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जे जगाकडे पाहताना
कु ठ याही रं गाचा च मा लावीत नाहीत,
आिण उ हाने डोळे जळतात
अशी त ारही करीत नाहीत, यांना—

या सं हा या
िनिम ाने
या परीकथा मी एका िविश भावि थतीत िलिह या. ते हा मी
नुकताच ेमात पडलो होतो. के वळ एका मुली या न हे, तर सबंध
जीवना याच.
तसे मा या आजूबाजूचे जीवन खास सुंदर होते, अशातला भाग
नाही. ते अडचण नी, गैरसोय नी, कडवट अनुभवांनी पुरेपूर भरलेले
होते. परं तु फ सुंदर मुली याच ेमात पडावे असे थोडेच आहे?
आयु याचेही तसेच आहे. यांची वृ ी आयु यावर ेम कर याची
असते, ते जीवना या सग याच कडू गोड अनुभवांची, रिसकतेने चव
घेत राहतात.
मग सगळे आयु य सिमधेसारखे जाळू न टाकणारा कलंदर शायर
उ कटपणे शायरी करतो. आतडी िपळवटणा या
थेची गझल
बनवतो. या णी तो दुःखी नसतो; तर दुःखाची चव घेत असतो.
आिण या चव घे यातच याला आयु याचे समाधान सापडते.
हे मला जाणवले, ते हा मी परीकथा िल लागलो.
नंतर मी एकदम गूढकथा िल लागलो. िजवाला ास देणा या,
मन ताप देणा या. कधीकधी झोपही उडवून टाकणा या.
वरवर पािहले, तर एखा ा लेखकाने आयु याचे लिलत-सुंदर िच
रं गवावे आिण नंतर याचे अ ाळिव ाळ, रौ भीषण िच ण करावे हे
िवसंगत वाटते.
पण कलादृ ा हे िवसंगत नाही. िच कार एकच. िच शैली
एकच. रं गच काय ते कधी शु सोनेरी, तर कधी लाल-काळे , पण
पांढरा काय अगर काळा काय– िच काराला दो ही रं ग, रं ग हणूनच
मह वाचे!
ते हा हटले तर माझी परीकथा गूढकथेपे ा वेगळी आहे. हटले
तर ही दो ही, एकाच कथेची पे आहेत.
दो हीम ये एक सा य आहे. दो ही आयु याशी िनगिडत आहेत.
परीकथा हे आयु याचे प आहे, असे हटले, तर एखा ाला ते पटणार नाही. याला
परीकथा अ भुत वाटेल, अश य वाटेल, अवा तव वाटेल, खोटी वाटेल.
परं तु परीकथा आयु याइतक च खरी असते. फ ितची शैली वेगळी असते. आयु यात
नेहमी आढळणारे स य परीकथेत एका िविश शैलीदार प रभाषेत मांडले जाते. एक
िविश वातावरण िनमाण के ले जाते, एवढेच; परं तु मूळ आशय वा तवच असतो.
वे ासारखी अकारण ीती करणारी माणसे आपण पािहली आहेत. दीनदुब यांना
जवळ करणारे महा मे पािहले आहेत. दहा दशांत िजणे उधळणारे कलावंत पािहले आहेत.

ही सगळी पा े परीकथांम ये राजक या, प या, जादूगार होतात, इतके च. पण यांना
अवा तव कोण हणेल? फार लांब कशाला जाता? हसतहसत मुलाबाळां या ख ता
खाणारी, दवसभर नोकरी क नही थक याचे नाव न घेता, रा ी तुमची व े जागी
करणारी एक अ भुत परी तुम याच घरी नाही का?
पण वय वाढले, क आपण उगाचच िश होतो, भल याच गो ना ‘ ौढ’ मानू लागतो.
स ा, मानमरातब, पैसा, या अस या गो ी आप याला अ सल वाटू लागतात आिण
जगाकडे िन पाप नजरे ने पाहणे आप याला बािलशपणाचे वाटू लागते. मग परीकथा
आप या लेखी खो ा होतात. नाहीतर हॅ स अ◌ॅ डरसन या परीकथां या पात या
मू तमंत किवता आपण बालवाङ् मय हणून सोडू न द या नस या. ‘िवझाड ऑफ ओझ’
सारखी जगा या दांिभकपणावर परखड टीका करणारी कलाकृ ती आपण ‘मुलांसाठी’ असा
िश ा मा न बाजूला टाकली नसती.
पण आपण तसे िबन द त करतो आिण ‘फ
ौढांसाठी’ लेबलचे िच पट आिण
वाङ् मय, कसेही असले तरी याचे आकं ठ सेवन करतो; कारण यामुळे आपण ौढ
अस याची आपली खा ी होते.
पण असे म वागतानादेखील दारात या गुलाबाला पिहले फू ल आले, क आपण
यािवषयी सबंध कॉलनीला सांगतो. कु णी पाहात नाही ना, याची खा ी क न पटकन
को या पु तकाचा वास घेतो, मुलगी एसे सीला बसणार असली क वेळात वेळ काढू न
सटरवर सं ेमुसंबे घेऊन जातो, ग लीत या मुलांबरोबर के ट खेळतो!
या सा या गो ना जर आप या जीवनात जागा असेल तर परीकथेला ती कां नसावी?
लिगक भूक व हंसाचार आपण वा तव समजतो– न हे, ते तसे असेलही; पण
याचबरोबर, माणसाला कु णीतरी नुसते ओळखीचे ि मत करावे असे वाटणे हेही वा तव
नाही का? स ेसाठी होणारा भीषण संहार िजतका वा तव, िततक च ता ा बाळाला
वाचव यासाठी ऑपरे शन टेबलावर डॉ टरांनी दलेली झुंजही वा तव नाही का?
ते हा कु प तेवढे खरे , आिण सुंदर ते ते बनावट; िनबर तेवढे खरे , आिण नाजुक तेवढे
नखरे ल; वहार तेवढा खरा आिण भावना मा हळवी; असे सोपे िहशेब करणे बरोबर
न हे. कं ब ना या दोन वेगवेग या गो ी न हेतच. हे एके का डो याला दसणारे वा तव
आहे. पण नजर हणजे एक डोळा न हे– तर दो ही डो यांमधून येणारा व तूचा,
आकाराचा, अंतराचा अंदाज! आिण तो अंदाजही नुस या डो यांना येत नाहीच. याचे
िच उमटते ते अखेरीस मनावर!
– र ाकर मतकरी
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ेम हणजे न ओसरणा या आनंदाची लाट व न संपणा या काशाची वाट.

एक शहर आहे. ितथे उं चउं च मनोरे आहेत, ासाद आहेत, मं दरे आहेत. लांबलांब
मैदाने आहेत, आिण थुईथुई उडणारी कारं जी आहेत. ितथ याच एका नीटनेट या,
िचमुक या घरात एक सुंदर मुलगी राहाते. ती अजून लहानशीच आहे. मा लहान
मुलीसारखे खळखळू न हस याऐवजी ती आता नुसतेच गालात या गालात ि मत क
लागली आहे. म येच थांबून ती कु णाचीशी चा ल घेऊ लागली आहे, तीही अगदी
अिलकडेच. नुकतेच ितचे के स अिधक गिहरे काळे होऊ लागले आहेत. शंप या या आत
असतो, तस या रं गाचा हात ित या गालाव न हलके च फ लागला आहे. अगदी
नुक याच ित या डो यांम ये दोन छोटु क या चांद याही व तीला उतर या आहेत,
आिणक कालपरवापयत ित या उरात एक करिमजी सुरवंटदेखील राहत होता. एक
िचमुकला करिमजी सुरवंट.

जादूचे फु लपाख

मावळतीचा सोनेरी काश सगळीकडे भ न रािहला आहे. उसळ या लाटांवरही तो
झगमगतो. ती वाळू तून पळत येते आिण णभर या काशाकडे पा न थबकू न उभी
राहते. एव ात पा यातून एक सुंदर त ण पु ष बाहेर येतो. पा याने िनथळत तो वाळू त
येतो. ती या याकडे पाहतच राहाते. तो टॉवेलने अंग पुसू लागतो. म येच तो वर पाहतो.
ती पाहतच असते. तो हसतो. ती लाजते. आिण काय चम कार! या णभरातच ित या
या िचमुक या करिमजी सुरवंटाचे सोनेरी फु लपाख होते आिण अनावरपणे फडफडू
लागते.
अखेरीस ितला या फु लपाखराची सोनेरी फडफड अस होते. याच वेळी चं ोदय
होतो, आिण समु तीरावर या बंग यातून संगीताचे मुलायम सुगंधी सूर वाहत येतात,
ते हा ती या फु लपाखराला मोकळे करते.
ते हापासून, ती कु ठे ही गेली तरी ते फु लपाख ित या मागेपुढे रा लागले. कधी
कधी ते डो यांसमोर नाचत असलेले दसायचे, तर कधी णाधात दसेनासे हायचे.
कधी ित या अंगाखां ावर बागडायचे, तर कधी ती झोपली असताना ित या
व ातच िशरायचे. हे फु लपाख हणजे ितचे एकटीचेच गुिपत होते, आिण दुस या

कु णालाही याची मुळीच क पना न हती. एवढे कशाला, ितला वतःलाही याची
सगळी जादू काही कळलेली न हती.
एकदा ती कॉलेजात जाते. मराठीचा तास चालू असतो. ा यापक बालकवीची एक गूढ
िन उदास, िख किवता वगात िशकवीत असतात. बालकवी या या र य िन अद्भुत
ेमकिवता िशकवताना िबचकणारे हेच ा यापक पार ावरची किवता मन लावून
िशकिवतात. ती किवता िशकिवताना यांचा नेहमीचा
सूर अिधकच करडा होतो,
आिण डो यांभोवताल या कर ा साव या अिधकच काळवंडतात. डोळे खोल पा या या
जीवघे या डोहासारखे दुःखाने काठोकाठ भ न जातात. खचले या भंतीसार या
बसले या गालांवर च या या जाड काचे या अपारदशक साव या हलत राहतात.
मनात या मनात कु ढत, क हत ते ती पार ाची किवता िशकवीत राहतात. या
किवते या ओळीओळीतील एकटेपणा यां या मनातून घुमतो आिण यांचे वतःचे दुःख
शतपट नी वाढते. याचे भकास ित वनी यां या श दाश दातून ऐकू येतात. एका जड,
उदास लयीत ा यापक ती िख किवता िशकवीत राहतात...
या सुंदर मुलीचे मा यां याकडे मुळीच ल नाही. वगात िश न तुळईवर बसून
घुमणा या एका पार ां या जोडी या णयाकडेच ती बघत बसली आहे. एका होऊन.
असे टक लावून पाहतापाहता म येच कसलीतरी आठवण होऊन ती वतःशीच हसते.
खुदकन...! ित या पसवर धनु यबाणाची िचमुकली चंदरे ी आकृ ती बसवली आहे. पस
उघडू न ती एक छोटे आकाशी पाक ट बाहेर काढते. यावर या रे खीव अ राला इजा
होणार नाही, अशा हल या हाताने ती आतले प काढते. घडी उलगडू न वाचू लागते.
िचम यांचा एक थवा वगा या िखडक त येऊन बसतो िन िचविचवाट क न उडू न जातो.
प वाचता वाचता ितला काहीबाही आठवू लागते. आठवता आठवता र र लागते.
र रीने गुदगु या होतात. गुदगु यांनी हसू येत.े हसताना डो यांत पाणी येत.े आिण याच
वेळी ा यापकांचे ित याकडे ल जाते.
ित या हस या मु क
े डे ल जाताच ा यापकांचे दुःख कापरा या वडीसारखे पेट घेत.े
यांचे िशकवणे एकदम थांबते. वग त ध होतो. िव ाथ ा यापकांकडे पाहतात. यां या
नजरे या रोखाने ित याकडे पाहतात. ती अजूनही गालात या गालात हसत प वाचीतच
असते. ितचे इतर ल च नसते. ा यापकांचा चेहरा संतापाने लाल होतो. कसाबसा तोल
सावरीत ते ित या बाकाशी पोहोचतात. ित या हातातले प खसकन ओढू न घेतात..
ितची तं ी भंगते. ती वर पाहते. ते ित या नजरे ला नजर देत नाहीत. प फाडू न याचे
बारीक बारीक िचटोरे करतात– ते िचटोरे िखडक तून फे कू न देतात. यांची चा ल
लागताच िखडक त खेळणा या दोन चुकार िचम या उडू न जातात. ा यापक परत
टेबलाशी येतात. ती सुंदर मुलगी बाकावर डोके टेकून द
ं के देऊ लागते. तुळईवर बसलेली
पार ांची जोडी त ध होते. ा यापक पु हा उदासपणे बालकव ची पार ाची किवता
िशकवू लागतात.
ा यापकांना वाटले होते क आपली तं ी मोडणारे , आपले िच

भरकटणारे ते प

फाडू न फे कू न दले, याचे िचटोरे िचटोरे वा यावर िवख न कु ठे कुठे जाऊन पडले हणजे
आपले भडकलेले मन शांत होईल. पण तसे काही झाले नाही. रानोमाळ वणवा पेटत जातो
तसे यांचे मन अिधकच पेटत गेल.े तसे हटले तर पिह यापासूनच यां या उरात एक
आग भडकत होती. श दाश दातून ठण या उडाय या. वागणुक त झळ लागायची.
एकसारखे ते आपले धगधगत असायचे. जे घडले याने तर यां या मनातला जाळ
अिधकच फु लवला.
तास संपताच ा यापक पाय आपटीत ‘ ोफे सस कॉमन म’ म ये जातात. पु तकात
डोके खुपसून धुमसत राहतात.
सगळा वग रकामा होतो, तरी ती सुंदर मुलगी आप या बाकावर तशीच बसून राहते.
मुसमुसत...! एव ात ितचे ते जादूचे फु लपाख कु ठू नसे येते िन ित याभोवती बागडू
लागते. णाधात ित या वृ ी पालटतात. ती पूववत् हसू लागते. ितचे डोळे आनंदाने
चकाकू लागतात.
घंटा वाजते. ा यापक पु तक बंद करतात, ते िहरवट राखी रं गा या िपशवीत
घालतात. ुटो रयल या व ा गोळा करतात, आिण ओझे घेत यासारखा तो ढगारा
हातात धरतात. कॉमन ममधून बाहेर पडू न ते लांबलांब टांगा टाक त चालू लागतात.
हरां ातून ते असे जाऊ लागताच वातावरण झाकोळ यासारखे होते. कॉलेजातील त ण
पोरे पोरी चटकन बाजूला होऊन यांना वाट देतात. जी समो न येतात, यांना ओळखीची
दाद िमळत नाही; कारण ा यापकांचे ल मुळी समोर नसतेच. खाली मान घालून ते
सुतकात अस यासारखे चालतात. खाली मान घालूनही यांना कधी फु ले, गवत असे काही
जिमनीलगतचे दसत नाही. यांना याही खाली खोलवर गाडलेली दुःखे दसतात. आिण
मग ते अिधकच िवष ण होतात.
एकटे एक पांगा याचे झाड. या झाडाजवळ एक चांभाराचे दुकान. दुकानात अखंडपणे
चालू असलेली कं टाळवाणी लयब ठोक् ठोक् . दुकानाला लगटू न वर गेलेला एक च ाकार
िजना. ितथे एक माडीवजा खोली आहे. ा यापक या खोलीत राहतात. एकटेच.
कु रकू र करीत दार उघडते. ा यापक आत येतात. आ याबरोबर, हातात या िहरवट
राखी िपशवीतील पु तके टेबलावर ओततात. िन तसेच वाचायला बसतात. परत के ली
जाईपयत ती पु तके तशीच टेबलावर पडू न राहातात. खोलीतली अडगळ दूर कर याचा ते
कधी य करीत नाहीत; जसे काही ती अडगळच खोलीतील मूळ रिहवासी आहे. दुसरे ही
एक कारण आहे. या अडगळीची ा यापकांना सोबत होते. नुसती रकामी खोली यांना
खायला आली असती. हणून यांना पु तके हवी असतात, जुन,े फाटके कपडे हवे असतात,
चपलांचे तुटके जोड हवे असतात, भंतीवर दोन वषापूव चे कॅ लडर हवे असते, आिण
खोलीत पसरलेले कर करे हातारे फ नचरही हवेच असते. ा यापकांची उमर अवघी
प तीस वषाची आहे, पण ितथ या काहीकाही व तूंचे वय या न कतीतरी अिधक आहे.
मो ा माणसा या आधाराने राहावे, तसे, ा यापक या खोलीत अडगळी या सोबतीने
राहतात.
रा पडते. चांभाराचे दुकान बंद होते. चांद यात पांगारा बुजगाव यासारखा दसू

लागतो. ा यापकां या टेबलावर दवा जळतो आहे. भंतीवर मोठमो ा साव या
पड या आहेत. ‘आजकाल मुली बेिश त हायला लाग या आहेत. अ यासा या वेळी
वगात ेमप े वाचतात’ एवढे यांचे िल न होते, तोच कु णा या तरी घ ाळात टोला
पडलेला रा ी या शांततेत ल ख ऐकू येतो. बाहेर या चांद यातून एकदम काहीतरी आत
येत.े द ावर आलेले पाख असेल, असे वाटू न ते याला मार याचा य क लागतात.
पण ते यां याभोवतीच ं जी घालू लागते. टेबल लॅ प या काशात ते सो यासारखे
लखलखते. ण दोन णांतच ते उडू न जाते. चांद यात दसेनासे होते. पण इकडे
ा यापकांचा जीव गलबलून जातो. कतीतरी वषात थमच यां या डो यांत टचकन
पाणी येत.े समोर या ि
न शं याचा त ण मुलगा मँडोिलन वाजवू लागतो. ते सूर
ऐकू न आप याला काय होते आहे, तेच यांना समजत नाही. पण आज रा ी जागून वाचत
बसणे नको, असे यांना वाटते. आप या एकटेपणाची यांना, कधी न हे एवढी भीती
वाटते. ते दवा मालवतात, आिण रोज यापे ा कतीतरी लवकर अंथ णावर पडतात.
पु हा जे हा ते ित या वगावर औदुब
ं राची किवता िशकवायला जातात, ते हाही थोडेसे
असेच होते. यांना एकदम आपले बालपण आठवते आिण वाटते, क आपण मोठे
हायलाच नको होते. कु णीतरी करणी के ली आिण आप या डो यावर मोठे पणाचे,
एकटेपणाचे ओझे दले. हा िवचार यां या मनावर लांबलांब पारं या सोडतो. िवषादा या
झुल या साव या यां या श दाश दातून ऐकणा याला भेडसावीत राहतात. कडवट
त डाने ती किवता ते िशकिवतात, आिण मुलां या त ण मनांतला उ साह पुसून
टाक याचा य करतात.
एकाएक यांची नजर माग याच जागेवर जाते. तीच सुंदर मुलगी तेथे बसलेली असते.
ित या हातात एक मोरपीस असते. िन ती यावर हलके च फुं कर घालून पाहत असते.
ा यापकांचे अंग णभर शहारते आिण मग एकदम संतापाचा ड ब उसळतो. या
उमट मुली या बाकाशी ते जाऊन उभे राहतात. तरी ितची नजर मोरिपसाव न ढळत
नाही. ते खसकन ित या हातातून मोरपीस ओढू न घेतात. वगातील मुले हसतात.
ा यापक एकवार वळू न पाहतात तशी वगात एकदम शांतता पसरते. ा यापक मोरपीस
घेऊन िवजयी मु न
े े टेबलाशी येतात. या खेपेस ती मुलगी रडत नाही. ती णाध नजर
उचलून यां याकडे पाहते आिण एकदम खालीच बघू लागते. ित या लांबसडक पाप या
फडफडत राहतात....
तशीच नजर खाली लावून ती ोफे सस कॉमन मम ये उभी आहे. ित या पाप या
तशाच फडफडताहेत. आपले मोरपीस परत मागायला ती धीर क न आली आहे. परं तु
ा यापकांना वाटते क ती आता वर पाहील, आिण ि मत करील. यांना ि
न
शं या या त ण मुलाने वाजवले या मँडोिलनचे सूर आठवतात, आिण ते गडबडतात.
‘आता मी कामात आहे’ असे सांगून ते कॉमन म या बाहेर पडतात, आिण चालू
लागतात. चालताना मा यांना असे िनि त वाटते, क ितने आता नजर वर उचलली
असेल, आिण ती आप यावर रोखली असेल. या क पनेने ते अ व थ होतात. कु णीतरी
छ ी या टोकाने आप याला गुदगु या क न हसव याचा उ ट य करीत आहे, असे

यांना वाटते. ते चाल याचा वेग वाढवतात.
...सं याकाळ. ा यापक वाचायला बसतात. एकाएक यां या हातात या पु तकातून
ते मोरपीस खाली पडते. ते उचल यासाठी हणून ते याला पश करतात, यासरशी
एकदम यां या शरीरातून िझणिझ या उठतात. रागाने ते, ते मोरपीस टेबलावर टाकतात
िन वाच यात ल गुंतिव याचा य करतात. इत यात िखडक तून वा या या
झुळुक बरोबर एक सोनेरी फु लपाख आत येत.े
ते फु लपाख पाहताच यांना आपण पु हा पंचिवशीत गे याचा भास होतो, पण तो
णभरच. लगेच ते आपला जाड भंगाचा च मा सारखा करतात, िन वाचनात
गढ यासारखे दसू लागतात. फु लपाख यां या अवतीभोवती फरतच राहते. याला
िचरडू न टाक यासाठी हणून ते याला पकड याचा य क लागतात, तशी ते लांब
पळते. अिधकच िचडू न ते याचा पाठलाग क लागतात. ते हा फु लपाख िखडक बाहेर
उडू न जाते. िखडक जवळ या पांगा यावर ते नाचते आिण पांगारा लाललाल होऊन जातो.
फु लपाखराला पकड या या य ात ा यापकही िखडक शी येऊन पोहोचतात.
फु लपाख
दसेनासे होते, परं तु या याकडे पाहताना समोर पसरले या एका मो ा
गुलाबी ढगाकडे यांचे ल जाते. एकाएक या ढगातून यांना एक ओळखीचा सुंदर चेहरा
दसू लागतो– वर उचललेली नजर आठवते. ते सारे िवसर यासाठी ते मानेला िहसडा
देऊन खोलीत वळतात. एव ात यांना तीच सुंदर मुलगी दारात उभी असलेली आढळते.
ितला पा न ते णभर ग धळतात, बावरतात. ही मुलगी आप यावर िवल ण
संतापली असेल आिण ती आता ता ताड् बोलून आपली अ ू घेईल, असे यांना वाटते.
आपण िहचे प फाडले, िहचे मोरपीस घेतले, हा फारच मोठा अपराध झाला, आता ही
याचा जाब िवचार यािशवाय राहणार नाही, या िवचाराने यांना एकाएक फार भीती
वाटते. पण ती मुलगी नुसतेच ि मत करते िन हणते, ‘‘अ या, तुम या िखडक त या
पांगा याला बहर आला.’’
खरे च, पांगा याला बहर आला होता. याची सगळी जुनी पाने भराभरा गळू न पडत
होती आिण या यावर नवीनच तांबडाशदरी साज चढत होता. मघाचा तो मोठा
गुलाबी ढग आता करिमजी सोनेरी झाला होता. आिण ा यापकांना आपला
एकटेपणा कमी होऊ लाग यासारखे वाटत होते.
दुस या वेळी ती मुलगी येते ते हा ा यापक घरी नसतात. पण दार नुसतेच लोटलेले
असते. ती सरळ आत जाते. ितचे सोनेरी फु लपाख इकडेितकडे नाचू, बागडू लागते. आिण
एकदम जादू होते. या खोलीचे प एकदम पालटते. पु तके वि थत रचली जातात.
कप ां या घ ा होतात. चटई कोप यात जाऊन उभी राहते. िखडक शी आलेली
पांगा याची छोटी डहाळी एका फु लपा ात जाऊन बसते. खाल या चांभारा या
दुकानातली ठोक् ठोक् सु ा गा या या तालात ऐकू येऊ लागते.
ा यापक आ याबरोबर आपली खोली चटकन ओळखतच नाहीत. मग ल ात येताच
ओरडतात, ‘‘हा काय चावटपणा आहे? माझी खोली वि थत लाव याचा कारभार

कोणी के ला?’’ ती पुढे होते.
ते ितला काही बोलणार, इत यात फु लपाख यां या खां ावर जाऊन बसते. तशी ते
काही बोलूच शकत नाहीत. हलके हलके यांचे ओठ िवलग होतात, आिण यातून एक
ि मत बाहेर पडते. ितला आ य वाटते. कारण ा यापकांना कु णी कधी हसताना
पािहलेले नसते. यांना वतःलाही ओशाळ यासारखे होते. राग पुसला गे यावर यांचा
चेहरा अगदी दुबळा दसू लागतो आिण याची जाणीव होऊन डो यांत पाणी जमू लागते.
इतके दवस या खोलीतले काही इकडचे ितकडे करायलासु ा यांना एक कारची भीती
वाटत असते. तसे के यास ती खोली रागावेल, असे वाटते. पण य ात तसे काहीच
झालेले नसते. व छ त ड धुऊन चांगले कोरे लुगडे नेसले या पो
ीसारखी ती खोली
दसते. यामुळे कृ त तेने भाराव यासारखी वाटते. यांना वतःला आप या डो यावरची
ओझी उतरवून ठे व यासारखे वाटते. आपली हरवलेली वष हंगामात मोहोर परत यावा,
तशी परत आलीत, असे वाटते. आिण मु य हणजे या बािलशपणाची यांना चीड येत
नाही, उ ग
े वाटत नाही. एकं दरीत फारच मोठी कमया झालेली असते.
आता आली पंचाईत! या नीटनेट या खोलीला शोभायला एक चांगला आरसा
यायला हवा असतो. आरशात छबी दसणार हणजे ा यापकांना नीटनेटके राहायला
लागणार असते. झालेच तर आता वगात फु लराणीची किवता िशकवायला लागणार
असते.
ा यापक ितला िवचारतात : ‘‘ही जादू तू कु ठे िशकलीस?’’ आप या बोटावर ते
सोनेरी फु लपाख नाचवीत ती हणते, ‘‘एका सं याकाळी हे फु लपाख मला िमळाले. ते
जादूचे फु लपाख आहे. ही सगळी जादू याने के लेली आहे.’’
ा यापक पुढे होऊन ितला हणतात, ‘‘मला देशील का तुझे फु लपाख ? मला याची
फार गरज आहे. मला कु णीच नाही. फार वषापासून मी एकटा आहे. मला तुझे फु लपाख
दे.’’
ित या डो यांत पाणी तरारते. ती हणते, ‘‘हे फु लपाख माझे नाही. कु णीतरी मला
ते ठे व हणून दले आहे. एका मावळतीला सागरतीरावर मला भेटले या त णाचेच ते
आहे. मी ते दुस या कु णालाच आता देऊ शकणार नाही. कधीच.’’
ती जाते. ित याबरोबर ते फु लपाख ही या खोलीतून जाते. पांगा या या गळणा या
बहराखालून ती जाते. ा यापक िखडक तून ित या जा या आकृ तीकडे पाहात राहतात.
सं याकाळ गडद होते. काळोख पडू लागतो. िखडक समोरचा करिमजी ढग आता काळा
होतो. ा यापक िखडक लावून घेतात.
थो ाच दवसांत, पांगा याचा बहर साफ ओस न गेला आिण चांभारा या
दुकाना या माडीवरील ती खोली पूव माणेच अ वि थत दसू लागली.
ा यापकांना फु लराणीची किवता वगात कधीच नीटशी िशकवता आली नाही.

झोप येत नाही तुला? फार दुखतोय का गुडघा? अरे असा कसा पडलास? म ती करीत
असशील! नाही, काय? यािशवाय आपोआप का पडलास? आपोआप कु णी पडतं वाटतं?
जिमनीनं पाडलं हणतोस? जिमनीचा का रे बाबा राग तु यावर? तू काय के लंस ितचं? का
ती मंतरलेली जमीन होती? क ितथं य क र होते? गावाबाहेरची ओसाड जमीन तर
न हती ना ती? खूप उं च टेकडीवरची िहरवळ तर न हती ना? नदीकाठची ओली माती
न हती ना? ड गरमाथा– हा े या, शाळे या ाउं डवरच तर पडलास– मग ितथं तरी
आजूबाजूला कु णी होतं का? गवताला झ बणारे पारदशक चतुर, ितळाएव ा पाक यांची
िनळी फु लं?... ल न हतं तुझं? अरे एवढा गोड िचमुकला मुलगा तू आिण फु ला–
पाखरांकडे ल नसतं तुझं– मग मोठा झा यावर तुला आभाळाकडे बघायला तरी फावेल
का? आता पु हा नीट सगळीकडे बघत जा! आता मा या हाता या चेह याकडे टक लावून
बघतोय्स, तसं नीट िनरखून पाहत जा. तसं नाहीस पाहत हणूनच जमीन रागावते
तु यावर...

दुख या गुड याची गो

उगी उगी. चुरचुरतंय् ना? थो ा वेळानं बरं वाटेल. तोवर अगदी व थ पड पा .
कं टाळा येतो पडू न राह याचा? पण जिमनीला टेकलास क दुखतो ना पाय? आिण चळवळ
कती करावी रे अ खा दवस? हं, आता व थ...
गो सांिगतली तर राहशील व थ? अरे लबाडा, मा याकडू न गो वसूल कर यासाठी
हा कांगावा होय?
– पण गो कसली सांगू तुला? रोजरोज तुला सांगून मा या गो ी संपून गे या बघ.
बाटलीचं बूच उघडू न मी सगळी गो रकामी करतो. ती अ रासारखी उडू न जाते. आता
मा याकडे अस या खूप रका या कु या तेव ा जम यात; आणखी काही नाही. आता
नवीन गो कु ठली काढू ? त णपणी मा या टोपीत चांद याचा चुरा असायचा; ते हा
डो यात नवीननवीन गो ी याय या. आता सांगू तरी कु ठली गो ? न बोलणा या राणीची
क न लढणा या राजाची? पण आता रा या फार बोलतात िन राजे एकसारखे लढतात.
ते हा असली जुनीपानी गो तुला आवडायची नाही... फार दुखतोय का रे गुडघा? –

हणजे अगदी गुड याचं दुःख िवसरायला होईल अशी गो हवी!
मग दुख या गुड याचीच गो सांगतो. ऐक.
सं याकाळची वेळ होती, ड गरमाथा सोनेरी झाला होता. अशा वेळी ितथ या प या
एक जमा होऊन फे र ध न नाचत हो या. नाच अगदी रं गात आला होता. कसलं तरी
िबनश दांचं गाणं या सवजणी हणत हो या. म यभागी िगर या घेत वनराणी या
गा याचे सूर सग यांकडे फे क त होती. ते झेलत झेलत यांनी फे र धरला होता. इत यात
काय झालं, वनराणी िगर या घेता घेता खाली पडली. नाच थांबला. या सवजणी
वनराणी या भोवती जम या. ितला उठवू लाग या. पण ितला उठता येईना. ित या
पायाला लागलं होतं. गुडघा दुखावला होता.
आता आली पंचाईत? वारा मोठा छान वाहतोय्. कु ठं कुठं चांद या चमकताय्त!
आभाळात ढग डोलताय्त! अशा सुंदर वेळी रडत बसून कसं चालेल? फे र कोण धरील?
नाच कोण करील? पण राणीचा पाय दुखावलेला, ितला बरं कोण करील? सा या चंतेत
पड या. एव ात यांना चा ल लागली. कु णीतरी येत होतं. तशी या सग या, बस या
जागीच गु झा या. एक धनगर येत होता. या या हातात दुपारची रािहलेली िशदोरी
होती. तो ड गरमा यावर आला िन खायला लागणार, इत यात याला वाटलं, इथं
क डमुंगी असेल– ितला संतु करावं आिण मगच आपण खावं. असा िवचार क न यानं
भाकरीचे अगदी बारीक तुकडे के ले िन इकडेितकडे फे कले. नाचूननाचून प यांना लागली
होती भूक. यांनी ते ताबडतोब खाऊन टाकले. तुकडे नाहीसे झालेले पा न धनगर
घाबरला. याला वाटलं, इथं जादूटोणा असेल. यानं रािहलेली भाकरी तशीच झाडा या
ढोलीत ठे वली िन तो ितथून जाऊ लागला. प यांना वाटलं, यानं आप याला खायला दलं,
यालाही काहीतरी ायला हवं. यांनी के सांतली िन या बकु ळीची फु लं काढली आिण
या यासमोर ठे वली. एकदम एवढी िन या बकु ळीची फु लं पा न धनगराला आ य
वाटलं. पण तो समजला. रानात या प यांिशवाय आणखी कु णाकडेच िन या बकु ळीची
फु लं असत नाहीत, हे याला माहीत होतं. तो धीर क न हणाला,
‘‘प यांनो, प यांनो, मला दशन ा. मी तु हाला इजा करणार नाही. तुमचा राग
धरणार नाही. तु हाला पकडणार नाही. तु हाला िवसरणार नाही.’’
प यांना तो आवडला. यांनी याला दशन ायचं ठरवलं. या ड गरमा यावर
िजकडेितकडे इव याइव या रं गीबेरंगी पारदशक प या दसू लाग या. वेलीला फु लं यावी,
पा यात तरं ग उठावेत, तशा एकदम प या दसू लाग या. म यभागी यांची राणी. िजतक
सुंदर िततक च िख . पाक या िमटले या मोग यासारखी. धनगर हणाला, ‘‘तुमची
वनराणी िख का?’’
प या हणा या, ‘‘नाचतानाचता ितचा गुडघा दुखावला.’’
धनगर हणाला, ‘‘ मी क का ितचा गुडघा बरा?’’
प या हणा या, ‘‘तुझे उपकार आ ही िवसरणार नाही. परत फे ड यािशवाय राहणार
नाही.’’

धनगर हसला. ढोलीतून यानं भाकरी काढली. कांदा काढला. कांदाभाकरी ठे चून यानं
राणी या पायावर बांधली. ितथली मंतरलेली माती थोडी यावर टाकली. उरलेली
भाकरी बांधून परत ढोलीत ठे वली. राणी या कळा थांब या. पाय एकदम बरा झाला.
टेकवतासु ा येऊ लागला.
ती हणाली, ‘‘तु ही माणसं भारी चलाख. माझा पाय बरा के लास, मा यावर उपकार
के लेस. मी तु यासाठी काय क ?’’
बोलता बोलता राणी लाजली. पाहता पाहता खाली पा लागली. ित या सोनेरी
के सां या बटा डो यांवर हंदकळू लाग या िन नाकपु ा थरथ लाग या. मग धीर
क न ितनं वर पािहलं िन ती हणाली,
‘‘मी तुला इथला राजा करीन. पण एका अटीवर.’’
तो हणाला, ‘‘कु ठ या?’’
ती हणाली, ‘‘काही झालं, तरी तू मला िवसरायचं नाहीस.’’
तो हणाला, ‘‘छे, तुला कसा िवसरे न? आज चं ाची कतवी कला हे रोज मला बरोबर
आठवतं. िझमिझम पाऊस कती दवस पडला, हे मा या यानात राहातं. मग मी तुला
कसा िवसरे न? वचन देतो. मी तुला िवसरणार नाही.’’
एकाएक मोठा वारा सुटला. ड गरमा यावर या या झाडाची पाने टपटपा गळू न
खाली पडू लागली. प या अचानक दसेनाशा झा या आिण अंधार पडू लागला. आभाळात
तारे चमकू लागले आिण उजेडाचे ठपके ड गर चढू लागले. धनगर वे ासारखा पाहत
उभा रािहला, आपण कु ठे आहोत, काय घडतं आहे, याला काही कळे ना. उजेड जवळ येऊ
लागला. हातांत मशाली घेऊन शेकडो लोक ड गर चढत होते. धनगर डोळे ताणताणून
पा लागला. हळू हळू ते जवळ आले. धनगराला हणाले,
‘‘आम याबरोबर चलावं. आपणच आमचे महाराज. आम या देशाचे महाराज
एकाएक वारले. यांना वारस कु णी नाही. राज योितषानं आप याला राजा करायला
सांिगतलं आहे. या या आ ेनं आ ही आलो आहोत. आमची िनराशा क नका. रा याचा
वीकार के यािशवाय रा नका.’’
धनगर गुंगीत अस या माणे यां याबरोबर गेला आिण गादीवर बसला.
वसंत ऋतू आला आिण नाग रक हणू लागले क राजाला राणी हवी. रा याला
मालक ण हवी. देशोदेशी या सुंदरी राजाला सांगून येऊ लाग या. कु णाचा एखादा तीळ
जा त भरे हणून, तर कु णा या िभवयांची कमान कं िचत कमी ताणलेली असे हणून,
राजा यांना नकार देई. अखेरीस एका देशाची राजक या राजा या फारच मनात भरली.
पहाटेला नाकडोळे असते तर ती दसती, तशी ती दसत होती. राजा हणाला,
‘‘िववाहाची तयारी सु करा.’’
िववाहाची तयारी सु झाली. गु ातोरणं उभार यात आली. राजा या िववाहाची
मंगल वाता वा यावर, पा यावर घुमू लागली. राजक या लाजू लागली. पदर कं िचत
बाजूला क न ितने कल क या डो यांनी पािहलेली ओझरती आकृ ती ित या रोज

व ात येऊ लागली; आिण िववाहाची घ टका जवळ आली.
राजाचं ल लागलं आिण नववधूसह याची घो ाव न वरात िनघाली. द ां या
लखलखाटानं रा ी या पिह या हरी उजाड यासारखं वाटू लागलं. ासादामधून हे
कौतुक पाहा यात लोक गुंतले होते. इत यात राजाचा घोडा उधळला. तो काही के या
आवरे ना. माग या दोन खुरांवर तो उभा रािहला, आिण राजक या घो ाव न खाली
पडली. सगळे ितला उचल यासाठी धावले, पण ितला उठू न उभं राहवेना. ितचा गुडघा
दुखावला होता.
ितला उचलून ासादात नेलं. ित यावर उपचार सु झाले. राजवै दवसरा धडपडू
लागले. पण ित या कळा थांबेनात. ित या वेदना पाहवेनात. ती आता मरणार, असं वाटू
लागलं. आिण एकदम राजाला आठवलं, क आपण पूव कु णाचा तरी दुखावलेला गुडघा
बरा के ला होता. एकदम या या मनात एक िबनश दांचं गाणं िभरिभ लागलं. तो
राजवा ातून बाहेर पडला. र ते तुडवीत गावाबाहेर आला. शेतं, न ा, नाले ओलांडीत
तो खूप खूप चालला. याला ड गरमाथा दसू लागला. िबनश दां या गा याची लय वाढत
होती– वारा सोसा ाचा होता. राजा ड गरमा यावर चढला. ितथं याला ते झाड दसलं.
वा याने याची सगळी पानं गळली होती. अधीरपणे याने या या ढोलीत हात घातला
िन बाहेर काढला. या या हातात र ामाणकांनी भरलेलं ताट होतं. तो रडकुं डीला आला.
संतापाने याने ती िहरे माणकं इकडे ितकडे फे कू न दली; आिण तो हणाला, ‘‘मला
िहरे माणकं नकोत. मला माझी भाकरी हवी– मला माझी भाकरी हवी.’’
याने पु हा ढोलीत हात घातला. काळोख पडू लागला. या या हाताला ना यांनी
भरले या थै या लाग या. याने या खाली दरीत फे कू न द या– वारा अिधक जोराने वा
लागला. राजा सु होऊन जिमनीवर बसून रािहला. हणाला,
‘‘नको अशी चे ा क स– नको िजवाशी खेळूस. ितचे ाण संकटात आहेत. माझी
भाकरी परत दे– माझी भाकरी परत दे.’’
िन या बकु ळी या फु लांची या यावर बरसात झाली ते हा यानं वर पािहलं.
वनराणी या यासमोर उभी होती. ित या हातात फड यात बांधलेली भाकरी होती,
कांदा होता. ते पुढे क न ती हणाली,
‘‘तुझी आठवण हणून मी हे ठे वून घेतलं होतं, पण तुला हवं असेल तर घेऊन जा. ितला
दे. माझं आयु यही ितला दे.’’
यानं थरथर कापत ती भाकरी हातात घेतली– वाराही संथ वा लागला, आभाळात
चांद या उगव या आिण...
अरे , तुला झोप लागली वाटतं– गुडघा दुखायचा थांबलेला दसतो. नीज. व थ नीज.
ही शाल घालतो अंगावर– हणजे रा ी थंडी वाजायची नाही, आिण सकाळपयत साफ बरं
वाटायला लागेल...

काही गाणी चटकन िवस न जा यासाठी असतात. हातात आली आली असे वाटताना
िनसटू न जाणा या चंचल फु लपाखरांसारखी. नाहीतर जलाशयावर णाध चमकू न
नाहीशा होणा या िचमुक या सोनेरी मासो यांसारखी. या णापुरती ती आप याला
वेडावतात. या णी या वरांवर आपण झुकतो, भुलतो; पण नंतर वाटा वेग या
होतात. वा याची झुळूक कु ठे गेली याचा जसा ठाव लागत नाही तसे सूर हरवतात, गाणे
िवसरते. पण काही वर िज हारी लागतात, घायाळ करतात. बाणांसारखी काही गाणी
इतक खोल तून बसतात क , ती ाणांबरोबरच बाहेर पडतात. िवस न गेलो, हरवून
बसलो, या वरांना कायमचे पारखे झालो, असे वाटता वाटताच ते परत कु ठे तरी भेटतात.
कु ठे ही संिध काशात एकाक माळावर ते अद्भुत आकार घेतात, िझमिझम पावसात
िभजून ओ या बटा वाळवणा या रानात अविचत उगवतात. वादळा या संतापातून
आ ोशतात. नाहीतर भरतीने मऊिच प झाले या पुळणीवर संथ नागमोड रे खतात.

व ातील चांदणे

काही व े अशीच खोल जाऊन िभडतात. िजवाला िचरतात– र ात पसरतात. काही
व े, पहाट काळोखा या कोशात असतानाच पा यावर या काशासारखी िव कटू न
जातात. पण काही व े, चं काशातील साव यां माणे, सोडू न गेली हणताना
पाठपुरावा करीतच राहतात. मना या आकारातून साकारलेली ही व े नंतर उलट
मनालाच आकार देत राहतात. माणूस मग समोरचे िवसरतो. उघ ा डो यांपुढचे याला
दसेनासे होते. व े दारे उघडतात, पाय या दसू लागतात, दवे पेटतात, संहासने
मांडली जातात. व े रा ये देतात. आणखी, काही धीट िहकमती व े या रा या या
बद यात सारे काही मागतात. सारे िजणे देऊनही एखा ा व ाचे देणे भागत नाही.
कु णीतरी मुळी व ासाठीच जगत राहते, आिण व खरे ठरते, जगा न, िज या न.
िवपरीत अशी व े... मोठी िवल ण!
अशा ल ावधी िवल ण व ांचा चुरा क न तो एका राजक ये या ज मवेळी
जमले या प यांनी ित यावर उधळला. यामुळे ती जसजशी मोठी होत गेली, तसतशी
ितची व ेही वाढत गेली. यांना पंख फु टले. पंखांत झेप आली. झेप िव तारली. राजक या

वयात आली आिण ितचे मन शरीरात मावेना. प लखलखू लागले, तसे िच
दशा दशांना उडू लागले. जसा उगाचच हष हायचा, तसे कु ठ या िननावी दुःखाने
डोळे ही भ न यायचे. कधी नुस या िहरवळीवर ठे व याने पाय िशणायचे, तर कधी म तक
फ राचे कठीण उसे मागायचे. कधी उ हात डु ब
ं यासाठी ितने सूयफु लाचा हेवा करावा,
तर के हा ित या ता याने, तो अंगार सांडतो हणून चं ाला बोल लावावा. कधी फू ल
कु करले हणून मन ाकू ळ होई आिण उ ानातून उठू न एकटेच ि ितजापार जाई. कधी
नगरातली रोषणाई बघताना मनाचा उ सव होई, आिण रथातून उत न ती गद त िमसळू
पाही, तर कधी िजवाभावा या सखीला दूर लोटू न ती हणे, ‘‘एकांताचीही सोबत नको.’’
पौ णमे या रा ी ती तटावर उभी राही, िन चं ावर या गूढ आकृ त ना संदश
े पाठवी.
करिमजी सं याकाळी वा यावर उडाले या पाखरां या थ ाला हात हलवून िनरोप देई,
तर कधी रानफु लां या बहराला कु शल िवचारी. कधी चौफे र िभरिभरणारी नजर
दूरदेश या वासाला िनघून, गलबतावर अडकले या कं दलाबरोबर िखळू न राही.
राजक येची स रं गी व े मग ता याचे गूढ मं ित या कानांत गुणगुणत राहत...
एका शरदरा ी ितची िन ा एकाएक चाळवली. या कु शीव न ती या कु शीवर
वळली. मंचकाजवळ अंधुकपणे जळणारा दीप उ सुक झाला तशी राजक या पलंगावर
उठू न बसली. ितचे डोळे अजूनही िमटलेलेच होते, िन या पाक यांत एक नवेच व
बं द त झाले होते. झोपेतच ती पलंगाव न खाली उतरली. ि ितजाव न अगदी अ प ,
चंचल, वेडावणारे सूर आले... आिण राजक येची पावले उचलू लागले. ित या अंगावरचे
उबदार पांघ ण हलके च खाली पडले. दारावरचा मखमली पडदा बाजूला झाला िन
चांद याचा एक कवडसा ित यावर पडला. याच णी ित या उरातली सारी व े
पहाटे या क यांसारखी पाहतापाहता उमलली. उरावरचे उ रीय घस न खाली
ओघळले. राजक येने छाया काशातून पावले टाक त एक लांबलचक स ा ओलांडला.
ित या नाजूक पावलां या चा लीने, दाणे टपणारी कबुतरे सु ा हलली नसती, मग
ारर क तर काय, उं ची म अिधक माणात सेवून सु तावलेच होते. कठ ा या
न ीदार आधाराने ती सा या पाय या उतरली– सवयीने ती मनात रोज यासारखे
हणालीही असावी क , या पाय यांची सं या िन मा या सवात लाड या सरातील
मो यांची सं या अगदी बरोबर जुळते. मुख िज याने ती खाली आली. तरीही ते कु णाला
समजले नाही. फ दरवाजाशी टांगले या सो या या पंज यातील मैनेने ते पािहले आिण
ती गाढ झोपले या राघूला ते दाखव यासाठी जागे क लागली, परं तु यानेच उलट ितला
ग प के ले. मधला चौक झोपेतच ओलांडून राजक या मु य दरवाजाशी आली आिण
िनळसर चं काशात ितला याची श धारी आकृ ती दसली.
आप या दशेने कु णी येत आहे, असे दसताच तो फे या घाल याचे थांबवून एका जागी
िखळ यासारखा त ध उभा रािहला. मग तो पुढे आला. ‘कोण आहे?’ हणून तो
हटकणार, एव ात राजक या कशालाशी ठे चाळली. तो वाभािवकपणेच पुढे झाला िन
याने ितला आधार दला. णभर चं मेघांआडू न बाजूला झाला आिण चं काशात
याला ितचा चेहरा दसला. राजक येला पा न तो आ यात बुडून गेला. पण या न
अिधक आ य याला वाटले, ते ित या डो यांकडे पा न. ते अ ापही िमटलेलेच होते.

ितने िनःशंकपणे आपले हात या या ग यात टाकले आिण या या ं द छातीवर रे शमी
के सांचे डोके ठे वून ती गाढ झोपी गेली. याने ितला हातांवर उचलून घेतले िन तो
संगमरवरी क
ाशी गेला. याने ितला क
ावर ठे वले व तो ितला जागे क लागला.
या अ मानी चांद यात ती हळू हळू उठू न बसली. आपले काळे भोर डोळे ितने उघडले.
यांची काहीशी अि थर हालचाल के ली. जागेवर नसलेले उ रीय सावर यासारखे के ले,
आिण आपला शु कमळासारखा हात या या दशेने उचलला. अंग ाशेजारचे बोट
या या छातीवर रोवून ती हणाली, ‘‘तू माझा आहेस.’’ या या ल ात आले क ती
अजूनही झोपेतच आहे. तलम व ांतून थरथर कापत ती हणाली, ‘‘मला थंडी वाजते.’’
याने आप या अंगावरचा जा ाभर ा कापडाचा झगा काढला व ितला पांघरायला
दला. चं ावर ढग जमले. ती मनात या मनात बोल यासारखे हणाली, ‘‘तू... मी... तू
माझा...’’ आिण ती या या जवळ सरकू न या या कु शीत झोपी गेली. ितचे ते श द
या या मनात घुमले आिण तो शहारला.
आजवर कु णीच याला आपले हटले न हते. याची िवधवा आई खंगूनखंगून म न
गेली होती. शेवटी या अभकाला जवळ घेऊन ितने या या डो याव न हळू च हात
फरवला होता. तेवढाच पश या या कायम ल ात होता. ते हापासून याला तटावर या
िनशाणासारखे एक ानेच फडकत राहावे लागले होते. राजवा ात आनंदाचा ज लोष
चालू असला क , माणसां या गद त पहारा करता करता याला एकटे वाटू लागे. सारे शांत
असले क , अपेशां या साव या या या अंगावर हात टाक त. दूरवर या त याचे पाणी
चांद यात थरथर यासारखे होई, ते हा चं करण िविवध सुंदर मानवी आकार धारण
करीत. ते आभास ओसरले क , तो हताश िनः ास सोडी िन आपले बिल दंड दाबून घेई.
आताही या या डो यांत पाणी जमले िन याने सु कारा सोडला. या या ासाने
राजक ये या कपाळावरची बट कं िचत हलली. ते हा याला आप या हातून के वढा तरी
अपराध घड यासारखे वाटले. याने ित या के सांव न आपला राकट हात अगदी
सांभाळू न फरवला. तो असे करीत असतानाच ितने मगाशी उ ारले या श दांचे ुपद
झाले, आिण या या मनात एकसारखे हेलकावू लागले. णभर याला वाटले क , हा
अश य आभास आहे; पण याची र र हणाली क , या णाइतका स य– इतका िजवंत
ण दुसरा कु ठला नसेल. ि ितजाव न िवल ण नाजूक, सुरेल वा ांवर छेडलेले सूर
याला ऐकू आले िन या या मनात पु हापु हा घुमणा या या ुपदाचे हरवलेले कडवे
याला सापडले. तो खाली वाकू न ित या कानात पुटपुटला : ‘‘होय, होय, तू माझी आहेस.
माझीच आहेस.’’
याने ितला जवळ ओढले आिण पहाडात घुमणा या वा या या बेबंद आवेगाने तो ितची
एकामागून एक चुंबने घेत सुटला. आपला सारा एकटेपणा दूर जायचा असेल तर ितला
श य िततके जवळ यायला हवे, असे याला फार वाटू लागले. आपले सारे आयु य
धडपडीत आिण दा र ात गेले, आप या परा मी पौ षावर अ याय क न आप याला
सामा य पहारे करी बनिव यात आले, आप या टीचभर खोलीत उं दीरघुश नी िबळे
पोखरली आहेत, या सा या एकसार या टोचणा या दुःखांवर याला उपाय
सापड यासारखा वाटू लागला. न हे, आता ते सारे संपलेच होते. तो न ा जगाचा झाला

होता. तोच नवा झाला होता– पु हा एकदा ज मला होता. िजथे ित ही ि काळ फ
चांदणेच बरसत होते, अशा जगात याने ज म घेतला होता. ितथ या चांद याला
ाज ाचा सुगंध होता, सुगंधाला सुरांचे वेड होते आिण सुरांना अ भुत आकार होते.
आकारांना जगावेगळे रं ग होते. रं गांना पावसाचा ओलावा होता. ओला ाला थंडीचा
काटा होता आिण गार ाला चांद याची कांती होती....
ि ितजाव न लहरत येणा या संगीता या सुरांना जे हा पहाटेची लाली आली, ते हा
ती दोघे एकमेकांपासून दूर झाली. ितने आपले हात या या ग यातून काढले. संगमरवरी
चौथ याव न ती उठली, या या भुवयांमधोमध ितने पु हा एकवार आपले ओठ टेकवले
आिण ती शांतपणे चालू लागली. ितने एकदाही मागे वळू न पािहले नाही. गुंगीतच ितने
मधला चौक ओलांडला. पाय या मागे टाक या, स ा संपवला, पडदा बाजूला सारला
आिण मंचकावर चढू न अंगाव न पांघ ण ग लपेटून घेऊन ती शांत शांत झोपी गेली...
सकाळ या उ हाचा अज सोनेरी पंखा अंगावर झुलू लागला, ते हा राजक या जागी
झाली. ितला रा ीचे सारे आठवत होते, तरी काही मरत न हते. जाणवत होते, तरीही
समजत न हते. ती आरशात पाहत बसली, राघूशी बोलत रािहली, राजनतक कडू न घुंगूर
घेऊन िगर या घेत नाचली देखील. तरी ितला कळे ना, क हा आनंद कसला? कारं यात
थयथयणा या पा याला ितने िवचारले, सौधावर या दगडी राजहंसाला िवचारले,
अखेरीस मोरपीस गालांव न फरवीत ित बंबाला िवचारले. कु णीच काही बोलेना. पण
माहीत होते सा यांनाच; कारण सगळीकडे उ सव चालला होता. घाईने गडबडग धळ
करणा या दास ची पावले आज नतक या डौलात पडत होती आिण मेघ न दसताच मोर
नाचत होता. फु ले वेळेआधीच फु लली होती आिण पाखरांची कळी खुलली होती.
कारं यात एक चंड इं धनु य अडकले होते. आिण बाजार या र यांवर नाग रक वरात
िनघा यासारखे िमरवत होते. एवढे सारे दसले ते हा राजक येला कळले क , काल रा ी
आप याला एक अ भुत व पडले... जी व े इतके दवस वाट चुक यासारखी उरात
कलिबलत होती, ती अखेर एका वेग या दशेला थ ाथ ाने उडू लागली. आता दवस
जायचा होता तो रा ये यासाठी आिण रा यायची होती ती व े फु लव यासाठीच.
अखेर रा झाली आिण आद या रा ीचीच व े न ा रं गांनी फु लली. यानंतर असे
रोजच होऊ लागले. राजक या झोपेत मंचकाव न उठे आिण झोपेतच पहाटे आप या
दालनात परत येई. जे घडत होते ते ती एक व च समजत होती. न संपणारे , स या न
स य असे व च! या व ातून ितला जागे कर याचा धीर ित या ि यकराला झाला
नाही.
अशा क येक रा ी गे या. व अिधक गिहरे झाले, गडद झाले, सूर अिधक उं च गेले,
श द अिधक प आले, मन अिधक ाकू ळ झाले, ण अिधक खोल गेल.े
आिण एके दवशी राजक ये या िववाहाची तयारी सु झाली. कु या वैभवशाली
देशा या परा मी स ाटाशी ितचा िववाह ठरला. राजक या क ी झाली. िप याला
हणाली, ‘‘माझे ल ठरले आहे. करीन ल तर मा या मनात या त णाशी.’’ राजाने
िवचारले, ‘‘कोण आहे तो?’’ ती हणाली, ‘‘ या या कमरे ला ख ग आहे आिण डो यांत

किवता आहे, असा एक राज बंडा त ण चांद यात माझी वाट पाहत उभा असतो...’’
राजाने पु हा िवचारले, ‘‘तो कु ठे आहे?’’ राजक या हणाली, ‘‘मा या व ात.’’ राजा
हणाला, ‘‘ व ातला त ण आणायचा कसा? तुझे ल लावायचे कसे?’’ राजक या
हणाली, ‘‘तर मग मी तशीच राहीन. एवढे मोठे स ाट हणवता आिण तु हाला
आप याच रा यातला, मा या व ातला त ण सापडत नाही?’’ राजा िन र होऊन
परतला. राजक ये या िववाहाची तयारी उधळली गेली आिण या दवसापासून
राजक या अंथ णाला िखळली.
राजाला ित या कृ तीची काळजी वाटू लागली. दवसरा ित या तैनातीला वै
राहत. दासदास चा आसपास स पहारा असे. रा ी ितने झोपेत चाळवाचाळव के ली तरी
दासी ितला हवे नको िवचारायला धावत येत. ित यावर कसून ल ठे व यात येई.
राजक या रा ी पलंगावर उठू न बसे. ितला ताबडतोब नीट िनजव यात येई. ती चालू
लाग याचा य करी. लगेच ितला गुंगीचे औषध पाज यात येई. चांद याचा
कवडसादेखील ित या अंगावर पडू लागला तर लगेच जविनका ओढली जाई. राजक येची
झोप य कं िचतही चाळवू नये अशी काळजी घे यात येई. आिण तरीही राजक या सकाळी
उठे ती अिधकच िन साही, अश होऊन. ितचे व हरवले होते. यामुळे ती बेचैन
होती. दवसभर डोळे िमटू नही पूव चे मधुर व नजरे आड कसे झाले, हे ितचे ितलाच
कळत न हते. सव औषधे क न झाली. पहारा अिधक कडक झाला. परं तु राजक या
दवस दवस अिधकािधक ाकु ळ होऊ लागली. ितचे दुखणे िवकोपाला जाऊ लागले.
इकडे पहारे करी ितची रोज वाट पाही. रा पडू लागली क याला वाटे, आज ती न
येईल. चं ोदय झाला तरी कु णीच फरकत नसे. मग तो िखशातून छोटा बाजा काढू न
चं ाकडे बघत वाजवीत बसे. याला समजायलासु ा लागले न हते, अशा वयात या या
बापाने याला तो बाजा आणून दला होता आिण यानंतर याचा बाप कु ठे कोण जाणे,
िनघून गेला होता. पुढे जे हा यां या घरावर ज ी आली ते हा सगळी चीजव तू
सावकारा या ता यात गेली, पण याने िखशात लपवून ठे वलेला हा बाजा मा बचावला.
यामुळे तो बाजा कधीच आनंदी सुरात वाजू शकत नसे. चं ा त झाला तरी राजक या
येतच नसे; बाजाही याला साथ देऊन थकू न जात असे. पहाट झाली, िन एके क आकार
उजळू लागला तरी पहारे करी राजक येची वाट पाहतच राही. पण ती काही येत नसे.
सकाळ झाली क तो बाजा िखशात टाक आिण फरफट यासारखा घरी येऊन आ ाकडे
पाहत पडू न राही. पण याला झोप येत नसे. तो जेवण वाढू न घेई, पण याला एक कण
जात नसे. कु याला बोलावून तो सारे अ देऊन टाक . दुपार या उ हात तो जीण, भ
देवळा या तुट या पाय यांवर जाऊन एकटाच बाजा वाजवीत बसे. बाजाचे सूर ितथ या
फु ट या, दगडी मूत मधून घुमत. सं याकाळ झाली क तो आशेने त यापाशी जाई. याची
चा ल लागली क , ितथ या पार ांचा कळप दचकू न पंखांचा के वढा तरी फडफडाट
करीत उडू न जाई. तो िन लपणे क
ावर बसून राही– रा ीची वाट पाहत. रा
एकटीच येई. अशा क येक अमाव या, पौ णमा गे या, आिण याला वाटू लागले क ,
आपण पािहले ते व होते. मा या व ासाठी तो जीव ध न होता. या रा ीसाठी तो

दवस ढकलीत होता.
एके दवशी कु णी हणाले क , राजक या अंथ णाला िखळली आहे. खात नाही, पीत
नाही, अगदीच हटली आहे. कदािचत ती फार काळ जगणारसु ा नाही. हे ऐकू न
पहारे क याला ध ा बसला. याचा जीव गलबलून गेला. याने नीट चौकशी के ली. याला
सारे कळले. तो घरी आला. िवचार करीत पडू न रािहला. बाजा याने ओठांनाही लावला
नाही. खाणेिपणे याला आठवले नाही, दारात घोटाळणा या कु याला काही देणेही सुचले
नाही. कधी न हे एव ा गंभीरपणे याचा िवचार कतीतरी वेळ चालूच होता. अखेर
पड या पि म िखडक तून मावळते करण आत आले, ते हा याचा काही एक िन य
ठरला. एक फकट हसू या या ओठांवर आले. राजक या सुखी हायची तर आपले व
व च रािहले पािहजे, असे याने प े ठरवले. भंती या उडाले या िगला ाकडे आिण
उखणले या मातीकडे पाहत तो हणाला, ‘‘हे घर उं दीरघुश ना आिण मा यासार या
द र ी फ टंगाला चांगले. राजक या इथे येऊ शकणार नाही. कधीच नाही.’’ मग तो
वतःला हणाला, ‘‘अरे मदा, एवढे िजथे सहन के लेस ितथे यातच काय आहे मोठे ?
आणखी एक पराभव, असेच समज.’’ याने खांदे उडवले आिण बाजा िखशातून काढू न
ओठांना लावला. ि ितजाव न येणा या या ओळखी या सुरांना िवस न जा याचा याने
याच णी िनधार के ला.
याने शीळ घालीत वेष बदलला. दाढीिमशा लावून तो अविलयासारखा दसू लागला.
काजळाने चेह यावर रे षा ओढू न तो वृ झाला. काठी या आधाराने वाकू न चालत तो
राजवा ात गेला. हणाला, ‘‘राजक ये या दुख यावरचा इलाज मला माहीत आहे. मला
ित याकडे घेऊन चला.’’ ते ह कमाला राजक येकडे घेऊन गेल.े पहाटे या मालव या
चं कोरीसारखी ती दसत होती. ित या ीण देहात ाण फार काळ वा त करणार
न हता. हक म राजक येची दशा पा न हळहळला. याने सवाना बाहेर जा यास
सांिगतले. पलंगाजवळ या छो ा आसनावर तो बसला आिण पुढे वाकू न हलके च
हणाला, ‘‘राजक ये, डोळे उघड.’’
राजक या तं ीत होती. हरवले या व ांम ये भटकत होती. एकाएक ती थबकली.
ितला आवाज प रचयाचा वाटला. कसला तरी धागा सापडला. ितने डोळे उघडले आिण
ओळखीची नाही, असे दसताच पु हा िमटले. हक म हणाला, ‘‘ऐक राजक ये,
तु या भ याचे सांगतो. मी हक म आहे. भूत, भिव य जाणणारा आहे. तुझे दुःख मी
अंत ानाने जाणतो. पण असे चालायचे नाही. अगदी चालायचे नाही.’’ राजक या हळू हळू
उठू न बसली. या आवाजात एक अ भुत कमया होती. या आवाजात कमत होती. हा
आवाज सारे काही ऐकायला भाग पाडीत होता. ती याकडे नीट ल देत होती. या
आवाजातला मं ितला तसे करायला लावीत होता.
हक म पुढे हणाला, ‘‘तू ेमात पडली आहेस, पोरी. पण ेम असे के लेस क , ते रािहले
अंतराळी िन तू रािहलीस भूमीवर. ेम असे के लेस क , य गंधवानी पा न लाजावे. तू
बिघतलेस व असे क , जे कधी खरे हायचे नाही. व ात ित ही ि काळ चांदणे खरे ;
पण तू यात गारठशील. तुला थोडे ऊन हवे, थोडी सावली हवी. हणून हणतो, पोरी,

माझे ऐक, माझे तरी ऐक. तू जे पािहलेस, जे अनुभवलेस ते िवस न जा. व ातून आजवर
तुला कु णी जाग आणली नाही. पण आता सांगतोः जागी हो राजक ये, नीट जागी हो.’’
एवढे बोलून तो गेला. ती िख होऊन बसून रािहली. हक म दसेनासा झाला. याने
बाजूला सारले या कनखापी पड ाचा ग डा हलत रािहला.
राजक या कती तरी वेळ या हल या सोनेरी ग ाकडे िन या या जांभ या
सावलीकडे पाहत रािहली आिण एकदम ती व ातून जागी झाली. सगळे धुके िवरले.
कसली तरी खूण पटली. राजक येला भोवळ आ यासारखे झाले. जाग या जागी ती खाली
बसली. रं गीत न ी बसवलेली ती गुळगुळीत फरशीची जमीन आप याभोवती फे र ध न
रािहली आहे असे ितला वाटले. िखड यां या िन या काचा िहरवट वाळांनी पेटून
उठ या. झंझावातात सापड यासारखे पडदे फडफडू लागले. ितची नजर वर गेली.
छताव न पाच मदनबाळे ित याशी हसत धनु ये स क लागली आिण राजक येची
शु हरवली... ितला सारे काही प समजले. ित या डो यांसमोर एक नवीन माग
उघडला– तो थेट राजवा ा या मुख दरवाजावर या चौक पहा याशी पोहोचत होता...
– चौक पहारा आज रकामा होता.
पहारे क याने एक छोटे गाठोडे खां ावर मारले आिण घराला कु लूप लावले. िखशातला
बाजा चाचपून पािहला आिण तो िनघाला.
गाव या वेशीपयत कु ा याला सोबत करायला आला. पहारे करी चालतच रािहला.
अखेर गाव मागे पडला; तरीही तो चालतच होता. जे घडले होते, यापासून जमेल तेवढे
दूर जावे हणून तो चालत रािहला. शेवटी तो दमला. अंधार पडला. याला एक धमशाळा
दसली. ितथेच तो जिमनीवर पसरला आिण गाढ झोपी गेला...
रा ी झंझावात सुटला. पालापाचोळा िगर या घेत उं चउं च जाऊ लागला. पावसाचा
थबही न हता. पण लय होत अस यासारखे आवाज येत होते. दाही दशांतून घनगंभीर
सूर घुमू लागले, आिण एक चम कार झाला. पहारे करी गाढ झोपेतच उठू न बसला.
धमशाळे या पाय या उत न तो धावत सुटला. चं ाला ढगांनी वेढले. सगळीकडे काळोख
पसरला होता. पण याला काशाची गरज न हती. याचे डोळे िमटलेलेच होते. या या
पावलांना, या या र ाला ती वाट माहीत होती. धावतच तो गावा या वेशीतून आत
िशरला. पाचो याची गती वाढत होती. पाचोळा च ाकार फ लागला. सुरांचा
क लोळ वाढला. राजवा ा या झालरी हलत हो या. झुंबर हंदकळत होते िन याबरोबर
साव या सग या दालनभर िझ मा खेळत हो या. राजक या मंचकावर उठू न बसली. आता
ती संपूण जागी होती.
दास नी ितला झोपिव याचा य के ला. पण ितने यांना बाजूला सारले. हाताने
पडदा सरकवून ती दालनाबाहेर पडली. मेघ चं ाभोवती गोलगोल धावू लागले.
राजक येने स ा ओलांडला. िशपाई ित या वाटेत आले. ितने नुसता हात उचलला. ित या
नजरे तला िनधार पा न ते बाजूला झाले. यांतील काही जण हा कार राजा या कानांवर
घालायला धावत गेल,े पण राजक या थांबली नाही. घाईघाईने पण िन याने ती पाय या
उत न खाली आली. धीटपणे ितने मध या चौकातला अंधार ओलांडला. झंझावात गजत

होता. दशा दशांची तृषा बंड क न उठली होती. िपसाट सुटलेला वारा मेघखंड इत ततः
िभरकावीत होता. राजक या मु य दरवाजाशी आली. राजवा ात ह लक लोळ माजला.
दरबारी जमले. सारे राजक ये या पाठोपाठ िनघाले. पण ित या पायांना पंख फु टले होते.
ितचे शरीर अधीर होऊन वा यावर िनघाले होते. कान सुरांची चा ल घेत होते. डोळे
उ सुक झाले होते. णभरच ती या सोसा ा या वावटळीत राजवा ा या अज
दरवाजाशी उभी रािहली. आिण मग एकदम ितला तो त याजवळू न पळत येताना
दसला. असं य अमानुषांनी झपाट यासारखा तो ित याकडे येत होता. याला जाग
न हती. याचे डोळे अजूनही िमटलेलेच होते. वा याचे सूर उं चउं च गेल.े राजवा ा या
दारात येऊन पाहणारे दरबारी तंिभत झाले.
राजक या राजवाडा सोडू न त या या दशेने धावत सुटली होती. या यापाशी जाऊन
ितने याला जवळ ओढले. याने िमट या डो यांनी ितला पािहले आिण एक तृ ीचा
िनः ास सोडला. दुस याच णी याने ितला कधी न तुटणारी घ िमठी मारली. तो
अजूनही व ात होता. ती संपूण जागी होती. जे घडत होते ते मा अगदी स य होते.

अगदी काल-परवापयत आम या बंग यासमोर या प या या खोपटात एक राजक या
राहत होती. नंतर ती, कु ठे कोण जाणे, िनघून गेली.
मी एक सरदार आहे. परवाच माझा सातवा वाढ दवस थाटामाटात साजरा झाला.
मला खूप खेळणी, खाऊ आिण िच ांची पु तके भेट िमळाली. काही पु तके तर इतक छान
होती– यांतली िच े तर पु तका या पानांवर उभीसु ा राहायची. आिण िच े तरी
कोणाकोणाची?– प या, राजे, रा या, रा स आिण राजक या अशा मंडळ ची. या दवशी
तसले एक िच दाखवून मी डॅड ना िवचारले– ‘डॅडी, प या कु ठं राहतात हो?’ तशी डॅडी
हसून हणाले, ‘अरे वे ा, प या काही खरोखरी या नसतात.’ म मीला मी िवचारले,
‘म मी– तू खरा रा स कधी पािहला आहेस?’ तशी म मीने नुसताच माझा पापा घेतला
आिण ती ‘ वीट चाइ ड’ असे हणाली. म मी– डॅड ना काही कळत नाही. पण मला प े
माहीत आहे क जगात कु ठे ना कु ठे तरी प या आहेतच. राजे, रा या– आिण अरे बापरे ,
रा ससु ा असणारच मग. पण असू देत– आप याला काही भीती नाही हणा. आमचे घर
हणजे एक जंगी क लाच आहे. तशातून रा स आलाच तर– मला परवा वाढ दवसाला
एक छोटी तलवारसु ा ब ीस िमळाली आहे. ती मी ‘सुई– सुई’ फरवीन, क रा स ठार!
हणा असे एकदा हायलाच हवे. यािशवाय डॅडी-म मीचा या मंडळ वर िव ास
बसायचा नाही. माझी मा तशी प खा ीच आहे. मागे मी रोज फरायला जायचो, या
ाउं डवर एक सकस आली होती. यात या िवदूषकाबरोबर माझी ग ी झाली होती. तो
मला नेहमी सांगायचा क प यािब या सग यांना दसत नस या, तरी या नाहीतच, असे
काही नाही. यातून एकदा बागेत झोपलो असता, एक खार आप या िपलाला मराठीम ये
गो सांगताना मी प ऐकली. एकदा मी समु कना यावर बसलो असताना वाळू या
क यांमधून सूया ताबरोबर जादूची अलगुजे वाजू लागली आिण चांद यातून चाललो
असताना झुडपांतून दवे दवे चमकताना मी वतः या डो यांनी पािहले.

फाट या कप

ांतली राजक या

पण आम या बंग यात मा यातले फारसे काहीच घडत नाही. आम या बंग यात
आ ही सहासात माणसे आहोत. डॅडी, म मी, मी िन तीनचार नोकर हणजे आया, बटलर

वगैरे. यातून डॅड ना कामासाठी एकसारखे बाहेरगावी जावे लागते. अधूनमधून तर म मी
देखील बाहेर जाते. मग मला अगदी कं टाळा येतो. आया िन जॉन तर ‘म मीनं असं
सांिगतलं आहे िन डॅड नी तसं सांिगतलं आहे.’ यािशवाय काही बोलतच नाहीत. यामुळे
आमचा बंगला फार शांत आहे. िचत रे िडओचा नाहीतर कार आ यागे याचा आवाज
तेवढा ऐकू येतो. मी वतः एकसारखा पु तके वाचतो, नाहीतर आयाबरोबर फरायला
जातो. कधीकधी मी एकटाच लॉनवर जाऊन बसतो, कं वा बंग या या पाठीमाग या
बाजूला जांभ या काचा लाव या आहेत, यांतून दूरदूर पाहात राहतो. मग मला, आता
प या दसतील, असे वाटू लागते. जांभ या सूय करणांवर बसून या येऊ लागतात...
लॉनवरचे गवत यां या पंखांनी सळसळते. काचांम ये छो ाछो ा पारदशक वाटा दसू
लागतात. काचांमधले जांभळे आकाश थरथ लागते. सगळी तयारी होते... आिण
एव ात कु णीतरी येऊन मला घेऊन जाते. जॉन, महंमद नाहीतर आया यां यापैक
कु णीतरी. प या, येतात येतातसे वाटेपयत, अदृ य होतात.
मी वतः एक सात वषाचा सरदार आहे. सरदार हणजे अगदी खराखुरा हां! गो ी या
पु तकात असतो ना, खूप शूर, चौफे र तलवार फरवणारा, गोरग रबांना मदत करणारा,
जेवर जुलूम करणा या दु राजािव
बंड पुकारणारा आिण राजक येची मज
सांभाळणारा, ितला आनंद हावा, यासाठी सातासमु ापार जाऊन ितला पािहजे ती व तू
घेऊन येणारा सरदार! माझी एक तलवार आहे, हे मी तु हाला सांिगतलेच आहे. झालेच
तर मा याकडे ‘ठॉक् टॉक् ’ आवाज करणारे बूटसु ा आहेत. तो आवाज ऐकला क श ूचा
अगदी थरकाप होईल, यात शंका नाही. रोज मी घो ाव न फ न येतो. जॉन या
घो ाचा लगाम ध न ठे वतो हे खरे , पण मी आता याला सरळ सांगणार आहे, क मी
एकटाच घोडा चालवीन. नंतर मी गोरग रबांना मदत करीन. जेला छळणा या जुलमी
राजािव
बंड पुकारीन, आिण राजक येला आवडेल अशी व तू आण यासाठी सात समु
ओलांडून जाईन. अशी एक राजक या आम या समोर राहातही होती. ितला आनंद हावा
हणून तर माझा सगळा य होता.
तीच गो आता मी तु हाला सांगणार आहे.
आम यासमोर एक प याचे खोपटे आहे. डॅडी हणतात, क आमचा बंगला आहे, ितथे
सु ा पूव प याची चाळच होती. पण नंतर ती पाडली आिण आमचा बंगला बांधला. ते
हणतात, क समोरचे प याचे खोपटेसु ा ब तेक थो ाच दवसांत पाडू न टाकणार
आहेत– मला वाटते, या खोपटात राहणारी राजक या मग ब धा या जागी बांधले या
बंग यातच राहायला येईल, न च.
ही राजक या होती मा या एवढीच. पण असायची इतक गंभीर, क यामुळे ती
मो ा बाईसारखी वाटायची. ती कधी फारशी हसत नसे, खेळत नसे. मला ती इतक
आवडायची, पण ती मा याशीसु ा फारशी बोलत नसे. ती आपली एकसारखी कामच
करायची. कधी ती फाट या ड यातून सावरीत सावरीत कोळसे यायची, कधी समोर या
नळाव न पाणी भ न यायची, तर कधी िपठाचा डबा डो यावर घेऊन िगरणीतून
यायची. यां याकडची आया, बटलर वगैरे मंडळी कधी दसत नसत. मग काय यांचे

रह य होते, कोण जाणे! कदािचत ितला वतःलाच ती सगळी कामे करायची हौस असेल.
नाहीतर ितचा वेळ तरी कसा जाणार, नाही का? सकाळीच मी घो ाव न रपेट क न
यायचा, ते हा ती उघ ावर चूल आणून िनखारे फु लवीत बसलेली असायची. मला
ित याशी बोलावेसे फार वाटे, परं तु ितचे मा याकडे ल च नसायचे. धुराने ितचे डोळे
लाललाल झालेले असत, आिण यांतून पाणी गळे ; यामुळे मी ितला दसत तरी असे क
नाही, कोण जाणे! कदािचत् ितला नुस याच घो ा या टापा ऐकू येत असतील!
ितचे कपडे नेहमी मळकट असायचे, िन कधीकधी तर यांना ठगळे सु ा मारलेली
असत. एवढे असूनही ती सुंदर दसायची. ित या पंगट के सां या बटा ित या चेह यावर
याय या िन ती या मागे सार याचा य करायची. ित या डो यांम ये दोन पा याचे
थब सतत व तीला असत– पण ते कधी खाली सांडलेले मला दसले नाहीत.
पाक यांसारखे छोटे छोटे ओठ ग िमटू न घेऊन ती आपली एकसारखी काम करीत
असायची. कदािचत यामुळेच ती मला इतक आवडत असेल. पु तकांत या राजक या
नुस या सुंदर पोषाख क न िनज वपणे पु तकां या पानांवर बसून राहतात आिण वयंवरे
कर यापलीकडे यांना दुसरा उ ोग नसतो. पण ही राजक या या सवा न वेगळी होती.
ितचा पोषाख सुंदर नसे िन ती एकसारखी काम करीत असे. पण ित यात न असे काही
होते, क यामुळे ती राजक या दसायची, आिण मला आवडायची.
ितचे ते प याचे खोपटेही मला आवडायचे. डॅडी याला खोपटे हणत, हणून मीदेखील
खोपटे हणायचो, एवढेच. खरे हणजे ते खोपटे नाही आिण आम या बंग यासारखे
साधेसुधेही नाही. ते दसते छोटे, पण या या आतम ये न च ‘िव तीण’ जागा असली
पािहजे. कदािचत या या खाली तळघरे असतील कं वा थेट जंगलापयत पोहोचणारी
भुयारे सु ा असू शकतील. सं याकाळ झाली क ितथे नुसता गडद काळोख दसतो.
एखा ा गुहस
े ारखे ते घर रह यमय वाटते. रा पडू लागली क आत छोटासा दवा
लुकलुकतो. या घरात न च काहीतरी िवल ण गो असली पािहजे. या राजक येला
दवसभर काम करायला लावणारी चेटक , ितने मं टाकू न दगड के लेले नोकरचाकर....
खूप काय काय...
या घरात काहीतरी चम का रक असावे, असे वाटणारी आणखी एक गो झाली. एके
दवशी सं याकाळी या घरातून एकदम आ ोश ऐकू आला. कु णीतरी, न थांबता,
एकसारखे, सुरावर, मो ाने रडत होते. मी पळत जाऊन बघून येणार होतो. कदािचत दु
चेटक या छळाने ती राजक या रडत असावी. नाही तर कु णीतरी या चेटक लाच काही
करीत असावे. मग मोठीच गंमत होती. मी जाऊ लागलो, तेव ात एक िविच रड याचा
सूर मला ऐकू आला आिण मा या अंगावर शहारे आले. माझे पाय ितथ याितथे थबकले.
धीर क न मी जाणार, एव ात आमची आया ितथे आली आिण मला बंग या या दुस या
टोकाला घेऊन गेली. हणाली, ‘असले काही पा नये.’ ‘असले काही’ हणजे काय ते मा
ती काही के या सांगेना. ितने मला खेळ काढू न दला, खाऊ दला, पु तके दली.
म यंतरी समु कना यावर वाळू त खेळताना मला एक िन या रं गाचा शंपला
सापडला. याव न मला राजक ये या डो यांची एकाएक आठवण झाली. मी ठरवून

टाकले क बस– हा शंपला ितलाच ायचा. पण ती मला तीनचार दवस दसलीच नाही.
मग एक दवस मी गॅलरीत उभा असताना ती मला अचानक दसली. आनंदाने ओरडू न मी
पळतच ित याजवळ गेलो. या वेळी ती कसलेच काम करीत न हती. ती घरा या
पाय यांवर नुसतीच िनमूटपणे बसली होती. मी ितला तो शंपला दला. मला वाटले, तो
पा न ती खुलेल, हसेल. पण ती काही हसली नाही. उलट तीनचार दवस रड यासारखे
ितचे डोळे लालेलाल झाले होते. मी ितला हटले, ‘तुला काय झालं?’ ती हणाली, ‘माझे
बाबा देवाघरी गेले.’ एवढेच बोलून ती आत िनघून गेली. या घरात या गूढ काळोखात
दसेनाशी झाली.
देवाचे घर आभाळात आहे हे मला माहीत होते, पण ितथे कु णी गेलेले आजवर मला
ठाऊक न हते. कसे जायचे, ते पण माहीत न हते. ब धा ित या घरात जी अनेक भुयारे
आहेत, यातले एखादे देवा या घरी जाणारे असावे. पण मग यात रड यासारखे काय
होते, हे मला समजेना. मा राजक येला खुश करणे भागच होते. मी सरदार होतो, आिण
काय वाटेल ते क न सरदार राजक येला सुखी ठे वतात.
मी राजक येला हसिव याचे ठरिवले. यासाठी मी ितला एकदा फु लांचा नजराणा
दला. ती फु ले फारफार सुंदर होती. आम या घर या पु पपा ात ती मो ा ऐटीने उभी
होती. मोठमो ा पाक यांची, तांब ालाल रं गाची ती फु ले मी पु पपा ातून काढली िन
सगळी या सगळी ितला देऊन टाकली. णभर ितने ती हातात घेतली. ग
ं ली. यां या
नाजूक, िहर ा देठांव न िन कोमल पाक यांव न हात फरवला. पण तरीही ती हसली
नाही. मी ितला हटले, ‘घे ना– तुम याकड या पु पपा ात ठे व.’ ितने णभर यां याकडे
पािहले िन फु ले परत देत ती हणाली, ‘नको, आम याकडे पु पपा नाही.’
फु ले घेऊन मी परतलो. गो ीत या सरदारा माणे मी ित याकडे नजराणा घेऊन गेलो
होतो, पण ितने तो घेतला न हता. कदािचत ितला या न अिधक कं मतवान काही दले
असते, तर ितला बरे वाटले असते. पण काय ावे? पु तके , पेपर मंट, के स? पण हे सारे
तर ित यापाशी देखील असेल. ती मा याएवढी होती, याअथ मा यासारखा खेळ,
मा यासारखा खाऊ ितलाही आणून देत असतील. मग ितला काय आवडेल?
मी या िवचारात असतानाच मला एके दवशी मोठे िविच दृ य दसले. समोर या
खोपटातले सगळे सामान बाहेर काढू न टाकले होते. सामान फारसे न हतेच. भांडीकुं डी,
एक प याची ंक, असे काहीसे होते. या सामाना या ढगा यावर ती राजक या उदासपणे
बसली होती. ितचा झगा खां ावर खूपच फाटला होता आिण के सां या जटा झा या
हो या. तरी ती आपली शांतपणे बसून रािहलेली होती. कदािचत ती गुंगीतसु ा असावी.
कारण मी ितला हाक मारली, ते हा ते ित या पटकन ल ातच आले नाही. मग
दचक यासारखी ितने आपली मान वर उचलली आिण ‘अं– ’ असा अ प आवाज काढला.
मग ती बरळ यासारखी बोलली, ‘आ ही आता चाललो इथून.’
मला वाटले, क आता आप याला एकदम रडू फु टेल. ती चालली होती. ितची
मा याशी कधीच मै ी जमू शकली न हती. ती कधी मा याशी हसली न हती.
मनमोकळे पणाने बोलली न हती. ितला यात आनंद वाटेल असे काही मी देऊ शकलो

न हतो. ितने काही मािगतलेही न हते. आिण आता ती चालली होती. कदािचत पु हा
कधीच ती मला भेटली नसती. गो ीत असे नसते. गो ीत या राजक या संकटात पडतात.
सरदार यांची सुटका करतात. आनंदी आनंद होतो. िहचे संकट मला समजू शकत न हते.
ितची सुटका मी क शकत न हतो. ितला मी काहीच दले न हते. ितला हसताना पािहले
न हते. ितला हसवायला हवे होते. एकदा तरी... जा यापूव ... ितला काही तरी ायला
हवे... काहीतरी ायलाच हवे होते.
मी पळत पळत घरी गेलो. आता वेळ थोडा होता. समोर जे दसेल ते उचलून ितला
नेऊन ायचे मी ठरवले. बाहेरच जॉनने बाजारातून आणले या सामानाची िपशवी पडली
होती. यातले एक पुडके मी उचलले आिण धावतच खाली गेलो. ित या हातात ते ठे वले.
ितला हटले, ‘घे. माझी भेट. मला िवस नकोस.’
ितने ते पुडके नाकाशी नेऊन याचा वास घेतला. मग भराभरा याचा कागद सोडला.
आत एक मोठा पाव होता. ितने यातला अधा तोडू न झ या या िखशात खोचला आिण
उरले या तुक ाला ढास मारली. मी िनराश झालो. देऊन या देऊन शेवटी मी काय दले
होते तर पाव– तो देखील नुसता कोरडा पाव! याला ना लोणी ना दूध! नुसता पाव माझी
राजक या कशी खाईल?
पण ती खात होती. न थांबता भराभर खात होती. ित या डो यात थबकलेले ते दोन
पा याचे थब आता ित या गालाव न वा लागले होते. तरी ती एक कडे हसत होती.
रडतारडता हसत होती. पाव खात होती आिण मनापासून हसत होती. काही
बोल याइतक देखील ितला सवड न हती. मी आ याने पाहात होतो आिण ती हसतहसत
खात होती. आम या बंग यासमोर या या काळो या खोपटात कसले गूढ आहे ते मला
कधी कळले न हते. पण मी दलेला कोरडा पाव ितला िन याभोर शंप यां न, लाललाल
फु लां न अिधक आवडला कसा, हे मला पडलेले अिधक कठीण कोडे होते.

फार फार वषापूव ची गो . जे हा घरे ह ली या घरांसारखी न हती, गावे ह ली या
गावांसारखी न हती आिण शहरे आजकाल या शहरांसारखी न हती, परं तु माणूस मा
आज या माणसासारखाच होता, या वेळची गो .
तांब ालाल वाटांचा, िहर ागार शेतांचा आिण िन यािन या ड गरांचा एक सुंदर
गाव होता. या गावात राघू नावाचा एक लाकू डतो ा राहात असे. तो फार साधा,
सालस आिण अितशय गरीब होता. याचा धंदा फारसा चालत नसे आिण कधीकधी तर
याची खा याचीसु ा पंचाईत होत असे. आप या ग रबीला तो इतका कं टाळू न गेला
होता, क कधी कधी याला जीव ावा असे वाटे. पण तसा धीर मा याला कधी झाला
नाही.
एकदा सं याकाळ या वेळेस तो असाच घरापाठीमागे लाकडे तोडीत होता. एका
लहानशा ड यावर घाव घाल याचे काम चालले होते. इत यात कु णीतरी हणाले,
‘‘थांब.’’ ितकडे ल न देता याने कु हाड उचलली– इत यात पु हा कु णीतरी अगदी
प पणे हणाले, ‘‘थांब.’’

लाकडातील चेहरा

राघू घाबरला. याने इकडेितकडे पािहले. कु णीच न हते. न भुताटक चा कार, असे
मनाशी हणत, िजवाचा धडा क न याने पु हा कु हाड उचलली– आिण पु हा कु णी तरी
हणाले, ‘‘थांब.’’ या वेळी तो वर थोडा िचडलेला वाटला. यात अिधक कु मत वाटली.
आता मा राघूचा धीर खचला. याने कु हाड दूर टाकू न दली. इकडेितकडे पािहले.
मग घाब न तो घरात जाऊ लागला. जा यापूव वाटेत पडलेले डके बाजूला करावेत,
हणून याने आताच फोडीत असलेला डका उचलला. तो काय, तो डकाच ‘थांब–
थांब’ हणत अस याचे या या यानात आले. या याच कु हाडीने खप या उडू न या
ड यातून एका माणसाचा चेहरा तयार झाला होता आिण तोच बोलत होता. तो चेहरा
पा न तर राघू घाबरलाच. याचे डोळे उ होते, िभवया जाड आिण उं चावले या हो या.
नाक सरळ आिण धारदार होते, ओठ बटबटीत होते, िमशा आिण क ले होते. एवढेच न हे
तर कपाळावरची एक खपली अगदी जखम झा यासारखी उडाली होती.
‘‘मला घरात घेऊन चल– ’’ तो चेहरा आप या घोग या आिण राठ आवाजात हणाला,
‘‘आिण मी सांगतो ते नीट ऐकू न घे. माझा श दन्श द पाळ. तू लवकरच ीमंत
झा यािशवाय राहणार नाहीस.’’ राघू धावतच याला घरात घेऊन गेला. एका

चौथ यावर याला ठे वून राघूने मेणब ी पेटवली. मेणब ी या अंधूक उजेडात तो चेहरा
अिधकच भकास दसत होता. अधवट घाबरत, अधवट आनंदात, राघू याचे बोलणे
ल पूवक ऐकू लागला.
‘‘तू मला िनमाण के लंस. याब ल मी तुला मदत करायचं ठरवलं आहे. ऐक. उ ा तुला
मोहरांनी भरलेली एक थैली िमळे ल. ती तू घे. ती कु णालाही देऊ नकोस. ितचा मालक
आला तरी देऊ नकोस. तुला भरपूर पैसा िमळे ल.’’ चेहरा बोलायचा थांबला, तरी राघू
व ात अस यासारखा बघतच बसला. अखेरीस मेणब ी लहान होत होत िवझून गेली
आिण सव अंधार पसरला.
सकाळी मा राघूला खरोखरच चेह या या शेजारी चौथ यावर एक मोहोरांनी
भरलेली थैली िमळाली, ते हा ते व न हते यािवषयी याची खा ी पटली. याने
पु हापु हा या मोहोरा मोजून पािह या, पण याला फारसे आकडे मोजता येत नस यामुळे
आिण इत या मोहरा मोज याची सवयच नस यामुळे मोजताना एकसार या चुका होऊ
लाग या. तशी याने तो नादच सोडू न दला. या सोनेरी चकचक त, गुळगुळीत
ना यांइतके सुंदर या जगात दुसरे काहीच नसेल, असे याला वाटत रािहले.
परं तु दुपार टळू न उ हे उतराय या आतच या याकडे एक ापारी आला आिण
हणाला, ‘‘मी पलीकड या गावा न माल िवकू न जात असताना याच भागात माझी एक
मोहोरांनी भरलेली थैली सांडली. तुला ती सापडली का? सापडू न दलीस तर तुला मी
चांगली बि सी देईन.’’ णभर राघूला वाटले, क देऊन टाकावी झाले थैली. पण
इत यात या चेह याची आ ा आठवली. न जाणो, याचा कोप ओढवेल, अशा भीतीने तो
हणाला, ‘‘छे बुवा, आप याला नाही सापडली थैली– िबइली. सापडली तर ज र परत
करीन. बि साचं काय, नाही दलंत तरी चालेल.’’ ापारी बापडा परत गेला. राघूला तो
ओळखतच होता. आजवर नेहमीच राघूने याची लाकडे फोडू न दली होती. राघू कधी
खोटे बोलणार नाही, हे याला माहीत होते.
वतः राघूलाही आपण इत या सफाईने खोटे कसे बोलू शकलो, याचे आ य वाटले.
काहीसे वाईटही वाटले. लाकडात या या चेह या या आ ेव न आपण थमच खोटे
बोललो, असे वाटू न याला याचा थोडा रागही आला. पण कबूल के या माणे याने
राघूला पैसे तर िमळवून दले होते. नाहीतर आजवर राघूला इत या मोहरा कधी व ात
तरी दस या हो या का?
राघूला आता पूव माणे खा यािप याची ददात पडेनाशी झाली. याने एक दुभती
हैससु ा आणली, आिण एकं दरीत तो मो ा मजेत रा लागला. पण एक थैलीभर
मोहरा कती दवस पुरणार? थो ाच दवसांत राघू पु हा पूव सारखा पैशां या
काळजीत पडला. याला असा काळजीत पडलेला पा न तो चेहरा उ आवाजात
हणाला, ‘‘मी तुला एक माग सांगतो. रा ी तु याकडे एक पा णा येईल. या याजवळ
एक जडजवाहीर भरलेली पेटी असेल. ती तू चोर...’’ चोरीचे नाव ऐकताच राघू दचकला.
या या मु व
े रची चलिबचल पा न चेहरा हणाला, ‘‘कां, घाबरलास? अरे ीमंत होणं
फु कटचं नसतं. जगात येकाला यासाठी काही ना काहीतरी करावंच लागतं. िभऊ

नकोस. तुझी ही चोरी मुळीच उघडक ला येणार नाही.’’
रा ी एक सरदार येऊन राघूचा दरवाजा ठोठावू लागला. राघूने दार उघडले. सरदार
घोडदौडीने फार दमलेला दसत होता. याला रा भर आसरा हवा होता. णभर याला
आत घे याचे राघू या िजवावर आले. तो मनात या मनात हणाला, ‘‘अरे कशाला
थांबतोस इथं? याची कं मत तुला कती पडेल, आहे ठाऊक?’’ पण वरवर तो अगदी खोटे
हसून वागत करीत हणाला, ‘‘या ना, घर आपलंच आहे.’’
झोपताना सरदार फार सावधिगरीने झोपला. कु णी दगाफटका क नये हणून
झोपताना आतून कु लूप लावून घे याची याची जुनी सवय होती. यामुळे याला दार
उघडे असताना झोपच येत नसे. राघूने याला िबछाना घालून दला. खोलीला कु लूप
लावून पा णा झोपला. आपला बेत िस ीला जा याचे राघूला िच ह दसेना. एका अथ
याला हायसे वाटले. नको ती ीमंती आिण नको ती पापे करणे. ते आपण नच टळले तर
बरे , असे वाटले. याने दवा घालवला आिण तो िनःशंकपणे झोपला.
‘‘ऊठ, राघू. इकडे ये.’’ तो ओळखीचा आवाज ऐकू न राघू धस याने जागा झाला..
चेहरा खूपच संतापला असावा. या काळोखातसु ा तो एका िविच िहरवट काशाने
चकचकत होता. राघू मुका ाने या याजवळ जाऊन बसला. ‘‘ल मी तु या दारात आली
असताना तू खुशाल झोपतोस? जा आधी. मी सांिगतले तसे कर.’’
‘‘पण दाराला कु लूप आहे.’’ राघू के िवलवा या वरात हणाला.
‘‘असू दे. हे पाते दरवा याला लाव. तो आपोआप उघडेल.’’ चेहरा इतके हणतो ना
हणतो, तो या या शेजारी चौथ यावर एक लखलखते पाते पडलेले दसू लागले. राघूने ते
यांि कपणे उचलले आिण तो झोपेत चालणा या माणसासारखा दरवाजाशी गेला. या
पा याचा पश होताच दरवाजा जादूसारखा, आवाज न करता सताड उघडला.
सरदारा या सामानातून जवािहराची पेटी शोधून काढणे राघूला मुळीच कठीण गेले
नाही. सरदार अगदी गाढ झोपला होता. राघू बाहेर येताच दरवाजा पूववत् लागला.
राघूने झाडा या मुळाशी उक न ती पेटी लपवून ठे वली.
पेटीची चोरी मुळीच उघडक ला आली नाही; कारण आपण कु लूप लावून झोपलो होतो
हे सरदाराला चांगले आठवत होते. उगाच एखा ा गरीब माणसावर आळ घेणे याला
आवडले नाही. घो ाव न जात असताना पेटी कु ठे तरी जंगलात पडली असावी, असाच
याचा समज झाला. दैवाला दोष देऊन तो व थ बसला.
परं तु चोरी या दवसापासून राघू या मनाची शांतता पार नाहीशी झाली. पूव सारखा
तो कु णाशी मोकळे पणाने बोलेनासा झाला. रानातून हंडताना, िन या आकाशाकडे
बघताना आनंदात शीळ घालू लागले, क अचानक याला या संगाची आठवण हायची,
आिण याची शीळ म येच तुटायची. या चेह याकडे तर याला अगदी बघवत नसे.
अिलकडे या उ चेह यावर एक हसू उमट याचा याला भास होई. पण ते हसू मै ीचे
कं वा ेमाचे न हते. ते आप याला िखजवीत आहे, िचडवीत आहे, असे याला वाटे.
मा आता याची प रि थती चांगलीच सुधारली. एक एक क न याने ते सगळे िहरे
गावोगावी जाऊन िवकू न टाकले. लाकू डतो ाचा धंदाही याने सोडू न दला. याला

एकदम इतका पैसा कु ठू न िमळाला असेल, याब ल गावात िनरिनराळे तककु तक होत, पण
कु णी याला कधी िवचारायला धजले नाही. मा पूव लोक याला जसा एक साधा,
सालस आिण गरीब वभावाचा समजत, तसा मा , का कोण जाणे, आता समजेनासे
झाले.
परं तु या चेह याचे मा इत यावर समाधान हो यासारखे न हते. राघूला एखा ा
राजाइतके ीमंत बनवायचे, असा याने अगदी िवडाच उचलला असावा. कारण एक
दवस तो राघूला हणाला,
‘‘हे बघ, उ ा या र यानं सं याकाळ या वेळेस राजाचा गु खिजना जाणार आहे.
खिजना अगदी गु अस यामुळे या याबरोबर सैिनक सु ा असणार नाहीत. एक छोटी
ब गी आिण ती चालवणारा गाडीवान. या गाडीवानाला तू ठार मारायचंस, क गाडीतला
सगळा पैसा तुझाच. मग मा तु या ीमंतीला पारावार राहणार नाही.’’
‘‘ठार मारायचं?’’ राघू या अंगावर सरस न काटा उभा रािहला. ‘‘नाही– मा या
हातून असलं काही हायचं नाही.’’ तो हणाला. चेहरा मोठमो ाने हसला आिण
हणाला, ‘‘अरे , असं तुला येकच वेळी वाटलं होतं, खोटं बोलताना, चोरी करताना–
आिण तरी येक वेळी तू या या गो ी अगदी सराईतपणे आिण सफाईने के यास. मग
एक साधा खून कर याचंच तुला एवढं काय वाटतं? करर जंगलातून जाणा या एक ा
गाडीवानाचं डोकं तलवारी या एका घावासरशी धडावेगळं करणं, हे अगदी ढेकूण
िचरड याइतकं सोपं आहे, समजलास?’’ चेह याचे ते बोलणे संप याआधीच या या
शेजारी एक लखलखीत तलवार येऊन पडली होती.
ती तलवार घेऊन दुस या दवशी कातरवेळेला जे हा राघू जंगला या कडेला दबा
ध न बसला, ते हा याला वेड लागायची पाळी आली होती. तो लाकडाचा चेहरा हे सारे
आप याला कां करायला लावतो, हेच याला कळत न हते. पण नाही तरी कसे? याने
कबूल के या माणे राघूचे घर पैशांनी भ न गेले होते. राघूनेच तर याला िनमाण के ले
होते. आिण याची परतफे ड याने के ली होती. पण आता हे असे कु ठवर चालणार होते?
थोडा पैसा, अिधक पैसा, या नही अिधक, खूप, अगिणत. आिण याच माणात–
एकाएक घो ां या टापा वाजू लाग या आिण राघू सावध झाला. झाडांमधून खाली
येणा या ितर या कवडशांम ये ती छोटी ब गी दसू लागली होती. राघू झपकन पुढे झाला
आिण गाडीवानाला समज या या आतच याने याचे िशर धडावेगळे के ले. घोडे फु रफु रले.
राघू झपझप पाठीमाग या बाजूला गेला. याने काही थै या काढ या आिण एकदम याचा
हात थांबला. थै यांवर एक छोटे बाळ झोपले होते. शांतपणे. झोपेतसु ा हसत होते ते.
राघूला एकदम शरम वाटू लागली. ते बाळ कदािचत या गाडीवानाचेच असेल. याने
या बाळाला उचलले, छातीशी धरले आिण फु लासारखे जपून तो याला घरी घेऊन आला.
या रडणा या मुलाला याने दूध देऊन ग प के ले. याला आपण पोरके के ले, हे काही के या
या या मनातून जाईना. म यरा ी तो उठला. याने काहीतरी िनणय घेतला. आपली
पूव ची कु हाड काढली आिण तो या लाकडा या चेह यासमोर जाऊन उभा रािहला. ‘‘मी
तुला िनमाण के लं. याचे चांगले पांग फे डलेस. पापाची रास घडवलीस मा या हातनं.

नरकाची दारं उघडलीस मा यासाठी.’’ तो ओरडला. चेहरा नुसता हसतच होता. याचे ते
हसू आता अिधकच भयंकर झाले होते. अगदी कु प, िचडवणारे , संताप वाढवणारे .
राघू या अंगाचा ितळपापड झाला. ‘‘पैसा दलास– ीमंती दलीस– पण कसली? एक
दवस मला सुखाची झोप येऊ दली नाहीस– येक घास खाताना वाटे, हा पापाचा
घास– येक पाऊल उचलताना वाटे, आप याला कु णी पकडेल का, धरे ल का? भीती,
भीती– सारखी भीती! काय कं मत या पैशाची? यापे ा उपासानं म का नये? हे बाळ
बघ– याला मी पोरकं के लं– तुझं सांगणं ऐकू न– आिण यापुढं आणखी तू काय काय क न
घेणार आहेस मा याकडू न? पण तुला काय वाटलं? तसं क न यायला मी तुला िश लक
ठे वीन? मला तुझा ितर कार वाटतो...’’ अंगात संचार या माणे राघूने कु हाड उचलली
आिण तो या लाकडी चेह यावर एकामागून एक घाव घालू लागला. सु ं ग उडावा, तशा
चंड आवाजाने राघू या कानठ या बस या– सगळीकडे खप याखप या उडा या– राघू
घाव घालीतच रािहला. अखेरीस पहाटे या सुमारास कधीतरी दमून जाऊन राघू
ितथ याितथेच आडवा झाला आिण गाढ झोपी गेला.
सकाळी याला जाग आली ती एका मंजुळ आवाजाने. ‘‘ऊठ राघू.’’ तो आवाज सांगत
होता, ‘‘ऊठ.’’ राघू एकदम डोळे चोळीत उठू न बसला. कोण बोलते आहे, हे थम या या
यानातच येईना. मग याची नजर वर गेली. या चौथ याखाली तो पसरला होता
यावरच लाकडा या असं य खप या उडा या हो या– परं तु मुळात तो चेहरा होता, या
जागी आता एक लहानसे लाकू ड पडले होते. आिण आ याची गो हणजे तेच याला
‘ऊठ राघू, ऊठ’ हणत होते.
राघूने ते जवळ घेऊन पािहले. कसा कोण जाणे, यातूनही एक चेहरा दसत होता. परं तु
हा चेहरा या पिह या चेह यासारखा मुळीच न हता. हा या या न कतीतरी पटीने
नाजूक आिण सुंदर होता. मु य हणजे तो एखा ा ेमळ ीचा चेहरा वाटत होता.
‘‘तू मला िनमाण के लंस राघू.’’ तो चेहरा हणत होता. ‘‘या उपकारांची फे ड मी ज र
करीन. पण मी सांिगतलेलं मा तू ऐकलं पािहजेस. पिहली गो , सरदाराचं जडजवाहीर
परत करणं.’’
‘‘पण ते आता मा याकडे आहे कु ठं ?’’ राघू हणाला, ‘‘मी ते के हाच िवकू न टाकलं.’’
तो असं हणायचा अवकाश, या चेह या या शेजारी ती जडजवािहराची पेटी आली.
राघू ती घेऊन प ा काढीत काढीत सरदारापाशी गेला. सरदाराने या या
ामािणकपणाची खूप तारीफ के ली. आिण याला यो य ते ब ीसही दले.
राघूला एकदम उ साह वाटू लागला. य के ला तर आप याला पूव चा आनंद परत
िमळे ल, असे याला वाटू लागले. बाळाला आता याचा लळा लागू लागला होता. राघू
याला आप याबरोबर बाहेर नेई, या याशी खेळे, पण या याकडे पाहताच राघूला,
आपण या या बापाला ठार मारले, ही जाणीव होई आिण याचा जीव तळमळे .
एके दवशी लाकडातला चेहरा याला हणाला, ‘‘राघू, तू पूव सारखे लाकडे
तोड याचे काम का करीत नाहीस?’’
राघू हणाला, ‘‘मग मा या एव ा संप ीचं काय क ?’’

‘‘ती गोरग रबांना वाटू न टाक.’’ चेहरा हणाला.
राघूने ते ऐक याचे ठरिवले. तो थोडा दानधम क लागला. मग याला खरोखरीच बरे
वाटू लागले. घरातले पापच पैशा या पाने थोडे थोडे कमी होत आहे, असे याला वाटले.
दवस दवस तो अिधकािधक मोकळे पणाने वागू लागला, लोकात िमसळू लागला. दानधम
के यामुळे या याभोवती लोकही अिधक जमू लागले. बाळ मोठा होतच होता. तो
राघूलाच आपले वडील मानी. लाकडी चेह यावर एक ि मत दवस दवस दसू लागले
होते. ते समाधानाचे होते, ेहाचे होते.
होता होता राघूची सगळी संप ी संपली. आता राघू पूव माणेच गरीब झाला.
पूव माणेच आता तो जंगलात लाकडे फोडायला जाऊ लागला. मा आता तो
आप याबरोबर छो ा बाळालाही नेत असे. पण कधी कधी याला कामच िमळत नसे.
पुरेसे पैसेच िमळत नसत. कधी उपास पडत. अशा वेळी तो आप या त डचा घास काढू न
बाळाला खाऊ घाली. आता बाळ हेच याचे सव व झाले होते.
परं तु एक दवस तेच जा याची वेळ आली. राघू बाळाला घेऊन जंगलात लाकडे
तोडायला गेला होता. आिण एकाएक बाळ कं चाळला. राघू धावत गेला. बाळ पडला
होता. एक मोठा साप सरसर करीत झुडपात नाहीसा होत होता. राघूने पािहले, बाळ
काळा ठ र पडत चालला होता. याला शु न हती. णभर राघूला काय करावे, काही
सुचेना. या या डो यांसमोर तो लाकडातला चेहरा उभा रािहला. आप याला तो काही
सांगत आहे असे याला वाटले. एकदम याला एक क पना सुचली. तो बाळा या
शरीरावर वाकला, हणाला, ‘‘बाळा, नको रे मला सोडू न जाऊ. मी तु या िप याला मारलं
हणून का रे मला ही िश ा? नाही नाही– मी तु या िप या या वधाचं ायि
घेईन. हे
बघ. मी घेतलंच. मी म न जाईन, मा यासारखा पापी मेला तर जग िनमळ होईल.
तु यासार यांसाठी यो य होईल. तू ये बाळा– या जगात परत ये. मी जातो.’’ एवढे हणून
याने सपदंशाची जागा शोषून यायला सु वात के ली. बाळ हळू हळू शु ीवर येऊ लागला.
याने डोळे उघडले. राघूने याला िमठी मारली.
घरी परत येताना राघू सारखा िवचार करीत होता, ‘‘मला काहीच कसं नाही झालं?
कसं नाही झालं?’’
या ाचे उ र िवचार यासाठी तो लाकडी चेह यापाशी गेला.
पण चेहरा काहीच बोलला नाही आिण तो आता लाकडीही रािहला न हता.
लखलख या शु सो याने उजळलेली ती मु ा नुसती समाधानाचे आिण तृ ीचे ि मत
करीत होती.

एकदा एका फु लाचे फु लपाखरावर ेम बसले. खरे हणजे असे होऊ नये. फु लाने फु लावे,
आकषक दसावे, फु लपाखराचे िच खेचावे, याला ण दोन ण आप या कु शीत यावे,
याची तहान िनवाली क याला दूर होऊ ावे, िवस न जावे, यातच फु ला या जीवनाचे
साथक आिण फु लपाखरा या करणीचे कौतुक. फु लाने कसे फु लासारखे वागावे. परं तु काही
काही फु लेदख
े ील वेडी असतात. आिण काही काही वेडे जीवघेणी असतात. असलेच वेड
जीव लाव याचे. बरे , ते फू ल एरवी इतके साधेभोळे होते क गंधदेखील उधळायला
लाजायचे. तसे ते अगदी एकरं गी होते. वभावातही कस या छटा न ह या. आपला
इवलासा देह िचम या देठा या आधाराने साव न ते आपले उभे होते.
सगळीच फु लपाखरे ऐटबाज असतात; कारण यांचा ाण पंखांपे ाही यां या ऐटीत
असतो. फु लपाखराने जगायचे असते रं गाला ाण आ यासारखे. फरायचे असते
गा या या लके रीसारखे. लहरीसु ा चं ाकडे पाहतापाहता झोपी जातात. पण फु लपाखरे
झोपलेली कधी कु णी पिहली आहेत? आिण तरीही यांना व े पडतात, हे मा पटते.
कारण ती सदाची व ातच असतात. जीवन हेच यां या लेखी एक िचमुकले व असते.
पंख असलेले व . व ांना कधी जखडू न टाकणारी बंधने माहीत नसतात. एके ठायी
अडकिवणारे अथही अवगत नसतात. व ात काहीही घडते. मनात येईल तसतसे. हणून
फु लपाखराला पंख असतात आिण मन असते, तेही पंखाइतके च चंचल. हणून तर सगळी
धावपळ. कु ठू न तरी िनघालेले, कु ठे तरी पोहोचिवणारे सांडतेसे िजणे. पा या या
चु यापासून घडिवलेले.

वनराणी आिण फू ल

अशा एका फु लपाखरावर या सा यासु या फु लाचे ेम बसले. या फु ला या पिह या
ातःकाळी फु लपाख याला चुटपुटते भेटून गेले. पाकळीवरचे दव पानावर ओघळायला
जेवढा वेळ लागेल, तेवढा वेळ जेमतेम ते ितथे होते. पण तेव ात फु ला या गाभा यात
पहाट झाली. पहाट होत होती, आिण ित या करणांची कलिबल झाडाझाडातून चालू
होती. ते करण दव होऊन जिमनीवर चकाकत रािहले, व ते जे हा पा यात पडले ते हा
यांची कमळे झाली. ही सारी चेि ते फु लाने आजवर व ातही पािहली न हती. कळी
असताना याची झोप होती मखमली, जांभळी; आिण पाक यां या कं गो यांत एकही व

अडकलेले न हते, कारण फू ल होते साधेभोळे . एवढे असूनही या पिह या भेटीत फु लाला
सग यासग या गो चा अथ लागला, मग मा अगदी सा या गो ीसु ा याला
समजेनातशा झा या. फु लपाखरा या पायांचा पश आिण पाक या यांत अिधक नाजूक
काय, काही कळे ना. सारे ताजेतवाने वाटत असताना डो यांवर ही धुंदी कसली, काही
कळे ना. आिण एकदा ही िमठी सुटली क जावे कु ठे , काही कळे ना. या फु लाचा एवढासा
जीव अगदी गलबलून गेला. आिण तरीही इतका मोठा झाला, क तो या फु ला या
कोशात, सा या रानात– न हे, सा या सृ ीतही मावेना. हा ण इतका अद्भुत होता, क
याने फु लाचे साधेपण नाहीसे के ले. ते एकरं गी फू ल, सह छटा असले या एका न ा
रं गाने उजळू न गेले. तेजाळू न गेले. आप या पिह याच ातःकाळी फु लाने फु लपाखराची
ीती पािहली, आिण आपण फू लच का झालो, हे याला समजले.
याच धुंदीत या फु लाने तो सबंध दवस काढला. सूय तापला, तरी याला अंधारा–
उजेडा या सीमेवरची ती भेट आठवत होती. पु हापु हा ते लाजून मान खाली घाली, आिण
त ड लपवून पहाटे या पा याची आठवण याहाळी. तसे हटले तर येकच फु ला या
आयु यात या सकाळी काही ना काहीतरी घडलेले होते. परं तु ती धीटपणे एकमेकांकडे
पाहत होती, वा यावर डोलत होती, िचत एखा ा रं गा या ठप याचा वेध घेत होती.
पण यापलीकडे अंगावर शहारे आणणारे , आत या आत सावरी या पशाने गुदगु या
करणारे असे काही यांना न हते भासत. आिण भासले णभर, तरी गंमत वेगळी, आिण
छंद वेगळा. िवसर यासाठी ल ात ठे वणे वेगळे , िन जीव अडकवून झुरणे वेगळे . सारे
पुस याची खबरदारी वेगळी, आिण दयावर कोर याची तयारी वेगळी. परं तु या
फु लाची त हाच अजब होती. सं याकाळ झाली ते हा सारा धीर नजरे त एकवटू न याने
वाट पािहली. फु लपाखरां या झुंडी या झुंडी तृ पणे चाल या हो या. तृ ीवरही नवी
मुखशु ी हणून, यां यापैक कु णाहीकडे पाहताना पाकळी नुसती लवली असती, तरी ते
आमं ण ठरले असते. पण फु लाचे कु णाकडे ल न हते. एकदा जे घडले, तेच पु हा हवे
होते. परं तु पु हापु हा घडा ात इत या सुंदर गो ी, इत या सुंदर असतात, क या फ
एकदाच घडतात, हे समजू न शकणा या या सा यासु या फु लाने जीव ताटकळे पयत वाट
पािहली, आिण सं याकाळची रा झाली.
रा झाली आिण सा या रानात चांद याचे कवडसे उतरले. यांनी फे र धरला आिण
नदीओ ांनी िशकवलेली गाणी रात कडे गाऊ लागले. वृ ां या फां ांमधून ओघळणारी
शीतळाई प ी झोपेत िपऊ लागले. फू ल िबचारे या कु शीव न या कु शीवर डु लत रािहले.
याला कसे न कळे , गुदमर यासारखे होत होते, कु णी तरी यायला हवे होते, ते आले न हते
िन येणारही न हते. सारी काळोखी रा या यािशवाय काढायची. साव यांना न िभता.
या अ ाळिव ाळ काळोखात एकटा जीव... इवलाइवला. णभर उजळू न िवरले या,
पहाटे या या सोनेरी करणासाठी आसावलेला. अस या ाणसंकटात फ र हावे लागते.
आपण फू ल का झालो, हे याला समजेना– आचेवाचून याचे मन होरपळले, िन दवावाचून
पाक यांवर पाणी सांडले.
याच वेळी वनराणी तेथे आली. सगळी मजेत झोपली आहेत का, हे पाह यासाठी ती
फरत होती. फू ल रडत अस याचे पा न ती खाली वाकली. ित या कानांतली गोकण

आवाज न करता हलली. चा लीने फू ल पुढे झाले. दयेची नजर पा न अिधकच ाकु ळले,
उसासले. वनराणीने वा या या झुळक या वरात िवचारले, ‘‘काय झाले रडायला? मला
नाही का सांगायचे?’’
फू ल हणाले, ‘‘मी आता जाणार. उ ाची पहाटदेखील मला दसणार नाही.’’
वनराणी चांद यासारखी हसली. ‘‘वेडे रे वेड!े जाणार हणून का कु णी रडते? जुने
जाऊनच तर नवे येत.े आिण बरे का, तू गेलास हणजे काही कायमचे न होणार नाहीस.
आज तू फू ल होतेस, उ ा तू धा याचा दाणा होशील. कधी पावसाचा थब होशील, कधी
शेकोटीतला अंगार होशील, काहीही झालेस तरी असेच सुंदर राहशील. कारण सारे च सुंदर
आहे. सारे जाणारे आहे हे खरे आहे, पण सारे काही पु हा ज म घेणार आहे, हे या न
अिधक खरे आहे.’’
फू ल हणाले, ‘‘वनराणी, मी जाणार हे मला ये याआधीच ठाऊक होते. याचे दुःख
कशाला करायचे? वाईट वाटते ते एव ाचे, क आज मला गवसलेला आनंद आता पु हा
भेटणार नाही. माझे फु लपाख सकाळी िभरिभरत इथे येईल. पण मीच इथे असणार
नाही. ते उ ा येईल, परवा येईल, रोज येईल, पण मी मा कायमचे िनघून जाईन.
वनराणी, माझे ेम उ ा येईल, पण ते ये याआधीच मी म न जाईन! ते ये याआधीच मी
म न जाईन!’’
वनराणी शहारली. णभर िवचारात बुडून गेली. आपले उषःकालाचे ओठ ितने घ
िमटू न घेतले. ी मा या आभाळासारखे िनळे डोळे खाली वळिवले. ितचे भुरभुरते के स
अगदी िनमूट बसले आिण गोरी उं च मान उ सुकतेने
ाकू ळ झाली. वनराणी या
नजरे समोर वनराणा आला. याची लाजेचे कलम लावणारी बेडर नजर आली. हवाहवासा
वाटणारा आिण खोटाखोटाच नकोनको हटलेला पश आठवला, आिण ती िवचारात गढू न
गेली. ित या मनात श द घुमले : ‘माझे ेम ये याआधीच मी म न जाईन!’ ित वनी
उठला : ‘‘माझा वनराणा ये याआधीच मी–’ वनराणी बावरली, थरारली. ित या उरात
सू म थेचे टोक पु हा पु हा टोचू लागले. फू ल कां रडते, हे आप याला इतके चांगले
समजले नसते, तर बरे झाले असते, असे ितला वाटले, आिण तरीही ेमात पड यामुळे
ितला या दुःखाची बाधा झा यावाचून रािहली नाही.
ती फु लाला हणाली : ‘‘रडू नकोस. मी आहे ना? एव ा लवकर मी तुला म देणार
नाही. भेटेल तुला तुझे ेम. आता शांत झोप. सकाळी लवकर उठायचे आहे तुला.’’
ितने असे आ ासन देताच फू ल शांत झाले. अगदी गाढ झोपी गेल.े वा याने याला
आंदळ
ु ले, आिण याला अंगाई हणायला चं ाने चांद यांना सांिगतले.
वनराणी मग तेथे थांबलीच नाही. या रा ी ितने आणखी कु णाची चौकशी के लीच
नाही. ती िनघाली. आपले हे साहस वनरा याला कदािचत आवडणार नाही असे ित या
मनात आले. परं तु िवचार कर याइतका वेळच न हता. चांद यांचा प ा ओलांडून ती सरळ
पुढे गेली. अंगांवर शहा यांची रोपे फु लिवणारी नाजूक थंडी संपली. िनळािनळा काश
सरकत आला. गडद जांभळे ढग तरं गताना दसू लागले. जीव गारठू न टाकणारी थंडी पडू
लागली. पडताना, बफा या अणकु चीदार सुया काचेवर पडा ात, तशी वाजू लागली.

जांभळे ढग काळोखात िवरले आिण िजकडे ितकडे गडद काळे पडदे एकावर एक
टांग यासारखा अंधार पसरला. या अंधारातून वनराणी योतीसारखी चालली होती.
पु या या या आशेएवढा ितचा धीर जबर होता. माते या मायेइतके ितचे साहस मोठे
होते.
ती काळाकडे िनघाली होती.
या रा ी या वासाअखेर ती काळा या गुहत
े येऊन पोहोचली. काळोखा या
साव यांनी गुहा आतून– बाहे न लडबडली होती; आिण तरीही या गुहत
े बरे च काही
दसू शकत होते. एके ठकाणी वापरलेले दवस ढीग क न पडले होते. तर दुस या बाजूला
कोरे करकरीत पातळ दवस बाहेर पड याची वाट पाहत तसेच पडू न होते. संपले या
भावना साचून रािह या हो या. येक भावना यात होती. यु ािभमुख पत ना दले या
िनरोपातली क ण ि मते, यां या मृ यूनंतर के लेले िवलाप तेथे होते. दलेले आशीवाद िन
ते खोटे ठरताच सोडलेले सु कारे , तेथे होते. बालकांचे व सल मुके आिण म ा या
धुंदीतील बेभान चुंबने तेथे होती. या िझजले या भावनां या लग ातून न ा भावना
तयार कर याचे काम चालू होते. न ा भावना श य तेव ा मूळ सा या माणे हायला
ह ा हो या. तरीही सग यां या एक िम णाने यांना न ा न ा छटा ा होतच
हो या. चुरगाळलेल,े मलूल होऊन पडलेले जीवनही तेथे होते. अकाली मरण पावलेली
बालके , समाधानाने मु
िमळालेले वृ
आ मे, दुःखाने खचले या आ मह या,
म सरापोटी घेतलेले जीव, सुखा या णी घडलेले अपघात– सारी ाणहानी तेथे पसरली
होती. याउलट न ाने ज माला येणा या िजवांची हालचाल तेथे सु होणार होती. न ा
आयु या या योजना के या जात हो या. भावबंधांची कलमे एकमेकांवर लादली जात
होती. आिण एवढे असूनही तेथे काहीच न हते. कारण तेथे हसणारे , खेळणारे जीवन
न हते. चेतना होती, पण ती बधीर झालेली. भावना हो या, पण या गोठू न गेले या. ती
काळाची गुहा होती.
धाडस क न वनराणी या गुहत
े खोलखोल गेली. वाटेत कशाकडे पाहत बसायला
ितला फु रसत न हती. जीवनमरणा या या जग
ाळ खेळापे ा ितला या णी एका
िचमुक या फु ला या ाणाचे मह व अिधक होते. ितची घाई कदािचत आसपास या
वातावरणाला ापून रािहली असावी. कारण कु णीच ितला अडिवले नाही. ती सरळ
काळाकडे गेली. उ ा सकाळपयत न हाय या जीवना या यादीव न शेवटची नजर
फरवीत तो बसला होता. वनराणीला याने ‘बैस’ देखील हटले नाही. औपचा रकपणा
या या करणीला न हे, पण दाढीलादेखील शोभून दसला नसता. सरळ याने ितला ‘काय
हवे’ िवचारले. ितला एका फु लाचा ाण हवा होता. आणखी काही दवस काळाने
या याकडे नजर फरवायला नको होती. मागणी तशी फार साधी होती. पण काळाने
मान हलवली. याची सगळी योजना बदलणार होती. मागणी तशी फार मोठी होती.
वनराणीने फारफार ह धरला. वतःचा ाणसु ा ायची तयारी दाखिवली, ते हा
काळ हलला. आजवर आपली गाठ घेऊ पाहणारे अनेक मानवी, अितमानवी जीव याला
आठवले. श दात पकडणा या पित ता आिण रह यांवर चचा करणारे कु मार आठवले.

अधूनमधून असे कु णी भेटले नाही तर काळालाही एकटेएकटे वाटते. वनराणीची मागणी
पुरिव याचे याने ठरिवले. पण याब ल मोबदला मािगतला. एखा ा अनुभवी
दुकानदारा माणे काळ हणाला, ‘पोरी, फु ला या ाणा या मोबद यात तू मला काय
देशील?’’
‘‘काय देऊ?’’ वनराणीने िवचारले. ‘‘माझा वतःचा ाण देऊ?’’
‘‘मोठी धूत आहेस तू.’’ काळ गालांवर या सुरकु यांखालून हसला. ‘‘तुला प े माहीत
आहे. ते रान आहे तोवर तु या िजवाला कु णी काहीच क शकत नाही. मी देखील. आिण
ते रान तर आणखी क येक वष न होणार नाही.’’
वनराणीला समाधान वाटले. आणखी क येक वष आप याला वनरा या या
सहवासात घालवता येतील, या जािणवेने ती सुखावली. काळ पुढे हणाला, ‘‘आिण एवढा
थोरला मोबदला घेऊन मी काय क ?’’ मग पुढे वाकू न हल या आवाजात याने सुचिवले,
‘‘मला फ एकच गो दे. तु या अंगाचा सुगंध.’’
वनराणी दचकली. ित या अंगाला सुगंध येत असे. िचत उ , िचत मंद, मधुर,
रान या झाडापेडांचा, फु लाफळांचा. वनरा याला तर या सुगंधाचे वेडच होते. आिण
आता काळ तो सुगंध िहरावू पाहत होता. थम ितला काय बोलावे तेच समजेना. काळही
शांतपणे ितचे िवचार िनरखीत बसला. कदािचत सुगंधाची मागणी ाणहरणापे ा लहान
क मोठी, याचाही िवचार तो करीत असावा. अखेरीस वनराणी चतुरपणे हणाली,
‘‘मा या अंगाचा सुगंध घेऊन तु ही काय करणार आहात?’’
‘‘काळ तुला वाटतो तेवढा अरिसक नाही.’’ ि मत करीत काळ हणाला, ‘‘सुंदरसुंदर
गो चा मीदेखील सं ह के ला आहे. नमु यादाखल हे पाहा.’’ असे हणून याने ितला
जवळचे एक काचपा दाखिवले. आतली व तू सो यासारखी चकाकत होती. या,
दवडले या सुवणसंधी हो या.
वनराणीने काळाची अट कबूल के ली. परं तु मग जरा धीटपणे ितनेही आपली एक अट
घातली. एक प भर ते फू ल याने न होऊ ायचे न हते. काळाने ती अट मा य के ली.
उ ररा ी वनराणी परतली, ते हा ित या अंगाचा सुगंध कायमचा न झाला होता, परं तु
मन समाधानाने दरवळत होते. फु लाचा मृ यू पंधरा दवसांनी पुढे गेला होता आिण ितने
ेमाशी इमान राखले होते.
फू ल पहाटेपहाटेच जागे झाले. दशा उघडाय या आधीच फु लाला जाणवले, क आपण
काल िमटलोच नाही. आकाशाचा आकार या या आनंदाला पुरेनासा झाला. जीवन सुंदर
आहे, असे पुनःपु हा या या मनात येत रािहले, आिण वा या या झुळक वर बसून जे हा
याचे फु लपाख काल यासारखेच आजही या या भेटीला आले, ते हा तर ते इवलेसे फू ल
ध यतेने गुदम न गेल.े इ छा के वढीही असली तरी पूत चा आनंद सारखाच मोठा असतो,
असे काहीसे याला वाटत असले पािहजे. परं तु असे वाट या या आधीच फु लपाख
फु ला या जवळ गेले. फु लाने याला दयाशी अगदी घ ध न ठे वले. हा मीलनाचा ण
िमळिव यासाठी या फु लाला आिण या यािवषयी लोभ वाटणा या लोकांना के वढी
कं मत ावी लागली होती, ते फु लपाखराला मुळीच माहीत न हते. परं तु खरा आनंद

लुटायला याची कं मतच कळावी लागते, अशी फु लपाखरांची रीत नाही. िशवाय
फु लपाखरे िवचार करीत असती, तर ती इतक सुंदर रािहलीच नसती.
वनराणीदेखील जे हा वनरा या या िमठीत गेली, ते हा ितचे सारे िवचार संपले होते.
िवचार क नक न आिण या माणे वागून ती फार थकली होती. आता ितला नुसते
कु णा या तरी आधाराने शांत पडू न राहायचे होते. आधारासाठी ितने वनरा या या
िवशाल छातीवर आपले रे शमी के सांचे डोके ठे वले मा , याने लगेच ितला दूर के ले. का
कोण जाणे, आज तो हरव यासारखे वागत होता. या या ओठांवर आज चुंबनाचे आमं ण
िलिहलेले न हते. डो यात आपुलक हंदकळत न हती क मु व
े र माया कोरलेली न हती.
वनराणी बावरली. तो असे पर यासारखे कां वागतो, हे ितला कळे ना. ितने या या
पाठीवर डोके ठे वले; तो बाजूला झाला. ितने या या ग यात हात टाकले; याने ते दूर
के ले. ितने या याकडे ेमाने नजर लावली; तो जिमनीकडे पाहत रािहला.
ित या अंगाचा सुगंध आज लोपला होता, हणून याचे ित यावरचे ेम उडाले होते.
ितने याला हर य ांनी समजावून सांिगतले, पण तो अिधकच िवटला. ितने याला सुगंध
हरव याचे कारण सांिगतले. पण याला ते खरे वाटले नाही. तो ितखटपणे हसला. ते
कारण खरे असले, तर ती सग याच ि यांसारखी वागली होती. अगदी मूखपणाने.
ित या मूखपणाचा, दुबळे पणाचा, हळवेपणाचा याला अगदी कं टाळा आला.
वनरा या या ि येने जगात वावरताना काही गो ी ल ात ठे वाय या असतात, आिण
काही झाले तरी यांची सीमा ओलांडायची नसते. ितने वहाराची सीमा ओलांडली
होती, आिण याचे ेम संपले होते. तो ितला कायमचा पारखा झाला होता.
पु षी शहाणपणा या, मोठे पणा या आिण वैभवा या तो यात तो िनघून गेला आिण
ती िवकल होऊन पडू न रािहली. ितची शु जा यावर होती, आिण तरीही ितला काही
समजेनासे झाले होते. अनेक गो चा अथ ितला लागतच न हता. जे नवे अथ लागत होते,
ते ितला सहन होणारे न हते, पेलणारे न हते. अश य गो ी श य कर या या भरात, ती
अशा एका गो ीपयत येऊन पोहोचली होती, क तेथे काहीही करणे श य रािहले न हते.
वष या उ ररा ीसारखी दुःखाने ठबकत ती पडू न रािहली.
असे काही दवस गेल.े वनराणीला एकाएक फु लाची आठवण झाली. या आठवणीने
ित या मनात समाधाना या चांद या लकाकू लाग या. रानात वा या या झुळुक वाजू
लाग या. कमळांभोवती पा याचे तरं ग उठले. वनराणीला बरे वाटले. आपले हरपले, ते
मातीमोल नाही झाले. कु णाला तरी गवसले. कु णीतरी यामुळे हसले. मग आता दुःख
कसले? या धीराने ितला श
दली, ती उठू न बसली, िनघाली. पालापाचोळा तुडवीत
ती फु लाकडे गेली. लांब उभी रािहली. ितला वाटले, फु लपाख आले असेल, नुकतेच भेटले
असेल. सुखदुःखा या कोशाचे धागे िवणायला नुकतीच सु वात झाली असेल. आधीच ते
बेटे चंचल. आपली नुसती चा ल लागली, तरी थरथर या पंखांनी तसेच वा यावर झेप
घेईल. फू ल िवरहाने ाकू ळ होईल. हणून ती फु लापासून थोडी लांब रािहली.
परं तु तेथे कु णीच न हते. फू ल एकटेच बसले होते. मलूल मलूल दसत होते. ती
आ याने ओसंडून गेली. फु लाला हणाली, ‘‘मा या फु ला, आता काय झाले तुला?’’

फू ल िनः ासले, ‘‘काय सांगू राणी, मीच वेड.े फु लपाखरावर िव ास ठे वला. याची
आशा ठे वली, याची भ के ली. यासाठी आयु य मागून घेतले. पण सारे च माझे चुकले.
एके सकाळी झुंडीबरोबर फु लपाख उडू न गेले, दुस या गावाला. कायमचे गेले, न ा
फु लां या देशाला. याला कोण अडिवणार?’’ बोलता बोलता फू ल रडू लागले.
या वेळी वनराणी काहीच बोलली नाही. काय बोलायचे? ि यकर परत आणून देण,े
ाण आणून दे याइतके सोपे न हते. ित या मनात धुकेधुके जमून आले. फु लाला खूपखूप
सांगून टाकावे असे ितला वाटले. िनदान इथे तरी भरले दय उतू ावे िन मोकळे मोकळे
हावे असे ितला वाटले. पण ित याने काही बोलवलेच नाही. ितला फु लाला सांगायचे
होतेः ‘रडू नकोस. एकदोन दवसांत शु लप संपेल, दोन दवसांनी तू म न जाशील.
िनदान तेवढे तरी सौ य तुला. दोनच दवस आता हे सहन करायचे. तुला काही कु णी अमर
के लेले नाही. के वढे तू सुखी...’
पण ती काहीकाहीच बोलली नाही. ितला फार फार वाईट वाटत होते. कणव येत
होती, सहानुभूती वाटत होती, क णा येत होती. मग ती कु णािवषयी, कु णाला कळे ! आिण
तरीही ती काहीच बोलू शकली नाही.
ितने फ इतके च के ले– डो यांतले पाणी डो यांबाहेर पडणार नाही इत या हलके च
ितने या फु लाचे एक चुंबन घेतले.

एका गावात एक कुं भार राहत असे. याला एक मुलगी, एक बायको आिण अथातच
एक गाढव, होती. कुं भारीण घरकामात याच माणे इतर अनेक कामांत शार होती.
ितचा रं ग सावळा व नाकडोळे देखणे होते. बांधा उभार आिण लोभसवाणा होता.
कुं भाराची मुलगी शांतीदेखील पाने आईसारखीच होती, परं तु ती अ ाप फारच लहान
अस यामुळे ितचा बांधा अजून शेलाटाच होता. बाक ती चलाख असून ितला वया या
मानाने समज चांगली होती.
शांती चौदा वषाची झाली आिण कुं भार एकाएक गाढवाची लाथ छातीत बस यामुळे
मरण पावला. गाव या लोकांनी कुं भारणीला अनेकवार सांगून पािहले क तू अजून त ण
आहेस. तुझा धंदा भरभराटीला यायचा आहे. तुला, तु या धं ाला आिण तु या पोरीला
आधार पािहजे, तू दुसरा घरवाला शोधून संसार क लाग. परं तु कुं भारणीला हा िवचारच
पटेना. ितचे कुं भारावर फार ेम होते. रका या मड याकडे पािहले क या या आठवणीने
ितला रडू येई.

कुं भ

शेवटी घरातले कडू किमडू कसु ा संपले. मायलेक या अंगावर फाटके कपडे आले.
िचखलामातीचे ढीग दारात पडू न रा लागले. दुकानातली आिण घरातलीही
गाडगीमडक रकामी पडू लागली. उपासमारीने वाळलेले गाढव उ कर ावर लोळू
लागले. ते हा, वतःसाठी नाही, तरी पोरीसाठी आिण गाढवासाठी काहीतरी करणे भाग
आहे असे कुं भारणीला वाटले. ितने चौदा वषा या शांतीचे ल क न ायचे ठरवले.
नाहीतरी जाती या प ती माणे शांतीचे लगीन ए हाना होऊन जायलाच हवे होते.
चांगला उ ोगी, वभावाने गरीब िन मनिमळाऊ असा जावई िमळा यास पोरीला आिण
धं ाला आधार होईल आिण आपली दुहरे ी काळजी एकदम िमटेल, असा धूत िवचार
क न कुं भारणीने शांतीचे लगीन शेजार या गाव या रामूशी क न दले. रामू सोळा
वषाचा, देखणा, सुदढृ , ामािणक, सु वभावी इ. इ. असा मुलगा होता. छो ा शांतीला
हा नवरा एकदम आवडला आिण या याशी चांगलीच ग ी कर याचे ितने ठरवले.
चार दवस ल ाची मोठी धांदल उडू न गेली. नवीन िचरगुटे आिण गोडधोडाचे िज स
घरात के यामुळे शांतीला फार गंमत वाटली. रामू या घरी कु णीच नस यामुळे ल ानंतर
तो सासुरवाडीतच रा न कुं भाराचा धंदा चालवू लागला. कुं भारा या छो ाशा घरात

पु हा एकदा सुख नांदायला आले. रामू, शांती आिण शांतीची आई, अशी ितघे मजेत रा
लागली. गाढवाने देखील उ करडा सोडला व ते पु हा एकदा या घरा या छपराला येऊन
मजेत खंकाळत रािहले.
एकदा उजाडताना कुं भारीण के ळीजवळ दगडावर बसून आंघोळ करीत होती. नुकते
कु ठे दसू लागले होते आिण माणसांची वदळही फारशी न हती. यामुळे कुं भारीण
िनःशंकपणे हात होती. एव ात रामू दारात आला िन दाताला मशेरी लावीत बसून
रािहला. कुं भारणीला काही तो दसत न हता. पण रामूला के ळी या पानांआडू न ितची एक
बाजू दसत होती. हाता हाता ितची तं ी लागली होती. व न येणारे पाणी ित या
मधपो यासार या भरदार छातीव न घसरे , कं िच काल टोकाशी येऊन थांबे. कोव या
काशात ती तांब ा मनुकांसारखी टपोरी टोके चकाकत, िन पाणी ितथूनच भस् दशी
खाली पडे. पा याचा हा खेळ पाहताना रामूला मोठी मजा वाटत होती.
शांतीचे त ड धुणे मघाच आटोपले होते. रीतीपुर या अंगाव न घेतले या पदराला ितने
हात व छ पुसले आिण चहाचे पाणी ठे व यासाठी पातेले खळखळू न िवसळले. पाणी
टाक यासाठी ती िखडक शी आली, तर ितला पाय यांवर बसलेला नवरा दसला. तो
एवढा एकटक कु ठे बघतो आहे, हणून ितने आ याने पािहले, तर ितला आई आंघोळ
करताना दसली.
सकाळ वयात यायला लागली. प ी ग गाट करीत रानात िनघाले. आभाळ हळू हळू
िनळे हायला लागले. वाढ या काशात पाणी िपणा या या के ळी अिधकच िहर ागार
दसू लाग या. कुं भारणीचे हाणे संपले. ती वळली. कमरे चे ओले िचरगूट िपळीत तशीच
उभी रािहली. शांती या मनात आले, आईचे शरीर या वयातसु ा इतके भरदार आहे.
नकळत ितने वतःचा ऊर चाचपून पािहला. आिण ती िहरमुसली झाली. रामूने आईकडे
असे पा नये, असे ितला वाटले. ितने या याकडे पािहले. मशेरी लावणे आटोपून तो
घरात िनघाला. शांतीचे मन एका चम का रक भीतीने भ न गेल.े
दवसभर घुमी रा न ती एकच िवचार करीत रािहली. खोबरे कातताना नारळा या
करवं ा हाताने झेलत रािहली. मग पटकन ितने दरवाजा आड क न या छातीला लावून
पािह या. एक णभर ितला बरे वाटले. ितने मान उं चावली आिण के स मागे पडू दले.
भां ा या तळाची साय खरवडू न खावी, तसे ितने ते समाधान अनुभवले. दुस याच
णाला या करवं ा खाली घसरत आ या िन मोठा आवाज करीत जिमनीवर पड या.
आता ितची छाती अिधकच रकामी िन सपाट वाटू लागली. करवं ांचा आवाज ऐकू न
ितची आई धावत आली िन काय झाले, िवचा लागली. शांती काहीच न बोलता आईकडे
पाहात पाहात बाहेर िनघून गेली. आईला आ य वाटले. ितला वाटले, पोरीचे काहीतरी
िबनसले. ती आता कसलातरी ह धरणार. रं गीत काकणांचा नाहीतर बोरम यां या
माळांचा. सं याकाळी रामू एकटाच त या या काठाकाठाने चालला असताना शांती
या या मागोमाग पळत गेली आिण ितने याला थांबवले. या यापाशी ह धरला. पण
तो काकणांचा न हता क माळांचाही न हता.
शांती रामूला हणाली, ‘‘आपण वेगळे राहायचे.’’ रामूला आ य वाटले. आजच हे वेड

िह या डो यात कु ठू न आले ते याला कळे ना. तो हणाला, ‘‘इतके दवस काही बोलली
नाहीस. िन आजच–’’ ती हणाली, ‘‘तेच तर. इतके दवस रािहलो हे िच ार झाले. आता
अिधक दवस रािहलो तर लोक नावे ठे वतील. गुळावरची माशी आिण सासुरवाडीचा
जावई फार वेळ रािहला क हाकलूनच देतात.’’ तो थ होऊन ितचे पो बाईसारखे
बोलणे ऐकतच रािहला. आप याला शहाणी, समंजस बायको िमळाली हणून याला
आनंदही झाला. ती पुढे हणाली, ‘‘आधीच घरजावई झालात हणून सगळे तु हाला
हसतात.’’ तो हणाला, ‘‘अगं पण धंदा?’’ शांती ठस यात हणाली, ‘‘आपण आपला
वेगळा धंदा सु क . आई पािहजे तर चाकर ठे वील कामाला. पण जावयाने काही
सासूदारी राबणे चांगले नाही.’’ भोळा रामू शेवटी ितचा ह पुरवायला तयार झाला.
दुस याच दवशी दोघे घर सोडू न दुस या गावी गेले.
दुस या गावी एक मातीचे घर घेऊन ती रा लागली. शांतीला म येम ये आईची
आठवण येई. पण ितला रामू आवडत असे. कधीकधी तो ितला िचडवायचा, िन भांडण
उक न काढायचा. पण तरीसु ा एकं दरीत यांची ग ी चांगली जमली होती. तो
जेव यािशवाय ती जेवत नसे क रा ी तो चांगला घोरायला लागेपयत ती झोपत नसे.
यां या घरात एक दो यांची बाज होती. तो बाजेवर झोपत असे िन ती खाली. कधीकधी
मा रा ी म येच जाग आली क ितला भीती वाटायची. आई या घरात आपण ित या
कु शीत झोपत होतो तेच बरे , असे वाटायचे. अशा वेळी ती उठायची आिण रामू या शेजारी
उरले या जागेत अंगाचे मुटकु ळे क न झोपी जायची. असे काही दवस मजेत गेल.े मग
उ हाळा आला. यां या समोर या घरातली बाई मधूनमधून शांतीला बोलावून घेऊ
लागली. ित या िचमुक या नखांनी घामोळे पटापटा फु टते हणून. या बाईला घामोळे
फार यायचे. पाठ नुसती लालेलाल होऊन जायची. दुपार झाली िन कु णाचा वावर नसला,
क ती अंगावरचा पदर खाली टाकू न बाहेर उघडी बसायची. बाई मध या वयाची होती
आिण उघडी बसली, क ितची छाती पोटावर ल बायची. ितला पा न शांतीला चीड
यायची. ती वतः या शरीराकडे िनरखून पाहायची. छातीचा भाग बोटां या िचम ात
ध न बघायची. यात थोडा फरक पडतो आहे असे ितला वाटायचे. पण न काय ते
कळत नसे. मग ती जा तच धुमसायची. पुढेपुढे ती िनरिनरा या सबबी सांगून, घामोळे
फोडायला जाईनाशी झाली, पण बाई बाहेर के हा येऊन बसणार हे ितला सवयीनेच कळू
लागले होते. या वेळी ती वयंपाकघरात उ श
े ेण काढीत असली तरी ितला बाहेर या
बाईची चा ल लागायची. उ ा मारीत येऊन ती िखडक तून बघायची. ‘‘बसली बया
फतकल मा न–’’ असे हणत हातपाय आपटीत घरात परत यायची, एकदा वतः या
छातीव न हात फरवायची, मग नव याची चा ल यायची. तो दुपारचा घोरत पडलेला
असायचा. पण कधी जागा होऊन बाहेर येईल, याचा नेम नसे. मग ती बाई आप या घरी
जाईपयत ित या छातीत धडधडत राहायचे.
शेवटी हे फार झाले. शांतीला सहन होईनासे झाले. ती एके दवशी रामूला हणाली,
‘‘आपण एवढे हे घर घेतले खरे . पण याचा काही उपयोग नाही.’’ रामू आ याने हणाला,
‘‘कां? काय झाले?’’ शांती हणाली, ‘‘घर चांगले नाही. रा ी धबाधबा पावले वाजतात.
परवा एक मंतरलेले लंबू उं बर ात सापडले. काळी मांजरे तर वाटेल या हरी घरभर

हंडत असतात. कु णी हणत होते, क या घराखाली बाळं तीण पुरलेली आहे. मला बाई
भीती वाटते.’’ एवढे सांिगत यावर रामूही हाद न गेला. याचे तर पोरवयच होते;
िशवाय अस या गो पासून जपूनच राहणे चांगले. तो जागा बदलायला तयार झाला.
दुस या दवशी याला गावात दुसरे घर सापडले. या घराखाली बाळं तीण पुरलेली न हती
आिण समोर या घरात घामो याने बेजार झालेली बाईही न हती.
इतके असूनही शांतीचा ागा दवस दवस वाढतच चालला. आपण आप या
आईसारखी होणार तरी कधी, या िवचाराने ती नुसती पछाडली होती. आप यातली
उणीव कोण याही िनिम ाने नव या या यानात येईल अशी भीती ितला एकसारखी
वाटे. पण रामूचे आजूबाजूला ल च नसायचे. तो आपला दवसभर आप या कामात
गढलेला असायचा आिण थकू न रा ी अंथ णाला पाठ लागली क गाढ झोपी जायचा.
याही गावात याने हळू हळू धं ाचा जम बसवायला सु वात के ली. तसा तो फार उ ोगी
होता. याचा हातही चांगला होता. याने के लेले घडे अितशय सुबक आिण गोल असायचे.
एकदा तो काम करीत बसला असताना शांती कसलासा िनरोप सांगायला ितथे गेली आिण
ितला जे दसले याने ितचा जीव बेचैन झाला. रामू– ितचा य नवरा– एका माती या
घ ाव न हात फरवीत बसला होता. घडा अगदी गोलाकार होता. याची मातकट
तप करी कांती उ हात तुकतुकत होती. रामू अगदी मन लावून याव न हात फरवीत
होता. अगदी हलके च, मऊ पश करीत होता. मायेने थापटत होता. शांती म सराने
वेडीिपशी झाली.
काही न बोलता ती परत आली. ितने अंगावरचा पदर खाली ओढला. चोळी फे डू न
टाकली आिण घंगाळात पाणी घेऊन ती आप या शरीराचे ित बंब पाहत बसली. पण
घंगाळातले पाणी एकसारखे हलत अस यामुळे िन शांतीचे डोळे पा याने भ न
आ यामुळे, ितला ते दसतच न हते.
रा ी रामू काम संपवून बस याबस या िव ांती घेत होता. शांती कं दील घेऊन बाहेर
आली आिण हणाली, ‘‘असला कसला धंदा करता, दवसभर िचखलमातीत हात
घाल याचा? दुसरा कसला तरी चांगला धंदा शोधावा. शेतात, रानात, मोक यावर
खप याचा.’’ रामू हणाला, ‘‘अगं हा आपला िपढीजाद धंदा आहे.’’ शांती हणाली,
‘‘असेना. तुम या वयाचे सगळे पु ष काही िपढीजाद धंदच
े तेवढे करीत नाहीत. ते
एकसारखे नवीन नवीन धंदे शोधून काढीत असतात.’’
पण रामूला हे पटले नाही. तो झाले तरी मनु यच होता. बायकोने काय वाटेल ते
सांगावे आिण आपण ते ऐकावे, हे याला मानवेना. िह यासाठी गाव सोडले, घर बदलले,
आता धंदा बदलायचा? या िचमुर ा पोरीसाठी? काय संबंध आपला? काय कारण ितचे
ऐक याचे? यातून ितने तरी असा लहरीपणा काय हणून करावा? आपला अंत कां
पाहावा? खरोखर, या पोरी या मनातले काही सांगता येत नाही. अशा िवचाराने रामू
वैतागला. बोलता बोलता श दाने श द वाढत गेला, आिण अखेरीस रागा या भरात याने
ित या अंगावर हात टाकला. ती मुलगीही खवळली. ितने याला उलट एक थ पड मारली.
याने ित या गालावर एक ठे वून दली. मग या या अंगात काय संचारले कु णास ठाऊक,

पण तो ितला एकामागून एक चाप ा मारीत रािहला.
आिण एकदम एक आ य घडले. शांतीचा ितकार थांबला. याने दलेला मार ती
मुका ाने सोसू लागली. एवढेच न हे, तर याने असेच आणखी मारीत राहावे, असे ितला
वाटले. यात ितला कधी न अनुभवलेला एक कारचा गूढ आनंद वाटू लागला.
मारता मारता कधीतरी याने ितला जवळ ओढले. आजपयत कधीच न जाणवलेली एक
नवी गरज याला जाणवू लागली. मघा िजत या आवेशाने तो ितला मारत सुटला होता,
तेव ाच आवेगाने आता तो ित या सबंध शरीराची चुंबनावर चुंबने घेऊ लागला.
वळवा या सरीसार या एकाएक कोसळले या या चुंबनांनी ती गुदम न गेली आिण
अपार सुखात चंब िभजली. ास घे यापुरता एक णभर तो थांबला, एव ात ‘‘कु णी
पाहील ना–’’ असे हणत या या हातातून सुटका क न घेत ती घरात धावली.
ित यामागून तोही आत गेला. पाय याजवळ ठे वले या अ याक या मड याला याची
लाथ लागून ते घरं गळत गेले िन या या ठक या ठक या झा या. तरीही ितकडे ल न
देता तो तसाच धावत गेला. दो यां या बाजेशीच याने ितला गाठले, आिण तोल जाऊन
ती दोघेही बाजेवर कोसळली.
सकाळ झाली ते हा याला काहीतरी वेगळे वाटत होते. खूप शारी वाटत होती.
एकदम नवा सा ा कार हावा, तसे झाले होते. इतके दवस आपण असे वागत न हतो, हा
कती वेडप
े णा झाला, असे वाटत होते. मग एकदम या या मनात आले क , अरे या,
सगळे लोक आप या बायकांशी असेच वागत असतील क ! काय फािजल असतात लोक,
अशा िवचाराने याला एकदम हसू आले. दाताला मशेरी लावीत पाय यांवर
बस याबस या एके का आठवणीने याला गुदगु या होऊ लाग या. एव ात याचे ल
समोर गेले.
समोर के ळ या आस याला दगडावर बसून याची बायको आंघोळ करीत होती.
आप याकडे कु णी पाहत आहे, याची ितला जाणीवच न हती, इतक ती वतःचे शरीर
याहाळ यात गुंग होऊन गेली होती. ितला देखील आज एक नवीनच गो समजली होती.
आपले बालपण मागे पडले आहे, हे ितला न ानेच उमजले होते. ित या शरीरात अगदी
ल ात येईलसा बदल झाला होता. खरे हणजे आपण अगदी आई याच वळणावर जाणार
आहोत, ही जाणीव ितला एकाएक झाली होती. या िवचाराने ती हरवून गेली. ितने
पा याचा तां या बाजूला ठे वला िन दो ही हातांनी आपले तन उचल यासारखे के ले.
नवीनच िमळालेली एखादी व तू लहान मूल जशी अपूवाईने याहाळते, तसे ितने याचे
कौतुक के ले. वर उचलताच ितला यावर उठले या व काळसर पडत चालले या नखां या
खुणा दस या आिण ितला आप या शरीरात झाले या बदलाची खा ी पटली. सगळा
पोरकट ागा ती आता िवस न जाणार होती. कु णाचाही हेवा कर याचे ितला आता
कारण न हते.
पाय यांवर बसलेला रामू ित याकडे एकटक पाहात होता. मधा या रं गा या ित या
ओ या िचमुक या तनांवर कोवळे करण पडत होते. आपण रोज तयार करीत असले या
घ ांपे ा यांचा आकार कतीतरी अिधक सुबक आहे, हे आजवर कधीच आप या ल ात

येऊ नये, याचे याला नवल वाटले. ितची सबंध आंघोळ पुरी होईपयत रामू तसाच पाहात
बसला असता, पण पुढ या दारी कु णीतरी हाक मारली हणून तो बाहेर गेला. नामा
सुतारा या आं याला पिहली फळं धरली होती, हणून तो पाचसहा घेऊन आला होता.
रामूने या याकडू न आंबे घेतले खरे , पण या या मनात आले क शांती या यात काय
खुसपट काढील कोण जाणे. कारण एकदा दारात आंबा लावायचे तो हणाला असताना,
ती के व ाने तरी या या अंगावर धावून गेली होती. हणाली होती– ‘‘मला नाही
आवडत आंबे.’’ आं यात न आवड यासारखे काय आहे, हे या या काही के या ल ात आले
न हते.
हणूनच आताही तो आंबे घेऊन घरात गेला, ते हा ती काय हणेल याची काळजी
याला वाटतच होती. शांती नुकतेच अंग धुणे आटोपून घरात आली होती िन लुगडे नेसत
होती. याला एकदम आत िशरलेला पा न पिह या थमच लाजेने पदर लपेटून घे याची
ितची कोण तारांबळ उडाली. पु हा पु हा पडणारा पदर सावरीत ती हणाली, ‘‘काय
हवंय?’’ पडणा या पदराकडे पाहात तो हणाला– ‘‘हे आंबे पािहले?’’
पण या या अपे े माणे ती रागावली नाही. एक श दही बोलली नाही. फ
गालात या गालात हसत ती लाजली. फार फार लाजली.

एकदा एका कवीला भाता या शेतात एक कृ िषक या दसली. कवी ड गरमा याव न
हंडत होता. अ व थपणे, बेचैनपणे. न सापडणा या, दयात उतरता उतरता हरवणा या
श दांमागून तो धावत जात होता. जे या यापाशीच होते, परं तु याला गवसत न हते,
अशा कशाचा तरी तो वेध घेत होता. आिण एकाएक याला ती दसली. एक पाऊल
बांधावर ठे वून ती तं ीत उभी होती. सांज होऊ लागली होती. घरी परतणा या
गुराढोरांनी उडवलेली धूळ थेट आभाळात पोहोचून तेथे लाल-िपव या रं गांची दाटी
झाली होती. आता कोण याही णी या रं गांवर अंधाराची धारा गळणार होती, आिण
शेवटी ते सारे दृ य काळोखात बुडून जाणार होते. परं तु हे ितला समजत नसावे. कारण
ितला घरी जा याची मुळीच लगबग दसत न हती. ित या मैि णी ए हाना घरोघर
पोहोच या हो या. या वाटेवर हो या, या एकमेक ना साद घालीत हो या. झपझप
चालता यावे, यासाठी एकमेक चे ओझे हलके करीत हो या. परं तु ती मा िनघतािनघता
तेथेच िखळली होती. कशाचे तरी पाऊल वाजले होते, याची चा ल घेत ती तेथेच एक
पाऊल बांधावर टेकून उभी होती. वा याने सळसळणा या भाता या िहर ा लाटा ित या
नजरे समोर हो या, पण या ितला दसत न ह या. ती एकाएक िन ल, िनः त ध झाली
होती. भार यासारखी उभी रािहली होती.

कवीची ि या

आिण याच वेळी याने ितला पािहले. तशी काही ती मोठीशी सुंदर न हती. ितचा वण
ितथ या माती न अिधक तांबूस होता. ितथ या उ या नारळीपोफळ सारखी ती उं च िन
सडपातळ होती. नाक टोकाशी उचललेले होते िन भुवया म यावर जुळले या हो या.
कामाने सारे के स िव कटले होते व घामाने कपाळ िभजले होते. जेमतेम गुड यापयत
पोहोचणारे िन ठक ठकाणी ठगळ मारलेले व ती नेसली होती. अपु या चोळीमधून
दसणारी व थळे सु ा अगदी कै रीएवढी लहान होती. अशी ती कृ णवण कृ श कृ िषक या
या कवीला पाहता णीच आवडली; कारण एखा ा णाची अशी काही जादू असते, क
ते हा मातीला सो याची झळाळी येते आिण राखेला िह याची चकाक िमळते. या
जादू या णी कवीचे कृ िषक येवर ेम बसले. जे मनातच होते, िन तरीही हरवले होते,
याचा उगम सापडला. उगमावाटेचा ध डा दूर होताच झरे असे काही खळखळले क

मनाचे नुसते पाणी पाणी झाले. काळोख पडला आिण सायंकाळचे सोनेरी व यात
िव न गेले, तरी कवी किवता रचीतच होता. आता श द या या अवतीभोवती ं जी घालू
लागले िन श दांनी खेचलेले सूर लिडवाळपणे पळत आले. रा झाली आिण ड गरमा याने
रात क ां या साथीची कवीची रािगणी ऐकली. कवी ेम क लागला होता.
यानंतर याला ती सगळीकडेच दसत रािहली. शु कमळांनी फु लले या त याकाठी
ती वाकली होती. दोन कना यांमधले अंतर तोड यासाठी ितने हातांत व ही घेतली होती.
भाताचे भारे डो यावर सावरीत ती घराकडे परतत होती. हशी या पाडसा या मानेला
खाजवीत होती. बाजारात काकणे भ न घेत होती. कवीने ितला सगळीकडे पािहले.
सग या वेळी पािहले. तेच टोकाशी कं िचत उचललेले नाक, ते भुरभुरीत के स, तो सावळा
वण, तीच कृ श अंगय ी.
एकदा िजकडेितकडे सोनेरी ऊन पडले आिण तांब ा मातीचे सोनेच सोने झाले. अशा
वेळी एका अबोल िन समंजस डोहा या काठी याने ितला गाठले आिण ल ाचे िवचारले.
ती काहीच बोलली नाही. मा ितने आपले अश हात या या ग यात टाकले िन ती
या या िमठीत िवरघळू न गेली. िपव या शेव याव न एकसार या गळणा या फु लांनी
यां या के सांत नुसती गद के ली. वा याव न मंगला के वाहत आली आिण शेतांमध या
साळुं या– भोर ांनी व हाडासारखा कलकलाट के ला. यातले काहीच या दोघांना ऐकू
येत न हते, क काही समजत न हते, आिण याच णी यांचे ल लागले.
ल ानंतरचे काही दवस फार सुखात गेले. तोडलेले फळ यांनी अधअध वाटू न यावे,
एवढेच न हे तर एकाच वेळी अ या अ या फु लाचा वास यावा. चै ात या िनर रा ी
आभाळात या चांद या भुईवर शोधा ात आिण वैशाखात या दुपारी मनात या चांद या
मोजा ात. दररोज क यांची फु ले झा याबरोबर यांचे ेम फु लावे, आिण ती कोमेजून
गेली तरी बहरत राहावे. असे कतीतरी दवस लोटले. मोर वषानृ याला, हंस
जलिवहाराला आिण ती दोघे सहवासाला कं टाळली नाहीत. आषाढा या मुसळधार
पावसात यांचे ेम िभजले, जले आिण ावणा या िम क ल उ हात फोफावले.
पा यात या ित बंबासारखी ती एकमेकांत िमसळू न गेली.
एका पहाटे गार वा या या झुळक ने कवी या डो यांवरची झोप अलगद काढू न नेली.
याने कनखापी गुंगीत हसतहसतच आप या ि येला जवळ ओढ याचा य के ला. पण
हाताला श या रकामीच लागली. याने डोळे उघडू न पािहले. ितथे कु णीच न हते. तो
झट याने उठू न बसला. ती श येवर न हती. तसेच धावत जाऊन याने सगळे घर धुंडाळू न
पािहले. ती घरात न हती. भराभरा पाय या उत न तो तुळशीवृंदावनाजवळ आला. तेथे
ित या हातची रांगोळी न हती. तो पळत पळत परसदारी गेला. रोपांची मुळे िभजलेली
न हती. तो गो ात गेला. वास सोडलेले न हते.
ती ानाला गेली असेल, असे वाटू न तो नदीवर गेला. कपडे धुणा या बायका
या याकडे पा न बुचक यात पड या आिण ान करणा या, लाजून पा यात गे या.
िविहरीवर, देवळात, बाजारात, सगळीकडे याने ितची चौकशी के ली. परं तु कु णालाच
काही माहीत न हते. ती कु ठे च न हती. जशी एकाएक ती या या आयु यात आली होती,

तशीच एकाएक ती िनघून गेली होती.
दुपार झाली, सं याकाळ झाली, रा पडली तरी ती परतलीच नाही; आिण याला
समजून चुकले, क ती येणारच नाही. आभाळाला ठक ठकाणी चांद यां या जखमा
झा या आिण ते देवाचे आसू गाळू लागले. जखमी आभाळाचे क हणे घुबडा या
घु कारासारखे वाटू लागले. कवी िख होता. बेभानपणे चालत तो भाता या शेतात गेला.
तेथेच याला ती थम दसली होती. अजूनही ती तशीच उभी होती. एक पाऊल बांधावर
ठे वून. चांद यात ती एखा ा व ासारखी दसत होती. तो धावतच गेला आिण याने
ितला िमठीत घेतले. यासरशी तोल जाऊन तो बांधाव न खाली पडला आिण ितथला
एक अणकु चीदार दगड या या कपाळाला लागला. वेदनेने जडावलेले म तक वर क न
याने पािहले, ते हा या या िमठीत कु णीच न हते. ती कु ठे च न हती.
असे भास याला सगळीकडे होत. कमळांनी भरले या त याकाठी वाकलेली ितची कृ श
आकृ ती, होडके व हिवणा या हातांची गती, बाजारात काकणे घेणारी उ सुक मूत , अशी
ती याला सगळीकडे दसत राही. आिण मग तो फसे. सगळे हणत, क कवीला वेड
लागले. दवसरा तो ितचे चंतन करी. नदीला भोवरा होता, यात ती सापडली असेल
असे वाटू न तो ितकडे जाऊन आला. एकदा तो झंझावातात ितला शोधून आला. या
झंझावातातून ती धावत येईल, अशा समजुतीने रा भर दार उघडे ठे वून बसून रािहला.
सारे घर पाचो याने भ न गेल.े या पाचो याकडे पा न तो िनरथक हसला. मग याने
तो पाचोळा मो ा कौतुकाने छातीशी दाबून धरला, डो यात घातला आिण तो कु ठे सा
िनघून गेला. एके दवशी रानाला वणवा लागला. ताडमाड झाडांचे सरपण पचवून िव तव
सारे अर य कवळू पाहत होता. कवीचे दय चंतेने हलले. आपली ि या न च वण ात
सापडली, अशा िवचाराने तो या रानात िशरला. या वाळांमधून सैरावैरा भटकत याने
ित या नावाने टाहो फोडला. पण तो बाहेर आला, तो अगदी िन व , अगदी रकामा.
दवसरा ितला हाका मा न याची वाचा जा याची वेळ आली, परं तु या िनदय
द याखो यांनी ते नावच काय ते या याकडे परत फे कले. वा याने ितची गंधवाताही दली
नाही, आिण ित या पावलांचे तरं ग तर पा या या अंतरं गातून कधीच हरवले होते. या
िवरहदुःखाने कवी इतका अश झाला, क काटकु या, िन पण झाडात िन या यात भेद
करणे लांबून कठीण जाऊ लागले. ित या चंतनात तो इतका िन ल पडू न रा लागला,
क नदीकाठ या दगडांना तो आप यातीलच एक वाटू लागला.
एकदा कवी असाच जलाशया या काठी पडला होता. ित यासाठी रचलेले गाणे तं ीत
हणत होता. ते गाणे हणता हणता याचे खोल गेलेले डोळे पा याने तुडुब
ं भ न आले.
बघताबघता आसवां या धारा गळू लाग या िन एके क अ ु बंद ू जलाशयात पडू लागला.
पा यात मजेने बागडणा या छो ा छो ा चंदरे ी-सोनेरी मासो यांनी नकळत ते थब
िगळले. पिह यांदा यांना काहीच जाणवले नाही. पण नंतर या बेचैन झा या. कवी या
कठीण िवरहदुःखाचे ते अ ू या नाजूक मासो यां या ग याशी अडकू नच बसले. ते
यांना बाहेर टाकता येईनात क आत िगळता येईनात. िजवाची तगमग वाढली, तशा
चंदरे ी– सोनेरी मासो या जलदेवतेपाशी गे या.

जलदेवतेला या िचमुक या मासो यांची दया आली. ितने यांना उराशी धरले.
यां या पाठीव न हात फरवला, आिण अगदी कळणारसु ा नाही, इत या हल या
हाताने ितने यांची था दूर के ली. यां या कं ठाशी अडकणारा पदाथ आहे तरी कसला, हे
पाह यासाठी ितने तो आप या कमळपाकळीसार या तळहातावर ठे वला. तो िहरा होता.
लखलखणारा, काश देणारा, नवलाईचा िहरा. येक मासोळीने िगळले या अ ूचा
एकएक सुंदर िहरा झाला होता. पाणमाशांचा मध लावून ितने या मासो यां या जखमा
ब या के या आिण यांना खेळायला पाठवून दले.
यांना खेळायला पाठवून दले आिण इकडे जलदेवता िवचारात पडली. पा यात इतके
अपूवाईचे िहरे आले कु ठू न, िन मासो यांनी ते िगळले कसे, ितला काही समजेना.
भरती या लाटा जे हा मागे परत या ते हा ितने यां याकडे चौकशी के ली. कु णी मानव
काठावर बसून शोक करीत असता, पा यात पडणा या या या आसवांचेच िहरे झाले, असे
ितला समजले. ती च कत होऊन गेली. या दुःखा या अ ूंचे िहरे होतात, ते दुःख कती
सुंदर असेल, कती द असेल, असे वाटू न ती वेडावून गेली. या दुःखाचे अगदी जवळू न
दशन यायचे, असा ितने िन य के ला.
म यरा ी पूणचं ा या काशाने सारे जलाशय झळाळू न गेल.े पाणी चं ाला
भेट या या वे ा मह वाकां ेने जाग याजागी एकसारखे नाचू लागले. या
उचंबळणा या लाटांव न जलदेवता कधी तरी वर आली. ितचे येणे काठ या वाळू लाही
जाणवले नाही, इत या हल या पावलांनी ती वर आली. भरती या एका लाटेबरोबर ितने
पा याबाहेर अंग झोकू न दले आिण ती काठाशी ओठं गून बसली.
काठाशी बसले या कवीनेही ितला पािहले नाही. याचे कु ठे ल च न हते. चं ाबरोबर
याची थाही पूणाव थेला गेली होती. लांबच लांब वाळू या प
ावर माडां या
साव या हलत हो या. या अ भुत काशात येक सावलीत याला ितचा भास होई. मग
वतःचे एकटेपण अिधकच जाणवून तो िख होऊन जाई. याची शु हरपली होती, भान
िवसरले होते. शरीर अ ुमय झाले होते. अि त वाचीच शु िजथे रािहली न हती, ितथे
दुसरे कु णी आप याकडे बघते आहे, याची जाणीव याला कशी असणार?
पण जलदेवता मा या याचकडे टक लावून पाहत होती. याचा श दन्श द ऐकत
होती. याचे दुःख एकही थब खाली न सांडता वतः या दयात भ न ठे वीत होती.
याचा येक सूर ित या मना या तळाशी जाऊन िभडला. ती गिहवरली. ते द दुःख
मनात जपून घेऊन ती खाली गेली. पा या या तळाशी. कसला तरी अमोल ठे वा हाती
लाग यासारखी ती या दुःखाने हरखून गेली. या कृ श मानवा या दशनाने वतःला
िवस न गेली. मग ती उरली, ती फ
या यासाठी. या याचसाठी. याचे एकटेपण
हरवणे, याला िवरहाचा िवसर पडायला लावणे, एवढेच काम ितला उरले.
दुस या रा ी ती चं ोदयाबरोबर या याकडे गेली. पूणचं ाची एक कला खाली उत न
आ यासारखी ती दसली. वा यावर तरं ग यासारखी पावले टाक त ती पा याबरोबर
आली. वा या या झुळक सारखी वाळू व न चालत या यापाशी गेली. याचे चेह यावर
घेतलेले हात बाजूला क न हणाली, ‘‘ऊठ. मी आले आहे.’’

णभर या या बधीर मदूला या श दांचा अथच उमगला नाही. दुस याच णी याला
वाटले, क आपले हरपलेले वगसुख परतले आहे. वे ा आनंदा या लहरीत याने डोळे
उघडले. तो िनराश झाला. या यासमोर कु णी नवखीच त णी उभी होती.
ितचे स दय वग य होते. सवागाला मो यांची झळाळी होती. ओठांची पोवळी
तेजां कत होती. मासो यांचा आकार िन चकाक डो यांठायी होती. लाटांचे िझरिझरीत
व ती नेसली होती, आिण उघडी उभार व थळे झाक यापुरते सोनेरी के स खाली आले
होते. याला भेटायचे हणून ित या स दया या सग या कळा िवकस या हो या.
शरीरातील रोमरोम हणत होता, ‘मी तुझीच आहे.’
यामुळे ती याला अिधकच परक वाटली. हे स दय अ भुत होते. भूतलावर संभवणारे
न हते, हणूनच याचे न हते. िनराशेने ाकू ळ होऊन तो ितला हणाला, ‘‘तू ती न हेस.
जा तू. जा.’’
ती बावरली. हे असे काही होईल, याची क पनाच नस यामुळे ग धळली. मग ितने
याची समजूत घातली आिण वतःची ओळखही दली. याला सारे काही देऊ क नही
या याकडे याचना के ली. तो वला. अिधकच घायाळ झाला. ितला हणाला, ‘‘तू
फारफार चांगली आहेस. मला सुखी कर यासाठी आली आहेस. पण माझे सुख ती घेऊन
गेली आहे. ित याबरोबरच ते परत येईल. तू जा. एव ा अपार ेमाने आली आहेस, तर
तशीच जाऊ नकोस. भेट हणून मा या अ ूंतली था घेऊन जा.’’
या या अ ूंतील था घेऊन जलदेवता गेली. थम ती िख झाली. पण मग अंतरात
सुखावली. काही तरी उ ुंग, भ
दस यासारखे वाटू न ध य झाली. इकडे कवी दुःखीच
रािहला. शोकगीते आळवीत दवसाची रा क लागला, व रा कं ठणे अश य होऊन
दवसाची वाट पाहत रािहला.
या या िवरहगीतांचे सूर उं चउं च आभाळात गेल.े तेथे वैर िवहार करणा या
पाखरांपयत गेले आिण ती िबचारी िव झाली. ाण कं ठाशी घेऊन ती कशीबशी
आकाशदेवतेकडे गेली. ितने यांना जवळ घेतले. छातीवरील िचमुकली रं गीत िपसे अगदी
हलके च चाचपली, आिण ितला यां या थेचे कारण सापडले. िवरहगीता या एके का
सुराचा िचमुकला बाण झाला होता, िन तो या प यां या िचम या दयांम ये िशरला
होता. ते ती ण बाण काढू न टाकताच या पाखरांना हलके वाटले. मोकळे वाटले. आनंदाने
उडत उडत ती िनघून गेली.
पाखरे गेली आिण आकाशदेवता िवचारात पडली. ितने वा याकडे चौकशी के ली, ते हा
कळले, क एका कवी या िवरहगीता या सुरांचे बाण झाले होते. इतके ती , उ कट दुःख
कसले, ते पाह यासाठी सं याकाळी ती वा यावर बसून खाली आली. ितने कवीला पािहले,
याचे िवरहगीत ऐकले आिण ती वतःच दुःखी झाली. या दुःखातून आपण मोकळे हायचे,
तर आपणच याचे झाले पािहजे, हे ितने ओळखले.
उतर या करिमजी सं याकाळी कवी एका उं च ड गरमा यावर पडू न ि ये या
आठवण ची गाणी हणत होता. एव ात एक ढग या ड गरमा या या अगदी जवळ

झेपावला. पाहता पाहता तो ढग उलगडला आिण यातून एक द ांगना बाहेर आली. ती
कवी या जवळ गेली, आिण या या खां ावर हात ठे वीत हणाली, ‘‘इकडे बघ. मी आले
आहे.’’
कवीने जडपणे मान वळिवली. आकाशदेवतेचे स दय या या डो यांत मावेना.
चै ा या आकाशासारखी ितची कांती सतेज होती. डो यांत वीज होती व उरात मेघ होते.
गालांवर सं या होती, तर ओठांवर पहाट फु टली होती. कवी कळवळू न हणाला, ‘‘तू
मा यासाठी आलीस. फार– फार चांगली आहेस तू. पण तू ती न हेस. तू कशाला इथे
आलीस?’’
आकाशदेवता िख होऊन जाऊ लागली, ते हा तो हणाला, ‘‘थांब. तशीच नको
जाऊस. तू मा यासाठी इतके क घेतलेस, आिण मी तुला काहीच दले नाही, असे नको
हायला. मा या सुरांतली वेदना भेट हणून घेऊन जा.’’ याने दलेली भेट ितने घेतली.
आिण याहीपे ा मो ा अशा एका गो ीचा सा ा कार ितला झाला.
जलदेवता आिण आकाशदेवता परत या, तरी या त ण कवीचे ते दुःख यां या
मनांतून जाईना. कु ठलेही काम करताना याचा िवचार यांना सुचे. कु ठ याही हरी या
या या आठवणीने बेचैन होत. तो जर दवसरा असेच अ ू गाळीत रािहला, तर याचे
डोळे गळू न जातील, अशी यांना भीती वाटली. एवढेच न हे तर अ पा यावाचून
िवरहदुःखात भाजत तो असाच तडफडत रािहला, तर याचे ाणही याला सोडू न
जातील, अशी चंता यांना पडली. मग एके दवशी या दोघी ध र ीला भेट या. आपली
चंता यांनी ितला बोलून दाखिवली.
कवीचे दुःख पा न ध र ीदेखील िव झाली होती. या यासाठी काही करावे असे
ितलाही वाटत होते. कु णी जर असे एकसारखे दुःख करीत राहणार असेल, तर फु ले
कशाला, िहरवळ कशाला िन वतःचे िजणे तरी कशाला, असे ित या मनात येत होते.
याचे दुःख हलके कर यासाठी आपण काय के ले हे जलदेवता िन आकाशदेवता या दोघ नी
सांिगतले. या हणा या, ‘‘कु ठ याही मानवी ी न आ ही अिधक सुंदर दसत होतो.’’
ध र ी हसली. हणाली, ‘‘माणूस असाच वेडा असतो. मुल नो, एकदा ेम के ले क
याला बरे वाईट, कु पसुंदर काही समजत नाही. आिण हणूनच याचे िवरहदुःख
िह यासारखे तेज वी िन बाणासारखे ती ण असते.’’
दोघी देवता अवाक् रािह या. ध र ी पुढे हणाली, ‘‘मुल नो, या यासाठी काही
करावे हणून तु ही गेलात. याला ेम ावे हणून गेलात. पण जाताना वतःला न
िवसरता गेलात. वतःचे प, वतःचे वैभव, वतःचे वतःपण, सारे सारे तसेच घेऊन
गेलात. खरे ना? चुकले तुमचे पोर नो. याचे हायचे हणजे या यासारखेच हायला
हवे.’’
मग ध र ी वतःच या याकडे गेली. वतःचे वतःपण िवस न गेली. के वळ
या यासाठी, याचे दुःख हलके हावे यासाठी गेली.
सं याकाळची वेळ होती. जंगलातील वाट होती. कवी वे

ासारखा भटकत होता.

सूयाचा शेवटचा काश धूसर होत होता. आपण न अंधारात िमसळायला जात होता. या
काशाचे कवडसे झाडांमधून खाली येऊन तांब ा वाटेवर पडले होते. झाडे िन ल होती;
पान देखील सळसळत न हते. वाट त ध होती, वेळ शांत होती.
आिण एकदम पलीकडे जमले या शेवट या काशात कवीला कृ िषक येची कृ श आकृ ती
दसली. धरतीने घेतलेले ते प पा न कवी वेडावला. तेच टोकाशी कं िचत उचललेले
नाक, तीच िभवयांची जुळणी, तीच कं िचत उं च मान, तोच सावळा वण. बांधा तोच
आिण चालदेखील तीच. कवी धावत धावत गेला आिण याने ितला जवळ घेतले. ती
िवसावली आिण तो शांत झाला. याचे हरपलेले सुख याला परत िमळाले. रा होत
होती, आिण जंगलात या या ित णी गडद होत जाणा या साव यांत ते दोन जीव
एकमेकांत िमसळू न गेले होते. कवीची ि या परत आली होती.

ही गो कधी घडली, हे काही सांगता येत नाही. कदािचत ती फार फार युगांपूव
घडली असेल. कदािचत फार फार वषानंतर घडणार असेल. नाही तर, आज देखील कु ठे
तरी घडत असेल. ते मह वाचे नाही. मह वाची आहे ती गो . यांना ती दसू शके ल,
यांनाच ती समजू शके ल, यांना ती दृ ी नसेल, यांना ती मुळीच समजायची नाही.
अगदी सांगून देखील समजायची नाही.
एक जंगल होते. घनदाट जंगल. यात वेश करणे सूय करणांनाही कठीण असेल, पण
हणूनच गंमत वाटत असेल, असे जंगल. या जंगलात प या राहत असत. चंदरे ी पंखां या,
जाईसार या पा या आिण सायीसार या मना या. यांची घरे कु णालाच दसत नसत.
पानां या श ांवर, झाडां या मुळांत, पा या या तरं गांवर आिण वा या या झुळक वर
या िवहार करीत. माणसा या नजरे स पडावे असे वाटले तर दसत, नाही तर अदृ य होत.

सोनेरी मनाची परी

एकदा या जंगलात एक त ण पु ष आला. याचे के स काळे कुरळे होते. डोळे मोठमोठे
आिण न सांडणा या पा याने भरलेले होते. ायू बळकट होते आिण हात राकट होते. तो
िवल ण दमला होता. याचे पाय थकले होते आिण याला जगणे कठीण जात होते.
या याने पुढे चालवेना. अंग रे टीत रे टीत तो या जंगलात िशरला आिण एका झाडा या
बुं याला टेकून बसला.
या झाडा या तळाशी एक परी गुंजफळां या रांगो या काढीत बसली होती. ितने या
माणसाला पािहले. संकोचाने ती ितथून िनघून जाणार होती, एव ात ितचे ल या या
ओठांकडे गेले. आिण ित या मनात एक नवीनच भावना िनमाण झाली. ितला लाज वाटू
लागली; पण ितचे पाय मा जागचे हलेनात. आजपयत फु लां या पाक यांइतके सुंदर
दुसरे काही न पािहले या या परीने या त णाचे ओठ पािहले. ितला ते फु लां या
पाक यां न अिधक आवडले. आिण कदािचत हीच ती नवी भावना असावी.
‘‘तू मा याजवळ ये. तुझी वाट पाहत मी इथं या आडवाटेला पडलो आहे. ये ना.
मा याजवळ ये.’’ असे या त णाचे श द ऐकू न ती परी चपापली. लाजेने ितचे गुलाबी
गाल, ती काढीत असले या गुंजफळां या रांगोळीसारखे लाललाल झाले. परं तु मग ित या

यानात आले क तो ितला उ ेशून बोलत न हता. याने तर ितला पािहलेही न हते. तो
आप या मनातील दुस याच कु ठ यातरी ीला बोलावीत होता. परीला वाईट वाटले–
या त णाने दुःखी असावे, याचे!
‘‘तू मला फसवून गेलीस. तु याशी सौदा करताना मी खोट खा ली. कारण तू आपले
दय वतःकडेच ठे वून माझे दय तेवढे पळवून नेलेस.’’ तो दुःखी त ण िवलाप करीत
होता. परीला याचे सगळे च िहशेब समजले नाहीत. याची था मा कळली.
– या रा ी परीला जे हा झोप येईना, ते हाही ती या याच दुःखाचा िवचार करीत
रािहली. ितचे उघडे डोळे पा न रात कडे अ व थ झाले आिण बोलघेव ा बायकांसारखे
ते वृ एकमेकांना घाईघाईने सांगू लागले. थंडीतली आतता कमी झाली आिण चांद यांवर
काही के या काटा धरे ना. अखेर बुलबुलाने गाणे थांबवले आिण धीर क न ितला
िवचारले, ‘‘परी, जागतेस का?’’ परी हणाली, ‘‘बुलबुला, तो दुःखी आहे. क ी आहे. ितने
याला फसवले रे . अशी कशी ही माणसे?’’
बुलबुल अनुभवाचे बोल बोलला, ‘‘ यात काही अथ नाही. आज इतक वष रोज मी
ेिमकां या दुःखाची नवीनवी गाणी गात आलो. माणसांचे ेम संपत नाही क दुःख कमी
होत नाही. कारण ती वतःला फसवतात, दुस याला फसवतात कं वा एकमेकांना
फसवतात. ते हा तू आता झोप. प यांनी माणसांचे िवचार करणे चांगले नाही. माणसे
चांगली नसतात.’’
परी कु शीवर वळली, पण ितला झोप काही आली नाही. बुलबुलाचे बोल ितला पटले
नाहीत. ती मनाशी हणाली, ‘सगळी माणसे फसवीत नाहीत. तो फसला असेल, पण तो
कु णाला फसवणार नाही. इत या दुःखाने भाजत असताना तो ितची वाट पाहत आहे,
ते हा तो कु णाला फसवणार नाही. याचे ओठ पातळ आहेत आिण डोळे काळे भोर आहेत,
हणून तरी तो कु णाला फसवणार नाही.’’ अशा िवचारात ती सारी रा जागीच रािहली.
यामुळे दुस या दवशी ितचे पंख जड झाले आिण डो यांत या मासो या सु त झा या.
ितची ही दशा पा न ित या स यांनी ितला कारण िवचारले. ते हा ती हणाली क ,
‘‘मला रा ी वाईट व पडले.’’ तसे स यांनी एकमेक कडे पािहले आिण या हळू च
हणा या, ‘‘वाईट व े तर माणसांना पडतात. प यांची व े मधुर असतात.’’
सं याकाळी पु हा तो त ण याच झाडाखाली येऊन बसला. ढळ यापूव चे दवसाचे
शेवटचे सोनेरी वैभव ते रान लुटीत होते. या अद्भुत काशात या त णाचे मुख
याहाळीत परी हणाली, ‘या त णा या हनुवटीवर आिण गालांवर जी सोनेरी लव
उमटली आहे, ितचा मोह या ीला कसा पडला नाही?’ आिण हा िवचार करता करता,
परी या बफा या तुक ांची माळ ओवीत होती ते जिमनीवर सांडले आिण मातीत
िवरघळू न गेल.े परी िख झाली.
‘‘तू मा या सि ध असताना सूया त झाला आिण अंधार पडू लागला. मग या गो ी
काशात सांगायला तू लाजलीस, या तू सांगू लागलीस. अंधारामुळे मला तु या मु व
े रचे
भाव दसणार नाहीत असे तुला वाटले, पण या तस या काळोखामुळे माझी क पना
ती तर झाली आिण मला ते अिधकच प दसले. आता फ काळोख उरला, आिण तू

नाहीशी झालीस.’’ तो त ण िवलाप करीत रािहला.
परीला काही नवेनवेच आठवू लागले. काळोखात या या ि येने याला काय सांिगतले
असेल, याचा िवचार ती क लागली. दुस या कु ठ याही परीला असे काही सांगावेसे
वाटले असेल, असे ितला वाटेना. हे चांगले क वाईट, ते देखील कळे ना. रा भर ती तेच
मनात घोळवीत जागी रािहली. शेवटी हातारपणामुळे नीज तुटलेली एक भुरी खार
झाडाव न उत न ित याजवळ आली व ितला कु शल िवचा लागली. परी हणाली,
‘‘ती अंधारात िवरघळू न गेली आिण या या डो यांत पाणी जमा झाले. पण ते काही
खाली पडत नाही. डो यांत या डो यांत याचे बफ झाले आहे. मा या जळीत या
बफा या तुक ांचे मा पाणीपाणी होऊन गेले.’’ तशी वृ खार हणाली, ‘‘तु ही
अलीकड या पोरी! तुमची भाषा आ हाला थोडीच कळणार? पण आपली सांगून ठे वते. ही
माणसांची जात. पु षांची मने आत क ड लवलवणा या सुंदर बोरांसारखी. बोरांची पारख
खारीला असते. पु षांची पारख परीला नसते.’’
सकाळी जे हा परीला िशणव ामुळे नाचता येईना आिण गळा दाटू न आ यामुळे
गाताही येईना, ते हा इतर प या ितला हणा या, ‘‘बघ बाई, आपण आहो द ाची बाळे .
माणसांना पश के ला तर आपले पु य आटते. पु हा नाही जगता येत परी हणून.’’
ितस या दवशी तो आला, ते हा परी काहीच करीत न हती. ित याने काही करवत
न हते; कारण ितचे डोळे या या वाटेकडे लागले होते. याने यायला उशीर के ला होता.
ितला वाटले, याने दुःखाितशयाने जलाशयात उडी घेतली. रा पडू लागली. या रा ी
या जंगलात अगदी नाजूक, हलक शी वृ ी झाली. तो आला ते हा पा याचे थब संथपणे
पानापानावर उ ा घेत होते. या ओ या राना या िभजले या के सांची वारा पु हापु हा
चुंबने घेत होता आिण रान शहारत होते.
आिण अशा वेळी आपले सुंदर दुःख उराशी घेऊन तो सुंदर त ण आला. आज तो
अगदीच िवकल झाला होता. याचे कपडे िभजून चंब झाले होते आिण का ांवर फाटू न
िनघाले होते. के सांची झुलपे िनथळत होती. या या डो यांत मा पा याचा टपूस
न हता.
याची लान मु ा पा न परीचा जीव थरथ न िनघाला. आजवर कधीच वाटली
न हती अशी एक अपे ा ित या इव या छातीत अंकुर ध लागली, इतर प यांची सूचना
परीला आठवली, पण ितला याचे काहीच वाटेनासे झाले. ती वतःशीच हणाली,
‘दुस यांना सुख ावे यासाठी प यांचा ज म असतो. फु ले वतःसाठी फु लत नाहीत.
चांद या वतःसाठी चमकत नाहीत. फार काय, पाणीदेखील वतःसाठी वाहात नाही. मग
परीचे आयु य कु णासाठी खुडले गेले, तर काही हरवले नाही. इतके दवस तो दुःखी आहे.
मी काय के ले? वेडी मी, अगदी वेडी, वाथ , अ पलपोटी.’
अशा िवचाराने ितने या त णाला दशन दले. एकाएक या जंगलात उभी रािहलेली
ती द आकृ ती पा न थम तो त ण लाजला. मग आपले दुःख िवस न पाहतच
रािहला. नंतर काही सुचून याने आपला फाटका सदरा ित या उघ ा अंगावर टाकला.
पण याने असे कां के ले, हे ितला समजलेच नाही. तो कपडा याने कशाला फे कला व याचे

काय करायचे, हे या मु धेला न कळ यामुळे ितने तो तसाच मातीत ओघळू दला.
मग परी याला हणाली, ‘‘मी आले आहे. तू िजची वाट बिघतलीस, ती आली नाही.
पण तुझे दुःख मला सोसवत नाही. हणून मी तुला भेटले. सांग, तुला काय हवे आहे? ितने
तु यासाठी के ले, ते सारे मी करीन. फ एकच गो मला ित यासारखी जमणार नाही. मी
तुला फसवणार नाही.’’
सुरसंगीता या अद्भुत तालावर वृ ी चालू होती. पशुप ी आपाप या आ य थानी
बसून रािहले होते. वन पत चा संिम गंध सुटला होता. माती वत होती, वत होती.
सारे िन ल होते. वा या या िमठीत रान आता झोपी गेले होते. फ पाऊस गात होता. ते
गाणे अथहीन होते. अंधार लाजत होता. ते शहारणे अथहीन होते. मृ ं धाची धुंदीही
अथहीन होती. पण या सा या अथहीन गो ी एक जमून आ या हो या हेच तेवढे अथपूण
होते!
या िवकल त णा या मुखावर आनंदाची पिहली पहाट पािह यावर परी तृ झाली.
क यांना फु लताना जे वाटत असेल, सुरांना ज म घेताना जे वाटत असेल, योतीला ज म
घेताना जे वाटत असेल, ते सारे सारे ित या मनात उगवले. पहाट होताच तो गेला. परीला
सांगून गेला, क आजची रा िवसरली जाणार नाही. आजचा पाऊस कधी कोरडा होणार
नाही. आता जरी याला गेले पािहजे होते तरी तो परत येणार होता, परीसाठी!
सकाळी स यांना चुकवून कधी न हे ती एक गो ितने के ली. दृ य प घेऊन ती
पा यात उतरली. पण ितला डु ब
ं ायचे सुचेना. ती नुसतीच आप या ित बंबाकडे पा
लागली. सारे शरीर पु हा पु हा याहाळू लागली. येक अवयवाव न पु हा पु हा
पा या या अंजली सोडू लागली. आजवर कु ठ याही परीने के ले नसेल, असे काही क
लागली...
या सं याकाळी ती या झाडा या बुं यात पु हापु हा शोधून आली; पण ऐन सोनेरी
वयातली सोनेरी सांज करडी होऊन अखेरीस काळोखात िवलीन झाली, तरी तो आला
नाही. मग रोज सं याकाळी येऊन ती व भूमी ितने अनेक वेळा शोधली. माणसांना प
पालटता येत नाही, हे माहीत असूनही मातीचा कण िन कण चाचपला; तरी तो
सापडलाच नाही.
पण परीचे मन खचले नाही. जग आहे तसे चालायला हवे असेल, तर काही गो ी
हायलाच ह ात, हे ितला जाणवले होते. यामुळे तो यायलाच हवा, हे देखील ितला
माहीत होते. पण असे असताही ित यात सू म बदल होत चालला. ितचे पंख दवस दवस
िझजू लागले. के सांची सोनेरी चमक कमी कमी होऊ लागली. पावले अिधकािधक मंद पडू
लागली. आवाज पूव इतका मधुर रािहला नाही. हे असे काय होते, हे ती इतर प यांना
िवचारणार होती; परं तु या ित यापासून दुरावतच चाल या. या ित याशी पूव सार या
बोलेनात, खेळेनात.
असे होता होता परी साफ बदलली. ते सारे जंगल सहा ऋतूंत बदलले आिण पु हा
पिह यासारखे झाले. पु हा एकदा तो दवस उगवला. परी बेचैन झाली. आज तरी तो
येईल, असे घोकू लागली. परी याची वाट पा न इतक अश झाली होती, क ितला

उठताच येईना. या झाडा या मुळाशी ती सारखी पडू न रा लागली होती...
िजत या उ कटतेने वाटले हणजे खरे होईल, ितत या उ कटतेने तो यावा असे ितला
वाटले... आिण खरे च या रा ी तो आला. ितला फार वाटत होते क उभे राहावे आिण
पाय उं चावून याला िमठी मारावी. याचे वागत करावे. पण ितला मुळी उठताच येईना.
ितचा जीव फु लपाखरा नही हलका झाला होता. ितला फार वाटत होते क जे उजेडात
कधीच सांगता येणार नाही, ते इतर कु णी जवळ नसताही या या कानांत सांगावे. पण
तसे काही करणे अश य होते. कारण या याबरोबर एक सुंदर मुलगी होती.
परी ल लावून यांचे बोलणे ऐकू लागली. थम ितला वाटले, क याला सोडू न गेली
होती, तीच परत आली असावी. पण या या श दांम ये जु या आठवणी न ह या, जुने
संकेत न हते. जुने काहीच या का याकु र या के सां या िन पाक यांसार या ओठां या
त णाला आठवत न हते.
परीला थोडेसे वाईट वाटले. पण नंतर जे हा ितने या मुलीकडे ल पूवक पािहले, ते हा
ितला समजले, क ती खरे च फार सुंदर होती. इतक सुंदर ी याला सुख देत होती ही
अ यंत सुखाची गो होती. िशवाय ती मानवी होती. या यासार या अनेक गो ी ितला
समजत हो या. फसवाफसवीचा खेळ देखील ितला चांगला येत अस याची श यता होती.
ते हा वाईट वाट यासारखे काही न हते.
परीला एकदम खूप बरे वाटले. खूप हलके हलके वाटले. सगळा आनंदीआनंद होता.
दुःखाचा, थेचा, वेदनेचा शेवट जवळ आला होता. या त णाचे आभार मानत ती
मनाशी हणाली, ‘तू कती चांगला आहेस. आज तरी आलास. मी पूव ची रािहले नाही हे
खरे , पण तू आजही आला नसतास तर मी काय के ले असते?’ परी सुखी झाली. ितला
वाटले, या या दुःखाचा आप यावरचा भार संपला. यानेच तो काढू न घेतला. तो मोठा
उदार आहे. ितला हलके वाटले. खूप हलके हलके वाटले.
मग ितला म येच एक आठवण झाली. जलाशयाची, उघ ा आकाशाची; मग
पावसाची. एकामागून एक ितला आठवणीच येऊ लाग या. सरतेशेवटी ितला आप या
दुरावले या स यांची आठवण झाली. आिण यांनी दले या धो या या सूचनेची देखील.
परं तु ितला यात काही अथ वाटेना. काहीच वाटेना. नुसते हलके हलके वाटत रािहले.
इत यात या सुंदर मुलीचे ित याकडे ल गेल.े ती याला लािडकपणे हणाली, ‘‘या
झाडा या मुळांत हे पािहलंत कती सुंदर पांढरं शु फू ल फु ललं आहे! तोडा ना ते. माळा
मा या के सांत.’’
तो त ण या फु लाकडे पाहतच रािहला. या या मनात कसला तरी िवचार येऊन
गेला. अखेरीस तो खाली वाकला आिण याने ते शु फू ल उचलले. तो या याकडे बघतच
रािहला.
फु ला या पाक यांवर पा याचे दोन थब चमकत होते.
पण ती मुलगी हणाली, ‘‘एव ात कसं दव पडलं? पहाट हायला अजून कती
अवकाश आहे!’’

तो काहीच बोलला नाही. अगदी एकाएक याने या फु लाचे अखेरचे चुंबन घेतले.
आप या पाक यांसार याच ओठांनी या पाक यांवरचे थब टपून घेतले, िन मग ते फू ल
ित या डो यात घातले.
या रा ी बुलबुलाला एक नवीन ेमगीत िमळाले. बुलबुल इतका अनुभवी, पण हे गीत
गाताना तो देखील रडला.

