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वपु काळे

मेहता पि ल शंग हाऊस

ज मापासून यांनी
फ क ांचा वसा घेतला,
‘जोडोिनया धन उ म वे हारे ।
उदास िवचारे । वेच करी ।।’
हा तुकारामांचा आदश
आचरणात आणला
ते, डॉ. माधव कराणे.
‘ क
ं ार’ ही आवृ ी यांना.

मा या जंदा दल वाचकांनो,
के हातरी तु हा सवाचे जाहीर आभार मानायचे होते.
तु ही आजवर माझे वेडव
े ाकडे िवचार ऐकलेत,
पु तकातून वाचलेत.
कधी वत: िवकत घेऊन वाचलंत, कधी पु तकं पळवून वाचलीत.
हणजे च ढापून वगैरे.
असं चालायचंच.
वाचलंत हे मह वाचं.
लोभ के लात आिण रागावलातही.
राग आिण लोभ कधी भेटून
के लात, तर कधी प ातून.
आज आभार...
तु हाला हा श द आवडणार नाही. मलाही तो पसंत नाही. हणूनच, ‘ क
ं ार’
आिण ‘का रे भुललासी’ ा सं हां या दुस या आवृ ी या िनिम ानं
इतकं च सांगतो, ‘तु ही मला खूप आनंद दलात.’
‘ क
ं ार’ आिण ‘का रे भुललासी’ ा सं हां या या जरी दुस या आवृ या
अस या तरी यात फे रबदल आहेत.

‘ल बकळणारी माणसं’, ‘ देवाचा बाप’, ‘मी, माझी सौ. आिण ितचा
ि यकर’ ा न िमळणा या सं हातील िनवडक कथा ा दोन पु तकात
कािशत के या आहेत. जु या काळात या ब याचशा कथा आता कालबा
वाटतात. या कथा कायम या पड ाआड गे या तरी चालणार आहे.
हणूनच, तसा या तसा सं ह काढ यापे ा आजही या कथा वाचनीय
वाटतील तेव ा, ा दोन सं हां या दुस या आवृ ीत समािव
के या आहेत. ‘ल बकळणारी माणसं’, ‘ देवाचा बाप’, आिण ‘मी, माझी
सौ. आिण ितचा ि यकर’ ा सं हातील इतर कथांचा मी कायमचा िनरोप घेतला आहे.
कथां या आवडीिनवडीबाबत मतभेद होणं वाभािवक आहे. पण
क पनेचं वागत तु ही ज र कराल ही अपे ा.
तुमचा,

दररोज काही चांगले िलहावे
आिण सतत वाचत राहावे.
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‘ रकामी खुच ’
अगा जे घडलेिच नाही
त क

‘इत या अकि पतपणे भेटशील असं वाटलं न हतं.’ फ ट लास या ड यातला पंखा चालू
करीत मी हणालो.
ती ावर नुसती हसली. कपाळावरचा घाम पुसता पुसता ितने हातातली पस शेजारी
ठे वली.
‘पस नवीन घेतलीस?’ ित या शेजारी बसताना मी िवचारलं.
‘छे, जुनीच. खूप दवसांनी पािहलीस हणून नवीन वाटते तुला.’ नेहमी या संथ सुरात ती
हणाली.
‘तू भेटलीस हणजे सगळं जग असंच नवीन वाटतं.’
‘ .ं ’– ित या मताने मा या या हण याला काही अथ न हता.
‘तू मा आहेस तशीच आहेस.’
‘कशी?’
‘जुनी.’
‘ ’ं – तोच थंड क
ं ार. या तशा त हे या क
ं ारात खूप अथ असतात. असा उपे ा
दाखवणारा थंड क
ं ार मला सहन होत नाही.
‘ ं काय? जरा बोल क श तपणे. तुला मी एव ा दवसांनी भेटलो तरी थंडपणा
सोडावासा वाटत नाही? अगदी तोलूनमापून बेताबातानं बोलत जा. मला काय क आिण
काय नको क , असं होऊन जातं तुला पािहलं हणजे.’
‘मला माहीत आहे.’
‘तरी तुला काही वाटत नाही याब ल?’
‘काय वाटायचं?’

‘खरं आहे. जु या गो ी आठव या हणजे मला झोप येत नाही रा -रा .’
‘तुला झोप येत नाही हा काय माझा दोष?’
‘छे. ग. सगळं आमचंच चुकत आलंय आजपावेतो. तुमची-आमची भेट झाली– आमचीच
चूक. एकमेकांब ल– सॉरी हं– आ हाला तुम याब ल काही वाटायला लागलं आमचीच
चूक. आम याकडू नच सगळं घडलं आिण िबघडलं. आता हे बोलतानाही आमचंच चुकतंय.्
सग या चुका कळत असतात तरीही पुन: पु हा या करा ाशा वाटतात. असं काही
बोलायचं नाही हणून हजारदा ठरवतो. पण समोर दसलीस क हीच वा यं िजभेवर
नाचायला लागतात. पु कळदा वाटतं येक भेटीत असंच संभाषण का हावं? वैतागून
िनराशेनं मी तीच तीच वा यं तुला का ऐकवावीत? तुझा थंड वभाव मा यासमोर
आणखीन थंड होणार आहे हे माहीत असूनही मी असं उफाळू न का यावं? हजारो
वत:ला िवचारतो. संयमाचे डोस पाजतो. तू समोर दसतेस, सगळे बांध मग कोसळू न
पडतात.’
‘मग
‘छे छे.

ावर मी काय करावं असं तुझं हणणं आहे?’
ा आम या चुका. तु ही यावर काय करणार?’

‘तुझे सगळे जोडे मा या प रचयाचे झाले आहेत.’
‘असंच असतं. मनात या वेदना सांगायला लागलं क याला जोडे हणतात. तुला कशाला
जोडे मा मी? तू सुखात राहा.’
‘तू कतीसा दु:खात आहेस?’
‘ते तुला काय सांग?ू ’
‘नकोच सांगूस. कोऽणी दु:खात नसतं. काऽही नसतं. कु णाचं कु णावाचून काय अडतं? एवढे
दवस गेले, तुझं काय आडलंय मा यावाचून? इतके दवस झाले, मी तुला भेटले नाही.
काय असं चंड नुकसान झालं तुझं?’
मी भावने या ओ ात वा न जाऊ लागलो क ितला नेहमीच असा बुि वाद सुचतो. मी
मग आणखीन िचडतो. मा या िचड याची ितला गंमत वाटत असावी. ती मु ाम असं
वागते हे कळू नही मला राग आवरत नाही. आ ाही तेच झालं. आवाज चढवून मी
हणालो,

‘काय उलथापालथ झाली असती हणजे माझं चंड नुकसान झालं असतं असं तू मानलं
असतंस? मी कु ठं थांबायला हवं होतं हणजे माझं आडलंय असं तू समजली असतीस?’
‘तूच मनापासून िवचार कर. नुसतं वैतागून बोलू नकोस. सव असंच आहे– असंच असतं.
भावनाधीन होऊन चालत नाही. माणसानं िववेक धरावा, वहारी बनावं. भावना फार
काळ उपयोगी पडत नाहीत ा जगात.’
‘ ा तु या वहारी उपदेशाला मा याकडं उ र आहे. पण तेही भावने या जगातलं आहे.
िववेक धर या या गो ी तू मला िशकवा ास? दुदव आहे. भावनांची तू टंगल करावीस?
महान िवनोद आहे. हणजे,
करी देसी वीणा
हणसी वर काढू मधू,
धरती पुढती वाला
हणसी बघ ात िवधू
ातला कार झाला.’
‘का ात हे सगळं ठीक आहे.
थंड वरात ती बोलत होती.

वहारात

ातलं काही धावून येत नाही मदतीला.’ याच

‘माणूस कशावर जगतो अशी तुझी क पना आहे मग? ा भावना, हा आवेग, हे का
ावर माणसं जगतात. भूतकाळात या र य आठवणी बरोबर असतात. जगायला धीर
देतात.’
‘ही पण किवक पनाच. आयु य आहे हणून जगतो असं उ र फार
माणूस बेधडक सांगतो– आठवणीवर जगतो हणून.’

वाटेल

ा भीतीनं

‘खोटं खोटं.’ मी ओरडलो.
‘िबलकु ल नाही. अगदी खरं आहे. ा िवषयावर िवचार काय तू एकटाच करतोस?–
आठवणी जीवन दे याइत या ती अस या तर माणूस कशाचीही पवा न करता या
आठवणीमागं लागला असता. आठवणी अस वाटणारी माणसं जीव देतात. पण तशी
फार कमी. ब तेकजण आप या निशबातच न हतं असं रडगाणं गात आयु याशी
कॉ माइझ करतात.’
‘हा सगळा बुि वाद तुला आ ा सुचतोय? नवरा चांगला िमळवता आहे. बाबालोक

मना माणे आहेत. दाराशी मोटार आहे– एकं दर वा याला ध ा लाग यासारखी
प रि थती नाही. आता सांग, ितकू ल प रि थतीतसु ा कशाचाही िवचार न करता मी
तु या दाराशी धरणं ध न बसलो असतो तर तू मला साथ देणार होतीस का?’
‘तशा वेळेला जे जा तीत जा त यो य वाटलं असतं ते ज र के लं असतं.’
‘तेच, तेच. मग आता आठवण ची खरी आच लागलेली माणसं जगू शकत नाहीत, हे मला
सांग याचा तुला अिधकारच नाही. एकं दरीत हीच बायकांची रीत. वत:ची पत,
सामािजक ित ा, लौ कक वा य ाला ध ा न लावता एखादं ेम करण यांना
पंचप ा ां या जेवणानंतर एखा ा िव ासारखं चघळायला हवं असतं. आप यासाठी
कु णीतरी तडफडतोय, होरपळतोय ही भावना यांना सुखावते. आिण मग अशा जखमी,
िव हळ झाले या माणसाला जाता जाता गाडीत बौि कवाद िशकवणं काहीच जड नाही.’
मी अगदी तोडू न, टाकू न, कडवटपणे बोललो. ारका आता िव हळ झाली. ितचा चेहरा
गोरामोरा झाला. ती िखडक तून बाहेर पाहात रािहली. ितला काय झालं होतं हे मी
ओळखलं. आता मी याची ओळख देणार न हतो. हा असा लपंडाव नेहमी चालतो. सातआठ मिह यांनी– वषाने होणा या भेटीत असा िवषय िनघू नये असं मला नेहमी वाटायचं.
पण येक वेळी तोच िवषय िनघायचा. एकमेकां या जखमेवर या खप या काढ यात
कसला आनंद होतो देव जाणे. पण याहीपे ा जखमच झालेली नाही हे पटव याचा
अ ाहास कर यासाठी बुि वादाचं गोिजरवाणं पांघ ण पांघर यात और ल त
वाटायची.
एकदम िवषय आिण मूड बदलत ारकाने िवचारलं,
‘माझा आजचा रे िडओवरचा ो ॅम ऐकलास?’
‘नाही.’
‘माहीत न हतं?’
‘होतं.’
‘तरी ऐकला नाहीस?’
‘नाही. आजकाल ऐकावासा वाटत नाही तुझा आवाज.’
‘मग आता मी ग प बसते.’

‘ येक वा यातून अनथ काढलाच पािहजे असा दंडक आहे का?’
‘सॉरी हं. – हं सांग आता का ऐकत नाहीस ते. आजचं भावगीत अ ितम साधलं होतं. श द
आिण वरयोजना, दो ही दृ ा.’
‘तुझं गाणं ऐकताना मी सूर ऐकत नसतो. आिण श द पण ऐकत नसतो. कानात घुमतं ते
फ आजव. दयापयत पोचायची ती फ आतता. आता ातलं काहीच सहन होत
नाही. सगळं खोटं आहे. फसवं आहे. आिण याहीपे ा तुझा वर मा यापयत पोचतो पण
रे िडओतून माझा आवाज काही उलटा टेशनवर येत नाही तु यापयत.’
‘ याची काय गरज?’
‘माझा आवाज तु यापयत पोचावा

ाची गरज तुला आजपयत कधीच वाटली नाही.’

‘झाली सु वात परत?’
‘काय क दुसरं ?– हा िवषय– हे दु:खं– आहे असं क , जे मी आ या दुिनयेत फ फ
तु यासमोर बोलू शकतो. आिण हणून तु या भेटीची चातकासारखी वाट पाहातो.’
‘हे मला पटत नाही.’
‘तुला पटो अथवा न पटो. नेहमी असं वाटतं– क मा या येक हालचालीत तू आहेस. तू
सगळं पाहात आहेस. य दलासा जरी देऊ शकत नसलीस तरी सुखदु:खात तू सहभागी
आहेस असं सतत वाटत आलं आहे. जेवढा तुझा यास जडला आहे तेवढा परमे राचा
जडला असता तर तो स झाला असता.’
‘मग का नाही याची भ

के लीस?’

‘मी तु यातच याला मानतो. एकदा तो मला तसा स झालासु ा. यानं मला
िवचारलं, ‘तुला कोण या व पात– अवतारात– भेट देऊ?’ मी उलट सांिगतलं, ‘तू दशन
देणारच असलास तर मला ारके चं प घेऊन भेट–’ आिण हे ऐक यावर तो बेटा िनघूनच
गेला.’
‘तुला काय िमळतंय रे असं बोलून?–’ ारके नं काकु ळतीनं िवचारलं. ितचा बुि वादी वर
बराच खाली आला होता.
‘नुसतं बोल याचंही सौ य मला नसावं का? दुस या कु णाजवळ बोलू मग हे सगळं ?’

‘काय समाधान आहे यात.’
‘ते तुला माहीत आहे. तू वत: भावगीतं करतेस. वत: चाली लावतेस. उ म गातेस.
तु या दाराशी गाडी आहे. नवरा ल ाधीश आहे. सगळी सुखं हात जोडू न तु यासमोर उभी
आहेत. त डातून श द न काढता तुझी कामं होतात. तरी तू भावगीतं करतेस. गातेस. मग
तु या भावगीतांत या श दांना काय अथ आहे? वरां या आततेत काय समाधान आहे?
ाचा अथच हा– आपण दोघं श दांवर जगत आहोत. खोटे, फसवे, दशाभूल करणारे का
होईनात– पण वाटतं– श द ऐकावेत, श द ऐकवावेत! य जीवनात आपण एक येऊ
शकलो नाही– मग वाटतं क – श दां या दुिनयेत तरी िववेकाची भाषा नसावी.’
‘तू हे सगळं बोलू शकतोस आिण मी फ बोलत नाही. हेतुपुर सर तू मला भेटत नाहीस हे
मला कळत का नाही? ठरवून भेटायचं नाही ही जाणीव काय फार सौ याची आहे? मी पण
रा ी जागव या आहेत. मलाही परवा व पडलं क ...’
अधीरपणे मी िवचारलं, ‘काय पडलं?’
‘आता नाही आठवत एवढं. माझी मरणश

िततक शी चांगली नाही.’

‘मला माहीत आहे ते. फ खरोखरच तू काय िवसरली आहेस आिण क या मरणश चा
फायदा के हा के हा घेतेस एवढच मला कळत नाही. जाऊ दे. नाही आठवत तर जाऊ दे.
कारण व ातसु ा तू मला नकारच दला असणार.’
‘हेच, हेच तू बोलू शकतोस आिण मी बोलू शकत नाही.’
ारका ग प झाली. मीही ग प झालो. काही ठरािवक सीमेपयत ारका मोकळी होते. ओढ
वाटत असूनही कती मोकळं हायचं ाचा ित याजवळ िहशोब आहे. हा िहशोबच मला
बोचतो. का र उठवतो. भेट होऊनही मनाला शांती िमळवून देत नाही. एवढी
सावधानता, इतक जाग कता कशासाठी?– मी फ श द मागतो. आणखी तर काही
मागत नाही–
‘ कती दवस मु ाम आहे तुझा?’
‘दोन दवस.’
‘स या कु ठं ?’
‘परवाच नागपूरला बदली झाली. मोशन पण िमळालंय

ांना. आता रे वे-चीफ

इं िजिनयर झालेत!’
‘गुड.’
‘तुझं काय चाललंय?’
‘बायको माहेरी गेलीय. स या एकटाच आहे. येणार?’
‘के हा?’
‘के हाही ये, जरा मनमोकळं बोलता येईल.’
ती सावधानतेने बसली. ित यातला बुि वाद जागृत होत असावा. आता मा या
िवनं यांना िवचारपूवक उ रं – हणजे नकार– िमळणारच हे मी गृहीत धरलं.

ांना,

‘आता आपण आणखीन काय बोलणार?’
‘काय बोलायचं हेही मी सांगायला हवं असेल तर येऊच नकोस.’
‘तसं नाही रे , तुझी बायको पण इथं नाही.’
‘तसं मी काही करत नाही तुला.’
‘तसं कधी हटलंय तुला. पण बरं दसत नाही. तु ही पु ष फार अिववेक असता,
इमोशनल असता. बायकोला एक त हेनं हे फसवणं आहे.’
‘अिजबात नाही. ात फसव याचा
उ वत नाही. बायकोवरचं ेम, संसारातली
कत , ांना ध ा लागत नाही. ही माझी वैयि क भूक, गरज आहे. यावर माझा उ कष
अवलंबून आहे.’
‘ते सगळं ठीक आहे. पण सामािजक बंधनं आिण घरातला कता पु ष ा ना यानं,
अनुषंगानं तू या काही गो ना, संकेतांना बांधला गेला आहेस यात ही गो बसत नाही.’
‘खरं आहे. मला ा एव ा काराची जाणीव न हती. मी एव ा बंधनात आहे, मनाची
भूक पुरी कर याइतकाही मोकळा नाही, ाची क पना आज आली. मी आपला तुला
सरळ सरळ घरी ये हणत होतो पण ती बेईमानी ठरते. रे िडओव न भावगीतं गात टाहो
फोडला क ती ितमा ठरते. कला ठरते. जु या ेमाला नवीन श द, नवीन चाल नी
उजाळा ायचा आिण य भेटीत हणायचं आठवण ची ती ता वाटणारा माणूस जीव

देतो.’
माझं बोलणं ितला बोचलं. पटकन् माझा हात धरत ती हणाली,
‘मी येईन उ ा. असं काही बोलू नकोस.’
‘श यतो लवकर ये. दहा वाजता मला ऑ फसात कामासाठी मुलुंडला जायचं आहे.
पाटकरला अपॉइ टमट दली आहे.’
‘ !ं ’
ितचा हात हलके च दाबत मी हणालो, ‘जगातला पिहला वर हणजे परमे राचा
‘ क
ं ार’ हणतात. या क
ं ाराशेजारी आज तुझा ‘ क
ं ार’ जाऊन बसला.’
ारका ‘हो’ हणाली.
मला नवल वाटलं याहीपे ा आनंद वाटला. मला कै फ चढला. ारका ‘येईन’ हणाली.
मी बेभान झालो. धुंद झालो. याच धुंदीत कापडा या दुकानात िशरलो. ारके या
आवडीची भारीभारी कापडं घेतली. फु लवा याला सकाळसाठी अबोलीची वेणी व
चा या या फु लांची ऑडर दली. ारके ला आवडणारा के क घेतला. रा ी दोन वाजेपयत
एक ाने खोली साफ के ली, चादरी बदल या, अ े बदलले, फ नचर पुसलं, फार काय,
ओ या फड याने जमीनही पुसून काढली. आवड या किवतांची वही टेबलावर ठे वली. एक
ना दोन. सुचतील, आठवतील– तेव ा सग या गो ी के या.
रा भर झोप आली नाही. सकाळी लवकर उठलो, घ ाळ बेटं मंद होतं. मा या
दयातली धडधड याला काय माहीत? वाटलं तासकाटा नावाची चीज नसती तर?
आठा या आत अंघोळ आटपली. फु लवा याकडू न वेणी आणली. चा याची फु लं आणली.
उदब ीचा पुडा आणला. एकदम दहा-बारा उदब या लाव या. खोली दरवळू न िनघाली.
साडेआठ वाजले. साडेआठाचे नऊ झाले. नवाचे साडेनऊ आिण शेवटी दहा वाजले. गॅलरीत
चकरा घालून पायाचे तुकडे पडले. जागरणाने डोळे जड झाले होते. अंग ठणकत होते.
सकाळी चहा पण यायला सुचलं न हतं. के सने भरलेली बशी मा याइतक च ताटकळली
होती. अबोलीची वेणी वाट पा न पा न बोलायला लागणार क काय असं वाटू लागलं.
व संपलं. स य बोचू लागलं. उदब या संप या. जळू न गे या. टेबलावर राख साचली.
राखेला सुगंध नसतो.

व ाला सू नसतं.
दहा या ठो याला पाटकर घरी आला. खोलीत या सुगंधाने धुंद झाला.
‘अरे यार, आज आहे तरी काय?’
‘काही नाही.’
‘असं कसं होईल? कृ णा या ारके त आ यासारखं वाटतं आहे.’
–पाटकर अभिवतपणे बोलला. मा ा वाटलं याला गॅलरीतून खाली फे कू न

ावा.

वरकरणी हसत हसत मी हणालो–
‘ ारका हण, गोकु ळ हण, काहीही हण, राधेचाच प ा नाही फ .’
‘जीवन असंच आहे. राधेचा इं तजार करावा. वाटणीला येतो प ा. बरं जाऊ दे. गॅलरीत ये.
एक गंमत दाखवतो.’
नाइलाजानं मी गॅलरीत गेलो. बाहेर बोट दाखवत पाटकर हणाला,
‘मोटर सायकल िमळवली एका िम ाकडू न. आज आपलं काम झटपट होईल.’
खोलीत परतत मी हणालो, ‘छान के लंस्.’
मा या पाठोपाठ खोलीत येत पाटकरने िवचारले,
‘आणखीन उदब या आहेत का रे ?’
‘आहेत.’
‘लाव क . बरं वाटतंय.् ’
उरले या सग या उदब या मी लावून टाक या. आता कु णासाठी जपाय या हो या?
पाटकर डोळे िमटू न बसला होता. मी कपडे बदलले; तरी पाटकरची तं ी उतरली न हती.
डोळे िमटू नच याने िवचारले,
‘ व ावर माणूस जगतो कारे ?’

‘नाही. व ावर माणूस झोपतो. रमतो पण जाग येईपयत. जागेपणीही व ं बाळगली
उराशी तर परत झोपायची वेळ येते माणसावर.’
‘छे, आप याला पटत नाही हे. आपण बुवा व ावरच जगतो हणून तर हटलं उदब या
लाव. सुगंधाचा आिण व ांचा फारच जवळचा संबंध आहे.’
‘खरं बोललास. फारच जवळचा संबंध आहे. शेवटी दोह चीही राख होते.’
‘ते मान यावर आहे. मी व ात जेवढा रमतो तेवढा कशातच रमत नाही.’
पाटकर खुशीत हणाला.
‘आज तुला झालंय तरी काय’–
‘काल ती कबूल के या माणे आली होती. िचकार ग पा मार या मग आ ही. मजेत वेळ
गेला.’
‘घरी बायको न हती?’ मी असूयेने िवचारलं.
‘ती बायकोची पवा करीत नाही.’
‘शेजारीपाजारी?’
‘अरे यार. जी मा या बायकोला भीत नाही ती काय शेजा यापाजा यांची प ास ठे वते
होय? बेधडक येत.े जेवत असलो तर शेजारी एका पाटावर बसते. पलंगावर वाचत पडलो
तर मा या अंगावर रे लून बसायला कमी करत नाही.’
मी उदब ीसारखा पेटू लागलो.
‘खरं सांगतोस? तुझी बायको एवढी ‘सोशल’ आहे?’
‘येस्? हणून तर व ात रं गतो मी.’
‘ हणजे?’
‘उ का– व ात आली होती काल. खूप बोलली. मजा आली.’
‘बु दू आहेस. तूही मा यासारखाच हणजे.’

‘मी तु यासारखा नाही व ांची आठवण झाली क तू तळमळतोस. मी सुखावतो. कारण
व ं मा या मालक ची आहेत. जीवन मा या मालक चं नाही. यामुळे व ात मला ह ा
या सग या गो ी घडू शकतात. पािहजे या
भेटू शकतात. पु हा यात कोणाचीही
भीती नाही. घरात यांची नाही, बाहेर यांची पण नाही. ित ल
े ा ध ा लागत नाही.
टेटस टेटस काय हणता ते अबािधत राहतं.’
पाटकर एक त हे या तृ ीने बोलत होता. मा या संवेदना बिधर झा या हो या.
‘काहीतरी िनरथक बोलू नकोस. सकाळी काही कमी जा त आलं होतं का खा यात?
काय समाधान िमळतं तुला?’

ात

–मा याकडे िमि कलपणे पाहात पाटकर हणाला, ‘कमीत कमी उदब यांवर खच करावा
लागत नाही.’
‘पाटकर?...’ माझा ताबा सुटला.
‘रागावू नकोस, पण मी हणतो ते खरं नाही बघ. आयु यात कोणीतरी कु णाला तरी भेटत
असतं. कु णाची अपे ा सफल होते, तर कु णाची उपे ा होते. कु णी घाव िवस शकतं– कु णी
असमथ ठरतं. जे िवस शकतात ते ध य होत. जे दुबळे ठरतात यांची धडपड के िवलवाणी
असते. ते मग वत:चं मन एकसारखं मारत रहातात. कधीतरी या अतृ भावना उफाळू न
वर येतात. यांना आवर घालणं कठीण होऊन बसतं. पापभी मनाला लोकल ा, संसार,
नैितक मू ये, सामािजक ित ा ाची पायम ली सहन होत नाही. साहिजकच ातून
ज माला येतो चोरटेपणा मग चोर ा भेटीसाठी, कु णी पाहात नाही ना ाब ल सतत
जाग कता आिण मग सग यांशीच लबाडी. या भेटीगाठीतही मग सौ य रहात नाही.
कारण आधी हे सगळे सोप कार साधायचे, चुकवाचुकवी करायची ापायी िन मं बळ
खच पडतं आिण उरलेलं िन मं बळ काहीच घडलं नाही हे दशव यात कामी येत.ं ातून
शाबूत राहील तेव ा मन:ि थतीत भेटीगाठी आिण मीलन. ा अस या िणक
मीलनातून घेऊन यायची ती अतृ ी आिण र र. य घटनेपे ा व ं जा त उं च
ठरतात. तसं झालं क हमखास दु:ख ठे वलेलं. वहारात घडणा या गो ी व ापे ा उं च
असा ात. यात वत:ची फसगत नसते.’
‘तुला

ात सौ य वाटतं?’– मी अधीरतेनं िवचारलं.

‘अलबत्. मधे लटकणारा माणूस नेहमी दु:खात असतो. वत:ची ताकद याला
अजमावताच येत नाही ाची मला खा ी आहे. कौटुंिबक जबाबदा या, वैयि क
लागेबां यासाठी सोडा ा ावर माझा िव ास नाही. कारण सामािजक ढ या िव
जा याचं धाडस क नही इि छत ईि सताजवळ पोचून मी हमखास सुखी होईन ाची

शा ती नाही. मला समाजातच रहायचं आहे. ते हा इथले िनयम पाळायला हवेत. ते मी
पाळतोय्. वत:चीही समाधानाची थानं िनमाण करतो आहे. काय वाईट आहे व ात
रमणं?’
‘मला नाही सांगता यायचं!’
‘सगळे च व ाळू आहेत. तू सु ा.’
‘मी पण?’
‘हो. ा उदब या लावून इतका वेळ काय करत होतास?– प बोललेलं वाईट लागेल.
पण ते खरं आहे िततकं च.– रा ी आपाप या बायकांना कु शीत घेऊन झोपणा या
माणसां या मनातही काय वत: याच बायकोची मूत असते का? िमठीत देह असतो
बायकोचा आिण ते पोचलेले असतात व ा या सा ा यात– वत: या ेयसीजवळ...’
‘पाटकर, चावटपणा बस् झाला. माझे कपडे झाले आहेत. मुका
आधी.’

ानं कामावर चल. कत

–मी ओरडलो. आिण एकाएक पाटकरा या डो यात अ ूंची दाटी झाली. वाहणारे अ ू न
पुसता तो हणाला,
‘दुपार या गाडीनं जा हणालो तर उ का हणाली, ‘कत

आधी.’’

पाटकरा या मी जवळ गेलो. या या पाठीवर हात ठे वीत मी हणालो,
‘पाटकर, रडतोस?– डोळे पुस पा आधी. सांग मला काय झालं ते?’
‘उ का गेली.’
‘कोण उ का?’
‘ व ावर जगू न शकणारी.’
‘तु यावर ितचं ेम होतं.’
‘होय.’
‘पण ल होऊ शकलं नाही.’

‘होय.’
‘मग आता शेवटी ितचं ल ...’
‘नाही, ल करीत नाही. अिववािहत रहाणार आहे. मी मा दोन पोरांचा बाप झालोय्.’
‘कठीण आहे.’
आवेगानं हात पकडीत पाटकर हणाला, ‘खरं च कठीण आहे. आज ितनं मु ाम बदली
करवून घेतली. इथं रािहलं क मला भेटायचा ितला मोह होतो. आ ाच ितला टेशनवर
सोडू न आलो. हणत होती, कमीत कमी क याणपयत पोचवायला ये. मी हणालो, ितथून
तरी परतायचंचना?– काय खरं क नाही?’
मी मान हलवली.
‘ हणूनच नाही गेलो. फ ट लास या ड यात कोणीही न हतं. उ काब ल मला शा ती
न हती. ितला बेभान हायला वेळ लागत नाही. अपणवृ ी डो यात नाचत रहाते.
डो यात या भावलीला िनराळं च बळ येत.ं ि या फार अिववेक असतात. यांना
आवरावं लागतं. तुझा काय अनुभव?’
‘आप या वा
कसा?’

ाला तसं काही आलेलं नाही. पण पाटकर एक िवचा , तू एवढा हादरलास

‘ व ाळू वृ ीत माझा मीच सुखी झालोय् रे . उ का, आहे ितथेच रािहली, याचं काय?
हणून हणतो, हा मागच चम का रक. अकि पत वळणांचा, फस ा नागमोडीचा,
अिनि त लयीचा. आम याच वृ ी– आम याच सवयी चकवा दाखवतात. चढण चालू
असते. ते हा यां यासाठी िशखर गाठ याची ईषा असते, अशांचा हात िमळत नाही.
आिण उताराला लाग यावर तर काय... सगळा उतारच. कु णी बुि वाद पाठुं गळीला
मा न तोल सावरतो, तर कु णी आपण ते न हेच अशा पांघ णात लपतो. सगळे बेटे ितथंच
फरतात, फरवतात.’
मोटारसायकलवर बस यावर पाटकर हणाला,
‘असं वाटतं ऐशी या वेगानं गाडी पळवावी. कु ठं थांबू नये– काही पा नये. होईल ते
होईल. पण हटलं मागं तू आहेस!– भावनेला िववेकाची पराणी हवीच. व ाला जाग
हवी.’

मी पुढे झुकत हणालो, ‘माझी काळजी क नकोस. तू हाण गाडी. व ांची धुंदी
सग यांना सारखीच. घे वेग. इतका घे, क आवेगातला वेग नाहीसा हावा...’
पीडोमीटरमधला काटा सरकू लागला. प ास... साठ... स र... शी.

सात वाजायला पाचच िमिनटं कमी आहेत. िमिनटकाटा बारा या आक ाकडे हळू हळू
जात आहे. एव ात सात वाजतील. घ ाळाचा ककश गजर होईल. आमचे ‘हे’ चुळबुळ
करीत उठतील. अजूनही यांना झोपायचंच असतं. माणसाला कती झोप हवी?– तर
‘आणखी पाचच िमिनटं.’ आमचे ‘हे’ असेच आहेत. सात वाजता उठ यासाठी यांना गजर
लागतो. वा तिवक मी पाच वाजता उठते. आता ांना सात वाजता हाक मारणं मला
कठीण का आहे? पण नाही. गजरच हवा. एके काचा आपला िवि पणा. च मपणा.
आता एव ात गजर होईल. उठ याबरोबर ांना चहाचा कप तयार लागतो. भराभर
त ड धुतील, टेबलाजवळ येतील, चहाचा कप पुढे ओढतानाच, ‘मा तर, चला.’ हणून
ओरडतील.
...आिण यां या हाके ला आज मा तर येणार नाहीत. मग हे मा याकडे पाहात राहतील.
जसं काही मा तर एकाएक गेले हा माझाच दोष. काहीही घडलं क जणू ते मा यामुळेच.
चार दवसांपूव मा तरांचं प आलं यालाही मीच कारण. मॅ कला शाळा सोडली
यावर वगातली मै ीणसु ा भेटली नाही. चार वषात, मग मा तरमंडळी कु ठली
भेटायला?– भागवत मा तरांचं प पा न मलाही आ यच वाटलं होतं. पण ांनी ते हा
असा काही चेहरे ा के ला क , जणू मीच मा तरांना भेटून– आम याकडे रहायला या हटलं.
अशी मी दचकले होते. हटलं मा तरांचं आिण ांचं आता जमतंय क नाही. पण बाई
जमलं. आता ाला मा तरच कारणीभूत. चार वषापूव मा यावर जसं यांनी आपलं
वजन पाडलं अगदी तसंच यांनी ांनाही जंकलं. बरं बाई एके काला साधतं. तसे आमचे
‘हे’ तुसडे नाहीत. माणुसघाणे तर नाहीतच. पण आपण होऊन सलगी दाखवणर नाहीत.
कु णी जवळ जा याचा ामािणक य के ला तर तेही चटकन् मोकळे होतील. आिण
दुस याला आपलंसं क न घे यात भागवत मा तरांचा तर हातखंडा.
आता माझंच पाहा ना. मॅ क या वगातलं मुलीचं वय सोळा-सतरा. ऐन ता याचा बहर.
सगळीकडेच स दयाचा सा ा कार घडवणारं वय. सगळं च आवडायचं. कु णी एखादा
कड कडीत माणूस आवडायचा तर कु णी जाडजूड हणूनच नजरे त भरायचा. या
आवडीला काही सुमारच नसायचा. आता भागवत मा तरांना तु ही पािहलंत तर सरळ
िवचाराल, ‘ ा माणसात काय बाई आवड यासारखं आहे?’
– ाचं उ र मला ते हाच काय, पण आजही देता यायचं नाही. मा तरांना मी आवडले
ात काहीच नवल न हतं. माझं स दयच तसं होतं; आजही ते टकू न रािहलं आहे. ते हा

मा तरांना मी आवडले ात कसलं नवल? मलाच आपला तो शांत, नाकासमोर बघून
चालणारा जीव आवडला. हो बाई. –मा यावर यांची नजर होती तरी मी आपलं यांना
सरळ माणूसच हणते. दुसरं काय हणायचं? –मी यांना आवडले होते पण तसं काही
दशव याचं धाडस यांनी के हाच के लं नाही. उलट मा याकडे पाहा याचं ते टाळीत
असत. मला ही िवचारीत नसत. जणू काही माझं अि त व यांना जाणवतच न हतं.
पण ती उपे ा ितर कारापोटी नसून आकषणापोटी आहे हे मी ताडलं होतं. आिण मग
माझी दखल न घे या या यां या वृ ीचं मला कौतुक आिण हसू येऊ लागलं.
एकदा मा मा तरांनी गंमत के ली. िनबंधाचा िवषय फ यावर िलिहताना यांनी
मा याकडे रोखून पािहलं आिण फ यावर िवषय िलिहला,
‘जगातले लबाड ाणी.’
मी खोच ओळखली. मग मीही गंमत के ली. पटकन् उभी राहात मी हणाले, ‘सर िवषय
चुकला. तु हाला ‘जगातले उपयोगी ाणी’ हा िवषय ायचा असेल.’
वत:ला सावरीत मा तरांनी िवषय बदलला आिण ते हापासून पिव ाही. जणू यांना
बोलले या एकाच वा यानं यांचा धीर चेपला अगदी.
परत मा याकडेच पाहात ते हणाले,
‘ते दो ही िवषय या. याला जो िवषय हवा तो यांनी यावा.’
मा तर मग एकदम बदलले. यां यात धीटपणा आला. पण तो उसना होता. मधून मधून
यांची छाती धडधडायची. पायाला कं प सुटायचा आिण मा या ओठावर हसू उमटायचं.
मा तरांना तेही दसायचं. मग उगीचच छाती पुढे करीत ते कोटाची कॉलर डा ा हातात
पकडू न ठे वीत. मग कती तरी वेळ तो हात तसाच राहायचा कॉलरजवळ.
मा तरांना वाटत असावं क , मा यासारखी सुंदर मुलगी कसली यां या वाटणीला येत?े
ही उमलू पाहाणारी ीत न कळत फु लणार आिण नकळतच कोमेजणार. कशाला वाटेला
जा नस या? मग ते सावध हायचे. ा बाबतीत सावरायला आप याला कोणी येणार
नाही. वत:चं र ण वत:लाच करायचं आहे ाची यांना जाणीव हायची. आिण मग
कोटाची डावी कॉलर घ पकडीत ते किवतेचा पुढचा चरण नकळत जा त मो ांदा
हणत,
‘रे नकू ल आला, आला देख नकू ल.’

आिण अगदी सहज ‘नकू ल’ हणताना ते मा याकडे पाहात.
मा या के हाच ल ात आलं क , ा बाबतीत काही पुढाकार मा तरांकडू न घेतला
जा याची श यताच नाही. आप यालाच काहीतरी के लं पािहजे. आज िवचार के ला क , तो
सगळा पोरकटपणाच वाटतो. या वयात संसारासंबंधी मो ा अपे ा न ह या. वाटायचं
मोटार नको, मोठं घर नको, एक आपली लहानशी पणकु टी बरी. नव यानं अगदी लवकर
उठू न सायकलव न लांब कामावर जावं आिण मी यांची वाट पाहावी. एक तारखेला
रळू न जावं आिण वीस तारखेनंतर काळजी करीत परत एक तारखेची वाट पाहावी.
संसार-संसार तो ापे ा काय िनराळा असतो? यामुळे आपले भागवत मा तर हे मा या
क पनाश
या अंितम टोकाला ‘ फ ’ बसले होते. मा तरांचं आिण माझं जणू ठरलेलं
आहे असं मला वाटू लागलं.
मग एकदा मी मोग याची दोन फु लं पा कटात घातली आिण सरळ सरळ वगात बेचाळीस
दुणे चौ या शी मुल या नजरे या पाहा यात भागवत मा तरांना ते पाक ट दलं. ते
देताना, ‘विडलांची िच ी आहे’ असं हण याची अथातच खबरदारी घेतली. ‘नंतर
पाहतो’ असं हणत मा तरांनी िखशात टाकलं.
तास संपला. मा तर बाहेर पडले. पाठोपाठ मीही वग सोडला. मा तरांची नजर मला
के हाच समजली होती. माझा अनुकूल कल यांना आता समजणार होता. आिण या
अना त णाची ित या मला पाहायची होती. टीचस मकडे जाणा या एका
बोळकं डीवजा मागावर मा तर थांबले. पाक ट बाहे नच चाचपत यांनी फोडलं. आतून
िनघाली फु लं. मा तरांनी दचकू न सव पािहलं, पु हा पा कटाकडे पािहलं, पु हा
सगळीकडे नजर टाकली. आिण मग यांना घाम फु टला. हातापायाला कं प सुटला. डावा
हात कॉलरकडे वळला. आिण नंतर टीचस मकडे न जाता ते उलट वळले. मी बाजूला
लपले. मा तर सरळ हेडमा तरांकडे गेल.े मग बाहेर पडू न घरी गेल.े
सबंध आठवडा ते शाळे ला आलेच नाहीत. यानंतर मला िडबे टंगम ये पिहला आलेला
ीिनवास देवधर भेटला. पण नंतर मग तसे बरे च भेटले. येकजण मला आवडायचा. खरं
ेम कु णावर के लं ाचा मला तसा प ा लागलाच नाही. परत मी मा तरांकडे वळले नाही
एवढे िनि त. हणूनच आठ दवसांनी शाळे त आले या मा तरांना यांना फार उशीर
झा याचं कळलं आिण मग मोगरी या फु लांची एकु लती आठवण िवसरताना यांना फार
यास पडले.
कालांतराने बॅड मंटन खेळणारा सुरेश दूर रािहला, िडबे टंगमधला ीिनवास बाजूला
रािहला, गाणारा रवी, उ म पोहणारा बब या, नाटकात हमखास चमकणारा रमेश सगळे
सगळे आले व गेल.े जड पावलांनी उगवणा या दवसांना फ फु लपाखरांचे पंख लावून

गेले हे सगळे , आिण मग एके दवशी ‘हे’ आले, पसंत क न गेले आिण हां हां हणत ल
लावून मोकळे झाले.
परवा मा तरांचं प आलं. मी बाई िवचारातच पडले. हटलं इत या वषानी मा तरांना
माझी आठवण झाली तरी कशी? माझा प ा यांनी कसा िमळवला? मा याकडे चार
दवस राहा याचं धाडस यां या अंगी आलं तरी कोठू न? नुसतंच ा सवाचं नवल वाटत
रािहलं. मा तरांब ल आता ‘तशा’ कोण याच भावना िश लक रहाणं श य न हतं.
‘ ांनी’ मला सवतोपरी सुखात ठे वलं होतं. एक त हेची तृ ी अंगोपांगाव न िनथळत
होती. आता मा तर कती बदलले तेवढंच पा चं.
नाहीच पण. मा तर अगदी त सेच होते. काही देखील फरक नाही. हो पण, नाही कसा?
बोल यातली खुमारी कतीतरी वाढली होती. मी यांना हणाले देखील, ‘सर, अजून
तुम या लासम ये येऊन बसले तर तास कसा गेला कळणार नाही. तुमचं बोलणं कती
ऐकलं तरी कं टाळाच येत नाही.’
‘तेच तर माझं भांडवल आहे. दुसरं काय आहे मा याजवळ?’ –मा तर हे सहजपणानं
हणाले, पण या वरात मला फार मोठी िवषादाची छटा जाणवली. मी यां यासाठी
चहा करीत होते. ते मा या लॉकचं बारकाईनं िनरी ण करीत होते आिण माझंही. मा या
सुखावले या शरीरानं कती मोहक आिण घायाळ आकार धारण के लाय, ाची मला
चांगलीच जाणीव होती. मा या सव अवयवांना एक त हेची माणब ता आली होती.
लय साधली होती. बारीकसारीक कामं करताना, वेणी घालताना, मोरी या बांधावर
वाकू न हात धुताना, टाचा उं चावून फळीवर या व तू काढताना, समोरच बसले या
‘ ांना’ मी अगदी खुळं के लं होतं. मा याजवळ असले या ा अ भुत श चा मला
अिभमान होता, कौतुक होतं. डो या या कोप यातून मा या अंग यंगातली ही लय
मा तर टपीत आहेत हे मी हेरलं होतं. नकळत मीही सैरभैर झाले व िनरिनरा या
हालचाल ची उधळण करीत रािहले. चहाचा कप मा तरां या हातात देताना काहीच
घडलेलं नाही असं भासवीत मी यां या नजरे ला नजर दली. मा तरां या या नजरे त
असं य अगिणत अथ होते. माझा हा सगळा संसार, मा या देहावरील ओसंडणा या
तृ ीसह– यांचाही होऊ शकला असता. हे वा तिवक मा याही मालक चं हो याची
श यता होती– हा सरळ सरळ भाव मा तरां या नजरे त होता. हां हां हणता यां या
डो यांतून पाणी आलं.
‘मा तर–’
‘काही नाही, काही नाही. माझे डोळे िबघडले आहेत. सारखं पाणी येत.ं तु या िम टरांचं
च याचं मोठं दुकान आहे हे मला मािहत होतं. हणून सरळ तु याचकडे उतरलो. हटलं

आप या िश यो मेचा संसार पाहावा, च याचंही काम उरकावं.’
मला मग माझाच राग आला. मा या नीट मांडले या, सजवले या घराचा राग आला
आिण बाळसेदार, घाटदार शरीराचा उबग आला. मी मनापासून हणाले, ‘फार उ म
िवचार के लात. तु ही एवढा मोकळे पणा दाखवलात ाचा फार आनंद वाटला, चांगले
चार दवस रहा. आपण मजा क .’
आम या ‘ ांना’ भारी आवडिनवड. माणसंही काही मोजक च आवडतात ांना.
मा तरांचं आिण ांचं जमतं क नाही ा फ करीतच होते मी. पण हां हां हणता
दोघांची ग ी जमली आिण डोळे तपास याचं काम वगैरे झालं तरी दोन दवस
रािह यािशवाय जायचं नाही हणून ांनी मा तरांना बजावलं.
तरी मा तर काल गेलेच. अचानक गेल.े मी जीव तोडू न तोडू न सांिगतलं, एवढी समजूत
काढली तरी यांचा हायचा तो समज झालाच. िवचार क न डो यात मुं या पडायची
वेळ आली ती ामुळेच. आणखी कती समजूत घालायची तरी बाई एखा ाची? भावना
करायला शेवटी श द कमी पडतात हेच खरं . असं अक मात जा यापूव कमीत कमी
मा तरांनी ‘ ांचा’ िवचार करायला हवा होता. पण नाही के ला मा तरांनी िवचार.
वा तिवक मा तरांनी जायला नको होतं. वत:ला अपराधी तर मुळीच समजायला नको
होतं. पण कु णी कसा ह क न यावा हे सांगणारी मी कोण? येकजण वत:चा,
वत: या िवचारांचा, वत: या हालचाल चा मालक असतो. हे जरी सगळं खरं असलं
तरी घडले या घटनेब ल मला काहीच हणायचं न हतं. पण मा तरांना नेमकं हेच
समजलं नाही. मा याजवळ कोण याच त हेची ित या नस याइतक मी तट थ आहे,
‘शू य’ आहे हे यांना आकलन होऊच शकलं नाही. आिण मी समजून सांग याचा य
क नही यांना समजलं नाही.
काल ते ठरले या वेळेपे ा लवकर परतले. ‘ ांनी’ व मा तरांनी बाहेरच जेवण घेतलं
होतं. डोळे तपास यापूव जे एक औषध डो यात घालायचं असतं ते औषध डो यात
टाकू न ते घरी परतले होते. येताना यांनी मा यासाठी मोग याची वेणी आणली. मी ती
लगेच डो यात माळली. सहज हणून आरशात डोकावून पािहलं आिण आरशापासून दूर
हाय या आतच मा तरांनी मला पाठीमागूनच िमठी मारली. हे एवढं अनपेि त होतं, क
मी कोणतीच ित कया दाखवू शकले नाही. सगळी गा े बिधर झाली. मा तरांचा िवळखा
सैल के हा झाला हेही कळलं नाही. मी थोडीशी भानावर येते न येते तोच बाहेरचं दार
वाजलं. मा तर बाहेर गेले होते. मा तर गेले ते दोन-तीन तासांनी परतले. मा याकडे
पाहा याचं टाळत ते जा याची तयारी क लागले. या णी मला मा तरांची फार क व
आली. यां या वृ ीतला दुबळे पणा कषानं जाणवला. मनाला जे काय वाटलं ते उघड
उघड दाखव याचा ामािणकपणा यांनी मघाशी के ला तो उ या जीवनात थमच

असावा. आिण तसं क न मोकळं होताच यांची यांना शरम वाटली असावी. मनात बराच
काळ दाबलेले कढ, क डलेले िवचार
करताच माणसाला कती मोकळे पणा वाटतो.
आिण इथं मा तरांचा संकोच वाढला होता. ते आणखीन गुदम न जात होते. ातच
मा तरांचा मोठे पणा होता. यांना कु णीतरी सावरायला हवंच होतं.
मनात या सग या भावना दूर झा या. के वळ सां वनाची भावना खर झाली. मी मग
मा तरां या जवळ गेल.े यां या पाठीवर हात ठे वला. यांनी मा याकडे पािहलं. यांचे
दो ही हात हातात ध न मी यांना नीट बसवलं.
‘मा तर...’
‘मला माफ कर.’
‘मा तर यात िवशेष काय झालं?’
‘तसं हायला नको होतं.’
‘पण ते अनपेि त न हतं’ – मी.
‘ हणजे?’
‘पण ते अनपेि त न हतं.’
‘नीट सांग ना.’
‘ याब ल आपण चचा करावी असं आधी घडलेलंच नाही. एखा ा
या मनात मला
पा न तशी काही भावना िनमाण होणं चांगलं नसलं तरी गैरही नाही. या दो हीला खरं
हणजे मह व नाही. जोपयत मा याजवळ या गो ीसंबंधी अनुकूल कं वा ितकू ल
कोणतीच ित या संभवत नाही– तोपयत यातून वाईट कं वा चांगलं काय िनमाण
होणार?’
‘मला काहीच कळत नाही.’ – मा तर हणाले.
‘थोड यात हणजे मघाशी काही घडलं आहे हे मी िवसरले आहे.’
‘तो तु या मनाचा मोठे पणा आहे.’
‘छे छे, तुमचा गैरसमज होतोय. मा या मनात रागही नाही, लोभही नाही. तुम या दोन

त डात मारा ाशा वाटू न मी जर या मार या नाहीत कं वा वत: या मनािव
के वळ
तुम या समाधानासाठी तु हाला ह ा या हालचाली क न द या अस या तर याला
मोठे पणा हणता आला असता. एखा ा बागेत या पुत याचं तु ही चुंबन घेतलं तर
पुत याजवळ याची काही न द रहाते का? अगदी तसंच झालं. तु हाला मा याब ल जे
काही वाटू न गेलं ते येनं दाखवणं श य होतं. मला जे काय नंतर वाटलं ते
करायला
श दां ित र दुसरा पयायच नाही.’
‘मी काय सांगू तुला आता? आिण कोण या श दात सांग?ू ’ मा तरांचा वर अ ािप
अपरा याचा होता.
‘तु ही काही सांगू नकाच. श द अपुरे पडतील. न सांगता मला सगळं समजलं आहे.
हणूनच सांगते, क तु ही अपरा यासारखे वाव नका. हे सगळं सांग याचा हेतू हाच क ,
तु ही गु हेगार झालो ा भावनेत रा नका व मघाशी मी ग प रािहले ाचा अनुकूल
अथही लावून घेऊ नका. इथं म तपैक रहा. मजा करा. ांना तु ही आवडले आहात.
यांचा वि थत िनरोप वगैरे या; मग जा. जातानासु ा आपण काही तरी गमावलं
अशासारखी भावना बरोबर घेऊन जाऊ नका.’
‘पण–’
‘आता काही नाही. आप या िश येन–े एका ीने आप या ग
ं ावर– णावर पांघ ण
वगैरे घातलं असं मनातही आणू नका. ा बाबतीत मी तट थ रा शकते ावर िव ास
ठे वा.’
– ा एव ा समजाव याचा काही उपयोग झाला नाही. सकाळी पाच वाजता उठ यावर
पाहाते तो खोलीत मा तर नाहीत. अपराधी भावनेनं यांनी जावं– मी काय हणते ते
यांना कळू नये ाचा मला खेद वाटला. याहीपे ा आता मला ‘हे’ िवचारतील मा तर
एकाएक का गेले हणून. यांना काय सांगणार आता? आज मा तरांचा नंबर काढू न
ायचा होता डो यांसाठी. ांचे व यांचे बेतही ठरले असणार. आिण आता एकाएक
मा तर गेले हे समजलं तर वारी फार गरम होईल. ां यापासून काही लपवून ठे वायला
मला आवडत नाही. पण कालची घटना कशी सांगायची बाई? बरं सगळं सांिगतलं आिण
वर हणाले, मा तर यातले नाहीत; तर कोणता पु ष ावर िव ास ठे वील? मा याही
मनात काही न हतं व नाही – हे तरी यांना कसं पटेल? खु मा तरांना नाही पटलं. मग
ांना कु ठं पटायला?– छे बाई. नसता घोळच होऊन बसला. सकाळी पाच वाजता
उठ यापासून िवचार करते आहे. मा तरांचा व ांचा. मा तर आिण ‘हे’ ा दोघांत ‘हे’
जवळचे. पण बाई असं काही घडलंय क यामुळे या एका बाबतीत मा तरच जवळचे
ठरले आहेत. आधीच ‘हे’ थोडेसे िवि . आता िवि च नाही तर काय?– सकाळचे सात,

ही काय गजर लावून उठायची वेळ? होईलच आता गजर. आवाज कसा डो यात जाऊन
बसेल या गजराचा. दोन तास मा तरांवर िवचार क न डोकं झालं हलकं . यात ‘ ां’ची
भीती. घ ाळाचा गजर ऐकवणार नाही.
आिण आमचे ‘हे’ तरी काय? सात वाजता कसला गजर लावायचा– मी नाही का हाक
मारायला? पण नाहीच ते. अ सा काही तरी च मपणा करायचा. –अग बाई. – कती
गंमत. सापडलं मेलं उ र. कती सोपं. छे छे. एखादी व तू हरवते. आपण शोध शोध
शोधतो. कु ठं तरी मेली सापडते. पण िजथं ती सापडते ितथं काही थम पाहा याची इ छा
होत नाही. आ ाचंच पाहा क . मा तर का गेल?े – ाचं उ र कती जवळ होतं ते. हो
बाक ! एव ा जवळ अस याची अपे ा न हती. हणून तर दोन तास मदूचा भुगा करीत
बसले. झालाच क गजर.
उठा, राजे ी, उठा आळोखेिपळोखे देत. या मग सावकाश चहा यायला. आिण अगदी
डोळे मोठे करीत पुन:पु हा िवचारा,
‘मा तर का गेले असे अचानक?’
–मग मी सहज हणेन,
‘मा तर ना, गेले बाई. असेच आहेत पिह यापासून. थोडेसे तुम यासारखेच, िवि
च म.’
आिण

ांना ते पटेल.

-

‘शांताराम बोडस नावाचे गृह थ तु हाला भेट यासाठी थांबले आहेत.’ िनरोप आणणा या
वामनकडे मी समोर या आरशातून पािहलं. ओठावर िचकटवलेली िमशी उपटू न काढीत
मी हणालो, ‘ यांना थांबायला सांग.’
गृह थ मा या प रचयाचा न हता, नावाव न काही थांगप ा लागेना. सगळे नातेवाईक
आठवून पािहले. िम ांची नावं आठवून पािहली. िम ां या िम ांची पण नावं
डो यासमोर आणली. यात शांताराम बोडस नावाची कु णीही
न हती. त डाचा
रं ग पुसून मी रं गपटातून बाहेर आलो. मला पाहाताच बोडस उठू न उभे रािहले. यां याकडे
मी ‘काय काम आहे, आपण कोण, माझा कती वेळ घेणार आहात’ अशा अनेक अथानी
रोखून पािहलं. मा या नजरे तले सगळे अथ या ा यानं ओळखले असावेत. चेहे यावरचा
घाम पुशीत ते लगबगीनं हणाले,
‘काम थोडं आहे. माझं नाव बोडस. फार वेळ घेत नाही तुमचा!’
आता चेहे यावर कोणता भाव ठे वून उभं रहावं

ा िवचारात मी पडलो.

‘बस् बस्! अगदी असाच अिभनय आिण अगदी
अंकात या मृणािलनीबरोबर उभे होतात.’

ाच आिवभावात तु ही दुस या

मी आणखीच गडबडू न यां याकडे पािहलं. बोल यात काही उतावीळ झाली क काय
िवचारानं ते संकोचले. थोडंसं घुटमळत ते हणाले,

ा

‘मला तुमचं काम फार आवडलं.’
पु हा ते ग प बसले. पुढं काय बोलावं हे यांना सुचत न हतं. संभाषण चालू रहावं असं
यांना फार वाटत असलेलं दसलं. मला आला होता थकवा. थकवा हण यापे ा मनात
एक त हेची पोकळी िनमाण झाली होती. आता तालमी नाहीत, नकला पाठ करणं नाही,
योग कसा होईल, ऐन वेळी आपण एखादं मह वाचं वा य िवसरणार तर नाही ना–
असली र र नाही, काही नाही. चढलेला कै फ रं गाबरोबर धुतला गेला होता. पाठीमागं
खोबरे ल तेला या वासाबरोबर फ आठवणी रगाळत हो या. कु णाशी बोलू नये, कु णी
दसू नये, काही ऐकू नये, फ धुपाचा वास ल ात ठे वावा, मखमली पश आठवावा, असं
वाट याची ती वेळ. –नाटक संप याबरोबरची. ‘तु ही दमलेले आहात आ ा. मी तुमचा

जा त वेळ घेत नाही. तुमचं काम आवडलं एवढंच सांगायचं होतं मला. मला तुमचा प ा
सांगता का?’
न ल पाठ हणावी तसा मी प ा सांिगतला. सांिगतला हण यापे ा हणून दाखवला.
तो प ा मनाशी पुटपुटत बोडस िनघून गेले.
यानंतर मी बोडसांना च िवस न गेलो. नाटका या मृतीतच मी अजून म गुल होतो.
कु णीतरी ओळखीचं भेटलं क यानं हणावं, ‘मोठा मजा उडवलात या दवशी.’ एवढं
कु णी न ानं सांगून गेलं क पु हा सग या आठवणी ढवळू न िनघाय या. नाटकातील
वा यं डो यासमोर फे र ध न नाचायला लागायची. फू टलाईटचा झगझगीत काश
अंगावर पड यासारखं वाटायचं. धूपाचा वास सुट यासारखा वाटू न नाकपु ा अधीर
हाय या. आिण ा सा या आठवण बरोबर िनमाण झालेली पोकळी पण आणखी ती तेनं
जाणवायला लागायची.
अशा काहीशा िविच अव थेत मी असताना बोडस पु हा भेटले, ते हा मी यांना ओळखलं
नाही.
‘नाही ना ओळखलंत?’
–मी ांजल नकार दला.
‘तु ही काय बुवा कलावंत. अजून ल ात नाही आलं? मी बोडस.’
‘ हेरी सॉरी हं.’ वा तिवक मला बोडसांचं पिहलं वा य िबलकू ल आवडलं न हतं.
यात या ‘कलावंत’ ा श दाला िनराळीच ‘िझलई’ चढली होती.
‘चला, चहा घेऊ या.’ बोडस हणाले.
‘ऑ फसला उशीर होईल.’ –मी पळवाट शोधली.
‘होऊ दे एक दवस मा यासाठी.’ असं हणत बोडसांनी मला हात ध न खेचीतच
समोर या हॉटेलात नेलं.
चहा िपतािपता यांनी मला िवचारलं,–
‘तुम या ऑ फसम ये फोन आहे का?’
‘आहे.’

‘तु हाला िमळू शकतो ना?’
‘िमळतो क .’
बोडसांनी िखशातून एक वही काढली. टाईप के ले या कागदांची ती पाठकोरी वही होती.
ितला ाऊनपेपरचं क हर होतं आिण वा या या चोपडी माणं एक लहानशी पेि सल
बांधलेली होती. वहीची दहाबारा पानं उलटू न यांनी मा या प याचं पान काढलं.
‘हा तु ही दलेला या दवशीचा प ा. सांगा तुमचा फोन नंबर. इथंच िल न ठे वतो.’
वळणदार अ रात यांनी मा या नावासमोर माझा नंबर िलिहला. वही िखशात ठे वली.
मग याच िखशातून यांनी तसलीच दुसरी वही काढली.
ितलाही ाऊन पेपरचं क हर होतं आिण पेि सलही बांधलेली होती. ित यात या एका
पानावर तारीख टाकू न यांनी खाली िलिहलं–
‘चहा– चार आणे.’
‘नेहमी तु ही असा बारीकसारीक िहशोब जे हा या ते हा िल न ठे वता?’ मी सा य
िवचारलं.
कं िचत ओशाळवाणे हसत बोडस हणाले, ‘िलिहतो झालं. आपलं एक वेड. बाक याला
िवशेष अथ नाही.’
फार थांबायला वेळ न हता.– यांनाही आिण मलाही. आ ही उठलो.
पु हा मी बोडसांना िवसरलो. वा तिवक बोडस ही
ही ल ात रहावी अशी न हती,
आिण मी यांना लगेच िवसरावं अशातलाही भाग न हता. पण मी यांना िवसरलो एवढं
मा खरं .
परं तु बोडस मला िवसरायला तयार न हते. यांनी मला पु हा र यात गाठलंच.
‘काय– कु ठं ?’ यांनी

के ला.

‘अमुक एका ठकाणी असं नाही. सहज व छंद भटकायचं हणून बाहेर पडलोय.’ मी
हणालो.
‘मग आता मा याच घरी चला.’

मा या परवानगीची कं वा खुशीची वाट पाहायची बोडसांना ज रच वाटली नाही.
एकदम माझा हात ध न ते मला चालवू लागले. मी या वेळेला खरोखरच काहीही घडलं
तरी चालेल अशाच मन:ि थतीत होतो. ते हा मीही मुका ानं यां याबरोबर चालत
रािहलो.
बोडसांनी एकाच खोलीत आपलं िब हाड थाटलं होतं. यां याइत याच यां या बायकोनं
अग यानं माझं वागत के लं. खोली या म यभागी यात या यात एक पडदा लावून
खोलीचे दोन भाग के लेले होते. खोलीत सामान फारसं न हतं. समोरच एक भलं मोठं शे फ
होतं. यात कप ांमागून भां ांपयत सग या व तू हो या. औषधां या बाट या, पु तकं ,
व ा, एक टेबललँप, दोन ंका, चादरी, उ या– सगळं सगळं . मी सग या गो ी टपीत
होतो. बोडस मा याकडे पाहात होते.
‘एकदा सगळी रचना बदलायची आहे खोलीची.’ जणू काय एव ा व तू एका शे फात
क बून यांनी काही गु हा के ला होता आिण मी याचा जबाब िवचारायला आलोय अशा
सुरात बोडस हणाले.
पोहे-चहापानाचा काय म झाला. खूप ग पाही झा या. माणसांचे खूप भुकेले दसले मला
बोडस. यांची बायकोही चांगली गि प दसली. इतक क , तेव ा अ प प रचयात या
दोघांनी एकमेकांमधले मतभेदही मला सांगायला कमी के लं नाही. मा या खूप जवळ
ये याची बोडसांची इ छा दसली आिण मलाही वाटलं, क हा गृह थ थोडा मयादेबाहेर
जवळ आला तरी चालेल.
आ हा दोघां या ती मै ी या इ छेमधेच ‘अहो’चा गुणगुणणारा डास मारला गेला आिण
आ ही एकमेकांना एके री नावानं हाक मा लागलो. तरीसु ा माझा बोडसकडे जेवढा
ओढा होता या या कतीतरी पट अिधक याचा मा याकडे होता. पंधरावीस दवसात मी
कु ठं दसलो नाही क याची मा याकडे च र ठरलेलीच. बोल याची सु वातही
ठरलेलीच–
‘तू काय बुवा, कलावंत. लहरी. तुझं सगळं और.’
मीही हसून हणायचो, ‘खरं हणजे, पिह यांदा मला तु या
होता.’

ा वा याचा फार राग आला

‘का बुवा?’
‘ यात या ‘कलावंत’

ा श दाला िनराळीच िझलई चढली होती.’

यावर तो ांजलपणे हणायचा,–
‘नाही रे नाही. अगदी साधे-साधे श द आहेत मा याजवळ. िझलई अशी कसलीच नाही
यां यावर.’
खरोखरीच शांताराम बोडस अगदी साधा होता. ा शतकात न शोभणारा. डावपेचाचं
वारं न िशवलेला. नंदा, हेवा, टवाळी हे श द यानं फ श दकोशातच वाचलेले आिण
वाच याबरोबर लगेच िवसरलेले असावेत. याचं जीवन दोन बंदन
ंू ा जोडणा या रे षेसारखं
होतं. याला वत:चा असा मंद, पण िनि त वेग होता. या वेगापे ा जा त वेगानं ते कधी
धावलंही नाही आिण अडथ यापाशी फार वेळ रगाळलंही नाही. सु वातीला वाटला
यापे ा बोडस खूप िनराळा होता. प रि थतीनं तो गांजलेला होता. मा या आिण या या
ा ीमधे जमीन-अ मानाचा फरक होता. पण यश वी आयु य मा या दृ ीनं शांताराम
िनि त वरचढ होता. यानं आयु य हा एक िवषय समजून याचा अ यास के ला होता.
काही आडाखे बसवले होते. आकडेमोड हातात ठे वली होती. माझं आयु य मा
खु ासारखं होतं. याला बांधीलपणा न हता, चाकोरी न हती, कड न हती. शांताराम
माझा हा बेिहशेबी कारभार पा न गलबलायचा. घाबराघुबरा हायचा. याला
मा यासाठी खूप काहीतरी करावंसं वाटायचं. मला कु णीतरी फसवील ाची याला
धा ती वाटायची. तो मला या याकडू न जेवढं जपता येईल तेवढं जपू लागला. सरसकट
सगळे पैसेवाले लोक पैशा या वहारात भोळे असतात, कारण पैशाची काळजी कर याचं
यांना कारण नसतं आिण हणूनच बाक चे लोक यांना फसवायला टपलेले असतात असा
याचा सरळसरळ समज होता. अशा सग या माणसापासून मला वाचवलं पािहजे हे
याचं ठाम मत होतं आिण तशी जबाबदारी यानं आपण होऊन उचलली होती. मा याकडे
तो वेळात वेळ काढू न धावतपळत यायचा ते हा या ये यामागं मला सावध कर याचा हेतू
असायचा. कोणती व तू कोण या दुकानात कती न ा पैशांनी व त आहे हे तो न
िवचारता मला सांगायचा.
एकदा असाच तो अगदी उ हाचा मा याकडे आला होता. मी चांगली त णावून दली
होती. या या हातात एक चौकोनी खोका होता.
‘इकडे कु ठं उ हाचा बाबा?’ मी िवचारलं.
‘तु याचकडे.’– घाम टपीत तो हणाला.
‘सहज?’
‘ हटलं तर सहज, हटलं तर कामही आहे. आठ दवसांपूव मी हा कॅ मेरा घेतला. साधाच
आहे, ग रबाचा. अ े चाळीस पये दले. फोटम ये अ े चाळीस. दादरला मा आठ आणे

जा त पडतात हो. डी मॉडेल बॉ स.’
‘कसे काय रझ टस् देतो?’
‘चांगले देतो. पण तू घेणार असलास तर मा ‘डी मॉडेल’ घेऊ नकोस. ‘ई मॉडेल’ घे.
बाराच पये जा त पडतात, पण पो ेट ले स असतो, फ टर असतो. मी मु ाम तुला
सांगायला आलो. मी थो ासाठी फसलो, तसा तू फसू नकोस. तु याकडे येईपयत दम
िनघत न हता. हटलं, तूही कॅ मेरा घेतोस क काय आिण मा यासारखा फसतोस क
काय?’
‘अरे , पण कॅ मेरा

ा िवषयावर आपलं कधी बोलणं तरी झालं होतं का?’

‘नाही रे . तसं काहीच नाही. पण धा तावलो होतो एवढं खरं .’
माझी मला लाज वाटली. याचा भाबडा आिण मा यासाठी धडपडणारा वभाव पा न
मला गुदमर यासारखं वाटू लागलं. दोनच दवसांपूव मी एक रोलीकॉड सेकंडहँड कॅ मेरा
साडेचारशे पयांना िवकत घेतला होता. म य थी करणा या माणसानं पंचाह र पये
खा ले हेही मला नंतर समजलं होतं. आता शांतारामला तो कॅ मेरा दाखवायची इ छा
असूनही मी तो दाखवू शकत न हतो.
शांताराम पुढं हणाला,–
‘तुझं काम काय बुवा– बडं आहे. कॅ मेरा यायची वेळ आलीच तर तू थोडाच अशला डबडा
कॅ मेरा घेणार आहेस? पण तरीसु ा तुला तातडीनं सांगावसं वाटलं. अ छा! जातो मी.’
‘अरे ! कमालच के लीस! एव
‘होय रे बाबा, अगदी एव

ा उ हाचा धापा टाक त आलास तो एव

ाचसाठी?’

ाचसाठी.’

आिण शांताराम बोडस िनघून गेला.
यानंतर तो असाच येत रािहला, निवन काही के लं– आणलं क आवजून मला सांगत
रािहला. या धावपळीमागं, सांग यामागं, के वळ मला वाचवणं, सावध करणं एवढाच
उ ेश असायचा. मा यापे ा कमी ा ी असूनही या एका खोलीत या संसारात यानं खूप
ांती के ली होती. ते ‘ऑल इन् वन् शे फ’ जाऊन याची जागा आता एका लोखंडी
आरशा या कपाटानं घेतली होती. या वेळीही तो मला असंच सांगत आला होता.
दादरमध या एका दुकानदाराकडू न, याला वारं वार सूचना देऊन-देऊन यानं वत:ला

हवं तसं, ह ा या रं गाचं कपाट बनवून घेतलं होतं. यापायी याला गोदरे जपे ा जा त
कं मत मोजावी लागली होती. पण कपाट झालंही होतं असं क पाहाणा याला एकदम
गोदरे जचं नाही असं हणताना िह याच करावा लागला असता. मला तसंच कपाट करवून
यायचं आहे का हे िवचारायला तो पु हा पु हा मा याकडे आला होता. नंतर असंच यानं
िशव याचं मशीन घेतलं ते हा तो मा याकडे आला होता. तीच धावपळ सी लंग फॅ न या
वेळेला. येक व तू या खरे दी या वेळी तो या या व तूंचं एक मािहतीप क आिण
‘ ाईस िल ट’ मा याही घरात आणून टाक त असे. रे िडओ, इ ी एवढंच काय थमास,
टाइमपीस, फाऊ टन अशा गो ीही मला दाखवायला तो ामािणकपणे यायचा. एवढं
सगळं होऊनही यानं घेतलेली एकही गो पाहायला मी अ ाप या या घरी गेलो
न हतो. नंतर माझं ल झालं ते हा मला आपलेपणानं सांगून गेला,–
‘हे बघ, काय वाटेल ते कर, पण पिहली तीन वष मूल होऊ देऊ नकोस. मजा कर याचा
तेवढाच काळ– पुढं अडचण चा सुकाळ िवचा नकोस.’
खूप दवसांत शांतारामची फे री झाली न हती. सौ. माहेरी गेली होती. रिववार या
दुपार या झोपेचा मोह टाळू न मी शांतारामकडे गेलो. दरवा यात उभा रा न पा
लागलो. टु लावर टू ल ठे वून शांताराम सी लंग फॅ न काढ याची धडपड करीत होता.
बायको याला मदत करीत होती. शेजार या पलंगावर छोकरा झोपला होता. पं याची
ले स काढू न झाली होती. शांताराम मधला म हातात ध न कमधून पंखा काढ याची
के िवलवाणी धडपड करीत होता. मी पुढं झालो आिण आ ही दोघांनी िमळू न पंखा खाली
काढला.
‘हा काय उप ाप चाललाय? रिववारची म त झोप यायची ती.’
‘दर दोन मिह यांनी येणा या रिववारी आमचा हा काय म ठरलेला आहे. या दवशी
कु णाला जेवायला बोलवायचं नाही, दुपारचा िसनेमाही ठे वायचा नाही.’
‘पण हे सगळं का?’
‘हा आहे इं िडयन फॅ न. याला वेळेवर ऑइ लंग के लेलं बरं . नाही तरी कं पनीचे लोक येऊन
काय करतात दुसरं ?’
‘अजब आहे बुवा. तुझं आिण विहन चं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे... हेच का करवून
घेतलेलं कपाट?’
‘होय. िनमला, याला जरा कपाट दाखव. तोपयत मी हे काम संपवतो.’

िनमलेनं उ सुकतेनं आिण त परतेनं सगळं कपाट मला दाखवलं.
‘आिण काय रे , कपाटा या पलीकडे ती एवढी बटणं– रं गीबेरंगी. हा काय कार आहे?’
िनमला पुढं होऊन सांगू लागली,
‘हे पांढरं बुश् बटण ूब-लाईटचं. हे दुसरं तांबडं सा या द ाचं. रे िडओ चालू असला क
ही ूब लावता येत नाही. कारण ूब-लाईटचा रे िडओला ास होतो. हणून या वेळेला
आ ही साधा दवा लावतो. हे ितसरं बटण नाईट-लँपचं. धाक ा राजांना रा ी
द ािशवाय झोप येत नाही. हे चौथं बटण आत या द ाचं. आंघोळी या वेळी हा
मधला पडदा ओढला क आत अंधार होतो. यासाठी हा दवा लावावा लागतो.’
‘आिण हा पड ावरच बाहेर या बाजूनं दवा कशाला?’ मी कु तूहलानं न राहवून मधेच
िवचारलं.
‘सांगते ना. पडदा पातळ कप ाचा आहे. यामुळं आत दवा लावला क बाहे न आतलं
सगळं दसतं. ते हा आत यापे ा बाहेर जा त उजेड हवा. यासाठी हा पाचवा दवा.’
‘ हणजे चार आिण पाच नंबरचे दवे एकदम लावायला हवेत.’
‘अथातच.’ िनमला मोकळं हसत हणाली.
‘पण मग यापे ा मधला पडदाच जाड कापडाचा का नाही िशवीत?’– मी सम या
सोडव या माणं िवचारलं.
‘जाड पडदा मागंपुढं करता येत नाही सहजासहजी. िशवाय तो घरी धुवायला ासदायक
होतो. वाळतही नाही लौकर. अशा गमती आहेत. तु ही एक दवस रहायला या
आम याकडे. तुमची खूप करमणूक होईल एव ा गंमती आहेत इथं.’
एव ा लहान खोलीत मी तर वैतागलो असतो.
खोलीत आनंद िनमाण के ला होता.

ा पित प नी मा

या लहानशा

पंखा पुसता पुसता शांताराम बायकोला हणाला,–
‘ याला आपला फोटोचा अ बम दाखव.’
विहन नी अ बम कपाटातून काढू न मा यासमोर टाकला. शांताराम या िखशातली
िहशेबाची चोपडी आिण हा अ बम ात आकारािशवाय फरक न हता. तेच पाटकोरे

टाईप के लेले कागद आिण तसलंच ाऊनपेपरचं क हर. येक फोटोखाली नंबर होता.
आिण सवात शेवटी या नंबरांची मािहती होती. फोटो कु ठं घेतला, कसा घेतला, कु णी
घेतला, फ म कोणती होती, फ टर वापरला क नाही– ा सग याची इ यंभूत न द
होती. सुमारे दोनअडीचशे फोट ची अशी न द ठे वणं हणजे खायचं काम न हतं.
‘खरं च शांताराम, तुझी िचकाटी और आहे.’
‘भाऊजी, तु ही आमची िहशेबाची वही पािहलीत का हो?’
‘ याला काय अस या गो ी दाखवतेस?’
‘पा दे, पा दे.’ मी कु तूहलानं हणालो. शांतारामचं यातही काही वैिश
ाची मला खा ी होती.

असणार

आिण तसेच ते होतं. तु ही आ ही काय खच मांडू? घरात लागणा या िन योपयोगी
व तूसाठी या वहीत एके क वतं पान होतं. तांदळ
ू -डाळीपासून मीठ-मोहरी-लवंगदालिचनीपयत येक व तूसाठी वतं पान होतं. सबंध हयात वयंपाकघरात
घालवले या एखा ा हातारीला, वैपाकात एकू ण कती गो ी लागतात असं कु णी
िवचारलं तर ितलासु ा या ाचं उ र िबनचूक आक ात सांगता येईल क काय याची
मला जबरद त शंका आहे. पण शांताराम या या वहीत गूळ-साख या कं वा मोहरी- हंग
के व ाचा लागला ाची मािहती एका दृि ेपात िमळाली असती. –फ या या
पदाथाचं पान उघडायचा अवकाश. आता मा मला रहावेना.
‘शांताराम, मला हे सगळं पा न गरगरायला लागलं आहे. हे सगळं तू करतोस तरी
के हा?’
मा या शेजारी बसत तो हणाला, ‘रोज रा ी.’
‘यात काय अथ आहे पण?’
‘काहीच नाही. आपलं एक वेड. एवढाच याचा अथ.’
‘पण हे सगळं का मग? कशासाठी?’ मी िवचारलं.
शांताराम गंभीर झाला.
‘हा
आजवर मीही वत:ला िवचारला नाही. हे सगळं पाळणं-करणं-हे मा या
जीवनाचं अंग होऊन बसलं आहे. मा या पूवायु याचा मला मागं राग यायचा. आता

वाटतं, मी जो हा घडलोय याला माझं गतजीवन कारणीभूत आहे. तुला माहीत नाही.
सांगतो ऐक– मॅ कपयत िश ण मी हॉटेलात काम क न पुरं के लंय. कपाबशा
िवसळ यापासूनची सव कामं. ठरािवक वेळेला झोपायचं. काम करताना फरायचं तेही
ठरले या जागेत, ठरवून दले या टेबलापयत. झोपायचं तेही फळकु टाची लांबी ं दी
पा न... कपाटा या वर लावले या या दोन फ या पािह यास? यां यावर मी झोपत
होतो. माझं हालअपे ांचं जीवन आईविडलांनी पािहलं, या फ यांनी पािहलं. थैयाची
जीवन पाहायला आईवडील रािहले नाहीत– ा फ या रािह या. कपाटावर ा फ या
शोभत नाहीत. पण या मी फे कू नही देऊ शकत नाही. ौढीचे आिण खो ा मोठे पणाचे
िवचार डो यात येऊ लागले क , ा फ या मला माझं मागचं आयु य सांगतात.
िहशोबाची आठवण देतात. बोल याचा िहशोब. ऐक याचा िहशोब. सगळं कसं ठरावीक
होतं. पदाथ ठरावीक, यां या कं मती ठरावीक. भुकेनं आिण आशेनं धावत येणारी
माणसं– तीही ब तेक ठरावीकच. आमचा मालक यांना काय वाटेल ते खायला ायचा.
आ हाला कळायचं, पण बोलता यायचं नाही. ते हापासून वाटू लागलं म करणारे ,
पोटासाठी धडपडणारे , कधीही फसू नयेत. असं हे जीवन. ते हापासून मला ही अशी
िहशोबाची सवय जडली आहे. मी हे का करतो आहे हा
मी आजवर वत:ला
िवचारलाच नाही. वळण ठरलेलं आहे. या याबाहेर जा याची ताकद नाही,– इ छा पण
नाही. कु णी कु ठं हरवतो, कु णी कु ठं रमतो. मी आपला मा या जीवनातच हरवलो आहे.
काही लोकांना कशात हरवायचं हे ठरवायला िमळतं. सम येबरोबर यांना थोडा वेळही
िमळतो. मा यासमोर फ सम या हो या– वेळ न हता. िच लर होती, िहशोब न हता.
जागा न हती, जागही न हती. अशाच प रि थतीत लागलं ते वळण आपलं हणालो िन
याला शरण गेलो. बोलायचं कती, ऐकायचं कती, वास कशाचा यायचा– सग याचा
िहशोब. ठरावीक चाकोरी. पंच यांना आजवर वत:ची श च अजमावयाला िमळाली
नाही. भां ां या दुकानात जिमनीपासून छतापयत िपतळे ची भांडी लावलेली असतात.
यां यातच म यभागी सी लंग फॅ न फरत असतो. येक लहानमो ा भां ावर या
फरणा या पं याचं वेडवाकडं ित बंब पडलेलं असतं. तसंच मा या येक हालचालीत,
बोल याचाल यात, बस याउठ यात, वहारात– ा िहशोबाचं ित बंब पडलं आहे.
पंखे फरत आहेत. कधी ही ित बंब मला फरवतात, कधी मी यांना फरवतो. हे पंखे
फरायचे थांबले तर मीही थांबेन असं वाटतं...’
मी घरी परतलो. पण मन शांताराम या एव ाशा खोलीत रािहलं होतं. इतके दवस
याला माझं कसं होईल अशी धा ती वाटायची. आता मला याचं कसं होणार याची
धा ती वाटू लागली होती. आता या या येक कृ तीमागचा अथ मला समजायला
लागला होता. आप या येक गो ीशी-कृ तीशी तो ामािणक बनला होता. िहशेबी माणसं
खूप पाहायला िमळतात. पण िहशेब ठे वताना ती भावना िवसरतात. जीवनातला आनंदही
िहशेबा या पार ानं मोजतात. शांताराम बोडस मा तसा न हता. जीवनाचं को क
बनवून याचं तो काटेकोर पालन करीत होता; पण हे सगळं करताना तो िचडत न हता,

वैतागत न हता. यातून आनंद िनमाण करीत होता. आिण ालाच खरं मह व होतं. तो
हणाला या माणं खरोखरच तो वत: या जीवनात हरवला होता. कु णी आप या
वसायाशी ामािणक असतं. कु णी कु टुंिबयांशी ामािणक असतं. कु णी-कु णी कु ठं च
ामािणक नसतं. पण शांताराम मा आप या आयु याशीच ामािणक होता.
मला मुलगा झाला ते हा तो असाच धावतपळत आला होता. त पूव एकदा सग या
सूितगृहांची यादी डॉ टरां या नावासकट आिण फ सकट मा या हाती देऊन जायला तो
िवसरला न हता. मा या मुला या हातात पयाची नोट ठे वीत तो हणाला,– ‘पिहला
मुलगा झाला ना? छान झालं. आता मा सावध रहा. दोन मुलात कमीत कमी सहा वषाचं
अंतर हवं. साधारणपणे पिह या मुलाला वत:चं काहीतरी समजायला लागलं पािहजे.
आपण हणतो क दुसरं मूल उिशरा झालं क भावंडांना पर परांिवषयी ेम वाटत नाही
हणून; पण तसं काही नाही. मी हणतो, तेवढं अंतर हवंच.’
‘तू हणतोस ते खरं आहे. न हे, असलंच पािहजे. मी य करीन. तुझं कसं काय चाललं
आहे?’ मी िवचारलं.
‘म त. आता बायकोही नोकरी करते.’
‘आिण छोक यांचं काय? तो कु णाजवळ रहातो?’
‘मे हणी रहायला आली आहे. कोकणात होती. मु ाम ितला बोलावून घेतलं. हटलं,
आमचंही काम होईल, ितचंही िश ण होईल.’
‘दो ही गो ी ती कशा काय सांभाळते?’
‘ितला मी नाईट- कू लला घातलं आहे, दवसभर ती घर सांभाळते. रा ी साडेसात वाजता
मी ितला शाळे त पोचवतो आिण साडेदहा वाजता आणायला जातो. मजा आहे.’
दवस जात होते. शांताराम अधूनमधून भेटत होता. एकदा तो मला िसनेमा थेटरात भेटला
होता, या वेळेला मी या या मे हणीला थम पािहलं. मे हणी, तो, बायको, लहान दोन
वषाचा मुलगा– सगळी मजेत होती. म यंतरात ‘जॉय’चं आइ म खा याचा काय म
झाला. शांताराम या मनात ते हा ‘मौज करायची; ापे ा दुसरा िवषयही नसेल. मला
मा उगीचच या पाठको या कागदांची, ाऊनपेपर या क हरची, पेि सल बांधलेली वही
आठवली. मी मनाशी हणालो, शांतारामनं वहीत न द के ली असेल– ‘आइ म– स वा
पया.’
यानंतर थो

ाच दवसांनी शांताराम मला भेटला तो र यात– सहकु टुंब. आिण

आ याची गो हणजे िनमलाविहनी गरोदर होती. मला पा न शांताराम लाजेल असं
मला वाटलं; पण तसं काही झालं नाही. तो वि थत बोलत होता. शेवटी मीच याला
िवचारलं,–
‘हे कसं काय झालं? तुमचा िहशोब
‘नाही. िबलकू ल नाही. फ

ावेळी चुकलेला दसतोय्?’

नया पैशात मांडलाय्.’

‘ हणजे?’
‘ याचं असं आहे,– आमची ती मे हणी आहे ना, ती दोन वषानी मॅ कला बसणार.
यावेळी ितला अ यास खूप असेल. स या ती घरातलं सांभाळू न अ यासाकडे जेवढं ल
देते तेवढं ितला मॅ क या वेळी जमणार नाही. आिण मॅ क झा यावर ितला लगेच
कोकणात जावंच लागेल. हणजे बाळं तपणात िहची पु हा ओढाताण आलीच. ते हा आ ही
दोघांनी ठरवलं क , आ ाच मूल झालेलं बरं . हणजे ते दीड-पावणेदोन वषाचं होईपयत
मे हणीची मदत िमळे ल आिण नंतर काही िहला नोकरीची गरज रहाणार नाही. कारण
तोपयत मला वरची जागा िमळे ल.’
यानंतरच लौकरच शांताराम आम या घरी येऊन मुलगा झा याब ल पेढे देऊन गेला,
ते हा मी घरात न हतो. बायकोनं मला शांताराम दोन मिह यां या रजेवर गेला असून
आ याबरोबर भेटायला येणार आहे असं सांिगतलं. कबूल के या माणं बरोबर दोन
मिह यांनी शांताराम मला भेटायला आला. यावेळी मा याकडे इतर िम मंडळी आलेली
होती. यानं मला गॅलरीत बोलावून घेतलं.
‘आत चल ना. सगळी आपली िम मंडळीच आहेत.’ मी हणालो.
‘नको. यांचे िवषय िनराळे – माझे िनराळे .’
‘काय नवलिवशेष? बाबालोक ठीक?’ मी िवचारलं.
‘म त आहेत.’
‘नवीन युवराज?’
‘मजेत आहेत. काळजी फ
‘ हणजे?’

मो

ाचीच आहे.’ शांताराम हणाला.

‘तसं काही िवशेष नाही. पण याला अजून कसलाच समज नाही. हणून भीती वाटते.
धाक ाब ल याला अितशय िज हाळा वाटतो. याला तो िम ा मारायला धावतो,
कु रवाळायला जातो, याचे हातपाय ओढतो. अगदी हालहाल करतो ेमापायी. तुला मी
मागं हणालो होतो तेच खरं होतं. दोन मुलांत बरं च अंतर हवं. असा हात ओढला तर
मोडतो, बाळाला ास होतो, हे सांिगत यावर समजेल एवढा पिहला मुलगा मोठा
हायला हवा. माझा िहशेब चुकला. तुझा चुकू देऊ नकोस. माझं फसलं, तू सावध रहा.’
मी या याकडे पाहात रािहलो. या या चेहे यावर मा यासंबंधी काळजी दसत होती.
ा बाबतीत मला फसवायला दुसरा कु णी कारणीभूत होणार न हता; माझा मीच
फसणार होतो. आिण हणून याला जा तच काळजी वाटत होती. मला वाटू लागलं क ,
सगळं जग फसू दे, माझं आयु य चुकलं तरी चालेल; पण शांताराम बोडसवर चुक याची
पाळी येऊ नये. ित बंबावर जगणारा तो ामािणक माणूस चुकू नये.
‘बरं य् येतो मी.’ शांताराम हणाला.
‘तुला खरं हणजे आत यायला हरकत नाही. सगळे िम च आहेत.’
‘नको. येईन पु हा के हातरी.’
‘आणखी काही िवशेष?’
‘सब ठीक!’
‘ए हरी थंग ओके ?’
‘तसं ठीक आहे. बातमी काही हवीच असली तर ऐक. घरातला सी लंग फॅ न मोडलाय्.
दु त करायला हवा आहे.’
‘मग आता कु णाकडू न दु त क न यायचा

ासंबंधी िवचार चालू असतील.’

‘तसंच काही नाही. पंखा मोडलाय आिण कधी न हत मीही ा बाबतीत जरा थंड झालो
आहे. करीन सावकाश ते काम, फरता फरता एकदम थांबला. अ छा. जातो मी. तुझेही
िम खोळं बले असतील.’
शांताराम िनघून गेला. फरणारा पंखा एकाएक बंद पडणं आिण शांतारामनंही काहीसं
शांत, तट थ होणं, ाचा एकमेकांशी काही संबंध आहे का, असा मला िवचार पडला.
डो यांसमोर भां ांचं दुकान उभं रािहलं. म यभागी फरणारा पंखा आिण याची

असं य ित बंब... असं य.

मुलाची त ार.
‘आईने माझे मांजर सोड यामुळे मी दु:खी आहे.
आई तु हाला आवडत असली तरी तु ही ितला पोिलसकडे

ा.

समा .’
दरवा याबाहेर भंतीवर, मा या मुलानं िलिहलेली ती त ार वाचून मला अतोनात हसू
आलं. मी तसाच ती त ार वाचत बराच वेळ उभा रािहलो. सात वषा या मुलाला ‘दु:खी
आहे’ सारखे श द योग सुचलेले पा न मी काही काळ गुंग झालो होतो. के वळ या
श दाव नच याला कती वाईट वाटलेलं असावं ाची क पना सहज आली.
माझं मन मा या अपराधाब ल खाऊ लागलं.
मांजर सोडू न दे याचा िनणय आद या दवशी रा ी आ ही उभयतांनी घेतला होता. या
मांजराचा ह ली उप व हायला लागला होता. आिण तोही आम या पे ा आजूबाजू या
िब हाडांना! मांजराब ल िन य न ा त ारी ऐकायला यायला लाग या. ते हा मांजर
सोडू न दे याचा िनणय आ ही घेतला. िचरं जीवांना एक दोन दवस वाटेल वाईट, नंतर
याचीही सवय होऊन तो ग प बसेल असा आ ही िवचार के ला होता.
असं जरी सगळं होतं तरी आता तो मजकू र वाचून मा या पोटात कालवाकालव झाली.
तेव ात सुिम ा बाहेर आली. ितला पाहाताच मी िवचारलं,
‘कु ठाय बब

ा?’

‘माइ या घरात दवसभर रडत बसलाय. जेवलादेखील नाही. शाळे तून आ यावर
सग यांनी समजूत घातली– पण याचा आपला एकच सूर, माझं मांजर हवंय. आ ा पाच
वाजता कं टाळू न उपाशी पोटी झोपलाय.’
–कपडे, बूट न काढता मी तसाच माइ या घरात गेलो. माइ या पलंगावर बब ा झोपला
होता. कपडे चुरगळलेले होते. रडू न रडू न झोप यामुळे चेहरे ा क ण, दीनवाणा वाटत

होता. वाहते अ ू गालावर सुकले होते, आिण याहीपे ा मांजराचा, घरात या कॅ मे यावर
काढलेला एक फोटो यानं झोपेतही छातीशी धरला होता. ते दृ य फार के िवलवाणं होतं.
मघाशी जसा मी बब ानं भंतीवर िलिहलेला मजकू र पाहात रािहलो तसा आता याचा
िन ां कत चेहरे ा पाहात रािहलो. मघाशी या या बु ीची चमक दसली होती आिण
आता अंत:करणातला हळवेपणा!
मी असा उभा असताना माई बाहेर आ या. काहीशा रोषानं या हणा या,
‘आता बसा बघत. या पोराचा एवढा जीव होता तर कशाला सोडलंत मांजर?’
‘छान, तु हीच आता तसं हणा! रोज या मांजरा या त ारीत या िन या तुम याच
असाय या.’
‘ याचं काय मनावर घेता? रोजचा मांजराला धपाटा िमळत रािहला असता हणजे
आपोआप याची सवय गेली असती.’
‘मग तशीच बब

ाची पण मांजराची सवय कमी होईल.’

पण माझा हा अंदाज खोटा ठरला. बब ाचं मांजरांचं वेड कमी होईना. याचं घरातलं
ल उडालं. जेवणाखा यातलं उडालं. चाळीत तो कु णाशी पण नीट बोलेना. मांजराची
िच ं गोळा क न ठे वायला लागला. याचा तो एवढा छंद पा न चाळीतली जो तो आता
मलाच छेडायला लागला.
‘छे, वसंतराव, पोरांची मनं भारी हळवी असतात. याला एखादं मांजर हणा कं वा िप लू
हणा, ाच आणून.’
‘भले, तु हा सवा या भीतीपायी मी मांजर सोडू न दलं आिण आता तु हीच मला मांजर
पाळ या या गो ी सांगताय? मांजर जे हा होतं ते हा तु ही याचा राग राग करीत
होतात, आिण आता...’
‘रागावू नका वसंतराव, तु ही हणता तसं झालं खरं . पण बब ा एवढा वेडािपसा होईल
याची काय क पना? आताही तु हीच याचा ह पुरवा हणून सांगत आहोत ना?’
‘अहो पण, मांजराचं िप लू िमळवायचं हणजे रबरी फु गा आणायचा एवढं का सोपं आहे?
आता परत शोध यायला हवा.’
‘पिहलं िप लू कोठू न आणलं होतं?’

‘ते आणलं होतं घाटकोपर न.’
‘मग ितथंच परत िमळे ल, सांगून ठे वा.’ पडोसी हणाले. ‘एवढं कमी आहे ते?’
‘तर काय!– मांजरांचा ॉड शनचा वेग माणसापे ा अफाट असतो.’
–पडोस नी आम या ानात भर घातली.
‘बरं , बरं , मी सांगतो, तु हीही करा य .’ मी पडोस ना बोललो.
यानंतर तेवढा एकच नाद सु झाला. नातेवाईकात, िम मंडळीत, ऑ फसात, कु णाकडे
बसायला गेलो तर, िजथं जाईन ितथं मी सांगत रािहलो,
‘एखादं मांजराचं िप लू िमळालं तर हवंय.’
पण ाही बाबतीत अनुभव येत रािहले ते इतर वेळेसारखेच. आप याला ह ा असले या
व तूची आिण आपली थोड यात चुकामूक होणं हा अनुभव कधीच नवा नसतो.
एकदा तर मजाच झाली.
आमचा राजा कोपरकर नेहमी कोणता ना कोणता ाणी पाळत असतो. पोपट, कु ा, ससा,
मासे हे सव ाणी यानं आलटू न पालटू न पाळलेले मी पािहले होते. तीनचार मिह यांनी
के हातरी मी या या घरी जायचो ते हा याला नवीनच छंद जडलेला मला दसायचा.
अजून राजानं मांजर पाळलंय क नाही हे मला मा समजलेलं न हतं. पण या याकडे
घरी जा यापूव मा या मनात िवचार आला, या याकडे मांजर नसलं तरी तो कु णाकडे
मांजर िमळू शके ल हे न सांगेल. या या घरी मी गेलो ते हा राजा घरात न हता.
वागत राणीनं के लं–
‘भावोजी, तु ही ब याच दवसांनी येणं के लंत.’
‘यायलाच पािहजे. न ा न ा छंदांपायी तु ही कोणाकडे येत जात नाही, ते हा आ हीच
यायला हवं. कु ठे त् राजेसाहेब?’
‘राजेसाहेब गेलेत न ा िशकारीचा बंदोब त करायला.’
–सौ. कोपरकर हणा या.

‘यंदा कोण या ा यावर सं ांत?’ मी िवचारलं.
‘मांजर.’
‘मांजर!’ मी अ यानंदानं उडी मारली. विहनी मा याकडे पाहातच रािह या. तरीही माझा
आनंद मला लपिवणं मुि कल होतं. मीच पुढं हणालो,
‘ ा वेळेला तुम या राजाभाऊंचा छंद आम या उपयोगी पडणार.’
‘ हणजे?’
‘मला आम या िचरं जीवांसाठी एक मांजर हवंय.’
‘अरे रे उिशरा बोललात फार.’
‘का?’
‘अहो पाळले या मांजराला सोड यासाठी हे आज चौ यांदा चौपाटीवर गेलेत.’
‘का?’
‘सळो क पळो के लं मांजरांनी. कं टाळलो फार. मीही कं टाळले आिण तेही कं टाळले. तीनदा
मांजर सोडलं आिण तीनदा हे परत याय या आधी मांजर घरी आलं. आज आता टॅ सी
क न गेलेत.’
मी िनराशेनं हणालो,
‘बरं मग, आता चौ यांदा परत आलं तर टॅ सीने मा या घरी सोडा. मी टॅ सीचे पैसे
देईन.’
–वा तिवक मी वत: मांजराचा शौक न न हतो. या ा याब ल मा या मनात कधीच
आ था िनमाण झाली न हती, पण आता बब ासाठी मला मांजरावर ेम करावं
लागणार होतं. मग मी ‘मांजर’ ा ा याचा िवचार क लागलो. याचा अ यास क
लागलो. ‘मांजर’ ा ा याची सखोल मािहती देणारं एखादं पु तक आहे का हे पा
लागलो. पण तशी कु णाला गरज भासलेली दसली नाही. ब तेकांनी मांजर ा
ा याब ल सांगताना हटलं क , ‘दगड फे कू न मार यासाठी परमे रानं तो ाणी िनमाण
के लाय.’ मला ते मत आवडलं, पण तसं हणता येणार न हतं. मला या मतापे ा मांजरच
आवडू न यावं लागणार होतं. मराठी पु तकं पालथी घालून पािहली. पण मांजरावर खास

पु तक काढलेलं िमळालं नाही. एका डायजे ट मािसकात मांजरावरचा लिलतलेख
वाचायला िमळाला– तेवढाच. एक गो मा िस झाली क मांजर हा असा एक ाणी
आहे क या याब ल फार ेमानं कं वा फार रागानं, बोलावं हे लागतंच.
इं जी माणूस भारी उप ापी. तो काहीतरी िनराळं करीत बसतो. हणून मी इं जी
पु तकं पाहात रािहलो. ‘हाऊ टु िबहेव वुईथ ए कॅ ट’ वगैरे नावाचं एखादं पु तक न
िमळे ल असं वाटलं. पण ितथंही िनराशाच! नाही हणायला मांजराचे अनेक आकषक
फोटो मा पाहायला िमळाले.
असं हे संशोधन चालू असतानाच, माझी खूप दवसांपासून मागून ठे वलेली रजा अनपेि त
मंजूर झाली; आिण मी आठ दहा दवसांसाठी गावाला जायला िनघालो.
मुंबई सोड यापूव चाळीतील सव रिहवाशांना, ऑ फसात या सहका यांना मी
मांजरािवषयी सांगून ठे वलं. मुंबईला परतणार के हा हेही चाळीत सांगून ठे वलं. कु णी
मांजर आणून दलंच तर आ ही येईतो सांभाळ याची पडोस ना िवनंती के ली.
मांजर न िमळणार होतं. कारण मला मांजर हवी अस याची बातमी अनेक ठकाणी
पसरली होती. मा याकडू न, बायकोकडू न, बब ाकडू न आिण आम यावतीने आम या
नातेवाईकांकडू न आिण िम ांकडू न!
गावाला काकाकाकुं या घरी आ ही आलो. रा ी या जेवणा या वेळेला काकू सग यांना
िवचारीत रािह या,
‘िलली, दसली का सबंध दवसात? सकाळी न हती, आ ाही नाही.’
–पण कु णालाच िलली माहीत न हती.
रा ी झोपेपयत िललीची तीनचारदा चौकशी झाली, पण काकूं ना समाधानकारक मािहती
िमळाली नाही.
दुस या दवशी सकाळी पु हा िललीची चौकशी झाली. काकांनी पण यात जातीनं ल
घातलं. मग मा मी िवचारलं,
‘कोण िलली, काका?’
तेव

ात काकू हणा या,

‘गभार आहे. अगदी टेकलीय हणून काळजी वाटते.’

‘हो पण, कोण?’– मी परत िवचारलं.
‘अरे , आमची मांजरी.’
‘मांजरी’ हट यावर सवानी कान टवकारले. बब ा खुषीत आला. मी काका-काकूं ना
सगळी हक कत ऐकवली. आ हाला मांजरा या िप लाची के वढी गरज आहे हे सग यांना
पटवून दलं. काका हणाले,
‘एवढंच ना? चांगली दोन िप लं घेऊन जा.’
‘दोन काय करायचीत?’
‘ने रे , घरचीच आहेत. दोन िप लं असली हणजे नीट खेळतात. एक िप लू टकत नाही.’
काकांचं बोलणं संपाय या आतच ती फे मस, े ंट िलली ितथं आली.
‘अरे , अजून तू अशीच?’– काकांनी ितला िवचारलं.
उ रादाखल िलली हणाली, ‘गुरर यांव– गुररररऽ’
‘बरं , बरं , होशील आज.’
–पण आज हणता हणता आठ दवस होऊन गेल.े िलली त शीच होती. माझी रजा
संपली. मी काकूं ना िवचारलं,
‘काकू , िललीला तारीख कोणती दली होती?’
‘अरे , कसलं काय? चांगलेच वर दवस काढलेन् ितने!’
‘मग आता?’
‘वाढव दोन दवस रजा. होईल आज-उ ाकडे.’
मी एक एक दवस रजा वाढवत रािहलो. िलली लकाव या देत रािहली.
शेवटी मी हरलो. तारीख कळत न हती. परत बब
मुंबई या गाडीत बसलो.

ाची दहा वेळ समजूत घालीत ती

टॅ सी क न िब डंगपाशी आलो. सौ. हणाली,
‘तु ही आधीवर जा, आप या ग
येतो मागून.’

ाला सामान घे यासाठी खाली पाठवा. मी व बब

ा

‘ठीक आहे.’ असं हणून मी िजना चढायला लागलो.
दुस याच िज यात बाबूराव भेटले.
‘अरे वा, आलात का?’
‘हा, एव

ातच. काय खास?’

‘काल सं याकाळी
आणली होती.’

ाच वेळेला तुमचे दो त येऊन गेल.े यांनी मांजराची दोन िप लं

‘हो का?’
‘हो. ठे वून घेतलीत. तुम या िखडक चं ह टलेटर उघडू न िप लं आत सोडलीत.’
एवढं सांगून बाबूराव चालायला लागले. मी ितस या मज यावर आलो. तेव ात सहा ा
मज यावर राहणारे गोपाळराव भेटले. सहसा मा याशी न बोलणारे हे गृह थ. पण आज
मला पा न थांबले.
‘तुम या िचरं जीवांना मांजराचं वेड आहे असं समजलं. काल सकाळी मी मांजराची तीन
िप लं घेऊन आलो होतो. अगदी एकसारखी एक दसणारी. तु ही न हतात. पण येणार हे
समजलं. आम या सौ.नं ती िप लं सहा ा मज याव न फे कू न दली असती, हणून
तुम या खोलीत, ह टलेटरमधून मी ती िप लं आत सोडलीत.’
–माझं यावरचं भा य न ऐकताच गोपाळराव चालायला लागले. आम या मज यावर
येऊन रामा ग ाला खाली सामानासाठी जा हणणार, तेव ात तो हणाला,
‘सेटसाहेब, मांजराचा िप लू, या सोडला आतमंदी. मा या परल या दादाकडू न या
आणलात हवं.’
‘बरं बरं , सामानाला पळ.’
दारापाशी येऊन थांबतो न थांबतो तोच माई आ या बाहेर.

‘आले का मुंबईकर?’
‘हो, एव

ातच.’

माई परत आत गे या व एक िच ी देत हणा या, ‘तुमचा राज कोपरकर आला होता.
िच ी देऊन गेलाय.’
मी राजाची िच ी वाचू लागलो. िच ी वाचली आिण मी डो यावर हात मा न घेतला.
राजा कोपरकरनं तर बाळं त हायला आलेली मांजरीच घरात सोडली होती. मी भानावर
याय या आतच आणखीन एक पडोसी आले. यां या हातात बाजा या पेटीचं खोकं होतं.
ते हणाले,
‘ ात िप लं क डली आहेत. हवेसाठी ा पेटीला भोकं पाडावी लागली. िप लं नुकतीच
ज माला आली आहेत. अजून डोळे उघडलेले नाहीत.’
‘थँ स.’– मी वैतागून हणालो.
–मी जेमतेम कु लूप काढलं. दरवाजा उघडला, आत या सग या मांजरांचा ‘कोरस’
चालला होता. मांजरं खोलीभर पसरलेली होती.
मी नुसता उभा रािहलो. तेव ात रामा सामान घेऊन आला. पाठोपाठ सौ. आिण कहर
हणजे, यामागोमाग बब ा व या या हातात एक मांजर!
मा यासमोर ते मांजर उ साहानं धरीत तो हणाला,
‘अगदी टॅ सीखालीच बसलेलं होतं. मी पटकन् पकडलं. छान आहे क नाही?’

काय घडतंय हे समजाय या आतच ती घटना घडू न गेली. फु टपाथवर उभा रािहलेला,
जेमतेम सहा-सात वषाचा तो मुलगा एकाएक र या या म यभागापयत पळत गेला.
मलाच काय पण या मुलाकडे ल असणा या येक
ला वाटलं क तो मुलगा
पलीकड या फु टपाथवर जाणार आहे. पण तसं घडलं नाही. तो मुलगा एकाएक र यात
म यावर उभा रािहला. ेकचा ककश आवाज झाला. बघे लोकांचा ताबा सुटून ते मो ांदा
ओरडले. टॅ सीवाला खाडकन् दरवाजा उघडू न बाहेर आला. या मुला या अंगावर धावत
गेला. याचा तो राग अनाठायी न हता. काही कमीजा त घडलं असतं तर के वळ तो
मुलगाच न हे तर टॅ सीवालाही आयु यातून उठला असता. अगदी अभािवतपणे मीही या
घोळ यात सामील झालो. मुलाला मार यासाठी टॅ सीवा याने हात उगारला. इतर
दोघाितघांनी ‘जाऊ ा, जाऊ ा’ करीत या टॅ सीवा याला बाजूला नेलं, मी या
मुलाला घेऊन पलीकड या फु टपाथकडे जाऊ लागलो. पुन: थांबत तो हणाला,
‘मला र ता ॉस करायचा नाही.’
एवढं बोलून तो उलटा फरला. परत पिह या फु टपाथवर आला. का कु णास ठाऊक. मला
तो सगळा कार काही िनराळा वाटत होता. मी सहज घ ाळात पािहलं. या कामासाठी
मी घरातून बाहेर पडलो होतो ते काम अपे ेपे ा लवकर आटोपलं होतं. या मुलासाठी मी
थोडा वेळ सहज खच क शकत होतो. मीही या याबरोबर पिह या फु टपाथवर आलो.
तो मुलगा लगेच कावराबावरा होऊन इकडे ितकडे पाहायला लागला. ‘बाळ काय
हरवलं?’–
वत:शीच तो पुटपुटला, ‘शा या कु ठाय?’–
‘शा या कोण?’–
‘माझा िम . शाम. आत गेला असेल पळू न, मु ाम.’
‘का?’
‘तो मला पेि सल देणार होता.’
‘कशाब ल?’–

‘धाव या मोटारपुढं उभा रा न दाखवं असं यानं मला सांिगतलं, मी दाखवलं उभं रा न.
आता पैज हरला हणून गेला पळू न. याला िपटलं पािहजे उ ा.’
तो बोलत होता. पण वत:शीच. तो वत: एवढा तं ीत होता क याला ो याची गरज
न हती. फार लहान वयात याला िम ानं दगा दला होता, याचा याला ध ा बसला
होता. जेव ा तं ीत, जेव ा उपे े या भावनेनं तो वत:शी बोलत होता तेव ाच
तं ीत तो चालायला लागला. याला आता कु णाचीही पवा न हती. सोबत न हती. तो
एकटा झाला होता. एवढा मोठा िव म करावा आिण िजथं याची न द होऊन कौतुक
हावं यानं अरिसकासारखी पाठ फरवून जाणं, हा आघात फार होता.
‘बाळ कु ठं चाललास?’– मी िवचारलं.
खां ावरचं द र सांभाळीत तो हणाला, ‘घरी.’
‘चल. मलाही तु या घरी यायचंय्. विडलांकडे काम आहे माझं.’
‘आ ाचं सांगायचं असेल मा या घरी.’ तो ताडकन् हणाला.
–मी चमकलो. मघाशी या या वाग यानं चमकलो होतो आिण आ ा या या
बोल यानं!– आता तर या या घरी जायलाच हवं होतं; आिण यासाठी समजुतीनं घेणं
ा होतं; मी समजावणी या वरात हणालो, ‘छे छे, ा अस या गो ी कु णी घरी
सांगतं क काय?– तुझे वडील मा या चांगले ओळखीचे आहेत, मला यांना भेटायचं आहे.’
‘तु ही मोठे आहात पण तरी खोटं बोलता! मला वडील नाहीत.’
‘खरं ?’– मी परत चमकलो.
‘ हणजे होते. खूप दवसांनी हणजे मी खूप लहान होतो ते हा ते घरातून गेल.े ’
‘असं?’
‘असं आई नेहमी हणते.’
–जो जो मी या मुलाशी बोलत होतो तो तो माझं कु तूहल जागं होत होतं. ा मुलाला
वडील नाहीत. ते घरातून गेले होते. ते हयात आहेत क नाहीत, घरी पु हा परतणार क
नाही– हेही सांगता येणार न हतं. स या प रि थती एवढीच होती क पालक हणून या
मुलाला फ आई होती आिण बाहेर असले उप ाप करणा या मुलाला सुधेपणानं
सांभाळायचं ही एक मोठी सम या होती. ते पोरगं गोड होतं. काळे भोर के स, तसेच

काळे भोर सतेज डोळे , चेहरा तरतरीत आिण बोल यातला बाब तर पाहायलाच नको.
ओळख, प रचय नसतानाही या या घरी जा याचा मोह मला झाला ाला कारण तो
िवल ण पोरगा!
–मी या या घरी जाणार होतो, या या आईला या या अस या उप ापांची जाणीव
देणार होतो.
पायरीजवळ या क
ावर उडी मारीत– यावर चढू न यानं कॉलबेल तीनदा वाजवली.
मग मा याकडे पाहात तो हणाला,
‘तीनदा बेल वाजवली हणजे मी!– आमचं ठरलंय असं.’
हसत हसत या या पाठीवर थोपटत असतानाच दार उघडलं गेल.ं याची आईच ितथं
उभी होती. मा याकडे ल जाताच ितनं पदर सावरला. ितचा चेहरा थोडा शर मंदा
झा यासारखा वाटला. खुणेची घंटा वाजली हणून ती तशीच कप ाची, पदराची
फारशी पवा न करता दरवाजा उघडायला आली होती. वत:ला सावरीत ितनं िवचारलं,
‘कोण हवंय?’
िवचारताना अभािवतपणे ित या भुवयांची मोठी गंमतीदार हालचाल झाली. ती
हालचाल टपून घेत मी हसत हसत हणालो,
‘कोण हवंय, काय?– ओळखलं नाहीस?–’ ित यासारखी मी मग मा या भुवईची हालचाल
के ली.
‘कोण, भाकर तू?’
‘नो, नो, मी

या. भाकर नाही.’

–ितचा पोरगा मा याकडे पाहात हणाला,
‘आईचे तु ही दो त, आिण हणे बाबांना भेटायंचय.’
–आिण कहर हणजे या याही भुवया छान– अगदी त याच हल या. या तशा नेहम
े ीच
हलत असणार. माझंच एवढा वेळ ल गेलं नसणार. तो ितथून गेला ितकडंच मी पाहात
रािहलो.
‘ये ना, आत ये. खूप बोलायचंय तु याशी. खरं हणजे मला तु यावर कडकडू न ह ला

चढवायचा आहे. पण ते रा दे. आधी आत ये. बीऽऽ क फटबल.’
–खूप जुना श द. खूप जुनी पण अजूनही तेवढीच ताजी वाटणारी लकब. खूप वषापूव
ित या या वरळी या आिलशान लॉकम ये जाऊन कै क वेळा मी ितचा पा णचार
वीकारला होता. ितची ती लकब अजून कायम होती हणून मधली वष एकदम कमीच
झाली.
मी बाहेर या खोलीत थांबलो. रजनी काही कामासाठी आत गेली. मी इतक वष मागे
गेलो होतो, धुंदावलो होतो क रजनीचा लॉक पाहावा, मांडणी पाहावी. वगैरे भावनाच
मला होत न हती.
‘हं, कसा अचानक आलास असा?’– रजनी आतून येता येता हणाली.
‘तु या मुलानं आणलं.’
‘अं. ते कसं काय?’
–मी मग सगळा क सा ऐकवला. रजनी शांतपणे ऐकत होती. सगळी हक गत संप यावर
मी हणालो, ‘ याला तू मा वगैरे नकोस हं. मोठं गोड पोरगं आहे.’ काही वेळ िवचार
करीत ती हणाली,
‘मारत नाही मी कधी याला. एर ही नाही आिण
नाही.’

ा अशा बाबतीत तर कधीच मारणार

‘नुसता धाक मा ज र दाखव.’
‘ याचाही उपयोग हायचा नाही.’
‘वा! काही तरी करायला हवं पण.’
‘नाही रे , कशाचाच उपयोग नाही हायचा. तुला काही माहीत नाही हणून तू हे उपाय
सुचवतो आहेस, पण इथं हे सगळं फोल आहे. मला याचा ध ा बसलाय्.’
रजनी काही काळ िवमन क होऊन बसली. ती अंतयामी फार अ व थ झालेली दसत
होती. ितला मा या अि त वाचा िवसर पडला– ती कु ठं तरी फार मागं गेली. काही
इितहास ित या नजरे समो न सरकत असावा. कु ठ या तरी णावरची खपली िनघाली
होती. काहीसं वत:शी, काहीसं मला उ ेशून ती हणाली,

‘हे अटळ आहे. हे असंच हायचं, असंच होणार.’
–ित या मा याम ये धडाधड असं य दरवाजे बंद झाले. एक भ या मो ा पा ाची नदी
मधून वा लागली. पलीकड या तीराव न ती कतीही मो ांदा बोलली तरी आता ते
मा यापयत पोहोचणार न हतं, एवढं ते पा ं द होतं. आिण तेव ात ितचा मुलगा
धावत आला. आईसमोर आपली इवलीशी मूठ उघडीत तो हणाला,
‘दाणे खाणार?– खाणार?’
रजनी भानावर आली. मा या तीरावर आली. ितला मग थोडी जाणीव आली. जाग आली.
ितनं मुलाकडं पािहलं. याच वेळी मी ितला आ ा सांिगतलेली गो आठवली. ती
हणाली,
‘िवजा, काका काय सांगताहेत?’
‘मला माहीत आहे.’
‘मग काय िवचार आहे तुझा?’
‘ यात काय झालं?’– िवजयनं िवचारलं.
रजनी काही बोलली नाही. ‘हे असं आहे’– अशा अथानं ितनं पािहलं. तेव
िनघून गेला.

ात िवजय

‘काय कार समजायचा?’– मी िवचारला.
‘तुला आता काय आिण कती सांगू?–

ा फोटोपासूनच सु वात करते.’

रजनीनं मला एक फोटो दाखवला. तो फोटो मोठा और होता. उजवा हात, डावा पाय
आिण कपाळ, एवढे अवयव बँडज
े म ये होते. या फोटोखाली आठदहा वषापूव ची तारीख
होती आिण खाली िलिहलं होतं, ‘डे न न.’
‘ ाचा अथ?’
‘अथ कसला आलाय?– अनथ हण. िम ािम ांत पैज लागली, गाडीतून उडी मारली तर
माणूस मरतोच का?– ॅि टस के ली तर तो जगू शके ल काय?– झालं. ांचे मग योग सु
झाले.’

‘ ांचे हणजे...?’
‘होय, हेच िवजयचे वडील. ते हा ल हायचं होतं आमचं. जे हा ओळखही न हती;
ते हाची गो . रोज हणे ॅि टस करीत होते. रोज कोण या ना कोण या गाडीतून,
कोण याही टेशनवर उतर याचे धाडसी बेत सु झाले. बघणारे धा तावायचे, थ
हायचे, नावं ठे वायचे, पण ांचे िवि
उ ोग थांबले नाहीत. आिण शेवटी यांनी एक
दवस यां या िम ांना सं याकाळी स वापाच वाजता परळ टेशनवर अपॉइं टमट दली
आिण डे न नमधून लॅटफॉमवर उडी मा न दाखवली.’
‘अजब आहे. िम ांनी अस या कारांना आळा घालायला हवा होता.’
‘ ांनी कु ठं यांना प ा लागून दला होता? नुसती अपॉइं टमट दली होती. नंतर अडीच
मिहने के .ई.एम.म ये पडू न होते. तरीही हणत होते क , माणूस मरायचा नाही, एवढा
जायबंदी पण हायचा नाही. उडी मारतानाच जरा गफलत झाली होती.’
–मी या हातात या फोटोकडे पाहात रािहलो. यातला अथ आता समजत होता. समाधान
होईपयत फोटो पा न झा यावर मी तो बाजूला ठे वीत हणालो,
‘पण अशी ही व ली तुलाच बरी नेमक सापडली?’
‘तोही काही लहानसहान इितहास नाही. पपा आिण मी या दवशी माक टंगला चाललो
होतो...’
‘ हणजे एकच लाऊजपीस यायला, असंच ना?’
‘अरे वा, तु या बरं च ल ात आहे मागचं सगळं ?’
‘वा, नसायला काय झालं?– बरं पपा कसे आहेत? कु ठे आहेत?’
–मी तो
िवचारला, आिण मग एकदम चपापलो. ब याच वषात गाठभेट न हती. पण
रजनी या चेहे यावर काही फे रफार झाला नाही ते हा बरं वाटलं. तीही उमेदीनं हणाली,
‘ितथंच आहेत. वरळीचा तोच लॉक अजून.’
‘अजून तसेच आहेत का ग पूव सारखे?’
‘अगदी त से. माणसं तशी फार बदलत नाहीत. आता मा यात काही फरक दसतोय का
तुला?’

–ित या भुवयांची परत तशीच झालेली हालचाल टपून मी हणालो,
‘नाही, तु यात काहीच फरक नाही. तू त शीच आहेस.’
‘तसंच असतं. माणसं बदलत नाहीत. ती कायम तशीच राहतात. अगदी लहानपणी जशी
असतात तशीच शेवटपयत राहतात. ां यातही बदल झाला नाही. ल झा यावर ते
िनवळतील असं वाटलं होतं, पण नाही. पूव जसे होते तसेच नंतरही रािहले.’ रजनी
थांबली मधेच थांबली. ितला या आठवणी, तो पूवितहास कदािचत दाहक वाटत असावा.
पण मला आता सगळं ऐक यावाचून बरं वाटणार न हतं. मी उतावीळपणानं हणालो,
‘ओळख कशी झाली सांगतेस ना?’
‘हो. आ ही माक टंगला िनघालो होतो. गाडी घेऊन आ ही दादरला आलो. या दवशी
आ ही खूप हंडलो. अनेक दुकाने पालथी घातली. पण या दवशी खरे दी होतच न हती.
खरे दीचा देखील एक ठरावीक वर असतो. तो के हा के हा सापडतच नाही. आिण तसं
झालं हणजे मग सग या व तू अळणी वाटायला लागतात. काहीच मनाला येत नाही.
या दवशी तेच झालं. मग आ ही गेलो दादर टी टी ला ितथून. ितथंही मनाला काही आलं
नाही. शेवटी खरे दी बंद असे ठरवून गाडीत येऊन बसलो. घरी जा यापूव एखा ा
पंजा याकडे ल सी यावी हणून परळ या बाजूला िनघालो. वाटेत गाडी उभी क न मी
व पपा चालत िनघालो. थोडं अंतर चालतो न चालतो तोच पाठीमागून एका माणसानं
पपांना जोरात ध ा दला. पपा खाली पडायचेच. मी पटकन यांना हात दला. ते पडता
पडता सावरले. तोपयत ध ा मारणारा माणूस पुढं िनघून गेला. आिण मग एकदम शंका
येऊन पपांनी िखशात हात घातला. पपांचं पाक ट नाहीसं झालं होतं. पपा मो ांदा
ओरडले, ‘चोर, चोर.’ ध ा मारणारा माणूस एकाएक पळायला लागला. मग काय?
एकच ग धळ. तो पुढं पळतोय. मागून पपा पळत रािहले. पपां या पाठोपाठ मीही धावत
होते. आणखीन वीस-पंचवीस लोकही पाठलागात सामील झाले. मी थकू न थांबले आिण
समोर पाहात रािहले. आिण तेव ात तो कार घडला. अगदी मा या नजरे समोर एका
इमारतीत या माणसानं, पिह या मज याव न, तो िखसेकापू या या इमारतीसमोर
येताच या या अंगावर उडी मारली. फु टपाथवर तो िखसेकापू आिण या या अंगावर तो
उडी मारणारा माणूस! ते दृ य पािह यावर मी माझा थकवा िवसरले आिण न ा जोमानं
पळायला लागले. पपां या जवळ जाऊन उभी रािहपयत या गृह थानं पपां या हातात
पाक ट दलेलं होतं; आिण मग गद तली इतर माणसं या िखसेकापूवर आपला हात
चालवीत, मार याची हौस पुरवून घेत रािहले!– ते अचाट साहस करणा या माणसा या
खां ावर हात ठे वीत पपा या गृह थाला घेऊन गद तून बाहेर आले. मग आम या
ितघांचा ल सीचा काय म झाला. तो काय म आटोप यावर ते गृह थ िनघाले तशी पपा
हणाले,

‘छे: मी तु हाला असं कसं सोडीन? आम या घरी चला. घरात या मंडळ ना मला कौतुक
सांगू दे. तुमचा छोटासा स कार क दे. मग जा.’
‘चला ना.’ मीही भारावून हणाले.
–मग ते आम या घरी आले. पपांना ांना कु ठं ठे वू आिण कु ठं नको असं होऊन गेल.ं या
दवशी पपां या पा कटात सुमारे दोन हजार पये होते. आम या घरी मग यांचं फारच
मोठं वागत झालं. चहापाणी झालं. ती िवजय या विडलांची आिण माझी पिहली भेट.’
–रजनीनं लांबलचक हक कत सांिगतली. या सग या काराची मला मोठी मौज वाटली.
काही वेळ आ ही ग प होतो. नंतर मी िवचारले,
‘मग

ा पिह याच भेटीत तुझी ‘िवके ट’ का?’

‘छे छे. यानंतर परत एक भेट झाली. अथात ती पिह या न जा त ना पूण होती.
सग या आयु यात ते साधे जीवन कधी जगलेच नाहीत. या दवशी िनघताना ते मला
हणाले, ‘तुमचे पपा मला आवडले.’
–मी यावर हणाले, ‘मग आता येत जा नेहमी.’
‘ज र.’
‘के हा भेटणार?’– मी िवचारले. तो
िवचारीपयत मा या मनात तसा काही भाव
न हता. ते हणाले, ‘ये या रिववारी बरोबर चार वाजता ही.टी. समोर फरोजशहा
मेहता या पुत यासमोर याल का?–’
–मी हो हणाले. आिण या माणे गेले. वेळे या आधीच गेले जरा. या दवशी का कु णास
ठाऊक ितथं बरीच माणसं जमली होती. एव ा गद त यांची गाठ कशी पडणार हा मला
एक च पडला. तरी मी सांिगतले या ठकाणी थांबले. हळू हळू गद वाढायला लागली.
फु टपाथ ग भरले. मा या आजूबाजूला बरीच माणसं उभी रािहली. बोरीबंदरवरचं मोठं
घ ाळ स वाचार वाज याचं सांगत होतं. आता ते जरी आले तरी एव ा गद त मला
गाठू शकणार नाहीत ा िवचारानं मी जायला िनघाले. तेव ात ितथं जमले या
जमावानं टा यांचा कडकडाट के ला. एखा ा मं याची मोटार आली असेल ा क पनेनं
मी नजर फरवली. पण तसं न हतं. सग यां या मानावाक या हो या. नजरा आभाळाकडे
हो या. काह या हातात तर दु बणी हो या. मी वर पािहलं. पाहते तो युिनिसपािलटी या
या अवाढ इमारती या वर या टोकाला टॉवरभोवती या क
ावर एक गृह थ
सायकल बॅल स क न दाखवीत होता. खाल या जमावाकडू न वारं वार होणारा टा यांचा

कडकडाट याला ऐकायला जात होता क न हता ाचीही शंका होती. पण याला याची
ज रीही नसावी. कु णाची तरी मी वाट पाहात होते ाचाही िवसर पडू न मी तो काय म
पाहात रािहले. काय म संप यावर घरी परतले. आिण मग दुस या दवशी सकाळी
वतमानप ात आद या दवशीचा तो िव म वाचला आिण िवजू या विडलांचा छापून
आलेला फोटोही पािहला.’
‘ हणजे?’ मी मधेच िवचारले.
‘होय बाबा. तीच ती व ली होती.’
‘अजब आहे.’
‘ हणूनच पपांना ते एकदम आवडले. मा या आधी पपाच यां या ेमात पडले. तो
दृि कोन पपांनीच मा या डो यात भरवून दला. मी यांना हटलं, ‘पपा, हा ाणी
िवि
आहे. असेच उप ाप करीत बसतील आयु यभर.’ यावर ते हणाले, ‘अग, एवढा
मी तु या पाठीशी आहे. िभतेस काय?– पु ष असा ट या हवा. गो अहेड.’– आिण मग झालं
आमचं ल .’
रजनी थांबली. ित या िनवेदनाचा एक ट पा संपला होता. गतजीवनातली ती खास
करणं सांगताना ती फु लली होती. हरवली होती. आठवण ची धुंदी ओसर यावर ती
हणाली,
‘चल, तू आपला िवचारीत सुटलास. मी वे

ासारखी बोलत रािहले. चहापाणी रािहलंच.’

‘रा दे, आपण फार चांग या वातावरणात वावरत आहोत. चहापा याची औपचा रकता
नको. मला पुढची ह कगत सांग.’ मी गडबडीनं हणालो.
‘नंतरचं काय सांगू रे ? तेही सगळं तसलंच आहे. पिह या रा ी मी यांना िवचारलं, ‘तुमचे
हे िव म असेच चालू राहणार का?’ तर सरळ ‘हो’ हणाले. या रा ी यांनी मला सगळा
इितहास सांिगतला. तू एच. िव ासराव हे नाव ऐकलंस का कधी?’
–मी नकाराथ मान हलवली. यावर रजनी हणाली, ‘अरे , नाही काय हणतोस? वीस
बावीस वषापूव ची कथा आहे ती.’
‘मग कशी आठवणार?– तुला तरी आठवते का?’
‘नाही, मलाही आठवत न हती. पण पपांना ते माहीत होतं.’

‘बरं , पण पुढे काय?’ मी िवचारलं.
‘ते आमचे मामंजी. िवजयचे आजोबा. आमचे ‘हे’ दहा वषाचे असताना मामंजी नाहीसे
झाले. एका फार मो ा बँकेचे ते मॅनेजर होते. आिण सुमारे चार ते सहा लाख पयांची
अफरातफर के याचा आरोप यां यावर होता.’
‘असं?’ मी अचं यानं िवचारलं.
‘हो. पिह या रा ी हे मला सांिगतलं. तु ं गात जा यापूव ां या आइनी टाहो फोडू न
िवचारलं, ‘तु ही हे खरं च के लंत का?’ ते हा ते काहीच बोलले नाहीत. पण ांना
हणाले,‘धडाडीचा हो. नेभळा होऊ नकोस. काहीतरी वेगळं क न दाखव. एका वेळी
लाखो माणसांनी आप याकडे पाहावं, आप याब ल बोलावं ासारखा कै फ नाही.’ एवढं
बोलून ते गेले आिण नंतर वीस दवसांतच यांनी तु ं गातून पोबारा के ला. ते अखेरपयत
सापडलेच नाहीत.’
थ होऊन मी हणालो, ‘विडलांचा क ा मग तु या यजमानांनी लगेच उचलला?’
‘नाही. पिह या रा ी मी हेच िवचारलं क , तु हीही असेच काहीतरी उपद ाप करीत
बसणार आहात का हणून? ते हा ते हणाले, ‘विडलां या बोल याचा’ अथ मला
समजलाच नाही. मला ते हा वडील मूख वाटले. गाढव वाटले. लाखो लोक एकदम बोलत
असतीलही. विडलांना असेल याचा कै फ, पण शाळे तली मुलं मला दरोडेखोराचा लेक असं
एकमुखानं हणायला लागली; ते हा सग यांनी एकाब ल बोलावं ात कती यातना
आहेत याचा अनुभव आला. पण पुढं चारच वषानी विडलांचं बोलणं समजलं. यातला
अथ समजला. मी व माझा िम टेकडीवर गेलो होतो. वेळ सं याकाळची होती; आिण घरी
परतताना माझा डावा पाय सापावर पडला. काय होतंय हे समजाय या आतच उजवा
पायही सापावरच पडला. डा ा पाया या बाहेर शेपटी वळवळत होती. आिण उज ा
पाया या बाहेर दोन-तीन इं च त ड डोकावत होतं. दो हीपैक कोणताही एक पाय
उचलला असता तर सापाचे िवळखे पायाभोवती पडले असते. दोन पायात साप मधलं अंग
हलवीत होता, पण यापे ा जा त हालचाल याला करता येत न हती. सपदंश काही
टळत न हता. िम पंचवीस फु टावर उभा रा न थरथरत होता. मग हटलं करायचं
धाडस. जादुगाराचे, गा
ाचे खेळ आठवले. मग खाली वाकलो. शेपटी डा ा हातात
पकडली व डावा पाय काढू न घेतला. एकवार मनाचा िह या के ला आिण याच प तीनं
याचं मग त ड ग िचमटीत पकडलं व उजवा पाय काढू न घेतला. एवढं झा यावर
आमचा दो त थरथरत पुढं आला. यावेळी याची ती नजर, यातली भीती, यातला
मा यावरचा आदर, कौतुक, शहारे व असं य अ
भाव, या णी– या णी–
विडलां या बोल याचा अथ समजला. िम ा या या नजरे नं मी झपाटलो. याच धुंदीत

सापासकट गावात आलो. घरी आलो. मा तरां या घरी गेलो. िम कडे गेलो. सग यां या
आ या या, कौतुका या नजरा िपऊन घेत या. मग गावात दुस या दवशी स कार झाला.
िधटाईचं कौतुक झालं, संगावधानाचं गुणगान झालं, आिण मग तसलंच जीवन सु
झालं.’ अशी आहे हक कत ांची.’
‘बरं पण आता कु ठं आहेत?’
‘तेवढंच फ मािहत नाही. ल ानंतरची तीन वष म त गेली. चैन, मौज, ऐषआराम आिण
धुंदी आणणारा यांचा सहवास. सकसम ये नोकरी होती. तीन आयटे स करायचे. तेही
िवल ण. मृ यूचा गोल, वाघा या त डात मान ायची, आिण मोटारज प. बावीसशे पये
पगार होता. मी खूप यायची, रा रा झोप यायची नाही. दवसातून नऊ वेळा हे
मरणा या दारात उभे रा न परतायचे. हसत हसत. ते हसायचे, मी रडायची. यांना
आणखीन जोर चढायचा. अशाच जीवनात, मग िवजयचा वेश झाला. नंतरची दोन वष
हां हां हणता गेली. आिण एके दवशी...’
रजनीला द
ं का आला. मी तर के हाचा सु झालो होतो. रजनीनं वत:ला सावरलं आिण
परत ती हणाली, ‘आ ही फरायला चाललो होतो. िवजय यां या कडेवर होता. कसा
कु णास ठाऊक, यांचा फु टपाथव न एक पाय र यावर पडला. ितथंच ते मटकन् खाली
बसले. मग कसलं फरणं न कसलं काय?– हां हां हणता पाय सुजला. मग टॅ सी क न
दवाखा यात, आिण ितथून पर पर हॉि पटलमधे. नशीब एवढंच क हे मुंबईतच घडलं.
चार दवस झाले, तर आठ झाले, पंधरा झाले. ए सरे झाला; आिण एके दवशी पपांनी ती
वाता सांिगतली. ांचा पाय गुड या या खाली कापायला हवा होता. दुसरा पयायच
न हता.
‘–मला
ांड आठवलं. ा बातमीनं यांना काय वाटेल ाची क पनाच होईना. पण
अवयवापे ा माणूस जा त मह वाचा. यां या कानावर हे शेवटपयत घालायचं न हतं.
डॉ टरांनी के सपेपरवर माझी व पपांची सही घेतली व ऑपरे शनचा दवस ठरला. वेळ
ठरली.
‘ऑपरे शन या आधी तासभर मी हॉि पटलमधे गेले तर, ही धामधूम. आद या दवशी
रा ीच ते पळू न गेले होते. िच ी नाही, चपाटी नाही, काही नाही. आज ा गो ीला सहा
वष झाली. यांचा प ा नाही. पाठीशी पपा आहेत हणून मी इतपत आहे. ते न
परतणार आहेत. ते जीव ायचे नाहीत. असाच कोणता तरी िव म करताना ते मला
सापडतील. एका त हेनं, ते असताना मला वाटायचं क िवजयला यां यापासून दूर
ठे वायचं. यांची सावली नाही पडू ायची. पण तसं झालं नसतं!– गेली सहा वष कु ठं
आहेत ते!– तू आज िवजयची ह कगत सांिगतलीस आिण पडताळा आला. ते इथंच आहेत.

िवजयम ये आहेत. हणून हणाले, उपयोग नाही रागाव याचा! हे र आहे. ती वृ ी
आहे. यां या परं परे नं जोपासलेली उसळी आहे. लाट आहे. ती मला थोपवता येणार नाही,
आडवता येणार नाही क वळवता येणार नाही. नुसतं पाहात बसायचं, पाहात बसायचं...’

‘आता शेवटचा संग. तु ही गोळी झाडलीत; आिण कशी कु णास ठाऊक ती भलतीकडेच
गेली, सावज सावध झालं. तु ही कोण या झाडावर आहात हे यानं हेरलं आिण गुरगुरत
याने तु ही चढू न बसले या झाडाभोवती िगर या मारायला सु वात के ली. तु ही खाली
के हा उतरताय आिण तुमचा फडशा कधी पाडतो, या िवचारानं तो या झाडापासून
हलायला तयार नाही. अशा प रि थतीत तु ही काय कराल?’
–शरदला एवढा

िवचा न– ओठांचा चंबू क न ती या याकडे पाहात रािहली.

‘तू असा चंबू के लास ना– ओठांचा हणजे– भलतीच– बुवा– ‘ही’ दसतेस हं!’
‘–हं समजलं, समजलं. मी िवचारले या
आली, माहीत आहे ना?’

ाचं उ र

ा आधी. वरपरी ा एक दवसावर

‘जाऊ दे ग. काय जे हा ते हा वाघ-बंदक
ू -गो यां या गो ी?– मा यासमोर असं
तु यासारखं बेरक – चपळ सावज अस यावर िनरा या िशकारी या गो ी कशाला?’
शरद माधुरी या जवळ सरकत हणाला.
‘सावज काय?’
‘तर! चांगलंच तरबेज सावज.

ी या देहात सारं अर य सामावलेलं असतं हणतात.’

‘कोण हणतं?’
‘सगळे च हणतात. कसं ते पाहा. तुम या डो यात हरीण आहे. काळजात ससा आहे.
कमरे त संह आहे, वेणीत नागीण आहे...’
‘पुरे, पुरे!’
‘खरं च सांगतो. ीम ये हे सग या ा यांचे गुण व अवशेष असतात हणून तर ब तेक
पु ष िशकारी या मागे लागत नाहीत– तर बाई या मागे लागतात. ह रणा या मागे
जा यापे ा ह रणा ीचा माग कु ठे लागेल ते पाहातात. तुम या तीथ पांना ी या
देहातली ही कमया समजली नाही हणून ते िशकार करीत सुटले.’

‘ते असू दे. आता यां याच परी ेला तु हाला उतरायचंय.’
‘ती परी ा मी सहज पास होईन. जंगलाचं त ड लांबूनही न पाहता सा या ा यां या
सवयी मी आता सांगू शके न. सग या जनावरांतले एके क वभाविवशेष उचलून ीचा
वभाव बनतो. को ाचा धूतपणा, हरणाचं चाप य...’
‘पुढचं सगळं समजलं. आधी आम या काकां यासमोर उभे राहा. यांना खूष करा.’
‘अगं पण संसाराचा ल ाचा-िशकारीचा संबंधच काय? काहीतरीच िविच ह ! हणजे
जावयाला िशकारीचा नाद हवा हे काय काहीतरीच?’
‘–शरद, ते काहीतरी आहे हे मलाही पटतंय पण यातून माग नाही का काढायचा?’
‘हवा ना. हणून तर रं गीत तालीम करतोय जाता येता. संगल बॅरल, डबल बॅरल, मचाण,
हाके वाले, िनशाण, काडतुसांचे नंबर– एक ना दोन रोजची तालीम! भानु िशरधनकर या
सग या िशकारकथा वाच या. मॅन हंटस ऑफ कु माऊँ, चार वेळा पािहला.’
‘मग सांग पा मा या

ाचं उ र, काय करायचं ते?’

‘खरं सांगू का, आधी ा ातलं काहीही घडणार नाही– माझा आयु यात आिण
यातूनही हे सगळं घडलंच तर पिहली गोळी चुकली हे पाहताच मी बेशु होऊन
झाडाव न खाली पडेन.’
‘शरद आता चे ा पुरे हं, ऐक पुन: एकदा याचं उ र. तू झाडावर आहेस. वाघ िघर ा
घालतो आहे. जरा वेळानं याला िघर ा मार याचा कं टाळा येतो. तो मग नुसता एका
जागी पंजा चाटत बसतो. तोपयत तुझीही िनराळा ह ला कर याची तयारी होते. कमरे चा
भला मोठा चाकू काढू न तू याला दोरी बांधतोस, आिण व न चाकू बरोबर वाघा या दोन
डो यां या म ये मारतोस, चाकू ला दोरी बांधली अस याने तुला तो लगेच वर ओढू न घेता
येतो. िपसाळले या वाघाचा आरडाओरडा सु होतो. मग िनशाण साधून चाकू चाच दुसरा
वार.’
‘ठीक! एकदम सारं ल ात आलं. आता घाब नकोस. ा भांडवलावर अशा ग पा मारतो
क िशकारीत हयात घालवले या तु या काकांनी िशकारीचे धडे, अर याचं त ड न
पािहले या मा यासार या जावयाकडू न यावेत.’
–शरद या

ा िवधानावर माधुरी खो खो हसत सुटली. शरद ित याकडे पाहातच रािहला.

ितचं हसणं थांबेना– तसे ितचे दो ही दंड हातात ध न ितला गदगदा हालवत तो हणाला,
‘काय चुकतं? बाक आता तुला, हे सगळं अश य वाटतं? पाहशीलच तू तु या काकां यावर
मी ‘इं प’ पाडतो क नाही. हसतेस का ते सांग!’
‘िम टर, हे सगळे संग मी काकां या अनुभवातले सांिगतले. काका हे तु हाला सगळं
ऐकवतीलच. तु हाला यापे ा िनरा या चालीचे नमुने बनवावे लागतील.’
‘ते आता जनावरां या चालीवर अवलंबून आहे.’
‘नो, नो. तु हाला काकांचीच चाल पाहावी लागेल.’
‘बरं बाई झक मारली आिण तु या ेमात पडलो.’
‘श असं रे काय करतोस? माझं रे काय चुकलं ात? िशकारीची आवड हवी जावयाला
अशी अट मी का घातली?’– माधुरी रडवेली झाली.
‘अग पण कसली अट ही? ब तेक सासरे – ग हमट स हस पाहतात. चांग या व तीत
मालक चा लॉक आहे का पाहातात. ह ली या शतकातली हीच ािल फके श स आहेत. ते
रािहलं बाजूला– आिण काय हणे तर िशकारीचा नाद हवा. एका त हेने तुझे काका
जावया या िशकारीवरच िनघालेत हणायचे.’
‘हो, आिण आिमष हणून मला झाडाला बांधून ठे वली असंच ना?’
‘अगदी त सं! पण पाहा हणावं हे आिमष बंदक
ु ची गोळी चुकवून पळवतो क नाही.’
–रडवेली झालेली माधुरी लगेच हसरी झाली. शरद या ग यात हात अडकवत हणाली,
‘बाक सावज आिण बांधलेला बळी ांनी एक होऊन िशका याला दलेली लकावणी
ही एक ऐितहािसक घटना होईल नाही?’
‘हो हो, होईल क . सावज िजवािनशी सुटलं तर. नाहीतर वाघ जायचा िजवािनशी आिण
शेळी हणायची...’
‘पुन: असं काही हणाल तर पाहा हं!’
ठरले या रिववारी शरद काकांना भेटायला जो आला तो मुळी िशका या याच पोशाखात.
कु ठू न कु णास ठाऊक याने भली मोठी बंदक
ू ही पैदा क न आणली. शरदशी ह तांदोलन

करता करताच काकांनी यां या हातातली बंदक
ू आधी उचलून घेतली.
‘वा, म त काम आहे अगदी तुमचं.’
‘कसचं-कसंच’ हे कौतुक कु णाचं हे न कळू न शरद हणाला.
‘त डदेखलं नाही हणत हो. माझी रायफल पण
के ला.

ाच मेकची आहे.’ काकांनी खुलासा

शरदचा चेहरा पांढरा पडला.
‘ कती वष वापरताहात?’
शरद गडबडला. पण लगेच एक थाप आठवून हणाला, ‘ही माझी नाही. माझी स या
नादु त आहे. फारच
आली हणून एका िम ाची आणली आिण पडलो बाहेर! पण
काही मन लागेना. एकं दरीत एक तर हातातलं ह यार न हतं आिण सु वातच चुकली क
मग जा त पाठपुरावा करणं नाही. मग सरळ इकडेच आलो.’
‘हॉ हॉ, तु ही हणता तसं होतं खरं ! सु वात चुकली क मामला िबघडलाच. सगळे च
दवस िशका याचे नसतात, काही जनावरांचेसु ा असतात.’
–हा हा हणता काकांचे व शरदचे संवाद चढ या भाजणी माणे चढू लागले. संवादा या
रं गतीबरोबर एकएक सूरही वरवर चढू लागला. शरद याचवेळी ग पां या ओघात
कु ठं तरी भलतीच गफलत क न ठे व याचा संभव होता आिण काकांसार या जाितवंत
िशका याला खरं भांडवल आिण जािहरातबाजी कं वा मसाला हे कळ याची श यता
होती. असं वाट यावर इतका वेळ आडू न ऐकणारी माधुरी यां यात सामील झाली.
शरदला दाब यासाठी, या या ऊतू जाणा या उ साहाला लगाम घाल यासाठी, काकां या
ल ात न येता याला नजरे ने खुणवता येईल अशा बेताने ती बसली. पण ए हाना
पढवले या, ठरवले या, वाचले या िशका यां या थापाच संपु ात आ या हो या. यामुळे
मुल या समोर जा त जोर जो एर ही येतो तो न येता शरद एकदम ग प-ग प झाला.
बायकांसमोर अ सल िशकारी कधीच बढाया मारीत नाही असं वाटू न शरद या
(नसले या) े वाब ल काकांना आणखीन ध य वाटलं. आणखीन खुषीत येत ते हणाले,
‘आता बोला, तुम या घरची ती कातडी, सांबराचे-वाघाचे मुखवटे पाहायला के हा येऊ?’
–काका एवढा उ साह दाखवतील ाची शरदला क पना न हती. तो एकदम गडबडला;
पण माधुरी मदतीला धावून आली. ती पटकन् हणाली,

‘काका, परवा या दौ यातून तु ही अजून पुरते बरे झाला नाहीत. तुमचा दुखावलेला
गुडघा–’
‘अगं पोरी िवसर, समोर जनावर दसलं तर आधारािशवाय उभा रा न मी याचा िनकाल
लावीन. बरं का शरद, एकदा आ ही आम या इं दोर या महाराजां या बरोबर...’
यांना म ये अडवीत माधुरी हणाली, ‘काका, पुढची हक गत, फोटोसकट मी ांना दहा
वेळा ऐकवली आहे. ते काही नाही. उगीच कृ ती बरी नसताना, वाघ, संहांची, हरणांची
िनज व, भंतीला टांगलेली डोक काय बघायची?’
‘वा बेटा, ते तुला काय कळतंय. वत:कडे सुमारे दोन डझन सा ा असताना दुकानातून
हजारो त हा रोज पाहात असतानाही शेजार या बाईने साडी घेतली हे कळ यावर तु ही
का धावत जाता? तसंच आहे हे. ते हा शरदभाऊ, बोला के हा येऊ?’
‘के हाही! घर आपलंच समजा. के हाही या, आनंद आहे. िशका याचं कौतुक करणारी
माणसं दु मळ असतात. तु ही आलात तर तो सुवणयोग.’
‘ज र ज र! आ हालाही तुम यासारखा त ण कं पेिनयन हवाच होता.’
‘िशकारीची ल त वाढेल आता आपण बरोबर असलो क .

ा रिववारी येतो. कसं काय?’

‘अव य!’
फाटकापाशी माधुरी शरदला पोचवायला आली. शरदने ित याकडे भीतभीत पािहलं.
‘आता करा शंख! तरी सांगत होते जपून थापा मारा.’
‘अगं, पण जेवढं बोललो तेवढं आव यक होतंच. याखेरीज यांची खा ी कशी पटणार?
पािहलंस ना कती रं गले होते!’
‘अरे हो. पण एखादे वा य भलतेच बोलला असतास तर?’
‘नाही, नाही. मी तेवढा जागृत होतो.’
‘हं. मग आता वाघ-ह रणांची डोक कु ठू न आणणार?–’ माधुरीने ािसकपणे िवचारलं.
‘तू चालव ना डोकं जरा. मीही हादरलोय.’

‘बरं . करीन

व था.’

‘कशी काय?’
‘रायफल हाऊसचे शंकरराव माहीत आहेत का? ते मा या ओळखीचे आहेत. यां याकडे
ट डंग करता खूप डोक येतात. यां याकडू न पािहजे तर घेऊ भा ानं.’
‘नाइस, नाइस. पण यापे ा तु या काकांनाच परावृ कर ना!’
‘ते नाही हायचं, यांनी एकदा ठरवलं क संपलं.’
‘अहो शरदभाऊ, तुमची बंदक
ु िवसरलात ना?–’ काका आतून ओरडले.
‘मा न मुटकू न वै बुवा हट यावर असंच हायचं–’ माधुरी हणाली. जीभ चावत शरद
आत पळाला.
यानतंरचे दोन दवस शरद माधुरीचे फार धावपळीचे गेल.े शंकररावांनी यांनी
हरत हे या व तू द या. चार वाघांची डोक – तीन हरणांची डोक , दोन भले मोठे ह ीचे
दात शोके स सकट– मृगािजनं तर कतीतरी! शरदचा एर ही रकामा वाटणारा हॉल ा
पा णे कलावंतांनी एकदम गजबजून गेला. भंतीवर अशी एकही जागा उरली नाही क
िजथे िशकारीसंबंधी सािह य नाही! वाघा हरणां या डो यातून वाचले या भंतीवर
िशकारीचे मोठमोठाले फोटो होते. ही एवढी चंड तयारी पा न माधुरी पण द मूढ
झाली. शरद वत: या यशाब ल आता िन ंत झाला होता. काका खरोखरीच एकदम
खुश झाले. येक फोटो यांनी काळजीपूवक पािहला. येक वाघाचे, हरणाचे कातडे दहा
दहा वेळा पािहले. येकाचा सम इितहास पुन: पुन: िवचारला. आिण एव ा लहान
वयात िशकारीचा एवढा शौक के याब ल यांनी शरदचं वारं वार अिभनंदन के लं. यानंतर
आठच दवसांनी शरदचं माधुरीबरोबर ल ठरलं. बळी आिण सावज ांनी
िशका यािव
के ले या कार थानात यश िमळवलं होतं. आिण एकु ल या एका पोरी या
ल ासाठी धावपळ करताना काकांचा दुखणारा गुडघा अधा अिधक बरा झाला होता.
आिण एका गोरज मु तावर शरद माधुरीचं ल थाटामाटत पार पडलं. आहेर आिण
अिभनंदनाचा या दोह वर वषाव झाला. जावई पण िशकारीचा शौक न हणून ब तेक
वहारी िम ांनी िशकारीला उपयु होतील असेच नजराणे दले. दोन डझन भारी टॉच,
आठ वासी बॅ ज, नऊ थमास, तेरा दु बणी– आिण इतर अनेक! या सग या व तू पा न
शरद शेजारी बसले या माधुरी या कानात पुटपुटला,
‘आता संसार सोडा आिण िशकारच करा.’

‘इ श!’
‘नाही तर शंकररावां या दुकानाशेजारी ‘बुलेट हाऊस’ काढा
भांडवलावर.’

ा आहेरां या

‘पाहा शंकररावांचं नाव घेतलंत आिण ते पाहा शंकरराव आले.’
यांनी तर कहरच के ला. कारण, यां या पाठोपाठ चार हमालां या डो यावर एक मोठी
काचेची शोके स मंडपात आली. यात एक अ खा पढा भरलेला वाघ होता. शरद या जवळ
येत ते हणाले,
‘ही आमची एवढीशी भेट.’
शरद माधुरी उभी रािहली. माधुरी हणाली,
‘तुमचे अगिणत उपकार झाले.’
‘उपकार?’ शंकररावांनी चमकू न िवचारलं.
‘हो ना. या दवशी तु ही आ हाला या व तू द यात हणून तर आमचं ल जमलं.’
शरदने खुलासा के ला.
‘ हणजे?’ शंकररावांनी परत िवचारलं. शरदने मग सगळा डाव सांिगतला.
शंकरराव खो खो हसायला लागले. शरद पुढे हणाला,
‘एकही गोळी न चालवता, जंगलाचं त ड न पाहता आ ही िशकार के ली क नाही?’
शंकरराव हणाले, ‘िशकार तर झालीच हो, पण सावज कोण आिण िशकारी कोण?’
‘वा, हे काय सांगायला हवं?’
‘सांगायलाच हवं. कारण

ा िशकारीत सावजाला वाटतंय आपण िशकारी हणून!’

‘ हणजे?’ शरदने बुचक यात पडत िवचारलं.
‘तेच तर सांगतोय. माधुरी हणते मी तुम यावर उपकार के ले हणून. पण खरे उपकार
तुम या काकांनीच के लेत तुम यावर. तु हाला पुरिवलेलं िशकारीचं सामान मी

काकां याकडू नच आणलेलं होतं.’
लटपटत लटपटत शरदने िवचारलं, ‘आिण हे सव काकांना माहीत आहे?’
‘होय माहीत आहे.’
‘मग तरी यांनी...’ पण शरदचे वा य अधच रािहले. काका पलीकडू न मो
ितथे आले; आिण शरदरावांनी आणले या शोके सकडे पाहात हणाले,
‘अरे वा, जावईबापूंची नवी िशकार दसते आहे?’

ांदा हसत

माल कचं धूड धुराचा लोट सोडीत फाटकासमो न हाललं आिण डो यां या कडा पुसत
पुसत गोपाळकाका हट यावर प ाशीजवळ पोहोचलेला िध पाड माणूस नजरे समोर
येईल. पण तसं न हतं. गोपाळकाकाचं वय जेमतेम पि तशी या घरातलं! अजून आयु य
हणजे काय?– हे पुरतेपणी न समज याचं वय. पण काही लोकांचं आयु य थो ा
अवकाशात उगीच वेग घेतं. तसं गोपाळचं आयु य!– हणूनच पि तशीला पोहोचतो तो
गोपाळचं ‘गोपाळकाका’ झालं. नावाचा गुण हणा कं वा प रि थतीचा हणा,
गोपाळकाका जा त पो दसू लागला.
–आिण आता खचलेला!
पण काही माणसांचं आयु यच चम का रक. यांना सुखाचा आ वाद व थतेनं जसा घेता
येत नाही तशीच दु:खाची चवही. हादर यासार या घटना घडू नही यांना थांबता येत
नाही.
–तेच गोपाळकाकाचंही.
या यापे ा हा आघात यांना जा त जाणवणार होता, न हे जाणवला होता अशी माणसं
ितथंच होती. या पोळले या माणसासकट गोपाळकाकाला वत:च दु:ख िवसर याचा
य करायचा होता.
–दु:खाचा पिहलाभर ओसर यावर वहारानं डोकं वर काढलं. कोणता पयाय
वीकारायचा याब ल िनवड कर याचा च न हता. माग एकच होता. तोही
गोपाळकाकां या घरचा!
–स रते या माहेर या माणसांनी वरवर िवचारपूस आिण दुखवटा
काही के लं न हतं आिण माहेरची– माहेरची माणसं तरी कोण?

कर यापलीकडे

–फ स रतेचा वडील भाऊ. ल झालेला. अधागानं अंथ णाला िखळले या विडलांचीच
यां या घरी आबाळ होत होती, ितथं स रतेचा, ित या दोन मुलांसह कसा िनभाव
लागणार होता? ाही उपर यानं काही चौकशी के ली असती तर िनराळा
होता. पण
तसं झालं नाही. आठ दवसांची रजा संप यावर तो िनघून गेला आिण याच दवशी
आप यािशवाय स रतेला कोणी नाही हे गोपाळकाकाला प ं कळलं.

सामान भ न क िनघून गेला. या घरात आता फ स रता विहनी, ितची दोन मुलं–
माधव, मंगला– एवढीच रािहली. हो, यािशवाय हेमंतची खोली.
–इतके दवस टाळलं. आज या खोलीत जायला हवं. मोठमो ा व तू कमधून गे या
हो या. आता हेमंतचं वत:चं, एखादी बॅग भरे ल एवढं सामान रािहलं होतं.
–मध या खोलीतून हेमंत या खोलीकडे जाताना गोपाळकाका स रताविहन ना हणाला,
‘विहनी, ऊठ आता. चलायला हवं.’
–गोपाळकाकानं हेमंत या खोलीचं दार उघडलं. समोरच लावले या हेमंत या हस या
फोटोनं हटलं, ‘ये, गोपाळदादा, ये.’– तो फोटो बोलत होता. ल ातला तो एक ाचा
फोटो अजून तसलंच िवजयी हा य फु लवत होता. तो संग अजून आठवतोय्. फोटो
काढताना हेमंत गंभीर होता. फोटो ाफरनं, ‘हसा’ हट यावर तो हणाला होता, ‘ल
के लंय, जबाबदारी वाढली. हसतानाही िवचार करायला हवा.’
– यावेळी गोपाळकाका ओरडला होता, ‘हे या, चावटपणा पुरे. नीट मोकळा हस पा .
अरे , एवढा मी पाठीशी खंबीर उभा आहे. संसाराची कसली आलीय चंता?’
–तोच हा हसरा फोटो!– हेमंत गेला. फोटो रािहला. आठवणी रािह या. चे त
े लं वचन खरं
ठ न ते रािहलं.
अंत:करण घ क न गोपाळकाकानं फोटो काढला. तो फोटो या ठकाणी लावताना
गोपाळकाका हणाला होता, ‘सव खोलीची रचना तु ही कशीही बदला पण हा फोटो
इथंच राहायला हवा. अगदी कायम!’– हे दोन श दच अगदी कायम रािहले आिण हा फोटो
मा सहाच वषात काढ याची वेळ आली.
–अशाच सग या व तू!– आठवणी बांधले या!– मन बेचैन क न सोडणा या पण ातून
जायला हवं होतं. ते गोपाळकाकाला चुकणार न हतं. धाक ा भावाचा संसार यालाच
मांडावा लागला होता आिण आता या याच निशबी तो आवरायचंही आलं होतं.
ते घर कायमचं सोड यापूव गोपाळकाका उगीचच िभरीिभरी सग या खो यांतून हंडून
आला. जागेला कु लूप लावून क ली दे यासाठी तो वर मालकांकडे गेला. बोल यासारखं
जे काय होतं ते गे या काही दवसांत बोलून झालं होतं. िनरोप घेताना मालक हणाले,
‘ ा भागात आलात तर भेटत जा. ऋणानुबंध सोडू नका. झालं गेलं याचा इलाज
न हता.’

–‘होय’ हणून गोपाळकाका िजना उतरला. संपलं. सगळं संपलं. फाटका या बाहेर पडता
पडता यानं सहज दरवा याकडे पािहलं. दरवा यावर कोणीतरी हेमंतचं नाव खडू नं
वे ावाक ा अ रात िलिहलं होतं. ते तसंच रािहलं होतं. बाक सगळं संपलं होतं.
–सगळं संपलं!– फाटका या बाहेर पडताना रे वती, होय, ती पुन: रे वती झाली होती.
हेमंतरबरोबर सहा वष संसार करणारी स रता हेमंतबरोबर संपली होती. याच पिह या
जागेत, फाटका या आत स रता रािहली होती. मालकांना क ली देऊन, मघाशी फाटक
बंद क न बाहेर आले या गोपाळकाकांनी एका मो ा व ाचा शेवट के ला. या
व सृ ीत ितनं अव या सहा वषापूव वेश के ला होता. ते व कधी संपणारच न हतं!–
पण संपणा या गो ी संपतातच. कधी वेग जमतो, कधी जमत नाही. स रतेचं तेच झालं.
काय झालं?– हे ितला घडू न गे यावर समजलं!
आता गोपाळकाकाचं घर!– याचा संसार.
गोपाळकाकाचा संसार सुखाचा होता. सुख, सुख हणजे तरी काय? समाधान मानून
घे याची वृ ी असलेला माणूस कधीच दु:खी होत नाही आिण पु कळदा वत:ला सुखी
समजणारी माणसं ही के वळ सवयीनं सुखी झालेली असतात. काही ठरािवक गो चा लाभ
होणारी, जशी शेकडा न वद ट े माणसे असतात, यांचे संसार चालतात, यां यात व
आप यात फरक नाही, ही जाणीव असणं, ानंच कै क लोक वत: सुखी आहोत असं
मानतात.
गोपाळकाका यातलाच.
नऊ वष संसार होऊन गोपाळकाकाला मूल झालं नाही. पिह यापिह यांदा ा गो ीची
याला टोचणी होतीच. मग यानं भीतभीत बायकोची वै क य तपासणी करवून घेतली.
तशीच मग वत:चीही. दोष कु णातच न हता आिण मग के वळ दोघांतही दोष नाही ाच
सौ यात दोनतीन वष मजेत गेली. मग हेमंतचा िववाह झाला. माधव आिण मंगला
ांचाही अ पावधीत संसारात वेश झाला. हेमंत या मुलांचं कौतुक करताना मग
गोपाळकाकाला आपण िनपुि क आहोत ाचं दु:खच रािहलं नाही.
आिण आता ा दोन मुलांनी गोपाळकाका या घरीच वाढावं ही िविधघटना होती. मुलं
रमली. गोपाळकाकाचं घरी यांना नवीन कु ठं होतं?– आई या पशात जेवढी माया होती
तेवढीच माया काक याही हातात होती. यामुळं मुलांचं काही अडलं नाही.
काक चाही घरातला वेळ चांगला जाऊ लागला. पाखरा माणं िचविचवाट करीत दो ही
मुलं यां या अवतीभवती असायची. आईजवळ ती जायची पण िचतच!– दोघांपैक
कोणीही स रतेजवळ गेलं क ित या डो यांना धार लागायची. ितला सगळं घर खायला

उठलं होतं. ितचं कशाकशात मन न हतं. दैनं दन काय म कत
हणून करायचे. ती
पानावर बसायची, पण त डात घास फरायचे. अंथ णाला पाठ के हा लागेल असं एरवी
ितला वाटायचं, पण गादीला पाठ लागली क झोप यायची नाही. अंधार आिण ती, ती
आिण अंधार. झोपेचा हा एक फायदा. ती जर सबंध रा भर आली नाही तर इतरांना
कळत नाही. इतर झोपलेली असतात. पण जेवणाचं तसं नाही. आप याला जेवण गेलं क
नाही हे इतरांना कळतं. यां यासाठी मनािव
चार घास क बावे लागतात. दवस
एकं दरीनं वाईटच!– सग यांना सगळं समजतं. मन:ि थती ठीक नसली तरी कळतं.
जवळची माणसं
िवचा न ‘नको’ करतात.
स रताला रा मैि णीसारखी होती. अंधार सवात जवळचा वाटत होता. ितचा जीवनाचा
साथीदार सगळा काश या याबरोबर घेऊन गेला होता.
आिण ा सवात पंचाईत झाली होती ती गोपाळकाकाची! आपले सव अवयव आखडू न
आखडू न पोटाशी घेऊन एखा ा मांजरानं कोप यात बसावं तसं गोपाळकाकाचं जीवन
होतं. याला फ खेद न हता. काय काय करावं लागणार आहे ाची याला फार मो ा
माणावर क पना आलेली होती. अगदी सहजग या यानं एके क दालन बंद करायला
सु वात के ली. दर शिनवारी कामाव न परत यावर फोडणी या पो ांचा आजवर
िनयिमत होत आलेला काय म. पण शु वारी रा ीच गोपाळकाका बायकोला हणाला,
‘उ ा पोहे करायचे नाहीत.’
‘का बरं ?’
‘हेमंतला मा याइतके च पोहे आवडायचे हणून सांगतो. ित या देखत पोहे खाताना
काहीतरीच वाटेल आिण मलाही जायचे नाहीत.’
गोपाळकाकाची वत:ची बैठक िनरा या खोलीत होती. बायकोबरोबर एकांत,
एकश या– ा गो ी तर बंद झा याच पण एर हीचं बोलणंही कामापुर या संभाषणावर
आलं. मुलां या िनिम ानं या काय ग पागो ी होतील तेव ा. या गो ीमुळं अगर
हालचाल-संभाषणाव न, आप यािशवाय सव मजेत आहेत, हेमंत या मृ यूनं कु णाचंही
नुकसान नाही, असं स रतेला वाटेल, या या सग या गो ी गोपाळकाकानं बंद के या.
जणू हेमंत या मृ यूबरोबर गोपाळकाकाही गेला होता आिण याच णापासून नवा
गोपाळकाका ज माला आला होता.
हे सगळं करणं अप रहाय होतं. गोपाळकाका तसा वाग हे कु णी सांिगतलं न हतं.
सांगायची गरज न हती. ते सव करणं, हे यानं ठरवलं आिण नंतर तेच या या अंगवळणी
पडू न गेलं. पण तरीही आपण ा के ले या बदलामुळे क ी आहोत, दु:खी आहोत हे यानं

स रतेला भासू दलं नाही. वत: या सवय ना, सहजपणाला, हौसेला गोपाळकाकानं कती
मुरड घातली आहे हे पूणाशानं फ काक ला समजलं. पण इत या वषा या
गोपाळकाकां या सहवासानं हणा कं वा िनपुि कतेची खंत होती हणून हणा, ती
सग याला कं टाळली होती. घरात ती कु णालाही काही उणं पडू देत न हती ते के वळ
सवयीनं!
पण सवात गंमतीची गो अशी क , िजचं मन सांभाळायचं हणून गोपाळकाकानं आपला
जीवन वाह बदलून टाकला या स रतेचं या कोण याही बारका ाकडे ल न हतं. ती
ित या वत: या दु:खात चूर होती. आजूबाजू या जगाची ितला अ ाप जाणीव न हती.
जगा या अि त वाची ितला गरज न हती. ितला सोडू न मुलं जे हा काका-काक ला
िचकटली ते हाही ितला काही काळ बरं वाटलं. अगदी वत: याच सहवासात रहायला
ितला जा त वेळ िमळायला लागला. ती सतत, सतत एकटी असायची. ितची िवर
लादली गेलेली आिण इकडे काक ची िवर सवयीनं एक प झालेली!
आिण ा कशाचा फारसा प रणाम होऊ न देणारा गोपाळकाका. वत:ला यो य वाटेल
याची अंमलबजावणी करीत, आयु य आखडू न, आव न, मांजरासारखा कोप यात बसून
वत:चं जग िनमाण करणारा गोपाळकाका.–एक वष ा अस या मन:ि थतीत, अस याच
वातावरणात पार पडले आिण मग अशाच एका सं याकाळी स रता गोपाळकाकांसमोर
येऊन उभी रािहली.
‘भावजी, मला काही िवचारायचं आहे.’
–गोपाळकाकानं स रतेकडे पािहलं. आप या वत: या घरात अनेक व तू, अनेक जागा
आिण नेहमी या
असतात. यां याकडे आपण बारकाईनं कधीच बघत नाही. या
कं वा या व तू एव ा आप या असतात क , यां याकडे नीट ल न देताही
आप याला यांचं मह व पडलेलं असतं. पण के हा तरी असं आवजून पाहा याची वेळ येत.े
यावेळी मग समोर या
त काही फरक झालाय क ती तशीच आहे, ाची कषानं
जाणीव होते.
आ ाही गोपाळकाकाला स रता िनराळी, फार िनराळी वाटली. ‘बैस ना.’– गोपाळकाका
हणाला.
स रता बसली नाही. तशीच उभी रािहली. काही वेळ ती काहीच बोलली नाही. ते हा
गोपाळकाकाला वाटलं क , कोण यातरी भावने या उ क
े ात ती आली असावी आिण आता
ितला काहीच बोलू नये असं वाटत असेल. गोपाळकाका हणाला,
‘जेवताना बोलू या ना.’

‘नको. आ ा घरात कोणी नाही, हणून नीट बोलता येईल.’
‘बोल.’
‘मला नोकरी करायची आहे.’
–गोपाळकाकाला ध ा बसला. तो ग धळला. िन पाय झाला. स रतेकडू न अशी काही
मागणी येईल ाची अपे ाच न हती. पण ितनं ती इ छा बोलून दाखव यावर या या
अपे ेचा
रािहलाच न हता. आता या या ‘होकार-नकारा’वर स रते या अपे ा
अवलंबून हो या. काहीतरी बोलायला हवंच होतं. गोपाळकाकानं िवचारलं,
‘कशाकरता?’
‘वेळ घालवायचा हणून.’
‘ ा घरी काही अडचण...’
‘तसं मनातही आणू नका. मला काही उणं नाही. मला मन: वा य हवंय आिण ते दे याचं
कु णा या वाधीनचं नाही. काही दवस नोकरी क न बघते. नाही हणू नका. घर कसं
मला खायला उठतं. आता मुलं मोठी हायला लागलीत. ती यां यातच दंग असतात. मी
काय करायचं?’
–गोपाळकाका ग प होता. आता नाही हणावं तर िहला वाटणार विडलक चा अिधकार
वापरताहेत. हो हणावं तर, कु णी सांगावं– लोक हणायचे,
भावजयीला कामाला लावली. –तेव

ात पु हा स रता हणाली,

‘मला आजच सांगा असं नाही, िवचार क न सांिगतलंत तरी चालेल. माझी घाई नाही.’
स रता ऑ फसला जाऊ लागली आिण ितचं एकदम व पच पालटलं. ितची आनंदी वृ ी
ितला न ानं सापडली. ितनं घरात चैत य आणलं. एखा ा लहान मुली माणे ती नुसती
बागडत होती. ती माधव-मंगलेपे ा लहान झाली.
ऑ फसात या गंमती, कामाची मािहती, जातायेताना गाडीतली ह कगत, एक ना दोन
वत: या जाऊबाइना कती सांगू आिण कती नको एवढं स रतेला होऊन गेल.ं
माधव-मंगला दोघंजणं आता माँटेसरीत जाऊ लागली. ती परताय या आतच स रता
ऑ फसला गेलेली असायची. पण दो ही मुलांना आईची एकदाही आठवण होऊ नये, एवढा

यांना काक चा लळा लागला होता. स रतेला ा न ा जीवन मानं चैत य लाभलं होतं.
ती सकाळी लवकर उठायची. मुलांचं, वत:चं आटोपून ती भराभरा घरातही मदत
करायची, जेवणं आटोपून ती मग जी कामावर जायची ती सं याकाळी घरी परतायची.
ऑ फसातून परत यावर काही वेळ ग पा हाय या, ब याच वेळानं आई भेटायची हणून
मुलंही ितला िचकटायची. सग या शरीरात जसा– लहानात या लहान अवयवांत
िवसंगती िनमाण झा यावर– ठणका पसरतो तसंच कु टुंबातली एक
अ व थ असली
हणजे सग या कु टुंबाचं होतं आिण पु कळदा मानिसक अ वा य हे य भोगत
असताना जाणवत नाही; तर याचा लोप झा यावरच, या औदासी याचा आप यावर
के वढा पगडा बसला होता हे जाणवतं!
–स रता हसती-बोलती झा यावर गोपाळकाकाला, पूव तो कती दडपणाखाली वावरत
होता ाची जाणीव झाली.
एक वष मग फारच लवकर संपलं. माधव-मंगला मोठी झाली. यांना समज आली. यांना
वत:चं अि त व आलं.
पण मग हेही दवस संपले. स रते या वागणुक त थोडा थोडा प रणाम होऊ लागला. ती
उदासीनतेची, अ व थतेची पावलं फार सू म होती. याची पिहली िचती रा ी या
जेवणा या वेळी येऊ लागली. ितचं जेवण कमी झालं. कधी कधी डोके दुखी या
सबबीखाली जी अिजबात जेवत नसे. पिह यांदा गोपाळकाका व काक नी फारसं मह व
दलं नाही. यांना ते साहिजक वाटलं. पण मग यापाठोपाठ ितची मु धता, कु णाशी फारसं
न बोलणं, मुलांशी जेव ास तेवढं वागणं– आिण तासन् तास एकटीनं िवचार करणं– ा
गो ी सु झा या. असं पा नही, ा गो ी, ती प रवतन जाणवूनही गोपाळकाकानं
चौकशी के ली नाही. काक ला चौकशी क दली नाही. के हातरी ा सग याचा उलगडा
होईलच ावर याचा िव ास होता.
उगलडा झाला. पण तो फार िवल ण त हेनं! ऑ फस या कामासाठी गोपाळकाका एकदा
लवकर बाहेर पडला. अपे ेपे ा काम लवकर आटोपलं होतं. चहाची त लफ आली हणून
तो तसाच समोर या हॉटेलात गेला. खुच वर तो थानाप होतो न होतो तेव ात समोर
स रता!– आिण ित याबरोबर एक बाबदार
!– णभरच स रता थबकली; पण
लगेच सावरली. बरोबर या गृह थाला घेऊन पुढं येत ती हणाली,‘या, तुमची ओळख
क न देते. हे माझे भावजी आिण भावजी, हे ीिनवास गोखले.’
गोपाळकाकांना यानं नम कार के ला आिण मग ितघंही ितथ या फॅ िमली मम ये गेली.
चहापाणी आिण अ पोपहार झाला पण ती पंधरा-वीस िमिनटं गोपाळकाकाला फार
िवल ण वाटली. या या मनाची अ व थता याला लपवता येत न हती. मनावर ताबा

ठे वायला तो कमी पडला. वा तिवक ा न गंभीर, ा न दाहक प रि थतीला त ड
देताना या या वृ ीनं कच खा ली न हती. पण इथं तो कमी पडत होता. आप याकडू न
फार काहीतरी िहरावून घेतलं जात अस याची भावना याला जाळीत होती. ीिनवास
गोखलेचा आजवी वभाव याला दाहक वाटला. याचा बाबदार चेहरा याला भेसूर
वाटला. बोलके डोळे लुटा दसू लागले आिण िन ाज हसणं खुनशी वाटायला लागलं!
ा अस या त हे या भावना वत: गोपाळकाकाला इत या न ा हो या क , आपण असा
िवचार कसा क न घेत आहोत ाचाच याला उलगडा होईना.
‘आपली कृ ती आज बरी नाही का?’– एक फारशी ओळख नसलेला माणूस िज हा यानं
िवचारीत होता. तो वर, अकि पतपणे गोपाळकाकाला कु ठं तरी िभडला. ‘कात टाकावी’
या माणं गोपाळकाकानं िवचार झटकले आिण तो या या नेहमी या समंजसपणा या
आवरणात जाऊन बसला. गोपाळकाकासार या माणसाला ‘िनराळं ’ सांगायला हवं होतं
अशातला भाग न हता. समजून-उमजून िनरोप घे यापूव यानं ीिनवास गोखलेला
घरचं आमं ण दलं.
‘आप याला सग या प रि थतीची क पना स रतेनं दली असेलच.’
‘संपूणपणे.’– ीिनवास गोखले हणाला.– मग शांतता पसरली.
‘आपला काही िवरोध आहे का?’
‘िबलकु ल नाही.’– गोपाळकाका ठामपणे हणाला.
‘मग हरकत नाही. कु णाचं मन दुखवून के लेली गो मला श त वाटत नाही.’– ीिनवास
हणाला.
आणखीन काही वेळानं गोपाळकाकानं िवचारलं,
‘तुमचे आता दीड-दोन मिहनेच रािहलेत ना?’
‘होय.’
‘नंतर द लीच का न ?’
‘ब तेक.’
‘स रतेला नोकरी सोडावी लागेल.’

‘ते सगळं चार-आठ दवसात होईल. ओळखी आहेत.’
परत शांतता.
‘ल रिज टर करायचं ना?’
‘ याहीपे ा एखादा साधा कार असेल तर चालेल.’
‘भावजी, मा यावर रागावलात?’
‘कशासाठी?’
‘......’
‘आपण काही गैर के लं असं मनातही आणू नकोस. सुखी हो हणजे झालं.’– आिण मग
गोपाळकाकाचा आवाज घोगरा झाला. भावनािववश हायचं नाही असं बजावता
बजावताही गोपाळकाका ढेपाळला.
‘भावजी.....’ स रतेने िव होऊन हाक मारली. गोपाळकाकानं पाठ फरवली.
‘भावजी, तु हाला दु:ख होत असेल तर मला...’
‘नाही नाही, दु:ख नाही. तुझा िनणय यो य आहे.’
‘भावजी, खरं ?’
‘अगदी खरं . अगदी सरळपणानं सांगतोय. स रता, सग यांना सगळं िमळतं, बाईलाच
काही िमळत नाही. तुझी मुलं आता मोठी होतील. काळ कसा झपा ानं चाललाय. मुलं
मोठी झाली क दुरावली. जोपयत ती परावलंबी असतात तोवर ती आईविडलांची
असतात. मग ीला कु णी राहात नाही. ितला खरी साथ देणारा फ जोडीदारच, ितचा
नवरा!– तू काहीही चुक चं के लं नाहीस. यो य िनणय घेतलास. यो य सोबत िनवडलीस.’
गोपाळकाका या पाया पडू न स रता िनघून गेली.
रिज टर ल ाची नोटीस दे यात आली!
पंधरा दवस आिण द लीला जा यापूव चे काही तीन-चार दवस एवढाच अवधी उरला
होता.

आिण मग गोपाळकाका या मनाची तगमग वाढू लागली. स रतेचा िनणय, ितनं
िनवडलेला माग, आयु याला ती करणार होती ती नवी सु वात– हे सगळं यो य होतं. ते
तसंच हायला हवं होतं. पण मग मुलांचं काय?
–स रतेनं मुलांचा काय िवचार ठरवला असेल?
अथात बापािवना वाढणारी मुलं, एवढी ग डस मुल,ं कोणती आई दूर लोटेल?
आिण मग गोपाळकाकाला न ानं उलगडा झाला क आप याला जे श य बोचतंय ते इतर
कशाचंही नसून मुलांचंच आहे. हे असं हायला नको होतं. येक सौ याची कं मत या या
मू यमापनाएवढीच ावी लागते. काहीही फु कट िमळत नाही. कोणताही सौदा व तात
होत नाही. काही गो ची कं मत आधी मोजावी लागते तर काह ची नंतर! ा मुलांना
लावले या मायेचंही तेच झालं!
यां यावर के ले या ेमाची कं मत आता चंड व पात मोजावी लागणार. का करावी
मुलांची मागणी?
टाकावा का श द?
आिण अवमान झाला तर?– याचं श य जा त घर करील मनात!
मुलांची मागणी करावी क न करावी ा िववंचनेत रािहलेले पंधरावीस दवस िनघून
गेले. अगदी औपचा रक प तीनं, न दणी प तीनं िववाह पार पडला. आणखीन चारच
दवसांनी स रता द लीला जायची होती. ीिनवासला मोजके नातेवाईक, पण यांतले
ल ाला मोजके च आले होते. खूप िवचार क न गोपाळकाकानं श द टाकायचा ठरवलं. मुलं
या याजवळ राहणं हे सग यांना सुखावह होणार होतं. स रतेब ल ीिनवासला
आकषण वाटलं. ाचा अथ तो तेवढंच उ कट ेम मुलांवर करील ही अपे ा अवा तव
होती. तीच प रि थती मुलांची! हणजे स रतेची ओढाताण! यातूनच बेबनाव. बरं
ाउलट मुलं इथं आहेत हणजे यां याच घरात आहे.
बस!
स रतेला हे पटवून

ायचं.

ा एकाच बाबतीत आपण ह धरायचा. हेका चालवायचा.

यानं स रतेला बोलावून घेतलं. आप या मनातला िवचार
घेता स रतानं पटकन् संमती दली.

के ला. फारसे आढेवेढे न

–मग गोपाळकाका या आनंदाला पारावार रािहला नाही.
टेशनवर स रता- ीिनवासला िनरोप ायला सगळे आले होते. गाडी सुटायची वेळ
होईतो स रतानं मुलांना जवळ बसवून घेतलं होतं. ित या चेहे याकडे सरळ सरळ
पाह याचं धाडस गोपाळकाकाला होत न हतं.
तुटक संभाषण होत होतं. एक चम का रक कं टाळा– याची जात समजत न हती असा–
सग यांना आला होता. तीच तीच वा यं पुन:पु हा बोलली जात होती.
आिण मग गाडी हलली. सग यांचे डोळे पुन:पु हा भ न आले. स रतेनं मोठा द
ं का दला.
ीिनवासनं ितला जवळ घेतलं. ि थत होता गोपाळकाका!
पण ही ि थत ता के वळ टॅ सीत बसेपयत टकली. टॅ सी सु झाली तशी यानं दो ही
मुलांना कडकडू न िमठी मारला१ आिण ओ साबो सी रडत तो बायकोला हणाला, ‘आज
मुलं पोरक झाली.’

बाब या मा या ऑ फसात जे हा, मा यासमोर येऊन उभा रािहला ते हा का कु णास
ठाऊक मी जरासा टरकलोच!– तसा बाब या माझा दो त होताही आिण न हताही.
या या िनरिनरा या उप ापांब ल मी इतरांकडू न तर ऐकलंच होतं पण वत:
बाब यानेही रं गात येऊन मला अनेक क से आजवर सुनावले होते. बाब या आिण मी
एकाच गावचे, हणजे एकाच सं थानातले! सं थानात बाब याचे वडील ीमंतांचे खास
कारभारी होते आिण मा या विडलांना पण ब यापैक मानाची जागा होती. रं गेलपणाचा
वारसा बाब यानं या या विडलांकडू नच उचलला होता; आिण बरं वाईट न कळ या या
वयापासूनच बाब यानं या या कारक द ला सु वात के ली होती. ा या अगदी उलट
प रि थती मा या विडलांची; व यामुळंच माझीही. नानासाहेब– हणजेच माझे वडील–
ांचं नाव घेतलं क सग यां या चेहे यावर आदराचा भाव दसायचा. बाब याचे एकू ण
गुण नानां या ल ात यायला वेळ लागला नाही. यामुळेच डो यात तेल घालून ते
मा याकडे ल ठे वू लागले.
तरीही का कु णास ठाऊक, बाब याबाबत मा या मनात फार औ सु य, कु ठं तरी थोडंसं
कौतुक व याचबरोबर याची व माझी तुलना कर याचा मोह, या तुलनेत बाब याचं े
अस याची जाणीव, असं काहीतरी हायला लागलं होतं! याची बेडर वृ ी मला कु ठं तरी
आवडत होती. या यासारखा कलंदरपणा आपणही के हातरी करावा असं वाटत रहायचं.
ती ताकद मा यात न हती; पण मनात खोलवर सतत वाटायचं क आयु याचा अथ
बाब याला जा त समजलाय! तो आप यापे ा जा त चांग या त हेनं जगतोय. शेवटपयत
आ ही सं थानातच रािहलो असतो तर मी कसा काय आयु यात वागलो असतो कु णास
ठाऊक! कारण बाब याकडे माझं मन वाढ या वेगानं ओढलं जायला लागलं होतं. याचा
माझा सहवास चो न वाढत होता आिण नानांची मा यावरची देखरे खही वाढत होती.
पण मग मधेच सं थानं िवलीन हो याची बातमी आली आिण अव या दोन दवसात
नानांनी सं थानला रामराम ठोकला आिण मुंबईत िब हाड थाटलं. पैसाआडका जवळ
ब यापैक होता. ओळखी तर कै क ठकाणी हो या. यामुळे मुंबईत ब तान बसायला वेळ
लागला नाही. इं टरपयत िशकू न अ मा दकांनी िश णाला रामराम ठोकला आिण
दाजीसाहेबां या विश यानं नोकरीही िमळिवली. दाजीसाहेब हणजे ीमंतांचे सराफ!
यांचे मुंबईत पिह यापासून दुकान आिण यािशवाय सं थानातही! आम या नानांब ल

अपार
ा बाळगणारे ते एक नानांसारखेच थोर गृह थ! तडकाफडक सं थान सोडणारे
आमचे नानाच. सं थानचं उरलंसुरलं अि त व पूण वानं न हायला तसे कै क दवस
लागले, पण तोपयत जर नानांनी वाट पािहली असती तर नंतर ब तान बसायला वेळ
लागला असता. तसे आमचे नाना प े वहारी. ते उगीच घाई करीत नसत. पण ा वेळी
यांनी ही धावपळ के ली यामागे आणखी एक कारण होतं! मी बाब या या
सहवासापासून दूर हावं हे मुख कारण होतं. माझी नोकरी सु झाली आिण आठ ाच
दवशी बाब या मा या ऑ फसात येऊन हजर झाला. मला खूप आनंद झाला, पण याच
वेळी कु ठं तरी मी धा तावलो होतो. या याशी मी फार मोकळे पणी बोलू शकलो नाही.
बाब या या ते ल ात आलं असावं. यामुळं याने लवकर काढता पाय घेतला. याच रा ी
नानांनी मला िवचारलं,
‘बाब या इथं आलाय हणे. दाजीसाहेब सांगत होते सकाळी.’
मला राहवलं नाही. मी हणून गेलो–
‘मला भेटला तो.’
‘कु ठं भेटला?’
‘ऑ फसात आला होता.’
नानांना काहीतरी बोलायचं होतं ावर!... पण पूव माणे नाना मला बोलू शकत न हते.
नाही हटलं तरी, मी आता िमळवायला लागलो होतो. मला बोलताना नानांना संकोच
वाटणं साहिजक होतं. ते एवढंच हणाले,
‘श यतो याला ऑ फसात येऊन देऊ नकोस. याची क त आजकाल फार िबघडली आहे.
सं थानात न हते ते सगळे नाद मुंबईत लागलेत याला!’
हा िवषय नंतर फार वाढला नाही आिण यानंतर दोन-तीन वषात तो दसलाही नाही.
के हा के हा याची आठवण यायची. पण तेव ासाठी याचा ठाव ठकाणा शोधून काढू न
याला भेटावं असंही वाटत न हतं!...
कानावर गो ी मा ब याच याय या! आिण ब याच ब याच हणजे तरी काय? तर तो
लबात जातो, प े खेळतो, थोडंब त िपतो आिण मु य हणजे बाब या या मुंबईत दोनतीन ठकाणी बायका आहेत.
कु ठं तरी खोलवर, ‘बायका- करण’

ा िवषयावर मला कु तूहल होतंच. कथा-

कादंब यांतूनच मी अस या बायकांची वणनं ऐकलेली, वाचलेली होती. हे सगळे वहार
कसे असतील, अशा एखा ा बाईकडे जे हा एखादा पु ष पिह यांदा जात असेल ते हा
ितथं काय बोलत असेल, हाच मला
पडतो. आपण कोण या कामासाठी आलो आहोत,
हे प ष कसं सांगत असेल? का हे सांग याची गरज वाटतच नाही? ब तेक कथांतून, ा
बायका अगदी वाट पाहात उ या असतात व घरी आले या कोण याही पु षाचं एखा ा
स ाटासारखं वागत करतात असं मी वाचलेलं होतं. यानंतर रं गणा या बैठक , रं गणारं
पान आिण रं गणारं मीलन... हे सव मी रं गून वाचलं होतं. पण माझा यावर िव ासच
बसला न हता कधी!... ी-पु षमीलन ही तर, िन वळ भावना एक प झा यावर, मन
एक झा यावर होणारी गो . ितथं हा के वळ ‘ वहार’ होतो कसा, हेच मला कळत न हतं.
के हा तरी, के वळ औ सु य हणून बाब याला मी हे सव कसं घडू शकतं हे िवचारणार
होतो.
...बाब या जे हा अचानक समोर उभा रािहला ते हा मी टरकलोच असं मी थमच
हणालो, पण याच वेळी खूप दवस मनात असलेले ‘ते’
बाब याला िवचारायचे
आहेत याची मला आठवण झाली...
‘काय यार, कु ठं दडी मारली होतीत एवढे दवस?’
‘दौ यावर होतो.’ शेजार या खुच वर बसत बाब या हणाला.
‘कसला दौरा?’
‘उ र हंद ु थानात हंडून आलो.’
‘दोन वष हंडत होतास?’
‘दोन वष कधी हणालो मी?’
‘महाशय, मला भेटून गे याला दोन वष होऊन गेली.’
‘एवढे दवस झाले?’
‘हो ना.’
जरा वेळ थांबून बाब या हणाला,
‘आ ही आलो काय िन गेलो काय?– तु हाला आ ही येतो ते कु ठं आवडतं?–’ एकं दरीत
बाब याने सगळं काही बरोबर हेरलं होतं. आता जा त लपवालपवी कर यात अथ न हता.

याचं हणणं खोटं आहे हे िस कर याचा खटाटोप फु कट होता.
मी हणालो,
‘बाब या, तू हणतोस ते थोडसं खरं आहे. पण...’– माझं वा य अ यावर तोडत बाब या
हणाला, ‘पण मा याब ल कु ठं तरी कौतुक आिण कु तूहल आहे, असंच ना?’
–मी न बोलता हसलो व या या या हण याला संमती दली.
‘ हणूनच मी आज आलो. आज तू मा याबरोबर चल–’
‘कु ठे ?’
‘एवढाच
फ िवचारायचा नाही. सबंध रा आपण एक घालवू. फ हे का?– ते
का? कु ठं जायचं, का जायचं, हे असले
िवचारायचे नाहीत. मी याची उ रं देऊ
शकणार नाही. कारण, मला वत:ला हे असले
कधी पडलेच नाहीत.
उभा
रहाय या आतच आप याला उ रं सापडतात. ते हा काय, आपण आज मनमुराद
हंडायचं. वेळाप कािशवाय फरायचं. कबूल?’–
‘अरे पण नाना...’
‘नानािबना कु छ नही! एक दवस वत:चं आयु य जगायचं!– कशाचीही फक र न करता.
तू नुसता चल मा याबरोबर! तू कशात भाग घेऊ नकोस फार तर. पण कमीत कमी ती
िनराळी दुिनया बघशील तर खरं ?– तुझं नेहमीचं आयु य आहेच तु याजवळ, पण एक
दवस, के वळ काही तास, जरा दुस या जगात डोकावून पाहशील तर खरं ?– एवढा मोठा
झालास तू!् अजून तू एवढा बांधलेला? हे जीवनच नाही!’ बाब या या बोल याचा मा या
मनावर प रणाम झाला. यात, कु ठं तरी मला ओढ वाटत होती हा भाग होताच. आपण
वत: चळणार नाही, हा आ मिव ास तर पाठीशी होताच तसा काही धोका न हता.
नाना फार तर रागावतील. पण यांना तसा प ा लागायचा नाही. आपण जायचंच
बाब याबरोबर– बघायचीच ती दुिनया. िजथं धोका आहे असं वाटेल या णी, ितथंच–
बाब याचा िनरोप यायचा.
एवढा सगळा िवचार क नच मी बाब याचा हात घ पकडीत हणालो,
‘मी आज येणार तु याबरोबर!– घरी िनरोप पाठवतो.’
‘पिह यांदा कु ठे ?’ ऑ फसातून बाहेर पड यावर मी बाब याला िवचारलं.

टॅ सीला हात करीत तो हणाला, ‘गेटवे ऑफ इं िडयावर जाऊन बसू या.’
‘अरे टॅ सी कशाला, फरत फरत जाऊ या.’
‘नो. नाऊ यू हॅव टु क प ाएट अँड सी अँड ए जॉय!’
–मी चुपचाप बसलो. गेटवे ऑफ इं िडयापाशी आ यावर आ ही उतरलो, पण बाब याने
टॅ सीवा याचे पैसे दले नाहीत. ‘अरे टॅ सीचं काय?’
‘आपण समु ावर आलोत. आता िवचार समु ाचा, टॅ सीवा याचा नाही. तो थांबेल.’
बाब यानं टॅ सीवा याला थांबवलं व तो आरामात या क यावर बसला. मी पण बसलो.
क ा तापला होता. पण मजेदार वाटत होता. आ ही तासभर ितथं होतो, अधूनमधून
बोलत होतो, पण तो थांबलेला टॅ सीवाला मा या डो यातून जात न हता. के हातरी
उगीचच वाटू न गेल.ं नाना गेटवेपाशी येणार तर नाहीत?– तसं काल यी घडणार न हतं.
पण तसा िवचार मनात आला खरा! मग वाटलं, आले तर आले. बाब याबरोबर घटकाभर
गेटवेपाशी बसलं तर यात काय धोका आहे?– काहीच नाही.
‘आता आपण म तपैक खाना घेऊ या.’ बाब या हणाला.
‘बोरीबंदरला जाऊया रे वे कँ टीनम ये.’– मी मूखासारखं बोललो. ावेळी बाब या काही
बोलला नाही. यानं के वळ क व करत मा याकडे पािहलं. मी फटकारा बस या माणे ग प
बसलो.
या आिलशान हॉटेलात िशरताना– बाब यानं टॅ सीवा याला दोन पये दले व तो
हणाला, ‘ये िसफ खाना खानेके िलये. खाना लेके इधर वापस आना.’
–मी हणणार होतो क टॅ सीवा याला जाऊ दे. पण नाही बोललो. या िवचारां या
गडबडीत हॉटेलचं नाव वाचायला िवसरलो.
बाहेर या लॉनवर खु या मांड या हो या. पांढरे शु टेबल लॉथ पसरले होते टेबलावर.
येक टेबलावर मंद काश पाजळणारे टेबल-लॅ स होते. आ ही थानाप होतो न होतो
तेव ात, मा यापे ा व छ कपडे असलेला वेटर, आदबीनं समोर येऊन उभा रािहला.
या या छातीवर चकचक त अ रात, हॉटेलचं नाव सांगणारी छोटीशी टीलची प ी
होती. तीवरची अ रं वाचायचा य करे पयतच तो वेटर, सलाम ठोकू न िनघून गेला!
जेवणाचं िबल दे यासाठी बाब यानं जे हा दहा या दोन नोटा बशीत टाक या ते हा मला

उगीचच तीन दवसांचा पगार डो यासमोर आला. बशीत कती पैसे परत आले हे मी
मोजू शकलो नाही. पण टीप हणून जे हा बाब यानं दोनची नोट ठे वलेली पािहली, ते हा
मला वेटरचाच हेवा वाटला.
‘आज चांदणी रा आहे. पुन: समु ावर जायला तुला आवडेल का?’– बाब यानं मला
िवचारलं. मी मानेनंच होकार दला.
टॅ सीत बस यावर बाब या हणाला, ‘चलो नरीमन पॉइ ट.’
नरीमन पॉइ टला आ ही जाऊन बसलो. ितथं पोहोच यावर बाब याची टकळी सु
झाली. िवषय बदलत बदलत बायकां यावर येऊन थांबला.
आिण बाब या मग या या जीवनात या खास हक गती सांगू लागला. माझी कानिशलं
गरम होऊ लागली. र म तकात जाऊ लागलं. जणू िच वृ ी थो ाशा बावर या.
टॅ सीवाला अजून बाब यानं उभा के लाय ाचा आता िवसर पडला.
या तस या चिव ग पांत बराच वेळ गेला. कती ते कळलं नाही. एकाएक बाब या
उठला व हणाला, ‘चला आता.’
‘बस रे , छान बसलोत ग पा मारत.’
‘छे छे, बोल याची वेळ संपली. आता काहीतरी कर याची वेळ आली आहे, चल.’
‘कु ठे पण?’
‘तुला न ा वाटणा या िव ात. चंदरे ी, रं गेरी दुिनया

य पाहाच आज.’

‘नको, बाब या नको, मी घरी िनरोप पाठवलाय उशीर होईल हणून. ते हा तू मला आता
घरी सोड आिण कु ठे ही जा.’
‘यार, अ या मैफलीतून अरिसकासारखा जाऊ नकोस. मैफल ती मैफल. ती खरी
उ ररा ीच रं गते. तुला नुसतं यायला काय हरकत आहे? कोण बघणार आहे तुला ितथे?
कोणी नाही. या भागात नाना न येणार नाहीत. आिण जर आलेच तर यांना ‘तू इथं
का?’ हा
िवचार याची छाती होईल का?’
तशाही प रि थतीत बाब या या ा ाला मी खळखळू न हसलो. बाब या मा या
हस यानं मोकळा झाला. तो उमेदीनं हणाला,

‘ या ांतातली हीच तर मजा आहे. ितथं कोणी भेटलं तरी ओळख देता येत नाही. तेरी भी
चूप और मेरी भी चूप असा कार असतो. ते हा तू आलास तरी तुला धोका नाही. चल,
मजा कर, कमसे कम बघ.’
धोका नाही हट यावर मी जायला तयार झालो. टॅ सीवा याला बाब यानं कोण या तरी
र याचं नाव सांिगतलं. कळत नकळत मी सुंद झालो होतो. कसली तरी अनािमक र र
सु झाली होती. नाडीची गती वाढली होती. काळजात एखादा ठोका चुकत होता.
वळणे घेत घेत टॅ सी चालली होती. टॅ सीवा यानं िग हाईकाचा रं ग ओळखला होता.
आजची रा ा ीची रा आहे हे यानं हेरलं होतं. यामुळे तोही मजेत होता. यातून
आता आ ही ितघेही पु ष होतो व या चंदरे ी, जादूई नगरीत फरत होतो. ते हा
ितघां याही िच वृ ी हल याफु ल या झा या हो या. तरी मी फार बावरलो होतो. इथं
आता दवस उजाडला होता. सग या वा तूला िनराळा आकार आला होता. वास येत
होता. रं ग चढला होता. ओळखीचा एकही चेहरा ितथं न हता, येका या नजरा,
एकमेकांना ओळखून अस या माणे वाटत हो या. आज ा िवभागात आपणदेखील एकाच
मापाने मोजले जाणार आहोत, एकाच वजनाने तोलले जाणार आहोत ाची जाणीव
होऊन मी कु ठं तरी शरमलो, पण तसं कोणी ओळखत नाही ही सुरि तता सुखवीत
होतीही.
–कोण यातरी घरासमोर टॅ सी थांबली. ‘चल, उतर.’ बाब या हणाला. मी भानावर
आलो. बाब या मला काय सांगतोय याचा अथबोध हायला मला वेळ लागला. पण
जे हा तो झाला ते हा कोठे ओठ कोरडे पडले. ‘येतोस ना?’
‘नको बाब या, मी येत नाही. टॅ सीतच थांबतो. तू जा.’ मी िन हानं हणालो.
‘अरे चल रे , भल या ठकाणी सोवळे पणा दाखवू नकोस.’
‘नको रे .’
‘कमीत कमी पान खा आिण ये परत.’
‘नको, पानही नको.’
–मग मा मला फार आ ह कर या या भानगडीत न पडता बाब या िनघून गेला.
–बाब या जाऊन पाचएक िमिनटं झाली असतील, टॅ सीवा यानं मला िवचारलं, ‘बाबूजी
आप नही गये?’

–आता आली पंचाईत. टॅ सीवा याशी बोलायचं, तेही
ा द ापे ा बाब याबरोबरच का नाही गेलो?

ा िवषयावर, आिण तेही हंदीत.

‘आप नही गये?’ यानं परत िवचारलं.
‘नही.’
‘ दल नही लगता?’
‘नही.’
‘पिहली बार आये है– ऐसा लगता है!’
‘हाँ.’
‘पिहले बार तो ऐसाही होता है. ले कन ऐसाही वापस जाना अ छा नही, आप जाईये.’
टॅ सीवाला हणाला.
‘नह , नह . हम नही जायगे.’ मी हणालो.
–जरा वेळ टॅ सीवाला ग प बसला. मला बरं वाटलं. पण परत मी हणालो,
‘बाबूजी नह जायगे?’
‘नह , नह .’
‘तो एक एहसान करगे?’ यानं िवचारलं.
एहसान– ा श दाचा अथ मला बराच वेळ कळे ना. मी आपलं अंदाजानं हो हणावं आिण
यानं कसली तरी मागणी करावी, ा भीतीनं मी ग प बसलो. पण यानं मा या उ राची
वाट पािहली नाही. तो हणाला,‘हम भी जरा जाके आयगे, मजा करगे. टॅ सी संभालना.’
–मी ‘हो’ हणताच तो िनघून गेला व समोर या ग लीत दसेनासा झाला.
–मला डु लक आली. मी माग या बाजूला पडू न रािहलो. पण थो ाच वेळात जागा
झालो. मला कु णीतरी हलवीत होतं. नीट डोळे उघडू न पाहातो तो पोिलस!
मला दरद न घाम फु टला.

‘टॅ सी आगे ले लो, इधर खडी नह करना.’
–कपाळ माझं! आता या पोिलसाला काय सांगणार? तो मलाच टॅ सीवाला समजला
होता. मी जर ते नाकारलं, तर मी ा अशा िवभागात– एखा ा नाय कणी या पलंगावर
आरामात झोप याऐवजी, टॅ सीत का झोपलोय ाला उ र न हतं. ाय हंग येत न हतं,
ते हा टॅ सी कशी चालवणार? शेवटी मदू चांगला चालला. िखशातून अधेली काढू न मी
हवालदारा या हातावर ठे वली. सलाम करीत तो मुका ानं िनघून गेला. आता टॅ सीत
थांबणंही धो याचं होतं.
दरवाजा उघडू न मी बाहेर आलो. समोरच एक क ा होता. मालानं मी तो
झटक यासारखं के लं व गुड याभोवती हाताचा िवळखा घालीत बसून रािहलो. आता
काही धोका न हता. फ बाब याची व या टॅ सीवा याची वाट पाहात बसावं लागेल,
एवढंच!–
–पण नाहीच!–
आता दैव हात धुऊन मागं लागलं होतं. अधा-पाऊण तास गेला असेल नसेल. सहज समोर
पािहलं आिण िवजेचा झटका बसावा असं झालं. ऑ फसात मा याच पुढ या टेबलावर
बसणारा मानकर येत होता समो न. हो मानकरच तो. यानं मला पाहणं अिजबात इ
न हतं. लपायला जागा न हती. पुन: टॅ सीत बसलो आिण मानकरला टॅ सीच हवी असेल
तर? अनेक िवचार मनात आले व गेले. शेजारीच एक िजना होता. िज याव न वर जावं
का? पण नको. मानकरही नेमका याच िज यानं वर आला तर?–अशा क डीत सापडलो
असतानाच शेजारचा दरवाजा खाडकन् उघडला. मागचा पुढचा िवचार न करता, मी आत
घुसलो. मानकरला चुकवायचं एवढा एकच िवचार ते हा डो यात होता. मी आत जाऊन
दरवाजा लोटू न दला. काय होतंय् हे समजाय या आतच कमरे ला दोन नाजूक हातांचा
िवळखा पडला. मी तो िवळखा कसाबसा सोडवला व कोर ा आवाजात हणालो, ‘सबूर!
दूरसे बात करना, दूरसे बात करना.’
पण समोरची
न हो तो?’
तेव

मुरलेलीच. ती फदी फदी हसत हणाली, ‘और बात करनेक ज रत

ात आतून आवाज आला, ‘गुलाब, कौन है?’

गुलाब दात काढीत हणाली, ‘िबलकु ल नया आदमी. नह नह ब ा है! दूध िपलाके छोड
देना चािहए!’
–आतून िखदळ याचा आवाज आला. मी परत दरवा याकडे धावलो. मानकर परवडला;

नाच परवडली, पण ही गुलाब न हे. नुसते काटेच– ते नकोत. पण काय हवं, काय नको,
हा
रािहला न हता. आत या खोलीतून आणखीन दोघी-ितघी आ या व यांनी मला
वेढलं. यानंतर या तासात मी काहीच िमळवलं नाही. पण या दोघीितघ नी मला
भलतेसलते
िवचा न वत:ची खूप करमणूक क न घेतली. नुस या ग पा मा न जे हा
या कं टाळ या ते हा माझी सुटका झाली.
–मी बाहेर आलो ते हा टॅ सीवाला व बाब या दोघंजण माझी वाट पाहात टॅ सीत बसले
होते. टॅ सीवाला नुसताच हसला व बाब या हणाला, ‘उगीचच एखा ावर मा ा
चढ याचा आरोप क नये, कारण एखा ाची ओळख तळमज यावरच असते.’
‘बाब या’– मी ओरडलो.
‘जाऊ दे रे , हे सगळं वाभािवक आहे.’ बाब याचे ते श द कान भाजत गेल.े
‘आता कु ठे ?’ बाब यानं िवचारलं.
‘मसणात.’ मी वैतागून बोललो.
–सकाळचे साडेसहा वाजायला आले होते. आमची टॅ सी दाजीसाहेबां या दाराशी
थांबली.
‘येतोस आत?’ बाब यानं िवचारलं.
‘नको.’
‘इथं यायला काय हरकत आहे?’
–मी िवचार के ला. बाब याचं हणणं खरं होतं. दाज पासून मला कसलाच धोका न हता.
मी बेधडक बाब याबरोबर आत गेलो...चहापाणी आटोपून मी घरी परतलो. सुदव
ै ाने नाना
बाहेर गेले होते. मी सु कारा सोडला. नेहमीचे वहार आटोपून ऑ फसात आले. मानकर
साळसुदासारखा काम करीत बसला होता. मी मनाशी हसलो.आिण दुपारी अचानक नाना
ऑ फसात आले. मला ध ाच बसला. मी ऑ फस या बाहेर आलो. कर ा आवाजात
नाना हणाले, ‘कालची अ खी रा बाब याबरोबर होतास ना?’– मी मान हलवली.
‘चांगले गुण दाखिवलेत.’– इथपासून नानांनी जी सु वात के ली ती िवचा नका.
बाब यानं टॅ सीवा याचं िबल बुडिवलं होतं. तो आता पोिलसां या क या कै देत होता.
टॅ सीवाला दाज कडे गेला होता. ितथे टॅ सीवा याकडू न आम या दोघांचा सगळा

काय म दाज ना व दाज कडू न नानांना समजला होता. दाज नी टॅ सीवा याचं सबंध
रा ीचं िबल दलं होत. मी सकाळी दाज या घरी गेलो नसतो तर यातून सुटलो असतो
पण दाज कडू न कसला आलाय धोका?– ा िवचाराने मी यांना ऐटीत भेटलो आिण
ितथंच चुकलं होतं. जी जागा आप याला खूप सुरि त वाटते तीच गो यात आणते.
–दाज सार या सोनारानं–

ा वयात, माझे परत कान टोचले होते– दुसरं काय?

पा कटावर प ा टाईप करणा या माणसांचा मला उगीचच राग येतो. बाहेर या
अ राव न प कु णाचं आहे हे कसं पाक ट फोड यापूव समजलं पािहजे, हणजे मग प
फोडता फोडता वारीनं काय काय िलिहलं असेल ासंबंधी तक लढिवताना ‘मजा’ येतो.
प ा टाईप कर याचा कसला हा आगाऊपणा?
‘प फोडा तरी लवकर. पाहात काय रािहलात?’ – वयंपाकघरातून बाहेर येत भारतीनं
भासणार नाही अशा वरात ‘दम’ दला.
‘होय, होय के वढी घाई. पो टमनच पंधरा िमिनटं उिशरा आला असता तर?’– बोलता
बोलता मी पाक ट फोडलं. मा या सवयीनुसार अगोदर खालची सही वाचत मी पुटपुटलो,
‘कोण? क या?’– मा या ा पुटपुट यावर धावत येऊन भारतीनं मा या हातातील
पाक ट व प िहसकावूनच घेतलं. या यावर नजर फरवीत ती ओरडली, ‘अ या,
कमलाकरचं प एव ा वषानी?’
‘कोण कमलाकर?’– मी िवचारलं.
‘इ श, असं काय करताय? आमचा कमलाकर नाही माहीत? बाक बरोबर. तु ही अजून
याला पािहलं नाहीत का? बरोबर.’
‘ते रा दे. प तर वाच अगोदर.’
भारती प वाचू लागली. प वाचायचा वेळ बचावला असं हणत मी पूववत् दाढी
करायला लागलो. आता भारतीनं प मो ांदा वाचावं क नाही? कमलाकर का क या,
याला मी पािहलं नसलं हणून काय झालं? या या प ात मला इं टरे ट नाही कोण
हणतं?
‘ए बयाबाई, मो ांदा वाच ना!’– मी च ा आवाजात हणालो. हातानं थांब याची खूण
करीत भारती वाचतच रािहली. मधेच ितनं डोळे मोठे के ले. मग नवलानं हात त डाशी
नेला, ‘अ या’ हणत वत:भोवती िगरक घेतली. प उलटू न परत वाचायला सु वात
के ली. मा याशी ल होऊन साडेतीन चार वष झाली, पण अजून भारतीचा अ लडपणा,
पोरपणा काही कमी झालेला नाही.

‘क या येतोय’ प संपवीत ती मा याजवळ येत हणाली.
‘हं’– मी थंडपणा दाखवला.
‘ ं काय नुसतं?’
‘मग काय तु यासार या िगर या घेऊ?’
‘क या येतोय मोटारीतून.’
‘मग यात काय िवशेष?’– मी दाढी संपवीत िवचारलं.
‘ वत: या मोटारीतून येतोय. एस. टी. तून नाही! वाचा, प वाचा,’– मा या अंगावर
भारतीनं प टाकलं. मी वाचू लागलो. दो ही हात कमरे वर ठे वून रखमाईसारखी भारती
समोर उभी रािहली. प ाची घडी घालीत मी भारतीला िवचारलं,
‘ ा भावाब ल तू कधी बोलली नाहीस ते मा याजवळ?’
‘नाही बोलले. कधी वेळ आली नाही. एकदा िवषय िनघालाही होता आम या मामांव न.
तुम या ल ात नाही आता.’
‘पण काय ग, नवी मोटार एकदम घेणार हणताहेत, काय

वसाय तरी काय करतो?’

थोडासा िवचार करीत भारती हणाली, ‘मलाही याची क पना नाही. तो मा या
बरोबरीचा पण काहीसा ितरसट आहे. आ ही कोणीच या याशी तसे फारसे मोकळे
न हतो.’
‘मग आता मधेच तुझी आठवण कशी आली?’
‘ याचं तर आ यच आहे. ल ालादेखील आला न हता. बदलतात पण माणसं. याला
आता वाटायला लागलंही असेल. सग यांकडे जावं यावं असं.’
‘हो, यातून आता वत:ची मोटार ये याय, मजा आहे.’
काही वेळ तसाच गेला. भारती पुन: एकदा प वाचायला लागली. मी दाढीचं सामान
आव लागलो.
‘आज बुधवार नाही का? अ या, हणजे क या उ ाच येणार क !’ भारती हणाली.

‘हो उ ाच.’
‘मग, उ ा तु ही रजा याल?’ भारती लाडात येत हणाली.
‘रजा?’
‘हो.’
‘अग पण का? कशाला?’
‘ऊं, आमचा एवढा भाऊ, मोटार िवकत घेऊन येणार! याचं तु हाला कौतुकच नाही!’
भारती फु रं गटू न हणाली.
‘हो, पण याला मी काय क मग? रजा घेऊन कौतुक करायचं हणजे काय करायचं?
थोडी रजा रा दे िश लक. मग पला वगैरे गेलो तर घेता येईलच क रजा!’
‘बरं बरं !’ भारतीची लगेच समजूत पटली.
‘बरं , आज आ हांला वेळेवर जाऊ देणार क नाही ऑ फसला?’
‘ वयपाक सगळा तयार आहे. आंघोळ उरका, या पानावर.’
ऑ फस या कामा या रामरगा ात मला कमलाकरचा के हाच िवसर पडला. आमचा
दवेकर आज नेमका गैरहजर होता. याचं टाय पंगचं काम मा यावर पडलं. दुपारी तीन
साडेतीननंतर कामाचा फारच कं टाळा आला. समोरचा काळत ा टाईपरायटर फे कू न
देऊन घरी पळावसं वाटू लागलं. पण छे, ा व तूवर तर आपण आपला संसार
चालवलाय. कं टाळा क न कसं चालेल? आता एव ात साहेबांकडू न बोलावणं येईल.
टेटमे ट ची मागणी होईल...
‘साहेब बोलावताहेत!’ िशपाई सांगत होता.
आळस झाडू न टाक त मी उठलो. त डावर पाणी वगैरे मा न, फायली खाकोटीस घेऊन मी
साहेबां या खोलीत वेश के ला यां या खोलीत एक अ यंत बाबदार आिण बडा गृह थ
बसलेला होता. कोणीतरी एकजण ‘िड कश सला’ येणार होता. तोच असावा. एका
धाव या दृि ेपात मी याला जा तीत जा त पा न घेतलं.
‘फाई स नको हो या आ ा–’ साहेब हणाले.

‘तयार आहेत सग या.’
‘बरं , ठे वून ा इथे. आिण बसा इथंच जरा; एक फार मोठी असामी आप याकडे आली
आहे. यांचा प रचय क न देतो. वि तक इ पोट-ए सपोटचं नाव तु ही ऐकलं असेलच.’
‘ऐकलंय हणजे आपलं असंच. आपला अलीकडेच कॉर पॉ ड स चालू झालाय तेच ना?’ –
मी तक लढवीत िवचारलं.
साहेब उमेदीनं हणाले, ‘तेच तेच. या फमचे हे चीफ से े टरी. कमलाकर भावे.’
‘आँ?’ मी चपापलोच.
साहेब हसायला लागले. मी आणखीनच गडबडलो. भा ांना नम कार करायचं देखील
मला भान रािहलं नाही. मी यां याकडे नुसतंच पािहलं ते हा मोकळे पणी हसत ते
हणाले,
‘मीच कमलाकर भावे, उफ क या. तुमचा धाकटा मे हणा.’
मीही मग हसलो. वातावरण एकदम हलकं झालं. तेव
लागलो.

ात चहाचा े आला. मी जायला

‘अरे , जाताय कु ठे ? चहाच घेऊन जा.’ साहेबांनी हटले. मी आणखीनच बावचळलो.
साहेबां या के िबनम ये यां याबरोबर चहा घे याचा हा पिहलाच संग. आता थांबणं
म ा च होतं. मीच मग पुढे सरसावून चहा तयार क लागलो.
‘तु ही उ ा येणार होतात ना?’ मी कमलाकरना िवचारलं.
‘एक दवस लवकर िनघालो.’
‘एकदम सर ाइझ कर याचा िवचार होता वाटतं?’
‘सर ाइझ मीच झालो. तु ही स हसला इथं आहात हे कु ठं माहीत होतं आ हाला? तुमचा
सहज िवषय िनघाला.’
कमलाकरना मधेच अडवीत साहेब हणाले,
‘तु हाला खरं सांगायला हरकत नाही.
तुमचं नाव िनघालं होतं.’

ांना एक चांगला अिस टंट हवाय, या संदभात

साहेबां या

ा कट नावाजणीवर माझा संकोच आणखीन वाढला; अथात बरं ही वाटलं.

‘मग काय येणार का आम याबरोबर?’ कमलाकरांनी िवचारलं. यावर साहेब हणाले,
‘तु ही खूप याल; पण मी सोडायला हवं ना यांना.’
मी दोघां यापुढे चहाचे कप ठे वले आिण मग हे संभाषण आपोआपच थांबलं.
चहा संपिवता संपिवता साहेब मला हणाले,
‘हे तु हाला यायला आले आहेत. काम रा

ा आता. तु ही गेलात तरी चालेल.’

साहेबांचे आभार मानीत मी के िबनबाहेर आलो. साहेबांबरोबर आज आमचा चहा झाला
ा कारणासाठी बाक यांनी मला चहा मािगतला. मी लवकर िनघालो हे पा न तर मग
गोखले हणतो, ‘आता नुस या चहावर भागणार नाही. भजी पण हवीत.’ कमलाकर
मा या टेबलाजवळ आ यावर मा चारही बाजूंनी येणा या ा माग या थांब या. पाच
एक िमिनटांतच इतर सहका यांना ‘टु क् टु क्’ करीत मी बाबात ऑ फस दीड तास लवकर
सोडलं.
ऑ फस या दरवा यासमोर एक ऐटबाज चकचक त गाडी उभी होती. ित याकडे टेचात
पावले टाक त जात कमलाकर हणाले,
‘ही आमची हेरॉ ड. टॅ डड हेरॉ ड.’
य कं िचतही आवाज न करता गाडी चालू लागली. चालू कसली लागली हणा? बफाव न
के टस घसरावेत तशी गाडी र याव न घसरतच होती. मी उगीचच अंग चो न बसलो
होतो.
‘अरे , यार, आरामसे बैठो ना!’– कमलाकर हणाले. मी हसलो. एक सफाईदार वळण घेत
कमलाकर हणाले,
‘माफ करा हं, तुम यापे ा मी लहान आहे, त डात हे असेच श द बसले आहेत. आम या
ा अशा रफ मॅनस. तेव ासाठी आ ही फारसे कु णाकडे जात येत नाही. पण हटलं, असं
लोकांपासून दूर दूर रािहलं तर या अस या सवयीची आपोआप जोपासना हायची. मग
ठरवलं. सग यांकडे जात येत रहायचं. अरे हो, मी बोलतच रािहलो, आ हाला र ता
दाखवा बरं का बरोबर. अंदाजानं आ हाला तुमचं घर माहीत आहे. आपण बरोबर चाललो
आहात ना?’

‘हो बरोबर. तु ही हणजे अगोदर घरी गेला नाहीत?’
‘नाही ना. पर पर ऑ फसातच आलो. आज काय म थोडा उलटासुलटाच झाला. गाडी
ता यात ये यापूव तु हाला भेटणार होतो, पण सगळाच पिहला काय म फसकटला.’
‘मला वाटलं तु ही घरी जाऊन भारतीला भेटून वगैरे आला असाल?’
‘भारती? कोण भारती?’ कमलाकरांनी िवचारलं.
‘भारती– तुमची भिगना.’
‘अ छा अ छा, हणजे िवजू? ितचं नाव भारती ठे वलंत काय? छान छान. नाव छान आहे.
आता गंमतच होईल ितची आपण असं क . तु ही गाडीतच बसा. मी एकटाच घरी जातो.
ितला बाहेर काढतो आिण घेऊन येतो गाडीत. मजा क जरा ितची.’
मी गाडीत बसून रािहलो. मोटारीत बसून मी कमलाकरना माझी खोली दाखिवली. ‘आता
येतोच.’ असं हणून कमलाकर िनघून गेले. यां या पाठमो या आकृ तीकडे, झुळझुळ या
सुटा या कापडाकडे मी पा न घेतलं. ते नजरे आड झा यावर मी मग माझी नजर
मोटारीकडे वळवली. मघाशी यां यादेखत मला या गो ी जा त िनरखून पाहता येत
न ह या या मी आता पा लागलो. बस या या गादीपासून सु वात के ली. टेअ रं गला
हात लावला. गाडीतला दवा लावून पािहला; आिण हे सगळं िनरी ण चालू असतानाच
मनात एक िवचार आला, तो हणजे कमलाकरांचा!– एवढी बडी असामी. दहाच
िमिनटांपूव आप या आयु यात थम आला आिण एव ा मोकळे पणी कसा वागू शकतो?
खूप वषाची ओळख अस या माणे माणसं एकदम कशी काय बोलू चालू शकतात? ते
हणतात, मी माणसांपासून दूर रािहलेलो आहे मु ाम. माणसं अशी एका रा ीत बदलतात
का?– भारतीनं एव ा मो ा
चा एकदाही कसा उ लेख क नये?
कमलाकरांना एवढा आपलेपणा एकदम कसा वाटायला लागला असेल? का हे नाटक आहे?
नसेल पण!– असेल, असेल, बदलतो माणूस, ाहीपे ा आ यकारक घटना घडतात
जीवनात; यात ाचं काय? भारती फारसं कधी बोलली नाही ा गृह थाब ल ते बरं च
झालं. पूव चा कोणताही ह, कोणतीही दृ ी तयार नसताना मी ा गृह थाला ‘enjoy ’
क शके न.
सकशीचा तंबू पाहायला मुलांनी जसं धावावं तशी भारती धावत आली. कमलाकरची वाट
न पाहता मोटारजवळ ती वेगानं आली आिण मला पा न जवळ जवळ ओरडली,
‘अ या तु ही?’

तेव

ात पाठोपाठ कमलाकर आलेच.

‘क या, तुझा वा ातपणा अजून गेलेला दसत नाही?’– या याकडे लट या रागानं
पाहात भारती हणाली.
‘आता

ात मी काय के लं?’– खेळकर नजरे नं पाहात कमलाकरनं परत िवचारलं.

‘ते आता मलाच परत िवचार. ां या ऑ फसात जाऊन यांना च कत क हणाले, तर
चांगली संभािवतासारखी मान हलवलीस. अगदी होतास त साच आहेस.’
‘अगदी त साच रािहलोय. समजलं?’
‘होऽ, समजलं.’
या दोघांचं ते लटकं भांडणं तसंच चालू रािहलं असतं. मी मधेच हणालो, ‘बरं तु ही दोघं
आता मोटारीत येणार आहात क नाही? नाही हणजे येणार नसाल तर मी पण
तुम याबरोबर उभा राहतो.’
मग मा दो हीकडचे दरवाजे उघडू न दोघंही आत बसली.
दो ही हात टेअ रं गवर ठे वीत कमलाकरांनी िवचारलं,
‘बोला, कु ठं जाणार?’
मी काही हणाय या आत भारती हणाली,
‘आ ही दोघांनी आमचे देह तु या वाधीन के ले आहेत. नेशील ितकडं नेशील.’
कमलाकर येऊन हां हां हणता चार दवस झाले. दवस कसे पंख लावून संपत होते. दवस
उजाडायचा के हा, मावळायचा के हा हे कळत न हतं; आिण कसं कळावं? मनात येईल
तसं आ ही वागत होतो. परवा सकाळी जाग येता येता कमलाकर हणाला,
‘आज सकाळचा चहा बाहेर यायचा.’
झालं! पेटवलेला टो ह कमलाकरनं भारतीला िवझवायला लावला. आ ही खरोखरच
चहा घे यासाठी बाहेर पडलो. एकदा जु ला हणून िनघालो आिण लोणाव याला जाऊन
आलो. जीव कसा अ लद वर यावर फरत होता चार दवस. मला ऑ फसला पोचवणं
आिण घरी परत आणणं, ही बाब तर काय, क जणू तेव ासाठीच यांनी मोटार घेतली

होती. धावपळ नाही, गाडीची धा ती नाही, ल बकळणं नाही.
–सा या िच पटात एखादाच संग, एखादाच नाच रं गीत असतो. कमलाकर या
सहवासात तसाच एखादा ‘रं गीन’ संग सु झा या माणे वाटत होता– मला ऑ फसात
येऊन चांगला दीड तास झाला होता. कमलाकरनीच मला सोडलं होतं. एक म तपैक चहा
मारावा हणून उठणार तेव ात गोडबोले आला.
‘मला जरा पेन दे तुझं?’
मी िखशात हात घातला. िखशात पेन न हतं. ॉवर उघडला. ॉवरमधेही पेन न हतं.
सहसा मी पेन घरी िवसरत नाही; आज िवसरलो होतो मा .
‘सॉरी िम टर गोडबोले, मी पेन घरी िवसरलो आज.’
नंतर सबंध दवस मा उगीचच बेचैन होतो.
सं याकाळी घरी गाडीनेच गेलो. कमलाकर येणार होते यायला. पण नाही आले आिण
मलाही थांबांवसं वाटलं नाही. आ याबरोबर मी घर या टेबलाचा ॉवर तपासला.
यातही पेन न हतं.
टेबलाखाली पडला असेल हणून तसाच बाहेर या कप ािनशी वाकलो. ‘हे काय,
आ यापासून शोधाशोध चालली आहे?’ भारतीने िवचारले.
‘माझं पेन पािहलंस का तू?’– कपडे झटक त मी िवचारलं.
‘नाही बाई, नेमकं घरीच रािहलं का?’
‘होय.’
‘के हा होतं?’
‘काल रा ीपयत होतं. सकाळी पण होतं,’
‘ऑ फसात नेलंत का?’– भारतीनं िवचारलं.
माझा पारा हळू हळू चढणार होता. एखादी व तू हरवली क याचा ताप होत असतोच,
पण याहीपे ा दुसरा कोणी जे शंभर
उपि थत करतो व हजारो पयाय सुचवतो
यानंच टाळकं दु पट फरतं यात घरात वडीलधारी माणसं असावीत; यांचं ताबडतोब

िश त, जाग या जागी व तू ठे व याची सवय– यावर बौि क सु होतं. झक मारली आिण
न सापडणा या व तूचा उ लेख के ला असं वाटतं. आता भारती पण लांबलचक भडोळी
अंगावर सोडणार ात संशय न हता. गद त मारलं असेल, तु ही शटाला लावून हंडता, ते
गळू नच पडलं असेल. कु णीतरी नेऊन परत के लं नसेल, एक ना दोन, ‘आपक फमाईश’
मध या सुननेवाल क नामावली आटपत नाही तसे भारतीचे
सु होणार. मी मग
हणालो,
‘कोणतेही
िवचा नकोस, तक लढवू नकोस. पेन घरातच होतं आिण गेलं अस यास
घरातूनच गेलं असणार. घरी कोणी आलं होतं का?’
‘क याचे सात-आठ ेही आले होते आिण रा ी पण येणार आहेत. माझा तर अगदी िप ा
पडलाय क या या दो तांची ऊठबस क न.’
‘ यािशवाय आणखी कोण आलं होतं?’
‘हो बाई, कसन आला होता.’
‘काऽय–’ मी ओरडलोच.
‘ओरडू नका. कसन आला होता पण याचा काही संबंध नाही.’
‘पुढचं सांग याची ज री नाही. तो आला ात सगळं आलं आिण पेनही गेलं. याला पण
तू घरात घेतलंस का?’– मी अगदी वैतागून िवचारलं. आता समोर कसन असता तर मी
याला जरासंधासारखा िचरलाच असता. या ा याने मागे चारच दवसां या वा त ात
मला जबरद त तडाखा दला होता. भारती सांगायला लागली,
‘इथं कमलाकर बसला होता. याचा एक ापारी पण होता. यां यासमोर कसनला
‘चालता हो’ कसं हणायचं? हटलं घेईल चहाचा घोट आिण लागेल चालायला.’
‘छान. वर याला तू चहाही दलास? आता कमाल झाली तु यापुढे.’
‘अहो काही गृह थधम आहे क नाही? सग यांना चहा देताना यालाच फ
का?’

वगळायचा

‘तू वत:चा धम सांभाळलास, कसननं याचा सांभाळला.’
‘तुमची ा िवचारात चूक होत आहे. पेन मार यासाठी कसन टेबलापयत पोचायला तर
हवा क नको? पेन घरातून गेलेलं नाही. आिण गेलंच अस यास कसनकडू न न नाही

गेलेल.ं ’
‘तू आ ासनपूवक सांग, कं वा कसंही सांग. कसन येऊन गेला. यात सगळं उ र मला
िमळालेलं आहे.’
भारतीला ावर काहीतरी िनि त बोलायचं होतं पण तेव
पाठोपाठ यांचे ेही आले.

ात कमलाकर आले,

‘काय भारतीबेन, आज काय ‘मेनू’ आहे?’ कमलाकरांनी येता येताच िवचारलं.
‘मेनू तुम यावर ठे वलाय. तू सांगशील ते क न वाढवणार आहे.’ भारती हणाली.
‘ हणजे अजून काही के लं नाहीस ना.

ा राजे

ना फ ट घरात नकोच आहे.

हॉटेलात हवी आहे. बाय् द बाय्, मीट माय दर-इन-लॉ.’
मी या गृह थांना नम कार के ला.
‘आिण हे ी. पतक , आम यासारखेच

ान ा

वसायात आलेले एक स गृह थ.’

ओळखदेख, नम कार-चम कारांचा काय म पार पाड यावर आ ही जेवायला बाहेर
पडलो ते नरीमन पॉइं ट, गेटवे हे सगळं च उरकू न रा ी साडेबारा वाजता परतलो. पेनचा
िवषय संपला तसाच!
मधे दोन दवस तसेच गेले.
ितस या दवशी ऑ फसात आ यावर पाक ट उघडलं तर पाचची एक नोट कमी! तरी
मला आता तसं घाबर याचं कारण न हतं. कमलाकरसारखी गाडीवाली ‘असामी’ घरी
आली होती. यानं न ा न ा नवलाईचा हात सैल सोडला अस यास नवल न हतं. तो
जेवणाखा यात, हंड या फर यात आिण नाटकिसनेमात पैसे उधळत होता. याची
बरोबरी आ हाला करता ये यासारखी न हतीच, तरी थोडीफार आम या पा कटाची
िशवण उसवली होतीच. पलंगावर पिह या थम एक नवी चादर आणावी लागली.
कमलाकरकडे रोज बडे बडे ापारी िम येत जात होते. चादरीचं ‘कलम’ बजेट
ोि हजनम ये न हतं, तरी ‘ए ा आयटेम’ हणून चादरीची खरे दी झाली. टेबलाला
ब यापैक टेबल लॉथ िमळू न याचं ‘ मोशन’ झालं. ही पाचाची एकु लती नोट पण
अशीच ‘ए ा आयटेम’म ये गेली असणार.
यानंतर या शिनवारी कमलाकर अचानकपणे गावाला गेले. जेव

ा अकि पतपणे ते आले

तेव ाच अकि पतपणे गेले. आठ दहा दवस आयु याला वेग देऊन गेल.े मागे उर या फ
चैनी मौजे या आठवणी; आिण कमलाकर या मोक या दलदार वृ ी या हक कती!
रा ी पड या पड या मी अगदी सहज भारतीला िवचारलं, ‘परवा पाचाची नोट घेतलीस
ना तू?’
कु शीवर वळत भारती हणाली, ‘नाही बाई.’
‘वा, असं कसं होईल? तूच घेतली असशील. कारण मी काहीच खच के लेला नाही. तू नीट
एकदा आठवण कर. वेळेवर खच मांडत नाहीस, मग ल ात राहात नाही. आता गे या
आठ-दहा दवसांचं मी काही हणत नाही, फारच धावपळ झाली तुझी. ते हाच के हातरी
खच झाले असतील ते पैसे.’
‘नाही हो.’
‘अग पण काय िबघडलं एवढे खच झाले तर?’
‘हो, पण खच के ले तर होणार ना? मी हातही लावला नाही तुम या िखशाला.’
भारती सांगत होती पण ितनंच ते के हातरी घेतले होते. जा त वाद न वाढिवता मी ग प
बसलो. उगीचच झोपेचं खोबरं या कशाला क न! म तपैक आठ वाजता उठलो रिववार
हणून. माझा मीच उठलो मा ! वा तिवक काही तरी चे ाम करी करीत भारतीनं मला
उठवायचं; पण ती ग प ग प होती. मीच ितला मग जवळ ओढीत िवचारलं.
‘भारती, तुला काय झालं? आज रिववार. म तपैक घालवू. तू ग प का?’
‘काही नाही.’
‘सांिगतलं पािहजे. काय झालं? कालचं पाच पयांचं ल ात ठे वून िवचारलं हणून?’
‘उं .ं ’
आिण ती उठू न गेली. ितनं गुपचुप वयंपाक के ला. मी जवळपास घुटमळत होतो. तसं
मलाही खूप काम होतं. पण भारती ग प होती हणून मला काही सुचत न हतं. भारती या
वाग याबोल यात अंशाचा जरी फरक झाला तरी मला जाणवतो आिण वत:चंच फार
काही हरवलं आहे असं वाटतं. पेनव न ितनं माझी कमलाकर या गैरहजेरीत खूप समजूत
घातली. मलाही आ ा वाटलं, पाच पयांची बाब ती काय, आपण ितला समजावलं
पािहजे. हसतीबोलती के ली पािहजे. हसतीखेळती बायको, हे के वढं वैभव आहे

महाराजा?– कमलाकर या मोटारीसार या दहा मोटार ची ‘शान’ही फक पडेल.
मी मग आत गेलो. भारती पाठमोरी उभी होती. ितला मागून िवळखा घालीत मी
हणालो,
‘आजची सु ी पॉइल करणार का?’
–ती ग प होती.
‘पाच पयां या कं मतीपे ा जा त खेद क नकोस.’
पण एव ावर भारती द
ं के ायला लागली. ितचे दो ही हात ध न मी ितला बाहेर या
खोलीत आणली. पलंगावर बसवून मी हणालो,
‘माझी पेनव न तू एवढी समजूत घातलीस आिण आता पाच या नोटेसाठी एवढा खेद
करतेस?’ खूप वेळानं ती हणाली.
‘मला पैशाचं नाही हो वाईट वाटतं.’
‘मग?’
‘तुमचं वाईट वाटतं. आपलेच दात, आपलेच...’
‘हो, पण पुढं काय?’
‘संशय येऊनही तु ही बोलू शकला नसाल. तुमची कती कु चंबणा झाली असेल!’
‘अग पण का?’
तरी याच वरात, भारावले या आवाजात, द
ं के आवरीत भारती हणाली, ‘मला वाटलं
होतं... एवढा मोटारवाला झा यावर तरी क याची ही सवय गेली असेल. क याला काय
िमळतं असं वागून?...’
बोल यासारखं उरलं न हतं. भारतीचा हात मी सोडू न दला. िखडक तून उघ
आकाशाकडे पाहताना लहानपणचा अभंग आळवून गेला.
‘ याचा येळकोट राहीना, मूळ वभाव जाईना!’

ा

आप याला आणखीन एक बायको हवी हा िवचार मा या मनात जे हा अगदी प ा झाला
ते हा मी ताबडतोब लिलतेला हाक मारली. मला जे हा एखा ा गहन िवषयावर चचा
करायची असते ते हा मी अशीच हाक मारतो हे आता लिलते या प रचयाचं झालेलं आहे.
यामुळे हातात कतीही मह वाचं काम असलं तरी ते टाकू न लिलता धावत येते व
मा यासमोर खुच ओढू न बसते.
आ ाही ती तशीच येऊन बसली!
‘बायका िबनडोक असतात’ हा िवषय घेऊन आजवर अनेक लेखकांनी पानं या पानं
भरली, संपादकांकडू न िवनोदी लेख हणून मानधन िमळवलं आिण बायकांकडू न, यांना
नावं ठे व याब ल िश ाशाप िमळवले. मला मा ही गो साफ मंजूर नाही.
भ याबु याचा बायका जेवढा िवचार क शकतात, जेवढी िच क सा क शकतात तेवढी
पु ष क शकत नाहीत. पु ष चंचल असतात हणून पटकन् एखादी गो क न टाकतात
व नंतर प तावतात. (उदा. ल !) पण बायकांचं तसं नाही. अथात ाचा अथ ल क न
मी प तावलो असं मा मुळीच नाही. कारण बायकां या बुि म ेवर माझा िव ास आहे.
इतर बायकांचा मला अनुभव नाही, पण लिलता िनि त मा यापे ा ‘शाप’ आहे.
हणूनच, येकवेळी वाद-िववादात हार खाऊनही, ितलाच येक गो सांगावीशी
वाटते.
वा तिवक, दुस या ल ाचा, दुस या बायकोचा
मा या एक ाचा, पण यातही
लिलता मला मागदशन करील हा माझा िव ास होता. हणूनच मी ितला हाक मारली व
तीही त परतेनं येऊन बसली.
‘काय हणताय्?’
‘माझा िवचार प ा झाला.’
‘कसला?’
‘मला आणखीन एक ल के लंच पािहजे. तुझं काय मत आहे?’
काही वेळ िवचार करीत लिलता हणाली, ‘तु ही पूण िवचार के यावरच हे ठरवलं

असणार, ते हा मी िनराळं काय सांगणार?’
‘हो पण, कतीही िवचार के ला तरी तो एकाच माणसाचा िवचार. यात एकांगीपणा
असणारच क नाही?’
‘आधी मला एक सांगा, दुसरं ल के हा करणार?’
‘लवकरात लवकर; याखेरीज तुला लवकर आराम कसा िमळणार?– आता आजचंच
उदाहरण घे. अंजूला बरं नाही. ग ाची सु ी आहे आिण ितकडे रे श नंगवर चांगला तांदळ
ू
आ याची बातमी आहे. कु ठं कु ठं एकाच वेळी बघणार तू?’
‘सकाळपासून मी याच िवचारात पडले आहे.’ लिलता काळजी या वरात हणाली.
‘आजकाल जगणंच मुि कल झालंय. धावपळीचं झालंय. एका माणसाची फार ओढाताण
होते. हणूनच सकाळपासून डो यात िवचार चाललाय् तो आणखीन एका ल ाचा.’ मी
हणालो.
मा याकडे रोखून पहात लिलता हणाली, ‘तु हाला हे एकाएक कसं काय सुचलं?’
‘काहीतरी उपाय शोधायला हवा हे खूप दवस मी वत:शी हणत होतो. मी कधी प
तु याजवळ बोलत नाही हणून, पण मा या डो यात घरातला िवचार नेहमी चालू
असतो. तुझी धावपळ रोजची पहातोय; आिण रोजचा मी यावर िवचार करतोय. एकदा
वाटलं क एखादी बाई ठे वावी वैपाकाला.’
‘बरं मग?’
‘मग काय?– ती ठरावीक वेळात येणार व जाणार. इथं राहायची नाही. हणजे मग ित या
वेळेतच जेवणीखाणी उरक याचं बंधन राहायचं.’
‘हो बाई, आिण पुन: मी चार-आठ दवस माहेरी गेले क ितचा उपयोग नाही.’
‘का?– ती येत रािहली तर मी घरीच जेवलो असतो.’
‘जेवला असतात हो, पण मी घरात नसताना ितनं क न तु हाला... वाढायचं’
लिलता हणाली. ितला मधेच अडवून मी हणालो,
‘आमची ित यावर नजर जायची, लोकांनी कु जबूज करायची असंच ना?– तू हणतेस ते

खरं आहे. हणजे लोकापवाद तो लोकापवाद आिण या मानानं जेवढा फायदा खरोखर
िमळायला हवा तो नाहीच. यापे ा सरळ दुसरं ल के लं क लोकांचं त ड ग प. हणूनच
वैपा कणीचा िवचार मी बाद के ला.’
लिलता उ साहानं हणाली, ‘अगदी यो य के लंत. या दृ ीनं वैपाकाची बाई नाहीच
उपयोगाची आिण पु हा असं, बायको माहेरी गे यावर अडचण कं वा गरज काय फ
वैपाकाची असते का? घरात काही आहे, नाही बघायचं असतं, आला-गेला असतो. घर
हणजे घर आिण गृिहणी हणजे गृिहणी! यापे ा दुसरं ल करणचं चांगलं. कराच तु ही
दुसरं ल . कधी मी मग माहेरी गेले क मला तुमची चंता नको–’
‘तुला माहेरी गे यावर माझी आठवण येत?े ’
‘मलाच काय,

येक

ीला येत.े ’

‘माझी आठवण?’ मी उगीचच आडवळणात िशरलो.
पण लिलता कमी न हती. ती हणाली,
‘तु ही वत:ला कृ ण वगैरे समजलात काय?’
‘अलबत्.’
‘हॅ हॅ. अलबत हणे. आणखीन् एक ल करायचं तर तु हाला मा या स याची गरज
लागते. कृ ण जर असा ल के ले या बायकांचे स ले घेत बसला असता तर, सोळा हजार
एकशे आठ सोडाच, पण एकशे आठ ल ही झाली नसती याची.’
‘जाऊ दे ते; आपण मूळ िवषयापासून लांब चाललोत.’
लिलता पण पुन: गंभीर झाली व मूळ िवषयावर येत हणाली, ‘फार िवचार कर यात अथ
नाही. तुमची योजना मला पटली आहे व तु हाला आणखीन् एका बायकोची गरज आहे
ाची खा ी पटली आहे.’
‘वा वा, िन वळ मला गरज आहे असं हणू नकोस. आपणा दोघांना यािशवाय अंजूलाही
आहे.’
‘अंजूला कशी?’
‘वा, कशी हणजे? पु कळदा ितला तु याबरोबर माहेरी जा याची कं टाळा येतो. माहेरी

कशाला, तू एखा ा मैि णीकडे जातेस ते हा अनेकदा ितला तु याबरोबर यायचं नसतं.
ितनं मग घरी एकटं राहायचं कसं हा नेहमीचा ॉ लेम असतो. आणखीन एक बायको
असली क ितचा
नाही का सुटणार? तुला एकटीला सुटसुटीतपणे कु ठे ही जाता येईल.’
दुस या बायकोचा हा आणखी एक घसघशीत फायदा पा न लिलताचे डोळे आनंदाने
िव फारले.
‘मला मग िशवणाचा कोस पुरा करता येईल.’
‘आिण गाणं देखील!’’
‘गंमत हणून नाटकात एखादं कामदेखील!’ ती हणाली.
‘आणखीन काय हणशील ते. बरं हे सव िनवधपणे. घरात वावरणारी आणखी एक ी
हणजे माझी बायको आहे, असं हट यावर काही धोका नाहीच. तु या प ात ती पण
मा यावर वि थत वॉच ठे वील. वयंपाक णबाईनं हे काम नसतं के लं.’ मी हणालो.
लिलता थोडीशी रागावून हणाली,
‘वाटाघाट ना तु ही हे चांगलं वळण देत नाही आहात. यातली सौ यता अशानं कमी
होईल.’
‘बरं ; बरं ; चुकलो. एखादा मह वाचा मु ा नजरे आड होऊ नये, एवढाच उ ेश होता.
एखादी नवीन गो घरात आणताना ितचा उपयोग कु टुंबात या सग या माणसांना
हावा, हाच माझा नेहमी दृि कोण असतो. बाक या व तूंसारखी ही व तू नाही. इतर
व तू कशा, जर तेव ा ब या नाही वाट या तर सरळ अ लखाती जमा क न मा यावर
टाकता येतात, पण बायकोचं तसं नाही.’
काही वेळ िवचार करीत लिलता हणाली, ‘तु हाला वाटतंय तसं दुस या बायकोचं
हायचं नाही. अहो, घरात बारीकसारीक कामं काय कमी असतात का? अनेकदा वाटतं क
हाताशी एक ह ाचं माणूस हवं. अंजू हाताशी ये याइतपत हायला अवकाश आहे. आिण
तशी जरी ती झाली तरी ित यामागं ितची शाळा, अ यास, ा गो ी असणारच. आिण
परत, ल ानंतर ती पर याची होणारच.’
‘ हणजे जे हा आपण दोघं थकलेले असणार. ते हा तर आणखीन एका माणसाची गरज
घरात फार भासणार.’
–माझा हा मु ाही एवढा िबनतोड होता क लिलतेनं याला एकदम ‘दाद’ दली. लिलता
अशी त परतेने दाद देते हणून ितला सग या सम या सांगायला प येतो. आवजून मी

ितला आणखीन काही सांगणार तेव ात पो टमननं एक पाक ट टाकलं. आ ही दोघंही
या याकडे धावलो. पाक ट लिलतेनं ह तगत के लं. फोडू न पाहतो तो ‘गारं बीचा बापू’
नाटकाचे दोन पास. तेच सू पकडू न मी हणालो, ‘पािहलंस, दोन दवसांत चार कथा
िलहाय या आहेत. नाटकाला मी कसा येणार?– यातच तीन-चार तास जाणार! आता
ल के लं क हाही
िमटेल. तु ही दोघी अशा काय मांना जात राहाल व मी आरामात
घरी िलहीत बसेन. मा या ा लेखना या ापापायी घरी पास येऊनही, मी
तु याबरोबर येऊ शकत नाही.’
‘हो ना, कतीतरी काय म मला तुम यामुळे बुडवावे लागले आ ापयत.’‘आता तसं
हायचं नाही. तुला अगदी घरची कं पनी िमळत जाईल.’ मी समाधानानं हणालो. लिलता
हणाली.
‘आिण यािशवाय–’
तेव ात दरवाजावर टक् टक् आवाज झाला. एकदम मी वैतागलो. जरा कु ठं नवराबायको
गंभीर सम येवर चचा करायला बसतात न बसतात तो, यांना हे मुंबईकर असा अडथळा
आणतात. ‘कु णी ये याचं अडलंय का?’ असं हणत मी लिलतेकडे पािहलं.
‘असेल तुमचा कोणी भ ! ह ली तुम या रिसकांची सं या एवढी वाढलीय क माझा
िप
ा पडतो चहापाणी क न क न!’
‘थांब थोडी, अिस टंट येतोय तुला.’
–पुन: ट टक् !
मी दार उघडलं. तो समोर एक अप रिचत गृह थ! पण लिलता तेव
या गृह थानं ित या हातात एक पुडकं दलं.
‘परवाचीच ना?’
‘परवाचीच.’
‘सोडू न पा ?’
‘नको बाई, परवाचीच आहेत.’
–एव

ात तो गेला.

ात धावली.

‘हा काय मामला आहे?’
‘पातळं .’
‘आता आणखीन कसली? परवाच तर दुकानातून आणली.’
‘ती बाहेर जायला यायला. ही घरात वापर यासाठी.’
‘हो, पण

ा मिह यात आणखी खूप खच होते.’

‘ ाचे पैसे ताबडतोब
व व त असतात.’

ावे लागत नाहीत. हा ाणी पैशाला थांबतो आिण पातळं चांगली

‘पण उधारीवर–’
‘हो.’
‘मला उधारी आवडत नाही हे तुला माहीत आहे.’
–मी ठासून हणालो. णभर लिलता थबकू न हणाली,‘तुमचं भा य समजा, मी हे सव
थोड यात भागवते ात. उ ा आणखीन एक बायको आली क हीच उधारी दु पटीने
वाढेल.’
‘नो, नो, दुसरी बायको मी मा या िवचारसरणीची करणार. मा या माणेच ितलाही
रोखीचा वहार आवडेल अशीच बायको मी करणार.’
‘रोख वहार मला आवडत का नाही? पण तो येक वेळी झेपत नाही. नाहीतर परवाच
आपण एकदम चार पातळं नसती का घेतली?– आिण आता आणखी एक बायको आली क
येक वेळी एकदम चार पातळं यावी लागतीलच.’
–लिलते या ा िवधानानं मा या डो यांसमोर काही तरी लखकन् चमक यासारखं
वाटलं. मी अभािवतपणे ओरडलो, ‘खरं च क !’
पण लगेच मला धीर देत लिलता हणाली,
‘असे दचकू न जाऊ नका. उ ा अंजू मोठी झाली क तु हाला चार चार पातळं यावी
लागणार आहेतच. ते हा काय करणार?’

‘हो पण, आणखी एक बायको क हीच सं या ते हा सहावर जाईल.’
‘अहो पण, तोवर तुमचा पगार नाही का वाढणार?’
‘असा कतीसा वाढेल?’
‘समजा, नाही वाढला फार– तरी काळजी कशाला? तोवर तुम या गो ीचं मानधन
तु हाला वाढवता येईल’– लिलता मु स ीपणानं हणाली.
‘ती काही कमी िमळकत समजता येत नाही नवीन नवीन िवषय सुचले तर िलिहता येत.ं ’
‘एक ल के लंत तर मा यावर आ ापयत स ाव गो ी िलिह यात. आिण याही थो
मोबद यात सग या मािसकांना वाटू न टाक यात. आणखीन एक ल के लंत क नवी
बायको तु हाला अनेक िवषय देऊ शके ल. तु ही आणखीनं एक ल के लंत क संपादक
आपण होऊन मानधनाचा आकडा वाढवतील.’
‘हे सगळे अंदाजच. यात काही अथ नाही.’ मी वैतागून हणालो.
‘तु ही रागावू नका, िनराश होऊ नका आिण दुस या ल ाची चांगली क पना डो यातून
काढू न टाकू नका!’ लिलता ह ाला पेटून हणाली. मी लिलतेकडे पाहात रािहलो. मा या
दुस या ल ाची क पना ितला मनापासून पटली होती व यावाचून आता पयाय नाही
ाची खा ी पटली होती. आता संदह
े न हता. मला पुढं बोलणं सुचेना. मी हा असा सु
होऊन बसलो असताना आणखी एक कु णीतरी दारात उभा रािहला. याला मी ओळखलं.
आम या फॅ िमली डॉ टरांचा तो गडी होता. यानं आत येऊन एक पाक ट मा या हातात
ठे वलं. ‘हे आणखी काय’ असं हणत मी पाक ट फोडलं. आतून दुसरं काय िनघणार?
–डॉ टरांचं िबल होतं ते!– या यावरचा आकडा पा न मी हणालो,
‘एवढं िबल?’
लिलता यात डोकावत हणाली, ‘एवढं येणारच होतं. बाळं तपणानंतर मिहनाभर मला
इं जे श स चालू होती. आप याला आ ा ाचाही िवचार करायला हवा.’
‘कशाचा?’
‘दुस या बायको या
‘अस या हणजे?’

ा अस या खचाचा.’

ा

‘ हणजे ितचंही बाळं तपण के हातरी येणारच क . तु ही काय ग प बसणार आहात का?’
–इथं तर मी साफ कोलमडलोच. आणखीन एक ी आयु यात राजरोस येणार ाचा
आनंद तर न हताच उरला, पण जे नवीन िवचार मागे लागले ते िवल ण पाठपुरावा
करायला लागले. पण तेव ात एक आशेचा करण चमकला. मी उमेदीनं हणालो,
‘लले, आयिडया. दुसरी बायको नोकरी करणारी करायची! हणजे ितचा कोणताच खच
आप यावर पडायचा नाही. नोकरी करणा या बायकांना बाळं तपणाची चांगली घसघशीत
रजा िमळते.’
–पण मा या
आयिडया?’

ा मु

ावर लिलता शांत होती. मी परत िवचारलं, ‘कशी काय

‘टाकाऊ आहे.’
‘का?–’ मी िव मयानं िवचारलं.
‘नोकरी करणारी बायको आणलीत तर मला हो काय फायदा?– नऊ या ठो याला जसं
तुमचं पान वाढावं लागतं तसंच ितचंही वाढावं लागणार, आिण दवसभर मग ितचीही
मुलं संभाळीत बसावं लागणार. यािशवाय ितचे नातेवाईक, ओळखीचे, ांची ‘ये-जा’
वाढणार. कु तूहलानं तु हाला भेटणा यांची सं या जा तच वाढणार ित यापायी. हणजे
ाप वाढत जाणार आिण माझी दु पट धावपळ होणार.’
लिलतेनं सादर के लेली ही यादी िबनचूक आिण वा तव होती. या यामधे खोड काढायला
मा जागाच न हती, ाचाच अथ असा होता क , दुस या बायकोची माझी योजना
मुळातच चुक ची होती; पण लिलतेला ती क पना पटलेली होती.
–मी पुन: पुन: िवचार क लागलो. आिण जसजसा िवचार क लागलो तसतसा ग धळू न
जाऊ लागलो. घरात मदत ही हवीच होती.
‘मग कसं हायचं?’ – मी िवचारलं.
‘मी सांग?ू ’ – लिलतेनं

के ला.

‘ऑफ कोस.’
‘आपण एक पेइग गे ट ठे वू या. नोकरी करणारा,

चारी.’

‘बे ट आयिडया,’ मी हणालो.
‘खरं च?’
‘अगदी खरं , मुंबईत जागेचे एवढे वांधे आहेत क आपण सांगू तेवढे पैसे मिह याकाठी देऊन
कोणीही राहायला येईल. जेवणाचा व राह याचा बंदोब त आपणच करायचा.’
‘पण...’ लिलता अडखळली.
‘पणबीण काही नाही. यात काय अडचण आहे!’
‘आहे. सकाळपासून मा या डो यात ही क पना आलेली होती. पैसे पुरत नाहीत
एव ासाठीच पेइग गे टची क पना मनात येऊन गेली. पण आपली ही अपुरी जागा...’
‘क थोडी अडचण सहन.’
‘कसं श य आहे? झोपायचं कसं इथपासून अडचणी आहेत. िशवाय तो नवा ाणी घरी
के हाही येईल, के हाही जाईल. रा ी-अपरा ी प े कु टायला जाईल. नाटक-िसनेमाला
जाईल. कतीतरी भानगडी असतात पु षां या.’ लिलतेनं अडचण ची यादी सादर के ली.
‘बरं मग?’
यावर तीही ग प बसली. तेव ात एक क पना सुचून मी हणालो,‘दे टाळी. आपण
आपला कॉलेज टु ड ट ठे वू या. मे मिह यात व दवाळीत तो या या गावाला जात
राहील, एर ही अ यास व कॉलेज राहील.’
‘पुन: तेच तुमचं.

आहे तुम या मा या ाय हसीचा.’

‘ याचा काय बाऊ करतेस? आता अंजू आणखी मोठी झाली क ाय हसी िमळणारच
नाही आप याला, मग कॉलेज टु ड टचा काय ास हायचाय?’
मीही इरे ला पेटून अडचण वर मात सुचवू लागलो. तरी लिलते या चेह यावरचं
कायमच!

िच ह

‘आता काय झालं?’
‘अजून काही नाही झालं, पण कॉलेज टु ड ट राहायला आला क हायचं काही तरी.’

‘काय होणार आहे!’
‘तु ही कामावर जाणार; आिण तो पु कळदा घरात असणार. मा याशी ग पागो ी
करणार, कॉलेजात या गंमती सांगणार. पुन: लोकापवाद आलेच; आिण तुम या मनात
एकदा शंकासुर िनमाण झाला क तुमचं ऑ फसात ल लागणार नाही, खरं क नाही!’
‘मग कसं काय करायचं? काहीतरी करायला हे हवंच आहे. आप याला मनु यबळ हे हवंच
आहे!’
लिलता ठामपणे हणाली,
‘ यावर मी िवचार के लाय.’
‘सांगून टाक ताबडतोब.’
‘तु हाला दुस या बायकोची गरज नसून मलाच एका जोडीदाराची गरज आहे.’
‘काय?’ मी ओरडलो.
शांतपणे लिलता हणाली, ‘असं ओरडायचं नाही गडे. वाटाघाट ना अिन वळण लागेल.
आणखीन एका पु षाचीच गरज जा त आहे ा घरात. परवा तु ही दोन मिहने आजारी
होतात; ते हा डॉ टरकडे जा यापासून ते हॉि पटलमधे रा ीचं राह यापयतची काम मला
करावी लागली. हेच जर मला आणखीन एक नवरा असता तर ही सगळी धावपळ यानं
के ली असती. िशवाय याची नोकरी रािहली असती चालू ते िनराळाचं. असंच क या.
मीच आणखीन एक ल करते. घरात तुम या गैरहजेरीत वावरणारा पु ष माझा नवरा
आहे हट यावर लोकांचा
नाही. तु ही रा ीचे आरामात गो ी िलहीत बसा; आ ही
नाटकांना जात जाऊ. परतताना मलाही अगदी घरची सोबत होईल...’
लिलता आता दुसरा नवरा अस याचे फायदे सांगू लागली. पण आता मा या कानात दडे
बसायला लागले. पुढचं काही ऐकू येईना. पण आता पळता येणार न हतं. तेव ात
परमे रच हाके ला धावून आला! र याव न कोणी तरी मला मो ांदा हाक मारली. तसे
मुंबईकर चांगले. नवराबायको या चचत नव याची हार होऊ लागली क नेमके यांची
सोडवणूक करायला येतात.
‘मी आलो हं’ असं हणत मी गॅलरीत धावलो. पुन: मी चचला सु वात करणार नाही, हे
लिलतेला माहीत आहे. तीही िमि कलपणे हसून आत गेली. लिलता ‘शाप’ आहे. हे मी
थमच सांिगतलं. हार प क नही ित याशी चचा करायला आवडते; पण तरीही हे असे

दोन ‘ ेट गे स’ घेणं ठीक नाही; कारण दुस या नव याचे फायदे ितनं मला इतके
मु ेसुदपणे पटवून दले असते क , मी नकळत ितला ‘दुसरं ल कर’ असं हणालोही
असतो; कारण लिलता खरोखरच ‘शाप’ आहे!

ही वेळ यो य होती.
या अस या ाचा िनकाल लावायचा हणजे मह व होतं ते वेळेलाच! आताची वेळ यो य
होती. िनरं जन कोटा या कामासाठी मुंबईला गेला होता. दवाणजी बाहेर या ओसरीवर
आकडेमोड करीत बसले आहेत, वयंपाकघर आव न वयंपाक णबाई ा एव ातच घरी
गे या आहेत. सं याकाळी चार वाजेपयत या आता परताय या नाहीत. गो वंदाला
दवाणज नी पो टात िपटाळला आहे. घरात रकामा आहे तो फ नीलकं ठ. पण तो
या या खोलीत! दवाणज या हाताखाली तो िहशोबाचं काम पाहतो. याला आज बरं
नाही, हणून तो िनजून आहे. यािशवाय माइ या खोलीपासून याची खोली दूर आहे.
म ये साठव या या दोन खो या आहेत. माइ या खोलीत बोललेलं याला न ऐकू जायचं
नाही!
ही वेळ यो य होती!
ही वा तिवक माइची िव ांतीची वेळ. घटकाभर पड याची वेळ. यानंतर यांचं
पोथीवाचन सु होतं. एकदा या वाचायला बस या क , थेट दवेलागणीपयत! यानंतर
आरती. रा ी फ एखादं के ळं , कपभर दूध! पु हा अंथ णाला पाठ लागेपयत हातात
जपमाळ! ते हा िव ांतीची वेळ ती एवढीच! ऊ मलेला वाटलं, माइना पडू न ावं
शांतपणे!– पण, मग तेव ात ितला मागचे आठ दवस आठवले. या रा ी आठव या.
मीलनातला आनंद घालवून टाकणारी माइची ती वा ये आठवली. यांनी आपली
मन:शांती घालवली, रा ीची झोप उडवली, सौ या या येक णात वेदनांचं कालकू ट
कालवलं या माइना दुपारची िव ांती घे याचा काय अिधकार होता? माइसार या
सा वी बाईनं आप याला जवळ बसवून घेऊन काय ते प सांगावं अशी ऊ मलेची साधी
अपे ा होती. सग या गावात आदश बाई हणून नावलौ कक िमळवले या बाईनं असं
आडपड ानं का बोलावं ही सम या ऊ मलेला सुटत न हती.
ऊ मले या दयात हलक लोळ माजला होता. माई शांत हो या. ऊ मलेला जेवण जात
न हतं; माई तृ हो या. ऊ मलेची झोप उडाली होती, माई समाधानात हो या. चोवीस
तास हातात जपमाळ बाळगणा या माइना ऊ मलेचं दु:ख समजू नये?– ित या उदास
वृ ीचा िवचार कर याची माइना इ छा होऊ नये?– ल होताच फु लासारखी टवटवीत

फु लणारी मुलगी कोमेजते का?–

ाचा यांना उलगडा का होऊ नये?

–आिण ा सव कारांना या वत: जबाबदार असताना? जीवनात या अ यु
आनंदा या णी, आयु याचा अथ या णी न ानं समजणार, िव ात या येक
आकृ तीला िनराळा आकार येणार, पशाचं नवं िव
या णी ज माला येणार, ी वाचा
गौरव या सुमु तावर होणार या अमृत णी माइनी सांगावं,
–‘ल ात ठे व मुली, घरा याला वारस हवाय!–’ ऊ मला पिह याच रा ी ा वा यानं
मोहरली होती. हाता या माणसांचं अिधरं मन, एका मातेची स द छा, ऊ मला मनोमन
समजली होती. िवर आईची ही आस ितला फार आवडली होती. हातातलं चांदीचं
तां याभांडं आणखीनच घ पकडीत ितनं िजना चढायला सु वात के ली होती...
...पण नंतर हे ओळीनं घडायला लागलं. ऊ मला आवराआवर क न वर येऊ लागली क
माइनी गडबडीनं येत ऊ मलेला िज या या पिह याच पायरीवर अडवत हणावं,
‘ल ात ठे व मुली, घरा याला वारस हवाय.’ ा सांग यामागं नंतर नंतर िन वळ मनाचा
मोकळे पणा न हता, तर दुसराच काही गूढ अथ आहे असं ऊ मलेला वारं वार वाटू लागलं.
पण ाचा उ ार तरी कु णाजवळ करणार? िनरं जन, ित या जीवनाचा साथीदार, याची
ओळख अजून पटायची होती. सा या िवषयावर ितथं अजून मनमोकळी चचा होत न हती,
ितथं अंत:करणातली था कशी काय बोलायची?– अगोदरच तो ांत नवखा, माणसं
अप रिचत. िजथं एर हीच संकोच वाट यासारखी प रि थती ितथं असा काही पेच
सु वातीलाच िनमाण झा यावर ऊ मलेपुढं अंधार दाट यास काय नवल?–
–पेचच हणायला हवा. नाहीतरी सगळी सुब ा असताना, िनरं जनसारखा राज बंडा
साथीदार असताना माइनी पिह या दवसापासून का सांगावं,‘ल ात ठे व मुली,
घरा याला वारस हवाय!’ हणून? िवचार क न क न ऊ मला थकली. िनरं जन बरोबर
असताना वत:ला िववंचना नस याचं नाटक क न ती कं टाळली. माग नाही हणता
हणता ितला काश दसला. आप यासमोर
टाकू न माई सुटू पाहतात हे ितला पटेना.
यांनी काहीतरी सम या उभी के ली यांनीच आप याला चंतामु करायला हवं हा
िवचार ऊ मले या मनात आला. ितला हायसं वाटलं. एकदा ा िनणयाला आ यावर मग
म ये अडथळे न हतेच. दवस, थळ, वेळ सग याची आखणी तयार झाली.
िनवडलेली यो य वेळ आली होती!
के हातरी ऊ मला आप यासमोर येणार ाची अटकळ धूत माइनी के लीच होती.
मनु य वभावाची पारख एवढी चोख व अचूक हणूनच नव या या मागं या एवढा
सगळा ाप संभाळू न हो या. ऊ मलेसार या मुलीची सून हणून िनवड करताना टाकलेले

डाव वाया गेले न हते. ितथंही यांचे आडाखे व फासे अचूक पडलेले होते. या मुलीला
आपण वाकवू शकू ाची अटकळ, वधूपरी े या वेळी िमळाले या उ रांव न यांनी
बांधली होती; आिण यांतूनही अंदाज चुकलाच, तर आपलं सगळं कतृ व पणाला
लाव यावर एव ाशा मुलीची काय कथा हा आ मिव ास माइना होताच!
‘ल ात ठे व मुली, घरा याला वारस हवाय’– अशी ेमळ सूचना पिह याच रा ी
ऊ मलेला द यावर माइनी ऊ मलाकडं पािहलंच नाही. या लगबग वृंदावनाजवळ
आ या. ऊ मलेकडू न आप याला हवी असलेली गो सा य क न घेताना फार सावधिगरी
बाळगायला हवी हे यांनी हेरलंच होतं, या सावधिगरीची सु वात, ऊ मलेला नुसतं
अ व थ क न सोडायचं एवढीच होती. वा तिवक, ापे ा दुसरा एखादा माग सरळ–
सोपा ठरला असता. पण पु कळदा सरळ आिण सो या मागावर मांडलेले िहशोब लवकर
सुटतात. आिण के हा के हा नको असलेली उ रं वीकारावी लागतात. माइना हे नको
होतं. यांना उ र हवं होतं आिण ते सु ा यांना हवं ते उ र हवं होते! आिण तेव ासाठी
यांनी आजवर योजलेले उपायच इथं मांड यािशवाय ग यंतर न हतं. समोर या
ला
आधी थ करायचं, याची बु ी बिधर करायची आिण मग, ती
अगितक झाली क ,
वत:ला हवे असलेले ितला िनणय यायला लावायचे!
‘ल ात ठे व मुली, घरा याला वारस हवाय्’–
जागा ा सग या योजना तशाच हो या.

ा वा याची, ते वा य ऐकवायची वेळ,

इतक पूवतयारी अस यावर, ऊ मला जे हा समोर येऊन उभी रािहली ते हा माइना
नवल वाटलं नाही. ऊ मलेला वाटलं, आपण अचानक माइसमोर आलो. पण माई मा
मनात हणा या, ‘‘ये बाळ, तू अशी यायचीच होतीस.’’ ऊ मला खोलीत आली ते हा माई
जा या असले या पा न ितला नवल वाटलं. माइचा घटकाभर का होईना, हमखास डोळा
लागायचा.
‘झोप नाही लागली आज?’
‘नाही लागली. जागीच आहे. उठ या याच िवचारात होते मी.’
–दोघी मग ग प रािह या. आपण का आलोत हे ऊ मलेला माहीत होतं आिण तसंच ते
माइना पण माहीत होतं. पण माइचा आजवरचा िहशोब पाहता या वत: सु वात
करणारच न ह या. अगितक झाले यानं सु वात करायची हा माइचा ठाम संकेत!– शेवटी
ऊ मलेनं सु वात के ली. वंवचनेतून मु हो याची िनकड ितलाच होती!
‘माई, मला तुम याशी बोलायचं आहे.’

‘एवढंच ना, बस क मग! याला अशी
बोल, अगदी मोकळे पणी बोल.’

तावना कशाला हवी?– घरातली माणसं आपण.

पु हा पंचाईत!
ऊ मलेनं माइकडे हळू च पािहलं. माई िन वकार हो या. ऊ मला ग धळली. माणसं एवढी
िनलप कशी रा शकतात हेच ितला कळे ना. वत: या सुनेजवळ आपण रोज, वेळ साधून,
ग भताथ असलेलं काहीतरी बोलतो ाची जाणीव ा बाईला नाही असं कसं मानायचं?
हे सगळं का चाललंय?– कशासाठी?– सो मो क न घे यासाठी आपण आलोत ख या,
पण माई अशीच तारे वरची कसरत करीत बोलणार का?– मोकळे पणी बोललं जावं ाची
गरज दो ही प ांना वाटायला हवी, तर या वाटाघाटी!– छे, परत फरावं. पाहावी वाट
काही दवस!– पण नाही. ा गो ीचा ऊहापोह िनरं जनसमोर हायला नको!– ते
याय या आत मला िनभळ हायचंय. यांचं वागत मला मनापासून करता आलं पािहजे,
मीलन– खरं खुरं मीलन हायला हवं. नाहीतर िनरं जन पु हा हणायचे, ‘ऊ मला, तू
फु लायची तेवढी फु लत नाहीस. मा याएवढी धुंदी तुला येत नाही. मा याजवळ तू आलीस
क , मा यात तू हरवायला हवीस’...
‘अगं बाळ, बस ना. अशी काय काहीतरी हरव यासारखा चेहरा क न उभी आहेस! बस!
काय िवचारणार होतीस मला?’
–ऊ मला बसता बसता हणाली,
‘आप याला माहीत आहे, आपण जाणलं असणार.’
माइनी एकदम ित याकडं पािहलं. यांची नजर पा न ऊ मला साव न घेत हणाली,
‘ हणजे तसा माझा तक आहे.’
‘मा या ल ात नाही येत काही–’ माई संथ आवाजात हणा या.
असा संथपणा जाणूनबुजून दाखवला हणजे बोलणा याचाच धीर कमी होतो, हेही माइचं
ह यार होतं. पण ऊ मला या संथपणाला चमकली नाही. बुजली नाही. सो मो
लावायचा ा िवचारानं िनघा यावर माइ या खोलीत येईपयतच काय तो संकोच होता.
पण समोरासमोर उभं रािह यावर ऊ मलेत धैय आलं. यां याइत याच संथ आवाजात ती
हणाली, ‘गेले आठ दवस आपण मला एक वा य िनयिमत ऐकवीत आलात, मला याचा
अथ हवाय्.’
–आप या संथ वरात या कमीपणाला ऊ मला बुजली नाही आिण आता बुजणारही

नाही हे माइनी ता काळ हेरलं. आतापयत इतरां या बाबतीत घेतलेले पिव े इथं उभे
राहतील क नाही हे पाहात बस यात अथ नाही हे माइनी लगेच ठरवलं. याही मग
आव न-साव न बस या. ऊ मलेकडे नीट पाहात या हणा या, ‘तु यासार या िशक या
सवर या मुलीला न कळ यासारखं काहीच नाही यात. याचा अथ प आहे.’
‘हे सांग याची पण गरजच काय माई?’
‘कारण अस यािशवायच मी हे रोज बोलले असेन?’
ऊ मला घोटाळली. एकदा िवषयाला सु वात झा यावर माई काय ते चटकन् सांगून
टाकतील ही ितची अटकळ होती. पण माई - ित करीत रािह या. शेवटी ाच
मागानं आप याला उ र िमळवावं लागणार हे ऊ मलेनं जाणलं. अस या िवषयावरची
चचा लवकर संपायला हवी होती. तेव ासाठी बाजूनं बाजूनं बोलणं उपयोगी न हतं. हा
सगळा िवचार क न ऊ मला प पणे हणाली,
‘मा यात काही दोष आहे अशी आपली क पना आहे का?’
‘सूनबाई, मी क पनेवर कोण याही योजना आखीत नाही. मी भिव यकाळ वत:चा
मानला नाही. भूतकाळात या कथा अनुभव हणून जोपासले या नाहीत. मी फ
वतमानकाळ मानते, आिण या वेळी माझे जे िवचार असतील तेच प े असतात. ा
घरात तू सून हणून आलीस ती मला जे हा तू संपूण पटलीस ते हाच आलीस.’
‘मग तु ही असं का सांगत आहात?’
‘अजून नाही समजलं?– दोष काय फ

एकाच

त असतो काय?–

–ऊ मला चमकली. ितला आता एकदम सग याचा उलगडा झाला.

काही ण डो यांसमोर काजवे चमकले. घशाला कोरड पडली. इतका वेळचा धीर
संपु ात आला. पायात गोळे आले. पण पु हा ितला हळू हळू बरं वाटायला लागलं. आिण
तेही एकाच आधारावर!– िनरं जननं व ितनं जो काही शृंगार के ला होता याची ितला
आठवण झाली. या सग या सोह यात कु ठही गौण व न हतं. मनात काही िवपरीत भाव
गट हो यासारखी कृ ती घडलेली न हती. िनरं जन या ि म वात एवढीही यूनता
न हती. मग हे कसं श य आहे? माई हणतात याला काय आधार आहे? िवचारावं का
माइना उघडपणे?– पण नकोच. मग ाचं सरळ उ र ाय याऐवजी या वत:चंच
कौतुक सांगत बसतील. यातून िन प काहीच होणार नाही, आप या समोरची माला
संपणार नाही आिण हा िवषय तर असला आहे क लवकर संपलेला बरा! पण छे, ऊ मले,
तो िवषय संपवू हट यानं संपणार न हता. माइना जे हा तो संपला असं वाटेल ते हाच तो
संपणार होता.
म ये वेळ जात होता. येक िमिनट बोचणारं होतं. कु ठं तरी खोल-खोल नेऊन टाकणारं
होतं. ऊ मलेला वाटलं, ही गो साधी नाही. या वा यात कौतुक न हतं. ेम न हतं.
अिधकार होता!– िवचार न हता तर भयंकर अिवचार होता.
–ऊ मलेत दोष न हता. िनरं जनम ये काही तरी गौण व आहे. वत: या मुलासंबंधी
माइसारखी आई सांगत होती. ते खोटं हण याची ा ा न हती. पण मग ते जर खरं
असेल तर... तर...
–मग, माइच ते वा य... फारच गूढ, फारच गडद!–
‘माई, आप या सांग याचा अथ–’
होय– तरीही तोच आहे.’
‘पण–’
‘घरा याला वारस हवाय्.’
‘पण माई–’
‘मुली, मा याकडे नुस या सम या नाहीत. यावर उतारे आहेत. मा याशी ं खेळायला

उभी रा नकोस. कारण तू टकणार नाहीस. भूतकाळ आठवत बसणारी
मी जो टकाव धरलाय तो जंकले, जंकत रािहले, ते हाच!’

ी मी न हे. पण

थोडा वेळ तसाच गेला. ऊ मला पुत यासारखी झाली होती. ित याकडे रोखून पाहात
पण आवाजात मादव ठे वून माई हणा या,
‘तुला नीलकं ठ माहीत आहेच?’
–समोर कोण आहे याचं भान िवस न ऊ मला ओरडली, ‘माई?....’
–माई तेव ाच शांत हो या. सासू असली तरी काडीइतक कं मत दे याचं कारण नाही
असा िवचार क न ऊ मला जा यासाठी वळली. पण लगेच थबकली. उ रं िमळवायची
असली क पाठ फरव यानं ती िमळत नाहीत, प रि थतीला त ड देऊन ती िमळवायची
असतात, ही विडलांची िशकवण ितला आठवली. ती परत फरली. ा िवचारांनी ऊ मला
परतली आिण माइना तो वत:चाच भाव वाटला, पण ऊ मला परत फरली ती
वाक यासाठी नसून. संधी साध यास माइनाच ऐकव यासाठी!
‘एवढी िबचकलीस?’– माइनी िवचारलं.
‘तुमचा उपाय सामा य होता का?’
‘बेटा, असामा य सम या, असामा य उपायांनी सुटतात.’
‘चोवीस तास, रा ं दवस जपजा य, पो यापुराणं करणा या बाइना हा उपाय िमळावा?’
‘पो यापुराणांनी ापे ा िनराळं काय सांिगतलं? महाभारत िनराळं काय सांगतं?– आिण
शेवटी माणूस कशाला िभतो?– चार लोकांत गवगवा होईल ालाच ना?– ही गो फ
नीलकं ठ, तू व मी एव ांतच राहील.’
‘ हणजे हे...’
‘ यालाही नाही.’
‘मा या प ीधमात ही गो ....’
‘बेटा, प ीधमापे ा मातृधम े आहे. जाऊ दे. तुला सगळं समजलंय्
परत सांगते, घरा याला वारस हवाय्, एवढं न .’

ापे ा चचा नको,

‘माई, तु ही हे मला काय सांगताय?’– नीलकं ठनं चमकू न िवचारलं.
‘तुला ते बरोबर समजलंय्’– माई शांतपणे हणा या.
‘छे, छे, हे भलतंच काही तरी’– नीलकं ठ वत:शीच पुटपुटला.
ते माइनी ऐकलं. नीलकं ठा या बावरले या चेह याकडे यांनी िनरखून, रोखून पािहलं.
माई आप याकडे पाहताहेत हे नीलकं ठला समजताच तो आणखीनच गडबडला. हे सगळं
अकि पतच होतं. माईसार या बाईनं, िजनं आप याला अप य ेहानं वागवलं. िनरं जनला
व आप याला वागव यात दुजाभाव दशवला नाही या माइनी ा अस या जगावेग या,
घृणा पद कामिगरीसाठी आपली योजना के ली ाचा नीलकं ठला जबरद त ध ा बसला
होता. आप याला असं काही सुचवताना माइनी िवचार कसा काही के ला नाही. ावर
नीलकं ठ वारं वार िवचार क लागला. माई हे सव नीट, बारकाईनं पाहात हो या.
नीलकं ठला ग प पा न या हणा या, ‘नीलकं ठ, हे असं आहे, ल ात आलं?’
‘आलं, पण आवडलं नाही.’
‘श य आहे. नेहमी आवडणारी कामच वाटणीला येतात असं नाही. काही कामं कत
हणून करायची असतात.’
नीलकं ठचा ताबा सुटला. नकळत चढले या आवाजात तो हणाला,
‘कत ? हे असलं आडमागाचं कत ? आिण ते तु ही सुचवावं? तुम यासार या जपजा य
करणा या बाईनं हे सांगावं?–’
‘एकं दरीत मा या जपजा याचा प रणाम इतरांवरच जा त झालाय् तर?– असो, पण
आपला मु ा िनराळा आहे. कत पालन हा िवषय आहे. माझा कू म मानणं हे नीलकं ठ,
तुझं कत आहे आिण ते तू करशील अशी खा ी मी ब याच वषापासून बाळगली आहे.’
‘ हणजे?’ – नीलकं ठची अव था अितशय अनुकंपनीय झाली. या या हातापायाला कं प
सुटला. माई तशाच, तेव ाच शांत हो या, या हणा या,
‘होय नीलकं ठ, खूप वषापासून, तुला पािह यापासून, इथं आ यापासून.’
–कानावर हात ठे वीत नीलकं ठ खेदानं हणाला,
‘िशव, िशव, हा असला दृि कोण सतत एवढी वष बाळगून तु ही मला वाढवलंत?’

‘तु या लवकर ल ात आलं. ठीक ठीक!’
‘माई, मला अ ावर िवकत घेऊन तु ही आज मला पाप करायला लावणार आहात.
पर ीची अिभलाषा धरायला िशकवणार आहात.’
‘उतावीळ पोरा, चुकलास, तू ऊ मलेची अिभलाषा बाळगायची नाहीस, के वळ कत
हणूनच ही गो होईल. पो यापुराणं, महाभारत, ांनी ाच मागाचा अवलंब
सांिगतला आहे. सूनबाईला दवस रािह याची खा ी होताच तुला हे घर, हे गाव सोडू न
जावं लागेल. इथं तू जेव ा वैभवात इतमामात रािहलास तेवढीच व था तुझी
दवणज नी दुस या गावी के ली आहे. िबलासपूरला आपली शेतीवाडी आहे, ितथं तुझी
व था होईल.’
‘माई, पण का हे सगळं ?’
‘कारण घरा याला वारस हवाय्. आपली ही एवढी शेतीवाडी, एवढं गडगंज वैभव
आप या घरा याची परं परा, दबदबा िप ान् िप ा चालवायचा हणून!– वया या
दहा ा वष घो ाव न पडू न िनरं जनला जबरद त अपघात झाला. तो मरता मरता
वाचला. तो वाचला पण ंग रािहलं. हे यालाही माहीत नाही फ मला माहीत आहे
आिण आता तुला समजतंय.’
‘ हणजे गेली आठ-दहा वष तु ही मा याकडे

ा नजरे न,ं

ा उ ेशानं पाहात आलात?’

‘इलाज न हता. आलं ल ात?– ऐक. घरा याला वारस हवाय्!’– माइनी िवषय संपवला.
–हातात डोकं ग पकडीत नीलकं ठ बाहेर पडला.
चार दवस नीलकं ठचं डोकं ठकाणावर न हतं. मन:ि थती था यावर न हती. तो नीट
जेवला न हता, क वि थत रा ीचा झोपूही शकला न हता. गेले अनेक दवस, अनेक
वष, एका कु टल हेतूपायी आपण राबवलो गेलो हे याला िवसरता येत न हतं, बाहेर
ब तान बस याखेरीज इथून बाहेर पडणं सोपं नाही ाचाही याला उलगडा झाला होता.
असाच िवचार करीत िवष णपणे तो पडलेला असतानाच अचानक ऊ मला खोलीत आली
आिण थेट या या पायाजवळ पलंगावर बसली. नीलकं ठ ताडकन् उठू न बसला.
‘का?– उठलातसे?’– ऊ मलेनं िवचारलं.
नीलकं ठ काव याबाव या मन:ि थतीतच दरवाजापयत गेला. याने बाहेर डोकावून

पािहलं. परत खोलीत येत तो हणाला,
‘विहनी, इथं का आलात तु ही?’
‘तु ही एकटेच होतात, तु हाला सोबत हणून आले.’
‘मला सोबतीची गरज आहे हणून कु णी सांिगतलं?’
‘माइनी.’
‘विहनी...’
‘भाऊजी, मी गुलाम आहे

ा घरची. फ

कू म ऐकायचा.’

‘असं कसं हणता? तु ही गृहल मी...’
‘असं हणायचं असतं. पण खरी मी गुलामच.’
खेदानं नीलकं ठ हणाला, ‘खरा गुलाम मी. एवढी वष यां या अ ावर जगलो...’
‘ हणूनच दोन गुलामांचं मीलन हायला काहीच हरकत नाही.’
‘विहनी...’
‘काय अश य आहे? घरा याला वारस हवाय.’
‘विहनी, ही तुमची वा यं नाहीत. हे तुमचे िवचार नाहीत.’
‘ ा घरात फ

माइनाच िवचार आहेत. यांचेच िवचार ऐकायचे आहेत.’

‘ते मी ऐकलेत. मला नकोत ते िवचार. विहनी, मला तुमचे िवचार ऐकवा. मला तुमचं
काही सांगा.’ नीलकं ठ आवेगानं, काहीशा नैरा यानं हणाला.
‘भाऊजी, माझेही तेच िवचार असले तर?’ – एवढा
एकदम िनघून गेली. नीलकं ठ पाहात रािहला.

क न नीलकं ठासमो न ऊ मला

यानंतर नीलकं ठची अव था िपसाळ यासारखी झाली. माइनी भलतीच दृ ी भरवून
दली होती. वत:ची स सि वेकबु ी जागृत असलेला नीलकं ठ तसा गडबडला नसता.

पण ऊ मला या यापाशी जे काही बोलून गेली याचा याला उलगडा झाला नाही. ितला
काय हणायचं होतं, ती का आली होती, तसं का बोलली होती, ाचा याला प ा
लागला न हता. याचं म तक िवचार क न क न च ावून गेलं होतं.
ऊ मलेचे िवचार याला समजले नाहीत, पण ितचं लाव य याला आता वैिश ानं
जाणवू लागलं. या स दयाचा यानं तसा िवचार के ला न हता तसा िवचार आता सु
झाला. ित या घरात या हालचाली याहाळ याचा याला नकळत छंद लागला. नको या
ठकाणी ठणगी पडली होती. नको या
ब ल चेतावणी िमळाली होती. कारण
नसताना पौ षाला जाग आण यात आली होती. अ याचाराला वैराचाराला राजमा यता
िमळ याची प रि थती िनमाण झाली होती.
आिण मग नीलकं ठला वाटायला लागलं.
‘काय गैर आहे?– कत
भीती होती फ

तर कत !’

ऊ मलेची!

–पण नाही. दान पडायला लागलं. फासे न टाकताही डाव हातातला वाटू लागला. नीलकं ठ
आप याला याहाळतो ाचं ऊ मलेला काही वाटेनासं झालं. ित या मूक संमतीनं नीलकं ठ
हलका होऊ लागला. सु वातीचा संकोच कमी होऊ लागला. ‘आपण हे पाप करत आहोत’
अशी भेडसावणारी भीती, भीड चेपली जाऊ लागली. माइ या योजकतेब ल नीलकं ठ
यांना ध यवाद देऊ लागला. पूव अधूनमधून िनरं जन गावा न आ यावर जो चोरटेपणा–
अपराधीपणा– नीलकं ठला वाटत असे तो आता वाटेनासा झाला. याचं कामाव न ल
उडालं. चोवीस तास तो ऊ मले या अवतीभोवती रा लागला. ऊ मलेचे व नीलकं ठचे
हा यिवनोद ऐकताना माइची दुपारची झोप व मन: वा य दो ही उडायला लागलं.
आिण मग ाच पण संथ, िनि त वेगानं, ट यानं, प रि थती हातातूनच िनसट याची
जाणीव माइना झाली. यावर उपाय यांना आठवेना, सुचेना. या िवचार क न िशण या.
यां या पो यापुराणांत ावर उपाय सापडणार न हता. अहोरा माळे चे मणी ओढू न
शांती िमळणार न हती; आिण कु णाचा स ला िवचार याची सोय न हती. ऊ मला व
नीलकं ठ ासंबंधी आधीच वा ात जी चचा, हल या आवाजात चालली होती, याला
माइ या ा स ला िवचार यानं पु ी िमळाली असती!– या दोन
ना माइनीच नको
या प रि थतीत लोटलं होतं आिण आता या यांना बाहेर काढायला असमथ हो या. ती
प रि थती आता यांनाच िगळू पाहात होती. माइनी िनमाण के लेला हा भ मासुर आता
यां याच डो यावर हात ठे वायला िनघाला होता!
–माई पिह यांदा

ा आघातानं अगितक झा या. पराभव न पािहले या माइना हा

पराभव पचवणं कठीण जाणार होतं. प रि थतीला काबूत ठे वणा या माई आता
प रि थती या अधीन झा या.
–आिण ाला कारणीभूत होती ती काल परवा घरात आलेली पोर! ा कानाचं या
कानाला कळू न देता गो ी उरकाय या तर चालली ही हा यिवनोदाचे डांगोरे िपटीत!
ितलाच खडसावली पािहजे.
‘सूनबाई, हे काय आरं भलं आहेस?’– नेहमी या शांत वरात माइनी िवचारलं.
या वराचा पूण प रचय झालेली ऊ मला तेव

ाच शांतपणे हणाली,

‘कशाब ल िवचारताय?’–
‘तुला ते समजलंय, पण हवं असलं तर सांगते. स या नीलकं ठ व तू
आहे?’

ांनी काय चालवलं

‘आ ापालन, कत पालन.’– ऊ मला वजन ठे वून बोलली.
‘हा चावटपणा थांबायला हवा.’
‘घरा याला वारस?’– ऊ मला समजून हणाली. माइचा ताबा सुटला, पण तो
यांना कमीपणाचं वाटलं. या संयमन करीत हणा या,

करणं

‘तो हवाच आहे.’
‘वारस िमळे ल माई, पण तो आमची मनं जुळ यावर!’– ऊ मला रोखठोकपणे हणाली.
‘तसं होता कामा नाही.’
–माइ या त डू न हे वा य येताच ऊ मला उफाळू न हणाली, ‘माई, तुमचा मान ठे वणं
मला आता अश य आहे. तु हाला वारस हवाय ना? मी तो देणार आहे. पण तु ही
सुचवले या मागानं नाही! मी तुमचं ऐकणार आहे व ऐकलं आहेही. नीलकं ठ व मी जे हा
िवचारानं, मनानं एक होऊ ते हाच ते होईल आिण मला माहीत आहे क , तु हाला नेमकं
तेवढंच नकोय. वैराचार क नही तु हाला पत हवी आहे. रा ी िवलािसनी होऊन सकाळी
सं यािसनीचं त यावं अशी आपली इ छा! पण तसं होणार नाही सासूबाई, आधी मनं
एक होतात आिण मग शरीराचा वहार हावा लागतो. मन, भावना ांचा िवचार न
करता िजथं शरीरं जवळ येतात ितथं िभचार होतो, वे या वसाय होतो. आिण मला

वाटतं, जे घराणं एवढं मोठं आहे, याची परं परा टकायला हवी, ितथं वारसा चालवणारा
पु , अशा िभचारातून ज माला येऊ नये.’
‘सूनबाई...’
‘मला सूनबाई हणू नका. मी चालले ा घरातून, मला तुमची लाज वाटते. जपजा य,
पो यापुराणं ात आयु य घालवून, सासूबाई परं परा, वारसा कशाचा चालवायचा असतो
हेच तु हांला कळलं नाही. वारसा चालवायचा पािव याचा, वारसा चालवायचा तेजाचा,
घरा यातला िव ेचा. वाटेल या मागाने संतती ा क न घे यापे ा िनवश झालेला
परवडला. मला हे पटणार नाही. तुम या घरा या या सं कृ तीत असले माग बसत
असतील. मा या घरात, मा या सं कृ तीत हे होत नाही. मी िनघाले आता. तु ही माझा
अपमान के ला आहात. तुम या िवचाराशी जुळेल अशी सून तु ही करवून या. नीलकं ठशी
मी नाटक के लं. याला फसवावं लागलं तेव ासाठी. पण मा यासमोर दुसरा पयाय
न हता.’
–एका दमात एवढं बोलून ऊ मला बाहेर जा यासाठी दरवा याकडे िनघाली, तेव
नीलकं ठ आत आला. ऊ मलेकडे न बघता तो माइना खाली वाकू न नम कार क न
हणाला,

ात

‘माई, मी िनघालो.’
‘कु ठं चाललात भाऊजी?’– मधेच ऊ मलेनं िवचारलं.
‘वाटेल ितकडे, जशी वाट फु टेल ितकडे. आज मला फार मोठा धडा िमळाला.
मा यासार या गरीब, ु माणसानं फार मो ा वतुळात रा नये. मो ा घराचे,
मो ा लोकांचे आडाखे, िहशेब फार िनराळे असतात. मा यासार या क टकानं ते जाणून
घे या या य करणं हणजे िचरडू न जाणं!– मी मरणाला िभतो असं नाही. पण वाटतं
जीवन परावलंबी होऊन जगलो. मरण तरी वतं असताना येऊ दे.’ एवढंच बोलून
माइना व ऊ मलेला वाकू न नम कार क न नीलकं ठ वेषानं बाहेर पडला.

गॅलरीत बस या बस या अनेक गो ी दसतात. वेळ कसा हां हां हणता जातो. पण मीच
या सग याला कं टाळलोय. नाहीतर काय हो? तेच तेच दृ य माणूस कती काळ बघत
राहील. तो गजबजलेला र ता, एकमेकांशी सुतराम् संबंध नसलेली ती दुकानं, एक
वा याचं, एक घ ाळाचं, एक टोअस, एक बाटाचं तर मधेच एक उपरं हॉटेल! या या
बाजूला चंचोळा बोळ आिण याला लागून युिनिसपािलटीची गाडन! गाडन तशी
एवढीशीच आहे, पण बरी ठे वलीय्. सं याकाळी या एव ाशा बागे या तुक ावर ‘ही’
गद होते! लोकांना तरी बरी रोज एवढी ‘एनज येत!े सावजिनक बागा, ही एक जाऊन
बस याची जागा होऊ शकते ही क पनाच मला काहीतरी वाटते. आिण लोक नुसतेच नाही
जात, तर वर काही तरी िवकत घेऊन चघळत बसतात.
अगदी रोज हं!
यांना कं टाळा कसा नाहीच. बागेत जा याचाही नाही आिण काहीतरी चघळ याचाही
नाही. आता तु ही बघा हं, मला ा जागेत राहायला येऊन, माग या नारळीपौ णमेला
पंधरा वष झाली! हणजे ही दुकानं, तो र ता, तो चंचोळा बोळ, ती बाग आिण यात
बसणारी व चघळणारी माणसं– मी गेली त बल १५ वष पाहात आलोय्. ा बागेत अनेक
पोरांची ढोपरं -कोपरं फु टलेली मी पािहली. अनेकांची ेम करणं रं गून यांचे संसारही उभे
रािहलेले पािहले. (आता ती जोडपीही पोरांसकट चघळायला येतात.) या भेळवा यानं
तर हणे, भेळपुरीवर िब डंग बांध याचं समजलं. आम या सौ.कडू न समजलेली बातमी!
ल ात या, हणजे ‘सोस ऑफ इ फमशन!’ आमची सौ.
ित या बात या आिण तपिशलासकट पुरवलेली मािहती ात चूक हायची नाही. ासंग
काय काल-आजचा आहे?– मुळीच नाही. गे या दोन तपांची तप या आहे. आता हेच
पाहा ना! समोरचा
वाणी, याचं नावही मला माहीत नाही– पण याला दोन बायका
आहेत, आिण यात या एक ला नुकतेच दवस गेलेत हे सौ.नं ा जागेत राहायला
आ याबरोबर अव या तीन दवसांत सांिगतलं होते. घ ाळाचा दुकानदार, याला
साव भावाचा ास आहे, जनरल टोअसवाला लवकरच दुकान िवकणार आहे, बाटाचा
दुकानदार, याला द याचा ास आहे. ा सव बात या सौ.नं मिह या या आत
िमळिव या हो या. यािशवाय बागेत िनयिमत येणा या लोकां या तर कै क गो ी ती मला
सांगते. या सव गो ी नाकार याची खु या या लोकांची देखील छाती हायची नाही.

माणसाची नजर अशी शोधक हवी! यामुळे काय होतं, तेच तेच दृ य, याच याच
माणसां या याच याच हालचाली पाह याचा कं टाळा येत नाही. समोर या दृ याला मी
के हाच कं टाळलो होतो व अजूनही कं टाळलेलो आहे. पण आमची सौ. िन य न ा
पानं– न ा जािणवेनं हे सगळं पाहात आलेली आहे. तेव ाच उमेदीनं कत बु ीनं
ा सव गो ी ती मला सांगते. तरी मा या मनात माणसं व यांची ‘बॅक ाउं ड’ ाची
ग लत होते. यामुळे बाटा या दुकानदाराचा द याचा ास मी घ ाळजीला दला होता,
तर
चारी हॉटेलवा याला पर पर वा या या दो ही बायका बहाल के या हो या.
चंचो या बोळात राहणा या या जु या बिहण त तर माझा अजून ग धळ होतो. दो ही
मरा ां या आहेत. जु या हट यावर दो ही मरा ां या आहेत हे िनराळं सांग याची
गरज नाही हणा. पण मनाचा ग धळ हणतात तो झालाच! या बिहण त मी हमखास
ग धळ करतो. खरं हणजे यातील मंजुळा कोणती, आणखी रखमा कोणती हे सांगताना
यां या आईविडलांचाही के हा के हा ग धळ होत असेल. कं ब ना आपण वत: मंजुळा
का रखमा हेदख
े ील िजचं ितला के हा के हा समजत नसेल. पण आमची सौ. ितस या
मज याव न अचूक सांगते– ही रखमा व ित या पलीकडची मंजुळा!
एकदा मी असाच वेळ जाईना हणून गॅलरीत येऊन उभा रािहलो. तेव ात सौ. शेजारी
येऊन उभी रािहली. अशा त हेनं ती उभी रािहली क , समजावं ‘इ फमशन यूरो’कडे
नवीन बातमी आहे. मा या अंदाजा माणे सौ. हणालीच,
‘तो का या गंिज ॉकमधला माणूस पािहलात का?’
‘कोणता?’
‘तो तो बागे या फाटकाजवळ उभा आहे तो.’
‘बरं पािहला. याचं काय?’
‘तो मेकॅिनक आहे.’
ा िवधानात इतका जोर होता क , ‘कशाव न?’ हा
न हती. सौ.ला याची आव यकताही न हती.
‘ती मोटारसायकल आहे ना, याचीच ती.’
‘असं?’

िवचार याची माझी टाप

‘हो ना.’
मग दोघंही ग प रािहलो. का या गंिज ॉकवा या माणसाकडे मी पाहात रािहलो.
िखशातला माल काढू न याने मधेच ग याभोवती गुंडाळला. िखशातून िसगारे टचं
पाक ट काढलं. मग पानवा याजवळ गेला. ितथं ठे वले या िचमणीवर यानं िसगारे ट
िशलगावली. तेव ात गणू या याजवळ जाऊन उभा रािहला.
‘आपला गडी पािहलास? ग या– या याजवळ उभा आहे.’ मी हटलं. ‘ह ी या, तो
ग याचा दो त आहे. पु कळदा ग याला मागं बसवून नेतो. तु ही नाही पािहलंत?’
‘छे. छे.’ मी ामािणक कबुली दली.
‘तुमचं ल नसतंच कु ठं !’ सौ.नं िध ार के ला. जणू ग याला तो गंिज ॉकवाला फरिवतो–
ही बातमी न समज यानं माझं अप रिमत नुकसान झालं होतं.
‘गणूकडू नच समजलं– तो मेकॅिनक आहे हणून. याचं नाव जॉन. वरळीला वकशॉप आहे
याचं.’
‘मग याचं इथं काय आहे?’ मी मु ाम िवचारलं. पण माझी ती ामािणक शंका असावी
असं समजून सौ. हणाली,
‘ हणजे तु हाला माहीतच नाही का?’
‘नाही.’
‘ती मंजुळा आिण रखमा आहे ना, यां याकडे येतो तो.’
‘दोघ कडे.’
‘हो.’
‘हां हणजे आलं ल ात. यालाही प ा लागत नसेल, रखमा कोणती आिण मंजुळा
कोणती ते. आिण िवल ण सा य आहे ाचा फायदा दोघीही एक ‘खातं’ चालवीत
असतील. असंच ना?’
‘तु ही कनई अगदी असे आहात? हणूनच तु हाला मी काही सांगत नाही.’
‘ओ सॉरी, असं क नकोस. तू जर असं के लंस तर माझं जनरल नॉलेज कसं वाढायचं? सांग,

सांग!’
बराच वेळ मनधरणी क न घेत यावर सौ. हणाली,
‘ या दोघी हाच

वसाय करतात.’

‘असं?– मग कधी बोलली नाहीस ते?’
‘मु ाम नाही सांिगतलं.’
‘मी पण जाईन हणून क काय?’
‘बोललात परत काही तरी. मी नाहीच सांगत काही.’
‘ लीज, लीज, पु हा नाही. बोल–’
‘बरे च दवस झालेत.

ा दुकाना या मागे एक प याची शेड आहे.’

‘ती पािहलीय. पण नेहमी बंद असते.’
‘ दवसा. रा ी उघडी असते. दोघीजणी लोळत पडले या असतात आिण मग रा भर
धंगाणा चालतो. गणू खूप गंमती सांगतो.’
एव ात जॉन आिण गणू, दोघंजणं मोटार सायकव न कु ठे तरी िनघून गेले. घरातून दूध
ऊतू गे याचा वास आला हणून सौ. घरात पळाली. तो िवषय मग तेव ावरच रािहला.
म यमवग यां या व तीत राजरोसपणे, तेही अगदी आप याच घरासमोर असे कार
चालले असतील ाची मला क पना न हती. पण तशी क पना आ यावर काहीतरी
िनराळच वाटायला लागलं. या चंचो या बोळाला, सदा बंद असणा या प या या
शेडला, आिण मंजुळा कोणती व रखमा कोणती हे जरी समजत न हतं तरी या दोघ ना
आता फार िनराळा अथ आला होता. या दोघ यात तसं काही आहे हे पाहा यासाठी
नजर उगीचच ती ण हायला लागली. दसतील ितथं या दोघ ना याहाळ याचा छंद
जडला. र ता तोच होता, गद ही तीच; दुकान तीच, बाग तीच, बसायला व चघळायला
येणारी गद तीच व नेहमीचा बघणाराही मीच, पण बायको या काही मािहतीनं नजर
बदलली होती. बागेत येणा या माणसांना ही गो माहीत असेल का, बागेत ये या या
िनिम ानं पु ष ती प याची शेड तर बघायला येत नाहीत ना, असले काय वाटेल ते
िवचार मनात यायला लागले. एखा ा गो ीचा काही िविश अथ आप या मनात असला
क इतर सगळीजणं याच अथानं या गो ीकडे पाहात आहेत क काय असली शंका

यायला लागते. मंजुळा व रखमा ा दोघ कडे येकजण याच अथानं पाहतोय असं मला
वाटायला लागलं. मला एर ही वाटायचं क , धंदव
े ा या बायका हणजे काही िनराळीच
जात असणार. पण मंजुळा व रखमा इतर बायकांसार याच दसाय या, तसं यां यात
िनराळं काहीच न हतं.
गुण नजरे चाच खरा!
रखमा व मंजुळा ांचं काय े दवस दवस िव तृत हायला लागलं. आता ितथं एक
अ ाच बसायला लागला. जॉन हा या अ
ाचा नायक झाला. अनिभिष ! अंधार
पड यावर वदळ वाढायला लागली. रा ीचे बारा-बारा वाजेतो बागेतून माणसं हालेनाशी
झाली. ती बाग, ित या सभोवतालचा क ा हा आता वे टंग हॉलसारखा वापरायला
सु वात झाली. माणसं हल या दजाची असायची. ती मोठमो ा आवाजात बोलायची.
हळू हळू रा ी बाराबारा वाज यािशवाय वातावरणात शांतता येईनाशी झाली. झोप उडू न
जावी एवढा ग धळ हायला लागला. शेवटी आ ही सवानी िमळू न सुमारे प ास स ांचे
प पोिलस किमशनरकडे पाठवले. पिह या प ाला कु णीही दाद दली नाही. मग आठआठ दवसां या अंतरानं आणखीन दोन प ं पाठिवली. कदािचत् याचीही दखल घेतली
गेली नसती. पण एकदा रा ी दहा या पुढे, कशाव न तरी खुसपट िनघालं आिण जोराची
मारामारी झाली. तो सुयोग मा या निशबी न हता, कधी न हत मी या दवशी
िसनेमाला गेलो होतो. अथात् हणूनच आम या ‘इ फमशन यूरो’ ला दुस या दवशी एक
मा यासारखा सहनशील ोता िमळाला. ित या सांग याम ये एवढा आवेश होता क ,
यापुढे य मारामारीचा रं ग फ ाच ठरावा. वानगीदाखल सौ.नं मला दोन-चार गु े
लगावले नाहीत एवढंच!
यानंतर मा दुस या दवशी रा ीचा एका पोिलसाचा तळ समोर या बागेत पडला.
यानंतर अव या पावणेदोन दवसांत सौ.नं बातमी दली.
‘मोिहते आता रोज रा ी येणार.’
‘कोण मोिहते?’
‘इ य, कोण मोिहते काय? तो समोरचा पोिलस रा पाळीचा. १५५८ ब ल नंबर.’ सौ.नं
आणखीनच तपशील पुरवला.
‘बातमी रॉयटरची का?’ मी मु ाम िवचारलं.
‘हो. हो. रॉयटरची.’ सौ. जरा घु यात हणाली. मी गणूला रॉयटर हणतो, हे ितला
माहीत आहे. गणू उफ रॉयटर हा वा तिवक एक वतं संशोधनाचा िवषय आहे. हा गणू

हणजे शा
ात आई टीन, त ववे यांत कृ णमूत आिण राजकारणात च चल
(हातात या िसगारसकट) आिण सबकु छ आहे. या िवषयात तो बोलू शकणार नाही असा
िवषयच नाही. एकाच वेळेला तो उ कृ
ाय हर, उ कृ कारपटर कं वा उ कृ कोणीही
झाला असता. आवाज हणजे लाऊड पीकर, डो यात बॅटरी ( हणजे चकणा) आिण
डो याव न काहीही घस न पडावं असं मुलायम ट ल. सौ.चा हा बात या पुरिवणारा
उजवा हात.
अ पावधीतच मोिहते, ब ल नंबर १५५८
एवढी मला याची मािहती िमळाली.

ावर मी याचा अ खा वंशवृ िल शके न

मोिहते या आगमनानं रखमा-मंजुळा ां या हालचालीवर चांगलंच िनयं ण पडलं,
ाचा अथ यांचा वसाय थांबला असं नाही. पण या वसायाला जरा िश त आली.
मधे काही दवस गेले. कसं शांत शांत वाटत होतं. आम या सौ.ला काही बात या िमळवून
ा ात असं ‘पि लकला’ वाटत न हतं. सौ.चा टाफही जरा मोकळा होता. रॉयटरनं
गे या काही दवसांत ‘सनसनाटी’ असं काही िमळवलं न हतं. टाफचे इतर मबस, आठ
वषाची बीना, बारा तेरा वषाचा ीराम (वग चौथा, तुकडी ड, मांक १४) यािशवाय
सौ.चे चार भाऊ इ. कडू न काहीही समजलं न हतं.
पण नाही. एके दवशी बातमी िमळाली. या दोन जु या बिहण मधली एकजण पळू न
गेली. मी सौ.ला िवचारलं.
‘काय ग, रखमा गेली क मंजुळा?’
िवनािवलंब सौ. हणाली, ‘मंजुळा.’
‘न .’
‘अगदी न .’
‘का पळाली पण?’
‘ितला तो पोिलसचा पहारा सहन होईना. ित या अिनबध वृ ीला या पोिलसचं दडपण
के वढं होतं. मग काय करील िबचारी? गेली पळू न!’‘कु णाबरोबर गेली पण? जॉनबरोबर
का?’ मी िवचारलं.
‘छे. छे. जॉनबरोबर कशी जाईल?’

‘का?’
‘अहो. असं काय करता? जॉन तु ं गात नाही का गेला?’
‘हो का? कधी?’
‘इ य, कधी काय? आजच तीन वार झाले. मारामारी झाली ते हा जॉनलाच तर नेलं
ध न.’
‘आय सी ऽ ऽ ऽ!’ सौ. या

ासंगानं द मूढ होत मी हणालो.

आमची रा ीची जेवणं आटोपली होती. सौ. पलंगावर आरामात वाचत पडली होती. मी
वा यावर गॅलरीत उभा होतो. एव ात या बोळातून रखमा बाहेर आली. बागे या
क
ावर बसले या मोिहतेला ितनं चहा दला. ते पाहताच मी खोलीत आलो आिण
सौ.ला हणालो,
‘तुझा तो मोिहते भलताच रं गेल दसतोय!’
‘कशाव न?’
‘अग, यानं संधान जुळवलंन् रखमाबरोबर. रखमानं याला आ ा चहा दला.’
‘इ श, तो मोिहते नाही काही. याची के हाच बदली झाली इथून.’
‘के हाच हणजे?’
‘मोिहते इथं फ तीनच दवस होता. यावर इथं चार पोिलस बदलून आले व गेले. आता
हा आलाय. रखमा याला रोज चहा देत.े ’
‘आिण रखमाची िग हाइकं ?’
‘ह ली सगळं बंद झालंय.् ’
‘असं कशाव न?’
‘रखमाला आता िबझनेसचा कं टाळा आलाय्.’
‘तु या रॉयटरनं ितची मुलाखत घेतलेली दसतेय्.’

‘हो, यानंच सांिगतलं. ितला आता ा जीवनाचा वैताग आलाय् . ल करावंसं वाटतं
हणते. या दवशी ितनं ा नवीन पोिलसाला पािहलं या णी हणे...’
‘आपुली न रािहले– असंच ना?’ मी मधेच िवचारलं.
‘जवळ जवळ तसंच. या दवसापासून रखमाकडे कोणी आलेलं पण नाही.’
‘आिण पोिलसला पण काही प ा लागलेला दसत नाही!’ मी िवचारलं.
‘छे छे; आिण मु ामच सांगायला कोण जातंय?् क दे क िबचारीला संसार.’
आिण नंतर आठच दवसांनी रखमानं या पोिलसशी रीतसर ल लाव याची बातमी
‘ यूरो’ कडू न समजली. रखमाला आिण पोिलस च हाणाला मी मनात या मनात ‘नांदा
सौ यभरे ’ चा आशीवाद दला. मधे काही दवस गेल.े आिण ब याच दवसांनंतर या
दवशी रा ी ९ या सुमारास जॉन या फटफटीचा आवाज ऐकायला आला. मी गॅलरीत
येऊन पािहलं. तो जॉनच होता. तु ं ग याला मानवला होता. मी सौ.ला हाक मारली.
‘अग, जॉन आला बरं का!’
‘िन वकारपणे सौ. हणाली,
‘हि या, याला येऊन आज आठवडा झाला. आथर रोड जेलमधे होता. चार दवस माफ
िमळाली याला.’ सौ.नं जॉन ा ंथातली पानं भराभरा उलगडली.
‘िबचा याची िनराशा झाली असेल इथं कोणी नाही असं पा न.’
‘तसं काही नाही.’ सौ. पटकन् हणाली.
तेव ात रा पाळीचा च हाण हवालदार काठी वाजवत आला. जॉननं याला सलाम
ठोकला. िखशातली िसगारे ट ऑफर के ली. च हाणनं याचा वीकार के ला. पाच एक
िमिनटं दोघांची बातचीत झाली. आिण जॉन, च हाणाचा िनरोप घेऊन फटफटीव न
िनघून गेला.
सौ. मला हणाली, ‘जॉन गेला आता रखमाकडे.’
‘कशाव न?’ मला ध ा बसला.
‘कशाव न काय? गेले आठ दवस जॉनचा मु ाम रखमा या घरीच आहे.’

‘सांगतेस काय?’
थोडासा िचडिव याचा वर काढीत सौ. हणाली,
‘अगदी बरोबर, रॉयटरची बातमी. जॉन पूव सारखाच ितकडे मजा मारतोय.’
‘आिण?’
‘आिण काय?– पोिलस खा याचं हे काम. जॉन ितकडे आिण हा ‘सखाराम’ च हाण–
हवालदार– पहारा करतोय इकडे.’
सौ.नं सनसनाटी बातमी दली; आिण पुन: एकवार तो र ता, ती दुकानं, ती बाग, तो
चंचोळा बोळ, आिण िनरथक पहारा कशावर करायचा हे न कळणारा हवालदार ा
सवाना एक िनराळा अथ दसू लागला.
गुण नजरे चा हेच खरं !

दाज ना पािह याबरोबर िच ाला वाटलं, दाजी एकदम िनराळे च दसत आहेत. ित या
मनाची ही भावना काही के या कमीच होईना. आिण तरीही ते असे िनराळे का दसत
असावेत ाचा ितला प ा लागेना. तसं यांना िवचारायचं तरी कसं?– आप या
हाके सरशी ते बेळगाव न आले ानेच िच ाचं अंत:करण सकाळपासून भ न आलं होतं.
आपण िनराधार आहोत ही िच ाची भावना एकदम नाहीशी झाली होती. ितनं दाज ना
प पाठवलं होतं ते मुकंदा या नकळत. आिण आता दाजी गाडीतून उतरले ते हाही िच ा
हणाली होती,
‘मी आप याला बोलावून घेतलं हे

ांना सांगू नका हं.’

–भरदार िम यांव न हात फरवीत दाजी हणाले,
‘ठीक ठीक.’
‘मग काय सांगाल?’
‘अ ावीस वष व कली के ली व अजून अधूनमधून करतो, ते हा मुकुंदाला काय सांगायचं ते
मला सुचेल ऐनवेळी.’
िच ा शर मंधी झाली, पण कु ठं तरी आत सुखावली पण! दाजीसार या माणसाकडू न ितला
आ ासन िमळालं होतं. आता ती ‘के स’ जंकणार होती.
–के स व तुत: िविच !–
नव यािव
सास याकडेच सुनेनं याय मागायचा. पण येतात अशा काही वेळा जे हा
जगावेग या त हेनं आधार शोधावा लागतो. िच ानं हाक घातली होती आिण हातातली
कामं टाकू न दाजी आले होते.
गाडीतून उतर यापासून िच ा दाज कडं आदरानं पाहात होती. साठी उलटलेले दाजी
काठीिशवाय ताठ चालत होते. ता य सोडू न गेलं होतं, पण मागे रग ठे वून! िचत
ठकाणी सुरकु यांनी तळ ठोकले होते पण नसातला जोम तेवढाच होता. हे सगळं कसं होतं
तसं होतं, आिण तरीही दाजी फार फार िनराळे दसत होते.

–मुकुंदा कामावर गेला. दाजी वतमानप ं वाचीत बसले. सुनेनं यां या आवडीचा के लेला
वयंपाक यांनी आडवा हात मा न चापला होता. आता कोणतीही सम या यां या ा
स व तृ मन:ि थतीसमोर उभी रा शकणार न हती. मोठे मोठे खटले जंकताना
आजवर यांना जी यश वी िवधानं सुचली होती ती अशा स मन:ि थतीमधेच सुचली
होती.
...मुकुंदाची आई होतीच तशी! पानावर बसलेला माणूस तृ झा यािशवाय उठला असं
स वीस वषात घडलं न हतं...
स वीसच का?– हो दाज ना सगळी या सगळी वष आता आठवत होती. हातात असलेलं
वतमानप आता नावापुरतं होतं. यात बात या न ह याच. खून, अपघाता या हक गती
न ह या. अ लेख, जािहराती न ह या! छापला होता तो दाज चा भूतकाळच. यांचा
स वीस वषाचा यश वी संसार. आज ा संसाराची कु णी आठवण क न दली?– िच ानं–
ितनंच. ितनं वाटले या चटणीची चव बे ब मुकुंदा या आईनं वाटले या चटणीसारखी
होती.
चटणी!–
सगळा संसारच चटणीसारखा खमंग, चटका लावणारा आिण चटणी जशी लवकर संपते
तसा संपला. मागं रािह या आठवणी. जशा या तशा, अभंग! उ म मरणश असणं हा
के हा के हा शापच! सगळं कसं वैशाखात या उ हासारखं ल ख आठवतं. वैशाख!–
अशाच एका वैशाखात, टळटळीत दुपारची बकु ळा आली होती. घामाघूम झालेली,
बावरलेली!–
...बकु ळा!
हातातला पेपर टाकू न दाजी उठले आिण याच वेळी घरातली आवराआवर क न िच ा
बाहेर या खोलीत आली. ितनं दाज कडे पािहलं; आिण ित या मनाचा ग धळ उडाला.
दाज ना प पाठवून बोलावणं सोपं होतं, पण आ ा समोर उभं रा न फयाद मांडणं
अवघड होतं. यापे ा आपण सगळी हक गत प ातून कळवून– प !
नको. लेखी गुंतणं फार धो याचं! प ामुळंच तर आप याला मंजुळेचा प ा लागला.
मंजुळा!
िच ा या संसाराला लागणारी क ड. मुकुंदाभोवती पडलेला नवा मोहपाश. िच ाचं

वा य उडवणारी

ी! ितचं प मुकुंदा या िखशात सापडलं हणून तर पुरावा िमळाला.

पुरावा!
जो सादर के यािशवाय दाजी कु णाचंही वक लप घेत नसत. अिशलाची बाजू पटली तरी,
याची क व आली तरी! अगोदर पुरावा हवा. तो िमळाला क दाज ना दहा ह चं बळ
यायचं! ितप ा या व कलावर ते िच या माणे चवताळू न ितह ला चढवीत. कोटाचा
हॉल दणाणून सोडीत. ल झा यावर एकदाच िच ा, यांचा कोणता तरी खटला
ऐकायला गेली होती. या पंज यात उ या रािहले या बाईचं नावही मंजुळाच होतं.
दाज या भिडमाराला उ र देताना ितची भंबेरी उडत होती. आप याला ते हा काही
काळ ितचीच क व आली होती. पण मंजुळा नावा या सग याच बायका अशा का? आता
आप याच नव याला नादी लावायचं ा मंजुळेला काही अडलं होतं का?
दाज ना आता हे कसं सांगायचं?
‘बसा, सूनबाई.’– कमत असले या आवाजात दाजी हणाले. िच ाला ते नेहमी ‘अहो
जाहो’ हणत, िच ालाच का सग यांनाच ते तसं हणत. िच ाने दाज कडे पािहलं याच
वेळी दाज नी डो यावरचा च मा दूर के ला.
हाि

या!

दाज नी फ च याची े मच बदलली होती. उगीचच आप याला ते िनराळे वाटत होते.
िच ा हसली अगदी वत:शी.
‘हं, काय हणताय? कोण या संकटात आहात?’
–िच ा ग प बसली. िवषया या मांडणीची जुळवाजुळव क लागली. समजुती या वरात
दाजी हणाले,
‘संकोच न करता सगळं सांगायचं.’
िच ानं मान हलवली.
‘बोला.’
‘आप याला लांबव न बोलावलं याचा राग...’
‘आला! खूप आला! एवढी मोठी काय अडचण िनमाण झाली,

ाचाच वासात िवचार

करीत होतो. काका आहेत ना इथंच?’
–आप या विडलांचा दाज नी उ लेख का के ला हे िच ाला समजलं. काकां या
स लामसलतीनं काम भागणार न हतं का– असंच सुचव याचा दाज चा हेतू होता. आता
बोलणं सु च ठे वलं पािहजे, यातच सू ा िमळणार होतं. िच ा हणाली,
‘मी आप या घरी आले; ती ा घरची ल मी हणून! ा घराचा मान मी माहेरी
सांगायचा, अपमान नाही; हणून मी काकांना काही बोलले नाही.’
‘असा काय कार घडलाय?’
‘हे, हे– आणखीन एका बाइ या मागे.’
–पण िच ाचं वा य पुरं झालं नाही, दाजी म येच हणाले,
‘पुरावा?– क तक?’
–िच ा कपाटाकडे गेली. ितनं ावरमधून एक पाक ट काढलं व ते दाज या हातात दलं.
डो यावर च मा चढवून दाज नी आतलं प काळजीपूवक वाचलं. नंतर या प ाबरोबर
होता तो फोटोही नीट पािहला. या दो ही व तू पा कटात ठे वीत यांनी िच ाला
िवचारलं.
‘ कती दवस झाले

ा गो ीला?’

‘कालच तारखेने तीन मिहने झाले.’ िच ानं पटकन् सांिगितलं.
‘तुम या डो यात हाच एक िवचार तारीखवार दसतोय् नाही का?’
िच ा काहीसं वत:शी हणाली, ‘तसं तर काय,
दाजी हणाले,

येक

ीचं होईल.’– ावर चंड हसत

‘करे ट; करे ट.’
–िच ाला तो श द व तो उ ार याची प त दो ही पाठ होतं. खूप दवसांनी ा त हेनं तो
श द ऐकायला िमळा यावर ितला बरं वाटलं, हसणं थांबवीत दाजी हणाले, ‘अ सं, तीन
मिहने झाले तर!– ठीक; ठीक. ा तीन मिह यांत आणखीन काय काय घडलं?’
‘दुसरं काय?– भांडणं!’

‘तेही साहिजकच आहे. बरं , आमचा मुकुंदा काय हणतो

ा बाबतीत?’

‘ते हणतात, आमचं... हणजे यांचं तसं काही नाही.’
‘तेही साहिजकच आहे.’
िच ा चमकली. ितनं भीत भीत दाज ना िवचारलं,
‘आप यालाही असंच वाटतं?’
‘वाटत नाही, पण मुकुंदा हणतो तसं असेलही कदािचत. तसा
पािहलात का?’

य काही कार तु ही

‘नाही, पण ते प ...’
‘प ातली भाषा तशी आ ेपाह नाही.’
–दाज चीसु ा आप या मुलाकडेच सहानुभूती आहे असं पािह यावर िच ा गांगरली. पण
मग ितला एकदम संतापाची उसळी आली. अगदी आतून! नव याचा व सास याचा
लौ कक सांभाळायचा हणून ितनं वत: या घरी ा गो ीचा प ा लागून दला न हता.
आिण आता दाज ना मुलाचीच कड घे याची इ छा होत होती. ांना कशाला घाबरायचं?
‘दाजी, प ात ‘ि य’ पासून सु वात?’
‘ ा एव ाच श दाला चमकलात?– ि य
जमा यात?’
‘नसेल. पण मग

ा श दाला तसा अथ काय आहे ह ली या

ांना फोटो कशाला हवा जवळ?’

–‘हां, ितथं जरा मुकुंदा घसरलाच आहे. पण कशाव न हा फोटो यानं दुस या कु णासाठी
घेतला नसेल?’
‘दुस यासाठी?’
‘साहिजकच आहे. मंजुळाचं ल झालेलं आहे का?’
‘नाही.’

‘मग काय? कु णा तरी िम ाला ‘ पोजल’ हणून दाखवायला घेतला असेल.’
–िच ा ा िवधानावर ग प बसली. अशा काही िवधानावर काय बोलणार?– पुढं दाद
फयाद मागायची नाही ाची ितनं मनाशी खूणगाठ बांधली.
–पण आता हा
‘तु ही

िच ापुरता मया दत रािहला न हता. दाजी याच वरात हणाले,

ा बाईशी कधी बोललात का?’

‘एकदा ितघंही िसनेमाला गेलो होतो आ ही.’
‘मग?’
‘ते हाच मला सग या गो ची क पना आली.’
‘साहिजक आहे. नंतर तु ही काय के लंत?’
‘ ां याशी अबोला धरला.’
‘साहिजक आहे. नंतर?’
‘नंतर आमची भांडणं हायला लागली.’
‘साहिजकच आहे. नंतर?’
‘ते आता के हाही घरी येतात व के हाही जातात.’
‘साहिजक आहे.’
–दाजी ग प बसले. िच ाही ग प झाली. ‘साहिजक आहे’ असं हण याची दाज ची ही
लकबच. समोर बसले या माणसाला यामुळे, दाज ना न काय हणायचं आहे ाचा
कधीच प ा लागायचा नाही.
‘तु ही कती िशकलात?’ – दाज नी मधेच िवचारलं.
‘ हणजे?’ िच ानं चमकू न िवचारलं.
‘तुमचं िश ण कोठवर झालं?’

‘इं टर पास झा यावर मी कॉलेज सोडलं.’
मधेच उपि थत का हावा

–हा

ाचा िच ा िवचार करीत असताना दाजी हणाले,

‘ हणजे ा सव करणात एखादी अिशि त
वागलात.’

ी या त हेनं वागली असती, तशाच तु ही

िच ा चमकली व काहीशी िचडलीही.
‘मी काय करायला हवं होतं

ा बाबतीत?’

‘ते न सांगता येणार नाही. काळ एवढा बदलला, बायका पुढं गे या, िशक यासवर या
असं आ ही हणतो, पण नाही– अजून या आहेत ितथंच आहेत. पंचवीस वषापूव ची ी
अशा संगात जशी वागली असती तशाच तु ही वागताहात.’
‘ हणजे

ात

ांची काहीच चूक नाही?’

‘नाही.’
‘चूक नाही?– दुस या बाईवर ेम करणं
िच ाचा आवाज चढू लागला.
मो

ात चूक नाही? असं खुशाल घडू

ावं?– ’

ांदा हसत दाजी हणाले,

‘अहो, हा अपघात आहे.’
‘ ाला अपघात हणता तु ही?– चांगली िशकली-सवरलेली माणसं आिण यांनी...’
‘थांबा. तुमची चूक होतेय. उ म ाय हर जे हा अ◌ॅि सडट करतो ते हा तो काय
ाय हंग िवसरलेला असतो का? नाही. पण तरी अपघात होतात. उ म, प ीची
पोहणारी माणसं, नेहमी माणे उं चाव न सूर मारतात, ती वरच येत नाहीत के हा के हा,
हणजे यांना पोहता येत नाही; असं हणायचं का?– नाही. तर तो अपघात असतो.
या माणं चांगली िशकली सवरलेली माणसं जे हा असं वागतात ते हा ती िश ण कं वा
सं कार िवसरलेली असतात असं हणायचं का?– नाही. तोही एक अपघातच असतो.’
‘आिण आपण तो पाहात बसायचा असतो; असंच ना?’ िच ानं िचडू न िवचारलं. दाजी
णमा थांबले. यांनी िच ाकडे िनरखून पािहलं. आपण नेहमी या रवाजानं बोलत
रािहलो तर नाहक ा पोरीचा तोल जाईल असं दाज ना वाटलं. तो ण जवळ आला

होता. समोरचा माणूस जेवढं जा त बोलेलं तेवढं व कलाला हवंच असतं. तेव ासाठी
मु ाम तेढं बोलून दुस या
ला िचडवायचं असतं. िच ा या माणे िचडली होती. पण
ती काही दाज ची अशील न हती. ती फार िचडली तर ग पच बसायची; ही श यता होती.
आता ितला सावरायला हवी होती. दाज नी मग पिव ा बदलला. ते हणाले,
‘हे पाहा, अशा नाराजीनं बोलू नका. हा ॉ लेम जसा तुमचा आहे तसाच माझाही आहे.
हणूनच मी हणालो क हा अपघात आहे. जो नेहमी घडू न जातो तोच अपघात!–
मुकुंदा या बाबतीत अपघात घड याची या अजून चालू आहे. तोपयत आप याला
काहीही करता येणार नाही. हा अपघात पुरा होऊ दे. मग पा .’
‘नंतर काय पाहायचं?’
‘नंतर काही फार पाहावं लागणार नाही.’
‘असं कसं हणता तु ही?’
‘मुकुंदा माझा मुलगा आहे हणून हणतो.’
‘मी नाही समजले.’
‘तु हाला ते नाहीच समजायचं. माणूस िनराळा वागतोय असं वाटत असतं आप याला. तो
िबघडला, कामातून गेला असं आपण पटकन् हणतो. पण तसं नसतं. या सवाचा अथ, तो
आप याला हवा तसं वागत नाही, एवढाच असतो. मुकुंदाब लची तुमची धा ती अशीच
आहे. तो तुम या मना माणे वागत नाही हणजे िबघडला असं तु ही हणताय. पण
कोणताही पु ष कं वा ी, फारशी चाकोरीबाहेर जाऊच शकत नाही. एका बाईपासून दूर
पळू न पु ष जातो कु ठं ? तर दुस या बाईकडेच ना? हणजे मुळातच ाला फार मयादा
आहेत.’
दाजी सावकाशपणे हणाले. िच ा मा पार ग धळली होती. काही वेळ थांबून ती
हणाली,
‘ हणजे मग आप या दृ ीनं हा चंतेचा िवषयच होऊ शकत नाही तर?’
‘कमीत कमी तुम या बाबतीत नाही.’
‘पण का?’
‘एर ही मुकुंदा तुम याशी कसा वागतो?’

‘दृ लागेल असे. हणूनच मला काळजी वाटते.’
‘ हणूनच काळजी क नका. िभचारी वृ ीचा माणूस िनराळा असतो. मुकुंदा तसा
नाही. तुम यात दोष तर शोधून सापडणार नाही. तु ही देख या आहात, कतबगार
आहात. फोटोव न मंजुळा एक सामा य मुलगी वाटते. असं असताना मुकुंदा असं का करतो
हे मलाच काय, पण यालाही सांगता येणार नाही. आिण असं या या घरी होत असेल
या या घरी हेच घडतं. तृ ीचा संसार असून हे बाहेरही आकषण का वाटतं हे पु ष सांगू
शकत नाही आिण जो
याला वत:ला सोडवता येत नाही याचं उ र बायकांना हवं
असतं. या मग अकारण वत:ला कमी लेखतात, नाहीतर पु षजातीला हलकट ठरवतात.
मुकुंदाची काळजी क नका. तो फार काळ ितथं रमणार नाही तो आपण होऊन परतेल.
तु ही याला आण याचा य क नका. तो य फसेल व तु ही जा त दु:खी हाल.
याचा तो परतेल तो मा कायमचा परतेल. तु हाला आधार हवाय हे मला माहीत आहे;
पण स या या प रि थतीत यालाही आधार हवाय. कारण तो वाहात वाहतोय. आपण
वाहात नसून आपण वाहाला वाहायला लावतोय ा धुंदीत मुकुंद जोवर आहे, तोवर
तु ही कना यावर घ उ या राहा. आिण याची धुंदी ओसरली क याला हात ा.
ालाच संसार हणतात. दोघांपैक एक कोणीतरी नेहमी कना यावर घ उभा हवा.
उ ा हीच कहाणी एखा ा ीची सु ा होऊ शके ल. खरं ना?’
हे िनराळे च दाजी िच ासमोर गट होत होते. के वळ शाि दक कसरतीवर ितप ाला
जेरीस आणणारे , कोटातला हॉल दणाणून सोडणारे ते वक ल न हते, यां या श दांना
आज िनरा या थेची कनार होती. ते बोलत होते ते समजत होतं, तरी िच ाला
आणखीन आधार हवा होता.
‘नाही पटत?’– दाज नी िवचारलं.
‘पटतं पण...’ िच ाला हणावसं वाटलं, यां या माणे आपण यांना पुरावा काय? हणून
िवचारावं ती ग प रािहली. ितनं नुसतं दाज कडे पािहलं आिण दाजी हसले. िच ा या
नजरे तला भाव ओळखून हसले. आप या बोल यावर िच ाचा पुरा ािशवाय िव ास
बसणार नाही ाची जाणीव दाज ना कषानं झाली. आता ा पोरीची खा ी कशी
पटवून ायची? जवळ असलेला पुरावा येक वेळी सादर करता येतोच असं नाही. ाच
अगितकतेचा फायदा आप याला िमळत गेला व आपण नामां कत वक ल ठरलो.
आता आप या सुनेला, खा ी पट यासाठी पुरावा हवाय. पुरावा!
कसा

ायचा?

पुरावा देणं तसं अवघड नाही. चांगली मरणश

असणं हा के हा के हा शापच.

सगळं कसं वैशाखात या उ हा यासारखं ल ख आठवतं.
वैशाख!
अशाच एका वैशाखात, टळटळीत दुपारची बकु ळा आली होती घामाघूम झालेली
घाबरलेली!
बकु ळा!
मंजुळा नावाशी सा य असलेली बकु ळा.
काळजाचा ठाव घेणारी ितची नजर... मुकुंदा या आईपे ा ती सुंदर न हती...
तरी तीन-चार मिहने बेहोषीत गेले... स वीस वषाचा संसार. यातले तीन-चारच मिहने हे
असे. झपाटलेल!े आपण भोव यात. कना यावर कोणी नाही. मुकुंदाची आई अिशि त
चार बुकं िशकलेली असती तर ती घ कना यावर रािहली असती... पण...! आपले
आपणच परतलो– जीव तोडू न सांिगतलं पण मुकुंदाची आई िबथरलीच. आपलं माणूस
परतलंय. एवढं कमान पाटनरला समजायला हवं. नाहीतर, राहतात ल ात वैशाखात या
आठवणी–!

क याणला न थांबणारी ‘जनता’ ए
ेस आज अचानक ितथं थांबली! गाडीतले लोक
वैतागले, लॅटफॉमवरचे आनंदले. थोडीशी धावपळ क न थोडसं धा र
दाखवून,
धावती गाडी पकडू न, बोरीबंदरपासून िखडक ची जागा पटकाव याचा आनंद आता
कु ठ या कु ठं लोपला! आतापयत िखडक ची जागा हे वासातलं वरदान ठरलं होतं, तर
आता तीच शापवाणी ठरली होती. अचानकपणे ‘जनता’ क याणला थांब यानं लोक
आनंदले होते. एर ही न थांबता, सग यांना िखजवीत पु याला पळणारी गाडी आज
म येच थांबली होती. चांगली तावडीत सापडली होती. ‘यह गाडी भारतीय जनताक
संप ी है. आपका कत है इसका गलत ढंगसे इ तेमाल– नुकसानसे बचाइये.’ वगैरे वगैरे
टाहो फोडणा या रे वे या सूचना धा यावर बसवून, लोकांनी खरोखरच गाडी ही भारतीय
संप ी समजून ित यावर ह ला चढवला होता.
‘आरं गन या! हतं ये’ असं हणत सुमारे आठ पागोटी दनकर जवळ या िखडक तून आत
घुसली. यात या दोघांनी दनकर या मांडीवर आप या को हापुरी पाद ाणांचा ठसा
उमटवला. एकानं उडी मा न आत घुसताना दनकरचा खांदा पकडला.
–अ सेिसयन कु याचे मांडीत घुसलेले दात ापे ा कोमल ठरले असते! एकानं िखडक तून
आत लोटलेली ंक तर दनकरा या पायाचा नेम ध नच आत आली. ‘भावबंधना’त या
लितके ला सारं स दय बहाल क न झा यानंतर, अखेर पूणिवराम हणून िवधा यानं
ित या गालावर तीळ ठे वून दला, ा गडक यां या उ
माणं सव पाव यांनी दनकरचे
एवढे हाल के यावर िखडक तून वेश करणा या शेवट या माणसानं ‘पूणिवराम’ हणून
िभकु सा यमासा छापचा एक झ पैक चटका या या दंडावर ठे वून दला!
बरं , एवढं सगळं झा यावर तरी गाडी सुटावी क नाही?– पण नाही! जणू काही ‘क याण’
हा वासातला शेवटचा ट पा अस या माणं गाडी फलाटावर शांत उभी होती.
दनकर मो ा यासानं मनावर ताबा ठे व याचा य करत असतानाच एका पाव यानं
दनकरला हटलं,
‘सायेब, वाईच् सरकू न घेताय् का?’
आ मसंयमन करत दनकर हणाला,

‘आता असं करा मी इथेच उतरतो. तु ही जा गावाला. नाहीतर असं करा, तु ही बसा
मा या मांडीवर.’
‘छा छा! असं कं दी झालंय का? अव या तुम या मांडीवर बसायचं हंजे कसं काय
याचं?’
‘मगाशी बाहे न गाठोडं आदळत होता ते हा कसं काय झालं?’
‘आता या मायंदाळ धकाधक त असं याचचं! येला काय करायचं?’
पुढं बोल यात काही अथ नाही असा िवचार करीत दनकरनं िखडक तून बाहेर पािहलं
आिण... आिण...
पायावर पडलेली ंक, मांडीवर पडलेले राकट पाय, खां ांचं झालेलं थालीपीठ ा
सग यांचा िवसर पडावा असं अघ टत घडलं! समोर एक मुलगी पण छे! ितला मुलगी
हणायचं– इं पुरीतून शेवटचा पद यास संपवून थकू न भागून घाम सुकाय या आत
भूतलावर आलेली मेनकाच ती! ‘पु ष ही परमे राची श , तर ी ही याची य
मूत ’ हणतात ते काही खोटं नाही. ‘परमे रच’ आपलं नायलॉनचं झुळझुळीत
(पारदशक) व सावरीत कं वा यो य ठकाणी घसरे ल अशी काळजी घेत– दनकर या
समोर फलाटावर उभी होती. मा ही परमे र व प स दयमूत आत या िन बाहेर या
गद या िखजगणतीतही न हती! एव ा लाव यवतीलाही गाडीत जागा िमळू नये अं?–
दनकरला फार खेद झाला आिण शेजारचे ते दहा बारा ध टंगण हणजे याला य
सैतानावतार वाटू लागले!
गाडी अ ाप उभीच होती. उषमा वाढत होता. रकामा डबा शोध यासाठी माणसं अ ाप
पळतच होती. सा या टेशनला एक त हेचा वेग आला होता. िन ल होती फ गाडी, ती
त णी आिण ित यावर िखळलेली दनकरची नजर.
पण एवढंच! सगळं एव ावरच थांबणार होतं! ापुढं काहीच गती न हती. ब धा
होणारही न हती.
असा होता क , या त णीची ओळख कशी हायची? गाडी काही
अनंतकाळ अशीच उभी राहणार नाही. के हा तरी ती चालायला लागणारच. िशवाय
गाडी नाही चालली तर ती मुलगी चालायला लागेल! छे! हे काही चालायचं नाही. ती
मुलगी आप याशी बोललीच पािहजे. हसली पािहजे. गाडी सुट यापूव काही तरी
घडायला पािहजे. ‘योगायोग’ का काय हणतात तसं काही तरी घडायला हवं! घडेलही!
आिण मग ातूनच ेह, िज हाळा, ेम आिण मग मीलन!... होय असाच असतो वास!
िजथं अशा र य त ण चा वास तोच वास!...

दनकर अशा त हे या िवचारांनी बेभान झाला. थळ, काळ िवसरला आिण तो जे हा
भानावर आला ते हा याला कळू न चुकलं क आप या मघा याच बेभान अव थेतच ‘शुक
शुक’ असा वनी त डातून बाहेर पडला होता आिण याला ितसाद दे यासाठी ती मेनका
आपली गोरीगोरी सुकुमार पावलं टाक त गाडी याच दशेनं पुढे येत होती. अखेर ती तो
बसला होता या िखडक शेजारी येऊन उभी रािहली आिण जरा यादा मंजुळ आवाजात
हणाली, ‘आपण मला हाक मारलीत?’ दनकर भानावर आला. चाचरतच यानं मान
हलवली. अथात अशा खुबीनं क , वाट यास या हालचालीचा अथ ‘होकार’ असा
समजावा, वाट यास ‘नकार’ समजावा.
‘तु हाला काही हवंय् का?’– या लाव यलितके नं दुसरा
संगावधान राखून दनकर हणाला.

िवचारला. थोडंसं

‘ या हीलर पेपर टॉलवर या माणसाला हाक मारतोय मघापासून! पण कु णी दादच देत
नाही! पेपर घेतला असता वाचायला जरा.’
‘हाि

या! मी आणून देते पेपर तु हाला. बोला, कोणता आणू?’

‘तु ही... तु ही?’
‘सांगा हो! यात काय मोठसं? सांगा, कोणता आणू?’
दनकरनं त डाला आलं ते नाव ठोकू न दलं, पैसे काढू न दले आिण खरोखरच ितनं पेपर
आणून दला.
पेपर घेता घेता दनकर हणाला,–
‘जीव वैतागलाय ा वासानं! काही या गद ला सुमार! हणतात ना, अऋणी अ वासी
तो सुखी– तुम यासारखा!’
‘इ श! कसली सुखी अन् कसं काय! गाडीत जागा िमळाली नाही हणून मी उभी आहे इथं.
वास कु णाला चुकलाय आजकाल?’
‘अरे रे! तु हांला जागा नाही िमळाली? बायकां या ड यात पण नाही?’
‘छे: हो! कसला घेऊन बसलात बायकांचा डबा! बाक एक बरं झालं. ‘जनता’ अचानक
इथं थांबली. सगळी मढरं आत घुसली इथं. आता मागची ‘हॉिलडे पेशल ब तेक रकामी
जाईल.’

मागची गाडी रकामी जाणार?– रकामी गाडी... के वळ ा दोन श दांतच महानश
महान गोडी होती. या के वळ क पनेनंच दनकर या अंगावर

,

सुखरोमांच उभे रािहले. रकामी गाडी– आिण ही अ सरा ित यातून जाणार?... वा वा!
वग धरे वर आला! आिण आपण मा पु यापयत ा पागो ांचा वास घेत जाणार. हॅ:!...
‘कसला िवचार करताय्?’ या मुलीनं िवचारलं.
‘तुम या भा याचा हेवा करतोय!’
‘मा या भा याचा हेवा?’
‘तर! तु ही रका या गाडीतून वास करणार हे भा यच न हे तर काय? मला जर कधी
काळी परमे र स झाला तर मी या याजवळ एकच मागणं मागेन. ‘पु या-मुंबई या
वासात िखडक ची जागा देत जा– वर वगात आप यासाठी सीट ठे वली नाहीस, तरी
चालेल!’
‘इ श!’ हणून ती खळखळू न हसली.
‘खरं च हो! दर आठव ाला ही पु याची वारी करायची हणताना आपण हणतो, ‘ :ं !’
पुणं हणजे काय, मुंबई या परसात!’ पण नाकात दम येतो ‘परसात’ जाता जाता!
पैशापरी पैसा घालवायाचा, वेळ घालवायचा, एनज घालवायची िन वर रे वेचे फालतू
उपदेश ऐकायचे!’
दनकरचं बोलणं संपाय या आतच लाउड पीकरव न बस या आवाजात सूचना सु
झा या– ‘कृ पया मुसा फर को पहले उतर जाने दीिजए...’ ‘ या लेकाला जाऊन सांगा, क
इथं उतरणारे नाहीत, सगळे चढणारे च आहेत!’
दनकर या

ा वैताग यावर ती हसू लागली.

‘मला माहीत आहे. तु ही हसताय मला! माझी चे ा करताय. खरं आहे बाबा! चांगला
पैसेवाला असतो तर गेलो असतो डे ननं, मऊ गा ांवर बसून. मग हे असे पागोटीवाले
िखडक तून घुसले नसते!’
‘अहो, पण मग तुमची माझी ओळखही झाली नसती!’
ित या प ो क नं दनकर अंमळ चपापला, पण सुखावलाही. तरीपण लगेच ही ओळख, हे
संभाषणसौ य, ित या मादक हा याचा कै फ– कती अ प काळ टकणार आहे, हे यानात

येऊन तो तेवढाच न हस झाला. आिण मग या संभाषणात याला रस घेता येईना. मलूल,
पडेल वरात तो हणाला,
‘काय उपयोग? के हातरी ही गाडी सुटणार! तु ही ‘हॉिलडे पेशल’नं जाणार, आमची
ओळख िवसरणार, तुमचं के हातरी ल होणार, यां याबरोबर िसनेमाला जाताना तु ही
के हातरी कु ठं तरी आ हाला दसणार आिण ओळख दाखवावी क नाही ा पेचातून बाहेर
येईपयत आम या समो न िनघून गेले या असणार! ते हा उपयोग आहे या
ओळखीचा?’‘छे छे! फार लांबचा िवचार करता बाई तु ही! पण काय हो साहेब, हे सगळं
तुम याही बाबतीत हो याची श यता आहे क ! तु ही काय अगदी का तक वामीसारखे
राहणार?’
‘आमचं सोडा हो! आ ही हे असेच! अशीच ध ाबु करीत वास संपवणार, या ाही
संपवणार. एका एका सीटसाठी भांडत, धडपडत!’
‘का होईना, पण आम यापुढं जाणार! हे तर काही खोटं नाही ना?’
‘पण हणून काय अशा त हेनं जायचं? सगळे अवयव पु यापयत पोचतील क नाही
शा ती नाही!’

ाची

‘एखादा रािहला मागं, तर मी आणीन उचलून! तुम या पाठोपाठच येते आहे.’
‘– रका या गाडीतून!’
‘हो! रका या गाडीतून– पण एकटी! काय अथ आहे यात? ही ‘जनता’ लेट झाली. तशीच
मागची ‘हॉिलडे पेशल’ पण लेट होणार! पु यात पोचायला रा ीचे साडेनऊ होणार!
आिण मग एकटीनं िजमखा यावर र ानं जायचं. दवस हे असे धो याचे. मला तर बाई
भीतीच वाटते!’
‘अहो, मग एखादी सोबत–’
‘कु णाची आणू?’
– दनकरची अव था झपाट यासारखी झाली. ‘हॉिलडे पेशल’मधून ही एकटी जाणार.
नंतर रा ी नऊ या पुढे र ातून... तीसु ा एकटी... छे छे! एव ा मोकळे पणी
बोलणा या मुलीची गाठ पडू नही आपण ती प के ली नाही तर संधी देत नाहीस हणून
परमे रा या नावानं ओरड याचा आप याला काही एक अिधकार राहातच नाही...

दनकरचा चेहरा िन यी, करारी झाला.
‘आता मा या भा याचा हेवा करणार नाही ना?’– ितनं पु हा ख ाळपणानं िवचारलं.
दनकर हणाला, ‘तुम या भा याचा नुसताच हेवा क न थांबणार नाही मी आता तर
यात मी आता भागीदार होणार!’
‘ हणचे?’
‘तु हाला सोबत हवीय ना?’
‘हो– पण मग?’
‘मी ही गाडी सोडतो!’
‘छे छे! मा यासाठी तु ही एवढा याग क नका. चांगली िखडक ची जागा. मागची गाडी
न लेट होणार! तु ही उगीच कशाला ताटकळता मा याबरोबर?’
‘आता बोलूच नका! माणसानं माणसासाठी एवढं क नये हणजे काय? हा मी आलोच
खाली. पु यात काही माझी तारीख खोळं बलेली नाही! येतोच मी!’ बोलता, बोलता
दनकर उठला. धडपडत, नाना कारची सकस करीत यानं मो ा शथ नं दरवाजा
गाठला आिण दरवा यापाशी बसले या लोकांचे िश ाशाप घेत तो खाली उतरला आिण
वेगानं या मुलीजवळ आला तो ती मुलगी गाडीत दनकर या जागेवर बसले या एका
त णाला हणत होती,–
‘काय माधवदादा, दली क नाही तुला िखडक जवळची जागा िमळवून? आता मी जाते
घरी, आईला ही गंमत सांगते आिण मारे मला हणत होतास, ‘तू कशाला मला टेशनवर
पोचवायला येतेस’ हणून! अ छा! आता ‘हॉिलडे पेशल’ कॅ सल झाली तरी काळजी
नको!...
– आिण ‘जनता’ हाललीच!

शिनवारी दुपारी िनमला आली ते हा मी च झोपलो होतो. दरवाजा िखडक बंद करावी.
सी लंग फॅ न मंद फरत ठे वावा, चटकदार कादंबरी जवळ असावी आिण लहान मूल
बाटलीचं बूच चोखता चोखता म येच कं टाळा आला क त डातून बूच हातात घेत,ं
ितत या सहजी थांबावसं वाटेल या पानावर थांबावं आिण खु शाल झोपावं. हा माझा
आवडता उ ोग, छंद, सन! वगसुखाची माझी ा या एवढीच!
थोडासा चरफडतच उठलो. पाहतो तो दारात िनमला. गॅलरीत जाऊन आकाशाकडे पा न
आलो.
‘काय पािहलंस?’ चपला काढता काढता ितनं िवचारलं.
‘सूय जा यावर आहे क नाही ते पािहलं.’ ितला टोला समजला, पण तो समजला नाही हे
दाखवणं सोयीचं असतं. मग ती िनराळं काही तरी बोलली. मी पु हा मूळ पदावर आलो.
िवचारलं. ‘कसं येणं घडलं?’
‘घडलं नाही– घडवलं!’
‘मग जरा सावध राहतो.’ ितनं इकडंही ल

दलं नाही.

‘झटपट काम सांगून टाकते.’ बोलता बोलता ितनं िपशवीतून वही काढली. संकटाची
क पना मला आलीच. तीन-चार पयांना चाट बसणार हे जाणून मी िवचारलं.
‘हे काय?’
‘एवढा घाब नकोस. िसनेमाचं ितक ट आणलं आहे.’
‘शाळा, कॉलेज, अनाथा म, हॉि पटल कु णाला मदत?’
‘बालकमं दर! कतीचं ितक ट फाडू ?’
मा याकडे न बघता िनमलेनं िवचारलं.
‘िसनेमा तरी कोणता?’ गंडा टळत नाही

ाची खा ी वाटू न मी आवाज पाडीत िवचारलं.

खाटकासमोर या गाईसारखा चेहरा झाला माझा.
‘लाखाची गो .’
‘माय गुडनेस! हे िप चर मी अकरा वेळा पािहलंय!’
‘िप चरसाठी िप चर नाहीच आज. तुला आमची अंजू आवडते क नाही?’
‘अंजूचा काय संबंध? ितलाही मी िसनेमा दाखवायचा काय?’
‘ या बालकमं दरात ितचं नाव घालायचं आहे, या याच मदतीसाठी िसनेमा आहे.’
‘ या बालकमं दराला सु वातीलाच मदत लागते अशा बालकमं दरातच अंजूचं नाव
घालायचं असा तुझा अ ाहास का?’
‘आम याच िब डंग या ग ीवर ते बालकमं दर होणार आहे.’
‘ितचं नाव दुसरीकडे घाल. रोज मी ितला शाळे त पोचवीन. घरी पण आणून सोडीन. पण
िसनेमाचं धमाथ ित कट नको. हवं तर दरवष अंजूला लागणारी पु तकं िवकत घेऊन
देईन, पण हा िसनेमा नको.’
पराजय प करायचा नाही, असा िन य क न आलेली िनमला मा या चार-दोन
युि वादांना बळी पडणार न हती. मा या गहजबाकडे ल न देता ितनं ितक ट फाडलं
आिण शांतपणे ती हणाली,
‘तु याकडे दहाची नोट असणार. मी सुटे पैसे आणले आहेत.’
गयावया करीत मी हणालो, ‘मला खरोखरच िसनेमात इं टरे ट नाही. हां आता बरोबर
कं पनी इं टरे टंग असेल तर जरासा िवचार करीन.’
‘ हणजे?’
‘ हणजे असं? सांगूच का प – हणजे असं, आता ित कटं तूच खपवते आहेस तर मा या
शेजारी जरा ‘रं गीत े क’ येतील असं कर. नाहीतर एका बाजूला भै या आिण दुस या
बाजूला एखादी काकू बाई, ‘तो ितला काऽऽय हणाला रे ऽऽ?–’ असं िवचारणारी; अगदी
नको.’
ितक ट खपलं होतं, ते हा माझे िवनोद ‘अ◌ॅि िशएट’ करायला हरकत नाही असा मु स ी

िवचार क न िनमला हसली. पु तक िपशवीत टाकत ती झटकन् उठली.
‘चल, तुला म त कं पनी देते.’
मी झटपट कपडे के ले. कु लूप लावून बाहेर पड यावर िनमला हणाली,
‘कं पनी देत आहे, पण के वळ गंमतीखातर नाही. मुलगी चांगली आहे. माझी मै ीण आहे.
तुमची जोडी छान शोभेल.’
एवढं झटपट िनमला काही करे ल असं वाटलं न हतं. ती काय करणार आहे ाचा अजून
प ा लागत न हता. माघार घेणं श य न हतं आिण यावी असं वाटेनाही. अशी काही
गंमत घडली तर मला ती नको होती थोडीच?
‘काय करणार आहेस?’
‘एका मैि णीकडे जायचं आिण ितला ितक ट िवकायचं.’
मी एकदम खूष झालो. िनमलेकडे आदरानं पा लागलो. रं गात येऊन मी हणालो,
‘ थम ितला एक ितक ट वीक. नंतर ित या शेजारचं ितक ट मी घेणार. मा या घरी
फाडलेलं ितक ट तसंच रा दे. आता कसं!’
‘अगदी तसंच.’
मी हलकाफु ल झालो. न कळत िश ीवर गुणगुणू लागलो, ‘माझा होशील का?’
िनमला मा ग प होती.
‘का, ग प का?’
‘तू एवढं लाईटली घेऊ नकोस. ती मुलगी खरोखर चांगली आहे. तुझा आिण ितचा जोडा
जमावा ही माझी खूप दवसांची इ छा आहे. या दृ ीनं तुझी आिण ितची आज ओळख
क न देणार आहे. ते हा नुसती िसनेमापुरती कं पनी अशी दृ ी न ठे वता कायमची
साथीदार हणून तू ितला पाहावसं.’
‘आिण मला नाही आवडली तर?’ मी जरा गंभीर होत िवचारलं.
‘तर नंतर तू ितक ट घेऊ नकोस.’

‘आयिडया!’ पैसे वाच या या क पनेनं मी खूष झालो.
‘ ाचा अथ काय; तर तू िसनेमा पा नकोस असा नाही; तर ित या शेजारचं ितक ट मी
तुला घेऊ देणार नाही. काय?’
‘काही नाही, ितक ट िवक या या कामापे ा तू से सॉर बोडात काम करायला जात जा.’
िनमलेला मनापासून हसायला आलं.
ि वेणी मला मनापासून आवडली. थम जर मी िवरघळलो असेन तर ितचे काळे भोर
टपोरे डोळे पा न! माझी पिहली िवके ट ितथंच पडली. उरलासुरला ‘मी’पणा पांढ या शु
दंतपं पािह या ते हा नाहीसा झाला. सा याच दोन वे या; पण वळण फारसं आकषक
नसतानाही या वे या ितनं डो यावर नेऊन एकमेक ना गाठ मार यामुळे िनराळीच गंमत
आली होती. मूळचा उभा चेहरा आणखीच उभट वाटला. िजवणी लहान न हती पण बंद
पाक यांसार या ओठां या ठे वणीमुळे िजवणी मोठी असूनही िन ही वाटत होती.
पाठमोरी होऊन वयंपाकघरात ती वळली ते हा वे या वर बांध या या प तीमुळे
सावळी पण बाकदार मान दसली. या माने या ता ात काही मु ध खुमारी होती.
एखा ा कु शल िच कारानं उं ची या मानानं बाक या अवयवांची ठे वण सा ोपानं
साधावी अशा बां याची ती काहीशी रझ हड् वाटणारी ि वेणी मला आवडली! हटलं,
मान कलती क न, मुळचे टपोरे डोळे आणखी मोठे करीत, शु पं दाखवत जे हा ती
खळखळू न हसे ते हा काहीही हरावं– काहीही िवसरावं.
‘उरलेली सगळी ितक टं मी िवकत यायला तयार आहे.’ मी चटकन् िनमलेला हणालो.
यात या यांत ितनं मला िवचारलं.
‘तू मा ा एकाच खुच वर बसणार ना?’–
सरबताची चव ि वेणी या सु णपणाची सा देत होती. सरबत बफाचं होतं. खाल या
हॉटेलातून ितनं बफ के हा आणला हे समजलं नाही. समजली ती त परता व अग य!
आइस ू ट के हा िवरघळलं हे जसं आत या लाकडी प ीला समजत नाही तसा माझा
िवरोध के हा िवरघळला हे मनाला समजलं नाही.
बाहेर पड यावर मी िनमलेला िज यावर थांबवली. ि वेणी या शेजारचं ितक ट थम
ता यात घेतलं.
‘माझी अट ल ात आहे ना?’ िनमलेनं जाणीव क न दली.

‘पण काय गं, सोळा नंबरची खुच आिण सतरा नंबरची खुच दो हीत गँगवे नाही ना?
हणजे आमचा चांगलाच आबा हायचा!’
‘डो ट वरी!’ गँगवे बािवसा ा खुच नंतर आहे.
नंतरचे आठ दवस! मनासारखे कपडे, चांगले माल आणणं, सट या बाट यांची खरे दी–
आिण रिववार कधी येतो ाची ती ा! या आठ दवसांत काय आठवू नये? गािलबचे
शेर, अथपूण भावगीतं– फड यां या कादंबरीतले मीलनाचे संग, टपोरे डोळे – दंतपं –
वर बांधले या वे या– उं च मान– बफाचं सरबत... अनेक... अनेक.
दहा–दहा वेळा जामािनमा ठीक जम याची खा ी क न घेत मी बाहेर पडलो. छातीतले
ठोके मोजीत िथएटरपाशी आलो. िसनेमा सु हायला अवकाश होता. वेळात वेळ काढू न
िनमला शुभे छा
क न माझा थाट पा न गेली! दो ही घंटा झा यावर, अंधार
पड यावर मी आत जाऊन बसलो, मनात या मनात शेजार या रका या खुच ला मी
भावनेनं नम कार पण के ला– आिण, सांगायची गो हणजे शेजारची उघडी क न
ठे वलेली खुच िसनेमा सुटला तरी भरली नाही. िसनेमा सुटला ते हा िनमला धावत पळत
भेटायला आली. मी हणालो, ‘राह न थी हमारी क मत क जो िवसालेयार होता; अगर
और जीते रहते तो यही इ तजार होता.’ ‘शु मराठीत बोल!’ िनमला आवाज चढवून
हणाली. हताशपणे मी हणालो, ‘ ाचा अथ ि येचं मीलन आम या निशबातच न हतं.
परमे रानं आणखी जंदगी दली असती तर तीही अशीच वाट पाह यात गेली असती.’
–िनमलेकडू न तपशील समजला; दोन-तीन दवसांनी. अचानक कामासाठी िसनेमा या
आध याच दवशी ि वेणी या घरची मंडळी गावाला गेली होती. आणखीन पंधरा
दवसांनी समजलं क ि वेणीचं ल जमवायला घरची मंडळी गावाला गेली होती; आिण
येताना ल ाचं न क न आली होती. –टपो या डो यांपासून थंडगार सरबतापयत सव
आठवलं. अगदी ढवळू न िनघालं. या आठवणीची फु लं सुकू नयेत हणून धडपड कर यात
अथ न हता, सुकलेली फु लं जप यातही वार य न हतं. दुस यासाठी फु ललेली वेल!
ित या फु लांचा सुगंध ताजेपणी काय कं वा सुक यावर काय– आप याला घे याचा
अिधकार! थंडगार सरबतातला फ बफच तोही िवतळू न जाणारा आप या वाटणीला
यायचा होता तर!
अनुराधेशी माझं ल झालं ते रीतसर दाखव याचे वगैरे सोहाळे होऊन अगदी पूव या
प तीनं. माझी खास पसंती न हती आिण िवरोधही न हता. अनुराधेची ि वेणीशी तुलना
होऊ शकत न हती. तसं पा जाता कु ठ याच मुलीशी कु णाचीही तुलना होऊ शकत नाही.
होत अस यास क नये. येक
ला ितचं वत:चं असं ि म व असतं, वैिश
असतं, आगळे पैलू असतात. ि वेणीचा िवसर पडू शके ल एवढं चातुय, लाघव

अनुराधेजवळ न च होतं. पण चा या या सुगंधानं धुंद होणारा माणूस– मोग या या
वासाला िवसरतो असं थोडंच आहे?
योगायोग तरी पाहा. ल ानंतर पिहलाविहला िसनेमा कोणता पाहायचा असं
िवचार यावर अनुराधा पटकन् हणाली, ‘लाखाची गो ’ पा या. मॉ नग शो लागलाय?
–आज शेजार या खुच त– रका या खुच त अनुराधा होती! ल ानंतरचा पिहला िसनेमा!
अनुराधेचा पश वा तिवक तेवढा नवीन न हता. तरीपण आज तो िनराळा वाटत होता.
–नेहमी दसणारं आकाश एखा ा दवशी भ वाटतं. पा याला पण कधी कधी िनराळी
चव येत,े नेहमी या पशात िनराळी ि धता वाटते. आप या मनाची भावनाच काही
काही वेळा वातावरणात िमसळते. एक प होते, आिण मग आकाश भ वाटतं– पा याची
चव बदलते– पशात ि धता येत.े ती भ ता– ती चव– ती ि धता आप याच मनाची
असते. सगळं िव आपलं वाटतं, कारण आपलं मन यात सू म वावरत असतं.
आज िच पटाला वास होता. पांढ या िन वकार पड ाला चव होती. अनु मा ग प होती.
‘का ग चूपचाप?’
‘उगीच.’
‘तरीपण?’
‘िवशेष काही नाही.’
‘नाही, सांगायलाच हवं.’
‘अहो पण, खरं च काही नाही.’
‘पुढचा िसनेमा सुचू नये असं वाटतं का तुला?’
‘मी सांगेन. पण वेडावाकडा अथ नाही यायचा.’
‘नाही घेणार. शपथपूवक.’
‘गंमत झाली. वषापूव हाच िसनेमा लागला होता. धमाथ होता. माझी एक मैि ण, परवा
भेटली ती! लिलता– ितनं ितक टं खपवायला आणली होती. मी यापूव चार-पाचदा हा
िसनेमा पािहला होता. मी चे न
े ं हणाले ितला, चांगली कं पनी देत असलीस तर घेईन

ितक ट...’खण् ण् ण् ऽ ऽ! बाहेर हरां ात एका ेम ये िपव या रं गाचे सरबताचे लास
मांडले होते आिण वेटर बाटली फोड याचा लोखंडी िचमटा लासांव न आपटत फरवत
होता. उं च मानेची बाई... यातला एक लास...
‘हे हो काय? तुमचं ल च नाही मा या सांग याकडे. या सरबता या लासांकडे काय
पाहताय?’
‘अग ऐकतोय ना मी. माझं ल आहे. सांग पुढं चांगली कं पनी देत असलीस तर...’
अनुराधा पूव या उ साहानं सांगू लागली.
‘आिण खरोखरच ितनं एक ितक ट ित या मावसभावाला िवकलं आिण या या शेजारचं
मला यायला लावलं. आिण मी तरी पाहा कशी खुळचट, उगीचच गंमत हणून मी ितक ट
घेतलं.’
‘आिण दोन खु या या म ये नेमका गँगवे आला असता हणजे!’ मी िवचारलं. आिण मला
भलताच इं टरे ट लागला आहे या जािणवेनं फु लून जात अनु हणाली, ‘अ या या वेळी ते
डो यातच नाही आलं. आिण पुढं ऐका ना, मी मग ठे वणीतले कपडे घातले...’
‘नवीन माल आणले...’ मी म येच बोललो.
‘हो आिण मग जामािनमा क न चांगली तासभर आधी बाहेर पडले. ते हा मी असं का के लं
कु णास ठाऊक...’
अनु बोलत होती. मा यासमोर डो यावर बांधले या वे या, टपोरे डोळे उभे राहात होते.
अनु सांगतच होती...
‘आिण बरं का, मी िथएटरवर आले. आत येऊन बसले. आिण ...’
ापुढचं मला काहीच ऐकवणार न हतं. काहीच सुखवणार न हतं. बाहेर हरां ात वेटर
सरबता या लासांवर अजून िचमटा आपटत होता. वर बांधले या वे या– उं च सावळी
मान... धवल पं ...
अनुराधा सांगत होती.
‘आिण बरं का...’
ितला म येच अडवून मी िवचारलं,

‘आिण शेवटपयत तो मावसभाऊ आलाच नाही ना?’

‘ ा गृह थांनी सरलाबाई सरवटे ा बाइचा िवनयभंग के ला आहे. ा करणाचा जाब
िवचार यासाठीच आजची ही सभा भरव यात आली आहे. आप यासार या म यमवग य
लोकां या चाळीत असले कार राजरोस हायला लागले तर पुढ या िपढीचं जीवन
फारच धो यात येईल. आप या इथ या सहजीवन मंडळाचा अ य
ा ना यानं,
अिधकारानं, ा करणाची चौकशी हावी एव ासाठी मी आजची सभा बोलावली
आहे. सभे या कामास सु वात झाली आहे. ी. देसाई, तु ही सरलाबाई सरवटे ांचा
िवनयभंग के ला आहे अशी त ार आहे, ाबाबत तु हाला काय हणायचं आहे?’
–अ य ांकडे एक कटा टाकू न दनकर देसाईनं िवचारलं, ‘हा आरोप कु णी के लाय?
‘ वत: सरलाबाई सरवटे

ांनी’– अ य ांनी ठासून सांिगतलं.

‘िवनयभंग मा याच हातून घडलाय

ाची

ा बाइना खा ी आहे का?’

‘ याखेरीज कोणाही सो यागो याचं नाव कोणी घेईल का?– िवनयभंग कोणाकडू न हावा
ाचा बायकांना ‘चॉईस’ नसतो. मग तो िवनयभंग होणारच नाही!’
आपण कती मु ेसूद बोललो ा अथानं अ य ांनी सव अिभमानानं पािहलं. अ य ांना
मान यािशवाय ग यंतर नाही अशा अव थेत या माणसांनी अ य ांचे बोलणं उचलून
धरलं, दनकर देसाई मा शांत होता. अ य ांचे कौतुक संप यावर तो शांतपणे हणाला,
‘ ीमती सरवटे

ांची जर खा ी असेल तर मला गु हा कबूल आहे.’

– दनकर देसाई या ा सरळ तडकाफडक गु हा कबूल कर या या जबानीमुळं, ितथं
एकच खळबळ माजली. सवात चुटपुट लागली ती अ य महाराजांना! ‘लॉ’चा अ यास
थोडाफार क नही व कली न आ यानं यांची ‘क रयर’ कली होती. तरीही ा ना या
संगी ते आपलं ‘व कली’ धोरण व ‘व
’ दाखव याखेरीज राहात नसत. आज
चाळीत या ब तेक सव लोकांसमोर आपलं कसब आप याला पु हा एकदा थािपत
करता येईल ाचा यांना के वढा हषा झाला होता. पण ा दनकर देसाईनं सगळा
िवचका क न टाकला. गाढवानं लगेच गु हा मा य, आरोप कबूल हणून सांिगतलं. बरं
नाही आज नशीब! असो. ाचा वचपा आता याला कडक िश ा फमाव यात काढायचा.
ह ली या दवसांत ‘अगदी कडक’ िश ा काय होऊ शके ल? कायदा आप या हातात
घेतला असं न होता दनकर देसाईला सहजीव मंडळा या वतीनं कडक सजा कोणती देता

येईल? येस् करे ट! याला याची कोप यावरची, मो याची खोलीच सोडायला सांगायची.
बस बस, ांसारखी िश ा नाही.
आप याला यो य िश ा वेळेवर सुचली ाचा आनंद वाटू न, याच आनंदात अ य ांनी
टेबलावरची घंटी वाजवायला सु वात के ली. हॉल शांत झाला. अ य आप या
ठे वणीतला आवाज काढू न हणाले.
‘ ी. देसाइनी गु हा कबूल के ला आहे ते हा सभेचे काम सुकर झालं आहे. ी. देसाई यांनी
यां या या अिश वतनाब ल सरलाबाई सरवटे ांची लेखी माफ मागावी आिण यांनी
राहती जागा सोडू न ावी, असं मी सहजीवन मंडळा या वतीनं फमावतो.’ पु हा एकवार
सगळीकडे गडबड, एकमेकांत चचा सु झाली. एकमेकांत चचा करीत असतानाच, दनकर
देसाई जर खरोखरच ती जागा सोडू न गेला तर याची जागा िमळिव यासाठी काय यु
करावी ाचा येकजण वतं ा िवचार करीत होता. परत हॉलम ये ग गाट सु झाला.
अ य ांनी तो ग गाट व तुत: थांबवायचा, पण दनकर देसाइ या जागेचा तेही िवचार
करीत होते. शेवटी तो ग धळ थांबवला देसाईनं. तो मो ांदा हणाला,
‘थांबा, ऐकू न या.’ लोकांची कु जबूज हळू हळू थांबली.
‘अ य महाराजांना मला एक शंका िवचारायची आहे.’
‘िवचारा.’
‘मा याऐवजी हा गु हा आणखी कु णी के ला असता, तर यालाही
झाली असती काय?’

ाच व पाची िश ा

काही ण िवचार क न अ य ‘हो’ हणाले. यावर देसाई ताडकन् हणाला,
‘अ य महाराज, मग मला गु हा नाकबूल आहे. एवढंच न हे, तर खरा गु हेगार कोण आहे
तेही मी पुरा ानं शाबीत क शकतो.’
ा खुलाशासरशी मा ितथं न आवरता ये यासारखी गडबड सु झाली. अ य महाराज
एक कडे दचकले तर एक कडे पुन: व कली बाणा दाखवायला वाव िमळतोय हणून
सुखावले. तरीही पुरा ािनशी गु हेगार सादर करतो हट यावर ते िवचारातच पडले
होते. पण जाहीर री या िमळालेलं हे आ हान आता वीकारायला हवंच होतं. आपापसात
चचा करणारी माणसं मा एकं दरीनं स दसत होती. या चाळीत बरे च दवसांत
कोणताही सनसनाटी कार घडला न हता, तो आज घडत होता. काहीतरी बोलायला
सु वात के याखेरीज गलका थांबणार नाही हे ओळखून दनकर बोलायला लागला.

हळू हळू लोक शांत झाले. अ य महाराजांनी िवचारलं, ‘ ीयुत देसाई, गु हेगार कोण ते
ऐकायला ा लोकां माणेच मीही उ सुक आहे. ते हा याचं नावं लवकर जाहीर हावं!’
‘ठीक. पण त पूव मला सरलाबाइना काही

िवचारावयाचे आहेत.’

–सरलाबाई अ य ां या पलीकडे उ या रािह या. दनकरनं िवचारलं,
‘बाई, िवनयभंग कु ठं झाला आपला?’
‘चाळी या िज यात!’
‘ कती वाजता?’
‘सं याकाळी साडेआठ वाजता.’
‘एव

ा रा ी तु ही कु ठं एक

ाच भटकत होतात?’

– ा सवालाला अ य ांनी गैरलागू
िवचारला,

हणून हरकत घेतली. दनकरनं पुढचा

‘साडे आठ, हणजे ते हा िज यातले दवे लावतात ना!’
‘हो. ते ह ली सात वाजताच लागतात. पण, स वाआठ वाजताच काल यूज गेला होता
हणून सव अंधार होता.’
‘आता सरलाबाई, एकच ! तु ही या वेळी िजना चढत होतात ते हा तुम याबरोबर
हणा कं वा तुम या उलट दशेनं हणा, तुम या मागे, अथवा तुम या पुढे गेलेली, अशी
काही चाळीतली मंडळी असतीलच क नाही.’
‘हो.’
‘तेवढंच जरा आठवून सांगाल का?’
‘सांगते ना, एक तर तु ही समो न िजना उतरत आलात.’
‘आलो. आणखीन?’
‘आणखीन... आणखीन... अ य महाराज मा या पाठोपाठ येत होते. आिण रमेश

लबमधून परतला होता, पण तो दोन-दोन पाय या गाळू न घरापयत पोहोचलाही होता.
यािशवाय...’
‘रा दे, रा दे. थोड यात हणजे

ा वेळी मी एकटाच ितथं न हतो हे खरं .’

‘होय.’
‘बरं आता, न

काय घडलं ते सांगाल का?’

–सरलाबाई थो ाशा लाज या. पण आता बाक या सभेचे डोळे यां याकडे लागले होते.
सांग यावाचून इलाज नाही अशी खा ी होताच सरलाबाई हणा या,
‘मला कु णीतरी पाठीमागून िमठी मार याचा य के ला.’
‘थँ यू, कु णीतरी हणजे मग मी न हे.’
सरलाबाई गडबडू न खाली बस या. आपण बोलताबोलता चकव या गेलो हे यां या
ल ात आलं. अ य ां या अंगाचा मा ितळपापड झाला. एक तर वक ल नसूनही दनकर
देसाईनं उलटतपासणी फार चांगली घेतली होती; आिण मह वाचा सा ीदारच यानं
कु चकामाचा क न सोडला होता. आता के स उभी रा शकत न हती. आिण दुसरं हणजे,
या सव संदभात यांचं नाव नको या त हेनं घेतलं गेलं होतं. सभा बरखा त कर या या
इरा ानं ते उभे रािहले. तेव ात दनकर हणाला, ‘अ य महाराज, बसा, सभा तशी
िनकाल लाग याखेरीज बरखा त हायची नाही. िवनयभंग कोणी के लाय हे मला य
माहीत आहे. मला सुनावलेली िश ा या
ला िमळा यािशवाय ही सभा संपणार
नाही.’
–तेव

ात सभेतून एक आवाज आला.

‘देसाई, उगीच जीभ टा याला लावू नका. पुरावा दाखवा आिण नाव सांगा.’
– दनकर देसाईनं आवाजा या रोखानं पािहलं, आिण तो हणाला,
‘पुरा ादाखल नावं मा या चोपडीत फोटोसकट आहेत. आिण तो पुरावा, जर मला
उजेडात आणायचा नसेल तर वषा या शेवटी, ॅि टक स न के यामुळे जे हा फॉम देणार
नाहीत ते हा तुम या घरी पुरावा आपोआप िमळे ल नाही का?’
–तो अना त आवाज ग प झाला. बाजू ा
करणा या माणसावर उलटली होती.
‘ ॅि टक स’ या नावाखाली तो नेहमी घरातून बाहेर पडायचा. तो कु ठं जात असे ते यानं

आ ापावेतो मो ा कौश यानं लपवून ठे वलं होत. पण आता तो गौ य फोट जाहीररी या
झाला होता. ती
मुकाटपणे ितथून उठू न गेली. तो घडलेला कार सौ. जानक बाइना
आवडला नाही. जानक बाइची खरी ऐपत वत: या मालक ची िब डंग बांध याची व
ऐटबाज लॉकम ये राह याची. पण असं वतं ा रा लं हणजे मग ीमंतीचा डौल
दाखवून चार सामा य माणसांना िहणवता येत नाही हणून या दाटीवाटीनं चाळीतच
राहात हो या. या साि वक संतापानं हणा या,
‘दुस यावर आरोप क न िहणवलं हणजे काही मूळ मु ा डावलता येत नाही.’
या याकडे शांत नजरे नं पाहात देसाई हणाला,
‘बाईसाहेब, अकारण मधेमधे बोल यापे ा आपण आपलं बॅडम टंन सुधारलं तर बरं !
एवढी वष आपण खेळताहात, पण, शटलकॉक् कोणतं आिण पाटनरचा हात कोणता हे
आप याला चटकन् समजत नाही.’
–देसाइ या

ा आरोपावर जानक बाई िभजले या मांजरीसार या दसू लाग या.

‘नॉनसे स’– आबासाहेब कोप यातून ओरडले. सवानी चमकू न आबासाहेबांकडे पािहलं.
ते हा दनकर देसाइकडे बोट दाखवीत आबासाहेब अ य ांना हणाले,
‘ ाचा हा चावटपणा बंद करा!’
तेव

ात दनकर देसाई हणाला,

‘आबासाहेब, गुपचूप के िबनम ये बसून टेनोजवळ के ले या चावटपणापे ा हा सभेतला
‘खु लमखु ला’ चावटपणा जा त चांगला नाही काय?’
‘थोबाड फोडू न देईन.’ आबासाहेब गरजले. आबासाहेबां या पाठोपाठ आबासाहेबांची
शैला हणाली,
‘नाहीतर काय?– उगीच सग यांवर शंतोडे–’
लगेच यावर हळहळ

करीत दनकर हणाला,

‘अरे रे, शैलाताई, तु हाला फारच वाईट वाटतंय वाटतं? पण काय हो, तु ही आ ा इथं
कशा?– का सुरेशनं आजही मे ोची ित कटं आणतो असं सांगून फसवलेलं दसतंय!– अरे रे,
फार वाईट.’

शैला यावर पाय आपटीत िनघून गेली. ा सव कारावर दनकरचं त ड बंद करता येईल
असं आपणच बोलू असं येकाला वाटत होतं. पण एकं दरीत अनुभव पाहता बाजू
उलटतच आली होती. दनकर देसाई येकाची बंगे फोडीत होता. उगीच कशाला ‘हात
दाखवून अवल ण’ ा िवचारानं सगळे ग प बसले. सव एक त हेची िवल ण
अ व थता िनमाण झाली. ती अ व थता तशी कमी हायची न हती आिण ती
घालव याची ताकदही कु णात न हती. पण असं जरी होतं तरी िनमाण झालेला मु ा–
पेच– तो सुटत न हता. याचा जाब हवाच होता. िनकाल लागायला हवाच होता.
अ य ांची ‘व कली दातखीळ’ बसली होती. तरी शेवटी ते हणाले,
‘बरं , मग देसाई, ा इतर गो ी सोडा. सरवटे ां या कै फयतीचं काय? तु हाला नाव
माहीत असेल तर सांगून टाका व पुरावा सादर करा.’
‘िश ेच काय?’
‘जी पिह यांदा सांिगतली तीच.’
‘ठीक आहे. मग अ य महाराज, िवनयभंग आपण वत:च के ला आहात.’ अ य महाराज
रागानं लाल होत उभे रािहले. ते थरथर कापायला लागले. यांचा वत:वरचा ताबा
सुटला. जोरजोरानं टेबलावर मूठ आपटीत ते हणाले,
‘पुरावा काय? पुरावा काय?’
मा याजवळ फोटो आहे.’
‘दाखवा, आणा इकडे.
‘माफ करा. फोटो मी आप याला तसा देणार नाही. तु ही याची िव हेवाट लावलीत तर?
ा सभेत या
वर तुमचा िव ास आहे, अशा तीन
दाखवा. तो फोटो मी
यांनाच बघायला देईन.’
‘सांगा सांगा!’ सभेतून आवाज आला.
अ य महाराजांनी तीन
िनवड या. यातली एक
खु सरलाबाई सरवटे
होती. या ितघांना तो फोटो दाखव यात आला. सरव ांना पाठीमागून िमठी
मार या या य ात असलेले य , वत: अ य महाराज आहेत ाची ितघांनाही
खा ी पटली. फोटो आप या ता यात घेत देसाई हणाला,

‘पटली खा ी? िनघालो मी. लोकहो, आज इथं या काही स य (?) लोकांवर मी आरोप
के ले, यांचेही पुरावे मा याकडे फोटो या व पात आहेत. यािशवाय, यां यावर मी
काही आरोप के ले नाहीत अशांचेही अनेक फोटो मा यापाशी आहेत. या फोटो या
जोरावर मी काहीही कार थान क शकतो. पण माझा तो पंड नाही. आज हे बोल याची
वेळ आली नसती. तुम या भानगडीशी मला कत नाही व न हतंही. पण कारण नसताना
तु ही मला तुम या पंगतीला बसव याचा य करीत होतात आता मला सवाचा िवचार
करायला हवा. येतो मी.’
दनकर देसाई ताडकन् िनघून गेला. याला थांबव याचं साम य कु णातच न हतं. दुस या
दवशी दनकर देसाई या घरी रीघ लागली. एकमेकाला चुकवीत येकजण याला
भेटायला धावत होता. यात त ण होते, त णी हो या. िववािहत होते, िवधूर होते,
िवधवा हो या. दोन-दोन मुलांचे बाप होते, तशाच यां या आयाही हो या. दनकर
देसाईला तसं कु णालाच आयु यातून उठवावं असं वाटत न हतं. पण याच वेळी ा
सग या लोकांना शासन के यािशवाय सोडायला तो तयार न हता. येकाला या या
वैर वतनाची कं मत मोजायलाच हवी, हे तो येकाला सांगत होता. कं मत गु ा या
व पा या मानानं कमी-जा त होत होती. तरीही कु णाचे कमी, कु णाचे जा ती असं करता
याने बाराशे पये जमवले होते. येका या िनगे ट हज, कु णाची प े, असं याने सीलबंद
पा कटातून येकाला पोहोचवले होते. या सव गो ी करताना तो येकाशी अ यंत
आदराने आिण फारच मादवानं बोलत होता. यामुळे आद या रा ी खवळलेले सगळे शांत
झाले होते. एवढेच न हे, तर दनकर देसाईसारखा सरळ वभावाचा एकही गृह थ जगात
सापडायचा नाही, असा येकानं िनवाळा दला होता आिण तेही खोट न हतंच. एखा ा
माणसानं एव ा भांडवलावर येकाची के वढी बदनामी के ली असती? दुस या दवशी
रा ी गाडीत बस यावर सरला हणाली, ‘ दना, तुझं धाडस बाक औरच.’
‘करायलाच हवं. या चाळीतला येक लहान-थोर पु ष तु यावर ‘लाईन’ मारीत होता
हे मला माहीत होतं. यांची िजरव याचा तेवढाच माग होता.’
‘हो पण, फोटोचं काय?’
‘अ य ांचा फोटो ना? या संगाचा फोटो मी मु ाम काढवून घेतला होता. मु य हणजे
फोटो पाठीमागून काढला होता हे एक आिण िव ासपा माणसं हणून या तीन
माणसांना यांनी िनवडलं यातील एक तूच होतीस आिण दुसरे दोघे या यावर मनातून
नेहमी जळत असत. यांना यांचा सूड यायचा होता.’
‘ते झालं रे , पण आज दवसभर तू िनगे ट ज वाट यास या कोण या?’
‘ यातली त ण-त ण ना वाटलेली पा कटं– यात नुसते कागद आहेत. त ण लोक

अिवचारी व उतावीळ. पा कटं न पाहता यांनी ती ता यात घेतली. वय कर लोक होते
ना, यांनी िनगे ट ज पाह याचा चोखंदळपणा दाखिवला, पण यातलं यांना काहीच
कळत न हतं, पण येकाने तुला ा ना या कारणानं य अ य सतावलेलं होतं
यांची यांना भीती होती व अ य ांचा फोटो खरा हट यावर सगळे च हबकले.’
– सरला सरवटे दनकरवर खुष होती. आिण का नसणार?
– जागा सोडताना दनकरनं नऊ हजार पागडी िमळवली होती आिण कमी पडणारे
बाराशे पये लोकांकडू नच िमळिवले होते. यािशवाय सरलासारखी ेयसी! आणखीन
काय हवं?
अगदी सहज जावंसं वाटलं हणून मी कांता या िब डंगकडे वळलो. याला पु कळ
दवसांत मी भेटलो न हतो. तो एक बडा ऑ फसर झा याचं मला कती तरी मिह यांपूव
समजलेलं होतं. याला या वेळी मी एखादं काड टाकू न याचं अिभनंदन करायला हवं
होतं. पण य भेटू असं हणता हणता काडही टाकणं झालं नाही आिण भेटायलाही
जमलं नाही. आज भरपूर वेळ होता. घरातून िनघतानाही ‘के हाही येईन’ असं सांगून
बाहेर पडलो होतो. घरी वाट पाहतील ाची िववंचना न हती. कांता या घरात एकदा
पाऊल पडलं हणजे हातावर या घ ाळाकडे तास-दोन तास तरी पाहायला नको.
दरवा यावर आवाज क न मी उभा रािहलो. कांता या बायकोनं दार उघडलं तर ती
ओठांचा चंबू क न हणणार,
‘अ या तु ही?’– हे ठरलेलंच!– कांतानं वत: दार उघडलं तर, चपला काढू न दे याचा
अवसर न देता तो ितथंच िमठी मारणार हेही ठरलेलंच.
पण आज ग ानं, अनोळखी ग ानं दार उघडलं. प रि थती सुधार यावर, बडा ऑ फसर
झा यावर कांता नोकर ठे वू शकतो हे मा या ल ातच आलं न हतं!
‘कोण हवंय?’
‘साहेब आहेत का?’
‘कोण आलंय हणून सांगू?’
मी नाव सांिगतलं. गडी िनघून गेला. कांता या घरी गे यावर असं उभं राहवं लागेल अशी
अपे ा न हती. कांता लगेच आला पण तेवढा वेळही मला फार मोठा वाटला.

‘अरे ये ना.’ –मला असं हणतानाच यानं ग
थांबवायचं नाही असं.’

ाला सांिगतलं. ‘ ा साहेबांना कधी

कांता या पाठोपाठ मी दवाणखा यात गेलो आिण पटकन् मला वाटू न गेलं,
‘आजची आपली ये याची वेळ चुकली.’
‘बस, मी आलोच. आम या

ा जागेत तू आज थम आलास ना?’–

‘होय, पिह यांदाच.’
कांता आत गेला; आिण मी खोलीतला तो थाटमाट पाहात रािहलो. मु ाम मागिवलेली
लांबलचक चारपाच टेबलं एकमेकांना जोडू न लावली होती. या यावर पांढरे व छ,
कडक इ ीचे, अ ािप टाचचा िविश वास येणारे टेबल लॉथ टाकलेले होते. टेबलां या
भोवती सुमारे वीस-बावीस खु या, आ ाधारक सैिनका माणे रांगेत उ या हो या.
लासा लासांतून परीटघडीचे गुलाबी नॅप क स, दुमडू न ठे वलेले होते. पा याचे मोठे
काचेच,े मधे पोट फु गलेले भांडे म यावर होते. बाहे न या यावर बारीक बारीक थब
साठले होते. पाणी ‘ ज’ मधले असावे. हॉलमधील हे सव वातावरण भा न टाकणारा
गरम मसा याचा वास सव पसरला होता. या सव वातावरणात मीच काय तो अना त,
उपरा होतो मला वत:लाच मी ितथं िवसंगत भासत होतो. कांता बाहेर या खोलीत
येताच मी उठलो व हणालो,
‘कांता, मी िनघतो. तु या घरात गडबड दस याय.’
‘आहे गडबड जराशी. पण तू थांब. जायची घाई कशाला? थोडं खा. मग जा.’
‘नको. तेव ात कोणीतरी येईल आिण मग तुझी पंचाईत. मा याशी बोलायचं का
यां याशी?’
कांताला ते पटलं; पण पुन: मला
वरात तो हणाला,

ा पाट ला न बोलावता काही अपराध के लाय अशा

‘तुला थांब हणालो असतो. पण आज जरा िनराळा मामला आहे.’
मी उगीचच अवघडलो होतो. मला असा कबुली जबाब कु ठं हवा होता? मी बाहेर पडलो.
मला हायसं वाटलं! फु टपाथवर येतो न येतो तोच तीन-चार भपके बाज मोटारी समोर
येऊन उ या रािह या. आतून बडी धड बाहेर पडली. यात या काही लोकांना मी पािहलं

आिण आजचा मेजवानीचा रं ग कोणता असेल,

ाचा चटकन् उलगडा झाला.

शेवटी हे असं होतं तर!–
आज कांता ‘हो ट’– आिण हे सव ‘गे ट’– एक ितर कारयु

क
ं ार टाकू न मी पुटपुटलो.

‘बडस् ऑफ द सेम फे दस.’
हाच कांता! होय. हाच तो दहा वषापूव रा ी साडेनऊ दहा या पुढं मा या घरी अकि पत
आलेला! बोटभर दाढी वाढलेली, डोळे खोल गेलेल,े आवाज खाली आलेला, एर हीची शान
गमावलेला. या वेळी तो आला ते हा मला असंच फार चोर ासारखं वाटलं. लाज
वाटली. वत:ला मी वाथ वाटलो. वा तिवक मी ते हा, ती बातमी ऐक यावर पिहली
धाव कांताकडं ठोकायची!– पण वहारात आम यापे ा चतुर असले या लोकांनी लगेच
स ला दला,
‘ याला धावत भेटायला जाल, तसं क नका पण. या या घरावर वॉच असेल. कोण लगेच
भेटायला येतात ाची न द होईल.’
मी तेव ावर गेलो नाही. या कारानंतर जवळ जवळ मिह यानं कांताच मा या घरी
आला. आला तो असा रा ीचा. ा अशा अवतारात, तो आ यावर, एकदम या याशी
कशी काय सु वात करायची ाचाच मला िवचार पडला. पण हळू हळू संभाषणाला
आकार येऊ लागला. मी याला भेटायला गेलो नाही ाब ल यानं गैरसमज क न घेतला
न हता. मी मग याला िवचारलं,
‘कांता, तुला मी एवढा सावध समजत होतो, तू एवढा कसा फसलास?’
‘तो तसाच डाव होता. माणसं कती खा ीची होती हणून सांग?ू – क पनाच आली नाही.’
‘कांता, तू काहीही हण, तीन हजारांची मागणी पण काही कमी हणता येणार नाही. तू
एवढी मोठी उडी मारावीस?’
तेव

ात निलनी शेजारी येऊन बसली. आम याकडं पाहात तो हणाला,

‘ती मागणी माझी एक

ाची असेल असं वाटतं तुला?’

‘ हणजे?’
‘माझे यातले फ

प ास. फारतर शंभर. तेही पो टमनचं काम के लं हणून. बाक चे

आम या साहेबांचे होते.’
‘काय हणतोस काय?’
‘हे काय नवीन आहे?– –ं हे तर पूवापार. आ हांलाच यातले थोडेफार सुटायचे आिण
तेही कसे?– तर यां या हातात पैसे जा यापूव ते आम याच तावडीत असतात हणूनच.’
‘हो पण, हे फ कधीकधीच ना?– दोघं एक असाल ते हाचं काय?– बाक , चुकलंच.
तु या देखत हे वहार तुझा साहेब करीतच नसेल.’ – मी हणालो.
‘हेही चुकलंच. उलट आम या सा ीनंच

ा गो ी होतात.’

‘का?’
‘पाट कडू न येणारी र म पर पर साहेब यां या हातानं आम या िखशात ठे वतो.’ कांता
शांतपणे हणाला.
‘वा, हणजे पर पर तुमचा बळी?– वत: या िहमतीवर हे धंदे का नाही करत?’ –
निलनीनं साि वक संतापानं िवचारलं.
एखा ा

वसायातली त व सांगावीत तसा कांता हणाला,

‘विहनी, इथली प तच तशी आहे, याला कोण काय करणार? असले धंदे करणारे लोक
फार भेकड असतात.’
‘हो पण, मोटारी उडवतात ना?’ – निलनी वेषानं हणाली.
‘ याला काय करणार?’–
‘खरं च तुला काही करता येणार नाही का रे ?
यायचं?’

ा लोकांना तुला ‘ए पोज’ नाही करता

‘काय ानं याला अथ नाही, मा या डायरीत आतापयत साहेबाला कती र म
पोहोचवली ाची तारीखवार न द आहे.’
‘बरं मग?– ’ निलनीनं उ सुकतेनं िवचारलं.
‘ याचा काही उपयोग नाही. काल रा ी मी असाच साहेबां या घरी गेलो होतो. यांना मी

सांिगतलं क माझी ती डायरी स या पोिलसां या तावडीत आहे हणून. खूप घाबरले
थम. मग िततके च िचडले. डायरीत िलिह याचा उप ाप का के ला असं यांनी िवचारलं.
मी हणालो, तु ही एर ही नाकबूल जाता हणून मा या मािहतीसाठी मी िल न ठे वलं.
मग शांत झाले. आणखीन थोडा वेळ गे यावर, ही प रि थती एव ा ‘लाइटली’ घेता
येईल अशी नाही– ाची यांना जाणीव झाली; आिण मग यांचं धाबं दणाणलं. ते मग
मा यासमोर वाकले, लाचार झाले. एवढा पगारदार आठशे-नऊशेची ा ी असणारा
गृह थ मा यासार या ु लक ‘अिस टंट’ समोर वाकला. मी मनात हणालो, ‘ जंकलं
आपण.’ मग यांना बोललो. ‘साहेब, ग यावर सुरी ठे वली तरी ओठातून ‘ ’ िनघायचा
नाही. मी नाही कु णाची नावं घेत’– कांता एवढं बोलून जरा वेळ थांबला. मी िवचारलं,
‘बरं मग?– काय हणाला?’
‘मला िवचारतो, डायरीत या नावांचं काय?– मी हणालो, सर, आर. जी. हणजे
या माणे रघुनाथ गायत डे होऊ शकतं तसंच र ाकर गगही होऊ शके ल!– मग झाले
खुष!– यां या घ न िनघताना मी एवढंच हणालो, क काही कमीजा त झालं तर मदत
करा हणजे झालं.’
‘मग’– निलनीनं िवचारलं.
‘अरे कसलं काय– हलकट जात! – मला हणतात, माझा एवढा संसार. मी काय तु हाला
पुरणार?– मला असे कती िमळालेत तु हाला ायला?– यावर मी हणालो, तुमचा
आजवरचा आकडा तु हाला मा या त डू न ऐकायचा आहे का?– नुसते ग प बसले.’
कांता ग प बसला. िखडक तून तो बाहेर पाहात होता. वत:ची ू र चे ा झा याब लची
उि ता या या नजरे त प दसत होती. पण तरीही कांता आता उफाळलेला न हता.
गे या मिह याभरात यानं जीवनाचा खोल अ यास के लेला दसत होता. आिण तसं झालं
अस यास नवल न हतं. वा यापे ा आप ीच माणसाला अंतमुख बनवते, याशील
करते. कधी दसला न हता असा समंजसपणा मला कांता या चेह यावर दसत होता.
मला याची का कु णास ठाऊक, एकाएक अनुकंपा वाटू लागली. मी हणून गेलो.
‘कांता, काहीही हण, तू

ा सग या च ात थमपासूनच सापडायला नको होतास.’

मा याकडे ि थर नजरे नं पाहात कांता हणाला,
‘ ाचा अथ, तुला पडसं हायला नको होतं, असं हण यासारखं आहे. ‘लाच’ हा एक रोग
आहे. तो तु हांला झपाटतो कसा हे कळत नाही. कॅ सर जसा खूप काळ आपलं अि त व
दाखवत नाही, तसंच आहे याचं. मला लागण कशी झाली माहीत आहे?–’

‘नाही.’
‘चहा या कपातून झाली. तो पिहला चहाचा कप मी नाका शकलो असतो तर आज हा
मोठा मोह, हे घातच टळलं असतं.’
‘ हणजे काय हणतोस?’
‘ या गृह थानं मला पिह यांदा मै ी या नावाखाली पिहला चहा पाजला ितथं माझं
पाऊल घसरलं होतं. कारण, या चहाने घात के ला. याचा पिहला फु कट पेशल चहा
हणजे बोरातली आळी होती. याचाच पुढे ‘त क’ झाला. दहाबारा वेळा चहा
झा यावर मग एका अिलशान हॉटेलात भलं मोठं जेवण झालं! या पाठोपाठ लहान लहान
भेटीदाखल व तू आ या. ‘ऑ फसर लोक नुसते सहीचे मालक; खरी काम तुम यासारखी,
हातावर पोटं असलेली माणसंच करतात, ते हा अशी ेझे टस् घे याचा अिधकार
तु हालाच आहे’– अशा तुतीची फ त या व तूंना बांध यात येत असे. आत या व तूपे ा
आ ही या ‘ फतीलाच’ फसत रािहलो. ा पाठोपाठ घरातली माणसं!– यांनी ा
कारांना उघड पा ठं बा जरी दाखवला नाही तरी कडवा िवरोधही दशवला नाही!
‘एखादी गो न मागता कु णी वखुषीनं दली तर ितचा वीकार के ला, तर कसलं आलंय
पाप?’– अशा त हे या शंकासमाधानांना आ ही बळी पडत गेलो– मग आमची कत
पसरत रािहली. या माणं एखा ा योितषयाची कं वा वै ाची क त पसरावी
या माणं! अस या कारभारात आ हाला िव ताची जागा िमळू लागली. आिण मग
मोठमो ा ऑ फससकडू न आमचा ‘से टी हॉ ह’सारखा उपयोग के ला जाऊ लागला.
असा आहे हा कार! बुड याचा पाय खोलात हा याय तर सव च आहे. तसंच हे! दा
िपणा यांनी शेवटपयत दा च यायची, जुगा यानं जुगारीच राहायचं– तसंच लाच
खाणा याचं!– हणूनच हणालो, हे पाप, या पिह या चहाचं! जो लहान मोह टाळू शकतो
तोच मो ा मोहाकडे पाठ फरवू शकतो.’–
भावने या भरात कांताचा हात पकडीत मी हणालो,
‘िनरवािनरवीची भाषा बोलू नकोस. तू बेधडक सग यांची नावं सांग. पा काय होतं ते.’
‘खूप मो

ांची नावं येतील यात.’

‘मग िभतोस कशाला? आिण मोठे कु णाला हणतोस? मोठे आकडे खाणारी माणसं मोठी?
हा कसला मोठे पणा? खुशाल सांग तू सगळं !’
‘जाऊ दे. मी बरबाद होतो हणून इतरांना कशाला तसं क ?’

‘तू बरबाद होताना ते हसणार हणून.’
‘ याचा नाही उपयोग! मी गु हेगार ठरलोय्, ते हा मा या श दाला वजन नाही हे एक!–
आिण ां यापैक कु णी तरी माझा कायमचा काटा काढला तर?– मुलं आिण बायको
ज माची उघ ावर पडणार ना?’
‘ हणजे हे असंच चालायचं?’– मा या

ा

ावर कांता ग प बसला.

‘भावजी हणतात तशी प रि थती असेल का हो?’ निलनीनं िवचारलं.
‘आहे. पण कांता दाखवतो, तेवढा तो सोवळा नाही.’
‘असं?’
‘असं हणजे?– ऑ फसर लोक हाताखाल या अनेक माणसांतून नेमक माणसं िनवडतात,
ती कशा या आधारावर?– यांची तशी वृ ी आहे तीच माणसं ा अस या
वसायासाठी राबवली जातात ना?– कांता हणाला तशी सु वात होत असते हे खरं
आहे; पण एक ि कालाबािधत स य आहे क , येक गो ची कं मत के हा ना के हा
भरावीच लागते.’
कांतानं कोणती कं मत कशी, कु णाला, के हा भरली हे समजलं नाही; पण तो
िशताफ नं सुटला. के हा तरी मा या प ात यानं घरी पेढेही आणून टाकले.

ा सवातनं

यानंतर के हातरी तो भेटला ते हा हणाला,
‘त काला मी जंकलं आहे. आता डर नाही कशाचीही!’
‘ याचंही तुला कौतुक वाटतंय?’– मी िवचारलं.
यावर तो हणाला.
‘कौतुक काय कं वा लाज काय?– दो ही श दांना अथच नाही. आमचं हे िव च असं आहे.
पिह या चहाला बळी गेलात क सामना सु होतो तो अळीबरोबरच. ितचा ‘त क’
होणारच असतो, होत राहतो. या त काबरोबर मग झगडा ावाच लागतो. नाहीतर
याला ‘बळी’ जावं लागतं. ा डावात जंकलोय मी! आता त काला न करायला हवं!
आता थांबता येणार नाही.’
–आिण कांता थांबलाच नाही. तो चालत रािहला. नवी नाणी वापरीत रािहला. आज दहा

वष झाली, कांताला या या साहेबांची जागा िमळाली आहे. याचा आता लॉक आहे.
दाराशी मोटार आहे. तो आता वत:च त क झाला आहे. दसेल ते िगळतो आहे. पचवतो
आहे.
कांता या घरी आता पाट आहे. बडे लोक येणार आहेत. बडे िहशेब होणार आहेत. मी ितथं
िवसंगत दसणार होतो. अना त होतो. उपरा होतो. या या घर या पाट चा रं ग िनराळा
आहे. वास िनराळा आहे. आिण ाच वेळेला कु ठं तरी एका लहानशा हॉटेलात कांताचा
एखादा कारकू न, मै ी या नावाखाली कु णाकडू न तरी पेशल चहा घेत असेल. बोरातली
अळी याला दसणार नाही. ितचा त क होणार आहे हे या कारकु नाला माहीत नाही!–
या त कावर तो कारकू न मात करणार क याचा बळी जाणार, हे याला माहीत नाही.
ते आज मलाही माहीत नाही!

या तुम या– आम या कथा.
दैनं दन जीवनातील हे कवडसे. यात मोठे संघष नाहीत हीच यांची
मो

ा आघातांसाठी माणसा या मनाची तयारी झालेली असते आिण

तशा संगी सावरणारे ही अनेक भेटतात.
छोटे-छोटे आघात असं य असतात.
ते एक

ाला गाठू न हत भ करतात. यात वाटेकरी नसतात.

ते एक

ाने सोसायचे! माणूस थांबतो, िशणून जातो, खचतो;

पण पु हा सावरतो. तो शीणवटा कु णाला कळत नाही,
सावरणंही समजत नाही! न ा उमेदीनं, मागं पाहत-पाहत
वास चालू असतो; ठे वावा लागतो. या वाटेवर या
यां या या कथा.

था!

था.

