं  नाह7,’’ ती Dहणाल7. 
‘‘मला नको  /वचाwस ज/बरा,’’ मला आ�ंयानं आबंा 

पाडायचा होता. ‘‘अल7ला  /वचार. तो  सांगेल तलुा.’’ 
‘‘काय रे अल7, ट7टोटलर Dहणजे काय?’’ 
‘‘नाह7, मलाह7 माह7त नाह7.’’ अल7 शांतपण े Dहणाला. 
‘‘कृपया, मला कुणी /वचाw नका. मी आधीच हात वर 

केल े आहते.’’ औरंगजेब हसत हसतच हात वर करत 
Dहणाला. 

माsया प/हVयाच बाणानं /नशाण साधVयानं मला बरं 
वाटलं. ‘‘दाwFया थzबालाह7 HपशG करत नाह7 9या hयnीला 
ट7टोटलर Dहणतात. Dहणजे मला. मी फn टोटल ट7 पीत 
असतो.’’ 

‘‘मीदेखील,’’ ज/बरा Dहणाल7. ‘‘मीदेखील ट7टोटलर 
आह.े’’ /तला हा श�द खपूच आवडVयाच ं/दसलं.  

‘‘वर गेVयावर अVलाला जवाब काय देशील ज/बरा?’’ 
औरंगजेबनं /तला डोळे /मचकावत /वचारलं. ‘‘अVलानं 
आपVयाला पृxवीवरFया J9येक पदाथाGची चव �यायला 
पाठवलंय.’’  

‘‘अVलाला सांगीन लबेनॉनFया सरकारनं घेऊ /दल7 
नाह7.’’

अंदर कv कv बात अशी होती कv 8ा kे/नंग कोसGला 
आलVेया /वOाxया\ची 9या 9या देशातVया दडपशाह7 
राजवट7मAये घसुमट झाल7� होती. 9यामळेु 9यांची  
येनकेनJकारेण यरुोपात /शरायची धडपड चाललले7. 8ा 
ट7चसG kे/नंग स/टG/फकेटमळंु यरुोपातVया एखाOा /वOापीठात 
Jवेश /मळवायला ते पाp होणार होते. आ/ण एकदा का द7घG 
मदुतीचा /hहसा हाती पडला कv मग ते यरुो/पअन नाग/रक9व 
/मळाVयातच जमा होतं. 

वेटरनं आमची पयंे टेबलावर आणनू ठेवVयावर मी आ/ण 
ज/बरानं एकमेकांच े �लास टकरावनू /चअसG केलं. झाह7द 
9याचा �लास घेऊन उठला. औरंगजेब आ/ण अल7Fया 
�लासांना 9याचा �लास /भडवनू 9यानं हळ ूआवाजात /ढंका 
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�चका केलं आ�ण पवू'वत आप)या खचु-त बसला. 
1लासातील प�हलाच घोट घेत औरंगजेब ;हणाला, ‘‘ मी 

गेल> एकवीस वष A �नय�मत घेत आलो आह े�Cंक. एक �दवस 
चकुवला नाह>. पण Eमाणात. सकाळच ंजॉ�गंगह> चकुवत 
नाह>. तासभर �नय�मत धावतो. माझं वय सांग अल> �कती 
असले?’’

औरंगजेबाचा चहेरा Mयाहाळत �वचारात पड)यासारखा 
अल> ;हणाला, ‘‘चाळीसOया वरखाल>.’’

‘‘पMनाशी ओलांडल>य मी,’’ औरंगजेब डोRयांत चमक 
उठणारं हसत ;हणाला. मग टेबलावर ठेवल)ेया 1लासावर 
उजUया हाताची तज'नी ठेवनू ते दाखवत ;हणाला, ‘‘ह े
Vामागच ंरहWय.’’

मला माXया भाYयातील दसुरा बाण काढायची सधंी 
सापड)यानं मी ज�बरा आ�ण अल>कडं पाहात ;हणालो, 
‘‘तमुचा खल>ल �ज[ान पMनाशी गाठायOया आतच गेला 
ना? कॉलजेOया �दवसांत Yयाच ं Eॉफेट वाचनू मी झपाटनू 
गेलो होतो. आजह> मला तो जगातला मोठा त]ववे^ा 
वाटतो.’’ 

माXया Vा �वधानानं Yया दोघांच े चहेरे एकाएक_ 
उजळ)यासारखे वाटल.े 

‘‘अरे वा! त ू Eॉफेट वाचलं आहसे?’’ ज�बराOया 
चहेaयावर मला आbय' आ�ण आनंदाची स�ंमc छटा 
उमटलले> �दसल>. ‘‘आ;ह> दोघंह> Yयाच े भe आहोत. 
माXयापfेा अल> जाWत.’’

‘‘जगानं �ज[ानला त]ववे^ा ;हटलं,’’ अल> ;हणाला. 
‘‘पण Yयानं Wवतः आपण त]ववे^ा आहोत ह े मानायला 
नाकारलं.’’ 

‘‘Yयामळंुच तर मला तो त]चवे^ा वाटतो. शा�hदक 
अथा'नं नUह.े ता�]वक अथा'नं ;हणतोय.’’

‘‘माMय,’’ अल> ;हणाला. ‘‘�चjकार ;हणनूह> तो 
�ततकाच kटे आह.े’’ 

ज�बराला बोलायची घाई झालले> �दसल>, ‘‘खल>ल 
�ज[ान ह ेलबेनॉनच ंजगाला एकमेव योगदान आह.े’’ 

‘‘लबेनॉनची मला फारशी मा�हती नाह>,’’ माXया भाYयात 
बरेच बाण आहते Vाचा मला शोध लागत होता. आ�ण मी 
�ततmयाच साळसदूपण े ते बाहरे काढत होतो. ‘‘तमुOया 
नद>न�ल बाक_चा कॅपरेनॉम �चjपट, सॉर>, माझ ेउOचार नीट 
नसतील Vा शhदांच,े हदेेखील जाग�तक �सनेमाला लाभललें 
मोठं योगदान समजतो मी. अल>कडेच पा�हला मी. बारा 
वषाAच ंपोर Yयाला जMमाला घातलं ;हणनू YयाOया आईबापाला 
कोटा'त खेचतं ह> क)पनाच डोकं आऊट करणार> आह.े Yयात 
बाईनं ह> भMनाट �फ)म बनवावी ह ेअ�धक मह]वाच.ं’’ मग 
औरंगजेबकडं वळत Yयाला सभंाषणात ओढावं ;हणनू मी 
;हणालो, ‘‘त ूब�घतल> नसशील ह> �फ)म तर नेट�qलmसवर 

आह.े बघच.’’  
‘‘अरे अशा �फलम पाहात बसलो तर ह ेrे�नंग कॉलजे 

कोण चालवेल?’’ औरंगजेब हसत हसत ;हणाला.
‘‘नाह>, पण त ू कॅपरेनॉम �फ)म पा�हल>च पा�हजेस 

औरंगजेब,’’ ज�बरा कॅपरेनॉम शhदावर जोर देत ;हणाल>. 
‘‘तलुा अरे�बक भाषा थोडीफार समजते ;हणालास ना? 
आजपयAतOया उYपMनाच ेउOचांक तोडणार> अरे�बक भाषेतील 
ह> प�हल> �फ)म आह.े’’   

‘‘तलुा हवी ती मा�हती आह ेक_ लबेनॉनची,’’ वोडकाचा 
घटुका घेऊन �रकामा झाललेा 1लास टेबलावर ठेवत अल>  
माXयाकडं पाहात ;हणाला. �ततmयात औरंगजेबनं Yयाला न 
�वचारताच बाजचूी बाटल> उचलनू Yयाचा 1लास भरला.

‘‘आ�ण नको ती कsन घेtयात तसा अथ' नाह>.’’ अल>नं 
वैफ)यkWत Wवरात Yयाच ंवाmय पणू' केलं.   

‘‘तेह> खरंच आह े तझुं,’’ मी आता माXया भाYयातील 
बाण�बण �वसsन बोलत होतो ह े मला जाणवलं. ‘‘अल>, 
मला �चjपट पाहायला आवडतात. साaयाच देशांच.े Yयातनू 
जे देश �दसतात तेवढंच. लबेनॉनची माझी प�ह)यांदा ओळख 
झाल> ती वोका Wकॉलनडॉफ'  Vा जम'न �द1दश'काOया ‘सक' ल 
ऑफ �डसीट’ �चjपटातनू. पंOयाऐशंी साल> हा �चjपट मी 
पा�हला होता. तमुचा जMम तर> झाला होता का तेUहा?’’ 
माXयाकडं पाहात माझं बोलणं कान देऊन ऐकणाaया Yया 
दोघांनी नकाराथ- माना हलव)या. मी पढंु चाल ू ठेवलं, 
‘‘बैxतमyये लबेनीज �स�Uहल वॉरची जी hलडी धमुbz_ 
चाल ूहोती ती �च�jत करायला आल)ेया जम'न पjकाराची 
कथा आह.े Wकॉलनडॉफ'  आ�ण YयाOया ट>मनं जीव धोmयात  
घालनू �चjपटाच ंश�ूटंग केललें �दसत होतं पड{ावर. पडदा 
जळला नाह> इतकंच. बैxतवर पडणारे बॉ;hस बघनू आय}ुयात 
प�ह)यांदा माXया जीवाचा असा थरकाप उडाललेा. �थएटरमधनू 
बाहरे पडलो तेUहा मन पणू' ब�धर झाललें.’’

‘‘ब�घतल> पा�हजे  ह> �फ)म,’’ ज�बरा ;हणाल>. 
‘‘पण लबेनॉन आता बaयापकै_ �Wथर आह े ना?’’ 

औरंगजेबनं �वचारलं.  
‘‘तस ं आह.े �दसायला तर आहचे आह.े पण आ;ह> 

सी�रया आ�ण इ~ायलला लागनू अस)यानं मनात धाकधकू 
कायम असतेच क_.’’ ज�बरा ;हणाल>. 

‘‘तझुी आइसलंडची टरू कशी झाल> ते बोलला नाह>स..’’ 
औरंगजेब अल>ला ;हणाला. Yयाला हा �वषय खपूच झाला 
असावा अस ंYयाOया चहेaयावsन �दसत होतं. 

‘‘अरे वा! त ूआइसलंडला जाऊन आलास क_ काय? 
केUहा?’’ मीह> थोडं आbय' वाटनूच अल>ला �वचारलं. 

‘‘आइसलंडहनूच तर मी आलो ना इथं,’’ �मतभाषी 
असल)ेया अल>ला वोडका बोलतं कs लागल> आह े ह े
माXया लfात आलं. ‘‘�वझा झा)या झा)या मी आधी 
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आइसलंडची हॉ%लडे बकु केल*. लहानपणापासनू नॉथ2न2 
लाइ3स बघ5याच ं मी 8प9न पाहात होतो. ते एकदाच ं परंु 
झालं. लक@ल* मला ती ABयं भरपरू बघायला %मळाल*. 
आठवडाभर भटकत होतो वेHय़ासारखा. भाKन टाकणारं आह े
आइसलंड. एक आणखी %Lप करायचा %वचार आह.े %वझा 
आहचे सहा म%हMयांचा. थँOस औरंगजेब.’’ 

‘‘मीह* कधीपासनूचा बेत आखतो आह ेआइसलंडचा.’’ 
मी Tहणालो. ‘‘अल*, तWुयाXमाणं माWया मलु*लाह* खपू वेड  
आह ेनॉथ2न2 लाइ3सच.ं’’

%पणं आटपत आलं तस ं वेटरनं आणनू %दलYेया मेनवूर 
नजर टाकत औरंगजेब Tहणाला, ‘‘मी आपYया सगZयांसाठ[ 
काझका जबलकामी मागवतो. ह* %डश खा%सयत आह े]ा 
रे8टॉरंटची.’’

‘‘काय नाव घेतलंस?’’ मी औरंगजबेला %वचारलं. ‘‘मी 
रेड मीट खात नाह* ह ेतलुा माह*त आह ेना?’’  

‘‘माह*त आह े रे,’’ औरंगजेब Tहणला. ‘‘काझका 
जबलकामी %ट%पकल पो%लश %डश आह.े रो8टेड डक मीट, 
सफरचदं, बटाटा, कोबी, बीट असचे कसलसे े इM`%ेडयं3स 
असतात ]ा रे%सपीत.’’ मग माWया पाठ[वर थाप माKन तो 
हसत Tहणाला, ‘‘बदकं सफेद असतात Tहणजे सफेद मीटच 
ना रे. आ%ण आaखं बदक खात नाह*स त.ू एक दोन घास 
खाYYयानं तझुं कोल8ेटेरॉल लगेच वाढत नाह*.’’ मग 
सगZयांना उdेशनू तो Tहणाला. ‘‘तTुह* आता तTुहाला काय 
हवं नको ते पाहा.’’ 

 %डशसे पeुय़ात आYयावर फारस ं न बोलता आTह* 
खा5यावर लf कg %hत केलं. झाह*दनं औरंगजेबशी 
सYलामसलत कKन iयाची %डश ठरवल* होती. iयानं iयाला 
नको असलले ेपदाथ2 औरंगजेबjया ताटात %ढंका %चका Tहणत 
टाकल.े मघापासनू तो 8वतःjयाच तालात %पत असला तर* 
मधनूच %ढंका %चकाचा तlडातYया तlडात आवाज  करत 
आमjया बोल5याला X%तसादह* देत होता. अल* आ%ण ज%बरा 
iयाjया %ढंका %चका आ%ण एकंदर*तच वागणकु@कडं 
समजतूदारपण ेदलु2f करताना मी पाहात होतो.  

रे8टॉरंटमधनू आTह* बाहरे पडलो तेmहा बफ2  पडायचा 
थांबYयाच ं बघनू मला हायस ं वाटलं. अल* आ%ण ज%बरा 
जोडगोळीचा गडु नाइट Tहणनू आTह* %नरोप  घेतला. वाटेला 
लागYयावर औरंगजेब आ%ण झाह*दमnये सKु झालले* 
कुचरुबचुरु पा%क8तानी पंजाबीत चालYयानं मला नीटशी 
कळत नmहती. औरंगजेब झाह*दकडं %ढंका %चकाच ं खळू 
डोOयातनू काढनू टाक5याची मनधरणी करत होता. पण 
औरंगजेबjया Xiयेक वाOयाला होकाराथo मान हलवत झाह*द 
%ढंका %चकाचाच नगारा वाजवत रा%हला. iयाचा नाद सोडून 
माWयाकडं वळत औरंगजेब Tहणाला, ‘‘ह ेब%घतलसे ना दोघं, 

आपYयाला चiुया बनवतायत.’’
‘‘कोण? काय बोलतोयस त?ू’’ मी न कळनू %वचारलं. 
‘‘अरे ह ेरे, अल* आ%ण ज%बरा. मला सां%गतलं दोघांनी 

दोन वेगळे KTस  बकु केल ेआहते राह5यासाठ[.’’
‘‘मग?’’
‘‘अरे मग काय? एकच Kम बकु केल* असणार दोघांनी. 

हा %तला म8त चोदत असणार.’’ 
‘‘मग तझुा Xॉpलमे काय?’’
‘‘माझा कसला Xॉpलमे? सांग ूशकल ेअसते ना रे एकाच 

Kममnये राहत आहोत Tहणनू.’’
‘‘iयानं काय फरक पडणार होता? तलुा Lे%नंगसाठ[ दोन 

%वqाथo %मळाल े ना?’’ औरंगजेबjया मान%सकतेचा मला 
बोध होत नmहता. ‘‘%शवाय ते तलुा लबेनॉनच े %वqाथo 
%मळवनू देणार आहते. ’’

‘‘ते झालंच रे. मी आपलं सहज बोललो.’’ 
‘‘iयापfेा त ू झाह*दला नीट समज qावीस ह ेअ%धक 

चांगलं.’’    
‘‘ते तर करतोच आह ेरे,’’ Tहणनू तो ग9प झाला. आTह* 

न बोलता थोडा वेळ चालत रा%हलो. इमारतीच ंगेट %दसताच 
माझी सटुका झाYयासारखं वाटलं. थंडीतनू आ%ण वेडसर 
हातवारे करत चालणाrया झाह*दjया %ढंका %चकातनू. खोल*त 
%शरताच कपडे वगैरे बदलनू मी बेडवर पडलो आ%ण अंगावर 
दवेु ओढला. उqाचा परफॉम2Mस अ%धक Xभावी कसा करता 
येईल ]ाची चvं डोOयात %फरायला सwुवात झाल*. ती 
हळहुळ ूमंदावत iयातच मग केmहातर* झोप लागल*. 

इं�ड�का राणी 
Lे%नंगjया दसुrया %दवशी राxी दहाjया समुारास इ%ंड8का 

राणी रे8टॉरंटमधनू जेवण कKन आTह* बाहरे आलो तेmहा 
बफ2  पडायचा कमी झाला होता. पण थंडी वाढल* होती. 
%दवसभर %शकवनू आ%ण iयाह*पfेा सतत पडणाrया बफा2तनू 
येणं-जाणं नको झाYयामळंु मी काह*सा कंटाळलो होतो. 
जेवायला बाहरे पडायचा मला उiसाह नmहता. औरंगजबेला 
सांगनू पा%हलं क@ येताना मला काह*तर* टेक अवे घेऊन या. 
iयात झाह*दच ं वैताग भ9पी ला%हर*, %ढंका %चका कानावर 
पडणं नकोस ंझाललें. दपुारच ंसx उरकून औरंगजेबसोबत 
मी�| लटॅवर परतलो तेmहादेखील कालjयासारखंच झाह*द 
%पत बसललेा. मला माWया खोल*त आराम करायला बंद 
कKन औरंगजेब iयाjया दो8ताला सामील झाला होता. iयांच ं
%पणं आटपYयावर माWया खोल*त येऊन औरंगजेबनं मला 
बाबापतुा करत बाहरे काढलं. अरे अस ंकस,ं तलुा तWुया 
आवडीच ंजेवण %खलवणार आह ेआज. ओYड टाऊनमnये 
एक म8त भारतीय रे8टॉरंट आह.े iया भागातलं नाइट 
लाइफदेखील बघायला %मळेल तलुा. 
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�े�नंगचा आजचा �दवसह) मा+या मनासारखा पार पड1यानं 
मा+या डो3यावरच ं ओझं गे1यात जमा होतं. 8यामळंु मी 
फारस ंआढेवेढे न घेता थंडी तर थंडी @हणत बाहरे पडलो 
होतो. आद1या राDी रेEटॉरंटमHये अल) आ�ण ज�बराशी 
झाल1ेया गKपाटKपांमळंु �दवसभरात 8यांMयाशी अ�धक 
मोकळीकतेनं आ�ण सौहादQपणूQ सवंाद साधला गेला. ते दोघं 
वगळता बाकSMया �वTाUयाVच ंमा+यावर कसलं दडपण नWहतं. 
उलट, मला अवगत असलले)  �शकवणकुSची वेगवेगळी तंD ं 
वापZन, वगाQत होत असल1ेया चचाVमHये 8यांना बोलतं 
कर[याचा मी होता होईल तेवढा ]य^ केला. दपुारMया 
सDाMया शवेट) शवेट) 8यांची भीड चपेत चाल1याच ं मला 
जाणवलं. सकाळच ं सD झझुाना वगाQत नस1यानं खपूच 
]ॉड�3टWह झालं. पण दपुारMया सDाला हजर राहनू �तनं _ा 
]ॉड�3ट�Wहट)ला �तMया बडबडीनं  बर)च �छaं पाडल). जमेल 
�तत3या हशुार)नं �तची ह) बडबड मी 8यांMयासमोर मांडत 
असल1ेया अHयापनाMया तंDांना, �सbांतांना जोडून आटो3यात 
आणायचा ]य^ केला. जॉडQन आ�ण सी�रयाMया �वTाUयाVची 
माD �तनं छानच करमणकू केल) ह ेमा+या Hयानात आलं. 

इ�ंडEका राणीपासनू ओ1ड टाऊन फलाVगावर असले. 
ओ1ड टाऊनचा चौक खपूच �वEतीणQ आ�ण बफाQत पणूQ 
झाकला गेला होता. चौकाMया मHयभागी असल1ेया एका 
पतुfयाशी येऊन आ@ह) थांबलो. चबतुgयावर उभारल1ेया 
योbय़ाMया एका हातातील हवेत उंचावलले) तलवार आ�ण 
दसुgया हातातील� ढाल आ�ण� करार) मaुा बघनू 8याची अजनू 
यbुाची खमुखमुी �फटलले) नाह)य अस ं मला वाटलं. 
8याMयासोबत मी झाह)दच ेआ�ण औरंगजेबच ेफोटोज 8यांMया 
मोबाइ1समHये घेतल.े 8यानंतर थोडंस ं पढंु गे1यावर उंच, 
भलंथोरलं �परॅ�मडMया आकाराच ं चमचमणाgया रंगीबेरंगी 
ब1lसनी लगडललें  �mसमस �) आ�ण 8याला लागनूच 
रेन�डअरचा रथ हाकणारा सांता _ा �ठकाणी थांबे घेत मला 
_ा लंगोट)यारांच ंपoुहा एकदा फोटोसशेन करावं लागलं. बफQ  
तडुवत, लांबpंद चौकातनू आ@ह) बाहरे पडून रE8याला 
लागलो तोच उजWया बाजलूा, �नळसर रंगातील �नऑन 
लाइrसMया अsरात चमकणाgया रासपटु)न नाइट 3लबMया 
झगमगाटानं आमच ं लs वेधनू घेतलं. झाह)द एकाएकS 
अंगात वेग सचंार1यासारखा झप झप पावलं टाकत 8या 
�दशनंे चालत सटुला. 8याMया� मागं औरंगजेब आ�ण मी. 
बाहरे ]वेशtाराशी लावल1ेया E�)पट)ज बायांच े उuान, 
अधQनvन पोEटसQ वगैरे बघनू झाह)द खपूच �बथर1यासारखा 
झाला. भोवताल) लाल रंगातील सफेद गxyय़ाMया  सांता हटॅ 
घातल1ेया �वशीत1या EमाटQ मलु) �गgहाइकं पटवायचा ]य^ 
करत हो8या. आत चालल1ेया शोजMया �त�कrस �वक[यासाठz 
कS कशासाठz ह े मला कळलं नाह). 8यातल) एक 
औरंगजेबपाशी येताच �तMयाकडं उ{पण ेपाहात 8यानं �तला 

�वचारलं, ‘‘तxडात घेणार कS मागनू?’’ ती मलुगी 8याच ं
बोलणं न समज1या]माणं 8याMयापासनू फटकन बाजलूा 
झाल). मी समजनू चाललो होतो कS कॉलजे, �वTापीठात 
वगैरे �शकणाgया 8या मलु) सrुट)त चार पसै ेकमवायला ह े
}S लाoस काम करत असाWयात. �कंवा जे असले ते. एरवी 
लोकांशी सौजoयानं वागणाgया औरंगजेबची ह) तgहा मला 
खपूच अनप�ेsत, रानट) वाटल). पण मी 8याला तस ंबोललो 
नाह). झाह)दचा �तथनू पाय हलत नWहता. औरंगजेबनं 8याची 
कशीबशी समजतू घालनू, 8याMया दंडाला पकडून �तथनू 
चालतं केलं. मी 8यांMयापासनू थोडं अंतर ठेवनू रE8यात पढंु 
चालत रा�हलो. ते मागं नाह)त _ाची चाहलू लागनू पाठz 
वळनू पा�हलं तर झाह)द पoुहा नाइट 3लबMया �दशनंे चालताना 
�दसला. औरंगजेबनं लांबनूच मला हातानं इशारा कZन आह े
�तथंच थांबायला सचुवलं. मी थंडीत काकडत 8या दोघामंHये 
घडणारा तमाशा बघत उभा रा�हलो. औरंगजेबनं वेगानं 
चालत झाह)दला 3लबMया थोडंस ंअल)कडंच गाठलं. 8या 
दोघांMया चालल1ेया हातवाgयांवZन झाह)दची औरंगजेबसोबत 
परत �फर[याची इMछा �दसत नWहती. पालक खेळणं घेऊन 
देत नाह) @हणनू लहान मलुानं रE8यातच अडून बसावं असा  
काह)सा झाह)दनं प�वDा घेतला होता. दोनेक �म�नटांत 
औरंगजेबच ंऑपरेशन फu ेझालं आ�ण दोघं मा+या �दशनंे 
चाल ूपडल.े झाह)दला पढंु घालनू आ@ह) 8याMया  मागनू चाल ू
लागलो. तो काह) घडलंच नाह) असा Eवतःशीच  �ढंका 
�चकाचा नगारा बडवत 8याMयाच नादात चालत होता. 

औरंगजेब मा+याकडं वळनू प�ाuापदvध Eवरात 
@हणाला, ‘‘सॉर) मकंुद, _ाला आणनू फस1यासारखं झालंय. 
_ाचा हा अवतार माह)त नWहता. मदत होईल @हणनू घेऊन 
आलो तर उलटं आता _ालाच सांभाळायची नवी मसुीबत.’’

‘‘एरवी तसा तो बरा असतो,’’ औरंगजेबची समजतू 
घालत मी @हणालो. ‘‘Kयायला कSच 8याचा Dास. झालं आता, 
उTाचाच �दवस.’’

‘‘नाह) रे, उTा �े�नंग सपं1यानंतर तलुा ]ॉ�मस 
के1या]माणं य�ेुनला जाऊन यायचा Kलान करत होतो.’’ 

‘‘झाह)दबरोबर मी य�ेुनला जाणं श3यच नाह). �वसर ते 
आता.’’

‘‘रेEटॉरंटमHये पा�हलंस ना काय चाललं होतं 8याच?ं’’
रेEटॉरंटमHये चालल1ेया झाह)दMया वाग[याचा मला तसा 

Dास झाला नWहता. आ@हाला सWहQ करणार) पो�लश यवुती 
खपूच गोड होती. रेEटॉरंटमHये फारस ंकुणी नस1यानं आमची 
दखल �यायला �तMयाकडं भरपरू वेळ होता. झाह)द �तMया 
कमरेत हात घालनू, खांTावर हात ठेवनू वगैरे फोटो काढनू 
घेत होता. अशा तgहचेी ��यांशी होणार) शार)�रक सलगी 
यरुो�पअन सEंकृतीचा भाग आह ेह ेमी बघत होतो. लंडनला 
परत1यानंतर झाह)दला 8याMया �मDमंडळीनंा ह ेफोटो दाखवत 
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�ा फोट�शी #या%या रंगीत, रंजक -टो.या जोडता येणार 
हो#या. 4दवसभर दकुानात उभं राहनू हातात=या चाकूनं समोर 
वक@ टॉपवर मांसाच ेतकुडे छाटत राहणा.या झाहEदला ह ेसखु 
लाभणार असले तर #यात मला काहE गैर वाटत नJहतं. 
जेवण उरकून रे-टॉरंटमधनू बाहरे पडताना, काउंटरवर 
बसल=ेया 4तशीत=या मॅनेजरशी बोलत असता मला कळलं 
कO क%छहनू वीसके वषाQपवूR इथं आल=ेया #या%या काकाच ं
ह े रे-टॉरंट होतं. दसुरं Vॅकोवला. काकाची तारEफ करत 
असल=ेया पतुWयाला महाराXात=या माYयाशी तो 4हदंEतनू 
बोलत अस=यामळंु खपूच आनंद झाला होता. 

‘‘पा4हलं,’’ मी शांतपण े Zहणालो. मला औरंगजेबचा 
बायकां4वषयी नेमका \ह काय आह ेते कळेनास ंझाललें. 
‘‘#या मलुEला #या%याकडून तेवढEच टEप 4मळालE.’’

‘‘�ा मलुEपण कमी चाल ूनाहEत.’’
‘‘Zहणजे?’’
‘‘Zहणजे उ_ा बोलावलंस तर #या `लटॅवर यायला 

तयार,’’ औरंगजेबनं सगaयाच मलुEनंा अस ंसरसकट गृहEत 
धरणं    योcय वाटलं नाहE. पण मी तस ंबोललो नाहE. 

‘‘झाहEद लहान नाहE आता. #याला काय करायच ं ते 
-वातंdय आह.े’’

‘‘हो, आह ेकO. #यानं -वतः इथं येऊन काय करायच ंते 
करावं. #याला लंडनला नीट परत gयायची जबाबदारE माझी 
आह.े काहE रोगबीग झाला तर #या%या बायकोला मी काय 
सांग?ू’’

‘‘तेहE खरंच. त ूआ4ण तो. मी मhये न पडललें बरं.’’
`लटॅवर पोच=यावर औरंगजेबनं झझुाना4वषयी 4दललेE 

मा4हती 4कतपत खरE आह ेह ेताडWयासाठj मी फेसबकुवर 
जाऊन सहज 4तच ं kोफाइल पा4हलं. वॉसा@ला झाल=ेया 
सlदय@-पधmत 4तची खरोखरच 4मस 4-kगं Zहणनू 4नवड झालE 
होती. इतकंच कO 4तला हा 4कताब एक4वसाJया वषR 4मळाला 
होता. आजची तेहतीस वषाQची ती फार तर बावीस-तेवीसची 
4दसत होती. यरुोपात=या अशा ब.याच 4pयांनी वयाबाबत 
माझी फसवणकू केलE होती. झझुानानं  माq �ा सा.यांवर 
कडी केलE.  4त%या #या वेळ%या बघत असल=ेया फोटोतील 
चहे.यांवsन माझी  नजर हटत नJहती. इतtयात दारावर 
टकटक झालE. ‘‘सॉरE मकंुद, बाहरे येतोस का थोडंस?ं’’ 
औरंगजेबनं  हळ ूआवाजात 4वचारलं. 

‘‘दोन 4म4नटांत,’’ मी दवेुतनू बाहरे पडलो आ4ण अंगात 
-वेटर चढवनू  हॉलमhये आलो.

औरंगजेब टेबलाशी खचुRत बसनू होता. ‘‘ये ये,’’ Zहणत 
#यानं टेबला%या uॉवरमधनू छोटासा  ए ४ आकाराचा बॉtस 
बाहरे काढला. #यातील एक स4ट@4फकेट माYया हातात  देत 
Zहणाला, ‘‘कस ंवाटतंय तलुा? आह ेकO नाहE इZk4ेसJह?’’  

मी हातात=या स4ट@4फकेटकडं पाहात Zहणालो, ‘‘अरे यार, 

ह ेतर  मला माYया लंडनमध=या 4व_ापीठानं 4दलंय #यापwेा 
अ-ख4लत 4दसतंय. लआेऊट, कागदाची kत, कॉलजेचा 
लोगो, सगळंच.’’

‘‘झालं तर मग,’’ औरंगजेब खशू झाललेा 4दसला. 
‘‘सकाळीच झझुानानं 4kxंस माsन आण=या. #यामळेुच ती 
मॉ4न Qग सशेनला नJहती. ’’

आठवyय़ापवूR स4ट@4फकेटसाठj औरंगजेबनं माझी -कॅgड 
सहE  ईमेल करायला सां4गतलं होतं. मी #यानं इथं सsु 
केल=ेया कॉलजे%या अ4धकृतते4वषयी थोडीशी 4वनोदE 
वळणानं शंका Jय| केलE होती. तेJहा #यानं मला #याच ंह े 
कॉलजे पो4लश 4शwण खा#यात न�द4व=याची कागदपq ं
दाख4वलE होती. अथा@त ह ेसारं #याला झझुानामळंु शtय झालं 
होतं.

‘‘झझुानाच ंkोफाईल पा4हलं मी फेसबकुवर. 4मस वॉसा@.
सकाय सुंदर 4दसत होती ती तेJहा. आताहE कमी नाहE.’’

‘‘भाभीदेखील सुंदर आह े कO रे,’’ औरंगजेब काहEस ं
4म-कOल हसत Zहणाला. 

‘‘गोरं Zहणजे सुंदर अशी तZुहE सlदया@ची फार सोपी 
Jया}या केलE आह,े’’ मीहE हसतच घेतलं. ‘‘Zहणजे माझी 
बायको माYयासारखी काळी आ4ण कुsप आह ेअस ंZहणायच ं
नाहE मला.’’ 

‘‘तलुा कोण कुsप Zहणले?’’ लोकांना चढवायची कला 
औरंगजेबला चांगलEच अवगत होती. ‘‘त.ू.. कोण तो 4हदंE 
4सनेमातला ऍtटर... एक 4म4नट...’’ वरती छताकडं पाहत 
तो आठवत Zहणाला. ‘‘तो रे, चVवतR…’’

‘‘4मथनु चVवतR?’’
‘‘हां हां, 4मथन चVवतR, तसा आह ेतझुा चहेरा. हअेर 

-टाईलपण तशीच.’’ औरंगजेब 4वशषे नामांमधला उ चा 
उ%चार करायच ेक� घेत नाहE ह ेमाYया नीटच लwात आलं. 
‘‘4हदंE 4सनेमे पाहात असतोस का?’’

‘‘लाहोरला असताना भरपरू बघायचो. ह=लE वेळ 
कुठेय?’’ मग काहEशा जवळकO%या, आज@वी -वरात #यानं 
4वचारलं, ‘‘बस ू शकतोस ना थोडा वेळ? तYुया गो�ी 
ऐकWयासार}या असतात. लंडनला आप=याला वेळ कुठे 
असतो ग�पा मारायला. उ_ा तस ंतलुा 4शकवायच ंटेgशनहE 
नाहE.’’

 ‘‘ठjक आह.े थोडा वेळ बस ूया.’’ 
‘‘थांब, म-तपकै चहा घेऊन येतो. मीहE आज तYुयासोबत 

इ4ंcलश चहा घेतो,’’ औरंगजेब खचुRतनू उठत Zहणाला. 
‘‘4ह4ंटंग वाढव ूका?’’ 

‘‘मला तरE गरज वाटत नाहE,’’ मीहE #या%यासोबत 
4कचनमhये जाय%या उ�ेशानं खचुRतनू उठत Zहणालो. 

‘‘त ूबस रे, दोन 4म4नटांत येतो. इ4ंcलश चहा बनवायला 
4कती वेळ लागणाराय? केटलमhये ऑलरेडी गरम पाणी 
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आह.े’’
तो �कचनम%ये गे(यावर प/ुहा मी मोबाइल ऑन क5न 

नको असलले ेफोटो �बनम%ये टाकायला स:ुवात केल;.  
थो=याच वेळात चहाच ेदोन वाफाळलले ेम@ज औरंगजेबनं 

टेबलावर आणनू ठेवल ेआ�ण पवूGवत खचुIत बसत Jयानं 
स:ुवात केल;, ‘‘आLह; पा�कMतानातनं बाहरे पडOयासाठP का 
धडपड करत असतो ह ेतलुा सांगायची गरज नाह;. पण त ू
एवढा बँकेत मॅनेजर असताना, �शवाय WाXण असनू त ूका 
भारत सोडलास?’’

‘‘मी WाXण आह ेह ेतलुा कुणी सां�गतलं?’’ मी च�कतच 
झालो. 

‘‘माधर; द;�\तनं,’’ औरंगजेब Jयाच ं खास डो]यांत 
चमक उठणारं हसत Lहणाला. ‘‘तझुं आडनाव द;�\तच आह े
ना? माधर; द;�\तवर मी केवढा मरत होतो यार. 
पा�कMतानात(या लोकांना �तनं ते_हा वेडं लावलं होतं.’’

‘‘`ाचा अथG तLुह; लोक आमच ेभरपरू �सनेमे पाहता?’’
‘‘भरपरू काय, सगळेच. पा�कMतानी �हदं; �सनेमात 

असतंच काय बघायला? आ�ण आमच ेतमुच ेकाय करतोस? 
त ूमाझा मोठा भाऊ आहसे रे. घरात दोन भावांच ंपटलं नाह; 
तर ते वेगळे होतात. इतकंच झालंय आप(या देशांच.ं ह े
राजकारणी साल ेJयावर आपल; पोळी भाजनू खातात.’’ 

‘‘धमाGcया आगीवर.’’
‘‘बरोबर बो(लास,’’ 
‘‘पण `ा आगीत दो/ह; देश जळ ूलागल ेआहते. लोक 

इतके आधंळे झाल ेआहते कd Jयांना कुठे �दसतेय ह; आग? 
बोल ू नये अस,ं पण �दसले ते_हा दो/ह; देश जळनू राख 
झालले ेअसतील.’’

‘‘नाह;, नाह;. त ू बरोबर बोलतो आहसे.’’ औरंगजेब 
�वचारात पड(यासारखा चहेरा करत Lहणाला, ‘‘पण त ूमाeया 
fgाच ंउhर �दलं नाह;स.’’

‘‘�दलंच पा�हजे का?’’ मला बोलायच ं न_हतं पण 
बोललो. ‘‘ऐक तर. थोडी मोठP गोj आह.े’’

‘‘तeुया गोjीच ऐकायला बसलो आह ेमी.’’
‘‘WाXण असणं ह; काह; फार चांगल; गोj नाह;,’’ मी 

थोडंस ंता�kवक वळणानं घेतलं. ‘‘�कंवा कुठ(याह; जातीच.ं 
�कंवा धमाGच ं�कंवा रंगाच.ं रंग बदलता येत नाह; आप(याला. 
धमG बदलता येतो. धमG काय असतो ते मला कळललें नाह;. 
त ूकडवा मMुल;म नाह;स Lहणनू धमाG�वषयी मी तeुयाकडं 
अस ंबोल ूशकतो.’’

‘‘बोल रे. तलुा बोलायच ंते बोल. तझुं बोलणं इटंरे�Mटंग 
असतं Lहणनू तर मी बसलोय.’’

‘‘जात बदलता येत नसल; तर; ती नाकारता येते. 
अथाGतच भारतात ती नाकारता येत नाह;. इ@ंलड-
अमे�रकेसारnया देशात ती नाकारणं मला शoय वाट(यानं मी 

इथं आलो.’’
‘‘अरे पण WाXणांना तर देव समजतात कd भारतात.’’ 

औरंगजेबcया चहेpयावर मला fg �दसला. 
‘‘हो समजतात. मला सांग, देव Jयानंच �नमाGण केल(ेया 

माणसाcया तqडात �वrा भरवेल का?’’ मी Jयाला f�तfg 
केला. 

‘‘कळलं नाह;,’’ औरंगजेबcया कपाळावर खपूच आsय़ा 
पडल(ेया �दस(या. ‘‘जरा समजवनू सांगशील का?’’ 

‘‘ऐक तर, शाळेला सuुट; पडल; कd उ/हा]यात गावाला 
जात अस ूआLह; भावंडं आईसोबत. गावाला काकांचा मोठा 
वाडा होता ते_हा. गांधीहJयेनंतर तो जाळला वगैरे आ�ण 
काका आ�ण Jयाcया कुटुंबाला जीव मठुPत ध5न पOुयाला 
आमcयाकडं यावं लागलं. `ा नंतरcया गोjी. काका 
गावातलं मोठं fMथ. देवच Lहण कd. काकाचा कोपह; 
तेवढाच. वा=य़ात लाकडं फोडायला �बचारा एक द�लत 
Lहातारा यायचा. चार �दवस �नरोप पाठवनूह;  तापाच ंकd 
काय कारण सांगनू तो आला नाह;. पाच_या �दवशी तो आला 
ते_हा काकानं Jयाला �वrा खायची �श\ा केलले; मी माeया 
डो]यानं पा�हलं. माeया Jया बालमनावर काय आघात झाला 
असले क(पना कर.’’

‘‘WाXण अस े वाग ूशकतात? नाह; �वxास बसत,’’ 
इतकंच बोलनू औरंगजेब गyप झाला. 

‘‘माझाह; बसला नसता,’’ मी Lहणालो. ‘‘त ू ह; गोj 
मला सां�गतल; असतीस तर.’’

 सधंी �मळेल तस ं ह; गोj सांगनू माeया मनातल; 
अपराधीपणाची धार मी `ा साpया वषाzत बोथट करत आलो 
होतो. ‘‘ते_हापासनू मला माeया WाXण असOयाची fचडं 
�कळस आह.े एके काळी माणसाला जात होती भारत नावाcया 
देशात. मा/य. पण आजह; ती कशाला पा�हजे? Jयामळेु 
देशाची भरभराट होत असले तर गोj वेगळी. पण तस ं
घडताना �दसत नाह;. अरे काळाची चाकं उलट; �फरवत मागे 
मागे जाणाpया उलuय़ा डोoयांcया लोकांचा देश पढेु कसा 
जाईल? खपू �कचकट  fकरण आह ेह.े जाऊ दे. ’’    

‘‘जाऊ दे कस?ं’’ औरंगजेब अ�धक गंभीर होत Lहणाला. 
‘‘एक तझुा WाXण काका आ�ण एक त.ू तलुा जात बदलता 
येत नाह; Lहणनू त ू देश बदललास. व(डG {ेड स|टर 
कोसळ(यापासनू आमची हालत काय झाल; असले क(पना 
कर.  मी खान आह ेह ेकळताच काह; जण जस ंकाय मीच 
uवीन टॉवसGवर बॉL~स टाक(याcया नजरेनं माeयाकडं 
बघतात. यकेुत आपण बरेच आहोत Lहणायच.ं’’

‘‘यकेुत. �वशषेतः लंडनम%ये आपण चांगलचे आहोत,’’ 
माeया पोतडीत आणखी एकदोन गोjी सांगOयासारnया 
होJया. ‘‘`ांना आपण वणG�ेषी समजतो, पण गंमत सांगतो 
तलुा. वणG�ेषाचा सग]यात कडू अनभुव मला Mवतःcयाच  
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कुटुंबात आलाय. मा&या भावंडांत मीच फ- काळा ना. 
1यात बायको खाल4या जातीची. 1यामळेु, घर4यांनी, समाजानं 
आ;हाला वाळीत टाक=यातच जमा झालं होतं.’’

‘‘भाभी ?ा@ण नाहB? Dदसते तर अगदB D?Dटश.’’ 
औरंगजेब आJयK वाटनू ;हणाला. 

‘‘बघ, तहूB DदसMयावर गेलास,’’ मी काहBस ं हसतच 
घेतलं. ‘‘तलुाहB वणKNेOा ;हणावं लागेल. भारतात त ूदDलत 
जPम=यास कQ D?Dटश Dदस Dकंवा पढंु अमेDरकेचा TDेसडेPट 
हो. सवKसामाPय भारतीय माणसू 1याची जात काढनू 1याला 
खालचाच लखेणार. इथं बघ ना, आपला साDदक खान 
लंडनचा मेयर झाला. D?Dटशांना आप=यापWेा जाXत वणKNेषी 
कस ं;हणायच?ं आपला देश सोडून आपण इथं आलो 1यामळेु 
आप=याला अधीमधी उपरं वाटणं XवाभाDवक आह.े पण 
आप=या मलुांचा तो Tॉ]लमे नाहB.’’

‘‘खरं आह ेतझुं. मा&या मलुाचचं बघ ना, तो लाहोरला 
जायला तयारच नसतो,’’ औरंगजेबचा आवाज काहBसा नरम 
झा=याच ंजाणवलं. ‘‘तो सरळ ;हणतो, तो तमुचा देश आह े
त;ुहB जा.’’ 

‘‘तो ̂ ा मातीत जPमलाय ह ेलWात घे. मातीत ;हणMयापWेा 
हॉDXपटलम_ये ;हण ूया. मातीत खरं तर आपलB DपढB जPमलB. 
आDण तरBहB आपण इथं आलो. आपलB पोरं उ`ा अमेDरका, 
ऑXbेDलयात जाऊन सहज XथाDयक होतील. आप=या बाज4ूया 
आयलdडचा पंतTधान Dलओ वराडकरचा बाप मराठg होता ह े
तलुा माहBत आह ेका?’’

‘‘मराठg ;हणजे?’’
‘‘मराठg ;हणजे मी आDण माधरुB दBDWत. मराठg कुटुंबात 

जPमल=ेया माणसाला मराठg ;हणतात. आपला मनTीत 
पंजबाम_ये जPमला ;हणनू तो पंजाबी तस.ं मुंबई हB मराठg 
माणसांची ;हणजे महाराiाची राजधानी.’’   

‘‘मुंबई माहBत आह ेरे मला. तमुचा बाळासाहबे ठाकरेपण 
माहBत आह.े’’

‘‘तदूेखील जाससू आहसे ह े माहBत नjहतं मला,’’ मी 
काहBस ं हसतच ;हणालो. ‘‘तर हा वराडकर आयलdडचा 
पंतTधान झा=या झा=या तो मराठg अस=याचा महाराiातील 
मराठg माणसांना शोध लागला आDण गवKहB झाला. पण 
Dलओनं Xवतः आपण मराठg Dकंवा भारतीय अस=याच ं
नाकाlन लगेचच 1यां4या गवाKच ंघर खालB केलं. 1याहनू  
गंमतीची गोO ;हणजे मराठg माणसानं वराडकर गे आह ेह े
^ा कानाच ं1या कानाला कळ ूDदलं नाहB.’’ 

‘‘तो गे आह?े काय सांगतोस?’’
‘‘मी सांगत नाहB. 1यानं Xवतःच जगाला खलुआेम 

सांDगतलं आह.े’’
‘‘मला माm ह ेगे, लDेXबयन सबंंध नैसDगKक वाटत नाहBत. 

तझुं काय मत आह?े’’

‘‘माझं मत?’’ चहाचा शवेटचा घोट सपंवनू खचुoतनू 
उठत मी ;हणालो. ‘‘आपण पढु4या bेDनंग कोसKसाठg येऊ 
तेjहा बोल ू^ावर. फार मोठा Dवषय आह.े गडु नाइट.’’ 

‘‘राह ूदे रे तो मग टेबलावर. मला Dकचन साफ करायचचं 
आह.े आDण हो, वकK टॉपवर खास तलुा आवडेल असा पोDलश 
चीझ केक ठेवलाय. चहाबरोबर सकाळी तलुा काहBतरB 
लागतं ना? गडु नाइट.’’

स�ट� �फकेट समारंभ
होला लोलामध=या आलं आDण सpंया4या चहा4या मी 

इतका Tमेात पडलो होतो कQ bेDनंग4या Dतसqया आDण 
शवेट4या DदवशीहB नाOा Dतथंच उरकून आमच ंDmकूट बाहरे 
पडलं. बफK  पडणं चालचू होतं. Dपत बस ूनकोस, मी येतोच 
आह ेएवsय़ात सांगनू औरंगजेबनं झाहBदला uलटॅवर Dपटाळलं 
आDण आ;हB दोघं हॉटेल DवयनवXकQ4या रX1याला लागलो. 
सकाळी औरंगजेबनं Dव`ाwयाdना फोनवlन सचुवनू पाDहलं 
कQ पDहलं सm न करता फ- सDटKDफकेट वाटपाचा कायKxम 
उरकून bेDनंगची सांगता करावी का? ;हणजे 1यांना बाकQ 
हाती लागल=ेया Dदवसात लDु]लन शहर Dफlन घेता येईल. 
ते सारेच पढंु-मागं राmी4या uलाइzसनी आपाप=या मायदेशी 
परतणार होते. जॉडKन आDण सीDरया4या Dव`ाwयाdची हरकत 
नjहती, पण अलB आDण जDबरानं माm पDहलं सm jहावं हB 
इ4छा TदDशKत केललेB.   

‘‘त ू^ा जोडीवर खपूच जाद ूकेलB आहसे,’’ औरंगजेब 
हॉटेल4या गेटमधनू आत Dशरता Dशरता ;हणाला. ‘‘बघ ना, 
1यांना आपण शहर Dफरायची सधंी देतोय आDण तरBहB 1यांना 
bेDनंगच हवंय.’’

‘‘माझी जादDूबद ूकसलB?’’ औरंगजेबच ंबोलणं मनावर 
न घेता मी ;हणालो. ‘‘bेDनंगसाठg तर ते आल े आहते. 
1याहBपWेा बाहरे थंडीत, बफाKत भटकMयापWेा कुणीहB ^ा 
उबदार कॉPफरPस हॉलम_ये चहा, DबDXकटं खात बसणं पसतं 
करेल ना? पण ह ेदोघं माm तेज आहते.’’

‘‘खरं तर, Dवझासाठg धडपड चाललBय ^ांची. पण ^ा 
जोडीला DशकMयातहB भरपरू इटंरेXट Dदसतोय.’’

‘‘तेच ;हणतोय मी औरंगजेब. ते काय करतायत ह े
1यांना नीट माहBत आह.े सधंीचा परेुपरू फायदा घेणारे लोक 
फार कमी असतात.’’

कॉPफरPस हॉलमधला आजचा माहोल फारच वेगळा 
होता. जDबरा वगळता बाकQच ेसारे पाट|4या कप}य़ात होते. 
गडु~यावर फाटललेB जीPस घालनू येणारा अलBहB झकपक 
]लझेर घालनू होता. बाकQच े Dव`ाथo पDह=या Dदवसापासनू 
सटुात असायच े ते जरा जाXतच नटल े होते. झझुानानंहB 
हलकासा मेकअपचा थर चढवला होता. औरंगजेबनं खास 
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ठेवणीतला  सटू बाहरे काढललेा. मी सटू नाह- तर /कमान 
टायतर- लावावा असा 2याचा फार आ6ह चालला होता. पण 
/व9ा:या;वर मला जे इ>?शेन पाडायच ंहोतं ते मी पाडलं आह े
अस ंसांगनू मी तो टाळला. माEया रंगFप आ/ण बटुकेपणाHया 
Iयनूगंडानं मला खपू काळ 6ासलं होतं. /वशषेतः /मसMडं 
फुटNयाHया काळात. पण नेमकं तेOहाच माEया वाचनात 
सॉQे/टस आ/ण इसापची च/रR ं आलले-. तेOहापासनू 2या 
दोघांनी खां9ावर घेतलUेया पालखीत बसनू मी VवतःHया 
आत असलUेया सWदयाXचा शोध Zयायला सMुवात केल- होती. 
/व9ा:या;च ं स/टX/फकेट वाटप माEया हVते Oहावं असाह- 
औरंगजेबनं घाट घातललेा. पण तशा त\हचे ेफोटो Oहॉ]स 
अप /कंवा फेसबकुवर टाकून मला माझी ?/त_ा वाढवायची 
नसUयानं मी औरंगजेबला पटवनू /दलं क` एक तर त ू
कॉलजेचा हडे. /दसतोसह-  /b/टश. माझ ेस/टX/फके]स ?दान 
करतानाच ेफोटोज cा /व9ा:या;Hया /मRांनी पा/हल ेतर कोण 
हा च>या /वचारतील ते 2यांना. तलुा /व9ाथe  /मळणं कठfण 
होईल. /शवाय फोटो घेताना मला Vमाइल देणं जमत नाह- ह े
त ूपा/हलं आहसेच. आतनू 2याला खरं तर 2याHयाच हVते 
स/टX/फकेट वाटप करायच ं असUयानं, 2याचा सुंठfवाचनू 
खोकला गेला होता. 

सकाळच ं सR पणूX Zयायच ं ठरUयानं  औरंगजेबनं 

मiयममागX काढनू मी ट- bेक रj करावा आ/ण  सलग दोन 
तास /शकवनू ह ेसR गुंडाळावं अस ंसचुवलं. 2यानसुार गेUया 
दोन /दवसांत आ>ह- अiयापना/वषयीच े जे काह- नवे जनुे 
/सkांत च/च Xल े होते 2याची मी थोडlयात उजळणी केल-. 
2यावर तयार केलUेया नो]स आ/ण वकX शी]सच े सचं 
/व9ा:या;Hया हाती  सपुदूX केल.े 2यांना काह- ?n असतील 
तर /वचारायला सां/गतलं. ?n मoुयतः अल- आ/ण 
ज/बराकडूनच आल.े झझुानाची लांबलचक बकबक जॉडXन 
आ/ण सी/रयाच े/व9ाथe एIजॉय करताना /दसUयानं मी /तला 
रोखलं नाह-. शवेटाला, 2यांHयाकडून फ`डबॅकHया वकX शी]स 
भFन घेतUयानंतर, rे/नंगची सMुवात मी अ/रVटॉटलHया 
माEया sया आवड2या उkरणानं केल- होती 2यानंच सांगता 
केल-.  We are what we repeatedly do. Excellence, 
then, is not an act, but a  habit. >हणजे अस ंक`, 
आपण दररोज जे दगडध�डे फोडत असतो 2यातनूच आपण 
आपलं अ/Vत2व /सk करत असतो. आपलं यश ह ेमग कृती 
न राहाता आपUया सवयीची /न�प�ी ठरतं. दाखUयादाखल मी 
2यांना माझीच छोट-शी गो� सां/गतल-. मागHया वषe बसमiये 
चढताना पाय घसFन पडUयानं माEया गडुZयाला गंभीर 
दखुापत झालले-. गडुघा तपासनू आमचा जीपी >हणाला, 
सधुारणा होईल हळहुळ ू पण आय�ुयभर लंगडत चालावं 
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लागेल. आम!या जीपीचा म'द ू*या!या गडु-यात आह ेह ेमला 
माह1त अस4यानं *याच ं7हणणं मला खोडून काढायच ंहोतं. 
नेटवर थोडंस ं सशंोधन कCन गडु-या!या दखुापतीवर1ल 
इलाजाच े Eयायाम मी शोधनू काढल.े न चकुता दररोज ते 
अधाF तास करत राGहलो वषFभर. दोन Gदवस पाहाताय त7ुह1 
मला चालताना. Gदसलो का मी त7ुहाला GकंGचत तर1 
लंगडताना?  

बारा वाजता औरंगजेब आGण झाह1द कॉOफरOस हॉलमQये 
हजर झाल.े झाह1द सटुाबटुात सRय आGण GशGSत Gदसत 
असला तर1 *या!या डोTयांत उमटलले1 नशचेी बार1कशी 
झाक बघनू मी थोडासा अWवWथ झालो होतो. मला बाजलूा 
घेऊन औरंगजेबनं सांGगतलं कY *याची काळजी कC नकोस 
मी *याला नीट वागायची तंबी Gदल1 आह.े झझुानानं सोबत 
आणल4ेया कॅमे\याची झाह1दनं Gत!याकडून थोड]यात तांG^क 
माGहती कCन घेतल1 आGण एखा`ा फॅशन फोटोaाफर!या 
थाटात Wवतः!या गTयात अडकवनू आमच ेफोटो काढायला 
तो सcज झाला. सGटFGफकेट वाटपा!या होणा\या कायFdमाGवषयी 
दोनचार वा]यं बोलनू, औरंगजेबनं टेबलावर ठेवल4ेया 
बॉ]समधनू एकेक सGटFGफकेट काढनू Gव`ाgयाhना ती iदान 
केल1. ते करताना *या *या Gव`ाgयाFबरोबर *याचा आGण नंतर 
मग आमचा एकG^त अस े झाह1दनं भरपरू फोटो घेतल.े 
i*येक वेळी G]लक करताना *या!या तjडून हळ ूआवाजात 
का असनेा Gनघणार1  Gढंका Gचकाची घंट1 माkया मनावर 
ठसल1 अस4यानं माkयाGशवाय बाकY!यांना Gकती ऐकू गेल1 
कळलं नाह1. झझुानाच े फोटो घेतल े जात असता Gत!या 
चहे\यावर1ल सहज, लाघवी भाव बघनू Gहचा जOमच फोटो 
काढनू घेmयासाठn झाला असावा oाची मला खा^ी झाल1. 
फोटो सशेन होताच आ7ह1 नेहमीiमाणं दपुार!या जेवणासाठn 
तळमज4यावर!या रेWटॉरंटकडं मोहरा वळवला. अडीच Gदवस 
चालल4ेया oा अ*यंत इटेंGOसEह pेGनंगचा माkया डो]यावरचा 
ताण पणूF उडा4यानं मला पGह4यांदाच पदाथाhची चव नीट 
चाखता आल1. Gव`ाथqह1 खलुल4ेया चहे\यानं अGधक 
मोकळंढाकळं गrपा करत जेवण झोडपताना Gदसत होते. 
जेवण आटोप4यावर आपापसात ईमे4स, फोन नंबसFची 
देवाणघेवाण कCन, आपाप4या मोबाई4समQये एकमेकांसोबत 
स4ेफYज वगैरे काढनू एकमेकां!या देशात यायची आमं^णं 
देऊन आ7ह1 आपाप4या रW*यांना लागलो. 

शॉ�पंगस!टर 
झझुाना!या कारमधनू आ7ह1 जवळ!या एका खेडेगावात 

च]कर टाकणार अस4यानं Gत!या मागेमागे होत पाGकh ग 
लॉटमQये जाऊन Gत!या कारमQये बसलो. औरंगजेब अथाFतच 
Gत!या बाज!ूया सीटमQये आGण मागे मला जाह1दची सuीची 
कंपनी. झाह1दशी बोलणं टाळmयासाठn मी मधनूच औरंगजेब 

आGण आGण झझुानात चालल4ेया सभंाषणात भाग घेत, 
मधनूच बाहरे बफाFनं पांघरललेा भोवताल पाहाmयाच ंनाटक 
करत होतो. थोvय़ाच वेळात मxुय रWता  सोडून गाडी 
डावीकड!या अyंद वाटेला लागल1. गावा!या वाटेला लागलो 
आह ेअस ंसमजनू मी झाह1द!या बडबडीला हो हो करत बाहरे 
काह1 गावरान Gदसतंय का पाहात होतो. Gतत]यात गाडी 
लगेचच वाटेलगत!या  लांबCंद इमारती!या पाGकh ग लॉटमQये 
GशCन थांबल1. सीटबे4टमधनू  मोकळा होत औरंगजेब मागं 
वळनू माkयाकडं पाहात 7हणाला, ‘‘तलुा घेतला असता 
सोबत मकंुद. पण गाडीत झाह1द एकटाच बोअर होईल. 
आलोच आ7ह1 पंधरा GमGनटात. ह1च आपल1 यGुनEहGसFट1. 
आह ेकY नाह1 aटे कॅ7पस? पढु!या वेळी येऊ आपण तेEहा 
तलुा बहधुा इथं GटGचगं करावं लागेल.’’

अल1कडेच मी  ‘इडा’ नावाचा ऑWकरGवजेता Gच^पट 
पाGहला होता आGण तो बघताना पावेल पGॅEहल1कोEहWकY oा 
पोGलश Gद{दशFकानं इथंच लGु|लन!या पGरसरात कुठ4याशा 
खेडेगावात कृ~णधवल रंगातील काह1 ��यं GचG^त केलले1 
माkया नजरेस आललें. आता अनायास ेलGु|लनला आहोत 
तर तस ं एखादं ��य बघायला Gमळेल oा आशनंे मी 
औरंगजेबला अशी खेडेगावाकडं ओझरती च]कर मारायला 
जमेल का सचुवलं होतं. यdेुनचा बेत तर केEहाच इGतहासजमा 
झाला होता. 

झझुाना आGण औरंगजेब ��ीआड Eहाय!या आतच Gढंका 
Gचकाची बांग देऊन झाह1दनं माkयाकडे *याच ंबालपण कुराण 
सCु केलं. श|दात श|द अडकवत, वा]यांमQये *या!या 
मजqनसुार Wव4पGवराम, पणूFGवराम, i�GचOह वगैरे टाकत 
*यानं जशा आठवतील तशा *या!या  लाहोरमधील आठवणी 
सांगायला सyुवात केल1. मी *या!या सापTयात पणूF अडकलो 
होतो. थंडीत कारमधनू बाहरे पडणं श]यच नEहतं. Gशवाय 
माणसुकYतह1 ते बसत नEहतं. दहाएक GमGनटांत पडून पडून 
आप4या �ानात Gकती भर पडणार आह े 7हणनू मग मी *याच ं
बोलणं लS देऊन ऐकू लागलो. तसा झाह1दला जोर चढला. 
मग अ*यंत ना�य़मय ढंगात शाळेचा अRयास न के4यानं 
*याला *या!या फुपीकडून कसा चोप Gमळायचा, *यावCन 
Gत!यात आGण अG7मत कस े झगडे Eहायच,े अ|ब ू कायम 
फुपीचीच बाज ूकस े-यायच ेवगैरे वगैरे. मग भाजीपा4या!या 
Eयवसायात पड4यावर कुठून कशा भाcया, फळं आणावं 
लागायच,ं Gग\हाइकां!या एकेक GवGच^ त\हा अस ंकाह1ह1 
वा�टेल ते. मग लाहोरची गाडी *यानं लंडनकडे वळवल1. 
सyुवातीला साऊथ हॉलमQयेच कुठे कुठे, कशी कशी, तासाला 
प�डा-दोन प�डात कामं  केल1. आGण आता पGरGWथती 
सधुारल1 आह े तर जवळच राहणा\या *या!या बायको!या 
बGहणी!या कुटुंबासोबत दोघां!या दोन गाvय़ांमधनू पोराटोरांच े
ह�ट परुवायला ते कोणकोण�या नॅशनल पा]सFना भेट1 देत 
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असतात अस ं बरंच काह%. दहा 'म'नटांचा तास क+न 
झा-यावर औरंगजेब आ'ण झझुाना गाडीकडे  परतताना 
'दसताच कुठं झाह%द<या गळाला लागल-ेया माझी सटुका 
झाल%. 

गाडीत बसनू कंबरेभोवती बे-ट ओढत औरंगजेब 
माDयाकडं वळत Eहणाला, ‘‘सॉर% मकंुद, इतका वेळ लागेल 
अस ंवाटलं नIहतं. शवेट% काम झालं नाह% ते नाह%च. तलुा 
सांगतो सगळं नंतर 'डटेलमKये. आ'ण पLुहा एकदा सॉर%, 
गावाकडं चNकर मारणं आता शNय 'दसत नाह%. अंधारात 
'दसणारह% नाह% नीट काह%.’’

‘‘मला अंधारातलंच गाव बघायच ंहोतं,’’ मी Eहणालो. 
‘‘पण शNय नाह% Eहणतोस तर जाऊ दे.’’ मला औरंगजेबाचा 
हा Rवभाव नवीन नIहता आ'ण Sयांच ंजे काय 'बनसलं होतं 
ते ऐकUयातह%  रस नIहता. दोघांचहे% चहेरे बVयापकैX 
Yासलले े 'दसल.े झझुानाचा एरवीचा हसरा चहेरा चांगलाच 
फुगला होता. 'तनं न बोलताच गाडी स+ु केल%. 

‘‘पढु<या [%पला 'R\गंमKये [े'नंगला येऊ तेIहा मRतपकैX 
य]ेुनला आठवडाभर भटकू.’’

‘‘आ'ण नंतर र'शया'व^_ लढायला य]ेुन<या 'म'लटर%त 
भरती होऊ,’’ मी Sया दोघांचा ताण हलका Iहावा `ा उbेशानं 
Eहणालो. झझुानाला र'शयाचा राग होता ह ेमला माह%त होतं. 
पण माझं बोलणं ऐकून न ऐक-यासारखं करत झझुानानं 
गाडीचा वेग वाढवला.  

‘‘'R\गंमKये इकडे 'नघाय<या आधीच तDुया हाती य]ेुनची 
बकु केलले% हॉ'लडे ठेवतो मग तर झालं?’’ औरंगजेब 
थोडासा सलै होता Eहणाला, ‘‘गावाच ंकॅLसल केलं असलं 
तर% इथलं शॉ'पंग सgटर दाखवतो तलुा. झझुानाला खरेद% 
करायची आह.े आपणह% क+ थोडी.’’

‘‘मला करायची आह,े’’ झाह%द Eहणाला. ‘‘'ढंका 
'चका.’’

शॉ'पंग सgटरमKये झझुानानं आम<याशी फारकत घेतल%. 
'तची खरेद% आटपनू तासाभरानं ती आEहाला तळमज-यावर 
मॅकडॉन-डशी भेटणार होती. तEुहाला एक खास पो'लश 'डश 
'खलवतो अस ंसांगनू औरंगजेब आEहाला दसुVया मज-यावर 
घेऊन गेला. एका छोiय़ाशा रेRटॉरंटमKये उ<चारायला खपूच 
जड जाणाVया kलाकX 'झमा'नयाकझनी कX काय बटाटा 
पनॅकेकबरोबरचा चहा मी चांगलाच एLजॉय केला. माDया 
बायकोला देशोदेशी<या रे'सपीज बनवUयात ^ची अस-यानं 
Sयात `ाचीह% भर पडावी Eहणनू नमLुयादाखल मी तीन 
पनॅकेNस पकॅ क+न घेतल.े Sयाह%पlेा  बायकोनं ह ेपनॅकेNस 
बनव-यानंतर मला आ'ण कुमदुला kलाकX 'झमा'नयाकझनीच े
'चY'व'चY उ<चार करत थोडी भंकसह% करता येणार होती. 
Sया दोघांना पनॅकेNस घेUयात फारसा रस 'दसला नाह%. `ा 
साVया \वासादरEयान मी माDया पा'कटाला हात लावायचा 

नाह% ह% औरंगजेबनं आधीच अट घात-यानं मी  चलनह% 
बदलनू घेतलं नIहतं. अगद%च नडीला सोबत बँक काडn 
अस-यानं तशी गरजह% नIहती.  झाह%दला Sया<या लहान 
मलुासाठo प'ुलस ह'ेलकॉkटर pयायच ंअस-यानं आEह%  एका 
खेळUया<या दकुानात 'शरलो. 'डRkललेा असल-ेया असqंय 
ह'ेलकॉkटसn<या मॉडे-समधनू कोणतं 'नवडायच ं ̀ ाचा झाह%द 
औरंगजेबशी 'वचार'व'नमय करत होता 'ततNयात मला एक 
Rटrड केललें मजेशीर घबुड 'दसलं. मी \वासात ओझं Eहणनू 
सहसा कुणासाठo भेटवRत ू घेत नाह%. ह े कुमदुला आवडेल 
Eहणनू सहज Sयावरच ं\ाईसटॅग पा'हलं. पण साठ यरुो 'कंमत 
बघनू उचललं होतं 'तथं ठेवनू 'दलं. औरंगजेबच ंमाDयाकडं 
बारकं लl असावं अस ं'दसलं. झाह%दला सोडून तो माDयाकडं 
येत Eहणाला, ‘‘तलुा मलु%साठo काह% pयायच ंआह ेका?’’

‘‘नाह% रे असचं बघत होतो.’’
‘‘काय घबुड?’’
‘‘हो, ह े बघ ना, इटंरे'Rटंग आह.े कुमदुला घबुडं 

आवडतात.’’ 
‘‘खरं कX काय?’’ औरंगजेब आtयn दाखवत Eहणाला. 

‘‘आपल% सRंकृती घबुडाच ंतvडह% बघत नाह%.’’
‘‘आपल% सRंकृती बघत नाह%. आपल% पोरं 'wटनमKये 

जLमल%त. मला Rवतःलाह% घबुडं आवडतात.’’
‘‘pयायच ंआह ेका तलुा?’’
‘‘नाह%,’’ मी Sयाला पLुहा ते घबुड उचलनू Sयाच ं\ाईस 

टॅग दाखवत Eहणालो, ‘‘साठ यरुो ह% काय 'कंमत झाल%?’’
‘‘Sयाची 'फकXर क+ नकोस, माDयाकडून तDुया मलु%ला 

'गrट समज.’’
‘‘अंह,ं मbुा तो नाह%य. इतकX भार% 'गrट 'तला मळुीच 

आवडणार नाह%. मलाह%.’’ 
‘‘त ूखरंच उ-ल ूका पyठा आहसे.’’ Eहणनू तो झाह%दकडं 

गेला. 
झाह%द<या मलुासाठo Sयाला हवं ते प'ुलस ह'ेलकॉkटर 

खरेद% क+न आEह% दकुानाबाहरे पडलो. डोzयांना सखुावणार% 
रंगसगंती आ'ण कलाSमक रचनाकृतीनं नटललें शॉ'पंग सgटर 
खपूच अवाढIय होतं. औरंगजबे एकसारखं माDयाकडे Sयाची 
तार%फ करत होता. आह ेका इतकं Rवछ, देखणं शॉ'पंग सgटर 
आप-या लंडनमKये? मी Sयाला समजावलं कX लंडनमध-या 
शॉ'पंग सgटसnमKये तलुा जगभरची काळी माणसहं% असqंय 
'दसतात. इथं फ{ गोर%, 'पवळी आ'ण लालच..Sयामळंु 
तलुा ह ेदेखणं 'दसत असावं. माझं Eहणणं उडवनू Sयानं Sयाच ं
घोडं दामटवणं चालचू ठेवलं. झाह%द मKयेच एखा|ा दकुानात 
घसुला कX Sया<या मागं आEह% दोघं. लंडन<या तलुनेनं RवRत 
आ'ण मRत Eहणत झाह%दनं भरपरू 'च-लर वRत ू खरेद% 
के-या.

खाल% मॅकडॉन-डशी आEह% उतरलो तेIहा झझुाना 'तथं 
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न�हती. पाच-दहा $म$नटं वाट बघनू $तला फोन करायला 
औरंगजेबनं जॅकेट9या $खशातनू मोबाइल बाहरे काढला 
तेव>य़ात दो@हA हातात बॅगा घेऊन आम9या $दशनंे येताना ती 
$दसलA. पढंु होऊन औरंगजेब $त9या कानाशी काहAतरA 
कुजबजुला. झझुानाचा मडू काहAसा पवूHवत झाIयाच ं$दसत 
होतं. जवळ9याच एक बाकLय़ावर औरंगजेबनं मला आ$ण 
झाहAदला बसायला सचुवलं. झझुानानं $त9या बॅगा माNया 
पायाशी ठेवIया आ$ण गोडस ं हसत मला Pयावर नजर 
ठेवायला सां$गतलं. पाच $म$नटांत येतो Qहणनू दोघं चाल ू
पडल.े मी प@ुहा एकदा झाहAद9या तावडीत सापडलो. झाहAदनं 
आता Pया9या अSयासाला न बसणाTया पोरां$वषयी तVारA 
करायला सWुवात केलA. जी सी एस ई ला असलIेया मलुAची 
Yय़शून Zयायची माNयाकडं गळहA घातलA. मी वरवर हा हा, 
हो का चा पाढा चाल ू ठेवत शॉ$पंगसाठ] आलIेया पो$लश 
जनते9या घडामोडी बघत रा$हलो. सां$गतIया^माणं जोडी 
पाचसात $म$नटांत परतलA ते�हा झझुाना अ$धकच खलुलA 
होती आ$ण औरंगजेब9या हातात मला एक छोटAशी बॅग 
$दसलA.   

परतीचा !वास
aलटॅवर झझुाना आQहाला सोडून गेIयानंतर लगेचच 

$तची बहAण आQहाला $वमानतळावर सोडbयासाठ] गाडी 
घेऊन येणार होती. आQहA कपडे वगैरे बदलायचा ^dच 
न�हता. औरंगजेब आ$ण झाहAदनं सकाळीच बॅगा भfन 
ठेवIया होPया. औरंगजेब माNया खोलAत चहाचा गरमागरम 
मग आ$ण $ब$gकटं ठेवनू गेला होता. त ूतझुं आवर तोपय hत 
आQहA एक पगे मारतो सांगनू औरंगजेबनं झाहAदसोबत  
$दवाणखा@यात बैठक मारलA होती. माझी बॅग पकॅ करायला 
मला फार वेळ लागला नाहA. Pयां9यात जाऊन बसbयापjेा 
घर9यांशी बोलणं मी पसतं केलं. थोडं इकडच ं $तकडच ं
बोलनू झाIयावर बायकोला माNयासाठ] जेवायच ंथांब ूनका 
अस ं सां$गतलं आ$ण कुमदुला तNुयासाठ] lलाकm 
$झमा$नयाकझनी घेऊन येतो आह.े $तनं Qहणजे काय Qहणनू 
$वचारIयावर $तला सां$गतलं कm ती बघायची गोn 
आह.े सांगायची नाहA. ब$घतलंस कm $दसलेच तलुा. 

इगाचा औरंगजेबाला फोन आIया आIया आQहA आम9या 
बॅगा घेऊन खालA उतरलो. बाहरे बफH  आQहA ल$ुpलन कधी  
सोडून जातोय qाची वाट पाहात असIयासारखा पडतच 
होता. आQहाला बघनू इमारती9या जवळच  लावलIेया 
गाडीतनू इगा बाहरे पडलA. हाय हलॅो करत $तनं औरंगजेब9या 
मदतीनं आम9या बॅगा  $डकmत नीट लावIया. आQहA $तघं 
मागं बसलो. Pयांच ं घर पाचके $म$नटांवर असIयानं $तथं 
झझुानाला Zयायच ंहोतं. झझुाना $त9या आईसोबत घराबाहरेच 
रgPया9या कडेला बॅगेज ठेवनू उभी असललेA $दसलA. गाडी 

थांबताच बाहरे पडून  इगानं बॅगेज उचलनू $डकmमrये ठेवलं 
आ$ण sाय�हर9या बाज9ूया $सटमrये ती बसलA. झझुाना9या 
आईनं $तला जवळ घेऊन $तचा मकुा घेऊन झाIयावर 
झझुानानं गाडीचा ताबा घेतला. गाडी Vॅकोव9या $दशनंे 
वेगानं धावायला लागलA आ$ण औरंगजेबनं माNयाकडं 
ल$ुpलनच ं $शIलक रा$हललें कौतकु आ$ण पढुच े बेत 
सांगायला सWुवात केलA. ब$घतलास ना माझा aलटॅ? इथं 
न�या भरपरू इमारती बांधणं सfु झालंय. खपू gवgत आहते 
जागा. प@नास हजार पvडात तलुा इथं  फोर बेडfम aलटॅ 
आरामात घेता येईल. मी $वचार करतोय एक बकु करायचा. 
झझुाना9या भरपरू ओळखी  आहते. gपनेमrये हॉ$लडे होम 
घेbयापjेा ह े$कतीतरA चांगलं. आता ह ेxे$yझट चाललंय ना, 
Pयामळंु $वझाची भानगड होणार आह ेआपIयाला. Pयामळंु  
मी इथIया पमHनंट रे$सड@सीसाठ]हA अlलाय करतो आह.े 
$वझाची कटकट नको. माझा एQlलॉयर9या बे$ससवर $वझा 
झाला कm तलुा $मळायला कठ]ण नाहA. कm मन मानेल ते�हा 
इथं यायला आपण मोकळे. Lय़एुल $स$टझन$शप 
$मळाIयासारखंच झालं कm रे. इथIया रेgटॉरंYसमधलं 
खाणं$पणं ब$घतलंसच त.ू आ$ण तेहA लंडन9या अrयाHपjेा 
कमी $कमतीत. औरंगजेब9या हो ला हो Qहणायला मलाहA 
पसै े पडत न�हते. आ$ण पलAकडं हातात कोकची बाटलA 
घेऊन बसललेा झाहAद मrयेच $ढंका $चकाचा धPुकार काढत 
होता.  

गाडी चालवता चालवता झझुानाचा पो$लश भाषेत $जभेचा 
पYटा चाल ूहोता. इगा $त9या बोलbयाला मzुयतः ताक आ$ण 
पोझनकुचा होकार भरत होती. ताक आ$ण पोझनकु Qहणजे 
हो आ$ण ठ]क आह ेआ$ण $जंकुयाची Qहणजे ध@यवाद अशा 
अथाHच े आणखी दोनचार शpद माNया आधी9याच वॉसाH 
|Aपमrये मला माहAत झाल ेहोते. 

गाडी $वमानतळावर9या पा$कh ग लॉटमrये थांबIयावर 
आQहA बॅगा $डकmतनू काढनू आम9या ताpयात घेतIया. 
ब$हणीचंा $मठ] मकुा वगैरे ^कार झाIयावर qा वेळी मा} 
इगानं भेदभाव न करता औरंगजेबसोबत मलाहA गाल चुबंन 
$दलं. झाहAद Pया9याच धनुकmत Pयाची बॅग ओढत बराच पढेु 
गेला होता. Pयाला गाठून आQहA चके इना9या $दशनंे चाल ू 
पडलो. चके इन कfन $सyय$ुरटA गेटशी पोचपेय hत झाहAदच ं
हातातील कोक9या बाटलAमधनू घोट घोट घेणं चालचू होतं. मी 
आ$ण झझुाना थोडंस ंअंतर ठेवनू औरंगजेब-झाहAद जोडी9या 
मागनू चालत होतो. $सyय$ुरटA गेटशी पोचताच औरंगजेबनं 
झाहAद9या हातातील कोकची बाटलA घेऊन बाज9ूया $बनमrये 
टाकलA. झाहAदच ं $ढंका $चका आ$ण एकंदरAतच अवतार 
बघनू काहAस ंअgवgथ झालIेया झझुानानं Pयाला एवढं काय 
कोक आवडतं अस ंमला $वचारलं. $तला गोnीचंा उलगडा 
�हावा Qहणनू मी सां$गतलं कm कोक9या बाटलAतनू दाf 
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�पणारे मी लंडनलादेखील बरेच द�+ण आ�शयाई बेवडे प�हल े
आहते. �तनं फारच अच�ंबत झा7यासारखा चहेरा केला. 
�स:य�ुरट=तनू बाहरे पड7यानंतर आ?हाला परेुसा वेळ नसनूह= 
झाह=दचा AयाBया �मCांसाठE Fय़टु= HI दकुानातनू �सगारेKसची 
पा�कटं घेMयाचा हKट चाल ूहोता. कुठून ह= पीडा गOयात 
बांधल= असा चहेरा करत औरंगजेबनं घाईघाईत Aयाचा तोह= 
हKट परुा केला. तोवर झझुाना झणझणत पढेु �नघनू गेल= 
होती.  

�वमानात माTया बाजचूी सीट झझुानाऐवजी झाह=दची 
�नघा7यानं मला सटु7यासारखं झालं. झाह=दBया बडबडीकडं 
मला सहज दलुV+ करता येणार होतं आ�ण ते मी केलंच. 
झझुानाच ंमाC मला फुकटच ंनीट ऐकून Wयावं लागणार होतं. 
�शवाय �तBया XपशाVनं शर=र चाळवलं जाMयाचा तापह= 
नYहता. दोन रोज सोडून आमBया मागं औरंगजेब आ�ण 
झझुानाBया सीKस होAया. �वमानानं टेक ऑफ घेत7यानंतर 
झाह=दनं लगेचच AयाBया लाहोरBया  बालपणीची टेप स[ु 
केल= आ�ण ह ं ह ं करत झोपचे ं नाटक करायला मी डोळे 
�मटल े ते खरोखरच झोप लाग7यानं थेट लंडनला �वमान 
ज�मनीवर उतरलं तेYहा उघडल.े  

�वमानतळावर झझुानाचा नवरा आ?हाला ^यायला Aयाची 
गाडी घेऊन आला होता. 

माझं घर रXAयात प�हलंच लागत अस7यानं झझुानाBया 
नव`याला मी माझा पोXट कोड सां�गतला. AयाBया गाडीBया 
ने�Yहगेशन यंCणते Aयानं तो भरला आ�ण गाडी स[ु केल=. 
गाडीत फारस ंकुणी बोलत नYहतं. मbुयतः नवरा बायकोचचं 
पो�लशमdये सभंाषण चालललें. अdयाVएक तासात गाडी 
माTया घरासमोर थांबल=. माTयासोबत नको नको ?हणत 
असता औरंगजेबह= गाडीतनू बाहरे पडला. पढंु होऊन Aयानं 
माTया बॅगा �डकIतनू बाहरे काढ7या. Aया�शवाय एक छोट=शी 
iला�Xटकची बॅगह= तो मला देऊ लागला. 

‘‘ह ेकाय?’’ मी  �वचारलं.
‘‘घे रे, �गlट आह ेछोट=शी.’’ तो Aयाच ंखास डोOयांत 

चमक उठणारं हसत ?हणाला.
‘‘एक तmव ?हणनू मी  �गlKस घेत नाह=,’’ मी न घेताच 

?हणालो. ‘‘समजनू घे. �गlKस आवडणार= खपू माणस ं
असतात AयांBयापकैI कोणाला तर= दे.’’

‘‘तलुा नाह= आवडलं तर तचू दे ना तलुा हवं Aयाला.’’ 
सoीनं माTया हातात बॅग pायचा qयr करत तो ?हणाला. 

‘‘अरे, नको ?हणतोय ना.’’ 
‘‘त ू घे �कंवा नको घेऊ,’’ ?हणत Aयानं ती बाजलूा 

ज�मनीवर ठेवल= आ�ण तो गाडीत �शरला. गाडी स[ु होताच 
Aयांना  मी बाय बायचा हात हलवला आ�ण ती बॅग उचलनू 
आ�ण बॅगा ओढत घराBया दरवाजाशी आलो.  बॅकपकॅमधनू 
मी चावी बाहरे काढायBया आतच दरवाजा उघडला गेला. 

दरवाजात कुमदु आ�ण माझी बायको हस`या चहे`यानं उtया 
होAया. दरवाuयाशी असल7ेया दो^ह= बॅगा कुमदुनं उचल7या 
आ�ण ती हॉलमdये गेल=. �तBयामागोमाग हॉलमdये येऊन 
खपू �दवसांनी कुमदुला भेटलो कI �तला हवेत उंच उचलतो 
तस ं उचलनू सोlयावर बसवलं. नंतर बायकोला हलकंस ं
जवळ घेऊन थोपटणं वगैरे सोपXकर झा7यावर शजू वगैरे 
काढनू हॉलमdये येऊन कुमदुशजेार= सोlयावर बैठक मारल=. 
जेवायच ंथांब ूनका सांगनूह= दोघी जेवायBया थांब7या होAया. 
टेबलावर जेवण लावनू ठेवलं होतं. 

माTया केसातनू हात �फरवत कुमदुनं मला �वचारलं, ‘‘त ू
काह=तर= आणललें �दसतं आहसे माTयासाठE खास, हो का 
�मकI?’’

‘‘नाह= तर. एरवी कधी आणतो का काह=?’’ 
‘‘एरवी आणत नाह=स रे, पण Aया iला�XटकBया �पशवीत 

काह=तर= �दसलं मला.’’
‘‘अगं मी नाह= आणलं ते. Aया गाढवानं काह=तर= �गlट 

?हणनू �दलंय.’’
‘‘गाढवाने? कोण गाढव?’’ कुमदुनं काह=स ं गwधळनू 

�वचारलं. 
‘‘औरंगजेब, माझा क�लग. तलुा फारच कुतहूल असले 

तर बघ ूशकतेस उघडून.’’
‘‘त?ुह= जेवण झा7यावर बघ ू शकणार नाह= का?’’ 

बायको काह=शी अXवXथ होत ?हणाल=. ‘‘ते कुठे पळनू 
जाणार आह ेका? जेवण थंड होतंय.’’

‘‘मम्, जेवणतर= कुठे पळनू जाणार आह?े’’ कुमदुनं 
iल�ॅXटकची �पशवी आणनू Aयातील बॉ:स खोलला. आतील 
Xटlड घबुड बघनू �तचा चहेरा एकदम उजळला. ‘‘अरे वा, 
मXतच घबुड आह.े पण आपण ठरवलं होतं कI yापढंु घबुड 
Wयायच ंनाह= ?हणनू. मग कस ंघेऊन आलास? ’’

‘‘�ढंका �चका,’’ मी ?हणालो. 
‘‘ �ढंका �चका? पो�लश भाषेतल े नवे शzद का?’’ 

कुमदुनं �वचारलं. 
‘‘�ढंका �चका �ढंका �चका �ढंका �चका रे,’’ मी 

झाह=दसारखे हातवारे करत ?हणालो. 
‘‘तझुं डोकं ठEक आह ेना?’’ माTया डो:यावर थोपटत 

कुमदुनं �वचारलं. ‘‘सांग ना रे �ढंका �चका ?हणजे काय?’’ 
‘‘�ढंका �चका ?हणजे �ढंका �चका,’’ कुमदुला उचलनू 

डाय�नंग टेबलावरBया खचु{त बसवनू मी ?हणालो. ‘‘जेवण 
झालं कI सांगतो तलुा Xटोर=.’’              

अर�वदं रे

मोबा. ००४४७८५९८२२८७५

rayarvind@yahoo.com
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 �समोन द बुवाआर

एका लेिखक"#या %पात 
माझे अनुभव

िव�िव�यात "# च लेिखका सामािजक काय,कत-  
िसमोन द बवुा(आर) यांनी जपानम:ये िदले;या 
"# च भाषणाचा डेबी म@न (Debbie Mann) यांनी 
इंBजीत केलेला अनुवाद आिण Eया अनुवादाचा 
नेहा भांडारकर यांनी मराठHत केलेला अनुवाद 

Iहणजे JKतुत भाषांतरLत लेख

��ततु लखेामागची एक भाषांतरकार -हणून माझी भ3ूमका : 
एक 3समोन आ3ण शंभर 8म...

सव� �थम !सगंापूरहून भारतीय ले0खका वंदना शु6 य7नी सीमोनचं हे भाषण मराठ=त अनुवाद कर?ासाठ= उपलA कBन 
Cदलं DाबFल मी D7GाबFल कृतIता JK करते.

सु�!सF MN च ले0खका !समोन द बुवा (आर) Cह आपRा काळातील एक UववादाVद ले0खका राCहलेली आहे. कोणी Uतला  
Wी आंदोलनातील एक महXपूण� ले0खका Yणतं तर कुणी UतGावर अZील ले0खका Yणून !श[ाही लावतं. Uतचं ‘सेकंड 
से]’ हे जगभर गाजलेलं पु_क. अनेक भाष7म`े भाष7तरaत झालेलं हे पु_क Wीवादाचे बायबल Yणून �!सF आहे. 
WीवादाUवषयीच नcे तर Wी जाdणवेचं लेखन करणारा �Dेक लेखक, !समोनचं ‘सेकंड से]’ पु_क वाचRा!शवाय पुढे जात 
नाही. मी देखील Dातील एक.

 !समोनचं ‘सेकंड से]’ हे पु_क वाचRावर !समोनGा इतर कादंबhया आdण आiकथनं वाचायचा मोह झाला. Dाचवेळa 
अनेक गाजलेली आiकथन आdण कादंबhयj !लCहणाhया या सामा!जक Wी आंदोलनकतk ले0खकेने जापानम`े एका पुरlार 
सोहmाGा UनUमnाने CदलेRा मूळ MN च भाषणाचा डेUब मo (Debbie Mann) य7नी इंwजीत अनुवाद केलेला आहे हे कळले. 
या MN च भाषणाचा इंwजीत झालेला अनुवाद मराठ=तही अनुवाCदत cावा आdण मराठ= वाचकाला !समोनGा xा भाषणाचा 
आyाद घेता यावा, Uतचे साCह{Dक Uवचार वाचता यावेत हा या �_ुत भाष7तरामागचा उ|ेश. 

!समोन चं हे भाषण ‘एका ले0खकेGा Bपात माझे अनुभव’ (My Experiences as a writer) या !शष�काखाली सापडतं.
हे भाषण बरेच सUव_र आहे. या भाषणात Uतने Uतचे ले0खका बन?ामागचे कारण, एक बो� ले0खका असRामुळे Dा 

काळात करावा लागलेला संघष�, साCहDाGा Uव�भo �कार7मधून Uतने Uनवडलेले �कार आdण Dामागची Uतची भूUमका, UतGा 
लेखनावर झालेले सा�ेपी आरोप आdण टीका, Dावर उnरादाखल !समोनने Cदलेली वैचा�रक V�ीकरणं, आiकथा, आiच�र�, 
कादंबhया इDादी साCहD �कार7चे उपयोजन आdण उपयो�गता काय आहे? साCहD महXाचे आहे क� नाही? साCहDाचे उ|ेश 
वा_वात �ेरणादायी आहेत क� नाही? साCहD फलदायी आहे िक नाही? इUतहासाचे, वत�मान साCहDात आdण भUव�ात काही 
महX राहील िकंवा नाही इDादी महXपूण� बाब�चा, yतःGा अनुभवावBन केलेला खुलासा या भाषणाचे मु� अंग आहे.

Uतचे हे Uवचार या अनुवादामाफ� त मराठ= वाचकापय त पोचUव?ासाठ= हा खटाटोप.

अनुवादक - नेहा भ%डारकर
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सामा�यतः सा"ह$य काय आह,े सा"ह$याच ंऔ"च$य काय 
आह ेयावर मी नेहमीच "वचार कर0त असते. एकदा माझ े"म6 
7यां पॉल सा6; यां<याशी मी यावर चचा;देखील केल0. सा6; 
यांच ं ?हणणं अस ं कA "लखेक आपCया सा"ह$याकृती<या 
माEयमातनू जी एक वचनी परंत ुसाव;भौ"मक "कंवा वै"Lक 
"वधान करतो, सामा�यतः अशी वै"Lक "वचारांची 
सा"ह$याकृतीच या जगात आपलं अ"Pत$व "टकवनू ठेवSया<या 
भावनेला Tढ करSयाच ंमाEयम आह"े’.

सा6; यां<या या "वधाना<या अनषंुगाने मी आज इथे 
आपणाशी चचा; आ"ण "वचार"वमश; करणार आह.े  $यासाठY 
एक "व"शZ उदाहरण "नवडणं मला अ"धक यो]य वाटतं. मी 
आज तेच उदाहरण "नवडलंय, जे मला आवडलं आ"ण 
7याब_ल मी अ"धक चांगCया प`तीने जाणते.  ?हणनूच 
आज मी सा6;aारे उ`ृत केCया गेलCेया वर0ल "वधानाबाबत 
माझ े अनभुव आ"ण माbया Pवतः<या लखेनावर आधार0त 
माझ े"वचार त?ुहा सवाcसमोर मांडणार आह.े माझा हा अनभुव 
"वरोधाभासाने सdु झाला होता.  तो असा "क, "लखेन ह े
‘सगळं काह0’ सांगSयासाठY "कंवा ‘काह0च नाह0’ सांगSयासाठY 
नसतं."   या वाfयाशी साहचय;भाव gगट करायला मला 
थोडं माbया भतूकाळात डोकावनू बघावं लागेल.

माbयात लखेन करSयाची "जiासा आ"ण उमj माbया 
वया<या चौदाkया-पंधराkया वषj ?हणजे अगद0 छोnया वयातच 
जागृत झाल0 होती. $याची कारणं मी मानसशाoीय आ"ण 
माbया कौटुं "बक घडामोडीमंEये शोधत होते.  माbया या 
लखेनाचा उ_ेश जगाला तसचे Pवतःला घडवण े हा होता.  
जेणकेdन माbया आयpुयाला मी Pवतःच Pवतं6पण ेपनु"न;"म;त 
कd शकेन. मी कधीह0 उघडपण ेह ेसगळं सां"गतललें नसलं 
तर0ह0 मी Pवतःपरुती PपZ होते कA मी हचे कd इ"<छते. 
मला ते जग माह0त होतं 7याने मला आनंदाची जाणीव कdन 
"दल0 होती. पण तो आनंद मला नेहमीच "वqोहातनू "मळाललेा 
आ"ण उबग आणणारा होता. मी मा6 माbया "वचारांना  
�यायसगंत बनव ू इ"<छत होते.  $यासाठY मी असा "वचार 
देखील केला कA माbयाकडे सा"ह$यातनू "ल"हSयालायक 
बरेच काह0 "वचार आहते. अrखे जग, आयpुय, आयpुयात 
अनभुवलCेया घटना,सगळं सगळं.  माbया बाCयावPथे<या 
आ"ण यवुावPथे<या नsदवह0त अठरा वषा;<या वयातच हा 
‘ल0टमो"टफ’(वारंवार तेच ते "वचार आ"ण "वषय) "दसनू 
येतोय अस ेजाणवल.े  यावर मी बोलनेच.  मला ते सगळं 
काह0 बोलायचचं आह.े  पण जेkहा मी $या नsद वwा प�ुहा 
प�ुहा वाचCया तेkहा मला ह0 जाणीव झाल0 आ"ण आxय; 
देखील वाटलं कA वाPतवात मला $या जगाब_ल फारच कमी 
मा"हती होते. स$य ह ेआह े कA माbयाकडे बोलSयासारखं 
सांगSयासारखं अस ं$यावेळी काह0ह0 नkहतंच मळुी. जेkहा मी 
सगळं काह0 सांगSयाच ंआLासन देत होते तेkहाच माbयाकडे 

लखेनातनू सांगSयालायक "वशषे अस ंकाह0ह0 नkहतं आ"ण 
नेमfया वेळी ह ेस$य  मी चांगCया र0तीने समज ूशकल ेहोते.  
लखेनाब`ल मी फार गंभीर होते याच ंgमाण हचे आह ेकA 
मी माझं "शyण पणू; कdन माbया लखेनाला एक वाPत"वक 
आ"ण ठोस माEयम बन"वSयाचा gयz केला होता.  $यावेळी 
मला यशPवी होSयासाठY नkह े तर "नवळ gयोजन "कंवा 
क<चा मसदुा तयार करSयासाठYसु̀ ा "कतीतर0 वष{ सघंष; 
करावा लागला होता.  इतfया वषाc<या अनभुव gा|ीनंतर मी 
"वचार केला होता कA आता मी लखेन सdु करतेय आ"ण 
माbयाकडे लखेनातनू सांगायला खपू काह0 आह ेपण जेkहा 
मी Pवतः समोर पडलCेया माbया नsदवwा आ"ण कागदांकडे 
पा"हलं तेkहा मला दःुख झालं होतं कA $याyणी माbयाकडे 
नेमकं सांगSया- "ल"हSयाजोगं अस ंकाह0सु̀ ा नkहतं.  मला 
वाटतं हा असला तणाव सग}याच लखेकांना कधीनाकधी 
जाणवललेा असतोच आ"ण हा एक अ$यंत अ"gय अशा 
gकारचा तणाव असतो.  जेkहा या तणावावर काह0 उपाय 
सापडतो, ?हणजे जेkहा आपण या ‘सव; काह0’  "कंवा ‘काह0च 
नाह0’  <या असमंजस "वचारांमधनू, स~ंमावPथेतनू बाहरे 
पडतो तेkहाच आपलं लखेन पढेु सरकतं.  हाच तो gगCभतेचा 
yण असतो जेkहा वाPत"वक काया;ची ?हणजे आपCया 
उ_ेशाची कCपना केल0 जाते.  ह ेकाय; एका श�ूय$वापासनू 
सdु होतं.  "रका?या को�या पृ�ाच ेअनलुंबाकृती श�ूय... 
होय "तथनूच... श�ूयापासनू. 

मला या स$याची प"हCयांदा अनभुतूी तेkहा झाल0 जेkहा 
माझ े प"हल े पPुतक gका"शत झाल े होते.  ती एक छोट0 
कादंबर0 होती. ‘शी केम ट ूPटे’  (she came to stay ). मी 
माbया लखेना<या स�ुवाती<या काळात एका ठोस 
मानसशाoीय अनभुवां<या �पात या काया;कडे ब"घतल ेआ"ण 
Pवीकारलदेेखील. कारण मला एका आxय;जनक प`तीची 
जाणीव झाल0 होती, जी माbयाच काह0 चतेनां"व�` gगट 
झालले0 होती. यापवूj मला कधीह0 असा अनभुव आललेा 
नkहता.  मै6ी "कंवा उदासीनता वगैरेब_ल बोलायच ेझाल ेतर 
मी कधीच $यांची "वरोधक नkहते; 7या लोकां"वषयी माbया 
मनात स�मान नkहता  "कंवा $या लोकां"वषयी, 7यांना माbयात 
काह0ह0 PवारPय नkहते. एकदा काह0 अस ंघडलं कA, एक 
मै6ीण माbया लखेनातील स$या<या "वLात gवेश करSया<या 
काह0 र0तीशंी असहमत होती आ"ण काह0 मया;देपय cत माbया 
"वचारांची "वरोधकह0. मी मा6 या बाw gभावापासनू दरू 
रा"हल0.  आपलं लखेन मी सdुच ठेवलं.  माझी स$याची 
शोधया6ा सdुच होती. थोडfयात, मी असचं काह0 शोधनू 
काढलं जे g$येकजणच जाणतं.  दसुरे ?हणजे  Pवतःसारrया 
दसु�यांमEये सु̀ ा $यां<या Pवतः <या चतेना अ"Pत$वात 
असतात, दसुर0 माणससंु̀ ा PवतःसाठYच एक "वषय असतात, 
अथा;त मीसु̀ ा माbयासाठY...ह0 जाणीव Tढ झाल0 होती.  
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आप�या �व"ात एक गो( असते, �जला पढुचा 2हणजे 
वाचक पसतं करतो �कंवा वाचकाला तीच गो( घृणा:पद 
�कंवा अ�<य स=ुा वाट ूशकते. अशा <कारचा माझा अनभुव 
केवळ मानसशाGीय :तरावर होता. परंत ु मला ह े लHात 
आल े कI केवळ मनोवैKा�नक  तLयांना �वषय बनवनू 
असाधारण प:ुतक �ल�ह�या जात नाहP, हसे=ुा �ततकंच खरं. 

मला वैय�Rक अनभुवातनू सावSभौ�मकतेकडे जाVयाचा 
हा एक मागS �मळाला आ�ण याच माWयमात मी :वतःला 
YयRहP केलं.  दसुZयासोबतच 2हणजे इतर पा\ांसोबत 
:वतःलाहP YयR केलं.  तेYहा मला समजलं कI खरं 2हणजे 
इतरां]या चतेने�वषयीची हP सम:या वेगळीच आह,े जी मला 
पी�डत करPत अस.े  ^या अनभुवानंतर �कंवा ^या Hणानंतर 
मा_या `या काहP सा�ह^यकृती �ल�ह�या गे�या, जी पा\ 
^यातनु आ�वaकृत झालPत, ती सगळी साम�ूहक सदंभाSची 
कहाणी बनVयासाठcच होती जण.ू  बस, ^यानंतर मी ठरवनू 
टाकल ेकI माझ ेपढुच ेलखेन मा_याच सा�ह^यकृतीतनू, माझी 
:वतःची वैय�Rक कहाणी, जी सावSभौ�मक आयाम अथवा 
सबंंधांची साHीदार असले आ�ण असायला हवी होती. मला 
असहP हवं होतं कI <^येक YयRी माझं प:ुतक वाचताना 
आप�या Yय�Rगत पवूाSeहांना ओळखनू मा_या लखेना]या 
माWयमातनू मा_याशी थेट सवंाद साध ूशकेल.

अशा <कारचा सवंाद साधण े 2हणजे हचे ते कायS होय 
`याला वा:त�वक कला^मक जडण घडण 2हट�या जातं. मी 
एक असा फॉमS, असा आकृ�तबंध शोधVयात यश:वी झाल े
`याने मा_या अनभुवांसाठc एक सावSभौ�मक, वैश् �वक माWयम 
�दलं, कI मी अशा<कारे प:ुतकाची क�पना कj शकल.े मी 
नेहमीच एका �व�श( चालPत पढेु पढेु जात रा�हल.े मी 
आप�या �वचारांना एका �व�श( प=तीने सावSज�नक आ�ण 
सावSभौमीकतेची वाट दाखवलP. सांगताना आनंद होतो कI या 
<कारची प:ुतकं वाचताना नेहमीच वाचकांनी मला 2हटलं कI 
ह ेलखेन आkयSच�कत करणारे आह.े 

आज त2ुहP �वचार करत असता, शोधत असता कI 
सगळेच पlुष <ाणघातक असतात काय? �शवाय दसुZयां]या 
चतेना तमु]यात दडल�ेया आहते काय? �कंवा कुणी 2हातारा 
होत जातंय ह ेबघणं लोकांसाठc �कती दःुखद असतं �कंवा 
माणस ंखरंच कुणावर <मे करतात काय? या आ�ण अशा 
अनेक गो(ी (banalities) त]ुछ आ�ण घासनू घासनू 
गळुगळुीत झाल�ेया आहते अस ंत2ुहाला वाट ूशकतं आ�ण 
मला वाटतं कI त2ुहP असा �वचार करणं :वाभा�वकच आह.े 
स^य ह ेआह ेकI ^यां]याशी वैचा�रक lपाने प�र�चत होणं 
2हणजे खरंतर ^यांना Yय�Rगत एकतफy अनभुवांची �जवंत 
अनभुतूी करVयापHेा अगदP वेगळं आह.े अस ं असनूहP 
आयaुयातील जो वैय�Rक अनभुव आह े^यालाच तर आपण 
सावSभौ�मक, सावSज�नक बनवत असतो. काहP अशा सम:या 

आहते `यात मा_यासाठc Kान ह ेKाना]या पातळीवर राहतं 
आ�ण या अशा बाबीवंर मी वैचा�रक jपाने सवंाद कj 
इ�]छते.

सा�ह^या]या अनेक <कारांना आप�या वै�शazयांमWये 
:प( होVयाची गरज आह ेकाय असा स=ुा �वचार मी करते. 
ह ेअस ंतेYहा घडतं ̀ यावेळी मी �नबंध �लहPत असते.  खरंतर 
आज �नबंध �ल�हण े हP सा�ह^याकृती मान�या जात नाहP. 
�नबंध �ल�हण े जरा आणखीनच गुंतागुंतीच ं काम असतं. 
कारण �नबंधाची एक �व�श( शलैP, �नबंध लखेनाची एक 
�वशषे प=त असते. काहPच �नबंध सा�ह�^यक कामात 
उपयोगी पडतात, सगळेच नाहP.  मा_यासाठc अशी प�र�:थती 
स=ुा �नमाSण झालP होती, `यात मी Yय�Rगत अनभुवांना 
�नवळ |ढ �व"ास समजनूच �नवडललें होतं. उदाहरणाथS 
"ल े डे~सीम�" ( द सकंेड स~ेस) या प:ुतकात माझं 
अ�भYयR होणं अगदPच सरळ, सहज, स:ुप( आ�ण अ^यंत 
आ^म�व"ासाच ंहोतं. मी :वतःला  एकतफy अनभुवापासनू 
वाचवनू आ�ण कुठ�याहP <कारचा Yय�Rगत गवगवा न 
करता ‘�मुन साय�स’  2हणजे मानवी �वKानाचा आधार 
घेऊन  ‘ल े डे~सीमे’ (‘सकंेड स~ेस’) ह े प:ुतक �ल�हलं 
होतं. अस ं 2हट�या जातं कI मी कादंबर ्यां]या तलुनेत 
आप�या �नबंधामWये अ�धक अचकू असते आ�ण हो ह ेखरंहP 
आह.े  कारण कI जेYहा मी :प(पण ेअस ंकाहP सांग ूइ�]छते; 
ना तर ते अ:प(ता, ना तर �वरोधाभासाने eासललें असतं 
तेYहा मी सकं�प कjन |ढ�नkयाने आ�ण �वचारपवूSकच 
�नबंध लखेन करPत असते. अशा �:थतीत मी :प(ता आ�ण 
सावSज�नकता नजरेपढेु �नधाS�रत कjन आप�या तका�ना 
लखेणीतनू उतरवत असते.  जे मा_या वाचकां]या आ�ण 
चाह^यां]याच मनातलं लखेन असतं. याYय�त�रR जर मी 
अनभुवां]या <^यH पातळीला ‘सग�या अ:प(ता आ�ण 
�वरोधाभासासह’  ह ेरेखां�कत कj इ�]छते तर �न�kतच ह े
मी पणूSतः वेगळं �ल�हते. अशावेळी मी सवS स�ूम �नरPHण 
आ�ण �वरोधाभासांना नजरेसमोर  ठेवते आ�ण ^यावर जोर 
देते.  ह ेसगळं मी मा_या �वचारांसाठc मह�वपणूS मानते जे 
मला कादंबरP लखेनासाठc आ�ण �नबंध ‘न’  �ल�हVयासाठc 
<�ेरत करतात. ह ेमाझ े<^यH  अ:प( आ�ण �वरोधाभासी 
अनभुव असतात ^यावर बोलVयासाठc हा उपाय.

"सा�ह^याचा एक <कारे मौन तोडVयाचा उ�ेश असायला 
हवा" अस ंसा\S यांनी 2हटलये. �कंवा "या द�ुनयेत �टकून 
राहVयाची समज" ... सा\Sचचे ह ेसगळे श�दसमहू.  ^यां]या 
या �वचारांच ेअनसुरण करताना दोन �नर�नरा�या jपांमWये 
आप�या �वचारांना मी <थमच <गट केलं होतं, ते मा_या 
प�ह�या कादंबरPत आ�ण ^यानंतर आ^मकथनातनू. मला 
वाटतं आ^मकथनाकडून मी प�ुहा एकदा कादंबरP लखेनाकडे 
वळेल. कादंबरPकार 2हणनू परत येईल आ�ण नंतर 
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आ�मकथेकडे प$ुहा वळेल. याचा अथ- असा क0 मी या दोन 
सा5ह�य6कारांम9ये कुठ;याह< एकाच सा5ह�य 6काराला 
6ाथ5मकता देत नाह<.

6�येक सा5ह�य6कारात �यांच े आपल-ेआपल े फायदे 
आ5ण वै5शDEयांसह आपाप;या मया-दा आहते. तसचे काह< 
अडचणीसFुा. मी माGया वाचकांसोबत एकापाठोपाठ एक 
अशा6कारे या गोJी पडताळनू पाहLयाचा 6यM करते.

मी कादंबर<पासनू सNुवात केल< आ5ण बOयाच काळापयPत 
कादंबर< मला एक 5वशषे शलै< वाटत रा5हल<. हा माGया 
अंतSथ भावनांना जागर करLयाचा 6श् न होता. 5दवसाग5णक 
आपण आपलं जे काह< आयDुय जगतो ते अ�यंत दडपणाखाल< 
आ5ण असहनीय असतं. पण आपण ते समज ूशकत नाह<. 
अनभुवांXया 6तीतीसाठY या वाSत5वक द5ुनयेपासनू Sवतःला 
दरू ठेवण े फार यो[य आह,े ]यात आपण 5वस5ज-त होत 
असतो 5कंवा अगद<च 5वरघळनू जात असतो. यासाठY आपण 
का;प5नक द5ुनयेला 6Sथापीत करत असतो.  जी या सग_या 
मरगळीतनू वैचा5रक धुंद< आ5ण aयथ-ताबोधाला 65त5बं5बत 
करते आ5ण जागृत देखील.  5कतीतर< गोJी ]या काह<ह< 
सकेंत न देता केवळ उप5Sथत होतात. जस ं क0 एखाद< 
कादंबर< 5ल5हण,े �यातनू वाSत5वक द5ुनयेला पलटवण ेआ5ण 
केवळ �या त�वांना 5टकवनू ठेवLयासाठY एका का;प5नक 
द5ुनयेXया उ$नत 5नमा-णात सहभागी होLयासाठY सdम असले 
अस ंसगळं काह<.  तेaहा सगळं काह< अ5धक SपJ होऊ 
शकतं. माf 5Sथती, aयgी या सग_यांम9ये एक अनषंु5गक 
सबंंध 6Sथा5पत करLयाचा 6यM, जो अथा-चा खलुासा करत 
असतो. कादंबर< एक 6कारे मशीनच असते; आप;या 
अ5Sत�वाXया अथा-ला उजागर करLयाच ेउपकरण 5कंवा एक 
पFत.  अशा र<तीने कादंबर<चा एक लाभ आह,े तो हा क0 
कुठ;याह< लखेकाला लखेनातनू जगातील अशा काह< 
5नरथ-क आ5ण फालत ूगोJीनंा सपंवLयाची मभुा 5मळते, ]या 
गोJीनंी आपण वाSतवात चार< 5दशांनी घेरलले ेअसतो. या 
अथा-ने कादंबर< ह< शFु वाSत5वकतेला दरू करLयाच ेएक 
साधन आह.े साf- iहणतात क0 "आपण एकाच वेळी 
कादंबर<Xया सग_या पलैूंनी, अंगांनी कधीच जगत नसतो". 
माझी चतेना नेहमीच वत-मान dणापdेा पढेुच असते.  मी 
पी5डत आह ेपण माGयाकडे माGया दःुखापासनू दरू जाLयाचा, 
दःुखातनू बाहरे पडLयाचा माग- देखील आह.े  मी नेहमी जो 
अनभुव घेत असते �यापासनू एका 5न5mत अंतरावर 
आ�मसतृंnीसाठY मला हा माग-  पढुची 5दशा दाखवतो. मी 
नेहमीच भ5वDयात असते. माGयातील चतेना सतत भ5वDयाचा 
वेध घेत असतात. प5रणामत: आयDुय जगताना जीवनाXया 
65pयेत �या dणांची पणू-ता कधी होत नसते, अथा-त जीवनात 
अपणू-ता काह< ना काह< 6माणात 5वqमान असतेच; �या 
dणांना कादंबर< माGया अनभुवांXया 5d5तजावर अथ- 6दान 

कr शकते. पण �या अथा-ला सपंणू-तः �याची गोडी देऊन 
जीवनाशी सलं[न कr शकत नाह<. aय5gगत Nपाने माGया 
लखेनाची जी कारणं आहते �यातील एक iहणजे �या 6�येक 
dणांची आ5ण वाSत5वकतेची अपया-nता ह ेहोय.  ह< कारणं 
माGया 5d5तजाला, माGया उsेशांना परा5जत करत असतात.  
ह< कारणं मला पणू-पण ेसमजLयास सdम करLयापवूtच मी 
�यात गुंतत जाते.  जाणीवा प5रपuव होLयापवूtच.  मग मला 
अनभुतूी होते क0 छोEया-मोwया घ5टताने भरललें जीवन 
Sवयम् एका अपरेुपणाचा साdीदार आह.े

मला आवजू-न इथे एक उदाहरण qावंस ं वाटतं, ]याने 
माGया मनावर आघात केला होता आ5ण मी �या कारणाने 
आयDुयात अ�यंत दखुी झाल े होते.... अ;जी5रया यFुाच ं
उदाहरण....  

तो असा काळ होता जेaहा आiह< खरोखरच यFुाXया 
भयानक झळा सोसत होतो. आiह< एक भयानक काळ जगत 
होतो.  जेaहा मी वत-मानपfातनू या यFुावर एक लखे 5ल5हला 
होता तेaहा लोकांनी मला एका सभेत �या भयंकर घटनांबsल 
5वचारललें होतं.  �यावेळी मी इतक0 भयभीत झालले< होती 
क0 यFुाXया 5भतीपल<कडे इतर दसुरे 5वचार मनात येतच 
नaहते. केवळ 5भतीबFलच बोल;या जात होतं. Sवाभा5वकपण े
�याकाळातह< माGया 5दनचयyत खपू काह< करLयाजोगं होतं. 
जस ंमी झोपा काढ ूशकल ेअसते. मी 5फr शकल ेअसते. 
हवामान फार सुंदर असताना आ5ण रोज 6माण े5d5तजापयPत 
सुंदर 5नळं आकाश पसरललें असतानादेखील,  बगीXयाम9ये 
सुंदर फुलं आ5ण रंग-5बरंगी फुलपाखr बागडत असताना 
देखील मौज करLयाचा, मन रम5वLयाचा कुठलाह< 5वचार 
मनात 5शवत नस.े  मी सगळं 5वसrन गेल ेहोते. यFुाच ं
भय, आतंक मनावर हावी होतं.  खरंच �या भीतीदायक 
वातावरणात आ5ण यFुाXया 5Sथतीमळेु मला ते सगळं स{दय- 
आक5ष-त करत नaहतं, जे हवामानात होतं.  यFुाची 5Sथती 
नसती तर तेaहा तो आतंक असा डोuयात घसुला नसता.  
ह<च ती वेळ होती ]यावेळी आiह< यFुाXया भयानकतेने 
|ासनू गेललेो होतो.

आयDुय नेहमीच एक सारखं राहत नसतं. बा} प5र5Sथती 
बदलल< क0 अंतम-न ह< बदलतं. मी याला कादंबर<कार 
6ाऊSट (Proust)Xया श�दात "�दयाXया अ$तः 5pयांच े
5वचलन" अस ेiहणले.  सघंष- मग तो खाजगी जीवनातील 
असो 5कंवा साव-ज5नक जीवनातील. या अंतः 5pयांम9ये 
नेहमीच सघंष- होत असतो. हा सघंष-, या अंत:5pया वाSत5वक 
आहते. या जा5णवा अंतवा-SतवाXया आहते, ]या5वषयी आपण 
कधीह< 5वचार केललेा नसतो.  ह ेआपल ेअनभुव आप;या 
dेfाXया, मया-देXया बाहरेचहे< असतात. अथा-त ह< 5Sथती 
आप;या जीवनात नेहमीच असते अस ेनाह<. ना तर 6�येक 
dणात. ना तर 5वपलुतेत, ना तर पणू-तेत.  याaय5त5रg 
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आणखी काह" #वरोधाभासह" होते. मी नेहमीच #वरोधाभासां1ती  
सवेंदनशील रा#हलले" आह.े जस ंक6 मी 7वतः9या आय<ुयावर 
कधी 1मे करते पण सोबतच मा?या आत मानवी जीवना9या 
शोकां#तकेची अAयंत सCूम चतेना सDुा अ#7तAवात आह.े  
खरंतर या 1कारच ेभय1द अनभुव आ#ण एक #Fकालाबा#धत 
सAय क6 एक ना एक #दवस मृAय ूमा?या घराचा दरवाजा 
ठोठावेल; आ#ण काह" लोकं जे माझ ेअAयंत #1यजन आहते, 
Aयां9याह" घराचा.  परंत ुया दोMह" #वचारांना समांतर जोपासण े
जवळ जवळ अशOयच. व7ततुः जेPहा मी 1मे#वषयक 
#वचारांना 1ाधाMय देते तेPहा मला खपू आनंद होतो.  मी 
आनंद" असते Aयावेळी मी मृAय ू #कंवा जीवनाची वाईट 
शोकां#तका यावर अ#जबात #वचार करत नाह".  हाच #वचार 
दसुरे लोक सDुा करतातच क6. हा #वचार मा?यासह इतर 
सगVयांना लाग ूहोतोच. या उलट जर मी Pय#Xगत Yपाने 
इतरां9या सहानभुतूी#शवाय Fासदायक अनभुतुीने वेढलले े
असल ेतर अशावेळी माझा 7व #तथे नसतोच, अ#7तAवातच 
नसतो.  या दोMह" #वरोधाभासी  \#]कोनाला एकाच वेळी मी 
मठु^त पकडू शकत नाह". कारण खरंच ह ेकेवळ अशOय 
आह.े  पण जर मी कादंबर" #लह"त आह ेतर मी या दोMह" 
#वषयांना एकाच वेळी अAयंत चांग`या पDतीने जळुवनू घेऊ 
शकते. कारण एकाच वेळी #सbफनी #कंवा सोनाटा मdये 
अनेक गाeयां9या #नर#नराVया धनू एकF #मसळनू Aयांच े
एकFीकरण कYन ‘काउंटर पॉइटं’ ला सगVया वाg 
सगंीताची मदत घेऊन Aयांना कुशलतेने एकF जोड`या जाऊ 
शकते ह ेआपण सगळे जाणतोच. उदाहरणाथh मीसDुा ‘द 
मंडार"Mस’ मdये ( रोमन-ए-Oलफे शलै"तील कादंबर") अस ं
करeयाचा 1यm केला. मी कथानायक हनेराइटला 
कादंबर"तील अAयंत ऊजाhवान, स#nय आ#ण सळसळतं 
Pय#Xमoव असललें पाF bहणनू दशhवलं. Aयाला जीवन#वषयक 
सकाराAमक 1सMनता 1दान केल". सबंंधांना #नभावनू नेeयाची 
कुशलता #दल". #कंबहनूा अशा Pय#Xमoवाचा, पpुषांचा तो 
1#त#नधीच भासतो जे #वपर"त प#र#7थतीशी लढनू सघंषh 
कYन आनंद" जीवन जग ू इ#9छतात. याउलट मी ऍनी 
नावा9या sी पाFाला घडवलं. जी शMुयता, मृAय,ू Pयथhता, 
बोध इAयाद" भावनांनी tासलले" आह.े  #त9या पाFात पणूhAव 
1ाu करeयाची अशOयताच अ#धक आह.े ऍनीचा \#]कोन 
हनेराईट9या 7वभावाहनू #वपर"त आह,े Aया9या 7वभावा9या 
अगद" उलट आह.े #तच े पाF #ववाद करतं.  एरवी ऍनी 
#वचार करते क6 हनेर" हा पृvवीवर अ#7तAवात असले̀ या 
व7तूंपासनू उw#ेजत होऊन पागल बनलाय. तो भौ#तकवाद, 
यथाथhवाद यात गुंतलाय. जेPहा क6 पृvवीवर ह े सगळंच 
अ7थायी आह.े याउलट हनेर" #वचार करतो क6 7वतःला ह े
वा7तव समजावनू सांगण ेसोपी आह ेक6 एक #दवस तो सDुा 
मYन जाणार आह.े  #शवाय तो #वचार करतो क6 ‘आय<ुय 

जगeयासाठ^ पळवाटा काढण’े आ#ण ‘ऍनी सारखे #वचार 
करण’े अशा गो]ी Aया9या \]ीने Pयथh आहते. शवेट" काय 
क6 एक ल#ेखका bहणनू मी Aयां9यापकै6 कुणा एकाला योyय 
#कंवा बरोबर आह े ह े #सD केललें नाह".  ते वाचकावर 
सोडून #दलंय आ#ण हाच कादंबर" #ल#हeयाचा एक फायदा 
असतो. कुणीह" लखेक कादंबर"तनू या अशा दोन \#]कोनावर 
मौन राखनू सतंलुन ठेवनू #लह ू शकतो.  वाचकसDुा 
कादंबर"तील दोन #भMन Pय#Xरेखांना एकाच वेळी 7वीकार 
कY शकतो. ह" कादंबर" ना तर ‘कायh करा’ आ#ण "ना तर 
कायh कY नका"(do or do not) अस ंकाह"ह" सांगत नाह". 
तर"ह" का#ठeय, अ7प]ता, धसूरता, गुंतागुंत आ#ण #वशषे 
bहणजे #वरोधाभास यांचा सपंणूh सचं ह" कादंबर" वाचकांना 
उपल�ध कYन देते. हा सचं अ#7तAवा9या जीवीत अथाhची 
बांधणी करतो, जडणघडण करतो, गठण करतो. 

आता कादंबर" आ#ण आAमकथन यावर तलुनाAमक 
#वचार कY या.... :

‘द मंडार"Mस’ #ल#हताना मी वाम #वचारधारे9या ब#ुDजीवी 
लोकांचा ‘#म#लओ’ (millieu) bहणजे सभोवतालच ंसामा#जक 
वातावरण #च#Fत केलंय.  हा 1945 ते 1950 9या मधला 
काळ होता, एक असा काळ जो आbहा सगVयांसाठ^ फारच 
महoवपणूh होता आ#ण मी 7वतः या #वचारधारेची पाईक 
अस`यामळेु क6 काय 7वाभा#वकच #तने 7वतःच ेअ#7तAव या 
प7ुतकातनू ब#घतल.े  मीसDुा Aयाच समहूाचा #ह7सा होते 
�याच ेवणhन मी Aया प7ुतकात केल ेहोते.  प#रणाम 7वYप 
मा?या लखेनात मी मा?याच खाजगी अथवा वैय#Xक 
एकरेषीयतेच े 1#त#न#धAव केलले े मला जाणवल.े मी या 
प7ुतकात एका Pय#Xगत  एकका9या  प#र1�ेातनू लखेन 
17ततु केल ेअसल ेतर" आरं#भक #बंद ूbहणजे सpुवातीपासनूच 
Aया वैय#Xक अनभुवांना Pयापकतेशीच जोडल.े  हचे म�ुय 
कारण आह ेक6 मा?या मते ह" कादंबर" वा7त#वक जीवनाशीच 
आधा#रत घटनांवर #ल#हलले"  आह.े  इतरां9या मते ती 
रोमन-अ-Oलफे या 1कारात मोडलले" अशी होती आ#ण  
समी�कह" तसचं मानतात.  माF लोकांनी या कादंबर"ला 
रोमन-ए-Oलफे या 1कारात मोड`यामळेु मला फार मान#सक 
Fास झाला.  #शवाय असहं" मान`या गेलं क6 कादंबर"त 
अशा 1कार9या ब#ुDजीवी पाFांना #नवड`या गेलंय आ#ण 
अशा 1कारची पाF रंगवल" गेल"य जणकूाह" ती एक वचनी 
1थमपpुषी, (‘ 7व’ ) अ#7तAवातच होती.  पण ह ेमळुीच 
सAय नाह".  ह" कादंबर" या वग�करणात मोडणार" नाह"च 
आह ेमळुी.  खरं तर एका #व#श] प#र#7थतीत सावhभौ#मकता, 
वै#�कता शोधeयासाठ^च या कादंबर"ला एक वचनी 
1थमपpुषी bहणजे ‘मी’ #कंवा ‘7व’ पासनू सYु करायची 
होती,  जे सृजनाच ेमळू  आ#ण गरजह" होती.  यासाठ^ अMय 
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कारावास

दसु�या म"ुय पा$ांची गरजच न,हती.
के,हाह2 कादंबर2तला कुठलाच भाग प7ह8याच 9ा:टम<ये 

अचकू 7ल7ह8या जात नसतो.  तो प@ुहा प@ुहा 7लहावा लागतो.  
एखादा भाग नेमका व अचकू होईपयEत पनुलFखन करण ेह े
कादंबर2काराच ेकामच असते.  एक अस े7वH या कादंबर2त 
7नमाIण केल े गेलये Jयात एका गुंतागुंतीKया जीवनातील 
अथाIचा सहज खलुासा करMयात आललेा आह.े ह2 कादंबर2 
अशा PकारKया अथाIची चावीच आह ेजण.ू  जर मी कादंबर2ची 
आQमकथनाशी तलुना करायची Rहटलं तर Qयाचा प7हला 
आ7ण SपT फायदा असा आह ेकV जे,हा मी माWया डायर2त 
सSंमरण 7कंवा आठवणीKंया नYद2 7ल7हते ते,हा Qया मी 
माWयाच आयZुयावर 7लह2त असते.  माWयाच आयZुयाब[ल 
Qयात बोलत असते. पण जगात मी अशी एकट2च नाह2 जी 
Qया नYदवह2ची,  Qयातील घटकांची, घटना^माची P7त7नधी 
आह.े  7वH अमयाIद आह.े  Qयामळेु माWया खाजगी 
वैय7bक अनभुवांची ,याcी 7वHभर पसरलले2 आह.े  मी 
अशा अनेक जीवनांचा 7हSसा आह े जे जीवन माझं नाह2 
आ7ण ब�याच गोTी अशा आहते Jया माWया 
Sवजीवना,य7त7रb, माWया Sवानभुवा7शवाय माWया 
अनभुवांशी सबंं7धत आहते.  माWया जीवनाशी 7मळQयाजळुQया 
आहते आ7ण Qयांनी मला घेरललें आह.े Qया सगeया गोTी 
समान अस8या तर2 ते माझं जीवन नाह2.  Qया सगeया 
गोTीचंा उहापोह करMयासाठg मी सhम असल ेतर2सiुा.

Jया ,यbीनंा वाचकांना मी भेटल,े JयांKयाशी मी बोलल,े 
Jयांनी माWयात अशी jची उQप@न केल2, JयांKयाकडून मला 
सहानभुतूी 7मळाल2, JयांKया समSयांनी मला स7^य केलं Qया 
सगeयां7वषयी, मी माWया पSुतकांमधनू, पा$ांKया lपात 
QयांKयावर 7ल7हMयाचा Pयm कl शकल.े मी Jया सावIभौ7मक 
आ7ण वै7Hक लखेनासाठg लh बनMयाचा Pयm कl शकते 
ते माWया SवतःKया आयZुयापासनू सlु होतं ह ेमी प@ुहा प@ुहा 
ठामपण े सांगेन.  माWया लखेनातला हा ‘Sव’, हा  ‘मी’ 
7नरथIक नाह2. तो ‘मी’ सावIभौ7मकतेचा, वै7Hकतेचा एक 
वाहक आह ेजो माWया आ7ण सपंणूI pRहांडाम<ये म<यSथाKया 
lपात काम करतो.  मला वाटतं म<यSथाची ह2 भ7ूमका 
पलेMयासाठg मला Sवतःला एकवचन Rहणजे ‘Sव’ पासनू 
7नलqc, वेगळं करायलाच हवं.  माझा सांगMयाचा अथI हा 
कV मला Qया गोTीवंर ह2 भाZय करायचयं, Jया माWया 
जीवनाचा 7हSसा नाह2. 

जस ंकV ‘टॉसलसे होRस’ (Tousles Hommes Sont 
Mortels) या कादंबर2तील मोटI8स ह ेपा$. 

‘टॉसलसे होRस’ ह2 एक शiु का8प7नक घटनांवर 
आधा7रत  कादंबर2 आह े Jयात अनेक वषाEपवू� घडल8ेया 
गोTीच मी सांगतल8ेया आहते. जी माणस ं समाजाला 

उमगलले2 नाह2त Qयांना Pकाशात आणलं पा7हजे. अशा 
वगाIवर काम ,हायला हवं. समाजातील अशा घटकाला 
आपण समजनू घेMयाचा Pयm केला पा7हजे.  या 7वचारांतनू 
या कादंबर2च ंलखेन झालंय. याला माझी jची आ7ण आवड 
समज ू शकता. मी आप8या पा$ांना Qया Qया समSयांनी 
घेरललें, �ासललें दाखवते Jया समSया माWया अवतीभोवती 
PQयhात घडत असतात. पण ह ेअनभुव, ह2 7नर2hणं अशी 
असतात Jयांचा माWया जीवनाशी PQयh काह2एक सबंंध 
नसतो.  जाह2र आह े कV मी Qयांच ं वणIन करताना तो 
7जवंतपणा नाह2 देऊ शकत जो PQयh Qया वगाIने भोगलाय, 
जगलाय.  कारण तो मी Sवतः अनभुवललेा नाह2. मी �ा 
PकारKया कादंब�यांशी नेहमीच वैचा7रक सामना करत 
आलले ेआह.े  7जला  वृ�7च$य/ डॉ�यमु��2 टाईप कादंबर2 
Rहट8या जातं, जी एक Pकारे सवFhण कादंबर2 असते. 

उदाहरणाथI,  हा असा काळ होता जे,हा समाजवाद2 
देशातील लखेक म[ुाम शतेी व कारखा@यांKया जागी 
P7शhणाथ�सारखे जात अस.े  कादंबर2 लखेनासाठg Qया Qया 
कामाच ंP7शhण घेMयासाठg जात अस.े  7जथे Qयांना 7शकाऊ 
लखेक अस ंRहट8या जाई.  चीनम<येच बघा.  काह2 लखेक 
चीनी गावांम<ये सहा सहा म7हने म�ुकाम ठोकून असतं.  
7जथे चहाच ेमळे असत  तेथील मळू 7नवासी र7हवासी चहाKया 
मeयांम<ये चहाची पानं तोडMयाच ंकाम कर2त अस.े  7कंवा 
य.ूएस. म<ये काह2 लखेक बांधकामावर2ल मजरुांसोबत, 
केवळ कादंबर2 लखेनासाठg  सहा-सहा म7हने ,यतीत कर2त 
अस.े.. केवळ अनभुव Pाcीसाठg.  बांधकाम मजरू 7कंवा 
चहा मeयातील शतेक�यांKया जीवनावर Qयावेळी Jया 
कादंब�या 7ल7ह8या जात होQया Qया कादंब�यांम<येसiुा  मला 
फारस ेSवारSय न,हते.  कारण Qया अशा लोकांनी 7ल7हल8ेया 
कादंब�या होQया Jयांनी PQयhात ते आयZुय जगललेच 
न,हतं.  Jयांनी खरोखरच Sवतः PQयh Qया बांधकामावर 
मजरू Rहणनू 7कंवा चहाKया मeयात शतेमजरू Rहणनू Sवतः 
काम केललें होतं, ती Qयांची Sव कहाणी, आप बीती होती; 
या 7शकाऊ लखेकांची न,ह.ेवाSतवात, Jया लखेकांनी 
QयांKयावर आप8या कादंबर2 लखेनातनू कथन केललें होतं ते 
अवै�ा7नक, Sवानभुवर7हत, अपणूI आ7ण अPQयh अस ं
लखेन होतं. Qयांच ंलखेन जाSतीत जाSत चांगलं झालं असतं, 
जर ते Qयांच ंSवतःच ंPQयh भोगललें आयZुय असतं.  जर 
Qयांनी आप8या अनभुवांKया मा<यमातनू QयांKया समSयांकडे 
ब7घतलं असतं तर ते वाSतवात एक ठोस कथानक वाटलं 
असतं.  जे एका खो�या वृ�7च$ीय लखेनाKया तलुनेत 
अ7धक रसपणूI असतं. 

या तमुKयाच जपान देशातील एका महान कादंबर2च ं
उदाहरण देMयासारखं आह.े  Jयात 7नZपhता आ7ण अधीनता 
यामधील सबंंध दशIवMयात लखेक अ7धक Pशंसनीय7रQया 
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यश�वी झालाय. ह$ मरुासाक* +शकूबी यांनी +ल+हलले$ 
जेनजीची कहाणी आह.े  6या कहाणीत ती कोटा:च ं वण:न 
अशा<कारे करते आ+ण अशा गो>ी कोटा:?या +नदश:नास 
आणनू देते Aया <6यBत: +त?याशी सबंं+धत नाह$ पण 6या 
पणू:तः उHेशपणू: <तीत होतात.  जेIहा क* +त?या कोटा:तील 
बोलJयातनू <6येक वेळी ते जाणवत नाह$.  कारण ती 6या 
गो>ीबंाबत फारच �वाभा+वकपण े बोलते.  जस ं क* "मी 
थांबते माझं डोकं दखुतंय",  "मी माझा Sश खाल$ ठेवते",  
"मी आज अ+धक काह$ बोल ूशकणार नाह$"... वगैरे.  ह$ 
कोटा:तील +त?या तVडची वाWय वाचकांना जाणीव कXन 
देतात क* जेनजी 6या सगYया कपटकार�थानांची साB 
�वतःच देत आह.े  +त?याकडे +तची �वतःची मZूये आहते.  
Aयां?या+वषयी ती बोलते.  अगद$ बार$क-सार$क तपशील, 
+नर$Bणं आ+ण भावनां]ारे अगद$ अलवारपण.े  ^हणजे काय 
क* शवेट$ _यायालयातील एका म+हल?ेया Xपाने <6येकवेळी 
तीच +तथे पाaात अ+�त6वात आह.े आ+ण महbवाच ं^हणजे ती 
कोटा:+वषयीच एक कहाणी +ल+हते आह,े अगद$ बेमालमूपण.े. 
अcतु! अcतु!

मरुासाक*ची ह$ कादंबर$ एक वृf+चaीय/ डॉWयमुij$ 
उप_यास नIह ेतर एक अ6यंत चांगल$ सा+ह6यकृती आह.े  
एक वा�त+वक सा+ह+6यक काय: Aयात साव:भौ+मकते?या, 
वै+lक मZूया?या माmयमातनू एकवचनी <थमपnुषी (�व) 
पाa Iयq होतं. ^हणनूच मला वाटतं क* कादंबर$ ना तर 
एक रोमन-ए- Wलफे असायला हवी, ना तर वृf+चaीय,  ना 
तर एक +थसीस कादंबर$; ̂ हणजे रोमन- ए - +थसीस <कारात 
मोडणार$.  मी या सगYया <कारांना कादंबर$साठs अ�वीकार 
करते.  माtयामmये +थसीस कादंबर$ ह$ कादंबर$?या वा�त+वक 
अथा:ला +वरोध करते.  अशी कादंबर$ ^हणजे आपल$ 
अ�प>ता आ+ण +वरोधाभासाच ंअ+�त6व दाखवJयाबाबतचा 
एक गहन <u उप+�थत करते.  अ+�त6वाला न> 
करJयाचासvुा; जेIहा क* अ+�त6व कधीच सपंत नसतं.  

जर आपण एखाwा वा�त+वक अनभुवांवर +वचार करतोय 
तर आपण याबाबत अ+न+xत काळापयyत बोल ूशकतो. या 
गो>ीला सगYया प+र<zेयातनू बघा. जस ंक* एखाwा प+र+चत 
Iयqी +वषयी बोलताना आपण अ+न+xत काळापयyत 
�वतःला +वचाX शकतो क* ती Iयqी कोण आह?े +तला 
काय हवंय? खरं तर कुणालाह$ असमंजस +�थतीत 
असायलाच नको क* कादंबर$काराला नेमकं काय ̂ हणायचयं.  
6यामळेु लखेकानेच अ+धक स�ुप>ता आणJयासाठs आपZयाच 
पाaांच ंपर$Bण करायला हवं.  �वतःला समजवायला हवं क* 
अशी +�थती आह,े कादंबर$चा असा असा अवकाश आह.े 
^हणनू ते पाa कादंबर$त 6या <कारे वावरतंय.  ती पाa अस ं
करतात, ती पाa तस ंकरतात, कां करतात?  या+वषयी मी 

कसा +वचार कX शकते? वगैरे वगैरे.  अ_यथा वाचक 
अंदाज लावतात क* कादंबर$त लखेकाने +न}फळ गो>ी 
सां+गतलZेया आहते.  आ+ण काय तर कादंबर$+वषयी काह$ह$ 
+नरथ:क +न}कष: +नघ ूशकतो.  

+थसीस कादंबर$ एक अशी कादंबर$ आह ेजी श~दां?या 
कमजोर भावनेत बोलते. जी एखादा धडा अथवा उपदेशह$ 
देते. अथा:त Iयqीला समाजासाठs �वतःला सम+प:त करायला 
हवं.  दसु�यांसाठs जगायला हवं.  कोणीह$ �वाथ� अस ू
नये...वगैरे.  जर अशा <कारचचं कादंबर$तनू सांगायच ं
असले तर सपंणू:तः गुंतागुंतीची कहाणी बनवJयाची काह$ 
एक गरज नाह$.  अशावेळी लखेकाने एखादा +नबंध +ल+हला 
तर$ चालले.  थीसीस कादंबर$ एका अशा <कारात मोडणार$ 
कादंबर$ आह े जी एखाwा गो>ीत +वरोधाभास, गुंतागुंत, 
अ�प>ता <�ततु करतेच +शवाय ती काह$ +जवंतपणाने 
बोलत नाह$. एखाwा मकंु, +नज�व व�तसूारखेच �वXप 
असते थी+सस कादंबर$च.े एकूण काय तर मी अशा<कारे 
रोमन-अ-Wलफे , वृf+चaीय कादंबर$ , थी+सस कादंबर$ला 
ब+ह}कृत आ+ण अ�वीकार करते. ^हणजेच काय क* माtया 
मते कादंबर$ अशीच असायला हवी जी बहआुयामी असले. 

काह$ लखेक कादंबर$त एक काZप+नक +वश् व +नवडतात. 
6यात वा�तवीक +वlातील सगळा �को+रआ(scoria) त�ता, 
ती�ता आ+ण आक+�मकता समा� केल$ जाते आ+ण 
साव:भौ+मकता, वै+lकभान तर 6यात नसतेच नसते. 6या 
कादंबर$त यथाथ: वा�तव कमी असतं. स<ंषेणाची +वशषेता 
असलले$ आ+ण +जवंतपणाने ओत<ोत असल$ तर$ह$ ह$ 
कादंबर$ जीवनाची वा�त+वकता <गट करत नाह$ आ+ण 
+नरथ:कता माa या अशा कादंबर$चा +ह�सा बनतो. अशा 
कादंब�या वाचताना मला वाटतं क* मी एखाwा अशा गो>ी 
सोबत जोडलले$ आह ेAयाचा वा�त+वकते?या नावाशी केवळ 
एक दरूगामी सबंंध आह.े  जो +नIवळ अस6य +कंवा आभासी 
आह.े  

कादंबर$ +ल+हताना एखादं <करण  अथवा एखादं �प> 
+ववरण असणं आव�यक असतं.  जर कुणी अस ं ^हणनू 
कादंबर$ सXु करतो क* "ती एक सुंदर राa होती" तर 
आपZयाला ह ेमहbवपणू: वाटतं क* ती राa सुंदर होती +कंवा 
असावी.  वाचक जाणतो क* 6या राaीची सुंदरता नायका?या 
मडूवर +कंवा 6या?या रोमां?याशी जळुलले$ असावीच.  राaीच े
वण:न अथवा उZलखे केललेा आह े ^हणजेच लखेकाची 
जाणनू-बजुनू इ?छा होती क* तो नायक +तथे असायला हवा 
आ+ण राaसvुा सुंदर असायला हवी, ह ेतर आव�यक आहचे.  
आय}ुयात वा�तवात बरेचदा असहं$ घडत असतं Aयाला 
अथ:च नसतो +कंवा 6याची आव�यकताह$ नसते.  

Wला+सक कादंब�यांचा सगYयात मोठा अपवाद आह ेक* 
6या अशा द+ुनयेसाठs +वकZप असतात Aयात अनाव�यक 
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�पाने सबं#ता स%ंद'ध असते.  एक अस ं %व- /याम2ये 
तक3 , ससुगंतता आव8यक असते.  9ला%सक कादंबर ्यांचा 
हा अपवाद %वशषे �पाने Aया माग3दश3क सBंथाDारा सचंा%लत 
आहते,  /यावर साE3 पवूG बोलल ेआहते. Aयाला आमIया 
देशात ‘नवी कादंबरK’ %कंवा ‘नवकादंबरK Lकार’ अस ं
वगGकृत केNया जातं.  /याचा Lणतेा रोबे Qीललटे आह.े  
/यांनी SयाTयानांमधनू आ%ण AयांIया लखेांमधनू नेहमीच 
कथांबVल अ%व-ास SयW केललेा आह.े

मागNया वषG रोबे Qीललटे ने  मरKअनबाड %फNम 
फे%Bटवल म2ये दाखवNया गेलNेया ‘एन अँनी ड%न3अर : अ 
म%रयनबाड’ \ा %सनेमासाठ^ %ल%हलNेया कादंबरKत एक पाE 
आह.े  जे घृणा आ%ण %तरBकाराने `हणतं,"ओह, तर एक 
कहाणी सांगताय?" आ%ण जशी कहाणी स�ु होते ते पाE 
आपला %जवंतपणा हरवनू, या द%ुनयेतील वाBतवापासनू, 
सAयापासनू दरू चाललं जातं अस ंलोकांच ं`हणणं. पण या 
लोकांनी अस ंदोषारोपण लखेकावर करणं अनपुयोगी आह े
अस ंमला वाटतं.  

आपNया ‘ला मॅसने डी रॉfडेव ू‘ या नवकादंबरK म2ये ‘ 
ऍलने रोबे Qीललटे’ ने मVुामच एक कहाणी बनवलK %जला 
अ%जबात कुठलाहK अथ3 नSहता.  हK कहाणी हॉगंकॉगंम2ये 
एका असाइनमiट हाऊस म2ये घडते.  कहाणी तर घडते पण 
वाBतवात काहKच घडत नसतं.

9ला%सक कादंबkया ससुगंती, अथ3 आ%ण आव8यकता या 
गोlी लmात घेऊन %ल%हलNेया असतात. साE3ने पवूGच 
उNलखे केलNेया टेल 9वेल (Tel Quel) या vi च 
मा%सकानसुार नवकादंबरKस#ुा वाBत%वक कथनासाठ^ बरKच 
L%तब# आह.े टेल 9वेलIया समीmकांIया `हणwयानसुार नव 
कादंबरKIया Bव�पाबाबत बरेच %ववाद आहते.  (Tel Quel) 
टेल 9वेलIया लखेकांच ंआ%ण समीmकांच ंठाम मत आह ेकx 
नवं कादंबरKच े लखेक केवळ अकादमीकतेत/ शmै%णक 
वग3वारKत मोडतात.  बटर %कंवा नाथलK सरराइट %कंवा एलने 
रोबे %Qललटे ह े Bवतः कहाणीला एका वेग}या �पबंधात 
प%रभाषेत करतात AयांIया मते कादंबरKत श�दांची सरळ-
सरळ %न%म3ती Sहायला हवी.  /यात भाषेला सोडून काहKहK 
Lयोग केNया जाऊ नये आ%ण Aयात भाषेSय%त%रW अfय 
कुठलहेK सकेंत %दल ेजाऊ नये.  या काया3त �ची घेणारे 
असतीलहK.  माE ह ेBपl आह ेकx लखेक %कंवा वाचकासाठ^ 
जे सचंार आ%ण सवंादाची इIछा ठेवतात Aयांना हK गोl 
समाधानकारक सतंlुी Lदान क� शकत नाहK.  आजकाल 
इत9या मो�या Lमाणात आAमकथा बाहरे पडत आहते.  Aया 
%वपलु आहते.  आज अनेक लोकं, व %वशषेतः %�या 
आAमकथा %ल%हwयात अQसेर झालNेया आहते. कदा%चत 
अस ंयासाठ^हK आह ेकx आजकाल कोणी 9ला%सक कादंबkया 
%ल%हwयाची %हमंत करत नाहK.  कारण आजIया त�ण %पढKने 

आपNया मया3दा, अडचणी, %वरोधाभास आ%ण अपयश, 
%वफलता यांचा खलुासा नव कादंबkयांतनू केललेा आह.े  
जेSहा लखेक "काहKहK न बोलण"े `हणजे ‘मौन’  या 
गोlीसाठ^ या मौनातनू Bवतःला मWु क� इ%Iछत नाहK.  तो 
वाBतवासाठ^ आवाज उठवत नाहK पण BवतःबVल 
Bवानभुवातनू %ल%हणारच.  मी Bवतः जाणते कx आAमकथा 
माझी Lाथ%मकता नSहती जशी कx टेल 9वेलIया आ%ण इतर  
%नयतका%लकांIयाहK लखेकांनी आ%ण समीmकांनी मा�यावर 
बरKच टKका केलKय. Aयांनी नवं कादंबरKबVल बरंच %ल%हलंय.  
पण मी माE मा�या कादंबरKतनू वैय%Wक अनभुव तमुIया 
समोर मांडू इ%Iछत होते. /याची कादंबरK या Lकारात  
अपया3�ता आ%ण अप%रहाय3ता आह.े 

मा�या सा%ह%Aयक mमतेवर, सmमतेवर नेहमीच शंका 
घेतलK जाते. %वरोधी मते असणाkयांनसुार "आAमकथेDारा 
द%ुनयेला रBता दाखवwयाची माझी प#त %वकृत आह.े  %कंवा 
मी केवळ असचं %लह ूशकwयासाठ^ सmम आह ेजे %वकृत 
आह,े अ�ील आह"े या अशाLकारIया अनेक दोषारोपणाने 
मी नेहमीच नाराज होत असते. माझी कथावBत,ू कथा सा%हAय, 
कथनाAम शलैK अ%तसवेंदनशील �णेीत मोडते.  `हणनू मी 
%वचार केला कx या %वरोधाला सपंवwयापmेा, या आAमकथेत 
त�यांनाच आपNया कादंबरKतनू मांडून द%ुनया समोर ठेव ू
आ%ण सग}यांपय �त पोहोचव.ू  ह े एक Lकारे Lवाहा%व�# 
पाऊल उचलणचे होते. वBततुः या Lय�ांम2ये %वरोधकांच ं
समथ3न %मळवणं सोपं झालं कारण कादंबरKतनू लखेक `हणनू 
मी केवळ अLAयm �पात Bवतःला आण ूशकल.े  आAमकथेत 
माE तो BवतःIया जीवनानभुवातनू LAयm LBततु झाला 
असता.  मा�या यगुातील समानता आ%ण  सामाfयता  
शोधwयासाठ^ मी /या ‘%मलK’ नावाIया गावात राहतेय %तथं 
Sयापकतेच,ं  सव3समावेशकतेच ंल�य अAयंत मह�वपणू3 आह.े  
कारण सव3 समावेशकता लखेनासाठ^ आव8यक घटक आह.े  
तु̀ हK केवळ उपाTयानांचाच सQंह %ल%हता तर तो कुणाIयाहK 
�lीने आBवादक नसतोच. हाच दोष %कतीतरK आAमकथांम2ये 
स#ुा %दसनू येतो.  %वशषेतः vाfसम2ये %ल%हNया गेलNेया.  
मी याबाबत उ�मरKAया जाणते कारण आजवर मला /या /या 
हBत%ल%खतांचा बाड %मळाललेा आह े तो आAमकथांचाच  
होता.  %वशषे �पाने %�या,  /या आपलं लखेन आपNयाच 
जीवनात घडलNेया घटKतांबाबत %ल%हण ेस%ुन%�त करतात.  
अशा Lकारच ं एककNलK, एकरेषीय, खाजगी बाबीवंर 
%ल%हललें लखेन वाचकांना आवडेल कx नाहK, वाचकांसाठ^ 
आBवादक असले कx नाहK, या वाBत%वक त�यांशी फारकत 
क�न Aया %ल%हतात.  Aया �ी ल%ेखका या त�यांबाबत खरंच 
अन%भ� असतात.  Aया दैनं%दन जीवनातीलच वाBत%वकतेत 
बडुलNेया असतात. Aयात सामा%जक सभोवतालच े भान 
नसNयामळेु मला ते लखेन तIुछ वाटतं. एखादK आAमकथा 
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आ�वादक हो#यासाठ' कुणाह*कडे अस ेअनभुव असायलाच 
हवे जे मो4या 5माणात लोकांशी समाजाशी सबंं;धत आहते.  
माझा हा सामा;जक?करणाचा तकA  माBया लखेनात अ;�तDवात 
असताना देखील कधी कधी माBया लखेनावर दषूणं लावल* 
जातात.  जी मला पणूAपण ेअHयायकारक वाटतात.  असहे* 
लोक आहते Jयांनी मला Kहटललें आह ेक? "तीन जाडजडू 
स�ंकरणाHमMये केवळ �वतःबPल बोलल*य ह* ल;ेखका"...  
ह े अन;ुचत आह.े  खरंच जर ह े केवळ माBया बाबतीत 
बोलQया गेलंय,  जर ह ेवाTय, ह ेवणAन माBया लखेनावर 
केललें आह ेतर ते केवळ अयोUय आ;ण फालत ूआह.े  मी 
माBया आ;ण इतरांXयाह* लखेनाबPल अनेक 5कारे ;वचार 
करते. कारण मी �वतःला एका अशा जीवन खंडात जगताना 
बघते जे एक ;वशषे यगु आह.े उदाहरणादाखल सांगता येईल 
क? मी जे]हा 5ॉ]ह _समMये होते ते]हा एका रा`ी एका कारमधनू 
काह* ;म`ांसोबत र�Dयावaन जात होते. अचानक आKह* 
आकाशात काह*तर* चमकत असQयाच ंपा;हलं आ;ण जे]हा 
आKहाला कळलं क? तो प;हला- व;हला �पटु;नक उपcह 
होता, आKह* अDयंत उDसा;हत झालो.  या गोdीला Dया eणी 
काह*ह* 5माण न]हतं क? Dयावेळी आकाशात चमकणार* 
आKह* ब;घतलले* व�त ू कृ;`म उपcह �फुट;नकच होता.  
सगgयात प;हल े�पटु;नक बघ#याचा अनभुव आमXयासाठ' 
तर अDयंत भार* होता.  Jया लोकांना या eणाचा अथA 
उमगललेा होता ते या बाबतीत आमXयाकडून Dया घटनेवर 
;व�ताराने ;ल;हल े जा#याXया आ;ण वाच#याXया ;नधाAरावर 
ठाम होते.  

यासाठ'च मी Kहणते क? नेहमीच माBया 5थमपiुषी 
एकवचनी ‘मी’ हा शjद ;ल;ह#याला वै;lक अथA आह.े..  
माझा ;वचार, माझा काळ व माBया समकाल*न अHय लोकांसह 
मी साe देण,े जे Dया घटनेच े 5Dयe साeीदार होते.  या 
घटनेवर माBया लखेनातनू मी वै;lक दशAनच तर घड;वल.े 
Kहणनूच माBयातील ‘मी’  हा नेहमीच इतरांचा, अगद* 
;mयांचादेखील ‘�व’ आह.े  ;mयांसाठ' असलQेया  
सnंमणाXया या यगुात जे]हा Dया mीमoुीसाठ' मैदानात 
आलQेया आहते पण आजवर mीमoुी, mी�वातंpय Dयांना 
5ाq झालले ेनाह*; मला वाटतं क? एका mीच ेआयsुय बघण े
अनभुवण े आ;ण ;चtाकषAक आह.े  माझा ‘मी’ Jयाला 
;न;uतच एक मयाAदा आह.े पण लखेनातनू मा` हाच ‘मी’ 
जगातील अHय ;mयांXया अनभुवाशी थेट सबंं;धत आह.े  या 
‘मी’ ची ]याqी ;व�तृत आह.े शवेट* 5Dयेक ]यoीसारखंच 
मला देखील माझं एक वैय;oक आयsुय आह.े  Jयात माझी 
�वतःची आपबीती कहाणी आह.े  ह े �वानभुव दसुvयांहनू 
वेगळे आहते.  मला माBया वेदना,  माझ ेदःुख, माझा आनंद 
मा;हत आह.े मला ह ेसwुा मा;हत आह ेक? एक ;दवस या 
सगgया सवेंदनांसह मी मरेनसwुा. माBया xा ‘मी’ मMये 

सामाHयपण ेसपंणूA मानवजातीXया सम�यांचा समावेश आह.े 
अशा5कारे मी लखेनातनू पHुहा पHुहा �वतःबPलच बोलते 
अस ेमळुीच नसते, ह ेमी आवजूAन सांग ूइ;Xछते. हा एकवचनात 
दडललेा जो ‘मी’ आह ेतो अनेकाथाAने ]यापकतेशी जळुललेा 
असतो हा एक वचनी शjदच सवA]यापी असतो.  माBया 
लखेनात मी सगळं काह* ]यo कa इ;Xछते Kहणनूच मी 
सा;हDय रचतेय ना? ह ेसा;ह;Dयक कायA माBया हातनू ठोस 
सावAभौ;मकतेला डोgयांपढेु ठेवनूच  घडतंय.  बरेच समीeक 
हा ;वचार करतात क? आDमकथा सा;ह;Dयक कायA नाह*य_.  
;वशषेतः टेल Tवेल मा;सकासाठ' बाटAशसे स�ंथे}ारा केलQेया 
वगAवार*नसुार ते मानतात क? आDमकथा अनभुवांXया iपात 
~ानाXया माMयमातनू वावरत  असतात.  आDमकथा घटनांना 
उजाळा देतात. तारखांना उwृत करतात. त�यांना उजागर 
करतात. Kहणनूच ह ेकायA सा;ह;Dयक कायA नाह*. DयांXया मते 
एखाद* सा;हDयकृती अतलुनीय, अचकू आ;ण सवंादाXया 
माMयमातनूच सचंार करणार* असावी.  मला ह* गोd अ;तशय  
असगंत, असबंw वाटते.  एखा�ा ]यoी}ारे DयाXया 
आयsुयातील घटनांपासनू जर कुणाला DयाXया आयsुया;वषयीच े
अनभुव वाचायला ;मळत असले तर यात चकु?च ंकाय आह े
? आDमकथा आ;ण स�ंमरण यामMये मी तारखा उwृत कर*त 
असते. पा`ांना खर* नावं  देते आ;ण वा�त;वक घटनांच े
सदंभAह* देते.  ह े सगळे कथांXया तलुनेत कमी ]यापक 
नाह*य_. कुठQयाह* बाबतीत अशी ]यापक शTयता Kहणजे 
~ानाXया माMयमातनू सचंार कर#याची एक पwत आह.े  जी 
सरळ सरळ सभंाषणातनू साMय करता येत नाह*.  माBया 
काळातील ;वचार माBया जीवनाXया सुंदर eणांचा आ�वाद 
या गोdी इतर अHय माMयमातनू वेगgया पwतीने 5�ततु 
करण े केवळ अशTय आह.े आDमकथेतनू जर ते सगळं 
अ;भ]यo करता आलं नाह* तर Dया न�द* केवळ घटनांची 
आ;ण तारखांची nमबw सचूी बननू राह*ल.  प�ुतक 
;ल;ह#याला काह* अथAच उरणार नाह*.  जी प�ुतकं मी सMया 
आपQया आDमकथनाXया aपात लोकांपढेु ठेवते, मी DयाबPल 
बोलतेय.  खरंतर जे]हा स�ंमरण ;ल;हQया जातं ते]हा 
कुठQयाह* 5कारXया बाx अनभुवांपासनू ते वेगळं असतं. 
स�ंमरणं तर आपल े वैय;oक अनभुव असतात.  काह* 
असहे* गंभीर लोक आहते जे कQपना तर करतात पण ;वचार 
करत नाह* क? ते नेमकं काय ;ल;हताहते.  Dयांना वाटतं क? 
" ,;ल;हणं इतकं कठ'ण नाह*.  माBयाकडे ;रकामा वेळ आह े
तर मी जा�त ;वचार न करता सरळ टेबल-खचु�त बसले 
आ;ण सiुवातीपासनू शवेटपय�त माBया आयsुयात जे जे घडलं 
ते ;लहले."  पण अस ंतर 5Dयेक जण कa शकतं.  खरंच 
का आDमकथा ;ल;हणं इतकं सोपी आह े;जतकं ते समजतात? 
अ;जबात नाह*. एखाद* आDमकथा ;ल;हण ेKहणजे वा�तवात 
Dया Dया घटनांना पनुज�;वत करण ेहोय. , घ;टतांची पनुमा�डणी, 
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पनु�न��म�ती होय.  आ'मकथा +हणजे घडल3ेया घटना 5मृती7या 
8पाने श:दात �ल�ह3या जाणार= अ�भ@यAी होय.

ओसल शट�Dयांड(Osal Chateaubriand) Iयांनी 
आ'मकथनाला ‘भतूकाळातील वाळवंट’ अशी सMंा �दल=य. 
खरंतर लखेक आप3या गतकाळात परत जातो ते@हा ते 
परतण े एका वाळवंटापRेा कमी नसतं.  इथनू �तथवर 
वाळवंटच वाळवंट.  काह= जवळच,ं काह= दरूच.ं �वखरुल3ेया 
व5त,ू अ5पV �चW,े धसुर आठवणी... Iयांचा  अथ� कधीकधी 
अ5पV आ�ण क�ठण होत जातो, अशा घटनांची मा�लका.

खरं तर आ'मकथा हा द5तावेजीकरणा7या माZयमातनू 
भतूकाल=न घटनांची एक कहाणी (�ह5टोइअर) �ल�ह[यासाठ\ 
�मळाललेा ]�Vकोन असतो. मी द5तावेजीकरणा7या 
माZयमातनू जे काह= �मळव ू शकते 'याचा परेुपरू उपयोग 
क_न घेते.  जस ंक` डायर=, पW, प5ुतक आ�ण cसेfारा 
�मळालले=, �दलले= मा�हती, वत�मानपWांची काWणं इ'याद=. 
या@य�त�रA मला वाटतं क` भतूकाळाला पgुहा �ल�पबk 
कर[यासाठ\ कुणी आपलं आयmुय पgुहा �ल�हल े पा�हजे;  
श:दांमZये.  जस ंक` एखाpाकडे Mान आह,े चतेना आह ेतर= 
'याला ते सदंभ� सkुा शोधायला हवेत Iयां7यामळेु 'या7या 
जीवनाला आकार �मळाललेा आह,े �दशा �मळालले= आह े
आ�ण तर=ह= 'या बाबीबंqल ते 5वतःलाच अन�भM आहते. 
अन�भMते7या wा �5थतीत Mानचतेने7या 8पात जीवनात ह े
महxवपणू� आह.े  उदाहरणाथ� मी 1929 ते 1938 या काळातील 
एक गोV सांग ूइ�7छते.  ‘मी या काळात राजनीतीत कमी 
_ची घेतलले= होती.’  हा मी मा�या बाबतीत अन�भM 
असललेा आ�ण तो मी शोधनू काढललेा सदंभ�...असो!

जर मी माझ ेस5ंमरण  "ला फोस� डी एल’ एज’"  चा 
दसुरा भाग �ल�ह[याचा �वचार करेल तर मी उदासीनतेवरच 
अ�धक भर देईन. ह= गोV मी 'या यगुातील �� च ‘बजु�आ’  
स5ंकृती7या बौ�kकते7या 8पात प�रभाषीत करते.  कारण 
'या काळातल= �� च मZयमवग�य ब�ुkजीवीनंा अ�धकांश 
गोVीपंासनू, बाबीपंासनू वं�चत ठेव3या गेल े होते.  या 
गोVीबqल मी माW ते@हा अMानी होते.  ह= गोV मला मा�या 
सचतेनाव5थेत अनभुवा7या 8पात 5पVपण े�नद��शत करते, 
Iयामळेु मला आप3या अनभुवा7या �R�तजावर मा�या�शवाय 
इतरW जे काह= घडलं, 'याबqल मा�हती गो�या कर[यासाठ\ 
5वतःला @यA करायला हवं अस ं वाटतं. या�शवाय एक 
अडचण आणखी येते ती +हणजे मी 'या भतूकाळाला कुठ3या 
�माने cकट करायच?ं  मी मा�या सहज अलवार आठवणीचंी 
�नवड कदा�चत यासाठ\ करणारह= नाह=.  'या  धसुर आठवणी 
सोडूनह= देईन कारण 'यात तटुकपणा असले, अ�नश् �चतता 
असले. कुणी दसुरा लखेक अशा धसुर आठवणी �नवडूह= 
शकेल. पण मा�यासाठ\ माW wा �न��त गोVी अ5वीकाय� 
आहते आ�ण हो'या.  मा�यासाठ\ काह= वेग�या अgय श�यता 

माW उपल:ध हो'या.  कुणी लखेक जे@हा आ'मच�रW �ल�हतो 
तो 'याला �नर�नरा�या �णेीमंZये �वभागतो. , जस ेक` cवास, 
मैWी, वाचन, नोकर= �कंवा अ�धक कुशलतेने केलले ेएखादे 
काय�, पाककृती, समाज काय�, एखाpा गोVीचा 'या7या 
मनावर पडललेा cभाव, एखादा गंध, 5वाद, एखाद= जागा ... 
अशा कुठ3याह= �णेीत आ�ण �वषयावर तो ते लखेन क8 
शकतो.  अशा काह= चांग3या आ'मकथा आहते Iयांची 
�न�म�ती wा पkतीने झालले= आह.े  मी 5वतः एक उ�म 
आदेश ऐकला. काळाचा आदेश. कारण मी वत�मान 
अ�5त'वाला भ�वmयाकडे �नरंतर अ�सेर होताना बघ ुइ�7छते 
आ�ण बघते.  प�रणामतः मला वाटते क` काळाला ऐ�तहा�सक 
आ�ण @यावहा�रक आयाम आव�यक आहते.  'यामळेु 
मा�याकडे काळा7या आदेशाच ेपालन करण ेहा एक सहज 
�वक3प उपल:ध होता आ�ण 'यात काह= उ�णवा अथवा 
कमतरता आह ेअस ेमला वाटत नाह=.

एका समीRकाने अशी c�त��या �दल= क` जे@हा एखादा 
वाचक काळान�ुमाच े ( �ोनोलॉ�जकल) पालन केलले= 
एखाद= आ'मकथा वाचतो ते@हा तो शवेट= एक �नmकष� 
काढतो क` "लखेकाने 5वतः बqल �वशषेपkतीने काह= 
वेगळे सां�गतलले े नाह=.  आ'मकथेतील सग�या घटना 
रटाळ, मह'वह=न, अनपुयोगी आ�ण �नरथ�क वाट3या."

कधीकधी एखाद= आ'मकथा वाचताना स_ुवातीलाच 
मनात एक आशा जागते क` काह= पृ¡ानंतर या कथेतनू 
काह= �वशषे सां�गतलं जाईल आ�ण वाचायला �मळेल.  पढेु 
पढेु वाचत गे3यावर वाचकाला कळतं क` हा लखेक अpाप 
ह@या 'या उंचीवर पोहोचललेा नाह=.  अशा आ'मकथा अथवा 
आ'मच�रWसkुा वाचताना मला कधीकधी नैरा�य येतं. 
वाचनात रस राहत नाह=. कथेतील नायक अनभुवताना 
वाचक �वचार करतो क` तो आप3या अ�5त'वा7या एका 
अं�तम �बंदकूडे, एक cकार7या पणू�'वाकडे वाटचाल करतोय 
आ�ण अचानक कथा सपंते. वाचक झट�यात तं¢=तनू बाहरे 
पडतो.  वाचनात खंड पड[याचा हा Rण माW मा�या लखेनात 
कधी आललेा नाह=. wाच ंकारण 5पV आह ेक` जीवनात 
आलले े �नर�नराळे Rण आप3या �नर�नरा�या योजना, 
क3पना आ�ण अनभुवांशी जळुललेा असतात. अस ेह ेRण, 
माझा गतकाळ मी सांभाळनू ठेवते आ�ण माझ े �वचार 
भ�वmयाचा वेध घेतात.  भ�वmयाकडे �वचारांची वाटचाल 
करताना आयmुयात नेहमीच तीन आयाम असतात.  ते +हणजे 
भतू, वत�मान आ�ण भ�वmय. या उलट जर मी जgुया 
योजनांबाबत बोलतेय आ�ण सांगतेय क` एका �न��त Rणी 
मी अमे�रकेला जा[याचा �नण�य घेतला. तर या वा�यातनू ह= 
योजना जनुी होती. हा मा�या कहाणीतील एक मृत Rण होता; 
�ह5टोएअर, अस ंस�ूचत होतं.  ह े वा�य �वचारां7या कुठ3याह= 
�जवंत स£ेंषणाची जाणीव क8न देत नाह=.  हा अशाcकारे 
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एक सपाट, सरधोपट असा अनभुव असतो. कथांम/ये 
अशा3कारे 4ववेचन, सवंाद 7यथ8 असनूह; कथा 4व<तारासाठ> 
अ?यंत मह@वपणू8 असतो.  वाचक जो 4जवंत आह,े जो 
वत8मान जगनू घेतोय ?याला माझा वेळ, काळ मला उधार 
Jायलाच हवा; जे7हा तो माझं प<ुतक वाचतोय ते7हा. ?याLणी 
तो जे काह; वाचतो, वाचनू जे काह; लLात ठेवतो तो काळ.  
उदाहरणाथ8,  जर तो माNया आ?मकथनातनू मला 4वशीत 
असOयाच ेअनभुवतोय Pहणजेच तो सJ वत8मान4<थतीतील 
मला न7ह,े तर ?या प<ुतकातील ?या अवकाशात असणाQया  
छोSयाशा 4वशीतील मलु;ला लLात ठेवतोय, जी एकेकाळी 
मी होते.  ?याच वेळी तो अनभुव ूशकतो कT मी कुठOया 
3कारची Uी बनत चाललये. मी कशा 3कारे 4वक4सत होत 
चाललये.  इथे ?याचा पवू8Xह स4Yय होतो.

अशा 3कारे तो वाचक मला आपOया काळातील 
ग4हरेपणाची तीZतेने जाणीव क[न देतो.  ?यामळेु कथेतील 
उणीवा 4कंवा दोषांब]ल सवंादातनूच तीZता कमी होते.  पण 
अस ं घड_यासाठ> मला वाचकांच ं 4हत लLात अस ु Jावं 
लागतं.  Pहणजेच अशा दजा8ची सा4ह4?यक गणुव`ा माNया 
लखेनात असावीच लागेल ह े 4न4bत. माNया शcदांमधनू 
आ4ण कथनाdया शलै;तनू मला वाचकाच े 4च` आक4ष8त 
करावेच लागेल.  वाचकांची मनं 4जंकावीच लागेल. वाचकांच े
<वातंfय अबा4धत ठेवनू वाचकांना <वdछंदपण े माNया 
लखेनातनू 4वहरता यावे या ghीने ?यांdया मनातील कiiयाला 
<पश8 क[न. माNयातील ‘मी’ jारे ?यांdया जा4णवांना <पश8 
करण,े  ?यांdया सम<या ऐकण ेह ेकाम मला अJापी पणू8 
करायचयं....  वाचकांdया g4hकोनातनू ‘<व’  तो  हाच 
आह.े

या7य4त4रl एक ल4ेखका Pहणनू मला माझ े कथन 
लखेनातनू अ4धक आ<वादक बन4व_यासाठ> एखाद; वेगळी 
शलै;, एखाद; नवीन पmत अवलंबावी लागेल. आ?मकथनात 
नेहमीच एक अडचण 4नमा8ण होते ती ह; कT माNया जीवनात 
घडलOेया घटनांम/ये वाचकांना 4च`वेधक अस ं काह;ह; 
सापडत नाह;.  इथे मी 4ववश असते आ4ण ?याचवेळी, 
?याचसाठ> मी एखादा वेगळा 4वकOप, एखादा नवीन तोडगा 
शोध_यास बा/य होते.  या 4वकOपाला एखाJा अथ8पणू8 
4बंदपूय nत ने_यासाठ>,  कादंबर; लखेनाला समांतर 4सmांताjारे 
मी 4नदoशीत करत जाते आ4ण अशा पmतीने आवpयक 
त@वांना सांभाळनू 3?येक अ/याय, 3?येक धडा 3का4शत 
कर_यात मला मदत होते.

मी जाण ूइ4dछते कT जीवन नqकT काय आह?े जीवनाची 
अनभुतूी,  जीवनाची लय, जीवनाdया वाटा सगळंच.  ह े
खरंय कT एकाच जीवनात खपू काह; मह@वपणू8  4कंवा तdुछ 
4कंवा आक4<मक घटना घडतात. ?या घटनांना,  ?या घटकांना 

जर मी एक 4वकOप बनवला, जर मी काह; मह@वह;न 
लहानसहान आ4ण आक4<मकतेसारsया  घटनांचा उOलखे 
आ?मकथनातनू वगळला तर मी आपOया जीवनाशी फारकत 
करतेय, जीवनाचा खोटा आलखे 3<ततु करतेय. आ4ण अस ं
करणं ‘सगळं काह;’ uा मी मघाशी उOलखे केलOेया सvंेला  
तडा जा_यासारखे आह.े  माNयासाठ> ते जडच जाईल.

लखेनात ह े अनभुव वगळावे काय ह; एक अ4तशय 
कठ>ण सम<या आह.े  मला यावर फार चांगला तोडगा 
मा4हत नाह;. 3?येक 7यlी आपल; आ?मकथा 4ल4हताना 
कुठेतर; एकTकडे झकुललेा असतो.  एकतर भावना नाह;तर 
4नरथ8कता/ अनपुयोगीता.  यातनू वाचकाला ते लखेन 
वाचताना थोडं कमी अ4धक जाणवत रा4हलंच.  माNयावर 
4कतीदातर; ट;का झाल;य.  माNया सा4ह?यकृतीत <वdछंद; 
अथवा उdछंृखल गोhीदेखील 4ल4हOया गेOया. zयांना काह;ह; 
अथ8 नाह;. खरंतर मी कधीकधी म]ुामच अस ेसदंभ8 आ4ण 
4ववरणं 4दलले; आहते zयाची काह;ह; आवpयकता नाह;. 
पण अस ंन करणं Pहणजे आपOया वा<त4वकतेला रेखां4कत 
न करता आपOया जीवनाचा चहेरा खोटा बन4वOयासारखा 
होणार नाह; काय? जर मी या ghीने कादंबर; आ4ण 
आ?मकथेची तलुना करते तर मला दोह{म/ये एक अंतर 
4दसतं. एक 3कारचा खंड 4कंवा तडा; एका अखंड शृंखलdेया 
म/ये दोन समांतर रेषां3माण.े zया कधीच एक दसुर;ला 
4मळत नाह;. एकTकडे आ?मकथेत मी वा<त4वकतेला,  
खरेपणाला मह@व देते आ4ण गरजह; समजते ?याच वेळी 
लहानसहान, अनावpयक 4ववरणा|मळेु कथानक हरव_याचा 
धोका असतो.  zयांdया उOलखेाने 4नरथ8कतेचा आभास होतो.  
अथ8पणू8, अथ8वाह; बाबीनंा अशी 4ववरणं मल;न 4कंवा अ<पh 
बनवतात.  तसचे जे7हा मी कादंबर; 4ल4हते ते7हा मी एकTकडे 
अथ8पणू8ता शोधते तर ?याचवेळी दसुर;कडे अशा लहानसहान 
आ4ण मह?वह;न 3सगंांdया आवpयकतांवर प|ुहा 3}4च|ह 
लागतं.  सोबतच कादंबर;ची वा<त4वकता हरव_याच ंभय. 
याला लाग ूहोणारा 4सmा|त भौ4तकशाUाdया 4नयमासारखा 
आह.े न7या आध4ुनक भौ4तकT qवांटम 4सmांतानसुार सग�या 
पदाथा8त कण 4कंवा तरंग दो|ह; लLण असतात.  आपOया 
इ4ं�यांना 3काश[पात एक तर व<त ू 4कंवा पदाथ8कणांचा 
अंदाज येतो नाह;तर केवळ तरंग लहर;चंाच. पण एक� 
दोह{चा नाह;.

लखेनाबाबत काह; मया8देपय nत ह ेअसचं असतं. कुठलाह; 
एक 4वकOप तPुहाला 4नवडावा लागतो. एखाJा लखेनात 
कधीह; अथ8 आ4ण वा<त4वकता दो|ह; एकाच वेळी 
4ल4ह_यासाठ> लखेक सLम नसतो.

शवेट; मी आणखी एका 3}ावर माझ े 4वचार 3द4श8त 
क[ इ4dछते ते Pहणजे ‘आ?मकथा आ4ण कादंबर;त 
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लखेका�ारे "नवड&या गेल&ेया )य"*गत आ"ण मया/"दत 
1ाना2या मा3यमातनू सचंार कर8यासाठ: ;ा सग<या गो>ीचं ं
औ"चAय काय?  CD हा सGुा उIवतो कJ Aयाला सचंार, 
सवंाद या मा3यमातनू सादर के&या जातं?"

NाOसम3ये आज दPतावेजीकरण, मानव"व1ान आ"ण 
इ"तहासा2या काया/च ं Cचलन फार लोक"Cय आह.े  जे 
साव/भौ"मक पातळीवर मा"हती Cदान करतं.  ते )यापक 
Xपानं वाच&या जातं आ"ण अ"धकांश सव/\]े "व^ेते या 
योजनेत सफल झाल े"दसतात. यासाठ: जो CD मी Pवतःसाठ: 
"वचारते तो हा कJ "काय सा"हAयaेbातील वत/मान"Pथतीत 
साव/भौ"मकता  Cच"लत असायला हवी?"

जस ं कJ मी तdुहाला अ"तशय ठामपण े सांगतेय कJ 
असायला हवीच.  eया लोकांना लखेनातनू वै"gक आ"ण 
सव/)यापी सा"हAय"न"म/ती )हावी अस ंवाटतंय ते बा3य आहते. 
पण eयांना हा वै"gक सचंार, वावर नकोय ते माjया पासनू 
दरुावताहते.  कालांतराने सा"हAया2या उkेशात बदल होणं, 
उ"णवा असणं हl सामाOय बाब आह.े  काय येणारा काळ 
सा"हAयाला "नmपयोगी मान8याबkल "वचार करेल? मला 
वाटतं कJ प"ह&या CDाच ेउnर होय आह.े  यात वाद नाहl 
कारण सा"हAय ह ेकालांतराने ‘आ"ंशक’  Xपात आप&या 
काया/त "वफल राहतंच.

या"शवाय अस ंकाहl आह ेकाय कJ जे केवळ सा"हAयच 
देऊ शकतं?  या गो>ीची जाणीव मला ते)हा होते जे)हा मी 
एखाqा दरूदेशी2या Cदेशावर तयार केल&ेया दPतावेजीकरणाचा 
इ"तहास वाचते.  अशी मा"हती वाचताना मला या माjया 
rsांडाला (देशाला) सोड&या"शवाय आप&या rdहांडातील 
(अOय देशातील) काहl भागांबkल कळतं.  मी द"ुनयेतील 
"कतीतरl भागांत रममान होऊन आAममvन असते, पण 
"वgा2या पसार ्यात माjया बंद खोलlतच, बं"दPत होऊन. 
माjया जीवना2या एखाqा "न"xत aणात आप&या यगुाबkल 
हा प"ॅरस, हा NाOस देश न सोडतादेखील आप&या अनंत 
rdहांडातील एखाqा अप"र"चत देशाला समा"व> कर8याचा 
मी Cयz करते. या उलट जर मी एखादl कादंबरl "कंवा 
आAमकथा "कंवा 1782 म3ये Cका"शत झाल&ेया रौसऊे2या 
‘कOफेशOस ऑफ रौसऊे’ "कंवा का�का "कंवा मरुासाकJ 
"शकJब ुवाचते ते)हा मला कळतं कJ जग बरंच काहl वेगळं 
असतं आ"ण  कुतहूलपणू/, अIतुसGुा. जस ं कJ मला 
वाचताना अचानक ह ेजाणवतं कJ आता मी इथे पृ�वीवर 
नाहlये. मी एका वेग<या "वgात आह.े   "न:सशंय Aयावेळी 
मी मीच असते पण मी Aयावेळी Pवतःला पणू/पण े "वसXन 
गेललेl असते.  मी Pवतःला "वसXन कादंबरlचा नायक 
"कंवा आAमकथेतील लखेका2या mपात Pवतःला ओळख ू
लागते. पPुतकात माjया रममाण हो8याने, माjया त&लlन 

हो8यामळेु Aया पाbांच,े Aया लखेकांच े "वg, Aयांची म&ूये 
आ"ण जीवनातील अनेक"वध रंगांसोबत माझ े Pवतःच ेएक 
"वg तयार होते.  मी अजनूहl Pवतःतच रममान असते. मी 
भानावर येते ते)हा मी ते आभासी "वg सोडून देते "जथे 
"नरंतर एक आदंोलन असतं.  ह ेअसचं इतर वाचकां2या 
"वgातसGुा सXु असतंच, जे)हा कJ ते सGुा आपाप&या 
"वgातच अ"PतAवात असतात.  केवळ इतकंच न)ह े तर 
अOय वाचक हl पPुतक वाचतात, हl पPुतकं पसतं करतात. 
तेदेखील पPुतकातील "वश् वाची सफर करlत असतात.

CाऊPट(Proust), जे "वgाला आपलंच "वg बनवतात, 
आपलंस ंकरतात; Aयां2या "वनोदातनू, "वनोदl सा"हAयातनू. 
मी सGुा Aयां2या "वनोदातनू Aयां2याशी सवंाद साधत असते.  
Aयां2या लखेनात बडुून जाते. मी CाऊPट  आ"ण Aयां2या 
"वनोदl लखेनाबkल आज इथे बोल ू इ"2छते कारण यावर 
सGुा सा"ह"Aयकांनी काम केललें आह.े  सा"हAयaेbात आतंर 
आAम"न]ेला ( intersubjectivity) "वशषे Pथान आह.े अस ं
Pथान "जथे चतेना एक दसु�यांशी सवंाद साधतात कारण ते 
एक दसु�यापासनू "वलग असतात, वेगळे असतात.  हl एक 
अAयंत महAवपणू/ आ"ण मानसशा�ीय"रAया आजमावललेl 
बाब आह,े कJ जो आप&याला वेगळा ठेवतो, दरू सारतो 
अगदl  Aया2याशीच आपण जळुललें असतो ,मनाने Aया2याच 
जवळ असतो. सांग8याचा अथ/ असा आह ेकJ मी घरl एकटl 

< 350/-
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असत े पण शवेट$ काय तर माझं एकटेपण त.ुहा सग1या 
वाचकांशी जळुललें असतं. ह$ आप9यातल$ एक भागीदार$ 
अव<था असते. आपण लखेनातनू आप9या मळू Aपापासनु 
Bवलग होऊन BवषयांFया, पाHांFया Iपाने एक दसुJयाची 
जळुललेो असतो...सवेंदनांनी.

आप9या जीवनाच े काह$ Bवशषे अनभुव असतात जे 
आपल,े केवळ आपल ेअसतात आBण ह ेसग1यांसाठL एक 
Mकारच ेसNय आह.े आप9या MNयेकासाठL असललें सNय. 
जस ंकO आपण आप9या मृNयसूाठL एकटं असतो.  मृNय ू
समयी कुणालाह$ कुणाचीह$ सोबत नसते. इतर कुणी दसुरा 
आप9या मृNयनुे मरत नसतो. पण मृNयमूळेु एकाकO होऊन 
मSु होणं, एकTयाने मातीत Bमसळणं ह ेह$ Bततकच खरं 
असतं.  .हणनूच MNयेक UयSीची अनभुतूी वेगवेगळी 
असनूह$ कुठे ना कुठे सग1यांमVये एक समानतेचा धागा 
असतो.  मला वाटतं कO लखेकाFया कायाXपकैO एक महZवाच ं
काय[ आह ेकO माणसाने Nया Bबंदवूर Bवलगता सोडायची Bजथे 
आपण सग1यांपासनू वेगळे आहोत ...Nया Bबंदवूर Bजथे 
आपण एकवचनी MथमपIुषी .हणजेच ‘मी’ केवळ ‘मी’ 
आहोत.

एक लखेक .हणनू हा ‘मी’ चा अनभुव मा]या सग1यात 
सहज, सग1यात आवडNया अनभुवांपकैO एक आह.े  ह$ बाब 
अBधक वैचाBरक आBण <वानभुवूपणू[ असलले$ आह ेकO मी 
खपू सामा^य तर$ह$ अNयाव_यक गो`ीवंर आप9या 
वाचकांFया aदयाला सखोलतेने आBण अBधक गBहJया 
जाBणवांनी <पश[ केला आह/े करत असते.  नकुतंच एवcयात 
जेUहा मी मा]या आईFया मरणाबाबत BलBहलं होतं.  Nयावेळी 
Nयासबंंधी मला अनेक वाचकांची पH Bमळाल$त. eयात 
"आप9या आईFया मरणाचा उ9लखे करताना त.ुह$ माझी 
पhी Bकंवा मा]या पतीFया मरणाची आठवण ताजी कAन 
Bदल$त Bकंवा त.ुह$ मला दःुख सहन करjयाची kमता 
Bमळवनू देjयात मदत केल$ Bकंवा तमुFया लखेनाने खरंच 
माझं दःुख कमी होjयास मदत झाल$"  वगैरे वगैरे मजकूर 
होते.

का? अस ंका? कारण कुणीह$ UयSी एखाmा दःुखद 
Mसगंातनू जात असते तेUहा ती दोन Mकारे पीBडत असते. 
एक तर eया गो`ीमंळेु त.ुह$ दःुखी होता ती मळू गो`, eया 
UयSीमळेु त.ुह$ दःुखी होता ती गो` आBण दसुरा Mकार हा 
कO ह ेदःुखच त.ुहाला दःुखी करतं.

जेUहा त.ुह$ दःुखी असता तेUहा जर त.ुह$ Bलह ूशकला 
तर लखेन एका मया[देपय Xत त.ुहाला या  BवलगतेFया, 
दःुखाFया शृंखलतेनू तोडून बाहरे काढ ूशकते. लखेनात ती 
ताकत आह.े

लखेक नेहमीच दःुखद अनभुवांच ेवण[न कर$त नसतात 
कारण लखेक साBहNयाला एक पBवH सचंार माVयम मानतात. 

जस ं कO कधीकधी .हट9या जातं कO लखेकाने आप9या 
लखेनातनू क`, दःुख, सम<या यावर BलBहणं .हणजे 
वाचकांना Nयांच े दःुख, NयांFया पीडा, Nयांच े क` दरू 
करjयाचा उपाय उपलoध कAन देणं होय.  लखेकाने Bदललेा 
अनभुव वाचकाने वाचनाpारे वाटनू घेत9याने वाचक आपल े
<वतःच ेदःुख, क`, पीडा वेग1याने पु̂ हा अनभुवत नाह$.  
<वतःFया जाBणवा सवेंदना ते Nया लखेनातनूच वाचता वाचता 
सहजर$Nया समदखुी .हणनू सहन करत जातात.  Nयामळेुच 
कदाBचत Nयांना आप9या दःुखाची वेगळी जाणीव होत नाह$.  

साBहNय ह े UयBSगत अनभुव आहते, जस ेकO आपलं 
एकटेपण, एकाकOपण, आप9या पीडा आप9या माणसांच े
मरण, आप9या <वतःFया मृNयसूारrया का9पBनक गो`ीतनू 
एक दसुJयांची मदत करjयासाठL आBण Bवsाला अBधक 
छोटं करjयाFया उuेशाने जवळीक साधनू एकH आणjयाची 
एक पvत आह.े आप9याला एक दसुJयांसोबत सवंाद 
साधjयासाठL मदत करjयाची पvत आह.े आपण आतनू 
सग1यात अBधक एकाकO असतो.  eयामळेु आपण eयांFयाशी 
सग1यात जा<त घBनw असतो, जळुलले ेअसतो NयांFयाशी 
जळुलले ेअसतात ते असतात आपल ेअ<सल अनभुव. माझं 
अस ं मत आह े कO एक काय[ साBहNयkेHात अगद$च 
अपBरवत[नीय आBण अNयाव_यक कायाXपकैO एक आह े ते 
.हणजे लखेक-वाचक सवंाद.

yz च तZववे{ा देकात[ यांच े साव[भौमNव ह े दश[न 
अंत}ा[नावर आधाBरत आह.े ते .हणतात ‘‘UयSीच ंअंत}ा[न 
जे पणू[तः अंतमु[खी आह.े हचे ते अंत}ा[न आह ेजे सांगतं कO 
मला वाटतं, मला जाणवतं .हणनू मी आह.े"  

:
आBण... (‘मी’ बvल असललें) हचे ते एकमाH 

अB<तNवह$न सNय आह,े जे साव[भौBमक आह.े

मूळ �� च भाषण - �समोन द बुवा (आर)
इं'जी भाष*तर - डेबी म, 

मराठ. भाष*तर - नेहा भ0डारकर

नेहा भ*डारकर
मोबा. 9823746521

nehabhandarkar65@gmail.com
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एक
वॉश बे�सनशी येऊन आजीने (जळीत पाणी घेतलं. �तच ं

कपाळ भ5न गेलं होतं, घामा;या थ=बांनी. �वरळ झालले ेकेस 
पण �भजनू चAप बसल े होते डोCयाला �चकटनू. 
Eवयंपाकघरातील वाफांची �कमया. अंग �शजनू भाजनू 

�नघालं होतं तरHहH आतनू तरतरHत वाटत होतं �तला. खरंतर 
‘लसे-Kवील’ बनवLयाचा Mयोग जमNया पासनूच �तचा 
उPसाह वाढला होता. थंड पाLयाने चहेरा आ�ण हात Eव;छ 
धतुल.े नॅप�कन चहेVयावर, हातावर �फरवला. Pयाच ओलसर 
नॅप�कनने केस ढकलनू मागे सारल.े साडी जरा ठाकठYक 

�च�ा �न!ुरे

वम�-होल

डॉ. अ ॅलन लाइटमन यांचं 
‘‘आइ)*टाइ)स ,ी/स’’ हे 
पु*तक या कथा मािलकेमागची 
9ेरणा आहे. आइ)*टाइन यां<या 
=यापक सापे>ता िस?ांतामुळे 
कृBणिववरा<या *वDपाचा अंदाज 
करता आला. १९३५ सालK 
आइ)*टाइन आिण नाथन रोझेन 
यांनी  ‘‘वमN-होल’’ हK आणखी 
एक संकRपना मांडलK. 
सै?ांितकTBUया, वमN-होल 
मधून 9काशापे>ा जा*त वेगाने 
9वास करणं शZय आहे. शेकडो 
9काश वष\ दरूवर असणार ्या 
िव^ा<या भागात नेणारा हा 
शॉटNकट आहे आिण टाइम मशीन 
/हणून हK वमN-होल चा उपयोग 
होऊ शकतो असं तbवत: िस? 
करता येतं. =यवहारात या वमN-
होलचा वापर करता येणं हK 
शZयता फार दरूची आहे.     

 पण Zविचतकाळी, चुकून, 
साधी माणसं या वमN-होल मeये 
िशरलK आिण काळ बोगgातून 
पिलकडे बघू लागलK तर? या 
शZयतेचा वेध घेjयाचा 9यk या 
कथेत केला आहे. 

कथा
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केल�. प!ुहा आरशात ब)घतलं. चहे-यावरला फे)शयल-
मेकअप इ6याद�चा 8पश9 नाह�, अंगावरची )तची साडीस@ुा 
साधी )सथंे)टक. आजीला )दखाऊपणा करायची तशी गरज 
कधीच वाटल� नाह�. आता सHर�Iया उंबरठय़ावर तर फुकाचा 
)दमाख दाखवायचा आह ेकोणाला आ)ण तो बघणार आह ेतर� 
कोण? असा )तचा सवाल. पण आजचा )दवस जरा )नराळा 
आह.े तशीच ती बाथPम बाहरे पडल�. ऐट�त, आ6म)वRासाने 
चाल ूलागल�, डाय)नंग हॉलIया )दशनेे. 

तUणाईने हॉल फुलनू गेला होता. इतरांना कळेल न 
कळेल अशा बेताने )तची मान हलल� डावीकडून उजवीकडे, 
शोधक WXीने. काह� टेबलांवर आइ8YZमIया )डश )दस[या. 
नखरेदार नाजकु जाळीदार लसे-\वीलIया क]दणात 
आइ8YZमच ेगोल गद̂ )वराजमान झाल ेहोते. मद̂�Iया न`ीतनू 
गोरापान तळवा )दसावा तस ं केशर� \वीलमधनू शaु 
आइ8YZम डोकावत होतं. 6या देखणपेणाच ंकौतकु आ8वाद 
घेणा-यांIया WXीतनू ओसडंत होतं. आजी आनंदल�, 
8वत:चीच गंमत वाटल� )तला. लहानपणी खा[लले ेपातळ, 
जाळीदार घावन आठवल.े ब-याच वषाfपवूg जयपरूला 
खा[लले� घेवर नावाची )मठाई आठवल�, )तIया लसेसारhया 
कुरकुर�त कडा आठव[या. या दोन 8मृतीचंा मेळ आपण 
यटूय़बू )jहडीयोशी घातला ते बरं झालं. तो गोरा शफे 
दाखवत होता 6या कृतीला परंपरेची जोड )दल�. रवा, मैदा, 
तांदळाची )पठl याच ंmमाण ठरवलं आ)ण लसे-\वील हबुेहबू 
जमल�, ती स@ुा गोडसर आ)ण नमकZन अशा दोन चवीतल�, 
सरेुख आ)ण नखरेल! )हला हवा तो आकार oावा आ)ण 
डेझट9 सजवावं. )डशलगत सपाट \वील अंथPन pाउनीच,े 
फळांच े काप 6यावर मांडावेत, प)ुडंगवर \वीलच े )qकोणी 
तकुडे खोचावेत, ऊन ऊन \वील जरा वाकवनू छोटय़ा 
बाऊलचा आकार oावा... `णात डेझट9 ऐटबाज )दसले. 
आजीला )कतीतर� शsयता )दस ूलाग[या हो6या. \वीलची 
ओढणी पांघरल[ेया आइ8YZमची )डश आज mथमच 
खवuयांपढेु मांडल� होती.  

एवढय़ात आइ8YZम टेबलावरIया एकाने \वीलचा तकुडा 
हातात घेत दाद )दल�, ‘‘आwजी, सपुर!" `णात 8वत:ला 
सावPन, )तने कमावललें )8मत चहे-यावर खेळवलं, मान 
लववल�. ‘‘डेझट9 8टेशन" दमदारपण ेपावलं टाकतंय याची 
खाqी झाल� )तची. आता फy एकच आस लागल�ये, 
)व)पनच ंपाऊल इकडे कधी वळतंय याची.

)व)पनची आठवण मनाचा पणू9 कzजा घे{यापवूgच 
8मृतीक||यातल ेवेगळेच कुलपुबंद `ण आजीIया डो}यांपढेु 
साकार होऊ लागल.े कपाटात एखाद� व8त ूठेवायला जावं 
आ)ण चकूुन दसु-याच व8तनूे ल` वेधनू ~यावं तस ंझालं 
)तच.ं अंदाजे दहा बारा वषाfपवू�चा )दवस असावा. 6या 
)व)शX )दवसानंतर हा अनभुव आजीला वारंवार येऊ 

लागला. �हणजे मद̂तूील काळाIया Yमात अचानक फेरफार 
होणं वगैरे. आजीला काळ �हणजे एक बोगदा आह ेअस ंवाट ू
लागलं. 6याIया मागील टोकाशी भतूकाळ आ)ण पढु�ल 
टोकाशी भ)व�य! वत9मानातनू सटकून भतूकाळाIया चकरा 
काय सगळीच मारत असतात. )तच ंमाq )नराळंच चाललं 
होतं. भ)व�यकाळात, ख-याख-ुया भ)व�यकाळात जाऊन परत 
ये{याची )�क )तला कळल� होती. काल )ववराची दो!ह� 
बाजूंची कवाडं जण ू )तIयासाठl खलु� झाल� होती. 6यातनू 
सारखी जा-ये सUु झाल� )तची. आपण वाळवी अस[यासारखं 
वाटे आजीला कधी कधी. प8ुतकाची पानं पोखरत पोखरत 
आरपार भोक पाडावं, मनास येईल 6या )दशनेे सखेुनैव mवास 
करावा, आरंभाकडून अंताकडे )कंवा उलट मागा9ने अंताकडून 
आरंभाकडे! जम[यास जाता येता पानापानातील अ`रांतनू 
शहाणीव घेत जावं. आप[या वकूबा इतकं शहाणपण आजी 
वेच ूलागल� होती.  

तर तो )दवस! 6या )दवशी घरात कॉ�|यटूर आला होता. 
बारा वषाfचा )व)पन, 6याच ेआई बाबा उ6साहात होते. आजीचा 
समज झाला कZ ह े फy खेळणं आह,े जरास ंआध)ुनक 
mकाराच.ं बIचा खेल,े बIच ेका बाप भी खेल ेगटात मोडणारं. 
बघता बघता 6या खेळ{याची झाल� )खडकZ, जगभरात 
डोकावनू पाह{याची. इतरांनी पा)हलं जग, आHा आह ेतस.ं 
पण आजीला )दसला येणारा काळ, काळाचा )नराळा कंगोरा, 
6याच झरोsयातनू. या जग�jयाळ )खडकZतनू घरात mवेश 
करणार� )करणं )नराळी आहते, थेट आय�ुयाचा रंग बदल ू
शकणार� आहते, ह े फy आजीला कळलं. र86यावरIया 
सो)डयम ल�ॅपIया )पव}या उजेडात सग}याच व8त ूमातकट 
)दसाjयात, तशी ह� भावी काळmभा चराचरावर, खासकPन 
)व)पनIया जग{यावर अजब छटेचा साज चढवणार आह.े 
)व)पनच ंआय�ुय ऑ)फसम�ये मांडल[ेया एका टेबल खचुgत 
अडकून राहणार नाह� ह े )तला 6या )खडकZने दाखवलं. 
8वत:च ं)वR घडवताना )व)पनला दाह� )दशा खणुावतील, या 
घरापासनू )न)�तच लांब कुठेतर� नेतील. नजरेसमोर हहे� 
8वIछ )दस ूलागलं होतं, फy )तलाच. )व)पन आ)ण 6याच े
आई-बाबा गुंगनू गेल ेहोते सगंणकाIया मोहजालात. म�गलू 
झाल� ती सार� या खेळ{याची )कमया पाह{यात. 6या 
कुठ[याशा अनोळखी )ठकाणी पाय रोवताना )व)पनला 
आधाराचा हात देणारं कुणीतर� हवं. आजवर या घरा{यात 
कुणीच न केललें अस ंकाह�तर� आपणच करायला हवं. 6या 
)शवाय आता तरणोपाय नाह�, अस ं ती 8वत:ला बजाव ू
लागल�.

दोन
आधी आजी �हणाल�, ‘‘या नवीन गावात रहायला 

जायचयं". 
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बाबा �वचारत होता, ‘‘हचे गाव का? �नदान आप+या 
मळूगावी तर2 जाऊन रहा. चार लोकं आहते �तथे �वचारपसू 
करणार2."

आजीकडे �बनतोड =�तवाद तयार होताच, >हणाल2 
‘‘नातलग एकाच चA>यातनू बघतील माCयाकडे. पवूDEहाFया 
काचा GवFछ कशा असतील? Kयांना सतंMु ठेवायच ं तर 
वेळ, पसैा, ऊजाD मोजावी लागेल. माझी नाह2 तयार2 यासाठQ." 

गेल2 मग एकट2च, बॅग भUन, हVटाने, बाबाच ंअ�जबात 
न ऐकता. �नवृYीनंतर बZया च काळाने प�हला ठोस �नणDय 
घेतला होता �तने. चार म�हने भाडय़ाFया घरात रा�हल2. मै\ी 
केल2 �तथ+या लोकांशी. Gवत:च ं ह^काच ं घर घेतलं. 
गावाबाहरेFया नवीन वGतीत, शांत �हर_यागार प�रसरात. 
�व�पन कायमचा इथेच राह2ल. Kयाला कुचबं+यासारखं वाट ू
नये >हणनू चांगलं असरट पसरट अस.ं ‘‘कशाला ह_यात 
इत^या खो+या एकट2ला?"  >हणनू बाबा पbुहा करवादला. 
आजीने कानाआड केल े Kयाच े शरेे, माफ केलं Kयाला. 
काळबोगdातनू झरDकन पढेु जाऊन येfयाची gयाची ताकद 
नाह2 तो �बचारा �नराळं काय बोलणार!

ह े अस ं आठवलं कi आजीला �वGमय वाटे, लकेाशी 
असललें �तच ंनातं �कती बदलंलय याचा. नवनवीन Uप घेत 
ते इथवर आलंय. �व�पनचा बाबा आधी फk �तचा होता. या 
वKसल नाKयाचा घVट �वळखा �तFयाभोवती पडललेा होता, 
भोवZयाला दोर2ने वेढनू ठेवावं तसा. छोटय़ा छोटय़ा गोMीसंाठQ 
�तला �बलगनू अवलंबनू असायचा तो. खेळ, �म\, अlयास, 
Gवmनं सगळं काह2 �तला सांगायचा. Kयाचा Gवतं\ ससंार सUु 
झाला आ�ण दोर2चा हा पाश �ढला पडला. हळ ूहळ ूसटुला, 
के_हा ते �तला कळलं नाह2. भोवZयासारखं गरगरणं �तFया 
नशीबी आलं काह2 काळ. भोवरा आता मंदावला आह ेआ�ण 
माय मलुाच ंनातं पण �Gथरावलंय. रोजमराDचा _यवहार दोघं 
आपाप+या मतीने, गतीने �नभावतात. एकमेकांFयात डोकावत 
नाह2त. उपदेशांची, स++यांची देवघेव कर2त नाह2त. कोणीतर2 
आह ेहाक ऐकायला हा �दलासा परेुसा आह.े ^व�चतकाळी 
होणार2 =Kयo भेट परुतेय दोघांना. अणीला भमूीचा कणभर 
टेकू परुतोय, न_ह ेन_ह,े �ततकाच आधार �मळावा अशी इFछा 
आह.े

जराशी �Gथराव+यावर आजीला =p पडू लागल.े �व�पन 
इत^यात काह2 या गावी येणार नाह2. हाती आह ेतो वेळ कसा 
सKकारणी लावावा? मनात आखणी होऊ लागल2. होय, 
योजना यशGवी _हायची असले तर �नयोजन इज मGट. 
�नर�नराqया कामांची सहा �दवसांFया खणात वाटावाट2 कUन 
टाकल2. र�ववार ठरवला �वrांतीसाठQ, �चतंनासाठQ. आजवर 
कधीह2 न उपसललेा कMाचा डsगर �तने या वयात खणायला 
काढला. सtुवात केल2 घराची रचना बदलनू. पढुच ंअंगण, 
हॉल आ�ण डाय�नंग Gपसेची नवीन मांडणी कUन घेतल2. 

पाहता पाहता tपडं पालटलं घराच.ं घरंदाज गृ�हणी सारखी 
वाटणार2 ती साधी वाGत ूडौलदार यवुतीसारखी नटल2. अंगण 
आ�ण  हॉल सहा Gतरात �वभागल े गेल.े =Kयेक पातळी 
�नराqया कोनातनू प�रसराच ंदशDन घडव ूलागल2. �भbन wxय 
सगंतीमळेु पाहfुयांना या �ठकाणाच ंकायम आकषDण राह2ल 
असा �तचा होरा होता. मोज^या पाच सात पदाथाzचा मेbय ू
ठरवला. सबुक, कलाKमक काडD तयार कUन घेतलं. 
फ�नDचर बनवनू घेतलं. पांढर ्या रंगाची टेबलं, तशाच खFुयाD. 
अ�त सशुोभन नाह2 आ�ण अगद2 सामाbय वाटावं इतकं 
अल�oत पण नाह2. �तFया Gवmनातल2 �आ जीची ईटर2� 
आकाराला आल2, तtणाईला भरुळ पाडेल, खेचनू बोलावेल 
अशी. गावचा साधा बाज कायम ठेवनू, शहराचा चकचकiत 
साज +यायलले2. आजीच ंआयxुय बदललं �तने.                 

�व�पनचा बाबा अधनू मधनू फोन कtन �तची खशुाल2 
जाणनू घेई. घर खरेद2चा _यवहार पणूD झा+यानंतर काह2 तो 
इथे आला न_हता. आजीFया नवीन _यापाची Kयाला मळुी 
क+पनाच न_हती. KयाFया =pोप�नषदाला �भडावं लागलं 
नाह2 आजीला. �व�पनचा बाबा पण �वचारत पडला, कशात 
गुंतल2ये आजी इतकi. अथाDत फार महKव dावं, आपण लo 
घालावं इतकं काह2च �वशषे नाह2ये. आप+या दैनं�दन _यापात 
बडुून गेला प~ीबरोबर. �व�पन पण शाळा सपंवनू कॉलजेला 
जाऊ लागला होता, सायbस घेऊन.

VëIbr
‘m¶m n§{S>V
‘yë¶ : 220/-
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तीन  
स�ंयाकाळच ेचार पाच तास खपू धावपळीच ेजात. पण 

आजीला मनापासनू आवडत होतं ह ेसारं, लोकांचा वावर, 
7त8या पदाथा;ना 7मळणार< पसतंी वगैरे. आजीला ल?ात आलं 
होतं क@ इथल< लोकं पकॅबंद अEनाला चटावलले< नाह<त. 
सगुरणी8या हातच े ताजे, च7वH पदाथIच आवडतात यांना. 
7तने वाचलं होतं, माणसा8या 7जभेची मजल ती 7कती? तर 
फM गोड, 7तखट, खारट, आबंट, कडू, तरुट या अधाI डझन 
बे7सक चवी ओळखPयापरेुशी. पण Rयाच ंनाक माS नवनवीन 
गंधांसाठU आससुललें असतं. कटलटे मधला कोबी, Vलॉवर, 
वाटाणा जनू आह ेक@ कोवळा, को7थंबीर आXा मYयातनू 
खडुून आणल<ये क@ आह े 7शळी, चटणीत 7लंबचू डोईजड 
झालंय का 7मरचीला, बर ्याच वेळा वापरल\ेया तळणीतनू 
बटाटावडा बाहरे पडला आह,े डोशाच ंपीठ जरा कमी आबंलं 
आह,े ह े चव न घेता, केवळ सवुासाव^न ओळखणार ्या 
मंडळीशंी आपल< गाठ आह े याच ं भान आजीला होतं. 
वाफेतील अस_ंय वायू̂ प रसायनं ता`या अEनाला 7व7शH 
दरवळ बहाल कर<त असतात. या रसायनांचा तोल सांभाळावा 
लागतो. एखाbा वाbवंृदातील 7मलाफ, dवरमाधयुI, ससुगंती 
7टकवPया इतकं जोखमीच ंकाम आह ेह.े खजI आळवणार ्या 
रसायनाने 7टपचेा सरू लावनू चालत नाह< आ7ण तीन सeकांत 
सचंार क^ शकतो fहणनू एखाbा रसायनाची दादा7गर< पण 
खपवनू घेता येत नाह<. या लहर< मंडळीत सामंजdय 
7टकवायच ंतर आपण ऑकh diा कPडjटर kहायला हवं. 7तला 
मंSच 7मळाला. 7कचनम�ये ताजे मसाल,े वनdपती, भा`या, 
तेल, तपू, बटर, उXम mतीची धाEयं, डाळी नेहमीच असतील 
याकडे 7तने ल? 7दलं. पदाथा;च ं रंग^प, पोत,  घमघमाट 
आ7ण dवाद कसोशीने सांभाळल.े मग काय, 7गर ्हाइक खशू! 

 � आजीची ईटर<� चा पसारा वाढत होता. प7ह\या 
इतjयाच उमेद<ने आजी लोकांना चवीपर<ने खायला घालत 
होती. नाह< fहणायला मदतीला दोघी जणी असाय8या 
आताशा. राSी अंथ^णावर आडवी झाल< क@ 7व7पन8या 
आयqुयाची गाडी या गाव8या dटेशनाला कधी लागेल याच ं
ग7णत ती मांडत बस.े ह\ल< ती Rया8यावर वर नाराज 
असायची. � हा 7व7पन fहणजे नसुता ठrsया, म7ूतIमंत 
7नqt@यता. जीवनात पढेु काय वाढनू ठेवलंय या रहdयाचा 
वेध घेPयाची ना Rयाची इ8छा, ना Rयाची इतक@ कुवत. एकच 
उbोग याचा, फुकाची dवvनं बघायची, सतत योजना 
आखाय8या, पEुहा पEुहा बदलाय8या. क7रयर घडवPयाच े
आराखडे मांडायच,े आ7ण ते आपणच मोडून टाकायच,े रw 
करायच.े dवvनं अपणूI रा7हल<, या बहाPयाने कुरकुरायच!ं� 

दहावी पय ;त सरळ रेषेत चारचौघांसारखा अzयास केला 
7व7पनने. घरचा आ{ह fहणनू अकरावीत गतानगु7तक 

प|तीने सायEसचा पयाIय 7नवडला. 7नवांत ?ण 7मळPयाची 
}ांत असणार< ती दोन वष ; गेल< कशीबशी. 7व~ान, 7श?ण 
आ7ण अzयास या 7तEह<चंी 7शसार< Rया8या रMात परेुपरू 
कालवल< या kयवdथेने. पढेु मास मी7डया पदवीचा सोस 
केला. अंधारातल< आणखी एक उडी, नाह<तर काय. दसुर ्यांदा 
आललेा वाट चकु\याचा फ@ल. द<ड वषाIतच रामराम ठोकून 
कॉलजेबाहरे. � पढेु काय?� या m�ाच ंउXर सचुनेा fहणनू 
काह< म7हने घरा8या चार 7भंतीत कrडून घेतलं. मग माS 
आजी गेल< Rयाला भेटायला. 

 � थोडा वेळ काढा रे Rया8यासाठU. एकटा एकटा असतो 
7दवसभर.जगा8या कोपर ्यात ढकलनू 7द\यासारखा, 
वतIमाना8या दाबाने 7पच\यासारखा.� बर ्याच कळकळी8या, 
थो�या सावध dवरात आजी बाबांना fहणाल<. आई ऐकत 
होती, ट<.kह<. बघता बघता. बाबा बराचसा टरूवर असतो ह े
जगजाह<रच होतं. साह7जकच आईने जरा ल? घालावं ह ेह< 
आजीला सचुवायच ंहोतं. 

 � आमचचं आfहाला परुवतंय गं. फM आजचा 7वचार, 
आजची कामं एkहढंच ल?ात ठेवायच ंतर< तारांबळ उडते. 
अगं, माझी पण पEनाशी जवळ आल<. कुठून आण ूआणखी 
वेळ, आणखी शMी? आ7ण `याचा तलुा इतका कळवळा 
वाटतोय तो 7व7पन तर< लहान का आह ेआता? Rयाच े7मS 
सगळे लागल ेमाग�.� नजर 7फरवनू, 7व7पन एक गॉन केस 
आह ेअस ंसचुवणार<, नकाराथ� मान हलवनू बाबा जागचा 
उठून गेला आत\या खोल<त. आजी 7न:शsद झाल< या कठोर 
उXराने. शsदांची ह< चकमक स�ु असताना आईची �Hी माS 
dt@नव�न अ7जबात ढळल< नाह<. 7व7पन8या 7नणIयांना 
7न7�त 7दशा नाह<, वळण नाह< ह े7तला जाणवत असावं. 
असाच धरसोड वृXीने वागत रा7हला तर Rयाच ंजगणं खडतर 
होईल ह े ह< 7तला कळत असावं. काय घडू शकतं ह े
भ7वqया8या आरशात dव8छ 7दसत होतं. पण �Hीस पडललें 
सRय नाकारPयाचा 7तचा अ�टाहास चालला होता. पण हर 
mय�ांनी ते टाळावं ह ेकाह< सचुत नkहतं 7तला.
                                                       
चार

आजीपदाला पोच\यावर आप\या घरात\या माणसांवर 
7कती हjक दाखवावा, Rयां8यावतीने कोणते, कुठल े 7नणIय 
�यावेत, Rयां8या आयqुयाच ंसकुाण ूआप\या हाती �यावं 7कंवा 
नाह<, याचा आजीने खपू 7वचार केला होता. बराच अ7लeपणा 
7तने mयासाने आप\यात मरुवला होता. 7व7पनच ंभेलकांडत 
जात जगणं बघवत नkहतं 7तला. आपण पढुाकार �यायला 
हवा हा भाव मनात उसळत राह<. पण या लाटांना 7त8यातला 
समंजसपणा थोपवनू धरत अस.े 

� बीकॉम करतोय गं. माझी लायक@ दाखवेन आता या 
द7ुनयेला.� फोनवर 7व7पननेच सां7गतलं आजीला. बरं वाटलं 
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�तला हा तोडगा ऐकून. कॉमस* कॉलजेला दाखल झा1याने 
का होईना 4याचा 6वत:चा ह9ुप वाढलाय ह ेस�ुच=ह वाटलं 
�तला. पण या कॉलजेने 4याला आपलंस ंBहटलं नाहC, जवळ 
घेतलं नाहC आपलुकGनं. चोळामोळा झाल1ेया मनासकट दोन 
वष I रेटलC कशीबशी 4याने. बीकॉम �डNी अगदC हाताशी 
आलC अस ंवाटत असताना गPेपण अंगात सचंारलं 4याQया, 
�ब ीकॉम, नंतर अकाउं�टंगचा कोस* वगैरे फारच ऑडWनरC. 
या वाटेवर भरपरू प�Yलक आह,े Zयचूर [ॉ6प\े]स फारस े
नाहCत.� अस ं उगाचच काहCतरC खसुपट काढलं. � तझुं 
आयु̂ य आह,े तचू ठरव� अस ंBहणणारे आई बाबा अस1यावर 
काय, �दलं सोडून बीकॉम फायनल ईयर. स6ुत अजगरासारखा 
काळ �फ`न एकदा खाऊ लागला 4याला. 

आजीने डो\याला हात लावला, शवेटC तो ईटरCQया 
गावीच येणार याची पणू* खाcी असनूहC. फार अपdेा नाहCत. 
इथे 4याने यावं, पण आवडीने, नाइलाजाने न\कGच नgह.े 
पढु1याच dणी 4याची दया आलC, �बचारा �व�पन! 4याला 
कुठे आप1या सारखं भ�व^य दश*न घडलंय. काल, आज, 
उiा मधील सगंती 4याला लावता येत नसणारच. सगळंच 
कठkण, रह6यमय वाटत असलं तर नवल नाहC. येता जाता 
काळाच े फl ध\के अनभुवतोय तो. नशीब यालाच 
Bहणतात, असचे �दवस ढकलायच ेअसतात अस ं4याला वाट ू
शकतं. काळ झालाय लहरC आ�ण �व�पन? तो  झालाय 
वार ्यावर �भर�भरणारं पान. एखाiा �गरकGमळेु आयु̂ याला 
गती आलCशी भासते. मग काळ धाव ू लागतो, हालo 
डे�gहडसनने ताशी दCडदोनश े �कलोमीटर कापावेत तसा. 
मpयेच हवेने झलुकावणी �दलC कG काळ �ठqया देऊन बसतो. 
ज=ुया लनूा [माण े खरुडत खरुडत सरकत राहतो. पावलं 
नेटाने एका वाटेवर चालत नाहCत. वारंवार माग* बदलत 
राहतात. हाती फl श=ूय आ�ण मन6ताप! यापढेु �व�पन 
आ�ण 4याच ंआयु̂ य, आपण मळुीच लd घालायच ंनाहC. जे 
घडून गेलंय ते आळवत बसrयात फार वेळ खच * करायचा 
नाहC. येणार ्या काळाच ंलsख दश*न झालंय. 4यासाठk सtज 
gहायच,ं नाहC का? कामं काय कमी आहते इथे? खरं होतं 
�तच.ं � आजीची ईटरC� झकास चाललC होती, 4यातनू बॅकेंत 
�नय�मत आ�ण परेुशी भर पडत होती. ईटरCतच नवीन [योग 
करावेत आता. थोडं बदलायला हवं अ=यथा लाकडी चौकटCत 
9तल1ेया �खwयासारखं, लाकडाबरोबरच सडून कुजनू जाणं 
नशीबी येईल. गंजनू गंजनू आयु̂ याची अखेर होईल. 
मोबाइल, कॉBxयटूरची कशी नवनवीन अiयावत gहश*=स 
येतात, ईटरC पण मॉडन* करावी, अपNडे करावी, ठरलं. 
आजी उiोगाला लागलC.   

� झालC बरCच वष I खमंग, चमचमीत, 9चकर पदाथ* 
बनवनू. आता �नराळा मे=य ूठरवावा. साजकु तपुाची, गोडाची 
सगwयांना जा4याच आवड अ सते. अगदC आजी पणजीQया 

जमा=यात1या �मठाया नाहC खपायQया इत\या. पण 6वीट 
�डश, डेझ]स* वर उyया पडतील त`णांQया.� आजीचा 
सवंाद सु̀  होता 6वत:शी. डो\याला जरा ताण देऊन �तने 
नाव पण प\कं क`न टाकलं, � डेझट* 6टेशन�! म6त 
आइ�डया सचुलC Bहणनू खशू झालC. 6वत:शीच हसलC, 
खदुकन. तातडीने �व�पनQया बाबाकडे, आप1या मलुाकडे 
म�हनाभर वसतीला गेलC. दोन अ�स6टं]स हो4याच ईटरCची 
काळजी zयायला. शहरात1या झाडून सगwया उंची 
रे6टॉर{r]सचा पाहणुचार �तने घेतला. �व�वध डेझ]स* चाखलC. 
तारां�कत हॉटेल, सजावट, कटलरC, शो�भवंत �दवे, �तथला 
gयवहार, आ�त|यशीलता, डेझ]स*चा लांबलचक मे=य…ू आजी 
�दपनू गेलC. 4या मो�हनीतनू सोडवनू घेत डायरCत रोजQया 
न}दC क` लागलC. �तची खास मतं कागदावर उतरवत 
रा�हलC. ती नसुती �नरCdणं नgहती, तर उपयlु, gयवहाय* 
मा�हती शYद9प घेत होती. म�हनाभरात डायरCची बरCच पानं 
भरलC या जंcीमळेु. परेुसा डाटा जमा झाला आजीकडे. 

योजनेचा पढुचा टxपा होता, सामNुी सशंोधनाचा. य]ूयबू 
नामक कोश आला मदतीला. �तची ~�ी इ�Qछताचा शोध घेई 
4या �gह�डयोतनू. सामNुीचा खच *, बन�वrयास लागणारा वेळ 
याच ंग�णत मग ती मांडे. �म\सर, Yलrेडर, ओgहन, �N1स, 
तर ्हतेर ्हचे े�े, मो1yस अशा उपकरणांची सचूी बनवे. हशुार 
होती आजी, �हशबे चकुत नस े�तचा. डोळे दमेपय Iत, जांभया 
हरैाण करायला लागे पय Iत �तचा हा अ�यास चाल.े गावी 
परत जाrयापवूW �तने शहरात1या दकुानात ऑड*रC न}दव1या. 
माल थेट ईटरCत पोचले अशी gयव6था केलC. 

जद* मॅगंो, मलई श�ु आ�ण गाजर गलुाबी, तीन थरांच ं
क6टड*. दोन थरांQया मpये �व9P रंगसगंतीQया फळांच ेकाप, 
दद� खवqये तटुनू पडल.े अं�जरC आइस बफ�! \लास 
क1पना. डेझट* यादCतलC 6टार ठरलC. फळांची गरम भजी, 
गारेगार आइस�Gम बरोबर. �हट झालC आय�डया. आ�ण 
आता लसे ]वील चा सपुर यश6वी [योग! आप1या 
रेसीपीमंpये कृ�cम रंग, सवुास, मागा*�रन वगैर{चा वापर न 
करrयाची 6वत:लाच शपथ घातलC होती आजीने. पोटाला 
cास देणारC रसायनं नकोतच मळुी. [य�पवू*क राखला 
6वत:चा शYद �तने.  

या सगwया गडबडीत �व�पनशी अनेक �दवसात बोलणंच 
झालं नाहCये ह ेबर ्याच उ�शरा लdात आलं �तQया. � नवीन 
खळू �शरलंय �व�पनQया डो\यात, हॉ6प�ॅट�लटC इrड6�Cत 
जाणार Bहणतो. काय Bहण ेतर खानपान gयवसायाला मरण 
नाहC.� बाबाने फोनव`न बातमी �दलC. � गेलाय दसुर ्या 
शहरात. तटुपुंtया माकाIच ंगाठोडं काखोटCला मा`न, शफेचा 
�श\का मा`न देणार ्या एका सामा=य कॉलजेात.�  आजी 
आप1याच नादात होती. बातमीचा अथ*च पोचला नाहC 
�तQयापय Iत.
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पाच
पहाटेची थंड हवा मागे ढकलत ,र.ाने वेग घेतला. या 

झ4बर ्या वार ्याने ,व,पन7या डो9यावर झापड येऊ लागल;. 
रा<ी द;ड वाजता ?मवर पोचला परतला होता तो @यटू; 
सपंवनू. जेमेतेम तीन तासाची ,वCांती ,मळाल; होती Eयाला. 
पGुहा सहा वाजता हजर Hहायच ंहोतं ,कचनमIये. ,नदान अधाL 
तास तर; झोप घेता येईल Nहणनू तो मागे रेलनू बसला. डोकं 
टेकवलं आ,ण  .णात ,नQाधीन झाला. डोRयातल; ,वचारांची 
सतुं मोकळी होऊ लागल;. � गेल ेद;ड वष U असचं चाललंय, 
ह; नोकर; WवीकारXयापासनू. सHवा पाच साडे पाचला घर 
सोडायच ं ते थेट अपरा<ी द;ड दोनला घर;. द,ुनयेशी 
कनेRशनच नाह; कसलं. आई बाबांशी मोबाइलव[नच मामलु; 
बोलणं होतं, आठ पंधरा ,दवसांनी आजीशी. आठव@याची 
हRकाची एक सु̂ ट;, ती पण म,हGयातनू एखादवेळा ,मळते, 
म,ु`कल;ने. परप7ेयअुल मशीनचा भाग झाXया सारखं 
वाटतंय. दपुार; आरामासाठb राखीव तास असतात, थोडी 
,वCांती ,मळते. पण तcबेतशीर आडवारावं अशी शांतता 
नसते Wटाफ ,रटाय,रंग ?ममIये. अजनू द;ड वष U आहते बॉGड 
पी,रयड सपंायला. तोवर कळ सोसायलाच हवी. वीस 
लाखांचा फटका परवडायचा नाह;. मग कलट; मारायची या 
हॉ,Wपटॅ,लट; इGडWg;तनू. दोनेक म,हने फh ताणनू iायच ं
मजेत. नंतर बघता येईल नोकर;,बकर;च.ं नॉमLल माणसाला 
झपेले अस ंकाम शोधायच.ं Nहणजे ,दवसा उजेडी ऑ,फस 
गाठावं, काळोख होlयापवूm घर; परतावं. सIंयाकाळ आपXया 
हातात पा,हजे यार! ह ेफाइHह Wटारच ंभार; oलमॅर हाक मारत 
होतं. घेतला हा पण अनभुव, नाह; झपेला, होतं अस,ं काय 
करणार Eयाला? ह; हाडL,शप सपंल; कq थेट आजीकडे 
जाऊन रहायच ंगावाला, घर; नकोच. ,तथे गेलो तर ,दवसभर 
काय करायच ं ते सचुत नाह;.� ,व,पनवर झोपचे ंआवरण 
होतं, ,र.ा7या ,फरEया चाकांसोबत Wवrनं पढेु पढेु चालल; 
होती, मhु मोक9या जगlयाची झलक दाखवत.-

सहा
आइGWटाइन यां7या Hयापक साप.ेता ,सtांतामधनू जी 

समीकरणं उपजल; Eयांना फqXड इRवेशGस Nहणतात. या 
समीकरणां7या मदतीने ,वuा7या ,व,वध Wव?पांचा अंदाज 
करता आला. यापकैq एक Wव?प Nहणजे कृxण,ववर. अEयंत 
yबळ ग[ुEवाकषLण, महाyचडं वWतमुान, तर;ह; ,बंदवुत 
अवWथा ह; कृxण,ववराची अतRयL वाटणार; वै,शx^ये. 
,वuातील काह; भागात मIयम yतीच ंग[ुEवाकषLण असतं. 
सोयीसाठb आपण या भागांना uेत,ववर Nहणयूा. 

१९३५ साल; आइGWटाइन आ,ण नाथन रोझने यांनी 
कृxण आ,ण uेत,ववर यांना जोडणार ्या एका सांIयाची 

सकंXपना मांडल;. हा सांधा Nहणजे � आइGWटाइन – रोझने 
,~ज� ,कंवा � वमL-होल�.     कृxण,ववर आ,ण वमL-होल 
यामIये एक महEवाचा फरक आह.े कृxण,ववराने ,गळंकृत 
केलले; वWत ूपGुहा बाहरे येऊ शकत नाह;, हा एक,दशा मागL 
आह.े परंत ूवमL-होल हा दहुरे; मागL आह,े दोGह; ,दशांनी तो 
ओलांडता येतो. यातनू yकाशाप.ेा जाWत वेगाने yवास करणं 
शRय आह.े शकेडो yकाश वष U दरूवर असणार ्या ,वuा7या 
भागात, जण ूशGूय अंतर ओलांडXया yमाण,े शGूय वेळात 
नेणारा हा शॉटLकट आह.े ड4गरांची रांग चढनू उतरlयाप.ेा ते 
ड4गर पोख[न बोगदा काढला कq कस ं अंतर कमी होतं 
आ,ण थोडRया वेळात मRुकाम गाठता येतो. ,कंवा अळी 
कशी कमीतकमी अंतर ओलांडून फळ आरपार पोखरते, 
तसचं काह;स.ं एकूणच सtैां,तक�x^या, टाइम मशीन Nहणनू 
वमL-होल चा उपयोग होऊ शकतो.                                                                                                             
साधी माणस ंचकूुन या वमL-होल मIये ,शरल; तर?

 एक शRयता अशी कq, काह; जणं भतूकाळा7या 
कृxण,ववराकडे आक,षLत होतील. ,तथेच रमतील. या नादात 
आज आ,ण उiा ,नसटनू जाईल Eयां7या हातातनू.                                                  
अस ं ह; घडू शकतं कq लोकं भ,वxयकाळात डोकावनू 
वतLमानात माघार; परततील. Eयामळेु होईल काय कq, 
भोवताल; जे घडतंय Eयातला रसच आटनू जाईल कदा,चत 
काह;चंा. उiा काय होणार आह े ह े कळXयावर माणस ं
कसल;ह; जोखीम पEकरणार नाह;त, कोणतंह; आHहान 
पलेणार नाह;त कदा,चत. डो9यांना Wव7छ ,दसलं असलं तर; 
नकोस ंवाटणारं भ,वxय नाकारतील काह; जणं आ,ण ,नरथLक 
चाकोर;त ,फरत राहतील अ^टाहासाने.

या उलट आपXया प�ुयात काय वाढनू ठेवलंय याची 
झलक ,दसXयावर काह;नंा कदा,चत वाटेल कq अफाट 
सधंीचंी कवाडं खलु; झाल;येत Eयां7यासाठb. ह ेजग Nहणजे 
हमखास यश ,मळवनू देणारा मRुकाम वाटेल Eयांना. 
वतLमानाला yय�पवूLक वळण देतील ह; माणस ंआ,ण अ,धक 
उ��वल उiाकडे दमदार पावलं टाकतील.  

यापकैq कोणाच ंजीवन अथLपणूL ठरेल कोणास ठाऊक! 
भतूकाळात रमलXेयांच?ं वतLमानात चाचपडणा�यांच?ं भ,वxय 
पा,हलXेया माणसांच?ं कq भतू, वतLमान आ,ण भ,वxय 
नाका[न yय�वादावर ,वuास ठेवणा�यांच?ं

�च�ा �न!ुरे
मोबा. ९८१९१९२०८०
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आजवर�या कादंब-यांम'ये बा) वा*तव, सीमांतावरच े
शो3षतांच े जग व 6यातील दाहकता,  आ6मम9नता, ;ी 
ल <3गकता आ3द 3वषयांवर 3;या या शतका�या सरुवाती�या 
दोन दशकांम'ये 3कती वेग>या सा3ह6यकृती 3नमा@ण करत 
आहते ह ेआपण पा3हल.े आणखी एक मह6वाचा सज@नशील 
आ3ण वेगळा, चाकोरGबाहरेचा माग@ चोखाळणारG कादंबरG 
Hहणजे वंदना भागवत यांची अKयाहत वाटा वेदनां�या  हG 
कादंबरG होय. पया@वरणीय 3वनाशा�या उंबरNयावर उभे 
असलले,े 3हसंाचारां�या 3व3वध*वPपी आवत@नांनी वेढलले े

आ3ण सारा जीवनरस शोषनू घेणा-या  अ3तभांडवलशाहG�या 
3वळUयात सापडलले ेआजच ेजग यांवर भाVय करWयासाठY 
नेहमेी�या सवयीची भाषा व सा3ह6यक सकेंत तोडून मोडून 
एका अनोUया 3नवेदनतंZांनी 3ल3हलले ेह ेलखेन कादंबरG  या 
Pपबंधालाच एक नवे प3रमाण देते. ज[ुयानKया 3मथकांचा 
वापर करत, सभोवताल�या वा*तवाशी 6यांचा घ3न] मेळ 
घालत हG कादंबरG आप^यासमोर माणसां�या वेदनामय 
जीवन_वासा�या वाटा उलगडत जाते, 6यां�या _3तकारां�या 
श`यताहG उaया करत जाते.  समकालGन स*ंकृतीचा अथ@ 

माया पंिडत

२००० नंतर!या काळात &'(यांनी 

िलिहले.या मराठी कादंब3या
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लाव�या�या !या  "#ी %मथकांमधनू, इ%तहासाकडून आ%ण 
गुंतागुंती�या समकाल7न घ%टतांकडून  आप;याला लाभतात 
=यांचा  अ@वय आप;याला वाAतवाकडे पहा�यासाठD, =यातील 
धागेदोरे समजनू घे�यासाठD !या अच%ंबत करणा-या पKदतीने 
भागवत %वणतात =यातनू एक %वचMण सजNनशील "#ी 
P=ययाला येते. 

कादंबर7ला Rढ अथाNने कथानक नाह7. खरेतर एखाUा 
अदभतु Pवासात %खडकVबाहरेची %वलMण वेगाने झरझर 
जाणार7 "Xये मन:पटलावर %व%वध P%तमांच े ठस े उमटवीत 
जावे तस ेह ेलखेन आह.े हा भPूदेश आह े[ी \हणनू भोगा]या 
लागणा-या %हसंाचार, यKुदखोर7, शोषण, अ@याय यांचा आ%ण 
%[यांना उचला]या लागणा-या %व%वध   ब-यावाईट कामांचा, 
जबाबदा-यांचा. [ीपु̀ ष सबंंध ह े %कती Pकार�या 
सaाकारणांनी वेढलले ेघडल ेघड%वल ेगेलले ेआहते  =यां�या 
लखेाजोगा ह7 कादंबर7 %व%वध कालावकाशां�या, %मbयकथां�या 
आ%ण वाAतवाबरोबर�या =यां�या सर%मसळीने घेत राहाते. 
यात कथना=मक एकरेषीयता नाह7 आ%ण वरकरणी %दसणारे 
ता%कN क कायNकारण सबंंधह7 नाह7त. तर7ह7 खपू Aवायaपण े
अ%Aत=वात असणा-या लहानलहान तकुdयातकुdयांनी येणा-
या घटनांमKये एका आतं%रक  उमाeयाचा जैव सबंंध माg 
जRर आह.े 

कादंबर7तील तृतीयपु̀ षी %नवेदक  ]यiी !या ]यiी�ंया 
आयjुयावर व =यातील वाAतवावर भाjय करते =याचा उ;लखे 
इथे आवXयक ठरतो. या ]यiी Pामkुयाने वाघसईवाडी 
आ%ण महादेवपरू या अनlुमे अ=यंत ज@ुया व अगद7 न]या, 
पण शजेार7 शजेार7 वसल;ेया गावांमधील आहते. =यात;या 
काह7 आ%दम %मbयकथांमधील वा लोकसAंकृतीतील आहते, 
उदा. पावNती, सखी %ह%डंबा, जोगतीण -  !या आपआप;या 
कथा कतNबगा-यांसह इथे अवतरतात.  तर काह7 २०]या 
शतकामधील आहते जस े शीतलचoं, भ=ुया उफN  सफदर, 
(!याला राजकVय पथनाrयांबsल %द;ल7तील कॉuंसेी गुंडांनी 
लाvयाकाvया घालनू मारल)े,  टॅकंरवाला आनंद, माAतर 
उफN  अशोक, मीरा, बंट7, मायकेल, ना%झया,  इ=या%द ह ेसारे 
आध%ुनक काळातल ेआहते, ते या ]यवAथेच ेबळीह7 आहते 
आ%ण ती बदल�याचा यथाशiी Pयy करणारे कायNकतz ह7 
आहते. यात काह7 शाळामाAतर तर काह7 PाKयापक, काह7 
%चgकार जस े शीतलचoं, बाबाजी आहते.   २०]या 
शतकात;या अनेक मह=वपणूN राजकVय नेते जस े महा=मा 
गांधी, पं%डत जवाहरलाल नेहR आहते आ%ण या]य%त%रi 
अनेक सवNसाधारण सामा@य माणस,े जस ेनीरा, %कशी, मीराच े
कुटुंबीय, इ=या%द आहते. 

काळा�या अ%तशय %वAतीणN पटावर %वखरुल;ेया या 
%व%वध ]य%iरेखांना एकg आणते ती प%र%Aथती \हटल ेतर 
आज�या %बंदवूरची आह,े \हटल ेतर %तच ेधागेदोरे आ%दम 

%मbयकथां�या वा  पौरा%णक कालखंडात जाऊन पोहोचतात. 
माg =या %व%वध ]यiीनंा कथना�या पातeयांवर आणणारे 
आ%ण %व%वध काल%बंद ूंना जोडणारा धागे \हणजे या 
कादंबर7तील आशयसgू ेआहते. %[यांच ेएरवी अ=यंत गृह7त 
धरलले े%व%वध Pकारच ेअनभुव  या आशयसgूां�या मKयवत} 
आहते. ह ेअनभुव आहते [ीपु̀ ष या आ%दम कोट7मंध;या 
गृह7त धर;या गेल;ेया जै%वक, मान%सक, "%#कोना=मक, 
%लंगभावा=मक फरकांच,े सजNनशीलतांच े आ%ण तदनषंु%गक 
वतNन ]यवहारांच.े =यातह7 Pामkुयाने पु̀ षांनी %[यांवर केलले े
%व%वध Pकाराच े वैय%iक आ%ण साम%ूहक %हसंाचार, यKुद 
आ%ण अ@य सaाखोर ]यवहार व =यामागची मान%सकता यांचा 
आ%दम कालापासनू वतNमानकालापय~तचा आ%ण कौरवपांडव 
व दैवा%दकां�या सaपेासनू ते आज�या भांडवलशाह7 
सaपेय ~तचा एक अ%तशय गुंतागुंतीचा पट %वणललेा आह.े 
वेगवेगeया कालावकाशातील ह7 पाg ेएकमेकांशी ससुवंाद 
वा %वसवंाद साधतात आ%ण हा सवंाद जसा बोल7 आह ेतसा 
लखेी देखील आह.े आध%ुनक कालखंडात जगणा-या भारतीय 
[ी�या मान%सकतेमKये %मbयकथांपासनू ते माKयमांपय ~त आ%ण 
अथNशा[ापासनू ते राजकारणापय ~त %दसणा-या आप;या 
%व%वध P%तRपांबsल जे ग�धळनू टाकणारे P� भतूकाळापासनू 
उभे राहाताहते =यांची चचाN ह7 कादंबर7 करते. ह7 कोणती 
P%तRप ेआहते? प%हल ेआह ेते आई \हणनू, दसुरे आह ेते 
सहचा%रणी \हणनू आ%ण मग इतर अनेकानेक जस ेसखी-
मैgीण, शतेकर7 वा अ@य ]यवसायात गुंतलले7 [ी, 
नातेसबंंधात बांधल7 गेलले7 [ी, इ=या%द. तशीच P%तRप े
पु̀ षांची देखील आहते. सवNच पु̀ ष नकाराथ} %लंगभावाने 
घडलले े नाह7त. =यातल े अनेक PAथा%पत म;ूयां�या, 
%पतृसaाकते�या, भांडवलशाह7, धमा~धता यां�या %वरोधातह7 
उभे ठाकल े आहते. कादंबर7त आल;ेया पाgां�या आ%ण 
=यां�या जीवनकथां�या जोडणीतनू व =यां�या प%रचयातनू ह7 
आशयसgूांची वीण कशी घातल7 गेल7 आह ेह ेपहाता येईल. 

कादंबर7ची सरुवातच एका आ%दम %मbयकथेपासनू होते. 
एक लहानशी वाघसईवाडी आह ेजी एक हजार वष ~ जनुी 
आह.े  पण [ीपु̀ ष ह ेत=वदेखील अना%द आह.े  शंकरपावNतीच ं
भांडण होतं कारण सार7पाट नेहमीPमाण े पावNती %जंकल7 
\हणनू तो  खास पु̀ षी सतंापाने  %नघनू गेला आ%ण पावNती  
%तची बह7ण सई %ह�याकडे रा�ला आल7. (इथे %तने नव-
याला सोडल े आह े ह े मह=वाच!े) शंकर %तला आषाढात 
बोलवायला आ;यावरह7 ती जात नाह7 उलट =यालाच 
आठवडाभर वाघसईची जgा होते ते]हा %तला ठेवनू घेते. 
%तला दोन लकेरं आहते पण दो@ह7 %तला भेटत नाह7त. बायांच ं
वावडं असणारा का%तNकेय आ%ण गणपतीला यायला फुरसत 
नाह7 कारण तो इत�या घरांचा पा]हणा. पाRबायला पोरांचा 
आठव येतो ते]हा ती रडते आ%ण ड�गरह7 रडतात. � @ह�याच ं
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काय न�तं ते ह $%ट जाईना का कुटंबी.� -हणनू पाऊस पडतो.  
ज6ुया स�ंकृतीत व न9या स�ंकृतीत कोणता फरक? बा< 
=पांम@ये फरक असलेहC पण अंतयाDमी Eकती? आधEुनकतेत 
मळुातIया EपतृसJाकतेचा हकेेखोर आEण आपमतलबी आMमा 
मळुीच बदलत नाहC.  

वाघसईवाडी हC आजहC दगुDम आह.े � बाळंतीन आडलC 
तरC चादरCQया झोळीत घालनू चार तास चालायला लागतं 
आजबी. तवा यस ्टC सापडतीय.� (१२) माX या वाडीच ं
शीतलच%ं या आधEुनक EचXकाराने केललें  EचXातलं ZेEमंग 
एकदम भारC आह ेMयामळेु गावात टEूर�ट येतात. बोग]ातनू 
Eदमाखात बाहरे पडणारC गाडी आEण Mयाच बोग]ाQया 
ड^गरावर कमळकळे लऊेन EवसावललेC टपो-या डो`यांनी 
गाडीकडे बघणारC कमळीण अस ंEचX Mयानं काढलंय. तसIया 
EचXांच ं bदशDनहC २६ जानेवारCला भरतं आEण EतथIया 
EचXांनी परदेश�थ भारतीयांच े हॉIस सजतात. पण 
शीतलच%ंQया Mया EचXात बोग]ाच ेड^गरभर पसरत गेलले े
अ�पf तडे व झपाटलले ेgळ माX कुणाला Eदसत नाहCत. 
न9या भांडवलC यगुाच ंआhमण आEण Mयाची Eच6ह ं EचXात 
iलमॅरस होतात, Mयामागच े पयाDवरण Eवनाश, बायकांची 
ससहेोलपट Mयाला Eकंवा इतर कुणालाच  Eदसलले ेनाहCत. ते 
अmnय राहातात. 

ह ेmnय –अmnयाच ंराजकारण सावDEXक आह.े इEतहास 
आEण वतDमान यांची गुंफण, जी या गावाQया मानEसकतेचा 
भाग आह,े Mयात ह े�पfपण ेEदसते. .  Eमoयकथांबरोबरच 
इथे इEतहासहC सजीव आह.े  या गावQया लोकांनी Eशवाजीला 
सरुतेQया लटुCतला वाटा माEगतला होता कारण Mयांनी Mयाला 
सरुतेचा जंगलातनू जाणारा र�ता दाखवला होता. ते आता हा 
वाटा अजनू सरकारकडे मागतात -हणनू सरकारनं Mयांना 
आरोiयक$ % Eदलंय! Eतथं Eनरोधची पाEकटं Eमळतात. पढंु 
आणीबाणीत लोकांची नसबंदC झालC -हणनू  पाEकटं पडून 
आहते. Eशवाय प=ुषांच ेग^धळ व Eवरोध: ताठलपेणाला टोपी 
कशी घालायची?  प=ुषMव कस ंEस@द होणार? असा एक 
सावDEXक पचे इथIया प=ुषांना आह.े  Mयांनी ते Eस@द करावं 
आEण बायकांनी ते Eनभवावं हCच इथलC परंपरा आह.े या 
गावात आताशा बायामाणसचं Eदसतात कामाला. प=ुष नाहCत. 
सरकारC कामांखालC, सरकारC अEधका-यांकडून  जंगलं सपं ू
लागलC मग पोरांना जगवायच ंकाम बायांवरच आलंय. प=ुष 
नामाEनराळे. Mयांची शतेी सटुलC. कारखानदारC व शतेी काहC 
फुटकळ प=ुषांQया ताtयात. बाकu बेकार. Mयामळेु फुकटQया 
गमvया आEण दाg यावर गजुराण. प=ुषांसाठw हC आधEुनकता 
अस ेअनेक नजराण ेघेऊन आलCय. . 

गावात एक जोगतीण आह.े ती अमर आह.े Eशवाजी, 
मंबाजी, तकुाराम सग`यांQया गोfी सांगते. ती बहधुा अमरच 
आह े  कारण Eतनेच मंबाजीने तxुयाQया गाथेQया व<ा 

बडुवIयावर आयाबायांना गोळा कgन Mया वाचवIया होMया. 
तीच गावचा इEतहासहC EलEहते.  पायात दमदार जोडे , 
अंगावर चyुयाचyुयाचा कुडता आEण सलवार हा Eतचा उJर 
Eहदं�ुथानी वेष आह.े.  डोxयावर ओढणीचा पदर. Eतच ंलiन 
बापानं पसैवेाIयाशी कgन Eदलं पण Eतनं Mयाचा मार 
खाyयाला नकार Eदला: �ब ापानं टाकलं असलं तरC तझुा मार 
खाणार नाहC. त}ुया बंगIयासमोरQया Eत~यावर उभी राहCन 
तझुी टाकून EदललेC बायको -हणनू. मग तझुा शरूपणा कसा 
दाखवशील?� (१६) ती �वत:Qया गोfीवंर उभी राEहलC. 
ती लोकांना शtद देऊन मदत करायची. बोलणं हा Eतचा bाण 
आह.े (१६) जोगतीण -हणते � मी शtद सांभाळते पण 
शtदांची अEलकडे अडचणच झालCय. ऐकणा-यांनी Mयांना 
पार बदलनू टाकलंय. ... सगंीत जरा धोकादायक. सरू खरे 
ते बदलता येत नाहCत. पण गाणी सोडून हC चालणार नाहC. 
शtदांQया मागे लागायला हवं. ते सांभाळायला हवेत.�( १८) 

भMुया हा सफदर आह;े नाटकवाला, कEवता करणारा, 
गावात सणावारC नाटकं 9हायची ते9हा जोगतीण  पोरांना 
MयाQया कEवता, गोfी सांगते.  तो आजारC आह.े � हIलC 
कEवता कोणालाच नको असतात. कEवता -हणायला लागलो 
तर घाबgन दगड मारतात. गावाबाहरे हाकलतात. मला 
वाटलं मला माझा आMमा Eवकायला लागणार बहतुेक. मेलोच 
इथे पोहोच�ेतोवर.� (१६) ’ गाणी देणार नाहC Eवकायलाअस ं
-हटलं तर ते का~या घेऊन मागे लागल.े इथं शtदाला  मान 
आह े-हणनू तो जोगEतणीकडे. Mयाला लहानपणी च ेगा9हरेा 
भेटला होता Mयाच ेEफडल तो Mयाला देऊन गेला आह.े तो 
EदIलC सोडून आलाय. सफदरला पावDतीQया गाyयांच ं
9याकरण शोधायच ं आह े कारण बाया ती गाणी अजनूहC 
गातात. Mयाची अ-मी बेवा झालC आह.े फाळणीQया वेळी 
Mयाचा बाप परागंदा झाला. पण Eतने Mयाला कापसू Eपंजyयाच ं
काम कgन Eशकवल ेआह.े  MयाQया गाyयात अ-मीची �व�नं 
जळायची ह ेMयाला आठवतंय. मायलकेरांच ंअतटू जैव नातं 
MयाQया गाyयातनू उभे रहाते. 

महादेवपरू  ह े वागसईवाडीजवळच ेआधEुनक गाव! ह े
गाव भारताQया नकाशावर आह ेपण इतर अनेक गावांसारखीच 
वाघसईवाडी नकाशात नाहC. (सआदत मंटोला तसलं एक 
गाव Eदसलं होतं एक! तोबाटेकEसगं) : आधEुनक भारतात 
खेडी महMवाची नसनू शहरं महMवाची. महादेवपरू उभं राहताना 
पावDतीने एक उMपात पाEहललेा आह.े बायांना Eतने भरपरू 
गाणी EशकवलC होती. शतेात लावणी करताना, कापणी 
करताना, दमनू बसIयावर -हणायची. पण एक Eदवस गाणी 
थांबलC कारण ड^गराजवळचा परCघ सोडला तर शंभर 
मैलांबाहरेचा परCघ लहानमो~या byयांQया कलवेरांनी भरललेा 
होता. एका मEह6यात सारे जंगल जाळनू साफ केल ेहोते. 
पाyयाला अडवनू छोटCमोठw धरण ेबांधलC गेलC होती आEण 
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�या घरां!या वसाहतीभंोवती मो*या +भंती उभार-या गे-या 
हो�या. महादेवपरूची 5थापनाच अशा र:तीने +वनाशाशी 
+नग+डत आह.े  

पाव=तीला ते पाहनू मयसभा आठवते. तीह: असचं जंगल 
जाळनू उभी केलले:.  इDंE5थ उभार-यानंतर FGहा महशेांनी 
कृIणाजु=नांवर पIुपवृLी केल: होती.  तेMहा +तच ंशंकराशी 
भांडण झाल ेहोते. �याने नंतर अजु=नाला एक इलाज रोगापPेा 
भयंकर अस ेजा+लम वैजयंती अR +दल ेहोते. �याने पोटातल: 
पोरे देखील जळनू मेल: होती.  . यांच ेकाय जातंय ह े�यांना 
कळतंय का? अस े ती सतंापनू +वचारते. नापामनं पाठV 
जळत पळणार: मलुं नंतरह: +दसलले:च +Mहएतनाम मWये. 
(२४) पाव=ती +मथक व वा5तव यांचा मेळ घालत राहाते 
आ+ण इ+तहासात यWुदखोर: व +हसंाचारांची जी आवत=ने 
वारंवार घडत गेल: ती तथाक+थत � प]ुषथा=शी� जोडते.  
परुाणातल: +ह+डंबा +तची सखी आह.े तPकाला सपंवल.े 
दयु`धनाला मार-यावरह: अbमेध आ+ण राजसयू यc सdुच 
आहते. Gहणनू ती सतंापल: आह.े ती पव=तीकडे शंकराला 
समजावनू सांग अस े सांगायला जाते. पण हताश पाव=ती 
+तला Gहणते: � लढाया Gहट-या कg सगळेप]ुष एक होतात. 
�यात तझुमेाझ ेकाय करायच?े जा5तीत जा5ती मारणा-याचा 
उदोउदो करतात. इथं एक पोर जiमाला घालायच ंतर बायांचा 
Eाण जायची वेळ येते. पोरं वाढवता वाढवता शंभर मरणं 
भोगतात बाया. आ+ण ह े एक शाRशWुद रचनांच ं यWुद 
मांडतात आ+ण छोkया पोरांना पोटात अस-यापासनं 
मारlयामरlयाचा खेळ +शकवतात. मी केMहाच सोडलंय 
शंकराला. काय क]?� (२५) +ह+डंबा ,Gहणते, � आता ह े
इतके थोरथोर राजे. समजाया नको होय �यांना? कशासाठV 
मातायच?ं कोनाला मारायच?ं मार-यावर काय करायच?ं 
याचा वेगळा +वचार नको होयाला पोटची पोरं डावावर 
मांडायची तर?�  +तचा घटो�कच देखील मारललेा. ती oेव 
Gहनवना-यांनी तर: शाणासरुता +वचार करावा पण तेबी 
तसलंच!� हा +तचा इDंास+हत सगqया तथाक+थत देवांवर व 
राजांवर आरोप आह.े भीमासगंट Eमे कdन आपण आपलं 
राrय सखुासमाधानानं राख,ू शांतीनं राह ूअस ं+तच ं5वsन पण 
तेह: सरतेच. +ह+डंबेची भाषादेखील द:ुखानं हरवल:. 
माणसां!या राrयात ती एकट:च उरल:. पाव=तीला शंकर भोळा 
आह ेअस ेवाटते. देवांनी �यांच ंकाम कdन घेऊन �याला 
बाजलूा टाकलं. � सiंयास घेऊन कैलासावर बसायच ं
परवडणारं नाह:. +न+म=ती केल: तर: शवेट: +तला +तचा माग= 
घेऊन वेगळं Mहायला लागलं. तांडवा!या राखेत फुलणा-या 
जीवनाला घेऊन ती +त!या जगा!या +न+म=तीला लागल:. 
+न+म=ती Gहणजे +वनाश आलाच ह ेत�वच vL आह.े +न+म=ती 
आह ेGहणनूच +वनाशाला नाह: Gहणता यायला हवं, अस ंती 
�याला बजावते. 

सo+5थतीवर भाIय करायला जiुया कथाकहाlयांच े
+वIलषेण करण े हा एक खास माग= भागवत अनसुरतात. 
पाव=ती व +ह+डंबे!या कथेEमाणचे   अरे+बयन नाईटस ्चहे: 
एक पनुक= थन येते. ते एक � मागे सरकणं� आह ेकारण हा 
पiुहा भतूकाळा!या अनMयातनू वत=मानकाळ समजनू घेyय़चा 
माग= ठरतो.  जोगतीण ह: देखील शाळेत +शकवायची. ती 
मीराला अरे+बयन नाईkस वाचायला देते.  बाईने +हसंवेर काय 
पाय केला? +तच े�यात काय झाल?े यात कथांची साP काय 
आह:े 

�श हरजाद: काह:तर: करायला हवं Gहणत पढेु झाल:. 
बाईला भोगायचा  आ+ण कापायचा खनू चढतच राजेशा{ा 
प||या झा-या हो�या. शहनेशहाची आपा +तला रा}भर 
चालणा-या गोLी बादशहाला सांगायचा स-ला देते. बाया 
�यां!या स~ंया गोLी +त!याकडे सोपवायला लाग-या. +त!या 
तंतवुाoानं �यांना एक आकार +दला. ती सतंापाला सरुातनू 
वाट देऊ लागल:.  मग +तनं �या बायां!या गोLीचं ंकज= 
फेडायच ंथ रवलं. +तनं �यां!या कथातला भयानक इ+तहास 
वेगळा काढासयला सरुवात केल:. देशौदेशी!ंया बायां+व]Wद!या 
�ौय=कथा गोळा के-या. पण शहनेशहाने +त!यावर मात 
केल:. +तला मारल े नाह: पण �या �ौय=कथा �याने 
र5�यार5�यावर चाल ू के-या �यांच े +Mह+डयो श+ूटंग कdन 
दाखवायला सरुवात केल:. आ+ण +तला मारlयापPेा त]ुंगात 
टाकून ट:Mह:वर ह: गाणी चोवीस तास ऐकवायची सोय केल: 
गेल:. मग �या!या सा�ाrयात जी बेधूंदअनै+तकता माजल: 
आह े�यावर उपाय Gहणनू �याने फतवा काढला कg बायांनी 
गोषात रहायला हवे. कपाळावर आलले: एक बटह: प]ुषांचया 
नै+तकतेला आMहान ठd लागल:. शहरजाद:ने नै+तकतेच ेव 
स�यतेच ेलधडे �यावेत iहणनू +तची रवानगी अंधारकोठडीत 
करlयात आल:. +त!या शवेट!या मलुाखतीत +तने सां+गतल े
कg बायांनी गलुाबी मोजे, लाल कुडते व केस मोकळे सोडून 
प]ुशांना +वचल:त करावे. आता +वच+लत प]ुषांना वा-यावर 
सोडून तGुह: राrय करा अस े +तने सां+गतल.े शहरजाद:ची 
गाणी +त!याच आवाजात ऐकू येlयाची सोय केल: गेल:. 
(१२०) 

पाव=तीला आ+ण +ह+डंबेला +Rयां!या E+तकारश�ीचा 
+वbास वाटतो कारण दोघीह: सजूनशीलते!या Eतीक आहते. 
पाव=ती ह: +Rयांची आ+दश�ी जiुया +बयाlयांनादेखील 
बायांसाठV सांभाळनू ठेवते. पण +त!या या शतेी!या कामावरह: 
नMया महादेवपरू या वसाहतीने ह-ल केला आह.े पाव=ती 
आ+ण महादेवपरू यांमWये ती +भंतीने वेढलले: वसाहत एखाoा 
+ह¡ं जनावरासारखी दबा धdन रहायची आ+ण +त!याभोवतीची 
रंगीत फुलं पाकqयांचा आवाज करत रा}ीच उमलत. 
भयानक आवाज येत रहात.  

या आध+ुनक  Eगती आ+ण +वकासा!या मागे लागल-ेया 
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वसाहतीला खेडुतांच े अपघात ह+ नसती  झ.गटं वाटतात. 
शतेक-यां6या ज8मनी पाडून घेतल;ेया आ8ण >यांनाच 
बेरोजगार करणा-या नवभांडवलदारांना >यां6या ददुDशचेा काह+ 
फरक पडत नाह+.  महादेवपरू गावाची जमीन बॅसॉ;टची 
आह.े पाणी खोल मरुत नाह+.  दोन हात थरांची माती. >यातच 
बाया तांदळू नाचणी वर+, बाजर+ अशी 8पके घेतात. पण 
नवीन झाड लागायच ंनाह+. पण महादेवपरुात रंगीत फुलांची 
शतेी माK बे8;जयम6या कंपनीने चाल ूकेल+ आह.ेआता ती 
फुलं सातासमLुाप8लकडे जातात. � धाOय 8पकवPयापQेा ह े
जाRत फायSाच.ं...8शवाय RवतंK देशाची 8नयाDत वाढल+ ह े
कौतकु! नद+काठX ऊस, आत;या ज8मनीवर फुलं ह ेZयेस. � 
(२०) शतेीच े आध8ुनक_करण करPया6या नावाखाल+ 
लोकां6या अOन पाणी, 8नवारा, 8शQण या मळू गरजांकडे 
दलुDQ ह ेइथ;या आध8ुनकतेच ेaयव6छेदक लQण बनल ेआह.े 
खेडी आ8ण शहर: आध8ुनकतेपासनू दरू आ8दम जीवनशलै+. 
शहरा6या खणुा:  रे;वे यां8Kक_करण, खेeयांच ं जगणं : 
रानमेवा रे;वेतील fवाशांना 8वकून च8रताथD चालवतात. (८) 

गावात;या बाया बेकाम दाheया अरेरावीखोर नव-यांना 
सांभाळनू कंटाळल;ेया आहते. नव-यांना पोटंह+ भरता येत 
नाह+त. चार बकंु 8शकून मोठं होता येतं,  पोट भरतं ह े>यांना 
कळायला लागल.े बायाच 8शQणाचा fसार कh लाग;या. 
पावDती सांगते � तiुह+ 8शका आ8ण लकेरांना 8शकवा.  8शवाय 
येतात क_ तiुहाला औतं जोडायला धाOया 8पकवायला, पोट 
भरतंय. कशाला ती बकंु 8शकायची मग?� रोख आह ेतो 
पोपटपंची करणा-या 8नlपयोगी पढ+क 8शQणाकडे. कारण 
� शतें 8पकतच Oहाईत iहणताना कशाला ती बकंु 8शकायची 
मग?� अस ंपावDती iहणते. 

या गावात पसैवेा;या लोकांनी >यांच ंनाव वापhन शाळा 
आणल+. 8शQणाचा नवा aयापार सhु झाला आह.े ह े 
आध8ुनकतेच ं लQण आह.े मग गावात;या ध8नकांची पोरं 
शहरात 8शकायला गेल+ iहणनू वाघसईवाडीत;या लोकांनीह+ 
आपल+ पोरं मोnया शहरात पाठवायला सरुवात केल+. पोरं 
दरूवर6या शाळेत आगगाडीतनू प .गत प.गत  जातात. आया 
पोर+नंाह+ Rवातंoयानंतर पंचवीस वषाqनी का होईना शाळेत 
पाठवायला लाग;या आहते. पlुषांचा 8वरोध आहचे. कारण 
शतेात, घरकामाला, पोरांना सांभाळायला, पाणी आणायाला 
पोर+ लागतात. तेaहा >यांना कशाला 8शकवायच?ं मग 
महादेववाडीतह+ कॉलजे 8नघालले े आह.े मोnया अवजड 
उSोगांना लागणार+ आडउSोग पडउSोग चालवणार+ इडंRs+ 
सhु झाल+ आह.े  पण iहणनू गावातल ेपरुातन जातीaयवRथेच े
सबंंध बदलात नाह+त. द8लत 8वकास6या बापाने जमीन 
घेतल+ iहणनू गावात;या सगtया जमीनवा;यांची 8नयत 
8बघडते.  8शQणगंगा आल+ पण गावातलं दैOय अ8धक 
वाढलं. खाजगी 8शQणसRंथा आ8ण  ट8ूरझम यातनू नaया 

भांडवल+ 8वकासाच ंआ8ण चगंळवादाच ंनवं fाhप इथे उभं 
राहातं आह.े . एक_कडे हॉटेलात अOन वाया जाते तर 
दसुर+कडे ९०% मलु+ ऍ8न8मया सांभाळतात. गावातलं धाOय 
पाणी सारं हॉटेलांकडे जातंय. शतेाशतेांवर फामD हाऊससे उभी 
रहातात. मळू गावकर+ हyपार आ8ण 8वकासासाठX ट8ूरझम 
होतो. . कसला 8वकास? कोणाचा 8वकास? गावात येणार+ 
वाहनं बंद केल+, रे;वे इथं नाह+ थांबल+ तर बरं होईल. 
गावाला वाढवायच ंतर महसलू लागतो। 8शQण 8बनन{याच े
धंदे अस े चोचल ेकरायच े तर महसलू लागतो. तो कुठून 
आणणार? फ_ कोण भरणार? खायला कोण घालणार? 
असा 8शQणाचा 8हशबे आह.े >याचा |ानाशी काह+ह+ सबंंध 
नाह+. 8शQणाचा aयवहार हा }~ाचारच आह.े  8वSा�याqना 
�लससेला जायला भाग पाडल ेजाते. वगाDत 8शकवल ेजात 
नाह+. नोक-या हaया असतील तर 8शQणfसार आव�यक 
आह.े कारण मग 8शQणसRंथा 8नघणार. मलुांना अ�यासाचा 
धाक वाटला तरच ती 8शकतील. भीती iहणजे 8शQण आ8ण 
8शQण iहणजे पसैा. � तiुह+च पRुतकं 8लहायची अवघड. 
तiह+च >यांना नापास करायच.ं 8शवाय >यांना 8शकताच येत 
नाह+ अस ंiहणायच.ं याला बामणीपणा iहणतो आiह+�.  अस े 
8शQणात;या जातीaयवRथेवर सडेतोड 8वधान माRतरला 
ऐकावे लागते.  इLंा आ8ण रेबेका: या इथ;या कॉलजेमध;या  
कॉलजेकुमार+. फॅशनेबल. वाघसईवाडीत कॉलजेचा रा�ीय 
सवेा योजनेचा कंॅप. मलु+ ड�गरा6या कeयावhन खाल+ 
पड;या. पण सखुhप. >या गावाचा 8वकास करायचा असले 
तर हॉटे;स वाढल+ पा8हजेत अस ंसांगतात. काम 8मळेल. पसै े
8मळतील व 8वकास होईल. बंट+ व मायकेलकडून मीरा 
गाPया6या Rपधाqची तयार+ कhन घेते. कारण कलोपासनेला 
आता हॉटेलात जाऊन गाऊन Rवत:ला  8स�द aहावं लागतं. 

या पा�D भमूीवर आप;याला भेटतात आनंद हा टॅकंरवाला, 
�या6या आईबापाला ट+बी झालाय. पण ते >या गावातनू बाहरे 
पडायला तयार नाह+त. पावDती6या ड�गरा6या अ�याD वाटेवर 
बौ�द लणेी. >याला 8तथे 8वहारात झोपायला आवडतं. आनंद, 
स�गाeया माRतर आ8ण सफदरच े8फडल ह+ देखील आपाप;या 
कहाPया घेऊन आलले+ पाK ेआहते. माRतर iहणतो मी पRुतकं 
8शकवतो ते शZद तiुहाला मा8हती नाह+त iहणनू तiुहाला ते 
|ान वाटते. माRतरचा जOम शहरातला. सतत उजेडाची सवय 
असललेा. पठेेत;या खडुुक वाeयात;या एका खोल+त दहा 
माणसां6या 8ठकाणीस�ुदा भरपरू 8पवळा उजेड. दा8र�याला 
वीजपाPया6या बंद पटे+त नाडणारा. आईबापांच े असहा�य 
सभंोग बघत Rवयंपाकघरात;या फळीवर6या रे8डओवरची 
गाणी ऐकत  पलंगा6या एका कोप-यावर बसनू अ�यास 
करणारा. माRतरच ंआय�ुय अस;या बकाल शहर+ वRतीत 
गेलं आह.े इ�ंजी सा8ह>यानं भलू घातल+ iहणनू >यानं  बीए 
केलं. घरातलं ओशाळं दा8र�य आ8ण >यातनू येणार+ 
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सां�कृ तक साम ूहकता &याला भयानक वाटते. बापाच े
वाकलले े खांदे आ ण आईचा आमट7 भा8यां9या वासानं 
 वटललेा पदर. &याला  चार भावंडं आहते ती र�&या9या 
कडेला गटारावर9या ओ?यावर झोपायची. महादेववाडीतBया 
शाळेत  शकायला येणा-या  नरागस गर7ब पोरांच े डोळे, 
 नतळ मातीच े रंग, भरेु काळे केस, करवंद7 डोळे सुंदर 
वाटतात.  पण आपण  वनाकारण जगुIुसा आ ण हौता&Kय 
यां9या टोकात  हदकळतो आहोत अस े&याला वाटते. 

नीरा या महादेववाडीतBया Mीचा नवरा  तला लाथ माOन 
भोगायचा, मग लाथ माOन चालता Pहायचा. ती काह7 
अपवादा&मक बाई नाह7. बहतुेक बायां9या वा?याला हचे 
भागधेय आह.े &या पाRS भमूीवर जोग तणीला काTयाराजाची 
गोU मा हती आह.े. मोVया समारंभात9या  मरवणकुWत 
हXीवर9या हौYात राजानं नवी कुमा रका मांडीवर घेतलले7 
असायची.  हा पशैाची भाषेतला इ तहास  तला मा हती आह.े  
( न_या डो_यांची मलुगी शी साKय) राजा काणा मकुा ब हरा 
होत  तला भोगत राह7. बला&कार आ ण  हसंाचाराचा 
सावSज नक समारंभ करTयाची परंपरा इथेह7 चालचू आह.े 
नीराचा नवरा &या राजा9या �टाईलमaये आपBया  मलु7नंा 
bकवाBयां9या समोर bकमaये नाचवतो.  त9या नऊ वषाd9या 
मलु7वर बला&कार होतो पण तो  तला वाचवत तर नाह7च 
उलट  तला bकवाBयांना सपुदूS कOन  नघनू जातो. ह ेसहन 
न होऊन नीरा  सतंापनू  त9या तीfह7 मलु7नंा माOन टाकते.  
माg  कशी  त9या धाक?या पोर7ला ती कशीबशी  जवंत आह े
ह ेबघनू आपBया घर7 नेते. बाई9या मदतीला बाईच येते. 

मीरा ह7 पण एक iाaयापक बाई आह.े  iाaयापक असल7 
तर7  तला ल j गक कॉमlटस ऐकाPयाच लागतात. ती इnंजी 
 शकवणार7 iाaयापक.  तचा नवरा मोVया नोकर7त आह.े 
 तने गर7ब मलुांना  शकवणं ह े &याला सतंापजनक वाटतं. 
पंधरा  दवस चाललBेया पावसानं  भंतीनंा बरुशी चढलले7 
आह.े �टाफOममaये पqुषांची कार�थाने आ ण बायां9या 
साrया दा गने व पाककृतीचंी चचाS. हा nामीण  वकास! 
 वकासाचा नेमका अथS काय? तो हकुला आह.े nथंालय हा 
प�ुतकांचा अनाथाuमच आह ेअस े तला वाटते. इमारती9या 
सशुोभीकरणावर सगळा खच S पण nथंालयावर काह7च खच S  
होत नाह7. शvै णक ससंाधने उपलwध नाह7त. आपBया 
 शकवTयातनू &यांना नोक-या  मळतात? मलुांच ंसvमीकरण 
होतं खरंच? अस े तला वाटते. मीरा  श vका असनूह7  तचा 
 शvणावर  वRास नाह7. xमी मलुांची आयyुयं बघते 
भोवताल7 तेPहा वाटतं आपण काय करतो आहोत? (८७) 
&यांना उजाS कोण देतं? मी नाह7 देऊ शकत. ना माझं |ान 
&यांचतया उपयोगी आह.े  तचा iामा णकपणावर  वRास व 
uaदा आह.े  त9या वडलांना नव-याला  तच ंकाह7 कळत 
नाह7. पण ’भोवताल7 झाडं ब घतल7 कW मला भOन येतं. हा 

 तचा  न मSतीवरचा }ढ  वRास आह.े xइत~या iदषूणानंतरह7 
पाTयाचा थlब पडला कW बीतनू झाड उगवतं. &यामळेुच मला 
कृपचेा साvा&कार होतो.  माणसानं च�ंावर जाTयापvेा फुलाच ं
उमलणं जा�त गहन  व|ान आह.ेx अस ेती Kहणते. 

अशोक हा मीराचा  मg आह.े मीराiमाणचे &यालाह7 
यaुद8वराचा उबग आह.े &याला यaुदातला   वaवंस  दसतो 
आ ण सग_या आकांत करणा-या बायांमaये &याला मीरा 
 दसते. पqुषांमधल7 ह7  ह¡ंता मळुातल7च आह ेकाय? असा 
&याला i� पडतो. बायकाह7  ह¡ं होऊ शकतात. &या 
�वत:ला बांधनू घेतात आ ण बांधलं गेBया9या भावनेतनू  ह¡ं 
होता अस ं&याच ंKहणणं आह.े 

यaुद हा मीरा9या  शकवTयाचाह7 भाग आह.े   तला इnंजी 
लखेकाममधला यaुद8वर जाणवतो. टे नसनचा य ुलसीस ह े
 ह¡ं त&व|ानाला मलुामा देणारं काPय आह.े यaुदात सवS 
वं चतांना तोफे9या त�डी तोबरा Kहणनू  दलले ेआह ेयातळी 
 खfनता मलुांना कशी समजाव ू सांगायची हा  तला i� 
पडतो. पण  My poetry is of war. Of pity of war अस ं
Kहणणारा ओवेन ती  शकवत रहाते. (५२) यaुद Kहणजे 
काय याब�ल :  मीरा अशोकशी बोलते.  त9या मते भाषा 
आ ण शर7राचा सबंंध अगद7 जै वक आह.े शwद ताकदवर 
असतात अस े तला वाटते.  शwद जशी  हसंचेी मान सकता 
तयार करतात तशी पावSती आ ण सफदरह7 ह7 गाTया9या 
माaयमातनू  हसंा वरोधी भावना तयार करतात. 

Mी आ ण पqुष यां9यातील फरक नेमका काय आह?े 
सगळेच पqुष  हसंचे ंसमथSन कर7त नाह7त. जस ेगांधीजी.  
पण या सग_याचा सबंंध  न मSतीची आस आ ण  वनाशाची 
झपाटनू टाकणार7 iरेणा यां9याशी आह.े Mीला  न मSतीची 
आस असते. &यामागे नसुती वासना असते का? सग_या 
भावनां9या मळुाशी वासना ह ेजै वक स&य आह.े पण मग 
जै वक स&यात बाई व पqुष हा भेद का? पqुषातलं Mीपण 
सपंवणं ह ेयaुदा9या मळुाशी आह.े पqुषाला मलुाला �तनाशी 
लावावंस ंवाटत नाह7 काय? मग &याला ते नाकारायला का 
लावावं? बायकाह7  ह¡ं असतात. पण &यांना  हसंा शर7रातनू 
साधता येत नाह7. बायकांच ंशर7र  हसंा  गळत  न मSती करत 
रहातं. ह े मह&वाच ं अस ं  तला वाटतं. मान सकता ह7 
सां�कृ तक  न मSती असल7 तर7  पण शर7र ह े वा�तव 
सग_या मानव न मSत फरकांना एकg आणणारं वा�तव आह.े 
बाईपण अस ंकाह7 वेगळं मृद ू नसतं. वासनांनी ताठरललें 
नसले तर पqुषाच ं लंगह7 मृदय़च असतं.  न मSतीची सहायता 
बायका नाकारतील तेPहाच &या स�ंकृती बदल ू शकतील. 
स�ंकृती बदलायची एक शM �या करावी लागणार. यaुना 
योaदे नसतील, सपंXीला वारस नसतील, खरेद7ला nाहक 
नसतील, iवचनांना साधक नसतील तेPहाच देवाणीघेवाणीच ं
मह&व कळेल. एक मलूगामी शM �या बायकांना करावी 
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लागेल कारण प$ुष य'ुदामळंु ग,धळलले ेअसतील. मान4सक 
दभंुगता हा 7यांचा 9थायीभाव आह.े (६३-६५)  या 
स7याकडे ती येते. 

मानवी Dयवहार हा 4हसंवेर आधा4रत आह.े माणसांनी 
माणसांना गलुाम Eहणनू , क:पदाथI Eहणनू वागवणं, बायकांना 
पाळी येते Eहणनू 7यांचा 4वटाळ मानणं  हL 4हसंाच आह.े 
मीराची आई 4तNयावर उखडून आह े कारण ती 7या 
खबदाडीतQया गावात रहाते. घरL येत नाहL. आईवडलांना 
भेटत नाहL भाऊ व4हनीचंा ससंार बघत नाहL. गौरL गणपती 
कायम चकुवते.. मीरानं हुडंा आ4ण अनषंु4गक मागUयांना 
कंटाळनू लVनच करायच ंनाहL अस ंठरवलं होतं. (personal 
life) � तलुा लVन करायच ंनसलं तरL 4वनायकसाठZ करावं 
लागेल. दोन खोQया 7याNयासाठZ घेतQया आEहL. 7याचा 
ससंार आ4ण आEहL या दोन खोQयात राहाणार Eहणताना लVन 
न झाललेL नणंद घरात असQयावर कोण मलुगी देईल 7याला? 
सवIसाधारणपण ेघरात मलुLनंा येणारा अनभुव हा असा असतो. 
7या नकोशा असतात. आता तलुा आ4ण 7याला वेगळं छ_पर 
कुठून देणार? मीरेला ̀ ीमंत मलुाची मागणी आलL EहटQयावर 
केवढा सटुकेचा cास टाकला होता 7यांनी. 4तला महादेवपरुात 
नोकरL करायचीय ह े7यांना 4भकेच ेडोहाळे वाटतात. एक मलू 
झालं असतं तर घट9फोटाची थेरं केलL नसतीस अस ं4तNया 
आईच ंEहणणं आह.े पण 4तला माणस ेनको आहते अस ेनाहL. 
उलट जगUयाची अ4नवार उमj आह े 4तNयाकडे. जगUयाच े
नवीन अथI 4नमाIण करावेत असचे 4तला वाटते. पण 7या 
अथाINया शkयतांना सगळेच आधंळे Dहायच.े मीराला आई 
गणपती बसव ू देत नाहL कारण ती मलुगी आह.े पाळी 
आQयावर गौरL बसव ूदेत नाहL 7यासाठZ पाळी गेलQेया काकू 
चालतात. गौरL पण बाईच आह ेना या mqाला आई बगल 
देणार. 4तला सास ूनवरा, सासरे अस ंसगtयांशी लढायला 
लागते. 4तNया माहरेL उ4मIला गरोदर Eहणनू 4तच े लाड, 
डोहाळजेवण वगैरे होते. 7यांNया दागदा4गvयांNया ग_पा 
चालतात. �आ मNया घरL गौरL धा4जIUया नाहLत� अस ेउ4मIला 
EहटQयावर 4तला वाटते, बायकांच ेहात ध4जIण ेकस ेनसतील? 
हात तटेुपय wत 9वैपाकघरात कोण काम करतं? अस ंबायकांना 
अवयवहLन करणं Eहणजे काय? या कधी वाढणार? आई 
सास ू अशा बाहQुयांना खेळवUयात धvयता का मानतात? 
बायका mतीकxपच प$ुषांNया स9ंकृतीत. हाडामासाNया 
भkकम बायका Eहणनू उभं रहायला नको? 

मीराला 4तNया माहरेNया 4दखाऊपणाचा, चकचकzत 
जगUयाचा आ4ण सोvयचांदLNया 4दखाDयाचा {ास होतो. हL 
जाणीव 4कती वगjय 4हसंनेे घडवललेL आह ेह े4तला 4तNया 
कॉलजेमधल ेजीभाऊ कxन देतात. बेहाल गरLबीत वाढलले े
जीभाऊ 4तला Eहणतात:. �7 याच ंका}ये मॅडम तमुNया बायांना 
आस ं नखरेल रहाणं परवडतंय. आमNया बायांना नाहL 

परवडत. मा�या आईनं शतेमजरुL कxन माजं 4श�न केलंय. 
4कतीदा 4न9तं पानी 4पऊन आन 4भकेत 4मळालQेया पोtयांच ं
वाळवललें तकुडं 4दवस काढलते आEहL. कापडं नसायची. 
असायची ती पावसात 4भजनू जायची. झोपडीच ंछत उडून 
जायच.ं 7यावरच े उडणारे _ल4ॅ9टकच े कागद सांभाळायला 
आमी पावसात धावायचो. एका वाकळीखालL सा जण 
झोपायचो. वाकळ 4भजायची. ती वा-यानं उडायची. आमी 
धxन ठवनू पाऊस सपंायची वाट पहायचो. बाबासाहबेांच े
4वचार नसते सोबतीला तर जगलोपन नसतो. ते 
तमुNयासारkयांना काय कळणार? माजी आय लय मोठZ. ती 
आशी बाDहQया खेळवत कशी -हाईल? माजी बायको बी 
4बनहातांची बाहलुL -हानार नाहL. तीपण क�ाची बाई आह.े 
आन तमुी बाDहQया –हायला तमुNया घराचा बी फयदाच कz 
--- काय? तमुच ंराजकारन वेगळं आमच ंवेगळं.� ते खरेच 
बोताहते अस ं4तला वाटलं. 

mJeeleb$³eesÊej keÀe}Keb[eceOeer} DeveskeÀ mlejebJejer} veweflekeÀ DeOeëHelevee®eer 
keÀLee YeeT HeeO³es ³eeb®³ee ̀ keÀjbìe' ³ee keÀeobyejerletve meekeÀej nesles. ³ee keÀeobyejerceOetve 
cegbyeF&meejK³ee DeewÐeesefiekeÀ Menjeleer} keÀeceieej ³egefve³eve®es peie l³ee}e 
Deme}su³ee DeveskeÀ HeefjceeCeebmen GYes jenles. mJeeLee&®ee mHeMe& ve Pee}s}e 
keÀe³e&keÀlee& DeePeeo®ee®ee, HejJe[ Pee}s}s l³ee®es keÀewìgbefyekeÀ Dee³eg<³e, cetu³eefveÿ 
ceeCemeeb®eer memesnes}Heì keÀjCeejs ³egefve³eveceOe}s jepekeÀejCe, ³ee meeN³ee}e 
Deme}s}s DeeefLe&keÀ meboYe& ³ee meJe& ieesäeR®ee }sKeepeesKee YeeT HeeO³es Del³eble 
leìmLeHeCes ceeb[leele. keÀeceieej ®eUJeUer®es Deeletve ef®e$eCe keÀjleevee l³eeb®eer 
ceeCetmeHeCeeJej®eer vepej efkebÀef®eleMeerner nìle veener.

- nefjµ®ebê Leesjele
H$a§Q>m (H$mX~ar)
^mD$ nmÜ¶o
‘yë¶ : 140/-
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य�ुद आ�ण �हसंा यांच े�(यांवर होणारे प�रणाम मा�हती 
असलले2 पाव3ती काह2 मह5वाची प6 ं�ल�हते. तयातील काह2 
गांधीजीनंा �ल�हलले2 आहते कारण गांधीजीनंी अ�हसंचे े
त5व<ान जगाला �दल.े 5यांच े�(यांबरोबर झोप?याच ेस5याच े
@योग �तला मा�हती आहते आ�ण या माणसाने आपAया मानषु 
वत3नातनू य�ुदDवर नाकारत, �हसंचे े उGचाटन सIंकृतीतनू 
केल ेपा�हजे अस ेKहटल ेव 5यासाठM �(या ह ेमा�यम मह5वाच े
मानल.े या सदंभा3त पाव3ती गांधीनंा प6 �ल�हते आ�ण 5यांGया 
समोर 5यांGया �वचारांनी �नमा3ण केलले2 काह2 गुंतागुंत मांडते. 
: � सगRयाच सIंकृतीचंी वाटचाल �वनाशाकडे का? 
जीवनाची अ@�तUा करणारे �वजयी का होतात? मृ5यचू ेअथ3 
बदलतात. ब�लदानाच े गोडवे गावे लागतात. सWदया3चा 
�शवाचा आXह धरणा-यांना बळीच जावे लागते अस ेत5व<ान 
तयार करावे लागते. .... सतैान �न\@भ का होत नाह2? 
तKुह2 पा]ा5य सIंकृतीला सतैानी Kहटलंत पण एकूणच 
सतैान @भावी का ठरावा ह ेतKुहालाह2 नौखाल2त , �बहारम�ये, 
कळलं नाह2. आजह2 मी पaुषांना बघते तेcहा मलाह2 ते 
कळत नाह2. तेcहा मग तKुह2 जो शोध घेत होता तो नcयाने 
घेतला पा�हजे अस ंमला वाटतं. सगRयात �हसंGेया मळुाशी 
जीवनाGया @रेणलेा वासनेत बदलणं असतं का? जीवन सुंदर 
आह े पण 5याचा एकारललेा आ�ण उपभोगाचा एकच एक 
धारदार हcयास सवाdनाच पराभतू करतो. ... जगणं सुंदरच 
असायला हवं. 5या सWदया3@ती आपण काह2 देणं लागतो. ते 
देणं देता यायला हवं. सवाdनाच सारeयाच सुंदरपण ेजगता 
यायला हवं. ... 5या अथा3नं जगणं आ�ण मरणं यात फरक 
नाह2. ह े तKुहाला कळलं. �. .. (३३)   � तKुह2 सभंोग 
नाकारला नाह2त. पण तमुचा jेष करणा-यांनी 5याचा �वपया3स 
केला. कारण बायका तमुGया जवळ आAया तमुGया 
Kहण?या@माणं.  ते तमुGया बरोबरGया पaुषांना जमलं नाह2। 
5यांनी �लंगभोगाGया सतंापातनू बायकांना पaुष कर?याचा 
चगं बांधला. 5याप�लकडGया बायला 5यांना पलेनेात. सभंोग 
Kहणजे शर2राGया @5येक भागावर @मे करणं.  काम आ�ण 
काम ह े एकाच शlदात गुंफलते तKुह2. शर2रावर cयापक 
�नम3ळ @मे करणारे गांधी...  शlदांGया आतAया �वखाराGया 
�हसंलेा ला नाकारणं. नcया अथा3चा शौध कृतीतनू घेणं. 
@मेाच ेअनेक�वध माग3 शोधणं. शर2र �नरामय कस ंहोईल, 
�नसगा3नं �दललें देणं �नसगा3शी सवंाद2 रहात कस ंसांभाळतं 
येईल ह ेतKुह2 सतत शोधलंत. शर2रावर अस ंcयापक @मे. 
शर2र मोकळं करताना माणसू नावाच ंकाह2 आड येतं. ते 
नाकाnन चालत नाह2. बाईला शर2राचा धाक का वाटत 
रहावा ह ेतKुहाला समजलं नाह2.� 

आणखी एका प6ात ती गांधीजीनंा Kहणते: � तKुह2 इथAया 
सव3 पaुषांच ेश6 ूकारण तKुह2 (ीला �तGया 5याग, सयंम, 
@मे, �नUा या गणुधमाdनी पaुषांशी लढायला लावलंत. 

�लंगाचा ताठरपणा �हसंा यांचा सबंंध आह.े �जथे हतबलता 
�दसते �तथे ते घसुते; टराटरा फाडत जाते समाजाची 
अंत:I5वचा. सगRया भारतीय समाजमनावर �r�टश 
साsाDयवादाचा इतका @भाव होता कt Iवतं6 मोकRया 
बंधभूावानं उभं रहायला 5या वेदनेचा अडसर झाला.�

बायकांना हा गांधीजीसंारखा �वचार का करता आला 
नाह2? � सuासबंंधांचा तKुह2 करत होता तो �वचार �(यांना 
का करता आला नाह2? कारण आKह2 आमचा अवकाश 
�नमा3ण केला नाह2. सतत कोणाGया तर2 सदंभा3त बघत 
रा�हलो आKह2 Iवत:ला.... अ�हसंलेा स5यात aजावं लागतं 
आ�ण मानवी अ�Iत5व अजनूह2 स5याला सामोरं जा?याइतकं 
वाढलं नाह2. ( @गAभ झाललें नाह2. ) को?या एका अंध 
वासनेGया �ह¡ंतेला धडा �शकव?यासाठM आजवर घडवलले2 
@गAभता बळी wावी बाईनं?�

  या प6ातनू पाव3ती एकूणच मानवी सIंकृतीत �हसंा 
ब�लदान, राx@मे अशा मyुाम फोफावत वाढवलAेया 
सकंAपनांवर @z उप�Iथत करते. आ�ण �वशषेत: नcया 
भारताGया उभारणीGया सदंभा3त मह5वाGया असलAेया डॉ. 
आबंेडकरांGया सदंभा3त उGचवण|य (ीGया मनात येणारे 
@zह2 ती �वचारते: � शर2राGया �ह¡ं �वटंबनेचा धाक 5यांना 
(डॉ. आबंेडकरांना) कळला होता.  तKुह2 तमुGया मनडुीला 
नौखाल2Gया दंगल2मं�ये जवळ घेतलं होतं तस ंमी आबंेडकरांना 
जवळ }यावं अस ंमला वाटत होतं. मलाह2 खरवडून पहावं. 
जा�तcयवIथेचा �वखार मा~यातह2 �कती खोल मरुला आह ेते 
बघ?यासाठM. खरंच थरकापते का आपल2 5वचा 5यांना जवळ 
घेताना? हजारो वषाdGया जा�तभेदाला नाकारायच ंतर अस ं
जवळ घेणं �कती गरजेच ं होतं. आबंेडकरांनीह2 ते जाणलं 
होतं. पण जा�तभेदाचा शोध मा~या कमरेला घ�ट बांधलAेया 
यो�नश�ुचतेGया प��याला टाकून देऊन घेता आला असता 
का? मला }यायचा होता खरं तर. }यायलाच हवा. तKुहाला 
ताठर होत जाणा-या �लंगाला नाकारायच ं होतं. (ीGया 
शर2राला �तत�याच माद3वानं आपलं Kहणता येईल का ते 
पहायच ं होतं. तस ं मलाह2 आबंेडकरांGया जा�तभेदानं 
कोळपलAेया आ�ण तर2ह2 माद3व जपणा-या �नUेला 
आ�लंगायच ं होतं सव3 शर2रातनू. घटना �ल�हताना 5यांनी 
�कती @य�ानं (ीशर2र जप?याचा @य� केला आ�ण �शवाय 
ब�ुदाला   जाणलं.  5याGयाह2 पढेु जाऊन बायकांना सहज 
मोकळा @वेश �दला 5याGया धKमात. ... केवढ2 कnणा, 
केवढ2 आशा. 5यांना आजह2 मा~या अ�Iत5वाशी �ढ धnन 
ठेवते.� (३४) 

�पतृसu�ेवa�द सघंष3 करण े हा पाव3ती, �ह�डंबा आ�ण 
जोगतीण यांचा Iथायीभाव आह ेआ�ण तोच मीरा �कशी वा 
नीरासारeया बाया 5यांGया 5यांGया पातRयांवर पढेु नेत 
असतात. पण या सघंषा3त �हसंचे ेकाय करायच?े या सदंभा3त 
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पाव�तीच े आणखी एक प( मह+वाच े आह:े ती गांधीजीनंा 
1ल1हते आह:े  � त5ुह6 सांगता क8 1जथे काम करता  +या 
स=ंथे>या वेगळी @येये ठेव ूनयेत. पण स=ंथाच हानीकारक 
असले तर स=ंथे>या पEेा =वतं( @येये नसावीत? ...एकावेळी 
२१ स+ये असतील तर? ...  स=ंथा+मक Iयवहारात काम 
आ1ण अथ� ह े पJुषाथ� 5हणजे बायकांचा, बायका सांगत 
असलNेया स+याचा बळी देऊन साधलले ेपJुषाथ� आहते. ते 
पJुषाथ� साधQयासाठR मदत करणं 5हणजे Sीधम�. पTीधम�. 
ह6 समीकरण े U=था1पत आहते. वेळ आल6च तर धम� 
साधQयासाठR 1हसंा =वीकारावी पण पा1वVय जपावं लागेल 
अस ंत5ुह6 सां1गतलं होतंत. पण धम� आ1ण पा1वVय बदलQयाचा 
अ1धकार होता कोणाला?  भेकड असQयापEेा 1हसंा Zये=कर 
पण +याप1लकडे जाQयाचा भ[कम माग� अ1हसंचेा. फ] 
अनेक 1हसंाचार भोवती असNयावर अ1हसंचेी अप1रहाय�ता 
ठरवणार6 रेघ कुठे आखायची? कोणी आखायची?� (८५)

कादंबर6चा हा अ1भ1नवेश एकाच वेळी समाजातNया सव� 
सdासबंंधांना Ueां1कत करतो. fौय� ह े मानवी जीवनाचा 
=थायीभाव आह े ह6 साE पाव�तीला 1व1वध 1ठकाण>या 
य@ुदां>या इ1तहासाकडून 1मळते. पाव�तीचा जीव सज�नात 
गुंतललेा आह.े गावची जनुी 1बयाणी तीच जपनू ठेवते..पण 
1तला आठवणी आहते +या मा( सjैया>या आ1ण  गावक-
यां>या fौया�>या आहते. पर[या पण भकेुNया स1ैनकांना 
पोटभर खायला घातल े 5हणनू ह+या केलNेया 1नmपाप 
नाग1रकांची, मलुगा य@ुदात गमावलNेया आईची. =वत:ला 
मलुास1हत शवपटे6त कoडून घेतलNेया आई>या 1नम+या 
pासांची. आपNया य@ुदभमूीवरनं 1वqपू होऊन  परतलNेया 
मलुा>या Uतेाकडे पाहनू ईpराला जाब 1वचारणा-या, +याचहे6 
पनुJ+थान घडवशील का 1वचारणा-या र1शयन मातेची. ह6 
य@ुदं त5ुह6 लढत नाह6, आ5ह6 आया लढतोय अस ंसांगतेय 
ती राsयक+याtना. आ5ह6 आणखी काय करणार? आम>या 
मलुां>या थडuयाभोवती झाडं लावनू +यांना कwयाफुलं 
धरQयाची वाट बघतोय. +यातनू आमची मलुं परत 1जवंत 
होतील. आ1ण आ5हाला भेटतील 5हणनू. (६२) 

नव1न1म�तीसाठR य@ुद अस े सांगणा-या य@ुदखोर6बyल 
1तला अस ेUe पडतात क8  अस ंका घडतं क8 sयाsयावेळी 
आपण स+य सांगतो +या+या वेळेस ते खोटेपणाच का वाटत 
रहातं? sयाsया वेळी आपण नवे यगु अवतरNयाचा दावा 
करतो तेIहा दरखेपलेा आपल6 भमूी Uतेां>या खचानं भzन 
जाते? आपण जेIहा जेIहा समाजवादाची भाषा करतो तेIहा 
तेIहा +याचा वैभवशाल6 भ1वmयकाळ धम[यां>या ढोसQयांनी 
पढेु ढकलला जातो?�

मग बाया य@ुदखोर6ला उdर 5हणनू पढेु येतील का? Ue 
मान1सकतेचा आह.े  � माझी बायको सगंीताचा काय�fम 
ऐकायला गेल6 आ1ण 1तथNया बेफाम गोळीबारात मारल6 

गेल6 आता मी आ1ण माझा मलुगाच आहोत पण मी 
1तर=काराचा बळी होणार नाह6.� अस ेसांगणारा पJुष हा Sी 
नसनूह6 य@ुद1वरोधी आह.े तर sय1ुलयन हा यशवंतचा 1म( 
आह.े 1Iहएतनाम य@ुदाला U1त1fया देताना तो 5हणतो, तो 
य@ुदबळीचंा गौरव करायला बाया पढेु असतात! 5हणनू 
बायाह6 दभंुग असतात केवळ पJुषच दभंुग असतात अस े
नाह6. 

आणीबाणी ह े एका Uकार>या अमानषु 1हसंाचाराच े
उदाहरण आह.े इ1ंदरा बाई आह े5हणनू ती अस ेकाह6 करणार 
नाह6 अस ेपाव�तीला वाटते. बाबाजीशी 1तचा वाद. मग ती 
नेहzंची इ1ंदरेला 1ल1हलले6 प( े1तला पाठवते. � सामाjय पJुष 
व 1Sया कधी भारल े जातात तर जेIहा जनसमहू उ>च 
@येयावर>या Z@देनं भाJन जातो तेIहा. +यावेळी सामाjय 
SीपJुष वीर बनतात आ1ण इ1तहास खळबळजनक आ1ण 
यगुUवत�क बनतो.� तर  दसुरे प( आणखी काह6 मyुे मांडते: 
� जोवर ससंद आ1ण लोकशाह6 जोवर आह ेती प1र1=थती 
कायम ठेवतात तोवरच +या U=था1पत वगाtना हIयाशा 
वाटतात. भांडवल6 Iयव=था आ1ण लोकशाह6 यां>यात एक 
मलूभतू 1वसगंती आह.े लोकशाह6 5हणजे समता. भांडवलशाह6 
मठूभर लोकां>या हाती आ1थ�क सdा ठेवते. या Iयव=थेत 
समता नाह6. कायदे ह े 1वषमता 1टकवQयासाठRच केलले े
असतात. U=था1पत गटाला +यांच े 1वशषेा1धकार अjया~य 
आहते ह ेपटवनू देणं अश[य. जो कोणी +यां>या भ1ूमकेला 
आIहान देतो तो +यांना कुरापतखोर, 1व1ध1नषेधशjूय आ1ण 
हलकट वाटतो. 5हणनू झगडे सघंष� fांती अप1रहाय� ठरतात.�

इ1ंदरा देखील +याच Iयव=थेची एक Uॉड[ट आह.े दोन 
Uचासी 1श1बराथ�चा, 1वभावर6 व U1मला यांचा सवंाद इथे 
मह+वाचा ठऱरतो:: �य ा देशाला कोणी आपलं मानायला 
तयार नाह6 हा आपला Uॉ�लमे आह.े� 1वभावर6 U1मलाला 
5हणते. ती उdरते: � देश 5हणजे काय? मला अजनूह6 
मा1हती नाह6. � एकामागनू एक 1हसंाचारांचा सामना करताना 
1तच ंआयmुय सरलंय. +यात कस ंकळणार? 1तला Uमेाची 
सवय नाह6. (७४) ह6च 1=थती बहसु�ंय बायकांची होते. 

पण +यावर उdर नIया 1वचारांची मलु ेदेतात. मायकेल 
असो वा बंट6 वा ना1झया – ह6 मलु े देखील अमानषु 
1हसंाचाराला तoड देत मोठR होतात. चच �म@ये फादर असलNेया 
धम�गzुचा मलुगा मायकेल हा +याचा अमानषु मार खात मोठा 
होतो. आई बाप, भाऊ गमावलले6 बंट6 वेदनां>या अIयाहत 
Uवासात वाहते आह.े  मायकेल एकदा चच �>या तळघरात 
डोकावला तेIहा +याला कjफेशjसच ेआ1ण सम�jसच े 1ढगारे 
1दसल.े +यावर उंद6र नाचत होते. तो 1ढगारा उचलनू 1नघाला 
तेIहा +याला वाटेत 1नमा�Nयाच े 1ढगारे वाहनू नेणार6 मलुगी 
1दसल6. एकूण मानवUाणी हा भतूलावर कचरा 1नमा�ण 
करणारा Uाणी. कोणताच Uाणी भतूलावर इतका कचरा करत 
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नाह�. तर दोघांनी खपू शोध घेतला. अगद� पृ1वी3द45णा 
घातल�. शवेट� ती 8यां:याच गावात पोचल�, पाव=ती:या 
ड?गरापाशी. तर मौलवीची बरुखा काढनू टाकत असलले� 
लके 8यांना Gहणाल�, � कचरा टाकायला आलात ना? हा 
ड?गर कच-याचाच कL. सव= प4हMया जगातल े नागर�क 
Gहणतात कचरा करा, कचरा 4मरवा. साफसफाई:या 3Qांना 
आपला सR 4वरोध आह.े सफाई:या कामावर अनेक 
लोकांची पोटं भरतात. 8याला आपण स4हTणतुा Gहणतो� 8या 
4तघांना लोकांनी धरल.े आम:या प4वU भावनांचा अपमान 
केलात तGुह� Gहणत.  सटुकेसाठW घाबXन पळाMयावर  8यांना 
रेबेका:या हॉटेलम[ये आसरा 4मळाला. 4तने 8यांना गाणी 
Gहण\या:या कामावर ठेवनू घेतल.े � आGह� गातो एकच 
गाणं. तGुहाला काय हवे ते 4मळेल इथे, 4रबेका:या हॉटेलम[ये. 
मायकेल, बंट� ना4झया गात होते. 4तघांचहे� डोळे पटेलले े
होते. (१३९)  आ4ण 4तघेह� आपापMया पर�ने 8या 
4हसंाचारा4वf[द उभी रहातात. धम=, 4लंग, वर, जातपात ह े
कोणतेह� घटक 8यांना अडव ूशकत नाह�.  जात धम=, राh 
... 4कती कलवेरांवर उभी आहोत आपण ... साम4ूहक 
रचनांचा नसता गौरव नाह� करणार आपण� असचे जण ूह� 
मलु ेबजावताहते.  

माU पाव=तीला ह ेबदल सहन होत नाह� आहते. पाव=ती 
फार सतंापल� आह.े सई:या देवळाजवळ तiयात सीतेच ं
जोडवं सापडलं अस ंGहणतात. हा बनाव आह.े नाईट हझे:या 
ह4ेलकॉjटरमधनू तiयात काह� पडMयाच ं (टाकMयाच?ं) 
कैलासला 4दवसा व 4मळचू दाX न 4पता 4दसल ेआह.े हा 
मlुाम बनाव केललेा आह.े सीते:या जोडmयां:या नावावर 
धमा=च े mयापार�करण  केलले े आह.े. आता  सई:या 
देवळाशजेार� पजूा आ4ण हाराफुलांची, पो1यापnुतकांची दकुानं 
खणानारळाची ओट�सामानाची दकुानं ओघानंच उभी रा4हल� 
आहते. मळु:या सई:या देवळाच ेदगड काढनू नेल ेआहते. 
तiया:या पा\यात कुजलMेया फुलांचा कचरा ओत3ोत भरला 
आह.े ऑईलपqट 4पऊन चकाचक उभं रा4हललें देऊळ आता 
mयापाराच ंnथान बनलंय. . इथMया उsया 4झजलMेया दगडावर 
बदामबाण आकारत आहते.

 ह ेसारे आ4tत पाव=तीला 4दसते. ती तापा:या uलानीत 
झाडाखाल� झोपलले� आह.े  पण मग सखी 4ह4डंबा 4तथे येते. 
4तनं ओढया:या पा\यात 4तच ं लगुडं ग:च 4भजवते. 
पा\यातMया दगडाखालच ेखेकडे पकडून 8यां:या नांuया मोडून 
पदरात बांधते आ4ण मग पाव=ती:या त?डात 4तने लगुडं 4पळनू 
पाणी घालते. ती ऊठून बसते. झाडाशी टेकते. मग ती  
nवत::या अंगावरच ं लगुडं ओढनू काढते व पाव=ती:या 
अंगाभोवती गुंडाळते.  4तला गारवा सहन झाला नाह� Gहणनू 
4तला आपMया अंगावर ओढनू घेते.  घwट धXन  ठेवते, 4तच े
गाल nवत::या गालाशी 4चकटवनू 4तनं 4तच ंडोकं हातानं 

वेढनू धरते. . दोxह� पायांनी 4त:या थडथडणा-या शर�राला 
अंगाशी बांधनू घेते. .  (१३९)

वेदनांचा अmयाहत 3वास चालचू राहातात. mयRी वा 
समाजजीवनात ते तसचे चालत आल ेआहते आ4ण तसचे 
कदा4चत चालचू रहाणार आहते.  या सा-या कथनां:या 
पाy= भमूीवर सफदर, जोगतीण,  पाव=ती, सखी 4ह4डंबा, 
जोगतीण, सफदर, मीरा, अशोक, मायकेल, बंट�, ना4झया 
--- 38येक mयRी ह� tां4तकार� जा4णवांची उजाzची 3तीकं 
आहते. समाज,  मग तो खे{यातला असो वा शहरातला, 
भारतातला असो वा इतर वसाहतवाद� देशांमधला, हा साराच  
वेदनां:या  साकMयाचा  3देश आह.े आ4ण हा 3वास चालचू 
रहाणार आह.े कोणीह� मोडून न पडता 34तकारांच ेलहानमोठे 
माग= शोधत, छोwया मो}या इ4तहासांच े पनुल~खन करत, 
भतूकाळाच ेअxवय लावत, वत=मानाला 4दशा देत आ4ण एका 
मानषू भ4वTयाला आकार देत पढेु जात रहाणार आह,े ह े
सवा=त मोठे स8य आह.े यातल े ’सखीपण’ 4नभाव\याची 
जबाबदार� फR बायकांची नाह� ती �ीपfुष सा-यांचीच 
आह.े 

वंदना भागवतांची अmयाहत वाटा वेदनां:या ह� कादंबर� 
Xढ अथा=ने कादंबर� अ4जबात नाह�. 4त:यातएक वा दोन 
एकसधं वा 4वnकळीतह� कथानके अशी नाह�त.  हा एक 
बहमुेळी  सचं आह,े घटनांचा , घ4टतांचा, आठवांचा, 
3ा�कथांचा, आ8म4नवेदनांचा, कहा\यांचा, थोरांशी वैचा4रक 
पातळीवर घेतलMेया पंuयांचा. 8यात ने4णवे:या पृ�nतरावर 
घटुमळणा-या आ4ण अंत:nतरात उधम मचवणा-या  अनेक 
बाबी येऊन हजेर� लावनू  जातात. मग 8याला भारतासार�या 
वसाहतपवू= देशात इ�ंजी सा4ह8याची  4टमकL वाजवायची  
असो, वा पोnट कलो4नयल नावाखाल� ने4टवांच ेइ4तहास एका 
घटके:या  4चरेबंद� कापीव चौकोनात बंद कXन ठेवायच े
असोत. पोnट कलो4नयल मान4सकता घडवणा-या सांnकृ4तक 
राजकारणावर  जाताजाता केलले ेभाTय ह ेयाच ेउ�म उदाहरण 
आह.े सफदरला  क:छ:या रणात , राजnथानम[ये टेकMयावर 
आतंरराhीय लखेकां:या मेळाmयासाठW आललेा वोल सो�का 
भेटला होता.  8याचीह� एक 3कारे या पोnट -कलो4नयल 
सा4ह8या:या काळातल� �ॅजेडीच तो मांडतो. . � आमची नवीन 
मलुं 4चनआु अकेबीवर रागावतात. Gहणतात 8यानं 4थंuज 
फॉल अपाट=मधनू 8यानं कुठल� आ4�का 4वकल� अमे4रकेला? 
आता कोणीपण 4तकडं बोलायला गेलं तर� तो आ4�कन �ेस 
आ4ण हडे4गअर घालनू अकेबीचा ओक?को दाखवावा लागतो.  
आता नायजे4रयातMया काiया लखेकानं १९५८ म[ये 
4ल4हलMेया आ4�केला 8यांना आजह� 4जवंत ठेवायच ंअसतं. 
आ4ण नायजे4रयातMया यांना जीxस घालाय:या असतात. 
4शवाय इ�ंजी मेजर घेऊन नाह� तर एमबीए करायला 
4तकडंच 4शकायला जायच ं असतं. आपMयाच काiया 
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डो�यावर!या का$या केसात ह ेपांढरे केस कधी आल ेकाय 
कळलंच नाह3 आप4यालाच.� (१८) (सव; उ=रवसाहतवाद3 
देशांची ह3 @ॅजेडी आह.े यातल ेसांCकृEतक राजकारण. या 
देशात वसाहतवादापवूH काह3 नIहते. EफरंKयांमळेुच EशNण, 
औQोगीकरण यातनू आधEुनकता आल3. नाह3तर आधEुनकता 
पवू; काळात सव; देश मागास आEण अडाणी होते. असा 
समज. आEण अजनूह3 ते बदललले े नाह3त असा Uयांचा 
सोयीCकर समज आह े)

सफदर Vहणतो मलाह3 लोक पाEकCतानात जायला 
सांगतात मी Uयांना सांगतो मला धम; नाह3 कोणताच मी 
माणसू आह ेतर मग मEुCलम आयडWEटट3 इन पोCट कलोEनयल 
इEंडयावर  अमेEरकेत पपेर वाचायची EनमंZण ेयेतात. खरे 
वाCतव आEण क\C@�टेड वाCतव याला फरक. एक^कडे 
जोगतीण जी श_द आEण ̀ ान राखनू ठेवते आह ेतर Eदसर3कडे 
पोCट कलोEनयल काळातील खोट3 सCंकृती. Uयाला � सगळे 
मानवEनEम;त गदुमरवणारे  सदंभ; जाळनू टाकायच े होते. 
पव;तावर पाय रोवनू उभं राहनू गाणं Vहणायच ंहोतं जगात4या 
सग$या वेदनेसाठc.  भीती एवढ3च होती क^ Uयानं रोवल4ेया 
पाया!या ठशाभोवती देऊळ नाह3तर दगा; कeन जZा भरव4या 
गे4या असUया वषा;नवुष g.� (१८) 

वंदना भागवत कथनांसाठc EवEवध iकार!या शलै3 
वापरतात.  भयावह यkुदखोर3च ेमासल,े धारदार आग;यमुWlस, 
Eतखट Eतर�या कॉमWटस, मनnुयसमाजाची सoूम Eनर3Nण े
आEण pqयाUमकता ह3 या कादंबर3त ठायीठायी भेटते.  
rीपsुष भेद, Uयांची Iयव!छेदक लNण,े Uयांच ेनवेजनुे EवEवध 
नातेसबंंध, Uयावरच े बदलां!या भEूमका आEण अ\याय व 
शोषण अंगात Eभनल4ेया  IयवCथेवरच ेउपाय यां!या चच uतनू 
कादंबर3 वाचकांसमोर अनेक iv उभी करते, वाचकाला 
आप4या iवासात EवEवध ivांसEहत सामील कeन घेते, 
आEण rीपsुष पणाच े अथ; शौधyयासाठc EवEवध पया;यांची 
ENEतजे आप4यासमोर खलु3 करते. 

मराठc कादंबर3!या iांगणात या कादंबर3ने आपला एक 
आगळा ठसा उमटवललेा आह.े 

२००० ते २०१६ या कालखंडात EलEह4या गेल4ेया 
या आठ कादंब-यांमkये समाजजीवनाकडे पहायच ेEवEवध पसै 
खलु े केल े आहते. या लEेखका Uयां!या कादंब-यांमधनू 
EवEश~ rीवाद3 अशी काह3 एकरंगी ठाम व साचबंेEदCत 
मांडणी करत नाह3त. iUयेक लEेखकेचा  समाजाकडे Uयात4या 
rी पsुष सबंंधांकडे पहाyयाचा अपना अपना नजEरया आह.े 
माZ हा मांडताना बा� समाजातील एकूण सामाEजक 
घEटतांकडे या Erया iEतEबंबाUमक पkतीनंी पहात नाह3त. 
Eज4हा पEरषद वा �ामपंचायती यातील घटना दsुCतीचा भाग 
वगळला तर १९६० नंतर!या दशकांमkये  घडून गेल4ेया 
rीम�ुी चळवळ, दEलत चळवळ, जागEतक^करण व 

खाजगीकरण, नागर3 Cवातं�यासाठc झाल4ेया चळवळी,  
जातीय व धमाgध दंगल3, Eकंवा मंडल आयोग अशा घटना या 
कादंब-यांमkये Eदसत नाह3त पण Uयांनी घडवनू आणल4ेया 
पEरणामांच ेEचZण माZ जeर येते. 

आEदवासी असो वा नागर3, खे�यातल े असो वा 
आUममKनतेतल ेअसो, जे जीवन Uयांना नीटच माEहती आह ेते 
Uयांनी Uयात4या �i ॉ_लमॅEटक� सEहत, मkयवतH 
आशयसZूांमkये गुंफल ेआह.े या कादंब-यांमkये काह3 समान 
बाबी, कथनाUमक तंZ े जeर आढळतात. उदाहरणादाखल 
काह3 बाबीचंा उ4लखे करता येईल. Cमृती हा बहधुा सव; 
कादंब-यांमधील एक अUयंत महUवाचा सरंचनाUमक घटक 
आह.े Uया कधी एकेकlया येतात तर कधी Uया सामEूहक 
समाजमनात दडून बसल4ेया असतात. कालावकाशाची 
सरEमसळ करण,े वा एकरेषीय पkदतीने घटना  मांडत जाण े
वा कोणUयाह3 काय;कारण सबंंधांना घटना�माने बांधील न 
राहाण ेआEण तर3ह3 एकानेक  अंतग;त सZूांनी Uयांना pढपण े
एकZ गुंफण ेअशा वेगवेग$या तंZांनी कथनाUमकता Eनमा;ण 
होते. Erयां!या मधील मैZ आEण काह3 वेळा Erया आEण 
काह3 अपवादाUमक पsुष यां!या मधील मैZदेखील या कादंब-
यांना एक वेगळी Eनखालसता देते.  iUयN iv उपECथत 
करण,े  ते कुणालातर3 Eवचारण,े Uयांवर चचा; करण,े ह ेतंZ 
मेघना पठेे, Eश4पा कांबळे, कEवता महाजन, अंजल3 जोशी 
आEण वंदना भागवत वापरतात.  आEण पZ ेEलEहण ेहहे3 तंZ 
Eश4पा कांबळे व वंदना भागवत यां!यात समान आह.े पण 
सर;वात महUवाची बाब अशी क^ iUयेक^ची कादंबर3 या 
eपबंधाची हाताळणी CवतंZ आह.े मांडणी कधी एकरेषीय 
आह ेतर कधी गुंतागुंतीच ेपदर सरEमसळत जाणार3 आह.े पण 
एक साkदVय; अस ेक^ या सा-या कादंब-या मराठc/भारतीय 
Erयां!या  आयnुयात4या अECतUवा!या कंEडशनवर भाnय 
करतात. ते भाnय भल े वेगळाल े असो पण Uया सा-याच           
कादंब-यांमkये वाचकाला आप4या बरोबर नेyयाची कणखर 
Nमता आह.े सा-याच कादंब-यामधील आग;यमुWlस वा 
Eनर3Nण ेसा-या वाचकांना मा\य होतील अस ेनाह3 पण या 
कादंब-या वेदनांच े वेगवेगळे नकाश े आप4यासमोर 
कमीअEधक आIहानाUमक पkदतीने मांडतात ह ेमा\य करायला 
हवे. केवळ Erयांनी EलEहल4ेया Vहणनू नIह े तर एकूणच 
मराठc कादंबर3ला या सज;नशीलतेने नवे आयाम Eदल ेआहते 
अस ेमला वाटते. Vहणनूच पढु!या दशकांमkये मराठc कादंबर3 
ह3 वेगवेगळी वळण ेघेईल आEण Uया वळणां!या EदशाEदKदश;न 
करणा-या साEहUय कृती Vहणनू या कादंब-यांची न�द राह3ल 
अस ेमला वाटते.

      - माया पंिडत

मोबा. : ९९४९४ ७०४३४
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गंमतीने अस े$हटल ेजाते क+ स,या मराठ0त शोध4नबंध 
सादर क7न डॉ:टर झालले ेलोक 4ढगाने आहते पण समी@क 

$हणावेत अस े फारस े कुणी नाहDत. यातल े तFयहD माGय 
होHयासारखे आहचे. Kयामळेु नMया असो क+ 4लहनू 4लहनू 

चं. �. देशप"डे

सतीश तांबे यांचा नवा कथासं)ह

‘मु-काम पो0ट सां0क2ितक फट’ पु�क
परी ण
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�ये� झाल"ेया असो, अनेक लखेकांची यो-य दाखल घेण ेवा 
2यांच ेनीट म"ूयमापन होण ेराहनू जाते आह.े इ>ंजीत ?डलान 
थॉमस या कवीCया अगदE सGुवातीCया क?वताहE नजरेसमोर 
येताच टE. एस. ए?लयटसारIया ?तथ"या नामवंताने 2याच े
महJव जोखल ेहोते आ?ण ते जाहEरहE केल ेहोते. आप"याकडे 
कानोसा पKती जाLत वापरलE जाते. कोण काय Mहणते ह े
बघत बेताबेताने बोलायच.े ?कंवा मग कवी वा लखेक 
कोण2या गटातला, कोण2या जातीचा, कोण2या राजकOय 
टोळीचा, >ामीण कO शहरE वगैरे पाहनूहE समीSा केलE जाते. 
‘>ामीण सा?ह2य चळवळ Mहणजे TLथा?पत सा?ह2याला 
आUहान’ अशी बा?लश कु?Lतगीर ?वधाने करणारे समीSकहE 
?दसतातच. सा?ह2य, कला ह ेकाहE ?जंकWया-हरWयाच ेTांत 
नUहते, इथे मानवी म"ूया2मकतेचा सबंंध असतो, ह ेलSात 
घेणारे समीSक अभावानेच ?दसतात. एकदा एक लखेक 
Mहणाला होता कO माझ ेमराठ[ सा?ह2यातल ेLथान काय आह,े 
ह ेमला मरायCया आधी कळायला हवे. ‘?वपलुा च पृ]वी’ 
याCयावर 2याचा ?व^ास नUहता. ते ठ[क, पण, सांगणार 
कोण तमुच े Lथान? गटातटाप?लकडे मा`यता असणारे 
समीSक कुठे आहते? नाहE तर मग, यो-य टोळीत ?शaन, 
फO?"डंग लावनू भलEभलE पा?रतो?षके तरE ?मळवता यायला 
हवीत. Mहणजे ?नदान कागदोपdी तरE तमुच ेLथान नeदवल े
जाईल. पण 2याने समाधान होऊ शकेल? 2यातला पोकळपणा 
जाणवत राहणारच ना! 2यामळेु, आजCया मराठ[ सा?ह?2यकाला, 
‘माती असशी मातीत ?मळशी’ ह ेसमजनूच आपल ेलखेन 
करत राहण ेभाग आह.े इथे लखेन हा पोटापाWयाचा उjोग 
का होऊ शकत नाहE याची चचाk अनेकदा झाललेE आह.े 
Uयावसा?यक यशLवी लखेकांच ेSेd सोडून, आ?थkक अपSेा 
न बाळगता ?ल?हणाlया सजkक लखेकांबmल ह ेTn आहतेच. 
Mहणजे मग ह ेअस ेलखेक, लखेन हा धमk मानतात Mहणायच े
का? या सदंभाkत मग -

कथा करe?नया मोल �या प o घेती 
तेहE दोघे जाती नरकामpये 
?कंवा 
जेथे कOतkन करावे तेथे अ`न न सवेावे 
- या तकुारामबवुांCया ओळीहE लSात rयायला हUयात. 

तमुच े Lथान तरE कशाला ?न?sत कaन हवेय तMुहाला? 
धमाkCया दजाkची कला?न?मkती करत असाल तर ?वसaन जा 
ना! आपल ेकाम करा आ?ण जा ?नघनू ! कसलE वाट पाहात 
थांबताहात? - ह े Tn काहEनंा ?नदkयपणाच े वाटतील पण 
मानवी म"ूया2मकतेCया Sेdात काम करणाlयांना ह े?वचारल े
जाण ेअयो-यहE नाहE.  

ह ेसगळे ?लहायच ेकारण Mहणजे सतीश तांबे ह ेमराठ[तल े
एक महJवाच ेकथाकार. आता इथे, ‘महJवाच’े हा म"ूया2मक 
शtद नकळत ?ल?हला गेलाच! पण, सpया अशीच आह े

प?र?Lथती. T2येक गोuीची ?च?क2सा, ?वvेषण आ?ण 
ऐ?तहा?सक T?xयेतलE जागा या पKतीने बोलता येत नसल े
तरEहE, सजkक लखेकांनी 2यांना महJवाCया वाटणाlया 
सा?ह2यकृतीवंर ?लहEत राहायला हवे. समीSक नाहE Mहणनू 
लढणार कुणाशी आ?ण रडत बसनू उपयोग काय ? तर, मला 
अस ेवाटते कO तांtयांच ेकथाकार Mहणनू यो-य ते मोजमाप 
झाललेचे नाहEय. गाडगीळ. जीए, खानोलकर, पानवलकर, 
तoडुलकर, कमल देसाई, मेघना पठेे अशा नामावलEत, सतीश 
तांबे ह े नावहE खरे तर असायला हवे. ‘मzुकाम पोLट 
सांLकृ?तक फट’ हा 2यांचा नवीन कथास>ंह आललेा आह,े 
तो वाचताना याची जाणीव झालE. या कथास>ंहातलE शीषkक 
कथा आपण बोलत असल"ेया, मराठ[त"या अनेक Tnांना 
कवेत घेणारE आह.े तीबmल बोलचू. 

बराच काळ मराठ[ सा?ह2य हE, ल{मण माने यांनी 
Mहट"याTमाण,े एकूण मराठ[ समाजात"या साडेतीन टzzयांची 
म|देारE होती. १९६३ची नेमाडय़ांची कादंबरE ‘कोसला’, 
१९७३चा ढसाळांचा क?वतास>ंह ‘गोलपीठा’ आ?ण 
१९७८च े दया पवारांच े ‘बलतुं’ अशा xमाxमाने अनेक 
सा?ह2यकृती येत गे"या आ?ण हE म|देारE मोडलE गेलE. 
मराठ[ सा?ह2याने वगळललेE अनभुवSेd ेसा?ह2यात फुसांडत 
आलE. आता यातला सGुवातीचा काळ हा वाLतववाद आ?ण 
देशीवादाचा असण े भागच होते. जो तो आपाप"या 
अनभुवSेdाच े?ल?हणार आ?ण ते गुंताडय़ाच ेअसनू चालणार 
नाहE. 2यामळेु, जे घडल ेते सांगण,े अस ेसोप ेतंdच आव�यक 
होते. नेमाडय़ांनी नसुते ते वापरल ेनाहE तर 2याची आxमक 
भलावण केलE. ‘‘गे"या शंभर वषा�तील मराठ[ समीSेचा 
आढावा घेत"यास टे?नसन-�ाऊ?नंगपासनू ए?लयट-बेकेट 
अशा 2या मानाने द�ुयम दजाkCया सा?ह?2यकांची थोरवी 
मानणारे भाबडे मराठ[ ?व�ान भीतभीतच तकुारामाची  
?व^सा?ह2यात गणना करताना ?दसतील." (टEकाLवयंवर 
पृ� ११५.) ए?लयट-बेकेट ह ेद�ुयम लखेक? जे आप"याला 
समजणारे वा झपेणारे नाहE 2याची आxमक ?टंगलटवाळी 
करण ेह ेसGुवातीCया काळात गरजेच ेहोते, असहेE Mहणता 
येईल. याचबरोबर आणखी दोन गोuी महJवाCया झा"या. 
एक Mहणजे अनभुवाचा ‘द?लत-शो?षत-वं?चत-पी?डत–
ब?ह�कृत’पणा आ?ण डावा प?रवतkनावाद. ‘डावी राजकOय 
भ?ूमका’ ह ेजण ूसा?ह2याच ेUयवCछेदक लSणच मानल ेजाऊ 
लागल.े  

ह ेसगळे ?ल?हWयाचा हते ूहा आह ेकO तांtयांसारखा लखेक 
काहEसा बेदाखल का रा?हला असावा, ह ेपाहण.े 2याचबरोबर, 
या कथास>ंहातलE शीषkक कथाहE या Tnाशी सबंं?धत आह.े 
तांtयांच े‘लखेा-जोखा’ नावाच ेएक पLुतक आह,े 2यात पृ�  
२०३वर ते Mहणतात, ‘‘2यामळेु एकूणात झाल ेकाय तर 
आप"या वैय?|क जगWयात, आसपासCया घडामोडीतं जे 
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काह� घडते ते सा$सगंीतपण े रंगवल े क- सा.ह/य.न.म3ती 
होईल असा सदंेश नेमाडय़ां:या अनयुायांम<ये =जला." 
अनभुवांची दाहकता आ.ण .व.वधता असल� क- झाल,े अस े
झाल.े तांबे एका .ठकाणी Jहणतात क- एक KLय वाMतव 
असते आ.ण एक अKLय वाMतव असते. ‘‘अKLय वाMतवाचा 
वेध आपNया अनभुवा.ध.Oत कNपकतेतनू Qयावा 
लागतो."(पृO २०७). वाMतव हबुेहबू रंगावXया:या YयZात 
ह� प.रपणू3ता येण ेराहनू जाते, अस ेतां[यांच ेJहणण ेआह.े या 
सव3 Yकारात सा.ह/या:या ‘कNपकता’ या मह\वा:या अंगाचा 
.वसर पडला, अशी तां[यांची मांडणी आह ेआ.ण अथा3तच ती 
पटXयासारखीच आह.े याच कारणामळेु, जीए:ंया .फbन:या 
Yयोगांची नेमाडपंथीयांकडून ‘मोठय़ांचा चांदोबा’ अशी .खNल� 
उडवल� गेल�, अस ेतांबे Jहणतात. अशा Yकारांमळेु सा.ह/य 
घडवण ेआ.ण रचण ेया मह\वा:या .न.म3तीY.dयेलाच अडथळे 
.नमा3ण झाल.े आता, .फbन Jहणजे काय, फॅfटसी Jहणजे 
काय या .च.क/सते न पडता पढेु जाऊ.   

ह ेजे सगळे .ल.हल े/याचा या कथास$ंहातNया ‘मiुकाम 
पोMट...’ या शीष3क कथेशी सबंंध आह.े /यामळेु, आधी 
तीवर बोल.ू Jहटल े तर ह� एक द�घ3कथाच आह.े तांबे 
Jहणतात /याYमाण े(चांगNया अथा3ने) ह� एक उkम ‘रचलले�’ 
कथा आह.े ह�त दोन Yमखु पाl ेआहते. एक Jहणजे मात mड 
भणगे ह ेएक जनुे, बnयापकै- नाव असलले ेpयेO qाrण 
लखेक आ.ण /यांचा चाहता असललेा, नsयानेच .लह ूपाहणारा 
असा एक त=ण द.लत लखेक भवुन कt दळे. एक अ/यंत 
मह\वाची अशी सामा.जक, सांMकृ.तक समMया एका 
कला/मक अनभुवातनू sयu करXयासाठv लखेकाने रचलले े
ह े मैदान असनू लावलले� फ-.Nडंग आह.े दोघेह� शहरात 
राहणारे आहते आ.ण दोघां:याह� वाटय़ाला सामा.जक द:ुखाच,े 
अवहलेनेच े आयxुय आलले े नाह�. एका .ठकाणी भणगे 
भवनला Jहणतात, ‘‘yा मराठv सा.ह/याच ंकाह� खरं नाह�. 
वाटय़ाला रटरट नसले तर सारं sयथ3 आह ेइथे. वाMत.वक 
पाहता मराठv सा.ह/या:या उगमाशीच {ाने|रांनी खरंतर 
चांगला धडा घालनू .दला होता क-, समाजाने .कतीह� छळ 
केला असला तर� /या:या.वषयी आवाbर न काढता /या:या 
मंथनातनू आलNेया .चतंनाचा उपयोग क~न .न.म3ती करायची. 
पण ते सारं काळा:या ओघात वाह ूगेलं आ.ण गेNया काह� 
वषाmम<ये हालअप�ेा, शोषण, अवहलेना, दा.र�य़ yांची रट 
लावNया.शवाय इथे लखेक Jहणनू उभं राहणं अवघड होत 
चाललं आह े.दवसt.दवस." ह� एक वेगळीच समMया .नमा3ण 
झालले� आह.े हा एक वेगळाच रेटा आह ेआ.ण अ.भsय.u 
Mवातं�यावरचा घालाह� आह.े सा.ह/यात अस ेयम.नयम वा 
प�यकुप�य तयार होण े ह े कधीच समाजा:या सांMकृ.तक 
पोषणाला .हतकारक अस ूशकत नाह�. भवुन:या मनात आह े
क- भण�यांना आपल े वस.तMथान दाखवनू आपण काह� 

पांढरपbेे नाह� ह े दाखवनू �ावे. भवुनला भण�यांच ेलखेन 
आवडायच े कारण ते उ/कंठावध3क असायच,े आ.ण म�ुय 
Jहणजे वातावरण पांढरपशे े असनूह� तशा जगXयाची 
कोडकौतकेु /यात नसायची. उलट /यात /या जगXयाचा 
पदा3फाश करण े होते, �Oे/वाचा दंभMफोट होता. द.लत 
सा.ह/यातNया सतत:या कम3कहाXयांपbेा /याला ह ेआवडत 
होते. पण, लखेना:या या वै.श�य़ांमळेुच, लखेक Jहणनू 
भणगे ना पांढरपशेांना आपल ेवाटत होते ना द.लतांना. तीच 
प.र.Mथती भवुनचीह� होणार होती, कारण, तो द.लत असला 
तर� /या:याकडे ‘द.लत अनभुव’ नsहता. दोघांचीह� .Mथती 
‘न घरका न घाटका’ अशीच असणार होती. जगXयात pया 
नाटय़मय घटना घडतात /यांचा खोलात जाऊन वेध Qयायला 
हवा आ.ण तो वेध घेXयाची Y.dया sयu होईल अशी 
‘रचना’ करायला हवी, अस ेभण�यांच े Jहणण.े पण /याला 
आता मह\व नाह�. दा.रदय़, अवहलेना यां:यासह जे घडल ेते 
सां.गतल ेक- झाल ेसा.ह/य, अशी कNपना बळावलले� आह.े 
असNया लखेकांना भणगे ‘नसुते अनभुवांच े लखे.नक’ 
Jहणतात. अमकु Yकार:या अनभुवा:या आ$हाबरोबरच 
वाMतवावादाचा आ$ह ह� सा.ह/यातल� आणखी एक समMया 
झालले� आह.े खरे तर Y/येकाच ेवाMतव वेगळे असते पण 
या स�ूमतेची गरज रा.हलले� नाह�. सामाfय .नवेदना:या 
Mतरावरच े वाMतव सांगण े हाच वाMतववाद, अस े झालले े
आह.े आ.ण भणगे तर .फbनच े मह\व मानणारे आहते! 
‘वाMतव वडापाव’ या गाडीची योजना क~न वाMतववादावरचा 
उपरोध भेदकपण ेया कथेत sयu झाललेा आह.े अनभुवाने 
ना पांढरपशेाधा.ज3णा ना बहजुन प�तीची रट लावणारा – या 
अवMथेला ह� कथा ‘सांMकृ.तक फट’ Jहणनू सादर करते. 
शवेट� भणगे भवुनला Jहणतात, ‘‘...त ूआता एकच कर...  
मा�या मरणानंतर /या सांMकृ.तक फट�त मiुकामाला जा. जे 
काह� .लहायच ंअसले ते .तथनू .लह�. अ.भजन आ.ण बहजुन 
दोघांनाह� सोडून एकटा पड. पढुच ंसा.ह/य या सांMकृ.तक 
फट�तनूच Yसवेल, याची मला खाlी आह.े" यावर अ.धक 
भाxयाची गरज नाह�. अनभुव आ.ण वाMतववाद या 
सकंNपनांचा सवाmगीण वेध घेणार� कथा Jहणनू या कथेला 
मराठvत एक खास Mथान राह�ल यात शंका नाह�. 

जगXयातNया अनभुवाचा सखोल वेध घेऊन तो आशय 
‘रचनू’ sयu करणार� या स$ंहातल� आणखी एक सज3क 
कथा Jहणजे, ‘रावण आडनावा:या पांडवापlुा:या नावाची 
जfमकथा’. नाव, घराण,े जगXयाच े आदश3 नमनूे अशा 
गो�ीतंNया अॅ[स.ड3ट�च े कारंजे उडवत राहणार� ह� एक 
अकNपनीय आ.ण तर�ह� कुठेह� ‘वाMतवा’बाबत शंका 
Qयायचा .वचारह� मनात येऊ नये, अशी एक उkम कथा 
आह.े एक स.ेमनार होणार असनू /यात .नबंध वाचणाnया 
एकाच ेनाव आह े‘मNहार� पांडव रावण!’ कस ेकाय बाबा ह े
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अस ेअजब नाव? – या उ%सकुतेतनू ह+ कथा स-ु होते. पवू1 
लहान मलुांना एक कथा सां6गतल+ जायची क: कथेचा नायक 
राजक<येला रा=सा>या तावडीतनू सोडवायला 6नघतो तर 
वाटेत %याला एक मुंगी भेटते, मी येऊ का Fहणते, तो चल 
Fहणतो. आ6ण या पIतीने एक कावळा, उंद+र, हLी हहे+ या 
मो6हमेत सामील होत जातात. तोच पारंप6रक लोककथेचा 
घाट! %यामळेु, शंका घेण ेआणखीनच दरुापाPत! या नावाच े
रहPय उलगडत जाण ेआ6ण वाटेतQया अनेक बाबतीतंला 
उपरोध यांनी ह+ कथा मराठTतल+ एक उLम असगंत 
(absurd) 6फXशन ठरते. लखेन ह+ एक Y:डा Fहणनू पाहण े
ह ेतांZयां>या कथेच ेएक मह[वाच ेवै6श]य़ या कथेत _कषाcने 
जाणवते. शवेट+ या कथेचा 6नवेदक जेeहा या रावण 
महाशयांना 6वचारतो क: तमुची ह+ नामकथा मी 6लहनू _6सI 
केल+ तर चालले का? %यावर ते रावण Fहणतात, ‘‘बेलाशक. 
आ6ण %या मंडळीनंी _वासाची 6ल6खत मा6हती कोणतीह+ न 
ठेवQयाने तFुह+ %यात काह+ह+ तपशील भ- शकता. यात 
तमु>या हाताशी ठोस वाPतव अस ंफारस ंकाह+ नाह+च आह.े 
%यामळेु उलट ते छानच होईल." तांZयां>या लखेक Fहणनू 
असणाiया सजcकते>या कQपनेला ह ेपरूकच आह.े

तांZयां>या कथांची नावे हा एक Pवतंj अkयासाचा 6वषय 
होऊ शकतो. ‘सशंयकQलोळात राशोमान’ ह े असचे एक 

नाव. lयांना अ6करा कुmसोवाचा जग_6सI ‘राशोमान’ हा 
6सनेमा माह+त आह े%यांना हा ‘स%यशोधा’चा मराठT अवतार 
खासच अथcपणूc वाट ू शकेल. सगळे मनोeयापारांच े खेळ! 
कथे>या 6नवेदकाला खनुा>या वगैरे धमXया येण ेहा या कथेचा 
6nगर पॉइटं 6कंवा उqाटन6बंद ूFहणा. साह6जकच काय बाबा 
ह+ भानगड, अशी उ%सकुता 6नमाcण होते. कथा यातQया 
अनेक शXयतांचा धांडोळा घेत जाते पण शवेट+ हाताला 
काह+च लागत नाह+. इतकेच नeह ेतर, धमXया कोण देत 
होते, हा _tह+ गळनू पडतो. शवेट+ 6नवेदक Fहणतो, ‘‘तर 
या सवc मान6सक गदारोळातनू मला हळहूळ ू स%य आ6ण 
सशंय यां>या vा सर6मसळीतनू एक भ<नाट नवीन नाटक 
6दस ूलागलं, lयाच ं नाव असणार होतं, ‘सशंयकQलोळात 
राशोमान’ – lयात मी माwया आयxुयात घडललें ह ेतFुहाला 
सां6गतललेंच कथानक थोडेफार फेरफार क-न मांडणार 
आह ेआ6ण एकदा का एखादं शीषcक घyट पाळामळुांसकट 
डोXयात उमललं क:, पढुची वाटचाल ह+ बहतुेक वेळा मला 
एखा{ा सोपPकारासारखी वाटते." हचे तर सगळे तांZयां>या 
कथेचहे+ 6वशषे आहते. तांZयां>या कथेत द6लत-शो6षत-
वं6चत-पी6डत यांच ेजग आ6ण %यां>या समPया या चलनी 
मटे6रयलला बढावा 6दललेा नसतो. जग पांढरपशे ेवा कुठलहे+ 
वा काQप6नकह+ अस ूशकते. %यातनू मानवी मQूया%मकते>या 
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�दशनेे होणारा कला'मक )वास हाच इथे मह/वाचा असतो. 
या स5ंहात6या इतर दोन कथाह7 या अशा तांबे-)�:येने 

य<ु अशाच आहते. 'यां>याब?ल थोडAयात -
‘यB–तB–सावB’ : - मनात बाळगावे लागणारे, Gवत: 

सावB अस6याच ेजIमरहGय , ‘‘ह7 देवाने �दलले7 जमीन पसै े
देऊन आप6या नावावर करणं हा Nयवहार मळुातच काळा 
आह े–" ह ेसवयी>या Nयवहारापा�लकडच ेस'य, आ�ण ‘‘या 
पृQवीवर अढळ अशी जागाच नसावी बहधुा, )'येक 
कणाकणावर वाकडी नजर आहचे कुणाची ना कुणाची!" - 
इथपयUत �वचार येऊन पोचण े – ह े आह े या कथेत. या 
स5ंहात6या पाचह7 कथांमVये काह7 ना काह7 अपवादा'मक 
आ�ण नाटय़मयह7 अशा गोYी आहते. 

‘नाकबळी’  : - ‘नाकZडोळी नीटस असण’े हा वाA)चार 
एका अजब माहोलात नेणार7 ह7 एक गंमतीशीर कथा आह.े 
नीतीअनीतीच े \ढ साच े ओलांडून ‘समावेशक’ समाधान 
�नमा_ण करणार7!

तां`यां>या कथेची वै�शYय़ ेथोडAयात अशी सांगता येतील 
-

‘सयूा_�चया पर7। तकुा लोकZ ं:Zडा कर7॥’
- तकुाराम 

“Life is not a problem to be solved, but a reality 

to be experienced.”

- Soren Kierkegaard 

वर7ल दोIह7 भा�षते एकB के6यावर जे समजते ती आह े
या सव_ कथांमागची मम_eYी. या कथांमVयेह7 पाB ेआहते, 
'यांची सखुद:ुखे आहते, 'यां>याह7 आयgुयांत ताणतणाव, 
गुंताडे आहते, सघंष_ आहते, �हसंाह7 आह,े पण तर7ह7, लखेक 
याचा कोणताह7 )भाव न घेता �ल�हतो आह,े ह े जाणवत 
राहते. 'यामळेु, या कथा ना कोण'या सखुद:ुखांचा )'यय 
देणाiया आहते ना कोणता मडू तयार करणाiया. जगjया>या 
एकूण जंजाळातनू हा लखेक सहज �वहरत अस6याच े
वाचकाला जाणवत राहते. या अथा_ने ह7 लखेकाची एक 
सहज पण गंभीर :Zडा ठरते. यांत6या पाBांनाह7 अनेक 
समGया आहते, 'यांची �नराकरण ेदेण ेवा 'यांचा Iयाय�नवाडा 
करण ेहा इथे हतेचू नाह7य. कारण अथा_तच सव_ काह7 इतके 
ज�टल आ�ण इतAया )भावांनी य<ु आह े कZ 'याची 
सोडवणकू वा 'या बाबतच े�नgकष_ अशAयच ठरावेत. एका 
सखोल प�रपAवतेने जगjयाकडे पाहणार7 ह7 eYी आह.े ह7 
:Zडा lहणजे, ‘शतदा )मे करावे’, ‘)मे कर �भ6लासारखं’ 
�कंवा ‘फ< लढ lहणा’ अशी बावळट-उथळ नाह7. जगjयात 

एखादा स6ला अंमलात आणणार7 ह7 :Zडा नाह7. हा, 
कZकo गाड_ lहणतो तसा जगjयाचा सम5तेने घेतला जाणारा 
अनभुव आह.े मानवी जगjयाचा Nयापक आवाका घेत जाणार7 
ह7 मम_eYी आह.े या कथांची �नवेदनशलै7ह7 या eYीतनू 
येणार7च आह.े घटनांच े सव_ तपशील आ�ण 'यांतल े सव_ 
)भाव यांची दखल घेत ह े�नवेदन जाते. 'यामळेु ते स�वGतर 
आ�ण काह7 वेळी पा6हाळीकह7 वाट ू शकते. पण, �वशषे 
lहणजे यातल े)'येक वाAय �नवेदनात अथ_पणू_ भर टाकत 
जाणारे आह.े कुठेह7 कंटाळा तर येत नाह7च पण ह ेसपंचू नये 
अस ेवाटत राहते. या नसु'या घटनां>या कथा नाह7त. घटना 
घडjया>या )�:यांचा बारकाईने धांडोळा घेत जाणाiया अशा 
या कथा आहते. या वै�शgqयांमळेु या कथा मराठrत अ�sतीय 
lहणाNयात अशा आहते. कलते6या अ'य>ुच दजा_>या 
म6ूयeYीचा हा एक �वलोभनीय पट आह.े

एखाtा �वचारसरणीच े मह/व मांडण,े एखाद7 भ�ूमका 
अ�भNय< करण,े अमकु अशा )कारच ेप�रवत_न अप�ेuण े
– असल ेकाह7ह7 या कथा करत नाह7त. 'यांचा आवाका 
'याहनू खपूच मोठा आह.े जगjया>या सम5तेच े भान देण े
lहणजेच एक मानवी प�रपAवता �नमा_ण करण े– ह ेकलचे े
अ'यंत मौ6यवान काम या कथा करतात. कोणताह7 ता�/वक/ 
आVया�'मक आव न आणता साधेपणाने केल6ेया �नवेदनातनू 
या कथा अशी आशयघन उंची गाठतात. इथे एक �वशषे म?ुा 
सांगण े मला मह/वाच े वाटते. फेसबकुसारxया समाज-
माVयमांवरचा तां`यांचा वावर पा�हला तर तो �न�yतच 
भ�ूमकाय<ु आ�ण 'यांची Nय�<गत मते Nय< करणारा 
असतो. पण, कथाकार तांबे यातनू म<ु अस6याच े�दसते! 
याव\न हचे GपY होते कZ ‘मते’ हा एक मया_�दत )कार 
आह.े कला ह7 Nयापक, समावेशक असते. लखेका>या 
Nय�<गत मतांव\न कलचे ेम6ूयमापन करण,े ह7 आणखी 
एक समGया होऊन बसलले7 आह.े मराठrने या ‘फट7’>या 
गरजेतनू, वाGतववादा>या पकडीतनू आ�ण Nय�<गत भ�ूमका 
व मते यांतनू लौकर बाहरे पडण ेह ेसांGकृ�तक �हताच ेहोईल, 
ह ेया �न�मzाने समोर यावे.

चं. �. देशप"डे

मोबा. ९३७१००५७७३
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गो� तशी जनुीच आह.े पण आता+या -वचारवंतां+या मते 
ह3 एक अ7यंत गंभीर गो� आह.ेअशा गो�ी आप9या सदैव 
आसपास घडंतच असतात. परुाण काळापासनू या गो�ीला 
अनेकानेक सदंभB आहते. Cहणजे गDुद-Eणा Cहणनू एकलFयाचा 
अंगठा तोडला तHFहापासनूच.े. सतुपIु Cहणनू कणाBला -हणवल े
तHFहापासनूच.े. 7यामळेुच ह3 गो� एकाचवेळी जशी जनुी 
आह ेआ-ण 7याचवेळी तशी ती नवी देखील आह.े.

तर घडलले3, घडत असलले3 वा नLकM घडेल अशी गो� 
जी कM...

एका सापाने आज एका बेडकाला पाOयात बडुOया पासनू 
वाचवल.े पण बेडूकच ददुPवी -नघाला.. 7यावेळी सापां+या 
QसारमाRयमांच ेअती हशुार Q-त-नधी ऑन द Uपॉट हजर होते. 
7यांनी या घटनेच े -चIीकरण केल.े 7यामळेु ते Cहणतील 
तशीच ह3 गो� घडल3 आह ेअस ेजवळजवळ सवाXच ेठाम 
एकमत आह.े 

7या -दवशीची ती सकाळची वेळ होती. आपल3 रोजची 
आ-Yहकं उरकून एक गोरापान साप सहज जीवनस7व -मळवनू 
7या[ारे आपल3 कांती अ-धक उजळ Fहावी यासाठ\ कोव]या 
उYहात तलावा+या काठाला -फरत होता. 7यावेळी 7याला एक 
अ_तु गो� -दसल3. एक बेडूक जो कM -दसायला 7यां+या 
जातीसारखाच खपू काळा, कु`प होता आ-ण 7या+या 
भोवताल3 तHFहा 7या+या जाती पकैM कोणीच नFहते, आ-ण 
एका उंचवaयावर थांबनू तो बेडूक पाOयाकडे बघत शांत 
बसला होता.... गोर3 कातडी असल9ेया सापा+या मते तो 
खपू दःुखात होता. कदा-चत 7या+या जातीत9यानी 7याला 
जातीबाहरे ब-हdकृत केल ेअसावे. Cहणनूच तो एकटा असावा. 

7यामळेुच बहतुेक तो पाOयात बडुून आ7मह7या कराय+या 
बेतात असावा. अYयथा अशा वेळी 7याला -तथे अस ेएकटक 
पाOयाकडे बघत बसOयाच ेकारण तर3 काय? आ-ण पाOयाकडे 
बघत बसललेा होता Cहणजे नLकMच तो पाOयात उडी मारणार 
ह े-न-gतच ना.. सो थीस पॉइटं ट ूबी नोटेड..

तHFहा Eणाचाह3 -वलंब न लावता बहाiर सापाने आप9या 
गोjयापान कातडीची अ-जबात पवाB न करता -तथ9या 
-चखलात गपुचपू धाव घेतल3. आ-ण डो]याच ेपाते लवते न 
लवते तोच आप9या मजबतू जबkयाने 7या बेडकाला जखडून 
ठेवल.े पण "कांह3ह3 झाल ेतर3 आ7मह7या करणारच" असा 
बहदुा बेडकाने -नधाBर केला अस9यामळेु तो सतत पाOयाकडे 
ओढ घेत होता. पण साप खपू बहाiर अस9यामळेु 7याने 
कोणताह3 -वचार न करता 7या बेडकाला पाOयाकडे अ-जबात 
धाव घेऊ -दल3 नाह3.आता या झटापट3त बेडकाला खपू मार 
लाग9याने यात बेडूक गंभीर जखमी होऊन थोkया वेळाने 
गतQाण झाला. पण साप जो कM नेहमीच 7या+या देशा+या 
भ-वतFयाचा आधी -वचार करत अस9यामळेु या मृत 
बेडकामळेु प-रसरात थोkया वेळाने दगु Xधी पस`न अYय 
देशवा-सयां+या आरोqयाच े गंभीर Qr -नमाBण होतील अस े
7याने ताडल.े व केवळ नाईलाज Cहणनू 7या बहाiर सापाने 
बेडकाला -गळनू टाकल.े व देशाला एका खपू मोtया 
सकंटातनू वाचवल.े अYयथा मोठा अनथB झाला असता अस े
सापाने बेडकां+या अनयुायांना सां-गतल.े 7यामळेु बहाiर 
सापाच ेसगळीकडे अ-भनंदन होत आह.े नेमके काय सु̀  
आह े ह े अ-जबात न समजलले े कांह3 ं बेडूक ह3 सापाच े
अ-भनंदन करत होते.

गो�ट अजूनही न संपणारी..!!
रमजान मु!ाकथा
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"आपण कस�याह% अडचणीत असलो तर%ह% अस े
करताना मी नेहमीच या देशाचा 3वचार आधी करतो’’ अस े
सापाने 6यानंतर 8सारमा9यमांना 3दल�ेया मलुाखतीत <हटल.े 

गो@ इथेच सपंत नाह%. तशी ती याआधीह% सपंल% 
नCहतीच. 

बेडकांEया अनयुायांनी तFCहा जोरदार उठाव केला. 
"आमEया बेडकाचा खनू झालाय" अस े 6यांनी ठणकावनू 
सां3गतल.े बेडकांEया अनेक 8जातीनी एकM येऊन लवकरच 
मोठा लढा उभारला. सघंषS केला. पण 6यांची सTंया अपरु% 
अस�यामळेु 6यांचा 3टकाव लागला नाह%. मध�या काळात 
अनेक बेडूक अशाच र%तीने गायब झाल.े "6यांचाह% खनूच 
झालाय" अस े सगळे एकसरुात ओरडू लाग�यावर माM 
बैराXयाEया वेशात असल�ेया सापांEया राजाला 3क��यातनू 
बाहरे यावेच लागल.े 6यावेळी राजाने लाल डYगरावZन 
केल�ेया मनाEया भाषणात शांतता 3कती मह[वपणूS असते 
या3वषयी 3ववेचन केल.े अनेक लोकांना एकाचवेळी शांत 
कर\याची कला अवगत असलले े लोक 6यानी जवळ 
बाळगल ेहोतेच. आ3ण ते राजाEया 3वचारांची लाट 3नमाSण 
कर\यात देखील माह%र होते. 3शवाय अंगावरची कात कधी 
टाकायची व कुठे कधी कोणता पहेरेाव करायचा यात ते 
सगळे माह%र होते. 6यांEया <होर]याने यावेळी शांतीEया 
उपासकाचा पहेरेाव केला अस�यामळेु देखील राजाEया 
प^यावर अनेक गो@ी पड�या. घडल�ेया घटने3वषयी _ श`द 
न काढताह% माहोल शांत के�याच े aये देखील सापांEया 
राजाने bवतःकडे घेतल.े 6यातनूह% dयांनी आरडाओरडा केला 
6यांना देश3वघातक कृ6य के�याबfल राजाने "देशgोह%" 
अस ेघो3षत केल.े व लगेच 6यांची रवानगी तhुंगात केल%. 
पiुहा अस ेकोणीच कZ नये यासाठj तशी कायkात तरतदू 
देखील केल%. तFCहा देशाची शान राखल% <हणनू सापांEया 
अनयुायांनी आप�या राजाच े खपू गणुगान केल.े गोडवे 
गायल.े राजाने धडाडीने असचे खपू 3नणSय घेतल.े तFCहा 
आपला राजा हाच देवा3धदेवाचा अमकु इतवा अवतार कसा 
आह ेवगैरे दाखल ेसापांEया अनयुायांनी 3दल.े या सोहlयाच े
लाईCह 8nेपण कZन  8सारमा9यमात असल�ेया सापानी 
आपण खरे देश8मेी अस�याची साn 3दल%.

सगlयांना वाटल ेगो@ इथेच सपंल%.
पण छे.. छे..
नंतर बेडकांची सभा बसल%. अनेक 3शकलले े बेडूक 

आता बोल ूलागल.े 6यात बेडूक हा उभयचर 8ाणी अस�याने 
पा\यात बडुून मZ शकत नस�याचा काह%नंी 3नवाSळा 3दला. 
6यामळेु 6याचा खनूच झालाय यावर तYडी 3श]कामोतSब 
झाल.े कांह%ह% झाल ेतर% याची दाद मागायचीच अस ेसवाSनमुते 
ठरल.े आ3ण ह% केस कोटाSत गेल%. 

गो@ इथेह% सपंल% नाह%च...

iयायालयात वावरताना सापांच े अनयुायी खपू सावध 
असायच.े गोpया कातडीचा iयायाधीश असले 3तथेच ते तYड 
उघडत असत. कोटाSत दोiह% पnांची मोठj खडाजंगी Cहायची. 
बेडकांनी जiमभर या देशाची सवेा केल% अस�याच ेव इथल% 
सृ@ी सदैव 3हरवीगार राहावी यासाठj पावसाच ेदान मा3गतल े
अस�याच ेदाखल े3दल.े तर आजवर आ<ह% 86येकवेळी कस े
ब3लदान 3दलये याचा पाढा वाचला. आ<ह% 3नhपgवी लोक 
सघंषS करत जगणारे असनूह% आमEयापकैq कोणी पा\यात 
उडी घेऊन आ6मह6या का करेल? असा सवाल उप3bथत 
केला. 6याचबरोबर अस े अनेक कतSबगार बेडूक गायब 
झा�याच े देखील iयायालयाला सां3गतल.े पण नसु6या 
सांग\यावर iयायालय 3वsास ठेवेल कस?े 6यासाठj अनेक 
परुाCयांची आवtयकता होती. आ3ण घटना घडल% 6यावेळी 
सापांEया 8सारमा9यमांच े83त3नधी सोडून 3तथे कोणीच नCहते. 
जे होते ते आधंळे असावेत बहतुेक. 6यामळेु 6यापकैq कोणीह% 
ह% घटना 86यn पाह%ल% नस�याने अनेकजण अजनूह% 
सuंमात आहते. असा सuंम गेल% अनेक शतके बेडकांEया 
8जाती सोसत आ�या आहते. 3नlया डYगराचा राजा 
असल�ेया dयाने सगlयांनी सखुाने नांदावे यासाठj 3शका, 
सघं3टत Cहा, आ3ण सघंषS करा असा सदंेश 3दला तोह% 
आयwुयभर झटत रा3हला. पण जाताना 86येकाEया हातात 
3वचारांच ेकोल%त देवनू गेला. जे अजनूह% जळत आह.े

3वचारांEया लढाईची गो@ अजनू सपंल% नाह%य..
iयायालय खपू मह[वाच े असते <हणनू सगळे बेडूक 

3तथेच iयायासाठj धडपडत होते. तस ेयाआधी खपूदा 6यांनी 
iयायालयात हलेपाटे मारल ेहोतेच. मागे बेडकांEया राणीचा 
खनू झाला, 6यानंतर झाल�ेया बेडकांEया राजाचाह% सापांनी 
जीव घेतललेा 6यावेळीह%. अखेर काळाच ेयगु झा�यावर मग 
3नकाल आला.

" इत]या वषाSत बेडकाने पा\याबाहरे राहनू आपल ेजीवन 
Cय3थत के�यामळेु तो पा\यात पोहण े3वसZ शकतो.. 6यामळेु 
आ6मह6या कर\यासाठj बेडूक पा\यात उडी माZ शकतो " 
असा सापाEया व3कलांनी iयायालयात य3ुxवाद केला. 
6यामळेुच  खनुाचा आरोप असल�ेया सापाचा गैरसमज झाला 
अस\याची श]यता नाकारता येत नाह% असहे% iयायालयाने 
6याEया अनेक पानी 3नकाल पMात नमदू केल.े 3नकाल ऐकून 
साप मनात छzी हसल.े आ3ण 3नद{ष सोडून 3दल�ेया सापाला 
स3ेल_ेट करत घेवनू गेल.े

पण बेडकांच ेअनयुायी खपू 3चवट होते. 6यांनी वरEया 
कोटाSत दाद मा3गतल% व 6याचवेळी शांततेEया मागा|नी आपल े
आदंोलन सZुच ठेवल.े 86येक तारखेला ते सगळे हजर 
असायचचे. जस ेकq आजवर होत आल ेआह.े. कq अजनूह% 
3कतीक काळ होईल याची श]यता 3दसत नाह%. अस े ह े
आदंोलन <हणजे सापांची डोकेदखुी झाल% इतके माM खरेच..
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आता हळ ू हळ ूसगळेच बोल ूलागल.े आजवर गायब 
झाल-ेया अनेक 2वचारवंत बेडकांना, आ2ण सापांना डोईजड 
होत असल-ेया 9यांचा खनू झालाय.. अशांना मरणो=र >याय 
2मळावा ?हणनू सगळे एक झाल.े Aयामळेु गलका झाला. मग 
राजाने बेडकांचा छळ मांडला. Aयांना जमावबंदE केलE. 
टाळेबंदE केलE. यंGणलेा हाताशी धJन अनेकांवर खटल े
भरल.े 2वचारवंत जनावरांना बाजारातनू 2वकत घेतल.े 
कांहEनंा देश भषूण, राN भषूण वगैरे परुPकार देवनू 2मंधे 
केल.े मग तेच बणुगे 2वचारवंत Qाणी 2दवसराG QसारमाRयमावर 
Aयांची बाज ू लावनू धJ लागल.े लवकरच आता चांगल े
2दवस येतील अशी आवई उठवलE.

सगUया QाVयांना आपाप-या जातीची आठवण कJन 
2दलE. व आपलEच जात कशी WXे आह े याची महती 
सां2गतलE. AयासाठY Aयांनीच 2नमाZण केल-ेया पPुतकातल े
धडाधड दाखल े2दल.े पा[यपPुतकातनू आपल े2वचार परेल.े 
व आपलचे लोक कस ेशरूवीर आहते, व जे इतर धम]य 
लोक शरु होते Aयां^या गोटात आमचचे कस ेलोक होते व 
आ?हEच Aयांच े कस े गJु होतो.. Aयामळेुच देवा2दकां^या 
गUयात आ?हाला कस े Pथान 2मळाल े वगैरे वगैरे गो`ी 
सां2गत-या. आ2ण Aयाचबरोबर बेडूक हा 2चखलात, घाणीत, 
गटारEत राहत अस-यामळेु तोच कसा ब2हaकृत आह.े. Aयांची 
सावलE देखील कशी अप2वG असले वगैरे ह े पटवनू 
सां2गतल.े पण उप2Pथतांपकैc कांहE ंQाणी खपू हशुार होते. 

Aयांनी सापांना नेमके Qd 2वचारल.े Aयावेळी सापांनी खपू 
आकांडतांडव केला. हा "आम^या धमाZवर ह-ला आह े
वगैरे"अस े?हणत Aयांनी देशQमेाची जोरदार घोषणा 2दलE. 

गो` अजनू सपंलE नाहEये..
सापांचा हा हE कट सगUयां^या लfात आ-यामळेु Aयांचा 

खपूच जळफळाट झाला. मग Aयांनी देशाला एकG बांधनू 
ठेवणारE पPुतके जाळलE. भhी साठY बांधललेE 2हरiया 
रंगाची परुातन इमारत पाडलE. 2वक-या न जाणाjया 2वचारवंत 
बेडकाना गोUया घात-या. 2शfण देत असल-ेया सवZधम]य 
इमारतीवर ह-ला केला. QAयेकाला जगVयाचा व आप-या 
मनाQमाण े बोलVयाचा, वागVयाचा हkक सांगणारE वै2lक 
ओळ मजुवायचा देखील Qयn केला. 2वरोधकांचा दै2दoयमान 
इ2तहास कोणालाच आठव ूनये ?हणनू शहरांची, खेpयांची, 
योजनांची नावे बदललE. इतकंच काय.. फळांचीहE नावे 
बदललE. पण 2शकलले े बेडूक Aयांच े आता अ2जबात 
ऐकेनात. मग 2शकल-ेया सवाrनाच कंगाल करVयाच ेसापांनी 
आदेश 2दल.े बाजारात खाVया 2पVया^या वPतूंवर कर 
लादला. Qचडं महागाई वाढवलE. आप-या पदाचा गैरवापर 
कJन चलन बदलल.े सापडेल Aयात उखळ पांढरे कJन 
घेतल.े तर दसुjया बाजलूा सामा>य जनांना कसबेस े हाता 
तtडाशी गाठ पडेल इतकेच वेतन 2दल.े बाकc^यांना आशवेर 
ठेवल.े

हशुार असणाjयांना Aयां^या चालE आता आधीच कळ ू

OejCe Je he´keÀuheie´mleeb®³ee GodOJemle keÀLee DeeheCe DeepeJej SskeÀle Dee}es Deenesle. 
SKeeoe veJee he´keÀuhe cebpetj Pee}e keÀer l³ee he´keÀuheeves efJemLeeefhele nesCeeje ceeCetme 
ÒekeÀuHeeefJejesOeele mebIe<ee&meeþer GYee jenlees. efpeJee®eb jeve keÀªve lees }{e³e}e GYee 
jenlees. keÀejCe l³ee®³eemeeþer ceeleer ner kesÀJeU ceeleer vemeles leer l³ee®³eemeeþer ogmejer 
DeeF& Demeles.

meg©Jeeleer}e efpeJee®eer yeepeer keÀªve }{Ceeje ceeCetme FLeu³ee J³eJemLes®³ee 
®e¬eÀele De[keÀlees. }{îeele HegÀìer®es yeerpe hesj}s peeles. keÀeneRvee neleeµeer Oeªve }{e 
keÀcekegÀJele kesÀ}e peelees. ìeskeÀoej mebIe<e& keÀjCeeje ceeCetme nleye} DeeefCe DeieeflekeÀ 
yevelees.

heCe cenejeä^e®³ee µesJeì®³ee ìeskeÀe}e Deme}su³ee keÀesunehetj efpeu¿eeleer} `ef®e$eer' 
³ee ceO³ece he´keÀuheeleer} he´keÀuheie´mleebveer kesÀ}s}e mebIe<e& cee$e ³ee}e DeheJeeo þj}e. 
`DeeOeer hegveJe&meve ceie®e OejCe' ne µeemeveefveCe&³e DeefmlelJeele ³esC³eehetJeea ns leÊJe l³eebveer 
mebIe<ee&letve he´l³e#eele DeeCe}s. pes kegÀþb®e Ie[}b veener les Ie[}b; veJns Ie[efJe}b. heCe 
pes keÀener Ie[}b, Ie[efJe}b les menpe veJnleb. l³eemeeþer SkeÀ he´eceeefCekeÀ mebIe<e& vesìeves 
GYee jeefn}e. 

mebIe<ee&letve me=peveehe³e¥le®ee l³eeb®ee ne he´Jeeme. ³ee he´Jeemeeleer} ceer SkeÀ mee#eeroej veJns; lej ³ee 
}{îeeleer} SkeÀ efyeveer®ee efµe}soej. }{e GYee keÀjC³eele heg{ekeÀej Iesle}s}e, l³eeb®³ee 
he´l³eskeÀ mebIe<ee&le l³eeb®³ee KeebÐee}e Keeboe }eJetve GYee jeefn}s}e SkeÀ keÀe³e&keÀlee&. les 
}{le nesles, Ie[le nesles Deved ce}e Ie[Jele nesles. l³eeb®³ee }{C³ee®ee, ceePee }{le 
}{le Ie[C³ee®ee ne efpeJeble Fefleneme. keÀe³e&keÀlee& cnCetve pes DevegYeJe}b l³ee®³eeµeer 
he´eceeefCekeÀ jentve ³ee }{îee}e µeyoye× keÀjC³ee®ee kesÀ}s}e ne he´³elve.< 200/-
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लाग�या. बेडकांच े&होरके देखील खपू हशुार होते. हातात 
काठ4 घेतल�ेया व नसु9या पंचा नेसल�ेया उघ;या 
&हाता<या=या >वचारांशी 9यांच ेनाते होते. साप कस ेआय9या 
>बळात राहनू आप�यावर कुरघो;या कAन आप�याला भC 
बनवतात, आप�या आप�यात कशी भांडण े लावतात.. 
आप�या >नFया डGगरा=या राजाने >नमाJण केल�ेया मागाJवर 
चालण ेयांना कस ेमाKय नाहL.. वगैरे ह े 9यांनी सगFयांना 
ओरडुन सांगायला सAु केल.े गो<या लोकां=या सघंाला 
आOहान देईल अशी बेडकानी Rवतःची यंTणा उभी केलL.

गोU इथेहL सपंलL नाहLच....
आता काल परवाचीच गोU Xया ना.. बेडकां=या 

आदंोलनात कांहL ंसाप बेडकां=या वेशात >फरत होते. 9यांनी 
मZुामहनू राडारोडा केला. मग सापां=या यंTणनेे सगFयांना 
ठोकून काढल.े >तथे बेडकांची मोठ4 फौज होती. मनात आल े
असते तर बेडकां=या फौजेने लाल डGगर पोखAन एकेकाला 
>तथेच मातीत गाडल ेअसते. पण 9यांनी अ>जबात तस ेकेल े
नाहL. ते फ^ सोसत रा>हल.े जस ेक_ आजवर ते सोसत 
रा>हल ेआहते. चौ`या खांबा जवळ उभारलले ेaसारमाbयमांच े
aाणी याचहेL >चTीकरण करत होते. व सगFया देशवा>सयांना 
9यांना हवे तसचे लाईOह दाखवत होते. पण अजनूहL उcेक 
का होत नाहL याचीच अनेक &होरdयाना >चतंा लागलL होती. 
आता तर गो<यांची काळी कारRथानं उघड उघड होऊ लागलL. 
देश>वघातक कृ9ये करायला 9यांची च;डी गँग  मैदानात 
उतरलL. आदंोलनात छुiया पjतीने घसुनू 9यांनी 9यां=या 
नागडेपणाचा कळस केला. aसारमाbयमे याचहेL लाईOह 
>चTीकरण दाखवत होते. सगळा खेळ ठरवनू सAु होता. पण 
कांहLहL झाल ेतरL खेळ बघणारे aाणी आप�या मठु4 आवळनू 
आपला सतंाप Oय^ करत होते हL बेडकांसाठ4 चांगलL गोU 
घडलL. 9यामळेु लवकरच lांती होईल अशी 9यांनाहL आशा 
वाट ूलागलL...!!

गोU अजनू सपंलL नाहL...
आता lांतीची एकदम पढुची गोU सांगतो.. &हणजे अस े

नdक_ होईल अशी गोU. ती झालL असले असहेL असले 
कदा>चत >कंवा ती लवकरच होईल असहेL असले कदा>चत. 
&हणनू हL गोU आप�याला मZुामहनू मीच सांगावी यासाठ4 
माoयात�या बेडकाचा हा अpटाहास...

तर होणारL गोU अशी जी क_..
सगFयांना सगळंच असq झालं. तrOहा a9येकाने डोक_च े

वs कमरेला गुंडाळल.े अKयाय सोसत जगtयापCेा लढनू 
मA असा सगFया बेडकानी चगं बांधला. मग अनेक 
बेडकांनी मुंगसाच ेAप धारण केल.े व एकेक साप >खंडीत 
गाठला. आधीच सापांची सvंया कमी होती. अचानक 
झाल�ेया मा<यात साप नामोहरम झाल.े 9यांची यंTणाहL 
कुचकामी ठरलL. कोणी >कतीहL सvंयेने आल े तरLहL 

रR9यावAन कोणालाहL आप�या परवानगी >शवाय जाता येऊ 
नये यासाठ4 यंTणनेे >खळे ठोकललेा रRता बनवला होता. 
9यातनू कशीबशी वाट काढत >क9येक साप पळनू गेल.े पण 
>जतके सापडल े>ततdयाना मुंगसानी अRमान दाखवल.े कांहL ं
बेडूक गाw;यां=या वेशात होते. 9यांनी पुंगी वाजवेल तस े
उरल�ेया सापांना डोलtया>शवाय पयाJय उरला नाहL. काहL ं
गाw;यानी सापाच े >वष काढनू टाक�याने आता सापांना 
कोणीच घाबरेना. >शक�या सवरल�ेया ब<याच बेडकानी 
गwडाचा वेश घेतला. आता 9यांना सचंारायला सगळे 
आभाळच >थटे पडायला लागल.े

तर aसारमाbयमात वावरणा<या सापांना सापडेल >तथे 
अनेकांनी ठोकल.े काहLनंा तwुंगात घातल.े आता सगळीकडे 
देशaमेाची लाट उसळलL. याच लाटेची 9सनुामी झालL. 9याच 
मानवतेच े अनेक शT ू गारद झाल.े सापां=या राजाची माT 
जाईल >तथे छ4: थ ू झालL. कोणीच 9याला >कंमत देईना. 
आजवर सापां=या राजाने अनेकांना आपल े>मT मानल ेहोते. 
9यांनीहL ऐनवेळी 9याची साथ सोडलL. बडुणा<या नावेतनू 
अनेक उंदरांनी जीव वाचावा &हणनू पाtयात उ;या XयाOयात 
अगदL तसचे झाल.े आता सापांचा राजा नामोहरम होवनू 
एकटाच बस ूलागला. जण ूतो एखादा मनोw{ण असावा अस े
9याच ेवतJन >दस ूलागल.े आप�याला नेमके काय करायच े
होते आ>ण आपल ेआज काय झाल ेयाचा तो शKूयात >वचार 
करत बसायचा. 

असाच एकदा तो सगFया जगाला कंटाळनू सकाळ=या 
वेळी तलावा=या काठावर एकटाच बसललेा असताना 
अचानक काहLतरL पाtयात पड�याचा आवाज झाला. तर 
सापांचा राजा पाtयात गटांगFया खात होता. हL अ|तु गोU 
एका aसारमाbयमात काम करणा<या देशaमेी बेडकाने 
पा>हलL. तrOहा 9याने 9याच े>चTीकरण देखील केल.े पाtयात 
अनेक बेडूक सापा=या राजाला वाचवtयासाठ4 धडपडत होते. 
पण यावेळी 9याचचे ददु}व..

9यानंतर झाल�ेया पTकार प>रषदेत बेडकानी aय~ांची 
>शकRत के�याच े सां>गतल.े पण राजाला आ9मह9या 
करtयापासनू आ&हLहL वाचव ूशकलो नस�याची खंत बोलनू 
दाखवलL.. अरेरे....! 

सगळे बेडूक एकसरुात रडू लागल.े राजा मे�याच ेदःुख 
aजेला नाहL होणार तर कुणाला...!!

आ>ण हो..
हL गोU अजनू सपंलL नाहL बरं...!!

रमजान मु!ा

मोबा. ९३७२५४०९८५ 

ramjanmulla6505@gmail.com
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अल�ेसां! #लोक ह े र(शयन सा(ह,य (व.ातील एक 
ठळक नाव आह.े तो एक 6(तभाशाल8 र(शयन कवी-
गीतकार, लखेक, नाटककार, सा(ह(,यक समी?क आ(ण 
अनवुादक Cहणनू 6(सE आह.े २८ नोHह Iबर २०१० या 
(दवशी अल�ेसां! #लोकची १४०वी जयंती झाल8. 

अल�ेसां! #लोकचा जQम सIट पीटसSबगSमTये एका 
बEुीजीवी कुटुंबात झाला. आई-वडील (वभW झाXयानंतर तो 
मॉZकोजवळील शाखमतवा येथील इZटेट8त उ^च खानदानी 
नातेवाईकासं ोबत रा(हला. (तथेच ,याला Hलाद8(मर सलHयोवच ं

अले�सां! #लोक (१८८०-१९२१)
आिण 1या3या किवता

मेघा पानसरे 

नेदरलँ समधील लायडन या 
ऐितहािसक शहरात एक अनोखी 3था 
आहे. १९९२ पासनू ‘िभ=ीकिवता’ 
या सािहि?यक 3क@पाअंतगCत 
शहरातील इमारतीवंर जगातील 
िविवध भाषांतील उ=मो=म किवता 
िलिह@या, रेखाट@या जातात. एका 
अथाCने हे एक आंतरराJीय शहर 
आहे, िजथे जगातील िविवध देशांKया 
कवीKंया रचना भाषा, 3देश, देश या 
सीमा ओलांडून एकN येतात. काOय 
िनिमCतीचा मूळ उQेश इथे  साथC  
होताना िदसतो. एका इमारतीवर 
अलेRसांS Tलोकची ‘‘राN, रUता, 
पथिदवा, औषध दकुान’’ हX किवता 
रिशयन भाषेत िलिहलेलX िदसते.
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गढूवाद  त#व$ान आ'ण १९+या शतकातील कवी अल3ेसां6 
प'ू8कन, :योदर =य=ुचवे आ'ण अफनासी :येत यांचा शोध 
लागला. =यांचा मोठा Eभाव =याGयावर रा'हला. १९०३मKये 
=यानं E'सL रसायनशाM$ NीOी 'म'PदQयेइवची मलुगी 
Qयबुोव 'हGयाशी 'ववाह केला. १९०५मधील Uांतीच ं=यानं 
Vवागत केलं होतं, पण १९२१मKये Xम'नरास होऊन 
‘मानवतेGया शहाणपणावरचा 'वZास’ सपंला आह,े अस ं
=यानं म3सीम गोक[ला 'ल'हलं होतं. 

२०+या शतकाGया Eारंभी र'शयन सा'ह=य-कला'वZात 
अनेक Eवाह होते. कलGेया माKयमातनू ]Lा व शाZतता 
याकडे जा`याचा मागa bहणनू का+य व सा'ह=याला 'वशषे 
मह#व Eाd झालं. =यातील मलूत: का+यासबंंधी ‘Eतीकवाद’ 
(symbolism) ‘भ'वkयवाद ’ (Futurist) व ‘अ3मेइझम’ 
(acmeism) ह ेतीन Eमखु Eवाह आजह  मह#वपणूa मानल े
जातात. ‘Eतीकवाद’ ह  १८९० ते १९१० काळातील 
चळवळ नवा स{दयaवाद आ'ण '|'वZाच ंस=य यावर भर देत 
होती. इथे '|'वZ bहणजे ‘ह’े आ'ण ‘दसुरे’ 'वZ यामधील 
'मथक~य सबंंध होत. ‘Eतीकवाद’ हा केवळ सा'ह'=यक Eवाह 
न राहता नवा आKया'=मक अनभुव बनला. 

ना'वPयपणूa का+या=म लयीचा वापर करत �लोकनं =याची 
अ'भ+य�ीची मौ'लक शलै  'वक'सत केल . �लोकसाठ� 
Kवनी सवa]�े होता आ'ण सगंी'तकता ह े =याGया का+याच ं
Eाथ'मक वै'श�य़ होतं. ‘राO, रVता, पथ'दवा, औषध दकुान’ 
ह  =याची एक E'सL क'वता आह.े 

राO, रVता, पथ'दवा, औषध दकुान,
'नरथaक अन् मंद Eकाश.
आणखी पंचवीस वष � जगलो तर  – 
सारं काह  असचं असले. सटुकेचा मागa नाह . 
 
मरशील त ू- अन् पPुहा स�ुवात करशील
अन् सारं काह  पPुहा घडेल, पवू�सारखंच:
राO, काल+यावर ल बफाaच ेतरंग,
औषध दकुान, रVता, पथ'दवा. (१९१२)
‘राO, रVता, पथ'दवा, औषध दकुान’ ह  '+हएतनामी 

Uॉस-शलै  ल'ेखका वी. खी. नाओ 'हची अ=यंत 'Eय क'वता 
आह.े ती 'ल'हते : क'वता ह  घटनेब�ल नसते. ती Vवत:च 
एक घटना असते. या क'वतेतील पनुरावृ�ी आ'ण 'तची 
वा3यरचना ती जे काह  bहणते आह े=याची भ'ूमका करते. 
जर स$ुपण ेवापर केला तर पनुरावृ�ीGया साधनात स'ंहतेला 
भ'वkयाGया आत-बाहरे आ'ण भतूकाळातनू Eवाह  वतaमानात 
हलव`याची �मता असते. भा'षक कालाला 'व'वध 
र'जVटसaमधनू Eवास करायला लाव`याची �मता =यात 
असते. पनुरावृ�ी स'ंहतेला टेल कायने'टकर =या हलव ू

शकते.
‘‘अनोळखी Mी" (१९०६) या क'वतेला �लोकGया 

का+य रचनांत 'वशषे Vथान आह.े या क'वतेत जीवनातील 
ती  मान'सक सकंटाGया काळातील कवीची Eामा'णक भावना 
आ'ण 'चतंनाच ं E'त'बंब उमटललें आह.े या 'वनाशकार  
प'र'Vथतीतनू बाहरे पड`याचा मागa शोध`याचा Eय¢ तो 
करतो आह.े सभोवताल  पसरलQेया 'खPन, काळो£या 
वातावरणात ह  Mी एका वेग¤या, 'वशLु, उ¥¥वल 'वZाची 
E'त'नधी बननू येते.  

‘रेVतराँमKये’ ह  क'वता अल3ेसां6 �लोकनं १९१०मKये 
'ल'हल  होती. अस ं मानलं जातं क~ ती अ'भनेOी ओQगा 
सदुेइ'कना 'हला अपaण केल  होती. =या काळात कवी आ'ण 
=याची प¢ी यांच े परVपरसबंंध अ'तशय गुंतागुंतीच े बनल े
होते. ते बराच काळ एकO राहत न+हते. खरं तर �लोक 
प¢ीला आपल  का+य Vफूत�देवता मानत अस.े पण तर ह  
नवे रोमाPस स§ुच होते.  तो ते+हा बराच E'सL कवी होता 
आ'ण सKंयाकाळ उGचX ूरेVतराँमKये घालवत अस.े अशाच 
एका सKंयाकाळी =याला एक रहVयमय अनोळखी Mी भेटल . 
या भेट च ंवणaन तो क'वतेत करतो. 

जर  ह  �लोकGया जीवनातील वाVतव घटना असल  तर  
रेVतराँमधील या भेट ला गढू छटा Eाd होते, ‘‘होती क~ 
न+हती, ती सKंयाकाळ". ह  भेट bहणजे एक Vव©नह  अस ू
शकतं 'कंवा उ=कट कQपनेचा प'रणामह  अस ू शकतो. 
नायक रेVतराँमKये, 'खडक~पाशी आह.े कदा'चत, 'खडक~ हा 
Eमे व ससुवंादाGया 'वZात Eवेश कर`याचा मागa असावा. 
कवी अशा सटुकेGया मागाaचा शोध घेत असतात. आ'ण 
=यांना तो सापडतोह . पणूa भरलQेया दालनातह  जाणवणारं 
आ'=मक एकटेपण आह.े तो एकटा आह,े कारण तो Vवत:ची 
भावावVथा कुणालाह  सांग ूशकत नाह . नायकाच ंगुंतागुंतीच ं
आतंर'वZ समज`याची �मता आजबूाजGूया गदªत नाह . 
अचानक =याGया अंतमaनात अना'मक MीGया E'तमे|ारे एक 
आशा जागी होते. तो 'तला एक Eतीका=मक भेट देतो: 
‘वाईन ¬लासमKये एक काळा गलुाब’. या|ारे तो =याच ंती  
दःुख आ'ण ती अना'मका ते समजनू घेईल अशी आशा 
+य� करतो. सामाPय 'श�ाचाराGया ®'�कोनातनू पाहता 
‘जोडीदारासोबत आलQेया Mीला फूल पाठवणं’ ह े एक 
'नंदनीय कृ=य असतं. नायकाच ं कृ=य ह ेएक आ+हान आह.े 
क'वतेतील ‘म'दरा चषकातील काळा गलुाब’ ह े Eतीक 
र'शयन का+य'वZात अजरामर झालं आह.े काळा रंग हा 
द:ुखाचा, वेदनेचा रंग आह.े परंत ुगलुाबाच ंस{दयa =याने कमी 
होत नाह . अगद  =या द:ुखी अना'मक स{दयaवतीसारखं... 
नायक सोनेर  म'दरेत गलुाब ठेवतो, आकाशासार£या 
सोनेर ....



‘w³V eãX ‘mM©-E{àc 2021 & 111

कवी आ�ण ती अना�मका यांची नजरभेट होते. �तची 
नजर, एखा4ा स6य 7ीला शोभेशी, ग�व;< आह,े तर =याची 
नजर ‘‘ग>धळललेA आ�ण �नभBड" आह.े अस ं �वरोधाभासी 
सयंोजन ह े स�ूचत करतं कF लखेकाच ं मान�सक सतंलुन 
हरवलं आह.े एखादA 7ी आपJयावर अशी छाप पाडेल अशी 
=याला अपLेा नMहती. पण =या अना�मकेची कठोर उदासीनता 
डळमळीत आह:े Qवत:Rया जोडीदाराबTल �तचा शरेा 
‘‘जाणीवपवू;क बोचरा" वाटतो. हA L�णक नजरभेट =यांना 
=यांच ंआ�=मक नातं अनभुवUयासाठV परेुस ंआह.े बहतुेक =या 
7ीलासWुा तीX एकाकFपणा जाणवत असावं. जोडीदार 
Yहणजे �तRयासाठV केवळ आजबूाजRूया लोकांपासनू आपलं 
एकटेपण लपवUयाचा Zय[ असले. अचानक स\ु झाललें 
सगंीत Qप^ करतं कF एक जीवघेणी नजरभेट घडून गेलA 
आह.े या Lणापासनू काMया=म नायक आ�ण अना�मका केवळ 
एकमेकांसाठVच अ�Qत=वात आहते. =या `ामक जगात 
=यांRया�शवाय इतर कोणीहA नाहA. =या 7ीRया बाbरंगातील 
सcूम बदलांव\न (‘‘ताeUयाचा �तरQकार", ‘‘हाताचा कंप") 
कवीला ह े जाणवतं. अना�मका =या ‘काgया मोहा’पासनू 
मhु होUयाचा Zय[ करत घाईघाईने बाहरे पडायला �नघते. 
�तRया अचानक अन् वेगवान हालचालAला कवीRया आधीRया 
सkु भावना आ�ण सवेंदना Z�तसाद देतात. काJप�नक जगात 
=यांRयातील सवंाद थांबत नाहA. आरशांमधील 7ीRया 
Z�त�बंबातनू एक �वलLण खेळ स\ु होतो: एकापाठोपाठ एक 
m^ीLेप आ�ण ओरडणं: ‘‘पकड!" सगंीत देखील हा खेळ 
उचलनू धरते. =या सगंीतात आ�ण �जpसीRया गाUयात Zमेाचा 
हते ूqव�नत होतो. 

rलोक आ�ण ओJगा सदुेइ�कना यांच े Zमेसबंंध काहA 
जळुल ेनाहAत. पण =यांRया भेटAला कवीनं इतकं महsव देणं 
Mयथ; ठरलं नाहA. कालांतराने ते एकमेकांच ेखपू जवळच े�मt 
झाल.े

rलोकRया इतर काMयरचनासWुा खपू वेगgया आ�ण 
रोचक आहते.   

१. अनोळखी "ी 

दररोज सqंयाकाळी रेQटॉरंvसवर 
असते गरम हवा, रानटA आ�ण ब�हरA, 
आ�ण म4धुंद आरwयाओरwयावर राxय करतो 
वास�ंतक �न धगधगता आ=मा.

गJलARया धळूीवर दरू,
शहराबाहरेAल दाचांRया  नीरसपणावर,
आह ेबेकरAतील Z=ेसले �कं�चत सोनेरA 
अन् ऐकू येतो मलुांचा रडUयाचा आवाज.

�न दररोज सqंयाकाळी, बॅरAअरRया पलAकडे,
�तरकF करत डबB हटॅ, 
बायकांसोबत �फरायला जातात कालMयांमधनू
अनभुवी तीcण बWुीच ेलोक.

तलावावर करकरतात कुलपुं 
अन् ऐकू येते �कंकाळी 7ीची, 
अन् आकाशात, सगgयाची सवय लावललेा 
झकुतो मखुा;सारखा च|ंगोल.

�न दररोज राtी एकमेव माझा सखा 
होतो Z�त�बं�बत मा}या ~लासमqये 
अन् औषधानं तरुट �न रहQयमय 
मा}यासारखाच, न� आ�ण Qतं�भत.

अन् शजेारRया छोvया टेबलांRया जवळ 
उभे असतात वेटस; प �गळुललेे
अन् pयायलले ेसशाRया डोgयांनी 
ओरडतात ‘‘इन वीनो वे�रतस!"*.

अन् Z=येक सqंयाकाळी ठरलJेया वेळी
(कF ह ेफh Qवpन आह ेमाझं?)
रेशमांनी लपटेललेA, बा�लश काया,
हलते धकंुभरJया �खडकFत.
अन् सथंपण,े म4पीRंया मधनू चालत,
नेहमीच जोडीदारा�शवाय, एकटAच
पर�यमु �न ध�ुयाचा गंध दरवळत,  
बसते ती �खडकFजवळ.

अन् Zाचीन �Wा लहरवतात 
�तची लव�चक रेशीम व7,ं 
�न हटॅ शोकमय �पस ंअसललेA 
�न एक अeंद हात कwयांतील.

अन् �व�चt जवळीकFनं जखडललेा मी,
पाहतो गडद बरु�यातनू आत,
�न पाहतो �कनारा मोहक
�न दरूQथ अवकाश जादईु.

अंधकु अQप^ रहQयं जतन करायला �दलA आहते  
 मा}याकडे,
�दललेा आह ेकोणाचातरA सयू; मा}याकडे, 
�न मा}या आ=YयाRया सव; कपारAतं 
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�भनल�य आबंसू म�दरा.

�न शहामृगाची झकुलले� �पस ं
हलतात मा7या म8दतू, 
�न खोल ग�हरे डोळे �नळे
बहरताहते दरू �कना>यावर.

मा7या आ@Aयात आह ेएक ख�जना,
�न @याची चावी सोप�वल� आह ेफE मा7याकडे!
ह ेमGपी राHसा, तझुं बरोबर आह!े
मला मा�हत आह:े म�दरेत स@य आह.े

२४ एि�ल १९०६, ओझक(
*मGाJया अंमलाखाल� माणसू स@य सांगतो.

२. रे�तराँम#ये
मी कधीच �वसरणार नाह� (होती, कO नPहती, 
ती सQंयाकाळ): सयूाSTताJया अ�UनVकाशाने
जळनू खाक अन् दभंुगललें �नTतेज आकाश, 
अन् �पवXया Vकाशात – पथ�दवे. 

बसलो होतो मी ओसडंून भरल[ेया दालनाJया 
 �खडकOपाशी.
गात होतं Vमेगीत �फडेल कुठेतर�. 
पाठवला मी तलुा काळा गलुाब एका म�दरा चषकातनू 
सोनेर�, आकाशासार^या, ओह.

तझुा _`ीHेप. माझी नजरभेट. नजरेत गbधळ अन् 
 �नभcडता 
तझुी ग�वSd नजर, �न माझा झकूुन नमTकार.
अन् जोडीदाराला उfेशनू, हतेपूवूSक धारदारपण,े
Aहणाल�स त:ू ‘‘हा सgुा Vमेात आह"े.

�न लगेच V�तसाद देत तारा काह�तर�  झंकार[या, 
उiमादात गाऊ लागल े�फड[स...
परंत ुत ूहोतीस मा7यासोबत ताklयाJया सवS �तरTकारासह,
लHात येत होता त7ुया हातांचा �कं�चत कंप...

झपेावल�स भयकं�पत पmयासारखी,
हलकेच जवळनू �नघनू गेल�स त ूअगद� मा7या 
 Tवoनासारखी... 
गंध तझुा pासात भरला, पापlयांची फडफड,
सळसळलं रेशीम भयकं�पत.

गहनतेतनू आरशाJया तझु े_`ीHेप 
अन् तेPहाच ओरडणं, ‘‘पकड मला!"
नेकलसेची �कण�कण, �जoसी qीच ंनृ@य,
अन् सयूाSTत Vकाशाला उfेशनू �कंचाळणं Vमेाबfल.

१९१० 

३. परुातन गलुाब

परुातन गलुाब 
हातात घेऊन चाललोय मी, एकटाच,
�हम आ�ण गोठल[ेया दंवात,
अन् मागS माझा आह ेखपू लांब.
�न @याच मागाSवrन, 
खांGावर तलवार घेऊन, 
तो येतो मा7यामागनू 
धsुयाJया रेनकोटमQये. 
तो चालतोय आ�ण जाणतोय, 
कO आधीच �चरडला गेला आह ेबफS .
�तथे �वझतो आहे
शवेटचा सयूाSTत Vकाश,
मा7यासाठt सटुका नाह�
अखंड राu,
आता Tवातंvय 
नाह� येणार मा7यामागनू.
�न कुठे, �वलं�बत,
शोध ूमी �नवारा राuीसाठt?
फE गलुाब पडताहते 
�वतळल[ेया बफाSवर.
केवळ अx ूपडताहते 
लाल बफाSवर.
जीवघेणी तळमळ,
नाह� मदत कr शकत मी.
Qयेयह�नपण ेतो गलुाब
तडुवेल बफाSत पायदळी.

१९०८ 

४. आ/ना अ1मातवा ह4स

‘‘सyदयS भयंकर असतं" - ते तAुहाला Aहणतील, -
तAुह� आळशीपण ेटाकता  
खांGावर Tप�ॅनश शाल,
लाल गलुाब - केसांत.

(उवS�रत पान नं. १२६वर)
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भटकत िफरलो भणंग आ(णक
)मळेल तेथे पाणी 1ाल2,
जुळेल तेथे खूण जुळ)वली
त9र होत2 हा तसाच उरलो.      

- बा. सी. मढBकर   
                                                                                  
पॉ#यलुर (काशनाने अल/कडेच 2हणजे २०१९ साल/ 

कवी सौ?मA यांचा ‘बाऊल’ हा क?वतासFंह (?सG केला 
आह.े जवळपास २३१ पृMांचा उOम ?न?मP?तमRूय असणारा 
हा क?वतासFंह आह.े वाSयीन सTंकृतीत क?वतेचा 

बाऊल : परा!मभावाचे बहुमुखी संवेदनपु�क
परी ण रणधीर �शदें

वाचकवगP हा घटत चालला आह.े तसचे क?वता वाचXयापYेा 
Zा[य Tव\पाकडेह/ झकुल/ आह.े ^यातह/ गंभीर 2हण?वRया 
जाणा`या क?वतेचा वाचक तर फार मयाP?दत झाला आह.े 
याउलट आपRया सभोवताल/ माA कवी आ?ण क?वतासFंहांची 
उप?Tथती आ?ण ^यावरची चचाP मोठय़ा (माणात आह.े 
क?वतेgया या अफाट पीकाgया पाhP भमूीवर गणुसपंiन 
क?वतेची वाणवा नेहमीच आढळते. कोरोना काळात तर 
समाजमाkयमावर क?वतेच ेअफाट गाजरगवत उगवल ेआह.े 
एक सवेंदनशील कलावंत 2हणनू सौ?मAने आपल/ वेगळी 
ओळख ?नमाPण केलले/ आह.े ‘आ?ण तर/ह/ मी’ या सFंहानंतर 
जवळपास अठरा वषाpनी ‘बाऊल’ हा क?वतासFंह (का?शत 
झाला आह.े लखेारंभी उRलखे केलRेया मढqकरांgया 
भावजा?णवेशी नाते सांगणारे भाव?वh सौ?मAgया क?वतेत 
आह.े
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बाऊल ह े जीवन%वासाच े म)यवत, -पक क0पनू 
अ34त5वानभुवाच े 3व3वध जाणीव:यहू सौ3म<=या क3वतेत 
क> ?@य 4व-पात आहते. जीवनशोधा=या %वास-पकातनू 
अ34त5वजा3णवांचा आ3वFकार या क3वतेत आह.े अथाIत ह@ 
अ34त5व जाणीव केवळ आध3ुनक KLीतील अ34त5व जाणीव 
न:ह.े ‘4व’ अंत3रकMकरण व बाN 3वO यां=यातील पर4पर 
सर3मसळीतनू ती 3नFपPन झाल@ आह.े एकाच वेळी रोमँ3टक 
आ3ण मानववाद@ %रेणां=या KLीदाबातनू देखील ती अवतीणI 
झाल@ आह.े या सWंहाला 5यांनी ‘बाऊल’ अस ेशीषIक यो3जल े
आह.े झने, सफुM, 3हदं ू सतंपरंपरेच े सर3मसळण झाल0ेया 
बंगालमधील 3फर45या पंथ समहूा=या जीवनKLीचा 5यास 
सदंभI आह.े 5यामळेु %वास ह े म)यवत, %तीक-प क0पनू 
‘4व’ सवेंदनांचा आ3वFकार या क3वतेत आह.े जीवन%वासा=या 
अंत)वIनीमळेु ह@ क3वता वाचकांना 5यां=या %वासा सदंभाIतील 
अ34त5वसाप\े जा3णवां=या खणुांची आठवण क-न देते. या 
क3वतेतील %वासवाटांच े अंत)वIनी वाचकमनातील साप\े 
अथIक\ांचा 3व4तार करतात. एकाथाIने वाचकमनातील 
अथIवाटांना पालवणार@ ह@ क3वता आह.े वाचकांच े
क3वतासवेंदनांनभुवाशी 3नग3डत साध_यI-वैध_यIसाप\े 
अथI)वनीचं ेबंध मनात 3ननादत राहतात. 5यामळेु एकाअथाIने 
वाचकमनाला सपंPनता %ाb क-न देणारे सवेंदन3वO 
सौ3म<=या क3वतेत आह.े

आटपाटनगर@तील वाटा, वनोपवनातील वाटा, पांदवाटा, 
हमर4ते, सम?ुवाटा, डcगरवाटा या जीवना=या वाहतेपणा=या 
सचून करणाdया वाटा3बंद ूंनी ह@ क3वता साकारल@ आह.े धमI, 
परंपरा, समाज, स4ंकृती, वाfय कला3द गोLीनंी वाटांना  
%तीका5मकता %ाb झालले@ असते. 5याच े अंत)वIनी 
वाचकमनात असतात. वाटांना, र45यांना स4ंकृती3व3शLतादशIक  
रंग %ाb झालले ेअसतात. मानवसमहू तसचे कलावंत 5यांना 
चल4व-प %ाb क-न देतात. लोकच या वाटांच ेबांधकाम 
करतात. जगरहाट@चा एक भाग _हणनू 5या=याशी 3नगडीत 
अनेक गोLीचं ेसाहचयIसबंंध 5यातनू 3नFपPन झालले ेअसतात. 
जगभरात वाटांसबंंधी काह@ समान क0पनाबंध पहायला 
3मळतात. कलावंतांना या वाटांच े जादईू आकषIण असण े
4वाभा3वकह@ आह.े जीवनाची अप3रहायIता व जगण े_हणजेच 
%वास या तhवाचा आ3वFकार मानव जीवसृLीत पाहायला 
3मळतो. लोकपरंपरेने या वाटांना आप0या जगiयाचा 
अ3वभाjय भाग मानल.े

महानभुा3वयां=या  kमणया<ते ‘एके 4थळी न  थांबiया’=या 
3रवाजामळेु सतत ‘अटन कMजे’ वा ‘बीजे कMजे’ अशी 
जीवनKLी पहायला 3मळते. चlधरां=या महाराm kमंतीने 
‘लोकांता’तील ‘एकांता’ला नवी ओळख %ाb क-न 3दल@. 
3वरoीमागाIची नवी KLी 3दल@. pाqधमाI=या व 
समाजकायाI=या आतं3रक ओढ@ने महष, 3वsठल रामजी 3शंदे  

यांनी भारत आ3ण भारताबाहरे kमंती केल@. धमाIनंद कोसबंी 
यांनी बौt तhवuाना=या ओढ@तनू बtुवाटेचा %वास केला. या 
%वाससफर@च े 3वहगंदशIन 5यां=या 5यां=या लखेनात आह.े 
सतंांनी, वारकdयांनी वार@ आ3ण 3दंडीमधनू 3वsठलभेट@ची 
आस शोधल@. गोडस े भटजीनंी सvावन=या बंडातील 
उvरेकडील धामधमुीचा %वास Pयाहळला. कवी एकनाथ 
र>दाळकर यांची ‘अज3ुन चालतोची वाट तर@ सरेना हा माळ’, 
र. कृ. जोशी यां=या मतूI क3वतेतील ‘तझुी-माझी वाट’, 
3दल@प 3च< े यां=या क3वतेतील बफाI=या क3वता, महाराm 
गीत, खंडोबा ते मॅ3जक मोह0लामधील 4थलांतरणांचा 
आ3वFकार थyक करणारा आह.े अzण कोलटकर यां=या 
‘मुंबईने 3भकेस लावलं’ ते जेजरु@, पंढरपरू, अयो)याया<नेे  
आध3ुनक 3वOभानाच ेदशIन घड3वल.े नामदेव ढसाळ यां=या 
क3वतेतील खेचनू घेणाdया भतूकाळातला गावाकडचा र4ता, 
वसतं आबाजी डहाके यां=या क3वतेतील ‘वा4तवाचा 3व4तव 
घेऊन याच काटेरानातनू जायच ंआह’े अस ेवतIमान कवीनंी 
नcदवनू ठेवल ेआह.े भालच?ं नेमाडे यां=या क3वतेतील नवी 
गावे आ3ण परा5म नायकाच ेदशIन अच3ंबत करणारे आह.े 
5यां=या कादंबdयांत महाराm kमंती करणारा नायक पढेु 
भारत उपखंडा=या सीमा ओलांडून मळुांचा शोध घेiयासाठ| 
देशा=या सीमा पार करतो. ‘4व’ आ3ण समाजपाहणीचा अ\ 
या kमणाकारातनू कादंबdयां=या नायकांनी शोधला. सौ3म<=या 
क3वतावाचनाने मराठ| सा3ह5यातील वाटांच े ह े पवूIसदंभI 
आठवतात. 5यामळेु एकंदरच मानवी जीवनात या वाटमागा}ना 
जीवना=या वाहतेपणाच े व 3वसावाथां~याच े -पक _हणनू  
महhवाच े4थान आह.े

०२
सौ3म<ची सबंध क3वता अ34त5वनभुवा=या 3व3वध 

अव4थांचा आ3वFकार करणार@ क3वता आह.े भोवतालाशी 
असणाdया सवंाद आ3ण 3वसवंादातनू अ34त5वसवेंदनांची 
जाणीवक> ?े 5यां=या क3वतेतनू 3नFपPन झाल@ आहते. 
अ34त5वानभुवा=या म�ुय  जाणीवक> ?ात 3व3वध अनभुवभावक> ?े 
3वस3जIत झाल@ आहते. या अ34त5वानभुवाला ‘एकटे’पणा=या  
क> ?ाने :यापलले े आह.े क3वतागत ‘मी’ चा र45यांशी व 
जीवन%वासाशी 3नग3डत भावसवेंदनेचा आ3वFकार आह.े 
महानभुाव पंथातील ‘एकM गावी जे3वजे एकM गावी आचं3वजे’ 
या स<ूाचा ‘थांब ूनये एकाच शहरात गावात’ या -पातला हा 
आ3वFकार आह.े महानभुाव पंथातील ‘4वदेश सबंंध ु5याjय, 
4वWाम सबंंध ु5याjय, सबंं3धयांचा सबंंध ुतो 3वशषे 5याjय’ 
या जा3णवेशी नाते सांगणार@ ह@ क3वता आह.े आध3ुनक 
जीवनातील एकांत तसचे लोकांतातील अ34त5वानभुवाची ह@ 
kमणया<ा आह.े 

र45याच े-पक क0पनू ‘4व’ जा3णवेशी 3नगडीत 3व3वध 
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�कार�या भावजा$णवा सौ$म)�या क$वतेत आहते. भतू आ$ण 
वत0मानाशी $नगडीत ‘आता’�या भावसवेंदनेचा आ$व9कार 
आह.े भतूकाळा�या धरुाची वलयं सोडत, $सगरेट�या एकेका 
झरुCयासोबत तो आपोआप वत0मानात चालत आFयाची  
जीवनअप$रहाय0ता आह.े ‘चालHयाच ंगाणं गात रIताच होऊन 
जावं’ अशी एकKपता LयामMये आह.े Lयामळेु ‘Iव’ आ$ण 
रIता यां�यातील अ$भNन IवKपाची एकKपता क$FपलO 
आह.े ‘रILयां�या जाPयात अडकलते पाय $क पायां�या 
जाPयात रIते’ अशी एकKपता LयामMये आह.े मनोहर ओक 
यां�या ‘आरशातFया आरशात शRु गलबला’ या ओळीचंी  
आठवण Tहावी अस े रIता आ$ण ‘Iव’ यां�यातील 
परIपरनाLयांच े UंUपदर या क$वतेत आहते. सवंाद आ$ण 
$वसवंाद, एकांत आ$ण लोकांत अशा UंUKपातनू या 
जीवन�वासाच ेKपक अ$भTयV झाल ेआह.े घनदाट $नबीड 
अरHयातील पायवाटा इथे भेटतात. या UंUKपातील मMयIथ 
‘वाट’ आह.े घर आ$ण दार, ‘‘Iव’ आ$ण पर, घर आ$ण 
गाव, एकटे आ$ण गदZ यातील वाट हा मMय$बंद ूआह.े या 
वाटेवKन तो [ा सा\या जीवनानभुवाकडे पाहतो आह.े 
Lयामळेुच ‘ना धड गदZत $मसळता येतं, ना धड एकांतात 
$वरघळता येतं’ या भावात ती पयव0$सत झालO आह.े एक 
�कार�या दभंुग �तीनायकाच े�दOघ0 IवKपाच ेह ेआLम$नवेदन 
आह.े 

०३
या क$वतेतील अ$IतLवानभुवाचा एक पदर हा 

K_णावIथेशी सबंंधीत आह.े हॉ$Iपटल मधील सवंादक$वतेतनू 
हO पराLमजाणीव गडदपण ेTयV झालO आह.े मानवी जीवनाची 
नaरता आ$ण एकटेपणाची जाणीव LयामMये कb cवतd आह.े 
आजारपणकाळातील ‘मी’ आ$ण भवतालाशी $नग$डत $व$वध 
जा$णवा Lयामधनू �कटFया आहते. आe, $म), डॉCटरां�या 
‘Lया�या’ आजारकाळजीच े $व$वध Iवर �कटल ेआहते. ते 
कधी $चतंेच ेतसचे माग0दशना0च ेआहते. आजारपणा�या या 
अवIथेत ‘Lयाला’ $सनेमाजगातील कलावंतांची आठवण 
होते. दादा कfडके, दाम ूकb करे या कलावंतां�या Iमरणात 
मFूयभाव आह.े औषधे, सFल,े ऑ�शेन या पाa0 भमूीवर 
‘काय झाललें नाय तलुा, चल उठ, घरO जा’ हा Lयाचा 
K_णावIथेतील अ$IतLवानभुवाचा भाग आह.े मरणदारातनू 
बाहरे येHयाचा हा भाग आह.े अनेक TयVी�ंया सवंादशलैOतनू 
‘Lया�या’ आजारकाळजीची बहपुदरO जाणीव TयV झालO 
आह.े आजारातनू बाहरे येण े हO Lया�या अ$IतLवाची खणू 
आह.े सौ$म)ची क$वता वाचत असताना Lया�या काहO क$वता 
mnे क$वतेFया MवNयथा0शी समांतर नाते Iथा$पत करतात. 
आई-बाप-बायको भाऊ$बऊ सब झटू’ वा  कुणीहO ना कुणाच ं
नसतं ‘या�याशी तकुारामां�या एका अभंगाशी साधqय0 $नदrशन 

होऊ शकते. ‘जन ह b सखुाच े$दFया घेतFयाच b/अंत ह ेकाळीच b 
नाहO ं कोणी/जाFया हOण शVी नाकडोळे गळती/सांडोनी 
पळती रांडापोरb/बाईल qहण ेखर मरता तरO बरb/ना$सलb ह b 
घर थुंको$नया/तकुा qहण ेमाझी नTहतील कोणी/(२९६६, 
तकुाराम गाथा. शासकxय �त) तसचे मढrकरां�या कावेतीतील 
‘नाहO कोणी का कुणाचा/बाप-लके, मामा-भाचा,/मग अथ0 
काय बbबीचा/$वaच{x’ या पराLम$वaभानाशी नाते 
सांगणारO हO जाणीव आह.े

सौ$म)�या क$वतेत सभोवताल�या दाबातनूहO काहO 
जाणीवTयहू आकाराला आल े आहते. बाहरे�या जगातील 
$ह¡ंता, भयावहता, कक0 }ता आ$ण $भतीचा या 
क$वता$वaातील पराLमभावावर प$रणाम झाललेा आह.े 
Lयामळेु या क$वतेतनू जशी आतं$रक पराLमभावातनू 
उ~ भवललेO कb cे आहते तशीच बाहरे�या सामा$जक 
वातावरणा�या दाबातनूहO पराLमभावाची Kप ेआहते. बाहरे�या 
वाIतवात भयावह अIवIथ बेचनैी ‘‘Lयाला’ वाटते. 
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‘वत�मानप!’ आ$ण ‘शहर’ या दश�न$बंदतूनु हा सभोवताल 
3याहाळला आह.े वत�मानप!ा7ारे बाहरेच ेजग येऊन कोसळते. 
=यामळेु महानगरा>या ?थळावकाशासदंभा�तील वृCप!ातील 
मजकूरवाचनातनू उमटलFेया G$तसादाची Hप े क$वतेत 
आहते.’ फाटJया गोणीतनू धा3य गळनू पडावं, तशा  
वत�मानप!ातFया बातNया र?=यावर गळनू पडतात’ या तOहनेे 
बाहरे>या जगाबPलची जाणीव GकटलQ आह.े सभोवताल>या 
$ह¡ं भयS?ततेने तो परा=म बनतो. आतFया आत धमुसत 
राहतो. लहानपणी देवळात झोपताना खनुा>या मरणां$तक 
आवाजा>या पाV� भमूीवर न $दसणारे काहQ उडत चालFयाचा 
भास ‘=याला’ होतो. एक ‘$व$च! $चड$चड आ$ण बबुळं 
आतFया आत नसुती इकडून $तकडे हलवत राहतो, करमत 
नाहQ’ अशा परा=म जा$णवेच े$च! या क$वतेत आह.े पशेावर 
येथील बॉNब?फोटचा सदंभ� असणाOया काहQ क$वता सSंहात 
आहते. दहशती>या वातावरणात ‘कोवळे बालपण’ हरवFयाची 
जाणीव आह.े शाळेतील गHुजीपंासनू शाळकरQ मलुाची 
चकुामकु झालQ आह ेआ$ण अजनू ते एकमेकांना सापडलले े
नाहQत या जा$णवेत ती पय�व$सत होते. अथा�त हQ परा=मता 
सभोवताल>या जीवनातनू आललेQ आह.े शहरातFया  $व$वध 
Hपांनी ‘=या>या’ मनावर उमट$वलFेया G$तसादाची हQ 
भावHप े आह.े एका अथा�ने =या>या अ$?त=वाला बाहरेचा 
अवकाश पोषक नाहQ. $ह\ंता, भीती, दहशती>या माहोलामळेु 
तो बेचनै आह.े बाहरे>या अवकाशGवासाने तो !?त आ$ण 
अ?व?थ आह.े तसचे कधी काळीचा ईVरQ वरदह?तदेखील 
नाहQसा झाला आह.े देवाच ेअ$?त=वच ंसशंयातीत झाल ेआह.े 
=यामळेु ‘आठाण ेहरवलFेया मलुासारखं गाढ झोपललेा देव’ 
या जा$णवेत $वरघळनू जातो. तसचे दबुई वरQल क$वतेत 
नbया जाग$तक अवकाशाचा प$रणाम झाललेा आह.े पसरललेQ 
वाळ,ू तेलसाठे, माकc टबPलची जाण bयd झालQ आह.े

०४
या सव� तOह>ेया वा?तव$व3मखु परा=मनायकाच ेHपांतर 

$वडंबनHपात होते. =यामळेु आध$ुनकोCर काळातील परा=म  
Gतीनायकाच ेG$तमान सौ$म!>या क$वतेत आह.े या नायका>या 
bय$dमhवाला सभोवताल>या जीवनाने तडा गेFयामळेु =याच े
दभंुग अस े bय$dम=व $नमा�ण झाल ेआह.े =या>या परा=म 
अ$?त=वलोपाची प$रणती वेडसरपणात होते. =या>या असबंंi 
बडबडjयाच ेHपांतर वेडेसरपणात होते. या वेडसर वाटाbया 
अशा मkधुंदQ अव?थेत तो जीवनाथ� शोधतो. काळाने व 
परा=मतेने =या>या वाटय़ाला $वदषुकmपण आल ेआह.े =यामळेु  
$वदषुकm वत�णकुmचा हा Gतीनायक आह.े या $ठकाणी म. स.ु 
पाटQल यांनी नवकाbयातील $वदषूका>या आ$दबंधासबंंधी 
मांडलFेया $वचारांची आठवण होण े?वाभा$वक आह.े =यामळेु 
या क$वतेतील असबंंi बडबडण े ह े सज�नशील ?वHपाच े

आह.े वा?तवा>या सnंमभयामळेु तो मkधुंदQ>या $नवाOयाला 
आला आह.े या असाहाoय अव?थेपासनूची सटुका Nहणनू या 
$वVाचा सोबती होतो. वत�मानाला पारखे Nहणनू एक समांतर 
जगाची $न$म�ती करतो. आ$ण $वदषूकmpqीतनू तो जग 
3याहळतो. वा?तवापासनू एक अध�जागृत धुंद अव?थेत 
गेFयामळेु जगjयाच े$वडंबनHपात Hपांतर होते. एका अथा�ने  
उजाडपणापासनू सावलQकडे येjया>या मागा�वरQल हा 
परा=मलोप आह.े आध$ुनक मराठr क$वतेत मढcकरां>या 
क$वतेतपासनू अशा ?वा=मलोप झालFेया $वदषुकm 
वीरनायकाची मनोगते आपFयाला पाहायला $मळतात. 
सौ$म!>या क$वतेमधनू हQ अ$?त=वलsयी जीवनpqी 
Gाथ�ना?वHपात bयd झालQ आह.े मानवी जीवना>या $नथ�क 
कंटाtयामळेु तो कायम uंकन आ$ण uगन>या अमलधुंदQत 
आह.े जीवना>या असबंंiतेमळेु ‘वी आर ऑल $स$सफस’मwये 
Hपांतर झालले ेआह.े =यामळेु आध$ुनकतेतFया अ$?त=ववादQ 
pqीतील महापचेाच ेसवेंदन या क$वतेत आह.े या आध$ुनक 
$वVHपाच ेदश�न =याला ‘=या $तथे पलQकडे मा$झया दाHच े
झोपडे’ यात होते. आ$ण ‘गCुाच आपलQ मJका’ ह ेसव�?व 
असFयाची भावना =या>या मनामwये $नमा�ण होते. ‘जगायची 
पण सdी आह ेमरjयाची पण सdी आह’े या अप$रहाय�तेचा 
उ>चार सौ$म!>या क$वतेत आह.े मढcकरां>या क$वतेतील 
‘पावसाळी अंधार गारठय़ात काकडुनी हम - माग� $दवे जात, 
$चबं ओला जाहलो आ$ण थेट दाH गhुयाला $दलQ Gथम भेट’ 
या जा$णवेची सहकंप पावणारQ भावना सौ$म!>या क$वतेत 
आह.े अथा�त मढcकरां>या ‘$श$शरागम’ क$वतेतील नायकाची 
$नराशा हQ वैय$dक तसचे पढुQल क$वतेतील परा=मता 
सामा$जक नैराzयातनू उ{ भवललेQ आह.े

०५
अ$?त=वा>या परा=मजा$णवेला शह देणारQ काहQ Hप े

सौ$म!>या क$वतेत आहते. भतूकाळातील आठवणीचं ेनंदनवन 
तसचे प?ुतकांच,े अ$भनयाच ेजग तसचे नातेसबंंधांच ेजग या 
जाणीवक} ~ांनी परा=मते>या भाव$वVाला शह देणारे जग 
$न$म�ल े आह.े नकारएकांत आ$ण परा=म पाV� भमूीवर 
प?ुतकां$वषयीची जाणीव हा या क$वतेतील एक सकारा=मक 
जा$णवेचा भाग आह.े प?ुतकांच ं आसपास वावरणं आ$ण 
प?ुतकांची सगंत या ‘मी’ला आVासक वाटते. प?ुतकं हQ 
अ$?त=वाला अ$धक उ3नत करतात. प?ुतका>या सगंतीनेच 
‘अ$?त=वाची भाकर चघळत खोल $न$बड अरjयात’ =याला 
जाता येते. मलुाला उPेशनू $ल$हलFेया क$वतेत ‘प?ुतकंच 
तझुा पढुचा Gवास होतील’ असा स{ भाव आह.े तसचे 
जगभरातील लखेकांनी आपFया प?ुतकHपी कुलपा>या 
नसलFेया $कFFयांचा शोध घेतला आह.े अशा जीवनHपी 
अगNय $कFFयांचा शोध =याला �यावासा वाटतो. मानवी 
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जीवना�या शोधवाटेवर प*ुतके सांगाती0प े आहते. 
प*ुतकातील माणस ंआप7या अवतीभवती वावर7याचा भास 
‘;याला’ आह.े ती <ान व =ववेकाशी =नग=डत अस7यामळेु. 
सौ=मA�या क=वतेत नकाराला काहB Cमाणात शह देणाEया 
सAूांपकैH एक सAू प*ुतकां=वषयीच ेआह.े

तसचे नाटक, रंगभमूी, =चAपट =वषयीच ेएक जाणीवसAू 
या क=वतेत आह.े अ=भनय हा ‘;या�या’ जगLयाचा एक 
महMवाचा भाग आह.े या जीवनाने ;या�या जगLयाला उभारB 
आ=ण आनंद =दला आह.े बालपणापासनू ;याचा =प�छा 
परुवललेा आह.े ते ;या�यातील चतैQयशीलतेच ेतMव आह.े 
आ=ण या CाRीसाठT ‘;याची’ =नरंतर धडपड चाल ूआह.े 
बाहरे�या नकार अ=*त;वाला बांधनू ठेवणारा हा एक 
अ=*त;वानभुवाचा भाग आह.े अ=भनया�या कायांतरणात 
;याला आनंद वाटतो. अ=भनयाची सवUVमता हा ;याचा 
=वसावा आह.े ;या�या अ=*त;वाला ‘अ=*त;वपण’ देणारB हB 
बाब आह.े ;यामळेु हा अनभुव ;याला पहाटफुलाचा, 
Cकाशमान करणारा वाटतो. आजबूाजलूा इतके बदल घडत 
आहते कH, कोणतंहB कॅरे[टर पकडता येत नस7याची खंत 
;याम]ये आह.े ‘लहाणपणी कापनू टाकल7ेया =नगे=ट^हची चव 
=जभेवर अजनू तशीच अस7याची गतकातर जाणीव आह.े 
ह7तीबो7ती माणस,ं Cकाशझोत, साउंड, कॅमेरा, अॅ[शन,’ 
श`द पाठलाग करत राहतात. ‘सापडू दे =नदान एक तरB 
=ठकाण रोज नवे ‘अशी आकांaा ;याम]ये आह.े सा=जवंत 
अ=भनयासाठTची Cाथcनेची आवाहन0प ेआहते. बालपणातील 
कॅमेराची वाटआकषcण, पडदा, रंगभमूीच े पाझरऋण आ=ण 
;यात7या झगडय़ाची 0प े^यf झालB आहते. ‘र*ता आ=ण 
पाय दोQहB मला आवडू दे, शवेटB माझा मला मी पQुहा एकदा 
सापडू दे’ अस ेआकांaा*वgन या क=वतेत आह.े

या परा;म जा=णवेला समांतर सजcनशीलता आ=ण अ=भनय 
हB ;या�या अ=*त;वा=वhकाराची खणू ठरते. ती अ=धक 
=न=मcतीशील आ=ण =नरंतर =टकून राहावी असा सi भाव 
;याम]ये आह.े अ=भनय =न=मc=तशीलते�या वाटा सखुकारक 
^हा^यात अशी Cाथcना ;याम]ये आह.े =वफलतेतनू बाहरे 
पडLयाची ‘;याची’ धडपड आह.े कवीच े क=वताकायc 
‘बडबडणं’ ह े =नमाcणशील ^हावे. ‘सजcनाच ेह ेतळे अस ूदे 
असचे =नमcळ’  या भावनेत ती पराव=तcत झालB आह.े अ=भनय 
आ=ण रंगभमूीची शोधयाAा हा या वाटेवरBल सजcनशील 
जीवनानभुवाची एक वाट आह.े ;यामळेु अ=भनयातील 
CाR^याची जागा, पाठलाग आ=ण jयेसाची वाट या क=वतेतनू 
^यf झालB आह.े ;याचबरोबर क=वता=न=मcतीच ेएक सAू या 
क=वतेत आह.े कवी आ=ण क=वतेबरोबरच एकांत पातळीवरचा 
हा =न=मcतीसवंाद आह.े एकाअथाcने =न=मcतीची हB का^यतृhणा 
0प ेआहते.  =न=मcती�या उमाlयांशी असणाEया झटापटBबरोबर 
सघंषc ^याकूळतेची आस0प ेआहते. =न=मcती CाR^याची 0प े

आहते. कवीची तहाणभकू हB या =न=मcतीशी सलंmन आह.े  
‘अभn उQहात हलतात मृगजळा�या ओळी, छायातc स]ंयाकाळी 
भासमान होतात क=वता’ या म]ये बाहरे�या रखरखीत 
असाहpय अव*थेमळेु या क=वता0पी सावलBच ेभास ;याला 
होतात. ;यामळेु का^यतृhणचेी Cाथcना0प े ‘=हर^या रंगाच ं
मृगजळ’ आ=ण ‘सृजनाच ेह ेतळे अस ूदे =नमcळ’ अशा 0पात 
^यf झालB आह.े

०६
सौ=मA�या क=वतेतील अ=*त;वजाणीव आ=वhकारात 

नातेसबंंधां�या जाणीव^यहूाला महMवाच े*थान आह.े ;यां�या 
पर*परसबंंधातील अ=*त;व0पाला =व=वध प=रमाण े या 
जा=णवकs nात लाभतात. आई आ=ण वडील, ‘‘तो’ आ=ण 
पuी, वडील आ=ण मलु या =Aवेणी नातेबंधांतनू 
अ=*त;वजा=णवेच े =व=वध पदर ^यf झाल े आहते. Cमे, 
वा;स7य, Cीतभावना, जबाबदारB, तृhणा आ=ण मरण जा=णवेची 
0प ेया जाणीव^यहूात आहते. वडील आ=ण मलुगा यां�यातील 
सRु सघंषाcबरोबरच Cमेभावा�या वाहतेपणाची जाण आह.े 
कालांतर टggयावर =पता आ=ण मलू यां�यात भ=ूमकांतरण  
आह.े आई, पuी व मलुा=वषयीची हB मनोगत0प ेआहते. 
आईच े मलुा=वषयी आ=ण व=डलांच े मलुा=वषयीची =चतंा0प े
आहते. एक Cकारे =व=वध पातlयांवरBल ना;यां�या 
शोधअ=*त;वाचा हा जाणीव^यहू आह.े  ;या�यात माता=पता0पी  
सावलBच ेआकषcणहB आह.े आ=ण ती पढुBल =पढBत वाहत 
आलB आह.े ;यामळेु अनेक ‘नwांतनू वाहत आललेा हा र*ता 
आह’े अशी भावना ;याम]ये आह.े वडील आ=ण मलुगा, आई 
आ=ण मलुगा, पती आ=ण पuी आ=ण परत वडील आ=ण 
मलुगा या 0पात तो ^यf झाला आह.े व=डलां�या शरBराचा 
वास पढेु ;याला मलुा�या सहवासात येतो. Cमेा�या तारकतेची 
जाणीव या ना;यांत आह.े आकाश, समnु, नदB, सयूc या 
पंचमहाभतूा;मक C=तमांमधनू हा जाणीवबंध Cकटला आह.े 
ना;यांना उजळ=वणाEया CकाशC=तमांची उप=*थती या 
जाणीवकs nात मोठय़ा Cमाणात आह.े एका अथाcने हा ना;यांचा 
Cवासशोध आह,े आ=ण तो Cमेवा;स7या�या क7पनाबंध 
0पात Cकटला आह.े

०७
सौ=मA�या क=वतेतील अ=*त;वा�या =नराश, =वफल 

वणवणCवासवाटेवरBल ना;यांचा बंध ह े =वसावा0पी कs n 
आह.े मातृ-=पतृ आ=ण =Cया0पी C=तमाबंधातनू तो Cकटला 
आह.े या C=तमा0पाने ;याच े ‘अ=*त;व’ जखडून ठेवलले े
आह.े आ=ण या 0पाकडे पQुहा पQुहा तो खेचला जातो.  
*वतः�या आ=ण बाहरे�या अभावा�या जगLयाला या 
तृhणा0पानी ;याला तोष=वल े आह.े अभावा�या =वमन*क 



118 & ‘w³V eãX >‘mM©-E{àc 2021

जगातील ‘मायशोध’ ह' (याची मह*वाची शोधया,ा आह.े 
(यामळेु ‘2व’ आ3ण वत5मानाला शह देणारे ह ेजाणीव3व9 
आह.े आईची मलुा3वषयीची ह' 3चतंामनोगते आहते. ती 
पृ?वीवर'ल कोणा(याह' 3व9ा(म आईची आपAया 
बाळा3वषयीची काळजीCप ेआहते. ‘आईला वाटत असले’ 
3कंवा ‘कुठलं ओझं घेउन परततो हा रोज रा,ी’ असा 3तLया 
मलुाबMलचा काळीज2वर आह.े अथा5त ह' मनोगते दहुरे' 
2वCपाची आहते. आई आ3ण मलू यांLयातील ना(यांना 
उजळ3वणार' ह' Cप ेआहते. आईLया आठवांLया लखलखीत 
Q3तमेबरोबर आई-व3डलांLया मरणाची जाणीव या क3वतेत 
आह.े तसचे व3डलांLया हॉ32पटलमधील अखेरLया Uणांतील  
डोVयांतील ‘3नळी झाक’ (याला आठवते. तसचे 3पतृQ3तमेLया 
सावल' पासनू अलग3वलग होतानाची Wयाकुळ आठवणह' 
आह.े

सौ3म, यांLया या वाटCपकातील एक जाणीव Zहणजे 
मानवी मनातील, ने3णवेतील अ\या]त आ3दबंधांच ेQकट'करण. 
या जा3णवेत आ3दम मलूाकारांच ेQकट'करण आह.े ^मंतीLया 
एकांत ‘वणवण’वाटेला आधार आह े तो भतूकाळातील 
आठवांचा. मातृ-3पतृCपाLया छायेचा आ3दबंध हा पोषक2वCपी 
आह.े ‘2व’ आयaुयाशी 3नगडीत दःुख, अभाव, एकटेपण, 
वत5मानाLया भगभगीत, रखरखीतपणाLया पा95 भमूीवर'ल 
3वरोधा(म नाते जोडल ेआह े ते भतूकाळाने. भतूकाळातील 
कुठAयातर' र2(यांचा आठव आह.े आcाLया अ2व2थ ठणक 
आ3ण सघंष5 पा95 भमूीवर भतूकाळातील मायेचा आठव उभार' 
देणारा आह.े एक Qकारे Qाकृ3तक आ3ण आध3ुनक जगातील 
dंdा(मक नाते (यामधनू Wयe झाल ेआह.े आध3ुनक भौ3तक 
सखुात भरलAेया घरात (याLया 3फर2तीला अटकाव बसला 
आह.े ‘‘भरलAेया’ या जगात आपण अपणू5 असAयाची 
जाणीव (याला होते. सव5 काह' आह ेपरंत ुमनाने आपण 3रते 
असAयाची जाणीव आह.े भतूकाळाLया अ32त(वशोधाचा एक 
मह*वाचा Q2थान3बंद ू या क3वतेत आह.े वत5मानातAया 
भगभगीत नकोशा, असहाय आ3ण परा(मवाटेला समांतर 
3वरोधभावांनी तोडणारा आ3ण जोडणारा भतूकाळ सौ3म,Lया 
क3वतेत आह.े (यामळेु कालावकाशाLया पर2पर3वरोधी 
ताणतणांवानी 3नaपgन झालले' जाणीवस,ू ेया क3वतेत आहते. 
वत5मानात सव5काह' सखुसपंgनता असताना (याला 
भतूकाळातील ‘कुडाLया झोपडीतील वातावरण’ आठवते. 
वाळवी लागलAेया जgुया 3भंती आठवतात. शहरातAया 
आcाLया 3कचनम\ये भतुासारखे एकटय़ाने ‘जेवताना (याचा 
तiडातAया तiडात घास 3फरत राहतो’. (यावेळी कबतुरांच े
आवाज कुठून येतात असा Qj पडतो. भतूकाळातील या 
वातावरणात काह' Qमे3वरोधाची 3च,देेखील आहते. अंधारातनू 
Qकाशात वणवण 3हडंkयाची ह' 3च, ेआहते. माता3प(यांबरोबरचा 
सlु असा अंतः2थ सघंष5देखील आह.े अ32त(वाLया 

अंधारQकाशातील ह' सघंष5Cप े आहते. ती जगkयाLया 
सहजmमात 3नaपgन झालले' आहते. दहा बाय दहाLया 
कुडाLया घराबाहरे पथार' घेऊन जाkयाच ेआ3ण ‘अ3नवार 
3पऊन बाप गेAयावर (याLयाच बाकडय़ावर 3क(येक वष5 
कुशा बदलत तो रा,ी काढत राहतो. अस े एकाच वेळी 
काळाLया पर2पर3वरोधी भावनांची 3च, ेसौ3म,Lया क3वतेत 
आहते. 

(याच े pोतक Zहणनू मातेची सावल' पgुहापgुहा आवृc 
झाल' आह.े मढqकरांनी rयाचा उAलखे ‘मायखेच’ असा केला 
आह.े ‘अशी कशी 3भंगर' बाळा पायाला लावनू घेतल'स’ 
अशी ह' 3वसावाCप े आहते. घर ह ेएकांतमनाच,े सरु3Uततेच,े 
शांततेच ेQतीकCप आह.े Zहणनू तो पgुहा पgुहा या ‘घरा’कडे 
परततो आह.े गलुमोहराLया Qतीकातनूह' ह' भतूकाळातील 
आठवणसावल' Wयe झाल' आह.े ‘बालपणापासनू डवरलAेया 
गलुमोहराLया 3व2तीण5 घेरातनू, झाडाLया बुं\याला मोठा 
खsडा होता 3व3हर'सारखा, rयात बेसरू काह' दडAयाची’ 
जाणीव Wहायची. तोच काळोख बालपणापासनू 3झरपत 3झरपत 
इथवर पोहोचलाय,

जो माuयावर सतत सांडत असतो
रeवणv ऊन
मी मा, सावल'च शोधतो आह ेअजनू’
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अस ेभतूकाळाच ेसावल'(पक आह.े आ,ण /याकडे  प3ुहा 
प3ुहा झपेाव5याची भावना आह.े एका अथा:ने सतत 
भतूकाळाकडे, बालपणाकडे झपेाव5याची भावना /याम>ये 
आह.े वत:मानात?या रAवणB ऊनाला शह देणारे ह े
भतूकाळातील नंदनवन आह.े /याGया ,वसाHयाला जा5याची 
भावना /याम>ये आह.े

सौ,मKGया क,वतेत ‘घर’चा आ,दबंध हा महNवाचा आह.े 
‘घरा’,वषयीGया ,व,वध भावसवेंदना या क,वतेत आहते. 
/यादेखील परQपर,वरोधी Qव(पाGया. जीवनSवासाGया 
वाटेवर'ल ‘घर’ ह ेमहNवाच े,वसावाकU V आह.े एकाच वेळी 
,नवारा, आWय, /याचवेळी दरुावण,े एकांत परा/मभाव 
‘घरा’Gया आ,दबंधातनू Sकट झाला आह.े ‘घर’ अनेकदा 
एकांताच ेआ,ण परा/मतेच े(प Xहणनू /यांGया क,वतेत आल े
आह.े सामसमू आ,ण ,रकाXया मनात?या ‘घरा’ची S,तमा 
प3ुहा प3ुहा HयA झाल' आह.े वत:मानात?या एकांतघराला 
भतूकाळात?या घराची आस आह.े ,कंबहनुा भतूकाळातील 
घराGया सावल'च ेओझ ेवत:मानात?या ‘घरा’Gया भावजा,णवेवर 
आह.े /यामळेु ‘घरा’Gया क?पनाबंधात भतूकाळातील 
साठवल?ेया, दडवल?ेया, जपल?ेया जा,णवा आहते. ‘अजनू 
,कती उ3हाळे ,कती पावसाळे, मागे गेल ेतर' मा]या घरावरलं 
ऊन, का बरं कमी होत नसावं, मा]या बालपणावर एक Sचडं 
गलुमोहर भरललेा ,दसतो’ या सावल'तनू तो बाहरे आललेा 
आह.े /यामळेु ‘आता’Gया घरावर'ल उ3हाने तो KQत आह.े 
/यामळेु /याGया परा/मतेच े अ,Qत/वह'न (प घराGया 
आ,दबंधातनू Sकटल े आह.े या सबंं,धत ,व,वध Sती>वनी 
क,वतेत आहते. बंद खोल', एकटेपणाची सोबत, कंटाळा 
याGयाशी ,नग,डत ह' S,तमाने आहते. /याचा एकांत,नवारा 
,वसावा(पक Xहणनू ‘घराची S,तमा क,वतेम>ये वारंवार 
आलले' आह.े एका अथा:ने ‘घर’ ह े/याGया सवंादमनोगताच े 
(प आह.े ,व,वध SकारGया वाटा प3ुहा प3ुहा /याला या 
‘घरा’कडे घेऊन येतात आ,ण प3ुहा प3ुहा घरातनू बाहरे 
फेकतात ह े/याच ेखेचलपेण आ,ण फेकलपेण ‘घर’ आ,ण 
‘रQता’ या परQपर ना/यांमधनू वारंवार अधोरे,खत झाल े
आह.े ‘घर’ आ,ण ‘रQ/या’चा आ,दबंध या क,वतेत एकमेकांत 
,बलगलले े असनू ते परQपरSवेशी आ,ण एकमेकांना 
वेटोळलले ेआहते.  /यामळेु एका अथा:ने ‘घरा’Gया आ,दबंधाने 
सौ,मKGया क,वतेतील काह' जाणीवकU Vे ,नयं,Kत झाल' 
आहते.

०८
या क,वतेतील आठवQवaनांच े Sवास(पक ,Sयेशी 

असणाbया सवंाद मनोगतातनू अ,भHयA झाल े आह.े 
पcुषामधील dी/वाचा आ,ण dी मध?या पcुषाचा हा दहुरे' 
शोध आह.े या दहुरे' तृfणाभावाची ‘आस’,चK े क,वतेत 

आहते. Hय,Aगत आ,ण साम,ूहक भानातनू आलले' नैराhय 
भावना, वणवण, भटकंती व ‘Qव’ हनन पाi: भमूीवर ‘,तGया’ 
शोधाची वाट /याला महNवाची वाटते. एका अथा:ने उभयंतातील 
परQपर,मठjची तृfणाभावाची ह' कै,फयत आह.े अनेक 
परQपर,वरोधी अभावांनी, अपणू:तेने /यांGयातील तृfणाबंधाला 
बांधनू ठेवल ेआह.े या अपणू: मया:देGया पणू:/वाची गळा,मठjच 
इथे HयA झाल' आह.े ,तGया पणू:/व भेट'साठj ,कती वणवण 
,फरतोय. ‘अखंड पcुष जातीGया वाटय़ाला आलले' बेचनैी, 
त]ुयात?या पcुषाला येवो तसचे समm dी जातीGया पदरात 
पडलले' ,नम:म शांतता ‘मा]यात?या dीला ,मळो’ अशी 
आवाहन(पी उभय,लंगी Sाथ:ना /यामधनू HयA झाल' आह.े 
मा]यातल' ‘ती’ आ,ण त]ुयातला ‘तो’, एकमेकांना 
भेट?या,शवाय, खरंच आपला शोध सपंणार नाह'’ अशी ह' 
अपbुया तृfणाभावाची पणू:/व शोधाची वाट या क,वतेत आह.े 
अथा:त dी-पcुषातील परQपर,लंगी तृfणाभावाची वाट कोणाला 
कधी सापडतेच अस ेनाह'. ह' शोधयाKादेखील अपणू:च राहते. 
या ना/यातील गढूशोध पणू:/वाला जात नाह' Xहणनू अनेक 
‘नpांतनू वाहत आललेा हा रQता, आता त]ुया डोqयांGया 
लोलकात चकाकतोय, ,वरघळतोय छातीGया दधुात, Qपशा:Gया 
रAात भळभळतोय, घसुमटतोय ,नतंबाGया घाटात डोहात 
योनीGया ,चsकळतोय’ अशा जा,णवेतनू तो HयA झाला 
आह.े

कवी भावना, ,वचार, सवेंदनांची खोलवरची प,रमाण े
क,वतेला Sाt क(न देत असतो. dी/व आ,ण पcुष/वातील 
परQपरSाtHयाचा झगडा हा मलूभतू जा,णवेGया अंगाने 
सौ,मKGया क,वतेतनू Sकटला आह.े या उभय 
SाtHय-अSाtHयाGया शोधवाटेत एकमेकांना ,वQकट5याचा 
देखील अनभुव आह.े तसचे एकमेकांना Sकाशमान करणारे, 
भरणारे-भर,वणारे uणदेखील आहते. dी आ,ण पcुष, आई 
आ,ण मलू यांGयातील पोषक-पोषण झगडय़ाची ह' (प े
आहते. दै,हक आ,ण मान,सक SाtीGया या शोधयाKते 
,शवशAीGया एक/व,मसळणीच,े आवेगी ,वरघळनू जा5याच े
अwैती भान आह.े /यामळेु एकाच वेळी परQपर,वरोधी 
भावसवेंदनांची सर,मसळ या क,वतेत आह.े एकाच वेळी 
पोषक जीवनदायीपणाबरोबरच ‘छातीGया दधुात ,वरघळ5याचा 
आ,ण Qपशा:Gया रAात भळभळण े अशा परQपर,वcx 
ताणभावाGया उप,Qथतीने क,वतेला Hयापक प,रमाण ,मळवनू 
,दल ेआह.े मानवी ना/यांमधील आतं,रक भावाचा /यास सदंभ: 
आह.े आई, पyी व मलुगा यांGया बंधातनू तो Sकटल' आह.े 
आप?या ,चमकु?या बाळाला उzेशनू ,ल,हल?ेया क,वतेत 
ना/यांमधील गुंतवणकू Sकट झाल' आह.े ‘दोघांमधनू वाहणार' 
एक अ{hय नद', वाहत राह'ल आप?या मधनू आप?या 
अंतापय |त’ असा ,वiास /यात आह.े
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०९
सौ�म !या क�वतेतील जाणीव�व-ातील एक स ू 0हणजे 

देशोदेशी!या दाश5�नकांनी घेतल9ेया जीवनशोधाब<लची 
जाणीव. ओशो, आईनCटाईन, �ECत यां!या सबंंधाने ती 
FयG झालI आह.े सौ�म !या या क�वतेत ती माग5दाता, 
KकाशदाLयाच ेK�तमान 0हणनू KकटलI आह.े दाश5�नकां!या, 
K�ेषतां!या मनोगतांनी मानवी जीवनाचा Kवास अ�धक उPनत 
झाला आह.े यामQये जस ेतRवS आहते तसचे ‘जाडगेलासा 
बटुका 0हातारा’देखील आह.े या दाश5�नकांचा जीवनशोध 
K�त�XयाLमक भावसबंंध CवZपात FयG झाला आह.े ह े
दाश5�नक जीवनाच ेवाटाडे आहते. जीवनाचा उ\रशोध घेणारे 
आहते. मा  Lयां!याकडूनहI काहI K] अन\ु�रतच राहतात. 
ओशोला उ<ेशनू ‘दIड लाखाचा Kवास झाला तरI कस ंजगावं 
ह ेकळत नाहI’ अस ेतो 0हणतो, �कंवा येश ू�ECता!या _मण 
दंतकथां!या पा-5 भमूीवर पायपीट करत ‘कुठे पोहोचलास वा 
तbुया जखमा वेदनांच ंशवेटच ंशहर कोणतं’ असा Lयाला 
K] पडला आह.े एका अथा5ने महाL0यांना व दश5�नकांना 
देखील इथे K]ां�कत केल ेआह.े या वाटाडय़ांकडूनदेखील 
काहI K] अन\ु�रतच राहतात. या FयGी�वषयक 
क�वतांमधनू K�ेषतांचा क9पनाबंध Kकटललेा आह.े ह ेK�ेषत 
आप9याला तारतील असा e�fभाव आह.े

तसचे Kवासा!या पाडावावर मरण�बंदचूी जाणीव या 
क�वतेत आह.े मृLय!ूया अं�तम �वसावाZपाच ेआकष5ण या 
क�वताजा�णवेत आह.े कळपाबाहरेचा ह\ी मरणाकडे चालत 
�नघाललेा आह.े मरण पावल9ेया �म ाची गदhतनू वाट काढत 
पाठमोरे चालत जाणाjया FयGीची आठवण आह.े भोवतालI 
�कर5  जंगल उधाणल9ेया समkुगाजे!या पा-5 भमूीवर तो 
चालत जातो. ‘काळ या रेlयावर आललेा, कोणीतरI’ �कंवा 
‘बडुत जाणारा सयू5’, ‘पाठमोरे �वरळ होत जाण,े’ ‘न परतण’े,  
यातनू नfचय5 आ�ण अं�तमतेची जाण FयG झालI आह.े 
यातल ेएकटेपण पPुहा पPुहा आवृ\ झाल ेआह.े सmंहातील 
अखेर!या भागातील क�वतेमQये मरण�बंदचू े तसचे अSात 
शोधवाटेच ेस ू आह.े Lयामळेु या भागात काळोख, समkुतळ 
आ�ण परुातन, Kाकृ�तक जाणीवांची शोधZप ेआहते. �च कार 
आप9या �च ांमQये पाय टाकतो आ�ण �दसनेासा होतो. 
सQंयाकाळ झालI तरI तो अजनू परतला नाहI. बाहरे!या 
गजबजाट, हLया, गोळीबार, बॉ0बCफोट पाpव5भमूीवर �च कार 
परागंदा आह.े Lयामळेु क�वतेत �तPहIसांजा, काळोख �वरत 
जाqयाची भावना आह.े सारI इ�ंkये बंद कZन ठेवलI आहते. 
rया इ�ंkयां!या वाटे माणसू अनेक Kकारची Sाने�Pkय mहण 
करतो तो ती आता हतेपुवू5क बंद करत आह.े कारण ‘शरIर 
एक इ!छांच े�वणलले ेजाळे आह ेLयाच ेमनी चाळे चालतात, 
Lयामळेु शरIरला जडLवाचा, वCतूं!या बाजाराच ेCवZप Kाt 
झाल ेआह.े आ�ण Lयातनू तो बाहरे पडqयाचा Kयu करतो 

आह.े ‘दोन घडय़ाळ’ नावाची एक KतीकाLमक क�वता या 
सmंहात आह.े या घडय़ाळाचा भतूकाळाशी आ�ण वत5मानाशी 
�वरोधभावाचा सबंंध आह.े वत5मानातील घडय़ाळ Kतेवत 
�नप�चत पडल ेआह.े आ�ण ‘भतूकाळाच ं घडय़ाळ कु�Lसत  
�टक�टक करत हसत आह’े. Lयाचा भतूकाळ हा अ�धक 
सजंीवक आ�ण उभारI देणारा आह.े Lयामळेु मनातलI 
भतूकाळाची �टक�टक आह.े आ�ण वत5मान हा Lया!या 
अ�CतLवाला नामशषे करणारा, �नप�चत पाडणारा आह.े 
Lयामळेु Lया घडय़ाळाच ेKतेात Zपांतर झाल ेआह.े या अSात 
वाटेवरIल एक KवासZपक 0हणनू महावृv आ�ण रोपटे 
यां!यातील �नरोप आ�ण नवारंभ या efी�बंदचूी जाणीव आह.े  
महावृvचा बुंधा सतत �चखलात बसत, wतत चालला आह े
आ�ण उगवणाjया रोपटय़ाला हा महावृv ‘आजो�बय’न 
वाटतो. परुातन मातीपय xत महावृvाला जायच ेआह.े Lयामळेु 
सौ�म  यां!या क�वतेत मरणभानातील अSाताची शोधजाणीव 
आह.े

१०
मृLयभूाना!या जा�णवेला लगटनूच Kाकृ�तक आ�ण आ�दम 

मळुांचा शोध सौ�म !या क�वताजा�णवेत आह.े  
कॉफzहाऊसमQये तो दपुारपासनू सQंयाकाळपयxत आनंदाने 
कॉफzच ेघोट घेत बसनू राहतो. Lया वेळी Lयाला आ�|केतल े
मळे आ�ण तेथील पानां!या देठांवरIल ‘उm �झंग’ आठवते. 
सQंयाकाळी घरI परतताना आप9या शरIराला कॉफz लगडून 
अस9याची जाणीव Lयाला होते. ‘रा ’ Lयाला मॅ�जक 
लाईटसारखी वाटते. आप9या अ�CतLवाला ओळख देणारI हI 
गोf Lयाला वाटते. 0हणनू आ�दम अSाताचा शोध हा ‘~ीमंत’ 
झा9याचा अनभुव Lयाला वाटतो. Lयामळेु सmंहातील 
अSातशोधा!या वाटेवरIल �नरोप, �वरामाचा Cवर अ�धक 
गडद झाला आह.े समkुतळाचा मासा CवयंKकाशी आह े
Lयाची सा�PनQयअसोशी Lयाला लागलI आह.े Lयामळेु लौ�कक 
आ�ण अलौ�कक, मतू5 आ�ण अमतू5, Sात आ�ण अSात 
वाटेवरIल ‘�कनारा’ हा अSातशोधाची वाटपाहणीच ेमQयक� k 
आह.े

या अSात, आ�दमतेची ओढ समkु�वषयक सवेंदनांमधनू 
FयG झालI आह.े या दIघ5क�वतेतनू अ�CतLवशोधायला 
काहI नFया �मती Kाt झा9या आहते. परुातन, सनातन आ�ण 
मळुांकडे घेऊन जाqयाची हI ओढ आह.े �न�म\ आह े ते 
समkुसा�PनQय. या शोधया लेा भतूकाळातील नंदनवनाचा 
�वसावा आह.े एकटेपणाला, शहराला ओलांडून तो ससुांडून 
आवेगाने समkुसहवासात येतो. समkुगाजेच े आ�ण लाटांच े
Lयाला कमालIच े आकष5ण आह.े समkुासोबत Lयाला 
गदुमरल9ेया -ासांची गोf आठवते. आप9यातील एकटय़ा 
पराLमतेला समkुसगंतसवंाद महRवाचा वाटतो. 0हणनू Lया!या 
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सहवासात �ह!ज#!नया शोधायच े आह.े ई!-सत !ठकाणाची 
3ा4ी करावयाची आह.े 36य7ातल े सम;ुसवेंदन आ!ण 
वत#मानातील अ!?त6वजाणीव तसचे भतूकाळातील जाणीव 
आ!ण नेणीव क!वतेत सतत !हदंोळत ठेवलC आह.े Dहणनू 
‘प!हल ेकोवळे हात मी आण ूकुठून’ अस ेतो Dहणतो. आपFया 
परा6म अव?थेला सम;ुसोबत !व?कळीत, !वसगंत वाटतो. 
Dहणनू ‘लाटांवLन चांदMया !नखळतायत’, ‘च;ं बेवारशी 
वाOयावर भरकटतोय आ!ण एक मासोळी सम;ुतळाशी हुदंके 
देत रडते आह’े हा 6याचा सम;ुाशी परा6मसवंाद आह.े

सम;ुातील माशाRया 3तीकLपात तो मानवी जीवन3वासाच े
Lप पाहतो. ‘माशाने मासा होऊन बडुावं आ!ण माणसू होऊन 
चालत !कनाOयावर, आयTुयभर परुतील एवढC !तकVटं घेऊन 
यावं’ अशी 6याची भावना आह.े एकाथा#ने जीवन ससुX 
आ!ण सखुकारक �हावे अशी हC भावना आह.े सम;ुाRया 
लाटांबरोबर सम;ुगढूतेची जाणदेखील 6यामYये आह.े ‘घZट 
काळोखातील चकवा चांदMया’च े 6याला आकष#ण आह.े 
आभाळ आ!ण सम;ु यांRयातील जलसा!नYय तो !तथे 
अनभुवतो. या सम;ुसवंादात ‘6याRया’शी सलगी आह.े 
एकमेकांमYये !मसळनू जाMयाची भावना आह.े ‘मी Dहणजे त ू
आहसे !कंवा ‘त ूDहणजे मी’ या एक6व भावनेने सम;ुाकडे 
पाहतो आह.े भरती ओहोटC हC जीवनच]ाची Lप ेआहते. 
एका अथा#ने सम;ु !पतृ3!तमेRया Lपात इथे 3कटला आह.े  
सम;ु 6याला ‘3ाचीन अंधारा’सारखा वाटतो. ‘सम;ुाच ंवय 
काय असले’ हा 6याला 3` पडला आह.े आ!ण ‘सम;ुाची 
गोa कधीच सपंत नसते’ या आकष#णभावनेने तो 6याकडे 
पाहत आह.े सम;ु सलगीमळेु तो सयूा#?ताRया वेळी सम;ुात 
बडुून जातो. खोलवरRया आ!दम 3वासासाठb हा 7ण 6याला 
6याRया ‘अ!?त6वाचा सोनेरC 7ण’ वाटतो. ‘लाटांवLन सोनेरC 
सयू# छातीत 3काशमान होते आ!ण dदय भLन वाहत जातं’ 
या 3कारची जीवनजाणीव सौ!मfRया क!वतेत आह.े 6यामळेु 
सौ!मfRया क!वतेत सम;ुसवेंदनेला महgवाच े?थान आह.े 

आपFया एकांत परा6मवाटेला समांतर अ!?त6वाचा 
अवकाश Dहणनू तो इथे अवतीण# झाला आह.े ‘त ू मलुगा 
आहसे कV बाप कोणाचा’ या सृaीबंधाने 6याकडे पा!हल े
आह.े या क!Fपत जलावकाशाने 6यांRया अ!?त6वाला काहC 
प!रमाण ेलाभतात. या सम;ुात राजा राणीची म?त गोa आह.े 
6यातलC गाणी सुंदर आहते, 6यांचा ससंार सखुी आह ेमाf या 
दोघांमYये असतं खपू ‘खारट पाणी’. या खारटपणाRया 
अव?थेने ससंाराला बाधा आणलC आह.े या मनोव?थेच ेसवेंदन 
6यांRया क!वतेत आह.े 6याRया जगMयातील खारट 
अ!?त6वभानाशी ते सांधे जळुणारे आहते. !वशालशा 
सम;ुसा!नYय अवकाशातील 6याRया अव?थांची हC Lप े
आहते. जणकूाहC 6याRया अ!?त6वपंखफुटCचा कFपा!वTकार 
सागरसा!jनYयात �यk झाला आह.े ‘ऋतरंुग’ १९९३ 

!दवाळी अंकातील लखेात सौ!मfने 6याच ेबालपणातील  गाव 
(खारदांडा) 6याला पjुहा पjुहा कस ेआकषू#न घेते ते सां!गतल े
आह.े बालपणीRया हरवलFेया अनेक वाटांचा शोध  
सम;ुसा!jनYयात !मळ ूशकतो अशी 6याची भावना आह.े या 
जादईू आकष#णासाठbच सौ!मfने 6यास ‘सम;ुगाजेतलC 
भतुाटकV’ असा शrद वापरला आह.े या समंोहन भतुाटकVतेतील 
अ!वरत जाणीवांचा पाठलाग सौ!मfRया क!वतेमYये आह.े 
6यामळेु 6यांRया क!वतेतील सम;ुसवेंदन हा परा6म जा!णवेला 
शह देणारा पया#यी कFपा!वTकार आह.े

                                                                  
११

सौ!मfRया का�यभाषेच े एक महgवाच े वेगळेपण Dहणजे  
YवjयाथाsRया Lपकांचा अथ#!व?तार. ‘जाडगेलासा बटुका 
Dहातारा’ हC क!वता वीसके वषाsपवूt कदा!चत ‘शrदवेध’Rया 
अंकात 3!सu झालC असावी. हC क!वता 6यावेळी डॉ. गो.
मा.पवार यांRयासमवेत वाचलC होती व 6यावेळी केललेC 
चचा#हC आठवते. !तचा 6याकाळी माwया वाचनवयामळेु नीटसा 
अथ#बोध झाला न�हता. माf या क!वतेमYये मxनशाधुंदC 
सवेंदनांचा सfूबu नकाशा आह.े अभावपरतेला !वसर 
पाडायला लावणारे व 6या धुंदCअमलाखालC अंत:?वLपाचा 
शोध आह.े मxधुंद अमलातनू आलFेया आ6म3!चतीचा, 
अ!?त6वनभुव आह.े दां!भक जगाला पारखे होऊन 
अ!?त6वशोधाला प!रमाण !मळवनू देणारे ह े सfू आह.े 
‘जाडगेलासा बटुका Dहातारा’ या क!वता शीष#कात 
आ!द3तीका6मकता आह.े 6याला सौ!मfने क!वतेत चल 
?वLप 3ा4 कLन !दल ेआह.े स!ंदzध शrदकळेने हC क!वता 
साकारलC आह.े Yवjयाथा#Rया अथ#तरंगाने क!वतेचा Lपबंध 
घड!वला आह.े जाडगेFया बटु{या महाताOयात आ!दम 
शहाणपणाची, वाटाडय़ाची भावना आह.े कदा!चत ‘ओFड 
मंक’ या रमवरCल }ँड !चf Dहणनू या !चjहाचा 3तीका6मक 
वापर क!वतेत आह.े ‘ओFड मंक’ हC रम भारतातील जनुी 
दाL मानलC जाते. वसाहतकाळाचा देखील 6यास सदंभ# आह.े  
सभुाषच;ं बोस यांRया जीवनासदंभा#तील ‘गमुनाम बाबां’ची 
दंतकथा देखील या नावाशी !नग!डत आह.े जनुा साध,ु बौu 
!भ7ू, जनुा Dहातारा अशा अथ#छटा 6यास आहते. आभा, तेज, 
वलय या अथा#नेदेखील 6याकडे पाहता येते. या पा�# भमूीवर 
हC क!वता समजनू घेतFयास !तचा अथ# अ!धक उलगडत 
जातो. मनोहर ओक  यांRया ‘देव:दा� दवा’ या क!वतेची  
आठवण क!वता!न!म�ाने होते. !व!शa मx3ाशनानंतर  
आलFेया अ!?त6वसवेंदनानभुवाचा आ!वTकार क!वतेत आह.े 
मxLपी बटुकेFया माणसाची सगंतLपाची जाणीव 6यात 
आह.े एकटेपणाला ‘दकुटे’पण देणारा हा 3तीका6मक 
सहवास7ण आह.े 6याRया सोबतीमळेु ‘शरCरातील पारंrया 
हलके हलके होऊन !हदंोळे घेऊ लागतात झोके, ओठांवर 
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फुटतो थवा श$दांचा’ अशी ह+ अव,था आह.े अ0,त1वा2या  
अथ4पणू4तेचा 81यय 1यात आह.े हा अ0,त1व9ण अ0धक 
उजळ0वणारा सहवास सवेंदन आह.े ,वतःमधील पोखरलपेणाला 
नाह+सा कFन टाकणाGया 9णमाH अव,थेच े 0चH क0वतेत 
आह.े या ‘0,थती’ जा0णवे2या क9ा क0वतेत आह.े ‘रोज 
सIंयाकाळी बाटल+ला वाचा / नाचतात काचा यकृतात’ 
या8कारे ती 8कट झाल+ आह.े

या Nमण जाणीवेला OयP करणार+ ह+ क0वता मनोगत 
,वFपाची क0वता आह.े 0तचा Fपबंध द+घ4क0वतेचा आह.े  
8वासकथन Fपक या अथा4ने ती अ0भOयP झाल+. 8ाथ4नाFपी 
आवाहनFप ेतीमIये मोठय़ा 8माणात आहते. श$द, श$दांच े
साहचय4 सबंंधातील 8तीका1मता, Fपकांना चल करणार+ 
आ0ण अ0धक Oयंजक Iवनीअथ4 8ाW कFन देणार+ ह+ 
काOयभाषा आह.े श$दFपातनू 8कटणार+ YZया1मकता देखील 
1यामIये आह.े तसचे सौ0मH2या क0वतेवर एकाच वेळी 
रोमँ0टक, अ0भजात तसचे अ0तवा,तववाद+ शलै+ची 
सर0मसळदेखील झालले+ 0दसले. घर, रा,ता, सम_ु, काळोख, 
8काश, च_ं आ0ण चांदण,े सयू4 आ0ण च_ं या श$दांना असणारे 
अ0धकच े अथ4 8ाW कFन 0दल े आहते. काह+ क0वता 
सवंादशलै+तील आहते. हा सवंाद 0व0वध पात`यांवरचा आह.े 
आईचा मलुाशी वा व0डलांचा मलुाशी वा 08येशी तसचे 
प,ुतके, सम_ुवाGयांशी, सम_ुगाजेशी वा 80ेषतांशी तसचे 
क0cपत बटुकेcया dहाताGयाशी देखील सवंाद आह.े या 
सवंादFपा2या तसचे आ1मपर सवंादातनू क0वतेची इयfा 
0व,तारल+ आह.े तसचे 0व0शg श$दकळेतनू आ0दबंधा1मक 
तसचे परुाकथे2या अवकाशाशी 0नग0डत भावसवेंदना आहते. 
रोमँ0टक तसचे अ0भजात श$दकळेशी नाते सांगणारा हा 
Fपबंध आह.े स,ंकृ0तपरंपरेतील श$दामधील 8तीका1मते2या 
अथा4चा 0व,तार या श$दकळेत आह.े आतं0रकhकरणाशी नाते 

सांगणारा हा श$दFपबंध आह.े ऋतकूाळ, 0दनjम व 
कालjमबkतेतनू मानवी जीवन8वासाच ेतसचे आ0दजा0णवांच े
8कट+करण आह.े माH सौ0मH2या बाl अवकाशा2या दाबातनू 
mया क0वता 0नमा4ण झाcया आहते 1या पसरट ,वFपा2या 
आहते.

‘बाऊल’ या श$दाला भारतीय स,ंकृतीत 0व0शg अथ4 
आहते. बंगालमIये सoंय,त वृfीचा साधूं2या भटकंतीसाठp 
जसा तो वापरला जातो तसा तो आ0धभौ0तक जीवनYgीने 
देखील वापरला जातो. 0वरPी, वैराqय, फ0कर+ वृfी, 0नगु4ण 
भPीचा आ0वrकार dहणनू देखील या श$दाकडे पा0हल ेजाते. 
लोककलावंतां2या भणंगपणशी देखील तो जोडला गेला आह.े 
सृgीतील ‘मी’शी  0नग0डत व तसचे भोवताल2या सृgीची 
8द+घ4 शोधयाHा या Ygीने देखील 1यास महsव आह.े 
जगभरातील कलावंतांनी ते शोधtयाचा 8यu केला. या 
शोधवाटेवर+ल अ0,त1वानभुवा2या जा0णवांचा आ0वrकार 
सौ0मH2या क0वतेत आह.े 1यामळेु अ0,त1वशोधा2या  
जाणीवOयहूाला 0व0वध प0रमाण े 0मळवल+ आहते. अभाव, 
अपरेुपण आ0ण एकटेपणा2या पाv4 भमूीवर पणू41व, 
भरलपेणा2या शोधयाHचेी जाण या क0वतेत आह.े तर+ह+ 
wयेसाचा शोध अपणू4च राहतो. 1यासाठp काळावकाश व 
1या2याशी 0नग0डत भावनासवेंदनांची पर,पर0वFk जा0णवांची 
Fप ेआहते. वत4मानकाळ 0वFk भतूकाळ, अशांतता 0वFk 
शांतता, अभाव आ0ण भरलपेण, 0वराम 0वFk कोवळेपण, 
0नराधार 0वFk आधार, काळोख 0वFk उजेड अशी 
xंxFपांनी ती आकाराला आल+ आह.े तसचे वत4माना2या 
रखरखीतपणामळेु 0वदषूकh 0वडंबनFपातील साहस तसचे 
मyअमलाने 0न0म4त पया4यी अवकाश 0तने रचला आह.े 
1याबरोबरच सम_ुवाटेवर+ल अzातवाटेच े मळू 0वसावा 
Fपाकडे जाtयाच ेक{ _ dहणनू 8कटल ेआह.े तसचे 0नरथ4कतेला 
शह देणाGया जा0णवांची उप0,थती, 0चतंनशीलतेच े 0व0वध 
पदर, आ0ण Oय0P0न| सवेंनदनांना अ0धक साप9े अथा4ना 
उजळ0वणार+ क0वता आह.े या गणु0वशषेांमळेु सौ0मHची 
क0वता समकाल+न मराठp क0वतेत महsवाची ठरते. 
अ0,त1वानभुवा2या जा0णवेचा पसै अ0धक 0व,तृत करणार+ ह+ 
क0वता आह.े आ0ण ती केवळ पा}ा1य परंपरेतील एकरंगी 
अ0,त1वजा0णवेप9ेा अ0धक 0व,तृत आ0ण Oयापक अशी 
आह.े Oय0P0न| तसचे सां,कृ0तक भमूीपरंपरेच ेभान 0तला 
आह.े त् यामळेु मराठp क0वते2या वाटा समृk आ0ण वध4मान 
करणार+ ह+ क0वता आह.े

रणधीर �शदें

मोबा. ९८९०९१३०३१
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डी. सी. सी. �हणजे #ज$हा म'यवत+ सहकार/ बँकेतनू 
सरेुश सतुार �हणजे सरेुश महादेव सतुार #रटायर �हणजे 
#नवृ9 झाला <याला सात आठ म#हने होऊन गेल.े <यात$या 
प#ह$या सहा म#हCयात <यानं काय केलं असले तर, मनसोG 
झोप काढल/. भरपरू खा$लं. वेगवेगKया Lकारच ंखा$लं. 
भरपरू वेगवेगKया Lकारची दाN #पल/. मOतपकैQ जेRहा वेळ 
#मळाला तेRहा गावाकडं चार #दवस गेला. #तथे शतेावर 
मनसोG #हडंला. बाकQ वेळ झोपतेच काढला. Uव#चत 
कधीतर/ एखादे पOुतक कादंबर/, कथासXंह वाचला असले 
तेवढंच. मग <याला या सगKयाचाह/ कंटाळा आला. मग तो 
गावात भटकत रा#हला. या हॉटेलवर <या हॉटेलवर. या 
बारम'ये, <या बारम'ये आ#ण एक #दवस <याला <याची जनुी 
#मZमंडळीत [या हॉटेलम'ये स'ंयाकाळी ग\पा मारायला 
जमायची ते हॉटेल सापडलं. मग <याचा थोडासा #दन]म 
बदलला. #दवसा नेहमीसारखंच चालायच ं पण स'ंयाकाळी 
थोडावेळ वाचनालयात जाणं आ#ण नंतर हॉटेल^या अ_डय़ावर 
जमणं. ग\पा मारणं अगद/ #द$ल/^या राजकारणापासनू ते 
गावात$या ग$ल/बोळात$या राजकारणापय aत. नटय़ां^या 
भानगडी, गावात$या उचापती, एकमेकां^या आयcुयात$या 
जCुया आठवणी, बँकेत$या जCुया साहबे मंडळीचंी माप 
काढणं, जनुे #कOस,े सगळंच असायच.ं वेळ फारच धमाल 
जायचा. <यालाह/ ते आता बरं वाटत होतं.

आता <याला आपला #दन]म आ#ण राZ]मह/ बरा 
वाटायला लागला होता. एकटाच जगत अस$यामळेु तसा 
कोणाचाच <या^यावर अंकुश नRहता. #नवांत सकाळी दहा 
वाजता उठून सगळं आवeन चहा कNन fयायचा, राZी^या 
उरल$ेया दोन चपा<या गरम कNन नाgता �हणनू चहा बरोबर 
खायचा. मग पपेर, ट/Rह/वरचा कायh]म बघत, गाणी ऐकत 
तासभर घालवायचा. Oवयंपाक करणाkया आजी आ$या कQ 
<यांना Oवयंपाक काय करायच ंते सांगायचा, दोCह/ वेळचा 
Oवयंपाक एकदमच कNन fयायचा. <या असतानाच अंघोळ 
उरकून fयायचा. <या गे$यावर बाजारासाठl #रकामी #पशवी 
घेऊन बाहरे पडायचा. काय लागेल ती खरेद/ करायची. बर/ 
भाजी #दसल/ तर fयायची. काह/ #करकोळ गोmी, औषधं 
इ<याद/ #कराणा आ#ण दधू फोन केला कQ यायच,ं सबब ती 
काळजी नRहती. मग नेहमी^या हॉटेलवर चUकर मारायची. 
कोण भेटलं तर थोडय़ाफार ग\पा. चहापाणी Rहायच.ं नंतर 
दोन सRवा दोननंतर #रqानं घराकडं. 

दपुार/ जेवायच ंआ#ण <यानंतर #नवांत द/ड तासाची झोप. 
मग उठून मOत आलं टाकून चहा करायचा. वाटलं तर ट/Rह/ 
लावायचा. बात�या बघाय^या. सात^या दर�यान वाचनालयात 
चालत जायच.ं पOुतक बदलायच ंअसले तर बदलायच.ं पपेर 
चाळायच.े मा#सकं वाचायचा मडू लागला तर वाचत बसायच.ं 
साडेआठला वाचनालय बंद Rहायच.ं मग #तथनू अ_डय़ावर. 

कधीकाळची अध"वट रािहलेली गो,ट...

�मोद मनोहर कोपड%कथा
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बहतुेक जण जमलले े असायचचे. *कमान दोघं *तघं तर2 
असायच.े मग ग4पा. प6ुहा चहा. साडेनऊला सगळे हालल े
क: रमत-गमत चौकात=या माडीवर@या बारमAये. नेहमी@या 
टेबलवर बैठक मारायची. मालकह2 ओळखीचा झाललेा. 
बाक: सगळे वेटर ओळखीच ेझालले.े तेHहा स*वIस अJ*तम. 
लगेच न मागवता सगळं टेबलावर हजर. *नघताना वेटरना 
ट2पह2 छान Lायचा. तेह2 खशू. यात द2ड-दोन तास जायच.े  
मग *रOाने घर2. दोन घास खायच.े प6ुहा ट2Hह2वर@या 
कायIPमाकडे वाटलं तर जायच.ं डा6स नाह2तर गाQयाच े
*रया*लट2 शो बघत बसायच.ं अ*लकडे थोडी वाचनाची सवय 
लागल2 होती. मग Sयात वेळ सहज जायचा. प*हल2 जांभई 
आल2 क: झोपायची तयार2 करायची. साधारण साडेबारा 
Hहायच.े झोपाय@या आधी सगXया दारं *खडYया नीट बंद 
के=या का बघायच.ं मग शांतपण ेझोपनू जायचा JयZ करत 
पडून रहायचा. झोप येईल तेHहा येईल [हणत छताकडे बघत 
पडून रहायचा. एकटा जीव काह2 जनुी आठवणी काढत 
कQहत रहायचा. आता Sयाला या नHया जगQयाची गे=या 
दोन-तीन म*ह6यात सवय झाल2 होती आ*ण ती बर2 वाटत 
होती. तसा तर गेल2 चार वषI तो एकटाच जगत होता. 
Sयाआधी आई होती. ती आजार2 असायची मग कधी ब*हणी, 
कधी गावाकडून भाऊ, भावजय Sयांची मलुं यायच ेतेHहा घर 
भ`न जायच.ं आई बर2 झाल2 क: गावाकडे जायची. तaयेत 
*बघडल2 क: परत यायची. ठरलले ेडॉYटर *त@यावर उपचार 
करायच.े कधी आठ-दहा *दवस अॅड*मट करावं लागायच.ं 
तेHहा मग भावंडं यायची. चांगल2 मदत Hहायची. आई बर2 
होऊन घर2 आ=यावर मग सगळेजण परत जायच.े Sयावेळी 
Sया@या सगXया जगQयाला भयंकर गती यायची. आधी तर 
तो लांब गावी होता तेHहा तर फारच. आई@या आजारपणाने 
बदल2 *ज=fा@या *ठकाणी अपवाद [हणनू वर@या साहबेांनी 
*वनंती अजI के=यावर, मोठय़ा उपकार के=यासारखी *दल2. 
*रटायडI Hहायला दोन वषh होती Sयामळेुह2 असले Sयाला 
बदल2 *मळाल2. आईची Sयाला Sयामळेु सवेा करता आल2. 

शवेट2 ती गेल2च. आ*ण तो एकटाच रा*हला. नंतर काह2 
म*हने नोकर2 होती [हणनू फार जाणवलं नाह2 मग तीह2 
सपं=यावर सगळे *दवस आ*ण राiी Sया@या अंगावर धावनू 
आल.े Sयांना टYकर देत तो *दवस सरकवत रा*हला. कधी 
भावंड यायची, Sयांची मलुं यायची Sयाला खपू आनंद Hहायचा. 
घर उSसाहानं भ`न जायच.ं ते *दवस पट*दशी उडून जायच े
आ*ण परतल ेक: प6ुहा तो एकटाच उरायचा. अगद2 एकाक: 
बनत जायचा. हळहूळ ूह ेसगळं Sयाला सवयीच ंहोत गेलं. 
पण तोवर जीव घाईला आला. Sयानं एकटेपण शांतपण े
jवीकारलं आ*ण कशाने कशाने पोकळी भ`न काढत 
रा*हला. कधी आईची आठवण फार तीkपण ेछळत रहायची. 
जीवाची उलाघाल होत जायची. डोळे वाहत रहायच.े तेHहा तो 

घरातच बं*दjत होऊन पडून रहायचा. आपण एकाक: होणार 
नाह2 याची तो काळजी घेत, मोठय़ा कlानं *दवस आ*ण राiी 
सरकवत राहायचा.

तो अmडय़ावर तसा वेळेतच आला. फारतर पाच-दहा 
*म*नटं इकडं *तकडं. दोघ *तघं आल ेहोते. पण रवी पाट2ल 
यायचा होता. Sया@यामळेुच तो या अmडय़ाशी जोडला गेला 
होता. रवी Sयाला नोकर2त सी*नयर होता. Sया@याआधी एक 
वषI *रटायर झाला. दोघांनी बँकेत काह2वेळा एकi काम केलं 
होतं पण बद=यामळेु फार काळ एकi ते नHहते. जेHहा होते 
तेHहा दोघांच ंचांगलं जमायच.ं रवी तसा jवभावानं *दलदार 
होता. मदतीला यायचा. खपू वेळा Sयांनं सरेुशला मदत केल2 
होती. सरेुश ते *वसरला नHहता. कधी पाटय़ाI Hहाय@या, ग4पा 
Hहाय@या. मजा यायची. रवी Sयाला खपू आदरानं वागवायचा. 
Sयानं घर@यांसाठp घेतलले ेकl रवीला मा*हती होते. Sयामळंु 
Sयाला बरं वाटायच.ं एकमेकां@या सहवासात जेवढे *दवस 
घालवल ेते फार छान होते. आई@या शवेट@या आजारपणात 
तो बाहरे असताना रवीनं खपूच मदत केल2 होती, ती सरेुश 
*वसरला नHहता. आता Sयाला Sयाचा तसा आधारच होता. 
*कSयेक वेळेला Sयाला आ*थIक मदतह2 केल2 होती. Sयाची 
प*र*jथती चांगल2 होती हा भाग वेगळा, पण Sया@याकडे 
दाणत होती. ह े सरेुशला फार महqवाच ं वाटत आलं. 
अmडय़ावर Sया@यामळेु खपू ओळखी झा=या. Sयाचा बडबडा 
jवभाव लोकांना आवडून जायचा. Sया@या कॉमrटस हसनू 
हसनू बेजार कराय@या. Sयाच ं अनभुववेश मोठं होतं. 
आयsुयात Sयांनंह2 खपू कl केल ेहोते. घरचा आधार चांगला 
होता. राजक:य मंडळीशंी Sया@या व*डलांच े सबंंध फारच 
*जHहाXयाच े होते. आमदार कोण होणार ह े ठरवQयात 
व*डलांचा शaद महqवाचा असायचा. *कSयेकदा Sयांच ंह2 नाव 
पढेु यायच ं पण ते कधी आमदार झाल े नाह2त पण Sयांनी 
बtयाच जणांना राजकारणात मदत केल2. Sयावेळ@या 
काँuसे@या *ज=fा@या राजकारणात Sयां@या शaदाला मान 
होता. Sयाच ेफायदे रवीला नYक:च झाल.े तो लवकर डीसीसी 
बँकेत लागला Jमोशन घेत गेला आ*ण मोठय़ा पदाव`न 
*रटायर झाला. ह ेसवाvना माह2त असललें उघड ग*ुपत होतं. 
पण Sया@या jवभावात अहकंार नस=याने, मन*मळाव ू
अस=याने तो बँकेत चांगलाच फेमस होता. [हणनूच कधी 
Sयाला अस ंएकटं जगताना Sयाचा खपू आधार वाटत होता. 
Sयाची वाट बघेपयvत मग हवामाना@या ग4पा सु̀  झा=या. 
थंडी थोडी कमी झाल2ये. आता पंधरा वीस *दवसात सपंलेच. 
मग मरणाचा उ6हाळा आहचे. अजनू अंगावर jवेटर आहते ह े
आणखी थोडे *दवस. उ6हाळा वाढणार आह े असा अंदाज 
*दलाय. यावषw पाऊस खपू झाला आ*ण थंडी ह2 फार नाह2 
पण बर2 होती. तर उ6हाळाह2 भरपरू असणार अस ं ते 
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सगळेजण बोलत रा'हल.े थोडय़ावेळात आणखी काह2 जण 
आल,े रवीह2 आला. मग 'चवडा खायचा बेत ठरला. चहाची 
ऑड9र गेल2. छान वेळ सरकत चालला होता. ग<पांना 'वषय 
कुठलहे2 चालत होते. असाच अधा9 पाऊण तास गेला. 
तेवढय़ात रवीचा मोबाईल वाजला. तो बोलत रा'हला. बहदुा 
GयाHया मलु2चा, राणीचा फोन असावा. GयाHया बोलJयावKन 
ते जाणवत होतं कL ती आईची आ'ण भावाची चौकशी करत 
असावी ह ेसरेुशHया लPात आलं. तेवढय़ात रवीनं सरेुश कडं 
फोन 'दला आ'ण Qहणाला, बोल रे! तSुयाशी बोलायच ं
राणीला. काह2तर2 काम 'दसतंय तो गडबडला, माSयाशी...? 
अस ंबडबडत Gयानं फोन घेतला. बोल राणी, काय काय 
काम काढलं? राणी 'तकडून बोलत रा'हल2 तो हो हो Qहणत 
रा'हला. होतो मी Gया गावाला अगद2 प'हल2 दोन-तीन वषX 
हो हो. ओळखतो मी Gयांना. आताह2 नाव तेच आह ेका? हो 
पवूZ आरती फरांदे होतं. आता माळी आह ेका ठ[क ठ[क. 
नम\कार सांग. हो दे नंबर. दे. दपुार2 करायला सांग फोन. 
मी सकाळी लवकर उठत नाह2 आ'ण सं̂ याकाळी बाहरे 
पडतो. 'म_ांम^ये असतो. 'वशषेतः तSुया बाबांबरोबर असतो. 
तलुा मा'हती आह ेना माझा 'दनbम आ'ण रा_bम! दे नंबर 
जKर दे. बोलने मी. ठ[क आह.े Gयानं हसत हसत रवीकडे 
फोन परत केला. रवी काह2 बोलला मग फोन सपंला. रवीने 
'वचारलं, कोण होतं रे? कुणाबcल 'वचारत होती? मग 
Gयाने थोडdयात जeुया ओळखीच ेक\टमर अस ंकाह2 सांगनू 
वेळ 'नभावल2. पण तो आतgया आत थोडा हलला होता. 
नंतर चाललgेया ग<पात Gयाच ंलP नhहतं तो फi हो हो 
Qहणत वेळ काढत रा'हला. साडेनऊला सगळे हलgयावर 
तोह2 उjा भेट ूQहणत हलला. आता Gयाच ंतस ंकुठेच लP 
नhहतं. तो शांतपण े चालत रा'हला नेहमीHया बारकडे.  
\वतःच \वतःशीच काह2 बोलत, पटुपटुत...

बार मधला वेळ, नंतर घर2 जाणं, जेवण गरम कKन 
जेवणं, ट2hह2 न बघता लवकर अंथkणावर पडणं, ह ेसगळं 
तो करत रा'हला. पण Gयाच वेळी GयाHया डोdयात सगळा 
आठवणीचंा कgलोळ भKन आला होता. सगळंच काल-परवा 
सारखं आठवत रा'हलं. तीस वषाlपवूZचा काळ तसाच समोर 
येत रा'हला. आ'ण मग अगद2 कळायला लागgया 
वयापासनूचा... तो थोरला होता. खाल2 सगळी लहान भावंडं. 
Gयामळेु Gयाला लवकर मोठं hहावं लागलं. अmयासात हशुार 
असgयामळंु तो चांगgया माकाlनी पढुHया वगा9त सरकत 
होता. Gयाबरोबरच व'डलांHया सतुारकLHया कामात Gयांना 
जमेल तेवढ2 मदत करत होता. तो लवकरच Gयात पारंगत 
होत गेला. व'डलांनाह2 Gयाचा आधार होता. बलGुयाची कामं 
वडील करायच ेGयाबदgयात वषा9ला धाeय 'मळायच.ं थोडासा 
अ^या9 एकराचा ज'मनीचा तकुडा होता 'तथे तो आई बरोबर 

राबायचा. थोडंफार धाeय, भाजीपाला Gयातनू 'मळायचा. 
GयाHया पाठ[वरची ब'हण 'जला तो ताई Qहणायचा तीह2 मदत 
करायची. 'तHया पाठचा भाऊ वारला होता. अगद2च 
लहानपणी गेला. GयाHया पाठ[वर एक बह2ण आ'ण सवाlत 
शवेटचा भाऊ. Gयामळेु सगoया लहान भावंडांच ंतो करायचा. 
Gयांचा अmयास pयायचा. आपला अmयास करायचा. वगा9त 
कायम प'हला राहायचा. असचे ते गर2बीतल े 'दवस 
हातातqडाशी गाठ घालत सरकत होते. व'डलांना एक आशा 
होती तो भरपरू 'शकेल आ'ण सवाlना यातनू बाहरे काढेल. 
GयाHया पाठHया ताईच ंलrन वडलांनी लवकर कKन 'दलं. 
Gयानंतर Gयांना दQयाचा _ास सKु झाला. औषधाला पसै े
नसायच.े घरगतुी, गावठ[ उपचार करत वषा9मागनू वषX जात 
होती. 'दवसu'दवस ते खंगत गेल.े तो चांगgया मागा9ने दहावी 
नंतर बारावी पास झाला. नोकर2चा vयw तो \वतः करत 
होता. व'डलांHया ओळखीने मग 'जgxाला जाऊन डीसीसी 
बँकेत अज9 'दला. पण 'तथे जागा नhहGया. मग जवळHयाच 
तालdुयाHया गावाला कुठेतर2 दकुानात 'हशोबाच ंकाम कर, 
आणखी पडतील कL काम कर, अशी तो व'डलांना मदत 
करत रा'हला. भावंडांHया 'शPणाकडे Gयाच ं बार2क लP 
होतं. तोह2 मग बाहKेन 'वjापीठाHया पर2Pांना बसायला 
लागला. व'डलांच ंआजारपण वाढत गेलं आ'ण वडील गेल.े 
आता सगळी जबाबदार2 GयाHयावरतीच आल2. Gयांनं 
बाहKेनच काम करत करत z|ॅयएुशन पणू9 केलं आ'ण तो 
'जgxाला म'हeयाभरात एखाद2 चdकर टाकून डीसीसी 
बँकेHया कामाच ंकाय होतंय ह ेबघत रा'हला. जवळजवळ 
चार वषा9ने Gयाची ऑड9र 'नघाल2 आ'ण तो देवगावाला 
डीसीसी बँकेत कारकून Qहणनू Kज ूझाला. आता Gयाला एक 
उभार2 आल2. व'डलांना आपण नीट औषधोपचार कK 
शकलो नाह2, ह ेआईबाबत आता होणार नाह2. भावंडांचहं2 
सव9 hयव'\थत होईल. अस ंGयाला वाटत रा'हलं. व'डलांनी 
घराची तqड'मळवणी करJयासाठ[ काढलले2 कजl हळहूळ ूतो 
फेडत गेला. आता मोठ[ जबाबदार2 ब'हणीHया लrनाची होती. 
धाकटय़ा भावाHया 'शPणाची होती. गावातलं घर अगद2च 
पडायला झालं होतं, ते नीट करायच ंहोतं. आईच ेक} कमी 
करायच ेहोते. नोकर2च ंदेवगाव GयाHया गावापासनू ब~यापकैL 
लांब होतं. Gयामळेु दर श'नवार2 घर2 जायला जमायच ंनाह2. 
पण ब'हणीला प_ाने सगळं कळवायचा. सचूना jायचा. पसै े
पाठवायचा. धावपळ चालल2 होती. जगJयाला एक गती 
होती. Gयात \वतःHया आय�ुयाबcल 'वचार करायच ं तो 
'वसKनच गेला. बँकेHया कामात तो गढनू गेला. एकएक 
गो} तो 'शकत रा'हला. \टाफ तीन चारच होता. Gयामळेु 
मॅनेजर सगळी कामं Gयाला सांगायचा. तोह2 हशुार असgयानं 
सगoया कामात तरबेज झाला. लवकरच कॅ'शयर ह2 झाला 
आ'ण बँकेत Kळला. गावातल े लोक ह े GयाHया लrनाच ं
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बोलायच.े आसपास सतुारां)यातल* +थळं यायची. तो खपू 
जबाबदा4या आहते 6हणनू टाळत रा:हला. पण शर*रात 
गडबड होत होतीच. बँकेनंतरचा वेळ जाता जायचा नाह*. 
Aमवर बँकेतल े :मC यायच.े :वशषेतः :वज ू चFहाण, जो 
:शपाई होता तो जवळचाच झाला होता. Jयाच ंगाव जवळच 
होतं. गाव 6हणजे वाडी. सायकलवAन जायचा यायचा. कधी 
मग Aमवर मLुकाम ठोकायचा. मग मटणाचा बेत Fहायचा. 
तेथेच थोडीशी दाAची ओळख झाल*. कधी Jया)या वाडीला 
जायचा. Jया)या घरची माणस ंफारच मायाळ ूहोती. Jयाला 
साहबेासारखं वागवायची. एखादा श:नवार-र:ववार गावाकडं 
जायला जमलं नाह* तर तो :वज)ूया वाडीवर जायचा. Jया)या 
शतेात छान वेळ जायचा. एकूण दोघांच ं मेतकूट सगTया 
गावाला मा:हत झालं होतं. एक :दवशी कॅशवर काम 
करताना, :तची प:हVयांदा भेट झाल*. :तला हाक मारताना 
:तच ं टोकन घेताना :तला पसै े देताना, Jयाच ंफY :त)या 
डोTयाकडे लZ होतं. आत खोलात काह*तर* गडबड झाल*य 
ह ेJयाला जाणवत होतं. :तच ंनाव आरती फरांदे. बस आता 
सततच तो चहेरा Jयाला छळत रा:हला. राC:ंदवस :वज)ूया 
ह* गो[ लZात यायला फार वेळ गेला नाह*. :तलाह* ते 
कळत असावं अस ं या दोघांना वाटत होतं. Jयां)या घर* 
:कराणा मालाच ंदकुान होतं तेFहा कधी भाऊ यायचा, कधी 
ती यायची. भरणा करायला, पसै ेकाढायला, चके _ायला. 
पण नंतर ब4याचदा तीच यायला लागल* ह ेदोघां)याह* लZात 
आलं. काऊंटरवरच मग घरगतुी ग`पा Fहाय)या. गदa कमी 
असल* कb बराच वेळ Fहाय)या. एकमेकांची घरगतुी मा:हती 
एकमेकांना देत रहायच.े :तच ं एकC कुटुंब असVयामळेु 
गोतावळा मोठा होता. दोन चलुते, Jयां)या बायका, मलुं, 
चौदा-पंधरा जणांचा खटला होता. शतेीवाडी होती. मोठं घर 
होतं. गावात दबदबा होता. आ:थdक प:र:+थती अगद* चांगल* 
होती. :त)या व:डलांकडे तेFहा बलुटे गाडी होती. मोठं e+थ 
होतं. राजकारfयां)यात ऊठबस होती. झडेपी पंचायत स:मती 
यात बरेच पाहणु े होते. व:डलांचा पहेराव पढुा4यासारखाच 
होता. ह ेसगळं तो बघत होता पण Jयाला ते कळत नFहतं. 
Jयाला फY आरतीचा चहेराच आठवत राहायचा. अगद* 
काम करतानाह*. वीज ूJयाला भान _ायचा पण तो कुठVयातर* 
वेगTयाच द:ुनयेत जगत होता. :दवसात :तला एकदा तर* 
कधी बघेन अस ंJयाला Fहायच.ं ती भेटल* नाह* कb बेचनै 
Fहायचा. घडय़ाळाचा काटा सरकायचा नाह*. जेवण गोड 
लागायच ं नाह*. घरगतुी खानावळीच ं होतं, पण तेह* नको 
वाटायच.ं कधी :वज)ूया सायकलवAन :त)या घरा)या 
:दशलेा जायचा. :त)याह* ह ेhयानात आलं होतं. आता हळहूळ ू
काह* पोरां)याह* ते hयानात यायला लागलं पण Jयाला याच ं
भान नFहतं आ:ण एका सhंयाकाळी तो आ:ण :वज ू :त)या 
घरा)या बाजनूे र+Jयाने डबल सीट जाताना :त)या भावाने 

Jयाला हाक माAन दकुानात बोलवनू घेतलं. :वज ूबरोबर 
होताच. भावानी चांगल*च तंबी :दल*. हात पाय मोडfयाची 
धमकb :दल*. :वजनंू सवd सावरलं. तस ंकाह* नाह*, तस ं
काह* नाह* अस ंदोघं बडबडत रा:हल.े भावानं ऐकवायच ंते 
ऐकलं. ब4या बोलानं राहायला सां:गतलं. डोळे काढ*न 
6हणाला. हात-पाय तोडीन 6हणाला. :नमटुपण े नोकर* 
करायची. नाह* तर माjयाशी गाठ आह ेह ेसां:गतलं. पkुहा 
या आळीत :दसला तर खरं नाह* हहे* दोघांना ऐकवलं. बँकेत 
आल* तर* डोळे वर कAन बघायच ंनाह* अशी तंबी :दल*. 
माणस ंजमा झाल*. दोघंह* घाबरल.े न बोलता Jया)या Aमवर 
आल.े Jया:दवशी :वजनंू Jया)याकडेच मLुकाम केला. राCी 
कधीतर* दोघे गाढ झोपते असताना दारावर आ:ण छपरावर 
धडाधड दगड पडत रा:हल.े दोघं घाबAन जागे झाल.े :वज ू
ताl :दशी उठला. Jयानं लाईट लावल*. हातात कोप4यातील 
काठn घेतल*. दार उघडून बाहरे गेला आ:ण मोठय़ानं 
ओरडला, कोण आह ेरे! :हमंत असले तर समोर ये बाहरे 
जोरात पळापळ झाल*. मग पkुहा राCभर काह* झालं नाह*. 
पण झोप उडाल* ती उडाल*च. असचं एका श:नवार* :वज)ूया 
वाडीला ते गेल ेहोते. र:ववार* परत दोघंसायकलवAन येत 
होते. समोAन एक मोटार सायकलवाला, तpडाला qमाल 
बांधललेा, सरळ Jयांना धडक माAन वेगात :नघनूह* गेला. 
दोघेह* र+Jयाकडे)या खrडय़ात फेकल े गेल.े :वजपूZेा 
सरेुशला जा+त लागलं. डावा कोपर आ:ण गडुsयाला जोरात 
मार लागला. म:हkयाभराच ं दखुणं झालं. पडून उठVयावर 
धरुळा झटकताना Jया)या लZात आलं कb ह* बलुटे Jयांचीच 
आह.े Jयानं :वजलूा तस ंसां:गतलं. 

तेFहा ह* धडक ठरवनू :दलले* होती ह ेदोघां)याह* लZात 
आलं. एकूण Jयांनी Jयाच ंJया गावातलं जगणं अवघड केलं 
होतं हचे खरं होतं. शवेट* तो Jयांना कसा परुा पडणार होता, 
अगद* :वज ूजीवाला जीव देणारा सोबत असला तर*! :दवस 
जात रा:हल ेJयाच ंकशातच मन लागेना झालं. जवेण जात 
नFहतं. तtयेत उतरायला लागल*. :तच ं बँकेत येणंह* बंद 
झालं. भाऊ यायचा, Jया)याकडे खkुनसने बघत रहायचा. 
:वजलूा 6हणायचा, काय :वजयराव! ठnकय ना? काय 
गडबड नाह* ना? :वज ू Jया)याकडे बघतच ठnकय 6हणनू 
मान हलवत रहायचा. हां, असचं नीट रहावा 6हणत सरेुशला 
खkुनस देत :नघनू जायचा. आता फY तो मनातVया मनात 
:तला आठवत रा:हला आ:ण अचानक जवळजवळ दोन 
म:हkयांनी ती बँकेत आल*. भरणा करायला नाह*, पसै े
काढायलाह* नFहती आल*. Jया)यासमोर काऊंटरवर आल*. 
Jया)याकडे बघत रा:हल* आ:ण अचानक एक घडी केललेा 
कागद टाकून :नघनू गेल*. तो फY बघतच रा:हला. Jयांनं 
ती कागदाची घडी :खशात ठेवल*. :कतीतर* वेळ तो :खशाला 
हात लावत रा:हला. Jयाला एकाच वेळी खपू बरं वाटत होतं 
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आ�ण खपू तटु$यासारखंह+ वाटत होतं. कॅशच ं काम 
सपं$यावर 4यानं �च6ठ8 वाचल+. �वज ूशजेार+च के�बनम=ये 
कॅश बांधत होता. 4याला वाचायला �दल+. 4यात तस ंकाह+च 
न@हतं, �Bय ससुजुी! मला �वसEन जा. आपलं ह ेहोणं शFय 
नाह+. तGुहाला चांगल+ मलुगी �मळेल. बँकेत Bमोशन �मळेल. 
तGुह+ह+ हशुार आहात. आपण जात मोडू शकत नाह+. जात 
मरेपय Lत आप$याबरोबर असणार. जातीसाठ8 माती खावी 
अस ं Gहणतात. याला तGुह+ आ�ण मी काह+ह+ कE शकत 
नाह+. माNयात घरPयांPया �वरोधात जायच ं बळ नाह+. ते 
तGुहालाह+ जग ूदेणार नाह+त. तGुह+ह+ ह ेधाडस कE नये. 
तGुह+ खपू छान आहात. केवळ �दसायला Gहणत नाह+. 
Rवभावानंह+. तमुPयावर खपू जबाबदाTया आहते. 4या 
मह4वाPया आहतेच. उगाच माNया नाद+ लागनू आयVुय 
आगीत ढकल ू नका. आता माNया लXनाची तयार+ सEु 
झालले+ आह.े बारावी झा$यावर करायचा घरPयांचा आधी 
�वचार होता पण या सवZ Bकारामळेु पर+[ाह+ देता येते क\ 
नाह+ हहे+ मा�हत नाह+. ते@हा माझं लXन के@हाह+ होईल. मला 
�वसEन जा �कंवा खोल मनात जपनू ठेवा. तGुह+ह+ नFक\ 
लXन करा Gहणजे मला ससंार नीट करता येईल. नाह+तर 
माNयामळेु तमुच ंआयVुय उ^ =वRत झालं अस ंमला कायम 
वाटत रा�हल. आ�ण ससंारात ल[ लागणार नाह+. माझं 
ऐकणार ना? फb तमुची... आरती. 4याखाल+ कंसात 
�ल�हलं होतं. कृपया पd वाचनू फाडून टाका. नाह+तर तGुहाला 

dास होईल. 4याच ेडोळे भEन आल ेहोते �वजनंूह+ ते वाचलं.  
सरेुशला शांत केलं. न चकुता पd फाडून टाकायला सां�गतलं 
होतं ते काम 4यानं �वजलूाच करायला सां�गतलं. 4याPयानं ते 
जमलं नसतं. ते@हा 4याला आप$या काळजाचचे तकुडे 
होताहते अस ंजाणवत गेलं. 

नोकर+ चालचू होती. एखाfा श�नवार-र�ववार+ गावी 
जात होता. कमी-जाRत बघत होता. तेवढय़ात BमोशनPया 
पर+[ेच ंसFयुZलर आलं. तो 4यात बसत होता. ह+ एक चांगल+ 
सधंी आह,े ह ेगाव सोडून जायची अस ं4याला वाटत रा�हलं. 
4यानं अजZ भरला आ�ण अiयासाला लागला. नोकर+ चार वषk 
होऊन गेल+ होती , 4यामळेु तो Bमोशनला पाd होता. �वजलूा 
ह+ ते फार आवडलं. आता तो पर+[ेPया तयार+ला लागला. 
बँकेत$या जmुया ओळखीPया मंडळीकंडून पRुतके मागवल+. 
पर+[ा दोन म�हmयावर होती. तोवर अiयास पणूZ करणं 
आवoयक होतं. लखेी पर+[ेप[ेा तpडीला फार महqव होतं. 
4यात rॅmच मॅनेजरPया �रपोटZला फारच महqव होतं. rॅmच 
मॅनेजर यांचा �रपोटZ नFक\च चांगला असणार होता. 4यामळेु 
4याला यावेळी Bमोशन �मळेल असा �वsास होता. मग 
4याला सपुरवायझर Gहणनू मोठय़ा गावातल+, तालFुयाची 
मोठ8 शाखा �मळाल+ असती. पगारह+ वाढला असता. एकूणच 
सगळं बदललं असतं. पण आता ह ेसगळं होताना ती बरोबर 
असणार न@हती. ह े सारखं मनाला टोचत होतं. तर+ तो 
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`DeHeÀJee Kejer þjeJeer cnCetve...' ceeP³ee SkeÀe keÀefJeles®eb ns Meer<e&keÀ. les®e ³ee keÀLeemebûeneuee 
efoueb Deens.
DeHeÀJesyeÎue®³ee yeN³ee®e DeHeÀJee DeeHeu³eekeÀ[s Òe®eefuele Deensle. DeHeÀJee ner Keesìer®e 
Demeles. leer Ye³ekeÀejer, onMele ceepeJeCeejer, meceepeeleu³ee ogHeÀÈ³ee ©boeJeCeejer cnCepes 
vekeÀejelcekeÀ®e Demeles Fl³eeoer. ns lej Kejb®e. "e³eer "e³eer DeeHeCe les DevegYeJeleesner. HeCe 
DeHeÀJes®eb DeHeÀJeeHeCe ns mebHetCe& mel³e efkebÀJee mebHetCe& Demel³e DemeC³eele veener lej pes Deens 
DeLeJee veener Demeb meebefieleueb peeleb, l³eeuee "esme DeeOeej vemeCeb ³eele Deens. 
lemeb®e DeHeÀJes®eb DeeCeKeer SkeÀ ªHe Deens les cnCepes `HeeF&He-[^erce'®eb - efoJeemJeHveeb®eb. 
DeLee&le efoJeemJeHveeb®eener pees DeLe& DeeHeu³ee ®eueveele Deens lesJe{er vekeÀejelcekeÀ Mes[ 
Fbûepeerleu³ee `HeeF&He [^erce'uee veener. Lees[b MeyoebMeer KesUle meesHeb®e yeesuee³e®eb Peeueb lej 
`HeeF&He'ceO³es pejer `ef[^ce' Demeueb lejer ueebyeJej keÀe nesF&vee HeCe HeeF&He®eb ogmejb leesb[ 
Kegueb Demeleb DeeefCe l³ee efoMesves les mJeHve mel³e yevetve GceueC³ee®eer MekeÌ³elee Demeles. ne 
DeeMeeJeeo efvejblej efpeJeble þsJeCeeN³ee DeHeÀJee HewÀueeJeCeb ns keÀece ³eLeeLe&®e "jeJeb; keÀejCe 
otj ef#eeflepeeJej keÀe nesF&vee HeCe DeeoMee&b®ee uegkeÀuegkeÀlee oerHemlebYe vemesue lej peieC³ee®³ee 
ueby³ee®eew[îee HeeF&HeceOetve ÒeJeeme keÀjCeb DeJeIe[®e.
ceeP³ee keÀLesleerue DeeMe³emet$eeb®ee, l³eeleerue meeceeefpekeÀ-DeeefLe&keÀ-meebmke=ÀeflekeÀ He³ee&JejCee®ee 
`JeeHej' keÀmekeÀmee nesF&ue, ns Deepe lejer ceuee ceenerle veener. HeCe oefuele meceepee®eer efmLeleer 
yeIee, keÀMeer PeHeeìîeeves yeoueueer Deens, les keÀe³e efueefnleensle, keÀmeb peieleensle Demeb pej 
kegÀCeer ³ee keÀLeeb®ee DeeOeej Iesle cnìueb lej ceer cnCesve keÀer nes³e, leMeer DeHeÀJee Òeme=le keÀjCeb 
ns uesKekeÀ cnCetve ceePeb GÊejoeef³elJe®e Deens...
... yeouee®eer Deel³ebeflekeÀ Deeme yeeUieCeejer yeeF& cnCetve.
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अ�यास करत होता. एका श'नवार* 'वज ू नेहमीसारखा 
थांबला. म7ुकाम केला. र'ववार* बेत करायच ंठरलं. गावचा 
बाजार र'ववारचा. 'वज ूबाजार करायला गेला. स;ंयाकाळचा 
मटन, 'बअरचा बेत आखला होता. दपुारच ंजेवण कCन तो 
वाचत पडला. तेवढय़ात मागGया दारावर कुणीतर* टकटक 
करतंय अस ंजाणवलं. तो उठून गेला. खरंतर या बाजनू तस ं
कोण येत नाह*. मागे अगद*च अIंद बोळ होता. Jयातनू 
फारशी व'हवाट नLहती. Jयाने दार उघडलं तर समोर ती. 
हातात 'पशवी. आरती आत आल*. 'तनंच गडबडीनं दार 
लावलं आ'ण Jयाला घNट 'मठO मारल*. तो अवाक्  होऊन 
बघत रा'हला. थोडावेळ जे काह* चाललंय ते कळायला 
Jयाला वेळ गेला. मग Jयांनेह* आपल े हात 'तGयाभोवती 
टाकल.े हळचू 'तGया गालाला गाल लावला. ती आणखी 
'बलगल*. Jयांनं आपल ेओठ 'तGया गालावर टेकल.े 'तGया 
'मटलTेया पापUयांवर टेकवल.े 'तGया नाकाGया शVडय़ावर 
टेकवल.े 'तGया कपाळावर टेकवल ेआ'ण Jयाला कळायGया 
आत 'तने Jयाची मान झकुवल* आ'ण आपल ेओठ JयाGया 
ओठावर टेकवल.े दोघांचा XासोGY वास वाढत रा'हला 
'कतीतर* वेळ. तेवढय़ात बाहरेGया दारावर टकटक झाल*. तो 
भानावर आला. बहदुा 'वज ू असले Zहणनू 'तला 'तथेच 
आडोशाला थांबवनू दार उघडायला गेला. 'वजचू होता. Jयानं 
Jयाला सां'गतलं मग ती बाहरे आल*. दोघांकडे ओTया 
डो[यांनी बघत रा'हल*. JयाGया कॉटवर 'वषUणपण ेबसनू 
रा'हल*. बोलत कोणीच नLहतं. 'वज ू फ^ बघत होता. 
सरेुशह* 'तGयाकडे डोळे भCन बघत होता आ'ण ती हमस ू
हमसनू रडायला लागल*. रडता रडता बोलायला लागल*, ह े
अस ंLहायला नको होतं. फार वाईट घडतंय. पण काय कC 
माझी माणस ंफार वाईट आहते तमुचा जीव घेतील. जातीसाठO 
माती खाणार* आहते. तZुह* खरंच मला 'वसCन जा. 
`मोशनचा अ�यास करताय. मोठे Lहा... 'वजजूी Jयांना 
सांभाळा. मला काळजी वाटतेय. ते एकदा `मोशन घेऊन 
गेल ेकa काह* `b नाह*. Jयांना सांभाळा...  अस ंकाह* ती 
परत परत बडबडत रा'हल*. सोबत JयाGयासाठOची खायला 
आणलले* 'पशवी Jयाला 'तनं 'दल*. Jयाचा हात थोडावेळ 
हातात घेतला आ'ण डोळे पसुत ताc 'दशी मागGया दारानं 
'नघनू गेल*. ते दोघेह* सdुनपण ेफ^ बघत रा'हल.े तसचे 
बसनू रा'हल े 'कतीतर* वेळ. Jयाच े डोळे वहातच रा'हल.े 
'वज ूJयाला समजावत रा'हला. होतंय ह ेचांगTयासाठO होतंय 
ह ेसांगत रा'हला. जात जdमतःच 'चकटलले* असते. मरेपय fत 
असते. इथं जात बदलता येत नाह*. धमi बदलता येतो. पण 
धमi बदलनूह* जात जातेच अस ं नाह*. 'दवसV'दवस जात 
आणखी घNट होत चालल*य. अजनू 'कती बळी जाणारेत. 
मा'हती नाह*. तो 'वषdनपण ेबडबडत रा'हला. 

काळ सरकत गेला. भावंडं मोठO झाल*. ब'हणीच ंलjन 
चांगTया पkतीने केलं. धाकटय़ा भावाला 'शlणात रस नाह* 
पण शतेीत आह े ह े Jयांनं ओळखलं. आता सतुारकaGया 
कामांना फारस ं महmव रा'हलं नLहतं. Jयातलं धाकटय़ा 
भावाला काह* तस ंयेतह* नLहतं. मग थोडी आणखी जमीन 
घेतल*. अथाiत कजi काढनूच. भावाला मागn लावलं. Jयांनंह* 
भरपरू कo घेतल.े आईची मदत होतीच मग Jयांनंह* आणखी 
काह* जमीन घेतल*. पाच-सात एकराचा मालक झाला. मग 
Jयाच ंलjन लावलं. सग[यांच ंमागn लागलं. गावच ंघरह* 
दमुजल* केलं. गाव Jयाच ंकौतकु करत रा'हलं. आईला तर 
Jयाला कुठं ठेऊ कुठे नको अस ंझालं होतं. गावी गेTयावर 
तो पाया पडायला वाकला कa जवळ ओढनू Jयाचा आलामेला 
घेऊन गालाची पrपी घेत होती. तो आता पsतीशीला आला 
तर*. अथाiत Jयालाह* ते फार आवडायच.ं अचानक लादलं 
गेललें मोठेपण तो 'वसरायचा आ'ण लहान होऊन आईला 
घNट 'मठO मारायचा. 'तGया मांडीवर डोकं ठेवनू 'कतीतर* 
वेळ पडून राहायचा. JयाGया कपाळावCन, केसातनू आईची 
मायेची बोटं 'फरत रहायची. जगातलं सवाfत मोठं सखु 
आणखी यापlेा कोणतं असणारंय अस ंJयाला वाटत रहायच.ं 
आता आई JयाGया मागे लागल*. लjन कर बाबा. पण 
पsतीशी ओलांडल* होती भावाच ं लjन झालं होतं आता 
कशाला लjन अस ंतो Zहणनू 'वषय सपंवायचा. पण आईचा 
तगादा सारखाच होता. पण Jयाच ंमन घेत नLहतं. तो गमतीनं 
आईला Zहणायचा, आता मला तरणी पोरंगी 'मळणार नाह*. 
दोन पोरांची आईच 'मळेल. आह े ह े बरंय. एकटा जीव 
सदा'शव आ'ण हसत रहायचा. भाऊ, भावजय, ब'हणी, 
मेLहण ेसगळेजण सांगनू थकल.े मग सग[यांनी हात टेकल.े 
Zहातारपणी कोण? अस ं आईनं 'वचारTयावर Zहणायचा. 
करतील भावंडं मी केTयाची आठवण ठेवनू. नाह*तर आहतेच 
ओळखी पाळखीच.े काह* काळजी कC नको. मग आई गrप 
बसायची. मग चार पाच वषाiपवूn रवीGया सTTयानं वन 
बीएचके uलटॅ 'जTwाGया 'ठकाणी बकु केला. वषाiत तयार 
झाTयावर रवीGया 'मxाला भाडय़ानं 'दला. आईGया 
तyयेतीसाठO रवीमळंुच हडे ऑफaसला 'जTwाGया 'ठकाणी 
बदल* 'मळाल*. आईला गावाहनू आणलं. चांगला डॉ7टर, 
औषधपाणी आईला सCु केलं. sवयंपाकाला, बाकaGया इतर 
कामांना बाई लावल*. आई बसTया बसTया काह* करत 
रहायची. ती खपू आजार* पडेपय fत अगद* अॅड'मट करेपयfत 
काम करत होती. शवेट* ती थकत थकत सपंनू गेल*. शांत 
झाल*. uलटॅच ंआईनंच घर केलं होतं. सग[या 'बTडीगंम;ये 
बोल7या sवभावानं फेमस झाल* होती. सग[यांना मदत 
करायची, सTला |ायची. दपुार* बायका जमवनू गrपा मारत 
बसायची. लहान पोरांची ती लाडकa आजी झाल* होती. 'तची 
तपकaर तर फारच फेमस झाल*. ती अधनू मधनू तपकaर 
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ओढायची. ती गे$यावर सग(या बायका, माणस,ं पोरं 2तची 
खपू 2दवस आठवण काढत रा2ह$या. नंतर घर 2रकामं झालं. 
ब=स तो आ2ण >याच ं एकटेपण इतकंच उरलं. आता ते 
एकाकCपणाकडे जाणार नाहF याची तो काळजी घेत होता. 
कारण तो र=ता कुठेहF जातो... अगदF शवेटाकडेहF... >यानं 
एक दFघK उसासा टाकला आ2ण तो कुशीवर वळनू हळहूळ ू
झोपLेया =वाधीन झाला.

 
अपNेेOमाणं 2तचा दसुPया 2दवशी दपुारF फोन आला. 

आधी दोघांनाहF नेमकं काय बोलायच ंकळत नRहतं. मग 
हळहूळ ूगाडीनं गती घेतलF. 2तLया बोलSयात खपू काळजी 
होती. राणीकडून काहF मा2हती 2तला 2मळालF होती. >या 
आधारानं काहF 2वचारत रा2हलF. तोहF तटुक तटुक उTरं देत 
रा2हला. तUुहF सग(यांच ं केलं माV आता कोणच बरोबर 
नाहF. पण तेRहा धाडस करणं तमुLया जीवाला कस ंघातक 
होतं. फारच वाईट, नको ते घडलं असतं अस ंसवK. =वतःLया 
ससंारातलं सांगत रा2हलF. तोहF काहF 2वचारत रा2हलF. 
मलुाच,ं मलुFच ंलYन झालंय. नातवंडं आलFय. आता आजी 
झालये. नवरा 2रटायडK झालाय. हौशी आह.े सगळा भारत 
2हडंून झाला. परदेशातहF खपू 2ठकाणी 2हडंवलं. अजनू 
त\येतीच ेफार O] नाहFत तोवर 2हडंतोय. यावष_ अमे2रकेला 
तीन म2हने जाणाराय ह ेसवK उ>साहात सांगत रा2हलF. तोहF 
ऐकत रा2हलF. एकूण सवK फारच छानय पण खोलात तमुची 
आठवण आनंद घेताना टोचत असते माझं ऐकलं असतं आ2ण 
लYन केलं असतंत तर इतकं जाणवलं नसतं. ती बोच सतत 
टोचत रा2हलF. या सग(याला मीच जबाबदारय Uहणनू रडत 
रा2हलF. तो समजावत रा2हला. >याचहेF डोळे वहात रा2हल.े 
>यातच आईची आठवण 2नघालF मग तर तो खपूच रडत 
रा2हला. ती समजावत रा2हलF. आईच े शवेटच े 2दवस, 
>याLयासाठb तटुणार जीव ह े सगळं तो रडत रडत सांगत 
रा2हला. ती समजावत रा2हलF. खपू केलंत आcसाठb. आता 
अशी मलुं 2मळणार नाहFत. अस ंसांगत रा2हलF. व2डलांमाघारF 
भावंडांसाठb सगळं केलंत. आता अशी उदाहरणं प=ुतकातच. 
गोdीत जeुयापाeया. =वतःला सांभाळा. आता तर मला लगेच 
तUुहाला भेटायला 2नघावं वाटतंय. मन इथे नाहFच. 2तथे 
तमुLयापाशीच आह.े मी येणार आह ेकाहFनंा काहF कारण 
काढनू. नवPयानं, सनुेनं, मलुांनी परवानगी 2दलF नाहF तरF. 
तो समजावत रा2हला. अस ंकg नको. काहF कामा2न2मT ये. 
2तनं पंधरा 2दवसांनी एक लYन तमुLया गावातच आह.े आधी 
येणार नRहते पण आता येतेय. अस ंसां2गतलं. येऊ का? 
तUुहाला चालले ना? यावर तो नकार कसा देणार होता! घर 
तझुंहF आह.े केRहाहF ये. असचं तो बोलत रा2हला. शवेटF 
2तने काळजी kया, मी येतेय. पTा लगेच कळवा. अस ं
बोलतंच फोन थांबवला. नंतर तो 2कतीतरF वेळ तसाच बसनू 

रा2हला. आज दपुारF बाहरे गेलाच नRहता. नेहमीची जेवणाची 
वेळ झालF होती. जवळ जवळ दोन तास ते बोलत होते. 
>याला एक थकवा जाणवायला लागला होता. मग तो जेऊ 
नंतर Uहणत आडवा झाला. झोप कधी लागलF ह े >याला 
कळालंच नाहF. 

आ2ण ती एके 2दवशी राVी साडेआठला >याLयासमोर 
येऊन उभी रा2हलF. लYनाLया कायाKलयात व वPहाडाबरोबर 
आलF. 2तथेच मlुकामाची सोय होती. थोडा वेळ थांबलF. 
mेश झालF. साडी बदललF. चहापाणी घेतलं आ2ण आवnयक 
तेवढं पसKमoये सामान घेऊन, >याLयासाठb खास खरेदF 
केललेF 2पशवी घेऊन, मैVीणीला सांगनू, 2रNा कgन 
>याLयाकडे पोहोचलF. आधी फोनाफोनी झालF होतीच. तो 
वाट बघत होताच. आजचा बाहरे जायचा नेहमीचा qम >यानं 
रr केला. =वयंपाक थोडा जा=त करायला दपुारF आजीनंी 
सां2गतला होतंच. ती आ$याआ$या >याLया पाया पडलF. 
>यानं 2तला Oमेानं जवळ घेतलं. 2तLया डोlयावgन हात 
2फरवला. ती रडतच होती. तो शांतपण े 2तला समजावत 
रा2हला. >यानं 2तला पाणी 2दलं. ती थोडय़ा वेळानं सावरलF. 
2तनं >याLयासाठb खास =वतः खरेदF केललें शटK, पeॅटच ंभारF 
कापड, तशीच भारF शाल आ2ण 2कमती घडय़ाळ >याला 2दलं 
आ2ण परत पाया पडलF. >याच े डोळे भgन आल.े काय 
बोलावं ते >याला समजेना. ह े कशासाठb अस ं काहF तो 
पटुपटुला >यावर ती एवढंच UहणालF, ब=स, मला वाटलं. 
खायलाहF खपू आणलं होतं. सकाळी खावा. अस ं सांगत 
रा2हलF. >यानं फu डोळे 2टपल.े ती UहणालF, सारं आयvुयच 
तUुहाला wायच ंहोतं. देता आलं नाहF. पण तUुहF माV माxया 
आठवणीत आयvुय काढलंत. >याLया पढंु ह ेकाहFच नाहF. 
आ2ण दोघंहF मनसोu रडत रा2हल.े 2कतीतरF वेळ. मग तyड 
धवुनू, थोडं पाणी 2पऊन 2तथेच हॉलमoयेच >यांLया ग{पा सgु 
झा$या. फोनवरच े काहF सदंभK पeुहा होतेच. मग >यानेच 
जेवणाचा 2वषय काढला. 2तने दोन 2म2नटातच =वयंपाकघर 
ता\यात घेतलं. >याला कुठे काय आह ेते 2वचारलं. गरम 
2पठलं केलं. आ2ण दोघांनाहF वाढनू घेतलं. तो फu बघतच 
रा2हला. ती सपंणूKपण े गृ2हणी झा$याच ंतो अनभुवत होता. 
जेवण झकासच झालं. तो नेहमी राVी उ2शरा येऊन कधी 
जेवण गरम कgन, कधी न करता जे नशतेच जेवतो ते 
>याला आठवत गेलं. >याला =वतःचीच कCव येत गेलF. 
अथाKत हFच आपलF लायकC आह ेह ेतो =वतःला समजावत 
रा2हला. जेवणानंतर भांडी घासनू, 2कचन क}टा चकाचक 
केला. उरललें अeन 2mजमoये टाकताना >याला काय काय 
2श$लक आह े ह ेसां2गतलं. मग पeुहा ग{पा सgु झा$या. 
>याLया डोlयात एक O] घोळत होता. तो 2वचारावा कC 
नाहF ह े>याला कळत नRहतं. 2तला ह ेजाणवलं. मग तीच 
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�हणाल�, त�ुहाला सारखं अस ंवाटतंय ना क., नंतर मा0या 
नव1याला आपलं ह ेकळ6यावर काह� 7ास झाला का? तर 
थोडासा झाला. पण थोडाच. >याच ंमह@वाच ंकारण मी मा0या 
मयाBदा ओलांड6या नEह>या ह.े >यांना पFह6या रा7ीच कळालं 
होतं. मन कुठे का असने शर�र तर पFव7 आह ेआFण आपण 
>याच ेआता खरे मालक झालोय एवढं पKुषांना बास होतं. 
अथाBत मा0या नव1यासारNया FटFपकल पOुषाला. तोच 
शर�रानं मा0या आयPुयातला पFहला पKुष होता. मग >याRया 
आयPुयात Fकती का बायका येईनात! ते मह@वाच ंनाह�. तेEहा 
पUुहा तो काह� Fवषय आला नाह� कधीच. ती थोडावेळ शांत 
झाल�. आप6या मनातला Fवषय Fतला कसा काय कळाला. 
अस ं>याला वाटलं. पण FतRया परखड मांडणीनं तो मनातनू 
खशू झाला. हहे� कमी नाह� अस ं>याला वाटत राFहलं. आता 
रा7 बर�च झाल� होती. >यानं आधी बाथKम वगैरे दाखवनू 
ठेवलं होतंच. लYन अकरा वाजताच ंहोतं. तेEहा Fतला गरम 
रजई देत तो �हणाला, Fनवांत झोप. सकाळी थोडी थंडी 
असते. �हणनू रजई Fदल�त. नEया जागेत झोप लागते का 
बघ. एक वाजनू गेलाय. मीह� झोपतो जाऊन. मी आठचा 
गजर लावतो. Fनवांत झोप. कसलाह� Fवचार कK नकोस. 
जे झालं ते होऊन गेलं. आता >याचा Fवचार नको. त ूआल�स, 
मनावरचा खपू वषा]चा ताण सपंला. मलाह� आता Fनवांत झोप 
लागेल. नीट, शांत झोपशील ना? >यानं Fवचारलं. ती आडवी 
पडत अंगावर रजई घेत >याला �हणाल�, एका अट�वर. 
कोण>या? >यानं आ^याBनं Fवचारलं. मला जेEहा वाटेल 
तेEहा मला इथे ये`याची आFण मी राह�न तेवढं राह`याची 
परवानगी देणार असाल तर! तो हसला. लबाड आहसे. 
मलाच परत बांधनू घे. तझुा नवरा, मलुं, सनू, जावई काय 
�हणतील >याचा Fवचार कर. सगaयांच ंसगळं केलंय. आता 
मला मा0या मनाbमाणं जग ूcा सांगेन >यांना. माझी आता 
त�ुहाला जाdत गरजंय सांगेन. पटलं तर ठeक. नाह� पटलं 

तर ते हाकलनू दे`याआधी बाहरे पडेन. नेस>या साडीFनशी. 
हfकांनं ह े माझं घर �हणनू इथे येईन. ओरडू देत काय 
ओरडायच ं ते. आता Fकती उरलंय आयPुय माFहती नाह�. 
शवेट� तर� समाधान. शर�राचा धमB मी आजवर पाळला आता 
मा0या मनाचा, मा0या काळजाचा धमB पाळीन. कK देत काय 
करायच ंते. �हातारपणी बायको पळाल� असचं �हणतील ना! 
�हण ूदेत. >याला मी घाबरत नाह�. तमुची तhार नाह� ना! 
मग झालं. तमुची परवानगी आह ेना? नसायला काय झालं! 
तझु े आता या वयात bi वाढ ू नयेत एवढंच वाटतं. त ू
आल�स तर मलाह� आनंद आहचे. या टjjयावर तर� ते 
समाधान. Fबनधाdत केEहाह� ये. फl आधी फोन कर. मी 
कधी गावी जातो. आFण दसुरं �हणजे...  मी अजनू आह ेका 
>याची खा7ी कर. नाह�तर त ूअचानक यायचीस आFण मी...  
गप बसा. त�ुहाला काह� एवढय़ात होत नाह�. आता मी आह े
ना बरोबर. त�ुह� आता एकाक. तर नाह�च एकटेह� नाह�. मी 
आहचे क. बरोबर. आता मला माझं हfकाच ंघर Fमळालंय. 
आता मी शांत झोपने. त�ुह�ह� जावा, शांत झोपा. मला 
सकाळी गजरFशवाय लवकर जाग येते. उठायची काळजी 
कK नका. मला सवय आह.े तो FतRयाजवळ गेला. >यानं 
FतRया तnडावरनं bमेानं हात Fफरवला. Fतने >यांचा हात 
थोडावेळ हातात घेतला. मग हॉलमpये Fझरो ब6ब लावनू तो 
आप6या बेडKममpये आला. आता झोपताना >याला एक 
Fवलqण समाधान वाटत होतं. चला! अशा Fरतीनं कधीकाळची 
अधBवट राFहलले� गोr आज सफुळ सपंणूB झाल�. आता 
उरललें आयPुय या ताणाFशवाय जाईल...  तो मनाशी पटुपटुत 
आडवा झाला आFण एक द�घB उसासा सोडून डाEया कुशीवर 
वळनू झोप ये`याची वाट बघत राFहला. 

�मोद मनोहर कोपड%
मोबा. ९८९०१६६१२२ 

(पान नं. १०८ वOन)

‘‘सxदयB साधं असतं" - ते �हणतील त�ुहाला, -
रंगीबेरंगी शाल�त कसतंर� 
गुंडाळता त�ुह� मलुाला,
लाल गलुाब - फरशीवर.

पण, लq नसताना 
सवB श{दांकडे, सभोवताल� ऐकू येणा1या, 
Fवचारात बडुून जाता त�ुह� उदासपण े 
Fन सांगत राहता मनात6या मनात dवत:ला:

‘‘भयंकर नाह�ये मी आFण साधीह� नाह�ये;

इतक.ह� भयानक नाह�ये मी, FनEवळ  
ठार मार`याइतक., साधीह�  नाह� मी इतक.,
क. माह�त नाह�, Fकती भयंकर आह ेआयPुय".

१६ िडस(बर, १९१३

मेघा पानसरे
मोबा. ९८२२४२१८०६  
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