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रिसक वाचकांनो...

साठलेलं िवचारधन वाट यासाठी हे िवचार, ह कगती,

क से, किवता, िवनोद

थोड यात िशलंगणाचं सोनं लुटव यासाठी ही पाणपोई.
ा िलखाणावर लेखक हणून माझा ह नाही. पण पाणपोई या मा यमातून मी मला
झालेला आनंद वाटू न टाकणार आहे. हा आनंद वत:पुरताच ठे वावा, असं वाटत नाही.
विडलोपा जत इ टेट वकमाईची नसते. तरीही आप या मृ युप ात आपण ितची काय
व था हावी, याची न द करतो.
याच चालीवर हे माझं सािहि यक मृ युप . हेही मी जमवलेलं धनच. ावहा रक
मृ युप मी कधीच िल न ठे वलंय. ा िवचारधनाचं काय क ?
ा संिचत धनात काही मोहरा असतील. र -ं माणकं असतील. िहरे असतील. काही
िच लरसु ा असेल. हे धन चोरीला जाणार नाही, एवढं न ! हे माणाबाहेर साठवलं
हणून दरोडा पडणार नाही. खून होणार नाहीत. मु य हणजे, आयकर खातं तुमचा जीव
तु हाला नकोसा करणार नाही. ा संप ीत ‘रीडस डायजे ट’मधले उतारे ही असतील. ते
िवचार याच भाषेत मांडले जातील. काही काही िवचार याच मूळ व पातच वाच यात
गंमत असते. िवचार सावि क असला तरीही भाषेचं साम य मा य करायलाच हवं.
भाषांतरा या चौकटीत यातला गाभाच हरवतो.
हणजे नेमकं काय होतं?
तर असं ऐकलं होतं क , सुभाषचं बोस ांना एका मुलाखती या वेळी ‘ टेशनमा तर
आिण कू लमा टर ां यात काय फरक आहे?’- असा
िवचारला गेला होता. एका
णात यांनी उ र दलं होतं,
‘Schoolmaster trains the minds, Stationmaster minds the trains.’
ा िवधानातली ल त याच भाषेत चाखली पािहजे.
तसंच मराठी भाषेचं एक गंमत हणून उदाहरण देतो. ‘ज ा’ या ‘िचकन तंदरु ी’तच
हा िवनोद वाचला होता.
आई : काय गं बेबी, आज शाळा लवकर कशी सुटली?
बेबी : शेवटचा तास िशवणाचा होता. बा नी तो घेतला नाही.
आई : का?
बेबी : यांना आज िशवायचं नाहीए!
ा ‘पाणपोई’तला एखादा उतारा, सांग यातला फरक यानात घेऊन, अ य
कोणाकडू न तरी एखा ा मैफलीत, पाट त ऐकलाही असेल. कदािचत आपण ऐकलेली
एखादी ह कगत मा या िनवेदना न जा त वेगळी, चांगलीही असेल. ा सग या संभा

अडथ यांतून मी तु हाला मा या ‘पाणपोई’चं आमं ण देत आहे.
हे सगळं का?
तर, के वळ साठलेलं धन वाट यासाठी.
सािहि यक मृ युप ातला आनंद ‘पाणपोई’ वाचणा यांसाठी.
ा लेखनात मला लाभलेली ‘ई री ितभा’ नाही. हणूनच पुढे-मागे पु तक पाने
‘पाणपोई’ कािशत होईल, ते हा याचं मानधन कोण या तरी सावजिनक काय करणा या
सं थेला दलं जाईल.
यातील काही काही ह कगती अगोदरच तु हाला माहीत असतील, ही श यता
डो यांसमोर आहेच. याबरोबरच वैयि क पातळीवरचे अनुभव तु हाला माहीत नसणं
वाभािवक आहे. सगळे च वैयि क अनुभव श दब करता येणार नाहीत. पण या
वैयि क अनुभवांना सामािजक आशयाचं क दण लाभू शकतं, असे अनुभव तुम यापयत
पोचवायलाच पािहजेत. कं ब ना, हे एक कारचं सामािजक कायच आहे. जािणवेने
जगणा या येक माणसाजवळ असे सांग यासारखे क से भरपूर असतील. ‘मी लेखक
असतो तर हे सगळं िल न काढलं असतं.’ अशी िवधानं करणारी अनेक माणसं वेगवेग या
लेखकांना भेटली असतील. अनुभवच जर िवल ण असेल, सामािजक पातळीला पश
करायची ताकद यात असेल, तर ते अनुभव
कर याकरता लेखक हावंच लागतं, असं
नाही. तो अनुभवच लेखणी या टोकाशी उपि थत असतो. हणून अनेकांना सांगावंसं
वाटतं क , आनंद वाटायचा एवढाच संक प सोडा; श द आपोआप मागे येतील.
हे सगळं िलहीत असतानाच एक क सा आठवला. एक छोटंसं खेडग
े ाव. माग या
िपढीतील लेखकांची प रभाषा वापरायचं ठरवलं, तर असं िलहावं लागेल– ‘तीनशे
उं ब यांचं गाव.’ आता ा गावाची लोकसं या असून-असून कती असेल? दीड ते दोन
हजार. या गावात एक देऊळ होतं. देऊळ हटलं क पुजारी आलाच. एके दवशी य
परमे र पुजा यासमोर उभा रािहला. परमे राने पुजा याला िवचारलं,
‘‘ ा गावातली सगळी माणसं देवळात येतात का?’’
‘‘हो!’’
‘‘तू सग यांना ओळखतोस का?’’
‘‘होय भगवंता!’’
परमे राने िवचारलं, ‘‘ ा गावात या तीनच माणसांना मला वगात यायचं आहे.
यांचा स मान करायचा आहे. तू येकाला ओळखतोस, ते हा तुला माहीत असले या तीन
पु यवंतांची नावं सांग.’’
पुजारी िवचारात पडला. या या डो यांसमो न सग या गावक यांचे चेहरे सरकले.
‘‘तू ग प का?’’ परमे राने िवचारलं.
या णी काहीतरी आठव या माणे पुजा याचा चेहरा बदलला. तो हणाला,
‘‘भगवंता, इथं येणारा येक माणूस तुम याकडे काही ना काही मागायला येतो. या
सग यां या माग याही मला आता ऐकू न-ऐकू न पाठ झा या आहेत. अपवाद आहे तो
तीनच माणसांचा.’’
‘‘कसा काय?’’

पुजारी हणाला, ‘‘मी जे हा बाजारात जातो, ते हाच फ ते ितघे जण मला कु ठे ना
कु ठे तरी दसत राहतात. नेहमी आनंदात असतात. वत:वर आिण जगावर खूष असलेले
दसतात. हे ितघे जण आजपावेतो देवळाकडे फरकलेसु ा नाहीत.’’
‘‘प रि थतीनेच चांगले असतील.’’
पुजारी हणाला, ‘‘सगळं च गाव सवसाधारण माणसांचं आहे. या ितघांची प रि थती
कशी आहे, ाचा प ा मा या गावासकट मलाही लागलेला नाही. कायम टवटवीत
असतात, फु ल असतात; एवढं खरं !’’
परमे र हणाला, ‘‘माझं काम सोपं के लंस. वगात या स मानाला तेच पा आहेत.’’
कदािचत वर सांिगतलेला क सासु ा काह ना माहीत असेल, तरीसु ा िन वळ
वत:चं असं काही वाट यासारखंच उरतंच! ा संदभात मी यां यासमोर नतम तक
झालो आहे ते डॉ. सोनार. यांनी सांिगतलेली ह कगत.
महान उ ोगपती जी. डी. िबला ांची डॉ. सोनारांवर
ा होती. िव ास हा
श दसु ा अंतर दशिवणारा. िव ास हा जे हा वत: या िचतीचा अिवभा य घटक
होतो, ते हा िव ासाचं
त
े
पांतर होतं. िबलाज या आजारपणात यां या
अवतीभवती परदेशातले डॉ टस असतानासु ा यांनी सुचवलेली औषधं िबलाजी
सोनारांना दाखवून घेत असत.
एकदा डॉ. सोनारांनी िबलाज ना िवचारलं, ‘‘तु ही अनेक उ ोगसमूह थापन के लेत.
लाखो लोकांना रोजगार उपल ध क न दलात. हेच परमे री काय होतं. असं असताना
तु ही ठक ठकाणी िबला मं दरांसाठी इतका खच का करता?’’
यावर िबलाजी हणाले, ‘‘अरे सोनार, आप या देशाम ये िनर र, अडाणी आिण
रोजगार नसलेली जनता कती चंड माणावर आहे, हे तुला माहीत आहे. म तक
टेकव याकरता यांनासु ा जागा हवी का नको? मला वाईट वाटतं ते हे क , हजारो पये
खच क न मी संगमरवरी मूत ची ाण ित ा के ली. या देख या मूत कडे डोळे भ न
पाहावं, ते प मनात जतन करावं, ाऐवजी ही अडाणी भािवकमंडळी या मूत समोर
डोळे िमटू न उभी राहतात. याचं वाईट वाटतं. यािशवाय आणखी एक कारण आहे.
होडी या तळाशी भोक पडलं, तर काय होईल ते सांगतोस?’’
सोनार हणाले, ‘‘होडी पा याने भ न जाईल आिण भार अस झाला हणजे
पा यात बुडल
े .’’
िबलाजी लगेच हणाले, ‘‘मग ती बुडू नये यासाठी तू काय करशील?’’
‘‘बाद यां या आधाराने मी िजतकं पाणी बाहेर फे कता येईल िततकं फे क याचा य
करीन.’’
िबलाजी हणाले, ‘‘संप ीचंसु ा असंच आहे. आप या कु टुंबात वाजवीपे ा आवक
वाढली तर आपलीही संसारनौका बुडल
े . हणूनच वाजवीपे ा जा त िमळालेली दौलत
पु हा समाजाला वाटू न टाकली पािहजे. तसं के लं नाही, तर आपलीच मुलं या संप ीचा
दु पयोग करतील आिण आप या नौका बुडवतील. मं दरां या मा यमातून मी हे जा तीचं
धन पु हा समाजाला अपण करतो.’’
अशाच काही वैयि क अनुभवांची, िवचारांची,

या सहवासाची

ा पाणपोईत

भर.
ही पाणपोई आपण सग यांनी िमळू न समृ करायची आहे. अशा काही वैयि क
पातळीवर या ह कगत नी तुम या जीवनात अलौ कक ण आणले असतील, तर ते मला
ज र कळवा. तुम या प ाला मा याकडू न वतं उ र िमळे ल याची अपे ा मा ठे वू
नका. तु ही कळवले या ह कगती काही ना काही वेचक, रोचक, बोधना मक, चंतनशील
अशा कार या असू शकतील. काही िनखळ गंमत हणून असू शकतील. हणजे कशा?
एकच उदाहरण देऊन ा पाणपोईचा ारं भीचा ट पा पूण करतो.
अशाच एका अनोळखी वाचकाचं मला प आलं. यात याने लंडन या सतत
बदलणा या हवामानाब ल एक नमुना िल न पाठवला. तो खालील माणे.
एक िचमणा होता. तो या झाडावरती राहत होता, या या समोर या झाडावर एक
गुबगुबीत िचमणी येऊन बसली. प यां या जीवनातही हेमामािलनीपासून माधुरी दीि त,
िड पल, रवीना टंडन अशा कोणी असतील तर ही िचमणी ां या ओळीत फ बसणारी
असावी. (हा माझा वैयि क अंदाज.) िचमणा ित याशेजारी जाऊन बसला. यांचा संवाद
सु झाला–
‘‘आज तुला पिह यांदाच बघतोय, कु ठू न आलीस?’’
िचमणी हणाली, ‘‘मी एिलझाबेथ या पॅलेसवर राहते.’’
‘‘वा! मजाच असेल!’’
‘‘खूपच! रोज पा ा असतात. यामुळे खा यािप याची चंगळ आहे.’’
‘‘ती तु याकडे पािह यानंतर कळतंच आहे.’’
‘‘तू कु ठे राहतोस?’’
‘‘समोर याच झाडावर.’’
थोड यात, यांची मै ी जमली.
ीमंती आिण ग रबी हे घरं दाज मानवी भेदभाव प यां यात नसतात. भेटीगाठी वाढू
लाग या.
एके दवशी लंडनवासीयांनी आनंदो सव साजरा करावा इतक सुंदर हवा पडली होती.
ित या भेटीसाठी िचमणा कासावीस झाला होता. नेहमी या भेटीची वेळ टळू न जात
होती. िचमणा दीड तास एकाच जागी ती ा करत बसून रािहला होता. िनराश होऊन
तो परतणार इत यात िचमणी आली. याने अधीरतेने िचमणीला िवचारलं, ‘‘इतका वेळ
का लागला? वाट पा न पा न माझं काय झालंय याची क पना आहे का? यात ही सुरेख
पडलेली हवा मला छळत होती.’’
िचमणी हणाली,
‘‘अरे , ा सुरेख हवेचा मलाही मोह पडला. आज मी चालत-चालतच आले.’’
उ र िलिह याचा पूव चा उ साह आज टकला असता तर मी लगेच उ र पाठवलं
असतं. दोनच ओळ तच–
लंडनची ती िचमणी भा यवान आहे, चालत जायचं ठरव यावर चाल यासाठी लंडनचे
फू टपाथ रकामे तरी होते. पु या-मुंबईसारखे ते फे रीवा यांनी ापून टाकलेले न हते.
नाहीतर एक पाऊस पड यावर पु याची हवा काय कमी सुंदर असते?

♦♦ ♦
आज आठवण झाली य. गो. जोश ची. ताकाचा पेला पािहला हणजे मला यगो
आठवतात. कोण या व तु पाने कोणता संग आठवेल, कोण या
शी रे शीमधागे
मृती या कोषात जतन के लेले असतील, हे सांगता येणार नाही. यगो मा या विडलांचे
ेही. माझं पिहलंविहलं लेखन ‘ साद’ मािसकातूनच कािशत झालं.
कथेचं ह तिलिखत मी यग कडे घेऊन गेलो, हणजे ते सौभा यवत ना सांगायचे,
‘‘आपला आणखी एक मुलगा आला आहे. याला चहा देऊ नको, ताक दे.’’
‘दुधाची घागर’सारखं आई या आठवणी सांगणारं पु तक िलिहणा या यग कडे
ताकासारखी साि वक गो च िमळणार.
समाज कतीतरी लेखकांना िवसरला आहे. समाज यग ना िवसरला. िव. िव. बोक ल,
महादेवशा ी जोशी, ी. ज. जोशी, द रघुनाथ कवठे कर, फडके , खांडक
े र, िव ाधर
पुंडिलक, अर वंद गोखले, द. बा. मोकाशी... सािह य दरबारातील कतीतरी आसनं
रकामी झाली. ही आसनं रकामीच राहतील. के वळ खुच साठी प बदलणारे पुढारी,
कु णा याही रका या झाले या कं वा के ले या खुच वर न फडपणे बसतील. सािहि यक,
गायक, रं गभूमी-िच भूमीवरील आसनं कायम यां याच नावाने रकामी रा न रा य
करतील. आज जी. ए. कु लकण चं पु तक रिसकांनी हातात घेतलं क पु तक िमटेपयत
जीएंचं संहासन या रिसकांचंच झालं. चं. िव. जोश चा िचमणराव रिसकां या
रे शनकाडावरचा आ आहे. रे शनकाड हणता णी िपव या कागदांचं, पुसट मजकु राचं
काड डो यांसमोर येत.ं एकिवसावं काय, पंचिवसावं शतक उगवलं तरीही िपवळे कागद
संपणार नाहीत. डीटीपीवरचं सुवा य छपाईचं काड आयु यात पाहायला िमळणार नाही.
रिसकां या मनात ‘रे शन’ नसतं, कलावंतांचं भ ‘कॉप रे शन’ असतं.
य. गो. जोशी हणजे ‘विहन या बांग ा’, शेव या या शगा’, ‘धम हणजे अफू ची
गोळी’, ‘येथे िव ान भा ाने िमळतील’– ासारखं लेखन आठवतं.
‘सदािशव पेठी’ लेखक असा यां या नावानंच जणू तयार झालेला िश ा थेट मा या
नावापाशी येऊन थांबतो. आचाय अ े यां या झंझावती लेखणीत यगोही के हातरी
सापडले होते, असं मी ऐकू न होतो. याच माणे यगो हे ख या अथाने, याला खवचट
हटलं जाईल, असं भा यही अधूनमधून करीत. खवचट, मा मक, समपक, संगावधानी हे
वेगवेगळे च मे येकाने आपाप या नंबरा माणे लावावेत.
एके दवशी यग ना भेटायला या काळातले िवडंबनकार कवी ज. के . उपा ये आले.
यगो भेटले नाहीत. उपा यांनी घरात िनरोप देऊन ठे वला. विहन कडू न यग ना िनरोप
िमळाला, ‘पा ये आडनावाचे गृह थ येऊन गेले.’ यग ना
आठवेना. पु हा उपा ये
आले, ते हा यगो हणाले, ‘‘तु ही आला होतात हो? मला पा ये आडनाव सांिगतलं गेलं.’’
उपा ये पटकन् यग ना हणाले, ‘’ ‘उ’ विहन या डो यात रा ली.’’
जे. के . उपा ये हटलं क , भगव ीतेवरचं यांचं िवडंबन का आठवतं. ‘उपहािसनी’
हा का सं ह के वळ िवडंबन का ाचा होता. सुमारे चाळीस वषापूव चा तो असावा.
आज या िपढीला हे िवडंबन आवडेल, असं वाटतं.
चालचलाऊ भगव ीता-

पाथ हणे गा षीके षी । ा यु ाची ऐशीतैशी ।
बेहे र आहे मेलो उपाशी । पण लढणार नाही ।।१।।
ध ात जावो ही लढाई । आप या बा यानं होणार नाही ।
समोर सारे बेटे जावई । बाप, दादे, काके ।।२।।
काखे झोळी, हाती भोपळा । भीक मागून खाईन आपुला
पण हा वा ातपणा कु ठला । आपसात ल ाल ी ।।३।।
ा बे ांना नाही उ ोग । जमले सारे सोळभोग ।
लेकांनो होऊिनया रोग । मराना का ।।४।।
लढाई का असते सोपी । मारे चालते कापाकापी ।
क येक लेकाचे संतापी । मुंडक ही छाटती ।।५।।
मग बायका ब बलती घरी । डोई बोडू न क रती खापरी ।
चाल, चाल कृ णा माघारी । सोड िप छा यु ाचा ।।६।।
अरे आपण मे यावर । घर या करतील पर ार ।
माजेल सगळा वणसंकर । आहेस कोठे बा ।।७।।
कृ ण हणे बा अजुना । हा बे कोठला बायलेपणा ।
पिह याने तर टणटणा । उडत होतास लढाया ।।८।।
मारे रथावरी बैसला । शंख वनी काय के ला ।
मग आताच कोठे गेला । जोर तुझा मघाचा? ।।९।।
तू बेटा मूळचाच ढला । पिह यापासून जाणतो तुला ।
प र आता तु या बापाला । सोडणार नाही ब मजी ।।१०।।
आहाहारे , भागुबाई । हणे मी लढणार नाही ।
बांग ा भरा क रडु बाई । आिण बसा दळत ।।११।।
कशास जमिवले आपुले बाप । नसता िबचा यासी दला ताप ।
घरी डाराडू र झोप । घेत पडले असते ।।१२।।
न हते पािहले मैदान । तोवरी करी टु णटु ण ।
हणे मी ‘यँव’ करीन ‘ ँव’ करीन । आताच िजरली कशाने ।।१३।।
अरे तू ि य क धेड । आहे क िवकली कु ळाची चाड ।
लेका भीक मागायचे वेड । टाळ यात िशरले कोठु नी ।।१४।।
दहादा सांिगतले तरी । हेका का तुझा असला ।
अजुन हणे गा ह र । आता कटकट पुरे करी ।।१५।।
आपण काही लढत नाही । पाप कोण िशरी घेई ।
ढला हण क भागुबाई । दे नाव वा ेल ते ।।१६।।
ऐसे बोलून अजुन । दूर फे कू न धनु यबाण ।
खेटरावाणी त ड क न । मटकन खाली बैसला ।।१७।।
इित ीचालचलाऊ गीतायां थमोऽ याय: ।
‘‘सहजच आला होतात ना?’’ यग नी िवचारलं.

‘‘नवं काही िलिहलं असेल तर ऐकायचं होतं.’’ जकनी सांिगतलं.
‘‘आ ाच ‘नवयुग’ दवाळी अंकाची कथा संपवली. ही यंदाची पिहली कथा.’’ यग नी
सांिगतलं.
‘‘अ यांचा नवयुग? यांना पाठवताय? ते तर तु हाला काय काय बोलतात!’’
िबडीचा झुरका घेत यगो हणाले,
‘‘ब गुणी, ब ुत, बला
प कार आहे. ितभाशाली आहे. असा माणूस होणार
नाही. िव ान माणसाने आप याब ल ितकू ल िलिहलं तरी तो आपला गौरव मानावा.’’
जके हणाले, ‘‘मला यांची भाषा बोचते. कोण याही टोकाला जातात. यां या
‘नवयुग’म ये तुमची कथा? तीही पिहली कथा यांना?’’
यावर यग मधला िम क ल लेखक जागा झाला. ते उपा यना हणाले,
‘‘ दवाळी आहे. आपला हा मोठा सण. या सणाचा एक संकेत आहे. नरकचतुथ ला
पिहली पणती संडासात लावतात, या माणे...’’
कधी कधी असंही होतं. सदािशव पेठेत ‘मराठा’ उगवतो.
. के . अ े यां यासमोर तर कती झुकावं?– अ े खरोखरच आजही हवे होते. ते गेले.
अनेकांनी मृ युलेख िलिहले. ‘सोबत’कार ग. वा. बेहरे े ां या लेखाचं शीषकच बोलकं
होतं. शीषक आिण लेखाचा शेवट.
‘एक मुलुखमैदान तोफ शांत झाली!’– हे शीषक. आिण शेवट असा होता,
‘आज महारा ातला येक माणूस अ ू ढाळतोय आिण सिचवालयाचा सहावा मजला
आनंदो सव साजरा करतोय.’
खरं च, अ े गे यानंतर महारा ात या सग या रडणा यांचे अ ू जमा के ले असते, तर
पानशेत धरण...
पानशेत पुराव नच आठवलं.
पु याची अव था पाह यासाठी अ े गमबूट, छ ी घेऊन नारायण पेठेत या गुडघाभर
िचखलातून चालत होते. याही प रि थतीत एका पुणेकराने िचडू न िवचारलं,
‘‘कशाला पाहणी करताय? तुमचे ‘मराठा’चे एजंट, एके का अंकाचे दोन-दोन, तीन-तीन
पये घेऊन जनतेला लुबाडताहेत आिण ावर तु ही काय करताय?’’
अ े ताडकन् हणाले,
‘‘दुधाचा भाव भ याने वाढवला, तर याला हैस काय करणार?’’
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मा या आयु यात अनेक चम कार घडू न गेले. या अनेक चम कारांपैक एक चम कार
हणजे रणिजत देसा चा प रचय होणं आिण या प रचयाचं घिन मै ीत पांतर होणं,
हा!
आ ही दोघंही लेखक आहोत हट यावर कोण या तरी वळणावर एक येणारच होतो.
यात चम कार तो काय, असं वाचकांना वाटेल. मला तो चम कार वाटतो ाचं कारण
होता पातळीचा. दजा आिण ितभा ा सग यांचा.
सग या न ांचं पाणी सारखंच.H2O असं शा शु प रभाषेत मांडता येईल असं. पण

हणून सग या न ांचा संगम होतो का?
जी. ए. कु लकण हे मराठीतील कती लेखकांचे वतुळातले िम झाले? जीएंची तुलना,
यांचं सािह य, ितभा ा सग याची बरोबरी कोण याच लेखकाशी होणार नाही.
रणिजतज चा पंडही वेगळाच. ते ‘ वामी’च. मा यासार या लेखकाने यां या
दरबारात ते सांगतील या आसनावर बसायचं. ग दमा, पु. भा. भावे, पुल, खांडक
े र, ना.
सी. फडके ांसार या सािह यस ाटांना मा यासार याने लांबून पाहायचं.
भांडारकर इि ट ूट रोडला ना. सी. फडके यांचं वा त अस याचं मला आठवतं. ते
झोपा यावर बसलेले असायचे. पण यांचं फाटक उघडू न यां यासमोर जाऊन ‘‘तुमची
‘अखेरचं बंड’ आिण ‘हसू आिण आसू’ ा दोन कादंब या मला आवड या.’’ हे सांगायचं
धाडस मा याजवळ न हतं. मी कधी काळी लेखक होणार आहे, हे मा या गावीही न हतं.
सर वती तर सोडाच; पण ित या मोराचं गळू न पडणारं एखादं पीस आप या पाठीवर
िवसावणार आहे, मु ामाला राहणार आहे, अशी क पनाही करता येणार नाही, असा तो
काळ आिण घरा याचे सं कार.
तो चम कार घडला आिण मन िपसासारखं हलकं होतं हणजे नेमकं काय होतं, ते
एके का वळणावर जाणवत गेलं.
मच लावायचं ठरवलं, तर पाठीवर ये लेखकाचा पिहला हात पडला तो ना. सी.
फडके ांचा. माडगूळकर बंधू, िमरासदार, ना. सी. फडके ां या बरोबरीने कथाकथन
करायचा योग आला १९६२ कं वा १९६३ म ये.
माझी कथा ऐकता णी अ पासाहेब हणाले, ‘‘आजपासून तु ही अंजली’ या
प रवारातले झालात.’’
ही घटना कदािचत १९६४-६५ नंतरचीही असेल. अगदी ा णी हा लेख िलिहताना
डायरी हाताशी नाही आिण रा ीचे तीन वाजले असताना लेखन सोडू न डायरी शोधायचं
ाण नाही. झोपेतच लड ेशर वाढलं हणून जाग आलेली. ‘पाणपोई’चा मजकू र
पाठवायचा रा ला हणून िलहायला बसलो. ‘We remember the events, not the
dates’ हे सू आधाराला आहे. काही का असेना; पाठीवर पिह या ये लेखकाचा हात
पडला तो अ पासाहेब फडके ांचा, हे िन ववाद. ते हापासून ‘अंजली’ दवाळी अंकात
अ मा दकांना पान िमळालं. कथा पोहोचता णी अ पासाहेबां या लेखिनकाचं देख या
ह ता रातलं पो टकाड आिण लाल शाईने के लेली अ पासाहेबांची सही.
या काळात या काही कु या अ ािप सं ही आहेत. के हातरी अपे ा नसताना
वामनराव चोरघडे ांचं ांचं दोन ओळ चं प आलं. या वेळी यां या सौभा यवती
यांना कायम या सोडू न गे या हो या. अशा सैरभैर मन:ि थतीचा फटका मला १९९०
म ये बसला आिण मोरा या िपसा माणे, या याच शेजारी हा फटका कायम या िपसाचा
शेजारी झाला.
‘‘सौभा यवती गे या आिण र या मन:ि थतीत तुमचा कथासं ह हातात आला. बरं
वाटलं.’’
चोरघ ां या दोन ओळी मला ‘घागर म सागर’ देऊन गे या. वामनरावांचा आिण
वसुंधरे चाही प संवाद होऊ लागला.

अ पासाहेबांनी ‘अंजली’ प रवारात जागा दली ते हा ग दमा पण ितथे होते. ते
नुसतेच ग प बसले नाहीत, तर यांनी मा या कथाकथनाब ल मा यावर ओरखडा उठे ल,
असं व
के लं. यांची कौतुकाची थाप पाठीवर पडली असती, तर मा या उमेदवारी या
या काळात मोरिपसा याबरोबरच रातराणीचा सुगंधही व तीला आला असता.
तो योगही लवकरच आला. कथाकथना या एका जाहीर काय मात
अ य थानाव न ग दमांनी माझा प रचय क न देताना सांिगतलं, ‘‘नेप यकार पु. ी.
का यांचा श यां या मुला या हातात लेखणी होऊन आलाय.’’
उमेदवारी या काळात नोकरीपासून थेट कले या ांतापयत अशी कौतुकाची थाप
कती देऊन जाते, काय काय देते; हे सांगणं श दातीत आहे. श द ते हा रोमांच होतात.
या पाठीला हे पशभा य लाभेल, याला तोल सांभाळावा लागतो. अशी ही थाप हणजे
‘पुढे र ता आहे’ ा आधारापुरतीच वीकारायची असते. काही काही
या थापेने
एकदम िशखरावरच जातात. गौरीशंकर सव िशखर मानलं तर अहंकाराचं िनराकारिनगुण िशखर गौरीशंकरपे ा उं च मानावं लागेल. िशखर हटलं क संपलं. कोण याही
दशेने टाकलेलं पिहलं पाऊल उताराकडेच पडतं. एकाच िन मती या पे शनवर काही जण
आयु यभर जगतात. ‘पुढे र ता आहे’ एवढंच मम यानात घेणा या कलावंताला
चाल याचं बळ िमळतं. आिण वासाला ारं भ के ला, पदया ा सु के ली हणजे ‘सब
भूमी गोपालक ’ असा नारा वाजवावा लागत नाही. असं य वटवृ ां या हातांनी य
गोपाळच सावलीचा वषाव करीत पदरात घेतो.
कतीही उ पद िमळालं तरीही ते पोरकं च असतं. ‘पद’ लाभता णी ‘पदर’ भेटावा
लागतो. पदाबरोबरच जे हा पदर लाभतो, ते हाच लोखंडाचं सो यात पांतर करायची
ताकद प रसाजवळ येत.े
पु. भा. भावे भेटले ते वादळासारखेच. ‘मेनका काशन’म ये. पु. िव. बेहरे े यां या घरी.
वत: अबोल रा न कती जणांना गोळा करता येत,ं बोलतं करता येत;ं ते पु वंकडू न
िशकावं. ‘मेनके ’ या दरबारात ते हा ग. वा. बेहरे े , ी. ज. जोशी, शं. ना. नवरे , यो ा
देवधर, शैलजा राजे आिण काही असेच येणारे -जाणारे . पु. भा. भा ांसारखं वादळ या
मैफलीत मंद वा या माणे सग यांना सुखवीत असे. गंमत हणजे, दरबार नेहमी इं ाचा
असतो आिण मेनके ने मनोरं जन करायचं, हा संकेत. पण पु वंकडे दरबारच मेनके चा आिण
लेखकांची ज ा माहेरी आलेली. श ा, ीज, ग. वा. बेहरे े आिण मी. पाच-सहा वषाचा
फरक वगळला तर आ ही समकालीन. मधु मंगेश ‘पानी तेरा रं ग कै सा’ ा माणे बेमालूम
कु णातही िमसळणारे , पण भेसळ करणारे न हते. ीजंजवळ वेगळी जादूची कळ होती.
वत: या िन मतीब ल न बोलता, समोर या लेखकाचं थम कौतुक कर याची
‘ जंदा दली’ ा ‘आनंदी-गोपाळ’कडे होती. हणून ग. वा. बेहरे े ांनी यांची उडवलेली
रे वडी ीजच थम चवीने खात असत. पु. भा. भावे भरपूर बोलत नसत. ते कायम
अ व थ वाटायचे. यां या हालचाली, िसगारे टचे झुटके घे यातली असोशी ाव न
अंतमनात या अनािमक वादळाला ते सतत थोपवून धरताहेत, असं वाटायचं. यांची
उपि थतीच मैफलीला ऊब ायची.
श ांजवळ क से भरपूर. सांग याची हातोटी िवल ण. ि म व टवटवीत. मैफलीत

जान भरणारं . ा दलखुलास, सदाबहार लेखकाशी आपली ग ी जमावी, इतका मी
यां यावर लोभावलेलो. पण यां या पिह याविह या ‘अ ब क’ ा नाटका या
नावा माणे यांनी मला ‘क’ मानलं होतं.
कालांतराने सग यांचीच वयं वाढत गेली. संसाराचे ाप वाढत गेले. मैफल ची सं या
रोडावत गेली. पु वंनीसु ा आपलं िनवास थान बदललं. वाढ या वयानुसार कु णाकु णाला
काही ना काही ाधी-उपाध नी
त के लं. ‘मेनके ’ या पायातली घुंगरं गळत गेली.
भावेअ णा गेले आिण मैफलीतलं झुंबरच कोसळलं.
‘को यात झोपली सतार, सरला रं ग
पसरली पजणे, सैल टाकु नी अंग
दुमडला गािलचा, त े झुकले खाली
तबकात रािह या देठ, लवंगा, साली.’
– ा ग दमां या पं
माणे न हे–लँड के प माणे पु. भा. भावे. ‘तो तारा तुटतो तसा
खालती गेला’ ा माडगूळकरां याच ओळी माणे भावेअ णा अचानक गेले आिण
आम यासार या तबकात या साली वारा न येता िवखुर या.
यानंतर अचानक रणिजत नावाचं वादळ भेटलं. माझा बेळगावला काय म होता.
ितथे ते आले. एकाच लॉजम ये आ ही उतरलो. संत वा यावर आिण यात या यात
भागवत पंथावर यांनी जे िवचार ऐकवले, ते कायम कोरले गेल.े रणिजत देसाई हणाले,
‘‘भागवत पंथा या िशडीची पिहली पायरी ‘िनवृ ी’. पण ा पायरीला एकदम पश
करायचा नाही. जीवनातले सगळे आनंद उपभोगायचे. सगळे रस शोषून यायचे.
ता यातील म ती म तवालपणे अनुभवायची. या म तवालपणात रिसकता
जोपासायची. आ मण करायचं नाही. या गो ीची ख ख लागेल, प ा ाप रगाळे ल,
असं न करता जीवनाचा वाद यायचा. ‘अमुक अमुक रा न गेल’ं , अशी खंत उरता कामा
नये. यानंतरच िनवृ ी या पायरीवर पाय ठे वायचा. मागे वळू न बघायची इ छा झाली
तर समजावं, िनवृ ी या पायरीला आपण अकाली पश के ला. असं मन िनमळ हायला
हवं. मग िनवृ ीचं रह य समजतं. आिण हे रह य समजलं, हणजे ‘ ान’ लांबवर राहत
नाही. मनाचं संहासन रकामं करता णी ितथे ान िवराजमान होतं. तसं झालं क
स ा ढ प ा माणे ते संहासन घ ध न ठे वायचं नाही. संहासनासमोर या सोपानाचं
आमं ण तु हाला ओळखता आलं पािहजे. तो सोपान तु हाला चढावासा वाटला हणजे
मग ‘मु ाई’ वागताला िस असते. मु
िमळाली हणजे मग दहा दशांना
परमे राची अनंत पं दसली, तरी वाटत– आता एकच नाथ हणजे पुरे. एकनाथा या
आसनापयत पोच याचं भा य लाभलं तर मग ‘सगुण-साकारा या’ प याड तु ही गेलात.
ितथे फ ‘नाम’ उरतं. हणजे ‘नामदेव.’ आिण शेवटची पायरी हणजे मग ‘तू का राम?
मी राम का नाही?’ –अशी िच मय अव था होते, हणजे तुकाराम. ते हा िनवृ ी, ानदेव,
सोपान, मु ाई, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम!’’
शेवटची ओळ रणिजतज नी मला चालीवर, ठे का ध न हणून दाखवली. नंतर यांनी
काही लाव या हट या आिण भागवत पंथाची िशडी सांगणा या ‘ वामी’कारांनी च
दोन नॉन हेज िवनोदही ऐकवले.

िवमानतळावर ते मला सोडायला आले. माझा पाय िनघत न हता. रणिजत च
रडायला लागले. हणाले, ‘‘तू दु आहेस. लवकर जा. िनरोपाचा ण लांबवू नये.’’
भेटी अधूनमधून होत रािह या.
एक भेट अिनल मेहतां या ऑ फसात झाली. अिनल, आनंद यादव, िव. स. वा ळं बे या
मैफलीत होते. वसंतराव देशपां ांपासून पुलंपयत सगळे िवषय िनघाले. ‘आहे मनोहर
तरी’ ा सुनीताबा या लेखनाचा िवषय ताजा होता. रणिजतज कडू न भा ब ल जे-जे
ऐकायला िमळालं, ते अ व थ करणारं होतं. आप या आरा यदैवताब ल कु णालाही
याची दुसरी बाजू समजू नये. जे-जे ऐकलं, ते मी जाताना मा याबरोबरच नेणार. एका
आरा यदैवताकडू न दुस या आरा यदैवताब ल ऐकताना मन संकोचून गेलं होतं. रणिजत
ही कती ख ाळ असामी आहे, याची झलकही दसली.
पू य िवनोबा भावे ांची भूदान चळवळ. गावोगावी यांचे अनुयायी फरत होते.
रणिजत देसाई हणजे कोवाड, हे समीकरण हावं, एवढी रणिजतज ची (सरास सग या
हंदी िच पटांत ऐकावा लागतो तो श द हणजे) जायदाद. िवनोबाज या कायक याचा
मेळावा कोवाडला गे यास नवल नाही.
‘सब भूमी गोपालक ’ असं हणणा या ने याला रणिजतने शांतपणे सांिगतलं,
‘‘तुम या या गोपालकडू न लेखी मालक ह ाचे कागदप ं आणा. सात-बाराचा उतारा
आणा. मा याजवळ या जिमनीत गोपालची जमीन आहे, हे िस करा; तेवढा िह सा
तुमचा. तोपयत एक चौरस इं च जमीन िमळणार नाही. गोपाळने िवनोबांना पॉवर ऑफ
अॅटन दली असेल, तर ते कागदप ं दाखवा.’’
िवनोबां या बाबतीतला आणखीन एक ख ाळपणा तर ‘उ से भी जादा’ हणता येईल
असा होता.
काही मुसलमानांसह िवनोबाजी पंढरपूरला िव ला या मं दरात गेले होते, असं ऐकू न
आहे. िव. स. खांडक
े र आिण िवनोबाजी ांची एकदा भेट होणार आहे, हे रणिजतज ना
समजलं. िवनोबांना दे यासाठी रणिजतज नी एक बंद िलफाफा खांडक
े रांजवळ दला.
खांडक
े र रणिजतना पु वत् मानीत असत. यांनी तो िलफाफा िवनोबांना दला. आतला
मजकू र वाचून िवनोबांची तळपायाची आग म तकात गेली. ते रागाने थरथ लागले.
रणिजतज नी तीन
िवचारले होते.
१) िवठोबा या देवळात मुसलमानांना ने यापूव आपण हंद ू समाजाची पूवानुमती
घेतली होती का? – नस यास
२) िवठोबाचं मं दर तु हाला कु णी आंदण हणून दलं होतं का?
३) या माणे आपण मुसलमानांना हंदंू या देव थानात नेलंत या माणे काही हंदन
ंू ा
घेऊन कोण याही मिशदीत जाऊन दाखवाल का?
मी हणालो, ‘‘माय गुडनेस! नंतर काय झालं?’’
‘‘काय होणार? खांडक
े रांसमोर जा याची पु कळ दवस मलाच हंमत झाली नाही.’’
यशवंतराव च हाणांची आिण रणिजतज ची िजगरजान दो ती. एका भेटीत
यशवंतरावांनी काहीशा दमदाटी या आवाजात रणिजतला िवचारलं,
‘‘काय रणिजत, अलीकडे फार िपतोस, असं मी ऐकतोय.’’

‘‘मी िपतो; पण दादा, मला याचा लोभ नाही.’’
‘‘काय बोलतोयस, ते कळतंय का?’’
‘‘दादा, हे तुम याकडू नच िशकलो.’’
‘‘ हणजे काय?’’
‘‘कायम ा ना या खुच वर बसून ‘स ेचा लोभ नाही’ असं हणता; ाला काय
हणू?’’
च हाण तरी काय हणणार?
रणिजतज चा के हाही िनरोप घेताना तो ाणी घळाघळा रडायचा. मला
िखजव यासाठी ते एकदा हणाले,
‘‘म यमवग यां या वयंपाकघरापासून ते थेट बेड मपयत घुसून यां यावर कथा
िलिह याचा आगाऊपणा तुला कु णी सांिगतला?’’
मी लगेच िवचारलं,
‘‘तुम यापे ा मी बरा. तु हाला तीनशे वष मागे जाऊन थेट पेश ां या बेड मम ये
जा याचा पासपोट कु णी दला होता? हा जाब िवचारायला िबचारे माधवराव हयात
नाहीत, याचं काय?’’
अशाच एका भेटीत मी िवचारलं,
‘‘मी आता िनघू?’’
ते हणाले,
‘‘राहा हटलं, तर अिधकार गाजव यासारखं होतं. जा हटलं, तर उपे ा भासते.
मनाला येईल ते कर हटलं, तर उदासीनता दसते. एवढंच सांगावंसं वाटतं क , आपण
कु ठे ही असलो तरी जे हा के हा आप याला एकमेकांची आठवण येईल, ते हा ती चांग या
भावनेने यावी. या आठवणीने भेटीचा आनंद वाढावा.’’
एवढं सांगेसांगेतो यां या डो यांतून धारा वाहत हो या. या अ ूंमागे कु णालाही
सांगता येणार नाहीत, अशी कती श यं असतील? ाचं उ र िमळणार नाही. पण एक
उ र ठामपणे देता येईल ते हे क , ‘असे हे अ ू आत एक आिण बाहेर एक असं वागणा या
असाम या डो यांतून ओघळत नाहीत.’
रणिजत, ‘िनरोपाचा ण लांबवू नये’ हणालात, आिण तु ही तर िनरोप न घेताच
गेलात.

♦♦ ♦
एकदा एका लाकू डतो ाची बायको िविहरीत पडली. याला पोहता येत न हतं, पण
याच वेळेला याला एक अशीच जुनी घटना आठवली. यानं िविहरी या काठावर बसून
परमे राचा धावा सु के ला. हा धावा अंत:करणापासून आहे, हे या दयाघनाने जाणलं.
ाने री या भांडवलावर वचनांचा धंदा करणा या पंिडत-पुरोिहतांची ती हाक न हती.
तो धावून आला.
याने िविहरीत उडी मारली. परक यां या भांडवलावर चालणा या िच पटसृ ीत या
माधुरी दीि तसार या दसणा या एका देख या बाईला घेऊन तो काठावर आला. अ सल
मो यां या दािग यांनी ती लगडलेली होती.

लाकू डतो ा न पणे हणाला,
‘‘भगवंता, ही माझी प ी नाही.’’
परमे राने पु हा बुडी मारली आिण तो काठावर आला. ा वेळेला तर िड पलला
मागे सारील अशी युवती. सुवणालंकारां या भाराने वाकलेली. पु हा हात जोडीत
लाकू डतो ा हणाला,
‘‘का भ ाची म करी करता?’’
परमे राने ितस यांदा सूर मारला. ा वेळेला काजोलसारखी यौवना आिण अंगावर
नजर दपून जाईल असे िह याचे अलंकार.
लाकू डतो ा पु हा काकु ळतीला आला. मग भगवंताला या या िनल भी मनाची
क णा आली आिण लाकू डतो ा या ख याखु या अधागीसह तो वर आला. पिह या ितघी
िविहरी या काठावरच बस या हो या. लाकू डतो ाने वत: या प ीकडे पािहलं आिण
तो हणाला,
‘‘भगवंता, तु हाला खूप क दले; पण हीसु ा माझी प ी नाही.’’
जगदी राला ध ाच बसला.
‘‘असं कसं हणतोस? मीच तुमची ज मगाठ घालून दली होती.’’
‘‘होय दयाघना. तरी मी िहचा वीकार करीत नाही, कारण...’’
‘‘बोल!’’
‘‘मागे एकदा आपण अशीच एका लाकू डतो ाची कु हाड िविहरीतून काढू न दली
होतीत. ते माझे पणजोबा. यांना तु ही स तनाब ल ित ही कु हाडी ब ीस द यात. तसं
पु हा के लंत तर? एका प ीचं पोट भरताना नाकात दम आलाय. आता जंगलतोड
थांबवायची, असं वषानुवष हणताहेत. पण हॉटे स बांधणारे िब डस सुटतात. वनर क
वनभ क झालेत. मी नेमका सापडलो तर चार बायकांना कसं सांभाळू ?’’
‘‘अरे वे ा भाब ा, या ितघ या अंगावरचे दािगने पािहलेस तर तुला दोन
िप ांचा
सोडवता येईल.’’
लाकू डतो ा लगेच हणाला,
‘‘मा या पणजोबां या काळात इ कमटॅ सवाले नसावेत. काय ाचं रा य होतं.
तु हीही गु हा. तुम याजवळ र जिडत मुकुटापासून सगळं आहे.’’
✻✻✻
एक फक र िन यनेमाने िभ ा मागून उदरिनवाह करीत असे. आलटू न-पालटू न तो
काही काही दारांसमोर ललकारी देत असे.
एकाच ल मीपु ा या घरी याला िश ाशापा ित र कधीच काही िमळालं नाही.
नेहमी माणेच या वा ातली मालक ण आजही अंगावर धावून आली.
‘‘िनल ा, मे या, गोसाव ा, तुला इत या वेळा मी हाकलून दलं तरी अ ल येत
नाही?’’
फक र नेहमी याच न तेने हणाला,
‘‘मला अ नको माई, पेलाभर पाणी पण नको. धा य नको.’’

‘‘मग काय हवंय?’’
‘‘तुम या अंगणातली मूठभर माती मा या झोळीत टाका.’’
मालक ण च ावली.
‘‘डोकं ठकाणावर आहे का तुझं?’’
‘‘ ठकाणावर आहे, हणूनच सांगतोय.’’
‘‘माती हवी?’’
‘‘होय.’’
मालक णबा नी साशंक मनाने मूठभर माती घेतली. फ कराने अनमान न करता झोळी
पुढे के ली. मातीचा वीकार के ला. मालक णबा नी नवल वाटू न िवचारलं,
‘‘ ाचं कारण सांगशील का?’’
‘‘तुम या ा हातांना काहीतरी दे याची सवय लागावी, एवढाच हेतू होता.’’
✻✻✻
‘शुकासारखे पूण वैरा य याचे’ ही रामदास वाम ची उ
मा या िपढीत या
रिसकांना, वाचकांना माहीत असेल. अनेकांना ‘मनाचे ोक’ मुखो त असतील.
दासबोधाची पारायणंसु ा घरोघरी चालत असतील. इं जी मा यम, कॉ हट, कॉ युटर
इ यादी िव ािभमुख िवषयांकडे वळले या िपढीला दासबोध कं वा यासारखी मािहतीही
नाही.
ात गैर काहीच नाही. िनयतीसु ा समाजािभमुख असते. कोण या
समाजरचनेसाठी कं वा समाजमनासाठी कोण या िवभूती िनमाण कराय या, ते िनयती
ठरवते. इले ॉिन सची लेकरं कॉ युटरपासून िजतक असतील या सग यांचा अ यास
करणं, ही ानपूजाच आहे.
मला ह कगत सांगायची आहे, ती शुकमुन ची. शुकमुन चा मुलगा तर विडलां या पुढे
होता. याची साधना जणू काही पूण वाला गेली असावी.
आिण तरीही एके दवशी तो अचानक जाऊ लागला. शुकमुन नी िवचारलं,
‘‘तू कु ठे िनघालास?’’
‘‘मी आणखीन साधना करीन हणतो. काहीतरी उणं वाटतं.’’
शुकमुनी बघतच रािहले. मग ते हणाले,
‘‘ठीक आहे. पुढे हो, मीसु ा येतो.’’
दोघंही िनघाले.
एका जलाशयाजवळू न यांची पाऊलवाट होती. ितथं काही ि या न ाव थेत मनसो
जलिवहार करीत हो या. िनमनु य जंगलात संकोच कु णाचा?
िनसगच िनसगाला पश करीत होता.
समो न शुकमुन चा मुलगा येत होता. ि यांनी याला पािहलं. पण जणू कु णीच नाही,
असं यांनी मानलं आिण यां या जल डेत काहीच फरक पडला नाही.
म ये पाचशे-साडेपाचशे पावलांचं अंतर सोडू न शुकमुनीही येत होते. यांनी
पाहता णी या ि यां या िवहारात फरक पडला. या जलाशया या म यभागी हो या,
या ग यापयत या पा यात गे या. काठाजवळ हो या, यांनी व ं लपेटली. शुकमुन या

हे गावीही न हतं. ते चालतानाही यानम च होते.
शुकपु ाने ि यां या सग या हालचाली टप या. या णी तो वत:शी हसला आिण
मनात हणाला, ‘ हणजे अजून आमचे िपता ी मागेच रािहलेत तर!’
शुकमुन नी अंत ानाने मुला या मनातला अहंकार जाणला आिण तेही मनात या
मनात हणाले, ‘तुला खरोखरच साधनेची गरज आहे. उणीव रािहलेली आहे.’
✻✻✻
काही काही माणसांना इतरांना छळ यात आनंद वाटतो. दुसरा कोणीही िन र झाला
आिण यात या यात तो जर उ िव ािवभूिषत असला, तर आिण यालाही समपक
उ र देता नाही आलं, तर अशा माणसांना अ मान ठगणं वाटतं.
असाच एक सं यासी होता. याला जाता-येता एकच छंद होता. गावात या कु ठ याही
माणसाला र यातच अडवायचं, िखशातून काडेपेटी काढायची, काडी ओढायची आिण
िवचारायचं, ‘‘बोला, ही योत कु ठू न आली?’’ या
चा चेहरा पडला हणजे तो
दवस साथक लागला. गावातली सगळी माणसं हर यानंतर तो लहान मुलां या मागे
लागला. एका मुलाने याला हां-हां हणता िन र के लं. नेहमी माणे काडी ओढू न या
सं याशाने िवचारलं, ‘‘बोल, ही योत कु ठू न आली?’’
या मुलाने णभरच या या नजरे ला नजर दली आिण फुं कर मा न ती योत
िवझवली. योत िवझ यावर या मुलाने सं याशाला ित के ला,
‘‘सांग, ही योत कु ठे गेली?’’
सं यासी ग प बसला. मुलगा सहजतेने जाता-जाता हणाला,
‘‘ही योत िजकडे गेली, ितकडू नच आली.’’
यानंतर तो सं यासी या गावात कु णालाही दसला नाही.
✻✻✻
बनाड शॉ एका दुकानात एकदा बूट घे यासाठी गेल.े आप या पसंतीचे बूट यांनी
घेतले. दुकानदाराला यांनी िवचारलं, ‘‘चेक चालेल का?’’
इत या महान िवभूतीला नाही कोण हणणार?
याने होकार देताच बनाड शाँनी एके क प डाचे दहा चेक दले.
दुकानदाराने आ याने पािहलं आिण तसं कर याचं कारण िवचारलं.
शॉ हणाले, ‘‘मी कु णालाही सही देत नाही. ा दहा चे सवर दहा स ा आहेत.
मा या एका सहीसाठी तुला समोरचा माणूस या या ऐपतीनुसार येक चेकचे पाच
प डांपासून कतीही प ड देईल. ाव न तुला कती पैसे िमळतील, ाचा िहशोब कर.’’
दुकानदार आनंदाने उडालाच. पण मनात एक शंका येऊन हणाला,
‘‘असं के यामुळे यात तुमचा फायदा काय?’’
शॉ हसत-हसत हणाले,
‘‘ ा चे सवर माझी सही अस यामुळे हे चे स कु णीही बँकेत वटवणार नाही. यामुळे
मला बूट फु कटात!’’

✻✻✻
असाच एक लहरी बादशहा. चंड मोठं रा य. अमाप स ा आिण आपोआपच चालून
येणारं वैभव. ऐ यसंप ता आिण सुखलोलुपता. वत:तच तो दंग अस यास नवल न हतं.
आिण आज तर राजवा ावर महापवणीचा दवस. बादशहा शी वषाचा झाला,
यािनिम वाढ दवस. आता रा भर नाचगाणी यासारखे काय म. वैभवाला जरी मयादा
नसली तरी या या िविनयोगाला सीमारे षा असतात. परमो सुखाचं अंितम िशखर
शेवटी कोणतं असणार? माणूस हणजे साडेतीन हात शरीर. इथेच िनयतीने मयादा घालून
द यावर माणूस शरीरा या पलीकडे कती जाईल? सुखा या सग या क पना शेवटी
मानवी शरीराभोवतीच फे र धरतात.
दरबारात एका िस नतक चा नाच रं गात आला होता. कलास आिण आस
ात
जमीन-अ मानाचा फरक आहे. तो जाितवंत कलास असतो, तो मनोरं जनानेसु ा
थकतो. कारण तो समोर या आिव काराशी तन, मन आिण बु ी ा ित ही तरांवर
एकजीव झालेला असतो. त प
ू होणं, हीसु ा एक साधना आहे. िन वळ कले या
आराधनेतच साधना असते, असं नाही. हणूनच कलावंत जसा थकतो याच माणे
कलास माणूसही के हातरी तृ ीने थकतो. जो नुसताच आस आहे, तो सग या
जीवनाशी वरवर रममाण होतो. अशा माणसांना थकवा येत नाही. आजही अनेक घरांतून
ि हिडओवर रा भर एकापाठोपाठ एक िच पट बघणारे लोक आहेत. भावनांची कं वा
बु ीची िजथे गुंतवणूकच नाही, ितथं थकवा कसला?
नृ यांगना िबचारी नाचत होती. पण सा जंदे थकले होते. साठीकडे झुकले या,
तब यावर साथ करणा या तबलजीचा ताल चुकू लागला. तो थकलाय, हे नतक ने जाणलं.
नाच करता-करता ती या याजवळ गेली आिण हणाली,
‘‘बहोत गुजरी, थोडी रही, अब य ताल बेताल करे ?’’
शेवटी काय म संपला आिण या णी एक चम कार घडला. या दरबारात काय म
बघायला एक सं यासी आला होता. थकू न बसले या नतक समोर याने आप या
खां ावरची झोळी रकामी के ली. नतक या पायापाशी हजारो ना यांचा ढीग पडला.
नतक या पायाला हात लावून सं याशाने ितला नम कार के ला. बादशहा च ावला.
याने सं याशाला या या कृ तीमागचा हेतू िवचारला. सं यासी हणाला, ‘‘जहाँप हा, एक
रा िह या सहवासात घालवायची, या अिभलाषेपोटी मी आयु यभर संप ी िमळवत
रािहलो. पण िहने जे हा तबलजीला ‘बहोत गुजरी, थोडी रही, अब य ताल बेताल करे ?’
असा
िवचारला, ते हा मी सावध झालो. एका वे ा अिभलाषेपोटी आयु य संपत
आलेलं असताना आपणसु ा तोल का सोडायचा?– ा िवचाराने मी ितला गु मानून,
आजवर साठवलेलं धन ितला गु दि णा हणून दलं.’’
इतकं बोलून सं यासी दरबार सोडू न िनघून गेला. आ य हणजे, खु राजपु आिण
राजक या दोघांनीही ितला आप या अंगावरचे अलंकार काढू न दले आिण
सं याशा माणेच खाली वाकू न नम कार के ला. बादशहाने प ीकरण न िवचारताच
राजपु ाने सांिगतलं,
‘‘शरीर साथ देत नसताना आपण अजून गादीवर आहात. मा यावर रा यकारभार

सोपवायचा तुम या मनात िवचारही नाही. पहाटे झोप यापूव आपण एक पेला दूध
िपता. मी आजच यात कायम झोप लागेल असं औषध िमसळणार होतो. पण िवचार
के ला– बहोत गुजरी...’’
पाठोपाठ राजक या हणाली, ‘‘मा या िववाहाचासु ा आपण िवचार के ला नाहीत;
हणून उ ा सकाळी मी एका सरदारपु ाबरोबर पळू न जाणार होते, पण...’’
इतकं ऐक यावर बादशहाचे डोळे उघडले. तो याच णी संहासनाव न उठला आिण
तोही नतक या पाया पडला.
✻✻✻
काही वषापूव ‘चं कांता’ ा नावाचं एक जाडजूड पु तक वाचनात आलं. संपूण
पु तक वाचून झालं नाही. एका गुजराती पु तकाचं ते मराठी भाषांतर होतं. पण यातली
एक कथा जशी या तशी आठवते. ही कथा होती एका दरोडेखोराची. या कथेत स संगाचं
माहा य जाता-जाता सांिगतलं होतं. आपलाच वारसा पुढे चालवणा या आप या मुलाला
या दरोडेखोराने सांिगतलं,
‘‘ या ठकाणी कथा-क तन, वचन, भजन असं काही चाललं असेल; ितकडे फरकू
नकोस.’’
मुलाने ते ल ात ठे वलं. मोठमो ा सावकारां या घरी ड ला मारणं, हाच वसाय
याने सु ठे वला. ग रबां या वाटेला तो कधीही गेला नाही. चोरीची फयाद न दवावी,
तर ‘इतका पैसा आणला कु ठू न?’– ाचं उ र ावं लागेल हणून मोठमोठे सावकार ग प
बसायचे. आप या रा याम ये कायदा आिण सु व था यो य कारे राबवली जात आहे,
ा मात राजा दंग होता. एके दवशी ा मुलाने भलतंच धाडस करायचं ठरवलं. याने
राजवा ावरच दरोडा घालायचं ठरवलं. या माणे तो एकटाच िनघाला. वेळ रा ीची,
वाट रानातली, का ाकु ांची. दरोडेखोराला दूरवर काश दसला. या काशा या
आधाराने तो चालत रािहला. काशा या जवळ गे यावर या या ल ात आलं क , ते एक
मं दर आहे. गॅसब यां या काशात ितथं वचन चाललेलं आहे. वचनातला एकही श द
कानावर पडू नये, हणून याने दो ही कानांत बोटं घातली. तो चालत रािहला. चालताचालता एक चंड मोठा काटा चपले या आरपार जाऊन या या पायाला टोचला. वेदना
अस होऊन याने उज ा हाताने तो काटा ओढू न काढला. पु हा कान झाकू न घेतला. पण
तेव ा अवधीत एक वा य कानावर पडलंच- ‘देवा दकांना सावली नसते’, हे ते वा य.
राजवा ावरची कामिगरी फ े क न तो जंगलात परतला. राजा चंड अ व थ
झाला. य राजवा ावर सुर ा वि थत नसेल, तर नाग रकांचं आप याब ल काय
मत होईल, या िवचाराने तो कासावीस झाला. तरीसु ा साधारणपणे ा त हेचे दरोडे
घालणारे लोक कोण या ना कोण या तरी गिणके कडे जातात, हे राजाला माहीत होतं.
राजाने सग या गिणकांना राजवा ावर बोलावलं. या काळातला समाज एकू णच उ
कारचा होता. गिणकांनासु ा समाजाम ये कमी लेखलं जात नसे. राजाने आपली
सम या सांिगतली. दरो ाचा एकू ण कार ऐकू न एका गिणके ने हे काम कु णाचं असावं, हे
ओळखलं.

दरोडेखोराला मु ेमालासिहत राजासमोर हजर करीन, असा ितने श द दला.
दरोडेखोर जर शरण आला तर आपणही याला कायमचं अभय देऊ, हेही राजाने प
के लं. याच रा ी या गिणके ने वेषांतर के लं. दरोडेखोरांचीदेखील कोणती ना कोणती
देवता असते. या गिणके ने या देवते माणे के स मोकळे सोडले, कपाळभर मळवट भरला,
एका हातात ि शूळ आिण एका हातात दवा ासिहत हशीवर बसून ती रा ी
दरोडेखोरा या घरी गेली. घराबाहेर उभं रा न ितने हाक मारली. दरोडेखोर बाहेर आला.
पाहतो तो सा ात् आपली कु लदेवता! ित यापुढं लोटांगण घालत तो हणाला, ‘‘माते,
अभय दे. आ ा कर. काही चुकलं असेल, तर मा कर!’’
गिणका हणाली, ‘‘गोरग रबांची िपळवणूक क न जे सावकार गबर होतात, यांना तू
लुटतोस; याब ल माझं काही हणणं नाही. यातूनच तू ग रबांना मदत करतोस, हेही मी
रोज बघते. पण जेचं र ण करणा या राजा या वाटेला तू जायला नको होतंस. ती
चोरलेली दौलत तू राजाला परत कर. राजा तुला अभय देईल.’’
कमरे म ये वाकत दरोडेखोर हणाला,
‘‘माते, जशी तुझी इ छा!’’
गिणका पाठमोरी होऊन जाऊ लागली आिण ितथेच घोटाळा झाला. ित या हातात या
द ामुळे ितची सावली जिमनीवर पडली. या णी दरोडेखोराला वचनातलं एक
वा य आठवलं, ‘देवा दकांना सावली नसते.’
या णी तो पुढे धावत गेला. हशीवर बसले या गिणके ला याने खाली खेचून काढलं
आिण दरडावून िवचारलं,
‘‘बोल, तू कोण आहेस?’’
गिणका ख या पात कट झाली. राजातफ याला अभय देऊन ितने राजाला शरण
जा, हणून सांिगतलं. ित यावरील ेमामुळे दरोडेखोराने ते मा य के लं. लुटलेली सगळी
दौलत याने राजाला आपण होऊन परत के ली. श द द या माणे राजाने या
दरोडेखोराला राजवा ाची व था पाह यासाठी कायमची नोकरी दली.
समाजाम ये मा यता िमळा यामुळे दरोडेखोरा या वृ ीतही बदल झाला. याचं संपूण
आयु य पांत रत झालं. वचनात या के वळ एका वा यातली ही जादू होती. एक
संतवचन कानावर पडलं आिण जीवनात ांती झाली; मग आयु यभर जर स संग घडला
तर?
देव आहे क नाही, देवा दकांना सावली असते क नसते, या
ांची उ रं ख याखु या
साधकांनाच िमळतील. पण एका चांग या वा याने माणसात प रवतन घडू शकतं, हे
नाकारता येणार नाही. कोण याही बोधकथेम ये स यकथा शोधायची नसते. कथेपे ाही
बोध मह वाचा, हे स य.
✻✻✻
िव टन च चल यांचं नभोवाणीवर भाषण होतं. ठरावीक वेळेला ते िनवास थानातून
बाहेर पडले. गाडी, शोफ– सगळा जामािनमा स होता. परदेशात सहसा या घटना
घडत नाहीत, तशी घटना या दवशी घडली. च चलसाहेबां या गाडीने ऐनवेळी दगा

दला. येक ण मह वाचा होता. च चलसाहेब तसेच बाहेर पडले. समोरच टॅ सी होती.
यांनी टॅ सीवा याला रे िडओ टेशनकडे जायचं आहे, हणून सांिगतलं.
‘वो बाजू नही आयगे’ असं हणायची सं कृ ती फ आप या देशात जोपासली गेली
आहे. युिनयन या पा ठं यामुळे आिण ी. बाबा आढाव यां यासारखे सामािजक कायकत
हमाल आिण र ावाले यां या पाठीशी उभे रािह यानंतर ही मंडळी वाशांची, वृ
माणसांची, णाईतांची कती अडवणूक करतात, हे यां या गावीही नसतं.
पा ा य देशांम ये हे कार घडत नाहीत. संगापूर-बँकॉकसार या शहरांमधून तर
येक टॅ सीम ये िबनतारी यं णेव न शहरा या कोण या िवभागात वाहनांची कमतरता
आहे, हे सात याने सांिगतलं जातं. आिण ा प तीने थम नाग रकांची सोय बिघतली
जाते. असं असूनही या दवशी, ‘‘साहेब, मला यायला सवड नाही.’’ असं उ र
टॅ सीवा याकडू न च चलसाहेबांना ऐकावं लागलं. अथात, तो टॅ सीवाला याच देशाचा
नाग रक अस यामुळे आपण का येऊ शकत नाही, ाचं कारणही याने च चलसाहेबांना
सांिगतलं.
‘‘समोर या हॉटेलम ये बसून मला आता च चलसाहेबांचं नभोवाणीवरचं भाषण
ऐकायचं आहे, हणून मी येत नाही.’’
च चलसाहेब एकदम खूष झाले. पु या-मुंबईचे र ा-टॅ सीवाले र यावर या
वाशांनी थांबायची खूण के ली तर ितकडे मुळीच ल न देता सरळ उ टपणे िनघून
जातात. या दवशी टॅ सीवा याचं ते उ र ऐकू न च चल नुसतेच खूष झाले असं न हे, तर
यांनी टॅ सीवा याला आपण न पाच प ड ब ीस दले. उ या आयु यात च चलसाहेबांची
जी अव था झाली नसेल, ती चम का रक अव था या दवशी यां या पि के त होती. पाच
प डांची बि सी पा न टॅ सीवाला मागे झुकला. याने टॅ सीचा दरवाजा उघडला आिण
हणाला, ‘‘बसा साहेब, मी सोडतो तु हाला. च चल तरी लेकाचा काय बोलणार आहे!’’
✻✻✻
पु या या कोरे गाव पाक या भागाम ये ी. बागमार ांची वा तू पा न मी थ
झालो. या वा तूला ासाद हणणं जा त संयुि क ठरे ल. ासादतु य वा तू उभी करणं,
हे सामा य माणसाचं काम न हे. ॅनाईट, माबल ांसार या व तू वापरणं, हा िनि त
ऐपतीचा भाग आहे. परदेशांम ये जे हा जे हा जा याचा योग आला, या या वेळी
सग या िम ां या वा तू वैभवशालीच हो या. धुळीचा शाप न िमळालेली परदेशांतली
शहरं , अथात, घरं – ांचं ेय िनसगाला दे याऐवजी शहरात या येक नाग रकाला
ायला हवं. यासाठी व छतेचं माहा य येकाला समजायला हवं. आिण ासाठी
सरकारचा अन् काय ाचा आव यक तो धाक हवा.
चारच माणसांचं एक साधं कोणतंही कु टुंब के वळ नमुना हणून समोर आणू. कु टुंबातील
क या माणसाला काही ठरावीक प तीने घर सांभाळायचं असेल, तर पिह यापासूनच
मुलांना िश त लावावी लागते; िचत बडगाही उगारावा लागतो. इतकं क नही
सग याच गो ी या या मनासार या होतील याची शा ती नाही. घरातली कोणतीही
एक
बेिश तीने वागून घराचं स दय िबघडवू शकते. चार माणसां या घरात जर ही

प रि थती असेल तर एक रा चालव याक रता, स दयाची जपणूक कर याकरता, सगळं
शहर व छ ठे व याकरता कायदेकानू कती कडक हवेत, हे परदेशात गे यािशवाय
समजणार नाही. येक नाग रकाला जे हा व छता आिण स दय याची जाणीव होते
ते हाच संपूण शहर तो वत: या वा तू माणे सांभाळतो. हणूनच ‘मेरा भारत
महान’सार या पा ा परदेशात लाव या जात नाहीत. ‘ व छ मुंबई, िहरवी मुंबई’
अशांसार या घोषणा करा ा लागत नाहीत.
ा दृि कोनातून बागमारांची वा तू पािह यानंतर मी या वैभवाने थ कं वा अ व थ
झालो नाही; मी अवाक् झालो ते आ कटे टची क पकता पा न. बंग याचं नाव ‘सा ी.’
बागमारां या वैभवशाली वा तूपे ासु ा मी अंतमुख झालो ते बागमारांना पा न.
वत:ची वा तू मला दाखवत असताना मला सात याने जाणवत गेलं क , वत:
बागमार या वा तूम ये सा ीभावानेच राहत आहेत. तीच आदब संपूण प रवारात दसून
आली.
ओश या येक वचनातून यांनी सा ीभाव हणजे नेमकं काय आहे, हे वारं वार
सांिगतलेलं आहे. ीकृ ण, बु , महावीर ां यापासून ाने र, तुकाराम, रामदास ा
सव थोर िवभूत नी सा ीभावाचं माहा य सांिगतलेलं आहे. संत-महंतांची वचनं ही
शेवटी यांचीच वचनं हणून पो या-पु तकांतून राहतात. स याची त ण िपढी
जीवनात या कु ठ या गो ना
ा थानं मानतात, हे शोधणं अवघड आहे. जे रवाज
आचरणात आणायचे नसतात, अशा सग या संतवचनांबाबत ‘ही काय िथअरी आहे!’ असं
एक िवधान के लं क , ा िपढीला जीवनापासून मु च िमळते. सा ीभाव हासु ा अनेक
िवचारवंतांना बौि क पातळीवरच पटतो. याला मीही अपवाद नाही. पण ी.
बागमारांना पािह यावर आचरणात उतरलेला सा ीभाव बघायला िमळाला.
रजनीश कं वा ओशो हे नाव घेतलं रे घेतलं क , नाकं मुरडणारी माणसंच पिह यांदा
दसतील. तशी असं य माणसं मला आजही भेटतात. पण याउलट आलेले अनुभवही कमी
नाहीत. ओश या वा याचा मी जे हापासून अ यास करायला लागलो; ते हापासून
यां या वा याचे अ यासक समाजात, गावोगावी कती आहेत, हे मा या काय मां या
िनिम ाने मला समजत गेलं. जुगार खेळणा या माणसाला अचूकपणे दुसरा जुगारीच
भेटतो कं वा मादक पदाथाचं सेवन करणा यांना तशा व तू कु ठे िमळतात, हे अचूक
समजतं– हा िनयम के वळ अिन गो नाच लागू नाही. तु ही या पंथाची वाटचाल पसंत
कराल, याच िवचाराची माणसं तु हाला तु ही िनवडले या पंथावर आपोआप येऊन
भेटतात. अशी अ यासू माणसं मला गावोगावी भेटलेली आहेत.
बागमारां या घरी ओश चा िवषय िनघणं अप रहाय होतं. खरं तर ती ओश चीच
वा तू. खो या-खो यांतून, खोलीतील अंधार- काशाचा िवचार क न वेगवेग या
ठकाणी लावलेले ओश चे असं य फोटो दसतात. पण या- या फोटोतले ओश चे
चेह यावरचे भाव, फोट चे आकार, कु ठ याही खोलीचा वा सजावटीचा तोल जाऊ देत
नाहीत. कं ब ना,
येक खोलीत या वेगवेग या सजावटीवर ओश चं छायािच
पूणिवरामासारखं दसतं. संपूण बंग यात वत: बागमारांचा एकही फोटो नाही. ख या
अथाने ते जलाशयात या कमळासारखे वाटतात.

बागमारांनी एकदा ओश ना
िवचारला,
‘‘समाजातली माणसं तुम या संदभात वाटेल ते बोलतात. अशा माणसांत आमचे काही
िम आहेत. सुिशि त वग मो ा माणावर आहे. आ ही तुमचे साधक आहोत, याब ल
आम याकडेसु ा खाल या नजरे ने पािहलं जातं. आम या बु ीची क व के ली जाते. अशा
माणसांना यां या शंकांचं िनरसन होईल, असं समपक उ र काय ावं? ते अनुभव न
घेताच बोलतात आिण य सहवासाने आ हाला आलेली िचती वेगळी आहे. ते हा
अशा माणसांचं समाधान कर यासाठी आ ही कोणती भूिमका यावी?’’
ओश नी लगेच सांिगतलं,
‘‘तु ही साधक आहात, ते हा साधकच राहा. लोकांचे मा याब ल काय ह आहेत, ते
असू देत. ते गैरसमज दूर करणं, हे साधकाचं काय न हे. िचती न आले या माणसाला
िचती घेतलेला माणूस कधीही पटवून देऊ शकणार नाही. यात वेळ आिण श
खच
क नका. तु ही जा तीत जा त एवढंच हणू शकता कं वा हणत राहा क , ‘मा याकडे
काही माणात स याची झलक आहे.’ तुमचं हणणंही खोटं आहे, असं मी हणत नाही.
तु हालाही वेग या स याचं दशन घडलं असेल आिण कदािचत असंही असेल क , याला
स य स य हणतात, ते काही वेगळं च असू शके ल. ते हा आपण असं क , तु ही तुम या
मागाने या स याचा शोध या; मी मा या प तीने य करीन. मला तसं गवसलं, तर मी
तु हाला सांगेन. तु हाला काही सा ा कार झाला, तर तु ही मला कळवा.’’
बागमारांचा िनरोप घेऊन मी बाहेर पडलो. परती या वासात मा या मनात अनेक
िवचार आिण अनेक संग यांची गद झाली होती. आतापयत भेटलेली माणसं, िम ,
नातेवाईक यांची रांगच रांग डो यांसमोर उभी रािहली. अनेक कलावंतांब ल वेळोवेळी
िनमाण झालेले वादही आठवले. मग असं वाटू न गेलं, आप या आयु यातला कतीतरी
वेळ आपण असेच वाद दूर कर यात घालवला आहे. नातेवाइकांचे संबंध, अनेक जणांशी
जमलेलं मै आिण वैर हे सगळं कोणकोण या घटनांमुळे आिण िवचारांमुळे घडलं? एका
माणसाचा मोठे पणा आप या दुस या िम ाने मा य करावा, ासाठी आपण कती
ऊर फोड करीत आलो, हे आठवत रािहलं. एखा ा
ने के लेला अनेक िवषयांचा
ासंग पा न आपण अवाक् होतो. मग आप या प रवाराला या माणसाचं ि म व,
िवचार, दृि कोन आिण ासंग कळावा हणून आपण सग यांना एक आण याचा य
करतो. आयु यभर मी वत: हेच करीत आलो आहे.
खूप उिशरा यानात आलं क , मा या प रवारातली काही माणसं या ासंगी
िम ाला आवडली नाहीत आिण प रवारात या काही माणसांना तो माणूस ेट वाटला
नाही. या वेळी आपला हा सगळा खटाटोप फु कट गेला, हे श य मला अनेक दवस छळत
रािहलं. पण बागमारांना िमळाले या उ रात मा याही अव थतेचं उ र िमळालं होतं.
तुम यापैक कती मंडळी याच प तीने एकाचं मह व ना यात या दुस या माणसाला
कळावं हणून खटाटोप करत असतील आिण उदास होत असतील. या सवासाठी हे उ र
आहे, असं मला वाटतं.
ओशो हणतात, ‘स य काही वेगळं च असेल, याचा आपण दोघं शोध घेऊ.’ ते हा मला
एक वेगळाच क सा आठवला. आप यापैक अनेकांना कदािचत तो मािहती असेल.

पुण-े मुंबई वासात फ ट लास या ड यात दोन त ण, एक त णी आिण एक हातारी
बसली होती. दोन त णांपैक एक जरा उप ापी वाटत होता. पारिसक बोग ात जे हा
गाडी गेली, ते हा या अंधारात चुंबन घेत याचा आवाज आला आिण पाठोपाठ खाडकन्
मु काडीत मार याचाही आवाज आला. हातारी मनात हणाली, ‘मुलगी माट आहे.
अित संग करणा याशी मुकाबला क शकते.’
त णी हणाली, ‘काय अरिसक माणसं असतात! इथे यौवनाने मुसमुसलेली मी
असताना हातारीचं चुंबन कु णी घेतलं?’
दोन त णांपैक एक त ण हणाला, ‘चुंबन घेतलं दुस या माणसाने आिण इथं मला
थोबाडीत खावी लागली.’
आता ा कहाणीत चौ या माणसाने ग पच बसायचं ठरवलं, तर स य कु णालाही
सापडणार नाही. उरलेली तीन माणसं यांना जे-जे वाटलं, ते स य, असं समजून राहतील.
ओशो हणतात या माणे, ‘स य काही वेगळं च असू शकतं.’
हणजे नेमकं काय?
तर, जे झालं ते असं–
दोन त णांपैक जो पिह यापासून आगाऊ वाटत होता, या याब ल दुस या
त णा या मनात चीड िनमाण झाली होती. गाडी बोग ा या अंधारात गे यानंतर याने
अंधाराचा फायदा घेतला. याने मोठा आवाज करीत वत: याच डा ा हाताचं चुंबन
घेतलं आिण उज ा हाताने दुस या त णा या त डात भडकावली.
स य असंही असू शकतं.

♦ ♦♦
ही कथा जग ेता िसकं दर आिण डायोझेनस ांची. डायोझेनस एक कलंदर फक र.
िवव अव थेत जगणारा. वत:वर खूष. या माणसां या गरजा कमीत कमी असतात, ती
नेहमी समाधानातच असतात. आप याला जे िमळणार आहे, ते िमळा यािशवाय राहणार
नाही; ते न मागता िमळणार आहे आिण जे कधीच िमळणार नाही, ते जंग-जंग पछाडलं
तरी िमळणार नाही. िनसग आिण िनयती दे यासाठी आतुर आहे. तुम यात आिण
िनयती या म ये जर काही अडथळा येत असेल, तर तो अडथळा हणजे तुमचे पसरलेले
हात. माग या!
ा दैवी देणगीवर यांचा िव ास नसेल, यांनी सग यांनी आप या भूतकाळात
डोकवावं. आनंद, सुख-संप ी, पत- ित ा देणारं कोण होतं; हाक मारता णी धाव घेणारी
माणसं कु णा या ेरणेने आली, ते आठवावं. ‘देवासारखा धावलास’ हे श द आपोआप
येतात का? आप या सग या माग या गरजेपोटीच असतात. ेमापोटी फार मोज या.
ेमाचा उमाळा, हीसु ा जे हा भावना मक पातळीवरची गरज ठरते, ते हाच तो फु टतो.
तुम या घरातला गीझर िबघडला आहे, अशा वेळी िजवाभावाचा िम आला तर याचा
उपयोग फ घरातली अडचण सांग यापुरताच होतो. तो जर इलेि िशयनला घेऊन
आला, तरच याचं आगमन सुखावह होतं. इलेि िशयन, लंबर, सुतार, टी ही-टेपरे कॉडर
टे िशयन ही टोळी कधीच वेळेवर येत नाही.
सुखी, समृ संसार एव ा कु ब ांवर उभा असतो.

हणूनच कमीत कमी गरजा असणारा माणूस सुखी असतो.
पा ता नसताना ा देशात फ एकच गो िमळते. ती हणजे मंि पद, स ा.
अिशि त, िबनडोक लोकसं या हे या देशाचं मु य भांडवल आहे; ितथे िन: वाथ
स ाधारी कसे िनवडू न येणार?
मंि पद ही सव े मागणी. हणून याला को वधी पये खच येतो. यासाठी
कार थानं, उर फोड, र , शोषण, फतुरी, फाटाफू ट and what
not? सरकार कोसळलं क नवं रा य थापन होईतो पिह या सरकारचीच
‘काळजीवा सरकार’ हणून नेमणूक करायची, हाच चंड िवनोद. स ेवर असताना
यांना काळजी घेता आली नाही, ते स ा गे यावर कोणती काळजी वाहणार?
कदािचत असं असेल– स ेवर असताना खुच कशी टके ल, ही काळजी आिण खुच
गे यावर देश कसा टके ल, ाची काळजी. असा उलटा म होत असेल.
स ा हे दैवत.
िसकं दरलासु ा काय हवं होतं?
सग या जगावर स ा.
ाउलट डायोझेनस. आयु यात या एके क गरजा कमी करत-करत याने व ाचाही
याग के ला. जनावरं जर व ािशवाय जगू शकतात, तर माणसाने तसं का रा नये? नाही
हणायला याने पाणी िप यासाठी एक छोटंसं पा जवळ ठे वलं होतं. पण एके दवशी
याने पािहलं, एक कु ा वाह या पा यात त ड घालून सहज पाणी पीत होता. या णी
याने ते भांडह
ं ी फे कू न दलं. जनावरां माणे वाहात त ड घालून तोही सरळ पाणी
यायला लागला.
नेहमी माणे डायोझेनस समु ाकाठी सकाळ या कोव या उ हात बसला होता.
एकाएक या या अंगावर सावली पडली. याने वळू न पािहलं, तर एक स ाट उभा.
स ाट हणजे दुसरा-ितसरा कु णी नसून, तो जग ेता िसकं दर होता. याला डायोझेनस
एक िभकारी वाटला.
‘‘तू हणशील ती गो मी तुला टाळी या इशा यावर देऊ शकतो. काय वा ेल ते माग.
काय देऊ?’’
‘‘मला काहीच नकोय. जे हवंय ते दे याची हंमत तु यात नाही.’’
‘‘मी कोण आहे, ते तू ओळखलं नाहीस; हणूनच असं बोलायचं धाडस करतो आहेस.’’
‘‘मला काहीच नको आहे. मी आहे या अव थेत सुखी आहे.’’
‘‘आप याला जे िमळत नाही, कतीही य के ला तरी िमळणार नाही, अशी खा ी
पटली हणजेच कोणताही माणूस ‘आहे ही प रि थती चांगली आहे. मी सुखी आहे’, असं
हणायला लागतो. मी जग ेता िसकं दर. अध जग जंकून आलोय.’’
‘‘तू सुखात आहेस का?’’
िसकं दर गडबडला. याने िवचारलं,
‘‘सुख हणजे काय?’’
‘‘सुखाची ा याही िवचारायची गरज वाटत नाही, अशी अव था हणजे सुख. तू अध
जग जंकून आलास. एव ा कामिगरीत तुला सुखाची ा या समजली नाही का? याला

रा ी शांत झोप लागते, तो सुखी.’’
‘‘संपूण जग जंकून झा यावर मला शांत झोप लागेल. मह वाकां ेची पूतता हणजे
सुख.’’ िसकं दर डौलात हणाला.
‘‘मह वाकां ा हा एक अफाट वृ आहे– याची उं ची आिण पसारा कायम वाढतच
जातो, असा वृ . तू पृ वीही जंकशील. पण कोणतीही व तू मालक ची झाली क ती फार
काळ रमवत नाही. न िमळाले या असं य गो ी मालक या व तूचा पराभव करतात.’’
‘‘मालक कु णाला हणतात, ते तुला कसं कळणार? जो संप ी वाटत सुटतो, याला
मालक हणतात. जी माणसं पैसा जपत राहतात, यांना गुलाम हणतात. पु हा सांगतो,
हवं ते माग.’’
डायोझेनस मनाशी हणाला, ‘जे गभ ीमंत असतात, ते तसेच गव ीमंतही असतात.
ा स ाटाकडे आपण काही ना काही मािगत यािशवाय ाची तृ ी होणार नाही. ाला
यागातला अहंकार हवाय; पण आप याला काहीच नकोय.’
मग डायोझेनस हणाला,
‘‘मा यावर काही उपकार करायचाच असेल, तर थोडा बाजूला उभा राहा. मी
कोव या सूय करणां या वषावात िभज याचा आनंद िमळवतोय, तो िहरावून घेऊ
नकोस. आिण माझं फ एकच िवधान ल ात ठे व. कु णाचाही काश अडवू नकोस.
मागात येऊ नकोस.’’
िसकं दर चमकला. या एका िवधानाने या या अंत:करणाचा ठाव घेतला. याने
डायोझेनसकडे पािहलं. तो दूर सरकला. सूय करणं डायोझेनसवर झेपावली. डायोझेनसचा
मूळचा तृ भाव झळाळू न िनघाला. शांत िच ाचा माणूस– याला नजर असेल, याला
आपोआप ओळखता येतो. शांत चेहरा इतका बोलका असतो क , यासाठी मु ाम घोषणा
करा ा लागत नाहीत. अ खा िनसग, फु लं, वेली, क या, झरे , आकाश या
त
उतरले या असतात.
िसकं दरला याचा हेवा वाटला. तो हणाला,
‘‘ ा णी मला ही राजव ं, सैिनक, ह ी, घोडे, लढाया, स ाटपण सोडू न
तु या माणे िनव अव थेत बसावंसं वाटतंय.’’
डायोझेनस हणाला,
‘‘तुझी राजव ं उतरव, तुझा आतला आवाज कट होतोय. हाच ण आहे; तो
दवडलास क गेलास. सि चार चपळ असतो. तो लगेच िनसटतो. ये, मा याजवळ बस.
िनसगाशी एकजीव हो. शांतीचे खिजने भरलेले आहेत, पण ते ाच णात.’’
तोपयत िसकं दर या णापासून लांब गेला. तो हणाला,
‘‘रािहलेलं जग जंकतो आिण लगेच येतो.’’
डायोझेनस हणाला,
‘‘आता तू परत येणार नाहीस. तो मु चा ण गेला. तो असाच चंचल असतो. उरलेले
सगळे ण स चे, आस चे आिण यातले काही जबरद तीचे असतात.’’
डायोझेनसचं व
खरं ठरलं. याला मन:शांतीचा वर लाभलेला असतो, अशा
िवभूत ना आसपास या प रवारातले अशांतीचे णसु ा दसतात. यासाठी येकाने

डायोझेनस हायची गरज नाही. तु ही तृ आिण शांत असता. कोणतीही कं पनं, लहरी
नसतात, तरं ग नसतात; ते हा तु ही या णी डायोझेनस होता.
यानंतर या यु ात िसकं दर मारला गेला. असं हणतात, िसकं दर गेला ते हा दहा
िमिनटे अगोदर डायोझेनसही वारला.
दोघंही वगाची वाट एकाच वेळी चालत होते. डायोझेनसला माग या बाजूने
मो ांदा हस याचा आवाज आला. याने वळू न पािहलं, तर जग ेता िसकं दर. िसकं दर
हसून हणाला,
‘‘काय गंमत आहे पाहा. एक स ाट हणून जगला. एकाने फ करासारखं आयु य
घालवलं; पण दोघंही वगाची वाटचाल एकाच वेळी करीत आहेत.’’
डायोझेनस हणाला,
‘‘स य आहे; फ समजुतीत घोळ होतोय. स ाट कोण आिण फक र कोण, हे ठरव. जग
सोडताना तुला काय काय सोडावं लागलं? संप ी, राजवैभव, रा य, सै य, संसार,
मुलंबाळं , ऐट, गव, बाब. या- या गो साठी तू आटािपटा के लास, ते सगळं सोडू न
सडाफ टंग फ करासारखा मेलास. मी फक र हणून जगलो, पण स ाट होतो आिण आता
स ाटा माणे सग या वैभवासिहत वगात येतोय. माझं काही िहरावून यावं, असं
मृ यूला काहीच िमळालं नाही.’’
िम ांनो, असं खरोखर घडलं असेल क नसेल, वग हणजे एखादं भौगोिलक थळ
आहे का; हे
बाजूला ठे वायचे. मितताथ पाहायचा. वरवरचे अथ टाकायचे. ख या
अथाने ग भत अथ यायचा.
आज प ास वष झाली तरी भारताचं भिवत अंधारात आहे. जग जंकायची गो च
सोडा; दोन बाय दोन कं वा आणखी श त असेल ती द लीची खुच िमळवताना
मारामा या चाल या आहेत. डायोझेनससारखा िन:संग नेता कधीतरी लाभेल का?
✻✻✻
माक वेन एक वेगळाच नमुना होता. एक प कार याची मुलाखत घे यासाठी गेला.
समोर या िवभूतीला जे तळमळू न सांगायचं आहे, तेवढं नेमकं वगळू न नग य गो ी कशा
ोजे ट कराय या, हे प कारांकडू न िशकावं.
िनघाला िश णापासून. माक वेन
हणाला,
‘‘I never allowed my schooling to come in the way of my education.’’
प काराने चमकू न िवचारलं,
‘‘आपण माक वेनच ना?’’
‘‘असेनही.’’
‘‘तु ही माझा ग धळ वाढवताय.’’
‘‘मीच ग धळू न गेलोय.’’
‘‘का?’’
‘‘माझा एक जुळा भाऊ होता. याचं नाव जॉज. या यामुळे माझे फार हाल झाले.
मला भूक लागलेली असायची; हादडायचा तो. जॉज नापास हायचा आिण मार मला

बसायचा. माझं या मुलीवर ेम होतं, ितने चुकून जॉजशी ल के लं.’’
‘‘आयु यभर तुम यावर अ यायच झाला. तु ही मग सग यांचा परामश का नाही
घेतलात?’’
माक वेन हणाला, ‘‘मी सग याचा सूड एकदाच घेतला. य ात मी मेलो, पण
पुरला जॉजला. यामुळे मलाच आता
पडलाय क , मी जॉज वेन क माक वेन?’’
✻✻✻
माक वेन कायम हणत असे क , माणसाइतका वाथ ाणी दुसरा कु णी नाही.
आयु यातली येक गो तो वत: या आनंदासाठी करतो. माक वेन या िम ाला–
जोसेफला– हे कधी पटायचं नाही. एकदा ते दोघे जण गावाला गेले होते. परती या वाटेवर
माक वेनचं ल र याकडे गेलं. पािहलं, तर एक कु याचं िप लू गटारातून र यावर
ये याची धडपड करतंय. ते कसंतरी वर यायचं आिण पु हा पाय घस न गटारात पडायचं.
माक वेनची गाडी तोपयत फलागभर पुढे गेली. याने एकदम ाय हरला गाडी मागे
यायला लावली. ते िप लू अजून ाण वाचव यासाठी धडपडत होतं. माक वेन खाली
उतरला. याने या िप लाला र यावर आणून ठे वलं. िचखलाचे हात पुसले आिण तो
गाडीत येऊन बसला.
काही फलाग गाडी जाईतो जोसेफ ग प बसला. मग याने िवचारलं,
‘‘ ा िप लाचा ाण वाचव यात तुझा कोणता वाथ होता?’’
‘‘रा ी शांत झोप िमळावी, हा!’’
‘‘मा या ल ात आलं नाही?’’
‘‘ऐक जोसेफ! रा ी झोप लागेपयत मला ते तडफडणारं कु ं दसत रािहलं असतं.
ते हा मी िवचारात पडलो असतो क , मा या आयु यातली पाच िमिनटं मी जर खच के ली
असती, तर एक जीव वाचवू शकलो असतो. ा िवचारापायी मला मग रा भर झोप
आली नसती. आता मी िनवांतपणे झोपू शके न. एका रा ीची शांत झोप, हा माझा वाथ.’’
आप या दैनं दन आयु यात आपण जाणते-अजाणतेपणी कती जणांना दुखवलं ाची
आप याला जाणीवही होत नाही. जाणीव होत नाही हणूनच आपण शांत झोपतो.
जाणीव होऊनही यांना शांतपणे झोप लागते, यां याब ल काय िलहावं?
झोप यापूव फ दहा िमिनटं संपूण दवस डो यांसमोर आणावा. संग, घटना,
सहवासात आलेली माणसं, झालेला संवाद, िनसटलेलं वा य आिण ठरवून मारलेले टोमणे,
एखा ाचं काम सहजी करणं श य असताना के लेली टाळाटाळ...
एकच आठवडा आ मपरी ण करावं आिण शांत झोप न ये याचं कारण शोधावं.

♦ ♦♦

गतं न ं च ल यते

माझे ओठ सारखे हलत असतात. मला त डात या त डात सतत पुटपुट याची सवय
आहे, असं सगळे हणतात. ही गो खरी आहे. मी ती कधीच नाकारणार नाही; पण एवढं
मी काय सारखं पुटपुटत असतो? सांग?ू तु ही हसणार आहात मला! तो एक मं आहे. ा
मं ाचा मी सारखा जप करीत असतो. थांबा! मला एवढा देवमं ी बनवू नका. मी देवाचं
नाव घेत असतो, असं हणू नका. तो मं च आहे; पण देवाचा मं नाही तो! तु हाला
ऐकायचाय ना तो मं ? सांगतो.
‘‘कातवीय...’’
पण थांबा! वयंपाकघरातून जरा हाक आली आहे, ितकडे ल
ायला हवं. आलोच
पा न आिण मग ोक सांगतो.
‘‘अहो, माझी का ी पािहलीत का?'’ सौ. िवचारते.
‘‘नाही. के हा होती?'’ –माझा िनरथक .
‘‘एव ात इथं होती.’’
ावर माझं शोध याचं नाटक. ामािणकपणा, आ ाधारकपणा जरा असा पटवला
आिण परत आलो. तु हाला ोक सांगायचाय, नाही का?
अरे हो, पण माझं पेन कु ठाय?
‘‘हं, माझं पेन पािहलंस का?’’
‘‘छे, मी कशी पाहीन? मी माझी जागा अजून सोडली नाही आिण तु ही तर एव ात
िलहीत होतात नाही?’’
‘‘हो ना; आ ा तर होतं!’’
हे पािहलंत का? असं होतं. व तू हां-हां हणता हरवतात. आम या घराचे हे वैिश च
आहे बाक . व तू हरव याचा रोजचा उ ांक आमचा आ हीच मोडतो. काय वा ेल ते
हरवतं घरातलं. अपवाद– पलंग, दोन मोठी कपाटं, जेवणाचं टेबल आिण सी लंग फॅ न
हरवत नाही. ाचं े िडट आ ही कोणीच घेऊ शकत नाही. कारण तो छतास कायमचाच
बसलाय. टेबलावरचा रे िडओ हरवत नाही; पण के हा के हा या या आजूबाजूला एव ा
व तू जमतात क , तो काही काळ दसेनासा होतो.
आमचा उभयतांचा व तू हरव यात हातखंडा आहे, तो हणजे क यांचा. टेबल,
कपाटं िमळू न एकू ण सात क या आहेत. यािशवाय बाहेर जाताना जे कु लूप लावतो,
याची क ली आठवी! क ली न सापडणे, ा हातखंडा योगाला ‘व स मोअर’ फार
िमळतात. ािशवाय, दोन चपलेतली एक च पल, नेलकटर, हातोडी, प ड. ातली
प ड, ू ाय हर तर कायमचाच हरवलेला! ा झा या रोखठोक व तू. यािशवाय सुई,

रीळ, से टी िपन, टो हची िपन, काही िनवडक बाट यांची बुच,े पावडर या ड याचं
झाकण– ा व तूंची आ ही न दच ठे वत नाही.
हरवले या व तू कु ठे सापडतील ाला काही िहशोब नाही. वानगीदाखल एकच
नमुना. टेबला या ॉवरची क ली एकदा हरवली. ती कु ठं आिण कशी सापडावी? एक
बाटली रॉके ल आणायला गेलो, ते हा र यात उधळले या एका गाईचा ध ा लागून
बाटली फु टली, ते हा यात क ली! आता हे सव कसे झाले असावे?
टेबलावर या वतमानप ा या घडीत क ली रािहली. कपाटा या मध या क यात
र ी ठे वली जाते. वतमानप ा या घडीतून क ली पोहोचली कपाटात. सदर कपाट हे
सटरफटर सामानांचे आहे. यामुळे के वळ ठरवले या क यातच र ी असते, असं नाही.
सवात तळा या क यात असते रॉके लची बाटली आिण त सम व तू! ते हा अगदी नेम
धर या माणे क ली बाटलीत गेलीच नसेल, असे कोणी हणेल काय? हणजे हणता
येणारच नाही. कारण क ली ितथंच सापडली.
मी, माझी सौ. आिण बाबामंडळी ा सवा या जीवनाला एक अन यसाधारण वेग
आलाय. कारण घरातली एक
आप या जीवनातला येक ण काही तरी हरवलेली
व तू शोध यात घालवीत असते. ब तेक व तू सवात माग या क यात कं वा सवात
खाल या क यात सापडतात (कपाटा या माग या बाजू आिण कपाटा या िन पलंगा या
खाल या बाजू हणजेच क पे.). व तू हरव या या ा कलेपासूनच होणारे फायदे पाहा!
पिहला फायदा– सतत शोध याची वृ ी जोपासली जाते. रकामा असा वेळ कधी राहतच
नाही. यामुळे ‘न करमणे’ ही अव था संभवत नाही. गंमत हणून िसनेमाला जायचं
ठरवलं, तर रा ीचा शो अस यास, बाहेर या कु लपाची क ली शोधणे, हा काय म सहा
वाज यापासून सु होतो. यात आणखीन भर हणजे सौ.ला एखादी ‘हेअर टाइल’
कर याची लहर यावी (ललना, अनुराधा, वीणा, ी इ. अंकांत या फोटो माणे.). हणजे
मग के सांची जाळी, का या रं गाची रबीन, सुमारे दीड डझन आकडे इ. व तूंची
संशोधनकायात भर पडते. एवंच, रकामा वेळ कोणालाही नसतो.
फायदा दुसरा– व तू शोधताना उ ा मारणे, पलंगाखाल या ंका ओढणे, दहा वेळा
कमरे त वाकू न व तू पाहणे, कपाटे सरकवणे व घरात माळा अस यास मा यावर चढणे,
असे अनेक त हेचे सवागसुंदर ायाम घडतात.
हे सव करताना घर झाडले जाते, हा ितसरा फायदा!
कोणती व तू कोठे सापडेल, ा िवचारापायी तकशा ात होणारी वाढ. नजर शोधक
होते, ती ण बनते आिण यािशवाय, कु लपा या क या बनवणारे लोक, टेशनरीचे
दुकानदार ांचा फायदा होऊन यांचा दुवा िमळतो तो वेगळाच.
आजपयत न हरवलेली व तू हरवली क एक आगळा आनंद होतो. अगदी ह ा या
वेळी हवी ती व तू िमळाली, तर काय हो मौज! ‘आम या घरात अंधारात जरी एखा ा
ठकाणी हात घातला तर हमखास नेमक व तू िमळते!’ अशी ौढी िमरवणा या लोकांची
मला क व येते. यांना व तू न िमळ याचा ‘चाम’च माहीत नाही. ा माणसांना काम
संपलं क व तू कु ठे ही िभरकव यातला आनंद के हाही समजणार नाही. मी काय कं वा सौ.
काय, कोणतीही व तू कोठे ही फे कतो. कारण सतत शोधणं सु च असतं आिण असं य व तू

सापडत असतात, हरवत असतात.
ा सवाला मदत हणून विडलांनी ोक िशकवलाय. तो ोक तीनदा हणायचा आिण
व तू शोधायला सु वात करायची. व तू हमखास सापडते.
तु ही हा योग क न पाहा. तो ोक –
‘कातवीय: महाबा : राजा बा
क तमान् ।
त य मरणमा ेण गतं न ं च ल यते ।।’
हाच तो भावी ोक.
तु हाला आता समजलं असेलच. हाच ोक मी एकसारखा हणत असतो. व तू हरवो
अथवा न हरवो; हा ोक मी सतत हणतो. दसतात या गो ी तरी गहाळ न होवोत.
माझे पुटपुटणे हणजे ा ोकाचा जप!

♦♦ ♦
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नदीचं मूळ आिण ऋषीचं कू ळ

ा गो ी शोधू नयेत हणतात. मला ा दोन गो त
एका न ा गो ीची भर घालावीशी वाटते. ती हणजे, भांडणाचे खूळ!
भांडणाचे खूळदेखील पा नये. कारण याचे मूळ कोठवर जाईल, हे सांगता येईल
आिण येणार नाहीही. एक बाब मा आव यक! आिण ती हणजे ‘कू ळ'. हे कू ळ बळकट
असलं हणजे मग ‘भांडण’ हे खूळ हणता- हणता चांगलाच शूळ ठरतो.
आता अगदी ामािणकपणे सांगा हं! मी सांगतो तो क सा; यात खरोखरच काही
भांड यासारखं होतं का? पण दो ही ‘कु ळं ’ बळकट िमळाली आिण जुंपली झुंबड.
बाब होती हाताची. बसम ये एक अप-टु -डेट गृह थ िखडक जवळची जागा पटकावून
बसले होते. आपला उजवा हात यांनी माग या टेकाय या भागावर आडवा टाकला होता.
तो हात शेजारी बसले या गृह था या मानेमागून उज ा खां ापयत आला होता. गँगवेम ये उ या असले या माणसांसाठी येक सीटला धरायला जी एक कडीवजा पोकळ
जागा असते, ितथं या गृह थाचा हात येऊन थांबला होता. या आड ा हाताचा ास
वा तिवक या याच शेजारी बसले या माणसाला हायचा; पण याला तो हात न अडता
याचा उपसग पोहोचत होता, तो या या मागे बसले या माणसाला. कारण, मागे
बसले या माणसाने पुढ या सीटची ती मूठ हातात पकडली होती.
बस, एवढाच मु ा! एवढंच भांडवल. भांडण जुंपले. दोघेही सुिशि त, दोघेही इं जी
भाषेचा सरास वापर करणारे ; पण समजूत एकालाही न हती. करण श दोश दी होताहोता ‘ लडी बा टड’ ा श दापयत येऊन थांबलं. न हे– न हे, ा श दापासून जा त
जोरात सु झाले. आिण मग त वाचा
उपि थत झाला.
ितथं हात ठे व याचा अिधकार ‘ि ि सपली’ कु णाला पोहोचतो?
बस कं ड टरने सांिगतले, ‘‘ती कडी उभे राहणा या माणसांसाठीच आहे आिण
िखडक जवळ बसले या माणसाने हात पस न बसू नये.’’
या या दृ ीने बाब संप यात जमा होती; पण ती पेटत होती. शेवटी, ‘तू खाली उतर,
मग दाखवतो’ ा ‘ ॅि टकल'पयत मामला आला. यातला एक जण मग म येच उतरला.
मी या याकडे पािहलं. डोळा आिण कान ाम ये याने लावलेला शदराचा ठपका मा
प दसला. ते हा मी समजलो क , मा तीरायाची झुंजार वृ ी ाच शदरा या
‘अणू'तून ा गृह था या पार मदूपयत पोहोचली होती!
या वादिववादाची बाब सोडू न ा. पण खरोखरच उदरिनवाह या या जोरावर
चालतो, या ा हातांची काही वेळा अडचणच होते. हात कु ठे ठे वायचा, कसा ठे वायचा,
हा ॉ लेम होऊन बसतो. फोटो काढायला बसले हणजे हातांची फार पंचाईत होते. हात

कसा ठे वावा, हे जसे आप याला कळत नाही; याच माणे काही काळ या
फोटो ाफरलाही कळत नाही. आप याला हातासंबंधी सूचना देऊन-देऊन तो थकतो. एवढे
क नही कधी कधी ुप फोटोत एक तर आप या दोन हातांपैक एक हात गायब होतो,
नाहीतर शेजा याचे हात आपलेच आहेत असा भास िनमाण होऊन आपण हां-हां हणता
‘चतुभुज’ होतो. मो ांची ही कथा; मग लहान बाबालोक फोटोत अस यास
िवचारायलाच नको! फोटो वाया घालव याचे ‘ े िडट’ ते दुस याला घेऊ देत नाहीत.
सगळा फोटो चांगला असतो. आपण अगदी ‘ माट’ (?) दसतो. ‘माझा फोटो मेला कऽऽधी
चांगला येत नाही.', असं हण याची फॅ शन अस याने सौ. तसे पुटपुटत फोटोला उभी
राहते. ितचाही फोटो चांगला आलेला असतो आिण अशा ‘सुमु तावर’ िचरं जीवांनी डावा
हात चांगलाच हलवलेला असतो. या या ा ‘ह तलाघवा'मुळे िचरं जीव सह बा
कातवीया माणे दसतात. फोटो ाफरला आिण आप याला फोटोपुढे व िचरं जीवांपुढे,
कं ब ना िचरं जीवां या या हातापुढे – ‘हात’ टेकावे लागतात!
जी बाब फोटोची, तीच बाब नाटकात काम करतानाची! ा वेळीही हाताचे काय
करावे; कळत नाही. हात कसे ठे वावेत, ा िवषयावरच ‘ द दशकांशी’ ‘दोन हात’
करायची वेळ येते. नाटकात काम करताना हा
एवढा भेडसावतो क , नाटकापासून
‘चार हात’ दूर राहावेसे वाटते. हात िखशात अडकवले तर तेही यांना काहीतरी दसतात.
एका द दशकाने मला िवचारले होते, ‘‘तुमचे हात असे का लटक यासारखे दसतात?’’
यांचा
मला समजला नाही. मनात मी हणालो, ‘हात खां ावर अडकवलेत हणून
ल बकळ यासारखे दसतात!’ उघड बोललो नाही; नाहीतर मला यांनी ‘चांगलाच हात’
दाखवला असता.
हातांचे काय करायचे, हा
आणखीन एकदा पडतो; तो हणजे गाडीतला वास
करताना! नेहमीचा लोकलचा वास एवढी वष मी उभं रा न, ल बकळू न, सव
अव थेतला वास करीत आलो आहे; पण हाताचे काय करायचे, हे अजून समजलेले नाही.
वर या कडीला ध न उभं राहायचं हटलं तर काही सेकंदांतच हात अवघडतो.
दरवा या या कडीला धरावे हटले, तर ‘ती’ अनेकां या हातात ‘हातोहात’ गेलेली असते.
‘मम’ हण यापुरतीदेखील ती हाताशी येत नाही.
हा वास जर रा ीचा असेल, तर िवचा च नका. गाडी ठे चून भरलेली असते,
डु ल यांवर डु ल या येत असतात. हातावर डोकं टेकवून पडावं हटलं, तर हातांची व इतर
अवयवांची चांगली ‘कं फटबल’ पोज िमळत नाही. एका वासात मी म तपैक पोज
िमळवून झोपलो होतो. उशाशी हात घेतला होता. हाताला िबलकु ल रग लागली न हती.
थो ा वेळानं कु णीतरी मला जागं के लं. मला चांगलाच राग आला; पण मग व तुि थती
समजली. उठवणारा माणूस हणत होता,
‘‘मला ा टेशनवर उतरायचं आहे.’’
‘‘मग उतरा. मला कशाला उठवलंत?'’ मी ओरडलो. तो गृह थ शांतपणे हणाला,
‘‘तु ही माझा हात उशाला घेऊन झोपला आहात.’’
ऑ फसात खरं हणजे हाताकडं बरीच कामिगरी असते ते हा ितथे हात कु ठे ठे वावा, हा
उ व याचे कारणच नाही. ितथे हात कामावरच– फायल वरच– हवा. ितथे कामे

हातावेगळी हायला हवीत. हात वेगळा होऊन चालत नाही. पण काही फायली
हातावेग या होत नाहीत. कारण एखादी फाइल हातावेगळी करीत असताना समजते क ,
यात अनेकांचे ‘हात’ गुंतलेले आहेत! अनेकां या ‘हातांत’ ा फायल चे भिवत आहे.
अनेकां या जवळू न ही फाइल ‘हातोहात’ लांबव यात आली आहे. अनेकांचे हात ओले
कर याची कमया ा फायलीत आहे आिण अनेकांचे हात पोळ याचे साम यही ा
फायलीत आहे. अनेकां या ‘हातावरची रे षा उमट याची’ जादू ात या ‘हात हात’ लांब
रपोटस् म ये आहे. अस या ा ‘हातचा राखून’ वावरणा या फायल समोर व थ बसून
हात जोडणे, एवढेच हातात असते!
ेमा या रा यात तर हाताला भलतेच मह व! पिह याविह या ह त पशासाठी
दोघांचेही हात उ सुक असतात. ा हातांची हेतुपुर सर हालचाल ब तांशी िसनेमा
पाहताना होते. समोर या पड ावर नायक-नाियके चा ह त पश घड याआधीच
िथएटरमधील लैला-मजनूंचे हात हातात गुंफले जातात. दोन खु याम ये हात टेक यासाठी
एकच हात असतो. याचा फायदा ेमीजनांना िमळतो. सहेतुकपणे घडलं, हे भासवणं
श य असतं. यामुळे ल ात भटज नी ‘हाताला हात लावा’ हण यापूव च तो सोहळा
आधीच साजरा झालेला असतो. अथात् ि यकर त पूव ‘हात झाडू न मोकळा’ झालेला
नसेल तर कं वा ेयसी ‘हातावर तुरी’ देऊन पळाली नसेल, तर! अशा संगी मग नुसतंच
‘हात चोळीत बसणे’ म ा असते!
ापारी लोकांना ‘हाताचा’
कधी येत नाही. कारण ापारात ब तान बसवीत
असताना अनेकां या ‘डो याव न हात फरव याची’ सोय असते आिण ब तान बसेपयत
वा य लाभून पोटाचा नगारा असा गरग न वाढतो क , नंतर वत: याच ‘पोटाव न
हात’ फरवीत बसावं लागतं.
कु णाचा ‘पोटावर हात', तर कु णाचे ‘हातावर पोट'. ‘कु णी सढळ हाताचा', तर कु णी
‘आखडता हात’ घेणारा. कु णाचा ‘चलाख हात', तर कु णी ‘हातचलाखीचा'. ‘कु णी अंगावर
हात’ टाकणारा, तर कु णी ‘कळ हातावर झेलणारा!'
हे सव झालं. ा सव हातांचं व यां या हालचाल चं काही िवशेष वाटत नाही. पण
या या हातवा यात िवल ण साम य आहे, अशी एकच
तुम या अंगाला हात
लावत नाही, तर ित या अंगात अफाट श असते. हात कसे ठे वायचे, ाचं िश ण पैदा
के लेला हा असामी चौकाचौकातून उभा असतो. एरवी एकमेकां या खां ावर हात ठे वून
चाल यात आनंद असतो. यातून दुसरी
दुस या जातीची असेल ( हणजे ीबरोबर
पु ष कं वा पु षाबरोबर ी), तर जा तच ल त.
पण ा चौकात या िव क याने ‘काय राव?’ हणून पाठीमागून खां ावर हात ठे वला
क संपलं!
एका असामीने आप या ेयसीला सांिगतलं, ‘‘माझा अिधकार एवढा मोठा आहे क ,
मा या कमािशवाय य पंत धानदेखील पुढे जाऊ शकत नाहीत.’’ ेयसी भाळ यास
नवल न हतं. ितचा तो मिनरास लवकरच झाला; या वेळी ितला आपला ि यकर
रहदारीचं िनयं ण करताना चौकात दसला ते हा!–
– असं य वाहने एका आड ा हाताने थांबिव याची ताकद या या बा त िन:संशय

होती!

♦♦ ♦

जािणजे य कम

उ

म शेती, म यम धंदा आिण किन नोकरी असं हणतात! एके काळचं हे मू य
आज बदलायला हवं आहे. आज हणायचं झा यास– उ म धंदा, म यम नोकरी आिण
किन शेती, हाच म यो य ठरणार आहे.
उ म धंदा! ात तर वादच नाही; पण यात या यात धंदा को ता? मी हणेन,
हॉटेलवा याचा!
हे िवधान करताना मला सु वातीलाच एक खुलासा करायचा आहे. तो हा, क मा या
मालक चे कं वा भागीदारीचे असे एकही हॉटेल नाही. तसा मी ा धं ात भागीदारी
करतो; नाही असे नाही. पण मी पैसे घालवायचे आिण हॉटेलवा याने ते िमळवायचे–
एवढीच भागीदारी. ही भागीदारी गेली कै क वष सु आहे. गेली कै क वष मी हॉटेलात
खात आहे, िम ांना खायला घालीत आलो आहे. हा वर सांिगतलेला शोधही मला हॉटेलात
खाता-खाताच लागलेला आहे.
या दवशी रवाजा माणे मी वेटरला िवचारलं, गोड काय आहे आज?
तो फ
यालाच समजेल एव ा वेगानं यादी सांगू लागला. तयार असणा या
पदाथाची नावे सांगताना, ती िग हाइकांना समजावीत, अशी वेटरची कधीच इ छा नसते.
कारण याला िग हाईक टकवायचं नसतं; टकवायची असते ती वत:ची नोकरी!
मी याला
िवचारला आिण मा याच मनात उ र तयार झालं. ‘‘गोड काय– मानून
याल ते गोडच आहे. देईन ते गोड माना हणजे झालं!’’ यांि कपणाने मी काहीतरी
पुटपुटलो.
नेमका हा ‘यांि कपणा'च हॉटेलवा यांना तारतो! िग हाइकांचा यांि कपणा हे
हॉटेलवा यांचे भांडवल. हाताला त डाजवळ जा याची सवय झाली आहे आिण त डात
पडेल ते चाव याची त डाला सवय झाली आहे. ा अवयवांना ा सवयी नस या तर
खा यापूव आपण काय खात आहोत, हेच पाहत बसलो असतो; पण तसं होत नाही.
लहानपणापासून आपण भल या भल या गो ी खातो. लहानपणी मो ा माणसांची,
मोठे पणी साहेबांची व बायकोची बोलणी खातो. जोडेही खातो. पाठ वळ यावर िश ा
खातो, नको ते हा इतरांचा वेळ खातो आिण साधलं तर पैसा खातो! एव ा गो ी
पचव यावर, हॉटेलात या व तू खाणं काही अश य नाही.
खरं हणजे, आपण हॉटेलात काही खातच नाही, हे पुरा ािनशी िस क न देणं
काहीच कठीण नाही. के वळ िजभेचे चोचले पुरवावेत, एव ासाठी हॉटेलात कु णीच जात
नाही. जा याची टाप नाही. हॉटेलात जाणा या माणसाचं एक खाणं सोडू न सगळीकडे ल
असतं. हणूनच तो हॉटेलात खाऊ शकतो. कसं ते पाहा आता!

कॉलेजात जाणारी मुलं (?) न हे रोडरोिमओज् – हॉटेलात जातात कं वा उलट हणू–
या हॉटेलात जाणारे ‘हॉटेल टु ड स’ मधूनमधून कॉलेजात जातात. कोण याही
कॉलेजसमोर उघडलेले हॉटेल पाहा. के वळ हॉटेलात पुरेशी जागाच नाही हणून इतर मुलं
कॉलेजात बसतात. ा वयाची, ा पेशाची िग हाइकं , बापा या िखशाला फार ताण बसू
नये, ाची दखल घेतात व हॉटेलात पैसा उधळतात. आप याकडे ढु ंकूनही न पाहणा या
पोर वर इ ेशन पाड यासाठी ही पोरं हॉटेलात तळ ठोकू न असतात. कोणती मुलगी कु ठे
राहते, पोिनटेल बांध याचा एखा ा मुलीचा कोणता वार आहे, ाची ‘काळजी’ करीत
ही मुले हॉटेलात बसतात. साहिजकच ा खमंग िवषयापुढे हॉटेलात या व तू कोण चवीने
खाणार? ाउलट, एखा ाचे ‘गिणत’ जमलेले असेल तर ेयसीची अपॉइं टमट चो न कु ठे
यावी, ा िवचारात ‘ दलवर’ हॉटेलात वेळ घालवतात. हणजे ाचेही खा यात ल
नसते. ेयसीची वाट पाह याची जागा, हॉटेलइतक चांगली दुसरी कोणती असू शकते?
ते हा ‘वाट’ पाहणारे ‘वीर'देखील काही खात नाहीत. ेयसी जर बरोबर हॉटेलात
आलेली असेल, तर सगळा वेळ ितचं सू म िनरी ण कर यातच जातो. ते हा ेयसी
बरोबर असूनही खा याकडे ल नसते.
ेयसी जे हा प ी होते, ते हा अव था जरा िनराळी असते. मीलनातला आनंद (?)
ओसरलेला असतो. ल ापूव याच हॉटेलला उदार आ य दला हणून – ल कर याची
घोडचूक घडली आहे,
ाचा नुकताच उलगडा झालेला असतो. ेयसीची प ी
झा यावरदेखील प ीची हॉटेलात या व तूंवर तेवढीच भ
राहते – ाही गो ीचा
अचंबा वाटत राहतो. मग ा अचं यात आिण प तावा वाट या या काळात कु ठलं आलंय
खा यात ल ?
दोन-तीन क याब यांना हॉटेलात घेऊन जाणारा एखादा हेड लाक– तो तर बळी
जाणा या कोकरासारखा दसतो. खूप वषानी हॉटेलात यायला िमळालं
ाचा
सहधमचा रणी कती सूड घेणार आहे, ा िवचाराने तो जेवढा बेचैन झालेला असतो
याहीपे ा, अप य मांक चार – (हे मा िन वळ गफलतीने) एखादा लास फोडणार
नाही ना, ा िवचाराने तो हादरलेला जीव – मेनूकाडावरील नया पैशाचे आकडे व
िखशातले आकडे यांचाच ताळा मांडत असतो. तो ताळा जमत नाही, ते हा याला
उलगडा होतो क , हॉटेलात ये यापूव आपणच ताळ सोडला होता. ते हा याचं खा यात
ल नसतं. ाउलट, ा कधी न हे या िमळाले या संधीचं वागत करीत, िमळे ल ते गोड
क न घे यात याचे कु टुंबीय गक होतात. कु टुंब मुख व समोर या बशा ाकडे यांचं तसं
ल नसतंच!
लंच अवरम ये हॉटेलात जेवणारी माणसं िनरा याच काळजीत असतात. पिहली
काळजी– जागा िमळे ल क नाही? दुसरी काळजी– ऐन वेळी एखादा िम ‘कापायला’
येईल क काय? ितसरी काळजी– मागवलेला िज स वेटर ‘संपला’ हणून सांगेल क
काय? एव ा काळ यांतून मु होऊन चवीनं खावं, तर खुच या मागे नंबर लावलेला
एखादा ‘अनािमक’ घेणेक यासारखा उभा असतो.
आिण बाक अनेक ातले क येक आरामात बसायला येतात. तासभर बस याचे
लायस स िमळावे हणून एकदा कॉफ – एकदा चहा करीत बसतात. काही पेपर

वाचायला बसतात.
ाउलट, खराखुरा भूक लागलेला एखादा िमक. पण, याला एवढी भूक असते– तो
इतका कडाडलेला असतो क – समोर येईल ते गोडच मानतो.
ा सव िग हाइकां या िनरिनरा या अव था, िग हाइकांची अगितकता– हेच
हॉटेलवा यांचे भांडवल! हे या धूत
ावसाियकांनी अगदी अचूक हेरलेले असते.
खा या या पदाथाकडं िग हाइकांचं दुल
हावं ासाठी हॉटेलवालेदख
े ील आप याला
मदत करतात. ा मदतीचा मु य– आजकाल लोकि य होऊ घातलेला– माग हणजे
संगीत! आप या पसंतीची रे कॉड ( यावर उठले या च यासकट) आप याला ऐकायला
िमळते. रे िडओ िसलोन कानीकपाळी तासन् तास कोकलतो, तरी लोक पैसे खच क न
गाणी ऐकतात. कारण, अशा त हेने गाणी ऐक यात आप या संगीतवे ा मनाची
थोड यात जािहरात होते आिण ‘ ेि टज’ थािपत कर याचा सोपा माग उपल ध होतो.
मला तर के हा के हा वाटू न जातं, क वेटरला िवचारलं, ‘गरम काय काय आहे?’– तर
पदाथा या नावात तो सांगेल, ‘मुकेश-लता’ गरम आहे.
अ यंत भारी फ नचर, डनलॉप टॉप या खु या, ‘फॉरमाइका टॉप'ची टेबले, गुळगुळीत
फरशा, नतक माणे डौलदारपणे झगमगणारे दवे आिण एखादे अितमॉडन- यूरल – ा
सव भ दशनाने िग हाईक भांबावून जाते. एव ा मो ा सजले या वा तूम ये याला
वत: या गौण वाची जाणीव कषाने होते. याला म पडतो तो हा क , ‘एव ा
वग य वातावरणात उदरभरणासारखे य:कि त कृ य कसे करायचे?’ याचा चेहरा
काळवंडतो आिण याच वेळी याला फायदा िमळतो तो हॉटेलात या मंद काशाचा.
मग आपण काय खातो आहोत, हे कु ठलं सुचायला? कारण सँडिवचसारखा साधा (खरं
हणजे फालतू) पदाथच दीड पया खाऊन बसतो आिण मग ख याखु या अथाने ते
‘उदरभरण’ न होता य कमच ठरतं! िबलाचा आकडा पािह यावर सा ात ‘कम’ समोर
उभं रािह यासारखं वाटतं! ा अस या भारी हॉटेलात िग हाइक काही खात नाही, तर
हॉटेलच िग हाइकाला खाऊन टाकते आिण ाचे कारण एकच– ‘काय खायला िमळते’
ापे ा ‘कसे खायला िमळते?’ ालाच मह व आहे.
जाणकार, जबाबदार
ने हॉटेलात जाऊ नये; हॉटेल फ चालवावे. मूखानी घरे
बांधावीत; शहा यांनी यात राहावे. ा या अगदी उलट, शहा यांनी हॉटेल चालवावे
आिण मूखानी यात खावे. या दृ ीने दोन जबाबदार
त झालेला पुढील संवाद नेहमी
आठवावा :
एका नामवंत िसने द दशकाला पड या काळात एका हॉटेलात वेटरची नोकरी
िमळाली. याच हॉटेलात एके दवशी दुसरा द दशक जेवायला आला. याने अचं याने
िवचारले,
‘‘आपण? आिण इथे? तेही वेटर हणून–? अरे रे, फारच शोचनीय!’’
यावर तो ( द दशक) वेटर हणाला, ‘‘तुम यापे ा माझी ि थती चांगली आहे. मी इथे
वेटर हणून आहे; पण मा यावर ा हॉटेलातलं खा याची वेळ कधीच आलेली नाही.’’
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िडसबरोऽहं मासानाम्
येक मिहना वत:चे वैिश
बरोबर घेऊन ज माला येतो आिण वत:चे वेगळे
वैिश
थािपत करतो. इतर मिह यांचे मला तसे काही वेगळे पण सापडले नाही.
हणजे मी यांचा िवचारच के लेला नाही. पण िडसबर मिह याचे तसे झाले नाही. िवचार
न करताच ा मिह याचे वेगळे पण मला ताबडतोब जाणवले.
एक िडसबरलाच लाइफ इ शुर सचे ‘ ेमप ’ येत.े िव याचा ह ा भरायचा आहे, हे
कं पनी के वळ िवनयाने सुचवते. ा नो टशीव न ताबडतोब समजते क , मी जगतो आहे–
ावर कं पनीला काही हषखेद नाही; कं ब ना खेदच आहे, हष नाही. कारण... पण जाऊ
दे, ते िवषयांतर होईल. तूत एवढेच क ; ते िझरिझरी कागदाचे पाक ट हातात आले क , मी
हणतो– आला, िडसबर आला.
आ हा मुंबईकरांना आणखीन एक वैिश
जाणवते. आम या जीवनात फ घामाचा
आिण पावसाचा– असे दोनच सीझ स. पण नाही, िडसबर मिह यात लाजत-लाजत का
होईना, थोडी थंडी पडते. सकाळी दुधा या बाटली या रांगेत जाऊन उभे राहावे, असे
वाटत नाही. अकरा मिहने कपाटाची ऊब घेत बसले या पांघ णांना पहाटे चाकरीला
हजर हावे लागते. ‘‘I never allowed my schooling to come in the way of my
education.’’ ा जािहरातीमध या मोहक चेह या या बाईकडे पाह याचा मोह होत
नाही. एरवी वाटतं, या पो टरमधील बाई या हातातली बाटली ‘ ॉ'सकट िहसकावून
यावी. वेटर ही चीज फ रं गीत िच ां या मािसकातूनच चांगली दसते; पण ा
मिह यात वाटते, अंगावर पुलओ हर चढवले या आकषक चेह या या जागी वत: जाऊन
बसावे.
सास या या खचाने िशवलेला ल ातला वुलन कोट डांबरा या गो या टाकले या
ंकेतून बाहेर येतो. यावरची पँट वाप न के हाच बोहारणी या मालक ची झालेली
असते. यावर भांडून िमळिवलेल,े दीड शेर दूध मावणारे टीलचे पातेले सौ. अजून
इतरांना दाखवते. िवधुराव था भोगत असलेला तो कोट िडसबरम ये बाहेर येतो. अंगावर
तो कोट चढव यावर ल ात येतं क , पूव चा ‘फॉम’ रािहलेला नाही. एके काळी
आप याच अंगाव न हा कोट िशवला होता का, अशी शंका ये याइतपत कोट पालटलेला
असतो... न हे, आपण पालटलेले असतो (खरं च, आ ही ते हा भलतेच ‘फॉमात’ होतो. पण
गेले ते दवस. इ कात पड याचे आिण कोट िशव याचेही.). िडसबरचे वैिश
आणखीन
एक! ‘झकास आिण भकास', ‘चढेल आिण पडेल’ ना
योग हो याचा हा मिहना.
यािशवाय सबंध वषभर पुरवून-पुरवून वापरले या ‘कॅ युअल ली ह’ उधळू न
टाक याचा हा मिहना. कजावरील ाजाची पै न् पै वसूल करणा या मारवा ा माणे

एकू ण एक कारकू न कॅ युअल ली हचे वि थत टाइमटेबल तयार क न, ाजासकट
वषाची कसर भ न काढतो. यासाठी, अनेकांची मुळातच नसलेली आजी, आजोबा कं वा
त सम (मरणेबल) नातेवाईकमंडळी शे ूल माणे परलोकवासी होतात. या माणात ही
मंडळी इ छामरणी असतात. फ इ छा कोणातरी कारकु नाची आिण मरण इतरांचे!
आम या अ या भाटकरचे आजोबा मा और! ांचे वष ा कधी झालेच नाही. कारण
दर वष िडसबर मिह याआधी व र अिधका यांची बदली होते आिण अ याला या
एकाच आजोबां या जीवावर (अ रश: जीवावर) चार-पाच वष रजा िमळत आहे.
िडसबर! ि
न लोकांचा नाताळचा सण! ांचा नाताळ, पण ताळ सुटतो आमचा.
ा वेळी
स काढ याचा ‘अॅटॅक’ सग यांना येतो. याला ‘अॅटॅकच’ हणायला हवा.
रिववारी सकाळी र याव न आरडाओरडा करीत, श यतो रं गीबेरंगी कपडे घालून आिण
ढोलक , तबला, माऊथ ऑगन ां या पा संगीतावर वेडव
े ाकडे अंगिव ेप करीत जाणारे
कॉलेज िवदूषक पािहले हणजे वाटते क , यांचा ‘नाताळ’ आिण आमचा हा सुटलेला
‘बेताल.'
दवाळी अंकांसाठी येक मािसकातून– पाणी घालून वाढवलेला– रतीब घालून
लेखकवग ग प बसलेला असतो. थकू न-भागून! यानंतर एक-दोन मिहने शांतपणे जातात.
मग येतात नवीन वषाचे वषारं भ अंक, कथािवशेषांक– यांची आमं णे! लेखकवग न ा
जोमाने लेख या सरसावतो. दवाळी या पडू न रािहले या– खप न झाले या– अंकां या
दु:खातून संपादकमंडळी बाहेर आलेली असतात आिण न ा वषा या अंकां या जािहराती
दैिनकांतून झळकायला लागतात.
िडसबरचे आणखीन एक वधळे पण! नवीन वषाची संपूण रािशभिव ये मािसकामािसकांतून, वतमानप ांतून झळकायला लागतात. कु णाचा भा ययोग, कु णाचा ल योग,
कु णाला मुबलक माणात ीसौ य, तर कु णाला संतितयोग. अनेक आ ासने, अनेक
आिमषे. अगदी असलेच भिव य चालू वष उजाड यापूव च िलिह यात आलेले असते; पण
खुळा आशावादी वाचक, चालू वष हे सव शुभयोग चुकवून कसे पार पडले, हे साफ
िवस न जातो आिण न ा वषाचे (असेच खोटे होणारे ) भिव य वाच यात दंग होऊन
जातो.
हे सगळं झालं.
पण िडसबर मिह याचे खरे व प २०-२२ तारखेपासून दसायला लागते. या
फू टपाथवर दवाळी अंक दसतात, याच फू टपाथवर रं गीबेरंगी कॅ लडस दसायला
लागतात.
आम या ग ा टके कराचा भाव ा दवसांत कॅ लडर या कतीतरी पट नी अिधक
वाढतो आिण ाला कारण कॅ लडस आिण िडसबर मिहना. ल ात िशवले या वुलन
कोटा माणेच हा ग ा अकरा मिहने टोअस िडपाटमटम ये कु ठे तरी कोप यात बसलेला
असतो आिण कपाटातून जसा िवधुर कोट बाहेर पडतो, तसा ग ा टके कर अकरा
मिह यांची कात टाकू न न ा िवचाराने िडसबर मिह यात बाहेर येऊन बसतो.
आमचा ग ा टोअस- लाक आहे. या या या खुच ला तो गेली सहा वष िचकटू न
आहे– अगदी ‘ग दासारखा'. अनेक आले आिण अनेक गेले. Men may come and men

may go ा चाली माणे इथ या खा यात कोणीही फार काळ टकला नाही; पण ग ा
टके कर टकलाय. याची बदली कर याची कु णाचीही टाप नाही.
ा मिह यात याचा भाव वधारतो. कारण याला असं य कॅ लडस िमळतात. सहा इं च
बाय सहा इं च ा आकारापासून ते बमा शेल या दीड फू ट बाय दोन फू ट एव ा
आकारापयत या अनेक गुंडा या याला डझना या िहशेबाने येतात. दवस संपला क
आपण एका तारखेचे पान टरकावून टाकतो; पण ग ा टके करने दवसागिणक एक-एक
अ खे कॅ लडर टरकावले तरी शेवटी काही कॅ लडस उरतीलच. रांगणा या मुलापासून ते
उघ ानाग ा बायकांपयतची अनेक िच े असलेली कॅ लडस– दलाल, पंिडत,
मुळगावकरांपासून– नुसते देखावे दाखिवणा या लँगहॅमर आ ट टपयत असं य
िच कारांची कमया लाभलेली कॅ लडस– चार स य लोकांत दाखव यासारखी कॅ लडस,
तशीच गादीखाली लपवून ठे वून फ एकांतात पाह यासारखी कॅ लडस! अनेक-अनेक.
साहिजकच िशताभोवती भुते जमतात, पातळाभोवती पोरी जमतात ( हणजे पोरीभोवती
पातळे नाहीत काय?) आिण लो याभोवती मांजरे जमतात, या माणे ग ा
टके करभोवती इ व अिन िम ांचा गराडा पडतो. कॅ लडर या यो यते माणे पेशल
चहा या कपापासून ते तांबेकडील पाट पयत वायदे के ले जातात. कॅ लडर जेवढे ( हणजेच
चावट) तेवढा ‘मिलदा’ मोठा.
पिह यांदा-पिह यांदा कॅ लडस व डाय या ांचा तो येणारा ओघ पा न ग ा
लटपटलाच होता. या वष तर याने काही कॅ लडस फू टपाथवर च िवकली होती हणे!
पण नंतर-नंतर तो सावरला! सरावला! असा िडसबर उजाडला हणजे ग ा टके कराला
चहापाणी, जेवणखाण ाचा करकोळ काय कं वा घाऊक काय, खचच नाही.
जेवणाखा याची तैनात सांभाळायची कटकट नाही, हणून ग ाची बायको
वयंपाकपा यातून `Twenty-four hours' रकामी असते. साहिजकच, ग ा हाक
मारील ते हा ‘दो ही व्◌ाâर जोडोन’ ती ‘at his service disposal’ असते.
मंडळी, िवचार करा. कधी न हे ती वाटणीला येणारी थंडी आिण हाक मारताच
सामोरी येणारी बायको; हणजे ‘तेिच पु ष भा याचे'– खरं क नाही? अंगे िभजली
जलधारांनी, ातला कै फही कमीच ठरावा.
खरं च, ‘मासानाम् मागशीष ऽहं’ असं कौतुकानं सांगणा या ीकृ णमहाराजांना ा
किलयुगात मुंबईसार या शहरात कारकु नाचा अवतार घे याची वेळ आलीच (तेवढा दुधर
संग देवा दकांवरदेखील न येवो), तर ते हणतील –
‘मासानाम् िडसबरोऽहं'
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भाऊचा ध ा

(हॉल माणसांनी ग

भरलेला आहे. सभेला सु वात के हा होते ाकडे सवाचे ल
लागले आहे. इतर कोण याही सभेसारखी ही सभा ओढू नताणून भरव या माणे नाही.
िवषय येका या िज हा याचा आहे; यामुळे येक जण उ फू तपणे आलेला आहे.
अथातच अ य , उपा य , वागता य , इ. ठरािवक चाकोरीतून पुढे सरकणारी ही सभा
नाही. अस या सभेचा वृ ांत दे याची नेहमीची था पण मी सोडणार आहे. ते हा व ा
मांक एक, दोन, तीन – ा व पात ही ह कगत दलेली बरी.)
व ा पिहला : स गृह थहो, आजची ही सभा का भरली आहे, हे आपण जाणतच
आहात. अशा त हेची सभा भरावी, अशी येकाला आतून ओढ होती, हे िनराळे
सांग याची ज रीच नाही. र याव न ध े मारणा या लोकांचा िनषेध कर यासाठी ही
तातडीची सभा भरव यात आली आहे. ते हा आपण आता सभे या कामाची सु वात
करायला हरकत नाही.
व ा दुसरा : मा याआधी जे गृह थ बोलले, यां या मु ाचा नीट िवचार हायला
हवा. यांनी आज या सभेचा उ ेश अगदी भलताच सांिगतलेला आहे. ध े मारणा या
लोकांचा िनषेध कर यासाठी आजची सभा नसून, या स गृह थांवर, मा यवर
नाग रकांवर, ध े मार याचे आरोप होतात; यांना वाचव यासाठी ही सभा बोलावली
आहे.
एक उतावीळ व ा : हणजे ध े मारणा यांना ा सभेची अनुमती आहे, असं
समजायचं आहे काय?
पिहला व ा : माझी िवनंती क , आता यांना काही बोलायचं आहे, यांनी वि थत
समोर येऊन बोलावे. वत: याच जागेव न बोलू नये. इतर सभे या सव चाको या
मोड यासाठी आपण अ य , उपा य वगैरे मु ाम नेमले नाहीत. हणजे, या दृ ीने
आपण हा सवाना ध ा दलेला आहे. (ध ा श दामुळे सभेत काही काळ ग धळ. जरा
वेळानं परत शांतता.)
दुसरा व ा : लोकांनी शांत राहावे व मला जे काही हणायचं आहे, ते ऐकू न यावे.
मघाशी मा या एका िवधानाचा िवपयास कर यात आला, याचा मला खेद वाटला. ही
सभा कोणताही ध ा सहन करणार नाही. मग तो बाईनं पु षाला दलेला असो, पु षानं
बाईला दलेला असो कं वा बाईनं बाईला, पु षानं पु षालाही दलेला असो. मा या
हण याचा मूळ मु ा एवढाच होता क , जी माणसं कधी कु णाला ध ा मारीत नाहीत,
यां या हातून जर चुकून कं वा काही कला मक आनंद िमळिव यासाठी एखा ा
ला
ध ा लागला, तर याचा समाजात एवढा बाऊ होऊ नये. पोलीस कं वा सरकार ांनी

यािव
लगेच कारवाई क नये आिण तेव ाचसाठी मी काही योजना मांडणार आहे.
सग या कला मक ध े देणा या ध े वा यांची एक असोिसएशन थापन करावी. असे ध े
देणा या लोकां या मनात तसा कोणताच गैर अथ नस यानं या असोिसएशनला ‘भाऊचा
ध ा’ हणायला हरकत नाही. कारण आपण सव भाऊ आहोत. ा असोिसएशनचा
सभासद असले या माणसाचा गद त कु णाला चुकून ध ा लागलाच, तर सरकारने कं वा
पोिलसाने याची खबर थम आ हाला ावी. असोिसएशनतफ या सभासदाचा यो य तो
बंदोब त के ला जाईल. जे हा असोिसएशनचेदख
े ील य फसतील, ते हा मग यात
सरकारने ह त ेप करावा.
ितसरा व ा : मा या आधी या गृह थांनी जी योजना मांडली, याबाबत मला दोनचार शंका आहेत. एक तर एका ध े मारणा या गृह थाचं आिण दुस या ध े मारणा या
गृह थाचं एकमेकांत कधीच पटत नाही. यामुळे सगळे ध ाकार एक येतील, ाब ल
मला शंका आहे. येकाची ध े मार याची प त वतं आहे, वयंभू आहे. याहीपे ा
मह वाची बाब हणजे, अमुक एकाचा ध ा कला मक आिण दुस याचा ध ा के वळ
ध यासाठी, असा भेदभाव तु ही कसा करणार? कोणती कसोटी लाव यावर ा
दोह तला फरक समजणार? ध या-ध यातला हा फरक जोपयत सरळ-सरळ समजू
शकत नाही, तोपयत ा असोिसएशनला काही अथ नाही.
चौथा व ा : ितस या व याला पडलेली भीती िनराधार आहे. मु ाम ध े मारीत
फर याचा उ ेश कु णाचा असतो. नाइलाज हणून कोण ध े मारतो आिण ध ा न
मारताही ध े मार याचा आरोप कु णावर येतो, हे सहज ओळखता येत.े ते हा अशा
असोिसएशनला काही अथ नाही, हा मु ा गैरलागू आहे.
पाचवा व ा : मला असं हणायचं आहे, क आपण भल याच िवषयावर ही चचा
करीत आहोत. काही दवसांपूव िवनयभंग के या या आरोपाव न या काही
ध ाकारांिव
कारवाई कर यात आली आहे, यां यासाठी आपण काही क शकतो का,
ाचा िवचार होणे आव यक आहे.
पिहला व ा : सभेला अ य नाही, पण मी पिह यांदा सु वात के ली अस याने
पाच ा व या या शंकेचं िनरसन करणार आहे. परवा िवनयभंगाचा आरोप झाले या
ध ाकारांचा
काय ा या क ेत अस याने ा सभेला याचा िवचार करताच येणार
नाही. ा सभेचा मूळ उ ेश असा आहे क , भिव यात इतर ध ाकारांवर असाच अकारण
आरोप आ यास सभेतफ कायमसाठी काही तरतूद करता येईल क नाही, या दृ ीने
दुस या व यानं मांडलेली योजना वागताह आहे. ध े मार यासाठीच यांचा ज म
झाला आहे आिण जे के वळ काही िन मती हावी एव ासाठी ध े मारतात, ां यात
ग धळ होऊन अशा ध ाकारांची गणना भल याच वगात होऊ नये, अशी व था होणे
आव यक आहे. कोणी तरी सरकारला हे समजावून सांगणे आव यक आहे. कोणी तरी
ाब ल आवाज उठवायला हवा आहे. याखेरीज ध ाकारांची कु चंबणा थांबणार नाही.
सहावा व ा : आतापयत जी काही मते
कर यात आली, यां याशी मी
अिजबात सहमत नाही. अरे , ध ा मार यावर पकडलं, तर असे घाबरता काय? – एक गो
तर सूय काशाएवढी व छ आहे, क ध ा मारणा या लोकांपासून ास होतो आिण अशा

लोकांिव
काही तरी करायला हवं– हे सवाना पटतंय हणून तर ही सभा भरली. आता
हा झाला सामा य लोकांचा िवचार; पण मला इथं ध ाकारांना िवचारायचं आहे, तु ही
ध ा मारलात ना? मग आता का घाबरता? आता इकडेितकडे बचावासाठी पळापळ
करता? ध ाकारांची वत: या ध यावर
ा पािहजे. मी ध ाही मारणार; पण दुस या
ला िवनयभंग झाला असेही हणू देणार नाही, ात अथ नाही. हा माझा ध ा, तो
मी मु ाम मारला, यात कला मक आनंद वगैरे काही उ ेश नाही, असं तरी सांगावं.
नाहीतर मग सरळ असं हणावं, क मी हा ध ा मारलाय; पण तो बाजारी ध ा नाही. हा
ध ा असा आहे, क तो लागला तरी िवनयभंग होऊ शकणारच नाही. अशी भूिमका घेणारे
उ ा दहा, वीस, चाळीस, प ास ध ाकार िनमाण होऊ देत आिण मग पाहा, सरकारला
कं वा पोिलसाला िवनयभंगाचे िनयम, िवनयभंगाची ा याच बदलावी लागेल. पण
यासाठी वत: या ध यावर
ा हवी. पांढरे व छ कपडे घालून, मी हंद ू
कॉलनीसार या व तीतही ध े मारणार आिण हा पेहराव बदलून ॅ ट रोड, के नेडी
ि जवर पण ध े मारणार, अशी भूिमका प कर यात हशील नाही.
एक
: वा तिवक ध ा, खरा ध ा, खोटा ध ा, कला मक ध ा, अ ील ध ा–
ा सव ध यांचा अथ ‘बाईच’ सांगू शके ल. कारण बाईला सव जाती ओळखता येतात.
परवा एका गृह थाचा एका बाईला ध ा लागला. तो ध ा एवढा कला मक होता क ती
बाई ‘आत या आत’ पडलेली मला व छ दसली. दुसरं असं क , ध े मारणा यांची,
िवनयभंगा या आरोपाखाली अटक झाले यांची, आपण वतमानप ांतून जी नावे वाचतो;
ती एवढी सामा य असतात, क कधी डो यांसमो न ती गेलेलीच नसतात. ते हा मला
असं हणायचं आहे क , अस या धंदव
े ाईक ध ाकारांकडू न समाजाचं जेवढं अक याण होत
नाही तेवढं अक याण कं वा तेवढा िवकृ त प रणाम– यां या ध याम ये काही कला मक
जोर आहे, अशा मा यवर ध ाकारांकडू न समाजाचं जा त नुकसान आहे. पण तरीसु ा मी
तु हाला मघाशी एका ध ाकाराचा कला मक ध ा सांिगतला. मला वाटतं, अशा त हे या
काही ध ाकारांना जे योग म आहेत, कला ेमी आहेत यांना– आपण सोडू न ावं आिण
यासाठी सरकार व पोलीस ांना पटवून दे यासाठी ‘भाऊचा ध ा'सारखी सं था
अि त वात येणं आव यक आहे.
सातवा व ा : सरकार व पोलीस ांना आपण िनराळे का मानतो, हा मला
मघापासून
पडला आहे. ध ा तो ध ा. मग तो चुकून लागो, मु ाम लागो, कसाही
लागो; याचा िनषेध हायलाच हवा. एकदा मला एका गृह थाचा ध ा लागला. मी
याला िवचारलं, ‘का रे बाबा ध ा मारलास?’ तो ध ाकार फार ामािणक होता. तो
हणाला, ‘कला वगैरे िवसरा. मला वत:ला ध ा मारायला आवडतो. मी ध े मारत
हंडतो. हमर यावर ध ा मारतो. लहान र यावर, ग लीबोळात जाऊनसु ा ध ा
मारतो.’ मला सांगा, उ ा तुम या वत: या बायकोला, मुलीला कु णी ध ा मारला तर
तु ही तो ‘ योग म’ कला मक ध ा हणून सोडू न देणार का?
पिहला व ा : आतापयत ध ा या िवषयावर बराच ऊहापोह झाला. तु ही सवानी
एव ा कळकळीने हा िवषय मांड याब ल सभा आपली आभारी आहे. शेवटी जाताजाता मला एवढंच सांगायचं आहे क पोलीस, सरकार, ध ाकार ांचे हे संबंध फार

पूवापार आहेत. आदम आिण इ हपासून लोक एकमेकांना ध े मारीत आलेले आहेत. सव
एकमेकांचे िवनयभंग करीत आलेले आहेत. सव रा ांत िवनयभंगाचे िनयम आहेत. ध े
मारणारे , ध े खाणारे लोक आहेत. िवनयभंग होणार आहेत, यािव
कारवाई होणार
आहे; ते हा आजच एवढं िबचकू न जाऊन चालणार नाही. एवढा कठीण संग आला आहे,
असे हणायचे काही कारण नाही. जाता-जाता एवढंच हणता येईल– सहसा ध ा लागेल,
असं काही क नये. पण जर दलाच ध ा, तर मग या ध यावर
ा हवी. बेधडक
सांगावं, ‘हो, मी मारला ध ा, काय करायचं ते करा.’ एवढा धीटपणा हवा. ध यामागे
हेतू िन वळ अंगचटीला जा याचा होता, पशाचा होता क काही िनमाण कर याचा
होता, हा भाग नंतरचा; पण मी असं मा हणणार नाही क , काही योग म ध े कारांना
‘ध ा’ माफ असावा. याच माणे जे लोक के वळ ध े च मारीत हंडतात, यांनाही मी
पा ठं बा देणार नाही आिण दे यात अथही नाही. कारण ते ‘ध ाकार’ पान-पान
माफ प के िल न देतात. आता असं होत आहे क , कला मक ध ाकारांची ा बाजारी
ध े कारांमुळे कु चंबणा होते; पण यावरही एकच उपाय क , कला मक ध ाकारांनी
आप या ध यावरची
ा वाढवावी.
असो. वेळ फार झालाय, ते हा ही सभा बरखा त होत आहे, हे मी जाहीर करतो.
आप या इमारतीचा िजना अ ं द आहे. ते हा ध ाबु न करता नीट खाली उतरावे.

♦♦ ♦

रसे शनचा वसा

आला! आला! मे मिहना जवळ आला.

सी लंग फॅ न चोवीस तास फरायला
लावणारा मिहना आला. शाळांना सु
ा, हणून दुपारचा िन काम कमयोग (झोप)
उठवणारा मिहना आला. पु या-मुंबई या गा ांना तुफान गद करणारा मिहना आला.
बफा या गु हाळात लाईन लावणारा मिहना आला. बफाचं गु हाळ हणजे उसाचं गु हाळ;
पण यात बफ स र ट े असतो आिण लासा या तळाशी कु ठे तरी रस असतो, ते हा ते
बफाचेच गु हाळ.
पण ा सव वैिश ांनी लाजून बाजूला हावं, असं एक वैिश
हणजे ल ाचा
मोसम. दोनाचे चार करणारा सीझन. आम या ऑ फसातला गोपाळ बव ाला
धरपकडीचा सीझन हणतो. कधी सं याकाळी भेटला तर हणतो, ‘एकाला ज मठे प
झाली, िबचा याला भेटायला गेलो होतो.’ आिण मग या या िखशातून डोकावणा या
पानसुपारीकडे पा न आपण ओळखायचं क वारी रसे शनला गेली असावी– रसे शन!
अ रश: काळजात धडक भरवणारा श द आहे हा. कोट कं वा कायदा ांनी िश ा
दे या या कारात– दहा ल े व पाच मुंजी– ां या ‘ रसे शनला’ जाऊन या, असे खुशाल
सांगावे. अ ल गु हेगार नाही वठणीवर आला तर नावच नको. नाही, हणजे िखशाला
फटका बसतो हणून हा कार भयंकर आहे, असं मला हणायचं नाही; तो सरळ भावनेचा
आहे. आनंद लुटव याचा तो सोहळा आहे. आमचा गोपाळ बव मा ल ाचा मोसम
आला हणजे सारखा हणत असतो क , सरकारी नोकरांना सरकारने ल ा या मोसमात
‘आहेर अलाउ स’ ावा, हणून! एक दवसाआड गोपाळ बवचा चेहरा चौकोनी झालेला
दसतो. कारण िवचारावं तर हणतो, ‘‘आज सकाळीच एक िबल आलंय.’’ एवढं सांगून तो
िखशातून एक ल ाचं आमं ण काढू न दाखवील. यावर आ ही याला हटकलं तर हणेल,
‘‘अरे , जेवायचंदख
े ील आमं ण होतं दुपारी; पण ऑ फस सोडू न जेवायला जाता येत नाही.
मग जायचं पानसुपारीला. हणजेच िबल भरायचं सं याकाळचं. ऑ फस सुट यावर घरी
जाऊन ल ाला जायचं हणजे दु पट-ित पट वेळ जातो. पर पर पानसुपारीला जायचं
हणजे सकाळपासून ऑ फसात आपणच हे असं नवरदेवासारखे कपडे घालून बसायचं
आिण परत ते खराब होत नाहीत याची काळजी करायची.’’
– गोपाळ बवसमोर ा सीझनम ये असा एक दवसाआड य
उभा असतो.
एव ावरच भागत नाही. गोपाळ बव आणखीन वैतागतो. याला खूप कारणं आहेत.
या या बायकोला हॉलचा प ा नीट माहीत नसतो. जुना ा ण सहायक संघ असेल, तर
ती खुशाल नवीन ा ण संघात जाऊन याची वाट पाहत बसते. आता ितथंही ल असतं
आिण ितला पानसुपारी व नारळ िमळतो, हे िवसरा. कारण वधुप ाला वाटतं, असेल ही

सौ. बव वरप ा या ओळखीची आिण वरप ाला उलट वाटतं. पण मु ा हा नाही. गोपाळ
बव ितची जु या ा ण संघात वाट पाहत वैतागून जातो. ितथं जमलेली माणसं– या
गृह थाची व बायकोची नेहमी चुकामूक होते– असा कसा हा मो ? –अशा नजरे नं पाहत
राहतात. पानसुपारी घेऊन झालेली असते. िवतळत आले या आइ मची लादी चघळू न
झालेली असते. परत आइ म हवं का, हणून कु णी िवचारत नाही. िवचारलं तर ‘नाही’
हणायचं जीवावर येतं; पण दुस यांदा खाताना इतरांनी पािहलं तर याचा संकोच
वाटतो. हे सव टाळ यासाठी हॉल सोडावा, तर बायकोचा प ा नसतो.
जुना ा ण सहायक का नवा? – ा
ावर तोडगा हणून गोपाळ बव बायकोला
टेशनवरच बोलावतो. चुकामुक चा सोहळा टेशनवर फार मो ा माणावर होतो, पण
कोणता तरी धोका प करावा लागतो. बायको मुलासकट सापडली क मुलाला पुढे करीत
ती हणते, ‘‘सारखा तुमचा जप करतोय.’’ या वा याबरोबर गोपाळ बव या खां ावर
याचा मुलगा येतो. गोपाळ बवने दवसभर जपलेले कपडे धारातीथ पडतात. गोपाळचा
जप करणारा याचा मुलगा एकदा बापा या कडेवर बसला क इतर गो चा जप क
लागतो. खेळणी, खाऊ वगैरे! ‘एक िमिनट या हं –’ ा कॉ ॅ टवर कडेवर बसलेला
मुलगा शेवटपयत गोपाळ बवकडेच राहतो, हे कोण याही िववािहत सव सास सांगणे
नलगे!
गाडीला गद हे ठरलेलंच! गोपाळ बवची बायको बायकां या ड यात जाते. गोपाळ
मुलासकट पु षां या ड यात. एक टेशन गे यावर गोपाळचा मुलगा ‘आईकडे पोचव –’
हणून रडायला लागतो. ाउलट, तो आईकडे असला तर बाबांकडे पोचव हणून ह
धरतो. एकदा बायकां या ड यात याला यायचेच, ठरवून खाली उतरला ते हा मुलासकट
तो लॅटफॉमवर रािहला. गाडी पुढे गेली. नंतर या दोन गा ा न थांबणा या.
चुकामुक चा एक अपूव सोहळा! आिण हे सगळं कशासाठी?
रसे शन सेरीमनी ा शापासाठी!
एव ावर हे थांबत नाही. एकदा या हॉलम ये पोहोचलं क , गोपाळ बव हणतो,
‘‘ही आलेच! असं हणून बायको एकदा आत गेली क या घरचीच होते. आप याला एक
सव स नवरा आहे, हेच ती िवसरते. बायकां या ा खोलीत आप याला जाता येत नाही.
बरं , एखा ा परक या मुलीला – बायकोला बोलवायला सांगावं तर सोय नाही. कारण
ह ली परक या मुलीच रािहले या नाहीत. सग या कटवा या. बरं , ा कटवा या
मुलीचं वय ओळखणं कठीण असतं. कारण वयात आले या मुलीही कट घालतात.
‘‘ती मुलगी हणायची क बाई हणायची, हा
पडतो. मग िनरोप कसा पाठवणार?
पाठवलाच तर ती हणते, अंगावर पातळ कोण या रं गाचं आहे?’’
‘‘बरं मग?'’– मी िवचारतो.
‘‘अरे , मुलगा कडेवर असला क वत: या एकु ल या एक चांग या कप ाची एवढी
िववंचना असते क , बायको या पातळाकडे ल कसं जावं? एकदा अंदाजानं रं ग सांिगतला
तर भलतीच बाई समोर आली. िनरोप देणा या मुलीला दम भरत ती पुरं ी आत िनघून
गेली. ल समारं भात कं वा माहेरी गे यावर बायका आपाप या नव यांना
आि तासार या वागवतात.’’

गोपाळ बवची ही दु:खे! तो हणतो, ‘‘तुमचा ल ाचा खेळ होतो, पण िम ांचा जीव
जातो.’’ तरीदेखील ल हटलं क गोपाळला िम ाची सहानुभूतीच वाटते. सुटाबुटात
उ या रािहले या, सगळीकडे अिभमानाने हसत पाहणा या िम ाकडे पा न गोपाळ बव
एकदा भर हॉलम ये वत: या कडेवरचं पोर सांभाळत मा याजवळ हणाला होता, ‘‘बघ
बेटा, कसा खुशीत आहे. सग यांना बायकोची ओळख क न देतोय. या बे ाला हे
माहीत नाही, क आपली बायको एव ा भ नं, आ मीयतेनं फ एकदाच, रसे शन या
वेळीच अशी शेजारी उभी राहते. िबचारा िन पापपणे हसतोय रे ; पण लवकरच, एक मूल
झा यावर, याचाही असाच गोपाळ बव होणार आहे.’’
गोपाळ बव रसे शनला एवढा का घाबरतो, ाची क पना मला या दवशी आली.
बवची बायको मुलाला वाधीन करताना हणाली, ‘‘ ाला आइ म देऊ नका. नाक
वाहतंय.’’ हा संदश
े आइ म वाटणा या गृह थानं ऐक यामुळे यानं गोपाळ बव या
हातात एकच बशी ठे वली. पातळ होत आलेली आइ मची लादी चम यात येईना. ते हा
सरळ बशीला त ड लावावे काय, ा िवचारात गोपाळ बव असतानाच या या मुलाने
बशीला त ड लावले आिण संप यावरच बशी दूर के ली. दुसरी बशी ये याचा योग
दुरापा तच. गोपाळ बव ते हा हणाला, ‘‘मतदान झा यावर अंग ावर शाईचा ठपका
देतात, तसा आइ म खा यावरही ावा; नाही का?’’
यानंतर एकदा कहर हणजे गोपाळ बव डो याला एक मलमप ी बांधून आला.
‘‘हा काय मामला?’’
‘‘काल पान-सुपारीला गेलो होतो.’’
‘‘ितथं काय मारामारी के लीस?’’
‘‘छे रे ! ह ला झाला मा यावरच.’’
‘‘कसा काय?’’
‘‘आपली मॉडन प त ना! याचा हा प रणाम. पोराला कडेवर घेऊन िजने चढू न
हॉलम ये गेलो, तर दरवाजाशीच ह ला झाला. हे पानसुपारीवाले जरा वेळ आप याला
बसूनदेखील देत नाहीत.
वि थत बसून ावं, यालीखुशाली िवचारावी; मग
सावकाशपणे ावी पानसुपारी. पण ते नाही. सगळाच वहार झालाय. कोण बोलणार?
एक जण येतो. तुम या हातात पान क बतो. या वरची सुपारीची पुडी हमखास खाली
पाडतो. तेव ात दुसरा हाताला काडी टोचतो. अ र लागलं क नाही, हे पाह याची
याला ज रीच नसते. आपण एकाएक काय टोचलं हे पाहावं, तर अ र अस याचं
यानात येत.ं काडी टोच यामुळे आपण हातावर हात घासतो आिण यांना वाटतं,
‘अ रच घासताहेत.’ आपण जेमतेम सावरतो न सावरतो तोच डो यावर, अंगावर तुरळक
थब पडतात. ते गुलाबपा याचे आहेत का आप याच घामाचे आहेत, हे कळाय या आतच
ितथ या लंगडणा या खुच वर बसावं लागतं.’’
–आमची हसून हसून मुरकुं डी वळली.
‘‘बरं , पण ही प ी कसली?’’
‘‘काल या गुलाबपाणी शंपडणा या माणसाची गुलाबदाणीच कपाळावर आपटली.
माझी एक सूचना आहे. दरवाजावर हा ह ला करतात ना पानसुपारीचा, यां यात

आणखीन एक माणूस हवा.’’
‘‘कशाला?’’
‘‘ या माणसानं एकच काम करायचं. आप या हातातलं ेझट याने ितथेच िहसकावून
घेऊन आप याला आइ म या टेबलाकडे ढकलून ावं.’’
मे मिहना जवळ येतोय. ल ाचा मोसम आ रहा है । गोपाळ बवचा चेहरा उतरलेला
आहे. यानं मला आज तोडगा िवचारला. मी हणालो, ‘‘ऐक! येक गो ीचं तं आहे.
तुला मी रसे शनचा वसा सांगतो. तो तू घे. सुखी होशील.’’
गोपाळ बव हणाला, ‘‘सांग.’’
मी हणालो, ‘‘ऐक. कायालयात बायकोला पोहोचव याची जबाबदारी आपण घेऊ
नये. सगळं बायकोवर सोपवलं, आपण कानावर च हात ठे वले हणजे वत: सगळं
वि थत कर यात या शार असतात. तुम यावाचून जमत नाही असं या भासवतात
अन् आपण पाघळतो. ितला सरळ– पर पर हॉलवर बोलवावी.’’
‘‘हे झालं जाताना; परत येताना काय?’’
‘‘ती एकटीच येत,े आपण यायचंच नाही. ओ हर टाईमची थाप मारायची, तोपयत
ािलटीत जाऊन न िवतळलेलं, चम यात गु यागो वंदानं येणारं आइ म खात बसावं.’’
‘‘आणखीन?’’
‘‘आणखीन काही नाही. याहीपे ा चांगला वसा हणजे, कायालया या प यावर
गावात या गावात अिभनंदनाची तार पाठवावी आिण वास-खच व आहेराचे पैसे
वाचवून घरीच आइ म खावं. ल झालेलं जोडपं मग जवळजवळ वषानं भेटतं, ते हा
बायको ब तेक ‘ ू’ असते आिण िम ाचा चेहरा पडलेला असतो. ते हा आपण यां या
ल ाला तारे वर भागवलेलं असतं, हे ते िवसरलेले असतात. नवीन गतीब ल आपण
यांचं अिभनंदन क न मीठ चोळावं आिण हे सव साधणार नसेल तर, रसे शनला जावंच
लागणार असेल तर, एक उपाय. कायालया या िज याने हॉलम ये जावं, हणजे मु य
वेश ाराजवळचा ह ला चुकवून फ आइ मचा समाचार यायला िमळतो.’’

♦♦ ♦

आिण उ रे

ा जगात माणसां या जाती कती?
होय! मी सबंध जगािवषयी िवचारीत आहे; फ भारत देशािवषयी नाही! – तु हाला
माहीत आहे? – नाही ना? मग मी सांगतो. तु ही उगीच िहशोब करीत बसू नका. ा
ाचं उ र अगदी सोपं आहे.
जगात माणसां या दोनच जाती.
एक
िवचारणा याची आिण दुसरी उ र देणा याची! जगा या पाठीवर कु ठं ही जा;
ा दोनच जाती तु हाला आढळतील. के वळ ा दोनच जात वर अ या जगाचा
कारभार चालला आहे. मंि मंडळे चालली आहेत. िवधानसभा गाजत आहेत. िमरवणुका,
घोषणा, मोच वाटचाल करीत आहेत.
िवचारणारा कं वा उ र देणारा ापैक एक प
येक माणसाला येक
णाला वीकारावा लागतोच लागतो. दवसात या येक णी माणूस
तरी
िवचारीत असतो, नाहीतर उ रं तरी देत असतो. कोणती ना कोणती भूिमका वारं वार
बदल याची संधी दे यात येत,े एवढाच काय तो दलासा आहे.
ज माला आ याबरोबर माणूस जो पिहला टाहो फोडतो, तो टाहो हणजे ‘कोऽहं?’
हणजेच ‘मी कोण आहे?'– हा
आहे, असं हणतात! हणजे पाहा– ज माला आ याआ या माणूस
िवचारणा याचा प घेऊनच ज माला येतो, पण याचं दुदव असं क ,
या या ा पिह याविह या
ाची कोणी दखलच घेत नाही. या या ा
ाचं उ र
याला सबंध आयु यभर िमळत नाही. जी िमळतात, ती खरी नसतात. ‘मी कोण आहे?’
ा ाला ऑ फसात साहेबाकडू न उ र िमळतं,
‘तु ही एक नालायक गृह थ आहात.'
ाच ाचं घरी उ र िमळतं,
‘तु ही अगदी प े बनेल आहात.’ असा हा ‘वन मॅन शो’ आयु यभर क नही याचं ेय
िमळत नाही. उ रं दे याची भूिमका मरे पयत बजावावी लागते.
कु णीतरी
िवचारायचा आिण याचं उ र कोणीतरी ायचं, हे तर अगदी पुरातन
कालापासून चालत आलंय. धृतरा आंधळा. ते हा यानं अ खा यु ाचा इितहास
संजयाकडू न ऐकला. धृतरा
िवचारतोय आिण संजय िबचारा सारखी उ रं देतोय.
आजकाल या ऑ फसातून ऑ फसरमंडळी धृतरा बनतात. डोळे असून बघत नाहीत.
हाताखाल या माणसाकडे ‘ लीज पीक’ असा रमाक िल न फायली या फायली
पाठवतात. सबंध आयु यभर नोकरी करणारा माणूस– साहेबा या
ांची उ रे देत
नोकरी करणारा माणूस, नोकरी संपवतो व जंदगीही! नोकरीवर ठे व यापूव इं टर यू

घेतात. तो हणजे, पुढ या सग या जीवनाची ‘झलक'च असते! ितथं
िवचार यासाठी
एका वेळेला एक माणूस पुरत नाही;
िवचारणा यांची किमटी असते. उमेदवाराला
िन र कसं करायचं, हे ितथं ठरव यात येतं. या यासाठी िनि त दवस ठरवला जातो.
वेळ आिण थळ उमेदवाराला सांिगतलं जातं. उमेदवारा या आ -इ िम ांकडू न शुभे छा
के या जातात. इं टर यू आटोपून आ यावर उमेदवाराला परत उ रं देणा याची
भूिमका प करावी लागते.
‘काय काय िवचारलं?'
‘ कती लोक होते?'
‘ कती वेळ इं टर यू चालला होता?'
‘नीट बोललास का?'– ा जातीचा दुसरा इं टर यू ताबडतोब पार करावा लागतो.
पु कळदा पिहला इं टर यू परवडतो, पण दुसरा परवडत नाही.
जेमतेम एक-दोन श द बोलायला लागले या मुलालाही ‘बाळ, तुझं नाव काय?’ ा
ाला अनेक वेळा उ र ावं लागतं. या वेळी उ र दलं क , याचं कौतुक होतं. हणजे
या वयापासून उ र देणं ही एक कौतुकाची, अिभमानाची बाब आहे, असा माणसाचा ह
होऊन बसतो. िबगरीपासून एक एक परी ा सु होतात. यात चांगली उ रं दली क
वारं वार कौतुक होतं. बि सं दली जातात व उ रं दे याचं र हाडीमासी खेळवलं
जातं!– ा
ो रात आपली उभी हयात जाणार आहे, हे या िन पाप बालकाला
कळतही नाही! मी हणतो हे खोटं असेल, तर येकानं आप या घरात मुलांची परी ा
जवळ येते ते हाचं वातावरण आठवावं. जु या काळी आपण कु ठे चुकलो, याचा प ा िजथं
आप या पूवजांना लागला नाही, तो प ा लाव याचा य इितहासा या पाने मुलां या
गळी उतरवला जातो. भूगोलाचे पाठ ल ात ठे वून मानेचा काटा ढला क न घेणारा
माणूस, य भूगोल बघ यासाठी वास करतो ते हा, याला वासात लागणारं ान
मा िमळत नाही. तरीदेखील या िवषयाचं आिण यावर िवचार या जाणा या
ांचं
आपण कौतुक करतो.
एकू ण, मानव हा ‘ ि य’ आहे. मॅ कची परी ा हा यातलाच एक मोठा कार.
वतमानप ातून परी ां या तारखा येतात. िनकाल छापून येतात. हलवायां या
दुकानासमोर पे ांसाठी रांगा लागतात. उ म उ र देऊन पिहला येतो या मुलाचा,
मुलीचा फोटो-प रचय वतमानप ात झळकतो. याउलट, अनु ीण झाले यांपैक काही
जण ‘कोऽहं'चा प ा न लावता आ मघात क न घेतात.
चार घटका करमणूक हणून िसनेमाला जावं, तर यांची नावंही असलीच! ‘वह कौन
थी?', ‘बेदद जमाना या जाने?’ वगैरे वगैरे. एखादं मािसक उघडावं तर यातही ‘हे
तु हाला माहीत आहे का?’ कं वा ‘ ान-सामा य ान'– अस या
मालेत, ‘अमुक बोगदा
कती लांब आहे?', ‘तमुक धबध याची उं ची कती?’ अस या फालतू मािहतीचा धबधबा
वाहत असतो. िच पटाला वा न घेतले या मािसकात तर
ांची ज ाच. एखा ा
नटी या वयापासून ित या घट फोटां या आक ापयत कोणताही
िवचारावा.
िवचारणारे ही ध य आिण उ रं देणारे ही ध य!
यािशवाय उठसूट थापन होणा या कं प यां या जािहराती! ‘तुमचा ह ा या मिह यात

येतो का?’ असा
आिण तुम यावर रोखलेलं एक जाडजूड बोट! यािशवाय ‘डोकं दुखतं
का?', ‘मोटारीचे टायर खराब झालेत का?’ ांसार या अनेक उठाठे वी.
वतमानप ,ं मािसकं वाचू नयेत, िसनेमा पा नये – नुसती नोकरी करावी. आयु य
संपेतो जगावं– कु णा या अ यातम यात रा नये, असं ठरवलं तरी तेही सोपं रािहलेलं
नाही. काही ना काही
अ ाहत अंगावर येत राहतातच. यातले अनेक जण एकच
िनरिनरा या त हेनं िवचा न एक आगळा वैताग आणतात. माझंच उदाहरण सांगतो.
सुमारे दोन वषापूव मी कू टर घेतली. पण यािशवाय रे वेचा पासही ठे वलाय. कधी
स ह संगला तर कं वा काही िबघाड झाला तर पास सोईचा पडतो; पण ते हापासून मी
लोकलला गेलो हणजे,
‘ह ली कू टर नाही का वापरत?'
‘तुमची कू टर आहे ना? मग रे वेने का?'
ा
ांना त बल दोन वष उ रं देत आलोय. ऑ फसला जरा दोन-चार िमिनटं
उिशरा िनघालो, तर या तेव ा तीन-चार िमिनटांत पाच-सहा जण तरी िवचारतील,
‘आज दांडी वाटतं?'
‘तुम या ऑ फसात उशीर चालतो वाटतं?'
बरं , ाउलट वेळेवर िनघालो तर,
‘ऑ फस का?’ हा
चुकेलच ाची खा ी नाही.
हणून हणालो, माणसा या फ दोनच जाती– एक
िवचारणा यांची, दुसरी
उ रे देणा यांची.
एका गृह थाला तर तोच तो
िवचार याची खोड होती. शेजा याला तो जाता-येता
िवचारायचा,
‘काय चाललंय?'
यावर शेजारी वैतागून एकदा हणाला,
‘आता मीच चाललोय!'
िवचार याची के हा के हा एवढी पराका ा होते, क माणूस माणसाला सुखानं
म सु ा देत नाही. एक शेठजी मरणो मुख पडला होता. मरताना तो बायकोला हणाला,
‘मी मोटार अर वंदला देणार आहे.'
यावर बायको हणते,
‘ याला मोटारीची आवड नाही. मोटार िवजयला का नाही देत?'
शेटजी हणाला, ‘बंगला मा सुरेशला देऊ.'
‘कशाला? – तो नेहमी फरतीवर राहणार. अशोकला दला तर?'
‘बरं , कॅ श मा नं दनीला देऊ या.'
परत बायको हणू लागली,
‘पण...!'
यावर शेटजी वैतागून जीव एकवटू न ओरडला,
‘अगं, इथं मरतोय कोण? – शेवटची इ छा कु णाची आहे? – तू, का मी?'
आिण तेव ात तो िनजधामास गेला. यानं शेवटी जाता-जाता
िवचारला आिण

उ र ऐकायला तो थांबला नाही.

♦♦ ♦

जग कशावर चालतं?

जग कशावर चालतं –?
नाही पटकन सांगता यायचं. ‘सै ये पोटावर चालतात’ असं एका फार अवघड
ाला
पु कळदा फार सोपं उ र असतं. आप याला ते पु कळदा सुचलेलं असतंही! – पण आपण
घाबरतो. एव ा मो ा, अवघड
ाचं उ र इतकं साधं कसं असेल, या भीतीपायी.
उ र तयार असून आपण ते देत नाही. पण तसं िभ याचं कारण नाही. जे वाटतं, ते बोलून
टाकावं; आिण लगेच बोलावं. आपण जे मत ताबडतोब देऊन टाकतो, ते कदािचत चुक चे
असले तरी फार ामािणक असते. (कालांतरानं सग यांची सगळीच मते चुक ची होती, हे
समजतंच नाही तरी!) ‘िवचार क न सांगतो'– असं कु णी उ र दलं क खुशाल समजावं
क , याला वेळ चुकवायची आहे. आता तो िवचार करणार, हणजेच याला जे वाटतं ते न
सांगता, प रि थतीला जे शोभेल ते तो सांगणार; पण असं कर यात एक फार मोठा धोका
असतो. िवचार क न बोल याची आपली वेळ याय या आत दुसराच कोणीतरी नेमके
आपले िवचार बोलून दाखवतो आिण मु स ीपणाचं आप याला िमळणारं पदक हातोहात
लांबवतो. इमसन हणतो, ‘आजच बोला; नाहीतर तुम याआधी दुसरा कोणीतरी तेच
बोलेल, जे तु हाला या याआधी आिण या यापे ा चांग या त हेनं सुचलं असेल.’ (आता
व तुत: हा इमसनचा िवचार मलाही सुचला होता. फ मी इमसन या आधी बोललो
नाही; नाहीतर हे उदाहरण देताना इमसनऐवजी वसंतराव काळे हणतात, असं इतर
हणाले असते.).
आता ‘सै ये पोटावर चालतात’ हे उ र या मु स ाअगोदर या याच सै यात
चाकरी करणा या, हातावर पोट असणा या सैिनकाला कै क वेळा सुचलं असेल...
फ तो आधी बोलला नाही.
आधी न बोल यात तोटे तर अनेक. पु कळदा िवचार क न, वेळ घालवून तु ही जे
बोलता; ते लोकमा य नाही झालं, तर ठपका येतो. ‘शेवटी हेच का िवचार पाजळले?’ असा
आरोप सामा यातला सामा य िवचारवंत (?) सु ा करतो. ाउलट, ताबडतोब िवचार
गट के ले, तर नंतर अनेक पळवाटा सापडतात. ‘ या वेळी जे पटकन वाटलं, ते बोललो.
पण िवचाराअंती...’ ,वगैरे वगैरे पु ती जोडू न पिहलं बोलणं नजरे आड करता येत.ं उलट,
या वेळचे बोल योगायोगाने खरे ठरले, तर लगेच हणता येतं – ‘बाबा रे , हे तर मला
याच णी सुचलं होतं. ते हा तु ही आ हाला मूखात जमा के लंत’ – असं हणून वत:ला
े लोकांत थान िमळवणं सोपं जातं. एव ासाठी याच वेळी बोलावं.
आणखी एक तोटा!

असामा य ठरलेला माणूस अ यास क न बोलू हणतो; तेव ासाठी वाभािवकतेकडे
तो दुल करतो. ाउलट, सामा य माणूस पटकन ित या
करतो आिण जे
थोरामो ांना वेळी सुचलं नाही, ते आप याला सुचलं हणतो. ानंतर सामा यां या
वरात आपला वर िमसळणं, हेही कमीपणाचं वाटतं; मग के वळ ित ा (तीही खोटी)
टकव यासाठी वत: या मनािव
वत: या मताला िचकटावं लागतं. मोठमो ा
राजकारणी पु षांची मोठमो ा धोरणावर जी कु चंबणा झाली आहे, ती ाच कारणानं!
नाही तर, सामा यां या मनात येणारे िवचार असामा यां या मनात आले नाहीत, असं
कसं हणावं?
राजकारणी पु षांचं सोडू न ा. के वळ मागून बोल यासाठीच यांचा ज म झाला आहे.
ते हा, आपण आप यासार या सामा यांचा पण िवचार क न काय करणार? – कारण
पटकन बोलायचं, हे पटू नही आप याला तसं वागता येणार नाही. साहेबांनी एखादी
योजना समोर मांडली क ताबडतोब, ती योजना मूखासारखी आहे, हे सांगून चालणार
नाही. एका अथानं ते बरं ही नाही. कारण ही गो फ साहेब आिण आपण एव ातच
राहील. ते बरं नाही. साहेब हणतो तसं िलिहलं पािहजे. चार खा यांत ती फाईल
फरायला हवी. जाहीररी या साहेब नालायक ठरला पािहजे. पु हा ‘अशा साहेबा या
हाताखाली दवस काढावे लागतात', अशी सहानुभूती िमळवायला आपण मोकळे च!
हीच बाब िच पटांचे मु त होतात– यांचीही. पिह याच, ‘ि िमयर'ला िच पटाची
पत समजलेली असते. अशा वेळी िनमा यासमोर जरी नाही, तरी इतर जे काय वाटतं, ते
लगेच बोलावं. सामा यांत ि य झाले या िच पटाला आपण थम नाक मुरडले, तर
आपण ‘उ अिभ ची'चे ठरतो आिण िच पट साफ पडला तरी आपण ‘सेफ'; हणून
बोलावं. सतत
करत राहावं! हणजे; अरे रे, आधी का नाही बोललो, ही ख ख
राहत नाही. कारण ही ख ख फार टोचणी देते. बाब मोठी असो अगर साधी असो;
िवनोदी संगात तर हमखास असं होतं. िवनोद तसा फालतूच असतो; पण तो एखा ा
िथतयशाने के ला क , वतमानप ात याला पिह या पानावर चौकट िमळते आिण
नवो दतानं के ला क याची न द होत नाही. पण हरकत नाही, बोलून टाकावं! आज नाही,
उ ा न द होईल. एके काळी हे असं हणाले, अशी िस ी िमळे ल हणून बोलावं. आधी न
बोल याची र र कशी असते ाचं उदाहरण कै . शंकर कृ ण देवभ ांनी एकदा मला
सांिगतलं.
एकदा कै . बाबूराव पढारकर, देवभ , वरे रकर आिण िच कार काळे ( हणजेच माझे
वडील) हे चौपाटीवर फरायला गेले होते. ग पा मारता-मारता एक कडे वाळू त ख ा
कर याचा चाळा हात करीत होते. ते हा, देवभ
हणाले, ‘‘काळे मामा, एकदा असेच
फरायला आलेले लोक वाळू त ख ा करीत होते, तर नेम या याच जागी एक मूल सापडले
आिण आ य हणजे ते िजवंत होतं!’’ यावर िच कार काळे पटकन हणाले, ‘‘ हणजे ते
मूल पु न उरलं!’’
ही ह कगत सांगून झाली ते हा बाबूराव मला हणाले,
‘‘ही कोटी आपण अगोदर का नाही के ली ाची हळहळ वरे रकरांना कती तरी दवस
वाटत होती!’’

ाव नच पु कळदा सािह यात एखादी कलाकृ ती परक य क पनेव न उचललेली
समजते, ते हा जो राग येतो तो राग थम आपण ती उचलली नाही, ाचाही असू शके ल.
थोड यात, ‘आधी बोल याला’ मह व आहे. दैनं दन जीवनातही ‘अरे , आधी का नाही
बोललात?’ हा एक अटळ
आहे. जणू काही जगात कमतरता कशाचीच नाही; फ
आधी बोल याचाच
होता.
वास करायचा असो, ल करायचं असो, टो हपासून मोटारीपयतची खरे दी असो,
ए चजम ये लॉक िमळवायचा असो; सारखं सगळीकडे ‘अगोदर बोलायला हवं होतं',
हाच िनयम. जे-जे काही कलेलं असतं, ते उिशरा बोलत राहा. गरज असो-नसो, योजन
असो-नसो, बोलत राहा; ‘कु णी िवचारले, मग बोलू’ असा िवचार चुकून क नका.
बोला, बोला, बोला!

♦♦ ♦

तहान

‘‘ ‘गो या’

हणून पूव सारखी हाक मारणार होतो. पाठीवर एक गु ाही ठे वून
देणार होतो. पाठोपाठ िखदळावं, असंही वाटलं. पण तेव ात आठवलं, तू आता बडा
आदमी झाला आहेस. आता असं काही के लेलं चांगलं दसणार नाही. तु या ित ल
े ा बाध
येणा या गो ी टाळ या पािहजेत...’’ तासकर मला हणत होता.
मी ग पच रािहलो. वा तिवक मला हणायचं होतं –
‘छे: छे:! ते सगळं कर रे ! पूव चं सगळं मला हवं आहे. ते िवशेष अथ नसलेलं हसणं –
खळखळणा या पा या माणं िन: वाथ ... हस याचा कै फ चढावा ाच हेतूनं हसणारे
आपण दोघे... खरं च! ते ण िवस देऊ नकोस. हास, पाठीवर थाप मार! मला माझी
पोिझशन िवस दे. हे मोठे पणाचे पंख गळू देत. जिमनीला पाय लागू देत...'
पण मी ातलं काहीच बोलू शकत नाही. नुसता तासकरकडे पाहत राहतो. तोही
मा याकडे पाहत नजरे नं िवचारीत असतो, ‘काय, मी हणतो ते खरं ना? –माग यासारखं
वागणं आता शोभणार नाही; खरं ना?'
– या या नजरे ला नजर देत मी हणून जातो, ‘‘यू आर राइट! वुई हॅव टु फगट द
पा ट.’’
थोडंसं हसाय या बेताला आलेला तासकर गंभीर होतो. मा या – हणजे
पोिझशन या, टेटस या – जगात वेश करतो. आिण मग टेटस या चौकटीत बसेल असा
तो मला िवचारतो, ‘‘गाडी कु ठं आहे? रपेअरला गेलीय् वाटतं?’’
– मी मान डोलवतो. एवढं बोलणं फार झालं. मा यासार या माणसाला फार वेळ
र यात उभं करणंही बरं नाही; नाही का?... तासकर माझा िनरोप घेतो.
आप याबरोबर या िम ांत सामील होतो. यांना सांगतो, ‘‘माझा लासमेट! अगदी
माग या बाकावर बसून वषभर नुसतं िखदळायचं, एवढाच आमचा उ ोग असायचा.’’
यां यातला कु णीतरी िवचारतो, ‘‘ ा गृह थाला हसता येत?ं ए िबग जोक देन!’’
...शेवट या बाकावर बसून नुसते हसणारे ... शेवटचा बाक... हसणं!
हसणं! आज दु मळ झालेली चीज! खरं च, लहानपणी आपण ही संप ी फार उधळली
का?... शेवटचा बाक... तासकर... तासकर अजून हसतो का? हसत असला पािहजे.
यािशवाय याला ‘गो या’ श द आठवला नसता. पाठीवर गु ा मार यासाठी हात
िशविशवला नसता. मग तो थबकला का?... ा कप ांमुळं. टेटस... पोिझशन... ा
बागुलबुवामुळं... साहिजक आहे. माझं हे जुनंपुराणं शरीर मी यांनीच झाकू न टाकलं आहे
आिण वत:च या कप ांना फसतो आहे, वत:ची ओळख िवसरतो आहे; भूक िवसरतो
आहे. भूक िवसरलो, भूक मारली; पण तहान, तृ णा? ितचं काय? तहान मा शकलो

नाही. सारखा शोष पडतो आहे. कु ठाय हसणं?... माझं हसणं!...
कोप यावर ती बाई उभी आहे. ा वेळेला ती एकटी उभी आहे. अरे ा! ती तर च
हसते आहे! हरकत नाही मग. कु ठं का असेना, काही का करीना, हसतेय् ना? उ म आहे!
ती िझरिझरीत व नेसली आहे. शरीर कती झाकलं पािहजे ापे ा नेमकं कती उघडं
टाकलं पािहजे, ाचा ितनं अ यास के लेला आहे. खरं च, बायकांनी असं का वागावं?...
वागू दे, पण हसतेय् ना?... अरे , ितनं रं गरं गोटी पण के लीय्! ओठ रं गवलेत... मा या
शेजा न चालणा या माणसाकडे पा न ती हसते आहे. तोही हसला... समो न येणा या
टॅ सीला दोघं हात करीत आहेत. टॅ सी थांबते. ाय हर डोळे िमचकावून हसतो. आडवा
पडू न मीटर चालू करतो. आता ितघांचंही मीटर चालू होणार आहे. याला जाता-जाता
‘सोबत’ िमळाली, ितला ‘िग हाईक’ िमळालं, टॅ सी ाय हरला भाडं िमळालं. ितघंही
हसत आहेत... फसवं हसणं... एकमेकांना गटव याचा आनंद...
...तो शेवटचा बाक कु ठं आहे?... तासकर, तुला फसवं हसणं माहीत होतं का रे ?...
...ना यावर लोक जमले आहेत. कु णालातरी वेढलं आहे यांनी. ती सगळी माणसं हसत
आहेत. जाऊ या यां याजवळ. ते हसणं जवळू न ऐकू या. अरे , घोळ यानं वेढलेला तो
माणूस वेडा आहे तर! हो, काहीतरी बडबडतोय्; अंगिव ेप क न नाचतोय. कु णी
हणतंय्, याची नोकरी गेली; कु णी हणतंय्, याचा ेमभंग झालाय्! ... ेमभंग? हणजे
तो कु णावर तरी ेम करीत होता. हणजे तो रिसक आहे. तो ेम करतो, हणजे याला
हसायचं माहीत आहे. या यावर कु णीतरी ेम के लं, हणजे याला हसवायचंही माहीत
आहे. मग तो वेडा का झाला?... याचंही हा य लोपलंय् का? िनमळ हा य दृ ीला पडावं
ाचं यालाही वेड आहे का?... तसंच असेल. या ेमासाठी– हस या दृि ेपासाठी वेडा
झालाय् तो... लोक याला हसताहेत. याला वेदना होत आहेत. छे:! हे कसलं हसणं? हे
ौय आहे. अगदी हसता-हसता ौय... शेवट या बाकावरचं हा य... यात ौय न हतं...
तासकर हसतो का अजून?...
फू टपाथवर बसलेली ती भाजीवाली. ित याजवळची सगळी भाजी जवळजवळ
संपलेली आहे. समोर या फाट या धोतरावर जेमतेम एक-दीड र ल मटार पडला आहे.
तो शेवटचा ढीग संपावा हणून ती अजून बसली आहे... ितचं नशीब बरं दसतंय्. ितला
िग हाईक िमळालं. यानं सग या शगा घेत या. याची पाठ वळली. भाजीवालीला हसू
फु टलंय.् िबचारीचा दवस आ ा संपला– समोर या शगा संप या ते हा. ित या
डो यांसमोर घर उभं रािहलं असेल. ती परतेपयत चूल थंड राहणार असेल. शगा खप या.
आता ित या घरात घासभर अ िशजणार आहे. ा सग या िवचारांचं ते हा य आहे
का?... टपून ठे वावं.
‘‘काय रखमे, लई हसू फु टतंय?् '’ शेजारची लंबंवाली िवचारते.
‘‘एक र ल शगा ह या. दोन र लचं पैसं िमळालं; आन् कालची खोटी अधेलीबी
खपली.'’ भाजीवाली उ रते!...
...शेवटचा बाक... तासकर... ड ट फगट द पा ट. मीट मी... मीट मी. एकदाच हसू या–
अगदी िन ाज... िनहतुक!...

चौपाटीवर गद कमी आहे. पावसाळा आहे. वाळू ओली आहे. ते हा वाळू त बसायची
सोय नाही. बाकं पण िभजली आहेत. कोर ा बाकावर जागा नाही.
समो न कु णीतरी पळत आला. या यापाठोपाठ आणखी एक आला; पण पुढं
पळणा या माणसाचा वेग िवल ण आहे. तो नुसताच पळत नाही; पळता-पळता मो ांदा
हसतोय्. मु हा य! लोक काय हणतील ाची याला पवा नाही. मला बरं वाटतं.
शेवटचा बाक आठवतो. मी अन् तासकर असंच कु णाचीही पवा न करता हसायचो...
हसणारा माणूस... हस यासाठी हसणारा...
पळणारा माणूस दशा बदलतो. आता या यामागं धावणा यांची सं या वाढली आहे.
पाठलाग करणा यांपैक एक जण पायात या चपला काढ यासाठी मा याशेजारीच
थांबतो; चपला काढ यासाठी खाली वाकतो.
‘‘तु ही याला का पकडताहात?'’ मी न राहावून िवचारतो.
‘‘ याची बायको वारलीय्. िनता त ेम होतं यांचं एकमेकांवर. आ ाच सगळा
कारभार उरकला... तो पाहा, हसतोय्. समु ाकडे पळतोय्. जीव देणार! हषवायू...
पकडा!... पकडा!...’’
...तासकर, असलं के िवलवाणं हा य हसलायस का रे तू कधी?...
एक रकामं बाक मला िमळालं. मी पटकन बसून घेतलं. जरा वेळानं एक बाई
मा याशेजारी येऊन बसली. चाफे कळी नाक, गौरवण, त ड यासारखे ओठ िआण या
सवापे ा मला जे हवं होतं; ते हा य. णभरच चमकलं. णभरच– पण यात िवजेचं तेज,
समईचं पािव य, हरणाचं चाप य, हंसाचा शु पणा, मधाची गोडी... फु लांचा सडा...
...होय, ती हसली! मी िवचारात पडलो. ओळख नसताना ती का हसते? आिण या
हस यामागं काय अथ असेल?...
तेव ात ती उठू न चालू लागली. कोण ती?...
‘‘माझी बहीण आहे ती. तुम याकडे पा न हसली ना ती?'’ ित याच त डव याचा एक
माणूस िवचारतो.
‘‘होय. मी ओळखत नाही पण ितला.’’
‘‘ती वेडी आहे.’’
– मी ताडकन् उभा राहतो.
‘‘तु ही कारण िवचारणार असाल. कारण काहीच नाही. सतत हसत राहणं! यासाठीच
जणू ितचा ज म झालाय्. अगदी िन कपट हसते िबचारी. वषाचं मूल झोपेत हसतं ना,
तेवढं िन ाज. लोकच ित या हस यामागं काही डाव, उ ेश आहे का, हे शोधत बसतात.
ा कृ ि म जगात ितचं अकृ ि म हा य कु णालाच समजलं नाही. ती हसते– हणजेच
टवाळी करते– ा समजानं ोफे सरनं ितला रि टके ट के लं. याचा हा शॉक आहे. कृ ि म
जगाची अकृ ि म भावनेला भेट आहे ही!...’’
तासकर... तू अजून हसतोस का? मग नको हसूस रे . नको हसूस. फगट द पा ट!
लॉरे ल-हाड चा बोड दसला. शो सुटायला थोडा अवधी आहे. इथं हसणारी माणसं
पाहायला िमळणार आहेत. तीही एकदम, समुदायानं. कु ठलाही अथ न बाळगणारी.

शो सुटतो. माणसं बाहेर पडतात; पण सगळी ग प. एकही हसत नाही; उलट
येका या चेह यावर क ण भाव आहे. एव ा लोकांत एकालाही हसायला येऊ नये?...
माझा मनावरचा ताबा सुटतो. मी एकाला अडवून िवचारतो, ‘‘िप चर कसं आहे?’’
‘‘अ ितम.’’
‘‘मग तु ही हसत का नाही? हसा ना!’’
कु णीतरी वेडा भेटावा तसं तो मा याकडे पाहत िनघून जातो. माझा ताबा आणखीच
सुटतो. मी आणखी एकाला अडवतो.
‘‘अहो, बाहेर बोड लॉरे ल-हाड चा आहे; पण ऐन वेळी आत दुसराच िसनेमा दाखवला.
लॉरे ल-हाड चा बोड जुना आहे. काढायचा रािहलाय्!...'’ तो े क खुलासा करतो.
...बाहेर कॉमेडीचा बोड; आत ॅजेडी... तासकर, हास ा िवरोधाभासाला!...
घरा या दरवा यापाशी थबकलो. घरातून हा याची कारं जी उडताहेत. लिलतेचा
आवाज जा त मोठा आहे! लिलता हसते आहे?... या िनमल हा यासाठी मी सगळीकडे
भटकू न आलो, ते मा याच घरात आहे क !... कती वषानी लिलतेचा हा मोकळा आवाज
ऐकतोय् मी! ा ित या हस यावरच खूष होऊन मी ित याशी आठ वषापूव ल के लं–
फ हसणं आवडलं हणून. बाक काही पािहलं नाही मी. माझे चंड ाप सांभाळू न मी
घरी आलो, क लिलतेनं एकदाच उमल या फु लासारखं, उडणा या कारं यासारखं,
इं धनु यासारखं फ हसावं. बायकोकडू न मला एवढंच हवं होतं; पण ल झा यावर
ितला मा या ापाव न समजलं– आपला नवरा फार मो ा यो यतेचा, पोिझशनचा
आहे. आप याजवळ काहीच नाही. ा यूनगंडानं ितचं हा य लोपलं... समजूत पटली
नाही. सावरत गेलो ते िबथरत होतं... हे मोकळं हसणं, िथ लर हसणं, एवढी पोिझशन
असले या गृह था या बायकोला शोभणार नाही...
मी बाहे नच आत डोकावतो. दोन-तीन मोठाले फु गे मुलांसाठी आणलेले असतात. ते
फु गे वर या वर उडवायचे, खाली पडू ायचे नाहीत– ा खेळात सगळी रमलेली
असतात; फु यांना टपला मारीत असतात; एकमेकां या अंगावर आपटत असतात. मग
आणखी िखदळतात. लिलता, लिलतेची बहीण, दोन मुलं आिण मुलांना सांभाळायला
ठे वलेला िव लही यात असतो.
घ ाळात नवाचे टोले पडतात. मग लिलता ओरडते; सग यांना ग प करते.
‘‘आता गंमत बंद! आरडाओरडा ब स! हसणं बंद! चला, पसारा आवरा. ांची यायची
वेळ झालीय्. यांना हा धांगड धंगा खपायचा नाही. आता कामाला लागा.’’
– खोलीत एकदम शांतता पसरते. रबरी फु गे जिमनीवर उतरतात आिण तासकर या
ुपमधला कु णीतरी मा या कानाशी कं चाळू न हणत असतो –
‘ ा गृह थाला हसता येतं? ए िबग जोक देन!'

♦♦ ♦

वाट पाहणारे दार

आई

गेली आिण ‘अकरा, झपूझा’चा रं गमंच रकामा झाला.
ा ‘अकरा,
झपूझा’म ये जे काही अनेक योग रं गले, अनेक कलाकार िजथे रमले-रगाळले; ते
आईसारखी द द शका होती, हणूनच. लेखक बापू होते; पण आ हा पा ांना कसं
वागायचं, उठायचं, बसायचं– हे सांगणारी आई जे हा पड ामागे गेली, ते हा हा रं गमंच
ओसाड झाला.
बापू कवी न हते. मी मागेही यांची ही था सवाना सांिगतली होती. यांना कवी
हायला आवडलं असतं, पण ओढू न-ताणून का होत नाही. तसं तर ओढू न-ताणून फार
काळ काहीच होत नाही. ताण पडला क तुटणं आलंच ओघाने. ताण पाडू न न घे याची
कला मला वाटतं, आई-बापूंना अवगत झाली होती.
माणसांनी ताण सैल के ला... पण िनसग? वेळ आली क , तो ताण वाढतच जातो आिण
एक-एक सुटतं-तुटतं. बापूं या हातात ताणरिहत, ल बकळणारं एक टोक रािहलं.
आई गे यानंतर मग यांनी ते टोक सोडू न दलं. मग ओढही रािहली नाही आिण
हवाहवासा वाटणारा ताणही.
कधीही का न के ले या बापूंना चार ओळी सुच या. चारा या आठ, बारा-सोळा...
‘वाट पाहणारे दार’...
दोन वेग या धत चं हे आई-बापूंचं िलखाण, पण यातही एक समानता आहे. जोपयत
आई उ फू त, उ हिसत, हसरी होती; तोपयत ित या ि म वाचं ि तंबब समोर यावर
पडायचं. ितला ितची मतं होती आिण ती या बाबतीत ठाम होती. पण ह ी न हती. ा
सग यांचा प रणाम बापूं यावर फार कषाने झाला, असं आता या दोघांकडे नीट
बघताना वाटतं. या मतांनीच नाटकाची परी णं िलिहली गेली आिण बापूं या
िलखाणावरही ितने मतं थािपत के ली. ते ितचं असणं आिण नंतरचं नसणं...
मला असं वाटलं क , आई या ा परी णांमधून ती वत: कशी होती, हे न समजेल
आिण बापूं या ा का ातून ती बापूंसाठी कशी होती, हेही न समजेल...
हणून...
हे असं... ‘दहा ा रांगेतून वाट पाहणारे दार’!

♦♦ ♦

अहंकार

ही एक संपूण का पिनक घटना आहे.

व ात पािहलेली. सुमारे दोन हजार वषापूव
यूनानम ये एक फक र राहत होता. नाव डायोजिनझ. तो माणसां या सहवासात कधी
रािहला नाही. याने चार-पाच कु े पाळले होते. एका छो ा गुहम
े ये ा सोब यांसमवेत
तो राहत असे. मी या या गुहम
े ये याला भेटायला गेलो आिण िवचारलं, ‘‘आ य आहे,
इथं एकही माणूस नाही? तू एकटा आिण बाक चे सगळे कु .े माणसां या सहवासात
राह याचं सोडू न दलंस का?’’
याने सांिगतलं, ‘‘कु ठे माणसं आिण कु ठे कु े? माणसांची कु यांबरोबर तुलनाच होऊ
शकत नाही. माणसांचा अनुभव घेत यानंतरच कु यांबरोबर रा लागलो. कु ा हा फार
बुि वान ाणी आहे. माझी गो सोडू न दे. एक वेळ अशी येणार आहे क , माणसंच
माणसां या बरोबर राहणं नाकबूल करतील.’’
मी हैराण झालो आिण डायोजिनझला कारण िवचारलं. तो ग प बसला; पण सगळी
कु ी हसायला लागली. माणसांिशवाय कु णी हसत नाही. पशू-प ीही हसत नाहीत. कु ी
हसायला लाग यानंतर मी िवचारलं, ‘‘हा काय कार आहे?’’
या कु यांपैक एक कु ा हणाला, ‘‘आ ही कु े नुसतंच हसत नाही, तर आ ही
बोलतोसु ा. माणसां या सहवासात रा न रा न आ हालाही बडबड याची सवय
लागली. आ ही िबघडलो. आ ही हसायला लागलो. फार कशाला, माणसांसारखं
वागायला लागलो. आ हाला सग या घातक गो ी येऊ लाग या. डायोजिनझ असं
हणतोय क , कालांतराने माणसं कु यांचाच सहवास पसंत करतील. खरं रह य
डायोजिनझलासु ा माहीत नाही. ते फ कु यांना माहीत आहे. आ ही कु यांनी
माणसांची लाचारी ओळखली. आ ही कु े शेपटी हलवतो आिण माणूस खूश होतो.
कु याने शेपटी हलव यावर खूश हावं इतका माणूस खाल या पातळीवर गेलाय. तो खूश
का होतो? के वळ अहंकारामुळे. मा यापुढे कु णीतरी शेपटी हलवतो, यातच यांना आनंद
िमळतो.’’
माझं व इथेच तुटलं; पण मी िवचार क लागलो आिण मला कु या या िवधानात
खूप अथ भरलाय, हे जाणवलं.
अहंकार हीच माणसांची कमजोरी आहे. ‘वीक पॉ ट’ आहे. याचा सगळा जीवन मच
अहंकारावर उभा आहे. अहंकारापोटीच तो जगतो आिण मरतोही. मनाम ये सात याने
एकच िवचार–‘मी कु णीतरी आहे.’ मी आहे हणून सगळं आहे. या या या भूिमके शी जो
कु णी सहमत होईल, या माणसाबरोबर या या तारा जुळतात. संपूण आयु य तो या

प तीने घालवतो. शेवटी काय िमळतं?
अहंकाराचा मजबूत के लेला बु ज मृ यू एका णात ढासळू न टाकतो. मे यानंतर
आपलं काय होईल, या िवचाराने माणूस फारसा कासावीस होत नाही. खरी भीती ही
आहे, ‘मी हे जे सगळं िनमाण के लं, ते एका णात नाहीसं होणार आहे.’
य मरणाचा अनुभव कु णीच घेतलेला नाही. याचा अनुभवच घेतलेला नाही,
या याब ल भीती कसली? मृ यू अप रिचत आहे. कदािचत तो जीवनापे ा सुंदर असेल.
‘न ा आयु याची सु वात हणजे मरण’ असं माणसं का मानत नाहीत?
पण माणूस संसारात असो कं वा सं यासी असो. अहंकार हीच याची जीवनधारा आहे.
कु णाला इथे भ
ासाद उभे करायचे आहेत, तर कु णाला परलोकात. काही जण जीवन
सुरि त कर या या मागे धावतात, तर काह ना वगात जाऊनही तेच करावंसं वाटतं.
कु णाला पैसा हवा, कु णाला ित ा. तर काही मोज या माणसांना परमा मा हवाय. िजथे
काही िमळिव यासाठी कोणती ना कोणती धडपड आहे, या सग यां या मुळाशी अहंकार
आहे. िमळव याची इ छा कु णाला आहे? का आहे? िमळवणारा कोण आहे? या एकाच
क ाभोवती वतुळामागून वतुळं आखली जातात.
मु ला नस ीन सग यांना माहीत आहे. तो जे हा संसार करत होता, सं यास घेतला
न हता, ते हा एका छो ा गावापासून मोज या अंतरावर असले या जंगलात दुकानदारी
करत होता. छोटंसं हॉटेलही होतं. या देशातला राजा िशकारीकरता बाहेर पडला.
जंगलात हरवला. आिण योगायोगाने नस ीन या गावात आला. रा ी गावातच मु ाम
करावा लागला. सकाळी उठ यावर याने नस ीन या दुकानातून दोन-तीन अंडी घेतली
आिण कं मत िवचारली. ‘शंभर मोहरा,’ नस ीनने सांिगतलं. राजा हैराण झालां. याने
िवचारलं, ‘राजधानीम ये तीन-चार पैशांत अंडी िमळतात. इथे एवढी कं मत का? या
गावात क ब ा दुम ळ आहेत का?’ नस ीनने सांिगतलं, ‘क ब ा पु कळ आहेत; पण
राजे-महाराजे दुम ळ आहेत.’ राजाने तातडीने सांिगतलेली कं मत दली. याची पाठ
वळ याबरोबर नस ीन या बायकोने िवचारलं, ‘तु ही एव ाशा अं ांचे इतके पैसे
घेतले?’ नस ीन हणाला, ‘मी माणसांची कमजोरी जाणतो. राजे-महाराजे फार दुम ळ
आहेत, असं हणता णी राजाचा अहंकार सुखावला. मी याच अहंकाराला पश के ला.’
मागे मी एकदा लेखात िलिह याचं मला आठवतं. कु णीतरी तु हाला भेटायला येतो,
तु हाला अदबीने वाकू न नम कार करतो. तु ही याला वर यावर उचलता आिण हणता,
‘मा या काय पाया पडताय?’ तो हणतो, ‘आप यासारखा महान माणून होणं मु क ल.
मी हणजे तुम या पायाची धूळ आहे.’ आपणही लगेच हणतो, ‘अरे भलतंच काय?
तु हाला वत:ची यो यता अजून समजलेली नाही.’ नम कार करणारा खूश होतो.
तुम याकडू न याने याच िवधानाची अपे ा के लेली असते. तु ही एकदाच असं हणा,
‘तु ही मा या पायाची धूळ आहात, हे मला माहीतच होतं. फ तु हाला ते समजलंय क
नाही, याचा प ा न हता.’ यानंतर वाकू न नम कार तर सोडाच, तु ही समोर आलात
तरी तो तुम याकडे बघणार नाही.
मु ला नस

ीनने हे अचूक हेरलं होतं. तो एकदा राजदरबारात गेला होता. या या

डो यावर जी पगडी होती, ती अ यंत व त होती; पण ितचा रं ग आिण एकू ण डौल ‘देखते
रहो’ असा होता. ब याच सा या सा या गो ची हीच ताकद असते. यांचं आकषण
वाटावं, यातच यांची खरी कं मत लपून जाते. आज आप याकडेही ख याखु या िह यापे ा
अमे रकन खो ा दािग यांचं तेज पहावं. मु ला नस ीनची पगडी तशीच होती.
स ाटाने पगडीची कं मत िवचारली. नस ीनने सांिगतलं, ‘एक हजार पये.’ स ाट
च कत झाला. तशी ती सामा यच वाटत होती. वजीर स ाटा या कानात हणाला,
‘िव ास ठे वू नका, हा अ यंत बेइमान माणूस आहे.’ स ाट ग प बसला. नस ीनने
िवचारलं, ‘मी जाऊ? मला असं सांग यात आलं होतं, अ या पृ वीतलावर एकच स ाट
आहे, जो हीच पगडी दोन हजार पयांना हसत घेईल. माझी चूक झाली. मी भल याच
दरबारात आलो. दोन हजार पये देणारे स ाट तु ही न हेत. आणखीन कु णी भेटतो का
पाहतो.’
स ाटाने तातडीने दोन हजार पये देऊन पगडी घेतली. स ाटाचा वजीर नस ीनला
सोड याकरता दरबारा या बाहेर आला. तो नस ीनला हणाला, ‘मी पगडीची खरी
कं मत ओळखतो.’ नस ीन हणाला, ‘तु ही व तूंची कं मत ओळखता, मी माणसांची
कं मत ओळखतो.’
अहंकार ही खरं हणजे कमजोरी आहे; पण आ ही कमजोरीलाच श
समजतो.
दुबलतेलाच जर कु णी श
हणून समजू लागला, तर तशा दुबलतेतून सुटका होणं
अश य. अहंकाराला आ ही ताकद मानतो. मग या या पाठोपाठ आपोआपच अशांती,
दु:ख, बेचैनी या सग या पीडा येतात. के वळ याच गो ी असतात. बारकाईने िवचार
क न जर पािहलं, तर आप या दु:खामागेसु ा अहंकारच असतो. इतर सगळी माणसं
सोडू न हे दु:ख मा याच वा ाला का, हा िवचार कोण याही माणसा या मनात
पिह यांदा येतो. एखा ा आई-विडलां या पोटी मितमंद मुलगा ज माला आला, तर
सगळी घरं सोडू न िनयतीला माझंच घर सापडलं का, हा िवचार पिह यांदा मनात असतो.
या
ात अहंकाराचा भाग आहे क
थेचा?
था आहेच. िशवाय आयु यभर
सांभाळ याची जबाबदारी आहे. हे कसं िनभावणार, याचं भय आहे. मग अहंकाराचा
येतो कु ठं ? तर आपण सामा य नसून अलौ कक आहोत आिण आप या पोटी ज माला
येणारं मूल हे कारक द गाजवणार, आपलं नाव मोठं करणार, याब लचा आ मिव ास.
असंच मूल जर दुस या कु टुंबात ज माला आलं, तर जी संकटांची मािलका आप यासमोर
उभी आहे, तीच दुस यां यासमोर उभी राहणार नाही का? हा िवचारही आप या मनात
येत नाही. ‘एखा ा दु:खाची िनवड कर’ असं हणून िनयतीने माणसाला चॉईस दला, तर
माणूस कोणतं दु:ख वीकारे ल? आज आप याला सद झाली, तरी आपण हणतो, ‘ताप
परवडला. पडू न तरी राहता येत’ं आिण ताप आला तर हणतो ‘सद परवडली, हंडता
तरी येत.ं ’ कोणतीही ाधी झाली, तरी ही मलाच का, हा अहंकार दु:खात डोकावतोच.
कारण अशा करकोळ जखमा झेल याक रता कं वा संगांना सामोरं जा याइतका मी
सामा य नाही.
‘मी सामा य नाही’ या अहंकारा या वृ ावर चंता, चीड, मन: ताप या ित र
कु ठलीही फळं लागत नाहीत. वत:ची खरी ओळख न झा यामुळेच माणासा या सग या

ि म वाला अहंकाराचे अंकुर फु टत राहतात.
या जगात दोन मागानी जाणारी माणसं आहेत. यापैक एका र यावर पाटी आहे, ‘मी
कु णीतरी आहे.’ दुस या र यावर पाटी आहे, ‘मी कोण आहे?’ मी कु णीतरी आहे, असं
समजणारा माणूस वास संपला तरी ‘मी कोण आहे?’ हा
घेऊनच जातो. दुस या
मागावरचा या ेक ‘मी कु णीतरी आहे,’ या सं मात सगळा वास संपवतो.
वांग से नावाचा एक िचनी फक र रा ी या सुमारास गावाकडे परत येत होता.
या या वाटेवर एक मशान होतं. ितथे पडले या एका कवटीला याचा चुकून पाय
लागला. याने सरळ ती कवटी उचलली, डो यावर ठे वली आिण तसाच तो घरी आला.
घरात यांनी िवचारलं, ‘हा काय कार आहे?’ फ कराने डो यावरची कवटी हातात
घेतली आिण चंतन के या माणे तो हणाला, ‘या कवटीला माझा पाय लागला. ही
कवटी कोण यातरी िव ान कं वा ऐपतवा या माणसाचीसु ा असू शकते. छोटा आिण
मोठा हा भेदभाव मे यानंतरही माणसाची पाठ सोडत नाही. हा माणूस जर िजवंत असता,
झोपलेला असताना माझा पाय या या डो याला लागला असता, तर याने माझी हालत
के ली असती. या संगाची आठवण हणून मी कवटी घरी आणली. के हातरी मीही मरणार
आहे. या कवटी या बाबतीत मा याकडू न जी चूक घडली, तशीच कृ ती उ ा मा या
कवटी या बाबतसु ा होईल. याने फारसा काय फरक पडतो? मे यावर कु णी लाथ
मारली काय आिण कु णी िजवंतपणी मारलं काय, दो ही सारखंच.’
आयु यभर आ ही अहंकाराचं ओझं जतन करतो. शेवटी ल ात येत,ं क शेवटी माती
होणार आहे, अ थी उरणार आहेत, यात कवटीही असेल आिण माणसं खुशाल ते पायदळी
तुडवून जात राहतील. या पृ वी या पाठीवर करोडो लोक व ती करत आहेत. आज िजथे
आपण बसलो अहोत, या जागेखाली आ ापयत शेकडो ेतं गाडली गेली असतील, हा
िवचार तरी मनात येतो का? जिमनीचा एक चौरस फू ट भागसु ा के हा ना के हा मशान
झा यािशवाय रािहलेला नाही. िव ात या या असं य लोकांनी अहंकारा या आहारी
जाऊन कती संघष के ले असतील, कती संकटं झेलली असतील, कती घृणा के ली असेल,
कती रा ी झोपेिशवाय घालव या असतील, कती संसार उ व त झाले असतील, याची
न द िच गु ालासु ा करता येणार नाही. एवढं सगळं क नसु ा कोणाला आनंद
िमळाला का?
असं असूनसु ा आ ही आज याच मागाने जात आहोत. ‘पुढ याला ठे च, मागचा
शहाणा’ या माणे हे के वळ एक व
झालं. याला ठे च बसते, तोसु ा शहाणा होत
नाही. कु ठ याही मुलाला आपण जे हा
िवचारतो क , ‘तू पु हा ाच प दतीने
फसलास कसा?’ या ातच पिहली ठे च वाया गेली, हे िस होतं.
ब ा-ब ा महालांमधून राहतो तोच अहंकारी असतो, असं समज याचं कारण नाही.
सवसंगप र याग क न संगी व ांचाही याग क न जो सं यासी हणून िमरवतो, तोही
िततकाच अहंकारी. मी याही त हेने जगू शकतो, हेच याला समाजाला सांगायचं असतं.
सग या या मुळाशी जर अहंकारच असेल तर माणूस धना
हणून जगू शकतो आिण
िनधन अव थेतसु ा रा शकतो. अहंकार हीच अशा लोकांची संपदा असते.
‘मा यासारखा नतम तक माणूस तु हाला कु ठे च सापडणार नाही,’ ही उ सु ा

अहंकाराचीच घोषणा आहे. याच अहंकारामुळे माणूस शांत होत नाही आिण ग पही रा
शकत नाही.
हाताम ये मशाल घेऊन आपण ती जोरजोरात गोलाकार फरवली, तर काशाचंच
एक वतुळ तयार होतं. भोवरा जे हा गोल गोल फरतो, ते हा फरता फरता तो एका
अरीवर एकाच जागी फरत राहतो, ते हा तो फरत नाही, असंच वाटतं. थैयाचा तो
आिव कार हणजेच अहंकार. याची गितमानता जशी कमी होत जाते, तसा तो ि थर
अव था सोडू न गोल फरायला लागतो. ितत या माणात तो अहंकारापासून अिल
होतो. तेच मशालीचं होतं. आपण मशाल फरवायची थांबलो, हणजे वतुळ न होतं.
आयु याला आलेला चंड वेग, अितती तेने धावणारे िवचार यामागे कोणता क बंद ू
असेल का?
भासमान होणारी कोणतीही गो शा त नाही. इले ॉनची गती इतक अित चंड
आहे क , मधली र अव था यानातच येत नाही. तरीसु ा या िव ात शा त आिण
ि थर अशी एकही गो नाही. जे आहे ते तरल आहे आिण खूप जागा रका या आहेत.
शा
हणतात, रे वेचं एखादं इं िजन एका छो ाशा डबीत बं द त करता येईल, इतक
रकामी जागा म ये असते. आपण् आत डोकावून पािहलं, तर यानात येईल. अशाच
कोण या तरी चंड गतीमुळे अहंकार शा त आहे, असं आप या ल ात येईल. आपण जर
याचा शोध घेऊ लागलो तर एका णात कळे ल, अहंकार जािणवेने सोडायची आव यकता
नाही. सू म शोध घेतला, तर ल ात येत,ं अहंकार अि त वातच नाही. मना या अशा
र या अव थेत ितथे िवन ता पण नाही आिण अहंकार पण नाही. घराम ये भरपूर अंधार
असेल, तर फ छोटी मेणब ी लावली क झालं. अंधार नाहीसा होतो. हातात दवा
घेऊन तु ही जर अंधार शोधायला लागलात, तर तो कधीच सापडणार नाही.
एक दवस अंधाराने परमे रासमोर जोरदार फयाद के ली. याचा आरोप होता
सूयावर. अंधार परमे राला हणला, ‘हा सूय मा या मागे हात धुऊन लागलाय. मी िजथे
जाईन ितथे माझा पाठलाग करतो. याचा काहीतरी बंदोब त करा.’ परमे राने सूयाला
दरबारात बोलावून घेतलं आिण िवचारलं, ‘तुझं आिण अंधाराचं एवढं वैर का? तू याचा
छळ का करतोस?’
सूयाला आ याचा ध ाच बसला. तो हणाला, ‘ याची आिण माझी ओळखसु ा
नाही, मग वैर धरायचा
च उ वत नाही. आपण कोणाशी वैर करीत आहोत, हे मला
माहीतसु ा नाही. तु ही याला अंधार हणत आहात, याला मा यासमोर फ एकदा
आणा हणजे माझी आिण अंधाराची ओळख तरी होईल.’
या गो ीला हजारो वष होऊन गेली. सूय परमे राला सारखी आठवण क न देत आहे.
‘‘कु ठे य तुमचा तो अंधार?’’ असा
िवचा न हैराण करतो. आता परमे रसु ा थकला
आहे. अंधार जर एखादी व तू असती, अि त वात असलेली अव था असती, तर याला
खेचून आणणं काहीच कठीण न हतं; पण अंधाराला वत:चं अि त व नाही, काशाचा
अभाव हीच जर अंधाराची वा तवता असेल, तर याला वतं अि त व आहेच कु ठे ?
काशासमोर, काशाचा अभाव कसा आणणार? आ हीही अंतमनाम ये जागृताव था
हणजे काय, हे जाणत नाही. हणूनच ितथे अहंकाराचं रा य आहे. या जगात दोन गो ी

आहेत. स ाधीश आिण स ाहीन. आ याची स ा आहे, अहंकाराची नाही. हणूनच जी
माणसं अहंकारावर जगतात, ती बेहाेषीत जगतात आिण जी माणसं अहंकार सोडायचा
असं हणतात, तीसु ा बेहोषीतच जगतात. याला अि त वच नाही, ती गो सोडणार
कशी?
अंध:कार आिण अहंकार हे जुळे बंधू आहेत. हणूनच या माणे अंध:कारािव
श
उचलता येणार नाही, तसंच अहंकारा यािव सु दा.
अहंकार न कर याचा एकच उपाय आहे. आ मभान आलं क , याच णी ल ात
येईल. अहंकार अंध:कार आहे. आ मभान हणजे शू याव था. अहंकार हणजे भरलेलं
पा . एव ाचसाठी परमे र दाराशी उभा आहे. परमे राचा उ लेख करणं यो य नाही.
मला जोपयत आ मा, परमा मा, परमे र या गो ीची िचती आलेली नाही, तोपयत चार
सामा य अनुभवां या पंगतीत मी परमे राचं नाव घेणार नाही. परमे राची तुलना
आपण मन:शांतीशी करत असलो, तर मन:शांती हाच परमे र. परमे र दाराशी उभा
आहे, याचा अथ मन:शांती ितथं थांबली आहे, असंच मी हणायला हवं. आपलं मन
अहंकाराने भरलं असेल, तसूभर जागा िश लक नसेल, तर शांतीनं आत वेश कसा
करायचा? या गो ीचं जागरण आम या मनात झालंच नाही, तर पुढचा सगळा माग
संपतो. मन:शांती दाराशीच उभी राहते आिण िनघून जाते. आपण सगळे िन त अव थेत
आहोत, हे आपण मा य करायला तयार नाही. वेडा माणूस वत:ला वेड लागलेलं नाही,
असं समजतो, या माणे आपण िन त
े आहोत, असं मानतच नाही. याला िन ा
सोडायची आहे, यानं थम हे कबूल करायला हवं क मी िन त
े आहे.
एका गावात एक फक र गेला. गावातली सगळी माणसं एक आली. या गावातला
एक गभ ीमंत माणूसही उपि थत होता. आयु यभर पैशा या मागे धावाधाव क न खूप
थकलेला दसत होता. फ कराचं भाषण चालू झालं. या ीमंत माणसाला झोप लागली.
समाजात नेहमीच असं होतं. िवचारवंत जे हा बोलत असतात, ते हा ऐपतवान माणसांना
नेहमीच झोप लागते. ही घटना राज थानातील आहे. या धिनकाचं नाव होतं आसोजी.
फ कराचं आसोजीकडे ल गेलं. भाषण थांबवून यांनी िवचारलं, ‘‘आसोजी, सोते हो?’’
आसोजीला राग आला. झोपणा या माणसाला राग लवकर येतो. तरीही तो शांतपणे
हणला, ‘‘डोळे िमटू न ऐकतोय.’’ पाच-दहा िमिनटांनंतर याला पु हा झोप लागली.
फ कराने पु हा िवचारलं, ‘‘आसोजी, सोते हो?’’ च ा आवाजात आसोजी हणाला,
‘‘मघाशीच सांिगतलं, डोळे िमटू न ऐकतोय. उलट जा त एका तेने ऐकतोय.’’
फ कराने पु हा भाषण सु के लं. दहा िमिनटांनी याने िवचारलं, ‘‘आसोजी, िजते
हो?’’ झोपेत या झोपेत आसोजीला वाटलं, क फ कराने पु हा तोच
िवचारला.
आसोजी पटकन हणाला, ‘‘कोण हणतं असं?’’
फक र हसून एवढंच हणाला, ‘‘जो सोता है, वह िजता नही!’’
आयु य हणजे जागरण आहे. िन ा नाही. आपण सगळे झोपलेलोच आहोत. वरवर
पािहलं, तर आपण जागे आहोत असं वाटतं; पण अंतयामी आपण झोपलेलोच आहोत.
इतकं च न हे, तर आपण जागे आहोत, असं जे बाहे न वाटतं, ती जागृतीसु ा तेवढी ती
नाही. पुसट पुसट आहे. आत एक त हेची बेहोषी आहे, मू छा आहे. र याव न चालत

असतानासु ा आपण आत बेहोषच असतो. रोज सकाळी उठलो हणजे जाग आली, असं
समज याचं कारण नाही. कोण या तरी धुंदीत, तं ीत आपण दवस ढकलतो; पण आयु य
समजत नाही. ते जाणून घे याक रता खूप उ कटता हवी.
जिमनीवर एक फू ट ं द आिण शंभर फू ट लांब अशी लाकडाची फळी ठे वलीय, ही
क पना करा. आप याला या फळीव न चालायला सांिगतलं, तर मु ाम ल पूवक
फळीकडे न बघताही आपण या टोकापासून या टोकापयत जाऊ शकतो. यात काहीच
अवघड नाही; पण हीच फळी जिमनीपासून प ास फू ट उं चीवर ठे वली आिण चालायला
सांिगतलं, तर पोटात गोळा उठे ल. या याव न जायला कु णीही तयार होणार नाही.
नेमका फरक कु ठे पडला?
जिमनीवर असताना, दुल क न चालता येत.ं प ास फु टावर ने यावर अ यंत
सावधिगरी बाळगावी लागते. जिमनीवर चाल यात कोणताच धोका न हता. माणसं
झोपेतसु ा चालतात. फळी तीच आहे. लांबी- ं दीत फरक नाही. चालणारे ही तु हीच
आहात. फरक इतकाच पडला क , मन एका क न चालावं लागणार आहे.
जग यात जे हा कोणताच धोका नसतो, ते हा पु कळशी कामं आपण यांि कतेनेच
करतो. नाही तर जवळपास थोडा जरी धोका आहे असं वाटलं, तर आपण चातुयाने काही
माग काढतो.
पायात चपला आहेत, तोपयत आपण वि थत चालतो. धावती गाडीसु ा पकडतो.
चपलेचा अंगठा तुटला हणजे येक पाऊल जपूनच टाकावं लागतं. धावणं तर सोडाच,
साधं चालणंही अश य होतं. ठरावीक वेळेम ये, अगोदरच ठरले या ठकाणी एखा ा
ला गाठायचं असतं. घरातून िनघायलाच उशीर झालेला असतो. दाढी-अंघोळीपासून
आपली सगळी कामं गजगतीने होत असतात. यात भर हणून याच दवशी पायातील
चपलेचा अंगठा तुटावा. तुटले या अंग ाचा अशा वेळी जेवढा आधार वाटतो, तेवढा
अखंड चपलेचाही वाटत नाही. वाट पा न नाराज झाले या िम ाला आपण चपलेचंच
कारण सांगून वत: या आळशीपणावर पांघ ण घालतो. दुबलता
के ली, हणजे
अनेक अडचणीतून सुटका होते, असं एकदा ल ात आलं हणजे आयु यभर याच कु ब ा
उपयोगी पडतात. अशा वृ ी या माणसांना मदत करणारे सु ा खूप भेटतात.
या यामागेही अहंकारच आहे. दुस याला मदत करणारा माणूस अहंकारापोटीच मदत
करतो. दुबल माणसाला कायम दुबलच ठे वलं जातं. याला वत: या पायावरती उभं कसं
रहायचं, हे सांग या या भानगडीत कु णी पडत नाही. दुबल माणसा या आयु यातलं
आपलं थान कमी होऊ नये, हणून याला येक जण ‘‘हे तू मा यावर सोपव’’ असं
सांगून मोकळा होतो.
आपण कधी आप याला होणारं दु:ख, आप या मनातलंं अशांतीचं वादळ या दोहो या
मुळाशी जाऊन कारण शोधलं आहे का? या सग या या मुळाशी अहंकारच आहे, हे शोध
घेत यानंतर आप या यानात येईल. ना यातील एखादी अ यंत िज हा याची
आप याला कायमची पारखी होते. अशा णी दु:खाचा पवत कोसळतो, याब ल वादच
नाही; पण या दु:खातसु ा ‘मा यासार या जगावेग या माणसा या बाबतीत हे असं
घडणारच नाही,’ असा एक सू म अहंकारच असतो. याच अहंकारापोटी खून, आ मह या

कं वा घराला आग लागणं यासार या घटना आपण आिण आपला प रवार यां याबाबतीत
घडणार नाहीत, असं आपण गृहीत धरतो. फार कशाला? धू पानामुळे कॅ सर होणारे
आपण न हे, इथपासून रे वेलाइन ॉस करताना मरणारे सु ा आपण न हे, इथपयत
माणसांचा अहंकार पोहोचलेला आहे. असं असूनही जे हा आप याच वतुळात या
माणसांना अशा प रि थतीतून जावं लागतं, ते हा तो ध ा आप याला पेलत नाही. हा
आप या अहंकाराला बसलेला एक ध ा. असा ध ा बसूनही माणूस सावध होत नाही.
या याकडे समथन तयार असतं. कोणताही अ यास न करता, आ याि मक संक पना
सां वन कर यासाठी पाठीशी उ या असतात. ऐन ता यात जर एखा ाचा मुलगा गेला,
तर ‘‘एक दवस येकाला जायचंच आहे. मरण कु णाला टळलंय,’’ इथपासून ‘‘देवाला जी
माणसं अितशय ि य आहेत, यांना तो घेऊन जातो,’’ या उ रापयत समथन तयार असतं.
‘‘मरण हणजे एक व फे कू न देऊन माणूस दुसरं व चढवतो. तो जरी गेला असला
तरीही याचा अमर आ मा याच वा तूत आहे.’’
सां वनाचे असे कतीतरी नमुने देता येतील आिण असे दाखले दे याकरता याची
िचती यायलाच हवी, असं बंधन नाही. अहंकारा या जोरावर आजूबाजूला घडणा या
घटनांचं गोिजरं प तयार कर यात माणूस तरबेज असतो.
माणसाने जागृताव थेत यावं यासाठी बा जगतात खूप घटना घडतात. वत:ला
सुधार यासाठी ही एक संधी आहे, असं माणूस समजतच नाही. एका गाढ िन न
े े याला
घेरलेलंच आहे. झोप उडव याकरता या व पाचे ध े बसतात. ि य
चं मरण हा
सवात मोठा ध ा. ितथेसु ा माणूस काही दवस अ ुपात करतो आिण आप या नेहमी या
उ ोगाला लागतो.
िन ा हा श द या अथाने वापरलेला आहे. गादी, उशी, अंथ ण-पांघ ण इ याद ची
व था क नच आपण झोपतो, ती झोप वेगळी. याला झोपच हणतात. िन ा वेगळी.
माणसा या मनाम ये नेमका कोणता वहार होत आहे ते या िन म
े ुळे कळतच नाही.
आपलं मूळ प माणूस िवसरलेला आहे. का पिनक ि वाचा मुखवटा बांधून माणूस
समाजाम ये िमसळतो. ‘मी असा आहे, मी तसा आहे’ अशी वत:ची अनेक िच ं याने
समाजासमोर ठे वली आहेत. एखा ा
ने व हरण करायचं ठरवलं, तर माणसाला
भयानक राग येतो. आपलं खरं प लोकांसमोर येऊ नये, यासाठी जी धडपड चालू आहे,
या धडपडीलाच याने ‘जीवन’ असं गोड नाव दलंय.
‘मी कोण आहे?’ याचा शोध घे यात अनेक धम उदयास आले. खरं तर ‘मी कोण आहे?’
या
ाचा छडा लाव याकरता कोण याही धमाची कं वा शा वचनांची आव यकता
नाही.
स ाधारी प ात या एखा ा माणसाला जे हा खुच सोडावी लागते, ते हा याचे ाण
कासावीस होतात. कारण आपण कोणीतरी आहोत, ही धारणा खुच मुळेच िनमाण होते.
माणूस सात याने पैशा या मागे धावतो. यामागेही हेच कारण आहे. वा तिवक, ‘मी
कोणीतरी आहे’ ही भावना मनानेच िनमाण के लेली असते आिण मग ती भावना खरी आहे,
कं वा ती के वळ भावना नसून ते स य आहे, यासाठी पळापळ सु होते. या सग या
उचापतीत, आपण कधी सापडतो, हे याचं यालाही कळत नाही.

गौतम बु ासमोर एक
येऊन बसली. या गो ीब ल याला िज ासा होती, तो
याने बु ाला िवचारला. याला उ र दे या या अगोदरच गौतम बु ाचं ल या या
डा ा पायाकडे गेलं. या
या डा ा पायाचा अंगठा हलत होता. बु ानं िवचारलं,
‘‘तु या डा ा पायाचा अंगठा का हलतोय?’’ या णी तो अंगठा हलायचा थांबला.
बु ाने िवचारलं, ‘‘अंगठा का हलत होता?’’
या
ने मोठं मजेदार उ र दलं, तो हणाला, ‘‘अंगठा का हलत होता, हे मलाही
सांगता येणार नाही.’’
यावर बु
हणाले, ‘‘तुझाच अंगठा आिण तो का हलतोय, हे तुलाच कळत न हतं.
सा या अंग ाब ल तुला काही सांगता येत नाही. मग तु या आयु याम ये असे अनेक
वहार असतील, क याब ल आपण ते का करत आहोत, हे तुला सांगता येणार नाही.’’
आपण एखा ाचा राग का करतो? एखा ा या बाबतीत आप या मनात आकस का
असतो आिण आपण जे हा ेम करतो, ते हाही आपण ेम का करतो याचं िव ेषणा मक
उ र कोणीही देऊ शकणार नाही. यालाच ‘िन ा’ हणतात. एक कारची तं ी हणतात.
गौतम बु तर या अव थेला मू छा आिण बेहोषी हेच श द वापरतात.
ते हणतात,
‘रा ते पर चलते चले जाते है।
भीतर बेहोषी चल रही है।’
‘जागो’ हा श द ते जाता-येता वापरतात ते याच अथाने. वहारकु शल माणसंसु ा
एखा ा वहारात फसतात.
यामागे बेहोषीच असते. वहारकु शल लोकांचंच उदाहरण घे याची इथे आव यकता
नाही. आपण आप याच दैनं दनीकडे पािहलं, तर आप यालाही आपलं कती आयु य
बेहोषीत गेलंय, हे समजेल.
मा यासकट अनेक अशी माणसं असतील, क यांना भूतकाळाचा आढावा घेण,ं हे
लेषदायक वाटत असावं. कारण तो आढावा तुम यासमोर बेहोषी या णांची न
संपणारी यादीच सादर करतो. आपण येक वेळेला घाबरतो असंही नाही. अनेक संगी
दुसरा पयाय न उर यामुळे घेतलेले िनणय हे नाइलाजा तव घेतले जातात. आणखी एक
मह वाचा घटक आहे. साठी उलट यानंतर कोणतंही मह वाचं काम उरत नाही कं वा
मह वाचं काम असूनही कृ ती साथ देत नाही. अशा वेळेला िन वचार अव थेपयत
पोहोचता आलं नाही, तर िप छा पुरवायला भूतकाळच उरतो. आजचे ग भ िवचार
आपण भूतकाळात या घटनांवर आरोिपत करतो. अशा वेळी अनेक िनणय चुक चे ठरले,
याची खंत उरते. अनेकांचं वाध य सुि थतीचं असतानासु ा ती माणसं तकतकलेली
दसतात. या वैतागापुढे हेच भूतकाळातले ण उभे असतात. अशा वय कर माणसांना
सांभाळणा या त ण िपढीला ‘ ांना कसं सांभाळायचं’ असा
पडला तर नवल नाही.
घरात या वय कर माणसांना यां याच भूतकाळात या आठवण या यातना होत आहेत,
हे पुढ या िपढीला कळत नाही. एखा ा घरी बाप-लेकांत सुसंवाद असेल, तर बाप
आप या भूतकाळात या चुका मोकळे पणी सांगू शकतो. या घटनांशी मुलांचा काहीच
संबंध नस यामुळे बापाला याब ल वाटणारं श य हे अ यंत मामुली वाटतं. याचा एक

जा तीचा ास मुळात आले या वैरा यात भर घालतो. हळू हळू वय कर माणसं मग बोलणं
सोडू न देतात. जीवाचा हा म अटळ आहे. ‘स खा मुलगा’ अशी ओळख क न ावी
लागते; पण याच वेळी ‘‘स य नसलेला स खा मुलगा’ हा गजर वाजत असतो.
हे अंतर कमी हायला हवं असेल, तर अगदी साधे उपाय के यामुळेही हे अंतर कमी
होईल. आपला वय कर बाप या या आयु यातली अ यंत जुनी था सांगत आहे, हे श य
याने इतक वष जपून ठवलेलं आहे, हे मुलाला कळलं पािहजे.
‘आता सांगून काही उपयोग नाही’ हे बापालाही माहीत असतं. अशा संगी मुलाने
हणावं, ‘‘तु ही वत:ला िन कारण दोष देऊ नका. प रि थतीने तु हाला तो िनणय
यायला भाग पाडलं. िनणय घे याचं वातं य तु हाला लाभलं असतं, तर तु ही ती घटना
घडू च दली नसती.’’ हे एवढे कं वा या कारचे श द आव यक असतात. बापा या
बुि म ेवर मुलाचा िव ास आहे, हे अशाच उ ारांतून िस होतं. बापाचा अहंकार
सुखावतो; पण या ऐवजी मुलगा हणतो, ‘‘तुम या हातून हे चुकलंच कसं याचं मला
आ य वाटतं. आता इत या वषानी िवचार क न काय फायदा? तुम या जागी मी
असतो, तर हा िवषय मी ितथेच संपवला असता.’’
हा मुलाचा अहंकार बोलतो.
संसार हा असाच करकोळ, करकोळ घटनांनी भरलेला असतो. यासाठीच बु ‘जागो’
हा श द वारं वार वापरतात. साधना या श दांची ा या यापे ा वेगळी नाही. बु
याला ‘जागो’ हणतात, या अव थेला अनुस नच सं कृ तम ये ‘उि ि त जा त
ा यवराि बोधत’ हे वचन आलं आहे.
शारी रक पातळीवर ‘जागणं’ आव यक आहे. याच माणे सामािजक बाबतीतही
सावध राहणं आव यक आहे आिण मनाचा मागोवा घेत, ितथे काय चाललं आहे, हे
बघणंही आव यक आहे. या तीनही पात यांवर जो जागा राहतो, या या मनात एक दीप
विलत होतो. या काशात सग या गो ी ल खपणे दसू लागतात. या माणे येक
गो ीचा अथ प होत जातो, या माणे माणसांत प रवतन होऊ लागतं. या प रवतनात
अहंकार हळू हळू िवलीन होतो आिण एकदा अहंकार िवलीन झाला, हणजे ‘मी’ गळू न
पडतो.
आजूबाजूला लहान-मो ा घटना घडत असतात. सवात महान घटना आप या नकळत
होत असते. या घटनेइतक िनकट गो जगात कोणतीही नाही. ती गो हणजे ास.
आपण ास घेत राहतो, सोडत राहतो. यात आपण वत: काहीच करत नाही. ास येत
राहतो-जात राहतो. या येत आपण वत:ला लोटू न देतो. इतकं ही क न आपण थांबत
नाही. ास घेणारा आिण सोडणारा मीच आहे, असं हण यापयत आपण वातं य घेतो.
अशाच कारे आपण आपलं अि त व सग या गो वर लादत जातो. बालपण संपून
ता य येत,ं तेही मागे पडू न वाध य येतं. हे घडत असतं; पण आपण हणत राहतो, ‘मी
त ण झालो, मी हातारा झालो,’ इतकं च न हे तर ‘मी ज माला आलो’ असं हणायलाही
आपण मागे-पुढे पाहत नाही.
एकदा ग पां या भरात माझा िम जयंत हणाला, ‘माझा ज म १ जून, १९३४ साली
झाला.’ टर उडवायची हणून मी हणालो, ‘तसं नाही. १ जूनला एक मूल ज माला आलं

आिण बारा दवसांनी याचं नाव जयंत ठे व यात आलं. ते हा पिहले बारा दवस तू कु णीच
न हतास.’
हे मी याला गमतीने हणालो खरं ; पण व तुि थती हीच आहे. हेच स य आहे. येक
ठकाणी आपण सग या घटनांशी आपला संबंध जोडत राहतो. अध:पतनाचंसु ा समथन
करतो. या संदभात एक गो आठवते.
एक मोठा महाल होता. या महाला या ांगणात काही मुलं खेळत होती. महाला या
बाजूलाच एका कोप यात लहान-मो ा दगडांचा ढीग पडला होता. एका मुलाने यातला
एक दगड उचलला आिण महाला या दशेने िभरकावला. या मुलाने तो दगड उचलताच,
उरले या दगडां या ढगा याकडे पाहत, तो दगड हणाला,
‘‘मी आता आकाशया ा करायला िनघालोय.’’ बाक चे दगड गुपचूप पडू न रािहले. ते
तरी काय करणार? तो दगड आकाशा या दशेने िनघाला होता, एवढं न . आपणही
उडावं, असं इतर दगडांना वाटत होतं. पंखािशवाय कसं उडणार? फे कलेला दगड
महाला या िखडक वर पडला. िखडक या काचेचे तुकडे सव िवखुरले. लगेच तो दगड
हणाला, ‘‘मी अनेकदा सांिगतलंय, मा या मागात जो कु णी आडवा येईल, याची मी
खांडोळी करीन.’’ दगड महाला या गािल यावर जाऊन पडला. गािल यावर पडता णी
तो हणाला, ‘‘खूप थकलो. श ूचा नाशही के ला. वासही भरपूर झाला. आता थोडा
आराम करतो. या भवनाचा मालक मोठा दलदार आहे. मी येत आहे, असं समजताच
याने गािलचे पसरले, वागताची तयारी के ली. मी मुळी सामा य दगड न हेच. मी
उडणारा आिण या ा करणारा दगड आहे.’’ तोपयत फु टले या काचेचा आवाज ऐकू न एक
नोकर धावत आला. दगड पु हा हणाला, ‘‘मला उचल यासाठी खास नोकराची तजवीज
के लीय.’’
तोपयत नोकराने तो दगड िखडक तून बाहेर फे कला. परत येताना दगड हणाला,
‘‘परत जाऊ या. घर आिण िम यांची फार आठवण येतेय. मी होमिसक झालो आहे.’’
दगडा या याच ढगा यावर येऊन तो पडला, ते हा दगड हणाला, ‘‘तुमची फार आठवण
यायला लागली. आपण खु या आकाशाखाली पडलेले आहोत. तरीसु ा या
राजमहालाकडू न मला आमं ण आलं, वागताची ज यत तयारी होती; पण या वैभवावर
मी लाथ मारली. मालकाने मला ेमाने हातात घेतलं, पण मी या मोहात पडलो नाही.’’
या दगडाने आपली आ मकथा िलहायला सु वात के ली. दगडाची आ मकथा
हट यावर आप याला हसू येत.ं वत: या आ मकथेला कधी हसावं? एकू ण एक मोठी
माणसं याच व पा या आ मकथा िलिहतात.
आयु यात येक माणूस थो ाफार माणात या दगडासारखंच समथन करतो.
आयु यभर तो वेगवेगळे मुखवटे वापरतो. वत: या अि त वापे ा समाजात याची जी
ितमा तयार झाली आहे, ती ितमा अभंग राहावी, यासाठी धडपडतो. वत:च िनमाण
के ले या ितमे या मोहातून तो या दवशी सुटेल, या दवशी याची आिण जीवनाची
पिह यांदा भेट घडेल. या णी तो सगळे अहंकाराचे मुखवटे फे कू न देईल, या दवशी
याला अ यंत हलकं वाटेल. आिण मना या याच हल या अव थेत जीवन याला
बा पाशात घेईल.
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तु या मृत ची सावली

का

याकु ढगांनाही
कडा लाभते पेरी
मा या पेरी ढगांना
कडा काळोखी बोचरी
डाव अधाच रािहला
श द िव िनया गेले
शेवट या ासासंगे
जग सारे शू य झाले
ाच छो ा वा तूम ये
इं धनू साकारले
रागावणे, लोभावणे
एका णात संपले
कतीकदा कडाडू न
एकमेकांशी भांडलो
एकमेकांना सोडू न
नाही कु ठे च रमलो
गुजगो ी कधी कधी
कधी लटके भांडण
बाब अशी साधीसुधी
कती रं गलो आपण
आता सव सारखा
मला तुझा भास होतो
तुझी आठवण येता
जीव कासावीस होतो
रा जाई झोपेवीण
दस जाई भुकेवीण
दनरात ओढाताण

कणाकणाने मरण
आता कोठे आयु याचे
मला मम समजले
तोच अ या वासात
तुझे चालणे संपले
झालो काहीसा िनवांत
घाटमा यावर ि थर
ते हा िवसावली होती
मान तु या खां ावर
फु टे एकांताला श द
आयु या या झाडाखाली
तु या मृतीची सावली
मला भेटायला आली
लेक, सून, नातू, नाती
यांचा दंगा सभोवती
तरी आप या मनात
गत मृत या वराती
औषधांचा, उपायांचा
वाया गेला अ हास
नाही परतून आला
तुझा सुगंिधत ास
पश तुझा कप ांना
भांडी-कुं डी, दािग यांना
अजूिनया रगाळतो
फ मला जाणवतो
उदास दवाणखाना
याची दशा बघवेना
देई धीर मा या मना
सावरावे कोणी कु णा
चा लही पावलांची
ओळखी या हास याची
आसपास दसतात
पशिच हे साजणीची

मान ितरक क नी
बैठक त बघ याची
तुझी नेहमीची अदा
आहे मा या ओळखीची
अध ल वपाकात
अध हा यिवनोदात
अध-अध िमळू िनया
एक झाली दनरात
चारचौघांम ये मला
मूत तुझी आठवते
उपचारांचे हसणे
मला नकोसे वाटते
अजूनही कधीकधी
घेतो कानोसा दारात
अजूनही वाटते क
येशील तू अक मात
अ पूण या हातांनी
हौस तुला वाढ याची
कसा वैपाक जाहला
ित या पुस याची
िखडक त िनरोपाचा
हात तुझा नाही आता
वाट पाहणारे दार
तु यावीण बंद आता
सा या गमतीजमती
सांग, कु णा सांगू आता
न ा ओळखीपाळखी
नको वाटतात आता
कु णासाठी परतावे
जीव पाखडत आता?
तूच सांग, कु ठे जाऊ
तुझी आठवण येता?
आजवरी घरोघरी

रमलो मी तु यासवे
आता इथे तु यावीण
कशी आव आसवे?
कोण करील वागत
द
ं यांचे, आसवांचे
नको नको वाटतात
श द खो ा सां वनाचे
माणसांत रमणारा
आता एकांती रमतो
एकांता या बागेत मी
आठवणी फु लवतो
वैपाकात अताशा
जीव माझा रमवतो
ताट-वा ा मांडुिनया
तु या हाताने वाढतो
दाद येता पसंतीची
तुला अपण करतो
मा या ग यातला हार
तु या फोटोला घालतो
घशाखाली कसेबसे
चार घास ढकलतो
वरी िपऊिनया पाणी
मग पथारी टाकतो
एकटाच एकांतात
ल आसवे ढाळतो
कु णी अक मात येता
छान हासून बोलतो
माझे अ ू पुस याला
कु णीतरी झेपावतो
तुझा चांद याचा हात
मा यापयत पोचतो
रा ं दन सोबतीला
‘ओशो’ ांचे त व ान

सो या भाषेत सांगती
कसे असावे िनवाण
येते श दांची िचती
म सारे दूर होती
मा अंितम िनणय
आहे आपु याच हाती
कोणतेही आकषण
नाही मला भुलवीत
कोणतेही आमं ण
नाही मला फु लवीत
कथाकथन सोहळा
आिण माणसांचा मेळा
आता नको वाटतात
कौतुकाचे हार गळा
स काराचे पु पहार
कु णा दावू कौतुकाने
आिण घडलेले क से
कु णा सांगू गमतीने?
हातातले काम अध
कोण टाकू नी येईल?
आता कोण भारावून
माझे बोलणे ऐके ल?
ल ल आठवांची
कशी यादी करायची?
सांग मोजायची कशी
लाट, लाट सागराची
िचम यांची िप लेसु ा
सांगतात एकमेकां
झपूझा या आसपास
कु णी दंगा क नका
वा याचेही आजकाल
नाही िच था यावर
कसा दु नच जातो

माझे चुकवून घर
सा या घराम ये तुला
नातवंडे शोधतात
डोळे वत:चे पुसून
मा यापुढे हसतात
सां वनाचे दु:खासवे
नाही कोणतेच नाते
अरे , दु:खाची अखेर
फ िचतेवरी होते
आता नाही ऐकत मी
कोणतेही आत गीत
सूर क येक गीतांचे
होते तु या संगतीत
कशासाठी जगायचे
ास संपला तरीही
कु णासाठी मैफल ही
सूर आटला तरीही
कु णी पुढे चालायचे
कु णी मागे रहायचे
आयु याचे पु तक हे
फ याने िलहायचे
तुला मला भेटवले
फ काही णांसाठी
याने तुला लपवले
एका अ या कथेसाठी
एका पाखराने यावे
ण संसारी रं गावे
दु या िखडक ने जावे
दूर दसेनासे हावे
भंतीवर तसिबरी
आिण घाव खोलवरी
हाही टाहो तु या कानी
कसा पडावा साजणी

ठरलेला येकाचा
एक दवस जा याचा
तरी राहतोच मागे
ऋतू काही माग याचा
तु यासवे गेले दूर
कती अलौ कक ण
मृती यां या जागवतो
छायािच े सांभाळू न
याने आशीवाद दला
एका सा या माणसाला
झाले माचे साथक
आले सौभा य नावाला
जावे आपण होऊन
सू धाराला शरण
आिण अन यभावाने
याचे चुकवावे ऋण
या या दरबारी मला
तूच भेटशील राणी
ितथे पुन: तुझी - माझी
सु होईल कहाणी
जागृती या जाणीवेने
पुन: जगू तेच ण
पुन: जमवू मैफल
ते हा होईल सां वन
ना परी ण कला
होती अवगत तुला
मा या पु तकात याची
भर पडली मोलाची

♦♦ ♦

आधार!

अंधारात काहीतरी वाजले ते हा
कती घाबरलीस तू
माझा हात ध न हणालीस,
‘मला भीती वाटते - तू असा जवळ रहा'
‘कसली भीती? मी आहे ना जवळ?'
तुला सांगता आले नाही
तुझे अंग थरथरत रािहले
िखडक तून तू नुसतीच पाहात रािहलीस, ाकु ळथमच जाणवले :
चं एकटाच फरत असतो भयाण पोकळीत...
राणी, तू आता शांत झोपलेली आहेस
मा या आधारावर
िनवांत िवसावलेले वदन, अ ाप, सुखी
के वढा आधार वाटतो आहे तुला या पृ वीचा
आिण मा या अि त वाचा!
दाराव न एक िन:श द अं यया ा चालली आहे
ब यां या काशात
–माझा पहारा भाबडा आहे!
...मी पाहात होतो एक अर य
तागाची उं चसोट िन पण पांढरी झाडे
िन:श द ासरिहत वातावरण
आिण तू एकटीच चालली होतीस
ओढ यासारखी
द याखो यांतून एकटी, भांबावलेली, कावरीबावरी
‘राणी थांब, राणी थांब...'
तुला ऐकू च न येणारी माझी मैलो मैल लांब हाक...
दचकू न मी जागा झालो
अंग सद
अंगावर हात फरवीत तू हणत होतीस—

‘घाब नको ना असा! मी आहे ना जवळ!'

♦♦ ♦
व. पु. .... एक किवता

कोण हणतो ल ा या गाठी...

ज मोज मीचं वैर काढत
तो दवसरा ित याशी भांडत असतो,
कोण हणतो ल ा या गाठी
देव वगात बांधत असतो...
ल ापूव चे गुलाबी दवस
ल ानंतर राहत नाहीत,
एकदा ल लावून दलं क
देवसु ा खाली पाहत नाही...
मग ल ापूव चा तो शार नवरा
ितला भलताच च म वाटायला लागतो,
आिण हळू हळू ित या चेह यावरचा
ेमळ मुखवटा फाटायला लागतो
आपला नवरा बैल आहे,
असं येक बाईला वाटत असतं,
या या त हेवाईक वाग याचं दुःख
ित या मनात दाटत असतं
याचा तो गबाळा अवतार
ितला नीटनेटकं राहायचं असतं,
ितला चार दवस सासूचे
तर याला पो स चॅनल पाहायचं असतं
लहान - मो ा चाकाचा हा संसाराचा रथ
पळत कसला, रांगत असतो,
कोण हणतो ल ा या गाठी
देव वगात बांधत असतो़...
ती थोडी तरी या यासारखी वागेल
असं य ात घडत नाही,
या या व ाचे पंख लावून

ती या या आकाशात उडत नाही
तो ग ीत ितला घेऊन जातो
इं धनु यावर चालायला,
ती सोबत पापड - कु रडया घेते
ग ीत वाळत घालायला
या या डो यांत ि ितजावरची
लखलखती शु ाची चांदणी असते,
िह या डो यात गोडा मसाला
आिण वषभराची भाजणी असते
आपली बायको हैस आहे
असं हा रे डा सग यांना सांगत बसतो,
कोण हणतो ल ा या गाठी
देव वगात बांधत असतो़...
–व. पु.

♦♦ ♦

साखर

चहाचा कप घेऊन तु ही िखडक त
बसलेले
असता ...
अवतीभवती पाहत हळू च
चहाचा घुटका घेताना तुम या ल ात
येतं,
अरे या!
साखरच
घालायला िवसरलो क काय...
पु हा जाऊन साखर
घालायचा कं टाळा आलेले
तु ही कसाबसा तो कडू
चहा संपवता आिण
नजरे स
पडते ती,
कपा या तळाशी बसलेली
न िवरघळलेली साखर...
आयु य असंच असतं...
सुखाचे ण तुम या अवतीभवतीच असतात,
यां याकडे जरा डोळसपणे
बघायला िशकलं पािहजे...
एखा ाशी हसता हसता ितत याच
ह ानं
सता आलं पािहजे....
समोर या या डो यातलं
पाणी अलगद
पुसता आलं पािहजे....

मान-अपमान मै ीत काहीच नसतं...
आप याला फ
समोर या या दयात
राहता आलं पािहजे..!!

♦♦ ♦

स सुरांची िन मती

एक मोठे

संगीत होते. लखनौमध या नवाबाने यांना आमं ण पाठवलं. या
संगीत ा या अजब अटी हो या. या अशा क , जे हा ते गाणं गातील ते हा ो यांनी माना
डोलवता कामा नयेत. ते वीणा वाजवतील तर ो यांनी िन ल राहायचं. जर कु णी मान
डोलवली तर ताबडतोब याचा िशर छेद करावा.
लखनौचा नवाब! तो पण एक वेडा! याने अटी मा य के या. हणाला, यात काय?
िशर छेद तर आ ही तसाही करतो!’
याने गावात दवंडी िपटवली,‘जे कु णी वीणावादन, गाणं ऐकताना माना डोलवतील
यांचा िशर छेद होईल!’
तरीही ोते आले; कारण संगीत , तो कलाकार फार िस होता. अगदी ठरवून आले
क मान हलवणार नाही.
मैफल सु झाली. वादन, गायन इतकं सुरेल होतं, अगदी काळजाला िभडणारं ; पण
तरीही क पूवक ोते िन ल होते. िशर छेदाची भीती होती. अधा तास, एक तास...
आिण हळू हळू काहीजणां या माना डोलायला लाग या. संगीत ाने ते बिघतलं आिण ते
गायचे थांबले.
राजाला आ ा झाली क , या माणसांना दुस या दालनात नेलं जावं. यांना ने यात
आलं. संगीत उठू न गेले या दालनात. राजाला हणाले, ‘हे खरे माझे ोते, रिसक!
िजवाची तमा न बाळगता मा या संगीताशी एक प झाले. बाक यांना जायला सांगा.
आता मी फ यां यासाठीच गाईन!’
ही कथा मी जे हा वाचली ते हा मला कलेत समरस होणं हणजे काय, हे समजलं
आिण ‘खरा ोता’ हणजे काय हेही समजलं. ोता होणं अवघड आहे.
सग यांना काही ना काही सांगायचं असतं, सग यांना कु णी तरी यांचं ऐकणारं हवं
असतं.
हे भाव
कर यासाठी श द आिण सूर सापडणं कती आव यक आहे!
सृ ीची िन मती कधी, कशी झाली हे िव ान सांगतं; पण सृ ीचा वर, नाद कसा
तयार झाला हे िव ानालाही सांगता येणार नाही. कानांना शंख लावला तर यातून
समु ाची गाज ऐकू येत,े ती कशी? भ न आलेलं आभाळ मनाला बेचैन करतं, र र
िनमाण करतं ते का? या कोण या भावना? आिण या
कर यासाठी, हे कोणते श द?
कसे िनमाण झाले हे श द? कती काळ िनमाण होत होते? भाव-भावनांची िन मती कती
काळ होत होती?
सुख-दु:ख या भावना उमज यानंतर या
कर यासाठी कसा सूर लावला तर

कोणती भावना
करायची आहे हे इतरांना समजेल. यावर अ यास के ला गेला असेल?
आिण मग अहंकाराचा सूर-भाव िनमाण झाला असेल...
या वरांमधूनच दु:ख, वेदना कट झा या आिण या वरांमधूनच हषही कट झाला.
ोध कट झाला आिण का यही कट झालं.
सृ ीचा थम वर ‘ कार’!
सृ ीने साद दली आिण ितला यु र हणून ‘ओ’ आला असेल का? असेलच. आजही
कु णीही कु णालाही साद घातली तर उ र हणून ‘ओ’ अगदी अनवधानाने हटलं जातं. हा
‘ओ’ सृ ीने घातलेली साद ितचा! ओ हा उ ार! मानवी उ ारांची हणजेच मानवाकडू न
के या जाणा या वनीची परे षा हणजेच अ र. अ र हणजे न काय? य उ ार
करणारा मनु य जसा उ ार करील तसाच उ ार याचा िलिहलेला आकार पा न अ य
ला करता येईल. हणून या आकारां या नादात आिण परे षेत बदल होत नाही,
यांना अ र असं हणतात. अशी अ रं एक येऊन जे हा काही िविश अथ ा होतो,
ते हा श द तयार होतात.
‘ कार’ हा मं असाच तयार झाला असावा; पण तो सृ ीिन मत अथवा सृ ीचा मं वर आहे. के वळ ‘ कार’ असं हटलं तर काहीही फरक आत जाणवत नाही; पण जे हा
या कार श दाला वर िमळतो ते हा मा तो संसार आिण परमाथ यांना जोडणारा सेतू
बनतो.
कार मं ाव न गाय ी मं आठवला. असीम वैभव आहे या मं ाला. गाय ी
मं ाव न एक गो आठवली; वाचलेली.
एका राजाला या या धानाने गाय ी मं ाचं वैभव कथन के लं. अथ सांिगतला;
यामुळे राजाला हा मं हणून याचे वैभव बघ याची इ छा झाली. याने धानास
गाय ी मं
वत:ला िशकव यास सांिगतले; परं तु धान हणाला, ‘आपणास बैठक
नस याने आपला मं प रणामशू य होईल, हणून आपण हणू नये.’ पण राजाला
धानाचं हणणं पटेना. हणून याने एका िव ान ा णाकडू न मं िशकू न घेतला.
धानाला हणून दाखवला. धानाने पु हा तेच उ र दलं. ते हा राजा हणाला, ‘तु ही
काय हणता, ते मला पटत नाही. तुमचे हणणे मा या ययास आणून ावे.’ धानाने ते
मा य के लं.
एके दवशी दरबार भरलेला असताना धानाला आपले हणणे राजाला पटवून
दे याची लहर आली. राजा या बाजूला राजदंड घेऊन एक सेवक उभा होता. याला
उ ेशून धान हणाला. ‘ संहासनावर कोण बसलं आहे, हे तुला माहीत आहे का?’ सेवक
‘हो’ हणाला. धानाने याला सांिगतले, ‘तर मग यां या दोन त डात मार.’ हेच वा य
धानाने दोन-तीनदा उ ारले; पण सेवक पुढे झाला नाही. या वा याने आपला अपमान
झाला आहे, असं वाटू न राजाने सेवकाला पुढे बोलावलं. हणाला, ‘ यां या दोन त डात
मार.’ राजाचे वा य पूण होताच सेवक धानाला मार यासाठी सरसावला; याने
आप या बा ा वर सरकव या. या बरोबर धानाने सेवकाचा हात धरला आिण तो
राजाला हणाला, ‘महाराज, मी जे हणालो होतो, याचा यय आला ना?’
‘कसला यय?’

‘मं ा या बैठक चा’
‘ हणजे? आ ही नाही समजलो’
‘ यां या त डात मार! हा आपण उ ारलेला मं आिण मी उ ारलेला मं अगदी
सारखाच आहे; परं तु आपण या बैठक व न तो उ ारलात यामुळे या होऊ शकली.
तोच मं मी दोन-तीनदा मा या बैठक व न उ ारला; पण यास फल ा ी झाली नाही.
हणून हटलं क बैठक िशवाय मं ो ारण थ आहे.’
श द आिण यांचे वरमय उ ार अतोनात बदल घडवून आणतात. दैनं दन जीवनातले
श दो ार, यांनाही वर असतो, सूर असतो. आपण अनेकदा हणतो क , ‘तुझा सूर
बरोबर न हता.’ काय बोलतो हे जसं मह वाचं आहे, िततकं च मह वाचं ते कसं बोलतो,
हेही आहे. हे बोलणं. तो सूर. हेही संगीतच आहे. वर जरासा जरी बदलला तरी सुरेल
श द बेसूर होतात. संगीत अवीट न वाटता, ते वीट आणतं.
खरं तर संपूण आयु यच संगीतमय आहे. अगदी ज मापासून. ज मत: बाळाचं रडणं जसं
मह वाचं आहे, तसंच ते... नंतरचं याचं हसणं हेही आनंदाचं, मह वाचं आहे. गवयाचंच
पोर सुरात रडतं असं नाही. याला आनंदाचा सूर सापडतो, असं बाळही वेदनेत सुरातच
रडेल.
संगीताशी सांगड अगदी पिह या णापासूनची जीवनसंगीत घेऊनच ज मते. असं
हणतात क , येक बालक संगीत वत:बरोबर घेऊनच येत.ं यात त य वाटतं. बाळाला
िनजव यासाठी न गाता येणारी आई जरी गुणगुणू लागली तरी या सुरां या हेलका ावर
बाळ िनजतं. या सुरांना काही श द सापडतात आिण मग अंगाई गीत तयार होतं.
परं तु बाळ जसं मोठं होऊ लागतं, तसे सूर मागे राहतात आिण श द पुढे सरसावतात.
सुरांपे ा श दांशी मै ी आधी होते. बाळ श दांना आधी ध लागतं. श द - वरांचा ताल
बाळाला समजतो ज र; कारण ती लडखडणारी पावलं तालावर नाचू लागतात; पण तो
वर कं ठ थ मा होत नाही.
ही एक गंमत वाटते मला. पिह या वगात, आता तर ‘ ले ुप’ म येच हणावं लागेल...
किवता असतात. किवता वाचून पाठ होत नाहीत; परं तु किवतेला सरगम िमळाली क ,
या वरांवर पाठांतर लवकर होतं.
‘सरगम’ ‘स सूर’
सा - रे - ग - म - प - ध - नी
ही सात अ रं स ा रं . ही सरळ वाचावीत तर काहीही अथ नाही. अगदी अथहीन
अ रं ; परं तु या अ रांना वर जोडला जातो तर सरगम बनते. आरोह-अवरोह उठतात,
तरं ग - तरल तरं ग िनमाण होतात.
हे सात सूर कसे िनमाण झाले असतील? ‘सा’ च का? ‘ठा’ का नाही? म यंतरी नामवंत
वीणा वादक पंिडत हंदराज दवेकरांना भेटलो होतो. यांनी या सात सुरांची िन मती
कशी झाली हे सांिगतलं होतं. ही िन मती ा यां या आिण प यां या आवाजामधून
झाली. नी चा वर ह ी या ची कारातून िनमाण झाला. ध वर िनमाण झाला बेडका या
वरातून; ओरड या या आवाजातून. प वर को कळे चा. म वर करको याचा. ग वर
बकरीचा. रे वर बैलाचा आिण सा वर मोराचा.

या सा रे ग म प ध नी ला काही अथ आहे. हे वर असेच नाही िनमाण झालेले.
पिहला सा - हणजे ष ज आिण हा वर मूलाधार च ाशी नातं सांगतो. सवात थम
ऊजा असलेलं मूळधारा च . या मूलाधार च ातच माणसाचा ज म होतो.
दुसरा वर रे - वािध ान च ! शु रे पिव िन मती आिण जाग कता जागवणारं हे
च . याचा हा वर.
ितसरा वर ग - नाभी च . अंतगत शांतता, समाधान देणा या च ाचा हा वर.
चौथा वर म- अनाहत च . दयाशी िनगिडत, आधार देणारा वर.
पाचवा वर प - वर च . पंचम. सुंदर जगसंपक. भाव
क शकणारं च याचा
वऱ
सहावा वर ध - आ ा च . दया, क णा, यानाशी िनगिडत च . याचा हा वर.
सातवा वर नी - सह ाकार च . वत:, मी कोण हे सांगणारं च . वत: या
अि त वाची खरी ओळख देणारं च . याचा वर - नी!
स वर आिण आपली सात च ं यांचं हे नातं. भाव-भावनांना
कर यासाठी
श दांची िन मती झाली आिण या श दांना वर ा झाले.
िनसगानेच िनमाण के लेले हे वर मानवासाठी अमृत झाले. श द आिण सूर जर नसते
तर मानवाचं जीवन शु क पाषाणासारखं झालं असतं. रखरखीत!
जसे िन वळ श द कोरडे वाटतात. तसंच श दरिहत संगीत... खरं तर संगीत श दरिहत
नसतंच. एखादी तान ही सरगम माणेच घेतली जाते; परं तु श द, का असलं क याची
गोडी वेगळी जाणवते.
कोणतंही का , ते कोण याही भाषेतलं असो. या का ात या श दांचा यो य उ ार
आिण लय सांभाळणं हे आव यक. तीही एक साधनाच.
साधना हा श द फार अथपूण आहे. साधारणत: अ या मा या िव ात ‘साधना’ या
श दाला मह व आहे; परं तु साधना येक गो ीची हावी. संगीत, सािह य, नृ य सव
कलांची हावी, तर फिलत होते. साधना हणजे सा य करणं, हा जसा एक अथ आहे.
तसाच - साधना-लाभासाठी के लेली कृ ती.
सा + धना. ती ल मी
साध + ना. साधे नाही.
लाभासाठी के लेली अथवा करावी लागणारी कृ ती साधी नाही आिण ती सा य
के यानंतर ल मी ा होतेच.
ही ल मी हणजे धन न हे. पैसा अशा अथाने नाही. हे धन आहे आ मबलाचं,
परमा याशी एक प होता ये याचं.
सातही च ांमधून, अगदी आतून जे हा वर उमटू लागतो ते हा वादक-गायक आिण
ोता ितघांचंही यान लागतं. ती आतता येका या रोमात िभनते.
संतांनी अभंग दले, ऋष नी ोक दले, उपिनषदं दली. मनु याचं जीवन समृ के लं.
हे अभंग, ोक जे हा संगीत यांना साथ देतं, ते हा लवकर मुखो त होतात. अभंग,
ोकांचा अथ-उ ार यावर िवचार क न चाल बांधली गेली तर धानाने राजाला
सांिगत या माणे यो य बैठक होते. ासातलं अंतर मह वाचं आहे. एका ासात उ ार,

दीघ उ ार, अ पिवराम, िवराम, व पिवराम हे सवच मह वपूण आहे आिण यासाठी
गु हवा.
‘नाद’ हा जीवनातला अिवभा य भाग. नादा या पोटात अजून सू मनाद आहेत.
हंसोपिनषद आिण मै ायणीय उपिनषद. या दोन उपिनषदांम ये नादांची उ कृ चचा
के ली गेली आहे. हंसोपिनषदात दहा आिण मै ायणीयम ये सात नादांचा उ लेख आहे.
हंसोपिनषद - १) िचण् िचण् २) कं कण् ३) घंटा ४) शंख ५) वीणा ६) ताल ७) वेणू
८) नगारा ९) मृदग
ं १०) मेघगजना
मै ायणीयोपिनषद १) रथच ांची घरघर २) बेडकाचे ओरडणे ३) नदीचा पूर वाह
४) घंटा ५) कां यपा ाचा नाद ६) पावसा या सर चा नाद ७) गुंजारव हे नाद
िस पु षाला ऐकायला येतात. या नादांना अनाहत नाद हणतात. य ात आघात न
करता िस पु षाला ऐकू येणारे हे नाद; हणून ते अनाहत.
श दो ार आिण सूर हे आहत नाद.
श द शरीरात या कु ठ या भागातून उ ारले जातात, यालाही मह व आहे.
पोटितडक ने उ ारले जाणारे श द कळवळा दशवतात. दयातून उमटणारे श द आनंद,
हष, वेदना, ेम असे िविवध भाव दशवतात. कं ठातून उमटणारे श द फार वरवरचे
वाटतात आिण मदूमधून उमटणारे श द िवचार
करतात. मदू आिण दय यां या
वीत-वीत भर अंतरावर कं ठ आहे. जे काही बोलाल ते दयापासून िवचाराअंती बोला.
ोध
करताना टपेचा सूर लागतो.
ेम
करताना पंचम सूर लागतो.
मन भ न आलं क श द ष जात उ ारले जातात.
हे संगीतच आहे.
साधे सरळ श द सािह य बनतं.
आिण सािह याला वरांची साथ िमळू न संगीत तयार होतं.
भाव
कर यासाठी श द बांधले जातात. यातूनच कथा, का , कादंबरी अशी
नाना त हेची सािह यसंपदा िनमाण होते.
नाटकात कलाकार जे संवाद बोलतात- अनेकदा आपण हणतो, ‘संवादाची फे क सुरेख
आहे.’ तेही संगीतच. या संगीताला वा ांची साथ नसते; पण लय असते. किवसंमेलनात
कवी आप या किवतांचं वाचन करतात. या वाचनातच ताल लपलेला असतो आिण याच
किवतांचं जे हा गाणं होतं ते हा स सूर या किवतेला वणीय करतात, डोलायला
लावतात. किवतांचा अथ सहजी सूरमय होऊन पोहोचतो.
‘तुका हणे पाहा श दिच हा देव!’
आिण हणूनच तुकारामांनी यांची देवावरची भ
श दांतून
के ली. या
अभंगांना चाली कशा लाग या असतील?
संगीत कलेचं उगम थान सांिगतलं जातं ते, सव संगीत कलां या उगम थानापे ा
ाचीन आहे. आयाचे वेद हे जगातलं आ वा य आहे, हणजेच वै दक ऋचांचं
गायन पाकडे कं िचत झुकलेलं पठण. हणजेच संगीत आिण वा य, सािह य हे
बरोबरीनेच चालत आलेले आहेत.

या संगीतात दोन त हेचं संगीत होतं - माग संगीत हणजे मो देणारं संगीत आिण
देशी संगीत लोकानुवत , प रवतनशील संगीत.
का हे रसा मकच असायला हवं, असा पूव एक दृढ समज होता. ‘भि रस’ हा ते हा
मह वाचा रस होता, तसा तो आताही आहे; परं तु तो भाव आता िवकृ त होत चाल याचं
जाणवतं.
भ आिण ई र यां यातलं ेमाचं नातं हणजे भि रस. आप या ई राची तुती,
याचं मह व, याचं िवशाल प का ातून
करायचं.
‘नाचत पंढरीसी जाऊ रे खेिळया रा रातीत पा रे ।
टाळ मृदग
ं मेळवूिन मेळा गु वचनी खेळ खेळा रे ।।
अथवा,
िजवीचे िजवलगे माझे कृ णाई का हाई ।
सावळे डोळसे क णा येऊ दे काही ।।
देवाला मानवदेह पी बघ यास आिण या माणे याचं गुणगान कर यास भ ाला
आस लागून रािहली. य देवाला बघणा या संतांना देव प ा झालं. देव आिण
भ ांमधील ेमाला दोन ेिमकांमधील रितभावाची कळा आली होती; हणून हा
सािह यातला भि रस काहीसा िव प
ू झाला.
का ामधून कोडी घालणं हाही एक सािह यातला कार आिण या श दांना एक
ठरावीक लय दली जायची. ठे का असायचा.
आलाडु आडु , पालाडु आडु , म ये वाही पाणी ।
खेळता खेळता नवल पाहे, देखणा िखर खाये ।।
पकं , भा डं आिण उपरोधका . पकं हणजे ना
अथवा नाटकातली स गं.
संतां या क तनात ही स गं घेणा यांना ‘वासुदव
े ’ प येत असे. वासुदव
े हणजे सू धार
असावा.
थम नाटारं भी आनंदकदंब । आरं भी वं दयला ।
जय आरं भ हेरंबा । परमानंदे रं गी नाचे िनज शोभा ।।१।।
नाना अवतार वेषे दावी तू गमके
रं गी रं गमूत नाचे िनज सुखे ।।
काही काही श द आज इितहासजमा झा यासारखे आहेत. फारच कमी माणात यांचा
वापर होत असावा. अथवा नसावाच; पण नाथ महाराजांनी ‘डौर’ या पकावर दीघ
का के लेलं आहे. ते वाचताना एक ठे का आपोआपच मनात घुमू लागला. डौर हणजे
डम आिण ते वाजवणारा डौरकार!
डम वाजवत हा डौरकार येका या दाराशी जातो. लोकांना
ान सांगतो. तसं
करताना डम तून वेगवेगळे नाद घुमवतो. डौर सांगतो :
एका गाये साधुस नहो । महंत महाजन हो ।
मननसील मुनीजनहो । योगी स ान हो, सावध एका ।।१।।
िवनवी जनादनाचा एका । सेिवतो तुम या चरणिपयुखा ।
उजळ या िनजा मसुखा । डौर वाउिनया देखा ।

डौरकार पै जािहले ।।२।।
आिण डौरनाद तो असा :
चुडमुक चुडमुक चुडमुक । दुकमुक दुकमुक दुकमुक ।
कु सकु स कु सकु स कु सकु स । तळमळ तळमळ तळमळ ।
खटपट खटपट खटपट । बुडबुड बुडबुड बुडबुड ।
खळबळ खळबळ खळबळ । फु सफु स फु सफु स फु सफु स ।
पटपट पटपट पटपट । भुंगभुंग भुंगभुंग भुंगभुंग ।
ऐसा नादा या कोटी । मग शंखनादे डौर उटी ।
हे नादाचे मूळ गो ी । आता वेदांतप रपाठी ।
सादर प रसा ।।
अनुहात डौराचा नाद । तेथे वेदांचे वेदानुवाद ।
िस ांतबोध याचे श द । डेरा िस अवतरला ।।
एका जनादन हणे । ऐसी डे रयाची ल णे ।
डौरकार जालो याकारणे । डौर वा िन सांगणे िनजिहताथ ।।
नुसते श द वाचले तरी मनात लय आिण ठे का सु होतो. यासाठी शा ो संगीताचा
अ यास हवाच असं नाही. पाऊल ताल धरतं आिण मान डोलली जाते. ताल संगीत िनमाण
करतं आिण मान डोलते ती श दासाठी. यातला अथ पोहोचतो मनापयत हणून!
आ हा घरी धन श दांचीच र े
श दांचीच श े य े क ।।
तुका हणे पाहा श दिच हा देव
श देिच गौरव पूजा क ।।
बोलू ऐसे बोले । जेणे बोले िव ल डोले ।
ेम सवागाचे ठायी । वाचे िव ल रखुमाई ।।
नाचू क तनाचे रं गी । ानदीप लावू जगी ।
परे नी परते घर । तेथे नांद ू िनरं तर ।।
श द, चाल, नृ य.
कोणतीही कला दुस या कलेसाठी पूरकच असते.
सािह य ग आहे क प याने काही फरक पडत नाही. लय अ ाहत असतेच. साधं
आपण मनात या मनात बोलत असतानाही चढ-उतार असतात या मनात या श दांना.
अनेकदा चाल मनात असते, काही सूर, काही ताना आिण याव न श द बांधले
जातात, असंही होतं. अथवा असंही होतं क ताल, चाल आिण श द यांची िन मती एक च
होते.
रामदासांचा दासबोध आम या िपढीपयत आला; पण रामदासांचं एक अनोखं का
वाचनात आलं होतं. जरा दीघ आहे; पण तरीही इथे मांडतो. वाचता वाचता गती, ताल
मनात तयार होतोच.
फर फर फर फर वो ढित कुं अर, धनु य आिणले भूपे

हर हर हर हर अित पण दु कर, सुंदर रघुपित पे
वर वर वर वर रघुपित वो ढत, दशमुख संतापे
कर कर कर कर शर करारे , थर थर थर थर भू कं पे ।।१।।
रामे सि ले िवतंड, परम चंड,
रामे उचिलले यंबक, कौिशक ऋिष पुललोक ।
रामे वो ढले िशवधनु । सीतेचे तनुमनु ।
रामे भंिगले भवचाप । असुरा सुटला कं प ।।२।।
कड कड कड कड भ कडाडे, तड तड तड तड तडक फु टे
गड गड गड गड गगन कडाडी, धड धड धड धड धडक उठे
भड भड भड भड रिवरथ चुके, घडघडीत अ हाटे
खड खड खड खड खिचत द गज, चिळत कु ळाचळ कु टे ।।३।।
दुम दुम दुम दुम दुिमत भूगोले, वग-मृ यू-पाताळे ।
धुम धुम धुम धुम धुकट कणी, िविधस बैसले टाळे
हळ हळ हळ हळ अित क होळ हळ, हरतीपंचक डोले
खळ खळ खळ खळ उचंबळत जल, संधूिस मोहो आंदोळे ।।४।।
धक धक धक धक धक त धरणीधरा, बिधर झाले नयन
चक चक चक चक च कत िनशाचर, करिवले दीघशयन
थक थक थक थक थक त सूरवर, व षित पु पे तसे
लख लख लख लख र मािलका, जनक जनवकािलक ल ।।५।।
जय जय जय जय जयित रघुराज वीरा वजित जयकारे
िधम िधम िधम िधम नृपदेव दुद
ं िु भ, गगन गजले गजरे
तर तर तर तर मंगळतुरे, िविवध वा े सुंदरे
समरस रस रस दासा मानसी, रामसीता वधूवरे ।।६।।
‘भि रस’! यात मीरे या तोडीचं खरं तर शोधून कु णी सापडणार नाही. ितची भि
एका ेयसीची आिण पिव ! ितची भजनं मु ! श दालंकार यमक वगैरेची तमा नाही.
भाव
करणं क ते ‘करणं’ न हतंच. ओघवत आलेला भि चा- ेमाचा पूर! यमक
जुळलं तर जुळलं, ताल, ठे का लागला तर लागला. गात राहाणं आिण श दांना मु पणे
ओवत जाणं.
म तो िगरधरके घर जाउं ।
िगरधर हारो सांचो ीतम देखत प लुभाउं ।।
हे ेम वेगळं , अगदी िभ . आपण जी ेमाची ा या करतो, ती फार वहारी आहे
आिण मीरे चं ेम! याची ा या होऊच शकत नाही. ितचं का संगीतमय आहे.
संगीताला हराचं बंधन पूव या काळी होतं. कु ठला राग कधी गायचा हे

सांग यासाठीही का रचना होती.
ा े मु त गात ो भैरवो राग स म ।
अ णोदय वेलायां गेया रामकरी पुन: ।।
ातवलाविल गेया पूवा हे सुभगोऽिप च ।
पूवा हेयाित गायेत टेडीमित मनोहराम् ।।
दवा तृतीय हरे गात ासावरी जनै: ।
काफ म या ह म ये तु शारं गोऽिप च गीयते ।
िनशामुखे तु क याण : के दार तु महािनशी ।
ि तीय हरे रा ौ कनट: सवस मत ।।
परं तु आजचा काळ िभ आहे. संगीत आहे. श द आहेत; परं तु सव बेताल होत चाललं
आहे. काळाचं भान नाही.
अगदी परवा परवापयत ‘घन याम सुंदरा ीधरा अ णोदय झाला ऽऽ’
अथवा ‘पैलतोगे काऊ कोकताहे...’
अशी सुरेल का -गीत संगीत रचना कानांवर पडत होती.
आिण आज ‘ हॉट इज युवर मोबाइल नंबर...’ असे श द पडतात. ते श द खरोखरच
‘पडत’ आहेत. रसातळाला जात आहेत.
अशा श दां या जोडणीला का -सािह य हणायचं का? आिण अशा श दांना ‘सुरात
बांधणं’ हणायचं का?
बिहणाबा चं साधं बोलणं लयीत बसलं. याला पा संगीत होतं जा यावर दळ या
जाणा या धा याचं, जा या या घषणाचं...
अरे संसार संसार हणत हाताला चटके बसत असतानाही या ओ ा संसारातलं
अ या म सांगून गे या.
अशी का ,ं असं सािह य आिण असा नैस गक ताल... आता कु ठे शोधायचं ते सव?
हणूनच एका िपढीने ते दुस या िपढीपयत पोचवायचं. आिण हणूनच ते मा यापयत
पोचलं. अशी का ं, गीतं, संगीत हे अजरामर होतात; कारण ती अंत:करणातून फु रलेली
असतात. अंत:करणातून उमटलेली कोणतीही कला काळा या ओघात वा न जात नाही.
तर ती अजूनच ठसत जाते. जर िन मती वेदनामय असेल तर ती मग कोण याही
काळातली असो; ितला अमर वाची देणगी लाभते.
उडतं संगीत, उडतं का आिण उडती मनं यांना काही काळ उडू दे; परं तु पु हा यांना
धरतीवर पाय रोवावेच लागतील; कारण ‘आधारािशवाय’ काहीच घडू शकत नाही.
पु हा परतून यावं लागेल ते िनसगा या सहवासात... िनसगा या संगीतात आिण
यातून उमटणा या येक अ रात... खरा ोता होऊन... वतुळ पूण हायला हवंच...
सा - मोराचा
रे - बैलाचा
ग - बकरीचा
म - करको याचा

प - को कळे चा
ध - बेडकाचा
नी - ह ीचा
आिण टपेचा ‘सा’ माणसा या अंतरं गाचा...

♦♦ ♦

देऊळ

मन

आनंदानं वा लागलं, हणजे मला देवळात जावंसं वाटतं. कोण याही
गरजेसाठी, याचनेसाठी, कु णासमोर तरी उभं राहावं लागणं, यासारखी मानहानी नाही.
िनरपे भेटीची शान वेगळीच असते. कं ब ना तीच खरी भेट. आयु यात या माग या
संपणं ही आनंदपवणी. मी देवळात जातो. सरळसरळ मान वर क न आरा य दैवताचा
चेहरा पाहतो. याचना नाही, मग खाली मान कशासाठी?
हणूनच देवळातून बाहेर पडताना, मी जा त हलका होतो. माग या नाहीत हणून
नवस बोल याची खंत नाही. फे डायची धा ती नाही. माझी देऊळ- भेट हणजे, न मागता
जे जे िमळालं, याची ती ACKNOWLEDGEMENT सारखी पावती असते. देवळा या
समोर तो बसलेला असायचा. जेमतेम आठ बाय दहाच बैठं कौला घर. समोर एक क ा.
हणजे वाढवलेला PLINTH. ितथं एक कापडी फळा. यावर कोणतं ना कोणतं संतवचन.
संतवचनं फार प रचयाची झाली क र ात मुरत नाहीत. हरी मुखे हणा । हरी मुखे
हणा । पु याची गणना कोण करी । । अशा वचनांकडे मी िच बघावं, तसं बघतो.
एक दवस मा थबकलो.
हम खोज रहे है उसे, जो आसपास है!
यह जंदगी अपने िलये घर क तलाश है!
ते वाचलं आिण फ करासमोर जाऊन बसलो.
नम कार के ला.
काय सेवा क ? यानं िवचारलं
या ओळ चा अथ हवाय.
तो अथ अनेकजण शोधताहेत.
अनेक? हणजे कोण कोण?
एअरकि डश ड गा ांतून कै क िभकारी वषभर येतात. मला साधू समजतात. न
मागता काही ना काही देतात. न मागताच भरपूर िमळतं. उरलेलं वाटू न टाकतो.
िभकारी का हणता?
तुमचं िभ ापा मोठं आहे, र जिडत आहे, हणून तु ही स ाट न हेत, िसकं दर पण
िभकारी होता. जेवढी मोठी मागणी तेवढा मोठा िभकारी. घर हरवलेला िभकारी, सगळा
ज म घर शोध यात जातो. िसकं दराचाही.
मा या ल ात आलं नाही.
खूप सोपं आहे, हणून समजलं नाही. सगळं जग जंकलं हणजे काय? - दगड, माती,

िवटा. कारण घराचा अथ समजला नाही. माणसाला हवं असतं ेम, याऐवजी तो घर
बांधतो. तीन तीन गा ा घेतो. किमशनरपासून मं यांना िखशात ठे वतो. ती चटावलेली
माणसं करोडो पये िखशात घालतात, जिमनी तोडू न देतात; पण या माणसाला आपलं
मन देत नाहीत. स ा बदलली क नवे उं बरे . आजूबाजूला वावरणारी िजवंत मनं,
खळाळणारे ेमाचे झरे यांना दसत नाहीत. तुफान ेम करणारी िजतक माणसं जोडाल,
तेवढी घरं तुमची झाली. भ
या अलीकडची ेमाची पायरी जंका, पुढ या पायरीवर
परमा मा आहे.
परमा मा हणजे नेमकं कोण?
परमा मा हा मा याही िचतीचा भाग नाही; पण शांत मन हणजे परमा मा. शांत
मन हणजेच देऊळ.
माणूस शांत आयु य का जगू शकत नाही?
याला वतःचं आयु य नसतंच.
हणजे?
जो भी िमला वो एक उस टु कडा ले गया ।
जुडता नह कसीसे भी, यह मन उदास है ।
आता याचा अथ सांगतो. आप या आयु याचे सात यानं तुकडे होतात. आई, बाप,
भावंड,ं पुढे पती कं वा प ी, मुलं आिण िशवाय तु ही जोडाल तेवढी माणसं. अखंड मन
शांत असतं. तु ही जोडलेली माणसं एके क तुकडा घेऊन जातात. खंिडत मन शांत कसं
राहील सांग?
नातेवाईक, समाज यां यात रा न मन शांत ठे वायचा उपाय आहे?
येक माणूस हणजे एके क अपे ा. टेशनवर या हमालाशी नातं कती िमिनटांचं
असतं? पण तेव ा िमिनटांतही तो मन ताप देतो. मग आयु या या शेवटी माणसं
जोडू नही मन अशांत राहतं.
उपाय सांगता ना?
दुस यानं कसं वागायचं, हे तु ही ठरवायला गेलात क तेवढा तुकडा गेला. आयु य
खंिडत, उदास झालं. तु ही देणारे हा. घेणारे झालात क वाह खंिडत झाला. न मागता,
देणारे हा. मग आयु य वाढत राहतं. मागणारे देवळात येतात. न मागणारे वतः याच
गाभा यात म असतात.
जेव ा माणसांना संसारात िवसंवादी साथीदार िमळाले, या सग यांचं होमकुं ड
आठवून मी िवचारलं,
माणूस खरं च कु णासाठी जीव टाकत नाही?
ेम आिण भ
या वर नेणा या ओळी फ करानं ऐकव या.
िजतने भी उ वल वाब थे, रात बन गये ।
फर भी न जाने, कौनसे सुबह क आस है ।
कती उ वल भिव याची व ं पा लीस?

अगिणत.
यांचं काय झालं?
पु हा रा ी या अंधारात यांचं पांतर झालं.
तुमचं सु मन, एक दैवी श , तू कोण होऊ शकशील, याची झलक दाखवतं.
सूय काशात ती व ं साकार करायची िजगर हवी. आिण ही िजगर देवळां या रांगेत
िमळत नाही.
तु ही देवळासमोर राहता. याच प रसरात. कधी देवळात जाता?
एकदाही नाही; पण या कृ णा या मूत ची मी खडा खडा मािहती सांगू शके न.
आपलं नाव?
स ाट शहेनशहा - हणशील ते.
खरं नाव?
हीच खरी नावं. या या जीवनात या माग या संप या तो स ाटच.
आिण यानंतर खरोखरच या स ाटानं मा यासमोर श दातून िश प उभं के लं. मूत ची
उं ची, मुकुट, दागदािगने, भावमु ा, हातातली बासरी, यावरची बोटं यानं य पोज
घेऊन दाखवली.
इतकं अचूक सांगताहात, य देवळात का नाही गेलात?
मला मूत कडे पा लं क चैत यशू य संगमरवरी दगड दसतो. या मूत पे ा, समोरचं
तळं , कारं जी, मासे, बदक, फु लं, वा यानं हलणारी झाडं आिण मघाशी मी यांना
एअरकि डश ड िभकारी हणालो ना ितथंच तो चैत यानं दसतो.
देवळात येणा यांना आपण िभकारी का हणता?
या याजवळ दे यासारखं चंड आहे. यां या माग या ु आहेत, हणून न मागता
कती िमळालंय, हे यांना दसत नाही.
वणन कसं के लंत मूत चं?
मीच या मूत चा िश पकार आहे.
मी उडालोच.
तरी तु ही असे, इथे?
मी ही मूत घडवला; पण ती िवकली जाईना. माझं सगळं चैत य मूत त ओतून मी
रकामा झालो होतो. मग ती मूत मी एके ठकाणी पुरली. फक र झालो. एका
साखरस ाटाला भेटलो. तुला सा ा कार होईल, हणून सांिगतलं. यानंतर हे देव थान
या साखरस ाटानं बाधलं. तो दानशूर झाला. ’ साखरे चं खाणार तोच देव घडवणार’ असं
मी हणतो. मला या मूत त दगडच दसतो आिण इथं रांगा लावणा यांत चैत य दसतं.
आता शेवटचं सांगतो.
पूजा के व त देवता प थर बना रहा ।
वैसे तो जरजरम उसका िनवास है ।
तु हाला सा ा काराचा खोटा आधार का यावासा वाटला?
उरले या दगडात, हणजे मूत साकार झा यावर, उरले या तुकडे क न फे कले या

संगमरवरातही मला देवच दसला. याचा हा चौथरा, साखरस ाटानंच बांधून दला.
िन मतीलाही सा ा काराचा शदूर फास यािशवाय, परं परे चा, धमाचा िचखल
फास यािवना, मूत चं देव थान होत नाही.
आता मी अॅकनॉलेजमट रसीट फाड यासाठीही देवळात जात नाही. रसीट कु णाला
देऊ? - माझी मलाच?
मी आता जातो. स ाटाला भेटतो. िजथं ेम दसतं ितथं चैत य दसतं. मन अपार
क णेनं वा लागलं, वा याची झुळूक जरी आली तरी याचं दशन घडलं, क मा याच
शरीराचं देऊळ होतं.
कृ णाची बासरी ऐकू येते.
व.पु. काळे
कालिनणय, फे ुवारी १९९६

मनािचये गुंफ
‘‘आ ही आम या लहानपणी असे न हतो!’’ द ोपंत तडकू न हणाले.
‘‘पान यां या मधूला काहीही सांगावं लागत नाही. या घरात मूल आहे क नाही
कळत नाही.’’ िनमलाबाई द ोपंतां या ष जाला पंचमाची साथ देतात.
द ोपंत आिण िनमबाला चं लहानपण िचरं जीव सुभाषनं पा लेलं नसतं.
सुभाष मनात या मनात कदािचत हणत असेल, ‘बापाचं बालपण खु माझा बापही
बघू शकणार नाही. ितथं माझी काय कथा?’ –पण या मानानं बापापे ा आई बरी. मनात
आलं तर मी जे बघ याचा य करीन आिण जे मला दसेल या मधूचं ती उदाहरण देतेय.
एक वेळ मधूचं अनुकरण करता येईल. बापाचं बालपण कसं बघायचं?’
‘‘मधू, ए मधू, जा ऊठ. बागेत हंडून ये. नुसता पु तकातला कडा होऊ नकोस. नुसता
पिहला नंबर िमळवून काही होत नाही. माणसाला इतर नॉलेज हवं. सा ांचा अिन
बघ. तो अ यासाबरोबर सतत काहीतरी वेगळं करीत असतो. तू घरी आले या पा यांशी
चार श द पण बोलत नाहीस.’’
–वाचून वाचून डो याला लहान वयातच च मा लागले या मधूला पानसे सांगतात.
पु तकातून नजर न काढता मधू ‘हं’ करतो.
‘‘अरे , तू उडतबागडत अ यास करतोस. तरी कायम पाचा या आत येतोस. बाक चे
ाप कमी कर. तू पोह यात पिहला आला नाहीस तरी चालेल. पा यात तरं गता आलं,
खूप झालं. तबलाही मोठे पणी िशकता येईल. थोडा जा त अ यास के लास तर मधूला मागे
टाकशील.’’ –इित. साठे .
द ोपंत जे हा यां या मुला या वयाचे होते ते हा पु या या एका वा ात राहत होते.
या वा ात अकरा िब हाडं होती. यापैक एक-दोन घरांतच रे िडओ होता. एकाकडे
येक रे कॉडमागे क ली ावा लागणारा ामोफोन होता. वातं य िमळालेलं न हतं. दर
दहा माणसांत कमान तीन माणसं काही ना काही त वांचा पाठपुरावा करणारी होती.
उ ारलेला श द ॉिमसरी नोटेपे ा मह वाचा होता. द ोपंतांनाच काय पण यां या
समकािलनांपैक कु णालाही वेडव
ं ाकडं वागायची संधीच कधी िमळाली न हती.
लोभन न हतं. दूषण न हतं.
प रि थती बेतासबात होती तरीही आयु य सुरि त वाटायचं. वास दगदगीचे न हते.
झोप यासाठी गाडीत बथ कं वा टू टायर – ी टायरचा जमाना न हता; पण माणूस
सामानासिहत मु ामाला पोहोचत असे. पोलीस िवकले गेले नस यामुळे यांचा थोडा
दरारा होता. डो यावर कज असणं हा या काळात िति तपणाचा मामला नसून
मानहानीचा कार होता. शाळे चाही दरारा असायचा; कारण ‘तुमचा पा य दुल करतो’
अशा िच
ा शाळे कडू न जात नसत. िव ा याला ितथ या ितथं िश ा कं वा याय
िमळत असे. िश ा के ली तर मुलां या म ातंतूवर ताण पडतो असले खुळचट,

अितमानसशा ीय शोध लागले न हते. पोरं दणकू न घरीदारी (शाळे या) मार खायची
आिण नावा पाला यायची.
िच पटांनी, भडक जािहरात नी हैदोस घातलेला न हता. मािसकं मोजक . उघ ावर
ठे वताना मो ा माणसांना संकोच वाटू नये इतक साि वक. यांची मुखपृ ,ं मुलां या
आयाबिहण ना, आप याच अंगावर कपडा नाही क काय असा सं म िनमाण
कर याइतक ‘हॉट’ न हती. थोड यात हणजे बाईचं शरीर इतकं व त झालं न हतं.
संपूण िवव ाव थेतली बाई या काळात मो ा माणसांना तरी पा ला िमळत होती क
नाही कु णास ठाऊक! सरळ मागाव न जाताना नजर पावलांकडेच रा ली तर काहीच
गमाव यासारखं वाटू नये, इतकं आयु य बालबोध होतं.
हेच वातावरण आज भोवती आहे असं समजून या काळातले आदश मुलांसमोर ठे वले
जातात. घरोघरी असंच चाललं असणार असं ठामपणे गृहीत धरलं नाही, तरीसु ा ‘आ ही
आम या लहानपणी...’ यासारखी िवधानं साठ-स र ट े माणात ऐकू येतात.
दुस या कु णा यातरी मुलाशी तुलना हे तर सग या लहान मुलां या बालपणातलं
अटळ वळण. का?
तर लहान मुलं ‘अम यातम याचे आई-वडील बघा’ असं हणत नाहीत हणून का? ती
मुलं तसं हणत नसतील; पण यां या मनात तसे िवचारच येत नसतील कशाव न?
सगळीच मुलं कं वा येक मूल अनुकरणानं िशकतं. यासाठी वातावरणिन मती.
‘Environments’ हा इं जी श द. या श दाची
ा ी कती? याचं उ र एखादा
कॉ युटरही देऊ शकणार नाही. थोडीफार यादी मागील अंकात देऊनही कतीतरी
िनसटलेलं आहे आिण िनसटत राहणार आहे.
आपण आप याच तं ीत असताना कं वा अगदी शु पोटापा या या वसायात दंग
असताना, एके दवशी जाणवतं क , आपले िचरं जीव अथवा िचरं िजवी वेग या भाषेत
बोलू लागली आहे.
‘मी’ असं करतो ( कं वा करते) या श दात या ‘र’चा उ ार समज यापूव च एक
तयार झालेली असते. या वयापासूनच एक ‘अहं’चा ित वनी या
चा अणुरेणू
ापून उरतो. या हाडामांसा या शरीराचा अिवभा य घटक बनतो. आजूबाजू या
वातावरणाची आिण अनुभवांची ती
क थानी होते. आता सग या गो चं
‘अनुभवणं’ मी या संदभात. हणूनच या जािणवेतून ती
भोवताल या
वातावरणातून वत:ला वेगळं काढीत नाही. इतकं च न हे तर ती
वत:ला
अवतीभवती घडणा या येक घटनेचा, गितमान घटक समजते. ‘मला माहीत आहे’,
‘मला कळतं’, ‘मी असं ठरवणार आहे’ कं वा ‘मी असं मानू लागेन’ या व पाची िवधानं
ही या ‘अहं’ या जािणवेची सा .
‘मला माहीत आहे’, ‘मीच ते करणार आहे’, ‘मी ते झगडू न िमळवीन...’ या मागाव न
ि म वाची जडणघडण वाटचाल करते. वत:ब ल, समाजाब ल आिण आपलं
समाजाशी काय नातं आहे याबाबत एका
चा समज हळू हळू तयार होतो. या
ला जे जे अनुभव येतात या अनुभवावर आधा रत असा एक वा तव समज तो
मनाशी प ा करतो.

वा तवतेचा वीकार आहे या व पात कर याचं धैय कतीजणांजवळ असतं? –मग
साहिजकच, जे वा ाला आलं आहे यापे ा वेगळं काय असू शकतं याचं चंतन सु होतं.
आिण या वेळेला काय असायला हवं होतं याबाबत या अपे ा, िवचार यांचा
मनाम ये क लोळ सु होतो. ‘चांगलं-वाईट’, ‘बरोबर-चुक चं’, ‘इ छापूत -वा भंग’,
असं सतत वेगवेग या पातळीवर आंदोलन सु असतं. अनुभवाला आलेली वा तवता,
वेगळं काय घडू शकलं असतं आिण काय ‘घडायलाच हवं’ –या तीनचाक सायकलव न
येकाचा आयु याचा वास सु होतो. कू टर, मोटर, एस.टी., एिशयाड, रे वे, िवमान
ही सगळी वाहनं ऐपतीनुसार येकानं वापरायची ती, भौगोिलक अंतर काप यासाठी;
पण ‘
ते ि म व’ हे अंतर कापलं जातं, ( कं वा कधी कधी कापताही येत
नाही.) हे या तीनचाक सायकलव नच.
माग या दोन चाकांपैक एक चाक वा तवतेचं, दुसरं चाक ‘असं असू शकतं’ सांगणारं ,
न हे, फ सुचवणारं . ितसरं चाक माणसा या हातात, ि टअ रं गला जोडलेल.ं ‘असं
असायलाच हवं’ असं अ हासानं सांगत, वत:ची दशा ठरव याचा य करणारं . मागची
दोन चाकं वत: या दशेने ने यात माणूस यश वी होतो का?
सांगणं मु क ल आहे.
हणूनच कदािचत द ोपंत, पानसे, साठे ... इ यादी पालक-कं पनी, आपाप या मुलांना
सतत काहीतरी सांगत राहतात, कासावीस असतात.
का?
कारण, आप या मुलाची याची वत:ची अशी वेगळी, वतं सायकल कधीच तयार
झालेली आहे, हे यांना दसलेलं नसतं.

♦♦ ♦

