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उघड्या दरवाजातन
ू िचमण एखा ा तीरासारखा मा या खोलीत घुसला. माझा हात यानं अशा
काही आवेशानं खेचला, क लहानपणी मी जर माफक माणात यायाम केला नसता तर माझा
तो हात खां ापासन
ू िनखळलाच असता. मी या या या आवेशाकडे केवळ पहातच रािहलो. पण
याला पाहत राहायला सवड न हती. मला बाहे र या खोलीत ओढीत नेता नेता तो हणाला,
‘बाहे र कोण आलंय् बघ.’
–तोवर मी बाहे र आलोच होतो आिण दरवाजातच उ या रािहले या या य
जागी िखळलोच. िचमण तेवढ्यात कानात पुटपुटला,

ला पाहन जाग या

‘चल ना पुढे.’
‘िचमण, मला आधी िचमटा घे.’
िचमणनं सणसणन
ू िचमटा घेतला. मी िव हळलो, तरी हणालो, ‘छे , नाही खरं वाटत.’
‘मग काय क ?’
‘िसगरे टचा चटका दे.’
िचमणनं खरोखरच काडी िशलगावली आिण मी परत खोलीकडे वळलो. हातातली काडी फेकून
देत िचमण पाठोपाठ आला व हणाला,
‘अरे , कमीत कमी, ितला ‘या बसा’ तरी हणशील?’
‘अगोदर थंड पा याची धार डो यावर धरतो आिण नीट शु ीवर आलो क मग गहृ थधम वगैरे
नीट संभाळतो.’
‘तुला हे सगळे कार करावेसे वाटतील हे मी ओळखलंच होतं. ितला मी तसं हणालोही घ न

िनघताना. जाऊ दे आता. मीच तु या वतीनं ितचं वागत करतो. तू थंड पा याची धार डो यावर
धर, नाहीतर बादलीत बुडी मार, काहीही कर. शु ीवर आलास क ये बाहे र ग पा मारायला. मला
वेळ थोडा आहे एवढं मा ल ात ठे व.’
‘का?’
‘ितला असं फार वेळ िहंडवणं बरं नाही.’
िचमण बाहे र या खोलीत गेला आिण मी तसाच उभा रािहलो. खरं आिण खोटं ात चार बोटांचं
अंतर असतं, असं हणतात. पण इथं आता काही ऐक याचा
उरलाच न हता. य
डो यांनीच मी या युवतीला खु मा या घरात, एवढ्यात पािहली होती आिण तरी माझा यावर
िव ास बसत न हता.
–आिण कसा बसावा तु हीच सांगा?
नवीन वष सु होऊन अवघे चारच मिहने झाले होते. चारच मिह यांपवू न या वषाची कॅलडस
घराघरातन
ू झळकली होती. हाता याकोता यांनी घरात आले या कॅलडस या तारखा नीट
पािह या. या तारखां या चौकोनांतन
ू पौिणमा, चतु या ांची न द आहे क नाही ाची पहाणी
केली. गहृ द गिृ हण नी, दुधाचे रतीब मांड याइतपत तारखांचे चौकोन मोठे आहे त क नाहीत हे
तपासलं. नोकरी करणा या य नी, रिववारला जोडून तांबड्या तारखा कोण या मिह यात
जा त आहे त ाचा थम शोध घेऊन, यानुसार दांड्या मार याचं नवं कॅलडर आखलं. आिण
मी? िचमणकडे ते नवं कॅलडर आलेलं पहाताच सद झालो. कॅलडर हण यापे ा या िच ावर!
हातात ॅि झ टर घेऊन उभी रािहलेली ती युवती पाहाताच मी हणालो, ‘बस् बस् िचमण, आपण
रोज तु या घरी एक च कर टाकणारच; आिण माझा तो ास तुला चुकावा असं वाटत असेल तर
हे कॅलडर मला देऊन टाक.’
‘वा वा! खालची तारखांची पानं फाडून घे हवी तर–’ िचमण गंभीर चेहरा करीत हणाला, ‘हे
कॅलडर तुला मी ज र िदलं असतं पण ही बाई पहा यासाठी तु या घरी रोज यायला मला सवड
नाही. ते हा, तच
ू रोज येत जा; तो ास मी सहन करीन.’
‘रोज येणारच मी. काय साली िफगर आहे ! अपनी तो जान िनकल गयी यार. काय विहनी, चालेल
ना रोज आलो तर?’
िचमणची बायको बाहे र येत हणाली,
‘बाई सोडा हो भावजी, ितची साडी बघा आधी. दोन हजार पये मोजले तरी अशी साडी
िहंदु थानात िमळायची नाही.’

तेवढ्यात िचमण कानात पुटपुटला, ‘िहला हणावं, बाई काय सोडा, साडी सोडा.’
मी खळखळून हसलो. िचमण या पाठीत बु क मारीत विहनी हणा या, ‘भावजी, काय हणाले
हो हे ? काहीतरी टारगटपणा केला असेल ांनी, होय ना?’
‘तसं काही नाही. येत जा रोज हणाला.’ मी सांिगतले.
‘तु हीही यातलेच.’ असं हणन
ू विहनी आत गे या.
या संगानंतर ती लाव यलितका पाह यासाठी िचमण या घरी मी अ रश: अनेकवार गेलो
होतो.
आिण आज– आता काय सांग?ू
िचमण या कॅलडरमध या बाईलाच घेऊन मा या घरी आला होता. होय. तीच बाई. ित यासारखी
िदसणारी दुसरी बाई न हे . विहनी हणा या हो या तेच दोन हजार पयेवालं पातळ नेसन
ू , तीच
बाई आली होती. मी थंड पा याची धार डो यावर धरली िकंवा बादलीत बुडी मारली िकंवा दो ही
गो ी के या तरी ती बाई तीच होती ा व तुि थतीत फरक होणार न हता.
िचमण परत आत आला. आता मी याचे खांदे घुसळीत हणालो,
‘िचम या, हे कसं घडलं?’
‘माझा खांदा मोडला, सोड पाह आधी हात. अगोदरच गेले दोन िदवस अंग ठणकतंय.’
‘का?’
–डोळे िमचकावीत िचमण हणाला, ‘ हचा याला ते कारण, ल न झा यािशवाय समजणार
नाही. ते जाऊ दे. पण…’
‘वा वा, जाऊ दे कसं? अगोदर हे सांग, क हे घडलं कसं?’
‘आता कसं सांग?ू माझीच मती गुंग झालीय् इथे. पण हणतात ना ‘पु ष य भा यं, ि य र म
देवो न जानाित कुतो मनु य:’ तसला कार आहे . बोल आता! हे कसं घडलं, ा तु या
ाला
मा याजवळ एवढं च उ र आहे . हा अ ुत कार खरा घडतोय– हे तर खरं ना?’
मी मान हलवली.
‘मु ाम तुला दाखवायला आणली.’

‘मला आणखीन जळवायला?’
‘नाही रे , असं मा समजू नकोस. तू मला नेहमी थापाड्या हणतोस. मी थापा मारतो एर ही,
नाही असं नाही! पण माझी ही एक थाप मा वाटू नये, अशी इ छा होती, हणन
ू ितला घेऊन
आलो. एर ही, ितला बरोबर घेऊन िहंड याची माझी काय टाप होती?’ िचमण हणाला.
‘का?’
‘का काय?– कुणी पािहलं तर? गेले दोन िदवस दारं -िखड या बंद क न िदवस काढले.’
‘आिण आॅिफस?’ मी बावळटासारखा

िवचारला.

‘अरे हाय् कंब त! काय िवचारतोस तरी काय? फुकट रे फुकट. तू उ ा क पव ृ ाखाली बसलास
तरी एक िसंगल चहाच मागशील. अरे , बायको बाहे रगावी, घरी ही अ सरा स न, अशा वेळी
आॅिफस?’
‘िचम या हे बरं नाही पण–’
‘चुप बैठो यार! अरे पाणी घालन
ू ताक िपणा या माणसानं समोर ि ह क चा पेग आला तर तो काय
लाथाडून ावा? मानससरोवरा या तीरावर जाऊनही काय परसात या आडातच बुड्या मार याची
इ छा करावी?’
‘अरे पण विहनी…’
‘हे बघ, यांना असे चा सेस् िमळत नाही यांनी सं कार, सं कृती ां या ग पा मारा यात,
‘नाितचरामी’ सार या शपथा ल ना या मांडवात घा याच लागतात, या माणे या या यात
आिण होमा या धुराबरोबर वातावरणात सोडून ा यात.’
‘ते नाही रे मी िवचारीत. पण विहनी आहे त कुठे ?’
‘माहे री, पु याला.’
‘आिण ही के हा आली?’
‘ही… ही आली एका पहाटे, गुलाबी व नासारखी! कशी अगदी साखरझोपेची गोडी वाढवीत
आली. मला ते नेहमीसारखं व नच वाटलं.’
‘नेहमीसारखं हणजे?’

मा याकडे व नाळू नजरे नं पहात िचमण हणाला, ‘यार, कॅलडर पाहन घायाळ होणारा तू
एकमेव पु ष आहे स का? मी तर परमे राची दररोज ाथना करत होतो, क जगातील कोणतंही
सौ य आप याला नको, पण एकच– फ एकदाच ही कॅलडरमधली बाई िजवंत होऊ दे. ती
कळवळून केलेली ाथना परवा खरी झाली.’
‘परवा के हा?’ नकळतच माझा आवाज घोगरा झाला.
‘गु वारी पहाटे पाच वाजता. सौ. आद याच िदवशी पु याला गेली होती. आिण गु वारी पहाटे,
च क मला आपलं कुणीतरी हलवन
ू जागं करतंय्! डोळे िकलिकले केले. पहातो तो ही बाई.
हटलं, नेहमीसारखं व नच हे . नंतर कानावर सुंदर वर येऊ लागले– सनईचे. डोळे उघडले,
तो आपलं शेजारीच ॅि झ टर! तेवढ्यात रातराणीचा सुगंध आला. मग सहज समोर नजर गेली.
तर ते कॅलडरचं पान कोरं ! एकदा वाटलं, बायकोनंच ते कॅलडर उलटं क न ठे वलं असेल.
तेवढ्यात गोड आवाजात श द आले, ‘उठा क , िकती झोपायचं ते.’
‘मग मा झोप उडालीच. ती तीच होती. ितचं ते भारी व मा या अंगावर पडलं होतं आिण या
व ापे ाही मुलायम पश मला सांगत होता, ‘सा ात अमत
ृ कुंभ सि नध आलाय्–
अरिसकासारखा साखरझोपेत रं गू नकोस’–
‘िचमण, िच या, िचम या, काय सांगतोस काय?’
‘इट्स अ फॅ ट!’
माझी जीभ टा याला िचकटलीच. आवंढा िगळीत मी िवचारलं, ‘िचम या रागावू नकोस. एक
िवचा ? दोन िदवस काय केलंस रे ?’
पु हा एकवार डोळे िमचकावीत िचमण हणाला, ‘कोण याही जाण या पु षानं पु षाला असा
नीरस
िवचा नये. यू कॅन इमॅिजन. असा चेहरा टाकू नकोस. याचं काय होतं, क एखा ा
लाव यवती, खुबसरू त पोरीचा िवचार करताना आपण समजन
ू चालतो क ित याशी जर आपलं
ल न झालं तरच ितचं क याण, आिण दुस या कुणी केलं रे केलं क लगेच ितचा चुथडा– करे ट?
पण दो त, असं जरी वाटत असलं तरी जगात या येक सुंदर ीचं क याण आपण कसं क
शकू? ते हा छोड दो यार, जलो मत! फार हाल करत नाही मी ितचे.’ िचमण बाहे र या खोलीत
मला घेऊन गेला.
‘हे रे काय िचमण, मला िकती वेळ बाहे र बसवलंस?’ ती लािडकपणे हणाली.
‘सो सॉरी माय वीट-हाट.’ िचमण तेवढ्याच लािडकपणे हणाला.
यानंतर आ ही ग पा मार या. पण मी काय काय बोललो हे मला आठवत नाही. कारण

बोलताना, ित या डो यांत या िमि कल बाहलीकडे पाह का लाल चुटुक ओठांकडे पाह; शु
दं प पाह का गालाला पडणा या ख या पाह– काही काही कळत न हतं. ितचं सगळं व प
सामावन
ू घे यासाठी, येक मोहक हालचाल िटप यासाठी ‘सह ने ’ हावं असं वाटत होतं!
यानंतर या चार रा ी आकाशात या चांद या मोजीत संप या.
आिण पु हा िचमण धावतपळत आला.
‘दो त, गहजब झाला.’
‘काय झालं?’
‘अरे िनराळं काय होणार? या िदवशी तु या घरी आलो. नंतर अगदी राहवेना हणन
ू हॉटेलात
गेलो; तेही ितला तहान लागली हणन
ू .’
‘अरे , इथं पाणी िपऊनच िनघालात क या िदवशी?’
‘दो त, बाई ती बाईच. ल नाची असो नाही तर कॅलडरवरची असो, ितला जरा ब यापैक हॉटेल
िदसलं क तहान लागतेच. मग काय– गेलो आिण घोटाळा झाला! हॉटेल या दारातच मे हणे!
नको ितथं आडवं येणं हा मे हणे-मंडळ चा धमच! ितला पाहन ते जरासे दचकलेच. कारण कॅलडर
पळव याची भाषा यांनी पण अनेक वेळा बोलन
ू दाखवली होती. मग काय? पु यापयत बातमी
पोचायला काय वेळ लागतो! अगदी पी.टी.आय. ची बातमी! बाईसाहे ब एकदम हजर. याही
के हा? तर पहाटे साडे पाच या सुमाराला!’
‘माय् गॉड, मग काय केलंस?’
‘काय करणार? ती मा या कुशीत झोपली होती. आ ही दोघं िन ाव था आिण जागतृ ाव थे या
सीमारे षेवर होतो. कडी वाज या या प तीव नच मी ओळखलं क दुगादेवी स न! मग झोप
उडाली. ितला जागी केली. ओढवले या संगाची जाणीव क न िदली. ती मग िवजे या वेगानं
उठली व जशी कॅलडरमधन
ू बाहे र आली तशीच परत जाऊन बसली. मी मग ऐटीत दार उघडलं व
आनंद दशवीत हणालो,
‘तू आिण आ ा?’
‘होय बाई, नाही करमलं पु यात.’
‘–उ र देता देता ितनं शोधक नजरे नं सव पािहलं. संशोधनात ितला काहीच सापडलं नाही
ते हा न राहवन
ू ितनं िवचारलं, हे काय? तु ही एकटेच?’

‘अजब
आहे बाईसाहे ब. तच
ू मला सोडून गे यावर मी दुकटा कसा राहणार? मला काय दोन
बायका आहे त?’
‘दुसरी आणलीत असं ऐकलं.’
‘ हणन
ू पु यात करमलं नाही तर!’
‘अथात.’
‘–तरी ती नाराजच होती. ितला शंका आली होती, पण काही सापडत न हतं. िवचार करक न
ती रडकुंडीला आली. मी ितची खपू समजत
ू घातली. ती शांत झाली. पण कुठपयत! कपड्याचं
कपाट उघडीपयत! ितनं कपाट उघडलं आिण अ मािदकांना घाम फुटला.’
‘का?’
‘अरे का काय? कपाटात ती दोन हजार पयेवाली साडी तशीच होती.’
‘असं कसं?’
‘कसं हणजे? मी या बाईला सौ. चं घरातलं जुनं पातळ नेस यासाठी िदलं होतं. बायको
अचानक आ यावर ती गडबडीनं कॅलडरम ये जाऊन बसली ती याच जु या पातळासकट.’
िचमणनं खुलासा केला.
‘बरं मग?’
‘मग काय! बायकोनं पातळ पािहलं, ते उचललं तर पातळा या खाली रे िडओ ॅि झ टर सेट. ितनं
ताबडतोब कॅलडर पािहलं आिण मग िवचा नकोस! गेले दोन िदवस घरात संशयक लोळ,
मानापमान, खडा क, ािटका, ांचेच योग चाललेत.’
‘आिण शेवटी तू पळालास, हणजे ‘घराबाहे र’चा योग का?’
‘नाही रे , तशी ती ेमळ आहे . ितला एक ॅि झ टर िमळाला आिण ती दोन हजार पयेवाली
साडी! बाईसाहे ब खषू आहे त. अहोरा मैि ण या गराड्यात आहे त. साडी पॅरीसहन मागवली
हणन
ू सांगतात आिण हा एकमेव आरोपी, बचावाचा सा ीदार हणन
ू सहीसलामत सुटलाय.’
यानंतर पंधरा िदवसांनी िचमण पु हा हजर आिण हातात या अलौिकक कॅलडरची सुरळी!’
मी हणालो, ‘बाबा रे माफ कर. मा या घरात ते कॅलडर नको. औटघटकेची मौजही नको. नंतर
आ हाला कुणी मुलगीही देणार नाही.’

‘ऐक रे , हे कॅलडर िनराळं आहे .’
िचमणनं कॅलडर उघडलं. टे रिलनचा सटू घालन
ू एक बाबदार पु ष कूटरवर बसला होता.
‘काय सालं कापड आहे रे ? शंभर-दीडशे पये वार न क च असेल नाही?’ मी िनरखन
ू पाहात
िवचारलं.
‘जा तच, पण कमी नाही. िहंदु थानात िमळायचंदेखील नाही असं कापड. ती कूटर पण
ितकडचीच आहे .’ िचमण हणाला.
‘बरं मग मा याकडे हे कॅलडर म येच कशाला आणलंस् ?’
‘मु ाम आणलं– आठ िदवस ठे व सांभाळून.’
‘अरे पण का?’
‘कारण, मी चाललोय आठ िदवस िफरतीवर– आॅिफस या कामासाठी! आिण हणन
ू च कॅलडर
तु या घरी ठे व. बायकोला मी बरोबर नेणार नाही. ती इथंच राहायची आहे . आिण– आिण…हे
सुटाचं कापड िकतीही भारी असलं, दुिमळ असलं; ही कूटरही िकतीही आकषक असली तरी
मला ती नकोय. कारण आप या सं कृतीपे ा ा गो ी मोठ्या नाहीत. तुझं मत काय?’
मी नुसता हसलो!

ा जगात िम ासाठी काहीही करावं, संगी जीव ावा, पण िम ाची गाडी आठ-दहा िदवस
सांभाळायला आणू नये, असं मत िदनकर पांडेचं केवळ आठ िदवसांत झालं. फ आठ िदवसांत.
लोकांनी याला सळो क पळो केलं.
याला चौकशा क न क न बेजार केलं. नको ते स ले, िदनकरनं मािगतले नसताना िदले
आिण ा जगात, ‘आपण सोडून सगळे हशार’– असं िदनकरला आठ िदवसांत हजार वेळा
वाटायला लावलं! आिण हे सगळं का? तर बाहे रगावी, आठच िदवसांसाठी जाणा या या या
िम ाला तो हणाला,
‘मोटारीची काळजी क नकोस. आम या कंपनीत ठे वायची मी यव था करीन. गॅरेज रकामं
असतं, कंपनीचा गुरखा असतो– याला एक दोन पये िटकवले क झालं. तू ठे व आणन
ू .
गावाहन आलास क घेऊन जा.’
–आिण तो िम िदनकर या कंपनीत गाडी ठे वन
ू गेला. पिह या िदवशी सं याकाळी कंपनी
सोडताना िदनकर गुर याला एक पया देत हणाला,
‘गाडीपे यान रखना.’
–सलाम ठोक त गुर यानं िवचारलं, ‘गाडी आपने िलया या?’ – याला कुठं सगळं सांगत
बसायचं हणन
ू िदनकर गुळमुळीतपणे हणाला,
‘हां!’
–आिण

ा ‘हां’ मधन
ू च ‘हांं-हां हणता रामायण घडलं!

–दुस या िदवशी िदनकर कंपनीत आला आिण पंधरा ते वीस िमिनटां या आतच या याभोवती
िम ांचा गराडा पडला.

‘अिभनंदन!’ एकजण.
‘कशाब ल?’ िदनकरनं िवचारलं.
‘ते मग सांगतो.’ दुसरा.
‘लेका सांगतो काय? याला माहीत आहे कसलं अिभनंदन ते.’ ितसरा.
‘मग काय पांडे, चहा मागव?ू ’ चौथा.
‘नॉ सेस. चहा काय नुसता? जेवण हवं.’
‘माग.’ पिहला.
‘अरे बाबा पण, कशाब ल?’ ग धळले या अव थेत िदनकर.
‘चपू रे पांड्या. उगीच क बडं लपव यात आता अथ नाही. मग काय गोखले, जेवण हवं नाही?’
‘आपण काय, चहावरही समाधानी आहोत.’
‘तुम या समाधानाचा सवाल नाही गोखले, पांड या ेि टजचा
आहे . जेवण दे याची याची
इ छा व ऐपत असताना, आपण नुसता चहा मागणं, हा पांडेचा इ स ट आहे . याचा व या या
मोटारीचाही.’
–इथं िदनकरला थम बोध झाला व तो मोठ्यांदा हसला.
‘पांडे, नुसतं हस यावारी यायचं नाही, पाट चं बोला.’
‘बाबांनो, तुमचा गैरसमज झाला आहे . ती गाडी…’
‘आ हाला माहीत आहे , तू िम ाची गाडी आहे हणन
ू सांगणार आहे स ते. पण
मारा, आ ही असे बनणार नाही.’

ा थापा इतरांना

‘अरे बाबा, खरं सांगतो…’
‘ते तू सांगायची गरज नाही. तु यापे ा आमचा गुर यावर जा त िव ास आहे .’
‘आता काय सांग…
ू ’

‘पण नकोच ना सांगस
ू ; तुला िवचारतो कोण? गुर याचं एकवेळ सोडून दे. पण दोन मिह यांपवू
तू आॅिफसकडे ‘लोन’ मािगतलंस, ते हाच मी िवचारलं, ‘काय मोटार वगैरे घेणार का?’–ते हा तू
हणालास, ‘बघालच काय ते! आठवतं ना?’–
िदनकर ग प बसला. दोन मिह यांपवू यानं तसं मोघम उ र एवढ्यासाठी िदलं होतं, क
नंतरची संभा य
ांची मािलका थांबवावी. पण ते संिद ध उ र आता या यावर उलटलं होतं.
‘बघ ग प बसला क नाही. बरं असू दे. मग काय पांड्या, पाट कधी?’
‘अरे पण माझी मोटार नसताना.’
‘यार पाट नसेल ायची तर नको देऊस, पण मोटार मालक ची असताना िम ाची हणू नकोस.’
‘करे ट, करे ट! दोघंितघं एकदम हणाले.
आिण ‘मोटार िदनकरचीच’ असा समज प का करीत ते सगळे आपाप या खा यात गेले.
दुपारी सवाचा एक जेवणाचा काय म हायचा, पण उगीचच पु हा गाडीचा िवषय िनघणार,
हणन
ू तो कॅि टनम ये गेलाच नाही. नेहमीची जेवणाची वेळ टाळून तो अधा-पाऊण तास उशीरा
गेला, पण याचं दैव असं क नेमका गोखले जा त मागे रािहला होता. या सवात गोखले जा त
समंजस व अ पसंतु होता. याला अगदी िन न
ू व न पणे, ‘मोटार माझी नाही’ असं सांग याचं
पांडेनं ठरवलं. यानं गोख यासाठी ‘चहा’ मागवला आिण या चहा या कपानेच घात केला.
चहाचा घोट घोट घेता घेता गोखले हणाला,
‘मला असं एखा ाला उगीच कापायला आवडत नाही. िदवस कठीण आले आहे त. एखादी व तू
कुणी हौसेनं घेतली तरी ती व तू घेताना िकती क पडतात, ाची जाणीव ठे वली पािहजे
येकानं.’
‘नाही पण गोखले–’
पण गोखले मधेच हणाले, ‘एखादा कप चहा मागणं िनराळं आिण जेवण मागणं िनराळं ! ‘जेवण’
इज् टू मच् .’
‘गो–’
‘आिण परत असं क आ हाला जेवण माग याचा काय हो अिधकार? केवळ मै ी हणन
ू ? – ‘टू
मच’ आहे . परवा या ितरपुडेचं ल न झालं, ा चोरांनी असंच जेवण उपटलं. अरे ल न हणजे
काय आनंदाची बाब आहे ?– इट्स अ लायबेिलटी. तसंच मोटारीचंही.’

‘गोखले पण–’
‘नाही हणजे मोटारीत कंफट नाही असं नाही, पण स या या िदवसांत तीही लायेिबिलटीच. पण
एनी हाऊ, अिभनंदन.’
पांडेला वाटलं, झक् मारली न् चहा पाजला. अगदी काकुळती या वरात तो हणाला,
‘गोखले…’
‘डो ट वरी. मला तु ही मोटारचा चहा िदलात हणन
ू सांगणार नाही मी. तु हाला आपला ेमाचा
एकच स ला देतो, ायि हंगवर कमांड आ यािशवाय ाई ह क नका. ाय हर ठे वा. थम
परवडणार नाही, पण से टी फ ट, नाही का? हणजे आपलं र यावर या माणसां या
ि कोनातन
ू सांगतो.’ गोख यांनी िवनोद पण केला. ‘गोखले ऐकून या…’
‘काय ऐकायचं, गाडी तुमची नाही, तुम या िम ाची आहे असंच सांगायचं ना? दॅट आय वुइल डू.’
गोखले जाता जाता हणाले आिण िदनकरनं कपाळाला हात लावला.
याच, हणजे पिह याच िदवशी सं याकाळची गो . कंपनी सुटली. सव िम ांबरोबर बाहे र पडत
असताना िदनकरनं गॅरेजकडे नजर टाकली. पाहतो तो गॅरेजचं एक दार उघडं आिण दोन-तीन
मुलं मोटारीवर दगडाने रे षा काढताहे त. िदनकर या मुलां या अंगावर धावन
ू गेला. ती पोरं
पळाली. पलीकडून गुरखाही आला. याला िदनकरनं तोड यामोड या िहंदीत दम भरला. तोवर
िम मंडळीत चचा सु झाली.
‘पािहलंत गोखले, िम ाची गाडी असती तर कुणी पवा केली असती का एवढी? वत:ची व तू
असली क िज हाळा असतो.’
गोखले ग प होते. तेवढ्यात बोडस हणाले, ‘गोखले काय िबशाद बोलतील आता. यांना पांडेनं
गुपचपू चहा पाजलाय्.’
‘कधी?’
‘दुपारीच. आपला लंच झा यावर. गोखले आिण पांडे दोघंच गेले होते.’
‘आ ही बरोबर गेलो नाही. नो अ◌ॅिलगेश स. मी ितथेच होतो.’
‘असाल हो, पण चहा पांडेनं पाजला ही तर खरी गो
तेवढ्यात िदनकर परत येत हणाला,

आहे ना?’

‘हो पाजला, पण तो मोटारीचा नाही.’
पण सवाचे चेहरे िनिवकार होते.
‘पांड्या लेका िभऊ नकोस. आ ही कधीही तु या गाडीतन
ू िल ट मागणार नाही, ते हा
आम यासमोर मोटारीतन
ू कसं जायचं ाची िफक र क नकोस. तू काढ गाडी.’ एकजण.
‘नाही हणजे इन् द इंटरे ट आॅफ द कार, सांगतो. तुझी गाडी र यावर जेवढी सेफ राहील तेवढी
इथं गुरखा असन
ू राहायची नाही.’
–िदनकर आता मा चमकला.
‘खरं सांगतोस?’
‘खोटं क काय मग? आप या कंपनी या मागेच रोजची भ ी लागते. एखा ा रा ी चारी चाकं
काढतील आिण लाकडा या ठोक यावर ठे वतील गाडी आिण जातील.’ काटकर हणाला.
–िदनकर चालता चालता उभाच रािहला आिण हणाला,
‘अरे पण गुरखा…’
‘गुरखा?– अरे गुरखाच िवकेल यांना, आिण तुला सांगेल उ ा, साब, दसबारा आदमी इक े आ
गये, हम अकेला या करे गा?’
िदनकर या पायांतलं ाणच गेलं.
‘तू साहे बांना सांिगतलंस का?’
‘नाही…’
‘मग चल परत. साहे बांना सांग. तुला भीती वाटत असेल तर मी बोलतो. साहे बांनी गुर याला
सांिगतलं तर तो ल ठे वील नीट; तुझं काय ऐकतोय तो?’
‘वा, याला कालच पया िदला मी.’
‘ याब ल तो तुला मिहनाभर सलाम करील. गाडी सांभाळील असं नाही. मघाशी कुठे याचं या
मुलांकडे ल होतं?’
िदनकर मुकाट्यानं परत िफरला. काटकर आिण िदनकर साहे बां या केिबनमधे गेले. यां याकडे

न बघताच साहे ब हणाले,
‘रजा िमळायची नाही.’
‘साहे ब, रजेसाठी नाही– दुसरं च काम होतं.’
पु हा वर न बघता साहे ब हणाले,
‘थोड यात आटपा, बोला.’
‘साहे ब, आप या ा पांड्यांनी नुकतीच गाडी घेतलीय…’ िदनकरनं काटकर या पायावर पाय
िदला. काटकर हणाले, ‘पांडे, नाऊ डो ट हाइड् हं.’
गाडी हा साहे बांचा वीक पॉइ ट. वीक पॉइ ट हणा िकंवा फे हरे ट सबजे ट हणा. यांनी एकदम
दोघांना बसायला सांिगतलं. हातातली फाइल बाजल
ू ा फेक त साहे ब हणाले,
‘ती खाली आहे तीच ना?– मॉरीस?’
‘हो, पण साहे ब ती गाडी माझी नाही.’ िदनकर हणाला. साहे बांनी चमकून काटकरांकडे पािहलं.
काटकर हणाले, ‘साहे ब, तसं हा सांगतो सग यांना.’
साहे ब हणाले,
‘दॅट्स अ करे ट िथंग ही इज् डुइंग. मी सु ा थम असंच करत होतो. िम टर पांडे, बाब
दाखव यासाठी तु हाला सांगावंसं वाटेल, क गाडी माझीच आहे हणन
ू . पण, डो ट डू इट्.
िम ाचीच आहे हणन
ू सांगत जा. नाहीतर िल ट मागन
ू िम तु हाला हैराण करतील. अहो, गाडी
वापरायला मागणारे लोकही ा जगात आहे त. तु हाला येईलच आता अनुभव. िकतीला घेतली?’
–आता काय सांगणार कपाळ?
–पण िदनकरला िकंमत ऐकून माहीत होती. यानं आकडा सांिगतला.
‘चांगली िमळाली. िफ टीसे हनचं मॉडे ल ना?’
‘हो.’
–साहे बावर वजन पाडायचं हणन
ू काटकर हणाला,

‘साहे ब, मॉरीसचे पेअर पाट्स िमळतात का पण?’
–साहे बांनी ॉवरमधन
ू एक ि हिजिटंग काड काढलं व िदनकरला िदलं. ‘ ा गॅरेजवर जात जा.
माझं नाव सांगा. आिण िम. पांडे, खरं हणजे गाडी घे यापवू , यू शुड् हॅव क स टेड मी. मला
माझी गाडी काढायची होती. इट् इज इन अ फ ट लास कि डशन. तु हाला कधीच तकलीफ
नसती िदली ितनं. एनी हाऊ तुमचं काय काम होतं?’
‘िवशेष काही नाही. गाडी इथं कंपनीत ठे वायची होती. आठ िदवसांसाठी.’
‘आॅल राईट, मी सांगतो गुर याला.’
‘थँक यू सर… यू हॅव ओ लाई ड मी.’
‘छे , छे –’
‘तसं कसं साहे ब?– मला फार काळजी होती. आजच पोरांनी दगडांनी चरे पाडून गाडीची वाट
लावलीय.’
‘अरे पण, मला का बोललात– थांबा आता. आपण असं क . मी माझी गाडी ठे वतो घरीच, आिण
तु हाला माझं गॅरेज देतो काही िदवस. याला यवि थत सोय आहे . कार वुईल बी अंडर लॉक अंँड
क .’
–बोलता बोलता साहे ब उठलेच. ितघेजण खाली आले. साहे बांनी गॅरेज उघडून आपली गाडी बाहे र
काढली व िदनकरला हणाले,
‘ठे वा तुमची गाडी आत.’
‘साहे ब, ायि हंग नाही येत मला.’
‘अरे मग, इथपयत कसे आलात?’
‘साहे ब मी आलोच नाही, कारण गाडी…’
‘दॅट्स आॅल राईट. पण ायि हंग िशका लवकर. आपली गाडी एकहाती आिण आप या हाती
असावी. ायि हंग िशका. गाडी काय? आज आहे , उ ा जाईलही. पण गाडी गेली तरी ायि हंग
राहील, करे ट? िक या ा.’
–िदनकरला मुकाट्यानं िक या ा याच लाग या.

साहे बांनी गाडी गॅरेजमधन
ू बाहे र काढली आिण लगेच वत: या गॅरेजमधे ठे वलीही. यांची ती
गाडी चालिव याची प त पाहन िदनकरला सकसमधे ‘मोटार-ज प’ क न दाखवणारा माणस
ू
जशी गाडी चालवतो याची आठवण झाली. गुर याने गॅरेजला कुलपू लावन
ू िक ली साहे बांकडे
िदली. साहे बांनी ती िदनकरपुढे केली.
– यानंतर साहे बांनी िदनकरला व काटकरला घरापयत वत: या गाडीतन
ू ‘िल ट’ िदली, पण
अ या वासात साहे ब सतत पंचवीस िमिनटं यांची गाडी– यांचं ायि हंग’– गाडी ‘मायलेज’
िकती देते– माणसं िल ट माग यासाठी कसं वागतात, यांना आपण कसे चुकवतो– वगैरे पुराण
ऐकवत होते. गाडीतन
ू उतर याबरोबर िदनकर काटकरला हणाला,
‘साला, हा साहे ब मेकॅिनकच का नाही रे झाला? ज ट इमॅिजन. खाक लांडी चड्डी, काळा
पडलेला गंिज ॉक– ा वेषात कसा िदसेल रे ?’
‘इमॅिजन करायची गरजच नाही.’ काटकर हणाला.
‘डोकं िपकवलं पंचवीस िमिनटं, उगीच ‘हो ला हो’ करावं लागत होतं.’
‘तुझं काम केलं क नाही पण?’
‘हो बाबा, एक िववंचना सुटली. पण तू साहे बांना माझी गाडी हणन
ू का सांिगतलंस? िम ाची
गाडी आहे यावर नाही िव ास बसत?’
‘आता पुरे ना तो िवषय, पािहजे तर नको देऊस पाट , पण आता साहे बांनी कानमं िद या माणे
आ हाला िम ाची गाडी हणन
ू सांगू नकोस. आमचा िव ास न हताच बसला, माझी खा ीच
झाली आिण आता साहे बांचं मोटरचं बारीक-सारीक सगळं वणन तुला समजत होतं ते काय
उगीच?’
–िदनकर ग प बसला.
दुस या िदवशी आॅिफसात येताच साहे बांकडून िदनकरला आमं ण आलं. माग याच टेबलाव न
एक टोमणा िभरिभरत आला–
‘गाडीवाला आहे तो आता. याची उठबस मोठ्या लोकांतच हायची आता.’
‘पांडे जरा िक या ा. एक अपॉई टमट आहे . माझी गाडी घरीच आहे , ते हा…’ िदनकरला
झ कत हणावं लागलं, ‘वा वा या ना…’
‘तु ही चला, हवं तर बरोबर.’

‘छे , छे – आपण जाऊ शकता. पण साहे ब, एक सांगू का?’
‘बोला.’
‘गाडी माझी नाही, िम ाची आहे .’
‘पांडे ही गो िम ांना सांगायची असं ठरलंय्, साहे बाला नाही. एनी हाऊ तुमची एक गो
चुकली. मोठी चक
ू . टेकिनकल् िम टेक!’

मा

िदनकरनं भीत भीत िवचारलं, ‘काय झालं?’
‘तु ही लोनसाठी अज केलात, यात कारण िलिहलं होतंत् ‘घर दु त करायला कज हवं
हणन
ू ’– आता ते पैसे गाडीत गुंतवलेत, आिण गाडीसारखी गो लपन
ू राहाणारी नाही.
कुणीतरी रपोट केला तर भानगड होईल. पण जाऊ दे. डो ट वरी. मी या रपोटला बा केट
दाखवीन.’
–आिण िदनकरकडे न बघता साहे ब िनघन
ू गेले. आप या जागेवर येता येता िदनकर मनाशी
हणाला, ‘तरी मी स ाला हणालो क मा याजवळ िक या कशाला?– तर हणाला, मा या
हातन
ू वासात हरवतील. आिण पुढे याने िवनोद केला होता, तुला ायि हंग नाहीच येत. ते हा
तुला िक या दे यात धोका नाही.’
‘अरे पण गाडीच घेऊन का नाही जात?’– स ा यावर हणाला होता,
‘नुकतीच रपेअर केली आहे . काही इंपोटड-ओ रिजनल पाट्स िमळाले, ते टाकलेत, गावचे र ते
फार खराब आहे त, हणन
ू गाडी नेत नाही. नवीन टाकलेले शॉक अ◌ॅबसॉबस खराब होतील.’
–िदनकर िवचारम न होऊन बसला आिण काटकर मोठ्यांदा हणाला,
‘पांडेसाहे ब, चेहरा टाकू नका असा. आता ही देवाणघेवाण चालायचीच. हणजे तु ही साहे बांची
गाडी मागू शकणार नाही. पण साहे ब तुमची मागतील. हणन
ू तर शहा या माणसानं आॅिफसात
अस या गो ी आणू नयेत. पण तु हाला तर साहे बांवरच वजन मारायचं होतं ना?’
–िदनकरला वाटलं, ते ‘वजन’ सोडा पण आ ा
फेकून मारावं.

ा काटकरला कागदावर ठे वलेलं काचेचं वजन

–साहे ब दोन तासांनी परतले ते टॅ सीनं. यांनी िदनकरला बोलावन
ू घेतलं व ते हणाले,
‘गाडीनं रडवलं तुम या.’

‘का?’
‘आता का?– काय काय सांग?ू टािटग बल. ि ंगचं टे शन गेलंय. मधन
ू मधन
ू हॉवल होते.
बुिशंग पण गेलं असेल. ेक लाईनरमधे पाणीही गेलं आहे . मु य हणजे शॉक अ◌ॅबसॉबस गेलेत.
अशा कंिडशनमध या गाडीचा काही भरवसाच नाही िम. पांडे. एक वेळ बायको कंिडशनमधे
नसली तर चालेल, पण गाडी हवीच. नाही तर िजवावरच उठते ती आप या. हे ईकल म ट बी इन
कंिडशन.’
िदनकरनं भीत भीत िवचारलं,
‘गाडी कुठाय आता?’
‘मी आलो गॅरेजला टाकून. अरे अशी गाडी आपण हातात नाही धरत. तु हाला गॅरेजव न फोन
क न िवचारणार होतो, पण हटलं जाऊ दे. तुमचं मी नुकसान थोडं च करतोय? मेकॅिनकला
सगळं बदलायला सांिगतलंय.’
‘पण साहे ब, नुकतेच पाट्स टाकले होते नवे, इ पोटड!’
‘तुम या मेकॅिनकने तु हाला शु बनवलं आहे . असंच असतं. पांडे, हणन
ू च आप याला सगळं
मािहती हवं. सं याकाळी चला मा याबरोबर गॅरेजवर. तु हाला दाखवतो सगळं . येक पाटची
मािहती देतो. गाडी याने खोलली असेलच तोपयत.’
–िदनकर परत जागेवर आला आिण हवा गेले या टायरसारखा खुच त ग च बसन
ू रािहला.
िदवसभर तो कुणाशीच बोलला नाही. आजबू ाजू या लोकांचे टोमणे ऐकत याने िदवस घालवला.
सं याकाळी साहे बांनी टॅ सी केली, आिण सवासमोर िदनकरला हाक मारीत ते हणाले, ‘पांडे
चला–’ िम ां या आपापसांत होणा या खाणाखुणांकडे पहात िदनकर पटकन टॅ सीत बसला.
सुमारे वीस-पंचवीस िमिनटं टॅ सी वेडीवाकडी धावत होती. साहे बांनी परत गाडीचं च हाट लावलं
होतं. िदनकरला मेकॅिनकनं कसं व िकती फसवलं होतं ते सांगत होते. ‘गाडी लाभ यापे ा
मेकॅिनकच लाभावा लागतो.’ असं ते शेवटी हणाले आिण मग एकाएक ‘ठैरो’ हणन
ू ओरडले.
–टॅ सी थांबली.
समोर एक भलंमोठं आवार होतं. बाजल
ू ा एक पे ोल पंप होता. या आवारात िनरिनरा या
आकारां या, रं गा या मोटारी व यांचे नानािवध सुटे भाग इत तत: िवखुरले होते. या जंजाळातन
ू
आपली मोटार शोधायची, हणजे मोचात आपला माणस
ू शोध याइतकंच अवघड काम होतं.
‘ही तुमची गाडी पांडे.’

एखा ा माणसाचा ए स-रे पहावा, िकंवा खाटीकखा यात सोललेला बकरा पहावा तशी गाडीची
अव था झाली होती. कोणीतरी एक मोटारीखाली झोपन
ू ‘खाट-खुट’ करीत होता. या या फ
तंगड्याच मोटारीबाहे र आले या हो या. खाली वाकून, या पायाचा अंगठा पकडीत साहे ब
हणाले, ‘कादर बाहे र आ.’
–कादर धडपडत बाहे र आला. आिण मग दोघांनी िदनकरवर भिडमार केला. याला तीन-चार
लोखंडाचे गंजलेले भाग दाखवन
ू हे च ते तुम या गाडीतले खराब भाग हणन
ू सांिगतलं. िदनकर
नुसता मान हलवीत रािहला.
– या रा ी िदनकरला झोप नाही. साहे ब एवढा कारभार करील ाची याला कशी क पना
असावी? साहे बाला िवरोध कसा करायचा? आप याला गॅरेज हवं हणन
ू साहे बानं याची गाडी
घरी ठे व यावर याला गाडी ायला नको का?– सगळाच ‘घेरा’ पडला होता.
–दुस या िदवशी बस या रांगेत उभा रािहले या िदनकरला इतरांनी पहाताच
झाली.

माला सु

‘काय पांडे? अरे या मोटारीची काय पज
ू ा करताय का?’
‘मेकॅिनककडे आहे .’
‘अरे , लगेच िबघडली? चांग या एखा ा जाणकाराकडून पाहन यायचीत.’
–तेवढ्यात दुसरे एक त डओळख असलेले गहृ थ, ‘–असं का शेवटी? तु ही मोटारवा यांनी आता
मोटार सोडून बसवा यांची पंचाईत करता कामा नये. उलट जमेल तेवढ्यांना िल ट देऊन रांगा
कमी कराय या. हा: हा: हा!’
–तर आणखीन चारपाच लोकांनी जाता जाता उगीचच, ‘आज बस? ते का?’ एवढाच
िवचारला.
–िदनकर आॅिफसात पोहोचतो तो एकजण हणाला,
‘अरे तुझी गाडी मी आ ा कुला याला पािहली. झाली का रपेअर?’
‘मला माहीत नाही.’
‘अ◌ॅ, तुझी गाडी आिण तुला माहीत नाही?’
–तेवढ्यात कुलकण िदनकर या मदतीला आला. तो हणाला,

‘अहो हे मेकॅिनकचे धंदे. तुमची गाडी काहीही झालेलं नसताना ठे वन
ू घेतात, दोनशे-तीनशे िबल
करतात, एखा ा मोठ्या पाटचं नाव घेतात आिण आरामात तुमची गाडी चालवतात. तु ही बस,
पायी, रे वेतन
ू रखडता. आिण ते आ खी मुंबई पालथी घालतात.’
–िदनकरला ातलं फ ‘दोनशे-तीनशे पये बील करतात,’ एवढं च वा य ठसठशीतपणे ऐकू
आलं आिण घुमटात याचे ित वनी उमटत रहावेत तसं काही काळ याला तेच तेच वा य ऐकू
येत रािहलं.
–दुपारी शेवटी यानं साहे बांना जाऊन िवचारलं,
‘साहे ब गाडी कधी येणार?’
पण

ा

ाचं उ र ाय या ऐवजी साहे ब हणाले,

‘अशी सवय लागते एखा ा गो ीची. िधस इज बॅड, अहो, आपण काय गाडीसकट ज माला आलो
काय?– गाडी असली तरी चाल याची सवय ठे वलीच पािहजे.’
–िदनकरला वाटलं, साहे बा या टे रिलन या सुटावर समोरची टेबलावरची शाईची दौत उपडी
करावी, आिण तो ओरडला तर िवचारावं, ‘आपण काय सटू घालन
ू ज माला आला काय?’
‘येईल, येईल, दोन-तीन िदवसांत येईलच. मेकॅिनक इथं आणन
ू देईल.’
‘अजन
ू दोन-तीन िदवस?’
‘येस. याला जरा टच -अप् करायला सांिगतली आहे .
परत पिह यासारखी होईल पॉश!’

ा पोरांनी चरे पाडलेत ना या िदवशी?

–ते मा िदनकरला पटलं. चरे पडलेले पाहन स ा िचडलाच असता.
‘थँ यू सर. पण सर…िबल…’
‘डो ट वरी. गॅरेज आपलंच आहे समजा. तु ही ा सावकाश.’
‘िकती होतील पण?’
‘नॉट मोर दॅन टू हं े ड.’
–िदनकर या घशाला कोरड पडली. मिशन चालू के यावर एखादी डबलडे कर बस जशी थरथरत
राहते, तसा या या पायांना कंप सुटला. साहे बांनी ती अव था जाणली. ते हणाले,

‘गाडी हणजे चे ा नाही बरं . स या या िदवसात इटस् ए हाइट एिलफंट. पण आता दोन-तीन
वष तु हाला बघावं लागणार नाही. तु ही असं करा, यू आ क फॉर लोन. अहो, पहाताय काय? –
सँ शन मीच करणार. काय?’
‘आॅलराईट सर.’
एवढे पैसे भरायचे हणजे लोनच काढायला हवं होतं. िदनकरने अज केला. दोन-तीन िदवस
होऊनही मेकॅिनकनं गाडी आणली नाही. साहे बही दोन-तीन िदवस आॅिफसला आले नाहीत.
गॅरेजचा आिण साहे बाचा प ा िदनकरला माहीत न हता. आजबू ाजू या लोकांनी तोवर याला
हैराण केलं होतं.
‘मोटार कुठाय?’
‘साहे ब कुठाय?’
‘साहे बाची रजा िकती िदवस आहे ?’
‘तुला सगळं माहीत असेलच हणा. तू आता साहे बाचा पी.ए.’
िदनकर शंभरदा सांगायचा, ‘मला माहीत नाही.’ आिण

ावर कुणी िव ास ठे वत न हता.

शेवटी िदनकरनं अधा िदवस रजा घेतली तरी हे ड लाक जोशी नाकात तपक र क बता क बता
खवचटपणे हणालाच,
‘तु हाला अज करायची काय हो गरज? तु ही तसेच जाऊ शकता.’
दोन तास पायपीट क न िदनकरनं गॅरेज शोधन
ू काढलं. या याकडे कुणीच ल िदलं नाही.
या िदवशी मोटारखाली झोपलेला कादर कुणाशी तरी बोलत होता जवळ येऊन उ या रािहले या
िदनकरकडे यानं पािहलंही नाही.
‘ये गाडी िकसक है?’–
‘यह अपना मोझेस है ना उसक .’
‘कहां है मोझेस?’
‘वो या पिटंग करता है.’
‘िकसक गाडी है वो?’

‘अरे है कोई पांडे नाम का. अपना मोझेस है ना, उसने क टमर लाया है.’
कादरचं हे वा य ऐकताच तो समोरचा माणस
ू हणाला,
‘मोझेसने क टमर लाया? वो तो मर गया िबचारा, मांडे.’
‘अरे भाई मांडे नही पांडे.’
‘जो कोई होगा वो, लेिकन मर गया.’
‘िबलकूल सही, अरे या गाडी थी पांडे क . सब पाट इ पोटड! शॉक अ◌ॅबसॉबस तो एकदम य.ू
ॅ ड य.ू िसफ दो-चार ॅ चेस थे गाडीके उपर. मोझेसने सब पाट िनकाल िदया और अपने
गाडीको िबठा िदया.’
‘अरे साला चारसोबीस है, बुलाव जरा उनको!’
कादरनं ‘मोझेस-मोझेस’ हणन
ू हाका मार या, आिण िदनकरचं साहे बाला लांड्या खाक
चड्डीत व का या िमचकूट गंिज ॉकम ये पहा याचं व न पुरं झालं.

अ मािदकांचं ल न जमलं ते टाईट पँटमुळे! िबिल ह मी. आता खरं तर कुणाचं ल न कसं जमतं
तर कुणाचं ल न कसं?– याला काही साला िहशोब नाही. एखादीचा माल मु ाम पळवायचा,
मग ितला तो ‘सापडला’ असं सांगन
ू परत करायचा; तेवढ्या िनिम ानं बोलणं सु करायचं
आिण मग आवळा देऊन कोहळा काढतात या माणं माल देऊन च क पोरगी गटवायची.
( यात पु हा तो माल आलाच!) –सालं हे असलं भा ड आप याला जमत नाही.
खरं तर आ हाला कोणतंच भा ड आजवर जमलं नाही. पण साले हच असले क , सगळं या
या वेळी जमन
ू जातं. िम आ हाला अजन
ू छळतात. चार-चौघांत हणतात, ‘सा या, चौबळचं
भा ड तू गटवलंस.’ ांची भाषा देखील काय? तर ‘पोरीला’ हे भा ड हणणार– आता असला
श द कुणा या टाळ यातन
ू िनघाला? आम या िचप या या.
िचप या या हणजे गजा िचपळूणकर.
होय. शु िव णुशा ी िचपळूणकरां या घरा यातला हा पु ष! यांना मराठी भाषेचे िशवाजी
हणतात, यां याच घरा यातला हा ‘वेडा िशवाजी’ िशवाजी कोणताही असो. याला स या काही
चांगले िदवस नाहीत एवढं खरं !– या काळात मुसलमानांनी याचा जेवढा िप छा पुरवला नसेल,
तेवढा हे सािहि यक स या याला सळो क पळोे करताहे त.
ते काहीही असो.
पोर ना ‘भा ड’ हा श द न क च चांगला नाही. परत मला आपले छळतात, क चौबळचं भा ड
मी गटवलं हणन
ू . यांना एकदा सांगणार आहे , क ेमात आिण यु ात सगळं य असतं.
पण सालं हे बोलायची सोय नाही.
हणजे मग ते सगळे हणणार क
य मानावं असं मी काहीतरी केलं. तसे ते मा यावर टपलेले
आहे त. कुठं तरी मनातन
ू ते मा यावर जळतात. मोिहनीसारखी पोरगी मला सुखासुखी िमळाली
हे यांना कसं चावं?

आ हाला ि केटम ये ग य नाही. ि केटची मॅच अध च पाहन आलेला कुणी एक तो सरदारजी,
याचं हणणं आप याला पण
ू पटतं. दोनचार ओ हस पाहनच तो बाहे र आला आिण दुस याला
हणाला, ‘एकदा समजलं, क चडू टाकला क तो बॅटवाला फटकारतो. मग पु हा:पु हा यालाच
का टाकायचा चडू?’
एकूण पोट्स हणजे आप याला काहीतरी भकासच वाटतं.
वगात चमकणं

ातही काही ग य नाही.

गॅद रं ग, नाटक हे कार साले एकदम बोगस.
व ृ व हंबग.
पोहणं वगैरे फालत.ू
लेखन वगैरे रकामटेकडे पणा.
का य हणजे मख
ू पणा. यायाम हणजे वेळेचा अप यय.
य चयावत् चांग या गो

ब ल आपलं हे असलं मत. मग पोर नी आम यावर का भाळावं?

आप याला प मा एकदम देखणं लाभलंय!
ै एक चक
पण ती परमे रां या अनेक चुकांपक
ू . परमे राची ती चक
ू मा पोरी वारं वार,
वळवळून पाहतात. आम या पावर या भाळतात. पण तसं भाळणं वगैरे हे हे कार टुकारच.
यात काही अथ नाही. शंभर पोरी तुम यावर भाळ या तरी साला काय उपयोग? जनानखा याचे
िदवस संपले. के हातरी ल नात अडकायचं आिण ते करं दीकर क बापट, का ते दाढीवाले
पाडगावकर आहे त यांची ती किवता हणत बसायचं. तसं का य हणजे मख
ू पणाच. पण ती वेळ
बरी होती–
सकाळपासन
ू रा ीपयत
सारे काही तेच तेच.
तोच पलंग, तीच नारी
सतार न हे , एकतारी…!
थोड यात काय? –तर अनेक पोरी भाळून काही उपयोग नाही. शेवटी ल न एक शीच.
अथात दु:खं याचं नाही. ल न झा यावर पण इतर पोरी आवडत राहातात, हे दु:ख. आता िजथं
ल नानंतर पण अवांतर पोरी आवडतात ितथं ल नापवू िवचा च नका. येक भा ड आवडून

जायचं.
आता मोिहनीवर आमचं ल होतंच. पण आ ही जाणन
ू होतो क ित या यादीत आपण शेवटचेच.
ा ज मी नंबर लावला तर सात या आठ या ज मी काम हायचं. यातन
ू आमचा आवाका आ ही
जाणन
ू होतो.
य चयावत् चांग या गो ब ल आ हाला काय वाटतं ते आ ही मघाशीच सांिगतलं. ते हा,
ित यासाठी इतर कसे मरतात हे च पहा यात बडा मजा था ।
ै रमाकांत चौबळ.
अशा त हे नं मरणा यांपक
पण यानं बाजी शेवटी िजंकली. िजंकली हणजे काय? तर या या ेमाला ितनं–मोिहनीनं–
ितसाद िदला आिण थोड यात नाखुषीनं का होईना, पण मोिहनी या िपताज नी, हणजे
दादासाहे बांनी यां या ेमावर आॅिफिशअल िश कामोतब केलं. आता असं असन
ू ही मोिहनीचा
लाभ कसा झाला हे तु हाला सांगायचंय. सु वातीला मी हणालोच, क माझं ल न जमलं ते
टाईट पँटमुळे. मी हे सांगताच, तुम या नजरे समोर स या मोकाट सुटलेले, िनमुळ या पँटचे,
पुंगळीवीर आले असणार!– यां यापैक च मी एक असणार असं गहृ ीत ध न वत: या क पनेनं
तु ही माझं िच पण रं गवलं असणार. पण क पना आिण वा तवता ांत िकती अंतर असतं?
थांबा-थांबा. घाईघाईनं ‘जमीन-अ मानाइतकं’ – असं उ र देऊ नका. कारण खरं अंतर आहे
फ पाच इंचच! टाईट पँटचा बॉटम जर बारा इंच असेल, तर स या स य पँटचा बॉटम सतरा इंच
असतो.
यस् ! मला वत:ला ती पुंगळीसारखी पँट मुळीच आवडत नाही. टाईट कपडे मला मुळातच कधी
साले आवडले नाहीत. मग तसले कपडे वापरणारे कोणीही असोत. पु ष िकंवा बाई पण. आता
मोिहनीसु ा या िदवशी कॉलेजात टाईट लॅक घालन
ू आली या िदवशी मी जाम तापलो. मी
िचप याला जे हा हणालो, ‘साली, िहला पण झाली का लागण?’
पण माझा तो वैताग दूरच रािहला. ‘लागण’ श दाव न या सा याचे जो स सु झाले.
जाऊ दे.
मी सांगत होतो, टाईट पँटमुळे माझं ल न कसं जमलं ते. टाईट पँट वापरली रमाकांत चौबळनं
आिण ल न जमलं माझं!–तु हाला आता हे पण खोटं वाटणार. िजंदगीत तु ही लेको कधी कुणावर
िव ास ठे वलात का? पण पु हा सांगतो क खरं आिण का पिनक ांत…
आम या ा रमाकांत चौबळनं िशवली टाईट पँट. टाईट पँटचा िवषय आम या कंपत
ू िनघताच,
चौबळानं, तसलीच पँट िशवायचा आपला मनसुबा जाहीर केला. मी याला लगेच
िवचारला,
‘तू पँट जे हा चढवशील ते हा काही ॉ लेम नाही. पण पँट काढताना तुला रोज, येक वेळी

िशंपी कसा भेटणार?’
‘का?’
‘कारण गुड याखाली पँट ओढायला दुसरा माणस
ू लागतो िकंवा उसवन
ू काढायला िशंपी
लागतो.’
‘चल, चल, इडली नको फेकूस.’ चौबळ हणाला.
काय साली आमची िपढी. तो शेले का कुणी जमन (का च?) कवी शाकंु तल डो यावर घेऊन
नाचला होता असं सांगतात. या सं कृत या खां ावर उभी रािहलेली मराठी मायबोली, पण
आम या िपढीनं या या भाषेचं काय करायचं ठरवलं आहे , काही कळत नाही. आता एखादी गो
खोटी वाटली तर जा तीत जा त ‘थापा मा नकोस’– असं आपण हणतो. यानंतर ‘बंडल फेकू
नकोस’– हे आ ही पचनी पाडलं. तेवढ्यात ‘िफरक घेऊ नकोस’– हे सहन करावं लागलं. आता
हा चौबळ नवीनच काहीतरी चारात आणतोय. हॅ!
बाक ची कारटी ‘ यँ, यँ’ क न हसली. उगीचच या चौबळला खषू ठे वायचा य न करतात.
अरे , तुम या त डाला पान पुसन
ू यानं मोिहनी िजंकली. तु हाला काही वािभमान?
मी हसलो नाही. मी हणालो, ‘चौबळ, ा थापा नाहीत. परवा मा या मामेभावाने पँट िशवली. पँट
न हे च ती. टेरीकॉटची सुरवार हण. तर या या घरी सहज गेलो ते हा पँटचा एक पाय याची
बहीण ओढत होती आिण दुसरा आमची मामी.’
‘जाऊ दे रे ते. रमाकांत या बाबतीत तशी वेळ येणार नाही. तू शीव रे पँट, तुला हवी तशी.’
‘अथात, पँट िशवायची क नाही, हा

काही मी लोकमताला टाकलेला नाही.’

‘तुझी पँट येणार कधी?’
रमाकांतनं तारीख सांिगतली.
‘ यायला, हणजे तो तर आपला गॅद रं ग डे .’
‘येस.’
‘मग या िदवशी फोटो ाफर येणारच आहे . पिहला फोटो तुझाच.’
आिण या िदवसापासन
ू , चौबळ आिण याचा टाईट पँट हा िवषय उगीचच घुमायला लागला. साले
कशाचंही भांडवल करतात. फु कट जािहरात करतात. एक गो मा कबल
ू करायला हवीच

होती, क टाईट पँटम ये रमाकांत फार मजेदार िदसणार होता. ा वयात याचं पोट मुळीच
सुटायला नको होतं. पण ते चांगलंच सुटलं होतं. यायाम थांबला हणन
ू पोट सुटलं असं तो
सग यांना सांगतो. पण यात काही राम नाही. यायामा या काही अवांतर खुणा िदसायला
नकोत का? असो.
तो िकती िवनोदी िदसणार होता हे पाहायचंच होतं.
तो सुिदन उगवला.
आम या ा िबनडोक कंपल
ू ा गॅद रं गपे ा चौबळ या टाईट पँटचं जा त मह व होतंं.
गॅद रं गमधली एकमेव कामिगरी मा यावर सोपिवली होती. आिण ती हणजे फोटो ाफरला घेऊन
येणं ही होय.
फोटो ाफर पानसेला घेऊन मी िनघालो. िशवाजी पाक या कोप यावर आलो. आ ही दोघं या
कोप यावर यायला आिण बाजन
ू ं दादासाहे बांची अ◌ॅ बॅसॅडर यायला एकच गाठ पडली. दादासाहे ब
एकटेच होते. यां याबरोबर मोिहनी न हती. मी दादासाहे बांना नम कार केला. यांनी सुहा य
मु े नं नम काराचा वीकार केला. आिण पुढ याच णी न भत
ू ो न भिव यती असा कार घडला.
मेन रोडव न एक क आला आिण डो याचं पातं लवतं न लवतं तोच यानं दादासाहे बां या
मोटारीला जोराची धडक िदली. मोटारीचा दरवाजा उघडला गेला आिण दादासाहे ब बाहे र फेकले
गेले. चक
ू अथात क ाय हरची होती. आम या पानसेनं तेवढ्यात संगावधान राखन
ू तो ण
कॅमे यात िटपला. मी पुढे धावलो.
ब यांची गद जा त जमाय या आत दादासाहे बांना ितथन
ू हलवणं आव यक होतं. यांचा उजवा
पाय जबरद त दुखावला होता. गद तलेच कुणी कुणी टॅ सीचा शोध यायला धावले.
दादासाहे बांना मी आिण पानसेनं ध न एका बाजल
ू ा नेलं. रिववार अस यानं एकही टॅ सी िमळत
न हती. दादासाहे ब िव हळत होते आिण माझे सारखे आभार मानीत होते. टॅ सी िमळणं कठीण
जात होतं. पण आज दैव जोरावर होतं. समो न एक टॅ सी आली. यात दादासाहे बांचा खु भावी
जामात!–
येस. आमचे रमाकांत चौबळ.
मी ‘रमाकांत’– हणन
ू मोठ्यांदा हाक मारली. यानं टॅ सी थांबवली. दादासाहे ब िव हळत
हणाले, ‘जावईबुवा, देवासारखे भेटलात.’
–पण आ याची गो हणजे, रमाकांत शांत होता. यानं नुसतं िखडक तन
ू डोकं बाहे र काढलं
आिण तो हणाला, ‘आता मी गडबडीत आहे . नंतर भेटतो.’ आिण तो टॅ सी घेऊन पुढे गेला.
तेवढ्यात दुसरी टॅ सी आली. के.ई.एम्. चे अिस टंट डीन रे डकर माझे लांबचे काका. यां या
ओळखीनं वेश पटकन् िमळाला.

वॉडम ये अ◌ॅडिमशन िमळे पयत पाऊण एक तास सहज गेला असावा. दादासाहे बां या घरी ही
वाता कळवणं ज रीचं होतं. मी िनघालो.
दादासाहे ब हणाले, ‘आम या घरी कळवाच. पण मोिहनीला सांगाल ते मा बेताबेतानं सांगा.
पोरगी फार भावना धान आहे . आिण तुम या या चौबळांना सांगा, पु हा मा या घराची पायरी
चढाल, तर याद राखा.’
हॉि पटल या बाहे र पड याबरोबर पानसेनं मला िवचारलं, ‘रमाकांत असं काय रे वागला?’
‘काही कळत नाही.’
‘तो एवढ्या घाईनं गेला कुठं पण?’
‘ याची आिण मोिहनीची ही नेहमीची वेळ आहे . ‘ ेट पंजाब’ म ये बसले असतील आनंद करीत.’
‘खरं च?’
‘खरं च हणजे?’–मोिहनीला आता आपण ितथंच गाठायचं आहे .’
‘रमाकांतनं ितला ए हाना कळवलं पण असेल. ती भेटणार नाही.’
‘श य आहे . पण लेट अस् ाय.’
ेट पंजाबसमोर मी आम या टॅ सीवा याला वेग कमी करायला सांिगतला. पाहतो, तो आ हा
कॉलेज टुडं ट्सचा आवडता वेटर दुस या एका थांबले या टॅ सीत या माणसाजवळ काही
बोलतोय.
वेटर गे यावर मी पािहलं तर तो टॅ सीत बसलेला रमाकांतच होता. मग मी उतरलोच. पानसे पण
उतरला. आ ही टॅ सी सोडून िदली. तोपयत तो वेटर पु हा बाहे र आला. पु हा रमाकांतशी
काहीतरी बोलला. पु हा आत गेला.
असं आणखी दोन वेळा झा यावर आ ही पुढे झालो. ‘रमाकांत, काय भानगड आहे ?’ मी िवचारलं.
‘अरे , अगदी वेळेवर आलास. दादासाहे ब कसे आहे त?’
–रमाकांत या ा
ासरसी पानसे उसळून हणाला, ‘सा या, इथन
ू काय चौकशी करतोस? –
मघाशी थांबला का नाहीस?’
‘माझं ऐक तरी.’

‘बोला आता.’
‘कुठं बोलू नका.’
‘नाही सांगत.’
–रमाकांतनं मला जवळ बोलावलं. मा या कानात तो पुटपुटला, ‘माझी ही नवी टाईट पँट नेमक
नको या जागी, ल ात येईल एवढी फाटली आहे .’
‘अँ, काय सांगतोस काय?’
‘खरं तेच सांगतोय. ते हापासन
ू

ा टॅ सीला िचकटून बसलोय.’

‘पण मग घरी जाऊन पँट बदलन
ू का नाही येत?’
‘घरी लगेच जाऊन आलो. मघाशी तु हाला भेटलो ते हा याच कारणासाठी घरी गेलो होतो. पण
घरातली सगळी मंडळी कुलपू ठोकून बाहे र गेली आहे त. मग घ न आता इथं आलो दहा
िमिनटांपवू , तर फॅिमली मम ये मोिहनी सन
ू बसलीय.’
‘का?’
‘मला यायला उशीर झाला हणन
ू . मी उठू शकत नाही. वेटरबरोबर सारखे िनरोप पाठवतोय; तर
ितचं आपलं एकच हणणं. काय सांगायचं ते आत येऊन सांगा हणे.’
‘ितला तुझी िडिफक टी कळव ना.’
‘शहाणाच आहे स. पँट फाटली हे या वेटरला सांगायचं काय?’–
‘आॅल राईट. डो ट वरी. मी जाऊन मोिहनीला घेऊन येतो. पानसे, तू थांब इथं.’
फॅिमली मचा दरवाजा लोटताना, सािहि यक लोक हणतात तसला, सवागावर काटा आला. हे
सािह य वगैरे भंपक हणतो मी, ते उगीच नाही. अंत:करणात या गोड उम जे प घेऊन
अंगोपांगी फुलतात या आिव काराला ‘फुलं’ हणाय या ऐवजी ‘काटा’ हणायचं. मग ां या
ीितपंथावर ांना फुलांऐवजी काटेच का नाही भेटणार?
मी दार लोटलं आिण मोिहनी हणाली, ‘कोण? तु ही?– तु ही का आलात?’
‘रमाकांतचा िनरोप…’

‘मला याची गरज नाही.’
रमाकांतब ल ती आता काही ऐकणार नाही हे मी ओळखलं. दादासाहे बांब ल िहला सांगणं
अ यंत आव यक होतं. पण अशा मन:ि थतीत कसं सांगायचं?–
‘माझं वत:चं एक काम होतं.’
‘मला या याशी कत य नाही.’
‘ते तु ही ऐक यापवू च ठरवणं तु हाला घातक आहे .’
‘तेही माझं मी पाहीन. मला कुणाही माणसाब ल– पु षाब ल– आदर रािहलेला नाही.’
‘मा याब ल आदर बाळगा असं मी कधी हणालो?– तुमचा मा याशी काहीही संबंध नाही आिण
मलाही तो यावा असं कधी वाटलं नाही.’
–मोिहनी इथं चमकली. ित या स दयाला आजवर कुणी इतकं क:पदाथ मानलं नसेल. मी
हणालो,
‘आठवन
ू पाहा. मी तुम या मागं आजवर कधी लागलो काय?’
‘नाही.’
‘तु हाला उ े शन
ू , पण मा यावर तसा आरोप करता येणार नाही, अशा बेतानं कधी आडून बोललो
काय?’
‘नाही.’
‘मग आज या अथ काम आहे हणतोय या अथ खरोखरच तसं काही अस यािशवाय हणतोय
का?’
–इथं साली ग प बसली.
‘बोला ना?’
‘सांगा काय ते.’
‘तुम या दादासाहे बांनी तु हाला ताबडतोब बोलावलयं.’

‘रमाकांत भेटला क या याबरोबरच येते.’
‘तु ही बाहे र आलात क तो भेटेल. टॅ सीत तो तुमची वाट पाहातोय.’
‘मी याची आज िजरवणार आहे . भलताच त हे वाईकपणा करतो तो ह ली. सरळ घरी ये हणाले
तर हणे हॉटेलात भेटू. आिण आता आतच येत नाही. वेटरला नाचवीत बसलाय.’
‘ते तु हाला जे काय भांडायचं, िजरवायचं ते नंतर िजरवा.
गरज आहे . ते संकटात आहे त.’

ा णी दादासाहे बांना तुमची फार

मोिहनी ताडकन उठून उभी रािहली आिण पु हा खाली बसली.
‘खोटं, खोटं, मला बनवताय.’
‘बाहे र चला. रमाकांतला िवचारा.’
‘दादांना काय झालं?’
‘अ◌ॅि सडट. ते आता के.ई.एम्. म ये आहे त.’
‘इ पॉिसबल. रमाकांत हे सांगायला धावत आला असता.’
‘मी सांगू नये, पण दादांकडून तु हाला ते कळणारच; ते हा सांगतो. अपघात झाला ते हा
रमाकांत ितथन
ू गेला, न थांबता.’
मोिहनी पु हा उठली आिण बसली.
नंतर ती च क रडायला लागली. साली, आता आली का आफत. ित या या घ , अितघ , महाघ
सॅक घातले या पाठीवर हात ठे वन
ू ितची समजत
ू घालणं, हणजे जवळजवळ उघड्या अंगालाच
पश करणं.
मनाचा िह या क न मी समजत
ू घालणार तोच दै यासारखा पानसे मागे येऊन उभा रािहला
आिण हणाला, ‘रमाकांत िनघन
ू गेला. मीटरचं िबल वाढत होतं भरमसाट.’
नंतर याचं ल मोिहनीकडे गे यावर तो हणाला, ‘अरे ितकडे हॉि पटलम ये दादासाहे ब वाट
पाहात असतील ना.’
मोिहनी रडतारडता हणाली, ‘मी दादांपे ा संकटात आहे .’

ितनं मला खाली वाकायची खण
ू केली. मा या कानात ती हणाली, ‘मी उठू शकत नाही. एक
पाऊल टाकू शकत नाही. माझा हा सॅक दै यासारखा, नको ितथं फाटलाय. रमाकांत आला
असता, तर यानं मला उचलन
ू नेलं असतं.’
यानंतर हॉटेलात फारसं कुणी नाही ना, ाची मी खा ी क न घेतली. पानसे टॅ सीसाठी
धावला. हॉटेलात बसलेलं शेवटचं िग हाईक ‘िटप’ देऊन िनघन
ू गेलं. वेटस रािहले. पण यांना
‘जा’ कसं हणणार? आिण केवळ, केवळ, या दादासाहे बांसाठी मी मोिहनीला उचलन
ू घेतली.
वाटली तेवढी हलक न हती. थँक गॉड, टॅ सीपयतचं अंतर फार न हतं. यायाम करणं हणजे
‘वेळेचा अप यय’ हे तेवढं खरं नाही.
यानंतर दोनच िदवसांनी पानसेनं दोन फोटो मा यासमोर टाकले. एक दादां या अ◌ॅि सडटचा
होता आिण दुसरा–
दुसरा होता, मी मोिहनीला उचलन
ू घेतलं तो.
चौबळचं माथं िबथरायला िनराळं काही हवं होतं का? मोिहनी थम जाम वैतागली. पण ितचा
‘बाप’ िजथं आप या फे हरम ये, ितथं काय चालणार ितचं? अ◌ॅि सडट या फोटोमुळे यांना
भरपाई िमळाली. आता, मी घरजावई झालो हणन
ू साले िम छळतात. पण छळू देत.
या सा यांना कधी कुणाचं चांगलं बघवलंय का?

इंिजन आिण गाडचा डबा– ा दोन गो ी वगळ या तर आ खी गाडी ग च भरली होती. राखीव
ड यात, एका बाकावर सदावत, लाटकर, कुमठे कर, पेठे, िनगुडकर आिण वैशंपायन एवढे सगळे
एकाच बाकावर बसले होते. यातला सदावत िखडक जवळ! लॅटफॉमव न येक ड यात
डोकावत डोकावत एक माणस
ू चालला होता. याला अथातच बसायला जागा हवी होती.
सदावत या िखडक तन
ू यानं आत डोकाव यासारखं केलं.
‘काय हवंय? जागा?’
तो गहृ थ मानेनेच ‘हो’ हणाला.
‘िकतीजण आहात? सदावतनं िवचारलं.
‘मी एकटाच आहे .’ तो गहृ थ आशाळभत
ू पणे हणाला.
‘एकच जागा िश लक आहे .’ सदावत हणाला. या माणसानं
ाथक नजरे नं पािहलं.
सदावतनं आपली मांडी थोपटून दाखवली. यावर चेहरा टाकून तो गहृ थ िनघन
ू गेला. एवढं
घड यावर सगळे जण हसले. िनगुडकर हणाला,
‘सदावत, आता हा योक जुना झाला. आता काहीतरी नवीन शोधन
ू काढा.’
‘तु हाला जुना, पण ऐकणा याला नवा. तु ही रोज पहाता हणन
ू .’
‘एखा ा िदवशी तुझी खरोखरच कुणीतरी िजरवेल हं.’ पेठे हणाला.
‘इ पॉिसबल.’
‘कळे ल के हातरी. शेराला स वाशेर भेटतोच

ा जगात.’ लाटकर हणाला.

‘अरे लेका, पण तो स वाशेर कधी ठरे ल? मी जर मागे हटलो तर. मी जर याला शेवटपयत

मांडीवर बसवन
ू घेतला तर?’
‘चार तास एखा ाला मांडीवर बसवन
ू यायचं हणजे काय योक वाटला तुला? अरे दीडदोन
वषा या मुलालाही आपण कंटाळतो. अवघडतं अंग–’ कुमठे कर हणाला.
‘आिण सदाव या, समज एखादी बाई जागा शोधत आली तर?’
‘तर मग माझी मांडी दुखणार नाही, तुमची सवाची पोटं दुखतील.’
‘अरे सोड सोड, बाई कशाला झक् मारायला तु या मांडीवर बसेल? ती त ड रं गवील आिण जाईल
बायकां या ड यात–’ लाटकर.
‘पुढे काय होईल हा
च नाही. काही हायचंच नाही पुढे. कारण
मांडीवर जागा आहे हणन
ू सांगायची.’

ाची िहंमतच हायची नाही,

‘क न दाखवू िहंमत?नुसतं हो हणा. हम िपछे नही हटनेवाले.’
‘पैज?’
‘येस पैज.’
सदावतनं आ हान वीकारलं.
‘आपण पैज मारणार नाही.’ पेठेनं असहकार पुकारला.
‘का?’ िनगुडकरनं िवचारलं.
‘अरे चांगली आरामात एखादी बाई मांडीवर बसणार. याचं सौ य याला िमळणार आिण वर
आपण आणखी पैसे ायचे? हणजे ा चोराची मजाच. अगदी ‘सालंकृत क यादान’ हणायला
हवं!’
‘करे ट, करे ट. हे आप या टाळ यातच न हतं आलं, मग काय सदावत, एखादी बाई बसलीच
तु या मांडीवर, तर आ हाला काय देशील? माणशी दहा पये?’ वैशंपायननं िवचारलं.
‘दहा पये फारच कमी होतात. जा त हवेत.’ पेठे हणाला.
‘आपण ते बाईवर अवलंबन
ू ठे वू या.’ लाटकरनं डोकं चालवलं.
‘ हणजे कसं?’

‘बाई जेवढी सुंदर तेवढे जा त पैसे सदावतनं ायचे.’
सदावतही काही कमी न हता. तो हणाला,
‘आिण ितनं मांडीवर न बसता, िवनयभंगा या आरोपाखाली त डात च पल ायची ठरवलं तर
तु ही सवानी या मा याऐवजी खा या पािहजेत.’
‘ते िवसरा सदावत. बायकांचा िवनयभंग? ह ली या जमा यात? छोड यार. ह ली पु षांचा
िवनयभंग होतो.’
ड यात हा यक लोळ झाला.
लाटकर पुढं हणाला, ‘उलट नाही झालं हणजे िमळवली.’
‘कसं?’
‘तीच तुला मांडीवर घेऊन बसेल.’
काही वेळ सगळे ग प बसले. तेवढ्यात योगायोग असा क नेमक एक बाईच जागा आहे क
नाही हे पहा यासाठी िखडक त डोकावन
ू पुढे गेली.
‘का रे आता ग प का बसलास?’ पेठेनं िवचारलं.
‘अरे याची काय िहंमत आहे ? क न दाखवणारी माणसं वेगळीच असतात.’
‘तु ही लेको सगळे शारदेचे बाप आहात. कांचनभट, आधी पैजेचं ठरवा. मग दाखवतो िहंमत
क न. जाऊ दे हणा. पैजा मारणारे िनराळे च असतात.’
–सदावतनं सग यांना छे डलं.
‘आॅल राईट. आपण देऊ दहा पये. पण तुझी लेका चैन होणार न क .’
‘लेको, बाई मांडीवर बस या या सौ याची ही िकंमत नाही. ितनं त डात भडकवली तर याचं
काय? नंतर काय होईल ते होईल! मी िवचार याचं धाडस करतो क नाही हे पहा याची ती
िकंमत.’
‘आॅलराईट, अ◌ॅ ीड, माझेही दहा पये.’ िनगुडकर हणाला.
‘आपलेही!’ बाक यांनी साथ िदली.

‘सॉरी– केवळ प नास पयांसाठी एवढ्या लोकांसमोर आपण आ ही आपली बदनामी होऊन
ायला तयार नाही. जर लेको घोटाळा झाला तर टेशनवर गद हायची. आ हांला मारही
बसायचा. नकोच ते.’
–पण मौज अशी, क सदावत जो जो मागे हटायला लागला, तो तो बाक यांना चेव आला. पेठे
ग प होता. पण कुमठे कर हणाला,
‘माझे पंधरा पये; नुसते िवचार याचे. ितने जर त डात भडकवली तर वीस पये.’
‘आिण ितनं मांडीवर बसन
ू वास केला तर?’ िनगुडकरनं िवचारलं.
‘इ पॉिसबल!’ पेठे हणाला.
‘तसं झालं तर माझे प नास पये.’ कुमठे कर हणाला.
‘एकदम प नास?’ लाटकरनं िवचारलं.
‘ याला काय झालं? तसं घडणारच नाही. शंभर पयेसु ा कबल
ू करायला हरकत नाही. मग
काय सदावत? दाखवणार का िहंमत?’
‘सग यांनी पैसे आधी काढून ा मा याजवळ, तर िवचार करीन. काहीच नाही झालं तर पैसे
वापस.’
–तेवढ्यात गाडीची िश ी ऐकू आली. ‘आता काय उपयोग?’ पेठे हणाला.
‘वेळ नाही गेली अजन
ू . याला धाडस करायचं आहे तो कुठं ही, के हाही क शकतो. दादर
टेशन आहे अजन
ू .’
‘मला असं उगीच िचडवू नको हं. आय् अ◌ॅ से ट युवर चॅलज!’
–हातात हात िमळवले गेले आिण गाडी हलली. लाटकर, पेठे, िनगुडकर, कुमठे कर आिण
वैशंपायन सवानी प नास-प नास पये काढून सदावतजवळ िदले.
‘दादर गे यावर चा स नाही हं.’ सवानी बजावलं.
सदावत ग प बसला. याचा चेहरा आता उतर यासारखा िदसत होता. आपण भल याच िज ीला
पेटलो आहोत का? ा िवचारानं तो गांगरला होता. आता माघार घेता येणार न हती. आज जर
धाडस दाखवन
ा सवाची त डं ग प नाही केली तर रटायर होईपयत आॅिफसात धडगत न हती.
ू
पण हा केवळ धाडस दाखव याचा
न हता. म करीची कु करी हायला वेळ लागणार

न हता. धोकाच जा त होता. एखादी महामाया भेटली तर करण पोिलसापयत जायचं. बदनामी
हायची. कदािचत िफयादही! आिण दंड वगैरे झाला तर नोकरीवरही गदा. कारण िवनयभंगाचा
आरोप हा गंभीर ठरायचा. यािशवाय बायको ठे चा करील आपला. ित या माहे रची माणसं
कोण या नजरे नं पाहतील? अडीचशे पये एका रकमेनं िमळतील, पण कुणी सांगावं? पैजा
मा न आप याला भरीला घालणारी ही िम मंडळीच आपली नाल ती सगळीकडे करतील. काय
करावं? मुकाट्याने येकाचे पैसे परत करावे आिण पराभव कबल
ू क न ग प बसावं. सदावत
इकडे अशा िवचारात पडला होता आिण इकडे पाचजणं एकमेकांत ने प लवी करत, ‘बघ
टरकला क नाही’– असं हणत होते. समोर या बाकावर बसले या अनोळ या वाशांनाही
आता यात गंमत वाटत होती. सदावतनं धाडस केलंच तर यांनाही हवं होतं. सदावत या त डात
बसली तरी बघे लोकांची करमणक
ू होती आिण िनराळं काही घडलं तरी यांना ते हवंच होतं.
दादर आलं. गाडीचा वेग मंदावला.
‘सदावत, बे ट आॅफ लक टु य.ू ’ लाटकरनं सिद छा य केली. गाडी थांबली. लोक ड याड यातन
ू , िखड या-िखड यातन
ू डोकावू लागले. तेवढ्यात एका म ासी बाईनं डोकावलं.
िच कार तेल लावन
ू घातलेली वेणी, नाकात चमक , लाल रं गाची भडक साडी, काळा वण.
‘िवचार ना ितला!’ पेठेनं िचथावलं.
सदावत ग पच होता. ती बाई पुढ या ड याकडे गेली. तेवढ्यात ितकडून आणखी एक मुलगी
आली. वय जेमतेम तेवीस-चोवीस. केसांची पॉनीटेल. डो याला गॉगल, ग यात थमास; अंगात
तंग पंजाबी े स– ली जलेस. या मुलीनं िखडक तन
ू डोकावताच लाटकरनं आपले कोपर
सदावत या बरगडीत खुपसलं. सदावतला एकाएक काय वाटलं कुणास ठाऊक. मघाचेच िवचार
या अफलातन
ू सुंदर त ण बाईला पािह यावर तो िवसरला. ही इतक आकषक, माट पोरगी
खरोखरच आप या मांडीवर बसन
ू पु यापयत आली तर? ा क पनेचा याला मोह पडला.
ित याकडून च पल िमळ याचा संभा य धोकाही तो िवसरला आिण याने मोड या तोड या
िहंदीत िवचारलं,
‘जगह, मंगती है या?’
‘जी हां.’
‘तो आईये अंदर.’
‘कहाँ?’
आिण सदावत या पुढ या उ रासाठी या पांडवांनी आिण समोर या अनोळखी सह वाशांनी पण
ास आव न धरले. सवाकडे अथपण
ू नजर टाक त सदावतनं मांडीवर हात मा न दाखवला

आिण मनात या मनात ‘रामनामाचा’ जप करायला सु वात केली आिण काय घडणार हे
कळाय या आतच ती पंजाबी मुलगी ‘थँ स’ हणाली आिण एखा ा पु षा माणे ितने सराईतपणे
िखडक तन
ू उडी मारली. िखडक तन
ू ड यात वेश करताना जो काही काल अप रहायपणे
जाणार होता, तेवढ्या काळात सदावतनं सग यांकडे धा तावले या नजरे नं पािहलं. पण कुणीही
याला सावर या या मन:ि थतीत रािहलेलं न हतं. कारण या त णी या अकि पत कृतीनं
सगळे च ग धळात पडले होते.
िखडक तन
ू ड यात वेश क न ितनं उभं रहायला जागा िमळवली. हातातली छोटी सटू केस
यावेळेपयत लॅटफॉमवर या एका माणसानं हातात धरली होती. सदावतला अजन
ू उ व लागलेला
होता. ती बाई एकटी न हती. हणजे कोण याही घटकेला ती बरोबर आले या माणसाकडे त ार
क शकणार होती. तेवढ्यात लॅटफॉमवर उ या रािहले या माणसानं ितला शु मराठीत
िवचारलं.
‘स , तू ा गद तन
ू कशी जाणार?’
‘अरे माझी बसायची सोय झाली आहे . काळजी क नकोस–’
आिण तेवढ्यात गाडी हलली.
गाडी टेशन या बाहे र येईपयत या बाईनं वाट पािहली आिण एखा ा माणसानं आपलं राखीव
जागेचं ितिकट दाखवन
ू , शांतपणाने पण अिधकारवाणीने बसायला मागावं या माणे ती मुलगी
हणाली,
‘हा िम टर, बी रे डी.’
सदावत या छातीत ध स झालं. पण आता करण पेटणार होतं. िम ांसमोर माघार घेता येणार
न हती. आिण या त णीला समपक उ र देता येणार न हतं. तरी इकडे ितकडे बघ यात
सदावतनं एकदोन िमिनटं घालवलीच.
‘चला जागा ा मला. यू हॅव ॉिम ड मी.’
‘अहो पण…’
‘पणबीण कुछ नही. गद बघन
ू मी गाडी सोडणारच होते. पण तु ही चांगली जागा देऊ केलीत.
नाऊ ि टक टू युवर वड–’ एवढं बोलन
ू ती समोर बसले या एकदोन माणसांना हणाली, ‘काय
हो, माझं काही चुकतंय का?’
‘चुकलं नाही, पण श त नाही वाटत.’ या बाईशी बोलायची संधी िमळा याचा आनंद होत एक
गहृ थ त परतेने हणाला.

‘ श त आहे क नाही,

ाचा िवचार बसायला सांगणा यानं करावा.’

एवढं बोलन
ू सदावतची परवानगी गिृ हत ध न ती बाई सरळ या या मांडीवर रे ललीच.
ती बया ऐकत नाही हे पािह यावर यात या यात सदावत नीट बसला. या या मांडीवर
यवि थत बसत ती हणाली,
‘थँ स.’
आिण नेहमी या बसाय या जागेवर बसावं या माणे ती िबनिद कतपणे सदावत या मांडीवर
बसली. इकडे ती मांडीवर आिण इकडे पेठेचं कोपर बरगडीत, अशा अव थेत वास सु झाला,
‘कसं वाटतंय?’– पेठेनं हळूच िवचारलं. सदावत सुखावला होता– पण या सौ यात फार मोठी
भेसळ होती. आजुबाजू या लोकां या बोच या, कुि सत नजरा आिण… नाही हटलं तरी ती
पोरगी वाटलं तेवढी, िदसली तेवढी हलक न हती. तो एकांत न हता. मयािदत व पात
तमाशाच वाटावा असा तो मामला होता. लादलेला पश होता.
सदावतचा चेहरा उतरला, पण बाक चे ‘बरी िजरली’– ा आनंदात होते. पण तो आनंद य
करायची सोय न हती. या त णी या वेशभषू े माणे ती खरोखरचीच पंजाबी िकंवा िसंधी असती
तर बरं झालं असतं. सदावत या मनसो िफर या तरी घेता आ या अस या. पण ती
महारा ीयन अस यानं मामला िबघडला होता. एखादा अ प टोमणाही मारायची सोय न हती.
बरं जी बाई परपु षाचं आ हान वीका न सरळ चार लोकांत मांडीवर बसू शकते, ती उ राला
युतर क न के हाच आप याला ग प बसवेल ही धा ती येकाला होती. बरं यातन
ू ही ती
इतक जवळ-जवळ हणजे आता सदावत या च क मांडीवरच क – होती क खाणाखुणा करणं,
कानात पुटपुटणं, ातलं काहीही श य न हतं.
खु सदावतला वाटलं क दोन-चार िमिनटं ही बसेल मांडीवर आिण एकवार आपली िजरवन
ू
उठून उभी राहील. पण छे ! ठाणे टेशन गेलं तरी ती आरामात बसली होती.
मग ितने आरामात खाली वाकून वाच यासाठी हणन
ू मािसक काढलं. ती आता आरामात वाचत
बसणार होती. आता सदावत या सहनश चा अंत होता. याचा चेहरा कमालीचा उतरला. पेठे,
लाटकर, िनगुडकर वगैरे कंपल
ू ा सदावतची एक कडे क व येत असतानाही याचा कुठे तरी
हे वाही वाटत होता. सदावत ित या पाठमो या आकृतीकडे बोट दाखवन
ू ती जड आहे अशी खण
ू
करीत या सवाना हणाला, ‘घी देखा लेिकन बडगा नही देखा–’ यानंतर ही ध ड तु हाला
तुम या मांडीवर हवी आहे का? असं नजरे नं िवचारीत होता, आिण बाक चे ‘नको, तु या
मांडीवरच ती छान िदसत आहे –’ असं नजरे नेच सांगत होते. ा खाणाखुणा ितला कळ या
नाहीत, पण बाक या वाशांना कळ या आिण यांना हसणं आवरे ना. यातला एकजण तर उठून

पलीकड या भागात गेला. तो पलीकड या भागात गेला आिण मग एकेक नवा चेहरा तो कार
पहायला डोकावन
ू जाऊ लागला. हळूहळू ड यात बहतेक लोकांनी तो कार आलटून पालटून
पािहला. तेवढ्या गद त ितक टचेकर आला. सदावत केिवलवाणेपणी हणाला,
‘बाई, जरा उठलात तर िखशातलं ितक ट काढून दाखवीन हणतो–’
‘ज र ज र–’ असं हणत सरोज उठली.
– या िनिम ाने सदावतला पाय मोकळे करायला िमळाले, ितक टचेकर ितक ट पाहन पुढ या
िवभागात गेला. सदावत या परवानगीची वाट न बघता सरोज पु हा या या मांडीवर बसली.
आता मा समोर या एका साधारण हाता या हणजे प नाशीकडे झुकले या माणसानं या
बाईला– सरोजला– हटलं,
‘बाई, तु हाला मी माझी ंक देऊ का बसायला?’
यावर सरोज पटकन् हणाली,
‘नको. आय अ◌ॅम वाईट क फटबल िहअर.’
‘असाल हो, पण जरा यांचा िवचार कराल क नाही?’
‘ यांचा िवचार मी कशाला क ? मला मांडीवरची जागा देताना यांनी यां या ताकदीचा िवचार
केला असेल ना.’
‘अहो कसली ताकद न् कसलं काय!– नुसता पोरखेळ. पैजेतन
ू िनमाण झालेली िज आहे ही.’
‘वाटलंच मला, पैजेचा कार असणार हणन
ू . ठीक आहे मग. ही ईज पेई ंग द कॉ ट आॅफ इट.’
‘ते ठीक आहे हो. पण बाई वत:चा िवचार करा, यांचा करणार नसाल तरी.’
‘कसला िवचार?’
‘हे शोभत नाही.’
‘हे पहा, असं आहे याचं. मला जे ओळखतात यांना मी कशी आहे ते माहीत आहे . ते हा ओळख
असणा यांची भीती नाही, आिण जे मला ओळखतच नाहीत, यांना मी तरी कशाला िभऊ?’
‘तरी बरं नाही िदसत.’

‘ याला आता आ ही बायकांनी काय करायचं? स य, सुिशि त हणवणारे लोक समाजात असे
वागतात, ते हा या बायकांत थोडी िहंमत असेल, यांनीच अशा माणसांची िजरवली पािहजे.
‘मांडीवर बस’ हणणारे दु:शासन समाजात अजन
ू चालत आलेत, पण या मांडीला र नान
घालणारे भीम उरलेले नाहीत ते हा आ ही काय करावं?’
समोरचा हातारा ग प बसला.
गाडी कजतला थांबली. आिण सदावतचं दुदव पुरतं ओढवलं. कारण नेमके ड यासमोरच याचे
शुर उभे. सदावतला पाहन ते पुढे आले, आिण तो कार अवाक् होऊन पाहत रािहले. न राहवन
ू
ते हणाले,
‘जावईबापू हा काय कार?’
–सदावत या ग याला कोरड पडली. तो काहीतरी सांगणार तेवढ्यात सरोज हणाली,
‘वा, छान! हे आपले जामात का? छान. आपण भेटलात हे उ म झालं. तुम या ा जावईबापंन
ू ी
वासात यां या मांडीवर बसायला जागा िदली आहे . यां या आॅिफसातली मंडळी बरोबर आहे त.
पण हा परा म तुमचे जावईबुवा, तुम या मुलीला सांगणार नाहीत. ते हा तु ही हा कार पाहन
ठे वलात ते बरं झालं. मी पु यापयत असाच वास करणार आहे .’
आिण खरोखरच सरोजनं िशवाजीनगरपयत तसाच वास केला. पु यापयत या िवषयावर
कुणाचीही बोलायची िहंमत झाली नाही. सदावतने जड मनाने व अ रश: जड पावलांनी
सग यांचा िनरोप घेतला. बाक चे पाच वीर, आज पगारा या िदवशीच प नास-प नास पयांचा
फटका खाऊन घरी परतले.
पुणे टेशनव न सदावत बसने घरी पोहोचला ते हा सरोज या या अगोदर पोहोचली होती.
सदावतचं पाऊल घरात पडताच सदावत या बायकोने, सरोजने व सदावतने एकमेकांना टा या
िद या.
‘आता मला साडी हवी.’
‘विहनी, पिहला माझा नंबर हं. मी नाटक िकती चोख वठवलं हे पहायला तू हवीच होतीस. एकच
खण
ू सांगते. कजतला तुझे वडील आले होते… अगं यांनीही मला ओळखलं नाही. ते हा आधी
मला पातळ.’
–सदावत ओरडला, ‘साडी खरे दी मग. आधी मथॉल या अधा डझन बाट या आणा. हॉटवॉटर बॅग
आणा. रा भर मांडी शेकेन ते हा उ ा खरे दीला बाहे र पडू शकेन.’

चं शेखर मला पाहन याची िफयाट थांबवतो काय, आिण ग पां या ओघात मा या िखशात दोन
माणसांचा ि िमयर शोचा पास क बतो काय, सारं च अिव सनीय वाटणारं !
वा तिवक, बारीकसारीक गो ीसाठी लोकांकडे त ड वगाड याचा माझा वभाव नाही. पण या
िदवशी कसं कुणास ठाऊक, त डातन
ू श द गेला. यानंही अपमान न करता पास िदला. तो जर
‘िदला असता रे …’ असं काही हणाला असता तर मला फार अपमाना पद वाटलं असतं. कारण
पास माग याची माझी व ृ ी नाही. मागे एकदा एका लेखक िम ानं मा या टॅ सीतन
ू िथएटरपयत
िल ट मािगतली. या िदवशी या या नाटकाचा ि िमयर होता. मा याकडे िल ट मागन
ू तो मला
योगाला थांब हणाला नाही. या अपमानाचा मी कायमचा धसका घेतला होता. तरी देखील मी
चं शेखरकडे मागणी क न बसलो. पण तो पटकन् ‘ये’ हणाला आिण मला हायसं वाटलं.
याची गाडी िदसेनाशी झाली आिण मी ि िमयर शो या वातावरणाचं िच क पनेनं रं गवीत घरी
येऊ लागलो.
ि िमयर शो!
कसा असतो?
याला दीपो सव हणू का? ज ा हण?ू क मयसभा हण?ू क एखा ा जागितक दशनाची
उपमा देऊ?
नाही.
कशाचीही तुलना हायची नाही.
ि िमयर शो हा ए झॅ टली दुस या एखा ा ि िमयर शोसारखाच असतो.
याला एक वत:चं यि म व असतं. वत:चा चेहरा असतो. खरं तर

ा शोला आपण आपला

चेहरा यायचाच नसतो. ि िमयरचा चेहरा पांघ नच जायचं असतं. या धुंदफुंद वातावरणात
आपला बेिसक पे िवसरायचा असतो. दोन खो यांतला संसार िवसरायचा असतो. या वातावरणात
या िदवशी आपली बायको ही आपली विहदा रे हमान असते आिण आपण असतो देवआनंद िकंवा
राजकपरू िकंवा विहदाला आवडणारे कोणीही!
आपण आप या ‘विहदा’ला घेऊन डौलात िथएटरवर जातो. आिण ितथं पहावं तर येकाचीच
बायको या िदवशी ‘विहदा’ झालेली असते. बारीक, बारीक आवाजात ती इतरांशी हसन
ू बोलत
असते. वेळ संगी आपली बायको पण िकती नाजक
ू आवाजात बोलू शकते, ठे वणीतलं हसू शकते
याचा आप याला शोध लागतो. फॉयरमध या मोठ्या आरशात, आप याला आपलं पोट फारसं
सुटलं नस याचा सा ा कार होतो. आप याही बायकोकडे चार माणसं हळूच बघत असताना
आप याला आढळतात. आपला चॉईस तेवढा वाईट नाही ाचा डौल वाटतो. आपली बायको
चारचौघांत चांगलं बोलत असते. आपण याला हरकत घेत नाही. आपण या िदवशी एकदम
‘सोशल’ झालेलो असतो.
एकूण तो िदवस चांगला असतो. गिहरा असतो. काही तरी नवं सांगन
ू जातो. पुढे खपू आयु य
अस याचा िदलासा देतो.
ती िकरिमजी सं याकाळ उगवायला चांगले सातआठ िदवस मधे असतात, पण आप या घरात मा
या िदवशी ती आमं णाची गुळगुळीत गुलाबी पािकटं येऊन पडतात, या िदवसापासन
ू च ती
सं याकाळ सु होते.
बायको पािकटं पाहन पिहला

िवचारते,

‘मी या िदवशी पातळ कोणतं नेस?ू ’
ा अस या समारं भांना नेस यायो य अशा दोन-तीनच साड्या असतात. यातली एक साडी,
कुठ यातरी मे हणीनं के हातरी नेसायला नेलेली असते आिण ती वेळेवर परत केलेली नसते.
ै एका साडीला का या रं गा या परकराची आव यकता असते. (का? हे
उरले या दोन साड्यांपक
अजन
ू मला कळलेलं नाही!) का या रं गाचा परकर अ ािप िशवायला न जम यानं ती साडी, या
िदवसासाठी िनकामी ठरणार असते. राहता रा ली एक साडी. ित यावरचा मॅिचंग लाऊज,
याचे दोरे काढून, तो जरा सैल करायचा असतो.
एवढं झालं क काही ॉ लेम नसतो.
पण ा ि िमयरला हा ॉ लेम िनमाण होणार नाही ाब ल माझी खा ी होती. परवाच एक
साडी, अंग या लाऊजपीससकट घेतलेली होती. या लाऊजला लागणारं अ तर पण परवाच
दोन तासां या पायिपटीनंतर िमळालेलं होतं. पातळाला अंगचे काठ होते, हणन
ू खाली ‘फॉल’
वगैरे लावायची भानगड न हती.

आ ही आमचं आयु य िकती िबकट करीत चाललो आहोत असा िवचार ह ली फार छळतो. एक
काय म ठरवा. पातळ, लाऊज, अ तर, परकर, फॉल…अटीच अटी. पण ावेळेला मामला साफ
होता.
गफलत, दगाफटका, कशाचाही धोका न हता.
घरी पोचताच ि िमयर शोचा काय म जाहीर केला आिण बायको पटकन् हणाली,
‘िप ची यव था काय करायची?’
मी ती बाब साफ िवसरलो होतो. ‘क काहीतरी–’ असं हणत मी पिह या थम ते दोन पास
अगदी खास जागी ठे वले. नाहीतर, या िदवशी सगळं यवि थत जमन
ू देखील पास शोध यात
तुफान वेळ जातो.
दुस या िदवशी चहा घेताना सौ. नं. सकाळीच िवचारलं,
‘ि िमयर कधी आहे ?’
‘बरो बर पुढ या शु वारी.’
सौ. नं मनात या मनात िहशोब केला. तो कसला हे मी लगेच ओळखलं.
‘काही ग धळ नाही ना?’
‘नाही, याअगोदरच होऊन जात आहे .’
‘एक वरी िमटली.’
‘हो, पण िप चं काय?’
‘ याला पाठवू तु या भावाकडे .’
‘ या याकडची प रि थती अगोदर बघन
ू यायला हवी.’
‘ यात काय पहायचंय् ? नेहमी तर िप ला राहायला पाठवा हणन
ू आ ह असतो.’
‘तरी िवचारलेलं बरं . आज तु ही फोन करा या या आॅिफसात. या याकडे झालीच सोय, तर
आणखी कुठं य न करायला नको.’

‘आॅलराईट.’
यानंतर अ मािदकांचा िदवसभर मे ह यांना फोनवर गाठायचा य न सु झाला. थम दोन
वेळा फोन एं गेज लागला. नंतर आॅपरे टरनं चुक चाच नंबर जोडून िदला. यानंतर फोन लागला
तर मे हणे यां या जागेवर न हते.
नंतर पु हा नंबर मािगतला तर आॅपरे टर हणाला,
‘लाई स आर िबझी.’
मग मी वत: खाली उतरलो. आॅिफससमोर या इरा याकडे गेलो. प तीस पैसे टाकून फोन केला,
तर मे हणे हणाले,
‘आ ा काही सांगू शकत नाही. माझा काही काय म नाही. पण शैलाचा काही असला तर
िवचारायला हवं. उ ा तु ही ाच वेळेला फोन करा.’
मी चरफडत फोन खाली ठे वला.
सं याकाळी घरी जाताच फोनचा एकूण कार, माझे य न

ाचा पाढा सौ. समोर वाचला.

‘एक िदवस थांबायचं क आणखी कुठं य न करायचा?’ मी िवचारलं.
‘उ ा फोन करा असं हणाला ना भाऊ? आता करायला हवा, नाही तर िचडे ल तो.’
सौ. नं भावा या रागाची दहशत घातली.
दुस या िदवशी आम या आॅिफसातला फोनच िबघडला. मग पु हा झक मारीत िदले या वेळेला
समोर या इरा याकडे गेलो, फोन केला. पलीकडून उ र आलं,
‘तुम या फोनची वाट पाहन एवढ्यात ते कँिटनमधे गेले.’
‘अहो, असं कसं होईल? आ ा बरोबर साडे तीन वाजलेत.’
पु हा ितकडून आवाज आला,
‘ते तुम या घड्याळात. इथ या आॅिफस या घड्याळा माणे पावणेचार वाजताहे त. तु ही आणखी
पंधरा िमिनटांनी फोन करा.’
पंधरा िमिनटांनी आणखीन प तीस पैसे घालन
ू मी फोन केला ते हा मे हणे हणाले,

‘आय अ◌ॅम सॉरी. शैला याच िदवशी ड िबवलीला जाणार आहे .’
‘आॅलराइट-आॅलराइट’ असं हणत मी फोन खाली ठे वला आिण फोन करणात कालपासन
ू एक
पया पाच पैसे गे याचं मरण होऊन, िचडून हणालो… तुमची टांग!
घरी पोचताच सौ. हणाली,
‘भाऊकडे काहीना काही अडचण िनघणार हे मी ओळखलंच होतं. याला िवचा च नका– असं मी
हणणार पण होते.’
मी ग प होतो.
ा तमाम बायका जे बोलायला नको ते भडाभडा बोलत असतात. पण जे हणायला हवं तेवढं च
नेमकं का हणत नाहीत, ावर कुणा याही सौ. नं मला उ र देऊन उपकृत करावं. मी आज म
ॠणी राहीन.
‘आपण असं क या.’
‘कसं?’
‘आ ा जेवण लवकर आटपू या आिण िफरत िफरत रा ी बबडीकडे जाऊ या. यांना िवचा या.’
‘चालेल.’
हण यासारखा तेवढाच श द होता. तो मी हणन
ू टाकला.
बबडी या घरी वागत चांगलं झालं.
िम टर बबडीनी हणजेच िवनायकरावांनी िप ला एकदम उचलन
ू घेऊन याचा जोरात पापा
घेतला. यां या िमशा िप ला न क बोच या असणार, तसंच झालं. िवनायकरावां या कडे व न
घाईघाईने खाली उतरत पापा पुसन
ू टाक त तो हणाला,
‘तू गालव आहे स.’
आता आला का वांधा! अशा मुलाला कोण सांभाळणार? मी या या अंगावर ओरडणार तोच
िवनायकराव मोठ्यांदा हसत हणाले,
‘दॅटस् ए ि परीट! लहान पोरं अशी ँ क असतात. िनषेध क न मोकळी होतात.’

तेवढ्यात बबडी हणाली,
‘िनषेध आ ही पण केला ल न झा याबरोबर. पण आमचं कोण ऐकतंय्?’
मग ावर दहा िमिनटं, िमशा, या ठे वणं, काढणं, टोचणं,
झाले.

ावर आलत-ू फालत-ू चावट जो स

मला हसावंच लागलं.
आिण यानंतर या अ या तासा या ितथ या वा त यात मला हवा असलेला िवषय मी जाम काढू
शकलो नाही. िप जांभया देऊ लागला तसे आ ही उठलो. बबडी आिण िवनायकराव िज यापयत
पोहोचवायला आले ते हा हणाले,
‘िपंट्या झोपतोस का इथंच?’
तोच धागा पकडीत मी हणाले,
‘काकांना हणावं, आज नाही झोपत, पुढ या शु वारी येतो झोपायला.’
‘पुल या शु लवाली येतो,’ िप

हणाला,

यावर बबडी हणाली,
‘मा या राजा, मग बुधवारीच ये. शु वारी आ ही जाणार आहोत िसनेमाला.’ मी मोठ्यांदा
हणालो,
‘अरे वा, जोर आहे . कुठलं िप चर?’
‘नवा आहे . या िदवशी ि िमयर आहे . ितिकटं िमळता िमळत न हती. पण आम या ा बबडीला
या नटनट्यांचे चेहरे पहायचे असतात ना, मग काय करणार? िमळवली कशीबशी दोन ितिकटं.’
मी मनात हणालो, ‘तडफडा. याच िदवशी तडफडा’ पण उघडपणे हणालो, ‘वा वा, ज र जा.
ए जॉय करा.’
आता इथं सौ.नं ग प बसावं क नाही? पण नाही. ती हणाली,
‘ज र जा काय आपला संबंध नस या माणे करताय. आपण नाही का जाणार?’
‘भले, बोलताहे त का बघा!’ बबडी हणाली.

मी ग पच रािहलो, मनात या मनात चरफडत.
‘आमचं अगदी अचानक ठरलं.’ बबडी हणाली. यावर िवनायकराव हणाले,
‘बबडे थापा मा नकोस. पातळसु ा कोणतं नेसायचं या िदवशी इथपासन
ू तू ठरव यावर मला
िपटाळलंस.’
‘कोणतं नेसणार?’ इती सौ.
‘चल दाखवते.’ इती बबडी.
सौ. पु हा बबडी या पाठोपाठ पातळ पहायला घरात गेली.
झोपले या िपटूला घेऊन मी खाली फूटपाथवर येऊन उभा रािहलो.
आता िप ची सोय होत न हती, तर पातळ बघायचं काय अडलं होतं?
नंतर झक् मारीत टॅ सी क न घरी यावं लागलं. दहा पावलं यात या यात मी टॅ सी
अलीकडे च थांबवली हणन
ू ऐंशी पैशांवर िनभावलं.
िजना चढताना सौ. हणतच होती,
‘बबडी ि िमयरला येणार असा मी अंदाज केलाच होता. हणणार पण होते–’
दुस या िदवशी सकाळी मला आिण सौ. ला एकदम आठवण झाली ती बापट पितप न ची. मी
हणालो,
‘आज आहे शिनवार. हाफ डे . मी येता येता िगरगावात उतरतो. आिण चौकशी क न येतो.
यावर सौ. हणाली.
‘नीट िवचार करा हं. बापट जर िप ला सांभाळतो हणाले तर याला इथन
ू िगरगावात पोहचवावा
लागेल.’
‘मी चौकशी तर करतो.’
‘करा, मी आपलं अगोदर सावध केलं.’
िगरगाव या मानानं खरोखरच अितशय गैरसोयीचं होतं. पण आता मी पुरता पेटलो होतो. वा ेल

ती धडपड क न मी ि िमयर पहाणार होतो. आॅिफस सुटताच मी िगरगावात गेलो.
रीत- रवाज हणन
ू मी बापटां या मुलासाठी दोन पयांचा िबि कटाचा डबा घेतला.
बापटां या दरवाजाला कुलपू होतं.
मी मग जाम तापलो.
पण तापन
ू काय उपयोग होता? म तक शांत कर यासाठी दहा िमिनटं गॅलरीत थांबलो. आिण
आता िनघणार तोच समो न बापट पती-प नी आले. यांना मी व न हात केला.
कुलपू काढताना यांनी िवचारलं,
‘तु ही इकडे कसे काय?’
‘अगदी सहज.’
आ ही थानाप न झालो.
‘तु ही दोघं एकदम कसे आलात?’ मी िवचारलं. बापट हणाले,
‘ हणजे, तु हाला काही माहीत नाही का?’
‘काय?’
‘आम या सौ. नी स या आम याच बँकेत नोकरी धरली आहे .’
‘अरे , अजब मामला आहे . मधेच नोकरी? लहर हणन
ू क गरज हणन
ू ?’
‘लहर कशी असेल भावजी? गरज हणन
ू च.’
‘सुमे, खरं काय ते सांग. काही ितचं काय ऐकता? गरज हणन
ू नोकरी नाही काय? हे जरी खरं
असलं तरी गरज बँकेला आहे . आ हाला नाही.’
बापट हणाले,
‘अजब आहे .’
‘आहो, आता नाटकां या पधा आ या, रा य नाट्यमहो सव, बँकेनं पधत ए ी िदलीय. ते हा

नाटकात काम करायला बायका ह यात. मग काय, ही घुसली बँकेत.’
‘आिण मग िचरं जीव कुठं आहे त?’
‘ याला िदला कोकणात पाठवन
ू ; आमचं नाटक होईपयत. आ ही दोघांनी भाग घेतलाय्.’
‘भावजी, आमचं काम पहायला यायचं बरं का!’
‘अव य.’
‘तु ही यापे ा असं करा. मु य जाहीर योगाला तर याच. पण ये या शु वारी रं गीत तालीम
आहे , याला या. जरा प रचयाची माणसं असली क बरं असतं.’
वगैरे…वगैरे…वगैरे…वगैरे.
दोन तास बापटां या घरी मोडून, दोन पयांचा िबि कटांचा पुडा ितथंच सोडून या उभयतां या
उ साहाचं वारे माप कौतुक क न, लहान मुलांना सांभाळ यासाठी घरात मोठी माणसं असली क
आप या हौसामौजा कशा पु या क न घेता येतात ावर भा य क न मी घरी परतलो.
सौ. हणाली,
‘समोर बापटांचा मुलगा िदस यािशवाय िपशवीतन
ू िबि कटांचा पुडा काढायचाच नाही.’
रिववारी मी, आमचे आणखी एक प रचयाचे गहृ थ ी. नाईक
यां या घरात पाहणेच पाहणे!

ां या घरी गेलो. पहातो तो

जरा वेळ ितथं बसताच सगळा मामला यानी आला. नाईकांचा अमे रकेला असणारा जावई आज
आठ वषानी िहंदु थानात, मिह या या रजेवर आला होता. मग काय? पिहली पंचवीस िमिनटं
अमे रकेचं गुणगान, िहंदु थानला कचाकच िश या. मग यां या वय वष तीन मुलाचं
का यगायन झालं. का यगायन हणजे काय? तर श यतो त ड वेडवाकडं करीत, काढता
येतील तेवढे हे ल काढीत, ‘जॅक अ◌ॅड िजल वे ट अप् द िहल्’चं गायन.’
मग सग यां या टा या. ‘ही इज हे ऽ ऽ ऽ ऽ री माट’ वगैरे कौतुक.
यानंतर तो ज कसा उघडतो, याला टेिलि हजनचा पण िकती नॉिशया आलाय, फोनला तो
हे डेक हणतो, वगैरे वगैरे पुराण झालं.
तेवढ्यात सौ. नाईक हणा या,

‘अहोे, आपण

ां या िप ला आमं ण ायलाच िवसरलो क .’

‘खरं च क , बरं झालं तु ही आलात ते. नंतर चुटपुट लागन
ू रा ली असती. ये या शु वारी
आम या नातवाचा वाढिदवस आहे .’
‘ते हढ्यात नातू ओरडला, ‘बथ डे .’
मग याचं कौतुक.
‘ते हा िप ला रा ी पाठवन
ू ा.’
– मी होय, हणत काढता पाय घेतला.
नातेवाईकां या नातवाचा वाढिदवस– न हे बथ डे – हणजे खलासच. दहा पयाला फोडणी िदली
तरी या अमे रकन नातवा या दजाला साजेशी व तू िमळायची नाही. बथ-डे चं िच मला
िदसायला लागलं; िवशेषत: अशा घरचं! सगळीकडे फुलं, पताका, फुगे बांधलेले, कोप यात
लॅशगनं घेऊन एखादा फोटो ाफर उभा. मग ते मधे टेबल. या यावर तो केक. या मेणब या.
तो आरडाओरडा. या पोराचे नाही नाही ते लाड. सवा फुगवा.
मग तो केक कापायचा.
बाक या सग यांनी त डाचे चंबू करीत ‘हॅपी ब ऽ ऽ ऽ ऽ डे टू ऽ ऽ ऽ यू ऽ ऽ ऽ’ असं हे ल काढीत
हणायचं.
मग टा या.
आिण ग धळ.
हे रीत रवाज माहीत नसलेलं आपलं पोरगं एका कोप यात, अंग चो न, भेद न उभं रहातं. बथ ऽ
ऽ ऽ ड्डे पाट असन
ू ही या सोह यात आपलं पोरगं, साथीवरचं एखाद इंजे शन दे यासाठी
सावजिनक इि पतळात नेऊन रांगेत उभं के या माणे केिवलवाणं िदसतं.
यात आपलं पोरगं जरा अवखळ. पटकन् कुणाला तरी ‘गाढव’ हणायचं आिण एकदम ‘कं ी’
ठरायचं. नकोच ते.
सोमवारी सं याकाळी मी गेलो मग हड करांकडे , काकं ू नी त ड भ न वागत केलं. खपू िदवसात
िफरकलो नाही हणन
ू हजेरी घेतली.
िप ची कळकळीनं चौकशी केली. याला जपायला सांिगतलं. मुंबईत कस या कस या साथी

आहे त हणा या.
आम या ाथिमक, यालीखुशाली या ेमकुशल ग पा होईतो काकं ू चा मोठा मुलगा या या
दोन वषा या मुलाला घेऊन परतला.
घरात येताच या पोरानं भोकाड पसरलं. काकं ू नी याला मांडीवर घेतलं.
‘काय हणतात बाबा, डॉ टर?’
काकं ू नी िचरं जीवांना िवचारलं.
‘डॉ टर हणतात, हा गोवरच आहे .’
आता िवषय काढ यात काही अथच न हता.
ओळखीची, ना यातली घरं आता संपत आली होती. आता कुणी
न हतं.

ा अशा कामा ी यथ आठवत

ि िमयर कॅ सल करणं एवढा एकमेव उपाय रा ला होता. गे या पाच िदवसांत, काही कमी
पायपीट आिण खच झाला न हता.
शु वार उजाडला. अथात या शु वारचं आिण आमचं आता कसलंही नातं न हतं. संकेत
न हता.
नेहमी माणे कामावर गेलो.
सं याकाळी घरी परत येताना, मला अजन
ू कुठं तरी वाटत होतं, क घरी गे यावर सौ. सांगेल,
‘झाली िप ची सोय’ हणन
ू .’
टेशनातन
ू मी बाहे र पडलो आिण सहज समोर नजर गेली तर आमचा दो त वाडे कर.
ा ा याचा मला
हासड या.

ा करणात साफ िवसर पडला होता. मी वत:लाच गचागच िश या

वाडे कर हा असा एक ाणी होता क या याकडे केवळ श द टाक याची खोटी होती.
मला अकारण तो याचं दैवत मानत होता.
मी मोठ्यांदा हाक मारली.

‘वाडे कऽ ऽ ऽ र!’
तो थांबला.
जलद लयीनं चालत मा याजवळ आला. माझा हात हातात घेत तो हणाला,
‘तुझा िव ास बसणार नाही, पण तु याकडे िनघालो होतो मी.’
‘चल, चल, खपू िदवसांनी भेटलास.’
घरी येताच मी सौ. ला नुसता चहा न हे तर चहाबरोबर काहीतरी खायला करायला सांिगतलं.
सौ. कामाला लागली.
मधेच एकदा आत जाऊन मी माझा मनसुबा जाहीर केला.
‘वाडे करां या ता यात देऊ या िप ला. जरा पोहे वगैरे म त होऊ देत.’
मग मी खुषीत येऊन वाडे करशी ग पा सु के या. चहा-पोहे झाले.
मग वाडे कर हणाला,
‘मी तु याकडे यायला का िनघालो होतो, हे तू मला िवचारलं नाही.’
‘ यात काय िवचारायचं? वुई आर े ड्स. के हातरी सवड काढून भेटावंसं वाटतंच क .’
‘नाही, तसं तुझं हणणं खोटं नाही. पण माणस
ू तसा फार वाथ असतो.’
‘डो ट वरी. तुझं काम सांगन
ू टाक. काम िनघा यावर तुला माझी आठवण झाली असा मी आरोप
करणार नाही.’
‘नको मला सांगायला संकोच वाटतो. यात तू आज असं जोरदार वागत केलंस, मला अगदी
लाजवन
ू टाकलंस.’ वाडे कर हणाला.
इथं मला माझी लाज वाटली. मी मनात हणालो, वाथ कुणाला सुटलाय बाबा. माझा मुलगा
तु या ग यात अडकव यापवू मी तुला जरा खषू केला…
‘वाडे कर, तू लेका काहीतरी िवचार करतोस. वाटेल या अलब या-गलब याचं का कुणी वागत
करतो? तू काम सांग मोकळे पणी.’

‘आज रा ी माझा िसनेमाला जा याचा लॅन होता.’ वाडे कर हणाला.
‘बे ट आयिडया!’ मी आ मसंयमन करीत हणालो.
‘तु ही येता? आपण एकदम जाऊ.’ वाडे कर हणाला.
‘सॉरी. मुलाचा ॉ लेम.’ मी हणालो.
‘तसा मुलाचा ॉ लेम मा याही घरी आहे . माणस
ू वाथ असतो असं हणालो एवढ्याचसाठी.’
‘ हणजे कसा?’
‘तू आजची रा आम या राजाला सांभाळशील का हे िवचार याकरता मी आलो होतो. गे या
अडीच वषात आ ही दोघांनी िसनेमा पा लेला नाही. आज फार हणजे फारच सणक आली.’
‘ज र जा. मुलाची काळजी क नकोस.’ मी हणालो.
वाडे करचा चेहरा एकदम टवटवीत झाला. याला याचा आनंद लपवता येईना. यानं माझे दो ही
हात ध न घ दाबले. तो हणाला,
‘राजाची सोय कर यासाठी मी गेले दहा िदवस वणवण भटकतोय–’
‘आय कॅन इमॅिजन.’ मी एवढं च बोललो. सौ. नं बाहे र येत िवचारलं,
‘भावजी, कोणता िसनेमा?’
‘विहनी, िमळे ल तो. िसनेमाला मह वच नाही. इथंच एक ि िमयर आहे . लॅकने ितक टं सहज
िमळतील याची. आज पैशाचा िहशोब करायचा नाही असं हणतोय.’
मी काही ण िवचारात पडलो. पण तेवढ्यात सौ. हणाली,
‘भाऊजी, तुमची आणखी एक िववंचना आ ही आज दूर क शकतो.’
मला तेवढी ‘िहंट’ पुरेशी होती.
मी उठलो.
ती जपन
ू ठे वलेली, गुलाबी गुळगुळीत इि हटेश स मी वाडे कर या हातात ठे वली.

‘हे आज या ीिमयरचे पास, यू कॅन गो अ◌ॅ ड ए जॉय.’
‘अरे पण, हे तु हाला आलेलं आमं ण…’
‘वुई आर इन िडफ क टीज. िडफ क टी नंतर सांगेन, तू िबनघोरपणे जा. जाताना राजाला इथं
सोड. िप शी तो चांगला खेळेल.’
‘मला तू आज पुरतं पुरतं लाजवलंस.’
‘भावजी, आपण ते सगळं नंतर बोल.ू तु हाला उशीर होतोय.’
वाडे कर धावतच गेला मग.
तासाभरात वाडे कर बायकोला आिण मुलाला घेऊन परतला.
िप चा सगळा खेळ आ ही राजासमोर ओतला. वाडे कर जाणार तेवढ्यात सौ. हणाली,
‘विहनी, थांबा. तु हाला मी माझी नवी साडी देते. तु ही ितची घडी मोडा. आज ि िमयर आहे .
मा या साडीकडे िकतीजण बघतात ते मला उ ा सांगा.’
सौ. नं वाडे कर या बायकोला ह ानं ितची साडी नेसायला लावली.
वाडे कर या या ‘विहदाला’ घेऊन गेला. घरात राजाचा आिण िप चा ि िमयर रं गात आला होता
आिण आ ही ‘बा कनीत’ उभं राहन तो पहात होतो.

पु षांना पोटाची भक
केलेलं ते
ू अिधक का शरीराची भक
ू अिधक? – असा भला मोठा
हँडिबल मा या दारात येऊन पडताच, ते हातात न घेता मी ओळखलं, क हा उपद् याप सुदशन
मराठे चा! दुस या कुणाला साधणारच नाही. अथात याबरोबर हे ही खरं च, क दुस या कुणाला, हे
असं काही आप याला साधावं अशी इ छाच होणार नाही. सुदशन मराठे चा ज मच ा अस या
उपद् यापासाठी! मॅि क होईपयत ा बाळाचं आिण या या आईविडलांचं दैव एकंदरीत बरं होतं.
सगळे शुभाशुभ ह माग होते, पण नंतर या महािव ालयीन िश णात ‘ टॅिटि ट स’ नावाचा
‘राह’ सुदशन या पि केत उपटला आिण ‘सुदशन मराठे ’ एकाएक व झाला. याला मग
जळी- थळी-का ी पाषाणी टॅिटि ट स िदसत रािहलं. या एका िवषयाखेरीज या या डो यात
व त डात दुसरा िवषय न हता. ते वत:चं वेड पुरं क न घे यासाठी या प ् यानं कॉलेज सोडलं.
मी याला हटकलं ते हा िखशातन
ू लहानशी चोपडी काढत तो हणाला,
‘बारा ट के लोक कॉलेज सेकंड इयरला सोडतात. अठरा ट के लोक हाच िवषय घेऊन थड
इयरला िवचार बदलतात. उरले या लोकांत वीस ट के लोक टॅिटि ट स घेऊन बी.ए. होतात,
पण नंतर या आयु यात आपण हा िवषय घेतला होता हे ही िवस न जातात.’
‘बरं , पण आता तू काय करणार आहे स?’ मी िवचारलं.
‘ टॅिटि ट स.’ तो गंभीर होऊन हणाला. पुढं खोलात जाऊन िवचार याचा मला धीर झाला
नाही. कारण तो परत काही आकडे वारी त डावर फेकेल ही धा ती होती.
सुदशन मराठे ची व माझी ओळख कशी हावी? तोही एक योगायोग होता. मी व माझा िम एके
िदवशी चाललो होतो. िदवस पावसा याचे होते. आम या दोघां या हातात छ या हो या. आम या
समो नच एक बाई लॅि टकचा रे नकोट घालन
ू चालली होती, सामा यत: बायका जेवढ्या उं च
असतात, यापे ा का कुणास ठाऊक, मला ही बाई जा त उं च वाटली. ित या पाठमो या
आकृतीकडे पहात मी चाललो होतो व एक कडे िम ाशी बोलत होतो. चालता चालता ती बाई व
आ ही टेशनात आलो. आ ही छ या िमट या व या बाईने रे नकोट काढ याअगोदर, रे नकोटला
जोडलेली जी टोपी असते ती डो याव न दूर केली आिण मला चंड ध का बसला.

–तो एक पु ष होता.
यानं शांतपणे या बायक रे नकोटची घडी केली व हातावर घेतली. माझा असा ‘मो ’ झालेला
पाहन माझा िम मनापासन
ू हसला.
‘हसतोस काय?
‘मग काय रडू?’
‘कोण रे तो?’ मी सहज िवचारलं. िम ाची व याची ओळख असेल,
तो पटकन् हणाला,

ाची मला क पनाच न हती.

‘ टॅिटि ट स मराठे .’
‘ हणजे काय?’
‘ हणजे सुदशन मराठे ; हणजेच काय ते तुला लवकर कळे ल.’
–आमचा हा संवाद पुरा होईतो तो गहृ थ आम याजवळ आला व मा याकडे पहात मा या िम ाला
हणाला,
‘शेकडा आठ ट के लोक मा या ा वेषाकडे चमकून पाहतात. साठ ट के लोक चे ा करतात.
बारा ट के लोक गॅद रं गम ये िफशपाँड देतात. ब ीस ट के लोक पाठीमागन
ू पािह यावर मी बाई
ै केवळ तीन ट के लोक मला
असेन ा क पनेने ध का मा न पुढे जातात. ब ीस ट यांपक
ध का मार यावर चेह याकडे बघ याचं धाडस दाखवतात आिण वत:चा मो क न घेतात.
बाक चे गद त िमसळून िदसेनासे होतात.’
मा या िम ानं मा याकडे पाहन– ‘समजलं तुला?’ असा आिवभाव केला तेवढ्यात मराठे नं
िवचारलं,
‘हे कोण?’
मा या िम ानं आमची ओळख क न िदली. िखशातन
ू एक लहानशी डायरी काढत सुदशन
मराठे हणाला,
‘शेकडा २१ ट के लोकांचा प रचय लॅटफॉमवर होतो. ११ ट के लोकां या ओळखी एखा ा
ल न, मुंज-कायात होतात, यात या दहा िवसर या जातात. ३९ ट के लोकां या ओळखी…’
तेवढ्यात गाडी आली आिण सुदशन मराठे ती पकड यासाठी, हातावरचा लेडीज रे नकोट सावरीत
पळत सुटला.

ही याची व माझी पिहली ओळख! यानंतरची गाठ एका हॉटेलातली!
मी या याकडे पहात होतो. तो पण मा याकडे पहात होता. मा यासमोर या खुच वर बसता
बसता तो हणाला,
‘शेकडा अठरा ट के लोक एकदा झालेली ओळख प क ल ात ठे वतात. बाक चे
िवसरतात.’
मी लगेच शेकहँडसाठी हात पुढे करीत हणालो,
‘करे ट! तु ही टॅिटि ट स मराठे ! करे ट?’
‘येस्.’
‘आता तु ही इथं कसे? कॉलेज?’
मा या

ा

ावरच तो हणाला, ‘मी कॉलेज सोडलं.’

‘कॉलेज सोडलं?–मग आता तु ही काय करणार?
‘तु ही? –अहो, तुम यापे ा मी बराच लहान आहे . मला सरळ ‘त’ू असं एकेरी हणा.’
‘हो. पण काय करणार आहात?’
‘तसं नाही. काय करणार आहे स?’
‘बरं बरं , तसं हण–ू काय करणार आहे स?’
यावर सुदशन मराठे हणाला होता, ‘आता टॅि टिट स करणार.’
या उ रावर मला खोलात चौकशी कर याचा धीर झाला नाही.
यानंतर खरोखरच तो असलेच उपद् याप करीत रािहला. चारपाच मिहने नोकरी करायची आिण
जमले या पैशावर कसला तरी चंड योग क न कुठ यातरी दैिनकां या अंकात, चौकटीत
आकडे वारी िस करायची. भुताटक नं झपाटलेला एखादा माणस
ू बरा होईल, पण
टॅिटि ट सने झपाटलेला सुदशन तसाच राहणार हे प िदसत होते.
एकदा मा तो असाच लॅटफॉमवर, आॅिफसची वेळ असताना भेटला. या या ग यात एक

शबनम िपशवी होती. अंगात झ बा, लगा होता. मुळात उं ची जा त अस यामुळे, शरीरय ी
िकरकोळच अस यानं या वेषात तो कसातरीच वाटला. मी समोर जाताच यानं एक रं गीत
कागद मा या हातात ठे वला. मी तो कागद वाचू लागलो. यात पुढील मु य
होते.
१) आपण िकती वारी पातळं नेसता? नऊवारी? सातवारी? पाचवारी? सहावारी?
२) कोणती पातळे वापरता? खादी? िम सची? कॅली वीन? अरिवंद? वाय स? नागपुरी?
इचलकरं जी? चौकडीची? डफळा? िकरणकाठ? करवतकाठ? इंदुरी? वॉश अँड वेअर! नायलॉन?
ॅलॉन? इरकली? –
३) पाच-सहावारी पातळात पेटीकोट कोणता वापरता? पातळा या रं गाचा? क सफेद? सफेद
परकर घरी धुता क लाँ ीत?
अशाच त हे चे नऊ
होते. पुढे होऊन सुदशनने अनेक मुल ना प के यायला लावली. गाडी
िनघन
ू गे यावर तो मा यासमोर येऊन उभा रािहला. मी हणालो,
‘काय रे बाबा, मुली वाचतात का हे सगळं ?’
‘शेकडा वीस ट के मुली न वाचता हँडबील लगेच टाकून देतात. बारा ट के मुली वाचन
ू फेकून
देतात. आठ ट के मुली एकमेक त चचा करतात. वीस ट के मुली नंतर पाह हणन
ू पसमधे
ठे वतात आिण मग शेवटी वाचायचं िवसरतात. मिह यातन
ू जे हा एकदा पस व छ करतात,
ते हा असले कागद फेकून देतात. दहा ट के मुली हँडबील हातातच घेत नाहीत, पुढे केलं तरी.’
‘अरे , मग रािह या िकती?’ मी मधेच िवचारलं.
‘तीस ट के तरी उरतात. ामािणकपणे सग या
ांची उ रं कळवतात. तेवढ्याव न सहज
अंदाज बांधता येतो. तीन हजार हँडबील छापन
ू घेतली आहे त. ती आता िदवसभर वाटणार. कमीत
कमी नऊशे मुली उ रं पाठवतील, मा या िहशोबा माणे.’
‘अरे , पण

ा अस या आकडे वारीचा उपयोग तरी काय?’

‘उपयोग?’ यानं एवढं च बोलन
ातली तु छता मला दशिव याचा य न केला, पण
ू मा या
नंतर माझा
उपे णीय नाही असं वाटून तो पुढे हणाला, ‘उपयोग आज ना उ ा होईल. हे
असलं काय मी ा शतकासाठी नाहीच करत. आणखीन पाचशे वषानी जे हा आजचा इितहास
िलिहला जाईल, ते हा मा या ा आकडे वारीचा िनि त, एखा ा इितहाससंशोधकाला उपयोग
होईल. लवकरच मी मा या आजवर या कायाचा कोश िस करणार आहे . यात हे सगळं
येईल.’
याला िडवचायचं हणन
ू मी हणालो,

‘पण पातळांचा आिण कोशाचा काय संबंध?

ा मािहतीनं ानात काय भर पडणार?’

‘िवसा या शतकात ा ंथाचा नाहीच उपयोग! पण आणखीन पाचशे वषानी पहा
मोल! चालू शतकात या लोकांची सं कृती ा कोशामुळे समजेल.’

ा मािहतीचं

‘पातळाव न सं कृतीचा शोध?’
‘अलबत, तु ही काय नेसता ावर तुमची सं कृती मोजली जाते. स याचा काळ असाच िवपरीत
आला आहे . आज फूटपाथवर परकर, ेिसयस िवकायला आ या आहे त. बायका वत: या मापाची
ेिसयर र यावर या फालतू माणसाकडून िवकत घेतात. िवसा या शतकात या माणसांचीबायकांची, ही सं कृती होती हे कळे ल आणखी पाचशे वषानी.’
‘पातळाव न ेिसयसचा
हणाला,

कुठे आला?’ मी याला मधेच अडवलं, पण तो डरला नाही. तो

‘पातळापासन
ू सु वात केली आहे . हळूहळू मी ेिसयरला हात घालणारच आहे .’ तेवढ्यात
आणखीन एक लोकल आली. सुदशन हँडबीलं वाट यासाठी धावला आिण मी काढता पाय घेतला.
यानंतर तो असाच अधन
ू मधन
ू भेटत रािहला. असलेच योग करीत रािहला. जे हा जे हा तो
भेटायचा, ते हा ते हा हातात कसलं ना कसलं तरी प क असायचंच. आठ- पंधरा आठ-पंधरा
िदवसांनी थािनक काय मात याचं नाव हमखास झळकायचं ते या याना या िनिम ानं!
आजवर मी याचं एकही या यान ऐकलं न हतं. पण कुठं तरी या यानाची बातमी िकंवा
उ लेख आला क तो ते का ण मला पाठवायला िवसरत नसे.
मा आजचं हे हँडबील मोठं और होतं! माणसाला पोटाची भक
ू जा त क शरीराची?
ा अस या
ांची उ रे हँडबील वाटून गोळा होणार न हती. मग सुदशन
टॅिटि ट स कसं काय िस करणार ाची मला हरहर लागली.

ा

ाचं

पण एका रिववारी तो मला भेटला. या यामागे एक पाटीवाला होता व या या डो यावर या
पाटीत सुमारे दोन डझन उं दरांचे सापळे होते.
‘काय बाबा, हा काय कार आता?’ मी िवचारलं.
‘तुम या घरात हँडबील नाही पडलं? यानं िवचारलं.
िवचारता िवचारता यानं ते हँडबील मला दाखवलं. िखशातन
ू काढून!

‘िमळालं हे !’ मी हणालो.
‘मग याचाच हा योग आहे .’ सुदशनने खुलासा केला. माझा
हणाला,

ाथक चेहरा पाहन तो पुढे

‘माणसाला कोणती भक
ू अिधक, याचं उ र कोणी ामािणकपणे देईल का?’
‘नाही देणार. कारण

भयंकर आहे .’ मी हणालो.

‘हो, पण तेवढाच िनकडीचा आहे .’
‘कसा काय?’
‘ ा
ावरच देशाचं भिवत य आहे . ा
ाचा िनकाल लागला क पुढा यांपुढे असलेला
सुटेल. जनतेला अगोदर काय हवं ते यांना लगेच कळे ल.’
‘पण कसं काय?’
सुदशन आवेशानं हणाला,
‘मी काय करतो माहीत आहे ? ऐक. मी हजार उं दीर गोळा करणार. पाचशे के हाच पकडून झाले
आहे त. िपंजरे कमी पडले, ते आता घेतले. हजार उं दीर जमले क यातले नर व मादी बाजल
ू ा
काढणार. मग यात या नरांना आठ ते दहा िदवस उपाशी ठे वणार. यानंतर सुमारे आठ फूट बाय
सहा फूट एवढा मोठा िपंजरा क न, एका वेळेला एक उपाशी उं दीर िपंज यात सोडणार.
िपंज या या एका कोप यात खा पदाथाची बशी असेल. दुस या कोप यात एक उं दरीण असेल.
अशा प रि थतीत उं दीर अगोदर बशीकडे जातो का उं द रणीकडे जातो ते पहाणार.’
‘उं दराव न माणसांचा िन कष?’
‘होय. उं दीर हा कमीत कमी डो याचा ाणी हणन
ू . हाच योग मी मग मा या ा िवषया या
या याना या वेळेला जाहीर र या क न दाखवणार व मा या िवधानातील अचक
ू पणा लोकांना
पुरा यािनशी दाखवणार.’
सुदशना या योगाचा मनाशी िवचार करीत करीत मी घरी आलो. यानंतर आठच िदवसांनी
सुदशनचे एक पो टकाड घरी येऊन थडकले. यावर मोज याच ओळी हो या– ‘ योग यश वी.
ै ४८८ उं दीर अगोदर बशीकडे पळाले. कोप यात या उं द रणीकडे यांनी पािहलंही
पाचशे उं दरांपक
नाही. भाषणाला या–’
यानंतर घरी आले या हँडिबलावर या यानाचा िवषय– सनसनाटीपण
ू मािहती, िदवस व जागा

छापलेली होती.
–मैदान ग च भरलं होतं. लोकांची उ सुकता िशगेला पोचली होती. िवषयच तसा होता.
यासपीठावर मोठा िपंजरा मांडलेला होता. यावर मोठमोठे काशझोत टाकलेले होते.
सुदशन मराठे ने िवषयाची मांडणीही चांगली केली. लोकांनी बराच वेळ ितसादही ब यापैक
िदला. यानंतर तो उं दरांवरचा िस योग सु झाला. एकेक उं दीर िपंज यात जात होता आिण
उं द रणीकडे न पाहता बशीकडे धावत होता. येक वेळी बशी बदल यात येत होती. हा योग
कर यात सुदशनचे अिस टंट याला मनापासन
ू मदत करीत होते.
हे सगळं यवि थत चाललं होतं. मधेच सुदशनने िवचारलं,
‘कुणाला काही शंका,

िवचारायचे आहे त का?’

याबरोबर कुणीतरी उभं राहन एक
िवचारला. मला तो यवि थत ऐकायला आला नाही, पण
एकाएक सुदशन मराठे खाली बसलेला िदसला आिण पाठोपाठ लोक या या अंगावर धावलेले
िदसले. कुणी बटाटे मारले, कुणी अंडी िभरकावली. नाना त हा झा या. या दंगलीत आप याला
काही हायला नको हणन
ू मीही पळत सुटलो.
सभा संपण
ू त: उधळली.
सुदशन मराठे ला भेटायला मी हॉि पटलमधे गेलो. तो आज जरा बरा िदसत होता. अजन
ू हाताला
व डो याला प ् या हो याच.
तशाही अव थेत तो हणाला,
‘शेकडा अठरा ट के लोक बटाटे मारतात. ५८ ट के लोक मांडवाची नासधस
ू करतात. २० ट के
लोक खु याची मोडतोड करतात. पाच ट के लोक अंडी मारतात.’
मी हणालो, ‘डो याला ास क न घेऊ नकोस आता.’
तो हणाला, ‘डो याला ास ाचा नाही होत. हे शेवटचे आकडे िम ांनी गोळा केलेत. ते चुक चे
असतील. मी लवकरच खरी ट केवारी काढीन शोधन
ू . यां या सभा नेहमी उधळतात, यांना ा
आकड्यांचा उपयोग होईल. ते हा दु:ख ाचं नाही, पण याने
िवचा न सभा उधळून
लावली, याला टॅिटि ट स कशाशी खातात हे माहीत नाही, याचं दु:ख आहे .’
–मला तो
तरी काय?’

ते हाही समजला न हता. मी िवचारलं, ‘पण काय रे सुदशन, यानं असं िवचारलं

सुदशन सांगू लागला,
‘ याने िवचारलं, उं दरा या समोरची खा याची बशी बदलन
ू दाखवलीत. तशी ती कोप यातील
उं दरीण तरी के हा बदलणार? ित यावर सगळं अवलंबन
ू आहे .’

आई दूध तापवीत होती. टो हवर दूध नुकतंच ठे वलं होतं. ते वरती यायला अवकाश होता. दादा
आप या खोलीत कपड्यांना इ ी करीत होते. आमचा घरगडी ‘गण’ू . यानं दादां या कपड्यांना
सांगन
ू ही इ ी केली न हती, हणन
ू ते आ ा इ ीपे ाही गरम झाले होते. आमचा िवनदू ादा
नेहमीच उशीरा अंघोळ करतो– अगदी पानं यायची वेळ आली हणजे! यािशवाय, झालंच तर
आमची मावशी! ती सारखा कुणाला ना कुणालातरी फोन करीत असते. फोनवर बोलायचं काय
ाचा ितला
पडत नाही. मािसकांतले िवनोदही वाचन
ू दाखवील के हा के हा! िवनदू ादानं
बादली भरत लावली आहे आिण एक कडे तो महंमद रफ या न या गा याची चाल साधते का
बघतोय. महंमद रफ नं ती चाल चुकून ऐकली तर आठ िदवस तो शु ीवर यायचा नाही! आम या
घरात या ा सव मंडळीत चांगला आहे तो फ
ीमामा! पण तो कधी घरात नसतो. तो सारखे
पाहणे गोळा करीत असतो. याचे पाहणेही मोठे अजब! माग या मिह यात यानं एक गवई
आणला. तो होता हणे इंदूरचा. एके िदवशी रा ी याचा जलसा आम या घरी झाला. आ ही हौसेनं
आसपास या लोकांना बोलावलं. पण याचा तो जलसा ऐक यापासन
ू मला आमचा िवनदू ादा
खरोखरच ‘रफ ’ वाटायला लागलाय. आसपास या लोकांनी या जलशाचा एवढा धसका घेतला
क , मिहनाभर कुणीही फुकट फोन करायलाही आम याकडे आलं नाही.
–फायदा हा एवढाच!
पण तरीदेखील ीमामा मला आवडतो. आज तो आणखी एका पाह याला घेऊन आला. हा पाहणा
हणजे कोण? तर िस जादुगार पी. मारोतराव. हा हणे काय काय करतो! लेड्स, का या,
तरवारीची पाती, काचा– सगळं खाऊन दाखवतो. हा आम याकडे नुसता उतरलाय्. जेवायचं
नाही असं सांगन
ू बाहे र गेलाय. साहिजकच आहे . एवढ्या व तू खा यावर भक
ू कशी रहाणार?
या जादूगाराला मला खपू सांगायचंय्. याला काही मं येत असेल तर मी तो िशकून घेणार
आहे . दादा जर मारायला लागले तर यांनी वर उगारलेला हात वरच रहायला हवा! यािशवाय
आ या!…
अरे हो! ितचं रा लंच! छू ऽ मंतर क न मी ितला बारीक करणार आहे . ती तुफान ल आहे !
िकती हणन
ू सांग?ू आम या वगात या बाळूला मी एकदा ितचा फोटो दाखवला, ते हा यानं

मला िवचारलं, ‘आ या या मागं कोण बसलंय?’ तशी मी सांिगतलं, ‘छे :! ती सगळी आ याच
आहे !’
घरातली सगळी माणसं आ याला बैठी कामं सांगतात. कारण ितला उभं रहायलाच तीनचार
िमिनटं लागतात. मग ती बस याबस या बटणं शीव, धा य िनवड, आमचा ( हणजे माझा आिण
िवजयचा) अ यास घे, असली कामं करते. माझं नाव जय. आिण मा या भावाचं नाव िवजय. आ ही
हणे जुळी मुलं आहोत. असेल, तसंही असेल. पण िवजयला अ कल नाही!
कशी ते पहा–
मी याला हणालो, ‘जादूगारा या सामानाला हात लावू नकोस.’
तो हणाला, ‘ याला काय समजणार आहे ?’
मी हणालो, ‘हो! तो जादूगार आहे . याला सगळं समजतं!’
यावर िवजय हणतो, ‘तेच मला पाहायचं आहे !’
या पी. मारोतरावनं आपलं सगळं सामान ीमामा या खोलीत, या या पलंगाखाली सरकवन
ू
ठे वलं होतं. िवजय या या खोलीत गेला. पी. मारोतराव तासा-दोन तासानं सामान यायला
येणार होता. तो आ हाला जादूचे योग िथएटरात नेऊन न क दाखवणार होता. मग कशाला
या या सामानाला हात लावायचा?
मी बाहे रच थांबलो. मी अिजबात आत जाणार न हतो. पण तेवढ्यात िवजय आतन
ू ओरडला.
‘आयला! जया, सापाची टोपली! लवकर ये!’
आता सापाची टोपली पहायला नको का? मी आत गेलो. िवजयला िचडवायचं हणन
ू मी हणालो,
‘हँ:! नुसती टोपली कसली पहायची?’
‘आपण आतला साप पाह या!’
‘साप नसतोच; नाग असतो.’
‘पाह या, पाह या!’
‘छल् ! मरायचं आहे ? चावेल तो!’
िवजय ग प बसला. जरा वेळानं तो पु हा हणाला,

‘आपण पलंगावर पालथे पडू या. थोडं सं झाकण उचलायचं, पहायचं आिण पटकन् झाकण सोडून
ायचं!’
मलाही ते पटलं. मग आ ही दोघं पलंगावर पालथे पडलो. पायांनी िभंतीला रे ट िदला आिण अध
खाली वाकलो. िवजयनं टोपली या झाकणाला हात घातला– आिण मग काय झालं कुणास
ठाऊक! िवजय जो पडला तो नेमका या टोपलीवरच. तो मोठ्यांदा ओरडला. मीही उडी ठोकली
आिण खोलीबाहे र धावलो. पाठोपाठ िवजय आला.
पॅसेजमधन
ू आ ही धावत आलो ते आ याजवळ!
‘काय रे पोरट्यांनो! काय िदवे लावलेत?’
‘आ या! आ या! नाग! नाग! साप!…’
‘काट्या! कुठाय्?’ आ या िकंचाळली.
‘टोपलीतन
ू बाहे र पडलाय्!’
‘कसली टोपली?’
‘ या जादूगाराची.’
आ यानं एक चंड आरोळी ठोकली. दादा इ ी टाकून आले. आई आली. अंघोळीला जायचं
सोडून िवनदू ादाही आला. फोन टाकून मावशी आली.
मग चंड ग धळ झाला.
‘िव या! ते पॅसेजमधलं दार लाव आधी!’ आई ओरडली.
‘मी नाही! मी नाही!’ िवनदू ादा भेद न हणाला.
‘मी लावू आई?’ मी िवचारलं.
‘काट्यांनो! ितकडे गेलात कशाला तडफडायला?’ असं ओरडून आई आम या अंगावर धावन
ू
आली.
तेवढ्यात दादा मधे पडून हणाले,
‘अहो, रागाव यात वेळ घालवू नका. या नागाचा आधी िवचार करा! दूध यायला तो आधी

वैपाकघरात जाईल.’
‘अग बाई ऽ ऽ ऽ! माझं दूध टोवर आहे !’ आई ओरडली आिण आत धाव याचा य न क
लागली. पण तेवढ्यात दादांनी ितचा हात ध न ितला ओढलं. ते हणाले,
‘अहो, तुम यापे ा ते शेरभर दूध जा त नाही. दूध जाईल थोडं उतू आिण मग टो आपोआप
िवझेल.’
तेवढ्यात िवजयनं शांतपणं िवचारलं, ‘दादा, तो नाग आता काय करीत असेल हो?’
िवनदू ादा मधेच हणाला, ‘आपला हा सगळा लॉक पहात असेल.’
‘मी तर अ शी बसलेय्! तो पॅसेजमधे आलेला नाही.’
‘इकडून कशाला येईल तो? मधलं दार उघडं च आहे .’
‘हो ना! नागाला नेहमी ऊब हवी असते. तो या गरम इ ीजवळ जाऊन बसेल.’
इ ीचा िवषय िनघताच दादा एकदम धावले. यावेळी िवनू मधे पडला. दादांना अडवीत हणाला,
‘दादा, तु ही जाऊ नका. ितकडे काहीही होऊ दे! तो तुम याच खोलीत गेला असेल! मी मेन
ि वच बंद करतो, हणजे इ ी बंद पडे ल.’
तेवढ्यात आई हणाली, ‘व सं, तु ही पलंगावर बसा. तो जर आलाच इकडे , तर तु हाला पटकन्
उठता येणार नाही.’
आ याबाई यात या यात चपळाईनं उठ या. पण पलंगावर न बसता या डायिनंग टेबलावर
बस या. पलंगापे ा टेबल उं च होतं हणन
ू ते जा त सुरि त वाटलं यांना! आ याबाई ंना टेबलावर
बसवायला मदत हणन
ू दादा पुढे गेले आिण तीच संधी साधन
ू दादाही ित याजवळ, टेबलावरच
बसले. दादा शेजारी बसताच आ याबाई हणाली,
‘अरे , या पोरांना आधी जवळ घे.’
आ ही उड्या मा न टेबलावर बसलो.
िवनदू ादानं तर कमालच केली! डायिनंग टेबलावर खुच ठे वन
ू यानं ितथ या मा यावर उडी
मारली. या यावरची धळ
ू न झटकता तो फतकल मा न बसला आिण हणाला,
‘आता मला िबलकूल भीती नाही!’

‘िव या, एवढ घाबरायला काय झालं?’ पण असं हणतानाच दादांचा डावा हात कापायला
लागला.
िव या हणाला, ‘मला साडे साती आहे . अपघाती म ृ यच
ू ी भीती आहे .’
मावशी खेकसन
ू हणाली, ‘बाव या! व न पडलास आिण काही क न घेतलंस तर?’
तेवढ्यात दूध उतू गे याचा वास आला. टो बंद झाला. मावशीनं लावलेला रे िडओ, नको
असणा या िहंदी बात या सांगू लागला. आिण तेवढ्यात मावशी ओरडली,
‘ते पहा!…ते पहा!’
आई एकदम टेबलाजवळ आली आिण आ याबाई ं या मागं लपन
ू गेली. कोरड्या आवाजानं दादांनी
िवचारलं,
‘काय?…काय?’
मावशी हसत हणाली, ‘ ा िव यानं बादली भरत लावली होती. ती वहाते आहे . पॅसेजमधे पाणी
आलंय्. ते पाणी आता ीमामा या खोलीत चाललंय.’
‘दादा, आता नागोबा आपोआप बाहे र येईल ना?’
‘िव या उतर खाली! नळ बंद कर!’ दादा ओरडले.
‘तो खाली उतरे पयत मी नळ बंद क न येईन. मला नाग काय करील?’
िवनादादा व नच हणाला, ‘आ याबाई तुला नाग काही करणार नाही. तु या पायाखाली तो
कशाला आ मह या करायला येईल?’
‘खाली उतर! मग सांगते!’
तेवढ्यात कपडा करप याचा वास यायला लागला.
‘दादा, कसला तरी वास येतो.’ मी हणालो.
‘ या मे या जादूगारानं आणखी काय काय आणलंय या सामानात देव जाणे! याचीच काहीतरी
घाण येत असेल.’ मावशी हणाली.
‘तु ही ीला एकदा ताक द ा. तुमचा भाऊ, यामुळे आ ही ग प बसतो. सारी दुिनया एक तरफ,

जो का भाई एक तरफ!’ दादांनी नेहमीचं वा य ऐकवलं.
‘आिण वत:ही बेप ा झालाय्! तो असता तर यानं काहीतरी केलं असतं या सापाचं.’ आ याबाई
हणाली.
‘ ते िवसरा!

ा िव याआधी तोच मा यावर बसला असता चढून!’

‘पण घाण कसली येतेय् एवढी?’
‘दादा, तुमची इ ी जळत असेल.’
‘माय गॉड! आज या सापापायी काय काय नुकसान होणार आहे देव जाणे! हा िव या मेन ि वच
बंद करणार होता!’
तेवढ्यात फोन घणघणू लागला. मावशीची चुळबुळ सु झाली. पण ितला जा याचा धीर होत
न हता. आता आ ही सहाजण डायिनंग टेबलावर, पाय वर घेऊन बसलो होतो आिण िवनदू ादा तर
मा यावर बसला होता. ितकडे रे िडओ कोकलत होता. फोनची घंटा वाजत होती. आिण पा याची
बादली अजन
ू वहात होती. पॅसेजभर पाणीच पाणी होऊन ते आता दारा या फटीतन
ू बाहे र पडलं
होतं.
‘आपलं मांजर कुठं तडफडलंय् देव जाणे!’ आ या हणाली.
‘ ा ग धळात ते आणखी कशाला?’
‘वा:! मांजर सापाला मारतं ना!’– आिण मग आ या ित या लहानपणची हक गत सांगायला
लागली, पण कुणाचं खास ल न हतं. तेवढ्यात िवनू हणाला,
‘आपण मांजराऐवजी मुंगस
ू च पाळायला हवं होतं! यानं या नागाचा िनकाल लावला
असता!’
‘वा रे वा! आिण मग जादूगारानं साप भ न मािगतला असता हणजे?’
मी असं बोल यावर सग यांना मग या नागाचीच काळजी वाटायला लागली.
‘तो आता कुठं असेल हो?’ िवजयनं िवचारलं.
‘गॅलरीतन
ू र यावरची मजा पहात असेल.’ मी हणालो.

‘अग बाई! ितथन
ू तो कुणा यातरी टाळ यात पडला तर?’
‘छे :! अहो, एवढे िभताय् काय? तु ही उठा ना! ‘अि तक अि तक काळ भैरव’ हणत जा!’
‘आिण काय करा? कडे वर घेऊन याला आत आणा?’ दादा वैतागन
ू हणाले.
‘इ य! नाग कडे वर कसा बसेल?’ मावशी हणाली.
‘तो ग याभोवती बसतो.’ आ याबाईनी भर घातली.
‘आयला! जया, मग आपले दादा भगवान शंकरासारखे िदसतील, नाही?’ िवजय काहीतरी
बडबडला.
मी हणालो, ‘काहीतरी बोलू नकोस! शंकरा या डो यावर जटा आहे त आिण आप या दादांना
केवढं ट कल आहे !’
दादांनी मला एक ट पू ठे वन
ू िदला.
तेवढ्यात बाहे न हाका आ या.
‘दादासाहे ब, हा काय कार आहे ? पाणी िज यातन
ू खाली येतंय्. नळ फुटला का हो?’
‘आलो आलो!’ दादा ितथन
ू च ओरडले.
रे िडओवर या बात या संपन
ू सनईची रे कॉड सु झाली. तशी आ या हणाली,
‘बस् बस् ! सोळा आणे काम झालं! आता नाग रे िडओजवळ जाऊन डोलत बसेल.’
‘आिण रे कॉड संप यावर काय होईल? …छे छे ! तो रे िडओ मघाशीच बंद करायला हवा होता!
आिण हा िव या टेबल-लॅ प तसाच टाकून आलाय्!’ दादा िचडले.
‘पण मी हणते, याला िदवसाढव या िदवा लागतोच कशाला?’ मावशीनं ह ला चढवला.
तेवढ्यात िवजय ओरडला, ‘दादा! सापडला नागोबा!’
‘कुठाय् ?’
‘तो काय िभंतीवर फणा िदसतोय्!’

मग सग यांनी वाकून वाकून िभंतीवर पडलेला नागाचा फणा पािहला. आ या हणाली,
‘मी हटलं नाही, तो सनई ऐकत बसेल हणन
ू ?’
‘आ या, पण तो डोलत नाहीये अजन
ू .’ िवजयनं िवचारलं.
‘ याला खरं हणजे पुंगी आवडते. सनईला तो डोलणार नाही.’
‘जाऊ दे! ितथं व थ बसलाय हे काय कमी आहे ? आपण आता मधलं दार लावन
ू घेऊ या.’
तेवढ्यात बाहे रचं दार वाजलं. बाहे नच लॅच क न दरवाजा उघडून ीमामा आिण पी. मारोतराव
आले. सग यांनी ास सोडला.
‘िव या, आप याला आता साप कसा पकडतात ते िदसेल.’
‘अरे ! हा काय कार आहे ?’ ीमामा ओरडला.
दादा हणाले, ‘आधी नळ बंद कर! मग सांगतो.’
ीमामानं नळ बंद केला. पॅसेजमध या पा यातन
ू ते दोघेही आत आले.
‘काय कार आहे ?’
‘िचरं जीवांनी ताप केलेयत! टोपलीतन
ू नाग सुटलाय् .’
‘श यच नाही!’ पी. मारोतराव ओरडला.
‘का?’
‘ ा पोरट्यांंचेच उपद् याप मी ाला सांिगतले होते. दोन नाग आिण एक मुंगस
ू आ ही आधी
िथएटरवर पोचवले. टोप या रका याच हो या.’ ीमामा हणाला.
‘अरे ती काय समोर सावली िदस येय् !’ मावशी हणाली.
यावर पी. मारोतरावानं डोकावन
ू पािहलं. याचीही खा ी पटली. ीमामाकडे पाहन तो हणाला,
‘आपला शंक या अ सा कामचुकार आहे ! नाग काढून न घेता यानं टोप या तशाच पाठव या.
बरं असो! आपण ध याला. एक नाग आहे ितथं. या या फणेची सावली िदसतेच आहे . पण
दुसरा कुठाय्?’

दोन नाग आहे त हट यावर सग यांची दातखीळच बसली!
मारोतराव पु हा हणाला,
‘बरं , राह दे! तो तर पकडू. तु ही आता असं करा, येकानं हातात एकेक चादर या. मा या
हातन
ू तो िनसटून इकडे आला तर लांबन
ू नुसती या या अंगावर चादर टाकायची.’
‘करे ट! मी इथन
ू बरो बर टाकतो!’ िवनू मा याव न ओरडला.
मग ीमामानं धडाधडा गा ा उलट्यापालट्या के या.

येकाला चादर दे यात आली.

पी. मारोतराव चवड्यांवर दबकतदबकत चालत मध या दरवाजापाशी गेला. यानं डोकावन
ू
पािहलं– आिण तो एकाएक एखा ा िपसाटासारखा हसत सुटला. दादा ए हाना डायिनंग
टेबलावर चादर फेक या या तयारीनं उभे रािहले होते. पी. मारोतराव झपाट्यानं पलीकड या
खोलीत गेला आिण परतला. या या हातात कामट्यां या प ् यांना बांधलेली पु ् याची फणी होती.
िवनू मा याव न ओरडला,
‘मी तेच हणणार होतो.’
–िवनदू ादा आ ा हणाला. पण मी मघाशीच नाही सांिगतलं, आमचा िवजय च कर आहे हणन
ू !

सकाळी उठ याबरोबर सौ. नं मला जो
आपला घातवार.’

िवचारला या

ाव न मी ओळखलं क ‘आज

बाईसाहे बांना आज सं याकाळी पानसुपारीला जायचं होतं. ल नाची आमं णपि का ऊफ िबल
परवाच आलं होतं. बाईसाहे ब ते िबल भरायला– हणजेच पाच पयाला एक आइ मची लादी
चघळायला जाणार हो या, आिण तेवढ्याचसाठी ितनं मला सकाळी िवचारलं,
‘मी आज कोणती हे अर टाइल क ?’
–मी हादरलो. मनात या मनात यंकटेश तो हणायला लागलो. सौ. नं परत तोच
िवचार यावर केवळ ितला ग प करायचं हणन
ू मी हणालो,
‘तू आ ा खाली उतर, आिण सरळ बॉबकट क न ये.’
‘तु हाला

येक बाबतीत चे ा सुचते.’ सौ. िचडली.

‘बाईसाहे ब, चे ेचा काय सवाल आहे ?–साधे केस वरती बांधलेस तर डोकं दुखतं तुझं. फार
कशाला?– मागचंच उदाहरण घे. कोण ती आशा क फाशा आली होती. काहीतरी केसांचं कडबोळं
क न गेली. रा ी दहा वाजता तुझं डोकं दुखायला लागलं. यापुढं आपण डॉ टरकडे गेलो;
आिण रा ी दीड या पुढे झोपलो. आठवतं?’
–मला वाटलं सौ. ग प बसेल… पण नो! िहरीरीनं ती हणाली,
‘हे अर टाइलनं नाही काही डोकं दुखलं! मेलं एक गंगावन िवकत आण यावर तु ही भांडलात,
हणन
ू डोकं दुखलं! हे अर टाइल इतक म त जमली होती, क रसे शनला गेले तर माझेच सहा
फोटो काढले ितथे. पण तु हाला मुळी िकंमतच नाही.’
शेवट या वा यानं मी ओळखलं, क सौ. समेवर आली!– ती मग ग प बसली. आता ती हा िवषय

काढणार नाही; पण फ मा याजवळ. चाळीत तीन-चार बायका अशा आहे त क , यांना काही
काम नाही. यांची आिण सौ. ची दुपारपासन
ू मैफल जमेल. केसांचे काहीतरी च यहू ासारखे
कार सु होतील. पर पर दुस या बाई या टाळ यावर योग करायला िमळतात हणन
ू या
ितघी-चौघी सौ. या डो याचा ताबा घेतील, आिण दोन-तीन तासांत काहीतरी केसांचा ग धळ
घालन
ू पसार होतील. सौ. तो कार वारं वार आरशात बघेल, आिण सवात मौज हणजे, शेवटी तो
बांधलेला कार सोडून देईल, च क बालबोध वेणी घालील आिण रसे शन उरकून येईल.
पण मंडळी, आज घातवार होताच.
दुपारचं जेवण आटोपन
ू बाहे र या खोलीत येतो न येतो, तोच समोर ‘आशा’ हजर.
‘या’ – मी वागत केलं.
सौ. नं तर ितला िमठीच मारली.
मी धा तावले या नजरे नं आशाची टाइल बघन
ू घेतली. तो तशा त हे चा ग धळगुंता कर यात
न क च या बयेनं आ खी सकाळ यात वेचली असणार.
‘आशे, अगदी वेळेवर आलीस. सकाळपासन
ू तुझी आठवण करतेय्.’
‘देख या देवा दंडवत.’
‘श पत तसं नाही ग.’
–मी मधेच हणालो, ‘आशाताई कमीत कमी आठवण का झाली हे तरी िवचारा.’
सौ. ला काही िवचाराय या ऐवजी आशेनं मा याकडे च

ाथक नजरे नं पािहलं. मी हणालो,

‘बाई ंना सं याकाळी रसे शनला जायचं आहे . तेवढ्यासाठी आजवर कोणीही केली नसेल अशी
हे अर- टाइल करायची आहे . ावेळेला कॅमे याचा अ खा रोल िह यासाठी खच झाला पािहजे.’
सौ. डोळे वटारीत आत गेली आिण आशा हणाली,
‘ते मा याकडे लागलं.’
–सौ. परत बाहे र आली. आशेभोवती ितनं तीन फे या मार या, तुळशीवंदृ ावनाभोवती मारतो तशा.
‘आशे, तू हा काय कार केला आहे स!’

मानेचा व खां ाचा प नास अंशाचा कोन करीत आशा हणाली,
‘ ाला च पॉनी हणतात. कशी वाटली?’
‘अ ितम आहे . मा या केसांचं हे असं होईल का?
–मला मागचा डोकेदुखीचा सोहळा आठवला. मी म येच हणालो,
‘हां, हां, बाईसाहे ब, तुम या केसांचं ज र हे असं होईल. पण पु हा याचे सरळ साधे केस होतील
का, हे अगोदर िवचा न घे.’
यावर आशा हणाली,
‘इ य, हे काय हो वसंतराव, मी सु ा काय ज मभर आता

ाच टाइलम ये रहाणार आहे का?’

‘अरे हो, हे आपलं साफ चुकलंच.’
‘आशे, माला आवडला हा कार. पण माझे केस हे एवढे से. याचं काय होणार?’
–आपली एवढीशी वेणी ित यासमोर नाचवीत सौ. हणाली.
–आशा हणाली,
‘अग पण, ही टाइल आता जुनी झाली. आजच नवा कार वाचला. डो याचा गोटा असला तरी
तो कार करता येतो. आता बोल.’
सौ.नं समाधानकारक चेहरा केला. तेवढ्यात आशानं िवचारलं,
‘अग पण हो, तुला हाऊन िकती िदवस झाले? कारण हाऊन झा यावर पाच या िदवशी ती
टाइल करता येते.’
–टाळी वाजवीत सौ. हणाली,
‘आशे, मी लक आहे मग. मला आजच हाऊन पाच िदवस झाले.’
सौ. चं हे वा य पुरं हाय या आतच आशेनं ित या वेणीत हात घातला आिण एक केस खसकन्
ओढून काढला. सौ. अ प िकंचाळली. आशा मा िनिवकार होती. ितनं तो केस काशात
धरला व आनंदून जात ती हणाली,

‘छान, तुझी ती टाइल आज होऊ शकेल, तु या केसांची कॅरे टर याला आज यो य आहे .’
–असं हणतानाच ितनं पायांत चपला सरकव या.
‘हे काय िनघालात?’
‘सािह य आणते ना सगळं .’
‘आशे, तू नको जाऊस. मी

ांना पाठवते.’

‘छे छे , वसंतरावांना काही कळणार नाही यातलं. अगोदर हीटर आणते घरी जाऊन.’
‘हीटर? हणजे डोकं काय भ ीत घालायचं आहे का?’
‘छे छे , केस कुरळे करायचा हीटर आहे तो. तु ही आता पहाच एकेक कार.’
–एवढं बोलन
ू आशा पळालीच.
–तासाभरात आशा परतली. येताना ती ते यं घेऊन आली. ते यं ितने तापत ठे वलं. सौ. ला केस
मोकळे क न तयार रहायला सांिगतलं.
‘गंगावन आण.’
‘अ या मग सगळं च मुसळ केरात.’
‘मग?’
‘मग काय? पैसे दे, आ ा आणते.’
‘िकता लागतील?’
‘तीन गंगावनांचे झाले चोवीस पये, हणजे साधी घेतली तर. दोन डझन आकडे , तीन डझन
िपना. केस कुरळे करायचे चाप आहे त का?’ –आशेने िवचारले.
‘मा याकडे काहीच नाही.’
‘मग तीस पये देऊन ठे व.’
‘ ा हो तीस पये.’

‘घे मा या पािकटातले.’
आशा डोळे िव फारीत हणाली,
‘बघ, तुझे िम टर िकती जनरस आहे त.’
पंधरा-वीस िमिनटांत आशा या तीस पयांचा भुगा क न परतली. या दोघ ची मग धावपळ सु
झाली. या हीटरम ये तापत ठे वले या स यांभोवती सौ. चे केस गंुडाळून ते कुरळे कर याचा
कार सु झाला. र यात लोखंडी स यांत अडकवन
ू मांस भाजतात, या काराची मला
आठवण झाली.
–हे अर टाइलचे काम एकाजागी बसन
ू करायचे अस यामुळे, या दोघी आरशापाशी बस या,
आिण यांना लागणा या व तू दे यासाठी मी घरभर नाचू लागलो.
–अगदी थम आशेनं सहा-सात लोखंडी चाप सौ. या डो यावर सव बसवले. या चापांची ती
रचना पाहन सौ. यु ावर िनघाले या रोमन िशपायासारखी िदसू लागली. यानंतर आशेनं
का ीची मागणी केली.
‘का ी कुठाय गं?’ मी सौ. ला िवचारलं.
अवघडले या चेह यानं सौ. नं सांिगतलं, ‘कपड्या या कपाटात दुस या क यात डोळे िमटून हात
घाला.’
–का ी शेवटी सापडली, वयंपाकघरात साखरे या बरणी या मागे. तोपयत सौ. अवघडले या
मु े नं लोखंडी चापांवर हात ठे वन
ू बसन
ू होती. का ी हातात येताच, आणले या तीन
गंगावनापैक , एक गंगावन आशेनं सटसट कापन
ू लहान केलं. मी हतबु होऊन पहात रािहलो.
िसल ग फॅन चालू अस यामुळे कापलेले केस घरभर पसरले. गोळा करीपयत आशेनं दुसरं
गंगावन संपण
ू उलटं िवंचरलं. यामुळे याचा चडूसारखा आकार झाला. एखादं काळं मांजर
झोपावं तसा तो केसांचा चडू लांबन
ू िदसत होता. ितसरं गंगावन आशेनं मला िभजवन
ू आणायला
सांिगतलं. मा या हातन
ू ते जा त माणात ओलं झालं, परत पंखा चालू क न ते वाळव यात
आलं.
–आिण मग?
तीन-तीन गंगावनं, दोन डझन आकडे , तीन डझन िपना, जा या इ याद चा भरभ कम िक ला
सौ. या डो यावर उभा राह लागला. काही वेळ सौ. टुलावर तर आशा जिमनीवर, तर काही वेळा
आशा टुलावर व सौ. जिमनीवर अशी यांची सकस सु झाली. एकदोनदा, या िक यात या
चोरवाटा, बु ज िदसतात का हे पहा याचा मी य न केला, पण आशेने मला ठणकावलं,

‘तु ही आता इकडे िफरकू नका.’
–पिहलटकरणीची सुटका होईतो, नवरा जसा बाहे र ताटकळत बसतो तसा मी एका बाजल
ू ा, या
दोघ कडे पाठ क न बसलो.
सं याकाळी सहा या सुमारास– हणजे त बल स वादोन तासांनी सौ. सव जामािनमा क न
समोर येऊन उभी रािहली आिण ित यामागे कृतकृ य झा याचा चेहरा करीत, घामानं िनथळलेली
आशा!
‘झाली का नीट सुटका!’ मी डोळे िमचकावीत िवचारलं.
‘चावटपणा नको हं आता. आधी कशी िदसते सांगा.’
–सौ. हणाली.
ितला आपादम तक याहाळीत मी हणालो,
‘बे ट! आता एकदा मा याकडे त ड कर, मला ही नवी टाइल समो न बघू दे.’
– याबरोबर आशा िकंचाळली, ‘अ या, तुम याचकडे त ड क न उभी आहे ती.’ सौ. फणका यानं
समो न िनघन
ू गेली. मी हणालो,
‘ए बये, अशी रागावू नकोस. मला एकवेळ मागची बाजू कोणती, पुढची कोणती, हे नाही कळलं
तरी चालेल, पण तुला समोरचा र ता नीट िदसेल ना?’
–ितचा तो हे अर टाइलचा कार डा या बाजन
ू े मधा या पो यासारखा िदसत होता. उज या बाजन
ू े
मानेवर आवाळू आ यासारखा वाटत होता. वर या बाजन
ू े जंगलात या साळूसारखा िदसत होता,
आिण या सव जंजाळातन
ू एका बाजल
ू ा सोडलेलं वेणीचं शेपटू , वा ळातन
ू बाहे र रािहले या
सापा या शेपटीसारखं िदसत होतं. या दोघी गे या आिण मी परमे राची ाथना केली–
‘देवा, आज पानसुपारीला येणा या लोकांना वाचव.’
आता जर माझी खोली कुणी पािहली असती तर याला इथं एकादं अ◌ॅपिडसायिटसचं आॅपरे शन
झा याची शंका आली असती.
–तासाभरानं सौ. परतली आिण न बोलता अगोदर आरशासमोर जाऊन केस मोकळे क
लागली. ित या चेह याव न ित या केसांचं आिण डो याचं काय झालं असेल ाचा मी अंदाज
क शकलो. पाच िमिनटांनी ितनं मला हाक मारली.

‘अहो, तु ही नुसते पहाता काय? हे या ना सोडवायला.’
–मी बजरं गबलीचं नाव घेतलं आिण या ोणािगरीला हात घातला. पण छे ! िजथं तीन गंगावन,
दोन डझन आकडे , जा या, िपना गडप झा या हो या, ितथं माझी मती काय चालणार?
मग चाळीत या मुल चे सांिघक य न सु झाले.
काही वेळ वाट पाहन मी हणालो,
‘हं चला आता.’
‘कुठे ?’
‘आशे या घरी.’
‘का?’
‘मग दुसरा काय उपाय?’
शीवला आशा या घरी आ ही टॅ सीने गेलो.
आशा मैि णीकडे जेवायला गेली होती.
रा ी पावणेदहापयत आ ही इकडे ितकडे भटकत रािहलो. मग पु हा आशाकडे दहा वाजता गेलो.
आ हाला पहाताच आशा हणाली,
‘अग, मघाशी माझा एक माल तु या गंगावनातच रािहला.’
‘तोच ायला आलो आहोत आ ही.’ मी हणालो. पण या बयेला माझा वर समजलाच नाही.
‘अ या, एवढी घाई न हती काही, मा याजवळ खपू माल आहे त दुसरे .’
‘आशा, मालासाठी नाही आलो आ ही, हे सोडवन
ू यायला आलो आहोत.’
‘हाि या, आ ा देते सोडवन
ू , पण खरं हणजे हे आठ-आठ िदवस असंच राहतं.’
‘आिण झोपायचं कसं?
‘ ा यासकट झोपायची प त आहे .’

‘आलं ल ात. हणजे बायकोनं आरामात झोपायचं आिण नव यानं रा भर बायकोची मानेसकट
टाइल संभाळत जागायचं, अशीच एखादी प त असेल.’
–आशेनं माझा सरू ओळखला.
ितनं समोरचं टूल ओढलं. यावर उभं राहन कपाटा या वर या क यातला एक अंक ितनं
काढला. यातलं केशभषू ेचं सदर ती वाचू लागली. वाचता वाचता मधेच थांबन
ू , ‘होे आपण असंच
केलं’ – असं हणू लागली.
‘आशाताई, आप याला हे आता सोडवायचं आहे .’
–मी पु हा आठवण क न िदली,
आशा पु हा मोठ्यांदा वाचू लागली; आिण मा यावर बेशु पडायची पाळी आली. ती वाचतच होती,
–‘भिगन नो, एवढा वेळ आपण ही न या धत ची केशरचना कशी करायची, के हा करायची,
ाचा िवचार केला. ही केशरचना, सोडवायची कशी हाही एक अ यासाचा िवषय आहे . याची एक
खास रीत आहे . याचा िवचार आपण आता पुढ या मिह या या अंकात क . नम ते.’

िवजय कवला मी मा या दरवाजात पा लं आिण या णी िनि ंत झालो. मा या िनरोपासरशी तो
धावत आला होता. एरवी आम या गाठीभेटी हमखास ठरवन
ू अशा होत नाहीत. मिहने-मिहने
लोटतात, पण िदलखुलास ग पागो चे ण वाटणीला येत नाहीत. िम िकतीही िजवाभावाचा
असला तरी याला याचा असा यवसाय असतो, यवहार असतो, मनाची ओढ आिण अवांतर
आकषणे डावलत डावलतच वागावं लागतं. पण मह व याला नाही. अडचणी या वेळी धाव
ठोक त असं कुणी आलं क या णी वाटतं, जगात मै ीच खरी, यवहार साफ खोटा! िवजय
आला समोर उभा रािहला. मी िनि ंत झालो. याची ती ठरािवक पॅ ट, पांढरा शट. हातात मोठी
ीफकेस. गोरा चेहरा पण घामानं िनथळलेला, कपाळावर लहानपणाची खोक, िनशाणी मागे
रािहलेली! पण ा तपशीलाला मह व नाही. मह व आहे ते िवजय या हसतमुख चेह याला,
या या उ साहाला. आ या आ या तो शेकहंँड कर यासाठी हात पुढे करतो. या शेकहँडव न
क पना येते क िनरिनरा या खट यांनी या या ीफकेस माणेच या या डो यातही ख चन
ू
िक से भरलेले आहे त.
‘काय बाबा, काय काम काढलंस?’
–पंखा चालू करीत मी हणालो.
‘मला िदले या एका जु या वचनाचं तुला मरण आहे का, हे पा ला तुला बोलावलं.’
‘बोल बोल, ते मागचं वचन िवसरलो असेन तर आ ा दुसरं वचन देतो, वचन ने शू ओछू छे ?’
‘िवजा तुला उ कृ गुजराथी येतं हे मी जाणतो. पण मला या भाषेचं मुळीच आकषण नाही,
आिण हणन
ू च मला ती कधी येणार नाही. ते हा मराठीत बोल.’
‘आॅलराईट. बोल, व सा कोण या संकटात आहे स?’
‘तू मला हणाला होतास मागे, क मी आता फुल ले ड वक ल झालोय, के हाही हाक मार. काही
भानगड केलीस तर.’

‘हो, हणालो होतो, मग? काही केलीस का भानगड?’
‘एकदम चार.’
‘ हणजे?’
‘मा यावर चार आरोप आहे त. चार खटले भरले गेले आहे त.’
‘काय सांगतोस काय?’
‘अगदी खरं सांगतोय!’
‘अरे पण तु या बाबतीत कसं श य आहे ? तु यासार या भावना धान माणसावर चार खटले?’
‘िवजा, काळ बदललाय. भावना धान वभाव हा आता गुण रािहलेला नाही. तो गु हा आहे , शाप
आहे . आपण या यासाठी जीव टाकून खपतो तेही या भावना धान वभावाचा गैरफायदा
घेतात. ह ली कोण के हा हे कटपणा दाखवेल ाचा भरवसा रा ला नाही.’
‘अरे पण झालं तरी काय?’
‘नाही– तसं काही नाही िवशेष!’ मी शांत हो याचा य न करीत हणालो. मी तसा फार लवकर
ए साईट होतो. मग मलाच माझी लाज वाटून मी वत:ला सावराय या मागे लागतो.
‘बोल, बोल.’
‘ ा वेळेला लोकां या
ीनं माझं फार चुकलेलं आहे . या चुकांना माझा भावना धान वभावच
जबाबदार आहे . पण तरीही ते तसं हायला नको होतं. अरे एकदम चार खटले, तेही दोन दोन
िदवसां या अंतरानं, काय हणशील?’
–मा या या िवधानावर िवजय नुसता पहात रा ला. याचा अजन
ू मा यावर िव ास बसत
न हता.
‘िवजा, असा अिव ासानं पाह नकोस. मा यावर चार खटले आहे त. तारखाही लाग या आहे त.
माझा बचाव मीच करणार आहे . पण त पवू मला तुझा स ला हवाय. हणन
ू तुला तातडीनं
बोलावलं.’
िवजय आता गंभीर झाला.
‘तुला मी काय काय घडलं ते सांगतो, आिण मग तू स ला ायचास् .’

‘सांग.’
‘पिहला गु हा मा या हातन
ू आॅ टोबर मिह यात, हणजे सात मिह यांपवू झाला. मी गॅलरीत
उभा होतो, आिण र यावरची धावपळ पहात होतो. एखा ा कायाशी आपला सुतराम संबंध नसला
क आप याला जी तट थता येते, जो य थ ि कोन येतो तो मोठा मजेदार असतो. मी याच
ित हाईता माणे र यावरची येक हालचाल याहाळत होतो. मी र यावर नस यामुळे, मला
र यावर घडणा या गो पासन
ू उप व न हता. नको असलेली माणसं समो न येणार न हती.
कुणाचा ध का लागणार न हता. वेगानं धावणारी वाहनं चुकव याचा
न हता. यामुळे इतर
पादचा यां या या हालचाली मला दु न मजे या वाटत हो या.
‘आिण हे सव पाहात असतानाच माझं ल एका जोड यानं वेधन
ू घेतलं.
‘तसं ते जोडपं मामुली होतं. ल वेधलं जावं एवढी ती बाई आकषक तर मुळीच न हती. ती फ
जाड होती. ितनं मेकअप् तर अफाट केलेला. पाठीवर हे अर टाइलचा असा कार क न सोडला
होता क या केसां या गो या या आधाराने मान आहे क माने या आधारावर केस आहे त हे
कळत न हतं. साडी व लाऊज िझरिझरीत. पदर तर एवढा वेळ पडलेला क वाटलं खाली
उत न ितला यवि थत पदर यायला लावन
ू , तो तीन-चार िठकाणी िख यांनी ठोकावा. ती
एखा ा पठाणासारखी चालली होती. ितचा ध का लागू नये हणन
ू इतर सावधिगरी बाळगत
होते. आिण पाठीमागन
ू ितचा नवरा चालला होता. या या हातात एक भलीमोठी ग च िपशवी
होती, आिण दुस या हातात तीन-चार मिह यांचं मल
ू होतं. दुपटं खालपयत ल बत होतं. ते मल
ू
आडवं होतं या या हातावर. मधन
ू मधन
ू ते खाली खाली घसरत होतं. पाच-दहा, पाच-दहा
पावलांवर तो थांबत होता, हातातली िपशवी र यावर, पाया या आधाराने उभी करत होता.
हातातलं घस पहाणारं मल
ू नीट साव न, पु हा िपशवी उचलन
ू , पुढे गेले या या
बुलडोझरसार या बायकोला गाठत होता.’
‘आिण ती बाई काय करत होती?’ िवजयने न राहवन
ू िवचारलं. मी शांतपणे हणालो,
‘ती काहीच करीत न हती. ितची ा दुकानातन
ू या दुकानात, खरे दी चालली होती. घासाघीस
चालली होती. मी ते व न पहात होतो. वत:शी िवचार करीत होतो तो हा क , या बाईला
आप या नव या या हातातली िपशवी िकंवा ते मल
ू घे याची बु ी के हा होते, तेवढं च पहायचं.
आिण िवजा, परहॅ स यू िवल नॉट िबली ह, पण ा वेगानं आिण ाच प तीनं ितची खरे दी
पाऊण तास चालली होती. माझे केवळ नुसते उभे राहन पाय दुखायला लागले, मग या
गहृ थाची अव था काय झाली असेल?
–सुमारे पाऊण तासानंतर या महामायेनं नव या या हातातली िपशवी घेतली. या णी मला या
बाईचा छोटासा स कार करावासा वाटला. मी नुसता तेवढ्या िवचारावर थांबलो असतो तर फार
काही घडलं नसतं.

पण अ रश: मला राहावेना. मी वेगानं र यावर गेलो. समोर या फुलवा याकडून हार घेतला
आिण या बाई या ग यात नेऊन घातला.
थम ती ग धळली, नंतर िचडली, िश या देऊ लागली. ही गद जमली. मारामारीच हायची, पण
तेवढ्यात पोिलस आला. मग आ ही सगळे चौक वर गेलो. िवनयभंगाचा आरोप केला गेला.
जािमनावर सुटलो. पोिलस अिधका यानं अन्आॅिफशीयली माझं कौतुकच केलं, पण कायदा
सांभाळला पािहजे ना? ही झाली आमची पिह या खट याची हक कत.’
‘ वाईट इ टरे ट ग!’–िवजय हसत हसत हणाला. हसता हसता, घाम पुस यासाठी याने
िखशातन
ू पं याचा छोटासा तुकडा काढला. मालाऐवजी याला पंचा वापरायला आवडतो हे मला
माहीत आहे .
‘ने

ट?’ यानं िवचारलं.

‘ ाच त हे चे गु हे आहे त सगळे . मा यावरचा दुसरा आरोप ‘मल
ू पळव याचा य न करणे’ हा
होय.’
‘मल
ू पळवणं? अजब आहे .’
‘ यात अजब काही नाही. तोही नेहमीचाच कार आहे . गेली अठरा वष मी इथे राहतो आहे . मल
ू
चुक याचा कार अनेकदा घडतो. परवा मा मल
ू चुक याची ए झॅ ट ोसेस काय असते ती
पहायला िमळाली. पु हा तसलाच कार. बायकांचं शॉिपंग, आिण मैि ण भेटली क भान हरपन
ू
ग पा. ते या िदवशी मी पळवलेलं मल
ू नुकतंच चालायला लागलं होतं.’
‘ हणजे तू मल
ू पळवलंस हे खरं तर?’
‘सांगतो ना ऐक. या मुलाची आई समोर याच दुकानात िशरली. मग ितची खरे दी सु झाली. ते
मल
ू चालत चालत दुकानाची पायरी उत न खाली फुटपाथवर आलं. पंधरा-वीस पावलं चालन
ू
गेलं. तेवढ्यात फुटपाथवर या एका मुलानं याचा पापा घेतला. तसं हे पोर कावरं बावरं झालं, रडू
लागलं. या याभोवती मग माणसं जमली. सगळे च अनोळखी चेहरे अवतीभोवती. ते मल
ू मग
आणखीच ग धळलं. मुलं अशीच हरवतात. हरवलेलं मल
ू सापडे पयत आपली मन:ि थती कशी
झाली होती ाचं वणन आई-वडील सग यांना दहा-दहा वेळा सांगू शकतात, पण बोलायलाही
नीट न येणा या या मुलाची अव था काय होते, याची कुणाला क पना आहे का?’
‘करे ट करे ट!’
‘मी मग खाली उतरलो. मुसंडी मा न या घोळ यात िशरलो. या मुलाला कडे वर घेतलं, आिण
काय केलं असेल?’

‘ या बाईची कानउघाडणी क न ितला िदलंस?’
‘नो नो, मग खटला नसता झाला. मी या मुलाला घेऊन सरळ घरी आलो. याला गॅलरीत या
गॅलरीत खेळवत बसलो. दूध पाजलं, खेळणी िदली, आिण एक कडे या बाई या हालचाली पहात
रा लो. तुझा पु हा िव ास बसायचा नाही, पण मैि णी या नादात आिण िनरिनरा या साड्या
पहा या या कैफात, या महामायेला ित या मुलाची तासभर आठवण झाली नाही. ितने तीन तीन
दुकानं बदलली. मी सगळी गंमत पहात होतो. मैि णी जे हा गे या ते हा ती भानावर आली.
आिण मग मल
ू शोधू लागली. पु हा पु हा सग या दुकानातन
ू डोकावत िहंडू लागली. मग ितचा
धीर खचला. चेहरा उतरला. ती रडाय या बेताला आली. आता ित याभोवती बघे जमले. चौकशी
सु झाली. लोकां या
ावळीने ती बेजार झा याचं मला इथन
ू कळत होतं. िन पाप मुलाला
होणारा मन: ताप मी वाचवला होता आिण ितला ते शासन दे यात काहीच गु हा न हता. या
मुलालाही मी तो ग धळ कडे वर घेऊन दाखवत होतो. इत यात कसं कुणास ठाऊक, या बाईचं
मा याकडे ल गेलं. र याव न बेहोषीनं ओरडली. चार-पाच लोकांना आिण एका पोिलसाला
घेऊन ती वर आली. व तुत: ित या मुलाला मी तासभर म तपैक खेळवलं होतं. ते मल
ू ही या या
आईकडे , मा याकडून जाम जाईना. तरीही, मल
ू पळव याचा आरोप झालाच. काय क ?’
िवजयला पण

ावर उ र सुचेना. याला ते सगळं ऐकताना मजा मा खपू वाटत होती.

‘आॅल राईट, आता ितसरा आरोप सांग.’
‘ितसरा या मानानं िकरकोळ आहे . आम या ा समोर या र यावर एक ठरािवक कॉलेज
टुडं ट्सचा घोळका, र ता अडवन
ू उभा राहतो. मोटारी येतात, जातात, पण ांचा घोळका तसाच
ग पा छाटीत उभा असतो. मोटारवाले के हा के हा हॉन वाजवन
ू थकतात. पण ती मुलं जागची
हालत नाहीत. ीपला िनघाली तर भ या पहाटे र याव न अस य भाषा मोठमोठ्यांदा बोलत
जातात. हे मला जे हा अस झालं ते हा मी एके िदवशी एक बादली गार पाणी भ न बदाबदा
यां या अंगावर ओतलं. यातन
ू भांडण, शेवटी पोिलसचौक .’
–मी ही हक कत सांगन
ू ग प बसलो, िवजय िवचारात पडला असावा. सु कारा सोडीत तो
हणाला,
‘आता शेवटचा कार सांगन
ू टाक, हणजे मग एकदम काय ते सांगन
ू टाकतो.’
‘शेवटचा हणजे हा चौथा कार जरा ोभक वाटेल. कारण एका बाई या अंगचटीला मला जावं
लागलं. तेही व तुत: ित याच भ यासाठी, पण ितला ते पटत नाही.
मी बस या रांगेत उभा होतो. अ यंत मह वा या कामासाठी मला तातडीनं, पण एका ठरािवक
वेळेला एका आॅिफसरला भेटायचं होतं. रांगेत मी दुसराच होतो आिण मा यापुढे ती उभी होती.
ितने एकदम तंग कपडे घातले होते. इतके तंग, क कुठ या णी ते उसवतील िकंवा ओढ बसन
ू

फाटतील सांगताही आलं नसतं आिण तसंच हायची वेळ आली. कंड टरने ‘दो-तीन आदमी भेज
दो’ हणन
ू सांिगतलं आिण बाईला या बसची पायरीच चढता येईना. ितचा तो कट इतका घ
होता क ितला पाय वर करता येईना. माझी ती बस चुकणं इ न हतं. ती जर पटकन बसमधे
चढली नसती, जर रांगेतली मागची माणसं पुढे घुस याची श यता होती. मी मग िवचार केला
नाही. चटकन् ित या कमरे भोवती हात टाकून ितला बसमधे उचलन
ू ढकलली. मग काय! बाई ंचा
िवनयभंग झाला. िफयाद झाली. काय हणशील तू ाला?
‘समाज फार बदलतो आहे . उप वी होत आहे . येक गु ाला शासन नसतं, पण याचा उप व
फार िवल ण असतो. मी मा या वतीनं ा अस या गो चा िनषेध करीत आलो. बोल, ावर
तुझा काय स ला आहे ?’
–िवजय काहीच बोलला नाही. तो खुच व न उठला. वयंपाकघरात डोकावीत तो हणाला,
‘विहनी कुठे आहे त?’
‘खाली गेली आहे . येईल एवढ्यात. का?’
‘मी हॉटेलमधन
ू गरम भजी आणली आहे त. यांना चहा करायला सांगणार होतो.’ ीफकेसमधन
ू
पुडा काढीत िवजय हणाला.
–मी मा या वभावानुसार थोडा ए साईट होत हणालो,
‘मा यावर इथं िफयादी लाग या आहे त, आिण तुला भजी आिण चहा आठवतोय?’
िवजा मा याकडे वळत हणाला, ‘तुला हे रकामपणचे धंदे सांिगतले होते कुणी? मुकाट घरात
बसावं, बायकोशी ग पागो ी करा यात.’
‘ते जर श य असतं तर मी कशाला तासचे तास गॅलरीत उभा रा लो असतो?’
‘का– अश य का हणन
ू ?’
‘तीच तर ॅिजडी आहे ह ली. खोलीत पाऊल ठे वलं क बायकोचं टुमणं सु होतं, लॉक या,
लॉक या. चाळीचा उबग आलाय. लॉक या. आता इथंही कायदा काही क शकत नाही.
एवढ्यासाठी मी ह ली सतत गॅलरीम ये असतो. ा सव भानगडीतन
ू मी कसा सुटेन सांग
आता.’
मा या खां ावर थोपट यासारखं करीत िवजय हणाला,
‘डो ट वरी. तु यावर हे खटले होऊच शकणार नाहीत. कारण

ा सव करणात गु हे गार तू

नसन
ू , तुझी बायकोच खरी गु हे गार आहे . ित यामुळे हे सारं घडलं. करे ट?’

अ या णात ती बातमी पाटो यां या चाळीत पसरली आिण अणुबाँबचा फोट हावा या माणे ती
चार मजली चाळ हाद न गेली. येक मज यावरची पास िब हाडं ध न, एकूण दोनशेसाठ
िब हाडं रमाकांत लघाटे या िब हाडाकडे िनघाली. अनेक वषात असं काही सनसनाटी या
चाळीत घडलं न हतं, आिण पुढील दहा-पंधरा वषात घड याची श यता न हती.
चार वषापवू जो यां या कुमुदनं, मॅि कला नापास झा याब ल जीव दे याचा य न केला होता.
ितनं झोपे या वीस गो या खा या. पण ितची तीच नंतर घाबरली. फ डॉ टर आले. एक
उलटीचं औषध. मामला िमटला. बस.
ा पलीकडे काहीच घडलं नाही. नो पोिलस. नो जबा या. नो रपोटर. नो अ◌ॅ युल स. काहीच
नाही. काहीतरी ि िलंग घडणार आहे अशी लोकांना फुकट आशा लावू नये.
पु कळ िदवसांची इ छा आज पुरी होणार होती. ा मरगळले या चाळीत काहीतरी घडणार होतं.
िन ाण पड या माणे पडले या ा वा तल
ू ा संजीवनीचा पश घडत होता.
विहदा रहे मानची मोटार रमाकांत लघाटेला यायला येणार होती. केवळ इतकंच न हे तर ित या
बंग यावर मोजन
ू बारा तास तो राहणार होता.
सग या चाळीत रातोरात रमाकांत पु या मा ठरला होता. महापु षा या दशनाला रीघ लागावी
या माणं सगळे रिहवासी आज सकाळी पाच वाज यापासन
ू रमाकांत या घरासमोर उभे होते.
हे आ

त मुळातच कसं घडावं?

अगदी अकि पतपणे.
दोन िदवसच रमाकांतचा एक िम या याकडे रहायला आला होता. कुठ यातरी िसनेमा
कंपनीत तो मेकअप् खा यात नोकरीला होता. या या बॅगेत ‘िफ मी दुिनया’

हणन
ू कसला तरी अंक होता. यात या एका पानावर काही नट्यांचे नुसतेच ओठ, तर कुणाचे
नुसते डोळे , कुणाचं कपाळ– असं काही काही छापलं होतं. खाली िलिहलं होतं. वरील अवयवां या
छायािच ांव न आपले आवडते कलाकार ओळखा.
िच पट-नट्या आिण रमाकांत– एकूण आनंदच होता. अ या नटीचा फोटो छापला तरी शिमला
टागोर कोणती आिण मीनाकुमारी कोणती हे रमाकांत बापज मी ओळखू शकला नसता. मग
नुसते ओठ, डोळे , कान, मान, ाव न काय कपाळ प ा लागणार?
पण रमाकांतचा दो त ऐकतो काय? मेकअप् खा यातला तो िकडा. नट्यांचे नुसते अवयवच
प रचयाचे न हे त तर आकारासिहत सगळं पाठ.
यानं सटासट डोळे , कान, नाक, मान, वगैरे या मालिकणी ओळख या. रमाकांतला ते कुपन
भरायला लावलं आिण मुदती या आत ते पो टात टाकायलाही लावलं.
म ये सहा मिहने गेले असावेत आिण अचानक दोनच िदवसांपवू , विहदा रहे मानचा फोटो वरतीच
छापलेलं पाक ट रमाकांत या घरी रिज टर पो टानं आलं.
आजवर या आयु यात रमाकांतला आलेलं हे पिहलं रिज टर. साहिजकच इतर एकदोन िब हाडांत
पो टमननं अगोदर चौकशी केली. एक उ साही पोरगा लघाटे या दरवाजापयत पो टमनला घर
दाखवीत आला. पािकटावरचा विहदाचा फोटो यानं पािहला आिण चाळीत बातमी पसरवन
ू िदली,
‘विहदा रहे माननं लघाट्यांना प पाठवलं.’
विहदा रहे मानचं प . तेही रिज टर. चाळी या दुस या टोकापयत बातमी पोचेपयत सा या
प ाऐवजी, ते ेमप अस याची सुधा रत वाता काह नी ऐकली. ितस या मज यावर,
ेमप ाऐवजी विहदा रहे मानकडून अधा डझन माल आ याची कुणकुण होती आिण चौ या
मज यावर पोचेतो मालांचा च क टे रलीनचा सटू झाला होता.
मग सव मंडळी अनु मे ेमप , माल आिण सुटाचं कापड पाह यासाठी रमाकांत या घरी
धावली.
याच रा ी रमाकांत या घरी सभा भरली. काही िदवसांपवू रमाकांतनं जे कूपन भ न पाठवलं
होतं यातली उ रं िबनचक
ू ठरली होती. रमाकांत पिह या मांकानं पास झाला होता. विहदा
रहे मान या न या िसनेमाचा पास आिण बारा तास ित या सािन यात ित या घरी राह याचा
चा स– ही दोन बि स याला िमळाली होती.
रातोरात भरले या या सभेत रमाकांतवर भिडमार झाला.
‘लघाट्या, तू लेका एकही िसनेमा पहात नाहीस, मग उ रं िबनचक
ू कशी िदलीस?’

‘माझं ऐक तर…’
‘अरे , मी सांगतो. तु ही-आ ही नट्या पड ावर पाहतो, हा

य बघत असला पािहजे.’

‘अरे , पण नुस या ओठाव न सबंध नटी ओळखायची हणजे…’
‘िम टर, यासंग असावा तर असा.’
‘जनाब, इसको िसफ यासंग नही कहते, इसको संग कहते है!’
‘अरे , बाबांनो, संग नाही, यासंग नाही.
‘मग

ा नट्यांना मी पंचवीस फुटाव नसु ा पा लेलं नाही.’

येक नटी अचक
ू कशी ओळखलीस?’

‘लघाटे, ओ हरटाइम या नावाखाली कुठं जात होतात ते आता कबल
ू करा.’
– या णी अजुना या शरवषावाची क पना रमाकांतला आली. शेवटी शेजारीच राहणा या
एकबोट्यांना याची क व आली.
ते पुढं हणाले,‘मंडळी थांबा. लघाट्यांना असं सळो क पळो क नका. आपण फार मोठा गु हा
केला आहे असा यांचा चेहरा झालाय. आपण सवानी यांचा स कार करायला हवा. मागदशन
करायला हवं. असा भा यवान पु ष आप या चाळीत राहतोय ाचा आप याला अिभमान
वाटायला हवा. रमाकांत, ा णी तु हाला काय वाटतंय ते मोकळे पणी सांगा. आ ही तुम या
पाठीशी आहोत.’
‘मला तर काहीही सुचत नाही.’ लघाटे हणाले.
‘लघाटे, बे ट आयिडया.’
‘सांगा.’
‘मी तु हाला आता पंचवीस पये देतो.’
‘कशाला?’
‘आिण तुम याऐवजी लघाटे हणू मी जातो.’
‘वा: असं कसं?’

‘काय िबघडलं? विहदा कुठं तु हाला ओळखते?’
–रमाकांत काही बोलणार तोच या या बायकोनं– रमानं– याचा शट ओढला आिण ती
रमाकांत या कानात पुटपुटली, ‘हो हणा आिण िमटवन
ू टाका. पंचवीस पयांचा चांगला िम क
कुकर घेता येईल.’
तेवढ्यात आणखीन एक आवाज आला, ‘रमाकांत मी प नास पये देतो.’
पु हा रमा पुटपुटली, ‘चांगल ताणन
ू धरा. ेशर कुकरसु ा घेता येईल.’
पण रमाकांतनं कुणाचंच न ऐकता सांिगतलं, ‘तुम या सवा या सहकायाब ल मी तुमचा फार
आभारी आहे . मा याऐवजी आणखी कुणाला मी पाठवू शकत नाही, ाब ल मी िदलिगरी…’
‘नॉ से स. लेका िदलिगरी कसली य

करतोस? तुझा तो अिधकारच आहे .’

कुणीतरी रमाकांतला मॉरल सपोट िदला.
रमाकांतचं वारं वार अिभनंदन करीत ती सभा बरखा त झाली.
दुस या िदवशी सकाळीच शेजारचे वाघमारे आले.
‘रमाकांत तू िकता वाजता िनघणार?’
‘सकाळी सहा या अगोदर, ितची मोटारच येणार आहे .’
‘ठीक ठीक. बरं एक िवचा ?’
‘िवचारा ना.’
‘कपडे काय करणार?’
रमाकांत िवचारात पडला. ा गो ीवर खरं यानं तर िवचारच केला न हता. तो हणाला,
‘कपड्यांचा खरं हणजे…’
‘ ॉ लेम आहे क नाही?’
‘अरे साला, मग काल नाही सांगायचं? मी आज आपण होऊन िवचारायला आलो. असं कर, मा या
ल नातला वुलनचा सटू त साच पडलाय, तो वापर.’

‘मला होईल?’
‘म तपैक होईल.’
–वाघमा यांनी रमाकांतला खेचीतच आप या खोलीत नेलं. पँट जरा घ होत होती. पण स या
तशीच फॅशन आहे असं सांगन
ू वाघमा यांनी रमाकांतचं समाधान केलं.
वाघमा यां या मनाचा मोठे पणा पाहन रमाकांत सद झाला.
‘आभार वगैरे मानायचं कारण नाही. तु हाला अशी सुवणसंधी िमळा यावर आ ही एवढीही मदत
करायची नाही. हणजे काय?– फ एकच करा…’
‘सांगा ना.’
‘जरा अजट ाय लीिनंगला ा, हणजे न यासारखा वाटेल.’
रमाकांतची पाठ वळताच वाघमारे बायकोला हणाले, ‘िकतीतरी िदवस सटू धुवायचा होता.
आयतंच काम झालं फुकटात!’
रमाकांतनं बायकोला सटू लाँ ीत टाकायला सांिगतलं. तेही अजट. रमा मुकाट्यानं ‘हो’ हणाली.
सं याकाळी रमाकांत घरी आला आिण टेबलावर एक व ांचा ग ा पाहन चिकतच झाला. या व ा
जवळ जवळ तीनशे या घरात हो या.
‘हा काय कार आहे ?’
‘ ा व ा उ ा जाल ते हा बरोबर घेऊन जा.’
‘कुठं ?’
‘ या तुम या विहदाकडे .’
‘ या तुम या-’ ा दोन खास िवशेषणांत रमाला एकूण
होतं ते सगळं रमाकांतला समजन
ू चुकलं.

ा काराब ल जे जे काही हणायचं

‘ ा व ांचं काय करायचं पण?’
‘ येक वहीवर या तुम या विहदा रहे मानची सही हवी आहे .’

‘भले, िदवसभर ितनं हाच उ ोग करायचा क काय?’
‘मग िदवसभर ती काय तु हाला मांडीवर घेऊन बसणार आहे काय?’
‘पाह, काय काय ितला जमतंय ते.’ रमाकांत बायकोला िचडवायचं हणन
ू मु ाम तसं हणाला.
रमाकांतचा नंतरचा

येक ण फार फार धावपळीचा गेला.

नवीन पायमोजे आणावे लागले. यािशवाय मालांची जोडी. य.ू डी कोलनची छोटी बाटलीसु ा
यावी लागली. दाढी गुळगुळीत हो यासाठी टेनलेसचं लेड. इतकंच काय, पण एक कोरा
करकरीत गंिज ॉकही. समजा, दुपारचं जेवण झा यावर फार उकडलं, शट काढ याची पाळी
आली, तर आतला गंिज ॉक िततकाच पांढरा हवा क नको? का आपला नेहमीसारखा िपवळा?
नो, नॉट अ◌ॅट आॅल!
आद या िदवशी रा ी पु हा एकवार वातावरण बदललं. येकजण रमाकांतला शुभे छा देऊन
गेला. ‘तुमचा उ ाचा रिववार चांगला जावो.’ असं सग यांनी सांिगतलं. कुणीतरी खवचटपणानं
हणालं, ‘विहदा रहे मानचा रिववार चांगला जावो.’
अि नहो नी तर कमालच केली. ‘लघाटे, उ ा के हा िनघणार?’
‘ यां या प ा माणं, करारा माणं पहाटे सहा वाज यापवू च यांची गाडी यायला हवी.’
‘सकाळी लवकर उठावं लागणार.’
‘अथातच.’
‘कसे उठणार?’
‘ हणजे काय?’
‘गजराचं घड्याळ आहे का घरात?’
‘दूधवाला पहाटे पाचला येतो ना.’
‘समजा, उ ा उिशरा आला तर?’
रमाकांत िवचारात पडला.
अि नहो नी हातातलं घड्याळ पुढं केलं.

‘मु ाम गजराचं घड्याळ मा या भावाकडून मागवलं.’
‘थँक य,ू थँक य.ू ’
आणखीन पाच िमिनटांना लुकतुके आणखी एक गजराचं घड्याळ घेऊन आले.
‘हे ठे वा.’
‘अहो, अि नहो नी िदलंय घड्याळ.’
‘ याचं कसलं घड्याळ? चु याचा डबा. सकाळी चारला गजर लावला तर सं याकाळी चारला
होतो. ते हा हे ठे वा.’
लुकतु यांचं मन मोडायचं नाही हणन
ू रमाकांतनं तेही घड्याळ ठे वन
ू घेतलं.
इत यात युिनफॉम घातलेला एक गहृ थ रमाकांत या दारात उभा.
‘रमाकांत लघाटे है या?’
‘हां, हां, आइये, बैठीये.’
‘बैठनेको टाइम नही. मेरा नाम मािणकजी. कल सुबह साडे पाच बजे तयार रहे ना. गाडी लेकर
आता हं.’ एवढं बोलन
ू युिनफॉममधला तो माणस
ू िनघालाच. याला यवि थत र यापयत
पोचवन
ू रमाकांत घरी परत येतो तर घरात तोपयत आणखीन पाच गजराची घड्याळं जमलेली.
या जमले या अनाहत घड्याळांनी रमाकांतला रा भर झोपन
ू िदलं नाही. तासातासानं यातलं
कोणतं तरी एखादं घड्याळ कोकलत होतं. आिण इतकं क न पाच या ठो याला एकाचाही
गजर झाला नाही.
धडपडत रमाकांत उठला ते हा पाच वाजन
ू दहा िमिनटं झाली होती. िकलिक या डो यांनी यानं
पा लं तर रमा या या बुटांना पॉिलश कर यात गक झाली होती. रमाकांत अपराधी चेहरा करीत
उठला. आपण चाललोत विहदाकडे आिण रमा बुटाला पॉिलश करत आहे – या या मनाला ते
लागलं.
मोरीत जातो तर शवर पे ट काढलेली. त ड धुवन
ू बाहे र येतो तर चहा तयार. पाठोपाठ अंघोळीचं
पाणी वाट पाहतंय.
आंघोळ आटोपन
ू रमाकांत बाहे र आला. पाहतो तो नवे कपडे .

‘हे काय, हे कपडे कुणाचे?’
‘तुमचेच.’
‘पँट?’
‘एका िदवसात िशवन
ू घेतली.’
‘बुशशट?’
‘तो आहे रिडमेड.’
‘आिण वाघमा यांचा सटू ?’
‘तो मी याच िदवशी परत केला. अ
गेला हणन
ू !’

या चाळीत सांगत बसला असता नंतर माझे कपडे घालन
ू

रमाकांतनं गंिज ॉकपासन
ू , मो यापयत सगळे नवे कपडे घातले. रमानं पॉिलश क न ठे वलेले
बटू घालताना याला पु हा एकवार चोरट्यासारखं झालं. रमाकडे पहात यानं िवचारलं, ‘ ा
कपड्यांसाठी िकती खच आला?’
‘तो
आता नाही िवचारायचा. ती विहदा रहे मान आहे बाबा. वाटेल या कपड्यांत भेटून
ायला ती काय रमा आहे ?’
‘रमाकांत काही बोलणार तोच दरवाजावर ध के आिण हाकावर हाका येऊ लाग या.
दार उघडलं तर ही गद . रमाकांतला पा ला. तेवढ्यात िकणीकरांचा शरद ओरडला, ‘विहदाची
सही आणायची बरं का.’
‘अरे हो, िवसरलोच.’
पण रमा िवसरली न हती. तीनशे व ांचा ग ा घेऊन ती मागंच उभी होती.
ठरले या वेळेला मािणकजी आला.
पाटो यां या, जवळजवळ मोडीत काढले या चाळीसमोर विहदा रहमानची भली मोठी इ पाला
वळवता वळवता मािणकजीला घाम फुटला.
गाडी थांबताच अप-टू-डे ट युिनफॉममधली दोन माणसं खाली उतरली. मुलांनी उ साहानं यांना

वर आणलं.
एअरइंिडया या महाराजा माणे या दोघांनी रमाकांतला कमरे त वाकून नम कार केला. रमानं
त परतेनं तो व ांचा ग ा यापैक एका या हातात िदला. रमाकांत िनघाला ते हा आ खी चाळ
गॅलरीत जमली होती. वाघमारे मनात जळफळत होते. दोन वषापवू यांना हॉि पटलमधन
ू ,
ेचरवर टाकून आणावं लागलं होतं ते हा देखील लोकांनी एवढी गद केली न हती. टेचात
वळण घेऊन इ पाला नजरे आड झाली.
विहदा या घरचा थाट काय िवचारावा? रमाकांतचे डोळे जवळजवळ पांढरे हायची वेळ आली
होती. रमाकांत या पलंगावर या गा ांपे ा इथला गािलचा मऊ होता. फिनचर या पॉिलशम ये
रमाकांतला आपला चेहरा िजतका प िदसला िततका प चेहरा याला घर या आरशात
कधी िदसला न हता. यानं कोचावर भीतभीत अंग टेकलं तर तो वीतभर खाली गेला. समोर या
छोट्या अ◌ॅ वे रयमम ये माशांसाठी जेवढं पाणी होतं तेवढं रमाकांतला एका वेळ या
आंघोळीसाठी िमळत न हतं. इथं िकती शांत होतं. िकती थंड, िकती सुखद! छे , माणसं इत या
सौ यात राहात असणं श यच नाही. आपण राहतो ते जग. हा न क वगच.
रमाकांत ितथं मायाजाळ पसरावं तसा बसन
ू रा ला. मधेच कुणीतरी आत आला आिण विहदा
रहे मान या फोट चा आ बम ितथं ठे वन
ू गेला. या आ बमचं पिहलं पान उलटताच रमाकांत
वत:शीच हणाला, ‘विहदा, विहदा हणतात ती हीच काय? ही तर पिह यापासन
ू माहीतच
होती. अ बम मागन
ू अ ब स पाहन रमाकांत कंटाळला. दुस या कुठ या तरी पु षा या
बाहपाशात असलेले ितचे फोटो पाहन पाहन िकती पाहाणार? िकतीजणांनी आजवर ितला
बाहपाशात घेतलं हे पाह यासाठी का आपण इथं आलो? तेवढ्यात झकपक पोशाख केलेला एक
गहृ थ हातात े घेऊन आला. ‘साब, ेकफा ट.’
‘हा, लेिकन बाई…’
‘उनका शिू टंग रात को दो बजे खतम हआ. उनको टाईम है!’
‘ठीक ठीक.’
तो गहृ थ े ठे वन
ू गेला.
या आिलशान िदवाणखा यात रमाकांत एकटा. समोर े िविवध पदाथानी भरलेला. सजवलेला.
ातलं थम काय खायचं? नंतर काय खायचं? यस
ू अगोदर यायचा क कॉफ ?
आिण कॉफ िपणार कशी? ती िशंची तयार क न यायची.
ा बाई या घरात एवढे नोकर. पण संपण
ू कॉफ करायला एकालाही सवड नसावी? तसेच हे

टो ट. पोलसन लो याचे, जम ये कडक झालेले चौकोनी तुकडे , नुसते सटात ठे वले आहे त.
देणा यानं िदले हणन
ू हे चौकोनी तुकडे या तुकडे असे भसाभस खाता येतात काय? हे असलं
कडक लोणी नीट लावता पण येत नाही, हे आता विहदा रहे मानला मी सांगायचं काय?
रमाकांतनं खायला सु वात केली आिण समोरचा पडदा हालतोय असा याला भास झाला. खाता
खाता याचा हात थबकला. खात असताना कुणी आप याला गुपचपू याहाळावं ही क पनाच
िविच होती.
रमाकांतनं फ कॉफ घेतली. तीही तयार कर या या भानगडीत न पडता. थम तो ते
चॉकलेटी रं गाचं िम ण यायला, नंतर कोरं दूध यायला आिण वर यानं िचमटू भर साखर
खा ली.
आठ वाजता पोचम ये पु हा इ पाला येऊन उभी रा ली.
एक गहृ थ गाडीतन
ू खाली उतरला. यानं िबचकत िबचकत वेश केला. वेश करतानाच
यानं रमाकांतला, आदरानं कमरे त वाकून नम कार केला. रमाकांतनं ितनम कार केला.
‘मेमसाब कहाँ है?’
‘कौन मेमसाब?’
‘विहदाबेन?’
रमाकांतनं टेचात उ र िदलं.
‘रातको दो बजे उनका शिू टंग खतम हआ, वो इतने म नह आयेगी.’
‘ठीक, ठीक’– असं हणत तो गहृ थ रमाकांतशेजारी बसला.
–दोन तास…
कोचावर वर यावर बसन
ू रमाकांतचे पाय आिण शरीरही अवघडून गेलं. कोच चांगला श त
असन
ू ही रमाकांत ऐसपैस बसू शकत न हता. विहदा रहे मान एकदा भेटेपयत अंगावर या
कपड्यांना सुरकुती पडून चालणार न हतं.
पु हा एकवार मधला पडदा हलला आिण ेकफा टचा े आला. तो े आता या न या
माणसासमोर ठे व यात आला.
‘मेमसाब को टाईम है.’ असं सांगन
ू वेटर िनघन
ू गेला.

या नवागतानं सव रवाज माहीत अस या माणं सटासट खायला ारं भ केला. आपणही कसं
खायला हवं होतं याची क पना रमाकांतला आली.
खाणं संप यावर रमाकांतनं िवचारलं, ‘आपका शुभनाम?’
‘मेरा नाम तांबे.’
‘तांबे?’
‘जी हां मेरा होटल है.’
– ा माणसानं सगळं रीतसर का खा लं

ाचा रमाकांतला प ा लागला.

‘आपण इथं कसे?’ रमाकांतनं मग शु मराठीत िवचारलं.
‘आपले आवडते कलाकार ओळखा–’ ा पधत मी दुसरा आलो. विहदा रहे मानचा मला दहा
तास सहवास िमळायचा आहे .’
‘िवश यू बे ट लक!’
‘का हो?’
‘मी पिह या

मांकाचा िवजेता. मला बारा तास सहवास िमळणार होता.’

‘होता हणजे?’
‘सकाळी सहा वाजता आलो. दोन तास इथं नुसताच ‘वास’ क न रा लोय. दहा या सुमारास
आणखी एक गहृ थ आले. ां या ग यात एक शबनम िपशवी होती. िखशात चारपाच रं गां या
पेि सली. त डात िसगारे टचं थोटूक. शबनम बॅगेत ब याचशा व ा.
हा गहृ थ आत आला. कुणीही बसा हणायची वाट न बघता बसला.
बाहे र या खोलीचं संपण
ू िनरी ण क न झा यावर तो वत:शीच हणाला,
‘ लडीड!’
तेवढ्यात पु हा आतन
ू े आला. तो यानं परत आत पाठवला आिण वेटरला हणाला, ‘मेरे िलये,
िसफ कोक लाव!’

कोकाकोलाची बाटली येईपयत या अविलयानं शबनम बॅगेतन
ू एक वही काढली आिण
खोलीत या फिनचरची भराभरा केचेस् काढायला सुरवात केली.
तां यांचं कुतहू ल चाळवलं गेलं. केचे चं कौतुक करीत यांनी िवचारलं,
‘आपण?’
‘मी बी. एकनाथ.’
‘िच कार आहात?’
‘इंिट रअर डे कोरे शनची कामं करतो.’
‘विहदाबाई ंनी आप याला आॅडर िदलीय वाटतं?’
‘छे छे .’
‘मग आपण इथं.’
‘मी ितस या

मांकाचा मानकरी आहे .’

टाळी दे यासाठी हात पुढे करीत, आिण दुस या हाताचा आंगठा आत या दरवाजा या िदशेनं
नाचवीत रमाकांतनं िवचारलं, ‘ हणजे बाई ंचा सहवास…’
‘करे ट. फ

आठ तास.’

‘पण आठ तासांत तु ही काय करणार?’
‘इथं कुणा लेकाला काय करायचंय? अरे विहदाला काय पहायचंय?’
दोघं दचकले.
‘अरे िभताय काय? ती म त एअर कंिडश ड बेड मम ये झोपली असेल. आपण आ याचा ितला
प ाही नसेल. मी फ इथलं डे कोरे शन कसं असेल हे पहायला आलो. एवढी केचेस् झाली क
मी चाललो.’
याच
आले.

मानं बारा वाजता एक गहृ थ चौथा

मांकवाले आिण पाचवा

मांकवाले दोन वाजता

पिह या चार

मांकांना जेवण िमळालं.

कपड्यांची पवा न करता रमाकांत आता च क आडवा झाला. पण झोपन
ू झोपन
ू िकती वेळ
झोपणार? यािशवाय घरी गे यावर चाळीतली माणसं सळो क पळो करतील आिण यािशवाय,
ओ, माय गुडनेस! विहदा रहे मान या स ासाठी व ा आण या आहे त, याचं काय? जेवण
झा यावर तो आिट ट िनघाला होता. विशला लावन
ू सग या खो यांची केचेस यानं पदरात
पाडून घेतली होती. ितत यात एक क पना सुचन
ू रमाकांत हणाला, ‘माझं एक काम कराल तर
तुमचे उपकार मी ज मभर िवसरणार नाही.’
‘बोला.’
‘चाळीत या मुलांनी विहदा रहे मान या आॅटो ाफसाठी व ा िद या हो या. तु ही िच कार
आहात. यां या सहीसार या स ा..’
‘अहो, पण मी यांची सही पा ली पण नाही.’
‘इथं फोटो या आ बमवर सही आहे ना बाई ंची. सहीसारखी सही पाहा. पोरांची समजत
ू पटली क
झालं!’
‘आॅल राईट, लेट अस् ाय!’
िच कारानं बैठक मारली आिण हा हा हणता व ांचा ग ा संपवला.
दोन वाजता पाचवा मांक आला. यानं एकूण नरू ओळखला. तो एक छोटासा बातमीदार होता.
हे असले कार याला नवीन न हते. फार घोळ न घालता यानं पोतडीतन
ू प यांचा जोड काढला
आिण इतरांना खेळ यासाठी पाचारण केलं. प े हातातही न धरणारा रमाकांत, पण आज इलाजच
न हता. पानं वाटली गेली आिण पिह याच डावाला चम कार झाला. रमाकांतला रमी लागली.
हा चम कार मग येक डावाला होत गेला. एका पाठोपाठ एकेक डाव रमाकांत िजंकत गेला.
चार तास कसे गेले हे कळलं नाही. याच माणे िखशात शंभराची जमा कशी झाली हे ही कळलं
नाही. या या मानं मग एकेक िवजेते आले, या या मानं यांना िनरोप दे यात आला.
रमाकांत पिह या मांकाचा. याला ने यासाठी मोटार शेवटी आली.
पाटो यांची आ खी चाळ वागताथ उभी होती. वय वष आठ ते साठ, माणसं दुतफा उभी होती.
पोरांनी गराडा घातला. या लाटेतन
ू वाट काढीत वर यायला रमाकांतला वीस िमिनटं लागली.
व ांचा ग ा नोकरानं वर आणला. कमरे त वाकून सलाम केला आिण टा यां या गजरात इ पाला
बाहे र पडली.
रमाकांतभोवती पु हा गराडा पडला. स ां या व ा पोरांनी पळव या. विहदाची सही दोनशे-

अडीचशे वेळा आणणारा रमाकांत चाळीचा प िवभषू ण ठरला. मुलांची व ांसकट पांगापांग
झा यावर, मोठ्यांची बैठक बसली.
ांची फै र झडली.
गंभीर चेह यानं रमाकांत सांगू लागला, ‘अरे , सकाळी गेलो तर विहदा पोचम ये उभी. माझा हात
ध न ितनं मला आत नेलं. केवढा तो हॉल. अरे , पाटो यां या इमारतीचा अ खा ितसरा मजला
एक केला तरी तो लहान वाटेल. मी ितथं बसणार होतो, पण ती हणाली, हातपाय धुवन
ू या.
महाराजा, बाथ मचं वणन काय क ? िकती क ? आिण के हा क ?’
‘के हा क

हणजे?’

‘ हणजे असं, हातपाय धु यासाठी मी बाथ मम ये आिण पु हा टबबाथ घे यासाठी ित याबरोबर
पु हा मोरीत गेलो.’
‘तु ही टबबाथ घेतला?’
‘येस्.’
‘विहदाबरोबर?’
‘मग काय? ित या खानसा याबरोबर?’
मंडळ या डो यांची बुबुळंच बाहे र आली.
रमाकांतला फुरण चढलं.
वणनाला श द कमी पडले. बंगला िकती मोठा, ग ची केवढी चंड, डायिनंग टेबल िकती अफाट,
सगळं च मोठं . काही कमी नाही.
दोन तासांनी मंडळी पांगली.
रमानं नुसतं शांत आवाजात िवचारलं, ‘जेवणार का?’
‘अथात.’ रमाकांत ओरडला.
नेहमी या िपठलंभातावर रमाकांत आडवा पडून हात मा लागला, ते हा रमा फ
हसली. िदवसभराची भक
ू बोलत होती ही.
आवराआवरी झाली. रमाकांत आडवा झाला.

वत:शी

िदवा मालवला गेला. रमा रमाकांत या कुशीत िशरली.
‘मा यावर रागावलीस?’
‘थोडी रागावले होते.’
‘का?’
‘तु ही दोघांनी एक आंघोळ के याचं समजलं ते हा.’
‘आता राग गेला?’
‘मघाशीच गेला.’
‘कसा?’
‘तु ही फार फार साधे आहात. भोळे आहात. हणन
ू च ही रमा तुम यावर जीव टाकते एवढा!’
‘मी काय केलं बुवा यात?’
‘तु हाला क पनाश सु ा नाही. थापासु ा तारत यानं मारता येत नाहीत. क पकता तर
काडीची नाही. हणन
ू च मला आवडता.’
‘पण काय झालं ते सांग ना?’
‘वैभव, वैभव, खपू संप ी हणजे काय? तर घरातली येक गो
वैभव? हणे हॉल मोठा, डायिनंग टेबल मोठं , बाथ म मोठी…’

िच कार मोठी– हणजेच

‘खरं च सगळं चंड होतं.’
‘असेल हो, तोपयत माझाही िव ास बसत चालला होता. पण तु ही जे हा हणालात…’
‘काय हणालो?
‘विहदा रहे मान हणजे तु हाला काय िकणीकरांची पमी वाटली काय?’
‘खरं च आहे ते.’
‘अहो, हणन
ू काय झालं? विहदा झाली हणन
ू ितचा हात मालसु ा तीन फूट बाय तीन फूट

असेल का?’
रमाकांतनं अंधारातसु ा जीभ चावली.
रमा हसत सुटली.
‘हसू नकोस. िदवा लाव जरा.’
रमानं िदवा लावला.
उशीखालचं पुडकं सोडत रमाकांतनं यातन
ू साडी काढली.
‘आज थम प े खेळलो. लस झालो. तु यासाठी साडी आणली आिण आता एक सांग– बुशशट
आिण पँटसाठी पैसे कुठून आणलेस?’
रमानं उ र िदलं नाही.
ितनं पु हा िदवा मालवला.
रमाकांत या कुशीत िशरत ती हणाली,
‘रमाकांत.’
‘बोल लाड या–’
‘जगात मेनका आहे त, उवशी आहे त. रं भा आहे त. मोहक अ सरांनी हे जग ओसंडून वाहात आहे .
पण रमाकांत शेवटी, नव या या िपव या गंिज ॉकची पवा न करता जी नव या या कुशीत िशरते
ना, तीच याची विहदा रहे मान!’

क पना करा!– हो हो, क पनाच करा. ल नमुंजीत िकंवा स यनारायणा या पज
ू ेत िकंवा
मंगळागौरीला, वटपौिणमेला– िकंवा उदकशांत कराय या वेळेला जो भटजी लागतो, तो भटजी–
हणजे याला आपण आदरानं गु जी हणतो असा माणस
ू िकंवा आणखीन जवळची खण
ू
सांगायची झा यास, जो माणस
ू जेवताना लाडू िकती खातो याचा िहशेब घरातली लहान मुलं
ठे वतात तो माणस
ू , िकंवा आणखीन एक खण
ू हणजे ल नकायात फोटो काढाय या वेळेला जो
भलतीकडे च त ड मधे आणन
ू वत: फोटोत ये यासाठी धडपड करतो तो माणस
ू – अशा या
भटजीने, आप या तुळतुळीत केले या डो याव न,शडी कुरवाळत, समोर बसले या बाबदार,
टे रलीन सुटाबुटात या, एम् .डी. एफ्.आर.सी.एस्. िफिजिशयनला सांिगतलं क , ‘बाबा रे , तुझा
माझा यवसाय एकाच जातीचा आहे .’– तर काय वाटेल? सांगा काय वाटेल?– तु ही सांगणार
नाही. तु ही हणाल क असं होईलच कसं? पण तसं घडलं हणन
ू तर हा लहानसा िक सा
सांगायची पाळी आली!
हे घडलं. अि नीकुमार आरो य क ात हा कार घडला. अगदी अलीकडे च हे क सु झालं.
चार पेशॅिल टनी एक येऊन सु केलेलं हे क . हाट पेशॅिल ट अि नीकुमार लाडची ही मळ
ू
क पना. क ाला नाव देताना मा इतर तीन डॉ टरां या आडनावांची आ ा रं बरोबर जुळत
होती, हणन
ू तेच नाव न क कर यात आलं. ‘कु’ हणजे कुमठे कर. हा कान, नाक, घसा
िवशारद. ‘मा’ हणजे मानकर. हा डिट ट होता. आिण ‘र’ हणजे रणिदवे. हा मानसोपचार त
होता. याव न कुमार हे नाव प कं कर यात आलं. चौघे समवय क. एकाच वेळी िश ण म
पुरा क न, परदेश या वा या क न परतलेले होते. चौघांची िदलजमाई तर
लाग यासारखी
होती. हसतखेळत यायचे, हसतखेळत जायचे. चौघांचेही चेहेरे स न असायचे. या बाबदार,
हसतमुख चेह यांकडे पाहनच रो याला िन मं बरं वाटायला लागत असे. आरो यमंिदराला जागा
पण चांगली मो या या िठकाणी िमळाली होती. आरो यमंदीर चांगलं चाललेलं होतं. उ म
फिनचर, उ म पडदे, चांग यापैक ए झॅिमनेशन स, आकषक लॉवरपॉटस् आिण
टेबलाटेबलावर फोन. बाहे र पेश ट्सची वद ायला चौघांत िमळून एक पोरगा. आता क सि टंग
स फ एअरकंिडश ड क न याय या बाक हो या. तेही काही मिह यात, जर चांगले
काप यायो य पेश ट्स िमळाले– हणजे बकरे … तर तेही जमन
ू जाईल. आिण यात काही
अश य न हतंही. योगायोग असा, क चौघंही घरचे, मळ
ू चे ीमंत होते. येकाचे वडील डॉ टरच

होते. यां यापैक कुणाचेही वडील आता हयात न हते. पण सगळे कशाचे ना कशाचे डॉ टरच
होते. यामुळे येकाची ‘ढकल टाट’ का होईना गाडी होती. दाराशी ‘पॉश’ गाडी यावी, का
खोली आणखीन डे कोरे ट करावी– असा काह ना
पडला होता. पण याहीपे ा चौघेहीजण
‘िदलवाले’ होते, ालाच मह व होतं.
सहसा कुणीही रकामा नसायचा. पण या िदवशी कसं कुणास ठाऊक, अि नीकुमार लाडकडे
पेश ट्स अिजबात न हते. अ◌ॅपॉई टमे ट घेऊन फ िमसेस शहा यायची होती. पण ा िमसेस
शहा या अ◌ॅपॉइ टमे ट घे याला काही अथ न हता. नऊची वेळ िदली तर रा ी दहा वाजता
आरामात येई. आज ती आठ वाजता यायची आहे .
मंुबईत या नावाजले या िगरणीवा याची बायको. फॅशन हणन
ू िफिजिशअनकडे येणारी. पण बाई
ै करणारं लाव य. नाजक
हणजे सा ात र न होती र न! वाट पहावी अशी होती. जान बेचन
ू तर
इतक क नाडी पकड यापुरतं तरी मनगट हातात यावं क न यावं.
–लाड ितची वाट पहात बसले होते. यांचा वेळ जाता जात न हता. इतर ितघं आज फार कामात
होते. वेळ कसा ढकलायचा ा िवचारानं लाड परे शान झाले होते. वेळ घालवता येईल असं
कोणतंही साधन उपल ध न हतं.
िखडक तन
ू यानं बाहे र पा लं. समोर छोटासा पाक होता. घसरगुंडी होती, झोपाळे होते. पोरं
यावर नाचत होती, बागडत होती. अंधार पडायला आला होता. डॉ टरांना यांचं बालपण
आठवलं. तेही असेच वेळीअवेळी बागेत पळायचे. विडलांचा यापायी के हा के हा मार पण खायचे.
पण एकंदरीत बालपण मजेचं होतं. वेळ कसा काढावा, असा सवाल या वयानं कधी केला नाही.
सायकल होती, पोहणं होतं, बाग होती, आिण काहीच नसलं तर वेळ काढायला, आठवण काढून
हसायला वगात स ा होता.
–स ा! वामनभटज चा मुलगा स ा, लगा आिण चुरगाळलेला शट घालन
ू येणारा स ा! आपण
जे हा ऐटीत नुस या हातात पु तकं नेत होतो शाळे त, ते हा ‘मंगलोरी तपक र वापरा’ असा
मजकूर छापले या िपशवीत पु तकं घेऊन येणारा स ा! च पल तर रोज एकदा लंपास करत होतो
आपण…! पण या अंगठा तुटले या चपलेपे ा, हातात या िपशवीपे ाही सवात िवनोदी काही
असेल तर स ाची काळी टोपी आिण मागे ल बणारी शडी! वगात आ यावर मा तर नसताना,
स ाची टोपी उडवन
ू , या या तुळतुळीत डो यावर टपला मार या नाहीत तर वगात हजेरी
लाग या माणे वाटत नसे. तवैक यं करणा या सा वी या तुळशी दि णा एक वेळ राहतील,
पण स ा या तुळतुळीत डो याचा पश तळहाताला झाला नाही असं कधी घडलं नाही. ा
रितबात कुमठे कर, मानकर आिण रणिदवे ांचाही समावेश होताच. थम थम स ा िचडायचा,
नंतर नंतर मा तरांकडे त ार करायचा. एकदा मा तरच याला हणाले,
‘तू गोटा का करतोस?’

‘मा या विडलांची स

ताक द आहे .’

‘तुझे वडील काय करतात?’
यावर स ा ग प उभा रा ला, पण तेवढ्यात कुमठे कर ओरडला, ‘सर ते भटजी आहे त.’
यावर सगळा वग खदखदून हसला होता.
स ा बु ीनं यथातथाच होता, पण अ यंत क ाळू होता. या गबा या िदसणा या िपशवीत
पु तकं अगदी नीटनेटक लावलेली असतं. दुसरा एक गुण हणजे तो अ यंत सहनशील होता.
वगानं एवढं छळलं, पण प ् या कधी रडला नाही. बोलायचा थोडा, पण चपराक बसेल असा
बोलायचा. मानकरनं याला एकदा िवचारलं,
‘स ा आम यावर रोज भडकतोस क नाही?’
‘का?’
‘आ ही तुला रोज िपकवतो हणन
ू ?’
यावर स ा हणाला,
‘मानकर, राणी या बागेत एक मोठा िपंजरा आहे माकडांचा. या िपंज यात जर तुला एकट्याला
सोडला तर तुझी पंचाईत होईल का माकडांची होईल?’
मानकरला याचा खरा रोख न समजन
ू तो हणाला,
‘स ा, बु स
िवचा नकोस. िवचारतोस हणन
ू सांगतो, पण उ र बरोबर िदलं तर
ू ारखे
तु या हातानं टोपी काढायचीस आिण मला गोट्याव न हात िफरवन
ू ायचास–’
‘कबल
ू .’
‘अरे पंचाईत माझीच नाही का होणार या माकडांपायी?’
टोपी काढत स ा हणाला, ‘माझं तेच होतं ा वगात, हणन
ू मी िचडत नाही.’ समोर टोपी
काढून स ा उभा होता, पण मानकरला या उ रानं, या या डो याव न हात िफरवायला सुचलं
नाही.
–असं जरी होतं तरी स ा ही एक सग या वगाची करमणक
ू होती. मा तर पण के हा के हा
हणायचे, ‘सदोबा, समजलं का?’– स ानं ‘हो’ हटलं क मा तर हणायचे, ‘इफ सदोबा

फॉलोज देन् ए हरीबडी फॉलोज.’ वग हसायचा, आिण हे ही वा य नीट न समजन
ू वगाबरोबर
तोही हसायचा.
पण अशा सदोबापुढे सग या वगानं हार खा ली होती ती पाठांतरापुढे. रामर ा पाठांतराची पधा
ठे वली तर स ाची रामर ा मळ
ू चीच पाठ. गणपती-उ सवा या वेळी सकाळी साडे सात वाजता
ची ाण ित ा करायला शाळे त बोलावलं होतं.
‘आंघोळ क न कोण कोण आलंय्?’ ा

ाला फ

स ाचा हात वर झाला होता.

इतर सव िवषयांत जेमतेम काठावर पास होणारा स ा, मॅि कपयत िजंकून होता सं कृतमराठीत. शंभरापैक अठ्या णव-न या णव माक असायचे याला सं कृतमधे. मॅि कला कसा
कुणास ठाऊक, तो क चा असन
ू गचकला नाही, शंकरशेट कॉलरिशप घेऊन गेला.
नंतर वाटलं होतं– हा ाणी एम.ए. वगैरे होईल, पण वारीला साय सला पाहन आपण चौघंही
हादरलो होतो. याला
िवचार यावर तो हणाला होता,
‘तुम यासारखा मी पण डॉ टर होणार.’
हे सांगतानाही डो याला टोपी होती आिण माग या बाजल
ू ा शडीचे केस डोकावत होते.
शाळे माणेच कॉलेजात पण आपली कोस संपेपयत करमणक
ू होणार ा िवचारानं आपण चौघंही
खुललो होतो. पण नंतर नंतर स ा वगात असन
ू ही या यावर ल ठे वता येणं अश यच झालं.
शामा रानडे चं कॉलेजात आगमन झालं आिण आपण चौघंही ित यासाठी धापा टाकू लागलो.
…िखडक तन
ू बाहे र पहाता लाड भत
ू काळात जाऊन आले. यांची िवचारांची साखळी
नेहमी माणे शामा रानडे पाशी येऊन थांबली. ही पोरगी कॉलेज अ यावर टाकून गेली, पण
सग या कॉलेजची हवा काढून टाकून गेली. कुमठे कर, मानकर आिण रणिदवे हे ितघंही
आप यासारखेच ित यासाठी पागल झाले होते. शामा सवाशी िमळून िमसळून होती, पण ितनं
ठरािवक अंतर कधी तोडून िदलं नाही. कॉलेज अ यावर टाकून गेली ती गेली, नंतर ितनं
वत:चा प ा पण लागन
ू िदला नाही.
शामा रानडे चा पु हा एकदा िवचार चालू असतानाच, वद देणा या मुलानं लाडांना एक ि हिजिटंग
काड आणन
ू िदलं, ‘एस. ही. दीि त’– हे नाव पाहन लाडांना काही उलगडा झाला नाही.
‘पाठवन
ू दे’ असं या मुलाला सांगन
ू दीि त कोण असेल बुवा, असं वत:शी हणत ते याची वाट
पहात रा ले.
झुल या दरवाजाला लोटीत एक स न यि म वाचा, िटपटॉप पोशाख केलेला गहृ थ आत
आला. थम लाडां या नजरे त जर काही भरलं असेल, तर या गहृ थाचे केस. अ यंत कुरळे

आिण वळण आकषक असलेले.
डॉ टरांशी शेकहँड करीत या माणसानं िवचारलं, ‘ओळखलं का?’
लाडांनी नकारा मक मान हलवली. यावर तो गहृ थ हसला, िजंक या माणे, आिण लाडांकडे
पहात याने आप या केसांव न हात िफरवला, आिण सवात मौज हणजे यानं डो यावरचे केस
सगळे या सगळे काढून बाजल
ू ा, पण डॉ टरां या स मायका टॉप असले या टेबलावर ठे वले.
लहानपणाचा प रिचत, तुळतुळीत गोटा आिण शडी पाहन लाड खुच त या खुच त उडालेच. ते
मोठ्यांदा ओरडले,
‘स ा? –तू स ा?’
यांना उ र न देता स ानं आपलं डोकं लाडां यापुढे वाकवलं, आिण तो हणाला, ‘लहानपणची
हौस अजन
ू भागवन
ू घे. डोकं पुढे केलेलं आहे . अजन
ू टपला मा न घेऊ शकतोस. आय डो ट
माई ंड!’
‘थांब थांब, लेका, मला ही आनंदवाता सग यांना कळवू दे. मी फोनव न बोलावतो सग यांना.
तू लीज, तेवढा टोप परत चढव.’
इंटरकॉमव न सग यांना आमं ण पाठवीपयत स ानं आपला केसांचा टोप डो यावर चढवला.
पाच-पाच िमिनटां या अंतरांनी कुमठे कर, मानकर आिण रणिदवे लाडां या खोलीत जमले.
लाडां माणेच या ितघांनीही स ाला ओळखलं नाही. पण पु हा एकवार डो यावरचा टोप
उतरताच ितथं धमाल उडाली.
‘स ा, तुला आमची आठवण म येच कशी काय झाली?’
‘आठवण नेहमीच होते. पण परवा कुणीतरी हणालं क तु ही चौघांनी एक यवसाय सु केला
हणन
ू . आज बायकोला सोडलं एका िठकाणी जेवायला आिण डायरे ट इकडे आलो.’
–बोलता बोलता स ानं, पँटची पवा न करता खुच त या खुच त च क मांडी ठोकली. इतर
ितघांनी अथपण
ू , एकमेकांकडे पा लं, पण ती हालचाल स ा या नजरे तन
ू िनसटली नाही. तो
खास कोकणी ढं गात हणाला,
‘लेका, ने प लवी रे कसली करता एकमेकांत मा याब ल? सरळ सरळ हाणा क आ हाला.
तंगड्या वर घेऊन बसलो हणन
ू टवाळी करता काय? ा सोड या खाली, ब स?’
‘स ा, डो ट वरी! तू कसाही बस, आमचा दो त आहे स त.ू तुला सब कुछ माफ!’ मानकर
हणाला.

‘तु ही सगळे िखसे काप,ू आज रकामे कसे रे ?’ स ानं

केला.

‘ रकामे कुठले? आ ाच वेळ िमळाला, तेवढ्याम ये फोन आला. आमचं राह दे. तू इकडे कसा
काय वळलास?’
‘प ा काय तुझा स या?’
‘उ ोग काय करतोस?
स ावर

माला झडली.

‘तुमचा आिण माझा यवसाय पु कळसा सारखाच आहे , पण मी तुम यापे ा जा त भा यवान
आिण सुखी आहे .’
‘अरे पण लेका, काय करतोस ते सांग ना!’ रणिदवेनं िवचारलं.
‘तु ही सगळे काय करताहात?’
‘विडलांचाच यवसाय, वारसा हणन
ू .’
‘मग मी पण आम या िपताज चा धंदा पुढे चालवतोय.’
‘ हणजे वामनभटज सारखा…’
‘येस्, आ ही सदािशवभटजी, कळलं?’
‘स ा, तू लेका िभ ुक करतोस?’
‘येस्.’
‘चालते?’
‘तुम या चौघां या आरो यक ापे ा जोरात चालते िभ ुक माझी.’
‘अरे पण, तुला हा यवसाय करावासा वाटला तरी कसा?’
‘हा, हा
मा जा त चांगला आहे . कोणताही यवसाय िनवडताना माणस
ू काय काय पाहतो?
तर कमीत कमी क , जा तीत जा त आबादीआबाद.’

‘स ा, हे कॉ ॅिड टरी टेटमट आहे . क कमी आिण पैसा िच कार, हे ह ली या जमा यात,
नॉट अ◌ॅट आॅल पॉिसबल!’ लाड हणाला.
‘का?’
‘आम या चौघांचा य अनुभव आहे तो. जेवायला फुरसत िमळत नाही लेका. तुला काय?
एवढी धावपळ केली तर हे वैभव आहे .’ मानकर हणाला.
‘ हणन
ू च हणालो मी, तुम यापे ा भा यवान आहे मी. यवसाय िनवडताना मी असाच िनवडला
क यातली काँिपिटशन िदवसिदवस कमीच होत जाईल.’
‘ते कसं?’
‘पहा क तु हीच. टेशनपासन
ू तुम या ा क ापयत िफिजिशयन, आॅ टे रयन, सजन
शेकड्यांनी पाट्या पा या, पण भटजी हणन
ू एक तरी बोड आहे का?’
–स ा या

ा िवधानावर चौघेही िन

ां या

र झाले. स ाला ह प आला. तो हणाला,

‘आम या तीथ पांनी सांिगतले ते यो यच होते बरे ! ते हणाले, ‘सदोबा कॉलेजात पाच सहा वष
वाया घालवाल, कदािचत डॉ टर हालही. पण यानात ठे वा, दगदग फार. सगळी ऐपत असन
ू ,
वेळेवर घास पोटात जायचा नाही. अरे बाबा, जेवणासाठी जंगजंग पछाडायचं, आिण शेवटी जेवणाचे
हाल करायचे हे काही खरं नाही.’
‘–आप याला ते पटलं आिण ठरवलं क िभ ुक करायची. आिण भो डॉ टरहो, माझंं बे टपैक
चाललं आहे . दोन वेळेला करे ट जेवणा या वेळी मी घरी असतो, आिण वत: या न हे , लोकां या.
तेही स मानानं. लोकां याकडे जी यांची अशी बे ट िडश असते ती मला िमळते.’
‘स ा, भटजी या मागे काय बोलतात हे माहीत आहे का?’
‘जा तीत जा त काय हणतात? तर खादाड. भटजीज् आर नोन फॉर खादाडी. पण डॉ टर या
मागं काय काय बोलतात, सांग?ू ि हिजट फ पासन
ू बोलतात.’
‘श य आहे . पण स ा तुझा आिण आमचा धंदा एकाच जातीचा हे तू कसं काय हणतोस?’
रणिद याने िवचारलं.
वत:वर टीका होत असतानाही या चौघांना स ा या बोल यात मजा वाटत होती. चौघंही अ यंत
िखलाडू व ृ ीचे होते. आिण थोडी जरी बुि म ा कुणामधे आढळली तरी रिसकपणे याचं वागत
करणारे होते. स ासार या अजब व लीनं, िभ ुक आिण डॉ टरक हे यवसाय एका जातीचे
आहे त असं िवधान क न ते िस करणं–हा िवषय चौघांना अ यंत मजेचा वाटत होता. आप या

जु या वगिम ाचा तो
ऐकून स ाला ह प आला. तुळतुळीत गोट्याव न हात िफरवीत, शडी
सारखी करत तो हणाला,
‘भटजी आिण डॉ टर ांचा यवसाय लोकां या िव ासावर चालतो. डॉ टरांनी अमक
ू एक गो
केलीच पा जे हटलं क लोक मुकाट्यानं करतात. भटजीचं पण लोेक तेवढ्याच भावनेनं
ऐकतात. डॉ टरला आिण भटजीला मान तर िमळतोच िमळतो. अथात ही वरवरची सा य थळं
झाली. तसा िवरोध पण खपू आहे . पण अथात या िवरोधामधेही भटजीच सुखी.’
‘स ा, यू हॅव टू ू ह इट्!’
‘ज र, मानकर तुझे वडील कसे गेले?’
‘हाट अटॅक.’
‘लाड तुझे?’
‘हाट बलनेच.’
‘रणिदवे तुझे िपताजी?’
‘आमचे चौघांचे वडील हॉट अ◌ॅटॅकनेच गेले.’
‘–इथंच पहा. आतापयत एक तरी भटजी हाट अ◌ॅटॅकनं मे याचं ऐकलंत का?’
सगळे जण ‘नाही’ हणाले.
‘अरे हाट अ◌ॅटॅक येईलच कसा? मु य कारण जेवणाची आबाळ कधीच होत नाही भटजीची. दोन
वेळेला सपाटून, वेळेवर जेवण, भरपरू झोप. झोपे या आिण जेवणा या वेळा संभाळ या गे या क
डॉ टरला भेटायची वेळच येत नाही. िभ ुकाचा हा एक फायदा. डॉ टरची िबलं बुडिवणारे पेशंट
जगात आहे त. पण अगदीच ऐपत नसलेला माणस
ू ही भटजीचं देणं ठे वत नाही. कारण ितथं धािमक
भावनांचा फार मोठा
आहे . यामुळं आजवर भटजी, पैसे िमळाले नाहीत हणन
ू बुडालेला
कुणी ऐकलेला नाही– आिण आता इथन
ू पुढे आम या यवसायाला फार मोठं माकट आहे .’
‘ते कसं काय? – उलट स ा, जग एवढं पुढं जातंय क कालची नाणी आज चालत नाहीत. नवीन
नवीन शोध लागताहे त, जीवनाला वेग येतोय.’ लाड हणाला. पाठोपाठ रणिदवे हणाला,
‘येस् स ा, लाईफ इज हे री फा ट. रडस डायजे ट वाचतोस कधी? यातलं तू जन
ू या
इ यम
ू धलं ‘टुमारोज लाईफ’ आिटकल वाच. आपण कुठं आहोत ते तुला कळे ल. रीयली, लाईफ इज
हे री फा ट.’

स ा डोळे िमचकावीत हणाला,
‘लाइफ इज फा ट हणन
ू तर ह ली मी पज
ू ेला वत: या मोटारीतन
ू जातो.’
‘काय?’
‘येस्. आय एम मे टेिनंग ए कार.’
‘बक अप् स ा. अरे पण मोटारीतन
ू जाऊन जाऊन जातोस कुठे ? तर पज
ू ेलाच ना? स ा स ा,
डायजे ट वाचच त.ू ’
‘हे बघ रणिदवे. जोपयत पंचांग बदलत नाही तोपयत आप याला डर नाही. िकतीही सुधारणा
झा या तरी पंचांग बदलायचं नाही. आिण लेको, सुधारणा आिण नवे नवे शोध हणजे तरी काय
रे ?– तर जगात नवे नवे रोग िकती आहे त ाचीच नावं वाढली ना?’
‘स ा, हे च अ ान. अरे रोग पवू पासन
ू होतेच. ते फ

आता उजेडात आले.’

‘अरे करायचाय काय उजेड पडून? माणस
ू मेला क संपलं. कशानं मेला ावर चचा क न
उपयोग काय? जाऊ दे हणा. जेवढे नवीन नवीन रोग उघडक ला येतील, जेवढा वेग वाढे ल,
तेवढा भटजी मंडळ ना हवाच आहे .’
‘ य सदोबा?’
‘अरे जेवढा वेग वाढतोय तेवढी माणसाची वा याची भक
ू वाढते आहे . आिण जेवढी वा याची
गरज वाढ येय तेवढी ा वाढते आहे . माणसं जा त जा त धािमक होताहे त.’
‘नॉ से स! दॅट इज नॉट करे ट.’ मानकर हणाला.
‘तुला काय सांगू मा या? – अरे मला एक ण उसंत नाही,
भाईसाहब, खपू वषानी भेटलात. मजा आला.’

ाव न काय ते समज. जाने दो

लाड डोळे िमचकावीत हणाला,
‘स ा, आता येत आहे ती बाई बघ.’
िमसेस् शहा आत आ या. चारही डॉ टस या माना रिसकतेनं िमसेस शहांकडे वळ या. िमसेस
शहांना घेऊन लाड आत या भागात गेले.
तीन-चार िमिनटांतच शहा िनघन
ू गे या. लाड बाहे र येत हणाला,

‘काय स ा, नजर िफरली क नाही?’
स ा िनिवकारपणे शडी कुरवाळत हणाला,
‘मुळीच नाही. नेहमी दुमुखले या चेह याकडे तु ही पहाता. आपली नजर अशी नाही िफरत.
ल नकायातन
ू , मंगळागौरी या वेळेला आप याभोवती अ◌ॅट-ए-टाईम दहा-बाराजणी, म तपैक
नटूनथटून, दागदािगने घालन
ू , न याको या शाल-ू शे यात, अमाप आनंदात– उ साहात वावरत
असतात. वातावरण स न असतं. सुगंिधत असतं. पिव असतं. आिण मला ितथं सवात जा त
मान असतो. थोडीशी टवाळी करणारी पोरटी असतात आजबू ाजल
ू ा, पण डोळे वटारले तर ती काही
क शकत नाहीत. आिण आपण लाइट्ली घेतलं तर ती आपली दो त होतात. ते हा आ ा ही
आजारी बाई पाहन काय वाटणार?’
–एवढं बोलन
ू लाडा या पाठीवर थाप मारीत स ा मला हणाला,
‘जनाब आम या यवसायात पण मौज आहे अशी.’
‘मा य, स ा सटपरसट मा य.’
–काही वेळ शांततेत गेला. मग कुमठे करला आठवण झाली.
‘स ा, तुझी गाडी दाखव ना.’
‘चला दाखवतो.’
–सगळे जण गॅलरीत आले. एका मोटारीकडे बोट करीत स ा हणाला,
‘ती बघ.’
‘ती लँडमा टर?’
‘नाही रे , या या मागची?’
‘ती? आॅ सफोड? –उघड्या टपाची?’
‘तीच; तीच.’
‘येस् ल नमुंजीत भाड्याने ायला अशीच लागते. फुलांची छ ी वगैरे करायला. ल न सीझनला
गाडीचा खच बाहे र पडतो सगळा.’

–स ाचं यवहार ान पाहन चौघंही थ क झाले. यांनी पु हा या गाडीकडे नजर टाकली आिण
रणिदवे ओरडला,
‘अरे ती पहा.’
‘कोण?’
‘अनेक वष दडून बसलेली, शामा रानडे .’
‘अरे , ल न झालं ितचं!’
–मानकर या पाठीवर हात ठे वीत स ा हणाला,
‘येस् मानकर, शी इज मॅरीड. शी इज नो मोर रानडे , शी इज िमसेस दीि त.’
‘स ा… त?ू कशी काय पटकावलीस लेका?’
‘मी ितला एकच वाही िदली; जी तु ही कदािचत देऊ शकला नसतात, तु ही चौघंही ित यात
इंटरे टेड होतात हे मला माहीत होतं. मी ितला दोनच गो ी सांिगत या. आिण याही फार
सा या.’
‘कोण या?’
‘ल ािधशाची न हे , तर राजाची देखील जरी बायको झाली तरी ितला वाटतं, नवरा सकाळसं याकाळ वेळेवर जेवायला घरी यावा. आिण दुसरं हणजे, आप या नव यावर कोण याही पोरीचं
ल जाता कामा नये. मी दो ह ची गॅरंटी िदली. जेवायला वेळेवर असतो. आिण आपला हा गोटा
आिण शडी पाहन, कोण भाळणार आप यावर? पज
ू ेला, कायाला बायकां या गराड्यात असतो,
पण पा यात तरं गणा या लो यासारखा अिल . वेढलेला पण दूर. एवढं सांगताच फाटकन्
ल नाला तयार झाली.’
–स ा चौघांकडे पहात रा ला आिण ते चौघं स ाकडे !

‘आज लॅन बराय का रे ?’ – त डावर

े मारीत शंकररावांनी बाबरू ावांना िवचारलं.

‘मालक, आजचा बास ावा योग. पिह या योगाला तु ही हाच
िवचारलात. आिण येक
योगाला हाच
िवचारता. आता नाटकाचं यश न यानं सांग याची काही गरज आहे का?’
‘बाबारे , तुला नाही कळायचं. उ ा पाचशेवा योग लागला तरी मी असाच
तेवढ्याच काळजीनं िवचारणार. बराय ना लॅन?’

िवचारणार.

‘म त आहे . ा नाटकाची वाट िकतीतरी िदवस इथले गांववाले पहात आहे त. जािहरात कशी
होती? याचं े िडट यंकटरावला ायलाच हवं.’
‘भले, हणजे यंकटरावां या जािहरातबाजीचं कौतुक. आम या कामाचं काहीच नाही का?’ –
भुवई कोरता कोरता शंकररावांनी िवचारलं.
‘मालक असं कसं हणता? तुमचं काम इत या वेळा पािहलं तरीसु ा तुमची ए ी
पािह यािशवाय साथक झा यासारखं वाटत नाही.’
‘के हाची हणतोस?’ – शंकररावांनी सकौतुक िवचारलं.
‘व हरणा यावेळी ौपदी टाहो फोडते यावेळी दु:शासना या अंगावर धावन
ू जात ए ी घेता,
यावेळी ती ए ी पाह यासाठी मी एकही योग चुकवलेला नाही.’
शंकरराव खुलले. वत:शी हसत ते हणाले,
‘आहे , आहे . तो संगच तसा आहे . आपोआप चैत य येतं अंगात.’
थोडावेळ तसाच गेला.
‘बरं , चला, आटपा. टोप बसवायला घेतोस ना?’ – शंकररावांनी िवचारलं.

‘हां, आलोच.’
– यानंतर पंधरा ते वीस िमिनटं शंकरराव व बाबुराव यांची झटापट चालायची. शंकररावां या
तुळतुळीत ट कल पडले या टाळ याला कृ णाचा भरग च केसांचा टोप बसवायचा हणजे एक
िद य असायचं. या कामात पंधरा-वीस िमिनटं हा हा हणता जायची. शंकररावांचा टोप बसवन
ू
होतो न होतो तोच दु:शासनाचं काम करणारे वामनराव, िमशी लावन
ू घे याक रता बाबुरावांसमोर
हजर हायचे. वामनरावांना िमशी डकवली क िवनायक नावाचा पोरगेलासा गहृ थ बुचडा व
गंगावन लावन
ू घे यासाठी हजर हायचा. मग मा बाबुरावांची एकच धावपळ उडायची. ‘ ौपदी
व हरण’ या नाटकाचे बास
योग झाले. तरीही आगाऊ मेकअ चं वेळाप क प नासदा
ठरवन
ू देखील लोकांना दाढी, िमशा, बुचडे , वे या, गंगावने लावता लावता बाबुरावां या
टाळ यावरचे केस कमी हायचे. ौपदीचं काम करणा या िवनायकाला, गंगावन बांधता बांधता
येक वेळी ते हणायचे, ‘हे काही खरं नाही िवनायकराव. जेनो काम तेनो थाय! बायकांनी
बायकांची कामे करायला हवीत.’
िवनायक हणायचा, ‘आिण मग ते व हरण कसं काय साधायचं?’
‘का?’
‘एक पातळ नेसायला एक बाई पाऊणतास घेते. चौ या अंकात एकावर एक अशी आठ पातळे
नेसावी लागतात. बायकांची कामे बायका करायला लाग या तर आठ पातळे नेसाय या वेळात,
े क दुसरे एक नाटक पाहन येतील. आ हाला आठ पातळे नेसायला फ अ ावीस िमिनटे
लागतात. तोपयत चौ या अंकातला अधा भाग संपलेला असतो.’
‘आता अगदी यं ा माणे सगळं होतं!’ बाबरू ाव हणाले.
‘एवढं च काय? मला वा यसु ा पाठ आहे त. ‘ ौपदी ित या महालात आहे , ती इथं येऊ शकणार
नाही.’ धमराजाचं हे वा य होतं ते हा माझं सहावं पातळ नेसन
ू तयार असतं. तो माझा ताळा आहे .
यानंतर दहाच िमिनटांनी माझी ए ी येते.’
‘ ात काही फरक?’
‘कधीच नाही. फरक होऊन चालणारच नाही. सगळं जाग या जागी हवं. बारीक सारीक
गो पासन
ू ते आम या आठ पातळांपयत.’
‘हो, बाक चं एकवेळ रािहलं तरी चालेल पण तुमचे कपडे – तेवढे हवेतच. बाक , कौतुक आहे बुवा
तुमचं. एकावर एक आठ पातळे सांभाळायची हणजे काही खायचं काम नाही.’
‘बाबुराव,

ीपाट पु षांना सगळा देहच सांभाळावा लागतो. केस, बुचडा, गंगावन. आिण… हे

सु ा.’ छातीकडे िनदश करीत िवनायक मोठ्यांदा हसत हणाला. बाबुरावांनादेखील हसणं
आवरे ना.
तेवढ्यात कपडे पटातला सजराव हजर झाला. याला पाहताच िवनायकाने हटले,
‘सजा, आज जर तू काही चावटपणा केलास तर याद राख.’
‘पण, साहे ब…’
‘एक अ र बोलू नकोस.’
‘काय कार आहे ?’ बाबुरावांनी िवचारलं.
कौतुकिमि त रागाने िवनायक हणाला,
‘अहो, हा लेकाचा िवंगमधे उभा राहन वा ातपणा करीत बसतो. परवा माझी ए ी उशीरा असन
ू
मला हणाला ‘ए ी आली.’ मी िनघालो तसा, मला हात ध न मागे खेचलंन्. हे असले चाळे
करतो. कपडे याचे याला िदले हणजे मोकळा असतो ना? – आज तुला बजावतोय्, माझं काम
चालू असताना िवंगपाशी रगाळायचं नाही.’
‘चौ या अंकात काय क ?’
‘ते हाही नको.’
‘आता सेट् जमलाय बरोबर. दु:शासनाने आठ या पातळाला हात घातला हणजे मी िनरा या
त हे ने ओरडतो ते ा शंकररावांना बरोबर माहीत आहे . ते हा तुझी ितथं गरज नाही.’
‘रा लं. आ ही तुमचं व हरण पि लकमधे उभं राहन पाह.’
‘चालेल. चालेल.’
आजचा योग बास ावा! रे शमा या ता याची यं ामधन
ू घडीवर घडी बसावी या माणे योग
चालला होता. चढत होता. रं गत होता. े कांना मु ध करीत होता. वाहन नेत होता. मघाशी
िवनायकनं तंबी िद यामुळे सजराव िवंगमधे उभा न हता. काही काम न हतं तरी तो
कपडे पटातच बसन
ू होता.
चौथा अंक सु झाला. दरबार भरला होता. पाचही पांडव लान वदनाने दरबारात एका कोप यात
बसले होते.

‘ ौपदी कुठाय?’ – दु:शासन आवाज लावन
ू ओरडला. े कांनी ास रोखले. आत सजरावला
राहवेना. हल या पावलांनी तो िवंगमधे येऊन उभा रािहला. आज दु:शासनाचा आवाज नेहमीपे ा
‘वरचा’ लागला होता. सजरावने कौतुकाने दु:शासनाकडे नजर टाकली.
आिण…
आिण…
सजराव या अंगाला दरद न घाम फुटला. डो यांपुढे काजवे चमकले. पड ासाठी बांधलेली मंडपी
अंगावर कोसळते क काय असं याला वाटलं. धावत-पळत जीव मुठीत घेत तो, िथएटर या
माग या बाजन
ू े ा बाजल
ू ा आला, आिण बाबुरावांचे खांदे पकडत ओरडला, ‘घात झाला.’
बाबुरावांनी िवचारलं, ‘काय झालं?’
‘दुय धनाला डो याला बांधायला, ौपदीचा शालू कोणी िदला?’
‘मीच िदला. दुय धनाचा नेहमीचा फेटा सापडला नाही. मघाशी तहू ी जा यावर न हतास. याची
ए ी आली होती. मग ौपदीचा शालू कमी क न िदला याला डो याला बांधायला.’
‘कमाल केलीत.’
‘अरे , पण एवढा हवालदील कशासाठी होतोस? एक शालू कमी आहे हे ौपदीला माहीत आहे .’
‘बाबुराव, एवढी वष कंपनीत राहन फुकट आहोत. एक शालू कमी आहे हे ितघांना माहीत हवे.
कृ ण, दु:शासन आिण ौपदी. ौपदीला माहीत असन
ू काय उपयोग? सोडणा याला आिण
पुरवणा याला, दोघांना नको माहीत?’
एवढं बोलन
ू सजराव पु हा धावतपळत िवंगेमधे आला. टेजवर पा ांना जोराजोरात खुणा क
लागला. पण या समर संगी, कुणाचंही ल सजरावाकडे जात न हतं. िवंगकडे पाहत कामे
कर याची काय गरज होती नटांना? हालचाली चोख हो या. न कल सं येसारखी पाठ होती.
सजराव बावचळून, जमतील तशा खुणा करत होता. ौपदी या अंगावरचे एक एक पातळ कमी
होऊ लागले.
एक…
े कांनी
दोन…

ास रोखले.

े कांची हालचाल थांबली.
तीन… चार… पाच.
दु:शासनाने सात या पातळाला हात घातला आिण ौपदीने कणभेदक आ ोश केला. आत िवडी
ओढणारा कृ ण वत:शी हणाला, ‘अजन
ू एक पातळ आहे .’
तेवढ्यात पलीकडून तीरासारखा सजराव धावत आला. कृ णाला गदागदा हलवीत तो हणाला,
‘एक सेकंद थांबू नका. ए ी या. ौपदी या अंगावर एक पातळ कमी आहे आज.’
सजरावानं हे सांग याचा अवकाश! सजरावाला एका हाताने ढकलन
ू देत कृ ण टेजवर धावला.
पण फार उशीर झाला होता. ए हाना ौपदीचं काम करणारा िवनायक लंगोटात उभा होता.
टेजवर वेश केले या कृ णाला ौपदी (?) एवढं च हणाली,
‘आता कशाला? झक् मारायला आलास का?’

‘अिव, तुझी मला रा ंिदवस काळजी वाटते बघ.’
‘अग, पण का?’
‘तु या एकेक सवय मुळे.’
‘कस या सवयी घेऊन बसलीस?’
‘आता परत परत सांगू का?’
‘जाऊ दे ग! ते िलिह यासंबंधीच ना? यात काय मोठं सं! मा या मनात तसं काही नसतं
तुला जाणीव आहे ना?’
‘वेडा आहे स त.ू मला एकटीला

ाची

ाची जाणीव असन
ू काय उपयोग?’

‘अग, पण मला जगाशी काय कत य आहे ? माझी मधुवंती मला ओळखते; मग मला कुणाची पवा
आहे ?’
‘असं हणन
ू कसं चालेल?– तुला काही कळत नाही अिव. उ ा तुझं-माझं ल न झालं, हणजे
कुणाची पवा नाही असं हणन
ू चालणार नाही आप याला.’
–ल नाचा िवषय िनघा यावर अिवनाश एकदम खश
ू झाला. दोन बोटं त डात घालन
ू याला िश ी
ठोकावीशी वाटली. पण मधुवंती भलतीच तापली होती. ितची ‘पोिझशन’ पि लकमंदी ड्याम झाली
असती. मधुवंतीचा हात नुसताच हातात घेत अवी हणाला, ‘िदली ना तु या पपांनी परवानगी?
हाऊ नाइस! काल मागणी घालायला आलो होतो, ते हा छातीत नुसतं ‘पाक् पुक्’ होत होतं. ते हा
वाटलं होतं, क मागणी घाल या या ा सोह यांतन
ू जा यापे ा…’
‘पुढचं माहीत आहे मला.’ मधुवंती मधेच हणाली. अवीचा चेहरा

ांिकत झाला.

‘पाहातोस काय असा? तुझी काळजी वाटते हणाले ते उगीच नाही. वतमानप ा या बॉडरवर तू
िलहन ठे वलं होतंस, ‘मागणी घाल यापे ा धडाधड आवडणा या पोरी पळवन
ू या यात. पोरी या
बापाला त ड दे यापे ा पोिलसाला त ड देणं सोपं!’ तू गेलास आिण अ णा वरचेवर मला िवचारीत
रािहले, ‘ ा गहृ थाचं तु यावर खरं ेम आहे का? ाचं ल ण तर मला ठीक िदसत नाही.’
अवीचा चेहरा कावराबावरा झाला. एकदम पडला.
‘असा चेहरा नको टाकूस! मी यांना सगळं सांिगतलेलं आहे . आपलं ल न न क होणार. आता
कसलाही िवचार करायचा नाही. नाही ना करणार?’ मधुवंतीनं िवचारलं.
‘नाही करणार.’ अिवनाशने कबुली िदली.
‘आता फ

एक गो

ल ात ठे वायची, ती हणजे…’

‘हिनमन
ू ची.’ अवीने मधुवंतीचं वा य पुरं केलं.
लट या रागाने मधुवंती हणाली,
‘हिनमन
ू ची नाही. तर कुठे ही काहीही िलहायचं नाही, ही गो . काय? मी काय हणते आहे ?’
ा

ाने शरिमंदा होत अिवने िवचारलं, ‘ए, तु याजवळ रबर आहे का?’

मधुवंतीने साशंक होत पुढे वाकून पािहलं. ड या या हँडलला रझवशन ि लप लावली होती.
को या भागावर अवीने िलहन ठे वलं होतं–
‘हिनमन
ू पेशल.’
मधुवंतीला रागही आला आिण हसहू ी आवरे ना.
‘आता तु यापुढे अगदी ह झाली. छे , छे ! परत इकडे येईपयत मला काही सुचायचं नाही.
िनि ंतपणे चार िदवस गावाला राहाणार होते, पण ते सुखावह होणार नाही. तु यापुढे मी काय
क आता?’– मधुवंती काकुळतीला येत हणाली.
‘आता नाही असं करणार. अगदी पेि सलची शपथ.’
‘ती ि लप फाडून टाक दरवाजावरची. आता सगळीकडे संप होणार अस याचं ऐकते. गाड्याही
बंद राहाणार आहे त. पो ट पण नाही. काही घोटाळा क न ठे वलास तर मला समजणारही नाही.’
‘माझे आई, नाही िलहीत. तसं कशाला पण? आ ा येऊ का मी असाच तु याबरोबर?’

–अवी या
ाचं उ र इंिजन या िश ीनं िदलं. गाडी हलली. गाडीतली इतर माणसं आपाप या
नातेवाईकांना ‘संभाळून रहा’ हणन
ू सांगत होती, तर मधुवंती शेवटपयत ‘काही िलह नका’
हणन
ू सांगत रािहली होती.
अवी आज भल याच चांग या ‘मड
ू ’म ये होता. मधुवंती या बापाने होकार िदला होता. आता
या या जीवनाला अथ येणार होता. याला सगळीकडे स दय िदसत होतं. सगळीकडे सुवास
भर यासारखा वाटत होता. सगळं जग एकदम चांगलं वाटायला लागलं होतं. जेवढ्या वयात
आले या लोकांची ेम करणं असतील, ती सगळी यश वी हावीत असं याला वाटायला लागलं.
याच आनंदा या भरात तो आॅिफसांत आला. आॅिफस चालू हायला त बल अडीच तास अवकाश
होता. पण अवी याची दखल घे या या ि थतीत न हता.
आज आॅिफसात चैत य होतं. मळकटले या फायल ना तेज आलं होतं. टेबलाटेबलाव न
ेम करणं आहे त, संकेत आहे त, ओढ आहे , मीलन आहे , असे काही िवचार अवी या डो यांत
गरबा खेळत होते. याच नादात यानं एका अजट फाईलवर साहे बाला उ े शन
ू िलिहलं, ‘तुमचं
ेमही सफल होईल. िफयाि सचा बापही, ित यासारखा खुसखुशीत असतो.’
‘हा ा ट बरोबर आहे का हो?’
अवीनं वर पािहलं. यामला िटपणीस शेजारी उभी होती. हणजे आॅिफस सु झालं होतं तर! अवी
यामलेकडे पाहत रािहला. ितचा आजचा थाटमाट पाहन तो सदच झाला होता. आधीच अवीला
सगळीकडे स दयाचा सा ा कार होत होता. यामाही मनापासन
ू नटली होती. ा ट केरा या
टोपलीत फेकून ावा, समोरचा
काळत ड्या टाइपरायटर तड यासरशी बाजल
ू ा सारावा
आिण या जागी, लहान मुलाला उचलन
ू ठे वावं तसं यामलेला उचलन
ू टेबलावर बसवावी, दर
अ या तासाने मँगोला या बाट या मागवीत िदवसभर यामलेशी नुस या ग पा मारीत बसावं–
असले य ात न उतरणारे िवचार डो यांत िपंगा घालन
ू गेले.
‘ ा ट पाहाता ना!’ यामलेनं अवीला जिमनीवर आणलं.
‘तो नेहमीच पहातो, आज तु हांला पाहन घेतो.’
‘इ य!’
‘इ य काय! पाहावं हणन
ू च ना केलंत हे सारं ! बरं जाऊ दे. काय िवशेष? Birthday?’
‘नाही!’
‘अपॉइंटमट?’

‘No, no!’
‘मग?’
‘सहज, शौकसे!’
‘मजा आहे बुवा!’
पु हा ा य िवचार डो यांत फेर ध लागले. छे , छे ! कसं श य आहे ! ा चाळीस लाकपैक
आपण एक. चहा जरी नुसता मागवला तरी चाळीस दुणे ऐशी डोळे आप याकडे लागतील! हां,
केिबन असतं तर गो िनराळी. खरं च. रटायड हाय या आत एकदा तरी केिबनम ये बसलंच
पािहजे. तो सोट्या फडके– बसतोच क नाही ऐटीत! आता ही यामला आत जाईल. ित याशी तो
ग पा मारणार. मनसो पाहन घेणार…
आिण ाच िवचारां या तं ीत अवीने हातात या कागदावर िलहन ठे वलं. ‘साहे बाची आज मजा
आहे .’
यामला तो कागद घेऊन िनघन
ू गेली. ते हा अवी या ल ात आलं, क िवचारां या तं ीत आपण
याच कागदावर िलहन ठे वलंय. इंगळी डस या माणे तो ताडकन उभा रािहला. तेवढ्यात िशपाई
बोलवायला आलाच.
भीत भीत अवीने खोलीत वेश केला. यामला गालात या गालात हसत होती.
‘हे हँडराइिटंग तुमचं ना? नॉनसे स. सकाळी एका कागदावर िलिहलंत, पोरीचा बाप
ित याइतकाच खुसखुशीत असतो, काय हे ! I know your habits! सकाळचं वा य मी खोडलं. पण
अशी मीच सारखी तुमची वा यं खोेडू लागलो, तर मला दुसरी कामंच करायला नकोत.’
जीभ चावत ितथलाच रबर घेत अवीने ते वा य खोडून टाकलं.
‘नाऊ यू कॅन गो!’
‘िम टर नाडकण , हे पेन केवढ्याला यावं?’
गोखलेचं पेन हातात घेत यानं िवचारलं, ‘कोण या मेकचं?’
‘िलहन तर पाहा!’– गोखले नेहमी माणे भुवया उडवीत हणाली. ितची ही सवय सग यांना
प रचयाची आहे . अवी आज भलताच खश
ू होता. वत:वर– मधुवंतीवर– मधुवंती या बापावर.
एवढं च न हे , तर सकाळी दम भरले या बॉसवरही तो खश
ू होता. आज अवी या मनातला रं ग
आिण सुवास वातावरणात िमसळला होता. िमसेस् गोखलेही आज संुदर िदसत हो या. यांनी

िलहन पाहा यासाठी िदलेलं पेनही सुंदर होतं. यामले माणे िमसेस गोख यांनाही मँगोला
पाजायला हरकत न हती.
‘पाहा ना काहीतरी िलहन!’– गोखलेनं याला जागं केलं.
अवीनं िलिहलं, ‘ यामलेइतक च िमसेस गोखले आज मा िदसत आहे त. यांचं ल न झालं नसतं
तर मजा होता.’
िलहन झालेलं वा य वाचन
ू पाहताच याचा तोच चपापला. भरकन याचा चोळामोळा क न
याने तो खाली टाकून िदला.
‘पेन झ क आहे .’ गोखलेचं ल वेधन
ू घेत अवी हणाला.
‘काय िलहन पािहलंत, पाह!’
‘तु हांला दाखव यासारखं नाही. काहीतरी भरकटलं होतं.’
‘मला दाखवायला काय हरकत आहे पण?… दाखवा ना!’
‘तसं िवशेष काही नाही. मी कागद टाकूनसु ा िदला.’
तेवढ्यात फोन खणखणला. हायसं वाटून अवी फोन यायला धावला. फोन घेऊन अवी जा यावर
परततो, तो संतापलेली गोखले ितथेच उभी होती. रागाने पण आजबू ाजू या लोकांना कळणार
नाही अशा बेताने ती हणाली,
‘मा या संबंधीचे तुमचे खरे खुरे िवचार आज मला समजले. बसने बरोबर घरी चल याचा िकंवा
चहाचा आ ह कर यामागचा हे तहू ी समजला.’
‘अहो, अहो, ऐका तर खरं . अगदी सहज काहीतरी…’
‘काही सांगू नका. तुम या सु मनातले िवचार आपोआप आज कागदावर उतरले. तुम याही
नकळत. Now I will not spare you. ही िनघाले मी साहे बांकडे .’ पाठोपाठ ितने हातातला
चुरगळलेला कागद अवी या पुढ्यात आदळला. आिण खरोखर ती साहे बांकडे गेली.
आता भिव य सांग यासाठी कोण याही ‘होराभषू ण’ची गरज न हती. िशपायाने बोलाव यावर
जा यापे ा आधीच आपण गेलेलं बरं , असा िवचार क न अवी आपण होऊन केिबन या बाहे र
जाऊन उभा रािहला!
जा तीत जा त काय होईल? वाईटात या वाईट गो ीचा िवचार क न ठे वावा. साहे ब

नोकरीव न काढून टाकतील. आॅिफस या बाहे र िफरकू देणार नाहीत. वॉचमनला सांगन
ू
ठे वतील, ‘ ा गहृ थाला आॅिफसात पाऊल टाकू देऊ नकोस. आलाच तर सरळ लाथ मा न
हाकलन
ू दे, नाहीतर पोिलसा या वाधीन कर.’
पण ातलं काहीच घडलं नाही. गोखले बाहे र आली. साहे बां या बोलाव याची वाट पाहन अवी
कंटाळला. मग जागेवर येऊन बसला. गोखलेकडे पहा याचं तो टाळत होता. आिण चुकून
एकदोनदा नजर वळली, ते हा काहीशा रागाने गोखलेनं दुसरीकडं पािहलं!
शू य मनाने अवी बाहे र या दरवा यातन
ू िदसणा या रहदारीकडे पाहत रािहला. एवढ्यात
‘परे लकर-संझिगरी’ फमचा मॅनेजर साहे बांना भेटायला आला. ‘Name and Business’ या
चोपडीतलं वरचं पान याने आत पाठिव यासाठी फाडून घेतलं. पण या यावर नाव वगैरे
िलहायचं सोडून ती िच ी तो पाहतच रािहला. थोड्याच वेळात याने याचा चोळामोळा क न
फेकला आिण साहे बांना न भेटताच तो िनघन
ू गेला!
डो यात कसलासा काश पडून अवी धावला. यानं ते िचटोरं उचललं. मघाशी साहे बां या
बोलाव याची वाट पाहत उभे असताना यानेच वर या ि लपवर िलहन ठे वलं होतं,
‘ ा गहृ थाला आॅिफसात पाऊल टाकू देऊ नकोस. आलाच तर सरळ लाथ मा न हाकलन
ू दे.
नाहीतर सरळ पोिलस या वाधीन कर.’
मना या भरकटले या अव थेतच अवीनं आॅिफस सोडलं. कुठे ही डो यात चाललेले िवचार िलहन
ठे व या या ा या या सवयीमुळे तो आज चांगलाच गो यात आला होता. साहे बांनी काही
मनावर घेतलं न हतं, पण गोखले कधीतरी आणखीन चवताळणार होती. याच माणे िच ीवरचा
मजकूर वाचन
ू परत गेलेला ‘परे लकर-संझिगरी’ फमचा मॅनेजरही काही गंभीर हालचाल करणं
श य होतं. तरी िबचारी मधुवंती गाडी सुटेपयत आिण सुट यावरही याला बजावत होती. सकाळी
आॅिफसला येताना सगळं जग सुंदर होतं, ते आता अवीला अ ाळिव ाळ वाटू लागलं!
काय करावं अवीला सुचेना. आिण मग चालता चालता याला एकदम आठवण झाली ती दातेची!
दाते. अवीचं िव ांित थान. अकृि म नेह करणारा दाते. या या नेहाला उपमाच ायची झाली,
तर पु हा याच नेहाची ावी लागेल. राम-रावणाचं यु कसं झालं, तर राम-रावणा या
यु ासारखंच! याच माणे मै ीचीच उपमा मै ीला!
‘या भावजी. खपू िदवसांनी फेरा वळला ग रबाकडे . भा यच हणायचं!’
‘काय, चे ा करता काय ग रबाची? एवढी एक िव ा बरी उचललीय नव याकडून! कुठे गेलीय
वारी?’
‘बाहे र गेलेत. एवढ्यात येतो असं सांगन
ू गेलेत, पण मला नाही वाटत लवकर येतील असं!’

‘कशाव न?’
‘सात वषा या अनुभवाव न.’
शेजारचं वतमानप हातात घेत अवी हणाला, ‘ येक बाईचे ित या नव यावर काही ना काही
आरोप असतातच. संसारा या कोटात नवरे लोकां या वाट्याला नेहमी आरोपीची भिू मका येते,
असं का?’
‘तीच यांना उ म वठवता येते हणन
ू .’
अवी ावर ग प बसला. ा िवषयावर तो िह ररीने बोलला असता. पण आज याचं कशातच ल
न हतं. या याकडे बारकाईनं पहात अनुराधा हणाली,
‘तुमचं काहीतरी िबनसलेलं िदसतंय आज!’
‘हो, सबंध िदवसात फार घोटाळे झालेले आहे त.’
‘मधुवंतीशी भांडलेले िदसताहात!’
‘मधुवंती आजच गावाला गेलीय.’
‘तरीच िम ाची आठवण झाली आिण चेहराही उतरलाय.’
‘तसं नाही हो! आज फार घोटाळे झालेत.’
‘तेही ‘ि या’ नाही हणन
ू च ना?’
अवी ावर ग प बसला. नकळत हातात पेन आलं. वतमानप ा या को या प ीवर तो काहीतरी
िलहायलाही लागला. अगदी नकळत! अभािवतपणे, िवमन क ि थतीत!
‘काय झालं सांगाल क नाही?’ अनुराधेनं िवचारलं.
िलिह याचा चाळा चालू ठे वीत अवीने सगळी हक कत सांिगतली.
‘भावोजी, ही गोखले कोण पण?’
‘गोखले आिण पवू ा मीची अनुराधा बव. तुमचीच लासमेट.’
‘तुम या आॅिफसात ती आहे हे माहीतच न हतं मला. ती काही करणार नाही तु हांला. ती पोट

आहे .’
‘नाही हो तसं. याचा काही नेम नाही.’
‘तु ही िबलकुल काळजी क नका. काही होत नाही. फ कड आलं घालन
ू चहा क न देते तो
या. आपोआप मन शांत होईल.’
‘अनु, मा या गैरहजेरीत इथे कोण आलं होतं?’ बाहे न आले या दातेनं रागाने
याचा अकारण चढलेला सरू ऐकून अनुराधेला आ य वाटलं.

िवचारला.

‘एवढं िचडून िवचारायला काय झालं?’
‘मला मा या

ाचं उ र हवं आहे . दुसरा

नकोय.’

‘हे पहा. जे काय िवचारायचंय् ते सरळपणानं िवचारा. बाहे र घडले या गो ीचा राग घरी
बायकोवर नको.’
‘बाहे र घडले या गो चा
च येत नाही. मी बाहे र गे यावर घरात मा यामागे काय घडत
असतं याचा
आहे . मला याचं उ र हवं आहे .’
‘मला तुम या बोल याचा अथच कळत नाही.’
‘सरळपणानं सांगायचं नसेल तर माझं काही हणणं नाही.’ वतमानप ाची कोरी चौकट
अनुराधेसमोर धरीत दाते हणाला, ‘ ाचा अथ तर सांगता येईल का?’
अनुराधा मोठ्यांदा वाचू लागली. ‘अनुराधा, मला माफ कर. एका िववािहत ीब ल मा या हातन
ू
असं काही घडायला नको होतं, पण तरीही मला एकदाच एकटी भेट. मी तुझा ह बदलू शकेन.’
अनुराधेला हसू आवरे ना. मुि कलीने हसणे थांबवीत ती हणाली.
‘अहाहा रे ! िदवे ओवाळा. बायकांना म सरी हणता, तु ही पु ष काय कमी म सरी असता हो!
ल नाला सात वष झाली महाराज! आता मी ेम करणं करणार आहे काय? िम ाचं अ रही
ओळखता येत नाही?’
‘ हणजे अवी आला होता काय?’
‘छे , माझा ल हर!’
‘हा ाणी खरोखरच
धापा टाकत!’

ा सवयीमुळे के हा तरी चांगलाच गो यात येणार आहे . आता सकाळी येईल

दाते या भािकता माणे अवी दुस या िदवशी सकाळी खरोखर धापा टाक त आला.
‘रा भर लेका झोप नाही.’
‘का बुवा?’ काहीच मािहती नाही असे दाखवीत दातेनं िवचारलं.
‘कालचा पेपर कुठाय्? तुझा काही गैरसमज नाही ना झाला?’ याच धा तावले या अव थेत
अवीने िवचारले. आता जा त चे ा क न ताण यात अथ नाही, असा िवचार करीत दाते हणाला,
‘माझा काही गैरसमज झाला नाही. आिण होणंही श य नाही. आमचे
िवचारीत होते सकाळी.’

शुर मा

याचा अथ

‘आँ! ते के हा आले?’
‘काल रा ीच, मला दोनतीनदा िवचारलं यांनी. मी उडवाउडवी केली.’
‘डॅम इट! ही मोठी माणसं भलतीच खा असतात. येक बाबतीत यांना बारीक ल ठे वावंसं
वाटतं! गो या घालन
ू उडवलं पािहजे सग या हाता यांना!’
अनुराधा तेवढ्यात चहा घेऊन आली.
‘विहनी, माफ करा हं! राग ध नका!’ चहाचा कप हातात घेत अवी हणाला. एकाएक दाते
हसायला लागला. अनुराधा हणाली, ‘आता हसताहे त. कालचा अवतार पहायला भावजी तु ही
इथे हवे होतात.’
ही खोटं सांगते अशा त हे या खुणा दाते अवीला करत होता. तेवढ्यात दातेचे शुर बाहे र आले.
आिण पेपर घेऊन आत गेले. दोघांचा चहा संपतो न संपतो तोच अनुराधेचे वडील रागाने बाहे र
आले.
‘जावईबाप,ू पाच वषानी आलो काल. तु हांला नको होतं तर सरळ प ानं कळवायचं होतंत येऊ
नका हणन
ू . गो या घाल याची भाषा कशाला आिण असं िलहन तरी का सुचवताहात?’
आपला उपद् याप ल ात घेऊन अवी ग धळला. मागचा पुढचा िवचार न करता तो सरळ यां या
पाया पडला.
‘माफ करा. मी िलिहलं ते! तेही अगदी चम का रक मन:ि थतीत. याचा कुणाशीही संबंध नाही.’
‘अ सं! मला वाटतं, काल अनुराधेब ल देखील तु हीच िलिहलेलं िदसतंय्? का तुम या
आजकाल या त ण मुलांचे उ ोग असतात कळत नाही. अनल
ू ा काल या वा याचा अथ

िवचारला, ती ग प! जावईबुवा पण उडवाउडवी करताहे त. तु ही ते िलिहलं आहे त पण तु हीही
याचा अथ सांगणार नसाल. एवढ्यासाठीच तु हांला हातारी माणसं जवळ नकोत. पण आता मी
असाच जाणार नाही. तु हा ितघांची काहीतरी कार थानं चालली आहे त. याचा छडा लावीन
मगच काळं करीन! गो या घालताहे त! हणे, अनुराधा एकटी भेट.’
शेवटचे श द पुटपुटत दातेचे

शुर आत गेले. डो यावर हात मा न घेत अवी बाहे र पडला!

सगळे जग लबाड आहे . आप या मनातले िवचार, आप या मनात या भावना कुणालाच समजत
नाहीत. बॉसला कळत नाहीत. सौ. गोखलेला तर नाहीच नाही. दाते या सास याला तर
अ कलच नाही. छडा लावणार हणे! लाव लेका खुशाल. काही नाहीच तर तुला सापडणार
काय? मला अनुराधेशी काय कत य आहे ? माझी मधुवंती– ितची सर कुणालाच येणार नाही. ती
माझे िवचार ओळखते. मा या भावना ओळखते. ितला बोलावलीच पािहजे. ए ेस प टाकतो.
मधुवंती चांगली आहे . सगळं जग वाईट आहे . आॅिफस वाईट आहे . िच कार गद असलेलं हे पो ट
वाईट आहे . बॉ ब टाकून सगळं उडवलं पािहजे, आिण पुढ याच णी काऊंटरवर िटपायला
ठे वले या िटपकागदावर वा य िलिहलं गेलं.
‘बाँबची यव था हायला हवी. तातडीनं! एक पुरे. आधी पो ट. मग आॅिफस… दातेचा सासरा…
वाट यास, सौ. गोखले! बॉ ब!! पण त पवू हे प पोचावं!’
सी. आय. डी. आॅिफसर मोिहते वैतागले होते. सव संप होणार होता. खा याचे काम वाढणार
होते. मोठ्या िमनतवारीने तरीसु ा यांनी रजा िमळवली होती. अवी या मागेच ते उभे होते.
यांना प रिज टर करावयाचे होते. रकामपणाचा चाळा हणन
ू हणा िकंवा र ाचे वळण
हणा– ते अवीची भांबावलेली अव था पहात होते. िटपकागदावरचा मजकूर वाच यानंतर यांना
आपण रजेवर अस याचा िवसर पडला. प रिज टर कर याचे सोडून ते अवी या मागे धावले.
धावती बस सोडून अवीने उडी मारली. या या पाठोपाठ मोिह यांनी पण उडी मार यावर हा
गहृ थ आपला न क पाठलाग करतो आहे याची अवीला खा ी पटली. पो टातन
ू बाहे र
पड यापासन
ू एक गहृ थ मागे येतो आहे अशी अवीची भावना झाली होती. एकदोन िठकाणी अवी
मग उगीचच थांबला होता. मधन
ू च एकदम पळत होता. तो माणस
ू पाठोपाठ येतच होता. अवीने
पकडलेली बस यानेही पकडली होती. आिण आता धाव या बसमधन
ू याने उडी मार यावर,
पाठलागावर असले या इसमानेही उडी मारली होती!
ा माणसाला कसे चुकवावे ा िवचाराने अवी अ व थ झाला. आपण कोणता गु हा केलाय्
हणन
ू याने आपला पाठलाग करावा? आप याच मागे तो न क येतोय्. पण का?– पहावं पुन:!
आप या मागोमाग जर तो आता समोर या हॉटेलात आला, तर न क च तो आप यावर पाळत
ठे वतो आहे असे समजायचे!

अवी हॉटेलात गेला. पाठोपाठ मोिहते पण आत गेले. जा त सायास न करता अवी या हालचाली
सहजासहजी पहायला िमळतील अशी जागा यांनी िनवडली.
आता अवीची खा ी होऊन चुकली. आता ाला गुंगारा कसा ावा? हा कोण असेल? याचं
आप याशी काय काम असेल? हा सी. आय्. डी. आॅिफसर असेल काय?– कोणी का असेना, तो
आप या मागावर आहे हे िनि त! तो कोण? ा
ापे ा याला चुकवावे कसे ाचा िवचार
थम केला पािहजे. दातेकडे च जावे. तो न क च माग सुचवील ा संगात! याच माणे हा
आप या जर िनि त मागावर असेल तर तोही पाठोपाठ येईल तेही दाखवता येईल.
एक चहा घेऊन अवी मग तसाच बराच वेळ बसला. मोिहतेही आप या जा यावर बसन
ू अवी या
हालचाली पहात होते. चहा िपऊन झा यावर वेटरने अवीला कूपन िदले होते. याच कूपन या
माग या बाजल
ू ा अवी काहीतरी िलिहत आहे हे ही मोिह यांनी पािहले. हा गु हे गार सापडला तर
याच प तीने– या या ाच सवयीने सापडणार ाब ल यांची खा ी होऊन चुकली. वा तिवक
मोिह यांनी याला के हाही अटक केली असती. संप लवकर सु हायचा होता. संशया पद
हालचालीत असले या कोण याही य ला वॉरं टिशवाय पकड याचे अिधकार पोिलसांना िमळाले
होते. पण अवीची ही कुठे ही िलिह याची सवय पाहन हा मनु य आप याला आणखीन काही
धागेदोरे देईल हणन
ू मोिहते ग प होते.
अवी िबल देऊन बाहे र पडला. अवीचं कूपन तारे ला अडकवले. त परतेने पुढे होऊन आपण कोण
ाची कॅिशयरला क पना देऊन मोिह यांनी अवीला िमळालेले कूपन पािहले. कूपन या माग या
भागावर श द िलिहले होते,
‘International Police? मग पळालं पािहजे. मधुवंती, तू गेलीस आिण बघ माझी अव था…’
‘हॅलो, हॅलो! मी मोिहते बोलतोय्. हे पहा, ऐका. आ ा पावणेअकरा वाजता… पावणेअकरा…
माहीम पो टात… एक रिज टर प केलं आहे … कुणी?… आहे असाच!… मधुवंती नाव
सापडतं का पहा… मधुवंती नावाव न प कोण या गावाला गेलंय् ते शोधा… अ या तासानं मी
पु हा फोन करतो.’
लगबगीने फोन क न मोिहते पुन: पाठलागा या मोिहमेला लागले. आता मोिह यां या सावजाला
पाठलाग होत आहे ाची क पना आली होती. आता जाग कता जा त बाळगायला हवी होती.
अवीला पुन: आलेला पाहन अनुराधेला आ य वाटलं.
‘भावजी आॅिफसला दांडी?’
‘काही िवचा नका हो आज. बरं आधी हे सांगा तुमचे िपताजी कोठे आहे त?’

‘सकाळीच बाहे र गेलेत. सग यांचा बंदोब त करतो हणाले. काय यां या डो यात आलंय
कळत नाही.’– आप या मागे पाळतीवर पाठिव याचे काम दाते या सास याचंच ाब ल अवीला
संदेह रािहला नाही. पानवा याकडे िसगारे ट आिण पान माग या या िनिम ाने उ या असले या
मोिह यांनी समोर या चाळीचा प ा िटपन
ू घेतला. अवीचं काम झटपट आटोपलेलं पाहन यांना
आ य वाटलं नाही. अवीने जलद हालचाल करणे ा आहे , ात काहीच नवल वाटले नाही.
खाली उतरले या अवीने टॅ सी केली. मोिह यां या निशबाने यांनाही दुसरी टॅ सी िमळाली.
एका आॅिफस या िबि डं गसमोर अवी उतरला. मोिह यांनी एकदम अवी बसलेली टॅ सी तपासायचे
ठरिवले. अवी िबल देऊन जाताच यांनी ती टॅ सी थांबवली. मोिह यां या कयासा माणे टॅ सीत
काहीतरी मजकूर िलिहलेली दोन बसची ितिकटे सापडली.
‘ या गोखलेला आधी उडवली पािहजे. अनथाचं मळ
ू तीच आहे . १२ परे ल ि हलेज रोड, पावसकर
िबि डं ग. म तकात गोळी घातली पािहजे.–’ दुस या ितिकटावर ‘िप तल
ू ’ श द तीन वेळा
िलिहला होता. याच माणे वेड्यावाकड्या श दांत ‘काम उरकलं क मी येतोच मधुवंती! तुला प
पोचाय या आधीच भेटतो.’– हाही मजकूर होता. मोिह यांनी ाय हरला डझनभर
िवचारले.
अवी या आॅिफसात कोणी गोखले नावाची बाई आहे . ितला याचं मन समजत नाही. ित यामुळं
सगळं िबनसलं– वगैरे वगैरे अवी वत:शीच बडबडत अस याचे ाय हरने सांिगतले!
दोन पोिलस कॉ टेबलना घेऊन मोिहते जे हा सौ. गोख यां या घरी परळला गेले ते हा सगळी
चाळ कुतहू लाने गजबजन
ू गेली. सौ. गोखले आॅिफसात गे या हो या. घरात या सौ.
गोख यां या माणासांकरवी यांना आॅिफसात फोन करवन
ू मोिह यांनी घरी बोलावन
ू घेतले. सौ.
गोखले तशा खम या मना या. पण हा कार पाहन या गडबड या. ‘थांबा, शांत हा. गडबडून
जाऊ नका. बसा. हा मोिहते आहे तोवर तुम या केसालाही ध का लागायचा नाही.’
‘पण… हा… काय… कार आहे !’ सौ. गोख यांनी चाचरत िवचारले.
‘ते सगळं सांगतो. आधी मला हे सांगा, तुम या वाईटावर कोणी आहे का? तु ही कुणाचा अपमान
केलाय् का? कुणाला िडवचलं आहे का?’
‘छे , बाई. कोणीच नाही मा या वाईटावर! आिण मी कशाला कुणाला िडवचायला जाऊ?–’
मोिहते िवचारात पडले. िखशातन
ू ितक ट काढून दाखवीत यांनी िवचारलं, ‘बरं , हे ह ता र
ओळखता?’
‘हो, हे तर आमचे नाडकण साहे ब! पण यांचा काय संबंध? तो तर अगदी भोळा माणस
ू आहे !’
उपरोिधक हसत मोिहते हणाले, ‘ते भोळा वगैरे आ ही पाहन घेऊ. तु ही यांचा प ा ा!’

‘मी प ा देते, पण पु हा एकदा सांगते क तो ाणी अगदी िन प वी आहे .’
प ा िटपन
ू घेत मोिहते हणाले, ‘तु हाला क पना नाही ाच माणसापासन
ू तु हांला धोका आहे .
अ छा, जमादार १२५८ आिण १५२०, तु ही इथेच थांबा, यां या िजवाला अपाय होऊन…’
‘अहो, पण मी खरं च सांगते…’
‘तु हांला संर णाची आव यकता आहे .’ गोख यांना म येच थांबवीत मोिहते हणाले.
अवी या घरी अवी एकटाच रहात होता. मोिह यांनी या या घराची झडती घेतली ते हा असं या
िच ् याचपाट्या यांना सापड या. या िच ् यांचा मेळ घालणं हणजे इितहाससंशोधन
कर यासारखे होते. हाय ोजन बॉ ब िहंदु थानात के हा तयार होईल?– सुभाषचं आिण िहटलर
िजवंत असतील काय?– सी. आय्. डी. जात न हायला पािहजे! एक ना दोन अनेक कार
होते.
झडतीचे काम चालू असतानाच यांचा अिस टंट आला.
‘काय बातमी?’
‘तु ही सांिगलेला गहृ थ आ ा पॅसजरने लोणाव याला गेला. रटन ितक ट काढलंय् याव न
लवकर परतेलसं वाटतं.’
‘बरोबर कोण गेलंय्?’
‘गणपत साळुंखे.’
‘मग काळजी नाही.’
‘िकती उतावळा आहे स तू अवी? दोन िदवसांनी मी येणारच होते क !’
‘मला ते काही सांगू नकोस. सगळं जग खायला उठ यासारखं वाटत होतं.’
‘हो, पण आता मी तुझीच आहे ना? एवढं वेडं होणं चांगलं का?’
‘एवढं वेड लावणं चांगलं का सांग आधी.’
‘बरं , ते जाऊ दे. काही घोटाळा केला नाहीस ना?’
‘छे , छे . घोटाळा कसला आलाय. सगळं सोडलं मी!’

जरा वेळ गे यावर मधुवंती हणाली,
‘अ णा काय हणतील आजच मला आलेली पाहन? आिण तेही रा ी या गाडीनं. यांना खपू
नवल वाटेल. कारण रा ीचा वास मी कधीच करीत नाही.’
‘आता तू घरी जायचं नाहीसच. आधी सरळ मा या खोलीवर जायचं. दोन तीन तास ग पा
माराय या. मग मी तुला घरी पोचवणार! टॅ सी ितकडे च चालली आहे आपली!’
‘अ या, खरं च क ! माझं ल च गेलं नाही एवढा वेळ. ए सॉरी हं! मला घरी जाऊ दे आधी. पु हा
येईन.’
‘नो नो! मला खपू बोलायचं आहे .’
‘तीन तास झा या क ग पा गाडीत!’
‘नुस या ग पाच झा या. मला कंटाळलीस?’
– ा
ावर मधुवंतीजवळ उ रच न हतं. आप या खोलीवर मोिहते आपली उ सुकतेने वाट
पहात असतील ाची अवीला पुसटही क पना न हती.
‘संशया पद हालचाल, सावजिनक िठकाणी ोभकारक मजकूर िलिहणे, शांततेला बाध येईल
असे कट करणे, आिण खन
ू कराय या िवचारात असणे, एवढे आरोप आहे त ा गहृ थावर!’
–अवी शांत उभा होता. मधुवंतीने आपले रडणे यासाने आवरले होते. इ पे टर बांिदवडे करांनी
िवचारलं,
‘तु हांला हे आरोप मा य आहे त का?’
–अवीने नकार िदला.
‘िम टर नाडकण , तु हांला समाधानकारक खुलासा ावा लागेल. बॉ बची यव था कोण
करणार होतं?’
‘अहो, मी सांगते, हे यातले नाहीत हो!’
‘बाई, श यतो तु ही मधे पडू नका. नाडकण , मला
‘तु ही माझं ऐका. एकच र वे ट–

ाचं उ र हवं आहे .’

ा या आॅिफसांत फोन करा फ !’

‘आॅलराईट. सांगा नंबर!’ मधुवंतीकडे िनरखन
ू पहात बांिदवडे कर हणाले.
अ यापाऊण तासा या अवधीत अवी या आॅिफसचा बॉस फडके, सौ. गोखले, यामला िटपणीस व
दाते बायकोला घेऊन चौक वर हजर झाला. बांिदवडे करांनी
ांची सरब ी चालू केली.
आॅिफसात या हालचाली, वागणक
ू याब ल साहे बांनी पुन:पु हा वाही िदली. सौ. गोखले,
यामला िटपणीस, दाते दांप य– या सवानी अवी या सवयीब ल पुन:पु हा सांिगतले.
एवढे रामायण घडत होते तरी अवीचे उ ोग-उपद् याप चालच
ू होते.
खाली मान घालन
ू बांिदवडे करांचीच पेि सल उचलन
ू तो टेबला या कोप यावर पडले या
कागदा या कपड्यावर काहीतरी िलहीतच होता. आता बांिदवडे करांची खा ी पट यास खास
उपाय सापड याचा दातेला आनंद झाला. उमेदीने तो हणाला, ‘पहा साहे ब, एवढ्या ग धळातही
याचा उ ोग चालच
ू आहे . बांिदवडे करांनी तो मजकूर वाचला व ते मोठ्याने गरजले,
‘आॅल आॅफ यू कॅन गो!’
सगळे बाहे र पडले. जाताना मधुवंतीने अवीला खेचतच नेले. बांिदवडे करांकडे भीतभीत पहात
मोिह यांनी अवीने िलहन ठे वलेला मजकूर वाचला,
‘लाच घेत यािशवाय बांिदवडे कर सोडणार नाहीत.’

या टारगट कंपल
ू ा कोण ओळखत न हतं? सगळे च ओळखत होते!– आ खं कॉलेज. आॅिफसात
बॉयपासन
ू बॉसपयत सव! एवढं च न हे , तर तो कंपू या ठरले या लोकलमधन
ू वास करीत
असे, या गाडीतले सह वासीदेखील यांना ओळखन
ू होते. थोड यात हणजे ही ‘टारगट
कंपनी’ सग यांना माहीत होती. येका या आडनावचं पिहलं अ र, घेऊन ‘टारगट’ हा श द
तयार झालेला होता. आिण तो श द योग टाकळकर, रणिदवे, ग े , टकले– सग यांनाच िबनशत
मंजरू होता.
ा चौकडीचे सगळे काय म एका वेळेला होत असत. सकाळी कॉलेज, दुपारी नोकरी,
सं याकाळी पाच-प तीसची गाडी, ा गो ी बरोबर करणं हणजे अगदी टॅ सीवा यानं टॅ सी
चालू कर यापवू ‘िमटर लॅग’ िफरव याइतकं आव यक आिण सहज ठरलेलं होतं. ा यित र
यांचे नेहमीचे काय मही सांिघक व पात हायचे! ‘ यू आराम’ मधे एकटा टाकळकर कधी
भजी खाताना िदसायचा नाही, याच माणे शिनवारी दुपारी ‘मे ो’ या लाइनीत एकटा ग े उभा
राहील, अशी पैज कुणी िजंकणं श य न हतं.
ा सग या लौिककाला साजेल अशा त हे नंच आज चौघांनीही आॅिफस लौकर सोडलं होतं.
एकटा टकले लौकर जायचं क सेशन मागायला आला, ते हाच साहे ब समजले होते, क हे
क सेशन एकट्या टकलेसाठी नाही! आॅिफस सोडलं तर चौघांनी एकदम, नाहीतर कुणीच नाही,
हे टकले आप याला ऐकवणार, हे समजन
ू साहे बांनी चौघांनाही सोडलं होतं. तशीच वेळ आली,
तर चौघेजण कामाचा फडशा पाडतात, ावर साहे बांचा नुसता िव ासच न हता, तर तसा यांचा
पवू ानुभव होता.
‘टारगट कंप’ू ने आज चार-पंचवीसची गाडी पकडायचा िनणय घेतला ाला तसं काही खास
कारण न हतं. एकाला लौकर िनघायची लहर आली, तशी चौघांनाही आली. लौकर जा या या
‘िबला’चं तीनदा वाचन झा यावर एकमुखानं ठराव पास झाला आिण दारावर या पहारे क याची
सलामी घेत चौकडीनं आॅिफस सोडलं!
‘आज साला सकाळपासन
ू च ‘दांडी मड
ू ‘ लागला होता! ापवू च पळ याचा िवचार होता; पण
तु हांला तो िकतपत मानवेल ाब ल शा ती न हती.’–टाकळकर हणाला.

‘तू आमचा अपमान करतो स!… आजपयत आप या चौघांत एकालाही अशा शंकेनं भेडसावलं
न हतं.’ ग े नं टाकळकरला तातडीनं जामलं.
‘ग े इज् सट परसट राइट! टाकळकर ए लेन मी, हाय यू शड
ू नॉट बी फाइ ड फॉर िधस
टेटमट?’ रणिदवेनं साि वक संताप कट केला.
‘दो तो! समजलो मी ाचा अथ!
आिण तीही अ◌ॅट माय कॉ ट!’

ा सग याचा सरळ अथ एवढाच क , तु हांला कॉफ हवी आहे

‘देअर यू आर!’– टक यानं आपला आनंद कट केला.
ा चौकडीला लांबन
ू येताना पाहनच ‘िम क सटर’वर या वेटरनं कॉफ चे चार कप तयार ठे वले.
चौघांनी कॉफ या कपावर उड्या मार या. कॉफ चे दोन घोट घेऊन होतात न होतात तोच
टाकळकर एकाएक कॉफ यायचा थांबला. आकषक बां याची एक पाठमोरी मुलगी
टाकळकर या िदलाचे लाख तुकडे करीत, समो न चालली होती. टाकळकर कॉफ चा कप, इतर
तीन िम – सव व िवसरला! पण बाक चे याला िवसरणं श य न हतं. ग े टाकळकरकडे
बारकाईनं पहात होता. टाकळकर या नजरे या िदशेनं ग े नं आपलीही नजर वळवली, आिण
टाकळकरचा ‘िव ािम ’ का झाला ाचा याला उलगडा झाला.
‘न क च

ा टाक याचं टाळकं जा यावर नाही आज!

ानं आपला दुसरा िनयमही मोडला!’

‘कोणता?’ कॉफ संपवीत रणिदवेनं िवचारलं.
‘मघाशी ानं, आपण या या िवचारांशी सहमत होऊ क नाही अशी घातक शंका घेतली. याची
पेन टी पुरी हाय या आतच ानं दुसरा गु हा केलाय्– ‘
‘कोणता पण?’ रणिदवेचा पेश स संपु ात आला.
‘एखादी िदलखेचक व तु िदसताच, पाच सेकंदा या आत एकानं ती दुस याला दाखवायची.
टारगट पीनल कोड मांक…’
‘पुढचा तपशील माहीत आहे … आधी व तु कोणती ते दाखव!’ टक यानं कॉफ चा शेवटचा घोट
घाईघाईनं संपवीत िवचारलं.
चार नंबर या लॅटफॉमकडे वळणा या या मुलीकडे ग े नं त परतेनं बोट दाखवलं.
‘आता

ाला िश ा?’

‘िश ेचं पुढं पाह. या मुलीचं काय?’ ग े नं सवाल टाकला.
‘अरे ! हा काय सवाल झाला? ि वक् माच!’
‘चार-पंचवीसची गाडी–?’
‘आॅफ कोस सोडून ायची! वरातीमागन
ू घोडं काय कामाचं?’
चौघेजण चार-पंचवीसची गाडी सोडून स वा चार या गाडीला धावले. पुढ या फ ट या ड यात ती
मुलगी िशरलेली चौघांनीही धावता धावता पािहली. ते सगळे तो पुढचा डबा पकडीपकडीतो गाडी
हलली.
चौघांनीही या मुली या समोरील बाकावर आसन ठोकलं. थम टाकळकरानं बसता बसता
ित याकडं पािहलं, आिण याला चंड ध का बसला. तसाच ध का आळीपाळीनं उरले या
ितघांनाही बसला.
– गो ध का बस यासारखीच होती. स दय आिण सौ व दो ही हातांनी उधळून देता देता
िवधा यानं या मुली या बाबतीत एक भलतीच गफलत केलेली होती.– या रमणीचा एक दात
ल ात ये याइतपत पुढं आलेला होता. गौरवण, चाफेकळीसारखं नाक, लांबसडक केशसंभार,
एवढीशी िजवणी… ही सगळी राखीव आयुधं बोथट हावीत असा कार या आगंतुक दातामुळं
घडला होता. या पुढं आले या दातापुढं काही ‘अिपल’ न हतं. चौघांनाही ते खटकावं ांत नवल
न हतं…
‘अरे अरे ! थोड यात मुलगी गेली बघ!’ ग े कुजबुजला. तेवढ्यात सावधानतेनं टाकळकरनं ते
पट याचं दशवलं.
‘केशकपालाव न चाफेकळीपयत नजर ‘ मथ
ू ली’ खाली येऊ लागते तोच दातापाशी अडकते.’–
रणिदवेनं आपली रिसकता कट केली.
‘तु यासार याला तेवढा अडचर हवाच!’ टकलेनं याची ‘िवकेट’ घेतली.
‘हो! नाहीतर चाफेकळीव न तू आणखी कुठं जाऊन पोचला असतास,
चेहरा टाकून बसले या रणिदवेवर टाकळकरनं ह ला चढवला.

ाचा नेम नाही!’ आधीच

चपू चाप बसले या ग े ला रणिदवेनं मु ाम िवचारलं, ‘ य जनाब! आप चुपचाप य हो! लगवा
ना तु ही पण एखादा शालजोडीतला!’
‘मला खरोखरच वाईट वाटतंय् या दाताब ल!’ ग े नं िख न आवाजात सांिगतलं.

‘तुला एवढं वाईट वाटून यायचं कारण नाही. परमे राची ती चक
ू तू सुधा शकतोस.’
टाकळकरनं हल या आवाजात सांिगतलं.
‘ती कशी काय?’
‘तुझे काका डिट ट आहे त ना? यांना सांग, ह ली बाहे र आलेले दात आत घाल याचा शोध
लागला आहे हणतात.’
‘ हणजे घशात?’ रणिदवेनं िवनोद कर याची जागा सोडली नाही.
‘श:ू ! हळू! ितला ऐकायला जाणं बरं नाही.’– टाकळकर.
‘ते बरं नसलं तरी खरं आहे . आिण ितला ऐकू गेलंच, तर ती जा तीत जा त काय करील?
रागावेल! भडकेल! आप यापैक एखा ाचा अपमान करील. ते तर आप याला हवंच आहे . या
िनिम ानं बोलणं चालू करता येईल. डिट ट-काकांचा प ा सांगता येईल.’ रणिदवेनं भिू मका
‘ि लअर’ केली.
‘आिण ितला नाही आवडलं, तर ती कायमचा दात ठे वील. मग काय करशील?’
‘काय करणार? आपलेच दात आिण आपलेच ओठ हणन
ू ग प बसेन.’
‘ यातले ‘ओठ’ िवसरा बरं ! ओठा या पुढं दात आहे , हे पहा जरा! त डात बसन
ू आपलेच दात
पाडून घेतले नाहीस हणजे िमळवली!’
‘काही होत नाही. डिट ट-काका आहे त तोवर भीित नाही.’
‘पण अशा आडवाटा का? आपण ितला सरळसरळ सजे ट क !’ टकलेनं डायरे ट मेथड
सुचवली.
‘जाना दो यार! ित या दाताचा आप याला काय ास होतोय?’
‘टाक या! टू बॅड! आपण फ आप याला ास होणा या गो चाच बंदोब त करावा, हा िन वळ
वाथ झाला. आप यासार या एका समवय काला याचा िकती ताप होत असेल?’
‘कुणी सांगावं? एखादा ‘खास चाम’ पण असेल!’
‘तु ही सगळे फार बोलताहात. एखादं वा य जरी ितला ऐकू गेलं, तरी वांधा आहे . ित या पुढं
आले या दाताब ल ितनं वत:ही एवढा िवचार केलेला नसेल. दात-दात-दात– बस् होगयी
बात!’– ग े वैतागन
ू हणाला.

‘बस् कैसी हो गयी? ऐक–
कान है तो मान है,
नैन है तो चैन है,
पाँव है तो गाँव है,
हात है तो जात है,
और दात है तो बात है।–’
रणिदवेनं प ावली पेश केली. हळूहळू याचा आवाज चढत गेला. इतका क ‘दात है तो बात है’
हणताना तो जवळजवळ ओरडलाच. शेवटची ओळ झा यावर िखडक बाहे र पहात असले या या
मुलीनं पटकन् आत पािहलं. याच वेळेला टाकळकर ओरडला, ‘वा:! शायरे आलम! जबाब नह ।’
ग े नं लगेच चे े या सुरात हटलं, ‘शायरे आलम! आता हे िह ऐका. दात िजभेला हणतात,
‘हम ब ीस, तू अकेली, बसी हमारी माय।
जरासी कतर खाऊं तो िफरयाद कहाँ ले जाय?।।”
‘ यावर जीभ हणते–
‘मानती हं,– म अकेली, तुम ब ीस, बसी तु हारी माय।
जरासी टेढी बात क तो ब ीसही िगर जाय.’।।’
– ावर सगळे मनापासन
ू हसले. आता ग पांचा ओघ ओसरला होता. दांडी मार यामुळं चौघेही
लवकर घरी पोचणार होते. सं याकाळी काय काय करायचं, ासंबंधी यांचे वतं िवचार सु
झाले. तेवढ्यांत या मुलीनं चौघांकडे नजर टाकून टाकळकरला सरळ िवचारलं,
‘मा यासंबंधीची चचा संपली काय?’
चौघेही हादरले. एकमेकांकडे , दुस यानं उ र ावं, ा अपे ेनं पाह लागले. या मुलीला
गालात या गालांत हसताना पाहन रणिदवेचा धीर चेपला.
‘यू आर अंडर राँग इं ेशन. आ ही तुम याब ल बोलत न हतो.’ तो हणाला.

‘ हणजे तु ही नुसतेच िभ े नाही, तर अ ामािणक पण आहात! िनदान िवचार यावर तरी सरळ
कबल
ू कराल, असं वाटलं होतं मला.’ ती मुलगी हणाली.
‘वुइ आर सॉरी.’ टाकळकरनं यात या यात ामािणक बन याचा य न केला.
‘यू नीड नॉट बी!’ ती संथपणे हणाली. चौघे मांजरासारखे चुपचाप बसले. पु हा ितनंच सु वात
केली,
‘तुम यापैक एखादा जरी सरळ मला हणाला असता क , ‘बाई यू आर ए से शनली माट
अ◌ॅ ड गुड लुिकंग… फ जरा तो दात नीट हवा होता–’ तर मला ते अिधक आवडलं असतं.’
अंमळ धीट होत टकलेनं िवचारलं,
‘असं डायरे ट्ली कुणी बोलतं का पण?’
‘तेच तर ठीक नाही! अशी िधटाई रािहलेलीच नाही आज कुणात.’
‘पण आ ही तुम यासंबंधीच बोलत होतो कशाव न?’
‘मलाही थोडी पारख आहे . मनु य वभावाची.’ ती मुलगी हसत उ रली. ‘चारपाच कॉलेज
टुडं ट्स एक जमले तर ते काय महागाईब ल बोलतील?– तेही ड यात एकच मुलगी असताना?
शेजार या मुलीला आपलं बा कळ बोलणं, वत:ला भारी वाटणारे , पण व तुत: फालतू असलेले
िवनोद– जा तीत जा त कसे ऐकू जातील, अशी यांची धडपड चालते. एकमेकां या
अ◌ॅि टि हिटज् मग मोठ्यांदा चिच या जातात. एकजण दुस या या नाटकात या पडले या
भिू मकेचं कौतुक करतो, तर दुसरा ितस या या ि केटमध या न काढले या सचुरीची वाहवा
करतो. या वेळचं यांचं टीमवक वाखाण यासारखं असतं! आिण ा याउलट आ ा तुम यापैक
येकजण मला तुमचं बोलणं कसं ऐकू येणार नाही ाचीच दखल घेत होता. ते हा ते बोलणं
मा या पुढं आले या दाताब लच असणार यात शंका कसली?’
सगळे जण ग पग प झाले. पण या ग प बस यात वा य न हतं. आिण याहीपे ा समोरची
य एवढा मोकळे पणा दाखवायला तयार असताना उगीचच ग प बसणं ठीक न हतं. यापे ा
पराभव आनंदानं प क न हातिमळवणी करणं जा त मोठे पणाचं होतं. सरळसरळ शरणागित
प क न टाकळकर हणाला,
‘आपण आपला पराभव कबल
ू करतो बुवा! तुमची प ोि ही आप याला आवडली! आिण
आम यासार यांचं तु ही केलेलं परी ण पण आवडलं!’
‘थँ स!’ ती मुलगी हणाली, ‘माझे आडाखे कदािचत् चुक चे असतील; पण मा यापुरता आपला
मी एक िहशोब बसवला आहे . पेहरावाव न मी काही अंदाज बांधले आहे त. वुलन रं गीत पँट, वर

मॅिनला– ा कपड्यांतला माणस
ू मला रझ हड् वाटतो. बुशकोट रं गीबेरंगी असेल तर व छं दी
वाटतो. असा ाणी ध का मा न नंतर अंग चोरणार नाही िकंवा ‘सॉरी’ हणणार नाही.
‘कलेसाठी कला’ ा माणे याचा तो ‘ध यासाठी ध का’ असतो. कडक इ ी, पांढरी पँट,
पांढरा शट, विचत संगी टाय्, अशी व ली केवळ नाइलाज हणन
ू मुलीशेजारी बसतोय् असा
चेहरा करीत हमखास मुलीशेजारीच बसेल, गाडी या ध यांचा फायदा घेत ‘ए
यज
ू मी’
करीत हळूच ध के मारील. पांढरा लगा, वर लखनौ झ बा, केस ठरवन
ू िव कटलेले, अशा
माणसांचा भरवसा नाही. काही काही वेळा हे खरोखरच वत: या तं ीत असतात. अशावेळी
बायकांकडून यांना ध का लागला तरी यांना याची दाद नसते; पण के हा के हा तं ीचा
बहाणा करीत, हा ाणी पण ध का मारील… हणजेच अशा व ल चा भरवसा नाही.’
‘टारगट कंप’ू ावर खदखदून हसला.
गाडीचा वेग मंदावला. ‘बरं य् येते मी’ असं हणत ती मुलगी उठली. आता मा ग े ला राहवेना. तो
ांजलपणे हणाला,
‘एकच िमिनट थांबा. मला खरोखरीच तुमचा तो दात बघवत नाही. हे मा या काकांचं काड या.
ते उ म डिट ट आहे त. तुमचा तो दात ते–’ पुढं कोणते श द वापरावेत हे ग े ला कळे ना.
तेवढ्यात ती मुलगी हणाली,
‘ हणा ना घशात घालतील हणन
ू !’
सगळे पु हा शरिमंधे झाले. ती मुलगी ते काड घेत पुढं हणाली,
‘तुम या कळकळीब ल आभारी आहे मी. पण
असाच बरा वाटतो.’

ा दातासंबंधी माझं मत िवचाराल तर मला हा दात

–सगळे चपापले!
‘ हणजे याचं असं आहे ,’ ती मुलगी पुढं हणाली, ‘हा पुढं आलेला दात माझं उ म संर ण
करतो. मा या यवसायामुळं मला वेळीअवेळी, के हाही, कुठं ही जावं लागतं– तेही सोबतीिशवाय!
अशा वेळी ा दातामुळं माझं संर ण होतं. कॉलेज टुडं ट्स आिण इतरही अनेक िदखाऊ िश
मा या ा दातावर जा तीत जा त चचा करतात. पण मा या मागं लाग या या िवचारानं आलेले
लोक ा दातामुळं ितथंच थबकतात, िबचकतात, पाठलाग सोडून िन वळ चचा करतात– तीही
आपापसांत. सरळ बोलायचं धैय कुणालाच होत नाही. हे असं पािहलं हणजे वाटतं, आ ही फ
पेहेरावातच पुढं गेलो आहोत. आ ही फ कपडे बदलले. आमची मनं, व ृ ी रानटी अव थेतच
रािह या आहे त. आम यापाशी फ पेहेराव आहे , या या आत सु ढता नाही. फ श द आहे त,
पण यात िज हाळा नाही. ते हा हा दात पुढं आला आहे , तेच छान आहे !’

टेशन आलं होतं. ित या अ ुत खुलाशानं चौघेही टारगट मक
ू बनले. ग े कडे पाहन ती मुलगी
पुढं हणाली,
‘तुम या काकांना मी ओळखते. यांना माझा नम कार सांगा. दाताचं हे संर ण यांनीच मला
िदलंय्!’
–असं हणन
ू उतरता उतरता या मुलीनं ओठाबाहे र डोकावणारा तो नकली दात या चौकडीला
हातात काढून दाखवला, आिण या चौघांचे ब ीस चोक एकशेअ ावीस घशांत गेलेले दात
बघायला िबलकूल न थांबता ती तडक ितथन
ू िनघन
ू गेली!

मी जवळ या ‘लॅच क ’ नं दरवाजा बाहे नच उघडला आिण दरवाजा उघडताच मला समोर एक
हो डआॅल आिण दोन ंका एकावर एक ठे वले या िदस या. मनात हणालो, ‘पाहणे’ आलेले
िदसताहे त.
एर ही मला कदािचत् ा अनाहत पाह याचा राग आला असता. पण आज बरं वाटलं. आज मला
पाहणा हवा होता. अगदी सौ. या माहे रचा लांबचा-लांबचा- हणजे अगदी चुलत मामा या सुनेचा
आतेभाऊ देखील पाहणा हणन
ू चालणार होता. का हणन
ू नाही िवचारलंत? आहे , संकोच
कसला करताय्? िजथं मी तु हांला सगळं सांगायचं मनांत आणलंय् तर काही राखन
ू ठे वणार
आहे का? तु ही िवचारा! जरा थोडी उ सुकता दाखवाल क नाही चेह यावर? जाऊ दे. नका
िवचा ! मीच सांगतो. पाह यासारखी उप वकारक चीजदेखील आवडते के हा?
सौ. बरोबर भांडण झा यावर!
पटलं क नाही? ा टाळी! बायकोबरोबर भांडण झालं क पाहणा वरदान वाटू लागतो. कारण मग
सगळे मतभेद गुंडाळून ठे वन
ू बायकोला आप याशी ेमाने-आपलेपणानं बोलावंच लागतं. आता
मधन
ू के हातरी एखादा ‘शालजोडीतला’ गिनमी का यानं अंगावर येतो, पण याला काय
इलाज? एखादा दाणा कुजका िनघेल ा भीतीपायी आपण भाजलेले शगदाणे खा याचं सोडून
थोडं च देतो? अशा गो ीकडे दुल करायचं असतं. ‘मला हवं ते बोल यािशवाय मी रहायची
नाही.’ असं बायको जरी हणाली तरी यात घाबर यासारखं काय आहे ? आप याला हवं तेवढं च
आपण ऐकायचं असतं! वत:ला उपयोगी पडे ल एवढं च ऐक याचं कसब आम याजवळ नसेल तर
मग आ ही कसले वक ल?– बायकोकडे ितप ाचा वक ल ा, ि कोनातन
ू पहावं– हणजे
सगळे
चुटक सरशी सुटतात. इथं तु ही आ हांला िवचारणार आहात क , ज मा या
सोबतीणीला िवरोधी प ाचा वक ल मानन
ू कसं चालेल? आ हांला कबल
ू आहे ! आपका सवाल
िबलकुल सही!– पण याला इलाज नसतो. बायको जे हा सा या सा या िवषयांत देखील
अटीतटीनं मु े मांडायला लागते ते हा ितला वक ल हणायचं नाही तर काय हणावं माणसानं?–
फार कशाला?– सकाळचंच उदाहरण या.
बाब होती करं यांची! वरवर पाहणा याला फार सामा य वाट यासारखी. पण तेवढ्याव न

करण िकती तापावं?– मला आता करं जी हा कार अिजबात आवडत नाही. जे लोक तो
‘खुळखु या’ सारखा कार उडी मा न खातात ‘तेथे कर माझे जुळती.’ तर का? मा या मते
या काराला काही यि म वच नाही. आता मला सांगा, एकदा एखादी व तु आवडत नाही
हण यावर काही ‘अपील’ आहे का?– पण छे . बायको ग प बसली नाही तर ितप ाचा वक ल
कसली? करं जी ा काराब ल माझी ही मतं माहीत असन
ू ही मी पानावर बसलो ते हा ितनं दोन
करं या पानावर टाक या.
–मी न बोलता या करं या िचमटीत पकड या आिण शेजार या बशीत ठे वन
ू िद या; तेवढ्यात
योती हणाली,
‘खाऊन तर पहा, म त झा या आहे त.’
‘ योती, तु या पाककौश याबाबत मी कधी व नांतसु ा शंका य
करं जी हा कार नको.’

केलेली नाही. तरीही मला

‘पहा हो, एकदा तरी खाऊन. तु ही नुसती ओठाला लावा एकदा, सगळा डबा फ त क न
टाकाल.’
मी ित याकडे पहातच बसलो. तेवढ्याच उमेदीने ती हणाली, ‘खरं च, खाऊन पहा, तु ही
हणाल, बस् योती, रोज नुस या करं याच कर.’
मी मोठ्यांदा हसत हणालो, ‘वा, हणजे मारे क यानं सांगावं, आपण एकदा खन
ू क न पहावाच,
वाटेल क सारखे खन
ू च करावेत.’
योती ावर जरा भडकली. तरीदेखील आवाज न चढवता हणाली, ‘तुमचं हे नेहमीचं आहे .
वक ल आहात, ते हा त डात असलेच श द, आिण तस याच काहीतरी उपमा.’
‘हे बघ योत्,’ मी मु ाम लाड या नावानं हाक मारीत हणालो,– ‘मला उशीर होतोय्. बाक चं
पान वाढ पाह. एकदा एखादी व तू आवडतच नाही हट यावर ित या चांगलेपणाचा
येतोच
कुठे ?’
‘हे च मला पटत नाही. माणसानं आधी खाऊन पहावं आिण मग आवडत नाही हणावं.’
‘दा िपणा या माणसांनी

येकाला असंच सांगायला सु वात केली तर?’

‘करं जी काय दा एवढी वाईट असते का?’ झा यानं भात उकरता उकरता योती हणाली.
‘ योती, न आवडणारी व तू कशासारखी वाटेल ाचा काही नेम आहे का?– पण जाऊ दे.
आप याला हा वाद हवाच कशाला? मला करं जी आवडत नाही. ते हा मला ती नको. ती फार

चांगली असेल, अगदी वगातलं अमत
ृ तु छ वाटावं एवढी ती वािद
सगळं !– फ मला ती नको.’

असेल– वगैरे वगैरे

‘मा यासाठी एकदाच खा.’– योती ह ानं हणाली.
‘तु यासाठी दुसरं काहीही करायला सांग पण हा ह नको.’
‘तु ही करं जी खा, मग माझा कोणताच ह नाही.’
‘खाईन, पण एका अटीवर.’
‘बोला’ योती खुलत हणाली.
‘तू एक िसगरे ट ओढली पािहजेस.’
योती जाम िचडली. हणजे का यांत सांगायचं हणजे योतीची हां हां हणता वाला झाली.
मा यासमोरची करं यांची बशी ितनं तरातरा उचलली आिण दो ही करं या सरळ सरळ
िखडक तन
ू बाहे र िभरकाव या. अगदी र यावर! पानाव न उठून मी िखडक कडे धावायला
आिण खालन
ू आवाज यायला एकच गाठ पडली. ‘विहनी, काय कार आहे हो?’
योतीनं फेकले या करं या– खाल या मज यावर रहाणा या िदनकर या अंगावर पड या. मला
िखडक त पाहन िद या हणाला, ‘काय वक लसाहे ब काय कार आहे ?’
मी काय बोलणार?– तेवढ्यात िद या परत ओरडला, ‘विहनी, अहो विहनी, आता चक या येऊ
ात.’
योतीकडे पहात मी हणालो, ‘नुस या दोनच करं या फेकून काय होणार?’ फळीवरचा डबा
काढीत योतीनं एकूण एक करं या कच या या टोपलीत टाक या. आिण मग ती च क
बेड मम ये जाऊन हंदके देऊ लागली. पानात वाढलेला पिहला भात यवि थत खाऊन मी बाहे र
पडलो. आता हे भांडण आिण यातन
ू अप रहायपणे िनघणारा अबोला– ही िकमान एक स ाह
साजरा क नच घरातन
ू जाणार हे अगदी उघड होतं. असा अबोला आिण मग यापायी आमची
रा ीची बैठक िद याकडे . ा सव गो ी आता मा मानेच येणार हो या. करं जीसारखा गोड
समजला जाणारा पदाथ नवरा-बायकोत एवढी कटूता िनमाण क शकतो हे पाहन मला या
काराब ल आणखीनच तेढ िनमाण झाली.
आ ा, लॅचक नं दरवाजा उघडताना ाच सग या संगाची मनात उजळणी झाली. पण दरवाजा
उघडला आिण समोरच एक हो डआॅल आिण एकावर एक ठे वले या दोन ंका िदस या. मनात
हणालो, ‘पाहणे!– वेळेवर आले. आता अबोला-स ाह-साजरा होईल ही भीित नाही.’

दरवाजाचा आवाज ऐकून योतीच समोर आली. कत यपरायण भाय माणे मा या हातातली बॅग
घेत ती हणाली, ‘राजाभाऊ आलेत.’
सकाळी काहीच घडलं नाही असं भासवीत मी हणालो, ‘वा. गुड यज
ू !’
मी िदवाणखा यात गेलो ते हा राजाभाऊ ऐटीत पाय पस न कोचात पहडला होता. ‘काय
राजाभाऊ म येच कसे काय?’
‘कॉलेजला सु ी लागली. म येच नाही आलो.’
‘सु ी लाग याबरोबर मग घ न ताबडतोब सुटका कशी काय झाली?’ बटू काढीत मी हणालो.
आमची ि प चालली आहे परवा. सगळे जण गु वारपयत मुंबईत जमणार आिण मग आ ही सगळे
िनघणार. िद लीवर ‘ वारी.’
तेवढ्यात टो ट आिण चहाचा े घेऊन योती बाहे र आली.
‘वा, विहनी, सितसािव ीनंतर तु हांलाच खुच

ावी लागेल वगात.’

योती ावर एखा ा नवप रणीते माणे हसली. कोण हणेल योती सकाळी वालेसारखी झाली
होती हणन
ू ? आता असंच होणार. राजाभाऊ या दोन िदवसां या वा त यात सौ. इ ेशन या
बाट या फोडणार आिण चैन होणार अ मािदकांची. सौ. नं मग मा याजवळ बसन
ू िदवसभर बाहे र
काय काय झालं हे िवचारलं. मध या वेळी मी काही खाऊन घेतलं क नाही ाची चौकशी केली.
स या मी चालवत असले या खट याचा िनकाल होता तो नीट झाला क नाही ाची मािहती
िवचारली, आिण रा ी मला काही खास काम नाही ना हे िह िवचा न घेतलं. ितला हवी असलेली
मािहती मी यि कंचीतही कसरू न करता सांगन
ू टाकली. राजाभाऊ या नजरे समोर आ ही हां हां
हणता सुखी संसाराचं िच उभं केलं. आम या या ेमा या, आपुलक या यानं,
संसारासंबंधीचे राजाभाऊचे िवक प कुठ याकुठे पळाले! े घेऊन योती जे हा आत गेली ते हा
तो मला हणाला,
‘विहनी दोन िदवस जरी बाहे रगावी गे या तरी तू िपसाळ यासारखा का होतोस
क पना आली.’

ाची मला आता

‘पाहन ठे व सगळं . हणजे मग योतीला चार िदवस राहायला पाठवा अशी तुमची प े यायची
नाहीत.’
जेवायला बसेपयत हे सव छान जुळत आलं होतं. पण जेवता जेवता राजाभाऊ एकदम हणाला,
‘विहनी, तुम या हात या करं यांची फार तुती ऐकलीय. एकदा िखलवा आ हांला.’

– ावर मी योतीकडे आिण ितनं मा याकडे पािहलं. मला वाटलं, राजाभाऊचं आम याकडे ल
नसेल, पण तो बारकाईनं पहात होता.
‘काय झालं?’ राजाभाऊनं िवचारलं.
‘कुठं काय?’ मी हटलं.
‘तु ही दोघांनी एकमेकांकडे अथपण
ू पािहलंत हणन
ू िवचारलं.’
योतीकडे पहात मी हणालो, ‘राजाभाऊ, तू कमनिशबी. आज सकाळीच करं या के याबरोबरच
संप या. आिण तू सं याकाळीच आलास.’
‘हरकत नाही. मा याहीपे ा करं यांचा भो ा सकाळी आलेला िदसतोय्. खरं च भा यवान बेटा.
करं यावर तुटून पडणा या या भा यवानाला माझा णाम सांग.’
‘ज र सांगेन. या गहृ थानं बस या बैठक त करं यांचा फडशा पाडला.’
‘कुणालाही ायला िमळा या नाहीत. खालती रहाणा या िदनभ
ू ाऊला फ
िमळा या. बाक सग या…’

दोन करं या

‘राजाभाऊ, काय वाढू बोला?’ िवषय संपवायचा हणन
ू म येच योतीनं िवचारलं. पण ितकडे
दुल करीत राजाभाऊनं िवचारलं, या ‘महाभागाचं’ नाव तरी कळू दे.
गालात या गालात हसत मी हणालो, ‘रागोबा भडकमकर!’ मी हसत रािहलो. योतीचा चेहरा
बदलला. आळीपाळीनं आम या चेह याकडे राजाभाऊ पहात रािहला.
‘विहनी, काय मामला आहे ?’– न राहवन
ू राजाभाऊनं िवचारलं.
‘नेहमीचंच भाऊजी. नवराबायकोचं खडा क.’
‘श यच नाही, तु ही दोघं कधी भांडत असाल असं वाटतच नाही. यात या यात विहनी, तु ही
कधीच भांडत नसाल.’
एवढा टेकू योतीला पुरेसा होता. ती लगेच हणाली, ‘मला खरोखरच भांडायला आवडत नाही.
पण नव यानं थोडं तरी नमतं यायला हवं. बायको या ह ासाठी काय िबघडलं, वत: या
आवडीिनवड ना थोडी मुरड घातली तर? आ ही जीव लावन
ू संसार करायचा, गोडधोड करायचं
आिण शेवटी धन करायची केरा या टोपलीची.’
…आिण

ानंतर, योतीनं सकाळचा कार सांिगतला. ‘करं जी’ ा राजाभाऊ आिण योतीचा

‘कॉमन सॉ ट कॉनर’ ठरला. मग दोघांनी िमळून मला ‘कॉनर’ के यास नवल काय?
करं जीसारखा कार मला आवडत नस याने मी परमो च भा याला मुकलो आहे हे दोघं मला
एकमुखानं सांगू लागली आिण मी मनात या मनात एखा ा लायंटचा धावा क लागलो.
एर ही लायंट वक लाचा धावा करतो, पण प रि थित उलट यावर हो काय? आता हे च पहा ना.
राजाभाऊ, हा खरं हणजे माझा लंगोटीयार!– पण आता हां हां हणता श पू ाला िफतुर झालाच
क नाही? ‘खा याचा’
, आ यावर कोण िफरत नाही? कुणी पैसा चा न सा ीदार फोडतो
तर कुणी करं या!–
तेवढ्यात दरवाजा वाजला. मी उमेदीनं धावलो. दरवाजा उघडला. एक अनोळखी गहृ थ माझी
चौकशी करीत आला होता. याला बसायला सांगन
ू मी हात धुवायला आत गेलो. ‘करं जी’ ा
िवषयावर आत दोघांचं ‘बौि क’ चालू झालं होतं.
मी बाहे र आलो. मा याच वयाचा तो गहृ थ अगदी त झालेला िदसत होता. तातडीनं तो आला
होता ाव न अडचणीत होता हे सांगायला नकोच होतं.
‘बोला काय काम आहे ?’
‘मी तुम या रानड्यांकडून आलो. यांनीच तुमचं नाव सुचवलं.’
‘हरकत नाही. मा या घरापयत पोहोचलात ना? बाक या तपशीलाची मला गरज नाही. Be a
friend. बोला काम!’
‘काम खाजगी आहे .’
‘डॉ टर, वक ल हे लोक फ
नाव काय हणालात?’

खाजगीच कामं पहातात. बेलाशक बोला; पण थोड यात बोला.

‘नाव, सदानंद तावडे .’
‘बोला, तावडे , सिव तर बोला.’
‘मला घट फोट हवाय्. आिण तो कसा काय िमळवता येईल

ावर तुमचा स ला हवाय्.’

–मी हसलो.
‘कोटात काय कारण सांिगतलं तर चटपट घट फोट िमळे ल?’ तावडे नं िवचारलं.
‘आधी तुमचं घट फोटाचं कारण सांगा.’

‘बायकोचं आिण माझं पटत नाही.’
‘हाि या, एवढं च ना?’
‘वा, तु हांला हे ु लक वाटतं? कोण याच बाबतीत आमचं जमत नाही आिण सगळा ज म एक
काढायचा. ही केवढी िश ा!’
‘तावडे , कबल
ू आहे मला! पण घट फोट घेत यावर देखील चैन पडलं नाही तर काय करणार
आहात?’
–तावडे ग प बसले.
‘तुमचं पटत नाही– हणजे न क काय होतं हे तर सांगाल?’– मी िवचारलं.
‘ित या मा या आवडीिनवडीत जमीनअ मानाचा फरक आहे .’
‘आपण आप या आवडीला जरा मुरड घालावी.’
माझं हे वा य आत ऐकू गेलं. आत मा या िदशेनं योतीनं हात ओवाळलेला मला च क िदसला.
पाठोपाठ राजाभाऊचं हसणं देखील!
–इथन
ू पुढं मी करणार असलेला िहतोपदेश आत ऐकू जाणं सुतराम िहतावह न हतं. मधला
दरवाजा लाव यासाठी मी उठलो ते हा योती आतन
ू च हणाली, ‘दार राह दे तसंच!’
–तावडे िणक मतभेदामुळे– िणक मन तापामुळं मा याकडे आला होता हे मी ते हाच समजन
ू
चुकलो होतो. आवडीिनवडी जुळत नाहीत हणन
ू घट फोट मागणारा तावडे , आिण केवळ
िचडवलेलं न समजन
ू सग या करं या टोपलीत टाकणा या योतीम ये मला फरक वाटत
न हता. तावडे ला कायदेशीर स याची गरज न हती. याला हवा होता मै ीचा स ला–
‘वक लसाहे ब,

येक बाबतीत मुरड कशी घालायची?’

‘तावडे संसार असाच असतो. माणसांनी उ े श पहावा. कृतीमागचा हे तू पहावा. हे तू चांगला असतो
खपू दा; पण यो य कृती, हे तू य कर यासाठी हमखास सापडतेच असं होत नाही. हणन
ू मी
हटलं क आपण मुरड घालायला िशकावं. तु हांला नवराबायकोचं नातं कसं असावं हे थोड यात
सांग?ू – संसार, कुटुंब, िकंवा पित-प नीचं नातं कसं असावं? करं जी सारखं हवं. नवरा हणजे
बाहे रचं आवरण. यानं आत या सारणाचं नेहमी र ण करायचं असतं. करं जीव न, काटेरी चाक
नाही का शेवटी िफरवत? याला कातणं हणतात, माहीत आहे ना! प रि थती या काटेरी
चाकासारखी असते. ितला आपण त ड ायचं. आत या सारणाला ध का लावू ायचा नाही.
नुस या सारणाला िकंमत नाही, नुस या आवरणाला पण मह व नाही. पण दो ही एक

आ यावर?–’
‘पण, वक लसाहे ब…’
‘पण बीण काही नाही. मी हणतो तेच खरं आहे . बायको ही सारणासारखी गोड असते एवढं तरी
मा य आहे क नाही?’
–तावडे च क लाजले– ग प बसले. मी उमेदीनं हणालो, ‘मग झालं तर! आप याला सारण
हवंय. खरं क नाही? कारण यािशवाय करं जीला मह व नाही. होय ना!’– तावडे परत लाजले.
आत योती आिण राजाभाऊ एकमेकांना टा या देत होते. मी ितकडे पािहलंच नाही.
ितप ा या वक लाची अशीच उपे ा करायची असते. खरं क नाही? ा टाळी!!

स पदीने साती सूर जुळले नाहीतर जीवनगाणे कसे बेसूर होते
यांचा हा कथासं ह

व. प.ु काळे
ल न िवधीत या स पदीबरोबर सुखा या सह पदांची व ने पाहत

ी पंचात पाऊल टाकते.

यावेळी अनेक संिम भावनांनी ितचे मन वेढलेले असते. न या नवलाईचं अ ुप, नवीन
वातावरणं, नवीन माणसं
याचं अनािमक दडपण, आिण सा या आयु याचाच ॅक बदलणारी मह वाची घडामोड न यानवलाईत डो यासमोर या सहजीवनाब ल या व नां या धंुदीत पावलांखालची जमीन
कशी आहे हे िक येकदा समजत नाही. सुखा या अनुभवातला आभास हळूहळू जाणवू लागतो
जीवनाचे संसाराचे बोचणारे जखमा करणारे प उलगडू लागते.

संसारातील अशा त मु ां या कथा या सं हात वपुंनी रे खाट या आहे त. अनेकजणी या
त पदीव न अखंडपणे चालत आहे त. संसारात सवाथानं सरू जुळणे अश यच. पण नवरा जर
‘सखा’ असेल तर पाऊलवाट फुलां या पायघड्यांची बनते. तसे नसेल तर—
जखमा करणारा काटेरी र ता. अवघड वाट अशीच श यता िनमाण झाले या संसारा या कथा
खास वपु शैलीत.

