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िच. तनय यास...
अनुवादाचं काम हाती घेतलं,
ते हा तुझा ज म झाला.
अनुवाद हातावेगळा केला,
या वेळी तु या रड या-हस याला
श दांचे आकार येत होते...

- आजोबा
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लेखकाचे मनोगत
लघुकथा ही, लेखकाला क ा या अशा कामातून छान असा िवरंगुळा िमळवून दतेे.
कादबंरी, मग ती चांगली असो वा वाईट, छाप यायो य असो-नसो, यात बरेचसे क
समािव  असतात. साधी साठ हजार श दसं येपासून लाखापयत या श दसं येची
कादबंरी ही सु वातीलाच दमछाक क न टाकणारी वाटत राहत;े कारण अिनि त
काळासाठी आपली एका ता ताणून धर याची ितची मागणी असते. स या या
प रमाणानुसार मा या कादबं या तशा लहान असतात. अस ेअसले, तरी जे हा एखा ा
कादबंरीचं काम हाती असत,ं यावेळी मला नेहमीच अवघड यासारखे आिण बेचैन वाटते.
कारण मिहनोन ् मिहन े एकाच कामाला वत:ला बांधून ठेवावे लागते. अशा वेळेस
एखा ाची मन:ि थती, जणू िश ा भोगणा यासारखी होते. िलिहलेले अन् िलहावयाचे
श द कानात घुमत असतात, बाहरेचे इतर आवाज आिण संवेदना यामुळे बाजूला सार या
जातात. पिहलं लेखन (खडा) जे हा आकाराला येत,ं ते हा मोठाच भार हलका
झा यासारखा वाटतो; पण त ेसमाधान अ पजीवी असतं. पिहलं लेखन पु हा एकदा िल न
काढावं लागतं. पु हा ितस यांदा, चौ यांदा- त े प रपूण होईपयत (ही प रपूणता एक
का पिनक याच असते.) चालू राहतं आिण एखा ा दवशी काहीतरी- लहरीपणाने
हणा, िनणय घेवून ही लेखन या थांबवायची अन् त ेह तिलिखत काशनाकड ेपाठवून
ायचं!
येक कादबंरीलेखन हातावेगळं करताना, आता यानंतर पु हा दसुरी िलहायची नाही,

अशी शपथ घेतो- एकदोन कथा िलिह या या य ासाठीचा तो अनुकूल असा ण असतो.
कथा िलिह याचा मला मोठा आनंद होतो. कादबंरीत जसं, बारकाईन ेअन् तपिशलाने
उत न ती कादबंरी उभी केली जात,े तसं गो ी या बाबतीत अिजबात नसतं. तपशील
सूिचत करायचा, क थानी ल  ठेवून कंवा कथेचा शेवट यानात ठेवून िलिहलं, क
झालीच कथा तयार!
कथालेखकासाठी भारतात अगिणत िवषय उपल ध आहते. परंपरेतून िमळाले या
सं कृती या िवशाल वातावरणात असणारी अमयाद अशी िविवधता... येकजण
दसु यापासून एकदम िभ  असा. केवळ आ थक तराचीच ही िभ ता नसून राहणीमान,
दनैं दन जीवनातील वहार ान, दिृ कोन - या बाबतीतीलही िविवधता. माणब ता,
यांि कता नसले या आिण एकसुरीपणापासून मु  असले या अशा समाजात रहाणं
लेखकासाठी मोठं आ हान दणेारं असत.ं अशा ि थतीत एखा ा पा ा या ( हणजे
कथे या) िनवडीसाठी लेखकान ंनुसत ंिखडक तून पाहायचं असत,ं बस.
कथा ही छोटीच असायला हवी, याब ल कुणाचंही दमुत नाही; तथािप लघुकथेची
ा या िविवध पात यांवर िविवध त हांने िहशेबात घेतली जाते. अगदी

वतमानप ा या ‘ यूज टोरी’पासून वा यीन पातळी या गांभीयाने - कथेचा पट, शेवट,
ितची रचना आिण पोत, लेखकाने काय करावं, काय क  नय ेइथपयत या चचा असतात.
मा यापुरतं सांगायचं झा यास, एखादी  जे हा एखा ा सम येतून जाते- ती या या
मनातली असो वा प रि थतीतली- ितथे मला कथा सापडत.े या सं हात या तीसएक



कथांम ये तु हाला दसेल, क  येक कथेतलं मु य पा  ह ेकुठ यातरी सम येला त ड दते
आह ेअन् शेवटी एक तर ती सम या सुटते कंवा सम येसोबतच त े पा  जगत राहतं;
तथािप काही कथांत, एखा ा या आयु यातले िवशेष कंवा वैिश पूण ण कंवा
या या जग याची त हा दशिव यािशवाय वेगळे काही नाही.
या सं हाला ‘मालगुडी डजे’ असं नाव दे याचा माझा हते ूअसा, क  याला एक िविश
भौगोिलक असं प रमाण िमळावं. मला अनेक वेळा िवचार यात येतं - ‘ह ेमालगुडी कुठे
आह?े’ यावर मला एवढंच सांगायचं असत,ं क  ते एक का पिनक अस ं नाव असून
कोण याही नकाशात ते सापडणार नाही. (तरीही, िशकागो िव ापीठा या ेसने िस
केले या एका सािह यिवषयक नकाशात मालगुडी ह े ठकाण दाखिवलेलं आह!े) मी जर
हटलं, क  मालगुडी ह ेगाव दि ण भारतात आह,े तर मी केवळ अधस य सांिगतलं असं
होईल; कारण मालगुडीतली ही वभाववैिश ं तर मला जगात सव  दसत असतात.
मालगुडीतली माणसं तर मी यूयॉकम येसु ा पा  शकतो. उदाहरण ायचं तर, ‘वे ट
वे टी थड ीट’ इथे मी काही मिहने रािहलो होतो, ितथलं दतेा येईल. 1959 पासून
माझं इथे नेहमी जाणं-येणं रािहलं आह.े ही जागा मालगुडीची सगळी वैिश ं सांभाळून
होती. र ते आिण माणसं यात काहीच बदल झालेला न हता. िसनॅगॉन या र यावर
रगाळणारे तेच दा ड,े चमकदार अ रां या, दकुानांवर या या पा ा - या दकुानांतली
येक व तू आठव ातच संपून जाते! सग या मालावर प ास ट े  सूट, के हाही! - असे

फलक, तो हावी, तो दातांचा डॉ टर, वक ल आिण मासेमारीचे स-जाळी-का ांचे ते
जाणकार, मांस-चीज िव ची दकुानं. (एकाने तर माझं वागत केले होतं. ‘अरे! एवढी
दवस तु ही कुठे होता? आिण स या तु ही दधू-तांदळू कुठून घेत असता?’ खरं हणजे, या
वे टी थड ीटचा, इतकेच काय, अमे रकेचाही काही कायमचा रिहवासी न हतो, याची
याला पुसटशीदिेखल जाणीव न हती.)... ही सगळी जशी होती, तशीच रािहली होती;
आप या अिवचलीत आिण शा त अशा प रचयाचं त ेवातावरण याहीपे ा, जे हा मी
चेि सया हॉटेलला फार वषानंतर पु हा एकदा गेलो, ते हा या मॅनेजरने िमठी मा न
माझं उ फूत असे वागत केलेच, िशवाय या या सहका यांची मा याशी ओळख क न
दली. (जे हयात होते -) यांची भेट क न दली. यांत एक गृह थ- एकशे सोळा वषाचे
होते, ते इथले कायमचे रिहवासी होते. यावेळी मी इथे आलो होतो, ते हा त ेन वदीचे
असावेत.
मालगुडी ह ेअशा त हनेे क पनेतलं असलं, तरी मा या लेखनकामासाठी फार उपयोगी
ठरलेलं आह;े तथािप मला कतीही वेळा िवचारलं तरी मी यापे ा जा त असं मूत व प
दऊे शकत नाही. जे हा लंडन या एका उ साही टी ही िनमा यान े मला गाठले आिण
मालगुडीला नेऊन याला तो प रसर दाखवावा, कादबंरीत या या सग या पा ांची
ओळख क न ावी, असं सांगू लागला- याला यावर तासाभराची एक डॉ युमटरी
करायची होती- यावेळी मला णभर ध ाच बसला. मी मो ा न तेने हणालो,
‘‘मी एका कादबंरी या लेखनात त आह.े’’
‘‘मालगुडीवर आणखी एक कादबंरी?’’ याने िवचारले.
‘‘होय.’’ मी हणालो.



‘‘ती कशाब ल आह?े’’
‘‘मानवी आ मा असले या वाघाब ल.’’
‘‘वा! फारच इंटरे टंग! मला असं वाटतं, क  मी स या थांबावं. मा या डॉ युमटरीम ये
या वाघाचा समावेश करणं फारच छान राहील...’’

- आर. के. नारायण
स टबर 1981



अनुवादाचं गाणं
एखा ा पु तकाचा अनुवाद करणं हणजे मो ा गायकाने गाियलेलं गाणं आप या
आवाजात हणून दाखिवणं. ते गाणं आप या आवाजात, आप या त हनें हणताना मनात
या गा याचं भान असतं अन् याचबरोबर आपली त हा, आपली मयादा याचंही.
वाचणारासु ा ह ेभान ठेवूनच वाचतो. ‘मालगुडी डज्े’ या अनुवादा या दर यान मला हा
अनुभव सारखा येऊ लागला. हदंी कथांचे अनुवाद केले होते; पण हा अनुभव पिहलाच.
आर. के. नारायण आिण आर. के. ल मण हा नातेसंबंध, मग आर. के. ल मण यांचा
ंगिच कलेशी संबंध अन् यानंतर माझं ंगिच ांशी असलेलं नात-ं या अशा गमतीदार

मागाने ‘मालगुडी डज्े’ या अनुवादाब ल मला िवचारणा झाली. ‘मालगुडी डज्े’ ही
सी रयल मी पािहली होती. आवडलेलीही होती. तो सं ह वषापूव च िस  झालेला
होता.
सं ह वाचला आिण जाणव या या गो ी. माडगूळकरां या कथांशी कुठेतरी नातं
सांगणा या या गो ी. यांतला साधेपणा... मालगुडीत या माणसांचं सरळ सरळ वागणं
आिण सरळपणान ेअनुभवलेलं सुखद:ुख जाणवलं आिण अनुवादाचं ह ेगाणं मी हणायला
घेतलं.
‘ऍ ॉनॉमस ड’े, ‘लॉली रोड’ या सं हात या. आिण काही नवीन अशा िमळून एकूण 32
गो चं संकलन ‘मालगुडी डज्े’ या सं हात आह.े या सग या गो चं वैिश  हणजे,
या लहान अशा पाच ते बारा- तेरा पृ ां या गो ी आहते. अपवाद फ  एका गो ीचा -

‘सेकंड ओिपिनयन’ या कथेचा. अ ावीस पृ ांची ही दीघकथा.
या गो चं मुख वैिश  हणजे अघळपघळ त हनेे - गो ीवे हाळ प तीने
मालगुडीमध या माणसां या सुखद:ुखा या सांिगतले या या ह ककती. काही गो ी, या
गो ीवे हाळ माणसाने वत:च सांिगत या आहते. हा गो ीवे हाळ माणूस (टॉके ट ह
मॅन) आर. के. नारायण.
अनुवाद करताना आठवलं, क  वीसपंचवीस वषापूव , आर. के. नारायण यांचं, आर. के.
ल मण यांनी रेखाटलेलं एक कॅ रकेचर ‘ पॅन’ मािसकात िस  झालं होतं - ‘टॉके ट ह
मॅन’ या शीषकाने. ह ेिच  मा या सं हात अस याचं आठवलं अन ्शोधाशोध केली. िच
सापडलं अन् वाटू लागलं, या सं हा या ‘ लब’साठी यापे ा सुरेख असं काय असणार?
मग काय, ह ेकॅ रकेचर ‘ लब’वर वापरायची परवानगी िमळावी हणून आर. के. ल मण
यांचा प ा िमळिवला. यांना फोनवर बोललो. ‘यूज इट, यूज इट, ड ट वरी!’ अशा
श दांत यांनी परवानगी दली. एका भावा या कथांचा अनुवाद करताना, दसु या
तेव ाच मो ा भावाचा संपक आला, हा अनुभव मला अद ्भुत असा होता. साकेतने
मला ही संधी दली, याब ल याचे मन:पूवक आभार.
‘साकेत’चे आ ट ट ी. संतुक गोलेगावकर. ‘मालगुडी’ या हदंी-इं जी सं हां या
मुखपृ ांचा िवचार क न, याने जे वतं  मुखपृ  तयार केले, याचाही सहभाग या
अनुवाद- य ात आहचे.

- मधुकर धमापुरीकर



योितषाचा दवस
िन यनेमाने दपुार या वेळेस तो आपली पडशी उघडायचा. यातून या या वसाया या
व तू काढून मांडायचा- यात असाय या डझनभर कव ा, गूढ-अग य आकृ या असलेले
चौकोनी कापड, एक टपणवही आिण ह तसामु क िलखाणाचे मांडलेले कपटे. याची
चमकदार ती ण नजर सतत आप या िग हाइका या शोधात राहायची. हीच नजर,
या याकड े येणा यासाठी मा  मोठी आशादायक आिण आ याि मक अशी वाटायची.
कपाळभर भ म, लाल गंधाने रंगिवलेले अस ेकपाळ, का याभोर िमशा, यात गंुतले या
या या डो यांची चमक अिधक जाणवायची इतकेच काय, या या अधिमट या
डो यांतून अद ्भुत असं काहीतरी जाणवायचं आिण या सग यांवर ताण हणजे
डो यावर बांधलेला याचा केशरी फेटा. चेह याची अन् पेहरावाची ही रंगसंगती कधीही
फसली न हती. एखा ा गददेार फुलाकड े मधमाशांनी आक षत हावे, तशी माणसं
या याकड ेओढली जायची. टाऊन हॉल पाककडून येणा या र यात भरग  चंचे या
झाडाखाली तो बसलेला असायचा. ही जागा मोठी मह वाची होती, या या दृ ीने.
रा ं दवस या अ ंद र याव न येणा याजाणा यांची वदळ असायची. िविवध
धंदवेा यांनी हा र ता भरलेला असायचा. जडीबुटी िव े ते, भंगार िव े ते, जादगूार,
कप ांचा िललाव करणारे, गावात या लोकांचं ल  वेधून घेणा या िनरिनरा या
आवाजांचा नुसता कोलाहल राहायचा. या या शेजारी मसाला-शगदाणे मो ा
आवाजात िवकणारा तो िव े ता; दररोज आप या मालासाठी नवीन नाव दऊेन पुकारा
करायचा- कधी बॉ बे आईि म, कधी द लीचे बदाम, तर कधी राजाचा खुराक अशा
त हनेे याची िव  हायची आिण लोकही या याकड ेओढले जायचे.
बरेच जण या योितषासमोर बसून असायचे. शेजार या शगदाणेवा या या ढगाजवळून
भणभणणा या द ा या काशात या योितषाचा धंदा- वहार चालायचा. या जागेवर
युिनिसपा टीचे दवे नसायचे. इथे असायचा आजूबाजू या दकुानांतून येणारा,
उघ ावर िव  करणा यां या द ांचा काश. कुणाकड ेफरफरणा या गॅसब या, तर
कुणाकड े पेटलेले चुड,े एक दोघांकड ेसायकलला लाव या जाणा या द ांसारखे दवे.
योितषाकड े वत:ची अशी काश- व था नसायची. वे ा-वाक ा छाया काशांचा
असा ग धळ योितषासाठी खरं हणजे फारच सोईचा होता. याला ह ेसगळे वातावरण
अगदी यो य; कंब ना अिधकच सोईचे होते, याचे कारणही तसे साधेच : वसायाची
सु वात केली, ते हा योितषाला या शा ाची काही एक मािहती न हती. याचा तसा
इरादाही न हता. समोर या िग हाइका या आयु यात पुढे काय घडणार ह ेजसं याला
माहीत न हत,ं तेवढंच वत: या भिव याब ल तो च  अनिभ  होता. या याकडे
येणा या अजाण अशा माणसां या हांब ल याला जेवढे अ ान, तेवढेच वत: या
आयु यात या हांब ल होते. तरीही, या याकड ेयेणारा माणूस या या बोल यात गंुतून
जायचा. च कत हायचा. याचं समाधान हायचं. ह ेसगळं योितषाने साधलं त े केवळ
सवयीने, अ यासाने आिण धूतपणान ेअंदाज बांधाय या या या चलाखीने. खरं सांगायचं
हणजे रोजंदारी करणा या एखा ा ामािणक माणसाइतकंच याचंही काम मेहनतीचं



होतं आिण रोजगारा या िमळकती या लायक चं होत.ं
कसलीही योजना वा िवचार न करताच योितषाने आपले गाव सोडले होते. तो गावातच
रािहला असता तर विडलोपा जत शेतीवाडीत यान ेकाम केले असते. संसार केला असता
अन् विडलोपा जत घरात आयु य काढले असते; पण तसं होणार न हत.ं कुणालाही न
सांगता याला घर सोडावं लागलं होतं- आिण शंभर मैलांवर येईपयत दमही घेता आला
न हता. एखा ा खेडुताला एवढा वास हणजे समु ापार पो न जा यासारखा.
मानवी जीवना या था, िववाहसंबंध, पैशाचे वहार अन् आयु याचं ांगड ं या
सग यांब ल योितषाकड ेएक ावहा रक पातळीवरचं िव ेषण असायचं. अनुभवही
होता. या दीघ अनुभवामुळे याचं िनरी ण अिधक ती ण झालेलं होतं. पाचच िमिनटांत
तो ओळखायचा - काय गडबड आह,े काय िववंचना आहते. येक ासाठी तीन पैसै तो
आकारीत असला, तरी समोरचा माणूस दहा िमिनटं बोलेपयत तो वत:चं त ड उघडायचा
नाही. या माणसा या सांग यातूनच योितषाला या या सम येची उ रं िमळायची;
स लाही सुचायचा. तळहाता या रेषांवर ल  क त क न समोर या माणसाला जे हा
तो सांगायचा- तु ही केले या क ाचे चीज सहसा होत नाही...ते हा दहापैक  नऊजण
या याशी सहमत हायचेच. यांना पटायचं कंवा कधी तो िवचारायचा- तुम या
कुटंुबातली कंवा ना यातली एखादी ी आह ेका, ती तुम याकड े हणावे तसे ल  दते
नाही... कंवा तो ि म वाचे िव ेषणही क न दाखवायचा - ब याचशा सम या या
तुम या वभावामुळे उद ्भव या आहते. या यामुळेच तुम यामागे शनी लागून आह.े
तु ही बाहे न कठीण वाटता; पण आतून भाबड े अन् उ साही असे आहात. धडाडीचे
आहात... असं ऐकलं, क  माणूस बदलून जायचा. इतकेच काय याला असंही वाटून जायचं
- आप यात न आवरता ये यासारखी धडाडी आहचे!
आप यासमोरचा दवा िवझवून शगदाणेवाला उठला अन् घराकड ेजा यासाठी िनघाला.
योितषासाठी हा इशारा होता, क  यानेही आता आवरावे. कारण आता कुठून तरी येऊन
या यासमोरच पडलेली फकट काशाची ितरीप वगळता ितथे अंधारच रािहलेला होता.
याने आप या कव ा व इतर सािह य आवरले. आप या पडशीत तो ते टाकू लागला अन्
समोर या काशात सावली दसली. याने वर पािहले. एक माणूस या यापुढे उभा होता.
याला ल ात आले, भिव य िवचार यासाठी हा आलेला आह.े योितषी हणाला, ‘‘तु ही
चंता त दसत आहात. खाली बसून मला सांगा काय त,े मी मदत करतो...’’ माणसानं
अधवट अस ं पुटपुट यासारखं उ र दलं. योितषाने आ ह धरला, तसा या माणसाने
आपला तळवा नाकाखाली फरवीत सावकाश िवचारले, ‘‘त ू वत:ला योितषी
हणवतोस?’’ योितषाला ह े एक कारचे आ हान वाटले आिण माणसाचा तळवा
उजेडाकड ेध न तो सांगू लागला -
‘‘तुमचा वभाव...’’
‘‘थांब! मला काही मु ेसूद असं सांगा.’’
आपला योितषी थोडा िचडला मनातून. हणाला, ‘‘मी एका ाचं उ र दे यासाठी
तीन पैसे घेतो.’’
माणसाने पटकन आपला तळवा मागे घेतला. एक आणा काढला अन ् योितषासमोर



टाकला. हणाला,
‘‘मला काही  िवचारायचे आहते. त ूकाहीतरी खोटंनाटं सांिगत याचं िस  झालं, तर
हा आणा ाजासिहत मला परत ावा लागेल.’’
‘‘अन् जर माझी उ रं खरी असली, तर मला पाच पय ेदशेील?’’
‘‘नाही.’’
‘‘बरं आठ आणे दशेील?’’
‘‘ठीक आह;े पण तुझं जेवढं चुकलं, तेवंढ दु पट मला ावं लागेल’’ अनोळखी माणूस
हणाला. थोडी घासाघीस झाली अन् ठरलं. योितषाने मनात दवेाचे नाव घेतले आिण
माणसाने िच ट पेटिवला. या काशात योितषाचे ल  या या चेह यान ेवेधून घेतले.
र याव न कार िनघून गेली. टां या या घो ावर टांगेवा याचे कातावणे,
सं याकाळ या छाया- काशात र यावरचा, चौकातला वदळीचा आवाज... यामुळे

यय आला. िच ट ओढत माणूस आडमुठेपणान े बसला होता. योितषाला कसे
असुरि त वाटून गेले.
‘‘घेऊन जा हा आणा परत. मला अशा कामाची सवय नाही. आधीच वेळ झालीय मला
परतायला.’’ योितषी सांगू लागला अन् सामान आव  लागला. माणसाने याचे मनगट
धरले. ‘‘नाही, त ूनाही जाऊ शकणार. मी र याने जात होतो, तर तु यामुळेच मी आलो
इकड!े’’ माणसा या पकडीन े योितषाला कंप सुटला. तो घाबरला.
‘‘आज मला जाऊ द.े उ ा मी तुला सांगेन तुझे भिव य.’’
माणसाने याचा पंजा योितषासमोर धरला. ‘‘नाही, ठरलं ते ठरलं. त ूवचन दलेस. सांग
आता!’’ योितषाचा घसा सुकून गेला. घोग या आवाजात तो बोलू लागला- ‘‘तुम या
आयु यात एक ी...’’
‘‘चूप बस! मला ते काही ऐकायचे नाही. मी जो शोध घेतो आह,े यात मी यश वी होईल
का नाही, एवढेच सांग आिण जा. नाही तर दलेले सगळे पैसे वसूल क नच मी िनघेन,
ल ात ठेव!’’ योितषाने काही मं  पुटपुटले आिण तो सांगू लागला-
‘‘ठीक आह.े मी सांगेन; पण एक सांग, माझे हणणे तुला पटले तर मला त ूएक पया
दशेील? तसं नसेल, तर मी माझे त ड उघडणार नाही. मग तुला जे वाटेल त ेकर!’’
थोडी घासघीस के यावर माणूस तयार झाला. योितषी मग सांगू लागला-
‘‘त ूमेलास हणून तुला टाकून दे यात आले होत.े..बरोबरय ?’’
‘‘हो... पुढे सांग!’’
‘‘एकदा तु या पोटात चाकू भोसकलेला होता.’’ योितषी सांगू लागला.
‘‘वा! बरोबरय’’ माणसाने याची छाती उघडून जखम दाखवली.
‘‘...आिण यानंतर तुला जवळ या िविहरीत ढकलून दे यात आले होत,े मेलास समजून...’’
‘‘खरंच... बाजूने जाणा या एका माणसाने िविहरीत डोकावले नसत,े तर माझा ाण
गेलाच असता.’’ माणूस उ साहान ेआिण उ ेिजत होऊन बोलू लागला. मूठ आवळून याने
मग िवचारले - ‘‘मी या माणासला कुठे गाठू शकेन सांग. मला बदला यायचा आह.े’’
‘‘पुढ या ज मात...’’ योितषाने उ र दले- ‘‘चार मिह यांपूव च एका दरू या शहरात
याला मरण आले आह.े तुला आता तो कधीच भेटू शकणार नाही...’’ ह ेऐकून माणूस



हळहळला. योितषी सांगू लागला-
‘‘गु  नायक!’’
‘‘अरे! तुला माझे नावही माहीत आह!े’’ माणसाला ध ा बसला.
‘‘मला सगळंच माहीत आह,े गु  नायक! ल पूवक ऐक आता. इथून उ रेकड े दोन
दवसां या वासा या अंतरावर तुझे गाव आह.े आता गाडी गाठ आिण जा गावाकड.े
घरापासून दरू आलास आिण मला पु हा तु या आयु यात धोका दसतो आह.े..’’
योितषाने िचमूटभर राख काढून या यासमोर धरली. ‘‘तु या कपाळाला लाव आिण
नीघ. आिण इथून पुढे पु हा दि णेकड े वास क  नकोस तू. शंभर वषाचं आयु य आहे
तुला...’’
‘‘मी काय उगीच घर सोडले होत े - मी केवळ या माणसा या शोधात इथे ितथे फरत
होतो. तो सापडला असता, तर याचा सूड घेणार होतो...’’ िनराशेने माणसाने आपली
मान हलिवली.
‘‘... तो िनसटला बेटा मा या हातून ... याला सुखाचं मरण आलं नसावं, न च...’’
‘‘होय.’’ योितषी सांगू लागला- ‘‘एका कखाली याचा चदामदा झाला!’’ माणसाला हे
ऐकून आनंद झाला.
र ता आता िनमनु य झाला होता. योितषाने आपले सामान आवरले. प रसरात आता
अंधार आिण शांतता भ न रािहली होती. या अनोळखी माणसाने मूठभर नाणी दली
होती अन् तो आता अंधारात दरू िनघून गेला होता.
योितषी घरी परतला, ते हा बरीच रा  झाली होती.
याची बायको दारात येऊन याची वाट पाहत होती. ती रागावली. योितषाने ित यापुढे
नाणी टाकली अन ् हणाला, ‘‘मोज ती! एका माणसाने दलीत.’’
‘‘साड ेबारा आणे!’’ मोजून बायकोन ेसांिगतले. ितला फार आनंद झाला होता. ‘‘उ ा
आता मी गूळ-खोबरे आणत.े काही गोडधोड करावं हणून फार दवसांपासून पोरं मागे
लागली आहते. यां यासाठी मी आता काही चांगलं करते.’’
‘‘हरामखोराने फसिवलं मला! याने एक पया कबूल केला होता मला!’’ योितषी
हणाला. बायकोने या याकड े पािहले -‘‘तु ही बेचैन दसता आहात, काही िबघडलं
का...’’
‘‘काही नाही...’’
रा ी जेवण झा यावर चटईवर बसून योितषी सांगू लागला- ‘‘डो याव न मोठं ओझं
उतरलं बघ मा या! मला इतके दवस वाटत होत,ं क  माझे हात र ाळलेले आहते.
माणसा या र ाने माखलेले आहते... याच कारणामुळे मी मा या गावापासून एव ा
दरूवर िनघून आलो, इथं रािहलो, तु यासोबत संसार केला... तो-तो िजवंत आह.े.’’
बायकोन े ास रोखून िवचारले- ‘‘तु ही याला ठार मारायचा य  केला होता नं...’’
‘‘होय... आम या गावात... जे हा मी त ण वयातला, नादान असा होतो... या दवशी
आ ही दा  यालो... जुगार खेळला आिण भरपूर भांडून घेतले... जाऊ द!े आता याचा
कशाला िवचार! झोपेची वेळ झालीय...’’
योितषाने जांभई दली आिण चटईवर आता मोक या अंगाने ताणून दली.



♦♦♦



चुकलेलं टपाल
िवनायक मुदाली ग ली आिण या ग लीशी समांतर चार ग या एवढाच भाग या या
िबटम ये असायचा; पण तेवढं संपवून माकट याड या आप या मु य कायालयात िहशेब
ायला जाईपयत जवळपास सहा तास लागायचे. यांना प ं पोचवायची यां या सुख-

द:ुखातसु ा सहभागी हायची याची सवयच होती. मांक तेरा- कबीर ग लीतला तो
माणूस; आयु यभराची याची सवय-प ा या चौकशीसाठी तो वत:च अ या र यापयत
यायचा. थन पाने याला अगदी त ण वयापासून पािहलेलं आह.े दररोज पाहतो आह.े
घराबाहरे ओ ावर बसून असतो दवसभर. आता वय झालेलं आह ेआिण दररोज याची
आशा असते- श दको ां या पधत एखाद ंमोठं ब ीस लागेलच, एखाद े दवशी! ‘‘नाही,
काही ब ीस नाही’’ थन पा याला सांगतो दररोज आिण सांगून जातो- ‘‘जाऊ ा,
नाराज होऊ नका. लागेल ब ीस तु हाला.’’ कु या बाईला प  दतेाना तो सांगायचा,
‘‘हदैराबाद या तुम या मुलाचं प  आलं पहा... आता कती मुलं आहते याला बाई?’’
‘‘अं! मला माहीतच नाही, तु ही नोकरीसाठी म ासला अज टाकला ते. मला सांगावंसु ा
वाटलं नाही, अं! हरकत नाही, जे हा मी िनयु चे आदशे आणून दईेन, ते हा तु ही मला
खोब याचं पायस द यािशवाय जाऊ दणेार नाहीत, मािहतंय मला!’’ ...आिण अशा
येक घरी तो बोलत थांबायचा. िवशेषत: कुणाची मनीऑडर आली, क  या वेळी तो
श त बैठक मा न बसायचा. बॅग उघडून पैसे मांडायचा. िमळाले या या पैशाचा काय
काय खच होणार ह ेिवचार यािशवाय उठायचा नाही. उ हाचे दवस असतील तर याला
कुणाकड ेलोटाभर ताक िमळायचे आिण तो बसून ताकाचा सावकाश आ वाद यायचा.
िबटमधला येकजण या याब ल आ था बाळगायचा. येका या अि त वाचा, आशा-
आकां ांचा, कृितशीलतेचा जणू तो एक भागच होता - थन पा.
िबटमध या सग या घरांपैक  तो जादा गंुतून असायचा, एका घरात- मांक दहा,
िवनायक मुदाली ग ली. रामानुजम, महसूल खा यातला व र  िलिपक. एका िपढीपासून
थन पा या प यावर प वहार पोहोचता करतो आह.े रामानुजम यां याशी थन पाचे
भाविनक संबंध कती वषापासून गंुतलेले आहते! रामानुजम यांची बायको या वेळी
गावाकड े गेलेली होती. एक पो टकाड रामानुजम यां या प यावर आले होते. सवयीने
थन पाने सॉ टग टेबलावरच प ाव न नजर फरिवली आिण बटव ासाठी तो बाहरे
पडला. याने सरळ िवनायक मुदाली ग ली गाठली. आप या िबटातली जवळपास दीडशे
घरं ओलांडून तो सरळ रामानुजम यां या घरी आला. दारावर टकटक क न याने
मो ाने आवाज दला होता- ‘‘पो टमन. सर, पो टमन! ‘‘रामानुजमनी दार उघडताच
तो हणाला होता- ‘‘सर, आधी त ड गोड करा माझं; प  आणलंय! अिभनंदन! बाप झाला
तु ही; एव ा वषाची ाथना! आता मुलगी झाली हणून त ार क  नका. मुलगी
हणजे, तु हाला माहीत आह ेनं, मुलगी हणजे ल मी असते!... कामा ी... कती गोड
नाव आह.े..’’
‘‘कामा ी’’- काही वषानंतर थन पाने हाक मारली - ‘‘तुझा फोटा तयार ठेव! अरे,
लाजायला काय झालं? ह ेबघ, आजोबांचं प  आह ेतु या. कशाला पािहजे बरं तुझा फोटो



यांना, अं...’’
‘‘आजकाल आजोबांची फार प ं यायलीत, नाही का?’’ रामानुजमकड े प  दते तो
हणाला आिण प  उघडून वाचून होईपयत थांबला. प  वाचून रामानुजम काळजीत
पड यासारखे दसू लागले.
‘‘काय... शुभ वतमान आह े काही...’’ हरां ा या खांबा या आधाराने थन पाने
िवचारले. टपालाचा ग ा अजून वाटायचा रािहलेला होता.
‘‘मा या सास यांना वाटत आह,े क  मुलीसाठी थळं पाह यात मा याकडून टाळाटाळ
होत आह.े’’ रामानुजम सांगू लागले-
‘‘... यांनी दोनतीन वेळा य  केला. जमलं नाही. यांना वाटत-ं मी अगदी िन काळजी
आह.े..’’
‘‘विडलधा या माणसांना धीर नसतो. चालायचंच...’’ पो टमन हणाला.
‘‘खरी अडचण अशी आह,े क  यांनी पोरी या ल ासाठी पाच हजार पये काढून ठेवलेले
आहते आिण मा याकडून यांची एवढीच अपे ा आह,े क  मी लवकरात लवकर थळ
पाहावं, सोपं आह ेत.े.. पण पैशाने सगळंच काही जमतं असं नाही...’’ रामानुजम सांगू
लागले.
‘‘नाही, नाही, जोपयत दवैात िलिहलेली वेळ येणार नाही, काही होऊ शकत नाही. धीर
धरावा...’’ पो टमन हणाला.
दवसामागून दवस गेले. थन पा प  टाकू लागला. चांग या बातमीची वाट पा  लागला.

‘‘नवं काही नाही थन पा’’, ‘‘ टपण काही जमलं नाही थन पा...’’ ‘‘ यां या फार अपे ा
आहते...’’ ‘‘ यांना पोरगी पसंत नस याचं दसत आह.े..’’ रामानुजम सांगायचे.
‘‘पसंत नाही...! पोरगी राणीसारखी आह ेआपली... एखादा आंधळाच नापसंत हणू शकेल
पहा ितला.’’ पो टमन हणायचा. नापसंती सांगणा या थळांवर नाराज हायचा. यांना
टोमणे मारायचा.
ल ा या ित या आता संपत आ या हो या. आता केवळ तीन ित या रािह या हो या.
यांपैक , वीस मे - ही एक होती. पोरगी आता सतरा वषाची होणार. ितकडून आजोबां या
प ांतून आता नाराजी  होऊ लागली. थळांसाठी केलेले सगळे य  िन फळ ठ
लागले. रामानुजम िनराश होऊ लागले, थकून जाऊ लागले. हतबल झाले.
‘‘पो टमन, मला जावई िमळणारच नाही अस ंवाटतं बघ...’’ रामानुजम हणाले.
‘‘असं काही अशुभ बोलू नका सर. ई र पाठीशी असला तर...’’ िवचारात पडलेला
पो टमन सांगू लागला, ‘‘ द लीला एक मुलगा आह ेपहा ल ाचा! मिहना दोनशे पये
पगार आह े याला! मं दरा या ग लीत या मुकंुदाने या यासाठी य  केला होता. मुकंुदा
अन् तु ही एकाच गो ातले नं?’’
‘‘हो...’’
‘‘अनेक मिह यांपासून ते य ात होते पहा. शे-दीडशे तरी प ं यांनी एकमेकांना
पाठिवली असतील; पण प रणाम काही झाला नाही. परवा या प ात यांनी शेवटचा
ताव मांडला अन् ह े नाराज झाले! का, तर एवढा मह वाचा ताव यांनी सा या

काडावर पाठवावा! आता पहा! आजकाल मी पाहतो, कतीतरी मह वाचे िनरोप सा या



काडावर कळिवले जातात, यात काय एवढं! तो राज पा नाही का, दोन वषापूव
अमे रकेला गेला होता, तर दर आठव ाला आप या पोरांना प  पाठवायचा, तो सा या
िप चर काडावर!’’ थोड ं थांबून थन पान े िवषयांतर आवरले आिण हणाला, ‘‘मी
मुकंुदाकडून टपण आणतो, आपण पा ...’’ दसु या दवशी थन पा टपण घेऊन आला.
‘‘मुलाचे आईवडीलसु ा द लीलाच आहते. तु ही सरळ ितकडचे प  पाठवा आिण आता
वेळ घालवू नका.’’
आशे या करणान ेरामानुजम या घराला पश केला.
‘‘शंभर प ं वाटायची रािहलीत; पण या प यावर मी द लीचा टॅ प पािहला, अन ्सरळ
आलो पहा तुम याकड!े पहा बरं, काय िलिहलंय यांनी- सांगा मला!’’ थन पा हणाला.
उ सुकतेमुळे याची घाई जाणवत होती.
‘‘वा! फोटो पा न यांनी पसंती दली क ! कती पटकन् कळिवलं बघ यांनी!’’
‘‘हऽंऽ’’ थन पा खुशीत बोलू लागला, ‘‘आता दररोज एक प  राहील! मला तर आता
कामा ी या ल ापयत सुटीच यावी लागणार बरं का!’’ घरातले सांगू लागले-
‘‘तु ही असं बोलत आहात, क  ती माणसं उ ाच येणार आहते वरात घेऊन! आणखी
कती अडथळे येतील, दवेाला ठाऊक! फोटो पसंत पडला हणजे सगळं काही जमलं असं
थोडचं आह!े’’
आता घरात एकाच ाची चचा होऊ लागली - एका दवसासाठी मुलाकडची मंडळी
म ासला येणार आहते. ते हा, रामानुजम यांनी कामा ीला घेऊन ितथे जावं अन् भेटून
यावं. असं करावं का... या ाची एवढी चचा झाली, क  रामानुजम व यांची आई अन्
बायको यां यात काही एकमत होईना. येकजण आपापले मु े िह ररीन ेमांडू लागला.
‘‘मुलीला बाहरे घेऊन दाखवायला नेलं, तर सग या गावाला हसायला िनिम  होईल
त!े’’ रामानुजमची बायको सांगायची ‘‘काय िवि पणा हा! अशा िविच  रीती रवाजात
आपण अडकलो, तर आपण ल ाचा कधी िवचारच क  शकणार नाहीत. मुलीला घेऊन
द लीला जावं लागलं, तरी जावं आपण - त ेआपलं कत च आह!े’’

‘‘तु हाला जावं वाटत,ं तर जा क  खुशाल! मग मला काय िवचारता?’’
वाद-चचा वाढतच गेली अन ् काही उपाय सुचेना. पो टमनला, आजकाल याचं काम
आटोपलं, क  घरात डोकावून जायची सवय लागली होती. ‘‘मी ित हाईत माणूस आह;े
पण साहबे, तु ही माझं ऐकावं असं वाटत.ं तु ही सरळ गाडी गाठा अन् कामा ीला घेऊन
ताबडतोब जा म ासला! वषभरा या प वहारान ं जे साधलं गेलं नाही ते केवळ
तासाभरा या भेटीतून साधूनही जाईल, कुणी सांगावं!’’
‘‘प  आलंय पहा बाईसाहबे, म ास न! न च साहबेांचं असेल, काय वतमान आह?े’’
थन पान े दलेले प  बाईसाहबे वाचू लाग या. ‘‘मी एवढी प ं दऊेन येतो, तोपयत’’
थन पा पुढे गेला, अन् थो ा वेळाने परतलाही.
‘‘ यांची भेट झाली का बाईसाहबे?’’
‘‘हो! कामा ी या बाबांनी िलिहलंय, भेट झाली अन् िलिहलंय, क  जमूनही जाईल
सगळं!’’
‘‘वा! आनंदाची बातमी! आज सं याकाळी मी िवनायकासमोर नारळ फोडणार!’’



‘‘पण-’’ आनंदासोबत काळजीचाही आवेग थांबवून बाईसाहबे सांगू लाग या- ‘‘अडचण
अशी आली, क  पुढ या मोसमात ल  करायचा आमचा िवचार आह.े आता इत या
तातडीनं उरकणं आ हांला तर श य नाही अन् यांचं हणणं, ल  ये या वीस मे या
मु तालाच करावं. जर त े लांबलं तर मग तीन वष श य नाही, कारण मुलाला मग
े नंगसाठी जायचंय हणे...’’

‘‘आजोबा यां या श दाला जागले पहा! फार स न माणूस...’’
पो टमनने इ युर स इ हलप हातात ठेवीत हटले - ‘‘ यांनी सगळी र म दलीय पहा.
आता पैसे नस याची त ार तु ही क  शकणार नाहीत! आता मागे पा च नका.
आजोबांना ह े थळ पट याचं ऐकून मला फार बरं वाटलं पहा. मो ा माणसांचे आशीवाद
पािहजे असतात, साहबे. यांनी आपले आशीवादसु ा कळिवले असतील बघा.’’
‘‘हो हो, आमचे सासरे या थळावर फार खूश आहते’’ रामानुजम हणाले.
पाच हजारांचा ल सोहळा हणजे मालगुडी गावासाठी िवशेष बातमीच होती. वेळेची
घाई, व थेसाठी माणसांची कमतरता; यामुळे रामानुजम मोठे अडचणीत आले होत.े
थन पा आता फाव या वेळेत इकडचे रा  लागला. प वाटपा या कामातला अनाव यक
वेळ तो वाचवू लागला. आता प  दतेाना, तो थांबत न हता. सरळ िखडक तून कंवा
दारातून प  टाकून ‘पो टमन’ हणत पुढे जाऊ लागला. कुणी याला िवचारलंच, क  काय
घाई आह े - काही िवशेष? तर तो सांगायचा, ‘‘वीस मेपयत आता कुणी मला बोलू नका.
नंतर मी घरी येऊन बैठक मा नच बसेन तुम याकड!े’’ आिण तो गायब हायचा.
रामानुजम मो ा काळजीत होत.े ल ितथी जवळ येऊ लागली तसा काळजीने- तणावाने
यांचा धीरही सुटू लागला. सगळं वि थत हायला पािहजे, कसलीही अडचण, अडथळा
येता कामा नये.’’
‘‘काहीच काळजी क  नका साहबे. ई रकृपेन ेसगळं छान होईल. यांना जे काही पािहजे
होत,ं डंा-मानपान सगळं तु ही दलेलं आह.े ते लोकही चांगले आहते.’’
‘‘ती नाही, माझी काळजी दसुरीच आह ेथन पा - ही जी ितथी आह े न,ं वषातली ही
शेवटची ितथी आह.े काही अडचण आली अन् ल  लांबलं, तर सगळंच खलास होणार!
कारण मुलगा यानंतर तीन वषासाठी बाहरे े नंगला जाणार आह.े मग ठरलेलं ल  तसंच
तीन वषापयत ताणून ठेवणं काही खरं नाही होणार!’’
ल  सोहळा आटोपला होता. चार तास झालेले होते. ल ाची धांदल आता ओस  लागली.
मांडवात श त खुच त द लीचा सुरेख त ण नवरदवे िवसावला होता. चंदनाचा-
फुलांचा दरवळ, धूप च बाजंूना पसरलेला होता. नव या मुला या आसपास माणसं बोलत
होती, वावरत होती. हातात प ांचा ग ा घेऊन थन पा गेटमधून आला, तसं काही माणसं
पुढे आली- ‘‘पो टमन, आमचं काही प ?’’ यांना थन पा हणाला, ‘‘बाजूला हा!
कुणाला प  ं ायचीत ह ेमला माहीत आह.े’’ तो नवरदवेासमोर आला. आदरान े झुकून
यान ेप ांचा ग ा समोर धरला. ‘‘ही सगळी शुभे छा प ,ं मला माहीत आह!े तुम या
सग या िहत चंतकांकडून आलेली आहते आिण यांत या येक प ासोबत मा याही
शुभे छा यात जमा आहते बरे का!’’ असं करताना मो ा अिभमानाने अन् गांभीयाने
थन पा बोलू लागला होता. नवरदवेान ेमो ा आ यान ेअन् हषाने वर पािहले आिण तो



हणाला - ‘‘थँ स!’’
‘‘तुम यासारखा नामां कत त ण या घराला जावई हणून लाभला, याचा मोठा अिभमान
वाटतो आ हाला! या मुलीला - कामा ीला मी लहानपणापासून ओळखतो आिण मी
नेहमीच सांगायचो, क  ितला कतबगार असा पती िमळणारच!’’ पो टमनने मो ा
कृत तेने नम कार केला आिण इतर प  ं दे यासाठी, चहा फराळासाठी तो घरा या
आत या भागात िशरला.
दहा दवसांनंतर थन पान े दरवाजावर थाप मारली आिण स  अंत:करणाने याने
कामा ीकड े ितचे प  दले - ‘‘घ!े सुवािसक प  आह ेतुला आलेलं! टपालाची रे वे इथे
पोचाय या आधीच हा सुगंध पोचला बरं! अशी बरीच प  ंमी वाटली आहते. घ ेलवकर-
आणखी आता याची दहा प  ं येणार आहते, तो तुला आता सामान आव न सोबत
चलायला सांगणार आह ेआिण तुला आता दोन पंख उगवतील, याच दवशी त ूउडून
जाशील भुरऽऽकन् अन् या थन पाला, या ग लीला- र याला िवस नही जाशील; नाही
का?’’ कामा ी लाजली. प  घेऊन ती घरात पळाली. ‘‘आता प ात काय िलिहलं आह,े ते
िवचार यासाठी मला काही थांबायची गरज नाही, नाही का?’’
एका सुटीला - या दवशी रामानुजम घरी असणार याची खा ी अस यान े - थन पाने
दारावर थाप मारली आिण यां याकड ेएक काड दले.
‘‘अरे! वाईट बातमी! सालेमचे माझे काका, विडलांचे भाऊ फार आजारी आहते. पटकन्
भेटायला यायला िलिहलंय यांनी’’ रामानुजमना ध ा बसला होता.
‘‘फारच वाईट झालं साहबे...’’ थन पा हणाला आिण नंतर यान ेटेिल ाम दला.‘‘.. हा
आणखी एक िनरोप...’’
‘‘टेिल ाम?’’ यावर नजर टाकली अन् द:ुखाने रामानुजम उ ारले - ‘‘काका गेले!’’
द:ुखा या अनावर ध यान ेरामानुजम चटईवर बसले. थन पालाही द:ुख झा याचे दसत
होत.े शोकातून रामानुजम सावरले आिण घरात जाऊ लागले. थन पा हणाला, ‘‘एक
िमिनट साहबे! मला माफ  मागायचीय तुमची... तु ही प ावरची तारीख पािहली
का?...’’
‘‘एकोणीस मे... हणजे पंधरा दवसांपूव चं ह ेप !’’
‘‘होय साहबे, अन् टेिल ाम दसु या दवशीचा आह े - हणजे ल ा या दवशीचा. मला
मोठं वाईट वाटलं होत ंसाहबे... पण जे घडलं, ते घडलं अस ं हणून मी ग प रािहलो आिण
तुम या ल ात यय येईल या भीतीने बाजूला ठेवून दलं.’’
रामानुजम पो टमनकड ेपाहत रािहले - ‘‘काका मृ युश येवर अस याचं कळा यावर मी
ल ाचीही फक र केली नसती. सरळ िनघून गेलो असतो.’’
थन पा मान खाली घालून उभा होता. त डात या त डात बोलावं तसं तो सांगू लागला...
‘‘माझी त ार तु ही क  शकता साहबे. त ेमला नोकरीतून काढूनही टाकतील. तो एक
गंभीर असा अपराध आह,े याची क पना आह ेमला.’’ थन पा वळला अन् पाय या उत न
तो िनघाला. रामानुजम िन तेज चेह याने पाहत रािहले आिण मग पटकन यांनी आवाज
दला- ‘‘पो टमन!’’
थन पा मागे वळला. रामानुजम द:ुखद अंत:करणाने सांगू लागले... ‘‘मी त ार करेन असं



समजू नकोस. मी तस ंकरणार नाही. तु याकडून ह ेझालं, याचं फ  मला द:ुख झालं...’’
‘‘मला तुम या भावना समजू शकतात साहबे...’’ थन पाने उ र दले अन् जड
अंत:करणाने तो िनघून गेला.

♦♦♦



डॉ टरचा श द
ण जे हा शेवट या ट यावर यायचा, याच वेळेस लोक यां याकड ेयायचे. मग डॉ.

रामन िचडायचे - ‘‘एक दवस आधी तरी यायला पािहजे क  नाही? का एवढा उशीर
केला?’’
कारण तस ं प च असायचं - पंचवीस पये कंवा अिधक अशी डॉ टरची फ स असायची.
यामुळे डॉ टरकड ेजायला त ेटाळाटाळ करायचे. यां याकड ेजायची वेळ येणं हणजेच,
णाचं आता काही खरं नाही असं वाटायचं. प रणामी, जे हा या डॉ टर साहबेांकडे
णाचा वेश हायचा, ते हा ‘हो’ कंवा ‘नाही’चा व रत िनणय यायची वेळच

आलेली असायची. आप या दीघ अशा ॅि टसमुळे डॉ टरांची सं ेपाने अन ् प पणे
बोल याची जी वृ ी तयार झाली होती, याची जाणीव सग यांना असायची आिण याच
कारणामुळे डॉ टरांचे मत हणजे दगडावरची रेघ अशी ा तयार झालेली! याचे मोल
असायचे. रामन हणजे आजाराचे केवळ िनदान करणारे डॉ टर, एवढेच नसून िनवाडा
दणेारे यायाधीश वाटायचे सग यांना. डॉ टरां या श दावर जणू णाचा जीव अडकून
असायचा. डॉ. रामन यांना याची पवा नसायची. आशेचे चार श द कधी जीव वाचवू
शकतात यावर यांचा भरवसा न हता. यथाकाळ िनयती खरं त ेसांगणारच आह,े अशा
वेळी आपण काही जुजबी कंवा खोटी आशा दाखिवणे ह ेआपलं काम नाही, अस ंडॉ टरांचं
हणणं. एवढं असलं, तरी जर डॉ टरांना वत:ला णा या कृतीत सुधार याचं काही
िच ह जाणवलं, तर मग पाहावं! बा ा सरसावून त ेउपचारा या जणू आखा ात उतरत.
तासांचा य  असो क  दवसाचा; डॉ टर सोडायचे नाहीत. यमदतूा या हातून णाचे
ाण िहसकावून घेईपयत यांना चैन नसायची.
आज मा  एका णाशेजारी उभं असताना, डॉ टरांना अस ंवाटू लागलं, क  यांनाच
कुणीतरी आशादायक अस ंसांगायला पािहजे. धीर ायला पािहजे. हात मालाने यांनी
आपलं कपाळ पुसलं आिण पलंगाशेजार या खुच वर त ेबसून रािहले. या पलंगावर िनजून
होता डॉ टरांचा जगातला सग यात ि य िम  गोपाल. शाळेत अस यापासून चाळीस
वषाची यांची मै ी होती. अथात कौटंुिबक आिण ावसाियक अडचण मुळे इ छा
असूनही यां या भेटी हाय या नाहीत. िचत कधी गोपाल णालयात यायचा. डॉ टर
मोकळे होईपयत एका कोप यात बसून वाट पाहायचा आिण मग त ेदोघ ंजेवायचे, एखादा
िसनेमा पाहायचे आिण मग आयु यातली सुख-ंदखुं, योजना यांब ल यां या ग पा
हाय या. काळ बदलला, वातावरण बदलले, काय े ं बदलली, तरी दोघांची मै ी ही
कायम रािहली; आदश अशी रािहली.
आप या ापात बुडा याने डॉ टरांना ल ातही रािहलं न हत,ं क  गेले तीन मिहने
गोपालची- यांची भेट झाली नाही त.े एका सकाळी आप या णालयात गद तून यांनी
जे हा गोपाल या मुलाला पािहले, या वेळी ह े यां या ल ात आलं. तासाभरापयत तर
डॉ टर याला बोलूही शकले नाहीत. ऑपरेशन िथएटरम य ेजा यासाठी डॉ टर जाऊ
लागले, ते हा यांनी या त णाला बोलावून िवचारले- ‘‘काय, कसा काय आलास?’’
पोरगा थोडा काळजीत अन् थोडा बुजलेला दसत होता. ‘‘आईन ेपाठिवले...’’



‘‘काय काम आह.े..’’
‘‘वडील आजारी आहते...’’
ऑपरेशनचा तो दवस होता अन् दपुारी तीनपयत डॉ टरांना सवड न हती; पण
दवाखा यानंतर डॉ टर सरळ िनघाले अन् गोपाल या घरी हजर झाले. गोपाल बेडवर
िनजून होता- झोप यासारखा. या याजवळ उभं रा न डॉ टरांनी गोपाल या बायकोला
िवचारले, ‘‘के हापासून हा आजारी आह?े’’
‘‘मिह या- दीड मिह यापासून डॉ टर...’’
‘‘कुणाला दाखिवलं होत?ं’’
‘‘पलीकड या ग लीतले एक डॉ टर आहते. ते दर तीन दवसांनी येतात अन् औषध
दतेात.’’
‘‘काय नाव आह े यांचं?’’
या डॉ टरचं नाव कधी ऐक यात असं न हतं. ‘‘असेल, मला मािहती नाही; पण मला
तु ही सांगायला पािहजे होतं नं? मला आधीच का सांिगतलं नाही तु ही?’’
‘‘तु ही एवढे त असता अन ् अशा ि थतीत तु हाला िवनाकारण ास ायचा...’’
गोपाल या बायको या चेह यावर प ा ाप दसत होता, द:ुख जाणवत होत.ं आता वेळ
गमाव यात अथ न हता. डॉ टरांनी कोट उतरिवला, आपली बॅग उघडली. इंजे शन ूब,
िनडल काढून टो हवर उकळायला ठेवली. कोप यात उभी रा न गोपालची बायको
घाबरले या आवाजात काही िवचारायचा य  करीत होती.
‘‘काही िवचा  नका आता!’’ डॉ टर पटकन् हणाले. उकळणा या इंजे शनकड ेपाहत
पोरं उभी होती. यांना पा न डॉ टर हणाले- ‘‘या सग यांना पाठवा इथून. फ  मो ा
मुलाला रा  ा.’’
इंजे शन दऊेन डॉ टर खुच त िवसावले. तासभर ते सारखं णावर ल  ठेवून होत.े ण
अजूनही िन ल असा पडून होता. डॉ टरां या कपाळावर घामाचे थब चमकत होते.
थक ाने डोळे जड झाले होते. कोप यातून गोपालची बायको शांतपणे पाहत होती. ितने
अडखळत िवचारले- ‘‘डॉ टर, कॉफ  क  का?...’’
‘‘नको’’ यांनी उ र दले. खरं हणजे जेवण रािह याने यांना भूक लागली होती. ते
उठले अन् हणाले, ‘‘मी आलोच थो ा वेळात. यांना कस याही कारचा यय होणार
नाही, ते पहा.’’ यांनी आपली बॅग घेतली. कारकड े गेले. पंधरावीस िमिनटांतच एक
मदतनीस अन् नसला सोबत घेऊन त े परतले. गोपाल या बायकोला यांनी सांिगतले,
‘‘मला ऑपरेशन करावे लागणार आह.े’’
‘‘का? का-कसं काय?’’ ितने अ प  अशा आवाजात िवचारले.
‘‘मी सांगेन तु हाला नंतर. आता तुम या मुलाला इथे मदतीला ठेवा अन् तु ही शेजार या
घरी जाऊन बसा. मी बोलावीन नंतर.’’
बाईला भोवळ आली. तणाव सहन न झा याने ती पटकन ्जिमनीवर बसली. नसने मग
ितला ध न घराबाहरे नेले.
रा ी आठ या सुमारास पेशंटने डोळे उघडले आिण सावकाश हालचालही केली.
डॉ टरां या मदतिनसाला हष झाला. तो उ साहाने उ ारला - ‘‘वा! आता पेशंट वाचणार



सर!’’ डॉ टरांनी या याकड ेपािहले आिण शांतपणे हणाले, ‘‘तो वाचावा यासाठी मी
काहीही करायला तयार आह;े पण या या छातीचे ठोके...’’
‘‘ यात आता सुधारणा आह ेसर...’’
‘‘ठीक आह,े पण यावर भरवसा ठेवता येणार नाही. अशा केसेसम ये अशी गती ही
ामक असते. ता पुरती अस ूशकते’’ - डॉ टर हणाले. काही ण िवचार क न त ेसांगू

लागले- ‘‘सकाळी आठपयत ही गती अशीच रािहली तर तुला सांगतो, चाळीस वषापयत
या या कृतीला धोका राहणार नाही; मा  रा ी दोननंतर सगळंच संपेल क  काय अशी
भीती आह ेबघ मला...’’
डॉ टरांनी आता आप या मदतिनसाला परत पाठिवले आिण वत: पेशंट या शेजारी
बसून रािहले. रा ी अकरा या सुमारास पेशंटने डोळे उघडले आिण आप या िम ाकडे
पािहले. ीणसा हसला. कृतीत थोडी सुधारणा झालेली होती. थोड ंअ  खाता आलं
याला. तणाव कमी झा याचं आिण आनंदाचं असं एक वातावरण घरात भ न रािहलं.
सगळेजण डॉ टर- पेशंट या भोवती जमले. आपली कृत ता  क  लागले; पण
डॉ टरांचं यां या बोल याकड े ल  न हतं. पेशंट या कृतीकड े िन ल अशी दृ ी
लावूनच त े या याशेजारी बसून रािहले. गोपाल या बायकोन े िवचारले- ‘‘आता काही
धोका नाही ना डॉ टर...’’ ित याकड े न पाहताच डॉ टर हणाले- ‘‘दर चाळीस
िमिनटांनी यांना थोड ं लुकोज अन् ँडी दते चला. दोन चमचे पुरेत.’’ बाई
वयंपाकघरात गेली. ती अ व थ झाली. कृतीत नेमका कोणता िबघाड आह ेह े ितला
जाणून यायची ती  इ छा झाली. डॉ टर प  का सांगत नाहीत? का टाळाटाळ करीत
आहते? संशय- शंकाकुशंकांनी ती त झाली. ितला हा तणाव सोसेना. कदािचत
नव यासमोर बोलायला यांना संकोच वाटत असेल हणून डॉ टरांना ितन े खुणेनेच
वयंपाकघरा या दाराशी बोलावले. डॉ टर उठले. दाराशी गेले. ‘‘ यांना नेमकं काय
झालंय डॉ टर? कसे आहते ते आता?’’ डॉ टरांनी ओठ मुडपले. खाली पाहत यांनी उ र
दले - ‘‘धीर सोडू नका. जोपयत िनि त काही कळणार नाही तु हांला, काही िवचा
नका.’’ भयाने बाईचे डोळे िव फारले होते. ितन ेहात जोडले. िवनंती क  लागली - ‘‘मला
खरं काय त ेसांगा.’’ डॉ टरांनी उ र दले- ‘‘आता त ेसगळं सांगणं यो य नाही’’ त ेवळले
आिण परत आप या खुच वर बसले. त ध झाले या या घरात आता मो ा दं यांचा
आवाज येऊ लागला. त ेऐकून पेशंट या हालचाली वाढ या, ग धळून तो पा  लागला.
डॉ टर पु हा उठले. वयंपाकघराकड ेजाऊन यांनी दार ओढून घेतले आिण आवाज बंद
केला.
डॉ टर खुच वर बसताच पुटपुट यासार या आवाजात पेशंटने िवचारले, ‘‘कुणी रडत आहे
का...’’
‘‘त ू आता व थ रहा. अिजबात बोलू नकोस.’’ डॉ टरांनी याची नाडी तपासली.
एव ाच मान ेती वाढली होती.
‘‘डॉ टर, मी जगेन का?... लपवू नकोस, खरं त ेसांग.’’
डॉ टरने नाराजीनेच नुसतंच ‘च्’ केलं अन् खुच वर व थ बसून रािहले. अशी ि थती
यापूव  कधीच यांनी अनुभवली न हती. काहीतरी भरमसाट बोलणं यां या वभावातच



न हतं. यामुळेच तर समाजात डॉ टरां या श दाला कंमत होती. डॉ टरांनी एक कटा
टाकला, तसं यां या ल ात आलं, पेशंटने हातानेच खूण क न यांना जवळ बोलावले
होत.े तो पुटपुटला, ‘‘मी आणखी कती काळ जगणार आह,े त ेमला कळायला पािहजे.
मला मा या मृ युप ावर सही करावीच लागणार आह.े त े सगळं तयार आह.े मा या
बायकोला त ेआणायला सांग. तुला सा ीदार हणून यावर सही करायची आह.े’’ ‘‘छे! तू
वत:ला थकवून टाक त आहसे अस ंबोलून. ग प रहा.’’ तेच तेच सांगायला डॉ टरांना
आता वैताग येऊ लागला. ‘‘कुणा या चौकशीला कसलंही उ र न दतेा, सगळा वसाय,
ाप-ताप सोडून िनघून जाणं खरंच कती चांगलं असतं नाही.’’ गोपालने डॉ टरांचे

मनगट हातात घेतले. हणाला, ‘‘रामू, या णाला तू इथे आहसे ह ेमाझे कती भा य आह!े
तु या श दावर माझा िव ास आह.े मा या जायजादीची व था लाव यािशवाय मला
जाता येणार नाही. तसं झालं, तर मा या बायको अन् मुलांसाठी त ेमोठं ददुवाचं अन्
संकटाचं होऊन बसेल. तुला तो सु ब या अन् या या गोताव याब ल माहीत असेलच...
उशीर हाय या आधी मला मृ युप ावर वा री करायचीय... मला सांग, मी कती काळ
आता जगणार आह.े..’’
‘‘थांब. स या तरी...’’ डॉ टरन ेउ र दले. ते आप या कारकड े गेले. माग या सीटवर
बसून रािहले. घ ाळाकड े पािहले, तर म यरा  झालेली. जर मृ युप ावर वा री
हायची असेल, तर ती या दोन तासांतच होणे गरजेचे आह.े नाहीतर- कधीच नाही. तसं
झालं तर पुढ या सम या- ग धळाला डॉ टर जबाबदार रािहले नसत.े यांना गोपाल या
कौटंुिबक सम या- वहारांची पूण मािहती होती आिण या लांड यांची- सु ब या आिण
त ेसगळे; पण डॉ टर काय क  शकणार? जर यांनी गोपालला मृ युप ावर वा री
करायचा स ला दला असता, तर याचा प  अथ झाला असता- मृ यूचा... मृ यू या
िश ेचा िनकाल! आिण याचबरोबर हजारात एक असलेली - गोपाल या जग या या
श यतेची संधी खलास झाली असती.
डॉ टर कारमधून उतरले. परत आले. गोपालजवळ येऊन बसले. गोपाल मो ा आशेने
पा  लागला. डॉ टर वत:शीच हणाले, ‘‘मा या श दाने जर याचे ाण वाचत
असतील... तर तो मरणार नाही... मृ युप  गेलं ख ात!’’ डॉ टर सांगू लागले- ‘‘ह ेपहा
गोपाल -’’
एखा ा पेशंटसमोर आ मिव ासाचा असा अिभनय करायची डॉ टरांची पिहलीच वेळ
होती. वत:चा िनणय लपवून पेशंटला िव ास ायचा हा अिभनय. डॉ टर आले.
गोपालजवळ वाकून उभे रािहले आिण जाणीवपूवक - दढृतेने ते हणाले - ‘‘मृ युप ाची
आता काळजी क  नकोस. तुला काही होणार नाही. तुझं दय एकदम चांगलं आह.े तू
जाणार नाहीस.’’
ह ेऐकताच आशेची- आनंदाची एक नवीन चमक आता गोपाल या चेह यावर पसरली.
सुटके या मो ा सैल अशा भावनेन ेगोपालने िवचारले, ‘‘खरं सांगतोस तू? तु या त डून
येणारा श द न च खरा ठरणार...’’
डॉ टर हणाले, ‘‘एकदम बरोबर! येक सेकंदाला सुधारणा होत ेआह.े आता शांत झोप.
कुठ याही प रि थतीत आता दगदग नको. म नको. त ूआता शांत िच ाने झोपी जा. मी



सकाळी येतो तुला भेटायला.’’ गोपालने डॉ टरकड ेकृत तेने पािहले आिण डोळे झाकले.
डॉ टरने आपली बॅग घेतली आिण हलकेच दार लोटून आता ते बाहरे पडले.
घराकड ेपरतताना डॉ टर आप या दवाखा यापाशी थोड ंथांबले. मदतिनसाला आवाज
दला. सांगू लागले- ‘‘गोपालची केस! त ू जा ितथे. ऑि सजनची नळी तयार ठेव.
कोण याही णाला वाईट होईल ह ेल ात ठेव. गंभीर ि थती झाली, तर ऑि सजन लाव,
जा, लवकर!’’
दसु या दवशी दहा वाजता डॉ टर गोपालकड े परतले. कारमधून उतर या उतर या
धावतच पेशंटकड े आले. गोपाल आता उठलेला होता आिण मोठा स  वाटत होता.
मदतिनसान े दयगती वि थत अस याचे सांिगतले. डॉ टरांनी टेथॅ कोप या या
छातीला लावला, णभर पािहले अन् गोपाल या बायकोला आता ते सांगू लागले -
‘‘काळजी क  नका बाई आता! तुम या पतीला आता वया या न वदीपयत काही होणार
नाही.’’
दवाखा यात परत जाताना कारम य े यां याशेजारी बसले या मदतिनसाने िवचारले-
‘‘पेशंट खरंच दीघ आयु य जगणार आह?े’’
आिण डॉ टर सांगू लागले- ‘‘मी पैज लावायला तयार आह े - तो न वद वष जगणारच.
यान ेधोका ओलांडला आह.े या अ ◌ॅटॅकमधून तो सावरलाच कसा, ह े मा ं मोठं कोडं
राहणार आह ेमा यासाठी कायमचं!’’

♦♦♦



पहारेक याची भेट
जे हा डझनभर माणसं सरळसरळ कंवा आडमागाने एखा ा या शहाणा अस याब ल
शंका उपि थत करतात, ते हा तो ‘एखादा’ कावराबावरा होतो. वत:ब ल शंका घेवून
तोसु ा गंभीर होतो. सेवािनवृ  झाले या गो वंद संघ या पहारेक या या बाबतीत असंच
झालं. आिण तस ंपािहलं, तर लोकांची काय चूक आह े - एखादा माणूस रिज टड प ाचा
बंद िलफाफा घेऊन तु हाला िवचा  लागला, क  या िलफा यात काय आह,े सांगा बरं;
तर तु ही काय हणाल याला? सरळ उ र राहील याला - ‘त ेउघड आिण पहा!’ नाही
का? पण अशा उ रान े गो वंद संघ दचकून जायचा. ‘‘नाही, नाही. तसं नको!’’ असं
हणत तो िनघून जाऊ लागला. इतरांना भेटू लागला, िवचा  लागला. येकाने असंच
उ र दलं, तसं याला वाटू लागलं - सग यांना वेड लागलं आह.े मग एकाने याला
सांिगतले, ‘‘तुला ह ेउघडावे वाटत नसेल अन् तरीही यात काय आह ेह ेपाहायचे असेल,
तर दवाखा यात जाऊन याचा ए स रे काढून पाहा!’’ पलीकड या ग लीत राहणा या
एका सेवािनवृ  कंपाउंडरने हा स ला दला.
‘‘ हणजे ते काय असतं?’’ गो वंद संघन ेिवचारले. याला त ेसमजावून सांग यात आले.
‘‘कुठे आह ेते?’’ मग याला गावात या ए स रे इि ट ूटचा प ा दे यात आला.
पण गो वंद संघची पुढची ह ककत सांग यापूव , या या आयु यात या याही पूव या
ह ककती सांगणे ज रीचे आह.े 1914 ते 1918 या यु काळात सै यात या सेवेनंतर
‘इं लिडया’ कंपनी या ऑ फसचा पहारेकरी हणून गो वंद संघ या नावाची िशफारस
झाली. याला ही नोकरी फार आवडली. याला एक खाक  गणवेश, खां ावर लावायचा
चकचक त प ा दे यात आला आिण एक लहानशी सुरेख छडी. कायालया या
वेश ारावर हातात छडी ध न गो वंद संघ बसून असायचा. जे हा जनरल मॅनेजर
साहबे आप या कारमधून उतरायचे, ते हा ‘अटशन’ होऊन यांना गो वंद संघ सॅ यूट
ायचा. शंभरावर कमचारी होते या कायालयात. सवजण येताना- जाताना याची

सावध नजर सवावर असायची. सं याकाळी जनरल मॅनेजरची पावलं पाय यांवर
वाजायची, याचं ल  असायचं आिण पटकन् तो उठायचा. अटशनम य ेउभा रहायचा.
साहबे गेले, क  यां या मागोमाग सगळा टाफ भरभर बाहरे पडायचा. कायालय रकामे
हायचे. गो वंद संघ मग आपला टूल पाय यांखाली ठेवायचा. याची ती छडी ठेवायचा.
कायालय बंद हायचे; मग मु य दरवाजा कुलूपबंद- सीलबंद हायचा.
अशा कारे गो वंद संघने पंचवीस वष नोकरी केली आिण मग पे शनसाठी याने अज
केला. खरं हणजे सेवािनवृ ीचा याचा िवचार न हता; पण आता आपले कान अन् नजर
धोका दते आह ेह े या या ल ात आले होते. मॅनेजरसाहबेां या पावलांचा आवाज याला
चटकन ल ात येत न हता. इतकेच काय, दहा याडापुढचं आता वि थत दसत न हतं.
गो वंद संघने मग साहबेांची भेट घेतली. कागदप ांवर नजर टाकून साहबे हणाले,
‘‘आम यासाठी त ू केले या कामाब ल आ ही सवजण समाधानी आहोत. कंपनी आता
तुला आयु यभर मिहना बारा पये पे शन दईेल...’’ गो वंद संघन े टाचा उंचाव या,
सॅ यूट केला आिण टाचांवर तो वळला, बाहरे आला. याचे दय कृत तेने आिण



अिभमानाने भ न आले होते. ही या या आयु यातली केवळ दसुरी वेळ होती, या वेळी
एवढा मोठा माणूस - जनरल मॅनेजर - गो वंद संघशी बोलला होता. पिहली वेळ होती,
ती नोकरी या पिह या दवशीची. या दवशी तो या या जागी उभा असताना,
ऑ फसम ये येताच मो ा साहबेांनी िवचारले होते -
‘‘कोण आहसे तू?’’
‘‘मी नवीन पहारेकरी आह ेसाहबे.’’ याने उ र दले होते आिण या दवसानंतर मोठे
साहबे आ ाच याला बोलले होते. साहबेांचं एवढं संि  बोलणं असलं, तरी तेव ा
बोल याने गो वंद संघम ये जणू चैत य आले होत.े या या दृ ीन े याचे साहबे हणजे
दवे व लाभलेला माणूस होता आिण दवेाशी संवाद आयु यात एकदा कंवा दोनदाच
हायला पािहजे, नाही का! तेव ा या मंतरले या संवाद- णांत गो वंद संघ या मनात
मो ा साहबेांचं ि म व व यांचे चार श द जणू कोरले गेले होते.
गो वंद संघ या आयु यात मग कस या अडचणी आ या नाहीत. पे शन आिण बायकोने
चार घरांची धुणीभांडी क न िमळिवलेले चार पैस ेयात याची गुजराण होऊ लागली.
जेवणखाण क न, चार िम ांना भेटायचं, झोप यायची अन् फाव या वेळात या या
चुलतभावाकड े पानप ीवर बसायचे असा याचा दनैं दन काय म ठरलेला होता. या
दन मात, मिह यातून एक तारखेला जे हा तो पे शन यायला जायचा, तेव ा
दवसापुरता यय यायचा. या दवशी तो याचा खाक  गणवेश पु हा चढवायचा,
ऑ फसम ये जाऊन लेखापालाला सॅ यूट करायचा व आपली पे शन उचलायचा. कधी
सं याकाळ ितथेच झाली तर गो वंद संघ थांबायचा - जनरल मॅनेजर साहबे िनघाले, क
यांना सॅ यूट ायचा.
गो वंद संघला मग अथांग असा भरपूर िनवांत वेळ - रकामपण असायचे. अशा ि थतीत
याला अचानक एक शोध लागला. याला ल ात आलं, क  िचकणमाती आिण लाकडाचा
भुसा, चुरा घेऊन याला फार सुरेख व तू बनिवता येतात. ह ेसगळं या या ल ात आलं,
ते अगदी योगायोगाने. शेजार या मुलाने एकदा िबघडलेलं खेळणं दु तीसाठी या याकडे
आणलं होतं. या वेळी गो वंद संघने ते केवळ दु तच केलं नाही, तर यातून नवीन व तू
बनिवली. आप या या कामिगरीवर तो एवढा खूश झाला, क  यात रंगून गेला. या या
घरामागेच भरपूर िचकणमाती होती आिण चुलतभावा या दकुानाशेजारीच लाकडाचा
भुसा-चुरा पडलेला असायचा. चार पैशांचा रंग मग याने िवकत आणला आिण मग काय,
याचा वेळ छान जाऊ लागला. घरासमोरच तो िचखल वगैरे मांडून बसायचा आिण मग
तयार हायचे, लहान लहान आकाराचे याचे असे वतं  िव . ितथे सव रंगांची जणू
ज ाच भरलेली असायची- बोटां या आकाराची; पण सग या कारची. सग या त हचेी.
ितथे गाव असायचं, शहर असायचं. नोकरी या वेळेस पाह यात आलेली िविवध माणसं -
दपुार या वेळेस येणारी ती िभकारीण, काकडी िवकणारा- असायची. गो वंद संघकडे
माणसांचे चेहरेमोहरे ओळखायची एक नजर होती. सगळं सगळं कसं िचकणमातीतून
पांत रत हायचं. ती जगाची एक अद ्भुत अशी ितकृती असायची. एका पातळशा

लाकडी चकतीवर तो ही पा ं उभी करायचा अन ्ती मोठी छान दसायची. या िचजा तो
आप या चुलतभावा या दकुानात ठेवायचा अन् या पाहता पाहता िवक याही जाय या.



सग यांसाठी त े मोठं आकषणच बनलं होतं. या ितकृत या िव वहारापे ा,
गावातली माणसं तो कामात असताना या याभोवती गोळा होऊन कौतुक करायची,
याचाच गो वंद संघला मोठा आनंद हायचा.
पुढ या मिह यात पे शनसाठी गो वंद संघ कायालयात गेला, या दवशी याने तयार
केलेला र याचा एक दखेावा भेट दे यासाठी घेतला होता. या या दृ ीन ेह ेएक उ म
जमलेलं काम होतं. काउंटरवर लेखापालाकड े यान ेहा दखेावा सुपूद केला व तो हणाला-
‘‘मो ा साहबेांना ह े ाल का...’’
‘‘हो दईेन क !’’ लेखापाल हणाला. कायालयात सग यांना हा दखेावा आवडला होता.
अधाएक तास सगळे याच िवषयावर बोलत होत.े
दसु या मिह या या पे शनसाठी येताना, गो वंद संघन ेआणखी एक कलाकृती भेट दली -
खेळणा या मुलांची. आिण काउंटरवर यान ेिवचारले-
‘‘साहबेांना ती भेट आवडली होती का?’’
‘‘हो हो, यांना आवडली ती!’’
‘‘मग, ही भेटसु ा यांना ाल का?’’
आिण मग येक पे शन या दवशी गो वंद संघ साहबेांसाठी भेट घेऊन जाऊ लागला
आिण यान े िवचारले या ावर लेखापालाचं तसंच उ र राहायचं. ह े उ र हणजे
गो वंद संघला मोठा पुर कार वाटू लागला-
‘‘साहबे काय हणाले?’’
‘‘फारच छान आह े हणाले.’’
आिण एकदा गो वंद संघन ेएक अि तीय कलाकृती तयार केली. - या या ऑ फस या
दशनी बाजूची ितकृती. ऑ फसचे वेश ार, ितथे तो वत: उभा, कार आलेली आह,े मोठे
साहबे उतरले आहते... एक अ ितम अशी कलाकृती! गो वंद संघ याकड ेपाहत रािहला
तसं याला या या नोकरीचे दवस आठवले. या दवसांत तो परत हरवून गेला, एवढी
ती कलाकृती िजवंत वाटत होती.
पे शन या दवशी जे हा गो वंद संघन े साहबेांसाठी ही भेट काउंटरवर ठेवली, ते हा
कायालयात उ साहाचे जणू वारे संचारले. ‘‘वा! बे ा, त ू वत:लासु ा सोडलं नाहीस
दाखवायचं, वा!’’ येकजण कौतुकान ेपा  लागला, बोलू लागला आिण अचानक एका
अनािमक अशा भयान ेगो वंद संघचा ताबा घेतला. याने िवचारले, ‘‘मो ा साहबेांना हे
काही िविच  तर वाटणार नाही नं... त ेरागावतील तर...’’
‘‘नाही, नाही. का रागावतील बरं त?े’’ लेखापाल हणाला.
गो वंद संघने पे शन घेतले. घरी गेला.
एका आठव ानंतरची ती घटना. गो वंद संघ घरी चटईवर माती कालवीत बसला होता.
या वेळी पो टमन आला. हणाला- ‘‘तु यासाठी रिज टड प  आह.े’’

‘‘मा यासाठी?’’ कोणतं प  हटलं, क  गो वंद संघला धडक च भरायची. आयु यात
याला फ  दोनतीन प ं आलेली होती आिण येक वेळी प ातला मजकूर समजेपयत
अ व थता ती  हायची. अन ्आता तर रिज टड प ! बाप रे!
‘‘वक ललोकंच रिज टड प  पाठवीत असतात, नाही का!’’



‘‘हो, सहसा तेच पाठिवतात’’ पो टमन हणाला.
‘‘नको नको ते प . तू परत घेऊन जा बाबा!’’ गो वंद संघ गयावया करीत हणाला.
‘‘ यायला नकार दला, असं िल न परत नेऊ का?’’ पो टमनने िवचारले. तसं गडबडून
जाऊन गो वंद संघन ेउ र दले-
‘‘नाही, नाही. तसंच घेऊन जा अन् सांग, मी भेटलो नाही हणून.’’
‘‘असं करता येत नाही’’ पो टमन रागावून हणाला.
आता ते प  सही क न घे यािशवाय गो वंद संघकड ेपयाय न हता. प  घेऊन िख
होऊन गो वंद संघ बसून रािहला. जिमनीवर नजर लावून तो बसला. कामाव न
परतले या या या बायकोन े पािहले अन् िवचारले- ‘‘काय झालं? काय आह े ते?’’
गुदमरले या आवाजात तो हणाला, ‘‘मला कसं माहीत असणार? ब तेक आता आपला
स यानाश...’’ हताश होऊन तो पडून रािहला. बायको घरात गेली. पु हा बाहरे येऊन ितने
पािहले, तर गो वंद संघ तसाच पडून रािहलेला. ितन े िवचारले, ‘‘त ेउघडून पाहत का
नाहीत? कुणाकडून वाचून या ना!’’ गो वंद संघने कमाली या भयान े हात जोडले.
‘‘बाई, तुला माहीत आह ेका, त ूकाय सांगते आहसे? ह ेप  उघडणं श यच नाही. यात
कदािचत िलिहलं असेल, क  माझी पे शन आता बंद कर यात आलीय.् दवेाला ठाऊक,
मोठे साहबे काय हणत असतील...’’
‘‘मग ितकड ेऑ फसला जाऊन का िवचारीत नाहीत तु ही?’’
‘‘नाही. नाही. मी आता माझे त ड दाखिवणार नाही यांना.’’
गो वंद संघ सांगू लागला - ‘‘आजपयत मी कस याही त ारीिशवाय आयु य काढलं.
नोकरी केली. कुणी नाव असं ठेवलं नाही मला.’’ या िवचारान े गो वंद संघला जणू
ड डी भरली - ‘‘मला वाटूच लागलं होतं, मी अडचणीत येणार आह े हणून... या
दवशी ऑ फसचा जो दखेावा मी तयार केला होता...’’ खोलवर उसासा टाकून गो वंद
संघ सांगू लागला - ‘‘ येक वेळेस मी एखादी व तू घेऊन गेलो, क  ऑ फसची माणसं
याभोवती जमायची. कतीतरी वेळ काम थांबवून बोलत राहायची. ह े सगळं न च
मो ा साहबेांना कळलं असणार...’’
गो वंद संघ आता त े प  िखशात ठेवून अशाच कारचं बरळत रा  लागला.
िमिलटरी या नोकरीमुळे या यात जो बाब, वि थतपणा आलेला होता, तो आता
िनघून गेला. आता याची अ ावरची वासना उडून गेली होती. पंजारलेले केस, हरवलेली
नजर घेऊन तो आता वाव  लागला. याची बायको अ व थ झाली. या याब ल ितला
फार चंता वाटू लागली. हातात ते प  ध न आता गो वंद संघ र यात उभा रा
लागला. याला याला िवचा  लागला - ‘‘या िलफा यात काय प  आह,े सांगा ना!’’ पण
तो िलफाफा उघडायचा स ला मा  याने कुणाचा ऐकला नाही.
ते हा, आणखी िवलंब न लावता गो वंद संघन ेए स-रे इि ट ूटसाठी रेसकोस माग
धरला. ितथे गेटपाशी पोहोच यावर याला डझनभर गा ांची रांग दसली. गेटपाशी
उभा असलेला गुरखा दसला. काही माणसं बोलत बसलेली होती; काही मािसक वगैरे
वाचीत होती. गो वंद संघकड े एक नजर टाकून येकजण आपाप या कामात त
झाला. गो वंद संघ दारात रगाळत अस याचे पा न एक मदतनीस आला. याने



िवचारले- ‘‘काय पािहजे?’’
गो वंद संघने याला सॅ यूट केला; मग थरथर या हातात तो िलफाफा ध न पुटपुटला,
‘‘यात काय आह,े त े कळेल का मला?’’ या मदतिनसान े पु हा तोच स ला दला.
सवसाधारण तकाचा. यावर गो वंद संघन े हटले, ‘‘ यांनी सांिगतलंय, क  िलफाफा न
उघडता तु ही यात िलिहलेलं सांगू शकता...’’
‘‘तू कुठून आलास?’’ मदतिनसान ेिवचारले, तसं मग गो वंद संघन े याचा सगळा वृ ांत
कथन केला आिण शेवटी हणाला-
‘‘आयु यभर मला कुणीही एका श दान े नाव ठेवलं नाही; पण संकटाची चा ल मला
लागली होतीच...’’ गो वंद संघ या गालावर अ  ू ओघळले. मदतिनसान े मो ा
िज ासेन ं या याकड ेपािहलं, समजुतीने तो हसला आिण इतरांचं ल  जा यापूव च तो
हणाला, ‘‘जा. घरी जा आिण आराम कर. तुझी त येत ठीक नाही. जा, घरी जा.’’

‘‘यात काय आह े- तु ही नाही सांगू शकणार?’’ गो वंद संघने मो ा अिजजीने िवचारले.
मदतिनसान े या या हातून िलफाफा घेतला. पािहला आिण िवचारले - ‘‘मी उघडू का?’’
‘‘नको, नको, नको!’’ गो वंद संघ ओरडला अन् पटकन् यान ेतो परत घेतला. या या
नजरेत आता भय गोळा झाले होत.े लोक या याकड े आ यान े पाहत होत.े या या
खां ावर ेमाने हात ठेवून मदतिनसान े याला बाहरे घेतले. ‘‘तू आधी चांगला हो, मग ये.
मी सांगतो, तुझी कृती ठीक नाहीय.’’
घराकड ेपरतताना गो वंद संघ िवचारात पडला. ह ेसगळेजण मा याशी असं का वागत
आहते - मी वेडा अस यासारखं?
- आिण असा िवचार मनात आला, क  गो वंद संघ अचानक र यातच थबकला आिण
ओरडला- ‘‘हां! अस ंकाय! वेडा? वेडा!’’
एखाद ंस य गवस याचा आनंद गो वंद संघला झाला. आता याला सग या लोकां या
बोल याचा, पाह याचा अथ प  झाला. ‘‘आ हा!’’ तो मो ाने ओरडला. मो ाने हसू
लागला. या अशा सा ा कारान ेगो वंद संघला मोठं समाधान वाटू लागलं. ‘‘मला वेड
लागलं आह ेअन् याचा मलाच प ा नाही, अं!’’ यान ेआठवून पािहले - गे या काही
दवसांत या ु लक घटनासु ा वे ासार या वाटू लाग या. िवशेषत: माती या
ितकृती बनवाय या आप या उप ापाची ती घटना. पंचवीस वष स मानाने नोकरी
करणा या एखा ा स न माणसाने कुठं मातीची खेळणी बनवावीत? :ं आता या या
हातापायांत चंड बळ आले. मोकळेपण आले. आता सा या वेगात चालणे याला अश य
वाटू लागले. याला च  हवेत उडावे वाटू लागले. आता हातवारे करीत अन् प प करीत
गो वंद संघ र याने धावू लागला. माकट रोडव न तो धावला. माणसं या याकडे
थबकून पा  लागली, तसा तो ओरडून सांगू लागला- ‘‘वे ा माणसाला हस ूनका ह!ं
मातीची खेळणी तु ही बनवायला घेतली, तर तु हालाही वेड लागेल!’’ आिण मो ा
आवेशाने ओरडत तो लोकांम ये फ  लागला. शाळेतली पोरं याला दसली अन् याला
वाटू लागलं, या मुलांना वाघाची न ल क न दाखिवली, तर कती मजा येईल! आिण तो
र यावर रांगू लागला. गुरकावू लागला.
अशा अ यंत िविच  अव थेत गो वंद संघ घरी आला. घरात िमर या कांडीत असलेली



याची बायको बाहरे आली. ितन ेघाब न िवचारले, ‘‘काय झालं? काय हा अवतार!’’
धुर याने याचे डोके माखले होत.े िचखलाने अंग बरबटले होत.े हषाितरेकाने गो वंद
संघला बोलणे अवघड झाले होत.े ‘‘जे घडलं, ते िविच च होत!ं’’

‘‘काय?’’
‘‘मी वेडा आह,े वेडा!’’ गो वंद संघचे ल  कोप यात या टोपलीकड े गेले. खेळ या या
सािह याची ती टोपली. याने पटकन ती पालथी घातली, याचे हे मेट केले अन् डो यावर
घातले. जिमनीवर माती या ितकृत ची रांग होती. एका मह वा या कामात तो त
झालेला होता - एका गावाची ितकृती तयार कर या या कामिगरीत तो गंुतलेला होता...
...तो गावाचा एक सुरेख दखेावा होता. चकचक त रंगाचा, र ते-दगड, िहरवी नारळाची
झाडी, डो यावर भांडी घेऊन पा याला जाणा या रंगीबेरंगी कप ांत या ि या...
गो वंद संघन े या या वत: या गावाची ितकृती आठवण तून िजवंत उभी केली होती.
ह े काम आजवर या कामात सवात अिधक आनंददायक होत.ं काम करताना अितशय
उ साहान ेतो सांगायचा, ‘‘ह ेमी मा यासाठी हणून ठेवणार आह े - मा या विडलां या
गावाची मृती हणून.’’ यान ेजाहीर केले होत,े क  एखा ा दशनात मी ही ितकृती
ठेवीन. मला यासाठी मेडलही िमळेल. एखा ा खिज याला सांभाळावं, तसं यान े ही
ितकृती सांभाळली होती. एवढी काळजी घेतली होती, क  ते मातीकाम क ं असताना
बायकोला तो दहा याड दरूच ठेवायचा - दरू रहा! तु या पायांची धूळ या गावावर नको!’’
आता आप या वेडपेणा या भरात गो वंद संघन ेया कामाकड ेपािहले आिण त ेसगळं गाव
आप या पायांनी तुडवून काढले. अधवट ओलसर असलेलं त ेकाम. याचा रंगीत िचखल
झाला. ग लीत या गाढवाचं ओरडणं या या कानावर आलं, तसं यान ेतो सगळा िचखल
गाढवावर फेकला अन् हणाला, ‘‘खा ह ेतुला आवडलं तर! त ेएक सुंदर गाव होत ंबरं!’’
आिण गो वंद संघ पु हा फरायला बाहरे पडला. आता तो धडपडत जाऊ लागला.
डो यावर मातीचं हे मेट तसंच होतं. यातून करड-ेभुरे िव कटलेले केस बाहरे आलेले होत.े
खांद ेजणू मागे बांधलेले होत.े बोटां या हालचाली चालू हो या- यांत प  धरलेलं होत.ं
आभाळाकड ेपा न तो चालू लागला होता. माकट रोडव न तो अशा त हनेे चालत होता,
क  जणू तो या िव ातला एकमेव असा आह.े या या वेडपेणाने असं अमयाद वातं य
याला दलं होत,ं श  दली होती, उ हास दला होता.
अशा त हनेे चालत जाताना खांबावर या द ाकड े गो वंद संघची नजर गेली.
‘‘पपईएव ा आकाराचा ब ब? अं!’’ तो पुटपुटला, गालात या गालात हसलादखेील.
अशा ब बकड ेदगड फेक याची याची फार दवसांपासूनची सु  इ छा होती. आता अशा
आनंदा या अन् मु  ि थतीत याला कसलेही बंधन न हते आिण इ छा दाबून ठेव याची
आव यकताही न हती. यान े एक दगड उचलला आिण नेम ध न ब बला मारला.
ख ळकन ् फुटले या ब बचा आवाज गो वंद संघला संगीतासारखा वाटून गेला; पण
जे हा पोिलसाने या या खां ावर हात ठेवून दरडावले - ‘‘का रे, तसं का केलंस?’’ - ते हा
गो वंद संघ लाचार झाला. तो हणू लागला- ‘‘पपईएवढे त ेब ब मला फोडून टाकावे
वाटले...’’
‘‘चल ठा यात!’’



‘‘हां हां, मी जे हा िमसोपोटेिमयाला होतो ना, ते हा यांनी मला अ याच मजुरीवर ठेवलं
होत ंपहा... गो वंद संघ हणाला आिण ठा याकड ेपोिलसासोबत िनघाला. म येच तो
थांबू लागला. वाकून पा  लागला. हणू लागला - ‘‘हा र ता काही सरळ नाही पहा...’’
काही वाहनं आिण सायकल वार या याकड े येत अस याचे याला जाणवले. याला
ल ात आले, येक जण चुकतो आह.े यांना मागदशनाची गरज आह.े तो र या या
म यभागी थांबला. यान े हात पसरले आिण ओरडला- ‘‘थांबा!’’ वाहनं थांबली.
सायकल वार उतरले आिण गो वंद संघन े जणू भाषण सु  केले - ‘‘मी जे हा
िमसोपोटेिमयाला होतो- मी सांगतो तु हाला - तु हाला कशाचीही अन् कसलीही मािहती
नाही... ‘‘पोिलसाने याला बाजूला ओढले आिण थबकलेली रहदारी सु  केली.
सायकल वारांपैक  एकजण तसाच पुढे आला- ‘‘अरे! हा तर गो वंद संघ आह!े संघ, अरे
काय अवतार झालाय तुझा! काय झाले?’’
िम  अव थेत धूसर अस ं दसत असतानाही गो वंद संघन े आवाजाव न ओळखले-

ऑ फसचा लेखापाल होता तो. गो वंद संघन े पटकन् टाचा जुळव या. सॅ यूट दला.
‘‘माफ करा साहबे, तु हाला थांबवायचं न हतं मला, तु ही जाऊ शकता-’’ याने र यावर
हात क न माग दाखिवला; तसं लेखापालाची नजर गो वंद संघ या हातात या प ाकडे
गेली. िचखलाने अन् चुरगळ यान ेखराब झालेले असले तरी लेखापालाने ते ओळखले.
‘‘गो वंद संघ, तुला आमचे प  िमळाले?’’
‘‘हो साहबे - पण कुणाला या याब ल सांगू नका, जा.’’
‘‘काय झालंय?’’ लेखापालाने या या हातून प  िहसकावले.
‘‘ते का उघडलं नाहीस?’’ असं हणत तो िलफाफा यान ेफोडून मो ाने प  वाचू लागला
- ‘तु ही पाठिवले या ितकृती जनरल मॅनेजर साहबेांना अितशय आवड या आिण
तु हाला शंभर पयांचे ब ीस दले आह.े तुमचा हा छंद चालू राहावा, तु हाला उ ेजना
िमळावी अशी अपे ा यांनी  केली आह.े’
एक एक श दाचा अनुवाद होऊन गो वंद संघ या कानावर येऊ लागला आिण
प ासोबतचा शंभर पयांचा चेक या या हातात लेखापालाने दला. ह ेसगळं पाहायला
मोठा जमाव जमला होता.
गो वंद संघन ेत ेप  आप या डो याला लावले आिण आता तो कपाळावर मा न घेऊ
लागला. ओरडून िवचा  लागला -
‘‘सांगा साहबे आता, मी वेडा आह ेका नाही, वेडा!’’
‘‘तू चांगला दसतोस, वेडा नाहीस.’’ लेखापाल सांगू लागला, तसं गो वंद संघ या या
पायाशी वाकला. डोळे भ न आले होते. गळा भ न आला होता. ‘‘तु ही दवेासारखे
आहात साहबे, मी वेडा नाही ह ेतु ही सांगता - मला... मला फार फार बरं वाटलं पहा.’’
दसु या पे शन या दवशी गो वंद संघ नेहमी माणे कडक गणवेशात कायालयात आला.
पे शन घेताना कायालयात या लोकांनी चौकशी केली- ‘‘आता कोणती खेळणी बनवीत
आहसे?’’
‘‘छे, छे! आता ह ेसगळं बंद. शहा या माणसाचं त ेकाम नाही’’ अस ं हणत गो वंद संघने
आपली पे शन घेतली आिण ताठ मानेन ेतो कायालया या बाहरे पडला.



♦♦♦



आंधळा कु ा
मोठा बाबदार कंवा जाितवंत असा तो कु ा न हता. सवसाधारणपणे सगळीकडे
आढळणा या कु यांसारखा भुरकट आिण कुणाकडून कोण जाणे, शेपूट कापलेला असा.
र यावर पैदा झालेला, भाकरतुकडा कंवा बाजारात या उ कर ावर जगणारा असा तो
होता. डो यांत ठपके होते, वागायला िविच  होता आिण िवनाकारण भंुकायला तयार
असणारी कृती. दोन वषाचा असतानाच या या अंगावर झग ा या कतीतरी खुणा
झा या हो या. दपुार या वेळेस याला िव ांती यायची असली, क  तो सरळ माकट या
पूवला गटारात अंगाचं मुटकुळं क न ताणून ायचा. सं याकाळी नेहमी माणे भटकायला
िनघायचा. जवळपास या र ते- ग यांतून उगीचच कुणावर तरी गुरकावत फरायचा,
र यावरचं पडलेलं त ेखायचा आिण अंधार पडला, क  माकट गेटम य ेयायचा.
याचा असा दन म तीन वष चालला आिण नंतर या या या आयु यात बदल झाला.
दोनही डो यांनी आंधळा असलेला एक िभकारी माकट गेटला आला. एक हातारी याला
सकाळीच ितथे येऊन गेटजवळ बसवून जायची; दपुारी थोड ंअ  घेऊन यायची आिण
अंधार पडला, क  िभकेचे पैस ेगोळा क न याला परत घेऊन जायची.
...कु ा जवळच झोपायचा. एकदा अ ा या वासान े याची भूक चाळवली. तो उठला
आिण जेवत असणा या या आंध या िभका याकड ेयेऊन समोर उभा रािहला. या या
कटो यात या खरक ाकड े आशाळभूतपणे पाहत शेपटी हलवीत उभा रािहला.
िभका याने हवेतच हात फरवीत आवाज दला- ‘‘कोण आह?े’’ आिण कु यान ेपुढे येऊन
याचे हात चाटले. आंध या िभका यान े शेपटीपासून कानापयत याला ग जारले अन्
हणाला, ‘‘वा! काय सुरेख आहसे तू! ये मा यासोबत रहा.’’ िभका याने टाकलेले अ
कु याने आधाशासारखे खा ले. मै ीसाठी तो एक अनुकूल असा ण होता. आता त ेदोघे
दररोज भेटू लागले. आपले भटकणे सोडून कु ा आता आंध या िभका या या बाजूला
बसून रा  लागला. सकाळपासून सं याकाळपयत िमळणा या िभकेकड ेल  ठेवू लागला.
लवकरच कु या या ल ात आले, क  समो न जाणारी-येणारी माणस ं पैस ेटाकून जात
आहते आिण मग, जो कुणी पैशािशवाय पुढे जाऊ लागला- या या मागे जाऊन आता हा
कु ा याचे कपड ेओढू लागला; याला परत मागे आणू लागला आिण कटो यात पैसे
टाक यावरच अशा जाणा या-येणा यांची सुटका होऊ लागली. र यावर या वदळीत एक
आगाऊ असा पोरगा होता. तो, ‘ए आंध या!’ असं हणून िभका याला िचडवायचा. कधी
समोरची नाणी उचलायचा य  करायचा. आंधळा िभकारी या यावर वैतागून
ओरडायचा. हातातली काठी वत:भोवती फरवायचा. येक गु वारी डो यावर केळी
कंवा काक ा घेऊन हा पोरगा यायचा.
गु वारची दपुार हणजे आंध या िभका याला एक संकटच असायचं. तो बसायचा, याच
कमानीजवळ काही िव े तेही जमायचे. चाकां या गाडीवर व तातली अ रं िवकणारा,
पो यावर पु तकं मांडून बसणारा पु तक िव े ता, बांबू या चौकटीला रिबनी वगैरे लावून
िवकणारा... अशा माणसांची ितथे वदळ असायची. एका गु वारी तो आगाऊ पोरगा ितथे
आला. ते हा िव े यांपैक  एकाने आवाज दला- ‘‘अरे आंध या, आलं पहा तुझं संकट!’’



‘‘अरे दवेा! आज गु वार!’’ आंधळा िभकारी वैतागला. यान े हात फरवून कु याला
आवाज दला- ‘‘यू यू! कुठे आहसे?’’ याने वैिश पूण आवाजात दलेली हाक ऐकून कु ा
जवळ आला. याने कु या या डो याला ग जारले आिण हटले, ‘‘या बदमाशाला रोखून
ठेव!’’ याच वेळी पोरगा चहाटळासारखा पुढे आला- ‘‘आंध या! त ू अजूनही आंधळा
अस याचे स ग करतोस ना! त ूखरेच आंधळा असशील, तर पहा मी आता काय करतो’’ -
थांबून या पोराने िभके या कटो याकड ेहात केला. कु यान ेलागलीच उडी मा न याचे
मनगट धरले. घाबरले या पोराने मनगट सोडवून धूम ठोकली. माकट या बाहरे जाईपयत
कु याने याचा पाठलाग केला.
‘‘पाहा! मु या ा याचं केवढं ेम आह े हाता यावर!’’ अ र िव े ता मो ा कौतुकाने
सांगू लागला.
एका सं याकाळी िभका याला घेऊन जा यासाठी हातारी आलीच नाही. अंधार पडपेयत
िभका याने ितची वाट पािहली. चंतेत बसून रािहले या या िभका याला मग एका
शेजा याने सांिगतले, ‘‘आता हातारीची वाट पाह यात अथ नाही. ती कधीच येणार
नाही. आज दपुारीच ती मरण पावली...’’
आंध या िभका याचं एकमेव घर आिण जगात याची काळजी घेणारं एकमेव माणूस
आता रािहलं न हतं. रिबन िव े यान ेएक पांढरी रिबन याला दली. ‘‘ही घ े रबीन
तुला. फुकटच घे. बांध ती तु या कु याला. कु याचं तु यावर खरंच ेम असेल, तर तो तुला
घेऊन जाईल.’’
आता कु या या आयु याला नवं वळण लागलं. हातारीची जागा कु याला िमळाली. आता
कु याचे वातं य पूणपणे संपले. रिबन िव े यान े दले या रिबनी या प रघाएवढेच
कु याचे िव  मया दत झाले. आता याला याचे जुने आयु य - त े भटकणे... सगळे
िवस न जावे लागले. याला नेहमीसाठी या दोरा या टोकाशी ब  रा न बसावे
लागणार होते. दसुरा कु ा कंवा कुणी वैरी दसला, क  अभािवतपणे तो झेप घालायचा;
मग ग यातली रिबन ओढली जायची आिण आंध या िभका याकडून- या या
मालकाकडून - याला मार बसायचा, ‘‘हरामखोरा, मला पाडतोस काय? काही लाज
तुला?’’
थो ाच दवसांत, आप या उपजत वृ ी आिण आवेशाला िश त लावायला कु ा िशकला.
कुणी कु ा या याजवळ येऊन गुरकावू लागला तरी आता तो याची दखल घेईनासा
झाला. आप या जातभा सोबत वावरणं, संपक ठेवणं याचासु ा याला िवसर पडला.
जेवढं कु याचं नुकसान झालेलं होत,ं याच माणात या या मालकाचा मा  फायदा
झाला होता. आयु यात कधी झाली न हती, एवढी गती आंध या िभका याची झाली
होती. दवसभर आता तो आप यासमोर कु याला ध न उभा असायचा. एका हातात
छडी आिण दसु या हातात कु याची ती दोरी ध न तो आप या घ न िनघायचा. याचं
घर - माकटपासून काही याडावर असले या धमशाळेचा तो हरांडा. हातारी या
मृ यूनंतर आता याने या जागेचा क जा घेतला होता. सकाळीच तो िनघायचा. याला
ल ात आलं होतं, क  एका ठकाणी बसून जेवढी भीक िमळत,े या या ित पट उ प
फरत राह याने िमळते. धमशाळेची ग ली आिण िजथे िजथे हणून माणसांची वदळ-



आवाज असेल, ितथे तो थांबायचा, हात पसरायचा, भीक मागायचा. दकुानं, शाळा,
दवाखान,े हॉटेल - आता यान ेकाही िश लक ठेवले न हते. कु याला थांबवायचे असले, क
तो रिबन ओढायचा आिण िनघायचे असले, क  एखा ा गाडीवानासारखा तो
ओरडायचा. कु ा याला जपायचा. चालताना कुठे ठेच लागू नये, नालीत कुठे पाऊल पडू
नय,े याची काळजी पावला-पावलावर यायचा. यांची अशी मै ी पा न लोक पैसे
ायचे. मुलं भोवती जमायची, काही खायला ायची. कोणताही कु ा आपली िव ांती

आिण पोटापा याची कामं याचा चांगला मेळ घालू शक याइतका काय म असतोच.
कामा या दर यान िव ांती घे याची याची कृती असते; पण आता या कु याचं (आता
तो ‘टायगर’ झाला होता.) सगळं वा य हरवलं होतं. हा आंधळा हातारा िभकारी
जे हा कुठे बसेल, ते हाच आता या कु याला िव ांती िमळायची. हातारा रा ी झोपताना
आप या हाताला रिबनीची ती दोरी गंुडाळूनच झोपायचा. ‘‘मला धोका प करायचा
नाही, बे ा!’’ असं तो हणायचा. जा तीत-जा त पैस े िमळवाय या इ छेने याचा
आंधळा मालक एवढा झपाटला होता, क  कुठं िव ांती घेणं हणजे पैशाची संधी सोडून
दणंे असं याला वाटायचं. प रणामी कु याला सतत उभं राहावं लागायचं, चालत राहावं
लागायचं. कधी याचे पाय दखुायचे; पण तो सावकाश चालू लागला, क  मालक
ओरडायचा याला हातात या छडीने ओरडून पुढे ढकलायचा. यामुळे कु ा केकाटायचा,
िव हळायचा. ‘‘ओरडू नको बे ा! तुला खायला घातलं ना मी! तुला लोळायला पािहजे
फुकट, नाही का?’’ आंधळा िभकारी रागवायचा. अशा जुलमी ध याशी बांधलेला कु ा
बाजारात हळूहळू पावलं टाक त, धडपडत, क हत-कंुथत चालत राहायचा. बाजारातली
वदळ थांबून गे यावर रा ी दरूवर कु याचे िव हळणे ऐकू यायचे. या या अशा
ओरड याचे मूळ व पही बदललेले असायचे. काही मिह यांतच कु या या कमरेची हाडं
वर आली; कातडीतून फास या उठून दस ूलाग या.
रिबन िव े ता, अ र िव े ता आिण पु तकं िवकणारा- यांनी ह े एकदा पािहले.
िग हाइकांची वदळ नसताना त ेबोलायचे - ‘‘कु याची अशी अव था पा न मला फार
वाईट वाटत ेबघा. आपण काही क  शकणार नाही का या यासाठी?’’ रिबन िव े ता
हणाला, ‘‘या हरामखोर िभका यान ेआता ाजाने पैसे ायला सुरवात केलीय हणे,
मला या फळवा याकडून कळलं! आव यकतेपे ा जा त पैसे िमळवाय या मागे तो
लागला आह.े पैशासाठी तो सैतान बनलाय!’’ याच वेळी अ र िव े याची नजर रिबन
टँडवर या का ीवर गेली. ‘‘आण ती इकड’े’ अस ं हणून यान ेती का ी काढली.
पूवकड या बाजूने आंधळा िभकारी जात होता. कु ा दोर ओढीत होता- याला र यावर
हाडूक पडलेले दसत होत,े या यासाठी कु ा ितकड ेओढत होता. दोर ओढला गेला अन्
हाताला िहसका बसला, तसं िभका यान ेखसकन ्दोर परत ओढला अन् कु या या पाठीत
लाथ घातली. कु ा केकाटला. हाडूक िमळाले नाही तसा तो िव हळला. िभका यान ेपु हा
एक ध ा दला अन् आता तो याला िश ा-शापही दऊे लागला. अ रवाला पुढे आला,
यान ेहातात या का ीन ेकु याचा दोर कापला, तसं कु याने झेप मा न हाडूक उचललं.
आंधळा िभकारी आता थबकला. हातात दोर फरवीत तो उभा रािहला. ‘‘टायगर!
टायगर! कुठे आहसे?’’ तो ओरडला. अ रवाला गुपचूप बाजूला झाला. पुटपुटत तो हणू



लागला, ‘‘रा सा! आता तुला तो कधीच भेटणार नाही! तो आता वतं  झालाय!’’ कु ा
मो ा वेगाने पळाला. मो ा खुशीत तो आता माती उक  लागला, माकट चौकाभोवती
फे या घालू लागला, दसु या कु यां या अंगावर पडू लागला, लोळू लागला, ओरडू लागला,
भंुकू लागला. या या डो यांत आनंदाची चमक दसू लागली. खाटकाची टपरी, चहाची
टपरी, बेकरी - आता सगळीकड ेतो नेहमी माणे उ ा मा  लागला.
रिबन िव े ता आिण या या दोन िम ांनी ह ेसगळं पािहलं अन् यांनी या सग याची
मजा घेतली. आता र याने धडपडणा या आंध या िभका याकड े पा न यांना हसू
आवरेना झाले. आंधळा िभकारी आता र यावर िखळलेला होता. हातातली छडी
फरवीत होता. अधांतरी झा यासारखा तो वाटत होता. तो ओरडू लागला होता - ‘‘माझा
कु ा कुठाय,् माझा कु ा कुठाय? याला कुणीतरी मा याकड े ाल का?... पु हा हाताला
आला, तर याला ठारच मारणार आह ेमी...’’ तो चाचपडू लागला. र ता ओलांडायला
गेलं, तर वाहनां या आवाजाने ग धळू लागला, परत ू लागला. याला धाप लागली.
आंध या िभका याकड ेपाहत िव े त ेबोलू लागले - ‘‘या हरामखोराला असंच पािहजे!’’
आंध या िभका यान े कुणाची तरी मदत घेऊन धमशाळेचा हरांडा गाठला. आप या
तरटावर आता तो थकून पडून रािहला.
दहा दवस झाले, पंधरा झाले, वीस दवस झाले, आंधळा िभकारी कुणाला दसला नाही.
याचा कु ाही कुठे दसला नाही. नेहमीचे ते िव े त े हणू लागले, ‘‘कु ा आता मजेने
कुठेही भरकटत असेल आिण आंधळा िभकारी कायमचाच गेला असेल...’’
पण असं बोलणं संपतं न् संपतं तोच यांना आंध या िभका या या काठीचा- नेहमीचा
ओळखीचा - आवाज येऊ लागला. आंधळा िभकारी आप या कु याला घेऊन येत अस याचे
यांनी पािहले. ‘‘पहा, पहा!’’ ते बोलू लागले - यान ेकु याला पु हा गाठलेच अन् बांधला
दोर या या ग यात, अं!’’ रिबन िव े याला राहवले नाही. तो पुढे सरसावला ‘‘कुठे
गेला होतास इतके दवस?’’
‘‘सांगू, काय झालं त?े’’ आंधळा िभकारी मो ाने हणाला, ‘‘हा कु ा पळून गेला. मी
ितथं बस या जागीच एक-दोन दवसांत म न गेलो असतो - भीक नाही, अ  नाही. जणू
कैदते बस यासारखा; या धमशाळेत! असाच बसून रािहलो असतो, तर संपून गेलो
असतो; पण दसु या दवशी हा परतला.’’
‘‘के हा- कसा काय?’’
‘‘काल रा ी! मी झोपलो असताना म यरा ी हा आला अन् माझं त ड चाटू लागला. असं
वाटलं, याला मा न टाकावं! मी याला असा मार दला, क  आयु यभर तो िवसरणार
नाही.’’ आंधळा िभकारी सांगू लागला- ‘‘पण मी माफ केलं याला! कती झालं तरी
कु ाच तो! काहीतरी सटरफटर खायला िमळेपयत तो भटकत होता, पण जे हा उपाशी
रहायची वेळ आली, तसा परतला मा याकड!े आतामा  तो मला के हाच सोडून जाऊ
शकणार नाही. पहा!’’
‘‘मी काय केलंय-’’ आिण यान ेहातातली दोरी दाखिवली. या वेळी ती मजबूत साखळी
होती. धातूची.
आता पु हा या कु या या डो यातली चमक हरवली, यात िनराशा दसू लागली.



‘‘चल, मूखा चल!’’ आंधळा िभकारी ओरडला... बैलावर ओरडणा या माणसासारखा.
यान े साखळी ओढली, काठीन े याला ढकलले आिण कु ा सावकाश चालू लागला.
काठीचा, पावलांचा आवाज दरू जाताना िव े ते पा  लागले...
‘‘आता मृ यूच या कु याला मदत क  शकेल’’ उसासा सोडत रबीन-िव े ता बोलू लागला
- ‘‘ वत: होऊनच आप या िवनाशाकड े परतणा याला आपण तरी काय मदत क
शकणार, नाही का!’’

♦♦♦



अनुकंपा
म ास- बगलोर ए स ेस काही िमिनटांतच सुट या या तयारीत होती. ंका-वळक ांनी
भरले या ॉलीज, हातगा ांचा खडखडाट यांची धामधूम चालू होती. फळिव े त,े पान-
िवडी िव े ते यांची ककश ओरड चालूच होती. उिशरा येणारे ध ाबु  करीत होते,
ओरडत होते, घामाघूम झाले होते. इंिजन या बॉयलरचा कंटाळवाणा अन ्सारखा सारखा
तोच आवाज या वातावरणात भर घालू लागला. पिहली घंटा झाली आिण गाडने आप या
घ ाळात पािहले. िम. राजम अ यर लॅटफॉमवर मो ा िविच  अशा घाईत आले.
लहान वळकटी एका बगलेत, तर कळकट दसणारी िपवळसर ंक दसु या, असा यांचा
अवतार होता. समोर याच थड लास या कंपाटमटकड े यांची नजर गेली. दाटीमुळे
ड याचा दरवाजा उघडणं श य नस याचं पा न यांनी मग िखडक तूनच वत:ला आत
घुसिवले.
पंधराच िमिनटांत िखडक तून दसणारी, उ हात चमकणारी घरं, शेती गाडीने ओलांडली
अन् म ास मागे पडलं. मंधकम या दसु या टेशनवर बरेच वासी उतरले. रे वेचा हा डबा
‘8 वाशांसाठी, 4 ि टश स कंवा 6 भारतीय स’ अशी व था न दिवलेला होता,
यात आता केवळ नऊच वासी उरले. राजम अ यर यांना, एका दबु या काटकु या
वाशासमोरची जागा िमळाली आिण त ेिवसावले. या वाशाने घाईतच अंगातला कोट
काढला होता, याची घडी क न तो डो याखाली घेऊन अंगाचं मुटकुळं क न तो
िनजूनही गेला. बसले या जागी िनज यासाठी यान े शरीराचा संकोच क न गुडघे
आवळून घेत याने चडूसारखा गोलाकार या वाशाला आला होता. राजम अ यर यांनी
या याकड े एक सौ य आिण ेहपूण दृ ीने पािहले, आपला च मा सावरला आिण
िखशातून एक लहानशी पुि तका काढली. तामीळ भाषेतली मो ा अ रांतली ती जीण
पुि तका, ‘सं या’ िवधीची होती. येक ा ण दररोज तीन वेळा ती वाचतो.
काटपडी या टेशनव न चढले या एका वाशा या अरेरावी आिण वादावादीमुळे िनवांत
अन् समाधाना या मन:ि थतीत असलेले अ यर दचकले. नवा आलेला हा वासी सीटवर
िनजले या या दबु या वाशावर वैतागला होता- याला रे वेचे िनयम बजावून सांगत
होता. ितस या वगाचे िनयम.
याच वेळेस तो या दबु या माणसाला बाजूला ढकलून, याची अडचण क न बसला
होताच; िशवाय यालाच शहाणपणा या गो ी सांगू लागला. या गो ी
अिववेक पणापासून उ टपणा या आिण इतकेच काय अभ  व पा या हो या.
राजम अ यर यांनी आप या च या या व न या याकड े नजर टाकली. याचे डोळे
तारवटलेले- भयंकर असे वाटत होते. अ यर पु हा आप या पुि तकेत ल  दऊे लागले; पण
यांना ते श य होईना. या दांडगट माणसाचं बोलणं अिधकच जोर ध  लागलं.

‘‘काय चाललंय ह?े’’ अचानकच राजम अ यर यांनी दरडावले.
‘‘काय चाललंय हणजे?’’ या माणसाने राजम अ यरकड ेवळून उ टपणाने िवचारले.
‘‘थोड ं वि थत बोला,’’ राजम अ यर ठामपणे हणाले-
‘‘तु ही आधी वि थत बोला.’’ यान ेउ र दले.



थोडी शांतता.
‘‘ह ेपहा,’’ राजम अ यर आपुलक ने सांगू लागले- ‘‘अशा कारचं वागणं के हाच चांगलं
नसतं.’’
नवीन माणूस ग प बसला. राजम अ यर यांना प आला आिण त े याला नीती-
िनयमांकड ेघेऊन गेले- ‘‘थोड ंिवचार करा आिण रीतीन ेवागा. त ेआपलं कत  आह.े’’
‘‘तु ही आपलं पहा.’’ नवीन माणसाने उ र दले.
राजम अ यर यांनी असहमतीने मान हलिवली आिण एक कारचा हले काढून ते हणाले,
‘‘नाही.’’ नवीन माणूस यां याकड ेकाही वेळ पाहत रािहला आिण अचानक ान ा
झा यासारखा हणाला,
‘‘तु ही ा ण आहात, होय! हऽं ऐका महाराज, आता तुमचे दवस संपले बरे का! वष न्
वष तु ही या त हनेे दांडगाई केली, आता तसं करता येणार नाही, ल ात ठेवा!’’
राजम अ यर कंचीत हसले. ‘‘ याचा, या तु या िन ूर वाग याशी काय संबंध आला इथे
बाबा?’’
नवीन माणसाला, ह े साधूसारखं बोलणं ल ात आलं अन् तो हणाला, ‘‘ह े ा ण
महाराज, तुम या पायाची धूळ लावू का हो मी? ा ण महाराजऽ महाराज!’’
एखा ा चालीत बोलावे तसे तो बोलला- ‘‘तुमचे दवस आता संपले बरं का महाराज!
आता आम यावर तु ही कसा अिधकार गाजिवता, ते पाहतोच मी’’
‘‘कोण कुणाचा अिधकारी असतो बाबा!’’ राजम अ यर एखा ा त व ासारख ेबोलले.
नवीन माणूस आता एकदम असंब  बोलू लागला-
‘‘मटनाची जी कंमत वाढलीय भयंकर; जवळपास दु पट झालीय ती आता-’’
‘‘असं का’’ राजम अ यर यांनी िवचारले.
‘‘हो- आिण का मािहताय का?’’ तो सांगू लागला, ‘‘ ा णांनी मटन खायला सु वात
केली आिण चो न िवकत घे यासाठी जादा कंमत दतेात त!े’’ तो मग इतर वाशांकडे
वळून सांगू लागला, ‘‘आिण आपणा ा णेतर लोकांनाही तीच कंमत ावी लागतेय...
उघ ावर खरेदी क नसु ा!’’
राजम अ यर सीटवर मागे टेकून बसले. एक हण यांना आठवली आिण वत:शीच या
हणीचा उ ार क न ते ग प रािहले- िचखलात तु ही दगड फेकला, क  शंतोड ेतुम या
अंगावर उडणारच. ‘‘आिण’’ - तो माणूस हणाला, ‘‘आधी मटनाची कंमत प डाला पाच
आणे होती, मला ते दवस चांगले आठवतात. आता तेव ाचसाठी बारा आणे ावे
लागतात. का? कारण ा ण जादा पैसै ायला तयार असतो हणून; मा  याला ते
चो न यायला िमळालं तर! अहो, ग यात जानवं घातले या भट- ा णांना, आप या
बगलेत टॉवेलम ये मासे गंुडाळून घेऊन जाताना मी वत: मा या डो यांनी पािहलेलं
आह!े यांना तु ही िवचारलं, त ेकाय आह-े तर सांगतील केळी आहते हणून! :ं केळी,
िजवंत केळी! एकदा असंच मी एकाला गाठून याला गुदगुद या के या - तर या या
बगलेतून एवढा मोठा मासा पडला! ह!ॅ अन् हणे ा ण!’’ आिण राजम अ यरकड ेवळून
याने िवचारले, ‘‘तु ही सकाळी काय काय जेवला सांगा बरं?’’

‘‘कोण? मी?’’ राजम अ यरनी िवचारले- ‘‘तुला काय करायचंय?’’



‘‘पहा!’’ नवीन माणूस दसु या वाशांना सांगू लागला-
‘‘सकाळी काय जेवलो ह े सांगायला याला का बरं भीती वाटत?े’’ आिण परत राजम
अ यरकड ेवळून यान ेिवचारले,
‘‘सकाळी काय जेवण घेतले, ह ेएखा ाला कुणी िवचा  शकत नाही क  काय?’’
‘‘वा! अव य िवचारावं क ! मी आज दही-भात, तूप, वां याची आमटी, उसळ खा ली
जेवणात.’’
‘‘एवढंच?’’ नवीन माणसाने अभािवतपणान ेिवचारले.
‘‘हो.’’ राजम अ यरनी उ र दले.
‘‘खरंच, एवढंच?’’
‘‘हो. कती वेळा मी तेच तेच सांगायला पािहजे?’’
‘‘हां हां, िचडू नका, िचडू नका!’’
‘‘तुला काय वाटत,ं मी खोटं बोलतोय?’’ राजम अ यरनी िवचारले.
‘‘होय.’’ यान ेउ र दले. ‘‘तुम या यादीतून तु ही काही गो ी िवसरला आहात. आज
सकाळीच माकटमधून केळी- ती पा यातली केळी!- घेऊन जाताना मी तु हाला का पािहलं
नाही? अं?- टॉवेलात गंुडाळून जाताना? कदािचत तो तुम यासारखाच दसणारा दसुरा
कुणी असेल मग. श य आह.े माझी बायको माशाची आमटी फार उ म करते. तु हाला
प ाही लागणार नाही, दाळीची आमटी कोणती अन् माशाची कोणती ते! तुम या
प ीला- कंवा तुम यासार या दसणा या या माणसा या प ीला मा या बायकोकडे
पाठवा, अशी आमटी करायला िशक यासाठी. आम याकड े तयार होणा या अशा
आमटीची चव शेकडो ा णांनी अगदी ओरपून घेतलेली आह.े मा या बोल यात थोडं
जरी खोटं असेल तर मला तु ही महारोगी हणू शकता!’’
‘‘त ूआहसेच-’’ राजम अ यरनी दातओठ खात हटले-
‘‘िपसाळलेला महारोगी!’’
‘‘कुणाला हणालास त ूमहारोगी?’’
‘‘तुला!’’
‘‘मला-मला तू महारोगी हणतोस?’’
‘‘महारोगी नाही, िपसाळलेला महारोगी!’’
‘‘त ूमला महारोगी हणालास?’’ वत:ची छाती ठोठावत या माणसाने िवचारले.
‘‘त ूएक गली छ अस ंजनावर आहसे!’’ राजम अ यर हणू लागलो-’’ तुला पोिलसा या
हवाली करायला पािहजे.
‘‘ :ं’’ नवीन माणसाने हटले पोिलस हणजे काय ह ेमला मािहत नाही वाटत ंक  काय!
‘‘अरे हो! तुला पोिलस हणजे काय ह ेपहा याचे अनेक संग आले असतील क ! आिण
बेवारशासारखा जोपयत मरेपयत मार खाणार नाहीस, तोपयत तु या हलकट आयु यात
असे अनेक संग येतील.’’ राजम अ यर मो ा वेषाने हणाले, ‘‘आिण तु या या
खोटार ा थोबाडाचा असाच शेवट हायची तुझी लायक  आह!े’’
‘‘काय हणालास?’’ नवीन माणूस धमकावणी या वरात ओरडला- ‘‘हलकटा, काय
हणालास?’’



‘‘ग प बस!’’ राजम अ यर कंचाळून हणाले.
‘‘त ूग प बस!’’
‘‘तुला माहीत आह,े कुणाला बोलतोस त?ू’’
‘‘कोण बेवारशी आहसे त,ू मला काय करायचंय?’’
‘‘मा या चपलेनं तुला झोडपून काढीन!’’ राजम अ यर हणाले.
‘‘मी तर तुट या सँड सनी झोडपून तुझा राडा करीन!’’
‘‘मी लाथेने उडवीन तुला’’ राजम अ यर हणाले.
‘‘लाथेने मारशील मला?’’ नवीन माणसाचा आवाज ककश झाला-
‘‘ये बरे! पाहतोच आता.’’
दोघंही एकदाच उभे रािहले.
रे वे या या ड यात ते दोघं एकमेकांसमोर उभे रािहले आिण राजम अ यर यांना
वत: या कमतरतेची जाणीव झाली. तो नवीन माणूस च  नऊ इंचा या अंतरावर उभा
होता. आता वत:ला त े हा या पद वाटू लागले- ठगणे अन् ल , सैलसर धोतर आिण
िहरवा कोट; या या उलट तो नवीन माणूस यां यापे ा उंच होता, ीसचे ध बे
पडले या खाक  गणवेशात तो उभा होता. डो या या कोप यातूनच राजम अ यरनी
पािहले, क  ड यात या वाशांचे ल  आप याकडचे लागून आह-े ह े करण आता कसं
िमटेल, याची त ेवाट पाहत आहते. या बाबतीत म य थी कराय या तयारीत मा  कुणीही
न हता.
‘‘आता का त डात िचखल भ न अस यासारखा उभा आहसे?’’
या नवीन माणसाने िवचारले.

‘‘ग प बस!’’ या या आडदांडपणाकड े दलु  कर याचा य  करीत राजम अ यर
ओरडले.
‘‘महाशय, मला लाथ मारणार होता ना तु ही?’’ नवा माणूस मो ा ढ गीपणान ेआव
आणून िवचा  लागला.
‘‘मी काय तुला मा  शकणार नाही?’’ राजम अ यरनी िवचारले.
‘‘ य  तर क न पहा.’’
‘‘नाही.’’ राजम अ यर हणाले- ‘‘मी याहीपे ा वाईट क न दाखिवतो.’’
‘‘क नच दाखव.’’ बा ा सरसावून आिण छाती पुढे काढून तो माणूस हणाला.
राजम अ यरनी कोट काढला. सद या या बा ा मुडप या. आपले हात जोरान ेघासत
यांनी अचानक हटले, ‘‘ग प उभा रहा!’’ तो माणूस थोडा मागे सरला. णभरासाठी
ग धळूनही गेला. राजम अ यरनी याला िवचार करायची उसंतही दली नाही. मो ा
आवेशाने यांनी आपला उजवा हात फरिवला, या या गाला या अगदी जवळ आणला;
पण थोबाडीत माराय या णालाच त ेथांबले.
‘‘एक िमिनट थांब. मला वाटतं, तुला आणखी एक संधी ावी.’’
राजम अ यर हणाले.
‘‘कसली संधी?’’ यान ेिवचारले.
‘‘तुला संधी न दतेा अस ंकरणं चांगलं राहणार नाही.’’



‘‘कसं करणं?’’
‘‘तू ितथेच थांब अन् एकाच सेकंदात ते होऊन जाईल.’’
‘‘एका सेकंदात? काय करणार आहसे त?ू’’
‘‘छे! फार गंुतागंुतीचं नाही’’ राजम अ यरनी अगदी शांतपणाने उ र दलं - ‘‘असं फार
अवघड नाही. मी तु या उज ा गालावर थापड मारीन अन् याच वेळेस तुझा डावा कान
ओढून धरेन आिण तुझं त ड, जे आता नाकाखाली आह,े त ेचटकन डा ा कानाखाली
जाऊन बसेल आिण - आणखी काही नाही. थांब ितथेच, तुला कस याही वेदना होणार
नाहीत, मी सांगतो.’’
‘‘तू काय सांगतो आहसे?’’
‘‘- आिण ह ेसगळं, त ू‘ ी राम’ अस ं हणाय या आधीच होऊन जाईल बघ.’’
‘‘मी नाही िव ास ठेवीत अस या गो वर.’’
‘‘फारच चांगलं! त ूठेवूच नको यावर िव ास’’ राजम अ यर िन काळजीपणाने हणाले,
‘‘मला कुणी िखजव यािशवाय मीसु ा कधी एवढं टोकाला जात नाही.’’
‘‘मला काय लहान बाळ समजतोस क  काय!’’
‘‘माझं तर हणणंच आह ेगृह था- मा यावर िव ास ठेवूच नकोस. त ूकधी ‘जुिज सू’ब ल
ऐकलंस का?’’ हां, ‘जुिज सू’मधला तो एक अगदी साधा डाव आह,े आिण पु या दि ण
भारतात तो कार केवळ अधा एक डझन लोकांनाच मािहत असणार!’’
‘‘तू हणाला होतास, मला लाथ मारीन हणून...’’ नवीन माणसाने आठवण क न दली.
‘‘होय, पण ह ेतर अिधक वाईट आह ेन!ं नाही का?’’ राजम अ यरनी िवचारले. यांनी या
माणसा या चेह यावर डा ा कानापासून त डापयत एक रेषा काढली. अस ं करताना
राजम पुटपुटू लागले, ‘‘तुझा चेहरा ब यापैक  दखेणा आह ेह ेमला मा य करावंच लागेल.
शरीरही धडधाकट आह;े पण क पना कर- तू र याव न आप या-डा ा कानाखाली
असले या त डाचा चेहरा घेऊन चालला आहसे...’’ राजम गालात या गालात हसले,
‘‘जलारपेट टेशनवर आप या ड या या बाहरे तुला पाह यासाठी भरपूर गद  जमणार
असं मला वाटत आह.े..’’
नवीन माणसाने आपला गाल कुरवाळला, तो िवचारात पडला. राजम अ यर बोलतच
होत-े ‘‘ह ेसगळं तुला आधीच सांगावं, ह ेमाझं कत  समजतो मी. मी काय तु यासारखा
माथे फ  नाही. तुझी बायको, तु या मुलांब ल मला आपुलक  आह.े आपलं असं त ड
घेऊन घरी परतणा या या मुलांना आप या बाबांना ओळखायला थोडा वेळही लागेल...
कती मुलं आहते तुला?’’

‘‘चार.’’
‘‘आिण मग िवचार कर’’ राजम अ यर सांगू लागले, ‘‘तुला आप या डा ा कानाखालून
जेवण यावं लागणार आिण पाणी िप यासाठी तुला तु या बायकोची मदत यावी
लागणार. ितला त ेत डात ओतावं लागणार.’’             
‘‘मी एखा ा डॉ टरकड ेजाईन.’’ नवीन माणूस हणाला.
‘‘ज र जा’’ राजम अ यरनी उ र दले, ‘‘आिण यावरचा डॉ टर तुला िमळाला, तर मी
तुला हजार पये दईेन! तू युरोिपयन डॉ टसचीसु ा चौकशी क  शकतोस.’’



नवीन माणूस चंतातुर होऊन उभा होता ‘‘ह,ं आता तयार रहा!’’ राजम अ यर ओरडले,
‘‘उज ा गालावर एक थापड, मग डा ा कानाला एक िहसका आिण तुझं त ड...’’
तो नवीन माणूस अचानकच िखडक कड ेधावला. िखडक तून पार बाहरे वाकला. आता
जलारपेट आलं, क  हा डबा सोडायचा अस ंराजम यांनी ठरिवलं.
...पण जलारपेट टेशनवर रे वे थांबता णीच, या नवीन माणसाने आपली बॅग आवरली
आिण ड या या बाहरे याने उडी मारली.
वेडवाकड ंधावत जाताना याने एका नारळ िवकणा याला अन् खेळ याचं टँड घेऊन
फरणा या िव े याला ध ा दऊेन जवळजवळ पाडलंच होतं खाली. राजम अ यरना
वाटलं, आता दसु या ड यात जाऊन बसायची काही गरज नाही. िखडक तून वाकून ते
ओरडले, ‘‘ह ेपहा.’’ तो नवीन माणूस वळला.
‘‘तुझी जागा ठेवू का?’’ राजम अ यरनी िवचारले.
‘‘नको. माझं ितक ट जलारपेटचंच आह.े’’ या नवीन माणसाने उ र दलं, अन् आणखी
घाई क न तो धावला.
रे वे आता जलारपेट सोडून जवळपास मैलभर पुढे आली होती. तो अश  वासी अजूनही
सीट या कोप यात अंगाचं मुटकुळं क न बसला होता. राजम अ यर यांनी च यातून वर
नजर क न याला हटले, ‘‘तुला वाटलं, तर झोप ना!’’
दबुळा वासी पु हा चडूसारखा गोल होऊ लागला.
राजम अ यर याला सांगू लागले, ‘‘ या दांडगटान,े याचं ितक ट जलारपेटपयतच आह,े
असं हट याचं त ूऐकलस ना?’’
‘‘होय.’’
‘‘पण यान ेखोटे सांिगतले. तो इथून चव या ड यात बसलेला आह.े गाडी सुटतानाच तो
ड यात चढ याचे मी पािहले.’’
या दबु या वाशाने एव ा कृत तेने राजम यांचे बोलणे ऐकले; याला कसलीही शंका
न हती; मा  रे वे या या ड यातले एकदोन वासी मा  राजम अ यर यां याकडे
संशयाने पा  लागले.

♦♦♦



वाघाचा पंजा
नरभ काची काळीकु  कारक द आता संपलेली होती. या माणसांनी याला लोळिवले
होते, ते आज या दवसाचे िहरो झाले होते. शरद ऋतूम य े फुलणा या फुलांचे हार
यां या ग यात घातलेले होते. उंचशा बैलगाडी या कडवेर यांना बसिवलेले होत.े
यांची ही िमरवणूक र याने जात होती अन् या गाडी या मागेच बैलांची एक उघडी
गाडी होती. या गाडीत या वीरांची ॉफ  - िन तेज डो यांनी, गाडी या येक बाजूतून
बाहरे येणारी आिण धुळीत याचं शेपूट ल बत असलेलं जू पडून होती. गावाने दवसाची
सगळी कामं थांबिवली होती. ीपु ष आिण पोरासोरांनी मु य र यावर गद  केली
होती, िमरवणुक त दाटी झाली होती आिण वाघाब ल या चचला उधाण आलेले होते.
मे पी जंगलाने घेरले या या गावावर जवळपास पाच वष वाघाने आपली दहशत
बसिवली होती.
आ ही ह ेदृ य पािहलं. भारावून जाऊन िमरवणुक सोबत जाताना तो गो ीवे हाळ माणूस
आम या पाठीवर थाप मा न तो मो ा आवाजात सांगू लागला - ‘‘हऽं, भारावले नं
तु ही! पण ते धूड तु ही ल पूवक पहा आिण इकड ेबाजूला या, ऐका मी काय सांगतो
ते...’’ गद  पुढे िनघून गे यावर यान े आ हाला माग सा वृ ाखाली, एका खडकावर
बसिवले, आिण याची ह ककत सांगायला सु वात केली :
एकदा मी को पलला मु ामाला होतो. मे पी प रसरातलं ह ेसग यांत दगुम अस ंगाव.
जगात या कोप यात या तशा िनजन ठकाणी माझं काय काम पडलं याचं तु हाला नवल
वाटेल. मी सांगतो, तु हाला आठवत असेलच, क  मा या कामािवषयी तु हाला सांिगतलं
होतं- एका फ टलायझर कंपनीचा मी एजंट होतो. मा या आयु यातला तो सग यांत
ासदायक असा कालावधी होता. कंपनी या उ पादनाचा सार कर यासाठी मिह यातले

पंचवीस दवस मला, दशेात या कोप यान् कोप यात जावं लागायचं... असंच एकदा मला
को पल या गावी यावं लागलं. याला खरं हणजे गावही हणता येत न हत.ं भोवताली
वेढले या जंगलात साफसूफ क न वसले या चाळीस एक घरांची, एकदोन ग यांची ती
व ती होती. गली छ आिण िन साही वाटावी अशी.
आप या उ पादना या िव साठी कंपनीन े ह े अस ं गाव का िनवडलं असावं ह े मला
समजतच न हतं. फ  ह ेरे वे टेशनचं गाव होतं हणूनच यांना ह ेकळलं असावं; अ यथा
या गावाचं व प यांना माहीत न हतं. होय, इथनं काही दगुम भागात जाणा या रे वे-
लाई स हो या; पण यापैक  ब याच े स इथे थांबाय याही नाहीत. गावा या वदळीचं हे
एकमेव ठकाण होत.ं याचा कायभार िन या कप ातला एक पोटर आिण लाल-िहरवे
झड ेनेहमी बगलेत ध न वावरणारा, िहरवा फेटा घातले या सुरकुत या चेह या या एका
हाता या टेशन मा तरकड ेहोता. या टेशनब ल मी तु हाला सांगतो. ती काही इमारत
न हती. आयु य मयादा पूणपणे संपून गेलेला, मालगाडीचा तो एक डबा होता, याची
चाकं काढून रे वे लाईन या शेजारीच बसवून दलेला - अस ंत ेकायालय होतं. याला एक
दोन िखड या हो या, यांतून टेशन मा तर ितक ट-िव  करायचा आिण िचत या
जंगलात कुणी वासी आले, तर यांना बोलायचा. जाड, वळ असलेली एक वेल ड या या



वेश ाराव न िव तारलेली होती. मालगाडी या ड याचा, यापे ा चांगला उपयोग कुठे
पाह यात न हता.
नो हबर या एका सकाळी एका िम स- ेननं मला इथे सोडलं अन ्धूर सोडीत ती जंगलात
िनघून गेली. बगलेत झड ेधरले या टेशन मा तरला, मला पा न मोठा आनंद झाला. इथे
उतरणारे फारच कमी वासी असायचे. यामुळे नवीन चेहरे पािहले, क  टेशन
मा तर या आनंदाला सीमा राहायची नाही. याने मा या यजमानपदाची जबाबदारी
घेतली. मला या मालगाडी या ऑ फसम ये घेऊन गेला, एका टुलावर बसिवले. मला
हणाला, ‘‘थांबा ह,ं एका िमिनटात मी माझं ह ेकाम आवरतो...’’ खाक  कागदांवर याने
घाईने काही िलहीले अन् मला घरी घेऊन आला. याचं घर हणजे दगडी बांधकामाची
एक छोटी खोली, एक वयंपाकघर अन् परस असं होतं. हा टेशन मा तर इथे आपली
बायको अन् सात पोरांना घेऊन रहायचा. याने मला जेवू घातलं. मी तयार झालो आिण
याने मा यासोबत गावात जा यासाठी या या पोटरला पाठिवले. गाव जवळपास
मैलभर आत अस ं होत.ं या चाळीस घरातून, मा याशी संबंधात असले या सग या
का तकारांना मी, या गावा या मुखा या घरी बोलावून घेतले. ितथे चटईवर बसून
सवाना एक कारचे भाषणच दले. सग यांनी मोठं ल पूवक ऐकलं. मी दलेले सॅ प स
घेतले, यां या वापराब ल तपशील जाणून घेतले. आपाप या घरांकड े परत जाताना,
खतपा या या मा या सूचनां या अनुषंगाने आपापसात यांनी उपहासाने ित याही
द या. अंधा  लागले, तसं मी आवरलं आिण टेशन मा तर या घराकड ेिनघालो. माझा
घसा दखुायला लागला होता अन ्मी बोललेले श द मा याच कानात घुमू लागले होत.े
एकदोन गा ा यायची ती वेळ असली, तरी इथे थांबणारी गाडी दसु या दवशी सकाळी
5.30 वाजता होती. रा ी या जेवणानंतर मला ल ात आलं, माझी िनघायची वेळ झाली
आह.े खोलीत आपापली अंथ णं टाकायला सगळं कुटंूब वाट पा  लागलेलं अन् तशा
ि थतीत माझं ितथं राहणं यो य न हतं. सकाळी गाडी येईपयत मी लॅटफॉमवर थांबतो,
असं मी हणालो...
‘‘नको, नको हा मुलूख फार वाईट आह-े तुम या शहरासारखा नाही. वाघांचा वावर
असलेला हा भाग.’’ टेशन मा तर हणाला. िवशेष सवलत दऊेन यान े मला या
टेशन या कायालयात झोपायला दले. या खोलीचा अधा अिधक भाग एक भ म टेबल,
खुच  आिण टूल यांनीच ापला होता. मी ते बाजूला ढकललं आिण कोप यात
मा यासाठी एक जागा तयार केली. कमान आठ तासांचा वेळ होता मा याकड.े मी
आडवा झालो. या िन:श द रा ी सग या कारचे आवाज- सळसळ, खडखड, गंूऽऽ गंूऽऽ
असे- येऊ लागले. टेिल ाफ या खांबांचे, रात क ांचे आवाज, तसेच बांबू या बनांची
सळसळ... मी उठलो आिण या लहानशा टेशन या दाराचे बो ट लावून घेतले अन्
िनजलो. मला मोठं एकाक  वाटू लागलं. उ मा वाढ यामुळे मला काही झोप येईना. मग
पु हा उठलो. दरवाजा अधवट उघडून ितथे खुच  वि थत ठेवून दली; थोडी हवा यावी
हणून. आिण पु हा अंथ णावर पडलो.
मला झोप लागली अन् मी व ात हरवलो... मी एका उंच टेकडी या मा यावर उभा आहे
आिण सौ य अशा चं काशात दरीचे स दय याहळतो आह.े.. दरूव न मांजरासार या



ा यांची एक रांग उताराव न चालली आह.े अधवट साव या... आिण मी मो ा
कौतुकान ेितकड ेपाहत उभा आह,े कारण यांची ही हालचाल मोठी मोहक वाटत होती.
मी या वातावरणात एवढा भान हरपून उभा रािह याचे मला ल ात आले नाही. मी
वळून पािहले, तर काय- मांजरां या आकाराचे त े ाणी न हते, ती पूण वाढ झाले या
वाघांची रांग होती! मी दचकलो अन् टेशन या या भंतीला माझा ध ा लागला.
याच वेळेला व ातून मला जाग आली. कारण दाराला आडकाठी हणून ठेवलेली खुच
ध पकन ् आवाज क न मा या अंगावर पडली. मी डोळे उघडून पािहलं, ते हा मला
दसले, क  एक वाघ आत घुसायची धडपड करतो आह!े तो ण मा यासाठी ग धळाचा
होता. मला कळेना, क  मला जाग आलीय क  ते व च चालू आह ेअजून! मला आधी
वाटले, माझा तो िम  टेशन मा तरच आत येतो आह ेक  काय; पण व ामुळे माझं मन
पूण तयार झालं होतं- चं  ता यां या काशात मला व छ दसू लागलं... वळवळणारी
शेपटी, गुरगुर आिण सग यात मह वाचं हणजे अंधारात चमकणारे डोळे... मला ल ात
आलं, मा या फ टलायझर कंपनीला आता मा यािशवायच पुढली िशिबरं यावी
लागणार. तो वाघसु ा खुच या आवाजाने ग धळून गेला होता आिण अडखळत उभा
होता. मी कोप यात असलेलं यान े प  पािहलं होत ंआिण वत:शीच तो जणू हणत
होता. माझे ‘िडनर’ तयार आह.े पण हा िविच  आवाज कशाचा असावा बरं... व य ाणी
मनु य ा यांना एकवेळ घाबरणार नाहीत पण खु या-टेब ससार या फ नचरला
घाबरतात. सकसमधली माणसं, अशा ा यां या समूहाला केवळ खुच या साहा याने
आवरतात ह े मी पािहलेलं होत.ं दवेानं अशी आप याला मृती दलेली असते पहा,
या यामुळे संकटा या संगी आपला िनभाव लागतो. वाघ मा याकड ेपाहत खुच कडे
ल  ठेवून होता आिण मी पटकन् हात पुढे क न िजवा या आकांताने तो टेबल मा याकडे
ओढला आिण टूलसु ा. कोप याकड ेपाठ क न मी बसलो. टेबल मा यासमोर कोप यात
अगदी फ  बसलं होत.ं मी या टेबलाखाली बसलो आिण टुलाची भंत समोर धरली.
जे हा मी टेबल ओढलं होतं, ते हा टेबलावर या ब याच व त ूखाली पड या हो या - टेबल
लॅ प, एक मोठा चाकू आिण िपना. मा या या सुर ा व थेतून मी वाघाकड े पा
लागलो. तोसु ा मा याकड े मो ा कुतूहलान े पहात होता. आपलं अ  दृ ीसमो न
िनघून जावं ह े याला आवडलं नाही ह े प च दसत होत.ं यान ेकाळजीपूवक एकदोन
पावलं पुढे घेतली, घशातून अशी डरकाळी दली, क  त ेछोटं टेशन ऑ फस हलू लागलं.
माझा शेवट जवळ येवू लागला. िज या निशबात माझी प ी हायचं िल न ठेवलं होतं,
अशा या बाईब ल- मा या बायकोब ल- मला दया येऊ लागली.
मी ती खुच , ढाल घेऊन फरवावी तशी फरिवली आिण वाघान ेअडखळत एकदोन पावलं
मागे घेतली. आता पु हा आ ही काही वेळ एकमेकां या हालचाल वर ल  ठेवून होतो.
ास रोखून मी पा  लागलो. वाघ ितथे उभा होता, वेषाने शेपटी हलवीत होता, ती

शेपटी कधी भंतीवर आपटून ितचा ब  आवाजही येत होता. तो अचानक वाकून बसला.
नजर मा यावर रोखलेली होतीच आिण आप या पंजांनी जमीन उकरायला याने सु वात
केली. तो आपली नखं पारजतोय मा यासाठी... मी वत:शीच हणालो. या ओबडधोबड
टेशन कायालया या खोलीत ािणसं हालयासारखा वास भ न रािहला. मला कससंच



वाटू लागलं. याचं पुढ या पावलांनी जमीन उकरणं चालूच होत.ं आपण क पनाही क
शकणार नाही, असा मोठा ककश आवाज याचा होऊ लागला.
वाघान ेअगदी अचानक उडी घेतली अन् आपलं सगळं वजन या फ नचर या ढगावर
झोकून दलं. मला वाटलं, सग या फ नचरची आता का ा या पेटीसारखी अव था
होणार! पण सुदवैान े आप या रे वेखा याने दरूदृ ी ठेवलेली होती, यांनी या
फ नचरसाठी भ म लाकूड िनवडलेलं होतं. यामुळे मी वाचलो. आता टेबलावर
प या माणे झुल यािशवाय वाघाला काही करता येईना झाले. पंजे खाली घेऊन मला
तडाखे मारायचा याचा य  होता; पण मी त ेखुच  आिण टुला या आधारान ेचुकिवले.
टेबल पहाडासारखा वाघाला तोलून होता. मला गुदमर यासारख ंझालं. मा यावर याचा
चालू असलेला ासो वास मला जाणवत होता. सगळा पृ भाग ापून तो बसला
आिण मा या दशेने पंजे मा  लागला - माझा एखादा लचका याने तोडून घेतलाही
असता या यासाठी; पण सुदवैाने मी अगदी म यभागी बसलेलो होतो- कोण याही बाजूने
अगदी केसा या अंतरावर हणा ना. मा या डो यावर याचे हं  आवाज आिण
हालचाली चालूच हो या. जर तो खाली उतरला, तर खुच  एका बाजूला ढकलून याने
मला बाहरे ओढलेही असते; पण याला काही वेळ या खुच चं भय वाटत असावं.
खुच पासून दरू राहणंच याला बरं वाटू लागलं. अशी आमची लढाई काही काळ चालली,
कती वेळ चालली मी नाही सांगू शकणार. मा यासाठी वेळ पूणपणे थांबली होती.
वाघान ेखाली उडी मारली आिण टेबलाभोवती तो फ  लागला, एखादी फट-सांद दसते
का पा  लागला. एकदोन वेळा मी खुच  खडखड वाजिवली; पण लवकरच याचे खुच चे
भय िनघून गेले. यान ेखुच वर पंजा मा न पािहला अन् याला ल ात आले, क  ती
िन प वी आह.े ह ेल ात आ यावर याने ती बाजूला झुगा न ायचा य  केला; पण
मी यासाठी तयारच होतो. मी चपळाईन ेती मा याकड ेखेचून घेतली आिण टेबला या
कडतेून घ  बसवून ध न ठेवली. दसु या बाजून ेमला टुलाचं संर ण होतंच. मला या
फ नचर या पायां या आधारान ेभ म बंदोब त करता आला. मा यासमोरच तो वाघ
आता मागचे पाय दमुडून बसला होता, मला कसं गाठावं पा  लागला. आता टेबल, खुच
अन् टुल यामुळे तयार झाले या संर क जागे या म यावर मी होतो आिण वाघा या
कोण याही यु यांना त ड ायला ही जागा स  होती. याने माझी ही सगळी व था
मो ा ल पूवक त हनेे पािहली, यात एक जागा याला दसली आिण यातून वाघाने
आपला पंजा आत सारला. वळले या नखांचा तो पंजा मा या डो यासमोर लटकत होता
आिण त ेपा न मला भयंकर राग आला. याला अशा ह यासाठी मी का बरं संधी ावी?
मी फारच संतापलो. टेशन मा तरचा तो लांब असा चाकू ितथेच पडलेला होता. मी तो
उचलला अन् या या पंजात खुपसला! यान ेपंजा चटकन ्काढून घेतला आिण वेदनेने तो
जणू िपसाळलाच. यान ेउडी मारली अन् आता सगळी खोलीच खाली घेतो क  काय असं
वाटावं, तसा याचा धंगाणा चालू झाला. मा या संर ण व थेचे तुकडके न
टाकाय या य ाला तो लागला. याला यश िमळाले नाही. पु हा यान ेआपला पंजा आत
सारला. आता मी या चाकूचा चांगलाच वापर क न याचं एक बोटच कापून टाकलं-
नखासिहत! याने पु हा पु हा ह ला केला आिण मी कबूल करतो, क  या याशी लढाई



संपेपयत मी याची तीन नख ंकापून टाकली होती! आता जणू आ ही दोघंही एकमेकां या
र ाचे तहानलेले झालो होतो. (ती तीन नख ंआता मा या तीनही मुल या ग यातील
सो या या क दणात आहते. तु हाला कधी वाटलं तर तु ही येऊन पा  शकता.)
सकाळी पाच या सुमारास टेशन मा तर आिण पोटर आले आिण नेहमी माणे सहज आत
आले. यांचे पाऊल आत पडताच णभरात वाघाने माझा नाद सोडून यां याकड े झेप
घेतली. दोघंही मो ा गतीने पळाले. टेशन मा तर आप या घरात गडप झाला आिण
यान े दार लावून घेतले. पोटर झपा ाने िनसटून एका झाडावर चढला, वाघ
या यामागेच अ यावर गेला. अशा कारे एकमेकांकड ेपाहत ती दोघं थांबली असतानाच
ितकडून सकाळी 5.30 ची मालगाडी धडधडत आली. इंिजनचे फू कार, या िश ा आिण
कोळशा या ठण या चालू हो या अन् वाघ मग खाली उत न ळ ओलांडून जंगलात
िनसटून गेला.
वाघान ेया भागात पु हा भेट दली नाही; पण तरीही यान ेकेले या नासधुशी या वाता
येतच रािह या. मलाही तो पु हा दसला नाही. आताच याला मी इथे पािहले-
बैलगाडीवर पडलेलं त े धूड. या या पुढ या उज ा पायाकड े पाहताच मी याला
ओळखलं - याची तीन बोटं अन् नखं िनघून गेलेली होती. वत:ची सुर ा आिण हातात
बंदकुा घेऊन याला मारले या या माणसांब ल तु हाला फारच कौतुक वाट याचे दसले.
यामुळेच मी ही ह ककत सांिगतली. कदािचत, या माणसाने याच ा याला, हातात
काहीही नसताना त ड दले, या माणसाला थोड ंतरी ेय तु ही ाल, असं मला वाटलं.
तो गो ीवे हाळ माणूस िनघून गेला आिण आ ही चौकाकड ेआलो. ितथे ती वाघाची ॉफ
सवाना पाह यासाठी हणून ठेव यात येत होती, या िशका यांचा गौरव चालू होता.
शहराकडून येणा या कची ते वाटही पहात होते. आ ही या गद त घुसलो आिण या
वाघाचा उजवा पाय दाखिव याची यांना िवनंती केली. कुणीतरी गॅसब ी खाली केली
आिण या काशात आ ही पािहलं. होय, तीन बोटं न हती आिण या जागी खोल
जखमेचा ण होता. या माणसाने न च एखा ा हातोडी या जोरान ेचाकूचे वार केले
असतील.
आम या ाला या िशका यांनी उ र दले-
‘‘ते कसं झालं असावं सांगता नाही येणार. आ हाला अशी काही करणं यापूव  पाहायला
िमळालेली आहते. असं हणतात, जंगलात या काही आ दवासी जमातीत जे हा एखादं
वाघाचं िपलू पकडलं जातं, यावेळी याचा पंजा कापून ताईत कर यासाठी त ेनख ंघेतात
अन् िपलाला सोडून दतेात. ते सहसा वाघा या िपलाला ठार मारत नाहीत.’’

♦♦♦



ई रन
मालगुडीमध या िव ाथ जगताम ये जून मिह या या एखा ा िविश  दवशी - खरं
हणजे सं याकाळी, इंटरिमिजएट परी े या िनकाला या िनिम ाने जी खळबळ असते,
जी उ ेजना असत,े या वेळी ई रनमा  या सग यांकड ेपाठ फरवून या याशी काही
संबंध नस यासारखा वागत असतो. आप याच अशा कामांत त असतो.
इंटरिमिजएट या वगातला व र  िव ाथ , असा मान यान ेिमळिवलेला होता. ओठांवर
िमस ड फुटाय या वयात याने अ बट िमशन कॉलेज या इंटरिमिजएट वगात वेश
घेतला होता. आताही तो ितथेच आह.े याची शरीर- कृती धडधाकट झालेली आह,े गाल
कसे वर आलेले अन् चेह याला मजबुती दणेारे झालेले आहते. काहीजण याला
हणतातसु ा - तु या डो यावरचे केस िपक याचे दसत आह!े पिह या वेळी तो नापास
झाला, ते हा या या आईविडलांनी काळजी केली. या याब ल सहानुभूती दाखिवली.
दसु या वेळी अशाच कारची सहानभूती िमळिव यात ई रनला यश आले हणा; मा
थोडी टीका अन् नाराजी प करावी लागलीच... आिण वारंवार या अपयशामुळे
आईविडलांची या या अ यासातली, या या परी ेतली चीच कमी झाली. आता ते
सारखं सारखं हणू लागले होते, ‘‘आता अ यास सोडून दऊेन दसुरं काही उपयोगाचं असं
तू का पाहत नाहीस?’’ अशा वेळेस ई रन नेहमीच आपली बाजू मांडायचा, ती या श दांत
: ‘‘आता एवढी संधी घेऊ ा मला.’’ याला िव ापीठा या परी ेब ल एक कारची
आस च िनमाण झालेली होती हणा ना! वे ा भ ासारखा भि भावाने तो भारलेला
होता.
आिण आता सं याकाळ या सुमारास सगळं गाव िनकाला या उ सुकतेपायी उतावीळ असं
झालेलं होतं. पोरांचा घोळका ग लीग लीने जाऊ लागला होता आिण शरयू या वाळूवर
काहीजण ग पांत दगं होते. उ सुकता, कुतूहल, भय, उ कंठा अशा भावनांमुळे त ेअ व थ
झाले होते. काहीजण िसनेट हाऊस या गेटवर चढून उतावीळ होऊन पा  लागले होते-
आत िनकाला या संदभात मी टंग चालू होती.
िनकालामुळे केवळ िव ा यातच नाही, तर पालकांतसु ा खळबळ माजलेली होती.
अपवाद होता, फ  ई रन या पालकांचा. शेजारीपाजारी जे हा परी े या िनकालाची
चचा होऊ लागली, ते हा ई र या आईविडलांनी उसासा टाकून हटले होते,
‘‘ई रनब ल आ हाला अशी काही काळजी नाही. याचा िनकाल आधीच लागलेला
असतो अन् सग यांना माहीतही झालेला असतो!’’ ई रन गमतीन े हणायचा, ‘‘बाबा,
कुणी सांगावं मी पास झालेलो असेन! मी फार अ यास केला होता. ’’
‘‘तु यासारखा आशादायी माणूस आज अ या भारतात नसेल! अन् एवढी तुझी गाढ

ा असेल, तर तुला एकच परी ा वारंवार ायची वेळ येऊ नय!े’’
‘‘ ‘लॉिजक’म ये मी अगदी थोड यात गेलो, माग या वष .’’ ई रन वत:ची बाजू
मांडायचा आिण घरात या सग यांना हसायला यायचे. ‘‘त ेकाहीही असो. तू सग या
पोरांसोबत जाऊन िनकाल का पा न येत नाहीस?’’ आई िवचारायची.
‘‘काही गरज नाही’’ ई रन हणायचा, ‘‘मी पास झालो, तर ते घरी येतील सांगायला!



गे या वष  मी िनकाल पाहायला गेलो होतो असं तुला वाटत ंका? मी िसनेमाला गेलो
होतो. यावेळी मी एकापाठोपाठ दोन शो पािहले होते!’’
वत:शी गुणगुणत ई रनने हातपाय धुतले. कपड ेघालून तो बाहरे जा यासाठी तयार
झाला. याला माहीत होतं- आज िनकालाचा दवस आिण नापास होणारा िव ाथ
हणून जो तो आप याकड े पाहत राहणार. हणूनच यान े आपले केस काळजीपूवक
वंचरले. याला याचीही क पना होती, क  घरात आप या माघारी सगळे हसतात;
इतकेच काय सगळं गावसु ा. ई रनला अस ंवाटलं, क  त ेआपसात अशीही चचा करीत
असतील, क  याला काय करायचाय एवढा न ाप ा? केसांचा भांग, इ ीचे कपड,े
शानशौक नं याचं राहणं ह े जरा अतीच होतंय. नापास मुलाला एवढा बाब काय
कामाचा? एक बेशरम अन् िनढावलेला अशी याची याती झालेली होती; पण ई रनला
या सग यांची पवा न हती. आप या अशा शानशौक न ंराह यातून तो जणू यांना एक
त हनेे जवाबच ायचा.
ई रनने नेहमीचा ायाम केला. बा  फरिवले, वर-खाली केले, बाबात तयार होऊन
तो िसनेमाला िनघाला... पण ई रनचं ह ेकरणं-वागणं, शानशौक हा सगळा मुखवटाच
होता. या मुखव ाखाली अपयशाने खचून गेलेलं एक त ण मन होत;ं जे अितशय
तळमळीने, उ कंठेने ाथना करीत होतं - यशासाठी, उ ीण हो यासाठी. िनकाला या
दवशी घरातून िनघताना ई रन आईशी बोलला होता, ‘‘आई, मा यासाठी वाट पा
नको. मी हॉटेलम ये काहीतरी खाणार आह ेअन ् पॅलेस टॉ कजम ये दोनही शो पाहणार
आह.े’’ ई रन या आवाजात या वेळी एक कारची गूढ वाटावी अशी अ व थता होती.
िवनायक ग लीतून बाहरे पडताना, माकट रोडने जाणा या पोरांचा घोळका कॉलेजला
चाललेला याने पािहला. एकाने िवचारलेसु ा -
‘‘ई रन, कॉलेजला येतोस- िनकाल पाहायला?’’
‘‘हो, हो येणारच; पण थोड ंअजट काम आह ेमला.’’
‘‘कुठं?’’
‘‘पॅलेस टॉ कजला!’’ पोरं हसली. ‘‘ हणजे, तुला तुझा रझ ट माहीत झालाय, नाही का!’’
‘‘हो, हणूनच तर जातोय मी. नाहीतर कुणी जाईल का, आं?’’
‘‘तुझा परी ा मांक काय आह?े’’
‘‘सात-आठ- पाच’’ जे मनात आलं, त ेई रन बोलून गेला. पोरं हस ूलागली. ‘‘आ हाला
माहीत आह,े तुला या वेळी फ ट लास िमळणार!’’
िसनेमा टॉ कजला, चार आ यां या लासम ये ई रन दरू जाऊन बसला. यान ेपािहले -
सग या िथअटरम ये शाळेतला एकही िव ाथ  न हता. सग या गावातले िव ाथ
िसनेट हाऊसकड े गेलेले होते, िनकाल पाह यासाठी. या िथअटरम य ेआपण एकटेच असे
िव ाथ  आहोत, ह े ल ात आले आिण ई रनला मोठे वाईट वाटू लागले. या या
निशबान ेअशा त हनेे याला या या िम मंडळीतून एकटे केले होत.े तो अितशय िनराश
झाला. याला आणखी वाईट वाटू लागले. वत:ब ल या कडवट भावना मनात
उद ्भव या.
लवकरच दवे िवझले आिण िसनेमा सु  झाला - दवेदवेता असलेला तमीळ िसनेमा. यांचं



राजकारण आिण भांडण यात ई रन पाहता पाहता रंगून गेला. द दशकाने वगाची जी
दृ य े या वतमानात उभी केली होती, यांत तो त लीन होऊन गेला; पण िव मृतीचा
याचा हा आनंद फ  अधा एक तास होता. मग यातली ती नाियका जी वगात या
वृ ा या उतर या फांदीवर बसलेली होती, जागची उठेना. ती ितथेच बसून अ या
तासाएवढे लांबलचक गाणे हणू लागली. हा भाग ई रनला कंटाळवाणा वाटू लागला.
याचबरोबर याची िनराशा, जुनी ठसठस परतू लागली. ‘‘ए बाई’’ ई रन जणू सांगू
लागला ितला, मा या अडचणी आणखी का वाढिवतेस, लीज उठून जा आता! आिण ती
नाियका - जणू काही ितला त ेऐकायला आलं- उठून गेली आिण पु हा सुरेख अशी दृ यं
सु  झाली. यु , लय, महापूर, कुणी आभाळातून खाली झोकून दते आह.े िव ा-
िसगारेट या धुरां या ढगांतून या पांढ या पड ावर काशमान होणा या िच थरारक
घटना... पड ावर अन् पड ा या बाहरे असलेले संवाद, बडबड... संगीत, आरडाओरडा,
सोडा िवकणा याचे कंचाळणे, े कांची शेरेबाजी... हा सगळा कोलाहल अन् गडबड यात
ई रन बुडून गेला. िसनेट हाऊस आिण िव ा थजीवनाचा याला काही तासांसाठी का
होईना, िवसर पडला.
िसनेमा रा ी दहाला सुटला. दसु या शोसाठी गेटवर गद  झालेली होती. पॅलेस टॉ कज या
समोरच असलेला हॉटेलचा मालक या या ओळखीचा होता. याने िवचारले,
‘‘ई रनसाब, िनकाल आज जाहीर झालाय, तुमचं काय झालं?’’
‘‘मी या वष  परी ाच दली नाही.’’ ई रन हणाला.
‘‘असं का... मला वाटत,ं तु ही तर परी ा फ स भरलेली होती ना?’’
ई रन हसला. ‘‘बरोबरंय तुमचं. आजच मी इंटरिमिजएट परी ा पास केलीय -
सं याकाळी!’’
‘‘वा! फार छान! शार आहात ह!ं हनुमानाची ाथना केली, क  तो यश दतेोच पाहा.
आता यापुढे काय करणार आहात?’’
‘‘आता वर या वगात जाईन, आणखी काय!’’ ई रन हणाला.
यान ेथोडा फराळ क न कॉफ  घेतली अन् िनघाला. िबल दऊेन जाऊ लागला, तसं हॉटेल
मालक हणाला, ‘‘तुम या सेिल ेशन या िडनरला मला बोलवायला िवस  नका बरं!’’
ई रनने पु हा ितक ट काढले अन ् िसनेमाला बसला. पु हा एकदा दवेतांची ती
कपटकार थाने- झगड े या यापुढे येऊ लागले. तो पु हा या सग यांत हरवला. पड ावर
या याएवढी मुले जे हा वगात या या सरोवरात-पा यात खेळत असलेली, मौज करीत
असलेली दसली, ते हा ई रन हणाला, ‘‘वा! तु ही िजथे आहात ितथे परी ाच नसतील
कुठ याही; हणून तु ही अशी मौजम ती क  शकता, अं!
आिण या तशा जगाची अिभलाषा मनात उमटली. या अिभलाषेन े जणू ई रन या
मनाचा ताबा घेतला. आता ती नाियका वृ ा या उतर या फांदीवर बसून गाणं हणू
लागली आिण मग ई रनचं मन िसनेमातून उठलं. यान ेपिह यांदाच आजूबाजूला नजर
टाकली. टॉ कजमध या या छाया- काशात ई रनने पािहले- पोरांचे बरेच घोळके
आलेले होत.े खुषीतली सगळी पोरं. सग याच पोरांनी आपले िनकाल पािहलेले असतील
अन् आता त ेआपला आनंद साजरा करायला आले असतील... ई रन या ल ात आले.



प ासएक तरी असतील सगळी िमळून. याला हहेी वाटू लागलं, क  सगळीजण भरपूर
आनंदात आहते. पानं खाऊन आपले ओठ रंगवून म त बसली आहते िसनेमाला. ई रनने
िवचार केला, आता इंटर हल झाली, क  सग यांचं ल  आप याकड े जाईल.
िनकालाव न पोरं आप याला िचडवतील. तेच जुन ेवैतागाचे थ ा-िवनोद करतील, याच
वा ात त हनेे हावभाव करतील... ई रन मनातून या सग यांवर नाराज झाला. या
तशा यश वी रंगेल चेह यांचे भयही वाटू लागले याला. याला असेही वाटू लागले, क  ती
सगळीजणं आप याकड ेअशा त हनेे पाहतील, जणू ई रनसार या नापास िव ा याला
अिधकारच नाही आज िसनेमा पाहायचा!
टॉक जमध या एका दरू या कोप याकड ेई रन सटकला.
यान े पड ाकड े एक नजर टाकली. फांदीवरची ती नाियका गाणं हणत होती, यात
याला काही रस न हताच आिण ई रनला खा ी होती, क  आपलं ह ेअि तीय गाणं ती
असंच आणखी वीस िमिनटं गात राहणार आह.े वैतागून तो उठला अन् सावकाश कडकेडनेे
दाराकड ेआला आिण टॉक ज या बाहरे पडला. उ ीण झाले या या सग या पोरांकडे
पा न आता ई रनला वत:ब ल ितटकारा वाटू लागला. ‘जो माणूस परी ेत पास होऊ
शकत नाही, याला जगायचा अिधकार नाही...’ असा िवचार ई रन या मनात
उद ्भवला. सग या अडचणी- सम यांवर एक ददैी यमान वाटावा असा उपाय- म न
जाऊया आिण िनघून जाऊ... या ितकड.े.. िजथे- वगात ती पोरं कमळां या त यात
खेळत असतील, ितथे कस याही परी ा ा ा लागणार नाहीत. काळ या नाहीत...
दरवष  या िसनेट हाऊसकड ेत ड लटकावून पाहायची गरज नाही.
हा असा उपाय ई रन या मनात उद ्भवला अन् याला फार िनवांत वाटू लागलं. थोडी
गंमतही वाटली. तो हॉटेलकड े गेला. हॉटेल मालक आता झोपायला जा या या तयारीत
होता. ई रन याला हणाला, ‘‘सेठजी, एक काम आह.े.. मला एक कागद अन् पेि सल
दतेा का लीज... एवढं एक करा बुवा... तु हाला ास दतेो आह.े.. मला एक तातडीचा
िनरोप िल न ठेवायचा आह.े..’’
‘‘एव ा उिशरा...’’ अस ं हणत मालकान े याला कागद-पेि सल दले.
ई रनने आप या विडलांना प  िलिहले अन् याची वि थत घडी घातली. आप या
कोटा या आत या िखशात काळजीपूवक ते ठेवले.
कागद-पेि सल परत क न ई रन आता िनघाला. आता याला वेध लागले होते रेसकोस
रोडचे. ितथून उज ा बाजूला वळले, क  अधा माकट र ता चालायचा आिण मग इलॅमन
ीट आिण नंतर ितथून शरयू नदी... ितचे चमकदार गूढ पाणी ई रनला कवेत घेणार

होत े अन् या या सग या सम या िमटवून टाकणार होते... माझा हा कोट ितथं
पाय यांवर काढून ठेवायचा आह,े यात ठेवलेले त ेप ... ई रन वत:ला बजावू लागला.
लवकरच इलॅमन ीटमधून ई रन बाहरे पडला. आता नदी या वाळूत याची पावलं तू
लागली. नदी या पाय यांवर तो आला. आपला कोट यान ेघाईने काढला आिण पाय या
उत  लागला. हात जोडून आकाशात या ता यांकड ेपाहत तो हणू लागला, ‘‘दवेा, जर
मा या दहा ा य ातही मी परी ा पास होत नसेन, तर मा या जग याचा उपयोग
काय आिण जगाला मी भार हणून का रा ?’’ याची पावलं पा यात होती. मान वळवून



यान े िव ापीठा या या इमारतीकड े पािहले. िसनेट हाऊस या पोचम ये दवे दसत
होत.े म यरा ीचा सुमार असावा. पंधरा- िमिनटां या चाल यातले ते अंतर असेल. ितकडे
जाऊन रझ ट या बोडावर नजर टाकूया का... कसंही क न आपण मरणार आहोतच, तर
या बोडाकड ेएक नजर टाकून पाहायला काय हरकत आह;े का टाळावं आपण- कशाची
भीती आता?
ई रन पा या या बाहरे आला. पाय यांवर ठेवलेला कोट ितथेच रा  दला अन् वाळूतून
चालत गेला. कुठेतरी बाराचे टोल वाजत होते. वर तारे चमकत होते. नदी या वाहाला
काठावर या झुडपांचा, रा ी या वातावरणाचा गूढ-गंभीर असा वर लाभलेला होता.
पा याने िभजले या, वाळूने माखले या या या पायांना थंड वा याची जाणीव होऊ
लागली. िसनेट या पोचम ये यान ेआता एक कार या उ ामपणाने वेश केला. ‘‘आता
मला कशाची भीती नाही’’ तो पुटपुटला. िसनेट हाऊस सुनसान होते. कसलाही आवाज
न हता. अंधारात असले या इमारतीत अपवाद होता, तो पाय यांवर या झगमग या
मो ा ब बचा... आिण भंतीवर लावलेला रझ टचा तो बोड.
पाय उंचावून रझ टचे तपशील शोधताना ई रनची छाती धडधडत होती. द ा या
काशात तो परी ा मांक तपासू लागला. घशाला कोरड पडली होती. ितस या ेणीत
उ ीण झाले या िव ा या या मांकांव न याची नजर फ  लागली. याचा मांक
501 होता. या या नजरेसमोर मांक होता 498 आिण यानंतर 703. ‘‘ह.ं.. मा या
आजूबाजूला काही िम  आहते हणायचं!’’ तो कुि सतपणे हसला.
िसनेट हाऊसम य े यान े वेश केला होता, या वेळी एका ती  अशा इ छेने उसळी मारली
होती- कसंही क न आपला नंबर या पास झाले या पोरां या यादीत असावाच!
तेव ाच वेळात ई रनने तक केला होता... पास झालो, तर मी धावत जाईन घरी.
सग यांना सांगेन, क  तु ही आता माझी मा मागा - मला मूख हणत होता नं!
... पण आता नोटीस बोडाकड े ल पूवक पािह यावर, अपयशाचे तेच कठोर वा तव-
याचा प रणाम ई रन या चेह यावर पसरला. याचा मांक कुठेही न हता.

‘‘नदीकड.े..’’ तो पुटपुटला. फाशी जाहीर झाले या अपरा याला, याची फाशी र
झा याचे कळावे अन ्ताबडतोब ती अफवा अस याचे ल ात यावे, तसं ई रनचं झालं.
‘‘नदीकड.े.. मला जायचं आह.े..’’ तो िनकालप ाकड ेपा न बोलला आिण काही पाय या
उतरला. ‘‘आणखी कती जण पास झाले बरं...’’ अस ं हणत परतून ई रनने नोटीस
बोडाकड ेपािहले. आता तो िनकालप ा या वर या बाजूकडून रझ ट पा  लागला. थम
ेणी - एक सव थम, तर इतर सहाजण थम ेणीत...

‘‘ शार पोरं... कसं जमत असेल यांना...’’ ई रन कौतुकान े हणाला. आता याची नजर
ि तीय ेणी या िनकालाकड ेगेली. मांक 98 पासून दोन ओळ नी भरलेला िनकाल होता
तो. जवळपास पंधराजण. एकेक मांक ल पूवक पाहत तो पुढे जाऊ लागला. मांक
350... नंतर मांक 400 यानंतर ... मांक 501 आिण नंतर 600.
‘‘पाचशे एक! ि तीय ेणीत! अस ं श य आह?े’’ ई रनन े जणू ची कार केला. या
मांकाकड ेतो सारख ंसारखं पा  लागला. होय, ते खरं होत.ं याला सेकंड लास िमळाला

होता. ‘‘ह ेखरंच असेल तर आता पुढ या मिह यात मी बी.ए. या वगाला बसेन.’’ तो



ओरडलाच. सुनसान अशा या इमारतीत आता याचा आवाज घुमू लागला. ‘‘आता जर
का मला कुणी मूख हणेल, तर याची चामडी काढतो!...’’ तो उ ारला. याला भोवळ
आ यासारखे वाटले. भंतीवर तो थोडा टेकला. एव ा वषाची चंता आिण अिनि तता
अक मात िनघून गेली होती. आता या मोकळेपणाची उ ेजना याला सोसेना झाली.
धम यांमधून र वाह वेगात धावू लागले अन् मदपूयत धडका दऊे लागले. मो ा
यासाने ई रन थीर झाला. यान े वत:शीच हळुवार अशी शीळ दली. आता सगळे
जग आप या एक ा या मालक चे झाले आह े आिण या जगाचे राजािधराज आपण
आहोत, असं ई रनला वाटू लागलं. नोटीस बोडाकड ेपा न यान े वत: या छातीवर मूठ
मारली आिण आ हान दले - ‘‘मािहताय, मी कोण आह?े’’ मग वत: या का पिनक
िमशांवर पीळ दते ई रन बाबाने हसला आिण याने आवाज दला- ‘‘कोण आह े रे
ितकड,े माझा घोडा तयार ठेव!’’ याने मान वळवून मो ा िमजाशीने नोटीस बोडा या
रझ टकड ेनजर टाकली आिण राजा या डौलान ेतो चालू लागला. णभर थांबून याने
जरबेन ेआवाज दला, ‘‘मूखा! घोडा जवळ घ,े ऐकलंस का?’’
.... घोडा मग जवळ आणला गेला. ई रन घो ावर वार झाला. यान े वेषाने चाबूक
मारला आिण िनघाला. घोडे वाराचा आवाज आता या अंधा या नदी कना यावर घुमला.
ई रनने आपले बा  फैलावले आिण वाळूव न तो धावू लागला. टपेत या आवाजात तो
ओरडूही लागला - ‘‘बाजूला हा! राजा येतो आह!े वाटेत जो कुणी येईल, याला तुडिवले
जाईल, सांगून ठेवतो!’’
‘‘... मा याकड े पाचशे एक घोड ेआहते...’’ याने रा ी या काळोखाला सांिगतले. हा
मांक या या मनात 

उद ्भवला आिण सारख ं याची आवतनं होऊ लागली. सग या नदी कना यावर याने
धावून घेतले. तरी याचे हणावे तसे समाधान झाले नाही. ‘‘ धानजी! हा घोडा काही
चांगला नाही. मा यासाठी आता पाचशे एक घोड ेघेऊन या! आिण त ेसगळे सेकंड लासचे
पािहजेत- सांगून ठेवतो!’’ ई रन पु हा घो ावर बसला. टाच दली आिण तो पु हा
धावला. लवकरच धानजीने या यासाठी नवीन घोडा आणला. आता ई रन मो ा
बाबात न ा घो ावर वार झाला आिण हणाला - ‘‘हां! हा चांगला आह!े’’ आता तो
भरधाव िनघाला. तो प रसर नवा होता. अंधूक चं काशात, या तशा वेळी त डान ेटप
टप आवाज करीत घोडे वाराचे धावणे चालू होते. एका हातान ेलगाम खेचत, दसु या
हातान ेिमशीवर बाबात ताव दते, ई रन घो ाला सारखा पळवीत होता - वादळा या
वेगाने. वा या या भावान े याला िवजयी झा याची भावना होऊ लागली. लवकरच
यान े वाळूचा सगळा िव तार पार केला. तो पा या या वाहापाशी आला. णभर
ग धळला आिण घो ा या कानात सांगू लागला, ‘‘तुला पा याची भीती वाटते आह?े
तुला पो न जावंच लागणार आह;े नाही तर मी तुला पांचशे एक पयांना घेणारच
नाही!’’ याला वाटलं, घो ाने पा यात छलांग मारलीय...
दसु या दवशी नदी या पा ा या पाव एक मैल अंतरावर ई रनचा मृतदहे सापडला.
दर यान काहीजणांनी नदी या पाय यांवर ठेवलेला ई रनचा कोट उचलून घेतला होता.
कोटा या िखशात यांना ई रनची िच ी सापडली होती. यात िलिहलेलं होत ं - ‘ि य



बाबा, ही िच ी तु हाला जे हा िमळेल, या वेळी शरयू या तळाशी मी असेन. मला
जगायचं नाही. माझं द:ुख क  नका. तुमची इतर मुलं शार आहते. मा यासारखी ‘ढ’
नाहीत.’

♦♦♦



प रपूण कलाकृती !
पाच वषाची आपली तप या आता फळाला येत ेआह ेयाची जाणीव होताच सोमाला मोठं
कृताथ असं वाटू लागलं. आयु यभरात एव ा मूत  हातून घड या; पण असं काम याने
यापूव  कधीही केलेलं न हतं. तो नेहमीच हणायचा, ‘महा लयान ेसगळं जग होईल एक
वेळ; पण याही ि थतीत हा नटराज आप या पायावर असाच उभा राहील.’ अ ाप ही
मूत  कुणीही पािहलेली न हती. दारेिखड या बंदोब तान ेलावून वत:ला क डून घेऊन
सोमाने झटून काम केले होते. माती या द ा या ि थर काशात छ ी हातात घेऊन
सोमा झटत होता. बाहरे भ  सूय काश असला, तरी द ा या या उजेडात तो झपाटून
मेहनत करीत रािहला. यान ेघामाची पवा केली नाही, माची पवा केली नाही. नस या
चौकशा, कुतूहला या नजरा, सगळं यान ेदरूच रा  दलं. एका आवेशान ेकामात त लीन
रा न तो मूत  घडवीत रािहला. कुणाची दखल यान ेघेतली नाही; कुणाला कामाब ल
बोलू दले नाही.
... आिण अखेरीस याचे म साथक  लागले. तो आता िनवांत बसला आिण घाम पुसून
याने आप या हातून तयार झाले या या अद ्भुत कलाकृतीकड े मो ा समाधानाने
पािहले - तो पाहत रािहला आिण या मूत या भ तेन ेथ  होऊन गेला! याने मूत ला
सा ांग नम कार घालून ाथना केली... ‘‘तुला घडिव यात मी पाच वष घालिवली. आता
तू आम या मं दरात थानाप  हो आिण सग या मानवजातीवर तुझी कृपादृ ी रा  द.े’’
द ा या मंद योतीचा अंधूक असा काश मूत या चेह यावर होता. काशा या या
थरथरीने मूत या ओठांवर जणू मंद ि मत जाणवू लागले होते. मू तकार दहेभान
िवसरला- आिण एक आवाज आला, ‘‘िम ा, ही मूत  इथून कधीच हलवू नको. ती एक
प रपूण कलाकृती झालेली आह.े’’ सोमा दचकला. याला भय वाटले. आजूबाजूला याने
पािहले. खोली या अंधा या भागात एक आकृती दसली. वाकून उभी असलेली. तो एक
माणूसच होता. सोमान े या याकड ेधाव घेतली अन ् याचा गळा धरला- ‘‘त ूका आलास
इथे?’’
गळा सोडवून यायचा य  करीत माणसाने सांिगतले, ‘‘तुझं काम पाहायला. मला तुझं
काम अितशय आवडत.ं पाच वष मी पाहत होतो.’’
‘‘तू इथं- आत आलास कसा पण?’’
‘‘तू जेवायला आत जायचास ते हा... आणखी एक चावी होती मा याकड.े..’’
सोमाने वेषात दातओठ चावले. ‘‘तुझा गळा घोटून तुला या दवेतेसमोरच बळी दतेो
आता...’’
‘‘हरकत नाही,’’ माणसाने हटले. ‘‘ या यामुळे तुझं समाधान होत असेल तर... मला
शंका आह ेिम ा, माझा बळी दलास तरी ही मूत  त ूबाहरे घेऊन जाऊ शकत नाहीस. ती
एक प रपूण अशी कलाकृती आह.े दवैी साम य लाभलेली! आिण अशा कारची कोणतीही
प रपूण कलाकृती आप यासार या म य मानवांसाठी नसत,े ल ात ठेव!’’
मू तकाराला आता रडू फुटलं. ‘‘नको... अस ं हणू नकोस. एवढी गु ता बाळगून मी ही
कलाकृती तयार केली आह,े ती अि तीय हो यासाठी प रपूण हो यासाठीच; आिण हे



सगळं केलंय ते आप या लोकांसाठीच. तो एक कारचा दवेांचा वेश आह े आप या
सग यांम ये- दवेाचा अवतार! लोकांसाठी ही मूत  नाकारणे यो य नाही.’’ माणसाने
नटराजापुढे उभं रा न ाथना केली - ‘‘दवेा, तुझं अि त व सोस यासाठी आ हाला बळ
द.े’’
याच माणसाने ही बातमी गावात सांिगतली आिण या कलाकृतीचं रह य आता उघड
झालं. गावात या माणसांम ये एक कारची दहशत पसरली. एका चांग या ितथीला
मू तकार मं दरा या पुजा याकड े गेला आिण याला िवचारले, ‘‘ये या पौ णमेला मा या
नटराजा या मूत ची ित ापना करायची आह.े मं दरात यासाठी जागा तयार केलीय
का?’’ पुजारी हणाला, ‘‘मला आधी ती मूत  तर पा  द.े..’’ पुजारी मू तकारा या घरी
गेला. मूत कड े यान ेनजर टाकली आिण पाहतच रािहला. हणाला, ‘‘एवढी अि तीय
कलाकृती... ही दवेता... खरंच मानवी नजरेत न मावणारी ही कलाकृती आह.े ती
आप याला अंध करणार! ाथने या पिह याच चरणापासून ही मूत  नृ य करणार आिण
पहा, आपला सवनाश होणार!’’ मू तकार िनराश झा याचे पा न पुजारी याला हणाला,
‘‘तु या छ ीने या मूत या कोण याही भागाला थोडा तडा जाऊ द,े थोडी ती पोचव...
मग ती मूत  आप यासाठी सुरि त होईल.’’
‘‘ !ं यापे ा, आता तो माणूस भेटू द,े याची कवटीच मी फोडने!’’
मूत काराने उ र दले.
गावातले मुख नाग रक मू तकाराला भेटले. ‘‘कृपा क न गैरसमज क न घेऊ नकोस...
पण आ ही तु या मूत ला गावात या मं दरात काही जागा दणेार नाहीत. कृपया रागावू
नकोस; पण आ हाला गावात या नाग रकांची सुर ा अिधक मह वाची वाटत े आिण
इत:पर एक करता येईल... तू जर का या मूत ची करंगळी तरी...’’
‘‘िनघून जा, तु ही सगळेजण!’’ सोमा ओरडला- ‘‘मला माझा नटराज तुम या मं दरात
ठेवायचाच नाही. मी यासाठी वतं  मं दर बांधणार, मूत  िजथे आह े ितथेच... आिण
जगातलं त ेसग यात मह वाचं मं दर होईल, पाहा तु ही!’’ दसु या दवशी सोमान े या
खोलीची भंत पाडून ितथे मं दराचे एक श त वेश ार बांधले. दवंडी दणेा या रामाला
याने एक चांदीचे नाणे दऊे केले आिण सूचना दली, ‘‘जा, अन् सग या आसपास या
गावांत जाहीर कर, ये या पौ णमेला नटराजाची ित ापना आह े हणून! जर भरपूर
माणसं आली, तर शाल- ीफळाने मी तुझा स कारही करीन!’’
पौ णमे या दवशी आसपास या गावांतून, खे ांतून ी-पु षांची, मुलांची मोठी गद
झाली. इंचभर जागा रकामी न हती, एवढी दाटी झाली. र ते-ग या माणसांनी भ न
गे या. जमावाम ये मग खेळणी िव े ते, फुलं-फळांची िव  करणारे - सग यांचे ओरडणे
भ न गेले. सामूिहक ाथना, मंगल वा े, मुलांचे मजेत ओरडणे, माणसां या भेटीगाठी -
या सग यांमुळे गावात मोठा ज लोष होऊ लागला. फुलां या माळा, उदब यांनी
सुशोिभत- सुगंिधत झालेलं त ेवातावरण, सव जगाला आप या चंदरेी काशाने हाऊन
काढणा या पौ णमे या चं ामुळे काशमय झालेले होत.े
आता मूत भोवतालचा पडदा बाजूला झाला- मूत चे अनावरण झाले. मूत समोर
कपुर योत विलत झाली. घंटानाद होऊ लागले. सव जमावात एक कारची शांतता



पसरली. येकाची नजर मूत वर िखळून रािहली. दरवळणा या कपुरा या काशात
नटराजाचे डोळे चमकले. हातापायांत हालचाल झाली. पजण णझुणले. त े पा न
सग या जमावाला एक कारचा ध ा बसला. नटराजान े आता एक पाय जिमनीवर
रोवला, नृ या या लयीत दसुरा पाय उचलला- टाचेखालची जमीन न  होत ेक  काय असे
झाले! वत: या अंगावर नटराजाने राख फासली, हातातले डम  वाजू लागले आिण या
सग या तालसंगीताने सव जीवनालाच गती िमळाली! सगळा जमाव थ  झाला. या
दृ यान े दपून जाऊन सग यांनी हात जोडले.
याच वेळी पूवकडून वारा सुटला. चं काश हळूहळू अंधूक होऊ लागला. वा याने जोर
पकडला. का या ढगांनी चं ाला िगळून टाकले. सगळी माणसं आभाळाकड ेपा  लागली.
का याकु  ढगांनी अंधा न आले होत.े पाहता पाहता िवजेचा लखलखाट झाला. ढगा या
गडगडाटाने आसमंत ापला. िवजेचे लोळ आकाशातून पडले. एक वीज गवता या
गंजीवर पडली आिण ितन े पेट घेतला. सगळं गाव काशाने झळाळलं. भयाने लोक
सैरावैरा पळू लागले. िनवारा शोधू लागले. दसुरी वीज एका घरावर पडली.
बायकामुलांचा आ ोश, ओरडणे यामुळे सगळीकड ेग धळ झाला. मोठा वादळी पाऊस
सु  झाला आिण िवजेचा कडकडाट वाढला. असा भयंकर वादळी पाऊस यापूव  कधीच
झाला न हता. गावातली दोन तळी - यामधून गावाचा र ता जायचा - तुडुबं भरली,
याचे पाणी आता र यांवर येऊन ती एक हायची प रि थती झाली. सग या ग या-
र यांव न पाणी वा  लागले. सोसा ाचा वारा झाड ेगदगदा हलवू लागला, घराघराला
नुकसान पोहोचवू लागला. वादळवा यांतून लोकांचे ची कार ऐकायला येऊ लागले - ‘‘जग
बुडणार आता!’’
दसु या दवशीसु ा दवसभर पाऊस होता. मूत समोर बसून खाली मान घालून सोमा
िवचारात बुडाला होता. िभजलेली हार-फुलं, सादाची ताटं सगळं सगळं मूत या भोवती
िव कळीत पडलेलं होत.ं सोमाचे काही िम  िचखल पा यातून वाट काढीत आले. यांनी
िवचारले, ‘‘आता झालं का तुझं समाधान?’’ िश ेची अंमलबजावणी करणा या
िशपायांसारख े उभं रा न ते सारख ं िवचारीत होत े - ‘‘तुला माहीत आह,े कती जण
िजवाला मुकले, कती घरं वा न गेली आिण कती उ व त झाली; माहीत आह ेका
तुला?’’
‘‘नाही; अन् मला ते जाणूनही यायचे नाही.’’ सोमा हणाला-
‘‘जा तु ही. इथं थांबू नका, सांगू नका मला.’’
‘‘दवेाने आप या साम याची एक झलक दाखिवलीय आप याला; याला पु हा जागं क
नकोस. काहीतरी कर- आमचे ाण आता तु या हातात आहते, सोमा! आ हाला सांभाळ.
ही मूत  अिधकच प रपूण झालीय; यामुळेच-’’
माणसं िनघून गेली आिण सोमा पु हा याच ि थतीत कतीतरी तास चंतनात म  होऊन
बसला. िम ांचे श द सारखे आठवत होते अन ्अ व थ करीत होत.े.. आमचे ाण तु या
हातात आहते... याचे गांभीय सोमाला जाणवू लागले. या या डो यात पाणी भ न
आले... मी या मूत ला िव पू कसा क ... जाऊ द,े सगळं जग जळून जाऊ द.े.. मी या
मूत ला पश क  शकणार नाही... दवेासमोर दवा लावून अन ् याकड ेदृ ी लावून सोमा



बसून रािहला. दरूवर ढगांचा गडगडाट सु  झाला. पु हा अितवृ ी होणार... गरीब
िबचारी माणसं... आतामा  सगळी मरणार... सोमाचे ल  मूत या पायाकड े गेले...
बोटांकड े गेले... छ ीचा एकच मार, हलकासा असा... अन् मग सगळं संकट दरू होईल...
यान ेमूत या बोटांकड ेदृ ी लावली. या या हातांना थरथर सुटली. मा याने कसं श य
आह ेत.े.. बाहरे वादळी वारा घ घावू लागला. माणस ंआता या या घरापुढे जमू लागली
आिण याला मदतीचे आवाहन क  लागली.
दवेाला सा ांग नम कार घालून सोमा बाहरे आला. तुडुबं भरलेली दोन तळी र यावर
िमळालेली होती, ितथे तो उभा रािहला. पा  लागला. पूवकड या ि ितजाकडून काळेकु
ढग गद  क न जमू लागले होत.े जे हा ढग जवळ येतील, ते हा सवनाश ठरलेला!
‘‘नटराजा, मी तु या पाला ध ा लावू शकत नाही. वाट यास मी माझे बिलदान दईेन.’’
यान े पुरात उडी मारायचे ठरिवले; मा  पु हा िवचार क न तो परत िनघाला.

‘‘मर यापूव  दवेाचं अखेरचं दशन मला यायला पािहजे...’’ वादळी पावसातून याने
िनधारान े माग काढला. घ घावणा या वा यान े झाड े वाकू लागली, फां ा थरथ
लाग या. माणसं, जनावरं भयभीत होऊन सैरावैरा धावू लागली.
सोमा घरासमोर येताच, एक वृ  कोसळून या या घरावर पडला. ‘‘बाप रे! माझं घर!’’
तो ओरडला आिण घरात धावला. तुटले या फरशा आिण फ यांतून अडकलेली
नटराजाची मूत  सोमान ेबाहरे काढली. एक अपवाद वगळता सगळी मूत  शाबूत होती -
काही अंतरावर मूत ची करंगळी तुटून पडलेली होती.
‘‘दवेाने वत: होऊनच असं केलंय... आप याला वाचिव यासाठी’’ जमलेले लोक ओरडून
सांगू लागले.
दसु या पौ णमेला या नटराजा या मूत ची समारंभपूवक ित ापना कर यात आली.
सोमाला संप ी अन ्स मान ा  झाले. पं या णव वषापयतचे आयु य सोमाला लाभले.
...पण याने नंतर छ ी-हातो ाला कधीही पश केला नाही.

♦♦♦



बाबांची मदत
अंथ णात लोळत असतानाच अचानक वामी दचकला. याला ल ात आले, सोमवारची
सकाळ आह े ही. याला अस ं वाटलं, क  शु वारी शाळेचा शेवटचा तास संपला अन्
ताबडतोब आता सोमवार उगवला. भूकंप हावा अन् या सग या शाळेचा भुगा होऊन
जावा, असं याला फार मनातून वाटलं; पण ती चांगली इमारत- अ बट िमशन कूल -
अशा कार या वाट याला इ छांना त ड दते गे या शंभरा न अिधक वष उभीच आह.े
नऊ या सुमारास वािमनाथन िव हळला- ‘‘अगं आई गं! डोकं फार दखुतंय!’ या या
आईने सांिगतले, ‘‘मग त ूटांगा क नच जा न ंशाळेला!’’
‘‘ हणजे मी ितथं जाईपयत माझा मृ यूच होऊन जाऊ द,े नाही का! टां यातला
िहस यांची तुला क पना तरी आह ेका?’’
‘‘तुला आज काही मह वाचं िशकिवणार आहते का?’’
‘‘मह वाचं?  ं : भूगोलाचे िश क एकच धडा वषभरापासून िशकवीत आहते आिण
आ हाला गिणत आह,े हणजे काय, तर सग या िप रयडभर सरां या छ ा खा!
मह वाचं िशकिवणार हणे!  ं:’’
आिण आईने मो ा मनाने स ला दला, ‘‘ठीक आह;े तू थांब आज घरीच.’’
साडनेऊ वाजता, या वेळेस यान ेशाळेत ाथना कंचाळायला हवी होती, याऐवजी
वामी आई या खोलीत लोळत पडला होता. बाबांनी याला िवचारले,

‘‘का रे, आज शाळा नाहीय का?’’
‘‘डोकेदखुी!’’ वामीनं मो ा गांभीयाने उ र दलं.
‘‘मूख कुठचा. जा, से घालून जा!’’
‘‘डोकं दखुतंय...’’
‘‘रिववारी जरा कमी दंडत जा, हणजे सोमवारी डोकेदखुीिशवाय जाता येईल शाळेत! -
मूख कुठचा! जा से घाल अन् जा!’’
वामीला ल ात आलं, आपले बाबा हणजे मुलखाचे दरुा ही आहते; मग याने आपला
पिव ा बदलला.
‘‘उशीर झालाय शाळेला... एव ा उिशरा मी वगावर जाऊ शकणार नाही.’’
‘‘मला मािहताय त;े पण उशीर तु याच चुक मुळे झालाय् न?ं अन् शाळेला जाणार
नाहीस, ते मला आधी सांगायला पािहजे होतं का नाही?’’
‘‘पण एव ा उिशरा गेलं, तर सर काय हणतील?’’
‘‘सांग यांना, क  डोकं दखुत होत,ं हणून उशीर झाला.’’
‘‘तसं सांिगतलं, तर त ेमला मार दणेार.’’
‘‘मारतील? पा  बरं, काय नाव आह े यांचं?’’
‘‘सॅ युअल सर.’’
‘‘ते मुलांना मारतात?’’
‘‘मग? ते फार तापट आहते. उिशरा येणा यांसाठी तर फारच. परवाच एक मुलगा उिशरा
आला होता, तर सरांनी याला सग या िप रयडभर एका कोप यात गुड यावर उभं ठेवलं



होतं अन् तेसु ा आधी सहा छ ा मा न अन ्कान िपळून; मािहताय का? मला सॅ युअल
सरां या िप रयडला जायला भीतीच वाटते.’’
‘‘सर एवढे मारणारे असतील, तर तु ही पोरांनी मु या यापकाकड े त ार का केली
नाही?’’
‘‘अं! आमचे एच.एम.च सॅ युअल सरांना भीतात हणे! फार भयंकर आहते ह ेसर!’’
आिण वामीने सॅ युअल सरां या छळाचा एक भडक असा वृ ांतच बाबांपुढे सादर केला.
पोरां या हातावर एकदा का छ ा मारायला यांनी सु वात केली, तर र  िनघेपयत ते
कसे मारत राहतात अन् पु हा बोटांवरचे ते र  पोराला वत: या कपाळावर
भ मासारखे लावायला सांगतात...
वामीला आप या अशा सांग याव न वाटू लागले, क  बाबा आता िनि तच याला
सांगतील - ‘‘उशीर झालाय, तर जाऊ नको, घरी बस;’’ पण बाबांचं वागणं
अनपेि तरी या बदललं. ते भडकले. ‘‘पोरांना एवढं मारतो काय तो हरामखोर? अशी
माणसं नोकरीतूनच हाकलून लावली पािहजेत. मी पाहतोच आता...’’
आिण या करणाचा िनकाल असा लागला, क  बाबांनी ठरिवलं - वामीला उिशराच
पाठवावं आता, एक आ हान हणून. बाबांनी आणखी अस ं ठरिवलं, क  वामीसोबत
एच.एम. सरांना एक त ारही िल न ायची... वामीला आता कसलीही सबब कामी
येणार न हती. याला आता शाळेत जावंच लागणार होतं; च नाही.
वामी शाळेला जायला तयार होईपयत बाबांनी एच.एम. सरां या नावान ेएक त ारअज
िल न, पा कटात टाकून सीलबंद क न ठेवला होता!
‘‘काय िलिहलंय बाबा तु ही या यात?’’ वािमनाथनन ेमो ा काळजीने िवचारले.
‘‘तु याब ल काही नाही. तू फ  ह ेएच.एम सरांना द ेअन् वगावर जा- जा!’’
‘‘तु ही आम या सॅ युअल टीचरब ल काही िलिहलंय का?...’’
‘‘ यां याचब ल िलिहलंय पु कळ. तुझे एम.एम. सर वाचतील, तर त ेसॅ युअल सराला
शाळेतून िडसिमस करतीलच अन् पोिलसां या हवाली करतील, त ूपाहाच आता.’’
‘‘पण यांनी काय केलंय बाबा?’’
‘‘ यान ेकाय केलंय याचा सगळा िहशेबच दलाय या प ात. त ूह ेतु या एच.एम. सरांना
द ेअन् जाऊन बस आिण या प ाची पोच आणायला िवस  नकोस. काय?’’
वामीला शाळेत जाताना वाटू लागलं, क  जगात सवात खोटारड ंजर कुणी असेल, तर ते
आपणच. आता याचं मन सांगू लागलं, क  आपण वणन केलं, तेवढं काही सॅ युअल सर
वाईट आहते का... आता याला ठरिवता येईना, क  आपण जेवढं सांिगतलं, यात खरं
कती अन् खोटं कती होत?ं चालताना तो र यावर थोडा वेळ थांबला अन् सॅ युअल
सरांब ल िवचार क  लागला. काही झालं, तरी सॅ युअल सर काही तेवढे वाईट नाहीत.
उलट बाक  मुलां या तुलनेत त े वामीसाठी अिधकच चांगले होते, मनिमळावू होते.
इतकेच काय एकदोन वेळा तर सरांनी वामीची थ ाही केली होती; अशी थ ा, क
वामीला ती ित चेी वाटली होती; पण एवढं खरं, क  सॅ युअल सर पोरांना फारच
वाईट वागणूक ायचे... यां या छ ांनी हातावर वळ उमटायचे. वामी आता एखादं
उदाहरण आठवू लागला, यामुळे याला धीर यावा; पण याला माहीत असलेली अशी



एकही घटना न हती. फार फार वषापूव  पिह या वगात या एका पोराची बोटं सरांनी
फोडून काढली होती अन् तशी र ाळलेली बोटं चेह यावर फासायला लावली होती; पण
ही घटना य  कुणीच पािहलेली न हती अन् असं असलं तरी वष वष ही कहाणी
पोरांम ये चिलत झालेली होती. सॅ युअल सरां या वतनाब ल या ग धळामुळे आता
वामीचे डोके गरग  लागले - खरंच, सॅ युअल सर चांगले होते का वाईट? यां याब ल
या अजात केले या त ारीसारखेच त े आहते का नाहीत...? एकदा असं वाटून गेलं
वामीला, क  धावत जावं परत घरी अन् बाबांना िवनंती करावी, क  ह ेप  परत या. र
करा.
पण बाबा कमालीचे ह ी आहते, ठाम आहते हहेी वामी या ल ात आलं. या िपव या
इमारतीपाशी पोहोचेपयत वामीची खा ी झाली, क  आपण वत: खोटारड ेहोतो अन्
आता सरांचं वाटोळं करायला िनघालो. कदािचत आता एच.एम. सर यांना िडसिमसही
करतील अन् पोिलस यांना हातक ा घालून जेलम ये घालतीलही. या सग या अपमान,
मानहानी, ासासाठी कुणाला जबाबदार धरले जाईल? वामीला ड डी भरली. जसजसं
सॅ युअल सरांब ल वामी िवचार क  लागला, तसतसं याला प ा ाप होऊ लागला,
द:ुख होऊ लागलं. काळा वण, बारके चमकदार डोळे, ओठांवरची यां या िमशांची रेषा,
अधवट वाढले या दाढीचा चेहरा अन् हनुवटी, यांचा िपवळा कोट- सगळं सगळं
वामी या द:ुखाने भ न गेलं. पा कटामुळे फुगलेला िखसा जाणवला, तसं याला वाटलं;
आपण िश ेची अंमलबजावणी करणारे अंमलदार आहते. णभर याला बाबांचा भयंकर
राग आला अन ् याला वाटलं, अशा ह ी अन् दरुा ही माणसाचं प  आपण नालीत फेकून
का नाही दलं, आं!
वामी जसा शाळे या गेटवर पोहोचला, तशी याला एक क पना सुचली- उपायच हणा
ना. एच.एम. सरांना ह े प  आताच नाही ायचं. उिशरा- शाळा सुट यावर ायचं.
हणजे बाबां या आदशेाला झुगा न दे याचं वातं य ता पुरत ंका होईना, उपभोगता
येईल. यात काहीच वावगं न हत ंअन् बाबांना ते कळायचं कारणही न हतं. जर ह ेप
शाळा सुटताना दलं, तर आणखी एक श यता आह,े क  सॅ युअल सर आज तरी असं काही
वागतील, क  त ार खरी ठरावी, नाही का!
वगा या दाराशी वामी उभा रािहला. सॅ युअल सर अंकगिणत िशकवीत होते. यांनी
वामीकड े णभर नजर टाकली. सर आता अंगावर धावून यावेत अन् आपली चामडी
सोलून काढावी अशा आशेन े वामी उभा रािहला; पण सॅ युअल सरांनी फ  िवचारले,
‘‘त ूआता येतो आहसे का शाळेला?’’
‘‘होय सर.’’
‘‘तुला अधा तास उशीर झालाय.’’
‘‘मला क पना आह े याची -’’ वामीला वाटलं, आता आप यावर ह ला होणार! याने
ाथना केली मनात- ित पती या दवेा, लीज सरांना मला मारायची बु ी द!े

‘‘का उशीर केलास?’’
वामीला वाटून गेलं, क  सांगावं - ‘तु ही काय क  शकता, ते पाह यासाठी...’ पण तो
एवढंच हणाला- ‘‘माझं डोकं दखुत होतं सर.’’



‘‘अरेरे, मग त ूशाळेला का आलास, अं?’’
सॅ युअल सरांचा एकदम अनपेि त असा !
‘‘माझे बाबा हणाले, क  मी शाळा बुडवू नये’’ वामी ने सांिगतले. सॅ युअल सर या
उ राने खूश झाले. ‘‘तुझे बाबा िबलकुल यो य बोलले. फारच संवेदन म माणूस!
आ हांला असेच पालक हवे आहते.’’
‘अरेरे... गरीब िबचारा...’ वामी िवचार क  लागला-
‘तु हांला काय मािहत आह,े मा या बाबांनी काय क न ठेवलं आह े तुम यासाठी...’
सॅ युअल सरां या चा र याब ल आता वामीचा ग धळ अिधकच वाढला.
‘‘हरकत नाही. जा बैस जागेवर. अजूनही डोके दखुत ेआह ेका?’’
‘‘थोड-ंथोड ंसर.’’
भळभळ या दयान े वामी आप या जागेवर बसला. सॅ युअलएवढा स न माणूस
वामीला दसुरा कुणी भेटला न हता.
सर मुलांचे होमवक तपासत होत.े ही तपासणी, सहसा वगात भयंकर दृ यां या मािलकेत
पांत रत हायची. कमीत कमी वामीला तरी तसं वाटत.ं व ा त डावर फेक या

जाय या, पोरांवर दोष लादले जायचे, छ ा मार या जाय या. बाकावर उभं केलं
जायचं.
...पण आज सॅ युअल सरांम ये बरीच सोिशकता अन् सौ यपणा आलेला दसत होता.
यांनी वाईट होमवक बाजूला सारले, चुकांसाठी सौ य छ ा मार या आिण पाच
िमिनटांपे ा अिधक वेळ कुणालाही बाकांवर उभं केलं नाही. वामीची बारी आली. या
संधीब ल याने दवेाचे आभार मानले.
‘‘ वामीनाथन, तुझं होमवक कुठे आह?े’’
‘‘मी होमवकच केलं नाही सर.’’ वामी मो ा न तेने हणाला.
णभर शांतता होती.

‘‘का- डोकेदखुी?’’ सॅ युअल सरांनी िवचारले.
‘‘होय सर.’’
‘‘ठीक आह.े खाली बस.’’ वामी खाली बसला. काय झाले आज सरांना... िप रयड
संपायला आला आिण उ व त झा यासारखा वामी बसून रािहला.
शेवटचा िप रयडसु ा सॅ युअल सरांनीच घेतला. िप रयड सु  झाला 3.45 वाजता आिण
संपला 4.30 वाजता. माग या सग या िप रय स पासून वािमनाथन बारकाईन ेिवचार
क  लागला होता- सॅ युअलसरांना िखजिव यासाठी आता कोणती उपाययोजना करावी,
याला सुचेना. घ ाळात चारचे टोल पडले आिण वामी िनराश झाला. आता फ  अधा
तास रािहला. सॅ युअलसर आता साहसवीरांचा धडा िशकवीत होते. वा को-द-गामाचे
भारतात या आगमनाचं करण होत ं ते. पोरं अधवट सु तीत ऐकत होती. वामीने
अचानक मो ा आवाजात िवचारले, ‘‘कोलंबस भारतात का आला नाही सर?’’
‘‘ याचा र ता चुकला होता.’’
‘‘मला खरं वाटत नाही सर, िव ास बस यासारखं नाही त.े’’
‘‘का?’’



‘‘एवढा मोऽऽठा माणूस, तो र ता कसा चुकणार?’’
‘‘मो ाने ओरडू नकोस. मला ऐकायला येतंय वि थत.’’
‘‘मी ओरडत नाही सर. माझा हा नेहमीचा आवाज आह,े दवेान े दलेला! मी काय क
शकतो सर?’’
‘‘िसट डाऊन!’’
वािमनाथन खाली बसला. आप या यशाब ल याला थोडा आनंदही झाला. सरांनी
ग धळाने अन ्संशयाने या याकड ेपािहले आिण परत िशकवायला सु वात केली.
जे हा समोर या बाकावर या शंकरन े उठून  केला, ते हा वामीला दसुरी संधी
िमळाली-
‘‘सर, वा को-द-गामा ही भारतात येणारी पिहलीच  होती का?’’ या ाला सरांनी
काही उ र ाय या आधीच वामी मागन ंओरडला,
‘‘असंच यांचं हणणं आह!े’’
सर आिण सगळी पोरं वामीकड ेपा  लागली. आज वामी या अशा यय आणणा या
वाग याने सर ग धळले होत.े
‘‘ वािमनाथन, त ूपु हा ओरडतो आहसे.’’
‘‘मी ओरडत नाही सर. दवेाने दले या आवाजाला मी काय क  शकतो सर?’’
शाळे या घ ाळात स वाचारचा ठोका पडला. आणखी पंधरा िमिनटं. वामीला वाटलं,
आता काहीतरी ना पूण अस ंकरायलाच पािहजे. एव ा पाव-तासात. सॅ युअल-सरांनी
रागात पािहले होत,े दटावलेही होत.े ह ेखरं असलं, तरीपण त ेतेवढं पुरेसं न हत.ं वामीला
वाटलं, आता आणखी थोडा य  आपण केला, तर सर नोकरीतून काढून टाक यासारखं
आिण जेलम ये घाल यासारख ंकाहीतरी कृ य करतील.
ध ाचा शेवट क न सर थांबले. आता उरलेली काही िमिनटं काही  िवचार यासाठी
यांनी ठेवली. सग यांनी आता पु तकं बाजूला ठेवून ा असं सांगून, दसु या रांगेत या
कुणाला तरी यांनी  िवचारला-
‘‘वा को-द-गामा या भारतात या आगमनाची तारीख कोणती?’’
वािमनाथनच ककश आवाजात ओरडला- ‘‘वीस िडसबर सोळाशे अ ेचाळीस!’’ नेम
ध न गोळी मारावी, या आवेशाने तो ओरडला होता.
‘‘तू ओरडू नकोस’’ सर रागावले, ‘‘डोकेदखुीमुळे तुझं डोकं फरलं क  काय?’’
‘‘माझं डोकं आता दखुत नाही सर!’’ ‘ ांितकारक’ बाणेदारपणाने उ रला.
‘‘मूखा! बस खाली!’’ आप याला मूख हट याचे ऐकून वामी रोमांिचत झाला.
‘‘पु हा जागेव न उठशील, तर छडीन ेफोडून काढीन!’’ सर हणाले. आिण सरां या अशा
आ ासनान ेआनं दत होऊन वामी बसून रािहला. सर मग हणाले, ‘‘तु हाला मी आता
मोगल सा ा याब ल काही  िवचारणार आह.े सांगा बरं, मोगल राजांपैक  तु ही
कुणाला सव े  हणाल- कुणाला साम यवान आिण कुणाला धमिन ?’’
वामी उठला. तो उठ याचे दसताच सर जोरान ेओरडले, ‘‘िसट डाऊन!’’

‘‘मला उ र ायचंय सर.’’
‘‘िसट डाऊन!’’



‘‘नाही सर, मला उ र ायचंय.’’
‘‘तू पु हा उठलास तर मी काय करणार आह,े ल ात आह ेका?’’
‘‘तु ही हणाला, क  तु ही मा या बोटांवर छ ा मा न र  काढणार आहात अन् त ेर
मा या कपाळावर फासायला सांगणार आहात!’’
‘‘ठीक आह.े ये इकड.े’’
वािमनाथनन ेमो ा आनंदान ेआपली जागा सोडली आिण डायसवर उडी मा न तो
उभा रािहला. ॉवरमधून छडी काढून सर रागात ओरडले, ‘‘हात कर- रा स कुठला!’’
सरांनी या या एकेका तळहातावर जोरदार छ ा मार या. तीन वेळा. वामीने काही
गयावया न करता मार खा ला. अधा डझन छ ा झा यावर सरांनी िवचारले, ‘‘पुरे- का
आणखी आह ेखुमखुमी?’’
वामीने फ  हात पुढे केला अन् आणखी दोन छ ा खा या. इत यात घंटा झाली.
ळ ळ या हातांनी; पण समाधानाने वामीने डायसव न उडी मारली. याने द र
उचलले. िखशातले पाक ट काढले आिण तो एच.एम. सरां या ऑ फसकड ेधावला.
ऑ फस या दाराला कुलूप होत.े
‘‘अरे! एच.एम. सर कुठे गेले?’’ याने िशपायाला िवचारले.
‘‘कशाला पािहजेत ते तुला?’’
‘‘मा या बाबांनी यां यासाठी एक प  दलंय’’
‘‘ यांनी दपुारची सुटी घेतलीय आिण त े आता आठवडाभर येणार नाहीत. त ू ह े प
अिस टंट एचएमना द.े ते येतील थो ा वेळात.’’
‘‘कोण आहते त े?’’
‘‘तुझेच सर - सॅ युअल. त ेयेतीलच इत यात.’’
वािमनाथनन ेितथून पळ काढला; त ेथेट घरीच. हातात पाक ट घेऊन आ याचे पहाताच
बाबांनी टोमणा मारला-
‘‘मला वाटलंच, त ूदणेार नाहीस ते प . डरपोक कुठला!’’
‘‘एच.एम. सर रजेवर होत-े श पथ!’’ वािमनाथन हणू लागला, तसं बाबांनी याला
ग प केले-
‘‘वर आणखी खोटं बोलू नकोस!’’ वामीने हातात पाक ट ध न हटले, ‘‘एच.एम. सर
रजेव न परत आ या आ या मी यांना ह ेप  दतेो.’’
बाबांनी ते पाक ट िहसकावून घेतले; फाडले अन् टेबलाखाल या कचरा पेटीत फेकलेसु ा.
बाबा मग पुटपुटले, ‘‘सॅ युअलने तुझा गळा दाबला, तरी आता मी तुझी मदत करणार
नाही. तु यासाठी सॅ युअलच यो य आहते.’’

♦♦♦



नागाच ेगाणे
संगीत सभा ऐकून मो ा तृ  मनाने आ ही या सभागृहातून बाहरे पडत होतो. अितशय
उ म अस ंते संगीत- सादरीकरण होतं, अस ंआ हाला वाटलं; पण अस ंआमचं वाटणं,
आम यात या या माणसाशी गाठ पडपेयत रािहलं. तो बडब ा माणूस असा वाटला, क
जणू तो संगीता या काय मातून नाही, तर एखा ा यातनाघरातून बाहरे पडतो आह.े
आ ही या याकड े िचडून पािहले आिण हणालो, ‘‘दि ण भारतीय संगीताचा शंभर
वषापूव च अंत झालाय अस ंसमजणा यांपैक  तु ही आहात का! तु हाला वाटतं का, क
ाचीन संगीतकारांशी तुमची जवळीक होती आिण यामुळे आजचं आधुिनक संगीत
तु हाला पोरकट आिण पोकळ वाटतंय? क  तु ही सतत अ व थ असणारे आिण यांना
संगीता या अणूरेणूची फोड के यािशवाय त ेऐकवतच नाही, अस ेत व  आहात?’’
‘‘असं काहीही नाही.’’ तो बडब ा माणूस सांगू लागला- ‘‘मी एक साधा माणूस आह ेअन्
काय बोलतो, याचं भान ठेवून मी असतो. मला संगीताब ल थोडफंार ान आह,े आवडही
आह-े कंब ना इथ या सवापे ा थोड ंजा त आह ेआिण यामुळेच आज संगीताची आवड
कोण या थराला गेलीय, ते पा न धडक  भरलीय मला!’’
याची ित या आ हाला िवि  वाटली, ती आ ही या याकड ेदलु  क न आपसात
बोलून दाखिवली; पण तो आम यामागेच रािहला, बोलतच रािहला, आ हाला याचं
ऐकावंच लागलं :
‘‘मा याकड ेपा न तु हाला वाटत असेल, (आता तो माणूस सांगू लागला) क  खे ाम ये
खत-औषधांची िव  करणा या मा यासार याला, या यापे ा अिधक ‘कला मक’
बाब शी काही घेणंदणंे नसावं! पण मी सांगतो तु हाला, एके काळी चांगला संगीतकार-
हणजे वादक हायची माझी मह वाकां ा होती आिण ती जवळजवळ पूणही झालेली
होती. याला फार वष झाली. या वेळी मी मालगुडीपासून शी मैलांवर असले या कंुभम
या छो ा खे ात राहायचो. एक मोठा कलावंत ितथे राहायचा. जे हा तो बासरी
वाजवायचा, या वेळी लोक सांगायचे, क  गावातली जनावरं या या मागे यायची. खरं
हणजे, या शतकातला तो सवात मोठा असा बासरीवादक असेल; पण तो िस ीपासून
दरू राहणारा होता. गावाबाहरे कुणाला याची मािहती नसलेला, गावात या मं दरातच
संगीत सेवा क न विडलोपा जत शेतीवाडीतून िमळणा या तुटपंु या उ प ात समाधान
मानणारा तो होता. मी या याकड े कपड े धुवायचो, घराची झाडझूड, िच लर प -
वहार, िहशेबाची कामं करायचो आिण जे हा याला वाटायचं, ते हा तो मला संगीत

िशकवायचा. याचं वत:चं ि म व अन् तप या एवढी समथ होती, क  याचं एक
तासाचं िशकिवणं ह ेइतरां या वषभरा या िशकवणीपे ा जा त मोलाचं असायचं; याचं
अि त व माणसाला बरंच काही िशकवून जायचं...
...तीन वषा या कठीण प र मानंतर मा या गु ला वाटले, मा या संगीत साधनेला काही
आकार आला. गु ने मला सांिगतलं, एखा ा वषात त ूतु या शहरात जाऊ शकतोस आिण
तुला यो य वाटले, तर ितथे जनतेसाठी काय म घेऊ शकतोस... तु हाला ल ात आलं
असेल, मला ते यो य वाटले. िस ी नसलेला मोठेपणा मला नको होता. मला संप ीही



पािहजे होती अन् मा यताही. दसु या वष  म ासला जाऊन संगीत सभेत काय म यायचे
व  होते माझे अन् यामुळे सग या िज ात माझे नाव गाजणार होत.े..

... हातात या वेळू या या बासरीकड ेमी अशा त हनेे पािहले, जसं काही मा या हातात
जादचूी कांडी आह.े या बासरीमुळे मा यासाठी एक नवं जग खुलं होणार होतं.
... र या या टोकाला एका लहानशा झोपडीत मी राहायचो. एका ठकाणी बसून रा ी
उिशरापयत रयाज करायची माझी सवय होती. एकदा रा ी मी भैरवी राग आळवीत
होतो. यात वत:ला िवस न गेलो होतो. तेव ात दारावर टकटक झाली. ययामुळे
मी िचडलो.
‘‘कोण आह?े’’ मी िवचारले.
‘‘एक साधू याला मूठभर अ  हवं आह.े’’
‘‘या वेळी? जा, पुढे जा अन् अशा अवेळी लोकांना छळू नकोस, जा!’’
‘‘पण भुकेला वेळेचं भान नसतं...’’
‘‘जा इथून! इथे मा याकड ेकाही नाही. मी वत:च इथे मा या गु या दयेवर राहतो.’’
‘‘पण, काशी-रामे र न आले या साधूला एखाद ंनाणं तू दऊे शकत नाहीस- चार चांगले
श दही तू बोलू शकत नाहीस...’’
‘‘ग प बस.’’ मी ओरडलो- दाराकड ेपा नच आिण पु हा मी मा या भैरवीत गंुतलो.
पंधरा िमिनटांनी दारावर पु हा टकटक झाली. आता मला राग आवरता आला नाही.
‘‘तुला काही अ ल आह ेका? मला का ास दते आहसे?’’
‘‘त ूबासरी मो ा भि भावाने वाजिवतो आहसे. मला आत घेणार नाहीस का? मा या
पोटाला अ  दऊे नकोस. ठीकय; पण तु या संगीतापासून मला दरू ठेवू नकोस...’’
माझी साधना चालू असताना कुणी समोर बसलेलं मला मुळीच आवडायचं नाही अन् असा
सारखा सारखा यय तर संतापजनक होता.
‘‘ितथं उभा रा न वाद घालू नकोस. आता ताबडतोब िनघाला नाहीस, तर दार उघडून
ध े  मा न काढून दईेल तुला.’’
‘‘अरेरे... वाईट भाषा. तू मला काढून ायची गरज नाही. मी जातो; पण ल ात ठेव, हा
तुझा संगीत साधनेचा शेवटचा दवस आह.े उ ा तुझी ही बासरी मूठभर खारकां या
मोबद यात तुला ावी लागेल!’’
या या खडावांचा आवाज पाय यांव न दरू गेलेला मी ऐकला. मी िन ंत झालो अन्
दहा िमिनटांपयत मी बासरी वाजिवली; मग माझी मन:ि थती िवचिलत झाली. या
साधूची ती तशी भाषा... याला काय सांगायचं होत?ं खुंटीवरचा कंदील काढून मी बाहरे
पडलो. खाल या पायरीवर उभं रा न मी कं दला या काशात दरूवर पािहले -
अंधारात या या र याव न... मी आत परतलो. अशी धूसर आशा होती, क  तो पु हा
येईल; हणून मी दार अधवट उघड े ठेवले. कंदील अडकवून मी आता बसून रािहलो.
भंतीवर या दवेां या तसिबर कड े पा न मी ाथना केली, या शापवाणीपासून माझे
संर ण करा... आिण मी पु हा मा या संगीत साधनेत हरवून गेलो.
... या नाजूक वेळूतून आता गा यामागून गाणी उमटू लागली आिण मा या एकांत अशा
झोपडीचे वातावरण बदलले. या वेणुवादनामुळे मी आता म यजगातला रिहवासी रािहलो



नाही; दवेांम य े मी जाऊन बसलो. भंतीवरचा कंदील आता वग य दरबारातला
लखलखता तारा झाला होता... आिण मग ‘पुनागा वराळी’ रागातली ती नाग-धून मी
घेतली, ितचे सूर छेडले. मला च  नागराज दसू लागला... या या िवषारी िज हा चमकू
लागले या... तो आता मला शंकरा या म तकावर मुकुटासारखा दसू लागला. पिव ...
पावतीन े याचे कंकण केलेले, सु म या या याशी खेळत असलेला आिण तो िव णूचे
आसन बनलेला... पाहता पाहता सगळे वातावरण या नागराजा या जरबेने अन् या या
पिव  अशा दशनाने भारावून गेले...
- आिण मी काय पाहावं! झोपडीचे दार आिण मी; यात होता एक काळा नागराज! याने
आपला फणा काढलेला आिण याचा तो फू कार. मी बासरीवादन थांबिवलं अन् झोपेत तर
नाही याची खा ी कर यासाठी डोळे चोळले; पण माझं संगीत थांबलं याच णी
नागराज पुढे झेपावला, मा याकड ेपा न यान े फू कार सोडला. अशा त हचेा काळसप
अन् एव ा लांबीचा- मी आयु यात कधी पािहला न हता. मा या आतून जणू आवाज
आला. वाजव-वाजव! थांबवू नकोस! मी ताबडतोब बासरी ओठाला लावली अन् ती धून
चालू ठेवली. नागराज आता मा यापासून तीन याडावर होता अन् फणा काढून याने
आपले तीन चतुथाश शरीर उभे केले होते! दहाचा आकडा या या म तकावर... मा यावर
याचे रोखलेले डोळे आिण िवल ण त धतेने धून ऐक यात म  झालेला! वेटोळा घालून
बसलेला, तो जणू का या दगडात कोर या माणे त ध होता...
...आिण या यावर नजर ठेवूनच मी बासरीवादनात गंुतलो. या नागाचा बाब, तो
आवेश पा न मी भािवत झालो. तशाही ि थतीत मला वाटून गेले, अशा सपाला
डो यावर घे याचा मोह सोडणे दवेालाही श य नसावे... तीन वेळा ती धून मी वाजिवली
आिण मग नवी धून घेतली; पण नागाचा फणा झेपावला आिण अशा नजरेने यान ेपािहले,
जणू काही तो सांगतो आह-े ए, काय करतो आहसे? आिण एक फू कार सोडला.
हालचालही केली. मी पटकन् पु हा नागधून सु  केली आिण परत वेटोळा घालून तो
त ध झाला...

... अशा कारे ती धून मी सारखी वाजवीत रािहलो; पण ती कतीही अलौ कक धून
असली, तरी दहाबारा वेळा सारखी वाजिव यान ेआता मला थकवा येऊ लागला. मी ती
धून बदलायचा पु हा एकदोन वेळा य  क नही पािहला; पण नागराजा या
दहशती या हालचालीने मला िखळवून ठेवले. मी एकदोन वेळा जागेव न उठायचा अन्
पळायचा य सु ा क न पािहला, ते हा तो आप या शेपटीवर जवळपास उभा रा न
मला संपिव या या तयारीतच आला होता आिण हणून मी तीच नागधून रा भर
वाजवीत रािहलो. माझा हा भयंकर ोता िनघून जायचं काही नावच घेईना. हळूहळू मला
थकवा आला. च र येऊ लागली. गाल दखुू लागले आिण सतत या वाजिव यामुळे-
फंुक यामुळे माझी छाती रकामी झा यासारखी वाटू लागली. ास संप यासारख ेवाटू
लागले. कोण याही णी मी कोसळणार असे वाटू लागले. आता या नागाने मलाच
वेटोळा घातला काय कंवा याचं सगळं जहर मा यात उतरवून टाकलं काय, याचं मला
काही वाटेनासं झालं...
... हातातली बासरी फेकली अन् मी नागासमोर सा ांग नम कार घातला; िवनवणी क



लागलो, ‘‘दवेा नागराजा! ‘‘तू आता मला ठार कर; पण आता मा याने श य नाही...’’
जे हा मी डोळे उघडले, नागराज िनघून गेला होता. खुंटीवरचा कंदील आता सकाळ या
उजेडात ीण वाटत होता. माझी बासरी दारात पडली होती.
दसु या दवशी मा या गु ला जे हा हा वृ ांत मी सांिगतला, ते हा गु ने िवचारले-
‘‘रा ी या वेळेस ‘पुनागा वराळी’ धून वाजवायची नसत,े ह े तुला ठाऊक न हतं का?
आिण आता, त ू पु हा बासरी वाजिवशील, तर तो नागराज पु हा येऊन तुला तीच धून
वाजवायला लावणार नाही, ह ेकशाव न? तुझी आह ेका तशी तयारी?’’
‘‘नाही, नाही, ि वार नाही!’’ मी ओरडलो. या धूनची आठवणसु ा लेशकारक होती.
मरेपयत ती धून मी वाजिवली होती या वेळी; मरायचंच बाक  रािहलं होत!ं
‘‘तसं असेल, तर ही तुझी बासरी बाजूला टाक अन ् तुझं सगळं संगीत िवस न जा.
सपासोबत त ूबासरी वाजवू शकणार नाहीस. तसं केलंस तर त े दवेाशी खेळ यासारखं
होईल. फेकून द ेती वेळूची नळी! ती तु या उपयोगाची नाही आता.’’
संगीता या यागा या िवचारान ेमला रडू आलं. मा या गु ला माझी दया आली. गु ने
सांिगतले, ‘‘कदािचत तुला तुझी संगीतसाधना परत िमळेलही; पण यासाठी रा ी या
या साधूला शोधून या याकडून उ:शाप घेशील तर... तू शोधशील का याला...’’
मी माझी बासरी बाजूला ठेवली. ते हापासून मी या अ ात साधूला शोधतो आह.े आताही
तो भेटला, तर या या पायावर मी लोटांगण घालीन. मायाचना करीन. यान े मा
केली, तर मग माझी बासरी मी पु हा वाजवायला लागेन.

♦♦♦



इंिजनचा वैताग
काही वषापूव  आम या गावी मोठं दशन घेऊन एक माणूस आला. (तो गो ीवे हाळ
माणूस ह ककत सांगू लागला-) या या मालक चा एक ूप होता- ज ा होती हणा ना!
‘मौजेची दिुनया’ अस ं या दशनाचं एकच नाव होतं. यां या जािहरातीचे बॅनस, रंगीत
लाई स या सग यांमुळे आमचं िजमखाना मैदान झगमगलेलं असायचं. यात या
काय मांसाठी सग या िज ातून आले या माणसांची नुसती झंुबड उडायची. एका
आठव ात केवळ वेश शु कापायीच यांनी दररोज पाचशे पये कमिवलेले होते. या
मौजे या दिुनयेत अनेक कार या गमती, जुगाराचे खेळ, दशन यांची रेलचेल होती.
पोपटा या खेळापासून ते मोटारसायकल या िच थरारक खेळापयत कोणताही खेळ
आ हाला येक  केवळ दोन आ यांना बघायला िमळायचा. यािशवाय ितथलं आणखी
एक आकषण होतं - लॉटरीचं आिण नेमबाजीचं. ितथे एक आणा लावायचा अन ् शंभर
पयांपयत या बि साची श यता अजमावयाची, बस!
या ज ेत या एका कोप यातला तो काय म िवशेष लोकि य झाला होता. इथे केवळ
आठ आ यांत तु हाला अनेक कार या बि सांची खैरात होती - टाच यां या
कुश सपासून ते िशलाई मिश स, कॅमेरा; इतकेच काय च  रोड रोलरसु ा!
एका सं याकाळी यांनी लॉटरी या सोडतीत . 1005 चे ितक ट काढले, याचा अधा
भाग मा याकड ेहोता अन् मला ब ीस लागले होते! मी िनकाल पाहतो तो काय - यांनी
मा या नावे च  रोड इंिजन - रोड रोलर मंजूर केले होत!े आता या बि सां या यादीत
या अज  यं ाचा समावेश कसा काय केला होता यांनी, ह ेमला िवचा  नका. ते मा या
सांग या या पलीकडचे करण आह.े
मला ध ा बसला. लोक मा याभोवती गोळा झाले. एखा ा िविच  ा याला पाहावे,
तसे ते मा याकड ेपा  लागले. कुणाला रोड रोलरचे ब ीस लागावे हणजे िविच च! एक
दोघे आपसात बोलले, कुणी हसूही लागले.
घरी सहजासहजी घेऊन जा यासारखं त ेब ीस न हतं. मी या मालकाला िवचारलं, क
बाबा, मला ह े इंिजन घेऊन जायला मदत करशील का... यान ेनोटीस बोडावर या या
अट कड े माझे ल  वेधले : सव िवजे यांनी आपाप या बि साची व तू वत: आिण
ताबडतोब घेऊन जावी; तथािप मा यासाठी यांनी थोडा अपवाद केला. ह ेइंिजन ितथेच -
िजमखाना ाउंडवर ह ेसगळं दशन (ज ा) संपेपयत - ठेवावे अन् यानंतर मी ते ितथून
हलिव याची व था करावी. या मालकाला मी इंिजन ाय हरिवषयी िवचारले, तर तो
हसला. हणाला, ‘‘ यान ेह े इंिजन येथे आणले या ाय हरला मला शंभर पये ावे
लागले, वर पाच पये भ ा! याला मग मी परत पाठिवले आिण ठरवून टाकले, क  जर
का लॉटरीत ह ेकुणाला ब ीस हणून लागले नाही, तर त ेमी इथेच टाकून जाणार होतो.
फार वैताग आला होता बुवा मला या इंिजनमुळे!’’
‘‘मी ते यूिनिसपा टीला िवकू शकणार नाही का?’’ मी िवचारले, अजाणतेपणान.े आिण
तो खदखदनू हसला. ‘‘या ज ेचा मालक या ना याने मला या युिनिसपा टीवा यांनी
फार ास दला आह.े यां यापासून मी चार हात दरूच राहतो...’’



मा या या ‘‘ ा ी’ब ल माझे िम , आ े ांनी मा यावर अिभनंदनाचा वषाव केला; पण
कुणालाही नेमकेपणाने त ेसांगता येईना, क  ह े इंिजन आणायचे कसे? येकाला एवढंच
वाटू लागलं, क  मो ा कमतीची, भारीची व तू मला लाभलेली आह.े ‘‘त ूनुसतं ह ेभंगार
हणून िवकलेस तरी काही हजारांची िमळकत होईल तुला,’’ मा या काही िम ांनी
सांिगतले. िजमखाना ाउंडवर आता मी दररोज माझं इंिजन पाह यासाठी च र मा
लागलो. मला आता ते फार आवडू लागलं होत.ं या इंिजनाचे काही चकाकत ेिपतळी भाग
तर मला िवशेष आवडू लागले. दररोज मी इंिजनापाशी घुटमळू लागलो, याला मो ा
ेमान ेथोपटू लागलो आिण रा ीचे काय म संप यावरच मग घरी परत ूलागलो. मी तसा
आ थकदृ ा गरीबच होतो. मला वाटलं होतं, काही का होईना आता मा या िववंचना
कमी झा या... पण मी कती अडाणी होतो! मा या िववंचना कशा सु  झा या हो या,
याची मला खबर न हती!
जे हा ती सगळी ज ा संपली, उठून िनघून गेली ते हा मला युिनिसपा टीकडून एक प
आले; माझं रोड इंिजन सांभाळा हणून. दसु या दवशी मी जाऊन पािहले. सग या
रका या मैदानावर एखा ा अनाथ मुलासारखे माझे इंिजन एकटे उभे होत.े सगळीकडे
फाटलेले बॅनस, पो टस, रंगीत कागदांचा सडा पडलेला. तो ज ेचा मालक- ह ेइंिजन िजथे
आह ेितथे सोडून िनघून गेला होता. कुठेही सुरि त रा  शकणारं त ेरोड रोलर.
याचं काय करावं ह ेन समज याने मीसु ा ते तसंच, ितथेच काही दवस रा  दलं; मग
मला युिनिसपा टीकडून नोटीस आली. माझं ह े इंिजन िजमखाना मैदानातून व रत
हलवावं अ यथा यासाठी तु हाला ाउंडचे भाड ेभरावे लागेल, अशी सूचना यात होती.
मी खोलवर िवचार केला आिण मैदानाचे भाड े ायला तयार झालो आिण मी दरमहा दहा
पयांनुसार तीन मिह यांचे भाड ेभरले. पहा साहबे, मी गरीब माणूस. मी या घरात
भा ाने राहायचो याचे भाडसेु ा केवळ चार पये मिहना होते आिण रोड इंिजनसाठी
मा  मला दहा पये भाड े ावे लागले, कती िविच  नाही का? मा या पगारातला खच
मला आवरता यावा लागला. इतकेच काय, या भाडखेचापोटी मला मा या बायकोचे
एकदोन दािगने गहाण ठेवावे लागले. या भयंकर मालम ेचं तु ही काय करणार अस ंमाझी
बायको सारखं िवचा  लागली अन् मा याकड े तरी काही उ र न हतं. त े इंिजन
िवक यासाठी गावात मी सग या फुटकळ िव े यांकड े फरलो. काही जणांनी सुचिवलं,
क  कॉ मोपॉिलटन लबचे से े टरी कदािचत ह े रोड इंिजन िवकत घेतील. मी यांना
भेटलो अन् िवचारलं, तर ते हसू लागले. ‘‘मी ह ेघेऊन काय क ?’’
‘‘मी तु हाला सवलती या कमतीत दईेन. तु हाला तुम या टेिनस ाउंडला दररोज
रो लंग कर यासाठी याची आव यकता असेलच क ’’ मी अस ं हणालो, अन् या
से े टरीला पु हा हसू याय या आधी मलाच मा या बोल यातला वेडपेणा ल ात आला.
पु हा कुणी मला युिनिसपा टी या अ य ांना भेटायला सांिगतले. युिनिसपा टीलासु ा
रोड रोलरची गरज असतेच ना, त े खरेदी करतील. मनात मोठी धा ती ठेवून मी
युिनिसपा टी या कायालयात गेलो. कोटाची बटनं वगैरे वि थत लावून मी
अ य ां या चबरम ये वेश केला आिण मा या वहाराची क पना दली. रोड इंिजन
िव साठी फार मोठी सवलत दे या या तयारीत मी होतो. यां यासमोर मी ताबडतोब



एक भाषणच केले - यूिनिसपा टीची कत े, या अ य ांची कारक द आिण यांची
धडाडी आिण अथात रोड रोलर खरेदीचं यां या दृ ीनं मह व... पण यां या भेटीत मला
लागलीच कळून चुकलं, यां यापे ा एखा ा लहान मुलाला र यावर खेळ यासाठी
हणून जर मी त ेिवकायला काढलं असतं, तर िव ची अिधक श यता आह!े
आता या िजमखाना मैदानाचं भाड ंदतेा दतेा दवाळं वाजायची वेळ आली. मला अगदी
मनातून वाटू लागलं, एखा ा दवशी कुणी तरी यावं, एकरकमी वहारात ही िपडा
घेऊन जावी अन ्मा या सग या कजातून, िववंचनांतून माझी सुटका करावी! आता एका
न ाच संकटाची चा ल लागली- या मैदानावर लवकरच एक पशु दशन भरणार होतं.
मला माझं इंिजन मैदानातून हलिव यासाठी चोवीस तासांची मुदत दे यात आली. दशन
एका आठव ात लागणार होतं; पण यांची माणसं येऊन इंिजनसाठी सार या सूचना दऊे
लागली. मी िनराश झालो. या रोड रोलरब ल काही - थोडी तरी मािहती आह ेअसा,
एकही माणूस प ास मैलां या प रसरात न हता. मी जाणा या-येणा या येक बस या
ाय हरला च  िवनव या के या; पण प रणाम झाला नाही. इतकेच काय, मी रे वे
टेशन मा तरची भेट घेतली आिण मालगाडी ाय हरकड े मा यासाठी श द टाकावा
अशी िवनंती केली; पण या रे वे ाय हरने प  केले, क  तो वाफे या इंिजनाशी संबंिधत
आह,े असं कुणा याही सांग याने भल याच फंदात पडणं यो य नाही. दर यान
युिनिसपा टीवाले मागे लागले होतेच. मी िवचार केला आिण एका थािनक
दवे थाना या पुजा याची सहानुभूती िमळिव यात यश वीही झालो. दवे थाना या
ह ीची मदत दे यासाठी तो कबूल झाला. रोड इंिजनला मागन ंढकल यासाठी, मीसु ा
प ास मजूर लावले; माझं सगळं उ प  यात खलास झालं असेल याची तु हाला आता
खा ी पटली असेलच. मजुरांना येक  आठ आणे तर दवे थाना या ह ीसाठी मला सात
पय ेमोजावे लागले; यािशवाय या ह ीसाठी एकवेळचा आहार ावा लागला. माझी
योजना अशी होती, क  मैदानातून त े इंिजन बाहरे काढायचे आिण र या या बाजूला
असले या मा या िम ा या शेतात एक फलागभर आत नेऊन ठेवायचे! ितथे त े इंिजन
एकदोन मिह यांसाठी ठेवायला याची काहीच हरकत न हती आिण या दर यान
म ासला जाऊन मी यासाठी िग हाईक शोधणार होतो.
यािशवाय नोकरीतून बडतफ झालेला एक बस ाय हर - जोसेफ; यान ेमला सांिगतले,
क  याला जरी रोड रोलरब ल काही मािहती नसली, तरी ि टिअ रंग हील सांभाळून
थोड ंिनयं ण िमळिवता येईल. यामुळे जोसेफलाही मी मदतीला घेतले.
त ेएक छान असे दृ य होते : दवे थाना या ह ीला इंिजनशी दोरखंडाने बांध यात आले.
मागन ं प ास माणसं ढकलायला उभी असलेली आिण माझा िम , जोसेफ ि टिअग
सांभाळीत बसलेला, मोठा जमाव भोवती जमलेला, मो ा उ साहाने पाहत असलेला...
इंिजनने हलायला सुरवात केली, तो ण मा या आयु यातला फार मोलाचा असा ण
होता. जे हा त ेइंिजन िजमखाना मैदानातून बाहरे येऊन र यावर आले, ते हा ते िविच
वागायला लागले. झोकांडी खायची, वाकडिंतकड ंचालायची याची त हा होऊ लागली.
ह ी याला एका दशेन ेओढू लागला आिण तो कुठे चाललाय याची तमा न बाळगता
जोसेफ ि टअ रंग हील जीव खाऊन फरवू लागला आिण ती प ास माणसं इंिजन या



मागे कशाही त हनेे झटू लागली आिण यांना िजकड ेवाटले ितकड ेढकलू लागली. अशा
ग धळले या ओढाओढी या य ांचा प रणाम असा झाला, क  त ेरोड इंिजन सरळ धावत
गेलं; त ेसमोर या एका कंपाउंड वॉलला धडकलं. कंपाउंड वॉल या ब याचशा भागाचा
चुराच क न टाकला या इंिजनने! सग या जमावाने मो ा हषाने आरडाओरडा केला.
ह ीला जमावाचं असं वागणं आवडलं नाही. यान ेमो ाने ची कार केला. दोरखंड ओढून
त े तोडून टाकले आिण या कंपाउंड वॉलला धडक दऊेन आणखी एक िह सा पाडून
टाकला. प ास मजुरांनी भीतीने पळ काढला. जमावात एकच ग धळ उडाला. कुणीतरी
मला थ पड मारली - या कंपाउंड वॉलचा तो मालक होता. मग पोिलसांचा इथे वेश
झाला अन् यांनी मला ठा यात नेले.
जे हा मी पोिलस ठा या या लॉकअपमधून सुटलो, ते हा बाहरे माझी वाट पाहणा या;
आता उद ्भवले या सम या अशा हो या :
1. कतीतरी याडाची कंपाउंड वॉल मला बांधून ायची होती.
2. पळून गेले या मजुरांची मजुरी. (खरं हणजे काम अधवट टाकून द याने यांना मजुरी
कशी दये होईल, ह ेकाही यांना सांगता येणार न हत.े)
3. भंतीवर इंिजन चालवून ने याब ल जोसेफची फ .
4. भंतीला लाथ मारताना ह ी या गुड याला जखम झा याब ल या या
औषधपा याचा खच. (इथेसु ा मी प  केले या मु ाकड े - मी काही ह ीला भंत
पाड यासाठी ठरिवलेले न हत े- दवे थाना या लोकांनी दलु  केले असते.)
5. आिण शेवटी, िततक च मह वाची बाब हणजे, रोड इंिजन आता या ि थतीत, िजथे
आह ेितथून ताबडतोब हलिव याची मागणी.
मी फार गरीब माणूस होतो साहबे - मा याकड ेखरंच, एवढी िबलं दे याएवढी र म कुठून
येणार? जे हा मी घरी पोहोचलो, ते हा बायकोन े िवचारले, ‘‘जो तो मला सांगत आह,े
काय झालं नेमकं?’’ मला एक कारची संधी िमळाली; मा या सव अडचणी ितला मी
सिव तर सांिगत या; पण त ेऐकून ितला वाटले, क  मी आता आणखी दािग यांची मागणी
करणार. ितला राग आवरला नाही आिण ितला माहरेी घेऊन जा यासाठी विडलांना प
िलहायचा इरादा ितने ओरडून प  केला.
आता माझी मती कंु ठत झाली. र यात कुणी भेटलं, क  ते मा याकड ेपा न हसायचे.
मला आता कषान ंवाटू लागलं, क  आप या गावाकड ेपळून जावं. मी मा या बायकोला
सांगायचं ठरिवलं, क  तु या बाबांना प  टाक अन् माहरेी जा. माझी योजना काय आहे
याचा मी कुणाला प ा लागू दणेार न हतो. मा या कजदारांना तसंच सोडून मी एका
रा ी िनघूनच जाणार होतो, कुठेतरी.
अशा वेळी वामीजां या पाने एकदम अनपेि त असा सुखद ध ा मला बसला. आम या
युिनिसपा टी या अ य ां या आ यान ेएका सुरेख सायंकाळी आम या टाऊन हॉलम ये
एक काय म ठेव यात आला. सवाना मोफत वेश असले या या काय माला लोकांची
चंड गद  झाली होती. मी गॅलरीत बसलो होतो. वामीज या यौिगक साम याचे योग
पा न आ ही दपून गेलो. काचे या भां ाचे तुकड े क न, यांनी मो ा िन ंतीने
चावून खा ले, काटेरी श येवर यांनी िनजून दाखवले, सग या कार या अ ◌ॅिस स या



गुळ या भ न दाखिव या; िगळूनही दाखिवले. त  लोखंडी कांबी वाकवून दाखिवली,
अणकुचीदार िखळे चावून खा ले, दयाची गती थांबवून दाखिवली, वत:ला जिमनीत
गाडूनही घेतले. त ेसगळं पाहताना आ ही अगदी दगं होऊन गेलो. शेवटी यांनी उठून
सवाना एक वचन दले. आप या गु चा संदशे अशा प तीन ेसांग या या यां या या
उप माब ल सांिगतले. यांचे ह ेसगळे योग फार मह वाचे होत,े कारण यांतून यांना
काहीही िमळवायचे न हत.े मानवजातीची सेवा हचे यांचे खरे समाधान होत े आिण
सवात शेवटी यांनी आप या ‘मा टर पीस’ अशा योगाची तयारी केली.
युिनिसपा टी या अ य ांकड ेवळून वामीज नी िवचारले - ‘‘तुम याकड े रोड इंिजन
आह ेन!ं मला त ेमा या छातीव न चालवून दाखवायचे आह!े’’ अ य  ओशाळले आिण
असं इंिजन नस याब ल यांना िवल ण शरम वाट याचे दस ूलागले; पण वामीज नी
आ ह धरला, ‘‘मला ह ेइंिजन पािहजेच आह!े’’
युिनिसपा टी या अ य ांनी एक सबब पुढे केली - ‘‘आम याकड े याचा ाय हर
नाही...’’
‘‘काही हरकत नाही. माझे िश य आहते. यांना कोण याही कारचं इंिजन चालवायला
येत!ं’’
- आिण याच वेळी मी गॅलरीत उभं रा न आवाज दला- ‘‘ यांना काही िवचा  नका,
मला िवचारा!’’ काही णांतच मी टेजवर होतो आिण जसा काही अि भ ण करणारा
मी वत:च आह,े अशा तो यात उभा होतो. सग या सभागृहातून मा याकड े या
उ मादान-े आदरान ेपािहले गेले; यामुळे मला हष झाला. युिनिसपल अ य  जणू फके
पडले.
मी इंिजन उपल ध क न दलं, या या मोबद यात आता, त ेमला वाटेल ितथे त ेइंिजन
पोचवून ायला तयार झाले आिण जरी मी मोबदला ायची तयारी दशिवली, तरी मला
ल ात आलं, क  धमाथ काम करणा यांकड ेअस ंकाही बोलणं गैरज री असतं.
लवकरच सगळा जमाव िजमखाना मैदानासमोर या कंपाउंड वॉलपाशी आला. वाम चा
िश य इंिजन चालिव यात िन णात असा होता. थो ाच वेळात माझे रोड इंिजन वाफ
सोडून मो ा दमाखात तयार झाले. वामीज नी दोन उशा मागिव या. एक
डो याजवळ तर एक पायावर ठेवून ह े इंिजन यां याव न कसं जाणार आह े याची
तपशीलवार मािहती यांनी दली. यांनी वत: या छातीवर खडू या खुणाही के या. ‘‘ते
याच खुणांव न जाणार. एका इंचानेही इकड ेितकड ेहोणार नाही.’’
इंिजनने आवाज काढला अन ्ते िनघायची वाट पा  लागले. सग या जमावाचा उ साह
अन् आनंद अचानकच मावळला. िख ता पसरली. काहीतरी अघ टत होणार अस ंवाटू
लागलं. वामी उशा घेऊन यावर िनजले आिण यांनी आदशे दला, ‘‘मी जे हा ओम
हणेन, ते हा चालू कर इंिजन!’’ यांनी डोळे झाकले. जमावात तणाव पसरला. मीमा
सग या योगाकड े मो ा उ साहाने पा  लागलो; शेवटी माझं रोड इंिजन आता
जागेव न हलणार होत.ं
याच वेळी जमावात एक पोिलस इ पे टर घुसला. या या हातात खाक  रंगाचा
िलफाफा होता. यान ेहात उंचावून वामीज या िश याकड ेखूण केली, आिण हणाला,



‘‘सॉरी, तु हाला ह े काही करता येणार नाही. मॅिज ेट साहबेांनी, ह े इंिजन यां या
शरीराव न घालवायला म ाव केला आह.े’’ वामीजी उठले. सगळीकड ेग धळ गडबड
होऊ लागली. वामीजी रागात ओरडले ‘‘मी आजवर शंभर ठकाणी असे योग केले
आहते, कुणीही मला अस ंिवचारलं नाही - मला जे आवडतं, त ेकर यापासून मला कुणीही
थांबवू शकत नाही. दशेात या नाग रकांना योगसाम य काय असतं, ते दाखिव याचे
मा या गु ं चे आदशे आहते अन ्तु ही कोण मला िवचारणारे?’’
‘‘पण मॅिज ेट िवचा  शकतो’’ पोिलस इ पे टर हणाला आिण यान ेऑडर दाखिवली.
‘‘अशा त हनेे कामात यय आण याचा तु हाला अन् यांना काय अिधकार आह?े’’
‘‘मला त ेकाही माहीत नाही. ही ऑडर आह.े यांनी तु हाला काहीही कर याची मुभा
दलेली आह,े फ  पोटॅिशअम सायनाईड खाणं अन् ह ेइंिजन छातीव न चालवायचं, या
दोन कृत चा अपवाद आह.े या यायालयीन काय े ाबाहरे जाऊन मा  तु ही काहीही
क  शकता.’’
‘‘ही शािपत भूमी सोडून मी आताच िनघून जात आह’े’ वामीजी मो ा ोधाने हणाले
आिण आप या िश याला घेऊन िनघालेसु ा. मी पटकन या िश याचे दडं धरले आिण
हणालो, ‘‘तु ही त ेचालू केलंच आह,े तर या शेतापयत घेऊन चला न ंआता! मग तु ही
जा!’’ याने मा याकड ेती  कटा  टाकून माझे हात झटकले - ‘‘माझे गु  एवढे नाराज
झालेले असताना, ह े इंिजन चालवावं असं हणायची हमंतच कशी क  शकता?’’ तो
पुटपुटला. तो िनघून गेला. ‘‘ यां या छातीिशवाय तु हाला त ेचालिवताही येत नसेल!’’
मीपण पुटपुटलो.
आता ह ेरोड इंिजन अन् या िनिम ान ेआले या सग या अडचणी अशाच इथेच टाकून
एकदोन दवसांत ह ेगाव सोडून जा याची मी तयारी केली. तथािप, िनसगच आता एकदम
अनपेि त अशा त हनेे मा या मदतीला धावून आला. उ र भारतात आले या या
लयंकारी भूकंपाब ल तु ही ऐकलं असेलच. याचा प रणाम आम याही गावावर झाला.
या रा ी आ ही आम या अंथ णाव न च  फेकले गेलो, दारे-िखड या खडखडू लाग या.
दसु या दवशी मा या रोड इंिजनकड े अखेरचं पा न यावं हणून मी गावात च र
मारली आिण माझा मा या डो यांवर िव ास बसेना! माझे रोड इंिजन जागेवर न हते.
मी मो ाने आरडाओरडा केला. लोकांनी शोधाशोध केली. जवळ याच एका पडीत
िविहरीत ह े रोड इंिजन पडलेले दसले. ‘आता या नवीन संकटातून मला वाचव’ अशी
ाथना मी दवेाला क  लागलो; पण या घराचा मालक काय घडले ते पाहायला जे हा
आला, ते हा खूष होऊन गेला! हसत हसत याने माझे आभार मानले : ‘‘वा! तु ही माझं
मोठं काम केलं बुवा! अ यंत गली छ सांडपा यान े भरलेली माझी ही िवहीर होती.
युिनिसपा टी मला दर आठव ाला नो टसा पाठवीत होती, ती बुजवून टाका हणून.
िवहीर बुजिव या या खचाने मला धा ती बसली होती; पण तुमचं ह े इंिजन बाटलीला
बूच बसावं तसं ग  बसून गेलं बघा िविहरीला, वा! आता ह ेअसंच रा  ा.’’
‘‘पण, पण...’’
‘‘आता पण नको अन् काही नको. मी तुम यािव  केले या सग या त ारी आिण आरोप
मागे घेतो, - ती पडलेली कंपाउंड वॉल मी बांधून टाकतो. पण ते इंिजन रा  ा बुवा



ितथंच.’’
‘‘ते झालंच हणा, पण...’’ असं हणून या इंिजनमुळे झाले या मा या इतर खचाचा
तपशील मी सांिगतला. यांनी तो सगळा खच ायचा कबूल केला.
काही मिह यांनी मी जे हा या र याने गेलो, ते हा मी चोर ा नजरेने या भंतीव न
पािहले...
िविहरीचे त ड िसमटन े वि थत बंद क न टाकलेले होते. सुटके या भावनेने मला
उचंबळून आले...

♦♦♦



मिहना पंचेचाळीस पये
शांता ित या वगात अिधक वेळ थांबू शकली नाही. ितन े माती या बा या क न
दाखिव या. संगीत कवायत आिण थोडी उजळणी ह े पण केलं आिण आता ती रंगीत
कागदा या आकृ या कापून दाखवीत होती. ह े ितचं का ी-काम शाळेची घंटा होईपयत
चालणार होतं अन ्मग टीचर हणणार होती - ‘‘आता तु ही घरी जाऊ शकता’’ कंवा
‘‘हां, आता तुम या का या बाजूला ठेवा आिण बाराखडी या िलहायला.’’ कती वाजले ते
पाह यासाठी शांता उतावीळ झाली होती. शेजार या मैि णीला ितन े िवचारले, ‘‘पाच
वाजले का गं?’’
‘‘हो वाटतं’’ ितने उ र दले.
‘‘क  सहा वाजले?’’
‘‘नसतील’’ मै ीण हणाली- ‘‘कारण सहा वाजले, क  रा  नाही का होणार?’’
‘‘मग पाच वाजले असतील का?’’
‘‘हो.’’
‘‘अरे बापरे, मग मला जायलाच पािहजे. माझे बाबा घरी येतीलच आता. यांनी मला
पाच वाजता तयार राहायला सांिगतलंय. आज बाबा मला िसनेमाला घेऊन जाणार
आहते. मला घरी जायचंय.’’ शांतान ेका ी टाकून दली अन ्ती टीचरकड ेघाईने आली.
‘‘मॅडम, मला घरी जायचंय’’
‘‘का बरं, शांताबाई?’’
‘‘कारण- पाच वाजले आहते!’’
‘‘कुणी सांिगतलं तुला, पाच वाजलेत हणून?’’
‘‘कमलाने!’’
‘पाच नाही वाजले अजून.’ आता- तुला घ ाळ दसत ंका, ते पहा. सांग बरं मला, कती
वाजले ते. घ ाळ कसं पाहायचं ह ेिशकिवलंय ना मी तु हाला एकदा?’’
हॉलमध या घ ाळाकड ेपाहत शांता उभी रािहली. मो ा क ाने ितन ेआकड ेमोजले
अन् हणाली, ‘‘नऊ वाजलेत आ ा.’’ टीचरन ेदसु या मुल ना बोलावले आिण िवचारले,
‘‘घ ाळ पा न मला कोण सांगेल बरं वेळ?’’ ब याच जण नी शांताचीच री ओढली आिण
यांनीही सांिगतले, ‘‘नऊ वाजले.’’ मग टीचरन ेसांिगतले, ‘‘तु ही फ  मोठा काटा पा न
सांगत आहात. लहान काटा कुठे आह ेसांगा बरं?’’
‘‘दोन या पुढे.’’
‘‘मग कती वाजले सांगा बरं?’’
‘‘दोन वाजून अधा तास.’’
‘‘नाही, दोन वाजून पंचेचाळीस िमिनटे. समजलं? चला, आता सग या जणी बसा
जागेवर.’’
दहा िमिनटांतच शांता टीचरकड े परत आली आिण ितने िवचारले, ‘‘पाच वाजले का
मॅडम? कारण मला पाचला तयार हायचं आह.े नाहीतर माझे बाबा मा यावर फार
रागावतील, यांनी सांिगतलंय, क  घरी लवकर ये हणून.’’



‘‘के हा यायला सांिगतलंय यांनी?’’
‘‘आता!’’ टीचरने ितला परवानगी दली. शांताने द र उचलले आिण आनंदान ेओरडतच
ती वगाबाहरे पडली. ती घरी धावत आली, ितने जिमनीवर ितची पु तकं फेकली अन्
मो ाने हाक मारली, ‘‘आई, आई!’’ आिण शेजारी ग पा मारायला गेलेली ितची आई
घाई घाईतच आली.
‘‘त ूएव ा लवकर का आलीस?’’ आईने िवचारले.
‘‘बाबा घरी आले का?’’ शांतान ेिवचारले. ितला आता कॉफ  नको होती, खाऊ नको होता.
ितचा आ ह एकच होता- ितला तयार कर याचा. ितने ंक उघडून पातळ मलमलचा
तोकडा ॉक घाल याचा आ ह धरला, तर आईला वाटू लागले, ितने मोठा कट अन्
जाडसर लाऊज आता सं याकाळसाठी घालावा.
एका खो यातून ितने भडक रंगाची रिबन काढली. या खो यात शांता ठेवायची ते
पेि सल, खडूचे तुकड,े रिबनी... मग आईचा अन् शांताचा, सेव न बराच वाद झाला
अन् आईला हार खावी लागली. शांताने ित या आवडीचा गुलाबी ॉक घातला. केस
वंचरले, वेणी या शेपटीला छान िहरवी रिबन बांधली. पावडर लावले. कपाळावर छान
तांबड े गंधही लावले. ती हणाली, ‘‘आता बाबा हणतील, काय छान पोरगी आह ेही!
कारण मी तयार झाले नं अन ्तूसु ा येणार आहसे नं?’’
‘‘आज नाही.’’
घरा या छो ा गेटमधून ग ली या र याकड े शांता पा  लागली. आईन े सांिगतले,
‘‘बाबा पाच वाज यािशवाय येणार नाहीत. उ हात उभं रा  नको, आता फ  चार वाजले
आहते.’’
ग लीत या समोर या घरामागे आता सूय लपत होता आिण शांताला वाटू लागले, आता
रा  होणार. ती घरात धावत आली अन् ितने आईला िवचारले, ‘‘अजून बाबा कसे आले
नाहीत गं आई?’’
‘‘मला काय माहीत! ऑ फसम ये यांना थांबावं लागलं असेल.’’
शांताने त ड वाकड ेक न हटले, ‘‘मला ऑ फसचे लोक िबलकूल आवडत नाहीत. ते
वाईट आहते सगळे.’’
शांता पु हा गेटकड ेगेली अन् बाहरे पा  लागली. ितची आई घरातून ओरडली, ‘‘आत ये
शांता! आता अंधार पडलाय, ितथे थांबू नकोस.’’
पण शांता आत जाणार न हती. ती गेटम येच उभी रािहली आिण एक भलतीच क पना
ित या मनात आली- आपण ऑ फसम येच जाऊन बाबांना घेऊन यावे अन् िसनेमाला
घेऊन जावे; काय हरकत आह!े ह ेऑ फस कुठे आह,े हा  ितला पडला. ितला याची
क पना न हती. ितन े एवढेच पािहले होत,े क  ितचे बाबा दररोज ग ली या या
टोकापासून वळतात अन ् ऑ फसला जातात. जर कुणी या ितथून वळला, तर सरळ
बाबां या ऑ फसला जाईल क ! आई समोर आह ेका, त ेशांतान ेपािहले. ती नस याचे
पा न शांता बाहरे पडली अन् ग ली या र याने िनघाली.
सं याकाळची वेळ होती. र यावरचा येक जण कसा रा सासारखा चंड वाटू लागला.
घरा या भंती उंचच उंच वाटू लाग या अन् सायकली, गा ा र याने अशा धावत



हो या, क  अंगावर येत आहते असे वाटावे. र या या अगदी एका कडनेे ती चालू लागली.
लवकरच दवे लागले अन् बाजून ेजाणारी माणसं सावलीसारखी दस ूलागली. शांता दोन
ठकाणी वळली अन् आता ितला कळेना झाले, क  आपण कुठे आहोत? रडवेली होऊन
शांता आता र या या कडलेा बसली. आता घरी कसे जावे, याची काळजी ितला पडली.
शेजार या घरातला एक नोकर ितकडून जात होता, याला पािहलं अन ्शांता उठून वत:
या यासमोर जाऊन उभी रािहली. ‘‘अरे! तू इथे एकटी काय करते आहसे?’’ याने
िवचारले. शांता हणाली, ‘‘मला माहीत नाही. मी इथं आले. आम या घरी मला तु ही
घेऊन जाता का?’’ ती या यासोबत िनघाली आिण लवकरच घरी परतली.
शांताचा िपता, वकट राव जे हा सकाळी ऑ फसला जायला िनघाला, ते हा ग लीतून
िसनेमाची हॅ डिबले वाटणारा टांगा गेला होता. शांता पळाली होती अन् ितन े एक
हॅ डिबल उचलून आणले होत.े बाबांना ते दाखवून ितन ेिवचारले होते, ‘‘बाबा, आज तु ही
मला िसनेमाला घेऊन चला ना!’’ ित या बोल यावर रावला मोठे वाईट वाटले. आपली
ही पोरगी- ितला कस याच कार या सुिवधा िमळत नाहीत... सा या सा या बाब नाही
ती मुकली आह ेिबचारी. आतापयत केवळ एकदोन वेळा रावन ेितला िसनेमाला नेले होत.े
या मुलीसाठी रावला सवडच न हती. या या उलट शांता या वया या इतर मुल ना
बा या, कपड े िमळायचे, पािहजे ते हा यांचे आईवडील यांना बाहरे घेऊन जायचे.
आपली पोरगीमा  एखा ा अडाणी-खेडवळ मुलासारखी एकटीच राहत.े रावला आप या
ऑ फसची चीड आली. चाळीस पय े पगारा या मोबद यात जणू ऑ फसने याला
िवकतच घेऊन टाकले आह.े
बायकोकड े आिण मुलीकड े आप याकडून दलु  होत आह े याब ल रावला वत:चा
ितर कार वाटू लागला. बायकोला तरी ित या मैि णी आहते. िशवाय ती मोठी आह.े
मो ा माणसांचं तेवढं काही वाटत नाही; पण लहान मुलीचं काय? कती नीरस,
कंटाळवाणं िजणं आह ेितचं! दररोज रावला ऑ फसम ये सं याकाळी सात-आठ वाजेपयत
थांबावं लागायचं आिण घरी येईपयत पोरगी झोपून गेलेली असायची. रिववारीसु ा
ऑ फसला जावं लागायचं. आप यालाही खासगी आयु य आह,े वैयि क सुखद:ुख आह,े
असं यांना का वाटत नाही? मुलीला पाकम ये कंवा िसनेमाला घेऊन जा यासाठी रावला
या ऑ फसमुळे िचत संधी िमळाली होती. आता आपण काही यां या हातचं बा लं
नाही ह ेराव दाखवून दणेार होता. होय, रावने आता ठरिवले, क  गरज पडली तर तो
मॅनेजरशी भांडलेसु ा.
हणून रावन ेशांताला खा ी दऊेन सांिगतले, ‘‘तुला मी सं याकाळी िसनेमाला घेऊन
जाणार आह.े सं याकाळी पाचला तयार राहा.’’
‘‘खरंच? आईऽऽ’’ शांता ओरडली. आई वयंपाकघरातून बाहरे आली.
‘‘बाबा मला सं याकाळी िसनेमाला घेऊन जाणार आहते!’’
शांताची आई कुि सतपणे हसली -
‘‘पोरीला असे चूक चे आ ासन दऊे नका.’’ वकट रावने रागाने ित याकड े पािहले.
‘‘काही मुखासारख ंबोलू नकोस. तुला वाटत,ं क  जगात फ  तूच केवळ श द पाळणारी
आहसे!’’ तो शांताला हणाला- ‘‘पाचला तयार रहा. मी येईन आिण तुला न  घेऊन



जाईन आिण जर का या वेळी तू तयार नसशील तर पहा बरं - मी रागावेन!’’
एका िन यानेच राव ऑ फसला गेला. नेहमीची कामं क न तो पाच या ठो याला बाहरे
पडणार होता. जर यांनी यां या नेहमी या प तीन ेअडथळे आणायला सुरवात केली,
तर तो मॅनेजर साहबेांना भेटून सांगणार होता,
‘‘हा या माझा राजीनामा! इथ या भयंकर कागदप ांपे ा मला मा या मुलीचा आनंद
अिधक मह वाचा आह!े’’
दवसभर नेहमी या कामाचा ओघ टेबलवर येत रािहला, जात रािहला. प वहार
तपासणे, स ा करणे, मजकूर िलिहणे... दर यान, नेहमी माणे या या कामात सुधारणा
कर यात आ या, याची खरडप ीसु ा झाली, अपमािनतही हावे लागले. दपुार या
वेळेस कॉफ साठी केवळ पांच िमिनटांची सुटी याला िमळाली.
जे हा ऑ फस या घ ाळात पाचाचे ठोके पडले अन् इतर कारकून मंडळी िनघू लागली,
ते हा वकटराव मॅनेजर साहबेांकड ेगेला आिण याने िवचारले,
‘‘मी जाऊ का सर?’’ मॅनेजरने हातात या कागदांतून वर नजर केली ‘‘तू? ऑ फसचा
कॅिशयर आिण अकाउंट या माणसाने पाच वाजता काम बंद करावे हणजे अश य बाब!
तुला जाणं कसं श य आह?े मला काही तातडीचे खासगी काम आह ेसर...’’ तो हणाला.
सकाळपासून मनात घोकून ठेवलेलं वा य यान ेदाबून ठेवले- हा या माझा राजीनामा!
घरा या गेटपाशी शांता उभी अस याचं याला दसू लागलं - नवा ॉक घालून, अ व थ
होऊन वाट पाहणारी.
‘‘ऑ फस या कामापे ा मह वाचं अस ंकाहीच नसतं. जा, जागेवर बस. मी कती वेळ
काम करतो, ते तुला ठाऊक आह ेका?’’ साहबेांनी िवचारले. साहबे दररोज सकाळी तीन
तास आधीच यायचे अन् ऑ फस सुट यावरही तीन तासापयत काम करायचे;
रिववारीसु ा. ऑ फसमधली मंडळी आपसात बोलायची, याची बायको, तो घरी समोर
दसला, क  संतापत असेल. कजाग बायकोपासून सुटका िमळावी हणून या हाता या
घुबडाला ऑ फसच बरं वाटत असेल...’’
‘‘तो आठ-दहाचा फरक शोधून काढलास का?’’ साहबेांनी िवचारले.
‘‘ या यासाठी मला दोनशे हाउचस तपासावे लागणार आहते सर,
मला वाटलं, त ेउ ा तपास.ू..’’
‘‘नाही, त ेचालणार नाही. तुला ते ताबडतोब तपासून स टफाय करावे लागेल!’’
वकट राव पुटपुटला, ‘‘ठीकय् सर...’’ आिण आप या खुच त याने वत:ला झोकून दले.
घ ाळात 5:30 झाले होते. आता इथनं दोन तास या तापदायक हाऊचस या
तपासणीत गंुतून जाणे हा याचा अथ. सगळं ऑ फस रकामं झालं होत.ं तो आिण आणखी
एक कारकून कामात गंुतून होते आिण अथातच यां यासोबत केिबनम य ेबसलेले मॅनेजर
साहबे. वकट राव िचडला. या या मनान े उचल खा ली. तो काही गुलाम न हता-
वत:ला चाळीस पयांना सगळा िवकला गेलेला. एवढे पैसे कुठेही सहज कमिवता येतील
आिण जर का ते श य नसले, तर यापे ा उपासमारीने म न जाणे के हाही चांगले!
रावन ेकागद घेतला आिण िलिहले - ‘मी माझा राजीनामा सादर करीत आह.े जर चाळीस
प ांवर माझे शरीर अन् आ मा आपण िवकत घेतला, अस ेतु हाला वाटत असेल, तर ती



तुमची चूक आह.े तु ही मला वष वष चाळीस प ांवर गुलामासारख ेराबवीत आहात,
यापे ा मला असं वाटत,ं क  मी आिण माझे कुटंुबीय उपासमारीने म न गेलेलं बरं
राहील! मला एखाद ं इि मट दे याचीसु ा तुम याकड ेमाणुसक  नाही. तु ही येक
वेळी वत:ला मोठी वाढ मंजूर क न घेता आिण एखा ा वेळीसु ा मा याब ल तु ही
िवचार नाही करीत. आता ते काही असो, आता मला यात ची रािहली नाही. माझा
आता हा राजीनामा. मी आिण माझे कुटंुबीय - उपासमारीन ेआ ही मेलो, तर आमची भुतं
होऊन तु हाला आयु यभर झपाटून टाकतील.’
यान ेप ाची घडी केली. पा कटात टाकले. िचकटवून यावर साहबेांचा तपशील िलिहला.
खुच तून उठून तो साहबेांसमोर आला. पाक ट पुढे केले. साहबेांनी यांि कपणे ते पाक ट
घेतले अन् त ेपॅडम ये ठेवले.
‘‘वकट राव,’’ साहबे सांगू लागले, ‘‘मला खा ी आह,े ही बातमी ऐकली क  त ूखूष होणार
- मो ा साहबेांनी आजच इि मटब ल चचा केली आिण मी तु या नावाची िशफारस
केली आह!े पाच पयांचे इि मट. अ ाप आदशे िनघाले नाहीत. त ू ही बातमी तूत
तु याजवळ ठेव. कुणाला सांगू नको.’’
वकट रावाने हात पुढे क न पॅडमधून ते पाक ट काढून घेतले.
‘‘ते कोणते प  आह?े’’
‘‘मी करकोळ रजेसाठी अज केलेला आह ेसर. पण मला वाटत.ं..’’
‘‘ कमान पंधरव ासाठी तरी आता तुला कसलीही रजा िमळणार नाही.’’
‘‘होय. मला याची क पना आह ेसर. या यामुळेच मी हा अज मागे घेतो आह ेसर.’’
‘‘छान. ती चूक तू शोधलीस का?’’
‘‘मी हाऊचस तपासतो आह ेसर. तासाभरात शोधेन मी.’’
राव घरी पोहोचला, ते हा रा ीचे नऊ वाजले होत.े शांता के हाच झोपून गेली होती.
ितची आई हणाली, ‘‘तु ही कोण याही णी याल, हणून ितन े ॉकही बदलला नाही.
पोटभर जेवलीसु ा नाही. इतकंच काय, ॉक खराब होईल अशा भीतीने ती कुठे बसलीही
नाही...’’
आपली मुलगी याच गुलाबी ॉकवर तशीच झोपून रािहलेली - केस वंचरलेले, पावडर
लावलेले, िनघ यासाठी तयार अशा ि थतीत - पा न वकट रावचे दय भ न आले.
रा ी या शोला का नको िहला घेऊन जायला? याने ितला हलिवले, उठवू लागला -
‘‘शांता, शांता ऽ’’ शांतान ेआपले पाय झाडले, झोपेत यय आ याने ती िचडली, ओरडू
लागली. ित या आईन ेहलकेच हटले, ‘‘उठवू नका ितला’’ आिण शांताला पाठीवर ती
थोपटू लागली.
णभर आप या पोरीकड ेवकट राव पाहत रािहला. ‘‘ितला बाहरे घेऊन जाणंच आता

मला श य होईल क  नाही, सांगू शकत नाही... मला यांनी एक इि मट ायचं ठरिवलं
आह,े बघ.’’ वकट रावचा गळा भ न आला.

♦♦♦



वसायाबाहेर
एखाद ंवष झालं असेल, रामा राव या ामोफोन कंपनीचे, मालगुडीतले एजंट होते, ती
कंपनी बंद पडली आिण अथातच रामा रावांवर बेकारीचे संकट आले. यांनी या कंपनीकडे
एज सीसाठीची हणून काही र म सुर ा अनामतीपोटी जमा केलेली होती. पाच वष
रामा रावांचा वसाय छान चालला. उ म आ थक ा ी झाली. एवढी, क  यातून
बायको, मुलांना सुखात ठेवता आले. नवीन वसाहतीत यांनी बंगला बांधला होता अन्
वत:साठी एक जुनी आटोपशीर कारसु ा घे या या िवचारात ते होत.े
आिण एके दवशी आकाशच कोसळलं. वसाय, बँ कंग, राजकारण अशा सवच
े ांत या घटनांची मािलका या अघ टतासाठी कारणीभूत झाली. उ र भारतात कुठेतरी

या ामोफोन कंपनीचा कारखाना होता, तो आपोआप बंद पडला. याचे कारण
लाहोरमध या बँकेचे दवाळे वाज याशी संबंिधत होते अन ् याचा प रणाम मंुबई या
फायना सर या अपघाती मृ यूत झाला. हा फायना सर घाटर याव न कार चालवीत
असताना, गाडीवर याचा ताबा रािहला नाही आिण र ता सोडून ती गाडी तीनशे
फुटांव न कोसळली. याब ल अशीही चचा होती, क  आधी या रा ी याची बायको
या या कॅिशयरसोबत िनघून गे यान े या फायना सरन ेआ मह या केली होती.
आिण पाहता पाहता रामा राव च  र यावर आले. सुरवातीला या सग या अघ टताचे
गांभीयच यां या ल ात आले न हत.े काही पैसे बँकेत होते, थोडा साठा दकुानात िश लक
होता; पण िव  वहार मंदावले, कमती उतर या आिण मो ा मुि कलीने हजारा या
आत उ प  झाले. जे हा यांनी सुर ा अनामत परत िमळावी हणून इकडून अज
पाठिवला, ते हा ितकड ेअज वीकारायलासु ा कुणी न हत.े बँकेतले पैसे वेगाने सरत
होते. रामा रावां या बायकोने मग काही काटकसरीचे उपाय शोधले. ितने नोकराला,
वयंपा याला काढून टाकले. फॅशनेबल अशा नसरी कूलमधून मुलांची नावं काढली अन्
यांना मोफत अशा ाथिमक शाळेत टाकले. यानंतर आपला बंगला भा ाने दऊेन ते
माकट या मागे एका छो ा घरात रा  लागले.
रामा रावांनी नौकरीसाठी दररोज डझनभर अज पाठिवले आिण नोकरी शोध यासाठी
चपला िझजिव या. चािळशीला पोहोचले या एखा ा माणसाला नोकरी िमळिवणं सोपं
काम न हतं; िवशेषत: एक वतं  अन् न या या वसायातून बाहरे पडले या
माणसासाठी. रामा रावां या बोल यातसु ा एक ावसाियक त हा असायची. राव
आपलं काड आत पाठवायचे, मग हणायचे,
‘‘तु ही मा यासाठी काय क  शकता याचं मला कुतूहल आह ेसर. माझी कसलीही चूक
नसताना माझा वसाय बंद पडला. तुम या ऑ फससाठी काहीतरी कर याची संधी
तु ही मला ाल तर फार आभारी राहीन सर मी!’’
‘‘काय ददुवाची बाब आह!े खरंच, मला अितशय वाईट वाटत ंपहा... स या काही नाही,
काही काम िनघालं तर न च तु हाला बोलावीन मी.’’
असाच अनुभव सगळीकड े आला. राव सं याकाळी घरी परतायचे. माकट या मागे
असले या आप या घरी मो ा जड अंत:करणान े त े परतायचे. मुलांना घेऊन यांची



बायको न चुकता दारात थांबलेली असायची - र यावर डोळे लावून उभी असलेली
यांची बायको. कती उ सुक, कती आतुर अस े यांचे चेहरे असायचे! आशाळभूत नजर
असलेले. दररोज यांना आशा असायची, क  एखादी जाद ू हावी अन् काहीतरी घेऊन
यांनी परतावं. सतत या य ातले अपयश आिण या त हनेे ितथून नकार िमळायचे ते
पा न, आता बायको- मुलांचा आप यावर िव ास रािहला नसावा असे रावांना वाटायचे.
यां या चेह याकड ेपा नच रावांची बायको काय त ेओळखायची अन् काही न बोलता
आत वळायची. मुलंसु ा समजून यायची अन् आई या मागनं गुपचूप जायची. रामा राव
िवषय बदलायचे अन् उस या उ साहाने बोलायचे, ‘‘आज आपण कसे आहोत?’’ पण या
यां या बोल याला बायकोकडून मुलांकडून ितसाद िमळायचा तो पुटपुट याचा- ीण
असा ितसाद. ह े असं पा न रावांचं मन िव द हायचं. या न ा कॉलनीत रावांची
बायको चांगले कपड ेघालून, गजरे माळून काय करणार? ितकड-े जु या घराकड ेमिहला
मंडळ होतं; चांगला शेजार होता. येक गो  तीला आनंदाची होती; पण आता िचतच
ितची कुणाशी मै ी झाली. आपण कपड ेबदलून तयार हावं असंही ितला वाटेना. सगळा
वेळ ती वत:ला वयंपाकघरात क डून यायची. मुलांचंही तेच. या वसाहतीत या
बंग याला कंपाउंड होतं अन् डझनवारी पोरं ितथं िखदळायची. फॅशनेबल नसरी कूलम ये
नवीन िम  िमळिवणं श य असायचं; पण इथं पोरांना िम  न हते आिण त ेघरा या मागे
आपसातच खेळत. आता यांचे कपड ेफाटलेले, मळके रा  लागले. पूव  तीन मिह यांतून
कधीतरी यांना नवीन कपड े िमळायचे... रामा राव अंथ णावर िनज यावर याच
बाबतीत रा भर िवचार करीत राहायचे, यांची झोप हरवायची.
आता जवळचा सगळा पैसा खच झाला. आता फ  या बंग याचं जे भाड ंयायचं तेच
उ प  रािहलं होतं. हा भाडके , जर अचानक घर सोडून गेला, तर आपलं कसं हावं या
िवचाराने ते नेहमीच चंितत असायचे.
अशा दवसांत असताना, युिबली वाचनालयाम ये रावां या वाचनात एक िनयतकािलक
आले- कॅ टन नावाचे. ते चार पानांचे होते आिण संपूणपणे श दको ांसाठीच वािहलेले
होते. दर आठव ाला चार हजार पयांचे ब ीस यात जाहीर झालेले असायचे.
पुढचे काही दवस रावांना घरात या िववंचनांचा िवसर पडला होता. आता यां या
िवचारांची ती ता केवळ एकाच कार या उ राशी क त झाली होती-‘टॅलो’ पािहजे क
‘फॉलो?’ ‘अशी माणसं टाळायला हवी.’ या िवधानासाठी ‘बॅड’ यो य का ‘मॅड’ का ‘सॅड’?
घरी परत आलं, क  आता दारात उ या असले या बायको-मुलांना बोलायची रावांना
सवड न हती.
येक आठव ाला यांनी श दको ांची उ रं पाठिवली, थोड ेपैसे यात खच केले आिण

धडधड या अंत:करणान े येक वेळी यां या िनणयाची वाट पािहली. या दवशी
श दको ा या उ राचा िनकाल राहायचा, या वेळी ‘कॅ टन’चा अंक फुकटात पाहायला
भेटेल का, याच धडपडीत ते गंुतलेले असायचे. ‘ युिबली’ वाचनालयात तो अंक उपल ध
होईपयत यांना धीर नसायचा. कधी पेपरवाला कुरकुर क  लागला, तर राव याला
हणायचे, ‘‘थोड ंथांब. मला या श दको ात ब ीस लागू द;े मी एकदाच तीन वषाची
पेपरची वगणी तुला अ ◌ॅड हा स दईेन!’’ ब ीस िवजे यांचा तपशील असलेले पृ  काढून



वाचताना तर रावांची धडधड वाढायची. कु यातरी बलुिच तानचा, तर कुणी ढा याचा
तर एखादा िसलोनमधला- यांनी यो य श दांनी त ेकोड ेसोडिवलेले असायचे; पण रामा
रावांनी नाही. अशा वेळी या ध यातून सावरायला रामा रावांना तीन तास लागायचे.
यातून सुटायचा एकच माग राहायचा तो हणजे, दसु या आठव ा या श दको ात
वत:ला झोकून ायचा; यामुळे यांची आशा आणखी काही दवसांसाठी प लिवत
राहायची.
या सग या आशा-िनराशे या बदलांनी, लवकरच रावांचे मानिसक संतुलन िबघडवून
टाकले. आता घरी िचतच त े कुणाशी बोलायचे. डो यात नेहमीच िवचारांची गद
झालेली असायची. श दको ासाठी दर आठव ाला बायकोकडून पया िमळेना झाला,
क  त ेित याशी भांडायचे. सौ य कृती अन् वि थत राहाय या सवयीची ती अस याने,
ह ेभांडण लांबायचे नाही आिण यामुळे रावांना नेहमीच यांनी मािगतले त ेपैसे िमळत.
कधी अशा खचामुळे घरात या काही खचावर बंधनंही यायची.
एके दवशी या लोकि य िनयतकािलकान ेखास योजना जाहीर केली- आठ हजारां या
बि साची. त ेवाचून रामा राव उ ेिजत झाले. भिव याची अनेकपदरी दृ य ं यांना दसू
लागली. या श दको ाचा यांनी चांगला अ यास केला. फ  एका िवधानाचे चारही
पयाय यांना यो य वाटले आिण आता यामुळे यांना कमीत कमी चार उ रं पाठवावी
लागणार होती. मोठं ब ीस वाट पा  लागलेलं...
‘‘या वेळी त ूमला पाच पय े ायलाच पािहजेत...’’ राव बायकोला हणाले आिण ती
गृिहणी अवाक् होऊन गेली. आजकाल या करणात राव थोड े िनढावून गेले होत ेआिण
आता या वेळी तर पैशासाठी राव च  आ मक झाले होते. पाच पय े हणजे
आठव ा या अ धा याची र म. काही णांसाठी राव िवचिलत झाले; पण यांचे सगळे
ल  लागले होते, केवळ एका तकाकड े- ‘होप’ का ‘डोप’ का ‘रोप’... कोणता श द अिधक
पयायी राहील... (काही माणसं िनराशेपे ा याला ाधा य दतेात ह े त े िवधान होत.े)
आिण यांचं मन एकदम िन ंत झालं होत.ं
श दको ाची उ रं रिज टड पो टाने पाठिव यावर रावां या मनान ेमोठे मोठे इमले
बांधायला सुरवात केली. ब ीस िवभागून जरी िमळालं, तरीही यांना चांगलीच र म
िमळणार होती. मग भाडके ला काढून बायकोमुलांसिहत त े परत आप या बंग यावर
जाणार होते. सगळे पैसे बायको या हवाली क न अन् वत:कड े शंभर पय े ठेवून ते
म ासला एकदोन वषासाठी नशीब अजमावयाला जाणार होत ेआिण बायकोजवळचे हे
पैसै संप यापूव च भ यामो ा न याचा वसाय यांना म ासला िमळाला असता.
आिण तो ददुवी दवस! ‘द कॅ टन’चा अंक रामा रावांनी उघडला आिण यो य उ राचा
तपशील पाहताच खाडकन् यांचे डोळे उघडले. यांनी मो ाच चुका क न ठेवले या
हो या. अनेक चुका. आता, पाठिवले या पैशांतून एक आणाही परत िमळ याची श यता
रािहली न हती. सं याकाळपयत राव िख  बसून रािहले. जेवढा िवचार केला, तेवढं
आयु य अिधकािधक कठीण वाटू लागलं... सगळे नुकसान, सगळे नैरा य, सगळे पराभव
आता न ा जोमान े यां या मनात जमू लागले. सं याकाळी घराकड े परत याऐवजी
रावांची पावलं आता रे वे टेशन रोडकड ेवळली. ले हल ॉ संगवर त े गेले अन् तसंच



समांतर दरूवर चालत रािहले. एकदोन मैल. आता अंधार पडला होता. दरूवर शहराचे
दवे चमकत होते. काही फलागांवर रे वेचे लाल, िहरवे िस स लुकलुकत होते. रावांनी
िवचार केला, क  आता जग यात काही अथ नाही. जर एखा ा या ज मात ददुवच ठरलेलं
असेल तर याला उ म उपाय हणजे याने एक तर रे वेखाली कंवा फाशी घेऊन करण
िमटवून टाकावे, बस! राव परत िवचारात गंुतले. बायको, मुलं... यांना काहीच मह वाचे
वाटेना. एकच बाब मह वाची वाटू लागली - संपून जाणे. संपवून टाकणे.
रे वे या ळावर रामा राव िनजले. ळ अजूनही गरम होत.े दवसभर गम च होती.
दहाच िमिनटांत आता ि चनाप ली ेन येईल ह ेल ात आलं अन् रावांना बरं वाटलं.
ळावर ते िनजून रािहले. कती वेळ - ह े यांनाही कळले नाही. रे वे या आवाजाकडे
यांनी कान लावले; पण दरूव न वाजणारी अधवट खडखड, गंुजन यािशवाय काहीच
न हते... आता यांना ळावर िनजून राहायचा कंटाळा आला... ते उठले अन ् टेशनकडे
परत आले. लॅटफॉमवर चांगलीच गद  होती. कुणाला तरी यांनी िवचारले-
‘‘गाडीला काय झाले?’’
‘‘तीन टेशन पलीकड ेएक मालगाडी ळाव न घसरलीय, यामुळे र ता बंद झाला आह.े
दु तीसाठी माणसं गेलेली आहते; पण आता सग या गा ा कमान तीन तास उिशरा
येणार आहते.’’
‘‘दवेा! तू मा यावर दया केलीस!’’ रामा राव हणू लागले. असं हणताना यांचा गळा
भ न आला होता. आता राव घराकड ेधावतच िनघाले.
रावांची बायको र याकड े नजर लावून दारातच उभी होती. रावांना पाहताच ितला
आनंद झाला आिण ितन ेसुटकेचा िन: ास टाकला. ितन ेकेलेले आनंदाने असे वागत - वष
झाले राव िवस न गेले होत.े
‘‘आज एवढा उशीर का झाला बरं तु हाला?’’ ितन ेिवचारले-
‘‘सं याकाळपासूनच मला फार काळजी वाटू लागली पहा. पोरंसु ा रडवेली झाली होती
अन् आता झोपून गेली िबचारी...’’
जे हा रामा राव जेवायला बसले, ते हा ती हणाली- ‘‘वसाहतीत या आप या बंग यातले
भाडके  सं याकाळी आले होत.े बंग याची चांगली कंमत ायला त ेतयार आहते. यांना
घाईपण आह.े’’ पु हा ती हणाली, ‘‘अन् मला वाटतं, आपण बंगला िवकायला हरकत
नाही.’’
‘‘वा! उ म क पना!’’ अ यानंदान ेरामा राव हणाले. ‘‘या वेळी आप याला बंग याचे
साडचेार हजार िमळतील. मला पाचशे पये द.े मग मी म ासला जाऊन ितथे काहीतरी
करीन. उरलेली र म तु याकडचे रा  द,े घर चालवायला. सवात आधी एका चांग या
वसाहतीत राहायला जाऊ आपण.’’
‘‘तु ही ह े पाचशे पय े श दको ात गंुतिवणार आहात का - अिधक पैशांसाठी?’’
बायकोन ेशांतपणे िवचारले.
णभर रामा रावांना िनराशेने घेरले; पण पु हा ते सावरले आिण िन यपूवक आवाजात
यांनी शपथ घेतली -

‘‘नाही. आता अिजबात नाही.’’



♦♦♦



अ ◌ॅ टला
एक कार या आशावादी भावनेनेच यांनी याचे नाव ‘अ ◌ॅ टला’ अस ेठेवले होत.े यांना
कु याने कसं ताकदवान, भीितदायक, लढाऊ अस ंअसावं वाटलं आिण ‘युरोपचा आसूड’
अशी ितमा असलेलं ह ेनाव यांनी ठेवलं.
ह ेकु याचं िपलू दोन मिह यांचं असतानाच याचे जबड ेचौकोनी दसायचे. डोळे तांबड,े
उंच नाक आिण मजबूत अस ंम तक पा न त ेआपलं नाव साथक करणार अशी खा ी
वाटायची. खरं हणजे, कु ा तातडीन े खरेदी करायचं एक कारण होतं. चो या आिण
घरफो ांची मािलकाच शेजारीपाजारी सु  होती. यामुळे घर यांनी ठरिवले, क
पोिलसांपे ा िव ास ठेवावा तो कु यावर. यांनी कु यासाठी जवळपास शोध घेतला
आिण कु यां या एका छं द ाशी यांची भेट झाली. यान े यांना एका मिह याचे काळे-
पांढरे िपलू दाखिवले आिण हटले, ‘‘एका मिह यासाठी घेऊन जा आिण पहा. मी सांगतो,
हा सहा मिह यांतच असा दसेल, क  या याकड ेपा नच दहशत वाटावी!’’ यां यासमोर
याने या कु याची वंशावळ मांडून दाखिवली अन् त ेसगळे थ च झाले. कु याचं ह ेिपलू -
या या शरीरात मो ा हं  आिण िनवडले या जाती या कु याचं र  सळसळत होतं.
यांना फार आनंद झाला. मिह यासाठी अ ◌ॅड हा स दला; एका मिह यात पं याह र
पये मोजून कु ं घरी घेऊन आलेसु ा. मी आधीच सांिगत या माणे कु ं असं पाहता णी
उचलून यावं अस ं न हत.ं ते खेळकरही न हत;ं पण घरात या सग यांना याची पवा
न हती. सगळीजण या याभोवती बसून याचं कौतुक कर यात गंुतली होती. याचं नाव
काय ठेवावं या िवषयावर तर दीघ असा प रसंवादच झाला. घरात या सग यांत लहान
सभासदाने हटले, ‘‘आपण याचं नाव टायगर ठेवूया!’’
‘‘अं! येक ग लीत एक तरी टायगर असतोच’’ यावर ह ेउ र आलं. ‘‘मग िसझर?’’
‘‘िसझर! कु यांची गणना करायला घेतली, तर केवळ दि ण भारतातच कमीत कमी
पंधरा हजार िसझर सापडतील! आपण ‘फायर’ ठेवू या का?’’
‘‘ते िविच  वाटत.ं’’
‘‘मग ‘थंडर’ ठेवू या का?’’
‘‘ते अिधकच उथळ होईल.’’
‘‘ ीप?’’
‘‘असंच उथळ... पोरकट वाटत.ं’’
आिण चचा थांबली. पुढेच जाईना. कुणीतरी ‘अ ◌ॅ टला’ ह ेनाव सुचिवलं अन ्घरातला
ज लोष च  आभाळापयत जायचा बाक  रािहला! माणसाला कंवा जनावराला एवढं
समपक नावच दसुरं नसणार.
... पण काही दवस गेले अन ्असं दसू लागलं, क  अ ◌ॅ टलाला मानवजातीब ल िज हाळा
आह ेअन् ह ेखरं हणजे या या नावाशी िवपरीत वाटू लागलं. ‘युरोपचा आसूड’ काय
या या लहानपणी एवढा मवाळ असेल? याच वयात या या ‘आसूडाची’ आिण या
कु याची तुलना करायला सु वात झाली. लहानपणात सग यांनाच ािणमां ाब ल
कुतुहल आिण आपुलक  राहणारच ना! उ साहा या भरात सग यांनी इितहासाची



सखोल चौकशी केली- ‘यूरोपचा आसूड’ हा या या लहानपणात कसा होता?... असं
हटलं जायचं, क  लहानपणात हा यूरोपचा आसूड या या अन् या या आईविडलां या
िम ांशी एवढं लगटून राहायचा, क  पु कळ वेळा याला मार िमळायचा अन् याला
वतं  ठेवलं जायचं; पण वया या चौदा ा वष  यान े आप या भिव याची चुणूक
दाखिवली होती- गो ा खेळताना कुणी खोडी केली अन् यान े या सवंग ाला एका
दण यात खाली पाडले होते अन् खंजीर खुपसला होता! वा! ह ेन च आशादायक करण
होतं. आप या कु यालाही चौदा वषाचं होऊ ा; मग लोकांना याचं खरं व प कळेल.
... पण हा सगळा पोकळ आशावाद होता. अ ◌ॅ टलाची उंची वीस इंचांपयत वाढली. याचं
शरीर भ म झालं. दसायलाही तो भयकारी असा वाटू लागला; पण तेवढंच. सतरा
कारची माणसं दररोज घराचं गेट उघडून यायची. िबल कले टर, पो टमन,
जडीबुटीवाले, फुटकळ िव े ते अन् कुटंुबाची िम मंडळी. सग यांचं वागत अ ◌ॅ टला
करायचा, ते आपुलक नेच. गेट वाजलं, क  तो सावध हायचा. गेटकड ेपाहत उभं रा न
तयार हायचा. गेटमधून कुणी आत आलं, क  अ ◌ॅ टला भंुकतच पुढे यायचा; पण एवढंच.
येणारं माणूस थांबलं अन् याने ‘यू यू’ केलं, क  बस. अ ◌ॅ टला जणू िवरघळूनच जायचा.
याचं वागणं एवढं दबलेलं हायचं, क  वाटायचं, भंुक याब ल तो मा मागतो आह!े
शेपूट घालून, मान खाली घालून, शरीराची कमान क न असा कंुई कंुई आवाज करायचा,
क  जणू तो सांगतो आह े- मा याकड ेपा न तु ही गैरसमज क न घेतला, केवढं वाईट, अं!
खरं हणजे तुम या वागतासाठी मी धावलो होतो... जोपयत अ ◌ॅ टलाला थोपटलं जायचं
नाही- क  बुवा तुला माफ केलं, जा!- तोपयत तो तसाच शोकम  राहायचा.
हळूहळू अ ◌ॅ टला या ल ात आलं, क  आपलं उ ा मारीत धावणं लोकांत िविच
गैरसमज पसरवीत आह ेआिण हणून मग तो काय करायचा- गेट वाजलं, क  तो िचतच
उठायचा. जागेव नच या दशेला पा न शेपटी हलवायचा, बस. घरात या लोकांना असं
वागणं अिजबात आवडायचं नाही, यांना उलट याची शरम वाटायची.
‘‘याचं नाव बदलून आता ‘ लाइंड वॉम’ असंच ठेवायला पािहजे!’’ घरातलं कुणीतरी
हणालं.

‘‘एखा ा ह ीएवढा आहार आह े याचा’’ -आई हणाली, ‘‘तो जेवढा भात अन ्मटन
खातो तेव ा कमतीत तर दोन वॉचमन ठेवता येतील! रोज सकाळी कुणीतरी येवून
बागेतली फुलं तोडून जातं अन् अ ◌ॅ टला काहीच करीत नाही. नुसता बसून राहतो!’’
या वेळी अ ◌ॅ टलाचा घरातलाच एक शुभ चंतक हणायचा,
‘‘अशा फुलचोरांना पकड यापे ा याला इतर काही मह वाचं वाटत असेल!’’
‘‘इतर काय असतं मह वाचं?’’
‘‘अं! जर कुणी अगदी पहाटेच फुलं तोडून घेऊन जात असेल, तर अ ◌ॅ टलानं काय
यावेळीसु ा राखण करावी, असं वाटतं का तुला?’’

‘‘मग? एवढं खाऊिपऊ घात यावर कु यानं एवढं काम करायलाच पािहजे, नाही का?
नुसता झोपून राहतो- तुला उलट, तु या कु याची लाज वाटायला पािहजे!’’
‘‘आई, तो रा भर झोपत नाही. मी पािहलंय याला- रा भर घराभोवती फ न ग त
घालतो तो!’



‘‘खरंच? तो पाळतीवर असतो का रा भर?’’
‘‘ च नाही, तो असतोच.’’ अ ◌ॅ टलाची बाजू घरात मांडली जात.े
‘‘मी तर याचं भंुकणं ऐकायला उ सुक असते.’’ आई हणायची-
‘‘त ू याला रा ी खोलीत बांधून ठेव. नाही तर काय हायचं, घर फोडायला चोर यायचे
अन् हा यांना उलट आत बोलावून सगळं दाखवायचा! चोर जर एकटाच शोधू लागला,
तर याला तेवढं यश िमळणार नाही! अ ◌ॅ टलानं जर नुसतं भंुकलं तरी पुरे... पण असा
एवढा मुका कु ा मी मा या आयु यात पािहला नाही, बाई!’’
ह ेऐकून मग घरातला तो पोरगा- अ ◌ॅ टलाची बाजू घेणारा- िचडायचा. याला वाटायचं,
असं बोलणं हणजे, अ यंत िन ूर अशी टीका आह े या यावर.
- अन् अ ◌ॅ टलाने याच रा ी याचं समथन क न दाखिवलं.
शहरापासून तीन मैलांवर एका झोपडीत रंगा राहायचा. तो तसा गँगकुली होता; पण कधी
र ता दु ती या कामावरही राहायचा. कधी कधी रा ी घरफो ा कर याचा रोमहषक
अनुभव (अन् फायदासु ा!) यायचा. या दवशी रा ी एक वाजता घरा या पूवकडील
िखडक चे गज तोडून याने घरात वेश केला. भंती या कडकेडनेे फ न यान े ंका,
कपाटं शोधली आिण सग या सो या-ना यांचं एक डबोलं वि थत बांधून घेतलं.
रंगा आता घरातून िनघ या याच तयारीत होता. िखडक त केले या जागेत याने पायच
ठेवला होता अन् याची नजर खाली उ या असले या अन् आशाळभूतपणे या याकडे
पाहत राहणा या अ ◌ॅ टलाकड े गेली. रंगाला वाटलं, आपला शेवट जवळ आला, झालं!
कु ा आता भंुकेल असे याला वाटले; पण अ ◌ॅ टला? छे,छे! तो तसाच उभा!
अ ◌ॅ टलाने वाट पािहली, मग कंटाळून तो उभा रािहला; आिण आपले पंजे या घरफो ा
रंगा या मांडीवर ठेवले. आपले कान खाली पाडले. रंगाचे हात तो चाटू लागला. डोळे
फरवू लागला. रंगा पुटपुटला...

‘‘त ूभंुकणार नाहीस असं वाटत.ं..’’
‘‘छे,छे काही काळजी क  नका. मी काही ‘तसा’ कु ा वाटतो क  काय तु हाला?’’
अ ◌ॅ टला सांगायचा य  क  लागला. ‘‘थोड ंथांब, मला खाली उत  द’े’ रंगा घरफो ा
हणाला.
अ ◌ॅ टलाने आ ाधारकपणे आपले पंजे उचलले अन् खाली वाकला.
‘‘ती बघ!’’ घरा या मागे बोट दाखवून रंगा हणाला, ‘‘ितथे एक मांजर आह!े’’
अ ◌ॅ टलाने कान टवकारले अन् दाखिवले या दशेकड े याने झडप घातली. कुणालाही
वाटले असते, क  हा आता मांजराला फाडून टाकणार; पण खरं हणजे, अ ◌ॅ टलाला
मांजराचा सहवास लाभला असता, तर याने ही आनंददायक संधी सोडली नसती.
अ ◌ॅ टलाने रंगाला सोडले अन् रंगान े गेटकड ेधाव घेतली. एका णातच तो गेटव न
आता उडी मारणार होता; पण काय घडतं आह,े ह ेअ ◌ॅ टला या ल ात आले आिण एका
झपा ात तर तो गेटपाशी आला. अ ◌ॅ टला दखुावला. ‘‘ह ेबरोबरंय का, आं?’’ तो जणू
िवचारीत होता- ‘‘मला सोडून जायचा िवचार आह ेतुमचा?’’ आपली झुपकेदार शेपटी
यान ेअगदी ढली सोडली अन् मोठा का यपूण तो दसू लागला. एवढा, क  घरफो ा
रंगा णभर थबकला. अ ◌ॅ टला या म तकावर यान े थोपटले; मग गेट उघडून याने



पोबारा केला आिण अ ◌ॅ टला या यामागे पळाला. अ ◌ॅ टलाचं आयु यातलं एक मोठं व
होत,ं त ेह ेक  ग ली-र याव न मोकळेपणाने हडंावं- फरावं आिण आता यानुसारच
सुरेख अशा घटना घडू लाग या.
अ ◌ॅ टलाला हा नवीन िम  फारच आवडला. एवढा, क  णभरही तो याला सोडून
राहनेासा झाला. रंगा जेवायला बसला, क  या यासमोरच हा बसायचा. झोपडीत रंगा
चटईवर झोपला, क  चटई या कडलेाच अ ◌ॅ टलाची बैठक असायची. अंघोळीला कधी
गेला रंगा, क  तो येईपयत ितथेच हा थांबून राहायचा. कामात रंगा त असला, क  हा
र या या कडलेाच िनजून राहायचा.
अशा त हचेा अ ◌ॅ टलाचा सहवास रंगाला ासदायक वाटू लागला. तो काकुळतीला येऊन
हणायचा, ‘‘अरे बाबा, मला काही मोकळा रा  दतेोस का नाहीस?’’ अ ◌ॅ टला मा  याचं
उ र ायचा नाही. िम ावर नजर रोखून तो या याजवळच बसून राहायचा.
अ ◌ॅ टलाचं असं गायब होऊन जाणं ही बंग यातली एक खळबळजनक घटना होती.
‘‘मी सांगत न हते-’’ आई हणू लागली, ‘‘ याला खोलीत क डून ठेव हणून? कु या
चोरान े याला चो न नेलं क  काय? आता चार लोकांना ह ेसांगायलाही लाज वाटेल
आप याला.’’
‘‘तुझी गफलत होतेय आई’’ घरात या या ‘अ ◌ॅ टला-समथका न’े सांिगतले- ‘‘तो िन वळ
योगायोगही असेल. तो सहज हणून बाहरे गेलेला असेल बरं! तो इथं असता, तर कु या
चोराची हमंत झाली असती बंग यात यायची?’’
‘‘त ेतसं काही मला माहीत नाही. उलट मी तर हणेन, कु याला घेऊन जा याब ल या
चोराचे आभारच मानायला पािहजेत. रा  दते हणावं त ेदािगन ेचोरलेले, याला ब ीस
हणून! आपण पोिलसांतली त ार मागे घेऊ या का?’’
एका आठव ातच ही सगळी टंगल-टवाळी थांबली आिण नंतर पाहता पाहता अ ◌ॅ टला
एकदम शूरवीरा या पं त जाऊन बसला! घरातला मोठा मुलगा एके दवशी बाजारात
चालला होता. यान ेपािहले- अ ◌ॅ टला कुणा या तरी मागे लगबगीन ेचालला होता.
‘‘एऽऽ’’ घरात या या मुलान ेआवाज दला. ते ऐकून रंगाने मागे पािहले अन ् रंगा च
धावत सुटला! आिण अ ◌ॅ टला- याला सतत भीती असायची, क  आपला नवा िम
आप याला कधी ना कधी एकटा टाकून िनघून जाणार. आिण हा काय, तो जातो आहे
धावत! छे, छे! अ ◌ॅ टला जोरान ेधावत सुटला. रंगा या मागे.
‘‘एऽऽ अ ◌ॅ टलाऽ’’ घरातला तो त ण मुलगा ओरडला अन ्तो पण धावत सुटला. िम
जवळ आला, क  अ ◌ॅ टलाला घर या या माणसाला उ र ायचं होत ंआिण हणून याने
फ  मागे वळून णभर पािहलं; पण पु हा तो आणखीनच वेगाने धावत सुटला. रंगाने
जीव खाऊन आपला वेग दु पट केला. पण अ ◌ॅ टलान े ठरिवलेच होत-े कु याही
प रि थतीत याची साथ सोडायची नाही. याचा प रणाम असा झाला, क  अ ◌ॅ टला
एव ा जोरान ेधावला, क  रंगाला याने ओलांडले अन् च  या यापुढेच येऊन थांबला
क ! र ताच अडला आिण रंगा या यावर धडपडून खाली पडला. र यावर तो पडला
आिण चोरीचे दािगने (जे तो चोरीचा माल िवकत घेणा याकड ेघेऊन चालला होता.)
या या हातातून िनसटून पडले! त ण पोरान े ओळखले- आप या बिहणीचे, चोरीला



गेलेले हचे त े दािगन!े अन् तो रंगा या उरावर बसला. लोक जमले अन् अथातच या
ना ात पोिलसांचा वेश झाला.
- या दवसाचा िहरो बनला अ ◌ॅ टला. इतका, क  घरातली ती कत  बाईसु ा आता
मवाळ झाली. ती हणाली- ‘‘कुणाला काही का वाटेना! पण अ ◌ॅ टला हणजे एक धूत
गु हरे आह,े ह े मानावेच लागेल. श दांतून सांगताच येणार नाही अस ं आह े याचं
ि म व.’’

आिण ते बरंच झालं, क  अ ◌ॅ टलाला वाचाश  न हती. नाही तर यान ेअसा िवलाप,
असा आ ोश केला असता, क  या या द:ुखावेगाने पायाखालची जमीन दभंुगली असती.

♦♦♦



कु हाड
गावात आले या योितषाने एकदा सांिगतले होते, क  वेलन तीनमजली घरात राहील
आिण या घराला कतीतरी एकरांची बाग राहील. यावर येकान े वेलनची थ ाम करी
केली होती. वेलनचे कुटंुब हणजे गावातले सग यांत द र ी अस ेहोते. या या विडलांनी
यां या मालम ेचा कणन् कण गहाण ठेवलेला. सगळं कुटंुब आठव ाला काही
आ यां या मजुरीवर इतरां या शेतावर राबायचे - आिण तीनमजली बंगला, वेलनसाठी?
पण जर का तीस-चाळीस वषानी खरंच या वेलनला पािहलं असत,ं तर गावात या
चका ा िपट या यांनी खरंच या योितषाचे अिभनंदन केले असत!े मालगुडी गावाबाहरे
असले या कुमारबागेत या या राजवा ासार या बंग याचा एकमेव रिहवासी झाला
होता वेलन!
अठरा वषाचा असतानाच वेलनन ेघर सोडले होते. दपुार या जेवणासाठी यायला वेलनला
एकदा उशीर झाला होता आिण यामुळे शेतावर चार लोकांसम च वेलन या बापाने
या या थोबाडीत मारली होती. वेलनन ेटोपली खाली ठेवली; बापाकड ेरागातच पािहले
आिण तो िनघून गेला. वेलनन े याच भरात गावही सोडले, तसाच चालत रािहला आिण
शहरात दाखल झाला. एकदोन दवस याची उपासमार झाली. इथे-ितथे भीक मागून
पािहली आिण मालगुडीला तो आला. इथे पु कळ य  के यावर एका हाता याने याला
बागकामासाठी मदतीला ठेवून घेतले. आता याला बाग हणायची, ते केवळ माळी
हणतो आह े हणून. खरं हणजे ती एक ब याच एकरांची तणकट वाढलेली जमीन होती.
वेलनचं एकच कामं होतं, त े हणजे दसेल ितथली सगळी झुडपं साफ क न टाकायची.
दवस दवस वेलनचं हचे- मोकाट वाढलेली झुडपं काढायचं काम चालू होतं. लवकरच
सगळं मैदान सफाचट होऊन फुटबॉल या मैदानासारख ं दसू लागलं. या जिमनीचा तीन
चतुथाश िह सा बागेसाठी राखून ठेव यात आला आिण उरले या जागेत बंगला बांधायचा
होता. आं याला बहर आला, ते हा यांनी बंग याचं पाया-बांधकाम सु  केलं होतं आिण
माग साची रोपं काही याडा या अंतरावर उगवू लागली, ते हा तर घरा या भंती उ या
रा  लाग या.
जाि मन, गुलाब, कॅना अशा कतीतरी फुलांनी बागेची दशनी बाजू फुलून गेली. आता ही
बाग हणजे एक अद ्भुत उपवन झाले होते. वेलन या गवंडीकामाची दखेरेख क  लागला.
या हाता याने याला मदतनीस हणून कामावर ठेवलं होत,ं तो अचानक आजारी पडला
आिण आता वेलनच मु य माळी झाला होता. आपली नोकरी आिण िज मेदारी याचा
आता वेलनला अिभमान वाटू लागला. बंग या या बांधकामाची गती तो मो ा
उ साहान ेपा  लागला अन् इकड ेपाणी घालताना फुलां या रोपांना तो जणू सांगू लागला,
‘‘ह ेपहा, दररोज बंग याचं काम वाढत ंआह.े तु हीही लवकर मोठे हा. फुलं येऊ ा.
नाहीतर काय होईल - बंगला तयार होईल अन् तु ही मागे राहाल तर सगळं गाव हसेल
आप याला, नाही का?’’ वेलनने रोपांना खत टाकले, मुळापाशी छान आळे केले,
अनाव यक पानं, दठंे खुडून टाकली, दररोज दोनवेळा पाणी दलं. या सग या य ांना
िनसगानेही ितसाद दला, रोपं भराभर वाढू लागली. अशा कारे बंग याचा मालक अन्



याचे कुटंुबीय राहायला आले ते हा वेलनने यांना उ म बागेची जणू भेटच दली.
बंग याला एक दमाखदार घुमट होतं. भोवती लाकडाचे सुरेख न ीकाम असले या
बा कनी हो या. गुळगुळीत, गोल असे खांब, श त हरांडा, आड ा-उ या रेषांची सुरेख
अशी संगमरवरी फरशी, एका मागे एक असलेले भ , श त हॉल, या सग यांमुळे
बंग याला एवढे ऐ य ा  झाले होते, क  वेलन वत:शीच हणायचा, ‘‘खरंच,
माणसांसाठी ह े राहायचं ठकाण आह?े मला तर वाटलं, फ  वगातच अशी घरं
असतात...’’ जे हा बंग यातले वयंपाकघर आिण डाय नंग हॉल यान ेपािहले, ते हा तर
तो हणाला, ‘‘बाप रे! आपलं सगळं गाव एव ा जागेत तर सहज बसून जाईल क !’’ पण
बंग या या कॉ ॅ टरचा मदतनीस तर हणत होता, ‘‘अं! आ ही तर यापे ा मोठे बंगले,
दोन-दोन लाखां या कमतीचे - बांधले आहते! ह े तर काय तु या मालकाला एका
लाखाला पडलं असेल! सवसाधारण बंग यापे ा थोडा चांगला आह ेहा बंगला, एवढंच!’’
आप या झोपडीत परत यावर वेलन िवचार करायचा. या िब डरचे आडाखे, िहशेब
आिण या या दृ ीतला बंगला काय असावा - आिण याला झोप यायची. तो माग सा या
रोप ांपाशी जायचा. रोप ांभोवती मूठ धरायचा आिण रोप ांना बोलायचा, ‘‘एवढा
काटकुळा राहणार का तू? मा याएवढी उंची के हा होणार तुझी? तुझा शडा ध न मी वर
ओढू का, अं? मोठे हा, पोरांनो मोठे हा. मजबूत हा. दोनही हातांनी तु हाला उपटायचा
य  केला, तरी जमू नये, असं भ म हा तु ही आिण उंच होऊन तुमचा िव तार वाढवा.
राजवा ाला शोभेल अस ंतु ही दसा नाही तर सगळी रोपटी उपटून टाकेन!’’
जे हा ह ेमाग सा वृ  तेवढे वाढले, या वेळी बंग याला एक प रप  अस ं प आलं.
उ हाळा-पावसा या या सार या मा याने बंग या या दारे-िखड या, लाकूडकामाची
चमक िनघू लागली. भंतीचे मूळ रंग िनघून जाऊ लागले. कुठेही भंतीचे टवके िनघू
लागले, भेगाही पडू लाग या. बंग याचा तो चकचक तपणा िनघून गेला. राजेशाही प
गेलं, तरी उलट आता तो बंगला अिधकच मानवी असा वाटू लागला. माग सा वृ ावर
आता शेकडो पोपट, मैना, कतीतरी वेगवेगळे प ी यायचे. राहायचे अन् या वृ ाखाली
बंग या या मालकाची नातवंड-ं लहान मोठी- खेळायची, भांडायची. आता बंग याचा
मालक काठी घेऊन वाकून चालायचा. बंग या या उ ाटना या वेळेस फुि लत दसलेली
मालक ण आता वाकली होती, फक  झाली होती. आता हरां ात ती झुल या खुच वर
बसून ीण नजरेने बागेकड ेपाहत राहायची. वेलन वत: बराच बदलला होता. आता
बागकामासाठी तो या या मदतिनसावर अवलंबून रा  लागला. याचे आईवडील वारले.
बायको आिण चौदा मुलांपैक  आठ मुलं वारली. विडलोपा जत मालम ा, जी याने
िमळिवली, ती आता याची मुलं पाहायची, जावई पाहायचे. प गल, दवाळी अशा
सणांसाठी तो गावाकड ेजायचा. येताना आप या अ यंत आवड या अशा नातवांना सोबत
घेऊन यायचा.
वेलन अ यंत समाधानी व आनंदात होता. आयु याकडून याला कसलीही अपे ा न हती.
बंग यातली माणसंसु ा िततक च समाधानी अस याचे यान ेपािहले. ह ेसगळं चांगुलपण
कायमच- सात याने राहील याब ल कुणालाही शंका न हती; पण मृ य ूचा ल घेत जवळ
आला होता. बंग याचे मालक फार आजारी आहते आिण खाली, यां या खोलीत आता



पडून असतात अशी कुजबूज नोकरां या ाटसमधून मा या या झोपडीपयत पोहोचली
होती. (वर या मज यावर या बेड मम ये आता वय झा यान े राहणं श य न हतं.)
डॉ टस आिण भेटायला येणारी मंडळी यांची सारखी वदळ राहायची. यामुळे फुलं
तोडणा या अना त लोकांकडचे वेलनला अिधक ल  ठेवावं लागायचं.
एका म यरा ी वेलनला झोपेतून उठिव यात आले. मालकाचे िनधन झाले होत ेअन् या
वेळी वेलन या मनात िवचार आला होता- ‘‘आता माझं कसं होईल आिण या बागेचं काय
होईल? मालकाची पोरं तर काही चांगली नाहीत...’’
वेलनची ही भीती खरी ठरली. खरंच, मालकाची पोरं कतृ वशू य होती. ती फारतर
वषभर बंग यात रािहली. आपसात भांडत रािहली अन ् मग दसु या घरात राहायला
िनघून गेली. एका वषानंतर एक कुटंुब ितथे भा ान ेराहायला आलं. वेलनकड ेपाहताच
यांनी हटले, ‘‘इथं तू काही वत:चं डोकं लढवू नकोस. आ हाला माहीत आह-े हातारा
आहसे, कोण या कारचा आहसे, सगळं ओळखून आहोत. जा त शारी करशील तर
नोकरीतून घालवून दऊे; समजलास? सांभाळून राहा!’’ वेलनला जगणं अश य झालं. या
लोकांना बागेशी काही दणंेघेणं न हतं. ते फुलं-क या तुडवून जायचे. पोरं झाडावर चढून
क ी फळं ओरबडून यायची. यांनी बागेत या वाटांवर ख  े खणले. यांना म ाव
करायची वेलनम ये हमंत रािहली नाही. ते वेलनला कोणतंही काम सांगू लागले- िनरोप
दे यासाठी बाहरे पाठव, गाय-जनावर धुवायला लावायचे आिण वर बागकाम कसं करावं
यावर भाषणही ायचे. वेलनला आता या सग याचा वीट आला. ह ेसगळं सोडून दऊेन
गावाकड ेजाऊन राहावं अस ंसारखं वाटू लागलं. पण अस ंअसलं, तरी ही गावाकड ेजाऊन
राहायची क पनाच सोसणारी न हती. कारण वेलन बागेत या रोपांना, फुलझाडांना
सोडून रा च शकत न हता; तथािप लवकरच वेलन या निशबाने साथ दली. ह ेभाडके
बंगला सोडून िनघून गेले. काही वष तर बंग याला कुलूप रािहले. एखाद े वेळेस
बंग या या मालकाचा एखादा मुलगा यायचा. बागेत च र टाकून पाहणी करायचा.
हसेु ा हळूहळू थांबलं. यांनी मग बंग या या चा ा वेलन या हवाली के या. कधी कुणी
इ छुक भाडके  यायचे. वेलन बंगला उघडून यांना दाखवायचा आिण ती माणसं
काहीतरी नावं ठेवून िनघून जायची. भंतीचं ला टर िनघालं आह,े िखड या-दारांचे रंग
जुनाट झाले आहते. कपाटांना, फडताळांना वाळवी लागली आह.े.. अशा या त ारी. एका
वषानंतर आणखी एक भाडके  आला, दसुरा आला, ितसरा आला. कुणीही काही
मिह यांपे ा अिधक रािहले नाहीत आिण मग तर बंग याला जणू भूतबंग याची अवकळा
आली.
बंग याचे मालकसु ा आता बंग याकड े फरकेनास ेझाले. आता वेलनच या बंग याचा
मालक झा यासारखा होता. बंग या या चा ा या याकडचे हो या. तो आता थकत
चालला होता. तरी या या परीन ेतो काम करायचा; पण आता बागेत या वाटांवर गवत
वाढले. समोर या बागेतली फुलांची रोपटी आता वेली, माजले या गवतान े वेढली गेली
होती. झाडांना फळं मा  िनयिमत यायची; पण ही फळझाड ंतीन वषासाठी मालकाने
िवकली होती.
वेलन आता फार थकून गेला होता. जीण झाले या झोपडीचे छत बदल याएवढीही श



या यात रािहली न हती. याने आता बंग या या समोर या हरां ात आपला िनवारा
केला. तीन बाजंूनी पसरलेला श त असा तो हरांडा चौकोनी फरशांनी बनलेला होता.
इथे राहायला काहीच हरकत न हती. ितथे वावरणा या उंदरांइतकाच, ितथे वावरणा या
पाको यांइतकाच यालाही अिधकार होता क  ितथे राहायचा.
वषातून कधी प आला, क  वेलन बंगला उघडायचा आिण फरशा धुवायचा. पुसायचा;
पण तेही हळूहळू थांबलं. आता या सग यांची काळजी कर याएवढं बळ रािहलं न हतं.
वेलन थकला होता.
कस याही बदलािशवाय, सुधारणेिशवाय वष िनघून गेली. आता हा बंगला ‘भूतबंगला’
हणूनच ओळखला जाऊ लागला. लोक इकड े फरकत न हते. वेलनला त ार करायचं
कारणही न हतं. याला ह ेसगळं वातावरण अनु प झालं होत.ं तीन मिह यांतून एखा ा
वेळी तो आप या मुलाला शहरात जु या मालकाकड ेपाठवून याचे वेतन घेऊन यायचा. हे
असंच चालत राहायलाही खरं हणजे काही हरकत न हती; पण एके दवशी बंग यासमोर
ककश हॉन वाजवीत एक कार थांबली. वेलन धडपडत उठला. यान ेचा ा घेत या.
‘‘चा ा आहते का तु याकड े- गेट उघड!’’ कारमध या एकान ेआदशे दला.
‘‘बाजूला छोटं गेट आह’े’ वेलन पुटपुटला.
‘‘कारसाठी मोठं गेट उघड मुका ाने!’’ वेलनला मग गेट या मागे-पुढे ग  होऊन
बसलेली झुडपं काढावी लागली. गंजले या िबजाग यांतून कुरकुर आवाज करीत गेट
उघडलं गेलं.
यांनी सगळी दारं-िखड या उघडली. सग या बंग यात बारकाईन ेपा न घेतलं आिण
हणू लागले, ‘‘पहा- त े पािहलंत का छताला तड े पडलेले? भंतीलापण पडले आहते.
याला पयायही नाही. आपण ह े सगळं काळजीपूवक पाडलं, तर काही चीजव तूंचा
उपयोग होईलही; पण तरीही मला ह े लाकडी काम पोखरलेलं नसेल याची खा ी
नाहीच... छे! अशी घरं बांधायचा वेडपेणा या लोकांनी का केला, दवे जाणे!’’
यांनी बागेतही फेरा टाकला. ‘‘आप याला या जंगलातलं सगळं सगळं उपसून टाकावं
लागणार आह.े सगळं साफ करावं लागणार आह.े’’ एका दांड या माणसाने वेलनला
आपादम तक पा न घेतलं. हणाला, ‘‘तू माळी आहसे वाटत!ं आ हाला आता बागेची
गरज नाही. कंुपणावरची पाचसहा झाड ंसोडली, तर आता सग या जागेवरची झाडी-
झुडपं काढायची आहते. ती फुलझाड.ं.. कशी जुनाट वाटतात अन् यािशवाय समोर या
मह वा या जागेत तर च  अनाव यक आहते.’’
आठव ानंतरच जु या मालकाचा मुलगा आला अन् वेलनला हणाला, ‘‘बाबा, आता
तु हाला गावाला परत जावं लागेल. ही जागा आता एका कंपनीला िवकली आह.े यांना
बाग नको आह.े फळझाडांचा मोबदला दऊेन ती ही झाड ंतोडून टाकणार आहते. ही बाग
अन् हा बंगला सगळा पाडून टाकून साफ करणार आहते. या जागेत ते छोटीछोटी घरं
बांधणार आहते. गवता या पा यासाठीसु ा ते जागा रकामी ठेवणार नाहीत.’’
आता ितथे कामाची धामधूम वाढली. वदळ वाढली आिण वेलन झोपडीत बसून रािहला.
थकवा वाटला, क  तो पडून राहायचा. झोपून राहायचा. एरवी तो बागेत येऊन आप या
रोपांकड े पाहत बसायचा. याला पंधरा दवसांची नोटीस दे यात आली होती.



या यासाठी आता येक ण अमू य होता आिण तो शेवट या णापयत या रोप ां या
सहवासात राहणार होता; पण...
...नो टसी या दोन दवसांतच दपुार या वेळेस वेलनला कु हाडी या आवाजांनी जाग
आली... मजबूत बंु यावर पडणारे कु हाडीचे घाव या या कानावर पडले. तो उठला अन्
बाहरे धावला. चार माणसं माग सा वृ ा या भ म बंु यावर घाव घालीत होती. वेलन
मो ाने ओरडला, ‘‘थांबवा ते!’’ काठी घेऊन या माणसांवर वेलन धावला होता. यांनी
वेलन या रागाकड ेदलु  केले. ‘‘काय झालं?’’ यांनी िवचारले.
वेलनला रडू कोसळले. ‘‘ही झाड ं मा या मुलांसारखी आहते. यांना मी वाढिवलं,
जोपासलं आह.े यांना वाढताना- मोठं होताना पािहलं आह.े यांना तोडू नका.’’
‘‘पण कंपनीचे तसे आदशे आहते आ हाला. आ ही काय क  शकतो? आिण आ ही झाडं
तोडली नाहीत, तर आ हाला त ेकाढून टाकतील अन् दसुरं कुणी ते काम करणारच!’’
काही ण वेलन िवचार करीत ितथेच थांबला.
‘‘मग मा यासाठी एवढी तरी दया दाखवाल का...
मला थोडा वेळ ा. मी माझं सामान आवरतो आिण िनघून जातो. मी गे यावर तु हाला
जे करायचं त ेकरा.’’ मजुरांनी कु हाडी बाजूला ठेव या अन ्थांबले.
डो यावर गाठोड ेघेऊन वेलन झोपडीतून बाहरे आला. झाड तोडणा या मजुरांकड े याने
पािहले आिण हणाला, ‘‘मा यासार या हाता यावर तु ही दया केली. तु ही थांबला
मा यासाठी, तुमचे उपकार आहते...’’ माग सा वृ ाकड ेनजर लावून वेलनन ेडोळे पुसले.
‘‘भाऊ, इथून जोपयत मी दरू दरूवर जाणार नाही, तोपयत तु ही कृपा क न झाडांवर
कु हाड चालवू नका...’’
दरूवर जाणा या हाता याकड ेपाहत मजूर बसून रािहले. अ या तासानंतर अ व थ असा-
ाकूळ असा आवाज मजुरांना ऐकू आला- ‘‘तोडू नका. अजून मी दरू गेलेलो नाही. मला

ऐकू येईल... मी आणखी दरू जाईपयत कृपा क न थांबा...’’
♦♦♦



लॉली रोड
तो गो ीवे हाळ माणूस सांगू लागला-
आप या गावात युिनिसपा टी आह,े याची मालगुडीवासीयांना क पना न हती आिण
यांना क पना नस यामुळे गावाची ददुशा झाली असं मा  नाही. गावात रोगराई
पसरायची अन् आपोआपच स न जायची. शेवटी आजारांनाही एक दवस संपावंच लागतं
ना! धूळ आिण दगुधी वा याने उडून जायची, गटारं भरायची, तुंबून जायची अन्
आपोआपच मोकळीही हायची आिण आपली काळजी वत:च यायची. 15 ऑग ट 1947
रोजी भारताला वातं य िमळालं, ते हापयत मालगुडीची युिनिसपा टी अशीच
नामािनराळी रािहली होती; पण या वातं य दनाचा सोहळा अगदी िहमालयापासून ते
केप कॉमो रनपयत या त हनेे ज लोषात साजरा झाला, या कारचे फार थोड े संग
इितहासात जमा आहते. आम या युिनिसपा टीलासु ा यामुळे फूत  आली. यांनी र ते
झाडले, ना यागटारं साफ केली आिण गावात िजथे-ितथे झड े लावले. गावात या
ग यांतून िमरवणुका जाऊ लाग या. समरगीतांनी प रसर दणाणून जाऊ लागला आिण
लोकांचं दय दशेभ न ेउचंबळून येऊ लागलं.
युिनिसपा टी या अ य ांनी मो ा संतोषान े गॅलरीतून या सोह याकड े पािहलं अन्
वत:शी पुटपुटले, ‘‘आ ही आम या परीन ेया दवसासाठी थोडबं त केलं आह.े’’ मला
खा ी आह,े या वेळी यां यासोबत असले या युिनिसपालटी या एकदोन सद यांनी
अ य ां या डो यांत पाणी आ याचंही पािहलं असेल. अ य  ह ेएक अस ेस गृह थ होत,े
यांनी यु ा या दवसात ल कराला लँकेट पुरव याचा वसाय क न भरपूर ‘माया’
कमवली होती... आिण याच कमाईचा मोठा िह सा, युिनिसपा टीचं अ य पद
िमळव यासाठी खच केला होता! अथात ती एक वतं  महागाथाच आह,े ितचं आता इथे
योजन नाही. मी सांगतो आह,े ती ह ककत वेगळी आह.े अ य ांना वातं य समारंभाचं
जे समाधान वाटलं होतं, ते मा  अ पजीवी ठरलं. सगळीकड ेलावलेले झड ेजे हा उतरवले
गेले, ते हा अ य ांना एक कारची बेचैनीच आली हणा ना! मी सहसा दररोज यांना
भेटायला जायचो. ामीण भागा या एका दिैनकाचा मी वाताहर होतो ना! छापले या
बात यां या, दर इंचाचे दोन पये मला िमळायचे. तेच मा या च रताथाचं साधन होत.ं
मिह याभरात दहा इंचा या आकारा या मा या बात या छापाय या आिण ब तेक वेळा
या बात या युिनिसपा टी या कामांची चांगली बाजूच दाखवणा या असाय या. अथातच
यामुळे अ य ांचा मी िहत चंतक समजला जायचो. ितथे माझी चांगली पत होती.
युिनिसपा टीत अ य ां या कायालयात माझं सतत जाणं-येणं असायचं.
आता ते एवढे उदास दसू लागले, क  मला यांना िवचारावं लागलंच, ‘‘काय
अ य साहबे, काय झालं?’’
‘‘मला वाटतं, आपण हणावं िततकं काम केलं नाही.’’
यांनी उ र दलं.

‘‘ हणावं िततकं... कशािवषयी पण?’’ मी िवचारलं.
‘‘या ऐितहािसक दवसाची कायम मृती राहील अस.ं..’’



णभर डोळे िमटून यांनी िवचार केला आिण पटकन घोषणाच केली: ‘‘पाहा आता,
काहीही होवो- िवल ण असं मोठे काम क न दाखवणार आह ेमी!’’
अ य ांनी युिनिसपा टीची एक िवशेष सभा बोलावली. या सभेत यांचं मो ा जोशात
भाषण झालं अन् च  ठराव झाला- वातं या या स मानाथ गावात या सग या
र यांचं, उ ानांचं न ाने नामकरण करायचं. माकट े अर या चौकापासूनच यांनी
सुरवात केली. कॉरोनेशन पाक अशा नावाने त े ओळखलं जायचं. कुणाचं कॉरोनेशन
(रा यािभषेक!) दवे जाणे! तो रा यािभषेक ि ह टो रया राणीचा कंवा च वत
अशोकाचा कुणाचाही असू शकतो! अन ्कुणालाही याची ना खबर ना कुतूहल! आता तो
जुना फलक उखडून टाकला गेला आिण बाजूला टाकून एकदम नवा फलक या जागी उभा
रािहला. आता या पाकचं नाव झालं होतं- हमारा हदंु थान पाक!
तथािप दसुरं नामप रवतन मा  एवढं सुलभरी या झालं नाही. महा मा गांधी माग हे
सग यात जा त मागणी असलेलं नाव होतं. युिनिसपा टीचे वेगवेग या आठ वॉडाचे
सद य या नावामागे लागलेले होत.े आणखी दहा सद य असे, क  यांची आप या
घरासमोर या र याला नेह  रोड कंवा नेताजी सुभाष बोस रोड असं नाव ावं अशी
इ छा होती. वाद एवढा वाढला, क  आता गु ागु ी होत े क  काय अशी भीती मला
वाटली. एक वेळ तर अशी आली, क  सग यांनी अगदी वेडपेणाचं टोक गाठलं. चार
वेगवेग या र यांना च  एकच नाव ायचं असं यांनी ठरवलं, पाहा आता! साहबे,
सग यांत मो ा लोकशाही या अन् दशेभ न ेभारले या या शहरात दोन र यांना एक
नाव- ह े वहाय आह ेका? पाहता पाहता गावात या सग या र यांची, बागांची नावं
बदलली अन ्पंधराच दवसांत याचा प रणाम दसू लागला क ! या नवीन नावांमुळे गाव
आता ओळखायलाच येईनासं झालं. माकट रोड, नॉथ रोड, िच ा रोड, िवनायक मुदाली
ग ली अशी सगळी नावं गायब झाली अन् यां या जागी नवीन नावं आली. चार र यांना
एकच नाव- सगळे मं ी, उपमं ी यांची नावं, काँ ेस व कग किमटी सद यांची नावं... अन्
अथातच यामुळे मो ा अडचणी आ या. िजथे जाऊ नय ेितथे प  ंपोचू लागली. आपण
नेमकं कुठे राहतो ह ेलोकांना सांगता येईनास ंझालं कंवा कुणाला प ा दतेा येईनासा
झाला वत:चा. जु या खुणा, जु या ओळखी गे या आिण गावाला जणू जंगलाचं व प
आलं!
अ य साहबे आप या या कामिगरीवर भयंकर खूष झाले होते; पण ही खुशी काही जादा
वेळ टकली नाही. आता पु हा अ व थ झाले आिण नवीन काही क न दाखव यासाठी
पु हा बेचैन होऊ लागले.
लॉली ए टे शन आिण माकट या कोप यात एक पुतळा होता. लोकांना या पुत यांची
एवढी सवय झालेली होती, क  यांना हा पुतळा कुणाचा आह ेयाचा प ा तर न हताच.
इतकंच काय, या पुत याकड-े वर बघायची तसदीही कुणी घेत न हत.ं प ी मा
िवसा ासाठी याचा उपयोग करायचे. आम या अ य ां या अचानक ल ात आलं, क
हा पुतळा सर फ्ेरि क लॉली यांचा आह.े ही जागा यां या नावाव नच लॉली ए टे शन
अशी ओळखली जायची. आता ही जागा गांधीनगर या नावान ेओळखली जाऊ लागली
आिण यामुळे आता लॉलीसाहबेांचा पुतळा इथे अिधक काळ राहणं अश य दसत होत.ं



युिनिसपा टीन ेएकमताने िनणय घेतला, क  हा पुतळा इथून हलवायचा. दसु या दवशी
सकाळी अ य ांसोबत सगळे सद य या मोिहमेवर िनघाले, यांनी िवजयी मु नेे
पुत याभोवती फ न पािहलं मग मा  यांना यांची चूक ल ात आली. हा पुतळा
यां या वर वीस फूट उंचीचा होता! आिण िवतळले या िशशा या भ म पायातून
उगव यासारखा उभा होता. यांना वाटलं होत,ं क  आपला दढृिन य या पुत याला
उलथवून टाकायला पुरेसा आह.े पण आता यां या ल ात आलं, क  तो पुतळा पवता या
भ मपणाने उभा आह ेआिण ि टशांनी इथे आपली मुळं मजबूत केली होती, ती ठसूळ
पायावर न ह ेहहेी सग या सद यां या ल ात आलं; पण या प रि थतीमुळे उलट यांनी
आपला िनणय अिधक प ा केला- िनधारच केला. ही मोहीम यश वी कर यासाठी
गावाचा एवढा िह सा सु ंगाने उडवायची वेळ आली, तरी यांनी मागेपुढे पािहलं नसत.ं
यासंदभात यांनी बराचसा इितहास आधी खोदनू काढला- सर फ्ेरि क लॉलीचा
इितहास. यां या ल ात आलं, क  ए टला- णांचा आ मक राजा, िनदयी नादीरशहा,
धूत असा मे कयावली इत यांचं िम ण असलेला हा लॉली होता. तलवारी या बळावर
यान े भारतीयांना नमवलं होत.ं िजथून कुठूनही िवरोधाची कुणकुण लागली, तर तो
सगळा इलाखा यान ेउ व त केला होता. या भारतीयांनी लॉलीसमोर गुडघ े टेकूनच
आपली कै फयत मांडली, यांचीच तो दखल घेत असे.
आता गावातले लोक आपले काम- ाप सोडून पुत याभोवती रगाळू लागले. यांना या
गो ीचं भयंकर आ य वाटू लागलं, क  इतक  वष आपण या पुत याला सोसलंच कसं,
अं!... कमरेला ल बती तलवार घेऊन, बाबाने हात मागे घेऊन उ या असले या या
लॉलीकड ेपािहलं, क  वाटायचं, हा सग यांकड ेमो ा तु छतेन ेपा न हसतो आह.े तो
मोठा जुलमीच असला पािहजे यात शंका नाही. ती घोळदार िवजार, सफेद जाक ट,
गंुडाळीदार केसांचा टोप आिण ती उ , ठाम अशी नजर- भारतीय इितहासा या
ि टशपवातलं ितर करणीय असं त े तीकच होत.ं या माणसाचे अ विनत जुलूम सहन
करा ा लागले या आप या पूवजां या िवचारान ेगावात या लोकां या िजवाचा थरकाप
उडू लागला. अशा जुलमी राजा या आिधप याखाली राहणं यां या निशबी आलेलं होत,ं
नाही का!
यानंतर युिनिसपा टीन ेटडर बोलावलं. डझनभर कं ाटदारांनी टडस भरली. हा पुतळा
जागेव न हलवून युिनिसपा टी या कायालयात वा न ने यासाठी सवारं्त कमी दराची
बोली ही प ास हजारांची होती. तो पुतळा पु हा ितथे कुठे अन् कसा ठेवायचा हासु ा
एक वैतागच होता. अ य ांनी यावर थोडा िवचार क न मला हटलं, ‘‘त ू वत:च हा
पुतळा का नाही नेत? पुतळा हलव यासाठीचा खच त ूआ हाला मागणार नसशील, तर हा
पुतळा फुकटच दईेन मी तुला!’’ या णापयत युिनिसपा टी या या सग या सद यांना
मी वेड ेसमजत होतो; पण आता मलाही कळलं, क  मीसु ा यां याइतकाच वेडा होतो
क ! आता या वहाराकड ेमी िन वळ गंुतवणूक या दृ ीने पा न िहशेबाला लागलो. जर
हा पुतळा इथून काढून हलवायचा असेल, तर समजा मला पाच हजार पये लागतील.
(कं ाटदार फार वाढवून सांगत होते, ह ेमला माहीत होतंच) आिण मी तो िवकला, तर या
धातूचे मला सहा हजार पये िमळतील... जवळपास तीन टनांचं वजन असलेला तो माल,



यातून मला कतीही फायदा िमळू शकेल कंवा कदािचत मी हा पुतळा ि टश
युिझयमला कंवा यां या ‘वे ट िमिन टर अ ◌ॅबी’ला िवकला तर... मग तर मला
वृ प ाचा बातमीदार होऊन राह याची गरजच पडणार नाही अस ंवाटू लागलं.
मला हा पुतळा घेऊन जा यासंबंधी मंजुरी दे याचा ठराव पास कर यात यांना कसलीच
अडचण आली नाही. आता मी या कामाची जंगी तयारी सु  केली. भरघोस ाजा या
बोलीवर मा या सास याकडून मी पैसे उसने घेतले. पुत याचा पाया उखडून
काढ यासाठी मी प ास मजुरांची टीमच जमवली. गुलामांना राबवणा या
मुकादमा माणे मी आता यां यावर खेकसू लागलो, सूचना दऊे लागलो. ही मजूर मंडळी
सं याकाळी सहाला आपलं काम संपवायची अन् भ या पहाटेच या कामावर तुटून
पडायची. ह ेमजूर खास को पल गावातून मी आणले होते. ितथ या मे फ  जंगलातले
सागवान कापाय या- िप ान् िप ा झाले या सवयीने यांचे अवयव अगदी भ म
झालेले होत.े
दहा दवस आ ही हा पुतळा उखडाय या कामात होतो. चबुत याचे काही िछलके
काढ यात आ हाला यश िमळालं, नाही असं नाही; पण ते तेवढंच. पुतळा हलायचं नाव
घेत न हता. असं चालू रािहलं तर पंधरव ातच माझं दवाळं वाजलं असतं. मग
डायनामाईट लावून काम करायची परवानगी मी तालु या या मॅिज ेटकडून िमळवली.
सगळीकड ेसुर ा कड ंक न मी बार उडवला अन् काम झालं. कोण याही अवयवाला इजा
होऊ न दतेा मी या सरदाराला खाली खेच यात यश वी झालो. माझी ही िमळकत घेऊन
मा या घरी पोच यासाठी मला तीन दवस लागले. लांबलचक पसरलेला तो पुतळा ओढून
ने यासाठी खास गाडी तयार केलेली होती. अनेक बैलां या सा ाने ती ओढून, हा पुतळा
घरी आणला गेला. माकट रोडन ेपुतळा आणताना झालेला ग धळ काही िवचा  नका. मी
ओरडू लागलो, सूचना दऊे लागलो. ते पा न लोक थ ाम करी क  लागले. दवसभराचं
ऊन, ती उ णता, सर फ्ेरि कचं ते धूड येक कोप यात, येक उंचसखल जागेत तून
बसू लागलं. अडकून बसू लागलं अन् अस ंअडकू लागलं, क  पुढेही सरेना, मागेही जाईना.
सग या बाजंूनी र याची वाहतूक िव कळीत होऊ लागली. घर आणखी दरूच होतं अन्
अंधार पडू लागला. छे! एक भयंकर व च होतं ते सगळं, याची आठवणसु ा नको वाटते.
रा ी या वेळेस र यावर बसून मग मी यावर पहारा केला. रा ी जिमनीवर अस ंपडून
तारे मोजणा या या सरदाराकड ेपा न मला याची दया आली.
मी हणालो, ‘‘तु या जुलमी राजवटीचं ह ेफळ तुला िमळालं. वाईटपणाचा शेवट असाच
बरं का!’’
यथावकाश हा पुतळा मा या लहान घरात-अथात आडवा- ठेवला गेला. याचं डोकं अन्
बा  मा या घरा या पुढ या हॉलम ये तर उव रत भाग दारातून च  र यावर आलेला.
मा या कबीर ग लीत या मंडळ नी ही गैरसोय वीकारली; मोठे समंजस लोक होते ते!
युिनिसपा टीन ेमा या या लोकसेवेचे आभार मानणारा ठराव मंजूर केला. मी लागलीच
ही बातमी वायरलेसने मा या वतमानप ाकड े पाठवली. पुत याब लचा वृ ा त
असलेली दहा इंचाची बातमी होती ती. एका आठव ातच अ य महोदय मा या घरी
आले. त ारीचा नूर घेऊनच त ेआले होते. मी यांना या जुलमी सरदारा या छातीवरच



बसवून घेतलं. ते हणाले, ‘‘तु यासाठी वाईट बातमी आणलीय. तू पुत याची ती बातमी
पाठवली नसतीस तर चांगलं झालं असतं. बघ काय झालंय ते.’’ यांनी टेिल ा सचा एक
ग ाच मा यासमोर धरला. ह े सगळे टेिल ा स भारतात या सग या ऐितहािसक
सं थांकडून आले होत.े सव सं थांनी पुत या या या अशा हलव याब ल िनषेध 
केला होता. सर फ्ेरि क या संदभात आ हा सवाचा भयंकर गैरसमज झा याचं आम या
ल ात आलं. आ ही सांगत होतो, तो इितहास होता वॉरन हे टं ज या काळात या
वेग याच लॉलीचा- हा नाही. हा पुतळेवाला फ्ेरि क लॉली सै यातला ग हनर होता.
बंडाळीनंतर तो इथे येऊन थाियक झाला होता. याने इथलं जंगल साफ क न मालगुडी
गावाची थापना केली होती, ह ेगाव वसवलं होत.ं भारतातली पिहली सहकारी सोसायटी
यान े थािपली होती. शरयूचं पाणी वाया जायचं, त ेथांबवून काल ांचं जाळं यानंच
पिह यांदा उभारलं होत,ं यामुळे शरयू या पा यान ेहजारो एकर जिमनीला लाभ झाला
होता. यान े अमुक केलं, तमुक केलं आिण शरयू या महापुरातून गावक यांना
वाचव या या य ात या फ्ेरि क लॉलीचा मृ य ू झाला होता. भारतीयां या ांत,
भारतीयांना िव ासात घेऊनच िनणय यावेत अस ं ि टश सरकारला ठणकावून
सांगणारा तो पिहलाच इं ज होता. इतकंच काय, आप या एका प वहारात याने
असंही नमूद केलं होत ं हणे, क  ‘‘ वत: या िहतासाठीच एक दवस इं जांना भारत
सोडावा लागेल.’’
अ य  हणाले, ‘‘शासनाने आ हाला, तो पुतळा पूववत बसव याचे आदशे दले आहते.’’
‘‘ते श य नाही!’’ मी ओरडलोच, ‘‘हा माझा पुतळा आह ेआिण रा ीय ने यांचे पुतळे मी
गोळा करणार आह.े’’ पण मा या या आवेशाचा काहीच प रणाम झाला नाही.
आठव ाभरातच दशेात या सग या वृ प ांत सर फ्ेरि क लॉली या बात या
झळक या. लोकांम ये उ साह संचारला. यांनी मा या घरासमोर िनदशन े केली. या
पुत या ी यथ झालेला माझा खच युिनिसपा टीन ेमला दईेपयत तु ही थांबावं अशी
बाजू मी मांडली; पण सगळेजण मा याकड े श ूसारख ं पा  लागले. ‘या माणसाने
पुत याचासु ा वापर क न पैसा उकळ याचा य  केलाय’ अस ं येकजण हणू
लागला. मला ध ा बसला. मा या घरावर मग मी जािहरातच लावली- ‘पुतळा:
िव साठी! उ म धातूचा, अडीच टनांचा पुतळा. दशेभ  िम ाला दे यासाठी आदश
भेटव त!ू दहा हजार पयांपे ा जा त असणा या बोलीचाच िवचार केला जाईल!’ हे
पा न तर सगळे संतापले. मला लाथा घाल या या भावनेने त े े रत झाले होत,े पण
अ हसंे या परंपरेचा माग सग यांसाठीच आखून दलेला होता, तेच सं कार होत;े यामुळे
यांचा नाइलाज झाला. मग यांनी मा या घरावर बिह कार टाकला. मा या घरासमोर ते
पडून रािहले. िनषेधाचे फलक घेऊन घोषणा दते रािहले. पुत यासाठी जागा हावी
हणून, मा या बायकोमुलांना यापूव च मी गावाकड ेपाठवून दलेलं होतं; यामुळे अशा
बिह काराने माझं काही िबघडलं नाही. मला आता माग या दारानेच पु कळ वेळा जाणं-
येणं करावं लागलं, एवढंच. युिनिसपा टीन े मला पुरातन मारक काय ाअंतगत
खट याची एक नोटीस पाठवली. मी अथातच यातले आरोप नाकबूल क न नो टसीला
उ र पाठवलं. आता काय ात या गंुतागंुती या डावपेचांची लढाई सु  झाली-



अ ल शारीची लढाई; मा यात अन् युिनिसपा टी या व कलांम ये. या चंड
प वहारान,े आधीच अडचणी या झाले या मा या घरातला एक िह साच ापून
टाकला. या एव ा ासािशवाय यातून आणखी काही िन प  झालं नाही.
मा या पुत या या मु ाला मी िचकटून रािहलो; मा  मनात ह े करण के हा आिण
कसं िनकाली लागावं या चंतेत होतो. मा या वत: याच या घरात, आप याला पाय
ताणून झोपता यावं अशी ती  इ छा मा या मनात उद ्भवू लागली.
सहा मिहने लागले पाहा, या करणातून सुटायला. पुतळा करण आिण अ य
अिनयिमततेबाबत युिनिसपा टीकडून शासनाने अहवाल मागवला होता आिण
याचबरोबर पािलका बरखा त क न न ान े िनवडणुका का घेऊ नयेत याचंही
प ीकरण मागव यात आलं होत.ं मी अ य ांना भेटलो आिण हणालो, ‘‘तु ही आता
काहीतरी अद ्भुत अस ं क न दाखवा... माझं घरच, रा ीय मारक हणून तु ही का
ता यात घेत नाही?’’
‘‘आं! का बरं?’’ यांनी िवचारलं.
‘‘कारण’’- मी सांगू लागलो, ‘‘सर फ्ेरि क मा या घरात आहते हणून! तु हाला तो
पुतळा आता जु या जागेत नेऊन उभा करणं श य नाही. जनते या पैशाचा अप य होईल
तो. नाही का! तो िजथे आह,े ितथेच उभा क न ठेवा ना! काय हरकत आह?े नाही तरी
ब याच काळापासून तो जु याच जागेवर होता ना! यो य कमतीत मी माझं घर यासाठी
िवकायला तयार आह.े’’
‘‘पण आम या युिनिसपालटीकड ेएवढा पैसा कुठे आह?े’’
अ य ां या आवाजात मोठं द:ुख होतं.
‘‘अं! तुम याचकड ेएवढा पैसा असणार िनि तच. तु हाला युिनिसपालटी या फंडाची
काय गरज आह?े तुमचं ह ेएवढं अलौ कक काय राहील पाहा... सग या दशेात एकमेव
असं...’’ लँके स या ‘ या’ उ प ातून हा खच करायला काय हरकत आह,े असंही मी
सुचवलं अन् हणालो... ‘‘आिण ... असं पाहा, जर तु हाला आता पु हा िनवडणूक
लढवावी लागली, तर याला कती खच येईल...’’ अन् ह ेमा  अ य ांना एकदम पटलं!
घराचा सौदा झाला. काही दवसांनंतर वतमानप ात आलेली बातमी वाचून अ य ांना
मोठा संतोष झाला होता-
‘रा ाला भेट दे यासाठी, मालगुडी युिनिसपा टी या अ य ांनी सर फ्ेरि क लॉलीचा
पुतळा िवकत यायची तयारी केली असून या पुत याची थापना लवकरच नवीन
घेतले या जागेत केली जाणार आह.े ही जागा एका उ ानात पांत रत होणार असून,
कबीर ग ली या ऐवजी या र याचं नामकरण लॉली रोड असं कर याचा ठराव
युिनिसपा टीन ेकेला आह.े..’

♦♦♦



िहर ा लेझर या मागावर
िनर  आकाश अन् दपुार या उ हात तो िहर ा लेझरवाला माणूस अगदी उठून दसत
होता. या सग या रेटारेटी या गद तूनसु ा या याकड ेदलु  करता येत न हत.ं सदरे-
पागोटे घातलेले खेडूत, कोट-टोपी घातलेली शहरातली माणस,ं उघ ा-अंगाचे िभकारी
आिण रंगीत सा ा नेसले या बायका यांची या थाटले या दकुानां या अ ंद जागेत दाटी
झाली होती. सगळीकड ेदाटीवाटी या-ग धळा या असले या वातावरणातून तरीही तो
िहर ा लेझरवाला लपू शकत न हता. बाजारात गडबड-ग गाट होता. माणसं वाद
करीत होती, घासाघीस करीत होती, एकमेकांना भेटत होती, बोलत होती. या सग या
वातावरणाला एका घुमणा या आवाजाने भा न टाकले होते- बायबल- वचनक या या
आवाजाने आिण जे हा या वचना या आवाजात थोडा िवराम यायचा या वेळी ‘हे थ
हनॅ’मधून टीबी-मले रया या आजारांची मािहती विन ेपकाव न कानावर पडायची.
तथािप, या सग या गडबड-ग गाट- गद तून ते िहरवं लेझर जणू ल  वेधून घे याचा
य  करीत होतं! राजूला याकड ेदलु  करता येणं श यच न हतं. अथात अशा सतत
आक षत करणा या बाब कड े दलु  करायची राजूची कृतीच न हती. गद पासून तसं
यानं वत:ला थोड ंअिल  ठेवलं होत;ं पण पूणत: अिल  राहणं राजूला परवडणारंही
न हतं आिण सग यांचं ल  वेधून घेतल जावं अस ंतर राजूला िबलकूल नकोच होतं. तो
कुठेही असला, तरी आपण पोिलसां या नजरेत येऊ अशा भीतीने पछाडलेला असायचा.
आज याने कमरेला गंुडाळलेले असले तरी वर उघ ा अंगान े तो फरत होता आिण
वाजवीपे ा जादा असा फेटा याने डो याला गंुडाळलेला होता, यामुळे याचा चेहरा
बराच झाकला गेला होता आिण या अवतारामुळे आप याला सगळेजण खेडवळ समजतील
अशी आशा बाळगून तो होता.
एका दकुाना या छताशेजारी, केळी या जाडजूड दठे-दां ां या फेकले या ढगावर राजू
बसून होता. गद चे िनरी ण करीत होता. जे हा तो गद कड ेपाहत असतो, ते हा मो ा
बारकाईने पाहत असतो. तो याचा ावसाियक सफाईचा धंदाच होता. मुळातच तो
आळशी असा होता. या यात जो काही थोडा उ साह िश लक होता, तो गद त ल  ठेवून
एखा ा या िखशात हात घाल यापुरताच होता. अथातच, तसं करणं हा एक जुगारच
होता.
कधी, अशा जोिखमीतून काही हाताला लागायचे नाही- घातलेला हात सुरि त बाहरे
आला, तरी पुरे अशी ि थती असायची. कधी तो एखादी फाउंटन पेन िमळवायचा; पण
युिनिसपा टी या मागे असणारा तो ‘खरेदीदार’ यासाठी चार आणेसु ा ायला तयार
नसायचा आिण याव न आपला ‘प ा’ लागायचाही धोका असायचा. राजूने वत:शीच
शपथ घेतली होती, क  फाउंटन पेन सोडून ायचे, इतकेच काय, कुणी एखा ा ताटात
ठेवून ते भेट हणून दऊे लागलं तरी यायचं नाही. िशवाय या यात इतरही धोके होतेच.
शाईचे, गळणा या पेनचे. यापे ा तो ‘खरेदीदार’ काय काय बोलायचा.
घ ाळांब लसु ा अशीच त ार असायची.
राजूला मनापासून आवडायचं, त े हणजे फुगलेलं पाक ट. अस ं कुठे याला दसलं, क



मो ा सफाईने त ेतो काढून यायचा. यातले पैसे काढून त ेपाक ट दरू फेकून ायचा
आिण आजचं काम चांग या त हनें केलं, या समाधानात तो घरी परतायचा आिण घरी
आ यावर त डावर पाणी मा न, केस नीटनेटके क न, एखा ा सवसाधारण
नाग रकासारखा पु हा तो बाहरे पडायचा. याने घरी येताना मुलांसाठी िमठाई, पु तकं-
पा ा आणलेली आहते, इतकेच काय एखा ावेळी बायकोसाठी लाऊज पीससु ा. या
वेळेस घरी येताना अिधक पैसे असायचे, ते हा येक वेळेस त े पैसे िलफा यात घालून
छता या खाली कुठे क बून तो ठेवायचा- बायकोब ल तो कधी िनवांत असा नसायचा.
नाही तर ती फार  िवचारते, वत:ला ास क न घेते. नव याचं काम चांगलं आह,े तो
सुधारलेला आह ेआिण हा जो पैसा आणतो तो घरी, तो पैसा एका वहाराचे किमशन
आह,े ह े राजू सांगायचा अन ् यावर या या बायकोचा िव ास बसायचा. अथात हे
किमशन हणजे काय कार असतो, ह ेिवचारायची तसदी ितन ेकधी घेतली न हती. ितला
फ  वाटायचं, किमशन हणजे काही तरी िनद ष असे वहार असावेत.
या ढगाव न राजूने खाली उडी घेतली आिण या िहर ा लेझर या पाठीमागे तो गेला.
अथात काही पावलं अंतर ठेवूनच तो या या मागावर होता. याला ह ेउपजत शारीने
अन् सवयीने सहज जमायचं. ह ेअंतर एवढं मोठंही असून उपयोगाचं नसत.ं यामुळे या
माणसा या हाता या हालचाली नजरेआड हा ात आिण इतकंही जवळ असू नय,े
यामुळे काही संशय िनमाण हावा, कटकटी हा ात. अंतर अगदी कफायतशीर अन्
िहशेबाचं असायला हवं. ह े अंतर कती असावं, तर एखादा िशकारी या अंतराव न
आप या सावजा या मागावर असतो, तेवढं अन् तसंच. िशकारी एव ा अंतराव न
िशकार करतो, सुरि त घरीही परततो; मा  ही ‘िशकार’ यापे ा गंुतागंुतीची असते.
आपली िशकार जमीनदो त झाली, क  या िशका याचा दवस साथक  लागतो; पण इथे
सावजाला कसलीही इजा न पोचिवता याचं दय काढून यावं लागतं!
जवळ या दकुानात नारळाचं पाणी िप यासाठी या िहर ा लेझरन ंएवढा वेळ घेतला,
क  राजूला बाजू या चटई या दकुानात चटया पाह यात मो ा धीरान े वेळ घालवावा
लागला. असं वाटू लागलं, क  आता तो ितथनं हलणारच नाही. नारळातलं पाणी सगळं
ओढून िप यावर आता यातलं खोबरं चाकूने खरवडून घे यासाठी जणू तो दवसभर वाट
पाहायलाही तयार होता. चम यान े नारळातून काढलेलं ते पांढरं ओलं खोबरं अन् ते
या या त डात गडप झालेलं पा न राजू याही त डाला पाणी सुटलं; पण यान ेती इ छा
दडपून टाकली. धं ाम य े त असताना, एखा ानं अस ं खा या-िप यात वेळ
घालवायचा नसतो. सावज िनसटायची अन् कायमचं हरपून जायची श यता असते यात...
राजून ेपािहलं, या िहर ा लेझरनं आपलं पाक ट काढलं होत ंअन् तो नारळवा याशी
पैशासाठी त घालू लागला होता. याचा जाडसर अन ्ककश आवाज राजूला अ व थ
क  लागला. एखा ा वाघा या गुरकाव यासारखा तो आवाज राजूला वाटू लागला; पण
प ी या िशका याने वाघा या अचानक डरकाळीला घाब न पळ काढला असं कधी झालं
काय! या त हनेे तो घासाघीस करत होता, ते पा न राजूलाही काही िवशेष वाटले नाही.
याव न तर याची हलक  आिण करकोळ कृतीच जाहीर होऊ लागली... पैशाची हाव
ठेवणारा माणूस. अशी को या मनाची माणसं आपलं पाक ट हरवलं, क  एवढी कटकट



करीत राहतात, एवढा वैताग आणतात, क  काही सोयच राहत नाही...
शेवटी एकदाचा तो िहर ा लेझरवाला िनघाला. तो मग फुगेवा यासमोर जाऊन उभा
रािहला. याही फुगेवा यासोबत सारखी घासघीस क न याने एक फुगा िवकत घेतला-
आणखी एक उदाहरण या या चगटपणाचे. तो हणत होता ‘‘हा फुगा एका आई
नसले या मुलासाठी. याला फुगा घेऊन दे याचं मी आ ासन दलं आह.े हा फुगा जर
फुटून गेला कंवा हरवला, तर तो रा भर रडत राहील आिण मला ते तस ंआवडणार
नाही.’’
आिण माणसं जे हा या अ ंद पाय यांतून दाटीवाटीने, पेपर वाचणा या मेणा या महा मा
गांध ची ितकृती पाहायला जाऊ लागली- यातून िहरवा लेझरवालासु ा जाऊ
लागला- याच वेळी राजूने संधी साधून हाथ साफ केला!
पंधरा िमिनटांनंतर राजू पा कटात या व त ू तपासू लागला होता. एका पडीत, िनजन
अशा िविहरीजवळ तो आलेला होता. या िविहरीचा पडका कठडा हणजे राजू या
कामिगरीसाठी यो य अशी जागा होती. पा कटात दहा पयांची नाणी, वीस पयां या
नोटा आिण काही आणे- चव या हो या. राजूने ही िच लर नाणी कमरेला खोचली.
‘‘िभका यांना टाकायला पािहजे,’’ मो ा मनान ेतो हणाला. या बाजारा या बाहरे या
त डालाच तो आंधळा माणूस मो ा आवाजात ओरडत असतो, कुणालाही याची दया
येत नाही. आजकाल लोकांना काही दयामायाच रािहली नाही. याने तीस पयां या नोटा
आप या फे ा या टोकाला गाठ मा न पु हा वि थत फेटा बांधला. आता ह े याला
उरले या मिहनाभर पुरणार होते. कमान पंधरव ात उ म त हनेे रा न बायको,
मुलांना िसनेमाला घेऊन जाता येणार होते.
आता रकामं झालेलं त ेपोकळ पाक ट या या हातात होत.ं आता ह ेपाक ट िविहरीत
फेकून दऊेन हात झटकायचे आिण मग मो ा लोकांम ये मो ा बाबाने वावरायचे
होत.े याने िविहरीत डोकावून पािहले. िविहरीत उथळ अस ंथोडचं पाणी होत.ं त ेपाक ट
कदािचत तरंगायची श यता होती आिण तरंगणारं पाक ट फारच मोठी सम या िनमाण
करणारं झालं असत.ं पा यात पाक ट बुडिव यासाठी यान े यात खड ेटाकायचे ठरिवले.
आता पा कटा या आत या िखशात ठेवलेला, घडी केलेला फुगा याला दसला. ‘‘अरे! हा
खरेदी केलाय का याने...’’ आिण राजूला या माणसाचे बोलणे आठवले- पोर या
पोराब लचे.
‘‘काय मूख माणूस! पा कटात ठेवलंय ह.े’’ राजू या मनात आले, ‘‘पालकां या अशा
िन काळजीपणामुळे पोरांना कती ास होतो...’’
राजू आता या या िवचारान े संतापला. णभर या या डो यासमोर त े दृ य उभे
रािहले: आई नसलेलं त ेमूल दारात उभं रा न वाट पाहत आह.े याचा बाप कुरकुरत घरी
परतला आह.े फुगा आणायचं वचन दलेला बाप पाक ट गे या या िवचारात परतला
आह.े.. आिण अरेरे! काय द:ुखद बाब आह.े..
िवरस होणा या या मुला या िवचाराने राजूला दयाच आली- आई नसलेलं त े िबचारं
मूल... याची समजूत घालायला आता कुणीही न हतं. कदािचत, फुगा नाही ह ेपा न रडत
राहणा या या मुलाला हा रागीट माणूस मारसु ा दईेल. मुलांब ल सहानुभुती



असणा यांपैक  हा िहर ा लेझरवाला वाटला न हता. या लहान मुला या िवचाराने
राजूचे दय भ न आले. कदािचत आप या दसु या नंबर या पोराएवढाच असेल तो
पोरगा... समजा, राजूचीच बायको मरण पावलेली असती... (खरं हणजे तसं झालं असतं,
तर राजूची थोडी सोयच झाली असती हणा; कारण तसं असतं, तर राजूला याचे पैसे
छताखाली लपवून ठेवायची गरजच पडली नसती क ...) पण असा फालत ू िवचार याने
चटकन ्बाजूला सारला. याची बायको गेली, तर याला फारच द:ुख झालं असतं, च
नाही. कारण मग पोरांना चांगलं ठेव यासाठी, यां या संगोपनाची राजूला भारीच कंमत
मोजावी लागली असती... आई नसले या या मुलाला कोण याही प रि थतीत फुगा
िमळायलाच पािहजे; अस ं राजून ठरिवलं. पण कशा त हनेे? िविहरी या कठ ाव न
यान े नजर लावली. दरूवर या जमावाचे अंतर ल ात घेतले. फुगा परत करणं श य
न हतं. एकच श य होत-ं फु याची घडी पा कटात वि थत सा न ह ेपाक ट या िहर ा
लेझर या िखशात गुपचूप सा न टाकणे.
बायबल - उपदशेकाभोवती जमले या, चचला उधाण आले या या जमावाला पाहत तो
िहर ा लेझरवाला उभा होता. जमावाला एक  िवचारलेला होता, ‘‘तुमचा दवे कुठे
आह?े’’ ितथे गडबड-दाटीवाटी झालेली होती. राजू या दाटीवाटीतून िहर ा लेझरकडे
सरकला. या या मुठीत घडी केलेलं अन् यात (फ ) फु याची घडी असलेलं त ेपाक ट
होत.ं ह ेपाक ट आता या लेझर या िखशात सारायचं होतं.
एका णात राजूला याची चूक ल ात आली. िहर ा लेझरवाला याचा दडं पकडून
ओरडला होता, ‘‘पॉकेट मार!’’ जमावातले, ात गंुतलेले लोक आता या बायबल या

ातून बाहरे पडले आिण यांचं सगळ ल  राजूकड े क त झालं. राजू, जो मो ा
वाभािवकपणे संतापून गे याचं दाखवीत होता, तो ओरडला, ‘‘सोडा मला!’’ तो काय
सांगतो आह े याकड ेल  न दतेा िहर ा लेझरवा याने या या गालावर जोरदार ठोसा
लगावला. राजू या डो यासमोर अंधारी आली. णाधात तर याला आपण कुठे आहोत-
कोण आहोत, याचाही िवसर पडला. ‘अंधार’ उजळला, दृ ी आली अन ्समोरच सा ात
झाला तो िहर ा लेझरचा भयकारी वाटणारा चेहरा. दसुरा ठोसा मार यासाठी याने
हात उगारलेला होता. राजू खाली वाकला. तो सांगू लागला... ‘‘मी... मी तुमचे पाक ट
तुम या िखशात परत ठेवू लागलो होतो.’’ या माणसान े दात-ओठ खा ले. ककश
आवाजात तो हसला. राजूला बेदम मा  लागला. सगळा जमाव याला हसू लागला,
‘हाणामारा’ या आरो यांनी ग धळ झाला. कुणीतरी या या डो यावर पु हा मार दला.
इतकेच काय, यायाधीशापुढेही राजू सांगू लागला, ‘‘मी फ  ते पाक ट परत ठेवू लागलो
होतो’’ आिण येकजण हसला. आता ते िवधान पोिलस खा यात िवनोदाला कारण झाले.
राजूची बायको याला तु ंगात येऊन भेटली. हणाली, ‘‘तुम यामुळे आ हाला त ड
दाखवायला जागा रािहली नाही’’ आिण ती रडू लागली.
राजून ेउलट उसळून िवचारले, ‘‘का? मी फ  ते पाक ट परत ठेवू लागलो होतो...’’
राजून ेअठरा मिह यांची सजा भोगली आिण परत या या जगात दाखल झाला. आता
काय करायला पािहजे, याचा िनि त िनणय झाला नाही; पण राजू वत:लाच बजावू
लागला, ‘‘आता जर का मी काही उचलून घेतलं, तर त े परत ठेवून ायची चूक मी



करणार नाही’’ इथून पुढे यान ेल ात घेतलं, दवेाने याला स  होऊन ‘सफाई’ दली ती
एकाच बाजून ेकराय या कामासाठी. ही बोटं, घेतलेली व तू परत ठेव यासाठीची नाहीत.

♦♦♦



बळीचा कोपरा
माकट रोड आिण मेिडकल टोअसकड े जाणा या र या या अगदी वळणावर याचा
‘कारखाना’ असायचा. जर का कुणाला याला ‘कारखाना’ हणायचं नसेल तर याने
खुशाल दसुरं काही हणावं, काहीच हरकत नाही; कारण हवेतून अवतर यासारखंच ते
दृ य असायचं. आठ वाजता तर तु हाला तो दसणार नाही आिण पु हा दहा वाजताही
तु हाला ितथे काहीच दसणार नाही; पण या आठ आिण दहा या दर यान याचं आगमन
हायचं, याचा माल तो िवकायचा अन ्िनघूनही जायचा.
यांनी याला पािहलं, त े हणायचे- ‘‘काय नशीबवान माणूस! दवसभरात फ
तासाभराचं काम करणार अन् दहा पय ेकमिवणार- ॅ युएट पोरांनासु ा जमणार नाही
अशी कमाई- मिहना तीनशे पये!’’ असं कुणी उपरोधाने हटलं तर याला चीड यायची-
‘‘भ ीसमोर बसून माल तळायला, तयार करायला मला दवसभर बसावं लागतं, यांना
काय माहीत आह?े’’
शेजार या घरातला क बडा जे हा आरवायचा, ते हा तो उठायचा. कधी कधी तर सकाळी
तीनलाच बांग ायची याची सवय होती. या क ब ाची झोपमोड का झाली असावी
बरं?... जाग आ यावर रामाला आ य वाटायचं; पण आता याला ही सूचनाही असायची.
आता तीन वाजले असोत वा चार. या यासाठी काही फरक नाही राहायचा.
दवसभरा या कामासाठी याला उठावं लागायचं.
स वाआठ या सुमारास तो आपला माल घेऊन यायचा. या वेळी या याकड े पा न
वाटायचं, याला चार हात आहते; या हातांनी यान ेब याच गो ी आण या, सावर या
आहते. डो यावर सांभाळले या भ या मो ा थाळीत मांडलेले खा पदाथ, िशवाय
खां ावर अडकिवले या बाकदार काठीत ल बणारा टूल, एका हातात दवा, थाळी
मांडायची घडवंची असं याचं सामान असायचं. दररोज सहा पैशां या रॉकेलचा दवा तो
पेटवायचा, तो जवळच ठेवायचा. लाईट या काशात याला काम करायचं पटायचं नाही.
कारण हणजे िच लरखु ावर ल  ायला, िविवध कार या खा व तूंवर ल
ठेवायला िवजे या द ाचं काही खरं वाटायचं नाही.
तो जे हा आपली थाळी द ा या काशात सजवून ठेवायचा, ते हा एखादा अपचनाचा
णही यावर नजर टाक यािशवाय पुढे जायचा नाही... भ यांचा शीग, जे दसायला

खुसखुशीत, मोठे असायचे; पण त डात िवरघळून जायचे. पांढरे, पातळ आिण गोलाकार
दोसे, जे मलमलसारखे नाजूक दसायचे. चपा या तर एव ा पातळ, क  तु ही प ासेक,
बोटांनी उचलून याल. हि तदतंांचा ढीग वाटावा अशी बदकाची उकडून ठेवलेली अंडी
आिण टो हवर उकळत असलेली कॉफ . बाजूला वतं  अ ◌ॅ युिमिनयम या भां ात
चटणी ठेवलेली असायची- येक खा पदाथासोबत ती फुकट दली जायची.
सं याकाळ या िसनेमाची गद  टॉ कजमधून बाहरे पडाय या सुमारास तो वेळेवर ितथे
पोचायचा. तो ितथे पोचेपयत या या या राजेशाही जागेवर ह ाने बसून धंदा करणारा
एक काटकुळा माणूस असायचा; पण आप या या िम ाला याचे काही वावगे वाटायचे
नाही. उलट, मनाचा मोठेपणा ठेवून तो हणायचा, ‘‘मी इथे नसताना, या गरीब उंदराला



क  द ेक  धंदा! काय हरकत आह!े’’ एवढी भावना पुरेशी असायची आिण अ सामु ी
ापाराचा हा राजा याय या एक िमिनट आधीच तो काटकुळा माणूस ितथनं बाजूला
हायचा.
या या िग हाइकांत तो लोकि य होता. ते मो ा कौतुकान ेसांगायचे, ‘‘एका आ यात
चार चपा या आिण सहा पैशांत कॉफ  तु हाला दसुरीकड े कुठे िमळेल काय?’’ त ेसगळे
या या थाळीभोवती जमायचे. यांना जे पािहजे ते उचलायचे. एकाच वेळेस डझनभर
हात ितथे पुढे आलेले असायचे. कोणतीही व तू उचलायची, तपासायची, यायची अशी
मुभा या ाहकांना असायची.
खा व तू हाताळणारे एवढे हात असले तरी कुणाला काय पािहजे असतं त े याला ल ात
असायचं; एक कारची असाधारण अशी मता या याकड ेहोती. तो ओळखायचा, या
णाला कोणता टांगेवाला चपाती उचलतोय; इतकेच काय, या या टां याचा मांकही
याला सांगता यायचा. बुटपॉिलश करणा या पोरांचे रंगलेले-बरबटलेले हात कसे पुढे
येतात आिण क करी- कामगारांचे, बदकाची अंडी िनवडणारे हात नेमके कोण या वेळेला
येतात, थाळी या कडलेा अंडी टचकावून खायला घेतात या सग यांची प  अशी
जाणीव याला असायची.
याचा ाहकवग हा फुटपाथवर घ गावणा या- रगाळणा या जनतेतलाच होता.
उदाहरणाथ श आिण बॅग घेऊन सारखं ‘पॉिलश-पॉिलश’ असं ओरडत फरणारी पोरं...
रामा या मनात या गरीब बेघर पोरांब ल अनुकंपा असायची. अशा पोरांपैक  कु या
पोराशी एखाद ं िग हाईक पैशासाठी त घालायचं, या वेळी याला ओरडून सांगावं
वाटायच- ‘‘ या ग रबाला ा क  थोड ेजा त पैसे, काय हरकत आह!े या याब ल आकस
ठेवू नका. तु ही एखादा आणा याला जादा दला, तर तो दोसा-चपाती खाऊ शकेल. ही
गरीब पोरं दवसभर अधपोटीच असतात क !’’
यांचे भुकेले-कोरड ेडोळे पा न रामाचे दय द:ुखान ेभ न यायचे. यांचे फाटके कपडे
पा न याला वेदना हाय या आिण आप या बॅगा बाजूला सा न या अधाशीपणान ेती
पोरं या याकड ेयायची, ते पा न तर याला फार वाईट वाटायचं; पण तो तरी काय
करणार? याचा धंदा हा काही दानधमाचा काय म थोडाच होता! त ेश य न हत.ं तो
एवढंच करायचा- यांची अधा लास कॉफ , एखा ा इंचाने जादा भरायचा अन् ती पोरं
मो ा चवीने शेवट या घोटापयत लास त डाला लावून ठेवायची.
या मो ा हॉटेलसमोर दवसभर ओरडून भीक मागणारा तो आंधळा िभकारी, या या
िभकेतला काही िह सा दऊेन काही खायला मागायचा... आिण या चारा िवकणा या
बायका; याला या मजूर-बायकांचा राग यायचा. यांचा ग गाट, कलकलाट मोठा वैताग
आणायचा. आप या डो यावर या चा या या प ा वि थत िवक यावर या बाया
याय या... आिण तो धूत वाटणारा लंगडा माणूस- पलीकड या फुटपाथकड ेझाडाखाली
उ या राहणा या, वे येसार या बाईसाठी दररोज सं याकाळी दोनचार खा पदाथ खरेदी
क न जायचा...
दवसभर िविवध कारची कामं-मजुरी क न या भागातले सगळे ी-पु ष कामगार
दवस सरला, क  या याकड ेयायचे. रा ीचा दसुरा खेळ सु  झाला, क  जमलेला सगळा



ग ला, खां ावर अडकिवले या, सद याखाली ल बणा या कापडी िपशवीत तो भरायचा
अन् घरी जायचा.
माकट या मागे दसु या ग लीत तो राहायचा. बायको दार उघडायची अन् घरात भ न
रािहलेला, तळले या तेलाचा वास बाहरे यायचा. ती मग या या ग यातलं सगळं
सामान घाईने उतरवून यायची. सद याखालची िपशवी काढून पैसे काढून यायची,
मोजायला लागायची. ‘‘पाच पय ेसकाळी टाकले, याचे आणखी पाच पये आले...’’
यांना आनंद हायचा. अशा अद ्भुत ‘वाढी’ब ल त े िवचारात रमायचे. ती या या
िपशवीत उ ासाठी पु हा तेवढंच भांडवल टाकायची आिण अिधक उ प ाचे पैसे मो ा
काळजीपूवक वेगळे काढून छो ा लाकडी पेटीत सुरि त ठेवून ायची. ही पेटी ितने
ित या माहरेा न ब याच वषापूव  आणलेली होती.
रा ी जेवणानंतर तो पान लावायचा. तंबाखूसिहत त े दाढेखाली ठेवून मग घराबाहरे
ओ ावर यायचा, झोपायचा. रा ी, याला ॅ फक पोिलस बाजूला बस यासाठी सांगतो
आह,े हे थ इ पे टर याला, तु यामुळे गावात रोगराई पस न लोकसं येवर प रणाम
होतो आह ेअसं सांगतो आह-े अशी व ं पडायची; पण सुदवैाने य ात याला कुणी ास
ायचं नाही. कधी तो ॅ फक कॉ टेबलला तर कधी ितकडून जाणा या हे थ

िडपाटमट या कामगारांना आप या पदाथाचा एखादा पुडा ायचा.
अथातच हे थ ऑ फसर येऊन याला सांगायचा, ‘‘ह ेसगळे खा पदाथ तू लॅि टक या
आवरणाखाली ठेवीत जा. नाही तर मी एखाद दवशी सगळं फेकून दईेन ह!ं’’ पण तो
दयाळूच माणूस होता. यान े य ात तसं कधी केलं नाही; मा  याला नेहमीच आ य
वाटायचं ‘‘... याचे पदाथ खाऊन िग हाईक िजवंत कसं राहत,ं हचे समजत नाही मला...
मला वाटत,ं लोकांम ये असं िवष पचिव याची मता तयार झाली असावी... सगळी धूळ
पसरलेली, मागन ंवाहणारं गटार, अशा वातावरणातलं ह ेखाणं... छे!’’
अथातच व छता आिण आरो याबाबतचे सगळे िनयम रामाने तोडलेले होत;े पण तरीही
याचं िग हाईक याचे पदाथ खाऊन केवळ िजवंत रािहले असं नसून, यावर चांगलं
पोसलेलं होतं... वष न ्वष ते खाऊन यांना कसलीही बाधा झालेली न हती.
रामाचं आयु य तसं मोठं समाधानाचं रािहलं असं हणता येईल- कोण या त ारीिशवाय,
कोण याही इजेिशवाय आिण आपलं आयु य साधेपणान े ामािणकपणे तो जगला असं
असेल तर पृ वी या अंतापयत त ेतसंच चालायला काय हरकत होती? कुणाला या या
पैसे कमािव यामुळे ास झाला न हता आिण याचे पदाथ खाऊन फार लोकांचे मृ य ूझाले
असंही न हतं. युिनिसपा टी या गलथान कारभारामुळे जेवढे नुकसान झाले, या यापे ा
जादा नुकसान रामा या वसायामुळे झालेले न हते.
... पण मानवी अि त वाला अशी सुर ा अ ा य असते. कुठंही अिधक असं सुखसमाधान
दसलं, क  दवेाला याची असूया वाटत ेआिण अचानक याची अवकृपा तो दाखिवतो. एके
दवशी, तो नेहमी माणे आप या जागी आला, ते हा तो िजथे बसायचा ितथे आरडाओरड
करणारा जमाव याने पािहला. यान ेजरा अिधकारानेच आवाज दला, ‘‘बाजूला हा,
कृपा क न बाजूला हा!’’ पण याची कुणी दखल घेतली नाही. जवळ या टेशनरी
दकुानात या पोरान े याची बाही ओढली अन् याने सांिगतले, ‘‘सं याकाळपासून यांचं



कुठ यातरी मु ाव न भांडण चालू आह.े’’
‘‘कोण या मु ावर?’’ रामान ेिवचारले.
‘‘कशावर तरी...’’ पोरगा हणाला, ‘‘सेल टॅ स ऑ फससमोर कुणीतरी, मतासाठी का
कशासाठी, पॉ ले स वाटत होत,ं तर याला कुणीतरी भोसकलं हणे... त े कदािचत
खासगी भांडणही असू शकेल... पण कुणाला याचं पडलंय? याला भांडायचंय याला
भांडू ा!’’
एकान ेिवचारले, ‘‘आम याब ल असं बोलायची तू हमंतच कशी केलीस?’’
येक जण या त ण पोराकड े ोधान ेपा  लागला.

जमावात या कुणीतरी उलट िवचारले, ‘‘का? कुणी काही बोलू शकत नाही क  काय?’’
आिण या या शेजा याने याला थापड मारली. रामा डो यावर आपलं ओझं ठेवून हतबल
होऊन उभा होता. ही मारलेली थ पड भांडणाची ठणगी पेटवायला पुरेशी होती. दसु या
एकान े ितस याला मारले, ितस याने आणखी वेग या माणसाला मारले आिण कुणीतरी
घोषणा ायला सु वातही केली-
‘‘...मुदाबाद!’’
जमावात या दसु या भागातून कुणी ओरडलं, ‘‘पहा! आप याला जी शंका होती, तेच
झालं- आप याला िचरडून टाकायसाठी केलेला हा प तशीर कट आह-े’’
आरडाओरड वाढली. सोडा वॉटर या बाट यांचा ह यारासारखा उपयोग होऊ लागला.
येक जण एकदसु याला मा  लागला. काहीजण र यालगत या दकुानांत घुसली आिण

दकुानं बंद करायला सांगू लागली. ‘‘का बरं?’’ एका दकुानदाराने िवचारले.
‘‘एवढी दगंल चालू असताना तुझी हमंतच कशी होते धंदा करायची?’’
नागरी स यपणाचे िनयं ण अचानकच सुटले होत.े येक जण दसु यावर राग ठेवून होता.
एखा ा तासातच सगळा प रसर यु भूमीसारखा होऊन गेला. अथातच पोिलस
ताबडतोब हजर झाले; पण यामुळे प रि थती अिधकच िचघळली; कारण आता या
मारामारीला आणखी एक बाजू िमळाली होती. पोिलसांना तर ितहरेी काम पडलं :
कायदा व सु व था टकिवणे, वत:ला सांभाळणे आिण जे िनरपराध जखमी झाले,
यांना संर ण दणेे. जी दकुानं बंद झाली न हती, ती लुटली गेली.
िसनेमा टॉक ज अचानक रकामी झाली अन ् यांतली गद  दगंली या वेगवेग या ठकाणी
पांगली. हातात सुरे घेतले या लोकांची धावपळ, र ाळले या शरीराने धावणारी-
िव हळणारी माणसं, अ ◌ॅ युल सचा इकड े ितकड े वावर... अस ं वातावरण झालं.
पोिलसांनी सु वातीला लाठीह ला केला, मग अ ूधूर सोडला आिण शेवटी गोळीबार
केला. पु कळजण यात ठार झाले. लोक सांगत होते, तीन हजार ठार झाले, तर सरकारी
िनवेदनानुसार पोिलस फाय रंगम य े पाच जण जखमी, तर चार जण ठार झाले होते!
म यरा ी या वेळेस िजथे बोग ाखाली रामा लपला होता, ितथून बाहरे पडला आिण
घरी परतला.
दसु या दवशी रामा बायकोला हणाला, ‘‘रोज या एवढा माल मी काही घेऊन जाणार
नाही. ितथे कुणी असेल का नाही, मला शंकाच आह.े लोकां या डो यात कोणतं भूत
संचारलंय दवे जाणे! नुस या मतासाठी ते एकमेकांना ठार मारायला तयार झालेत!’’



याचा अंदाज खरा होता. माकट रोडला माणसांपे ा पोिलस जा त होते आिण या या
नेहमी या कोप यावर तर स त पहाराच होता. पोिलसां या सूचनांनुसार याला आपलं
दकुान दरू या ठकाणी लावावं लागलं.
वतमानप ांनी या दगंलीची चौकशी हावी हणून ओरड केली. हा गोळीबार समथनीय
होता का कंवा दगंल पेटू नय े हणून यांनी काय खबरदारी घेतलेली होती वगैरे; आिण
दहाबारा दवसांत प रि थती पूवपदावर आली. पेपर िवकणा या पोरां या ओरड यातून
रामान ेप रि थतीचा अंदाज घेतला आिण यथावकाश तो आप या नेहमी या कोप यात
ये या या य ाला लागला. या णाला यान ेघडवंची टाकून यावर थाळी ठेवली,
आपली जागा घेतली, याच णाला ितथे दोन माणसं या याकड े आली. यां या
छातीवर िब ले लावलेले होते- ‘‘तुला इथे दकुान लावता येणार नाही.’’
‘‘का लावता येणार नाही, साहबे?’’
‘‘ या दवशी आमचा नेता इथेच पडला, पिव  जागा आह ेही.
पोिलसांनी या या छातीवर गोळी झाडली. आ ही इथे मारक उभारणार आहोत. ही
आमची जागा आह.े युिनिसपा टीने आ हाला दलीय.’’
लवकरच या जागेवर एका समुदायाने कंवा ितथेच वावरणा या लोकांनी कड ेकेले. पैशांचे
डबे फरिवले. लोकांनी नाणी टाकली, पैसे जमिवले. पैसे गोळा कर यासाठी ही जागा
केव ा सोईची आह,े ह े रामाच जाणून होता. मारकाचा चबुतरा बांध याएवढे पैसे
यांनी गोळा केले आिण सुशोिभत कंुपण, फुलां या कंु ांनी या जागेचे व पच बदलून
गेले.
गंभीर- उ  अशी दसणारी मंडळी ितथे जमू लागली आिण आपसात बोलू लागली.
रामाला ितथून दोनशे याडा या अंतरावर, र या या पार पलीकड ेजाऊन बसावं लागलं.
हणजेच, तो आता आप या िग हाइकां या नजरे या क ेबाहरे गेलेला होता- एक
कार या अंधा या जागीच. िसनेमाची गद  या यापासून दरू िनघून जायची. ॅ फक
पोिलसाची नजर चुकवून टांगेवाले र या या बाजूला टांगे लावून घाईने काही खायला
यायचे; आता यांना ितकड े जाणे गैरसोईचे होऊ लागले. बूटपॉिलशची पोरं आता
फुटपाथ या िव  दशेला, या हडकु या माणसाकड-े जो रामा या आधी इथे येऊन
बसायचा- जाऊ लागली; याचं भिव य उजळू लागलं होतं.
अशात रामा थो ाच माणात खायचे पदाथ तयार करायचा. तरीही, याला िश लक
पदाथ घेऊनच परतावं लागायचं. यातलं काही घरीच खा लं जायचं अन् उरलेलं या या
बायको या सांग याव न दसु या दवशी पु हा गरम क न िवकायला ठेवावं लागायचं.
एक दोघांनी ह ेपदाथ खा ले अन् खूप नाराज झाले. यांनी मग सांगायला सुरवात केली,
क  रामा या पदाथाना आता ती चव रािहली नाही. एका रा ी जे हा िपशवीत केवळ दोन
आणे घेऊन रामा घरी परतला, ते हा घरा या ओ ावर बसून याने बायकोला हटले,
‘‘आपला धंदा आता संपला, अस ंमला वाटतं. आता यापुढे याचा िवचार नको.’’
आपली भांडी, ती थाळी, तो दवा सगळं सामान याने बाजूला टाकलं आिण िनवृ
हायची वत:ची तयारी यान ंकेली. याची सगळी जमा र म जे हा खचून गेली, ते हा
दवसभर लाऊड ि पकरव न कंचाळणा या कोिहनूर रे टॉरंट म ये नोकरीसाठी तो उभा



रािहला. वीस पय ेमिह यावर, दवसा या आठ तासांसाठी तो ितथे वेटर हणून रािहला.
लोक यायचे, जायचे. रेिडओची गाणी वैताग आणायची; पण तो टकून रािहला. याला
पयाय न हता. जे हा एखाद ं िग हाईक उ टपणाने बोलून याला ऑडर ायचं ते हा
रामा हणायचा, ‘‘सांभाळून बोला भाऊ... मी एकवेळ हॉटेलचा मालक रािहलेलो
आह.े..’’
...आिण या तेव ाच आठवणीन ेरामाला मोठं समाधान वाटायचं...

♦♦♦



बायकोची सुटी
झोपडी या दाराशी कानन बसून होता अन ् र यावरची वदळ पाहत होता. आप या
बैलाला पुढे घालून सामी-तेली या या पुढून गेला. जाताना तो हणून गेला, ‘‘नुसता
आळसात काढणार आहसे का दवस सगळा- मग दपुारी मन् टप कड ेका नाही येत?’’
आणखी काहीजण घरापुढून गेले; पण यां याकड े काननने ल  दले नाही. सामी-
ते या या श दांनी मा  याला चाळवले होत.े मन् टपम् हणजे एक उघड खांबी जुनाट
इमारत. कानन अन् या या िम ांसाठी ती इमारत हणजे एक लब हाऊस होते. ितथे
दपुारी सगळे दो त जमून मो ा आवेशान े जुगारा या खेळात रंगून जायचे. काननला
केवळ जुगाराचा खेळच आवडायचा असं नसून, ितथला मातीचा वास, पड या
इमारतीतून दसणारं आभाळ, दरू या टेक ा- सगळंच आवडायचं. नुसता मन् टपम् चा
िवचार जरी मनात आला, तर तो नकळत वत:शी गुणगुणायला लागायचा.
असं, दारात नुसत ंमजेत बसून रािहलेलं पा न लोक आप याला आळशी हणणार ह ेतो
जाणून होता; पण याला याची फक र न हती. तो कामाला जाणार न हता अन् बायको
घरी नस याने याला कामावर हाकलणारं आता कुणी न हत.ं काही दवसांपूव च
बायकोला यान ेमो ा आनंदाने बैलगाडीत बसवून पाठवून दले होते. याला अशी आशा
होती, क  ितला कमान दहा दवस तरी राहायचा, ित या माहरेी आ ह होईल. अथात
मुलाला सोडून राहायची चुटपूट होतीच मनात; पण बायको या माहरेी जा याची कंमत
हणून याने ह ेनुकसान सोसले होते. याला वाटले, बायको जर इथे असती, तर ितने मला
असा आराम क  दला असता का? नाहीतर या वेळी याला नारळा या झाडावर चढून,
कड-ेमंु या, पान-ंफां ा बाजूला सा न त े नारळ तोडावे लागले असत.े या चगट
मालकांकडून दवसाची पयाची मजुरी िमळिव यासाठी घासाघीस करीत बसावं लागलं
असतं.
आता, दवसभर घरी बसून यान े बायको या माहरेी जा याचा आनंद साजरा केला;
यातली एक वाईट बाजू अशी होती, क  आज या या हाती छदामही न हता. िशवाय,
जोपयत नारळा या झाडांवर तो चढणार नाही, तोपयत पैसा नजरेला पडणार न हता.
हातपाय ताणून तो या नकोशा िवषयाचा िवचार क  लागला. आता झाडांवर चढावं का
कसं... अथात, या मो ा घरामाग या दहा झाडांसाठी तो आताही गेला, तरी गरज
होतीच; पण ते अश य होत.ं याचे हातपाय मोठे जड पडले होते आिण फ  मन ्टपम् ला
जा यापुरताच उ साह या यात िश लक होता. पण ितथे रका या हाताने जाऊन काय
उपयोग? जर या याकड ेचार आणेही असत,े तर तो ितथून पया घेऊन सं याकाळी
परतला असता. पण ती बया! याला बायकोची चीड आली. एवढी मेहनत क नसु ा या
मेहनतीचा एक आणाही जवळ बाळगायची आपली लायक  नाही, अस ं ितला वाटतं!
आपले हणून हणायला चार आणेही नसावेत! इत या वषापासून ही ढोरमेहनत क न
आपण कमािवतो, ते हापासून... यान े िवचार करायचा सोडून दला. कारण हा िवचार
मग याला आक ां या रा यात घेऊन जातो आिण मग ह ेिहशेब, ह ेआकड ेमोठे कठीण
वाटतात, गंुतागंुत वाढते... अपवाद फ  जुगारात या मोज या जाणा या या पैशांचा.



एक क पना डो यात आली. चटकन् तो उठून उभा रािहला आिण आत वळला. कोप यात
एक काळी लोखंडी, ब याच वषाची जुनी पेटी होती- घरातली सवात मह वपूण अशी
मालम ा. या या बायकोची होती ती. पेटीसमोर तो बसला आिण पेटी या कुलुपाकडे
िनराशेनेच पा  लागला. ते एक ओतीव लोखंडाचे टोकदार काठांचे कुलूप होत.े याने
हातात ध न ते ओढून पािहले आिण आ याची बाब हणजे त ेपटकन् उघडले. ‘‘दवेाने
कृपा केली’’ तो वत:शीच हणाला आिण याने पेटीचे झाकण धाडकन ् उघडले.
बायको या मौ यवान असले या व तूंकड े तो पा  लागला : काही लाऊज, दोनतीन
सा ा; यांपैक  एक यान ेल ात िवकत घेतलेली. ितन ेती एवढी वष सांभाळून ठेवावी,
याचे याला आ य वाटले. एवढी वष... एवढी... कती... याने आकडवेारी आठवून
तपासायचा य  केला. ‘‘ती सांभाळूनच ठेवणार; कारण त ेवापरायची ितची लायक
कुठे आह.े..’’ याला वाटलं अन् अशा कडवट िन कषावर तो हसला. उतावीळ होऊन याने
सगळे कपड ेबाजूला सारले आिण पैशासाठी ितची लाकडी पेटी यान ेशोधली. पण ती
रकामी होती. एक जुनं गुळगुळीत तां याचं नाणं यात शकुन हणून ठेवलेलं होत.ं

‘‘सगळी रोख कुठे गेली?’’ याने रागातच  केला. खोलवर िवचार क न तो हणाला,
‘‘सगळे पैस ेितने आप या भावासाठी नाही तर आणखी कुणासाठी नेले असणार. मी इथे
एवढे क  क न, मजुरी क न कमिवतो, ते काय ित या भावासाठी, अं? ितचा भाऊ पु हा
दसला, तर गळाच दाबतो याचा!’’ तो वत:शीच हणाला आिण या क पनेवर याला
फार संतोष वाटला.
धांदलीने शोधताना याचे ल  लाकडी पेटीत या िसगारेट या प या या ड याकड े गेले.
याने तो डबा हलवून पािहला. यातून िच लर पैशांचा चांगलाच आवाज आला. त ेपा न
याला भ न आले. या या लहान मुलाचा, लाल रंगाचा िसगारेटचा डबा होता तो.
याला आठवले- आप या पोराने डाकबंग या या माग या कच या या उकं ातून उचलून
तो आणला होता आिण छातीशी ध न तो धावतच आला होता. यात माती भ न-
रकामी क न ते पोरगं ग लीत दवसभर सारखं खेळत होत ंआिण मग काननन े जे हा
याला, याचा पैशाचा डबा क  अस ंसुचिवलं, या वेळी पोरान े यासाठी मोठा ती
िवरोध केला होता. पण काननने याला तपशीलवार कारणं दऊेन पटिवलं अन् असं
पटिवलं, क  पोरगं मो ा आनंदाने यासाठी तयार झालं. मग पोरगं सांगू लागलं, ‘‘जे हा
हा डबा भरेल, ते हा या मो ा घरात या पोरासारखी मोटार कार मी िवकत घेणार! मी
एक (त डाने वाजवायची) सारंगी अन् िहरवी पेि सलसु ा न च घेणार!’’ पोरा या
योजना ऐकून कानन मो ा कौतुकाने हसला होता. यान ेलोहाराकड ेजाऊन या ड याचे
झाकण बंद क न घेतले होते आिण यावर पैशाचं नाणं जाईल इतपत फट करवून घेतली
होती. पोरासाठी तो एक आनंदाचा ठेवा झाला होता आिण बापान े यात पैसा टाकावा
हणून याने तो डबा काननसमोर धरला होता. आप या भुवया उंचावून यान ेपु कळदा
िवचारलेही होत,े ‘‘बाबा, भरला का हो आता? मी के हा उघडू ह?े’’ आई या ंकेत, ित या
सा ांत तो डबा लपवून ठेवायचा आिण या ंकेला वि थत कुलूप लाव याची खा ी
होईपयत तर याला चैन पडायची नाही... या याकड ेपा न काननला मोठा अिभमान
वाटायचा. तो हणायचा, ‘‘फार काळजी घेणारं पोरगं आह ेपहा! तो मोठं काम करेल.



याला आपण शहरात या शाळेत टाकूया.’’
आता काननन ेतो पैशाचा डबा हलवून पािहला, उजेडात या फटीतून कती पैसे यात
आहते ह े पाहायचा य  केला. बायकोब ल या संतापा या भावनेतून आता या या
मनात लूटमारीचा िवकृत िवचार उद ्भवला. तो डबा उलटा क न एव ा जोरान ेतो
वाजवीत रािहला, क  या िच लर-खु ा या आवाजाने या या कानाला दड ेबसले; पण
एकही नाणं यातून बाहरे पडलं नाही. लोहारान ेआपलं काम उ म केलं होत-ं ड याची
फट, अगदी नाणं जाईल तेव ाच आकाराची अन् तेही एकाच बाजूने जाईल अशी - क न
ठेवली होती. यातला पैसा कुठ याही प रि थतीत बाहरे येणार न हता. थोड ं थांबून
काननन े वत:लाच िवचारले, ‘‘लहान पोराचे पैसे अस ंकाढून घेणं यो य आह ेका?’’
‘‘का नाही?’’ लोभीपणान े या या आतून हल या वरात आवाज आला, बाप आिण
मुलगा वेगळे थोडचे असतात? आिण यापे ा, ‘‘तू ह े याचे पैस े दु पट-ित पट क न
दशेील क ! ते हा ते पैसे पु हा ड यात भ न ठेवता येतील क ! या दृ ीने पािहलं तर हा
छोटा डबा उघडून उलट त ूपोराला मोठी मदतच करणार आहसे!’ ह ेजमलं. मग आता ही
फट मोठी कशी करायची ह ेतो पा  लागला. तो उठला आिण या या धंुडाळ यात काही
िनरथक व तूच या या हाती आ या- तार, बाटलीची बुचं, बैलाची नाल अशा िन पयोगी
व तू... एकही धारदार अशी व तू नाही, या चाकूचं काय झालं- कुठंय तो? या या
बायको या िवचाराने तो संतापला. कसलीही व तू गायब करायची या बाईची सवय...
कंवा अस ंअसेल, क  ितने ही चीजसु ा भावासाठी नेली असेल सोबत! याने तो डबा
हातात ध न काही वेळा जिमनीवर आपटून पािहला. जोरदार त हनेे. अशामुळे तो
वाकडाितकडा झाला, िव पू झाला; पण यातून पैसा काही िनघाला नाही. याने
इकडिेतकड ेपािहले. भंतीवर दवेाची तसबीर िख याला अडकिवली होती. याने तसबीर
काढली आिण िखळा उपसून घेतला. जिमनीवर ठेवले या दवेा या तसिबरीकड े याने
एकवेळ पािहले, थोडा अ व थ झाला अन ् यान ेदवेा या पायाशी थोडावेळ डोळे िमटून
घेतले. यान ेदगड आणला. एका हातान ेड यावर िखळा रोखून दसु या हातान ेदगडाने
मा  लागला; पण िखळा बाजूला िनसटला आिण दगडा या मारान े याचा अंगठा काळ-
िनळा झाला. वेदनेने तो िव हळला आिण यान ेडबा फेकला. कोप यात फेकलेला डबा जणू
बेरक पणान े या याकड े पा  लागला. ‘ यायला!’ तो िचडला. थोडावेळ बसून याने
अंग ाला चंधी बांधली, पु हा या लाल ड याकड े पा न तो हणाला, ‘‘आता
दाखिवतोच तुला’’ वयंपाकघरा या कोप यातून यान े दोनही हातांनी पहार उचलून
आणली. ड यावर उंच उचलून दणकन ् यावर ती मारली. तेव ाशा या ड याला हा मार
फारच मोठा होता. डबा फाकून सग या बाजंूनी फुटून गेला. यात बोटं सा न याने
यातली सगळी नाणी अधाशासारखी काढून घेतली. मोजली... सहा आणे आिण तीन पैस-े
तां याचे. कमरे या धोतराला याने पैशाची गाठ मारली अन् घराला कुलूप घालून तो
िनघाला.
मन ्टपम् ला याचं नशीब या यावर सून होत.ं इतकंच काय या याजवळही ते फरकलं
नाही. थो ाच वेळात तो सगळे पैसे हरला. काही वेळ उधारीवरही तो खेळत रािहला;
पण कुणीतरी याला उठिवलं अन् पैसेवाला या या जागी बसला. तो एकदम उठला अन्



घराकड ेिनघाला, यावेळी ऊन उतरलेलंही न हत.ं
या या ग लीतून तो वळला, ते हा ग ली या या टोकाला याची बायको, एका हातात
गाठोड,े दसु या हाती पोराचा हात ध न येत असलेली याला दसली. कानन त ध
उभाच रािहला. ‘ व च असावं बुवा ह!े’ वत:शीच तो पुटपुटला. ती जवळ येत हणाली,
‘‘एक बस इकडचे िनघाली होती अन् मी परतले.’’ ती दाराकड े जाऊ लागली. एका
भयाने- अगितकतेनेच तो ित याकड ेपा  लागला. ितची पेटी सगळी िव कटलेली पडून
होती, दवेाची तसबीर जिमनीवर, तोडफोड केलेला तो लाल प याचा डबा- ह े सगळं
घरात पाऊल पडताच ती आता पाहणार. प रि थती िनराशाजनक होती. यांि कपणे
यान ेदार उघडले. ‘‘तु ही अस ेका दसत आहात...’’ आत जाताना ितने िवचारले. या या
मुलान ेएकदोन नाणी या या समोर ध न हटले, ‘‘मामाने ह े दले मला. या पेटीत
टाकूया ह.े..’’ कानन या त डून अना तपणे उसासा िनघाला. ‘‘तु ही त ेकाय केलं बाबा?’’
मुलान े िवचारले. काननने आपला अंगठा वर घेतला; हणाला, ‘‘काही नाही. मी माझा
अंगठा िचरडला.’’ निशबावर हवाला ठेवून आता येणा या वादळाला त ड दे यासाठी
कानन यां यामागून आत गेला.

♦♦♦



छाया
‘‘मला उ ा िसनेमासाठी चार आणे तुला ावेच लागतील, सांगतो!’’
संबू हणाला आिण या या आईला दडपण आले. िसनेमा याय या आधी सहा
मिह यांपासूनच ती एक कार या दहशतीखाली वावरत होती. तो आता नाही, ह ेमाहीत
असतानाही याला पड ावर पाहणं लोकांना कसं सहन होतं? ित या भावना ल ात
घेऊन िनमाते आता हा िसनेमा द शत करणार नाहीत अशी अंधूक आशा ितला होती;
पण जे हा र यावर िसनेमाची जािहरात वाजतगाजत जाऊ लागली, जािहराती घेऊन,
ित या नव याचे मोठे पोट स वाजतगाजत जाऊ लागले, ते हा काही दवसांसाठी ह ेगाव
सोडून जावं असंही ितला मनातून वाटलं. पण अश य आिण अ वहाय असा तो माग
होता. आता िसनेमा आलेला होता. ितस या ग लीपलीकड ेअसले या या टॉ कजम ये
दवसाचे कमान सहा तास तरी ितचा नवरा आता बोलणार होता, हलणार होता,
गाणारही होता.
संबूला मा  आपले वडील परत आ यासारखाच आनंद झाला होता.
‘‘आई, िसनेमा पाहायला त ूयेणारसु ा नाहीस का?’’
‘‘नाही.’’
‘‘ लीज, लीज तुला यायलाच पािहजे.’’
िसनेमाला येणं कसं अश य आह,े ह ेितला प  करावं लागलं होतं.
मुलाचा तक मोठा िन ुर वाटत होता- ‘‘त ेका अश य आह?े तू यांचे फोटो दररोज पाहत
नाहीस का? अन ् भंतीवर लावलेला तो मोठा फोटो?’’
‘‘पण ह ेफोटो बोलत नाहीत, हलत नाहीत, गात नाहीत.’’
‘‘आिण तरीही, या िजवंत िच ांपे ा तू यांनाच मह व दतेेस.’’
दसु या दवशी संबू दवसभर उतावीळ झालेला होता. या या वगात जे हा सरांचं ल
दसुरीकड ेजायचं, ते हा तो शेजार या िम ाकड ेवाकून सांगायचा,
‘‘ या िसनेमासाठी मा या विडलांना दहा हजार पये िमळाले आहते. आज सं याकाळी
मी तो पहाणार आह.े तूसु ा येणार आहसे न?ं’’
‘‘ ‘कुमारी’ पाहायला?’’ उपहासाने िम  िवचारायचा. याला तामीळ िसनेमा आवडायचे
नाहीत- ‘‘मी या र यानेही जाणार नाही.’’
‘‘हा िसनेमा इतर तामीळ िसनेमांसारखा नाही. दररोज रा ी माझे बाबा, आ हाला
याची टोरी वाचून दाखवायचे. फार मनोरंजक अशी टोरी आह े याची. बाबांनीच ती
सगळी टोरी िलिहलीय. िलिह याचे अन ्अ ◌ॅ टंगचे यांना दहा हजार पये िमळालेत.
तू येणार असशील तर मी तुलासु ा घेऊन जाईन.’’
‘‘मी तामीळ िसनेमा पाहणार नाही.’’
‘‘तो काय इतर िसनेमांसारखा साधारण तामीळ िसनेमा नाही. तो एखा ा इं जी
िसनेमाएवढाच चांगला आह.े’’
...पण संबूचा िम  ठाम होता. संबूला िसनेमा पाहायला एकटंच जावं लागलं. तामीळ
िसनेमातला तो नवा असा य  होता- कमीत कमी संगीताचा वापर असलेली आधुिनक



अशी कथा. ती कुमारीची एक कथा होती- एक त ण मुलगी, िजने चौदा ा वष
िववाहासाठी नकार दला, िजला पुढं िशकायचं होतं, कमवायचं होतं आिण यामुळे
ित या विडलांनी (संबूचे वडील) ितला घालवून दले होते आिण शेवटी ितला मा केली
होती.
चार आ यां या लासम ये बसलेला संबू, िसनेमा सु  हो याची उतावीळ होऊन वाट
पा  लागला... सहा मिहने झाले होत े विडलांना पा न... घरी वडील नाहीत ही
या यासाठी फार द:ुखाची बाब होती.
अंधार झाला. ेलस आिण जािहराती संबू पाहत होता; पण कस याही उ साहािशवायच.
शेवटी, याचे वडील पड ावर झळकले. घरी जस े घालायचे तेच धोतर आिण सदरा
घालून त ेहोते; ते घरी जसे बसायचे, तसेच इथे टेबलासमोर बसले होते. मग ितथे एक
मुलगी आली. यांनी ित या डो याव न हात फरिवला आिण ित याशी बोलू लागले-
अगदी त सेच; जसे ते घरी संबूशी बोलायचे आिण मग बाबांनी या मुलीला अंकगिणत
िशकिवले. ितने आप या गुड यावर पाटी घेतलेली होती आिण त े ितला सांगत होते -
‘‘एक गाडीवान एका मैलासाठी दोन आणे घेतो. रामाजवळ तीन आणे आहते. गाडीवान
याला तेव ा पैशात कती दरू घेऊन जाईल?’’ मुलगी दातात कलम ध न डो यांची
उघडझाप करीत िवचार क  लागली. वडील िवचा  लागले, ‘‘ह,ं कुमारी सांग!’’ संबू
हळूच बोलू लागला, ‘‘सांग काही तरी, नाही तर त ूथापड खाशील बरं! तु यापे ा मी
बाबांना अिधक ओळखतो.’’ तथािप, कुमारी अंकगिणतात संबूपे ा अिधक शार होती.
ितन ेबरोबर उ र दले. वडील खूष झाले होते. संबू जे हा एखाद ंगिणत अचूक सोडवून
दाखवायचा, ते हा बाबा केवढे कौतुक करायचे! एकदा संबून ेएक तोटी असले या आिण
गळणा या एका हौदा या गिणताचे उ र अना तपणे काहीतरी सांगून दले होत,े तो
संग संबूला आठवला. हौदाला पु हा भर यासाठी तीन तास लागतील, अस ं उ र
ऐक यावर बाबा खुच तून कसे उठले होत,े शाबासक  दे यासाठी!
िसनेमा संपला, िथएटरमधले दवे लागले आिण संबूने ोजे टर या या िखडक कड ेवळून
पािहले... याचे बाबा जसं काही या िखडक त अंतधान पावले होते. आता या या
बाबांिशवायचे ह ेसगळे जग याला द र ी वाटू लागले. तो घराकड ेधावला. याची आई
वाट पाहत होती.
‘‘तुला उशीर झाला- नऊ वाजलेत.’’
‘‘िसनेमा आणखी लांबला असता तर कती चांगलं झालं असतं! त ू िवनाकारणच हटून
बसलीस आई! तू का पाहत नाहीस?’’
जेवण सरेपयत तो सांगत होता- ‘‘बाबा जसे गाणे हणायचे अगदी त संच, ते जसे
चालायचे, अगदी त संच...’’ याची आई ह ेसगळं, मोठं उदास होऊन ऐकू लागली.
‘‘त ूका बोलत नाहीस आई?’’
‘‘मी काय बोलू... मा याजवळ बोल यासारखं काही नाही...’’
‘‘तुला हा िसनेमा आवडत नाही का?’’
ितन ेकाही उ र दले नाही. ितने िवचारले, ‘‘तू उ ासु ा िसनेमाला जाणार आहसे?’’
‘‘हो, आई. िसनेमा असेपयत मी जम यास दररोज तो पाहणार आह.े तू मला दररोज चार



आणे दशेील?’’
‘‘बरं.’’
‘‘रोजचे दोनही शो मी पा  का?’’
‘‘अंह,ं नको. तसं क  नको. तु या अ यासाचं कसं होईल मग?’’
‘‘त ूिसनेमा पाहायला येणार नाहीस का आई?’’
‘‘नाही. त ेजमणार नाही.’’
आठवडाभर संबू दररोज तीन तास बाबां या संगतीत रािहला आिण येक शो संपताना
याला मोठं उदास वाटू लागलं. येक दवस या यासाठी दरुा ाचा वाटू लागला.
रा ीचा शो पाहायसाठीसु ा याला जागं राहायचं होतं; पण आईला या या अ यासाची
अिधक काळजी होती. वेळ मह वाची होती; पण आईला त े समजत न हतं; अ यास
थांबिवता येईल; पण बाबांना थांबिवता येणार नाही. रा ीचा िसनेमा पाहणा यांब ल
याला हवेा वाटू लागला.
या या सतत या आ हाला त ड दणेे अश य झा याने शेवट या दवशी िसनेमा
पाहायला याची आई तयार झाली. बायकां या लासम य े ती बसली. िसनेमासाठी
बस याक रता ितला सगळा धीर गोळा करावा लागला. ेलर आिण जािहरात या
लाई स चालू हो या तोपयत ती मोठी िन ंत अशी होती. िसनेमा सु  झाला आिण
ित या छातीत जोराने धडधडू लागले. पड ावर ितचा नवराबायकोशी बोलत होता, गात
होता, चालत- फरत होता, पोशाखात वावरत होता... तोच पोशाख, तसाच आवाज,
तसाच राग, तसाच लोभ... ितला वाटू लागलं, सग या गो ी ित यावर ू रपणे आघात
करीत आहते...
ितन ेअनेकवेळा डोळे िमटून घेतले; पण त ेदृ य डो यांपुढून काही जाईनासे झाले. यात
एक लेशकारक असं बंधन होत ंआिण त ेदृ य आलं- या दृ यात तो खुच त बसून पेपर
वाचत होता. वतमानप  वाच यात तो केवढा त लीन होऊन जायचा! या या वैवािहक
जीवनात याच या या सवयीवर ती कती िचडायची, या याशी भांडायची! ...शेवट या
दवशीसु ा पेपर समोर ध न तो आरामखुच त बसलेला पा न ितला राग आवरला
न हता- ‘‘तु ही आिण तुमचा तो पेपर! दवसभर मीसु ा झोपून राहीन तर बरं!’’ आिण
ती िनघून गेली होती; पण नंतर ितन ेपािहले, ते हा ितचा नवरा खुच त मागे लवंडलेला
होता, पेपरचं पान तसंच या या त डावर पडून होत.ं..
ह ेअगदी अस  अस ंदृ य होत.ं ितला दंका फुटला.
पु षां या लासम य ेबसले या संबूला त ेवतमानप ाचे दृ य आवडले होते- ती पोरगी
अचानक येत ेआिण विडलांना िवचारीत राहत,े ‘‘तु ही काय वाचायला असं...’’ ित या

ांनी- ययान ेआता ितला चांगलाच साद िमळणार : वडील ओरडणार - ‘‘कुमारी!
बाहरे जातेस आता क  मी तुला बाहरे काढू?’’ पोरीला माहीत नाही, बाबांशी कसं वागावं
त!े संबूला ितचा फार मोठा राग आला.
पोरीचं असं ा य वागणं संबू मो ा उ सुकतेन ंपाहत होता आिण ितकडून बायकां या
लासमधून याला मो ाने दलेले दंके ऐकायला आले; धावपळ अन ् आरडाओरड
अचानक सु  झाली- ‘‘लाईट लावा! अपघात झाला!’’ िसनेमा बंद पडला. लोक



इकडिेतकड ेधावू लागले. अशा ययामुळे संबू िचडला आिण बाकावर उभं रा न काय
झालं, त ेपा  लागला. आप या आईला उचलून नेत अस याचे यान ेपािहले. ‘‘ती माझी
आई आह!े ितचासु ा मृ य ूझाला का...’’ तो आ ोश क  लागला, तो उडी मा न ितकडे
धावला. तो रडू लागला, दंके दऊे लागला. कुणीतरी याला सांिगतलं : ‘‘ितला काही
झालं नाही. च र आलीय फ , िवनाकारण ग धळ क  नको.’’ त ेितला बाहरे घेऊन गेले.
पु हा अंधार झाला. लोक आपाप या जागांवर बसले आिण िसनेमा पु हा सु  झाला.
आईन ेडोळे उघडले. ती उठून बसली अन् हणाली, ‘‘चल, िनघून जाऊ...’’ ‘‘हो, आई
चल...’’ यान ेटांगा बोलािवला आिण यात ितला बसिवले. टां यात तो चढून बसताना,
िथअटरमधून या या कानावर या या ओळखीचा आवाज आला- ‘‘कुमारी! बाहरे जातेस
आता क  मी तुला बाहरे काढू?’’ संबूचे दय भ न आले आिण तो रडू लागला. याला
दोनही बाजंूनी द:ुख होऊ लागलं- आई या आजाराचं आिण आता बाबांची ही शेवटचीच
भेट होती, या भावनेचं... कारण दसु या दवशी िसनेमा बदलणार होता.

♦♦♦



इ छेने झालेली गुलाम
घरात कुणालाही ितचं नाव माहीत न हत;ं ितचं नाव अ यािशवाय दसुरं काही असू शकेल,
याचा कुणी णभर िवचारही केलेला न हता. मुलांपैक  कुणालाही आजवर माहीत न हतं,
क  कुटंुबात ती के हा आली? घरातला सवात मोठा मुलगा केवळ सहा मिह यांचा
असताना, ती नोकर हणून आली. आता तो सतरा वषाचा असून, कॉलेजात िशकतो आह;े
या या पाठीवर पाच मुलं आहते अन् शेवटचं मूल चार वषाचं आह.े
या मुलांत, येका या वेळेस अ यान े आप या लहानपणचा अनुभव घेतलेला आह.े
यां यासोबतीन ेती वाढली; मग त ेितला मागे टाकून मोठे झाले- पुढे गेले, क  ती दसु या
लहान मुलासाठी मागे परत येऊन ित या कंवा या या सोबतीने मोठी झाली. असं
हणता येईल, क  ितची वयोमयादाच सहा वषापयतची आह.े या या पुढे ती गेली, क
अ या हणजे एक वैताग होऊन जायची. नस या उप ापामुळे होणारा वैताग. उदाहरणच
ायचं झालं, तर नोकरमाणसांसोबत वावरताना ितला कती कठीण होऊन जायचं, याचं

दतेा येईल. एक वयंपाक , दोन नोकर, एक मजुरीण, एक माळी अन् याचा िबनपगारी
मदतनीस अशा नोकर माणसांसोबत वावरताना, यां यातले िवनोद-थ ाम करी ितला
कळायची नाही. यां या चचत ितला ची नसायची; मा  यां यातली येक बाब ती
माल कणी या कानावर घालायची. एकदा मा यान ेमालकाब ल काही बोललं होतं, ते
अ याने सांिगत यामुळे याची नोकरी जायची वेळ आली होती. नोकर लोक राहायचे,
ितथं ती चांगलीच बदनाम होती. सग यां या जा या-ये यावर नजर ठेवायची
जबाबदारी ितने वत: होऊन घेतलेली होती. कामावर उिशरा येणारा ित या नजरेतून
सुटायचा नाही. उिशरा येणारा दसला, क  ही हातारी असा कांगावा करायची, क  ते
ऐकून मालक ण यायची अन् या नोकराला काही दडं लावायची.
ह ेजसं ितनं वत:वर लादनू घेतलेलं काम होतं, अगदी तसंच ितचं काम हणजे, सकाळी
मुलांची इं जीची िशकवणी घे यासाठी घरी येणा या िश काकड ेल  ठेवणे. मुलांना हा
मारतो क  काय या शंकेने या िशकवणी या दर यान अ या ितथेच रगाळायची. सग या
शाळा हणजे तु ंग अन् सगळे िश क हणजे ितचे श ू, अशीच ितची भावना होती. ितला
वाटायचं, लोक मुलांना शाळेत पाठिवतात हणजे एक कारे ू र िश ाच दतेात. ितची
दोन मुलं (आता आजोबा झालेली) घरी येऊन औषध, मलम आण यासाठी कशी तीन पैसे
मागायची, याची ितला आठवण आह-े दसु या दवशी छ ां या माराने उमटणा या
वळांवर ह ेमलम लावणे अ यंत गरजेचे असायचे. ती मुलं हणायची, शाळा तपासणीसच
वत: पोरांना अस ं मलम खरेदी करायला सांगतात. िशकिव यातला तो एक भागच
असायचा.
एकदोन वेळा मुलांना ितन ेिवचारले होते, ‘‘तु ही ितथे थांबून मार का खाता?’’
‘‘आ हाला तसं करावंच लागंत.’’ मुलं सांगायची- ‘‘आम या अ यासाचाच तो एक भाग
आह.े असं वाटतं, एव ा एव ा छ ा दररोज आ हाला मार यािशवाय यांना पगारच
िमळत नसेल.’’
हातारीला यािशवाय िश कांब ल अिधक काही मािहती िमळ याचा संग आला



न हता आिण यामुळे ती घरी िशकवणीसाठी येणा यावर नजर ठेवून असायची. जर तो
आवाज वाढवून िशकवू लागला- रागावू लागला, तर ती हणायची, ‘‘लहान मुलांवर
तु ही काही जा त श ल लावू नका. ही मुलं काही साधारण मुलं नाहीत अन् यांना तु ही
काही कराल, तर आमचे मालक तु हाला जेलम ये टाकतील, सांगून ठेवते!’’ ित या, वत:
होऊन घेतले या जबाबदा या हणजे, ेडवाला बागेत या लॉनव न सायकल चालवीत
नाही ना, ह ेपाहणे, पेपरवाला बागेतच पेपर टाकून िनघून तर जात नाही ना यावर ल
ठेवणे आिण दपुार या वेळेस नोकर डुलक  तर घेत नाही हसेु ा पाहणे. घरी येणा या
पा यांची पण ती सरबराई करायची, यांचे कपड ेधो याकडून धुऊन घे यासाठी मदत
करायची आिण याहीपे ा अिधक हणजे घरातले सगळे जण बाहरे गेलेले असले, क
सगळी दारं लावून, क ा लावून ती समोर हरां ात बसून घराची राखण करायची.
अथात, ही सगळी ितची कामं हणजे दु यम व पाची कामं. ितचं मु य काम- या
कामाचे, ितला दोन वेळा जेवण, मिह याला पंधरा पय ेआिण वषाला तीन सा ा असे
िमळायचे, ते हणजे दवसाचे बारा तास वत:ला गंुतवून ठेवणं.
घरातलं सग यात लहान मूल, राधा- सकाळी सहा वाजताच माडीव न आवाज ायची,
‘अ या!’ अंथ णातूनच ितन े आवाज दलेला असायचा आिण अ याला आपलं शरीर
सांभाळत श य तेव ा लवकर वर जावं लागायचं, कारण राधा आप या दोन हाकांम ये
पंधरा िमिनटांपे ा जादा अंतर ठेवायची नाही आिण ते हा राधाचा  असायचा - ‘‘तू
कुठे गेली होतीस अ या?’’
‘‘सगळा वेळ तर इथंच होते क  बेटा!’’
‘‘रा भर तू इथेच होतीस?’’
‘‘हो, हो इथेच तर होते.’’
‘‘त ूझोपली होतीस क  जागी बसून होतीस?’’
‘‘वा! माझी राधा झोपलेली असताना, मी कशी िनजेन बरं?
मी हातात सुरी घेऊन बसलेली होते. कुणी वाईट माणसं जर तु याजवळ यायचा य
क  लागली, तर मी यांची डोक च उडिवली असती.’’
‘‘ती सुरी कुठे आह?े’’
‘‘मी आताच खाली जाऊन ती ठेवून आले.’’
‘‘त ूमला ती सुरी दाखिवणार नाहीस का अ या?’’
‘‘अंह,ं नाही. मुलांनी ते पा  नये. कधीच पा  नय.े जे हा त ूमोठी मुलगी होशील, जे हा
अलमारी या कुलुपापयत तुझे हात पोहोचतील, या वेळी मी तुला ती सुरी दाखवीन. तू
उंच होशील ना, मग?’’
‘‘हो, मग या वेळी मी वत: अलमारी उघडने, यातले िबि कट काढून घेईन, हो कनई
अ या?’’
‘‘हो, हो; पण तू सकाळपयत असं अंथ णात िनजून राहशील, तर कधीही उंच होणार
नाहीस. तुला लवकर उठून त ड धुऊन दधू यावं लागेल आिण मग पहा कती वेगाने तू
मोठी होशील! तीन दवसांपूव  तू मला कसलाही ास न दतेा उठली होतीस ना, या वेळी
तू केवढी उंच झाली होतीस!’’



लासभर दधू याय यावर राधा बागेत पळत ेअन् आपण गाडी गाडी खेळू असा ह  धरत.े
अ याला आता ती तीनचाक  सायकल अन् बा ली बाहरे आणावी लागत;े मग आपली
बा ली छातीशी ध न राधा सायकलवर बसत.े अ या मग पूण वाकत े अन ् सायकल
ढकलायला लागते. ही सायकल आगगाडी होते, फुलां या कंु ा-गाडीची टेशन ंहोतात
आिण वेल चा गोलाकार मंडप हणजे- बगलोर टेशन. अ या इंिजन ाय हर हायची,
बा ली हणजे राधा आिण राधा हणजे या बा लीची आई हायची. कधी ती
आगगाडीला थांबिवणारा- चालू करायला सांगणारा माणूस हायची. अधूनमधून अ या
थांबायची आिण बट ातून तंबाखूची िचमूट काढून त डात टाकायची; मग राधा आवाज
ायची- ‘‘गाडी का थांबली आह?े’’

‘‘ितचा ू  ढला झालाय. मी तो बसिवते आह.े’’
‘‘त ूकाही खात ेआहसे...’’
‘‘हो; पण तो तंबाखू नाहीय. ते डोकेदखुीचं औषध आह.े मी ते या टेशनवर या
औषधा या दकुानातून घेतलं आह.े’’
‘‘इथं औषधाचं दकुान आह?े’’
‘‘हो, हो.’’ अ या हणायची अन् जा वंदी या झुडपाकड े बोट दाखवायची. राधा या
झुडपाकड े पा न सांगायची, ‘‘अहो दकुानदार, आम या या िबचा या अ याला चांगलं
औषध ा ना. ितचं डोकं फार दखुत असतं, डॉ टर...’’
बगलोरला गाडी बराच वेळ थांबत,े मग ितथे वाळूवर अ याला झोपायला सांग यात येतं
आिण राधा बाळाला घेऊन शहरात फरायला जात.े.. राधाला ितची आई आंघोळीला
बोलवायची, तोपयत हा खेळ चालायचा आिण यानंतर अ याला एखा ा तासाची सवड
िमळायची.
दपुार या वेळेस बागेत खेळ यां या म ये अ या गुड यावर बसलेली असायची. या लहान
ह ी, घो ांम ये आप या थूल शरीराचं मुटकुळं क न बसलेली अ या मोठी हा या पद
दसायची. बा या आिण भातुकलीची भांडी सभोवार असायची. अ या आिण राधा
एकमेक पासून याडा या अंतरावर असाय या; पण आपाप या- वत: या घरात बसले या.
या वयंपाक कराय या, पूजा कराय या अन् एकमेक शी बोलाय या. चटकन् उठून
अ या या घरी जाणं राधाला सहज श य होत;ं पण तसंच राधाकड ेयेणं अ यासाठी चंड
ासाचं होऊन जायचं; मग बस या जागीच ती पुढे वाकायची- याचा अथ राधा या घरी

गे यासारखा हायचा. तासाभरा या अशा खेळ यान ेअ या थकून जायची, ितला झोप
यायची. ती हणायची, ‘‘राधा, रा  झाली, चल झोपू या लवकर हणजे सकाळी लवकर
उठता येईल.’’
‘‘रा  झालेली आह?े’’
‘‘हो. मी के हाच दवा लावून ठेवला आह.े’’ अ या उ र ायची.
काहीतरी व तूकड ेिनदश क न ती दाटूमुटीचा दवा करायची.
‘‘गुड नाईट अ या... त ूआता िनजून घ.े’’
वत:साठी जागा क न अ या लवंडायची.

‘‘त ूझोपलीस का अ या...?’’



‘‘हो. खोटंखोटं झोपलीय, खरी नाही...’’ दर पाच िमिनटांनी अ या हणायची, अन् मग
लवकरच राधा झोपून जायची.
चार वाजले, क  अ याची ुटी पु हा सु  हायची. आठ वाजेपयत राधा सारख ं ितला
धावाधाव करायला लावायची; मग यानंतर राधाला घेऊन जाऊन अंथ णावर झोपवावं
लागायचं. अंथ णावर ितला गो ी पािहजे असत. पलंगा या खाली जिमनीवर बसूनच मग
अ या या गो ी रंगाय या : चु या या पावडरम य ेलोळून एक काळं माकड पांढरं होत-ं
गोरं होत ंआिण एका राजकुमारीशी याचं ल  होत.ं ल  समारंभात कुणीतरी या यावर
पाणी शंपडत ंआिण याचा खरा रंग दसतो; मग याला बाहरे घालवून दल जात.ं
इत यात एका धो याला याची दया येत.े तो या माकडाला नीळ टाकून धुऊन काढतो,
याची इ ी करतो; मग आता राजकुमारीचे पु हा या यावर ेम जडते... गो  संपली, क
राधा हणायची, ‘‘मला झोपायला आवडत नाही. चल, आपण काही खेळू या.’’ अ या
िवचारायची ‘‘तो हातारा बागूलबुवा आत येऊ दते का?’’ बागूल बुवाचा उ लेख मोठा
प रणाम करायचा. नेहमीच पोरांवर बागुलबुवाची भीती असतेच. क पाउडमध या या
कु या या घरात या बागुलबुवाला क डून ठेवलेलं असायचं. तो नेहमी अ यावर
ओरडायचा. इतकेच काय, या घराचे दार तोडून, बाहरे येऊन ितला पळवून घेऊन
जायची याची नेहमीच तयारी असायची. या याब ल बोलताना अ या नेहमीच दातओठ
खावून आवेशान ेबोलायची : ‘‘ या गंुडाला मार दऊेन मी याचा चदामदा क न टाकला!
फार वाईट माणूस- जंगली माकड नुसता! मला णभरही उसंत घेऊ दते नाही. त ूजर का
झोपली नाहीस तर याला मा न या कु या या घरात याला क डून ठेवायला मला वेळ
कसा िमळेल बरं?’’
तीन मिह यांतून एका वेळी, अ या डो याला तेल लावायची, केस वंचरायची, शु  साडी
नेसून घरात या सग यांचा िनरोप यायची, नम कार क न सैदापेठसाठी ती िनघायची.
ितथं ितचं घर होत.ं दर मिह या या सु वातीला दोन उ ट दसणारी माणस ंपरसदारी
येऊन उभी राहायची. अ या या, फार दरू असणा या घराचा हा एवढा एकच पुरावा
इतरांसाठी असायचा. अ या यां याब ल सांगायची : ‘सैदापेठचे भामटे!’
‘‘ यांची एवढी दखल त ूका घेतेस?’’ मालक णबाई कधी िवचाराय या.
‘‘मी काय क  शकते? नऊ मिहन ेसांभाळ क न यांना ज म द याची ही कंमत मी
मोजत ेआह!े’’ िहचा मिह याचा पगार िमळाला, क  यातला बराच िह सा या दोघांत
वाट यात जायचा.
एवढी हातारी, बेढब आिण थूल अशी अ या - ही या बसम ये चढत कशी असेल,
सैदापेठला जात कशी असेल, परत कशी येत असेल, याचं सग यांना नेहमीच आ य
वाटायचं; पण ती सं याकाळी परतायची. येताना राधासाठी एक गु  अशी भेट आणायची
- पेपर मंट या गो यांची. गु  यामुळे हणायचं, क  बाजारातली उघ ावरची अशी
िमठाई मुलांसाठी घेऊन यायची नाही, अशी ितला तंबी दलेली असायची.
एकदा ती सैदापेठला गेली आिण सं याकाळी परतलीच नाही. अंगणात उभं रा न राधा
गेटकड ेल  ठेवून होती. दसु या दवशीही ितचं परतायचं काही िच ह दसेना. राधा रडू
लागली. ितची आई आिण घरातले सगळे िचडले होते. ‘‘कदािचत ितला च र आली असेल



अन् ती मेली असेल!’’ सगळे सांगू लागले- ‘‘अशी वधळी आिण आंधळी - मूख बाई!
आजपयत असंकस ंझालं नाही, याचंच आ य वाटायला पािहजे! आपण सुटी यावी असं
पर परच ित या डो यात आलं असेल न च. मी ितला काढूनच टाकेन, अस ंझालं तर!
काही अडत नाही. ही जुनी नोकर मंडळी सगळं गृहीत धरतात. यांना धडा िशकवायला
पािहजे...’’
तीन दवसांनंतर अ या परतली. घरमाल कणीसमोर उभी रा न ितला नम कार केला.
माल कणीला बरंही वाटलं अन् रागही आला. ‘‘आता पु हा कधीच तुला जाऊ दणेार नाही.
जर का त ू िनघून गेलीस ना, तर कायमचीच जा!... तू वेळेवर का परतली नाहीस?’’
अ याला हसू आवरलं नाही. ित या का या चेह यावर उजाळा दस ूलागला. डो यांत
चमक आली.
‘‘मुखासारखं हसायला काय झालं तुला?’’
त डावर पदर घेऊन अ या सांगू लागली, ‘‘तो आलाय...’’
आिण ती हसली.
‘‘कोण?’’
‘‘ हातारा...’’
‘‘कोण आह ेतो हातारा?’’ माल कणीने िवचारले.
‘‘मी नाव घेऊ शकत नाही...’’ अ याने लाजत हटले.
‘‘तुझा नवरा?’’
‘‘होय.’’
अ या आता गदगदनू बोलू लागली, ‘‘मी याला जेवू घालावे, याची काळजी यावी असं
याचं हणणं आह.े.. मी घरी गेले, ते हा तो ितथे आलेला होता. असं बसून होता, क  जसं
काही यान ेघर सोडलंच न हत.ं यान ेमला धमक च दलीय बाई! तो ितथे बागेत आह.े
तु ही याला भेटून या, क  एकदा...’’ माल कणीने ितकड ेजाऊन पािहले- थकलेला असा
एक हातारा माणूस ितथे िनघ या या तयारीत उभा होता.
‘‘नुसतं पाहत रा  नकोस, आम या मालक णबा ना नम कार कर.’’ अ या हणाली.
यान ेआपले हात सावकाश वर क न नम कार केला. तो हणाला, ‘‘मला थाईची गरज
आह.े’’ अ याचा ित या नावान े केलेला उ लेख ऐकायला िविच  वाटू लागला. ‘‘मला
थाईची गरज आह.े ितला मा यासाठी जेवायला करावं लागेल, ितला मा यासोबत जावंच
लागणार’’ तो कुि सतपणाने बोलला.
‘‘तुला जायचं आह ेका, अ या?’’
अ यान ेचेहरा वळिवला आिण मान हलवून ती लाजली. ‘‘पु कळ वष झाली, तो दरू गेला
होता. िसलोन या चहा या म यात तो होता. तो परत येईल ह े कुणाला माहीत होत?ं
सरकारन ं याला परत पाठिवलं. आता याची काळजी कोण घेईल?’’
अ या तासान े अ या घराबाहरे पडली. आप या गुलामाब ल बाब ठेवून जाणा या
आप या नव या या मागे. ितन ेसग यांचा मो ा जड अंत:करणाने िनरोप घेतला होता.
- अपवाद फ  राधाचा होता. ती वयंपाकघरातून बाहरे यायलाच तयार न हती.
वयंपाकघराबाहरे उभं रा न जे हा अ या ितला बाहरे ये याब ल िवनवू लागली, ते हा



आतूनच राधाने िवचारलं होत ं: ‘‘तो हातारा बागूलबुवा तुला घेऊन जातो आह ेका?’’
‘‘हो, बेटा. मोठा वाईट माणूस आह.े’’
‘‘कु या या घराचं दार कोण उघड ंटाकलं होत?ं’’
‘‘कुणी नाही. तोच दार तोडून बाहरे आला.’’
‘‘ याला काय पािहजे?’’
‘‘मला घेऊन जायचं आह े याला.’’
‘‘तो जाईपयत मी बाहरे येणार नाही. ठकंय त ूजा- तो इथे याय या आत तू जा बरं!’’
अ या तासापयत वयंपाकघरा या दारासमोर उभं रा न मग अ या, राधा या
सांग यानुसार घराबाहरे पडली होती.

♦♦♦



लीलाचा िम
हरां ासमोर िशवशंकर उभे होत.े कामाला गडीमाणूस कसा िमळेल याचा िवचार
करीत होते, याच वेळेस गेटसमोर िस ा रगाळत असलेला यांना दसला.
‘‘तु हाला गडी पािहजे का साहबे?’’ िस ाने िवचारले.
‘‘ये, आत तर ये’’ िशवशंकर हणाले. गेट उघडून िस ा आत येताना िशवशंकरांनी याचं
बारकाईनं िनरी ण केलं आिण वत:शीच त े हणाले, ‘‘तेवढा काही वाईट दसत नाही...
काही का असेना, दसायला तर गडी भ म आह.े’’
‘‘काय रे, यापूव  कुठं होतास?’’ यांनी िवचारलं.
‘‘जी, या ितकड े बंग यात-’’ अधांतरीच यान ं दशा दाखवीत हटलं- ‘‘डॉ टर या
बंग यात.’’
‘‘काय, नाव काय यांचं?’’
‘‘मला माहीत नाही मालक,’’ िस ा हणाला, ‘‘त ेमाकटजवळ राहतात.’’
‘‘का सोडलं यांनी तुला?’’
‘‘ यांनी गाव सोडलं, मालक,’’ िस ान ंठरलेलं उ र दलं.
िशवशंकर यांना काही िनणय घेता येईना. यांनी बायकोला बोलावलं. ितने िस ाकडे
पा न घेतलं आिण हणाली, ‘‘अगोदरपे ा हा बरा दसतोय.’’ यांची, पाच वषाची
मुलगी लीला बाहरे आली, ितनंही िस ाला पािहलं, आनंदाने ती ओरडलीच- ‘‘बाबा! ती
सांगू लागली - याला आप या घरी ठेवूया. परत नका पाठवू. मला आवडला हा.’’ आिण
ठरलं...
दररोज दोन वेळा जेवण आिण दरमहा चार पये एव ाशा बोलीवर िस ाला कामावर
ठेव यात आलं. करकोळ कामं करणं, कपड े धुणं, बागकाम करणं, लाकड ं तोडणं अन्
लीलाला सांभाळणं अशी याची कामं होती.
‘‘िस ा, खेळायला ये!’’ लीला ओरडायची आिण िस ाला हातातलं काम टाकून
ित याकड ं धावावं लागायचं. याची संगत ितला फार आनंददायी वाटायची. ती
या याकड ेचडू फेकायची, तो ित याकड ेफेकायचा, ती हणायची, ‘‘आता चडू आभाळात
फेक बरं!’’ िस ा चडू हातात पकडायचा, णभर डोळे िमटायचा अन् तो उंच फेकायचा.
चडू खाली आला, क  तो हणायचा, ‘‘बघ, वर जाऊन, चं ाला हात लावून आलाय् ! बघ-
इथे पहा, इथे थोडा चं  लागला आह.े..’’ लीला ल पूवक चडू पाहायची आिण हणायची-
‘‘मला तर काही दसत नाही.’’
‘‘तू पटकन पाहायला पािहजे होतं’’ िस ा सांगायचा,
‘‘- ह ेलागलेलं, परत जाऊन चं ाला िचकटत.ं आता पटकन् पहा ह’ं’ सगळा चडू सग या
बोटांनी िस ा झाकायचा, यात थोडी फट ठेवून यातून ितला पाहायला सांगायचा.
‘‘अरे, खरंच क !’’ लीला हणायची ‘‘पािहला मी चं . तो ओला असतो का?’’
‘‘होऽऽ ओलाच असतो.’’ िस ा सांगायचा.
‘‘आभाळात काय असतं िस ा?’’
‘‘दवे!’’ तो सांगायचा.



‘‘ग ीवर जाऊन हात वर केले, तर आप या हाताला लागेल का तो?’’
‘‘इथं ग ीवर उभं रािह याने नाही बरं,’’ तो हणायचा.
‘‘नारळा या झाडावर तू उभं राहशील, तर तुला आभाळाला न  हात लावता येईल.’’
‘‘त ूलावलास कधी?’’ लीला िवचारायची.
‘‘हो, खूप वेळा,’’ िस ा सांगायचा - ‘‘जे हा जे हा पौ णमा असते, ते हा मी नारळा या
झाडावर चढून याला हात लावतो.’’
‘‘चं  तुला ओळखतो का?’’
‘‘हो,’’ तो हणायचा- ‘‘आता, ये मा यासोबत.’’ तो ितला मागे, परसदारी घेऊन जायचा.
िविहरीपाशी थांबवून वर बोट दाखवायचा. चं  ितथेसु ा असायचाच. लीला टा या
वाजवून मो ा अचं याने ओरडायची, ‘‘चं  इथेही आह,े तो ितथेही होता- अस ंकसं?’’
‘‘आप या मागे मागे यायला मी याला सांिगतलं होतं.’’
लीला आत जाऊन आईला सांगायची, ‘‘आई, िस ा चं ाला ओळखतो’’ सं याकाळी तो
ितला घेऊन घरात जायचा आिण या यासाठी जणू ती याची िशकवणी यायची.
बाराखडी- िच ांची पु तकं यांनी भरलेली पेटी आिण पेि सलचे तुकड े ित याकड ेहोत.े
आप या या िश काला िशकिव यात ितला मोठा आनंद वाटायचा. याला ती मांडी
घालून बसायला सांगायची, या या बोटांत पेि सल धरायला लावून या यासमोर
बाराखडीचं पु तक ठेवायची. एक पेि सल अन् एक पु तक आप याकड े ठेवून याला
बजावायची, ‘‘ह,ं िलही आता,’’ आिण लीलाने ित या पु तकात जे काही िलिहलेलं
असायचं त ेपा न तसं िलहायचा िस ा य  करायचा. ितला दोनतीन मुळा रं यायची
अन् मांजर, काव यासारखं दसणारी िच  ंती काढायची. बस; पण त ेतेवढं िस ाला
य  क नही जमायचं नाही. याचे य  पा न ती हणायची, ‘‘मी काढलेला कावळा
काय असा आह ेकाय? ’B’ का मी अस ंकाढत ेका -’’ ितला याची दया यायची अन् याला
पु हा सगळं ती िशकवायला बसायची; पण चं ाला कौश याने हाताळणारा तो भला
माणूस- याला पेि सल चालवायला अिजबात जमायचे नाही. याचा प रणाम हणून
आडमूठ अशा या या मनगटाला कळ लागेपयत, लीला याला जागेव न हलू ायची
नाही. ‘‘तुझी आई तुला जेवायला बोलावीत आह ेवाटतं’’ अस ंसांगून तो यातून सुटायची
धडपड करायचा. पेि सल टाकून लीला खोलीतून धावायची अन ् एकदाची ती शाळा
सुटायची.
जेवणानंतर लीला झोपायला पळायची. िस ाला गो  घेऊन तयार राहावं लागायचं.
पलंगाशेजारी- खाली बसून तो अद ्भुत गो ी सांगायचा : जंगलात या ा यां या,
वगात या दवे-दवेतां या, जादनू ेसो याचे क ले उभारणा या जादगूारां या गो ी - या
क यांत पाळले या पशु-प यांना घेऊन राहणा या राजक या...
दवस दवस ती या या अिधक सोबत रा  लागली. आप या जागेपणा या सग या वेळेत
तो ितला सोबतीला पािहजे असायचा. बागेत काम करीत असताना कंवा लाकूडफाटा
गोळा करताना आिण बाजारात खरेदीसाठी जाताना ती या यासोबतच असायची.
एका सायंकाळी िस ा साखर आणायला गेला, लीला या यासोबत होतीच. त ेघरी आले,
ते हा लीला या आई या ल ात आलं, क  लीला घालायची ती सो याची चेन ित या



ग यात दसत नाही.
‘‘तुझी चेन कुठे आह?े’’
लीलाने ॉकम य ेपा न घेतलं. इकडिेतकड ेपा न ती हणाली,
‘‘काय माहीत!’’ ित या आईन े ित या त डात मारलं आिण हणाली, ‘‘ती पेटीत काढून
ठेवीत जा हणून कती वेळा सांिगतलं होतं मी तुला!’’
‘‘िस ा, िस ा!’’ ितने मग मो ाने आवाज दला. िस ा जसा आत आला, लीला या
आईन े या याकड ेनजर टाकली अन् ितला वाटले, िस ा ग धळून गे याचं दसतंय. ितने
याला चेनब ल िवचारलं. या या घशाला कोरड पडली. यान े नजर टाळून हटले,

‘‘मला माहीत नाही.’’ ती या यावर ओरडली. पोिलसांची भीती घातली. म येच, ती
वयंपाकघरात गेली, शेगडीवर काहीतरी ठेवलेलं होत.ं लीला ित या मागे गेली. ती ह
क  लागली,
‘‘आई, मला साखर द,े मला भूक लागलीय.’’ या दोघी बाहरे आ या आिण यांनी आवाज
दला ‘‘िस ा, िस ा!’’
उ र िमळालं नाही. रा ी या काळोखात िस ा िनघून गेला होता.
िशवशंकर तासाभराने घरी आले. घडलेली ह ककत ऐकून संतापले आिण पोिलस टेशनला
जाऊन यांनी त ार न दिवली.
जेवणानंतर लीला झोपायलाच तयार न हती. ‘‘िस ान ंयेऊन गो  सांिगत यािशवाय मी
झोपणार नाही... मला त ूबोलू नकोस... त ूनेहमीच िस ाला छळतेस, रागावतेस, त ूकेवढी
दु  आहसे!’’
‘‘पण यान ेतुझी चेन घेतली ना?’’
‘‘घेऊ द!े काही नाही होत! मला गो  सांग...’’
‘‘झोप, झोप...’’ लीलाला मांडीवर िनजवून ितची आई ितला थापटू लागली.
‘‘आई, मला गो  सांग!’’ गो ीचा िवचारसु ा आता ित या आईला श य न हता. ितची
मन:ि थती िवचिलत झाली होती. िस ा या िवचाराने ितची घबराट झाली होती. ितला
वाटू लागलं, या माणसाला आता घरातली सगळी मािहती झालीय, तो आता रा ी येऊन
चोरीसु ा करेल, काही नेम नाही. कस या गंुड माणसाला आपण घरात घेतलं होत,ं या
िवचारान ेती घाबरली होती. दवेाची कृपाच हणावी, क  चेनसाठी या गंुडान ेपोरी या
िजवाला ध ा लावला नाही...
‘‘झोप, झोपी जा लीला.’’ ितची आई समजूत घालू लागली.
‘‘तुला ह ीची गो  येत नाही का?’’ लीलाने िवचारले.
‘‘नाही.’’
लीला रडवेली झाली. ितन े िवचारले, ‘‘िस ा आप या खुच वर येऊन का बसत नाही,
आई?’’ आईन े उ र दले नाही. लीला पु हा सांगू लागली, ‘‘आपण िस ाला
आप यासारखं घरात झोपू दते न हतो, हणूनच िस ा िनघून गेला. याला घरा या
बाहरेच का झोपायला ायचो आपण, आई? मला वाटत ं तो आप यावर रागावलाय,
आई!’’
िशवशंकर परत येईपयत लीला झोपून गेली होती. ते हणाले, ‘‘ या माणसाला लावून



आपण केवढा धोका प करला होता! तो सराईत गु हगेार आह,े अस ं दसतंय. पोरांकडून
असे दािगन ेिहसकाव याव न याला पाच-सहा वेळेस िश ा झाली होती, हणे. मी जी
मािहती दली, याव न इ पे टरने याला त काळ ओळखले.’’
‘‘तो आता कुठे आह?े’’ बायकोन ेिवचारले.
‘‘पोिलसांना याचा प ा असतो. ते याला लवकरच पकडतील, काळजी क  नकोस.
याला नोकरीवर ठेव यापूव  इ पे टरांना सांिगतलं नाही, हणून त ेिचडले होते...’’
चार दवसांनंतर ऑ फसमधून िशवशंकर घरी आले, ते हाच इ पे टर आिण कॉ टेबलनी
िस ाला ध न आणले. खाली मान घालून िस ा उभा होता. अ यानंदाने लीला ओरडली,
‘‘िस ा, िस ा!’’ रडत रडतच ती पाय या उत न या याकड ेधावली.
‘‘ या याजवळ जाऊ नकोस’’ इ पे टरने ितला अडवले.
‘‘का बरं?’’
‘‘तो चोर आह.े यान ेतुझी सो याची चेन घेतली नाही का?’’
‘‘घेऊ द!े मी नवीन चेन आणून घेईन.’’ लीला हणाली आिण सग यांना हस ूआलं आिण
मग िशवशंकर िस ाशी बोलले; मग याला िव ासात घेऊन यांची बायकोही या याशी
बोलू लागली. यान ेती चेन कुठे ठेवली, अस ंदोघं िवचा  लागली.
‘‘मी ती घेतली नाही,’’ खाली पा न िस ा पुटपुटला.
‘‘मग आ हाला न सांगता तू का पळून गेलास?’’
लीला या आईने िवचारले. याला उ र न हतं.
लीलाचा चेहरा रडवेला झाला, ‘‘पोिलसदादा, याला सोडून ा; मला या याशी
खेळायचंय.’’
‘‘बाळ,’’ पोिलस इ पे टर सांगू लागले, ‘‘तो चोर आह.े’’
‘‘असू द.े’’ लीला िन हाने सांगू लागली.
‘‘अशा िनरागस पोरीची चेन चोरायला तुला शरम कशी वाटली नाही!’’ इ पे टर
हणाले- ‘‘अजून उशीर झालेला नाही, परत कर आिण पु हा असं करणार नस याचं वचन
दशेील, तर मी तुला सोडून दईेन.’’ लीलाचे आईवडीलसु ा तेच सांगू लागले. लीलाला या
सग या गो ीचा वीट आला. ितन े हटले, ‘‘ याला सोडून ा. यान ेचेन घेतली नाही.’’
‘‘बाळ, त ूकाही अिधकृत सा ीदार होऊ शकणार नाहीस, बरं!’’ इ पे टर हसून सांगू
लागले.
‘‘नाही, नाही, यान ेघेतली नाही!’’ लीला कंचाळून सांगू लागली. ितचे बाबा हणाले,
‘‘ह ेपहा, तू ऐकलं नाहीस, तर मी रागावेन ह ंतु यावर!’’
अ या तासानंतर इ पे टर आप या कॉ टेबलला हणाले, ‘‘याला ठा यात घेऊन चला.
मला वाटतं, आज रा भर या यासोबत मला बसावं लागेल.’’ कॉ टेबल िस ाला घेऊन
िनघाला. लीला यां यामागे रडत गेली- ‘‘ याला घेऊन जाऊ नका, याला इथे रा  ा,
इथे रा  ा.’’ ितने िस ाचा हात ग  ध न ठेवला. िस ा मूक होऊन ित याकड ेपा
लागला, एखा ा ा या माणे... िशवशंकरांनी लीलाला घरात नेले. लीला रडत होती.
िशवशंकर घरी आले, क  यांची बायको दररोज यांना िवचारायची, ‘‘चेनब ल काही
कळालं का?’’ आिण यांची मुलगी िवचारायची, ‘‘िस ा कुठे आह?े’’



‘‘ यांनी िस ाला लॉकअपम येच ठेवलं आह.े तरीही िस ा काहीच सांगायला तयार
नाही.’’ िशवशंकर उ र ायचे.
‘‘बाप रे! काय उ ाम माणूस असेल हा!’’ यांची बायको हणायची, ितचा थरकाप
हायचा.

‘‘ही एक-दोन वेळा जेल भोगलेली माणसं, यांची भीती िनघून गेलली असते, काही के या
ती गु हा कबूल करीत नाहीत.’’
थो ाच दवसांनंतर, चंचे या भां ात लीला या आई या हाताला चेन लागली. ितने
ती काढून नळाखाली धुऊन पािहलं - च नाही. तीच चेन होती ती. लीलाची चेन.
लीलाला ती दाखिव यावर ती हणाली, ‘‘द ेमला ती. मला ग यात घालायचीय.’’
‘‘ या चंचे या भां ात कशी काय पडली ती?’’ आईन ेिवचारले.
‘‘मला माहीत नाही...’’ लीलान ेउ र दले.
‘‘तू टाकलीस काय ती भां ात?’’ आईन ेिवचारले.
‘‘हो!’’
‘‘के हा?’’
‘‘ कती दवस झाले... या दवशी...’’
‘‘मग तू का सांिगतलं नाहीस ते हा?’’
‘‘मला माहीत नाही...’’ लीला हणाली.
िशवशंकर घरी आ यावर यांना ह ेकळालं. त े हणाले, ‘‘पोरीला आता चेन घालायची
नाही. ती एकदोन वेळा हातात चेन घेऊन फरत होती, सांिगतलं होतं ना मी तुला? ितने
अशीच के हातरी ती चेन टाकली असेल या भां ात... ह ेसगळं करण ित यामुळेच
सोसावं लागलं.’’
‘‘आता िस ाब ल काय करावं?’’ बायकोन ेिवचारले.
‘‘मी इ पे टरला सांगेन सकाळी... पण काही असो, या यासार या गु हगेाराला
आप या घरात आपण ठेवून घेतलं नसत.ं’’

♦♦♦



आई अन ् मुलगा
रा ी, अध जेवण होईपयत रामूची आई थांबली अन् मग या या ल ाचा िवषय ितने
काढला. रामू सहजच हणाला, ‘‘पु हा तुझं तेच!’’ रागात बोलाय या ऐवजी तो गमतीने
बोलत आह,े ह ेल ात आलं आिण मग आपले ठेवणीतले मु े ती एकानंतर एक पुढे मांडू
लागली : ित या भावाची मुलगी आता चौदा वषाची झालीय, पोरगी दसायला चांगली
आह ेअन् ितचा भाऊ चांगला डंा ायलासु ा तयार आह.े ती (रामूची आई) आता थकत
चालली आह ेआिण घरकामांतून ितला आता थोडी सुटकाही पािहजे. ती कोण याही णी
आता दवेाघरी जाऊ शकेल; मग रामूला कोण क न खाऊ घालणार अन् या याकडे
पाहणार? आिण सग यात िन ववाद मु ा हणजे - माणसाचं नशीब ल ासोबतच बदलत
असतं, नांगर धरणा या हातावर पीक अवलंबून नसतं, तर भांड ंसांभाळणा या हातावर ते
अवलंबून असत.ं
सं याकाळीच ितने ठरिवलेलं होतं, यान े आता पु हा नकार दला कंवा ल ा या
मु ाव न बोलायचं पु हा टाळू लागला, तर ती या या निशबावर सोडणार होती.
इतकंच काय, धाव या रे वेसमोर यान ेउडी मारली, तरी ती याला वाचिवणार न हती.
आता ती या यात ल च दणेार न हती. आप या करारी वभावाची ितला जाणीव
झाली, याचा अिभमानही वाटला. असंच वागायला पािहजे माणसानं. ठकंय, आईचं
दय वगैरे... पण आई या भावनांनाही काही मयादा असतात. आपण आई असलो, हणजे

काय रामूने जे मनात आलं, ते करावं अन् आपण सोसावं? याची ती चूक आह,े ह ेदाखवून
ायलाच पािहजे. जर आप या सांग या-बोल याकड े तो दलु  करीत असेल, तर तो

समजतो तशी ती नाही, हचे आता ती वत: दाखवून दणेार होती.
मो ा तयारीनेच ितने ल ाचा हा िवषय काढला होता आिण जोरदार कारणं पुढे केली
होती; पण रामूने ती सगळी बाजूला सारली आिण ित या भावाची ती मुलगी कशी दसते
यावर उपहासान ेतो बोलला होता. ‘‘आता शेवटचं सांगते मी. आता यापुढे तू पा यात बुडू
लागलास तरी मी िवचारणारसु ा नाही, का बुडायलास त,े समजलं?’’
‘‘बरं!’’ िवचारात रा न रामूने उ र दले. चौ या य ानंतरही इंटरिमिडएट परी ेत तो
पास झाला न हता. वीस पयांची नोकरीही याला िमळाली न हती आिण इथे आईला
या या ल ाची घाई झाली होती अन् तीसु ा कुणासाठी, तर या या मामा या
मुलीसाठी! ितचे पुढे आलेले दात पा न कोणताही माणूस चार हात दरूच राहील. या
मुलीसोबत ल  करावं अशी या याकडून अपे ा करणं अश य होतं. याला नेहमी
वाटायचं, आपण ल  करावं, ते दोनतीन हदंी िसनेमांत पािहले या या रिझयासार या
मुलीशीच.’’
आयु य कसं िन पयोगी, िन:स व असं झालेलं होत ं आिण रामू कायम उदास अशा
मन:ि थतीत आपला वेळ कधी आळसात, कधी झोपेत, कधी मोफत वाचनालयातले िशळे
पेपस वाच यात घालवायचा.
आता रामू पानावर बसून नुसताच िवचार करीत बसला. णभर या याकड ेपा न याची
आई हणू लागली, ‘‘मला तुझं त ड पािहलं, क  चीड येते. कुणीही पानावर जेवायला



बसलं अन ्अस ं त ड क  लागलं, क  संताप येतो. दहा दवसांतली िवधवा बाईसु ा
जेवताना तु यापे ा चांग या त डान ेजेवत असेल!’’
‘‘तु या भावा या पोरीला मी नकार दला, हणूनच त ूअस ंबोलतेस मला’’ तो उ र
ायचा.

‘‘मला काय करायचंय? चौदा वषाची पोरगी आह ेती अन् ितला आणखी चांगला नवरा
िमळेल.’’ रामू या दमुुखलेपणाची या या आईला चीड यायची. माणसां या अशा
वभावाचाच ितला संताप यायचा. सहन हायचं नाही. ती काही वेळ बोलत रािहली
आिण रामूने िवचारले, ‘‘आता ग प बसशील का नाही?’’
‘‘माझं आयु य सरत आलंय्’’ याची आई हणू लागली-
‘‘-काळजी नको क , लवकरच मला कायमचं ग प बसलेलं तू पाहशील. मला ग प बस
हणालास - एवढंच पािहजे ना तुला?’’

‘‘मी एवढंच हणालो, मला शांतपणाने जेवू द!े’’
‘‘हो, आता तुला लवकरच तसं जेवता येईल बरं! मी जाईन, ते हा तुला खूऽप वेळ िमळेल
बरे का- शांतपणाने जेवायला!’’
रामूने उ र दले नाही. शांत रा न तो जेवला. ‘‘मला एवढंच हणायचं, क  जेवताना तरी
तू चांग या चेह यान ेजेवावं,’’ ती हणाली.
‘‘ह-े अस ंजेवताना, चांग या चेह याने जेवता तरी येईल का?’’
‘‘तुला काय हणायचंय?’’ आई या यावर ओरडली - ‘‘एव ा चवीन ेखाणारा असशील,
तर सग यांसारखं काम क न कमावून दाखव क ! पैस ेटाक त जा अन् पािहजे तसं जेवत
जा. वत: बेकार रा न असा अिधकार चालवू नकोस.’’
जेवण झा यावर रामूने सँड स घात याचे दसले.
‘‘कुठे चाललास तू?’’ आईने िवचारले.
‘‘बाहरे!’’ तुसडपेणाने उ र दऊेन रामू िनघून गेला. जाताना बाहरेचे दार तसेच उघडे
टाकून गेला.
ितची आजची कामं संपली होती. ितने वयंपाकघर झाडले, भांडी धुतली आिण लाकडी
फडताळात ओळीने मांडून लावून टाकली. कोप यात झाडू ठेवून दला आिण िखडक
लावून घेतली.
वयंपाकघराचे दार लावून, कंदील घेऊन ती बाहरे या खोलीत आली. बाहरेचं दार उघडं
पा न पोरा या िन काळजीपणावर ती संतापली. पोरगा एवढा बेजबाबदार अन् उ ट
आह,े क  याला दार लावून जायचंसु ा भान नाही आिण इथे आपण रा न् रा
झाडूनपुसून आप या हाताची सालताड ंिनघत आहते. याला जर एवढी जाणीव नाही, तर
आपण एवढं गुलामासारखं का राबावं? आयु यातली आपली जबाबदारी समज याएवढा
तो आता मोठा झाला आह.े
आपला लहाना लाकडी डबा काढून ितने लवंग, िवलायची, थोडी सुपारी त डात टाकली.
या यामुळे ितला थोड ंिनवांत वाटलं. दार लोटून ती झोपायला लवंडली.
रामू कुठे गेला असावा? ितला अ व थ वाटू लागलं. ितने आपली चटई गंुडाळली आिण
घराबाहरे ओ ावर टाकून ितथे िनजली. िविच  िवचार मनातून काढून टाक यासाठी ती



आता रामाचा जप क  लागली. पुटपुटू लागली, ‘‘सीताराम, सीताराम...’’ पण नकळत
ितचा हा जप थांबायचा आिण ितचे िवचार परत रामूवर यायचे. जा यापूव  तो काय
हणाला होता? ‘‘मी थोड ं फ न येतो आई, काळजी क  नको, लवकरच परतेन...’’
नाही, अस ंनाही हणाला तो. आप या जा या-ये याब ल हा एवढा ग प का राहतो बरं...
का सांगत नाही... ते सगळं उ टपणाचं अन ्चीड आणणारं याचं अस ंवागणं... पण ती
आता वत:ला बजावू लागली- या या तशा वाग याला आपणच जबाबदार आहोत.
आपलं असं रािग  वागणं अन् कुजकं बोलणं यावर कुणीही असंच वागणार! जेवताना
आपण खरंच, ितटकारा यावा असंच बोललो- वागलो होतो; शंकाच नाही. सग या
आयु यात ितची ही वाईट खोड रािहली होती. वाईट सवय- राग आला, क  आप या
बोल यावर कसलंही िनयं ण राहत नाही. ितला एवढंही वाटलं, आपलं बोलणं-राग
आपण आवरला असता, तर आपला नवरा चार दवस अिधक जगला असता...
जेवणाब ल- वयंपाकाब ल रामू काही तरी बोलला होता... उ ापासून आपण चांगला
वयंपाक क , जादाची भाजी क ... माझा रामू...
ितला झोप लागली. कुठेतरी रा ीचे टोल पडले अन् ितला जाग आली. एक वाजला? ितने
आवाज दला, ‘‘रामू, रामू...’’
ती घाबरली. रामूने वत:चं काय बरंवाईट क न घेतलं क  काय, या िवचारान ेितला भय
वाटू लागलं. हळूहळू ितला खा ीच पटू लागली, क  आप या तशा बोल यामुळेच रामू
वत:चं बरंवाईट करायला िनघून गेला. ती उठून बसली आिण दंके दऊेन रडू लागली.
मो ा आवेगान े ितचं रडणं होऊ लागलं. रडताना डोळे पुस ू लागली आिण बंद
डो यांसमोर, कुकनह ली तलावात तरंगणा या ित या रामूचे शव ितला दसू लागले...
याचा अ ता त सदरा, जाडसर धोतर, िभजलेलं अन् अंगाला िचकटून बसलेलं...
तलावा या पाय यांवर याने आप या सँड स सोडून दले या... याचा भेसूर- फुगून
आलेला, ओळखायला न येणारा चेहरा...
ितन ेमो ाने हबंरडा फोडला आिण ती ओ ाव न उतरली. जु या अ हार ग लीतून ती
धावत सुटली. सगळी ग ली िनमनु य होती. खांबावरचे लाई स इथे-ितथे चमकत होत.े
दरूव न टां याची खडखड ऐकू येत होती आिण टांगेवा याचं त ेकानावर पडणारं गाणं
सग या वातावरणाला जणू यय आणीत होत.ं रा पाळी या िशपाया या िशटीचा
आवाज ऐकू आला अन ्धावता धावता ती थांबली. काही झालं तरी, आपले ह ेसगळे िवकृत
अन् िवपरीत िवचारच होते, ह े ित या यानात आलं. तो कदािचत नाटकाला गेलेला
असेल, ही नाटकं सकाळ या तीन वाजेपयतही चालतात... ती िन हाने अन ्जलदगतीने
रामा या नावाचा जप क  लागली. कुकनह ली तलावाचे दृ य मनातून झटकून टाकायचा
ितचा य  होता...
रा भर ितला व थ झोप न हती. अधवट झोपेत- जागृत ि थतीत ती होती. रा ीचे टोल
तासाला कानावर पडायचे अन् ितला जाग यायची. थंडीची सकाळ अन् सकाळ या सहाचे
टोल पडले.
गालाव न अ  ूओघळत होत ेअन् ती कुकनह ली तलावाकड ेिनघाली. सकाळी सकाळी
हसैूर शहर जागं होऊ लागलं. गा ना घेऊन गवळी जाऊ लागले... युिनिसपा टीचे



कामगार लांब झाडू घेऊन सफाई या कामाला लागले होते. एकदोन सायकली जवळून
गे या...
ती तलावाजवळ पोहोचली; पण पा याकड ेनजर टाकायची ितची हमंत झाली नाही.
तलावा या बाजूला असले या बाकां या रांगेत एका बाकावर रामूला झोपलेले ितने
पािहले. णभर ितला वाटून गेलं, त े याचं शव तर नसेल...
‘‘रामू’’ अ व थ होऊन ओरडतच ितन े याला हलिवले आिण तो जागा झाला, क  ितने
मो ा सुटकेचा असा िन: ास टाकला.
डोळे चोळत रामू उठला. ‘‘त ूइथे का आलीस आई?’’
‘‘ह ेअसं, इथं झोपावं का?’’
‘‘अं... असंच िनजलो अन् झोप लागली...’’
‘‘चल घरी.’’ ती हणाली. ती िनघाली. रामू िनघाला; पण तलावा या पाय या उत
लागलेलं रामूला पाहताच ितने िवचारले,
‘‘कुठे चाललास तू?’’
‘‘आ ा हातपाय धुऊन घेतो’’ रामून ेउ र दलं.
ितन े याचा हात धरला आिण मो ा आ हाने ती हणाली, ‘‘नको, नको. पा यापाशी
जाऊ नको.’’
आई या या तशा वाग या-बोल याचा रामूला कंिचत िव मय वाटला; पण रामूने
आईची सूचना ऐकली. तो परतला.

♦♦♦



नाग
पोराने नागा या या दरुडीचे झाकण काढले. यात वेटोळे घालून असले या नागाकडे
पाहत तो उभा रािहला अन् नागाला सांगू लागला, ‘‘त ूमरशील तर बरं, असं वाटतंय बघ.
हणजे तुझी चामडी मला बट ासाठी हणून िवकता येईल, एवढातरी तुझा उपयोग
होईल.’’ याने बोटांनी नागाला िडवचले. नागाने आपलं म तक उचलून ीण नजरेनं
पािहलं. ‘‘आपला फणा काढायलासु ा तयार नाहीस, एवढा आळशी झालायस त.ू तुला
नाग हणाय या लायक चा नाहीस - एखा ा गांडुळासारखा होऊन बसलास! मी मदारी
आह ेअन् तुझे खेळ दाखवून पोट भरतो; पण मला आता आंध याचं स ग घेऊन बस टँडवर
भीक मागावी लागेल, अस ं दसतंय. तुला आता कुणी पाहायला तयार नाही. तु याब ल
आता ना कुणाला आदर रािहला, ना भीती. आिण या सग याचा अथ काय होईल,
मािहताय? - माझी उपासमार, बस!’’
या या वेळी पोरगा ग लीत या कु या दारासमोर उभा राहायचा, याला घालवून दलं
जायचं. आपला बाप अशाच प रि थतीतून गे याचं यानं पािहलेलं होतं. याचा बाप,
लोकां या अशा वाग याची कंवा आप या अपमानाची पवा न करता, घरा या पाय या
चढून जायचा, आपली दरुडी मांडून कोण काय हणेल, याची फक र न करता सु
करायचा. आपली भोप याची बीन पोतडीतून काढून नागाची धून वाजवायचा. सारखी
वाजवून, शेवटी लोकांचे ल  वेधून यायचा अन् आपलं बोलणं चालू करायचा : ‘‘मा या
व ात सा ात िशवशंकर आले. हणाले, ‘पुढे जा आिण मा या आसनाखाली वा ळात
हात घाल.’ तु हाला तर माहीत आह,े िशवजी हणजे नागांचा राजा. या या जटांम ये
नाग गंुडाळलेला असतो आिण नागा या फ याचा मुकुट या दवेाला असतो. दवेांचा दवे
िव णू; तो तर आ द-शेषा या आसनावर िनजलेला असतो - तो तर सवात शि मान नाग
आह ेना! आप या हजारो म तकांवर याने पृ वी तोलून धरलेली आह.े पावती या हातांचे
बाजुबंद पहा- नाजूक, लहान नागच आहते त!े आपण दवेांपे ा शहाणे आहोत असं हणता
तरी येईल का? नाग ह े दवेदवेतां या दािग यांचाच भाग असतात, त े काही सामा य
ािणमा  थोडचे आहते! ... मग मी िशवाची आ ा मा य केली - म यरा ी चालत गेलो
आिण नागा या वा ळात हात घातला.’’
या वेळी ऐकणा यां या अंगावर काटा यायचा. एखादा िवचारायचासु ा-
‘‘तुला चावला का?’’
‘‘हो, मला तो चावला; पण तरीही मी िजवंत आह ेहा इथे! का- माहीत आह?े या दवेाने
मला आ ा दली - या क या या भंतीवर वाढलेली वेल आह ेबघ. नाही, नाही, ती
कोणती वेल आह,े ितचं नाव नाही सांगणार मी तु हाला; तु ही मूठभर सो याची नाणी
जरी मला दली, तरी नाही!’’
‘‘ या वेलीचं काय केलंस?’’
‘‘ितची पानं मी चावून घेतली. यानंतर कोण याही िवषाची बाधा मला झाली नाही
आिण मा या या दरुडीतलं ह ेभयंकर जनावर! एखा ा आई या तनाला पोराने झ बावं,
तसं याने मा या दडंात आपले दात तिवले क ! पण हसत हसतच मी याला ओढले; या



दातांमुळे तो एवढा िपसाळ यासारखा वागत होता, त ेदात दगड घेऊन मी पाडून टाकले!
आिण मग याला कळून चुकलं, क  मी याचा िम  आह,े याचं भलं पाहणारा आह,े
ते हापासून कसला ास यान े दला नाही. शेवटी साप हणजे तरी काय असतो,
मािहताय का - ायि  भोगून वगलोकात जायची वाट पाहणारा पिव  आ माच ना!
झालं तर!’’
सग यांसमोर असं भाषण दऊेन याचा बाप, थापटी मा न दरुडीचे झाकण उघडायचा
अन् पु हा बीन वाजवायचा. लागलीच नाग आपला फणा काढायचा, इकड-ेितकड ेपाहत
मागेपुढे डोलायचा. लोक घाब न मागे सरायचे; पण भािवतही हायचे. खेळ संपला, क
ते पैसे ायचे. तांदळू ायचे. कधी एखादा जुना सदरासु ा ायचे. कुठे एखादी क बडी
दसली, क  याचा बाप लबाडीने अन् शारीने अंड ं िमळवायचा. नागाची मान ध न
या या घशात त ेअंड ंसारायचा. पाहणा यांना मोठी खुशी हायची; मग तो आपला खेळ
आवरायचा अन् पुढ या ग लीत कंवा बाजारात जायचा आिण पुरेस े पैस,े अ  िमळालं,
क  उ ाना या कंुपणाशेजारी असले या, चंचेखाल या आप या झोपडीत तो परतायचा.
भात िशजवून आप या पोराला तो खाऊ घालायचा आिण मग दोघं झोपडीबाहरे
चांद यात झोपून जायचे.
पोरगा चालायला लाग यापासूनच बापा या मागे होता आिण जे हा तो दहा वषाचा
झाला ते हा या या बापाने नागाला वतं पणे हाताळ यासाठी अन् जमावासमोर
याचा खेळ कर यासाठी याला मुभा दली. याचा बाप नेहमीच हणायचा, ‘‘आपण
नागाला आठव ातून दोन वेळा अंडी खाऊ घालायचं - अगदी न िवसरता. जे हा नाग
मोठा होईल, या वेळी येक दवशी तो लहान होत जाईल. एखा ा दवशी याला पंख
फुटतील आिण तो उडून जाईल! आिण तुला मािहतंय का- उडताना तो जो िवषाचा
फू कार करेल, तो असेल लखलखीत मािणक मो यांचा अन् तशी र े बाळगणारा माणूस
राजा होतो, मािहताय का?’’
एके दवशी झोपडीशेजारी असाच रगाळत असताना पोराचे ल  चंचे या झाडाकड ेगेले.
झाडा या फा ांवर एक माकडाचं िपलू उ ा मारीत होतं. पोरगा मो ा आ याने
या याकड ेपाहत एवढा गंुतून गेला, क  याचा बाप घरी आ याचेही या या ल ात आले
नाही.
‘‘पोरा, काय पाहत आहसे, आं? घ ेह,े खा!’’ िमठाईचा पुडा याला दते बाप हणाला,
‘‘ या मो ा घरात मला यांनी दलंय. ितथं काहीतरी समारंभ होता. मा या बीनवर
आपला नाग नाही का, फार छान नाचला. आता याला आपलं बोलणं समजायलंय पहा.
नाच संपता संपता तर तो आप या शेपटीवर सहा फूट उंच उभा रािहला बघ! फणा
काढला- फू कार सोडले. सगळा जमाव घाब न गेला! तरीही लोकांना मजा आली. यांनी
मला पैसे दले, िमठाई दली!’’ बापाला मोठी खुशी झाली होती. यान ेनागा या दरुडीचे
झाकण काढले. नागाने फणा उचलला आिण पोरा या बापाने नागाची मान ध न या या
त डात िमठाईचा तुकडा सारला. िमठाईचा घास नागान ेिगळ याचे पा न बाप हणाला,
‘‘आता तो आप या घर यापैक च एक झाला आह.े आपण जे खाणार तेच तोसु ा
खाईल.’’ अंगाची गंुडाळी क न नाग मग दरुडीत बसला. बापान ेदरुडी बंद केली.



या माकडा या िपलावर नजर ठेवून पोरगा उभा होता. ‘‘बाबा, मला वाटत,ं मी माकड
हावं! मग मी झाडाव न खाली उतरणारच नाही. पहा, कसा चंचा ओरबडून खातोय
तो! ए माकडा, मला द ेना!’’ पोरगा ओरडला.
बापाला गंमत वाटली. तो हणाला, ‘‘ या याशी मै ी करायची ही अशी प त नाही.
याला आधी त ूकाही खायला द.े याला मागू नकोस.’’ मग पोराने त डातली िमठाई
काढली, ती सद यान ेसाफ क न हातात उंच धरली. ओरडला, ‘‘ये ये, माकडा ये!’’
बाप हणाला, ‘‘त ूजर याला माकड हटलेस तर तो कधीच तु याकड े येणार नाही.
याला एखाद ंचांगलं नाव ठेव.’’

‘‘आपण काय हणूया याला?’’
‘‘रामा! माकडांचा दवे- हनुमान. या हनुमाना या दवेाचं ह ेनाव.
माकडांसाठी त ेनाव आदराचं आह.े’’
पोरान े हाक दली, ‘‘रामा, ये! ह ेघ!े’’ याने िमठाईचा हात पुढे केला. आप या चे ा
थांबवून माकड पा  लागलं. मग फांदी ग  ध न पोरगा झाडावर चढला. झाडा या वर,
फांदी या उथळ बोच यात िमठाई ठेवून खाली उतरला. आप या गोल डो यांनी माकड
याची कृती टकमका पा  लागलं. या यासाठी ठेवलेली ही भेट माकड खाली येऊन घेऊन
जाईल, याची उतावीळ होऊन पोरगा वाट पा  लागला. पोराचं ल  होत.ं माकड पुढे-
मागे पाहत होतं अन् इत यात कुठूनतरी कावळा आला अन् िमठाई घेऊन उडूनसु ा गेला.
पोरान ेख चून िशवी दली.
बाप ओरडला, ‘‘अरे! कुठे िशकलास अशी भाषा? अशी भाषा बोलशील तर कोणतंही
माकड तुझं ऐकणार नाही.’’ शेवटी, त ेमाकडाचं िपलू जे हा परत एकदा ठेवलेली िमठाई
यायला खाली आलं, ते हा मो ा कुशलतेने पोरा या बापाने याला पकडले. ते
चावणार-बोचकरणार नाही अशा काळजीन े याला धरले.
पंधरा दवस मग या माकडाला उपाशी ठेवून, दटावून-चुचका न समोर एखाद ं फळ
ध न, याला जसं पािहजे तसं िशकिव यात आलं. पिह यांदा यान ेचावणं-बोचकारणं
थांबिवलं. याला कळून चुकलं, क  आता खेळ क न आप या मालकाला खूश ठेवणं
एवढीच आपली जबाबदारी आह.े मालकाकडून िशकून घेत यावर याला आता,
रामायणात या हनुमानाने पेटलेली शेपटी घेऊन लंका कशी पेटिवली, हा खेळ क न
दाखिवता येऊ लागला. खे ातली एखादी सासुरवाशीण पोरगी डो याव न पाणी कशी
आणत,े नवी नवरी आप या नव याला कशी बोलावत े (बोलणे, डोळे िमचकावणे, भुवया
उचलणे आिण हसणे); आिण शेवटी बांबूवर चढ याची- उ ा मार याची कसरत, जी
या यासाठी नैस गक आह,े तो खेळ! र यावर खेळ दाखवायला रामा तरबेज झा यावर
या या मालकान े शंपी- िम ाकडून याचे मोजमाप घेतले, झालरीचं जाक ट िशवून
घेतलं. ( यातून याची शेपटी वि थत बाहरे यायची) आिण खास अशी टोपी, जी
रबरान े या या छो ा हनुवटीला आवळून धरणारी! दवसभर ही टोपी काढून टाकायचा
रामा जे हा य  करायचा, ते हा मालकाकडून टपली खायचा. मग याला ल ात यायचं,
क  हा गणवेश याला दवसभर घालावाच लागणार आह ेआिण मग जे हा मालक रामाचे
कपड ेकाढायचा, ते हा रामा उ फूतपणे मो ा आनंदान ेउ ा मा न यायचा.



रामा लोकि य झाला. शाळेतली पोरं याला पािहलं, क  आनंदाने बावचळून जायची.
घरातली मंडळी, रडणा या मुलाला थांबिव यासाठी याला आत बोलावीत. तो उ म
खेळ क न दाखवायचा, मालकासाठी पैसे कमावून ायचा अन् वत:साठी शगा. पोरांनी
टाकून दलेले कपड े याला भेट हणून िमळायचे. पोरगा अन् याचा बाप दररोज खेळ
दाखवायला िनघायचे. पोरा या खां ावर माकड असायचं, तर बापाजवळ नागाची
दरुडी. नाग म येच फणा उचलून झाकण ढकलायचा, फू कार सोडायचा अन् याची
माकडाला भीती वाटायची, ते ओरडायचं अन् िनसटायचं. यामुळे नागाची दरुडी घेऊन
बाप थो ा अंतराव नच चालायचा. इकड ेपोरगा आप या माकडाचे खेळ दाखवायचा,
तर ितकड ेकाही अंतरावर याचा बाप; याची बीन ऐकू यायची. आठवडी बाजारा या
दवशी तर बाप-पोरांचे ह ेखेळ तालु यात लोकि य झालेले होत.े यामुळे आ थक ि थती
सुधार याने कधी त ेबसमधून गावी परतायचे.
अशा वेळेस बसमधला एखादा िभ ा वासी िवचारायचा,
‘‘नाग बाहरे आला, तर कसं होईल रे?’’
‘‘काळजी क  नका. ही दरुडी दोरीने बांधलेली आह.े’’
वाशांम ये आणखी कुणीतरी असायचा, तो हणायचा, ‘‘नागा या शेपटीवर पाय
पडणार नाही, तोपयत या याकडून काही धोका नसतो; पण ा माकडाचं काय! ते के हा
ग धळ करील दवेाला ठावूक!’’
‘‘नाही नाही. तो शहाणा आह े अन ् स यही आह.े’’ बाप सांगायचा आिण कंड टरला
यासाठी थोडी िचरीिमरीही ायचा.
दोघांनी भरपूर वास केला. सग या बाजारात खेळ क न पु कळ धंदा केला. एवढा, क
कधी हॉटेलम ये जाऊन चांग या फराळाची चैनसु ा यांनी केली.
सं याकाळी पोराला सोडून बाप िनघून जायचा. जाताना सांगायचा, ‘‘थांब. माझं पोट
दखुतंय, मी औषध घेतो अन ्येतो’’ आिण रा ी उिशरा झुलत झुलत तो यायचा. पोराला
अशा वेळी याची भीती वाटायची. काठीला बांधलेले माकड सोबत असायचे आिण
झोप याचे स ग घेऊन तो िनजून असायचा. बाप याला लाथ मारायचा. हणायचा,
‘‘ऊठ! आळशी कुठला! दवसभर तुझा बाप मजुरी क न येतो अन ्तू झोपून राहतोस?
हरामखोर लेकाचा!’’ पण पोरगा उठायचा नाही.
एका रा ी पोरगा खरोखरच झोपून गेला अन् सकाळी या या ल ात आलं, क  आपला
बाप आप यासोबत नाहीय.् माकडसु ा न हतं. ‘‘दोघं न च बाहरे गेले असतील.’’
याला रडू आलं. तो इकड-ेितकड ेधावला. ‘‘बाबा!’’ अनेक वेळा याने आवाज दला.
यान ेपु हा झोपडीत पािहले, तर याला दसलं, क  नागाची दरुडी कोप यात तशीच आह.े
यावर काही िच लर नाणी ठेव याचे याला दसले. याने ती मोजली. शी पैशांची ती
नाणी होती. याला थोडा आनंदही वाटला. ‘‘न च ही मा यासाठी असतील’’ तो
वत:शीच हणाला. एवढी र म हाताळ यान े याला मोठा झा यासारखं वाटलं, ीमंत
झा यासारखंही वाटलं; पण बापा या अशा वाग यान ेतो ग धळलासु ा. याला आठवत,ं
तसं तो नेहमी बापासोबतच झोपेतून उठायचा. आता याला अंदाज आला, क  आपली अन्
बापाची आता भेट होणार नाही. याचा बाप याला न सांगता कधी कुठे गेला न हता -



ग लीत या नळावर आंघोळीला जायचं असो, क  पोटदखुीचं औषध आणायला जायचं
असो कंवा काही खरेदी असो...
दरुडीचं झाकण उघडून, यात नाग तरी आह ेका ह े पोरान े पािहले. नाग होता. याने
नागाकड े णभर पािहले - ‘‘मी आता तुझा मालक आह,े ल ात ठेव!’’ याब लची जणू
जाणीव झा यासारखं मग नागाने आपली िज हा सरकन बाहरे काढली, आपला फणा
अधवट उघडलाही. पोरान े याला थोपटले. ‘‘बस बस, आ ा नाही.’’
आता बाप परत ये याची वाट पाह यात काही अथ आह ेका? याला भूक लागली. या
पैशात काही खायला यावं का, या िवचारान े याला थोड ंअ व थ वाटलं. अचानक बाबा
आला अन् दरुडीवरचे पैसे काय केलेस हणून याने थापड मारली तर...
यान ेदरुडी झाकली. यावर पैसे परत ठेवून दले आिण झोपडी या दारात येऊन बसला.
चंचे या झाडाकड ेउदास नजरेन ेपा  लागला, माकडासाठी उसासे सोडू लागला. या या
वेगवेग या माकडचे ांनी याची सकाळ मोठी छान जायची. यान ेमाकडाची ती छोटी
थैली शोधली. या थैलीत शगा, तळलेले चणे असायचे. थैली उघडून यातले मूठभर दाणे
काढून पोरान ेत डात टाकले- ‘‘छान लागत आह.े.. माकडासाठी तर ह ेफारच छान... पण
बाबा आले, तर...’’ माकडासाठी आणले या शगा खाताना पोरगा दसला, क  बाप याला
मारायचा. आज याला या शगा चवीन ेखाताना मोठं मोकळं वाटू लागलं; पण तरीही
मनात धा ती होती, क  बापाला या थैलीची अचानक आठवण आली अन् तो परतला
तर... बापाची ती बीन नेहमी या जागी छपरात अडकवून ठेवलेली पोराला दसली. याने
ती बीन काढली अन् वाजवून पािहली. बीनव न बोटे फरवीत वाजिवताना याला मोठं
समाधान वाटू लागलं. याला वाटू लागलं, आप या अन ्बाबा या वाजिव यातला फरक
लोकांना ल ातही येणार नाही. मा  तेव ाच वाजिव यान ेपोराला खोकला आला अन्
दमही लागला होता.
पण झोपडीपुढून कुदळी- फावडी घेऊन मजुरीला जाणारी माणसं, गाठोडी घेऊन
जाणा या बायका, सग यांनी ही बीन ऐकून दाद दली - ‘‘वा! बापाचा वारसा
चालिवणार पोरगा!’’ येक जण या याशी थोड ंबोलला. मो ा कारंजा या शेजारी
वसलेली ती सगळी झोपडप ी पोराला ओळखायची. ही झोपडप ी- युिनिसपा टीने
कतीही काढून टाकली, तरी पु हा उभी राहायचीच. जेवढी उ व त केली जायची, तेवढी
पसरायची; पण इथ या वसाहतीचं मतदान यानात घेत यावर युिनिसपा टीचे सभासद
या अशा अित मणाकड े दलु  करायचे. अपवाद फ  एका वेळेचा - जे हा द ली न
कु या ही. आय. पी. ची भेट गावाला हायची ते हा. या वेळी, ती मोठी  िनघून
जाईपयत या लोकांना पाक या पलीकड ेसारलं जायचं.
‘‘अरे! त ूबाहरे नाही गेलास?’’ एका बाईन े याला िवचारले.
‘‘माझे बाबा इथे नाहीत,’’ पोरगा मो ा द:ुखाने सांगू लागला- ‘‘त ेकुठे गेले, हहेी मला
माहीत नाही.’’ याला दंका फुटला.
बाईने आपली टोपली खाली ठेवली. या या बाजूला बसून ितन े िवचारले, ‘‘तुला भूक
लागलीय का?’’
‘‘मा याकड ेपैस ेआहते,’’ पोरगा हणाला.



ितन ेसावकाश या या डो यावर थोपटले आिण हणाली, ‘‘अरेरे! बेटा, तुझी आई माहीत
आह ेमला. फार चांगली पोर होती ती. तुला असं असहाय ि थतीत टाकून ती दवेाघरी
गेली!’’ पोराला आपली आई आठवत नसली, तरी आता या या डो यांतून अ ू ओघळले.
बाईने िवचारले,
‘‘आता तू काय करणार आहसे?’’
‘‘मला माहीत नाही,’’ तो सांगू लागला- ‘‘बाबा येईपयत वाट पाहणार आह.े’’
‘‘वेडा मुलगा! कमनिशबी आहसे - तुझे बाबा िनघून गेले आहते.’’
‘‘कुठे?’’ पोरान ेिवचारले.
‘‘ते िवचा  नकोस!’’ बाई सांगू लागली, ‘‘मला एका माणसान ेसांिगतले आह े - याने
तु या बापाला जाताना पािहले आह.े सकाळ या बसन ेतो जात अस याचे यान ेपािहले
आिण या यासोबत िन या साडीतली ती कुलटा होती.’’
‘‘आिण माकड? त ेपण परत नाही का येणार?’’
बाईकड ेयाचं उ र न हत.ं दर यान, ग ली या ितकडून एक इडली िवकणारा चालला
होता. लाकडी ेम ये इडली घेऊन तो आवाज दते होता. बाईने याला हाक मारली - ‘‘या
गरीब पोराला दोन इड या द!े आिण गरम गरम द,े काल या नको दऊेस!’’
‘‘कालची इडली - तु ही सो याचं नाणं दलं तरी िमळणार नाही.’’
‘‘ याला पैसे द,े’’ पोराला बाईने सांिगतले. पोरगा आत पळाला आिण याने पैसे आणले.
इडलीवा याला बाई सांगू लागली, ‘‘ याला थोडी जादा द.े’’
‘‘का हणून जादा दऊे?’’
‘‘गरीब, कमनिशबी पोरगा आह ेहा...’’
‘‘असे तर पु कळ असतात. मी काय क ? तू वत: काहीतरी िवकून याला मदत कर! मी
असा धंदा क  लागलो तर दवाळं वाजणार माझं!’’ यान े पैसे घेतले व पुढे गेला. तो
दसु याितस या झोपडीकड ेजाईपयत पोरान े इडलीचा च ाम ा केला होता... अितशय
मऊ अन् ल तदार होती इडली... यावर चटणी टाकलेली.
आता पोराला अिधक िनवांत वाटू लागलं. याने पुरेसं खा लं आह ेह ेपा न ती बाई उठून
िनघाली. जाताना वत:शी बोलावं, तसं बोलू लागली, ‘‘सटवी मेली! पोराला तोडून
टाकून या या बापाला भुरळ घातली रांडनें!’’ पोरगा या बोल याचा िवचार करीत
बसून रािहला. तसं यान ेव न दाखिवलं नसलं, तरी या िन या साडीतली ती कुलटा
कोण होती ह ेतो ओळखून होता. पाक या पलीकड ेअसले या व तीत या एका घरात ती
राहायची आिण घरा या दारातच िखळ यासारखी ती नेहमी ितथेच दसायची. ती
दसली, क  पोराचा बाप सावकाश चालायचा. पोराला हणायचा, ‘‘तू हो पुढे, मी
येतोच.’’ पिह या वेळेस जे हा ह ेघडलं, ते हा पोरगा पुढे गेला; याने वाट पािहली होती.
मग द ा या खांबाला माकड बांधून परत ितथे गेला होता; पण ितथे ती बाई न हती.
बापही न हता. घराचं दार बंद होत.ं मग तो पायरीवर इकडिेतकड ेपाहत बसला होता.
अचानक दार उघडून याचा बाप बाहरे आला. सोबत नागाची दरुडी होतीच. पोराला
पाहताच तो िचडला होता. हात उगा न हणाला होता, ‘‘तुला पुढे जा हणून सांिगतलं
होत ंना?’’ मार चुकवून पोरगा पुढे वाकला होता; पण तरी या बाईचं बोलणं या या



कानावर आलं होत.ं.. ‘‘बेरक  दसतंय कारटं! आगाऊपणा करणारं!’’ नंतर बापाने याला
सांिगतलं होतं, जे हा मी पुढे जा हटलं, ते हा ते ऐकायचं, समजलं?’’
‘‘तू ितथं काय केलंस बाबा?’’ पोरान ेश य तेव ा साधेपणाने िवचारले.
‘‘तू फालतू  िवचा  नकोस’’ बापान ेरागात हटले.
‘‘ती कोण होती, ितचं नाव काय?’’
‘‘अरे, आप या ना यात आह ेती. मी चहा यायला गेलो होतो अन् आता ग प बस. आणखी
बोलशील तर थोबाड फोडीन. ल ात ठेव, ती एक चांगली अन् ेमळ बाई आह.े’’
ितचं ह े वणन पोराला पटलं नाही. ितन े याला नावं ठेवली होती. याला वाटायचं,
छतावर जाऊन ओरडावं, ‘‘वाईट-वाईट बाई आह,े अिजबात ेमळ नाही;’’ पण याने तसं
केलं नाही. यानंतर जे हा के हा ते या र याव न जायचे ते हा इकडिेतकड ेन पाहता
पोरगा पुढे िनघून जायचा आिण ग ली या टोकाला येऊन बापाची वाट पाहायचा. कधी
कधी या दारात बाई या ऐवजी ितथे केसाळ छातीचा माणूस आपलं ढेरपोट कुरवाळीत
उभा असायचा, या वेळी बाप ितकड ेन पाहता पोरासोबत पुढे िनघून जायचा.
पोराला ल ात आलं, क  आपण बीन वाजवू शकतो, नागाचे खेळ क  शकतो, याला
खाऊ घालू शकतो - सगळं अगदी आपला बाप जसा करायचा, याच त हनेे, इतकंच काय,
याचे सुळे वाढू लागले तर ते काढतासु ा येऊ लागले. दररोज तो आता ब यापैक  कमावू
लागला; पण पोरगा जसजसा मोठा होऊ लागला, नाग मा  सु त होऊ लागला. याची
सळसळ कमी झाली, ढलेपणा आला. माकडाची आठवण मा  याला अ व थ करायची.
माकडाला पळवून घेऊन जाणं, ह े या या बापान ेकेलेलं याचं मोठं असं नुकसान होत.ं
काही कमाईिशवाय जे हा बरेच दवस जाऊ लागले, ते हा पोराने ठरिवले, क  आता या
नागापासून सुटका क न यावी. ती भोप याची बीन फेकून ावी आिण
पोटापा यासाठी आता वेगळं काही करावं कंवा आणखी एखाद ंमाकड पाळावं, याला
िशकवावं. आपला बाप ह ेकाम कसं करायचा, ह े यानं पािहलं होतं. याची मािहती होती.
खां ावर माकड असलं, क  याला कुठेही वेश िमळायचा. एखा ा राजवा ातसु ा.
नंतर एखादा वसाय िमळाला, तर माकडाला नुसतं पाळणंही जमलं असतं. रे वे-
टेशनवर हमाल हणून सुरवात करावी- िजथे येक तासाला कतीतरी गा ांची ये जा
असते - आिण एखाद े दवशी एखा ा गाडीत बसून ह ेबाहरेचं जग बघायला िनघावं; पण
पिहलं काम हणजे, या नागापासून सुटका. आता या यासाठी अंडी अन् दधू घेणं
परवडणारं न हतं.
नागाची दरुडी घेऊन पोरगा िनघाला. याला िनजन जागी नागाला सोडायचं होत.ं
नदीकड,े माणसांची वदळ नसेल अशा िनजन जागी, िजथे नाग अगदी िन ंतपणे िनघून
जाऊ शकेल, कुणी याला पािहलं, क  ठेचणार नाही अशा जागी... नाल पा बागे या या
िनजन ठकाणी ब याच उंच सखल जागा हो या. वा ळं होती. ‘‘इथं तू कुठेही घर क
शकतोस आिण यां या जगात परत आ याब ल तुझे भाऊबंद अगदी खूश होऊन जातील
बघ,’’ पोरगा नागाला सांगू लागला, ‘‘तु या घरात आता आनंदान ेजगायला शीक. मला
िवस न जा. तुझा आता काही उपयोग रािहला नाही अन ्आपण आता वेगळं हायला
पािहजे. माझा बाप कुठे गेला, माहीत नाही. तुला पंख वगैरे फुटेपयत बापान ेतुला ठेवून



घेतलेही असते; पण मला याची पवा नाही.’’
पोराने दरुडीचे झाकण उघडले. नागाला उचलून याला मोकळे सोडले. काही ण नाग
सु त पडून होता; मग याने आपले म तक उचलले, कस याही कुतूहलािशवाय याने
भोवताली पािहले आिण सु त अशा गतीने अ ता त सरपटू लागला. थोड ंपुढे गे यावर
तो परत आप या दरुडीकड ेयेऊ लागला. पोराने चटकन् ती दरुडी उचलून घेतली अन्
नागापासून दरू फेकली, ‘‘मी इथे जवळ असेपयत तू िनघून जाणार नाहीस.’’ याने
नागाला वा ळा या दशेने वळिवले, याला थोड ेढोसले आिण िव  दशेने तो पळत
सुटला. एका झाडामागे तो थांबला. ितथे लपून तो पा  लागला. नाग आता वा ळा या
चढाकड ेजाऊ लागला होता. आता नाग या िबळात जाईल अन् आप या आयु यातून
कायमचा िनघून जाईल याब ल पोराला शंका रािहली न हती. नाग वा ळावर अधवट
चढला अन् मागेपुढे पाहत खाली उत न परत याच दशेने पु हा वळला. पोराने िशवी
दली, ‘‘अरे मुखा, त ूितकड ेपरत तु या जगात जाऊन का राहत नाहीस? तू मला पु हा
शोधू नकोस.’’ अस ं हणून नाल पा बागेतून पोरगा धावला आिण पुढे दम घे यासाठी
थांबला. ितथूनच यान ेवळून पािहले- नाग आता मैदानाव न वि थत सरपटत जाऊ
लागला. सूय काशात तो एखा ा चांदी या रिबनीसारखा चमकत होता. पोरगा याला
आता शेवटचा िनरोप दे यासाठी णभर थांबला; पण वर नजर गेली आिण आकाशात
एक ा णी घार याला दसली. ि तिमत होऊन तो ओरडला- ‘‘अरे बापरे, ग ड!’’
अना तपणे याने डो यांवर बोटं ठेवून णाम केला. िव णू दवेाचे ह ेपिव  असे वाहन.
पोराने डोळे िमटले आिण ाथना केली, ‘‘तू दवे आहसे, पण मला मािहती आह,े त ूनागाची
िशकार करतोस... पण मा या नागाला सोडून द.े..’’
पोराने डोळे उघडून पािहले. िघर ा घेऊन घार आणखी खाली येऊ लागली. याची
सावली या सु त नागा या मागे पडू लागली. ‘‘अं! मला मािहताय तुझा हते!ू’’ पोरगा
ओरडला. वा ळाचा िनवारा नाकारणा या या मूख नागाला आता तो ग ड एका भरारीत
खाली येऊन आप या दणकट पंजात णात उचलून घेऊन जाणार होता; या या
दपुार या जेवणासाठी. पोरगा नागाकड ेधावला. याने वाटेवरची दरुडी उचलली. दरुडी
पािहली, क  नाग सरपटत ितकड ेपरतला; जणू काही मो ा प र माचा खेळ संपवून तो
आप या जागी येत होता...
बागे या कंुपणाशेजार या या झोपडीत या कोप यात आता नाग पु हा थानाप  झाला
होता. पोरगा आता नागाला सांगू लागला- ‘‘तुला लवकरच आता पंख फुटले नाहीत, तर
इतर नागांसारखं बांबू या काठीनं तुझं म तक ठेचलं जाईल. ल ात ठेव : मी आता तुझा
सांभाळ करणार नाही. मी आता रे वे टेशनवर जाईन अन् जर का त ूदरुडी या बाहरे
ये याचं आगावू धाडस दाखवशील, तर तुझा शेवट जवळ आलाच हणून समज. यानंतर
मला कुणीही दोष दणेार नाही.’’

♦♦♦



से वी
संगीताचा काय म संपला, क  ितची वा री मागणा यांचा जमाव ित याभोवती गोळा
हायचा; ितला वेढा घालून जणू टेजव न ितला हलूच ायचे नाहीत. बाहरे पड या या
य ात असलेला मोहन, मग ित याकड ेवळून हॉल या या जागेव नच हाक ायचा

‘‘से वी, चल होऊ द!े तुला गाडी सोडून ायचीय् का?’’
‘‘गाडीला आणखी वेळ आह,े ’’ से वीला अस ंसांगताही आलं असत;ं पण याला असा
िवरोध करायची ितची सवयच न हती आिण मोहनसाठी तर ही जणू सुवणसंधीच होती-
सग यांसमोर ितला सूचना दऊेन आपला ित यावरचा अिधकार दाखवून ायची अशी
संधी तो दवडणार न हताच. याला आिण से वीला- िवशेषत: से वीला कारकड ेघेऊन
जा यासाठी संर णाचं कड ंकरणा या ित या ो यांकड ेवळून मग मोहन थ ा करायचा -
‘‘तसंच सोडलं, तर ती इथेच बसेल अन् जगा या अंतापयत सग यांना वा याच दते
राहील ती! वेळेचं भान कसं हणून ितला नाहीच!’’
ती एक अ ा य- वग य दवेताच आह े अशा दृ ीने जनता ित याकड े पाहायची; पण
वत: या व पािवषयीची जाणीव ितला एकटीलाच होती. ‘‘ दसायला तशी वाईट
नाही-’’ ितला पिह यांदाच पािहलं, ते हा तो वत:शीच हणाला होता, - ‘‘पण थो ा
ठाक ठक ची गरज आह.े’’ ित या िव कटले या भुवया मग वि थत कोर यात आ या.
चांगला नाहीच; पण ब यापैक  दसणारा ितचा चेहरा- यावर वचे या रंगाचं यो य असं
म लाव यात आलं. भुवया अन् गाला या वणाची तफावत प  हावी, अशा रीतीने

पावडरचा वापर कर यात आला. इतकं असलं, तरी स दय साधनांचा फार सोस आह ेअसं
कुणी हणू नय ेअस ंमोहनला वाटायचं. तो महा मा गांध चा िश य होता अन ्बरीच वष
यानं तु ंगात काढली होती. फ  खादीचे कपड ेवापरायचा अन् सग या ऐषारामापासून
दरू होता. यामुळे आप या बायकोचे ि म व खुलिव यासाठी कृि म स दय साधने
वापरणे कंवा ितन ेआधुिनक राहणे याचा  या या बाबतीत उद ्भवायचा नाही; पण
संगापूर या काय मादर यान से वी या एका चाह याकडून याला असंच एकदा सौ य
कारचं एक साधन िमळालं. हा सगळा पुरवठा वहार कुणाला सांगायचा नाही, या
अटीवर याने मो ा आनंदान ेअन् िनयिमतपणे केलेला होता.
से वी जे हा टेजवर यायची, ते हा ती सावळी, गोरी कंवा उजळ हण यापे ा,
चमकदार दसायची. यामुळे ो यांम य े ित या मूळ रंगाब ल पैजा पडाय या, वाद
हायचे. ितचे चाहत े जे हा जमायचे- िवशेषत: बोडलेस हॉटेलम ये, ते हा ित या
आयु यात या सग याच बाब ब ल चंड तकिवतक चालायचे. या हॉटेलम ये कॉफ -
टेबलवर नेहमी या िम मंडळीत शहरात या िवषयां या ग पा हाय या. खु  हॉटेलचा
मालक वमा, यालाही या ग पा ऐक यात ची असायची. ग यावर बसून तो
से वीब ल या ग पांत ल  ायचा. वमा, से वीचा असाच एक भ ; पण दरूव न भ

 करणारा. याला वाटायचं, ‘मा यावर ल मी स  आह.े आता मला संप ीसाठी,
ऐ यासाठी काही नवस- ाथना करायची गरजही नाही; पण मला दसुरी दवेी स
हावी, अशी ती  इ छा आह.े ती हणजे सर वती दवेी. आिण ही सर वती आज आह,े ती



से वी या पात. दवैी व पाची गाियका. जर ितने मा या हातची कॉफ  घे याचं औदाय
दाखिवलं, तर मा यासाठी ते कती भा याचं राहील! पण काय करावं! या या वेळेस मी
ही भेट घेऊन ित याकड ेजातो, ते हा ‘तो’ म येच येतो, ती भेट घेऊन मला अंगणातूनच
परत करतो. जुजबी आभार मानतो.’ से वीला भेटायची ती  इ छा बाळगणा या हजारो
लोकांपैक च वमा एक होता; पण एका अदृ य भंतीपलीकड ेसे वीला ठेवलेले होते. असं
सांिगतल जायचं, क  एकतर एकांतवासाची िश ा कंवा जेलरसोबतचा बं दवास हचे
ित या निशबात आह.े कुणाहीसोबत ितला णभरासाठीही एकटं राहायची मुभा न हती.
दोन दशकांपूव  ितचं मोहनशी ल  झालेलं होतं आिण या या उपि थतीिशवाय ती
इतरांशी कधीही बोलली न हती.
से वी या दशनासाठी दवसभर दरू-दरूव न लोक यायचे; पण फारच कमी जणांना
ित या भेटीचा लाभ हायचा. काही जण खाली मैदानापयत तर काही जण बागे या
िहरवळीपयत पोचायचे. काही जण वर पाय यांपयत जायची हमंत करायचे; पण से वी
कुणा या दृ ीलाही पडायची नाही. केवळ मोहनचा से े टरी कंवा या या से े टरीची
भेट. बस. मह वा या चे वागत मा  मो ा उ फूतपणे हायचं. यांना वर या
मज यावर, हॉलम ये सो यावर बसिवलं जायचं. सवसाधारण लोकांना जागा दली
जायची नाही; पण ते इकड-ेितकड े कुठेही पािहजे तेवढा वेळ बसून राहायचे अन् िनघून
जायचे.
यांचं घर हणजे, इ ट इंिडया कंपनी या दवसांतला चंड असा बंगलाच होता. कमानी,
मोठे मोठे खांब, मोठी दालनं असलेला तो बंगला, एकेकाळी सर फ्ेरि क लॉलीचे
िनवास थान होत;ं याचा पुतळा शहरा या चौकात उभारलेला होता. या याकडे
चाळीस नोकर-चाकरांचा लवाजमा असायचा. ह े नोकर, या दोनमजली बंग या या
दालनांची, राजेशाही िखड यांची साफसूफ करायचे. शहरापासून पाच मैलांवर असले या
या बंग याचा िव तार मे पी िह स-र यावर कतीतरी एकर प रसराचा होता. या जागेत
वेश ाराजवळ मोठे वृ  लावलेले होत.े िवशेषत: (ए म कंवा ओक कंवा बीच - कुणी
सांगूही शकणार नाही.) ह ेवृ  सर फ्ेरि कने इं लंड न यांची बीजं मागवून इथे लावले
होते. असं हटलं जायचं, क  भारतात केवळ इथेच असे वृ  होत.े सर फ्ेरि कचं भूत या
बंग यात वावरत आह ेअसा समज अस यान ेबंगला भा ाने कुणी घेतला न हता आिण
या अनुषंगाने कतीतरी गूढ अशा दतंकथा मालगुडीत यावेळी चिलत झाले या हो या.

1947 म ये ि टश हा दशे सोडून गेले, ते हापासून हा बंगला िनजन होता. या वेळी
मोहनने या बंग यासाठी बोली लावली. तो हणाला, ‘‘गांधीज या अ हसंेने दशेाला
ि टशांपासून मु  केले. मी महा माज चा एक न  पाईक आह ेआिण याच अ हसंे या
त वाने ि टशा या या भुतापासून हा बंगला मी मु  करायला समथ आह.े’’ याच वेळी
से वीला िसनेमात पा गायनासाठी पैसे िमळाले होते, यातून हा बंगला िवकत घेतला
होता. िसनेमात या या फ म टारन े केवळ ओठ हलिवले होते अन् से वीचा आवाज
घेऊन िसनेमात या या नाियकेने मोठी िस ी िमळिवली होती; पण यानंतर मोहनने
ठरवूनच टाकले, क  यापुढे अशा फ मी ऑफस एकदम बंद : ‘‘मी से वीला एक वतं
गाियका हणून िस  क न दाखिवणार आह-े अशा साधनयु  डमीचा आवाज हणून



नाही!’’
दवस दवस प र मपूवक केलेली िस ी, सांग या-बोल यातून केलेलं कौतुक आिण
संगीत  तसेच प कारांची मज  संपादन क न मोहनन ेसे वीची ितमा लोकि यते या
िशखरावर पोचिवली होती. अनेक वषाचे ते क  होत ेआिण या क ाची फळं मग िमळू
लागली... ित या नावाला एक वलय ा  झालं. येक आठव ात ितची छायािच े
वतमानप ांत झळकू लागली. ितला सगळीकडून मागणी येऊ लागली. दशेभरातून
येणा या संगीत काय मां या संयोजकांचा वेढा मोहन या कायालयाला पडू लागला.
‘‘तुमचा ताव मा या से े टरीकड ेठेवा आिण या तीन मिह यां या काय मां या तारखा
िनि त झा या, क  आ ही तु हाला कळवू,’’ असं एखा ा संयोजकाला मोहन सांगायचा;
तर दसु याला सांगायचा, ‘‘माझं शे ूल 1982 पयत ‘पॅक’ आह े - जर यात काही बदल
झाला, तर काय करता येईल, ते आ ही पा . ऑ टोबर 1981 म ये तु ही आठवण करा. मी
तु हाला िनि त सांगेन.’’ केवळ से वीचं दु मळ असणं दाखवावं, याच कारणान े याने
अनेक ताव नाकारले होत.े जे हा मोहन एखा ा काय मासाठी संमती ायचा, ते हा
तो अजदार (खरं हणजे लाभाथ !) कृत  हायचा. चंड फ सची याला फक र
नसायची- यातली अध  र म तर याच वेळेस रोखीने अन् पावतीिशवाय याला ावी
लागायची. कधी मोहन आपले डावपेच बदलायचा. एखा ा काय माचे उ प  िविश
सं थेला ायचे तो जाहीर करायचा. ही सं था मोठी नामां कत असायची; या सं थेचे
आ यदात-े सभासद नामां कत अस ेअसायचे. तो अशा काय माचे मानधन तर यायचा
नाही; मा  अनुषंिगक खच करायला भाग पाडायचा, जो जवळपास या या नेहमी या
मानधनाएवढाच असायचा. आ थक वहारात तो चतुर होता, उ प  वाढवायची
चलाखी याला जमायची आिण याच वेळेस इ कम टॅ सला चार हात दरू कसं ठेवायचं, हे
तो जाणून होता. लॉ स आिण कॉ रडॉरमधून तो अ व थ होऊन येरझारा घालायचा अन्
याच वेळेस याचं मन, आपलं मनु यबळ आिण संप ी याचा मेळ कसा बसवावा, िनयं ण
कसं ठेवावं या िवचारात गंुतलेलं असायचं. अचानकच तो थांबायचा. टेनो ाफरला
बोलावून याला िड टेशन ायचा कंवा फोन उचलून बराच वेळ बोलत राहायचा.
य  आ थक वहारासोबतच जनसंपक वहारांकडसेु ा तो जातीन ेल  ायचा.

िनवडक, अितमह वा या अशा पा ाना तो जायचा. उ भ्ूर, उ पद थ ी-पु षांना
आप या ‘लॉली टेरेस’वर पाट साठी िनमंि त करायचा. या िनमंि तांत कधी आंतररा ीय
क त या सु ा असत. बंग या या भंतीवर, या या आिण से वी या सोबतच
काढलेले, मोठमो ा चे फोटो लावलेले असायचे - या महनीय म ये टटो,
बु गॅिनन, य दी मेनुहीन, जॉन केनेडी, नेह  कुटंबीय, पोप, चाल  चॅि लन, योगी, खेळाडू,
राजक य नेतेमंडळी असत. वेगवेग या संगांत, काय मांत काढलेले ह ेफोटो असायचे.
से वी या पूवायु याब ल ‘बोडलेस’वर नेहमीच तक-िवतक चालायचे. अशा ग पांतूनच
वमाला समजलं होतं, क  िवनायक मुदाली ग ली या मागे एका लहान अशा घरात से वी
आईसोबत राहायची, या घराची ि थती चांगली न हती. छताचे टवके खाली पडायचे,
छतदु तीसाठी यां याकड े पुरेस े पैसे नसायचे. अशा घरात, से वी आईकडून संगीताचे
धड े यायची. गायनाचा रयाज करायची. ितचा भाऊ अन् बहीण ितला साथसंगत



करायचे.
या दवसांत माकट रोडवर मोहनचा फोटो टुिडओ होता. एकदा, संगीत पधत पिहले
ब ीस िमळाले हणून से वी या आईने ितला ितचा फोटो काढून घे यासाठी टुिडओत
आणले होत.े शाळे या मािसकात दे यासाठी हा फोटो हवा होता. यानंतर अधूनमधून एक
िहत चंतक हणून मोहन यांना भेटायला यायचा. घरात या एकमेव अशा खुच वर बसून
कॉफ  यायचा आिण या कुटंुबाचा एक सु द हणून यांना स ले ायचा, मागदशन
करायचा. कधी तो से वीला गाणं हणायची िवनंती करायचा आिण मो ा नाटक पणाने
खुच  सोडून खाली मांडी घालून बसायचा. डोळे झाकून गा यात त लीन झा याचे
दाखवायचा; असं दाखवायचा, क  ह े गाणं खुच वर बसून ऐकलं तर अशा वग य
संगीताचा अनादर के यासारखं होईल.
हळूहळू मोहन या कुटंुबाला लहानसहान मदत क  लागला आिण मग सग या
वहारांचा यान ेताबाच घेतला. यान ेन  के हा अन् कुठे से वीशी ल  केले, से वीला

तो आपली बायको हणून नेमकं के हापासून संबोधू लागला, याब ल छातीठोकपणे
‘बोडलेस’ या ग पांत कुणीही सांगू शकत न हत.ं या सग यांचा शोध लावायची कुणी
हमंतसु ा करायचं नाही.
मोहनने िसनेमातून िमळालेला पैसा ‘लॉली टेरेस’ बंगला खरेदीत गंुतिव यात वेळ दवडला
न हता. या बंग याची करकोळ दु ती, भंत ना रंगकाम क न एका मु ताला याने
गफूर या टॅ सीतून से वी आिण कुटंुबीयांना या बंग यात आणले.
जे हा ितची आई, बहीण आिण भाऊ या बंग यातून फरले, उंच छत, श त हॉल यांनी
पािहले, या वेळी बंग याचा तो श तपणा पा न ते उ ेिजत झाले होते. अचं याने यांचे
डोळे िव फारले होते; मा  से वीने अशी कोणतीच ित या दली न हती. एखा ा
युिझयम या हॉलमधून फरावे तशी ती फरली. ते पा न मोहनचा थोडा िवरस झाला.
यान ेिवचारले, ‘‘कशी वाटली ही जागा तुला?’’ या सग यांवर ितन ेफ  सं ेपान ेउ र
दले, ‘‘फारच मोठी आह.े’’ सगळा बंगला फ न झा यावर यान ेया बंग याचा सगळा
इितहास (भुताटक  वगळून) सांिगतला; पण कसलीही ची न दाखिवता ितन ेतो ऐकला.
ितचं िच  जणूकाही इतर च लागून होतं.
त े एका मो ा, राजेशाही अशा सो यावर बसले होत.े ह े फ नचर बंग यासोबतच
िमळालेलं होत;ं कारण यां या अवाढ  व पामुळे त ेहलिवता आलं न हतं. से वीनं
आपण यावर बसलो, या सो याचं ह े राजेशाही व पसु ा िहशेबात घेतलं न हतं.
शेकडो संगीत दौरे के यानंतर मोहन या ल ात आलं, क  से वीला तसं प रसराचं भान
नसतंच. राजावाडा असो कंवा ऐषआरामा या खो या, नोकरवग असलेलं पंचतारां कत
हॉटेल असो; लहान शहर असो कंवा काहीच व था नसलेलं गावातलं एखाद ंघर असो,
से वी सगळीकड ेसार याच अिल तेन े कंवा समाधानी वृ ीन ेराहायची. तयार हायची
अन् संगीत काय मासाठी सं याकाळी दले या वेळेत तयार राहायची. क येकदा तर
ितन ेयाचीही चौकशी केली न हती, क  आपला काय म कुठे आह,े यांनी काय मानधन
दलं, वगैरे. ितला तशी मािहतीही नसायची. या या वेळी तो सांगायचा, ‘‘चल, तयारी
कर-िनघायचंय!’’ ते हा कपड,े जुजबी स दय साधनं, टॉिनक या गो या घेऊन ती ंक



भरायची आिण तयार हायची. आपण कुठे जाणार आहोत याची िवचारपूससु ा न
करता. आरि त केले या जागेवर ितला बसायला सांिगतलं जायचं, ती बसायची आिण
मोहन जे हा सांगायचा - येणा या टेशनवर आप याला उतरायचं आह े हणून- तर तयार
होऊन बसायची. कस याही अपे ेिशवाय, कस याही त ारीिशवाय, कस याही
चौकशीिशवाय ती राहायची. कुणाचीही, कशाचीही दखल न घेता ती राहायची - आप या
िवचारांत कंवा वरां या या र य संगतीत वावरायची.
पाव शतका या कालावधीत से वी, एक रा ीय  हणून िस  झाली. दशेात आिण
दशेाबाहरे ितचा वास झाला होता. वरांची दवेी अशी ितची याती झालेली होती. ितचं
नाव जाहीर होताच कोणतंही सभागृह, िथएटर तुडुबं भ न जायचं. लोक जागेसाठी च
भांडायचे. टेजवर ितचा वेश झाला, क  एखादा सा ा कार हावा, तसं हायचं- लोक
थरा न जायचे. उभे रा न टा यां या चंड कडकडाटान े ितचं वागत करायचे.
थानाप  होऊन ती जे हा सावकाश आपला वर लावायची, वा ां या
जुळवाजुळवीदर यान ती वर जुळवायला सुरवात करायची, ते हा पूण सभागृहात एक
अद ्भुत अशी शांतता पसरलेली असायची. ितचा आवाज प रपूण अन् संप  असा होता.
ो यांना ित या वरांनी नेहमीच तृ  केले होते. सवसामा यांपासून जाणकार ोते,

पंडीत, संगीत  अशा रिसकांपयत ितचं गाणं लोकि य असायचं. इतकंच काय, संगीतातलं
यांना काहीच कळायचं नाही, तेसु ा एक ित चेी बाब हणून ित या काय मांत
वावरायचे.
काय म, मग तो म ास, द लीला असो कंवा लंडन- यूयॉक, संगापूरला असो,
काय मात पुढ या रांगेत-म यभागी, मोहनची जागा ठरलेली असायची. ितथे बसून तो
से वीकड ेआपली नजर िखळवून असायचा. लोकांना आ य वाटायचं. यांना वाटायचं, हा
ित या गा यात त लीन झालाय कंवा ितला दाद दतेो आह.े पण याची नजर जरी
से वीवर िखळलेली असली, तरी याचं मन मा  ावहा रक ांम ये त असायचं.
काय मा या विनमु णाला यान े परवानगी दलेली नसायची. यामुळे कुणी चो न
विनमु ण करतो आह े का, यासाठी तो सतक असायचा. याच माणे आजुबाजूला
बसले या हीआयप या ित यासु ा मो ा कावेबाजपणान े याहाळीत राहायचा.
येक काय म तपिशलाने वि थत तो आखायचा. दपुार या वेळेस तो से वीसोबत

बसायचा आिण मो ा स यतेने; पण ठामपणान े सुचवायचा - ‘‘आज तू सुरवातीला
‘क याणी वणम’ का नाही घेत?’’ आिण ती हणायची, ‘‘बरं.’’ आयु यात ितने कधी
वेगळा असा श द उ ारला न हता. तो सांगत राहायचा - ‘‘थायगाराजाची ‘बेगाडा’
रचना यानंतर घ.े या यामुळे रागांतलं वेगळेपण आप याला आणता येईल, नाही का?’’
आिण यानंतर चार तासांपयत याचं अस ं सूचना दणंे चालत राहायचं. ‘‘इथ या
ो यांसाठी प लवी राग सादर कराय या भानगडीत पडू नकोस; यापे ा तोडी या

रचना थो ा तपिशलान े यायला काही हरकत नाही. या या नंतर तुला आवडले ती
रचना - भजन, ठुमरी कंवा एखाद ं लोकगीत घेवू शकतेस;’’ पण ितला दलेलं असं
वातं य काही कामाचं नसायचं. कारण, काय म चार तासांपे ा पुढे जाणार नाही, असा
याचा कटा  असायचा; ‘‘पण मा या योजना अन् मागदशन नसेल, तर ितचा ग धळच



होतो; कुणाला साधणार नाही त.े’’ अस ंतो नेहमीच हणायचा.
से वीशी जवळीक साधायला िमळेल, या आशेने मोहनची मज  आिण आ था संपादन
कर यासाठी येकजण याची खुशामत करायचा. ‘लॉली टेरेस’ या मु य हॉलम ये काही
खास वगाला मोहन िनमंि त करायचा. अशी कुणी मंडळी आली, क  मोहन मो ा
आवाजात से वीला सांगायचा, ‘‘ह े आहते अमुक अमूक’’ आिण ही नावं साधीसुधी
नसायची - ती असायची एखादा मं ी, एखादा डायरे टर कंवा एखा ा टे सटाईल
िमलचा मॅने जंग डायरे टर कंवा एखा ा वतमानप ाचा संपादक; अशी. या कुटंुबीयांची
- िवशेषत: से वी या िनकट प रचयाची, हणवून घे यास ही मंडळी उ सुक असायची.
मोहनने तशी कृपादृ ी दाखवावी हणून वाट पाहायची. से वीला आवाज द यानंतर दहा
िमिनटांनी ती आप या क ातून बाहरे यायची आिण नेमून द यासारखं वागायची. सुरेख
हा य आिण तळहात जणू एकमेकांना िचकटवून, ितचं ते ‘नम ते’ हणणं... पण यामुळे
ितला भेटायला आले या म ये उ साहाची एक लहर येऊन जायची. ते सहसा, ित या
नुक याच झाले या एखा ा काय माचा उ लेख करायचे. तो काय म ऐकून आपण कती
भारावलो त ेसांगायचे; िवशेषत; या अमुक सं याकाळचा तमुक राग आजही कानात कसा
रगाळतो आह.े.. अशा कार या तुितपर वा यांना, से वीजवळ ठरलेली आिण अनु प
अशी उ रं तयार असायची - ‘‘ध यवाद. तुम यासार या महनीय ला माझे य
आवडले ह ेपा न मला ध य वाटले.’’ याच वेळेस वत:चं एखाद ंमत कंवा िवनोद सांगून
मोहन यात सहभागी हायचा. भेटीला येणारी , मग ती कतीही मोठी असो, ितने
से वीचं ल  वेधून यावं, ह ेमोहनला कधीच आवडलं न हतं. नेम या णी या चं
ल , तो आप याकड ेवेधून यायचा आिण शेवटी, आपण ठरिव यानुसार से वी बोलली-
वागली, ितन े ठरािवक अिभनय केला, ह े पा न याला मोठा संतोष हायचा. एका
क तवान अशा ि म वात आपण ितला पांत रत केलं आह,े या िवचारान े तो
वत:वरच खूश हायचा; ‘‘पण माझे य  नसते, तर िवनायक मुदाली ग लीत या
ित या आईसारखी, भावासारखी से वीसु ा एक सामा य रिहवासी होऊन रािहली
असती, यापे ा अिधक नाही! ितला िशि त कर याइतका मी समथ आह,े याचा मला
मोठा आनंद आह.े..’’
िवनायक मुदाली ग ली या या द र ी ग लीत या, ित या आई, बहीण भावांपासून
से वीला वेगळं कर यासाठी मोहनन ेमो ा प तशीरपणे य  केले होत.े दवस जात
रािहले आिण घर यांशी ितची भेट कमी कमी होत गेली. सुरवातीला आठव ातून एकदा
यांना आणायला कार पाठिवली जायची; पण जसजसं से वीचं काय मात गंुतणं वाढू
लागलं, तसतसं ित या आयु यातून घरची मंडळी दरू दरू जाऊ लागली. एकदोन वेळा
आईब ल से वीने िवषय काढलाही होता; पण मोहन िचडायचा. हणायचा, ‘‘त ेखुशाल
राहणारच, काळजी क  नकोस. मी यांना बोलावीनही; पण आता कुठे वेळ आह?े या
वेळी तीन दवसांचा अवधी आप याला िमळेल इथे थांबायला; ते हा मी बोलावीन यांना
इथे.’’ एवढा अवधी यांना िमळणं श य न हतं. सहसा, त ेकार कंवा रे वेने यायचे अन्
चोवीस तासां या आतच परत दसु या काय मा या दौ यावर िनघायचे. एखा ा वेळेस
यांना वेळ िमळाला आिण आईला भेटायसाठी से वी फारच आ ह ध  लागली, तर



मोहन ितला त डात मारायला कमी करायचा नाही- ‘‘मला मािहत आह!े िवनायक
ग लीत मी मणीला पाठवेनसु ा - पण नंतर के हातरी. ग हनर साहबेांना मी उ ा या
जेवणाचे िनमं ण दले आह.े यांची इ छासु ा अस ूशकेल, तुझं गाणं ऐक याची. अथात
ह ेसगळं अनौपचा रक असेल, तीस एक िमिनटांसाठी...’’
‘‘मग परवा या दवशी?’’ से वी घुटमळत िवचारायची आिण ित या बोल याकड ेदलु
करीत मोहन फोन कर यासाठी उठायचा. से वी समजून यायची... अन् मग यानंतर
ितन ेआईब ल कधीही उ लेख केला नाही. ‘‘माझी आई- ती मला भेटूही शकत नाही!’’
से वी या मनात सतत हचे िवचार यायचे. ित या मनातलं ह ेद:ुख ती कुणालाही सांगू
शकत न हती... ित या भावना कुठे  क  शकत न हती.
आता आई या कारणाव न से वी काही बोलत नाही - आईचं भूत आता उतरलं आह,े हे
पा न मोहनला आनंद हायचा. ‘‘हचे यो य आह,े लहान मुलंच फ  आईसाठी ह  करीत
असतात,’’ पु हा एकदा तो वत:ची शंसा क न यायचा.
अशा त हनेे मिहन,े वष ओलांडली. ितला गायला- थांबायला लावून हा काळ यांि क
त हनेे िनघून गेला... से वी या तो िखजगणतीत न हता.
काय मा या एका मािलकेसाठी हणून ते कोलक याला आलेले होते आिण आई या
िनधनाची वाता से वीला कळाली. जे हा से वीला ह ेकळालं, ते हा मग ती हॉटेल या
आप या खोलीतून बाहरे आलीच नाही. ितचे सगळे काय म ितला र  करायचे होते.
ित या खोलीत ितचं मन वळवायला हणून गेलेला मोहन, ितचं अ ूभरलं प-
िव कटलेले केस पा न िनमूटपणे परतला. परती या सग या रे वे वासात ती िखडक तून
बाहरे पाहत होती. ितला बोल यात गंुतवायचा मोहनने आटोकाट य  क न पािहला,
तरी या याशी एक श दही ती बोलली नाही. ितचं असं वागणं पा न तो ग धळला.
से वी, तशी बोलक  न हतीच; पण कमीत कमी सांगणा याचं ऐकून घेणारी, अधूनमधून
जुजबी ित या दणेारी अशा वभावाची होती. आता छ ीस तासां या दीघ वासात
ना ितन ेएक श द उ ारला, ना या याकड ेनजर टाकली. ते घरी पोचले ते हा मोहनने
व रत ितला िवनायक मुदाली ग लीत घेऊन जा याची व था केली आिण वत:
ित यासोबत रािहला... मृता यासाठी शोक  कर याचा या या त हनेे तो य
करीत होता अन् यामुळे आपलं शोकाचं वागणं-बोलणं से वी या ल ात येईल, अशी
याला खा ीही वाटत होती. या सग या वातावरणात यांची ती मोठी कार आिण
पांढ या सुती कप ांतला मोहन... िविच  वाटत होत.े से वीची आई रािहली, या
ग लीत मोहनची कार अध  जागा अडवून उभी होती. से वी या बिहणीन ेल  केलं होत,ं
ितला मुलंही होती आिण ती संगापूरला अस याने येऊ शकली न हती. ितचा भाऊ कुठे
होता, याचा प ा कुणालाही न हता. शेजारी आला आिण यान ेसिव तर वृ ांत कथन
करायला सुरवात केली. ित या आई या मृ यूची ह ककत, ती प रि थती अन् मग
अं यिवधी कर यासाठी ित या मुलाची भूिमका कशी यावी लागली वगैरे... से वीशी
यान ेउगीचच पा हाळीक बोलू नय े हणून, मोहनने याला थोड यात बोलायला सांगून
परत पाठिवलं; पण ती मोहनला हणाली, ‘‘तु हाला टेरेसला परत जायचं असेल, तर
जाऊ शकता. मी इथे थांबणार आह.े’’ अशा त हनेे से वी बोलेल अशी अपे ा मोहनने केली



न हती. तो ग धळला आिण पुटपुटला, ‘‘हरकत नाही... मी कार परत पाठवीन... के हा
पाठवू?’’
‘‘कधीच नको. इथे मी पूव  जशी रािहली होते, तशीच आता राहणार आह.े’’
‘‘कसं श य आह?े या ग लीत?’’ से वीने, मोहन या अशा आ ेपाकड े दलु  केले. ती
हणाली, ‘‘माझी आई माझा गु  होती. ितन ेइथे मला संगीत िशकिवलं, इथेच ती रािहली
आिण... गेली. मीसु ा इथे राहणार, इथेच मरणार. ित यासाठी जे चांगलं होतं, तेच
मा यासाठीसु ा चांगलचं असणार...’’
से वी इतकं फटकळ अन ्तोडून बोलेल अस ंमोहनला कधीच वाटलं न हतं. एवढी वष
इत या सौ य अन् स यतेने वागणारी से वी, आपण िशकिवले यापे ा अिधक काही
बोलेल- वागेल, अस ंमोहनला अिजबात वाटलं न हतं. ितचा कल आता बदलेल या आशेने
तो ितथे घुटमळला. यान ेवाट पािहली. दर यान, तो शेजारी तपिशलाने वणन करीत
होता- बारीकसारीक तपिशलाने. हातारी या शेवट या णांब ल आिण अं यिवधीसाठी
आले या अडचण ब ल... सगळं काही. ‘‘तु याशी संपक कसा साधावा, कळेना झालं होतं.
मग शेवटी नदीकाठी मी मा या हाताने ितला अ ी दला आिण शरयूम ये अ थी िवस जत
के या... नाही तरी मी ितला मा या लहानपणापासून ओळखत होतो, ितला मावशी
हणूनच हाक मारायचो - तुला आठवत असेलच... आिण तुझा रयाझ चालू असताना
येऊन बसायचो... आता मा  ते श य नाही. तु या काय माचं ितक ट घेणंच काय; पण
तुझं गाणं चालू असले या हॉलजवळ फरकायचीसु ा माझी ऐपत नाही.’’
आतामा  मोहनची तारांबळ उडाली. यान ेिलिहले या संवादांपे ा से वीनं अिधक काही
बोल याचं याला कधीच माहीत न हत.ं यान ेिनदश के यानंतर अिधक वेळ ती कुणाशी
बोलली न हती कंवा ितथे थांबलीही न हती. आज मा  ते काही चाललं नाही. ितनं
मोहन या सूचनांकड ेदलु  के याचे पा न, िवनायक ग लीतला तो शेजारी आता अिधक
उ साहाने अं यिवधीचा वृ ांत पु हा पु हा तपिशलान ेसांगू लागला. आपण अशा त हनेे
अशा संगी उपयोगी ठर याचा उ माद या या चेह यावर होता.
अ व थ होऊन वाट पािह यावर मग मोहन जा यासाठी उठला.
‘‘तु यासाठी काही पाठवू का?’’
‘‘काहीच नको,’’ ितन ेउ र दले. ितने एक जुनी साडी नेसली होती आिण मेकप् - दािगने
सगळं टेरेस बंग यात मागे ठेवून आली होती.
‘‘तुला काहीच लागणार नाही, असं हणायचं आह ेकाय?’’
‘‘मला कशाचीच गरज नाही.’’
‘‘तुला कसं जमेल सगळं?’’
ितन ेउ र दलं नाही. आता याचा आवाज पडला होता. याने हटले,
‘‘तुला आता भोपाळ या काय माची तयारी करायचीय. मी यांना तारीख बदलून दऊे
का?’’ आज पिह याच वेळेस मोहन ितचा स ला घेत होता. से वी एवढंच हणाली,
‘‘तु हांला जे वाटलं, ते करा.’’
‘‘तुला काय हणायचं आह?े’’
उ र न हतं. तो पाय या उत न िनघून गेला. जमावाला कारचं आकषण होतं; आता कार



गे यावर जमाव से वीकड ेवळला. ित या दलुभ दशनासाठी धडपडू लागला. इतक  वष
अभे  अशा तटबंदीआड ती रािहली होती. एक दतंकथा- अद ्भुत कथा हणून ती
सग यांसाठी रािहलेली होती.
कुणीतरी िवचारलं, ‘‘तू तु या आई या मदतीला का आली नाहीस? ती तुझी फार आठवण
करायची,’’ आिण से वीला रडू आवरलं नाही. अनावर दं यांनी ितची दातखीळ बसू
लागली.
तीन दवसांनंतर मोहन परत आला. याने जाहीर केले- ‘‘तेरा तारखेला तुला द ली
िव ापीठाची स माननीय पदवी वीकारायची आह.े’’ से वीने नकाराथ  मान हलिवली.
‘‘पंत धान या समारंभाला हजर राहणार आहते’’ तो पुढे हणाला. फार आ ह धरला,
तसं ती हणाली, ‘‘मला या सग यांपासून बाहरे ठेवा, लीज. मला एकटं रा  ा. इथून
पुढे मला एकटं राहायचं आह.े कुणाची नजरसु ा आता मला सोसणार नाही.’’
एवढा एकच काय म! या यानंतर तुला जे वाटेल ते कर. नाही तर ते फारच कठीण
होऊन जाईल बघ आप यासाठी. फ  एक दवस द लीला; यानंतर आपण ताबडतोब
परत येऊ आिण पुढ याच मिह यात ामोफोन कंपनीशी केले या करारानुसार
विनमु ण...’’
ितन े उ र दले नाही. ित या चेह याव न दस ूलागलं, क  ितचा या याशी काहीही
संबंध न हता.
‘‘त ूमला अडचणीत टाक त आहसे. कमीत कमी, जे ठरलेलं आह,े याब ल...’’ यां या
बोल यातला येक श द भोवती जमलेला समुदाय ऐकायचा. यामुळे संवाद पुढे चालू
ठेवणेही अश य झाले. याला वाटायचं, से वीला एकांतात बोलावं थोड;ं पण ह े घर
एकाच खोलीचं. इथे येकजण येत होता- जात होता. कुणीही येऊन कुठेही बसत होता.
से वी िचत एकटी जरी असली, तरी समजुतीचं बोलणं कंवा खां ावर हात ठेवून
सां वनादाखल वागणं यािशवाय काही श य नसायचं. मोहन वैतागून गेला. िनराश झाला.
अचानक उठून िनघून गेला.
एका आठव ानंतर मोहन पु हा आला; पण या या भेटीतून काही िन प  झाले नाही.
ितन ं याचं वागतही केलं नाही अन् िनघून जायलाही सांिगतलं नाही. या वेळी याने
ितला कारपयत ये याब ल सुचिवले. या वेळी याने लहान कार आणली होती. ितने याचे
िनमं ण वीकारले नाही.
‘‘नाही तरी आईचं वय झालेलं होत,ं ितच जाणं वाभािवक होत,ं’’ यान े िवचार केला-
‘‘पण ही मूख वत:चं आयु य नीरस क न टाकते आह.े..’’
सुतक आिण शोक सर यासाठी याने आणखी चार आठवड ेजाऊ दले आिण पु हा ितला
भेटायला आला; पण ित या घरासमोर आता मोठी गद  जमलेली याने पािहली. अगदी
ग लीतसु ा दाटीवाटी झालेली. ित या खोलीत भंतीला टेकून ती बसली होती. हातात
तंबोरा घेतलेला होता आिण े ागृहात सादर करावे तशा त हनेे ती गाणं हणत होती.
हायोिलन आिण तब या या साथीला वत: होऊन आलेले दोघे सोबत होत.े आपली
सगळी गायनकला ही वाया घालवते आह,े अस ंमोहनला ते पा न वाटलं.
‘‘या बसा.’’ ितन े हटले. मोहन कोप यात बसला. थोडा वेळ याने गाणं ऐकलं अन् हळूच



ितथून िनसटला. येक वेळेस तो भेटायला यायचा आिण ित याभोवती ो यांची अशी
गद  दवसभर असलेली याला दसायची. से वी या अशा मोफत काय माची वाता
सगळीकड ेपसरली आिण आता यासाठी लोकांची चंड गद  होऊ लागली. लोक गा ा
घेऊन येऊ लागले. कुणी सायकलीवर तर कुणी पायी, अशी दाटी होऊ लागली.
‘बोडलेस’ या वमानी बेगडी कागदात िमठाईचा डबा आणला आिण न तेन ेसे वीपुढे
ठेवून मो ा संतोषान ेते परत फरले. आप या दवेीला भेटायची यांची मनोकामना पूण
झाली होती.
से वी कधीच अनाव यक बोलायची नाही. कोण आलं, कोण चाललं याकड ेल  न दतेा
दवसभर अिल  रा न ती चंतनात म  असायची.
मोहनला वाटलं, कमीत कमी रा ी या वेळेस ितला एक ाने न च भेटता येईल. एका
रा ी अकरा वाजता माकट रोडवर आपली कार सोडून तो िवनायक मुदाली ग लीत
चालत आला. से वी या घराचं दार ठोठावून हळूच याने आवाज दला, ‘‘मी आह-े मला
तुला काही तातडीचं बोलायचं आह ेसे वी, लीज दार उघड, लीज!’’ अंधार असले या
या घरात मो ा अगितकतेनं मोहनने आवाज दला होता.

...पण से वीनं घरा या िखडक चे दार अधवट उघडले आिण मो ा ठामपणान े ितने
हटले, ‘‘िनघून जा. या वेळी असं येणं यो य नाही.’’
आवंढा िगळून मोहन मागे फरला. दातओठ खात अधवट-मो ा आवाजात तो हणू
लागला, ‘‘कृत ! दळभ ी...!’’

♦♦♦



दसुरं मत
मांजरासारखा मी चो न आत आलो. मा या दाराची कडी काढली. काडीपेटी घेऊन दवा
लावला. आईला जाग येणार नाही, याची काळजी मला यावी लागली होती. एखादा
िशकारी जंगलात माग काढीत जाताना, पायाखाल या पाचो याचाही आवाज होऊ दते
नसतो, तशा काळजीने अंगणातून, दसु या टोकाला असले या खोलीपयत मी जातो.
हॉल या िखडक या टोकाला असलेली माझी खोली. आठ बाय दहाची ही माझी खोली;
पण मी आत वेश करतो, या णापासूनच मला मोठं मोकळं वाटतं. मी तेव ा जागेचा
जणू राजा असतो. खोलीचं, जुनाट उतरतं छत ह े क येक कोळी- क टकांचं, कड-े
पाको यांचं िनवास आह.े भंतीवर वषानुवष लटकणा या कॅलडर या मागे रा न
बारीकसारीक कड-ेक टक-जंतूंना खाऊन टाकणारे ह े सगळे जण गु यागो वंदान े इथे
नांदतात. एक जीव, दसु या जीवाला संपवून, याला व रत दसु या योनीत वेश दऊेन
टाकायचा; मग अशाच ज मोज मांनंतर उ ांती होऊन वानर- मग माणूस अन् अंितमत:
या परम-आ यात लीन होऊन जायचं, असा माझा दिृ कोन अस याने मी कधी
खोली या साफसफाई या भानगडीत पडलो नाही कंवा कुणाला खोली झाडायची
परवानगी मी दली नाही.
-आिण खोलीबाहरे ठेवले या जेवणा या ड यालाही, फार भूक लागली असेल तरच मी
हात लावला; अ यथा नाहीच. आिण भूक लागणंच कसं श य आह.े.. दवसभर या
बोडलेस हॉटेलम ये पैसाही न दतेा कॉफ चे कपावर कप मी घेत असतो. वमा दर दोन
तासांनी वत:साठी कॉफ  मागवीत असतो. या या रे टॉरंटमध या कॉफ चा दजा कायम
राहावा, अशी याची धडपड असत ेआिण मग अप रहायपणे मा यासाठीही तो एक कप
मागवायचाच. मा यासाठीची ही कॉफ  हणजे, केवळ सौज याचा भाग नसायचा, तर
मा या डॉ टर या भाषेत सांगायचं झा यास ‘दसुरं मत’ घे यासाठी ती दली जायची.
इथं थोड ंिवषयांतर क न मी मालगुडी मेिडकल सटर या डॉ. कशन यां याब ल सांगतो.
या दवसांत मी या वेळी घरीच बसायचो, या वेळी आईला मी नेहमीच या डॉ टरकडे
घेऊन जायचो. या जु यापुरा या विडलोपा जत मो ा अशा घरा या कतीही गैरसोई
असू ा; पण या घराचं मो या या अशा ठकाणी असणं फार मह वाचं होतं.
माकटरोड या समांतर अशी कबीर ीट होती. ितला अनेक ग या जोडले या हो या
आिण इथनं भाजीमंडईत कंवा डॉ टरकड ेसहजच चटकन जाता यायचं. मालगुडीचं हे
मेिडकल सटर शहरा या म यवत  भागात होत;ं तथािप तपासणीदर यान, तु ही काही
बोलला नाहीत, तरी डॉ टर वत:च सांगायचे, ‘‘इतरांपे ा इथे जादा गद  का असते
माहीत आह ेका? कारण, तु ही पाहा- ही जागा सग यांसाठी अगदी सोयीची-म यवत
अशी आह.े’’
पण ह े िनरी ण सांिगत यानंतर डॉ टर अगदी न चुकता हहेी सांगायचे, ‘‘...अस ंमाझं
िनदान आह,े जर तु हाला आव यकता वाटली तर तु ही ‘दसुरं मत’ घेऊ शकता...’’
वमाचंसु ा असंच हणणं असतं, अस ंमला वाटत.ं कॉफ  घेत यावर नेहमीच तो सं मात
पडायचा अन् मग मला िवचा न तो खा ी करायचा आिण अशा कारे दवसभर कॉफ



घेऊन, िशवाय सं याकाळी सहा वाजता माझी िम मंडळी ग पा मारायला कोप यात
बसायची, ितथंही कॉफ  हायची. मग याचा प रणाम असा हायचा, क  रा ी ठेवले या
या ट फन बॉ समध या अ ासाठी भूक िश लक नसायची.
सकाळीच घरकाम करणारी एक पोरगी हा डबा धु यासाठी घेऊन जायला यायची. दहा
वषाची, सावळा रंग, गोबरे गाल, चमकदार डोळे अन ् शु  दातांची, रिबनीचा शेपटा
असलेली वीतभर वेणी... अशी. मला मोठी आवडायची अन् मी िच कार असतो तर ितचं
अ ितम असं िच  काढलं असत.ं ती मला आवडायची, ह ेितला माहीत होत ंअन ् यामुळे
मा या खोलीत घुसायला ितला अिजबात संकोच वाटायचा नाही. डबा उचलून ती
ओरडायचीच ‘‘अं! त साच आह!े’’
‘‘एऽऽ’’ मी हणायचो, ‘‘... ओरडू नकोस,’’ मग ती ख ाळपणे हसायची. ‘‘हऽंऽ’’
हणायची अन् मला ल ात यायचं, क  आता दसु याच णात ही बातमी सगळीकडे
पसरणार. थो ाच वेळात खोली या दाराशी माझी आई येऊन उभी राहणार आिण
हणणार, ‘‘ह ेअसं होत रािहलं तर कसं हावं...? मी खास तु यासाठी काकडीची भाजी
केली होती अन ्ती आता फेकून ावी लागणार. तुला याचं काहीच कसं वाटत नाही?
कमीत कमी तुला काय आवडतं ह ेसांगत जा बाबा! सांगत नाहीस अन् नुसताच टाकून
दतेोस बस!’’ दारातूनच ती असं बोलायची. मला काही वावगं वाटायचं नाही, भंतीला
टेकून मी चटईवर बसून राहायचो. ती जे काही बोलायची, त ेग प बसून ऐकायचो आिण
अिल  राहायचं त व ान कती कठीण असत,ं याचा िवचार करायचो. सगळे झोपून गेलेले
असताना, म यरा ी घर सोडून आ म ान िमळिव यासाठी िनघून जा याचा िस ाथने
माग प करला होता, तो शहाणपणाचा होता. मा या त हनेे मीसु ा असे आ म ान
िमळवायचा य  करीत होतो; पण सारखं बंधनांत अडकून पडत होतो. सग यांसाठीचं
एक घर, मग अथातच िववाह, परंपरा- उ रािधकार ह ेसगळे अडथळे... या प रि थतीची
जाणीव ठेवून मी पिह यांदा याग केला तो फ नचरचा आिण एका त हनेे सांगायचं
झा यास असं हणता येईल, क  एवढं मोठं घर, एकच छत असले या या जागेत माझी
एवढी खोली, वतं - अिल च होती. ह ेसगळं एवढं काही सोपं न हतं. आम या विडलांचं
ह ेघर भलं मोठं होत ंअन् वाटायचं, क  शेकडो लोकांसाठी ह ेबांधलंय, क  काय? घराचा
पुढला दरवाजा कबीर ीटला, तर मागचा शरयू नदीकड े उघडायचा. ही नदी जे हा
मे पी िह सव न पावसाचे ओहोळ-ओढे वाहायचे, ते हा जोरदार वेगाने वाहायची. इतर
वेळी मा  संथ असायची. मागचं दार उघडून बसलं, क  पूव  नदीचं मोठं सुंदर दृ य
दसायचं. वाहाचा मंजूळ असा वरही ऐकायला यायचा; पण क येक वष झाली. ह ेदार
कायमचं बंद झालेलं आह.े जुनाट झा याने. आिण आता का ाकु ांमुळे, शेवाळ-जंगली
वन पत मुळे नदीचा मागही चांगला रािहला नाही. आई सांगायची, क  पूव  कबीर
ीट या येक घराचं मागचं दार नदी या पा ात उघडायचं. नदीही जणू घराचा

िह साच असायची. लोक ान करायचे, पाणी भ न यायचे. घरातली विडलधारी
मंडळी सकाळ-सं याकाळी नदी या पा ात ाथना वगैरे करायची. घराघरात िविहरी
हाय या आधीची ही ि थती होती. ‘‘ या दवसांत ही नदी आ हाला फार जवळची अशी
होती. पुढे ती दरुावली गेली. िविहरी खोद या गे या आिण लोक आळशी झाले नदीकडे



दलु  झालं आिण मग ती वत: होऊन दरू झाली, यात काय आ य? या दवसांत,
माग या दारातून हात लांबिवला तरी नदी हाताला लागायची; पण तू बघ, इलॅमन
ग लीला लागूनच ही नदी वाहते. का बरं? कारण ते लोक आजही ितची काळजी घेतात,
पूजा करतात. यांनी नदीला पाय या बांध या आहते. का तका या मिह यात ते नदीत
दवेही सोडतात... आिण आप या ग लीतले लोक नुसते आळशी अन् िविच  आहते. या
दवसांत मी तु या बाबांना सांगत होत,े क  िवहीर खोद ू नका, दसुरेसु ा खोदतील
हणून...’’ िवहीर खोदणा यांवर आईचा नेहमी राग असायचा.

‘‘पण आई, िविहरीतलं अन् नदीतलं पाणी सारखंच नाही का?’’
‘‘ हणजे काय- कसं?’’
आिण मला सगळं समजावून सांगावं लागायचं. जिमनीखालचा पा याचा साठा, याचे
शा ातले, का ातले हवाले दऊेन मी सांगायचो, ‘‘ह ेबघ, जिमनीखाली शेकडो हजारो
घनफुटांचं एक पा याचं िव तीण अस ं पा  आह.े सगळीकड े संब  असलेलं- जसं तू
हणतेस ना, सव  वेगवेग या पात  आह ेतसं...’’ पण म येच मला थांबवून ती
हणायची, ‘‘मला त ेकाही कळत नाही. मी साधं पा याब ल हणत ेआह ेअन् त ू वचन
दतेो आहसे...’’
घरा या मागे मोठे अंगण होते, वयंपाकघर, कोठीघराला समांतर अशी लांबलचक ओसरी
होती. या दवसांत बराचसा वेळ मी इथेच बसून असायचो. माझी आई दवसभर इथेच
असायची. इथं बसून राह यािशवाय मला या दवसांत कामही नसायचं हणा. खांबाला
टेकून बसायचं आिण आईला न ा िवचारांचे माग सांगून ितला सुधारायचा य
करायचा; पण ितला मा या या शा ात काही ची न हती. आ ही जणू वतं  तंभ
होतो. नदी याच बाबतीत नाही, तर येक ावर ितचं वतं  मत असायचं, जे मा या
िहशेबात बसणारं नसायचं.
कधी कधी मला वैताग यायचा. आई मला व थ बसू ायची नाही. हॉल या पलीकडे
घरा या पि म बाजूला माझी एक खोली होती. दसु या टोकाला होती बाबांची खोली.
ितथे बाबा दवसभर बसायचे. मला वाटायचं, मोठमो ा पु तकां या अ यासात ते गढून
गेलेले आहते. भंतीला लागून असले या या जाडजूड सं कृत, तामीळ, इं जी पु तकांची
चळत पा न कुणालाही वाटायचं, जगात या सग या थोर अशा उपदशेकांनी िलिहलेली
ती समी ा, उपिनषद-े शंकराचाय, रामानुजम यांचे टीका- ंथ यांत बाबा गढून गेलेले
आहते. लेटो, सॉ े टस अशा त ववे यांचे, कापडी बांधणीचे ंथसु ा होते. या सग या
ंथांचा बाबांना कती उपयोग हायचा, काय हायचा ह ेमला कळायला माग न हता.

बाबां या या खोलीत मला वेश न हता. लाकडी मेजासमोर दवसभर बाबा मांडी घालून
बसायचे. भली मोठी पु तकं असायची, जी मला लहान वयात पो या- ंथ आहते असे
वाटायचे; पण थोड ंमोठं झा यावर मा या ल ात आलं, क  या सग या िहशेबा या
जाडजूड व ा हो या अन् बाबा दवसभर यांत िहशेब करीत बसलेले असायचे. जमा-
खच, गुणाकार, भागाकार... आम या गावाकड या शेतीत या- साळवणा या मजुरीचे हे
कचकट िहशेब असायचे. ाजब ा या वहारांची आकडवेारी यात असायची,
मं दरा या िव त िनधीचे िहशेब आणखी काय काय... सग या कारची माणसं



घरा या बाहरे ओ ावर खोळंबून बसलेली असायची. बोलािवलं, क  त ेआत जायचे.
विडलांसोबत चचा हायची, कागदप ांवर स ा हाय या; मग मजबूत अशा ितजोरीतून
पैसे काढून दले जायचे. तीन फूट उंच ची ती भ म ितजोरी पािहली, क  बाबां या
ि म वाचीच आठवण हायची. या ितजोरीतून पैसा िनघायचा अन् यात कागदप े

जमा हायची. बाबां या िनधनानंतर मलाच ही ितजोरी अनेक खटपटी-लटपटीनंतर
उघडता आली. ही कागदप ं पाहताना मला ल ात आलं, क  त व ाना या या ंथांचं
भांडार एका गरीब िव ानाने यां याकड े गहाण ठेवलेलं होत.ं याला िबचा याला ते
सोडवून घेता आलं न हतं; पण बाबांनी हा पूण सं ह केवळ धूळ झटकून अ यावत
ठेव यािशवाय काहीच केले न हत.े हतेू हा, क  कधी हा साठा परत करायची वेळ आली,
तर करारात काही बाधा पोचू नय.े तथािप, ही मा यासाठी इ ाप ीच होती. बाबा जे हा
िविहरीवर ानासाठी जायचे, या वेळी मला भरपूर वेळ िमळायचा अन् मी यां या
खोलीत जाऊन या ंथांची नावं पा न यायचो, ती चाळायचो, क येक दवस बाबांनी
या पु तकांना मला हात लावू दला न हता. ‘‘ यात काय सांिगतलंय, ह ेतुला कळणार
नाही,’’ त े हणायचे. काही काळानंतर मग एकावेळी एक पु तक हाताळायची यांनी
परवानगी दली. तीसु ा दटावून-‘‘पानं दमुडू नको, पु तक पूण उघडू नको, ती चांग या
ि थतीत परत करायची आहते, ल ात ठेव.’’
बाबां या आदशेानुसार मग मी एकावेळेस एक पु तक यायचो. मला या पु तकांचा वास,
वजनदारपणा मोठा छान वाटायचा. यांपैक  काही पु तकं एकाच िवषयाची-सलग
असायची. ‘लाय री ऑफ व ड थॉट’ अशी. जे वाचलं त ेमला सगळं समजायचं अस ंनाही.
मला तशी वाचनाची िश त न हती, ना मागदशन. तीन य ानंतरसु ा मला मॅ क होता
आलं न हत.ं बाबा गे यानंतर मी तो नाद सोडून दला. मला ते मूखपणाचं वाटू लागलं. मी
स म आह ेका नाही, ह ेठरिवणारे ते कोण? आिण चौ या य ानंतर मी तो नादच सोडून
दला. सगळी पु तकं, व ा बांधून, मी मग मा यावर टाकून दली.
म यभागी असले या हॉलम य ेहा लाकडी माळा होता अन् या मा यावर अशाच व तू
जमले या हो या. खालनं नेम ध न वर फेकाय या, बस. ितथन ंकाही काढायचं झा यास
िशडी लावून वर चढावं लागायचं. कतीतरी वष ितथं सामान साचत रािहलं अन ्वर ितथं
जाणं मा  कुणाचं झालं नाही. कधी कधी एखा ा धडधाकट माणसाला हाताशी घेऊन
आई याला या मा यावर पाठवायची. आप या ल ा या वेळेस आणले या तां या-
िपतळे या भां ांची साफसफाई करवून यायची. यािशवाय या मा यावर असं य व तू
पडून हो या. िहशेबा या व ा, खराब झालेले दवे, फ नचसचे भाग, कप ांची संदकू,
चटया, लँकेट अन् काय काय! आई जे हा या मा या या सफाईचं काम हाती यायची,
ते हा मला भीतीच वाटायची. कारण या वेळी सहसा ितला माझी मदत लागायची; मग
मी ितला मदत करायचो; पण त ेकाम टाळायचाच माझा य  असायचा. मग ती त ार
करायची- ‘‘ते’ होते, ते हा यां या इशा यासरशी सगळी कामं कशी पटापट हायची.
आता मला एका एका कामासाठी केवढा आटािपटा करावा लागतो आह.े!’’ जे हा ितचं
असं, हातवारे क न रागावणं- ओरडणं चालू असायचं, या वेळी मी िनसटून जायचो.
मा या खोलीचं दार लावून घेऊन ती ितथनं िनघून जाईपयत ग प राहायचो. आई एका



ठकाणी कधी व थ बसायची नाही. सतत इकडिेतकड े ल  ठेवीत फरत राहायची.
आपली मोलकरीण कुठे झोपून गेली क  काय, अशी शंका म येच ितला यायची अन् मग या
िवशाल घरात आई ितला शोधत राहायची. ती एकापाठोपाठ एक अशा बाबतीत सतत
अ व थ असायची, मोलकरीण नाही तर मग परसात या िविहरी या पोह याचा दोर!
ितला सतत अस ं वाटायचं, क  मोलकरणी या िन काळजीपणामुळे िविहरी या
रहाटाव न दोर िनसटून िविहरीत पडला क  काय! ती मग ितकड ेजाऊन, तो दोर नीट
बांधून ठेव याची खा ी करायला जायची... ‘‘जर दोर िविहरीत िनसटून पडला तर...’’
असं हणत मग, तो काढायला केवढं कठीण जाणार, या कामाला आता कुणी नाही, आधी
कसं एखादा आकड ेघेऊन यायचा, पोहरा, दोर काढून ायचा कंवा नवीन दोर घेऊन
यायचा... अशा तपिशलाची लांबण लावीत बोलत राहायची.
या वेळी येक दवस हणजे मा या परी ेचा दवस होता. मला त ेसहन करणं अश य
हायचं- आईचं त ेमोलकरणीवर मो ा आवाजात ओरडणं, आदळआपट करीत राहणं...
मी कडी लावून खोलीत ग प बसून राहायचो. हातातलं पु तक वाच यासाठी मला
व थपणा पािहजे असायचा. ‘लाईफ ऑफ रामकृ ण’ कंवा मॅ समु लर यांचे काही
उतारे, लेटोचं रपि लक... ह ेसगळं वाचन, एक क ाचा; पण रोमांचक असा अनुभव
असायचा. यांचे िवचार वाचायचे, याचा अथ लावायचा यात मी गढून जायचो. याचा
तपशीलवार अथ लागायचा नाही; पण ह े जाणवायचं, क  ते सगळं आ मा आिण
आ या या उ तीब लचं आह.े ते वाचून मला आ मपरी ण करावं वाटायचं. मी वत:ला
बजावायचो, ‘‘संबू, तू कोण आहसे? गालावर दाढीचे खुंट असलेला, गुड यावर जखमेचे
ण असलेला, या या अंग ाचे नख जाऊन तो काळा-िनळा झाला आह ेअसा? छे! तू

यापे ा वेग या अशा त वांनी बनलेला आहसे...’’
अंतराळात जणू फरतो आह,े अशा क पनेत मी रंगून जायचो. यामुळे खोलीतलं ह ेबं द त
जग, या जुनाट भंती, िखडक बाहरे असणारा हा ग गाट, धूळ- आरडाओरड याला, या
सग यांना ओलांडून व थ हायचा य  मी करायचो; पण मा या या जागेपणा या
व ात यय यायचा- बाहरे आई, दारावर कडी वाजवीत ओरडत असायची, ‘‘तू दार
का लावून घेतलंस? आता घरात तुला ास ायला कुणी आह ेका? आधीची गो  वेगळी,
आता असं का करतो आहसे?’’ मी अगितक होऊन पाहत राहायचो. ती भांडायला स
आह,े याची मला जाणीव हायची, पण यासाठी माझी तयारी नसायची. केस पंजारलेले
अन् आग ओतणा या डो यांनी ती पाहत असायची. मला मोठं भय वाटायचं. मला वाटून
जायचं, क  थोडीशी जरी आगळीक मा याकडून झाली, क  आता फोटच होईल!
बाबां या िनधनानंतर सहा मिह यांत मा  आईम य ेकसा बदल झाला, कळालं नाही.
सु वातीला या ध यामुळे ती शोकात होती. जणू त ध झालेली! कतीतरी मिहने ती
दवेघरातच बसून होती. पूजापाठ, ो  पुटपुटणं असं ितचं चालू होत.ं कमी बोलायची.
घर- वहाराची पवा ितन े केली नाही, यातून ल  काढून घेतलं. मा याकड े ितचं ल
एकदम कमी झालं असलं, तरी मी बी.ए. करावं असं अधूनमधून ती सुचवीत राहायची.
या दवसांत, विडलां या कृपेने घरात नांदत असणारे बरेच लोक यानंतरही राहायचे.
घरातली बरीच जागा यां यामुळे ापलेली राहायची. त े असायचे, तोपयत आई



सग यांशी अिल पणे वागायची. अशा माणसांसोबत वागायची ितची एक खास त हा
होती. मी एक एक क न सग यांना जे हा घरातून काढून दलं, ते हा ितचा ास मोकळा
झाला आिण मग घराची सू  ंितने हाती घेतली. सव थम ितन ेएक गो  केली, ती हणजे,
बाबां या खोलीचं दार लावून याला कुलूप घातलं. पु तकं यायचा माझा माग अशा
त हनेे बंद झा याचे पा न मला ध ाच बसला. आई आपला दवसभराचा वेळ घरात-
ओसरीवरच काढायची. यामुळे मला पु तक पािहजे असलं, क  सारखं चावीसाठी ितला
िवनवावं लागायचं. सु वातीला ितन ेदाद दली नाही. हणायची, ‘‘आधी अ यासाची
पु तकं वाच अन् पास हो, िड ी िमळा यानंतर तुला भरपूर वेळ राहणार आह.े तरीही
तुला ती पु तकं समजणार नाहीत. तुझे बाबा काय हणत होते, मािहताय- यांना
वत:लाच ती समजली न हती कधी, तर तुझं काय!’’

‘‘ च नाही; यांना कशी समजतील ही पु तकं? या पु तकांना पाठ लावूनच ते बसायचे
ना!’’ मी हणायचो.
आईला राग यायचा, ‘‘तुझं पालनपोषण क न तुला वाढिवलं, यां याब ल असं बोलतोस
काय?’’ असं हणून रागारागात ती िनघून जायची.
ित या मागेच मी राहायचो- ‘‘आई, तेवढी चावी, लीज.’’ या दवसांत तसा ह
कर याएवढा मी लहान होतो. शेवटी ती तयार हायची. हणायची, ‘‘पु तकं अ ता त
ठेवू नकोस. ह ी आहसे नुसता! एवढा ह  तू अ यासासाठी धरला असतास तर?’’ अशा
वेळी मला राग यायचा. ितन ेअसं परी ा आिण िड ीलाच का िचकटून असावं बरं? जुनाट
िवचारसरणी- नाही तर काय! म ास या ित या बिहणीची सगळी पोरं ॅ युएट झालेली
अन् यां यासमोर माझा िवषय िनघाला, क  ितला मोठं अपमािनत वाटायचं... या या
वेळेस मॅ कचा िनकाल लागायचा, या या वेळी ती मा यावर संतापून ओरडायची,
‘‘पु हा नापास झालास! मूख कुठला! त ू हणजे कलंक आहसे.’’ मीपण ओरडायचो- ‘‘मी
काय क  मग? तुला वाटतं का, क  माक बाजारातून िवकत आणता येतात, अ’?’’ मग मी
िश णच सोडून दलं.
अशा त हे या वादानंतर कधी कधी ती कोप यात रडत बसायची. घरातली कामं खोळंबून
जायची. दवेघरात दवासु ा लावायची नाही. घरात एक िविच  मरगळ भ न
राहायची. आयु याची गतीच जणू िनघून जायची. एव ा मो ा घरात आ ही मग
शािपत अशा पुत यांसारखे वावरायचो. अशा वातावरणात मग मी िनराश हायचो.
वैतागून जायचो. काहीच न बोलता मी घराबाहरे पडायचो. नगर वाचनालय, बाजार,
कॉलेजचं मैदान अशी काही उ साहवधक ठकाणं शोधीत राहायचो. काहीच नसलं, तर
मग बोडलेस हॉटेल होतंच. चार िम ांसोबत वेळ घालवायला.
दररोज मी परतायचो त े अंधार पड यावर; पण आज बोडलेसमधून घरी परतलो ते हा
पािहलं, क  हॉलम ये दवा चालूच आह.े मी ग धळलो. मा या खोली या दशेने मी गेलो
अन् थोड ंथांबलो. आत हॉलमधून आवाज येत होते. संवाद चालू होता. मा या आईचा
आवाज मोठा अन ्ित या माग या दवसांतला असावा तसा होता. ती सांगत होती, ‘‘तसा
तो काही वाईट मुलगा नाही, तो िन काळजी आह.े आपण याला चांगलं बोललं, तर तो
तसं वागेलसु ा.’’ म येच कुणी एक जण घोग या आवाजात अन् उपदशेा या त हनें बोलू



लागला, ‘‘अस ंवागायची मोकळीक त ू याला दऊे नकोस. त ण पोरांना चांगलं काय,
वाईट काय कळत नसत.ं यांना आव यक त े मागदशन करायची आप यासार या
मो ांचीच जबाबदारी असते बरं!’’ आता मला, मा या खोलीपयत कसं जावं, आवाज न
होऊ दतेा, कडी कशी काढावी याची काळजी वाटू लागली. ग धळही होऊ लागला.
आवाज आला, तर न च यांचं ल  मा याकड े जाणार. हरां ा या एका टोकाला
मा या खोलीचं दार होत ंआिण कुणाचं ल  न जाता िखडक  ओलांडणं मला जवळजवळ
अश यच होतं. मी चांगलाच पेचात सापडलो. आता इथनं परत ‘बोडलेस’ला जाणंही
श य न हतं. घरा या ओ ावरच मी ग प बसून रािहलो. चचचा एकंदर सूर पाहता, ती
काही लवकर आटोपायची श यता दसली नाही; मग मी ितथेच खांबाला टेकून पाय
ताणून दले, रा भर ितथेच पथारी माराय या इरा ाने. आत हल या आवाजात चौकशी
चालू होती- ‘‘याला एवढा वेळ का लागत असतो?’’ माझी आई सांगत होती- ‘‘अं! याचं
बरं िवचारता! तो दवसभर वाचनालयात पु तकांतच वेळ घालवीत असतो. फार वाचन
आह े याचं.’’ मला आईचं ह ेबोलणं मोठं नवलाचं वाटलं. ितचं मा याब ल चांगलं मत
असेल अशी शंकाही मला कधी आली न हती. काय गौडबंगाल आह ेअस ंितचं! - व न तर
कधी जाणवायचं नाही अन् मनात मा याब ल एवढं चांगलं मत! मा यासाठी तो एक
सा ा कारच होता! मला च  उ ा मारा ा वाट या. ओरडावं वाटलं, ‘‘वा, वा! आई,
मा याब ल एवढं कौतुक तुला वाटत!ं अन् मला तसं कधीही हटलं नाहीस, अं!’’ पण मी
उ साह आवरला.
यांनी िवचारलं, ‘‘काय करायची याची योजना आह?े’’

‘‘अं!’’ आई हणाली, ‘‘ या या फार मो ा योजना आहते. तो कुणाला याब ल सांगत
नाही. मोठा संवेदनशील अन ्खोलवर िवचार करणारा आह ेतो. मोठा िव ान हायचं
याचं व  आह.े तो अशा लोकांसोबतच आपला वेळ घालवतो.’’

‘‘माझी मुलगीसु ा - तु हाला माहीत आहचे, फार िशकलेली आह.े तीसु ा नेहमी वाचत
असते.’’
‘‘संबूनेसु ा बरं का, या या बाबांनी दलेली सगळी पु तकं वाचून काढली आहते. मीच
कधी या या हातून पु तक िहसकावून घेत ेअन् याला आंघोळीला, जेवायला सांगत!े
एखा ा एम.ए. या पोरानंसु ा एवढं वाचलं नसेल.’’
‘‘तो आयु यात पुढे काय करणार आह,े याची मला काळजी नाही; पण एखाद ंपद कंवा
नोकरी असणं ह े चांग या माणसाचं ल ण आह.े’’ यांनी हटलं अन् एक सं कृतचं
वचनसु ा हणून याचा पुरावा दला. यांनी पु हा सांिगतलं, ‘‘-तरी याब ल काही
आ ह धरायची गरज नाही, याने उ म पती हावं, मा या मालम ेतला मा या
पोरीसाठीचा िह सा...’’ यांनी इथे आपला आवाज खाली घेतला आिण आपली चचा पुढे
चालू ठेवली.
भ या पहाटेच अंगण झाडायला- सडा टाकायला हणून आई आली अन् ितने मला
ओ ावर झोपलेलं पािहलं. मला ितथं पाहताच ितला ध ा बसला. रा ी के हातरी मला
झोप लागली असावी. मला वाटतं, ही मंडळी रा भर यां या गतकाळात या
गमतीजमती, ह ककती-अनुभव सांगत, ऐकत बसली होती. मा या आईला एव ा



मोकळेपणाने हसलेलं मी कधीच पािहलं न हत.ं मला वाटतं, आप या जु या
नातेसंबंधांसाठी ितन े आप या ि म वाची खास अशी बाजू जपली होती आिण
मा यासाठी मा  गंभीर, कडक अशा - डायरे टर जनरलसारखी! इथं आता असंच िनजून
राहणं मूखपणाचं आह,े ह ेमा या ल ात आलं. सुदवैाने ते पा णे ितकड ेमाग या बाजूला
ानासाठी गेलेले होत ेआिण यांनी मला पािहलं न हत.ं नाही तर मी दा  िपऊन आलो

आिण मला इथं सोडून माझे िम  िनघून गेले असावेत अशी शंका यांना आली असती.
मला असंही वाटून गेलं, क  यांनी मला इथं पािहलं असतं, तर रा ी मा याब ल आईने जे
काही सांिगतलेलं होत,ं यातली हवाच िनघून गेली असती. आईने मला घाईघाईतच
उठिवले, ‘‘वाटेतच झोपलास काय! लोक काय समजतील! तु या खोलीत का नाही
गेलास? रा ी उिशरा आलास क  काय! अन् काय करीत होतास इत या उिशरापयत?’’
ित या आवाजात वैताग होता, चीड होती. असा संशयही होता, क , मी दा  िपऊन काही
वा ात अशी कामं केली क  काय- शहरात ‘ क मत’ नावाचं नाईट लब चालू झालं होत,ं
ितथं त ण पोरं जात आहते, अशी वाता पसरलेली होती. कुणीतरी न च ह े ित या
कानावर घातलं असावं. मला अधवट जाग आली होती आिण मला हलवून हळूच ती
सांगत होती, ‘‘तु या खोलीत जा बरं आधी!’’
‘‘का?’’ मी उठून बसलो.
‘‘त ूइथं बस याचं कुणी पािहलेलं मला आवडणार नाही.’’
‘‘त ूकुणाशी तरी बोलत होतीस, हणून मी...’’ मी अधवट बोललो.
आईन ेमा या दडंाला ध न उठिवले. ितला कदािचत वाटलं असेल, मला ित या मदतीची
गरज आह.े मी उठलो. धाडकन ्खोलीत येऊन दार लावून घेतलं अन ्झोपे या अधीन
झालो. तशाही ि थतीत मला वाटून गेलं, क  चुकून ‘मी ‘ क मत’म ये गेलो होतो...’ असं
तर नाही बोलून गेलो. मी रोज यापे ा लवकर उठलो. रा ी या पा याचा काही
मागमूस दसेना. मला वाटलं, रा ी व  तर नाही ना पडलं होत ंमला. मी कॉफ  यायला
गेलो, ते हा आईने खुलासा केला- ‘‘तो सकाळीच िनघून गेला. याला बस गाठायची
होती.’’ मीसु ा काही िवचारलं नाही; पण मला संभा  धो याचा सुगावा लागला. त ड
वगैरे धुऊन मी नेहमी माणे कॉफ  घेत बसलो होतो. अशा वेळेस सहसा आ ही काही
बोलत नाहीत. वयंपाकघरा या दाराशी मला पािहलं, क  आई कॉफ चा कप पुढे करत.े
आमचा संपक असा, तेवढाच असायचा. कधी आईला घरा या टॅ सब ल कंवा सामान
आणणा याब ल, तर कधी दधूवा याब ल त ार असायची, तेवढंच ती बोलायची. मी ते
ऐकून यायचो. कॉफ  संपवायचो आिण कसलाही वाद न घालता कपड ेक न मी बाहरे
पडायचो- श य तो लवकर.
पण आज, कॉफ  झा यावर आई हणाली, ‘‘अजून मोलकरीण आली नाही. आता उिशरा
यायची या पोरीची सवयच झाली आह.े’’ मी माझं मत दलं नाही. कारण मला ती
छोकरी आवडायची अन् ितचं कौतुक वाटायचं. आईकडून ितला चांगली वागणूक
िमळायची नाही अन् यामुळे मला ित याब ल सहानुभूती वाटायची. यानंतर आई
हणाली, ‘‘जाऊ नकोस, थांब.’’ आिण ती थोड ं समजुतीन ं हसली. कधी नाही ते
सौज याची वागणूक ित यात मला आज जाणवली. हा सगळा बदल मला ित या



बोल यात जाणवत होता, तो ितला शोभतच न हता. ितचं हसणं कृि म वाटत होतं.
मेणासारखं. मला ितचा थांग लागेना. खरं हणजे नाराजी-कुरबूर- कपाळा या आ ा हचे
ित या चेह यावर शोभायचं. मी हणालो, ‘‘मला काम आह.े लवकर जायचं आह.े’’
‘‘कोणतं काम?’’ ितने िवचारले, अशा नजरेन े ितन े िवचारले, क  मला थोडी भीतीच
वाटली. मला तशी डझनभर कारणं होती सांगायला. वमा या गु धना या शोधाचं (दर
सोमवारी तो लँचेटवर अस ेसंदशे िमळवायचा- पहाडात या गु धना या मागाब लचे
संदशे. या यासाठी याला माझी गरज असायची.) कंवा कॉलेज या िव ा याला जैन
त व ानाची टपणं ायचीत कंवा युिनिसपा टी या सद याला, या या भाषणासाठी
मु े तयार क न ायचे आहते. मला माहीत होतं, असं काही सांिगतलं, क  ती ऐकलं न
ऐक यासारखं करणार. हणून मी हटलं- ‘‘मला फार काम आहते, तुला काही कळणार
नाहीत ती.’’ अशा वेळी ती िचडायची, ‘‘ह ेबघ, मला कळणार नाहीत कशाव न? कधी
सांिगतलंस मला? तुझे वडील कधीच काही लपवायचे नाहीत मा यापासून, मािहताय
का?’’
पण आज आई एवढंच हणाली, ‘‘ठीक आह,े मला सांगू नकोस.’’ समजुती या आवाजात
ती बोलत होती. आता ह े प च होत,ं क  रा ी या या पा याशी झाले या चच या
अनुषंगाने वातावरणिन मती ती आता करत ेआह.े मला िविच  वाटलं. ितचं ह ेनाटक
कशासाठी चाललं आह,े मला कळेनासं झालं.
अचानक ती मा यामागनं मा या खोलीत आली अन् हणाली, ‘‘माझं एवढं ऐकून तू जाऊ
शकतोस. तुझी कामं काही एव ात खोळंबणार नाहीत.’’
चटईवर बसून ितने मला पुढे बसायला सांिगतले. मला कसंतरीच वाटू लागलं. असं बसून
राहायची ितची ही वेळ न हती. या वेळी तर ती झाडझूड, सारवण अशा कामांत 
असते. मोलकरणी या मागे असते; पण आज ते सगळं थांबवायला एवढं मह वाचं असं
काय झालं होतं?
लवकरच याचं कारण कळालं. ‘‘तुला मािहतंय, कोण आलं होत ंते?’’ मला ल ात आलं,
क  आता मला कोप यात गाठायचं चाललं आह.े आई या एव ा जवळ बस याने मला
अ व थ होऊ लागलं. मला फार िविच  वाटू लागलं; िवशेषत: ित या हनुवटीवरचा एक
पांढरा केस पा न. ितला ह े माहीत होतं का? ितला याची क पना नसेल, तर केवढं
हा या पद होईल ते? मला, आम या ‘ या’ ंथसं हात वाचलेली अशीच एक िविच
हण आठवून गेली. मा या उ राची वाट पा न ( याच वेळेस शे सपीअर का कॉलरीज-
यां या ओळीवर मी िवचार करीत होतो, नाही तर मी पटकन हटलं असतं- ‘‘कोण, तो
लांब नाकाचा, शडीवाला? मला काय माहीत!’’) मग ती सांगू लागली, ‘‘आम या
गावातला सवात ीमंत माणूस! शेकडो एकर साळवण, नारळी या बागा, केवळ
नारळां या बागेतूनच याला लाखाचं उ प  होत असेल. आिण गाई- हशी... आप या
दरू या ना यातले आहते...’’ आिण ितन ेनामावलीचे संदभ दते दते िविवध नातेसंबंधांचा
आधार घेऊन, यां याशी असलेलं नातं सांिगतलं. याबाबतीत ितची मािहती अगदी
आ य वाटावी, एवढी तपिशलाची होती. येकजण कोण-कुठे, अगदी उ रेत िहमालयात
असो क  दि णेत केपकॅमे रयन येथे, तो स या काय करतो, सगळं ित या ल ात होत.ं



या शडीवा याचं मह व अन् मोठेपण िस  कर यासाठी आई या त हनेे तपशील खोदनू
काढीत होती, त ेपा न मी थ  झालो. या ‘द एनिसए ट मॅ रनर’ मध या ‘वे डगं गे ट’चा
सगळा संग मा या डो यासमोर उभा रा  लागला. जे हा मा या डो यात या
संगातले तपशील घ घावू लागले, या वेळी आई आप या बोल याचा समारोप क न
हणू लागली, ‘‘मुलगी बी.ए.पयत िशकलेली आह े आिण यांना जूनम ये ितचं ल
करायचं आह.े यांना आता िवलंब करायचा नाही. शेवटचं अप य आह ेह ेअन् ितचं सगळं
वि थत हावं, याची यांना काळजी लागून आह ेआिण यांनी ताव मांडला, यात

कस याही अटी नाहीत... यां या फार अपे ा नाहीत.’’ मी ग प रािहलो. मला आई या
बोल यातला मतलब समजला. ती हणाली, ‘‘ल पि का चांगली जुळली आह,े
योितषाने संमती द यावरच ते इथे आले आहते.’’

‘‘ यांना माझी पि का कुठे िमळाली?’’ मी िवचारले.
‘‘फार फार वषापूव  यांनी ती तु या विडलांकडून घेतली होती. आप या गावात त ेदोघं
अगदी जवळचे िम  होत ेआिण शेजारीही,’’ आई सांगू लागली, ‘‘ते एवढे जवळचे िम
होत,े क  मुलगी ज मली, ते हाच तु हा दोघांब ल यांनी आपसात ह ेनात ंठरवून टाकलं
होत.ं ित या ज मा या दवशीच तुमचं ल  जुळिवलं होत ं यांनी!’’ एखादी साधी बाब
सांगावी तेव ा सौ यपणान ेितन े हटले.
‘‘त ूकाय सांगते आहसे -पोरी या ज मा या काही तासांतच तु ही माझं ल  जमिवलं?’’
‘‘होय,’’ ती पु हा तेव ाच ि थरपणान े हणाली.
मला ितचे ह े वहार समजले नाहीत. अगितकतेने मी िवचारले,
‘‘का-का पण? ह ेसगळं थोतांड आह,े कळत नाही का तुला?’’
‘‘तसं नाही. त ेफार मोठे आहते. चांगलं कुटंुब आह ेअन् आप याशी यांचं फार जुनं नातं
आह.े’’
‘‘मूखपणा आह ेसगळा!’’ मी ओरडलो. ‘‘मला अशा त हनेे तू गंुतवते आहसे! मी केवढा
असेन या वेळी?’’
‘‘ या यान ेकाय फरक पडतो?’’ आई सांगू लागली, ‘‘जे हा माझं ल  ठरलं, ते हा तर मी
नऊ वषाची अन् तुझे बाबा तेरा वषाचे होत ेआिण आमचा काय चांगला संसार झाला
नाही?’’
‘‘तु ही काय केलं त ेसांगू नकोस. या वेळी माझं काय वय होत?ं’’
‘‘मोठा होतास. पाच-सहा वषाचा. या यामुळे काय झालं?’’
‘‘अन् माझं ल  ठरिवलंस! कसं ठरलं?’’
‘‘उगी कोटात िवचार यासारखं बोलू नकोस,’’ आता चेह यावरचा तो मोकळेपणा टाकून
आई बोलली.
‘‘मी वक ल नसेन; पण ल ात ठेव, मी काही गु हगेार नाही,’’ मी हणून गेलो; पण मला
आतून वाटू लागलं, क  जरा जा तच बोलून गेलो.
‘‘मग काय, मी गु हगेार आह-ेआरोपी आह?े’’ माझाच श द ध न ितन ेिवचारले.
काही ण मी शांत रािहलो. मग माझी बाजू मांडू लागलो, ‘‘आई, माझं ऐक. अशा
प तीनं ल  कसं होऊ शकेल, सांग! वत:ची िनणयश  असणारे, वतं  िवचाराचे



दोघेजण आयु यभरासाठी अस ंएक  बांधले जाणं कसं श य आह?े’’
‘‘कसं काय हणजे?’’ पु हा माझा श द ध न आई सांगू लागली,
‘‘आयु यभरासाठी हणजे? अथातच ल  ह े आयु यभरासाठीच असतं. कुणीही दर
मिह यात ल  करीत नाही.’’
मी वैतागलो. िचडून बोलू लागलो, ‘‘काय मूखपणा! काहीतरीच बोलू नकोस. मी काय
हणतो आह,े जरा समजून घे.’’
आिण आता आई िचडली. ‘‘पु हा तू माझा अपमान केलास बघ! ही दसुरी वेळ आह!े
या यासाठीच तु या बाबां या माघारी मी रािहले का? यां यासोबतच मी िचतेवर
चढले असत,े तर सुटले असते! पोट याच पोराकडून अशी भाषा ऐक यापे ा गेलेलं
चांगलं!’’ ती आपलं डोकं एव ा जोराने बडवून घेऊ लागली, क  ितचं डोकं फुटेल क
काय अशी मला भीती वाटली. ितचा चेहरा बदलला, अ  ूओघळू लागले. मा याकड ेती
पा  लागली. ित या तशा बघत राह याचं मला भय वाटलं अन् ितथनं पटकन् उठून पळून
जावं वाटलं. ती याच त हनेे बोलू लागली आिण इथून कशा कारे िनघून जाता येईल
याचा मी िवचार क  लागलो; पण ितन ेमला अशा त हनेे कोप यात गाठलं होतं अन् अशा
त हे या ित या हालचाली हो या, क  ग प राहावं लागलं. मला वाटलं, क  खरंच आपण
काही िवपरीत श द वापरला होता का आता... मी पु हा माझं बोलणं आठवून पािहलं.
माझा श द होता - मूखपणा. यात वावगं असं काही न हतं. नेहमीच वापरला जातो हा
श द. हां, ‘मूख’ हा श द ‘मूखपणा’ पे ा वाईट. ‘मूखपणा’ हा श द मै ीत अगदी
मोकळेपणाने वापरला जातो. याचं काहीही वाटत नसतं. या मा या श दापूव  आई
हणाली होती, ‘‘कुणीही दर मिह यात ल  करीत नाही.’’ यावर ‘ते करतात’ अस ंमी
अिजबात हटलं न हतं. ‘टोचून बोलणारी स यता!’ एका लेखकाने अशा बोल यासंदभात
हटलेलं होतं. नकळत मला अशा िवचारांनी हसू आलं आिण यामुळे आई भडकली.
साडी या पदरान ेडोळे, त ड पुसून ती आता बोलू लागली, ‘‘त ूहसतोस मला! बरोबरंय, तू
हसणारच! हस यासारखंच मी केलंय ना सगळं - तुला वाढिवलं, पालनपोषण केलं, ह ेघर
तु यासाठी सांभाळलं. तु या विडलांनी एव ा मेहनतीने िमळिवलेली, या खोलीतली
पु तकं वाचून तुला गव चढलाय! वत:ला फार शहाणा समजतो आहसे!’’
‘‘पण ती पु तकं बाबांची न हती... कजासाठी ती गहाण ठेवलेली होती.’’ मला माझी
ित या लपिवता आली नाही.
यावर ती हणाली, ‘‘अन् एवढं सगळं वाचून तू साधं बी. ए. होऊ शकला नाहीस!
कोणतीही साधारण पोरगी आज ॅ युएट होत े आह.े..’’ रागाने, आरडाओरड क न
बोल याने आता ितचा आवाज घोगरा झाला होता.
अचानक उठून हाताला आला तो कुता -पायजमा मी घातला अन ्बाहरे पडलो. मला खरं
हणजे असा राजकारणी लोकांसारखा पोशाख आवडत न हता. िनळा बुशशट, धोतर
कंवा पँट असा पोशाख मला आवडायचा; पण ते आता, आई िजथे उभी होती, ित या मागे
हगँरला लावून ठेवलेले होत.े जसा मी बाहरे पडलो, तस ंआईचं बोलणं मा या कानावर
पडलं. ‘‘... आपण सांगू या तारखेला त ेयेणार आहते आिण आप याला घेऊन जाणार
आहते, मुलगी दाखवायला...’’



असंच होतं तर! सामानसुमान आव न, गावाला जाणा या बसम ये आई मला घेऊन
जाणार होती. ितथं त ेपा णे हणून आमचं वागत करणार होते आिण आम यासमोर या
मुलीला सो यान ेअन् िस कने मढवून फरिवणार होत,े मा या होकाराची वाट पाहणार
होत.े ‘मूख!’ र यान ेजाताना मा या त डून उ ार आले.
माकट रोडने जाताना, कूटरव न येणा या एमएमसी या डॉ टर कृ णन यां याकड ेमाझे
ल  गेले. यांचा दवाखाना, यांचा मदतनीस रामून े उघडलेला असायचा. हा रामू
वत:ला अधा डॉ टर अस याचे दाखवायचा. जीभ तपासून, नाडी तपासून औषधही
ायचा, अथात डॉ टर या माघारी. डॉ टरांना याचं काही वाटायचं नाही. कारण रामू
ामािणक होता, यांचे िहशेब तो वि थत ठेवायचा. मला पाहताच डॉ टर हणाले,

‘‘ये, ये. इकड े ये.’’ काही खोळंबलेले पेशंट बाट या घेऊन यांची वाट पाहत होते.
औषधा या गो यांवर भरवसा नसणा यांपैक  ह ेडॉ टर होत.े ते नेहमीच औषधाची मा ा
वगैरे िल न दते, यानुसार रामू मग औषधांचे िम ण तयार क न बाट या भरायचा.
डॉ टर नेहमी हणायचे, ‘‘ येक णासाठी वतं  अशा औषध उपचाराची गरज असत.े
एव ा मो ा माणात तयार होणा या गो या सग यांसाठीच कशा लागू होतील?
कागदावर अगदी तपिशलाने ते औषधोपचाराचा भरग  मजकूर िलहायचे. कागदा या
मागेसु ा आिण िशवाय दावाही करायचे, ‘‘सग या दशेात मा यापे ा कुणी जादा िल न
दाखवावं, जो कुणीही यापे ा जादा िलिहलेली िच ी आणून दाखवील, याचा उपचार मी
मोफत करायला तयार आह.े’’ आिण भोवताल या गावांतून आलेले यांचे पेशंट गुपचूप
मान हलवायचे.
जे हा डॉ टरांनी मला आवाज दला, मी फ  चाल याचा वेग कमी केला; पण थांबलो
नाही. ‘‘गुड मा नग डॉ टर! ठीक आह!े’’ पण डॉ टर म येच हणाले, ‘‘मािहताय,
मािहताय तुझी त येत उ म आह,े डॉ टरसाठी त ूकाही उपयोगाचा नाहीस; पण तरीही
मला तु याशी बोलायचं आह.े ये, आत ये. या खुच वर बस. ती खुच  मा या तंदु त
िम ांसाठी आह.े ण या ितकड ेबसतात.’’ भंतीला लागून असले या लाकडी बाकाकडे
अन् दोन लोखंडी खु याकड ेडॉ टरांनी हात केला. ते पड ा या पा टशनमागे गेले आिण
आपला शु  अ ◌ॅ न चढवून आले. भंतीवर या आप या पाटीवरची खूण बदलून, ‘डॉ टर
आहते. कृपया बसा’ अशी सूचना यांनी ठेवली. टेबलावर औषधां या जािहरात या
फो डसकड े णभर पा न ती यांनी बाजूला सारली. ‘‘ही सगळी औषधं उ पादकां या
मि टनॅशनल कंप यां या फाय ाची आहते, झालं! दशेात या द र ी लोकांसाठी नाहीत.
या शट-टायवा या एजंटांना मािहती सांगायला पाच िमिनटांपे ा जादा वेळ मी दते
नाही! इतर डॉ टस पाहा, यां या हातचं खातात, यांनी दले या सॅ प सवरच धंदा क न
बंगले बांधतात!’’ रामू बाहरे गेला अन् यान ेबचवर बसले या लोकांकडून बाट या गोळा
के या. ‘‘त ूमला चेकच दऊेन टाक ना!’’ डॉ टर हणाले.
मला वाटलं, डॉ टर िवनोद करीत आहते; हणून मीही हटलं, ‘‘हो. हो. का नाही,- दतेो
क ! कतीचा दऊे- दहा हजारांचा?’’
‘‘एवढा काही नको,’’ डॉ टर हणाले, ‘‘ यापे ा कमीच...’’ यांनी ॉवरमधून एक लहान
डायरी काढली अन् यातली पानं उलटू लागले. याच वेळी, खोक याची जोरदार उबळ



आवरीत- खोकलत एक हातारा माणूस आत आला. डॉ टरने या याकड े पािहलं अन्
बचकड े याला हात दाखिवला. हाता यान ेते काही ऐकलं नाही. ितथंच उभा रा न तो
सांगू लागला, ‘‘सगळी रा ...’’ डॉ टर हणाले, ‘‘ठीक आह,े ठीक आह.े.. बस ितथे. तुला
रा ी झोप येईल अशी सोय करतो मी...’’ हातारा बचवर वाकून बसताना पु हा काही
सांगू लागला; पण यापूव च याला खोक याची उबळ आली.
डॉ टर पुढे हणाले, ‘‘गे या आठव ापयतचे दोनशे पंचेचाळीस पय.े.. या आठव ात
काही नाही.’’ मला आता ल ात आलं, क  ही थ ा नाही. मला ही र म ऐकूण ध ाच
बसला. यांनी यांची डायरी मा याकड े सारली आिण हणाले, ‘‘वीस वेळा ि हिजट
दली. दहा पये एका ि हिजटचे. सा या ि हिजटचे मी काही लावले नाहीत आिण औषध
उपचाराची र म...’’ ितकडनं खोकलणारा माणूस खाक न घसा मोकळा करायचा य
क  लागला आिण काहीतरी सांगायचा य  क  लागला. डॉ टरन े याला नजरेनंच
थांबिवलं. रड या पोराला घेऊन एक बाई पुढे आली, ‘‘डॉ टर, पाजिवलेलं सगळं हा
ओकतोच पाहा.’’ डॉ टरन ेरागावून ित याकड ेपािहलं व हटलं, ‘‘मी कामात आह,े दसत
नाही का? मी काही चार त डांचा दवे आह ेका... एकेक होऊ द.े थांब!’’
‘‘तो उल ा...’’
‘‘थांब, मला काही सांगू नकोस आता...’’ या ययानंतर डॉ टर मला सांगू लागले,
‘‘मी सहसा करकोळ ि हिजटचे पैस ेघेत नाही. सहसा घराकडून येता-जाता ितकड ेयेऊन
जातो. फ  मह वा या-तातडी या ि हिजटचे पैस ेलावतो. तुम या बाबतीत करकोळ
ि हिजटचा िहशेब मी लावला नाही.’’
मला िव मय वाटला. मी हटले, ‘‘तु ही मला एवढं तंदु त ाणी हणता अन् ह ेकाय
आह ेसगळं?’’
‘‘तुला माहीत नाही? तु या आईनं सांिगतलं नाही का तुला?’’
‘‘नाही, अिजबात नाही! मला कधी वाटलंही नाही... मा या ल ाब ल ती काळजीत आह.े
मलाही नेहमीच वैताग आणते...’’ मी पुढे हणालो, ‘‘डॉ टर तुम याकड े ित यासाठी
एखाद ंऔषध आह ेका, या यामुळे मा या ल ाब लचं ितचं फॅड कमी होईल...’’
‘‘हो हो, तेच सांगतोय मी. ित या मनावर हाच ताण आह.े ितला ह े कषान ेवाटत आह,े
क  ित यामागे घर चालिवणारं कुणी यायला पािहजे आता.’’ डॉ टर मो ा गूढ त हनेे
सांगत होत.े आजचा माझा दवसच िविच  उगवला होता.
‘‘ितची ही अव था ितने तुला सांिगतली नाही का?’’ मी यांना उ र दणेार, इत यात, तो
खोकलणारा हातारा खोकत खोकत पुढे आलाच आिण डॉ टर या याकड ेपाहत उठले,
तर याच वेळेस ती बाईसु ा मुलाला घेऊन पुढे आली - ‘‘एक थबही या या पोटात
राहत नाही पाहा...’’
डॉ टर मला हणाले, ‘‘जाऊ नकोस, बस. या दोघांचा उपचार करतो मी आधी’’ आिण
मग यांनी या रडणा या पोराला, हाता याला एकानंतर एक टेबलवर घेऊन तपासले.
येकासाठी तपशीलवार ि ि शन िल न दले आिण रामूकड ेपाठवून दले. डॉ टर

मा याकड ेबोलायला पु हा वळणार, इत यात या पेशं सनी िवचारणा करायला सु वात
केली, ‘‘ही औषधं के हा यावीत, कशी यावीत?’’ डॉ टरांनी पु हा यांना समजािवले



आिण मग मला सांगू लागले, ‘‘तेच तेच  िवचारीत राहतात. जेवाय या आधी का
नंतर... काय फरक पडतो? पण यांना आम याकडून उ र पािहजे असत ंअन् आ हाला
सांगावं लागतं. कारण या वै क य वसायानेच ही परंपरा िनमाण क न ठेवली, हाऽ
हाऽऽ.’’
याच वेळी, बराच वेळ वाट पा न खोळंबलेले पेशंट डॉ टर या टेबलजवळ आले.
डॉ टरांनी यांना नजरेनेच बसायला सांिगतले अन् मला हणाले, ‘‘या इकड े - इथं
आप याला सवड िमळणार नाही.’’ आत या खोलीम ये आ ही गेलो. उंच टेबलाची,
कॅलडस वगैरे लावलेली ती छोटी खोली. यांनी मला - मी पेशंट अस यासारखं वर
टेबलवर बसायला सांिगतलं. ‘‘ही एवढीच एक जागा अशी आह े िजथे मी िनवांत बोलू
शकतो,’’ ते हणाले.
डॉ टरांनी आईब ल मला जे सांिगतले, यामुळे खरं हणजे मी काळजीत पडलो होतो.
डॉ टर सांगू लागले, ‘‘तुझी आई आता िनवृ  हाय या मन:ि थतीत आह.े’’ मला ध ा
बसला. मा या आईला असं काही वाटेल याची मी कधीच क पना केली न हती. ितला
कधी ि थर पायांवर उभं रािहलेलं कुणी पािहलं न हतं. घरात सतत वेगवेग या कामांत
गंुतलेली, मो ा ककश आवाजात बोलणारी माझी आई अन् डॉ टर हणतात, ‘‘िनवृ
होणार.’’ आई ितचं ह ेसगळं िव  कसं सोडले? ह ेसगळं अश य असं वाटणारं, न पटणारं
होत.ं मा या घशाला कोरड पडली आिण आणखी काही खुलासा िवचारावा हटलं, तर
छाती धडधड क  लागली. पडले या आवाजात मी िवचारले, ‘‘कसली िनवृ ी? ती
बनारसला जा या या िवचारात आह ेका?’’
‘‘नाही. या याही पुढे...’’ डॉ टर हणाले आिण िसगारेट पेटवून यांनी वर वगाकड ेबोट
दाखिवले. ते छोटं केिबन धुरान ेभरलं. मला धुराने ठसका लागला अन् डो यात पाणी
आलं. ते पा न डॉ टर मो ा आ थेने हणाले, ‘‘रडू नको, प रि थतीचा शांत िच ाने
िवचार कर. आता पुढली कृती करताना व थ िच ाने िनणय घे’’ आिण िसगारेटची वलयं
सोडीत, बाहरे या पेशं सची जराही पवा न करता डॉ टरांनी मला तट थते या शा ाचं
वचनच दलं. डॉ टरला असं खोळंबून ठेवणं मला श त वाटेना; पण मला डॉ टर या
अशा अधवट िवधानांतून मा या आईब ल जाणून यायचं होतं. यांनी अचानक
िवचारलं, ‘‘ती तु याशी याब ल का बोलली नाही?’’ मला यांना सांगायचं होत,ं क
दररोज मी घरातून लवकर बाहरे पडतो अन् उिशरा येतो. आमचं सिव तर बोलणं होत
नाही. डॉ टरांनी ितर काराने ‘चक्’ केलं अन् िवचारलं, ‘‘ दवसभर तू कुठं हरवतोस?
फार िन काळजी आहसे!’’
‘‘अं! काही नाही- मला लोकांना भेटावं लागतं, कामं करावी लागतात. शेवटी येकाला
आपलं आयु य असतं ना!’’ मी थोड ंिचडूनच बोललो.
‘‘कसले लोक अन् कसलं आयु य?’’ डॉ टरांनी मो ा ितरसटपणाने िवचारले. मी
दवसभर काय करतो, याब ल मला काही सांगता आलं नाही आिण मी सांिगतलेलं ते
बाजूला सा न दणेार हपेण कळू लागलं. हणून यां या ांना उ र न दतेा ग प रा न
आईब ल ऐकावं असा िवचार मी केला आिण इथं तर आईब ल एक रह य िनमाण क न,
ते िसगारेट ओढीत, धूर काढीत फ  लागले होते. काय अ वि थत माणूस होता हा! ही



धूळ, िसगारेट, धूर अशा गो ी तर आजाराला कारणीभूत ठरतात. एवढा िन काळजी
डॉ टर मी कधी पािहला न हता. णांची गद  झालेली होती आिण रामून ेआत डोकावून
हटले, ‘‘पेशंट खोळंबले आहते.’’ यामुळे जरा गती आली. डॉ टरांनी िसगारेट खाली
टाकून थोटूक पायाने रगडले, हणाले, ‘‘चार मिह यांपासून मी तु या घरी ि हिजट दतेो
आह.े कधी कधी एकाच दवशी दोनतीन वेळा. ती लहान पोरगी येते मा याकड ेअन्
हणते, ‘डॉ टर, लवकर चला, अ मा फार आजारी आह.े’ असं बोलावणं आलं, क  मी
कधी दलु  करीत नाही. हातातलं काम टाकून मी धावतो. पेशंटला व रत आराम पडावा,
असं काही करतो. कधी कधी तर पोरगी दोन वेळा आली आह.े’’
‘‘आईला काय आजार होता?’’ उतावीळ होऊन मी िवचारले.
‘‘हऽंऽ तो आजार नेमका कोणता, ह ेशोधावं लागणार आह.े मी सारखा ल  ठेवून आह.े
काही जुजबी पा न, काहीतरी सांगून टाकायचा माझा वभाव नाही...’’ पण डॉ टर या
त हनेे पेशंट हाताळतात, त ेपा न मला वाटू लागलं, ते वत:चीच फसवणूक करीत आहते.
बरीच बडबड क न ते मु ावर आले... ‘‘ितला चकरा येत आहते. अचानक च र... पण
ती औषधाला ितसाद दतेे आह.े.. मला वाटतं, दयिवकाराशी ते संबंिधत असावं.
वयोमानानुसार होतं असं... आपण औषधोपचार क या... पण कती दवस ह े सांगू
शकणार नाही...’’
‘‘ितला ह ेमाहीत आह ेका?’’ मी अडखळत िवचारले.
‘‘हो. मला ते एका त हनेे प च सांगावं लागलं आिण ितला ते वि थत समजलं. ितला
फार चांगली समज आह ेसग यांची. तू कदािचत बोलशील तर...’’ मी ग प रािहलो.
डॉ टरांचं असं िनरी ण मा या स सि वेक बु ीला जणू ध ा दऊेन गेलं. मी मा या
आईकड,े ित या इ छा-आकां ा, ित या ि थतीकड ेल च दलं न हतं. जणू काही ितला
कशाची गरजच न हती!
‘‘ितला एकाच गो ीची आजकाल काळजी वाटते आह,े त े हणजे, तू एकटं राहशील क
काय, याची... ती मला हणाली, क  मुलगा जर ल ाला तयार होईल तर...’’
असं होतं तर! मला ल ात आलं. आईला दवसभर ह ेकामच होतं. घर या या पोरीला
पो टात पाठवून पो टकाड आणायचे, ते िल न गावाकड े पाठवायचे, ल ासाठी थळं
सांगा हणून... अन् अशा मागाने ितने ह े‘ थळ’ िनवडलं होतं, शडीवा या माणसाचं, बाप
रे! अशी कृती असताना, ितला याचा कती ताण पडला असेल... रोजची कामं करायची
आिण ती सा न ही कामं... माझं रा ी बोडलेसम ये बसून राहणं, ग पा मारणं याचा
वैताग लपवून ती मा यासमोर जे हा बोलायची, ते हा ितला केवढा ताण पडत असेल!
मला मा या आ मक ी वृ ीब ल मोठं अपराधी वाटू लागलं. मी िनघ यापूव  डॉ टरने
आवजून परत तेच सांिगतले- ‘‘बघ, ह ेमाझं िनदान आह.े जर तुला वाटलं, तर दसुरं मत घे.
मला काही वाटणार नाही... तू उ ा मला चेक दशेील का?’’
मी तपासणी-खोलीतून बाहरे आलो, ते हा बाहरे वाट पाहणारी माणसं िन ंत झा याचे
दसले. बाहरे पड यावर माझी थोडी घालमेल झाली आिण नेहमी माणं सवयीनुसार
बोडलेसकड ेन जाता, माझी पावलं घराकड ेवळली.
मी घरी जाऊन आईसमोर उभं रािहलो. मला पा न आई च कत झाली. या वेळी मी घरी



कधीच नसायचो ना! ितला मी नेहमीसारखंच कामात  असलेलं पािहलं आिण
डॉ टरने जे सांिगतलं ते चुक चं आह ेक  काय, असं वाटलं. अथात आई या हालचालीत
थोडा थकवा, डोळे थोड े ीण... अस ेमला वाटले. मा या पाह यामुळे तीसु ा ग धळली.
मला अचानक िवचारावं वाटू लागलं, ‘‘कसं वाटतंय आता? काही च र-िब र येत आहे
असं वाटतं का?’’
...पण मा याकडून तसं िवचारणं झालं नाही. ितने मा यापासून ते लपिवलं असेल, तर मी
तरी त ेका हणून िवचारावं? कदािचत ितला आवडणार नाही. असू ा. ितला िवचारायचं
असेल, ‘‘त ूया वेळी घरी कसा?’’ पण ितने िवचारले नाही. मला बरं वाटलं. मनातले 
तसेच ठेवून आ ही एकमेकांकड ेपािहले; पण घरात या पोरीनं मो ाने िवचारले, ‘‘तु ही
या वेळी घरी कसे आला? जेवायचं का? पण अ माने वयंपाक केला नाही.’’
आई ित यावर ओरडली, ‘‘एऽ त ूग प बस!’’ आिण मला हणाली, ‘‘मी चूल पेटवीतच
होते, आज ही पोरगीच उिशरा आलीय! तु यासाठी काय क ?’’ आम यात एकदम केवढा
बदल झाला! सकाळची घटना ल ात घेता, आता माझा कानांवर-डो यांवर िव ासच
बसेना! मा या खोलीत जाऊन आता मी चंतेत पडलो, क  आता आईला जर अचानक
काही झालं, तर काय करावं! ती तशी चांगली वाटत होती; पण तरीही आता खोलीत
आ यावर मला अ व थ वाटू लागलं. मी दार उघड ं ठेवून वाचत बसलो; पण वाचनात
माझं ल  न हतं. इतर  भरकटत होतं. समजा, ितला असा झटका आला आिण मी ित या
सुखासाठी या भयंकर ल ासाठी तयार होतो, ह ेसमजाय या आधीच ती गेली तर? मला
ते िविच  वाटलं; पण मरणो मुख आई या सुखासाठी मला ते करावं लागणार होतं.
मा यासाठी थळ पाहायचे ितचे एकहाती य  फार दयनीय होते. दसु यासाठी
आप याला, मनात नसलं तरी करणं भागच असतं. दशरथाचं मन राख यासाठी रामानं
चौदा वषाचा वनवास प करला न हता का? रामा या या चौदा वषा या भटकंती या
तुलनेत माझा ास तर काहीच न हता ना! मा यासाठी, तर मला न आवडणा या मुलीशी
िववाह करणं- याची सवयही होऊन जाईल नंतर- मृ युश येवर असणा या आईला सुखाने
मरायला सोईचं होत असेल, तर हरकत न हती.
मी कुणी मह वाचा पा णा अस या माणे आईने मा यासाठी खास वयंपाक केला होता.
जेवण उ म होतं. ितने केळीचं पान मांडलं होतं, पाट टाकला होता. पु हा ितने खुलासाही
केला, ‘‘आत फार धूर होतो. तु या विडलांनी संगळं काही चांगलं बांधलं; पण
वयंपाकघरात धुराड ंठेवलं नाही; ना िखडक . लाकड ंओली असली, क  एवढा धूर होतो,
क  डोळे जातात क  काय वाटतं. एखा ाचे डोळे अशा धुराने खरंच जातील बघ. मला
सवय आह े हणून ठीक; पण मा यानंतर जी कुणी...!’’ आईचं असं बोलणं हणजे, ितची
कृती आिण वयंपाकघरात ित यानंतर येणारी याब ल सूचनाच होती. मला ते कळालं,
पण काय बोलावं, ते कळेना. मी ग धळून गेलो. वैतागून हणालो, ‘‘आपण यासाठी
काहीतरी क या.’’
आई या वयंपाकाने मी चक त झालो होतो. मी खरं हणजे अचानकच घरी आलो होतो;
पण दोन तासां या अवधीतच ितने एवढा सुरेख वयंपाक केला होता! ितने न च या
पोरीला मदतीला घेतले असेल. खरं हणजे मी असा अचानक घरी कसा काय आलो, हे



ितला अनेक वेळा िवचारावं वाटलं असेल आिण मलासु ा ित या कृतीब ल िवचारावं
असं सतत वाटू लागलं; पण आ ही दोघंही इतर िवषयांवरच बोललो. जेवणानंतर मी
खोलीत जाऊन आराम करायचा य  केला; पण त ेश य झालं नाही. मग मी सग या
घरातून-वा ातून पुढे-मागे फरलो. कतीतरी मिह यांनंतर मी सग या घरात अशी
च र टाकली होती. वेगळं असं न दाखिवता मी आई या हालचाल कड ेल  ठेवून होतो.
ितचं जेवण झालं होतं, ती नेहमी या सवयीनुसार पान-सुपारी खात बसली होती.
आईन ेमग ओसरीवर चटई अंथरली आिण पाटावर डोकं ठेवून लवंडली. ितची ही नेहमीची
जागा. मी बाजून ेगेलो तर ती उठून बसली. ितन ेिवचारले, ‘‘काही पािहजे का?’’
‘‘नाही, नाही. त ूआराम कर. मी पेलाभर पाणी घेतो, बस!’’ मी वयंपाकघरात गेलो.
माठातलं थंड पाणी तहान नसतानाही िपलं अन् मा या खोलीत परत गेलो. घरातली ही
वेळ मा या सवयीची अशी न हती. यामुळे मला कसं अप रिचतासारखं वाटू लागलं. आई
आता िनवांत वाटू लागली अन ्मला मोठं सैल वाटू लागलं. मी पु हा ितकड े गेलो, ते हा
आईन े कॉफ  क न दली. आता मला कंटाळा येऊ लागला आिण मा या नेहमी या
ठकाणांकड-ेवाचनालय, टाऊन-हॉल, नदीकाठ या न ल पा या बागेत आिण शेवटी
बोडलेस हॉटेल. सहसा बोडलेस हॉटेलपासूनच माझा दवस सु  हायचा अन् रा ी पु हा
ितथेच मी यायचो.
आई वि थत अस याचे पा न मला समाधान वाटले आिण िविहरीवर जाऊन मी हात-
पाय धुतले, कपड ेघातले अन् िनघालो. जा यापूव  आईला सांगावं हणून मी मागे गेलो,
ते हा ती फरशी धुऊन काढीत होती. मी िवचारलं, ‘‘ती पोरगी कुठे गेली? अन् त ूका
करतेस ह ेसगळं?’’
आईन ेउ र दलं, ‘‘ितला सुटी पािहजे होती अन ्फरशी बघ कती चोपडी झालीय! अन्
हात-पाय धड आहते तोपयत करणं चांगलंच, नाही का!’’
मी आता मो ा धीराने; पण साधेपणाने आईला हटलं, ‘‘... तुला यो य वाटलं, तर यांना
तू सांग अन् गावाला जायची तयारी कर. त ू यांना तसं कळव अन् के हाही या हणावं...’’
आिण पुढे काही बोलणं हाय या आत मी चटकन बाहरे पडलो.
सगळी सं याकाळ माझं मन िविवध िवचारांनी भरलेलं होत.ं माझी वैयि क सुखद:ुखं
कुणाला सांगत बसायची माझी सवय न हती आिण हणूनच जे हा बोडलेसम ये वमा या
शेजारी बसलो आिण यांनी िवचारले, ‘‘आज फार उशीर झाला तुला. काही िवशेष?’’
ते हा मी काही जुजबी कारणं दली आिण िवषय बदलला. मग सहाचा ुप आला. यात
एक प कार होता, याचा असा कोणता पेपरच न हता, हणून मी याला ‘दिुनयेचा
वाताहर’ हणायचो, या ुपम ये आणखी एकजण बँकेतला लेखापाल होता, एक शाळा
मा तर होता अन् एक-दोघं असे होत,े यां या वसायाब ल कंवा इतर अशी मािहती
मला न हती. आ ही सगळेजण इथे जमायचो. आम या चचा नेहमी माणे द ली या
राजकारणावर असाय या. इं दरा गांध चं काय चुकलं, काय नाही- यावर अगदी
तावातावाने बोलणं हायचं. मी सहसा या चचत भाग यायचो, त ेमाझी असहमती प
कर यासाठीच. कधी लेटो तर कधी टॉयनबी यांचे संदभ मी यां यासमोर फेकायचो; पण
मी यांचं नुसतं ऐकत होतो. प काराने मग मला िवचारलेच, ‘‘आज तुझी बडबड कुठे



गेली?’’ मी सांिगतलं, ‘‘माझा घसा खरखरतो आह,े सद  होतेय...’’
एका तासान ेमी ितथून िनसटलो. इलॅमन ीट ओलांडून मी शरयू या वाळूत फरलो.
वाह या पा याचा आवाज ऐकत बसलो. या सग या वातावरणात मा या वैयि क चंता
बाजूला रा न गे या, एवढा मी भारावून गेलो. माणसं बसलेली होती, पोरं खेळत होती.
मी वत:शीच हणू लागलो, ‘‘माझी वत:ची काळजी काहीही असो, जगात केव ा
चांग या गो ी चालू आहते! मा या मनावरचं ओझं फेकून दऊेन असं राहणं कती चांगलं
होईल! इथं कतीतरी माणस ंआनंदी होती. ग पा मारीत, हसतिखदळत होती. यांना
आईची कंवा ल ाची कसलीच काळजी न हती... दवेा! मला काही तरी माग दाखव.’’
नदी या कठ ावर बसून मी बराच वेळ िवचारात गढून गेलो होतो. असं वाटू लागलं,
सकाळी या एमएमसी या डॉ टरची गाठच पडली नसती तर आईची कृती आिण माझं
ल  तसंच सोडून, मी मा या कामाला लागलो असतो, तो शडीवाला गेला ख ात! मला
ल ाचं काही दणंे-घेणं न हत,ं मला आईचा मृ यू नको होता. लोकां या सांग या-
बोल यातून माझा ग धळ होऊ लागला. िनणय होत न हता. मी का ीत सापडलो होतो.
कुणीही मला सांिगतलं न हत,ं क  मी ल  करावं, नाही केलं तर मी आईला मुकणार.
आई या कृतीला खरं हणजे मीच जबाबदार न हतो. ितची कृती िबघडायला
पूव पासूनच सु वात झाली असावी. मी आता ल ाचा िनणय एव ासाठी घेतला होता,
क  ितला आता व थपणे मृ यू यावा. मी वत: होऊन घेतलेला हा िनणय- आता
कोण याही कारचा सं म न हता. एवढा ि थर िवचार झाला अन ्थोड ंमोकळं वाटू
लागलं. आता मी सग या प रसरात वत:ला छानपैक  गंुतवून घेतलं. नदीचा खळखळाट,
प यांचा कलिबलाट...
वाळूत बोलत बसलेली ती माणसं कपड े झटक त उठली. यांचं काहीतरी मह वा या
िवषयावर बोलणं चालू होत.ं मा याजवळून त े गेले आिण यां यापैक  एकजण सांगत
होता, याकड े माझे ल  वेधले गेले. ‘‘कुणा या एका याच स याने िनणय घेऊन
नाकासमोर चालणा यांपैक  मी नाही. येकाने कोण याही सम येवर िनणय घे यापूव
आणखी दसुरं मत यायला पािहजे.’’ ती दोन माणसं पे शनर होती आिण कदािचत
कौटंुिबक कंवा का यालयीन मु ावर बोलत असावीत. यां या बोल यातले ‘दसुरं मत’
ह ेश द जणू मा यासाठी सा ा कार होता! आिण मा यासाठी माग दणेारे! माझे डॉ टर
नेहमी सांगायचे ना ‘दसुरं मत’ यायला! आता मा या आई या कृतीसाठी या
एमएमसी या डॉ टरवर अवलंबून राहायची गरज न हती. आता मा या आईसाठी मी डॉ.
नटवर यांचे मत घेईन. यां याकडून तपासून घेईन. त ेका डयॉलॉिज ट आिण यूरोसजन
होत.े नवीन ए टे शनम ये यांचं हॉि पटल होत.ं तातडी या उपचारासाठी येकजण
यां याकड े जायचा. वेगवेग या दशेांतून डॉ टरसाहबेांनी िड या िमळिव या हो या
आिण दशेात या अनेक ठकाणां न यां याकड े ण यायचे. आता यां याकड ेजाऊन मी
यांना प  िवचारणार होतो, क  माझी आई काही वष हयात राहणार आह ेका नाही
आिण यां या िनणयावर मा या ल ाचं ठरणार होत.ं
जड पावलांनी मी जे हा घरी िनघालो, ते हा ाथना क  लागलो, क  सकाळ या मा या
तशा सांग यामुळे आईन ेकोणतीही कायवाही-ते प  वगैरे- सु  केली नसावी. अथात मला



खा ी होती, क  पो टाचं काम एव ा तातडीने ित यान ेझालं नसावं.
सकाळी मी लवकर उठलो आिण एमएमसी या डॉ टरां या घरी जाऊन यांची भेट
घेतली. यांची दाढी-आंघोळ झालेली न हती. िव कटलेले यांचे केस अन् यां या
अवताराव न त ेशहरातले मोठे डॉ टर वाटाय याऐवजी च  माकटमधले हमाल वाटत
होत.े असा हमाल, या या खां ावर आप या जीवन-मरणाचं ओझं लोक टाकतात...
यां या घरात कॉफ  घेताना मा या मनात असे िवचार आले. डॉ टर मा याशी मो ा
आ थेने बोलू लागले. कारण यांचा असा समज झाला होता, क  आईचा आजार पु हा
बळावला आह ेआिण मी यासाठी आलो आह-े ‘‘अरे, काळजी नको क स, मी येतो आिण
पाहतो. न च पु हा च र आली असेल, ठीक होईल’’ आिण डॉ टर जे हा पुढे सांगू
लागले, ‘‘मला माझी कामं आटोपायला चाळीस िमिनटांपे ा जादा वेळ लागणार नाही.
आधी तु याच घरी येईन मी. खरं हणजे यापे ा एक गंभीर केस आह ेटे पल ीटम य;े
पण असो-’’ ते हा मी भानावर आलो आिण इतरांचं ऐकून यायची सवय नसलेले ते
डॉ टरसाहबे टे पल ीटमध या या पेशंट या आजाराब ल तपिशलाने सांगू लागले.
सांगताना जे हा त े णभर थांबले, तेव ाच वेळात मी यांना िवचा न घेतले, ‘‘मी
मा या आई या केसम य ेसेकंड ओिपिनयन घेऊ शकतो का?’’
‘‘का नाही? वा! यो य गो  आह ेही. मीसु ा तु यासारखाच माणूस आह ेक ! मी काही

दवे नाही; थोड ंथांब...’’ यांनी मला वाचायला पेपर दला आिण त ेघरात अंतधान
पावले! चाळीस िमिनटांनंतर ते आता नेहमी या वेशात बाहरे आले. यांनी मा याकड,े
डॉ. नटवर यांना िलिहलेले प  दले, हणाले, ‘‘चांगला पोरगा आह ेतो. वभावाने थोडा
अबोल आह;े पण चांगला आह.े ह ेप  घेऊन जा, याची वेळ घ,े आईला दाखव अन् मला
सांग.’’
नवीन ए टे शनमध या डॉ. नटवर यां या क स टंग मम य े या दवशी सगळी
सकाळ मी घालिवली. एक नोकर माझं प  आत घेऊन गेला होता आिण बाहरे जु या
मािसकांचा ढीग वाचत मी बसलो. मग थकून मागे टेकून बसून रािहलो. दरवाजा अधवट
उघडायचा, सोबतीला घेऊन कुणी पेशंट आत जायचा, बाहरे यायचा. जवळपास दोन
तासांनी तो नोकर मा याकड ेआला. मी दले या प ावर िलिहले होत,े ‘‘मंगळवार- 11
वाजता.’’ मंगळवार आणखी पाच दवसांवर होता. समजा, तो शडीवाला माणूस
यापूव च आला तर? नोकराला मी िवचारले, ‘‘डॉ टरांना भेटून, मी जरा जवळची
तारीख घेऊ का?’’ यान ेमान हलिवली अन् तो िनघून गेला. हा दृ ीस न पडणारा डॉ टर
हणजे दवेासारखाच होता. दसायचा नाही अन् या या इ छेिशवाय तो ऐकणारही नाही
आपलं.
आई या स या या मन:ि थतीत ितला डॉ टरकड ेघेऊन जा यासाठी तयार करणं मला
अवघड गेलं नाही. तरीही मी डॉ. कशन या तपासणीचा िवषय ित याकड ेकाढला नाही.
मला एवढंच सांगावं लागलं, क  या वयात चांगलं असतानाच तपासून घेणं कती सोयीचं
आह,े ते फार चांगले डॉ टर आहते. अथात डॉ टरची फ स शंभर पय ेलागली, ह ेकाही
ितला मी सांिगतले नाही. गफूरची टॅ सी पंधरा पयांत उपल धही होती- डॉ. नटवर
यां या दवाखा यात घेऊन जायला.



डॉ. नटवर यां या दवाखा यात, वेगवेगळी इलेि क आिण अ यावत वै क य उपकरणं
वेगवेग या सम ये बसिवलेली होती. हीलचेअरव न आईला येक िवभागातून
तपासलं जाऊ लागलं, ते हा मी ित याकड ेपािहलं. आई मोठी स  होती, कारण ती आज
सग या नसस या- उपकरणां या दखेरेखीत होती. सग यांचं ल  ित याकडचे होतं न!ं
या हॉलमधून, या हॉलम ये जाताना ती मा याकड ेपाहायची अन् मला असं वाटून गेलं,
क  मी ित याब ल एवढी काळजी घेतो आह,े ह ेपा न ितला कृत ता वाटत ेआह.े
तो दवेाचा दतू- याने या दवशी माझं प  घेतलं होतं, तो आला अन् आप या मागे
यायचा इशारा केला. मी या यामागे गेलो. आता ितथे काहीच न हतं. ॉली, खुच ,
ितथले अटे डटं, इतकेच काय माझी आईसु ा. सगळी एखा ा जादू या दृ या माणे
नाहीशी झाली होती. या मो ा हॉि पटलम य ेसगळीजणं कठपुत यांसारखी हालचाल
करीत होती. ितथे मी या नोकरा या मागे जात रािहलो. डॉ टरां या एका श दावर
माझं- भिव यातलं वातं य अवलंबून होतं. मला डॉ. नटवर यां यासमोर सादर कर यात
आलं. डॉ टर चांगले त ण होत.े करकोळ कृती आिण गंभीर चेहरा, ओठ िमटलेले- असं
वाटायचं, क  मह वा या सूचनांसाठीच त े उघडतात. कमचा यांसोबत यांचा संवाद
सं ेपान ेअसायचा. मान हलवायचे कंवा बोटां या हालचाली, बस.
‘‘िम. संबू, तुम या आईला काहीही झालं नाही.’’ यांनी एका फो डरम ये काही
कागदप ं, फोटो ा स् मा यापुढे केले. ‘‘संदभासाठी ही कागदप ं ठेवून या. काळजीची
अिजबात गरज नाही. चेकअ चीसु ा गरज न हती. र , लघवी, लड ेशर, दय, फु फुसं
सगळं सगळं एकदम नॉमल आह.े सा या चकरा या कधी थक ामुळे, दीघ उपवासामुळे
येऊ शकतात. उपचाराची गरज नाही. थो ा-थो ा अंतराने भरपूर खावं यांनी. बस,
काही नाही!’’ मी यांचे आभार मानले व ितथून िनघालो. बेल वाजवाय या तयारीत
डॉ टर होते; पण परत वळून मी यांना िवचारले, ‘‘ती कती वष जगणार आह?े’’
एक कोरड ंअसं हसू डॉ टरां या चेह यावर दसलं, यांनी बेल वाजिवली आिण हणाले,
‘‘या ाचं उ र कोण दऊे शकेल...’’ दसु या पेशंटने आत वेश केला, तसं त ेसाधेपणाने
हणाले, ‘‘तुम या-मा यापे ाही जा त दवस ती जगणार... मला यात काही आ य
वाटणार नाही.’’
मा या अन् या डॉ टरपे ाही जादा आयु य मा या आईचं असेल तर... मला घरी
परतताना वाटू लागलं- तर आईला मी सरळच का सांगू नय े मग - तो शडीवाला
नातेवाईक अन् याची पोरगी, यांचा िवचार डो यातून काढून टाक, हणून! घरी जाताना
आई एव ा आनंदात होती, क  मला ित या आनंदावर िवरजण घालावसं वाटेना. आिण
ितन े तर आताच ल ा या तयारी या ग पा करायला सु वात केली होती. मी मा
र या या वदळीकड ेनजर लावून बसलो होतो. माझं ल  झालेलं पाहायची ितची इ छा-
केवढा ह  हा! आई सांगत होती, ‘‘भावाला अन् या या बायकोला मला बोलवावंच
लागणार आह ेआता, मदतीसाठी. पि का छापाय यात, कपड ेखरेदी, चांदीची भांडी,
काय काय... मला तेवढं माहीत नाही; पण भावाला वहार माहीत आहते.’’ ती र याने
हचे सांगत रािहली. माझं ल  न हतं. ‘बॉ ब’ टाकायला अजून वेळ आह.े..
मी िवचार क  लागलो... गाडीचा वेग आिण त डावर येणारं वारं यामुळे ितची उ ेजना



वाढू लागली. कृतीबाबत आता िन ंती झा यावर िववाह समारंभात गंुतून जाय या
ित या योजना सु  झा या. मला ह ेसमजेना, क  माझं वातं य िहरावून आईला असं
कोणतं समाधान िमळणार आह?े संसारात मी पांगळं होऊन, बायको या इशा याव न
बाजारातून भा या आणाय या, खरेदी करायची, बाळाचे कपड े बदलायचे... या
िवचारांनी मा या अंगावर काटा आला.
आ ही टॅ सीतून उतरलं, क  घरातली ती पोरगी हातात पो टकाड घेऊन धावत आली,
‘‘पो टमननं दलं ह ेप !’’
‘‘हऽंऽ प  आलंय बघ!’’ आईला आनंद झाला. ितथेच पाय यांवर उभं रा न मो ा
अधीरतेन ेितन ेप  वाचले आिण हणाली, ‘‘तो एक या बसन ेयेत आह ेआजच- इत या
लवकर येईल, अस ंवाटलं न हतं...’’
‘‘कोण- तो शडीवाला?’’
मा या ितरकस बोल यावर ितने चमकून पािहले, ‘‘नाही, नाही, असा यांचा अपमान
करायचा नाही! काय होतं- एखा ाला शडी असली तर? या दवसांत येकाला शडी
असायची.’’ आपला राग लपवीत आई सांगू लागली. मी टॅ सीचे पैसे दते असताना ती
पाय या चढून गेली. टॅ सी िनघाली, तसं परत येऊन ितन ेआवाज दला, ‘‘अरे, गाडी का
परत धाडलीस? मला वाटलं, गाडी घेऊन यांना आणायला जाशील. त ेचांगलं झालं
असतं. असू द,े आता जा बस टँडवर. यांना वाट पाहायला लावू नकोस. बस याय या
आधीच त ूजा. ती फार मोठी माणसं आहते. कती ीमंत अन् िस  आहते, क पना नाही
तुला. त ू यां याकड े गेलास तर तु यासाठी मो ा गा ा आणतील... यां या शेतात
सगळी िपकं त े घेतात. तांदळुापासून त े मोहरीपयत! सगळं धा य, सग या भा या!
रॉकेलिशवाय यांना बाजारातून काही खरेदी करायची गरजच पडत नाही. त ूजाय या
आधी मला अंगणातून केळीची मोठी पान ंतोडून दऊेन जा.’’ ितने सांिगत यानुसार मी
केळीची पान ंतोडून दली. दकुानातून फराळासाठी लागणा या व तू आणून द या. आई
फार घाईत होती, उ साहात होती. घरात या पोरीला कामं सांगत होती. मला आता याचं
वाईट वाटू लागलं होत, क  आता जे मी सांगणार यामुळे आईचा सगळा उ साह
मावळणार आह.े वयंपाकघरा या दाराशी उभं रा न मी आई या हालचाली पा
लागलो. माझं बोलणं सौ य कसं राहील, याचा िवचार क  लागलो. चुलीसमो न ती
वळली अन् हणाली, ‘‘आता जा, उशीर क  नकोस. बस आधी आली अन् यांना वाट
पाहावी लागली, तर ते िविच  वाटेल.’’
‘‘ या दवशी रा ी जस ेआले, तसे येऊ शकत नाहीत का? या वेळी यांना कुणी आणायला
गेलं न हतं.’’
‘‘आताची गो  वेगळी आह-ेआता वेगळं नात ंझालं आह.े’’
‘‘नाही... मला तुझं ह ेपटत नाही. त ेगावाकडले तुझे नातेवाईक आहते, एवढंच आिण माझं
िवचारशील, तर माझे कुणीही नाहीत!’’
आई या हातातलं भांड ंखाली पडलं, ती पुढे आली अन ् िवचा  लागली, ‘‘तुला काय
झालंय?’’
‘‘तो शडीवाला माणूस खुशाल येथे येऊ द.े फराळ क  द ेआिण जाऊ द.े मी बस टँडवर



या यासाठी जाणार नाही अन् इथे थांबणारही नाही.’’
‘‘ यां या मुलीला पाहायला बोलाव यासाठी त ेयेथे येत आहते.’’
‘‘ या याशी माझा काही संबंध नाही. मी मा या कामाला जातो आह.े तुला पािहजे ते हा
याला बोलाव, जेवू घाल अन ्पाठवून द.े मी चाललो...’’
मी खोलीत जाऊन कपड ेबदलले आिण आता आईला काय वाटले असेल, असा िवचार
ठेवूनच मी दसु या दाराने बाहरे पडलो- बोडलेससाठी.
मला ित याब ल वाईट वाटू लागले, वत:चा रागही येऊ लागला. घरा या ओ ाव न
उत न मी जसा र याला लागलो, तस ंआई एकदम समोरचं दार उघडून धावत आली
अन् मा यासमोर येऊन उभी रािहली. डो यांत अ ू आणून ती मला िवनवू लागली.
‘‘त ू या पोरीशी ल  क  नकोस कंवा ित याकड ेपा ही नकोस. मी एवढीच भीक मागते
तुला, क  त ूजाऊन यांना घेऊन ये. काही झालं तरी त ेमा या बोलाव याव न येथे येत
आहते. त े आप या ना यातले आहते. नाही तर यांचा अपमान होईल अन् गावात ते
सग यांना सांगत राहतील- शंभर वष सांगत राहतील!- आिण आ हाला बोलावलं अन्
आमचं वागतही केलं नाही, या िवधवेन,ं अस ंकाही ते हणू लागले, तर मी म नच
जाणार! आप या कुटंुबाचा मान राख बाबा, तुला हात जोडत!े’’
‘‘पण त े या वेळी वत:च घरी आले होते न?ं’’
‘‘आज आपण यांना बोलावलेलं आह.े िनमं ण दले आह.े’’ सा या आवाजात सांगायला
आता आईला क  पडत होते. शेजा यां या कानावर काही जाऊ नय,े ही ितची धडपड
होती. ितची िनराशा मला जाणवली. ती पदराने डोळे पुसत होती.
मला सग या संगाचे गांभीय यानात आले. मला प ा ाप होऊ लागला. शेवटी या
िनमं णाला मीच जबाबदार होतो ना! आता मी काय करावं असा  पडला. आई िवनवू
लागली, ‘‘ यांना भेट. यांना घरी आण. यां या सोबत जेव, यां याशी बोल अन् मग
तुला वाटेल ितथे जा. मुली या सोय रक चं तो काही उपि थत करणार नाही, याची
काळजी मी घेत.े ल ाची काळजी त ूक  नकोस, तुला काय करायचे त ेकर. सं याशी राहा
का काही कर. हो, मी दखल दणेार नाही. ही शेवटची वेळ. यापुढे िजवात जीव असेपयत
हा िवषय काढणार नाही, आता शपथ घेते. घरात नातवंड ंयायची व  ंपािहली होती
मी... पण...’’
वा य संपाय या आधीच आई रडू लागली. ितचं बोलणं, ितचं व  ऐकून मी आतून
गलबलून गेलो. मी ितला घरात वळवून हणालो- ‘‘जा, आत जा. कुणी पाहील. मी जातो
बस टँडवर आिण यांना घरी आणतो. मी यांना या दवशी वि थत पािहलं न हतं;
पण हरकत नाही. यां या शडीव न मी यांना ओळखेन- न च.’’

♦♦♦



मांजर-घरात
िवनायक मुदाली ग लीत या या वा ा या मोक या जागेतून मागे जाता यायचं, ितथे
चंचे या झाडाखाली एक िवहीर आिण एक शौचालय होतं - वा ात राहणा या िभ
कृती या भाडके ं साठी तेवढी ती सुिवधा असायची. या जागे या मालकाने उपल ध
जागेला अनेक पा टश स टाकून िवभागलं होतं. असहाय अशा भाडके ं ना वतं
िनवा याचा असा एक दखेावाच क न जा तीत जा त घरभाड ं येकाकडून तो वसूल
करायचा. तो वत: ग ली या त डाला असलेली जागा बाळगून होता. इथे याचे एक
दकुान होते. िजथे िविवध कार या व तूंसोबतच - पलीकड या ग लीत या युिनिसपल
शाळे या पोरांचा घोळका यायचा, यां यासाठी िबि कट-गो या, पेि सली, रिबनी
असाय या. रा ी जे हा तो दकुान बंद करायचा, ते हा दारातच झोपायचा; यामुळे कुणा
आगंतुकाला - याला ठेचकाळ यािशवाय आत जाता येऊ नय.े यान ेमो ा धूतपणाने
रॉकेल या रका या ड यांची उतरंड आत अंधारात मांडून ठेवलेली होती; यामुळे कुठे
लहानसा ध ाही लागला, तर या ड यांचा खडखडाट हणजे, याला धो याची घंटाच
असायची.
एकदा, एका म यरा ी दकुानात या धा यां या पो यांतून उंदराचा पाठलाग करताना,
एका मांजराला म येच िपतळेचा चंबू दसला. कुतूहलाने, मांजरान े यात डोके घातले.
चंबूचं त ड या मांजराचा ास क डावा एवढं छोटंही न हत ंआिण यातून डोकं सहज
बाहरे काढता यावं एवढं मोठंही न हत.ं एकाच वेळी, डो यावर मुकुट यावा अन ् याच
वेळेस डो यांवर झापड यावी असं झा यानं, मांजर ग धळून गेलं. हरैाण झालं. इकड-े
ितकड े उ ा मारायला-धावायला यान े सुरवात केली आिण अस ं करताना भंतीवर,
सामानावर याचं चंबूचं डोकं आपटून आवाज होऊ लागला. आप या नेहमी या जागेवर
झोपलेला दकुान-मालक या आवाजान ेखडबडून उठला. आत या अंधारात याने फटीतून
नजर टाकली अन् पटकन डोकं मागे घेतलं आिण तो ओरडला,
‘‘चोर! चोर! धावा!’’
याने चटकन् हातात काठीसु ा घेतली आिण जिमनीवर आपटायला सुरवात केली. काठी
आपटली, क  आत चंबूत डोकं घातलेलं त ेमांजर उ ा मारायचं आिण याचं अडकलेलं
डोकं ठक ठकाणी आपटायचं. येक ि थर व तूचे आवाज होऊ लागले, ग धळ होऊ
लागला. दकुानदारा या ओरड यान े याचे भाडके  जागे झाले अन् या याभोवती गोळा
झाले. यांनीसु ा फटीतून दकुानात नजर टाकली. आत भां ांचे आवाज झाले अन् तेसु ा
घाबरले. आत अंधारात पु हा पु हा नजर टाकून यांनी यात असणा या िविच
करणाचा अंदाज लावायचा य  केला आिण िन कष काढला, ‘‘बाप रे! काहीतरी
भुताटक चा कार असावा, न  काय ते सांगता येत नाही, बरं!’’ कुणीतरी धीर क न
सुचिवलं, या मांि काला उठवा! या सग या वेगवेग या कार या भाडके ं म ये एक
मांि कही राहायचा. आता तो गाढ झोपलेला होता, कारण याची खोली वा ा या
शेवट या टोकाला होती.
तो तांि क घरबस या दवसाकाठी पंधरा पये कमवायचा. या या दारासमोर नेहमीच



गरजू लोकांची गद  दाटलेली असायची. असं हणायचे, क  याचे ह े ण- ाहक दरू
दरूव न - पाँडचेरी, िसलोन, संगापूर न - यायचे. कधी कधी तर एवढे लोक यायचे, क
यां यामुळे इतर भाडके ं ना यांचा ताप होऊ नये हणून याला माग या बाजूला-
आप या अशा णांना घेऊन बसायला सांग यात यायचं. ितथे, अंगात आले या डझनभर
बायका, वेडसर माणसं- यां या घर यांकडून ध न आणले या अव थेत बसून असायची.
वसायासाठीचा आव यक असा पेहराव-वेशभूषा के यािशवाय मांि क आप या

खोलीतून बाहरे पडायचा नाही. या या उंच जटा, भरघोस वाढलेली, वि थत
वंचरलेली, छातीवर ळणारी दाढी, कपाळावर भ म, भगवा टळा, चंदनाचा लेप आिण
िहमालयातून आणले या िविवध टपो या म यां या, ग यात या माळा... या या हातात
जुनी- जीण चोपडी असायची. असं हणायचे, क  या चोपडीत येका या आयु याचे
सार, गूढ अशा का मय भाषेत िलिहलेलं आह.े िविश  असा मं िवधी क न तो
णासमोर मैदानात बसायचा. हातात या चोपडीतून या णाशी संबंिधत तपशील

िविश  हले काढून वाचायचा. हजार वषापूव  रचले या या ाचीन अशा तामीळ
का पं चा अथ, मांि कािशवाय कुणालाही सांगता यायचा नाही. तो णाला
सांगायचा, ‘‘माग या ज मात तू जे कृ य केलंस, याची फळं आता भोगतो आहसे.
या यािशवाय दसुरं काय असणार? ह े भोग आहते. पुढ या पौ णमे या स ावीस
दवसांनंतर दहा ा तासाला यातून तुझी सुटका होईल. ह े सगळे भोग... त ू यापूव
के हा...’’ तो समोर या माणसाकडूनच ब तेक मािहती काढून यायचा. ‘‘तु या जीवनात
अशी कोणती वृ  ी आलीय् का - जी तु यासोबत नीट वागली नाही, अशी? खरं सांग!’’
‘‘हो, खरं आह.े..’’ िवचार क न एखादा सांगायचा. त े मग आपसात बोलून िवचार
करायचे आिण मग तो ण कबूल करायचा, ‘‘हो हो, ती बाई- कामूच असेल... हो..’’
मांि क मग याने काय करावं ह ेसगळं सिव तर सांगायचा ‘‘- ितनेच करणी केलेली आह.े
तु या गावात या मो ा झाडाखाली एक ख ा कर आिण ितथे एखाद ंहाड सापडले. ते
घेऊन ये आिण ते मी नदीम ये फेकून दईेन; ते हा कुठे तुला आराम पडले. मग माग सा
झाडाची डहाळी हवेत मा न मांि क ओरडायचा, ‘‘िनघून जा, िनघून जा! भूत िपशा ा,
िनघून जा!’’
आता, अशा रा ी हा दकुान-मालक मांि का या खोलीसमोर येऊन आवाज दऊे लागला -
‘‘बाहरे ये! मला मदत कर बाबा! फार िविच  काही तरी हायलंय, बाहरे ये!’’
मांि काने घाईघाईने आप या माळा ग यात घात या, आपली पेटी घेतली आिण बाहरे
आला. मु य जागेवर येऊन याने िवचारले,
‘‘ह ंसांगा, काय होत आह,े काय झालं?’’
‘‘एका चंबूत ाण आलेत वाटतं आिण तो चंबू खाली-वर होतो आह,े आजूबाजूला आपटून
याचे आवाज होत आहते, पहा!’’

‘‘ह.ं.. चंबूतलं भूत! न च. त ेभूत रका या चंबूत येऊन बसत,ं मग चंबूत असा जीव येतो!
हणून तर आपली विडलधारी माणसं सांगायची, क  भांड ंकधीही उपड ं ठेवायचं नसत-ं
पालथं घालायचं असतं, माहीत आह?े ही अशी भूत-िपशा  ंअशी भयानक आवाज काढून
आप याला भीती दाखिवतात आिण आपण घाब न गेलो, क  आप या कवटीवर मारतात



... पण आता पाहतो मी त ेसगळं...’’
घाबरलेला दकुानमालक सारखा हणू लागला, ‘‘मी आजवर एवढं सरळ जगलो. कुणा या
अ यात ना म यात, कुणाचंही वाईट केलं नाही मी कधी अन ्मा याच निशबाला ह ेका
यावं...’’
‘‘अं! काही मोठी गो  नाही. घाब  नकोस. ह ेसगळे भोग असतात. माग या ज माचे...
माग या ज मात तु याकडून काही घडलं असेल...’’
‘‘काय घडलं असेल?...’’ थरथर कापत दकुान मालकान ेिवचारले.
मांि क आता ह े शा  सिव तर सांगाय या मन:ि थतीत न हता. बाक या
भाडके ं माणे मांि कालासु ा या घरमालकाब ल राग होता; पण आता तपिशलाने
या यावर आरोप ठेवायला तसा वेळ न हता. आता तो मो ा मवाळ आवाजात सांगू
लागला, ‘‘ह ेकेवळ खो ा करणारं भूत आह,े आणखी काही नाही; पण कमकुवत दयाची
माणसं भीतीने घाबरतात, इतकेच काय, र ा या उल ापण क  लागतात...’’ हा सगळा
संवाद चालू असताना दकुानातून भां ांचे आवाज येतच होते. गद तला कुणी तरी
ओरडला, ‘‘ह े सगळं, तु ही लाईट कने शन घेतलं नाही, या यामुळे झालंय! शहरात
सगळीकड े लाईट घेतलेत. आप याच एका वा ात नस याने आप याला असा ास
होतो!’’
‘‘तु ही कंदील का नाही आणत?’’
‘‘अं! तीन दवस झाले, रॉकेलचा प ा नाही. आ ही रा ी चांद या या उजेडात जेवत
आहोत.’’
‘‘थांबा, थांबा,’’ घरमालक सांगू लागला, ‘‘मी लाईटसाठी अज केला आह,े आप याकडे
येईलच लवकर.’’
‘‘आप याकड ेलाईट असती तर आपण खटका लावून याला पािहलं असतं, कमीत कमी
काय कार आह,े त ेल ात आलं असतं.’’
‘‘होईल, होईल- सगळं होईल. आता ही त ार करायची वेळ नाही.’’ याने मांि काला
दकुाना या दारापाशी नेले. कुणीतरी हातातली बॅटरी चालिवली; पण सेल गेलेले
अस याने, यातला ब ब ीण त हनेे चालू झाला, यातून काही िन प  झाले नाही.
दर यान बाहरे या जमावाची चा ल लागलेलं त ेमांजर काही ण थांबलं; पण यानंतर
दु पट वेगाने ग धळ घालायला याने सुरवात केली. येक भंतीवर, िखडक या
गजा यांवर या या धडका होऊ लाग या. आवाजासरशी दकुानमालकाची भयाने गाळण
उडू लागली आिण भोवतालची माणसं िव मयाने मागे स  लागली. मांि कसु ा तसा
घाब न गेला होताच. दकुानात या अंधारात तो नजर लावायचा आिण भां ाचा आवाज
आला, क  पटकन मो ा कुशलतेने डोकं मागे यायचा. कुजबुजत; पण दटावून
दकुानमालकाला तो हणाला, ‘‘अरे, कमीत कमी मेणब ी तरी लाव! सगळं गाव उजेडात
चमकत आह ेआिण त-ू वत: अन् भाडके ं ना अंधारात दडपून टाकतोस क ! काय माणूस
हणावा हा!’’ यातच कुणीतरी हटलं,

‘‘अन् एव ा वीस कुटंुबांसाठी फ  एक िवहीर अन् एकच संडास आह!े’’
कुणीतरी म करी केली, ‘‘अं! रा ी बायकोजवळ झोपतो ते हा आमची थोडी कुजबुजसु ा



सग यांना ऐकू येत!े’’ यावर कुणीतरी टोमणा मारला, ‘‘पण तुझं ल  कुठं झालंय!’’
‘‘अं! या यात काय? दसुरी कुटंुबं आहते न ंइथं!’’
‘‘ यांची व कली त ूका करतोस? त ेआपापली काळजी घेतातच.’’
‘‘ठाणऽ, ठाण!’’
कुणीतरी दकुानमालकाकड े िनदश क न हटलं, ‘‘याचंच ह े पाप आह,े या यामुळे
आप या सग यांना त ेभोगावं लागतंय!’’
‘‘तु हांला एवढी गैरसोय वाटत असेल, तर जा क  सोडून!’’
दकुानमालकान ेअसं हटलं अन् सग यांचा नाइलाज झाला; कारण इतर शहरां माणे या
शहरातही राह यासाठी घरांची चंड अडचण होती.
आता मांि काने प रि थती ता यात घेतली. यान ेसग यांना ग प राह याची खूण केली.
‘‘ही त ारीची वेळ नाही. तु ही सगळेजण झोपा जा आता. आतलं ह े भूत आता बाहरे
काढायचं आह.े ते जे हा बाहरे पडले, ते हा इथं कुणी नसायला पािहजे. नाहीतर त ेतुम या
शरीरात वेश करणार पहा!’’
‘‘हरकत नाही. आम या घरमालकापे ा तर वाईट असणार नाही आिण ह े भूत मा या
अंगात संचारलं तर चांगलंच होईल. मग तर मी वा ा या सग या भंत ना दणके दऊेन
सगळा राडा, जो कुणी मालक असेल, या या डो यावर ओतून दईेन!’’ कुणीतरी टोमणा
मारला. ते ऐकून मांि क सग यांना सांगू लागला, ‘‘नाही, नाही कुणीही आगाऊ
बोलायचं नाही. मीसु ा तुम यासारखाच भाडके  आह,े मीपण परेशान आहे
सग यांसारखा; पण मी काही आता असं काही बोलणार नाही. वेळ आ यावर पा . आता
मला एक मेणब ी ा...’’ तो दकुानमालकाकड े वळला- ‘‘तु ही मेणब या िवकता का
नाही? काय दकुानदारी आह े तुमची - आं! दकुानात मेणब या नाहीत? आता
दकुानदारावर ठपका ठेवायची संधी कुणीही सोडली नाही; पण दकुानमालक हणाला,
‘‘तु ही आत गेला, क  उज ा बाजूलाच शे फम ये मेणब यांचा बॉ स आह.े तु ही नुसता
हात लांबिवला, क  हाताला लागतील पाहा.’’
‘‘ हणजे मी आत जाऊन पा  हणता? ठीक आह;े पण भुतापयत जायची मी फ स घेईन-
नाहीतर मी सहसा दरू रा नच काम करीत असतो.’’ दकुानमालक ‘ पेशल फ ’ ायला
तयार झाला आिण मांि कान ेआपला घसा खाकरला, जटा सावर या आिण दकुानासमोर
उभं रा न तो मो ाने दरडावू लागला, ‘‘अरे भुता! मी तुला काही भीत नाही! तुझे सगळे
धंद ेचांगलेच ओळखून आह ेमी! तुला माहीत असेलच, मी कोण आह ेत!े चल...’’
मांि कान ेअधवट दार उघडून सावधपणाने आत पाय टाकला. काही पावलं तो आत गेला;
या वेळी िखडक या काचांवर तो चंबू आदळला आिण काचेचा चुरा झाला. या यामुळे
मांजराचा ास आिण भय आणखी वाढलं, याने ग धळून कोलांटी उडी घेतली आिण
यामुळे या अंधा या खोलीत अनेक धातूं या आवाजांचा ठणाणा होऊ लागला. मांि काचे
पाय अडखळले. आता पुढे काय करावं कंवा आप याला काय करायचं आह े ह े याला
णभर कळालेच नाही. अशा ि थतीत रॉकेल या रका या ड यां या उतरंडीला याचा

ध ा लागला आिण गडगडाट करीत डबे खाली पडले. या यामुळे मांजराचा उ छाद
आणखी वाढला. मांि क धडपडत बाहरे आला- ‘‘बाप रे! ह ेकाही साधसुधं करण नाही!



एखा ा तुफानासारख ं यान ं मला झपाटलं होत ं क ... आता ते सग या भंती पाडून
टाकणार असं दसतंय!’’
‘‘अ यो!’’ दकुानमालक िव हळू लागला.
‘‘मला खास संर ण पािहजे... मी यािशवाय आत जाऊ शकणार नाही... मेणब ी नाही,
लाईट नाही... आप याला अंधारातच याचा बंदोब त करावा लागणार. मी घाई केली
नसती, तर मी तु हाला दसलोच असतो क  नाही कोण जाणे!’’
‘‘अ यो! आता मा या दकुानाचं अन् मालम ेचं काय होणार होऽऽ’’
‘‘आपण पा ! आपण पा ! आपण काहीतरी क या’’ मांि क मो ा धैयाने सांगू लागला.
ग लीत या खांबावर या लाईटचा अधवट काश मांि कावर पडलेला होता. या काशात
तो फार यालेला व िविच  दस ूलागला होता.
मांि काचा भेसूर चेहरा, गरगरणारे डोळे, डो याशेजारचे भ माचे प े अशा अवतारामुळे
दकुानमालकाला या याकड े बघायला भीती वाटू लागली. याला वाटू लागलं, दोन
भुतांम ये आपण सापडलेलो आहोत, यांपैक  अिधक भयंकर भूत कोणतं- आतलं का
बाहरेचं- याला ठरिवता येईना. बंद दारासमोर ठाण मांडून बसलेला मांि क जोर दऊेन
बोलू लागला- ‘‘इथं बसायला मला कशाची भीती?’’ आिण यान ेआ ा केली- ‘‘मला एक
तां याचं भांड,ं तां याचा लोटा आिण तां याचा चमचा आणून द.े मह वाचं आह ेते!’’
‘‘तां याचं - का बरं?’’
‘‘  िवचा  नकोस... बरं, मी सांगतो- तांबं ह ेएक चांगलं वाहक आह.े डो याव न
गेले या लाईट या तां या या तारा पािह यास का?’’
‘‘पण आता या काय वा न आणणार आहते?’’
‘‘फालत ू  िवचा  नकोस! बरं, मी सांगतो - या आत या भयंकर करणाकड ेमाझे मं ं
पोचिव यासाठी मला अशा मा यमाची गरज आह.े’’
पुढचे  थांबवून दकुानमालकाने कुठून तरी आणून एक अ ◌ॅ युिमिनयमचे भांड ेपुढे केले.
‘‘तां याचं तर नाही... पण अ ◌ॅ युिमिनयमचं आह.े..’’
‘‘अं! आप या दशेात अगदी ग रबातला गरीब माणूस असला तरी, या याकड ेतां याचं
भांड ंअसतंच... अन् इथे त ू वत:ला सावकार हणवून घेतोस आिण तु याकड ेकाहीच
नाही- ना मेणब ी, ना लाईट, ना तांबं... छे!’’
‘‘मा या गावाकड ेआहते तां याची, चांदीची भांडी...’’
‘‘पण आता याचा काय उपयोग? तु या गावात या घरात भुताटक  झालीय का... या
घरातसु ा ह ेभूत जाऊ शकेल - सांगता येत नाही हणा... अस ूद.े मी आता पाहतो...’’
मांि कान ेअ ◌ॅ युिमिनयमचं भांड ंउचललं आिण जिमनीवर आदळलं. ताबडतोब आतून
तो चंबू कशा-कशावर आपट याचे आवाज आले. ‘‘त ेभांड ंफोडशील!’’ दकुानमालक याही
ि थतीत ओरडला. या याकड े दलु  क न मांि क त े भांड ं सारखं जिमनीवर वाजवू
लागला.
‘‘हऽंऽ बरोबरंय ! आता ते भूत बोलणार बघा. आता आम याकड ेआमची सांकेितक भाषा
आलीय.’’ आता आप या बोटां या पेरांनी तो मांि क - टेिलफोन या कड क ट् कड क ट्
अशा सांकेितक त हनेे आवाज काढू लागला. दकुान मालकाला यान े हटले, ‘‘मो ाने



बोलू नका अन् ासही घेऊ नका मो ाने- मला याचा ‘िनरोप’ येतो आह े: कुणाचा तरी
आ मा आह,े याला आपलं ठकाण बदलायचं आह-े यानेच सांिगतलंय् मला तुला
सांग यासाठी... आयु यात कुणाशी वाईट वागला आहसे का तू...?’’
‘‘छे, छे!’’ दकुानमालक वैतागाने सांगू लागला, ‘‘नाहीच. मी नेहमीच धा मक वृ ीने
राहत आलो आह-े’’
याला म येच थांबवून मांि क हणाला, ‘‘मला काही त ेसांगू नकोस. त ेआत या भुताला
सांग अन तु याब ल बोल... त ूकधी कुणाचे पैसे कंवा थांब, थांब - मला िनरोप येतो
आह.े..’’
यान ेत ेअ ◌ॅ युिमिनयमचे भांड ेकानाला लावले. पु हा िवचा  लागला- ‘‘त ूकधी कुणाचे
पैसे कंवा कुणाची बायको कधी वापरलीस का?’’
दकुान-मालक घाबरला. ‘‘छे, छे! नाही. नाही कधीच नाही!’’
‘‘मग मी ह ेकाय ऐकतो आह,े त ूएका िवधवेची मालम ा सांभाळतोस हणून...’’
दकुानमालक िवचारात पडला ते हा ते मांजर िखडक तून बाहरे पड यासाठी धडपड
करीत होत.ं आता मालक िचडला. तो हणाला, ‘‘कोणती मालम ा? अस ंकाही मी केलं
तर मला आ ाच मरण येऊ द!े दवेाने मला जगायला पु कळ दलं आह.े’’
‘‘मी तुला सांिगतलं ना, अनाव यक बोलू नकोस हणून? तू कोण या ीला ास दलास
का - कंवा दया येऊन ितला ठेवून घेतलंस का? लहानपणी काही वाईट घडलं का तु या
हातून... कधी याचं ायि  यावं लागलं का...’’
‘‘कसं?’’
‘‘ते नंतर सांगतो. आधी कबूल कर.’’
‘‘का?’’
‘‘तू ामािणक रा न कबुलीजवाब दलास तर, या यामुळे भुताची श  कमी होऊन
जाईल बघ.’’
दकुानात चंबूचे पु हा आवाज येऊ लागले. दकुानमालकाचा चेहरा उतरला. तो हणाला,
‘‘कृपा क न थांबव बाबा ह ेसगळं! आता मला काही सहन नाही होत...’’ मांि काने
या या पेटीतून कापूर काढून पेटिवला आिण सग या दशांनी तो ओवाळला. ‘‘ या
दयाशील अशा पिव  आ याला मी ओवाळतो; आम या मदतीला धाव रे...’’
या दयाशील अशा पिव  आ याब ल आता दकुान-मालकाला तेवढीच भीती वाटू
लागली. चांद या रा ी या या ीण काशात याला आता असं वाटू लागलं, क  आता
इथे चांग या कंवा वाईट- कोण याच आ यान ंरा  नय.े आभाळात ओरडत उडणा या-
गडप होणा या पाको यांचा ची कार, त े वातावरण पा न- ऐकून दकुानदाराला वाटू
लागलं, या मानवी-ि थर अशा जगातून आपण वेगळे पडलो आहोत... या न पािहले या,
न दसले या भूत-िपशा  यां या जगात वाहत चाललो आहोत...
आता मांि क सांगू लागला, ‘‘तुझी सदसद ्िववेक बु ी आता कशी मानससरोवरासारखी
व छ असायला पािहजे. तर, आता मी जे हणतो, या या मागोमाग तू हणायला सु
कर. यात काही खोटंनाटं करशील तर कवटी फुटून जाईल- तुझी. डो यातला मद ूबाहरे
काढायला त ेभूत मागे-पुढे पाहत नसतं-’’



‘‘सांग, सांग. मी काय क ?’’
‘‘मी हणतो तसं हण- ह,ं मी चांगलं अन् ामािणक आयु य जगलो आह.े..’’ दकुान-
मालकाला या वा याचा उ ार करायला काहीच अडचण आली नाही. अथात भोवती
असले या भाडके ं ना प  ऐकू येणार नाही अशा हल या आवाजात तो पुटपुटला.
मांि क हणाला, ‘‘मी कुणालाही कधीच फसिवलं नाही...’’
‘‘फसिवलं नाही.’’ दकुानमालकाने मागोमाग हटले.
‘‘कुणाचीही मालम ा बळकािवली नाही...’’
दकुानमालक हणणारच होता; पण णभर थांबला-
‘‘कोणती मालम ा हणता?’’
‘‘मला माहीत नाही’’ मांि क हणाला आिण याने कानाला भांड ेलावले... ‘‘ह,ं मला
काहीतरी गडबड दसते आह.े..’’
‘‘नाही, नाही, ती काही माझी चूक नाही.’’ दकुान-मालक कळवळून सांगू लागला, ‘‘ यात
माझी काहीच चूक न हती. ती मालम ा फ  मा याकड ेसोपिवलेली होती, बस...’’
‘‘ती कुणा या मालक ची होती?’’
‘‘होन पा. माझा िम  आिण शेजारी. मी या या कुटंुबीयां या फार जवळचा होतो.
आमची शेतीवाडीही शेजारीच होती. याने एक मृ युप  िल न ठेवलं आिण यानंतर तो
गावात कधी दसलाच नाही.’’
‘तु या नावे मृ युप ?’’
‘‘मी तसं सांिगतलं न हतं; पण मा यावर याचं फार ेम होत.ं..’’
‘‘ याचा मृतदहे सापडला?’’
‘‘मला कसं माहीत असणार?’’
‘‘आिण या िवधवेचं काय झालं?’’
‘‘ती हयात असेपयत मी ितचा सांभाळ केला.’’
‘‘एकाच घरात?’’
‘‘इथं नाही... मा या गावी...’’
‘‘तुझी-ितची सलगी होती?’’
दकुान-मालक ग प बसला, ‘‘ह,ं ितला सांभाळणं गरजेचं होत.ं..’’
‘‘ितचा मृ य ूकसा झाला?’’
‘‘मी आता एक श द बोलणार नाही- मला श य आह ेतेवढं मी सांिगतलं; एव ाव न तू
या भुताला घालवणार नसशील, तर बघ, तुलासु ा दसु याचं पाप लागेल...’’
दकुान-मालक अचानक मांि कावर धावला. याचा गळा ध न याला याने दरडावले,
‘‘मा याकडून एवढं वदवून घेतलंस आता या भुताला बाहरे काढ-नाही तर -’’ मांि काला
मागे ओढून याने याला अंधा या दकुानात ढकलले. अचानक केले या अशा ध ाबु ने
घाब न तो ओरडू लागला. या या ओरड यात भां ांचा आवाजसु ा बुडून गेला.
दकुान-मालक दारात उभा आिण मांि क आत या अंधारात धडपडत असतानाच या या
पायात चंबू अडखळला. तो मो ा भयाने कंचाळला, मेलो, मेलो! आिण बाहरेचा सुगावा
लागले या मांजरान ेडो या या चंबूसिहत उसळी घेतली, ग लीत या या र यावर उडी



मा न वाकडिंतकड ंपळूनसु ा गेलं!
ि तिमत होऊन अन् टक लावून दोघांनी या याकड ेपािहले.
‘‘अरे! मांजर होत ंतर!’’ दकुानमालक हणाला.
‘‘हो, ते मांजरासारखं दसू शकतं; पण या मांजराम ये काय होत ंह ेतुला कसं कळणार?’’
मांि क हणाला.
दकुानमालक िवचारात पडला. याचा थरकाप झाला, ‘‘ते पु हा येईल का काय?’’
‘‘सांगता येत नाही,’’ मांि क हणाला, ‘‘पु हा आलं, तर मला बोलाव’’
आिण खोलीकड ेजाताना मांि क हणाला, ‘‘आिण मा या दि णेची काळजी क  नकोस
आता. मी सकाळी घेईन.’’

♦♦♦



धार
जे हा याला या या वयाब ल िवचारलं जायचं, आ ह धरला जायचा, ते हा रंगा सहसा
उ र ायचा - ‘‘प ास, साठ कंवा शी.’’ तु ही जर वेग या त हनेे याला िवचारलं,
‘‘क  कती वषापासून तू ह ेकाम करतो आहसे,’’ तर तो िवचारणार- ‘‘कोणतं काम?’’
‘‘हचे- ह ेएवढं चाक ग यात घेऊन चाकूला धार दते फरायचं?’’
‘‘केवळ चाकूच नाही- का ी, मो ा कै या, येक कारचे व तरे, वयंपाका या
िव या, ेड कापायची सुरी, एवढंच नाही जे हा मी धार दे याचा मोठा दगड वापरायचो,
ते हा तर खाटकाची ती सुरी, महाराजां या तलवार नासु ा धार ायचो.’’ ( याची
अ यंत आवडती क पना होती- सै यात या लोकांनी तलवारी वापराय या ठरिवलं तर
आपण करोडपती होऊ क !)
तु ही याचं च हाट थांबवून पु हा तोच  जर िवचारला,
‘‘ह े चाकू अन् इतर ह यारांना धार ायचं काम त ू के हापासून करतो आहसे?’’ तर
ओठावर बोट ठेवून तो सांगेल-
‘‘इथं िमशीची रेघ उमटायला लागली, ते हापासून’’ पण या या गाला-ओठांवर कर ा
भु या केसांची दाटी पा न, तु हाला काहीच प ा लागणार नाही. खरं हणजे यान ेकधी
कॅलडर पािहलं नाही, घ ाळ नाही का पंचांग नाही- आरसासु ा नाही. अशा मु
अव थेतला याचा पेहराव असायचा तो धोतर, खाक  सदरा आिण पटका असा. आिण
अथातच, मालगुडी या ग लीबोळांतून, ‘‘चाकूसु यांना धार लावून याऽऽ’’ अशी उंच
ललकारी दते घराघरांसमो न फरणारा, ही याची खरी ओळख.
धार ाय या या चाका या घडवंचीत तो हात सारायचा आिण ती खां ावर यायचा.
तसं ह े साधंसुधं असणारं; पण चम का रक वाटणारं यं  जु या सायकल या चाकाने
फरिवलं जायचं; याला पायडल लावलेलं असायचं. माकटरोड या वे ावाक ा
रहदारीतून तो फरायचा आिण शं या या कंवा हा ा या दकुानासमोर उभा
राहायचा- ओरडून सांगायचा. पण ही मंडळी लहरी अन् भरवसा ठेवावा अशी नसायची.
ती या याशी नुसतंच गोड बोलायची आिण नंतर यायला सांगायची. जर हजामतीचं
िग हाईक नसलं कंवा िशलाई या कामातून सवड असली, रकामपण असले, (िवशेषत:
शंपी लोक, यांना कधीच सवड नसायची. सांिगतलेली वेळ िनघून गेलेलं काम त ेकरीत
बसलेले नेहमी दसायचे.) क  दकुानाला कुलूप ठोकून त े पसार झालेले असायचे. रंगा
यां यावर ल  ठेवून यांना गाठायचा. हरत हनेे य  करायचा. आपली िविवध अवजारं
धारदार ठेवणं कती आव यक आह,े ह ेलोकांना पटिवणं, खरंच मोठं थकवा आणणारं
करण असायचं. लोकांचा कंटाळा आिण आळस याला आधी ओलांडून जावं लागायचं.
याला पािहलं, क  लोक हणायचे, ‘‘पुढे जा. आ हाला धार लावून यायची नाही;’’ पण
रंगा नेट लावून ितथेच रगाळू लागला, क  मग कुटंुबात या कुणातरी माणसाला एखादा
गंजलेला का होईना, चाकू काढून ावा लागायचा आिण मग एकामागून एक अडगळीतून
जु या, िवसरले या व त ूबाहरे याय या, यांना धार लावून यायची घाईही हायची. पण
यासाठी रंगाला फार फार य  करावे लागायचे, लाडीगोडी करावी लागायची; इतकंच



काय, थोड ंआ मकही हावं लागायचं. तो हणायचा, ‘‘तु ही आताच जर धार लावून
नाही घेतली, तर पु हा तु हाला संधी िमळणार नाही बरं! कारण मी जाणार आह ेआता
तीथया ेला!’’
कुणी यावर हणायचं, ‘‘जा! काही फरक नाही पडणार. आ ही दसु याला बोलावून घेऊ.’’
हा दसुरा जो असायचा याची फार वाईट प रि थती होती. याचं यं  हणजे, हाताने
फरवून धार ायचं. एकदा काम क न पैसे घेतले, क  पु हा तो या याकड े फरकायचा
नाही. तो असा एक माणूस होता, क  याची ना कुणाला ओळख, ना कुणाला याचे नाव
ठाऊक. या या चाकावर कधी ठण याही उडाय या नाहीत. या या उलट रंगा या
चाकावर सुरेख दा काम दसावं तशा ठण यांचा खेळ दसायचा, र याने जाणारी पोरं
पाहत राहायची. ‘‘ठीक आह,े या या निशबाने याला खाऊ ा. माझी हरकत नाही; पण
मी सांगतो, तो तुम या चाकूला अं ासारखी धार क न ठेवेल अन् मग मला काही करता
येणार नाही पाहा. लोखंडाची व तू कुणीही आिण कशीही हाताळेल असं समजूच नका
तु ही. अशा माणसांना चाकूची धार आिण हातोडीचं डोकं यातला फरक कळत नाही.’’
रंगा या ाहकांना रंगाची अशी उपहासाची भाषा अन ् याचं काम आवडायचं. आप या
कामाब ल नेहमीच तो साठ दवसांची गॅरंटी ायचा. ‘‘जर यापूव  याची धार बोथट
झाली, तर मला खुशाल तु ही रांडलेक हणा... माफ करा! आगाऊ बोलून गेलो बघा...!’’
जर या या कामाब ल त ार उपि थत झाली, तर तो परत यायचा. अवजारा या धातूची
त, ऊन-पाऊस आिण वापर; या सग यांवर ते कसं अवलंबून असतं ह ेसांगायचा; पण
अिधक ितवाद न करता दसु या भेटीत या चाकूला मोफत धार लावून ायचा.
िग हाइकाला, आपण जंकलो, असं समाधान वाटायचं अन् रंगा वत:शीच हणायचा,
‘‘अं! नाही तरी काय, याला थोडाच खच येणार आह!े एक-दोन पायड स मारले अन् चार
लोकांना दपवून टाकणा या ठण या काढ या, क  झालंच!’’ पण अशा वेळी तो न चुकता
आप या कामाचा मोबदला वेग या व पात वसूल करायचा. थोडा ताक-भात कंवा
इतर काही खायला, िवशेषत: मुलंबाळं असले या घरातून तो िमळवायचा- पोटभ न
नाही; पण ता पुरती भूक िमटवून कामाला लाग यासाठी एवढं पुरेसं असायचं. नाही तरी
भूक ही अशी एक ता पुरती ि थती असते; ित याकड ेदलु  केलं, क  ती आपोआपच कमी
होते. रंगाला जेवणाची तजवीज क न ठेवायची गरज वाटायची नाही. याला
दवसभरा या जेवणासाठी जा तीत जा त एखादा पया खच करावा लागायचा. एका
पयात याला अ ◌ॅ युिमिनयमचा एक वाडगा भ न भात िमळायचा. या भातात कधी
बटाटे, कधी िचकन, मटन, लंबाचं लोणचं टाकलेलं असायचं. कधी नशीब चांगलं असलं,
तर रसगु लाही िमळायचा. या या ओळखीचा एक माणूस हॉटेलमधलं उरलेलं- खरकटं
िवकायचा. रा ी दहा या सुमारास ह े उरलेलं सगळं एका बकेटम य े घेऊन तो
नालीशेजारी उभा राहायचा आिण एका पयाला चांगलं दोन प या भ न वाढायचा.
रा ी ग ली या पलीकड ेपल िथअटरचा िसनेमा सुटला, क  या याभोवती गद  हायची;
हणून यासाठी ल  ठेवून लवकरच यावं लागायचं; तथािप रंगा ितथे सवात आधी
पोहोचलेला असायचा. पोटभर खाऊन नळावर त ड धुऊन तो मग ‘कृ णा हॉल’ वर
मु ामाला यायचा. ही जागा तीन िप ांपासून कोटा या दा ात अडकलेली इमारत



होती आिण या कोटा या िनकालाची श यता दसत न हती.
रंगा जे हा या शहरात आला व िनवा याची जागा शोधू लागला, ते हा याला याच
दवशी अगदी योगायोगाने ही आरामदायी अन् िनवांत जागा िमळाली होती. या जागेची
रखवाली करणारा हणून ब याच काळापासून एक हातारा राहायचा, या या दयेने
रंगाला एका छो ा कोप यात जागा िमळाली होती. आप या मज त या माणसाला हा
हातारा असं राहायला ायचा.
रंगा तसा शरीरान े या शहरात तर राहायचा; पण याचं मन या या गावी- घराकडे
लागून रािहलेलं असायचं. घरी याची पोरगी अन् जरा िवि  असलेली बायको
असायची. यां यासाठी-रंगा मिह याला काही पैसे पाठवायचा. िवशेषत: शाळेत
जाणा या पोरी या खचासाठी हणून ह ेपैसे असायचे. शाळे या दशेन ेपाऊल टाकणारी
याची पोरगी- घरा यातली पिहलीच. यामुळे रंगाला ित याब ल मोठा अिभमान
वाटायचा; पण या या बायकोला ह ेपटायचे नाही. ितला वाटायचे, ‘मुलीचा ज म घरात
राह यासाठी, ल  क न मुलांना ज म घाल यासाठीच झालेला आह;े’ पण रंगाने अशा
गो चा ती  िवरोध केला होता. िवशेषत: घरी ओ ावर बसून पोरांना िशकिवणा या
शाळामा तराने याला सांिगतलं होत ं - ‘‘तुझी पोरगी फार शार आह.े ित या
अ यासाकड े चांगलं ल  द े आिण पा बन या िमशन कूलला ितला पाठवून द.े’’ हे
जवळचं शहर होतं, ितथं बसने जाता यायचं.
फार पूव , आप या गावाकड े चंचे या झाडाखाली बसणा या लोहारासोबत रंगाने आपला
धंदा केला होता. या या बाजूलाच आपले धार ायचे चाक याने बसिवले होत.े इथे
आसपास या गावांतून येणारे बरेच शेतमजूर आप या ह यारांची दु ती करायला गद
करायचे. मग रंगाकड े पा न आपली कोयती, िवळे, कंुपण कापाय या मो ा का या
शेवटून यायचं यां या ल ात यायचं; पण हा लोहार मोठा लोभी आिण धूत होता.
रंगा या येक पया या कमाईतून तो चार आणे मागायचा. या या दवसभरा या
िग हाइकांकड ेल  ठेवून असायचा. दररोज सं याकाळी िहशेबासाठी भांडायचा आिण
र यापलीकड या अ ावर दा  पाजव हणून मागे लागायचा. याचा अथ असा
असायचा, क  रंगानेही या यासोबत दा  यावी आिण घरी मग रंगाला आप या
बायको या रागाला त ड ावे लागायचे. ती ओरडायची, ग धळ करायची- जेवायला
वाढायची नाही. बायकोन ेयाचा एवढा राग का करावा ह ेरंगाला कळायचे नाही. कारण,
घोटभर दा  घेत यान ेकाही फार िबघडत नाही, असं याला वाटायचं. उलट, यामुळे
दवसभराचे म जाऊन कसं हलकं वाटायचं; पण ह ेबायकोला सांगून ितला पटवायचं
कसं? एकदा धंुदीतच याने बाटली घरी आणली होती आिण बायकोला िप यासाठी सांगू
लागला; पण या वासानेच ितला लक  आली आिण ितने ती बाटली या या हातातून
काढून फेकली होती. सगळी दा  जिमनीवर सांडून गेली होती. एरवी बायकोचं ऐकून
असणारा रंगा या दवशी बेभान झाला होता. नेहमीपे ा जादा दा  घेतली अस याने
संतापून जाऊन या भरात तो ितला मारायला धावला होता; पण यावर बायकोने
कोप यातली केरसुणी घेऊन रंगाला चांगलेच झोडपले होत.े यानंतर याला बाहरे काढून
दार लावून घेतले होत.े या तशा धंुद अव थेतही, आपली पोरगी गाढ झोपलेली आह,े याचे



समाधान रंगाला वाटले होत.े कुठेतरी बाहरे तो झोपला होता, सकाळी उठ यावर या
करणाचा याला प ा ाप झाला होता. बायकोन े येऊन तावातावाने िवचारले होत,े

‘‘उतरली का नाही तुमची नशा?’’
या सम येनंतर रंगाने ठरिवले, क  लोहाराची संगत सोडायची अन् आपला धंदा हडूंन-
फ न करायचा. भ या पहाटेच उठून मूठभर रागी- कांदा िमरची सोबत खाऊन आपलं
धार ायचं चाक घेऊन तो िनघायचा. लोहाराची संगत सोड यापासून बायको या
वाग यात चांगलाच फरक झा याचे या या ल ात आले होते. ती पहाटेच उठून चुलीवर
रागी उकळायला ठेवायची. सारखी ढवळून ढवळून ती घ सर होईपयत रंगा िविहरीवर
ान क न यायचा. चंचे या झाडाखाली बसले या लोहाराला टाळूनच तो फेरी

मारायला िनघायचा. गावात या वाक ा- ितक ा बोळांतून हडंत घराघरांसमो न
आवाज दते फरायचा - ‘‘चाकू-िव यांना धार क न या!’’ रा ी परत येऊन बायको या
हातावर सगळी कमाई ठेवायचा. तर बायको मो ा लोभीपणान े िवचारायची, ‘‘फ
दोनच पय?े तु ही या आठवडी बाजारात गेला होता का?’’
‘‘हो, मी गेलो होतो; पण ितथे मा यासारखे दहाजण होते!’’
गावात या एका मो ा वा ात काम क न याची बायको पैसे कमवायची आिण
काटकसरीन े घर चालवायची. अस ं असूनही घरात तंगी रा  लागली आिण ित या
चेह यावर सतत काळजी दस ू लागली. या लोहाराकड े जादा िग हाईक िमळायची
श यता अस याने, ितकड े पु हा जावं का अस ं रंगाने बायकोजवळ सुचिवलं, ते हा ितने
उसळून हटलं होतं, ‘‘तु हाला या नशेबाजीत राहायची  आली वाटतं पु हा!’’
या यात धडाडी नस याचं सांगून ती हणाली- ‘‘मला वाटत ं तु ही ग लीबोळात
मो ाने ओरडत नसाल आिण सावकाश- रगाळत जात असाल...’’ यावर रंगा नाराज
झाला; अचानक एव ा मो ाने ओरडला, क  याची बायको दचकली आिण िचडून
हणाली,

‘‘वेड लागलं क  काय तु हाला, काय झालं?’’
रंगाने उ र दले- ‘‘मी र याव न जाताना कसे ओरडतो त ेतुला दाखिवलं. एक जण तर
हणाला, माझं ओरडणं खाटका या दकुानापलीकड ेऐकायला जातं!’’

‘‘मग, मला वाटत,ं तुमचा आवाज ऐकून िग हाईक घाब न जात असतील आिण चाकू-
सु या लपवून ठेवीत असतील!’’
आिण मग दोघेही या थ ेवर हसले.
पा बन या िमशन कूलम य े पाठिव याएवढी मुलगी आता मोठी झाली होती. आता
ितची पु तकं, गणवेश, शाळेची फ स आिण पु हा बसखच या सग यांसाठी रंगाला
पैशाची व था करावी लागणार होती. या या उलट, पोरीला आता शाळेत पाठवू नय,े
असा बायकोचा आ ह रा  लागला. कारण ितचं वय झालं होतं, ितला आता कामाला
मदतीची गरज पडू लागली. जमीनदाराकड ेमजुरीसाठी माणसांची आव यकता असायची
आिण आता पोरीला हाताशी ध न ही कामं करावीत, ितला कामात तयार करावं असं
बायकोला वाटायचं. ित या अशा शहाणपणाचा रंगा ती तेन ेिवरोध करायचा. तो इतर
बाब साठी बायकोसमोर नमतं यायचा; मा  मुलीचा िवषय असला, क  अगदी ठाम



राहायचा. आप यापे ा मुलीला वेगळं आयु य लाभावं ह ेरंगाला पटलेलं होतं. अशा वेळेस
या या ठामपणाचा अचंबा वाटून बायको ग प हायची. रंगा टोमणा मारायचा, ‘‘तुला
फ  पैसे पािहजेत; नाही का?’’
‘‘हो; मी पाहतेच आता - तु ही पैशासाठी काय जादटूोणा क न दाखवाल त!े’’
‘‘तू पोरीचा िवचार क  नको. मी काढतो माग...’’
‘‘तुम यामुळे ती उथळ वागते आह.े..’’ केसाला रिबन बांधून ीमंतीचे नखरे ती करते
आह.े.. जर ती िबघडली तर मला दोष दऊे नका. सांगून ठेवते! ती आतापासूनच उलट
बोलते आह,े वत: या मनासारखं वागते आह.े..’’
लवकरच मालगुडीला जाऊन रंगा पाहणी क न आला. केवळ पंचवीस मैलावर असलेलं ते
गाव. ितथनं तो घरी परतला आिण सांगू लागला : ‘‘काय शहर आह ेते! पंिडत- ा णांनी
सांिगत या माणे इं दवेाचं त ेगाव! येक गो  तुला ितथे िमळेल. शेकडो-हजारो माणसं
शेकडो घरांघरांतून राहणारी! कती तरी बसगा ा, मोटारगा ा र याव न
धावणा या... आिण कती तरी शंपी- हावी रा ं दवस आप या का या-व तरे परजून
कामात त असतात आिण याहीपे ा घराघरांत असले या अगिणत िव या, चाकू,
सुरे... मा यासार या दोनएकशे माणसांना पुरेल एवढं काम आह े ितथं आिण कामाची
मजुरीही अगदी हात सोडून दली जात.े ितथली माणसं मोठी स न आिण उदार आहते.
अशी नाहीत, इथ यासारखी!’’
‘‘वा! तु ही आ ाच मो ा गो ी करताय आिण असं सांगताय, क  यांनी तु हाला द क
घेऊन टाकलंय.’’
बायको या या टोम याकड े दलु  क न रंगा आपलं व  रंगवू लागला- ‘‘आप या
शाळामा तरांना िवचा न मी एखा ा शुभ दवशी मालगुडीला माझं नशीब काढायला
जाईन आिण जम बसला, क  मी आप यासाठी ितथं घर घेईन. मग आपण ितकड ेजाऊ.
ितथे पु कळ शाळा आहते अन ्आप या पोरीला ितथे वेश िमळेलच.’’
पण म येच याला थांबवून बायको हणाली, ‘‘तु हाला जायचं असेल तर जाऊन राहा
ितकड;े पण आपण इथनं घर यायचं नाही. इथ या आप या घराला कुलूप लावून जाणं
मला पटत नाही आिण वाढ या वया या पोरीला तसं शहरी वळण अन् फॅशन मी लावूच
दणेार नाही. आ ही नाही येणार. तु हाला काय करायचं त ेकरा. आ हाला ओढू नका.’’
रंगाला वाईट वाटले. थोडा वेळ तो िवचारात पडला; पण नंतर या या ल ात आले :
‘शेवटी ते मा यासाठी चांगलंच राहील क . दवेाला माझी दया आली अन् दवेाला वाटतंय,
क  मी या शहरात मोकळं अन् वतं  राहावं... जर ितला इथंच राहावं वाटलं, तर फारच
चांगलं क ...’
‘‘तु ही वत:शीच काय बोलता -’’ बायकोन ेन राहवून िवचारले,
‘‘मो ाने सांगा क !’’
‘‘नाही नाही, तु या बोल यात त य आह ेबरं! त ूपुढचा िवचार करतेस.’’ याने उ र दले
आिण यावर बायकोला मोठं समाधान वाटलं.
यानंतर एक एक मिह या या अंतरान े रंगा आप या गावाला तीनचार दवसांसाठी येत
रािहला. याचं धार मारायचं मशीन वि थत तरटात बांधून ितथेच ‘कृ णा हॉल’म ये



ठेवून तो यायचा. माकट गेटपासून तो बस पकडायचा. आपलं घरी येणं मोठं आनंददायक
असतं, अस ं याला वाटायचं. अस ंअसलं, तरी या तीन-चार दवसांत याला बायकोचं
टोचून बोललेलं ऐकून यावं लागायचं. बायको सतत कुरबुर तरी करायची कंवा त ार
करीत राहायची. एका काळजीतून दसु या काळजीत ती सतत असायची. पैशाची काळजी
नसली, तर ित या नाही तर पोरी या कृतीची काळजी... ती नसली, तर शेजारणी या
भांडणाची त ार, ती नसली तर शाळेतून उिशरा येणा या पोरीब ल त ार...
तीन दवस रंगा घरी रािहला, क  बायको िवचारायची, ‘‘तु ही जर इथे असंच मजेत बसून
रािहलात, तर पुढ या मिह यात आपलं घर कसं चालावं?’’ मग तो आप या वतं
आयु याकड ेजायला मो ा आनंदाने तयार हायचा; पण पोरीला सोडून चाल याची
चुटपूट याला असायची. या तीन दवसांत, पोरगीशाळेसाठी जी लगबग करायची;
िहर ा-िपव या कटचा गणवेश घालून शाळेत जायची, शाळेतून आ यावर शाळेचा
सगळा वृ ांत सिव तर सांगायची, ह ेसगळं मो ा आ थेन े रंगा अनुभवायचा. गणवेश
धु यासाठी ती िविहरीवर गेली, क  रंगा ित या पाठोपाठ जायचा; ितचे कपड ेवाळत
घालायचा. ित याकड ेदोन गणवेश होते आिण शाळेत अगदी ‘टीप-टॉप’ त हनेे जाता यावं
हणून ती या गणवेशांची मोठी काळजी यायची. ित या अशा काळजीने रंगाची बायको
िचडायची. ितला वाटायचं, पोरगी वत:तच नेहमी म  राहते. पोरी या गणवेशाब ल,
पु तकांब ल ती त ार करायची. रंगा या त ारी ऐकायचा; पण याचबरोबर याला
याचाही भरवसा वाटायचा, क  आपली पोरगी, आई या त ार ना जादा मह व न दतेा
ितचा वत:चा बचाव करायला समथ झालीय.
एकदा गावाकडून परतताना, रंगा गाडीसाठी उभा होता.
हायवेवर, नारळा या झाडां या बाजूला हातात माल घेऊन तो गा ांना हात दाखवू
लागला. माल पा न बस- क थांबवावी अन् शहराकड ेजाता यावं अशा हतेूने तो उभा
होता. याने फार वेळ वाट पािहली; कती वेळ पािहली ते- याला वेळेचं कधी भान
नस याने- या या ल ात आलं नाही. एकदोन भरग  क समो न िनघून गेले.
यां यामागे एक बसही वेगात िनघून गेली.

‘‘बाप रे! बरं झालं, या बसम ये मी गेलो नाही. जिमनीला पाय न लावता अशा वेगात
गेली, क  चं ावर चालली का काय, वाटलं!’’ धुर याचे ढग उडवीत बसं िनघून गेली ते हा
रंगा वत:शीच हणाला. निशबान ेकधी एखादी बस अशी िमळायची, क  याला इथनं
घेऊन सरळ ‘कृ णा हॉल’समोर सोडायची. कधी याला दीघ काळ वाट बघावी
लागायची. याला आप या पोरीचं कौतुक वाटलं. ती दररोज बसन े जायची. ित या
वया या मानाने केवढी शार आह!े या या बायकोन ेपोरीला ास दऊे नये अशी तो
मनोमन ाथना क  लागला. पु हा, वत:शीच हसत रंगा हणाला - ‘‘पण पोरगी खरंच
फार शार आह ेअन् ित या आईला जुमानणारी नाही.’’ तो क पनेनंच संग पा  लागला,
रंगवू लागला... याची पोरगी आईशी कधी रागाने, कधी लोभान ेवागते आह,े समजािवते
आह ेआिण पटिवते आह;े मग कधी आईसु ा ित या अशा आ मिव ासाचं कौतुक करते
आह.े.. आिण या बाईला वठणीवर आणायचा हाच एक माग होता. असं जर आप याला
जमलं असतं तर..., रंगाला वाटलं; पण दवेाला दया आली अन् याने आप याला हा



‘कृ णा हॉल’चा बदल क न दला. पोरगी अस यामुळे नाइलाज होतो; नाहीतर तीन
वषातून एकदाही तो गावाकड े फरकला नसता. पोरीन ेअ यास करावा अन ्ितन ेडॉ टर
हावं - लेडी डॉ टर; ती कशी महाराणीसारखी असते. याला आठवायचं, बायको या
िनिम ान ेकधी दवाखा यात जावं लागलं, क  ितथ या डॉ टरबाईचा बाब... टॉक टॉक
करीत ती यायची ते हा सगळेजण कसे चपापून बसायचे.
र या या वळणाव न एक वाहन येत असलेलं रंगाने पािहलं. िपव या रंगाची,
वैिश पूण असलेली आिण ीमंताची वाटावी अशी ती जीप. ितला हात दाखवायची
याची हमंत झाली नाही आिण सफाईने ती पुढे िनघून गेली ते हा या या ल ात आलं,
क  या गाडीवर काही िच ंही रंगिवली होती. पण थोड ं पुढे गेलं, क  ती जीप थांबली
आिण मागे येऊ लागली. आता रंगा या ल ात आलं, क  गाडीवर ी-पु षाचं अन् दोन
पोरांची िच  ं रंगिवली होती आिण काही मजकूर िलिहलेला आह.े रंगाला वाचता येत
नसलं, तरी याला कळालं, ‘दोन मुलं पुरेत’ची ही कुटंुबिनयोजनाची जािहरात आह.े
माकट रोडचा याचा एक खाटीक-िम  रोज पेपर वाचायचा अन् याला याब ल मािहती
ायचा. गाडीत या, िन या बुशशट या माणसाने याला िवचारले, ‘‘कुठे जायचं आहे

तुला?’’
‘‘शहरात,’’ रंगा हणाला.
या माणसाने गाडीचं दार उघडून हटलं, ‘‘आत ये. आ ही तुला शहरात सोडू.’’
रंगा आत बसला. िखशातून यान े पया काढला, ते हा तो माणूस हणाला, ‘‘रा  द.े’’ ते
िनघाले. समोर बस याचा रंगाला आनंद झाला. नाही तर नेहमीच बसम ये याला उभं
तरी राहावं लागायचं, नाही तर खाली बसून राहावं लागायचं... आता, मऊ सीटवर
बस यावर याला वाटू लागलं, क  बायकोने ह ेपाहायला पािहजे - माझा बाब!
गाडीन े वेग घेतला अन् िखडक तून येणा या गार वा याने रंगाला म त वाटू लागलं.
नारळा या बागांतून ती गाडी एका कॅ पवर आली. बांबू अन् नारळा या पानांनी
बनिवले या झोप ासार या या खो या हो या. ही जागा रंगा या नेहमी या
मागावरची न हती. शहराबाहरे या वाडी-तां ासारखा तो प रसर होता. रंगाने, याला
घेऊन येणा या माणसाला िवचारले-
‘‘आपण कुठे आहोत?’’ या माणसाने उ साहान ेउ र दले - ‘‘घाबरायचं कारण नाही.
तुझी सगळी काळजी घेतली जाईल. चल, कॉफ  घेऊ या.’’ तो गाडीतून उतरला आिण
कुणाला तरी यान ेआवाज दला. केळी या पानावर थोड ंफराळाचं आिण कॉफ चा कप
रंगाला दे यात आला. रंगाला शारी आली. ‘रागी’ खा ली अन् ते हापासून काहीच
खायला िमळालं न हतं. याने मग िवचारलं, ‘‘ह ेसगळं कशासाठी आह ेसाहबे?’’
माणसाने मो ा आ थेवाईकपणान ेसांिगतले, ‘‘खा, खा. तुला भूक लागली असेल, आधी
खाऊन घ.े’’
रंगाला कुणाकडून असं अग य कधी माहीतच न हत.ं हा माणूस वत:ला अगदी दवेमाणूस
समजून वागतो आह.े रंगाला वाटलं, एवढा फराळ झाला, क  पु हा पुढचा वास सु
करायचा; पण तो दयाळू परमे र चटकन् उठला अन् रंगाला हणाला, ‘‘मा यासोबत
चल.’’ याने बाजूला घेऊन रंगाला हळूच सांिगतले, ‘‘कशाचीच काळजी क  नको. आ ही



आहोत सगळं पाहायला. तुला तीस पये कमवायचे आहते का?’’
‘‘तीस पये?’’ रंगा ओरडला - ‘‘ या यासाठी मला काय करावं लागेल, सांगा! मी माझी
मशीन नाही आणली पण!’’
‘‘आता तू मला चांगला ओळखतोस. ह ेपहा, मा यावर भरवसा ठेव. मी काय सांगतो, तस.ं
काही िवचा  नकोस आिण आ ही सांगतो, ते ऐकलंस तर तुला तीस पये िमळतील. तुला
आ ही भरपूर खायला दऊे आिण मी तुला शहरात घेऊन जाईन. कुणाशी बोलू नकोस अन्
कुणाला काही सांगूही नकोस. यांना तुझा हवेा वाटेल आिण तीस पये कमवायची तुझी
संधी जाईल बघ... तुला एक ाि झ टर रेिडओसु ा िमळणार आह!े तुला आवडले न
रेिडओ यायला?’’
‘‘पण मी िशकलेलो नाही. रेिडओ कसा चालवायचा मला माहीत नाही...’’
‘‘अं! फार सोपं आह ेत.े फ  बटन दाबायचं क  झालं. गाणी लागतात!’’
याने मग रंगाला कॅ प या आत या भागात घेतले. रंगाला तो सिव तर बोलला. ( यातले
बरेचसे रंगाला समजले नाही) आिण तो िनघून गेला. रंगा आता झाडाखाली मैदानावर
िनजून रािहला. भरपूर खाणं झा याने याला मोठं आरामदायी वाटू लागलं. तीस
पयां या िमळकतीची ही श यता मोठी आनंदाची वाटत असली, तरी रंगाचा थोडा
ग धळ उडाला होता आिण थोडी शंकाही येत होती; पण या िन या शटवा यावर
भरवसा ठेवावा लागणारच होता. तो दवेासारखा दसला. तीस पये! दहा दवसां या
भरपूर मेहनती या कमाईएवढी र म! ह े पैसे तो या या पोरीला - ितला हवे तसे खच
कर यासाठी दणेार होता. यात ित या आईचा कसलाही ह त ेप राहणार न हता. तो
पोरीला रेिडओपण दऊेन टाकणार होता. ती िशकलेली होती, ितला रेिडओ कसा
लावायचा ते माहीत होत.ं बायकोला न कळिवता पोरीकड ेपैस ेकसे ठेवायचे याचं याला
फार कोड ंपडलं होतं. शाळे या प यावर पाठवावेत का... पो टाजवळ बसणारा तो माणूस
पंचवीस पैशांत मनीऑडर िल न दईेल आप याला. तो रंगाचा चांगला िम  होता आिण
बगलोर न जे हा धार ाय या न ा चाकाची मागणी करायची होती, ते हा रंगाला
याने फुकटच प  िल न दले होत.े काही माणसं जवळून गेलेली यान ेपािहली, या वेळी
यां याकड ेपा न रंगाला भयही वाटले; पण याने डोळे झाकले. याला लानी आली.
िन या शट या या माणसाने रंगाला उठिवले आिण तो याला कॅ प या दसु या एका
भागात घेऊन गेला. एका मो ा तंबूत डे कसमोर एक माणूस बसलेला होता. ‘‘त ेइथले
मु य आहते.’’ माणसाने हळूच सांिगतले. ‘‘ यांनी िवचार यािशवाय तू काही बोलू नकोस.
फ  िवचारले या ाचं उ र द.े आदरान ेवाग. साहबे आहते त ेआमचे.’’ आिण रंगाला
एवढं सांगून तो िनघून गेला. पु हा याला दसलाच नाही.
या अिधका याचं रंगावर दडपण आलं. समोर एक कागद घेऊन या अिधका याने
िवचारले, ‘‘तुझं नाव?’’ याने नाव िल न घेतलं.
‘‘वय?’’
रंगाला  समजायला वेळ लागला. याला ल ात आलं आिण मग याने आपलं पा हाळ
सु  केलं. ‘‘प ास कंवा स र न च असेल. कारण मी...’’ रंगाने आता अगदी तपिशलाने
सांगायला सु वात केली - ओठावर िमशीची रेषा उमटली ते हा याने कशी चाकूला



पिह यांदाच धार लावून धं ाला सुरवात केली होती... अिधका याने याला म येच
थांबिवले -
‘‘मला त ेसगळं सांगू नको. पंचाव  िल  का?’’
‘‘हो, हो, िलहा. तु ही िशकलेले आहात अन् तु हाला सगळं माहीत आहचे.’’ मग
अिधका यान ेिवचारले, ‘‘तुझं ल  झालंय का?’’
मग यावर रंगाने या या घरगुती सम या सांगायला सुरवात केली. आता या बायकोचा
वभाव... ती खरं हणजे याची दसुरी बायको होती. याला या बाईशी - नातेवाइका या
दडपणामुळे कसं ल  करावं लागलं... रंगा हणाला, ‘‘माझे काका आिण इतर नातेवाईक
हणायचे- ‘त ूमरायला टेक यावर तुला गरम पाणी अन् लापशी कोण क न दणेार?’ ती
सगळी इ राची मज  होती साहबे. या या मनात काय आह ेते कुणी सांगावं?’’ अिधकारी
वैतागून गेला; पण  िवचा न रंगाला मूळ पदावर आणू लागला, ‘‘ कती मुलं?’’
‘‘ई राने आयु य दलं असत ंतर मा या पिह या बायकोला दहा मुलं झाली असती; पण
ती आजारी पडली आिण डॉ टरीण बाई हणाली...’’ आिण रंगाने पिह या बायकोचं
आजारपण, ितचा मृ यू याब ल सिव तर ह ककत सांिगतली. याने आपली आणखी
खासगी द:ुखं सांिगतली अन् अचानक याने िवचारले, ‘‘माझं एवढं रडगाणं तु ही का
िवचारीत आहात साहबे?’’ अिधका याने िचडून जाऊन आपली चौकशी थांबिवली. रंगाला
आठवलं, क  िवचारलं तेवढंच सांग, अशा याला सूचना दे यात आ या हो या. कदािचत
ही सिव तर िवचारपूस हणजे आप याला पैस े आिण रेिडओ दे यापूव ची तावना
असावी ही, असं याला वाटलं. अिधका यान ेपु हा िवचारलं, ‘‘ कती मुलं?’’
‘‘सहा मुलं तर वषा या आधीच गेली. तु हाला यांची नावं सांगू का? आता एवढे दवस
झाले, आठवत नाहीत; पण तु हाला हवी असतील तर य  करतो... सात ा वेळी,
डो याचं मंुडण क न उघ ा अंगाने दि णा घालतो, असा नवस मी टेकडीवर या
दवेीला केला होता आिण दवेी या कृपेन ेसातवं मूल वाचलं आिण तेवढीच एक मुलगी आहे
आिण मा या बायकोला ह ेसमजत नाही, क  कती गुणाची मुलगी आह े ही आिण ती
िशकावी, असं बायकोला वाटतच नाही; ितला वाटतं आप यासारखंच पोरीने
मोलकरणीसारखं काम करावं; पण पोरगी हणजे गजब आह!े ती दररोज शाळेत जाते
आिण ितला डॉ टर हायची इ छा आह.े आप या आई या नाकावर ट चून ती राहते...’’
‘मुलांची सं या’ यासमोर अिधका यान े‘सात’ िलिहले आिण रंगाला दटावून तो हणाला,
‘‘यापुढे तुला अिजबात मूल नको; समजलास?’’ रंगा ओशाळवाणं हसला. अिधका याने
लोकसं या, अ धा य सम या यांवर भाषणच ायला सुरवात केली आिण सांगू लागला,
क  शासनाने आता दोनच मुलं असावीत असा कायदा केला आह.े.. याने एक कागद पुढे
क न रंगाला आ ा केली, ‘‘सही कर इथे’’ यावर काय बोलावे ते न कळ याने रंगा
थांबला; मग सांगू लागला, ‘‘जर मला िलिहतावाचता आलं असत ंतर...’’
मग अिधका यान े दटावून हटले, ‘‘अंगठा पा ’’ आिण शाई या पॅडवर रंगाचा अंगठा
घासून या कागदावर लावून टाकला. एवढं सारं झा यावर आता आपलं ब ीस घेऊन
जा यासाठी रंगा ितथेच थांबला. तो आता हा कॅ प सोडून पु हा हायवेवर जाणार होता.
बस ध न शहराकड ेयेणार होता. बससाठी या याकड े पैस े होतेच; पण अिधका याने



या याकड ेकागदाचा िचठोरा दऊेन आवाज दला, ‘‘ने ट!’’ आिण गणवेशात या एका
माणसाने एका म यमवग य गरीब माणसाला पुढे ढकलले. दसु या गणवेशधारी माणसाने
रंगाला कॅ प या दसु या भागात नेले. या या हातातला िचठोरा घेऊन आिण रंगा या
बोल याकड ेदलु  क न तो िनघूनपण गेला. अचानकच आपलं बखोटं ध न कुणीतरी
आप याला आत या खोलीत घेऊन चाल याचं रंगा या ल ात आलं. आत एक डॉ टर,
यां या सहका यांसोबत टेबलजवळ उभे होते. ितथे एका पांढ या ेम ये वेगवेगळे
चमकदार चाकू प तशीरपणे लावून ठेव याचे रंगाने पािहले. ही ह यारं कती चांग या
त हनेे धार लावलेली आहते, ह े या या सराईत नजरेनं ओळखलं. डॉ टरने
िवचारले,‘‘ कती जण आहते?’’ कुणीतरी उ र दलं, ‘‘फ  चारच आहते, डॉ टर!’’
रंगाला एका उंच बेडवर िनजायला सांग यात आले. रंगाला भीती वाटली. यांनी याला
सावकाश ढकलत बेडवर घेतले. एकान े याचे डोके ध न ठेवले, तर दसु या दोघांनी पाय
ध न ठेवले. थो ाच वेळात यांनी रंगाचे कपड ेकाढले अन् या या अंगावर पांढरी
चादर ओढली. अशा त हनेे नागवं झा या या जािणवेन ेरंगाला मोठं लाज यासारखं झालं;
पण आप याला ीमंतीकड ेघेऊन जाणारा हा एक ट पा आह,े या जािणवेने याने हहेी
सहन केलं. िन या शटवा याने याला न तेने राहायला सांिगतले होते; पण इथे
या यावर ल  ठेवून असले या कमचा यांकड े पा न, रंगा या मनात या शंकेने मूळ
धरले. याला आप या खाटीक-िम ाची आठवण झाली. िम  पेपर वाचायचा अन् रंगाला
सांगायचा, क  शासनाने सगळीकड ेकसे कॅ प उभारले आहते - ीपु षांना ध न, यांना
मुलं होणार नाहीत अशी ऑपरेश स चालू आहते... तर ह ेतेच आह ेतर! श ये या
संभा  घटनेची याला क पना आली अन् भयाने याचं मन गारठलं.
‘‘हलू नको, ग प राहा...’’ कुणीतरी सावकाश हटलं आिण याला बरं वाटलं. याही
ि थतीत याला आशा वाटली, क  आपली सगळी तपासणी क न त ेसोडून दतेील. या
िन या शटवा याने तसं सांिगतलंच होतं, ‘‘क  या यासार या विडलधा या माणसाला
कुणी कसलाही ास दणेार नाही.’’
... असे िवचार रंगा या मनात सरकत असतानाच कापसाचा बोळा धरलेला हात पुढे येत
असलेला यान ेपािहला. जे हा या या शरीरावरचं आवरण बाजूला सा न रंगा या गु
इं याकड े याची बोटं गेली, ते हा रंगाने आपले डोके सोडवून घेतले आिण तो कंचाळला,
‘‘हात काढा, सोडा मला!’’ जवळ उ या असले या माणसाला डो यानेच धडक मा न
रंगाने आपली सुटका क न घेतली. चाकू, सुरे ठेवले या ेव न धडपडत तो सावरला.
दवाखा यातला तो कपडा तसाच गंुडाळून तो जीव घेऊन बाहरे धावला. सगळं आवार
ओलांडून धावताना, तो मो ाने कंचाळत होता, ‘‘नाही, नाही. मी कापून घेणार
नाही...’’ या या आवाजाचे ित वनी दरू दरू उमटू लागले. घशातून िनघणारा रंगाचा
आवाज -
आयु यभर जोपासलेला-कमावलेला, इतर आवाजांना ओलांडून ग ली बोळांतून घुमणारा-
‘‘चाकू सु यांना धार लावून याऽऽ’’ अशा आरोळीचा रंगाचा आवाज सगळीकड े घुमू
लागला.

♦♦♦



ई र आिण चांभार
माग सा फुलां या झाडाची फांदी भंतीव न वाकलेली असायची. यामुळे या यावर
दवसभर लहान-लहान िपवळसर-पांढ या फुलांचा वषाव होत राहायचा. ‘केवळ
वगात या दवेदवेतांनाच फुलां या वषावाचं अस ं भा य लाभत असावं.- दवेळा या
पाय यांवर बसून या याकड े पाहत राहणा या िह पीला असं वाटलं. काल
सं याकाळपासूनच िह पीने ितथे मु ाम टाकलेला होता. िह पी कोण होता, ह ेसांगायची
गरज नाही. वत:ची, वत: या दशेाची ओळख सोडून दे यापासूनच िह पीपणाची
सुरवात होत असते. तो बकले कंवा मंगोिलया अशा कुठ याही दशेाचा असू शकतो. जर
तु ही दाढी-िमशा-जटा वाढिव या तर तु हाला असा मुखवटा लाभेल. जर तु ही दवसभर
उघ ावर रािहलात, उ हाता हात भाजून िनघालात, तर तुम या चेह यावर असं वैि क-
आ याि मक तेज येईल; अशी छाप पडले, क  यामुळे तु हाला कुठ याही दशे- दशेात मु
फरता येईल. यािशवाय, जर तु ही गुड यापयत धोतर-बंडी अंगात घालून कुठेही धुळीत
िन ंत बसून रािहला, क  आपोआपच तुम या कप ांना अशी कळा येईल, तु ही
सं यासी आहात अस ेवाटेल. अशा त हचेी वैि क पातळी जे हा तु ही िमळवाल, या वेळी
तु ही कोण आहात, कसे आहात या ांना अथ राहणार नाही. तु ही जसे आहात तसे
वीकारले जाल- णभर पाहत राहावं असं ि म व. बस! अगदी अशाच नजरेने
र यावर बसले या या चांभाराने िह पीकड ेपािहले होते. हा िह पी आप या सँड सचे
बंद िशवून घे यासाठी या यासमोर उभा होता.
चांभाराने वर नजर टाकली अन् याला वाटले, या ल बणा या जटा पा न हा िशवशंकरच
वाटतो. फ  ग याभोवती नागा या गंुडाळीचीच तेवढी कमतरता आह.े’ दवेमाणसाला
करावा, तसा चांभारान े िह पीकड े पा न नम कार केला. या या सँड स, सँड सला
बांधले या चं या पा न चांभाराला वाटले, सा ात िहमालयातून-िशवा या
िनवासातूनच हा इथे अवतरला क  काय! िह पी या सँड स चांभाराने काढून घेत या.
भंती या पो टरचा फाडलेला कागद यान ेिह पीपुढे टाकला आिण हणाला,

‘‘या यावर पाय ठेवा. जिमनीवर िचखल आह’े’ चांभाराजवळ बरीच पो टस होती.
या या मागची भंत चांगलीच भ म होती- रामनगर आिण काली वेस र या या
चौकावर आिण पूव या हाय-वेसमोर असलेली. या र यावर सतत वदळ असायची आिण
भंतीची जागा सतत वेगवेग या सूचनां या पो टसन े झाकलेली असायची. ते रा ी
यायचे, पो टर या मागे खळ लावायचे आिण नवीन िसनेमांची, भाषणांची कंवा
िनवडणूक उमेदवारांची पो टस भंतीवर िचकटवायचे. दसुरी माणस,ं जी रा ी उिशरा
यायची, ती या पो टरवर पु हा आपली पो टस लावायची. पो टरवर कुठला का संदशे
असेना, ितथे उभी राहणारी, ितथून जाणारी गाढवंमा  िनरपे पणे यांचा फडशा
पाडायची. िवशेषत: पो टसला लावले या खळी या चवीला चटावलेली ती गाढवं,
पो टस मो ा चवीन े चघळायची. चांभार सकाळी यायचा. ही पो टस तो फाडून
यायचा. या पो टसचा अनेक कारे याला उपयोग हायचा. कोप यात या टपरीतून तो
जे हा काही खायला आणायचा, ते हा त े गंुडाळून ठेव यासाठी याला या पो टरचा



उपयोग हायचा. िग हाईक जे हा आप या पायताणां या दु तीसाठी उभी राहायची,
या वेळी यां यासाठी लाल गािलचा अंथरावा तसं हा पो टरचा कागद टाकला जायचा
आिण दपुार या उ हा या वेळेस याच पो टर या कागदावर तो पथारीही मारायचा.
िह पी याला अशा ि थतीत पा न कौतुकाने वत:शीच हणायचा,‘‘... हा कशाचीही
मागणी करीत नाही आिण सगळं याला िमळून जातं.’’ िह पीला या चांभारासारखं
बनावं, वावलंबी असावं अस ंवाटलं.
कालच हा िह पी मं दरासमोर भीक मागणा यांसोबत बसला होता. या िभका यांत काही
धडधाकट, काही लुळे-पांगळे, काही अंध असे होते; पण सगळेजण भुकेले असले तरी कसे
िन ंत वाटले अन् याचाच िह पीला हवेा वाटला होता. सं याकाळी दशनाला येणारी
मंडळी वेश ाराजवळ बसले या या िभका यांकड े पैसे फेकायची. ह े पैसे कधी कुणा या
हातात-कटो यात पडायचे, कधी खाली पडायचे. ह ेसगळं येका या निशबान ंिमळायचं;
फ  अंध िभका याचं नाणं जर खाली पडलं, तर त े याला उचलून ायचे. अशा
वातावरणात िमसळून जायची कला िह पीला जमायची. यामुळे याचं वेगळेपण
कुणा या ल ात आलं नाही. काल सं याकाळी पुजारी खुशीत होता. तांदळू-गुळा या
िखचडी या नैवे ाचा साद यान ेवाटला. तो चांगला पोटभर होता. मग नळावर पाणी
िपऊन मं दरा या वेश ारालगतच िह पी झोपून गेला होता.
पहाटे िह पीने पािहले : खां ावर गोणपाटाची िपशवी घेऊन चांभार आला होता; अन्
माग सा या फांदीखाली बसलाही होता. दवेळा या भंतीसमोर बसलेला, झाडाव न
खाली उतरले या सूय काशातला तो चांभार ह े दृ य िह पीला मोठे स  वाटले. या
जागी कस याही गो ीची कुणालाही बाधा नसायची. धूळ, कक श आवाज, धोकादायक
अशा वाहनांची वदळ, कूटस- स यां यामधून येणारीजाणारी वाहने - िच िविच
आवाज काढीत अशी धावायची, जसे काही व य पशू, भूत-िपशा  ची कार करीत
एकमेकांचा पाठलाग करीत आहते. कुणी जाणारा माणूस खाक न पचकन ् थंुकणारा, तर
एखादा कुणाचीही पवा न करता लघवी करणारा... जीवनाला जसं या तसं वीकारणारं हे
सगळं वातावरण पा न िह पी िखळून राहायचा.
चांभार आपलं डोकं झुकवून कामात म  असायचा. चाम ाम य ेजाडसर सुई खुपसून
यात मेण लावलेला दोरा ओढून यायचा. अशा त हचेी िशवण वहाणांवर अशी संगतदार
उमटायची, क  ती पाहत राहावीशी वाटायची. समोर एका टोप यात पाणी असायचं अन्
यात चाम ाचे तुकड े नरम कर यासाठी टाकलेले असायचे. यावर मग या या
वैिश पूण हातो ाने ठोकून ह ेचामड ंतो लवचीक करायचा. तो रकामा असायचा,
या वेळी र याव न जाणा यां या पावलांकड ेनजर लावून तो असायचा. येका या
वहाणांची अव था पाहत असायचा. कुणा या चपलेचे तळवे, कुणाची ब ल, बंद, अंगठे
पाहत राहायचा. या वेळी काम नस याने याची बोटं जणू खाजायची. तो आपली ह यारं
मग धार ाय या दगडावर घासून तयार ठेवायचा. चांभाराचं असं सतत कायम  असणं
िह पी या ल ात यायचं. िह पीला वाटायचं, पोट भर यासाठीच हणून नाही, तर या
सग या कामामुळे चांभाराला अलौ कक आनंद वाटत असावा. या यासाठी जेवणसु ा
दु यम आह ेअसं वाटायचं. पलीकड या टपरीवर या पोराला चहासाठी कंवा पावासाठी



तो हाक ायचा. या यािशवाय याला जा त काही लागायचं नाही. कधी तो बराच वेळ
रकामा असायचा, या वेळी पाठीमागे टेकून तो समोर या फांदीवर नजर लावून िन ंत
झालेला असायचा. कसलीही प रि थती असो, चांभार व थिच  असायचा - ना लोभ,
ना खंत, असा याचा चेहरा. समोर आलेलं काम िघसाडघाईन े याने उरकलं कंवा
नाकारलं, अस ं िचतच हायचं. पैशासाठी यान ेकधी घासाघीस केलेली न हती. समोर
टाकलेलं पायताण तो पा न यायचा. िग हाइका या पायाखाली पो टर ायचा. अंगठा
कंवा तळवा, जे काही असायचं, दु त क न पैशासाठी थांबायचा. िग हाईक आपलं
पाक ट काढून पैसे मोजून ायला वेळ करायचं; पण चांभाराला घाई नसायची. पैसे कमी
दले तर हात उघडा ठेवून तो तसाच बघायचा. कधी िग हाइकाला वाटलं, तर तो आणखी
ायचा कंवा तसाच पुढे िनघून जायचा.

आपले सँड स दु त करवून घेताना, समोर अंथरले या पो टरवर िह पी बसून रािहला.
रंगीत पो टर या नटा या डो यावर आपण बसलो, ह े पा न याला गंमत वाटली.
चांभाराला काही वाटू नये हणून तो पो टरवर बसला होता; नाही तर याला बसायसाठी
कागदाची गरज न हती. याला उघ ा जागी बसायची सवय होती. इतकेच काय काही
काळानंतर काटेरी श येवर बस याची िस ी यान े ा  क न घेतली असती. एखा ा
गु चा शोध घेऊन याला त े िमळिवताही आलं असतं. या या भटकंतीम ये बनारसला
यान ेकाटेरी श येवर यान थ बसलेले योगी पािहलेले होत.े गयेम ये असा हटयोगी होता,
याने आप या गालात िखळे घुसवून घेतले होते; याला काही झाले न हत.े तो त ध
बसून होता. कंुभमे या या वेळेस अलाहाबादला गंगा-यमुने या संगमावर लाखो साधू
ाथना करताना, ान करताना िह पीन ेपािहलेले होते. या साधंूम येच, सोबत वाघाला
बाळगून असलेला एक साधू होता. तो हणायचा ‘‘हा वाघ हणजे गे या ज मातला
हरवलेला माझा भाऊ होता.’’ काही जण भयंकर असे नाग दोरखंडा माणे बाळगून असत.
ितथे अ ी भ ण करणारे, िखळे िगळून दाखिवणारे, काटा-काचेचे तुकड े चावून
दाखिवणारे अनेक जण भेटले होते. काही योगी जळ या िचतेची पवा न करता शेजारी
दवसरा  बसून राहायचे. एक कार या धंुदीत, उपाशीपोटी हालचाल न करता...
नेपाळम ये एका यो याने या यासमोर हवेत हात फरवून चार हातां या एका दवेीची
ितमा काढून दाखिवली होती. िह पीन ेती ितमा आप या थैलीत जतन क न ठेवली
होती. अशा येक संगात िह पीला अचंबा वाटायचा अन ् तशी िस ी ा  क न
यायची याची ती  इ छाही हायची. इतकेच काय, केवळ थोडी भांग कंवा अफू या
मोबद यात िह पीला ह े िशकवायला काहीजण तयारही होत;े पण शेवटी तो वत:शीच
िवचा  लागला, ‘‘ही अशी िस ी िमळवून मी काय क ? थोड या खचात चं ावर
जा यासारख ं आह,े यापे ा काही नाही!’’ याचं समाधान होईल अशी उ रं याला
िमळाली न हती. मो ा र यांवर, खे ात-शेतात राबणारे ी-पु ष याने पािहलेले
होत.े ह े सगळे जण आपाप या कामात िवनात ार म  असायचे. िह पीला वाटायचं,
यां याकड े अस ं काही त व ान असावं, जे आपण शोधायला हवं. रे वे, बस, ॅ टरने
िह पीने वास केला. गा ान े फरला पायी भटकंती केली... कशामुळे? याला वत:लाही
कळाले न हत.े



चांभाराशी बोलायची याची इ छा झाली. यान ेिवडी पुढे केली. (िसगारेटमुळे माणसांत
अंतर राहत.ं या याउलट िवडी ही अशी चीज आह,े जी माणसा-माणसांत िहतसंबंध
िनमाण करत.े) चांभाराला थोडा संकोच वाटला. िह पी हणाला, ‘‘घ,े घे. तुला आवडले.
पोपट छाप िवडी आह.े..’’ आप या बॅगेतून िह पीन ेका ाची पेटी काढली. आता यांनी
शांतपणे िवडीचे झुरके मारले. िवडीचा वास, धुराचे वेटोळे हवेत पसरले. र ा, सायकली
जवळून जात हो या. आईि म या गाडीवा याने आपला गाडा ितथून पुढे नेला;
शाळेत या पोरांसाठी तो आपला रबरी प गा वाजवीत होता. िवषयाला सुरवात
कर यासाठी हणून िह पीन े झाडाकड े िनदश क न याला हटले, ‘‘तु या अंगावर
फुलांचा पाऊस पडतोय.’’ चांभारान े त े पा न आपला कोट झटकला. डो याचं पागोटं
झटकून घेतलं. ह ेपागोट आता जीण झालं असलं, तरी उ हापावसापासून याचं संर ण
हायचं. डो यावर पागोटं असलं क  बाबही यायचा. िह पी पु हा हणाला, ‘‘या
पु पवषावाची कृपाच आह ेतु यावर दवसभर; नाही का?’’ चांभाराने वर पािहले आिण
कडवटपणान े याने िवचारले, ‘‘फुलांनी माझं पोट भरणार आह ेका? ही फुलं घरी घेऊन
जाऊन, बायकोला वयंपाक कर असं मी सांगू शकेन का? भर या पोटी जर फुलं पडत
असतील तर त ेवेगळं; यां यावर दवे फुलं उधळू शकतो. मा यावर नाही...’’
‘‘तुझा दवेावर िव ास आह े का?’’ िह पीने िवचारले.  ऐकून चांभाराला आ य
वाटले... असा  कसा काय पडू शकतो? कदािचत हा अग य माणूस आप याला
चाचपीत असावा... याला सांभाळूनच उ र ायला हवे. चांभाराने समोर या दवेळाकडे
दिृ ेप टाकला. हातवारे क न तो बोलू लागला, ‘‘कधी कधी तो आप याला दसू शकत
नाही. कसं श य असणार याला? याला न च भरपूर कामं असणार.’’ दवेा या मूत कडे
नजर टाकून चांभार ग प झाला. मं दरासमोर भािवकांची चांगलीच वदळ होती, याचे
ल  िवचिलत होऊ लागले. चांभार सांगू लागला... ‘‘आता आप या मो ा साहबेांचंच
पाहा ना - कले टर साहबेांचं; त ेसाहबे दसतात सग यांना; पण येकाकड ेत ेल  दऊे
शकतात का- येकाचं गा हाणं ऐकू शकतात का? सांगा ना! जर साहबेांची भेट एवढी
कठीण असेल तर या दवेाचे काय! याला तर केवढी कामं आहते...’’ चांभाराने वर पा न
चोहीकड ेआपले बा  फरिवले. िह पी या मनात ई राची अगाध लीला आिण ई राची
करणी याब ल भावना दाटून आ या. चांभार पु हा सांगू लागला, ‘‘-आिण तो झोपूसु ा
शकत नाही! आपले पंिडत सांगतात ना, क  दवे आपले डोळे कधी िमटत नाही आिण ते
दवेाला कसं श य आह?े अहो, पापणी या एका उघडझापेम ये काहीही घडू शकतं,
मािहताय का? ह तारे एकमेकांवर आदळतील, आभाळातून आग- ला हारस पडले कंवा
िपशा ं-रा सं जागी होऊन सगळी मानवजात िगळंकृत करतील, बाप रे-सवनाश!’’
दवेा या नजरेची एकच उघडझाप अन् सवनाश! बाप रे! िह पीला या क पनेने अ व थ
वाटले. चांभार सांगू लागला, ‘‘मी दररोज दवेाला सांगत असतो. येक तासाला सांगत
असतो. जे हा याला णभर उसंत िमळेल ते हा तो माझं गा हाणं ऐकेल. तोपयत मला
थांबावं लागणार आह.े..’’
‘‘कशासाठी थांबायचं...’’ िह पीन ेन राहवून िवचारले.
‘‘हा ज म. इथनं मला घेऊन जा याची मी याला ाथना करतो आह;े पण याची वेळच



यावी लागते. येईलच.’’
‘‘का... तुला इथे राहावं वाटत नाही का...’’
‘‘मला तुमचं एक समजत नाही’’ अस ं हणत असतानाच चांभाराचे ल  र यावर
एका या पावलाकड ेगेले. याने आवाज दला- ‘‘ह ेबघा, तुम या सँड सचं ब ल िनघालं
आह,े थांबा!’’ एका िव ा याला चांभाराने आवाज दला होता. याची पावलं रगाळली,
तशीच िनघून गेली. चांभाराने या याकड ेवैतागान ेपािहले.
‘‘पहा, ही त ण पोरं! यांना फक र नाही. वाईट सवयी! तो घरी जाईपयत याचं ब ल
िनघून जाईल पाहा, मी सांगतो! तो पोरगा मग ती सँडल फेकून नवी घेईल.’’ उसासा
टाकून चांभार हणाला, ‘‘िविच  वागणं आह े पोराचं! पाच पैशांत दु त क न खरं
हणजे वषभर ती वापरता येईल...’’ बाजू या गोणपाटावर या वहाणा दाखवून तो
हणाला, ‘‘फेकून दले या वहाणा मी गोळा के या आहते. अशाच पोरांनी फेकले या.
एखा ा वेळी शाळे या र यावर अशा पायताणांचा खच राहील पाहा. तुटले या चपला
घरी घेऊन जायला यांना लाज वाटते का तेवढा धीर नसतो, दवे जाणे! या वहाणा
वेगवेग या रंगा या आहते अन् जोडीचीही नाहीत. यांना रंग दऊेन, छाटून मी जोडी
बनिवतो यांतून.’’ वेगवेग या पायताणांचा एक जोड कर या या आप या कसबीपणाचा
चांभाराला अिभमान वाटला.
‘‘ही पायताणं घे यासाठी दवे एखाद ंिग हाईक पाठिवतोच. घासाघीस क न याचे जे पैसे
िमळतात, त ेपुरेसे आहते मला...’’
‘‘कोण घेत ंअसे जोड?े’’
‘‘अं! कुणीही. बांधकामाचे मजूर तर घेतातच. कसंही का होईना, मला दररोज पाच पये
तरी कमवावे लागतातच. घरी जा यापूव  चुरमुरे कंवा तांदळू घेऊन जावे लागतात. दोन
भुकेली त ड ंवाटत बघत असतात घरी. काय दवस आले पाहा- दोन वेळ या जेवणाची
मारामार. साधी िव ाची पानं पैशाला दोन िमळतात. ती आधी पैशाला वीस यायची
आिण मा या बायकोला- जेवण नसलं तरी चालेल; पण पान खायला पािहजेच... दवे
िश ा करतोय आ हाला... माग या ज मात मी न च ाज-ब ाचा वसाय क न
ग रबांना लुटलं असावं कंवा मी न यासाठी तांदळाचा साठा गडप क न ठेवणारा
दकुानदार असेन! माझा सगळा िहशेब चुकता होईपयत दवे मला इथे ठेवणार. मला फ
वाट पाहायची आह,े बस!’’
‘‘तुला पुढला ज म कोणता िमळावा अस ंवाटत?ं’’
अचानक चांभाराचं वागणं-बोलणं असं झालं, क  तो जणू दवेाला कंवा दवेदतूाला बोलतो
आह.े थोडा वेळ िवचार क न तो सांगू लागला, ‘‘मला या जगात पुनज म नकोच आह.े
कुणी सांगावं, मला ते नरकातही टाकून दतेील; पण नरकही मला नको आह.े’’ याने
वगातलं त ेिच च उभं केलं; िजथे माणसा या पापापु याचा ताळेबंद मांडला जातो.

‘‘तू काय केलं आहसे?’’ िह पीन ेिवचारले.
दवेाशीच बोलतो आहोत अशा आिवभावात चांभार सांगू लागला, ‘‘तु ही जे हा दा
िपलेली असता, ते हा आपण काय करतो आहोत याचं भान राहत नसत.ं’’ तो बोल यात
म  झाला. -‘‘ आता माझे हातपाय थकले आहते; पण एखा ा या त णपणी या



दवसांत, तो आप या दु मनाची झोपडी पेटवून दऊे शकतो. या झोपडीत याची पोरं
झोपलेली असली तरी याची पवा तो करीत नाही, मािहताय का? एखा ा भांडणाचा
शेवट असा होऊ शकतो पाहा! या माणसाने माझे पैसे लुबाडले. माझी बायको पळवून
यायची धमक  याने दली आिण संशयान ेमी मा या बायकोला मारले होत,े यात ितचा
डोळा गेला! यावेळी आम याकड े पैसा होता आिण एका पयात तीन बाट या ताडी
िमळायची. मला एक मुलगा होता; पण या या मृ यूनंतर मी बदललो... आता जो मुलगा
आम याकड ेआह,े तो याचा आह.े..’’
‘‘मला आता काही िवचारायचं नाही.’’ िह पी सांगू लागला,
‘‘- पण मीसु ा गावं पेटिवलेली आहते. यांना मी पािहलं न हत,ं यांना ओळखत न हतो
यां यावर बॉ ब टाकले.’’
चांभाराने चमकून िवचारले, ‘‘कुठे? के हा? कसे?’’
िह पीने हटले, ‘‘वेग या पात- वेग या ज मात... आता पुढ या ज मी काय वाढून
ठेवलं आह,े त ेसांगू शकतोस का मला?’’
चांभार हणाला, ‘‘दवेळाचा पुजारी येईपयत तू थांबशील, तर तुला कळेल... ानी माणूस
आह ेतो, तो सांगेल आप याला...’’
िह पी सांगू लागला, ‘‘त ू याची झोपडी जाळून टाकलीस, या यावर तुझा राग तरी
होता. मला तर हहेी माहीत न हत,ं क  मी कुणा या झोप ा जाळ या... मी यांना
पािहलंही न हतं...’’
‘‘का, का केलंस मग ह.े..?’’ तपशील सांगायला िह पी तयार न हता, तसं मग चांभार
हणाला, ‘‘ या दवसांत आपली भेट झाली असती, तर आपण दोघांनी दा  िपऊन
जेवणही केलं असतं...’’
‘‘पुढ या वेळेस...’’ िह पी हणाला आिण िनघ यासाठी उठला. यान ेसँड स घात या.
‘‘मी पु हा येईन,’’ तो हणाला... खरं हणजे तो कुठे जाणार, कुठे थांबणार ह े यालाही
माहीत न हते. ठर या माणे यान ेचांभाराला पंचवीस पैस े दले. यान े मग आप या
िपशवीतून ती चांदीची मूत  काढली आिण चांभारापुढे धरली. ‘‘ह ेघे तुझासाठी...’’
चांभाराने ती हातात घेतली अन् तो आ याने हणाला, ‘‘अरे! ही तर दगुामातेची मूत !
ती तुझं संर ण करेल. तू ही मूत  चोरलीस का काय...’’
िह पीला चांभाराचा हा  मोठा आवडला. वत:ची ित चेी ितमा आता के हाच
पुसून गेली ह ेदाखवून दणेारा हा . यान ेउ र दले, ‘‘कदािचत, यान ेही मूत  मला
दलीय, याने चोरली असावी...’’

‘‘तु याकडचे ठेव. ती तुझं संर ण करेल.’’ चांभाराने ती चांदीची मूत  याला परत दते
सांिगतले... िह पी िनघून गे यावर चांभाराने वत:शीच हटले,
‘‘ !ं संधी िमळाली, तर दवेसु ा चोरी करतो...’’

❖❖❖



भुकेला पोरगा
युिनिसपा टी या अितउ साही किमटीने ले हल ॉ संग या पलीकड ेफुटबॉल ाउंडवर
भरपूर लाई सची व था क न, ओळीने दकुाने थाटून दली आिण या जागेचं पांतर
‘ए पो 77-78’ अशा दशनात क न टाकलं. यांनी जािहरात के या माणे या ए पो
म ये टाचणीपासून त े मोटारगाडीपयत तु हाला काहीही िमळणार होतं. अथात
मोटारगाडी हणून एकमेव असं 1930 चं फोड मॉडले ितथे होतं. तेसु ा लाईट या रंगीत
माळांनी सजिवलेलं आिण ‘लक ’ नंबर या ित कटाला ब ीस हणून दे यासाठी ठेवलेलं
होतं. या ‘ए पो’ या बाजूला िवशेष बसमधून माणसांची गद  दवसभर उतरायची.
येक याडावर उ या केले या खांबांवर लाऊड पीकस लावलेले होत े आिण यांतून
दवसभर माणसां या गद त फ मी गा यांचे, िव े यांचे ककश आवाज कालवले जायचे.
आवाज, ग गाट, कचरा-धुरळा याचं एक िविच  जग तयार कर यात ही ‘ए पो ज ा’
चांगलीच यश वी झाली होती.
रामनला या गद चा कंटाळा आला होता अन् कानावर आदळणा या या आवाजांनी
कानठा या बसायची वेळ आली होती. आवाज बंद कर यासाठी कानाला झडपा अस या
तर कती चांगलं झालं असतं, अस ं याला वाटलं - ‘‘अहाहा... मग मी कती मजेत हडंलो
फरलो असतो. या टायगर बँड अंडरवेअर या जािहरातीचं ओरडणं, ह े कुणा मुखाचं
घायाळ दय ओरडून सांगणारं फ मी गाणं - या सग यातून मला मु  िमळाली
असती...’’ याला पु हा वाटू लागलं, मी इथे आलो ते आपला कंटाळा घालिव यासाठी;
पण ही गद , हा वैताग, छे! इलॅमन ीटकडून आपण इकड ेआलो ती चूकच झाली आपली,
असं याला वाटू लागलं; पण आता इथन ं िनघून जाणंही नको वाटू लागलं; कारण या
गद तला उ साह याला वत:तून बाहरे काढू लागला होता; याची फार गरज होती
याला. तो आता गद या रे ातून जणू वेडावाकडा वाहत चालला होता. एखा ा
बोडाकड,े एखा ा पो टरकड े सराईत अन् ावसाियक नजरेने पाहत तो उभाही
राहायचा. एका मो ा बोडावर या िच ाने याचे ल  वेधले होते - एका टॉलबाहरे
लावले या या बोडावर एक बाई रंगिवलेली होती, ितचं अध शरीर मासोळीचं होतं. हे
िच  आिण आणखी काही पो टस काढायला िमळाले असत,े तर ह े‘ए पो’ दशन आपण
अिधक सुरेख केलं असतं, अस ं याला वाटलं. एखादा दाता शोधला असता, तर चार पैसेही
आपण कमावले असत.े.. पण रामन अशात िनराशे या मन:ि थतीत रा  लागला होता.
कोण याही कामात याला रस वाटेनासा झाला होता. क येक मिहने माकट गेट या
आप या पे टंग या दकुानाकड े तो फरकलाही न हता. या यामुळे याचा ित पध
जयराज खूश होता. ‘‘कमावू द े िबचा याला!’’ रामनला वाटायचं - ‘‘नाही तरी याची
कलादृ ी ही िच पांझी माकडाची आह!े’’ बोडावर या या म यक येकड े तो थो ा
नाराजीने, थो ा आकषणान ेपाहत उभा रािहला, या वेळी या बोडाखाली, ‘शो’वाला
माणूस हातात भ गा घेऊन ओरडत होता- ‘‘या या! वग य जलपरीला पाहायची संधी
सोडू नका. पा यात उभी असलेली जवान पोरगी! ित याशी बोला, तु ही िवचारा- ती
उ र दईेल, या या!’’



‘‘कोणता  िवचारायचा ितला,’’ रामनन े वत:लाच िवचारले- ितला अस ं िवचारावं
का, क  पा यात रा न तुला सद  कशी होत नाही; का ित या खव यां या शरीरावर
कोणते कपड े शोभतील? आत जावं का नको अशा िवचारात असतानाच सग या
ग गाटाला ओलांडून केलेलं जाहीर आवाहन या या कानावर आलं ‘‘पाच वषाचा पोरगा!
आपलं नाव गोपू अस ं सांगतो आह,े या या आईविडलांसाठी रडतो आह,े स ल
ऑ फसम ये संबंिधतांनी ताबडतोब येऊन पोराला घेऊन जावे.’’ लाऊड पीकरव न हे
आवाहन चौ या वेळेस कर यात येत होत.ं म यक ये या तंबूभोवती लावलेले अडथळे
पार क न रामन ितकड े िनघाला. हरवले या पोराला पाहायचे ठरवून तो ितकड ेजाऊ
लागला, ‘‘हरवलेलं ते पोरगं कसं आह ेते पा या. याचे िन काळजी आईबाप कसे आहते...
का यांनी जाणूनबुजून पोराला सोडून दलं... कदािचत पोराला आईवडील नसतील कंवा
ा य पोरापासून सुटका क न घे यासाठी...’’ स ल ऑ फसम य ेतो जाऊ लागला. वाटेत

भली मोठी रांग होती. ह ेएक दशन होत.ं इथे काचे या भां ात ठेवलेले मानवी अवयव
- दय, कडनी, फु फुस होते; तर एक िजवंत माणसाचा ए स -रे पाहायला िमळणार
होता. या दशनाची रांग ओलांडून रामनला जावं लागलं.
र यात यान े पािहलं-चाकावर फरत राहणा या एका वेटो या भां ातून तयार
होणारी, गुलाबी कापसासारखी िमठाई. याने ती िवकत घेतली. आकारान ेएवढी मोठी,
पण वजन नसलेली, चवीला मोठी छान अशी ती िमठाई होती. थोड ंखायला गेलं, क
लागलीच त डाला िचकटू लागली - ‘‘पि लकम ये खायला िविच च आह.े..’’ याला
वाटलं. याने ती उंच अशी ध न ठेवली. जसं काही दसु यासाठी ती िमठाई आह;े पण
म येच मो ा संतोषाने तो थोड ंथोड ंखाऊही लागला. ‘‘वा! भलतीच गोड!’’ याला
आवडली. हातात पु पगु छ धरावा, तसं ध न, त डाला िचकटले या िमठाईमुळे लोकांना
ते िविच  वाटत आह,े ह ेल ात घेऊन ‘ए पो’ या दि णकड े त ड क न असले या
स ल ऑ फसम ये याने वेश केला. कायालयात माणसांची वदळ होती. टायिप ट
आप या कामात म  होते. यां याम येच एका बाकावर बसलेलं पोरगं रामनला दसलं.
खालीवर पा  लागलेलं, पाय हलवीत बसलेलं ते पोरगं. या या अशा हालचालीमुळे या
बाकाचा आवाज होऊ लागला. िशवाय बाकाचे पाय वि थत न हत.े या आवाजाने
जवळ टेबलवर बसलेला कारकून वैतागून गेला होता. तो सारखा सांगत होता, ‘‘ग प बस,
ग प बस. आवाज क  नकोस!’’ आिण गोब या गालाचं त ेशबड पोरगं ता पुरतं ऐकायचं
आिण आप या, समोर या दातांची रांग- यात दोन कमी झालेले-दाखवायचं. ‘‘पाच
वषाचा नाही, सात वषाचा असेल हा’’ पोराकड ेपा न रामनला वाटले. या यासमोर
रामनने अधवट खा लेली िमठाईची कांडी धरली आिण गुलेरमधून िनसटले या
ख ा माणे पोरगं ितकड ेधावलं. कांडी िहसकावून घेऊन या गुलाबी ढगात यान ेत ड
घातले. पोरा या अशा उ साहाचे रामनला कौतूक वाटले. याने पोरा या डो यावर
थोपटले. ऑ फस या या उ ट कारकुनाने वर पा न िवचारले, ‘‘याला घेऊन जात आहात
का तु ही?’’
‘‘होय’’ मागचापुढचा िवचार न करता रामन पटकन् हणाला.
‘‘सही करा इथे!’’ एक रिज टर समोर ध न कारकून हणाला.



रामनने यावर िगचमीड अ रांत सही ठोकून दली.
‘‘तु ही तर अनाऊ स करीत होता, तो रडतोय हणून?’’
‘‘पोरगा तसा नाहीय; पण आ ही तसं अनाउ स के यािशवाय आईवडील लवकर येत
नाहीत. यांची सगळी कामं सा न, घरी जायची वेळ झा यावरच ते घेऊन जायला
येतात. हणजे, तोपयत ही काट  आ ही सांभाळत बसावं, अशी यांची यु  असत!े याची
आई कुठे आह?े’’
‘‘ितकड े बाहरे आह.े वाट पाहत बसलीय.’’ रामन हणाला अन् यान े हात पुढे केला.
पोरान ेलागलीच पकडला. त ेदोघं बाहरे पडले आिण गद त िमसळून गेले. पोराला घेऊन
फरवीत असताना रामन या मनात एकच श द घोळत होता, ‘पोराची आई... ’ या
श दाने रामनला चाळवले. बाहरे आपली बायको वाट पाहत आह,े या क पनेने तो
अ व थ झाला. या उ ट कारकुनाला त ेखरेही वाटले होते. ‘‘साहिजकच आह,े’’ रामन
वत:शीच हणाला, ‘‘मी दसतोच तसा-िववािहत, बायको असलेला. यात काही गैर
नाही - एक असामा य साईनबोड पटर, बँकेत पुरेशी िश लक बाळगणारा, शरयू या
कना यावर वत:ची ॉपट  असलेला, एका दकुानाचा मालक असा...’’
या वीकारले या पोराखेरीज, याचं वत:चं मूल डजेी या पोटात असायलाच पािहजे
होत.ं कुणी सांगावं, या णीसु ा ती दावा करीत असेल, ‘‘तु हीच मला गरोदर केलंत!’’
आिण कुटंुबिनयोजनाचा चार करणा या, घराघरांत जाऊन यां या खासगी वहारात
ल  घालून, ‘मुलं होऊ दऊे नका’ अस ंसांगत फरणा या बाईला हचे यो य होत.ं ती या
बाबतीत कमालीची आ ही होती अन् आपण मुखासारखे ित यामागे लागलो होतो!
खरंच, ितची चूक न हती. गावात या भंती भंतीवर कुटंुबिनयोजना या जािहराती
रंगिव यासाठी ती आप या कती मागे लागायची! वत:बरोबर वास क न राहायचा
आ ह धरायची आिण एव ा दगुम भागात वास करणारी - ित यासारखी, अशा
ि थतीत आपलं कौमाय कसे काय सांभाळून ठेवणार होती! आिण ितचे अस े य , ितचा
असा चार... खबरदारी घेऊनसु ा ितला दवस गेलेच - ितला रामन या मदतीची गरज
भासली, ही सगळी या शतकातली हणावी अशी केवढी िवटंबना!... या िवचारांनी रामन
िवचिलत झाला. वत:शीच तो हसला. याचं बोट ध न चालणा या पोरान ेवर पािहले
अन् तोसु ा हसला. या या उ साही चेह याकड ेपा न रामनन े िवचारले, ‘‘काय झालं
तुला हसायला?’’
‘‘मला नाही माहीत!’’ पोरगा हणाला अन् पु हा हसला.
गद तून पुढे जाणे अवघड झाले होत े - िवशेषत: या पोरा या पावलांनी चालायला.
िशवाय येक खा पदाथा या टॉलसमोर पोराची पावलं रगाळत होती. या ए पो
दशनात खा पदाथ-पेयांचे टॉ स ठक ठकाणी मांडलेले होत.े भजे-पकोड ेयांचे ढीग,
वेफस-पापड तळत असलेली दकुाने... उकळ या तेलात पाहता पाहता मोठा आकार
घेणारी पापड,ं िशवाय पाका या कढईत दसणारी सोनेरी िजलेबी या सग या पदाथानी
जाणा या-येणा यांचं ल  वेधून घेतलं होत.ं खमंग वासांनी िच  आक षत क न घेतलं
होत.ं
आप यासोबत सारखं फरत राहणा या या पोराब ल रामनला अचानक उमाळा दाटून



आला. ‘‘तुला काही खायचं का?’’ याने िवचारले. ‘‘हो!’’ पोरान ेताबडतोब उ र दले.
यान े कापसासार या फु या या या गुलाबी िमठाईकड े बोट दाखिवले. पोरगा गद त
पु हा हरवू नय े हणून रामनने याचा एक हात ध न ठेवला होता अन् पोरगा दसु या
हातान ेकाही खात तरी होता, नाही तर काही दाखवीत होता, हातवारे करीत होता.
पोरान ेिमठाईला त ड लावले अन् सग या दशनातून याचे ल  उडाले. िमठाई संपताच
रामनने िवचारले, ‘‘आईि म?’’ पोराने लागलीच अधाशीपणान ेमान हलिवली आिण
रामनने चॉकलेट-आईि मचे दोन कोन आणले. पोरासोबत तो खाऊ लागला.
वत:चे क , वैताग याचा रामनला आता िवसर पडला. सकाळ, दपुार, सं याकाळ या
कंटा या या च ात तो अडकलेला होता. यातून तो बाहरे आला. याने आता वत:लाच
िवचारले, ‘‘याला खूश झालेलं पािहलं, क  मलाही का बरं खुशी होत ेआह?े कोण आहे
हा?... कदािचत माग या ज मातला माझा मुलगा...’’ पोराला आता आणखी कसं खुशीत
ठेवावं याचा रामन िवचार क  लागला. ‘‘तुला आकाशपाळ यात बसायचं का?’’ करकर
आवाज करणा या, उंच आभाळात घेऊन जाऊन खाली फरवत आणणा या या
आकाशपाळ याकड ेपा न पोरगं ताबडतोब तयार झालं. रामनने आकाशपाळ यात या
एका खुच वर याला आप यासोबत बसवून घेतलं- ‘‘याला खा यापासून दरू ठेवायची ही
चांगली आयिडया आह.े..’’ रामनन े िवचार केला. याला पोरा या कृतीचाही िवचार
पडला होता. कारण पोरान े पोट दखुायची त ार केली, तर याला अिधक खाऊ
घात याब ल मोठा प ा ापच झाला असता. आकाशपाळणा सु  हायला वेळ होता
आिण रामनला आता उदभवले या प रि थतीब ल िवचार करायला सवड िमळाली.
पोराला आप या आईबापांची काही फक र वाट याचे कंवा आठवण झा याचे दसले
न हते. कदािचत हा अनाथ पोरगा असावा, जो या दशना या गद त भरकटला असावा...
पण आता हा अनाथ नाही, ही क पनाच कती छान आह!े आता या मुलाला तो ‘बाबा’
कंवा ‘अ पा’ हणायला िशकिवणार होता. आकाशपाळणा जसा उंचावर गेला, तसे याचे
िवचारसु ा उंचावर गेले. पोराने याचे दडं ग  ध न ठेवले होते. रामन याला सांगू
लागला, ‘‘िभऊ नकोस, मी आह ेना! मजा वाटते ना?’’ लोकांनी जर याला िवचारलं
असतं, क  ह ेपोरगं कोण आह,े तर तो यांना उ र दणेार होता- ‘‘माझा मुलगा... तु हाला
ती डजेी आठवत ेका? ितन ेयाला ित या या िविच  दशेा या शाळेत घातले होते; पण मी
याला ितथन ं काढलं. पोरगं नेहमी घर याच वातावरणात वाढवायला पािहजे; नाही
का?’’ ‘‘ याची आई कुठाय?’’ कुणी असं िवचारणार... तो सांगेल - ‘‘मला नाही माहीत,
ती कुणासोबत तरी पळून गेलीय.’’ डजेीने रामनला जो मन: ताप दला होता, याचा
बदला हणून तो अस ं सांगणार होता... इतके दवस मा यासोबत ती झोपली अन्
ल ा या दवशीच पळून गेली. रामनने अचानक पोराकड ेपा न याला िवचारले, ‘‘तुझं
वय काय आह?े’’ पोरान ेडो यांची उघडझाप केली अन् मान हलिवली. रामनन े हटले,
‘‘सात वषापे ा तुझं वय कमी नाही...’’ पण डजेी शहर सोडून गे याला दोनतीन वषच
झाली असताना, ितला सात वषाचं पोर कसं असू शकेल अस ं कुणी िवचारलं तर... या

ावर यान े वत:च मो ाने उ र दले -
‘‘ याचं उ र मला शोधावंचं लागेल, बस!’’ यावर पोरान े ग धळून पािहले आिण



िवचारले, ‘‘हा पाळणा जोरान ेके हा फरणार आह?े’’ रामणला हचे बरं वाटू लागलं होत;ं
पण पोरगं उतावीळ होऊ लागलं होत.ं याचं ल  इतर  वेध यासाठी रामनन ेिवचारलं -
‘‘मा यासोबत घरी येशील का तू?’’
‘‘मला भूक लागलीय.’’ पोरगं सांगू लागलं - ‘‘मला काहीतरी खायला पािहजे.’’
पोरा या भुकेचं आ य वाटून रामन हणाला, ‘‘त ूमा यासोबत घरी आलास तर तुला
सगळं काही खायला िमळेल.’’ पोरगा साव न बसला. यान ेिवचारले,
‘‘चॉकलेट, आईि म, बबलगम - सगळं?’’
‘‘हो सगळं आिण भरपूर िजलेबीसु ा!’’
‘‘मला िजलेबी फार आवडते...’’ पोरगा हणाला. िजलेबी या िवचारान े याला मोठा
आनंद झाला. याने िवचारले, ‘‘माझं मला घेऊन खाता येईल न,ं का पु हा पु हा मागावं
लागेल?’’
‘‘ते सगळं तु यासाठीच राहील, बरं! तुला के हाही घेऊन खाता येईल!’’ रामन हणाला.
पोरा या त डाला आता पाणी सुटले. ‘‘माझे बाबा हणतात, मी खा लं तर आजारी
पडने.’’
‘‘कुठायत त?े’’ पोरान ेनुसतीच मान हलिवली.
‘‘या ज ेत त ेआहते का इकडिेतकड?े’’
पोराला हा िवषय काही आवडनेासा झाला. याला भीती वाटू लागली- ह ेसगळं अचानक
संपेल, चॉकलेट, बबलगमचा साठा सोडून आता आप याला घर यां या हवाली करतील...
रामन हणाला, ‘‘खरंच, तू जा त खाऊ नकोस. तुझं पोट दखुेल.’’ ‘‘नाही, नाही, मला
काही होत नाही.’’ पोरगा िन हान ेबोलू लागला. ‘‘माझे काका येतात, ते हा मी कती
खातो मािहताय का?’’ पोरान ेआपले दोनही हात पस न दाखिवले. पोराची अशी त येत
पा न रामनला बरं वाटलं. कारण जर का पोराला ास झाला असता, तर याला
मालगुडी या दवाखा यात डॉ. कृ णाकडून इलाज करवून यावा लागला असता. बाप रे!
पोरा या तशा आजाराची क पना रामनला सहन झाली नाही. कारण या याकडे
पाहायला रामन या घरी कोण होत?ं अथात रामनला पोरासाठी एक खोली वतं  ठेवावी
लागणार. ती खोली, जी डजेीसाठी तयार क न ठेवली होती. डजेी या खोलीत दसु याच
दवशी राहायला येईल अस ं याला वाटलं होत;ं पण ती आलीच नाही. आता या खोलीत
पोरगा राहील. याचे कपड,े पु तकं, खेळाचं सािह य... आिण ितथेच याचं अंथ ण-
पांघ ण असेल. याला वाटू लागलं, पोरगं एकटं झोपेल, रा ी रडणार नाही, याला तसं
िशकवावंच लागणार. वत: या द राची, कप ांची काळजी यायला िशकवावं
लागणार. कला ायमरी कूलला या पोराला तो पाठिवणार होता. शाळा तेवढी चांगली
नसली, तरी शाळेची मु या यािपका रामन या ओळखीची होती. कारण रामनन े या
शाळेचा बोड फुकटात क न दला होता यांना. दोन बाय सहाचा बोड, लाि टक
इम शन अन् चंदरेी पावडर वाप न तयार केलेला तो बोड होता. र या या पलीकडे
दवेळापाशी ती शाळा होती. शाळेत एकटंच जायला अन ्यायला याला तयार करावं
लागणार होत.ं ददुवाची गो  अशी राहील, क  शाळा सुट यावर याला रका या घरीच
परतावं लागणार होत.ं..



रामन या दयातून एक कळ िनघाली. ह ेसगळं डजेीमुळे झालं होत.ं नाही तर रामनची
मावशी या यासोबत रािहली असती. तशी ती रामन या लहानपणापासूनच
या याजवळ राहायची. ती अखेरपयत या या सोबत रािहलीही असती; पण डजेीला
अडचण वाटू नय े हणून मावशीला बनारसला पाठवून दे यात आलं होतं. खरंच... जे हा
मावशी घर सांभाळायची, ते हा रामनला कसलीच काळजी राहायची नाही. जेवायला,
फराळाला तो हणेल ते हा तयार क न ायची. दवसभर घरी बसून राहायची. दवस-
रा ी के हाही रामन परतायचा, ते हा दार उघडायची. आता रामन ब याच वेळा
अधपोटी राहायचा. कॉफ  क न यायचापण याला कंटाळा यायचा. ‘बोडलेस’
हॉटेलम ये जाणंही याला नको वाटायचं. कारण ितथे याच याच ग पा अन् कुि सत
बोलणं हायचं. जसं काही सगळी चूक रामनचीच होती. खरं हणजे डजेी या संशयखोर
वाग यातून, कुि सत बोल यातून रामनने धडा यायला पािहजे होता.
दवसामागून दवस जात रािहले - कंटा याचे, रकामपणाचे, कसलीच इ छा नसलेले,
िनराशेचे असे... सकाळी जाग आली, क  सगळा दवस जणू िगळायला उभा राहायचा.
रकामं, भकास घर... या घरात कधी भरले या तांदळू-धा यासाठी िचम यांचा घोळका
यायचा, िचविचवाट राहायचा. आता या सग या उडून गे या, िनघून गे या... घरात
केवळ रकामपण. कधी रामनला वाटायचं, आपलं ह े िजवंत घर पाहता पाहता पुराण-
वा तू होत आह,े िवराण होत आह ेअन् आपण याचे सा ीदार आहोत...
आता या पोरामुळे सगळी प रि थती बदलणार. या यामुळे सगळं घर उजळून िनघणार.
सग या खो यांत तो आता भ  दवे लावणार होता. बरेच ब ब िनकामी झालेले होत.े
आता िप या या भूिमकेत तो वत:ला उ साहाने झोकून दणेार होता आिण घरी येणा या
पोराला एक स माननीय नाग रक घडिव यासाठी याचं संगोपन करणार होता. डजेी
गे यापासून याचे धं ाकड े दलु  झाले होत.े आता तो या या नेहमी या ाहकांना
भेटणार होता. साईन बोड रंगिवणार होता. सगळी कमाई पोरासाठी खच करणार होता.
पुढे, पोराला उटी या ल हडले बो डगम य े ठेवायची याची तयारी होती. तो पोराला
हणाला, ‘‘त ूशाळेत मग... ितथे तुला बरेच िम  िमळतील... ती फार छान जागा आह.े..’’
ह े ऐकलं, क  पोराचा चेहरा उतरला. तो िन हान े सांगू लागला, ‘‘मी नाही जाणार
शाळेत. मला नाही आवडत!’’
‘‘का?’’
‘‘का हणजे - ते मला मारतील हणून’’ याची भीती घालवावी हणून रामन समजावू
लागला; पण पोरगा ह ी होता आिण रामन सांगू लागला तसं डो यात पाणी आणून तो
हणाला, ‘‘नाही, नाही, शाळा नको!’’ ‘‘बरं बरं, त ूशाळेत जाऊ नको! आता चल आपण
चॉकलेट खाऊ.’’ पडत ंघेऊन रामन हणाला आिण चे ीयार टोअसमधून याने चॉकले स
घेतली. रामनने मग वत:चीच समजूत घातली- ‘‘वेळ लागेल या यासाठी. असं घाई
करणं यो य नाही. याला या या सोईने वळिवता येईल. आप यालासु ा कुठे शाळेची
गोडी होती लहानपणी...’’
आकाशपाळ यानंतर आता पोराला आगगाडीत बसायची इ छा झाली. मैदानात
वतुळाकार फरणारी आगगाडी. एक च र झा यावर गाडी थांबली; पण पोरगा खाली



उतरायला तयारच न हता. आणखी एक च र- आणखी एक च र अस ं याचं चालूच होतं.
चार चकरा झा या, तरी गाडीतून उतरायला पोरगा तयार न हता. रामनलासु ा
या यासोबत गाडीत बसून फरायला छान वाटलं होत.ं यामुळे काहीवेळ का होईना,
डजेीचा िवसर पडला होता. आगगाडीतून फर यावर आिण आणखी खाणं झा यावर
रामनला खरं हणजे पोराचे आभार मानावे वाटले. कारण सकाळपासून रामनने काही
खा ले न हते आिण पोरा या िनिम ाने आता ह े -ना-ते तो खातच रािहला होता. रामन
आता मो ा खुशीत आला होता. ‘‘पोराची संगत हणजे एक कारचं टॉिनकच झालं क
मला; चांगलाच उ साह वाटत आह’े’ तो वत:शीच हणाला आिण आता तर
या यासोबत राहायचं हणजे केवढी आनंदाची बाब! आता कामातून उरलेला सगळा वेळ
रामन या पोरासोबत खच करणार होता. याला आता पोरासाठी गो ीची पु तकं वाचून
दाखवायची होती. रामायणात या गो ी सांगाय या हो या.
एका मो ा कढईत तळत असले या भ यां या दकुानासमोर पोराची पावलं थांबली अन्
रामन िन हान े हणाला, ‘‘नको, नको बेटा...’’ याला भीती वाटू लागली, क  आता
या या पोटात काही पडलं तर याला उल ा होतील. याचा घसासु ा खरखर क
लागला होता. थोडी मळमळ वाटत होती. भजे याय या ऐवजी रामनन े याला काही शो
दाखिव यासाठी नेले : सकस करणारा पोपट कंवा िपसले या प यांतून प े काढणारा
कु ा, मृ युगोलात फरणारा फटफटीवाला... पोरगा आनंदान ेओरडू लागला.
संधी िमळाली, क  पोरगा वेगवेग या खो ा क न दाखवू लागला : याने फुलां या
कंु ांना ध ा मारला, पो टस फाडली, मोकळी जागा िमळाली, क  कोलांटउ ा मा
लागला, येणा या-जाणा या पोरांवर कारंजाचं पाणी उडवू लागला, कधी वत: हात
सोडवून घेऊन या या वयात या पोरांना पायात पाय टाकून खाली पाडायचा, तर कु या
पोरी या वेणीची शेपटी ओढायचा. र याचे खड ेउचलून लाईट ब बकड ेतो फेकू लागला.
रामनने तसे या यावर िनयं ण ठेवले होत;े पण तरीही पोरा या खो ा पा न मनातून
याला मजाही वाटू लागली. या लहान या पोराचे असे िविवध उ छाद आिण खो ांचे
याला कौतुक वाटतानाच, या या अशा खो ांमुळे आप याला मार खावा लागतो क
काय, याची चंताही वाटू लागली. तो वत:ला बजावू लागला, ‘‘पोरांचा हा नैस गक
उ साह असतो. याला शाळेत घातलं, क  वळण लागेल. आप या दशेात पोरां या नैस गक
वृ ीला बाधा न आणता कसे वळण लावावे, ह ेकुणाला माहीतच नाही.’’
आता ह ेदोघे ‘मेरी-गो-राउंड’जवळ आले होत.े ‘‘मला या घो ावर बसायचं आह.े’’ इतर
पोरं या झूल लावले या घो ांवर बसलेली पा न पोराने हटले. रामनला आता याची
काळजी वाटू लागली - हा एकटा या घो ावर कसा काय बसेल? याला ते आवडले
नाही. तो हणाला, ‘‘आताच त ू या आकाशपाळ यात बसला होतास ना, तसंच आह ेह.े’’
‘‘नाही’’ पाय आपटत ह ान ेपोरगा बोलू लागला - ‘‘मला या घो ावर बसायचे आह.े’’
आता रामनला पेच पडला. याला कळेना, काय करावे. यातून पोराचे ल  इतर  वेधावे
हणून रामनन े याला काही खा याचे आिमष दाखिवले. पण पोरगा हणाला, ‘‘खाऊ घेऊ
या - पण घो ावर बस यानंतर!’’
‘‘अरेए बघ बघ, ितकड ेिसनेमा दाखवीत आहते, चल!’’ रामन एकदम उ साहान ेओरडला



आिण माणसां या गद कड ेपोराने कटा  टाकून मान हलिवली. रामनने हटले, ‘‘तुला मी
उचलून घेईन, हणजे तुला सग यांपे ा चांगलं पाहता येईल.’’
पोरगा ह  करीत होता, ‘‘मला या घो ावर बसायचे आह.े..’’ पण रामनने याला
अिधक बोलू न दतेा, खां ावर घेतले. हणाला, ‘‘नंतर पा . आता ह ेबघ. कती वाघ
आहते, माकड ंआहते या िसनेमात... आधी ह ेपाहा...’’
पोरगा चांगलाच धडधाकट होता. वहाणा नसले या या या पायां या धुळीने रामनचे
कपड ेमळू लागले. इतकेच काय पोरगं हातपाय झाडू लागलं; पण रामनने िन हाने याला
‘मेरी गो राउंड’पासून दरू घेतले अन् िसनेमासाठी याला उंच ध न ठेवले. एव ा माने
रामनला दम लागला. समोर या माणसां या दाटीतून रामनला केवळ िसनेमा या दृ यांचे
तुकड े दस ूलागले. िसनेमा कोणता आह ेयाचा याला अंदाज आला नाही; पण आपण
हट या माणे यात वाघ-माकड ं असतील असं याला वाटलं. पोराला आप याब ल
िव ास वाटायला पािहजे. ‘‘काय दसतंय तुला?’’ यान ेपोराला िवचारले. पोराने या
उंचीव न हटले, ‘‘माकड नाही. एक माणूस बॉल खेळतोय. मला बॉल घेता का?’’
‘‘हो, तुला मी घेऊन दईेन’’ रामन हणाला- ‘‘आपण इथून िनघताना बॉल घेऊया’’ ज ेत
कुठेतरी रामनन े लाि टक या खेळ यांनी ग  भरलेले दकुान पािहलेले होते. ते दकुान
शोधून तो दोन बॉ स खरेदी करणार होता; एक हरवला तर दसुरा असावा हणून.
पण जे हा उंचाव न पोरान ेकाहीतरी पािहले आिण मो ाने तो ओरडला, ‘‘अ मा!’’
ते हा रामन या सग या योजनांना जणू ध ा बसला. पोराने धडपड क न वत:ची
सुटका क न घेतली, रामन या खां ाव न तो उतरला आिण गद त गोळी सुट यासारखा
तो धावला. ज ेत या लाईफ इ युर स या टॉलजवळ गद  न हती; ितथेच िहरवळीवर
बसून रािहले या लोकांत पोरगा िमसळला. रामन या या मागे धावला. या लोकांत एक
उंच-धडधाकट वाटावा असा एक माणूस होता, कर ा रंगा या साडीतली एक
म यमवयीन बाई आिण ित यासोबत दोन पोरी हो या. यां यासोबतचं सामान, गाठोडी
पा न यानात येत होत,ं क  ज ेची सहल क न आता रा ी या मु ामा या बसने ते
आप या गावाकड े जा यासाठी िनघाले आहते. एखा ा बाणा माणे धावत पोरगा
यां यात िमसळला. सग यांनी पोराला घेरले, जवळ घेऊन िविच  त हनेे याला
िवचा  लागले, बोलू लागले. या माणसाने रागात पोराला िवचारले, ‘‘तु यामुळेच
आमची बस चुकली, हरामखोर! कुठे होतास तू?’’ आिण रामनने पािहले, पोराचा कान
िपळून या माणसाने पोराला थ पड मारली. ‘‘अरे, अरे,’’ हणत रामन धावला. ‘‘मा
नका,’’ तो यां यावर ओरडला. माणसान े पुढे माराय या आधीच पोराची आई म ये
पडली आिण या यावर ओरडत ितने पोराला बाजूला घेतले.
रामन या ल ात आले- हा आप या व ाचा शेवट आह.े तो बाहरे पडला आिण शरयू या
कना यावर असले या आप या घराकड ेतो परतला.

❖❖❖



एमडेन
ते जे हा शहरातले सवात वृ  गृह थ हणून िस  झाले, ते हा राव यांचे वय न वद ते
एकशे पाच या दर यान िहशेबात घेतले गेले होते; तथािप यांनी आप या वयाची
मोजदाद करणं आप या शी ा वयानंतर सोडून दलं होतं. शीवा वाढ दवस हणजे
एक वैतागाचा समारंभ झालेला होता यां यासाठी. या वेळेस सगळीकडून रावां या
नातेवाइकांचे जणू मोहोळ जमलेले होते; या धा मक समारंभात त ेसहभागी झाले होते.
यांचा हा वाढ दवस समारंभ बँड लावून वाजतगाजत साजरा कर यात आला होता.
यातला, धा मक हणवला जाणारा भाग एवढा थकिवणारा होता, क  यानंतर पंधरा
दवस तापेमुळे राव अंथ णाला िखळून होते.

... या दवशी यांना थंड पा याने डो याव न ान घाल यात आलं होतं. ह ेपाणी हणे
पिव  न ांचं एकि त केलेलं अस ंहोतं आिण यांना उपवास कर यासाठी भाग पाड यात
आलं होतं; नातेवाइकांनी वत: मा  मेजवानीवर ताव मारला होता. दवसभरा या या
मांनी राव एवढे थकून गेले होत,े क  ूप फोटो या वेळेस यांना हवी तशी पोज दतेा

आली न हती. खुच वर एव ा मरगळले या अव थेत ते बसून होते, क  फोटो ाफर
वैतागून गेला. आप या कॅमे या या या का या बुर यातून त ड बाहरे काढून तो सारखा
सूचना दते होता, सांगत होता - ‘‘ टेडी लीज्.’’ शेवटी तर हाता याला वि थत
बसिवलं नाही, तर िनघून जातो - अशी धमक  याने दली. राव यां याशी इकडून-
ितकडून नाते असणारे, वंशावळीचे एकूण पं याह र जण फोटोसाठी जमले होत.े
फोटो ाफरची धडपड होती, क  हा जमाव दोन भागांत घेऊन फोटो काढावेत. नाही तर
एकाच फोटोत सग यांचे चेहरे एवढे लहान लहान असतील, क  ओळखायला येणार
नाहीत. हणजे, याचा अथ असा झाला, क  हातारबुवांना आप या या खुच त दोन वेळा
बसवावं लागणार होतं. राव जे हा याची त ार करायला लागले, ते हा सग यांनी
समजूत घातली, ‘‘हा मोठा अन् मह वाचा समारंभ आह े - तु हाला दीघायु य लाभावं
हणून...’’

‘‘मला तर असं वाटायलंय, क  हाता याला लवकर संपवायचाच हा काय म आह.े..’’
राव अस ं पुटपुटू लागले, यावर यांची मोठी क या - जी वत:च साठी या पुढे गेलेली
होती, ितने दटावले होते, क  जे हा सगळीजणं एवढी मदत करीत आहते, ते हा असं अभ
बोलू नये...
वाढ दवस सोहळा आटोपून दोन भागांतले ूप फोटो भंतीवर थानाप  होईपयत सगळं
घर शांत झालेलं होतं, सुरळीत झालं होतं. एकूण वीस जणांचं कुटंुब असलेलं ह ेघर; यात
रावांची तीन मुलं, यांचे कुटंुबीय आिण भाचे, पुतणे यांचा एक  असा गोतावळा दाटलेला
होता. उज ा बाजूला रावांची एक वतं  खोली होती, जी यांनी माग या शतकातली
वाटावी अशी बांधून काढलेली होती. िवनायक ीट भागातली ही एवढी लांबलचक जागा
खरेदी करणारे राव ह ेपिहलेच गृह थ होते. या दवसांत ही खरेदी धाडसाचीच होती.
कारण हा सगळा जिमनीचा प ा जंगलातलाच होता. चोरी, मारामारी करणारे, अगदी
दवसा या उजेडातसु ा अगदी सहज जंगलात िनसटून जायचे. ही जागा मग िवकिसत



क न इथे घरं बांध यात आली आिण या जागेला र ापुरी असं नाव दे यात आलं - र ांचं
गाव.
रावांनी सुरवातीची वष कबीर ीटम ये काढली होती. जे हा त े वत: या पायावर उभे
रािहले; ते हा यांनी ित ते राहायचं ठरिवलं आिण ितकडची जुनी जागा िवकून ते
र ापुरीला आले. तोपयत यां या दसु या बायकोने चार मुल ना ज म दलेला होता अन्
चौथी मुलगी ल  होऊन िनघूनही गेलेली होती. आप या पिह या बायकोचं सगळं लटांबर
घेऊन ते आले होते. यात वेगवेग या वयाची आठ पोरं होती. ल संबंधांसाठी रावांचे ह
ठीक न हत.े यां या चुल यांनी सग या कुटंुबाची पि का तयार केलेली होती, ती वाचून
ते सांगायचे, रावांना सात ा थानातला मंगळ आह ेअन् या मंगळाची शांती करणारा
कोणताही ह यां या कंुडलीत नाही आिण यामुळे यांना प ीसुख नाही. ितसरं ल
आिण आणखी अप यं; यानंतर मंगळा या व दृ ीतून राव मु  झाले. घरात यांची
मोजदाद रावांनी कधी ठेवली नाही. ते यांचं कामही न हत.ं घरातला गोतावळा आवरणं,
घर चालिवणं रावां या पोरांकडचे असायचं. सग या वहारांपासून यांनी वत:ला
एवढं बाजूला क न घेतलेलं होतं, क  दोन वषापूव  साज या झाले या यां या शी ा
वाढ दवस समारंभात यांना पोरांची नावं कळेना झाली. कोण कोणाचे अन् घरातले कोण,
काहीच समजले न हते.
शीवा वाढ दवस रावां या आयु यातला एक मह वाचा ट पा होता. शारी रक मता

मंदावत चाल या हो या, तरी ते वि थत आिण वयंपूण असे राहायचे. कृती या
त ारीब ल यांना चांगली समजही आलेली होती. ‘‘मला दसायला-ऐकायला कमी आले
तरी हरकत नाही. काही िबघडणार नाही. माझे पाय मला घेऊन जायला समथ आहते
आिण मी वत: कुणा या मदतीिशवाय त ड धुऊ शकतो, आंघोळ क  शकतो... मी चांगलं
जेऊ शकतो, पचवूही शकतो.’’ यां या घरी डाय नंग टेबल होता, तरी यावर जेवायला
बसायचं राव नाकारायचे. खाली पाटावर बसून- केळी या पानावर बसून जेवायची यांची
जुनी सवय यांनी कधी सोडली नाही. घरात यांची दखेभाल अगदी िवनासायास
हायची. न सांगता-सवरता. घरात सतत सुनबाई कंवा नात-नातू असं कुणी ना कुणीतरी
यांची िवचारपूस करायचं, काही कमी पडू ायचं नाही. वत: रावांनी कधी कशावर
ित या दली नाही कंवा कधी काही िवचारलं नाही - िवशेषत:  केले नाहीत.
कारण, यांना माहीत होतं, िवचारले या ाला उ र हणून त े रावां या डा ा
कानाजवळ येऊन, घसा खरवडून मो ाने सांगतील कंवा कानाजवळ येऊन सांगतील,
तर कळेलसु ा; पण याची यांनी कधी फक र केली नाही. एक समथ आयु य जगून
यांनी िनवृ ी घेतलेली होती. या दोन भागांत या फोटोत या येकासाठी य -
अ य पणे रावांनी क  घेतले होते. आयु यभर क  क न जम बसिवला होता. यां या
नातवंडांपैक  काहीजण एका वेळी यां या फार लाड-कौतुकातले होत;े पण त ेआता मोठे
झाले होत,े नेमके कोण होते हहेी ल ात न हतं आिण यांची नावं- बाप रे! यामुळेच तर
रावां या बोल यात अडथळा यायचा. नावं िजभेवर असायची; पण उ ार करायला गेलं -
बोलायला गेलं, क  नेमकं दगा ायची. अशा कृतीमुळे माणूस घाईने बोलतो, तोतरं
बोलतो, अधवट बोलतो; पण ही अशी ि थती रावांना सोईची झाली होती - उतारवयात



िन ंत करणारी मन:ि थती.
दपुारी राव मो ा िनवांत ि थतीत िवचार करीत बसायचे. या वेळी यांची वामकु ी
झालेली असते. मो ा कपात दलेली कॉफ  संपिवलेली असते (जी बरोबर तीन वाजता
घरात यांची दखेभाल करणा यांपैक  कुणीतरी दारामागे टीपॉयवर आणून ठेवलेली
असते.) कॉफ  घेऊन तरतरी यायची; मग पि मेकड या िखडक समोर आप या इझी
चेअरवर बसून, सकाळी आणून ठेवलेला पेपर उघडायचे - सग यांनी वाचून झा यावर तो
इथे आणून ठेवला जायचा. पेपर जवळ ध न त ेवाचायचे. खुच या हाताला बांधले या
िस क या कप ाने त ेच मा पुसायचे. अशा त हनेे, मो ा सैलमानान ेअधवट वाचन,
अधवट चंतन हायचं. पेपरमध या सग या राजक य कंवा कुरापतखोर चचा-कृती,
सग या यांना िश या वाटाय या- जगा या सुरवातीपासूनच यांचं ह ेअसं चालत आहे
असं रावांना वाटायचं. यांची नजर इतर  फरायची. कधी एखा ा जािहरातीकड े यांचं
ल  जायचं. (जािहरात हणजे काय - सग या छछोर गो साठी पैसा वाया
घालिव यासाठीचं ते िनमं णच असायचं.)... कंवा कुणा या िनधनाचे वृ . ( यातसु ा
कुणी ओळखीचं नसायचं.) तथािप, पेपर या शेवट या पानावर या कॉलमकड ेमा  यांचं
ल  असायचं. इथे दररोज म ासला झाले या आ याि मक / धा मक उप माचा वृ ांत
असायचा. संि च असायचा; पण ई राब लचे िवचार, याची कृपा, पाप-पु या या
गो ी घासूनपुसून ठेव यासाठी तेवढं पुरेसं असायचं. यावर थोडा िवचार क न, मग राव
तो पेपर पु हा िजथे होता, ितथे ठेवून ायचे.
घ ाळात चाराचे टोल पडले, क  मग राव धडपडून खुच तून उठायचे. बाहरे फरायला
िनघ यासाठी यांची तयारी हायची. दवसाची ही वेळ रावांसाठी मोठी रोमांचक
असायची. त ड धुऊन त ेतयार हायचे. गुड या या खालपयत येणारा झ बा घालायचे.
धोतर बदलायचे. खां ावर वेलबु ीची शाल यायचे आिण आपली काठी अन् छ ी घेऊन
त ेबाहरे पडायचे. हॉलमधून जाताना कुणीतरी यांना पाहायचं अन ्मो ा काळजीने
यांना सांगायचं, ‘‘काळजी या. तु ही टॉच घेतला का? रोज याएवढंच फरा. लवकर
परत या.’’ राव मान हलवायचे अन ्िनघायचे. एकदा बाहरे पडलं, क  मो ा काळजीने ते
चालायचे. काठीने चाचपत जिमनी या चढउताराचा अदमास घेत यांचं चालणं हायचं.
आता यां या आयु यातलं एकमेव उ  रािहलं होतं, ते हणजे, पडायचं नाही. एखादं
पाऊल िनसटून पडलं, क  मग झालं. संपलं! शरीर, मनाचा समतोल अन् ताठपणा जोपयत
शाबूत आह,े तोपयत दीघआयु य श य आह.े या अशा िनयं णाने यांना गोगलगाईसारखी
चाल अन् िनि त अंतराची च र रोज सायंकाळी करावी लागायची. गेट या बाहरे पडलं,
क  अगदी डावी बाजू ध न राव चालायचे- िवनायक ीटकडून कबीर ग ली अन् ितथनं
माकट रोड. रावांना वदळ आवडायची. माकटरोडची ती गद , ती वाहतूक आवडायची.
दकुानांत येणा या-जाणा या ी-पु षांकड े पाहत त े उभे राहायचे. िचत खरेदीही
करायचे. अशात यांनी केलेली खरेदी हणजे घरात या कुणातरी पोरासाठी घेतलेले रंगीत
खडू आिण ॉइंगची वही होती. वत:साठी हणून ते िविश  छापाचे दतंमंजन यायचे.
(अजूनही यांचे बरेच दात शाबूत होते.) यासाठी ते माकटरोड या कडलेा असले या
चे ीयार या दकुानात जायचे. ितथून इलॅमन ीटसाठी र ता फुटायचा. दकुानासमो न



राव जायचे ते हा दकुानदार हमखास िवचारायचा, ‘‘कसे आहात?’’ ‘‘आज काही
यायचंय?’’ राव मान हलवायचे आिण दसु या बाजूसाठी र ता ओलांडायचे - इथनं
यांचा परतीचा माग सु  हायचा. घराकड ेनेणारा. ह ेसगळं फ न हायला रावांना
दोन तास लागायचे. सायंकाळी साडसेहा या सुमारास त ेघरी गेटवर पोचायचे. अचानक
अंधार पडला कंवा अस ंकाही झालं तर सोबत राहावा हणून टॉच घेतलेला असायचा;
पण या टॉचचा वापर करायची कधी वेळ आली नाही. माकट ग लीचा र ता तसा वदळ
नसलेला, िनवांत राहायचा; पण ितथन ंर ता ओलांडणं रावांना नेहमीच नकोस ंवाटायचं.
कारण, आप या लहान या फोटो ेम या दकुानातून जयराज हमखास आवाज ायचा,
‘‘काय ॅ ड मा टर! मी येऊ का मदतीला?’’ राव सौ यपणान;े पण िन हाने ‘नाही’
हणायचे अन् सावकाश िनघायचे. माकट गेटपाशी ठेच लागू नय े हणून काळजी यावी
लागायची अन् अशा वेळेस जयराजसार यांशी बोलायला सवड नसायची. राव िनघून
गेले, क  वायफळ बोलायची आवड असलेला जयराज मग आप या दकुानात या
िग हाइकाला यां याब ल सांगत राहायचा - ‘‘पाहा! या वयात गद त अशा त हनेे हा
माणूस असा फरतो, जसं काही तो अगदी जवान आह!े यांचं वय न च एकशे दहा
असावं! बघा, कसे बे फक र वाटतात! या वयात यांना असं फरणं चांगलं नाही.
िविच च माणसं आहते यां या घरातली. या दवसांत अस ं फरणं सुरि त नाही बरं! या
लॉरी, सायकली, र ा... एखाद े दवशी गचकायचे - मी सांगतो!’’
‘‘कोण आहते त?े’’ कुणी िचत िवचारायचा- या शहरात नवीनच आलेलं त े िग हाईक
असायचं. यान े फ्ेरमसाठी काम आणलेलं असायचं. आ ही याला एमडने हणायचो.
आ ही लहान होतो, ते हा यांना फार यायचो. कबीर ीटला कुठेतरी त े राहायचे.
भ म, उंच आिण आ मक अशी यांची त येत होती. खाक  गणवेश, डो यावर लाल फेटा
आिण छातीला लावलेली सग या कारची पदकं अशा बाबात त ेसायकलव न जायचे.
आ हाला तर यां या सेव न त े पोिलस इ पे टर वाटायचे. यांचा हा युिनफॉम
ए साईज िडपाटमटचा आह,े ह े आ हाला कुठे माहीत होत?ं त े वागायचेही
पोिलसासारखेच. यांना न आवडणारं असं काही कुणी क  लागलं, क  ते ग लीतून याचा
पाठलाग करायचे, पाठीवर छडीन ेमारायचे! आ ही पोरंसोरं माकटम ये जमलेलं पािहलं,
क  त ेआम यावर रागवायचे. घरी जायला सांगायचे. एकदा अ ◌ॅडम ीट या शाळे या
पाठ भंतीकड ेआ ही लघवीला उभे होतो, तर आ हाला यांनी धरलं क ! आ ही नेहमीच
ितथे लघवी करायचो ना! पण ह ेरागारागात ओरडतच आम यावर धावले. आम यात या
चौघांना ध न आ हाला अगदी हाड ंिखळिखळी होईपयत हलवून काढलं; आ हाला ध न
हडेमा तरकड े यांनी नेलं आिण दरडावून यांना िवचारलं, ‘तु ही काय करताहात
हडेमा तर? पोरांना हचे िशकिवता का? का यांना गटारातली गली छ पोरं करायचा
तुमचा इरादा आह?े यां यावर तु ही ल  का ठेवीत नाहीत अन् पोरांसाठी वतं  मुतारी
का नाही बांधून घेत, आं!’
हडेमा तर जागेव न उठले. हातात छडी घेतले या या भयंकर माणसाजवळ जायला ते
च  घाब  लागले. बाप रे! यां या जवानीत या अशा कतीतरी ह ककती आहते! लोक
यांना घाबरायचे. यां या या अशा भ म आिण आडदांड कृतीमुळे खरं तर यांनी पोिलस



ऑ फसर हायला हवं होतं; पण यांचं काम फ  दा या दकुानाची तपासणी करायचं
होत ंआिण तु हाला मािहताय् का - दररोजची यांची कमाई कती असायची त?े पाचशे
पय!े यापे ा कमी नाही. ग हनरचं उ प सु ा एवढं नसेल. मग काय, र ापुरीला
एवढा मोठा रंगीत बंगला अन् पोरांना थाटात वाढिवणं, ही काही नवलाची बाब नाही!
बाप रे! काय यां या घरात यांचा िश पणा असायचा! खरं हणजे यां यावर केस
हायची- थोड यात बचावले! जर लाच घे यासाठी रा ीय पुर कार ायचा ठरला
असता, तर तो यांनाच िमळाला असता! यांना नोकरीतून काढून टाकलेलं आह ेबरं का;
पण यांनी सांिगतलं, क  मुदतपूव सेवािनवृ ी यांनी घेतली; पण यामुळे यांचं काहीच
नुकसान झालं नाही - दहा िप ांपयत पुरेल एवढी कमाई यांनी क न ठेवलीय! एमडने!
खरंच, यांनी ब याच ि यांशी ल  केलं. यांना एकानंतर एक वापरलंच हणा ना! अन्
यािशवाय यां या कतीतरी बाहरे या भानगडी हो या! आ ही लहान असताना,
यां याब ल गावात चचा असायची. आम यापैक  कुणीतरी रा ी, या अंधा या ग लीत
गुपचूप यां यावर पाळत ठेवायचे अन ् मग आ हाला फार मजा यायची! शाळे या
िशि का, नसस अशांब ल यांची िवशेष भूक होती. एखादा सांड लागावा तसा हा यां या
मागावर असायचा. एमडने ! खरंच!’’
... हातात या फोटोफ्ेरम या कामात जयराज म  असायचा, करवत चालवायचा, िखळे
मारायचा अन् याची जीभमा  या वेळी अशा त हनेे चालूच असायची. हातातलं काम
पुरं होईपयत याचं बोलणं-सांगणं चालू राहायचं. काम संपलं, क  बोलणंही थांबायचं; मग
तो िग हाईकाला समारोपाचं बोलायचा : ‘‘पाच पये! तुम यासाठी पेशल-कमी रेट
लावलाय; कारण तु ही कृ णा या फोटोला फ्ेरम क न घेतलीय! आमचं दवैत आह ेह-े
फोटोला अडकवाय या जादा रंगा लाव यात न,ं याचे पैसे घेत नाही मी...’’
राव आपली सगळी कागदप ं एक  बांधून कपाटात वि थत ठेवायचे. या कपाटाला
लॉक केलेलं असायचं. या कपाटाची चावी दसु या कपाटात कागदाखाली लपिवलेली
असायची. या कपाटात रावांचे कपड े अन् इतर करकोळ सामान असायचे आिण या
कपाटाची चावी अशीच कुठेतरी लपिवलेली असायची. अशा त हनेे यां या आयु याचं
रह य बाळगणा या या कपाटांचा माग कुणालाही सापडायचा नाही.
िचत दपुारी, अशा वेळेस िनवांत असताना, राव आप या इझी चेअरमधून उठायचे.

आतनं दार लावून यायचे आिण कपाट उघडायचे. यात कागदाखाली ठेवलेली - दसु या
कपाटाची चावी यायचे आिण मग दसुरं कपाट उघडायचे. या कपाटात असायची यांची
मह वाची कागदप ं, खरेदीखत, डाय या... आिण मृ युप .
आज रावांनी दहा िमिनटांतच पेपर वाचणं संपिवलं अन् शेवट या आप या आवडी या
कॉलमवर नजर टाकली. ज म-पुनज म यांवर या ा यानाचा तो वृ ांत होता...
आपण जगात का आलो, कोण आहोत, आपलं कम- ार ध वगैरे... रावांना ते कंटाळवाणं
वाटलं. अशा त हचंे त व ान अन् उपदशे आता सवयीचा झालेला होता. अजून चार
वाजले नाहीत अन् वाचणं एव ा लवकर संपलं! आता पेपर वाच यानंतर फराय या
वेळेपयत अ या तासाचा जो रकामा अवधी आह,े याची जाणीव रावांना झाली. ते
खुच तून उठले. पेपरची नीट घडी क न यांनी दाराजवळ या टुलावर ठेवली आिण



सावकाशपणे आवाज होऊ न दतेा आतून दार लावलं. कारण, दार लाव याचा आवाज
झाला, क  घरातले लोक येऊन बजावतात, ‘‘बो ट लावू नका’’ यांना हीच काळजी
असायची, क  रावांचा आत मृ य ू झाला, तर मग दार तोडावं लागणार! सग यांना
यां याच मृ यूची काळजी; जसं काही इतर सवजण अमर व घेऊन आलेले...
रावांनी कपाट उघडलं आिण णभर सग या कागदप ांकड े यांनी पािहले. वि थत
बांधलेली कागदप ं. ही सगळी कागदप ं हणजे यां या कायालयाशी संबंिधत होती.
अगदी सुरवातीपासून त े यां या वे छा िनवृ ीपयतची. वर या खा यातली ही
कागदप ं. कपाट एवढं बंद ठेवूनसु ा धूळ यायचीच. कागद ं िपवळसर, जीण झालेली.
धुळीचा ास होईल या भीतीने यांनी या कागदप ांना हात लावला नाही. ही कागदप ं
न  करायला कुणातरी माणसाची गरज होती. सग यांत चांगलं हणजे कागदप  जाळून
टाकणं; पण कुणावर िव ास ठेवावा? या कागदप ांतले ते मेमो- चौकशीची कागदप ं
कुणी वाचावीत, ह ेरावांना अिजबात पटायचं नाही. नोकरी या शेवट या ट यातला हा
प वहार. नोकरी सोडाय या पूव ची ही चौकशी-िवचारणा करणारी कागदप ं,
ऑ फस या भानगडी- कुणी वाचू नयेत असं यांना वाटायचं. शासनाचा से े टरी तर
भुतासारखा यां या मागे लागलेला होता. िचथावून दे यामुळे - िननावी प ांमुळे से े टरी
िपसाळला होता. या सग या गदारोळात रावांचा एक जुना सहकारी हाच एकमेव
यां यामागे उभा असलेला माणूस होता. रावांना ती तेने याची आठवण झाली. काय बरं
होत ं याचं नाव... कुठे असेल तो आता - चांगला माणूस. तो जर असता, तर रावांनी
कपाटातली कागदप ं जाळून टाकायची कामिगरी या यावर सोपिवली असती. तो एवढा
िव ासू होता, क  याला सांिगतलं तर या कागदप ांची राखसु ा याने आणून
दाखिवली असती; पण तो कोण होता? रावांनी डोके खाजिवले, आठवून पािहले...
यानंतर यांची नजर कपाटा या खाल या खा याकड ेवळली. मो ा आ थेने यांनी या
कागदप ांकड ेपािहले... सगळी कागदप ं ही मालम ेबाबतची आिण यां या मृ यूनंतर
के या जाणा या िव हवेाटीब लची. घरात या ना कुणाला याब ल मािहती होती - ना
कुणी याब ल िवचारायची हमंत केली होती. व कलाला बोलावून (काय नाव बरं
याचं...) याला ह ेसगळं एकदा सांगायला पािहजे होत.ं तो वक लसु ा हयात नसेल...
कुणीही स गृह थ आता शहरात िश लक रािहलाय क  नाही कोण जाणे... काही असो,
जर तो हयात असेल तर कुणाला तरी पाठवून याला बोलावून यावं लागेल अन् सगळं
काम गु पणाने करावं लागेल. कसं करावं... कसंतरी क न टाकायला पािहजे.
कपाटात या शे फमध या पाव या, िबलांची पा कटे, डाय यांकड ेरावांचे ल  गेले. बरीच
वष रावांनी आप या दनैं दन घटनांबाबत िनयिमत डाय या िलिहले या हो या. ते नेहमी
एकाच ँडची डायरी िवकत यायचे. मॅचलेस डायरी. चांग या आकाराची, रेघांची पृ े
असलेली आिण सहजासहजी उघडता येऊ नये अशी बटनाची - बंद क न ठेवता येणारी
ही डायरी असायची. माकटमध या मॅचलेस टेशनरी माटमधून दर वष  िडसबर या
शेवट या दवशी यांची ही खरेदी असायची. थोडी महागाची असायची; पण उ म.
कपाटात अशा तीस डाय यांचीच चाळत मांडलेली होती. यात दनैं दन घटनांचा सं ेपाने
केलेला उ लेख अन् या दवसांचे िवचार िल न ठेवलेले होत.े अथात या सग या डाय या



आप या मृ यूपूव  अि दवेतेला अपण कराय या हो या... डाय यां या िवचारात राव
गढून गेले. या चळतीतून एक डायरी रावांनी ओढली. सहज हणून. यावरची धूळ
टॉवेलने झटकून टाकली आिण खुच वर बसून त ेडायरी चाळू लागले. ए ाव  वषापूव ची
ती डायरी होती. काही पानं पािह यावर यां या ल ात आलं, क  आपलं का या शाईतलं
ह ता र वाचायला कठीण होत आह ेआिण ती परत ठेवून दे यासाठी त ेउठले. कारण
आता फरायला िनघायची वेळ झाली होती. तथािप, त े वत:शीच हणाले, ‘‘पा या तर-
या वषा या याच दवशी आपण काय केले ते...’’ रावांनी भंतीवरचं कॅलडर पािहलं. वीस
माच ही तारीख होती. यांनी डायरी उघडली. या दवसाचे पान काढून, आयु यातला तो
दवस कसा न दिवला याचे कुतूहल घेऊन ते पा  लागले... सकाळपासून रा ीपयत
घरात या, ऑ फस या अन् खासगी कामांची केवढी गद !... रावांचे डोळे चमकले. मोठा
प र छेद ओलांडून डायरीत या या संि  प र छेदावर यांनी नजर फरिवली...
एकाव  वषापूव , याच दवशी या पृ ावर शेवट या चार ओळी िलिह या हो या-
‘‘...एस’ब ल जरा जा तच आ था दाखिवली आह.े.. ितला धडा िशकवायला पािहजे...’
रावांनी आठवून पािहले आिण यांना आप याच ओरड याचे ित वनी जणू ऐकायला येऊ
लागले. कुणावर तरी ओरड याचे ित वनी ... आिण डायरी या पुढ या ओळ तून यांना
आपली कृती ल ात आली ‘-ित या अशा वाग यामुळे ितला चांगलाच मार दला आिण
िनघालो... ितचे त ड पु हा पाहणार नाही. मी का हणून जबाबदारी यावी? ितचं न च
ेम करण झालेलं आह े- शेवटी नाचणारीच बाई ती! खरं हणजे ितला घरात बंद क नच
मी बाहरे जायला हवं होत.ं’ रावांनी हा मजकूर िन वकारपणे वाचला. ती कोण होती असा
यांना आता  पडला. केवळ आ ा र पुरेसं न हत.ं ‘एस’ पासून सु  होणा या नावाचं
कुणी यांना माहीत न हत.ं या दवसांत रावांना या आवडाय या, यांपैक च कुणीही
असू शकेल... पण नाव आठवणं कठीण आह.े
या ावर मो ा य ाने राव िवचार क  लागले. एवढा, क  कपाळावर आ ा पडू
लाग या, ताण येऊ लागला. तथािप, नाव जरी आठवलं नाही, तरी यांना हळूहळू ती
जागा ल ात येऊ लागली. चे ीयार टोअसपासून... हां, यांना आठवले... माकट रोड...
आिण ल ात आलं, रा ी उिशरा ते परतायचे तोपयत दकुानावर ितथे लाईट असायचे...
हणजे माकट रोडपासून जाणारी लहान ग ली, ती नंतर एका समांतर ग लीला जाऊन
िमळत.े.. ितथन ंअसंच पुढे गे यावर मग वळायचं, मग या ग लीतून पुढे गेलं, क  आपण
या घरी पोचतो. चार पाय या चढावं लागत.ं िशसवी या लाकडा या दारावर िपतळी
चक या लावले या... दारावर थाप पडली, क  लगेच दार उघडायचं, जसं काही ती वाटच
पाहत असायची; पटकन आत घेऊन दार लावून यायची. पायां या आवाजाने शेजा यांना
चा ल लागू नये, कुणी पा  नये याची काळजी यायची. खरं हणजे, आठव ातून
एकदोन वेळा, पुरेशी सवड अस यावरच राव ितथे जायचे... ितचं नाव... नाही, काही
आठवत नाही; पण यांना ती साधारणपणे आठवली- थोडीशी थूल- चांगली, दखेणी
आिण जाि मन या सुवासाची... रावांना खा ी झाली, क  याच ीब ल आपण िलिहले
आह,े दसु या कुणाब ल नाही... रागारागात ित या त डात थापड मा न, संतापाने आपण
िनघून गे याचं यांना आठवलं. त णपणातला तापटपणा अन् शी  संतापी कृती...



न च दसुरं कुणी असावं ते. आपण नाही, नाही. रावांना ते घर आठवू शकलं नाही; पण
या घरासमोर नारळाचं झाड होत ंअन् ग लीतली ती िवहीर या घरासमोरच होती...
अन् णाधात रावांना या ग लीचं नाव आठवलं - ‘गोकुलम.’
राव उठले. डायरी ठेवून नेहमीसारखं कपाट कुलूपबंद केलं. हातपाय धुतले. कपड ेघातले
आिण काठी, छ ी घेतली. सँड स घातले. एका रोमांचक अशा ि थतीत यांनी सगळं
आटोपलं. यांनी आज ठरिवलं, क  आप या फर या या नेहमी या क े या बाहरे आज
आपण जायचं. वर जाऊन, ते िपतळी फु याफु याचं िशसवी दार पाहायचं... या
बोळात या िविहरीशेजारचं घर... चे ीयार टोअसपासून यांची पावलं उज ा बाजूने
आपोआप वळणार होतीच आिण जर ‘एस.’ ितथे असेल - ितथेच उभी असेल, तर ती
आपलं वागत करेल... आता त ेचार पाय या चढू शकणार नाहीत; पण ते ितला ितथूनच
एक छोटीशी भेट दतेील. िवचारपूस करतील. ती खाली येऊन भेट वीकारेल. ितला आपण
मारायला नको होतं... आपण ू र झालो होतो, राग आवरला न हता... आपण अशा
म सरान े वागायला नको होत.ं रावांचं मन प ा ापाने भ न आलं. ितने खरं हणजे
आप याब ल अपार असा िज हाळा दाखिवला होता. कसली अपे ा न करता आप याला
भरभ न ेम-आनंद दला होता... नाही तर आपण अस ेम यरा ीपयत थांबलो असतो का
ितथे...अं...
घराबाहरे पटपट चालून जाताना, कुणीतरी नेहमी माणे िवचारलंच, ‘‘टॉच घेतला का?
उशीर झाला वाटतं आज... काळजी या...’’ राव उ ेिजत झाले होत.े नेहमीच ल
ठेवणा या, बोलणा या या दकुानदाराने रावांची लगबग पािहली. ‘‘वा! नम कार
साहबे!’’ सायकल या दकुानातून मणीने आवाज दला - ‘‘आज कशाची एवढी घाई?
सावकाश जा; र ता जागोजागी उखडलेला आह.े’’ रावांनी वर पा न फ  मान हलिवली.
यांना सगळं काही ऐकायला आलं नाही; पण मणी काय हणत असावा याचा यांना
अंदाज आला. राव याला ओळखत होते - अ बट िमशन कूलम ये रावांसोबत िशकले या
या माणसाचा हा नातू... याचं नाव? नेहमी माणे या मणी या आजोबांचं नाव ल ात
नाही रािहलं... रामू कंवा शंकर असंच काही तरी... छे! काय कटकट आह!े यांनी तो नाद
सोडला अन् पुढे िनघाले. यांनी र या या कडने ंचालणं सु  केलं. मणीची सूचना ल ात
ठेवली; सावकाश चालू लागले. नाही तरी यांची लगबग कुणा या ल ात नको यायला
आिण वत:ला तेवढं घाईघाईत चालवून दमछाक क न घेणं बरं नाही.
जगन या िमठाई या दकुानासमोर राव थांबले. काउ टरवर कुणी नवा माणूस होता.
पोरांची गद  होती. गडबड होती. या पोरांनी र ता अडवून टाकला होता. अधीर होऊन
राव थोडावेळ थांबले. मग यांनी काठी वाजवून ल  वेधायचा य  केला, ते हा
काउ टर या माणसाने िवचारले, ‘‘काय साहबे, काय पािहजे?’’ हातात या काठीने
रावांनी पोरांना बाजूला सारले. काउ टरजवळ येऊन यांनी िमठाई या परात वर नजर
टाकली. वेगवेग या रंगा या... आकारा या िमठाईचे ढीग. णभर भरपूर िमठाई खायचा
मोह झाला. त णपणात खा यासारखं- खा याचा मोह; पण आता ते कदािचत िजवावर
बेतणारं राहील... यां या दीघायु याचं हचे रह य होत.ं क ाचं, काटेकोर अन् वि थत
राहणीमान. यांनी िवचारलं, ‘‘आज काय ताजं- गरम आह?े’’ काउ टरवर या माणसाने



सांिगतले, ‘‘कालचे काहीच नाही. आ ही दररोज ताजंच तयार करतो.’’ रावांना, तो काय
सांगतो आह,े याचा अधवटच अंदाज आला; पण तसं न दाखिवता ते हणाले, ‘‘तीन
पयांची िजलेबी बांधून ा.’’ काळजीपूवक पैस ेमोजून िजलेबीचा पुडा घेऊन यांनी तो
नाकाजवळ काही ण धरला. (िमठाईचा वास काही हािनकारक नसतो.) काही वेळ या
वासाने यांचे मन उ ेिजत झाले आिण परत मग राव आप या मागाला लागले. चे ीयार
टोअस या ठकाणी आ यावर ते णभर थांबले. उजवीकड ेवर नजर टाकली - होय, ही
तीच ग ली होती, यां या मािहतीतली...
ितथे रगाळत असलेले पा न, दकुानदाराने आवाज दला, ‘‘अरे! साहबे, तु हाला काही
पािहजे का?’’ राव वैतागून गेले. आप याला कुणी एकटं का सोडीत नाही? अन् पु हा या
दकुानातला पोरगा पुढे आला, िवचार यासाठी. या याकड ेपा न रावांनी पलीकड या
र याकड ेबोट दाखवून िवचारले, ‘‘हा र ता कुठे जातो?’’
‘‘दसु या र याकड’े’ पोरगा हणाला अन् राव ितथेच थांबले. पोराने िवचारले, ‘‘काय
आणू- काय पािहजे?’’
‘‘अरे! कुणी माझा िप छा सोडले क  नाही?’’ वैतागून रावांनी वत:ला िवचारले. यांना
वाटतं, क  मला नेहमीच काहीतरी लागत असतं. छातीशी िजलेबीचा पुडा ग  ध न,
सोबत हातावर छ ी अडकिवले या ि थतीत ते होत.े पोरा या तशा िवचार यावर राव
हणाले, ‘‘सॅ डलवूड साबण आह ेका?’’ यांना आठवलं. ‘एस.’ कंवा जे काय नाव असेल
ितचं, ितला हा साबण आवडायचा. पोराने तो साबण वरेन ेआणून दला. साबणा या
वासाने रावां या काही मृती चाळव या. यांना वाटले होते, क  ‘एस’ या शरीराला
जाि मनचा वास होता; पण आता यांना ल ात आले, क  तो वास सॅ डलवूडचाच होता.
यांनी साबणाचा सुगंध दीघ ासाने भ न घेतला आिण िखशात साबण ठेवून दला.

‘‘आणखी काही पािहजे?’’ पोराने िवचारले. ‘‘नको. जा,’’ राव हणाले अन् माकट रोड
ओलांडून ते दसु या बाजूला गेले.
राव मग ॉस रोडन े चे ीवार टोअस या पुढे गेले. तो र ता नंतर समांतर र याला
लागला होता. ितथेच ते डावीकड ेवळले; एका आवेगानेच आिण मग उज ा ग लीत.
पु हा डावीकड ेअन् पु हा मागे फरले; पण ितथे कुठेही ‘गोकुलम’ची ओळख दसेना. टॅप
टॅप करीत काठी आपटत जाताना यांना र या या कडलेा बसलेला चांभार दसला.
रावांनी याला िवचारले, ‘‘गोकुलम ग लीसाठी कोणता र ता आह?े’’ चांभाराने उगीचच
एका ग लीकड े िनदश केला अन ् आप या कामाला लागला. रावांनी याला पु हा
िवचारले, ‘‘या ग लीत नारळाचं झाड आह ेका?’’ चांभाराने िवशेष ितसाद दला नाही,
तसं रावांना मोठं असहाय वाटून गेलं. ‘‘हरामखोर! त े दवस असते, तर मी... ’’ असं
पुटपुटत यांनी आता मो ा आशेने ग ली ओलांडली. यांनी आणखी एकदोघांना प ा
िवचारला; पण काही उपयोग झाला नाही. कुठेच ते नारळाचे झाड दसले नाही. यांना
रा न रा न वाटू लागलं होतं, क  इथेच कुठेतरी आह;े पण आता येक गो  बदललेली
होती. गोकुलम ग ली अन ्नारळाचं झाड माहीत असलेली ी-पु षांची सगळी िपढी
आता हयात न हती. आता या नवीन िपढीला तर प रसराचं भानच न हतं... एकटे रावच
होत े- हयात असलेले...



सायंकाळ होऊ लागली, तसं राव आता काळजीने चालू लागले. यांना आता थोड ंनैरा य
असं आलं होत ं अन् येक पावलावर आता त े हातातली काठी आपटत चालत होते.
कुठ या ख ात पडू कंवा कुठे ठेच लागेल, या भीतीने ते चालू लागले. अशा प तीने
चालताना, मोठा थकवा येऊ लागला आिण आता माकट रोडपयत पु हा आपण पोचू का
नाही याची यांना काळजी पडली. काही भलंबुरं झालं, तर घरची मंडळी यांना दोष
दणेार. थक ापे ा खरं हणजे अशा िवचारांनीच ते िवचिलत झाले होत;े पण अडखळत
का होईना, ते चालत रािहले. यां या अशा रगाळत चाल याने र यावरचे लोक
यां याकड े गमतीने पा  लागले. एका ठकाणी यांची काठी मऊ अशा जागेत
त यासारखी वाटली अन् लागलीच या धुळीत िमसळून बसून रािहले या कु यान ेउडी
मारली. केकाटत तो भंुकला अन् रावांनी ताडकन उडीच मारली- गे या क येक वषात
यांनी अशी हालचाल केली न हती. नशीब, ते धडपडून पडले नाहीत; पण यां या
हातातला िजलेबीचा पुडा िनसटून खाली पडला, तो सरळ या बेवारशी कु यासमोर!
कु याने तो पुडा चटकन् त डात धरला अन् शेपूट हलवीत तो पळाला.
रावांनी या कु याकड े मो ा असहायतेने पािहले आिण ते घराकड े परतले. चालता
चालता ते िवचार क  लागले अन् मग वत:शीच ते हणाले, ‘‘एस’नेच हा नवा ज म
घेतलेला असावा, काय सांगावं...’’

❖❖❖
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