मेहता पि ल शंग हाऊस

दो त
िम या श दापे ा मला, ‘दो त’ हा श द जा त आपुलक चा वाटतो. आिण याहीपे ा
हंदी भाषेतील ‘यार’ हा श द जा त िज हा याचा वाटतो. ‘छोडदो यार’ या वा यात
काही वेगळीच खुमारी आहे.
इं जी भाषेतील

हा श द वेगळं काही सांगतो.

येक अ र मै ीची वीण प

करत नेणारी.

मै ीचं नातं हे सव े नातं आिण यात या यात
या श दातलं अ र न् अ र
ययकारी करणारी िम मंडळी परदेशात भेटली, तर सो याला सुगंध आ या माणे
वाटतं.
बृह महारा ाचं मराठी अिधवेशन १९८९ म ये डे ॉईटला झालं. ितथे अ य
जा याचा सुयोग मा या भा यात होता.

हणून

परदेशाम ये आप यासारखी माणसं पांगळी असतात. पण ‘अितिथ देवो भव:’ असं
हणाय या ऐवजी ‘यजमान देवो भव’ असं हणायला लावणारी अनेक िम मंडळी
भेटली.
उमेश घोडके , डॉ. िबलोलीकर, गोपाळ मराठे , गणपुल,े दलीप िच ,े राजन गडकरी,
सुधीर सौर, र ाकर आठले, डॉ. पाटील, सदािशव काळे , शिशकांत कराणे, भारत दळवी,
आपटे, अिनल देशपांड,े धनंजय गुजर, करं दीकर आिण डॉ. अिवनाश कािनटकर. या सव
िम ांत डावं-उजवं ठरवणं अश य आहे. या सव मंडळ नी मला तळहातावर झेललं. मी
पृ वीतलावर नसून, नंदनवनात आहे, असं वाटावं इतका सुखात होतो.
यानंतर पु हा परदेशगमनाचा योग येईल असं वाटलं न हतं. पण अचानक बँकॉक,
संगापूर, हाँगकाँग या गावी काय माची आमं णं आली. १९८९ सालातली उमेद ९५
म ये उरली नाही. मन डळमळीत होतं. पण यांनी काय म आणले, यांनीच सगळी
धावपळ के ली. लेखक हणून एक जा तीचं भा य लेखका या वा ाला येत.ं ते अशा नाना

व पात.
‘अपण पि का’ या संकेताला वाचक कती मह व देतात ते मला माहीत नाही. पण
लेखका या आयु यातला, याला ऋणमु करणारा तो अलौ कक ण असतो. याच
भावनेनं ‘दो त’ या सं हाची पिहली आवृ ी मी सग या परदेश थ वक यांना अपण
के ली.
ितस या आवृ ी या िनिम ानं माझं ि ितज आणखीन िव तारलं. हणूनच ‘जग यासाठी
कती िम लागतात, यातले जीवाभावाचे कती?’ हे सगळे अनु रत .
एक गो िनि त.
शेवटी फ

चार माणसं हवीत.

या वेळेला मला पोहोचव यासाठी अशीच चार थोर माणसं भेटली. पण ती पु हा इथं
खेचून आणणारी िनघाली.
परदेशगमन हणजे एक ‘या ाच’ असते आिण परदेशातलं कु ठलंही शहर हणजे
पृ वीतलावरचा वगच आहे, हे भारतात परत यावर कळतं. या दौ यात कसलीही तोशीष
न पडता इहलोक ये यासाठी ी. अंिबके , गाडगीळ, ठाकू र आिण िलमये यांनी िनरपे
मदत के ली.
या दौ यात ी. वै , ी. पढारकर, ी. नातू, ी. मिणयार, ी. परांडकर, ी. गोरे , िच.
अंिबके ी. पाटील, ी. कानेटकर या सव आ ांची भर पडली; ती या चौघांमुळे.
या सव दो तांना हा ‘दो त’ अपण.
वपु.

शोध... पाऊलवाटेचा
‘कोण या पाऊलवाटेचा पुढे हमर ता होणार आहे, असं वासा या ारं भी समजत नाही
आिण हमर यावर आलो क पिहली पाऊलवाटही सापडत नाही.’
हे माझंच िवधान.
‘दो त’

ा कथासं हा या िनिम ानं पाऊलवाटेकडे पाहणं, हा एक य .

पाऊलवाटेवर असताना जे लेखन झालं, या कथा कधीही पु तक पात कािशत
कराय या नाहीत, असं मी ठरवलं होत. आिण ते प य मी चौतीस वष संभाळलंय.
एकोणीसशे साठ साल संपता संपता माझा पिहला सं ह कािशत झाला. तीस वषा या
कालावधीत आतापयत पंचेचाळीस पु तकं कािशत झाली. काही पु तकां या आवृ यांची
सं या यात िमळवली तर ती सं या शी या घरात जाते. पण एका वषात इतक , ा
चालीवर मला खरे -खोटे िव म दाखव याची गरज वाटत नाही. कदािचत् ाच
कारणामुळे काही अ यासूंना, एम. फल. आिण पीएच.डी.साठी मा या लेखनाचा िवचार
करावासा वाटला असेल. या काह पैक ,
ा दाते ांचा बंध एम. फल्.साठी पुणे
आिण मुंबई िव ापीठाने मा य के याचं यांनी कळवलं. इं दोरला ी. गजिभये ां या
मागदशनाखाली एक िव ा थनी अ यास करीत आहे.
ा एकमेव कारणासाठी, िल न कािशत झाले या सग या कथा पु तक पानं कािशत
करा ात असं वाटायला लागलं. या कथां या पुनः काशनानं मराठी सािह याचं दालन
समृ वगैरे होणार आहे, असला मला सुतराम म नाही. ा दालनातून माझी कधी ‘येजा’ झाली होती, ाची िनशाणीही उरणार नाही. ाचं भानं मला साठ सालापासून आहे.
आिण हणूनच, कु णीतरी आप या सािह याचा, ‘एम. फल्’ अथव ‘पीएच.डी.’ साठी
िवचार करील, अशी दहशत मला कधीच वाटली नाही. पण इं दरू आिण पुणे इथून जे हा
पाऊलवाटेवर या य ाबाबत िवचारणा होऊ लागली, ते हा मी िवचारात पडलो. ा
मंडळ ना हमर यावरचा वास काहीसा माहीत होता. हमर ता रोखठोक असतो.
लपालपीचा, छु पा मामला या याजवळ नाही. कौतुकानं, लिडवाळपणे वेळावणा या
पाऊलवाटांचं स दय या यापाशी नाही. मुलाखतकारांना आिण नवो दत लेखकांनाही
पाऊलवाट हवी असते.
पाऊलवाट जवळ या सगेसोय यां माणे, नवो दत लेखकांना वाटते; आिण तरीही
पाऊलवाटेवरच सोबतीला हात हवा असतो.
ा व अशा काही िवचारांनी काही ारं भी या काळात या कथा कािशत कराय या

ठरवलं.
तीस वषा या कालावधीनुसार यांचं जुनेपण कषानं जाणव यास नवल नाही, आिण
तरीही, सू पानं या कथांतून जो िवचार मांडायचा होता, तो िवचार आजही कदािचत्
नवा वाटेल. नवा हण यापे ा काही माणसं आजही या त हेने वागताना, वावरताना
आढळतात.
‘घरोघरी’ हीच कथा तीका मक हणता येईल.
बदल या काळानुसार सम यांचं व प बदलणं वाभािवक आहे. पण कोरडी सहानुभूती
िमळवणा यांची सं या कमी झाली आहे का? - उलट, माणूस झपा ानं एकाक पडतो
आहे. कु टुंबातला संवाद हरवतोय. बाहेर या, दूर या माणसाकडू न सहानुभूती
िमळव याचं माण वाढत आहे. एकोणीसशे चौप साली मला ही अशी िनरथक
सहानुभूती िमळवणारी माणसं भेटली आिण न वद सालापयत हे माण वाढलेले दसत
आहे.
साय कअॅ ट हा श दही या काळात मी ऐकला न हता. आज काही साय कअॅ ट माझे
िजवाभावाचे िम आहेत. गा हाणी सांगणा यांची रांग ा िम ां या क स टंग
सबाहेर रोज वाढत आहे.
याच माणे आज या ‘फायनाि शयल ाइसेस या’ जगात ‘मेकॅनो’ कथेतला
कदािचत उरलेला नसेल. कारण, अमे रकन देशा माणे, पा ा य रा ा माणे, कज काढू न
कं वा ह यांवर, राह या घरापासून चैनी या व तूंपयत काहीही िमळवणं ही ित च
े ी बाब
होऊ लागली आहे. ित ा श द चुक चा वाटला तर आपण ती बदल या जीवन माची
गरज असं हणू. तरीही, मुलांचा क डमारा होऊ नये, हणून कज काढणारे सामंत, ‘मुलं
माझं कज यांचं समजून फे डतील’ असं ठामपणे हणू शकतात. वत: या मुलांची अशी
हमी आज कती बाप देतील? - सगळी सुब ा लाभ यावर, मुलं कमालीची ऐदी झालेली
दसतात कं वा ‘बापानं इतकं के लंच पा जे’ असं हणतानाही दसतात.
‘ ीह ’ कथेबाबत वेगळी प रि थती आहे.
चोप -पंचाव साली घरोघरी रे िडओ न हते. मुंबई या चाळीत, आ हा सात
िब हाडक ं पैक फ दोघां या घरात रे िडओ होते. याच काळातलं हे कथानक. माझे िम
रघुवीर दाते, ांनी यां या पाह यात आलेली स यघटना मला ऐकवली. ‘रे िडओतला
हॉ ह’ काढू न नेलेला यांनी वत: पा ला होता. मा या ‘ ीह ’ कथेत मी तो संग
लगेच रं गवला. या वेळ या वाचकांना ते जरी अितरं िजत वाटलं नाही, तरीही आज या
कारची स यघटना जर एखा ा कथेत टाकायची वेळ आली तर ‘स य’ सु ा कसं
कि ह संग करायचं ाचा मी िवचार करीन.

ाचं एकच कारण.
य आयु यात एखादी
समजा कु णाशी तरी भांडली आिण याचा काहीही दोष
नाही असा माणूस, आता मी या भांडखोर माणसापासून कसा सुटू?- असं हणत रा
जागवत बसला, आिण अचानक याला कळलं क तो आप या िजवावर उठलेला माणूसच
हाट अटॅकनं गेला, तर?
इतर माणसं लगेच, ‘देव अगदीच झोपलेला नाही’ वगैरेपासून, ‘पापाचा घडा भरला’
इथपयत बोलून समाधान क न घेतील. कथाकादंबरीत असं काही रं गवलं तर ‘पळवाट
शोधली’ असा कॉमे ट हो याची श यता.
या काळात मा एक गंमत घडली.
ती कथा घेऊन मी कै . य.गो. जोश या घरी गेलो. यांचा मुलगा मनोहर याच वेळी
भाऊंकडे ‘रे िडओ या’ हणून मागे लागला होता. ते हा य.गो. हणाले
‘रे िडओ आणला क काय काय होतं ते या वसंत या गो ीत वाच. मग रे िडओ नको
हणशील.’
मा या या वेळ या मा या पाऊलवाटेवर या काळात, ‘वा तवतेशी इमान’ वगैरे श द
माहीत न हते. तीस वषानंतर आज वाटतंय्, क या काळी यग ना आिण वाचकांना कथा
आवड याचं कारण तेच असेल. याच माणे ‘एक संगल चहा’ माणे आजही आपली
ित ा जप यासाठी ऐपतीचे नाटक करणारी माणसं नसतील, असं नाही.
वधुवर सूचक मंडळा या एक संचािलका म यंतरी भेट या. बी.कॉम्. झाले या मुल ना
नवरा एम.कॉम. हवा. एम.कॉमवाली सीए साठी अडू न बसते. जोडीदार पदवीधरच न हे
तर उ िशि तच हवा. ा सग या अटी सुखासाठी. उ म ा ीिशवाय सुख नाही. शेवटी
बेदम पैसा, हीच मागणी. ही मागणी एखा ा र ावा यानं कं वा टॅ सीवा यानं पूण के ली
तर के वळ िड ी नाही, हणून ही थळ नाकारली जातात. वत: या मालक चा लॅट आहे.
मालक ची टॅ सी आहे. तरीही अशी त ण मुलं ल ाचं वय उलटू न जाताना अगितकपणे
पाहताहेत. ‘टॅ सी ाय हरची बायको’ ही कथा एकोणीसशे छप सालातली. या
काळात या मा या लेखना या ‘अिव कारा या मयादा’ मला आज जाणवतात, पण
टॅ सीवाला नवरा न प करणा या मुली जर आज भेटतात, तर तो िवषय आजचाच ठरतो.
‘बेटा, मी ऐकतो आहे!’ - ा कथेतली म यवत क पना परक य आहे. एका फु टबॉल
चॅि पयन या मुलाची ती कथा. ‘बाप चॅि पयन’. कालांतराने तो आंधळा होतो. तो
मुलाबरोबर याचा खेळ पाहायला (?) येतो आिण आपला खेळ बाप ख या अथानं बघू
शकत नाही, ा जािणवेनं मुलगा नीट खेळू शकत नाही... वगैरे. ही कथा मला मा या

मावशीनं ऐकवली. मा या शेजारी जे. वाय. पंिडतांचा हायोिलनचा लास होता. ती
कथा मी ‘बाप बिहरा आहे’, असं पांतर हणजे ंगांतर क न िलिहली.
‘तेथे पािहजे जातीचे–’ ही पैसे खाणा या माणसाची कथा. पैसे कती खायचा? - हे
आकडेवारी या मापानं या या काळ या ‘ ीमंत’ श दा या ा ये माणे, याला
अनुस न असणार. आज ‘बोफोस’ इज द िलिमट, कं वा बोफोस अनिलिमटेड असं हणता
येईल. वृ ीचं काय?
ा सग या कथांचे िवषय पुन: समोर ठे वून, न ा कथा िलिहता आ या अस या. पण
पाऊलवाट कायमची हरवली असती. आिण हेतूच फसला असता, मूळापासून.
ा हमर यावर, एकू णएक वा यीन कसो ांवर उ ीण होणार सािह य, मु ामाचं
ठकाण भेटणार आहे क नाही, हे माहीत नाही.
मग िजथं वासासाठी

थानं ठे वलं याचा आधार वाटतो. ते ठकाण न

ते आप या हातानं का पुसायचं?

माहीत असतं.
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या पु तकातील लेखकाची मते, घटना, वणने ही या लेखकाची असून या याशी काशक
सहमत असतीलच असे नाही.
ित ेचे पालन करणे हेच मोठे पणाचे ल ण होय.

कथानु म
पश ान
ओळखीचा?
म तानी
मेकॅनो
ी-ह
ीमंत
दु ती
सापळा
बस चुकली
एक संगल चहा
पोजल
टॅ सी ाय हरची बायको
पण मा या हातांनी
बेटा, मी ऐकतो आहे!’
कपाट!
अपघात
आ याचा दवस
ंग
ल ाचा पिहला वाढ दवस
तेथे पािहजे जातीचे
दो त

पश ान
‘माग या दाराला कडी लावली का?’
‘हो!’ के सातून शेवटचा कं गवा फरवीत मी हणालो.
‘चला आटपा आटपा. िलमयांची मंडळी र यावर येऊन उभी रािहलीत के हाची.’
आईचा सूर या वा याला थोडा वरचा लागला. आता आटपणं भाग होतं. मी मग पुढ या
खोलीत आलो. पायात चपला सरकव या. आई पण लगबगीनं बाहेर आली. रा ी नऊ या
पुढे महाल मी पाहायला बाहेर पडायचं. दीड–दोन मैलांची तंगडतोड करायची हे
िपताज ना मंजूर न हतं. इतकं च न हे तर ११।। ते १२ या दर यान परतणा या मंडळ नी
के लेली झोपमोड पण यांना पसंत न हती. यावर उपाय बाहे न कु लूप लावणे एवढाच
होता. यात घरी एक पा णा आला होता.
आ ही र यावर आलो. िलमयां या कु टुंबात सामील झालो. आईनं तेव
‘मी कु लूप नीट लावलं का?’

ात िवचारलं,

‘हो. लावलंय क !’ मी दडपूनच सांिगतलं.
‘कडी कोयं ात अडकवली का तसंच कु लूप लावलं?’ आईनं नेहमीचा
अशा त हेचा
ितला नेहमी सतावतो.

िवचारला.

‘जा, पटकन पा न येतोस?’ मी फरलो. धावत धावत घरी आलो. कु लूप दोन–तीनदा
ओढू न पािहलं. पु हा धावत धावत सग यां यात सामील झालो. आई या चेह यावर
समाधान दसलं.
आमची पदया ा सु झाली. मा या वयाची दोन–तीनच मुलं होती. कुं दा–सुशीला–
िवजया वगैरे वगैरे! आम या फालतू गो ी सु झा या. मला वा तिवक गोडी होती ती
मो ा माणसां या ग पात! माझी चाल हलके हलके मंदावायची, मी मागे रािहलो क
मो ा माणसांचा आवाज बारीक होत जायचा.
‘फड यांची सून ितचं ते समजलं का...?’ आिण या या पुढचं वा य कु जबुजत बोललं
जायचं. मग दुसरी कोणीतरी मो ांदा हसायची. मग ितसरीच कोणीतरी ‘अहो या
बापटां या मुलाचं पण...’ या यापुढचं वा य ‘से सॉर’ हायचं.
‘वशा, तुझं कायरे मो

ा माणसांत? ती कुं दा–सुशी बघ कशी पुढं गेली ती. जा यां यात.

मागं, मागं राहायचं नाही.’
फड यांची सून आिण बापटांचा मुलगा ांचं काय झालं असेल ाचा िवचार करीत मी
गती वाढवायचा. असं करता करता देऊळ आलं. सग या बायका अगदी सुशी–कुं दादेखील
आत गे या. आमची नेमणूक देवळाबाहेर चपला सांभाळ यावर झाली.
‘नीट ल ठे व हं सग यां या चपलांवर. आ ही येतोच. आम यापैक कु णी आलं क मग तू
आत जाऊन ये–’ मी मान डोलावली.
चार–पाच िमिनटं चपराशाची भूिमका पार पाड यावर एकदा या सग या बाहेर आ या.
मी आत गेलो. का कु णास ठाऊक, मी आत रमलो नाही. विडलांचं मत मला एकदम पटलं.
रा ी ९।। या पुढं िचकार पायपीट क न धाव धावून तो कार पाहावा एवढा मह वाचा
न हता. चांग या वय कर बायका हातात घागरी घेऊन धापा टाक त फूं फूं करीत का
द
ं डत हो या हे तर मला कळलंच नाही. यापे ा चपला सांभाळ याचं काम कती तरी
चांगलं होतं.
नंतर एका देवळामधून दुस या देवळात ितथून ितस या– अशा त हेनं तोच काय म
आम या ‘का फ यानं’ पािहला. मी अथातच येक वेळी दरवानाची भूिमका बजावली.
यानंतर एकदा शेवटी जोगे रीचं देऊळ पहायचं आिण मग ‘बॅक टू पॅि हिलयन’ असा
िनणय जाहीर झाला. वाटेत आ हाला फु टाणे, गो या आिण त सम व तूंची लाच दे यात
आली. चाल यात कसूर नको– वहानाची मागणी नको हणून!
जोगे री या देवळातून मंडळी बाहेर आली आिण चपला घालताना आई मो
कं चाळली. सगळे कावरे बावरे झाले. ‘काय झालं’ ची पृ छा येक नं के ली.

ांदा

आई एकदम मा यावर गरजली.
‘काय रे वध या – माझी दुसरी च पल कु ठाय?’
‘अहो शांताबाई रागावताय काय लेकरावर एकदम, असेल आसपास!’
हे हणणा या बाईकडं मी डोळे भ न पा न घेतलं. तथािप स यसृ ीत फरक पडला नाही.
आईची च पल कु ठं च सापडेना. आिण तीही एकच. च पल शोधता शोधता आईचं त ड
चालू झालं. चार लोकांत अ मा दकांची पूजा सु झाली.
‘एवढं कसं मेलं ल नाही? मुखदुबळ! समो न ने या तरी कळू नयेत? शथ झाली
बावळे पणाची!’ ा इथपासून जी सु वात झाली ती...
‘मलाच मेलीला येवढी ये याची इ छा का झाली तेच कळत नाही. तरी ‘हे’ जाऊ नको

हणत होते. नुकसान हायचं होतं ना? ते हा हायचीच इ छा.’
‘पण शांताबाई नेणा यानं तरी एकच च पल कशी यावी?’
ा ानुसार मग या एकच च पल नेणा या अ ात इसमाचा उ ार सु झाला. च पल
पळवणारा तो इसम जर बाजूलाच असेल तर याला मा याबरोबरच महाल मीचा
अवतार देवळाबाहेर पहायला िमळाला असेल. ा क पनेनं मी याला गुपचूप शोधू
लागलो. चपला सांभाळ याची कामिगरी संपून चपला खा याची कामिगरी सु झाली.
ही कामिगरी मला घरी येईतो पुरली. आता हल या आवाजात कोणीही बोलत न हतं.
कं ब ना सगळे ग पच होते. आई एकटीच बोलत होती. ‘काय मेला बावळट माणूस? –
पण मी हणते मे याला आपली आिण दुस याची च पल कशी कळली नाही?
अंधारातसु ा वत:ची च पल के वळ पशानं मला ओळखता येत.े ’
आई आप या पश ानाची मािहती सांगत होती. ‘आ हीही ओळखतो’ एक दोघ नी हम
भी कु छ कम नही ाची जाणीव आईला दली. पण आई पुन:पु हा आपण अंधारात
आपली च पल ओळखतो हे
वृंदावर ठसवीत होती. पडले या उमेदवारा माणे मी
मागून येत होतो.
वरात घरी आली आमची! िलमये मंडळी दुखवटा

करीत यां या घरी गेली.

कु लूप आवाज न करता काढलं गेल.ं मी दवा लावला आिण आई हतबु होऊन भंतीला
टेकून उभी रािहली. णाधात मलाही उलगडा झाला. आमचं मातृदव
ै त घरातूनच एक
च पल वत:ची आिण एक आले या पा याची घालून बाहेर पडलं होतं.

ओळखीचा?
नवीन ल होऊन सासरी आलेली मुलगी व नवीनच नोकरीला लागलेला मनु य ा
दोघांची प रि थती सारखीच असते! मुलगी सासर या येक माणसाला घाबरत असते.
पाच वषा या दराचीसु ा ितला जशी भीती वाटत असते त तच नवीन नोकरीला
लागलेला मनु य सा या प ेवा यालासु ा िभऊन असतो! आिण यात या यात
मा यासार या मूळत: िभ ा असणा या माणसाची पंचाईत तर िवचारायलाच नको!
मी पण तसाच ग धळू न गेलो! पृ वीचा लयकाळ उ ावरच आला अस यासारखे सवाचे
चौकोनी चेहरे व खाली गेले या माना पा न, मला वां ा या खाटीकखा यातील म ांची
आठवण झाली. ऑ फसमधले क ठणात कठीण व कचकट कामसु ा खेळीमेळीने व स
चेह याने करता येते, हे या लोकां या गावी सु ा नसावे, –न हतेच! अशा लोकांत रोज मी
सु ा १० चौरस फु ट जागा अडवून सुमारे सातआठ तास बसणार होतो! रोज तेच ते
ठरावीक उतरलेले चेहरे व प ेवा यां या मरगळले या हालचाली बघणार होतो!
सुमारे पंधरा दवसां या अवधीत िनरिनरा या कामाने, कारणाने माझी तेराचौदा
माणसांची ओळख झाली. ा तेराचौदा माणसांत दोनतीन मुलीही हो या. पण सग यांचे
चेहरे एरं डल
े याय यासारखे! आता मला फ एकच आशा उरली होती; आिण ती हणजे
मा या शेजारी बसणा या एका अनोळखी
ची!! मी कामावर आ यापासून ती
रजेवर होती. ती
सु ा अशीच िनघणार असेल तर मा मा यासारखा कमनिशबी
मीच! यापे ा या रका या खुच कडे पा नच मला समाधान लाभत होते. मा या
आसपासची आंबट चेह याची माणसे मला ‘माणसे’ वाटतच न हती. रावण मे यावर
यु ातून बचावलेले ‘रा सच’ इथे कामाला जुंपले आहेत असे मला वाटायचे!
पण देवाला माझी दया आली. शेजारची गैरहजर
धुमके तूसारखी उगवली व ितला
पाहताच थमदशनी मला ‘लंकेत िबभीषण’ सापड याचे समाधान वाटले. मी मा या
जा यावर बसावया या आतच,
पडोसी!
अशी आम या िम ाने मला सलामी दली. ितत याच त परतेने मी ितला ‘ यु र’ दले.
या पिह या दवशी जेवणाची सु ी होईपयत आमचे िवशेष बोलणे झाले नाही.
जेवणा या सु ीत मी पलीकड या खोलीत गेलो. जेवणाचा डबा उघडू न आज काय काय
पाठवले आहे ाची पाहणी करत असतानाच मा या कानावर एक खणाणीत आवाजात
हटलेली गा याची लके र आली. ऑ फसातसु ा बेधडकपणे गाणे हणणारा हा कोण
ित मारखाँ आहे हे पाह यासाठी मी वर मान के ली, तो आमचे पडोसी! फारच सुरेख
आवाज होता ा याचा! मा या चेह यावर आ य चमकलेले पा न पडोसी हणाले,

‘का हो, तु हाला गा याची आवड नाही का?’
मी मान डोलवली.
‘मग छान आहे बुवा! मला पण गा याचा षोक आहे!
संबोधतात!

ा देहाला ‘वस त मांजरे कर’ हणून

‘अरे वा! तुमचे–आमचे नाव एकच आहे क हो! मी ‘वस त काळे !’
मी मा या देहाची ओळख क न दली, ‘तुमचा आवाज छान आहे हो’ मी पुढे हणालो.
‘अहो कसला आवाज छान!
! आिण मी माणूस आहे हणून मी
गातो! मी कु ठे ही गातो. घरी गातो, लोकलम ये गातो आिण ऑ फसातही गातो! अहो,
गा यािशवाय दुसरे काय सौ य आहे माणसाला? रोजचे मानिसक व शारी रक ास
गा यािशवाय कसे काय िवसरायचे?
‘अगदी खरं आहे!’ मी थोडासा रळू न हणालो. कारण थमदशनीच या माणसाब ल
माझे जे अनुकूल मत झाले होते, ते फसले न हते.
‘ याचं काय आहे, बरं का वस तराव! ा ऑ फसातली सव माणसे जनावरे आहेत. हे लोक
फ समोर ठे वलेले टेबल व यावरील रं गीत कागद ओळखतात. आजुबाजूची माणसे
यांना दसतच नाहीत. काम करताना मजा करता येते व मजा करता करता सु ा काम
होऊ शकते याची यांना क पनाच नाही; आिण हणूनच ते कामाला कं टाळतात.
रिववारची ते उ कठं तेने वाट पाहतात आिण शिनवारची अध सुटी िमळताच ‘ वगाचे
रा य’ िमळा याचा यांना आनंद होतो. आिण जर का शिनवारी काम जा त पडले तर ते
याचा राग घरी जाऊन बायकोवर काढतात. हणून हणालो क , जनावरे आहेत सगळी!
ेमऽम क माऽऽऽर क ाऽऽऽरऽऽ!!’
खरोखरच याचा आवाज फारच सुंदर होता. मी याला पुन: िवचारले ‘तु ही गाणे कु ठे
िशकला का नाहीत? एक उ कृ कलाकार झाला असतात!’ या यावर नुसतेच ‘ ’ं क न
तो पुढे हणाला,
‘अहो, कसली कला आिण कसला कलावंत! आ हांला हजार उ ोग करायचे असतात.
आ हा लोकांना ‘अध क बडी अंडे उबवायला हवी असते’ व याच वेळी ‘अध क बडी
म तपैक खायला हवी असते!’ ते हा सग याच गो ी कशा काय जमणार! मी आयु याकडे
फार वरवर दृ ीने पाहतो. कोणतीच गो मी मनाला लावून घेत नाही व कोणतीच गो
मनावर पण घेत नाही. मौज हणून चार लोक प े कसे खेळत असतात! डाव जंक याचा
िवशेष आनंद नाही कं वा हर याचा िवशेष खेद नाही. याच माणे अगदी मी आयु य

‘खेळत’ आहे खेळ याचा कं टाळा आ याबरोबर यांचा डाव जसा थांबतो त त माझाही
डाव मी आपण होऊन बंद करीन!’
एकं दरीत मा या या िम ाची मते व िवचार फारच अफाट होते. आयु याकडे अगदी
िनरा या दृि कोणाने बघणारा एक मनु य मला सापडला होता.
आम या गाठीभेटी रोज घडू लाग या. िम वाची गुंफण गुंतत होती व रोज या या
अफाट वभावाचा नवीन पैलू मा या दृ ो प ीस पडत होता. एव ा अ प काळात
जडलेली आमची मै ी इतरे जनांना खुपू लागली. आ हा दोघांपलीकडे बसणारा एक गृह थ
मा हळू हळू आम यात ळू लागला. एके दवशी तो गृह थ कु ठे दसला नाही ते हा मी
वस ताला हणालो,
‘कायरे वशा, हा ाणी आज कसा उगवला नाही?’
‘अरे , ा सव लोकापैक च तो एक! आप यात जराजरा िमसळतो इतकं च! खेळीमेळीने
आयु य जगायचं हे ा लोकांना माहीत नस यामुळे आप याला काहीतरी होत आहे अशी
यांची भावना झालेली असते. मग या भावनेने ते आजारी पडतात. डॉ टरने ि हटॅिम स,
बी कॉ ले स डे फिशअ सी, कॅ लिशअम असे मोठमोठाले श द ऐकवून सहा इं ज श सचा
कोस दला हणजे हे टु णटु णीत होतात व मग डॉ टरी ानाचे कौतुक करीत एक दवस
पुन: ऑ फसात येतात!
नेहमी माणे इतरांपे ा िनरा या धत चे उ र वसंतकडू न आ याचे मला समाधान वाटले.
आिण मग मी असे ठरवूनच टाकले क , रोज नवीन नवीन िवषय काढू न आपण यावरची
वसंतची मते ऐकायची!
पण दुसरे च दवशी एक दा ण घटना घडली! आमचा तो आजारी पडलेला गृह थ
वार याचे वृ ऑ फसात येऊन धडकले. लगेच ऑ फसला अधा दवस सु ी अस याचे
जाहीर कर यात आले. या गृह थाचा आिण माझा जरी फारसा प रचय कं वा संभाषण
घडले न हते तरी ती बातमी ऐकताच माझे म तक सु झाले. कतीतरी वेळ या या या
रका या खुच कडेच मी वे ासारखा पाहात बसलो. मी वसंतकडे पािहले. िवषादाची
छटा या या डो यात काही ण चमकू न गेली व पुन: याचा चेहरा पूववत झाला.
या या या वृ ीचा मनातून िनषेध करीत मी या याजवळ हळहळ
के ली. यावर
नेहमीचेच हा य करीत तो हणाला,
‘अरे , एखादा मनु य मेला ात अपघात कसला आलाय? आपण सगळे जगत आहोत हाच
‘अपघात’ आहे. मरणे हा अपघात नसून जगणे हाच अपघात आहे! आज तो मेला, उ ा
तु हीही मराल व पुन: आ हाला अधा दवस सु ी िमळे ल! परवा मी मरे न! यात आहे

काय िवशेष? रोज सकाळी उठताना मी िवचार करीत उठतो क , ‘अरे अजून कसे आपण
मेलो नाही बुवा!’ ते हा दो त इतका हळवा व भावना धान रा नकोस. असा जर
रािहलास तर आयु यात िनभाव लागणे मु क ल होईल! मा यासारखी दृ ी ठे व. अरे
बाबा, ‘दो दनक जंदगी है ऽ ऽ ऽ दो दन का मेला ऽ ऽ!’
याचा इतका कठोर वभाव मला आवडला नाही. पण मी तो बोलले या िवचारावर
िवचार क लागलो ते हा मा या मनात आले, खरं च! हा हणतो ते काय खोटे आहे? –
उ ा मी मरे न, ऑ फसला अशीच सु ी िमळे ल! मी मरणार!!– माझा मृ यू!!! मला ती
क पनाच सहन होईना. तोच वस तने मा या पाठीवर थाप मारली.
‘दो त, िवचार क नकोस उगीच! उ ा तू न च मरत नाहीस!’ एवढे बोलून तो तडक
बाहेर पडला व मा या मनातले िवचार ाने नेमके कसे काय ओळखले ाचा िवचार
करीत मी तसाच उभा रािहलो.
दुस या दवशी मी ऑ फसात आलो तरीपण मा या मनावरचे िख तेचे पटल दूर झाले
न हते. वस त मा िन वकार होता. मला पाहताच तो हणाला.
‘काय मौज असते पहा! मला काल लवकर जायचेच होते आिण यासाठी कसे काय लवकर
पळावे याचा मी िवचारच करीत होतो आिण अचानक सु ी िमळाली. देऽऽवाऽऽथोर तुझे
उऽऽपऽकाऽऽरऽऽ!’
‘का एवढे काय काम होते?’ इ छा नसताना मी
‘अरे , या देशपां

के ला.

ां या िललीला भेटायला जायचे होते, माहीमला!’

मी एकदम हणालो,
‘अरे हो, परवाच ती मला भेटली होती व ती तुला ओळखते हे ऐकू न मला खूप आ य
वाटले. ितने पण मला तु यािवषयी िवचारले. मी ितला सांिगतले क , मी या ा याला
चांगलाच ओळखतो!’
माझे शेवटचे वा य ऐकताच वस तची चया बदलली. काहीतरी नवीन िवचार ऐकायला
िमळणार हणून मला बरे वाटले.
‘तू या िललीला सांिगतलेस क , तू मला चांगलाच ओळखतोस; पण सांग पा तू मला
कती ओळखले आहेस?’
‘मी ऑ फसातही गातो, मनावर कोणतीही गो घेत नाही, कोणाची पवा करीत नाही
आिण माझी थोडीशी अफाट मते आहेत, यापे ा अिधक मािहती काय आहे तुला?

कशाव न एखादी वेळ अशी येणार नाही क , या वेळी मला गाणे पण सुचणार नाही?
कशाव न मा या मनात खोलवर एखादी गो जखम करणार नाही? कं वा कशाव न
माझी अफाट मते बदलणार नाहीत? बाबारे , ज म एक काढले तरी माणसा या मनाचा
अगर वभावाचा प ा लागत नसतो.’
मी ग प बसलो.
दुपारी जेवणा या सुटीत पुन: तोच िवषय िनघाला. वस त हणाला, ‘तूच असे समजतोस
असे नाही. सगळे च लोक तसे समजतात. पण मा याब ल िवचारशील तर मी असेच
सांगेन क , मला जो माणूस अगदी जवळातला जवळ आहे या या वभावाब ल सु ा मी
वाही देऊ शकणार नाही.
आता मा या हातातला हा पे च पाहा. याचे गुणधम मला जेवढे माहीत आहेत तेवढेही
एखा ा
चे माहीत नाहीत. हा पे क ा असताना कसा लागतो, िपक यावर कसा
लागेल, दातात याची ‘बी’ अडकली तर कसा ास होतो, हे सव मला माहीत आहे. याचे हे
गुणधम कोण याही प रि थतीत कायम राहणारे आहेत. पण मनु य वभावाचे तसे नाही.
अमुक एखा ा का पिनक प रि थतीत, आपण िजला पूण ओळखतो अशी
, अशा
त हेचे उ ार काढील कं वा अमुक त हेनेच या प रि थतीला त ड देईल, अशी क पना
आपण या
ब ल करतो आिण ती
िनराळे च काहीतरी वागते वा बोलते! आिण
आपण हणतो, मला क पना न हती तो असे काहीतरी करील याची!’
असेच काही दवस गेल!े वस त अलीकडे खूपच िनराळा वागत होता. याची खेळकर
िवनोदी वृ ी कोठ याकु ठे लु झाली होती व तो काहीतरी खोल िवचारात गढला
अस याचे दसत होते. पण मी याला या या अ व थतेब ल हटकले नाही. हा ाणी
इतका गंभीरही होऊ शकतो याचे मला नवल वाटत होते आिण याला अशा काहीशा
िवमन क मन:ि थतीत पा न नकळत मीही िवमन क झालो होतो.
आिण एक दवस वसंत ऑ फसाला आला नाही. एकदोघांजवळ मी या याब ल चौकशी
के ली ते हा यांनी मा याकडे अशा नजरे ने पािहले क , जणू काय वस तची सव मािहती
जाणणारा मीच एकमेव! मग मी ग प बसलो; पण दुस या दवशीही तो आला नाही, ते हा
मला राहवेना. मी पुन: चौकशीला आरं भ के ला; पण य मा याशी न बोलता या
लोकांनी आपापसातच बोलायला सु वात के ली—
‘काय गणपतराव, बातमी कळली ना? या मांजरे कर साहेबांनी शेवटी दीडदोन हजाराला
ऑ फसला टांग मारली!’
‘’

’

‘अरे साला, ते यामंदी वंडरफु ल काय बी नाय! आमी कवाच समजूनशान बसले होते क ,
ये आदमी असा मजा करे लच करे ल!’
‘आमचे घाटपांडे साहेब काय हणत आहेत?’ हेड लाक या सलगीत या कारकु नाने
हेड लाक घाटपां ांना िवचारले; पण घाटपांडे ग प बसले आिण मी ओळखले क , खरा
कार घाटपां ांना माहीत असावा; पण हेड लाकशी ग पा मार याचे धाडस
कर यासाठी मला या ऑ फसात आणखी काही दवस घालवणे ा होते.
हळू हळू मला सव कार समजला. सुमारे पंधराशे पयांची अफरातफर के याचा आरोप
वस तवर आला होता व तो पोिलस या ता यात होता. डोके दुखत अस याचे िनिम
क न मी ऑ फस सोडले व एका पोिलस–अिधका याची ओळख काढू न वस तला भेटायला
गेलो.
पोिलस या ता यात असताना सु ा वस त मनमोकळे पणाने गात होता आिण पोिलस
या याकडे ‘काय िनढावलेला बदमाश आहे’ अशा अथाने पाहात होते. गजातून हात बाहेर
काढू न माझा हात दाबीत वस त हणाला,
‘मला वाटलंच तू येशील हणून!’
‘वस त, मी जामीन िमळवतोय! मामुली रकमेची बाब आहे’
‘मला जामीन नकोय’
वस त शा त होता आिण मी मा मा यावरच आरोप आ यासारखा गंभीर झालो होतो.
वस त इकड याितकड या ग पा सांग यातच गुंतला होता. वत:ब ल तो काहीच बोलत
न हता. मुलाखतीची वेळ संपत आली, तरी वस त वत:ब ल काही सांगत न हता. शेवटी
मी याला अडवले व ऑ फसातली भानगड िवचारली. ते हा तो खो खो हसत बसला, पण
माझा चेहरा पा न तो थांबला व सांगू लागला,
‘खरं हणजे ती सगळी चूक घाटपां ांची आहे. कु ठे तरी िहशेबात चूक झाली आहे हणा
कं वा घाटपां ां या मनात काहीतरी िनराळे आले हणा, काहीही हणा, पण मी ते सव
मा यावर ओढू न घेतले आहे! य चौकशी सु होईल ते हा मा घाटपां ांनी खंबीर
राहायला हवं.
‘आज या सेवािनवृ हो या या वयाला आले या माणसाला मन अजून संसार, घरदार,
मुलेबाळे यात गुंतलेले पा न मा या पोटात कालवाकालव झाली. याच णी मनात
िवचार आला क , ा माणसाला जग यात एवढी मजा वाटत आहे तर यालाच जगू दे.

संसारातील सौ याचा आनंद याला मनमुराद लुटू दे! बोलून चालून मी सडाफ टंग, ना
आगा ना िपछा! कु णी ‘चांगला’ हणा याचा आनंद नाही, ‘वाईट’ हणा याचा खेद नाही!
असेल नशीब जोरावर तर काहीच न होता सव सुरळीत होईल, न झा यास मला याचीही
पवा नाही! प याचा डाव आहे, प याचा डाव!
‘पुन: सांगतो, इतका हळवा रा नकोस. जीवनात िनभाव लागायचा नाही! एक किवता
के लेली ऐक,
‘जीवन सारे दोन णाचे हसा तोवरी रडू नका.
थ िजवाला नका ासवू बाउ कशाचा क नका।
फु लापरी हो जीिवत अपुले दुस या दवशी हो िनमा य,
भीती जनाची कशास ध रता सतत उराशी ते श य!
कोणी कु णाला ‘बरे ’ न हणती िश ाशाप ते सवा देती,
ऐसे असता चाड तयांची का बाळिगता दनराती।’
िशपायाने वेळ संप याचे सुचवले. मी डोळे पुशीत बाहेर आलो. दुसरे दवशी ऑ फसात
गेलो. एकजण दुस याला हणत होता,
‘बरे झाले, इथून पीडा गेली ती! आप या सग यां यात तो शोभतच न हता!’
मी मनाशी हणालो,
‘खरे आहे! जनावरात माणूस शोभणारच नाही. जनावरं इथेच रािहली आहेत व ‘माणूस’
आपली माणुसक दाखवायला आज ‘गजाआड’ गेलेला आहे.’

म तानी
दुपारी साडेबारा वाजता एकदम लहर आली, क आज अधा दवस दांडी मारावी! घरी
पळावं! शंक, खोकला, चे च
े ी लहर, यां या माणेच दांडी मारायची इ छापण दाबून
ठे वता येत नाही. लगेच मी अजट कामा या फायली बाजूला काढ या. वत: कती फायली
हातावेग या कराय या आिण राजा बापट या ग यात कती माराय या याचा मनात
िहशेब के ला. आिण एवढी तयारी झा यावर मग चेहरा टाकू न बसलो!
पाच–एक िमिनटांनी राजाचं मा याकडे ल गेल.ं माझा चेहरा पा न हातातलं काम
टाकू न तो मा या टेबलापाशी आला. राजानं जागा सोडली क समजावं, ‘िच गु ’
जा यावर नाही. ‘िच गु ’ हणजे आमचा हेड लाक ‘रामजोशी’. ‘रामजोशी’ हणजेच
रा.म.जोशी. आ ही खुषीत असलो हणजे ‘रामजोशी’, एरवी ितस या अ राचा लोप
क न— ‘रामोशी!’
‘व सा, असा अ व थ का? कसला आघात झाला का मनावर?’ राजानं जवळ येताच
िवचारलं.
— मी ग प रािहलो!
‘कबूल के या या आद याच दवशी बायको माहेर न परत आली याचा ध ा बसला
का?’ — राजाचा पुढचा .
मी हेतुपुर सर ग प!
‘आज गाडी कु ठ याही दोन टेशनां या म ये उभी रािहली नाही, याचा मनावर प रणाम
झाला का?’ — राजा
— तरी मी ग पच!
‘गे या पंधरा दवसांत अ दाता उफ डबेवाला —
मनाला इतकं का लागलं?’

ानं एकही खाडा के ला नाही, ते

— आता ग प राहणं कठीण होतं. मी राजाकडे के िवलवाणं पाहात िवचारलं,—
‘संशयर माला संपली का?’
‘तू उ र देणार नसलास एव

ात, तर अजूनही खूप आहे!’ राजा मा या शेजारी आसन

ठोक त हणाला.
‘राजा, बे ा, ा किलयुगात आप यासारखे म य जा तीत जा त कशाचा िवचार
करणार, सांग बरं ?’ मी हटलं.
‘हां हां! आलं ल ात! झक् मारली आिण तुझा उतरलेला चेहरा पा न तुझी चौकशी
करायला आलो. अधा दवस दांडी मारायचा बेत दसतोय!’
या या ा आरडाओरडीकडे ल न देता मी हणालो, ‘आहेत आहेत! किलयुगातसु ा
अंत ानी आहेत हणायचं!’
‘मी तुला साफ सांगतो, — आज मी तुझं कोणतंही काम करणार नाही.’ राजा हणाला.
— मी शांतपणे टेबलावरचा ॉवर उघडला. यातलं ‘गो ड लेक’च पाक ट नजरे ला
पडताच राजा अगदी गोगलगाय बनला.
‘राजा, तुला या पैलवानाची गो माहीत आहे का रे ?’ मी राजाला िवचारलं.
— पा कटावरची नजर दूर न करता राजानं नकाराथ मान हलवली. मी पुढं हणालो,
‘अरे , सबंध को हापूर सं थानात या याशी जोड करील असा पैलवान न हता. तो नुसती
पैलवानक करीत न हता, तर एर ही दादािगरीही करायचा. पण याचा एक वुइक पॉइं ट
या या बायकोला माहीत होता. या या डा ा कानाला हात लावला, क तो पोरा न
पोर होतो हे ितनं बरोबर हेरलं होतं. ता पय—
‘हेच! बायकांपासून काही लपून राहात नाही. मला वाटतं, बायका ज मोज मी तोच नवरा
मागतात ाचं कारण हेच असावं. कु ठं बोट ठे वलं क आपला नवरा ग प बसतो हे यांना
अचूक माहीत असतं. ते हा ज मोज मी तोच नवरा िमळालेला बरा!’ राजा हणाला.
‘हे झालं िवषया तर. ता पय िनराळं च आहे,’ मी हटलं, ‘हे ‘गो ड लेक’चं पाक ट तुला
दसलं हणजे तुझी अव था या पैलवानासारखी होते हे मला माहीत आहे.’
‘तुला जर एवढं ‘हे’ वाटत असेल ना, तर मी ित ा करतो—’
‘नको नको! राजा एका भी माचा आदश जगापुढं ब स झाला!’
थोड यात काय, तर राजा या ग यात अजट फायली मा न मी तडक घरची वाट धरली.
दुपारी दीड वाजता मी घरी पोचलो. डोळे चोळीत चोळीतच अधागीनं दार उघडलं.
नेहमी माणे ितचा ‘नुकताच डोळा लागला’ होता. मी जे हा जे हा ितला उठवतो, ते हा

ते हा ितचा नुकताच डोळा लागलेला असतो, कं वा लागाय या बेतात असतो आिण
पु कळादा तर रा भर डाराडू र झोपूनही ितचा णभरही डो याला डोळा लागलेला
नसतो हणे!
‘ कती चांगलं झालं तु ही आलात ते! मी परमे राची ाथनाच करीत होते. हटलं एखादं
आ य घडू दे आिण ांना लौकर येऊ दे!’ सौ. हणाली.
‘ही ाथना व ातली क जागेपणाची?’ मी िवचारले.
‘जागेपणची बरं , जागेपणची! व ात ाथना करायला डो याला डोळा तरी लागायला
हवा ना? काल जरा लवंडले तर क हईवाला ओरडू न गेला, परवा बोहारीणच तडफडली
आिण आज—’
‘आमची पीडा आदळली, असंच ना?’ मी ितचं वा य पुरं के लं.
‘नाही हो! आज तर तु ही यायला हवेच होतात.’
आता मा मी दचकलो. शेजार या लीलाताइनी गे या आठ दवसांत नवीन पातळ
आण याचं ऐ कवात न हतं. समोर ‘कोिहनूर’ला नवीन िसनेमाही लागलेला न हता.
कं वा सौ.नं. घर आवरायला काढ याचंही दसत न हतं. मग ितला माझी एवढी ती
आठवण का हावी? आता गाफ ल रा न उपयोगाचं न हतं.
सौ.नं मला फार वेळ सं माव थेत ठे वलं नाही. या कत परायण सािव ीनं ‘ए स ेस
िडिल हरी’न आलेलं एक काड मा यापुढं धरलं. यावर मजकू र फार न हता. पण जो होता
तो असा होता क , यानंतर सबंध काड जरी भरलेलं असतं तरी ते वाचून अथबोध झाला
नसता! प आम या ‘प.पू.मा.’चं होतं. ‘प.पू.मा.’ हणजे परमपू य माताजी! हा
वा य योग बापटचाच. तातडीनं साठ पये पाठवून दे यािवषयी आईन िलिहलं होतं.
माझं प वाचून हाय या आतच सौ.नं भ न तयार ठे वलेला मिनऑडरचा फॉम
मा यासमोर ठे वला.
‘मी हटलं, झकासपैक सरबताचा कं वा प ाचा लास तयार ठे वशील मला पा न. ते
रािहलं बाजूलाच. याऐवजी प आिण मिनऑडरचा फॉम ठे वलास.’ मी चरफडलो.
‘तु ही मिनऑडर क न या. प हं आिण सरबत दो ही तयार ठे वते.’ सौ. हणाली.
‘बाईसाहेब, माफ करां हं. अधा दवस दांडी मारली ती या पो टा या कु बट जागेत
घालव यासाठी नाही.—’

‘असं का बाजीराव? मग बसा इथं गादीवर!’ सौ. हणाली, त या देते, हातात वासाला
फु ल आणून देते, आिण पहाते एखादी म तानी शेजारी बसायला िमळते का ते!’
‘पाहा पाहा! त या, गादी, वासाचं फू ल हे नंतर दलंस तरी – कं वा अिजबात दलं
नाहीस तरी चालेल. म तानी िमळा यावर बाक या गो ी ह ातच कशाला?’
‘तु हाला आता ग पा मारायची लहर आली आहे! पण मिनऑडरीचा वेळ संपायला फ
स वा तास उरला आहे. या ना जाऊन पटकन. मग आपण दोघं आहोतच. येताना बफ
आणा दोन आ यांचा. झकास सरबत तयार ठे वते.’
संसाराचं रह य आम या राजा बापटनं जेवढं ओळखलं आहे, तेवढं कु णीच ओळखलेलं
नाही, — मीसु ा नाही. मागं एकदा मी याला हणालो होतो, ‘राजा, काल िह यात
आिण मा यात वादिववाद झाला. मी हणालो, आपण िशवाजी पाकवर फरायला जाऊ.’
ती हणाली, ‘आपण जु ला जाऊ’ राजानं पटकन मला िवचारलं, मग जु ला तु ही कती
वाजेपयत थांबलात?’ — मी या याकडे आ यानं पाहातच रािहलो. तो पुढं हणाला,
‘बघतोस काय असा? नवराबायको या वादात नव याची हार ठरलेलीच!’
— लांबूनच पो टाजवळ लांबलचक रांग दसली. पो टाशेजारीच ‘बॉ को’चं दुकान आहे.
‘नवीन श टग आलेलं दसतंय’ असं मनाशी हणत मी पो टापाशी गेलो आिण
अ मा दकांचा मिनरास झाला! रांगेत या येका या हातात मिनऑडरीचा फॉम पा न
ती रांग ‘बॉ को’साठी नसून पो टासाठीच आहे हे मा या यानात आलं. थो ाच अवधीत
मीही या रांगेचा एक घटक झालो. काय शंचं नशीब असतं पाहा! कु णीकडू न मला आजच
दांडी मारायची अवदसा आठवली? आईचं प तरी आजच का यावं? इथं तरी आज एवढा
यू का? येका या आईला नेमके आजच पैसे हवे होते का–?... या ाची उ रे
मा याजवळच काय, पण रांगेत या कु ठ याही माणसाजवळ न हती, असे
मा यासमोर उभे राहात होते.
ा िच हांनी वैतागून मी सहज मागंपुढं नजर टाकली. मा यासमोर फारशी मोठी रांग
न हती; पण ती ‘कॉ मॉपॉिलटन’ होती, दोन–तीन भ ये, यां यापुढे कु ठ या तरी शाळे चा
िशपाई, दोन कोळणी, म येच एक हातारा, आिण यामागं एक बरणी! (बरणी हणजे
पो बाई! श दयोजना बापटची.) रांग मोठी न हती; पण आत उभं राहायला जागा फार
कमी अस यामुळं ती फु टपाथवर आली होती.
मला रांगेत उभं रा न चांगली दहा–पंधरा िमिनटं झाली आिण अजून मी एक इं चदेखील
पुढं सरकलो न हतो. पंधरावीस िमिनटांत मी मोकळा होईन अशी माझी अपे ा होती;
पण इथं रांग पुढं सरकायचं िच हही दसत न हतं. मी ऑ फस सोड यावर बापटनं न
मला शाप दला असणार!

एव ात पाठीमागं रे शमी व ाची सळसळ आिण बांग ांचा मंजुळ कण कणाट
कानावर आला. मी मागं पािहलं— आिण णाधात मला मी बाजीराव झा यासारखं
वाटलं! पेशवाई बुडा यानंतर म तानीचा पुनज म झाला असावा ब तेक एव ा
कालावधीत. झाला असावा न हे झालाच होता! स दयाचा जो ‘काही’ आदश
आप यासमोर असतो तो इथं मू तमंत अवतरला होता. िनतळ का ती, हरणासारखे डोळे ,
बांधा... पण नकोच! ितचं स दय असं उपमा–अलंकारांनी जखडू न टाकणंही माणुसक चं
होणार नाही! येकाने वत:ला म तानीसारखी वाटणारी ी आठवावी आिण क पना
करावी, मला भेटलेली म तानी कशी असेल याची! मा या स दया या क पना–उपमा मी
ित यावर आिण तुम यावरही का लादा ात?
मा यात मग एकदम बदल झाला. — सु ती पळाली. क दट पो टऑ फसऐवजी ितथं
माथेरानचं हवामान खेळू लागलं. मी के सांव न हात फरवला. जवळ उ या असले या
मोटारी या काचेत वाकू न पािहलं. चेह याव न माल फरवला. शट पँटम ये पुन:पु हा:
खोचला. थोड यात हणजे एखादी स दयवती शेजारी उभी रािह यावर कु ठलाही पु ष
जेव ा गो ी करतो, तेव ा सग या गो ी कर यात मी कसूर के ली नाही. आता
मा यापुढं आणखी शंभर माणसं म येच रांगेत घुसली असती, तरी मला याची पवा
न हती.
‘एऽ एऽ! शुक–शुक! म ये काय घुसतोस!’ मा या पाठमागची ती नवागत अनािमका– पण
‘अनािमका’ तरी का हणा? नाव समजेपयत ितला ‘म तानी’च का हणू नये? तर काय
हणत होतो मी? हं, ती म तानी म येच घुसणा या एका माणसावर ओरडली. वा तिवक
माझी याला हरकत न हती. पण हा मोका घालवणं इ न हतं. हणून मी पुढं झालो. या
म ये घुसणा या माणसा या शटची बाही पकडली आिण याला हणालो, ‘िम टर,
पाठीमागं हा! आ ही इथं फु टाणे भाजायला नाही उभे रािहलेलो!’
— तो वरमला. सोडावॉटरची बाटली फसफसावी या माणे मा यामागची म तानी
हसली. माझी छाती दोन इं च फु गली. मी पु हा मा या जागेवर येऊन उभा रािहलो.
‘बेधडक म ये घुसताना काही वाटत कसं नाही, कु णास ठाऊक!’ — मा याकडे पाहात ती
म तानी साि वक संतापानं हणाली.
‘आता तु हीच पाहा हणजे झालं! िजथं िजथं रांग आहे, ितथं ितथं म ये घुसणं आहे, आिण
िजथं िजथं असं घुसणं आहे, ितथं ितथं मारामारी आहे!’
मी एक लांबलचक वा य बोललो— ‘य य धूम:’

ा चालीवर! ती खूष झाली.

‘ही मेली रांगेची प त कु णी काढली. कु णास ठाऊक!’ ती म तानी उ ारली. तेव ात
रांगेवर एक सुंदर िवनोद आठवून मी हणालो, ‘िहटलरनं ही रांगेची प त शोधून

काढली!’
‘वाटलंच! यां याशी यु ाचा तसा संबंध पोचला नाही या तुम या–मा यासार या
लोकांनादेखील यानं असं छळलं हणायचं!’
‘तर काय हो! भलताच माणूस ! वॉर चालू होती ते हाची गो . एक माणूस रॉके ल
आणायला िनघाला. थम तो गेला बस– टॉपवर. तर ितथं हाऽ यू! माणूस िचडला आिण
पायीच रखडत रॉके ल या दुकानापाशी गेला, तर ितथंही भला मोठा यू! माणूस
आणखीच भडकला. हणाला, िहटलरनं ही रांगेची प त काढली, तर यालाच आधी ठार
मारावं हणून तो र हॉ हर यायला दुकानात गेला, तर ितथंही यूच! मो ा
िमनतवारीनं िप तूल िमळवून शेवटी तो जमनीला िहटलर या घरी गेला, आिण पाहतो तो
काय?— िहटलरला मारायला ितथंही यूच!’
— म तानीच काय, पण मराठी समजणारी सगळी माणसं ही गो ऐकू न मनापासून
हसली आिण काहीतरी आप यािव च िवनोद झाला ा क पनेनं रांगेतला सरदारजी
अ व थ झाला.
हसणं आिण हसवणं! वा: वा:! परमे राची माणसाला ही के वढी देणगी! फ
या देणगीची जाणीव हवी.

माणसाला

‘ कती म त ‘ योक’ आहे हो! कु ठं वाचलात?’ हसू आवरीत म तानीनं िवचारलं.
‘राजानं सांिगतला — माझा िम राजा बापट?’मी उ रलो,
‘अ या!’ ती ची कारली.
‘तुम या ओळखीचा आहे वाटतं तो?’ मी िवचारलं.
‘तोच ना? चांगला उं च आहे तो?’ ितनं ित

के ला.

‘चांगला हणजे मा याएवढाच आहे तो!’ मी हटलं.
‘ हणजे उं चच! िशवाय गोरा.’
‘मा यासारखा गोरा हणणार असाल तर मा आपला मतभेद होईल.’
‘अ या! तु हाला ‘काळा’ कोण हणेल?’ ती उ ारली.
कोण हणेल काय? कु णीही हणेल! तो सरदारजी हणेल! मिनऑडर– लाकसु ा

हणेल!’ मी हटलं
‘अ या! कती चगट आहे तो लाक! मला येऊन अधा तास झाला, अजून मी चार पावलंही
पुढे सरकले नाही.’ ती उ ारली.
‘अहो, हे लाक असलेच– मला वाटतं, राणी या बागेतला गडा, कासव, पाणघोडा,
अजगर असले सु त ाणी तयार के यावर या सराईत हातानं परमे रानं हे मिनऑडर–
लाक िनमाण के ले असावेत.’ मी म लीनाथी के ली.
पु हा सगळीकडे खसखस िपकली. दुपार या उ हामुळं मी चांगलाच तापलो होतो आिण
फॉमात आलो होतो हणायचा.
‘ या बापटचं तसंच रािहलं क हो!’ — मी ितला आठवण क न देत हणालो.
‘खरं च क ! तुमचं ऑ फस कोणतं?’ ितनं िवचारलं.
‘मी ए.जी. या ऑ फसात आहे. — ए टॅि लशमटकडे. बापटही ितथंच असतो.’ मी
उ रलो.
‘हाि या! मी याला चांगलीच ओळखते. शेजार या िब डंगम ये मीही कामाला येत.े
नऊ पंचाव ची गाडी. बापट या घरापासून आमचं घर अगदी जवळ आहे. पु कळदा
आ ही एका गाडीला असतो.’ ती उ ारली.
— मी आणखीच खूष झालो. सुंदर मुली आप याही ओळखी या आहेत हे मी आता
पुरा ािनशी राजाला दाखवणार होतो. याचा एवढा बाब नको! मी ितचं आणखी
िनरी ण करीत िवचारलं, ‘आज दांडी वाटतं?’
‘हो, िप चरला जायचं ठरलंय दुपार या. पण तेव ात आईनं मिनऑडरं च काम मारलं
ग यात. के हा सुटका होतेय, कु णास ठाऊक! चाळीसच पयांची मिनऑडर; पण
पयाला िमिनट ा िहशोबनं चाळीस िमिनटं घालवावी लागणार.’
— मी घ

ाळ पािहलं आिण ितनं वेळ िवचार यावर ितलाही वेळ सांिगतली.

‘झालं बाई! आता कसलं िप चर िमळतंय?’ परांजपे मा या नावानं अगदी शंख करणार
आता.’ ती उ ारली.
‘परांजपे कोण?’ न राहवून मी िवचारलं.
‘माझी मैि ण. ित कट काढू न वाट पाहते हणालीय.’ ती उ रली.

आिण परांजपे या मैि णीचं नाव काय–? मी भीत भीत िवचारलं. ितनं ाथक नजरे नं
मा याकडे पािह यावर मी िमळिमळीत हसत हणालो, ‘ हणजे तुमचं नाव!’
‘इ श! मग याला एवढं आडवळण कशाला? सरळ िवचारा क माझं नावं! भारीच बाई
तु ही लाजाळू !’ — ा वेळेला ितनं एवढा मा अिभनय के ला क कोप यांत या प
िल न देणा या हाता यानंही आपला च मा सावरला. ती पुढं हणाली, ‘माझं नाव
नीलाशा देशपांड.े ’
‘नी–ला–शा? हणजे संधी कसा काय सोडवायचा?’ मी जवळजवळ ओरडलोच.
‘अहो, याचं काय झालं, माझा वडील भाऊ हणाला, माझं नाव ‘नीला’ ठे वायचं; आिण
दुसरा भाऊ हणाला, माझं नाव ‘आशा’ ठे वायचं. शेवटी कु णाचंच मन मोडायचं नाही
हणून माझं नाव ‘नीलाशा’ ठे वलं.’ ितनं लांबलचक खुलासा के ला.
‘बरं झालं दोनच भाऊ आहेत हणून! आणखी एखादा असता तर तो कदािचत ‘अलका’
कं वा असंच कोणतं तरी नाव ठे वा हणाला असता, आिण मग तुमचं नाव –‘नीलाशालका’
असं काहीतरी झालं असतं!’ मी हटलं.
ती पुन: मनमोकळं हसली आिण पो टा या जुनाट घ ाळानं अडीचचा एक टोल दला.
नीलाशा आता मा कावरीबावरी झाली. मा याकडे आपले टपोरे डोळे लोभसपणे रोखीत
ितने िवचारले, ‘तु ही एक काम कराल का?’
— को हापुरी पैलवान आिण राजा बापट ांचे ‘वुइक पॉइं ट’ मी एका दमात सांिगतले.
माझा वुइक पॉइं ट हा होता. एखा ा बाईने असे डोळे रोखून पािहलं क , मा यातली
हवाच िनघून जाते. गाफ लपणे मी हणून गेलो, ‘ज र सांगा!’
‘खरं हणजे एव

ा अ प प रचयात मी तु हांला तसदी

ायला नको होती–’

मी मनात हणालो, पा यात पडणा या ढेकळाचा आिण पा याचा पूव–प रचय कधी
असतो का? तरीसु ा ढेकूळ िवरघळतंच ना?... ती पुढं हणाली, ‘मी आणखी पाच िमिनटं
थांबले तरी माझं िप चर के ल. मी फॉम सगळा भ न आणलाय. यात चूक सापडायची
नाही. फ माझी एवढी मिनऑडर करा. कराल का एवढं काम? मी तु हाला उ ाच
ऑ फसात भेटते. बापटची पण गाठ नाही पडलेली खूप दवसात. या याकडू न एक
आइ म पाट उकळायची आहे.’
‘कशाब ल?’ मी िवचारलं.
‘िहशेब जुना आहे फार. कळे लच तु हांला उ ा.’

मी रळू न गेलो. मला वाटलं होतं, ही मला आता पु हा कधीच भेटणार नाही. ‘यथा
का च
ं का ’ं असंच काहीसं होणार. पण तसं होणार नाही तर! ठीक! हे काम करायला
हवं.
ितनं पसमधून काढले या शंभरा या नोटेकडे पाहात मी हणालो,—
‘आजचा योग अपूवच हणायचा! आधी मला दांडी मारायची इ छा झाली. मिनऑडरचे
काम आजच िनघा यानं तुमचा प रचय झाला आिण आता तु हांला चाळीस पये
पाठवायचे आहेत, तर मला साठ!’
ितनं मा या हातात शंभराची नोट देताना हेतुपुर सर मा या हाताला पश के ला; पु हा
मा याकडू न दहादहा या सहा नोटा घेताना दुस यांदा पश के ला. दो ही वेळेला
सवागाव न आई ू टची कांडी फरव यासारखं मला वाटलं. जाता जाता झटकन ितनं
डो यात खोचलेली गुलाबाची कळी हसतच मा या हातात दली आिण हणाली,
‘बापटला सांगा, उ ा गंडा घालायला येते हणून.’ टॅ सी दसेनाशी होईपयत, हात बाहेर
काढू न पुन:पु हा अग यानं हलवायला ती िवसरली नाही.
हातात या गुलाबा या कळीकडे मी पाहातच रािहलो, पो टातले इतर लोकही मा याकडे
म सरानं पाहात होते. यात या अिशि त लोकांना प िल न देणारा तो हातारा!
पो टात एका कोप यात बसणारी ही
खरोखर ज मावीच लागते. जाड काचांचा
च मा एका कानाला दोरीनं बांधलेला, ट लावर कं वा आखूड पांढ या के सांवर मागं
सरकवलेली टोपी, खुच –टेबला या पॉिलश उडाले या रं गाशी पधा करणारा कोट, अशा
थाटात लोकां या अिशि ततेवर हा जीव जगत असतो. सा रता साराचा क र िवरोधक
कोण, असं जर कु णी िवचारलं, तर सरळ ा
कडे बोट दाखवावं!
एकदाचा मी िखडक जवळ पोचलो. लाकनं मा याकडे िनरखून पािहलं आिण मग
शांतपणे तो आतापयत या मिनऑडरी या रकमेचा िहशेब क लागला. मी आता एकटाच
रािहलो होतो. शटाची बाही पकडू न मागं खेचलेला माणूस के हा कं टाळू न िनघून गेला
होता. ते हा ‘टोटल’ करायचं काम या लाकला नंतरही करता आलं असतं. पण तसं तो
करणार नाही हाब ल मला खा ी होती. मघाशी नीलाशाला खूष कर यासाठी मी जे
व
के लं होतं ते आता मला नडत होतं.
रकमेचा िहशेब झा यावर यानं शेजार या माणसाला ‘टोटल’ चेक करायला दली आिण
मा याकडे न बघताच तो आत या भागात गेला. दोन लास पाणी यायला. पु हा
िखडक जवळ आला. मग याने पिहले काबन पेपर फे कू न दले. नवीन काबन–पेपर शोधून
वि थत कापून ठे व यात याने त बल पाच िमिनटं घालवली. नंतर याने शांतपणे
पेि सल हातात घेतली. नेम या मा याच वेळेला पेि सलीचं टोक िझजलेलं िनघालं! मग
लेडसाठी शोधाशोध. ते सापडेना. मागं मान वळवून यानं ‘मराठे ! मराठे !’ हणून हाका

मार या. मरा ांना ऐकायला कमी येत असावं कं वा पिह या दोनतीन हाकांना ‘ओ’
ायची नाही, असा यांचा िशर ता असावा. लेड िमळवून पेि सलीला टोक कर यात
यानं आणखी पाच िमिनटं घालवली.
तो जा यावर बस याबरोबर मी मिनऑडरीचे दो ही फॉ स दाणकन या यासमोर
आदळले. काहीच न िबनस या माणे यानं पैशासाठी हात पुढं के ला. मी यां या हातात
नोट जवळजवळ क बलीच. नोट हातात घेत तो हणाला,
‘काय राव? सकाळपासून कु णी भेटलं क नाही?’
‘भेट या भेट या! आ ाच, इथंच भेट या बरं !’ मी स ोध हणालो.
‘होय ना! मग ही नोट यांनाच परत

ा!’ तो हणाला.

‘का?’ मी जरा घु शातच िवचारलं.
‘उगीच. राणी या बागेतला गडा, पाणघोडा, अजगर, कासव ां या ज मानंतर आमचा
ज म! कबूल! पण दुसरी एक देणगी दली आहे परमे रानं ा चगट जातीला. आ ही खरी
नोट आिण खोटी नोट फार लवकर ओळखतो. ही नोट चालायची नाही. खोटी आहे. दुसरी
ा. िखशात असेल तर.’ तो कारकु नो म खेकसला.
—अपूव योग हेच खरं ! सगळं पो ट–ऑ फस मा याभोवती गरगर फ लागलं. म तानी
िनघून गेली होती. रािहला होता बाजीराव. तोही दुसरा, आिण म तानीनं दलेली
गुलाबाची कळी!

मेकॅनो
आ हा मुंबईकरांना र यावरची गद आिण लोकलला ल बकळणरी माणसं ा दो ही
गो ीचं आ य रािहलेलं नाही. सग याचा सराव झाला आहे. कशाचंच कौतुक रािहलेलं
नाही. दवस आिण प रि थती ाच ध ाबु तून ढकलायची आहेत हाची येकाला
जाणीव आहे. पण मन:ि थती िबघडलेली असली, क मग मा हा सग याचा वैताग येऊ
लागतो, चीड येते. र यावर िचटपाख दसू नये अशी ती इ छा होते. ती इ छा
वेडगळपणाची आहे ाचीही जाणीव एक कडे असते. मी आज असाच िचडलो.
बायकोवर, मुलावर, प रि थतीवर, पयायाने र यावर या गद वर अन् लोकलला
ल बकळणा या माणसांवरही!
घ न रागावून टेशनवर आलो. घरी मीराचीही मन:ि थती मी िबघडवली होती;
वत:चीही िबघडवून घेतली होती! अशा मना या िबघडले या अव थेत सगळीकडे
औदासी य दसू लागलं! लॅटफॉमवर वावरणारा येक जीव होरपळत आहे. हमखास
उिशरा येणा या नऊ चोप या लोकलची येकजण वाट पाहात आहे. एक कडे रे वे
अिधकारी विन ेपकाव न बस या आवाजात, ‘फू टबोडवर खडा होना खतरनाक है’
वगैरे सूचना देतच होता. विन ेपकाकडे िचडू न पाहात मी हणालो, ‘इथं काय हौस आहे
ल बकळत वास करायची?’ —मा या हा वैतागाला काही लोक हसले, यांचाही मला
राग आला. नाहीतर काय! सगळीकडे उपदेश व ! उ रं दे याची जबाबदारी
आम यावरच! नऊ चोप ची गाडी दहा वाजून बारा िमिनटांनी आली. ाचा जाब
कु णाला िवचारायचा?
जेमतेम उभं राहायला जागा िमळाली. तीही फु टबोडवर! वळणावर गाडी वळ यावर
नेहमीचं दृ य दसलं. येक फू टबोडावर मा यासारखे असं य जीव ल बकळत आहेत,
समो न वेगाने येणारे िवजेचे खांब चुकवीत आहेत आिण मनाशी हणत आहेत, ‘एक
दवस आपण बॉस माणे िहलमनमधून हंडणार आिण फू टबोडावर ल बकळणा या
माणसांकडे नुसता दृि ेप टाकू न पुढे जाणार.’
बस! एवढीच आमची धाव! हीच आमची मयादा!
सकाळी मीराला हेच सारं पटवून ायचा माझा य होता. ७५–५–१००–८–१८०; ा
के लवर काम करणा या मा यासार या कारकु नानं ‘मेकॅनो’ सार या खेळ यात बावीस
पये घालवावेत हे मला पटत न हतं. मीरा समजुतदार आहे. ितला हे सारं खुलासेवार
सांग याची ज रीही न हती. पण ही प रि थती गृहीत ध नही मी िव ाधरसाठी ‘मेकॅनो’
आणावा असा ितचा ह होता. मला ते वेड अ वहारीपणाचं वाटत होतं. शेजार या
जो यां या दृ ीनं मा ते पूण वहारीपणाचं ठरलं. यांना मा याचएवढा पगार आहे.
तसं असूनही यांनी आप या मुलाला बावीस पयांचा मेकॅनो आणला. पण यांची

प रि थती िनराळी होती. बायको या माहेरची यांना फार मो ा माणावर मदत होती.
या याच जोरावर शेजा यांना जरासं िहणवावं या मनोवृ ीची जोपासना झाली
अस यास नवल न हतं. या रं गीबेरंगी प
ा आम या िचरं जीवांनी थम ितथंच
पािह या हो या. यांना याचं वेडही लागलं. जो यांची इ छा सफल झाली. सकाळी जेवण
झा यावर हातावर सुपारी देताना मीरा हणाली होती,
‘हा पगाराला मेकॅनो आणलाच पािहजे आपण.’
‘ते कसं श य आहे? हा मिह यात िवमा–ह ा भरायचाय.’
‘तु ही दुसरी काहीही व था करा, पण याला मेकॅनो आणाच.’ मीरा हणाली. ‘मीरा, तू
असा ह धरतेस ाचं मला नवल वाटतं! सग या अडचण ची तुला पूण क पना आहे. खरं
हणजे तूच याची समजूत घालायला हवीस.’ –मी हटलं
‘ कती दवस समजूत घालायची अशी याची? कती वेळा आ ासनं
याचं ऐकायला हवंच क ! कती िव ासानं बघतो तो आप याकडे.’

ायची? के हातरी

‘सगळं कबूल! पण आपली...
‘हो, पण या एव ाशा पोराला आतापासून संयमा या ग पा िशकवाय या का? कती
वेळा आिण कती दवस याला तीच तीच वा य ऐकवायची, ‘ दसेल ती व तू मागू नये,
ह क नये, हणून. प रि थतीचं कौतुक मला आिण तु हांला. याला कती वेळा मन
मारायला लावायचं?’ ‘कळत नाही तोपयत करील ह . पुढं आहेच संयम उभा आयु यभर.’
मीरा हणाली.
‘मग काय क

हणतेस?’

‘ते मी काय सांग?ू काहीतरी माग काढायला हवा. पािहजे तर उसने पैसे काढा.’
‘ते जमायचं नाही.’ मी ताडकन हणालो.
‘तु हाला ते पटणार नाही. हे मला माहीत होतं. गे या मिह यात थोडे पैसे जरी बाजूला
ठे वता आले असते तरी मी ठे वले असते. तुम यापयत आलेच नसते.
‘पण आजच एवढं काय झालंय?’
‘तेही तु हांला सांगणार न हते. तु ही एकदम डो यात राख घालून घेता. िव ाधरनं दोन
प
ा पळवून आण यात शेजा न.’

‘काय सांगतेस?’ – मी थबकू न िवचारलं.
‘ हणूनच हणते, काहीतरी माग काढायला हवा. के हातरी याचीही इ छा पूण हायला
हवी.’
‘पण यासाठी तू सांगतेस तो माग मला पसंत नाही.’
‘ याला काय झालं? खूप लोक उसने पैसे काढतात. तुमचे ते सामंत तर...’
‘मला माहीत आहे. उसने पैसे मागणा या माणसा या मन:ि थतीची क पना मला जेवढी
आहे तेवढी तुला नाही. तशा मनःि थतीचा बळी होणं मला पसंत नाही.’
‘अहो, पण पैसे उसने मागणं हणजे काही बुडवणं नाही. नड येकाला असतेच क , या
सामंतांनी तर कतीतरी वेळा आप याकडू न उचल के ली आहे. घरात अडचण सोसून तु ही
यांना मदत के लीत, मग आता...’
‘तू मला भलतेसलते उपाय सुचवू नकोस!’—मी जरा ओरडू नच हणालो. मीराचा चेहरा
पडला. ितला याच अव थेत ठे वून मी ऑ फसात आलो.
ऑ फसात येऊन अधा तास झाला तरी शांत वाटेना. मीराचं मन दुखवून मी आलो होतो.
िव ाधरनं मेकॅनो या प
ा पळवा ात ही गो ही चांगली न हती. मीराचा आरोप
खरा होता? घरात अडचण क न मी सामंताची नड भागवली होती. एकतर ‘नाही’
हण याची कला मला अवगत नाही आिण याचबरोबर पैसे मागताना सामंतचा चेहरा
असा काही हायचा क ‘नाही’ हणायची कला अवगत असती तरी मला या या वेळी
नकार देववला नसता.
एकदा कधी नवत मला प ास पयांची मिनऑडर आली. कोकणात कु ठं तरी जिमनीचा
एक लहानसा तुकडा आहे. याचा वारसा मा याकडे आहे. जिमनीचा तो तुकडा काळा क
गोरा ते मी पािहलेलं नाही. मी याचा वारस कसा काय ठरतो हेही जाणून घे या या
फं दात मी पडलो नाही. या प ास पयां या चंड भांडवलावर मी काही मनसुबे
रचाय या आतच सामंत आले. गळ घालून पैसे घेऊन गेल.े तरीसु ा पैशांसाठी सामंतां या
मागं तगादा लावावा असं मा या मनात आलं नाही. पैसे बुडव या या वृ ीतले सामंत
असते तर मला मा या पैशाची धा ती वाटली असती, पण यांची तशी वृ ी न हती.
हणूनच पैशासाठी यां या मागे तगादा लावणं मला अमानुषातेचं वाटत होतं. तथािप,
आज मीराचा आिण िव ाधरचा िवचार के यावर मा मी ठरवलं क मेकॅनो या
कं मतीइतक र म सामंतांकडे मागायची–!
हा िनणय घेत यावर मला जरा शांत वाटलं.

काय गंमत असते पण ! ऑ फस सु होऊन एक तास झाला तरी सामंतांचा प ा न हता.
सुमारे दीड तासानं एक सोळा–सतरा वषाचा मुलगा ऑ फसात आला. ऑ फसात या
येक
चं ल यानं आप याकडे वेधून घेतलं. पांढरे व छ बँडबॉ सचे कपडे, भारी
नेकटाय, चकचक त बूट, हाताला घ ाळ, िखशाला पाकर पेन हा या या थाटानं
येकजण काम थांबवून या याकडे पाहात रािहला. हेड लाक दाम यांना एक िच ी
देऊन तो ताबडतोब िनघून गेला.
‘कोण हो तो?’ —मी दाम यांना िवचारलं.
‘आप या सामंतांचा मुलगा. सामंत आजारी आहेत, आज येणार नाही हणून सांगत
होता.’
मी पटकन खुच व न उठलो. धावत बाहेर पडलो. िल ट वर ये याची वाट बघत
सामंताचा मुलगा िल टशी उभा होता. या याजवळ जात मी हणालो,
‘दोन िमिनटं जरा थांब. मला सामंतांना भेटायचं आहे. मी साहेबांची परवानगी घेऊन
येतो.’
दाम यांना सांगून बाहेर पडलो. सामंतांचा मुलगा थांबला होता. पण या या चेह यावर
नाराजी प दसत होती. र यावर आ यावर मी याला िवचारलं,
आणखी कु ठं कामाला जायचं होतं का तुला?’
‘हो िप चरला जायचं होतं बारा या शोला.’
‘सामंत आजारी आहेत ना?’ — मी सा य िवचारलं.
‘आहेत, पण एवढे नाहीत. आिण ित कट मी चारपाच दवसांपूव च काढलेलं आहे.’
‘मग तू घर कसं दाखवणार? आ ा साडेअकरा वाजलेत.’ टॅ सीला हात करीत तो
हणाला,
‘आपण टॅ सीनं जाऊ.’
–मला लाज यासारखं झालं. मा यासाठी याला टॅ सी करावी लागली. मला पा न
सामंतांना खूप नवल वाटलं.
–‘आजारी आहां असं समजलं, हटलं पा न यावं.’

‘तसा मी चांगला आहे. खूप दवसात रजा घेतली न हती. सकाळी जरा अंग मोडू न आलं,
कसर वाटली; रािहलो घरी’ सामंतांनी खुलासा के ला.
‘बाबा मी जाऊ? मला उशीर होतोय. यां या मुलीनं म ये िवचारलं. ‘जा, जा.’
‘आता काय सु वात तर जाणारच िप चरची. मह व होतं सगळं सु वातीलाच.’ मुलगा
कु रकु रला.
‘बरं मग, तुझं हणण तरी काय?’ –सामंतांनी िवचारलं.
‘मला थोडे पैसे

ा. मी टॅ सीने जाईन. पुन: मग वषात िसनेमाचा ह करणार नाही.’

सामंत शांतपणे उठले. यांनी मुलाला दोन पयांची नोट दली. मुलगा उ ा मारीत
िनघून गेला. या याकडे समाधानानं पाहात सामंत घरात गेल.े मी मनात िवचार के ला,
आज सामंत आपली मागणी पुरी करतील! सामंत बाहेर आ यावर मनाची तयारी क न
मी हणालो,
‘सामंत, माझं एक काम होतं. मला आज दहा पयांची अ यंत िनकड होती.’
‘तु हांला खोटं वाटेल, पण आ ा मी दली ती शेवटची नोट. औषधाला पैसे हवे होते पण
तेही रािहलेले नाहीत. मीच िवचारात पडलोय काय करावं हणून.’
मी ग प बसलो. चहापान आटोप यावर मीच यांना दोन पये दले आिण ितथून बाहेर
पडलो!
सबंध दवसाचं ‘बॅल स– हील’ तुटलं होतं–दुसरं काय!
आिण दुस या दवशी ऑ फसात बातमी येऊन थडकली;
–‘सामंत वारले.’
सगळे जण मा याभोवती गोळा झाले. ‘फार आजारी होते का?’
‘तु ही काल गेला होतात ते हा कती ताप होता? डॉ टर कोणते?’ –एक ना दोन–
येका या ा या सरब ीला मला त ड ावं लागलं. ऑ फस लवकर बंद झालं. घरी
जाताना मला
पडला–आता मीरा िवचारणार, ‘आप या पैशाचं काय झालं?’ – तरी
ितला मी कालच आणखी दले या दोन पयांची गो माहीत न हती.
सामंतां या घर या मंडळ ना भेटायला जायचं असं हणता– हणता दहा पंधरा दवसांचा

कालावधी लोटला. ‘जाऊ या, जाऊ या,’ असं येक जण हणत होता. पुढाकार कोणीच
घेत न हता. अजून मीरा मेकॅनोब ल िवसरली न हती. ती काही बोलून दाखवत न हती,
इतकं च. िव ाधर पण ग प ग प होता. सकाळी उठतानाच िवचार आला तो सामंतांचा!
यांना उसने दले या पैशांचा मी िहशेब ठे वलेला न हता. आिण आता ापुढे ठे वून
उपयोगही न हता. सकाळचा चहा चालला असतानाच दारावर कु णीतरी टच या
मार या. मीरानं दार उघडलं.
‘साहेब, आजपासून पेपर मी टाकणार. आपलं नाव सांगून ठे वा.’
मी माझं सबंध नाव सांिगतलं. या मुलाचा चेहरा पटकन बदलला. तो एकदम बोलून
गेला,
‘आलं ल ात... आपलं नाव मी वाचलंय.’
मा यासार या सामा य कारकु नाचं नाव हा मुला या वाचनात कसं आिण कु ठू न आलं,
हाचं आ य वाटू न मी िवचारलं,
‘कु ठं वाचलंस?’–
‘मा या विडलां या वहीत. आपले काही पैसे देणे आहे. विडलां या वहीत न द आहे
याची.’
हातातला कप खाली ठे वत मी िवचारलं,
‘ हणजे तू.’
‘सामंतांचा मुलगा. माझं नाव सुरेश.’
‘ये, आत ये, जरा चहा घेऊन जा.’ मी आपुलक ने हटलं.
‘नको, पेपर टाकायला उशीर होईल मला.’
‘अरे ये. चहा तयार आहे. आिण मी काही कु णी परका नाही. तु याच विडलांबरोबर काम
करीत होतो.’
—मी माझा कप या यासमोर ठे वला.
‘ कतवीत आहेस?’

‘दहावीत.’
‘आणखी एक मोठा भाऊ आहे ना तुला?’ या या खोल गेले या डो यांकडे पाहात मी
िवचारलं.
‘हो. तो मॅ कला बसलाय.
‘ याला टाय पंग वगैरे येतं का?
‘नाही.’
‘तुला जमलं तर बघ. आ ापासूनच िशकू शकलास टाय पंग तर मॅ कनंतर टाय पंग
िशक यात दवस वाया जाणार नाहीत. पेपर वगैरे िवकणं िततकसं चांगलं नाही. फार
दगदगीचं काम आहे ते. तुला यात म फार होतील.’—मी सहानुभूितपूवक याला
सुचवलं.
‘ म तर काय येक बाबतीतच आहेत. विडलांची आ हांला िशकवण आहे, मांखेरीज
िमळतो तो खरा पैसा नाही आिण ामािणकपणे के यास कोणताही धंदा वाईट नाही.’
चहा घेऊन सुरेश िनघून गेला. ऑ फसात जाईपयत मी याची वा यं पुन:पु हा आठवीत
रािहलो. ‘ मांखेरीज पैसा िमळतो तो खरा पैसा नाही. आिण ामािणकपणे के यास
कोणताही धंदा वाईट नाही...’
ऑ फसात पोचलो ते हा बव काहीतरी सांगत होता. ितघेचौघे या याभोवती जमले होते.
मीही यात सामील झालो.
‘घरातला कता पु ष गेला क संपलं सगळं ! बाक यांचे हाल बघवत नाहीत मग.’ बव
हणाला.
‘कु णाचं सांगतोयस?’ —उिशरानं सामील झा याने परांजपेने पुन: िवचारलं.
‘सामंतांचं सांगत होतो. आज सामंतांचा सग यात धाकटा मुलगा र यावर ले स िवकत
होता. ‘ या या’ हणून मागं लागला. सामंतांचा मुलगा हणून मी एक पाक ट घेतलं.
याला दोनची नोट दली. सुटे पैसे न हते ते हा मु ाम बाक चे पैसे रा देत हणालो.
यानं मला थांबवलं. शेजार या दुकानातून मोड आणली. उरलेले पैसे देताना एवढंच
हणाला, ‘बाबांनी सांिगतलंय, दयेवर जगू नका; दुबळे हाल.’
मी यांना मग सुरेशची हक कत सांिगतली. पंगळे मग हणाला,

‘अरे , एकदा भेटायला जायला हवं रे !’
‘अरे , अशा कामात नेहमी पुढाकार घेणारा मी. पण या वेळी का ग प बसलोय सांगू का?
सामंतांनी मा याकडू न काही र म उसनी घेतली होती. आपण भेटायला जायचं आिण
यां या बायकोला िनराळं च काही वाटायचं.’ मी हटलं.
‘तुझं हणणं खरं आहे. पण ती असा िवचार कराय या मन:ि थतीत नसेल.
‘मीही ग प बसलोय. मा याकडू न पैसे घेतले होते यांनी. ‘िलमये हणाला.
‘एव

ा पैशाचं ते काय करीत होते कु णास ठाऊक!

सन तर कसलंच न हतं.’

‘आिण या दवशी यांनी, मा याकडू न पैसे घेतले याच दवशी ते मे ोम ये सहकु टुंब
भेटले.’ िलमयेने तपशील पुरवला.
‘परवा मुलाचा बाब पािहलास ना?’
‘तर! आम या मुलाला मी अजून वूलनची पँट िशवू शकलो नाही.’
‘आिण मेकॅनोसाठी तर मा या मुलानं वेड घेतलंय.’ मी माझी

था सांिगतली.

तेव ात कु लकण आला. पाठोपाठ सुळे, लेल,े भागवत, सगळे च आले. येकाकडू न
सामंतांनी काही ना काही र म घेतलेली होती. कोणीच भेट यासाठी पुढाकार घेत
न हता. भेटायला जायला हवं ाब ल दुमत न हतं. शेवटी ऑ फस सुट यावर
सं याकाळी सग यांनी िमळू न भेटायला जा याचं ठरवलं!
सं याकाळी आ ही सगळे सामंतां या घरी गेलो. पंधराच दवसांपूव य सामंतांशी मी
बोललो होतो हाची आठवण होऊन मा या पोटात ढवळू न आलं. सामंतां या मो ा
मुलानं दार उघडलं. या दवशी या या या पोशाखात आिण आज या पोशाखात
महदंतर होतं. आ हांला बसायला सांगून तो बाहेर गेला.
जरा वेळानं विहनी बाहेर आ या. यांचा चेहरा खूप उतरलेला होता. डोळे खोल गेलेले
होते. आता ापुढं एकटीला जीवन पाहायचं–घडवायचं आहे ाचीही यात जाणीव
होती. सु वात कशी करावी हाचा येकाला
पडला होता. शेवटी विहन नीच सु वात
के ली. मा याकडे पाहात यांनी िवचारलं.
‘परवा आपणच आला होतात ना?’
‘हो. असं काही घडेल हाची व ातसु ा क पना न हती ते हा.’

‘कु णालाच नसणार हणा!’ – गोखले पटकन हणाला आिण नंतर काय हणावं ते न कळू न
ग प बसला. परत विहन नीच सु वात के ली.
‘आप यापैक कु णालाच न हती आिण नसणारच. पण माझी अशी क पना आहे – कं वा
खा ीच आहे हणा, यांना वत:ला मरण समजलं होतं.’
आ हा सग यां या चेह यावर आ य दसलं. विहनी पुढे हणा या.
‘जा यापूव यांनी िवजयला जवळ बोलावलं. याला सगळी प रि थती समजावून दली.
यात या यात लोकांचं देणं कती आहे हाची पूण क पना दली; आिण या या उ या
हयातीत एकाही माणसाचं देणं ठे वणार नाही हाची यांनी या याकडू न हमी घेतली.’
‘ याचं एवढं काय िवशेष होतं?’ – भारावून जात पंगळे हणाला.
काहीशा िन हानं विहनी पटकन हणा या,
‘तो तुम या सवा या मनाचा मोठे पणा आहे. मा या आठवणीत यांना ा गो ीची सदैव
जाणीव होती. नेहमीच कु णा ना कु णाकडू न ते पैसे उसने आणीत. यांचा दृि कोण या
बाबतीत इतरांपे ा िनराळा होता. कु णालाही पटकन – न हे, के हाच न पट यासारखा
होता. खु मला तो कधीच पटला नाही. पण म येच ही घटना घड यावर, आता मी जे हा
याचा िवचार करते – ते हा तो िततकासा चुक चा होता असं मला हणवत नाही. ते मला
हणायचे, मी कारकू न आहे. मा या श ची, मयादेची मला पूण क पना आहे. माझी
चाकोरी मला पसंत नसली तरी मला ित याबाहेर पडता येणार नाही. अथात
तेव ासाठी मी मा या मुलांची कु चंबणा होऊन देणार नाही. ा वयात यांचं उमलणारं
मन उमलाय या पूव च मारलं जात नाही ना हे मी थम पाहीन. यांना आतापासूनच
संयमाचे डोस पाजणार नाही. — आिण ा अशा िवचारसरणीपायी यांनी मुलांचा
येक ह पुरवला आहे. इतर कु ठ याही कारकु ना या मुलांना जी सुखं क पनेनं अनुभवता
आली नाहीत ती मा या तीनही मुलांनी य पणे चाखली आहेत. अथात यासाठी या
मागाचा अवलंब कु णीही के ला नसता या मागानं ते जात होते. मी यांना येक वेळी
हणावं, ‘तुम या ा जगावेग या वेडापायी तु ही दे याचं ओझं खूप वाढवीत आहात.’
यावर यांनी नेहमीचे िवचार मांडीत हणावं,
‘मा या अंगात िज आहे, मी कज फे डायला समथ आहे. दुदवानं माझं काही कमीजा त
झालं – तर माझी मुलं ती जबाबदारी वत:ची हणून डो यावर घेतील. ती मा या
र ाची आहेत, चांग या पंडाची आहेत. मी यांना चांगलं िश ण दलंय, उ म सं कार
के लेत, यांचे लाड पुरवताना ती शेफा न जाणार नाहीत ाचीही दखल मी घेतली
आहे...’ मी मग ग प बसायची. आिण आता तु हांला नवल वाटेल पण मा या तीनही
मुलांनी मा या अपरो कामधंदा पािहलेला आहे. तु हांला यांचा अनुभव नाही, पण ा

वयात यांना एवढी समज आली असेल ाची मलाही क पना न हती. योतीची श
समज यासाठी अंधारच हावा लागतो!’
‘ ांची िवचारसरणी चुक ची होती का बरोबर होती हे मी आता सांगत नाही, सांगणं
बरोबरही ठरणार नाही, सग या लोकांचं देणं या दवशी फटेल या दवशी मी ा
संबंधी बोलणं बरं होईल.’
‘तु ही दे याघे याची एव ात कशाला काळजी करता पण? आ हापैक कु णाचंच
याब ल काही हणणं नाही.’ मी म येच हणालो. पूव याच संथपणे तथािप
करारीपणाने विहनी हणा या,
‘मला याची मुळीच काळजी नाही. ित ही मुलां या कतृ वावर माझा पूण िव ास आहे.
एकदम ितघेही कत पु ष झा यासारखे वावरत आहेत. वडील असताना आपण खूप मजा
के ली आहे ाची जाणीव यांना या वयात यां या यां या िवचारश
माणे आहे, आिण
ती गो खोटी नाही. मा या मोठया मुलाला घ ाळ आहे, चांगलं पाकर पेनही आहे.
पेनव न आठवण झाली. मागं एक संग घडला होता. –आमचा िवजू–मोठा मुलगा–लहान
होता. ां या िम ाचं पेन यानं चोरलं. आ हा दोघां या ल ात ती गो आली. आ ही
ठरवून िवजूशी अबोला धरला. याला ते अस झालं. पाया पडू न याने अपराध कबूल
के ला. ांनी याला िश ा न करता िच ी देऊन याच िम ाकडे पाठवलं. िच ीत ांनी
िम ाला कळवलं होतं. ‘िवजूनं गु हा तुमचा के ला आहे. ते हा िश ा कर याचा अिधकार
तुमचा आहे.’ या िम ाने उलट ांना कळवलं, अशा त हेची चूक, मोह, मुलाला पुन: होऊ
नये एव ासाठी याला चांगलं भारी पेन घेऊन ावं आिण ते पेन हरव यास याला काय
वाटेल हे याला िवचारावं.’ — ा घटनेपासून कसा कु णास ठाऊक, पण जीवनाकडे
बघ याचा ांचा दृि कोण, िवचारसरणी पार पार बदलली. कु ठू न तरी यांनी पैसे उभे
के ले, िवजूला पेन आणलं.’
कु णी तरी हाक मारली असावी. विहनी आत गे या. ऐकलेली हक कत आिण समजलेला
एक िनराळा दृि कोण ामुळे आ ही सगळे भारावून गेलो. ऑ फसात कधी चहाचा कप न
घेणारे , साधारण गबा यासारखेच वावरणारे सामंत... होय. आता सामंत ा जगात
नाहीत सामंत गेल,े पण गेले कसले? – िवल ण िवचारसरणी या पाने ते अजून ा
घरात आहेत.
विहनी लगेच बाहेर आ या. यां या हातात एकदोन व ा हो या. मा या हातात या
व ा देत विहनी हणा या,
‘पाहा व ा. ात सगळे िहशोब आहेत. वेळोवेळी िनरिनरा या लोकांकडू न घेतले या
पैशांची यात न द आहे. एका बाजूला साधारणपणे ते पैसे कधी फे डू शकतील ाचा
अंदाज आहे.’

मी यातली एक वही उघडली. आम या सवाची नावं तीत होती, उसने घेतले या रकमांचे
आकडे होते. सवात नवलाची बाब हणजे आमचे प ेही यात होते. पंधराच दवसांपूव
दले या दोन पयांची न दही मा या नावापुढे तारखेसह होती. विहनी दाटले या
आवाजात हणा या,
‘ब तेक सव यात आहे. यािशवाय काही रािहलं असेल तर सांगा मोकळे पणी. वहीत
साधारणपणे तारखा िलिह या आहेत या या दवशी पैसे फे डले जा याची खटपट
करणार आहे. नाहीच जमलं तर रागावू नका. थोडी सवड ा.’
आम याजवळ श द न हते. िनरोप घेऊन बाहेर आ यावर मी गोखलेला हणालो, ‘मी
जरा पुढे जातो.’
‘का रे , एवढी घाई का? कोप यावर चहा घेऊ मग जा.’
‘नको, उशीर होतोय. दुकान बंद हाय या आत घरी पोचायचं आहे.’
‘काही िवशेष?
‘नाही बुवा, साधंच.’
‘तरी पण?’
‘छोक यासाठी एक ‘मेकॅनो’ यावा हणतोय.’ मी हणालो.

ी-ह
खूप दवसांची जुनी मागणी आज सौ.नं. न ानं सुनावली. ितला घरात एक रे िडओ हवा
होता. यासाठी ती कोणताही याग करायला तयार होती. रे िडओ घे याची आपली ऐपत
नाही हे जाणत असतानाही ती ही इ छा दाबून ठे वू शकत न हती. रे िडओ घेत यापासून
पुढील एक वषात गावात कतीही उ कृ िसनेमा आला तरी तो बघणार न हती. माहेरचे
िनरोपावर िनरोप आले तरी ती माहेरी न जाता च पंधरा पये वासखच वाचवणार
होती. एवढंच न हे, तर ित या मैि ण नी मिह यातून तीनतीन पातळे घेतली तरी ती
एकसु ा पातळ मागणार न हती. आिण ािशवाय आणखीन काही यागा या गो ी
आठव या क , चारपाच दवसांनी ती मला या िनयमानं ऐकवीत असे! आज मी ती बाब
मनावर यायचं ठरिवलं आिण या दृ ीनं रे िडओ घेत यास पुढं कोणकोण या गो ी
हो याचा संभव आहे हे मी ितला सांगू लागलो.
‘हे बघ, तु या आ हा तव मी रे िडओ यायला तयार आहे. पण यापासून होणा या
फाय ातो ांचा िवचार आपण दोघांनी नीटपणे के ला पािहजे.’
‘ यात तोटे काय आहेत? सव फायदेच तर आहेत!’
‘हे पाहा, असं िल टन चहा या जािहराती माणे, तो चकर आहे, िहवा यात गरम व
उ हा यात थंड आहे, वगैरे वगैरे नुसते फायदेच नको सांगूस!’
‘ठीक आहे. तु ही यातले तोटे सांगा!’
‘हे बघ, रे िडओ, इ ी, िशवणाचे यं , गजराचं घ ाळ, थमामीटर, शेकायची िपशवी,
सायकल इ यादी गो चा उपयोग वत:ला हो यापे ा दुस यालाच जा त होतो. या
गो ी वापरायला ने या जातात व मोडू न येतात. या वारं वार दु त क न घे याची ऐपत
आिण सहनश हा दोन गो ी आप याजवळ पािहजेत. नाहीतर सडेतोड प व े पणा
हवा. प व े पणा अस यास शेजा यांशी वाकड व सहनश अस यास आप याच
िखशाशी वाकडं, असा हा पेच!’
‘आप याकडे शेजारीपाजारी फारसे कु ठे येतात?’
‘रे िडओ घेत यावर येतील!’
—काही काळ शांततेत गेला. माझे मु े ितला पटले होते. पडले या चेह यानं ती िवचार
क लागली. मला ितची क व येऊन मी हणालो,

‘बरं जाऊ दे. पुढ या मिह यात आपण घेऊन टाकू रे िडओ. पण आिथ॔क प रि थतीचा काय
अंदाज आहे?’
‘काही नको रे िडओ! आपण रे िडओ घेणार आिण चैन होणार शेजा यापाजा यांची!’
‘मग आपण असंच क ! आपण शेजार या कावकूं नाच यायला लावू रे िडओ!’
—सौ.नं. िनषोधाची मान डोलावली, पण आलेलं हसं मा ितला दाबता आलं नाही.
‘तु याकडे कती पैसे िश लक आहेत?’
‘दोन पये आठ आणे!’
‘हाि

या, आता फ

तीनशे साडेन ा णव पयेच हवेत हणायचे!’

‘तु हाला जे हा ते हा थ ाच सुचते. मला ‘पॉके टमनी’ हणून तु ही दरमहा कती र म
देता हणून मी जा त िश लक टाकायची?’
—ितचा

खरा होता. माझा आवाज घोगरा झाला.

‘शालन, तुला जर मी काही दरमहा पॉके टमनी देऊ शकलो असतो तर वा याची उधारी
ठे वली नसती ग.’
त डातून नको ते वा य िनघून गे याची जाणीव शालनला बोल यावरच झाली होती.
मा या उ रानं ितचे डोळे भ न यायला वेळ लागला नाही.
—पण येक वेळेला रडणा याचं सां वन करता येतंच असं नाही. याची जाणीव
रडणा याला नसते. के हाही आपले डोळे कोरडे करायला आपली आवडती
जवळ
यावी असं ितला वाटतं. पण काही वेळेला रड यापे ा सां वन करणा या माणसावरच
जा त ताण पडलेला असतो.
मी ितथून उठू न बाहेर या खोलीत गेलो.
जेवण क न ऑ फसला जाईपयत िवशेष बोलणं झालं नाही. पण मी पायात चपला
सरकिवताना शालन जवळ आली, सुपारीसाठी पुढे के ले या हातात ितनं दोन सो या या
बांग ा ठे व या.
‘ ाचा रे िडओ आणा!’

‘पूण िवचार के लास का?’
‘होय!’
‘

’

दोनच दवसांनी आम या चाळीला भूकंपाचा हादरा बसला! बस या नाका या पण
नेहमी आप याच गुम त असले या शेजार या काकू , नुसते बसून खाणारे पण वत;ला
माऊ टबॅटन समजणारे वामनराव, का
हणजे काय हे न समजणारे पण ‘टेिनसन’ लाही
लाजवू शकू अशी हमी देणारे कवी काश, म ासी राघवै या, इ यादी खास े क
बा कनीतून मी व मा यामागून रे िडओ घेऊन येणा या पाटीवा याकडे डोळे फाडू न पाहात
होते. या सवाना त ड देऊन मगच मला मा या खोलीकडे जाता येणार होतं!
या सव द ातून मी कसा काय पार पडलो हे सांग यासाठी मला िनराळी कथा िलहावी
लागेल. एवढं मा खास क , या दवशी मला अिभम यू या कौश याची थोडीशी क पना
आली.
रे िडओची ाण ित ा झा यावर, नवरानवरीला पाह यासाठी आजुबाजूची माणसं जशी
दबकत दबकत येऊन जातात त त् वेळात वेळ काढू न सवजण रे िडओ पा न गेले.
भ याबु या शि तप ाकांची रे िडओवर ‘फु ले’ उधळ यात आली. चाळीत ‘ह ाचा (?)’
रे िडओ आला अशा श दांनी िखरापत वाट यात आली. ‘वसंतराव, भारीच बुवा शौ कन!’
इ यादी तुितसुमनांचा धूपही जाळ यात आला आिण एवढी सेवा क न घेत यावर
रे िडओतून स आवाज आला, ‘हम ब बईसे बोल रहे है!’
दुस या दवशी रे िडओतील सकाळ या सनईवादनानं चाळ जागी झाली. नऊ वाजेपयतचा
वेळ रे िडओ या आसपासच गे यामुळे वयंपाकाला वाटा या या अ ता िमळा या!
कोणाची टू थपे ट चांगली, स या मश र हक म कोण या गावाला आहेत, म तक शांत
राह यासाठी कु ठलं तेल चांगलं, वगैरे रे िडओ–िसलोन या ापारी िवभागानं दलेले
कळकळीचे स ले ऐकू नच मी ऑ फसला गेलो.
सं याकाळी ऑ फसातून घरी आलो तो बाहेर या खोलीला ज ोचं व प आलं होतं.
विनमु का चालू हो या हणून पंधरा ते वीस वष वयाचे े क त लीन झाले होते. दहा
िमिनटांनंतर चालू होणा या गावकरी मंडळात क तन होतं हणून ‘काकू , माई’ वगैरे
त सम मंडळी पण हजर होती. आिण ा सा या घोळ यात आमचं ‘कल ’
मंगळागौरी या चौरं गा माणं म यभागी बसलं होतं. सं याकाळचा चहा कला आिण
रा ीचं जेवण िपठलं–भातात उरकलं गेल!ं
दुस या दवशी चाळीतील शेजा यांनी आपलेपणानं रे िडओची जबाबदारी उचलली.

उजाडताच वामनराव घरात घुसले आिण दवसभर होणारे काय म यांनी मला
कत बु ीने सांगायला सु वात के ली. कती वाजता कोण गाणार आहे, कती वाजता
चचा आहे, हवामानखा याचा अंदाज कती वाजता ऐकायला िमळे ल वगैरे काय म ते
मला ‘झलक’ माणे सांगू लागले. अथात यांचं चहापान मा याबरोबर झालं. रे िडओचा
हा एक तोटा मी साफ िवसरलो होतो.
साडेआठ या सुमाराला मी दाढी करत असतानाच किववय काश मा या खोलीत आले.
‘वसंतराव, ऑ फसला जाताना ‘मुंबई’ लावून जाल का? दुपारी विनता–मंडळ ऐकायचं
आहे.’
—माझा हात थबकला. साबणा या जाड थरामुळे किववयाना मा या चेह यावरचं आ य
दसलंच नसावं. यांनी पुढे पु ती जोडली.
‘नाही, अशा व तू एक हाती असा ात हणून सांिगतलं–!’ मा याच रे िडओ या
काळजीसाठी मला तसं करणं म ा होतं.
सं याकाळी ऑ फसातून घरी आ यावर सहज गॅलरीत बांधले या रे िडओ या‘
ए रअल’कडे माझी नजर गेली, तर काय मौज! या ए रयलवर कावकूं चं पातळ, या या
शेजारी एक सदरा, या यापुढं लगेच एक पोलकं , या यापुढं लहान मुलांचे दोन लंगोट व
म ये काही अंतर सोडू न राघवै याची तेलकट लुंगी, इतके कपडे वाळत टाकले होते.
रे िडओ या ‘ए रअल’ चा हा ‘डबलरोल’ पा न कोणीही थ झाला असता! बाहेर येऊन
मी या कप ांकडे पाहात असतानाच काकू बाहेर आ या व समाधानपूवक आवाजात
हणा या,
‘ कती दवस झाले, ‘ ांना’ सांगते आहे गॅलरीत एक तार ठोकू न
ऐकतं कोण? आयतीच सोय झाली आमची.’

ा कप

ांसाठी! पण

—मी न बोलता सगळे कपडे काढू न यां या घरात नेऊन ठे वले. या कारामुळे रा ीपयत
आ हाला रे िडओचा काय म ऐकू आला नाही! एवढं काकू बोलत हो या.
दोन दवस कु णीही रे िडओ ऐकायला आलं नाही. पण शिनवार उजाडताच सगळे जण पु हा
आपोआप नकळत जमले. रा ी साडेनऊ वाजता– कवायतीला
एके क िशपाई मैदानावर हजर हावा त त्—एके कजण खोलीत येऊन हजर झाला! रा ीय
काय म! रा ी झोपायला साडेबारा वाजले. जागरण हा न आठवलेला आणखी एक तोटा!
रिववारी तर कहरच झाला. सकाळी साडेदहापयत अगोदर मुंबई व नंतर िसलोन!

चाळीत या सग या रिहवा यांचे ‘संगीत– ेम’ मी रे िडओ घेत यावरच जागं झालं होतं,
ही ल ात ठे व यासारखी गो होती. दुपारी दोन ते साडेतीन रे िडओवरील िविवध भारती
व पा क ताननं डोकं उठवलं. साडेपाच वाजता गंमत–जंमत ऐकायला लहान लहान
‘िनषपाप (?)’ मुलं जमली. तो काय म संपून सगळे जण जातात न जातात तोच वामनराव
दंतपं िवचकत येत हणाले,
‘आज सौभ नाटक होणार आहे देवा! जेवण लवकर आटपा हणजे िन
ऐकायला िमळे ल.’

ंतपणे नाटक

तोच शालन बाहेर येत हणाली,
‘ वयंपाक तयार आहे!’ मी झटकन हणालो, ‘ हेरी सॉरी वामनराव. आज आ हांला
बाहेर जायचं आहे. फार ज रीचं काम आहे. ते हा मला गेलंच पािहजे.’
‘हरकत नाही. तु ही टेशन लावून जा. आ ही ऐकत बसू!’
—धोबीपछाड पेचात पिहलवान जसा आपटला जातो त त् मी साफ आपटलो! नाटक
ऐक याचं सौ य तर गमावलंच, पण यािशवाय जेवण झा याबरोबर तडफडत बाहेर जावं
लागलं.
बाहेर पड यावर मी शालनला हणालो,
‘मी कु लूपच लावणार होतो!’
‘तसं कसं करता येईल? आप या घराला आपण रं ग लावून घेतला ते हा त बल दीड ते दोन
तास आपण यां याच घरात तळ ठोकला होता!’
‘ते सगळं खरं आहे! पण रोज रोज जागरणं तरी कती करायची?’
‘ याला काय इलाज? मागं तु ही फरतीवर गेला होतात आिण इकडे मी आजारी पडले,
ते हा शेजार या काकू रा ाभर मा या उशाशी येऊन बस या हो या.’
—ितचं हणणं खरं होतं. आम या साधारण प रि थतीमुळे येकाचे आम यावर असे
काही उपकार झाले होते क , आ ही यांना कोण याही त हेने दुखवू शकत न हतो. वेळी
अवेळी उपकार क न क न, संबंध वाढवून यांनी आ हाला अशा काही पातळीला आणून
ठे वलं होतं क , आता आ ही यां या कोण याही मागणीला ‘नाही’ हणू शकत न हतो.
पण या उपकारांची फे ड अशा त हेने करणं मला के हाही महागात पडले असते.
रा ी पु हा रे िडओ बंद कर यासाठी हणून आ हाला साडे अकरा या आत घरी परतणं

आव यक होतं. आ ही परतलो.
मिहना बदलला. इलेि कचं िबल पा न मी खालीच बसलो. नेहमी या आक
ित पट आकडा िबलावर झळकत होता. न आठवलेला आणखीन एक तोटा!

ा या

एके दवशी मी कामाव न घरी आलो. रे िडओ बंद असलेला पा न मला जरा नवलच
वाटलं. चहापान झा यावर मीच जरा रे िडओ लावला. तु हाला खोटं वाटेल, पण रे िडओ
घेत यापासून हा मी फ दुस यांदाच हात लावला होता! पिह या दवशी रे िडओ कसा
लावायचा हे दाखिव यापासून मा यावर रे िडओ लावायची पाळीच आली न हती. मी
उ सुकतेने हात लावला आिण बटण फरवलं. रे िडओ लागला नाही.
‘रे िडओ मोडला का ग?’ मी ओरडलोच.
‘नाही!’ िन वकार उ र आलं.
‘मग?’ याच ‘ हॉ यूम’ म ये मी िवचारलं.
‘राघवै या आहेत ना? यांनी यातला हॉ ह काढू न नेलाय.’
‘ हणजे काय?’
‘अहो, यांचा साहेब आहे ना, यां या घरी आप याच कं पनीचा रे िडओ आहे. यां या
रे िडओतला हॉ ह जळाला आहे. ते नवीन घेणारच आहेत; पण आज यां या मुलाचं
रे िडओवर ‘गोटु वा म’ आहे हणून राघवै यानं आपला हॉ ह यां या साहेबाला नेऊन
दला आहे.’
‘रे िडओतला हॉ ह ही काय उसनी मागायची व तू झाली! हलवाया या घरावर
तुळशीप ! हे म ासी असेच. पर पर मोठे पणा यायला सवकलेले! आिण तू तरी
परवानगी कशी दलीस?’ शेवटी मी ित यावरच घसरलो होतो.
‘नाही कशी हणू? आपलं िन मं घर यां या कँ टनमध या व तूंनी भरलेलं आहे. कधी
िवसरायला होईल का?’ मी ग प बसलो अगदी ‘ पीकर’ िबघड या माणे!
रे िडआचं माहा य हळू हळू कमी होत होतं. आता आम या रे िडओचं कौतुक करणारे लोक
इतर रे िडओबरोबर याची तुलना क लागले होते. लोकां या रे िडओत आणखी काय काय
सोयी आहेत, या मानानं आम या रे िडओत सोयी कमी असून कं मत कशी जा त वाटते,
वगैरे टीका शालनजवळ होऊ लागली आिण एके दवशी या टीके ला शालनकडू न
झणझणीत उ र िमळा यावर आम यात याच णी छि साचा आकडा िनमाण झाला.

यानंतर या रिववारी मी व शालन जरा दुपारचे पडलो होतो, तोच कानावर संवाद
आला.
‘काय ऐट या रे िडओची! अ

या जगात जसा काही

ांचाच रे िडओ!’

‘पण तु हांला एक गो कु ठं माहीत आहे? रे िडओ नवीन नाही काही तो! सेकंड हँडच आहे.’
—ती बातमी मलासु ा नवीनच होती.
‘आिण सेकंड हँड असूनसु ा वा याचं िबल काही दलेलं नाही.’
‘कशाव न?’
‘वा यानंच मला सांिगतलं! मी याला च बोलले क , यांनी तर घरात रे िडओ घेतलाय
आिण तुमचं िबल कसं काय नाही दलं?’
‘हो का–हो का? मग वाणी काय हणाला?’
‘तो हणाला, कसला घेताहेत रे िडओ, पळवला असेल कु णाचा तरी ही : ही : ही:!’
‘खी: खी: खी:!!’
मी शा त होतो. शालन मा इतक तापली होती क दुपार या चहाला टो हची गरज
भासलीच नसती. ितची समजूत घालीत मी हणालो,
‘शालन, वाईट वाटू न घेऊ नकोस. आपण एवढंच ल ात ठे वावं क , म यम वगा या
माणसांनी जपून भरा या मारा ात. मह वाकां ा व िज माणसाला वत: या
उ कषासाठी अव य असावी, पण यापूव येकानं आपली सीमारे षा आप यापासून
कती अंतरावर आहे ाकडे थम ल
ावं.’
आिण याच रा ी तर अगदी कळस झाला. मी एकटाच जरा बाहेर गेलो होतो.
साडेआठा या सुमाराला मी घरी परतलो तो ही मंडळी जमलेली! किववय काश सामोरे
आले.
‘वस तराव, मुंबईला आहे किवसंमेलन आिण पु याला आहे ना टका! वामनरावां या
मंडळ ना हवी आहे ना टका! आम या िम ांना पािहजे किवसंमेलन तु हीच हा वाद
िमटवा.’
मी पुढं झालो. रे िडओशी दोघेितघे मनापासून चाळा करीत होते. कोणीही येऊन रे िडओ

लावावा इतका आपलेपणा िनमाण झाला होता.
— हैस घेत यावर, नवीन हशीची ओळख होईपयत पायाखालचं शेण सु वातीला आपण
वत: उचलून देतो आिण नंतर कोणीही पटकन खाली वाकू न शेण उचलून नेतो, तसाच
काहीसा कार रे िडओ या बाबतीत घडत होता.
वैतागानं मी हणालो, ‘हे पाहा, मला ना टका पण ऐकायची नाही आिण किवसंमेलन तर
या न ऐकायचं नाही, मी ग ीवर जातो. घर तुमचं समजा आिण रे िडओ पण तुमचाच
समजा. काय म संपला हणजे मा मला कळवा.’
—मी ता ताड् ग ीवर गेलो. मी रागावलो आहे, हे समज याचीसु ा यां यात अ ल
न हती. दोन तास रे िडओ– ांितकारक पोिलसांना सापड या माणे – यां या ता यात
होता. मा या मागोमाग शालन पण ग ीवर आली. सुमारे साडेदहा या सुमारास काकूं चा
मुलगा ग ीवर येऊन हणाला,
‘अहो, तुम या रे िडओतून बघा कसा आवाज येतोय!’
मी िवजे या वेगानं खाली गेलो. ब तेक सगळे पसार झाले होते. वामनराव व किववय
काश कोणीतरी मे या माणं चेहरा क न उभे होते.
रे िडओतून नुसती घरघर ऐकू येत होती.
‘आता ापुढं फ हाच आवाज रे िडओतून येईल!’ एवढं बोलून मी रे िडओ बंद के ला.
सगळे पसार झाले.
‘रे िडओला कु णाला हात लावून देऊ नका. अशा व तू एक हाती असा ात. ऐकायला
सगळे येतील; पण िबघड यावर कोणीही येणार नाहीत.’ अशा उपदेशकां या हातूनच
‘रे िडओ’ िबघडला होता.
रे िडओ दु तीला टाकू न आ यावर शालननं िवचारलं,
‘ कती खच येतोय दु तीला?’
‘रे िडओ आला या कं मतीला िवकू न टाकला!’
शालन या चेह यावर नाराजीपे ा समाधानच दसलं. पण, लगेच ितचे डोळे भ न आले
आिण ती हणाली,
‘आलेले अनुभव काही वाईट नाही आले. शहाणपणच िशकायला िमळाले, पण यासाठी

कं मत फार मोजावी लागली. रे िडओ पण गेला आिण मा या बांग

ा पण गे या.’

या रा ी आ ही िसनेमाला गेलो. िसनेमा न परततानासु ा शालन नाराजच दसली. मी
हणालो,
‘शालन, तु या बांग ा अजून शाबूत आहेत. या मी िवकले या नाहीत. एका िम ा या
दुकानातून तो रे िडओ मी फ अनुभवासाठी आणला होता.’
आ ही रा ी शा तपणे झोपलो. आिण सकाळी आ हा दोघांना जाग आली ती
रे िडओमध या सनई–वादनानेच! आ ही ताडकन् उठलो आिण दुस याच णी आम या
टाळ यात ल ख काश पडला. आमची िजरव यासाठी आम या नाकावर ट चून
शेजार या काकूं नी रे िडओ घेतला होता. आिण आता आ ही तो फु कटात ऐकत होतो!!!

ीमंत
सं याकाळी साडेसात वाजता दारावरची बेल वाजायचं काही कारण न हतं. ा वेळी
सहसा मा याकडे कु णी येत नाही. वासूकाकांची ये याची वेळ ठरलेली आहे. माधुरी या
माहेरची माणसं पण काही ठरावीक वेळेतच येऊन जातात. धूमके तूसारखा के हाही च र
टाकणारा शरद. पण तोही कधी ा वेळी येत नाही! कोण असेल बरं , ाचा िवचार करीत
मी दार उघडलं. बघतो, तो दारात बं ा — बं ा पाठक!
‘अरे , तू कसा उगवलास

ावेळी?’ याचा खांदा घुसळीत मी हणालो.

‘ ा वेळेला मावळायला मी काय सूय आहे?’
—श दांची कसरत चालू झाली क समजावं बंडोबा खुषीत आहेत.
‘ ा बाजूला आलो होतो. हटलं, बघावा तुझा नवीन बंगला. एकदोघांना िवचारलं.
सापडला लौकर!’.. नवीन घरात चपला कु ठे काढू न ठे वा ात हे न कळू न बं ा घुटमळत
हणाला.
दरवा यामागं मु ाम करवलेलं चपला ठे वायचं कपाट दाखवीत मी याला हणालो,
‘ही बघ, चपलांसाठी खास सोय. पटकन् आ याबरोबर दसू नयेत हणून मु ाम कपाट
आडोशाला करवून घेतलं.’
‘वा, क पना सुंदर आिण जागाही सुंदर! तुझं काय हणा, आ कटे टच तू! असं काही के लं
नाहीस तर आ य! आता मी इथूनच बंगला बघायला सु वात करतो. दाखव. हे चपलांचं
कपाट. पुढं?’
‘ ा चपला!’
आ ही दोघंही हसलो. अगदी सरळ सी या वभावाचा, डावपेच माहीत नसलेला, पण
वत:ची िनि त मतं असणारा, सग या गो ीकडे सरळच बघणारा, यामुळे सग या
िम ांत फ बं ाच िज हा याची तार छेडून गेला. इतरांना दाखवतो यापे ा जा त
उ साहानं मी याला मा या न ा बंग यात या बारीकसारीक गो ी दाखवू लागलो; सांगू
लागलो.
‘ही बेड म. ाय हसीसाठी िह या िखड या नेहमीपे ा जरा उं च घेत या आहेत. इतर
कु ठ याही खो या न ओलांडता इथे येता यावं हणून हा िनराळा पॅसेज!’

‘वा, हेही अ ितम!’ —बं

ा उ ारला.

— येक गो ीचं तो मनापासून कौतुक करत होता. यात देखावा न हता. कृ ि मता
न हती. सगळं नीट पा न झा यावर याने िवचारलं,
‘गॅरेज कु ठं दसलं नाही ते?’
‘आता आपण या ग ीवर उभे आहोत ित याखाली गॅरेज आहे.’ मी खुलासा के ला.
‘हेही छान!’
चहाची वेळ नसताना मी माधुरीला चहा करायला लावला–आवजून! आिण एव ा
दवसांनी आ यावर अवेळी चहा यायचाच असतो ा जािणवेनं बं ाही ‘नको’
हणाला नाही, चहा िपता िपता मी िवचारलं,
‘माझं सगळं पािहलंस, ऐकलंस; आता तुझी हालहवाल.’
‘आमचं काय घेऊन बसलास? सगळं ‘जैसे थे.’ नेहमी याच अडचणी, नेहमीचेच पेच संग
आिण आमची नेहमीचीच दुबळी धडपड! चलता है! लहानपणी भरा यांपुढे आकाश तोकडं
वाटायचं. आता भरा या एवढयाशा वाटतात आकाशापुढे!’
—बं ा असं का हणाला हे मला समजलं होतं. कारण या या लहानपण या भरा या
मला माहीत हो या. माधुरीला याची क पना न हती. ती पटकन् हणाली,
‘असं काही नाही हो! मा या भरा या अजून तेव

ाच आहेत. तु हाला काय झालंय?’’

‘तु हांला क पना नाही विहनी, साधी पचीच गो या. िपकिनकची मला आिण िहला
एवढी आवड; पण गे या चार पाच वषात प नाही क काही नाही.’ — बं ा हणाला
‘पाच वषात प नाही? काय सांगता काय? हॉ रबल! मी तर घरातून पळू नच गेले असते.’
माधुरी परत बोलून गेली. ितला साव न घे याचा दुबळा य करीत मी हणालो,
‘िहला

पची फार आवड आहे.’

‘फार हणजे खूपच! ते माझं जीवनच झालंय असंच हणा ना! विहनी काही हणत नाहीत
तु ही पला गेला नाहीत तर?’ —माधुरीनं एकदम बंडूला िवचारलं. अशा त हेचं
बं ाला काही िवचारलं जाऊ नये असं मला खूप वाटत होतं.’
सरळ वभावाचा बं

ा हणाला, ‘सहसा ती मा यापुढे काही बोलत नाही.’

इतर लोकां या संसारात बायकासु ा पड घेतात कधीकधी— ा अथान मी माधुरीकडे
मु ाम पािहलं. पण अशा मह वा या वेळी ितचं मा याकडे कधीच ल जात नाही. ती
पु हा हणाली,
‘तरी तु ही अधूनमधून

पला जायलाच हवं. मनात आणलं तर तेवढंही अश य नाही.’

‘खरं सांगू का विहनी— एकतर पहाटे उठायचं, तीन तीन मुलं आिण आ ही...
फराळापासून सगळं आवरायचं आिण धडपडत लोकलसाठी पळायचं रिववारी तर मला
या लोकलचं दशनही नकोस वाटतं. दवसभर जरा इकडे ितकडे करतो न करतो तोच पुन:
सं याकाळ या लोकलसाठी पळापळ. पुन: रांगेत उभं राहायचं, मुलांनी कं टाळायचं,
बायकोनं वैतागायचं आिण आ ही हणायचं झक मारली अन् प काढली!’ ‘गा ांतली
गद तु ही बघताच. अशा पम ये काही चाम वाटतच नाही. तु हा मोटारवा याचं ठीक
आहे. मनात आलं, िनघालं. बांधाबांध नको, धावपळ नको— काही नको.’
बं ा हणाला ते खरं होतं, पण या या बोल यात अगितकता न हती. मोटारवा यांब ल
म सर न हता. अशाच प रि थतीत, ल बकळतच प काढायची असते. ाचीही याला
जाणीव होती. मला मा वाईट वाटलं ते सगळं ऐकू न. नकळत मी िख झालो. मला काय
हणावं ते कळे ना. वा तिवक मी काही हणावं अशी बंडूची अपे ा न हती, पण मला मा
वाटत होतं क याला बरं वाटेल असं आप याला पटकन् काही तरी सुचलं पािहजे. तोच
माधुरी हणाली,
‘शोफरला सांिगतलंय ना सकाळी यायला?’
‘होय, —मी उ रलो.
‘का? कु ठं जाणार आहात?’ बंडूने िवचारलं.
‘मी नाही. ही जायची आहे माहेरी!’
‘विहन चं माहेर काय गावातच आहे, इथ या इथं!’ चहा संपवीत बं

ा हणाला.

‘ ा वेळेला मी मावशीकडे जाणार आहे को हापूरला.’
‘बाक तू आज भेटलास ते बरं झालं हं. उ ा–परवा आला असतास तर कु लूप पा न
परवावं लागलं असतं.’ — मी सहानुभूतीनं हणालो.
‘ यात काय?’ पुन: आले असते!’
— पुन: माधुरी काहीतरीच बोलली आिण पुन: ितला साव न घेत मी हणालो,

‘मा यासाठी तो दहावेळा येईल ग! तुला याची क पना नाही, पण माणसाची िनराशा
नाही का होत?’
‘अरे पण, तू इथंच आहेस ना?’ बंडयाने िवचारले.’
‘हो, पण, मी इथे नसले हणजे ांचा काही भरवसा नाही. मला िवचारा, ांचे मग लब
काय, नाटकं काय...’ — माधुरी सांगू लागली. ितला अडवीत मी हणालो, ‘हां हां हां
राणीसाहेब, इथेच थांबा!’ बंडू हसू लागला.
‘अरे नाही तर काय, ा बायका माहेरी जातात, मजामजा करतात. खूप दवसांनी
माहेरपण हणून ांना पा ा॔ काय, जेवणाची आमं ण काय, आिण इकडे नव यांनी मा
आ ाकडे पाहात बसावं, नाही तर मेघदूत वाचून सु कारे सोडावेत, अशी ांची अपे ा
असते.’
—दोघंही मनसो
पटकन् उठला.

हसली. याच वेळी घ

ाळात साडेआठाचा टोला पडला. बं

ा

‘बोलता बोलता तास गेला बघ! िनघतो आता. बसची कृ पा झाली तर अ या तासात जाऊ
शके न घरी, नाही तर आहेच तासाची तप या!’ –तो हणाला.
‘थांब जरा. मी ाय हरला सांगतो तुला सोडायला.’
‘ ाय हर पण इथेच राहतो?’
‘नाही. पण तो राहतो ितथं फोनची

व था आहे. तो लगेच येऊ शकतो.’

‘पण आता असेल का तो ितथे? नसेलच ब धा! आिण
रका या जातात!’

ा वेळेला बसेस तर अगदी

पुन: माधुरी हणाली. ितला सावरायचे माझे सगळे य आज फसत होते.
पावसा यात समो न मोटार आली क कपडे वाचव यासाठी आपण हातातली छ ी
आडवी धरतो, दुस या एखा ा
या मागे लपतो कं वा एखा ा कोर ा भागावर
चपळाईनं उडी मारतो, तरी एखादी इरसाल मोटार साद देऊन जातेच! त च कतीही
सावरायचा य के ला तरी माधुरी एखादं वा य पटकन बोलून जायची. आता तर माझी
फारच के िवलवाणी अव था झाली. पण बं ा खरोखरच समजूतदार. माझी नजर टाळीत
तो हणाला,
‘खरं च वसंत, गाडीची आव यकता नाही.’

— या या ा समजूतदारपणामुळं– मी जा तच अग यानं फोन करायला उठलो. एवढा
काही बायको या ताटाखालचं मांजर नाही झालो!
पंधरा–वीस िमिनटांत शोफर आला. बं
करता मी याला हणालो,

ा गाडीत बस यावर गाडीच दार बंद करता

‘पुन: ये ना शांतपणे’
‘आता विहनी माहेरी जाणार. तुझा नेम नाही हणतोस, नाहीतर आलो असतो.
परवापासून मी रजा घेतोय एक मिह याची? – बंडू हणाला.
‘का रे , काही िवशेष?’
‘थोडसं िवशेष, थोडसं सहज. एक तर घरी खूपसे पा णे आले आहेत. यांना मुंबई
दाखवायची कामिगरी आहे. खूप मंडळ ना–नातेवाइकांना मी वत: भेटलेलो नाही खूप
दवसांत, यािशवाय छोक याला बरं नाहीय. एखा ा पेशािल टला दाखवावं हणतोय.
‘ हणजे तुझी रजा काही सौ याची जाणार नाही तर?’
‘जवळजवळ तसंच! तूंच टाक एखादी च र’
‘अ छा. आय वुइल ाय!’
‘ कती तुला बोलायची घाई! सांव न तरी कती वेळा यायचं माणसानं?’ बं
गे यावर दरवाजा बंद करता करता मी माधुरीला हणालो.

ा िनघून

‘आता आज काय चुकलं माझं?’ —ह याची पूवतयारी करत माधुरीने िवचारलं.
‘तुला आता कसं समजावून सांगू? बं ा कती सहजपणे हणाला, बसब ल. पण लगेच तू
शोफर भेटायचाच नाही, बसेस रका या जातात, वगैरे वगैरे बोलून मोकळी.’
‘ हणजे काय? बसेस रका या जातात हणूनच मी तसं हणाले. मोटारीतून जाताना मी
कतीदा तरी पािहलं आहे, आिण परवा आपण फोन के ला ते हा शोफरचा प ा तरी होता
का जा यावर?’ — माधुरीने आपली बाजू मांडली.
‘तुला नाही कळायचं मला काय हणायचं असतं ते!’ –मी जरा ािसक होत हटलं.
‘आिण तु हालाही नाही कळायचं माझं हणणं. िनराळे च अथ काढता तु ही मा या सरळ
बोल यातून! मी आणखीन खूप बोलले असते, पण आता उ ा गावाला जायचंय आिण

िशवाय तु हाला कधी काही सांगायचं नाही असं मी ठरवलंय!’
ित या

ा नेहमी या ा यावर मा याजवळ मौनािशवाय दुसरा उपाय नसतो.

मला ापुढं काही न सांगून ती आता मला उपकारां या ओ याखाली दाबून टाकणार आहे
जणू. मी ग प बसलो आिण नेहमी माणे मला कसं ग प के लं ा िवचाराने माधुरी
समाधानानं वाव लागली. मी बं ाचा िवचार क लागलो–
खरं च, बं ाचं आयु य कसं असेल? याची बायको कशी असेल? यां या अडचणी कती
असतील? काय काय असतील? आिण यांचा पंच तरी कसा चालत असेल? मोकळे पणी
ती दोघं कधी फरायला जात असतील का — मघाशी पचा िवषाय िनघा यावर यानं
कती अडचणी सांिगत या!...
...मग लहानपणीचा व ाळू बं ा आठवला. याचे मनसुबे आठवले. आप या भावी
आयु याची याने के लेली आखणी आठवली. –पण हे सगळं आठवून बरं वाटलं नाही, कारण
यांतले याचे सगळे च आडाखे चुकलेले होते. आिण ा उलट कोण याही त हेचा िहशेब न
करता माझे माग मा सरळसरळ होते–जणू काही आधीच कु णीतरी मा यासाठी सगळं
ठरवून ठे वलेलं ह तं आिण मला फ याची अंमलबजावणी करायची होती! माझी
पिह यापासून घरची ीमंती. फ मी लाडावलो न हतो. िश णाची आवड होती हणून
िशकलो. यामुळं मालक चा वतं बंगला असणं कं वा दाराशी गाडी असणं ात मला
काहीच नावी य न हतं! आ थक दृ ा मा यात आिण बं ात एवढी तफावत
पिह यापासूनच असली तरी आम या मै ीत कधी बाध आला नाही. बं ा या सरळ
वृ ीवर मी खूष होतो आिण मा या ीमंतीचा उ लेख करताना तो हणायचा,
‘काणेकरां या भाषोत तू –‘खरा ीमंत’ आहेस! मनानं आिण प रि थतीनंही!’ तसा
नसतास तर मी तु या वा यालाही उभा रािहलो नसतो.’
–आ थक दृ ा मी आिण माधुरी एकच तोलाची, पण माधुरी भलतीच लाडात वाढलेली
होती. ित या कोशाबाहेर ती पडलेली नाही. आजूबाजू या जगाकडे डोळे उघडू न
बघ याची ितची इ छा न हती. कं ब ना असं बघायचं असतं ाची ितला क पनाही
न हती. यामुळंच अंत:करणानं चांगली असूनही ितचे िवचार तयार झालेले न हते!–
िवचारांची तयारी नीट नसली हणजे रा तपणे जेवढा हेकटपणा वाढावा लागतो तेवढा
ित याजवळ होताही! यात फ कपट न हतं–याची मला जाणीव आहे! हणूनच येक
वेळी मी ितला सावरायचा य करतो. िन कपट माणसं थो ासाठी कपटी–ठ –वाटू
नयेत या दृ ीने माधुरीला झाकण–नवरा ा ना याने मी जाग क रािहलं पािहजे ही
जाणीव मला आहे. बं ाशी बोलतानासु ा आपण काही वावगं बोलत आहोत, ाची
ितला क पना न हती. बं ाही मा या मनाची ओढाताण समजू शकला हणून रागावला

नाही. ा या या जािणवेवरच मी फार खूष होतो. मग मला एकदम वाटू लागलं, आपण
या यासाठी काहीतरी करावं! काय काय करता येईल बरं ? चार दवस याला आप या
घरी राहायला बोलवावं का?... छे! बायको मुलांना आिण पा यांना सोडू न तो कसचा
येतो? ते हा ते श य नाही. बरं , एखा ा रिववारी याला आप या गाडीतून फरायला
कं वा पला यावं का?... नंतर पाठोपाठ आणखी एक गंमतीचा िवचार डो यात आला,
‘आठ–पंधरा दवस आपली गाडीच याला वापरायला दली तर?’...
िवचार गमतीचा होता. बं ाला आ यात टाकणारा होता. पंधरा दवस गाडी न
वापर यानं माझा फारसा तोटा होणार न हता. बं ाचा मा खूप फायदा होणार होता.
माधुरी माहेरीच जाणार होती, ते हा या
कडू न मला मो ा माणात िवरोध
झाला असता या
चा – माधुरीचा– सुटलेला होता. पंधरा दवसांसाठी
एखा ाला गाडी दली तर तो मनु य जा तीत जा तीत काय क शकतो हेही मला
अजमावून पाहावंसं वाटत होतं. आता
होता, मानी बं ा ाला कतपत तयार होईल
ाचा! ा बाबतीत तो माझं काही ऐके ल क नाही? पण यावरही उपाय सापडला आिण
पंधरा दवसांसाठी का होईना, हा योग आपण क न बघायचाच हे न के लं!–
–काही दवस का होईना, गाडीिशवाय मी आिण गाडीमुळे बं
चाकोरीबाहेर पडणार होतो!

ा, आ ही दोघंही

माधुरी माहेरी गेली. ितला टेशनवर पोचवून मी शोफरला गाडी बं
यायला सांिगतले.

ा या घराकडे

मला अचानक आलेला पा न बंडूची धावपळ उडाली. दोनच खो यां या या या संसारात
पा यांमुळे आणखीनच गद झालेली होती. सामान अ ता त पडलेलं होतं. गडबडीनं
यानं मला बसायला पलंगावर जागा क न दली. पोरांना बाहेर िपटाळू न लावलं. नंतर
मा याकडे सहष पाहात तो हणाला,
‘लहानपणची ती एका ओळीची किवता हण आता!’
‘कोणती रे ?’ – मी नकळू न िवचारलं.
‘–ती–देश थांवरची!’
‘अरे , जाऊ दे रे ! पसा याचं काय घेतोस एवढं मनावर? पा णे आिण पोरं बाळं असली क
असं दसंल नाही तर शोभा नाही!’ –मी याची समजूत घालायचा य के ला.
‘तरी ती ओळ हण! तु या त डू न ऐकायला गंमत वाटते. हं! हण;– ‘अ ता

त सम त

व तु िमळु नी–’
–‘देश थ िनम यले?’ – मी ओळ पुरी के यावर बंडू मोकळे पणानं हसला.
लहानपणीसारखं!
‘विहनी गे या वाटतं?’
‘एव

ात टेशनवर सोडू न आलो.’

‘वा, आमचं भा यच हणायचं! लगेच आठवण झाली.’
‘आठवण झाली आिण थोडं कामही होतं.’
‘कामाचं सावकाश पा . चहा घेणार ना?’
‘घेईन. पण अधाच कप.’
–चहा टाकायला सांगून बं

ा बाहेर आला.

‘हां, बोल आता.’
‘तसं काही िवशेष काम नाही. मी उ ा चाललोय को हापूरला. माधुरीला मु ाम जाऊ
दलं आ ा. उ ा जाऊन ितला च कत करणार आहे.’
मी धोरणानं बोलायला सु वात के ली.
‘तुमचं काय बुवा! सगळाच मामला और. दाराशी गाडी आहेच.’ बं
‘गाडीसाठीच तु याकडे आलोय.’ –मी पुढचा पिव घेतला. बं
मा याकडे पा लागला ते हा मी पुढे हणालो,

ा

ा उ ारला.
ाथक दृ ीनं

‘सांगतो. काय झालंय, मी को हापूरला गे यावर पंधरा दवस गाडी नुसती पडू न राहणार
आहे गॅरेजम ये. शोफरला पगारही देऊन ठे वलाय आधीच. ते हा ा पंधरा दवसांत तुला
गाडी लागली तर वापर एवढंच सांगायला आलो होतो.’
‘अरे पण...’
‘पण कसला आलाय?– पण वगैरे काही नाही आिण एवढं गडबडू न जायचंही कारण नाही.
ाय हरचा प ा देऊन ठे वतो. याला के हाही कळव. तो येत जाईल. वभावानं गरीब

आहे तो. ाय हरकडू न आपला इ ट होईल वगैरे काही मनात आणू नकोस, आिण
संकोचही क नकोस. गाडी नुसती पडू न राहणार आहे, पे ोलची व था ाय हर पाहील
आिण कु ठे िपकिनकला वगैरे गेलात तर तू तेवढं मॅनेज करशीलच.’
मी बोलत होतो. बं ा िवचारात पडला होता. याला काय हणावं ते कळत न हतं. मी
पुन:पु हा यात काहीच वावगं नाही हे खुलासेवार सांिगतलं; पा यांना ाम–बसने
हंडव यात कती वेळ आिण पैसे जातील हे या या मनावर ठसवलं; आिण अशा त हेने
बराच वेळ का याकू ट के यावर मी या या घरातून बाहेर पडलो तो याचा होकार
िमळवूनच.
दोन दवसांनी सं याकाळ या सुमारास शोफर मला भेटायला आला. बं ा दोन दवस
कु ठे कु ठे हंडला, मोटारीत बस यावर याला काय वाटतं, तो शोफरशी मालका या ऐटीने
बोलतो का हे सगळं ऐकायला मी फार उ सुक होतो.
‘काय बाबा दोन दवसांतली हक गत?’
‘साहेब, दोन दवसांत यांनी गाडी वापरलीच नाही. मला एकदाही बोलावंल नाही.’
‘असं? नवल आहे. बरं , तू गेलास तरी चालेल. मला गाडी नको. यांना गाडी वाप दे.
नाहीतर न वाप दे. तू च र टाक त जा. आिण मी इथेच आहे हे सांगू नकोस.’
शोफर िनघून गेला. मला बंडूचं आ य वाटत होतं. याला संकोच वाटत होता का अशा
त हेची संधी आप याला िमळाली आहे ाचाच याला िवसर पडला होता? का उगीच
गाडीची सवय होईल आिण दैनं दन जीवनात ांती घडेल ाची याला भीती वाटत
असेल? एक ना दोन. अशा त हेचे िवचार चालू असतानाच घंटा वाजली. कदािचत बं ाच
मी गावाला गेलोय क नाही ते बघायला आला असेल. परवा तो ाच वेळेला आला होता.
पण दार उघडू न बघतो तो दारात माधुरी उभी!
‘हे काय? तू?’
‘कसं सर ाईझ के लं क नाही तु हांला?’
‘मला सर ाईझ करता यावं एव

ासाठीच तू को हापूरला गेली होतीस?’

‘अहो, झालंय काय, मावशीकडे खूप पा णे आले होते. ितची मुलंही आजारी आहेत. शेवटी
दोनच दवसांसाठी आले होते असं सांगून काढला पळ?’
‘छान के लंस!’

नंतर मी खाणावळीतून डबा आणला. जेवताजेवता मी माधुरीला िवचारलं,
‘काय होतंय, मावशी या मुलांना?’
‘काही िवचा नका! ितघंही आजारी आहेत. ती एवढीशी जागा, यात आजारपण आिण
पा यांची गद . ा पा यांनासु ा कशा अकला नसतात कळत नाही! ितथ या ितथ,
दाटी क न रािहलेत आपले! या घरात या बाईने आजारी मुलांकडे पाहायचं का
पा यांची उठ–बस करायची? छे छे! मी तर बाई पळू नच गेले असते.’
‘तू हणतेस ते खरं आहे. वैताग यासारखीच प रि थती िनमाण होते अशा वेळी! फरक
एवढाच आहे क , पळायचं हट यावर तू खरोखरच पळू शकतेस आिण ते लोक पळू शकत
नाहीत. पळवाटा शोधायला यांना जागाच नाही. प रि थतीकडे पाठ फरवून यांचे
सुटत नाहीत, तर ितला त ड देऊनच यांना सोडवावे लागतात.’
‘काही अथच नाही या जीवनात. अहो, एकाच तां यातून ती आजारी मुलं पाणी पीत
होती आिण पा णे मंडळीसाठी पण तोच तां या. रा ी तर सगळीच एक झोपत होती.
हाऊ क ज टेड!’
‘बाईसाहेब, तु ही अजून काहीच पािहलेलं नाही. यापे ा कठीण अव थेत लोक दवस
ढकलतात.’
‘छे, असलं िजणं जग यापे ा खुशाल जीव देईन मी!’
‘मी तुला तेच सांगतो; हे तू जे पािहलंस ते काहीच न हे, बाहेर प रि थती फार वाईट आहे.
ती माणसंसु ा मनापासून सग या गो ी करतात असं नाही. यांचा इलाजच नसतो,
यांनाही उपाय हवा असतो, पण िमळत मा नसतो. नुसती मग चाचपडतच राहतात ती!
याला तु ही आ ही ‘जगणं’ हणतो. लोकांचंच उदाहरण कशाला हवं? उ ा तु यामागे
ाप वाढू दे, पोरं बाळं होऊ देत, एव ा ‘फॅ िसिलटीज’ िमळू नही तू तस याच गो ी
करशील.
‘इ पॉिसबल!’ –माधुरी ठासून हणाली.
‘पा पा ! घोडामैदान काही दूर नाही. थोडा

ाप वाढू दे मग पा !’ मी हटलं.

‘तु ही पण बाहेर या माणसांची कड का घेता नेहमी?’ माधुरी िचडू न बोलू लागली.
‘कड घे याचा हा
नाही. यांची प रि थती कशी असते आिण तू कोण या
दृि कोणातून िवचार करावास ते सांगतोय मी तुला. तू आज मनात आ यावर पळवाट
शोधू शकलीस; तु या घरी आबादीआबाद आहे हणून पळू न येऊ शकलीस. यांनी कु ठं

पळायचं? तू दोन दवसांत मु ाम हलवायचं कारण मावश ना समजलं नसेल असं का
वाटतं तुला?’
माधुरी काही बोलली नाही. ितला या गो ीवर िवचार करावासा वाटला. नेहमी या
मूडम ये यायला ितला बराच वेळ लागला. जरा वेळानं ितने िवचारलं,
‘उ ा आपण लोणाव याला जाऊ या का?’ जाऊच या. काकांना सर ाईझ क . रिववार
आहे– कशी काय क पना? आिण ा वेळेला तु ही आलं पािहजे. काका माग या वेळेलाच
खूप रागावले होते मला एकटीलाच पा न. याल ना?– यायचंच! आपण यांना च कत
क !’
‘मीच तुला च कत क का आता?’– मी माधुरीला िवचारलं. माधुरी
मा याकडे पाहात रािहली.

ाथक नजरे नं

‘मी आपली गाडी–’
‘िवकू न टाकली, असंच ना?’– माझं वा य आप या क पने माणे पुरं क न माधुरीनं
िवचारलं, ‘मग आता परवा पािहलेलं मॉडेल घेणार ना?’
‘नाही. बं

ाला वापरायला दलीय मी आपली गाडी पंधरा दवस.’

माधुरी खरोखरीच च कत झाली. काय बोलावं ते ितला कळे ना. मग ितला वाटलं ग प
बस यासारखी ही बाब नाही. ती पटकन् हणाली,
‘हे काय नवीनच खूळ िशरलं तुम या डो यात!’
‘हो आ ही करतो ते खूळच. तू दोन दवसांत को हापूरला जाऊन आलीस लहरीखातर,
याला खूळ हणायचं नाही.’
ावर ती काही बोलली नाही. मनातून ती खूप संतापलेली असावी. समजावणी या
वरात मी हणालो,
‘िबचा या बं ाकडे खूप पा णे आलेले आहेत. याचा मुलगाही आजारी आहे. कातावून
गेलाय तो. तु या मावशीकडे तू जी प रि थती पािहलीस तीच या याकडेही आहे. हटलं,
याला जरा चार दवस िनराळं वाटू दे.’
–पण मा या ा सिव तर खुलाशांनही माधुरीचं समाधान झालं नाही. िम ाला गाडी
वापरायला देणं हे नुसतंच खूळ न हतं तर ित या मते तो एक अ ा य अपराध होता. रा ी
पलंगावर पडेपयत ती मा याशी एक अ ार बोलली नाही. नेहमी माणे मलाच माघार

यावी लागली. ‘उ ा सकाळी जाऊन मी गाडी घेऊन येईन.’ असं आ ासन ितनं जे हा
मा याकडू न िमळवलं ते हाच ती शांत झोपली– आिण मीही!–
सकाळी थोडसं मनािव च मी बंडूकडे जायला िनघालो. माधुरी खूष झाली. मी बंडूकडे
पोचलो. दाराशीच गाडी उभी होती. मला समाधान वाटलं. गाडी वापर यासाठी मनाची
तयारी करायला बंडूला दोन दवस लागले होते तर! शोफरचं मा याकडे ल न हतं.
गाडी भोवती तीनचार लहान मुलं आनंदानं नाचत होती. आज जणू यां या वैभवात काही
यूनता न हती. माझी नजर वर गेली. गॅलरीत दोन–तीन बायका तयारीनं उ या हो या.
एक या ग यात थमास होता. बं ा दारं –िखड या लावीत होता. सग यां या
चेह यावर पला जायचं ा िवचारानं एक त हेचा कै फ चढला होता.
मी मुका ानं परतलो. माधुरी नटू न बसलेली होती. मी चालत आलेला पाहताच ितचा
चेहरा उतरला. मी ताबडतोब ओळखलं क आता हां हां हणता घरात अबोली रं ग
फु लणार! ितनं काही न िवचारताही मी भराभर सांगायला सु वात के ली–
‘माधुरी, माझं ऐकू न घे. उगीच अबोला नको; नाहीपे ा मी आ ा असाच बाहेर जातो.
तुझा िहरमोड झालाय हे मी कबूल करतो, पण या मंडळ ची पला जायची एवढी
तयारी झाली होती, क गाडी मागणं हेच अमानुषापणाचं दसलं असतं. आपण के वळ
गमतीखातर लोणाव याला जाणार होतो. आता काहीतरी दुसरा काय म ठरवू या
आपण. तुझा रिववार मी वाया घालवीत नाही. तूच िवचार कर, िन मी माणसं खाली
उतरलेली, मुलं गाडीभोवती नाचताहेत, अशा वेळी मी गाडी मागणं बरं दसलं असतं
का?’
‘जाऊ ा आता मला िवचा न काय उपयोग? थम दलीत ते हाच चुकलं. आता िवचार
कर यात काय अथ आहे?’
मीही काहीसा िचडलो. माणसाला एवढी समज नसावी हणजे काय? दुस यासाठी एवढी
झीज सोसता येत नसेल तर वत:ला माणूस हणवून घे याची लाज वाटायला हवी.
रिववारी याच िबथरले या मन:ि थतीत गेला. ऐषआरामाची चटक लागलेला माणूस
सनी माणसापे ा भयंकर! माधुरी मा याशी मोजकं च बोलत होती. सोमवारी सकाळी
ित या मैि णीचा फोन आला–
हॅलो... कोण सुनीती का... हां, मी... माधुरीच! काय हालहवाल? ... बोल ... बोल िप चर?
कोणतं... िहचकॉकचं? अ या!... पण कु ठे ? मे ोला?...हाऊ नाइस...छे...नाही...! गाडी ना?
नाही स या... काय झाली! िवचा नकोस?... हो रपेअसना गेली असती तर एकवेळ
चाललं असतं... काय झाली हणून खरोखरच नको िवचा स... आ ही कमनिशबीच
पिह यापासून... मग सांगेन सिव तर. फोनवर नको. िप चर ना... कॅ सलच! काय

हणालीस... बसने? छे हॉ रबल आयिडया! क पनाच सहन नाही होत... जाऊ दे. मग
काय करणार? नाही निशबात?... अनलक !... अ छा!’
‘अगदी सव॔ व गे यासारखं वाटतंय तुला काही दवस गाडी नाही हट यावर?– ’ मनावर
ताबा ठे वायचा य करीत मी हटलं.
‘ या िवषयावर मला तुम याशी बोलायचं नाही. दुसरं काही बोलायचं असेल तर सांगा.’
माधुरी फणका याने हणाली.
‘एवढं काही बोललंच पािहजे असा माझा आ ह नाही. पण एवढा अ ाहास देखील चांगला
नाही, एवढं मला सांगायचं आहे.’
‘तु हांला काय लागतं सांगायला! आजच बघा आता. मे ोला िहचकॉकचं िप चर आहे.
जावसं वाटतंय, तरी जमायचं नाही.’
‘ याचा एवढा काय बाऊ करतेस? आपण टॅ सीने जाऊ.’
‘पण वत:ची गाडी असताना?’
‘गाडी रपेअसना गेली असती तर काय के लं असतंस?’
‘ते हाची बाब िनराळी.’
‘िनराळी वगैरे काही नाही. आताही तसंच समज.’
‘तु ही असेच आहात. िम ाची कड घेऊन मा याशी भांडणार. तु हाला मा यापे ा
िम ाचं मह व अिधक...’
बोलताबोलता माधुरी रडायला लागली. ितचा तो सगळा मूखपणा होता, आतताईपणा
होता. ितची समजूत घालायची मला इ छा रािहलेली न हती. पण घरात अ व थतेचं व
अबो याचं वातावरण मलाच सहन होत नाही, हणून शरणागती प क न समजूत घालणं
आव यक होतं. पुन: एकदा सं याकाळी गाडी आण याचं आ ासन देऊन मी माधुरीला
हसती बोलती के ली.
सं याकाळी मी सात या सुमारास बंडूकडे गेलो. या या दारापाशी गाडी होतीच.
‘अरे , तू आलास का को हापूर न’– बंडूनं िवचारलं.
‘काल सं याकाळीच आलो. कसं काय चाललंय?’

‘म त! तुमची कृ पा अस यावर काय कमी आहे आ हांला?’
‘तेच बघायला आलोय मु ाम. कृ पा के ली तरी याचा वीकार न करणारी माणसंही
आहेतच क हा जगात!’
‘ह ली कमी आहेत. कारण कृ पा करणा यांचीच सं या घटली आहे ना?’ –बं

ा हणाला.

‘जाने दो यार!’– गाडी वापरतेस ना? मग झालं तर! आजचा काय काय म?’ –मी मु ाम
िवचारलं. पण बं ा मा याहीपे ा व ताद. तो पटकन हणाला,
‘अगोदर माझा काय म िवचा न घेऊन गाडी यावी का न यावी हे ठरवू नकोस. तू गाडी
घेऊन जा बेलाशक.’
‘अरे , पण माझं ऐकू न तर घे! मी आलोय कालच आिण जाणार आहे उ ाच. एकाच
दवसाचं काम होतं. आता रा ी काहीही काय म नाही. हटलं, तुला गाठावं आिण एखादं
िप चर पाहावं.’
‘िप चर जमायचं नाही. कारण छोक याला घेऊन डॉ टरकडे िनघालोय. एखा ा
पेशािल टला दाखवणार अस याचं मी तुला बोललो होतो आठवतं?’
‘कु ठले डॉ टर?’
‘िगरगावातले संझिगरी.’
‘काय होतंय छोक याला?’
‘तेच कळत नाही. रोज सं याकाळचा ताप येतो. आ ा पण ताप आहे अंगात –’
‘अ छा, अ छा, मग काही आ ह नाही िसनेमाचा. सम अदर टाईम.’
–मी बं

ांचा िनरोप घेतला.

पुन: माधुरीचा िहरमोड झाला. पुन: अशांतता, अबोला, यानंतर एक–दोनदा माधुरी या
स याफु ग याची पराका ा झा यावर ‘बंडूकडे जातो’ असं सांगून मी कोप याव नच
परतलो आिण शेवटी एकदा माधुरीला सांगून टाकलं,
‘तू कतीही रागव कं वा सून बस. येक वेळी मी गाडीसाठी आलो न हतो हे बं ाला
सांगायला मला जमणार नाही. मा या त डू न पंधरा दवसांचा ‘िप रयड’ दला गेलाय
तोपयत गाडी ा िवषयावर झालेली वादळं मला खपणार नाहीत.’

आिण दुस या दवशी कामाव न घरी परततो तो दाराशी एक ‘िहलमन’ उभी! आ य
करीतच मी घरात िशलो.
‘बाहेर गाडी कु णाची? कोण आलंय?’ मी िवचारलं.
मा या आगमनाची दखल न घेता माधुरी हणाली,
‘कु णी नाही आलेलं. गाडी मीच आणली आहे. –भा

ानं!’

‘आिण शोफर?’
‘शोफरसकट!’
‘ठीक आहे. इथपयत तुझी मजल पोचली तर!’
‘मग तुम या थापा कती ऐकाय या? माक टंग देखील करायला िमळालं नाही गे या चार
दवसांत! तु हाला तुम या श दाब ल कं मत आहे, मला मा या पोिझशनब ल आहे.’
‘तुझी क व करावी ऐवढी थोडी आहे. फलागावर दुकानं. माक टंग–माक टग हणजे काय?
एखादी लेटे ट फॅ शनची साडीच ना? तेव ासाठी तुला गाडी हवी! परवा फोनची तीच
गो ! एकदम निशबाचा उ ार! नवीन बंगला, दाराशी गाडी, घरात फोन, हवी ती व तू
हवी ते हा हाताशी, तरी तू अनलक च ना? अग ालाच जर अनलक हणायचं असेल तर
तु यासारखी अनलक हायला कोणतीही बाई आनंदाने तयार होईल!’ मी अगदी िचडू न
हणालो.
‘मग तेही करा तु ही! गाडी देताना मला िवचारलं नाहीतच, कु ठलीही बाई तुम यावर
अजून खूष होईल.’
मनावर मो

ा मुि कलीनं ताबा ठे वीत मी हणालो,

‘भा ाची गाडी आण याइतका तो पोरखेळ नाही. आिण याहीपे ा तू या टोकापयत
जाऊ शकतेस या टोकापयत मी जाऊ शकत नाही. माझा तो दुबळे पणा असेल कदािचत,
पण याची मला लाज वाटत नाही. अिभमान वाटतो. परवा तू बं ाला हणालीस तेच
खरं . तु या भरा या खूप मो ा आहेत. आकाश तोकडं आहे तुला. परी ा माझी चुकली.
मी तुझी श अजमावू शकलो नाही. िनज व दगड, िवटा, िसमट, जा तीत जा त कती
वजन घेऊ शकतात हे मी झोपेत सांगू शके न, पण तुझी श अजमाव यात मी हरलो
आहे.’
‘तु हाला काळजी गाडी या भाडयाची आिण शोफर या पगाराचीच ना?’

‘तु याशी आता काय बोलावं हेच कळत नाही मला! बोल यात काही अथही नाही हणा!
जाऊ दे. मी जातो आता बं ाकडे. मला मा या श दाची कं मत होती आिण अजूनही
आहे. पण यापे ा मला बायकोची आिण संसाराची जा त कं मत आहे. घरातली गाडी मी
िम ाला दली हा शहाणपणा होता का मूखपणा होता हे ठरवायची गरज आज नाही, पण
तू लगेच भा ाची गाडी आणलीस. ाचा अथ एवढाच क तुला मा याशीच शयत
खेळायची आहे, मा याशीच सामना लढवायचा आहे. मला हे टाळायचं आहे. घर
बांधायचा वसाय आहे माझा–मोडायचा नाही. घराब लची भावना दगडिवटां या
साि यानं िनमाण होत नाही. यात िज हाळा हवा. ओलावा हवा! आजवर तू एकटी
ीमंतीत लोळलेली नाहीस. मीही लहानपणापासूनच वैभव पाहतोय, स या उपभोगतोय!
पण मा या ा वसायामुळं वैभवाबरोबरच, गवं ां या बरोबरीनं कामं करणा या
यां या बायकाही डो यासमोर आहेत. घरं उभी राहातात ती दगडिवटांनी नाहीत, तर
या माणसां या मावर ती उभी राहतात ती माणसं जोडीनं काम करतात हणून– अशी
माझी
ा आहे. तू ावर नाक उडवशील पण यात काही अथ नाही ाचही यंतर
येईल!–’
–‘नवरा बायको कशी हवीत?’–मा या वसाया या भाषेत सांगायचं हटलं तर
काँ ट लॅबसारखी! लॅबम ये आ ही लोखंडी स या वापरतो. स या ‘टे शन’ घेतात
आिण –‘काँ ट’ कॉ ेशन घेतं. दोधांमुळं इमारत उभी राहते. तुला तुझी भूिमका पार
पाडायची नसली तरी मला माझी भूिमका बजावली पािहजे. ‘टे शन आिण काँ ेशन’
दो ही मी वीकारायला तयार आहे. मी जातो बं ाकडे. तुला यायचं असलं तर तू खास
‘िहलमन’मधून ये. मी बसनं जातो. मला बसची सवय आहे. बसमधून जायचं हणजे मला
‘हॉ रबल आयिडया’ वाटत नाही!
– आयु यात मी थमच असा बळकट डोस माधुरीला पाजला आिण बाहेर पडलो. कपडेही
बदलायची दखल न घेता मा या मागोमाग माधुरीही बाहेर पडली.
बंडूकडे दोघं ितघं पा णे आलेले होते. यां यात कोण या तरी िवषयावर जोरजोरात
वादिववाद चालला होता. यातले काही वेचक श द कानावर आ यामुळं मी आिण माधुरी
बाहेरच थांबलो. खणखणीत आवाजात बंडूची बायको पा यांना बंडू या त ारी सांगत
होती–
‘बरं का काका, शंभूदव
े आहेत अगदी हे! मला ांचे िवि
िवचार कळतच नाहीत.
िम ानं एवढी गाडी वापरायला दली तर ांचा अ ाहास क मी ती वापरणारच नाही!
हणे काय तर लोकां या चांगुलपणाचा लगेच फायदा काय यायचा’? — घरात पा णे
आलेल,े तेही मुंबई बघायला! गाडी पा न मला देव धावूनच आ यासारखा वाटला. पण
ांचे औरच िवचार– तो िबचारा ाय हर, लाख माणूस! सकाळी सहा वाज यापासून
रा ीचे नऊ वाजेपयत गाडी घेऊन दारशी उभा असतो. आ ाही तु हांला गाडी दसेल
दाराशी. पण ांनी गाडीकडे पािहलं नाही! मेली सहा वषानी प काढली, तीही

लळतल बत लोकलने! परवा मुकुंदाला डॉ टरकडे नेलं तेही बसने, का ामने– पोरा या
अंगात ताप असताना! िवचारलं तर हणाले काय, ‘इट इज ए मॅटर ऑफ ि ि सपल! कसलं
मेलं ि ि सपल!’
‘ए झॅ टली!’ बंडू म येच हणाला, ‘हा याचा याचा दृि कोण आहे. वैयि क. मा या
काही िनि त मयादा आहेत! – मी लहान माणूस आहे. माझी धाव मया दत आहे. पण
काही गो ी आयु यात कराय या नाहीत हे मी ठाम ठरवलं आहे.’
‘तु ही दोघंही माझं ऐका आता’ – हा ब तेक या कु णा ‘काकाचा’ आवाज असावा,– ‘काय
झालं ावर िवचार नको आता! स या
आहे वेणू आ याचा. डॉ टरांनी कॅ सर हणून
सांिगतलं आहे. रातोरात ितला पु या न हलवलं पािहजे. सगळे टॅ सी ाय हर मैलाला
पया मागतात. मला वत:ला असं वाटतं क , ा एव ाच कामासाठी बंडोपंत तु ही
िम ाची गाडी वापरावीत. ही चैन नाही तर आव यक बाब आहे. एका
या जीवन–
मरणाचा
आहे.’
‘जीवन–मरणाचा
आहे हणूनच हणतो काका, आता िम ाची गाडी नसती तर तु ही
वेणू आ याला म दलं असतं का? नसतं दलंत ना? ते हा तसंच समजा क गाडी वगैरे
काही नाही आप याजवळ! मा याजवळ मी जमवलेले शंभर पये आहेत ते या आिण
दुसरी काही व था करा! िम ा या मोटारीब ल मी जे मत दले ते कायम!’
िवनवणी या वरात बंडूची बायको हणाली,
‘अहो पण...’
के हा तरी आम या आगमनाची क पना ायला हवीच होती. दाराची कडी
वाजव यासाठी मी हात पुढे के ला, तो माधुरीने पकडू न तसाच मागे घेतला; आिण पाठ
फरवून ती िजना उत लागली. मीही ित यामागून खाली आलो! र यावर येताच ती
पटकन् हणाली,
‘लौकर चला. ती पाहा आपली बस आली. चुकेल नाही तर!’
आ ही धावू लागलो, गाडीम ये शोफर जांभया देत बसला होता!!!

दु ती
आज खूप दवसांनी दुपारचं झोपायला िमळालं होतं. अथात सौ. घरात न हती हणूनच!
नाहीतर एरवी काय होतं, –मी जरा लवंडणार एव ात ती आडवी होते आिण
मा याआधी घोरायलाही लागते. रा भर हणे ितचा डो याला डोळा लागलेला नसतो!
साहिजकच िचरं िजवांना सांभळ याची कामिगरी मा याकडे येते. हणून आज सु भातीच
सौ.नं जे हा माहेरी जा याची घोषणा के ली ते हा मी हणालो, ‘बेशक जा!’
‘कागद घेऊन काहीतरी खरडत बसायचं असेल.’ – सौ.नं अंदाज
के ला. थळ न
सापडले या पिह या आठ कथांची आठवण होऊन िव हल होत मी हणालो, ‘िलखाण बंद
स या! म तपैक झोप काढणार आहे!’
खरोखरच म त झोप िमळाली होती. झोपेनंतर येणारी एक त हेची तृ ीची सु ती
अनुभवीत मी कॉटवर पडलो होतो. इत यात र याव न आरोळी आली–
‘घरात या सव गो ी दु त करणार. पंखा, घ

ाळ, टो–सग या गो ी दु त करणार!’

गॅलरीत धांगड धंगा करणा या पोरांपैक एकाला जवळ बोलावून याला मी या
फे रीवा याला हाक मारायला सांिगतलं.
दोनतीन िमिनटां या आतच एक
दारात येऊन उभी रािहली. टाप टपीचा पोशाख,
पायात पॉिलश या चपला, तरतरीत चेहरा, भरपूर उं ची, आिण िशवाय हाताला घ ाळ!
‘कोण हवंय तु हांला?’ मी िवचारलं.
‘आपणच हाक मारलीत ना?’ यानं सा य िवचारलं.
‘ हणजे... हणजे काहीतरी घोटाळा दसतोय! या दु ती करणा या माणसाला हाक
मार हणून सांिगतल होतं! सॉरी हं!’
‘मीच तो! घोटाळा नाही कसलाच!’ एवढं बोलून तो गृह थ शांतपणे गॅलरीत गेला, आिण
बाहेरच ठे वलेली सूटके स घेऊन परत आला. ती सुटके सच कमान तीस–प तीस पयांची
असावी. मी ‘बसा’ हण याची वाट न बघताच खुच वर बसता बसता तो हणाला —
‘पु कळांची होते अशी फसगत! चालायचंच! बरं तुमचं काय काम आहे सांगा. काय
िबघडलयं? काय मोडलंय?’

के वळ वेळ घालिव याक रता मी ा गृह थाला हाक मारलेली. आ ा ाला काय
दाखवायचं?... पटकन् टेबलावरचं टाईमपीस या यापुढं करीत मी हणालो,
‘ ाघ

ाळाला काय झालंय बघा!’

या गृह थानं आपली सूटके स उघडली. आत अ यावत् यं साम ी, चकचक त ह यारं ,
लहानमोठी मीटस– अशा ब याच व तू हो या. यािशवाय पेटीतच एका बाजूला एक बंद
क पा होता. माझं हे सू म िनरी ण चालू असतानाच यानं घ ाळाची मागची बाजू
उघडली. घ ाळ आडवे–उभे धरीत, याचा गजर वाजवून पाहात, याने काटे वगैरे
हलवले, आिण ते परत बंद करीत तो हणाला – ‘ ाला काहीही झालेलं नाही. िशवाय
गे या काही दवसांपूव च याला ऑइ लंग के लंय मला वाटतं.’
जा याव न झटकन उठलो मी! पुढं होऊन याचा हात हातात घेत मी हणालो, – सॉरी हं!
मी तुमची फ परी ा घेतली. तसं माझं काही काम न हतं! बसा! जरा ग पा तर मा या!
मी म तपैक चहा बनवतो.’
या गृह थाचा याला फारसा िवरोध दसला नाही, कं वा मी के ले या फसवणुक ब ल तो
रागावलाही नाही.
मी धीर चेपून िवचारलं, — ‘आपलं नाव?’
‘ स कु मार टके कर.’
‘ वसाय?’
‘हाच सी लंग फॅ नपासून टोपयत सग या गो ी दु त करायचं. तुमचं अजून काही
खरोखरच दु त करायचं असलं तर सांगा!’
मी खुच वर बसत हणालो, ‘मी एक नवो दत लेखक आहे. मी काही गो ी िलिह या
आहेत. पण सग या कु ठं ना कु ठं िबघड या आहेत. काय िबघडलंय ते मा कळत नाही!
पाहा, तु ही सग या गो ी दु त करता, ाही गो ी तु हांला दु त करता आ या तर
सांगा!’
स कु मार मो

ांदा हसला आिण मा याकडे पाहात िबलकू ल न कचरता हणाला,

‘ज र दाखवा! मी याही गो ी दु त करतो. पलीकड या आळीत या माडगावकरां या
दोन किवता आ ाच दु त क न आलो.’
मी मो

ा उ साहानं टेबला या खणातून सातआठ कथा काढू न या या हातात ठे वीत

हटलं, ‘पाहा,

ांना काय काय करायला हवंय् ते.’

चहाचे कप घेऊन मी पु हा बाहेर या खोलीत परत येईतो या या सग या कथा वाचून
झा या हो या.
‘एव

ात वाचून झा या सग या?’

‘हो.’
‘एव

ात?’

‘नजर बसली आहे आता सगळी गो वाचावी लागत नाही. तीत काय काय नाही, काय
आहे, काय कमी आहे, हे ताबडतोब ल ात येतं आता!’
‘बरं मग सांगा आता, काय–काय कमी आहे
तरी आहेत का?’

येक कथेत... आधी या दु त हो याइतपत

‘दु त होतील, पण कती टकतील ते मा सांगता यायचं नाही.’
‘बरं आधी चहा तर या. गो ीचं मग पा .’
आमचं चहापान आटोपलं.
‘हं! आता बोला!’
‘तसं सांगणं कठीण आहे. दु ती के यावरही कथा चालते क नाही हे पाहावं लागेल.’
‘ हणजे?’
‘आता फॉर ए झॅ पल हीच कथा पाहा, िहला बेअ रं ग नाही. कथेला बेअ रं ग नसलं तर ती
‘बोअ रं ग’ होते.’
‘ते मला काही कळत नाही. काय–काय टाकावं लागेल तेवढं तु ही पाहा.’
‘ठीक आहे. हा कथेत बेअ रं ग टाकायला हवंय.’
‘टाका.’
‘इं िडयन हवं क इं ि लश?’

‘ हणजे? यातही अशी भानगड आहे का?’
‘तर काय! इं िडयन बेअ रं ग फार टकायचं नाही. इं ि लशच वापरा. ब तेक लेखकांची
मागणी इं ि लश बेअ रं गचीच असते. इं िडयन बेअ रं गम ये काही दम नाही.’
‘पण काय होईल वाप न पािहलं तर?’
‘ब तेक कु णी नाही र क घेत. तु ही सािहि यक न हेतच. असं काही दवसांनी लोक
हणतील. ह ली गडक यांब ल नाही का सभा घेऊन ठरवत, क ते सािहि यकच न हते
हणून. तसं होईल. यापे ा तु हांला असं बेअ रं ग टाकू न देतो क पाहा!, — ओ रजनल
पाट वाटेल.’
बोलता बोलता स कु मारानं बॅगेचा एवढा वेळ बंद असलेला क पा उघडला.
जादुगारा या पोतडी माणे या क यात असं य िच िविच व तू भरले या हो या.
कु तूहलानं बॅगेत डोकावत मी हणालो —
‘अजब दुिनया दसतेय तुम या बॅगेत!’
मा याकडे फारसं ल न देता स कु मारानं एकामागोमाग एक अशा बाट या काढायला
सु वात के ली. मा यासमोर एक गुलाबी रं गाची बाटली धरीत तो हणाला, – ‘फडके
साहेबांना ही बाटली नेहमी लागते.’
या याच शेजारची माती या रं गाची बाटली उचलीत मी हणालो, ‘आिण ही कु णाची?’
‘िमरासदार–पाटील

ांना लागते ती. ामीण!’

‘ णयकथा–कामकथाकारांची बाटली कशी आहे दाखवता का?’
‘हो! मी ठे वत न हतो इतके दवस. पण आता सु वात के लीय ठे वायला नुकतीच. अहो
िबिझनेस आहे ना?’
‘मग पा

ा क !’

‘डे लाइटला दाखवता येणार नाही. फोटो ाफ ला वापरतात ना तसलंच सो यूशन आहे.’
‘अरे या! आिण ही बाटली तर रकामीच दसतेय!’ दुस या एका बाटलीकडे बोट दाखवीत
मी हणालो.
‘ती भरलेली आहे. पण तशी दसणार नाही ती. ित यातलं

दस यासाठी तु हांला

वर या पातळीवर यावं लागेल. तुमची पातळी जरा खालची आहे. ही बाटली आहे
नवकथाकारांची. िह यातला आशय सहजी उमगणार नाही. ता पय, ही बाटली रकामी
दसते, पण खरोखरच ती भरलेली आहे.’
‘असेल बुवा! तसंही असेल!’ मी खांदे उडवीत हणालो.
‘हां! तर या तुम या कथेला इं ि लश बेअ रं ग टाकायचं हणता!... आता कु ठं सापडत नाही.
— िवसरलो ब तेक बरोबर यायला! पण आहे मा याकडे. घरी आहे एक पॅकेट. परवाच
आणलंय्.’ स कु मार हणाला.
‘बरं , या एका कथेचं रा दे. बाक यांचं काय?’
‘सांगतो.’ बाक या कथा हातात घेऊन एके क बाजूला ठे वती तो सांगू लागला,–
‘ ा कथेची क ा ं द करायला हवी. ा ितस या कथेत आवतच नाही. ही चौथी
वतुळातच फरत राहते. ा पाच ा कथेत आकृ ितबंध जमलेला नाही. ही सहावी सपक
आहे. सातवीला टोकच नाही...’
...एके का शे याबरोबर माझी एके क कथा हातावेगळी होत होती. ‘क ा , आवत, वतुळ,
आकृ ितबंध, टोक’ हे श द मा याभोवती फे र धरीत रािहले. मला गरागरायला लागलं. मी
कसाबसा हणालो, ‘रा दे सारं ! एकू ण ा कथा दु ती या पलीकडे आहेत. हणजे एका
दृ ीनं या सव कथांनी क ा, ि या, पातळी, आवत–सगळं एकदमच ओलांडलं आहे
हणायचं!’
‘छे! तु ही फार न हस होताय. ा सव गो ी दु त होतील. जोपयत सािह याला
उपयोगी पडणा या व तूंचं इ पोट बंद होत नाही, तोपयत कु ठ याही कथेला मरण नाही.
सग या गो ी दु त करतो. बोला! पिह याच कथेचं बोला, तीत बेअ रं ग हवंय! टाकू ना
फॉ रन? फार खच नाही यायचा. बेअ रं गचे पाच पये आिण ते फ बसव याचे पाच
पये. चालेल ना?’
‘एका गो ी या दु तीचे दहा पये? पु कळदा आ हांला मोबदला तर सोडाच, पण गो
छापून आलेला अंकही वत:च िवकत यावा लागतो.’
‘परवा या जो यां या तीन कथा रपेअर के या. पंचेचाळीस पये बैठक ला िमळाले.’
‘इतरांची गो िनराळी.’
‘काँिप टशनला पािहलं ब ीस लागलं पण!’

‘तसं िचत् घडतं. आ ही आपले नवो दत. मघाशी सांिगतलं ना, आम या कथेचा अंक
आ ही िवकत घेतो. िथतयशांना एके का कथेचे प ास पये देणं काहीच जड जात नाही.’
‘बरं ! रा दे. तु ही नवो दत ना? मी तु हांला एक कथा अशीच रपेअर क न देतो. तु ही
मला याचं काहीच देऊ नका. हो! नवो दतांना ो साहन दलं पािहजे. पािहजे तर आणा.
– सग याच गो ी ा मा याकडे. काही फारसं काम करावं लागणार नाही मला.’
‘नको, मा यासाठी तु हांला कशाला फु कट ास?’
‘ ास कसला आलाय यात? पाहा तर खरं , नुसतं बेअ रं ग टाक यावर कथा कशी होते ते!
पुढ या मिह यात कथा िस सु ा झालेली पाहाल तु ही!’ स कु मार िन ून सांगत
होता. मला एक कडे असं फु कट काम क न घे याचा संकोच वाटत होता, तर एक कडे
गो ी या खाली ‘लेखक’ हणून माझं नाव के हा वाचीन असंही झालं होतं.
‘िवचार कसला करताय?’ स कु मारनं िवचारलं.
‘ या गो ीवर तु हांला कमीत कमी काम करावं लागेल अशी एक गो

ावी हणतोय.’

‘ ािशवाय आणखी काही िलिहलंयत का?’
‘आहे. आणखी एकच कथा आहे. माझी मलाच ती फार आवडते. तशी मामुली दु ती
ित यातही हवी आहे. पण ित यातही नेमका काय बदल करायला हवाय हे मला कळत
नाही.’
‘ ा. मा याकडे

ा. मी बघतो सगळं .’

ॉवरमधून मी स कु माराला कथा काढू न दली. वत: या नावाचं काड काढू न देता देता
तो उठला. जायला िनघाला.
‘बराय! येतो. माझा प ा मी दलाच आहे. प पाठवा. पुढ या मिह यात ही तुमची कथा
ज र िस होईल बघा! मी तु हांला अंक पाठवीनच.’
‘अ छा!’
‘अ छा!’
स कु मार िनघून गेला. उरले या कथा गोळा करीत मी िथतयश झा याची व े पा
लागलो. मा या घरी लवकरच संपादकांची प े येऊ लागणार. दवाळी–अंकां या
जािहरातीतून माझं नाव जाड टाईपात अ भागी चमकणार! लेखनापायी मला णाची

उसंत िमळणार नाही. मग मा या मुलाखती छापून येणार. लेखनामागील हेतू काय,
िचत एखादं ा यान.

ावर

खरोखरच मिहनाभरानं एक तडाखेबंद खपाची जािहरात करणारं मािसक मा या दारात
येऊन पडलं. अधीरतेनं मी ते उचलून वरचं वे नं फाडलं. डो यात ाण आणून
अनु मिणका वाचली. पाहतो तो तीत माझं नाव न हतं! सगळा अंक खालपासून वरपयत
पािहला. यातही माझं नाव दसलं नाही. मी रागारागानं अंक दूर कोप यात िभरकावून
दला आिण सहजच माझं ितकडे ल गेल.ं पाहतो तो या कोप यात एक प पडलं होतं!
अंका या गडबडीत माझं ितकडं ल च गेलं न हतं.
प

स कु मारचं होतं.

ि य नवो दत, —
बाक नवो दत कसले हणा! लवकरच तु ही िथतयश होणार! सोबत अंक पाठवला आहे.
यात तुमची दु ती के लेली कथा िस झालेली आहे. वैयि क अनुभूतीतून कथेचा ज म
होत अस याने दु तीसारखे सं कार ही बाब व तुत: संभवत नाही पण काय करणार?
आजकाल लेखनाचा उगम अनुभूतीपे ा धंदा हणूनच जा त होतो. याला ावहा रक
व पच जा त येत आहे. मग ािलटीचा िवचार कोण करतो? अथात असं आहे हणूनच
आमचा धंदा चाललाय हे िवसरता येत नाही! असो.
तुमची कथा वाचली. मला फार आवडली. ित यावर मला फार क यावे लागले नाहीत.
कथा उ म होती, पण ित यात काय बदल करावा हे तु हाला न कळ यानं तु ही ती
दु तीला मा याकडे दलीत. कथा चांगलीच होती. मी फ नावापुरताच बदल के ला
आहे. ते हा कथे या खाली लेखक हणून माझंच नाव छापलं आहे. बाक कथा तुमचीच
आहे. — फ नावापुरताच बदल!
बाक या कथा के हा पाठवताय?
कळावे.
तुमचा
स कु मार टके कर

सापळा
घडलं ते िनिमषाधात! मलाही समजलं नाही. िवशाखालाही समजलं नाही. सैलशा
आंबा ावर बांधलेली वेणी सारखी कर यासाठी िवशाखा आरशासमोर उभी होती.
मलाही के साव न कं गवा फरवायचा होता. वा तिवक िवशाखाचे आरशासमोरचे काम
झा यावरही मला के स सारखे करता आले असते. पण तेव ात मेघमाला आतूनच ‘लवकर
आटपा हं!’ हणून ओरडली. मी झटकन् कं गवा घेऊन िवशाखा या मागे आरशासमोर उभा
रािहलो. िवशाखापे ा मी चांगलाच उं च होतो. यामुळे ती समोर उभी असूनही ितचा
मला अडथळा होत न हता. णमा ितने कलती मान क न मा या आरशात या
ित बंबाकडे पािहलं आिण काय होतंय ते समजाय या आतच ती भंगरीसारखी गरकन्
फरली. माझे हात वर असतानाच ितने मला कडकडू न िमठी मारली. आपोआपच माझे
हात ित या पाठीवर पडले. िवशाखाचं चुंबन घे या या य ात असतानाच मेघमालेने
दार उघडलं, माझं त ड आरशाकडे अस यामुळे मला ते आधी दसलं. मी िवशाखाला दूर
लोटलं — िवशाखा आरशापासून दूर झाली. ितची वेणी पुन: ओघळली. मी पुन: िन वकार
राह याचा य करीत भांग पाडू लागलो. पण या हाताला सुटलेले कापरे ‘मेघमाले या’
ती ण नजरे तून सुटलं नाही!
मेघमाले या नजरे ला नजर दे याचं साम य मा याजवळ न हतं. ित या चेह यावरचे भाव
वाच याचीही ताकद मा याजवळ न हती. ते वाच याची ज र पडणारही न हती हणा.
कारण लवकरच आम या ा दोन खो यां या िब हाडात काहीही घड याची श यता
होती.
िवशाखाची हकालप ी, मा याशी कडाडू न भांडण, मेघमालेने एकटीने रडत बसणं कं वा
फरणं, वगैरे सगळं रिहत होऊन मेघमालेची माहेरी जा याची तयारी होणं — एव ा
संभा
ित यांपैक कोणतीही ित या होणार होती. मी याची वाट पा लागलो.
फरायला जा याचे कपडे पुरे करावेत का नाही ाचा िवचार क लागलो. तेव ात
मेघमाला हणाली,
‘िवशाखा, वेणी पुन: सरकली तुझी. एकदा सारखी कर. मग िनघूच आपण.’ एवढा
सीधासाधा आवाज आिण नेहमीचा सूर ऐकू न मी चमकलो! िवशाखाही चपापली असावी.
मी गांग न गेलो. िवशाखा शांतपणे पुन: आरशासमोर आली आिण हणाली,
‘बाजूला सरका तुमचं झालं असलं तर!’ — मी बाजूला सरकलो, पण याच वेळी िवचार
आला, क मेघमाला पटकन् हणेल, ‘बाजूला हायची आता काय गरज आहे?’ — मी
भीतभीत मेघमालेकडे पािहले. मा या का या शूम ये नवीन नायलॉनचे सॉ स खोचून
ठे वीत ती हणाली,

‘आज हे नवीन सॉ स वापरायचे बरं का!’
मला कोण याच गो ीचा अथबोध होत न हता मघा या िवशाखा या वाग याची संगती
लावता येत न हती. आता मेघमाले या मनात न काय चाललं आहे याचा प ा लावता
येत न हता.
िवशाखा मेघमालेची मै ीण! खरं बोलायचं झा यास िवशाखा मेघमालेपे ा अिधक सुंदर
होती! वागणं, बोलणं, चालणं, हसणं, ांचा मला पिह या भेटीतच मोह पडला होता.
आिण खोटं तरी कशाला बोलू? असं जर कधी घडलं तर ते मला मनापासून हवंच होतं.
मेघमालेनं मला सवपर नी सुखी के लं होतं. या दृ ीने आम या संसारात आली एक ी
हणून मेघमालेत उणीव शोधून सापडली नसती. तरीसु ा िवशाखाम ये जी जबरद त
मोिहनी होती—आकषण होतं याने मी वेडावून जात होतो, पण याचबरोबर एक गो
िन ववाद होती क , अशा त हेची सु वासना होत असूनही मा याकडू न या बाबतीत
पुढाकार घेतला गेला नसता. िवशाखा या मा यासंबंधी या भावनाही मला माहीत
न ह या. आमचा प रचय येणंजाणं वाढत होतं. ग पागो त तासचे तास लोटत होते.
कधीकधी बोलताना एखादी िविश चमकही िवशाखा या डो यांत चमकू न जात होती.
पण मलाच वाटायचं क , आप या मनात या काही िविश भावना आहेत, या भावनेमुळे
आप याला ती चमक िनरा या अथाची आहे असं वाटतं!
पण आ ा या ित या या कृ तीने — ती डो यातली िविश चमक समजावून सांिगतली
होती. ते आ हानच होते. मी ते समजू शकलो न हतो हणा कं वा याचा अथ समजावून
या माणे कृ ती कर याची धमक मा यात न हती हणा, काहीही हणा, कृ ती घडू न गेली
होती. दोघंही घसरलो आता वेळ चम का रक आली होती. िवशाखाने के ले या कृ तीचा
अथ लाव यापे ा मेघमाला काय करणार आहे हेच पाहणं आव यक होतं!
नेहमी माणे आमची तयारी झाली. मेघमालेनं कपाटातलं सट काढू न ते मा या कप ांना
लावलं. तेव ाच आपलेपणानं िवशाखालाही लावलं. काहीच न िबनस या माणे
मेघमाला वावरत होती, आिण आ हा दोघांना िनदान मला तरी कु ठ या मन:ि थतीत
वावरावं हे कळत न हते. अपराधी चेहरा क नही उपयोग न हता आिण काहीच घडलं
नाही हे दाखव याचा य ही मेघमालेसमोर थ होता.
याच अवघडले या अव थेत फरणं संपलं. दुस या दवसासाठी भाजी खरे दी झाली. रवा–
साख या, का ापे ांचं डझन अस या व तूंचीही िपशवीत भर पडली. एकमेकांचा
िनरोप घेताना नेहमी घेतो या माणे आई मही घेऊन झालं. एखा ा उं दराला
पा या या पंपात बुचकळू न बाहेर काढावा, अंगावरचं पाणी सुकलं क , पुन: याला
पंपात बुचकळावा तशी माझी अव था होत होती.
अंग ओले असताना मधूनच जो एक चम का रक काटा सवागावर फु लतो तसा काटाही

मा या अंगावर फु लत न हता. आिण तसा मी तेवढा कोरडाही रािहलो न हतो. शंक
आ यासारखी वाटणं आिण अिजबात न येणं अशाच प रि थतीत ते सगळं फरणं –
आई मसकट पार पडलं.
घरी परत यावर काही तरी घडावं ही अपे ा होती. चार चार मिहने आलोचन जागरणं
क न अ यास के ले या िव ा याला असं एकदा वाट याचा काळ येतो क , पेपर सोपा
असो, अवघड असो, यश येवो न येवो, पण एकदा परी ोचा दवस उजाडू दे. माझं तेच
झालं. भांडण तर भांडण, अबोला तर अबोला आिण ामायाचना तर ामायाचना,
काहीही घडू दे पण घडू दे!
आिण ा या अगदी उलट मेघमाला वागत होती. जणूं काही मी ितलाच बा पाशात
घेतली होती. ितचंच चुंबन घेतलं होतं, कं वा ती माझी मै ीण होती आिण िवशाखाच
माझी बायको होती. जेवणं याच मन:ि थतीत आटपली. मेघमालेने नेहमी माणे शेजारी
शेजारी िबछाने घातले, पा याचा तां या भ न ठे वला. आिण झोप यापूव सुपारीही
कात न हातावर ठे वली. आिण नेहमी माणे दवा बंद क न ती मा या ग यात हात
टाकू न झोपूनही गेली.
आिण अशाच मन:ि थतीत एक दवस गेला. दोन गेल.े तीन गेल.े दहा गेले. मा या
मनावरचं दडपण, चोरटेपणा वाढत होता. यावर इलाज सापडत न हता, मेघमाला
रागवत न हती. िचडत न हती. चांगलं वाईट–काहीतरी घडायल हवं होतं. घडत न हतं.
मा याकडू न अपराध घडला होता. मला िश ा हवी होती. ामा आिण यात या यात
बायकोकडू न तर नकोच होती. मेघमाले या मनाचा ती दाखवत असलेला हा मोठे पणा
मला सहन होत न हता. इतर बाबतीतही ित या मना या मोठे पणाचं मला यंतर आलं
असतं तर मला ित या ा मौनाचं काही वाटलं नसतं, पण तशी ती अगदी सामा य ी
होती. हणूनच ती दाखवत असलेलं हे असामा य व खरं आहे क खोटं आहे हे मला जाणून
यायचं होतं. ितला ते समजून ायचं न हतं. मला ित याकडू न उदार मनानं िमळणारी
माफ नको होती, अशा मा या मना या चम का रक अव थेत मेघमाला मला कु ठे तरी
फार उं च पायरीवर आहे असं वाटायला लागलं होतं. या पायरीपासून मी खूप पाय या
खाली आलो आहे असं सारखं बोचत होतं. ितचे उपे ोचे क
ं ार मी सहन के ले असते.
िखजवणारी नजर पचवली असती. अपमान िजरवला असता. अबोला मानला असता, पण
ातलं ती काहीच करीत न हती. मग मा एका िविच िज ीला मी पेटलो. ित या
मा याम ये या काही पाय या रका या पड या हो या या मला नाहीशा करा ात असं
वाटू लागलं. मी वर पोहोचू शकत न हतो. ितलाच आता खाली आणायला हवं होतं.
ित याकडू न काहीतरी घडवायला हवं होतं. मग मी ितला उदार मनाने ामा करणार
होतो!
ाच मन:ि थतीत एकदा ऑ फसला जाताना पोतनीस भेटला. पोतनीस नावा माणे
रं गबाज होता. बापाने के वळ उधळ यासाठी संप ी ठे वली होती. आिण रं या या माणे

वागावयास कसूर करीत न हता. या या जीवनात या रोमहषक हक कती याने मला खूप
वेळा चहा आिण के कने भरले या ब यांसकट सुनाव या आहेत. या या ग पांतून ब तेक
वेळेला कती मुल बरोबर हंडलो आिण कती मुल बरोबर कोण या पायरीपयत मजा
मार या हाच िवषाय असे. माझं ल होईपयत रं गा या ा ग पांत मला चांगलाच रस
होता. ल झा यावर मा मी याला हेतुपुर सर चार हात लांब ठे वला होता. मेघमालेवर
तो आपलं वजन पाड यािशवाय राहणार नाही याब ल मला खा ी होती. मा यापे ा तो
दस यात उजवा होता. या या बोल यात समोर या
ला जंकून घे याची अमाप
श होती. आजही मी या याकडे दुल के लं असतं. पण प रि थती बदलली होती.
मेघमालेला खाली आण यासाइी मला उपाय हवा होता. माग कु ठला प करायचा ाब ल
कु ठलंच बंधन पाळायचं नाही, असं मी ठरवलं होतं.
‘रं या!’ मी मो

ांदा हाक मारली. रं गा थबकला.

‘ यां सरकार, बहोत दन के बाद याद ई!’
‘याद तो होती ही है. लेक न व तने लाचार कया है!’
‘ए, बंडल मत मारो रे . परवाच दसलास कु टुंबासकट. पण बघून न बिघत यासारखं
के लंस, ते हा समजलो क , ल ातला होमाचा धूर अजून डो यावर रगाळतोय ते!’ –रं गा
ह ला चढवायला लागला.
‘अरे , खरो खर तसं नाही. ऑने टली सांगतो. ते जाऊ दे. तू आपण होऊन आला असतास
तर काही िबघडलं असतं?’
‘तुझं ल झालं नसतं तर आलो असतो आपण न. हो बुवा, आप याला कु णावरही
जबरद ती करायला आवडत नाही. एवढा षोक के ला पण त व अबािधत ठे वलं. खुषीचा
सौदा असेल तरच तो प कारायचा फसवाफसवी के ली नाही आजवर.
मौजेकरता मौज अशी सरळ सरळ आगाऊ क पना ायची आिण मग डाव रं गवायचा. तू
लेका ल झा यापासून मला टाळतो आहेस. हे काय मी पहचानले नाही?’
‘अरे खरं च तसं नाही.’
‘कबूल कर याचा ामािणकपणा तर दाखवशील क नाही! तु याही बायकोवर मी
इ ेशन मारीन ही तुला भीती.’ रं याने माझी ‘िवके ट’ घेतली.
‘तसं तर मुळीच नाही. के हाही ये. पण तसं नकोच. न च क या. ये या शिनवारी
येतोस? येच!’

‘अ छा! ठरलं. शिनवारी साडेतीन वाजता मी येतो. चहा, पोहे तयार ठे व!’
‘ज र! ज र!’
माझी पावलं पडू लागली सावधानतेने – जाग कतेने. रं या या ये याने नांदी होणार
होती. भरतवा य –पण जाऊ दे. रं या या कतृ वािवषायी मा या मनात संदह
े न हता.
शिनवारी पाच वाजता मी थकलेला चेहरा क न घरी गेलो. माझा चेहरा पा न मेघमाला
जवळ आली. ितने आ थेने िवचारपूस करताच ऑ फसात वाढले या कामाचा तपशील मी
ित यापुढे वाचला. अ या तासाने चहा–पो ांची बशी हातात देता देता ती हणाली,
‘तुम या ल ात राहात नाही आिण तु ही कु णाकु णाला आमं ण क न ठे वता. तुमचा तो
रं गा आला होता ना!’
‘खरं च क ! साफ िवसरलो बघ! काय हणतोय?’
‘काही नाही. िचकार ग पा मार या याने पिह याच ओळखीत. मला अशी मोकळी माणसं
फार आवडतात. कलंदर ाणी दसतोय. खूप फरलेलाही दसतोय.’
‘ते काही िवचा नकोस. अगदी राजा माणूस आहे बघ!’ ित याचएवढा उ साही वर ठे वत
मी हणालो.
‘कोण या एका िवषायाची मािहती नाही असं नाहीच.’ मेघमाला पुढे हणाली.
—माझी पिहली पावलं आिण रं गाचीही पिहली पावलं अचूक पडत होती. इतके दवस
मुली कशा भाळतात ाचं वणन मी या या त डू न ऐकलं होतं. आज एका मुलीकडू न
याचे पिव ो मला समजणार होते. पिह या दोन तीन भेटीत ितप ाला के वळ
व ृ वावर गार करायचं हे रं गाचं पिहलं त व. या त वाची अमंलबजावणी हायला
लागली. ित या मला अगदी जवळू न पाहायला िमळणार होती. रं गाब लचं बोलणं
बराच वेळ मी मेघमालेकडू न ऐकू न घेत यावर शेवटी िवचारलं,
‘पुन: के हा येतो हणालाय?’
‘ये या गु वारी साडेसहा वाजता येणार आहेत.
हणे. यूट फारच चांगली वाजवतात हणे!’

ा बाजूला कु ठे तरी यांचा ो ॅम आहे

गु वारी रा ी मी नऊ वाजता घरी आलो. मेघमाला जरा घु शात होती. टेबलावर
लॉवरपॉटम ये भला मोठा फु लांचा गु छ वि थत लावलेला होता. रं गाचं आगमन
झालं होतं ाची ती िनशाणी होती. पँट या िखशातून माल काढताना मी िसनेमाची

ितक टं मु ाम खाली पाडली. मेघमालेला चांगलं िनिम िमळालं.
‘खु शाल िसनेमाला गेला होतात ना? कमाल झाली. आज तुमचा नुसता िम च रागावला
असं नाही तर मीही रागावले आहे!’
‘तु हा दोघांचा राग मी समजू शकतो. िसनेमाला मी खु शाल गेलेलो नाही. ऑ फसात या
नाडकण ने आज पाट दली–एंगेजमट झा याब ल. सांग मग मला नाही कसं हणता
आलं असतं ते! आिण खरं सांगू का, तु हा दोघां या ग पा ऐक यात– यांत य ा भाग
घे यापे ाही –नंतर तू तु या भाषेत जे काही सांगतेस ना ते इतकं सुसंगत आिण सू ब
सांगतेस क पु कळदा मोह होतो तुझं एकटीचंच ऐक याचा. बोला राणी सरकार, काय
हणत होता रं या?’
‘तु ही याला रं या–रं या करता खरं , पण बाहेर यांना के वढा मान आहे हे माहीत आहे
तु हांला?’
‘बाईसाहेब, तो पिहला आमचा िम आहे. तुमचा नाही समजलात! या याबरोबर नुसते
दवस नाहीत तर रा ी जागव यात –रा ी! आहात कु ठे !’
‘भा यवान आहात असा िम िमळा याब ल! काय यां या ओळखी तरी ठक ठकाणी.
समोरचा फु लवाला न सांगता – एक पै न घेता रोज हे एवढाले गु छ टेबलावर आणून
ठे वतोच. आज यांनी तु हाला ायला आणला होता. पण तुमचा प ा न हता. आता मा
यांनी बजावलं आहे, पुढ या वेळेला येईन ते हा बाहे न डोकावून पाहीन. तु ही दसलात
तरच घरात येणार हणालेत.’
माझे आडाखे आिण रं गाचे फासे अचूक पडत होते. पु कळदा मनात येत होतं. आपण फार
मोठा डाव खेळत आहोत. अकारण िज ीला पेटलो आहोत. वत: या बायकोवरच काय
जय िमळवायचा–? ितला खाली खेचून आपण काय िमळवणार आहोत? ा डावात
आपणच पुन: हरलो तर? खरोखरच रं गा जंकला तर? पण रं गा जंकला तर आप याला
हवंच आहे. तो जंकणार ा खा ीनेच आपण याला जवळ के लं आहे. जाऊ दे. जे झालं ते
झालं. आता माघार घे यात अथ नाही. रं गा जंकायला हवा. मेघमाला हरली पािहजे.
चळली पािहजे. थो ाफार माणात घसरली पािहजे. मा या पायरीवर यायला पािहजे.
मग मी ितला ामा करणार आहे. िवशाखा या बाबतीत ती स या जशी मा याशी वागत
आहे तसा मीही ित याशी वागणार आहे.
यानंतर या ितनी–चारीही वेळेला जे हा जे हा रं गा येणार होता या वेळेला मी या या
वेळा चुकव या. येक वेळी मेघमालेला शंका येणार नाही अशी कारणही मला न शोधता
सापडत होती. काहीतरी भलंबुरं घडायला हवंच! जो जो जा त दवस जात होते तो तो
माझी अ व थता वाढत होती. या घडले या कारानंतर िवशाखाही आली न हती. या

गो ीचा उ लेख मेघमालाही करीत न हती. बायका इतर कु ठ याही बाबतीत ग प
बसतील, पण ा अस या बाबतीत ग प बसणं काल यीही श य नाही. या ग प
बस यामागे जर काही जबरद त कारण असेल तर ते मला समजायला हवंच होतं!
यानंतर एके दवशी मी घरी पोचताच मेघमाला हणाली,
‘ ा वेळेला मा मी तु हांला कोणतंच कारण सांगू देणार नाही. तुम या िम ाने िसनेमाचे
पासेस आणले आहेत, ‘कागजके फु ल’चे. वत: गु द नी यांना दले हणालेत. पाहा
कती मो ा मो ा माणसांबरोबर यां या ओळखी आहेत ते!’
‘अग हो हो, ते सगळं मी नाकारतो आहे का? दवस तर सांगशील कोणता ते!’
‘गु वार. ेस शोलाच जायचं आहे!’
‘पाहा, मा या सोयी माणे तु ही दवस िनवडत नाही.’
‘का, आता काय झालं?’
‘‘ या दवशी आमची मी टंग आहे. मी टंग झा याबरोबर ऑ फस सुप रं टडटला सड ऑफ
आहे!’
‘ऊं ऽऽ तु ही मारा क दांडी या दवशी?’
‘नाही गं. अिजबात श य नाही. पाट मलाच अॅरज करायची आहे.’
—मेघमाला िहरमुसली झाली. मला आनंदा या उक या फु टू लाग या. कु ठ या
मन:ि थतीचा मी बळी झालो होतो कु णास ठाऊक! पण या माणसापासून मी हेतुपुर सर
दूर रािहलो होतो यालाच मी जवळ के ला होता. या त हेने कु णी के ला नसता या त हेने!
आता िसनेमापयत रं गाची मजल आली होती. याचे हे सगळे ट पे मला ात होते. एक
पाऊल पुढे टाक याची –काहीतरी कृ ती कर याची– िसनेमा ही पिहली पायरी होती.
अभािवतपणे – कं वा संभािवतपणे पिहला पश करायचा. आिण या पायावर पुढली
इमारत उभी राहील का ढासळे ल ाचा अंदाज यायचा! ा मागाने याने आजपयतची
करणं रं गवली होती.
मेघमाले या बोल यात अलीकडे रं गाचा उ लेख वाढ या माणात होता. ती रं गा या
ि वाने भारली गेली होती िनि तच. वा तिवक मला िप चर पाहताना काय काय
होणार हे पाह याची ती इ छा होती. पण मा या हजर राह याने काहीच घडणार
न हतं. या दोघां या नकळत पाठीमागे बस याची सोय क न घेणं हणजे फार आटािपटा
करावा लागणार होता. शेवटी ातूनच पुढे काहीतरी िवशेष घडणार आहे ाब ल मला

खा ी होती. रं गा या शे ूल ो ॅम माणे याने िसनेमा नंतर या िपकिनकचा काय म
आखला हणजे िथएटरात पायाभरणीचा समारं भ झा याचं गृहीत धरायला हरकत
न हती.
—गु वारी मी ती मंडळी घरातून िनघा यावर घरी पोचलो. मेघमाला घरी येईतो मला
काहीच काम न हतं. कपडे बदलून मी आरामात कादंबरी वाचत पडलो. ती कादंबरीसु ा
रं गानेच घरात आणून टाकली होती.
लेखकाने हणे याला अिभ ायासाठी दली होती. हेही मला नवीन न हतं. वखचाने
पु तक िवकत घेताना मी याला खूपदा नुसताच पािहला न हता तर वत: या हाताने
पु तकात या पिह या को या पानावर ‘अिभ ायाथ’ असं िल नही दलं होतं.
घ ाळात आठाचे टोले पडायला आिण दारात मेघमाला उभी राहायला एकच गाठ
पडली. आ याितरे काने मी िवचारलं,
‘एव

ात िप चर सुटलं?’

‘माझं सुटलं. इतरांचं नाही.’ शांतपणे मेघमाला हणाली.
‘ हणजे?’
‘तुमचा िजगरी दो ताने हातात हात घे याचा य के ला!’
‘काय, सांगतेस तरी काय? एवढा नीच असेल
‘तु हाला होती–’ तेव

ाची क पना...’

ाच शांतपणे मेघमाला हणाली. मला ितचा थंड सूर ऐकवेना.

‘मग तू काय के लंस?’ मी आवाज वाजवीपे ा चढवून िवचारलं. याच आवाजात ती
हणाली.
‘मी थाडकन् या या त डात भडकावली आिण िनघून आले.–’
मनातली िनराशा लपवीत मी वरकरणी हणालो, ‘उ म के लंस. मी न हतो ते बरं झालं.
मा या हातून आणखीन् अिवचार घडला असता.’
‘तुम या हातून काय घडलं असतं याला मह व नाही. आतापयत काय घडलं ाला मह व
आहे. मला तु ही एवढी दूधखुळी समजता? तुमची येक पावलं, येक हालचाल मला
समजली आहे. रं गासार या कफ लक माणसाची ओळख क न दे यापासून या सग या
हालचाली मला समज या आहेत. मला फ एवढंच पाहायचं होतं क तु ही कोण या

टोकापयत जाऊ शकता. मा याब ल मला खा ी होतीच...
‘िवशाखा या बाबतीत तु ही घसरलात. खरी चूक कोणाची हे पाह याचीही मला
आव यकता ते हा भासली नाही. मनात एखादी गैर भावना िनमाण झाली तरी या माणे
वागायची तुमची ताकद नाही हे मी ओळखून होते. माणसाला होतो एखादेवेळी मोह.
वत:वर ताबा ठे वायला माणूस काही वेळा कमी पडतो हेही मी जाणून होते. पण ते हा
मला तुमची जेवढी भीती वाटली न हती तेवढी आता – हणजे मीही खाली ये यासाठी
तु ही जे य के लेत – ते हा वाटतं आहे. आता मा तुम यापासून सावध राहायला
हवं!...’

बस चुकली
‘ कती दवसांनी भेटतोयस्?’ शरद सातवळे करनं जवळ येत िवचारलं.
‘िहशेब वषात क या. हणजे सोपा जाईल!’ मी संथपणे हणालो.
माझा संथपणा याला मानवणार
तो गदगदा हलवून िवचारलं,

ाची मला अटकळ होतीच. माझा हात पकडू न यानं

‘एवढं शांतपणे सांगतोस? काही एल्एजे?’
‘तु ही नाहीसे हा. पाठवले या प ांना उ रही पाठवू नका! आ हीच आपलं वन् वे
ॅ फकसारखी प ं पाठवीत सुटायचं. ाब ल काही के एच्एए टी?’
आमची– हणजे मी, श या सातवळे कर आिण भाकर नािनवडेकर ऊफ तं ा– आमची
ही िविश भाषा! शेवटचा श द पे लंगम ये बोलायचा ही मूळची क पना तं ाची.
आडवाितडवा वाढलेला– काहीसा बेछूट–बेपवाई– अशा नािनवडेकर या वभावाव न
आ ही याला तं ा हे नाव बहाल के लं होतं. श यानं याची ही भाषा ल ात ठे व याचं
पा न मला आिण मीही याचं अनुकरण के लं हणून शरदला– आ हा दोघांना आनंद
वाटला. आ ही झटकन् भूतकालात गेलो.
‘खरं च, काय प ा काय ह ली तं

ाचा?’

‘ वारी मुंबईतच आहे, अगदी िचतच भेटतो पण. जवळ जवळ दीड वषा झालं.
लोकलम ये दसला होता. एक पारशी फटाकडी जवळ होती हणून मीच ओळख नाही
दली.’
‘अजून करणं चालू आहेत हणायची?’
‘सुधा न वाढवले या आवृ या हणेनास! पुणं गाजवलंच होतं. आता मुंबई हणजे तर
काय कु रण आहे कु रण!’
‘बरं बुवा, तु हाला पोरी गटवता येतात. आ ही एका मुलीला गटवायला गेलो आिण
वत:च गटलो. आठ दवस फरलो. नव ा दवशी ल क न बसलो. ल ाचा िवषाय न
काढता मुलीकडू न हवं ते सगळं िमळवायचं, हे टे क साधायला तं ाच हवा. खरं क
नाही?’

‘जाना दो यार! अशी माणसं ज मावीच लागतात.’ माझा चेहरा आिण आवाज थोडा
खाली आला. मा याकडे रोखून पाहात श यानं हटलं,
‘वा तिवक तुझा आवाज खाली ये याचं कारण नाही. तूही काही कमी मजा मारली
नाहीस! आप या ितघांत झटपट गटणारा आिण ल करणारा मीच काय तो मो
िनघालो.’
‘ ं ऽऽऽ! तेिह नो दवसा गता!’ मी सु कारा टाक त हणालो.
थोडा वेळ शांततेत गेला. शरदनंच पुन: िवचारलं,
‘इकडे कु णीकडे आ ा?’
‘मुलगी पाहायला चाललोय!’
‘आं! काय हणतोयस तरी काय?’ श या ओरडलाच.
‘खरं तेच सांगतोय!’
‘आ य आहे!’
‘कसलं?’
‘तु यासार यानं ल ह मॅरेज करायचं का असलं िमळिमळीत पो ड मॅरेज करायचं?’
‘ पो ड मॅरेज िमळिमळीत हणून तुला कु णी सांिगतलं? उलट या यासारखा चाम
कशातच नाही. िवशेष काहीच मािहती नसले या मुलीबरोबर रोमा स– दुस या
कशाचीही सर याला यायची नाही. बाक तू एकटा फसलास असं नाही. आमचे िपता ी
ाच िवचारात होते. ल ह मॅरेजवर माझा िव ास नाही असं मी एकदा जेवताना बोललो,
ते हा यांना एवढा ठसका लागला क पुढं जेवणच जाईना.’
डोळे िव फारीत श यानं िवचारलं,
‘ हणजे आपले उप ाप घरात या मंडळ या कानापयत पोचले होते तर?’
‘अगदी तपशीलवार नाही पण झलक ऐकली असणारच. आिण बाक चा पु कळसा तक!
पोर बरोबर हंडताना आप याला काही दसत नसतं, पण बाक यांना आपणच दसत
असतो ना! काय खरं क नाही?’

‘नाही बाबा. माझा एवढा ासंग नाही. बरं ते जाऊ दे! मुलीचं नावगाव काय? कु ठं
राहते? कशी आहे? िशकली कती?’
‘नाव वंदना.’
‘ थम वंद!े ’ श या.
या या पाठीत बु ा घालीत मी हणालो,
‘चावटपणा बस्. पुढची मािहती हवी क नको?’
‘बरं बोल!’
‘गाव–सातारा!’
‘सावधान!’ श या बडबड यािशवाय राहायचा नाही हे गृहीत ध न मी हणालो,
‘स या उतरली आहे पुरंदरे कॉलनीत. प ा शोधावा लागणार आहे. या आधी बस हवी
आहे हणून वीस िमिनटं लाइनीत उभा आहे. बससाठी आराधना चालली आहे.’
मा या शेजारी उ या असले या एका देख या मुलीकडे सािभ ाय पाहात श या हणाला,
‘लाइनीत अथ आहे!’
‘ कती वा ातपणा करशील?’ ितला ऐकू जाईल ना!’
‘सॉरी–सॉरी. हं पुढं– गाव सातारा!’
‘हं. िश ण इं टरपयत!’
‘ हणजे कॉलेजचं वारं अंगाव न फरलंय्! नाईस नाईस. बरं मु य मु ा गाळलास. दसते
कशी?’
‘ते पाहायचं आज. घरची बाक ची सगळी मंडळी पा न आली ितला, खूप सुंदर आहे असं
ऐकतो.’
पुन: शेजार या मुलीकडे नजर टाक त श यानं िवचारलं,
‘खूप सुंदर हणजे कशी? आप या शेजारी आहे इतपत?’

‘ते माहीत नाही. पण तशी असेल तर आप याला आवडेल!’
पाठीवर पुन: थाप मारीत श या हणाला,
‘यंव रे प
ा! आता मला समजलं, म तपैक र शानं जायचं सोडू न वारी इथे का तप
करीत उभी आहे ती! ये बात है ऽऽ!’
‘तुला ऑने टली सांगतो,

ा वेळेपयत डो यात तसे काही िवचार न हते.’

‘तुला मी मा खरं सांगतो. माझं ल शेजारी गेलं आिण नंतर जवळ येऊन पाहतो तो
शेजारी तू, थम मला वाटलं, तुझंच एखादं ‘गिणत’असेल.’
‘अरे चोरा! अगोदर शेजारी ल गेलं काय? विहन ना सांगतो थांब. तुझं आता इकडे
ितकडे ल का?’
‘आता तर ल जा त! इतके दवस ी ही चीज काय आहे हे माहीत न हतं, हणून
पाठपुरावा होता. आता ल झा यावर खरोखरच ही चीज पाठपुरावा कर यासारखीच
आहे हे पटलं हणून पाठपुरावा!’
‘श या–श या, वत:ला मो

हणवून घेतोस आिण आम यावर ताण करतोस?’

‘फ बोल यातच रे ! पुढं काही नाही. तसं जर असतं तर ती िनमल िचटणीस
संशयक लोळ नाटकात काम के यावर तु या मागे न लागता मा या मागे लागली असती.’
‘काय सांगतोस काय वैशा या?’
‘होय रे आि या! एकदोनदा हॉटेलात सु ा गेलो. फॅ िमली– मम ये. पण पुढे काय,
नुस या ग पा! आमचा उजवा हात आम याच डा ा हातात, आिण आमचा पाय आ हीच
दाबत होतो.’
‘ती मुलगी यातली न हतीच रे !’
‘ हणजे?’
‘ हणजे फॅ िमली मम ये ेम करता येतं ावर ितचा िव ासच न हता. ितला खु या
वातावरणाची ओढ होती. फॅ िमली मपे ा ितला मुंबई या चौपाटीवर नेलं असतंस तर...’
‘ हणजे तु याबरोबर...!’

‘इित! अलम्!’ —शरदचं कु तूहल मी दाबून टाकलं. तो चपराक बस या माणे ग प बसला.
पुन: यालाच राहवेना. कतीही झालं तरी एके काळचे आ ही तीन देहाचे एका दलाचे.
सुखदु:खा या तीन समान वाट या क न घेणारे ! यानंच पुन: िवचारलं,
‘शारदा कधी भेटली होती का रे तुला!’
‘नाही. या एकाच ठकाणी माझा पराभव झाला!’
हणजे?’
‘ हणजे एवढंच, क ितचं नाव िनघालं क अजून मी थबकतो. ित याचमुळे मी एवढे
दवस ल ाचा रािहलो, असं हणालास तरी चालेल.’
‘ हणजे तसं काही खास घडलं होतं का?’ शरदनं कु तूहलानं िवचारलं.
‘खास

ा श दाची

ा या सांगशील का?’

‘अिनबध.’ तो त परतेनं हणाला.
‘तुझा गैरसमज आहे एका गो ीबाबत. मी खूप मुल बरोबर फरलो. कबूल करतो. मी
तेवढा कोरडा नाही. तरीही एक िविश अंतर आपण तोडायचं नाही ही मनाशी खूणगाठ
होती. आिण ती मा एवढी ठाम होती क आ मसमपणा या तयारीनं आले या मुल नाही
मी लांब अंतरावर ठे वू शकलो. ठरािवक पायरी या खाली जायचं नाही. जबरद तीनं
समोर या
वर गो ी लादाय या नाहीत वगैरे ठाम संकेत मा या जवळ होते.
‘तं ाचं मा तसं काही वत:वर बंधन न हतंही आिण आजही नाही. अलीकडे तो मला
भेटला नाही हे खरं . पण यात काही बदल घडेल असंही घडले या सहवासाव न वाटत
नाही. शारदे या विडलांनी जर त हेवाईकपणा दाखवला नसता तर मी शारदेशीच ल
के लं असतं. ती एकच मुलगी अशी भेटली क मला ती तेनं वाटू न गेलं क ा मुलीबरोबर
फरणं श य नाही. नुस या ग पाही श य नाहीत. पश तर नाहीच नाही. के लंच तर
एकदम ल ! पण नाही घडलं ते. ल ही घडलं नाही, आिण मी ितला िवस ही शकलो
नाही अ ाप. बाक या मला कधी आठवत पण नाहीत.’
‘बाक या हणजे?’
‘तुला माहीतच आहेत! िवलािसनी क णक– िहला नुसता पैसा हवा होता. कु मुद दामले–
िहला नुसतं हॉटे लंग. यामा परांजपे– नुसता वास. एक ना दोन, िच लर कती वेळ
मोजणार, नाही का? एक मा िनि त सांगतो क ा सग यां या बरोबर होतोही आिण
न हतोही. या सग यांबरोबर असतानाही— माझा मी— कोणीतरी िनराळा आहे.

ाची मला सतत जाणीव होती. मा याभोवती क ा होती. कसलं तरी अ ात कुं पण होतं.
सीमारे षा होती! तं ाचं मा सारं च यारं . या यासारखं मला जमणार नाही. जमावं
असं वाटलं पण नाही कधी.
‘‘
तेव

’’
ात बस आली. देवाचे आभार मानीत मी रांगेबरोबर पुढं पुढं सरकू लागलो.

‘माग या बसनं जा रे . एवढी काय घाई आहे?’
‘नाही—नाही. शोइग सेरेमनी या बाबतीत वेळेवर पोचणं
जायलाच हवं.’

ालाच फार मह व आहे.

पण मला ती बस िमळायचीच न हती. मा या पुढ याला बसम ये घेत यावर कं ड टरनं
मला हातानं नाही हणून सांिगतलं. बस िनघून गेली.
‘तू आता र

ानंच जा!’

‘तसंच करायला हवं!’
‘मग आधी मा या घरी चल. र ानं काय तू पाच िमिनटांत पोचशील. एक कप चहा घे
विहनी या हातचा आिण मगच जा!’
शरदला नकार देणं अश य होतं.
नीट िनरखून पािहलं न हतं. तरीही बस या रांगेतली शेजारची मुलगी डो यांसमोर येत
होती. ती आमचा श द न् श द ऐकत होती. कारण, आमचा आवाज आम या नकळत
वाढला होता. मा या ा अंदाजाला शरदनं जोरदार पा ठं बा दला.
पुरंदरे कॉलनी या ना यावरच मी र ा सोडू न दली. समो न चालले या एका ौढ
बाईला मी मला हवा असलेला प ा िवचारला. मा याकडे पुन:पुन: पाहात ितनं िवचारलं,
‘पटवधनांचा बंगला ना? चला, मी ितकडेच िनघाले आहे!’
एका आलीशान बंग याचं फाटक उघडू न ती बाई आत गेली. मीही बंग याचं, बागेचं
िनरी ण करीत पाठोपाठ गेलो. या बाईनंच बेल वाजवली. दरवाजा उघडला गेला. मी
जरा मागे उभा अस यानं दरवाजा उघडणा या
ला मी दसलो नाही. कारण ती बाई
आत जाताच ितनं दरवाजा बंद के ला. मा या कानांवर संवाद आला,

‘दार लावू नकोस. बाहेर एक गृह थ उभे आहेत. ब तेक तुला बघायलाच आले असतील.’
‘अ या. मी इन्–टाईम आले हणायची.’
दरवाजा उघडला गेला माझी नजर शर मंधी झाली. बंगला दाखवायला आले या बाइना
मी हणालो,
‘मला हे पटवधन नकोत.

ा आडनावाचे आणखी कु णी

ा कॉलनीत आहेत काय?’

मुलगी नाकार याचं कारण काय? ाब ल आईविडलांनी मला िवचा न िवचा न हैराण
के लं. मी यांना कोणतं कारण सांगणार होतो? त हेवाईक आहे, काय ा या
आवडीिनवडी आहेत नकळतच नाहीत. आणखी कोणती अ सरा दाखवायची ाला?
सो यासारखी मुलगी नाकारली. एक ना दोन. रजेचा सबंध मिहना मी असलीच बोलणी
खा यात घालवला. आमचे ताप आम याच त डू न ऐक यावर कोणती मुलगी आ हाला
पसंत करणार होती? घर या मंडळ या हरत हे या ांवर मा याकडे मौन हे एकच
उ र होतं.
मुंबईला िनघालो ते हा वडील टेशनवर पोहोचवायला आले. गाडी सुटता सुटता ते
हणालेच, ‘मुलगी नाकारलीस ाब ल काही हणत नाही मी. फ समाधानकारक
कारण सांगायला हवं होतंस.’
गाडी िशवाजीनगरला आली. सेक डला गद न हती. मा या शेजारी दो ही राखीव जागा
रका या हो या. मनाशी हणत होतो, पा कोण शेजारी येतो ते!
आिण मग ध ा बसला. समो न वंदना येत होती. कोरं पातळ, तंग असा लाऊज, ल ात
येतील असे ठसठशीत दािगने, हातात िहरवा चुडा— मूळपे ा ितचं स दय दसपट वाढलं
होतं. गाडी पकडायची हणून ती लगबगीनं चालत होती आिण हातात सूटके स घेऊन
चालणारा ितचा नवरा ित या ल ात येणार नाही अशा त हेनं टेशनवर या आिण
गाडीत या इतर मुली पाहात चालत होता. याला पा न मी जागेव न उडालोच आिण
नकळत ओरडलो, ‘तं ा!’

एक संगल चहा
च न हता! तो रं गाच होता. पाहता णीच मी याला ओळखले. लहानपण या रं गात
आिण आ ा या रं गात काहीच फरक न हता हणूनच जवळजवळ दहापंधरा वषानी
याला पाठमोरा पा नसु ा मी याला ओळखले! यान एखा ा सकस–मॅनेजर या
हातावर तुरी देऊन पळू न आ यासारखे वाटत होते. नाईटसूटचा लांडा लगा, वर नुसताच
फाटका गंिज ॉक आिण दो ही कप ांवर उडालेले रं गाचे असं य डाग! पाठीमागून
जाऊन या या पाठीवर थाप मारीत मी पोरकटासारखा ओरडलो,
‘काय रं गोबा, सकसमधून पळू न आलात क काय?’
‘अरे , तू का? मला तर वाटलं होतं क , तू वारलास!’ रं गा शांतपणे बोलला. रं याने पण
मला ओळखले याव न मा यातही काही फरक पडलेला नसावा. रं याचा भयंकर िवनोद
या यावरच उलटवाय या दृ ीने मी हणालो,
‘तु या अगोदरच!’
— हा याचे मजले पाळीपाळीने चढले.
‘साहेब, बील या’ आ ही पृ वीवर आलो.
‘खोली रं गवायला काढली आहेस वाटतं?’
‘होय, थोडा रं ग कमी पडला हणून वत:च उतरलो खाली!’ मा या भारी सुटबुटाकडे व
नेकटायकडे टक लावीत रं गा हणाला,
‘कु ठे , राहातोस तरी कु ठे ?’
काही काळ घुटमळत रं गा हणाला,
‘तो काय समोरचा लॉक, ितसरा मजला, गा ा वाळत टाक या आहेत तोच! ते जाऊ दे.
तुझी अगोदर हक कत सांग.’
‘कारखा याचा मॅनेजर आहे. चारपाच लाखांचं कॉ ॅ ट करायचे आहे; हणून इकडे आलो
आहे. उ ा रा ी परत कलक ा, ‘
!’ मी खूप िवचार क न बोललो.
‘मग काय बाबच आहे हणायचा!’

‘आिण महाशय आपण?’
‘राहतो कु ठे हे ल ात आलंच आहे. करतो काय हे इतकं झटपट सांगता यायचं नाही. आता
तुला ‘वर चल’ हणालो असतो, पण लॉक रं गवायला काढला आहे, ते हा खोलीत पाय
ठे वायलासु ा जागा नाही. तुझा भारी सूट खराब होईल!’ ‘भारी सूट’ ा श दावर जोर
देत रं गा हणाला.
‘चल चहा घेऊ या!’
‘कबूल, पण पैसे मी देणार. तू माझा पा णा आहेस. रं गाचे सामान घेऊन एकच आणा
उरला आहे. एक संगल चहा दोघात यायचा!’
सं याकाळी चार वाजता पु हा भेट याचे ठरवून आ ही िनरोप घेतला.
माझा अगदी जवळफळाट झाला होता. लहानपणी या या घरी खा यािप याची ांत तो
रं गा िशवाजी पाकला लॉक घेऊन रा शकतो, ही क पनासु ा मला सहन झाली नसती
आिण आता तर ती गो
य ात घडत होती, रं गा एकसारखा मा या कप ांकडे पाहात
होता. ात मला काहीच आ य वाट यासारखे न हते. कारण मा या घरीही लहानपणी
तशीच प रि थती होती. उरलेली सव कामे बाजूला सा न मी रं गाला भेटणार होतो आिण
कोणती यि णीची कांडी ा क न घेतली होती हे याला िवचारणार होतो!
दहा पंधरा िमिनटे अगोदरच मी रं गा या लॉकवर हजर झालो. लॉक श त व ऐसपैस
होता. सव व तू नवीन रं गवले या भंती या पा भूमीवर उठू न दसत हो या. येक
व तूची खरे दी कलापूण व ितची मांडणीही आकषक होती. येक गो ीकडे मी
आसुसले या नजरे ने पाहात होतो. कै क दवसां या उपाशी माणसाने पंचप ा ा या
ताटाकडे पाहावे तसे! रं गा अिभमानाने मा याकडे व लॉककडे पाहात होता.
‘काय रे लेका, कोणते दैवत पावले ते तरी सांग, हणजे मी पण याचा पुजारी होईन.’
कोचावर अंग टाक त मी हणालो.
‘का, तुला काय कमी आहे?’
‘होय, तेही खरं च हणा! आता सांग, तू काय करतोस? कशा या पु याईवर हे सगळे
जमवलेस तू?’
‘ऐक, फारशी काही मोठी कहाणी नाही ती! तुला माहीतच आहे, घर या प रि थतीमुळे
मी िश णसु ा पुरे क शकलो नाही. तु या घरीसु ा तशीच प रि थती होती. तू
मामाकडे गेलास व यानंतर दोनतीनच मिह यांनी मी वैतागून घर सोडलं व तडक मुंबई

गाठली. िच कलेची आवड होती व थोडीफार िच कला येत पण होती. या या जोरावर
काही दवस साईनबोडस् रं गवायला लागलो. घर रं गवून दे या या कामाची पण लाज
धरली नाही. हळू हळू जम बसत गेला व थो ाच दवसांत िसनेमाची पो टस पण
रं गवायला िमळू लागली. अशाच एका गृह था या ओळखीनं िसनेमासृ ीत वेश
िमळाला. मयासुरा या या रा यात माझी बैठक आणखीनच ं दावली. सातआठ वष
बारीकसारीक कामे के यावर अचानक आट डायरे टरची जागा िमळाली. गे या दोनतीन
वषातलाच हा सारा पसारा आहे. स या मी ‘मािणक’ मधे कला द दशक आहे. सहाशे
पये पगार आहे. लवकरच आता गाडी पण घेणार आहे.’
मला रं गाचे हे ऐ याब लचे बोलणे ऐकवेना. मी तेथून उठू न गॅलरीत गेलो. वा या या
गार झुळकांनी माझं म तक शांत हाय या ऐवजी रं गाला वा याचेसु ा सौ य िमळते
आहे याने माझे डोके आणखीनच भडकले.
‘चल रे आत!’ मागून रं गाचे श द आले. मी आत गेलो. हॉटेलात या पो याने खा याचे
पदाथ आणून टेबलावर ठे वले. आमचा फलाहार ग पा चालू झा या न झा या तोच
दारावर कु णीतरी टकटक के ले. रं गाचा चेहरा कावराबावरा झाला. दबकत दबकत याने
दार उघडले आिण दारात उभे असले या माणसाला पा न रं गाने एकदम याचे पाय धरले.
‘साहेब चूक झाली. दरवा यावर आिण फ नचरवर उडालेला रं ग पुस यासाठी आलो
होतो. जातो मी!’ एवढे बोलून मा याकडे न बघता रं गा खाली पळाला. पाठोपाठ मी पण
उठलो. या गृह थांनी मला बस याचा आ ह के ला; पण मी तसाच खाली गेलो. मी खाली
पोचताच मा या पाया पड यासाठी रं गा पुन: खाली वाकला. याला वर यावर उचलत
मी याला काल याच हॉटेलात घेऊन गेलो.
‘हं, सांग पा काय कार आहे तो!’
जवळजवळ रड या आवाजात रं गा सांगू लागला,
‘तुला मी फसवले याब ल मला माफ कर. पण मी असं का के लं ते ऐक व मग माझा
ितर कार करायचा का नाही ते ठरव.
‘मी तुला सग या, थापा मार या. तो लॉक माझा नाही, मी आट डायरे टर नाही, मला
सहाशे पये पगारसु ा नाही. मी पूव इतकाच गरीब आहे. एकवेळ या जेवणाची ांत
अजून मला आहे! काल तू अचानक भेटलास. ऊ दजाला पोचलेला दसलास. लहानपणी
तु या घरी पण तशीच अव था होती. तुला पा न डो यात िवचार आला क , ाने मा
प रि थतीवर ताण के ली व मी तसाच रािहलो. मला याची शरम वाटली. मी गरीब आहे
हे जर तुला समजले तर तू मा याशी बोलणार नाहीस अस मला आजवर या अनुभवाव न
वाटले हणून मी तुला थापा मार या.’

‘मला ग रबीचे वाईट वाटत नाही, पण दा र ामुळे होणारी अवहेलना मला आता सहन
होत नाही. लहानपणी िन पापपणे गरीब– ीमंत एक खेळत होतो. पण आता मोठे पणी
शंगं फु टली आहेत सग यांना! एकही जण मा या वा याला उभा राहात नाही, मी
यां याजवळ मदत मागेन ा भीतीने! सगळी मला दुरावलीत. ाचेच मला दु:ख आहे.’
‘तू खूप वषानी भेटलास आिण पुन: खूप वष भेटणार नाहीस हे ल ात येऊन मनात आले
क , ाला थो ा थापा मा न हा एकतरी बालपणीचा िम काही काळ टकवून ध न
बालपण या पिव , िन पाप, िनहतुक गो ी आठवा ात! ब स ाखेरीज दुसरा कोणताच
हेतू न हता.
‘मी याच इमारती या िज याखाली राहतो, या मगा याच गृह थांनी मला मदत हणून
लॉक रं गवायला सांिगतला. अचानक ते लवकर आले नसते तर माझे नाटक यश वी झाले
असते! जाऊ दे. तेवढेही नाही मा या निशबात. मला माफ कर!’
रं गा पु हा पाया पड यासाठी खाली वाकू लागला. याला थांबवून मी हणालो,
‘अरे , मा या कसला पाया पडतोस? मी पण तु याचसारखा गरीब व बेकार आहे अजून? तू
मा या सुटाबुटावर फसत होतास आिण मी हणत होतो, ‘फसू दे ाला असाच!’ कारण,
ग रबीत तुला आलेले अनुभव व मला आलेले अनुभव ात काहीच तफावत नाही. माझेही
िश ण पुरे झाले नाही. मी पण भुकेकं गालच आहे अजून! ओळखी या गृह थांनी मुंबईला
बोलावले. यां या ओळखीनेच काल एका कारखा यात गेलो होतो. ‘इं टर यू’ साठी
यांनीच मला हे यांचे कपडे दले. ा कप ांवर तू फसलास व तु या थाटामाटावर मी
फसलो. तुझा लॉक पा न मला तुझा हेवा वाटू लागला, मी पण तुझा गैरसमज दूर के ला
नाही. खो ा ित ल
े ा आपण दोघं बळी पडलो आहोत. मी पण गरीब व तूही गरीबच.
मा या िखशात एकच आणा आहे. आता तू माझा पा णा आहेस, पैसे मी देणार! सांग एक
संगल चहा दोघांत!’
— काल एक संगल चहा दोघांत िपताना एकमेकांकडे ‘काय बडा माणूस झाला आहे’
अशा भावनेने आ ही पाहात होतो व आज पण ‘एक संगल चहा’ दोघांत िपताना आ ही
पूव चे िजवाभावाचे िम हणून एकमेकांकडे पाहात होतो.

पोजल
रा ी गादीवर पड या पड या मी अगदी सहज सौ.ला हणालो, ‘आज ऑ फसात एक
नवीन मुलगी आली.’
‘कशी आहे?’
‘छान आहे.’
‘आप या दनूभाऊं या दृ ीनं कशी आहे?’ सौ.ने परत िवचारलं.
— हा िवचार मा या डो यातच आला न हता. एखा ा सुंदर व तूचा आप याला काही
उपयोग होऊ शके ल का असले िवचार कधी मनातच येत नाहीत. स दयशोधन ते के वळ
स दयशोधनासाठीच, मग ते कापड असो, एखादी कलाकृ ती असो कं वा मािणकसारखी
एखादी नवागता– हो, या मुलीचं नाव मािणक होतं. तेही योगायोगाने समजलं.
‘सांगा ना, दनूभाऊंना शोभेल का?’
— मला पुन: गंमत वाटली. ीकडे शोिभवंत व तू हणून पु षांनी पािहलं तर बायका
कोण िचडतात. पण ल ा या वेळी ी पु षाला कं वा पु ष ीला शोभतो का ही
िच क सा बायकांनीच करावी.
‘बोला क !’ सौ.नं. िचवटपणानं िडवचलं.
‘मी तसा िवचार के लाच नाही.’
‘उं ची कती आहे?’
‘मी पािहली नाही.’
‘छान.’
‘खुच त बसले या मुलीची उं ची कशी सांगता येईल पण!’
‘अंदाजे तरी?’ दनूभाऊ पाच फु ट व आठ इं च आहेत. यांना बायको शोभायची हणजे ती
कमान पाच फु ट तरी हवी. एखादा इं च जा तच पण कमी नको.’
‘उ ा आता टेपच घेऊन जातो.’ मी मु ाम हणालो.

‘इ श, काहीतरीच तुमचं. टेप कशाला हवी? उभी रािहली क पाहा तुम या खां ापयत
आली तरी खूप झाली.’
‘बरं , उ ा ितला शेजारीच उभं राहायला सांगतो.’
‘तुमचं क नाही, सगळं जा तीच असतं.’
‘तूही पण कमाल करतेस क . नुसती एक बातमी दली सहज तर लागलीस तपशील
िवचारायला. मी हणजे काय इ फमशन यूरो आहे?’
सौ. ग प बसली. तर काय? आता ितनं िवचारलेली मािहती मी धडाधडा सांिगतली असती
तर ाच बयेनं मला िवचारलं असतं क मी हेच काम करतो का ऑ फसात हणून! आता
बोला. अशी गुगली बॉ लंग साधते तु हाला?
आता मी खरोखरच ित याकडे जा त िनरखून पािहलं न हतं ही गो िनराळी! आिण
पािहलं न हतं हणजे तरी काय? अहो पाहायला िमळालंच न हतं. ित यासमोरच
बसणारा जो या, मागे बसणारा क णक, बाजूला बसणारा कारखानीस ा तीन
काव यांना चुकवून ितचं िनरी ण करायला िमळे ल हणता? नावच काढू नका. अजून ती
िनमगोरी क सावळी, हे पाहायला िमळालं न हतं आिण सौ. हणते, ‘चांगली उं च आहे
का?’ एर ही सौ.बरोबर फरायला जाताना देखील अ शीच पंचाईत होते, ‘कलेसाठी
कला’ ा माणे ‘स दयपानासाठी स दयपान’ ा त वानुसार माझं सगळीकडे ल
असतं. म येच सौ. एकदम िवचारते,
‘आहा, काय युटी होती आता गेली ती बाजून.ं पािहलीत?’ बायको या ा ाला
कोण या उ राची अपे ा असते हे मला अजून समजलेले नाही. अगदी श पत! मी मग
टाईम पास करावयाचा हणून िवचारतो,
‘कोणती हणतेस?’
‘ती हो?’
मग मु ाम चुक चा रं ग सांगत हणायचं, ‘िन या साडीतली ना?’
‘छे हो, गुलाबी साडीतली. तुमचं ल ाच नसतं.’
हा मो पणाचा िश ा परवडतो.
पण आता नाही ग प बसायचं. आता सौ.चं काम हणून मािणकला नीट पािहलं पािहजे.
आता अगदी उं ची वगैरे नाही बघता आली तरी दनुभाऊला शोभते क नाही एवढं न

पाहता येईल.
ऑ फसात गे यावर मी टेहळणीचे पिव ो घे यास सु वात के ली. थम गेलो तो
जो याकडेच. गे या गे या ‘चहा’ मागवला. जोशीला ‘ऑफर’ के ला आिण लगेच जो यानं
या चांडाळाने माझी िवके ट क हो घेतली.
‘एका चहा या कपावर िनरी ण क देणार नाही.’ इथं पड खा यात अथ न हता. थोडा
ताठपणा दाखवणं अव य होतं.
‘जो या, या बाबतीत मी तु यावर अवलंबून नाही. लता मा या ओळखीची आहे?’
‘कोण लता?’ — यानं चमकू न िवचारलं.
‘आय अॅम सॉरी! चुकून मी ितचं घरचं नाव सांिगतलं. ितचे बापू ितला लतू हणतात.
मा याही त डात चुकून ते नाव आलं.’
‘ हणजे?’ जोशीला ऊ व लागला माझं बोलणं ऐकू न. ‘ितची माझी ओळख आहे.’ — मी
चहा संपवीत हणालो आिण लगेच उठलो. माझं काम झालं होतं. जोशा एवढा गंडल
े
ाची क पना न हती.
मािणक िनमगोरी न हती तर चांगली गोरी होती. ितचे डोळे टपोरे होते. दात व छ होते,
फ टकासारखे. दनुभाऊ वुईल बी ाइट हॅपी!–
मी जा यावर येऊन बसलो. पण नजरे समोर सारखा दनुभाऊ व मािणक येऊ लागली.
आिण जरा वेळानं मािणकसमोर आमचा द या– क पॅरे ट हली– एकदम फका वाटू
लागला. सामा यात गणना हावी असाच होता द या. फ िश ण िचकार. चांगला
एम्.कॉम्. एल्.एल्.बी.! पण अगदी रफ् , दांडगट! यानं मला एकदाच करकचून शेकहॅ ड
के ला होता. या या हाताला पडलेले घ े अजून आठवताहेत. भलताच खरखरीत हात.
माझा हात अ ािप मऊ आहे या मानानं. मािणकचा हात कसा ‘अमूल बटर’ सारखा
वाटतो. लुसलुशीत िनमुळती गुलाबी बोटे, पा रजातकाचे देठ!
अॅज अगे ट द याचा हात!
— छे, छे, मािणक जरी पाच फु ट एक इं च उं च असली तरी, नो नो, नॉट अॅट ऑल्. शी इज
नॉट फॉर द या!
अरे िश ण िचकार असलं हणून काय झालं? नव यानं हातात हात घेतला तर बायकोला
काही ‘चाम’ वाटायला हवा क नको.

क पनेनंच मी दनूभाऊ या चेह यावर काट मारली. आिण बा के टम ये टाकू न दला.
दनूभाऊंचे पोजल बा के टम ये टाकू न मी जणू मािणकला वाचवलं आहे अशा बाबानं
ित याकडे पाहात उठलो. क णकजवळ गेलो. ितथं पोहोच यावर मला पाठीमागून ितचा
बांधा, के सांचे वळण, मानेचा बाकदारपणा इ. गो ी पाहता येणार हो या. पण मी
क णककडे पोहोचेपयत फोन खणाणला. पाठोपाठ िशपाई ‘माझा फोन’ सांगतच आला.
‘हॅलो’ मी फोन घेतला.
‘मी धान बोलतोय.’
‘बोला, राजेमहाराज!’
– धानला राजेमहाराज हणायचं हा आपला उगीचंच चावटपणा.
‘काय हाल हवाल?’
‘काही नाही. दुपारी तु या ऑ फसम ये येणार आहे. आहेस ना?’
‘आहे. काही खास?’ मी िवचारलं.
‘नो नो. तूच सांग काही खास असेल तर.’
मािणककडे बघता बघता हणालो,
‘खास आहे.’
‘काय?’
‘ऑ फसला येणार आहेस ना? दाखवतो ते हा.’
‘एनी यू र ू ट?’ धाननं िवचारलं.
‘येस्. येच लवकर.’
‘येतोच. अ छा.’
‘अ छा.’ – मी फोन खाली ठे वला.

क णक या जागेवर जाताच क णक हणाला,
फॉ रनम ये फोन करणा या माणसाचा चेहराही दसतो हणतात हणे, अशी सोय
हंद ु थानात नाही हे ठीक.’
‘का?’ – संदभ न कळू न मी िवचारलं.
‘तसं असतं तर तुझं ल फोनकडे नाही हे तु या िम ला समजलं असतं.’
क णकचा टोला समजला. मी हणालो,
‘तू इथं बसून का तक वाम चा धावा करतोस ना अगदी?’
‘छे, छे, मला धावा करायची काय गरज? मला सतत वाट पाहावी लागते. मी आपली
मनमोहनची किवता आठवत बसतो. तुला माहीत आहे?’
‘नाही.’
क णकला

प येतो. ‘ऐक साधीच आहे. आिण मला अध च आठवते आहे.’

‘सांगा–सांग.

ताव नको.’

‘तसे तुझे स दय बेताचेच आहे.
परं तु तुला मला,
पाठ दाखवूनच घायाळ करता येतं.
हा पाठीवरला
लांबसडक काळा कु रळा कचकलाप
िशके काई यातून मंद स कात गात बसते.’
क णक या पाठीत बु लगावून मी जा यावर येऊन बसलो. आता दोन तासानं धान
येईल. कदािचत लवकरच! याला आता बातमी दली आहे ना! धावत येईल. खरं च क !
तोही ल ाचा आहे याला ‘मािणक’ कशी काय दसेल?–
धान नुसताच एम. ए. आहे, पण गडी बाबदार आहे. खाऊनिपऊन सुखी आहे. घरात

लाडका आहे सग यांचा. मािणकला तळहातावर या फोडासारखा जपेल. येस्. ही इज् ए
ॉपर मॅच!
धान वेळेवर आला. मा याशी इकड या ितकड या ग पा मा लागला. पण बेटा नजर
सव फरवीत होता. अधीरपणे, अ व थपणे!!
‘काय िम , कती वेळ टांगून ठे वणार?’
‘दाखवतो, दाखवतो, चहा तर देशील आधी?’ – मी कावेबाज होऊ लागलो.
धाननं मग चहा मागवला. हणजे मागवला मीच पण अॅट िहज कॉ ट!
चहा झा यावर धाननं मा यासमोर िसगारे ट के स धरली आिण हणाला, ‘हॅव इट.’
मी िसगारे ट ओढीत नसताना तो मला नेहमी ऑफर करतो. आजही मी नको हणालो.
वत:ची िसगारे ट िशलगावीत तो हणाला,
‘बरं य बुवा तुमचं. तु हाला कसलंही

सन नाही. हॅपी गाय्!’

‘हॅपी गाऽऽय्’ असं हणताना धाननं िसगारे टचा धूर मा यावर सोडला. मला ते आवडलं
नाही. सारखं धानचं होमकुं ड चालू असतं. चेन मोकर! या या अंगालाही िसगारे टचा
वास मारतो. आिण मग मा एकदम ‘नॉ या’ आला धानचा.
मािणकला–हा िसगारे टचा वास कायमचा सहन करावा लागणार. डे फने ली नॉट! शी
इज नॉट बॉन फॉर दॅट! – धान ितला तळहातावर वाढवेलसु ा पण िसगारे ट या वासाचं
काय? मी िसगारे ट ओढत नाही. धान नाही हणाला मघाशी ‘लक गाऽऽय!’
‘ धान तू लेका अनलक चं हं. मघाशीच हाफ डे घेऊन ती घरी गेली. मी च थाप ठोकली.
धान चेहरा टाकू न घरी गेला. मािणकला मी परत वाचिवली.
मािणकला मी वाचिवली यात शंकाच नाही. िबचारी आयु यभर िसगारे ट या वासात
बुडाली असती. िजनं के वळ मोगरी या वासानं धुंद हावं ितथं– छे–छे–
पण मग या मुलीला थळ तरी कोणतं ायचं? वा तिवक तो माझा ांत न हताच न हता.
काळजीनं एर ही माणसाचं डोकं भणभणतं. पण या काळजीनं मी सुखावत होतो. काय
करावं?
वाईफला िवचारावं, ित याजवळ खूप थळं असतील. आपण गे यावर एवढंच सांगायचं–
दनूभाऊला ती यो य नाही.’

दनूभाऊला मी कं डम के याब ल सौ. जरा नाराज झाली. पण काही काळच. ितनं लगेच
र ाकरचं नाव सुचवलं. मी काही काळ ग प रािहलो. तशी ती उमेदीनं हणाली,
‘र ाकर चांगलाच आहे. िश ण कमी आहे पण दुकान काय जोरात चाललंय. परवाच
गाडी घेणार हणत होता.’
मािणकचं ल ही जणू आमची वैयि क जबाबदारी झाली होती. तीही कु णी न सांगता.
मी काहीसा वैतागलो. मग िन र छ वरात हणालो,
‘जाऊ दे ना, काय करायचंय आप याला.’
‘तसं नाही हो, पण मुलगी चांगली असेल तर आपलं वाटत क आप या ना यात नाही तर
नाही पण ओळखी या घरी तरी यावी. हणून हटलं, र ाकर काय वाईट आही?’
‘तसा चांगला आहे. प...ण...’
‘पण काय?’
‘ याची ती पिह या ेम करणाची गो ?’
‘हां, यात याचा काय दोष? ती मुलगीच तशी िनघाली.’
‘कसं का होईना! पण तो हंडला तर आहे ित याबरोबर.
‘अ ट ड् ’ कोरा माणूस हवा. र ाकर नको.’

ा मुलाला कसा अगदी

को या एके काळी मी कोरा होतो! अन् ट ड् ! मी भराभर एके काला नापास ठरवीत होतो
आिण यात मला एक त हेचा असुरी आनंद वाटत होता. का कोणास ठाऊक, पण ितची
ा ी हावी असा एकही लायक मला पा जाता दसत न हता. ितला अनु प वर न
दसणं ात जरा बरं वाटत होतं.
आिण मग दोन दवसांनी चम कार झाला. मािणकनं वह तानं गुळगुळीत कागदावर
छापलेली वत: या ल ाची आमं णपि का सवाना वाटली. सवाशी अग यानं बोलली.
मोकळं हसली. मोग या या फु लांचा सडा शंपून गेली.
अ मा दक भानावर आले. वत: या मूखपणाचं ताजं यंतर आलं. पण मी एकटा न हतो
मूख ठरलो. मा याबरोबर माझी सौ. पण ठरली होती. ती आता अथातच हणणार आहे –,
‘तरी मी हणणारच होतेच.’ पण यात अथ नाही हे ितलाही माहीत आहे.
नाही तर काय? मािणकसारखं– खरं खुरं मािणक

ापूव च कु णाला पसंत पडलं नसेल हे

कधी श य होतं का? ितचं कु ठे तरी जमलं असणारच.
पण नाही. ही सशा या डो यांची भाबडी पोर ‘जमणारी’ दसत नाही. ितला कु णीतरी
रीतसर सांगून सव न पसंतच के ली असणार. मग कदािचत तो–खडबडीत तळ ाचा...
कं वा िसगारे टचे भपकारे सोडणारा एखादा असायचा. कु णीतरी काट मा न बा के टम ये
टाकलेला...!!
सग या देख या पोर च के हातरी होणारचं असतं. दु:ख कशाचं? तर पुन: दसणार नाही
याचं. दनकर चालला असता. धानही ठीक होता. यां यापैक कु णाशी जमतं तर
मधूनमधून भेटली असती.

šākeämeer ċěeÙeJnjÛeer yeeÙekeâes
‘veevee ceuee DeesUKeueble?’
Yej Ûeewkeâele Skeâe ÛeesJeerme–hebÛeJeerme JeĘex JeÙeeÛÙee megboj
cegueerves ceuee DeeċJetve efJeÛeejues. DeesUKe hešsvee! ceuee Heâej
JesU efJeÛeej keâjeÙeuee ve ueeJelee leer cnCeeueer,
‘ceer kegâmegce! kegâmegce hešJeOeĂve Je DeeleeÛeer meew. kegâmegce
YeeJes! ueneveheCeÛeer legceÛeer ‘veeāšer ieueĂ!’
–šeUkeäÙeele ueKKe ØekeâeMe heċuee! Deieoer šŸetye ueeFšÛee
ØekeâeMe! mceęleerÛee Oeeiee neleer ueeieleeÛe PejPej YetlekeâeUele
iesuees. yejesyej! nerÛe kegâmegce! je. ye. hešJeOeĂveebÛeer cegueieer, –
ÛeewLeer cegueieer! cees"s ØemLe hešJeOeĂve cnCepes! Ûeej
ueeKeebÛee Oeveer!–
‘Deelee legcnebuee peece meesċCeej veener ceer! ceePÙee efyeNneċer
Ûeuee. DeeòeeÛe Ûeuee; Deieoer DeeuebÛe heeefnpes.’
‘Deie, heCe ceer kegâ"s veener cnCelees Deens! let ‘vekeâes’ cnCeeueer
Demeleerme lejer DeeheCe nesTve legPÙee ceeiesceeies Deeuees Demelees.
nb, Ûeue!’
Demmeb! yeeyeemeensyeebÛeer ÛeewLeer cegueieer lej ner! keâeÙe
PeheešŸeeves keâeU heUeuee Deb! ÚeveÛe efomele nesleer heesjieer!
yeeyeemeensyeebvee ceer vesnceer cnCeeÙeÛee,
‘yeeyeemeensye, legceÛÙee Ûeej cegueeRle kegâmegce peje efvejeUerÛe
Deens yejb keâe!
DeekeâeMe ieċieċuÙeeØeceeCes yeeyeemeensye nmeeÙeÛes. lÙeeÛeer
Deepe hegve: Dee"JeCe nesTve ceer cnCeeuees,
‘keâeÙe cnCeleensle DeeceÛes yeeyeemeensye? "erkeâ Deensle vee?’
‘DemeeJesle Demee Deboepe Deens!’

‘cnCepes keâeÙe ie? GòejeÛee ne keâmeuee veJeerve Øekeâej?’
‘leerÛe lej cepee Deens!’
‘ns yeIe, ceer Deens cneleeje. ceuee Heâej JesU DeMeer hesÛeele šeketâ
vekeâesme.’
‘yeeyeebÛes DeeefCe ceePes Jeekeâċs Deeues Deens!’
‘meJeeËle ueeċkeäÙee ueskeâerMeer yeeyeemeensyeebÛes YeebċCe?
ÛesăsÛee veJeerve Øekeâej efomelees Deens ne!’
‘veener, veevee; Ûesăe veener keâjle ceer. KejbÛe, lÙeebÛes DeeefCe
ceePes Jeekeâċs Deeues Deens. lÙeebveer DeeCeuesuÙee cegueeuee ceer
vekeâej efouee cnCetve les ceePÙeeJej efÛeċues Deensle.’
‘neefòeÛÙee, SJeČsÛe vee! ceie keâener JeebOee veener. leguee heefnues
cetue Peeues keâer, Pekeäkeâle Ùesleerue DeeheCe nesTve! DeieoerÛe
keâener SKeeÅee neleieeċerJeeuÙeeMeer ueive veener vee kesâuebme let?’
‘Ûeuee veevee, legceÛeb Deeheueb keâener lejerÛe!’
Deecner efleÛÙee Iejer heesÛeuees. kegâmegceves oej GIeċues. ceuee
yeensj yemeeÙeuee meebietve leer Deele iesueer. ceer yeensjÛeer Keesueer
veerš vÙeeneUt ueeieuees. KeesueerleuÙee JemletbJeĄve kegâmegceÛÙee
veJeNÙeeÛee GÅeesieOeboe keâeÙe DemeeJee ĉeeyeöue Deboepe keâjlee
ÙesFĂvee. efleLes ueeJeuesues oesveleerve Heâesšes heentve ceeće ceer
Ûeeš heċuees. heefnues oesve Heâesšes vegmelesÛe Skeâe šākeämeerÛes
nesles. eflemeNÙee Heâesšesle, heefnuÙeeÛe HeâesšesleuÙee šākeämeerJej
Skeâ Fmece yemeuee neslee. ċesàÙeeuee ieeāieue, oeČerÛes Kegbš
JeeČuesues, ieàÙeele ceHeâuej... SJebÛe, Iejele ueeJeCÙeemeejKee
Heâesšes KeefÛeleb veJnlee. LeesċerMeer veeKegĘeer JÙekeäle keâjerle
yeensj DeeuesuÙee kegâmegceuee ceer efJeÛeejues,
‘kegâCeeÛe ie ne Heâesšes? legPÙee efcemšjebÛee vekeäkeâerÛe Jeešle
veener!’
‘lÙeebÛeeÛe Deens lees!’ efleves DeefYeceeveeves Gòej efoues.

ceePee leesueÛe iesuee. hee"erceeies KegÛeea nesleer cnCetve yejb Peeueb!
peesjepeesjele nmele kegâmegce cnCeeueer,
‘DeeceÛÙee yeeyeebvee heCe DemeeÛe Oekeäkeâe yemeuee neslee lesJne!’
–ceuee ceePesÛe Meyo hegve: Dee"Jeues, ‘yeeyeemeensye, Ûeej cegueeRle
kegâmegce peje efvejeUerÛe cegueieer Deens yejb keâe!’
– ÛeebieueerÛe efvejeUer cegueieer efveIeeueer nesleer keâer!
‘ns heene, ceuee Oeģeâe Jeiewjs keâener yemeuee veener. lÙeeÛÙeeceeies
megæe legPeb keâenerlejer leòJeĈeeve Demesue ĉeeÛeer ceuee Keećeer
Deens. let ceuee meieUer nkeâerkeâle meebie. ceer Sskeâlees. heCe pej
ceuee efveJJeU GuuetheCee Jeešuee lej ceeće Ûenemegæe ve Ieslee
efveIetve peeFĂve!’
kegâmegce meebiet ueeieueer,
‘Kethe hewmesJeeuee veJeje ØelÙeskeâ cegueeruee efceUeJee, DeMeer
yeeyeemeensyeebÛeer cenòJeekeâebĀee! DeeheuÙeeuee DeeheuÙeeÛe
‘leesueeÛes’ Je ‘ceesueeÛes’ peeJeFĂ efceUeJesle Ùeemee"er lÙeebÛeer
Oeċheċ! DeeefCe lÙeeØeceeCes lÙeebvee lemes peeJeFĂ efceUeuesmegæe!
legcnebuee ceenerleÛe Deens, ceePÙee leerve cesJnCÙeebhewkeâer, Skeâ
ċeākeäšj Deensle, Skeâ Øeefmeæ Jekeâerue Deensle Je Skeâ FbefpeefveÙej
Deensle. yeeyeebveer ceePÙeemee"ermegæe Skeâ ċeākeäšj cegueiee
heeefnuee neslee. lÙeeÛÙee oejeMeer oesve ceesšejer Deensle,
ceeuekeâerÛee yebieuee Deens, FlÙeeoer ieesăeRÛeer Keećeer keâĄve
IesleuÙeeJejÛe lÙeeuee ceePee Heâesšes hee"JeCÙeele Deeuee;
lÙeeÛeØeceeCes ceueener lÙeeÛee Heâesšes oeKeJeCÙeele Deeuee!
DeeefCe veevee, Heâesšes heenleeÛe, ØeLeceoMeĂveer ceePÙee ceveeuee
heefnueer ieesă pej keâesCeleer Ûeeštve iesueer Demesue lej leer nerÛe
keâer, HeâesšesJeĄve lejer ne ceeCetme ueeIeJeer efkebâJee ØesceU
Demesue Demeb efomeueb veener! ceePÙee Ùee keâuhevesuee ceePÙee
Skeâe cewefćeCeerves heCe ogpeesje efouee DeeefCe Deecner oesIeeRveer
Skeâ ċeJe jÛeuee.’
–ceer KetheÛe jbieuees neslees. KegÛeeaJej DeefOekeâ Deejeceele

Deemeve efmLej keâĄve ceer Ssketâ ueeieuees.
DeeceÛÙee lÙee Ùeespevesmee"er ceer oesve efoJeme lÙee
cewefćeCeerkeâċsÛe jeneÙeuee iesues DeeefCe ogmejsÛe efoJeMeer
mekeâeUer DebieeJej Deieoer Heâeškesâlegškesâ keâheċs Ieeuetve, kesâme
iejerye yeeFĂmeejKes Leesċsmes efhebpeeĄve Je ċeskeäÙeeJeĄve Ieó heoj
IesTve ceer, ceuee meebietve DeeuesuÙee ċeākeäšjÛÙee oJeeKeevÙeele
peeTve yemeues. oJeeKeevÙeele KetheÛe ieoea nesleer. jesKe hewmes
osTveÛe DeewĘeOe vÙeeJeÙeeÛes DeMeer heæle nesleer efleLes! ceer
iejerye efomeuÙeecegUs ceuee kegâCeerÛe efJeÛeejues veener. MesJešer
ceePeer ceerÛe G"tve kebâheeGbċjpeJeU iesues. ‘ċeākeäšjebvee
YesšeÙeÛes Deens.’ Demes meebieleeÛe lÙeeves one ąheÙes ceeefieleues,
‘hewmes Deeòee DeeCeeÙeuee efJemejues. ceuee leheemetve IesT os,
ueiesÛe hewmes DeeCetve osles. MespeejerÛe jenles ceer!’ Demes ceer
meebefieleuÙeeJej kebâheeGbċj Deele iesuee. ċeākeäšj lÙeeÛÙeeJej
KeskeâmeuesÛe. FbefiueMeceOÙes les cnCeeues, ‘DemeuÙee
jesiÙeebkeâċs yeIeeÙeuee ceuee JesU veener. lÙee yeeFĂuee meebie.
ØeLece hewmes, DeewĘeOes ceeietve!’
ceePee lekeĂâ Keje "juee neslee. Deelee Deele peeCÙeeÛeer heCe
DeeJeMÙekeâlee veJnleer. ceer ojJeepÙeeheeMeer iesues leesÛe Skeâe
DeveesUKeer ceeCemeeves ceuee nekeâ ceejueer. lÙeeÛÙee
keâheċŸeeJeĄve lees ċěeÙeJnj efomele neslee.
‘yeeFĂ, ns IÙee one ąheÙes! Deieesoj Deele pee Je leheemetve IÙee. ceuee
hewmes ceie DeeCetve Åee!’
– ċeākeäšjyeöueÛee eflejmkeâej lÙeeÛÙee ÛesnNÙeeJej mheĘšheCes
efomele neslee.
ceuee Deele peeJesÛe ueeieues. ceePÙeekeâċs lÙee ċeākeäšjves Flekesâ
eflejmkeâejeves heeefnues keâer ceuee Jeešt ueeieues keâer, ns meeWie
šeketâve osTve HeâeċHeâeċ lÙeeÛeer npesjer IÙeeJeer. lesJeČŸeele
kebâheeGbċj hegve: Deele Deeuee,
‘ċeākeäšj, legcner meebefieleuesues DeewĘeOe mebheuebÙe!’
ceePÙeekeâċs nUtÛe heenele, ĉee yeeFĂuee keâeÙe mecepeleÙe

FbefiueMe, DeMee Keećeerves les FbefiueMeceOÙes cnCeeues,
‘os leMeerÛe yeešueer keâenerlejer YeĄve! lÙeebvee keâeÙe keâUleÙe
lÙeele!’
‘legcnerÛe peje Fkeâċs Ùee!’
ċeākeäšj veeFueepeeves Deele iesues. leerÛe mebOeer meeOetve ceer yeensj
Deeues. ceveele cnšueb,
‘keâejCe vemeleevee lÙeeÛes nele vekeâesle ueeieeÙeuee ceePÙee
Debieeuee!’ pÙee ceeCemeeuee iejerye ueeskeâebvee HeâmeJeeÙeuee
keâMeeÛeerÛe efokeäkeâle Jeešle veener Je oejeMeer oesve oesve ceesšejer
Demeleevee hewMeeÛee ceesn megšle veener lees ceeCetme hegČs
yeeÙekeâesuee HeâmeJeeÙeuee osKeerue keâÛejCeej veener, ne efJeÛeej
ceePÙee ceveele hekeäkeâe Peeuee.
yeensj ÙesleeÛe pÙeebveer ceuee one ąheÙes efoues nesles
lÙeebÛÙeeheeMeer ceer iesues.
‘DeeheCe pej ceePÙeeyejesyej ÙesT Mekeâeue lej Deeheues hewmes ceer
hejle osFĂve. ceer FLetve peJeUÛe jneles.’
Deecner oJeeKeevÙeeÛÙee yeensj Deeuees. ‘ĉee yeepetuee Ùee. ceePeer
ieeċer ceer eflekeâċs GYeer kesâueer Deens.’ ceePee Deboepe Ûegkeâuee
veJnlee lej! heCe lÙeeÛÙee ceesšejheeMeer peeleeÛe ceuee DeeĆeÙeĂ
Jeešues. lÙeeÛeer ceesšej cnCepes Yeeċesćeer Jeenve nesles. lees
šākeämeerċěeÙeJnj neslee. ceer ceeieÛÙee meeršJej yemeues. ieeċer Ûeeuet
keâjlee keâjlee lees cnCeeuee,
‘keâeÙe kegâmegceleeFĂ, ieeċer keâesCelÙee yeepetuee JeUJet?’
–ceeieÛÙee meeršJej ceer šCekeâved GċeuesÛe. meceesjÛÙee
DeejMeeletve ceePÙeekeâċs heenele lees cnCeeuee,
‘legcneuee keâeÙe Jeešues? JesĘe yeoueuee keâer Ûesnjener yeouelee
Ùeslees nesÙe? heefnuÙee ØeLece ceer legcneuee veerš DeesUKeueb
veener ns keâyetue keâjlees ceer! legcner kegâmegce hešJeOeĂveÛe vee?’

lÙeeÛÙee DeejMeeleuÙee Øeefleceskeâċs heenele ceer ceeve ċesueeJeueer.
‘ceer ØeYeekeâj YeeJes! ceāefšěkeâuee DeeheCe Skeâe JeieeĂle neslees.’
‘legcner les? DeeefCe šākeämeerċěeÙeJnj?’
–ceer DeesjċuesÛe. keâejCe, MeeUsletve nesCeeNÙee JeòeęâlJe–
meYesletve Je Meeueehećekeâeleerue efveyebOeebletve Øekeâš
nesCeeNÙee ØeYeekeâjÛÙee cenòJeekeâebĀee ceer JeeÛeuÙee neslÙee.
‘nesÙe. ceerÛe lees! šākeämeerċěeÙeJnj! heCe keâeÙe nes?
šākeämeerċěeÙeJnj nesCes heehe Deens keâeÙe? ċeākeäšj nesTve ueyeeċer
keâjCÙeehesĀee ØeeceeefCekeâheCes šākeämeerċěeÙeJnjÛee Oeboe
keâjCes JeeFĂš Deens keâeÙe? DeeheuÙeemeejKÙee
megefMeefĀeleebveer DeMee OebÅeele ueĀe Ieeleues lej lÙee lÙee
OebÅeebveener TefpeĂleeJemLee ÙesCeej veener keâeÙe?’
‘lemeb veener nes! heCe, legceÛÙee Jeefċueebvee, DeeFËvee ns DeeJeċles
keâe? legceÛÙee YeeJeebvee, yeefnCeeRvee Deeheuee YeeT
šākeämeerċěeÙeJnj Deens ÙeeÛeer ueepe veener Jeešle?’ ceer efJeÛeejues.
‘ueepe? Denes lÙeebvee DeefYeceeve Jeešlees, DeefYeceeve! ceePee Skeâ
YeeT keâeāvšěākeäšj Deens. Skeâ YeeT yeābkesâÛee ceāvespej Deens. heCe
lÙee meieàÙeebvee ceePee DeefYeceeve Jeešlees. yeefnCeerÛee veJeje lej
DeeÙe. meer. Smed. Deens. heCe DeeceÛes mvesnmebyebOener Ûeebieues
Deensle. DeeceÛÙeekeâċÛÙee meieàÙee ceeCemeebÛes SkeâÛe leòJe
Deens. heesšeuee osCeeje keâesCeleener GÅeesieOeboe JeeFĂš vemelees;
nuekeâe vemelees. ceeće pees Oeboe helkeâĄ lÙeele ØeeceeefCekeâheCee
Je meÛeesšer nJeer. ØelÙeskeâ OebÅeeÛeer cetueleòJes, veerefleefveÙece
"juesues Demeleele. lÙee lÙee cetuÙeebvee Oekeäkeâe ve ueeJelee Je
ceeCegmekeâer ve meesċlee keâenerner kesâuÙeeme lÙeeleerue heefJećelee
veă nesle veener. DeMee celeebÛeer meJeĂ ceeCemes DeeceÛÙeekeâċs
DemeuÙeecegUs ceuee keâesCeerner efnefċmeefHeâefċme keâjerle veener.
DeeÙed. meer. Smed. peeJeFĂ efkebâJee yeBkesâÛee ceāvespej
Demeuesuee cegueiee ĉeemee"er efpelekeâe Deeye jeKeuee peelees, lÙeeÛe
ØeceeCeele ceePeener jeKeuee peelees. DeeefCe ceePes keâeÙe JeeFĂš
Ûeeueuesues Deens? ceeuekeâerÛeer ceesšej Deens. ceer kegâCeeÛee
iegueece veener, yeboe veener, mesJekeâ veener. SKeeos efoJeMeer yeeje

yeeje leeme ieeċer ÛeeueJelees veenerlej oesve leemeeble Iejer hejlelees.
efoJemeeuee Jeerme–hebÛeJeerme ąheÙes menpe efceUleele! ceePeer
mJelebće Jeęòeer heentve Jeefċueebveer ceuee kesâJneÛe, ‘veeskeâjer keâĄ
vekeâes’ cnCetve yepeeJeues nesles! jepee Deens, ceer jepee! cegbyeFĂÛee
meieàÙeebvee kebâšeUe Deeuee keâer, Deecner meieUs ceneyeUsÕejuee
peeTve Ùeslees. ieeċer IejÛeerÛe Deens.’
‘legceÛeer yeeÙekeâes heCe ĉeeÛe celeeÛeer Deens keâe nes? keâejCe
Deecner yeeÙekeâe GieerÛeÛe KeesšŸee ØeefleĔsÛÙee keâuhevee
GjeMeer yeeUietve Demelees!’
–ĉeeJej ØeYeekeâj peesjpeesjele nmele megšuee.
‘ceePeb ueiveÛe Peeuesueb veener Depetve. ceePÙee ĉee efJeÛeejebvee
pegUCeejer cegueieer efceUsheÙeËle ceer ueiveÛe keâjCeej veener.
ċeākeäšj nesTve ieefjyeebvee efheUeÙeÛes; Jekeâerue nesTve GIeċ GIeċ
ieUs keâeheeÙeÛes; lÙeehesĀee ceer šākeämeerċěeÙeJnjÛe yeje Deens.
lÙee ueeskeâebhesĀee ceePee opeeĂ GÛÛe Deens. keâejCe, ceePÙee
DeeÙegĘÙeeMeer ceer ØeeceeefCekeâ Deens! ceeršj oeKeJesue lesJeČe
Deekeâċe Jemetue keâjeÙeÛee!’
ceer Iejer heesÛeues les ns efJeÛeej IesTveÛe!
yeeyeebveer DeekeâeMe–heeleeU Skeâ kesâues. heCe ceer
cesĄheJeĂleemeejKeer efmLeleØeĈe nesles.
MesJešer yeeyeebveer efveJeeĂCeerÛes DeŒe keâeČues.
‘ceePee Skeâ peeJeFĂ ċeākeäšj Deens, Skeâ Jekeâerue Deens Je Skeâ
FbefpeefveÙej Deens. DeeefCe Skeâ peeJeFĂ keâeÙe šākeämeerċěeÙeJnj
Deens, cnCetve meebiet? lÙee HeâòegjċŸee ceeCemeeyejesyej ueive
keâjeÙeÛeb Demesue lej legPee ceePee mebyebOe Keueeme!’
ceer yeensj heċues DeeefCe kegâmegce hešJeOeĂveÛeer meew. kegâmegce
YeeJes Peeues.
ueiveehetJeea meemetyeeFËveer ‘ĉeebvee’ efJeÛeejues, ‘keâeÙejs, let

efpeuee hemeble kesâues Deensme, efleuee legPee Oeboe ceenerle Deens
vee?’
ns cnCeleele, ‘efyeueketâue ceevÙe. ceer ċěeÙeJnj Deens lej efleÛeer
keäueervej JneÙeÛeer leÙeejer Deens.’
‘ceie keâeÙe veevee, ceePÙeekeâċs Ûene IÙeeÙeuee njkeâle veener vee?’
‘efyeueketâue veener! pesJeeÙeueemegæe njkeâle veener. heCe let
yeesueeJeles Deensme kegâ"s?’
‘"erkeâ Deens, Deelee meesċleÛe veener legcnebuee!’
kegâmegce Ûene keâjeÙeuee Deele iesueer, ceer Heâesšes hegvne heent
ueeieuees. Deelee ceePÙee heenCÙeeuee efvejeUeÛe DeLeĂ Deeuee neslee.
leesÛe kegâmegceÛes Ùepeceeve yeensĄve Deeues. lÙeebveer ceuee
ueiesÛe vecemkeâej kesâuee. kegâmegce lesJeČŸeele yeensj Deeueer Je
DeeceÛeer DeesUKe keâĄve osTve hegvne Deele iesueer.
‘ceuee ns ceenerle Deensle. Dee"one efoJemeebhetJeeaÛe ceer ĉeebvee
šākeämeerves efiejieeJeele meesċues nesles!’ Deecner KetheÛe nmeuees.
ØeYeekeâjhebleebveer ceuee lÙeebÛÙee OebÅeeleerue meieUer ceeefnleer
Je yeejerkeâmeejerkeâ KeeÛeeKeesÛee meebefieleuÙee. DeeefCe Øeehleer
efkeâleer nesles, ceesšejJej efkeâleer KeÛeĂ keâjeJee ueeielees, keâj
efkeâleer YejeJes ueeieleele Jeiewjs meefJemlej ceeefnleer hegjJeueer!
ceuee kegâmegceÛee veJeje Skeâoce DeeJeċuee Je DeepeheÙeËle
šākeämeer–ċěeÙeJnjyeöue pees Skeâ ØekeâejÛee Deveeoj Je DeČer ceveele
nesleer leer meeHeâ yeoueueer. šākeämeer–ċěeÙeJnjÛes peie keâenermes
efvejeUsÛe Demeles Je lÙee peieele lÙeebÛeer mJele:Ûeer efvejeUer
cetuÙes Deensle; peerJeveeÛee efJeefMeă ÂefăkeâesCe Deens ÙeeÛeer
Keećeer hešueer.
kegâmegce Ûene IesTve yeensj Deeueer.
‘legPÙee yeefnCeer lejer legPÙeekeâċs Ùesleele keâer veener?’
‘oesIeerpeCeer Ùesle veenerle. Heâkeäle ceboe Ùesles. heCe leer Ùesles leer

Heâkeäle ßeercebleer oeKeefJeCÙeemee"erÛe Ùesles. ceuee
efnCeJeCÙeeÛee efleÛee nslet Deieoer mheăheCes efometve Ùeslees.’
‘heCe Deelee efleuee lemes keâOeerÛe leguee efnCeJelee ÙesCeej veener.’
ØeYeekeâj cnCeeues.
‘keâe?’ Deecner oesIeebveer SkeâoceÛe efJeÛeejues.
leer Skeâ iebceleÛe Peeueer. hejJee cebosÛes Ùepeceeve THeĂâ DeeceÛes
meeċt FbefpeefveÙejmeensye, ÙeesieeÙeesieeves ceePÙeeÛe šākeämeerle
yemeues. ceer DeesUKe oeKeJeueer veener Je les heCe keâener yeesueues
veener. lÙeebÛÙee hee"eshee" DeeCeKeerve Skeâ ieęnmLe šākeämeerle
yemeuee. ceer ieeċer Ûeeuet kesâueer. lÙee ogmeNÙee ieęnmLeeves
DeeceÛÙee meeċtÛÙee neleele MebYejeÛÙee oesve veesše "sJeuÙee. ceer
DeejMeeletve yeIelees Deens ner ieesă Heâkeäle hewmes osCeeNÙeevesÛe
heeefnueer nesleer DeeefCe Deepe ceePeer keâesšeĂle meeĀe Deens. les
hewmes lÙee ieęnmLeebveer DeeceÛÙee meeċtbvee ueeÛe cnCetve efoues
nesles. Je lÙee DeieesojÛe lÙeeves JÙeJeefmLele meeheUe leÙeej kesâuee
neslee. ceePee ieeċer vebyej heCe lÙeeves cegöece efšhetve Iesleuee neslee.
Deepe ceer keâesšeĂle vegmeleb ‘lÙeebveer hewmes Iesleues nesles,’
Demes meebefieleues keâer, DeeceÛÙee yeeyeemeensyeebÛes peeceele
hegvne ÛelegYegĂpe nesleerue!’
‘nes keâe, nes keâe, ceie DeċkeâeJee Ûeebieues lÙeebvee, Ssš Glejsue lÙee
cebosÛeer keâeueÛe ceuee veJeerve efnNÙeeÛÙee heešuÙee oeKeJeeÙeuee
Deeueer nesleer.’
‘yeeFĂmeensye, Kejer cepee lej ÙeehegČsÛe Deens. DeepeÛe cebosves
ceuee DeÛeevekeâ DeeċJeueb! lÙeeÛe lÙee efnNÙeebÛÙee heešuÙee
ceePÙeehegČs keâjerle leer cnCeeueer, ‘ĉee yeebieċŸee kegâmegceÛÙee
PeeuÙee Demeb mecepee. heCe Deepe keâesšeĂle Kejer meeĀe osT
vekeâe.’ yeesue, nJÙeele lÙee leguee heešuÙee?’
Flekeâe JesU Meeble Demeuesueer kegâmegce GmeUtve cnCeeueer,
‘efleuee meebiee, ceeCegmekeâer legcner hewMeebvee efJekeâueerle!
lÙeeÛeØeceeCes ceeCegmekeâer hewmes osTve efJekeâle efceUles Demes
mecepet vekeâesme!’

‘Deieoer nsÛe Gòej efoues ceer Je ieeċer peesjele Ûeeuet kesâueer. Deepe
ceer DeeceÛÙee meeċbtvee JeeÛeJeCeej Deens. DeeheCe Deeheueb mejU
jsĘesle ÛeeueeJeb–ceesšejÛÙee yeeāvesšØeceeCes! yejeÙe, DeeceÛeer
keâesšeĂle peeCÙeeÛeer JesU Peeueer.’
ØeYeekeâj efveIetve iesues. kegâmegce lÙeebÛÙee hee"ceesNÙee
Deekeęâleerkeâċs DeefYeceeveeves heenele nesleer. ceePes Meyo ceuee
hegvne Dee"Jeues.
‘yeeyeemeensye, Ûeej cegueeRle legceÛeer kegâmegce peje efvejeUerÛe;
yejb keâe?’

पण मा या हातांनी
रे शमाचा कडा वत:भोवती कोश िनमाण करतो आिण आपण वत:च यात आडकतो!–
–कु ठं तरी वाचलेलं हे वा य आठवलं. साहेबांनी ‘टाईम िलिमट’ ची एक रं गीत प ी
आडकवून एक टेटमट टाईप करायला दलं होतं. या या सहा ती काढू न मी या
साहेबांकडे पाठवून द या. ‘टाइम िलिमटची’ प ी मा याच हातात रािहली. याच
प ीकडे पा न मनात िवचार आला तो रे शमा या क ाचा!
माणसानं अ ल शारीनं एकमेकां या सोयीसाठी घ ाळं , ऑ फसअवस, सु ा िनमाण
के या आिण तोच यांचा गुलाम झाला. लवकर इकडू न ितकडे जाता येता यावं हणून
लोक स, –फा ट लोक स चालू के या आिण मग तोच याचा बंदा सेवक झाला!
‘ए चं ा, लेका ऊठ ना! साडेपाच वाजले. ‘पाच प तीस कजत’ पकडायची नाही का?’
जाता जाता सामंत ओरडला.
–मी भानावर आलो. देहाचं यं उभं रािहलं, पण याच वेळेला मन बंड क न उठलं. –
णभर मनात िवचार आला, गाडीसाठी आपण, क आप यासाठी गाडी?
–आप यासाठी गाडी!
मग झालंतर! आज धावाधाव नाही करायची... कोश फोडायचा!!
नाही तर काय! रोज धावाधाव करायची हणजे काय! सकाळी ऑ फसला यायचं हणून
एकदा धावायचं. नवरा न ऑ फसला िनघाला. दांडी मारीत नाही ाची खा ी झाली
हणजे बायको नेमक ेमात येते. मा या परीटघडी या कप ांची पवा न करता ित या
मनातून मला िमठी मारायची असते. ती दोन पावलं पुढे येते, तोच नऊ–बाव या फा ट
लोकलची आठवण होते, पळत पळत टेशनवर यावं लागतं...
समो न गाडी टेशनात येताना दसली का, ‘सगळं जग िम या आहे, फा ट लोकल स य
आहे’ असं हणावसं वाटतं आिण ‘फु टबोडवर सवार होना खतरनाक है’ ा रे वे
अिधका या या कळकळी या स याकडे दुल क न पकडावा लागतो तो फु टबोडच!...
– ाच गो ी सं याकाळी!... छे कु ठं तरी हे थांबलं पािहजे. कु णीतरी थांबवंल पािहजे...
भंतीवर या घ ाळानं साडेपाचाचा टोला दला. सकाळी पुढं जाणारं घ ाळ
सं याकाळी हमखास मागं कसं राहतं ाचा िवचार करीत मी हातावरचं घ ाळ पािहलं

आिण एकदम याच वेळी मो

ांदा हसलो!...

... आदतसे मजबूर!
–हे सारं थांबलं पािहजे हणताना मी घ ाळ बरोबर आहे क नाही हे पािहलं. चालू दे
बे ाला जरा वत: या तालात! मागं तर मागं, पुढं तर पुढं. आज आपण या या नादी
लागायचं नाही...
हातावरचं घ ाळ काढू न मी ते िखशात टाकलं. आज अगदी अिनबध हायचं असं मी
ठरवलं. हसतमुखाने वागत करणा या बायकोचाही कं टाळा आला होता आज! ित या
हातचे पोहे अन् गरम चहा यायला आज मन उ सुक न हतं!–
काहीतरी िनराळं हवं होतं – आजवर न घडलेलं; पुढंही न घडणारं ! भूतकाळ पण नको
आिण भिव यकाळही नको; अ भुत वतमानकाळ हवा होता, –अ भुत!
टेबलावरचा टाईपरायटर मी बाजूला सरकवला. ऑ फसर माणे दो ही पाय लांब क न
खुच त हेलकावे देत बसलो. घ ाळाची टक टक शांत वातावरणात भयाणता िनमाण
क लागली. ५–३५ झाले. िमिनटकाटा तासका ाला हणाला,
‘एऽ! तो चं ा बघ. रोज पाच िमिनटं लौकर पळतो. आज बॉससारखा बसलाय. बायको
माहेरी गेलेली दसतेय!’
तासकाटा हणाला, ‘मी गेली पंधरा–वीस िमिनटं बघतोय या याकडे. मजामजा करतोय
बेटा! आप याकडे बघतोय – मो ांदा हसतोय! हातावरचं घ ाळ यानं िखशात टाकलं
मघाशी. मामला िनराळा आहे!’.....
या का पिनक संवादाचं मला हसू आलं. खरं च, िनरिनराळी घ
काय गंमती होतील! ती आपण होऊन सांगतील,
‘तुमचं घ

ाळं बोलू लागली, तर

ाळ पाच िमिनट पुढं आहे.’

मी डोळे िमटू न घेतले. खुच ला हेलकावे देऊ लागलो.
‘गोखले, त येत बरी नाही का रे ?’
–मी डोळे उघडले. पां ा सह बु ल
े ा समोर पा न खरोखरच अ भुत वतमानकाळ सु
झा याचा मला भास झाला.
‘मी म त आहे रे , पण तू अजून इथं कसा?’

मा याशेजारी आसन ठोक त पां

ा हणाला,

‘नाही गेलो आज, कं टाळा आलाय सग याचा!’
–पां

ा या त डू न ‘कं टाळा’ श द? –खरं च अ भुत–

‘पां

ा शु ीवर आहेस ना?’

‘शु ीवर आहे हणूनच तसं हणालो. आज खूप कं टाळलो आहे बघ!’
‘कशाला पण?’
‘कशाला नाही ते िवचार. आज िपशवीसु ा घेतली नाही बरोबर!’
–पां

ा उ रला.

‘खरं च क रे !– वा या या यादीचं काय?’
‘ती पण घेतली नाही.’
मी एकदम खूष झालो. मा यासारखा आणखी एक जीव बंड क न उठला होता; – तोही
पां ासारखा!
–हा पां

ा पाच–प तीसची गाडी धावत पकडायचा.

इं जीनपासून चौथा डबा दादरला पुलाजवळ येतो. गाडीचा वेग मंदाव यावर पां ा उडी
मारतो. धावत धावत पूल चढतो. पि म दादरला जाऊन वा याकडे िपशवी आिण यादी
टाकायची, परत टेशनवर येऊन पाच अ ाव ची गाडी पकडायची; मािहमला जायचं; हा
याचा रोजचा म! मािहमला या या भावाचा पेपर टॉल आहे. या याशी नेहमीचा
िहशेब करायचा आिण दादरची दुकानं बंद हाय या आत परतून वा यानं तयार ठे वलेली
िपशवी घेऊन घरी जायचं, हा याचा नेम. वडाला दि णा घालणा या हातारीचा नेम
मोडेल एखादवेळी, पण पां ा या ा मात खंड नाही पडायचा! गोखले रोडला
पां ाचा वत:चा टॉल आहे. ितथं तो पहाटे साडेपाचला सापडणार हणजे सापडणार!
पेपर कती खपले ाचा िहशेब ऑ फसला येताना गाडीत आिण सं याकाळी परतताना
वा या या यादीचा िहशेब. असा हा ‘अथमं ी’ पाच–चाळीस झाले तरी खुशाल मा या
शेजारी बसून हणत होता,
‘कं टाळा आलाय सग याचा?’

‘आज काय वाटतंय सांगू का?’ – पां

ा सांगू लागला.

‘अगदी का ात सांगतो बघ.’
–पां

ा का ात बोलणार?’ –

–आणखीन अ भुत!’
‘सांग सांग!! – मी हटलं.
‘किवता कु णाची आहे. माहीत नाही. सग या ओळीही आठवत नाहीत. सािह य आपला
ांत नाही, पण ही किवता अध मुध का होइना, आठवतेय – ाचं कारण ती वाचतानाच
जीवनाला पश क गेली बघ!’
‘पां

ा, तुला झालंय काय आज? – जीवन – पश काय हणतोस तरी काय?’

‘थांब रे , किवता ऐक आधी.’
या मा या पंखांनी
उड याचे वेड दले
पण मा या हातांनी
घरटे हे िन मयले.
–मधली कडवी संपूण आठवत नाहीत. पण अथ असा क , आकाशातून उडताना घराची
ओढ बेचैन करते आिण घरी आलं क परत आकाशाचं वेड लागतं. शेवटचं कडवं बहारदार
आहे.–
हे िविच दु:ख असे
घेउिन उरी – मी जगतो
घर

ातुन, गगनातुन

–शािपत मी तगमगतो...
...‘वा वा, शािपत मी तगमगतो!’ – मी बेहोषीनं ओरडले,

‘पां

ा चल, आपण मनमुराद भटकू या.’

‘कु ठं पण?’ – यानंही उ सुकतेनं िवचारलं.
‘ दशेचंही बंधन नको.’
–आ ही उठलो. बाहेर पडलो. नकळत दोघं लोराफाउ टनकडे जाऊ लागलो. एकाच
मन:ि थती या पाशांनी दोघांना जखडलेलं होतं! दोन दमेक यांना जसा एकमेकां याब ल
िनरा याच त हेचा ओलावा वाटतो, या माणं आमची अव था झाली होती; कं वा दोन
पिहलटकरण माणचं–! पण मा या मनात मा या थे ित र , पां ाला
मा यासारखंच वाटायला काय कारण घडलं असावं ही गो ही थैमान घालीत होती.
याला िवचार यावाचून मला राहवेना.
‘पां

ा, तुला रे का असं एकदम वाटू लागलं? तुला काय कमी आहे?’

‘काहीतरी कमी आहे हणून अशी अव था ा होते, असं तुला कु णी सांिगतलं? मग तसं
पािहलं तर तुला तरी काय कमी आहे?’
मी काही उ र देणार, तोच समो न एक मोटर अगदी आम या रोखानं आली. पां ा पुढं
पळाला. मी मागं रािहलो. मोटार दोघां या मधून जायला जेमतेम दीड–दोन सेकंद लागले
असतील, पण तेवढा काळही मोठा वाटला.
‘हे मुंबईतले मोटारवाले माणसांवर नेम ध न मोटारी चालवतात.’... पांडुरंग हसला. मी
पण हसलो. आज पांडुरंगातला ‘रं ग’ साफ बदल यासारखा वाटत होता!
‘मला आता काय वाटतयं सांगू? लहान मुलं
आली रे आली क म येच र यावर कशी
बसकण मारतात, अगदी त सं मला र या या म यभागी जाऊन बसावंसं वाटतंय!...
खरं च मजा असते लहानपणी. असं एखादं पोरगं हटू न बसलं, क आईबाप वैतागतात, पण
र यावरची इतर माणसं कौतुक करतात. तुझा छोकरा असं काही करतो क नाही?’
पां ानं िवचारलं.
मी एकदम काबराबावरा झालो. मला सुहासची आठवण झाली. चेहरा उतरला. पां
मला नीट याहाळत हणाला,
‘असंच आहे बघ’ पण मा या हातांनी घरटे हे िन मयले.’
वत:ला सावरीत मी हणालो, ‘छे छे, तसं काही नाही.’
आ ही ग प झालो. भरकटले या मनाची भटक याला अनुपम जोडी िमळाली. मी

ा

कु ठ यातरी िनरा या जगात आलो होतो. पांडुरंग पण िनरा या िव ात रममाण झाला
होता. दोघांनाही एकमेकांना चाळवायची इ छा रािहली न हती. चालत होतो मा
बरोबर. र ता ओलांडताना एखादा मागं रािहला तर दुसरा थांबत होता. कसलंही बंधन
नको हणणारे आ ही दोघे, पण याचं बंधन मी पाळत होतो, माझं तो मानीत होता.
आ ही दोघे ‘गेट वे ऑफ इं िडया’पाशी आलो .... दशेचं बंधन नको हणता हणता...
यं वत ितथ या क
ावर बसलो.
समु ाची अथांगता मला आज न ाने जाणवत होती. आकाश पण खूप मोठं दसत होतं.
का कु णास ठाऊक, गेट वे ऑफ इं िडयाची ती भ कमान कालच बांधून पुरी झा यासारखी
वाटू लागली. घरी गे या बरोबर वसुधेला सांगायचं, ‘आकाश खूप मोठं आहे... समु तर
फारच अथांग आहे...’
भारावले या आवाजात पांडू हणाला,
‘कसा अवाढ पसारा आहे नाही! आपण के वढेसे यापुढं! आपली भरारी ती काय,
फारफार तर वुईकए डला पुणं! तेव ाला आपण वास हणतो आिण याचा आप याला
िशणवठा येतो! !ं ’
‘मलाही असंच काही हणावसं वाटत होतं, पण जमत न हतं. आिण मग जमावं असंही
वाटेना...’
...उ हामुळं क ा तापला होता. पण यातही िनराळी ऊब वाटत होती. िचत् मोठी लाट
येत होती. तुषार अंगावर उडत होते. जणू हणत होते,
‘ये आम यात ये, अथांग हो.’
खरं च, मारावी का व न उडी?...
‘पां

ा, इथून उडी मारली तर काय होईल रे ?’

मा या

ाला उ र न देता पां

ाने िवचारलं,

‘िसगरे ट ओढणार?’
‘तू कधी ओढायला लागलास?’
‘मी नाही ओढत.’ पां

ा झटपट हणाला.

‘मी पण नाही लागलो ओढायला अजून.’ – मी
‘ हणूनच िवचारलं. आज काहीतरी िनराळं करावंस वाटत आहे ना?’ – मी मनापासून
हसलो.
‘ठीक ठीक, आण एक पाक ट.’
पां ा िसगरे टची घेऊन आला. आ ही या पेटव या. बरोबर झुरके घेतले. दोघांना एकदम
ठसका लागला. दोघंही मनमुराद हसलो.
‘पां

ा, िसगरे स नवीन

ा या माहीत आहे का तुला?’

‘नाही.’
‘ऐक तर– एका टोकाला अ ी आिण दुस या टोकाला मूख माणसाचे ओठ असलेली पांढरी
कांडी.’
‘ हणजे, आपण आज मूख आहोत तर?’
‘येस् ऽ’ मी आणखी एक झुरका घेतला.
‘आज एकदम वैताग आला बघ! संबंध दवसात एकाही चहाची पैज मारली नाही.
टायिप ट माथाची चे ा के ली नाही. – एकदम सगळं बेगडी वाटू लागलं! धावाधाव फु कट
वाटू लागली! तोच वाणी... तोच टॉल... तेच िहशेब... आिण – आिण – हे बघ, कु ठं बोलू
नकोस, पण कनई, आज बायकोचाही कं टाळा आलाय बघ!’
पां ा शेवटचं वा य बोलला आिण याचा चेहरा हां हां हणता बदलला. बायकोचा
कं टाळा आला, ा वा याब ल याचा चेहरा अपरा यासारखा दसू लागला. मला याची
एकदम क व आली. एखादेवेळी मनात िवल ण भावनांचा क लोळ झाला तर माणसाला
इतकं चाचरावं लागतं? छे... कसलं जीवन माणसाचं? आिण मग मला सग याच
माणसांची क व आली. माझी पण मला दया आली. मा या बायकोची आली. बायको...
बायको... वसुधा... सुहास...!
मी पांडुरंगाकडे पािहलं. दोनच झुरके मा न यानं िसगारे ट फे कू न दली होती. याचा
चेहरा आणखीनच िनराळा दसत होता.
–गद त चुकले या मुलाचा चेहरा जसा भांबावतो तसा तो भांबावला होता.
–िवचारां या गद त हरवला होता तो!

‘तुला घरी जायला उशीर झाला हणजे बायको काय हणते रे ?’ जो
मी िवचारणार
होतो तोच
पां ानं िवचारला होता. घरची आठवण हायला लागली तर! साहिजकच
आहे! कोशातून बाहेर पड यावर क ांचं फु लपाख होतं आिण ते उडू शकतं. आ ही
जा तीत जा त कोश फोडू शकलो तरी उडू शकत नाहीच!
‘अधाच तास उशीर झाला तर शंभर वषाचं आयु यदान िमळतं. एक तास उशीर झाला तर
गरम चहा आिण गार ाचं बोलणं – याऐवजी गरम बोलणं व गार ाचा चहा िमळतो.
दोन–तीन तास उशीर झाला तर घरात अबोली रं ग फु लतो आिण चांगली रा झाली तर
मा गॅलरीत उभं रािहलं जातं. येक लोकलची माणसं बारकाईनं पा न यात मला
शोधलं जातं मग मा एकदम काळजीयु
ेमाचं बोलणं ऐकायला िमळतं.’
मी लांबलचक वगवारी सांिगतली.
‘ हणजे आज शेवटचा योग तर?’
नकळत मी ओरडलो, ‘ हणजे इतका वेळ इथं बसायचं क काय?’
‘घरचा िवचार आला ना डो यात?’
पां ानं मला श दात पकडलं. वा तिवक तोच आता अधीर झाला होता. पण याला
‘चला, उठू या’ या श दांची अपे ा मा याकडू न होती. आिण रबराची श समज यावर
ते उगीचच ताण यात अथही न हता.
‘पांडोबा, आपण उठू या आता. साडेसात वाजले. इथून बोरीबंदर आिण ितथून स ल
रे वे या लहरी माणे गा ा. एक तास तरी सहज जाईल.’
‘इथून खरं हणजे हलावसं वाटत नाही रे .’ – असं हणत तो ‘पटकन्’ उठला.
मीही उठलो. कपडे उगीचच सारखे के ले. दोघांचं चालणं परत मूकतेनं चालू झालं. आ ही
दोघे आता लाजलो होतो, शरमलो होतो. काहीतरी वेगळं करावंस वाटत होतं दोघांनाही.
जा तीत जा त काय क शकत होतो आ ही? – घरी दोन तास उिशरा पोचायचं आिण
अशीच एक वेडाची लहर हणून एखादी िसगारे ट ओढायची. बस!... दोघांनाही आपाप या
साम याची – भरारीची कं वा यापे ा दुबळे पणाची जाणीव झाली होती, अगितकता
ययास आली होती!
आ ही बोरीबंदरला आलो.
‘अरे , ती बघ, फा ट लोकल सुटणार आता!’ – पां
ओरडणारे आ ही दोघं गाडीकडे धावत सुटलो.

ा ओरडला आिण बंधनािव

गाडी िमळाली. गार वारं लागताच डोकं जरा शांत झालं. माझे िवचार गाडीपुढे धावून
घरी पोचले. वसुधा काय करीत असेल?... गॅलरीत येऊन उभी रािहली असेल, सुहासला
हांक मारायला िशकवीत असेल...
पटकन मनात िवचार आला, ‘ हणजे रोजचंच दृ य!’
पुन: कं टाळलो. पुन: अगितके ची जाणीव झाली. फा ट लोकल पकडतानाची धावपळ
आठवली. चाकांचा खडखडाट आिण वेगानं उलट दशेने धावणारे खांब मला उपाहासानं
हसताहेत असं वाटू लागलं.
दादरला आ ही उतरलो. माझा िनरोप घेऊन पां ा सपासपा िनघून गेला. मी या यावर
िचडलो. ाला उगीचच बरोबर घेतला. आज मी एकटा हवा होतो. आ खी रा ‘गेट वे’
वरच काढली असती.
चरफडत चाळीचे िजने चढू न वर आलो आिण दाराशी आलो तो भलं मोठं कु लूप!
आणखीन वैतागलो. रागानं कु लूप काढलं. लाथेने दरवाजा उघडला. दवा न लावता, कपडे
न बदलता पलंगावर अंग झोकू न दलं. नवरा घरी याय या वेळेला बायको घरात नाही
हणजे काय? पवाच रािहली नाही घराची, अन् नव याची...
येऊ दे वसुधेला. चांगलं... फायर करतो!...
उघ

ा दरवा यातून नजर आकाशाकडे गेली. आिण .... या मा या पंखांनी...

उड याचे वेड दले
उड याचे वेड दले
उड याचे....
खरं च! वसुधेला आकाशाब ल आिण समु ाब ल सांगायचं आहे नाही का?– मी मग ितची
वाट पा लागलो. सहसा मी घरी परताय या वेळी ती बाहेर जात नाही; आज गेली होती.
आणखीन अ भुत!
बरं झालं ती घरात नाही तेच! ऑ फसात काम होतं हणून थाप नको मारायला!!
बराच वेळ मी तसाच पडू न होतो. जवळजवळ तासाभरानं वसुधा आली. अंधारात

बसलेला पा न च कत झाली. दवा लाव यावर, मी अंगातला कोटही न काढता झोपलेला
पा न ितला आणखीनच िव मय वाटला.
‘के हा आलात?’
‘बराच वेळ झाला.’
‘खाऊन घेतलंत?’
‘नाही.’
‘टेबलावरची िच ी नाही पािहलीत?’
‘आलो तो असाच पडलोय.’
ती मग झरकन् जवळ आली.
‘रागावलात?’
‘नो नो. सुहास कु ठाय?’
‘आईकडे.’
मी ग प बसलो. ितची अपे ा होती, मी ितला ‘कु ठं होतीस?’ हणून िवचारावं;
नेहम
े ी माणे रागावावं, पण मला काहीच करावंस वाटत न हतं. बराच वेळ ती
मा याजवळ मूकपणे बसून रािहली. मग हणाली,
‘हे काय हो, मला काहीतरी िवचारा ना! बोला. रागवा. ओरडा!’ काहीतरी िवचारा ना!’
इतका वेळ कु ठं होतीस’ हणून खडसवा ना!’
‘का हणून?’ मी शांतपणे िवचारलं.
–माझं नवीन व प पा न ती गडबडली, आिण मग मा याकडू न
मा या अंगावर रे लीत ती हणाली,
‘तु ही रागावणार नसाल तर एक सांगणार आहे.’
‘काय?’

ाची वाट न बघता

‘मी आज कं टाळले होते – सग याला? – हणजे अगदी तु हालाही. काय हटलं रोज तुमचं
हसतमुखानं वागत करायचं.’
–मी ग प होतो.
–हे हो काय? तु ही रागवा क अजून तरी!’
माझी शांतवृ ी ितला सहन होईना. पेलवेना. तरी ितला खूप बोलायचं होतं. आप याच
नादात ती हणाली,
‘आज सुहासचाही कं टाळा आला होता. काहीतरी वेगळं घडायला हवं होतं– पण आ हा
मे या संसारात अडकले या बायकां या आयु यात वेगळं काय घडणार? – सुहासनं
आईकडे जा याचा ह घेतला तशी याला दलं ितकडे पाठवून! मी बसले मग चौपाटीवर
जाऊन!’
–मी मो

ांदा हसलो. ितला जवळ ओढीत मी हणालो,

‘इतका वेळ तू–’
‘चौपाटीवरच होते. उठावसंच वाटेना. पण शेवटी उठलेच– आमची धाव एवढीच.
पु षांसारखं थोडसं असतं आमचं? शेवटी बायका या बायकाच.’
शेवटचं वा य मला लागलं, पण हसूही आवरे ना. ती मा

याच वेगात बोलत होती,

‘आज सगळं नवीन वाटत होतं. समु , आकाश, वाळू , माणसं...’
मग मा मला रहावेना. माझी आगितकता मला आठवली. कोशाबाहेर पड याची दुबळी
धडपड आठवली. काहीसा आवाज चढवीत मी मग िवचारलं,
‘एवढा वेळ तू समु ावर होतीस? आिण तीही एकटी?’
मा या ग यात हात टाक त आिण छातीवर डोकं घुसळीत ती हणाली,
‘ऊं !ं – एकटी न हते. मा यासारखी आणखी एक वेडी होती बरोबर! – तुम या
पां ाची बायको!!’

‘yesše, ceer Sskeâlees Deens!’
eflemejer Iebše IeCeIeCeueer Je yeensjÛee mebefceße keâesueenue yebo
heċuee. GieerÛeÛe Fkeâċtve eflekeâċs JeUCeeNÙee ceevee mšspeÛÙee
efoMeskeâċs efmLej PeeuÙee. ueeskeâebÛes ueĀe Deelee DeeheuÙeekeâċs
Deens ÙeeÛeer Keećeer JeešleeÛe ceer iebYeerj DeeJeepeele yeesueeÙeuee
megąJeele kesâueer.
‘meYÙe ŒeerhegąĘenes, ceePÙee JeeoveefJeÅeeueÙeeÛee ne heefnueeÛe
peenerj keâeÙeĂ›eâce Deens. DeeheuÙee ÛejCeer ner keâuee meeoj
keâjleevee ceuee DeefleMeÙe Deevebo Jeešle Deens. DeeheCe
MeebleheCeeves ne meJeĂ keâeÙeĂ›eâce heeneJee DeMeer DeeheuÙeeuee
veceü efJevebleer keâĄve, ceer keâeÙeĂ›eâceeuee megąJeele keâjlees.’
‘DeepeÛÙee keâeÙeĂ›eâceeÛeer megąJeele ‘efMejerĘe YeeieJele’
ĉeeÛÙee efHeâċdueJeeoveeves nesFĂue. ne efJeÅeeLeea ceePÙee
efJeÅeeueÙeele vegkeâleeÛe efMekeâeÙeuee ueeieuee Deens. keâuesÛÙee
Øeebleeleerue ne veJeKee cegMeeefHeâj Deens, ns ueĀeele IesTve DeeheCe
lÙeeÛÙee ngMeejerÛes keâewlegkeâ keâjeJes, ner efJevebleer!’
SJeČs yeesuetve ceer efMejerĘekeâċs heeefnues. ceuee ĉee cegueeÛeer
DeefleMeÙe Yeerleer Jeešle nesleer. Kejs meebieeÙeÛes cnCepes ceePÙee
ceveeletve ceuee efMejerĘeuee keâeÙeĂ›eâce ÅeeÙeÛeeÛe veJnlee!
keâejCe vegkeâleeÛe efMekeâeÙeuee ueeieuesuee ne efJeÅeeLeea ceePÙee
efJeÅeeueÙeeÛes veeJe yeöÒ keâjerue ÙeeÛeer ceuee Keećeer nesleer;
DeeefCe cnCetveÛe ceer lÙeeuee keâeÙeĂ›eâce osCÙeeÛes šeUle neslees!
ceer efMejerĘekeâċs heeefnues. lÙeeÛÙee ÛesnNÙeeJej OeeršheCee Je
DeelceefJeÕeeme hegjshetj Øeefleefyebefyele Peeuee neslee; heCe, lÙeeÛes
ns DeJemeeve Heâej JesU jenCeej veener, ns ceer DeesUKetve neslees.
heċoe Jej peeTve yeensjÛee ßeesleęJeęvo vepejsuee heċleeÛe lÙeeÛee ne
Oeerj megšsue ÙeeÛeer ceuee Keećeer nesleer!
efMejerĘeves KetCe keâjleeÛe ceer heċosJeeuÙeeuee FMeeje kesâuee
DeeefCe heċoe PejPej Jej iesuee. HetâšueeFĂšÛee PeiePeieerle ØekeâeMe
ċesàÙeeJej heċleeÛe efMejerĘeves ċesUs efceštve Iesleues. lÙee
ØekeâeMeeÛeer ċesàÙeebvee pejeMeer meJeÙe PeeuÙeeJej efMejerĘeuee

meyebOe ßeesleęJeęvo efomeuee DeeefCe lÙeeÛe ĀeCeer lÙeeÛÙee
ceveeÛeer Peeuesueer ÛeueefyeÛeue lÙeeÛÙee ÛesnNÙeeJej mheă efomet
ueeieueer. lees ieċyeċtve iesuee Deens ns ceer DeesUKeues. lÙeeuee Deelee
meeJeĄve OejCes, efMeĀekeâ Ùee veelÙeeves ceePes keâleĂJÙe nesles.
ceer lebyeesjsJeeuÙeeuee Je leyeuesJeeuÙeeuee KetCe kesâueer.
lebyeesNÙeeÛee OeerjiebYeerj DeeJeepe Iegcet ueeieuee.
leyeuesJeeuÙeeÛee mejeFĂle nele leyeuÙeeJej heċuee! SkeâÛe efceefveš
efMejerĘeves ċesUs efceštve kegâCeeÛes lejer OÙeeve kesâuÙeemeejKes
efomeues Je hegvne lÙeeÛee Ûesnje hetJeeaÛÙee DeelceefJeÕeemeeves
vneTve efveIeeuee Je nuekesâÛe lÙeeves ‘Ęeċdpe’ ueeJeuee! Skeâe one les
yeeje JeĘeeĂÛÙee cegueeves MeebleheCes JeepeJeeÙeuee megąJeele
kesâuesueer heentve ueeskeâ Meeble yemeues. OeercesheCeeves
efMejerĘeves Yethe jeieeleueer ieled JeepeJeeÙeuee megąJeele kesâueer!
lesÛe les metj! ceećesÛeener Heâjkeâ veener. lees MeebleheCes JeepeJet
ueeieuee DeeefCe...
DeepeheÙeËle yemeuee veJnlee SJeČe Oekeäkeâe ceuee yemeuee!
keâeveeJej efJeÕeeme yemesvee, vepejsJejner yemesvee! hebÛeWefõÙes
oiee lej osle veenerle vee DeMeer Mebkeâe ceveeuee Ûeeštve iesueer.
ceePÙee peeieer legcner Demelee, efkebâJee DeeCeKeer keâesCeerner
Demelee lejer lÙeeÛÙee ceveelener leMeerÛe Mebkeâe Deeueer Demeleer!
legcnerÛe meebiee, megceejs heeÛemene ceefnvÙeehetJeea Skeâ cegueiee
JneÙeesefueve efMekeâeÙeuee Ùeslees keâeÙe, keâeÙeĂ›eâceeÛÙee
DeeOeer oesve ceefnves iewjnpej jenlees keâeÙe Je SsveJesUer
keâeÙeĂ›eâceeuee npej jentve SJeČs megboj JeepeJelees keâeÙe! meejsÛe
DeIeefšle veJnles keâeÙe?
megceejs mene ceefnvÙeebhetJeea efMejerĘe ceePÙee efJeÅeeueÙeele
Deeuee. ceer ceePÙee efJeÅeeueÙeeleerue oesve efJeÅeeefLeĂveeRvee
leevee mecepeeJetve meebiele neslees. ojJeepÙeekeâċs menpe ceePes ueĀe
iesues, lees oejele Skeâ cegueiee GYee! lees yeNÙeeÛe JesUsheemetve
lesLes GYee DemeeJee Demes Jeešle nesles, heCe kebâšeUuÙeeÛes efÛevn
lÙeeÛÙee ÛesnNÙeeJej Deefpeyeele veJnles. OeeršheCes hegČs Ùesle
lÙeeves efJeÛeejues,
‘DeeheCeÛe keâe heer. peveeoĂve?’
efJeÅeeefLeĂveeRÛes nele lemesÛe Leebyeues, JneÙeesefueveÛes metj

yebo heċues. ceer megnemÙe cegõsves ‘nesÙe’ cnCeleeÛe lees cnCeeuee,
‘ceePes veeJe efMejerĘe YeeieJele, Iejer ‘ßeer’Ûe cnCeleele. ceuee
ieeCÙeeÛeer Heâej DeeJeċ Deens!’
lÙeeÛeer ner meieUer yeesueCÙeeÛeer ieċyeċ heentve ceuee Je ceePÙee
efJeÅeeefLeĂveeRvee nmet DeeJejsvee. ueiesÛe lees hegve: cnCeeuee,
‘DeeheCe peje Fkeâċs Ùeeue keâe? ceuee peje DeeheuÙeeMeer ÛeÛeeĂ
keâjeÙeÛeer Deens!’
lÙeeves Jeehejuesuee ‘ÛeÛeeĂ’ ne Meyo Ssketâve Deecner meieUs hegve:
nmeuees. ceer G"tve yeensj iesuees. Deelee lees peje iebYeerj Peeuee. ceer
lÙeeuee cnCeeuees,
‘leguee ieeCÙeeÛeer DeeJeċ Deens lej!’
‘ceePÙeehesĀee ceePÙee Jeefċueebvee lÙeeÛee Heâej Ęeeskeâ Deens!’ –
lÙeeÛes Gòej
‘leguee JneÙeesefueve efMekeâeÙeuee DeeJeċsue keâe?’
‘ceePÙeehesĀee ceePÙee Jeefċueebvee, ceer efMekeâuesues Heâej
DeeJeċsue!’
lÙeeÛÙee Ûecelkeâeefjkeâ GòejeÛes ceuee veJeue Jeešt ueeieues Je
LeesċerMeer Ûeerċ heCe ÙesT ueeieueer. lees Leesċe JesU Leebyetve hegČs
cnCeeuee,
‘ceer DeeheuÙeekeâċs efMekeâeÙeuee ÙesFĂve, heCe ceePeer Skeâ Deš
Deens. ceer efMekeâeÙeuee Deeuees, keâer jespe ceePÙeeyejesyej ceePes
Jeċerue heCe Ùesleerue Je efMekeâJeCeer Ûeeuet Demeleevee JeieeĂleÛe
yemeleerue!’
Deelee ceeće ceuee jeie Deeuee. ne cegueiee efveJJeU ÛeeJešheCee
keâjeÙeuee Deeuee Demetve ceer ceePee JesU JeeÙee IeeueJelees Deens
ÙeeÛeer ceuee peeCeerJe nesT ueeieueer. MesJešer ‘Heâer’ Ûee peyej
Deekeâċe lÙeeuee meebieeJee cnCepes ćeeme Ûegkeâuee Demes "jJetve
ceer nmele cnCeeuees,

‘ceevÙe! legPÙee Dešer Skeâoce ceevÙe! heCe lÙeemee"er leguee ceefnvee
heVeeme ąheÙes Heâer ÅeeJeer ueeiesue.’
‘keâyetue! GÅeeheemetve ceer Ùeslees. ceePÙeeyejesyej Jeċerue heCe
Ùesleerue yejb keâe!’ Demeb cnCetve ceePÙee DeeĆeÙeĂÛeefkeâle
ÛesnNÙeekeâċs ve yeIelee efMejerĘe Ûeškeâved efveIetve iesuee.
ogmejs efoJeMeer lees Deieoer JesUsJej Deeuee. lÙeeÛÙeeyejesyej Skeâ
JeÙemkeâj DeeefCe Yeejomle ieęnmLe nesles.
ns ceePes iegąpeer, veevee; DeeefCe ns ceePes Jeċerue!’
DeeceÛes vecemkeâej Peeues. Skeâ DeĀej ve yeesuelee veevee KegÛeeaJej
yemeues. ceer heCe ve yeesuelee JneÙeesefueve keâeČues Je
efMejerĘeÛÙee neleele efoues. lÙeeves yejesyej Jener Jeiewjs
DeeCeuesueer heenleeÛe ceePee lÙeeÛÙeeyeöueÛee «en Ûeebieuee
Peeuee. heefnuÙee efoJeMeer ØeeLeefcekeâ ceeefnleer Je heefnuee Oeċe
efouÙeeJej ceer neleele JneÙeesefueve Iesleues. ceePÙee efJeÅeeueÙeele
ÙesCeeNÙee efJeÅeeLÙeeËvee heefnuÙee efoJeMeer mJele:Ûe JeepeJetve
oeKeJeeJeÙeeÛes DeMeer ceePeer ØeLee nesleer. lÙeeceeieerue nslet
SJeČeÛe keâer, ceuee lÙeebvee megÛeJeeJeÙeeÛes Demeles keâer vesševes
veerš efškeâueele lej Flehele JeepeJet Mekeâeue. lÙeeØeceeCes megceejs
JeermeSkeâ efceefvešs ceer efheuet jeieeleueer Skeâ iele JeepeJetve
oeKeJeueer. efpeJeeÛes keâeve keâĄve veevee Sskeâle nesles Je efMejerĘe
ceePÙeekeâċs Je veeveebkeâċs DeeUerheeUerves yeIele neslee. ceer
JneÙeesefueve Keeueer "sJeues Je veeveebkeâċs heeefnues. lÙeebÛÙee
ÛesnNÙeeJej leęhleerÛes meceeOeeve mheăheCes efomele nesles!
DeeheCe peeT Ùee Deelee!’ efMejerĘe cnCeeuee Je efheleehegće G"ues.
ceerÛe DeeheCe nesTve efJeÛeejues,
‘keâeÙe keâmeb keâeÙe Jeešueb Skebâojerle?’
‘Jee Glkeęâă! lÙeeyeöue ØeëveÛe veener.’ efMejerĘevesÛe ceOÙes Gòej
efoues. ceuee lÙeeÛÙee DeeieeT mJeYeeJeeÛee jeie Deeuee.
‘DeeheCe kegâ"s Demelee keâeceeuee!’

YeesÛekeâheCes efMejerĘeÛe hegve: cnCeeuee,
‘ßeerefveJeeme efceumeceOÙes ceāvespej nesles!’
ceuee Jeešues keâer, ceOÙesceOÙes yeesueuÙeeyeöue veevee efMejerĘeuee
oce Yejleerue, heCe lÙeeGueš les keâewlegkeâeÛÙee vepejsvesÛe
lÙeeÛÙeekeâċs heenele nesles.
efveÙeefceleheCes jespe efheleehegćeeÛeer peesċer ÙesT ueeieueer.
efMejerĘeÛeer Øeieleer heentve ceeće Øemebieer ceer heCe DeeĆeefÙeĂle
nesle neslees. lÙeeÛee nele JeepeJeeÙeuee DeefleMeÙe nuekeâe neslee
DeeefCe ceePÙee meJeĂ efJeÅeeLÙeeËle lÙeeÛeer Deekeâueve Mekeäleer
HeâejÛe oebċieer nesleer. lees PeheešŸeeves leÙeej nesFĂue DeMeer
ceePeer Keećeer nesleer Je ceePÙee vekeâUle ceer lÙeeuee Flej
efJeÅeeLÙeeËhesĀee peemle DeemLesJeeFĂkeâheCes efMekeâJeeÙeuee
ueeieuees neslees. veevee jespe lÙeeÛÙeeyejesyej Ùesle Je Skeâ DeĀejner
ve yeesuelee Meeble yemetve jnele. ceer heCe lÙeebÛÙeeMeer yeesuele
vemes. ßeerceble ueeskeâebÛÙee pÙee keâener Keesċer Je uenjer
Demeleele, leMeer veeveebÛeer ‘ve yeesueCÙeeÛeer Keesċ’ Demesue
DemesÛe ceer ceeveues.
ceeće efMejerĘeuee ceer efMekeâJele Demeleevee veevee ceePÙeekeâċs
DeMee Ûecelkeâeefjkeâ vepejsves Je mebMeÙeeves henele Demele keâer,
peCet keâeÙe ceer lÙeebÛÙee cegueeuee efMekeâJeleevee ‘neleÛes keâener
jeKetveÛe’ "sJele Deens! ceuee leer vepej efyeueketâue DeeJeċle vemes!
ßeercebleebÛeer leMeer Skeâ heæle! heCe yeċs ketâU meeheċues Deens Ùee
efJeÛeejeves ceer iehhe yemetve neslees.
neb neb cnCelee leerve ceefnves efveIetve iesues! DeeCeKeerve leerve
ceefnvÙeebveer nesCeeNÙee ceePÙee efJeÅeeueÙeeÛÙee ØeLece
keâeÙeĂ›eâceele DeeheCe efMejerĘeuee keâeÙeĂ›eâce ÅeeÙeÛee, Demee
ceer efveĆeÙe keâĄve šekeâuee DeeefCe lÙeevegmeej ceer efMejerĘeuee
cnCeeuees,
‘efMejerĘe, DeMeerÛe Øeieleer keâeÙece jent os. DeeheuÙee
efJeÅeeueÙeeÛÙee keâeÙeĂ›eâceele ceer legPee keâeÙeĂ›eâce "sJeCeej
Deens.’

ns SskeâuÙeeJej efMejerĘeuee DelÙeevebo nesFĂue DeMeer keâuhevee
nesleer. heCe lÙeeÛÙee ÛesnNÙeeJej DeeveboeÛÙee keâenerner YeeJevee
efomeuÙee veenerle. FlekesâÛe veJns, lej lÙeeÛee Ûesnje keâenermee
Glejuee! ceer efJeÛeejues,
‘keâeÙe, leguee ns Ssketâve keâenerÛe Deevebo Jeešle veener keâe?’
iebYeerj DeeJeepeele "eMeerJe mJeĄheeÛes Gòej Deeues,
‘ceePÙeehesĀee veeveebvee lÙeeÛee Deevebo peemle nesFĂue.’
efheleehegće iesues DeeefCe ØelÙeskeâ JesUer efceUCeeNÙee
efMejerĘeÛÙee leNnsJeeFĂkeâ GòejeÛes DeeĆeÙeĂ keâjerle ceer
yemeuees. ØelÙeskeâ JesUer lees veeveebÛes veeJe keâe Ieslees Je veevee
Deieoer jespe lÙeeÛÙeeyejesyej Ùesleele, ÙeeÛes jnmÙe keâeÙe DemeeJes
ĉee ØeëeĚeÛes Gòej ceuee meeheċsvee. ÙeeefMeJeeÙe DeeCeKeerve Skeâ
Mebkeâe ceePÙee ceveele JejÛesJej Ùesle Demes. leer cnCepes, veevee
peJeU Demeleevee efMejerĘe ceeskeâàÙee ceveeves JneÙeesefueve
JeepeJele vemeeJee ner!
DeeefCe ogmejsÛe efoJeMeer efMejerĘe Deeuee veener! lÙeeÛee ne
heefnuee Keeċe! ‘vemesue SKeeoJesUsme peceues’ Demes ceer
meceeOeeve keâĄve Iesleues. heCe lÙeeÛÙee ogmeNÙee efoJeMeermegæe
efMejerĘe Deeuee veener. ÛeewLee efoJeme iesuee. heeÛeJee iesuee
DeeefCe lemesÛe hebOeje efoJeme iesues! efMejerĘeÛee heòee veJnlee.
meesUeJÙee efoJeMeer Skeâ cevegĘÙe efvejeshe Je HeâerÛes hewmes
IesTve Deeuee. ‘veevee Deepeejer DemeuÙeecegUs efMejerĘe ÙesT
MekeâCeej veener’ Demes lees cnCeeuee. LeesċŸeeMee ćeeiÙeeveb ceer
cnCeeuees, ‘veeveebMeer lÙeeuee keâeÙe keâjeÙeÛes Deens! Fkeâċs
keâeÙeĂ›eâce peJeU Ùesle Ûeeueuee Deens, lÙeeÛes keâeÙe?’
–efMejerĘe Deeuee veener, lÙeeÛeer Jeeš heentve ceer lÙeeÛee
keâeÙeĂ›eâce jö kesâuee. lÙeeÛes veeJe heCe keâeČeÙeÛes veener, Demes
"jJetve ceer yeekeâerÛes efJeÅeeLeea leÙeej kesâues.
meceejbYeeÛee efoJeme GieJeuee DeeefCe mekeâeUheemetve
efMejerĘeÛÙee Dee"JeCeerves ceer GieeÛeÛe yesÛewve Peeuees neslees.
mekeâeUÛeer Flej keâeces Deešeshetve ceer peje mJemLe yemelees ve
yemelees leesÛe oejele efMejerĘe GYee! ceer leeċkeâved GYee jeefnuees Je

lÙeeÛÙee peJeU iesuees.
‘Dejs ØeeCÙee, legPee heòee lejer keâeÙe? DeeefCe Deepe SkeâšeÛe
keâmee keâeÙe? veevee keâmes veenerle yejesyej? FkeâċÛeer ogefveÙee
eflekeâċs nesFĂue vee?’
‘FkeâċÛeer ogefveÙee eflekeâċsÛe Peeueer Deens mej. ÙeehegČs ceer
SkeâšeÛe efomesve! ceePes veevee... veevee... ceePes veevee keâeÙeceÛes
iesues nes mej!!!’
yeNÙeeÛe meeblJeveeveblej lÙeeves efJeÛeejues, ‘Deepe DeeheuÙee
efJeÅeeueÙeeÛee keâeÙeĂ›eâce vee?’
ceer efKeVeheCes ‘nes’ cnCeeuees!
‘ceie ceuee Deepe keâeÙeĂ›eâce Åee. veener cnCet vekeâe mej. SJeČerÛe
FÛÚe hegjJee!’
lees Demes cnCeeuÙeeJej ceeće ceePÙeeleuee ceemlej peeiee Peeuee. ceer
meewcÙe DeeJeepeele cnCeeuees,
‘efMejerĘe, ceer legPÙee YeeJevee DeesUKelees; heCe Deepe ceePee
veeFueepe Deens. DeepeÛÙee ĉee heefnuÙee keâeÙeĂ›eâceeJejÛe
DeeheuÙee efJeÅeeueÙeeÛeer FYeüle DeJeuebyetve Deens. lÙeeletve
legPeer oesve ceefnves iewjnpesjer ueeieuesueer. letÛe meebie, ceer leguee
keâeÙeĂ›eâce keâmee keâeÙe osT?’
–Deieeflekeâ nesTve efMejerĘe cnCeeuee, ‘mej, ceePeer SJeČer SkeâÛe
efJevebleer ceevÙe keâje. ceuee Deepe JeepeJet os. veblej pevceele nele
ueeJeCeej veener JneÙeesefueveuee!’
‘let hegČs pevceYej JeepeJe heCe Deepe JeepeJet vekeâes. legPeer
ceve:efmLeleer heCe Deepe yejesyej veener.’
‘ceuee hejJeeveieer efoueerle lej ceePeer ceve:efmLeleer DeeheesDeeheÛe
megOeejsue!’
MesJešer lÙeeÛes og:efKele ceve hegve: DeeCeKeer keâMeeuee ogKeJee,
Demee efJeÛeej keâĄve ceer lÙeeuee hejJeeveieer efoueer. ceeće

heefnueeÛe keâeÙeĂ›eâce lÙeeÛee "sJeeJee DemesÛe ceer "jJeues.
lÙeeØeceeCes ceer hejJeeveieer efoueer DeeefCe efMejerĘe JeepeJet
ueeieuee. DeeefCe megąJeeleerueeÛe efueefnuÙeeØeceeCes ceuee
OekeäkeäÙeeJej Oekeäkesâ yemet ueeieues. efMejerĘe keâeÙeĂ›eâce
keâjCÙeele cegjuesuÙee SKeeÅee JeeokeâeØeceeCes JeepeJele neslee.
Flekesâ efMekeâuee lejer kegâ"s ĉeeÛeeÛe ceer efJeÛeej keâjerle neslees;
DeeefCe lÙeenerhesĀee ceuee cegKÙe Øeëve Demee heċuee neslee keâer
veJeerveÛe efMekeâeÙeuee ueeieuesuee cegueiee Flekesâ Glkeęâă
JeepeJelees, lej pegves cegjuesues efJeÅeeLeea efkeâleer Úeve JeepeJele
Demeleerue, DemesÛe yeensjÛes ueeskeâ cnCele DemeCeej, lesJne
ÙeeÛÙeeveblej JeepeJeeÙeuee kegâCeeuee yemeJeeJes?
šeàÙeebÛÙee keâċkeâċeševes ceer YeeveeJej Deeuees. efMejerĘe Deele
Deeuee Je lÙeeves ceePÙee heeÙeebJej ċeskesâ "sJeues. ceer lÙeeuee
G"Jeerle efJeÛeejues,
‘efMejerĘe, ne keâeÙe Øekeâej Deens? let ceePÙeekeâċs ve Ùeslee
DeeCeKeerve kegâ"s efMekeâle nesleeme?’
ċesUs hegMeerle efMejerĘe cnCeeuee,
‘mej, keâeÙe ner YeueleerÛe Mebkeâe! ceer legcneuee meJeĂ meefJemlej
meebielees–
‘pÙee efoJeMeer ceer legceÛÙeekeâċs Heâer Je efÛeúer hee"Jeueer, lÙeeÛe
jećeer veevee Jeejues. ceuee OekeäkeâeÛe yemeuee. pÙeebÛÙeemee"er
efMekeâle neslees lesÛe iesuÙeeJej keâMeeuee Deelee efMekeâe cnCetve
ceer JneÙeesefueveuee nele ueeJeeÙeÛee veener Demes "jJeues.
‘legcneuee keâoeefÛeled ceeefnle Demesue efkebâJee vemesuener! ceePes
veevee SkesâkeâeUer Glkeęâă ieJeFĂ nesles. heCe lÙeebvee Skeâoe
keâmeueemee peyej DeheIeele Peeuee Je lÙee DeheIeele les "ej yeefnjs
Peeues. lÙeebvee keâenerner Ssketâ Ùesle vemes. Dees"ebÛÙee
neueÛeeueerJeĄve lÙeebvee keâener keâener Meyo mecepele!
yeefnjsheCeeÛÙee Flej iewjmeesÙeerhesĀee mebieerlemesJee Deblejueer
ÙeeÛeeÛe veeveebvee Oekeäkeâe yemeuee. MesJešer lÙeebveer ceuee
keâener lejer JeeÅe efMekeâCÙeemee"er GÅegkeäle kesâues. keâesCeerlejer

mebieerleMeeŒeemee"er melele Oeċheċ keâjerle DemeuÙeeÛes
heeneCÙeeleÛe lÙeebvee Deceehe meewKÙe efceUle nesles; cnCetveÛe les
jespe ceePÙeeyejesyej FLes Ùesle nesles, heCe lÙeebvee Ssketâ keâenerÛe
Ùesle veJnles. lÙeecegUs ceuee JeejbJeej Keso JneÙeÛee keâer, ceer
JeepeJeCÙeele efkeâleerner Øeieleer Je keâewMeuÙe oeKeJeues lejer
ceePes veevee keâener les Ssketâ Mekeâle veenerle, Ùee efJeÛeejeves ceuee
veeveebmeceesj ceeskeâUsheCee Jeešle veJnlee!’
‘pÙee efoJeMeer veevee iesues lÙeeÛe efoJeMeer ceer "jJeues keâer,
mebieerle yebo! heCe ogmeNÙeeÛe ĀeCeer ceveele efJeÛeej Deeuee keâer,
ceePes veevee lesJne ceePes Jeeove Ssketâ Mekeâle veJnles. heCe Deelee
ceePÙeeÛe Mespeejer yemetve vekeäkeâer Sskeâle Deensle. ĉee
efJeÛeejemejMeer, ueeskeâebÛÙee efveboskeâċs ueĀe ve oslee ceer lÙeeÛe
efoJemeeheemetve JneÙeesefueve JeepeJeeÙeuee megąJeele kesâueer.
Deepe mekeâeUheÙeËle ceer kegâ"s yeensj heċuees veJnlees. ÛeesJeerme
leeme SkeâÛe GÅeesie, SkeâÛe OÙeeme! ceer Øeākeäšerme keâĄ
ueeieuees, cnCepes ceuee Yeeme JneÙeÛee keâer, hegČÛÙee leevee Je metj
ceuee veeveeÛe meebiele Deensle, leyeuÙeeÛee "skeâe lÙeebveerÛe Oejuee
Deens Je lebyeesNÙeeÛÙee leejebJeĄve heCe lÙeebÛeerÛe yeesšs efHeâjle
Deensle.
Deepe keâeÙeĂ›eâceeÛÙee megąJeeleeruee, SJeČs ueeskeâ heentve, ceer
ieċyeċtve iesuees neslees; heCe ċesUs efceštve IesleeÛe veeveebÛeer cetleea
ċesàÙeemeceesj Deeueer. les cnCeeues, ‘yesše JeepeJe, ceer Sskeâlees
Deens!’ ceuee peesj ÛeČuee. ceePÙee ċesàÙeebmeceesj ØesĀekeâ veJnles,
efLeSšj veJnles, keâesCeer veJnles! ceePes veevee, ceer DeeefCe metj!!’
efMejerĘe iehhe yemeuee DeeefCe ĉeeÛÙeeveblej JeepeJeeÙeuee
keâesCeeuee yemeJeeJes ĉee efJeÛeejele ceer Ûetj nesTve iesuees!

keâheeš!
ueebye ueebye šebiee šekeâerle peeCeeNÙee DeÛÙegleuee ceer lesJneÛe
DeesUKeueb. jećeerÛes meeċsveT Jeepeues nesles. lÙee JesUsueemegæe
DeeāefHeâmeuee peeÙeÛeb DemeuÙeeØeceeCes lees PeheePehee
Ûeeueuee neslee. lÙeeÛÙee Skeâe neleele cees"e yeesċĂ neslee. jmlÙeeJej
jnoejer HeâejMeer veJnleer. lejermegæe kegâCeeÛee Oekeäkeâe ueeiesue
keâer keâeÙe ĉee Yeerleerves lees pehetve Ûeeuele neslee. ceePÙee Deieoer
peJeU DeeuÙeeJej ceer lÙeeuee nekeâ ceejueer.
‘DeÛÙegle!’
ĉee JesUer keâesCeer Yesšsue ĉeeÛeer keâuhevee vemeuÙeecegUs lees
pejemee DeeĆeefÙeĂle nesTve Leyekeâuee. pejemee veejepeervesÛe lees
Leebyeuee neslee.
‘ieeċer IeeueJeueerme yeIe ceePeer!’ – mšsMeveele IegmeCeeNÙee
ieeċerkeâċs heenele lees cnCeeuee.
‘FlekeäÙee jećeer. ieċyeċerveb kegâ"b?’
‘Ûeveeajesċuee efveIeeuees neslees. KeeskeâeJeeueekeâċs!
‘keâesCe ne?’
‘Skeâ heejMeerCe.’
‘leguee yeNÙee vesnceer heejefMeCeer Yesšleele. ner keâesCe
KeeskeâeJeeuee?’
‘Deens DeMeerÛe Skeâ.’ Leesċmeb Jewleeietve lÙeeveb Gòej efoueb.
SJeČe Jewleeieueeme keâe?’
‘veener lej keâeÙe js? pÙeebvee keâener Dekeâuee veenerle
lÙeebÛÙeekeâjlee Deecner DeeceÛeer keâuee jeyeJeeÙeÛeer. DeĀejMe:
DeeċveeJeeØeceeCes Deens leer yeeFĂ. Keeskebâ! Keeskebâ!!’

‘keâeÙe Peeueb lejer keâeÙe?’
‘keâeÙe JneÙeÛeb? yeIe; ns heesšěsš yeIe.’ iegbċeUuesuee keâeieo
Gueieċerle DeÛÙegle cnCeeuee. jmlÙeeJejÛÙee efoJÙeeÛÙee Gpesċele
ceuee les DebOegkeâÛe efomele nesleb, lejer ÛesnNÙeeJejÛee YeeJe,
vepejsleuee efpeJebleheCee, kegbâÛeuÙeeleueer meHeâeFĂ Ùee ieesăer
vepejsDeeċ nesT Mekeâle veJnlÙee.
‘efmecheueer ceeJnueĂmed!’
‘efÛeće keâer yeeFĂ?’
‘oesvner!’
‘lÙeeleuÙee lÙeele?’
‘Kejb meebiet?’
‘meebie.’
‘yeeFĂÛe peemle megjsKe Deens.’
‘cnCetve lesJeČerÛe cetKeĂ Deens. hejcesÕejeveb Œeer efveceeĂCe
kesâueer lesJne efleuee efJeÛeejueb, ‘leguee yegæer nJeer keâer meeQoÙeĂ
nJeb?’ lesJne leer cnCeeueer, meeQoÙeĂÛe nJeb. meeQoÙeĂ ner Jemlet
yegæerÛÙee peesjeJej efJekeâle Ieslee Ùesle veener. heCe
meeQoÙeeĂÛÙee peesjeJej yegæer efJekeâle Ieslee Ùesles.’
‘SJeČb meebieCÙeeFlehele efleÛÙeepeJeU yegæer nesleer cnCeeÙeÛeer!’
‘lesJeČer nJeerÛe.’
‘ceie meOÙee efleveb leguee efJekeâle IesleuebÙe lej?’
‘peJeUpeJeU lemebÛe. cnCetve lej ve hešCeeNÙee ieesăer keâjeJÙee
ueeieleele. efleÛeb ns heesšěsš Deepe ceer Dee"JÙeeboe kesâueb.
ØelÙeskeâ JesUer efvejeUer leNne. Deieoer heefnuÙeeboe ceer ceePÙee
Keeme heæleerveb kesâueb. lÙeeleueer ‘Mesċ–ueeFĂš’ SJeČer DeØeeflece
meeOeueer nesleer leMeer ceePeer ceueeÛe hegve: meeOeCeej veener. heCe

lÙee yeÙesuee Mesċ–ueeFĂšÛe keâUle veener. GpeJÙee yeepetves ueeFĂš
Iesleuee Demeuee lej ċeJÙee yeepetuee Mesċd ÙesCeejÛe. ceuee cnCeles
keâeÙe, ‘S meeuee uesHeäš meeFĂċuee Demee ċeie veeÙe heċue lej
Ûeebieuee nesSue.’ Deelee MesċueeFĂšÛeer efØeefvmeheue efleuee
keâMeer hešJeeÙeÛeer ne Øeeāyuesce Deens. ceie ceer ogmejb heWefšbie
meyebOe Deieoer ueeFĂš keâuejmkeâerceceOÙes kesâues. peemle
keâeāvšěemš "sJeueeÛe veener. lej ceie cnCeles keâeÙe, ‘SÛÙeeceboer lees
ceuee šer. yeer. PÙeeuee Demee ueeielees – Deelee lÙee yeeFĂhegČb
keâeÙe keâheeU HeâesċeÙeÛeb?’
‘Demeb, cnCepes ØeeāyuesceÛe Deens cnCeeÙeÛee. hewmes osles vee
Kethe?’
‘les efceUleele js. heCe MesJešer MesJešer Demeb Jeešt ueeieleb keâer
Ûegueerle iesuee lees hewmee; heCe ner Deeheueer DeeefCe lÙeenerhesĀee
DeeheuÙee keâuesÛeer kegâlejDeesČ vekeâes. keâener keâener JesUe
Jeešleb Pekeâd ceejueer DeeefCe ne hesMee helkeâjuee! Ûeebieuee
Jekeâerue, FbpeerefveÙej efkebâJee ċeākeäšj JneÙeuee nJeb nesleb.
lÙeeleuÙee lÙeele ċeākeäšjÛe. ieefjyeebÛeer mesJee lejer Peeueer
Demeleer. DeeefCe ĉee KeeskeâeJeeuÙeemeejKÙee yeeÙekeâe heeefnuÙee
cnCepes lej Jeešleb Ûeebieueb mepeĂve JneJeb. OeċeOeċe MeŒeef›eâÙee
keâjerle megšeJeb. DemeuÙee keâueeefYeąÛeer vemeuesuÙee ueeskeâebJej
MeŒe ÛeeueJeuÙeeÛeb lejer meceeOeeve efceUsue. oesve JeĘeeĂle ieeċer
"sJeueer Demeleer lÙee ċeākeäšj heevemejsØeceeCes!’
‘keâesCe heevemejs?’
‘MeejoeßececeOeuee. ceePÙeemeceesj Demelees.’
‘let MeejoeßeceepeJeU keâOeer jeneÙeuee Deeueeme? ceuee ceenerleÛe
veener.’
‘Ûeebieues Ûeej ceefnves Peeues. Yesšleesme kegâ"s let Deueerkeâċs. uenjer
cnCetve yeesšb ceeće DeeceÛÙeekeâċs oeKeJeleeb.’
‘IejeleuÙee DeepeejheCeebveer šskeâeruee Deeuees Deens ceer. let
meċsmeesš Skeâše ceeCetme leguee keâeÙe ceePÙee JÙeeheeÛeer
keâuhevee?’

‘vesnceer keâesCe Deepeejer Demeleb?’
‘meieUer. yeeÙekeâes, Úeskeâje– ceOetveceOetve Demceeefokeâ.’
‘ċeākeäšj?’
‘heevemejsÛe vee. cnCetve lej efJeÛeejueb keâOeer efomeuee keâmee
veenerme!’
‘Deieoer meceesj GIeċueeÙed mšgefċDees. ċeākeäšjebÛÙee
efKeċkeâerleveb vegmelee ċeskeâeJeuee Demeleeme lej DeKKee
mšgefċDees efomeuee Demelee. meOÙee kegâCeeuee yejb veener?’
‘meew.uee.’
‘keâeÙe cnCeleele ċeākeäšj?’
‘keâeÙe cnCeCeej! meieUb Ssketâve Iesleele DeeefCe MesJešer hesšvš
hesefveefmeueerve DeensÛe. lesJeČŸeehegjleb yejb Jeešleb. keâeÙeceÛee
heefjCeece ceeće efKeMeeJej neslees. ceer hejJee lÙeebvee cnCeeuees,
‘ċeākeäšj, legcner FbpekeäMeve SkeâÛe oslee heCe Yeeskebâ ceeće oesve
ef"keâeCeer heċleele. Skeâ Mejerjeuee, ogmejb efKeMeeuee’ DeÛÙegle
nmele nmele cnCeeuee, ‘ceie jeieeJeuee keâe?’
‘veener. lemee lees mheesšĂdme Deens. lÙeeÛeb "juesueb JeekeäÙe
Demeleb.’
‘let Skegâuelee cegueiee Deensme, leguee keâeÙe hewMeeÛeer keâeUpeer?’
‘Kejb Deens lÙeeÛeb!’
‘leguee keâeÙe ueeieleb lemeb cnCeeÙeuee! iesuÙee ceefnvÙeele
hebÛesÛeeUerme ąheÙes efyeue efoueb.’
‘ÅeeÙeueeÛe nJesle. lÙeeKesjerpe lÙeebÛÙee ceesšejer Ûeeueleele keâer
keâeÙe. cepee Demeles yeIe ċeākeäšjebÛeer.
! ceuee ceePee
mšgefċDees oJeeKeevÙeemeceesj efyeuekegâue GIeċeÙeÛee veJnlee. heCe
vescekeâer leMeerÛe peeiee efceUeueer. lÙee heevemejsÛee lej ceuee Heâej
jeie Ùeslees. oesvner–eflevner JesUsuee cemlehewkeâer ceesšejerletve

Ùeslees. hejJeeÛe keāâefċueākeâd Iesleueerve veJeer. DeeefCe Deecner
yeIee. oesve oesve ceefnves SKeeob heesšěsš IeemeeJeb lesJne Ûeej
efoċkeäÙee vepeějsuee heċleele. lÙeeuee Deecner keâuesÛeer mesJee
Demeb ieesċ veeJe ÅeeÙeÛeb DeeefCe kegâCeer keâueeJeble cnšueb keâer
Úeleer HegâieeÙeÛeer.’
–ĉeeJej ceePÙeepeJeU keâener Gòej veJnleb. keâener ĀeCe lemesÛe iesues.
ogmeNÙee ueeskeâueÛee DeeJeepe keâeveeJej Deeuee. Deecner oesIebner
meeJeOe Peeuees. ieċyeċerveb DeÛÙegle cnCeeuee, ‘peelees js. ogmejerner
ieeċer Ûegkesâue veener lej. Ùes vee kesâJne lejer mšgefċDeesle.’
‘peĄj ÙesFĂve, DeÛÚe!’
‘iegċ–veeFĂš!’
keâuhevee vemeleevee mebYeeĘeCe yejbÛe ueebyeueb nesleb.
DeYeeefJeleheCes kegâ"ueer lejer keâU oeyeueer peeTve keâheešeÛee
Ûeesjkeâhhee GIeċuee peeJee lÙeeØeceeCes DeÛÙegleÛÙee
ceveesJÙeeheejebÛee keâhhee efomeuee neslee. ċeākeäšj Yesšleerue keâer
veener ĉee efJeÛeejeves ceer YejYej Ûeeuet ueeieuees. otjJeĄve
oJeeKeevÙeele Gpesċ efomeuÙeeJej ceuee neÙemeb Jeešueb.
ċeākeäšj ceePÙeemee"erÛe Leebyeues nesles. ceuee ÛeesjšŸeemeejKeb
Peeueb.
‘DeeCeKeerve oesve efceefvešb GMeerje Deeuee Demeleele lej ceePeer
menveMekeäleer legšCeej nesleer.’
'
! Jeešsle efceće Yesšuee vemelee lej ceer DeOÙeeĂ
leemeehetJeeaÛe Deeuees Demelees.’
kesâmeheshej MeesOelee MeesOelee ċeākeäšj cnCeeues,
‘Jeešsue lesJne yejs legcnebuee efceće Yesšleele!’
‘lÙeeuee Deelee keâeÙe keâjCeej? Kethe efoJemeebveer Yesšuee;
yeesueCeb DeeJejCeej lejer kegâ"b? legceÛÙee meceesjÛe jenelees.’
‘Demeb?’

‘ns keâeÙe, efKeċkeâerletve lÙeeÛee mšgefċDees Ûekeäkeâ efomelees.’
‘DeÛÚe DeÛÚe, lees DeeefšĂmš nesÙe? legceÛee efceće keâe? ceuee
Heâej kegâletnue Deens ĉee ceeCemeeyeöue.’
ceer Ûeefkeâle nesTve yeIeleÛe jeefnuees.
‘ceer lÙeeuee ‘ßeerceble’ cnCelees. jepee ceeCetme Deens. ueeFĂHeâ
Demeb DemeeJeb. cemlehewkeâer efÛećeb keâeČeJeerle. uenj ueeiesue
lejÛe keâece keâjeJeb. Dee"JeċŸeeletve SKeeoe – ‘efyešd’ keâjeJee.
keâOeer ‘hesefvmeue mkesâÛesme.’ keâOeer ‘hesve DeBċ Fbkeâ’ Ûe
keâece keâjeJeb. cepee Deens.
‘FLetve efomele keâe meejb?’
‘lej keâeÙe! efjkeâecÙee JesUeleuee ceePee lees Úbo Deens. iesues oesve
ceefnves lees ØeeCeer Skeâe yeeFĂÛeb heesšěsš keâjleesÙe. Jee! keâeÙe
cegueeÙece Deens nele lÙeeÛee! Deieoer ØeLece ‘efjDeāefueefmškeâ’
kesâuesueb les heesšěsš legcner heeefnueb DemesueÛe.’
‘veener. ceuee DeeòeeÛe cnCeeuee lees.’
‘Jee jeJe, lÙeeleueer Mesċ–ueeFĂš heeefnueer Demeleerle lej ceāċ Peeuee
Demeleele. Demeb JeešeÙeÛeb, hegČuÙee ĀeCeer ner yeeFĂ
DeeheuÙeeMeer yeesueeÙeuee ueeieCeej. lÙeeveblej lÙeeÛe heWefšbieJej
lÙeeves Kethe ØeÙeesie kesâues. Skeâoe vegmeleer ueeFĂšmkeâerce
Skeâoe Ûeejkeâesue efHeâefveMe. Skeâoe meeāHeäš hesefvmeue
efHeâefveMe DeeefCe Skeâoe lej vegmelÙee heāuesšveeFHeâve yeme.
yeme. DeeheCe KetĘe Deenesle lÙeeÛÙeeJej.
‘ċeākeäšj, lÙee yeejerkeâmeejerkeâ ieesăer, šskeâefvekeâd legcneuee keâmeb
ceenerle?’ – ceer Glkebâ"sveb efJeÛeejueb.
‘Denes, Kejb cnCepes ceer efÛećekeâej JneÙeÛee. oesve hejerĀeener
efouÙee neslÙee. Iejer efÛećekeâuesuee ueeieCeejb DeÅeeJeled meeceeve
Yejuesueb Skeâ ieesojspeÛeb cees"b keâheeš Deens. DeeceÛÙee
Jeefċueebveer pej efJejesOe kesâuee vemelee lej Deepe

oJeeKeevÙeeSsJepeer ceer mšgefċDees GIeċtve yemeuees Demelees.
efheleepeeRveer Deecneuee lesJneÛe "CekeâeJeueb.
‘efÛećekeâej nesTve GIeċŸee–veeieċŸee yeeÙekeâebÛeer efÛećebÛe
keâeČCeej vee? lÙeehesĀee ċeākeäšj nes. efpeJeble efÛećeb yeIe.
ieesjiejerye ogJee osleerue. Deble:keâjCeeleuÙee Jesovee vegmelÙee
ÛesnNÙeeJej yeÇMeebveer HeâškeâejCÙeehesĀee – lees ooĂ veenermeeÛe
keâjeÙeuee Meerkeâ.’–
–lÙeebÛÙee FÛÚsKeelej ċeākeäšj Peeuees. Øeāefkeäšme megĄ keâĄve
hebOeje JeĘex Peeueer. heCe Depetve SKeeÅee yeeFĂuee leheemeleevee
Jeešleb. lÙee GYeej ÚeleerÛeer mkesâÛesme keâjCÙeeSsJepeer ceer
efleLeb ĄĀeheCes mšsLeesmkeâeshe ueeJelees. ùoÙeeleues ietČ YeeJe
ÛesnNÙeeJej efÛeefćele keâjCÙeeSsJepeer DejefmekeâheCes lÙeeÛes
"eskesâ ceespeerle yemelees. keâceveerÙe efmebnkeâšerÛee yeebOee
jsĘeebveer Decej keâjeÙeÛÙee SsJepeer hesefveefmeueerveÛeer efmejeRpe
DeeefCe efmhejeršÛee yeesUe IesTve GYee jenlees. meejb meejb Keesšb!
efoJemeYej hesMeCšmeÛeer Deebyeš leeWċb heeneÙeÛeer.
ØelÙeskeâeÛeb og:Ke, ogKeCeb – mJele:Ûeb mecepetve lÙeebvee
yeIeeÙeÛeb. KeesšŸee DeeheuesheCeeveb ÛeewkeâMeer keâjeÙeÛeer.
heeskeâU Oeerj ÅeeÙeÛee. Deieoer DeveeJej –DeveeJej nesleb
hegĘkeâUoe. ieeċer IesleueerÙe veJeerve heCe Deele yemeleevee
JeešuÙeeJeeÛetve jenele veener keâer DeeheCe ueeskeâebvee HeâmeJele
Deenesle. mJele: Heâmele Deenesle. Iejer heesÛeuÙeeJej ċěeāFbieÛÙee
meeceeveeves YejuesuÙee lÙee keâheešekeâċs Skeâoe ċesUs YeĄve
yeIelees. SKeeob DeeāhejsMeve mekeämesmeHegâue PeeuÙeeÛee pesJeČe
Deevebo nesle veener lesJeČe lÙee JesUer neslees. oJeeKeevÙeemeceesj
SKeeob ĄĀe efkeâjeCee ceeueeÛeb ogkeâeve efkebâJee keâUkeâš
efmebOÙeeÛeb neāšsue efveIeeÙeÛÙee SsJepeer Skeâ mšgefċDees ÙeeJee
ns lÙeeleuÙee lÙeele yejb Peeueb Demeb Jeešleb.’
ċeākeäšj yeesuelee yeesuelee DeÛeevekeâheCes Leebyeues. meceesjÛÙee
mšgefċDeesle efoJee ueeieuee. Ûeveeajesċuee ve peelee DeÛÙegle
mšsMeveJeĄveÛe hejleuee DemeeJee. ċeākeäšj lÙeeÛÙee neueÛeeueer
heenCÙeele iegbie Peeues. ceuee efJemejues. ceuee Jeešueb ċeākeäšjebveer
DemebÛe yeesuele jeneJeb Deepe! ÙeÛÛeÙeeJeled meieUs ċeākeäšj ąĀe
Demeleele Ùee ceePÙee "ece mecepegleeruee megąbie ueeieuee neslee.

DeewĘeOe, FbpeskeäMeve, jesieer – lÙee efJeÕeeÛÙee yeensj peeTve
ċeākeäšj yeesuele nesles. vekeâUle lÙeebveer lÙeebÛÙeeyejesyej ceueener
vesueb nesleb. lÙee peieele heevemejs, ċeākeäšj veJnles. efÛećekeâej nesles.
mšsLeesmkeâesheÛÙee SsJepeer lÙeebÛÙee neleele heāueš nesleer. lÙee
peieele DeeceÛee DeÛÙegle keāâefċueākeâceOetve efJnefpešuee Ûeeueuee
neslee. heevemejs Fkeâċs heesšěsš keâjle nesles...
... ceer lÙee efJeÕeele jceceeCe Peeuees. ċeākeäšj ceeće vesnceerÛÙee
peieele ueJekeâj Deeues. ceer ceeće efleLesÛe jWieeUuees–jceuees neslees.
Flekeâe keâer, ċeākeäšjebveer ogmeNÙeeboe efJeÛeejueb DemeeJeb,
‘meew.ÛÙee Øekeęâleerle keâeueÛÙeehesĀee Deejece Jeešlees keâe?’
.... DeeefCe ceer Deeheuee cnCetve iesuees,
‘ċeākeäšj, ceuee les legceÛeb keâheeš yeIeeÙeÛebÙed Skeâoe!’

अपघात
झुल या दरवा याला ध ा देऊन एक तीस–ब ीस वषाचा त ण मा या खोलीत घुसला.
याचं ते तसं येणं, का कोण जाणे, मला आवडलं नाही. वा तिवक याच प तीनं आजपयत
बरे चसे आलेही असतील. पण याचं येणं मला आवडलं नाही, एवढं खरं ! तथािप मला
नाटक करणं अव यक होतं. नाटक कर याचे संग माणसावर नेहमीच येतात. यातून
मा यासार या वसाया या माणसाला – व कलाला तर िमिनटािमिनटाला नाटकच
करावं लागतं. व कलाचं पिहलं भांडवल हणजे उ म अिभनय करणं! श य तेवढा चेहरा
सौ य करीत व आवाजात जा तीत जा त मादव आणीत मी हणालो,
‘या बसा.’
तो मा यासमोर बसला. याचं ते बसणंही मला आवडलं नाही. एकच ण मनात िवचार
आला क याला सांगावं, ‘मी कामात आहे. थोडा वेळ थांबावं लागेल.’ या या नजरे कडे
माझी नजर गेली आिण काय गंमत मला याचं ते बघणंही आवडेना. वाटलं, मा याकडे
ाच दृ ीनं हा फार वेळ बघत बसता कामा नये. ाला लवकर कटवावा. काय काम आहे,
अशा अथानं मी या याकडे पािहलं.
‘माझं नाव सदािशव आ माराम बोक ल. साता या न आलो आहे. मला एके ठकाणी
सरकारी नोकरी िमळते आहे. मी एम्.ए सी झालो आहे. पण यापूव मला एका फॉमवर
मॅिज ेटची सही हवी आहे. ते हा या आधी...’
‘एखा ा व कलाची सही हवी आहे!’ मी याचं वा य पुरं के लं. जणू काय मला याचा
आवाजही आवडला नाही. अशी माणसं पु कळ येतात. यां याकडू न आ ही पाच पाच
पये घेऊन आमची सही देतो. मी याची स ट फ कटं बघायला मािगतली. मधून मधून मी
ती याहाळत होतो. मधून मधून या याकडे नजर टाकू न यांचं िनरी ण करीत होतो.
पाच पयांपे ा जा त फ सांिगतली तर चाल यासारखं आहे का, हे मला अजमावायचं
होतं.
याचा चेहरा व पोशाख साधारण होता. पण पोशाखावर काय अवलंबून असतं हणा!
काही जण अशा वेळी मु ाम साधारण पोशाख घालतात. पोशाखाव न मला न काही
ठरिवता येईना. तोच माझं ल या या हातात या घ ाळाकडे गेल.ं मा या नजरे त ते
ते हाच भरलं. चांग यापैक फावर युबाचं एटनिम टक सोनेरी प
ाचं घ ाळ होतं.
कमान दोनशेअडीचशे पये कं मत असेल. मग मी िनणय घेतला. याची स ट फ कटं
याला परत करीत मी हणालो,
‘ठीक आहे. मी तु हाला सही देतो. याला तु हाला दहा पये फ

ावी लागेल.’

खुच व न एकदम उठू न तो हणाला, ‘फ आिण तीही दहा पये? एका सहीसाठी दहा
पये?’
मला आ य वाटलं. शांतपणे मी हणालो,
‘होय, दहा पये. सहीसाठी. ओळख नसले या ओळखीसाठी. ा गृह थांना मी ओळखतो
असं मी खोटंच सांगणार. मा या सांग यावरच मॅिज ेटची सही होणार. ते हा याची
एवढी कं मत आहे. तु हाला काय वाटलं?’
‘मला वाटलं, तु ही सही फु कट

ाल.’

‘तु हाला यापूव पािहलं नसतानाही?’
‘होय!’
‘का हणून?’
‘के वळ भूतदयेनं!’ तो सहजतेने हणाला.
मला िवल ण चीड आली. एक अनोळखी इसम मला भूतदये या ग पा िशकवतो याचा
अथ काय?
‘आपण जाऊ शकता!’ मी

तेनं हणालो.

‘मला तुमचं आ य वाटतं. जे काम तु हाला जाता जाता करता आलं असतं...!’ हणून तो
रागानं बाहेर िनघून गेला. आता तो एम्. डी. मेहताकडं जाणार हे मी ओळखलं. मेहता
याच कामाब ल या याकडे वीस पये मागणार ाची याला क पना न हती. आपण
असं वागायला नको होतं, असं उगीचच मला वाटू लागलं. थमदशनी ितकू ल ह झाला
हणून आपण असं वागलो हे मा या ल ात आलं होतं. तो माणूस समोर होता ते हा मला
याची अितशय चीड आली होती. आता तो बाहेर गे यावर मला उगीचच चुटपुट लागली.
थो ाच वेळात तो मा या दाराव न पु हा परत गेला. माझा तक खरा ठरला होता. मला
याची ो रं आठवताच, अशा माणसाशी आपण यो य तसंच वागलो, अशी वत:ची
समजूत घालीत मी दुस या कामाला लागलो.
सुमारे तासभर काम के यावर मी घरी यायला िनघालो. वाटेत मला माझा िम डॉ.
फाटक ाला भेटायचं होतं. रा ी आमचा िसनेमा ठरला होता. फाटक माझा बालिम .
म यंतरी उ िश णासाठी परदेशी गेला होता. काही दवस ितथेच थाईक झाला होता.
सातआठ वषात याची काहीच हक कत समजली न हती. परवा घरी जात असताना ‘शुक्
शुक्’ कोण करतंय हणून मागे वळू न पाहतो तो सुर फाटक! मी हटलं,

‘अरे ! काय, तुझा प ा काय साहेबा? के हा आलास?’
‘फु कट वक ल झालास बघ. वतमानप वगैरे वाचत नाही वाटतं? सा या वतमानप ांतून
आमचं आगमन छापून आलंय्. वक ल आहेस का...?’
‘हजाम नाही!’ याची नेहमीची तुलना आठवून मी वा य पुरं के लं.
यावर तो खदखदून हसला होता. याचं ते हसणं, बोलणं, बघणं, सगळं सगळं कायम होतं.
खूप दवसांनी भेटले या िम ांम ये काही आ यकारक बदल झालेला दसावा अशी
या माणे एक सु इ छा असते. याच माणं तो अगदी होता तसाच आहे हे दस यावर
िनराळाच आनंद होतो. या माणे या यात काहीच बदल न झालेला पा न मला बरं
वाटलं. मी हणालो,
‘तु यात काहीच बदल झालेला नाही.’
‘तू कती बदललास ते तरी सांग!’
‘मी? पिहलं हणजे मी कु टुंबव सल माणूस आहे. दुसरं हणजे मी बाप झालो आहे.’
माझा हात हातात घेऊन दाबत व पाठीवर हात मारत तो ओरडला, ‘छान.’ ती पण याची
नेहमीची सवय. एकू ण पूव चं सगळं कायम होतं.
‘ कती वष होतास रे ितकडे?’
‘आठ वष झाली बोलता बोलता.’
‘मग येताना एखादी ‘मेरी’, ‘डॉली’ घेऊन आलास क नाही?’
‘छट् ! काहीतरीच काय?’
‘का? चांग या दसतात क या बायका!’
‘आप या तं ीत डौलानं जाणारी नागीण काय कमी सुरेख दसते?’ तो हणाला. मला
उगीचच बरं वाटलं ते हा.
‘मग आ हाला कु टुंब के हा दाखवणार?’
‘दाखवू क ! के हा येतोस घरी?’

‘घरी नाही येणार. असं क , ये या गु वारी चांगलं िप चर आहे एक ‘रोमन हॉलीडे’
याला जाऊ. ितथंच ओळख. कशी आहे क पना?’
‘िवलायती आहे!’ मी हसून हणालो.
आिण आज तो गु वार होता, घरी जाता जाता या या दरवा याव न जाऊन रा ीचा
काय म न करणार होतो. प ा शोधायला वेळ लागला नाही. दारावरच या या
नावाची डौलदार पाटी झळकत होती.
‘आलास का?’
‘आलो. आठवण क न

ायला आलो. रकामा आहेस ना?’

‘आहे. आ ाच एका कामातून मोकळा झालो. एक सहासात वषाची पोरगी इथं समोर
मोटारखाली सापडली. मोटारवाला पळू न गेला. पण एका शार माणसानं तेव ात
याचा नंबर टपून घेतला. पोरीला मा याकडे आणली. बँडज
े बांधलं. दोन इं जे शनं
आव यक वाटली हणून दली.’
‘अरे रे, फार लागलं का रे ?’
‘लागलं असतं– हणजे मेलीच असती! या माणसामुळं बचावली. पण खरी मजा पुढंच
आहे. मी याला िवचारलं, ‘तुमची मुलगी का?’ तो हणाला, ‘नाही. डॉ टरकडे या’,
हणून ब याच जणांनी ओरडाओरड के ली पण पुढाकार कोणीच घेतला नाही. मी
हणालो, ‘मग आता िहचं घर?’ ‘ित या द रात वही आहे या यावर प ा आहे. ितकडे
पोचवीन मी.’ मी थोडासा घुटमळलो. आता ती मुलगी पु हा मा याकडे येणार न हती.
यां या फॅ िमली डॉ टरकडे नंतर ती गेली असती. पण या गृह थाचासु ा या मुलीशी
काही संबंध न हता. शेवटी जाऊ दे, काय पैसे मागायचे असा िवचार मी क लागलो. या
गृह थाचं मा याकडे बारीक ल होतं. मला याची नजर आवडली नाही. ‘िबल कसं
मागायचं ाचा िवचार करीत असाल तु ही!’ अगदी चम का रक आवाजात यानं मला
अनपेि त
िवचारला, ‘अथात्’ मा या त डू न नकळत उ र गेलं. आिण काय गंमत!
या इसमानं ताडकन आप या हातातलं घ ाळ मा यापुढं आपटलं!’ हे िडपॉिझट हणून
ठे वा. पैसे उ ा आणतो. पाच पये जवळ आहेत. पण ते टॅ सीला लागतील. खरं हणजे
एका लहान पोरीला दोन इं जे शनं व बँडज
े बांधलंत ात तु ही िवशेष काय के लंत?
तुम या मुलीसारखीच आहे ही तु हाला!’
‘मला उगीचच राग आला. या माणसाची नजर व आवाज दो ही मला आवडली नाहीत.
मी बोललो, ‘काय हणून फु कट देऊ?’ ‘के वळ भूतदयेनं!’ अगदी सहजतेनं तो हणाला. मग
मी फारच िचडलो. याचं घ ाळ ठे वून घेतलं. चांगलंच भारी आहे, या या हाताला

न हतंच शोभत नाही तरी!’
मला राहवेना. मी जवळ जवळ ओरडलोच, ‘दाखव ते घ

ाळ!’

सुर नं ॉवरमधून घ ाळ काढलं व मा यासमोर धरलं. या टाकू न गेले या गृह थाचं
बोक लचंच घ ाळ होतं ते. सुर ला मी माझी सकाळची हक कत सांिगतली. नंतर
रा ी या काय माचं न क न मी घरी आलो.
सौ.नं दार उघडलं. आत बघतो तो ही गद जमलेली, शेजारपाजार या सग या बायका
आम या खोलीत जम या हो या. पलंगावर डो याला बँडज
े बांधलेली माझी मुलगी शुभा
झोपली होती!
सौ.नं. एका दमात मला सगळी हक कत सांिगतली. बोक ल या चांग या वभावाचं वणन
ती पु हा पु हा करत होती!
दुस या दवशी बोक लला कोटात के हा एकदा पाहीन असं मला झालं होतं. मी कोण, ती
मुलगी कु णाची हे याला सगळं समजलं असणारच. याला मा या सहीची गरज
असणारच, ते हा तो भेटायला आ यािशवाय राहणार नाही, ाची मला खा ी होती. मी
जरा लवकरच घ न िनघलो.
कोटात येऊन एक तास झाला तरी बोक लचा प ा न हता! तासाचा दीड तास झाला,
दोन झाले, अडीच–तीन तास झाले. पोटात कावळे कोकलायला लाग यावर मी कं टाळू न
खोली या बाहेर आलो. समोर पाहतो तो हरां ात बोक ल उभा!
मी धावतच या याकडे गेलो आिण हटलं,
‘तुमचे मा यावर अनंत उपकार झाले. माझी मुलगी– न हे– माझा ाणच काल तु ही
वाचवलात. मा याजवळ आभार मानावयाला श द नाहीत. चला आत. तु हाला सही हवी
ना?’
िन वकारपणे तो हणाला, ‘मी सही घेतली मेहतांची. हटलं, पैसे देऊन यायची ती
चांग या वीस पयेवा याची यावी. एका िम ानं पैशाची व था के ली. ते हा हटलं,
कु णापाशी दयेची याचना करायला नको!’
मी अ रश: गोठू न गेलो!
‘— आिण, अरे हो, हा या काल या या मोटारवा याचा नंबर.’ यानं मा या हातात
कागदाची घडी ठे वली. मी या या हाताकडे पािहलं. या या हाताला घ ाळ न हतं!

आ याचा दवस
कोणताही आडपडदा न ठे वता सु वातीलाच सांगून टाकणार आहे क पोरगी फ ड होती.
आता फ ड पोरीिवषयी िलहायचं हणजे के वळ एव ावर थांबून भागणार नाही ाची
या रिसक मनाला जाणीव आहे. आलाच! आलाच! बाक चा तपशील ओघानं आलाच! —
थम कशी दसली, कु ठं दसली, के हा दसली...
पण जरा सबूर! सहसा मी ि यांिवषयी िलहीत नाही; पण एकदा िलहायचं ठरवलंच तर
हातचं काही राखूनही िलहीत नाही. सगळं सांगतो. फ जरा सबूरीनं या. एखा ा सुंदर
मुलीचा पाठलाग करताना आपण जेवढी सावधिगरी बाळगतो तेव ाच सावधानतेनं
मला िल दे!
पु या न सकाळी साडेसहा वाजता िनघणारी ‘जनता’ ही गाडी मुंबईला दहा या आत
पोचते एवढाच ितचा घे यासारखा गुण! बाक या गाडीत काही नाही! ा ड यातून या
ड यात जा याची सोय नाही, रे टॉर टकार नाही, आिण सवात िचडीची बाब कोणती
असेल तर ही गाडी सकाळी फार लौकर उठायला लावते. ा गो ीची मला फार चीड येत.े
परं तु मला वत:ला नंतरची गाडी आवडत नाही. हणून मी या दवशी चरफडत उठलो
आिण पिहली तीन नंबरची बस पकड यासाठी डे न िजमखाना बस– टॉपवर येऊन उभा
रािहलो, आिण ितथंच—ितथंच मला ती मनमोिहनी दसली! पापणीवर रगाळणारी झोप
कु ठ या कु ठं पळाली. सगळं जग नवीन दसू लागलं. सुंदर दसू लागलं. डे न टॉक जवर
लावले या बेकार पो टसवरही मोहक रं ग चमक यासारखं वाटू लागलं. समोर उ या
असले या एका थड लास टां याम ये डु ल या घेणारा टांगेवाला पण एकाएक आवडू
लागला. वतमानप ं िवकणा या मुलाचा एरवी ककश वाटणारा आवाजही आज
मुकेशसारखा वाटू लागला! आणखीन् ... खूप काही काही वाटलं.
झपाझप पावलं टाक त मी रांगेत ित या शेजारी जागा पटकावली. दवसाची सु वात तर
चांगली झाली होती! आता दुसरा िवचार; ही शुभांगी आप याला सोबत कु ठवर करणार?
मॉडन हाय कू लपयत का ऑ झ हटरीपयत? आिण थेट मुंबईपयत आली तर? तर... तर...?
‘तेिच पु ष भा याचे.’ एक कॉलेजकु मार सायकलव न जाताना मला ऐकू येईल एव ा
बेतानं हा चरण गुणगुणत गेला.
रिसकता आिण पुणेकर. दोघांपैक कु णाचा ज म अगोदर झाला? रिसकतेचा क
पुणेकराचा? कु णाचा का होईना! ती मनमोिहनी मा याकडे पा न अ फु ट हसली एवढंच
खरं !

बस कधी नवत वेळेवर आली. तीही साधारण भरलेली. आज सोमवार न हता. नाहीतर
भलतीच गद असते— अगदी ा पिह या बसलासु ा. मनात िवचार आला, क आपण
ा मुली या पुढं असायला हवं होतं हणजे बसम ये कु णा या शेजारी बसावं ाचा
‘चॉइस’ ितला रािहला असता. आता ती अगोदर बसम ये िशर यानं, इ छा झाली तरी
आिण ित या शेजारची जागा रकामी असली तरी लोकल े तव मला ितथं बसता आलं
नसतं! आिण तसंच झालं! ित या शेजारची जागा रकामी असूनही ती तशीच सोडू न मला
एका कळकट सरदारजीशेजारी आसन ठोकावं लागलं.
पण आजचा दवसच िनराळा! एखादा दवस, रगाळत शाळे ला जाणा या म मुलां माणे
हळू हळू मावळतो; एखादा दवस ‘सगळा ाप िम या आहे’ असे िवचार िनमाण करणारा
उगवतो, तर एखादा दवस के वळ एकामागून एक आ य घडिवणारा उगवतो. आजचा
दवस ा शेवट या कारातला होता. पुढ याच टॉपवर मा या शेजारचा सरदारजी
उठू न गेला आिण ती मोिहनी मा याजवळ येऊन बसली.
‘यावं, यावं, तृिषतचातकमेघमाले!’ मी हणालो— अथात् मनात. ितत यात का कु णास
ठाऊक, माझी नजर समोर या पाटीकडे गेली.
‘िखसेकापूपासून सावध रहा!’
कं ड टरला पैसे देता देता मी िवचारलं, ‘िखसेकापूची जागा कोणती हो?’
तोही बेटा रं गेल होता. िमशीत या िमशीत हसत आिण या मुलीकडे नजर टाक त तो
हणाला,
‘गैरसावध माणसा या शेजारची.’
ऑ झ हटरीपयत गेली, िशवाजीनगरचा टॉप गेला, कोट, संगमि ज सगळं सगळं मागं
पडलं आिण कं ड टरनं ‘ टेशन’ असा पुकारा करताच मा याआधी ती उठू न उभी रािहली.
रे वे ित कटासाठी आ ही पु हा एका रांगेत शेजारी शेजारी उभे रािहलो. ितची उं ची
चांगली होती. ती मा या खां ापयत लागत होती. ितला स दय आिण शरीरसौ व बहाल
कर यात िवधा यानं कु ठं ही आखडता हात घेतला न हता. अगदी ितळमा उणीव ठे वली
न हती! ‘भावबंधन’ मध या ‘लितके ’ला सगळं स दय बहाल क न झा यावर अखेर
पूणिवराम हणून जाता जाता परमे रानं ित या गालावर एक तीळही ठे वून दला होता
तसाच िह या पण!
टेशनपयतचा आमचा एवढा वास जोडीनं झाला. आता काय वाटेल ते क न एकाच
ड यात एकाच बाकावर जागा िमळवणं अव य होतं. मी ठरवलं, आता ा वेळेला मा

आपण ितलाच पुढं पाठवायचं. ितनं खास बायकांचा डबा िनवडला तर सगळं च गाडं
फसकटणार होतं! पण आजचा दवस आ य घडवणाराच होता. बायकांचा डबा सोडू न
ती पुढं गेली आिण माझा जीव भां ात पडला—न हे पु षां या ड यात िशरला!
ित या पाठोपाठ मी ड यात िशरलो. ित याच शेजार या जागेवर बॅग ठे वताना, ‘मी काही
फार मनापासून तुम या शेजारी बसतो आहे असं नाही’ असा भाव चेह यावर दाखवायला
मी अथातच िवसरलो नाही.
इथवर तर मजल गाठली. आता बोलणं कसं काढायचं? तोच माझी नजर समोर या
बुक टॉलवर गेली. फडिणसांनी काढले या िवनोदी मुखपृ ामुळं ‘मोिहनी’ चा अंक उठू न
दसत होता. एरवी सहसा मी मु ाम िवकत घेऊन काही वाचीत नाही. पण सांिगतलं ना,
आजचा दवस िनराळा होता हणून?
तातडीनं मी खाली उतरलो, अंक घेऊन ड यात िशरलो. फड यां या कादंबरीत या
नायकाचा मला नेहमी हेवा वाटतो— याला हमखास त णी भेटणार हणजे भेटणार!
यात कधी वांधा नाही—काही नाही! ती मग ओठाचा चंबू क न बोलणार, आिण मग पुढं
का मीर काय, म काय— अगदी सगळं ! क शात उणीव नाही! पण आज तो नायक मीच
होतो. आता मला नायकाला साजेशा सग या गो ी के याच पािहजेत. पोटस् वर बोललं
पािहजे. राजकारणावर घसा कोरडा के ला पािहजे. वा याची गोडी दाखवली पािहजे,—
थोड यात हणजे असं काही के लं पािहजे—क कपाळावरची शीर त फु गली पािहजे!
अगदी फड यां या नायका माणे या मुली या ओठाचा चंबू झाला पािहजे!...
अंक काखोटीला मा न मी फ ड यात चढतो न चढतो, त च कानावर हाक आली. मी
वळू न पािहलं म या त डवलकर त ड भ न मला हाक मारीत होता. दांडी मा न
िसनेमाला िनघाले या लाकला हेड लाक भेटावा, नको ते हा नेमका समो न सावकार
यावा, या माणे आगंतुकपणे म या उपटला होता.
‘चल, चल लेका! ा ड यात काय बसतोस? मी माझी जागा रझव के ली आहे, चल
तुझीपण व था करतो ितथं.’
मा या पकडले या सीटवर बॅग ठे वून ित यावर ‘मोिहनी’ चा अंक टाकू न मी मुका ानं
खाली उतरलो. माझी अशी अव था का झाली, मी शेळीसारखा मुकाट बाहेर का पडलो, हे
समज यासाठी म या हा ंथ समजणं आव यक आहे.
सायकलला दवा न लावता एक इ पे टर चालला होता; पोिलस इ पे टर हाही एक
नाग रकच ा मु ावर यानं या इ पे टरला सायकलव न खाली उतरायला लावलं तो
आमचा म याच! कॉलेजम ये असता एका िव ा थनीची आिण म याची ट र झाली. ितनं
या यावर िवनयभंगाचा आरोप के ला. करण वरपयत गेलं. ितथं आप या अफाट

व ृ वानं आिण युि वादानं आपलाच कसा िवनयभंग झाला हे म यानं िस के लं होतं!
पु षाचाही िवनयभंग होऊ शकतो, हा िवषय या वेळी सा या कॉलेजभर झाला होता.
अशा आणखी खूप आठवणी आहेत! असा हा म या! ‘तू बोका—लो याचा गोळा सोडू न
कसला येतोयस् मा या ड यात?’ असा यानं मा यावर बेलाशक आरोप के ला असता.
थम मला वाटलं, फार तर गाडी सुटेपयत म या मला बसवून घेईल, हणून गाडी
हालायची वेळ झाली तशी मी उठलो. पण लगेच माझा हात पकडू न म यानं मला पु हा
खाली बसवलं.
‘अरे , पण माझी बॅग, ‘मोिहनी’ चा अंक सगळं ितथं पडलंय ना?’
‘तुला भीती खरोखरच आप या सामानाची वाटतेय, का या मुलीची वाटतेय? ब मजी!
हम सब समझ सकता है! मा या शेजार या जागेवर अजून ‘तसं’ कु णी आलेलं नाही! बैठो
यार यहाँ!’
मला ितथून हालणं अश य झालं. म याला सोडू न मी गेलो असतो तर याचा उ लेख तो
ज मभर करीत रािहला असता, चार लोकांत माझं ‘न जमलेलं गिणत’ यानं ितखटमीठ
लावून सांिगतलं असतं. हा सगळा िवचार क न मनािव
मी ितथंच बसलो. म या या
ग पात इं टरे ट नसताना यात गुंग यासारखं दाखवू लागलो. या या फु स या िवनोदावर
सात मजली हसू लागलो— थोड यात हणजे माझी चुळबूळ या या ल ात येणार नाही
अशा बेतानं मी या याशी बोलत होतो. पण िवचार ‘ितचा’ करीत होतो.
या लांड या या हातून माझी सुटका कजतला झाली. व ाचाही मोह न धरता मी
अगोदर या ड याकडे धाव ठोकली. आज गाडीला गद न हती हणून बरं . ड यात
तुरळकच माणसं होती. ती शुभांगी मा या बॅगेला एखा ा स ा ी माणे टेकून बसली
होती आिण ित या हातात ‘मोिहनी’ चा अंक होता. रोिमओ माणं मला हणावसं वाटलं,
‘ओ, इफ् आय् वुड हॅव बीन द मॅगिझन!’
या मािसकाचा थोडा हेवा वाटला मला. खरं च मीच ते मािसक असतो तर... हरकत नाही!
ितनं अंक वाचायला घेतला; पया साथक लागला. आता अंक परत मागाय या िनिम ानं
ओळख... अंकात या कथेवर चचा... आजकाल या सािह यावर माझं आवेशपूण भाषण...
कपाळावरची उभी शीर... ओठाचा चंब!ू
क याण येईपयत ती वाचतच होती. पण याची आता मला पवा न हती. चचा कदािचत
नाही करायला िमळणार; पण नाव, प ा तर ह ानं िवचारता येईल.
क याण मागं पडलं. आता दम िनघणं कठीण होतं. शेवटी मनाचा िह या क न फड यांचे

सगळे नायक आठवून मी ितला हणालो—
‘अंक देता का जरा?’
‘अ या! आता तु ही काय वाचणार?’ सु वातीलाच आम या नाियके नं चंबू क न
िवचारलं.
‘नाही— हटलं—’ मी घुटमळलो.
‘आता ही. टी. येईपयत तुमची एकसु ा गो वाचून होणार नाही.’ ती हणाली.
‘हरकत नाही. मी अंक घरी नेऊन वाचीन.’ मी हणालो.
‘अ या! हणजे माझा अंक तु ही घरी नेणार वाचायला?’
मी सदच झालो! काय बोलावं तेच मला कळे ना. ितनं असा काही अनपेि त पिव घेतला
होता, यावर मा याकडे उ र न हतं. ड यातील बाक ची माणसं मा याकडे िविच पणं
पा लागली. हातातला ‘ब बई–समाचार’चा अंक िमटू न एक घेलाशेट मा याकडे रोखून
पा लागला. मा याच वयाचा एक ‘रोिमओ’ ित याकडे पा न ितला नजरे नं सांगत होता.
‘घाब नका. मी आहे. पा हा काय करतो ते!’ एक मरा ाची बाई पण उगीचच त डाला
पदर लावून हसू लागली, आिण ितचा नवरा त डातली िवडी पेटवायची सोडू न काही
‘ग मत’ बघायला िमळते का पा लागला.
कोर ा पडले या ओठाव न जीभ फरवीत मी या त वंगीला कसाबसा हणालो, ‘बाई,
गैरसमज होतोय् आपला काही तरी. तो अंक माझा आहे!’
‘काय बाई चम कार तरी! एखा ा दवशी आ यच घडतात! बाई बाई बाई! ग यात
पड याचे कार मी आजपयत फ ऐकले आिण वाचले होते; पण आज य अनुभव
आला! िम टर, तुमचा अंक तु ही बरोबर नेलात. हा अंक माझा आहे, िवचारा कु णालाही!’
कु णालाही िवचारा हट यावर ड यात या
जबाबदारीची आठवण झाली.

येकाला आप यावर या नैितक

घेलाशेट हणाले, ‘आ बेन बराबर कहे छे.’ रोिमओ हणाला, ‘अफ कोस!’ आिण ती
मरा ाची बाई मला काहीच न हणता आप या कारभा याला हणाली, ‘आ ा ग बया!
ो बा या येगळाच दस योय!’
या खुबसुरत पोरीची जात आता मला समजली होती. ड यात या बाक या उता ं चे
एके क पिव े पा न एक पया या अंकासाठी वाद वाढवणं आिण पराजय प करणं ठीक

न हतं. मी गुपचूप बसून रािहलो. एखा ा सुंदर कु पीम ये अ राऐवजी जहर िनघावं
मी आ य करीत होतो. एकदम मला बसमधला संवाद आठवला,

ाचं

‘िखसेकापूची जागा कोणती हो?’
‘गैरसावध माणसा या शेजारची!’
—ितला हा टोला समजला असेल का? कं ड टरनं ित याकडे हळू च पािह याचं ितला
कळलं असेल का? याचा ती सूड तर घेत नसेल? छे! ी हा थ
ं एकं दरीत अनाकलनीयच.
गाडी राइट टाइम होती. ऑ फस साडेदहाचं होतं. आिण मी ऑ फस याच कामािनिम
गावाला गेलेलो अस यामुळे साडेअकरापयत ऑ फसात पोहोचलो असतो तरी चाललं
असतं. पटकन् एक िवचार मनात आला, आपण या मुलीचा पाठलाग करावा; ती कु ठं जाते
आहे ते शोधून काढावं. ित याजवळ हातात या पसिशवाय दुसरं काही न हतं.
मा याजवळ फ बॅग होती. ऑ फसला उशीर झाला तरी चालणार होतं. पाठलाग क न
ितचं राहायचं ठकाण शोधून काढायला काहीच हरकत न हती. तसा याचा काही
उपयोग न हता; पण हटलं, पाहावं तरी अशी जात कु ठं राहते!
बोरीबंदर आलं. मी ितला आधी उत ं दलं. पाठोपाठ मी खाली उतरलो आिण ितला
कळणार नाही, अशा बेतानं ित या मागोमाग चालू लागलो.
पाहतो तो ित कटचेकरला ितक ट देऊन ती सरळ बुक टॉलकडे गेली आिण ितनं तो
‘मोिहनी’चा अंक ितथ या से समनला गळ घालून बारा आ यांना िवकू न टाकला! झप्
झप् पावलं टाक त मी पण बुक टॉलजवळ पोचलो. िमळालेले पैसे बरोबर आहेत क
नाहीत हे पाहात ती ितथंच उभी होती. ितला ऐकू जावं हणून मी मु ाम मो ांदा
से समनला हणालो,
‘एक ‘मोिहनी’चा अंक

ा हो.’

ितनं मा याकडे बघताच काहीशा ता ानं मी अंक नीट धरला आिण बाहेर जाऊन
आडोशाला उभा रािहलो. मा या मागूनच ती मला न बघता पुढे गेली. आिण ‘कॅ िपटॉल’
िथएटरशेजार या हॉटेलात िशरली. पाठोपाठ चहा िप या या िनिम ानं मी पण याच
हॉटेलात िशरलो. ितनं मला पािहलं असावं, पण याची आता मला पवा न हती. ितनं
काही पदाथ खायला मागवले. मी फ चहाची ऑडर दली. पण मी चहा अशा बेतानं पीत
होतो, क ितचं खाणं संपताच माझा चहाही संपावा.
अंका या कं मतीएवढं खाऊन झा यावर ती उठली. काउं टरवर बारा आणे टाकू न बाहेर
पडली. मीही चहाचे पैसे देऊन र यावर आलो. आता मा मी ित याच मागे आहे हे ितला

कळणं इ न हतं. ‘डी’ ट या बस टॉपपाशी आ ही पोचतो न पोचतो, तोच ती थबकली.
ितला कु णीतरी हाक मारली होती,
‘कोण, शके ? तू इथं कशी?’ मा याच वयाचा एक त ण ितला िवचारीत होता.
‘अशीच.’ ती उ रली.
मी जरा बाजूला उभा रा न यांचं संभाषण ऐकू लागलो—
‘पण म येच? के हा आलीस?’ यानं िवचारलं.
‘आ ाच गाडीतून उतरले!’
‘मग सामान कु ठे आहे?–’
‘काही आणलेलंच नाही सामान. सं याकाळीच परतणार आहे.’ ती उ रली.
‘सहजच आलीस?’
‘एका ठकाणी हेक सी आहे हणून समजलं, हणून आले!’
‘मला सांग, असं सांगणं हणजे तुझे ॉ पे स कमी कर यासारखं आहे. पण जािहरात
काही वाचनात आली नाही.’ तो त ण हणाला.
‘जािहरात नाहीच आलेली. मला आप या देशपांडक
े ाकांकडू न समजलं. या ऑ फसरची
आिण यांची चांगली मै ी आहे.’
‘ हणजे तुला जागा िमळा यासारखीच आहे तर!’
— ावर ती ग पच रािहली.
‘घरची हालहवाल?’ यानं िवचारलं.
‘हाल आहेत. हवाला कोणावर ठे वायचा

ाचा अजून प ा लागलेला नाही!’ ती उ रली.

‘ हणजे?’
‘ हणजे काय? आहे या प रि थतीत काहीच फरक नाही! बाबांचं िपणं–खेळणं चालूच
आहे. आईचा आजार–सुधा न वाढवलेली आवृ ीच हणा ना! ितची आशा धर यात आता

काही अथ नाही.’
‘आिण के शव?’
‘ हणजे? तुला समजलं नाही का? के शव सहा मिह यापूव च वारला!’
‘गे या वषात तुम याकडची हालहवाल कळलीच नाही. वषभर मीही पायपीट करतोय.
अजून काही जमल नाही नोकरीचं. बरं , आता काय करणार आहेस? जेवणखाण वगैरे?’
यानं िवचारलं.
‘काही िवचा नकोस. सांगायला शरम वाटते बघ. भा ापुरते पैसे जेमतेम इकडू न
ितकडू न जमवले, आिण के वळ बारा आ यासाठी एक वेळ या जेव यासाठी मी एका
माणसाचा मािसकाचा ताजा अंक पळवला गाडीत, तो िवकला आिण तेव ाच पैशाचं
खाऊन घेतलं. आयु यात हे पिहलं वाईट कम...’
जा त थांब यात अथ न हता.
र ता धरला.

ा पलीकडचं ऐकायची इ छा न हती. मी सरळ ऑ फसचा

ऑ फसात पोहाचलो आिण कामाचा रपोट दला. कामात ल लागत न हतं. सुमारे
तासाभरानं साहेबांकडू न बोलावणं आलं. साहेबां या के िबनजवळ पोचतो तोच आतून
कानावर संवाद आला,
‘तुमचं सगळं मा य आहे. देशपां ांजवळ मी सहज बोललो होतो. पण तेव ाच
कारणा तव तु हांला नोकरी देणं कसं श य आहे? पिह याच वषाला कॉलेज सोडलं
हणता; पण तेव ावर मला काही करता येणं अश य आहे. साहेब हणत होते.
‘मी कबूल करते. पण मला फार िनकड आहे हो!’
‘मी कु ठं नाही हणतो? पण एखादं कॅ रे टर स ट फके ट तरी आणायचंत...’
—मी दरवा याला ध ा देऊन एकदम आत गेलो आिण मागचा पुढचा िवचार न करता
हणालो,
‘कोण शके ? तू इथं कशी?’
‘वा! तुमची िन यांची ओळख आहे वाटतं?’ साहेबांनी मला िवचारलं.
‘साधीसुधी नाही. मॅ कपयत आ ही बरोबर िशकलो. पिहला नंबर
सोडला नाही शाळे त असताना!’ मी ठोकू न दलं.

ांनी शेवटपयत

‘वा मग तुमचं काम झालं!’ साहेब ितला हणाले, ‘िनराळं स ट फक ट नको.’ नंतर
मा याकडे वळू न यांनी हटलं, ‘– ांना शमाचा टाइपरायटर ा आिण कामाची मािहती
ा.’
के िबनमधून बाहेर पड यावर मी ितला िवचारलं, ‘टाय पंग येत?ं ’
ितनं खाल या मानेनं होकार दला. ित या हातात कागद देत आिण टाईपरायटरकडे
िनदश करीत मी हणालो, ‘काहीही मजकू र टाईप क न दाखवा.’
ितनं पटकन टाइपरायटरम ये कागद अडकवला आिण ितची बोटं झरझर ‘क –बोड’ व न
फ लागली. मी पा लागलो. ितनं झरझर टाइप के लं होतं, '
'
मला एकदम हसू आलं. तीही हसू लागली. मी ह तांदोलनासाठी हात पुढे के ला. ितनंही तो
आप या हातात घेतला. आिण—
—पण आता मी सांगणार नाही! कॉि फड सम ये कती यायचं,
आहेत क नाही?
बाक एखादा दवसच आ य घडिवणारा!

ालाही काही मयादा

ंग
अ पा!
अ पा सोनट े !
मला न समजलेला माणूस.
दोन भाऊ शेजारी अन् गाठ नाही संसारी अशीच अव था झाली होती!
— सांगतोच सारं !
ऑ फसची वेळ. लोकलला ही गद !— गंगे या महापुरासारखी. अंगाचा ोण क न
मीसु ा यात होतो. वत:चं अि त वच मी जवळजवळ िवसरलो होतो! पो यात बटाटे
भरतात ना, तेसु ा आत जरा आरामात बसत असतील! बेसुमार गद आिण यात मी
सद नं िपडलेला! माझं ‘सूं सूं’ चाललं होतं. मा या आजूबाजूचे लोक मा यापासून यांना
सद लागेल या िवचारानं मा याकडे जराशा ‘वर याच’ नजरे नं पाहात होते. सद या
ासापे ा यांची ती ‘वरची’ नजरच मला ासदायक वाटत होती. जसं काही ‘सूं सूं’
करीत ऑ फसला जा याची मला हौसच होती. मला उभेसु ा राहावत न हतं!
अचानक बाकावर बसलेला एक इसम उठला. यानं मला बसायला जागा दली. मला तो
कणाचाच अवतार वाटू लागला. तु ही हणाल, ‘एव ा पदावर एकदम बसवायचं काय
कारण?’ पण तु हीच िवचार करा, ह ली या काळात कोण कु णासाठी थांबला आहे? कोण
कु णाला िवचारतो आहे? जो तो आप याच ‘ ा यात’ असतो ह ली! याग करणारे लोक
इतके कमी उरलेत क , मग कु णाचाही याग ‘कणा या’ तोडीचा वाटू लागतो आिण
मा या तस या प रि थतीत तर िन:संशय तो मला ‘कणाचा’च अवतार वाटू लागला.
मी बसलो! कदािचत पुढ याच टेशनवर याला उतरायचं असेल हणून यानं मला जागा
दली असावी, असं मला वाटलं. पण दोन टेशन गेली, तरी तो मा यासमोर उभाच होता.
शांत चेहरा, थोडासा गबाळाच! तसा याचा चेहरा अगदीच टाकाऊ वाटत न हता. जु या
घरा या, जळमटे व कोिळ कं वाढले या भंती कशा वाटतात, तसा तो मला दसला.
दसायला दीनवाणा! कपडे बेताचेच ठीक! असा तो इसम या भरले या गाडीत,
कु यासमोर बसले या मांजरा या िप ला माणे कं वा वाघा या पंज यासमोर बांधले या
शेळी माणं दसत होता. एकच ण मा या मनात िवचार आला, ‘हा इथं का उभा आहे?
या योनीत ज माला का आला? ाच काय योजन आहे या धकाधक त?’ आिण माझी
मलाच शरम वाटली. ानंच मला जागा दली नाही का बसायला! पण का दली? मी
कोण ाचा? ानं मला कधी पािहलं तरी आहे का? छे, ाला आपण काहीतरी

िवचारलंच पािहजे.
‘कोणचं ऑ फस तुमचं?’ मी

िवचा नसु ा टाकला होता. काय चंचलपणा माझा हा!’

—‘ युिनिसपािलटी!’
‘कोणाची िब डंग?’
‘मक टाईल बँक िब डंग.’
काय गंमत पाहा! हा ाणी मा याच ऑ फसातला! मग मी ाला आजपयत एकदासु ा
पा नये अं! मी चोर ासारखा झालो. तो मा याकडे पा न हसत होता; मी हळू च
या याकडे पािहलं.
आिण—आिण मला चीड आली याचं हसणं पा न! कसलं हसणं ते? यात काहीच अथ
न हता. जीव न हता. रस न हता. ओठ जरासे लांब लांब झाले, हणून ‘तो हसला’ असं
हणायचं इतकं च! मला आठवण जर कशाची झाली असेल तर ि प रट या बाटलीवर या,
लाल रं गात काढले या कवटी या िच ाची! तसंच ते हसणं मला भेसूर वाटलं. मी
शहारलो. पु हा या याकडे पाहायचंच नाही असं ठरवून मी वतमानप ात त ड खुपसलं.
चचगेट आलं. मी उतरलो. मा या मागोमाग तोही उतरला.
‘आज थोडा उशीरच झाला नाही?’ मा याकडे पाहात तो हणाला.
‘होय, सहसा ही गाडी लेट होत नाही!’ काहीतरी बोलायचं हणून मी बोललो.
तो पु हा हसला, आिण याला कळणार नाही अशा बेतानं मी मान फरवली.
याला न पाह यात माझी काहीच चूक न हती. कु णा या दृ ीला न येणारा तो ाणी
होता. मा या िम मंडळ नी पण याचा सहज का होईना, पण उ लेख के ला न हता.
कारण, तो ‘उ लेखनीय’ दसत न हताच! मा या पाठोपाठ तो येतच होता–दीनवाणा!
सहज कु या या िप लाला ‘यू यू’ करावं व मग यानं शेवटपयत िप छा सोडू नये, तशीच
माझी अव था झाली. का कोणास ठाऊक, तो मनु य ितर करणीयही वाटत न हता व
याची हणावी िततक क व पण येत न हती.
‘आता पावसाळा आला!’ तो पु हा काहीतरी आवाजात बोलला.
‘हो ना! अगदीच कं टाळवाणा मोसम!’ पु हा मी काहीतरी उ रलो.

‘आपलं नाव?’
मी नाव सांिगतलं. ‘आपलं?’
‘मी... माझं नाव अ पा– अ पा सोनट े !’
पु हा तो हसला. ि प रटची बाटली पु हा नजरे समोर आली. पु हा मी हणालो,
‘आमचं ऑ फस आलंच.’ मी िल टसाठी थांबलो. सोनट े मा िज याकडे गेला–
िल टसाठी न थांबता! मी याला हाक मारली. मा याकडे परत वळत तो हणाला,
‘माफ करा, मी िल टनं कधी जात नाही. या िल टमननं माझा एकदा अपमान के ला
होता. मला तो मग र इसम आवडत नाही, मी ते हापासून िज यानंच जातो. तीन वष
झाली या गो ीला!’
— आिण तो हळू हळू पाय या चढू लागला.
मी थ होऊन या या पाठमो या आकृ तीकडे पाहातच रािहलो. िल ट ला
मला हाकच मारावी लागली. सहा ा मज यावर पोहोच यावर मी िज यात जाऊन
पािहलं, अ पा सोनट े जेमतेम चौ या मज यावर आला होता. मी खाली वाकू न पाहात
असतानाच मा या पाठीवर कोणीतरी थाप मारली, ‘काय रे लेका, खाली काय वाकू न
पाहतोस?’
‘अ पा सोनट े !’
‘हि

या, या बु दूला काय बघायचं आहे यात? मॅड लेकाचा! रोजच िज यानं येतो!’

माझं मन आत या आत जोरानं उसळी मा न हणालं, ‘नाही, अ पा बु दू नाही. मॅड तर
नाहीच नाही. याला अपमान सहन होत नाही. आ ही पाहा, कोणीही काहीही बोलू दे,
म खपणे ते हस यावारी घालवतो. तो एवढा िन ही आहे तर! न च या माणसात
काहीतरी िनराळं आहे. गबाळे पणाचा या यावर मुखवटा असला पािहजे.
अ पा सोनट े ए हाना वर या मज यावर आला होता.
‘थांबलात मा यासाठी?’ यानं धापा टाक त िवचारलं.
‘होय.’

‘थँ स!’
ऑ फस चालू झालं. मी जरा ग पग पच होतो.
‘काय वसंतराव, आज कु टुंबानं काय मुगाचे लाडू खायला घातले वाटतं?’
‘अरे छे रे , याला आज नवीन िम भेटालय्, आता तो आप याशी बोलायचा नाही.’
पर पर दुस यानं पिह याला उ र दलं.
‘होय का? कोण रे , कोण?’ – हा हा हणता सगळे चहाभाऊ मा या टेबलापाशी गोळा
झाले.
‘अ पा सोनट े !’
—हा याची वारं वार कारं जी उडाली.
‘मग आप याला चहा पािहजे!’
— पर पर मा या नावावर चहा सांिगतला गेला. चहा आला. मी उठलो. एक कप हातात
घेऊन मी अ पा सोनट े चं टेबल शोधून काढलं. श यतो सहजासहजी नजरे त येणार नाही
अशाच जागी याचं टेबल होतं. तो काहीतरी िलहीत होता. आिण याचं सुबक ह ता र
पा न तर माझी पु हा खा ीच झाली क , हा दसतो तसा नाही! खूप िनराळा आहे.
अ पानं आभार द शत के ले.
दुसरा दवस उगवला. आज गाडीत मी सोनट े ला शोधत होतो, पण याची गाठ पडली
नाही. का कोणास ठाऊक, तो माणूस मला िवशेष आवडला नसतानाही याची जा त
ओळख क न यावी असा मला मधून मधून मोह होत होता. ऑ फसात पोचताच चहाची
ऑडर देऊन मी या या टेबलापाशी गेलो. इकड या ितकड या ग पा उक न काढू न मीच
मु ाम बोलत होतो. चहा आला. आ ही तो फ त के ला. आिण चहा िपऊन झा यावर
सोनट े नं िखशातून एक आणा काढू न टेबलावर ठे वला. मी ां कत मु न
े ं पाहताच तो
हणाला,
‘काल तु ही दलेला चहा मी न बोलता घेतला, पण रोज रोज ते जमायचं नाही. मला
तुमचा अपमान करायचा आहे असं समजू नका. माझी वत:ची काही त वं आहेत. फार
िनराळी आहेत. काहीशा मूखपणाचीसु ा ती असतील. पण मी ती डावलू शकत नाही. मी
एक ु क टक असेन, पण गोगलगायसु ा मनात येईल ते हाच चालू लागते. नाहीतर
पाठीवर याच शंखात पाय दुमडू न बसते. आपण दोघे नुसते िम च होऊ या.’
मी चूपचाप परतलो. ब धा, बाक यांनी हा कार लांबूनच पा न ओळखला असावा.

कारण, यां या चेह यावर प भाव दसत होता...’ काय मै ीची हौस फटली ना?’
मी थोडासा मा यावरच िचडलो. पण सोनट े हणाला यात काय चूक होती, मला
कळे ना. मी आणखीन मा यावर िचडलो. मला या या खूप जवळ जायचं होतं– एक कडे
तो मला आवडलेला नसताना! मला याची त वं व मतं समजावून यायची होती– याची
इ छा नसताना!– अशी प रि थती होती. मला यातून माग हट यास हवा होता,
िमळाला नसता तरी चाललं नसतं!
सोनट े िनयिमतपणे येत होता. रोज न चुकता िज यानं येत होता, िल टकडे न बघता!
या या वेषात फरक न हता. चेह यावर मवाळ भाव पण कायम होता. तोच गबाळा
चेहरा व तेच गबाळे कपडे! कधी कधी तो आपण होऊन मा याशी बोलत बसे. यावेळी
असं वाटे क , ाला खूप खूप कोणाशी तरी बोलायला हवं आहे आिण आता जर हा असाच
बोलत रािहला तर हा बोलताना कधीच थांबणार नाही. कधी कधी ा या उलट
प रि थती असायची. बळजबरीनं या या त डांतून श द ओढू न काढावे लागत. मंडईत या
भाजीवा याशी घासाघीस के या माणं! पण गंमतीची गो अशी क , यानं आपण होऊन
मारले या ग पांत या या वत:िवषयी चुकूनही उ लेख आला नाही. मी एकदोनदा या
िवषयाकडे वळ याचा य के ला. ते हा यानं मला प श दात समज दली. मी तो नाद
सोडू न दला. हणूनच मा या मनात सोनट े ब ल कु तूहलही होतं, ितर कारही होता!
एक दवस मजा झाली. मा या मुला या वाढ दवशी मी िम ांना पाट ायचं ठरवलं.
सग यांना आमं ण करता करता मी सोनट े या टेबलाशी येऊन थबकलो. ालाही
आमं ण करावं असा िवचार करीत मी उभा रािहलो. पण एकाएक मा या नजरे समोर
या पिह या दवशीचं लोकलमधलं हा य, यावर मला आठवलेली ि प रटची बाटली ा
दोन गो ी उ या रािह या. मी तेथून काढता पाय घेतला.
पाट उ म झाली, पण माझं मन ठकाणावर न हतं. सोनट े या टेबलाजवळ मी
थबकलो– तसाच पुढे सटकलो, ा दोन गो ी मी िवस शकलो न हतो. यामुळं मी
सवाइतक पाट ‘एंजॉय’ क शकलो नाही.
दुस या दवशी मी चोर ा मनानंच ऑ फसात वेश के ला. सोनट े ला आमं ण न
के यामुहं भीतभीतच मी या या टेबलाकडे पािहलं. खुच रकामी होती. चुकूनही
गैरहजर न राहणारा अ पा या दवशी आला न हता. मा या मनात एकदम एक िवचार
आला क , आता तो ऑ फसला येऊच नये.
आिण दुसरे दवशी चम कार झाला— ‘न भूतो न भिव यित!’ एम्.एस्. एम्. या गाडीनं
वेळेवर टेशनात येण,ं अगदी हवी ते हा बस िमळणं, कं वा बायकांनी मौन त पाळणं
अशा ध यापैक च तो एक ध ा होता. मी एकटाच न हे, तर आम या ऑ फसात या
‘बॉस’ पासून ‘बॉय’ पयत सवजण हादरले. वर जा यासाठी मी िल टसाठी थांबलो.

मा या मागोमाग एक
िल टम ये मा याबरोबर िशरली. ितनं िल टमन या हातात
पयाची नोट ‘ टप्’ हणून ठे वली. आ ही दोघांनी चमकू न वर पािहलं.
अ पा सोनट े !!!
‘हॅलो, िम टर काळे , हाऊ डू यू डू ?’
— मला उ र ायचं पण भान उरलं नाही. मु ाम ल ात िशवावा तसा भारीपैक सूट,
चेहरा दसेल इतके चकचक त बूट, अ रा या वासाचा घमघमाट, हातात ‘कॅ प टन’चा
टन अशा वेषात अ पा सोनट े मा यासमोर उभा होता. हळू च हसत होता.
— मला ि प रटची बाटली आठवली नाही.
ऑ फस चालू झा यावर अ याच तासानं सग यां या टेबलावर चहा ठे वला.
‘काय रे तुला ऑडर कोणी दली?’
पुढ या टेबलावर चहा ठे वत भट हणाला,
‘सोनट े साहेबांनी.’
तोच खा खाड् बूट वाजवत अ पा आला. सग यां या पुढं टन धरीत तो मा या शेजारी
येऊन बसला. हातातलं पुडकं मा यासमोर ठे वीत तो हणाला, ‘तुम या छोक या या
वाढ दवसािनिम ! कसा काय झाला समारं भ?’
‘छान झाला.’ मी घुटमळत पुढे हणालो, ‘तु हाला... मी...’
‘नाही, बोलावलं नाहीत तेच छान के लंत. मा या टेबलापाशी तु ही घुटमळलात ते मी
पािहलं. तु हाला दशवलं नाही. मी आलोच नसतो. मी कोण याही समारं भाला हजर
राहात नाही... रहात न हतो, असं हणा हवं तर, पण आता कोणताही समारं भ चुकवणार
नाही!’ सोनट े उठू न गेला. आ ही सगळे च या याकडे भारावले या नजरे नं पाहात होतो.
पोशाखानं याचा गबाळे पणा कु ठ या कु ठं लु झाला होता.
दुपारी मी साहेबां या खोलीत गेलो. ा खोलीत सोनट े होताच. मी जाताच साहेब
हणाले, ‘आजपासून ांचं काम तु ही बघ जरा मिहनाभर! हे महाबळे रला चालले
आहेत. स या कामाची गडबड आहे. पण ांची ‘के स’ जरा िनराळी आहे. आजपयत ांनी
कधी रजाच घेतलेली नाही. ते हा ांना मी रजा के हाही दलीच पािहजे!’
मी ते काम वीकारलं. साहेब पुढे हणाले, ‘आिण आता जरा यां याबरोबर हेडऑ फसला

जाऊन या.’
‘‘

’’

आ ही दोघे बाहेर पडलो. मी हेडऑ फस या बाजूला वळलो. यासरशी माझा हात ध न
अ पा हणाला,
‘ितकडे कु ठं चाललात?’
‘हेडऑ फसला!’ इमाने इतबारे मी हणालो.
‘अरे , मार गोली!’ बेछूटपणे अ पा हणाला. याच वेळी शेजा न जाणा या टॅ सीला यानं
हात के ला. आत बसता बसता तो हणाला,
‘मला माहीत आहे. आडू न आडू न तु ही येकाजवळ माझी चौकशी करीत असता. मी कु ठं
राहतो, घरी कोण कोण आहेत, मी असा का बोलतो, असा का वागतो, वगैरे मािहती
तु हाला हवी आहे. पण तु हाला ती मािहती कु णाकडू नही िमळायची नाही. आज मी
तु हाला सव सांगणार आहे. चलो बो रवली!’
—अथात् शेवटचे दोन श द ाय हरला उ ेशून होते.
आ ही बो रवलीपयत टॅ सीनं गेलो. अगदी टेचात अ पानं िखशातून पाक ट काढलं. पैसे
दले. आ ही खोलीत गेलो. आज मला ध यावर ध े बसत होते. खोलीतील सजावट
व था पा न णभर मला संशयच आला क , सोनट े ची ही खोली नसावी. एका
भंतीला एका सुंदर बाईचा फोटो टांगला होता.
‘आप या िमसेस वाटतं?’

‘कु ठं असतात हा स या?’
‘वरती!—आकाशात या बापाकडे!’
अगदी सहज उ र दलं यानं! िवषादाची छटा पण न हती मु व
े र, याच फोटोसमोर
एका मुलाचा फोटो होता.
‘आपला छोकरा वाटतं हा?’

‘होय, माझाच छबकडा तो!’
‘तो स या...!’
‘तोही आप या आईला भेटायला गेलाय्! खूप दवस– दवसच का, खूप वष जाणार–
जाणार हणत होता. तो गेला शेवटी! तो गेला शेवटी! तुम याकडे पाट झाली ना? याच
दवशी तो गेला!’
—मी मटकन खाली बसलो! शांतपणे तो मा यासमोर बसला. याचा आवेश कु ठ या कु ठं
गेला होता. पालीसमोर वंचवानं नांगीचा डौल टाकावा तसा तो मा यासमोर शांतपणे
बसला.
‘माझं ल खूप लवकर, हणजे वया या बािवसा ा वष च झालं. आईबाप लहानपणीच
गेलेल!े काकांनी वाढवलं, ल क न दलं. ते पण गेले. संसारातदेखील मला सौ य नसावं.
कारण, ल झा यावर दोनच वषानी बायको वारली. जाताना ितची एक चालतीबोलती
आठवण ठे वून गेली. पण हा मुलगासु ा लहानपणापासून पंगू िनघाला. परवापरवापयत
तो याच ि थतीत होता. जगतही न हता, मरतही न हता! खूप खूप खच के ला, तो
सुधारावा हणून! इलाज खुंटले होते सगळे ...
‘...हा माझा सूट! ल ा या पिह या वाढ दवसाचा. बायको या ह ासाठी िशवला ते हा!
सोळा वष ंकेत होता. ‘ही’ गे यावर घालावासाच वाटेना, तसाच ठे वून दला होता!
नंतर–नंतर मुलगा बरा होईपयत कसलीच चैन, मौज करायची नाही, असं ठरवलं हणून
कधी घातला नाही. फ एक येय होतं माझं. बायकोची आठवण चांगली सुदढृ करायची!
पण या मा या य ाला मानवी य ापे ा ई री संकेताचीच जा त जोड हवी होती हे
मला समजलं न हतं.
‘तीन वषापूव तुम या ऑ फसात माझी बदली झाली. नवीन ऑ फसात जरा वाि थत
जावं हणून मी सूट काढला ंकेतून. आंघोळीला गेलो. बाहेर काही धडपड याचा आवाज
झालेला ऐकू न मी लगबग बाहेर आलो. तो काय! मा या मुलानं माझा नेकटाय ग याला
बांधला होता. बूट घालून पाह याची खटपट करीत असतानाच तोल जाऊन पडला होता!
मला ध ा बसला. आपला मुलगा आता वयात आलेला आहे, चैनमौज सूटबूट वगैरे
कप ांची ऐट आपण करावी असं याला वाटणं साहिजक आहे वगैरे गो ी ते हा मा या
ल ात आ या. माझा सूट पु हा ंकेत गेला. नेहमी या सा या वेषात मी ऑ फसात आलो.
‘तु हाला खोटं वाटेल, परवा मुलगा गेला ते हा मी जेवढा रडलो नाही, तेवढा तीन
वषापूव तो कार घडला ते हा रडलो. अथात् मुलासमोर रडलो नाही. लोकलम ये
रडलो. याच दवशी माझा रडू न गबाळा झालेला चेहरा– कपडे पा न िल टमननं माझा
अपमान के ला. मी िज यानं वर येऊ लागलो. लोकां या चे च
े ा िवषय झालो.

‘ याच दवशी सं याकाळी मी घरी आलो. ग ानं मला सांिगतलं, ‘छोटे बाबू जेवले
नाहीत!’ मी कारण िवचार यावर तो हणाला, ‘ते हणाले, मला चैन, मौज करता येत
नाही, हणून बाबा पण चैन करीत नाहीत. मा यासाठी ते वत:वर बंधनं घालून घेतात.
असं हणून खूप रडत बसले. जेवले पण नाहीत!’
‘मा या प ात् या याकडे बघायला मी एक गडी ठे वला होता. जेवण पण तोच बनवीत
असे. दोन दवसांपूव च याला मी काढला.’
‘मा या मुलाला समज फार आली होती. आपला बाप आप यामुळं माणसांतून उठला आहे,
वत:वर बंधनं घालून घेत आहे, हे यानं जाणलं होतं. मरणापूव मला तशी क पना पण
दली होती. आपण सुटणार ा आनंदापे ा आपला बाप सुटणार ा समाधानातच तो
मेला.
‘तु ही मला िनदय हणाल. पण काहीही हणा! एक सबंध दवसभर या या सग या
व तू िबछा यावर ठे वून मी या याकउे पाहात बसलो होतो. आज आता ऑ फसला आलो,
तो हा असा!
‘क पना करा. माझं बािवसा ा वष ल झालं. दोन वषात बायको गेली ते हापासून
गे या चौदापंधरा वषात मी कोणतीच चैन के ली नाही. िसनेमासु ा पािहलेला नाही.
मानवी जीवनाला आव यक असलेलं मनोरं जनाचं दालनच मी बंद क न टाकलं होतं. फ
मुलाची देखभाल व याला वाईट वाटू नये, हणून वत:वर ताबा. पिहली चार–पाच वषा
मुलाला एका अनाथा मात ओळखीनं ठे वला होता. पुढं वाटू लागलं, आपलं िप लू
आप याजवळच पािहजे. ते हापासून मी चैन के लेली नाही. आता
ंग उडाली आहे.
आता मी मजा करणार. चला, आज म तपैक जेवण घेऊ बाहेर. एखादा फाकडू िसनेमा
पा !’
आ ही खरोखरच एका मो ा हॉटेलात जेवलो. जेवताना मी याला हणालो, ‘तुमचं
आयु य इतकं काही िवशेष आहे क , तु ही आ मकथा िलिहलीत तर ती फार लोकि य
होईल.’
यासरशी गंभीर होऊन तो हणाला, ‘माझं आयु य मीच िलहायला पािहजे असं नाही.
एका थोर, महान
नं ते काम मागंच के लं आहे.’
माझा घास हातातच रािहलेला पा न तो पुढे गंभीरपणा टाकू न एकदम हणाला,
‘ कती एक ते ज मले आिण मेले!!’ जेवण संप यावर तो हणाला, ‘आता िसनेमा.’
मी लगेच चांग या चांग या िसनेमांची नावं सुचवली. अ पा हणाला, ‘बाबा रे , पंधरा

वषात िसनेमा न पािहलेला ाणी आहे मी! मला उ म िसनेमांची नावं कशाला हवीत?
थड लास िसनेमासु ा मला आज
या तोडीचा वाटेल.’
मग आ ही खरोखरच िशरीन टॉक जम ये ‘डाकू क लडक ’ पाहायला गेलो. िच पट मला
बघवत न हता. काहीतरी िवशेष पाहात अस या माणं अ पा रं गून गेला होता. एक
णतर असा आला क , िच पट न बघवून मी जा यासाठी उभा रािहलो; पण याच णी
अ पानं मला हात ध न खाली बसवलं.
—पंधरा वषात या दबले या मनोवृ ीची ती उचल होती, ित या होती.
‘उठताय् काय राव? बसा, सगळी लाज सोडू न, मी आता एक िश ी पण ठोकणार आहे!’—
आिण खरोखरच दो ही हातांची दोन दोन बोटं त डात घालून यानं खणखणीत िश ी
मारली!
— अ पा सोनट े !
— मला न समजलेला माणूस!!!

ल ाचा पिहला वाढ दवस
‘नको ते हा भराभर व रकामे येणारे आिण हवे ते हा िव
बाजूने धावणारे वाहन’ अशा
आशयाची बसवर के लेली हण कु ठे तरी वाचलेली मला आठवली व ती ताबडतोब
पटलीसु ा! कारण गेला पाऊणतास मी ‘सूय ान’ करीत लालबागला उभा होतो, आिण
बसचा प ा न हता. दुपार या
वेळी समो न धावणा या लॉरीज् व ॅ स्
मोज यापलीकडे मला दुसरा कोणताच उ ोग न हता,आिण आ हाला िचडिव यासाठी
हणूनच क काय िव
बाजूने मा भराभर रका या बसेस जात हो या! नाही
हणायला दोन बसेस फाऊ टन न आ या; पण या सव ‘िलिमटेड’ अस यामुळे तो याने
नाक खाजवीत न थांबता गे या! ा सव दु:खात सुख इतके च होते क भर उ हाचा मी
घरातून या कामासाठी बाहेर पडलो होतो ते काम पार पडले होते. कधी न हत ते गृह थ
घरात सापडले होते व यांनी कबूल के या माणे उसने घेतलेले पंचवीस पये परत के ले
होते. ते पंचवीस पये आज मला पंचवीसशे पयां या जागी होते. एवढे सांिगत यावर
बस िमळत नस या या यातना मला कशा सहन होत हो या ते तु हाला कळे ल! पंचवीस
पये वारं वार हाताने चाचपीत मी बस या दशेने पाहात होतो. या पंचवीस पयांचा
िविनयोग कसा कसा करायचा याचा िवचार मी करीत असतानाच मला िवलास दसला.
मला पा नच तो र ता ओलांडून येत होता.
‘काय रे आता इकडे कु णीकडे!’ मा या अगदी जवळ येत तो हणाला.
‘ या जो यांकडे गेलो होतो.’
‘वसुलीसाठी का?’
‘अथात!’
‘ही कतवी खेप?’
‘पंचिवसावी!’
‘ हणजे पयाला एक खेप पडली हणायची?’ — आ ही हसलो.
‘काय नोकरीचे काही जमले क नाही?’
‘नाही, अजून ‘जैसे थे!’
‘पण पंधरा दवसांपूव मला

टलास ते हा हणाला होतास क , दोन दवसांत जमते

आहे हणून!’
‘अरे बाबा जुळत आलेली ल े व िमळत आलेली नोकरी ात के हा काय िबनसेल
नेम नाही. अचानक निवन ह पि के त उमटतात व माणसाचे ह बदलतात.

ाचा

‘वा, वा, अगदी लेखकां माणे बोलू लागलास क !’
‘गे या चार मिह यांतली तप या आहे ही. रकामटेकडी माणसे कर यासारखे काही उरले
नाही हणजे सािहि यकच बनतात! पिहले आठ मिहने जीवन खरोखरचे जगलो आिण
आता चार मिहने जीवन कसे जगावे हेच वाच यात घालवीत आहोत.’
‘खरं च. बोलबोलता एक वष होणार क तु या ल ाला आणखी आठ दवसांनी!’
‘होय!’
‘लोणावळा – क मचे पुढे काय झाले!’
‘ग रबां या योजना अशाच हवेत िवरघळणार! ल ा या पिह या वषवाढ दवशी दोन
दवसांत लोणावळयाला खूप मजा करायची हणून दोनशे पये बाजूला ठे वले होते.
नोकरी संशोधनात ती सव पु याई कामी आली. आता लोणावळा तर राहोच; पण या
दवशी मुंबईत या मुंबईत तरी मजा करायला िमळे ल क नाही ही शंका आहे!’
‘अरे रे, विहन चा खूप िवरस झाला असेल नाही!’
‘िवरस तर झालाच. पण तशी ती फार समजूतदार आहे. समजूतदार बायको हे मी एक
क पनाका समजत होतो; पण मा या सौ. या बाबतीत ते एक स य ठरले आहे. कमीत
कमी या दवशी मुंबईत या मुंबईत मजा करावी एवढीच ितची इ छा उरली आहे. पण
तीसु ा पुरी होणे आता अश यच आहे. हा, आता लोकांनी उसने नेलेले पैसे वेळेवर परत
के ले तरच ती गो श य होईल!’
‘उसने नेलेले पैसे वेळेवर परत येणे ही दुसरी का क पना!’ आ ही दोघे हसलो.
‘पण या बाबतीत मी लोकांना दोष देत नाही. त डातून नाव िनघताच पैशाची मदत
करणा या व आप याच हातांनी आपली पंचाईत क न घेणा या तु यासार या
भोळसटांनाच मी दोष देईन.’
ावर मी िवलासला काहीतरी उ र देणार तोच एक बस आली आिण एक ‘सबंध’ माणूस
घेऊन आली तशीच िनघून गेली. ा मुंबई या बसवा यांना जर अ याच माणूस घेता
आला असता तर यांनी ‘एक आधा आदमी भेज दो!’ असे सांगायलासु ा कमी के ले नसते.

ा िवचाराचे मला हसू आले. मी तो िवचार िवलासला सांिगत यावर यानेही याचे
वागत के ले.
‘खरं च िवलास, ा वेळेस जर एखादा ‘देवमाणूस’ मला स झाला व हणला, क ’ बेटा
ही माझी मोटार घे! बरोबर माझाच ाय हरपण घे आिण दोन दवस लोणाव याला
जाऊन आपला पिहला ल ाचा वाढ दवस मजेत साजरा कर!’ तर पुढे मी ज मभर याची
सेवा करीन, कं वा या यासाठी मी तो सांगेल तो याग करीन. मी वत: मौज व
ऐषआराम कराय या मागे नाही; पण मला मा या बायकोसाठी वाईट वाटते व ितने
समजुतदारपणा दाखवला हणजे तर आणखीन वाईट वाटते!’
‘लागलास, लागलास, किवक पनेत गुंगायला लागलास. अशा घटना फ िसनेमापुर याच
बरं बाबा!’ िवलास ख ाळपणे हणाला. मी याला काही तरी बोलणार तोच आम या
रांगेत मा याच मागे उभी असलेली एक बाई भोवळ येऊन खाली पडली. मी पटकन खाली
वाकलो व िवलास पाणी आणायला धावला. या बाई या डो यावर पाणी मार यावर ती
शु ीवर आली. जमले या गद तून वाट काढू न आ ही ितला समोर याच हॉटेलात घेऊन
गेलो. या बाई या नकारांना न जुमानता मी पेयाची ऑडर दली. पेय िपता िपता ती
संकोचाने हणाली,
‘तु ही फार तसदी घेतलीत. तुमचे उपकार मी कधीच िवसरणार नाही’
‘ यात उपकार कसले! आ ही कत
कोठे राहता?’

के ले. आभार मान याचे काहीच कारण नाही आपण

‘िशवाजी पाकला!’
‘िवलास, आपण आता

ांना टॅ सीनेच सोडू या.’

‘अहो, टॅ सी वगैरे काय करायचीय? मी आता पूण

वि थत आहे.’

‘होय, पण इतका संकोच करायचे काहीच कारण नाही. मी पण याच बाजूला राहणारा
आहे. ते हा चला. बरोबरच जाऊ!’
िवलासने टॅ सी आणली, याचा िनरोप घेऊन आ ही िनघालो.
‘आपले नाव मला कळे ल काय?’
‘िवलािसनी क णक! आपलं?’
‘मी िव ाधर गोखले. रानडे रोडला राहतो.’

‘रानडे रोडला कु ठे ?’
‘ ‘ ी’ िब डंगमधे ितस या मज यावर!’
‘अगबाईऽऽ!’ ती एकदम कं चाळली.
‘का हो, काय झालं?’ मी बाव न िवचारले.
‘माझे पा कट पािहलेत का तु ही?’
– मी चपापलो. कारण ती बाई पड यावर मी आजूबाजूला काही पडले आहे क नाही
इकडे ल सु ा दले न हते. मी ग प बसलेला पा न ती एकदम रडायलाच लागाली. ितचे
सां वन कसे काय करावे हेच मला समजेना. टॅ सीवाला आर यातून िनराळयाच नजरे ने
पाहात होता.
‘पा कटात बरीच मोठी र म होती काय?’
थोडीशी शांत होत ती हणाली, ‘नाही. पंचवीस पये होते! आई या मैि णीने नेले होते,
ते आणायला मी लालबागला आले होते.’
‘हाि या, तुम या आईची मी खा ी पटवून देईन क , यात तुमची काही चूक न हती
हणून!’
‘तु ही मा या आइना भेटणार? मग मी िजवंतच राहायला नको!’ ती पुन: जोरजोरात रडू
लागली.
– टॅ सीवाला संशयाने पाहतच होता!
‘तु हाला काही क पना नाही हो! माझी आई साव आहे. जरा काही िबनसलं क
मारहाण करते, उपाशी ठे वते आिण आता तर ितला पवणी चालून आली आहे असे वाटेल’–
ती ढ ग करीत न हती, कोण याही अिभनयस ा ीला तसला अिभनय जमला नसता.
दोनच िमिनटे िवचार क न मी हणालो,
‘ताई, तु ही घाब नका. मला तुमचा भाऊ समजा. हे पंचवीस पये या! जमतील ते हा
परत ा कं वा देऊही नका! पण आता रडू नका.’
– ती एकदम ग प बसली.

‘माफ करा, दुस याचे बोलणे ऐकू नये हणतात, पण मघाशी बस टॉपवर झालेले तुमचे व
तुम या िम चे संभाषण मी ऐकले. तुम या ल ाचा पिहला वाढ दवस आणखी आठ
दवसांनी आहे, ते हा तु हाला याची फार गरज आहे. तुम या बायकोलाही वाईट वाटेल
फार!’
‘अहो, मा या बायकोचा वभाव मािहती नाही तु हाला. ही सव हक कत ऐक यावर
लोणाव याला न जाता ितला लोणाव याला गे यासारखे वाटेल. तु ही ती काळजीच
क नका. आ ही पैसे चैनीसाठी खच करणार होतो. या यावाचून आज काही अडलेलं
नाही; पण तु हाला अडचणीला त ड ावयाचे आहे. ते मा आव यक आहे. माझी
काळजीच क नका! अहो, पु ष य भा यम्! आठ दवसांत एखादा नवीन िम भेटायचा
व माझीही सोय हायची!’
‘साब, गाडी कधर लेना!’
तोच िवलािसनी हणली,
‘इथेच थांब. मी चालत जाईन इथून! आईने मला टॅ सीत पािहले तर क ीच भाजून
खाईल. तुमचे पैसे परत के यािशवाय मी न मरणार नाही. ‘ ी’ िब डंग,ितसरा मजला
ना?’
मी मु ाम नाही हणालो, पण याचाही अथ ितने ओळखला.
सौ. दारातच वाट पाहात उभी होती, मला अपे ोपे ा जा त उशीर झाला होता.
पिहलाच
ितने मला िवचारला,
‘पैसे िमळाले?’
‘तुला काय वाटतं?’
‘एकदा वाटतं िमळाले असतील, एकदा वाटतं नसतील िमळाले!’
‘मग दो ही उ रं बरोबर आहेत. पैसे िमळाले व लगेच गेले!’
‘पुन: कु णाला तरी उसने दले असतील!’
'बे'
ती काही बोलली नाही. माझा हा वभाव ित या पूण प रचयाचा झालेला होता व
आजवर क येकदा या वभावावर टीका सोडू नही झाले होते. ितला थोडासा घु साच

आलेला होता. पण रा ी जे हा मी ितला सव हक कत सांिगतली ते हा ितचा राग कु ठ या
कु ठे पळाला, पण मला उगीचच िचडवायचे हणून ती एवढे हणालीच,
‘कसली भोवळ, कसले पैसे आिण कसली साव आई! भोळे सावज पा न ितने तु हाला
च बनवलेन!् ’
या घटनेला बोलता बोलता आठ दवस होऊन गेले. नोकरी अजून िमळाली न हती;
वा या पूववत् चालू हो या. उसने पैसे परत आले न हते. कु णाकडू न अचानक मदत
िमळ याचा संभव न हता व कु णाकडे मदत मागावी अशी माझी पण इ छा न हती.
वाढ दवस उ ावर येऊन ठे पला होता. िखशात एक आणा न हता, घरात धा याचा दाणा
न हता!’
‘उ ा आपला वाढ दवस ना?’– ‘ही’ पुन: पुन: िवचारत होती.
‘होय’ जणू काय

ा

ो रानेच आ हाला सहलीचे सौ य िमळत होते.

सं याकाळी आ ही चौपाटीवर गेलो. पोटभर हवा खा ली. हवा खाता खाता मी ितला
हणाल ,
‘तू उ ा माहेरी जा. कामधंदा िमळे पयत मी िम कडे राहीन.’ पण ितचा अिभमान
जा व य होता.
‘मी माहेरी जाणार नाही. कोण याही प रि थतीत आपण एक राहायचे. िमळे ल तु हाला
नोकरी, देव काही अगदीच झोपलेला नाही.’
रा ी आ ही नेहमीपे ा लवकर झोपलो. जा त वेळ जागलो असतो तर जा त भूक
लाग याची पण भीती होतीच!
पहाटे साडेपाच वाजता– हणजे दूधवाला याय या अगोदरच कु णीतरी आमचे दार
ठोठावले. थोडयाशा रागानेच मी दार उघडले. दारात एक अनोळखी माणूस उभा होता.
‘आपणच ना िव ाधर गोखले?’
‘होय!’
‘आप याला हे प

दलेले आहे!’

‘या ना आत. बसा!’ मी प घेत हणलो. तोपयत ‘िहची’ झोप चाळवून ती पण ितथे
आली. आ ही प वाचावयास सु वात के ली.

ीयुत िव ाधर गोखले यांना,
सुमारे आठ दवसांपूव आपली लालबागला गाठ पडली, या वेळी आपण मला अमोल
मदत के लीत. आप या िम शी बोलताना आपण असे हणालात क , ‘जर एखादा
देवमाणूस स होऊन हणाला, ‘क बेटा, ही माझी मोटार घे व ाय हर पण घे आिण
दोन दवस लोणाव याला जाऊन मजा कर!’ तर या माणसाचा मी ज मभर ऋणी
राहीन कं वा आयु यात या यासाठी कोणताही याग करीन.
आजपयत आवेशा या भरात महान यागा या गो ी बोलणारे मी खूप लोक पािहले आहेत
व मी अशा िनरिनरा या लोकांची िनरिनरा या काराने परी ा पण घेतलेली आहे.
तुमचे संभाषण मी नीट ऐकत होते. मा या मनात िवचार आला क , ज मभर याग
कर याची गो दूरच राहो, पण आता ा गृह थाला मो ा िमनतवारीने जे पंचवीस
पये िमळाले आहेत याचा तरी हा याग क शकतो का हे पाहावे. या िवचारासरशी मी
सगळे नाटक जुळवले व ते पार पाडले!
सांगायला आनंद वाटतो क , खरोखरच तुम यात याग कर याची श
तर तु ही यापे ाही द याग क शकाल याची मला खा ी आहे.

आहे. वेळ आली

मी एका ल ाधीशाची मुलगी आहे. मा या विडलांचा मोठा कारखाना आहे. आजच
तुम या ल ाचा पिहला वाढ दवस आहे. मी माझी खास मोटार पाठवली आहे. ाय हर
पण आहेच. दोन दवस लोणाव याला मजा करा. मा या निवन विहन ना मी आ यावर
भेटेन. लोणाव या न परत यावर मा या विडलांना भेटायला या. मी तुम याब ल
यांना सांगून ठे वलेले आहे तुम या बिहणीची ही परत फे ड समजा. कळावे.
तुमची नवीन बहीण
िवलािसनी क णक

तेथे पािहजे जातीचे
सदानंद जोशी तशा लोकांपैक होता. काही माणसां या हस यात काही गूढाथ असतो.
याचं साधं हसणंदख
े ील काही िनरा या छटांचं असतं. जीवनाचा अथ, पापपु याची
संगती, वहारातील ठोकताळे , हे सारं समज या माणं यांचं हसणं वाटतं. अशी माणसं
बनणार नाहीत, बनवतील चुटक सरशी. यांना याचा खेद नसतो. एखा ा घटनेवर ती
फार काळ िवचार करत बसणार नाहीत, हणूनच ती सुखी असतात.
सदानंद जोशी तशा लोकांपैक होता.
एकाच ऑ फसात आ हा दोघांना नोक या हो या. युिनिसपालटीत आ ही दोघंही
िब डंग इ पे टर हणून लागलेलो. पण जोशीची कामं उपनगरातून चालायची आिण
माझी शहरात. कधीतरी हेडऑ फसला गाठी पडाय या. वा तिवक सारखाच पगार
िमळिवणारे आ ही दोघे. पण आम यात फरक जमीनअ मानाचा. ९–५६ ची लोकल मी
आटािपटा क न पकडायचा. याच वेळी सदानंद आरामानं वरळी या बाजूनं कू टरव न
िनघालेला असायचा. या या राहणीव न, एकं दर बाबाव न याला इ पे टर
हणायची, कोणाचीही छाती झाली नसती. नवरा–बायको कधी बाहेर पडली तर
जहािगरदारा या घरा यातली वाटावीत एवढी झ पक् !
हे सारे तो कसं काय जमवू शकतो ाचं कोडं मला कधी उलगडलं नाही. यालाच याचं
रह य िवचार याइतपत याची माझी घसट न हती. मी याला चार हातांव नच ओळखत
होतो. कधीतरी हेडऑ फसला आलाच तर
‘कसं काय?’
‘ठीक.’
‘स या काम कु ठे कु ठे ?’
‘–एव ा ो रांपलीकडे आमची मजल गेली नाही ा ो रांनंतर तो एकदा
दलखुलास हसायचा, खांदे उडवायचा, डो यां या कोप यातून पाहात िनघून जायचा.
शेजार या वेलकरला मी मग हणायचा,
‘हा जोशी कसा हसतो नाही?’
‘कसा हणजे?’

‘ते सांगता येत नाही, पण काहीतरी जंकत अस या या आनंदानं हसतो.’
अथपूण हसला.

ावर वेलकर

‘तू आ ा असाच हसलास. जोशी या हस याचा अथ समज या माणं!’
‘काँ ॅ टरकडं असं हसायला िशकता येत.ं ’
मी नुसताच वेलकरकडं बघत रािहलो. तो पुढं हणाला,
‘तुला–मला ते जमणार नाही. आपलं काम न हे ते. तेथे पािहजे जातीचे! हात ओला झाला
क असं हसता येत.ं बदली करवून घे. जोशी तुला ते टे क् समजावून देईल.’
‘काही नको. काय करायचंय.् ? देवा या दयेनं स या खूप आहे.’
‘हीच भाषा तु हा–आ हांला नडते.’
‘अरे , तो पैसा काही पचत नाही, िमळाला तर!’
‘ यांना िमळत नाही कं वा िमळवता येत नाही यांनी अशी वत:ची गोड समजूत क न
घेतली आहे. पचिव याची ताकद आली क , सगळं पचतं. के टचा चडू वाप न वाप नच
‘सीझ ड’ होतो.’
‘तशी वेळ येणारच नाही कधी’ मी ठामपणे हणालो.
‘आयेगा– वो भी दन आयेगा.’
...आिण वेलकरचं हे भा कत एव ा अ पावधीत खरं ठरे ल हे मा या व ीही न हतं.
सबबनला माझी बदली झाली. एवढंच न हे तर जोशी या ठकाणी कामाला होता या
कामावर माझी नेमणूक झाली होती. बदलीचा कू म हातात पडला. दवसभर
आली
रे आली क , वेलकर मला िवचारायचा,
‘आप याला हे टे क् िशकवणार ना?’
अभािवतपणे मी िवचारायचा,
‘कसलं रे ?’
जोशीसारखं हस याचं टे क् !’ या या बोल यातली खोच ल ात येऊन मी ग प
बसायचा.

का कोणास ठाऊक, पण जय संगब ल माझं मत चांगलं झालं नाही. मेसस मेहता अॅ ड
मेहता ा नावाजले या फमला भांडूप या शाळे चं काम दलं होतं. या फमतफ जय संग
नावाचा माणूस काम बघत होता. गृह थ मोठा बेर या दसला. याचं बोलणं, चालणं,
घारीसारखं रोखून बघणं– काही काहीच आवडलं नाही मला. भांडूपला कामाला जायला
लागून चारपाच दवस झाले होते. तेव ा अवधीत जोशीचा आिण माझा प रचय वाढला.
पण या याकडे इतर चारपाच कामं अस यामुळे ब तेक वेळा मलाच जबाबदारी घेऊन
कामं बघावी लागत. तरी जय संग माझं मत एकदम ाहा मानत न हता. येक वेळी
या या नजरे त असा भाव दसायचा, ‘पा जोशीसाहेबांनी सांिगतलं तर घेऊ मनावर.’
माझी ही उपे ा मला सहन होणं श य न हतं. यासंबंधी उघडपणे त ार क न मी तसं
िस देखील क शकत न हतो. ा गो ीला त ड फोड यासाठी तशीच काहीतरी गंभीर
घटना घडेपयत मला थांबणं भाग होतं.
मा या निशबानं ती वेळ पण लवकरच आली. ‘िबल ऑफ ाि टटीज्’ –म ये सग या
शाळे या मज यांना पाऊण इं च जाडी या फर या बसिव याचं ठं रलं होतं. पण य
कामावर लॉरी भ न आली यात सगळया फर या अ याच इं च जाडी या िनघा या.
जोशीला मी या बाबतीत िवचारले ते हा तो हणाला, ‘ ा कॉ ॅ टसकडं एका वेळी
पु कळ कामं चाललेली असतात. चुकून दुस या कामावर या फर या इथे आ या असतील.
आपण या परत पाठवू.’ ा खुलाशानं माझं समाधान झालं. पण तो खुलासा पोकळच
ठरला. याच फर या बसवायला सु वात झा याचं मला दसलं. जोश चा प ा न हता.
मा या अिधकारात मी काम बंद कर याचा कू म दला. ‘जोशीसाहेबांना ही गो माहीत
आहे, ‘ ा सबबीवर जय संग काम थांबवायला तयार होईना. िचडू न मी रपोट िलहायला
बसलो. माझा रपोट िल न पुरा होतो न होतो तोच जोशी ितथं हजर झाला. या या
पु ात मी तो रपोट ठे वला. एकवार वाचून बघत यानं जय संगला काहीतरी खूण के ली.
‘चला कु लकण साहेब,’ असं हणत माझा हात पकडू न तो मला समोर असले या हॉटेलात
घेऊन गेला. पो याला चहाची ऑडर देऊन यानं मी दले या रपोटचे तुकडे तुकडे क न
टेबलाखाली िभरकावून दले.
‘असा रपोट करायचा नसतो.’
‘का?’ मी अधीरतेने िवचारलं.
‘आप या फाय ासाठी!’
‘मी नाही समजलो!’
‘उगीच वेड पांघ नकोस. ब ा आहेस अजून. काही झालं तर मी जबाबदार...’

‘पण...’
‘पणबीण काही नाही. पाव इं च कमी जाड असली फरशी तर काही िबघडत नाही एवढं.
एकदा काँ टम ये बसवली हणजे व न बघणा याला फरशी एक इं च जाडीची आहे, का
अधाच इं च आहे, हे डोकं फोडलं तरी कळणार नाही.’
मी अडखळत हणालो,’ खरं आहे, पण मनाला श त वाटत नाही.
‘वाटू न यायला पािहजे. समजुती बदलायला ह ात. जग िनराळं होत चालल आहे.
लाखो पयां या उलाढाली चाल या आहेत जगात आिण आपण मा पाप–पु य, नीित–
अनीती ा पोकळ श दात भरीवपणा शोधत बसलोत.’
‘तरी बरं नाही वाटत!’
‘हळू हळू वाटू लागेल.’
‘पण स या आहे ते काय कमी आहे?’
‘होय, िन:संशय. शु फसवणूक आहे मनाची. ामािणकपणे कबूल कर क उलाढा या
करणा या लोकांब ल हेवा वाटला नाही यांचा हणून! वत:चं मन नेहमी मारायचं,
इ छा दाबून टाकाय या, बायकापोरांना संयमाचं मह व रा ं दवस ऐकवायचं! कु ढणा या
मनाला िनतीची पांघ णं घालायची आिण हणायचं, ‘देवानं खूप दलंय्,’ असला पैसा
नको आप याला!’
ा गो ीवर जोशीनं एवढा िवचार के लाय हे बघून मी या याकडे पाहतच रािहलो.
‘बघतोस काय?परवाच कु णीसं हटलं, एकानं खा लं तर शेण आिण सग यांनी िमळू न
खा लं तर ावणी. यातलाच कार समज! फार नाही, फ शंभर–शंभर येतील
वाटणीला. ‘लई नाही लई नाही मागणं!’
–शंभर, फ

शंभर! कती सहज बोलत होता तो. चहा या वाफे कडे मी पाहात रािहलो.

हीरीरीनं पुढे तो हणाला,
‘पूव या काळी शंकर–पावती िवमानातून फरायची. अर यात एखादा ा ण रडत
बसलेला असायचा. पावतीचा जीव ाकु ळ हायचा. िवमान खाली उतरायचं आिण
शंकर–पावती या कृ पेनं ा णाला याच झाडाखाली हंडा सापडायचा. ा गो ी िवसरा.
शंकर–पावती िवमानातून हंडायची नाहीत आता. भोवताल या जगातनं आपण यांना
शोधून काढायचं आता. जग बदलत आहे. आिण तू आहेस ितथंच रािहला आहेस.’

माझा चेहरा पा न तो पु हा हणाला,
‘ थम जाईल जड. मलाही गेलं. अगदी पिह यांदा मी असाच बावरलो होतो. बायको
बाळं तीण होती. मुलगा तीन मिह यांचा झाला होता. याला मुंबईतली ऑ टोबर हीट
सहन होईना. सी लंग फॅ न घे याची माझी ऐपत न हती. शेवटी धाडस के लं. पंट रोडला
कामाला होतो. अगदी ाच त हे या कामात दोनशे पये िमळाले. उषा कं पनीचा एकशे
न वद पयांचा फॅ न घेतला. तुला खोटं वाटेल, पण या फॅ नखाली झोपायला मन धजेचना.
बायकोला व मुलालाही झोपवायचा धीर होईना. वाटायचं, मारले या पैशांचा फॅ न झोप
लाग यावर रा ी टाळ यात तर नाहीना पडणार? पण हळू हळू ‘तस याही’ हवेची सवय
झाली.’
‘अजून मन धजत नाही.’
‘ठीक आहे. मग उगीच मा या हस याचा अथ शोधायचा य क नकोस.’
मी चपापलो. खरोखरच जोशी फार ‘तयार’ होतो. अधा इं च जाडी याच फर या
बसव या गे या. कु णी बघत नाही असं पा न जय संग गडबडीनं मा या हातात शंभराची
नोट क बून चटकन् आपण या गावचे नाही असा चेहरा क न कामाला लागला.
पिह यांदाच म ाचा लास त डाला लावणा या अपरा या माणं मी नोट िखशात
क बली. माझी अव था पा न जोशी िनगरग ा माणं शीळ वाजवू लागला. वहार
संपला होता. माझी पावलंच काय, सारं शरीर ताठरत होतं. मन बिधर झालं होतं
कामावरचे सगळे लोक मा याचकडे बघत आहेत असं वाटत होतं. िखशाकडे हात वारं वार
जात होता. कोट पारदशक होऊन आतली नोट कु णाला दसत नाही ना? िखशाला भोक
तर नसेल ना? नोट बनावट असली तर? –आिण नंतर जो िवचार मनात आला तो तर फार
भयंकर होता. नोटेवर कसली तरी सांकेितक खूण तर नसेल ना?
काहीच सुचेना.
अव या शंभर पयांना मी माझं मन: वा य िवकलं होतं. साि वक आनंद गमावला होता.
अव या शंभर पयांना! शंभर!
मा या खां ावर ेमानं थोपटीत जोशी हणाला, ‘तू फार िबथरला आहेस. पािहजे तर
घरी जा आ ा. जरा शांत हो!’
पड या फळाची आ ा घेऊन मी लोकल गाठली. गाडी सुटली आिण शेजारी दोघंजणं येऊन
बसले. एका या हातात ‘सायं मराठा’ चा अंक होता. जाड टाइपात बातमी छापली होती,
‘फ प ास पयांची लाच घेत याब ल नोकरीवर गंडांतर!’

‘लाखां या उलाढाली करणारे सुटतात. आिण असे एखादे पोटाथ अडकतात!’
‘पण कसा सापडला रे ?’
‘अंधेरीला हॉटेलात वहार झाला, ितथपासून घरापयत इ पे टरनं याचा पाठलाग
के ला. घरात पाय पडताच पकडलं. िखशात हात घालतो तो दहा या पाच नोटा, एकजात
खुणा के ले या!’
‘अशा माणसांना उघडे क न फटके मारावेत भर चौकात! काय हो, तुमचं काय मत आहे?’
अचानकपणे यांनी मलाच िवचारलं. िखशावर हात ठे वीत मी चाचरलो,
‘हो...हो...मारावेत ना!’
माटुंगा आलं. मला दादरला उतरायचं होतं. गाडी हालली आिण धावती गाडी पकडू न एक
इ पे टर मा याच शेजारी येऊन उभा रिहला. मा या त डाला कोरड पडली. पायातलं
बळ नाहीसं झालं. दादरला गाडी थांबाय या आतच मी उडी मारली आिण गद त िमसळू न
दसेनासा झालो.
तीनही िजने मी एका दमात चढलो. धापा टाक त घरात घुसलो आिण ताबडतोब दार
लावून टाकलं. माझी अव था भयानक झाली होती. बायकोनं िवचारलं, ‘लवकर कसे
आलात? कृ ती ठीक नाही?’
‘होय. मी फार थकलोय. हातपाय धुऊन मला शांत पडू दे.’ एवढं बोलतो न बोलतो तोच
दारावर ध े बसले. बायकोनं कोण िवचारताच बाहे न उ र आलं, ‘मी, पोिलस
इ पे टर. कु ळकण आहेत का?’ माझं भिव य प होतं. एकाएक मला धीर आला. मी
हणालो, ‘ यांना बसायला सांग. मी आलोच त ड धुऊन!’ बायको या चेह याकडे न
बघताच मी मोरीत जाऊन दार लावून टाकलं. गार पा याचा हबका त डावर मारताच मदू
चालू लागला, ‘मी लाच घेतली आहे. होय, घेतली लाच. पण याला पुरावा? ती शंभरची
नोट. बस, तीच नाहीशी करावी, क सुटलो. नोट कायमची नाहीशी कर याचा, सबंध घर
पालथं के लं तरी न िमळ याचा एकच माग होता. मोरी या त डावरचं झाकण काढू न मी
नोट आत टाकली आिण वर बादलीभर पाणी ओतून नोट नाहीशी झा याची खा ी के ली.
िनषकलंक झा यानं मी छाती फु गवून बाहेर आलो. गाडीत भेटलेलाच इ पे टर आला
होता घरी.
‘काय राव, भारीच भरभर चालता तु ही!’
मी हसत हसत हणालो, ‘मी नेहमीच तसा चालतो. काय काम िनघालं आम याकडं?’
‘िवशेष काही नाही. परवा एक अॅि सडट झाला टळक पुलावर, याची त ार तु हीच

न दवली का?’
‘नॉ से स. ते कु लकण िनराळे . वर याच मज यावर राहतात!’
‘माफ करा हं. तसदी दली तु हाला!’ एवढं हणत सलाम ठोकू न तो िनघून गेला...
–माझी नजर मोरीकडे वळली.

दो त
लोकांना एकं दरीत आपली फार काळजी! लोक आपली एवढी काळजी करतात–तीही न
सांगता क , आपण आपली काळजी के ली नाही तरी चालेल. िनतीन साडेतीन चार वषाचा
झाला आिण लोक माझी–मा या कु टुंिबयांची सग यांची काळजी क लागले! एखा ा
रिववारी वसुधेला आिण िनतीनला घेऊन फरायला िनघालो क वाटेत भेटणा या
चा िनतीनकडे पा न पिहला
‘ ा या पाठीवर काही?’
–वा तिवक िनतीन या पाठीवर साडेतीन–चार वषा या अंतरानेच काही दसलं असतं तर
ाच वा ट लोकांना लगेच ती घाई वाटू न र यावरही मो ा आवाजात यांनी सांिगतलं
असतं,
–‘आता मा जपा हं!’
खरोखर वाटू लागतं– िमळणा या पैशात कसं भागवावं–खच कोणते कमी करावेत– मुलं
कती अंतराने कती हायला हवीत– हे सगळे
लोकांवर सोपवून आपण त णी सुखी
हावं!
संतती या बाबतीत असं ठरवता आलं असतं तर काय हवं होतं हणा?– हणूनच एके
दवशी वसुधा– ‘‘मला गरगरतंय’’ असं हणू लागली ते हा मी दणकलो. चे न
े े मी
हणालो,
‘मलाही गरगरतंय.’
‘हो, तुम या वा ाला ा गो ी आ या अस या तर काय हवं होतं? आ ही बायका
सोशीक! आ हीच ते सहन क जाणे.’
‘तु हाला ास, वेदना फ नऊच मिहने. पु षाला मा पुढे ज मभर कळा येतात,
वाढलेला ाप सांभाळताना! डंकाचे लाडू फ बायकांनाच!’
वसुधा त डाला पदर लावीत हणाली,
‘तुम या त डाला लाग याची सोय नाही आिण वेळही नाही.’
‘तरी बरं ... माझं वा य पुरतं ऐकाय या आतच‘‘इ श!’’ हणत वसुधा आत पळाली आिण
ितचं गरगर याचं कारण काही तरी िनराळं असेल अशी मी माझी समजूत घालून यायला
लागलो. पण अशा समजुतीने िनमाण झाले या प रि थतीत बदल होणार न हता. आणखी

एका जीवाची लागलेली चा ल हा िन वळ भास न हता!
एका रिववारी फरायला जाताना वसुधा पटकन हणाली, ‘िनतीन, आता कडेवर बसायचं
नाही हं. र याने नीट चालायचं. ह करायचा नाही.’
िनतीन हणाला, ‘ऊं ऽऽ आमचे पाय दुखतात.’
‘ब मजी, आता पाय दुखून चालणार नाही. कडेवर बस याचा तुमचा अिधकार आता
संपला.’
–िनतीनला ांतला अथ समजणं श य न हतं. पण ‘तुमचा अिधकार संपला’ हे वा य
मला समजलं. सहज आले या या बोल यात फार अथ होता. मला ते वा य लागलं!
पटकन् डो यात िवचार आला – ा अ ात अभका या ह ावर आप याकडू न अित मण
घडलं आहे!
आपण िनतीनपासून काही तरी िहरावून घेत आहोत.
हा िवचार डो यातून सकला तरी जाईना. मी बेचैन झालो. िनतीन मा यापासून फार दूर
जातो आहे असं मला वाटू लागलं. मी मग आणखीन कावराबावरा झालो. वाटलं, ‘मला
कडेवर घे’ असं िनतीन आणखीन कती दवस हणणार आहे? कडेवर बस याचे ण
िनतीन या आयु यातून हळू हळू जात आहेत, तसंच पिह या मुलाला कडेवर घेऊन
हंड याचा आनंद मा याही जीवनातून चालला आहे. मुलाचा एवढा िनकट पश आ ाच
आप याला घडतो आहे. ही पशती ता. भावनावेग– िनकटता पुढ या आयु यात कधीही
नाही. िनतीन आप या पायांवर मग उभा राहणार आहे. याची ि ितजे मोठी होणार
आहेत. चालायला लाग यावर इतका चालेल–एव ा दूरवर जाईल क , पाठलाग
करायला आप यात बळ राहणार नाही. हात उं चावून बोब ा श दांत ‘मला घे’
हणणारा िनतीन पुढ या सबंध जीवनात एवढा जवळ येणार नाही...
...माझे िवचार मलाच पेलवेनात. मी पटकन खाली वाकलो. िनतीनला कडेवर घेतलं.
मा याकडे सा य पाहात वसुधा हणाली,
‘आ य आहे. कडक इ ीचे कपडे आिण पँटला बुटाचे डाग पडतील ना?’
‘पडू देत.’ मी बे फक रपणे हणालो,
चार पावले चालून गे यावर िनतीनने नेहमी माणे िश ीची मागणी के ली. मी िश ी घेऊन
दली. वसुधाने िश ी घेताना याला चापलं,
‘र यात वाजवायची नाही. घरी जाईपयत िखशात ठे वायची.’ थो

ा वेळाने

ा अटीचा

िवसर पडू न िनतीनने िश ी हातात घेतली. वसुधा लगेच मला हणाली,
‘तु ही सांगा हो याला तुमचं ऐकतो तो. र यात िश ी वाजवेल. लोक पाहात राहतील.
मला ते आवडायचं नाही.’
‘असू दे ग. र यात िश ी याने वाजवायची नाहीतर कु णी मी वाजवायची का?’
माझा पिव पा न वसुधा चमकली. ितला माझे मनो ापार समजणं श य न हतं. मी
समजावून सांग याचा य के ला असता तर कदािचत् ितला ते िवि पणाचं वाटलं
असतं. आप या िवचारांची–भावनांची ती ता आप यालाच! ते मग पु कळदा खरे असोत,
ामक असोत, फसवे असोत अगर दशाभूल करणारे असोत. काही काळ या भावना ते
िवचार आप यावर कमत गाजवून जातात हेच खरं ! हणूनच यातली उ कटता फ
याची यालाच जाणवते. तशा अथाने माणूस हा सतत एकटाच असतो! आ ाच पाहा ना,
आ ही टापटीप कपडे के ले आहेत. फरायला चाललो आहोत. मुलगा समज या या वयात
आला आहे. लोकां या दृ ीने एक सुटसुटीत, ेमळ जोडपं फरायला जात आहे. पण मा या
मनात चालले या उलटसुलट िवचारांमुळे मी एकटा आहे आिण एकटा नाही तर काय?
आपण िनतीनवर अ याय करीत आहोत, हा माझा िवचार वसुधेला काय–पण कु ठ या
आईला पटला असता? मातृ वा या दृि कोणातून – जेव ा ख ता पिह या अप या या
वेळी तेव ाच दुस याही! याच यातना–तोच सोहळा! तसंच नंतरचा आवेगही तोच.
अनुभूतीही तीच. पु षांना यातलं काय कळतंय असं हणून या आ हांला मूखात
काढणार. ात बायकांची चूक नाही. यां या वा ाला चंड यातना येतात ात वाद
नाही. पण पाठोपाठची अप य ेहाची अनुभूती पण तेवढीच चंड! आ ही पु ष फ
यातनांतून सुटले आहोत असं नाही, तर नंतरच भा यही आम या वा ाला नाही. माझे
िवचार ऐकू न वसुधाने मला वे ात काढलं असतं तर ितची चूक ठरली नसती. पण काय
करणार? आपण िनतीनवर दुस या अप याकरवी अ याय घडवीत आहोत ा
िवचारापासून मला परावृ होता येतच न हतं! िनतीन या दैनं दन ह ावर आपण गदा
आणवीत आहोत ही अपरा याची भावना मला जळवेसारखी िचकटू न रािहली.
या दवशी िनतीनचं सगळं फरणं मा या कडेव नच झालं. तोही उतरवा हणाला नाही,
मीही उतरवलं नाही. ‘‘हात अवघडला नाही का?’’ असं वसुधा अधूनमधून िवचारीत
होती. मी मनात हणत होतो हे हात अवधडू न घेणं उ या आयु यात एकदाच!
यानंतर िनतीन माझा एकदम दो त बनला. मी याला खूपदा दो त हणूनच हाक मा
लागलो. या याही ते प रचयाचं झालं. मी याला मग कौतुकानं िवचारायचं,
‘तू माझा कोण आहेस?’ दातां या म ये जीभ आणत तो हणायचा ‘‘दो ’’
पूव तो जेवढा मा याजवळ आला न हता तेवढा आता आला. रा ी झोपताना याला

कु णी ना कु णी तरी जवळ हवं असायचं. ग यात हातांची घ िमठी मा न कं वा अंगावर
वेडावाकडा पाय टाकू न झोपायची याला संवय. मला दो ही गो ी सहन हाय या
नाहीत. मी कातवायचा. तो मग वसुधेला िचकटायचा. वसुधा आिण तो मग शांत
झोपायचे. पु कळदा मग मी च जागा राहायचा. एकमेकां या ग यात गळा घालून
झोपले या वसुधा–िनतीनचा मला हेवा वाटायचा. मी ितला एकदा हणालोही,
‘आ हा पु षांची दु:खं आ हांलाच माहीत! पु ष हा नेहमी एकटा पडतो. ल झालं हणजे
याला आई दुरावते आिण पिहलं मूल झालं क बायकोही दुरावते.
‘इ श, तु ही याला घेऊन झोपत जा. तु हालाच आवडत नाही तो िचकटलेला.’
–पण आता ितलाच
ती हणाली,

ातलं काही सहन होईनासं झालं होतं. एका रा ी याला दूर लोटीत

‘लांब झोप. ग यातला हात काढ. मला ास होतोय.’
िनतीन बाजूला झाला. पण जरा वेळाने िवस न याने सवयी माणे वसुधे या पोटावर
पाय टाकला. वसुधेला तो सहन झाला नसावा. ती ओरडली, ‘ कती ास देतोस रे !
छळवाद आहे नुसता! दवसभर थकलेय. जरा डोळा लागतोय तो आला ास ायला.
बाजूला हो.’
खोलीत दवा न हता. पण क पनेने िनतीनचा कावराबावरा झालेला चेहरा मला दसू
शकला.
–अपराधाची जाणीव पु हा डंख मा न गेली– सकाळी मा या आधी उठले या वसुधेला मी
आिण िनतीन एकमेकां या कु शीत झोपलेलो पहायला िमळालं. अशी संवय मला न हती.
म येच िनतीन ग याला िमठी मारायचा कं वा क पना नसताना एकदम पोटावर
थाडा कन पाय टाकायचा. अनेकदा झोपमोड होऊन ब तेक जागरण झालं. पण सकाळी
चुरचुरणा या डो यांबरोबरच रा ीचा; िनतीन या सुखद हातांचा िवळखाही आठवत
होता.
या एका रा ीने िनतीन माझा जीव कठं
ेही बनला. आता सतत तो मा याभोवती
आिण मी या याभोवती घोटाळत रािहलो. सकाळी त ड धु या या काय मापासून तो
रा ी झोपेपयत तो सग या गो ी मा याकडू न क न घेऊ लागला.
एकदा जेवताना तो ’’भरव’’ हणून हटू न बसला.
‘ या, िचरं िजवांना भरवा आता! बापलेकांचं ेम उतू जात आहे दवस दवस. वारी लहान

होत चालली आहे.’
मी न बोलता याचा भात कालवू लागलो.
‘अहो, तु हांला झालंय काय ह ली? तो खुशाल नवीन नवीन गो ी क पाहतोय, आिण
तु हीही कधी न हत ऐकत सुटला आहात! तु ही ऑ फसला गेलात क नंतर मला छळत
बसतो. िबलकू ल ऐकत नाही आजकाल. तुमचा धाक होता तोही सुटत चाललाय.’
‘जाऊ दे ग! असं काय िवशेष करायला सांगतोय थोडाच!’
‘असं हणता हणताच तो लाडावत चालला आहे. मला ह ली मुळीच ऊठ–बस होत
नाही. हातपाय भ न येतात. पाठ तर सतत दुखत असते!’
–वसुधे या अडचणी िन:संशय िवचाराह हो या. वसुधा त ारी सांगत होती. मा यावर
काय ित या होते आहे हे िनतीन बाव न पा लागला. या या के िवलवा या
चेह याकडे पा न पुन: मला भ न आलं. वसुधेने लाड करायचे आिण मी दम ायचा हा
आजवरचा प रपाठ! आता भूिमका बदल या हो या. वसुधेला वेध दुस या अप याचे
लागले होते. नुस याच िनतीनला ती दुरावत न हती–तर थोडीफार मा यापासूनही लांब
जात होती. ित यामा यातसु ा अंतर िनमाण होत होतं. हणजे थो ाफार माणांत मी
आिण िनतीन समदु:खी होतो. का कु णास ठाऊक वसुधेची त ार रा त असूनही मा या
त डू न ित या प रि थतीब ल सहानुभूती दडिवता येईना! वाटू लागलं–आता वसुधा आिण
नूतन अप य एका बाजूला –िनतीन व मी एका बाजूला! एक त हेची आ हा दोघांिव
आघाडी उभारली जाणार आहे आिण आप याला आता वत:च कं ब ना याहीपे ा
िनतीनचं संर ण करायचं आहे. िनतीनला मग भरवता भरवता मी हणालो,
‘िनतीन, आईला ास ायचा नाही हं कधी. तुला काय हवं नको ते तू मला सांगायचंस
इथून पुढे.’ मामला गंभीर आहे एवढं िचरं िजवांनी ओळखलं होतं. एखा ा समंजसा माणे
या एव ाशा िजवाने ‘‘ ’ं ’कार दला.
एका रिववारी दुपारी वसुधा कप ांची ंक उघडू न बसली. आता सबंध दुपार या ंकेत
जाणार हे मी ओळखलंच. गा
ा या पोतडीतून जशा िच िविच व तु िनघतात तशा
वसुधे या ंकेतून एके क व तु अवतार घेऊ लाग या. माग या भ याबु या आठवण सकट!
िनतीन मोठा झा याने लहान होणारी झबली – कपडे – थम बाहेर पडले. िनतीन या
बुशकोटासाठी हणून आणवलेलं कापडही यात पडलं होतं. सापडत नाहीत या
सबबीखाली गायब झाले या अनेक व तू अशा वेळी बायकां या राखीव ंकांतून बाहेर
पडतात. िनतीनने ते कापड पाहता णी ओळखलं. झडप घालून याने ते बाहेर उचलून
घेतलं. मला ाचा शट िशवायचा हणून तो नाचू लागला.

‘‘चल, खराब क नको. नवीन बाळाला याची झबली िशवायची आता!’’
िनतीन िहरमुसला झाला. नकळत मा याजवळ आला.
‘अरे दो ता, असं रडतोस काय? आपण नवीन कापड आणू. अगदी या यापे ा चांगलं!’
‘हं, आता अशी उधळप ी चालायची नाही.’ वसुधा पटकन हणाली.
‘अजून चार–पाच मिहने अवकाश आहे. आतापासून कती िवचार करणार आहेस?’
वसुधा काहीशी वरमली. पण ितला ग पही बसवेना. ितने उलट िवचारलं,
‘‘िवचार क न नको का ठे वायला? असं य िवचार येतात मनात. इतके दवस बसलेली
घडी आता िवसकटणार आहे. आ थक बाबीपासून येक बाबीपयत! आता अशी उधळप ी
नाहीच करता येणार. िनतीनला कु ठे तरी शाळे त अडकवायला हवा. नुसतं बाळं तपण झालं
क भागलं असं रािहलेल नाही. दुसरं मूल नीट बसा–उठायला लागेपयत–सग याचा
िवचार आतापासूनच करायला हवा. तु हांला काय?’’
वसुधे या अडचणी रा त हो या. अवा तव न ह या. ा सग या अडचण वर
उपाययोजना जरी तातडीने सुचली नाही तरी िवचार क न ठे वायला हवाच होता.
–मला अडचणी पटत हो या, पण सूर पटत न हता!!–
‘तु हाला काय?’– ा शेवट या ाने ितने मला ा बाबतीत दूर ठे वलं होतं. जणू ा
सव अडचणी ित या वैयि क हो या. मी यांचा िवचार ित याबरोबर करणारच न हतो.
एका अप या या आगमनाने फ ित याच संसाराची बैठक िबघडणार होती. मा या
जीवनात जणू ांती होणारच न हती. य बाळं तपणा या यातना मा या वा ाला
न ह याच न ह या. पण यातना काय तेव ाच असतात? संसारात या अडचण नी काय
एकच
होरपळू न िनघते? पण सरसकट सग या बायकांनी पु ष–बाळं तपण ा
गो ीकडे फार तट था माणे पाहतो अशी सोयी कर समजूत क न घेतली आहे. वसुधाच
याला अपवाद कशी ठरावी?
मलाही ती दुरावत होती हेच खरं ?
बायको एक वेळ शरीराने दूर झाली तरी चालेल, पण मनाने, िवचारांनी दूर झाली तर
फार वाईट. पिह या बाबतीतला दुरावा–हा काही काळच अ व थ करणारा असतो, पण
दुस या बाबतीतली िनमाण होणारी भंत– या यावर डोकं आपटलं तरी सहजी फु टत
नाही. आ हा पु षांचं िन मअिधक बळ अशा भंती पाड यात खच होतं. आिण
बायकांकडू न क येकदा–शरीरसुखासाठीच ही लाडीगोडी चालली आहे असा सरसकट अथ

घेतला जातो! ी शरीराने दूर झाली हणजेच फ पु ष वैतागतो, ही यांची अशीच एक
गोड समजूत आहे. याला कारणही तसंच आहे. शरीरसुखासाठी ी राबवली जाते. पु ष
फायदा घेतात, ही कं वा अशा त हेची िशकवण परं परे ने ीवग घोकत आला आहे.
आता आणखीन एक मूल होणार होतं– अंतर वाढणार होतं. छे, मला आिण िनतीनला
सावधच रहायला हवं!!
नंतर या दवसात या गो ी काही मनासार या आिण काही मनािव
घड या. वसुधेला
आठवा मिहना लाग यावर ितला घरातलं खरोखरच काही होईना; आिण उरकावं अशी
अपे ा पण न हती. आई या वाटेला जायचं नाही एवढं आता िनतीन ओळखू–समजू शकत
होता. ित यापासून तो श यतो लांब रहायचा. मधूनमधून वसुधेलाच याला जवळ
घे याचा मोह हायचा, पण याच वेळी िनतीनला जर आवेग आला आिण म ती करायची
आली तर ितला तो पेलत नसे. मग ितला लांबूनच ेम करावं लागे आिण
दंगाम तीची हौस िनतीनला मा यावरच भागवून यावी लागे.
दले या तारखे या आधीच दोन दवस वसुधेला ास होऊ लागला. आई गावा न आधी
राहायला आली होती हणून बरं झालं. एके दवशी मी ऑ फसातून परताय या आतच
ितला सूितगृहात पोचवावं लागलं. मी ितला भेटायला गेलो. मला पाहताच ितचे डोळे
भ न आले. वेडगळासारखा ितने मला
िवचारला,
‘मी सुख प सुटेन का हो?’
‘न सुटायला काय झालं? वेडी तर नाहीस? सगळं कसं ठीक होईल.’
–काही काळ चम का रक शांततेत गेला!
‘िनतीनला संभाळा हं!’ पुन: वसुधा हणाली.
‘हो.’ उ र

ायचं हणून मी दलं.

पुन; शांतता!
चम का रक ण – चम का रक शांतता. नदी या दोन काठांवर दोन
नी उभं राहावं.
काय बोलावं हे कळू नये आिण बोलावसं वाटलंच तरी पलीकडे आवाज पोचू नये– अशी
काही तरी प रि थती!
वसुधेला पुन: पुन: धीर देऊन मी ितचा िनरोप घेतला.
सकाळी आईने उठव यावरच मला जाग आली.

‘आप याला वसुधेला पाहायला जायचंय. िनतीनला भाऊ झाला!’ माझी झोप साफ
उडाली. गाढ झोप मला लागावी कशी ाची मला चुटपूट लागली. िनतीन यावेळेला मी
रा भर दवाखा या या हरां ात फे या घालीत बसलो होतो. ा वेळेला मा मी
ित यापासून लांब होतो. िनतीनला कु शीत घेऊन झोपलो होतो.
‘के हा समजलं?’
‘सुशीलाबाई नसने शेजार या गोख यांना सकाळी फोन क न कळवलं अ या तासापूव !’
–मी मग गडबडीने उठलो. वा तिवक नूतन अप य पाहायला मी तेवढासा उ सुक न हतो.
गे या सात–आठ मिह यात झाले या बारीकसारीक गो ी आठवून गे या. िनतीन, दुसरं
बाळं तपण वगैरेसार या िवषयांव न आ हा उभयतांत झालेली कडवट संभाषणं – का
कु णास ठाऊक – सगळं सगळं आठवून गेल!ं िनतीन हाय या वेळची – या आधीची
आमची मन:ि थती आिण दुस या अप या या वेळची मन:ि थती ांत खूप अंतर होतं.
त डावर गार पा याचे हबके मारता मारता मनात िवचार आला, ‘ ा नवीन मुलावर मी
िनतीनएवढं ेम क शके न का?’ आिण क शकलो तर िनतीनकडे माझं दुल होईल का?
िनतीनकडे जा त ओढा रािहला तर वसुधेला काय वाटेल? दोनही मुलां यावर एकदम ेम
करता येतं का–? नूतन अप या या मनोहर चा यांनी मी जर ितकडे ओढला गेलो तर
िनतीन – भाबडं पोर – भांबावून जाईल! छे छे, असं होता कामा नये. पा च या काय होत
ते! आधी मा या लाडक ला – वसुधेला भेटू दे. यमयातना सोस या ितने. मा या वाटेकडे
डोळे लावून बसली असेल. मा या ि ध पशासाठी आसुसली असेल. न ा पा याचा
िवचार आ ा कशाला?
मु ाम उठव यामुळे िनतीन नाखूष होता. पण नवीन बाळ पाहायचं ा आकषणामुळे तो
रडत न हता इतकं च! याला उचलून घेत मी हणालो, ‘‘चला, दो त, चला लवकर!’’
टॅ सीत मोकळी जागा असूनही मी िनतीनला मांडीवर घेतलं. आई िनतीनला हणाली,
‘बसून घे मांडीवर. आता तो दुसरा पुंड तुला काही दवसांनी मांडीवर बसू देणार नाही.’
िनतीनला मी उगीचच जा त वेळ घेतलं. याला िवचारलं,
‘तू माझा कोण?’
‘दो !’
वसुधा थकली होती. मामुळे ितला लानी आली होती. मी ितला उठवणार न हतो. पण
िनतीन या आवाजाने ती आपोआप जागी झाली. मी ित याजवळ गेलो. आई समजून

बाहेरच थांबली. वसुधे या डो याव न हात फरवीत, त ड कु रवाळीत मी िवचारलं,
‘थकलीस ना?’
वसुधेला रडायला आलं. या रड यात अनेक अथ होते. या रड याला समजूत घाल याची
आव यकता न हती, अपे ा न हती. या रड याला फ वाहणा या अ ूंचं सौ य हवं
होतं. माझा हात हातात घेऊन ती पडू न रािहली.
टू ल पाळ यापाशी ओढू न, या यावर चढू न िनतीन बाळ पाह याची धडपड करीत होता.
वरची म छरदाणी दूर क न याने डोकावून पािहलं आिण आनंदाने टा या िपट या.
मला मा अजून बाळ पाहावसं वाटत न हतं. या नवीन िजवाला पािह यावर मा या
मनात कोण या भावना िनमाण होणार आहेत हे मला ठरवता येत न हतं. अजून वाटत
होतं क , वा स याचा वषाव कर यासाठी, अप य ेमा या लालसेसाठी एकटा िनतीन–
एकच वा स य बंद ू पुरे झाला!
लगेच वाटू न गेलं पण आप या बावचळले या मन:ि थतीला तो दुसरा िन पाप जीव कु ठे
जबाबदार आहे? िनतीनवर अ याय होईल ा भीतीने आपण ितत याच दुस या िन पाप
अप यावर अ याय करीत आहोत.
काहीच सुचेना. ग धळू न गेलो. वसुधेला मा या मनात या
ोभाची क पना न हती.
ते हा ती मला सावरे ल ही आशा थ होती. कोणी तरी सावरायला हवं मला. कु णीही...
कु णीही चालेल... सावरायला हवंय मला! ... कु णी तरी...
आिण तेव

ात तेव

ात िनतीन ओरडला,

‘बाबा, इकडे या ना! ितकडे काय कलताय? बगा, बगा, आपला नवा–नवा, छोता–छोता–
दो ! आता तीन तीन दो . वन्–तू– ली!’
दो ताने मला सावरलं आिण मनातले सगळे िवक प कु ठ या कु ठे पळाले. वसुधेचा हात मी
सोडला आिण नवीन दो ाला पाहायला पाळ याकडे धाव घेतली!

‘दोनाचे चार हात’ झाले, क
सग या चंता िमट या...
हा एक समज,
पण आयु याचे खरे सूर तर
इथूनच िझरपू लागतात.
रोज या जग यातली
मोठी-मोठी ि थ यंतरं ...
भाविनक, मानिसक आंदोलनं...
आिण सुखाची आवतनं...
हे सगळं गुंफुन राहतं
के वळ ‘ल ’ या श दाभोवती!
‘चतुभुज’ कथेतला चंतातूर वर,
‘चुडा’ मधील वधुप ाची के िवलवाणी दैना,
‘अंतर’ मध या दोन मैि ण ची
ल ामुळे पालटलेली आयु यं आिण

‘बिलदान’ मधील िनयती या फे यात
अडकलेली बायको...
आप याच आजूबाजूची ही पा ं
खास ‘वपु’ शैलीतून अवतरलेली...
यां या बहारदार लेखणीतून
बहरलेली...

