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ी. िवनायकराव कनाटक
यांस

द दशन
रॉिब सन ू सो माणे एखा ा ओसाड बेटावर वषानुवष आयु य काढ याची पाळी
आली, तर तु ही बरोबर कोणती दहा पु तके याल?
एका िस लघुिनबंधकाराने गमतीने हा
िवचारला आहे. याचा िनबंध वाचताना
मला वाटले होते, दहा अंक मोजाय या आत आपण आप या दहा आवड या पु तकांची
नावे सांगू!
तशी यादी करायला मी बसलो मा ! हे काम फार िबकट आहे, अशी माझी खा ी
झाली!
आप या ओळखीचे िम पु कळ असतात. िशळो या या ग पा झोडायला कं वा चहा
िप यातला आिण िच पट पाह यातला आनंद ि गुिणत करायला या सवाचा फार
उपयोग होतो. पण संकटकाळी आपले दु:ख जाणून घेऊन, ते िवभागून घे याक रता धावून
येणारा सु द यात िचतच असतो! आिण तोही एखादाच! पु तकांचेही तसेच आहे.
वास कं टाळवाणा होऊ नये, हणून काही पु तके आपण वाचतो, काही पु तके
िथतयश लेखकांची हणून आप याला वाचावीच लागतात, (जगा या दृ ीने आपण
मागासलेले ठ , ही भीती माणसाला कती िन कारण भेडसावीत असते!) क येक
पु तकांची व आपली, रिववार हा सुटीचा दवस अस यामुळे, दो ती होते, तर क येक
पु तके अ ीलमातडांनी यांना दले या अवा तव िस ीमुळेच आप या डो यांपुढे उभी
राहतात. अगदी गणेशचतुथ दवशी चं दसावा, तशी! या सव कार या गद तून
आपली अ यंत आवडती अशी दहा पु तके िनवडू न काढणे हे काम वाळवंटात इत तत:
िवखुरलेले दहा कण वेचून काढ याइतके च कठीण नाही का?
—आिण अवघी दहाच पु तके िनवडायची अस यामुळे प यादी कराय या वेळी
मनाचा जो ग धळ होतो, तो िवचा च नका! िबनवासाची फु ले सहज बाजूला करता
येतात. पण गुलाबाची फु ले आिण सोनचा याची फु ले यां याम ये िनवड करायची पाळी
आली, हणजे झटपट िनकाल कसा ायचा िन काय ायचा? जगात वाइट हाच काही
चांग याचा श ू नाही. उ म हासु ा याचा वैरीच ठरतो.
लहानपणापासून नाटकांची आवड अस यामुळे या ओसाड बेटावर ने याकरता हणून
देवल, को हटकर, खािडलकर आिण गडकरी यांची नाटके मी पुन:पु हा उचलली, तरी
शेवटी एका इ सेनखेरीज दुसरा कु ठलाही नाटककार मला या िविच एका तात सोबत
क शकणार नाही, हे मला मा य करावेच लागले.
या दहा पु तकां या यादीत कु ठली कादंबरी समािव करावी, हे कोडे तर मला कधीच
सुटले नाही. ह रभाऊ आपटे, शर ं , हाड , ट जिन ह, टीफान वाइग हे सारे च माझे
आवडते कादंबरीकार आहेत.
—आिण बरोबर का सं ह कु ठला बरे यायचा?
या ांचे उ र िनि त करताना तर माझे डोके च िपकू न गेल!े छे! वा यात या

येक िवभागातले एके क आवडते पु तक िनवड यापे ा एखा ा राजक येचे वयंवर पार
पाडणेसु ा सोपे असेल!
मा या दहा पु तकां या यादीतली दोन नावे िनि त करताना माझे मन मुळीच
ग धळले नाही. ती दोन पु तके हणजे रामायण आिण इसापनीती. रामायण हे मा या
दृ ीने नुसते महाका नाही. तो जीवनाला मागदशक होणारा त व ानाचा ंथ आहे.
दु:खाशी हसतमुखाने कशी झुंज ावी, हे याला िशकायचे असेल, याचे रामायणावाचून
चालायचे नाही.
माझी रामायणाची िनवड स या या काळी अनेकांना आवड यासारखी नाही. पण
ितला कु णी फारशी नावेही ठे वणार नाही. मा मी मा या िजवाभावा या दहा पु तकांत
इसापनीती घातलेली पा न याच लोकांना हसू कोसळे ल! फु टबॉल खेळणाराने गो ा
खेळायला लागावे, तसे काहीतरी वाटेल यांना! काही मंडळी िम क लपणाने मनात
हणतील- वारीची बु ी आठ-दहा वषा या मुलाइतक च वाढलेली दसते!
कु णी काही हणो, जगातला पिहला चतुर
पककथाकार या दृ ीने इसाप या
बुि म ेिवषयी मला आज पंचेचािळशीतही अितशय आदर वाटतो. तेज वी तारा
पृ वीपासून कतीही दूर असला, तरी याचा काश आप यापयत येऊन पोहोचतोच क !
इसापचेही तसेच झाले आहे. अडीच हजार वष होऊन गेली; पण याचा कु शल
कथािवलास आज या सुधारले या जगात या माणसालाही मोिहनी घाल याइतका
रमणीय आहे. इसापची क पकता कवीची होती, याचे िनरी ण िवनोदपंिडताचे होते
आिण याची बु ी संसारी त व ानी होती.
जगाला उघड उघड सांिगतलेले कटु स य सहसा अवडत नाही; िन ब धा ते
प रणामकारक होत नाही, हे ओळखूनच याने पककथेचा आ य के ला आिण आप या
ितभेने ितला िविवध रीत नी नटवून सजवून जगापुढे मांडली.
क पनेची चम कृ ती हा पककथेचा एक मुख आिण भावी गुण आहे. इसाप या
अनेक लोकि य गो त पशुप यांची पके अस यामुळे आिण या कथांतून सूिचत के ले या
स यांचा इसापनंतर या वा यातून अनेक र य कारांनी आिव कार झा यामुळे या या
क पकतेची आज या वाचकाला असावी तशी ओळख नाही. बटण दाबून िवजेचे दवे
लावणा या माणसांपैक कतीकांना एिडसन या क ाळू तप यची आिण अलौ कक
ितभेची मािहती असते? तसेच आहे हे! पण इसापची क पकता कती तरल व सुंदर
होती, याचे उदाहरण हणून याची फारशी िस नसलेली ‘मृ यू आिण कामदेव’ ही गो
अव य वाचावी. मानवी मनाला सतत सलणा या श यांपैक दोन श ये हणजे त णांचा
अकाली वगवास आिण वृ ांचा कळसवाणा शृंगारिवलास. दो ही अिन कार जगात
कसे सु झाले, याचा िवचार करता करता इसापने खालील चम कृ ितपूण कथा िलिहली.
गो अशी आहे :
वसंतातले िविवध खेळ खेळून कामदेव अगदी मून गेला होता. यात ी म ऋतूत या
भयंकर उका ाची भर पडली. आप या भा यातले पु पबाण सुकून यांची टोके गळू न
पडतात क काय, अशी कामदेवाला भीती वाटू लागली. कु ठ यातरी शांत जागी िव ांती

यावी, हणून तो एका गुहत
े िशरला.
ती गुहा मृ यूची होती. याचे िवषारी बाण गुहत
े सव पसरलेले होते. पण अगदी गळू न
गेले या कामदेवाला ते दसलेच नाहीत! या थंडगार जागी तो आडवा झाला मा ! िन न
े े
या यावर आपले मोिहनीजाल पसरले.
कामदेव झोपला असताना या या भा यातले बाण जिमनीवर पडले व मृ यू या बाणांत
िमसळू न गेले.
जाग येताच कामदेवाने भराभर आपले बाण भा यात घातले. पण अंधा या गुहत
े आपले
बाण कोणते व मृ यूचे बाण कोणते, हे याला कळलेच नाही!
बाहेर आ यावर कामदेवाने पूववत त णत ण वर आपले शरसंधान सु के ले. पण काही
काही वेळा िनराळा अनुभव येऊन तो च कत होऊ लागला. पूव याचे बाण लागताच सव
त ण-त णी ेमवश होत असत. आता मधेच यातली काही माणसे मृ युवश होऊ लागली.
—आिण ितकडे मृ यूही मधूनच आपले बाण अयश वी होत असलेले पा न आ य क
लागला. तो नेहमी वृ ांवरच बाण सोडीत असे व या यावर याने बाण सोडला, तो
िनि त िन ाण होत असे. पण आता मा मधूनच एखादा हातारा याचा बाण
लाग यावर ाणांितक वेदनांनी िव हळ हो याऐवजी कामपीडेने ाकू ळ होऊन भलतेच
चाळे क लागला!
या गो ीत या क पकतेइतक च ‘जीभ’ या इसाप या गो ीतली मा मकताही नमुनेदार
आहे!
इसाप हा झांथस या घरी वयंपाक होता.
एके दवशी मेजवानीसाठी सवात उ म प ा तयार कर याचा कू म झांथसने याला
दला. इसापने बोकडां या िजभांचे िनरिनराळे पदाथ तयार के ले. सारे पा णे या
पदाथावर अगदी तुटून पडले. पण झांथसला मा राग आला. इसापने नुस या िजभांचेच
िनरिनराळे पदाथ के ले होते!
‘‘तू असं का के लंस?’’ हणून याने िवचारताच इसापने उ र दले,
‘‘जगात िजभेइतक चांगली गो दुसरी कु ठलीच नाही.’’
मु ाम दुसरे दवशी सवात वाइट असे प ा तयार करायला झांथसने इसापला
सांिगतले. आदले दवशीचीच िम मंडळी जेवायला आली. सारे पाहतात, तो ताटात एकू ण
एक बोकडां याच िजभांचे पदाथ!
आता मा झांथसला राग आवरे ना. तो संतापाने इसापला हणाला,
‘‘अरे , काल या िजभा सव पदाथापे ा चांग या हो या, याच आज सवात वाइट कशा
झा या?’’
इसापने उ र दले,

‘‘धनीसाहेब, जगात िजभेइतका दुसरा चांगला पदाथ नाही, तसा ित याइतका वाइट
पदाथही नाही.’’
इसापचे हे उ र कती मा मक िन ममभेदक आहे! जी जीभ णयाचे मधुर बोल बोलते,
तीच कलहाचे कटू श द काढते. जीभ जशी मै ी
जोडते, तशी तीच मै ी तोडते. ि ताने आपले िवधायक त व ान िज हे या साहा यानेच
लोकां या गळी उतरिवले आिण आज िहटलरही ितचा उपयोग क नच आप या िव वंसक
त व ानाचा जगात सार क पाहत आहे.
क पकता आिण मा मकता यां या जोडीने पककथेम ये रं ग भरणारा गुण हणजे
सूचकता! त कालीन लोकांचे अ ान ल ात घेऊन इसापने येक गो ी या शेवटी ता पय
सांग याची प त वीकारली. ही प त सूचकतेला अ यंत मारक आहे. आजचा अगदी
सामा य पककथाकार व ातसु ा ितचा अवलंब करणार नाही. पण ता पय डो यांआड
क न इसाप या गो ी वाचू लागले, क याचे सूचकतेचे साम य सहज ल ात येत.े याची
‘मनु य आिण संह’ ही अगदी साधी गो या. हा पंचवीसशे वषापूव चा नुसता
चम कृ ितपूण क पनािवलास नाही. आज या आप या भोवताल या वाथ जगाचे
ित बंबसु ा या यात प पडले आहे. या गो ीत मनु य संहापे ा े आहे, हे िस
कर याकरता संहावर वार झाले या माणसाचे िच एक माणूस संहाला दाखिवतो.
संह लगेच उ रतो,
‘ यानं हे िच काढलं, तो मनु य होता. हे िच जर संहानं काढलं असतं, तर
माणसा या छातीवर बसून संह याला फाडीत आहे, असाच देखावा यानं दाखिवला
असता!’
इसवी सनापूव या इसापनीतीत या संहाचे हे उ ार आजसु ा आप याला ऐकू येत
आहेत. सुधारणे या कळसावर चढले या या िवसा ा शतकात या हरत हे या गुलामां या
अंत:करणात जे कढ उठत आहेत, ते या उ ारांचेच ित वनी आहेत. सा ा यशाही या
सावटात खुरटलेली वातं यवादी रा ,े व र वगा या दा यात दडपले गेलेले दुदवी
दिलत समाज, भांडवलशाही या रा सी नृ यात िचरडले जाणारे दीन िनधन लोक, या
सवा या अंतरं गात एकच आ ोश नेहमी घुमत असतो :
‘मनु यानं िनमाण के ले या िच ात संहाची आयाळ ध न या यावर लीलेनं बसणारा
माणूस दाखिवलेला असतो, पण या दवशी ते िच काढायचं काम संहाकडे येइल, या
दवशी माणसा या छातीवर बसून स हं याला फाडीत आहे, असाच देखावा जगाला
दसेल.’
क पकता, मा मकता व सूचकता ही पककथेची मु य अंगे इसाप या कथेत कशी
आढळू न येतात, हे आतापयत आपण पािहले. या गुणां या संगमातून िनमाण होणारीकृ ती
सुंदर हावी, हे वाभािवकच आहे. पण सुंदर आिण अमर यात पु कळच अंतर असते.
ितभे या िवशालतेवाचून, ित या अंगी सव प श वाची श अस यावाचून कलाकार

अमरकृ ती िनमाण क शकत नाही.
हा िवशालतेचा गुणही इसाप या िचमुक या कथांत आढळतो. दव बंदत
ू आकाश
दसावे, या माणे या या छो ा छो ा पककथांत मानवी जीवना या िविवध
व पांची प ित बंबे पडली आहेत. ‘दोन बायकांचा दादला’ ही काही त ण बायकोने
पांढरे के स आिण ौढ प ीने काळे के स उपटू न टाक यामुळे ट ल पडले या माणसाची
िन वळ िवनोदी गो नाही! पर परिवरोधी येयां या आहारी जाऊन अगितक झाले या
मनाचेसु ा िच आहे ते! ‘नक या आिण शेतकरी’ या गो ीत डु करा या के काट याची
न ल करणाराचे लोक कौतुक करतात; पण घ गडीत डु कराचे पोर लपवून आिण याला
िचमटे काढू न ओरडायला लावणा या शेतक याचा मा ते कलाहीन हणून उपहास
करतात! खरे डु र ओरडत असताना ते उ ारतात,
‘छी! नक यानं डु कराचा बे ब श द काढू न दाखिवला! या या िन यानंसु ा तुला
तो काढता आला नाही!’
धम, राजकारण, कला, सािह य इ यादी े ांत अ सलापे ा नकलेचेच तोम कसे
माजते, याचे इसापने के लेले हे िच ण अस य आहे, असे कोण हणेल?
इसापची ही कथाप ती पंचवीसशे वषापूव अडाणी समाजाला आवडली असेल.
तथािप, आज या पुढारले या जगाला ती जुनाट वाट यािशवाय राहणार नाही, अशी शंका
अनेकां या मनात येऊन जाते. पण सुंदर पककथेतली क पनेची चम कृ ती सहसा िवटत
नाही आिण ितची जीवनावर िवदारक काश टाक याची श कधीही कमी होत नाही,
या गो ीकडे अस या आ ेपकांचे ब धा दुल होते. आधुिनक काळात कथािवषयांचा
िवल ण िव तार झाला असला आिण कथा े ात अनेक ितभावंत कलाकारांचा िविवध
िवलास पाहायला िमळत असला, तरी मोठमोठे लेखकसु ा पककथे या ाराने आपले
मनोगत कट करताना आढळतातच. जगा या वा यातली लांबी या दृ ीने अगदी छोटी;
पण प रणामा या दृ ीने फार मोठी अशी गो सोलोगब या आधुिनक रिशयन लेखकाची
असून, ती पककथाच आहे. ितचे नाव ‘समता’.
गो फ एवढी आहे :
एका मो ा माशाने एका िचमुक या माशाला गाठले आिण याला िगळ याक रता आपले
त ड उघडले.
लहान मासा कं चाळला,
‘हा अ याय होतोय! मलाही जग याचा ह आहे. काय ा या दृ ीनं सारे मासे सारखे
आहेत!’
मो

ा माशाने शांतपणाने उ र दले,

‘काय ाची वायफळ बडबड कशाला हवी? मी तुला िगळू नये, अशी तुझी इ छा आहे ना?
ठीक आहे! मग तूच मला िगळू न टाक, हणजे झालं. गीळ- गीळ-असा घाब नकोस,
बे ा! मी काही तु यावर एकदम तुटून पडणार नाही.’
लहान या माशाने धीर क न आपले त ड उघडले आिण मो
य के ला.

ा माशाला िगळ याचा खूप

शेवटी सु कारा सोडू न हताशपणाने तो हणाला,
‘तुझंच हणणं खरं आहे, बाबा! टाक मला िगळू न!’
ही गो वाचायला पुरी दोन िमिनटेसु ा लागत नाहीत. पण वाच यानंतर दोन
वषानीसु ा ितची िव मृती होत नाही. सुंदर व सूचक गा याचे सूर जसे कानांत घुमत
राहतात, या माणे या िचमुक या कथेने सूिचत के लेले िवशाल स य आप या मनात
एकसारखे घोळत असते. जगात समथाकडू न दुब यांवर आिण संप ांकडू न िनधनांवर
पदोपदी होणारे अ याय या कथेत कती प रणामकारक रीतीने िचि त के ले आहेत!
रव ांची ‘Gift’ ही पककथाही अशीच अिव मरणीय आहे. या गो ीतला राजा
र या या कडेला उ या असले या िभका यापाशी आपला रथ थांबवतो व या याजवळ
िभ ा मागतो. िभकारी मो ा नाखुशीने झोळीतले चार दाणे राजाला देतो. राजा िनघून
जातो. िभकारी आप या झोपडीत येऊन झोळीतले धा य जिमनीवर ओतून पाहतो. तो
एकदम च कत होतो. याने राजाला जेवढे दाणे दलेले असतात, तेवढेच सुवणकण या
धा यात याला दसतात. तो प ा ापाने वत:शीच हणतो :
‘झोळीतलं सारं धा य मी राजाला दलं असतं, तर कती बरं झालं असतं!’
यागापासून परा मुख होणा या आिण जीवनात या उदा तेकडे पाठ फरवून
वाथात रममाण होणा या माणसांची अंत:करणे आयु या या शेवटी या िभका या माणेच
हळहळत असतील नाही का?
िशवराम महादेव परांज यां या पककथा कले या आिण सूचकते या दृ ीने
माणब व तं शु नस या, तरी पारतं यात िपचणा या माणसाचे तडफडणारे मन
यांनी अनेक ठकाणी मू तमंत उभे के ले आहे. ‘आमृवृ ’ या गो ीत या नायकाला
ग रबीमुळे आपले गाव, आपले शेत व या शेताजवळचा आपला ि य आ वृ सोडू न
मुंबइला िगरणीत नोकरी धरावी लागते. आता दुस याचे झालेले; पण पूव आपले असलेले
शेत पाह याक रता तो आप या गावी एकदा थंडी या दवसांत परत येतो. शेताकडे जाणे
या या िजवावर येते. हणून तो आप या आवड या आ वृ ाकडे जातो. पण या झाडाची
सारी पाने गळू न गेलेली, या यावरले सारे गाणारे प ी उडू न गेलेल,े या या तळाशी
भलेमोठे वा ळ वाढलेले, असा देखावा या या दृ ीला पडतो. या या मनात येत,े

‘या वृ ा या पानां माणे मा या देशाचेही सव चांगले गुण झडू न गेलेले आहेत. मा या
देशात पूव जे शहाणे, शूर आिण गुणी लोक होते, ते या वृ ावरील प यां माणे आता
कु णीकडे उडू न गेले आहेत, कोण जाणे! या वृ ाची उरलीसुरली पाने या माणे दिहवराचे
थब खाली टाक त आहेत, या माणे मा या देशातील लोक कोणी अ ासाठी, तर कोणी
व ासाठी अ ू ढाळीत आहेत! या वृ ा माणे मा या देशा याही फां ा आपला भात
िशजिव यासाठी कोणी तोडू न ने या आहेत.’
पुढे तीन मिह यांनी तो मजूर मुंबइ न पु हा एका कामासाठी आप या गावी येतो व
या आं या या झाडाकडे जातो. पाहतो, तो तो आमृवृ फळांनी भ न गेलेला आहे आिण
या या पणराजीत लपून बसले या को कळे या कु कु या मधुर वराने सारे रान
आनं दत झाले आहे. तो या वृ ाला उ ेशून हणतो,
‘हे आ वृ ा, तुझा वसंत ऋतू इत या लवकर आला. पण मा या देशाचा वसंत ऋतू
कधी येणार? तु या माणे मा या या हतभागी देशाला मोहोर आिण फळे के हा येतील?
तु या या मोहोराचा सुगंध जसा चोह कडे पसरला आहे, तशी मा या देशाची क त कधी
पसरे ल? तु या अंगावर खेळणारी िवषारी जनावरे आिण घुबडे जशी िनघून गेली, तशी ती
मा या देशातून जाऊन येथे आ हाला मंजूळ प यांचे सु वर वनी ऐक याचे सुखाचे दवस
कधीतरी येतील काय? िहवा या या मागून वसंत ऋतू येतो, हा िनयम फ
झाडांकरताच आहे कं वा मा यासार यां या हतभागी देशांनाही तो लागू पडतो, हे तू
सांगू शकशील काय?’
१८९८ ते १९०८ या राजक य दडपशाही या दशकातसु ा महारा ात
वातं यलालसेची योत नुसती तेवतच रािहली नाही, उलट ती अिधकािधक विलत
होत गेली. याचे बरे चसे ेय अस या पककथा लीलेने िलिहणा या परांज यां या
लेखणीलाच दले पािहजे.
कथेचा हा अ यंत ाचीन कार आधुिनक काळातही कती रोचक आिण रमणीय होऊ
शकतो, हे दाखिव याकरता तीन िभ मनोवृ या ितभावंतांनी िलिहले या तीन
कथांचा वर िनदश के ला. पण पककथेचा आधुिनक सवागसुंदर िवलास पाहायचा असेल,
तर खलील िज ान या गो ीच वाच या पािहजेत. ओसाड बेटावर बरोबर याय या दहा
पु तकांत इसापनीती असलीच पािहजे, असे जरी मला वाटत असले, तरी इसाप क
िज ान, असा पेच पडला, तर मी िज ानचीच िनवड करीन. िज ान या ब तेक
पककथांत क पकता, सूचकता, मा मकता आिण िवशालता यां यापैक दोन-तीन
गुणांचा तरी सुंदर संगम साधलेला असतो. या या पककथेला एकच उपमा शोभेलिवजेची! िबजली णभरच चमकते; पण या एका उ वल णात ती सारा िव कटाह
कािशत क शकते. िज ान या गो ीही अशाच आहेत. गो अवघी पान-दीडपानाची
असते; पण ती वाचून झा यावर आपण अनुभूती या न ा े ात आलो आहो, असा भास
होतो. उदाहरणाथ, Sleep Walkers ही याची गो पाहा.
एक आइ व ितची मुलगी यांची कथा आहे ही.

अपरा ी दोघीही झोपेत चालत घराबाहेर या बागेत येतात. या मंतीतच यांची गाठ
पडते. मुलगी दसताच आइ चवताळू न हणते,
‘चल जा. आपलं त ड काळं कर. मर! मा या स दयाचा आिण ता याचा स यनाश
करणारी रा शीण आहेस तू!’
मुलगीही ितत याच वेषाने उ ारते,
‘आिण तू? तूसु ा माझी वैरीण आहेस. तुझे सारे दुगुण मला िचकटलेत— अगदी मा या
र ात िभनले आहेत. चल जा. आपलं त ड काळं कर! मर! रा शीण कु ठली!’
इत यात क बडा आरवतो. दोघीही जा या होतात. मुलगी आइला ओळखून ‘आइ, आइ’
हणत ेमाने ितला िमठी मारते! आइही ‘माझी बाळ ती’ हणून वा स याने ितला
पोटाशी धरते!
मानवी मनाचे पर परिवरोधी पैलू इत या प रणामकारक रीतीने दहा-वीस पृ ां या
सामािजक कथेतसु ा िचतच िचि त झाले असतील!
िज ानचे ‘Madman’ हे पु तक मी १९३८ साली वाचले. पककथा िलहायला
लागाय या आधी ते मा या हातांत पडले असते, तर मा या कथांना कदािचत िनराळे च
वळण िमळाले असते. पण ‘सागरा, अगि त आला’ ही माझी पिहली पककथा मी १९३१
साली िलिहली. १९३० म ये गांधीज नी कायदेभंगाची मोहीम सु के ली आिण ित या
लाटा दि ण कोकणा या कोप यात असले या िशरो ा या िमठागरापयत येऊन
थाडथाड आपटू लाग या. या लाटांचे विन- ित वनी मा या कानांत घुमावेत, हे
वाभािवकच होते. ‘दोन टोके ’ या गो ीत आिण ‘उ के ’त मी यावेळ या अनुभवाचा
उपयोग के लाच आहे. पण के वळ सामािजक कथां या पाने या ु ध काळातली भ ता
आिण र यता
करता येइल, असे मला वाटेना. किवता करायचा नाद जवळजवळ
सुटला असूनही या वादळी वषात ‘सहगमन’ ही किवता जशी मला सुचली, तशी एके
दवशी सं याकाळी समु ाव न फ न आ यावर अ व थ मनाचा एक चाळा हणून
‘सागरा, अगि त आला’ ही पककथा मी भराभर िल न काढली.
यावेळपयत या मा या गो पे ा ही कथा अगदीच िनरा या प तीची होती. पण
ती वाचकांना आवडली. तथािप, पककथां या लेखनाकडे हौसेने ल
ावे, असे काही
मला यावेळी वाटले नाही. ‘यशवंत’ व ‘र ाकर’ यां याकरता मी यावेळी नेहमी गो ी
िलहीत असे. पण ‘सागरा, अगि त आला’ ही कथा िल न झा यानंतर पुढ या सबंध वषात
माझी एकसु ा पककथा कािशत झाली नाही.
१९३२ सालचा जून मिहना होता तो. मी नेहमी माणे म यातून शाळे कडे जात होतो.

शेतक यांनी आपापले छोटे कु णगे नांग न नुकतेच भात पेरले होते. एका कु ण यात खूप
कबुतरे मो ा मजेत बसलेली दसली. मी थांबलो आिण यां या डौलदार हालचाली
त मयतेने पा लागलो. थो ा वेळाने मा या ल ात आले - बी हणून शेतक यांनी
पेरले या भाताचा ती कबुतरे फ ा उडवीत होती! मला वाटले, मा या जागी या कु ण यात
शेती करणारा मनु य असता, तर कबुतरांचा दुधासारखा पांढराशु रं ग अवलोकन
कर यात कं वा न तके माणे मनोहर दसणा या यां या आकषक हालचाली पाह यात तो
त मय होऊन गेला असता का? छे! याने एकदम आरडाओरडा क न या पाखरांना
कु ण यातून सकू न लावले असते!
‘सुंदर िच ’ या कथेचा ज म असा झाला. याच वेळी ‘दोन ुव’ कादंबरीचे कथानक
मा या मनात घोळू लागले होते. ित यात या कं वा अशाच कार या छो ा कथांचा
त व ितपादनाला कं वा वभावदशनाला उपयोग क न घेता येइल, अशी क पनाही
मा या मनात येऊन गेली.
पण ‘सुंदर िच ’ िलिह यानंतरसु ा मी चटकन पककथेकडे वळलो नाही. चार-पाच
मिहने असेच गेले. ‘यशवंत’करता नेहमी माणे मला एक गो िलहायची होती. वाथामुळे
मनु य कसा अंध होतो व पराथाची हानी करता करता तो वाथच कसा गमावून बसतो, हे
या सामािजक गो ीत मी दाखिवणार होतो. कथािवषयाचा ताव एका व ाने करायचे
मी ठरिवले. पण ते व कु ठले असावे, हे मा मला सुचेना. या दवशी रा ी अंगणात
शतपावली करता करता मी या या व ाचा िवचार करीत होतो. चांद याचे दवस होते.
मधूनच व छ चांदणे पडे. जणूकाही चं आनंदाने हसत होता! मधूनच ते एकदम अंधूक
होइ. लहान मुले हसता हसता रडतात ना? तसा भास होइ ते हा. मी चं ाचा तो अिभनय
पाह यात रं गून गेलो. एकदम मा या तं ीचा भंग झाला. कु ठे तरी एक पाख मो ा ककश
वराने ओरडले होते. या पाखराचे नाव मला ठाऊक न हते. पण चं ाकडे पाहत
अस यामुळे, क काय, मला एकदम सं कृ त का ात वाचले या चकोराची आठवण झाली.
मनात आले, चकोर नावाचा प ी तर खरोखर आता इथे अि त वात असता, तर चं ाला
झाकू न टाकणा या का या ढगांवर आता या पाखरापे ाही अिधक ककश वराने तो
ओरडला असता!
कळी माणे क पनाही फु लायला लागली, हणजे हा हा हणता फु लते, लगेच मा या
मनात आले, चकोराला हा ढग नको असेल! पण चकोरा माणे सं कृ त कव चा आवडता
असलेला चातकही या वेळी इथे असता, तर याला हे दृ य पा न काय वाटले असते? याने
याच ढगाचे मो ा आनंदाने वागत के ले असते! नाही?
‘चकोर व चातक’ ही पककथा अशा रीतीने िनमाण झाली. एका सामािजक गो ीतले
सूचक व हणून मी ितचा थम उपयोग के ला. पण ती गो कािशत झा यावर मला
आरं भीचे व च पुढील भागापे ा अिधक प रणामकारक वाटले. यावेळी हंदम
ु हासभा
आिण मु लीम लीग यांची आज यासारखी घनच र न हती कं वा जग अिधक सुखी हावे,
हणून गजना करीत मोठमो ा रा ांनी सु के लेले आजचे अ ाळिव ाळ महायु ही
न हते! पण ‘चकोर व चातक’ ही गो िलिहताना जी दृ ये मा या डो यांपुढे न हती,
यांची िच ं ती गो आज पु हा वाचताना मला दसू लागतात. या गो ीचा आ मा

एवढाच आहे :
एक प ीकृ णमेघाकडे उ कं ठे ने पाहत ओरडत होता! अगदी प श द ऐकू आले,
‘ये, ये, मेघमाले, ये!’
इत यात दुस या दशेने श द आले,
‘चूप बैस, चातका! ये, ये, चं के , ये!’
‘अरे , जा रे चको या- ये, ये, मेघमाले, ये!’ पिहला प ी ओरडला.
िनदय नजरे ने एकमेकांकडे पाहत ते दोन प ी पुन:पु हा ओरडू लागले :
‘ये, ये, मेघमाले, ये!’
‘ये, ये, चं के , ये!’
कं ठ सुकेपयत ते ओरडले; पण जल बंद ू आिण चांदणे ही दो ही आकाशातच रािहली.
भांडता भांडता ते एकमेकांवर तुटून पडले. डो यांचे पाते लवते न लवते, तोच
दोघां याही अंगांतून र वा लागले.
आिण शेवटी—
या दोन प यां या ेतांवरील जल बंदव
ंू र चांदणे चमकू लागले!
िचमुक या पककथेतसु ा स दय व साम य यांचा संगम साधणे अश य नाही, याची
‘चकोर व चातक’ िलिह यावर मला पूणपणे क पना आली. ते हापासून आतापयत मी
जवळजवळ चाळीस पककथा िलिह या असतील. िनरिनरा या दृ ीने वाचनीय
वाटणा या यात या काही कथांचा हा सं ह रिसकांना मी आज सादर करीत आहे. या
सा याच कथा अगदी मा या मनासार या उतर या आहेत,असे नाही. मूळ क पना
आकषक असली, तरी ितचे सुंदर पककथेत पांतर करणे हे काम सकृ शनी दसते,
िततके सोपे नाही. हि तदंताचा छोटा ताजमहाल करायला काही कमी कौश य लागते
का? ना छटा, ि िच , लघुिनबंध यां यासारखाच पककथा हा आकाराने लहान,
पण रं गत साधायला अवघड असा वा य कार आहे. नाटक-ना टकां या जोडीने

ना छटा, लहान-मो ा च र ां या बरोबरीने ि िच े आिण पांिड यपूण बंधिनबंधा या खां ाला खांदा लावून लघुिनबंध सािह या या स दयात आिण साम यात
आज भर घालीत आहेत. कथा े ात गो ी आिण लघुकथा यां या माणे पककथाही
अशाच चमकतील.
िशवाय पककथां या िन मतीला पारतं यातले आिण सं मणकालातले आपले
स याचे जीवनही पोषक आहे. पुराणातले समु मंथन का पिनक असेल, पण या मंथनाने
अमृतापासून हलाहलापयत अनेक ब यावाइट व तू िनघ याइतका समु जसा ढवळू न
काढला, या माणे सामािजक वहार काय कं वा
चे मन काय, आज या
महायु ामुळे तळापासून ढवळू न िनघत आहे.
जळ या जहाजावर या एका क ानाचे के स एका रा ीत पांढरे झा याची गो
अनेकांनी वाचली असेल. चालू महायु ाने जगाला जळ या जहाजाचे भयाण व प आणले
अस यामुळे आज या मानवतेचीही तीच ि थती झाली आहे. या आकाशातून फ जीवन
देणारा पज य पाहायचा, ितथून आज बाँबगो यांची वृ ी होत आहे. यांनी भाऊ भाऊ
हणून िम ा माराय या, ते आज एकमेकांचे गळे कापत आहेत. या बु ीचा मानवतेचे
मंगल मं दर बांध यात उपयोग हायचा, ती आज अि त वात असले या जु यापुरा या
अधवट मं दराला सु ं ग लाव यात दंग होऊन गेली आहे!
‘मरण हा ािणमा ाचा वभावधम आहे.’ हे अजराजा या सां वनाकरता
कािलदासाने कि पलेले उ ार आज या जगात, अगदी आप या देशातसु ा अ रश: खरे
ठरत आहेत. एक वतमानप उघडावे, तर सहा दवसांत अ ाचा कण पोटात न गे यामुळे
मरणो मुख झाले या बाइचे िच दृ ीला पडते. दुसरे उघडू न पाहावे, तर उपाशी पोरांची
तडफड पाहवेना, हणून यां यासकट िविहरीत उडी घेणा या आइची बातमी वाचायला
िमळते! ‘सुजला सुफला’ हणून जगात गाजले या या भरतभूमीत आज को वधी लोक
दुपारची वेळ कशी िनभवावी, याचा िवचार करता करता हतबु होऊन जात आहेत.
षपदाला पोहोचले या िव ािम ाने एका दु काळात चांभारा या घरात चो न वेश
क न म न पडले या कु याची तंगडी खा ली, ही कथा के वळ किवक पना नाही, असे
वाट याजोगी प रि थती उ प होत आहे. या सा या दु:खाचे आिण याला नाहक बळी
पडा ा लागणा या िन पाप सामा य मनु या या मु या यातनांचे वणन करणा या
पककथा इतर गो पे ा काय कमी लोकि य होतील?
आप या राजक य जीवनाइतके च सामािजक जीवनही अनेक सम यांनी आिण
कू ट ांनी भरले आहे. मोठमोठी सुिशि त माणसे ‘जाितभेद नको, जाितभेद नको’ हणून
आ ोश करीत असतानाही नकळत अंध जाित ेमाला बळी पडत आहेत. सुखासीनपणाने
समाजवादा या ग पा मारणारे म यमवगातले लोक खाल या वगा या लोकांकडू न
मोलाने काम क न घेताना आपले त व ान अगदी सोइ करपणाने िवसरत आहेत.
िशकलेसवरलेले ीपु ष अडाणी माणसां माणे शेजा यापाजा यांचे नंदक हो यात दंग
होत आहेत. शार कलाकार कले या उपासनेत रमून जा याऐवजी अहंकारा या कै फातच
गुंग होऊन पडत आहेत. एक ना दोन, असली हजारो श ये आज या समाजपु षा या
अंतरं गात सलत आहेत. यां यावर िलिहले या पककथा लोकांना आवडणार नाहीत, असे

कोण हणेल?
—आिण ि जीवनातली व
या मनातली िविच गुंतागुंत िचि त कर या या
कामी तर लेखकाला पककथा हे अ ितम साधन वाटेल. उदाहरणाथ, यांि क प तीने
जीवन कं ठायचा मनु याला कती कं टाळा येतो आिण आप या ि य माणसा या
सहवासासाठी तो कती आसुसलेला असतो, हे सूिचत करणारी ही एक अगदी छोटी
पककथा पाहा :
‘सा या राजवा

ात धावपळ सु झाली. छोटे युवराज रडू लागले होते.

दाइने सो याचा खुळखुळा पुन:पु हा वाजिवला.
ज याने पाळ या या वर टांगले या सुंदर सुंदर िचम या भुरकन उडिव या.
पण युवराजांचे रडे काही के या थांबेना!
कु णीतरी हणाले,
‘लहान मुलांना गाणं फार आवडतं!’
लगेच ामोफोन गाऊ लागला. पोवाडे, भजने, लाव या- सा यांचा उ ार झाला!
पण युवराजांचे रडे काही के या थांबेना.
कु णालातरी शंका आली— युवराज पुढे मोठे पणी िवलायतेला िश णाकरता जाणार!
ते हा यांना हंद ु थानी संगीत न आवडणे वाभािवकच आहे. धावत जाऊन याने रे िडओ
सु के ला. इं ि लश गा याचे सूर पाळ याभोवती घुमू लागले.
सवा या मु ा स चंत झा या. काय करावे, हे कु णालाच सुचेना.
पलीकड या महालात राणी गाढ झोपली होती. आप या बाळाचा आ ोश ऐकू न ती
दचकू न जागी झाली. धावत येऊन पाळ यातून ितने याला झटकन उचलले, याचे पटापट
पापे घेतले आिण याला पोटाशी ध न ती एक गाणे हणू लागली.
ना सूर, ना ताल, ना अथ, असे होते ते गाणे! ामोफोन व रे िडओ यां या गोड सुरांपुढे ते
वेडव
े ाकडे गाणे कु णालाच ऐकवेना. युवराज मा हसत हसत आइ या ग यात या
मंगळसू ाशी खेळू लागला!’

पककथा आकाराने लहान असते आिण ितची प रणामकारकता अनेकदा सुंदर शेवट
साध यामुळे उ प होते, हे खरे असले, तरी लघुतमकथा या नावाने ढ होणारी छोटी
गो आिण पककथा हे कथा कार वभावत:च िभ आहेत. िव मयजनक शेवट हा
लघुतमकथेचा अ यंत मह वाचा भाग आहे. अनेकदा ही चम कृ ती हणजे नुसती बौि क
कसरत असते! पण के वळ बु ी या कसरतीने कं वा क पक कलाटणीमुळे पककथा
रं गदार होऊ शकत नाही. लघुतमकथा िवनोदी गो ी माणे नुसती रं जक असली, हणून
िबघडत नाही. पककथेत मा रं जकतेइतके च िवचार आिण भावना यांचे उ ोधनही
आव यक आहे. थो ा; परं तु लयब श दांनी वातावरण उ प करायचे, वेचक; पण
चम कृ ितजनक अशा क पनांनी स दय खुलवायचे आिण हे साधीत असतानाच िवचार
आिण भावना यांना आवाहन क न ख याखु या जीवनाचा व जीवनमू यांचा सा ा कार
आप या वाचकाला उ कटतेने घडवून आणायचा, या पककथे या कायाचे का ाशीच
फार सा य आहे. यशवंतांची ‘शृंखलेस कं वा कु सुमा जांची ‘अिहनकु ल’ या किवता
पककथां या वेषातसु ा अ यंत भावी वाटतील, याचे कारण हेच आहे. महारा ात या
ितभासंप कव नी हे े आपले आहे, याची जाणीव ठे वून या े ात पदापण के ले, तर
का , कला आिण चार या ित ही दृ नी मराठी सािह य िन:संशय समृ होइल.
को हापूर
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पृ वी

आपण राहतो ती पृ वी अगदी ु आहे असे मनु याला वाटू लागले.
याने पवताकडे पािहले. याचे ते उं च उं च िशखर! जणूकाही आकाशात या चांद या
गोळा कर याक रता पवताने वर के लेला हातच!
पृ वीकडे तु छतेने पाहत मनु य पवतावर चढू लागला.
खडकां या ठे चा लाग या, पायांत काटे तले. पण तो वर वर चढतच होता.
धापा टाक त याने पवताचे िशखर गाठले. चढ यापूव याला वाटले होते–
पा रजाताची डहाळी हलवून फु ले पाडतात, तशा िशखराव न आकाश हलवून आपण
चांद या पाडू ! पण आता याला िनराळाच अनुभव आला. आकाश अजूनही पूव इतके च
दूर होते. चांद या डोळे िमचकावून याला हसत हो या.
तो भुकेने अगदी ाकू ळ होऊन गेला. ते पवताचे िशखर एखा ा वठू न गेले या
झाडा माणे वाटले याला!
याने समोर पािहले.
समु ा या लाटा फु गडी खेळणा या मुल माणे दसत हो या.
याने खाली पािहले.
ओबडधोबड काळी पृ वी एखा ा फाट यातुट या कांब या माणे दसत होती.
याने पु हा समोर पािहले.
समु ाचा िनळसर पृ भाग एखा ा गािल या माणे भासत होता. या गािल यावरली
ती िचमुकली फु ले– तो लाटांचा फे स आहे हे याला खरे ही वाटेना.
तो धावतच पवताव न खाली आला. पृ वीकडे ढु ंकूनही न पाहता तो समु ा या दशेने
धावू लागला.
धावता धावता तो मनात हणत होता, ‘चांद या नाहीत तर नाहीत; पण समु ातली
र ं आप याला िमळायला काय अडचण आहे?’
तो वाळवंटापाशी आला ते हा या या घशाला कोरड पडली होती.
तहानेने ाकू ळ झाले या या जीवाने समु ा या पा याला त ड लावले मा – ते
खारट होऊन गेले!
आ या पावली तो पृ वीकडे परतला.
र या या कडेला एक लहानशी िवहीर होती. ितचे पाणी तो याला. या
िविहरीजवळ याच एका आं या या झाडाखाली तो बसला. या झाडा या सावलीने
याला िवल ण आनंद झाला. इत यात या झाडाव न एक िपका आंबा खाली पडला. तो
चोखता चोखता या या मनात आले– आकाशात या सा या चांद या आिण समु ातली
सारी र े यांची कं मत या ु पृ वी या एका लहानशा तुक ाएवढीसु ा नाही!
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नंदिनके त या िवधुर कवीने ‘ दयदेवतेस’ या नावाचे गीत िलिहले. या या गोड
ग यातून ते बाहेर पडत असताना िच काराला इतका अवणनीय आनंद झाला– या या
कानांवर पडणा या नादमधुर श दांचे णो णी रसमधुर रं गात पांतर होऊ लागले. घरी
पोहोचताच याने ‘ दयदेवता’ हे िच काढ याला ारं भ के ला.
कवी या न ा का ाची क त राजापयत पोहोचली. याला वाटले, या सुंदर
का ाची फु तदेवता आपली नाटकशाळाच आहे असे िस झाले तर आपली नंदा
करणारांचे दात यां याच घशात जातील.
महाराजांनी कवीला बोलावून आणले व स मानपूवक आसनावर बसिवले.कवीने
‘ दयदेवतेस’ हे गीत गाऊन दाखिवले.
‘‘काय सुंदर गीत आहे!’’ महाराज हणाले.
कवीने ि मतपूवक या तुतीचा वीकार के ला. सू म नजरे ला या ि मताम ये
उपहासाची छटा आढळ यावाचून रािहली नसती.
‘‘हे गीत कसं सुचलं तु हाला?’’
‘‘मा या दवंगत प ीची मृती हीच माझी फु तदेवता.’’
‘‘छे!’’ राजा उ ारला– ‘‘िजवंत का िनमाण हायला फु तदेवताही सजीवच
हवी!’’
आडपड ाने राजा आप या चा र यावर शंतोडे उडवीत आहे असा कवीला भास
झाला. तो रागाने उ ारला, ‘‘महाराज, सुंदर नाटकशाळा पदरी बाळग याइतका कवी
ीमंत नसतो.’’
‘‘आज नसला तर तो उ ा होइल.’’ महाराज महालातील आप या नाटकशाळे या
भ तैलिच ाकडे पाहत पुढे हणाले, ‘‘किवराज, या िच ाव नच ही किवता सुचली
तु हाला!’’
कवीने नकाराथ मान हलिवली.
‘‘किवराज, तु हाला राजकवी कर याचा माझा िवचार आहे. पण–’’
नाटकशाळे या िच ाकडे तु छतेने पाहत कवी उ ारला, ‘‘पुढचे श द ऐक याआधीच
इथून िनघून गेलेलं बरं !’’
कवी तेथून गेला– पण कु ठे !
कारागारातील अंधारकोठडीत!

कवीला अंधारकोठडीत क ड याची वाता िच काराला कळली. याचे दय कं िपत
झाले, पण िच अ यावर सोडणे या या िजवावर आले! उमलू लागले या किलके चे फु लणे
मधेच थांबेल का? िच कारा या दयात कलेचा आनंद आिण राजाचे भय यांचे ं यु
अखंड सु होते. पण शेवटी िच पुरे झाले. या या िच ातील रं ग कवी या मंजूळ श दांचे
होते; पण यातले प या या ि यतम प ीचे होते!
हे िच पा न िश पकार इतका स झाला क , या या ितभेने या िच ाचे अमर
पाषाणात पांतर कर याचा िन य के ला.
‘ दयदेवता’ िच ाची क त राजापयत पोहोचली. िच काराला बोलावणे आले.
मागील सव ांची आवृ ी झाली. आप या िच ाची फु तदेवता राजाची नाटकशाळा
आहे, हे काही के या िच कार कबूल करीना. राजवाडा हणजे दुसरा तु ं गच, या
वचनाचा यय याला णाधात आला!

ही वाता ऐकताच िश पकारा या हातातील हातोडी गळू न पडली. ज माचा स यनाश
करणारी असली मूत कर यापे ा– पण पुढे याला िवचारच करता येइना. कं ठातून बाहेर
पडलेली तान ओठांना थांबिवता येइल का?
याने कले या धुंदीत हातोडी उचलली– याचे मन हणत होते–
ौढ व िवधुर कवीने के वढे कला ेम दाखिवले! त ण व िववािहत िच काराने कले या
पािव याक रता हसत अंधारकोठडी प करली! मग आप यासार या त ण अिववािहत
कलावंताने माघार घेणे याडपणाचे ठरणार नाही का?
भावी प ी या मूत चे चंतन करीत याने पुत याचे काम पूण के ले. राजाचे िनमं ण,
उभयतांची ो रे आिण कलावंताची अंधारकोठडीकडे रवानगी या तीन अंक दु:खा त
नाटकाचा पूव माणेच योग झाला.

नंदिनके चे तीन सूय तीन अंधारकोठ ांत जाऊन पडले.
आकाशात या न ांकडे घटकान् घटका उ कं ठत दृ ीने पाहत बसणारा कवी!
खोलीत ल बणा या कोिळ कांचे िनरी ण कर याचा याला कं टाळा आला. सूया ता या
िविवध रं गांना सरावलेली िच काराची दृ ी! खोलीत या अंधारात पडणा या लहानशा
कवडशाचा ितला राग येऊ लागला. ओबडधोबड दगडांतून सुंदर मूत काढ याला
सरावलेला िच काराचा हात! अंधारकोठडी या िनज व भंतीचा पश होताच तो दचकू न
मागे होइ.
कोठ ांमधील भंत ना एकएक झरोका होता. या झरो यांतून ितघांनीही
िवचारिविनमय के ला. ज मभर अंधारकोठडीत िखतपत पडायचे? छे! मग आप या कलेचा
उपयोग काय? क तूरी कु णी जिमनीत पु न ठे वतो का? राजा हणतो ते कबूल करावे
अन्–

दरबारा या म यभागी राजेसाहेब िवराजमान झाले होते.
‘‘पूजे या वेळी देवता लाजत नसतात.’’ राजेसाहेब आप या ि यकरणीकडे पा न
हळू च हणाले. पण ितची मान वर झाली नाही. माणसाचा हात दूर झा यावाचून
लाजाळू या झाडाला मोकळे पणा वाटत नाही हेच खरे !
कवी ित यापुढे येऊन उभा रािहला व हणाला, ‘‘देवी, दयदेवतेस या का ाची
फु त आपले व महाराजांचे ेम पा नच मला झाली. मी हे दयंगम का आपणाला
अपण करतो.’’
ितची मान अिधकच खाली गेली. जणूकाही ती ग यात या माळे तील मो येच मोजीत
होती.
िच कार पुढे येऊन हणाला, ‘‘देवी, दयदेवता िच काढ याची क पना मला आपले
व महाराजांचे अलौ कक ेम पा नच सुचली. ते सुंदर िच मी आपणाला अपण करतो.’’
पण नाटकशाळे ने दृ ी काही वर के ली नाही. ती शालूची सुंदर कनार पाह यात दंग
झाली आहे असा े कांना भास झाला.
िश पकार पुढे आला व हणाला, ‘‘देवी, आप या दयातील महाराजांिवषयीची ीती
हणजेच माझी ‘ दयदेवता’ मूत ! ती कलावृती मी आपणाला अपण करतो.’’
नाटकशाळे ची दृ ी शालूव न पायांकडे वळली. पायांतील सो या या साख यांचा
ितला अिभमान वाटत असावा.
कवी, िच कार व िश पकार यांना ावयाची पा रतोिषके घेऊन खासगी कारभारी
पुढे आले. ितघेही कलावंत अिभमानाने सभेकडे पा लागले.
नाटकशाळा एकदम उठू न उभी रािहली. ितने मान वर क न पािहले, े कांना वीज
चमक याचा भास झाला.
िवजे या पाठोपाठ पज या या धाराही याय याच!
महाराजांनी या अ ूंकडे अिभमानपूण कटा फे कला. े क कु जबुजले, ‘या अलौ कक
स मानामुळे ित या डो यांतून आनंदा ू वाहत आहेत.’
अ ू पुस याचा मुळीच य न करता ती नाटकशाळा धीरगंभीर वराने हणाली,
‘‘महाराजांचं ेम मा या पावर आहे; आिण– आिण माझं ेम यां या वैभवावर आहे!’’
कवी, िच कार आिण िश पकार यांनी एकदम खाली मान घातली. येकाचे दय
हणत होते, ‘खरी कलावंत हीच आहे!’
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कती सुंदर तळे होते ते! जणूकाही आकाशातील मेघमािलकांनी जाता-येता आपला
शृंगार पाह याक रता भ सुंदर आरसाच पृ वीवर ठे वला होता.
या त या या काठावर सुंदर झाडीही होती. गोल िबलोरी आरशाची न ीदार
चौकटच!
त यात मासे आनंदाने नाचत. झाडीत प ी उ हासाने गात.
योगायोगाने एका माशाची आिण एका पाखराची ओळख झाली.
पाखराने िवचारले, ‘त या या आत पोहताना मोठी मौज वाटत असेल नाही?’
अहंकार कु णाला नसतो? माशाने त या या आतील चम कारांचे वणन के ले. ते वणन
संप यावर माशाने िवचारले, ‘आभाळात उडताना मोठी गंमत वाटत असेल नाही?’
पाखराने एखा ा महाकवीला शोभेल असे वणन के ले. मासा मनात या मनात तळमळू
लागला.
लवकरच दोघांची त या या काठावर गाठ पडली. मासा पा याबाहेर पडत होता.
प ी पा यात उतरत होता.
झाडावर चढू न मग आभाळात उड याची माशाची मह वाकां ा होती.
पण मासा झाडापयतसु ा पोहोचला नाही. त या या काठावरच तो तडफडत मेला.
आिण पाख ही त या या तळापयत गेले नाही. पा यात या वेल या जा यात पाय
अडकू न ते मध यामधेच गुदम न मेले!
या दवशी त या या काठावरली पाखरे आपापसांत हणत होती, ‘या झाडीजवळ
तळं आहे हे फार चांगलं आहे हं! असेच अधूनमधून मासे िमळत जातील आप याला
खायला!’
आिण त यातले मासे हणत होते, ‘आप या त याजवळ झाडी आहे हे फार चांगलं
आहे हं! अशीच अधूनमधून पाखरे िमळत जातील आप याला खायला!’
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मो याचे पीक
पाणबु ांनी व णदेवतेची ाथना के ली, ‘देवा, तू मृगाचा पाऊस आिण मघांचा
पाऊस भरपूर पाडतोस. मग लांबट मो यां माणे दसणारे सुंदर भात तयार होते. तू
ह ताचा पाऊसही खूप पाडतोस. मग गोल मो यां या दा या माणे दसणारा सुंदर
ज धळा तयार होतो. पण भात काय, ज धळा काय, सारे च णभंगुर!’
मो यांचे पाणी वषानुवष टकते! ‘देवा, यंदा नुस या वातीचा पाऊस पाड. खूप खूप
मोती िपकू देत. गोरग रबां या मुलां या कानांत डू ल झुलू देत. यां या बायकां या हातांत
मो यांची काकणे फु लू देत. मं दरां या दारादारांवर मो यांचे पडदे हलू देत.’
व णा या पोटात िशरायला पाणबु ांना काही कु णी िशकवायला नको?
आिण व णदेवतेचे दय काय मु ाम ववावे लागते?
भ ांची िवनंती देवतेने आनंदाने मा य के ली.

पावसाळा आला. लोक मृगाची अ यंत उ कं ठे ने वाट पाहत होते. पण मृगाची चा ल
यांना कु ठे च ऐकू येइना!
मधली सारी न ेही कोरडी गेली. लोकां या त डचेच न हे तर पृ वी या पोटातले
पाणीही पळू न गेले. तृणांकुरांबरोबर आशांकुरही द ध होऊ लागले.
मघा आ या.
लोकां या डो यांत ाण उभे रािहले.
मघा जशा आ या, तशा गे या.
लोकां या डो यांतले ाण तडफडू लागले.
आशा हणाली, ‘ह तात पाऊस पडेलच पडेल. उगीच का ह ीचा पाऊस हणतात
याला?’
मुसळधार तर नाहीच, पण करं गळीएवढी धारसु ा ह तात पडली नाही. ह ी दूर
रािहला, ससासु ा दसला नाही! लोकांनी ाकू ळ दृ ीने आभाळाकडे पािहले.
पण वास कतीही हंबरले तरी आटलेली गाय याला दूध कु ठू न देणार?
वातीम ये मा उ या वषाचा पाऊस कोसळला!

समु ातले शंपले हा यपूवक या सरीचे वागत करीत होते.
सारे पाणबुडह
े ी या सर ना ‘या या’ हणत होते.
मा शेतकरी रडत होते, ापारी कु ढत होते, जग भोवळ येऊन पडत होते!

पाणबुडे पा याबरोबर नाचत आले.
इतके मो यांचे शंपले यांना सा या ज मात िमळाले न हते.
माने आिण आनंदाने ते झोपी गेले. मोती काढ याचे काम बरोबर आलेले लोक
करीतच होते. ते जागे होऊन पाहतात ते समो न उं च उं च राशी पडले या! एकाला
वाटले, भाताची रास असेल ही! दुस याला वाटले ज ध याची रास असेल ती! यांनी
आप या डो यांव न हात फरिवला. येकाने अंगाला िचमटा घेऊन पािहला. कु णीही
व ात न हता.
यां यासमोर पसरले या सा या राशी मो यां या हो या. या राशी पा न यांची
तहानभूक हरपून गेली.

पण भुकेची जागा
ानंदानेही फार वेळ भ न िनघत नाही.
थो ा वेळाने जो तो तळमळू लागला. येका या पोटात कावळे ओरडू लागले होते.
बरोबर आणलेली िशदोरी के हाच संपून गेली होती!
मो यांनी भरलेले हारे डो यांवर घेऊन ते लोकव ती या दशेने धावू लागले.
दु न एक झोपडी दसली यांना. आता आप याला खायला िमळणार हणून जो तो
जोराने चालू लागला.

या शेतक या या दारात एक गाय मोठमो ाने हंबरडा फोडू न एका िन े वासराला
चाटीत होती.
घरातली कारभारीण ित या मानेवर मान टाकू न ितचे सां वन करीत होती.
झोपडी या दारात यां या बरग ा न् बरग ा मोजता येतील अशी तीन
िच लीिप ली हा देखावा पा न भांबावून गेली होती.
पिह या पाणबु ाने िवचारले, ‘‘काय झालं बाइ वासराला?’’
‘‘उपासानं मेल!ं ’’
‘‘उपासानं?’’ एकाने
के ला.
‘‘चारा खात न हतं?’’ दुस याने िवचारले.
‘‘चारा?’’ हताशपणाने ती उ ारली! णभर थांबून द
ं के देत ती हणाली, ‘‘कु ठू न
आणू मी चारा?’’
बाइ फार गरीब आहे हे उघडच दसत होते. आप या हा यातली मूठभर मो ये हातांत
घेऊन या पाणबु ांचा पुढारी पुढे झाला. ित याजवळ जाऊन मूठ उघडीत तो हणाला,
‘‘साधा चारा कशाला हवा? हा मो यांचा चारा घे!’’
ती मो ये पा न बाइला मोह पडला. म न पडले या वासराला ती िवसरली. गाइ या

डो यांतून वाहणारे पाणी या मो यां या पा यापुढे ितला काही के या दसेना.
ती मो ये घे याक रता ितने हात पसरला. इत यात तो पाणबु ा हणाला,
‘‘आ हाला काय देणार तू?’’
या सवा या डो यांत कसलीतरी िवल ण अतृ ी थैमान घालत होती!
ितला भलतीच शंका आली. ती रागाने ओरडली, ‘‘चालते हा इथनं’’.
पाणबु ां या या पुढा याला आपली चूक कळू न आली. ित यापुढे मोती करीत तो
हणाला, ‘‘आ ही सारे भाऊ आहोत तुझे. भाऊिबजेची ओवाळणी हणून तुला हे मोती
आ ही देणार आहोत!’’
ितने या मो यांना भीतभीत हात लावला. यातले चारपाच ती उचलून घेणार
इत यात तो पुढारी हणाला, ‘‘भावाला जेवायला वाढ यावाचून बिहणीला ओवाळणी
िमळत नाही!’’
ती दचकू न मागे झाली. एखा ा वे ा माणसा माणे शू य दृ ीने पाहत ती
कं चाळली, ‘‘चला, चालते हा इथनं! एकच भाकरी आहे मा या घरात. मा या पोरांना
हवी ती!’’

पाणबुडे ितथून िनघाले. ते गावात आले, घरोघर फरले. पण मूठ मूठभर मोती
घेऊनसु ा भाकरी देणारा मनु य यांना भेटला नाही!
सव एकच देखावा दसत होता.
अि थपंजर झालेली माणसे!
आिण भुकेने ाकू ळ झालेले या माणसांचे िन तेज डोळे !
झोपडीत, घरात, मं दरात सुखा या सव व तू हो या. फ एकच गो न हती– अ !
चालून चालून पाणबु ांचे पाय गळू न गेले होते. त ड फु लून आले होते. डो यावर या
मो यांचे ओझेही अस झाले होते यांना आता!

एका देवळात देवापुढे हात जोडू न बसले या सं याशाला यांनी िवचारले,‘‘जगातलं
सारं अ गेलं कु ठे ?’’
‘‘अ आलंच नाही, मग जाणार कु ठे ?’’
‘‘आलंच नाही?’’
‘‘येणार कु ठू न? मृगाचा पाऊस नाही, मघाचा पाऊस नाही, ह ताचा पाऊस नाही.
फ
वातीचा पाऊस पडला. या पावसाचा पोटाला काय उपयोग? यानं फ मोती
िपकतात!’’
यां या डो यावर या हा यांकडे पाहत सं याशी हणाला, ‘‘अ घेऊन आलाय वाटतं
तु ही? ा, काहीतरी ा मला! िश या भाकरीचा, उ ा भाकरीचा, कसलाही तुकडा
ा.’’

सं याशी यांचे पाय ध लागला.
सारे पाणबुडे वे ासारखे समु ाकडे धावत गेले. ते सारे मो यांचे हारे यांनी समु ात
ओतले. एकही मोती यांनी बाहेर ठे वला नाही.
सवानी हात जोडू न व णदेवतेची ाथना के ली. ‘देवा, मृगाचा पाऊस पडू दे, मघाचा
पाऊस पडू दे. ह ताचा पाऊस पडू दे. वातीचा पडला नाही तरी चालेल.’
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घरटे आिण धरणीकं प
फार जुने झाड होते ते!
नुक याच उडू लागले या या िचम या पाखरा या क येक िप ा याच झाडावर
आपले घरटे बांधीत आ या हो या.
या वृ ाने अनेक वावटळ ना त ड दले होते, कतीतरी वादळे पािहली होती. पण
या यावरले एकसु ा घरटे कधी मोडू न पडले न हते!
पण एके दवशी ते झाड थरथर कापू लागले.
या िचम या पाखरा या आइला वाटले– बाहेर वादळ सु झाले आहे.
िपलाने बाहेर डोकावून पािहले. आकाश अगदी िनर होते!
आइ िपलाला आत ओढीत हणाली, ‘‘कु ठलीतरी वावटळ असेल, झोप तू!’’
आइ या पशाचा मधुर आनंद आज याला नकोसा झाला!
याने पु हा बाहेर डोकावून पािहले.
झाड अिधकच हलू लागले होते. जणूकाही धरणीमातेवर कु णीतरी एक चंड चवरी
फरवीत होते.
िचमणे पाख पा लागले– वावटळीचे एकही ल ण दसत न हते.
हा हा हणता भोवतालची मं दरे कोसळू लागली– देवालये– राजवाडे–
धाड-धाड-धाडआइ-आइ-आइ-गं
ते भयंकर आवाज कानांवर पडताच ते पाख आइला घर ाबाहेर ओढू लागले.
आइ याला परत घर ात ओढू लागली.
िपलू हणत होते, ‘‘आइ, ही वावटळ नाही, हे वादळ नाही, हा धरणीकं प आहे!’’
आइ सांगत होती, ‘‘बाळ, आपलं झाड फार जुनं आहे. असले खूप धरणीकं प पािहले
आहेत यानं!’’
घर ा या त डात एकमेकांवर ाणापे ाही ेम करणारे ते दोन जीव भांडू लागले.
आइ हणे, ‘‘बाळ, कसला धरणीकं प घेऊन बसला आहेस? बाहेर लय सु झाला
आहे. घर ाला िचटकू न रािहलो तरच आपले ाण वाचतील. हे जुनं झाडमोठं खंबीर
आहे!’’
िपलू हणे, ‘‘आइ, धरणीकं पाची क पना नाही तुला! घर ाबाहेर पडलो तरच आपले
ाण वाचतील. या जु या झाडाचा काही नेम नाही आता!’’
िपलाने आइला जवळजवळ घर ाबाहेर ढकलले. इत यात याला दूर लोटू न ती
रागाने आत आली.
ित या ध याने ते िपलू घर ाबाहेर पडले.
कानठ या बसिवणारा एक चंड आवाज झाला– कड-कड-कड-काड-काड-काड- तो

जुना वृ मुळासकट उपटू न पडला होता!
ते िचमणे पाख आइला शोध याक रता या वृ ाभोवती िघर

ा घालू लागले.
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सागरा, अगि त आला
ाचीन काळची कथा. पृ वीवरील सुवणमय पवतांची र खिचत िशखरे सागराने
दु न पािहली. सूय करण वर पड यामुळे ती इतक चमकत होती क , जणू काय कु बेराने
आपले सव भांडार या िशखरावरच आणून ठे िवले आहे असा भास होइ. सागराने वत:चे
भांडार पािहले. यात शंख, शंपा, सागरफे न आिण वाळू याखेरीज दुसरे काहीच न हते.
सागर पृ वीजवळ याचना कर याक रता आला. लाटां या पर ा जाइजुइ या फु लांनी
भ न आणून याने पृ वी या पायांवर वािह या. पृ वी या औदायाचे तुित तो याने
गंभीरपणाने हणून दाखिवले. पृ वी स झाली.
सागराने वर मािगतला आिण पृ वीने तो दला. अखंड दि णा घाल याची आिण
अिभषेकाचे पाणी तीथ हणून वापर याची परवानगी सागराने मािगतली. पृ वीला
आ य वाटले. ती वत:शीच उ ारली, ‘सागर अगदी वेडा दसतो! मजजवळची र ं
माग याइतकं सु ा याला ान नाही.’
व ण मेघकुं भांनी पृ वीला िन य अिभषेक करीत असे. पृ वीने सव पवतपठारांना
आ ा के ली. अिभषेकाचे पाणी पूव माणे पवता या पाय याशी न राहता सागराकडे वा
लागले. हळू हळू या पा याबरोबर पवतां या िशखरांवरील र ेही जाऊ लागली. पवतांची
सो याची शरीरे धुऊन िनघाली. ितकडे सागर र ाकर झाला; पण इकडे पृ वी कं गाल
बनली.
सागराचे कार थान पृ वीला कळले, पण ते पूण दा र
ा झा यानंतर.
वत:भोवती फार दु न दि णा घालणा या चं ाला ितने ही सव ह ककत सांिगतली.
पण आप याला पाहताच हषाने नाचू लागणारा सागर असले कपट करील या गो ीवर
याचा िव ास बसला नाही. पृ वीने सूयाला िवनंती के ली; पण जलपानामुळे तो
सागराचा मंधा झालेला. आप या साहा याला कोणीच येत नाही हे पा न पृ वी रागाने
थरथर कापू लागली. िबचारी या व : थलावरील सुंदर नगरभूषणांचा मा नाश झाला.
राग मनात मावेनासा झाला क , ित या ने ांतून त वालारस वाहत असे. पण
अंत:करणा माणे वत:चे अंगही द ध क न घे यापलीकडे यापासून काही लाभ होत
नाही असे ितला आढळू न आले.
एके काळी वैभवसंप असलेली, पण आता द र ी झालेली पृ वी िनराश मनाने िवचार
क लागली. पवत िशलामय झाले, नगरांची कळा लोप पावली. राजां या
जामदारखा यातसु ा र े रािहली नाहीत. सव र े आप या तळाशी ठे वून सागर ित या
दा र ाची थ ा क लागला.
पृ वीमातेने आप या अप यांकडे आशेने पािहले. अनेक बृह पती उठले व सागराकडे
जाऊन याची गोड श दांनी िवनवणी क लागले. कना याव न र े मागणा या या
दुबलांना सागराने उ र दले, ‘र ाचे र ण कर याचे साम य तुम या अंगी नाही हणून

ती मी ठे िवली आहेत. तु ही समथ झालात क , ती तु हाला परत िमळतील.’ बोलके
बृह पती िवजय िमळाला हणून आनंद मानीत परत गेले. श दांनी वैभव अथवा वातं य
िमळत नसते हे िबचा यांना ठाऊकही न हते.
वष या वष लोटली. पृ वीवरील जा दुबळी आहे, हा सागराचा िस ा त कायम
रािहला. कं टाळू न जाऊन पृ वीने आप या शूर पु ांकडे पािहले, यांनी सागरावर ह ला
चढिवला. पण सागरा या चंड लाटांपुढे यांचे काही चालेना. काही त काळ कना याकडे
परतले. पण यांनी सागरा या तळाशी जा याचे धाडस दाखिवले, यांची ेतेसु ा
हाताला लागली नाहीत!
पृ वीचे नैरा य कळसाला पोहोचले. पतंग द ावर झडप घालतो या माणे
सूयावरील वालामुखीवर झडप घालून जळू न जावे असे ितला वाटू लागले. उ म
सागरा या लाटा आकाशाला जाऊन िभड या. इत यात कु ठू न तरी मधुर; परं तु गंभीर
वनी आला, ‘माते, िभऊ नकोस.’
हे श द एका ऋिषकु माराचे होते. तो त काळ सागराकडे गेला व याने र ांची मागणी
के ली. कु माराची वृश मूत पा न सागर उपहासाने याला हणाला, ‘बाबा, ानसं या
सोडू न या फं दात कशाला पडतोस? एका लाटेसरशी मी तुझा चुराडा क न टाक न.’
ऋिषकु माराने या या बोल याकडे ल च दले नाही. गुडघाभर पा यात उभा रा न
तो मं जपू लागला. सागर उ मादाने हणाला, ‘ऋिषमहाराज, खाली मान क न
वदपठण कर याचा हा जागा न ह. आपला जाव उगाच धा यात घाल नका.’
ऋिषकु मार ऐकत नाही असे पा न सागराने पवत ाय लाटा या यावर फे क या. पण
या कु मारापयत जाऊन पोहोचेनात. ऋिषकु माराने मं जपून आचमन करायला सु वात
के ली. सागराचे पाणी भराभर आटू लागले. एक, दोन, तीन, कै क पु ष पा या या जागी
वाळवंट दसू लागले.
पृ वीची र े पृ वीला परत िमळाली. कु मारा या पाठीव न ेमळपणाने हात
फरवीत ती हणाली, ‘बाळ, तुझं नाव काय? यो े आिण पंिडत यांचा िजथे पराभव
झाला ितथे तू कसं यश िमळवलंस?’
ितला वंदन करीत कु माराने उ र दले, ‘माते, माझं नाव अगि त. तु या वृपेनं मला
यश िमळालं. मा यापाशी पंिडतांचे श द नाहीत आिण यो यांची आयुधेही नाहीत तुझी
भ हेच माझं व ृ व आिण तेच माझं आयुध.’
ऋिषकु माराने दया अंत:करणाने सागराचे जीवन याला परत दले. पु हा
वाळवंटा या ठकाणी कै क पु ष पाणी नाचू लागले.
अगि त तप यक रता अर यात िनघून गेला.
वैभवशाली झाले या पृ वीकडे पा न अधूनमधून सागराला ितचे वैभव हरण
कर याचा मोह उ प होतो. आपला पराभव िवस न जाऊन तो भराभर पुढे येऊ लागतो.
याचे अित मण ल ात येताच कना यावर या वृ वेली आिण वालुकाकण उ वराने
गजना क न हणतात, ‘सागरा, अगि त आला! सागरा, अगि त आला.’ सागराचे त ड
त काळ सुकते, या या मह वाकां ेची भरती नाहीशी होऊन ितला ओहटी लागते आिण
जेव ा वेगाने तो पुढे आलेला असतो तेव ाच वेगाने तो मागे जातो!

१९३१

तीन कलावंत

नदी या तीरावर एक त णी अ ू गाळीत बसली होती.
या ितघा िम ांची दृ ी एकाच वेळी ित याकडे गेली. ितघांपैक पिहला होता कवी,
दुसरा होता िच कार आिण ितसरा होता गवइ. दरबारात कवीचे थान राजा या
संहासनाजवळ असे. िच काराची जागा मानक यां या रांगेत होती. गवयाला मा गाणे
संपले क , खूप मागे जाऊन बसावे लागे. कवी नवी नवी का े करी, िच कार नवी नवी
िच े काढी, पण गवइ मा तेच तेच आळवी. मग या या कलेला अिधक मोल कु ठू न
येणार?

ती त णी एका तात अ ू का गाळीत आहे हे ितघांनाही कोडे पडले. कवीने जवळ
जाऊन
के ला, ‘हे सुंदरी, तु या या अ ूंचे कारण काय?’
िच काराने िवचारले, ‘हे चा गा ी, तू अशी दु:खी का?’ गवयाने ित याकडे नुसते
पािहले.
ती अिधकच रडू लागली.

या त णी या दु:खाचे कारण क पनेने शोधून काढायचे असे कवी आिण िच कार
यांनी ठरिवले. िबचारा गवइ ग प बसला.
दुसरे दवशी ितघेही नदी या तीरावर आले. ती त णी ितथेच होती. ित या
डो यांतून अजूनही अ ू वाहत होते.
कवी ित याजवळ जाऊन ित यावर के लेली आपली किवता वाचून दाखवू लागला–
‘ दयात गुंफलेली मौि कमाला िन ु र रमणाने तोडू न टाक यावर ती मो ये रमणी या
डो यांतून ओघळू लागतात! सुंदरी, तू तरी या िनयमाला कु ठू न अपवाद असणार?...’
इ यादी इ यादी.
हे का ऐकू न या त णीने आपले ओठ उघडलेसु ा नाहीत.
िच काराने ितला आपले िच दाखिवले. एक त णी वादळात सापडली आहे असे
दृ य होते ते! सोसा ा या वा याने ितचे के स अ ता त झाले होते,अंगावरला पदर
उडू न गेला होता; पण ितला कशाचेही भान न हते. ती उ मळू न पडले या एका वृ ाकडे
िन ल दृ ीने पाहत होती. या वृ ाला िबलगलेली वेलही या याबरोबर धुळीला

िमळाली होती.
त णीने काहीतरी सांग याक रता आपले ओठ उघडले. पण िच काराला एकही श द
ऐकू आला नाही.
गवइ सहज गुणगुणू लागला. कती कोमल वर होते ते! आिण या वरांतला कं प.
जणूकाही मू तमंत दु:खच आपली कहाणी सांगू लागले होते.
गवयाला मधेच थांबवून या रमणीने िवचारले, ‘‘तु हाला कु णी सांिगतले हे?’’
याने आ याने
के ला, ‘‘काय?’’
‘‘माझं बाळ– इथे!’’ ितचा कं ठ दाटू न आला. ितने समोर बोट दाखिवले.के वढा मोठा
डोह होता तो!
गवइ भांबावून गेला.
ती आजवाने हणाली, ‘‘उगीच बोलले मी मधे– तुमचे ते मघाचे सूर– कती हलकं
वाटलं मला ते ऐकू न! हणा ना ते गाणं पु हा!’’
१९३९

मृ युलोकातली मै ी

दोन आ मे पण एक जीव अशी यांची वगलोकात िस ी होती. अमृत यायचे असो,
क पवृ ाखाली होणा या भोजनात भाग यायचा असो अथवा पा रजातकाची फु ले वेचून
ती अ सरांना अपण करायची असोत, या दोन आ यांना भेदभावाचा कं वा म सराचा
वारा कधीच पश क शकला नाही.
यांचा पु यसंचय बरोबरच संपला. मृ युलोकात यांना एकदम पाठिव याचे ठरले.
दोघांनाही आनंद झाला. यांनी देवािधदेवाला िवनंती के ली, ‘देवा, कोणताही ज म दे
आ हाला, पण एके ठकाणी– अगदी जवळजवळ आ हाला ज माला घाल. एकमेकां या
सहवासात मृ युलोकातसु ा आ ही वगसुख िमळवू.’
देवािधदेवाने हसून या िवनंतीला संमती दली.

या दोघांना अर यातील वृ ांचा ज म िमळाला. दो ही झाडे अगदी एकमेकांना
िबलगून उगवली. पण एक उं च होऊन या या शाखांचा िव तार झाला. दुसरे तसेच खुरटे
रािहले. खुर ा झाडाला नेहमी ऊन हवेहवेसे वाटे. ते गयावया क न उं च झाडाला हणे,
‘भाऊ, तु या फां ा जरा बाजूला घे क ! थोडं तरी ऊन िमळू दे मला!’
थोर या झाडा या फां ा उपहासाने के ले या हातवा यांनी हलत तेव ाच! यांनी
धाक ा झाडाला कधीच ऊन िमळू दले नाही.
सावटात वाढलेले ते खुरटे झाड लवकरच म न गेले.
देवािधदेवाने या आ याला िवचारले, ‘कु ठे देऊ तुला पुढला ज म?’
या दुस या आ या या मनात खळबळ माजली. याने खूप िवचार के ला. शेवटी
आप या वगलोकातील मै ीला म न पिहला आ मा परत आ यावर तो जाइल ितथेच
जायचे याने ठरिवले.

दो ही आ यांना ह रणांचा ज म िमळाला. अर यात गवतपाणी भरपूर होते. दोघेही
मनसो खातपीत, नाचत बागडत, उ ा मारीत. वगसुख तरी यापे ा काय अिधक
असते? मा वगापे ा इथे भांडणाचे संग अिधक येत. कु णाची शंगे अिधक सुंदर
याब ल या दोघांचा एकदा वाद होऊन यांची मजल र पातापयत गेली होती.
दोघेही मोठे झाले. एके दवशी एका ह रणीसंबंधाने यां यात वाद माजला. दोघांनाही

ती ितलो मेइतक सुंदर वाटली. सुंदोपसुंदी या इितहासाची आवृ ी या अर यात होते
क काय अशी भीती या दवशी सवाना वाटू लागली.
पण असे वैमन याचे संग एकं दरीत फार थोडे येत.
एके दवशी अर यात िशकारी िशरले. िजवा या आकांताने पशूंचे कळप धावू लागले.
हे दोघे िम ही बरोबरीने पळत होते. ाणसंकटांतदेखील एकमेकांना सोडायचे नाही असा
यांनी िन य के ला होता.
कु ठू नसा एक िशकारी या दोघां या रोखाने आला. एका ह रणाला तो दसला, पळता
पळता पटकन ते जिमनीवर पडले. पिह याला वाटले– आपला िम मेला– आता याची
चौकशी कर यात काय अथ आहे? दुस याच णी या धावणा या ह रणा या शरीरात
बाण घुसला. जिमनीवर पडलेले हरीण लगेच उठू न उलट दशेने धावत गेल.े
मार या गेले या ह रणा या आ याला देवािधदेवाने िवचारले, ‘कु ठे देऊ तुला पुढला
ज म?’ वगलोकात या मै ीची अंधूक आठवण अजून या या मनाला उ हिसत करीत
होती. मागे ओढणा या मनाला िझडका न याने उ र दले, ‘दुसरा आ मा येऊ दे. मग
आ हा दोघांना एके ठकाणीच ज माला घाल– अगदी जवळजवळ!’

एका राणी या पोटी जुळी भावंडे होऊन ते आ मे ज माला आले. लहानपणी दोघा
राजपु ां या वैभवात अणुरेणूचासु ा फरक पडला नाही. दोघांनाही वाटले. वगा माणे
इथेही आपले ेम आता अभंग राहील.
राजपु मोठे झाले. युवराज कु णाला करायचे यासंबंधी चचा होऊ लागली.
धमशा ाचे एक मत, राजेसाहेबांचे दुसरे आिण लोकांच–े पण लोकांचे मत कोण िवचारीत
होते?
सेनापत ची सुंदर क या नेहमी राजवा ात येइ. दोघाही राजपु ांचे मन ित यावर
जडले. जो राजा होइल या याशीच ल कर याचा ितचा िवचार सहज बोलता बोलता
दोघांनाही कळला.
एके दवशी सकाळी दोघेही राजपु िशकारीक रता अर यात गेल.े राजवा ातून
बाहेर पडतानाच यां या नजरा हं पशूंसार या दसत हो या. ‘आज मोठी िशकार
िमळणार.’ दोघेही घोग या वराने एकमेकांना हणाले.
सं याकाळी दो ही राजपु ांची ेते राजवा ात आण यात आली. दाट झाडीमुळे
पलीकडे हं पशू आहे असे वाटू न दोघांनी एकाच वेळी शरसंधान के ले हणे!
नेहमीपे ाही ते अचूक ठरले होते!

देवािधदेवाने या दो ही आ यांना िवचारले– ‘कु ठे देऊ तु हाला पुढला ज म?’
दोघेही एकदम उ ारले, ‘कु ठे ही! पण एकमेकांपासून दूर, अगदी दूर!’
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सुधारक
शेपूट तुटलेला को हा हणाला, ‘बंधुभिगन नो, आधी के ले, मग सांिगतले अशा मताचा
आहे मी! शेपटामुळेच मनु यापे ा को ाचा दजा कमी ठरला आहे.मनु य हणजे काय?
शेपूट नसलेला वानर! िशवाय– िशवाय सृ ीने दलेली येक गो ा या या उपयोगी
पडेलच असे नाही. मनु यातील नर पाहा. या या त डावर दाढीिम यांचे जंगल
रा ं दवस वाढत असते. पण तो ते साफ छाटू न आपली सुधारणा करीत आहे. हणून माझी
या शृगाल सभेला अशी न सूचना आहे क , आपण सवानी एक लांगूलउ ाटन दन
पाळावा आिण या दवशी शेपूट काप याची सुधारणा अमलात आणावी. बंधू हो, ांती
तु हाला हाका मारीत आहे.उठा, जागे हा!’
सव को हे आप या हाता या पुढा याकडे टकमक पा लागले. लां ा को ाचे
हणणे यांना खरे वाटू लागले होते.
हातारा को हा उठला व रे कत हणाला, ‘आज या िव ान व यांनी सांिगतले या
गो ीला माझी लांगूलपूवक संमती आहे.’
लांडा को हा मधेच ओरडला, ‘ऐका, ऐका!’
हातारा पुढे बोलू लागला, ‘शेपूट काप यावर ते पु हा हवेसे झाले तर ते पु हा
उगिव याची सोयही झाली आहे आता. एका श धं ाने नुकताच तसा शोधही लावला
आहे–’
लां ा को ाने घाइघाइने िवचारले, ‘नाव काय या श धं ाचं?’
हाता याने
नकळ यावर घालिवला.
तो शेपूट तुटलेला को हा एकदम उठू न ओरडला, ‘अहो आजोबा, तो शोध लावणाराचा
प ा हवाय मला!’
एकदम चंड को हेकुइ उठली, ती ऐकताच लां ा को ा या ल ात आपली चूक
आली. पण आता याचा काय उपयोग होता? याचा ांतीचा अथसा या को ांना कळू न
चुकला होता!
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वायुक या

उ वके ने वर आकाशाकडे पािहले. तारका कोण हणेल यांना? िजकडेितकडे कमळे च
कमळे फु लली होती. िख दृ ीने ितने खाली आप या भोवताली दृ ी वळवली. फु ललेली
फु ले? छे! एकही नाही. सा या मु या क या! ितने पु हा वर नजर फरिवली. आकाशातली
कमळे नाचत होती. गगिनका झोके घेता घेता या वा यानेच या कमलांना डोलवीत आहे
असा भास ितला झाला. नकळत ितचा हात वत: या पदराकडे गेला. पदर हलला. पण
फ पानांची सळसळ झाली. तो कणकटू आवाज ितला ऐकवेना. जणूकाही दैव ित या
सा या आकां ा तुडवीत वर गगिनके कडे धावत जात होते!
सळसळ थांबली.
उ वके ने उ कं ठे ने हाक मारली, ''आ ा!''
रात क ांची कर कर– छे! ित या मनातील िनराशेचे अ फु ट ं दन होते ते!
आकाशा या नील सरोवरात जलिवहारातील अ मी या चं ाची नौका अ सरा सोडीत
हो या. ते रमणीय दृ य पाह यात त लीन झाले या गगिनके ला उ वके ची हाक ऐकू गेली
होती. पण उ र दे याक रता मान कोण वळिवणार? द स दया या आ वादाला
तेवढेच मुक यासारखे नाही का होणार?
उ वका िचडू न गेली. ित या मनात आले– आपण दोघीही वायुक या. गगिनके ला
योगायोगाने उ थान िमळाले. यामुळे ती अ रश: चढू न गेली आहे. बिहणी या हाके ला
ओ दे याइतक सु ा माणुसक नाही अंगी? कती उ ाम! उ वके या क डले या मनाचा
फोट झाला. ती कं चाळली, ‘आ ा!’ घुबडा या घू कारासारखा उ वके चा तो भयंकर
वर ऐकताच गगिनका दचकली. ितने ािसक पण कं िपत वराने िवचारले, ''काय गं?''
''आ ा-''
‘‘चूप! असली लाडीगोडी नाही चालायची आता. मा यापाशी बोलायचं असेल तर
आ ासाहेब हटलं पािहजे मला–''
‘‘पण तू िन मी बिहणीबिहणी–’’
‘‘मला नाही आठवत ते.’’
‘‘अगं–’’
‘‘अहो हटलंस तर त ड झरे ल वाटतं?’’
‘‘अहो आ ासाहेब, तु ही िन मी दोघीही वायुक या!’’
‘‘पण माझं ल लागलंय सुंदर वगाशी! तुझा नवरा– तो कु प मृ युलोक– या या
अंगावरला वारादेखील नको गं बाइ!’’
‘‘आ ासाहेब, मला फार फार वाटतं क वर यावं, आभाळातली कमळं आप या
पदरा या वा यानं डोलवावी–’’

‘‘आणखी नाही का काही वाटत?’’
कु ठ यातरी उं च वृ ावर पाखरां या पंखांचा कणकटू फडफडाट झाला असे उ वके ला
वाटले. पण ते गगिनके चे उपहासाचे हा य होते.
‘‘आ ासाहेब, घटकाभर तरी मी वर येते हो!’’
‘‘तू वर येणार? िन मी कु ठे जाऊ मग? मा यापुरतीच जागा आहे इथे!’’
‘‘तू थोडा वेळ खाली ये क !’’
‘‘तू न हे, तु ही!’’
‘‘तु ही थोडा वेळ खाली या क !’’
‘‘तु या जागी?’’
‘‘हो.’’
‘‘शहाणीच आहेस क नाही मोठी?’’
‘‘आ ासाहेब–’’
वर चं ा या नौके तील अ सरां या व ांनी उचंबळणा या जललहरीपुढे तारकांची
कमळे अधूनमधून लवत होती.
‘‘आ ासाहेब–’’
कं ठ सुकून जाइपयत उ वके ने हाका मार या. पण गगिनके ने अवा रानेसु ा ितला
उ र दले नाही. उ वका फुं दून फुं दून रडू लागली. कतीतरी वेळ ितचे अ ू टपटप
आवाज करीत पृ वीवर पडत होते.

आकाशातली कमळे िमटू लागली. पृ वीवरील फु ले उमलू लागली. फु लांचा सुवास
आिण पाखरांची कलिबल यांनी उ वके चे त दय थोडेसे शांत के ले.
पण ते णभरच! फु लां या सुवासाला घ कवटाळू न धर याचा ितने य के ला. पण
तो पडला मुलखाचा अवखळ. ित या डो यांदख
े त तो गगिनके कडे धावत गेला. पाखरे ही
तशीच. यांनी वर जाऊ नये हणून उ वके ने गोड गोड गाणी हटली. पण वर गगिनका
आकाशात या मेघांची नवी नवी रं गीत खेळणी दाखवीत होती. आप या अंगा माणे सुंदर
असलेली ती खेळणी पािह यावर पाखरे कशी ग प बसणार? ती भुरकन उडाली.
काकु ळतीने उ वके ने गगिनके ला हाक मारली, ‘‘आ ासाहेब.’’
‘‘काय?’’
‘‘आता तरी मी वर येऊ का?’’
ीमंतांचे श द जवािहरा माणे मू यवान असतात. उ वके ला उ र िमळाले नाही.
‘‘आ ासाहेब- णभर- फ एक ण!’’
‘‘उ वके , इतक काही भोळी नाही मी.’’
उ वके ला या वा याचा अथच कळे ना!
‘‘येऊ का वर मी आ ासाहेब?’’
‘‘अन् मी कु ठे जाऊ? खाली? छे गं बाइ! तो बघ सूय कती वर आला. हळू हळू जमीन

तापायला लागेल. जीव नकोसा होइल खाली! तुझी जागा तुलाच लखलाभ असो बरं
उ वके !’’
‘‘पण–’’
‘‘पण नाही िन िबण नाही. बहीण हणून तु याशी इतक तरी बोलले मी! नाहीतर–’’
गगिनका आपली के शभूषा क लागली. उ वके वरील फु लांचा सुवास ितने आप या
के शकलापाला लावला. आकाशा या आरशापुढे बसून उ वके वरील पाखरांची सुंदर िपसे
फु लां माणे ितने आप या के सांत खोवली.
उ वका मनात या मनात जळफळत होती. गोडीगुलाबीने नाही तर नाही, पण
दांडगाइने तरी आप याला वर जाता येइल क काय हे पाह याचा ितने िन य के ला. खूप
धडपडली ती! ितचा तो
ावतार पा न वृ वेली कापू लाग या. िजकडेितकडे खळबळ
उडाली. पण काही के या ितला वर जाता येइना. ितला गगिनके चे श द आठवले. तुझा
नवरा हा कु प मृ युलोक! मृ युलोकाशी बांधलेली ल गाठ! ती तुटणार कशी? मरे पयत
आप याला खालीच रािहले पािहजे. गगिनके ला वरचे थान देणा या दैवानेच आप याला
खाली दडपले आहे. मग धडपड कर यात अथ काय? डोके फोडू न घेतले हणून ललाटरे षा
बदलते का? आहे यात सुख मानावे हेच खरे ! या िनराशे या त व ानाने ित या मनाची
अ व थता थांबली नाही. पण शरीराची धडपड मा थंडावली.

घटके घटके ला जमीन अिधक अिधक तापू लागली. उ वके या अंगाला चटके बसू
लागले. या चट यांनी कळवळू न जाऊन ितने क ण वरात गगिनके ला िवचारले,
‘‘आ ासाहेब, तुमचे पाय भाजताहेत का हो?’’
गगिनका हसली. वर या शीतल लताकुं जात ती सुखासीनपणे पडली
होती.‘‘आ ासाहेब, दया करा हो मा यावर. माझं अंग भाजून िनघतंय सारं . वर या
मला.’’
‘‘आ ा?’’
‘‘आइ गं, अंगाला फोड आले हो!’’
गगिनका दूर दसणा या मृगजळा या भ आरशात आपले मोहक प पाहत एक
ेमगीत गुणगुणू लागली.
‘‘आ ासाहेब, आइ आइ! अगदी सोसवत नाही हो!’’
तापले या त ावर बसिव या माणे उ वके ला वाटू लागले. हे हाल चुकिव याचा
एकच माग! वर जायचे. पण वर जायचे कसे?
सकाळ या शांत वेळी ितने धडपड के ली होती. पण ती सारी िन फळ ठरली होती. तेच
तेच पु हा कर यात काय अथ?
पण िजवा या आकांताने मनु य काहीतरी करतोच क नाही? अंगाची लाही होऊ
लाग यावर व थ कसे बसायचे? चटके टाळ याक रता उ वका वेगाने इकडेितकडे धावू
लागली.

कतीतरी वेळ एखा ा यं ा माणे ितची हालचाल सु होती. ितला भोवळ
आ यासारखे वाटू लागले. या मानेच आपण बेशु होऊन पडणार आिण शेवटी मरणार
असे ितला वाटले. आपण काय करीत आहो हे ितला कळत न हते. पण ती डोळे िमटू न
एकसारखी धावत होती. धडपडत होती.
कतीतरी वेळाने ितने डोळे उघडू न पािहले. आकाश पूव पे ा जवळ आले होते.अंगाला
बसणारे चटके ही नाहीसे झाले होते. आपण एका शीतल लताकुं जा या ारात आहो असे
ितला आढळू न आले. ितने कु तूहलाने खाली पािहले.
गगिनका वेडव
े ाकडे हातवारे करीत ओरडत होती. ‘उ वके , वर येऊ दे गं
मला.घटकाभर- णभर तरी.’
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छोटा दगड

खाली खळखळणारा ओढा, वर शीतल छाया पसरणारी वृ राजी! कती रमणीय
थान! एवढे स दय असूनही या खडकाची पूजा कर याची लहर कधीच कु णाला आली
नाही! एका दृ ीने बरोबरच होते ते! लहान मुलाला देव मानतात ना? लहान दगडही
तसाच देव होऊ शकतो? पण एव ा मो ा खडकाचा देव कसा हायचा?
शेवटी खडकालाच एक यु सुचली. मोठे पण काही वाटेवर पडलेले नाही! याने
आप या अंगाचा एक तुकडा कापला. वत: या वेदनांकडे ल न देता तो हणाला, ‘हा
तुकडा देव होऊ दे. मग आपोआप येइल मला देवकळा!’
तो छोटा तुकडा याने ओ ा या पा यात टाकला. िन य पा यात रािह यामुळे कसा
छान उजळला तो! एके दवशी एक वासी भरदुपारी तेथे आला. ओ ात अंघोळ करता
करता याने पािहले. काहीतरी पा यात चमकत होते. लकलक त छोटा दगड होता तो!
वेळ जायला तेथे दुसरे साधन तरी काय होते? याने तो छोटा दगड बाहेर आणून सावलीत
ठे वला आिण रानातील खूप फु ले गोळा क न ती या यावर वािहली.
कमधमसंयोग! वासी गेला न गेला तोच रानात िशकारीक रता आलेला राजा वाट
चुकून याच जागी आला. राजा दमला तर होताच; िशवाय िशकार न िमळा यामुळे
िनराशही झाला होता. ते र य थान पा न याला आनंद झाला. ‘ध य ध य देवाची
करणी!’ या या मनात िवचार आला. इत यात याची नजर या फु ले घातले या छो ा
दगडाकडे गेली. तो हसून हणाला, ‘एवढी सुंदर सृ ी िनमाण करणारा देव! पण िबचारा
उघ ावर पडला आहे इथे!’
राजाने सहज पािहले. ओ ा या पलीकड या काठावर एक सुंदर हरीण होते. याने
अचूक नेम धरला. ‘या देवानंच िशकार दली मला!’ असे हणत राजाने या छो ा
दगडाला नम कार के ला. देव थान जागृत आहे हे उघड दसत होते. मग देवाला
उघ ावर कसा टाकायचा? राजाचे काय? या या मनात या मं दरांबरोबर खरीखुरी
मं दरे िनमाण होतात!
थो ाच दवसांत या छो ा दगडाची सुंदर संगमरवरी मं दरात
िविधपूवक थापना झाली. शेकडो भािवक लोक या न ा देवाचे दशन घे याक रता
आिण याला नवस कर याक रता येऊ लागले. दररोज देवापुढे नारळांची ही रास होइ!
पुजारी ते नारळ समोर या भ यामो ा खडकावर फोडू लागला. िबचा या खडकाचे अंग
दररोज ठणकू लागले.
एके दवशी खडक काकु ळतीने हणाला, ‘देवा, नैवे खातोस तू आिण नारळाचे घाव
बसतात मा या पाठीवर!’
देवाने हसून उ र दले, ‘तु यासार या एव ा मो ा दगडाचा उपयोग काय आहे

दुसरा?’
खडकाला फार राग आला. पण तो आत या आत िगळू न तो हणाला, ‘देवा, मलाही
तु यासारखा देव कर; हणजे हे नारळाचे घाव तरी चुकतील मा या कपाळीचे!’
मं दरात या देवाने बराच वेळ िवचार के ला. ‘समोरचा खडक हा देव आहे हणून
आपण दृ ा त दला तर? तर लोक या याच भजनी लागतील. लोक हणतील,
देवळातला देव लहान आहे. पण समोरचा देव- महादेवाचा अवतार आहे तो! मग
आप याकडे ढु ंकूनसु ा पाहणार नाही कु णी. हे मं दराचं छ तरी आप या डो यावर
राहील याचा काय नेम आहे?’
देव बोलत नाही असे पा न खडक रागारागाने हणाला, ‘छोटू , देव झा याबरोबर
डोळे फरले तुझे! अरे , मा या अंगाचा लहानसा भाग तू! देवकळा यावी हणून मी जर
तुला ओ ात टाकलं नसतं–’
‘चूप बैस दगडोबा!’ देव ओरडू न हणाला. ‘कु ठे देव आिण कु ठे दगड! मी छोटा दगड
नाही, मो ा देव आहे. माझा तुझा काय संबंध? मी वगात संहासनावर बसणारा! तू
पृ वीवर मातीत लोळणारा!’
रा ी देवळातली शेजारती सु झाली.
भ गण देवाला िनजवीत होता, छोटा दगड- छे देव- हा हा हणता िनजला.
खडकाला मा रा भर झोप आली नाही. तो सारखा आत या आत संतापाने जळत
होता.
पहाटे या हरी मं दराखालची जमीन हाद लाग याचा भास झाला. भ सैरावैरा
धावले. पुजारी भयाने पळू न गेला. जाताना देवाचे दािगने बरोबर यायला मा तो
िवसरला नाही!
देव िभऊन ओरडू लागला, ‘अरे खडका, अहो आजोबा–’ खडक उ रादाखल फ
हसला.
भूकंपाने नवे मं दर कोसळू न पड याची बातमी लवकरच िजकडेितकडे पसरली.
देवाला शोध याक रता भ आले. पाहतात तो मं दरासमोरील खडकाचे तुकडे तुकडे
झाले!
आिण देव?
या हजारो तुक ां या राशीत पडलेला तो छोटा दगड कु णालाही ओळखता येइना!
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दोन मेघ
दोघेही लगबगीने जात होते. ध ा लागताच यांनी एकमेकांकडे पािहले.
दोन ढग होते ते!
पांढरा ढग वरवर जात होता; काळा खाली खाली येत होता. पांढ या ढगाने का या
ढगाकडे तु छतेने पािहले. णभर थांबून तो उ ारला,
‘कु ठे िनघालास?’
‘पृ वीवर. तू कु ठे चाललास?’
‘ वगात!’
पांढरा ढग उ ाण करणा या िवमाना माणे वरवर जाऊ लागला. तो काळा ढग
मोडले या िवमाना माणे भरभर खाली येऊ लागला.
पांढ या ढगाने अिभमानाने मागे वळू न पािहले. कती सुंदर दसत होता काळा ढग!
या यातून ल खकन चमकणारी ती वीज–
द वाचा सा ा कार होता तो! पांढ या ढगाने वत:कडे िनराशेने पािहले. िवजेचा
पुसट चमकारासु ा तेथे दसत न हता.
याने उ सुकतेने वर पािहले. लवकरच आपला वगात वेश होणार या आनंदात
याला का या ढगात या या द तेजाचा िवसर पडला.
थो ा वेळाने याने वळू न खाली पािहले.
काळा ढग कु ठे च दसत न हता. मा धरणी ानमं दरातून बाहेर पडणा या
त णीसारखी दसत होती, वृ लता गुदगु या झाले या बालकां माणे हसत हो या आिण
पाखरे झाडावर बसून आनंदाने आपली अंगे झाडीत होती.
पांढरा ढग वगा या दारात जाऊन पोहोचला. आप याला आत सहज वेश िमळे ल
अशी याची क पना होती.
पण दारावरला र क याला आत जाऊ देइना. तो सांगू लागला, ‘आत एकच जागा
रकामी होती. पण ती नुकतीच भरली!’
आप या मागून येणारे पु कल पांढुरके ढग या पांढ या ढगाने पािहले होते, तो आठवू
लागला. छे! आप यापुढे कु णीच न हते!
पांढरा ढग भांबावून गेला. याने िवचारले,
‘कु णाला िमळाली ती वगातली जागा?’
‘एका का या ढगाला!’ र क उ रला.
‘का या ढगाला?’
‘हो. तापून गेले या पृ वीला शांत कर याक रता यानं आपलं जीवन– सव व दलं!’
आकाशवाणी झाली.
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नवी सृ ी
‘खरं का ’ भगवान िव णू आप या हातातील कमळ खेळवीत उ ारले.
‘त व ान असावं तर असं’ आपला िव कळीत जटाभार सावरीत भगवान शंकर
हणाले. मेघमाला पांगून आकाशगंगेचे दशन हावे या माणे यां या म तकावरील गंगा
या वेळी दसली. कु मार
देवाने िवन म तकाने या तुितसुमनांचा वीकार के ला.
आनंद व िवनोद या दोघांचा या या दयात ेमकलह चालला होता. दोघेही तु यबल
अस यामुळे या कलहात कोणालाच पूण यश िमळाले नाही.
‘तुझी ही नवीन का सृ ी पा न मा या हातातील कमल कसं फु ि लत झालं आहे
पाहा,’ भगवान िव णू आपली रिसकता दशवीत हणाले. ‘ही सृ ी यांना आवडली नसती
तर यां या दुस या हातातील गदा मा याकडे रागाने बघू लागली असती!’ असा िवचार या
वेळी
देवा या मनात येऊन गेला.
‘कु मार
देव, तु या या नवीन सृ ीची क पना पु हा एकदा सांग पा ,’ भगवान
शंकर ग याभोवती ळणा या सपा या मृद ू अंगाव न हात फरवीत हणाले.
नंदनवनात वसंत ऋतू यावा या माणे
देवा या मुखावर ि मत झळकू लागले.
िव णू व शंकर यां याकडे आळीपाळीने पाहत तो हणाला,
‘ वग ही मा या क पनेची पिहली भरारी. या भरारीत मी देव िनमाण के ले. पण या
देवांना अमर कर यात मोठी चूक झाली. वडील माणसां या समोर अिधक उणं बोलणं बरं
नाही हे कळतं मला!’ पण- पण- एकवार िव णूकडे पा न
देवाने आपली दृ ी
दुसरीकडे वळिवली.
‘आलं, आलं मा या ल ात. मी मोिहनी प घेऊन या देवांना अमृत िमळवून दलं,
या यावर कटा आहे तुझा!’ िव णू हसत हसत हणाले.
‘अमृतामुळे उ म होऊन गेले आहेत सारे देव!’ शंकर आवेशाने बोलले. यांचा एकएक
श द मेघगजने माणे वाटत होता. ‘अमृत हाती आ यापासून भीती हा श दच
अमरावतीतून नाहीसा झाला आहे. काल काय गु ची बायको चं ानं पळिवली, उ ा काय
नंदनवनात अ सरांचा नंगानाच सु झाला. बेताल कारभार झाला आहे सारा! परवा माझं
तांडवनृ य पाहायला इं ाला बोलावलं, तर तो उमट उ र काय देतो, ‘धांगड धंगा हणजे
नृ य न हे. तु हाला खरं नृ य पाहायचं असेल तर मा या रं भेची दासी पाठवून देतो
तुम याकडे!’ असा राग आला होता हणता या उ म इं ाचा!
देवा, तुझी सृ ी बरं
ही– तुझी सृ ी! तु याकडे पा न शांत रािहलो मी! नाहीतर–’
‘मला तरी कु ठे आवडताहेत यांचे हे चाळे ?’
देव शंकराचे सां वन कर याक रता
वीणामधुर वराने हणाला. ‘अमृत यायचं आिण अ सरांबरोबर िवलास करायचे;
यापलीकडे वगात या देवांना सुचतच नाही दुसरं काही. यांना कं टाळू न क पने या
दुस या भरारीत मी पाताळ िनमाण के ला. ितथ या दै यांची तर या देवांवरही ताण! यांना

अमृत िमळालं, यांना संजीवनी मं जपणारा शु ाचाय सापडला! या दो ही सृ चे कटू
अनुभव ल ात घेऊनच मी आता ही नवीन सृ ी िनमाण करणार आहे?’
कमलप ावर सं या रं गाने िलिहलेली आपली क पना
देवाने िव णू व शंकर
यां यापुढे ठे िवली.
नवीन सृ ीचे नाव– मृ युलोक. या लोकाची ारे दोन– ज म व मृ यू. पिह या ाराचे
वािम व
देवाकडे व दुस याचे शंकराकडे ावे. आशा व भीती यांचे रा य ि थर
कर याक रता ही ारे दोघांनीही आपाप या इ छे माणे अधूनमधून उघडावीत.
क पत मुळे देव आळशी झाले. मृ युलोकात तसे होऊ नये हणून सारी धा ये, फळे , फु ले,
कं ब ना पाणीदेखील पृ वी या पोटातच राहील. जो म करील यालाच सव
सुखसाधनांचा लाभ होइल.
उ कृ , सुंदर वगैरे िवशेषणांचा वषाव करता करता िव णू व शंकर एकदम थांबले. ‘या
न ा सृ ीतले ाणी- नाव काय हणाला होतास यांच?ं ’ िव णूंनी िवचारले.
‘मनु य–’
‘या मनु यांना माचा कं टाळा नाही का येणार?’ शंकरांनी पृ छा के ली.
‘तांडवनृ यानंतर शांभवी िमळाली नाही क , जीव गळू न जातो अगदी माझा?’
‘ यांना म दु:सह होऊ नयेत अशीही व था के ली आहे. रजनी, बाळ रजनी, इकडे ये
पा जरा.’
देवा या आ माभोवताल या तपोवनातून ‘आले हं’ असा मधुर वनी आला.
वगात या सव अ सरां या कं ठातील कोमलता या सा या श दांत अवतरली आहे असा
िव णू व शंकर यांना भास झाला. तो मधुर वनी वातावरणात िवलीन झाला नाही तोच
एक मु ध कु मा रका
देवाकडे धावत आली. अध फु ट किलकांजवळ िन:श द पावलांनी
थांबणा या वायुलहरी माणे ती कु मा रका तेथे येऊन उभी रािहली. ितने आकाशा या
रं गाचे सुंदर वसन प रधान के ले होते. या व ात किश ा या पाने सव तारामंडळ
ित बंिबत झाले असावे! या कु मा रके या म तकावरील घनदाट के शकलाप, या
के शभारा या पुढे चं कले माणे चमकणारे पंपळपान, या पंपळपाना या खाली
मंगळासारखा शोभणारा कुं कु मितलक, यां याम ये स दयाब ल जणू काय चढाओढच
लागली होती! िनिशगंधा या श येव न ती नुकतीच उठली असावी असे ित या अंगाव न
येणारा सुगंधी वायू सुचवीत होता. ित या ि ध दृ ीत चं का आिण हातात या कमलकलशात दव बंद ू होते. ित या अधरो ावर मातृ दयातली व सलता ित बंिबत झाली
असून, ती वर या ओ ावर िवहार करणा या बालका या िन ाजतेला एकसारखी
खेळवीत होती.
‘रजनी, मी िशकवलेलं िन ागीत येतं ना आता तुला? यांना जरा हणून दाखीव पा .’
देव व सल दृ ीने रजनीकडे पाहत हणाले.
रजनी गाऊ लागली. ित या वरात मंदा कनीचे जल झुळझुळत होते. िन ागीता या
येक न ा श दाबरोबर मधुर सुराची एक नवीनच सृ ी िनमाण होइ. िजकडेितकडे
फु लेच फु ले फु लली. चांदणेच चांदणे नाचू लागले.
रजनीचे गीत संपून घटका होऊन गेली तरी िव णू व शंकर यांची आनंदसमाधी उतरली

नाही.
रजनी तपोवनात परत िनघून गे यावर
देव हणाला, ‘िन ागीताचा हा
ानंद
मृ युलोकात येकाला येक दवशी िमळणार आहे. मनु यांना मरे पयत काम करावे
लागले, तरी यांना पुनज म दे याचे साम य रजनी या मधुर वरात आहे.’ िव णू व शंकर
या दोघांनीही माना डोलावून या िवधानाला संमती दली.
देव उ साहाने पुढे
हणाला, ‘आपणा ितघांखेरीज कु णाही देवाचा अगर दै याचा या न ा सृ ीत वेश होणे
इ नाही. वग आिण पाताळ ही मा या क पनेची सुंदर अप यं खरी; पण लाडानं ती पुरी
िबघडू न गेली. यांचा वारासु ा या पृ वीला लागू देता कामा नये. ज ममृ यूची ारं मी व
भगवान शंकर सांभाळतो. इतर व थेवर भगवान िव णूंची वृपादृ ी असावी. भगवान
महे रांनी मा करावी, पण बोल यावाचून राहवत नाही. मृ यू या दारातून हलाहल
अथवा दुसरं काही मधेच मृ युलोकात िशरणार नाही याची काळजी–’
‘कसलीही काळजी क नकोस तू’ भगवान शंकर हणाले. िव णू हसत हसत उ ारले,
‘तुझं अप य हणजे माझं नातवंड. ते हा याला मी िजवापे ा अिधक जपेन हे सांगायलाच
नको.’
‘ ीरसागरातून मृ युलोकात जा याक रता मी एक गु ारही ठे वतो आपणासाठी.’
देव िव णूंना वंदन करीत आनंदाने हणाला.

देवाची नवीन सृ ी सुरळीत सु झाली. येक मनु याला पोटाक रता राबावे
लागत अस यामुळे रकामटेकडा हा श दच या सृ ीत कु णाला ठाऊक न हता. दवसाचे
म रजनी या िन ागीताने हलके झाले क , माणसे पु हा हौसेने म क लागत. जो तो
आपाप या उ ोगात िनम अस यामुळे आळस व िवलास यां यावर नकळत मृ युलोकाने
बिह कार घातला. ज म व मृ यू या दोन पड ांमधील रं गभूमीवर आपण काम करीत आहो
ही जाणीव येका या अंत:करणात जागृत अस यामुळे वत: या जीिवतनाटकाला
अवा तव मह व कु णीच देत न हते. नट या दृ ीने आपण आपले काम चांगले करावे, पण
युगानुयुगे आप याला काही हीच भूिमका करायची नाही या भावनेमुळे के हाही
कु णा याही हातून अ याय घडत नसे.
भगवान िव णू या न ा सृ ी या पालनाचे काय कर याक रता वारं वार मृ युलोकात
येऊन जाऊ लागले. पूव पे ा आपले पितराज अिधक वेळ मं दराबाहेर घालवू लागले हे
ल मी या ल ात यायला फारसा वेळ लागला नाही.
एके दवशी पाय चुरता चुरता ितने हळू च िव णूंना
के ला. पण ‘जातो झालं
शंकराकडे िशळो या या ग पा मारायला’ असे उ र देऊन िव णूंनी ित या ाची
बोळवण के ली. ल मीने ग डाला छेडून पािहले; पण मृ युलोक जाताना िव णू आप या
वाहनाचा उपयोग करीत नस यामुळे या िबचा याला काहीच सांगता येइना.
‘पाताळातून वगात अमृत ने याची बढाइ मा ऐकू न यावी याची!’ असे पुटपुटत
ल मी िवचार क लागली. आपले पती एखा ा देवते या अथवा अ सरे या पाशात तर

सापडले नसतील ना? ि यांचा राग म सरा या वा याने णाधात भयंकर भडकतो.
ल मीने रागारागाने िव णूंना पु हा छेडले.
‘तुझे भाऊ हे शंख रकामे बसले आहेत घरी यांना कु ठे उ ोग िमळे ल का पाहतोय’,
असे ितला िव णूंनी हसत पुन:पु हा उ र दले.
माहेरची नंदा कोणती ी आनंदाने ऐकू न घेइल? िव णूं या या उ राने ल मी
अिधकच िचडू न गेली.
पतीमागून गु रीतीने गे याखेरीज या रह याचा उलगडा होणार नाही असे ठरवून
एके दवशी ितने या मागाचा अवलंब के ला. मृ युलोका या गु ारातून आत जाऊन ते
लाव याक रता िव णू मागे वळू न पाहतात तो ल मी उभी!
‘तू कशाला आलीस इथे?’ ते आ याने उ ारले.
‘पती या पावलावर पाऊल टाकू न जाणं हा प ीचा धमच आहे.’ या दारातून आत
पाऊल टाकात ल मान उ र दल. म यलाकात आपणा तघाखराज कणाचाहा वेश होऊ
ायचा नाही हे
देवाचे त व िव णूं या डो यांपुढे उभे रािहले, पण यांना एकदम
ल मीला मागे लोटवेना! ितची समजूत घालून ितला परत पाठिव याचा ते िवचार करीत
होते; इत यात ितने यां या कं धावर आपले सुंदर म तक ठे वून अशा मधुर दृ ीने
यां याकडे पािहले क , ितला वाइट वाटेल असा एकही श द त डातून बाहेर काढ याचा
यांना धीरच झाला नाही.
पतीबरोबर फ न ल मीने सव मृ युलोक पािहला. ित या भावांची शंख हणून
हेटाळणी क न यांना देवांनी वगातून व दै यांनी पाताळातून हाकलून दले होते. या
न ा सृ ीतले सव लोक अ ौ हर आपाप या उ ोगात िनम अस यामुळे देवदै यां माणे
ते आप या भावांचा अपमान सहन करणार नाहीत अशी क पना ित या मनात येऊन
गेली. सागरमं दरात परत जाताना ितने आप या सव भावांना एक जमिवले आिण यांना
या न ा सृ ीची मािहती सांिगतली. सागराने िव णूंना घरजावइ के यामुळे बापावर ु
झाले या शंखांना घर सोडू न बाहेर कु ठे तरी जावे असे नेहमीच वाटे. ल मीकडू न
मृ युलोकाची मािहती िमळताच तेथे जा याक रता ते सव इत या मो ाने ओरडू लागले
क , या दं याने िव णू जागे होऊन आपले कार थान उघडक ला येइल अशी भीती
ल मी या मनात उ प झाली. ‘आ हाला मृ युलोकातील राजे कर’ हणून सव शंख
ल मी या पाठीमागे लागले. मृ युलोकातील िनयमां माणे आप या भावांना राबावे लागू
नये अशी ल मीचीही इ छा होती. ितने बराच वेळ िवचार के ला. शेवटी र ांनी भरलेले
हारे सव शंखां या डो यावर देऊन यां यासह ितने मृ युलोकात वेश के ला. शंखांना या
न ा सृ ीत सुरि तपणे पोहोचवून ती परत आली. आ यावर ितने िव णूं या सेवेला
आरं भ के ला. ित या मोहक सेवेने िव णू इतके स झाले क , ितला सोडू न सागराबाहेर
जाणे यां या अगदी िजवावर येऊ लागले.

आपली नवी सृ ी वग आिण पाताळ यां यापे ा अिधक सुखी आहे या क पनेत कु मार

देव गुंग असताना, एके दवशी रजनी यां याकडे फुं दतच आली. सा या मृ युलोकाला
आनंदी करणारी रजनी रडू लागलेली पा न याला अ यंत आ य वाटले. रजनीला जवळ
घेऊन ित या पाठीव न ेमाने हात फरवीत
देव ित या मुखाकडे पा लागला. आवेग
ओसर यानंतर रजनी हणाली, ‘आजपासून मी पु हा पाऊल टाकणार नाही मृ युलोकात!’
‘ते का?’
देवा या वरात मू तमंत आ य उतरले होते.
‘ितथे माझं गाणं कु णी ऐके नासंच झालं आहे.’
‘ हणजे? िव णू व शंकर यांनासु ा मोिहनी घालणारं तुझं गाणं कु णी ऐकत नाही असं
कसं होइल?’
‘झालंच आहे क तसं! िन ागीत आळवून माझा कं ठ सुकला तरी मृ युलोकातली माणसं
अंथ णावर तळमळत पडू लागली आहेत!’
‘तळमळ याचं कारण काय यांना?’
‘कारणं काय थोडी आहेत? पोटात घासभरदेखील अ नस यामुळे कतीतरी माणसं
तडफडताहेत!’
‘अ नाही असं कसं होइल?’
‘लोक अ िवकू न टाकू लागले आहेत आपलं!’
‘कु णाला?’
‘ते ल मीचे भाऊ– शंख तुमचे मामाच हणानात.’
‘ यांचा वेश झाला का मृ युलोकात?’ िनराशेने कपाळावर हात मारीत
देव
उ ारले.
‘ते नुसते आले असते तरी चाललं असतं. पण यांनी र ां या राशी या राशी आण या
आहेत आप याबरोबर. सा या माणसांना यांची भूल पडली अन् मारामारी क न, फार
काय पोटाचं अ िवकू नसु ा माणसं ती र ं घेऊ लागली. या र ांमुळे नाही नाही या
गो ी घडू लाग या आहेत मृ युलोकात. र ं जवळ असली क , शंखां माणे व थ पडू न
राहायला िमळतं, हणून सवच लोक र ां या पाठीमागे लागले आहेत. काम कर यापे ा
ीमंत हो यात सुख आहे असं वाटू लागलं आहे येकाला.’
देवाने रजनीकडे पा न सु कारा सोडला. रजनी पुढे सांगू लागली, ‘िन ागीताकडे
ल च नाही देत कु णी आता! यांनी र ं िमळवली आहेत यांना ती कु णीतरी चो न नेइल
या भीतीनं झोप येत नाही. यांना ती िमळत नाहीत यांना आळशी ीमंतांसाठी काम
करावं लागतं! यामुळे यांनाही सुखाची झोप िमळत नाही. या र ांमुळे माणसांची शरीरं
खंगली, मृ युलोकात चो या आिण खून होऊ लागले, या शंखांची बहीण दा घरोघर
तो याने िमरवू लागली! त ण चं का मय ेमसु ा र ं दस यािशवाय बसत नाही आिण
बसलं तरी पुढे र अस यािशवाय टकत नाही अशी ि थती आली. अशा मृ युलोकात
येक दवशी उगीच घसा कोरडा करायला जा यात काय अथ आहे?’
देव चंताम होऊन रजनी या बोल याचा िवचार क लागला. इत यात वीरभ
भगवान शंकराचा िनरोप घेऊन आला. ‘मृ यू या ारावर ह ली आतून लाखो माणसं
धडका देऊ लागली आहेत! दार उघडलं तर सारीच माणसं बाहेर पडू न तुझी सृ ी शू य
हो याचा संभव आहे.’

डो यांतले अ ू पुशीत

देव िव णुंकडे गेला.

पण िव णू पडले ल मी या मुठीत!
देव ल मीला वंदन क न हणाला, ‘मातु ी,
तुमचे बंधू शंख आिण यांची र ं यांनी मा या मृ युलोकात धुमाकू ळ मांडला आहे. यांना
तेथून घेऊन याल तर यां यासाठी वतं सृ ीसु ा मी िनमाण क न देइन.’
मृ युलोकात शंखांचे ब तान उ म बसले होते. ल मीने उ र दले, ‘कु मार
देव,
माझे भाऊ आपलं रा यपद सोडू न काही या सृ ीतून आता बाहेर पडणार नाहीत.’
देव जड अंत:करणाने शंकराकडे गेला. पदोपदी मृ यु ार खडखडावून माणसे
शंकरांना ास देत होती. शंकरांनी हा ास चुकव याक रता मृ युलोकात हलाहल
पाठिव याचे ठरिवले. याला संमती देऊन
देव आ माकडे परत आला. तपोवनातून
रजनीचा मधुर वर ऐकू येत होता. िन ागीतच होते ते. ते ऐकता ऐकता सोसा ा या
वा याचे झुळके त पांतर झाले आिण वेलीवर फु लले या फु लां या जागी क या दसू
लाग या. या क यांकडे पाहता पाहता या द आनंदाला मुकले या मृ युलोकाचे मरण
होऊन
देवा या डो यांतून अ ुधारा वा लाग या.
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व े

यांचे हात एकमेकां या ग यात होते. यांचा ास एक प होत होता. पण यांची
मने?
तो व ात पाहत होता– आपली एक बाग आहे. ित यात िजकडेितकडे क याच
क या दसत आहेत. फु ल मा एकही नाही. या सा या क या उमल यावर या सुगंधाने
मोिहत होऊन सारे जग आप या बागेकडे धाव घेइल यािवषयी याला शंका न हती.
कु णीतरी एक रमणी या बागेत िशरली. ‘कु णा या परवानगीने तु ही आत आलात?’
असा
आप या अगदी ओठावर आला. पण असला उ ट
सुंदर ीला कु णीतरी
त ण पु ष िवचा शकतो का?
ती रमणी बागेत फ लागली. आपली के शभूषा कर याक रता ितने कतीतरी क या
खुड या. आप याला वाटले– खुडून खुडून कती क या खुडील ही? ित या सुंदर मुखाकडे
मु धपणाने पाहत आपण व थ बसलो.
हा हा हणता ित याभोवती बालके जमली. या ीने ती कु ठू न आणली कु णाला
ठाऊक! पण या सा या पोरांनी बागेत या कळीन् कळीचा चोळामोळा क न टाकला.
या ीचा िवल ण राग आला आप याला. वाटले, कु ठू न तरी िवष आणावं आिण ते
ितला पाजून–
याच णी ित याही व ात ती एका पु षावर अशीच िचडू न गेली होती. कु ठू न तरी
िवष आणून ते याला पाजावे हाच िवचार ित या मनात आला होता. याला कारणही
तसेच होते.
आप या मं दरात जगाला वेड लावील अशी रतीची मूत घडिव यात ती गढू न गेली
होती. इत यात कोणीतरी पु ष ित याजवळ आला. कती मोहक होता तो! ‘कु णा या
परवानगीने तु ही आत आलात?’ असा
अगदी ित या ओठावर आला. पण असला
उ ट
सुंदर पु षाला कु णीतरी त ण ी िवचा शकते का?
तो पु ष खाली पडलेली हातोडी घेऊन आपली मूत िव प
ू करीत आहे याची थम
क पनाही आली नाही ितला. मग मा - मूत कडे दृ ी जाताच ितला याचा मन वी राग
आला. पण या याकडे पाहताच तो राग कु ठ या कु ठे पळू न गेला.
हा हा हणता या मूत भोवती बालके ही जमली. या पु षाने ती कु ठू न आणली
कु णाला ठाऊक! येक बालक ती हातोडी घेइ आिण िछ िवि छ झालेली ती रतीची
मूत अिधकच िव प
ू क न टाक . या पु षाचा आता असा िवल ण राग आला ितला!
ितला वाटले– कु ठू न तरी िवष आणावं आिण ते याला पाजून–
या या माणे ितचेही व इथेच भंग पावले होते. ती थरथर कापत असलेली पा न
याने िवचारले, ‘अशी कापतेस का? काय दसलं तुला व ात?’

‘तु हाला कु णीतरी िवष–’ पुढे ितला बोलवेना. ितने भीतीने याला घ िमठी मारली.
तो हणाला, ‘मलाही तसलंच व पडलं एक. कु णीतरी तुला िवष– िभ ी कु ठली!
तुला आिण मला कु णी िवष घातलं हणून आ ही मरणार आहेत क काय?’
या या हण याचा रोख ित या ल ात आला नाही. पण या या हस या श दांनी
ितची भीती मा नाहीशी झाली.
तो हसत हसत हणाला, ‘आप या जवळ अमृत आहे क !’
‘कु ठे ?’ असा
ितने डो यांनी के ला. या ाचे उ र याने ओठांनी दले.
या अमृता या िचमुक या पे यात ती िवषारी व ेच काय, पण यांची सव दु:खे बुडून
गेली.
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दोन िच कार

एकाच रमणीवर दोन िच कारांचे ेम बसले.
या दोघांमधून कु णाची िनवड करावी हे काही के या ितला कळे ना.
दोघांचाही वभाव ा ासारखा गोड होता.
दोघांचीही कला िवजे माणे आपली चमक दाखवीत असे.
दोघांचे प– जणूकाही
देवाने एकाच मूत ची दोन िच े काढली होती.

रमणी या मैि ण नी ितला सांिगतले, ‘एखादा पण लाव. तुझा पण जो जं कल
यालाच माळ घाल तू!’
पण कसला लावायचा?
धनु यभंगाचा? छे! कुं च यापे ा अिधक जड व तू या दोघांपैक एकानेही उचलली
न हती!
म यभेदाचा पण?
दोघेही िच कार पडले. म यभेदाऐवजी म या या सुंदर डो यांकडेच पाहत बसायचे
ते!
खूप िवचार के यानंतर ितला एक क पना सुचली.
ितने दोघांनाही बोलावून आणून सांिगतले, ‘एक िच हवंय मला!’
‘एक? िच ां या पायघ ांव न हवी तर पृ वी दि णा कर.’ पिहला उ ारला.
दुस याने
के ला, ‘कसलं िच हवं?’
‘सायंकालाचं!’
दोघेही िच कार सायंकालाचे िच काढ याक रता जवळजवळ बसले होते. दोघांनाही
या रमणी या रिसकतेचे कौतुक वाटले. यांची कलादृ ी हणत होती– सायंकाल हे
िनसगाचे सवात रमणीय िच आहे.
मधुर सं यारं ग झरझर बदलत होते. जणूकाही अ लड त णी या दयात या
णया या भावनाच!
सूयाची खरता अणुमा सु ा जाणवत न हती. रं गमहाला या दारात परा मी
पु षा या मु व
े र कधी कु णी उ टपणाची छटा पािहली आहे का?
पाखरांचे थवे या थवे घर ाकडे परतत होते! आनंदा या लहरी साकार झा या तर
अशाच दसणार नाहीत का?
दोघेही कलावंत मधुर क पनातरं गावर िवहार करीत सं यास दय उ सुकतेने पाहत

होते.
वा याने गळू न पडलेले एक पान उडत उडत पिह या िच कारा या अंगावर येऊन
पडले. समोर या सुंदर दृ याशी ते अगदी िवसंगत आहे असे याला वाटले. याने रागाने
याचा चोळामोळा क न टाकला. पलीकडू न एक मढरांचा कळप उ ा मारात जाऊ
लागला. एक हातारा काळाक धनगर भसा ा आवाजान गात गात या कळपामागून
आला. या या हातात काहीतरी होते. पण ते काय आहे हे दस या या आधीच पिहला
िच कार ओरडला, ‘ए थेर ा, मोठा गवइ लागून गेलायस क नाही गायला!’
हातारा चपापला. चटकन पाठ फरवून हा हा हणता तो दसेनासा झाला.

मखमली आवरणांनी आ छादलेली दोन िच े रमणी या महालात आली. दो ही
िच कार आपाप या िच ाजवळ उभे रािहले. हातात एक पु पमाला घेऊन रमणी पुढे
झाली. ितचे हातच न हे, तर दयही कं िपत होत होते.
पिह या िच काराने आप या िच ावरील आवरण दूर के ले.
िच ाचे नाव ‘रं गनाथ’ होते. सायंकालीन सूय रास डा करीत आहे, िविवध रं गांनी
रं गले या मेघमािलका गोपी माणे या याभोवती फे र ध न नाचत आहेत, सं याकाळी
घराकडे परतणारी गुरे ही जणूकाही या रं गनाथा या वेणुवादनाने मोिहत होऊनच धावत
आहेत–
सायंकालातली सव अ भुतर यता या या कुं च याने आप या जादूने वश क न घेतली
होती.
दुस या िच काराने भीतभीतच आप या िच ावरले आवरण दूर के ले.
या या िच ाचे नाव होते ‘ यामसुंदर.’
िच ात रमणीय सायंकाल कु णाकडेतरी ेमाने पाहत आहे, असा भास होत होता. ती
मूत एका हाता या धनगराची होती. दाढी वाढलेली, लंगोटी लावलेली अशी ती
पाचो यातून सावकाश जात होती.
या धनगराने एक कोक पोटाशी कवटाळू न धरले होते. पुढे जाणा या कळपातून एक
शेळी मागे वळू न पाहत होती. तीच या िचम या जीवाची आइ असावी!
रमणीने दुस या िच कारा या ग यात पु पमाला घातली. लगेच पिह याकडे वळू न
ती हणाली, ‘ कती सुंदर िच आहे तुमचं...! भाऊिबजेला ओवाळणी हणून ते मला
ायला हवं हं!’
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परीस
आपण देव आहो असे याला नेहमीच वाटे. पण जगात चम कारावाचून नम कार नाही
आिण नम कारावाचून देवपण नाही!
तो कधी उ हाने उजळला नाही क , चांद यात चमकला नाही.
मुसळाएव ा धारा पडोत नाहीतर लंबाएव ा गारा पडोत, या वारीचा
मौन ताचा कधीच भंग झाला नाही.
अणकु चीदार दगड याची थ ा करीत, ‘अगदीच शेळपट आहेस तू!’
एक गोफणगुंडा या याजवळू न िभरिभरत गेला; पण तो काही जागचा हलला नाही.
एकदा याने पाझरलेला चं कांत पािहला! पण तो वत: णभरसु ा वला नाही.
काळपु ष कवायतीत या िशपाया माणे पावले टाक त चाललाच होता.

एके दवशी र याने काही कै दी चालले होते. उ हातून फु ललेले िनखारे पडत होते
नुसते! िवसा ाक रता ते कै दी या दगडा या अवतीभोवती असले या झाडाखाली बसले.
एक कै दी गाऊही लागला. या गा याला ना चाल ना ताल. पण सारे कै दी आनंदाने डोलू
लागले. यां यावरला िशपाइही आपण कै ांवर पहारा करीत आहोत हे िवस न गेला.
ेमगीत होते ते. या गा यातील ि यकर हणत होता, ‘‘सखे, मी पूव लोखंडासारखा
होतो; पण तुझा पश होताच माझे जीवन सुवणमय होऊन गेले!’’
मो ा रं गात येऊन गाणे ऐकणा या एका कै ाने आप या हातातले खोरे सहज
उचलले आिण हळू च जिमनीवर आपटले. खणकन आवाज झाला. या आवाजाने दचकू न
सारे पाहतात तो खोरे िपवळे दसू लागलेले! एकाने, दुस याने, ितस याने, येकाने,
आपले खोरे या दगडाला लावले. येक खो याचे सोने झाले. ‘देव, देव!’ सारे कै दी
आनंदाने उ ारले.
लोखंडाचे सोने करणारा तो दगड िमळिव याक रता जो तो कै दी धडपड क लागला.
अ या घटके पूव िजथे गाणे रं गले होते, ितथे आता क हणे ऐकू येऊ लागले. एकमेकां या
डो यांत खोरी घालून सारे कै दी मरणाची वाट पाहत जिमनीवर पडले. िशपायाने तो
दगड हळू च उचलला आिण आप या िखशात घातला.

िशपाया या बायकोला तो दगड िवळीला लावून पाह याचा मोह आवरला नाही.
सो याची िवळी घरात ठे वून काय करायची? िशपाइ ती सराफक
ावर घेऊन गेला.
येक सराफाने या सो याचा कस पािहला. अगदी बावनकशी सोने होते ते! पण

येकाला एकच कोडे पडले. कु बेरा या मं दरातसु ा सो याची िवळी नसेल! मग या
य:कि त िशपायापाशी ती कु ठू न आली?
येकाने ती सो याची िवळी लोखंडा या भावाने मागायला सु वात के ली. िशपाइ
िचडू न गेला. शेवटी एका सराफाने कोतवालाला बोलावून आणले. िवळी कोतवालीत
आिण िशपाइ कोठडीत गेला.

सप्-सप्-सप्फटके बसत होते; पण िशपाइ हसत होता. पाठी या चंध ा झा या; पण याने
आपले िशवलेले त ड काही उघडले नाही.
या या बायकोला या यासमोर आणून उभे के ले. पु हा फटके सु झाले.
र ा या िचळकां ा उडा या. बाइचे मनही उडाले. पदरात बांधलेला दगड
कोतवालाकडे िभरकावून ती ओरडली, ‘‘हे या ते भूत! सोडा मा या नव याला!’’
या बाइ या मूखपणाला परीस मनात या मनात हसला. देवाला कु णी भूत हणतं का?
बाइने फे कलेला परीस कोतवाला या कपाळावरच बसला. पण खोके तून र वाहत
असतानाच याने िखशातला क यांचा घोस काढला. येक क ली दगडाला लावताच
सोनेरी होइ. कोतवाल आनंदाने नाचू लागला. आप याला खोक पडली आहे याचे भानही
रािहले नाही याला!
कोतवाला या घरी याचे दोघे भाऊ होते.
पिह या भावाने परीस हातात घेऊन तो येक लोखंडा या व तूला लावायला
सु वात के ली. िखळे सोनेरी झाले. गज सोनेरी बनले. कु लपे सोनेरी झाली. कोतवालाचे
घर हे कु बेरा या नगरीतले सुवण-मं दर बनले! आप या सोनेरी दाराकडे अिभमानाने
पाहत तो भाऊ िवचार क लागला, ‘घरात या सा या व तू सो या या झा या. आता या
प रसाचा काय उपयोग? छे! माझं शरीरसु ा लोखंडाचं असतं तर कती बरं झालं असतं!
हा दगड लावून मी ते सो याचं के लं असतं!’ घरात िजचे सोने करता येइल अशी एकही
व तू रािहली नाही हणून तो दु:खी झाला. वेडलागले याला!
दुस या भावा या बायकोला वाटले– घरात या सव व तू सो या या झा या.पण परीस
पडला थोर या दरा या ता यात, यामुळे लोक काही झाले तरी आप या नव यापे ा
यालाच अिधक मान देणार!
ती म सराने जळफळू लागली. एके दवशी थोर या दरा या दुधात ितने हळू च िवष
घातले. दुसरे दवशी भावजयीने दराचा खून के याचा खटला ऐकायला यायमं दरात
लोकांची िवल ण गद झाली.
यायाधीशा या पुढे चटकन सवाना दसेल असा एक छोटा दगड का ठे वला आहे हे
कोडे े कांपैक कु णालाच सुटले नाही.
कोतवाला या भावजयीने आपण िवष घात याचे कबूल के ले.
‘या कामात तुला कु णी मदत के ली?’ यायाधीशांनी
के ला. ितने या दगडाकडे बोट

दाखिवले. यायाधीश च कत झाले. ितने रडत रडत या दगडाची कु ळकथा सांिगतली.
या दगडाचा पश होताच लोखंडाचे सोने होते!
हा दगड एक घटकाभर तरी आप याला िमळावा अशी इ छा े कां या मनात उ प
झाली.
यायाधीशांना द दृ ी आहे अशी सवाची
ा होती. ते काय िनणय देतात इकडे
येकाचे ल लागले.
प रसाकडे आशाळभूत दृ ीने पाहत यायाधीश हणाले, ‘‘दगडा या पानं देव जगात
वावरत असतो! या देवाची पूजा मी मा याच घरी–’’
परीस ओरडला, ‘‘मी दगड नाही, मी देव नाही, मी रा ास आहे!’’
१९३९
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लहानसे खेडे होते ते! यात या बाळगोपाळांनी ह ी तर कधीच पािहला न हता!
जमीनदारांचा अजय िश पकला िशकायला राजधानीला गेला होता. याने तेथे
ीमंतां या बायका पायाला मदी लावतात असे एकदा कु णाला तरी सांिगतले.
पाणव ावर एकमेक ना ही गो सांगून आिण पोटभर हसून कतीतरी दवस या
गावात या बायकांनी आपली करमणूक क न घेतली.
अजय िश पकार होऊन गावात राहायला आला. पण आप या कलेकडे काही के या
याचे ल लागेना. ‘या खेडग
े ावात पुतळा कर यासारखे सुंदर आहे तरी कोण?’ असा
तो आप या िम ांना िवचारी. ीमंतां या ांना ब धा उ रे ायची नसतात आिण
दलीच तर ती अनुकूलच असावी लागतात. पण शेवटी एक िम धीर क न अजयला
हणाला, ‘‘तु या आइचा तरी पुतळा कर क !’’
अजयने कपाळाला आठ या घात या. या िम ाने आपली थ ा के ली असे याला
वाटले. ओणवी झालेली, त डाला सुरकु या पडलेली, के सांचा कापूस झालेली अशी होती
याची आइ! याने रागानेच िम ाला उ र दले– ‘‘मा या आइपे ा तु या
खापरपणजोबांचाच पुतळा अिधक चांगला होइल!’’
खेड यात या एकु ल या एक र यावर रं गाने काळीसावळी पण डो यांनी तेज वी
अशी कतीतरी बाळे वेळी-अवेळी नाचत असत. पण यां याकडे अजय ितर काराने पाही.
डो यावर घागरी घेऊन डु लत डु लत पाणवठ याव न परतणा या खेडवळ त णी तर
याला कु पच वाटत. याला या खेडग
े ावात कु ठे च स दय आढळे ना. याची िश पकला
मुक या मुक रािहली.
एके दवशी या खेड यात आनंदा या लाटांवर लाटा उचंबळू लाग या. सण न हता
क हंगामाचे दवस न हते! काही न हते. पण धमशाळे त िवनय नावाचा एक वासी
उतरला होता. कतीतरी बा या हो या या यापाशी. धमशाळे जवळ खेळत असले या
मुलांना आपण न याने या द या. या मुलांनी दुस या मुलांना बोलावून आणले.
यांनाही बा या िमळा या. झाले, या िचमुक या तारायं ाकडू न गावात देवबा पा
आ याची बातमी घरोघर पोहोचली. कतीतरी आजोबा पंचासु ा न गुंडाळता तसेच
धावत आले. पा याला गेले या बायकांना वाटेतच ही बातमी कळली. भरले या घागरी
डो यावर घेऊन या तशाच धमशाळे कडे वळ या. या वाशाभोवती मुलांची ही िझ मड
पडली! जणूकाही फु लले या वेलीभोवती नाचणारी फु लपाखरे च! एक आजोबा हणाले,
‘‘खरा देवमाणूस आहे हं हा!’’ दुसरी आइ उ ारली, ‘‘कु ठू न रे बाबा आइची ही माया
घेऊन आलास?’’ ितस या त णाने हसत हसत टीका के ली, ‘‘नाही तर अजय!’’
ही टीका अजयपयत पोहोचली. या या अंगाचा ितळपापड झाला. वासी एकदोन

दवसांनी जाइल हणून थम तो व थ बसला. पण वासी गाव सोडू न गेला तर नाहीच!
उलट याचे थ अिधकच वाढू लागले. मुले याला गावात या सा या चं या गोळा क न
नेऊन देत. तो हा हा हणता यां या सुंदर मजेदार बा या बनवी. कु णाही मुलाने बा ली
मािगतली आिण याने नाही हटले असे कधी झाले नाही. िवनयकडू न न ा न ा बा या
िमळा यामुळे मुले आनंदी, मुलां या सुखामुळे माता आनंदी, यां या हस या चेह यामुळे
घरे आनंदी, असे िजकडेितकडे आनंदाचे रा य पसरले या गावात.
हे पा न अजय मा चडफडू लागला. आपण एवढे मोठे जमीनदार, आपण एवढे
ितभासंप िश पकार! आिण आप याकडे ढु ंकूनही न पाहता सारे गाव एका
िभकारड या िजनगरा या भजनी लागते! या या अंगाची लाही लाही झाली. तो मु ाम
धमशाळे कडे गेला. देवाला दि णा घालतात या माणे बा या घेऊन कतीतरी मुले
िवनय या भोवती नाचत होती. एक बा ली करता करता िवनयने सहज मान वर क न
पािहले. अजय याला दसला. िवनय हसत हणाला, ‘‘महाराज, तुम या मुलाला देऊ का
एक बा ली?’’
‘‘मी कोण आहे हे ठाऊक आहे का तुला?’’
िवनयने मानेने होकार दला.
‘‘कोण?’’
‘‘माळी!’’
अजयला वाटले इथ या इथे या अपमानाचा सूड यावा. अजयची उ मु ा पा न
िवनय हणाला, ‘‘रागावू नका महाराज, असली चालतीबोलती फु लं असतीलच क
तुम या घरात.’’
‘‘मी िश पकार आहे.’’
िवनय िव मयाने पाहतच रािहला. याने िवचारले, ‘‘आपले पुतळे मला पाहायला
िमळतील का?’’
वीज कडाडली– ‘‘आता या आता चालता हो या गावातून!’’
‘‘का?’’
‘‘मा या गावात या मुलां या हातात अस या िभकारड या बा या बघवत नाही
मला.’’
‘‘तुमचे पुतळे पाहायला िमळाले तर ही बाळं या बा यांकडे ढु ंकूनसु ा बघणार
नाहीत.’’ िवनयने उ र दले.
आगीत तेल पडले. भडकले या मनानेच अजय घरी आला. वत:चाच एक अलौ कक
पुतळा करायचा याने िन य के ला. अजय एक िवल ण सुंदर पुतळा करीत आहे ही
बातमी गावात िजकडेितकडे पसरली. लोक उ सुकतेने पुत याची वाट पा लागले.
िवनयलाही आनंद झाला. तो हणाला, ‘‘ या पुत याकडे पाहता पाहता मा या
बा यादेखील सुंदर होऊ लागतील!’’
िवनय दररोज न ा बा या करीत होता आिण दररोज मुले खेळून खेळून या जु या
क न टाक त होती. पु कळ दवसांनी पुतळा तयार झाला. अजय िवनयकडे आला.
तु छतेने हसून याने िवचारले, ‘‘या गावात आ यापासून कती बा या के यास तू?’’

‘‘कु णी मोज या आहेत? आप यावर दररोज कती फु लं उमलतात हे वेलीला कु ठे
ठाऊक असतं?’’
‘‘एक तरी अमर बा ली िनमाण के लीस का आतापयत?’’
‘‘बा या अमर नसतात.’’
‘‘तु यासार या बा या अमर होत नसतील! पण मा यासारखी माणसं होतात.’’
‘‘माणसं यासु ा बा याच आहेत.’’
‘‘चूप! उ ा माझा पुतळा पाहायला ये आिण मग काय ती बडबड कर.’’
पुत या या दशनाचा समारं भ मो ा थाटाचा झाला. दगडातून मनु य िनमाण
झालेला या खेडग
े ावाने कधीच पािहला न हता. यामुळे पुतळा पाहताच जो तो अगदी
वेडा होऊन गेला. अजय या मु व
े र िवजयाचे हा य चमकले. पण ते णभरच! लोकांत
कु जबुज सु झाली होती. ‘िवनयसारखा दसतोय पुतळा नाही?’ हा हा हणता कु जबुजीचे
पांतर जयघोषात झाले. ‘िवनय, िवनय, िवनयचा पुतळा!’ अजयने पुत याकडे पािहले.
म सराने आंध या झाले या या या दृ ीला आतापयत या गो ीची क पनाच आली
न हती. या पुत याचे अजयपे ा िवनयशीच अिधक सा य होते. पुतळा करतानाही याचे
म सर त मन िवनयचेच चंतन करीत असावे!
अजयने तो पुतळा दूर रानात टाकू न दे याची सेवकांना आ ा के ली. लोकांना तो पुतळा
हवा होता. ते पुतळा नेऊ देइनात. अजयने लाठ या चालवून लोकांना हाकलून दले.
पुतळा कु ठे तरी दूर दूर नेऊन टाक यात आला.
आप यामुळे गावक यांना हा ास झाला असे वाटू न या दवशी रा ी िवनय
कु णाचाही िनरोप न घेता गाव सोडू न गेला. दुस या दवसापासून अजय या ओस
पडले या धमशाळे व न अिभमानाने जाऊ लागला. गावातली लहान लहान मुले िवनय
बसत असे या जागेकडे शू य दृ ीने पाहत उभी असलेली याला दसत. कतीतरी बायका
मु ाम तेथे येत आिण िवनय बसत असे या जागेला नम कार क न जात. अजयला यां या
या वेडप
े णाचे हसू येइ.
पण एके दवशी मा याचे हे हसू मावळले. धमशाळे पाशी के वढी तरी गद झाली
होती. ित यातून क ाने वाट काढीत अजय पुढे गेला. पाहतो तो िवनय बसत असे या
जागी एक पुतळा ठे वला आहे. अजयने रानात टाकू न दलेलाच पुतळा होता तो! लोकांनी
तो शोधून परत आणला होता. िन मािश मा पुतळा फु लांनी झाकू न गेला होता. एकदम
जाऊन या पुत याला लाथ मारावी असे अजयला वाटले. याने पाऊलही उचलले–
इत यात एक लहान मूल या पुत याजवळ जाऊन याला िबलगले. आप या लाड या
आवाजाने ते हणाले, ‘‘मना चान चान बाउली देना ले. अं अं देना ले.’’
ते अभक पुत याकडे के वढ या आशेने पाहत होते! अजय खाली मान घालून गद तून
मुकाट याने परतला.
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वासी

एका खडकावर पोटाशी पाय ध न तो िनजला होता.
अनंतकालाचा वासी होता तो!
पहाटे या गार वा याने अंग िशरिशरताच तो उठला. रा भर वाटचाल करायचा
िन य के ला असूनही आप याला मधेच झोप कशी आली याचे याला आ यवाटले.
तो ताडकन उठला आिण–
तो रखडत चालू लागला. याचे अनवाणी पाय काळसर झाले या र ाने भ न गेले
होते. चालताना खडे लागले क , या या पावलांचा कण िन कण िवल ण वेदनांनी
िव हळ होत होता.
कं टाळू न तो एका खडकावर बसला. याने सहज वळू न मागे पािहले. तो भाग कती
सुंदर दसत होता. धु यातून दसणारे झाडांचे हसरे शडे– आइ या पदराआडू न डोकावून
पाहणा या बालकासारखे भासले ते याला.
याने पुढे पािहले. धु यापलीकडे काहीच दसत न हते. अ ाताचा भयंकर सागर
आप यापुढे पसरला आहे या क पनेने तो ग धळू न गेला.
आ या वाटेने परत जावे हणून याने त डसु ा फरिवले!
इत यात एकदम ऊन पडले. धुके भराभर िवरळ होऊ लागले. आप या डो यांवर
बांधलेली प ी कु णीतरी सोडीत आहे असे याला वाटले.
चालून आले या वाटेकडे याने पािहले. मघाशी याला या झाडांचे शडे दसले होते, ते
एका भयंकर अर यातले वृ होते. पाय र बंबाळ क न टाकणारे काटे याला या
अर यातच लागले होते. या वासा या मरणाने या या अंगावर काटा उभा रािहला.
याने आप या पायांखाली आिण अवतीभोवती पािहले. खडे, दगड, खडकपण काटे
कु ठे च न हते. बाहेर या सृ ी माणे या या दृ ीतही काश चमकू लागला.
याने पु हा पुढे पािहले. मघाशी धु याआड लपलेला सव भाग आता प दसू लागला
होता. सुंदर बाग– ित यात थुइ थुइ नाचणारे कारं ज–े या कारं जाला आशीवाद देणारा
देवळाचा कळस– बागेत नाचणा या बालकां या अंधूक आवृ या–
तो या दशेने धावतच सुटला. या या डो यांत नाचणा या आनंदाव न या या
पायांची चाळण झाली आहे हे कु णालाही खरे वाटले नसते!
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िच गु ा या कचेरीत

सूयमंडळ मागे पडले; पण यमदूतां या पाशांतील अंगु मय जीव अजूनही मागे वळू न
पाहत होते. यांची ती तडफड– जणूकाही को याने पा यातून नुकतेच बाहेर काढलेले
मासे!
द गायनाचे मधुर वर कु ठू नतरी ऐकू येऊ लागले. पाशांतील मानवी जीव धडपडत
पृ वी या दशेने पाहत होते. पण ते दोघे यमदूत मा या गायनाने वेडे होऊन
वगमागाकडे पा लागले.
िख िन: ास टाकू न पिहला दुस याला हणाला, ‘‘रं भा गातेय वाटतं ही?’’
दुसरा उ रला, ‘‘रं भा असो नाहीतर ऊवशी असो. गाणं ऐक यािशवाय काही आपण
पुढं येणार नाही.’’
पिह याची मु ा स चंत झाली. मृ युलोकापासून यमधमा या यायमं दरापयतचा
वास कती वेळात होतो हे काय िच गु ाला ठाऊक नसेल? पण या गोड गा याचा मोह
कसा आवरायचा? मृ युश येवरील रो यांचे आचके आिण यां या आ ांचे आ ं दन,
यमधमा या यायमं दरात नरकाची िश ा झा याबरोबर मानवी ा यांनी के लेला
आ ोश आिण नरकातली भयंकर िश ा भोगणा या दुदवी िजवां या कं का या, हेच काय
ते यमदूतां या जीवनातले संगीत! िबचा यांना मृ युलोकातील पोिलसां या यु याही
ठाऊक न ह या! नाटकगृहात पैसे न देता वेश करायचे कसब मृ युलोकात या
यायदेवते या दूतांनाच साधलेले असते. ते यमलोक या येरागबाळांचे काम न हे.
सूय करण अदृ य रीतीने पृ वीवरील जल आकषून घेतात. वग य गीता या वरांनी
या यमदूतांना तसेच आप याकडे ओढू न नेले. मागा या बाजूला हातातील पाश ठे वून ते
दोघेही ते गायन ऐक याक रता िनघून गेले.
यमदूत दूर गेले असे वाटताच पिह या पाशातून क ण श द आले, ‘अजून मला कु णी
पृ वीवर नेऊन सोडील तर–’
‘मीही नाचत येइन भाऊ,’ दुस या पाशांतून श द आले. अंधा या रा ी दाट गवता या
म यभागी लुकलुकणा या काज ा माणे या पाशांम ये ते दोन जीव दसत होते.
‘‘तुमचं नाव काय?’’ पिह या जीवाने िवचारले.
‘‘नाव?’’ दुस या पाशातील जीव हसून हणाला, ‘‘तेवढीच काय ती याद नाही बघा.’’
‘‘तीच गत झालीय माझी. मी कोण ते आठवत नाही– माझं प कसं होतं तेही मरत
नाही. पण बाक सा या गो ी आठवताहेत मला! मा या अंगणातला तो उं च माड–’’
‘‘माड? माडी– माडी या आठवणीने आप या त डाला पाणी सुटलं बुवा.’’
‘‘मी माडी यालो नाही कधी. पण काही झालं तरी या परलोकात तु ही आ ही एक.
मला माडाची आठवण होते तशी तु हालाही होतेय! दोघांनाही जर इथून िनसटायला

िमळालं–’’
‘‘तर काय गंमत होइल राव? एकदोन दवसांत नवं हायचं होतं आमचं गावच. काय
देवानं वाकडा वेळ आणला मा यावर.’’
‘‘मा याही गावातलं नवं एकदोन दवसांतच हायचं आहे! वा:! तु ही आ ही तर
अगदी शीवशेजारी झालो. आता यमा या कचेरीत एकमेकाला सोडायचं नाही हं!’’
‘‘सोबतीनं आलो तसे सोबतीनंच रा . पण दादा, आता इथे िन याक मासळीचं
सांबारं िमळे ल काहो?’’
‘‘ताक कसं िमळे ल हा मोठा
पडला आहे मला! हो! वग िमळाला तरी काय
उपयोग? हणतात ना ‘त ं शु य दुलभम्!’’
‘‘काय? काय हणालात दादा? मला नाही समजलं तुमचं बोलणं.’’
‘समजून तरी काय करायचं आता? वगात पा रजातकाची फु लं असतील; पण
सुरंगीची? छे! आम या िहला कती आवड होती ती!’’
‘‘मा या घरकरणीचा सारा जीव अबोलीवर! आता पाहायलासु ा िमळायची नाहीत
ही फु लं.’’
‘‘ वगात क पवृ असतात हणे. पण आम या परसात या माणकु र या कलमाची
गोडी काही िनराळीच आहे.’’
‘‘मा या दारातला तो रसाळ फणस–’’
‘‘अन् पावसाची गंमत तरी कु ठू न पाहायला िमळणार इथे? वगात पाऊस पडणार
कु ठू न? अंगणात या माडावर टपाटप पावसाचे थब पडू लागले क – अहाहा! मं घोष
चाल यासारखा वाटे अगदी!’’
‘‘आकाशात गडगडायला लागलं क , ढोल वाजिव यागत आवाज होइ. नाही का?’’
यमदूतांची चा ल ऐकू येऊ लागली. दो ही पाशांतून हळू च उ ार िनघाले. ‘‘सा या
गो त एकमत आहे आपलं. एकमेकांना सोडायचं नाही हं आता. अगदी ग याची
शपथ.’’
यांचे शेवटचे श द परत येणा या यमदूतां या कानांवर पडले. यांना हसू आवरे ना.
शरीरिवरिहत जीवांनी ग याची शपथ घे यात काय अथ आहे असेच ते हसे िवचारीत
असावे.
यमदूतांनी लगबगीने आपले पाश उचलले आिण ते धावतच यमलोकाकडे
िनघाले.वैतरणी या तीरावर येऊन होडीत बसताच दूतांनी दो ही पाश एक टाकले. एका
पाशातून हळू च श द आले. ‘‘आप या गावची तार या या नही मोठी आहे नाही?’’
दुस या पाशातून अ फु ट लके र आली, ‘‘ता या व हाव रे व हाव रे .’’
पिह या पाशातून उ ार आले, ‘‘जरा मो ानं हणा. काय गाणं आहे.’’
यमदूतां या भीतीने ते गाणे दुस या जीवाने हटले नाही. होडी काठाला लागताच
यमदूत पु हा पाश घेऊन धावत सुटले आिण िच गु ा या कचेरीत येऊन दाखल झाले.
िच गु ाने कपाळावरील च मा नाकावर सरकिवला आिण िवचारले,
‘‘ कती जीव?’’
‘‘दोन.’’

‘‘कसलं मरण?’’
‘‘अपघाताचं.’’
‘‘दोघांचंही?’’
‘‘हो, दोघंही अपघातानंच मेले.’’
पाशातील जीव उ कं ठत वृ ीने ऐकू लागले. नाम पा माणे आप या मरणाचेही
यांना मरण न हते.
‘‘कसला अपघात झाला?’’ िच गु ाने
के ला.
पिहला यमदूत आपला पाश दाखवीत हणाला, ‘‘हा ा ण!’’
दुस याने आपला पाश वर करीत हटले, ‘‘हा अ पृ य!’’
‘‘एकाच वेळी यांना कु ठे अपघात झाला? मोटारखाली दा यायलािबयला होता क
काय?’’ िच गु ाने आ या या वराने िवचारले.
‘‘अपघात मोटारीत नाही झाला? आयभूमीत या कोकण ांतातील एका देवळात!’’
पिहला दूत हणाला.
‘‘अ पृ य काठ या घेऊन देवळात िशरत होते आिण ा ण काठ या घेऊन यांना
अडवीत होते. या मारामारीत एकमेकांची डोक फोडली या दोघांनी!’’ दुसरा दूत
उ ारला!
‘‘हरामखोर!’’ दो ही पाशांतून एकदम एकच श द बाहेर पडला!
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शांितदेवता
मोठा िव यात मू तकार होता तो. रातराणी या फु लासारखी याची कला होती.
िजतक नाजूक, िततक च आपला सुगंध सहज दूरवर दरवळू न सोडणारी.
या या हातून कतीतरी सुंदर मूत िनमाण झा या हो या. राजधानीत या
चौकाचौकातले पुतळे , राजवा ात या महालामहालात या ितमा, देवालयांत या र य
आिण
मूत –पा रजातकाला बहर यावा तशी याची कला एकसारखी फु लत रािहली
होती.
पण मू तकार मा मनात या मनात असंतु होता. आप या अ व थतेचे कारण याचे
यालासु ा नीट कळत न हते. मधेच याला वाटे– आप या कलेत अजून काहीतरी कमी
आहे. अंधा या रा ी आकाशभर तारका चमकत अस या तरी चं कोरीची उणीव दृ ीला
चटकन जाणवते. आप या कलेतही तशीच काही उणीव आहे–
ते काहीतरी शोधून काढायचे वेडच लागले याला. रा ी या रा ी तो तळमळत जागून
काढू लागला. अधूनमधून याला डु लक येइ, िचत एखादे मधुर व या या
अ याउघ ा डो यांपुढून तरळत जाइ. पण तो जे शोधीत होता ते मा याला काही
के या सापडेना. तो वत:वरच संतापला– रागाने अगदी वेडा होऊन गेला. एकदा तर तो
अपरा ी एकदम उठला. याने हातोडी घेतली. आप या ि य प ी या आवड या
पुत याजवळ जाऊन तो ू र दृ ीने या याकडे पा लागला. याची प ी यावेळी जागी
झाली हणूनच ती मूत बचावली!
खूप उकाडा हावा, आभाळ अंधा न जावे, धुळीचे लोट उठावेत; पण पाऊस मा पडू
नये, तशी या या मनाची ि थती झाली.
शेवटी एके दवशी पाऊस आला.
व ातून तो हसतच जागा झाला. याची येयमूत याला दसली होती. ित या
मु व
े र चमकणारे ते अ भुत ि मत! या ि मता या लहानसहान छटेतसु ा शारदीय
पौ णमा नाचत होती.
मू तकार वत:ला िवस न गेला. या या डो यांपुढे ती व ातली हसरी मूत गात
होती. या गा याचा सूर न् सूर पाषाणात को न ठे व यासाठी तो धडपडू लागला.

मूत तयार झाली. ितचे ते अ भुत मधुर ि मत– ती शांत व सल दृ ी– सा या जगाला
पोटाशी धर याक रता ितने आतुरतेने पसरलेले बा –
मू तकाराचा आनंद गगनात मावेना. याने मूत चे नामकरण के ले– शांितदेवता.
सा या नगरात या या या या त डी एकच िवषय झाला– नवी मूत – शांितदेवता!

लवकरच सु होणा या लढाइ या िवचारात राजा
होता. पण तोसु ा आपण न
शांितदेवता पाहायला आला. परत जाताना तो हसत मू तकाराला हणाला, ‘‘तु हाला
याचं ब ीस लवकर िमळे ल!’’
एका घटके त राजसैिनकांनी मू तकाराचे घर वेढून टाकले. एखा ा गु हेगारा माणे
हातापायांत बे ा घालून याची अंधारकोठडीकडे रवानगी कर यात आली. कोठडीचे
दार लावून घेणा या अिधका याला मू तकार हणाला, ‘‘माझे ाण या हवेतर! पण माझी
ती नवी मूत – ती शांितदेवता– ितला ध ा लावू नका.’’ बाहे न िविच हसणे ऐकू आले.
मू तकाराला वाटले– आप या हातापायांत या बे ाच खळखळाट करीत आहेत.

दवस गेले, मिहने गेल,े वष गेली. मू तकाराला आपला गु हा कधीच कळला नाही,
याला याची पवाही न हती. मन िवष ण झाले क , तो आप या न ा मूत या चंतनात
म होऊन जाइ– हा हा हणता याला आप या दु:खाचा िवसर पडे.
एके दवशी अक मात या या अंधारकोठडीचा दरवाजा उघडा झाला. या या
अंगावरला कै ाचा पोशाख दूर होऊन तेथे उं ची व े झळकू लागली. मो ा
मानस मानाने याला दरबारात ने यात आले. राजा या जवळच याचे आसन मांडले
होते.
ती िवल ण िश ा– हा िविच स मान– मू तकार हसून वत:शीच हणाला,
‘राजेलोक लहान मुलां नही लहरी असतात हेच खरं .’
याने भोवताली पािहले.
मूत ची पाठच या याकडे होती. तरी ित या दशनाने या या अंगावर रोमांच उभे
रािहले. ती शांितदेवता होती. ित या डो यावर र जिडत मुकुट िवलसत होता, ित या
ग यात मो यां या माळा ळत हो या. सारा दरबार हात जोडू न ित या पूजेसाठी स
झाला होता. मू तकाराचा आनंद गगनात मावेना.
याचा हात ध न राजा याला मूत कडे नेऊ लागला. मू तकाराने आनंदाने डोळे िमटू न
घेतले.
राजा बोलू लागला, ‘‘लोकहो, आप या िवजयाचं सारं ेय या मूत ला आहे.िहनं
आप या सैिनकांना फु त दली– िहनं श ुसै या या र ाचे पाट वाहवले!’’
मू तकाराने दचकू न डोळे उघडले. समोरची मूत – ती याचीच होती! पण याने
व ात पािहलेली मूत आिण ही मूत – छे! दो हीत कसलेच सा य न हते. या मूत चे
हा य रा सी भासत होते, या मूत ची दृ ी हंदा ापदाची होती, या मूत या पसरले या
बा त
ं र ाने भरलेले एक मुंडके –
मू तकार राजाला हणाला, ‘‘तुमची क पना छान आहे! पण अजून या मूत त थोडंसं
वैगु य रािहलं आहे. ते दूर झालं तर–’’
कु णीतरी हातोडी पुढे के ली.
मू तकार झटकन पुढे झाला िन एखा ा िपसाटा माणे या मूत वर भराभर घाव घालू

लागला. मूत या तुक

ा-तुक

ाबरोबर या या मु व
े र आनंदा या छटा चमकू लाग या.
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परमे र

बाहेर अंधार पडला होता. टोळाला ितथे करमेना. तो िखडक तून खोलीत आला.
द ाचे करण अंगावर पडताच याचा िहरवा रं ग चमकू लागला. जणूकाही मावळतीकडे
कलले या सूया या काशाने चमकणारे समु ाचे पाणीच!
टोळ अिभमानाने आप या रं गाकडे पाहत होता! ‘घुर घुर’ असा आवाज कानी पडताच
याने दचकू न पािहले. द ा या खाली एक मांजर बसले होते. कती काळे कु होते ते!
द ाखाली अंधार हणतात ते खोटे नाही काही!
अिभमाना या लाटा टोळा या मनात जोराने उचंबळू लाग या, ‘माझा रं ग कसा
िहरवा िहरवा गार आहे. अगदी पाचूसारखा! नाहीतर हा द ाखालचा कोळसा!’
तो आनंदाने नाचू लागला.
पाखरे झाडावर कशी खेळकरपणाने नाचतात. आता या डहाळी या टोकाला झोका दे,
लगेच या डहाळीशी फु गडी खेळ! टोळही तसेच क लागला. णात छपरापयत भरारी
मारावी, णात िभरकन खाली यावे!
उडता उडता याला वाटले, ‘कसं आहे माझं शरीर! जणूकाही िवमानच.नाहीतर तो
द ाखाली बसलेला काळभैरव! खटारा आहे झालं नुसता!’
द ाखाली मांजर िख मु न
े े बसले होते. आज चार दवसांत उं दीर लांब रािहला,
पण पाल– फार काय झुरळसु ा याला िमळाले न हते.
‘घुर घुर’ करीत ते मो ाने हणाले, ‘‘ कती िनदय आहे देव! आज चार दवस
झाले–’’
याचे हे श द ऐकू न टोळाला आ य वाटले. देव आिण िनदय? या देवाने आप याला
हा सुंदर िहरवा रं ग दला, िवमानासारखे चपळ शरीर दले, तो देव िनदय कसा असेल?
द ाशेजारी उडी मा न तो हणाला, ‘‘बोकोबा, महामूख आहेस तू. देव दयाळू आहे.
बघ, देवानं दलेला हा माझा रं ग बघ. हे बघ िवमान वर चाललं.’’
पण ते िवमान उड यापूव च जिमनीवर कोसळू न पडले. मांजराने अचूक टपण साधले
होते.
टोळाने आ ोश के ला, ‘‘देव िनदय आहे. दु- –’’
मांजर िमट या मारीत हणाले, ‘‘देव दयाळू आहे, फार दयाळू आहे.’’

दोन आवाज

खळ् – खळ् – खळ् –
बैलां या ग यांत घुंग होते.
पहाटेची स व शांत वेळ. घुंगराचा हा मंजूळ आवाज ऐकू न एखा ा कवीला वाटले
असते– जागी झालेली सृि बािलका हळू च पाय हलवीत आहे आिण ित या पायांतील वाळे
वाजत आहेत. दुस या एखा ा कवी या क पनेला भास झाला असता– रा ी डा
कर याक रता पृ वीवर आले या अ सरा लगबगीने वगाकडे परत जात आहेत आिण
यां या पायांतील पजण छु मछु मत आहेत.
कर– कर– कर– करर–
गाडी उताराला लाग यामुळे चाकांचा कणकटू आवाज ककशपणाने उमटू लागला.
किवजनांनी या आवाजाचाही का मय अथ के ला असता– ‘जागी झालेली सृि बािलका
रडत आहे अथवा रा ी पृ वीवर उतरलेली आशाळ–भुते कं चाळत नरकाकडे धावत
आहेत!’
पण यांचे हे का घुंगरांनी वा यावर फे कू न दले असते. आप या गोड गा याचा
िवरस करणा या चाकांचा मन वी राग आला होता यांना!
घुंगरांनी तावातावाने गाडीवानाला िवचारले, ‘‘कोण रडतंय हे?’’
‘‘रडणं नाही ते!’’
‘‘रडणं नाही? घुबड, भालू, कवडा– सा यांचे सूर एक झालेले दसतात या चाकां या
आवाजात! बंद करा हणावं यांना आपलं रडगाणं!’’
‘‘पण उताराला लागली आहे गाडी!’’
‘‘उतार नाही िन चढ नाही! असली रडारड मागे मागे लावून घे याची मुळीच इ छा
नाही आमची. आवाज कसा हवा? खळ् – खळ् – खळ् – छु म्– छु म्– छु म्–’ गाडीवान
िवचारात पडला.
तो ग प बसलेला पा न घुंगूर याला हणाले, ‘‘वे ा, हवीत कशाला ही रडवी चाकं ?
कशी छान गाडी आहे, सुंदर बैल आहेत, तु यासारखा हाकणारा आहे, गोड गा यानं
वासाचा शीण नाहीसा करणारे आम यासारखे घुंगूर आहेत– दे हाकलून या चाकांना!
मग काय खळ् – खळ् – खळ् ! छु म्– छु म्– छु म्– छु म्– छु म्–’
गाडी करर आवाज करीत पुढे चालू लागली. आिण घुंगूर? यां या कटकटीला कं टाळू न
गाडीवानाने याचीच उचलबांगडी के ली होती. ते गाडीत या सामानात मुके होऊन पडले
होते!
यांनी गा याचा य के ला. पण यां या त डातून वरच उमटेना. थोडा वेळ
गे यावर चाके गाडीवानाला हणाली, ‘‘घुंगूर कु ठे आहेत दादा? यांना जरा गाणं

हणायला सांग क ! कती गोड गातात ते! नाहीतर आमची ही कर कर!’’
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िवकास

झुळझुळ पाणी वा लागले. एखा ा गायकाने आप या कं ठातून बाहेर पडणा या मधुर
वरात गुंग होऊन जावे, या माणे या झुळझुळ आवाजाने पवतराजाची समाधी लागली.
पण याची ही समाधी फार टकली नाही.
माडीवर या मुली या पायांत या वा याची छु मछु म याला थम ऐकू येत होती. पण
थो ा वेळाने याला वाटले– कु ठे तरी न तके चे नृ य चालले आहे. आपणाला जो आवाज
ऐकू येत आहे तो ित या पायांत या पजणांचा!
पवताने डोळे उघडू न पािहले.
झुळझुळ वाहणारे पाणी खळखळ करीत दूर चालले होते.
पवताने नदीला हाक मारली, ‘‘मुली–’’
नदीने वळू न मागे पािहले. तो लाटांचा फे स न हता; ितचे हा य होते.
पवताने िवचारले, ‘‘कु ठे चाललीस?’’
‘‘दूर दूर!’’
‘‘मला सोडू न?’’
‘‘हो! इथे रा न मा या जीवनाचा िवकास हायचा नाही!’’

नदी वेगाने धावू लागली.
ितचे पा पदोपदी मोठे होऊ लागले.
कु णी ितची पूजा क लागले.
कु णी चांद यात ित या वाहात नौकािवहार क लागले.
नदी अिभमानाने पुढे धावू लागली.
धावता धावता ितला दु न पा याचा खळखळाट ऐकू येऊ लागला. ितने काठावर या
झाडांना िवचारले, ‘‘कोण गातंय?’’
वृ उ रले, ‘‘महानदी! तू आता या महानदीला िमळशील.’’
नदी जाग या जागी थांबून रागाने उ ारली, ‘‘दुस या नदीला िमळू न मा या
जीवनाचा िवकास हायचा नाही.’’
झाडावरली पाखरे कलिबलली, ‘‘महानदीतून तू समु ाला जाऊन िमळशील.’’
नदी नाक मुरडू न उ ारली, ‘‘समु ! खा या पा याचं ते मोठं डबकं ! िन याला जाऊन
मी िमळणार? छी! ितथे मा या जीवनाचा िवकास होणार नाही!’’

एक मोठे वळण घेऊन नदी दुस याच दशेने वा लागली.
कती
देश होता तो! जणूकाही िहरवा रं ग जगात आहे हे याला ठाऊकच न हते.
नदीचा खळखळाट ऐकताच हजारो लोक ित या काठांवर धावत आले.
काही हणत होते, ‘देव पावला!’
काही कु जबुजत होते, ‘िहचे कालवे काढा. हणजे या फ रांनासु ा फु ले येतील!’
काल ां या कामाला सु वात होताच नदी खवळली. ती रागावून हणाली, ‘‘अशानं
मा या जीवनाचा िवकास कसा होइल! ितकडे तुमची शेतं िपकतील; पण इकडं माझं पा
कोरडं होइल ना?’’

ितकडे महानदी, ित या पलीकडे समु , इकडे हे कालवे काढणारे शेतकरी!
या सवाना चुकवून नदी धावू लागली.
पण आता ितची गती मंद झाली होती.
ितने पुढे पािहले– एक भलेमोठे वाळवंट पसरले होते. ितने उजवीकडे पािहले–
डावीकडे पािहले– कसले तरी वादळ सु झाले होते. सपाट जागी भराभर वाळू या
टेक ा उठत हो या.
कु णीतरी चेटक ण हे सारे करीत आहे असे ितला वाटले! ती ओरडू न हणाली, ‘‘मला
दुसरं काही नकोय! मला माझा िवकास हवाय!’’
दाही दशा िवकट हा य करीत आहेत असा ितला भास झाला. पण ते रा साचे हा य
न हते; वाळू या चंड वावटळी हो या.

आजकाल या रखरखणा या वाळवंटातून वास करणा या लोकांना एक अगदी लहान
असा झरा दसतो. या झ या या आजूबाजूला उगवलेली िहरवळ बघून यांना मोठा
आनंद होतो. या लुसलुशीत िहरवळीला कु रवाळ याखेरीज एकही वासी पुढे जात नाही.
िहरवळी या मृद ू पशाने या या मु व
े र आनंदा या छटा चमकू लाग या क , या
िचमुक या झ यात लहान लहान तरं ग उठतात आिण हसत हसत एकच श द गुणगुणू
लागतात– ‘िवकास.’
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पृ वी कशी शांत झाली?
ाचीन काळची गो .
अंतरं गातला दाह अस होऊन एका िवशाल तेजोगोलाचे तुकडे तुकडे झाले.
यातला एक तुकडा दूर दूर जाऊन पडला.
देवाला या तुक ातून नवी सृ ी िनमाण कर याची लहर आली. याने तो पा यात
टाकला. तुकडा बाहे न शांत झाला. देवाने याचे मो ा आवडीने नाव ठे वले ‘पृ वी!’
देव पृ वीला हणाला, ‘अशी उदास मु ा क न काय बसलीस? जरा हास.’
पृ वीने उ र दले, ‘देवा, हसू आणून येत नाही. ते आतून फु लून यावं लागतं. मा या
अंतरं गात कशी आग आग होतेय! ती िवझव यावाचून–’ या आगी या चट यानाच का
काय, प वा थरथर काप लागला. या धरणाकपान दवस ा गाधळन गेला.
बराच वेळ िवचार क न तो पृ वीला हणाला, ‘तु या अंतरं गातला दाह शांत
कर याक रता मी एक नवा ाणी िनमाण करतो. याचे नाव मानव!’
मानव ाणी पृ वी या पाठीवर खेळू लागला. दगडाध ांनी भरले या पृ वीला
फळाफु लांनी सुशोिभत कर याक रता तो अहोरा
म क लागला.
माणसां या अंगातून गळणा या घामां या धारांनी पृ वी िभजून गेली. हा हा हणता
ित यावर िहरवळ फु लली, वेली डु लू लाग या, वृ उं च उं च हात क न आकाशाला पश
कर याचा य क लागले.
शेते सोनेरी िपकांनी भ न गेली. जणूकाही अलंकारांनी नटलेली मुलेच!
मं दरे आप या स दयाचा दमाख दाखवीत उभी रािहली. जणूकाही यौवनात पदापण
करणा या मोहक त णीच!
नगरे भराभर िव तार पावू लागली. जणूकाही परा मी पु षां या मनात या
आकां ाच!
पृ वीचे हे नवे व प पा न देवाला मानवाचा मोठा अिभमान वाटला.
याने पृ वीला िवचारले, ‘आता तरी तुझं अंतरं ग शांत झालं ना?’
पृ वीने काहीच उ र दले नाही. मा मन आवरले असतानाही ित या त डू न एक
मोठा द
ं का बाहेर पडला.
माणसे हणाली, ‘ वालामुखीचा फोट झाला!’
देव रागाने बोलू लागला, ‘या असंतु पृ वीचं कधीच समाधान हायचं नाही.
िह यासाठी मी नवा ाणी िनमाण के ला. एखा ा जादूगारा माणे यानं ितचं सारं व प
बदलून टाकलं– यानं आप या अंगातला घाम गाळू न िहला नवं स दय दलं. इतकं
होऊनसु ा िहची कु रकु र अजून कायमच आहे!’
याने रागारागाने िन य के ला– आता पृ वीशी एक श दही बोलायचा नाही.
पृ वीवर सव काही भरभर वाढत होते– धन, धा य, मं दरे , नगरे , माणसे! आिण

दु:खेसु ा!
वाढ या वैभवाने माणसांचा म सर वाढला– दुस याला गुलाम क न या या िजवावर
चैन कर याची इ छाही वाढत गेली. माणसामाणसांत भांडणे सु झाली. हा हा हणता
भांडणाचे पांतर महायु ात झाले.
पृ वीवर र ाचे पाट वा लागले.
देवाला वाटले– मानवा या अंगात या या र ाने आता पृ वीचा दाह शांत होइलच
होइल.
आपला अबोला सोडू न हसत हसत तो पृ वीला हणाला, ‘मानवा या घामा या
धारांनी तुझी आग शांत झाली नाही. पण आता या या या र ा या वाहानं तरी–’
‘या र ानं ती आग अिधकच वाढली आहे.’ पृ वी फुं दत उ ारली.
देव संतापून हणाला, ‘मग तुझी ही आग कधीच शांत होणार नाही. र ापे ा अिधक
मोलाचं मनु यापाशी दुसरं काहीच नाही!’
रागारागाने देव वगात जाऊन िनजला.
बराच काळ लोटला.
एके दवशी देवाला शयनमं दरात एक गीत ऐकू येऊ लागले. तो वर या या
ओळखीचा होता. पृ वीच गात होती यात शंका नाही.
याला आ य वाटू लागले– पृ वीचा वर पु हा कधी काळी आप या कानांवर आला
तर तो आ ोश हणूनच येणार अशी याची खा ी होती.
देव धावतच सुटला. वगा या सीमेवर येऊन तो ऐकू लागला.
कती शांत िन मधुर सूर होते ते! दु:खी मनु या या कं ठातून असे वर िनघतील? छे!
आगीतून कधी फु ले बाहेर पडली आहेत का?
एखा ा लहान मुला माणे देवाची ि थती झाली. अधीर मनाने धावत तो पुढे आला.
याने पृ वीला िवचारले, ‘काय चाललंय?’
‘हसणं... गाणं!’
‘गाणं? अंतरं गात आग पेटलेली असताना गाणं कसं सुचतंय तुला?’
‘ती आग शांत झाली!’
‘शांत झाली? कु णी शांत के ली ती?’
‘मानवानं!’
‘कशानं?’
‘ या या अंत:करणात जागृत झाले या बंधुभावानं! या भावनेमुळे या या डो यांतून
पाझरणा या अ ूंनी!’
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