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सात$

(वाच'यासाठी+ एक नाटक)
अ"क प&हला
प&हला: घ1.
)सरा: नको.
प&हला: घ1 3.
)सरा: नको.
प&हला: थोडीशी घ1.
)सरा: नको. थ78कायची प8चाईत हो<.
प&हला: काहीस7=ा प8चाईत नाही. मा? अोणव8 होऊन दोDही चाकEमधोमध Gम धHन Iन:श8कपण1
Iपचकारी मारायची. कKणी काही Lहणणार नाही, आिण तो र8ग न8तर Pगळा उठSनही Iदसणार नाही.
)सरा: बर8, U.
प&हला: घ1. स7ईVया अWावर माPल इतकीच Iदली आZ.
)सरा: (घ1ता घ1ता) रEडीVया, तS असा वा[ात बोलत जाऊ नको बर8! आजSबाजSला ऐकणा3 खSप आZत.
हकनाक कKणाVया भावना aखावशील.
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प&हला: Z पाहा, माbयावरचा c1ह dयeत कर'यासाठी जर तS अपशfद वापरणार असशील तर Iनदान
पाIरभाIषक च7का तरी कH नकोस. ‘रEडीVया’ बरोबर नाही. मी रEडीचा नdZ तर कEडीचा आZ. पhi
घ1ऊन स8भोगासाठी शरीर Uण8 माbया आईला शeय नdहत8.
)सरा: हो, आjा आठवल8. च7कलोच मी. तS Lहणतोस < खर8 आZ. दाती तkण धHन त7झी mमायाचना
करायला हवी.
प&हला: नको! माbया आईला चावलास तर खराच रागाPन त7bयावर. पण आता थोडा Pळ Iवनोद
nथIगत कHयात. Iदलीय ती चाखSन बघ.
)सरा: (o8गत) गोडिमp वास आZ. मी काही [ातला ददq नdZ, पण चEगrया sतीची असावी.
प&हला: आZच.
)सरा: (कातरtrया स7पारीत िमसळSन दोDही हात भरपSर चोळSन फeकी मारत) पण तvड अगदी कडSजार
होत8 ब7वा.
प&हला: चEगrया sतीची आZ अस8 मी Lहणालोच होतो. पIरणाम अजSन थोडwा PळाG जाणPल.
)सरा: वाट पाहीन. ऐकल8 आZ मी खSप, पण [ा sEतात मला अन7भव xताचाच आZ.
(यावर ‘शS! ऐकy zा हो जरा…’ अशासार{ आवाज कKठSनकKठSन |तात.)
प&हला: ऐकy काय zा? सगळ1 एकजात मठ्ठ आZत. इतeया अ8तरावHन ऐकy यायला ती काय गाईVया
गयातली घ8टा आZ?
)सरा: पण Iकती Pळ चालणार आZ कKणास ठाऊक.
प&हला: Iकती Pळ चालणार आZ < ठाऊक नाही, आिण नeकी काय चालल8 आZ <ही ठाऊक नाही.
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)सरा: मला तशी घाई नाही. मी थEबायला तयार आZ.
प&हला: अथÄत मीही आZ, पण तरीUखील एक ढोबळ अ8दाज असtला बरा.
)सरा: IवचाHन पाहतो. (आजSबाजSला अोरडSन) यादवEनो, काय चालS आZ < काही कळत8य का?
(एक घोड1nवार दौडत सामोरा |तो.)
घोड/0वार: काही नीट समजत नाहीय, iनाIधपती. मघाशी मी कोसभर प7ढ1 जाऊन बघSन आलो. थोरt
गोपाळ अज7न
É ाशी काहीतरी बोलताZत. अज7न
É ाG धन7Ñय बाजSला फÖकyन Iदल8 आZ आिण तो ग7डÜयEत डोकá
घालSन न7सता बसSन आZ.
प&हला: पण काय बोलताZत < ऐकy |त नाही?
घोड/0वार: नाही, काही ऐकy |त नाही. सगयEचा खोळ8बा कHन ठ1वला आZ. iनाIधपती, त7Lही Lहणत
असाल तर इथSनच एक बाण टाकyन अज7न
É ाचा sàन सोडवतो. तस8 कH का?
)सरा (= क3तवम6): नको. धमय7
É =ाVया IनयमEत < बसत नाही.
घोड/0वार: मग नाही करत. त7Lही यादवE+ iनापती आहात. Z Iनयम त7Lहाला िजतâ पeâ समजतात
Iततâ मला अजSन समजत नाहीत. पण मी sयäन करत राहीन. हळSहळS मला < पाठ होत जातील तसतi
आणखी चEगt समजत जातील.
प&हला (= क3पाचाय):
8 Z पाहा, आjाVया sस8गी लागS होणारा Iनयम खSप सोपा आZ. रथातrयाG
रथातrयाशीच आिण घोड1nवाराG घोड1nवाराशीच य7= करायला परवानगी आZ. अज7Éन रथात आZ आिण
तS घोडwावर आZस. परnपरIवरोधी सhDयEत जरी असलात तरीUखील त7Lही ãट sIतnपधq नdZत. सबब
त7ला äयाVयावर बाण टाकता |णार नाही.
घोड/0वार: समजल8.
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(खpå होऊन धीLया गतीG IनघSन जाऊ लागतो, पण थबकतो आिण वळSन परत Iफरतो.)
घोड/0वार (कçतवमÄ आिण कçपाचायÉ अशा दोघEनाही उé1शSन): आता Iवषय Iनघालाच आZ LहणSन
Iवचारतो. हा एक Iनयम कळला, पण इतरही IनयमEबéल मला राèन राèन श8का |तात. nवnथ बसवत
नाही आिण लढ'याकरता मनाची पSणÉ तयारी झाtली आZ अस8 वाटत नाही. त7Lहाला IवचाH का? त7Lही
दोघ1ही माbयाêmा मोठ1 आहात. त7मVयाशी बोलSन फायदा होईल.
क3पाचाय:8 तS Iवचार, आLहाला ठाऊक आZ <वढ8 आLही सEगS. पण त7झ8 मन अगदी Iनवळश8ख होईल अशी
अêmा बाळगS नकोस. कारण श8का मलाही आZत.
घोड/0वार: त7Lहालाही आZत Lहणë मी काय पIरिnथतीत अiन पाहा. पण LहणSनच IवचाHन घ1तो.
क3तवम6: मग चला तर. Iनयम डोयEसमोर ठ1वSनच बोलS.
(य7=ाVया तयारीचा भाग LहणSन कKím1ìाVया ध7ळीत लाकडी ख78टîा ठोक'यात आrया होäया. दिmणोjर
आिण पSवप
É िïम जाणा3 लEबलचक स78भ [ा ख78टîEना ताणSन बEधSन चौरसEची जाळी बनव'यात आली.
sä|क चौरसाची लEबीí8दी एक सñतमEश कोस आZ. धमय7
É =ा+ Iनयम िजVयावर ठसठशीत अmरEत
कोरtt आZत अशी दीड हात ग7िणt दोन हात आकाराची सपाट दगडी फरशी sä|क चौरसाVया वायdय
कोपóयात जिमनीलगत प7र'यात आली. माणSस कKím1ìात कKठ1ही असला तरीUखील फार अ8तर कापाव8 न
लागता äयाला Z Iनयम स8दभÄसाठी उपलfध dहाPत, असा यामागचा ZतS आZ. सòया दिmणायन चालS
असrयाम7ळ1, Iनयम वाचत असताना माणसाच8 तvड उj3कड1 dहाव8 अशी योजना आZ ëण1कHन
IदवसाVया कKठrयाही Pळी सSयÉ डोयEवर |ऊ न|. फरशा लाव'याच8 काम प7र8 झाrयान8तर अथÄतच आता
ख78टîा आिण स78भ काढSन टाकtt आZत. यEपhकी सवôत जवळVया फरशीकड1 कçतवमÄ आिण कçपाचायÉ
आपापt रथ Gतात. घोड1nवार äयEVया मागोमाग |तो. िशलाtख असा आZ - )
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धमय;
8 <ा= &नयम
(१) घोड1nवाराG घोड1nवाराशी, हjीवर बसtrयाG हjीवर बसtrयाशी, रथीG रथीशी आिण पदाIतG
पदाIतशीच य7= कराP.
(२) वार कर'यापSवq sIतnपòयÄला पSवसS
É चना zावी.
(३) वार कर'यापSवq sIतnपधq त7rयबळ आZ की नाही, आपrयाच वयाचा आZ की नाही, व हातघाईवर
|'याला आपrयाइतकाच उäस7क आZ की नाही या+ भान ठ1वाP.
(४) एखाzाला शfदEनी य7= {ळावया+ असrयास äयाला शfदEनीच säय7jर zाP.
(५) लढाईतSन IवüEती घ1<Pळी उभयपmEनी परnपरEशी c1हभावाG वागाP. एक†कEना ìास Uऊ न|.
(६) जो aसóयाबरोबर य7=ात ग78तला अiल ¢कवा गEगरtला अiल ¢कवा पाठमोरा अiल अशास ठार
माH न|.
(७) §या+ श• नीट चालत नiल ¢कवा िचलखत Iनकामी झाt अiल अशास ठार माH न|.
(८) ßदान सोडSन ?trयाला अथवा nवत:Vया सhDयगटातSन बाजSला पडtrयाला ठार माH न|.
(९) गाड1 हाकणारी ¢कवा श•Eची वाहतSक करणारी माणi, ढोल ¢कवा श8ख वाजवणारी माणi, तiच
अोbयाची जनाव3 यEVयावर वार कH न|.
३७-पिAम २२-दिEण

घोड/0वार (कçतवLयÄला उé1शSन): iनाIधपती, Z Iनयम बनव'यात त7मचा सहभाग होता अशी यादवiGत
बोलवा आZ.
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बोलवा आZ.
क3तवम6: दोDही बाजSVया iनापत©नी एकì वाटाघाट कHन < बनवtt आZत. äयात मीही होतो, पण
IनयमEतt सगळ1 कáगो3 मला माIहत आZत असा [ाचा अथÉ नdZ. आठप8धराजण िमळSन एखाzा गो™ीला
ëdहा स8मती Uतात <dहा आपण कशाला स8मती Uतो आहोत याबéलVया äयEVया कrपना एक†कEशी
त8तोत8त ज7ळतातच अस8 नाही.
घोड/0वार: Z Iनयम मोडणाóयाला िशmा काय आZ? मी PगPगया अफवा ऐकtrया आZत. काहीजण
Lहणतात न7सती कानउघाडणी होईल, काहीजण Lहणतात त7í8गात टाकतील, काहीजण Lहणतात पhशEचा
द8ड होईल तर काहीजण Lहणतात मkäय7द8ड होईल.
क3तवम6: एकतर कKठला Iनयम Iकतपत मोडला यावर िशmा अवल8बSन आZ. आिण अफवा Lहणशील तर
äया आLही iनापत©नी म7éाम पसरवtrया आZत. फायदा होतो LहणSन माणSस Iनयम मोडतो. पकडt
जायची शeयता Iकती आिण िशmा काय होईल Z äयाला आधी खाìीG कळल8 तर तो उजवा-डावा Iह$ब
कHन Iनयम मोडायचा की नाही < ठरPल. तसा Iह$ब करता |ऊ न| LहणSनच िशmा जाहीर âtrया
नाहीत.
घोड/0वार: आता कारण कळल8, पण < मी इतरEना सEगत नाही. अफवा तशाच राè Uत. पण [ा िशmा
Uणार कोण?
क3तवम6: कKणा सhIनकाG Iनयम मोडला तर äयाचा गणनायक äयाला िशmा करील. सhIनकाला जर ही
िशmा माDय नiल तर तो वाIहनीनायकाकड1 IफयÄद कH शâल. äयाप7ढ1 माì IफयÄद नाही. अथÄत
गणनायकाGच आगळीक âली तर < sकरण ãट वाIहनीनायकाकड1 जाईल, ¢कवा वाIहनीनायकाG âली
तर पkतनानायकाकड1 जाईल. अशी ती चढण आZ.
आता अस8 पाहा की आपली कौरवiना अकरा अmौIहणी आZ, Lहणëच IतVयात आठ हजार नऊ$दहा
गणनायक आिण दोन हजार नऊ$ सjर वाIहनीनायक आZत. िशmा Uताना ¢कवा IफयÄदीची दखल
घ1ताना Z सगळ1जण एकसार{ Iनणय
É घ1णार नाहीत. इãIतã Iवस8गती उ´वणारच, आिण ही चEगलीच
गो™ आZ. Dयायय8ìण1त थोडासा गvधळ असला तर Iतचा वचक वाढतो. ती फार िशnतशीर झाली तर
ग7DZगार Iतचा फायदा घ1तात.
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घोड/0वार: पण आता उदाहरणाथÉ aसरा Iनयम Üया: वार कर'यापSवq sIतnपòयÄला पSवसS
É चना zावी.
समजा आपrया सhIनकाG पEडवEVया सhIनकावर पSवसS
É चना न Uता वार âला. तर äयाला िशmा कोण
Uणार? आपला गणनायक की äयEचा?
क3तवम6: दोघEपhकी कKणीही चाtल. जो लवकर हजर होईल तो ¢कवा §याला कमी काम अiल तो. पण
अi sस8गच िजतâ त7रळक |तील Iततâ चEगt. [ात अडचण अशी की समजा शSरiनाG धhयधरावर
É
वार
âला. [ात जर धhयधर
É दगावला तर तो वार पSवसS
É चना Uऊन âtला होता की नाही Z कस8 Iस= करणार?
तर स8âत असा आZ की शSरiनाG धhयधराला
É
पSवसS
É चना zावी, ती आपण Iदtली आZ Z आजSबाजSVयEना
अोरडSन सEगाव8 आिण आपrयाला पSवसS
É चना िमळाtली आZ Z धhयधराG
É
आजSबाजSVयEना अोरडSन सEगाव8.
इतकá झाrयान8तरच धhयधर
É आिण शSरiन हातघाईवर |ऊ शकतात. [ाम7ळ1 न8तर वाद राहणार नाही.
क3पाचाय:8 हाच धडा Iतसóया Iनयमालाही लागS आZ. Lहणë हातघाईवर |'यापSवq Z दोघ1 त7rयबळ हो<
की नाही याची आजSबाजSVयEनी खाìी कHन Üयायला हवी. कारण नाहीतर समजा शSरiनाVया हातSन
धhयधर
É
मारला ?ला तर < दोघ1 त7rयबळ नdह<, धhयधर
É
कमकKवत होता LहणSन मारला ?ला असा
Iवपयnत
É अथÉ न8तर कKणीतरी काढS शâल.
घोड/0वार: मी गणनायक नाही Z एकyण बर8च आZ तर. कारण वाद झाला तर Iनवाडा कर'याच8 काम
माbया आवाeयातल8 वाटत नाही.
क3तवम6: तस8 < थोड8स8 ग78ताग78तीच8 आZ खर8. आता Iतसóया Iनयमाच8च पाहा. हातघाईला |'याकIरता
दोन सhIनक एक†कEइतâच उäस7क आZत का Z ठरव'याचा sàन आZ. आLही ëdहा हा Iनयम बनवला
<dहा एका iनापतीG काढtली श8का सEगतो. कौरवEकडVया सरासरी सhIनकाला सोयीसाठी आपण श8भS
LहणS आिण पEडवEकडVया सरासरी सhIनकाला प8चS LहणS. आता अस8 समजा की श8भS हा प8चSêmा लढायला
जाnत उäस7क आZ. [ामागच8 कारण काहीही अiल; कदािचत आपली बाजS जाnत Dयायाची आZ अस8
कौरवEना वाटत अiल, पण < मह¨वाच8 नाही. Iनयमाsमाण1 Z दोघ1 एक†कEशी लढS शकणार नाहीत.
श8भSला प8चSêmा जाnत उäस7क sIतnपधq शोधSन काढावा ला?ल, आिण श8भSêmा उäस7क असtrया
कौरवसhIनकाला प8चSêmा खSपच जाnत उäस7क पEडवसhIनक शोधSन काढावा ला?ल. होता होता होईल काय
की कौरवiGतrया अGकEना जोडच िमळणार नाही. आधीच आपली कौरवiना स8≠|G जाnत आZ. äयात
अस8 होऊ लागल8 तर आपrयातrया IनLLयEना बसSनच राहाव8 ला?ल.
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क3पाचाय:8 ही अडचण आZ खरी. आिण अशीही शeयता आZ की न7सत8 बसSन राIहrयाम7ळ1 कौरवसhIनकE+
हात िशविशवत जाऊन < हातघाईला आणखी जाnत उäस7क होतील, आिण याउलट लढाई कHन कHन
पEडवEच8 अौäस7eय कमी होईल. याम7ळ1 ही तफावत वाढतच जाईल.
क3तवम6: तर यावर aसóया एका iनापतीच8 Lहणण8 पडल8 की अौäस7eय Z आपापrया सhDयाVया साêm
मोजाव8, Lहणë श8भS आिण प8चS एकाच पातळी+ समजाPत. मग < एक†कEशी लढतील, आिण श8भSVया
दीडपट उäस7क असtला कौरवसhIनक प8चSVया दीडपट उäस7क असtrया पEडवसhIनकाशी लढ1ल. ही
मोजणीप=तही च7कीची Lहणता |'यासारखी नाही. आणखी एका iनापतीच8 मत पडल8 की जर
sIतपmातला सhIनक Iततकासा उäस7क नiल तर äयाला िशवीगाळ कHन िचथवाव8 आिण उäस7क बनवाव8.
चौÆया Iनयमात ही तरतSद âtली आZच. पण एकदा [ा आडरानात िशरल8 की खSप फाØ फKटतात. समजा
एखाzा सhIनकाला लढ'यात काही रस नाही. तर तो इतरEना िचथावSन आपrयाêmा खSप जाnत उäस7क
बनवS शâल, ëण1कHन äयाला nवत:ला कKणाशीच य7= कराव8 लागणार नाही. $वटी आLही अस8 ठरवल8 की
य7=ा+ पाच Iदवस लोटrयान8तर पIरिnथतीची पाहणी कHन Iतसóया Iनयमाचा अथÉ Iनिïत ठरवावा.
य7= मागq लागrयान8तर ë अौäस7eय Iटâल < खर8. आधीच8 खर8 नाही.
घोड/0वार: एकyण एवढ8 कळल8 की Iनयमाचा अथÉ िलIहrयािलIहrया Iनिïत होत नाही. तो सावकाश
उलगडत जाईल. पण अस8 सगयाच बाबतीत होऊ लागल8 तर मSळ iनापत©Vया मनात ë अथÉ हो< <
बाजSलाच राहतील.
क3तवम6: Lहटल8 ना, मSळ+ अथÉ अi पeâ नdह<च. सगया iनापत©नी सगया IनयमEना हो Lहटल8
असल8 तरी sä|काला अिभs1त असtला अथÉ थोडाथोडा Pगळा होता.
घोड/0वार: ठीक आZ, $वटी त7Lही जस8 Lहणाल तस8. मी काही एवढा oशार नाही. पण आता एक सोपा
sàन Iवचारतो. ढोल ¢कवा श8ख वाजवणाóया माणसावर वार कH न| अस8 नवdया Iनयमात िलIहtल8
आZ. पण उदाहरणाथÉ त7तारी वाजवणाóयावर वार âtला चाtल असा याचा अथÉ नसणार.
क3तवम6: नाही, तसा अथÉ नाही.
घोड/0वार: पण मग ‘वाz वाजवणाóयावर वार कH न|’ अस8 सरळ का नाही िलIहल8?
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क3तवम6: कारण Iनयम बनवताना कोणäया पIरिnथतीत माणस8 तो पाळतात याचा Iवचार करावा लागतो.
‘वाz’ हा अमSतÉ शfद आZ. तो वाचSन डोयEत Iनिïत अस8 िचì उमटत नाही ¢कवा कानEत Iनिïत
असा आवाज उमटत नाही. ‘ढोल’, ‘श8ख’ अi nप™ शfद वापर'याम7ळ1 मनावर Gमका पIरणाम होतो.
[ाम7ळ1 होत8 काय की रणध7माळीत असतानाही हा Iनयम लmात राहतो. अमSतÉ Iनयम Iततeया ठाशीवपण1
लmात राहात नाही. पण अथÄत त7तारीचा आवाज जरी ढोलासारखा ¢कवा श8खासारखा नसला तरी
Iतलाही तोच Iनयम लागS आZ. <वढ8 तारतLयाG समजSन Üयायच8 आZ.
घोड/0वार: पण मला श8का अशी आZ. समजा कKणीतरी एका सhIनकाG - äयाला बलव8त LहणS - एका
त7तारीवाrयावर वार âला. इतरEनी äयाला जाब Iवचारला <dहा बलव8त Lहणाला की त7तारीचा उrtख
त7Lही âtला नाही <dहा त7तारीवाrयावर वार कर'याची मला म7भा आZ. तर मग काय?
क3पाचाय:8 मला वाटत8 हा बचाव आपrयाला nवीकारावा ला?ल, आिण बलव8तला Iनद∞ष सोडावा ला?ल.
यामागच8 कारण अस8 की अòया±त Iनयम लादता |त नाही.
क3तवम6: < माDय आZ, पण अशीही एक शeयता आZ की [ा घटGन8तर त7तारीवाt, ढोलवाt आिण
श8खवाt Z सगळ1च बलव8तला वाळीत टाकतील. तस8 झाल8 तर तो लढाई करत असताना आजSबाजSला वाz8
वाजवSन äयाला sोäसाहन zायला कKणी नiल, आिण बलव8तला [ाची टोचणी ला?ल. ढोलवाt, श8खवाt
आिण त7तारीवाt [EVयात आपापसEत एक आप7लकीची भावना अस<. आपण सा3 एक अस8 < समजतात.
तस8 पाIहल8 तर बलव8त हा शfदश: अथÉ घ1ऊन चालणारा माणSस असrयाम7ळ1 श8खढोलवाrयEना
äयाVयापासSन धोका नाही. पण तरीUखील आपrयातrया एकावर वार Lहणë आपrया सवôवर वार अस8
äयEना वाटS शकत8.
क3पाचाय:8 आता याप7ढ1 समजा बलव8तला त7तारीश8खढोलवाrयEनी वाळीत टाकrयाची बातमी सव≤र
É
पसरली. तर äयान8तर नववा Iनयम जो कोणी वा+ल äयाला ‘कKणाही वादकावर वार कH न|’ Z
अिलिखत कलम आपोआपच Iदसायला ला?ल. पण [ा Iनयमाप7रतीच ही बाब मयÄIदत राहणार नाही,
तर सगळीच अिलिखत कलम8 आवजSन
É लmात ठ1वायला हवीत ही जाणीव मSळ धH ला?ल. <dहा एक
त7तारीवाला म3ल कदािचत, पण लोकजागkती कHन म3ल. जर त7तारीवाrयEचा उrtख आधीच âला
असता तर हा पIरणाम झाला नसता. <dहा Iनयम म7éाम अधवट
É िलIह'यातSन कधी कधी फायदा होतो तो
असा.
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घोड/0वार: हो, <वढ8 मला आधीच समजल8 होत8. सगयाच गो™ी िलIहता |णार नाहीत. तस8 करायला
?ल8 तर िशलाtख फार मोठा आिण Iकचकट होईल. पण आता त7Lही अिलिखत Lहणता äयावHन
Iवचारतो. सातdया Iनयमात अस8 आZ की एखाzाच8 श• नीट चालत नiल ¢कवा िचलखत मोडल8 अiल
तर äयाला माH न|. श8खढोलाबरोबर त7तारी अिलिखत आZ तस8च िचलखताबरोबर िशर•ाण अिलिखत
आZ अस8 मी समजतो. पण अशी कrपना करा की शSरiन आिण धhयधर
É [ा दोघEची ज78पtली आZ आिण
श•8, िचलखत8 वगh3 ठीकठाक आZत. अशाPळी समजा शSरiनाG धhयधराVया
É
िचलखतावर वार कHन <
मोडल8. तर आता ताबडतोब लढाई थEबवायची असा äयाचा अथÉ होतो का?
क3तवम6: नाही. मी Lहण1न की äयEनी जर सगळ1 Iनयम पाळSन लढाईला स7íवात âली अiल तर न8तर
Iनयम मò| |णार नाही. कारण कKणाच8 तरी िशर•ाण ¢कवा िचलखत Iनकामी झाrया{रीज तो मरण8
अवघड आZ. Iनकामी या शfदाचा अथच
É तो आZ. पण य7= जर âdहातरी स8पायला हव8 अiल तर सhIनक
मरण8 äयासाठी आवàयक आZ, Lहणëच âdहा ना âdहा तरी िशर•ाण आिण िचलखत8 Iनकामी होण8
आवàयक आZ. <dहा IनयमEचा अथÉ लावताना आपrयाला dयापक उIé™8 IवसHन चालणार नाहीत.
घोड/0वार: Z चEगल8 सEIगतल8त त7Lही. हीच प=त मी सगळीकड1 लावत जाईन. Lहणë समजा शSरiन
आिण धhयधर
É
य7=ाला Iततâच उäस7क हो<, आिण सगळ1 Iनयम पाळSन äयEनी लढाई स7H âली. आता
समजा धhयधराची
É
पी≥हाट हो< आZ, आिण LहणSन हातघाई चालS ठ1व'याबéलच8 äयाच8 अौäस7eय कमी
dहायला लागtल8 आZ. अशा Pळी शSरiनाG थEबायच8 का? तर नाही. कारण य7= जर âdहातरी स8पायला
हव8 अiल तर सhIनक मरण8 äयासाठी आवàयक आZ, आिण एखाzाचा उäसाह कमी पडतो आZ Z काही
äयाला न मारायला सबळ कारण नdZ. <dहा इãही एक मागद
É शक
É त¨व LहणSन dयापक उIé™ उपयोगी
पडत8च. बरोबर आZ ना माझ8?
क3तवम6: अगदी बरोबर आZ.
घोड/0वार: िचलखत आिण अौäस7eय [ा गो™©ना एक†कEची उपमा Uता |ईल Z माbया आधी लmात
आल8 नdहत8. sाचीन काdयातrया अGक sIतमा अशाच आZत. आपrयाला äया अोढीवताणीव वाटतात,
पण äयEVयामा? Iवचार असतो.
क3तवम6: हो ना! काdयरLयता आिण य7= यEचा स8ब8ध ज7ना आZ.
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क3पाचाय:8 मी तर याहीप7ढ1 जाईन. ही जी dयापक उIé™8 त7Lही Lहणता ती IनयमEचा अथÉ लावतानाच
उपयोगी पडतात अस8 नाही. आपण IनयमEचा गhरफायदा घ1ऊ न| याबéल दmता LहणSन सhIनकEनी ती
सतत मनात ठ1वायला हवीत. आता चौÆया Iनयमाच8च पाहा. जर धhयधराला
É
शfदEनीच य7= करायच8
अiल, Lहणë sIतपmाला न7सती िशवीगाळ करायची अiल तर शSरiनाG äयाला माH न|, फeत उलटी
िशवीगाळ करावी असा तो Iनयम आZ. पण सगळ1च सhIनक जर न7सती िशवीगाळ कH लागt तर कोणी
मरणार नाही आिण य7= कधी स8पणार नाही. <dहा िशवीगाळीला परवानगी जरी असली तरी ती
अधSनमधSनच करावी. Z IनयमEत जरी उघडपण1 िलIहल8 नसल8 तरी dयापक उIé™ आिण Iनयम [EVया
स8योगातSन nप™ होत8.
घोड/0वार: एकyण त7Lहाला sàन Iवचारत ?लो < बर8च झाल8. सगळ8च जरी नाही तरी प7Ñकळस8 कळल8.
य7=ात एकदा पडलो की अन7भव गोळा होत जाईल आिण माझी समजही वाढ1ल. तस8च dहायला पाIहë.
माझा अ8दाज असा आZ की दोDही बाजS8च8 सhDय जसजस8 घटत जाईल तसतi आLही उरtt सhIनक
धमय7
É =ाVया IनयमEत जाnत जाnत IनÑणात होत जाऊ. गदq कमी होत ?ली की Iवचार करायलाही पोषक
वातावरण िमळ1ल. आजSबाजSला धEदल-धबडगा असला की काही स7चत नाही.
क3तवम6: आिण य7= नाहीच झाल8 तरी आपण âtली चचÄ वाया जाणार नाही.
क3पाचाय:8 IबलकKल वाया जाणार नाही. शfदVछल कर'याचा सराव कधी वाया जात नाही.
क3तवम6: < ठीकच आZ, पण य7=ाच8 काय होणार याबéलची अIनिïती स8पवायला हवी. असाच Pळ जात
राIहला तर सhIनक Iबथरतील. äयEना कधीतरी काहीतरी ठाम सEगSन टाकाव8 ला?ल: य7= होणार आZ की
नाही?
क3पाचाय:8 स8जयला ठाऊक अiल. ≤रवरच8 Iदसत8 ¢कवा ≤रवरच8 ऐकy |त8 असा कसलासा वर äयाला
िमळाला आZ Lहण1. धkतरा™µाचा नोकर LहणSन सòया äयाची GमणSक आZ. धkतरा™µाला य7=ाची हIककत
सEग'याच8 काम äयाVयाकड1 सोपवtल8 आZ.
क3तवम6: äयाला IवचाHन |ऊ का? नाहीतरी इã कर'यासारख8 aसर8 काही नाही.
क3पाचाय:8 äयाला घ1ऊनच |.
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क3पाचाय:8 äयाला घ1ऊनच |.
क3तवम6: पण äयाVया कामाच8 काय?
क3पाचाय:8 धkतरा™µाला सतत झोप |<. ती äयाची ज7नी सवय आZ. य7=ाची हIककत äयाला न8तर ऐकवली
तरी चाल'यासारख8 आZ. आपrयाला काही गो™ी इतरEêmा उशीरा सEIगतrया जातील [ाची आ8धया
माणसाला सवय अस<.
क3तवम6: ठीक तर, मी स8जयला घ1ऊन |तो. पण तS इãच थEब. नाहीतर त7ला शोधण8 फार अवघड होईल.
क3पाचाय:8 तS |, मी जागचा हलत नाही. (समोरVया िशलाtखाकड1 IनरखSन पाèन) सदतीस पिïम आिण
बावीस दिmण हा स8दभ¢É ब≤ लmात ठ1व. पण सEभाळSन जा. गदq खSप आZ.
क3तवम6: गदq माbया लmात आtली नाही अस8 त7ला वाटत8 का?
घोड/0वार: माझा घोडा घ1ऊन ?लात तर बर8 पड1ल. गदq फार आZ. रथ सहजी Gता |णार नाही.
(घोड1nवार घोडwावHन उतरतो, आिण लगाम धHन अदबीG उभा राहतो. कçतवमÄ घोडwावर मEड
ठोकतो.)
घोडGावHन उतरJला सK&नक: स8जय बo<क äया Iद$ला कKठ1तरी आZ. (बोट दाखवतो.) आपल8
यादवसhDय प7Ñकळ मा? आZ, <dहा कKím1ìाVया सीमा3ष1पासSन आपण फार लEब नसणार. त7Lहाला
घटकाभराêmा जाnत Pळ लागS न|. नाहीतर रnता च7कलात अस8 समजा.
क3तवम6: आलोच. (घोडा दौडत ≤रवर IनघSन जातो.)
क3पाचाय8 (घोडwावHन उतरtrया सhIनकाला उé1शSन): कौरवiGमò| यादवEच8 nथान Iव$ष sIत∂1च8
नाही, Z सगयEना ठाऊक आZ. खोचक $3 माHन äयाची आठवण कHन Iदली पाIहë अस8 नाही.
सK&नक: च7कलो. तस8 काही माbया मनात नdहत8. मी आपला सहज बोललो. पण याप7ढ1 सhDयाची िशnत
पाळत जाईन.
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पाळत जाईन.
क3पाचाय:8 आता तS nवत:Vया गणाकड1 परत जा. Iनिïत काही कळल8 तर सhDयात बातमी पसरव'याची
dयवnथा आLही कH. त7झा गण∑मEक काय आZ?
सK&नक: प8धरा हजार सात$ सोळा. घोडwाVया गळपpीवर िलIहtला आZ.
क3पाचाय:8 त7झा घोडा मी न8तर पाठवSन Uईन. नीघ तS आता.
(सhIनक नमnकार करतो आिण चालत IनघSन जातो.)

❒
क3पाचाय8 (nवत:शीच): तजवीज प73शी आZ ना Z पाहाव8. (कम3ची च8ची काढSन पाहतो, पण äयात काही
नाही.) ह8! स8पtली Iदस<य. (आजSबाजSला आवाज Uत) अ3, कKणाकड1 िशrलक आZ का 3 थोडीशी?
(काहीजण आपापrया च8Vया ध78डाळ'याचा अिभनय करतात, तर काहीजण äया खरोखरीच ध78डाळतात.
‘नाही, िशrलक नाही. स8पली आZ’ अशी säय7jर8 |तात. ‘साठा कHन ठ1वला पाIहë. सीनSला बोलवा.
IतVयाकड1 अस<.’ अi आवाज जागोजागी Iनघतात. ‘सीनS! सीनS! कKठ1 आZस तS? सीनS!’ अशासार≠या
आरोया सhDयात पसरत जातात.)
(एक सhIनक दबeया पावलEनी कçपाचायÄजवळ |तो.)
सK&नक: नमnकार, आचाय.É
क3पाचाय:8 नमnकार.
सK&नक: आपल8 दशन
É Üयाव8 LहणSन आलो. मी गण∑मEक बहाjर हजार तीन$ प8चावDनमò| असतो.
क3पाचाय:8 आZ का थोडी?
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सK&नक: थोडा आZ. हा Üया. (एक स7रई प7ढ1 करतो.)
क3पाचाय:8 थोडा आZ?
सK&नक: त7Lहाला आवडतो Z मला ठाऊक आZ LहणSन आणला. चEगrया sतीचा आZ.
क3पाचाय8 (वास घ1त): सोमरस?! मला सोमरस आवडतो LहणSन त7ला कKणी सEIगतल8?
सK&नक: नाही, मला ठाऊक आZ. आपण Üया. मी कKणाजवळ बोलायचा नाही.
क3पाचाय:8 अ3, मी äयातला नाही.
सK&नक: नाही, आपण Üया. मी कKणाजवळ बोलायचा नाही. न8तर आणखीही आणSन Uईन. मी गण∑मEक
बहाjर हजार तीन$ प8चावDनमò| असतो.
क3पाचाय:8 त7ला काही हव8 आZ का?
सK&नक: नाही, माझी काही अêmा नाही. †tला माणSस त7Lही िजव8त कH शकता अस8 ऐकल8, LहणSन दशन
É
Üयायला आलो. अêmा काही नाही. य7=ात †tला माणSस nवगÄत जातो, <dहा उगीच प7Dहा िजव8त
कशाला dहायच8? माणसाला घराची अोढ वाटली, बायकोची अोढ वाटली तरी अशा मोहEत äयाG अडकyन
पडS न|. तळहातावर शीर घ1ऊन लढाव8. इã आलो आZ तो मरायVया तयारीG आलो आZ. न8तर मला
िजव8त वगh3 काहीही dहायच8 नाही. Üया, आपण Üया.
क3पाचाय8 (ìाIसक +हरा कHन): बाबा3, सोमरस आवडतो आिण †tला माणSस िजव8त कH शकतो तो
श7∑ाचाय.É मी कçपाचाय.É तो मी नdZ.
सK&नक: अस8 होय! च7कलोच की. आता आLहाला अmर∏ान नाही. ë कानी पडत8 äयावर Iवस8बSन राहाव8
लागत8. äयात कधीमधी घोटाळा होतो. आिण गदq खSप आZ हो. +ह3 लmात ठ1वायला अवघड जात8.
क3पाचाय:8 मी कौरवEचा िशmक होतो. äयEVया बाजSG लढतो आZ. पण इã कKणी अोळखत नाही. Iवπान
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क3पाचाय:8 मी कौरवEचा िशmक होतो. äयEVया बाजSG लढतो आZ. पण इã कKणी अोळखत नाही. Iवπान
माणसाची ¢कमत सवì
É पS§य अस< अशी जी एक शfदचमäकçती आZ, ती असायला नको Iततकी खरी
आZ.
सK&नक: च7कलो Lहणतोच आZ. माफ करा. पण < राè zा. आपण Üया. (स7रई प7ढ1 करतो.)
क3पाचाय8 (+हरा आणखी ìाIसक कHन): बाबा3, मी äयातला नाही! तो सोमरस त7लाच ठ1व, आिण
मर'यापSवq सगळा स8पवSनच मर.
(सhIनक अोशाळा +हरा कHन परत जातो.)
क3पाचाय8 (nवगत): मला सोमरस नको. ब7=ीला बÆथड बनवणारा तो सोमरस मला नको. nवस8त7™<ची
िलबिलबीत साय मनावर ∫लपणारा तो सोमरस मला नको. स8पण
S É Iìख8डामò| सोमवमÄ आिण गोमवमÄ Z
दोघ1च माझ1 िमì असrयाचा आभास उäपDन कHन, मòयराìीVया IकरÉ शEत<त गयEत गळ1 घालSन
आLहाला रडायला लावSन, aसóया Iदवशी सकाळी IतघEनाही IतघEचीही घkणा वाटायला लावणारा तो
सोमरस मला नको.
मला अफy हवी. ब7=ीVया नाIगणीला IडवचSन फणा काढायला लावणारी अफy मला हवी. इ8IªयE+ Iनरोप
±दयापयत
º पोहोचवणाóया नीलर§जS8मò| ताण भHन äयEVया झणäकाराG Iवचारशeतीला खणखणSन जाग
आणणारी अफy मला हवी. पायात लटपट भरणारा सोमरस मला नको, तर मनाVया वाHवरची मEड पeकी
करणारी अफy मला हवी.
सोमरस हा अnवnथ पदाथÉ आZ. शरीरातrया §या ªवाVया सािDनòयात तो |तो äयामò| खळबळ आिण
ब8डाळी माजवrया{रीज तो राहात नाही. सोमरस रeतªवामò| mोभ माजवतो, ëण1कHन नाक लाल
होत8 आिण माणसाचा Iव≤षक बनतो. सोमरस हा च8ªाचा अ8श आZ. शरीरातrया सम7ªाVया अ8शामò| तो
mोभ माजवतो, ëण1कHन माणसाला लघ7श8âची भावना हो<. पण एΩIªय स8PदनEची सोमरसाम7ळ1 अशी
हxलह8डी उड< की Iकतीही Pळा जरी ती âली तरीUखील प7Dहा लागायची LहणSन राहात नाही.
शरीरातrया वीयªवामò|
É
सोमरस mोभ माजवतो, ëण1कHन माणसाचा काम§वर उफाळSन |तो. पर8त7
काम§वर शमवणारा अवयव हाच Gमका लघ7श8का करणारा अवयव असrयाम7ळ1 दोन िजभEनी âtrया [ा
aZरी आजवासमोर
É
Iबचारा गvधळSन जातो, आिण एकाW<ची §या Pळी सवÄIधक गरज अस< äयाच Pळी
ती अशeय होऊन बस<. काम∑ीडा जर करायची तर äयासाठी इ8Iªय टeक जाग8 असायला हव8, आिण Z
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ती अशeय होऊन बस<. काम∑ीडा जर करायची तर äयासाठी इ8Iªय टeक जाग8 असायला हव8, आिण Z
इ8Iªय कोणत8 तर ब7=ी. पण सोमरस Gमका [ा ब7=ीलाच गvधळSन टाकyन Iतचा ताठर कणा tचाêचा
कHन सोडतो. आिण LहणSनच मला सोमरस नको.
पण याउलट अफyची मातfबरी पाहा! मनातrया शeत©चा ती स8†ळ कर<, ë Iवख7रल8 आZ < स7रिचत
कर<, आिण §याचा mोभ झाला आZ äयाच8 शEतवन कर<. ब7=ीवरची अæ8 अफyम7ळ1 IवHन जातात आिण
sखर सSयsकाशाG
É
मन Dहाऊन Iनघत8. सोमरसातला आन8द हा 3Lयाडोeयाचा आन8द आZ, तर अफyतला
आन8द हा ब7ि=म8ताचा आन8द आZ. मी ब7ि=म8त आZ. मला अफy हवी.
Z माbया डोयEनो! आईVया Iहरdया पदरावर आशाळभSतपण1 दk™ी िखळवSन असणाóया तkÑण
बालकासार{ वायd|कड1 काय पाहता?! ¢हaकKश पवताVया
É
पायÆयाशी योजनगणती पसरtrया िशवारEत
डोलणा3 < कोवळ1 ल7सल7शीत IहरP अमkतकK8भ त7Lहाला इथSन थोड1च Iदसणार आZत? < आZत गEधारात
आिण आपण आहोत भारतात. इथSन < खSप लEब आZत. आिण इãच जरी अस< तरी काय उपयोग होता?
[ा घ7मटदार nतनEमधSन जो िचकट aøध¿ाव पाझरतो तो लगबग कHन तसाच नाही काही च7Hच7H Iपता
|त! दगडी कलशामò| [ा पयोधरEना दोèन, सSयनारायणाVया
É
भाजóया IकरणEखाली äयEVयातला सारा
भावGचा अोलावा बाÑपीभIवत कHन टाकावा लागतो; आिण अशा sका3 तककठोर
¡
बनtला तो
Iकरिमजी घनपदाथ,É ∫चचोया आिण धोâबाज अशा खhबर∫खडीतSन, तीन पाप'या असणाóया xदरकार
उ8टEVया पाठ©वHन वाèन इथपयत
º आणावा लागतो, <dहा कKठ1 äया आईVया पदराआडची गोड माया [ा
कडवट ±दयाVया कçपाचायÄला sाशSन घ1ता |<. पण हरकत नाही. अठरा अmौIहण©Vया गराडwात
सापडtल8 आिण हjीघोडwEVया लीUG व सहबEधवEVया Iव∂1G िलडIबडtल8 Z वाnतव इतकá अस[ आZ
की थोडwाशा मा|ला मी नाही Lहणणार नाही.
नको, मला सोमरस नको. काहीही ल¬यEश न Uणाóया एका य7=ासाठी, आय7Ñयात एकदोनदाच लEबSन
पाIहtrया को'या राजाVया oकKमावHन घरदार सोडSन Uऊन माझ1 भोळ1 सhIनक इã जमt आZत. äयEनी
जHर ñयावा तो सोमरस आिण जHर साज3 कराPत < कçतकवीरüी+ सोहळ1, पण äयEVयात रमणारा मी
नdZ. सोमरस Iपणाóयाचा आन8द हा कळपात राहणाóयाचा आन8द आZ, तर अफy घ1णाóयाचा आन8द हा
एकट्या माणसाचा आन8द आZ. कKím1ìाVया [ा कोलाहलात सj1चाळीस लm <वीस हजार नऊ$
एकोणीस माणसEनी Pढtला असताना मनातSन माì मी एकटा आZ. आिण LहणSनच मला सोमरस नको,
अफy हवी.

❒

16

(‘सीनS |< आZ! कKठ1 आZ? ती पाहा! सीनSला वाट सोडा! [ा मातकट ßदानात आLहाला मा<ची ममता
Uणारी c1हाळ सीनS इकड1च |< आZ!’ अशा आरोया सhDयात ≤रवर जDम घ1ऊन जवळ |ऊ लागतात.
लाकडाVया हातगाडwाला चामडwाVया वाzा बEधSन अोढत आणणारी लहान चणीची पण दणकट
हाडाêराची एक •ी कçपाचायÄVया Iद$G |< आZ. Iतचा गोल +हरा Gहमी हसरा असतो. IतG
घातtrया Iपवयाधमक 3शमी झøयावर $8दरी र8गाची आग अोकणा3 लEबलचक IहरP साप िचतारtt
आZत. उ8च, $लाटा आिण िखDन +हóयाचा एक प7íष IतVया सोबतीला आZ. äयाचा डगला आिण
पाटलोण दोDहीही म8द Iनया 3शमा+ आZत. प7íषाVया +हóयावर असtrया भाजrयाVया ख7णा äयाG
पEढóया दाढीमा? लपवrया आZत.
चामडwाVया वाzा खEzावHन उतरवSन सीनS äया सोडSन U< आिण कçपाचायÄसमोर |ऊन गाडwाप7ढ1 उभी
राह<. Iत+ खEU आपrया लEबलचक बोटEनी अलगद दाबSन धरत उ8च $लाटा माणSस IतVया मा? |ऊन
थEबतो.)
Lी: नमnकार, मी सीनS! आिण हा माझा खSप ज7ना िमì मयाoर. त7Lही अडचणीत आहात अस8 कळल8.
क3पाचाय:8 अडचणीत नाही, पण चणचणीत आZ. माbयाजवळची अफy स8पली आZ.
सीनN: काळजी नको! माbयाकड1 भरपSर आZ. गाडwातली प7Ñकळशी जागा मला IतVयासाठीच राखSन
ठ1वावी लाग<. य7=ात इतकी भरभर खपणारी aसरी वnतS नाही. Üया! (काळसर Iकरिमजी र8गाVया िचकट
पदाथÄची एक चौकोनी वडी äयाला आणSन U<. तो कम3Vया कशा+ ब8द सोडS लागताच ती न√पण1 ‘नको’
Lहण<.) त7मVयाकडSन मी पhi Üयायची नाही. सhIनकEना Iकरकोळ वnतS Iवकyन मी पोट जाळ<. अशा
ध8zात वIर∂Eची मजq सEभाळावी लाग<. <dहा त7मVयाकडSन मी काही Üयायची नाही. याला लाचल7चपत
Lहणत नाहीत. याला जनरीत Lहणतात. अ8गUश असो, मªUश असो की पEचालUश असो, सगळीकड1 ती
एकच अस<. Üया!
(इतर सhIनक आजSबाजSला दाटी कH लागतात.)
(सhIनकEना) अ3, थोडा दम धरा. πाडपणा नका कH. सगयEना U<. रीतसर रEग लावा पाè. सhDयाला
िशnत हवी. Z बघा, माझा दर ठरtला असतो. मी घासाघीस ऐकyन Üयायची नाही. सोDयात Uणार असाल
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िशnत हवी. Z बघा, माझा दर ठरtला असतो. मी घासाघीस ऐकyन Üयायची नाही. सोDयात Uणार असाल
तर दोन माष आिण íñयात Uणार असाल तर तीन शतमान असा दर एका वडीचा पड1ल. तEfयात Uणार
असाल तर रE?Vया बाZर dहा. कKणाVयाही िशeeयाची नाणी चालतील. अ8गUश असो, मªUश असो,
पEचालUश असो की यवनUश असो. धातSला ¢कमत आZ. äयाला ªा≠मा Lहणता की Iदनार Lहणता [ाला
मह¨व नाही. Uश बदलतो तi राë बदलतात, पण धातS बदलत नाही. खर8 नाण8 Iदल8त तर खरी अफy
Uईन, खोट8 Iदल8त तर Iटरqवर फटका Uईन. नाण8 घ1ताना मी बघSन घ1<, वडी घ1ताना त7Lही बघSन Üया.
(सीनS sä|क सhIनकाकडSन पhi वसSल कर< आिण आपrया कम3Vया थhलीत हात घालSन सराईतपण1 मोड
Uत जा<. पhi िमळाt की एâक सhIनकाला गाडwाजवळ मा? पाठव<. मयाoर आता Iतã उभा आZ.
sä|क सhIनकाVया हातात तो एâक वडी ठ1वत जातो.)
सीनN: सòया मी माणसEसाठी U< आZ. घोडwासाठी हवी अiल, हjीसाठी हवी अiल तर थEबा. äयEVया
वड्या Pगया आZत. माणसाची वडी हjीला Iदली तर फKकट जा<. हjीची वडी माणसाG खाrली तर
धाडकन माणSस मरतो. आपापली शरीरsकçती अस<. ती सEभाळायला हवी.
क3पाचाय:8 बरीच कमाई âली आZस.
सीनN: ज†ल Iततकी कर<. माया Iवकyन माया जमव< अस8 Lहणा!
क3पाचाय:8 अफy सोडSन आणखी कायकाय ठ1व<स?
सीनN: तसा नeकी Gम नाही. ë Iवâल < ठ1व<. मला सीनS Lहणतात. उj3ला चीन नावाचा एक
भलाथोरला Uश आZ. Iतथrया भाष1त सीनS Lहणë 3àमा. चीनमò| मोठाt डvगर आZत, IतथSन
दóयाखोóयEतSन रnता खाली |तो आिण ब≠तरमधSन ¢हaकKश पवताVया
É
बाजSG IनघSन प7ढ1 पƒसâपयत
º
जातो. मIहनोनमIहG चालल8 तरीUखील स8पत नाही. 3शीम वाèन G'यासाठी हा रnता तयार âला,
LहणSन äयाच8 नाव 3शीमरnता. Iतã माझा सततचा वावर असतो, LहणSन माझ8 नाव पाडल8 3àमा. ë
Iवâल < मी ख3दी कर<, ë ख3दी होईल < Iवक<. [ा रnäयावर िमळत नाही अस8 काही नाही. खSप पhi
िमळतात आिण खSप िशकायला िमळत8. âdहातरी काहीतरी ज8मत हाती लाग<. (गाडीकड1 जाऊन एक
चोपड8 घ1ऊन |<.) Z बघा. मëदार गो™ी आZत. Iवर8ग7ळा होईल <dहा वाचा.
क3पाचाय:8 Z काय बाई?
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क3पाचाय:8 Z काय बाई?
सीनN: गो™ी आZत. एक राजा असतो Lहण1. äयाला पाच म7ल? असतात. पाचही ढ≈ोबा असतात, Lहणë
राजा nवत: Iकती oशार अiल < Iदसत8च आZ. पण राजप7ìच ढ≈ोबा Iनघाt तर प7ढ1 प8चाईत झाली
असती. äयEना शहाण8 करायच8 LहणSन तो एका साधSला बोलावतो. साधS काय करतो तर पोरEना गो™ी
रचSन सEगतो. पIहrया गो™ीVया पोटात aसरी गो™, aसरीVया पोटात Iतसरी गो™ असा इIब∆सपणा तो
म7éाम करतो. äयाम7ळ1 झक मारत लm zाव8 लागत8, नाहीतर मनात गvधळ होतो. ढ राèन चालत नाही.
äयEतली एक गो™ सEग<. एक गरीब बाई होती आिण Iतच8 पाळ'यातल8 लहान मSल होत8. बाईG s1मापोटी
एक अजगर पाळtला होता. एकदा बाई पाणी भरायला ?ली. आrयावर बघ< तर अजगर भल8मोठ्ठ8 पोट
घ1ऊन अ8गणात स7nत लोळतो आZ. बाईला वाटल8 की äयाG आपल8 मSल Iगळल8. Iतला राग आला आिण
डोeयावरचा ह8डा अजगराVया तvडावर फÖकyन IतG äयाला +चSन मारला. आत |ऊन बघ< तर मSल शEत
झोपल8 आZ आिण पाळ'याभोवती तरसाVया प8जा+ ठi आZत. म7लाला खायला तरस आtल8 होत8 आिण
अजगरान8 तरसाला IगळSन म7लाला वाचवtल8 होत8. बाईला वाईट वाटल8 आिण ती धाय मोकलSन रडली.
अIवचाराG वागS नका अशी िशकवण यात आZ.
मयाOर: िशकवण राnत आZ. एकदा वnतS Iगळली की ती बाZHन Iदसत नाही Z अजगराला उमगायला
हव8 होत8. बाईला मSल आधी Iदiल आिण मग आपण IदसS इतकी दmता äयाG Üयायला हवी होती.
(‘हा स7धारण1Vया पलीकड1 ?tला आZ’ अशा आIवभÄवात सीनS मयाoराकड1 पाह<. मयाoर IतVयाकड1
पाèन म8द हसतो.)
सीनN: आणखी एक अगोचर गो™ आZ. एका राजाला Lहण1 म7लगी हो<. पण Iतला तीन अL† असतात.
äयाम7ळ1 Iतच8 ल« होत नसत8.
क3पाचाय:8 अस8 कस8 होईल? मी तर Lहणतो की ल« झटकन dहायला पाIहë. अIधकnय अIधकá फलम्.
सीनN: चावट बोलS नका! अहो, तीन अL† असण8 अश7भ असत8 Lहण1. तर राजा दव8डी Iपटतो की Iहला बर8
करील äयाला मी बmीस Uईन. तर IतथSन एक आ8धळा आिण एक कKबडा चालtt असतात. आ8धळा काय
करतो तर कKबड्या+ पाय धHन äयाला राजकD|Vया मधrया अLLयावर दाणकट आपटतो. äया दणeयान8
कKबड सरळ होत8 आिण अLमाही आत घ7सSन िजHन जातो. यान8तर राजाकडSन बmीस घ1ऊन दोघ1ही
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कKबड सरळ होत8 आिण अLमाही आत घ7सSन िजHन जातो. यान8तर राजाकडSन बmीस घ1ऊन दोघ1ही
IहVयाशी ल« करतात आिण सगळ1जण स7खाG राहतात. आता त7Lहीच सEगा: असली गो™ ऐकyन कKठrया
राजाचा कKठला म7लगा शहाणा होईल? तर त7Lहाला ग8मत सEगä|. पहलवEVया Uशात Z प7nतक मला
िमळाल8. पhi Uऊन मी äयाVया sती काढSन घ1तrया आिण ब≠तरला जाऊन Iवकrया. पाच वषôनी Iतã
प7Dहा जाऊन बघ< तो काय! सगया गो™ी लोकEनी बदलSन टाकrया होäया. उ8टाचा ¢सह काय âला आिण
मVछीमाराचा ∫शपी काय âला! मग मी नवीन प7nतकाVया sती काढSन घ1तrया आिण उलट |ऊन äया
पहलवEVया Uशात Iवकrया. राजा+ पाच म7ल? बाजSलाच राIहt आिण मीच यातSन शहाणी झाt. Lहटल8
यात पhसा फार चEगला आZ. तर अiच सगळीकड+ लोक मनाला |ईल तशा गो™ी बदलत राहतात.
नdयानdया घ7सडतात, न आवडtrया वगळSन टाकतात. मी आपली इकडच8 Iतकड1 कर< आिण सगया
बाजS8नी पhi काढ<. Üया! मजा आZ.
क3पाचाय:8 घ1तो बाई! पण न8तर वाचतो. गो™ी आवडrया तर पhiस7=ा Uईन. (चोपड8 ¢किचत चाळSन रथात
काळजीपSवक
É ठ1वSन Uतो.)

❒
(स8जय आिण कçतवमÄ |ऊन दाखल होतात. स8जय कçतवLयÄVया मा? घोडwावर बसला आZ. दोघ1ही
उतरतात. घोडा थकtला आZ. जवळचा एक सhIनक घोडwाVया गळपpीवरचा ∑मEक बघSन äयाचा लगाम
धHन हलeया हाताG äयाला योøय Iद$ला घ1ऊन जातो.)
क3तवम6: हा घ1 स8जय. कबSल ârयाsमाण1 आणला आZ. पण खSप सायास पडt. मला आधी वाटला Iततका
तो जवळ नdहता. वाट काढत जायचा sस8ग अiल तर भोवताली अठरा अmौIहण©ची गदq फार ìासाची
हो<.
क3पाचाय:8 अठरा कKठt? आपt अकराच आZत.
क3तवम6: आपt अकरा आिण äयE+ सात. धkतरा™µाचा Zका असा की कौरवiना समोHन Iदसली पाIहë.
स8जयाला घ1ऊन तो पार पEडवiGVया पाठीमा? जागा धHन बसला होता. äयाम7ळ1 मला शì7सhDयातSनही
वाट काढत जाव8 लागल8. धमय7
É =ा+ Iनयम माbया पÆयावरच पडt, आिण äयEनी कKणी मला इजा अशी
âली नाही. नêmा माझ8 नखस7=ा िशrलक राIहल8 नसत8. पण शìSला घाण1रडwा िशdया Uण8 याIवí=
धमय7
É =ाचा कKठलाच द8डक नसrयाम7ळ1 äया माì सतत ऐकyन Üयाdया लागrया. (आपrया रथात जाऊन
बसकण मारतो.)
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बसकण मारतो.)
स"जय: नमnकार कçपाचाय!É (अचानक मयाoराला पाèन äयाला आन8द होतो.) अ3 बाबा, तS इã कसा?!
Iकjीक वषôनी »टतो आZस. (äयाला घp िमठी मारतो. मयाoर फारशी sIतI∑या Uत नाही.) तS मला
अोळखण8 शeय नाही, पण मी त7ला IबलकKल Iवसरtलो नाही! पEडवEसाठी तS जी मयसभा बEधलीस Iतचा
मोठा गवगवा झाला होता.
मयाOर: äयाला सjावीस वष… झाली.
स"जय: मी äयाPळी अगदी पोर?लासा होतो. मयस»ची nत7ती करणार8 एक ऐसपhस कवन रच'यासाठी
पEडवEनी पhi Uऊन माbया वIडलEना बोलावल8 होत8, <dहा äयEVयाबरोबर मीही Iतã आलो होतो.
त7bयाकड1 बोट दाखवSन वडील मला Lहणाt की [ा माणसाVया िजवावर xतल8 होत8, पण तो मनाG
धसकला नाही. सगया जगाG तvडात बोट घालाव8 अशी इमारत äयाG बEधSन दाखवली. अस8 nवत:च8
कतkäÉ व पाIहë. aसóयEची ख7शामत करणारी गाणी गाऊन पोट जाळ'यात अथÉ नाही. पण $वटी वIडलEनी
âल8 <च मीही âल8.
मयाOर: मी इãIतã ¢हडtलो आZ. माझ8 Iनरीmण अस8 की बEधrयान8तर दोनतीन$ वषôVया आत बo<क
इमारती लढाईत सापडSन जमीनदोnत होतात. गाणी äयाêmा जाnत Iटकतात. <dहा त7झा Iनणय
É च7कला
नाही.
स"जय: पण äया Iदवसान8तर तS हरवलास तो आज Iदसतो आZस. खSप बर8 वाटल8 त7ला बघSन!
मयाOर: मी भारतात eविचतच असतो. मयस»ची sIस=ी होत ?ली तसतशी पhसा §यEVयाकड1 फार
झाला आZ अशा अGक घरा'यEतSन मला बोलावणी |ऊ लागली. äयEVया एकाêmा एक अचाट लहरी
सEभाळSन मी राजवाड1, Iकrt आिण त7í8ग बEधत ?लो. चीन, गEधार, पƒसâ, तSƒकया, ì7Iवशा आिण
äयाप7ढ1 सम7ªमागÄG यवनEची xट8 आZत Iतथपयत
º माझा वावर असतो.
स"जय: पण प7Dहा इã आलास Z उjम âल8स.
मयाOर: मला IवüEती कमीच घ1ता |<. सहा मIहDयEपSवq मला असा Iनरोप िमळाला की कKíकKलातला
वाद Iवकोपाला ?tला आZ, वाटाघाटी Iफसकटrया आZत आिण य7=ाची तयारी स7H आZ. अठरा
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वाद Iवकोपाला ?tला आZ, वाटाघाटी Iफसकटrया आZत आिण य7=ाची तयारी स7H आZ. अठरा
अmौIहणी सhIनक आिण äयEVयाबरोबर+ य7=साहा याला लागणा3 इत3जन [Eची अठरा Iदवस
राह'याची, ëवणाची, ख8दकEची, सEडपा'याची आिण अ8äयस8nकारEची dयवnथा कर'याच8 काम तS
पäकरशील का अशी Iवचारणा मला कर'यात आली. मोबदला प73सा वाटला आिण इतeया मोठîा
कामातSन जो अन7भव पदरी पड1ल तोही मोलाचा वाटला. äयाsमाण1 मी snताव nवीकारला आिण पाच
मIहDयEपSवq इã |ऊन दाखल झालो. काम खSप होत8, पण < Pळ1त प7र8 करता आल8 ही समाधानाची बाब
आZ. dयवnãत काही कसSर राIहली अiल तर मला तस8 सEगा, ëण1कHन यथाशeती स7धारणा करता
|ईल.
सीनN: हा मला 3शीमरnäयावरच »टला. य7= Lहटल8 की माझी बरकत अस<. <dहा आLही दोघ1 एकì इã
आलो. Iबचाóयाचा काही ìास नाही. गोड माणSस आZ. (स8जयाला उé1शSन) नमnकार, मी सीनS.
स"जय: त7ला कोण अोळखत नाही बाई? दोDही सhDयEची िभnत त7bयावर तर आZ.
सीनN: अहो, मला लाजवताय काय अi?! ज†ल <वढ8 कर<.
क3पाचाय:8 पण स8जया, माझा sàन असा की य7= होणार आZ की नाही? काय चालS आZ Z समजण8 अवघड
होऊन बसल8 आZ.
सीनN: मी सEग<. मघा मी समोHन चालt हो<, तर एक मोठा रथ मोकयावर आtला Iदसला. रथातला
माणSस मा? कोसळला होता. äयाच8 अ8ग कापत होत8. धन7Ñय हातातSन घर8गळSन खाली पडल8 होत8. मला
वाटल8 की याला फÖफर8 आल8. माbया गाडwात एक अौषधी Gहमी अस<. सEबर∫शग आिण ज7न8 चामड8
एकì ठ1चायच8. अथवPदात
É
िलIहtल8 आZ. नाकाखाली कKपी धरली की ग7ण |तो. तर ती घ1ऊन मी प7ढ1
झाt, पण रथ चालवणारा माणSस Lहणाला की याचा काही उपयोग dहायचा नाही. Z मनाच8 फÖफर8 आZ.
खाली पडtrया माणसाला तो काहीतरी सEगS लागला. काय चालल8य मला कळ1ना, पण काहीतरी
मह¨वाच8 आZ एवढ8 कळल8. माझी आठ वषôची पोरगी आZ. Iतला Iतãच सोडSन आt. रथाVया मागVया
दोन चाकEमधोमध Iतला लपवली आZ. मी Iतला Lहटल8, काही कळो न कळो, कोण काय बोलत8य <
भराभर िलèन काढ. न8तर बघS. äयाVया sती काढSन Iवकrया तर चार पhi िमळतील. काय कर<य बघSया.
स"जय: बाई, आता मी सEगतो.
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सीनN: सEग बाबा! मी गñपच बस< कशी…
स"जय: बाब अशी आZ की अज7न
É ाची य7= करायला तयारी नाही. तो Lहणतो की Iवí= पmात माझ1
च7लतभाऊ आZत, मला ग7ínथानी असtली Iकतीतरी मोठी माणस8 आZत. [ा सगयEबéल माbया मनात
खSप s1म आZ. आिण LहणSन Iनdवळ रा§य घशात घाल'यासाठी äयEVयाIवí= मी हäयार उचलाव8 Z काही
मला पटत नाही. अज7न
É फार िखDन झाtला Iदसतो आZ. आजारी असावा तसा वागतो आZ.
क3पाचाय:8 मी पEडवEचा िशmक होतो. कKणात फार ग78तSन पडाव8 हा माझा nवभाव नdZ, आिण िशmकाचा
êशा स8पrयावर माbया मनातSन तो Iवषय स8पला. पण तरीUखील अज7Éन मला ग7ínथानी मानतो Z ऐकyन
बर8 वाटल8.
स"जय: äयाG त7मचा नाव घ1ऊन उrtख नाही âला. भीÑम आिण ªोण [ा दोघEचा âला.
क3पाचाय:8 इतeया तपशीलात कशाला िशरायच8? < दोघ1 मानाG मोठ1 आZत LहणSन äयEचा âला असणार,
पण बाकी+ही äयात आtच. पण < काही असल8 तरी äयाला य7= करायच8 नiल तर माझा आWह नाही.
सीनN: मला अज7न
É ाच8 बरोबर वाटत8. आपrयाच भाईब8दEना मारायला माणSस कचरण8 Z समज'यासारख8
आZ. य7=ावर माझ8 पोट आZ Z मी कबSल कर<. पण LहणSन काहीही ¢कमत Uऊन य7= होवो अस8 मी
Lहणायची नाही. दोDही पmEत समझोता झाला तर चEगल8 होईल. माझा माल काय तसाही खêल.
मयाOर: Z मलाही पटत8. [ा य7=ाचा माbयाशी असtला स8ब8ध बाकी कKणाहीêmा Iनराळा आZ. य7=ाVया
पायाभSत सोयी कHन U'याच8 काम कKíकKलाG मला Iदtल8 होत8, < मी पार पाडल8. पhi आधी िमळायला
हPत असा मी आWह धरला होता, कारण य7=ान8तर < च7क< करायला कोण िशrलक अiल याबéल
Iनिïती नdहती. äयाsमाण1 < मला िमळाt, <dहा माझी त∑ार नाही. पण सगया सोयी जरी आjाच
जा?वर असrया तरीस7=ा य7= एकदाच8 स7H झाrयावर äया प7óया पडतील ना [ाची शहाIनशा कHन
Üयायला हवी. फeत [ा कारणासाठी मला य7= पाहायच8 आZ. एक शा•ी LहणSन माझी sIत∂ा माbया
कामात ग78तtली अस<. < माbया दजÄला साëस8 हव8. पण मी इã एकटा नाही. य7= झाल8 तर खSप माणस8
मरतील आिण †trयEVया आñ<™Eना खSप a:ख होईल इतकá उघड आZ. < जर टळल8 तर मला आन8दच
होईल. माझ8 काम वाया ?ल8 तरी चाtल.
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क3तवम6: Z पाहा, अज7न
É ë Lहणतो आZ äयात मलाही तÆय Iदसत8. पण कौरव आपt भाऊ लागतात Z
äयाला आज सकाळी कळल8 का? आधी का नाही सEIगतल8? $कडो योजन8 अ8तरावHन आLहाला इã
बोलावSन घ1ऊन आयäया Pळी सगयEसमोर गळा काढायचा तो कशाला? πारâèन अ≠ख8 यादवसhDय
घ1ऊन मला इã याव8 लागल8. अIतशय कटकट झाली. माझ1 सhIनक Lहणë मSळ+ ग7राखी आZत. गवताळ
कKरणEत बागडत जरी असt तरी äयEची ब7=ी कKशाW Lहणता |'यासारखी नस<. गाव8ढळ सवयी äयEVया
रeतात म7रtrया आZत. ग7र8 सोडSन Uऊन झाडाखाली लोळSन वाईट कIवता कर'यात [Eची आय7Ñय8 वाया
जातात. असrया माणसEमधSन मला सhDयभरती करावी लागली. दोनचा पाढा §यEVया कधी लmात राIहला
नाही, äयEVयासमोर तीन ग7rम Lहणë एक गण, तीन गण Lहणë एक वाIहनी, तीन वाIहDया Lहणë एक
पkतना असt Iह$ब घोकाP लागt. असrया ÀघळटEVया पलटणी उ¬या कHन äयEना कKím1ìापयत
º
फरपटत आणाव8 लागल8. तीन ग7राखी एका Iद$G िशnतीत चालताना कधी बिघतt आZत का त7Lही?
अIतशय ताप झाला. एवढ8 कHन आLही इã |ऊन ठ1पलो न ठ1पलो, तर हा Lहणतो मला आता लढायच8
नाही.
क3पाचाय:8 <वढ8 आता आपण समजSन Üयायला हव8. अGकदा होत8 अस8 माणसाच8. आपrयाला अम7क हव8
आZ अस8 वाटत8, पण समोर आrयावर < नकोस8 वाटत8. शì7पmात आपt भाऊ आZत Z अज7न
É ाला अथÄत
ठाऊकच होत8. आिण äयEVयाशी य7= करायच8 Lहणë äयEना मारायचा sयäन करायचा Zही अोघाG आल8च.
पण एखादी कçती तकÄला जरी पटtली असली तरीUखील जी एक भावना äया कçतीला िचकटSन |< ती
काह©ना सहन होत नाही. आता अस8 पाहा: काही माणसEना उ8दरEचा ìास होतो आिण उ8दीर पकडायला
< ¢पजरा लावतात. पण पकडtला उ8दीर समोर Iदसrयावर äयाला ëdहा पा'यात ब7डवायचा sस8ग |तो
<dहा काहीजण कचरतात. तर अशा Pळ1ला जो कचरत नाही äयाG कचरणाóयाला समजSन Üयायला हव8.
क3तवम6: पण हा दाखला मला प7रता पटtला नाही. जो माणSस उ8दीर पकडायला Iनघतो äयाG तो
पकडrयान8तर प7ढ1 काय करायच8 याबéल मनाची तयारी आधीपासSनच करायला हवी. तो ब7डवताना
आपrयाला वाईट वाØल ही भावना मSळ Iनणय
É घ1<Pळीच Iह$बात धरायला हवी. <वढ8 nवत:च8 मन
nवत:ला ठाऊक असायला पाIहë.
क3पाचाय:8 तS Lहणतोस < खSप लोकEना Z जमत नाही. मनाVया रचGतलाच हा काहीतरी दोष असावा.
क3तवम6: पण अज7न
É आयäया Pळी कचरला Zच मला खर8 वाटत नाही. त7Lहाला कारण सEगतो. पEडवEVया
वनवासाच8 <राव8 आिण $वटच8 वषÉ चालS होत8, <dहाचा हा sस8ग आZ. Z पाचजण आपrया बायकोसह
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वनवासाच8 <राव8 आिण $वटच8 वषÉ चालS होत8, <dहाचा हा sस8ग आZ. Z पाचजण आपrया बायकोसह
Iवराटाजवळ आसरा घ1ऊन ग7ñतपण1 राहात हो<. äयाPळी भीÑम, कण,É aय∞धन आिण इतर काही
कौरवEनी IवराटाVया रा§यावर हrला कHन äयाVया गायी पळवrया. पEडवEना Iडवच'याचा बo<क
äयEचा ZतS होता. तो वाखाण'यासारखा नdहता Z माDय, पण खरा म7éा प7ढ1च आZ. äयाPळी Pष पालटSन
अज7न
É रथात चढला आिण कौरव म8डळ©ना य7=ात हरवSन äयाG गायी परत आणrया. आता गाइºचा कळप
परत िमळावा LहणSन जर तो आपrया भावEशी लढायला तयार झाला अiल, तर रा§य िमळाव8 LहणSन का
नाही? एखादी गो™ लहान फायzासाठी करण8 äयाला जर गhर वाटत नiल तर तीच गो™ मोठîा
फायzासाठी करण8 गhर का वाटाव8 Z मला कळत नाही. LहणSन Lहणतो की Z कारण मला पटत नाही.
भावना ही गो™ पSणपण1
É
तकÄत सामावली जात नाही Z मी ताäप7रत8 माDय करतो. पण तरीUखील भावGG
Iनदान आपली nवत:ची तकस8
¡ गती पाळायला नको का? उ8दीर ब7डवायचा नiल तर नका ब7डवS. पण
पIहला प=तशीर ब7डवSन झाrयान8तर aसरा ब7डवताना कचर'यात काय अथÉ आZ?
क3पाचाय:8 म7éा चEगला काढलास. पण कौरवEनी äयाPळी äयाला न अोळखrयाम7ळ1 कदािचत अज7ÉनाVया
मनाची टोच कमी झाली अiल. काहीजणEना उ8दीर ब7डवताना वाईट वाटत नाही, पण मर'याआधी
उ8दराG äयEVया डोयाला डोळा िभडवला तर माì वाटत8.
सीनN: बाई ग8! âवढी ती चचÄ! उ8दीर साòया पा'यात ब7डवायचा की वाøग8?त ब7डवायचा Z आधी ठरवा.
मी काही एवढी हळ7वार झाt नस<. टोपलीभर 3àमा+ Iकड1 उकळäया पा'यात ब7डवtt मी इतeया Pळा
बिघतt आZत की माझ8 मन कठोर होऊन ?ल8 आZ.
स"जय: सीनS, त7bया मनाला कKणी कठोर Lहणणार नाही. पण < एक असो. हा Iवषय एवढ्यावर स8पत
नाही. य7= नको Lहण'याच8 aसर8ही एक कारण अज7न
É ाकड1 आZ. मला < नीटस8 कळtल8 नाही, पण äयाG
कçÑणाला जस8 बोलSन दाखवल8 तस8च त7Lहाला सEगतो. तो Lहणतो की जर मी माbया भावEना माHन
टाकल8 तर कKíकKलाची पडझड होईल. प7íष जर मोठîा स8≠|G मारt ?t तर कKलातrया बायका वाईट
नादाला लागतात. äयEची कामवासना श†नाशी हो< आिण äया बाZरVयEशी स8ग कH लागतात. अशातSन
वणस8
É कर होतो आिण Iहणकस sजा Iनपज<. पIरणामी सगया बाजS8नी कKलाच8 वाटोळ8 होत8.
सीनN: न7सता स8ग âला Lहणë sजा हो< अस8 नाही. मòय8तरात खSप लटपटी करता |तात. पण हा Iवषय
बायकEबायकEतला असतो आिण प7íषEना äयाची नीट माIहती नस<. अज7न
É ाच8ही <च झाtल8 Iदसत8य.
मयाOर: त7झ8 Lहणण8 काय आZ?
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मयाOर: त7झ8 Lहणण8 काय आZ?
सीनN: माझ8 Lहणण8 इतकáच की एकतर कामवासGबéल बोला ¢कवा sëबéल बोला. दोDह©ची गrलत नका
कH.
मयाOर: आjाVया घडीला आजSबाजSला फार लोक आZत. IनवEतपणा नाही. <dहा [ा लटपट©बéल न
बोलtल8च बर8.
सीनN: [ा Iवषयावर माbयाकड1 एक छोट8स8 प7nतक आZ. पण < Iवक'यासाठी नाही. माझ8 मीच वाचSन
नड1ल Iतला मदत कर<.
क3पाचाय:8 पण अज7न
É िजथSन स7साट चालला आZ, तो रnता अ8धारा आिण नागमोडी आZ. •ीची
कामवासना हा sEत प7íषाला न7सता Iवचार कHन माIहत हो'यासारखा नाही. समजा एखाzा बाईचा
प7íष य7=ात मारला ?ला तर मनाला हादरा बसSन Iतची कामवासना कदािचत IवझSनस7=ा जाईल. Iनिïत
काय होईल Z äया पIरिnथतीतSन ?trया कKलि•यEकड1 बघSनच ठरवायला पाIहë.
सीनN: काय होत8 < सEग<. Iकतीतरी लहानमोठी य7=8 मी पाIहtली आZत. घरचा प7íष †ला तर बाईवर
एकदम जबाबदाóया कोसळतात. $तीची काम8 सEभाळावी लागतात, िशवाय पोर8 वाढवावी लागतात. पhi
कमी पडतात. अोढाताण हो<. äयाम7ळ1 स7रवातीVया IदवसEत कामवासना चEगलीच कमी हो<. पण न8तर
ती पIहrया पातळीला आपसSक |<. अशा Pळी बाईला aसरा प7íष शोधावासा वाटला तर äयात नवल
नाही. पण Z सगळ8 िजVयाIतVयावर अवल8बSन आZ. काही बायका अशा असतात की घरचा प7íष िजव8त
असला तरीस7=ा äया बाZर स8ग करतातच. तो †लाच पाIहë अस8 äयEच8 नसत8.
क3तवम6: पण बाZरचा स8ग ârयाम7ळ1 sजा Iहणकस Iनपëल Z मला पटत नाही. अस8 का होईल? Lहणë
अथÄत लटपटी न ârयाम7ळ1 sजा Iनपजली तर. नाहीतर sàनच नाही.
क3पाचाय:8 मी कौरवपEडवEचा िशmक होतो, äयाम7ळ1 मी कKíकKल जवळSन पाIहtल8 आZ. आमVयाêmा ü1∂
कKल aसर8 नाही असा äयEचा ग8ड आZ. äयEची दk™ी अशी की कKíकKलाबाZर+ प7íष Iहणकस असतात, äयEच8
बीही Iहणकसच असत8, आिण LहणSन sजाही Iहणकस होईल.
मयाOर: ठीक आZ, आपण वादासाठी अस8 गkहीत धH की प7í नावाच8 aसर8 एक कKल कKíकKलाêmा Iहणकस
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मयाOर: ठीक आZ, आपण वादासाठी अस8 गkहीत धH की प7í नावाच8 aसर8 एक कKल कKíकKलाêmा Iहणकस
आZ. आता प7íकKलातrया प7íषEनी जर कKíकKलातrया बायकEत बी टाकल8 तर दोDही कKलEचा जो सरासरी
दजÄ आZ तशी प7ढची sजा होईल. यामò| प7íकKलाचा उäकषÉ नाही का होणार? एक कKल जरी खाली ?ल8
तरी aसर8 वर |ईल. यात वाईट काही नाही.
क3पाचाय:8 तस8ही होईल कदािचत, पण इतरEVया कKलाêmा nवत:Vया कKलाबéल अज7Éनाला जाnत काळजी
वाटण8 साहिजक आZ.
मयाOर: हो, <ही बरोबर आZ. पण वणस8
É कर झाला तर sëVया दजÄत फरक पडतो का हा माì अ¬यास
कर'यासारखा Iवषय आZ. एकाच कKलातrया दहा हजार बायका घ1ऊन äयEतrया पाच हजारEचा वणस8
É कर
âला आिण बाकीVया पाच हजारEना कKलातच फळवल8 तर [ा sëची äया sëशी $जारी$जारी त7लना
करता |ईल. मगच कळ1ल. पण असा sयोग करण8 अवघड आZ. अज7Éनालाही नeकी माIहती नसणारच, तो
बo<क अ8दाजाGच बोलतो आZ. पSवq यवनEचा एक तíण राजा होता, तो पƒसâमधSन प7ढ1 ब≠तरपयत
º
घ7सला होता. äयाPळी äया+ सhIनक आिण nथाIनक लोक यEVयात वणस8
É कर फार झाला. पण nथाIनक
बायकEVया राजीख7षीGच तो दरPळी झाला अस8 नाही. äयातSन झाtली sजा आता 3शीमरnäयाVया
आसपास कKठ1कKठ1 IवखHन आZ. मी äयEVयाबरोबर राIहtलो आZ आिण < लोक मला सरसकट Iहणकस
कधी वाटt नाहीत. याउलट श7= कKलातt लोक Iहणकसपण1 वागtt मला अन7भवाG माIहत आZत. पण
माbया एकट्याVया मतावर Iवस8बSन चालायच8 नाही. दोDही गट $जारी$जारी ठ1वSन पSवWह
É
न बाळगता
अ¬यास हवा. यात अडचण अशी अस< की मोठîा sमाणावर वणस8
É कर असा य7=ान8तरच होतो. आिण
य7=ाम7ळ1 भोवतालची पIरिnथती इतकी बदल< की त7लना पार IबघडSन जा<.
क3तवम6: §याला सवड अiल äयाG असा अ¬यास जHर करावा, पण अज7न
É ाVया [ाही आm1पात मला
जीव Iदसत नाही. वणस8
É कराबéल जर अज7न
É ाच8 इतकá वाईट मत अiल तर äयाG जDमाला यायला नकार
zायला हवा होता. तो nवत: वणस8
É कराच8च IपrलS आZ. अज7न
É झाtला आZ तो कK8तीG इ8ªाशी स8ग
ârयाम7ळ1. इ8ª हा कKíकKलातला म7ळीच नdZ. आता अज7न
É ाGच हा Iवषय काढला LहणSन मी बोलतो आZ,
नाहीतर äयाVया आईVया कामवासGबéल मी आवजSन
É मत zायला ?लो नसतो.
क3पाचाय:8 काळजी कH नकोस. तो इथSन खSप लEब आZ, äयाला काहीस7=ा ऐकy जाणार नाही.
सीनN: मला काय Iदसत8 < सरळ सEग<. अज7न
É ाला य7=ात मरायची भीती वाट< आZ, आिण nवत:जवळ
äयाला ती कबSल करायची नाही. लपवाछपवी LहणSन तो कKलाची पडझड वगh3 अवEतर म7é1 काढतो आZ.
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äयाला ती कबSल करायची नाही. लपवाछपवी LहणSन तो कKलाची पडझड वगh3 अवEतर म7é1 काढतो आZ.
äयाला Lहणायच8 आZ < इतकáच की य7=ात खSप माणस8 मरण8 ही वाईट गो™ आZ. आिण äयाG nवत: मरण8
ही आणखीन वाईट गो™ आZ.
क3तवम6: पण Z आधी नाही का सEगायच8?
सीनN: हो, < बोललो आपण मघाशी, पण मी Lहण< राè U. Iनदान आjातरी सEIगतल8 ना? मी काय
Iवचार< की [ा अज7न
É ाच8 वय Iकती आZ?
क3पाचाय:8 नeकी ठाऊक नाही, पण अ8दाज करता |ईल. ल« झाल8 <dहा तो कोवळा होता, सोळासतराचा
अiल. äयान8तर एकदा य7Iधि∂र आिण ªौपदी एकEतात असताना Iतã तो घ7सला आिण sायिïj LहणSन
äयाला बारा वषº वनवासात जाव8 लागल8. परत आrयान8तर य7Iधि∂र ëdहा zSतात हरला <dहा आणखी
<रा वषº वनवासात जाव8 लागल8. सोळा अIधक बारा अIधक <रा िमळSन एeâचाळीस झाली. मधली
एखाददोन िमळSन ì1चाळीस समजा.
सीनN: मग साहिजक आZ. [ा वयात प7íषEना वाटत8 की आपल8 आय7Ñय सगळ8 च7कल8च की काय. अस8
खSपदा झाtल8 मी बिघतल8 आZ. मग äयEना Iवरeती तरी |<, नाहीतर < nवत:च8 पौíष Iस= करायला
जातात आिण काहीतरी आततायी कHन बसतात. मी Lहण< Iवरeती आtली जाnत चEगली. aसóयEना
हानी पोहोचायची तरी टळ<. तस8च काहीस8 असाव8. अज7Éनाला Z सगळ8 नकोस8 झाल8 असाव8, आिण
nवत:चा जीवही धोeयात घालायचा नसावा. पण तस8 ãट बोलSन दाखवता |त नाही. LहणSन मग तो
स7चतील ती कारण8 Uत स7टला आZ. <वढ8 आपण समजSन Üयायला पाIहë. कारणामागची कारण8 Lहणतात
ती बिघतली पाIहëत.
क3पाचाय:8 पण Z आपण बोलSन फायदा नाही. ती कçÑणाG बिघतली पाIहëत, कारण उपUश करणारा तो
आZ. äयाच8 [ा सगयावर काय उjर आZ?
स"जय: स7रवातीला तो अज7न
É ाला Lहणाला की तS ष8ढपणा कH नकोस. तS लढव या आZस आिण लढण8 Z
त7झ8 GमSन Iदtल8 काम आZ, <dहा तS य7=ाला तयार हो.
सीनN: मी Lहणाt < अगदी Zच. असrया प7íषEना कस8 िचथवायच8 Z xरकी लोकEना बरोबर माIहत
असत8. $वटी भरीला पडSन < हमखास आततायी वागSन nवत:च8 पौíष Iस= करायला जातात.
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असत8. $वटी भरीला पडSन < हमखास आततायी वागSन nवत:च8 पौíष Iस= करायला जातात.
स"जय: हो, पण अजSन तरी अज7न
É बधtला Iदसत नाही. तो तसाच बसSन आZ. äयाम7ळ1 चचÄ आता फार
भरकटली आZ. इकड+ Iतकड+ खSपi Iवषय एकì कHन कçÑणाG मोठा काला âtला आZ. आधी तो
Lहणाला की sजापतीG Uव आिण मन7Ñय IनमÄण ât. न8तर Lहणाला की माणसाG इ8IªयEच8 दमन
करायला पाIहë. याप7ढ1 अज7न
É ाG äयाला Iवचारल8 की योगी माणसाची लmण8 काय आZत, आिण कçÑणाG
बóयाच तपशीलात जाऊन ती äयाला सEIगतली. मला तरी [ा सगयEत स7स8गत धागा असा अोळखS |त
नाही. आjाVया घटâला लढाई करायची की नाही Z ठरव'यासाठी इतका पसारा घाल'याची गरज
नdहती. एकतर लढाई कHन न8तर ही चचÄ करा, नाहीतर लढाई बरखाnत कHन बाकीVयEना घरी पाठवSन
मग करा. इतरEची अडवणSक कशाला करता?
क3तवम6: लढाई होईल अस8 मला वाटत नाही. का < सEगतो. कçÑण [ा सगयात अIवचाराG घ7सला असा
माझा कयास आZ. पEडवEVया वतीG तो कौरवEकड1 िश™ाई करायला ?ला होता. äयाPळी तो म7éाम
ताणSन धHन ग7मqत बोलला, ëण1कHन िश™ाई फiल आिण य7=ाला तvड फKØल. पEडव ∫जकt तर
आपrयालाही रा§यात वाटा िमळ1ल अस8 äयाच8 गिणत असाव8. सीनS Lहण< आZ तशी पौíष Iस= करायची
उबळ äयालाही आली अiल.
पण न8तर सगळा xत Iफसकटला. झाल8 काय तर हा Lहण1 झोपला होता. <dहा aय∞धन |ऊन äयाVया
डोeयाशी बसला आिण य7Iधि∂र पायाशी बसला. कçÑण झोêतSन उठला <dहा äयाला य7Iधि∂र आधी
Iदसला, आिण aय∞धन न8तर Iदसला. LहणSन äयाG आधी य7Iधि∂राला Iवचारल8 की त7ला काय हव8 आZ?
तर य7Iधि∂र Lहणाला की तS हवा आZस. यान8तर äयाG aय∞धनाला Iवचारल8 की त7ला काय हव8 आZ? तर
aय∞धन Lहणाला की मला त7झी यादवiना हवी आZ. äयाम7ळ1 कçÑण एकटा Iतकड1 ?ला आिण यादवiना
कौरवEकड1 आली. हा सगळा ठार Pड1पणा झाला. जर कौरव हरt तर [ाच8च सhDय खलास होईल, आिण
πारâला परत ?rयान8तर †trया सhIनकEVया बायका [ाला आईमाईवHन िशdया Uतील. याउलट जर
कौरव ∫जकt तर [ाच8 सhDय ∫जकल8 पण हा हरला अशी Iवनोदी पIरिnथती |ईल. आपrयाच सhDयाला
Iवí= पmासाठी लढायला पाठवण8 ही च∑मपणाची पIरसीमा नाही का झाली? आिण कहर Lहणë
यादवiGच8 Gतkäव माbयावर ला≤न माझी काìी कHन ठ1वली आZ. माझ1 सhIनक मला Iवचारतात की मोठ1
गोपाळ Iवí= पmात का आZत? हा sकार काय आZ तो आLहाला समजावSन सEगा. आता काय कमÉ
समजावSन सEगा?! मलाच तो समजtला नाही. <dहा माझा धोशा हाच आZ. आLहाला मोकळ8 करा.
मनात राग न ठ1वता आLही आपt घरी जाऊ. इ8IªयEच8 दमन करत त7Lही दोघ1 इãच राहा.
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क3पाचाय:8 एक श8का अशी |< की समोर ë चालल8 आZ < पाचही पEडव आिण कçÑण यEVयामधल8
साट8लोट8 असाव8. कçÑण êचात सापडtला आZ Z äयEना कळtल8 आZ, आिण अÃS न गमावता äयाला
य7=ातSन बाZर आणता याव8 LहणSन अज7न
É धडपड करतो आZ. अज7ÉनाG कच खाrrयासारख8 करायच8,
कçÑणाG äयाला य7=ाला sवkj ârयासारख8 करायच8, आपला धीर होत नाही अस8 कबSल कHन अज7न
É ाG
य7=ातSन माघार Üयायची, आमचा भाऊ लढत नiल तर आLहीही लढत नाही अस8 बाकीVयEनी Lहणायच8
आिण $वटी कçÑणाG नाईलाज झाrयासारख8 दाखवायच8 असा हा बनाव Iदसतो. इकडVया IतकडVया गो™ी
बोलSन सòया < दोघ1 Pळ काढताZत.
स"जय: मलाही तस8 वाटत8, पण तरीUखील एक गो™ मनात ख7प< आZ ती बोलSन दाखवतो.
सीनN: आता काय आणखी? ‘मला का लढायच8 नाही’ [ाच8 अजSन Iतसर8 एक कारण अnतनीतSन बाZर
काढल8न की काय?
क3तवम6: शeय आZ. अज7न
É सdयसाची आZ, äयाम7ळ1 äयाला डाdयाउजdया दोDही अnतDया Iततeयाच
सफाईG वापरता |तात.
स"जय: नाही, Iतसर8 कारण नाही. म7éा Pगळाच आZ. मघाशी ë मी Lहणालो की कçÑणाG खSप IवषयEना
हात घालSन फापटपसारा âtला आZ, < खर8 आZच पण न8तरचा भाग ब7चकयात टाकणारा आZ. कçÑण
Lहणतो की माझ8 वय सSयÄêmा जाnत आZ. सSयÄला मी योग िशकवला होता, सSयÄG तो मनSला िशकवला
आिण मनSG इÕवाकyला िशकवला. तोच मी आता प7Dहा सEगतो आZ, LहणSन फापटपसारा आZ.
सीनN: काही कळल8 नाही.
स"जय: मलाही नाही. ही बोलणी Iतकड1 चालS असताना मी कçतवLयÄVया मा? घोडwावर बस'याVया
sयäनात होतो, äयाम7ळ1 नीट लm Iदल8 नाही. zायला हव8 होत8. पण äयाप7ढ1 कçÑण अस8ही Lहणाला की
सगया माणसEचा, जनावरEचा आिण वनnपत©चा मी मालक आZ. aजनEना
É
ठार मार'यासाठी आिण
स§जनEच8 रmण कर'यासाठी मी अधSन मधSन जDम घ1तो. आता [ाचा अथÉ काय Üयायचा?
क3तवम6: काही अथÉ लागत नाही. तो πारâचा राजा आZ इतपत माDय आZ, पण सगया माणसEचा
मालक âdहापासSन झाला? आिण झाला अiल तर आLहाला आधी सEगायच8 नाही का?
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मालक âdहापासSन झाला? आिण झाला अiल तर आLहाला आधी सEगायच8 नाही का?
मयाOर: मीही <च Lहणतो. इथSन तीन$ कोसEवर त7Lही खhबर∫खडीतSन एकदा पलीकड1 ?लात की Iतã
[ा कçÑणाच8 नावस7=ा कKणी ऐकtल8 नाही.
स"जय: मालक Lहणë ग7लामEचा मालक ¢कवा $तजिमनीचा मालक [ा अथÄG नdZ. äयाVया Lहण'याचा
रोख असा Iदसला की Iनसगसk
É ™ीला आिण माणसEना äयाG IनमÄण âtल8 आZ.
मयाOर: âdहा?
स"जय: < माIहत नाही.
सीनN: Z काही पट'यासारख8 नाही. जर äयाG आपrया सगयEनाच IनमÄण âल8 अiल तर जाहीरपण1 तस8
nवVछ सEIगतल8 का नाही? अज7न
É ाला एकट्यालाच का सEगतो आZ?
स"जय: <ही माIहत नाही.
क3तवम6: आिण माराय+च हो< तर aजन
É तयार कशाला ât? खरोखरीच [ा गkहnथाVया बोल'यात
बोलण8 नसत8. घोळ न घालता काहीस7=ा äयाला करता |त नाही.
क3पाचाय:8 aजन
É Lहणë आपणच बo<क, कारण तो अज7न
É ाला आपrयालाच मारायला सEगतो आZ. <dहा
Iदसत8 अस8 की Pळ जात नdहता LहणSन äयाG aजन
É तयार ât आZत, आिण < मारताना आणखी Pळ
जावा, काम फार पटकन स8पS न|, LहणSन आपलीच फौज aजनEची
É
मदत करायला Iवí= पmात पाठवली
आZ.
सीनN: त7Lहाला काय वाटत8? काही कारणाG कçÑण æिम™ झाला नiल ना? उDहाचा तडाखा बसला अiल
Lहणाव8 तर वातावरण तस8 नाही. थ8डी+ Iदवस आZत आिण सकाळ आZ.
स"जय: Lहणë कçÑण Lहणतो आZ äयातल8 त7Lहाला कKणालाच काही खर8 वाटत नाही? खाìी कHन घ1तtली
बरी. कारण खर8 Iनघाल8 तर प8चाईत होईल.
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सीनN: नाही, काही खर8 नाही. तS उगीच घाबH नकोस. त7Lहाला सEग< काय चालल8य <. माझी पोर पा+क
वषôची असतानाची गो™ आZ. $जारVया एका पोराशी Iतची घp ßìी झाtली होती, आिण äया दोघEनी
िमळSन आपापसEत एक सEâIतक भाषा तयार âली होती. काही शfद Gहमी+च हो<, काही नP बनवt
हो<, आिण काही GहमीVया शfदEचा अथÉ बदलSन टाकला होता. एक†कEबरोबर < तासनतास काही ना
बाही बोलत राहाय+, पण Iतóहाईत माणSस ऐकy लागल8 तर aøòयात पडत अi. कçÑणाच8 आिण अज7न
É ाच8
िमळSन <च चालS आZ. sजापती, इÕवाकy, इ8Iªयदमन वगh3 äयE+ आपrया-आपrयातt ग8मती+ शfद
असणार. स8जय äयEच8 बोलण8 चोHन ऐकyन आपrयाला सE?ल Z äयEना कKठ1 माIहत आZ? < आपt
आपापसात मnकरी करताZत.
क3तवम6: पण मग हा समोरचा खोळ8बा Iकती Pळ चालणार आZ? Iनदान < समजल8 तरी बर8 होईल.
मयाOर: नeकी ठाऊक नाही, पण स8जयची मदत झाली तर आपrयाला ठोकताळा बEधता |ईल. [ा
य7=ासाठी तजवीज करत असताना काही बाबी माbया लmात आrया आZत. अठरा Iदवस य7= चालाव8
असा त7मचा xत आZ. सhDय अठरा अmौIहणी आZ. एका अmौIहणीत २१८७० हjी, ६५६१० घोड1 आिण
१०९३५० पदाIत असाPत अस8 त7Lही GमSन Iदtल8 आZ; [ापhकी sä|क स8≠|तrया आकड्यEची xरीज
अठरा |<. थोडeयात अठरा हा आकडा िजã Iतã आण'याचा त7Lहाला सोस आZ. हा शहाणपणा नdZ.
हा एककrलीपणा झाला. शìSची ताकद काय आZ [ाचा Iवचार कHन कोणत8 दळ Iकती हव8 < ठरवायच8
असत8. मनात घp धरtला एकच एक आकडा िचवडत बसSन नdZ.
क3तवम6: त7झ8 Lहणण8 मला श8भर Iहni माDय आZ, पण आLही सhDयातt लोक अiच असतो. HढीG ë
चालत आtल8 आZ <च आLहाला बर8 वाटत8. आिण अस8 पाहा: हा एककrलीपणा तS Lहणतोस तो दोDही
सhDयEनी âtला आZ. <dहा Iफp8फाट होऊन कKठrयाच बाजSचा Iव$ष तोटा होणार नाही.
क3पाचाय:8 पण [ा सगयाचा रोख कKणीकड1 आZ? यावHन Pळ1चा Iह$ब कसा करणार?
मयाOर: सEगतो. तर माझा कयास असा आZ की [ा HढीVया sभावाखालSन कçÑणस7=ा स7टणार नाही. [ा
दोघEच8 ë काही बोलण8 चालS आZ < अठरा त7कड्यEत Iवभागtल8 असणार अस8 मी गkहीत धHन चालतो
आZ. अथÄत इथSन आपrयाला काहीच ऐकy |त नाही, < फeत स8जयला |त8. LहणSन äयाची मदत हवी.
स"जय: ठीक तर. (कानोसा घ1तो.) Z ë तS त7कड1 Lहणतोयस < अòयाय आZत. आjाच सहावा अòयाय
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स"जय: ठीक तर. (कानोसा घ1तो.) Z ë तS त7कड1 Lहणतोयस < अòयाय आZत. आjाच सहावा अòयाय
स8पला आZ. आपrया गkहीतकाsमाण1 अजSन बारा dहाय+ आZत. <dहा आjापयत
º िजतका Pळ ?ला
äयाVया añपट आणखी ला?ल अस8 समजSया का?
मयाOर: [ाêmा जाnत Gमकá गिणत कर'याचा sयäन कH. [ा अòयायEमò| काय आZ?
स"जय: अन7™7भ छ8दEमधt àलोक आZत. Iì™7भ छ8दामधtही आZत, पण < त7रळक आZत.
मयाOर: Iकती?
स"जय: sä|क अòयायात PगPगळ1 आZत. पIहrयात ४६, aसóयात ७२, Iतसóयात ४३, चौÆयात ४२,
पाचdयात २९ आिण सहाdयात ४७ आZत. प7ढच8 अथÄत माIहत नाही.
मयाOर: आjापयत+
º
२७९ झाt. जर याच दराG प7ढ1ही असतील तर एकyण २७९ ग7िणt ३ Lहणë ८३७
होतील. पण माbया म< säयmात Iततâ होणार नाहीत. अठरा भाग कराय+च असा जर हpाWह अiल
आिण आपrयाला काय सEगायच8 आZ [ाच8 Iनयोजन जर नीट नiल तर हमखास स7रवाती+ भाग मोठ1
होतात. न8तर बोलायला फारस8 उरत नाही, <dहा छोØ भाग कHन sस8ग साजरा कHन Dयावा लागतो. जर
$कडा प8धरा < वीसची घट धरली तर याचा अथÉ असा की ६७० < ७११ यादरLयान àलोकEची स8≠या
|ईल. गोळाxरीज सात$ धHन चालS. एक àलोक Lहणायला Iकती Pळ लागतो < ठरवायला हव8.
स"जय: मी एक LहणSन दाखवतो.
मयाOर: थEब. (मयाoर गाडwात िशरतो आिण शोधाशोध कHन एक तEfया घ1ऊन बाZर |तो.
अणकKचीदार पाäयाG äयाVया आतrया बाजSला ठराIवक अ8तरावर ख7णा âtrया आZत. तEfयाVया तळाला
असtल8 लहान भोक äयाG आपrया तजनीG
É
ब8द âल8 आZ. जवळVया एका घोडwाजवळ जाऊन äयाVया
पाœभागावर
É
तो Iविश™ प=तीG थापटतो. घोडा धार सोडS लागताच मयाoर ती तEfयात भHन घ1तो.)
स"जय: कçतवमÄ, त7झा इã उपयोग होणार आZ. तS सतत यादवiGत वावरत असrयाम7ळ1 πारâतt लोक
कi बोलतात Z त7ला माIहत आZ. तशासारखा Zल काढSन मी ë Lहणतो < माbयामागोमाग Lहण.
क3तवम6: सEग.
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क3तवम6: सEग.
स"जय: हतो वा sाñnयIस nवगम्
É
क3तवम6: हतो वा sाñnयIस nवगम्
É
स"जय: िजäवा वा भोÕयi महीम्
क3तवम6: िजäवा वा भोÕयi महीम्
स"जय: तnमाaिj∂ कौD<य
क3तवम6: तnमाaिj∂ कौD<य
स"जय: य7=ाय कçतIनïय:
क3तवम6: य7=ाय कçतIनïय:
स"जय: आता Z सगळ8 प7Dहा एकस8ध Lहण. (मयाoराला खSण करतो.)
क3तवम6: हतो वा sाñnयIस nवगम्
É िजäवा वा भोÕयi महीम् तnमाaिj∂ कौD<य य7=ाय कçतIनïय:
(कçतवLयÄG àलोक Lहणायला स7íवात करताच मयाoर तEfयाखालच8 बोट ≤र कHन जिमनीवर धार पडS
Uतो. àलोक स8पताmणीच बोट प7Dहा धरतो आिण Iकती ªव बाZर ?ला < आतrया ख7ण1G पाहतो. Z सार8
चालS असताना भोवताली मोठा घोळका जमत आtला आZ.)
मयाOर: एक àलोक Lहणायला त7ला तीस िलñत इतका Pळ लागला. अi सात$ àलोक Lहणë तीस
ग7िणt सात$ बरोबर एकवीस हजार िलñत झाt. छjीस$ िलñतEची एक घटका हो<, <dहा - (खाली
वाकyन ध7ळीत आकड1मोड करीत) पाच पSणôक पाच स∂Eश घटका होतात. यातrया एक तkतीयEशाêmा
थोडासा जाnत Pळ सरtला आZ, [ाचा अथÉ आणखी पावण1चार घटका प7ढ1 आZत अस8 समजा.
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(आजSबाजSVयEना एकदम वाचा फKट<. ‘अजSन पावण1चार घटका - अजSन पावण1चार घटका’ अi सावIÉ ìक
उ–ार Iनघतात आिण मोठमोठîा होत जाणाóया वत7ळ
É ातSन सhDयात पसरत जातात. अGकजण रथातSन
उतरतात आिण आळो{Iपळो{ Uत इकड1Iतकड1 IफH लागतात. ßदानाVया परीघालगत ë चर खणtt
आZत Iतकड1 अGकजण चालS लागतात. ‘समोरVयEना सEगायच8 का?’ अस8 कKणीतरी Iवचारतो. ‘सEगा äयEनाही सEगा’ असा अोरडा होतो, आिण लागलीच ‘अजSन पावण1चार घटका - अजSन पावण1चार घटका’
अi उ–ार पEडवiGतही पसरतात. उरtला ªव मयाoर जिमनीवर अोतSन Uतो, आिण तEfया गाडwात
परत ठ1वSन Uऊन äयाच घोडwाVया $पटाला हात प7सतो.)

❒
सीनN: पावण1चार घटका Lहणë खSप Pळ आZ अजSन. मी आपली इãच बस<. कKणाला काही हव8 झाल8 तर
इãच |ऊ Uत. (पायातrया वहाणा काढSन ठ1वSन य7=ा+ Iनयम कोरtrया िशलाtखावर ऐसपhस मEडी
घालSन बस<.) बाई ग8! दगड चEगलाच गार पडला आZ.
मयाOर: यEगझीमधSन मी म7éाम मागवSन घ1तtला तो §वालाम7खी खडक आZ. अ8गातली उÑणता तो शोषSन
घ1तो. दगडाला nपशÉ करणारा अ8गाचा भाग िजतका जाnत Iततकी जाnत उÑणता बाZर जा<. äयाम7ळ1
जरäकाHêmा र8भोíला äयावर जाnत गार ला?ल.
सीनN: प73! उगीच माbया मEडwEवर टीकाIटपणी कशाला करायची ती? (दगडा$जारीच ध7ळीत फतकल
माHन बस<.) पण स8जया, त7ला इतeया aHन ऐकy |त8 ही बरीक मोठी सोय आZ.
स"जय: Iततकीशी मोठी नाही.
सीनN: अ3, Iततकीशी मोठी काय नाही? त7ला dयासाकडSन तसा वर िमळाला आZ ना?
स"जय: हो.
सीनN: मी काय Lहण< < ऐक. वर Lहणë फायzाच8 कलम. नाहीतर äयाला वर Lहणायच8 कशाला? Z बघ,
माझी अफyची ख3दीIव∑ी सतत चालS अस<. [ा ध8zात फार कटकटी आZत. ब≠तरमò| अफy Iपक<.
$तकóयाकडSन ती Iवकत घ1ऊन उ8टEवHन वाèन Dयावी लाग<. Iतã सगया डvगरदóयाच आZत, आिण
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$तकóयाकडSन ती Iवकत घ1ऊन उ8टEवHन वाèन Dयावी लाग<. Iतã सगया डvगरदóयाच आZत, आिण
रn< फार खराब आZत. <dहा होत8 काय की [ा वnतीत काय चालल8 आZ äयाची äया वnतीला बातमी
नस<. चार कोस [ा Iद$ला ?ल8 तर दीडपट भाव, चार कोस äया Iद$ला ?ल8 तर Iनमपट भाव अस8
असत8. अशा Iठकाणी ≤रवरच8 ऐकy शकणार8 माणSस िमळाल8 तर < फार Iकफायतशीर होईल. मी त7ला
भागीदारी U<. दोघ1 िमळSन आपण सगळा ध8दा काबीज कH. बघ, Iवचार कर. नाहीतरी भाटIगरी करत
राèन त7झी भरभराट होणार नाही. आपल8 चEगल8 होईल Iतकड1 माणसाG जाव8. आपrयापाशी ë कसब
आZ < वापHन Üयाव8.
स"जय: नाही, < तस8 नाही. मला अस8 IतDही Iìकाळ ≤रवरच8 ऐकता |त नाही. कस8 झाल8 < सEगतो.
य7=ात काय घडत8 < धkतरा™µाला समजSन Üयायच8 होत8. आता तो आ8धळा असण8 ही अडचण आZ. पण
तरीUखील äयाला य7=ाप7रत8 Iदiल असा वर zायला dयास राजी होता. पण धkतरा™µ Lहणाला की इतकी
मोठी कjल झाtली मला पाहवणार नाही. äयाम7ळ1 य7= nवत: बघSन äयाच8 वणन
É धkतरा™µाला सEगायच8
काम माbयावर |ऊन पडल8. [ात मला आन8द काही नाही. पण बोलSनचालSन मी राëलोकEVया आसपास
घोटाळणारा, äयEVया सIदV≥वर पोट भरणारा माणSस. नाही Lहण'याचा पयÄय माbयासमोर नdहता.
क3पाचाय:8 पण त7ला लEबच8 ऐकy |त8 की Iदसत8 की दोDही? वर Gमका काय आZ?
स"जय: धkतरा™µा$जारी मी उभा होतो. <dहा dयास धkतरा™µाला उé1शSन Lहणाला की ‘हा स8जय त7ला य7=ाच8
वणन
É कHन सE?ल. य7=ामò| äयाVया अपरोm अस8 काहीस7=ा घडणार नाही. äयाला मी Iदdयदk™ी Uतो
आZ, ëण1कHन तो त7ला य7=ाचा वkjाDत सE?ल. äयाला सवÉ काही कळ1ल, मग < ग7ñत असो की स7ñत, राìी
घडो की Iदवसा. मनातt Iवचारही äयाला समजतील. äयाला थकवा |णार नाही, आिण श•8 äयाला
जखम कH शकणार नाहीत. य7=ातSन äयाची िजव8त स7टका होईल.’
क3तवम6: Lहणë हा वर त7ला ãट न Uता धkतरा™µाला परnपर सEगSन टाकला आZ.
स"जय: äयाच8 मला नवल वाटल8 नाही. मी काय कराव8 Z इतरEनी आपापसEत ठरवtल8 आZ अस8 प7Ñकळदा
घडत8.
सीनN: चEगला घसघशीत वर आZ.
स"जय: वर अगदी सढळ िज»G Iदtला आZ, पण Lहणावा तसा मला धा—जणा नाही. आता Zच पाहा.
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स"जय: वर अगदी सढळ िज»G Iदtला आZ, पण Lहणावा तसा मला धा—जणा नाही. आता Zच पाहा.
य7=ाला स7íवात झाtली आZ का? Lहटल8 तर हो आिण Lहटल8 तर नाही. श8ख फK8कt ?tt आZत याचा
अथÉ अौपचाIरक स7íवात झाtली आZ, पण हातघाईला स7íवात झाtली नाही. अधवट
É
पIरिnथती आZ.
पण [ाचा वाईट पIरणाम Lहणë मला Iदtला वरही सòया अधवटच
É
लागS आZ. कçÑण आिण अज7न
É Iत ã
काय बोलताZत Z मी इथSन ऐकy शकतो, पण अधtमधt उVचार प7सट आZत. अ8दाजाG अथÉ लावSन सòया
मी सगळ8 लmात ठ1वायचा sयäन करतो आZ.
क3तवम6: त7ला प7सट ऐकy |त8 Z तS आLहाला आjा सEगतो आZस?
स"जय: अ8मळ प7सट.
क3पाचाय:8 अ8मळ Lहणë Iकती < मला ठाऊक नाही, पण मी Lहणतो जाऊ U. नाही nप™ ऐकy आल8 तरी
Iबघडत नाही. स8गनमत कHन दोघ1 Pळ काढताZत अशी माझी खाìी झाtली आZ. एकदाच8 Z स8पल8 की
य7= रé करतील आिण आपrयाला परत जाता |ईल.
स"जय: < ठीक, पण Z दोघ1 काय बोलt < धkतरा™µाला न8तर सEगाव8 ला?लच. Lहातारा खमeया आZ.
आिण माझी Iबदागी äयाVया मजqवर अवल8बSन आZ. पण Z सोप8 नाही. एकतर ऐकy नीट |त नाही, आिण
िशवाय कçÑण फार Iवnकळीत बोलतो आZ.
सीनN: मग मी माbया पोरीला Iतã रथाखाली बसवली आZ < चEगल8च झाल8. एकदाच8 Z स8पrयावर कçÑण
आिण अज7न
É कायकाय Lहणाt < तS आठवSन िलèन काढ. माझी पोरगी िलIह< आZच. दोDही आपण ताडSन
बघS. मग äयाVया sती काढSन äयातली एक धkतरा™µाला »ट Uऊ. बाकीVया खपवायचा पäकर मी घ1<.
äयाचा अथÉ कसा लावायचा < वाचणा3 बघSन घ1तील. लोक बाकी कायकाय वाचतात < एक नवलच आZ.
काहीही िलहा, वाचणा3 सापडतात.
क3तवम6: पण सीनSVया म7लीG िलIहल8 आZ < आिण स8जयला आठवत8 आZ < यात जर तफावत Iनघाली
तर कKणाच8 बरोबर < कस8 कळणार?
स"जय: नाही ना कळणार. ती अडचण आZच.
क3पाचाय:8 आिण सा<क$ àलोक Lहटt Lहणë इãIतã तफावत ही Iनघणारच.
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क3पाचाय:8 आिण सा<क$ àलोक Lहटt Lहणë इãIतã तफावत ही Iनघणारच.
मयाOर: अशा Pळी काय करायच8 [ाच8 एक शा• आZ. गिणताइतकá अचSक नाही, पण उपयोगाच8 आZ. Z
शा• का शोधSन काढाव8 लागल8 < सEगतो. बाबीलची वसाहत मा? सोडSन प7ढ1 दिmण1ला ?ल8 की
Iफtnतान नावाचा Uश लागतो. Iतã एक तíण माणSस होऊन ?ला. तो च∑म होता पण nवभावाG गोड
होता. एâ Iठकाणी तो फारसा राIहला नाही; गो™ी सEगत एका गावातSन aसóया गावात असा तो सतत
¢हडत अi. न8तर äयाला कKणीतरी आकसाG माHन टाकला. äयाG कKठrया गो™ी सEIगतrया, तो कसा
जगला ही हIककत äयाVया जवळVया माणसEनी तो †rयान8तर काही वषôनी चामडwाVया त7कड्यEवर
िलèन काढली. IफtnतानVया सगया बाजS8नी सम7ª असrयाम7ळ1 Z त7कड1 दमट हPG खराब dहायला
लागt. äयाम7ळ1 äयEVया नdया sती काढाdया लागrया, आिण äयाही न8तर कKठ1कKठ1 Gऊन लोकEनी sत©वHन
sती काढrया. पण एकीवHन aसरी sत काढण8 Z काम कáटाळवाण8 असत8, आिण िलIहताना च7का होतात.
च7कीVया sतीवHन नवी sत काढली की च7का वाढत जातात. तर अi चामडwा+ त7कड1 आता खSप झाtt
आZत, आिण < एक†कEशी ज7ळत नाहीत. जागोजागी तफावत Iनघ<. पण [ा तíण माणसाVया
बोल'यात शहाणपण होत8 असा लोकEचा Iवœास आZ, आिण äयाम7ळ1 तो नeकी काय Lहणाला Z
ठरव'यासाठी खSप क™ Üयायची äयEची तयारी अस<. आिण LहणSनच, sती काढताना च7का का होतात
आिण äया aínत कशा करायVया [ाच8 एक Pगळ8 शा•च äयEनी उभ8 âल8 आZ.
क3पाचाय:8 इã आपrयालाही [ा शा•ाची गरज प7ढ1मा? पड1लच. अस8 पाहा, कçÑण आिण अज7न
É
यEVयामò| काय बोलण8 होत8 < स8जय िलèन काढणार आZ. आपrयाकड1 चामडwावर िलIह'याची प=त
नाही. भ7जीVया झाडाची साल काढSन आपण äयावर िलIहतो. इथली हवा गरम अस<, वाळवी अस<,
पाऊस पडतो, आिण [ा सगयाम7ळ1 झाडाVया साली लवकर कKजतात. <dहा आपrयालाही sत©वHन sती
काढाdया लागणारच, आिण Iकतीही काळजी घ1तली तरी च7का होणारच.
सीनN: खर8 आZ. मी तर Lहण< Z शा•स7=ा आपण िलèन काढायला पाIहë. पण äयाVयाच sती काढताना
च7का झाrया तर काय Üया?
स"जय: oशार आZस हो बाई तS. त7bया तावडीतSन काही स7टत नाही.
सीनN: पण मी Lहण< तस8 तS सगळ8 िलèन तर काढ. आपण < मयाoराला दाखवS. äयाची नजर Iतखट आZ.
äयाला पटकन च7का काढता |तात.
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मयाOर: [ा शा•ाची मला खोलात जाऊन माIहती आZ अस8 मी Lहणत नाही. पण äयातली काही त¨व8
अशी आZत की आपली आपण ब7=ी लढवSन ती शोधSन काढS शकतो. त7Lहाला एक Iकnसा सEगतो. य7=ा+
Iनयम ëdहा तयार झाt <dहा äया+ िशलाtख बनवाPत आिण कKím1ìावर < ठराIवक अ8तराG लावाPत
ही कrपना माझी आZ. पण दगड खSप लागतात. त7Lहाला Gमकá सEगतो. कKím1ì Z एक ल8बवत7ळ
É आZ.
äयाचा मोठा dयास <रा कोस आZ, आिण äयाला काटकोन कHन लहान dयास नऊ कोस आZ. मोठा dयास,
लहान dयास आिण तीन$ प8चावDन अशा तीन आकड्यEचा ग7णाकार कHन äयाला चार$ बावDनचा भाग
Iदला की ल8बवत7ळ
É ाच8 m1ì ठरत8. ही प=त मी यवनEकडSन िशकलो. तर Iह$ब असा होतो की कKím1ì
झाकायला एक कोस लEबीí8दी+ fया'णव चौरस लागतील. मी अस8 ठरवल8 की स8पण
S É कKím1ìा+ एक
सñतमEश कोस लEबीí8दीVया चौरसEत त7कड1 कHन sä|क चौरसाVया वायdय कोपóयात एक िशलाtख
लावावा. अi स7मा3 साड1चार हजार िशलाtख मला तयार कHन ÜयाP लागणार हो<.
मSळ िशलाtख मी nवत:Vया हाताG कोHन घ1तला. बाकीVया sती [ा मSळ िशलाtखाची नeकल कHन
बनवाdया लागणार होäया, पण इतâ दगड आिण इतâ पाथरवट एकाच Iठकाणी आणण8 सोयीच8 नdहत8.
äयाम7ळ1 मी योजना अशी âली की मSळ tखाVया तीन sती काढSन ßदानात äया तीन Iठकाणी Dयाdयात.
äयातrया sä|कीवHन प7Dहा तीन sती काढSन äया आणखी ≤र Dयाdयात आिण हा िशरnता असाच प7ढ1
चालS ठ1वावा. पण माbया लmात आल8 की sत©वHन sती काढताना च7का होऊ लागrया आZत. च7कEचा
अ¬यास Lहणë मनाचा अ¬यास असतो. त7Lहाला उदाहरण Uतो.
सहावा Iनयम असा आZ:
जो aसóयाबरोबर य7=ात ग78तला अiल, गEगरtला अiल ¢कवा पाठमोरा अiल अशास ठार माH न|.
Z वाeय आधी स8पण
S É पाठ कHन मग फरशीवर कोHन काढायच8 अशी आमची कामाची प=त होती. पण
‘ग78तला’ आिण ‘गEगरtला’ यामò| तोच òवनी तीनदा |त असrयाम7ळ1 पाठ च7कत अi आिण Iकä|क
पाथरवट ‘ग78तला’ ऐवजी ‘ग78गला’ िलहीत असत. [ा दोन I∑यापदEचा अथÉ सारखा नाही. य7= करणारा
पSणÉ तरतरीत मनाG < करत नdहता अशी जी अथछटा
É
‘ग78गला’ मò| |< ती नको आZ. äयाम7ळ1 मी
ग78तला अiल ¢कवा गEगरtला अiल
असा बदल âला. पIहला ‘ग’ आिण न8तर+ दोन ‘ग’ यEVयात जाnत अ8तर पडrयाम7ळ1 ही चSक होईनाशी
झाली. काम वाढल8 पण äयाबéल त∑ार नाही. Z वाeय आjा जस8 आZ äयात ‘¢कवा’ ची Iवनाकारण
प7नíeती झाली आZ अस8 काह©ना वाटत8. पण ती Iवनाकारण नाही.
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अशी खSप उदाहरण8 सापडतात. äयEVयातला सामाईक ग7ण कKठला Z अोळखSन यवनEनी [ा शा•ाचा एक
Iनयम बनवला आZ. तो असा की जर पाठ»द अiल तर जाnत आडIनडा पाठ हा बरोबर समजायचा,
Lहणëच जाnत सोपा पाठ च7कीचा समजायचा. कस8 < सEगतो: ‘ग78गला अiल, गEगरtला अiल’ हा पाठ
सोपा आZ कारण चार ‘ग’ िमळSन Lहणायला सोê होतात. पण याउलट ‘ग78तला अiल, गEगरtला अiल’
हा पाठ आडIनडा आZ, कारण साóया बाजS8नी ‘ग’ असताना मधला एक ‘त’ तगवSन धरावा लागतो.
यवनEच8 Lहणण8 अस8 की माणSस चSक करताना आडIनडwाच8 सोप8 करतो पण सोñयाच8 आडIनड8 करत नाही.
LहणSन आडIनडा पाठ हाच खरा पाठ असायची शeयता जाnत अस<.
स"जय: आडIनडा पाठ हाच खरा पाठ. Iनयम मëदार आZ. मी आवजSÉन लmात ठ1वीन. कçÑण आिण अज7न
É
आपसEत काय बोलt Z मला Gमकá आठPनास8 झाल8 तर अधवट
É ë आठवत8 आZ < म7éाम आडIनड8 कHन
िलहीन. लोकEना <च खर8 वाØल. सीनSची म7लगी अजSन कोवळी आZ, Iतला PगाG िलIहता |त नसणारच.
ती आपल8 सगळ8 सोñप8सोñप8 कHन टाâल. Lहणë ∫जकणार मीच.
सीनN: तस8 नाही ह8. माझी पोरगी खSप झरझर िलè शक<. भोवताली ऊन असो, पाऊस असो, गvगाट असो,
Iतच8 मन चळत नाही. ती आपली िलहीत जा<.
मयाOर: Z खर8 आZ.
सीनN: पोट राह'याVया Pळी बाईच8 अ8ग जस8 असत8 तस8 Iतच8 मSल होत8. äया Pळी मी üीनगरीला एका
तíण स8Dयाशाबरोबर राहात हो<. äयान8 nवत: एकदाही कKणा बाईचा भोग घ1तला नाही. पण äयाचा
अ¬यास खSप होता. तो Lहणायचा की बाई आिण प7íष ज7गत असताना दोघEनाही äयातSन आन8द िमळायला
हवा. इ8IªयEच8 दमन करा अस8 कधी तो Lहणाला नाही. बायाप7íषEची IबनचSक मोजमाप8 घ1ऊन बायE+
Iकती sकार पडतात, प7íषE+ Iकती पडतात, कKणाची जोडी कKणाबरोबर जमवली Lहणë आन8द वाढतो
[ा+ äयाG ठोकताळ1 बसवt हो<. मी खाली ∫चचोळी आZ LहणSन मला तो हरणी Lहणायचा. माbयाêmा
í8द असtली बाई Lहणë घोडी, आिण खSप í8द अiल तर हjीण. बाñयEमò| जो खाली तोळामासा अiल
तो ससा, äयाêmा जाड अiल तो बhल आिण खSप जाडजSड अiल तो घोडा. न7nता आकार बिघतला तर
ज7ग'या+ तीन Iìकá नऊ sकार होतात. पण ∫चचोळी Iवí= जाडजSड अशी जोडी अiल तर बाईला ìास
होतो. याउलट í8द Iवí= तोळामासा अशी जोडी अiल तर बाईची खाज प7रती भागत नाही. पण Z सगळ8
नीट समजSन Üयायच8 Lहणë खSप sयोग कराP लागतात. तर अi PगPगळ1 प7íष तो मला »टायला घ1ऊन
यायचा. ज7गत असताना sä|क mणी Iकती स7ख होत8 आिण Iकती ìास होतो Z तो मला नvद कHन
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यायचा. ज7गत असताना sä|क mणी Iकती स7ख होत8 आिण Iकती ìास होतो Z तो मला नvद कHन
ठ1वायला लावत अi. आसन कKठल8ही असो, डाdया हातात तालपì आिण उजdया हातात tखणी धHन मी
आपली िलहीत राहायची. खाली काहीही चालS असल8 तरी मन चळS न Uता िलहायची सवय मला
<dहापासSन लागली. äयाच IदवसEत कधीतरी मला पोट राIहल8. LहणSन माbया पोरीला जDमापासSन
िलIहता |त8. ≤ध पीत असताना अLLयावर बोटEनी 3घा अोढायची <dहा मला श8का आली.
क3तवम6: एकyण [ा स8Dयाशान8 त7ला बर8च सहन करायला लावल8.
सीनN: नाही, तस8 नाही. मलाही मजा आली. ही सगळी माIहती एकì कHन äयान8 न8तर एक प7nतक
िलIहल8. < तर मी वा3माप खपवल8. माbया पोरीला äयातSन सोDया+ डSल घ1तt. माझाही फायदा झाला
आिण इतरEVयाही आन8दाची सोय झाली. एकyण पाहता माbया खाजगी 3शीमरnäयाचा फार चEगला
उपयोग झाला. तर सEगत काय हो< की पोट राह<Pळी बाईG आपल8 अ8ग सEभाळायला पाIहë. कारण
मSल तस8 होत8.
क3तवम6: तS Lहण<स तसा अन7भव अGकEना आtला आZ. आमचा हा कçपाचायÉ असा एकलकvडा
हो'यामागच8 कारण <च असाव8.
सीनN: Lहणë?
क3तवम6: äयाची जDमकथाच तशी आZ.
क3पाचाय:8 माझी जDमकथा इã जगजाहीर âलीच पाIहë का?
क3तवम6: जगजाहीर नाही करत, पण तvडी लाव'याप7रती सEगतो आZ. ती मनोर8जक असrयाबéल त7ला
कKणी दोष Uणार नाही.
क3पाचाय:8 ठीक आZ, सEग तर. पण फार रोखठोक शfद वापH नकोस.
क3तवम6: सEगायच8 < अस8 की शरπान नावाचा एक ऋषी होता. तो श•Iवz1त तरxज होत चालला
होता, आिण äयाम7ळ1 इ8ªाला äयाची धाnती वाटS लागली. शरπानाच8 Ã”चयÉ मोडSन काढ'यासाठी äयाG
एक अñसरा पाठवली. अñस3G शरπानासमोर |ऊन आपt सगळ1 कपड1 उतरवt आिण लEबSन काही नख3
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एक अñसरा पाठवली. अñस3G शरπानासमोर |ऊन आपt सगळ1 कपड1 उतरवt आिण लEबSन काही नख3
कHन ती परत ?ली. इकड1 शरπानाला राहPना. एका पाणथळ जा?त रानगवत माजtल8 होत8 Iतã तो
लपतछपत ?ला, आिण हाताG हलवS लागला. एकच गवताची कEडी वर आtली होती, IतVयावर Gमका
शरπानाVया पEढóयाचा फवारा उडाला आिण कEडी मधोमध सोलSन Iनघाली. एका भागातSन कçपाचायÉ
जDमाला आला आिण aसóया भागातSन äयाची बIहण कçपी जDमाला आली. Gमeया Pळी äयाची आई
आपrया ßIìण©पासSन अशी फटकyन राIहrयाम7ळ1 कçपाचायÄVया मनाचा कल जमावापासSन Pगळ8
राह'याचा झाtला आZ.
सीनN: बघा, मी Lहणत नdह<?
क3पाचाय:8 पण Z काहीVया बाही nप™ीकरण झाल8! माझा nवभाव मी घडवtला आZ. गभधारण1
É
Vया Pळी
माझी आई कशी वागली [ाVयाशी äयाचा बादरायण स8ब8ध कशाला जोडता?
क3तवम6: पाIहल8त?! Lहणë IफHन IफHन आपण प7Dहा dयासावर आलो. äयाचा सiिमरा काही स7टत
नाही. पण सीनSचा Iस=ाDत मला âdहाचाच पटtला आZ. धkतरा™µ आिण प8डSVया आयEना तो ठाऊक
असता तर आपrयावर ही Pळ आली नसती.
सीनN: हा काय Iकnसा आZ? इã सगयEना माIहत आZ की काय? मी ¢हड< खSप, äयाम7ळ1 कKठ1 ना कKठ1
काही ना काही ऐकत अस<. पण Gमeया Pळी aसरीकड1 असt तर काहीतरी चIव™ बातमी ऐकायची
राèन जा<.
क3तवम6: त7ला आिण मयाoराला ही िचjरकथा नवी अiल, पण इã Iकä|क वष… तो टवाळीचा Iवषय
झाtला आZ. तS dयासाला पाIहल8 आZस का?
सीनN: नाही.
क3तवम6: एकदा पाIहल8स तर प7Dहा पाहाव8स8 वाटणार नाही. äयाVया दाढी+ âस ड7करासार{ राठ आZत,
आिण डोळ1 ग78ëसार{ तEबड1भडक आZत. िशवाय अ8गाला घाण1रडा वास |तो.
सीनN: मी एक चEगला साबण Iव∑ीला ठ1व<. अ8गाला वाईट वास अiल तर äयान8 ल?च जातो. मघाशी मी
त7Lहाला तíण स8Dयाशाबéल सEIगतल8 तो Z Gहमी Lहणायचा. प7íषमाणसाG रोज दात घासाPत, आ8घोळ
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त7Lहाला तíण स8Dयाशाबéल सEIगतल8 तो Z Gहमी Lहणायचा. प7íषमाणसाG रोज दात घासाPत, आ8घोळ
करावी, छान वासाच8 <ल लावाव8. नाहीतर बाईला Iकळस |<. का{त घामाचा वास राèन ?ला तर फार
उबग |तो.
क3तवम6: त7ला हIककत ऐकायची अiल तर प7ढ1 सEगतो. आमVया भरतकKलामò| श8तनS नावाचा राजा
होता, IतथSन Z सगळ8 स7H झाल8. äयाची बायको सäयवती. Iतला िचìEगद आिण IविचìवीयÉ नावा+
म7ल? हो<. äयEतला थोरला िचìEगद लवकर वारला, आिण श8तनSन8तर IविचìवीयÉ गादीवर बसला पण
तोही न8तर ल?चच वारला. IविचìवीयÄला अ8Iबका आिण अ8बािलका नावाVया दोन रा'या होäया, पण
रा§याला वारस नdहता. dयास हा सäयवतीचा आधीचा म7लगा. IतG äयाला बोलावSन घ1ऊन सEIगतल8 की
अ8Iबâत तS बी टाक Lहणë Iतला म7लगा होईल. पण तो राìी ëdहा IतVया खोलीत ?ला <dहा äयाचा
Iकळसवाणा अवतार बघSन ती घाबरली आिण IतG डोळ1 घp िमटSन घ1तt. dयास तसाच Iतला ज7गला.
äयाम7ळ1 Iतचा म7लगा आ8धळा Iनपजला. तोच धkतरा™µ. आ8धळा म7लगा राजा LहणSन चालत नसrयाम7ळ1
सäयवतीG dयासाला प7Dहा बोलावSन घ1तला आिण अ8बािलâत बी टाकायला सEIगतल8. äयाला बघSन Iतचा
+हरा Iफकट पडला, LहणSन Iतचा पोरगा प8ड7रोगी झाला.
सीनN: काय अभ8ड गो™ आZ! पण माbया ध8zाला उपयोग होईल. एâक गबाळW8थी बाñया गाठSन äयाला
सEग< की हा वnतरा घ1, साबण घ1 आिण nवVछ राहात जा. नाहीतर बायकोला Iकळस |ईल आिण Iतला
आ8धळ8 पोरग8 होईल. ध8zाच8 अस8च असत8. आपrयाला काय पाIहë < लोकEना नीट माIहत नसत8. थोड8
घाबरवल8 की आपसSक Iवकत घ1तात. आता dयास हा मोठा माणSस. äयाला साबण Iवकायची माझी टाप
नाही. पण माbयासारखीच8 आधीच ऐकल8 असत8 तर चEगल8 झाल8 असत8. धkतरा™µाची पोर8 आिण प8डSची पोर8
यEVयात ZPदाP झाt नस< आिण हा एवढा मोठा य7=ाचा डEगोरा वाजला नसता.
मयाOर: यoदी लोकEत ही चाल आZ Z मला माIहत होत8. äयEVयात मोठा भाऊ †ला तर लहान भावाला
äयाVया IवधPचा भोग Üयावा लागतो. भारतात पSवq कधी अस8 ऐकल8 नdहत8. पण dयास हा सäयवतीचा
आधीचा म7लगा कसा Z मला समजल8 नाही.
क3तवम6: सäयवती ही पSवq कोळीण होती. ती एकदा पराशर ऋषीला बोटीतSन यम7GVया पhलतीरावर
घ1ऊन चालली होती. सäयवतीला बघSन तो पाघळला आिण äयाG Iतला जोराचा आWह करकHन बळ1च
ज7गायला तयार âली. ती Iबचारी »दरली होती, पण पराशर Iतला Lहणाला की त7bया अ8गाला जो
माशEचा घाण1रडा वास |तो आZ तो घालवSन त7ला चEगला वास |ईल अशी मी dयवnथा करीन.
äया{रीज त7झी फाटtली योनी मी प7Dहा aínत करीन, Lहणë तS न8तर aसóयाशी ल« करायला मोकळी
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äया{रीज त7झी फाटtली योनी मी प7Dहा aínत करीन, Lहणë तS न8तर aसóयाशी ल« करायला मोकळी
राहशील. एवढ्या आिमषावर ती तयार झाली. पराशराG बोटीत अ8धार âला आिण Iतला तो ज7गला.
äयाचीही ती पIहलीच Pळ होती, äयाम7ळ1 सगळ8 पटकन झाल8. सäयवती गरोदर राIहली आिण Iतला जो
म7लगा झाला तो dयास. माशEचा वास IतVया कातडीवHन उडाला खरा पण IपशवीतSन ?tला नसrयाम7ळ1
dयासाVया अ8गाला अजSनही |तो. सäयवतीG न8तर श8तनSशी ल« âल8, पण आपला पSव…Iतहास äयाला
सEIगतला नसावा.
क3पाचाय:8 अ8गाचा वास आईकडSन आलाही अiल. पण समोरची बाई गभग
É िळत झाली तरी आपलाच Zका
दामटण8 हा ग7ण ãट बापाकडSन आtला Iदसतो आZ.
स"जय: dयास हा इतरEची तमा बाळगणारा माणSस नdZ. आता माझ8च पाहा: जर धkतरा™µाला य7=ाच8
वणनच
É
हव8 अiल तर डोयEनी बघSन < मी कH शकतो. äयासाठी मला लEबच8 Iदसायला हव8 आिण
लEबच8 ऐकy यायला हव8 इथपयत
º ठीक आZ. पण ‘मनातt Iवचारही äयाला समजतील’ हा जो वर मला न
मागता Iदtला आZ, äयाची काहीस7=ा आवàयकता नdहती. आिण तोUखील नीट लागS पडत नाहीच. ही
ग78ताग78त dयासाG IनÑकारण वाढवSन ठ1वली आZ.
क3पाचाय:8 मी त7ला Z Iवचारणारच होतो. इतरEVया मनातt Iवचार त7ला Gमâ समजतात तरी कi?
स"जय: Lहटल8 ना, Gमâ समजत नाहीत. फार Iनसट< समजतात.
सीनN: पण तरीUखील Z होत8 कस8? बघायला डोळ1 असतात, ऐकायला कान असतात तस8 मन समजायला
काय असत8?
क3तवम6: माIहत नाही. पण [ाVया उलट्या टोकाकडSन पाहायला हव8. ऐक'यासाठी आवाज हPत असतो,
बघ'यासाठी वnतS sकाशात अस<, तस8 मन कKठ1 असत8 Z माIहत नाही. IतथSन स7रवात करायला हवी.
मयाOर: मला काय वाटत8 < सEगतो. मन ±दयात असणार इतकá उघड आZ. कान, नाक, डोळ1, हात, पाय
अशा सगया अवयवEतSन ±दयाकड1 रeत जात8. अवयवEत §या स8Pदना उमटतात äया ±दयाकड1
G'याकरता < असणार, कारण नाहीतर वीसप8चवीस फKलपाì8 भHन हा लाल ªवपदाथÉ अ8गात सगळीकड1
असायच8 काहीच कारण नाही. मला ëdहा समोर घोडा Iदसतो <dहा डोयातSन äयाच8 िचì आिण
कानातSन äयाचा आवाज Z दोDही रeताबरोबर ±दयाकड1 जातात. ±दयात Z दोन sवाह एकì |तात
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कानातSन äयाचा आवाज Z दोDही रeताबरोबर ±दयाकड1 जातात. ±दयात Z दोन sवाह एकì |तात
आिण घोडा ∫खकाळtला मला कळतो.
सीनN: पण रeतात जर स8Pदना असतील तर सEडtrया रeतात äया Iदसत का नाहीत?
मयाOर: äया Iदसत नाहीत याच8 मला आïयÉ वाटत नाही. रeत दाट आिण िचकट असत8, <dहा äया सहज
कKठ1ही लपत असतील.
क3पाचाय:8 इथपयत
º मला बरोबर वाटत8. समजा जखम होऊन अ8गातल8 प7Ñकळ रeत IनघSन ?ल8 तर
±दयाचा बाकी अवयवEशी स8पक¡ त7टत असणार. äयाम7ळ1 मन थEबSन माणSस मरतो.
क3तवम6: पण ठार मारtrया माणसाच8 ±दय मी कापSन काढSन आतSन पाIहtल8 आZ. äयात मन मावtल8
मला कKठ1 Iदसल8 नाही.
मयाOर: पण äयाG काही Iस= होत नाही. समजा एका दमtrया माणसाला आपण ठार मारला आिण
äया+ हातपाय िचHन पाIहt, तर äयाVया cायS8तला थकवा डोयEना Iदसणार नाहीच. cायS8त थकवा
असतो तस8च ±दयात मन असणार.
क3तवम6: मला अजSन पटtल8 नाही. लढाई करतानाचा माझा एक अन7भव सEगतो. शìSG माbया ±दयावर
बाण सोडला तर तो माbया ±दयाVया रोखाG |तो आZ अशी जाणीव मला हो<. पण माbया डोयEवर
सोडला तर तो माbया रोखाG |तो आZ अशी जाणीव हो<. LहणSन मला वाटत8 की मन Z दोन डोयEVया
मधोमध डोeयात असाव8, ±दयात नाही.
मयाOर: [ा वाट'यावर मी फार िभnत ठ1वणार नाही. का < सEगतो. माणसाVया पाच ∏ा‘IªयEपhकी
चार, Lहणë डोळ1, नाक, कान आिण जीभ ही Iनdवळ योगायोगाG डोeयात आZत. पाचव8 अ8गभर
Iवख7रtल8 आZ. äयाम7ळ1 डोकá फार मह¨वाच8 आZ अस8 आपrयाला Iवनाकारण वाटत8. बाण त7ला
डोयEनीच Iदसत असrयाम7ळ1 डोयEकड1 |ताना तो त7bयाकड1 |तो आZ अस8 वाटत8. पण त7झ8 मन कKठ8
आZ याVयाशी äयाचा स8ब8ध नाही. त7झ8 मन त7bया अ8डकोषात जरी असत8 तरीस7=ा डोयEVया रोखाG
|णाóया बाणाची त7ला Iततकीच भीती वाटली असती.
सीनN: पण मग À≤चा उपयोग काय? äयाचा ±दयाशी काही ना काही स8ब8ध असणार. कारण डोeयाला
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सीनN: पण मग À≤चा उपयोग काय? äयाचा ±दयाशी काही ना काही स8ब8ध असणार. कारण डोeयाला
जोरात लागल8 तरी माणSस मरतोच.
मयाOर: मी यवनEVया Uशात असताना काय ऐकल8 < सEगतो. अशा गो™©वर < सतत चचÄ करत
असतात. äयEचा तक¡ असा आZ की स8Pदना वाèन वाèन रeत गरम होत8, आिण < À≤त जाऊन थ8ड
होऊन बाZर |त8. À≤चा उपयोग हा आZ. पण जर À≤ Iनकामी झाला तर खSपस8 गरम रeत ±दयात
एकदम घ7सSन मनही Iनकामी होत8. LहणSन माणSस मरतो.
स"जय: इथपयत
º थोड8स8 समजल8. पण मला वर िमळाrयान8तर [ात काय फरक पडला अiल?
मयाOर: < मलाही नीट समजtल8 नाही. पण एक सवसाधारण
É
त¨व LहणSन अस8 सEगता |ईल की काही
वnतS इतर वnतS8वर लEबवHन sभाव पाडS शकतात. च8ªाचा सम7ªावर sभाव पडSन äयाला फKगवटा |तो,
¢कवा सSयÄचा गवतावर sभाव पडSन < वाळत8. dयासाG ëdहा त7ला वर Iदला <dहा त7bया कानEवर आिण
डोयEवर sभाव पाडSन < äयाG जाnत Iतखट ât असाPत. LहणSनच त7ला लEबच8 ऐकy |त8 आिण लEबच8
Iदसत8. पण असा sभाव सगयाच वnतS8चा सरसकट नसतो. सSयÄचा सम7ªावर sभाव पडत नाही, ¢कवा
च8ªाला गवत वाळवता |त नाही. वर हा sकारही तसाच असावा. Iविश™ माणसEना Iविश™ कामीच तो
Uता |त असणार. कKणीही Uऊन उपयोग नाही.
स"जय: मला प7रत8 कळल8 अस8 वाटत नाही.
मयाOर: Z पाहा, [ा सगयाचा शeय Iततका स7स8गत अथÉ लावता यावा एवढाच माझा sयäन आZ. तो
लागला आZ अस8 मी Lहणत नाही. आपrया हातात aसर8 काही आZ का?
क3पाचाय:8 ठीक आZ, तSतÄस अस8 समजS की मयाoर Lहणतो < बरोबर आZ. पण मग aसóया माणसाVया
मनातल8 स8जयला कस8 समजS शâल? हा काही स8जयVया एका कKठrया अवयवावर dयासाG पाडtला
sभाव नdZ. तर स8जयच8 ±दय आिण aसóया माणसाच8 ±दय [EVयात स8ब8ध जोडSन आणायचा असा हा
Pगयाच जातकKळीतला sàन आZ. पण तस8 कस8 करणार?
मयाOर: ढोबळपण1 बोलायच8 Lहणë Iपकtला आ8बा क’री$जारी ठ1वला तर क’री Iपक< तशासारख8
काहीतरी Z आZ. स8जयच8 मन ही क’री आZ अस8 समजल8 तर [ा क’रीला असा वर Iदtला आZ की जवळ
असtrया आ8fयEच8 Iपकtपण तS PगाG आäमसात कH शकशील. आता [ाêmा जाnत चEगली उपमा मला
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असtrया आ8fयEच8 Iपकtपण तS PगाG आäमसात कH शकशील. आता [ाêmा जाnत चEगली उपमा मला
तरी स7चत नाही, कारण उप†यातच गvधळ आZ.
स"जय: हा वर िमळाrयापासSन तो पडताळSन पाह'याचा मी थोडाफार sयäन âला आZ. माझा IनÑकषÉ
सEगतो. Iपकtrया आ8fया$जारी क’री ठ1वली तर ती Iपक<, आिण Iपकtrया âया$जारी ठ1वली तरीही
Iपक<. पण त7पाVया ह8डwात ब7चकळली तर Iपकत नाही. क’रीVया सालीत त7पाचा वास िशHन Iतची चव
फeत ¢किचत बदल<. aसóयाच8 मन समजावSन घ1ण8 हा sकार मला काहीसा असाच वाटतो. कधीकधी <
जमत8, प7Ñकळदा जमत नाही. जमायच8 तर रसायन ज7ळल8 पाIहë.
मयाOर: पण Z काही nप™ीकरण नdZ. आपण न7सती उपमा प7ढ1 3टतो आहोत.
स"जय: खर8 आZ, पण मी तरी आणखी काय कH शकतो? मघाशीच घडtला एक sस8ग आZ, थोडwा
IवnताराG सEगतो. कçतवमÄ आिण मी इã |त असताना घोडwाला तहान लागrयाम7ळ1 आLही थEबलो.
आLहाला पाणी Uणारा सhIनक इरावानाVया सhDयातला, Lहणë पEडवEकडSन लढणारा होता. तो जातीG
िभrल आZ आिण पोषाखही तसाच करतो. घोडा पाणी पीत असताना हा माणSस अदबीG माbयासमोर
उभा होता. एक चाळा LहणSन äयाVया मनातt Iवचार समजSन घ1'याचा ëdहा मी sयäन âला <dहा
माbया लmात आल8 की तो असातसा नसSन एक Iविश™ िभrल आZ.
Z कळ'यासाठी त7Lहाला लाmागkहाची हIककत सEगावी ला?ल. खSप पSवqची Lहणë पEडवEच8 अजSन ल«
dहायच8 होत8 <dहाची गो™. पEडव खSप बलाढw होऊ लागrयाम7ळ1 धkतरा™µाला वाटS लागल8 की äयEचा काटा
काढावा. वारणावतामò| äयाG एक ला{च8 घर बEधSन घ1तल8, आिण पEडवEना कK8तीसह Iतã राहायला
पाठवल8.
मयाOर: मला äया घराबéल खSप कKतSहल होत8, LहणSन < बEधणाóयाला मी शोधSन काढSन »टलो. äयाच8
नाव आता मी Iवसरलो, पण तो मSळचा चीनमधला. ला{ला मजब7ती आणता यावी याकIरता चत7राई
वापHन äयाG PगPगळ1 sयोग कHन पाIहt हो<. äयाVयाशी बोलSन मला खSप िशकायला िमळाल8. मी Z
घर कधी पाIहल8 नसrयाम7ळ1 माझी कrपना होती की < न7सत8 लाtलाल अiल. पण तस8 नdहत8. तो मला
Lहणाला की ला{त Iकतीतरी र8ग आणता |तात. äया घराVया IदवाणखाDयात äयाG 3शीमरnäयावरVया
PगPगया UखाdयEची िभिjिचì8 काढली होती. पण न8तर < सगळ8 जळाrयाच8 ऐकyन äयाला फार वाईट
वाटल8.
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स"जय: < जळ'यासाठीच बEधtल8 होत8. पEडव äयात राहायला ?rयान8तर एâ राìी < êटवSन zाव8 असा
aय∞धनाचा कट होता. पण य7Iधि∂राला Z आधीपासSन ठाऊक होत8. äयाG äया राìी एक िभrलीण आिण
Iत+ पाच म7ल? [Eना एकì ëवायला बोलावल8 आिण सरसकट सगयEना खSप दाH पाजSन झोपवल8.
रातोरात पEडव कK8तीसह पळSन ?t. घर एकदाच8 जळाrयान8तर aसóया Iदवशी सकाळी जी s1त8 सापडली
ती काही अोळखता |'यासार≠या पIरिnथतीत नdहती. एक बाई आिण पाच प7íष आZत इतकáच Iदसल8,
<dहा aय∞धन खSष झाला. पEडव िजव8त आZत Z äयान8तर Iकä|क Iदवस äयाVया लmात आल8 नाही.
क3तवम6: äयाPळी पEडवEना खSप यातायात झाली Lहणतात. हवी तशी बाई िमळायला फार शोधाव8
लागल8. एका बाईला पाच म7ल? हो< पण ती दाH Iपणाóयातली नdहती. aसरी एक दाH Iपणारी
िमळाली पण Iतला तीनच म7ल? हो<. Iतसरी एक दाHबाज होती आिण Iतला पाच म7ल?ही हो< पण
äयEतला एक थोटा Iनघाला. जळाrयान8तर एका s1ताचा हात स8शयाnपद Iदसला असता, आिण पEडवEना
तो धोका पäकरायचा नdहता. एक ना दोन. पण $वटी जमल8.
स"जय: तर मला »टtला सhIनक Lहणë äया Iदवशी जळSन †trया िभिrलणीचा नवरा. äया राìी तो
िशकारीला ?tला होता आिण मचाणावरच झोपला होता. आrयान8तर äयाला सगळी हIककत कळली.
äयाVया मनात मला Iदसल8 < अस8 की $जारVया गावात äयाG aसरी एक िभrलीण ठ1वtली होती. ज7नी
बायको दाH Iपऊन कजागपणा करत अi आिण पोर8ही äयाच नादाला लागtली होती. äयEना पhसा प7रवSन
प7रवSन बापाVया कम3चा काटा Iढला झाtला होता. Z लोढण8 रातोरात आपसSक गयातSन उतरrयाम7ळ1
तो भलताच खSष झाला, आिण आठवडाभरातच राजरोस aसरीबरोबर राहायला ?ला. पEडवE+ उपकार
मानSन तो आता äयEVया बाजSG लढतो आZ.
[ा िभrलाVया जागी मी असतो तर बायकाम7ल8 †rयाच8 मला sच8ड a:ख झाल8 असत8. äयाला < थोड8स7=ा
झाtल8 नाही. माbया मनात पEडवEIवí= sच8ड सSडाची भावना असती. ती äयाVयात थोडीस7=ा नाही. [ा
िभrलाच8 मन मला अगLय वाटल8. मी क’री अiन तर तो त7पाचा ह8डा आZ. वHन वास ला?ल पण आतrया
गराच8 तSप होणार नाही. माbया आजSबाजSला अi त7पा+ ह8ड1 खSप आZत आिण Iपकtt आ8x थोड1च आZत.
dयासाला Z आधी कळायला हव8 होत8, पण अघळपघळ वर Uऊन तो मोकळा झाला आZ.
क3तवम6: मी तर Lहणतो की dयासाला काय अिभs1त होत8 Z त7ला समजtल8 नाही याचाच अथÉ वर फसला
आZ. कारण नाहीतर äयाच8 मन त7ला समजायला हव8 होत8. तो nवत: त7पाचा ह8डा नdZ तर कKजtrया
मासळीची टोपली आZ. äयाचा वासस7=ा न लागtला बरा.
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मासळीची टोपली आZ. äयाचा वासस7=ा न लागtला बरा.
मयाOर: Z पाहा, dयासावर तरी आपण कशाला इतकी धार धरायची? माणSस oशार आZ Lहणतात, पण
[ा sEतात तोही चाचपडत असणार. त7Lहाला मी मघाशी Lहणालोच: यवनEना [ा Iवषयाचा कधी
कáटाळा |त नाही. मन कशाच8 बनtल8 असत8, äयात Iवचार कi |तात, मनाला गो™ी लmात कशा
राहतात आिण Iवसरतात कशा, बायकEच8 मन Pगळ8 असत8 का, अशा म7é÷यEवHन äयEVयाकड1 खSप ध7मï∑ी
चाल<. कKणाVया मतात कKठ1 »ग आZ [ाची डोयात <ल घालSन छाननी हो<. पण इतकá कHनही äयEना
nवVछ उलगडा कशाचाच झाtला नाही.
माझा एक अन7भव सEगतो. Iतथt लोक ‘स7राशार सम7ª’ अस8 खSपदा Lहणतात. हा शfदsयोग äयEVया
नाटकEत |तो, कIवतEत |तो. मला चमäकाIरक वाटला. सम7ª Iनळाशार अiल, काळाशार अiल, पण
स7राशार कसा अiल? एकतर äयEची स7रा जगाPगळी नस<. PगPगया ªाmEपासSन बनवtली स7रा इã
जशी PगPगया sकाशEत PगPगळी Iदस< तशीच äयEVयाहीकड1 Iदस<. äयEचा सम7ª Iदसायला
जगाPगळा नसतो. PगPगया sकाशEत जसा भारतातला सम7ª PगPगळा Iदसतो तसाच äयEVयाहीकड1
Iदसतो. LहणSन माbया अोळखीतrया Iकतीतरी यवनEना मी खो≤न खो≤न Iवचारल8 की ‘स7राशार सम7ª’
Lहणë काय? पण सगयEना माDय होईल अस8 एकच एक उjर मला काही िमळाल8 नाही. काहीजण
Lहणाt की मावळतीVया सम7ªाचा र8ग स73सारखा Iदसतो. काहीजण Lहणाt की सम7ªाकड1 पाIहrयावर
जो एक गIहरा िखDन भाव मनात |तो तो स7रा ñयायrयावरही |तो. र8गाशी äयाचा स8ब8ध नाही. काहीजण
Lहणाt की हा शfदsयोग कIव<त ऐकायला छान वाटतो आिण वkjात घp बसतो LहणSन आLहाला तो
आवडतो, पण äयाला नeकी असा अथÉ नाही. Lहणë ‘स7राशार सम7ª’ अस8 ëdहा दोन यवन एक†कEसमोर
Lहणतात <dहा äयEना बo<क Pळा परnपरEच8 मन समजtल8 नसत8. पण Z ठाऊक असSनही < Lहणतातच
याचा अथÉ äयEना äयाची Iव$ष पवÄही नस<. तस8च दामटSन Gतात पण Iबघडत काही नाही.
क3पाचाय:8 एखादा यवन पकडSन इãच आणला पाIहë. स8जयच8 Z मनसाम7Iªक äयाVयावर Iकतपत चाtल
< बघायची मला फार उäस7कता आZ.
स"जय: मला तर काहीच समजणार नाही, कारण मी कधी सम7ª पाIहtला नाही. इ8ªsnथ आिण
हिnतनाप7राVया प8च∑ोशीबाZर मी अजSन पडtलो नाही.
सीनN: Lहणतोस काय?! स8जया, त7झ8 आय7Ñय न7nत8 वाया चालल8 आZ! सम7ª बिघतrया{रीज माणसाच8 खर8
नाही. मघाशी मी Lहणाt < ध8zातrया भागीदारीच8 वगh3 राè U. Z सगळ8 स8पल8 की तS माbयाबरोबर
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नाही. मघाशी मी Lहणाt < ध8zातrया भागीदारीच8 वगh3 राè U. Z सगळ8 स8पल8 की तS माbयाबरोबर
सम7ª पाहायला चल. एकदा बिघतलास की Iवसरणार नाहीस.
क3तवम6: सीनS, ‘सगळ8 स8पल8’ हा शfदsयोग कHन माझा अ8त पाè नकोस. हा पटEगणातला sकार कKठवर
आला आZ? आधी तो स8पrया{रीज सगळ8 कस8 स8êल?
क3पाचाय:8 माbयाही मनात तोच sàन होता. Iकतवा अòयाय स7H आZ?
स"जय: नववा आjाच स7H झाला आZ.
सीनN: नऊ aण1 अठरा. हािjVया! Lहणë IनLमास7=ा काÆया अजSन कKटSन झाtला नाही. अजSन खSप Pळ
जायचा आZ!
क3तवम6 (भ7वया आ∑सत): हो. जायचा आZ खरा. पण तो जाणार कसा?
सीनN: तर माझा snताव ऐका. आjाVया आपrया चचच8
… सार काय होत8? Zच की माणसEना एक†कEच8 मन
समजण8 अवघड जात8. याहीप7ढ1 जाऊन मी Lहण< की aसóयाच8च काय तर nवत:च8ही मन nवत:साठी
अ8धाóया फडताळासारख8 असत8. Iतã शोधrयावर काय सापड1ल [ाचा आधी अ8दाज नसतो आिण ë
सापडत8 < नकोस8 वाटत8. अज7न
É ाच8 त7Lही बघताच आहात. तर [ा Iवषयावरची एक छोØखानी गो™
माbयाकड1 आZ. बाबीलमò| ती मी ऐकली आिण लगोलग िलèन घ1तली. त7Lहाला ऐकायची अiल तर
वाचSन दाखव<. Pळ छान जाईल.
क3पाचाय:8 मी तयार आZ.
क3तवम6: मीही तयार आZ.
सीनN: मग थEबा, मी आtच. (उठSन गाडwाकड1 जा< आिण एक चोपडी घ1ऊन |<.) तर ऐका! गो™ीच8 नाव
आZ ‘समIπभ7जा.’
क3तवम6: समIπभ7जा?
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सीनN: समIπभ7जा.
(गो™ वाचली जात असताना आपल8 लm नाहीस8 दाखवत मयाoर शSDयात नजर लावSन बसला आZ.)

दमाnकस शहरामò| सायरस आिण घनीम Z दोघ1 तíण िमì राहत हो<. एक†कEना वर+वर
»टrया{रीज äयEना चhन पडत नi, आिण गñपा मार'यात äयE+ तासनतास खचÉ होत असत.
एâ Iदवशी अथीना नावाVया एका Uख'या म7लीशी सायरसची अोळख झाली. दोघ1 पटकन s1मात पडt,
आिण [ान8तर लवकरच äयEनी ल« कHन एक ट7मदार घर घ1तल8. स7रवातीVया काही IदवसEत घनीम
दोघEना »टSन जात अi, पण हळSहळS तो |ईनासा झाला. सायरस Lहणाला, “बाबा3, आपली दोघEची
इतeया वषôची ßìी आZ. ती इतeया सहजासहजी अडगळीत टाकण8 त7ला कस8 जमत8?” यावर घनीम
Lहणाला की मला ßìी नको आZ अस8 नाही, पण ल«ान8तर तíण जोडñयाला आपrयात Iतसर8 कKणी
नसाव8स8 वाटत8. LहणSन मी चार हात लEब राहतो आZ. आिण äया{रीज अथीना चारचौघEत उठSन
Iदस'यासारखी असrयाम7ळ1 IतóहाइताG त7मVया घरी वार8वार |ण8 sशnत नdZ. [ावर सायरस Lहणाला
की तS असा Wह कHन घ1ऊ नकोस. तS आपला |त जा. त7bयाशी बोलrया{रीज मला बर8 वाटत नाही.
एâ Iदवशी ठरवSन सायरस घनीमला घराबाZर »टला. तो Lहणाला, “मी त7ला इã बोलावल8 [ामा?
तस8च कारण आZ. अथीना माbयावर s1म कर< आिण ती माbयाशी एकIन∂ आZ याबéल माझी पeकी
खाìी आZ. पर8त7 IतVया Iन∂1ची प73शी कसोटी लागली आZ अस8 मला वाटत नाही. कदािचत फारi प7íष
IतG जवळSन पाIहtt नसrयाम7ळ1 Iतला मी आवडलो आिण IतG माbयापलीकड1 Iवचार âला नाही अस8
शeय आZ. एखाzा गबाया माणसावर ती लpå होणार नाही Z माDय. पण सरासरीVया खSपच वरचा
असा कKणी तíण जर IतVयाकड1 लm प7रवS लागला तर IतVया मनात चलIबचल होणार नाही याचा काय
भरवसा आZ? <dहा माझी इVछा अशी आZ की तS IतVयाकड1 s1मयाचना कHन पाहावीस.” Z ऐकyन
घनीम अवाक झाला. तो Lहणाला, “अशी Iवषाची परीmा बघण8 हा श7= Pड1पणा आZ. आिण मी अस8
करण8 हा अथीनाचा अपमान नाही का होणार?” [ावर सायरस Lहणाला की काही बायकEना गरोदर
असताना लाकyड, िचखल, खडS असrया Iविचì गो™©ची खावखाव स7ट<. äयावर काही इलाज नसतो.
माझी तशीच अवnथा आZ अस8 समज. ही चाचणी मला घ1ऊन बघायचीच आZ, <dहा माझी <वढी एक
हौस तS प7री कर. पण घनीम [ाला तयार होईना. <dहा सायरस िखशात हात घालSन Lहणाला की आपण
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हौस तS प7री कर. पण घनीम [ाला तयार होईना. <dहा सायरस िखशात हात घालSन Lहणाला की आपण
ना'याचा कौल घ1ऊन बघS. जर एनIकडS आला तर तS माbया मनासारख8 कर, आिण ¢सह आला तर मी
माझा हp सोडSन Uईन. [ामागचा सEâIतक अथÉ nप™ आZ. एनIकडS आिण Iगलगा†श यEची ßìी sIस=
आZ, <dहा एनIकडS आला तर तS त7bया िमìाच8 Lहणëच माझ8 ऐकायला हव8स. [ाउलट ¢सह हा IनिÑ∑य
sाणी असrयाम7ळ1 तो आला तर आपण सòयाची पIरिnथती बदलS न| असा äयाचा अथÉ होईल. घनीम
याला कसाबसा तयार झाला. सायरसG नाण8 वर उडवल8, < खाली पडताच एनIकडS Iदसला. सायरस
घनीमला Lहणाला की उzाच तS चाचणीला स7íवात कर.
aसóया Iदवशी स8òयाकाळी ëdहा घनीम [ा जोडñयाला »टायला आला <dहा सायरस äयEना Lहणाला की
काही तातडीVया कामासाठी मला बाZर जाऊन याव8 ला?ल, तोपयत
º त7Lही बोलत बसा. कKणाला काही
säय7jर कर'याची सवड न Uताच तो तडकाफडकी IनघSन ?ला. säयmात तो घराला एक वळसा घालSन
IकrलीVया भोकातSन बघत बसला होता. यान8तरVया Iदवशी ëdहा घनीम आिण सायरस »टt <dहा
घनीम Lहणाला की मी त7bया Lहण'याsमाण1 अथीनाकड1 s1मयाचना कHन पाIहली पण IतG मला म7ळीच
दाद Iदली नाही. यावर सायरस Lहणाला की तS खोट8 बोलS नकोस. माbयावरVया s1मापोटीच तS खोट8
बोलतो आZस Z मला ठाऊक असल8 तरीस7=ा बोलS नकोस. मी घर सोडताmणीच तS आरामख7चqत झोपSन
?लास आिण माझी चाèल लागताच खडबडSन उठलास Z मला चEगल8 ठाऊक आZ. तS मला शfद Iदtला
आZस, <dहा प7Dहा रीतसर आिण Iनकराचा sयäन कHन बघ. या फáदात कKठSन पडलो अस8 घनीमला वाटत
राIहल8, पण आता Pळ IनघSन ?tली होती. पण äयाG Iवचार असा âला की Z सगळ8 स8पrयान8तर मी
अथीनासमोर सफाई Uऊन Iतची सप$ल माफी मा?न. äयाम7ळ1 [ा sकरणावर पडदा पड1ल आिण सार8
काही पSवqसारख8 होईल.
äया Iदवसान8तर ही ना ती सबब सEगSन सायरस सतत sवासावर जाऊ लागला, ëण1कHन घनीमला प73सा
Pळ िमळावा आिण हा sयोग नीट राबवता यावा. äयाVया [ा वागण7कीम7ळ1 अथीना ब7चकयात पडली.
घनीम Iतला »टत राIहला, आिण आपrया नवóयाचा िमì LहणSन ती äयाच8 आदराIतÆय करत राIहली.
घनीमG अस8 ठरवल8 की s1मयाचनाच जर करायची तर ती कशीबशी उरकyन घ1'याêmा नीट करावी. [ा
äयाVया xतान7सार तो अथीनाकड1 भरभHन लm Uऊ लागला. अथीनाG आपrया नवóयाला एकदा Z
बोलSन दाखवल8 की घनीम माbयाशी फार स8शयाnपद वागतो आZ, आिण मला काही Z आवडत नाही.
सायरसला कळSन च7कल8 की घनीमG चाचणी मनावर घ1तtली आZ. तो अथीनाला Lहणाला की मला
कामासाठी बाZरगावी जाव8 लागत असrयाम7ळ1 घनीमला एकट8 वाटत अiल, LहणSन तो आपrया घरी
|तो. äयाला तS ≤र लोटS नकोस. nवत:Vया वाग'यात सायरसG तसSभरही फरक âला नाही, आिण
पSवqसारखाच तो वार8वार शहर सोडSन जात राIहला.
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पSवqसारखाच तो वार8वार शहर सोडSन जात राIहला.
घनीम |तच राIहला. तो Iदसायला उमदा असrयाम7ळ1 आिण बोल'यात चत7र व कोIटबाज असrयाम7ळ1
हळSहळS अथीनाVया मनाचा कल äयाVया Iद$G होऊ लागला. ती nवत:शी अस8 Lहणाली की माbया
नवóयाच8 बo<क काहीतरी sकरण आZ आिण LहणSनच तो Gहमी बाZर असतो. äयाला जर माbयाबéल
काही वाटत नiल आिण हा इतका छान माणSस जर माbया s1मात अiल तर मी नाही का Lहणाव8? आिण
अशा रीतीG अथीना घनीमला वश झाली. घनीमला Z पSणपण1
É
अनêिmत होत8, पण सायरसला <
सEIगतrयाम7ळ1 äयाला a:खच होईल अशा IवचाराG तो काही बोलला नाही. सायरसला तो Lहणाला की
त7झी बायको त7bयाशीच एकIन∂ आZ, आिण माbया Isयाराधनाम7ळ1 स8तापSन जाऊन IतG मला त7bया घरी
यायची ब8दी âtली आZ.
एâ Iदवशी सायरस शहर सोडSन ?tला असताना घनीम अथीनाVया घरी आला. पण सायरस säयmात
?tलाच नdहता तर आपrयाच घराVया IदवाणखाDयावर बाZHन पाळत ठ1वSन होता. अथीना घनीमच8
च78बन घ1ताना äयाला Gमकी Iदसली. [ा Pळी घनीम पाठमोरा असrयाम7ळ1 सायरस Iतã असrयाच8 äयाला
कळल8 नाही, पण अथीनाला माì सायरस IतVयाकड1 पाहताना अोझरता Iदसला. IतG आपrयाला पाIहल8
आZ Z सायरसVया लmात आल8 नाही. सायरस ëdहा परत आला (अथÄत तो खरा ?tला नdहताच) <dहा
पोटात बाकबSक हो< आZ अशा अवnãत अथीनाG äयाच8 nवागत âल8. आता कोणäयाही mणी तो
आपrयाला जाब Iवचारणार [ा भीतीम7ळ1 अथीनाच8 मन Iतला खाऊ लागल8. पण säयmात ëdहा तस8
काहीच झाल8 नाही, <dहा आता कस8 वागाव8 Z अथीनाला समëना. IतG तक¡ असा âला की सायरस nवत:
बाZर≠याली असावा आिण या गो™ीची शरम वाटत असrयाम7ळ1 बायकोला जाब Iवचार'याची äयाची
¢हमत होत नसावी. आपली sतारणा सायरसला ठाऊक असrयाच8 IतG घनीमला सEIगतल8 नाही. ती
सायरसला Lहणाली की घनीम माbयाशी स8शयाnपद वागतो आZ अस8 ë मी पSवq बोलt हो< तो माझाच
गhरसमज होता, säयmात तस8 काही नाही.
एक dयeती LहणSन घनीमला अथीना आवडत असली तरीUखील IतVयावर äयाच8 s1म नdहत8. पण
सायरसVया वाग'याम7ळ1 ती अIधकाIधक a:खी झाtली पाèन Iतला सोडSन Uण8 äयाला आता शeय
राIहtल8 नdहत8. खोट8 भEडण काढSन आपण अथीनाला तोडSन टाक'याचा sयäन âला तर Iतला आणखी
वाईट वाØल [ा कrपGG तो हतबल झाला. आपण प7र< फसलो ही भावना äयाVया मनात बळावत
चालली.
एâ Iदवशी स8òयाकाळी सायरसG घनीमला Iनरोप पाठवला की अथीना बाजारहाट करायला ?tली आZ,

53

एâ Iदवशी स8òयाकाळी सायरसG घनीमला Iनरोप पाठवला की अथीना बाजारहाट करायला ?tली आZ,
<dहा तS घरी यायला हरकत नाही. घनीम आला. तो सायरसला Lहणाला की मला थोडाच Pळ थEबता
|ईल, कारण अथीनाG मला इã बिघतल8 तर डोeयात राख घालSन ती मला हाकलSन Uईल. एक बाब त7ला
आवजSन
É सEगायची आZ ती अशी की ही सäवपरीmा आता आपण दोघEनी IनÑकारण ताणS न|. त7bया
बायकोची त7bयावरची Iन∂ा अढळ आZ याबéल मला खाìी कधीचीच होती, पण त7bयाही मनातला ¢कतS
आता तS कायमचा सोडSन zायला हवास. Iतला तS सगळा बनाव सEग, äयान8तर आपण दोघ1ही Iतची mमा
मागS आिण पSवqसार{ राहायला लागS. [ावर सायरसG िखशातSन स7रा बाZर काढला आिण चवताळSन तो
घनीमVया अ8गावर धावSन ?ला. घनीम जाnत चपळ असrयाम7ळ1 äयाG सायरसकडSन स7रा IहसकावSन
घ1तला, पण हातापायीमò| सायरसला वमq जखम झाली. घनीम घाबHन ?ला, आिण पळ काढ'याVया
xतातच होता <वढ्यात अथीना हजर झाली. ती घनीमला Lहणाली की इã थEबलास तर त7ला िशपाई
धHन Gतील. आिण मलाही आता [ा घरात राहण8 िजवावर आtल8 आZ. <dहा तS मला घ1ऊनच चल.
नाही Lहणण8 घनीमला शeय नdहत8. खचÄला पhi असाPत LहणSन äयाG xश7= पडtrया सायरसVया
िखशातल8 एकKलत8 एक नाण8 हnतगत âल8. जीव म7ठीत धHन दोघ1ही रातोरात शहराबाZर पळाt.
aसóया Iदवशी रnäयालगतVया एका भटाóयाकडSन घनीमG पाव Iवकत घ1तला. िखशात घातtला हात
बाZर काढताच äयाVया लmात आल8 की ना'याVया दोDही बाजS8ना एनIकडS आZ. पर8त7 ना'यात चEदी
असrयाम7ळ1 भटाóयाG < ¢कमत पाडSन का होईना पण घ1तल8.
अथीना आिण घनीम [Eना घर कराव8 लागल8. सायरसG äया दोघEना चोHन बिघतrयाचा sस8ग अथीनाG
ëdहा घनीमला सEIगतला, <dहा सायरस का स8तापला Z äयाला कळSन च7कल8. माì [ा स8पण
S É sकरणाची
स7íवात कशी झाली [ाबéल तो अथीनाकड1 अवाmरही बोलला नाही. Iतला आन8दात ठ1व'याचा तो
यथाशिeत sयäन कH लागला, आिण आपrया चत7र बोल'याच8 sमाण äयाG वाजवीêmा जाnतच वाढवल8.
पण IदवसEगिणक घनीमचा उमUपणा कमी झाला होता, आिण जो कोIट∑म अथीनाला आधी आवडत अi
तो सतत ऐकावा लागrयाम7ळ1 कáटाळा |त चालला होता. घनीमच8 आपrयावर s1म नाही Z अथीनाला
लवकरच कळSन च7कल8, पण äयाG तशी बतावणी का करावी Z माì Iतला कधी कळल8 नाही. इतeया
चEगrया माणसाला सापयात अडकrयासारख8 वाटाव8 [ाला आपण काही अ8शी कारणीभSत झालो [ा
भावGG ती कायमची a:खी झाली. आपली जी ßIìण होती ती s1यसी असrयाच8 ढvग कHन Iतला आपण
फसवल8 आिण nवत:Uखील फसलो [ा भावGG घनीमही कायमचा a:खी झाला. §या dयeतीवर आपल8
s1म नाही IतVयाबरोबर आय7Ñय काढ'याचा sस8ग अशा sका3 दोघEवर |ऊन ठ1पला. पर8त7 स8सार तसाच
प7ढ1 ढकलत राह'याdयIतIरeत äयEVयासमोर पयÄय उरtला नdहता.
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सायरसची जखम हळSहळS बरी झाली. पण äयाला दाHची सवय लागली आिण लवकरच तो कफrलक
झाला. िचडिचड1पणा हा äयाचा nथायीभाव बनला, आिण •ीजातीIवषयीच8 äयाच8 मत कायमच8 IबघडSन
?ल8.

❒
क3पाचाय:8 गो™ आवडली. ‘Iतघ1ही स7खी हो<’ पासSन ‘Iतघ1ही a:खी झाt’ पयतचा
º
sवास ग8मतीचा आZ.
अथÄत गो™ ऐकणाóयासाठी ग8मतीचा आZ, äयातrया पाìEसाठी ग8मतीचा नाही.
क3तवम6: गो™ीमागची कrपना मला अशी Iदस< की पEढóया र8गाचा एक समIπभ7ज Iìकोण होता, आिण
तो मधोमध उ8चीवर पलटवताच äयाचा काळा Iìकोण झाला. अथीना हा Iìकोणाचा िशरो¢ब≤ आZ आिण
दोघ1 प7íष Z IतVयापासSन समान अ8तरावर असtt पाया+ दोन ¢ब≤ आZत. आधी Iतची एका ¢ब≤शी
जोडी होती, ती त7टSन aसóया ¢ब≤शी झाली. हा स8âत गो™ीतच आZ, कारण नाण8 पलटवल8 तरी
एनIकडSचा एनIकडSच राहतो. काØकोर Iवचार करणाóया कKणीतरी ही गो™ रचtली आZ.
क3पाचाय:8 मयाoरा, तS काहीच कसा बोलत नाहीस? गो™ तS पSवq वाचली होतीस की काय?
सीनN: तो लाजतो आZ. गो™ äयाGच िलIहtली आZ. बाबील वगh3 ती माझी थाप होती.
स"जय: Z मला आधीच ठाऊक होत8, पण Lहटल8 आपण कशाला बोला?
सीनN: अ3 हो! त7ला समोरVयाच8 मन वाचता |त8 नाही का? मी Iवसरtच हो<. पण [ाचा अथÉ त7ला
गो™ीत काय होणार Z आधी कळल8 अiल.
स"जय: नाही. माणसEVया मनातल8 अोळखताना िजã प73वाट हो<, Iतã गो™ीतrया माणसEVया मनातल8
अोळखण8 शeय नाही. मी गो™ीVया आत असतो तर Pगळ8 होत8. मग अथीनाला आधीच सगळ8 सEगSन
सावध âल8 असत8.
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(‘अ3, Iतकड1 बघा!’, ‘कKठ1?’, ‘Iतã समोर बघा!’, ‘Iदसत8य का?’, ‘काय झाल8?’, ‘काही कळत नाहीय’ अi
आवाज अचानक चोहोबाजS8नी |ऊ लागतात. सीनS उठSन मा? पळत जा<. अGक सhIनक IतVया गाडwावर
चढSन एकटक ≤रवर पाहताZत. इतर काही सhIनक äयEVया खEzावर चढt आZत.)
सीनN: अ3, आधी खाली उतरा बघS! माझा गाडा मोडाल त7Lही. (सhIनक दाद Uत नाहीत.) अ3, उतरा
Lहण< ना! माझा ध8दा ब8द पडला तर अफyच काय फKटाण1Uखील िमळाय+ नाहीत.
(Z ऐकyन सhIनक नाईलाजाG खाली उतH लागतात.)
क3तवम6: काय झाल8?
एक सK&नक: अज7न
É उताणा पडSन एकटक सSयÄकड1 बघतो आZ. äयाला उòवÉ लागला आZ. मोठ1 गोपाळ
अोणP होऊन उजdया हाताचा तळवा äयाVया डोयEसमोHन IफरवताZत.
क3पाचाय:8 हा प7Dहा ढ1पाळtला Iदसतोय! आता माì य7= होत नाही एवढ8 नeकी आZ. कKणीतरी äयाला
बाजSला घ1ऊन जा Lहणाव8, आिण आLहाला रीतसर मोकळ8 करा. आLही आपापrया घरी जाऊ.
स"जय: मी बघतो काय चालल8य <. (भ7वया कKnकरत मन एकाW करतो.) काहीतरी Iविचìपणा चालS आZ.
मलाही नीट समजत नाहीय.
(सीनS गाडwाकड1 जाऊन पाहणी कर< आZ.)
सीनN: †rयEनी गाडwाच8 चाक पार जिमनीत íतवल8. आता Z काढणार कस8? (सhIनकEना) काय 3 ए
∫शदळीVयEनो, मी त7मVयासाठी इतकá अोझ8 वाह< äया+ अi पEग फÖडता का?
(सhIनक अोशाळ1 होऊन चाक बाZर काढायचा sयäन करतात, पण äयEना फारस8 यश |त नाही.)
एक सK&नक: जमीन अोलसर आZ. िजतकá अोढाव8 Iततकá चाक आतच चालल8 आZ.
सीनN: माbयावरचा शाप भोवला ग!
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सीनN: माbयावरचा शाप भोवला ग!
क3तवम6: त7ला कोण शाप Uईल बाई? इतâ लोक त7bयावर s1म करतात.
सीनN: मला भSमा<चा शाप आZ हो!
क3पाचाय:8 भSमाताG त7ला का LहणSन शाप zावा?
सीनN: खSप वषôपSवq 3शीमरnäयावर घडtली गो™ आZ. मी गाडा अोढत चालt हो<. रnäयाVया कड1ला
एक Lहातारा रडताना Iदसला. जवळ जाऊन बिघतल8 तर तो ∫झगtला होता. मला Lहणाला की
सोमरसाचा एक ब7धला मी सकाळी Iवकत घ1तला होता. अधÄ ल?च ñयायलो आिण अधÄ राìीसाठी ठ1वला
होता. पण चालताना अडखळलो आिण सगळा सEडSन ?ला. नवा Üयायला माbयाकड1 पhi नाहीत. मी
äयाला Lहणाt की रडS नकोस. िजã सEडला होता Iतथली माती मी गोळा âली, ह8डाभर पा'यात घातली
आिण एका तलम 3शमी $rयातSन < िमüण गाळSन घ1तल8. माती $rयात राIहली आिण सोमरस
पा'याबरोबर खाली आला. चव ?tली होती पण Lहाताóयाला काही फरक पडत नdहता. मला aवा Uऊन
तो IनघSन ?ला. पण भSमा<Vया वाटîाचा सोमरस मी चोHन घ1तला LहणSन मला शाप लागला. IतGच
माझ8 चाक Iगळल8 आZ.
(सhIनक Iनकराचा sयäन करताZत. ‘अœäथाLयाला बोलवा. äयाला नeकी ज†ल. अœäथाLयाला बोलवा’
असा अोरडा होतो. सीनSG गाडwातल8 एक मडकá बाZर आणल8 आZ. ती ध7ळीत ग7डघ1 Øकyन बस< आिण
mमायाचना प7टप7टत मडकá हळSहळS जिमनीवर Iरकाम8 कर<.)
सीनN: मा<, mमा कर! तS आधार Iदला नाहीस तर माझा गाडा चालायचा नाही. तS बाई आZस, मी बाई
आZ. मला मदत कर.
मयाOर (अधवट
É
nवगत आिण अधवट
É
इतरEना उé1शSन): य7Iधि∂राचा रथ जिमनीपासSन दोन बोट8 वर
हPत चालतो. अस8 का असाव8 [ाची PगPगळी nप™ीकरण8 मी ऐकली आZत. काहीजण Lहणतात की तो
प7'यवान असrयाम7ळ1 äयाला िमळाtल8 Z बmीस आZ. काहीजण Lहणतात की आपण जगापासSन अिलñत
आहोत अस8 दाखव'याचा äयाचा हा मागÉ आZ. सीनSला प7'यवान कKणी Lहणणार नाही आिण जगाला
इतकी िलñत असtली बाई aसरी िमळणार नाही. पण अशी सोय कHन Üयायची गरज Iतलाच जाnत
आZ, कारण मग िचखल असला ¢कवा जमीन भ7सभ7शीत असली तरी Iतचा गाडा íतणार नाही. [ा
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आZ, कारण मग िचखल असला ¢कवा जमीन भ7सभ7शीत असली तरी Iतचा गाडा íतणार नाही. [ा
य7=ातSन एकदाचा बाZर पडलो की तस8 काही करता |त8 का [ावर मी Iवचार करणार आZ.
(‘अœäथामा |तो आZ, वाट zा!’ असा अोरडा होतो. ‘आला, आला’ अi आवाज |तात, आिण मग
‘बाजSला dहा. जागा करा. आn<! शाबास’ अi आन8दो–ार ऐकy |तात. nवत:ची sच8ड ताकद लावSन
अœäथामा चाक बाZर काढतो, आिण काही अ8तर गाडा अोढत Gऊन एका कातळावर अलगद ठ1वSन Uतो.
सीनS+ डोळ1 पा'याG भरt आZत.)
सीनN (अœäथाLयाला): अ3, वा! वा! माझ8 खSप मोठ8 काम âल8स तS!
अRSथामा: मला सवय आZ. इã |'यापSवq Z माbयासाठी Gहमीच8 होत8.
सीनN: बस. IवüEती घ1. (अœäथामा खाली बसतो. सा3जण äयाVयाकड1 टक लावSन पाहताZत.)
क3पाचाय:8 कपाळावरची जखम बरी आZ का आता?
अRSथामा: बरी आZ. पण अधSनमधSन aख<.
सीनN: पाणसापाVया रeतात शतावरीचा मध घालSन âtली एक दवा माbयाकड1 आZ. थोडीथोडी लावत
राIहलास तर नeकी ग7ण |ईल.
अRSथामा: नको. इतकी ज7नी जखम जायची नाही. मी आZ तोपयत
º ती आZ.
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अ"क )सरा
(कKím1ìाVया ध7ळीमò|, ?rया अ8कातt स8वाद िजã झाt äयाVयाच जवळपास, अ8दाë वीस हात dयासाच8
एक गोलाकार ¢रगण आख'यात आtल8 आZ. दाटीवाटी कHन उ¬या असtrया सhIनकEनी äयाचा परीघ
Pढtला Iदसतो. ¢रगणाVया मधोमध अœäथामा एकटा बसला आZ, आिण आजSबाजSला कोणीस7=ा नसSन
आपtच आपण Iवचारात गढलो आहोत असा अिभनय करतो आZ.
कçपाचायÄG डोयEवर काया र8गाVया 3शमी íमालाची पpी बEधली आZ. ¢रगणात िशHन तो
अœäथाLयाVया पाठीवर चढतो आिण äयाचा कान कKरवाळतो.)
क3पाचाय:8 हjी स7पासारखा असतो.
(सhIनक िखदळतात. कçपाचायÉ खाली उतरतो आिण ¢रगणाVया कड1ला |ऊन nतfध उभा राहतो. स8जयG
डोयEवर पEढóया र8गाVया 3शमी íमालाची पpी बEधली आZ. ¢रगणात िशHन तो अœäथाLयाचा पाय
चाचपडतो.)
स"जय: हjी त7ळईसारखा असतो.
(सhIनक िखदळतात. स8जय बाजSला होऊन कçपाचायÄVया डावीकड1 nतfध उभा राहतो. मयाoराG
डोयEवर तEबड्या र8गाVया 3शमी íमालाची पpी बEधली आZ. ¢रगणाVया मòयभागी जाऊन तो
अœäथाLयाVया ढ78गणावर हाताG थापटतो.)
मयाOर: हjी दगडासारखा असतो.
(सhIनक ∫खकाळतात. मयाoर बाजSला होऊन स8जयVया डावीकड1 nतfध उभा राहतो. सीनSG डोयEवर
Iहरdया र8गाVया 3शमी íमालाची पpी बEधली आZ. ¢रगणाVया मòयभागी जाऊन ती अœäथाLयाची
$पटी अोढ<.
सीनN: हjी सापासारखा असतो.
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सीनN: हjी सापासारखा असतो.
(सhIनक िखदळतात. सीनS बाजSला होऊन मयाoराVया डावीकड1 nतfध उभी राह<. कçतवLयÄG डोयEवर
Iपवया र8गाVया 3शमी íमालाची पpी बEधली आZ. ¢रगणाVया मòयभागी जाऊन तो अœäथाLयाVया
दातावर आपला हात घासतो.)
क3तवम6: हjी भाrयासारखा असतो.
(सhIनक िखदळतात. कçतवमÄ बाजSला होऊन सीनSVया डावीकड1 nतfध उभा राहतो. कçपाचाय,É स8जय,
मयाoर, सीनS आिण कçतवमÄ हळSहळS अnवnथपण1 हलS लागतात. नीट Iदसत नसrयाम7ळ1 äयEना एक†कEचा
अडथळा होऊ लागतो आिण अnवnथता वाढत जा<. आता पाचहीजण घोळका कHन एका Iठकाणी
जमतात आिण एक†कEशी भEडण कर'याचा मSकािभनय कH लागतात. सhIनक मोठîाG िखदळताZत.
भEडण Iवकोपाला पोहोचताच अœäथामा उठSन उभा राहतो, आिण सvड प7ढ1 काढSन एâकाVया íमालाची
गाठ मागSन सोडवत जातो. पाचहीजण मा? वळSन अœäथाLयाकड1 चIकत होऊन पाIहrयाचा अिभनय
करतात.)
क3पाचाय:8 अ3Vचा! आता समजल8! अ≠खा हjी स7पासारखा नसतो.
स"जय: मलाही समजल8! अ≠खा हjी त7ळईसारखा नसतो.
मयाOर: मलापण समजल8! अ≠खा हjी दगडासारखा नसतो.
सीनN: मलास7=ा समजल8! अ≠खा हjी सापासारखा नसतो.
क3तवम6: मलाUखील समजल8! अ≠खा हjी भाrयासारखा नसतो.
(पाचहीजण एक†कEची गळा»ट घ1तात.)
अRSथामा: सhIनकEनो! [ा sस8गातSन ताäपयÉ Iनघत8 < अस8 की हjी स7पासारखा, त7ळईसारखा,
दगडासारखा, सापासारखा आिण भाrयासारखा अ8शाअ8शाG जरी असला तरी प7रता नसतो. आिण
LहणSनच कोणäयाही गो™ीबéल मत बनIव'यापSवq Iतचा सवôगीण Iवचार करा. §याVयाशी आपल8 aमत
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LहणSनच कोणäयाही गो™ीबéल मत बनIव'यापSवq Iतचा सवôगीण Iवचार करा. §याVयाशी आपल8 aमत
अiल äयाVयाशी म7éाम बोलण8 काढा, ëण1कHन त7म+ पSवWह
É
IवHन जातील आिण त7Lहाला सLयक ∏ान
होईल.
(सhIनक जोराG टाया वाजवतात. कçपाचाय,É स8जय, मयाoर, सीनS, कçतवमÄ आिण अœäथामा प7ढ1 |ऊन
सवôना नाटकीपण1 नमnकार करतात आिण ¢रगणाबाZर पडतात. खाली पडtt पाच íमाल उचलSन
घ1'यासाठी सhIनकEची झ78बड उड<. ‘अ3! अ3!’ अस8 सीनS अोरड<च आZ, <वढ्यात < सगळ1 गायब होतात.
एक ढोलकीवाला आिण एक शी◊कवी आता ¢रगणात उतरतात, तस8 सhIनकEच8 लm Iतकड1 Pधल8 जात8. हा
शी◊कवी जाताजाता स8जयकड1 पाèन अोळखीG नमnकार करतो.)
स"जय (शी◊कवीला उé1शSन): मोकाट स7टS नकोस.
शीVकवी: नाही. तसा जपSन वा?न. पण उänफyतÉ रचना करायची Lहणë कधीकधी तोल जातोच. äयातच
मजा अस<.
(Z सहाजण गलeयापासSन हळSहळS ≤र जातात.)
अRSथामा: (चाचरत) ताäपयÉ मी बरोबर सEIगतल8 ना? मला खाìी वाटत नdहती.
क3पाचाय:8 हो, बरोबर सEIगतल8स. पण $वटी ती एक लोककथा आZ. अम7क ताäपयÉ IतVयातSन Iनघत8
अशी पर8परा ठHन ?tली आZ. ती आपण जशीVया तशी पाळावी Zच उjम.
अRSथामा: Lहणë?
क3पाचाय:8 Lहणë अस8 की कãच8 ताäपयÉ काय असायला हव8 Z nवत8ì ब7=ीG ठरवायला ?ल8 तर उगीच
गvधळ वाढत जातो. äयाêmा < आपल8 घोकyन LहणSन टाकाव8. उदाहरणाथÉ अस8 पाहा की सवôगीण Iवचार
हjीचा करण8 सोप8 आZ, कारण äयाच8 भल8थोरल8 अ8ग समोर Iदसतच असत8. पण säयm dयवहारात §यEचा
करावा लागतो äया अमSतÉ स8कrपना असतात. äयEना Iकती अ8ग8 असतील याची मोजदाद अवघड अस<
आिण ती सगळी आपण तपासtली आZत [ाचा भरवसा नसतो. आिण LहणSनच äयEचा सवôगीण Iवचार
इतeया सहज करता |त नाही.
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क3तवम6: आिण äयाचबरोबर अस8ही आZ की डोयEवर बEधSन घ1तtला íमाल पटकन काढता |तो. पण
dयवहारात आ8धया माणसाला डोळस करता |त नाही. <dहा तS सEIगतtल8 ताäपयÉ एक त¨व LहणSन जरी
वाईट नसल8 तरी [ा कãतSन Gमकá Iस= होत नाही.
मयाOर: समजल8. Lहणë Iनदान [ा चचच8
… ताäपयÉ अस8 की सवôगीण Iवचार जHर करावा पण
लोककथEचा कH न|.
सीनN: जाऊ zा 3! (अœäथाLयाला उé1शSन) त7झ8 काम बाकी तS छान âल8स. पाव घटका Iवर8ग7ळा झाला
यात सगळ8 आल8. माझ1 पाच íमाल <वढ1 ?t.
मयाOर: बाकी+ चार Iदसत नाहीत, पण पEढरा समोर Iदसतो आZ.
सीनN: कKठ1?!
मयाOर: तो बघ. äया माणसाVया डोeयावर आZ.
(समोर एक सhIनक Iदसतो. पEढरा íमाल aमडSन दोन कोप3 दोन कानEमागSन वर |तील अशा sका3
äयाG तो डोeयावर थापला आZ. तो खाली पडS न| LहणSन íमालाला दोन भोकá पाडSन äयEVयामधSन एक
बाण âसEत आरपार अोवला आZ. äयाVया बाजSG चालणाóया सhIनकाG पाठीला ढाल बEधSन घ1तली आZ.
क3तवम6: (दोघEना उé1शSन) हा काय sकार आZ?!
पाठीवर ढाल घ/तJला सK&नक: आLहाला कáटाळा आला आZ. Pळ चEगला जावा LहणSन ससा आिण
कासवाची शयत
É Z सSì धHन आLही एक नाटîsयोग करणार आहोत. sयोग असा आZ की कKím1ìातSन
मी धीLया गतीG उलटास7लटा चालत राहणार. äयातला काही Pळ ससा माbया सोबतीला अiल, आिण
<dहा आLही दोघ1 गñपाटñपा, हाnयIवनोद अस8 काहीबाही करत राè. ऐकणाóयEची करमणSक dहावी असा
उé1श आZ. गñपEना अò|मò| म7éाम थोड8 ग8भीर वळण लावS, आिण [ाम7ळ1 आपrया ब7=ीला आता शीण
आला आZ असा अिभनय कHन ससा Iतथrया Iतã झोपSन जाईल. मी एकटाच प7ढ1 जाईन आिण न7कäयाच
स7H âtrया ग8भीर Iवषयावर अ8तम7ख
É होऊन nवगत बोलत राहीन. थोडwा PळाG सशाला जाग |ईल
आिण पळत |ऊन तो मला गाठ1ल, तशा आमVया गñपा प7Dहा स7H होतील. असा एकyण Iवचार आZ.
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आिण पळत |ऊन तो मला गाठ1ल, तशा आमVया गñपा प7Dहा स7H होतील. असा एकyण Iवचार आZ.
sयोगाला Iनिïत स8Iहता नाही, §या Pळी जi स8वाद स7चतील तi आLही बोलS. ë उänफyतपण1
É
ज†ल <
खर8. शयत
É मी ∫जकणार असrयाम7ळ1 माझी इVछा होईल <dहा {ळ थExल.
क3तवम6: ठीक आZ! काय वाØल < करा. पण न8तर आपापrया गणात परत जा. सhDयाला िशnत पाIहë.
सK&नक: ती आता कशाला पाIहë? न8तर घरीच जायच8 आZ. |तो बर8 का! (कासवासारखी मान हलवत
IनघSन जातो. ससा äयाVया प7ढ1 aडeया चालीG पळत जातो.)
सीनN: न7सता Iथrलरपणा चालS आZ. जो तो Lहणतो न8तर घरीच जायच8 आZ.
क3पाचाय:8 < साहिजक आZ. स7रवातीला ëdहा अज7न
É आजारी झाला <dहा äयाVयाबéल दोDह©ही सhDयEतSन
थोडीफार सहान7भSती होती. लढायला तो ë नको Lहणत होता < sä|कालाच मनातSन थोड8स8 Lहणायच8
होत8, आिण äयाम7ळ1 आपली लढाई अज7न
É लढतो आZ अशी एक सावIÉ ìक भावना होती. पण कçÑणाज7न
É Eची
बडबड जी एकदा स7H झाली ती काही ârया थExना. हळSहळS सhIनक वhतागt. आिण न8तर ëdहा अज7न
É
प7Dहा जिमनीवर उताणा पडला, प7Dहा उभा राIहला आिण बडबड प7Dहा स7H झाली <dहा माì ही
सहान7भSती प7रती स8पली. कधी हा sकार आटोपतो आिण कधी आपण घरी जातो अस8 §याला äयाला
होऊन ?ल8 आZ.
स"जय: हो, तो Iवषय मी काढणारच होतो. (घ7टमळतो.) य7= रé होणार आZ आिण लवकरच आपण घरी
जाणार आहोत अस8 सगळ1 समजताZत. पण मला तशी शाœती वाØनाशी झाली आZ.
सीनN: Lहणë?
स"जय: हा सगळा sकार आपण िजतका मनावर Üयायला हवा होता Iततका घ1तtला नाही.
सीनN: अस8 का Lहणतोस?
स"जय: आपण ब3च तक¡Iवतक¡ ât. आपण Lहणालो की कçÑण आिण अज7Éन यEच8 काहीतरी साट8लोट8 आZ
आिण स8गनमत कHन < दोघ1 Pळ काढताZत. ¢कवा लहान म7लEची भाषा अस< तशी [ा दोघEनी
ग8मतीची भाषा बनवली आZ. फार धडपड कHन अथÉ लावावा अस8 äयात काही नाही. पण मला आता
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ग8मतीची भाषा बनवली आZ. फार धडपड कHन अथÉ लावावा अस8 äयात काही नाही. पण मला आता
[ातल8 काहीच बरोबर वाØनास8 झाल8 आZ.
क3पाचाय:8 मघाशी ëdहा अज7न
É aसóया Pळ1ला जिमनीवर पडला <dहाच Gमका सीनSVया गाडwाचा गvधळ
झाला, आिण आपल8 लm IतकडSन उडाल8 < उडाल8च. äयाPळी [ा दोघEच8 Iतã काय चालल8 होत8 < नीट
बघायला हव8 होत8.
स"जय: इथSन मला ëवढ8 समजल8 <वढ8 सEगतो. Gहमीचा घोळ इãही झालाच. Lहणë अज7ÉनाVया मनात
काय चालल8 होत8 < मला नीट कळल8 नाही आिण तो ë बोलला <ही प7सटच ऐकy आल8. पण अज7Éन खाली
कसा पडला < सEगतो. मी त7Lहाला आधी Lहणालोच होतो की कçÑणाVया म< सगळ8 जग äयाG IनमÄण
âtल8 आZ. आपrयापhकी कKणाला < खर8 वाटल8 नाही, पण अज7Éनाला बo<क < पटtल8 आZ. तर आता [ा
जगात कKठt पदाथÉ आZत आिण < कi तयार झाt Z मò| âdहा तरी कçÑणाG अज7Éनाला सEIगतल8. तो
तपशील फार Iकचकट आZ आिण मलाही नीट समजtला नाही, LहणSन सòया राè U. पण कçÑणाच8 Lहणण8
अस8 की Z सगळ1 पदाथÉ िमळSन ë काही जग बनत8 < माbया अ8गात सामावtल8 आZ. अकरावा अòयाय
ëdहा [ा दोघEनी स7H âला <dहा अज7न
É ाG Iवचारल8 की मला तस8 Iदसत का नाही? यावर कçÑण Lहणाला
की साòया डोयEनी त7ला < Iदसणार नाही, <dहा मी त7ला IदdयचmS Uतो. याच Pळी अज7न
É जिमनीवर
उताणा पडला. याप7ढ1 äयाला ë काही Iदसल8 < मला Iदसल8 नाही, पण äयाची sIतI∑या काय झाली <वढ8
त7Lहाला सEगतो.
क3तवम6: मला इथSन काहीस7=ा Iदसल8 नाही. स8जयला Iदdयदk™ी Iदली आZ आिण अज7न
É ाला IदdयचmS
Iदt आZत. आLहा पामरEना कKणी काही Uत नाही.
स"जय: अज7न
É कçÑणाला उé1शSन Lहणाला की त7ला Iकतीतरी डोळ1, Iकतीतरी तvड8, Iकतीतरी दाढा,
Iकतीतरी पोट8, Iकतीतरी मEडwा आिण Iकतीतरी पाय आZत अस8 मला Iदसत8 आZ –
क3तवम6: Lहणतोस काय?!
स"जय: आिण त7bया अ8गातSन कसलातरी Pगळाच स7ग8ध |तो आZ.
क3तवम6: Lहणë äयाला न7स< IदdयचmS Iदt नसणार. IदdयनाIसकाही Iदली असणार. मला तरी इथSन तो
Lहणतो तस8 काही Iदसल8ही नाही ¢कवा कसला स7ग8धही आला नाही. हjीघोडwEनी कáटाळSन जाऊन
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Lहणतो तस8 काही Iदसल8ही नाही ¢कवा कसला स7ग8धही आला नाही. हjीघोडwEनी कáटाळSन जाऊन
$णाम7ता+ ë सड1 इãIतã टाकt आZत äयEची aगधी
º माì |< आZ. <ही जगाचाच भाग आZत. अस8
असSनही कçÑणाVया अ8गातSन तो वास का आला नाही Z मला समजत नाही.
अRSथामा: त7Lहा माणसEना लढाईसाठी हjीघोड1 राबवSन Üयायला हPत, पण äयEचा वास नको. कçतÜन
आहात.
मयाOर: वासाच8 एक राè U, पण जग IनमÄण करणाóयाला Iकतीतरी मEडwा आिण Iकतीतरी पाय का
असाPत? मडकी तयार कर'यासाठी पायEनी माती मळतात तशी जग ही काही मळSन तयार करायची वnतS
नdZ.
स"जय: प7ढ1 ऐका. अज7न
É कçÑणाला Lहणाला की त7ला ही जी Iकतीतरी तvड8 आZत äयEVयात कौरवसhIनक
िशHन त7bया दाढEखाली िचरडt जाताZत, आिण [ा सगयEचा चpामpा कHन तS िजभrया चाटतो
आZस अस8 मला Iदसल8. [ावर कçÑण Lहणाला की कौरवसhIनक a™ आZत, आिण < मराPत अस8 मी
ठरवSनच टाकtल8 आZ. äयEची जी वासलात $वटी लागणारच आZ, ती त7ला आधी Iदसली. आता तS फeत
Iनिमjाला प7ढ1 हो आिण आपrया हाताG äयEना माHन टाक.
क3पाचाय:8 ‘Iनिमjाला प7ढ1 हो’ Lहणë काय?!
स"जय: मला माIहत नाही. dहायच8 < आधीच होऊन ?tल8 आZ, तS फeत äयाच8 ü1य घ1 असा अथÉ असावा.
क3तवम6: पण समजा अज7न
É Iनिमjाला प7ढ1 झाला, तर äयाला काही हातपाय हलवाP लागणार आZत की
आLही कौरव आपसSक समोर |ऊन äयाVयासमोर मान उतHन Uणार आहोत? कारण तशा काही सSचना
आLहाला िमळाtrया नाहीत. आिण याउलट समजा अज7न
É Lहणाला की मी Iनिमjाला प7ढ1 dहायला नकार
Uतो आZ, तर काय? मग अशा पIरिnथतीत कौरव मरणार की नाही?
सीनN: कçÑण काहीVया बाही बोलतो आZ! [ा ‘Iनिमjाला प7ढ1 हो’ मò| काही अथÉ नाही.
क3पाचाय:8 इã मला धोका असा Iदसतो की कçÑण काहीVया बाही जरी बोलत असला तरीUखील अज7न
É ाला
जर < पटल8 तर तो य7=ाला तयार होईल. मग काही आपण लवकर घरी जाणार नाही.
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स"जय: अज7न
É ाचा आIवभÄव मला तसाच Iदसला. कçÑणाVया Iकतीतरी मEडwा आिण Iकतीतरी दाढा बघSन
तो सटपटtला Iदसला. लाचार होऊन äयाG कçÑणासमोर ध7ळीत लोळण घ1तली आिण ‘बाबा3! त7ला िमì
समजSन त7bया गयात गळ1 घातt Z माझ8 च7कल8!’ अशी सप$ल माफी माIगतली. अज7Éन प7रता क[ात
आला आZ अस8 बघSन कçÑणाG सगळा Uखावा IवझवSन टाकला, <dहा कKठ1 अज7न
É प7Dहा उठSन बसला. आता
[ा सगयाची काय स8गती लावायची < त7Lही सEगा. माझा तक¡ चालत नाही.
(िभrल आिण गवळणीची एक अàलील कथा ढोलकीVया तालावर रचSन सEगणाóया शी◊कवीचा आवाज
≤रवरVया ¢रगणामधSन अजSनही ऐकy |तो आZ. पण Iतथली गदq आता रोडावत चालली आZ. कçपाचाय,É
कçतवमÄ, स8जय, अœäथामा, मयाoर आिण सीनS [ा सहाजणEभोवती आता सhIनकEच8 नव8 ¢रगण तयार
झाल8 आZ. सा3जण दाटीवाटीG बसSन लmपSवक
É ऐकताZत.)
मयाOर: प7Ñकळदा होत8 काय की ±दयात खोल íतSन बसtrया इVछा Pड8वाकड8 Hप घ1ऊन बाZर |तात.
इã Zच झाtल8 आZ. अज7न
É ाला बo<क रा§य िमळव'याचा हdयास आZ, पण कौरवEना मारrया{रीज <
िमळणार नाही. कौरव Z äया+ च7लतभाऊ असrयाम7ळ1 äयEना मारवत तर नाही. <dहा अशा Pळी पळवाट
काय? तर äयEना मार'याचा Iनणय
É aसóया कKणीतरी परnपर घ1तtला आZ, ती जबाबदारी आपrयावर
नाही, आपण Iनिमj आहोत अशी मनाची समजSत कHन घ1ण8. माणस8 ëdहा वाईट वागतात <dहा आपण
ë âल8 < oकमा+ ताxदार होतो LहणSन âल8 अस8 äयाच8 समथन
É करतात. äयाम7ळ1 मनाला अपराधाची
बोच लागत नाही आिण dहायच8 < काम होऊनही जात8.
क3तवम6: Lहणë त7ला Gमकá काय Lहणायच8 आZ? Z IदdयचmS िमळाrयान8तर अज7न
É ाला ë काही Iदसल8
तो äयाVया मनाG तयार âtला Uखावा होता की äयाला काय Iदसाव8 Z कçÑणाG ठरवtल8 होत8?
मयाOर: Z IदdयचmS खरोखरीच आZत यावर माझा Iवœास नाही. कKठलीही वnतS आपrयाला कशी
Iदस<? äया वnतSवर sकाश पडSन न8तर आपrया डोयEत िशरतो, आिण डोयEतSन ती स8Pदना रeतावाØ
±दयात पोहोचrयान8तर आपrयाला वnतS Iदस<. पण वnतS जर समोर नiलच तर IतVयावर sकाश
पडणार नाही, आिण अशा sस8गी त7मचा चmS Iकतीही Iदdय असला तरी sकाशाअभावी काही कH
शकणार नाही. स8जयलाUखील ≤रच8 Iदसत8 पण नसtल8 Iदसत नाही. कçÑणाVया [ा Iकतीतरी िजव'या
आिण Iकतीतरी दाढा अज7न
É ासमोर säयm नdहäया Z उघड आZ, कारण असäया तर आपrयालाही Iदसrया
असäया. LहणSन Lहणतो की ‘त7ला IदdयचmS Uतो आZ’ [ाचा शfदश: अथÉ Üयायचा नाही. कçÑणाG
अज7न
É ाला Iदtली ती एक sकारची परवानगी आZ. त7bया मनात Iकतीही PडwाIवÿा कrपना असrया
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अज7न
É ाला Iदtली ती एक sकारची परवानगी आZ. त7bया मनात Iकतीही PडwाIवÿा कrपना असrया
तरी äया बाZर आणायची लाज बाळगS नकोस, कारण खर8 Lहणë äया त7bया मनात नाहीतच, äया
बाZरVया जगात आZत आिण IदdयचmS8म7ळ1 त7ला IदसताZत, अस8 तो अज7न
É ाला आडSन सEगतो आZ.
अज7न
É ासाठी Z सोयीच8च आZ.
क3पाचाय:8 तस8ही अiल. मयाoराच8 मत मला पटत नाही अस8 नाही. पण माझीही एक कrपना ऐकyन Üया.
हा जो sकार चालS आZ äयाVयाकड1 आपण एक हjी LहणSन पाहायला हव8. Lहणë äयाचा सवôगीण Iवचार
करायला हवा. तसा तो आपण अजSन âtला नाही. आपण अस8 समजSन चाललो आहोत की कçÑण एकतर
खोट8 बोलतो आZ ¢कवा Iनरथक
É बोलतो आZ. पण ë काही तो बोलतो आZ < खर8 अiल ही शeयता
आपण Iवचारात घ1तtली नाही. ती Üयायला हवी.
अRSथामा: कrपना उjम आZ. मघाशी मी ë ताäपयÉ सEIगतल8 äयाचा रोख हाच होता.
मयाOर: पण कçÑण खर8 बोलतो आZ अस8 समजल8 तर सगळ8 िचìच बदtल.
क3पाचाय:8 तस8 वादाखातर समजायच8. < स8यि7 eतक नाही अस8 लmात आल8 तर सोडSन zायच8.
मयाOर: ठीक आZ, पण मग Z काळजीपSवक
É करायला हव8. कçÑण ë Lहणाला äयाची फोड कHन पाहायला
हवी. (ध7ळीत खाली बसतो आिण बोटाG जिमनीवर िलè लागतो.)
(१) कçÑणाG जग IनमÄण âtल8 आZ.
(२) एखाzाG मराव8 Z ठरव'याचा नhIतक अIधकार äयाला आZ.
कçपाचायÄचा snताव असा की ही Iवधान8 आपण ताäप7रती माDय करावीत. पण वाnतIवक Z दोन म7é1
nवत8ì आZत. [ातल8 पIहल8 Iवधान खर8 आZ अस8 जरी गkहीत धरल8 तरी aसर8 खर8 आZ असा IनÑकषÉ
आपोआप Iनघत नाही. कçÑणाG जग IनमÄण âल8च अiल तर कौरवही IनमÄण ât आZत Z कबSल. पण
जो वnतS IनमÄण करतो तो Iतच8 काहीही कH शकतो अस8 नाही. <dहा äयEनी सरसकट य7=ात मHन जाव8
Z ठरव'याचा अIधकार äयाVयाकड1 कKठSन आला Z मला समजत नाही. याउलट कçÑणाG जग नiल जरी
IनमÄण âल8 तरीUखील य7=ात कKणी ∫जकाव8 आिण कKणी मराव8 Z ठरव'याचा अIधकार काही कारणाG
äयाVयाकड1 आलाही असS शâल. पण अस8 कKठल8च कारण äयाG जाहीर âtल8 नाही.
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äयाVयाकड1 आलाही असS शâल. पण अस8 कKठल8च कारण äयाG जाहीर âtल8 नाही.
क3पाचाय:8 नाही, आjापयत
º [ातल8 काहीच nप™ झाtल8 नाही.
मयाOर: पण < काही असल8 तरी पIहला म7éा मला सòया तरी गौण वाटतो. जग कKणी IनमÄण âtल8 आZ
[ाची प8चाईत आपrयाला न8तर करता |ईल. पण कौरवEनी मराव8 अस8 जर कçÑणाG ठरवSन टाकल8 अiल
आिण Z खर8 कर'याची ताकद äयाVयामò| अiल तर त7Lहाला असtला धोका उघड आZ. मी आिण सीनS
इथSन âdहाही बाZर पडS शकतो, पण त7मच8 तस8 नाही.
(Z ऐकyन भोवताली जमtt सhIनक कKजब7जS लागतात. ‘आपण मरणार का?’, ‘अजSन नeकी नाही’,
‘iनापती काय LहणताZत < बघSया’, ‘हो, बघा आिण लवकर सEगा’ अशासार{ आवाज Iनघतात. एक
सhIनक अधवट
É
nवत:शी पण म7éाम मोठîाG Lहणतो, ‘पण Iनदान म7èतÉ नीट ठरवायचा होता. <वढीही
आमची काळजी कKणाला नाही.’)
क3तवम6: कोण Lहणत8य <? त7मची काळजी मला आZ. मी यादवEचा iनापती आZ.
तोच सK&नक: नाही, äयाबéल आLहाला श8का नाही. पण मला एक sàन Iवचारायचा आZ. पIरिnथती अशी
आZ की आपण बाकी+ कौरव ल?च मH, पण भीÑम नाही. तो आपrया सोयीG म3ल. मग माझा sàन
असा की ही सोय आLहा सगयEचीच का नाही âली?
क3तवम6: Lहणë?
सK&नक: भीÑम मा? आLहाला Lहणाला होता की माbया मरणाची Pळ मी nवत: ठरवS शकतो. सòया
दिmणायन चालS आZ. मरायला ही Pळ श7भ नाही. उjरायण जाnत श7भ आZ. <dहा भीÑमाG आLहाला
सEIगतल8 की मी य7=ात जखमी झालो तरी तडकाफडकी मरायला राजी होणार नाही. कKím1ìात तसाच
एका बाजSला पडSन राहीन आिण उjरायण आल8 की माझा मी श7भ Pळ1ला म3न. आता Z उjरायण âdहा
स7H होणार < कKणालाच छातीठोक माIहत नाही. काहीजण Lहणतात स8∑EतीVया aसóया Iदवशी स7H
होणार. काहीजण Lहणतात राìीVया आकाशात चEद'यEनी बनtला जो Àढा Iदसतो IतथSन सSयÉ ?ला की
स7H होणार. काहीजण Lहणतात की तो ठोकताळा पSवq बरोबर होता, पण सSयÄला अिलकड1 दरवषq थोडा
थोडा उशीर dहायला लागला आZ. äयाम7ळ1 तो ÀढwाजवळSन नdZ तर माशाजवळSन ?ला की स7H होणार.
आता [ातल8 काहीही खर8 असल8 तरी आपल8 य7= अठराच Iदवस चालणार आZ. <वढ्यात काही Z
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आता [ातल8 काहीही खर8 असल8 तरी आपल8 य7= अठराच Iदवस चालणार आZ. <वढ्यात काही Z
उjरायण स7H होत नाही. <dहा [ा य7=ात जर आLही मरणार असS तर हटकyन अश7भ Pळ1लाच मरणार.
भीÑम जसा ताणSन धH शकतो तस8 आLही कKणी कH शकत नाही. मग आता माझा sàन असा की य7=
उjरायणातच का नाही ठ1वल8? Lहणë आपण सगळ1च श7भ Pळ1ला †लो असतो. iनापतीG आपrया
सhIनकEसाठी Iनदान एवढ8 करायला नको का?
क3तवम6: तS LहणतोZस äयातल8 मला काहीच माIहत नdहत8.
मयाOर: मलाही माIहत नdहत8. य7= âdहा होणार ती Iतथी मला सEIगतtली होती, आिण äयाsमाण1
सगया सोयी Pळ1त झाrया पाIहëत अशा सSचना मला Iदtrया होäया. मरणाóयEसाठी अ8äयस8nकारEची
सोय यात आZ. पण अश7भ Pळ1ला माणSस †ला तर अ8äयस8nकार Pगळ1 असतात का Z आता मला शोधSन
काढायला हव8.
क3तवम6: (सhIनकाला उé1शSन) त7झा आm1प बरोबर आZ, पण मला या mणी Iनिïत काही सEगण8 शeय
नाही. य7=ा+ Iनयम ठरव'यात माझा सहभाग होता, पण < âdहा होणार हा Iनणय
É माbया हाती नdहता.
äयामò| कKठ1तरी गलथानपणा झाtला Iदसतोय. मी चौकशी कHन सEगतो काय <. ([ा उjराG
सhIनकEच8 समाधान झाtल8 Iदसत नाही, पण < गñप राहतात.)
मयाOर: पण Pळ श7भाश7भ कशीही असली तरी माझ8 Lहणण8 <च आZ. आपण तातडीG Iवचार करायला
हवा तो aसóया म7é÷याचा. त7Lही कौरवEनी मराव8 Z ठरव'याचा नhIतक अIधकार कçÑणाला कसा िमळाला
अiल? आिण äयातUखील इतकी माणस8 मार'यासाठी म7éाम अश7भ Pळ Iनवडण8 Z जख†वर मीठ
चोळ'यासारख8 आZ. अथÄत असा अIधकार äयाVयाकड1 आZ अस8 मी वादाखातर गkहीत धरtल8 आZ; तो
खरोखरीच आZ का Z मला ठाऊक नाही.
क3तवम6: तS ‘नhIतक अIधकार’ Lहणतो आZस. Lहणë §याVयामा? नhIतक अIध∂ान आZ असा अIधकार.
पण नhIतकता हा जगाचाच भाग आZ. समजा कçÑण Lहणाला की जग मीच IनमÄण âल8 असrयाम7ळ1
नhIतक<+ Iनयम मला लागS होत नाहीत, तर काय उjर Uणार? थोडeयात तो अस8 LहणS शकतो की हा
अIधकार मी हातात घ1तला LहणSन माbयाकड1 आZ. मला Iवचारणा3 त7Lही कोण?
क3पाचाय:8 पण तो तस8 Lहणताना Iदसत नाही. आपrया Iनणयाच8
É
काहीतरी nप™ीकरण zायला हव8 अस8
äयालाही वाटत असणार, कारण आपण कौरवसhIनक a™ असrयाम7ळ1 मरणार आहोत अस8 तो अज7न
É ाला
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äयालाही वाटत असणार, कारण आपण कौरवसhIनक a™ असrयाम7ळ1 मरणार आहोत अस8 तो अज7न
É ाला
Lहणतो आZ.
अRSथामा: (ठामपण1) मी a™ नाही. कौरवEVया सhDयात मी nPV≥G आtलो नाही, आिण असल8 गhरलागS
Iव$षण मी nवत:ला िचकटवSन घ1णार नाही. मी इथला नdZ. इIथयोIपयाVया माळरानावर माझा जDम
झाtला आZ. एक Iदवस ज8गलात Iफरत असताना मला जिमनीवर बरीच पान8 पडtली Iदसली. हा काय
sकार आZ < पाहायला मी प7ढ1 झालो आिण खोल ख≈÷यात तvडघशी पडलो. अधवट
É
त7टtली झाडाची
म7ळी माbया कपाळात घ7सली. मला दोरख8डEनी जखडSन अोढSन काढ'यात आल8 आिण आeसSमVया
बाजारात Iवकyन टाक'यात आल8. एकामागSन एक अi माझ1 अGक मालक झाt. s1मळ असा äयEतला
एकही Iनघाला नाही. भारतात मोठ8 य7= होणार अशी वद8ता ëdहा पसरली <dहा सगळीकड1 हjीघोडwE+
भाव वधारt. माbया <dहाVया मालकाला लोभ स7टला आिण äयाG मला फK8कyन टाकल8. परा'या टोचSन
सहा$ योजन8 चालवत मला इã आण'यात आल8. भारतातt हjी मला सामावSन घ1त नाहीत. äयEVयाêmा
माझ8 वजन जाnत आZ, äयEVयाêmा माझ1 कान मोठ1 आZत, आिण äयEVयाêmा माझी कातडी स7रकKतtली
आZ. < मला उपरा समजतात आिण घाबरतात. मला इã करमत नाही. [ा य7=ातSन मी बाZर पड1न का
< मला माIहत नाही, पण मी a™ होतो LहणSन †लो अस8 LहणS नका.
सीनN: खर8 तर जग त7bयाशी a™पण1 वागtल8 आZ.
अRSथामा: < त7Lही ठरवा. मी हjी आZ. मी काही Iवसरत नाही, पण आठवण©+ कढ काढSन रडतही
बसत नाही.
क3तवम6: a™ मीही नाही आिण माझ1 सhIनकही नाहीत. आLही कKणीही इã nPV≥G आtलो नाही. [ा
कçÑणाची जगावरच नdZ तर भाष1वरही सjा असावी. कKठलाही शfद कKठrयाही अथÄG तो वापH शकत
असावा. जर मी कKणाला a™ Lहणालो तर तस8 का Lहणालो Z सEग'याची जबाबदारी माbयावर |ऊन
पड<. तो शfद §या अथÄG मी वापरतो आZ तो समोरVयाला पटला नाही, तर दोघEनाही माDय होईल
असा अथÉ शोध'याचा sामािणक sयäन आLहाला करावा लागतो. कçÑणाच8 तस8 नसाव8. कKणालाही तो
काहीही LहणS शकतो.
क3पाचाय:8 पण Lहणë गोळाxरीज पIरणाम तोच झाला. माणSस काय ¢कवा हjी काय, कKणालाही
Iवनाकारण a™ ठरवSन मारण8 आिण कारण न Uता मारण8 [ात मला फरक Iदसत नाही.
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सीनN: मला Z सगळ8 च7कीच8च वाटत8. का < उदाहरण घ1ऊन सEग<. चीनमò| एक {ळ चालतो. लाकडाची
एक सपाट चौकोनी फळी घ1तात आिण IतVयावर आडdया उ¬या 3षा आखSन घर8 बनवतात. घरEना
आलटSन पालटSन लालIपवळ1 र8ग Uतात. फळीVया एका बाजSला एक {ळाडS बसतो आिण aसóया बाजSला
aसरा {ळाडS बसतो. घरEमò| हिnतद8ती सvगट्या ठ1वतात. ड7eकर, अजगर, Pàया, भाला, गोगलगाय,
dयापारी अi सvगट्यE+ PगPगळ1 आकार असतात. कKठली सvगटी कशी हल< आिण कKठrया सvगटीची
ताकद Iकती [ा+ ठरtt Iनयम आZत. भाला Iतरका जातो आिण ड7eकर अजगरावHन उडी घ1ऊ शकतो.
गोगलगाय एक घर डावीकड1, उजवीकड1 ¢कवा समोर जाऊ शक<. अजगर ड7कराला ग7दमHन माH शकतो
आिण भाला Pà|ला भोसकy शकतो. Pàया dयापाóयाला Iवष घालS शक<. आणखी खSप Iनयम आZत.
समोरVया गोगलगाईला जो मा3ल तो डाव ∫जकला. {ळणा3 oशार असतील तर ग78ताग78त वाढत जा<
आिण अशा Pळी फार कौशrय लागत8.
उjर चीनमधला एक राजा आिण äयाची आई अशा दोघEचा हा आवडता {ळ आZ. राजवाडwाVया
आवारात äयEनी एक मोठा दगडी पट तयार कHन घ1तला आZ. मयाoराGच तो हवा तसा कHन Iदला
आिण न8तर एकदा मला Gऊन दाखवला. दोDही बाजS8ना दोन उ8च मनो3 बEधt आZत. एका मनोóयात
राजा आिण äयाVया समोरVया मनोóयात आई अi बसतात, आिण खाली पटEगणात बघSन {ळातrया
चाली अोरडSन सEगतात. दरबारी म8डळी भोवताली बसSन पाहात असतात. सvगट्या LहणSन क’दी
वापरतात. ड7eकराच8 नाहीतर अजगराच8 कातड8 पEघरtला, हातात भाला घ1तtला अi < क’दी असतात.
बाई क’Uत अiल तर Iतला गडद र8ग लावSन Pàया LहणSन उभी करतात. Pàया ëdहा dयापाóयाला Iवषाच8
मडकá U< <dहा äयाला < एका घोटात Iपऊन टाकाव8 लागत8. अजगरड7कराच8 अस8च असत8. ड7कराला
Iवरोध करायची परवानगी नस<. रeत IटपSन Üयायला आिण s1त8 उचलायला नोकर ठ1वtt असतात.
यामò| बघणाóयEना Iवर8ग7ळा होतो आिण क’zEना जो एवी<वी मkäय7द8ड zायचाच असतो <ही काम होऊन
जात8.
पण Iवनाकारण माणस8 माH न|त असा आईम7लाचा द8डक आZ. आपण डाव खाìीG ∫जकणार अस8 जर
समजा आईला वाटल8, तर आपt प7ढ+ डावêच काय असणार आZत याची समोरVया मनोóयात Iनरोñया
पाठवSन ती राजाला सSचना U<. [ातSन आपण वाचत नाही अस8 जर राजाला वाटल8 तर तो हार कबSल
करतो आिण डाव Iतã स8पतो. अशा Pळी िजव8त राIहtrया सvगट्यEना घरी जाऊ Uतात. उरtrया
आय7Ñयात कसलीही आगळीक äया कधी करत नाहीत. राजाला नाही माDय झाल8 तर डाव प7ढ1 चालS राहतो,
पण äयाला इलाज नाही.
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इãही काहीस8 अस8च आZ. रथीG अम7क कराP आिण पदाIतG तम7क कH न| अi लEबलचक Iनयम त7Lही
बनवtt आZत. दगडावर कोरtt मला समोरच IदसताZत. पण कçÑण Lहणतो आZ < जर खर8 अiल
आिण सगळ1 कौरव जर मरणारच असतील, तर Z Iनयम आतSन पोकळ आZत आिण ही लढाई बनावट
आZ. एवढ8 समज'याइतकी अeकल कçÑणाला असायला हवी. अज7न
É ाला ë काही Hप äयाG दाखवल8 <
वाnतIवक सगया कौरवEना जाहीरपण1 दाखवायला हव8. äयEना पटवSन zायला हव8 की लढाई कH नका,
âलीत तर त7Lही जगणार नाही. मग < शरणागती पäकरतील आिण IनमSटपण1 घरी जातील. आपापrया
बायकाम7लEशी याप7ढ1 फार चEगt वागतील. Iवनाकारण माणस8 मरायची याम7ळ1 टळतील. कçÑणाG जग
IनमÄण âtल8 अiल तर कौरवEVया मनावरही äयाच8 Iनय8ìण असायला हव8. äयाम7ळ1 कौरवEना इतकá
पटवSन Uण8 äयाVया शeतीबाZर असS न|.
स"जय: सीनS, तS Lहण<स < पSणपण1
É
माDय आZ. पण कçÑण अस8 काही क3ल अशी िचDह8 Iदसत नाहीत.
अजSनही तो एकट्या अज7न
É ाशीच बोलतो आZ.
क3तवम6: पण Zच मला कळत नाही. बोल'यासारख8 आता राIहल8 काय आZ? य7= करायला हव8 Z जर
अज7न
É ाVया गळी उतरtल8 अiल तर तो लागलीच य7=ाला स7íवात का नाही करत?
मयाOर: त7Lहाला Lहटल8 ना? हा सगळा एककrलीपणा आZ. सEगायच8 < सEगSन झाtल8 आZ, पण कi ना
कi तरी अठरा अòयाय कराय+ असा कçÑणाG च8ग बEधला आZ. <dहा भाíडभरती कर'या{रीज
äयाVयासमोर aसरा मागÉ राIहtला नाही.
स"जय: तस8च वाटत8. आता [ा दोघEचा Pगळाच Iवषय चालS आZ. कçÑणाG जग IनमÄण âल8 अiल तर
äयाची मजq सEभाळायला हवी Z अज7न
É ाला कळtल8 आZ. LहणSन äयाG कçÑणाला Iवचारल8 की त7ला कशा
sकारचा +ला पस8त आZ? कçÑण Lहणाला की सवôशी ßìी कHन असणारा आिण कनवाळSपण1 वागणारा
+ला मला पस8त आZ. वाnतIवक जर अज7न
É ाचा पm य7= खाìीG ∫जकणार अiल तर ही चचÄ करायला
मागाèन खSप Pळ आZ. äयात आjा िशर'याची गरज नdहती.
क3तवम6: कनवाळSपण1 वागSन य7= कस8 करणार? अज7न
É ाला Z य7= झाrयान8तर सEगायला हव8. आधी नाही.
स"जय: इतकáच नdZ तर कçÑणाच8 Lहणण8 अस8 की स7ख आिण a:ख [ा दोDही गो™ी §याला सार≠याच
आZत, ¢कवा जय आिण पराजय याही गो™ी सार≠याच आZत असा +ला मला पस8त आZ.
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आZत, ¢कवा जय आिण पराजय याही गो™ी सार≠याच आZत असा +ला मला पस8त आZ.
क3तवम6: प7Dहा <च Lहणतो. Z न8तर सEगायला हव8. जय आिण पराजय [ात जो फरक करत नाही अशा
माणसाVया लढ'यात Iकतीसा जोर असणार आZ?
स"जय: कदािचत कçÑणाला अस8 Lहणायच8 अiल की जय आिण पराजय आधी PगPगळ1 समजा, पण एकदा
dहायच8 < होऊन ?rयावर सार{च समजा. ¢कवा स7ख आिण a:ख वाट'याआधी PगPगळ1 समजा पण
न8तर सार{च समजा.
क3पाचाय:8 अस8 करण8 अवघड आZ.
मयाOर: अवघड नाही, अशeय आZ. आिण स7खa:ख आLही सार{च समजाP अशी äयाची इVछा अiल
तर जग IनमÄण करतानाच तशी तरतSद का नाही âली? एखादा िचतारी अस8 कधी Lहण1ल का की इã मी
जEभळा र8ग Iदtला आZ आिण Iतã पोपटी Iदtला आZ, पण िचìाकड1 बघताना त7Lही < सार{च
समजा?
सीनN: कçÑणाचा हा जो कोणी +ला अiल तो nवत:च8 स7ख आिण nवत:च8 a:ख सारख8 समजतो आZ
तोपयत
º ठीक आZ. पण इतरEच8 स7ख आिण इतरEच8 a:ख जर तो सारख8 समजS लागला तर आजSबाजS+
लोक लागलीच त∑ार नाही का करणार?
क3पाचाय:8 Z सगळ8 कçÑणाG आधी सEIगतल8 असत8 तर धमय7
É =ाVया IनयमEत आपण तi बदल कHन घ1तt
अस<. आLही अस8 Lहटल8 असत8 की ‘§या+ श• नीट चालत नiल ¢कवा िचलखत Iनकामी झाt अiल
अशास ठार माH न|. पर8त7 जय आिण पराजय ही आपrयाला सारखीच आZत अi sIतnपòयÄG आधी
जाहीर ât असrयास Z कलम लागS होणार नाही.’ य7= लवकर स8पायला याम7ळ1 थोडी मदत झाली असती.
क3तवम6: आिण [ा दोघEना जर Pळच काढायचा अiल तर Iनदान अज7Éनाच8 आिण पयÄयाG आमच8ही
मनोर8जन होईल अशी काही सोय कçÑणाG करायला हवी. आमVया πारâला एक गिñप™ Lहातारा आZ.
äयाची Gहमीची य7eती अशी की कKठrयाही घोळeयात असला की तो माणसE+ तीन sकार पाडतो. एकदा
तो Lहणाला की जगात तीन sकार+ लोक असतात. सम7ªाकाठी रमणा3, पवतावर
É
रमणा3 आिण
बाजारात रमणा3. आता [ा बोल'यात चात7यÉ अस8 फार नाही, पण जमtrयEनी [ातSन इतâ PगPगळ1
लाmिणक अथÉ काढt की प7ढVया दोन घटका कशा ?rया < कKणाला कळल8 स7=ा नाही. कçÑणाला [ातSन
काही िशक'यासारख8 आZ.
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काही िशक'यासारख8 आZ.
सीनN: मीही <च Lहण<. इã तीन sकार+ सhIनक आZत: लागलीच मरणा3, हाल होऊन मरणा3 आिण
धाnतीG मरणा3. हा समोरचा sकार असाच चालS राIहला तर बo<क सगळ1 Iतसóया वगÄत जमा होतील.
स"जय: सीनS, हा Iवनोदाचा Iवषय आZ का?
सीनN: मग मी तरी काय कH? Pळ नको का जायला? लोक कáटाळtt मला बघवत नाहीत.
स"जय: सhIनक खरोखरीच मरणार आZत, पण मला स8शय असा आZ की [ा म7é÷याला कçÑणाVया tखी
मह¨व नाही. त7Lहाला मी ëdहा इã »टलो <dहा पा+क अòयाय होऊन ?tt हो<, आिण äयEमò| कçÑण
प7Ñकळ काही LहणSन ?ला होता. < सगळ8च मला समजtल8 नाही, पण माणस8 मारण8 वाईट का नाही याचा
äयातSन उलगडा होतोस8 Iदसत8. त7Lहालाही सEगतो, पटत8 का बघा.
क3तवम6: सEग. पटल8 तर चEगल8च होईल, कारण मग मला समाधानाG मरता |ईल.
स"जय: äयाआधी आäमा Lहणë काय Z त7Lहाला सEगायला हव8, <dहा थोड8 सब7रीG Üया. कçÑण Lहणाला
होता की आपrया अ8गात आäमा नावाची काहीतरी वnतS अस<. IतVयाम7ळ1 आपण िजव8त राहतो. आता
एकतर ही वnतS अ8ग सोडSन ?ली की आपण मरतो, ¢कवा आपण †लो की ही वnतS अ8ग सोडSन जा<.
दोहvपhकी नeकी काय होत8 याबéल अजSन माbयाच मनात गvधळ आZ. पण < काही असल8 तरी आपण
†rयान8तर हा आäमा aसóया अ8गात िशरतो आिण < अ8ग िजव8त होत8. कçÑणाच8 Lहणण8 अस8 की माणSस
जसा ज7G कपड1 टाकyन Uऊन नP कपड1 घालतो तसा आäमा ज7न8 अ8ग टाकyन Uऊन नdया अ8गात िशरतो.
मयाOर: Z मह¨वाच8 आZ. मला नीट समजSन Üयायला हव8. पण हा आäमा अ8गात राèन काय करतो?
स"जय: कçÑणाG < काही सEIगतल8 नाही. äयाG आäLयाच8 ë वणन
É âtल8 आZ < आäमा काय करत नाही
आिण आäLयाला काय होत नाही अशाच धाटणीच8 आZ. कçÑण Lहणतो की आäLयाला हäयाराG इजा होत
नाही, आग äयाला जाळS शकत नाही, पाणी äयाला िभजवS शकत नाही आिण वारा äयाला वाळवS शकत
नाही. Z dयापक अथÄG Üयायला हव8 अस8 स8दभÄवHन Iदसत8. Lहणë उदाहरणाथ,É तस8 जरी nप™ Lहटल8
नसल8 तरी आäLयाला ग8ज चढत नसणार ¢कवा íमालात बEधता |त नसणार.
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अRSथामा: मलाही आäमा आZ का? तस8 जाणवत तरी नाही.
सीनN: जाणवत मलाही नाही.
स"जय: हो, sा'यEनाही आिण बायकEनाही असतो. माणSस †rयावर äयाचा आäमा sा'यात जाऊ शकतो,
sाणी †rयावर माणसात जाऊ शकतो ¢कवा एका sा'यातSन aसóया sा'यात जाऊ शकतो. <dहा आपrया
सगयEमधt आä† एक†कEêmा Iनराळ1 नसाPत. < परnपरEना कi अोळखतात Z माIहत नाही.
वनnपत©मò| असतो का Z माì नीट कळल8 नाही. उदाहरणाथ,É वडाच8 मोठ8 झाड अiल तर äयाचा काही
भाग †tला आिण काही िजव8त असS शकतो. अशा Pळी äयामधला आäमा झाडाVया काहीच फEzEमò|
वावH शकतो आिण काही फEzEमò| िशरायला äयाला म§जाव आZ अस8ही असS शâल. मह¨वाच8 अस8 की
माणसाला ¢कवा sा'याला मारल8 तरी äयाचा आäमा मरत नाही. †tल8 अ8ग सोडSन तो aसóया अ8गात
IनघSन जातो. äयाम7ळ1 कçÑणाच8 Lहणण8 अस8 की माणSस †ला तरी äयात a:ख कर'यासारख8 काही नाही,
कारण आäLयाला äयात कKठ1च धeका पोहोचtला नसतो. आिण LहणSनच कçÑण अज7Éनाला Lहणतो की तS
माणस8 मारायला कचH नकोस.
मयाOर: Z खSपच मह¨वाच8 आZ. मला म7ळातSनच समजSन Üयायला हव8. तS Lहणालास की माणSस
आäLयाम7ळ1 िजव8त राहतो. अस8 जर अiल तर िजव8तपणी तो माणSस âdहा काय करतो Z आäमा ठरवत
असणार.
स"जय: नाही, तस8 वाटत नाही. अस8 पाहा की आपrया अ8गात §या स8Pदना IनमÄण होतात äया रeतातSन
±दयात वाèन Grया जातात. याबéल आपण मघाशी बोललोच आहोत. रeतात खSप पाणी असत8.
आäLयाला जर पाणी िभजवS शकत नiल तर आपrया स8Pदना äयाVयापयत
º पोहोचतच नसणार. Lहणë
समजा मला [ा mणी थ8डी वाजत अiल तर माbया आäLयाला < ठाऊक नसत8. आिण <च जर ठाऊक
नiल तर थ8डी भागावी LहणSन प7ढ1 काही कर'याचा sàन |त नाही.
सीनN: त7ला खर8च थ8डी वाज< आZ का?
स"जय: थोडीशी.
(सीनS आपrया गाडwात जाऊन एक धाबळी घ1ऊन |< आिण स8जयला आणSन U<.)
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(सीनS आपrया गाडwात जाऊन एक धाबळी घ1ऊन |< आिण स8जयला आणSन U<.)
सीनN: तSरानमò| एक दाट पEढ3 âस असtली गरगरीत Àढी अस<. समरकáदला IतVया लोकरीचा मोठा
बाजार भरतो. IतथSन मी ही घासाघीस कHन nवnतात िमळवली. ठ1व त7bयाजवळ.
(स8जय ती आपrयाभोवती लêटSन घ1तो.)
स"जय: ऊब छानच आZ. धाबळी पाIहली की मला लहानपणची आठवण हो<. आई आिण बाबEनी जोडीG
Lहणायच8 एक ज7न8 गाण8 होत8. बाबा खोगीर पाठीवर बEधSन घोडा dहाय+ आिण आई धाबळी पEघHन Àढी
dहायची. Àढी घोडwाची थpा करत अi की ‘बाबा3! काय Z हाल त7झ1! माणSस त7bया पाठीवर बसSन त7ला
दामटतो आिण सामानाG भरtt जड खटा3 त7ला अोढायला लावतो.’ यावर उलट घोडा Lहणतो, ‘बाई ग8!
Iकती Z हाल त7झ1! त7bया अ8गावर इतकी स78दर लोकर अस<, पण माणSस ती सगळी अोरबाडSन घ1तो आिण
त7ला नागडी कHन सोडSन Uतो.’ एक कडव8 घोडwाच8 आिण एक कडव8 Àढीच8 अस8 < चालायच8. समोर
ऐकणा3 कोण आZत याचा अ8दाज घ1ऊन Z गाण8 Iकतीही आतÉ बनवता |त अi. बायाबापड्यEVया
अ8त:करणाला पीळ पाडता |त अi. Iततकाच ख7दÄही जाnत िमळायचा.
सीनN: गाण8 िलèन U न8तर मला.
स"जय: Uईन.
मयाOर: पण आपला Iवषय सोडSया नकोत. त7ला आjा ëdहा थ8डी वाजली <dहा त7bया äव+तSन ±दयाकड1
रeत ?rयाम7ळ1 ती त7ला कळली. पण तS ëdहा तस8 बोलSन दाखवल8स, <dहा कशी हालचाल करायची Z
त7bया अोठातrया cायS8ना कKणीतरी सEIगतल8 असल8 पाIहë. आिण न8तर nवत:भोवती धाबळी लêटSन
घ1तलीस, <dहाही कशी हालचाल करायची Z त7bया हातातrया cायS8ना कKणीतरी सEIगतल8 असल8 पाIहë.
पण Z सEगत8 कोण?
स"जय: आता < मला काय ठाऊक? पण आäमा सEगत नाही Z Iनिïत. कारण म7ळात थ8डी वाजण8 Lहणë
काय Zच äयाला समजत नाही आिण न8तर अ8गाला ऊब िमळाtलीही समजत नाही. Iनदान कçÑणाVया
बोल'यावHन तसा nप™ तक¡ करता |तो. अस8 सगयाच बाबतीत आZ. आäLयाला a:ख होत नाही आिण
आन8दही होत नाही. äयाला तहान ¢कवा भSक लागत नाही. <dहा माणसाG काय खायच8 आिण ñयायच8 Z
तो ठरवत नाही.
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तो ठरवत नाही.
क3पाचाय:8 ठीक आZ, पण †tली माणस8 बोलत नाहीत ¢कवा हालचालही करत नाहीत. तS Lहणालास की
िजव8त माणSस िजव8त असतो तो äयाVयात आäमा असrयाम7ळ1. पण िजव8त माणसाVया कKठrयाच स8PदGत
आिण कKठrयाच हालचालीत तो भाग घ1त नiल तर आäLयाचा उपयोग काय?
मयाOर: मलाही हाच sàन पडला होता. िजव8त माणSस ëdहा म3ल <dहा ही अडचण |ईलच. अस8 समज
की कौरवEVया बाजSचा धhयधर
É
नावाचा एक सhIनक आZ. अज7ÉनाG äयाVया पोटात समज बाण मारला.
पIरणामी धhयधर
É भय8कर कासावीस होईल आिण äयाVया अ8गातल8 रeत जख†तSन बाZर सEडायला ला?ल.
थोडwा PळाG धhयधर
É
म3ल. पण तS Lहणतोस की aखrयाची स8Pदना आäLयाला कळत नाही आिण
रeताशीही äयाचा स8ब8ध |त नाही. पण मग धhयधराच8
É
अ8ग âdहा सोडSन जायच8 Z äयाVया आäLयाला कस8
कळत8?
क3तवम6: आिण समज धhयधर
É एकदाचा †ला. आता äयाVया आäLयाला काही इजा झाtली नाही आिण तो
aसóया अ8गाVया शोधात Iनघाला अiल Z माDय. पण LहणSन धhयधराVया
É
बायकोG रडS न| अस8 म7ळीच
नाही. कारण Iतच8 s1म होत8 धhयधरावर,
É
äयाVया आäLयावर नdZ. आिण तो †rयाम7ळ1 वाईट वाटणार आZ
< Iतला, IतVया आäLयाला नdZ. <dहा IतG अज7न
É ाVया आäLयाला िशdया Uऊ न|त फारतर, पण
अज7न
É ाला zायला काहीच हरकत नाही. आिण अस8 अiल तर धhयधराला
É
मार'यासाठी अज7न
É ाकड1 सबळ
नhIतक कारण हव8. äयाचा आäमा मरत नाही Z कारण नdZ.
सीनN: मला Z सगळ8 Iविचìच वाटत8. का < स8जयGच Iदtल8 उदाहरण प7ढ1 चालवSन सEग<.
स"जय: माझ8 उदाहरण अस8 इã काही नाही. मी पदरच8 सEIगतtल8 नाही. कçÑण ë Lहणाला < तस8Vया तस8
त7Lहाला सEगतो आZ.
सीनN: हो 3! उगीच फKर8गटS नकोस. तर कçÑणाGच Iदtल8 उदाहरण प7ढ1 चालवSन सEग<. माणSस ज7G कपड1
टाकyन Uऊन नP घ1तो. पण का घ1तो? ज7Dया कपडwEचा र8ग Iवटतो, < फाटतात अस8 काही ना काहीतरी
होत8. äयामानाG नP कपड1 चEगt Iदसतात. LहणSन माणSस नP कपड1 घ1तो. पण आता इã बघ. समज एक
Iदसायला छान म7लगी आZ. आपण Iतला छान Lहटrयाम7ळ1 Iतला nवत:ला आन8द होतो. पण यात IतVया
आäLयाला काही फरक पडत नाही. प7ढ1 ती Lहातारी झाली की आपल8 सŸदयÉ ?ल8 अस8 LहणSन खpå हो<. पण
यातही IतVया आäLयाला काही फरक पडत नाही. मग अस8 अiल तर हा आäमा ज7न8 अ8ग टाकyन Uऊन नव8
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यातही IतVया आäLयाला काही फरक पडत नाही. मग अस8 अiल तर हा आäमा ज7न8 अ8ग टाकyन Uऊन नव8
अ8ग घ1'याचा खटाटोप कशासाठी करतो? तो Gहमी अ8गाबाZरच का राहात नाही? Lहणë अ8गाला
आäLयाचा उपयोग नाही एवढ8च नdZ तर आäLयालाही अ8गाचा उपयोग नाही.
स"जय: [ावर एक उjर आZ. Lहणë कçÑणाG Iदtल8 उjर आZ, मी नdZ. माbयावर धार धरणार नसाल
तर सEगतो.
सीनN: नाही धरत 3! घाबH नकोस. तS आपला सEगत राहा.
स"जय: हा जो आäमा एका अ8गातSन aसóया अ8गात आिण aसóया अ8गातSन Iतसóया अ8गात जातो, तस8 äयाला
वाnतIवक करायच8च नसत8.
क3तवम6: करायच8च नसत8?!
स"जय: [ा तोचतोचपणातSन äयाला कायमची मोकळीक िमळवायची अस<. याला मोm Lहणतात. हा मोm
िमळाrयान8तर आäमा कायमचा कçÑणाजवळ जाऊन राहतो. आिण हा मोm िमळावा यासाठी sä|काG
sयäन करायला हPत अस8 कçÑणाच8 Lहणण8 आZ.
क3तवम6: Lहणë काय करायला हव8?
स"जय: बóयाच PगPगया मागôनी मोm िमळवता |तो अस8 Iदसत8. §याचा जसा nवभाव अiल तसा मागÉ
äयाG Iनवडावा अस8 कçÑणाच8 Lहणण8 आZ. Z मागÉ कKठt < मी त7Lहाला सEगSही शâन, पण äयात
Iकचकटपणा खSप आZ. तरीUखील [ा सगया मागôमधल8 समान सSì अस8 की nवत:+ चोचt प7रवाय+
नाहीत. Iकमान एवढ8 पÆय पाळायच8.
सीनN: Lहणë काय करायच8?
स"जय: उदाहरणाथ,É समज त7ला आ8बा आवडतो. तर तो खाrrयाम7ळ1 जीभ चाळव< आिण आ8बा आणखी
खावासा वाटतो. तर अशा Pळी िज»च8 ऐकायच8 नाही. एकतर आ8बा आधी खायचाच नाही, ¢कवा खाrला
तरी तो चवीला चEगला लागS zायचा नाही. अस8 सगयEच बाबतीत आZ. सम7ª मी कधी पाIहtला
नाही, पण पाहणा3 सEगतात की सम7ªात सSयÉ मावळताना फार छान Iदसतो आिण रोज äया Pळ1ला पाय
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नाही, पण पाहणा3 सEगतात की सम7ªात सSयÉ मावळताना फार छान Iदसतो आिण रोज äया Pळ1ला पाय
Iतã अोढ घ1तात. पण Z वाईट आZ, कारण िजतeया Pळा सम7ªावर जाल Iततकी ही तलफ वाढत जा<.
गा'याच8ही अस8च आZ. चEगल8 गाण8 ऐकाव8 लागल8 तर äयात आन8द मानS न|. यामागच8 कारण अस8 की
िजतeया Pळा त7Lही चवीG आ8बा खाल, ¢कवा कान Uऊन गाण8 ऐकाल Iततका त7मचा जग'यावरचा लोभ
वाढत जातो. पण याम7ळ1 मोm आणखी अवघड होतो, कारण िजव8त अ8गापासSन आäLयाला ≤र Gण8 [ाच
उIé™ाचा äयात बोजवारा उडतो.
क3तवम6: पण मोm कशासाठी िमळवायचा?
स"जय: कçÑणाजवळ कायमच8 जाऊन राहता याव8 यासाठी.
(कçतवमÄ Iनœास सोडतो.)
क3पाचाय:8 (कçतवLयÄला उé1शSन) [ा कrपGG तS हषभ
É Iरत झाtला Iदसत नाहीस.
क3तवम6: नाही. Iनखळ आन8द dहावा अस8 [ा snतावात मला काही Iदसत नाही. यादवEचा मी iनापती
असrयाम7ळ1 कçÑणाशी माझा अGकदा जवळSन स8पक¡ आtला आZ.
अRSथामा: कçतवLयÄच8 एक राè U. काही वhयिeतक अन7भवEम7ळ1 ही मोmाची कrपना äयाला आकषक
É
वाटत नiल. पण माझी श8का Pगळी आZ. ëdहा âdहा मी म3न <dहा माझा आäमा माbया अ8गातSन बाZर
जाईल. बरोबर?
स"जय: बरोबर.
अRSथामा: तो कKठ1 जाईल [ावर माझ8 Iनय8ìण नाही. कKठrयाही sा'याVया ¢कवा माणसाVया अ8गात तो
जाऊ शâल.
स"जय: बरोबर.
अRSथामा: अस8 समजSन चला की तो एका Pà|Vया अ8गात ?ला. Pàयाच का समजायची याला कारण
नाही, पण उदाहरणादाखल समजSन चला. आता मी †rयान8तरच ही Pàया जDमाला आtली असrयाम7ळ1
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नाही, पण उदाहरणादाखल समजSन चला. आता मी †rयान8तरच ही Pàया जDमाला आtली असrयाम7ळ1
Iतची आिण माझी अोळख नसणार. एवढ8च नdZ तर IतG माझ8 नावही ऐकtल8 नसणार. <dहा मी Lहण1न
की [ा आäLयाच8 प7ढ1 काय होत8 Z äया Pà|G बघाव8. äयाला मोm िमळावा [ासाठी मी का LहणSन sयäन
कराPत? मी †rयावर माझा स8ब8ध स8पला.
स"जय: ठीक आZ, हा Iतढा स7टतो का बघSया. पण ‘हा आäमा’ अस8 Lहणत राहण8 ìासाच8 आZ. äयाला
रीतसर नाव पाIहë.
मयाOर: आउIटस! आäLयाला मी ‘आउIटस’ Z नाव स7चवतो. यवनEकडचा हा íळtला शfद आZ.
एखाzाची अोळख नeकी नiल तर < äयाला ‘आउIटस’ Lहणतात.
स"जय: हरकत नाही. तर अœäथाLयाVया आäLयाच8 नाव ‘आउIटस’. आिण Pà|च8 नाव ‘योजनग8धा’.
क3पाचाय:8 dयासाला टपली माHन जायची एकही स8धी तS सोडत नाहीस. योजनग8धा Z äयाVया आईच8,
Lहणë सäयवतीच8 टोपणनाव आZ.
स"जय: तस8 समजा. तर Pà|च8 नाव ‘योजनग8धा’. सारEश काय तर अœäथामा †rयान8तर äयाच8 कtवर
सोडSन Uऊन आउIटस योजनग8ध1Vया अ8गात िश3ल. आता इã कçÑणाच8 Lहणण8 अस8 की अœäथाLयाG आपण
अœäथामा आहोत आिण योजनग8ध1G आपण योजनग8धा आहोत अस8 समजS न|. तो æम आZ. याउलट
आपण आउIटस आहोत अस8 दोघEनी समजाव8. आउIटसला जो मोm िमळवायचा आZ äयासाठी अœäथामा
आिण योजनग8धा [ा दोघEनीही sयäन करायला हPत, कारण < दोघ1ही आउIटस आZत.
सीनN: (कपाळाला आठîा घालत) Z शeय नाही.
क3तवम6: (भ7वया कKnकरत) नाही.
अRSथामा: Z म7ळीच शeय नाही. मी आउIटस नdZ. मी कोण आZ < सEगण8 माbयासाठी सोप8 नाही;
सEगायला ?लोच तर ढग चाचपडSन पाह'यासारख8 < होईल. पण मी आउIटस नdZ इतकá उघड आZ.
त7Lहाला Lहणालो होतो की इIथयोIपयाVया ज8गलात मी लहानाचा मोठा झालो. मला Iतथrया आठवणी
आZत आिण äया आता माझा भाग झाtrया आZत. माझ1 मोठ1 कान मला आवडतात आिण माझी
स7रकKतtली कातडी मला आवड<, कारण आपण इथt नाही, आपrयाला इã राहायच8 नाही, एक ना एक
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स7रकKतtली कातडी मला आवड<, कारण आपण इथt नाही, आपrयाला इã राहायच8 नाही, एक ना एक
Iदवस आपण इIथयोIपयात परत जाणार आहोत असा एक Iवœास äयEVयाम7ळ1 माbयापाशी आZ. खरा
असो ¢कवा खोटा असो, पण आZ. माझ1 कान अIधक माझी कातडी अIधक माbया आठवणी, अस8 सगळ8
अोबडधोबड कडबोळ8 होऊन मी बनतो. योजनग8ध1जवळ यापhकी काहीही नाही. माbया आठवणी Iतला
आठवणार नाहीत. योजनग8ध1+ कान मोठ1 नसतील आिण योजनग8ध1च8 अ8ग स7रकKतtल8 नiल. नाहीतर
Iतचा ध8दाच चालायचा नाही. Iतची nवत:ची अोळख IनमÄण करणा3 IतVया अ8ग+ अवयव Pगळ1
असणार. < कोण< [ात मी िशरत नाही. पण अस8 पाहा की [ा Iबनआठवण©Vया, IबनकानाVया,
IबनकातडीVया आउIटसचा यापhकी कशातही सहभाग नाही. <dहा मी काय ¢कवा योजनग8ध1G काय,
आपापली दाट अोळख IवसHन जाऊन आउIटसची अोळख सEगावी [ात काहीस7=ा हशील नाही.
आउIटसचा मी कKणी लागत नाही. äयाला मोm हवा अiल तर तो äयाचा sàन आZ, माझा नाही.
क3पाचाय:8 मीही <च Lहणतो. आपण आउIटस आहोत अस8 अœäथाLयाG वाटSन Üयाव8 अशी जर कçÑणाची
इVछा अiल तर तशी जाणीव äयाGच अœäथाLयामò| IनमÄण का नाही âली? äयाG जर जगातल8 सगळ8
IनमÄण âल8 अiल तर Z äयाला का जमS न|? जी अोळख आपrयाला आपसSक जाणवत नाही ती पढवSन
कशी जाणPल?
अRSथामा: अगदी माDय आZ. आिण äयातSनही समजा मला मोm िमळवावासा वाटलाच. आता आ8बा राè
zा, कारण तो मला कधी कKणी खायला Iदtला नाही. पण मला ऊस आवडतो. डोयEना थEग लागणार
नाही इतकी sच8ड उसाची $त8 इIथयोIपयामò| असतात. एâकाळी मी äयEची वाØल तशी नासधSस
âtली आZ. मोm िमळवायचा तर Z िज»+ चोचt मी ब8द करायला हPत. पण माझा sàन असा आZ की
जग IनमÄण करताना ऊस चवीला इतका चEगला IनमÄण âलाच का? ऊस खाऊन पोट भ3ल आिण अ8गात
ताकद |ईल, पण चवीला तो Iव$ष चEगला लागणार नाही अशी dयवnथा आधीपासSनच का नाही âली?
जर सम7ª Iदसायला स78दर नसता ¢कवा ऊस चवीला चEगला नसता तर मोm जाnत सोपा झाला नसता
का?
मयाOर: मी तर [ाVयाही प7ढ1 जाईन. म7ळात माणसEVया आिण sा'यEVया अ8गEमò| आä† ब8Iदnत कHन
न8तर äयEना मोmासाठी sयäन करायला लावण8 हा ªाIवडी sाणायाम कशासाठी? सगया आäLयEना
स7रवातीलाच मोm Uऊन टाकला असता तर ही वायफळ ग78ताग78त वाढलीच नसती.
क3पाचाय:8 कçÑणाG जग IनमÄण âल8ही अiल कदािचत, पण खSप Iवचार कHन < âtल8 आZ अस8 Lहणवत
नाही.
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नाही.
क3तवम6: [ा म7é÷यावHन मी त7bयाशी वाद घाtन अशी अêmा धH नकोस.
मयाOर: पण म7éलात [ा Iठकाणी आपण कi |ऊन पोहोचलो < तरी पाहा. अज7न
É Lहणत होता की रा§य
िमळव'यासाठी मी nवत:Vया च7लतभावEना मारणार नाही. आता कKणी Lहण1ल की मारायला हरकत नाही,
तर कKणी Lहण1ल की हरकत आZ. हा êच अवघड आZ. पण äयEना मारल8 तरी äयE+ आä† मरत नाहीत
अस8 LहणSन तो स7टायला थोडीUखील मदत होत नाही. <dहा आäLयाकड1 Gणाóया [ा आडरnäयाला लागSन
आपrयाला काहीही िमळाtल8 नाही. Iतã जायला नको होत8.
स"जय: Iतã काही िमळ1ल अशी हमी मी Iदtली नdहती.
क3तवम6: Z कबSलच आZ. आLही त7bयावर रागावलो आहोत अस8 समजS नकोस. त7झ8 nवत:च8 यात काही
नाही.
स"जय: < एक राè zा. आäमा नको तर नको, पण आणखीही एक Pगळ8 कारण कçÑणाG सEIगतल8 होत8,
<स7=ा त7Lहाला सEगतो. न8तर त7मची त∑ार |ऊ न|.
क3तवम6: हा माणSस sàना+ लचâ तोडतो. ãट गळा पकडत नाही.
सीनN (स8जयला): तो त7ला उé1शSन Lहणत नाहीय. कçÑणाला उé1शSन Lहणतो आZ.
स"जय: ठाऊक आZ.
सीनN: मग प7ढ1 सEग.
स"जय: कçÑणाG ëdहा जगातली माणस8 IनमÄण âली <dहा äयEVया जाती पाडrया. sä|क जातीला Iतच8
काम GमSन Iदtल8 आZ. mIìय, शSª, Ãा”ण आिण वhàय अशा äया चार जाती आZत. अज7न
É ाची जात
mIìय अशी आZ, आिण य7= करण8 Z mIìय जातीVया माणसाला GमSन Iदtल8 काम आZ. पण य7=
करायच8 तर माणस8 मारावी लागणारच, मग < च7लतभाऊ असोत की आणखी कKणी असोत. LहणSनच
अज7न
É ाG न कKरकKरता < करायला हव8. नाहीतर äयाची नाचeकी होईल.
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अज7न
É ाG न कKरकKरता < करायला हव8. नाहीतर äयाची नाचeकी होईल.
क3पाचाय:8 बाकीVयEची काम8 काय आZत?
स"जय: मालाची ख3दीIव∑ी Z वhàयEच8 काम आZ. माणसEची ल«8 लावSन Uण8 आिण न8तर äयEना झाtrया
म7लEना िशकवण8 Z Ãा”णEच8 काम आZ. शSªEची काम8 खSप PगPगया sकारची आZत. कçतवमÄ मघाशी
Lहणाला होता की हjीघोडwEनी खSप घाण कHन ठ1वली आZ. ही घाण काढSन नाrयात सोडSन Uण8 Z
शSªEच8 काम आZ. ¢कवा सhIनक †rयावर äयEना जाळण8 Zही शSªEच8च काम आZ. कKठrया कामात कोण
चEगला आZ Z पाèन äयाची जात ठरवtली अस<. उदाहरणाथ,É हा $णाम7ताचा वास कçतवLयÄला फार
ìासदायक वाटला होता, पण शSªEना तो तसा वाटत नाही. äयाम7ळ1 Iकळस न |ता nवVछ<च8 काम < कH
शकतात. ¢कवा सीनS जाäयाच xरकी असrयाम7ळ1 ख3दीIव∑ीच8 काम चEगल8 कH शक<. अशी ही योजना
आZ.
क3तवम6: कौरवसhIनकEची जात काय आZ?
स"जय: अथÄत mIìयच. <dहा अज7न
É ाVया उलट्या बाजSG य7= करण8 Z äयEच8स7=ा काम आZ.
क3पाचाय:8 पण कौरव मरणार Z कçÑणाG आधीच ठरवtल8 आZ, Lहणë ही दोDहीकडची काम8 ल7टSप7टSचीच
आZत.
स"जय: हो, तस8 Lहणायला हरकत नाही. नाटकात एका पाìाला भोसक'याच8 काम aसóया पाìाला zाव8
आिण ध7ळीत Iवdहळत लोळत पडायच8 काम पIहrया पाìाला zाव8 तस8 < आZ.
क3तवम6: पण मग मघाचाच sàन प7Dहा Iवचारतो. अस8 अiल तर कçÑणाG पEडवEतफ⁄ कौरवEकड1 |ऊन
िश™ाई âली ती कशासाठी?
क3पाचाय:8 तोही नाटकाचाच भाग असावा. आिण य7= स8पrयान8तर कKíकKलाची जी पडझड होईल आिण
बायकEना माज |ऊन वणस8
É कर होईल, तोही नाटकाचाच भाग असावा.
क3तवम6: पण मग नाटकात काय होणार Z आधीच ठHन ?tल8 आZ की äयात बदल कर'याचा काही मागÉ
िशrलक आZ?
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िशrलक आZ?
स"जय: माIहत नाही.
मयाOर: थEबा. त7Lही उगीच भरकटत चालला आहात. Z सगळ8 नाटक आZ अस8 कçÑण nवत: Lहणाला आZ
का?
स"जय: nप™ शfदEत तस8 नाही Lहणाtला.
मयाOर: मग आपण तस8 समजSया नको. कारण तस8 जर असत8 तर mIìय जातीच8 काम अम7क आZ [ाला
काही अथÉ उरला नसता. नट हीच sä|काची जात असती.
स"जय: <ही बरोबर आZ.
अRSथामा: माझी जात काय आZ?
स"जय: sा'यEना जात अस< का [ावर कçÑण काही बोलtला नाही. कदािचत माणसEVया जाती sा'यEना
तशाVया तशा लागS होत नसतील. हjी हीच त7झी जात असS शâल.
अRSथामा: पण मी नSIबयातला हjी आZ. भारतातrया हj©ची जात माbयाèन Pगळी असणार. नाहीतर
मी äयEVयाêmा Pगळा Iदसलो नसतो.
स"जय: अiलही तस8. नeकी ठाऊक नाही, पण माणSस काय ¢कवा sाणी काय, äयाची जात काही Pळा
äयाVया अ8गाकड1 बघSन कळ< आिण काही Pळा नाही. ती Gमकी अोळखण8 अवघडच Iदसत8. पण आपrया
आईवIडलEची जात ती आपली जात अस8 सोप8 समजSन चालायला हरकत नाही. माझ1 वIडल भाट हो<
आिण आई äयEना सोबत करत अi. मीही <च करतो.
अRSथामा: पण अस8 अiल तर मला GमSन Iदtल8 काम कKठल8 Z कळत नाही. कारण माझ1 आईबाबा काम
अस8 काहीच करत नसत. दोघ1ही ख7शाल¤डS हो<. äयामानाG कामाचा अन7भव मला खSप आZ.
स"जय: त7ला GमSन Iदtल8 काम कKठल8 Z मलाही सEगता यायच8 नाही. माणसEची iवा करण8 अस8 < नसाव8.
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स"जय: त7ला GमSन Iदtल8 काम कKठल8 Z मलाही सEगता यायच8 नाही. माणसEची iवा करण8 अस8 < नसाव8.
कारण नाहीतर तS जDमापासSनच माणसEVया ताfयात असशील अशी dयवnथा कçÑणाG âली असती. पण
तस8 झाtल8 नाही.
अRSथामा: नाही. तस8 झाtल8 नाही.
मयाOर: पण हा GमSन Iदtrया कामाचा म7éा आधीVया म7é÷याशी †ळ खात नाही. कस8 < सEगतो.
अज7न
É ाची जात mIìय आZ, आिण äयाला GमSन Iदtल8 काम माणस8 मारायच8 आZ. <dहा äयाबéल äयाG
उगीच श8काकKश8का काढS न|त अस8 कçÑणाच8 Lहणण8.
स"जय: बरोबर.
मयाOर: पण कçÑणाच8 Zही Lहणण8 होत8 की आäमा मरत नसrयाम7ळ1 माणस8 मार'यात वाईट काही नाही.
पण अस8 अiल तर अज7न
É mIìय आZ की नाही हा म7éा गhरलागS आZ. माणस8 मार'याच8 काम वhàयाG âल8
तरीUखील äयात वाईट काही नाही. आिण याउलट माणस8 मारण8 जर वाईट अiल तर अज7Éनाला < काम
म7ळात GमSन zायलाच नको होत8.
स"जय: आता यावर मी काय बोलणार? काम §याG GमSन Iदल8 äयाला Iवचारायला हव8. पण < काही जरी
असल8 तरी GमSन Iदtल8 काम आपण कराव8 एवढ्यावर Z sकरण स8पत नाही. त7Lहाला मोm हवा अiल
तर कामातSन काही Iनिïत फायदा dहावा अशी अêmा न ठ1वता < कराव8 लागत8.
मयाOर: पण अथÄत मोm हवा की नाही ¢कवा कशाला हवा Z Pगळ1च sàन आZत. < आपrयाला स7टtt
नाहीत.
सीनN: नाहीत स7टtt. पण समजा < स7टt, आिण मी ठरवल8 की आपण मोm िमळवायचा. तरीUखील माझ8
काम करत असताना Iकमान इतका फायदा आपrयाला dहायला हवा अशी अêmा जर मी ठ1वत ?t नाही
तर < होणार नाही. मी त7Lहाला Lहणाt हो< की अफy ब≠तरमधSन आणावी लाग<. इतeया मणाVया
बदrयात इतकी चEदी असा भाव सEगतात. Iतथt $तकरी ल7V+ आZत. तागडीत मारतात. Iह$बात तस8
धHनच चालाव8 लागत8. अफyत ¢डक िमसळावा लागतो, नाहीतर वड्या नीट पडत नाहीत. Iकती अफyला
Iकती ¢डक याचा Iह$ब काØकोर करावा लागतो. उ8ट हाकणाóयEना वड्या चाराdया लागतात. अò|मò|
बड्या माणसEना फKकट zाdया लागतात. एका वडीमा? मला िजतका खचÉ |तो äयाVयाêmा जाnत भावाG
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बड्या माणसEना फKकट zाdया लागतात. एका वडीमा? मला िजतका खचÉ |तो äयाVयाêmा जाnत भावाG
ती Iवकावी लाग<. तस8 नाही âल8 तर माझा ध8दा बiल. एकदा माbयाकड+ पhi स8पt की प7ढ1 यातल8
काहीच करता यायच8 नाही. <dहा Iकती फायदा dहायला हवा याचा Iह$ब आधी न कHन चालायच8
नाही. नाहीतर मला मोm िमळ1ल, पण इतरEना अफy िमळायची ब8द होईल. मग <च Lहणतील की
मोmाVया मा? लागSन तS आमची गhरसोय âलीस.
स"जय: Z स7ख आिण a:खासारख8च असाव8. Lहणë फायदा ¢कवा तोटा होत नाही तोवर < PगPगळ1
समजाय+, पण एकदा यापhकी काहीतरी झाrयावर < सार{च समजाय+. फायzाची अêmा ठ1वायची
नाही याचा अथÉ हा.
सीनN: पण तस8 नाही. तोटा झाrयावर जर मला a:ख झाल8 नाही, तर Iह$बात कKठ1 गफलत झाली ¢कवा
बाजारातला कKठला अ8दाज च7कला Z शोधायला मी जाणार नाही. äयाम7ळ1 माझ8 ध8zातल8 कसब स7धारणार
नाही. < जर स7धारायच8 तर अêश आrयाबéल थोड8 तरी वाईट वाटायलाच हव8. गEधारात IपढwानIपढwा
Z अफyच8 काम चालत8. äयEच8ही तस8च आZ. वाईट अफy आिण चEगली अफy < सारखीच समजSन चालt
अस< तर आjाइतकी Iतची sत स7धारली नसती. मग त7Lहाला वाp1ल < खाव8 लागल8 असत8.
क3पाचाय:8 त7झ8 बरोबर आZ. काही वnतS [ा चEगrया sतीVयाच असायला हdयात.
मयाOर: काम काय आZ äयावर बo<क Z सगळ8 अवल8बSन आZ. पण स8जय ë Lहणतो < मला अगदीच
पटत नाही अस8 नाही. माझाही एक अन7भव मEडतो. ल8बवत7ळ
É ाच8 m1ì कस8 काढतात < त7Lहाला सEIगतल8.
मोठा dयास, छोटा dयास आिण तीन$ प8चावDन यEचा ग7णाकार करायचा आिण चार$ बावDनG भागायच8.
सोप8 सSì आZ. यवनEना < खSप आधीपासSन माIहत होत8. पण आता समजा आपrयाला ल8बवत7ळ
É ाच8 m1ì
काढायच8 नाही, तर कड Iकती लEब अस< Z काढायच8 आZ. äयाला पIरिमती Lहणतात. ग8मत अशी की
ल8बवत7ळ
É ाची पIरिमती Iकती अस< याच8 सSì कKणालाही माIहत नdहत8. यवनEमò| यावर खSप उलटस7लट
चचÄ चालत असत. एकाVया म< अम7क सSì बरोबर आZ, aसóयाVया म< aसर8 आZ अस8 ìEगड8 होत8. पण
ही सSì8 अचSक कधी नसायची. ती वापHन उjर8 अदमाi बरोबर |त असत, पण थोडी ना थोडी चSक
रहातच अi. काही Pळा उjर थोड8 जाnत तर काही Pळा थोड8 कमी |त अi. Z कKणालाच नीट समजत
नdहत8, पण इã बर8च पाणी म7रत8 आZ अशी श8का बळावत चालली होती. हा sàन मी सोडवायला घ1तला.
तो हjी आZ अस8 समजSन äयाचा सगळीकडSन Iवचार âला, पण आपrयाला काय सापडायला हव8 याबéल
Iनिïत अêmा अशी म7éामच ठ1वली नाही. मनात पSवWह
É
न बाळगता गिणत िजã Gईल Iतã ?लो. खSप
üम घ1तt. $वटी मी अस8 Iस= âल8 की ल8बवत7ळ
É ाची पIरिमती काढ'यासाठी अचSक सSì अिnतäवात
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üम घ1तt. $वटी मी अस8 Iस= âल8 की ल8बवत7ळ
É ाची पIरिमती काढ'यासाठी अचSक सSì अिnतäवात
नाही. आिण Z Iस= करत असताना ë नdया sकारच8 गिणत माbयासमोर आपोआप उलगडत ?ल8 <
अIतशय घाटदार होत8. <dहा मला वाटत8 अस8 की Iनिïत अêmा न ठ1वता काम करत ?लो Z चEगल8
झाल8. ज8गलात रानड7कराVया पाठीमा? लागतात तसा एकच एक हdयास धHन अचSक सSìाVया पाठीमा?
लागलो असतो, तर सSìही सापडल8 नसत8 आिण [ा ख7सख7शीत नdया गिणताचा शोधही लागला नसता.
क3पाचाय:8 Z पट'यासारख8 आZ.
क3तवम6: सीनSच8ही बरोबर आZ आिण मयाoराच8ही बरोबर आZ. काम काय आZ äयावर < अवल8बSन आZ.
मी Lहण1न की फायzाची अêmा न ठ1वता काम करा हा एक सrला आZ. जी पIरिnथती त7मVयासमोर
अiल Iतला हjी समजा, आिण हा सrला लागS आZ की गhरलागS Z त7मच8 त7Lही ठरवा. मोmाशी [ा
कशाचा काही स8ब8ध नाही. मोm नको अiल तरीस7=ा सrला LहणSन तो िशrलक राहतोच.
क3पाचाय:8 कçÑणाVया Lहण'याचा असा अथÉ करता |ईल का याबéल मला श8का आZ, पण IवपयÄसच जर
करायचा तर असा करायला हरकत नाही.
सीनN (मयाoराला उé1शSन): तS गिणताच8 <वढ8 सEIगतल8स. äयाप7ढचा भाग मला माIहत आZ, पण इतरEना
सEIगतtला नाहीस.
मयाOर: सEग'यासारख8 फार नाही.
सीनN: पण तरीही सEगSनच टाक.
मयाOर: सEगतो. दडव'यासारख8ही äयात काही नाही. मला ë काही शोध लागत ?t < मी यवनEVया
प=तीsमाण1 चामडwाVया त7कड्यEवर िलèन ठ1वt हो<. äया{रीज मी जमवtली Iकतीतरी प7nतकá
माbयाजवळ होती. अãनाईमò| एक oशार माणSस होऊन ?ला. नायक आिण नाIयका $वटी स7खी होतात
अस8 नाटक जर िलहायच8 अiल तर < चEगल8 कस8 िलहाव8 [ावर äयाच8 प7nतक आZ. äयाचीही sत होती.
यवनEच8 नाटक इथrयाêmा Pगळ8 असत8. <dहा मी खEडववनात राहात होतो. Iतãच Z सगळ8 होत8. अज7न
É
आिण äया+ भाऊ यEनी ठरवल8 की äयEना ती जागा गाव वसवायला हवी आZ. एक Iदवस कKणाला काही
न सEगता äयEनी रानाला आग लावली. माझ8 सगळ8 äयात ?ल8. अ8गाचा डावा भाग आिण +हरा खSप
भाजला पण जीव वाचला. पण न7कत8च मला Z समजल8 की माbया आäLयाला माì आगीम7ळ1 काही इजा
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भाजला पण जीव वाचला. पण न7कत8च मला Z समजल8 की माbया आäLयाला माì आगीम7ळ1 काही इजा
झाtली नाही. <वढी एक बातमी चEगली आZ.
क3पाचाय:8 ë ?ल8 < न8तर प7Dहा िलèन काढल8स का?
मयाOर: नाही. मी शोधtल8 गिणत बरोबर अiल तर कKणाला तरी < प7Dहा सापड1लच. आिण नiल तर
जळtल8च बर8.
सीनN: Iविmñत माणSस आZस.
क3तवम6: तो Iविmñत अiल, पण कKणाVया अòयात नाही की मòयात नाही अस8 äयाच8 काम असत8.
अज7न
É ाच8 तस8 नाही. äयाला GमSन Iदtल8 काम माणस8 मार'याच8 आZ, <dहा < तS IनमSटपण1 कर इतकá
सEगण8 प73स8 वाटत नाही.
मयाOर: Z कबSल आZ. त7झ8 काम IनमSटपण1 कर अस8 मीच nवत:ला सतत सEगत असतो. पण अज7न
É ाच8 तस8
नाही.
क3तवम6: Z य7= कस8 आZ < पाहा. धhयधर
É
आिण शSरiन Z दोघ1ही mIìय आZत आिण एक†कEना
मार'याच8 काम äयEना GमSन Iदtल8 आZ. Z जर äयEनी IनमSटपण1 âल8 तर दोघEनाही इजा होईल. याउलट
äयEनी Z करायच8 नाकारल8 तर दोघ1ही आन8दाG घरी जाऊ शकतील.
अRSथामा: Lहणë प7Dहा IनÑकषÉ हाच Iनघतो की जग IनमÄण करताना नीट Iवचार âtला नाही. हा
स8शय मला फार पSवqपासSन आZ. त7Lही एकदा नSIबयामò| |ऊन पाहा. मोजता |णार नाहीत इतâ कावळ1
आिण मोजता |णार नाहीत इतकी घ7बड8 Iतã एकाच टापSत राहतात. एक†कEचा sच8ड anवास करतात.
कावयEना Iदवसा Iदसत8 पण राìी नाही आिण घ7बडEना राìी Iदसत8 पण Iदवसा नाही. aपार झाली
की कावळ1 जमा होतात आिण एकट्या पडtrया घ7बडाला शोधSन काढSन घ1राव घालSन चोच©नी äयाच8 रeत
बाZर काढतात. याचा सSड घ7बड मòयराìी घ1त8. झाडाVया फEदीवर रE?G झोपtrया कावयEवर झडप
टाकyन äयEची डोकी फाडSन < आतला À≤ बाZर काढत8. दोDही जाती GमSन Iदtली काम8 करतात. ती GमSन
Iदtली असणार Z उघड आZ, कारण घ7बडE+ आिण कावयE+ आईबाप अगदी Zच करत हो<. पण ती
एक†कEVया िजवावर उठSन करतात, आिण LहणSनच मी Lहणतो की ही अ≠खी योजना Pड1पणाची आZ.
दोघ1 एâ Iठकाणी राहणार नाहीत याची जग IनमÄण करतानाच सोय बघायला हवी होती. Iनदान äयEना
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दोघ1 एâ Iठकाणी राहणार नाहीत याची जग IनमÄण करतानाच सोय बघायला हवी होती. Iनदान äयEना
एकì का आणल8 Z शEतपण1 समजावSन zायला हव8 होत8. यातल8 काहीच âtल8 नाही.
क3पाचाय:8 घ7बड oशार असत8.
क3तवम6: मी अस8 Lहणणार नाही, कारण < फeत GमSन Iदtल8 काम करत8. पण घ7बडापासSन माणसान8
काही िशकण8 [ाला माì मी oशारी Lहण1न. (कçपाचायÄकड1 रोखSन पाहतो.)
क3पाचाय:8 (थोडwा PळाG) Iवचार कर'यासारखी बाब आZ. पण पाचवा Iनयम?
(कçतवमÄ िजवणीला म7रड घालSन हसतो. आपली nवत:ची हस'याची उबळ दाबSन धHन कçपाचायÉ äयाला
säय7jर Uतो. Z दोघ1 काहीतरी खाजगी बोलत असrयाच8 इतरEVया लmात |त8, पण Iवचारायला कKणी
धजत नाही.)
क3तवम6: (सावHन बसत) मयाoरा, तS काही Lहण'याVया xतात होतास.
मयाOर: खर8 तर नdहतो, पण LहणSन टाकतो. कदािचत आपण कçÑणावर अनाठायी टीका करत असS. जग
IनमÄण करताना äयाG अम7कअम7क करायला हव8 होत8 अशा पठडीतrया आपrया त∑ारी आZत. पण äयाG
< IनमÄण âtल8 आZ अस8 मला वाटत नाही.
क3पाचाय:8 तस8 फeत वादाखातर गkहीत धराव8 अस8 मी Lहणालोच होतो.
मयाOर: ë काही तो Lहणतो आZ äयातrया Iकतीतरी बाब©ची स8गती लागत नाही. äयाG जर खरोखरीच
जग IनमÄण âल8 असत8 तर जगाची रचना आZ तशी का आZ यामागच8 स7स8गत nप™ीकरण äयाला Uता
आल8 असत8. पण äयाG < आपrयाला Iदtल8 नाही.
क3तवम6: कदािचत äयाला < zायच8 नiल.
क3पाचाय:8 पण मग आLही äया+ +t बनाव8 अशी अêmा धH न|.
मयाOर: बóयाच गो™ी ज7ळत नाहीत. मी त7Lहाला मघाशी Lहणालो होतो की Iफtnतानमò| एक तíण
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मयाOर: बóयाच गो™ी ज7ळत नाहीत. मी त7Lहाला मघाशी Lहणालो होतो की Iफtnतानमò| एक तíण
माणSस होता, आिण तो गो™ी सEगत Iफरत अi. आपrया बापाच8 नाव याहP अस8 तो सEगत अi, पण [ा
बापाला Iतã कKणीच पाIहtला नाही. Iफtnतानमधrया लोकEची अशी समजSत आZ की जग याहPG
IनमÄण âल8. äयEVया प7nतकात तस8 तपशीलवार िलIहtल8 आZ. Iतथrया लोकEना कçÑण माIहत नाही,
आिण इथrया लोकEना याहP माIहत नाही. िशवाय जगाची रचना अशी आZ की दोघाजणEनी एक†कEना
कळS न Uता < अधवट
É IनमÄण करण8 शeय नाही. कारण तस8 असत8 तर Iफtnतानमधt डvगर इथrयाêmा
अगदी Pगळ1 अस<, ¢कवा Iतथrया पा'याची चव इथrयाêmा अगदी Pगळी असती. पण तस8 नाही. <dहा
काहीतरी गvधळ आZ. कçÑण आिण याहP यापhकी Iकमान एकजण खोट8 बोलतो आZ Z नeकी.
क3पाचाय:8 अशीही शeयता आZ की याहPG कçÑणाला IनमÄण âल8 अiल, पण ही गो™ äयाला भारतातrया
लोकEना कळS zायची नiल. का < माIहत नाही. अथÄत [ाVया उलटही असS शâल. कçÑणाG कदािचत
याहPला IनमÄण âल8 अiल, पण ही गो™ äयाला Iफtnतानमधrया लोकEना कळS zायची नiल.
क3तवम6: ¢कवा [ा दोघEमागचा सSìधार Pगळाच असS शâल. जग कस8 असायला हव8 [ाचा आराखडा
तयार कHन याहP आिण कçÑण [ा दोघEना जगाVया PगPगया भागEत तो अ8मलात आणायला äयाG
सEIगतला अiल. आपण नामाIनराळ1 राहाव8 अशीच äयाची इVछा अiल. याहP Iफtnतानमò| सEगतो
की जग मी IनमÄण âल8 आिण कçÑण भारतात सEगतो की जग मी IनमÄण âल8. दोघ1ही अधसäय
É
सEगताZत, पण आपापrया जागी äयEची sIत∂ा Iटकyन राहावी LहणSन सSìधार कदािचत Z खपवSन घ1त
अiल.
मयाOर: याहPG िलIहtल8 प7nतक वरवर जरी वाचल8 तरी Z ल?च कळत8 की nवत:च8 कौत7क कHन
Üयायची äयाला मोठी हौस आZ. कçÑणाचाही nवभाव याêmा फार Pगळा Iदसत नाही. <dहा तS Lहणतोस
< शeय आZ. आिण एकदा [ा Iद$G Iवचार स7H âला की काही परnपरस8ब8ध आपोआप लmात |त
जातात. स8जय मघाशी Lहणाला की कçÑणाG सSयÄला योग िशकवला आिण सSयÄG मनSला िशकवला. योग
Lहणë काय < मला ठाऊक नाही आिण सSयÄचा इã स8ब8ध काय Zही ठाऊक नाही. पण < मह¨वाच8 नाही.
काही जरी असल8 तरी मनS हा कçÑणाचा +ला आZ इतकá यावHन उघड होत8. [ा मनSबéल मला थोडीफार
माIहती आZ. अस8 सEगतात की एâकाळी खSप मोठा पSर आला आिण सगळी माणस8 ब7डSन †ली. äयाPळी
मनSG एक गलबत तयार करवSन घ1तल8 आिण एका UवमाशाVया ∫शगाला < दोरख8डाG बEधSन प7रातSन
तHन Gल8. पSर अोसरrयान8तर पा'यातSन बाZर आtrया एका अñस3ला तो ज7गला. äयातSन प7Dहा माणस8
जDमाला आली. आता नवलाची गो™ अशी की Iफtnतानमò| नोहा नावाचा एक याहPचा +ला होता.
äयाGही एक गलबत तयार करवSन घ1तल8 आिण पSर अोसरrयान8तर तशीच प7Dहा माणस8 जDमाला घातली.
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äयाGही एक गलबत तयार करवSन घ1तल8 आिण पSर अोसरrयान8तर तशीच प7Dहा माणस8 जDमाला घातली.
<dहा तक¡ असा करता |तो की IफtnतानपासSन भारतापयत
º dयाñती असणारा एकच मोठा पSर आला
असणार. [ा दोघEनीही तो आपापल8 अवड8बर माजव'यासाठी वापHन घ1तला. भारतातrया माणसEना
वाटत8 की आपण कçÑणाVया +rयाची म7ल8 आहोत आिण Iफtnतानमधrया माणसEना वाटत8 की आपण
याहPVया +rयाची म7ल8 आहोत. इकडचा पjा Iतकड1 नाही.
सीनN: पण अस8 अiल तर [ा सSìधाराG IफtnतानातSन भारतात यायला रnता ठ1वायला नको होता. तसा
तो ठ1वrयाम7ळ1च Z ग7पीत उघड झाल8.
मयाOर: कदािचत हा रnता मSळ आराखडwाचा भाग नiलही. न8तर कKणीतरी तो काढला असS शâल.
आपण Lहणतो आहोत की जग IनमÄण कर'याच8 काम एका सSìधाराG दोघEना वाटSन Iदल8 अiल. ढोबळ
कrपना LहणSन Z ठीक आZ, पण अथÄत < दोघ1 नdZत तर अGकजण असाPत. कारण उदाहरणाथÉ
चीनमò| कKणी याहPच8 नाव ऐकtल8 नाही आिण कçÑणाच8ही नाही.
क3पाचाय:8 पण हा आराखडा Iकती ज7ना आZ Zही आपrयाला माIहत नाही. äयाम7ळ1 हा सSìधार आज
िजव8त अiलच अस8 खाìीG Lहणवत नाही. मò| âdहातरी तो †ला असS शâल. आिण एकदा äयाचा
sभाव मा? पडrयान8तर इतरEनी आपापrया ब7=ीG जगाVया रचGत फÖरफार ât अस8ही शeय आZ.
क3तवम6: पण अस8 अiल तर काय करायच8 Z ठरवण8 फार अवघड आZ. कारण कKठrया बाबतीत कKणाकड1
जबाबदारी आZ याबéल Iनिïत काही समजत नाही.
सीनN: अजSन Iकती Pळ राIहला आZ?
स"जय: सतरावा अòयाय स8पत आला आZ. अठराचा आपला अदमास बरोबर अiल तर आता Z लवकरच
आटêल. पण कçतवLयÄचा सrला कçÑणाG मानtला Iदसतो. न7कताच तो Lहणाला की माणसE+ तीन sकार
पडतात. ताज8 खाणा3, िशळ8 खाणा3, आिण <लकटIतखट खाणा3. आपrयापhकी कोण कKठrया वगÄत
मोडतो [ावर चचÄ घडवSन आणता |ईल.
क3तवम6: नको. मनोर8जन कHन घ1'याची Pळ आता मा? पडtली आZ.
क3पाचाय:8 पण प7ढच8 ठरवायला हव8.
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क3पाचाय:8 पण प7ढच8 ठरवायला हव8.
सीनN: मला एक श8का |<य ती बोलSन दाखव<. मग मला तकटी
¡ Lहणा, काही Lहणा.
क3पाचाय:8 बोल.
सीनN: अज7न
É »दरट आZ आिण मनाG डळमळीत आZ. िशवाय कçÑणासमोर तो आता प7रता गयाळ होऊन
?tला आZ. पण मी Lहण< की तो ब7=ीG म8द नाही. आपrयाला पडtt sàन äयालाही पडt असणार,
पण कçÑणाला < समोरासमोर Iवचारायचा äयाला धीर होत नसावा.
क3तवम6: पण मग यावर आLही काय करणार?
सीनN: सEग<. स8जयला जो वर िमळाtला आZ äयाबéल अज7न
É ाला ठाऊक असणार.
स"जय: हो, ठाऊक आZ.
सीनN: Lहणë अज7न
É ाला हा अ8दाज असणार की आपल8 आिण कçÑणाच8 स8भाषण खाजगी नाही. कçÑण ë
Lहणतो आZ äयाचा नीट अथÉ äयालाही लागत नसावा. <dहा स8जयG Z सगळ8 ऐकyन इतरEना सEगाव8 अशी
äयाचीही इVछा Lहणा ¢कवा अêmा Lहणा, पण असावी. म7खaबळ
É असrयाम7ळ1 तो nवत: काही कH शकत
नाही. पण इतरEनी आपrया [ा Iबकट अवnãची दखल Üयावी आिण योøय वाØल < कराव8 अशी एक
कळकळ äयाVया मनात असणार. माझा तक¡ मी थोडा ताण< आZ, पण Z अगदीच अशeय वाटत नाही.
क3पाचाय:8 नाही, अशeय म7ळीच वाटत नाही.
क3तवम6: मी एक स7चवतो. सगळ1 धhयधर
É
आिण सगळ1 शSरiन इãच आपrयाभोवताली आZत. äयEना
गटागटाG एकì आणता |ईल. एकyण पIरिnथती समजावSन Uऊन य7= करायच8 की नाही Z आता त7Lहीच
ठरवा अस8 सौLय शfदEत आपrयाला Lहणता |ईल. äयEचा कल काय होतो Z पाèन प7ढच8 ठरवता |ईल.
सीनN: कrपना चEगली आZ. मी आिण मयाoर इथSन âdहाही बाZर पडS शकतो. पण त7मची काळजी वाट<.
अRSथामा: दोDही सhDयEतt Iकतीतरी हjी माbया अोळखी+ आZत. äयEVयापयत
º Iनरोप पोहोचव'याच8
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अRSथामा: दोDही सhDयEतt Iकतीतरी हjी माbया अोळखी+ आZत. äयEVयापयत
º Iनरोप पोहोचव'याच8
काम माbयाकड1 लागल8. आिण Z एकदा झाल8 की घोडwEनाही तो आपसSक कळ1लच. [ा चचमò|
…
äयEच8ही
मत घ1ता |ईल. पण तस8 पाIहल8 तर घोड1 कधीच हj©Vया शfदाबाZर नसतात.
मयाOर: कrपना खर8च चEगली आZ. पण मला वाटत8 की äयाआधी एक $वटची स8धी Uऊन बघावी.
क3पाचाय:8 कKणाला?
मयाOर: §या कKणाVया हाती अ8Iतम सSì8 असतील äयाला. मग तो कçÑण असो की आणखी कKणी असो.
आपt sàन äयाVयापयत
º पोहोचt असतील आिण उjर8 äयाVयाकड1 असतील तर ती äयाG आपrयाला
कळवायला हवीत. नसतील तर इलाज नाही. Lहणë पोहोचt नसतील तर ¢कवा उjर8 नसतील तर ¢कवा
असSन zायची नसतील तर.
क3तवम6: माझी हरकत नाही.
क3पाचाय:8 माझीही नाही.
सीनN: मग एक कHन बघSया. (आपrया गाडwात जा<. Iतã शोधाशोध कHन तालपìEची एक चळत आिण
मघाचाच तEfया घ1ऊन परत |<. चळत समोर ठ1व<.) सगळी कोरी आZत. माbयाकड1 Gहमी साठा असतो.
इã मी ही मEडtली आZत, िलही Lहणाव8 काय िलहायच8 <. उjर8 बरोबर वाटली तर आपण लागलीच
sती काढSन घ1ऊ. (तEfया मयाoराकड1 सोपव<.) Iकती Pळ zायचा?
(मयाoर अœäथाLयाVया ढ78गणावर हाताG थापटतो, तसा अœäथामा धार सोडS लागतो. मयाoर ती
तEfयात भHन घ1तो. तEfयाVया तळाला असtल8 लहान भोक äयाG आपrया तजनीG
É
ब8द âल8 आZ. चळत
मòयभागी ठ1वSन IतVयाभोवती ¢रगण कHन सगळ1जण उ» आZत.)
मयाOर: अठरा mण Uऊया. äयाचा अठराचा आWह आLही पाळतो, आमचा उjरEचा आWह äयाG
पाळावा. (तEfयाखालच8 बोट बाजSला कHन धार पडS Uतो. आतrया ख7णEकड1 तो बारीक लm ठ1वSन आZ.
‘अठरा mण’ हा अवधी उäकáठा ताणली जावी इतका मोठा आZ, पण कáटाळा यावा इतका मोठा नाही.
¢रगणाभोवतालची गदq वाढ< आZ. मयाoर तEfयाखाली प7Dहा बोट धरतो तशी धार पडायची थEब<.)
Pळ स8पली.
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Pळ स8पली.
(अœäथामा प7ढ1 होतो आिण एâक पान आपrया सvड1G काळजीपSवक
É बाजSला करत जातो.)
अRSथामा: (äयEची प7Dहा dयविnथत चळत कHन सvड1G सीनSप7ढ1 धरतो.) घ1. सगळी कोरी आZत.
(कçपाचायÉ आिण कçतवमÄ एक†कEकड1 दीघकाळ
É
पाहत राहतात.)
सीनN: मला नकोत ती आता.
अRSथामा: ठीक आZ. (सvड मा? घ1ऊन पान8 तvडात ठ1वतो आिण चावSन चावSन खाऊन टाकतो.) माफ
करा ह8 म8डळी! पण राहवत नाही. ($णाचा पो टाकतो.)
(काहीसा लEब जाऊन मयाoर तEfया अोतSन Uतो आिण हाताची बोट8 झाडत राहतो. भोवताल+ सhIनक
अवघडSन nतfध उ» आZत. ‘मातर! मातर! तS कKठ1 आZस? मातर!’ अशा आरोया ≤रवHन |ऊ लागतात.
सीनS äया Iद$ला तvड वळव< आिण उäसाहाG हात हलवत राह<.)
सीनN: माझी पोरगी इकड1च |< आZ. Lहणë [ा दोघEच8 बोलण8 स8पtल8 Iदसत8य.
स"जय: हो, न7कत8च स8पल8.
क3पाचाय:8 कोण काय Lहणाल8 $वटी?
स"जय: अज7न
É Lहणाला की आता मी य7=ाला तयार आZ. काय करायच8 < मला Gमकá समजल8 आZ आिण
माझा गvधळ नाहीसा झाला आZ.
अRSथामा: माझा नाही.

❒❒❒
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